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ה מן אלי צועקים אחין דמי קול
1 אדמה

 קין, של קורבנו הבל, של דמו מד ך*
צוע מעשה־זוועה של הקורבנות דם ״•
 אינו בעולם כוח שום האדמה. מן קים

להישמע. הזעקה מן למנוע יכול
 הסגן שביצע למעשזדהזוועה קרה כך

מיבצע-ליטאני. אחרי פינטו, דניאל
 והיה דממה, שררה שבועות ששה במשך

הושתק. הדם של קולו כי נדמה
ההת והדי התפוצץ הכל לפתע, השבוע,

לכדור־הארץ. מסביב כשמעו פוצצות

הראשונה הסערה
שר ך• ה א ל תג  מתנהלת כי לראשונה נ

 המואשם בצה״ל, קצין נגד חקירה
 כל הסכימו במיבצע־ליטאני, חריג במעשה

 שלא — הזה העולם וגם — העיתונים
 יועמד האיש כי הובטח הפרטים. את לפרסם

 לעשות למערכת־השיפוט ניתן למישפט.
 איש- היה הימים באותם מלאכתה. את

 אחד בידי מוחזק עמרם אברהם המילואים
 בלבנון, הקיצוניים הפלסטיניים הארגונים

 עלול הדברים פירסום שמא חשש והיה
אותו. לסכן
 מאסר שנות 12ל־ האיש נדון כאשר גם

 הופחת זה עונש וכאשר הראשונה, בערכאה
 היה לא השנייה, בערכה שנים לשמונה
 דידצדק, נעשה כי חשו הכל פירסום.
בכך. להסתפק ואפשר
 את וזיעזעה שקוממה הידיעה באה ואז

 החליט הרמטכ״ל כך: על שידעו המעטים
 בית־המישפט של גזר-הדין את לבטל

 של עונשו את והעמיד לעירעורים, הצבאי
 שנתיים, :מגוחכת תקופת־מעצר על הרוצח

 ניכוי (מפאת ושליש שנה למעשה שהן
השליש).
 בכנסת. ראשונה סערה עורר הדבר

 אלוני שולמית אבנרי, ואורי פעיל מאיר
 גלאס דויד אחרת ובצורה שריד, ויוסי

 הרמטכ״ל מעשה על מחו טולדאנו, ושמואל
 עדיין ידע לא איש אולם דוכן־הכנסת. מצל
 שעליו המעשה, של המלאים הפרטים את

 כמוה מאין קפדנית צנזורה הקצין. הורשע
כלשהו. פירסום מנעה
 ולהזעיק קשר־ההשתקה את לשבור כדי

 של הצעה של״י סיעת הגישה הציבור, את
 המערך, מאנשי אחד אף בממשלה. אי-אמון

 ההצעה. בעד הצביע לא ול״ע ר״צ ש״י,
 הכנסת, של מסדר־היום העניין הוסר כך

 חברי־הכנסת מצד זעקה וללא מחאה ללא
 שהזדעקו, חברי־הכנסת אותם וביניהם —

השבוע. לפתע,
 מצפונם את הטריד מעשה־הנבלה אולם

 בשקט. לשבת יכלו לא והם יודעי־דבר, של
 גיר־ מוזמן בראיון הרמטכ״ל פירסם כאשר

החליטו הפרשה*, של לחלוטין כוזבת סד,

:כמלואו המיבתב נוסח להלן
23.7.79.

 הכנסת חברי :אל
אבנרי אורי ח״ס :מאת
 לסדר־היום, דחופה הצעה הבוקר הגשתי
 רא״ל הרמטכ״ל, לפיטורי להביא שמטרתה

 ש- מסכת־השקרים בעיקבות איתן, רפאל
 העיתונאי שערך מוזמן, בראיון פירסם
 בעיתון אמונים״, ״גוש איש הראל, ישראל
אחרונות. ידיעות
 מחייב כחבר־כנסת תפקידי כי מרגיש אני
 את חברי־הכנסת כל לידיעת להביא אותי

לאפ כדי הקצין־הרוצח, בפרשת העובדות
 את בעצמם לשקול לחברי־הכנסת שר

נאמנה. תפקידם למילוי כדרוש העניין,

 שיכול המודיע, את לא אך — הרב״טים
 לבדו פרץ פינטו המחבלים. את לזהות היה

הת וכשאלה השניים, נמצאו שבו לבית,
 בצרור־כדורים. אותם הרג עליו, נפלו

 אל-צעיקה. אירגון של תעודות מצא בכיסם
 וזרק לכיסיהם התעודות את החזיר הוא
 לנכון למצוא מבלי לבאר, הגופות את

 לאיש. כך על לדווח
הכפר, מן הוצאה פינטו שפלוגת אחרי

 שבהתחשב הדעה את קיבל אך תחילה,
 של בעונש להסתפק יש הזמן בנסיבות

שנים. שמונה
 פירסום את אסרה הצבאית הצנזורה

 בדלתיים התנהל שהמישפט אחרי הפרטים,
 לפי ולא אכ״א, ראש (בפקודת סגורות
 פיר־ הירשה אך עצמם), השופטים דרישת

 כגירסת־ שנתגלתה פינטו, של גירסתו סוס
תו. עד מאלף שקר

\  . .

העובדות: ואלה
 המסייעת הפלוגה חנתה ליטאני במיבצע

 עין־בעל, הלבנוני בכפר הגדודים אחד של
 ממערך חלק שהיה גדודי, ממערך כחלק

 בתוך קרו המאורעות כלומר: חטיבתי.
 קשר ללא צה״ל, בידי כבוש שהיה שטח

קרבית. לפעולה
 סגן זמנית פיקד המסייעת הפלוגה על

 שמפקדיו אחרי חבלנים, מ״מ פינטו, דניאל
פעולה. מכלל יצאו

 בית- על־ידי שנתקבלה הגירסה -לפי
רב״טים, ושני פינטו יצאו המישפט,

כפ ארבעה ותפסו לצייד־אדם,
 הם .16 בן נער ביניהם לבנוניים, ריים

 כל והכניסו לבית, הארבעה את הובילו
 בידיו כפות כשהוא כפרד, לחדר מהם אחד

בחוטי-ניילון. וברגליו
 זה, אחר בזה חדר, לכל נכנס פינטו סגן
 בצורות שעות במשך קורבנותיו את ועינה
 אותם רצח דבר של בסופו ואכזריות. שונות

 ובחוט- ממש בידיו בחניקה, זה אחר בזה
 הגופות ארבע את זרק מכן לאחר ניילון.
 מטרים עשרות כמה של במרחק לבאר,

מהבית.
 של קשר קשרו הרב״טים ושני פינטו
לאיש. כך על דיווחו ולא שתיקה,

 חזר שהכוח אחרי שבועות, כמה כעבור
 מפקד- שנתמנה ואחרי ישראל, לשטח
 פינטו ישב המסייעת, לפלוגה קבוע פלוגה

במסיבת־רעים. זה, מפקד עם
 המעשה על פינטו סיפר כך כדי תוך

 עינה שבהם העינויים פירוט תוך לפרטיו,
 השביע אך רציחתם, טרם הארבעה את

בסוד. הדברים על לשמור אותו

 גופות של בריח המחליפה היחידה הבחינה
 חיילים שלח המפקד הבאר. מן שעלה

 גופות שתי רק אך הגופות, את להוציא
 אשד סדקים בבאר שנתגלו מפני הוצאו,

 ידע פינטו החיילים. חיי את לסכן יכלו
 הרוגים, שני לגבי גירסתו ומכאן זאת,

ארבעה. במקום
 ונמצא מחדש, הגופות !נבדקו בחקירה

וברג בידיים ניילון, בחוטי כפותות שהן
 סימנים כל בהם היו שלא הסתבר ליים.

 נמצאו כן בחניקה. מתו ושהם יריות, של
עינויים. של רבים סימנים הגופות על
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בפאריס טריכיוך ״הראדד שד הראשוך בעמוד הכותרת
ולחו״ל לעיתוני־קיר לכרוזים,

 שנועד מעשה לעשות אנשי־ביטחון כמה
 עם התקשרו הם יזשר־השתיקה. את להפר
 המלאים הפרטים את לו ומסרו אבנרי אורי

הפרשה. של
 אבנרי החליט קשה, התלבטות אחרי

 מיכתב ניסח הוא יוצאת־דופן. פעולה לנקוט
 תיאור ובו האחרים, חברי־הכנסת 119 אל

וספיחיה. הזוועה של מלא

 (הקצין) הוא :למראיין אמר הרמטכ״ל *
 סיטואציה לפני עזרה, וללא יחידי, עמד

 על לאיים כדי בה היה שלדעתי קיצונית,
 להיות צריך היה שלו ושיקול־הדעת חייו,
ביותר.״ מהיר
26 1■ ■

 אך ימים, כמה במשך התלבט המ״ם
הרב״טים, משני אחד כי שמע כאשר

 חייל־מצטיין בתואר לזכות עומד
 מצפונו לקול נשמע כשיא-המדינה, מידי

 בשרשרת- הגיע הדו״ח המעשה. על ודיווח
 שציווה פיקוד־הצפון, אלוף לידי הפיקוד
בחקירה. לפתוח

 את שסתרה גירסה פינטו מסר בחקירה
 בפוליאגרף בחקירה אולם המ״פ, דיברי
 לאורך משקר פינטו כי נמצא שקר) (גלאי

אמת. דובר מפקדו וכי הדרך, כל
 גילח מודיע כי היתה פינטו של גירסתו

 בערב לפקוד עומדים ״מחבלים״ ששני לו
שני את עימו לקח פינטו מסויים. בית

 את וכל מכל פסל הצבאי בית־המישפט
 ברצח אותו והרשיע פינטו, של גירסתו
 עליו גזרו שופטים שני תחילה. בכוונה

 השלישי, השופט ואילו שנים, 12 של עונש
 בכל, חבריו שני כדעת היתה שדעתו
 של עונש והציע הזמן בנסיבות התחשב
שנים. שמונה

 ישב לעירעורים הצבאי בבית־המישפט
 שלושה מהם שופטים, חמישה של הרכב

 מאיר העליון השופט (בראשות מישפטנים
 מפקד — מנוסים חיילים ושני שמגר)
במיבצע-ליטאני, שהשתתף חטיבה
 אישר זה בית־מישפט חי״ר. חטיבת ומפקד

בכוונה ברצח פינטו הרשעת את אחד פה

 גיר- את הרמטכ״ל לקח המוזמן בראיון
 בשתי שופטים ששמונה פינטו, של סתו

 סמך על שקר, כולה שהיא החליטו ערכאות
 ספק, של לשמץ מקום הותירו שלא הוכחות

 מוכחת. אמת היתד. כאילו אותה והציג
 הכפופה הצנזורה, כי ביודעו זאת עשה הוא
אחר. פירסום כל תמנע לו,

 הרמטכ״ל כי לצערי, ספק, של שמץ אין
 שאמר מילה כל כי ביודעו ביודעין, שיקר

 שלמה באמונה מאמין אני מוחלט. כזב היא
 את מחייבים צה״ל וטובת המדינה ששלום
 זה, כביר־אחריות מתפקיד האיש הרחקת

 להצטרף חברי-הכנסת את מבקש ואני
לאלתר. להדחתו לתביעתי

השנייה הסערה
 בו נמסר הוא המיסמך. נוסח כאן ד

 לחברי־המכד חברי־הכנסת, לכל ביום 2
הפרלמנטריים. ולכתבים שלה

 חותמו את הטביע הוא שעות כמה במשך
השול ליד ישבו הח״כים הכנסת. מיזנון על

 את קראו קטנות, ובקבוצות יחידים חנות,
 עד מזועזעים היו מהם רבים הדברים.

 מפניהם. ניבט עמוק ודיכאון נפשם, מעמקי
אבנרי. על רק התרגזו אחרים

 הזדמנות אבנרי מצא שעות כמה כעבור
 במיסגרת הדוכן. מעל העניין את להעלות

 השמיע מישרד־המישפטים תקציב על הדיון
 הלוי, בנימין הישיבה, יו״ר אך חריף. נאום

 התחיל כשאך אחרי אבנרי את הפסיק
 עליו ואסר עצמה, הפרשה פרטי את לגולל

 לאולם שנכנס איש־הצנזורה, בכך. להמשיך
 ליו״ר הריץ הדוכן, על עלה שאבנרי ברגע
 פקודה כאל אליה התייחס שהלה — פתק

 מפרוטוקול הדברים את למחוק ותבע —
 ניטלה ובכך מייד, לכך נענה הלוי הכנסת.

 לפי ברבים. הדברים אח לפרסם האפשרות
 הכנסת מפרוטוקול הנמחקים דברים החוק,

לפירסום. אסורים
 על מחה לא מחברי-הכנסת אחד אף

ארץ־ישראל איש הלוי, של זו פעולה
)90 בעמוד (המשך


