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זה! בסדר

,אנו... מחברים. שני ..מירא •
 תגו־ של חוברת פירסמנו 1956ב־ כפר־קאסם פשע הרי ^

קינן. עמוס של ואכזרית קצרה רשימה גם ובה בות,1\
 שרוצח מי כי לרצוח, כדאי לא תוכנה: היה הה
 ומי לגנוב. גם סופו — שאונם ומי לאנוס. גס סופו

יפה. לא זה — ולשקר לשקר. גס סופו — שגונב
הזאת. הרשימה את מזכיר השבוע, ונכתב שנאמר מה כל

 ויפי־הנפש האינטלקטואלים והשמאל, הימין — המחנות בכל
 שהרגו לי איכפת ״לא ואמרו: הצטלבו הכל זו. אופנה פשטה —
נגיע?" לאן — משקר שרות־הביטחון אם אבל מחבלים, שני

 חס יוחשדו, לא שבעליהן כדי באו והאמירה ההצטלבות
 לערבים ל״מחבלים״, לחוטפי־אוטובוסים, בסימפאטיה וחלילה,
בכלל. ולגויים

אבל... ערבים, שני שנהרגו מילא כלומר:
 והריקבון. הפחדנות השחיתות, סמל היא זו גישה

 להתבייש צריך זו ברוח דברים השבוע שאמר ומי
בראי. מסתכל הוא כאשר

תוצח!״ ..דא ♦
 לא בקשר, לא בשקר, לא ברצח. מתחילה השבוע רשת ^

. בזיוף. לא עבהדחה, ח צ ר ב
 אם חשוב ולא — אחר פשע כל על העולה פשע הוא והרצח

 חוטף• אנטי״טרוריסט, או טרוריסט יהודי, או ערבי הוא הרוצח
 או קדוש הוא הנרצח אם חשוב ולא השב״כ. איש או אוטובוס

אוייב. או ידיד פושע,
 הוא חוקי במאסר הנתון פושע של קר בדם רצח

 חוקי פי על פשע וביטחונה, המדינה בלפי פשע
וקהילת־העמים. מדינת־ישראל

 ר ו מ ח אף אולי — אחר רצח כל כמו רצח הוא שבויים רצח
אחר. רצח מכל

תרצח!״ ״לא התנ״כי: הדיבר את רק מפר הוא אין
 הפושע גם ויהיה — אדם כל של זכותו את שולל הוא אין
 זו זכות שללה לא מדינת־ישראל לדין. לעמוד — ביותר הנתעב

אייכמן. מאדולף גם
 — שילטון־החוק ושל מוסר של עניין רק זה אין גס
 את מבזה להם המתכחש שכל עליונים, ערכים שני

מדינתו. ואת עצמו
ומכופל: כפול לפשע אותו ההופך נוסף, היבט יש לרצודשבויים

 לכך גורם האוייב, מאנשי שבויים שרוצח מי
מאנשינו. שבויים ירצח שהאוייב

 שחבריהם לכך גורם בידינו, הנופלים ״מחבלים״ שרוצח מי
בידיהם. הנופלים בנינו את ירצחו
 רצח וראשונה, בראש הוא, שבוי של רצח כל

ישראלי. אזרח או חייל־צה״ל של פוטנציאלי
 סיבה שום בגלל ולא — הזאת המעשית הסיבה בגלל

 כה, עד ממשלות־ישראל כל נמנעו — מוסרית או סנטימנטלית
לבצעו. או עונש־מוות להטיל זרועות־הביטחון, דרישת פי על

אחו דמון ♦
 את קר בדם להרוג ויוצאת־דופן מיוחדת סיבה שום היתד, א ^
מיקרה. בכל פשע שהוא הרג — דווקא האלה החוטפים שני /

 זה פיגוע דווקא היה בישראל, שהיו החמורים הפיגועים מכל
ביותר. עלוב

ברצועת־ ממחנה־פליטים מבולבלים צעירים החוטפים, ארבעת
אוטומטי. נשק נשאו לא עזה,

 שהיה הנשק את הארבעה הפעילו לא כלל ההסתערות בעת גם
 המוכן במצב הרימון את החזיקו לא הם אחד. רימון־יד — בידיהם

לפעולה.
 האוטובוס מסע של הארוכות השעות במשך

 להיפך, הנוסעים. כלפי הארבעה התאכזרו לא החטוף
 החטופים מן במה אמרו השיחרור אחרי מייד

בסדר. אליהם התייחסו שהחוטסים
 הנוסעים, מן שניים עצמם החוטפים שיחררו המסע במהלך
 את לקבל לשילטונות־הביטחון איפשרו וכך לפניהם, שהתחננו

למירדף. דרוש שהיה המידע
 על״ידי נהרגה ,19ה־ בת פורטוגז אירית שנספתה, החיילת

 גם דם. מאובדן מתה היא האוטובוס. בגוף אבחנה בלי שירו יהודים
את משחרר אינו שזה (מובן יהודי. מנשק נפצעו הפצועים כל

 לשאת צריך אוטובוס שחוטף מי כי האחריות, מן החוטפים
עובדות). הן העובדות אך לתוצאות. באחריות

 שהיה המידע כל את מייד מסרו חיים שנלכדו החוטפים שני
. — דרוש ת ו ו מ ל ו כ ו ה ש י נ פ ל

 להם שממתינה החוטפים ארבעת ידעו אילו
 עם יחד עצמם את מפוצצים היו הם הוצאה־להורג,

מרחץ־דמים. נערך והיה — הנוסעים
 כלפי פשע היא הריגת־שבויים של מדיניות משום־כך ם ג

 מוות לו ממתין כי מבצע־פיגוע יידע אם ואזרחיה. המדינה ביטחון
 מירב את המוות אל עימו וייקח הסוף עד יילחם הוא מיקרה, בכל

ואזרחים. חיילים הישראלים,
 ומוסר־הדורות, חוכמת־הדורות הזאת, החוכמה כל

חוק. אחת: פשוטה במילה מקופלים
 פשע־ הוא שרצח־שבויים קובע החוק רצח. אוסר החוק
 ואיש־ איש־ביטחון ואזרח, חייל — בישראל אדם כל מילחמה.
זה. פשע האוסר החוק, שמירת על מצווה — שילטון

העוחוו הוגו 9
ברצח? החשודים הם י *ץ

למוות. החוטפים שני את שהיכו השב״כ אנשי ברצח חשודים
 עוד פקודה״. ״קיבלו שהם ההגנה להם תעמוד לא

 רק ״מילאתי האיומות: המלים באוזנינו מצלצלות
פקודות!״
מישפטית הלכה הלוי בנימין השופט קבע כפר־קאסם במישפט

 פקודה למלא לאיש־ביטחון אסור לדורות: המאירה ישראלית,
כזאת. פקודה למלא לסרב היא ו ת ב ו ח בלתי־חוקית.

 מתנופף שעליהם — הלוי קבע — פקודות יש
 יודע סביר אדם כל אי־החוקיות. של השחור הדגל
 הופך כזאת, פקודה שממלא מי בלתי־חוקיות. שהן

לפושע. עצמו
 הוא כפותים ואסירים שבויים הריגת כי יודע שב״כ איש כל
בלתי־חוקית. היא זה פשע לבצע הפקודה וכי פשע,

 חייבים — הזה כדבר שקרה חשד קיים אכן אם
לדין. לעמוד החשודים

 בכך חשוד במקום, שהיה אברהם.שלום, השב״כ, ראש ואם
לדין. לעמוד צריך הוא לאנשיו, הזאת הפקודה את שנתן

עליו, הממונה מן כזאת פקודה שקיבל ההגנה תעמוד לא לו וגם
במקום. שנכח ביותר הבכיר מהאיש או

 מעל מתנופף אי־החוקיות של השחור הדגל
 או שר בידי נתח הדגל אם גם — כזאת להוראה

ראש־הממשלה.

הנוואה ההחלטה ♦
 קשירת־הקשר. אל עצמו הרצח מן עוברים אנו ך ^

 רמזתי כבר האוטובוס שיחרור אחרי ביומיים
 באה החוטפים שני את לרצוח שהפקודה זה בשבועון

הממשלתי. הדרג מן
קבע הפרשה, את שהקיפה הצנזורה, של הגבוהה החומה למרות


