
למערכח ונמסרה מבית־הסוהר שהוברחה ביטחוניים, אסירים של קריאה זוהי

 ״האסירים של הבאה הקריאה
 ליד׳ הגיעה והפוליט״ם״ הביטחת״ם

 האיגרת בדרכי־סתר. הזה ..העולם
 זעירות, באותיות כתובה היתה כולה

דקיקה. מפית גבי על בעברית,  
 עד הדוקה באורה גולגלה הנזפית

 היה יתן1ש זעיר, לגליל שדמתה
 היה ויתן הכתב את ולבלעו. להסתירו

מגדלת. זכוכית בעזרת רק לפענח

את כאן מפרסם הזה״ ״העולם  
 כחובה הן וכלשונה, במלואה האיגרת

 החמורה האזהרה בשל הן ,הומניטרית
 לתשומת־לב הראויה בה, הכלולה

 באיזה יודעת המערכת אין מ״דית.
 חיבר ומי הקריאה, חוברה בית־סוהר

 ״קריאה אמרה: הכותרת אותה.
 והאדק״. השלום לשוחרי פתוחה

טובה עברית בשבה כתובה היא
וה השלום לשוחרי פתוחה קריאה

צדק.
חל 600מ־ יותר אינתיפאדה. חודשי 23
 יישארו מהם 7000 פצועים. אלף 50כ־ לים.
ופצי מוות של חודשים 23 החיים. לכל נכים

 זעם ושל השפלה של עצמות, ושבירת עה
ודמעות. והרם

בשט בחוץ, אינתיפאדה שנתיים בקיצור,
מוח כמעט ושקט הכבושים, הפלסטיניים חים
כמ שקט הביטחוניים. בתי־הסוהר בתוך לט
 להפסיד, מה לנו שיש משום לא מוחלט, עט
 לוי מר בתי־הסוהר, שרות נציב שטוען כפי

 איננה מבחוץ שההוראה מפני לא וגם שאול,
וגם עובדה, זאת בבתי־הסוהר שקט ישנה. או

 בתי־הכלא בתוך שהאינתיפארות הוכחה
וב בתי־הסוהר, בתוך במצב ורק אך קשורות

פולי היו ולא האסירים, של מחייתם תנאי
 להציג שניסו כפי מבחוץ, הוראה לפי או טיות

לו. ומחוץ מהשב׳׳ס שונים גורמים הדבר את
מ הוא האחרונות בשנתיים שהיה השקט

הנציב של מריניותו את בחיוב שראינו שום

 את לפתור בנכונותו שהתבטאה שאול, לוי
 אינטליגנטיות, בררכים התלויות הבעיות

 האמת, למען הררית. והבנה הידברות ידי על־
 חזר והמצב זו, בדרך בעיות מיספר נפתרו

 של השחורה תקופתו לאחר במיקצת והשתפר
 דויד כביכול, ״הביטחוניסט״ לשעבר, הנציב

הפו האסירים כנגר מילחמה שהכריז מיימון,
 שבו הראשון מהרגע והביטחוניים ליטיים

הנציבות. כס על ישב
הנ בין השוואה לעשות כאן באים אנו אין

לשע הנציבים לבין לוי, שאול הנוכחי, ציב
 צורך ואין מיימון. דויד או סוויסה רפי בר,

עכשיו. מיימון דויד נמצא איפה להזכיר
 שעלול מה על להתריע מבקשים כאן אנו
הכל במצב הנוראה ההיררדרות נוכח לקרות

המ ועל בכלל, הביטחוניים בבתי־הסוהר לי
לאח שהועברו אחינו, של והנוראי הקשה צב

״והטי ברמלה נ־צן בכלא רקפת לאגף רונה
 לרצות כדי שם מקבלים שהם כביכול פול״

שונים. פוליטיים גורמים
 הסתה נגדנו מתנהלת האחרונה בתקופה

 מהמיתק־ חלק היא שכנראה וסמוייה, גלוייה
אח ובמיוחד הפלסטיני, העם נגד הכוללת פה
הטל ביומן כהן־אהרונוב אורי של כתבתו רי

 הוצגו ואשר ג׳ניד, כלא על הישראלית וויזיה
 הבליטה אשר זו, כתבה חצאי־אמיתות. בה

 הפינג־ מישחק כמו לגמרי, שוליים דברים
 מנהל-הכלא, עם המבויימת והישיבה פונג

והבע־ הנוראים מהדברים במתכוון התעלמה

שאול נציב
לוחםיםר כולנו רוצחים. בנו ,אין
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