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ד אינו החיצוני הטרור ס  המדינה. את לסכן י
יותר שיענר דאין מסוכן הפנימי הטרור

האמיתית תסבנה
 תובעים היהודית מחתרת־הטרור נשי ^
1  לאנשי שניתנו הזכויות אותן את לעצמם 1

 משווים הם משמע: הערביות. מחתרות־הטרור
אליהם. עצמם את

 יותר — במקומה היא זו השוואה
לבעליה. שנדמה מכפי

 והערבים היהודים סובייקטיבית, מבחינה
 — פוליטיים״ ״פושעים שנקרא מה הם כאחד

 פרטית, תועלת למען פשעו שלא אנשים כלומר,
בו. דוגלים שהם האידיאל למען אלא

 אלה גב אלה אובייקטיבית, מבחינה
מדינת־ישראל. נגד פשעו

 לכאו־ רבים. לקומם יכולה זו ביעה *■ן
 שהאסירים בעוד תהומי. הבדל כאן יש רה, 1/

 הרי יהודים, נגד פשעו הערביים הביטחוניים
ערבים. נגד פשעו היהודי הטרור אנשי

 בלבד. מעשית אבחנה זוהי אך
 מטרת לגבי היא האמיתית השאלה

המעשים.
 חלק לפחות (או הערביים האסירים מטרת

 מדינת־ישראל. של קיומה את להרוס היתה מהם)
 שהביא האיש של המוצהרת מטרתו בוודאי זוהי

ג׳יבריל. אחמד לשיחרורם,
 היתה לא היהודיים האסירים מטרת

 אלא שכזו, בתור המדינה, להרס להביא
הישראלית. הדמוקרטיה להרס
 לחוק בניגוד רק נעשו לא האלה המעשים כל

 של ומודעת מוחלטת שלילה תוך אלא הישראלי,
 החוקים נקבעים שבה הישראלית, הדמוקרטיה

רוב. של בהצבעה בית־הנבחרים, על־ידי
 המיסגדים את לפוצץ עצמו על שקיבל מי

באו המוני הרג לערוך הר־הבית, על המוסלמיים
 הציבור מנהיגי את לחסל במיכללה, או טובוסים

למשול. בישראל הרוב בזכות מרד — הערבי
 כי ספק לכל מעל מבהירות הנאשמים הודאות

 דווקא אלא בלתי־מודע, או עקיף רצון זה אין
 רוצים אסירי־הטרור לגמרי. ומודע ברור רצון

 מיעוט של בזכותו דוגלים הם אחר. במישטר
 דרך את לקבוע לאומית", הכרה ״בעל קטנטן,

 הרוב. מרצון מוחלטת התעלמות תוך המדינה,
 לאו־ בדיקטטורה דוגלים ככולם רובם מזה, יותר

 על- והמעשים החוקים נקבעים שבה מנית־דתית,
רבנים. ידי

 מדינת־ של העליון בית־המישסט
 בתיק אלה, בימים דווקא קבע ישראל
 הרצון בין הבדל אין כי שמי, את הנושא

 הרצון ובין מדינת־ישראל את לחסל
הישראלית. הדמוקרטיה את לחסל

כמ אלא תתואר לא שמדינת־ישראל מכיוון
 המדינה של ״ניצחיותה" שווים דמוקרטית, דינה

החוק. בעיני הדמוקרטי ואופיר,
הער נגד רק מכוונת אינה היהודית המחתרת

 היהודים נגד וראשונה בראש מכוונת היא בים.
 הרוצים אזרחי־ישראל, של רוב־רובם נגד —

 של לחיים השואפים דמוקרטי, במישטר לחיות
ודו־קיום. שלום

 האיומים, שני שבין אומר הייתי
 שהרי יותר. חמור היהודי הטרור איום

 הערבי שהטרור מעשית סכנה שום אין
 מדינת־ישראל של קיומה את יערער

 בטוח שהייתי הלוואי הדמוקרטית.
 הטרור מצד צפויה כזאת סכנה שאין

היהודי.
 ממשלת־ את בכוח מכריחים הם עכשיו כבר
רצונה. נגד רבים דברים לעשות ישראל

 בין עצום הבדל יש אבל אומרים: ש ^
 מוסרית. מבחינה והיהודים הערבים
 הרגו הם אכזריים. מעשים ביצעו הערבים

 אנשי־מוסר. הם היהודים ואילו וילדים, נשים
האומנם?

זמן בחברון האיסלאמית במיכללה ביקרתי

 זה בטבח אומנם, הטבח. שם שבוצע אחרי קצר
 היה לא זה אבל זכר. ממין תלמידים רק נהרגו
 תוך אל אבחנה בלי הרוצחים ירו כאשר מכוון.

תלמי מלא אז שהיה הבניין, של אולם־הכניסה
להב אפשרות כל להם היתה לא ותלמידות, דים
 הרי תלמידות, נהרגו לא אם ונקבה. זכר בין חין
במיקרה. רק זה היה

 האוטובוסים את לפוצץ שתיבנן מי
 נשים להרוג התכוון בוודאי הערביים,

וילדים.
 במרכזי־אוכלוסיה פצצות להניח שהציע מי

 של הודאתו פי על רבנים, כמה שהציעו (כפי
 המוני טבח לערוך התכוון בוודאי )1 מס׳ הנאשם

וטף. זקנים ונשים, גברים של
 רצח שביצעו מי היו הערביים האסירים בין
 חיילים שהרגו מי וגם וילדים, נשים של מתועב
 בין הבדל שיש שסבור מי ונושאי־נשק. במרים
 צריך וילדים, נשים הריגת ובין גברים הריגת

 כאחת. וערבים יהודים אצל זו הבחנה לעשות
מר־ שמבחינה היא, הפשוטה האמת

מטור עיניים שלטש לווינגר משה את ערביות,
 מערכת־הטרור כל את בתת־מיקלע, ואיים פות

המתנחלים. של המסועפת
 עם־ את לסבך היא הזאת המערכת מטרת

 הערבי, העולם כל עם במילחמת־נצח ישראל
 גירוש על־ידי המוסלמי, העולם כל עם גם ואולי
 מיקדשי־האיסלאס. ופיצוץ הערבים של המוני
 של האפשרות את למנוע מבקשים הם זו בררו

שלום. תמורת הכבושים השטחים החזרת
 ובחסותו דעתו על זו מערכת הופעלה השבוע

 האסירים את להמריץ כדי הצבאי, המימשל של
 לברוח לבתיהם, שחזרו המשוחררים, הערביים

לירדן.
 מגוחך חרטה. על לדבר מגוחך אלה, בנסיבות

המתנחלים. מצד זו דרך נטישת על לדבר
 אין כאן אך ירוחם, — ועוזב מודה

 מתכוון איש ואין בכנות, מודה איש
לעזוב. בכנות
 היהודי הטרור מאנשי מישהו היה אילו וגם

אלפי על־ידי מייד נתפס מקומו היה ועוזב, מודה

ם! או חיוך לארץ: מגיע גרוף יוטקה ארון־מתי
 אנשי בין הבדל של שמץ אין סרית

 היהודי. הטרור ואנשי הערבי הטרור
 המטרה כי מאמינים אלה גם אלה

 אלה גם אלה האמצעים. את מקדשת
 ומוכנים שלהם, לאידיאלים מסורים
ובקימעונות. בסיטונות למענם לרצוח

לחרטה? ביחס מה ף
 לא מהערבים אחד אף לי, שידוע כמה עד 1

 עמם, למען פעלו כי מאמינים הם חרטה. הביע
 לכל בשבי. שנפלו כלוחמים עצמם את ורואים
 מחמת מחדש, להתגייס שלא הבטיחו היותר
לכלא. לחזור ואי־רצונם עייפותם גילם,

זאת. אף לומר אי־אפשר היהודים על ואילו
 אסירי־ של נכונותם על הדיבורים

 עלבון הם חרטה להביע הטרור־היהודי
לאינטליגנציה.

 קטנה, קבוצה חברי אינם האלה היהודים
 המזו־ למיליציה שייכים אלה בחורים שנתפסה.

 כחלק פועלים הם תנועת־המתנחלים. של יינת
 כל של מחסותם ונהנים דעתה, ועל התנועה מן

 וזד הדתיים־לאומניים הימנים־קיצוניים, החוגים
למיניהם. פאשיסטיים
אמו היו שבה עצמה העת באותה

 בחצי־פה, פורמלית חרטה להביע רים
 גלוי טרור להפעיל חבריהם המשיכו

ברחובות. ולירות ברצח לאיים וסמוי,
 הבריון את בטלוויזיה ראה עם־ישראל כל
מכוניות על והתנפל בחברון שהשתולל השמן

 מלכות־ הנשק בכוח להקים המתכוונים חבריו,
השלמה. בארץ־ישראל שמיים

 הערביים האסירים בין האמיתי הבדל ך*
 הוא לגמרי. שונה במישור הוא והיהודיים 1 1

הפוליטי. לרקע נוגע
 הערביים, האסירים שוחררו כאשר

השי ״חילופי־שבויים״. על הכל דיברו
 כל בפי זה במושג האוטומטי מוש

דרשני. אומר
הביט באסירים מעולם הכירה לא ישראל

 החוק בעיני כבשבויי־מילחמה. הערביים חוניים
 האחרים הפושעים מכל שונים הם אין הישראלי
ועוד. ועוד בהריגה ברצח, שהורשעו

לחוד. ומציאות לחוד מושגים אך
רגילים, פושעים אלה אסירים היו אכן אילו

 שוחררו הם ששוחררו. כפי משוחררים היו לא
 אחמד של אירגונו — אוייב גורם דרישת על״פי

שלנו. לוחמים תמורת — ג׳יבריל
ה הודינו בכך ש ע מ  היו שהם ל

 החילופים וכי בפועל, שבויי-מילחמה
המילחמה. מן הנובע אקט היו

 שנכרת שביתת־הנשק, להסכם הדבר דומה
 פילים של בתיווכו ,1981 ב־ ואש״ף ישראל בין

 עד חודשים, 11 במשך מעמד ושהחזיק חביב,
 הכירה לא ישראל שרון. אריאל על־ידי שהופר
 בעקשנות ומסרבת לוחם, כבצר באש״ף מעולם
 ומציאות לחוד דיבורים אך היום. גם זאת לעשות

בעקיפין, גם ההסכם, כריתת עצם על־ידי לחוד:

 אש״ף, ובין בינה המילחמה בקיום ישראל הודתה
 מילחמת־הלבנון לוחם. כצד אש״ף של ובקיומו

כזאת. הכרה כולה היתה
 מדינת־ בין מילחמה נטושה הרבה שנים מזה

הפלס העם ובין לפני־כן) העברי ישראל(והישוב
 יש זו במילחמה האחד שלצד העובדה טיני.

 בלתי־עצמאי עם רק השני ולצד וממשלה, מדינה
 את משנה אינה בשמו, הפועלים שונים ואירגונים
בפועל. המציאות

ישרא פעם מדי נופלים זו מילחמה במיסגרת
הפלסטי האירגונים בידי ואזרחים, חיילים לים,
 נופלים הפלסטיניים האירגונים חברי ואילו ניים.
רגילים. כפושעים כאן ונשפטים ישראל, בידי

 ישתנה לא המילחמה, תימשך עוד כל
 את לזנוח מוכנים איננו ואם זה, מצב

 כך על־ידי ולגרום — חיילינו
 לא — כוחותינו של לדה-מוראליזציה

 פעם מדי להסכים אלא ברירה לנו תהיה
 על ויתור תוך לחילופי־שבויים,

ביטחוניים״. ״אסירים של הפיקציה
 אצלנו שנערך הפולחן על להתווכח אפשר
 בעולם היחידה המדינה בוודאי אנחנו לשבויים.

 על פוליטית קאריירה לבנות היה יכול אדם שבה
 אין הבכיר״. הישראלי ״השבוי היה שהוא העובדה

גרול. כבוד גם זה אין אבל בשבי, ליפול בושה זו
 ששולם המחיר על גם להתווכח אפשר
 תמיר שמואל את ראיתי כאשר אלה. בחילופים

 שהשיג כמי הטלוויזיה, לעיני ניצחונו את חוגג
 תמיהה בי עורר זה כביר, דיפלומטי הישג עתה זה

 תמורת 3 של חילופים להשיג כדי מסויימת.
משא־ומתן. של גאון להיות צורך אין ,1150

 מדי- מוכרחים יגונה. לא הכרח אבל
 כשזה גם חילופי-שבוייס. לבצע פעם

מאוד. מרגיז

 למען הנוכחי למסע התשובה גם ץ^כאי
שיחרור  אס הטענה: היהודי. הטרור אנשי ^/

 מדוע יהודים, שהרגו ערביים, רוצחים שוחררו
 האם ערבים? שהרגו יהודיים, רוצחים לשחרר לא
יותר? גרועים הם

 במיסגרת שיחדור דין אין התשובה:
 במים־ שיחרור בדין חילופי־שבויים של

חנינה. של גרת
 החוקה את מערערים אינם חילופי־שבויים

 כורח זהו המישפטית. המערכת ואת הישראלית
לא. ותו מילחמתי
הנע טרוריסטים של חנינה ואילו

ן שית ו צ ר  טומנת ממלכתי, כאקט מ
 ומער־ שילטון־החוק הרס את בחובה

כת־המישפט.
 שמטרת מפני שיבעתיים, מסוכן הדבר
 זאת: בדיוק היא ותומכיה היהודית המחתרת

 החילוני הדמוקרטי שילטון־החוק את להרוס
 קנאי מיעוט של לרצונו המדינה את ולהכפיף

לאומני״דתי.
 בעיות את אולי, מגביר, הערבים שיחרור

 המשוחררים שכל מכיוון אר השוטף. הביטחון
 בה אין מינימלית. סכנה זוהי ומאותרים, ידועים

ועתידה. המדינה לקיום סכנה שום
 האלה היהודים שיחדור זאת, לעומת

 הדמוקרטיה של קיומה עצם את מסכן
 ועל ומוסדותיה, ערכיה על הישראלית,

 מדינת־ של קיומה את מסכן הוא כן
 בית־ כהגדרת וניצחיותה, ישראל

העליון. המישפט
 הטרור אנשי את לשחרר אחת דרך רק יש
ת חנינה על להכריז תקינה: בדרך היהודי  כללי

 של הבדל בלי במדינת־ישראל, האסירים כל של
נשפטו. שעליה העבירה ומהות וגזע לאום

■ ■ ■
 טעם כולה העיסקה משאירה סך־הבל ^
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