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בעליל. בלתי־חוקית פקודה והי ¥
 של השחור הדגל מתנופף הזאת הפקודה על כפר־קאסם: במישפט הלוי, בנימין השופט כהגדרת (

בכך. להבחין יכול סביר אדם כל אי־החוקיות.
י חייל כל הישראלי, החוק על־פי א ש  כל מזה: יותר כזאת. פקודה למלא לסרב ר

ב חייל י י אותה. למלא לסרב ח
 עוצר הפרת מחאות, סגירת־חנויות, הפגנות, — אירועים של במקומות ערבים לתפוס היא הפקודה

עצמותיהם. לריסוק עד רובים, של ובקתות באלות אותם ולהכות —
 בקתות מהלומות עליו ומנחיתים גבר או נער או ילד ביחד תופסים חיילים שכמה היא השיטה

 בזעזוע־מוח. לוקה שהוא עד או זרוע, ו/או רגל לו שנשברת עד באלות. או הרובים
 פקודה. על־פי אלא אלמוני, או פלוני של לסאדיזם כפורקן לא

 נוספים פצועים מאות ובגדה. בעזה בתי־החולים את ממלאים כבר שבורי־גפיים מאות מכך, כתוצאה
 לקחת ובבואם תעורת״הזהות, מהם תילקח לבית־החולים יגיעו שאם ביודעם פרטיים, בבתים מוחבאים

דומה. טיפול שוב להם ממתין שם למחנות־המעצר, ויילקחו ייאסרו הם אותה

ת נקווה • ר א ב נו
אחר. שם לכך אין ברבארית. פקודה והי ¥
 אי־ בגלל להיסטוריה שתיכנס מאה ,20ה־ המאה תולדות שבכל מאמין איני (

כזאת. פקודה מדינה של חוקית ממשלה אי־פעם נתנה אנושיותה,
בדרום־אפריקה. כזאת רישמית פקודה שניתנה חושב אינני

 בעלי דומה. שיטה על־פי השלישי, הרייך של הראשונים בימים נהגו, הנאציות פלוגות־הסער
 וצ־0ו קומוניסטים. יהודים, תופסים היו ״מישטרת־עזר״, של מעמד להם שניתן החומות, החולצות

 עד מהלומות עליהם ומנחיתים למאורותיהם אותם גוררים לבתיהם, פורצים או ברחוב, יאליסטיס
 רישמית פקודה של צורה השיטה לבשה לא אז גם אך שיגרתי. ״טיפול״ היה זה עצמותיהם. לשבירת

, הממשלה. של
בישראל, ענישה. של שיטה שהיא מפני בעליל, בלתי־חוקית היא הזאת הפקודה

גופנית. ענישה אין ובישראל לעונש, אדם לדון יכול בית־המישפט רק
 ואוגנדה. איראן כמו ואפריקה, אסיה של ביותר השחורות במדינות רק נהוגה גופנית ענישה

 הם הפוסקים, הם טוראי. אף או זוטר, קצין הוא השופט כאשר חמור, גופני עונש מופעל כאן
לפועל. המוציאים
לחלוטין. שרירותית היא כזאת ענישה כי ברור

חו אימה 9 ונ
 שהיה או בהפגנה, השתתף אכן פלוני אם גמור בביטחון לברר אפשרות שום להיות יכולה א ^
 בהפגנה. ישתתף לא שזה כדי למשל, בנו, את לאסוף הלך או הפגין האב אם מיקרי. עובר־אורח /
 האיש אם אמו. עבור משהו לקנות שבא או אותה, לסגור לחנווני לקרוא כדי לחנות נכנס הנער אם או

 היולדת. לאשתו עזרה לקרוא כדי לרחוב יצא אם או העוצר, את הפר
בית־חולים. הוצאה־לפועל, ססק־דין, עצמות, ריסוק לכולם: אחד דין

 שיטה משקר. פשוט נדירות״ ״חריגות אלא היו ושלא קפדני״, ״בירור מיקרה בכל שיש שאומר מי
ולא־חריג. ״חריג״ בין הבדל בה ואין בירור, מאפשרת אינה כלל שרירות, על כולה הבנוייה כזאת,

 שהרי הכוונה. בדיוק וזוהי — שרירותית מיקרית, כללית, היא זו שיטת־ענישה
 של אקלים יצירת המילה: של האמיתי במובן שיטת־טרור היא הזאת השיטה כל

ופחד. אימה
 לכך ויביא כולו, הפלסטיני הציבור על לחץ ייצור זו, שיטה ממציאי מקווים כך כזה, אקלים

 תיפסק סבורים, כך רגע, בכל עצמות לריסוק צפוי אדם כשכל הנועזים. בעד יעצרו שהפחדנים
הכל. את ישתקו והאימה הפחד ההתקוממות.

ונוצות זוועה •
, , בזוועה• ונרתע ראה הסתכל, עולם ^

 הפתיעו כולו, העולם את השבוע שהקיפו וביטויי-הבחילה, הבעות-הפלצות 1 !
ואנשיו. רבין יצחק את

בשקט. כי אם זעקו, יהודיים מנהיגים סלידה. הביעו מדיגאים־ידידים
 של זו חדשה לשיטה הראשונים בעמודיהם הראשיות הכותרות את הקדישו העולם עיתוני כל

התיכון. במיזרח היחידה הדמוקרטיה מדינת־היהודים,
 הפא־ דרום־אפריקה עם אסוסיאציה נוצרה ביותר הטוב במיקרה כללית. זוועה עוררו התיאורים

 ראש־הממשלה הנאצית. גרמניה הרוחנית, אמה עם אסוסיאציה נוצרה ביותר הרע במיקרה שיסטית.
 על בפירוש דיבר אף היווני, פאפאנדריאו אנדריאס המשותף, האירופי השוק ממדינות אחת של

, , פאשיסטיות. שיטות־כיבוש
 להבין מסוגל הוא אין כזאת. אנושית תגובה להבין מסוגל אינו כלל רבץ יצחק

צבע. זה מה להבין מסוגל אינו שעיוור־צבעים כשם נורמלי, אנושי רגש שום
 המרסקים היהודים למראה שנדהם מי ליהודים. שינאה מתוך מגיב שהעולם למסקנה הגיע כן על

 אנטי־שמי. להיות מוכרח ילדים של עצמות
מה. אלא שמיר. יצחק של דעתו גם זוהי

 במדינת־היהודים חוקית שממשלה הידיעה עצם לתיקון. ניתן שאינו נזק זהו מזועזע. העולם
העולם ברחבי ארם כל בעיני דמותה את משנה כזאת ברבארית שיטה רישמית לעצמה לאמץ מסוגלת

 היחידה הדמוקרטיה לגויים, אור כמדינת־היהודים, אשראי לעצמה תובעת מדינת־ישראל לצמיתות.
כאן. קורה כשזה מתרגש הוא באוגנדה. קורה כשזה מתרגש אינו העולם במרחב.

שע • צה״ד נדני נ
 לו. קורה שזה הפלסטיני, הנער כמובן, הוא, זו שיטה של הראשון קורבן ך*
צה״ל. הוא השני הקורבן 11

 רוב יחזרו חודשים או שבועות אחרי השבור. האיבר את יגבסו הרופאים יבריא. הערבי הנער
לתפקד. הנפגעים

זה? תפקיד כיום הממלאים הצעירים, אלפי יבריאו האם צה״ל? יבריא האם אך
 מצליח. ואיני זו, החלטה שקיבלו מפקדי־צה״ל, את להבין מנסה אני
 את מכתים שהוא הבין לא האם נועז. לוחם אנטבה. גיבור אהוד. אדם שומרון. דן בשם חייל היה
 ייפגש שעימו בעולם גנרל שכל קולוניאלי, קלגס של לתהומות עצמו מוריד שהוא תקנה, ללא עצמו
יד? לו להושיט יצטרך כאשר בליבו ייחרד מחר

 באבנים. החמושים ובילדות, בילדים המילחמה מצביא העצמות. מרסק שומרון, דן הגנרל
 אני כזאת, הוראה אקבל לא אני לא, ולאמר: לקום חייב רמטכ״ל היה אי־פעם אם

 הרגע. היה זה — מה ויהי כזאת, פקודה אעביר לא
 בתפקידו. מעל הוא התקפל. הוא בלתי־אנושי, שר־ביטחון פני מול זה במיבחן עמד לא שומרון דן

כזה. לאדם' תקומה אין שניה. הזדמנות לו תהיה לא צה״ל. בתולדות חיסל.את.מקומו בזה

מתחרט. אני מלא. בפה כך על בירכתי אני הרמטכ״ל, תפקיד עליו כשהוטל
 מתחרט. אני מלא. בפה כך על בירכתי פיקוד־המרכז, כאלוף מיצנע עמרם התמנה כאשר גם

הקמנו ,1948 לוחמי שאנחנו, הצבא, כלפי פשע צה״ל. כלפי פשע היא זו בלתי־חוקית פקודה העברת
הטהור. הנשק צבא ההגנה, צבא מדמנו. דם מבשרנו, בשר שהוא הצבא אותו.
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עליהם? הוטלה זו מבישה שפקודה לחיילים יקרה ה
להתבצע? כזאת פקודה יכולה בכלל איך 1*1

הגב.״ את ומפנה הפקודה את נותן ״אני העיתונים: באחד בכותרת שנאמר כפי אמר, אחד מפקד
הגב. את להפנות יכול אינו שלם צבא
 הברו־ תהליך את הסביר מתחילתה, הנאצים עליית את שליווה היידן, קונראד בשם גרמני סופר

 מותר לאנשים: אומרים אסיר. לתוכה ומכניסים בחצר, אנשים הרבה מכנסים כך: ההמונית טאליזציה
 יצטרפו בסוף אחד. ועוד אחד עוד אליו יצטרף אחר־כך ויכה. אחד אדם רק ייגש תחילה אותו. להכות
 בני־האדם כל אצל כמעט יתגלו למיצווה, הופך כשזה להכות, מותר כאשר כי חריגים. מכמה חוץ כולם,

 בהם. שהתביישו מפני נישמתם, בתחתית חבויים כה עד שהיו אפלים, סאדיסטיים אינסטינקטים
לצה״ל. יקרה כך גוןז. לכל יקרה כך

 בהדרגה בהיתר. ריסוק־עצמות של הזה הגדול לתענוג זה, לציר־אדם מעטים רק יתלהבו תחילה
האדם. טבע זהו סאדיסטי. בתענוג בחדווה, אנשים ויותר יותר זאת יעשו

זו(לחיילים). בשיטה הכרוכות הסכנות על לעמוד כדי פסיכולוגים, הזמינו צה״ל קציני כי נאמר
פקודותיו! תוצאות את לבדוק כדי לפסיכולוגים הזקוק צבאי, לפיקוד לו אוי

 בן בן, בבתינו, שגדלו הצעירים הם אלה שכירים. קלגסים אינם זה לתפקיד הנשלחים החיילים
להם? יקרה מה זו, סאדיסטית טראומה עוברים שהם אחרי דודן. אחיין, צעיר, אח השכן,
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