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 הפועלים שוטרים, או חיילים של חוליות הן אלה—

 אזרחים, או הרשמית, החוקית למיסגרת מהדן
שחורות. עכורות לכיצוע השילטון כשליחי הפועלים

 את רוצחות האלה הכיתות אל־סלוואדור, כמו בארצות
 וראשי כוהני־דת פרופסורים, האופוזיציה, דוברי שוחרי־הרפורמה,

בשדה. מושלכות נמצאות הגוויות המיקצועיות. האגודות
 עבריינים רוצחות הכיתות בראזיליואינדונסיה כמו בארצות

 למישטרה אין אחרים. ידועים ופושעים סוחרי־סמים מועדים,
לדין. להעמדתם הדרושה הסבלנות

 או השילטון מטעם פועלות כיתות־הרצח האלה, הארצות בכל
 מי יודעים הכל ברבים, ידועה אינה חבריהן זהות אם גם בחסותו.

נמצאים. הם והיכן אותם מנחה מי אותם, שלח
זאת. מפוארת לרשימה הצטרפה מדינת־ישראל כי עתה ברור

 מטעם כיתות־רצח עתה פועלות בישראל י־־־
■ ■ ■ השילטון•

 בלי ושרק, כחל בלי ברוטליים, דברים לבטא כאן בא ני ^
לגליסטיות. עדינויות ובלי פרלמנטרית חסינות 1\

 נפש המדינה, נפש — פיקוח־נפש של עניין זהו
 דוחה פיקוח־נפש מאיתנו. אחד כל של נפשו האומה,

 של ונורמות מישפטני פילפול דוחה גם הוא שבת.
 במדינת־חוק. הנאותות התבטאות

חד־משמעית: בצורה לקבוע בא אני
 האחריות את ממשלת־ישראל על מטיל אני

 להתנקשויות גרינצווייג, אמיל לרצח הישירה
 המיכללה תלמידי לרצח בגדה, בראשי־הערים

 הריגות, של ארוכה ולשורה בחברון ,-האיסלאמית
 אחרים. ופשעים השחת־רכוש חבלות, תקיפות,

■ ■ ■
 בפני להטיח אסור ׳:83 ישראל נוסח ״,22 ״מילכוד נה ^

 נתפסו לא עוד כל מסויים, בפשע האשמה את כלשהו ציבור 1 (
מבצעי־הפשע.

 (ובישראל ערבים נגד הכבושים בשטחים המבוצעים פשעים
 לעולם. נתפסים אינם שוחרי־השלום) נגד

לא. לעולם
 מעשי־רצח של בסידרה אחד אף להאשים אסור המסקנה:

. , נתעבים. פוליטיים
אותו. לסבול מתכוון ואיני בלתי־נסבל, מצב זהו

■ ■ ■
 פשע מכל נבדל בפרט, פוליטי ורצח ביכלל, פוליטי שע ן*
 מבצעיו. את לזהות שקל בכך אחר ^

 עיקבותיו. את לטשטש הפושע מנסה אחר פשע בכל כימעט —
 נושא מעשהו עצם להיפר, כך. נוהג אינו הפוליטי הטרוריסט

 המסר בפירסום מעוניין הוא מטרתו. כל וזוהי פוליטי, מסר בחובו
הזה.

מהותו, מטבע פוליטי. בפשע סיביד שום אין לכן
ברור. שקוף!, פשע זהו

 פשע בביצוע האשמים נתפסים שבהם המיקרים, של 99ב־,ז?
 דיפלומטים שהתעורר. הראשון החשד את מאשרת זהותם פוליטי,

 חברי ארמנים. בידי אלא הוטנטוטים, בידי נהרגים אינם תורכיים
 אלא דרום־אפריקאיים, פאשיסטים אינם באדר־מיינהוף כנופיית

 בארגנטינה אנשי־השמאל של הרוצחים גרמניים. לאנשי־שמאל
 הצבא אנשי אלא אמנסטי, אירגון שליחי היו לא ש״נעלמו״

הארגנטיני.
 שזוהי לא־פעם טוענים האצבע, מצביעה שאליהם האשמים,

 את להבאיש כדי יריביהם בידי נעשה שהמעשה ״פרובוקציה״,
אשמת־שווא. זוהי המיקרים של 99.99ב־־־? אולם ריחם.

 להשיג נועד הוא הגיוני. פשע הוא הפוליטי הפשע
עצמו. בו המסתמנת המטרה את בדיוק

■ ■ ■
ן5י י  במעשי־הפשע הגלומה המגמה לגבי ספק של שמץ \

הכבושים. בשטחים הפוליטיים *זי£
 את ולשתק יהודית התנחלות לפני הדרך את לפלס היא המגמה
 האוכלוסיה מנהיגות חיסול על־ידי הפלסטינית, ההתנגדות

 כך על נוספת ואימה. פחד של כללית אווירה ויצירת הכבושה
 האדמות למכירת וגלוי סמוי לחץ הערבים על להפעיל המגמה

הארץ. מן ולהגירה
 אחר או זה קנאי אירגון של המגמות אינן אלה
 כפי ממשלת־ישראל, של המגמות הן אלה בילבד.

או ט בו ובפה־מלא. בחצי־פה שריה על־ידי י
 שאינם אנשים ביניהם המתנחלים, את חימשה זו ממשלה

 המערבית. הגדה מן הערבים לגירוש להביא כוונתם את מסתירים
 היטב, ומאורגנת חמושה עצמאית, מיליציה למעשה, יצרה, היא

 בעבר מאושפז שהיה מטורף, קנאי מידי הנחיותיה את המקבלת
 שהיתה מיפלגה, משתייכת זו לממשלה לחולי־נפש. בבית־חולים

״ניארפאשיסטית״. בכינוי בעולם אחר מקום בכל זוכה
שבו בשטח המעשים כל נעשו גרינצווייג אמיל רצח מילבד

 שהיא הגבלה שום אין ושבו מוחלטת, צבאית דיקטטורה קיימת
הישראלי. הצבאי המושל של לכוחו
 נושאת שממשלת־ישראל כר על ויכוח כל להיות יכול לא

 כך הכבושים. בשטחים המתרחש כל עבור מישפטית באחריות
 העניין. לגוף נוגעת אינה זו קביעה אך הבינלאומי. החוק אומר
הישירה. האחריות גם הממשלה על חלה המעשיים, הנתונים לאור

וב בעידודה בחסותה, מבוצעים הפשעים
תמיכתה.

 להוביל עלולה עצמם המעשים בדיקת מינימלית. קביעה זוהי
יותר. הרבה עוד חמורה למסקנה

 של הערים בראשי ההתנקשויות פרשת את למשל, קח,נ
ואל־בירה. רמאללה שכם,
 הוא מיקרה רק שלושתם. את לרצוח ספק, בלי היתה מטרתן

הקורבן, של רגליו שתי בקטיעת הסתיימה אחת שהתנקשות

חברון מיכללת של הפצועים אחד
 של בפציעתו והשלישית אחת, רגל בקטיעת השנייה ההתנקשות

מישמר־הגבול. איש
 לילה באותו פעלו — במיספר שלוש לפחות — חוליות־הרצח

 תגובה מעוררת חשודה תנועה כל הכבושים, השטחים ברחבי
 התקינו בחופשיות, נעו הם כוחות־הביטחון. של מיידית

 בלי לעשותו שקשה דבר — ונסוגו מתוחכמים מיטעגי־חבלה
בזרועות־השילטון. מישהם של שיתוף־פעולה

 נפתחה כי השילטונות הכריזו המעשה אחרי
 אחרי המדינה. בתולדות ביותר הגדולה החקירה

 בעוד — תוצאות שום הושגו לא שנים משלוש יותר
פוענחו. ערבים בידי שבוצעו הפיגועים שכל

 לגבות אף טרחו לא השילטונות כי העלתה בשטח בדיקה
 רצינית חקירה ערכו ולא הערביים, עדי־הראייה מכמה עדות

הפשע. במקש
 הם בחיים, נשארו .המייועדים הקורבנות ששלושת מאחר

 אל־שכעה, בסאם העיקרי, הקורבן נגד השילטונות. על־ידי הודחו
 24 במשך יום, מדי הפועלת טירטורים, של שיטה מאז הופעלה

 את ממררים ושוטרים חיילים של כשמשמרות ביממה, שעות
ולמבקריו. למישפחתו לאיש, החיים

הממשלה. אל מוביל והריח מסריחה. כולה הפרשה

 היתה הכוונה פחות. לא ברורה גרינצווייג אמיל רשת ך*
 בילבד. אחד איש נהרג במיקרה ורק רבים, לרצוח

 חסרת־תקדים. פנטסטית, חקירה על הודעות שוב
אפם. והתוצאות:

 היה הקורבן הכל, בלתי־נעים(אחרי הוא כשהמצב פעם, מדי
 המאסרים כזב. הודעות ומפרסמים מישהו אוסרים יהודי)

 שזהותם האמיתיים, המבצעים מן הדעת את מסיחות וההודעות
 אשכנזים־ מילחמת של לאפיקים לגמרי, ברורה הפוליטית
 אין כי מבין ילד כל אך ונוער״שוליים. בינעדתית הסתה מיזרחיים,

 נערי־רחוב על־ידי המפגינים של ספונטאנית הטרדה בין קשר כל
רימון־יד. זריקת כמו ומחושב, מתוכנגן פוליטי פשע ובין

 השילטונות זו: להתנהגות אחד הגבר רה יש
 על־ידי בוצע המעשה כי כמוני, משוכנעים,

 הממשלה. מגמות את המשרת יהודי, אירגון־טרור
 גם הפועל אירגון־הטרור אותו לוודאי: וקרוב

הכבושים. בשטחים
■ ■ ■

 ״אזרחים״ של יריות כגון אחרים, פשעים עשרות על דלג ך
 המערבית, בגדה עוברי־אורח וסתם זורקי־אבנים לעבר ו■

 בחברון, השוק ושריפת באל־בירה ״ליל״הבדולח" כמו פוגרומים
 ההמוני הרצח נסיון האחרון: המיקרה אל ישר נגיע ועוד. ועוד

בחברון.
 שלושה. רק שנהרגו הוא מיקרה אך פה׳ גם

 בנקל, להביא, יכלו שנורו ומיספרהיריות רימון־היד
וצעירים. צעירות עשרות להריגת

 בחברון. הערבים על עוצר הוטל הרצח? אחרי נעשה מה
 עיתונאים על נאסר חופשי. באופן בה לעבור ניתן ליהודים
בבתי־החולים. הפצועים עם להיפגש

 למנוע כדי הכבישים, על מיידי עוצר הוטל לא נעשה? לא מה
 ביותר. החשודה השכונה ועל הרוצחים, של המכונית סילוק את
 העולם צוות הערביים. עדי־הראייה של רצינית חקירה נערכה לא

 החקירה כי השתכנע ולמחרתו, היום באותו במקום שהיה הזה,
חובה. ידי לצאת כדי רק באה

 היתה ומה חזרו, לאן הרוצחים, באו מניין לחלוטין ברור
 להם יאונה לא כי שידעו מפני הפשע את לבצע יכלו הם מטרתם.

 משרתים ושהם רצינית, חקירה שום נגדם תתנהל שלא רע, שום
 השילטון. מגמות את למעשה
צודקים. הם

למנוע כדי פעולה שום ננקטה לא הזה ההמוני הרצח הרי̂ 
 פורקה, לא המיליציה והולכים. גדלים בממדים הישנותו, את

 את שהצדיקו הגופים חוסלו, לא מוקדי־הטרור הוחרם, לא הנשק
לחוק. מחוץ אל הוצאו לא מלא בפה המעשה

 נגד שהופעלו השיטות שונו. לא שיטות־החקירה
 פוענחו בשטחים הפיגועים שכל לכך ושגרמו ערבים,

 בלפי מופעלות אינן נתפסו, המבצעים וכל
יהודיים. טרוריסטים

 מפני התפטר, שרות־הביטחון־הכללי שראש פורסם בשעתו
 להשתמש לו הירשה לא במישרין, עליו הממונה שראש־הממשלה,

 — החשודים הגופים נגד חוקיות) (אך מרחיקות״לכת בשיטות
 אף להשתמש הורשה לא לחוקרים הם. מי יודעת הארץ כל והרי

 אלה, בתנאים אמיתית. חקירה לניהול המינימליות בשיטות
מזה. גרוע לא אם פארסה הן החקירות

 אינה שהממשלה היא הבלתי־נמנעת המסקנה
ת עוניינ  שגם מפני — תוצאות תניב שהחקירה מ

 את ביצע מי החוקרים, וכמו כמוני יודעת, היא
■ ■ ■הפשעים.

 ״חקירה על ״מחדלים", על לדבר עוד אין כזה, מצב ן*
אחר. או זה שר של מיניסטריאלית״ ״אחריות על כושלת', ^

כולה. — אשמה הממשלה
 שלושה נגד ההתנקשויות נערכו אילו קורה היה מה לשאול די

 לדבר ובית־שאן(שלא פתח־תיקוה ירושלים, של ראשי־עיריות
 הושלך אילו או ומעלה־אדומים); אריאל קריית־ארבע, ראשי על

 פרצה אילו או גוש־אמונים, של הפגנה לעבר רימון־יד
 (או הר־צופים שעל העברית האוניברסיטה תוך אל חוליית־רצח

 את חושפת מאליה, המתבקשת התשובה, בחברון). ישיבת־ההסדר
 להסביר מיטיב שרון אריאל ממשלת־ישראל. להתנהגות הסיבות

אותן.
 בידי בלונדון, אחד ישראלי בדיפלומט ההתנקשות נסיון

 כאמתלה הספיק ממשלת־סוריה, על־ידי המופעל אירגון־טרור
 505 וביניהם בני־אדם, רבבות ניספו שבה מילחמה לפתיחת
 של השיטתית הפעולה הזה). הרגע (עד ישראליים צעירים

 היחס את לשנות כדי מספיקה אינה המערבית בגדה כיתות״הרצח
הרוצחים. מתגייסים שממנו הציבורים אל

 אל להתייחס טעם אין חד־משמעית: היא המסקנה
 אל להתייחם יש עצמם. הרוצחים ואל ציבורים אותם

 המעודדת חסותה, את עליהם הפורשת הממשלה
 יודע שבו מצב היוצרת ובמחדליה, במעשיה אותם

שצפוי מבלי ולטבוח, לרצוח יכול שהוא מהם אחד כל
 ■ ■ ■ •לובלעונש

 בישראל כיתות־רצח של החופשית ופעולתן קיומן *¥צם
המדינה. מהות את משנה כ1

והקרוב. הרחוק העתיד, לגבי נורא מסר בו טמון
 כאחד, יהודי ודם ערבי דם לשפוך המוכנים הרוצחים,
 מה יודעים בצמרת, ביותר הגבוהות בדרגות יושבים ושתומכיהם

היסטורי. לאסון מובילים הם לעשות. עליהם
נוראה. אחריות עצמה על מקבלת ממשלת־ישראל


