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ורוצחת המענה חשאית פוליטית במישטרה רוצים אנחנו האם

החנשר מנגנון
מתאי״מדינה ונשאר היה הוא רטית. ה־ במיפלצת — לבדנו — לחמנו הברזים. כל נפתחו שבוע ך

טוטאליטרית. ש־ כמה עד שיטותיה את חשפנו זאת, הרך החשאית, הפוליטית המישטרה \ 1  הק׳ החשאית, הפוליטית המישטרה . .
 האדיר כוחה את הפעילה שב״ב, רויה

להתקפת-נגד. ויצאה
 לכל שנים במשך שהוחדרו סוכניה, עשרות

מתו במסע יצאו המגוייסים, אמצעי־התיקשורת
 כבירים, הישגים היו לשב״כ שטיפת־מוח: של אם

 ביטחון־המדיגה, של האחרון המיבצר הוא השב״ב
כאמונה. תפקידו את ממלא השב״כ

 ללמוד יבלו ו״איזווסטיה״ ״פראבדוד
 יכול והקג״ב מעיתוני־ישראל, השבוע
בארץ. שלו האירגון־האח מן ללמוד

 דד של המיוער הקורבן מרדכי, איציק האלוף
 הוא למשימה. גוייס בפרשת־האוטובוס, שב״כ
 הועמד הוא שד. שכפאו כמי הפקודה את מילא
 וקפד סתומות כשפניו המגוייסת, המצלמה לפני
 היטב, מבויימת בהצגה להשתתף ונאלץ אות,

ול ולהלל לקלס כדי ודיאגרמות, מפות בעזרת
השב״ב. את שבח

 אהרון (מיל׳) האלוף נשלף מקום מאיזשהו
 השב״כ כי המגוייסת בטלווייה להסביר כדי יריב,
 פרשת רבב. מכל נקייה נהדרת, בצורה פועל
 — מדבריו להבין ניתן כך — חריג היתה נפסו
 נגד הופעלו והטובות הבדוקות שהשיטות מפני
ערבי. אינו שגם בצה״ל, קצין ישראלי, אזרח

ה הטלוויזיה על־ידי גויים יריב להזכיר: (רק
שה אחרי מילחמת־הלבנון, בשיא גם צייתנית

 למתוח העז גביש, ישיעיהו האלוף הצבאי, פרשן
 שרון. אריאל על מרומזת ביקורת של טיפ־טיפה

 את והילל במקומו, הובא יריב מיד, סולק גביש
ל תרומתו את תרם הוא שרון. אריאל פעולות
הנוספים.) הרוגיה מאות על המילחמה, המשכת

 שטיפת־ של הגדול שהמסע ובעוד
 השב״ב הסתער בעיצומו, נמצא מוח
מ אחד כל שעל המדיני״, ״הדרג על

בארכיון. אי־שם שמן תיק יש חבריו
 אימים השב״כ הילך בפרשת־האוטובוס, כמו

חקי מחיר בכל למנוע ודרש הפוליטיקאים, על
 חני- הוצעה אז למישפט. והעמדה מישטרתית רה

 ״ועדת־חקירה" על מדברים עכשיו נת־החרפה.
ולטשטש. לדחות שתעזור

 בברית־המוע־ לקרות היה יכול זה
 זה בצ׳ילה. לקרות היה יכול זה צות.
קו זה בדרום־אפריקה. לקרות היה יכול

_ _ _ בישראל. רה
 אני להאשים, בא אני אשר ן*
^ 1

ש כמה עד שיטותיה את חשפנו זאת,
 התפטרותו־הדח■ ערב ,1963ב־ יכולנו.

 הקיפ שהוא עצמו בן־גוריון הרגיש תו,
כ אחת, מפתיעה במכה מסוכן. גולס

 הראל. איכר את סילק דרכו,
■ ■ ■

במדינה. הליברליזציה תקופת החלה **אז
 בימי ונמשכה אשכול, לוי בימי התחילה היא

, בגין. מנחם
 שהכל עצמנו את להשלות יכולנו
 במיש• השתלב השב״ב ושגס השתנה,

הדמוקרטי. טר
למ הפכנו שבה ששת־הימים, מילחמת אחרי

 בני״ וחצי מיליון על החולשת קולוניאלית דינה
 אזר־ אלף 700 על נוסף ומדוכאים, כבושים ארם

 שהשב״כ עצמנו את השלינו חים־ממדרגה־שניה,
ד מדינה של חשאית פוליטית כמישטרה פועל

מוקרטית.
עי״ על ידיעות אליי להגיע התחילו בהדרגה

טוטאליטרית.
למ אסון זה יהיה עכשיו, זאת נשנה לא אם
כל את נגיד לא אם לשנות, נצליח ולא דינה.

 ■ ■ ■ 'האמת
•  לקום היה יכול לא זה שגולם היא אמת ך

בישראל. בתי־המישפט אלמלא ולפעול, ( 1
 הדמוקרטיה, מיבצר הוא העליון בית־המישפט

התהילה. כל — ולחבריו שמגר ולמאיר
 מלא: בפה להגיד חייביס אנחנו אולס

 ב- מכריע חלק יש בישראל לשופטיס
 במדינת-יש- עינוייס של שיטות קיוס
ראל.

 שבהם מיקרים, עשרות על זה בעיתון דיווחנו
 ומוכים. חבולים נאשמים השופטים לפני הופיעו

 עצורים הובאו כאשר עיניהם. את עצמו השופטים
 לא חמורים, מעשי־זוועה בביצוע חשודים שהיו
 העינויים תוצאות את להסתיר החוקרים כלל ניסו
הנאשמים. בגוף

קודם מאשים
עצמי. את כל
 אותו של במצבו עצמי את מוצא אני
י לא ידעתי. לא שאמר: ״טוב״, גרמני
לדעת. רציתי שלא מפני דעתי,

 של קיומה את הזה העולם חשף 50ה־ בשנות
שא מכידון במדינה. חשאית פוליטית מישטרה

החושך״. ״מנגנון לה קראנו בשמה, לקרוא סור
 את חשפנו מתמדת, מערכת־איומים פני מול
מכ משמש שהוא גילינו זה. מנגנון של פרצופו

 אותו שהפעיל בן־גוריון, דויד בידי פרטי שיר
 שלו. ובמיפלגתו בארץ פוליטיים, יריבים נגד

 גייס מנגנון־החושך שיטותיו. את קצת חשפנו
 מערכות־העיתונים, בכל סוכניו עשרות את נגדנו

 נגד פרועה מערכת־הסתה שנים במשך שניהלו
ובד במערכת התפוצצו פצצות שלוש השבועון.

ת של שורה ואירעה שלנו, פוס ו י ו תו  אלימות ה
מעולם. פוענחו שלא אחרות,

 ראש־ה־ השב״ב, ראש שהיה מי הראל, איסר
 אחר־ טען שרותי־הביטחון, כל על והממונה מוסד

 המיש־ של 1 מס' האוייב היה הזה שהעולם כך
 שהשקיע,את והודה בן־גוריון), שילטון טר(קרי:

מתחרה,'ש שבועון בהקמת מנגנון־החושך כספי
המסויים. השבועון את לחסל נועד

ב בגין מנחם סיפר לשילטון, עלייתו אחרי
בש ממנו ביקש הראל איסר כי עיתונאי, ראיון
 בטענה מינהלי, במעצר בכליאתי לתמוך עתו

 בגין, על־ידי סוכלה זו מזימה סובייטי. סוכן שאני
 שגם אלא ידו, את לה נתו שלא בילבד זה שלא
 גם (בגין תוגשם. אם וארץ שמיים להרעיש איים
אותי.) להזהיר כדי סודי, שליח אז לי שלח

 בירי קסטנר, ישראל רצח אירע הזמן באותו
 מחתרות ונחשפו השב״ב, של מודיע שהיה מי

מח שיטות התגלו הסודיים במישפטים שונות.
 המחתרות, את ניהלו שסוכניו השב״כ, של פירות

מלכתחילה. אותן הקימו גם ולפעמים

 בכל מהן. אחדות חקרתי שונים. מסוגים נויים
 גם ועדויות, תעודות לי הובאו האלה המיקרים

הכל. את שהפריכו מכובדים, פרופסורים מפי
להן. להאמין נעים היה

 הש־ של העצומה ההצלחה על תמהתי כאשר
 החשודים, כל מפי וידיעות הודאות בהוצאת ב״כ

 ואהודים סבירים אנשי־שב״כ על־ידי לי נאמר
 המביאות מתוחכמות, פסיכולוגיות שיטות שיש

 לאמצעים הזדקקות בלי אלה מופלאות לתוצאות
פסולים.
להס. להאמין נעים היה

 את לעצום עוד יכולתי לא האחרונות בשנים
שו מסוגים עינויים על הידיעות מלראות. עיניי

 עם דיברתי לזו. זו מדי דומות מדי, רבות היו נים
 שסיפרו מזה, זה רחוקים ערביים, צעירים עשרות

 דוחות. פירסמו בינלאומיים גופים זהים. סיפורים
מזוויעים. דברים התגלו במילחמת־הלבנון

 שיש לחשוב נעים היה זאת, בכל
 שמא חשש היה בסיפורים. הגזמות
כ השב״ם על חזיתית התקפה תתפרש

מעשי־טרור. על חיפוי
 פרשת את פוצצנו כאשר באה שעת־המיפנה

 מחסום־הצנזורה את שברנו .300 בקו האוטובוס
 בעודם החוטפים תמונת את לראשונה ופירסמנו

למ פוצצנו השב״ב. בידי רציחתם לפני בחיים,
תצ את פירסמנו כאשר נפסו, פרשת את עשה
 את לזהות לנפסו ואיפשרנו גינוסר, יוסי של לומו

כינוי. מאחורי שהסתתר האכזרי, חוקרו
ה עתה דולפים האלה הפרצות דיר

והולך. גובר בפרץ העכורים, מים
המסקנה: מן מנוס אין

 קם לא הוא עורו. את שינה לא מנגנון־החושך
 ושיטותיו המדינה, קום מאז קיים הוא .1967ב־
מתוח יותר נעשתה ההסוואה רק מאז. השתנו לא

כמת.
 מעולם היה ולא — אינו זה מנגנון

דמוק- מדינה של ביטחוני מכשיר —

 נאשמים, אלפים השופטים לפני הופיעו כאשר
ם ל ו כ  הלשינו וגם מעשיהם, על מרצון הודו ש

 את השופטים שאלו לא האם — חבריהם על
 כאשר אלה? הודאות הושגו כיצד מעולם עצמם

 כי וטענו במישפטי־זוטא נאשמים אלפי הופיעו
ללב? הספק התגנב לא מעולם האם עונו,

 רצו לא האם השופטים? ידעו לא האם
 לחוקרי בשתיקתם רמזו לא האם לדעת?
 אלה? לשיטות מסכימים שהם השב״ס

השי את להגביר אותם עודדו לא האם
טות?
מ לכלא? נשלחו חפים־מפשע אנשים כמה

אנ כמה המטבע: של השני אלפים?(והצד אות?
 שאנשים מכיוון מעולם, נתפסו לא אשמים שים

במקומם?) הורשעו אחרים
הק המוסדות על שבעתיים חל זה כל
צבאיים״. ״בתי־דין רויים

 צבאי בית־דין אין דמוקרטית מדינה בשום
קו מדינה של סימן־ההיכר זהו אזרחים. לשפיטת
טוטאליטרי. ולמישטר לוניאלית

 צבאיות ערכאות שתי הרשיעו נפסו בפרשת
 באים עכשיו עונה. כי שטען למרות הנאשם, את

 אשמים. אינם השופטים ואומרים: מלמדי־זכות
שיקריות. עדויות לפניהם הובאו הרי

שופ קיימים מה בשביל— עולם של ריבונו
 בין ושקר, אמת בין להבחין יודעים אינם אם טים?

שופ להיות ראויים הם אין ועד־שקר, עד־אמת
תפקידם. — זהו! בדיוק — זהו כי טים.

ה מן מישהו היום עד התפטר האם
בו־ הביע מישהו האם האלה? שופטים

 ■ ■ ■יחיטה? שה
 היחידים. האשמים אינם שופטים ך*

 שנים מזה יודע בארץ הפוליטי המימסד כל 1 1
 מקומם יכירם שלא שיטות, מפעיל השב״כ כי

דמוקרטי. במישטר
ושתק. חיפה ידע, המדיני״ ״הדרג כל

 היחיד השר היה בגין מנחם כי נדמה
ה השיטות את לצמצם אי־פעם שניסה

אלה.
לד צריכים היו או ידעו, ראשי־הממשלה כל

 השב״כ. לפעולת הישירים האחראים הם עת.
 הם לשמוע. רצו לא אך ידעו, אחרים רבים שרים

הוש איך לברר מבלי השב״ב, בהצלחות הסתפקו
אמיתיות. הצלחות כולן היו אכן ואם גו,

 לידי להגיע היו מוכרחים עצמם השב״ב אנשי
 פועלים שהם לחוק, מעל עומדים שהם המסקנה
עלי מצווה המדיני״ ש״הדרג ובסמכות״, ״ברשות

 רצוי אשר את להשיג כדי להרוג, וגם לענות, הם
 ורק אך יופעלו אלה ששיטות בתנאי — להשיג

 כך על ידווח לא שלעולם ובתנאי ערבים, נגד
הפוליטיים. לממונים מלא בפה

 שרוחשים התהומי, הבוז מקור מה ברור מכאן
המדיני". ל״דרג השב״כ אנשי

 ונסערים זועמים מדוע ברור גם מכאן
 מרגישים הם כאשר כיום, השב״ב אנשי

ה על־ידי ומופקרים נבגדים עצמם את
 אותם לזרוק כיום המוכנים פוליטיקאים,

 עורם. את להציל כדי לכלבים
■ ■ ■

 בלבד. השב״כ של אינה בעיה ן*
מדי של הבעיה שלנו. הבעיה זוהי \ 1

ישראל. נת
ואכזרית: פשוטה היא לפנינו העומדת השאלה

 בה שיש במדינה צים1ר אנחנו האם
 לה שמותר חשאית פוליטית מישטרה

הוד מהם לסחוט כדי חשודים, לענות
 בשיטות והמשתמשת וידיעות, אות

 ״אשמים״ נגד דרך־קבע, אלה אכזריות
כאחד? וחסים־מפשע

 כי להבטיח אי־אפשר ברור: להיות מוכרח זה
 לקבוע יכול בית־מישפט רק האשמים. רק יעונו

 רק זאת לקבוע יכול הוא וגם — לא ומי אשם מי
 עד חף־מפשע הוא אדם כל ראיות־אמת. על־פי

 בפרשת־נפסו, שהוכח כמו (ולפעמים, שהורשע
ל לכן לאחר־מכן). גם  נגד מופעלים העינויים כ
כחפים־מפשע. שמוחזקים מי

 שיטות־חקי■ במקום באים העינויים
 בידי מכשירים והם מתוחכמות, רה

בלתי־יעילים. חוקרים
 בה שיש במדינה רוצים אנחנו האם

 מותר אשר חשאית פוליטית מישטרה
ו ״ברשות חשודים, להוציא־להורג לה

 עונש־ להלכה בה שאין למרות סמכות״,
— ^ מוות?

 מלא. בפה להישאל צריכה שאלה ך*
לה שמותר בגלוי לומר מוכנים מעטים רק \ (

 הפיגועים, מיספר את לצמצם כדי ולענות, רוג
קולוניא מדינת־כיבוש של במציאות שמקורם

 פאשיסטים, רק לא — מאוד רבים אולם לית.
 שלום אנשי סוציאליסטים, ליברלים, גם אלא

 להסכים מוכנים אחרים טובים ואנשים עכשיו
לש אותם יכריחו שלא בתנאי בסתר־ליבם, לכך
ולדעת. מוע

 רק ולוא אלה, לשיטות שמסכים מי
 ״אני של בהסכמה שבשתיקה, בהסכמה

להת ידו את נותן — לדעת״ רוצה לא
 מדינת- של הבלתי־נמנעת נוונותה
ל רודנות, של בבוץ לשקיעתה ישראל,

 הים־התיכון, שלחוך! צ׳ילה למין הפיכתה
יהודית. סוריה מין

 אבל ביטחון־המדינה. על להגן יעזור שזה יתכן
 מדינה תהיה זאת האם תהיה? זאת מדינה מין איזה

 שהבנים מדינה זאת תהיה האם בה? לחיות שנרצה
 לבוא ירצו חדשים עולים בה, להישאר ירצו

 יהיה כדאי שבכלל מדינה זאת תהיה האם אליה?
ביטחונה? על להגן

הח עבור לשלם שיש המחיר זהו ואם
 — ופחד דיכוי של במצב אחר עם זקת
המחיר? את שווה הזה ההישג האם

 אם שכזאת, במדינה רוצים איננו אם לא, ם ^
ה חשאית פוליטית במישטרה רוצים איננו

 שמנגנון־החושך רוצים איננו אם והרוצחת, מענה
 להחליט יש אז כי הדמוקרטי, המישטר את יהרוס

ולפעול.
הע היסודות מכל הזה המנגנון את לטהר יש
 אשמים שיימצאו מי את לכלא לשלוח יש כורים.

 הנהגה ביד למסרו יש ברבריות. שיטות בהפעלת
 עליה ולהפקיד גלויה, שזהותה ויעילה, חדשה

אמיתית. מערכת־בקרה
 אל החושך מן המנגנון את להוציא יש
האור.


