
גדול. יום גם זהו אך מאוד. עגום יום הו ¥  הפיקוד וראשי האזרחי השילטון ראשי יושבים ספסל־הנאשמים על כי עגום, יום י
אשמים! קבע: האומה של העליון ובית־הדין הצבאי,
 של עליון במשבר כי הוכיחה הישראלית האומה מאוד. גדול יום גם זהו אך

 עצמה, את לטהר כדי הדרושים הכוחות את בתוכה למצוא מסוגלת היא ומוסר, מצפון
בגופה. שפשטו הריקבון בחיידקי ולהילחם נגועים אברים לגדוע

 למחנות הוכנסו אשר פושעניים, כוחות על־ידי שבוצע ובשאתילא, בצברה הטבח
 בכל שקרה דבר שום מדינת־ישראל. על נורא כתם הטיל חסרי־ישע, פליטים של
 ובכפר־קאסם בדיר־יאסין מעשי־הטבח גם זה וביכלל — המדינה של קיומה שנות 34
 ועדת־החקירה, של מעשה־המרפא אך זה. כמו העמים בחברת פניה את השחירו לא —

מדינת־ישראל. של האבוד כבודה את רבה במידה מחזיר זה, בדו״ח המתגלם
 האומה תודת מגיעה כך ועל כולה, למדינה ככוד של תעודה זוהי

אפרת. ויונה כדק אהרון כהן, יצחק — הוועדה חברי לשלושת כולה
עליהם. ולהעיר ומסקנותיה, הוועדה מימצאי את לבדוק יש זו ברוח

הושיא? אד בגין:
 ממשלת־ישראל. ראש בגין, מנחם לגבי מפורשות מסקנות הסיקה לא ועדה ך■

 המסקנות תקינה, דמוקרטית חברה בכל עצמם. בעד מדברים המימצאים אבל • י
אוטומטית. מהם נובעות
 המדינה כמנהיג בתפקידו יישאר כאלה, דברים נקבעו שלגביו זה, שאיש יתכן לא

בה. לשילסון וכאחראי
הנשיא. אל ללכת כנין מנחם על

 אוכלוסיה ולחיי חייליו לחיי הנוגעים עניינים ומוות, חיים של שבעניינים מי כי
לשילטון. כשיר אינו בגין, שהתנהג כפי מתנהג זרה,

 ססויימת ברחמנות אותה תיארה ושהוועדה החקירה, במהלך שהתגלתה התמונה
מחרידה. טישטוש, ללא אך

 כפי מתפקדת ממשלתה אם לבטח לשבת יכולה אינה דמוקרטית מדינה שום
 בימי וחומר קל שלום, בימי לא לדו״ח. בהתאם ממשלת־ישראל, עתה שמתפקדת

מילחמה.
 בידי טבח עריכת של האפשרות לגבי ב״אדישות״ נהג שבגין אמרה הוועדה
ת ישראל. בחסות הפלאנגות, ו ש י ד  כאן מדובר :להיאמר חייב הדבר למה? א

 היחידי פישעם אשר וילדים, נשים בלתי־לוחמים, בני־אדם אלפי של לחייהם באדישות
 באירופה, ביותר השחורים הפרקים את המזכירה עובדה — פלסטינים שהם הוא

עצמו. בגין של צעירותו בתקופת

4 ^

 עניין לכל נוגע הוא לפלסטינים. הזאת הממשלה לגישת מוגבל אינו הדבר אולם
 בעניין לדון המסוגלת ממשלה זו אין מתפקדת. ממשלה זו אין וחיצוני. פנימי שהוא,
 בישיבות השרים לדברי מקשיב אינו ראש־הממשלה ותקינה. שפוייה בצירה י כלשהו

 נודדת, שמחשבתו מפני להניח: (ויש הודעה״ בניסוח ״עסוק שהוא מפני הממשלה,
 כראש־ לכהן יכול כזה במצב איש האם להתרכז). עוד מסוגל אינו שכלל מפני או

ז ממשלה
מייד. להתפטר כנין עד חד־משמעית: היא המסקנה

לפטרו. בקואליציה שותפיו חייבים זאת, עושה אינו ואם

לווו! פ השי תחתית שמיר:
 הטבח על ההודעה את קיבל שמיר יצחק כי חד־משמעי באורח קבעה היא י י בכך. צורך גם אין אך שמיר. יצחק לגבי מעשי דבר שום קבעה לא וועדה ך■
 חיובי תפקיד זו בפרשה (שמילא ציפורי מרדכי ולמיפלגה, לממשלה עמיתו מפי

כליל. ממנה והתעלם ביותר),
 הגירסה ציפורי. של דבריו את בהכחישו שיקר, שמיר כי נובע הוועדה מדיברי

במלואה. התקבלה ציפורי של
 גם אלא ששיקר, בילבד זה שלא שמיר על לאמר אפשר ביותר הטוב במיקרה

 נשים גברים, נטבחים ממש רגעים באותם כי לידיעה מוחלט בשיוויון־נפש התייחס
 לשמע התרגש לא בחייו, רב כה דם ששפך איש־הדמים, הפלסטינים. במחנות וילדים

 אך עצמו, שמיר על כל־כך החביבות במילים להשתמש אם השחיטה. על הידיעות
השיפלות״. ״תחתית אל שמיר הגיע זו בפרשה הוועדה, של במילון מופיעות שאינן

 יעשה לא האם העולם? בעיני המדינה את ולייצג להמשיך יכול כזה איש האם
 והעמים? עצמה בעיני המדינה שם טיהור הוועדה, של העיקרי ההישג את לאל הדבר
 שהוא ביודעו זה, אדם עם ברצינות ולתת לשאת העולם ממנהיגי מישהו יוכל האם

 טבח לביצוע מוסרית באחריות נושא ושהוא כשקרן נחשף שהוא במולדתו, מוקע
? מחריד

כשר־חוץ. מתפקידו וחומר קל הממשלה, מן שמיר את לסלק יש

! האשם שרון:
 ואת המילחמה את יזם אשר האיש על כמובן, מוטלת, העיקרית ^:אשמה

 על שהחליט הפלאנגות, עם הקשרים על אחראי שהיה ביירות, למערב הכניסה י י
שרון. אריאל למחנות: הפלאנגות הכנסת
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