
הפרשה
)7 מעמוד (המשך
 קיימת שהיתה קורא לכל מובנת שהיתה כצורה הזה העולם
פיגוע. אחרי שבויים עוד לקחת שלא ממשלתי בדרג הנחיה

 וכמה כמה הזה העולם כך על חזר מכן שלאחר בשבועות
 איגרת (ראה סימני־שאלה של תוספת ובלי בתוספת פעמים,
).5־4 בעמודים המועתקת שנתיים, מלפני העורך

מפורשים. דברים לומר רוצה אני עכשיו
העניינים: השתלשלות זוהי

 ששת שיבת של הפסטיבל בישראל נערך 1983 בנובמבר
 עם חילופי־השבויים של העיסקה במיסגרת השבויים, הנח״לאים

 ממשלת־ שיחררה תמורתם הלבנונית. בטריפולי ערפאת יאסר
 ו״אסירים בלבנון אל־אנצאר ממחנה עצירים אלפי ישראל

בישראל. ביטחוניים"
 על קטלנית ביקורת בציבור הושמעה ההיסטרי הפסטיבל אחרי
 את להבא להרוג שדרשו קולות הושמעו השאר בין העיסקה.

 על־ אם וביצועו, עונש־מוות הטלת על״ידי אם מבצעי־הפיגועים,
לכידתם. עם במקום בו הריגתם ידי

 בחשבון לקחו לא הזאת הדרישה את שהעלו הדמגוגים
 יפלו אשר הישראליים השבויים כל רצח בהכרח תהיה שהתוצאה

 גם שזה יתכן כללי. ומרחץ־דמים בני־ערובה, לקיחת האוייב, בידי
להם. איכפת היה לא

 אלוף אז שרון, אריאל של נסיונו על הסתמכו בעלי־ההצעה
 זה נסיון הגדיר עצמו שרון רצועת־עזה. ב״טיהור" הדרום, פיקוד

שבויים." לקחנו לא פשוט שבויים. הרגנו ״לא כך: פומבית
 שותפים היו שבה ממשלתי, בדרג בהתייעצות
 משה ושר־הביטחון שמיר יצחק ראש־הממשלה

מתאימה. הנחיה לתת הוחלט ארנס,
 השר נכח 300 בקו חוטפי־האוטובוס לבידת בעת

 לראש הזאת ההנחיה את העביר הוא ארנם. משה
במקום. נכח הוא שגם השב׳׳ם,

 השישי, היום באותו מכן, לאחר מעטות שעות
 שמיר הכריז הדיווח, את קיבל שמיר שיצחק אחרי
פיגוע.״ אחרי חי יישאר לא מחבל ״שום כי ברדיו

 על ארנם משה חזר בבוקר, בשבת היום, למחרת
 יישאר לא מחבל ״שום כי הוא גם והודיע זו, הכרזה

חי.״
 אישור אלא משמעות שום היתה לא זה, בעיתוי אלה, למילים

כך. אותן הבין בר־דעת וכל השבויים, הריגת
 המעשה, בעת בטוחים, היו וראשם השב״ב אנשי

ברורה. ממשלתית פקודה פי על פועלים שהם

קשו קשירת •
 לאזרחי ייוודעו לא הדברים כי האמינו למעשה אחראים ך*

נש כאלה ומיקרים בחושך, בוצעו הדברים ולעולם. ישראל 1 1
כמוס. בסוד תמיד ארו

 העולם של — צלמי־עיתונות שלושה ״תקלה": קרתה הפעם
 כשהם החיים, החוטפים שני את צילמו - ומעריב חדשות הזה,

רציחתם. לפני ושלמים, בריאים
 הצנזורה באמצעות הדברים את ולגנוז להעלים הנסיונות

 של האיתנה לעמידתו תודות נכשלו העיתונים על לחץ ובעזרת
 התצלום פירסום את להתיר הצנזורה את שהכריח הזה, העול□

לחו״ל. הדברים והדלפת )5־4 עמודים (ראה
 הרמייה של הגדולה המכונה לפעולה נכנסה הרגע מאותו

והטישטוש.
 השב״ב ראש על־ידי נעשה שהדבר סביר חשד יש

הממ הדרג של ובהסכמתו בידיעתו בהנחייתו, —
 ראש-ה- ,האחראי השר של וראשונה ובראש שלתי,

שמיר. יצחק ממשלה
ל לקשירת־קשר חשד־לכאורה יש אחר: לשון
 יצחק אשר ועבירות, פשעים של ארובה שורה ביצוע
שות היו נוסף) שר להניח: ארנס(ויש ומשה שמיר

לה. פים
 ל■ לנכון מצא דאז ראש-הממשלה אם לבדוק יש
 בגלל האופוזיציה, ראשי את אז כבר זה בעניין שתן

ולטשטשם. להעלימם והצורף המעשים חומרת
כ הפרשה לחקירת הפוליטיקאים של ההתנגדות

עצמם. על להגן נסיון בל קודם היא יום

ושקר הסמכות •
 הוא השלישי החמור החשד וקשירת־הקשר, הרצח הרי
בי לג ( השקר. \

 שיקרו הראשון. הרגע מן שקרים אפופה היתה הפרשה כל
 שבמיקרה כך כדי עד לעולם. שיקרו לעיתונים, שיקרו לציבור,

 הופיעה וההודעה בשמו, הודעה להוציא דאז דובר־צה״ל סירב אחד
 ״השניים כי שאמרה ההודעה זאת (היתה צבאיים". ״מקורות בשם

בית־החולים.״) אל בדרך מאוחר יותר מתו האחרים
 אלה כמובן, הם, ביותר החמורים השקרים אולם

ורישמיים. ממלכתיים למוסדות־חקירה שנמסרו
 ביטחון־ שלמען כמוה: מאין חמורה טענה הושמעה השבוע

להרוג. לו שמותר כשם לשקר, לשב״כ מותר המדינה
 איש בידי ורצח — לרצוח סמכות שום לשב״ב שאין מובן
 שמותר ג׳יימס־בונדים, בישראל אין אחר. רצח ככל דינו השב״כ

כאוות־נפשם. לרצוח להם
 לבתי-מישפט לשקר סמכות שום גם לשב״ב אין

 המוסמכת רשות שום בישראל ואין ולוועדת־חקירה,
בזאת. סמכות להם להעניק

 הוא מיפלצתי כמה עד להראות כדי אחת, עובדה בקביעת די
. , , הזה: הרעיון עצם

 אלפי ישראל של בבתי-הכלא יושבים זה ברגע
 מחתרת־ עצירי גם וביניהם ביטחוניים״, ״עצירים

 על ?ימאסר-עולם, וגם לכלא, שהגיעו היהודית, הטרור
שב״ב. אנשי של הצהרותיהם סמד
י — ............ 8

 מאמין! אינני לקבוע: לי צר
 האלה! למסקנות מאמין אינני

 החקירה אמין. חיה לא המינוי
 אינן המסקנות אמינה. היתח לא

אמינות.
 שישר ,1984 במאי 30ה״ מיום הזה" ״העולם שער זהו

 ועדת דוח על העורך הגיב שבו ליל־הדמים, אחרי שבועות
שלמעלה. במילים אבנרי אורי פתח מאמרו את זורע. מאיר

 ערבי במנהיג כבדה אשמה העליון בית־המישפט הטיח השבוע
 הסודית עדותו סמך על ורק אך המתקדמת, התנועה איש ישראלי,

 להתגונן לו ניתן ושלא לו, הוצגה שלא עדות — השב״כ של
מפניה.
 שנים מזה פועלים השב״ב אנשי כי מסתבר אם
 לשופטים לשקר מוסמכים שהם אמונה מתוך

 שיקולם פי על המדינה״, ביטחון ״למען ולחוקרים
 עצירים אלפי מייד לשחרר שיש הרי — בלבד

 שרות■ אנשי עדויות פי על שהורשעו ביטחוניים
 עתירה להגיש יכול מהם אחד שכל יתכן הביטחון.

כף. על לבג״ץ
 השב״ב שראש בלבד) חשד הוא החשר(ובינתיים נכון אכן אם
 ועדות־חקירה לשתי כוזבות ראיות ולפברק לשקר והורה שיקר

 ואישור דאז, מראש־הממשלה אישור לכך ושקיבל כחוק, שהוקמו
 שאסור הריעה עתה ונשמעת הנוכחי, ראש־הממשלה מאת למפרע

 הגבול היה היכן השאלה: מתעוררת אז כי — זאת לחקור כלל
לשקרים?

 השורר למצב מידרדרים אנו הרי לחוק, מעל עומד השב״כ אם
ובפרו. בצ׳ילה

 שילטון־ את רק ממוטטת אינה כזאת שקרנות
 היא אלא לבדיחה, בתי-המישפט את והופכת החוק

ביטחון־המדינה. את גם ממוטטת
 ההנחה שררה וזעירות, גדולות מילחמות־ישראל, בכל

 הנסיבות, ובכל תמיד אמת, דיווח מדווחים שלנו שכוחות־הביטחון
 המונע שיקרי, פנימי מדיווח קרובות לעיתים סובל שהאוייב בעוד

מציאותיות. החלטות לקבל ממנהיגיו
נבון? עדיין זה האם

,■שראו וויימס •
 של פרשתו בגלל מיוחד, ניבזי מימד יש מערכת״השקר ^
מרדכי. יצחק האלוף )

 הרצח בפרשת השב״ב אנשי של חלקם העלמת
 על ביותר הכבד החשד את אוטומטית הטילה
. מרדכי.

 אחד ליד מרדכי את צילמה הזה, העולם צלמת סרגוסטי, ענת
 כמי קנה־האקדח את בידו מחזיק כשהוא החיים, החוטפים משני

 הזאת, התמונה את פירסמתי אני כבאלה. בקת להשתמש שעומד
 פניה של איום על־ידי הצנזורה התנהגות את ששברתי אחרי

לבג״ץ.
 הנסיבתיות הראיות כל הצביעו המרכזית, העדות בהיעדר

 החשד — הכבד החשד עליו רבץ משנה יותר במשך מרדכי. לעבר
 אחרי גם נהרסה. וכמעט עוכבה, שלו הקריירה ושקר. רצח של

 במרדכי, לחשוד רבים המשיכו דן־יחיד, לפני במישפט־בזק שזוכה
לראשו. מעל לרחף המשיך כבד ענן שלו. המישפט בטיב וגם

 לו חייב כולו העם מודרני. דרייפוס היה מרדכי כי ברור כיום
 אכזרי במיבחן והמכובדת הגאה עמידתו על הערכה וגם התנצלות,

זה.
 — האנשים של המוסרית רמתם על ייאמר מה אף

 למצב אותו שהכניסו — ושרי-ממשלה אחים־לנשק
הזה?

בעזרת במישפטו זוכה שמרדכי הטענה נשמעת עכשיו

 להגנת השב״כ אנשי שהכינו והמפוברקות, המזוייפות העדויות
עליו. גם הגנו שהם כלומר, עצמם.

 מכות אילו לקבוע ניתן לא כאילו הרפואית הטענה למשל:
 המכות של מאוחרת תוצאה היה המוות ושאולי החוטפים, את הרגו
האוטובוס. על ההסתערות בעת ספגו(כדין) שהם

 קביעה שזוהי כמובן, ידע, ברפואה מינימלי ידע לו שיש מי כל
 האוטובוס, מן יציאתם אחרי החוטפים של ההליכה טיב שיקרית.

 (אולי האפשרות. מכלל כזאת קביעה מוציאים ודיבורם, חזותם
 ענת הצלמת העיקריות, מעדות־הראייה שאחת לכך הסיבה זוהי

השונות.) בוועדות־החקירה להעיד כלל הוזמנה לא סרגוסטי,
 מניבזות כהוא-זה, מפחיתה, הזאת הטענה האם אך

 ראשו מעל הענן את לסלק כדי בה היה האם המעשה?
מרדכי? של

הודו! שמושת חוושת
 כמה ומשרתיהם עצמם הם הניחו האשמים, על להגן די ^

השטח. מן אותם לסלק יש ^מסכי־עשן.
 מפני בשרות־הביטחון, לפגוע אסור :,א טענה •

המדינה. לקיום חיוני שהוא
 להתקיים יכולה אינה מודרנית מדינה שום חיוני. שהוא בוודאי

 השרות. של האמיתית מהותו זה (והרי פוליטית מישטרה בלי
חשאית.) פוליטית מישטרה הוא השב״ב
 על לעלות ומסוגלת מוכנה ממשלת־ישראל היתה אילו גם

 את המצמיחה הפלסטינית, הבעיה את ולפתור דרך־השלום
 המדינה היתה לא אז גם — חטיפת־האוטובוס כמו הפיגועים

 מבפנים סכנות קיימות תהיינה תמיד שב״כ. בלי להתקיים יכולה
בה. הדמוקרטי המישטר ועל המדינה על המאיימות ומבחוץ

 אולם תודה. של גדול חוב אלה לאנשים כולנו חבים אנחנו
 מיסתורי מנגנון על בפיקוח הצורך את מונעת אינה זו עובדה
 על כמה פי חזק פיקוח שיהיה מחייב הוא ,להיפר זה. ועלום

שיטותיו.
 הצלחותיו על אותו ולשבח השב״ב קיום את לחייב אדם יכול

 מעשיו שיטותיו, על יעיל דמוקרטי פיקוח שיוטל ולתבוע ׳—
להיפך. סתירה. שום כאן אין ואנשיו.

 עתיר־ נהדר, אדם הוא ראש־השב״כ :,ב טענה •
תודה. לו חבים שכולנו זכויות,

מהי אז
 עוד השרות אל הובא הוא הוותיקים. מן הוא שלום אברהם
 רפאל על־ידי אחרים, עם יחר גוייס כאשר המדינה, ימי בראשית

 לשב״כ פולארד) מפרשת איתן רפאל אם כי רפול, (לא איתן
החדש.

 לכמה גם מגיעים השבחים אותם אך השבחים. כל לו מגיעים
 אנשים כולם זו. בפרשה נגדו שהתמרדו ולפקודיו, מקודמיו
 בפרשה האמת לגבי משמעות כל לכך אין ועתירי־זכויות. נהדרים

זו.
 במשך יום־יום המדינה את שהציל ביותר, הנהדר האדם גם

 היחידה השאלה ולהדיח. לשקר לרצוח, הזכות לו אין שנות־דור,
 לעלות יכולות בעבר זכויות לאו? או כן — זאת עשה האם היא:
כזאת. תהיה אם — הרשעה אחרי קביעת־העונש, של בשלב רק

 משמיע כאשר ניחא. כזאת, טענה משמיע בור סתם כאשר
 המגביר דמגוגי, טכסיס שזהו ברור מישפטן, או פוליטיקאי אותה

 זקוק אינו חף־מפשע אדם השב״ב. ראש נגד החשדות את כמה פי
כאלה. ולמגינים כאלה לטענות

 העלו השביב ראש נגד ההאשמות את גי: טענה •
 לבוא כדי אותו להדיח שביקשו אנשי־שב״ב, פקודיו,

במקומו.
מה? אז ושוב:
 ובליבם גמורים, מנוולים הם ״המורדים" שלושת שכל נניח

 טיב לגבי מאומה משנה זה אין — מרושעות כוונות־זדון
 פושעים להרשעת המביא המידע רוב נכונותן. ומידת ההאשמות

אחרים. פושעים מידי למישטרה מגיע בבתי־המישפט
 מן אחד לפחות מכיר אני זו. מתמונה רחוקה האמת אבל

 גם נכונים ראש־השב״ב על הנאמרים השבחים וכל המורדים,
 עדותו מדוע — בדבריהם חלוקים שב"כ ראשי שני כאשר לגביו.

 היוצרות התהפכו אילו ?2 מס׳ של עדותו על עדיפה 1 מס׳ של
 — סגנו שלום ואברהם השב״כ ראש כיום היה למשל, חזק, וראובן

משתנה? היתה שניהם אמינות אז האם
 המורדים, על רבות ״שמועות״ אליי הגיעו האחרונים בימים

 לעיתונאים לי(וגם להעביר דאג מישהו השניה. מן מרושעת ואחת
ומה־עוד. קנוניות של רקע על זדוניות עלילות אחרים)

 שעומד ספק אין הארץ. רחבי בכל נפוצו אלה ״שמועות״
 ביותר. הכבדים החשדות את בי מעורר הדבר אירגון. מאחוריהם

 שיטות לפי ״דיס־אינפורמציה", של מנגנון במדינה קיים האם
 שהוא או הראשונה, בפעם כאן מופעל הוא האם כן, ואם הקג״ב?

 של האמינות על לכך יש השלכה איזו כן, ואם ומתמיד? מאז קיים
נורא? זה הרי טוטאלית, אינה שאם אמינות — השב״ב

אכילס עקנ <
 כיום אין ונוקבת: פשוטה בצורה פעם להיאמר צריך דבר ^

השב״כ. על פיקוח1 (
 אותה העליתי ימי־המדינה. ראשית מאז זו לבעיה מודע אני
שונים. בהקשרים רבות, פעמים

ה שהמצב טענתי כאשר בכנסת, גם לא־פעם אותה העליתי
 מחוץ למעשה, קיימים, ושרות־הביטחון המוסד כאשר — קיים
 אר־ של בדרכה נלך כי הצעתי בלתי־נסבל. הוא — לחוק

 — לשב״כ מיוחד וחוק למוסד מיוחד חוק ונחוקק צות־הברית
 הסמכויות תחומי־הפעולה, המעמד, את בפירוש שיגדירו חוקים

 המסדיר חוק שיש כשם אלה, חשובים אירגונים על ודרכי־הפיקוח
המישטרה. לגבי אלה עניינים

 אלה גופים של קיומם עצם כזה. חוק שום אין כיום
 החוק כגון שוליים, בחוקים רק בספר-החוקים מוזכר

 מיוחדות סמכויות מוקנים (בו האזנת־סתר לאיסור
והשב״ב). המוסד לראשי

את ברבים לפרסם רבין יצחק מראש־הממשלה תבעתי בשעתו


