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כחור! קטן לתיקון
רבה פורימית משמעות

 אש״,ף אם ישראלי אזרח ישאלו אם
 אדיבים חינם דופלסטינים האירגונים ויתר

 תהיה מד! ספק אין ישראל, מדינת של
המ״שפטן. האדם, ככל לא אולם תשובתו.

 בבית־המישפט בקיץ !שנערך במישפט
 בנימין השופטים בפני בתל־אביב, המחוזי

 עלתה וינמרד, ואליהו טלגם משה כהן,
 העם הפלסטיניים האירגונים האם השאלה

 במיקרה הפלילי. בחוק כמשמעותו אוייב
 ׳והנם פאניוטים פאסקאליס נאשמו זה

 שמסרו על המדינה, ׳נגד בעבירות לברכט
המייצ אנשים של ׳לידיהם וידיעות חומר

בקפריסין. אש״ף את גים
 עם מגע קיום על המעניש החוק סעיף

 שנשלח ״מי כך: אותו -מגדיר סוכן-חוץ,
 ׳ואוייב /,מטעימה או חוץ מדינת על-ידי
 או לוחם צד שהוא ״מי בחוק: מוגדר
ישראל.״״. נגד מילחמה מצב מקיים

 לא ,1957 בשנת זה, חוק נחקק כאשר
 לא ׳והמחוקק פעילים, חלליו האירגונים היו

 בהגדרת במפורש להפלילם צורך ראה
 האם היא הנישאלית השאלה אולם החוק.

בחוק. במילא כלולים הם
ה את העלה זכרוני אמנון הסניגור

 את כוללת אינה האוייב הגדרת כי טענה
 של פסיקה על ׳והסתמך ודומיו, אש״ף

 אודי של בעניינם העליון בית־המישפט
 הבינלאומי, החוק על וכן וחבריו, אדיב

 לו שיש גוף רק מדינה של כאוייב הרואה
כלו למדינה. הדומות פוליטיות תכונות

 אדמה כיברת על שליטה לו שיש מר,
מדי מצד זו בשליטה הכרה וכן מסויימת,

 לאש״ף ליחס שאין מכיוון אחרות. נות
 מספיקות מישפטיות סגולות בעלת ישות

 הנאשמים את להרשיע שאין הרי כאלה,.
ישלו. סוכן עם או האוייב, עם מגיע בקיום

 בנימין השופט חוק. שהפך התיקון
 ב־ המחוזי בית־המישפט נשיא כיום כהן,

 הראש בכובד לטענה התייחס תל־אביב,
 שסתם לכך אנו ״עדים ׳ואמר: הדרוש

פשוט מישפטן... שאינו היישוב, מן אדם

זיכרוני פרקליט
זריזה היתה הכנסת

 אדיב) ׳אינו ׳שאש״ף נאמר (אם לנו יצחק
 בנסי׳ון לעמוד יצטרך דיו לנו שיצחק ואחר
 אירגונים באבנים; אותנו לרגום שלא
 ׳מחיקתה את למטרה להם שמו אשר אלה,

 אשר אלה, אירגזנים ישראל, מדינת של
אנ הרג פדי עד אצלם מקודשת מטרתם

 היעלה משלנו, מיקריים וטף נשים שים,
 אוייבינו? בגדר ׳שאינם הדעת על בכלל

 של במשמעותו דנים ואנו נעשה מד, אך
 משתמש תמיד לא והמחוקק חיוק, סעיף

 בני־אדם סתם אצל במשמעותה במילה
 לענייננו רצינית פלוגתה לכן היישוב. מן
אדיב״. בגדר הם היללו האירגונים אם
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