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ההריסות בין
לקבור ניסו שהפלאנגוח

 שרוולים, קיצרת בחולצה גבר גוויית
 רבות מגוויות אחת ההריסות. בין לכודה

דחפורים. בעזרת שהופלו לבתים מתחת
מחתת

הגופות ערימות ביירות. שליד

 גלגל לפני מוטלים גופות וחלקי גוויות
 הפלסטיני במחנה־הפליטים הטרקטור

ומחרידות. זוועתיות צורות לעתים לבשו

גוויות. של מחסום מעין שיצרו כך ונורו, בשורה הועמדו בנראה הס
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 )5 מעמוד (המשך
להת היה אי־אפשר ששוב אלה,
ממנה. עלם

 על העוכדדת. הן אלה
 גס האלה, העובדות סמך
 של נוספת בדיקה שום כלי

 לניסוח מקום יש הפרטים,
 ממשלת* נגד כתב־אישום

 מנחם ראש,הממשלה ישראל,
 אריאל שר־הכיטחדן בגין,

 איתן רפאל הרמטכ״ל שרון,
 בכירים, קצינים של ושורה
פישעי־מילחסה. בעוון
מתנה כאלה מישפטים היו אילו

 בניו־נ־ שנקבעו הכללים לפי לים
 היתה פישעי־מילהמה, לשיפוט 'ברג

 לכל עונש־מוות תובעת התביעה
הנאשמים. מן אחד

דסנזו ודתו
 ד,־ 1ס אחת כל מאחרי ודם ט

עוב מתחבאות האלה עובדות
 כתב- את המחמירות נוספות דות

בהרבה. האישום
 נוגעת כיותר החמורה

 את להכניס ההחלטה לעצם
למחנות. הפלאנגות אנשי
 לבנת בענייני המצוי אדם לאף

ועוז איתן שרון, כמו ואנשים —
בעניי היטב עתה מתמצאים ריהם

 ספק מעולם היה לא — אלה נים
 האירגון של אופיו לגבי כלשהו
בע כח׳אב, (או פלאנגות הקרוי

רבית).
 בלבנון מילחמח־האזרחים במהלך

 פישעי־מילחמה הפלאנגות ביצעו
ה כל על הנוראה בחומרתם שעלו

 שבה במילחמה, האחרות זוועות
 במעשי-זוועה. הצדדים כל עסקו
חל עוררו ואנשיו אל־ג׳מייל בשיר

 מחרידים, במעשים כל־עולמית חלה
 הפלסטינית האוכלוסיה שחיטת כגון

 מחנה־ את שכבשו אחרי בהמוניה.
ב בביירות תל-אל־זעתר הפליטים
 נטבחו שבה שחיטה .1976 אוגוסט

 גברים, פליטים, אלפי אבחנה ללא
וטף. נשים
 ויכוח, כל אין האלה העובדות על

 מהיפנים דיווחים כך על וקיימים
גופים עדי־ראייה, מידי ללא־ספור
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