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ודדח^ר. !!•שעי
מיש־ לערוך דורש הקורא

 האחראיים נגד פומבי פט
בלבנון. לפישעי־המילחמה

 כי בהוכחה צורך עוד היה אם
 ודד ׳שר־הביטחון ראש־הממשלה,

מדי בתוקף כבר, נמצאים רמטכ״ל
בת בלבנון, המילחמתית ניותם

 הטבח בא מילחמה, פושעי חום
ה ההוכחה את וסיפק בביירות
והחותכת. מזוויעה

זוע לא זה נורא טבח לנוכח גם
 דבקים שריה וכל הממשלה, זעה

לנא בכך והופכים בכיסאותיהם
ה לשלישיה עיוור בסיוע שמים

נפשעת.
לת ממשיך מהציבור גדול חלק

 מהלכי בכל עיוורת !תמיכה מוך
 תהום לאיזו תופס ואינו הממשלה,

אותנו. הובילה היא
המת מהציבור, חלק גם אולם

 יינקה לא מחריש, אך למעשה נגד
 הבלתי־ יום־הדין בבוא מהאשמה

 האמיתיים המדינה נאמני נמנע.
 זו, מאוחרת בשעה גם חייבים,

 ובנחרצות בתוקף דעתם את לבטא
 פה, ובעל בכתב אפשרית, דרך בכל

יכו הם בהפגנות. מחאה באסיפות
ב והרגשתם דעתם את לבטא לים

 לפליטים לעזרה רחבה התארגנות
 המילחמה, .קורבנות הפלסטיניים,

 — הממשלה בפקודת — שצה״ל
ל ישראל מאזרחי היום עד מונע
 נוקף אינו וגם עזרה להם הגיש
בעצמו. זאת לעשות אצבע

 ולראשית לממשלה היתד, אילו
 ומוסר, מצפון של מינימלית מידה

 את מעמידה מתפטרת, היתה היא
 ודואגת הבוחר, למישפט עצמה

 ל- לזוועות האחראים ולהעמדת
פלילי. מישפט

 ושריו בגין את בהכירנו אולם,
 הסלקטיבי, ומוסרם מצפונם ואת

ה הצדק את אלא מכיר שאינו
ש במה הוא כשהמדובר אבסולוטי

 לגמיש אותו והופך ליהודים, מגיע
 ובמיוחד לזולת, לעשותו כשיש

 זה דבר כי יודעים אנו לערבים,
באספמיה. חלום הוא

 מיש- לערוך מציע אני כן על
 המישפט דוגמת פומבי, ציבורי פט

 ברית־המוע־ נגד בבריסל שנערך
 ה־ לפישעי האחראים נגד צות,

 שר־הביטחון, קרי בלבנון: מילחמה
 חבר- והרמטכ״ל. ראש־הממשלה

 השופטים ממיטב יורכב השופטים
 עם המזדהים לשעבר, העליונים

בעם. השפוי החלק
ייבחרו וההגנה התביעה ציוותי

 מוקעת! הנך אחים רבבות על ״חרפה,
 כי את! מוכה גבם ועל בערת בצלקתם

 כסי !רמום איילים כי !סימאים הבלים
מאום! יודע אל חרפה! אותם,

אלתרמן) (נ.

/ •^ ז י׳ ז ,

תומרקין של המילחמה נגד ברזה
בושה

ו מאז והשיקום העזרה ולמניעת
היום. עד

ה גם יהיה האישום סעיפי בין
 הממשלה, של הבלתי־אנושי מחדל
 לאוכלו־ ההומניטרי הסיוע בעניין

הפלסטי במיוחד האזרחית, סיה
נית.

והריה ירכליה, דב

י ה63 310
מצ יודיצה״ ״סוב הביטוי

הקוראה. את חיק

השופ היו משל בצדי). ולא (כך,
 נשים רכים, נערים העליונים טים

 רבן, בית של תינוקות קלות־דעת,
 וחסרי־אופי, רפי־דעת חלושי־שכל,

 עלול מיניסטריאלי דבר־הבל שכל
האוב שיקולי־דעתם את לשבש

ייקטיבי.
 הוא האם בביירות, הרצח עניין

הבי (לפי מישפט״ ״תחת נמצא
מטומטמים? תחת או הרומי), טוי

חיפה לסמן, תמר
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 דוברי־הממ־ הרעימו, אתמול רק
 כמוה ועדת־חקירד, הקמת כי שלה,

 אתמול רק באשמה. הודאה כמו
ה נגד מאשימה אצבע את הניפו

 כבר הבא גילוי־הדעת על
 אנשי 500מ״ יותר חתמו

 מוסדות- מכל אקדמי סגל
בישר־ הגבוהה ההשכלה

א ח ל ל ס לן־ א
 במבואות :למוות מוות בין לבחור שאילצתני על לך, אסלח לא
רובוט. ונולדתי כיהודי נטבחתי שם ושאתילה, צברה

 שמא נורא, הרהור להעלות לי שגרמת על ילך, אסלח לא
מקברו. פה, גם בנו ששולט הוא ואמי אבי של רוצחם
 — ביותר החזק מנשקי להתפרק שאילצתני על לד, אסלח לא

עליו.' להגן שראוי מאוד מעט אך שבלעדיה.נשאר — בצדקתי הביטחון
 וכשאתה נקיות, מלים הרבה כה שליכלכת על לך, אסלח לא

נר־זיכרון. מכין אני ״שלום׳/ אומר
 למעין אותנו להפוך המתמדת חתירתך את לך, אסלח לא

היהודית. ההיסטוריה של דבילית מוטאציה
 של הכפוף הגב את ישאבכר לי ׳שגרמת על לד, אסלח לא
כאן. שלנו הישר־ישר־מדי הגב על הנרדפים, אבותי
 מיפלצתית לחגיגה שאהבתי זו ארץ לי שהפכת על לך, אסלח לא

בשנית. ואמי אבי נרצחו ושאתילה צברה במחנות :ומוות טימטום של
 ידענו״, ״לא שבאומרך כך, ועל לד, אסלח לא אלה כל על
 של הזכוכית תא אל הרשמי) דוברי הוא אתה (שהרי אותי גדרת

ההיסטוריה.
 האלה, הנוראים בימים שעתה, ד5 על גם 1ל אסלח ולא
 למען דרכי־נועם, זניחת על ולהמליץ מידתי, על לעבור אילצתני

הארץ. מן הרשעה מלכות את העבר
תל-אביב אורפז, אוורכוך יצחק

פעי אינם המארגנים אל.
 מיפ- בשום פוליטית לים

לגה.
 חוקרים אקדמי, סגל אנשי אנו,
 ומכוני־ באוניברסיטות ומורים
 זעזוע מביעים בישראל, מחקר
 באוב־ הנורא הטבח לנוכח עמוק

בביירות. מגן חסרת לוסיה
 -י על שהוטל אחרי אירע הטבח

למערב־ביירות. להיכנס צה״ל
 חמור מחדל היה האסון אי־מניעת

הדין. את עליו לתת שיש
:דורשים אד

 שר־ של לאלתר התפטרות !ס
מיניס באחריות הנושא הביטחון,
טריאלית.

 ממלכתית ועדת־חקירה הקמת !•
 ועדות־חקירה חוק לפי שיפוטית —

לאשורן. עובדות ותפרסם שתבדוק
תה הנורא הטבח לנוכח שתיקה

• לפשע המחדל פוך
הידיעה: מוסר

הובכרג, יוסף פרוס׳
תל־אביב אוניברסיטת

 שיתנדבו המישפטנים, בכירי מבין
 באמצעות יוזמנו העדים זה. לצורך

 וחיילי קצינים ויכללו העיתונות,
 ו־ ציבור ואנשי במילואים, צה״ל

 להביא גם לנסות צריך תיקשורת.
 ואת ופלסטיניים לבנוניים עדים
ה הבינלאומיים האירגונים אנשי

 שהיו — לנפגעים בעזרה עוסקים
הקרבות ימי בעצם לפגיעות עדים

הע המנטאליות המערך, גויים,
לא. ומה האנטי-שמיות רבית,

ל בגין מנחם לבסוף כשנכנע
 בנפשו מצא לא הוא הציבור, לחץ
הש הוא טעיתי. לומר: העוז את
ה מוחו פרי דיברי־תיפלות, מיע

פרח־פרקליטים. של מתחכם
 משו־ השבוע יצא חדש קול־זמר

שמו סוב־יודיקה :לחן־הממשלה

הגורד צחוד,
 הנעשה על נוסף הירהור
בלבנון.

בל ממשיכה שהמילחמה ככל
יותר נראים שהעניינים ככל בנון,
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