את רצח לוחמי-המחתרת העבריים ,פיקודי
מר בגץ ,בדרך של רצח מישפטי-כביכול.
מ נ ח ם כ ג ץ ג מר אבנרי ,אתה נל 
חמת נגד המישטר הזה.
אורי אכנרי  :במשך שלוש שנים,
ואני לא מגיע בעניין זה לקרסוליך.
כאשר נתקבלו תקנות אלח ,אמר יעקב
שמשון שפירא ,שעתיד היה להיות שר־
המישפטים — בדרך ההגזמה — שחוק כזה
לא היה קיים גם בגרמניה הנאצית.

כאשר נתבעה הפעדת עונש-
המוות על-פי תקנות אלה כמדינת■
ישראל ,השיב אותו אדם דגול,
יעקב שמשון שפירא ,במילה אחת
רועמת ומהדהדת :״קניבלים:״
רוני מילוא  :חבר־הכנסת אבנרי,
האם הפושעים הנאציים נתלו? האס הפוש 
עים הנאצים הוצאו להורג? איך אתה
משווה את המצב בגרמניה הנאצית תוך הת
עלמות מכל זה ? האם היית מתנגד גס
לתליית פושעים נאציים ,שהרגו מיליונים?
אורי אכנרי  :אתה פשוט אינך מק
שיב .כבר דיברתי על זה.

אוסיף רק זאת :קניבל נשאר
קניבל גם כשהוא אוכל קניבלים.

ובני־ערובה
מנחם בגין  :קניבל ! הנה יושב לפני-ך
קניבל ! תסתכל בי !
זאב ורטהיימר :אתה מתבונן בי,
אדוני ראש־הממשלה? אני לא אמרתי
דבר.
מנחם בגין  :לא ,לא אליך התכוונתי
אלא אל הנואם .אתה לא מבין.
אורי אבנרי  :אדוני ראש־הממשלה,
אני ציטטתי את דבריו של יעקב שמשון
שפירא ,שלא נאמרו עליך ,ואנא אל תשים
מלים בפי .זה רחוק ממני .ציטטתי את
דבריו של אדם דגול ,גדול שרי־המיש־
פטים בסדינת־ישראל ,שאמר דבהים אלה
כאשר היה הוויכוח הזה במדינת־ישראל.
אתה לא היית צד לזה.
מרדכי וירשובסקי  :אתה שוכח את
פינחס רוזן .אל תגיד :״גדול שרי ה־
מישפטים.״
אורי אבנרי :אני מתקן :אחד הגדולים.
יגאל אלץ  :מותר לך לחשוב שהוא
היה גדול שרי־המישפטים.
זלמן שובל  :אחד מששת הגדולים.
יצחק יצחקי ז חבר־הכנסת אבנרי,
מותר לשאול אותך כיצד אתה היית נוהג
באותם האנשים ,שרצחו ילדה בת ארבע
בצורה אכזרית ביותר?
אורי אבנרי  :אני אענה לזה.
מאיר פעיל  :אני הייתי דן אותם לפי
החוק הפלילי ,הנהוג בישראל.
יצחק יצחקי :אני שאלתי את חבו־
הכנסת אבנרי כיצד הוא היה נוהג.
מאיר פעיל  :ואני עונה לך  :הייתי
דן אותם לפי החוק הפלילי בישראל ,כפי
שדנים כל מי שעושה מעשה־רצח.
יצחק יצחקי  :יופי ,הייתי רוצה לש 
מוע את חבר־הכנסת אבנרי אומר זאת
לאמה של הילדה.
אורי אבנרי  :אדוני ראש״הממשלה,
יש לי בקשה אליך :אני הייתי מבקש
להוציא כל נימה אישית מהדיון הזה.
מנחם בגין :אתה מבקש זאת מעצ
מך או אתה מציע לי להוציא נימה אי
שית מהדיון ?
אורי אבנרי  :אדוני ראש־הממשלה,
אני אומר זאת קודם כל לעצמי ,ואני מש 
חדל להימנע מכל הערה אישית.
היו״ר בנימין הלוי :חבר־הכנסת
אבנרי ,בקשר למילה שציטטת מדברי שר־
המישפטיס לשעבר ,יעקב שימשון שפירא,
הרי עד כמה שזכור לי הוא השתמש בה
כלפי הרעיון לשפוט אנשים למוות על-
תנאי ,שאם יקרה מיקרה של בני־ערובה,
יוצא גזר־דין המוות לפועל .כך שאם אתה
ביקשת להוציא נימה אישית ,אתה יכול
לבטל את הביטוי הזה.
אורי אבנרי  :הדבר לא היה מכוון

נגד איש .שר״המישפטים דאז ענה לאחת
הטענות של מחייבי עונש־המוות ,שאמרו
כי אס נדון אנשים למוות — עצם העובדה
שהם נמצאים אצלנו וממתינים לביצוע גזר־
דינם ,תרתיע אחרים .זו היתה אחת הטע
נות של המחייבים ,ועל כך אמר יעקב
שימשון שפירא  :״קניבלים.״

״ ג י ב ו ר י □ לא ומי■□ ״
אדוני היושב־ראש ,מעבר לשיקולים ה 
מוסריים ,ישנם שיקולים מעשיים נגד הפ 
עלת עונש־המוות בכל המיקרים ,גם החמו 
רים ביותר ,והם שהביאו את קהיליית־הבי-
טחון להתנגד להפעלתו במשך  31שנים.
אמנה בקצרה את העיקריים שבהם.
ביוני  1938הוצא להורג ,על-ידי השיל־
טון הבריטי ,הבית״רי שלמה בן־יוסף,
אחרי נסיון־נפל להתנקש באוטובוס ערבי,
כתגמול על הריגת נוסעים יהודיים.
חודש אחרי זה התגייסתי לאצ״ל ,ואני
נער בן  . 14היה קשר ישיר בין ההוצאה-
להורג ובין התגייסותי שלי ושל כל חברי,
אנשי פלוגה ז׳ של האירגון ,באותה שנה.
כשאני מדבר על ענייני מחתרת ,נסיוני
האישי נופל לאין שיעור מזה של ראש-
הממשלה ,אבל אני מדבר לאור מה שראו
עיני.
רבים בבית הזה מתקוממים נגד כל
השוואה בין המחתרת העברית ובין האירגו-
נים הפלסטיניים ,ולא אתווכח עימם בהז 
דמנות זו .אך יש כללים מסויימים,
הנכונים לגבי כל מחתרת ,בכל מקום בעו 
לם ,טובה או רעה ,חיובית או שלילית,
אהודה או שנואה.
ואלה הם :

מהומות־הדמים אחרי תליית שלמה בן־יוטף
בקור־רוח את הסיכוי שלהם להיות מו 
צאים להורג או לא .הקרב יימשך ,והוא
יתבע קורבנות נוספים ,חיילים ואזרחים.

) (6כרגע שיוצא אסיר פלסטיני
להורג כישראל ,תינתן עילה לאיר־
גונים הפלסטיניים להוציא להורג
בל חייל שלנו שייפול לידיהם.

) (1הוצאת אנשים להורג ,תחא
העילה חמורה כבד שתהיה ,חו
פפת את עולי הגרדום לגיבורים
לאומיים ,סמל להערצה ולחיקוי ,ומג 
בירה את הגיוס לשורות האירגון.
)צ( כרגע שנגזר דין־מוות עד
אדם ,נשכחים המעשים שביצע -
ויהיו אכזריים בבד שיהיו —
והעולם כולו מתמקד עד דמותו של
הממתין לתליין .ה ו א ההופך למוקד

הרי זה עתה החזרנו  76אסירים כדי
להציל את חייו של חייל שבוי אחד כזה!
האם נסכן בעתיד את חבריו?

הדרמה ,ו ל ו נתונה אהדתם של המיליו 
נים ברחבי העולם .זהו תהליך בלתי־נמנע.

נספק במדידינו זירודתעמולה לאירגונים
שיבצעו פיגועים ,זירה שאין דומה לה
בדרמטיותה !

) (3חבריו של הנדון-למוות עו
שים בד מאמץ בדי למנוע את הו־
צאתו־להורג ,ומנסים לחטוף כני
ערוכה .במיקרה שלנו ,יהיה לא רק כל
ישראלי ,אלא כל ציוני ברחבי העולם,
חשוף לסכנה .ממשלה זו שהחזירה זה עתה
 76אסירים ביטחוניים תמורת חייו של יש 
ראלי אחד )וטוב עשתה — אני מברך בכל
לב את ראש-הממשלה ,ועוד יותר אחרי
הדיון שנערך כאן היום ,על ההחלטה ה 
נועזת והאמיצה שקיבל( האם היא תביא
למותם של בני-ערובה ? והרי מן בגין עצ 
מו החליט כפי שהחליט בפרשה הנוראה
של שני הסרז׳נטים — ואני מבין שזו הי-
תה אחת ההחלטות הקשות ביותר שקיבלת
בחייך — אך ורק כדי למנוע את הו 
צאתם להורג של אנשיו!
מנחם בגין  :אני מרעש לתקן בפרו
טוקול  :״של חבריו״ ,במקום ״של אנשיו״.
אורי אבנרי  :אני מקבל זאת ,ומבקש
לתקן ולומר ״של חבריו״.

) (4עונש־מוות

אינו

מרתיע.

זה הוכח בעליל בכל העולם ,לגבי כל סוגי
הפשעים ,פוליטיים ופליליים .במקום שבו
בוטל עונש־המוות לא עלתה הפשיעה ,ב 
מקום שבו הונהג עונש־המזות ,היא לא
ירדה .במיקרה שלנו נכון הדבר שיבעתיים,
כי ממילא כל אדם החואד .את הקווים כדי
לבצע פיגוע בישראל הוא מתאבד ,היודע
כי סיכוייו להישאר בחיים קרובים לאפס.

) (5האיום כעונש המוות

לא

יחסיר דם ,אלא להיפן־ .באותם מיק 
רים מעטים ,שבהם יכולים התוקפים להי 
כנע .הם לא יעשו זאת אם ידעו כי צפוי
להם עונש־מוות .בסערת הרגע לא ישקלו

אם ציפה מישהו ברצינות כי מנחם בגין ישיב על הטענות בסימון קר ורציונלי,
בפי שהבטיח ,עמד כבר במישפט הראשון על טעותו .היה זה אחד הנאומים הדמגוגיים
ביותר שנשא מנחם בגין מזה זמן רב ,והוא הזכיר את נאומיו בראשית ימי הכנסת.
בגין פתח בהתקפה אישית פרועה על אבנרי ועל ״העולם הזה״ ,ועבר לתיאורים
מסמרי״שיער של מעשי ״המחבלים״.
בכל נאומו ,לא ענה בגין אף לא על אחת מ־סג הטענות המעשיות שהעלה אבנרי
בדבריו ,ואף לא טרח להזכיר אותן במילה אחת .תחת זאת נאחז בבמה מילים
בדברי אבנרי )״התנועה הלאומית הפלסטינית" ובו'( בדי להתפלמס על הגדרות.
אחרי נאומו של בגין ,הגיע תורן של בל הסיעות למסור הודעות מעל הדוכן,
כמקובל בדיון על הצעות אי״אימון .קרה משהו מוזר :בימעט כל הסיעות ויתרו
על זכותן למסור הודעות ,התעטפו בשתיקה עמוקה .דיברו רק יוסי שריד )המערך(,
מרדכי וירשובסקי )ש״י( תופיק טובי )חד״ש( ומאיר פעיל )של״י( ,שחיזקו את דברי
אבנרי .אן לא דיברו סיעות הליכוד ,המפד״ל ,התנועה הדמוקרטית ,אגודת־ישראל,
פועלי אגודת־ישראל ,התנועה לזכויות האזרח )שולמית אלוני הרצתה באותה עת לפני
סטודנטים באוניברסיטה( ,יעד )אסף יגורי טען כי איחר לישיבה( ,הליברלים העצמאיים,
ובמובן שמואל פלאטו״שרון .על עניין במה חמור ומהותי ,לא היה לכל אלה מה לאמר.

) (7מישפטו של איש הצפוי
לעונש מוות ,כד מילה שיאמר ,בל
מעשה שיעשה ,עד לרגע הוצאתו
להורג ,יעמדו כמרכז ההתעניינות
שד אמצעי־התיקשורת העולמיים,
ויהוו מוקד לסיקור הטלוויזיה,
הרדיו והעיתונות בעולם כולו.
) (8הדבר יגביר את מיספר ה
פיגועים ואת אכזריותם .אירגוני-פור-
שים קטנים ירצו ליהנות מתעמולה זו,
וראשיהם לא יתקשו במציאת מתנדבים
לתפקיד ״הירואי״ כזה.

) (9עם מתן פסק־הדין יופעלו
עד ישראל לחצים בינלאומיים ,פו
ליטיים והומאניטריים ,שכימעט
ואי-אפשר יהיה לעמוד כפניהם.
אוהדי ישראל בכל העולם ,ראשי מדינות
ידידותיות ,יתבעו מישראל שלא לבצע את
העונש הברברי ,וישראל תעמוד בפני ה 
ברירה להיענות ללחץ ,ובכך לרוקן את ה 
איום מתוכנו ,או להוציא את פסק-הדין
לפועל ,ובכך לירוק בפני מיטב ידידינו
וגדולי־העולם .נזכור שאפילו הממשלה ה 
סובייטית ,האדישה כל כך לדעת־הקהל
העולמית ,לא העזה להוציא להורג את
אסירי לנינגרד ,ועל כן זכו להצטרף אלינו.

) (10אד הלחצים החיצוניים,
שידרשו את אי־כיצוע פסק־הדין,
יתווסף לחץ פנימי מצד חוגים היס
טריים ,תאכי־נקם וסתם פסיכו
פטים ,שידרשו לבצע את פסק-
הדין ,ודא זאת כלבד אלא להטיל
פסקי־דין באלה עד מיפפר גוכר
ורב שד פשעים .היום פירסם עיתון
מכובד מיכתב התובע להטיל עונש־מוות גם
על סוחרי סמים ,רוצחים ואנסים.

״ ה ג י ון ק ר ״
אדוני היושב־ראש ,אני קורא לכנסת
ולממשלה ממעמקי-לבי  :אל ניכנע לאמוצ 

יות ,אל נלך בדרכו של חומייני ,המו 
ציא להורג את רבי־הטבחים ואלופי־העי-
נויים מקרב אויביו .גם שם מוצאים להורג
בעיקר אנשים שהיו אחראים לעינויים.
חיזרו בכם מהחלטה זו ,בטרם יהיה מאו 
חר מדי !
אני יודע שקל יהיה לראש־הממשלה
להשיב לדברים אלד ,בנאום רגשני ,להס 
עיר רגשות ,לפנות אל הרבדים העמוקים
של התת־מודע הקולקטיבי.
מנחם כגין  :למה אתה מתייחס
לדברי  7׳אתה בדרכך ואני בדרכי אני
אשיב לך בהגיון קר.
אורי אכנרי  :זה מה שרציתי.
מנחם כגין  :אבל בהגיון קר תקבל
מנה אחת אפיים!
מאיר פעיל  :כבוד ראש־הממשלה,
עוד תהיה לי זכות תשובה ,ותקבל אתה
ממני מנה אחת אפיים.
מנחם כגין :אני מוכן לריב איתך,
אבל אל תצעק.
מאיר פעיל  :אתן לך את זה בשקט,
אבל בקול רם.
אורי אכנרי  :אדוני היושב־ראש ,אם
לא יודיע ראש־הממשלד ,עכשיו שהוא
מביא את ההחלטה הזו להכרעת הכנסת —
ואני מבקש שראש־הממשלה יקשיב לד,ו 
דע הזו —
מנחם כגין  :אני מקשיב .אבל אתה
השווית אותי לחומייני.
אורי אכנרי  :למה אתה מקבל כל
דבר באופן אישי ? הנה מדינה שבה היתה
מהפכה ,והיא מוציאה היום להורג את רבי־
העינויים ,את אלופי־הטבחים .הרבה אנ
שים יכולים לומר שזה מוצדק ,אבל אנו
נגד זה.
זלמן שוכל  :מעניין ש״אמנסטי איג־
טר־נשייונל״ לא חושב שמוציאים להורג
רק את ראשי־הטבחים .למה אתה צריך
להצדיק את חומייני ,שהוציא להורג את
מול את ראש הקהילה היהודית?
אורי אכנרי  :אני מגנה אותו גם
כשהוא מוציא להורג את ראשי־העינויים
של סאוואק.
אדוני היושב־ראש ,אם יודיע ראש ה 
ממשלה שהוא מביא את ההחלטה להכרעת
הכנסת ,ובתום דיון כזה יהיה חופש־הכ-
רעה מצפוני לכל ,נסיר ברצון את הצע 
תנו להביע אי-אמון לממשלה .אם לא
יעשה כן ,אין לי ברירה אלא לבקש להביע
אי־אמון לממשלה.

המערך העניק לחבריו מראש חופש־הצבעה ,אף שהחליט קודם לכן פה אחד
להתנגד להפעלת עונש־המוות .בדיון הקודם באותו יום גינה יגאל אלון את הטלת
עונש״המוות ,אך הוא יצא לפני ההצבעה .יצחק רביו התפלמס בקריאות־ביניים עם
בגין על החלטת הממשלה הקודמת בעניין זה .אך ברגע שהכריז היו״ר על ההצבעה,
קמו שימעון פרס ויצחק רביו ,באילו על פי פקודה ,ויצאו מן האולם .הם לא הצביעו.
התוצאה  :באשר הורמו הידיים ונימנו הקולות ,על פי בקשתו של בגין ,היתה
התוצאה  50בעד הממשלה ועונש״המוות 14 ,בעד אי״אימון ונגד עונש־המוות 14 .אלה
בללו קומץ של ח״בי המערך שנשארו באולם ,במה אנשי ש״י וחד״ש ,ושני הקולות
של של״י.
בל אנשי הקואליציה הצביעו בעד הממשלה .המפד״ל הצביעה בעדה ,אף כי בל
שלושת שריח מתנגדים להפעלת עונש־המוות .דויד גלאס ואברהם מלמד נעדרו.
גאולה בהן נעדרה ,ומשה שמיר הצביע נגד הממשלה ,בלי קשר לעניין ,מפני שהוא
נגדה עקרונית .אנשי הסיעה הדמוקרטית תמכו בהפעלת עונש־המוות ,וחיש מהר
נפוצה בבניין הכנסת הבדיחה בי ייגאל ידיו יהיה ״סגן ראש־הממשלה ושר״התלייח״.
בהיסטוריה של הכנסת ,יירשם יום זה ,מן הסתם ,באחד מרגעי״השפל של
הפרלמנטריזם הישראלי.
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