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 לאחר השבוע שוחררו מינהליים עצירים ארבעה

 לכאורה השתייכו שאליה הרצחנית שהחוליה שהסתבר
 של שווא מעצרי מועילים למי מעולם. קיימת היתה לא

הפיגועים של האמיתיים למבצעים אולי השב׳׳ב?

 משתייכים הם כי טעו שהשב״ב החזית־העממית, חברי ארבעה
עי את שביצעה חלחול, לחוליית  ונית־שמש חברון באזור הירי פיגו

 בל שהכחישו הארבעה, ממעצרם. השבוע שוחררו שעברה, ^שנה
 שנה חצי בין מינהלי במעצר שהו לפיגועים, כלשהו קשר העת

שנו לרין הועמדו לא הם המינהליים, העצירים כיתר וחצי. לשנה  וי
שגוי( מירע סמר על בכלא  נרח■ מעצרים שערר כ,”השב של חטוי)ו

הפוליטיים.־ הפעילים כולל החזית, פעילי בקרב בים
ארוכה. לחזית( החמאס)ייוחסו אנשי שביצעו הפיגועים רשימת

ם מועי חיל,נ ת ה  שנהם בשלישי שרק ירושלים-חברון, בכביש ״ז
 שנה- שמיל, יניב והחובש תיבון עוז רס־ן הייפא ־״ש-1 רות אב ה
 מרעב מחמוד נעצר מכן לאחר ספורים ימים . 1996 נואר ב 16 ב גו י

 החו- ביצעה אחר־בך החזית. במסגרת פעילותו על שנחקר מחלחול,
ם שג ל־ה עי  גפן למושבים המוביל בכביש הקו־הירוק, בתור ״ו

״ 7״ rw * z1ורחל ואב ובשני אונגר, וירון אפרת נהרגו ־בהם 
, ק  נו■ במכונית, שהיתה בני־הזיג. של בתם אירי. זאב, של ואביו1 »
 של בספטמבר זעקיק. ריאד נעצר הזה הפיגוע אחר ם. בוו תרה

ח צ י נ י ׳ ^  פעיל את השב־כ עצר אי אירי■ שריו החייל »
ח ח  ומאוחר אלפוואר, ממחנה־הפליטים מטריה ל ל וח ת עממ ח

ו n״ r חברון. באוניברסיטת סטודנט עברי, אלג א־ד׳
 החמאס חוליית ולכידת בתל־אביב אפרופו :קפה1 ע י ^

הפי״ וכל פיקציה היא החזית של חלחול חוליית כ ,
פנתה החדש המירע בעקבות החמאס. בירי ™ ף-ךע

t o  Vהיועץהמשפ־ המוקד־להגנת־הפרטאל קוכשם פלג־שר
צווי■ של מחודשת לבחינה בבקשה ושומרון, \דה ■

 אנינו■ סא־ל ביו־ש. הצבאי התובע ענה פלג של בתגובה^לפנייה
i־ ;ייי; £ m f r m להצדיק כדי בו ואין שיב. נבדק לעצירים 

£ * * * ״ £  הביט- גורמי החליטו הרשמית, התגובה למרות £
^ • T 1 עצירים)מתיר ארבעה של המינהלי מעצרם \ 

^“עצוי-םינוספים־־.^ ״ . ^ שבעה השבוע. שוחררו .

ר אס יעל די חמשו אחד הוא לחברון( י
ארגונים פנו במקצועו, עובד־סוציאלי זעקיק, נעצר כאשר

הי על הממונה גולן, תמר המשפטים. למשרד במחאה בינלאומיים
 משתייר שהוא הארגון כי להם ענתה במשרר, הבינלאומיים חסים
 את הזכירה גם היא האחרונות. הטרור מהתקפות כמה ביצע אליו

 בתחילת מזוהה, הוא שאיתו הארגון שביצע המטוסים חטיפות
השבעים. שנות

 בוצעו המטוסים חטיפות דלכאנטי: בדיוק לא האחרון הטיעון
 על הטענה גם בי התנרר נדיענד שנתיים. לזעקיק מלאו נטרם

 כדי כידוע, אבל נכונה. היתה לא הירי בפיגועי החזית מעורבות
 צורך ואין חותכות, בראיות צורר אין מינהלי, במעצר אדם לעצור
 מגבלות בלי הזה הכלי את מנצל כנראה, כ,”השב משפט. לנהל

שאי אנשים עוצר מפוקפקת אינפורמאציה על ובהסתמך כמעט,
 נגד ומוסדיים משפטיים טיעונים הרבה יש בפיגועים. מעורבים נם

 המדיניות. קובעי את מרגשים לא הם אבל המינהליים, המעצרים
 אם בטחוניסטי: טיעון גם להוסיף אפשר בראשונה, ולא עכשיו,
 שהוא להוכיח השנ־כ יצטרך מינהלי, מעצר של המוסד יבוטל
 יעצור ולא זה, את יעשה גם ואולי הנכונים, האנשים את עוצר

בפיגו זמן באותו ממשיכה רצחנית כשחוליה פוליטיים, פעילים
צוריף. חוליית עם שקרה כמו עים,


