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במדינה
ארץ־ישראל

גיבור
כורחו בעל

 ראש אל־חאטיב, רוחי חלם לא מעולם
ייה כי לשעבר, המיזרחית ירושלים עיריית

פלסטיני. לאומי לגיבור פך
 למשפחה נולד )54( אל־חאטיב רוחי כי

 שנה. 850 מזה בארץ השוהה פאודאלית,
חו את פעם לא הפקיר אמיתי, וכפאודאל

 הגדה את סיפח חוסיין וכאשר הארץ, שבי
 הנאמן למשרתו הפך — לירדן המערבית

ההאשמית. השושלת בן של ביותר
 ירושלים תושבי בפי המכונה אל־חאטיב,

לע תמיד הקפיד ״אבו־האניא״, המיזרחית
 נגד לקציני־המלך החלש, נגד לחזק זור

 רוב אותו שנאו גם כך משום תושבי-עירו,
 המיזרחית בני־ירושלים ובייהוד הפאלסטינים

.1949ב־ העיר, ראשות לכם עלה מאז —
 הלאמת רק העם, בעיני נחשבת, לזכותו

 כך משום הערבית. בירושלים חברת־החשמל
הפקי שני החלפת נגד אל־חאט׳יב נאבק גם

 חברת־ בהנהלת הערביים, העירוניים דים
 עירייחו מאנשי בשניים המקומית, החשמל

קולק. טדי של
 ואף־על- בבוקר. 3ב־ דפיקרדדלוז

לגיבור. אל־חאטיב רוחי נחשב כרגע פי־כן,
יש ממשלת — לכזה אותו להפוך טרחה

לשע ראש־העיר את השבוע, שגירשה, ראל,
 למרד״. ״הסתה על בר,

אל־חאטיב כי שהוכח, לאחר נעשה, הדבר

אל־חאטיב רוהי
המלן — מכל נדיב

ובירו בגדה לפקידי־ציבור כספים העביר
 פעולה ישתפו שלא על־מנת מירדן, שלים,

 על חתם שהוא ולאחר ישראל. שלטונות עם
 הערבי, רכוש־ההקדש הפקעת נגד עצומה

ה בית־ד,חולים עם ביחד שהופקע הוואקף,
משטרתי. לבסיס הפך אשר לצדקה, ערבי

 בשעה שעבר, ה׳ ביום השילטון: תגובת
ב שוטרים שני נשלחו בוקר, לפנות שלוש
 לראש־ לקרוא אזרחיים בבגדים ואיש מדים
 בלקחו מביתו, וכשיצא — לשעבר העיר
 צרר״״ כל ״על ישראליות, לירות 350 עימו

 ולקחו לירדן, אותו שמגרשים לו הודיעו —
אלנבי. לגשר איתו

 אותו, שליווה לקצין הכסף את מסר שם
הירדן. את וחצה — לאשתו שימסרו כדי

 בכלל ״הם מייד!״ שיחזור ״אמר
סיפ לגירוש,״ מועד שהוא לבעלי אמרו לא

 לכתב אל־חאטיב של רעייתו השבוע, רה,
המיזרחית. שבעיר בביתה הזה, העולם
 שהיא אמר. רק ממני. נפרד לא גם ״לכן

מייד. יחזור
 מברכים אנשים, מאות אלי באים ״עכשיו
גיבור. שהוא ואומרים אותי, ומעודדים
שוא הם הגירוש. על ממורמרים ״כולם

 ולו לנו ונתנו סופחה ירושלים אם לים:
ל אפשר איך — ישראל של תעודת־זיהוי

לחוצלארץז״ אותו גרש
 אף או אחרת, לעיר ראש־העיר הוגלה לו

 נוטף נכבד סתם היה — למשפט הועמד
ומ מביתו לירדן, וגורש מאחר אך שסרח.
 המסור והאב למשפטים המוסמך הפך עירו,

 ההתנגדות של חי לסמל — ילדיו לארבעת
 הרואים אלה ושל ישראל, לשלטון הערבית

זה. שילטון של כקורבנותיו עצמם את

(96)
 הכנסת שר סדההיום עד ושא1 על־ם7ו איו

ה והנשיאות הכנסת נאשר חצות אינן שו
ע ךי בו ר ש ב ע  הפרופסור מדיוניה. ולהתרשם לכנסת לבוא חשוב פרופסור הזמנתי ש

 ראש־הממשלה, של ולנאומו המזרחית בירושלים המצב על לדיון הקשיב שני, ביום בא *4
 גם אולי מלא. האולם הנה ריק? שהאולם תמיד מספר אתה ״מה בטרוניה: אלי פנה ואחר־כך

 נכונות?״ אינן לבוחר בדו״ח שלך הטענות שאר
 ממש. עצום מיספר — ח״כים 40מ־ למעלה באולם נכחו רגע באותו כי נעים, לא היה זה

 ראש־ של נאומו לגמר עד — דקות כמה לעוד אשראי לי לתת הפרופסור מן ביקשתי
 את ונטשו אחד כאיש הח״כים קמו דבריו, את אשכול לוי סיים כשאך ואכן, הממשלה.

מסים. על ביותר חשובות בהצעות־חוק הדיון כשהתחיל בדיוק — האולם
 הוא לנאום. (מפ״ם) שם־טוב ויקטור של תורו בא בערב, 8.05 בשעה זה, דיון בהמשך

 יוכל לא ביותר המצויין הריטורי הנאום ואפילו היות היושב־ראש, ״אדוני קצר: נאום נאם
 הדיבור.״ רשות על אוותר הכנסת, של הגדול הרוב את לשכנע

 ולמאות לירות מיליוני לעשרות הנוגע חוק על הדיון בעת באולם, נוכחו רגע באותו כי
 סגן־השר סרדינם, היו״ר עצמו, שם־טוב (מלבד חברי־כנסת שישה רק אזרחים, אלפי

ואני). דינשטיין
ת מ י ש ם ר י ח כ ו נ  1 — גח״ל ביבי). פישר, (אליאב, 58 מתוך 3 — מע״י :ה

 נעדרו (מיקונים). 1 — מק״י (זוארץ). וו מתון 1 — מפד״ל (ידיד). 23 מתוך ן
| ופא״י. רק״ח החודשי, המרכז אגו״י, ל״ע, מפ״ם, סיעות כליל |

הכנסת. של כבודה לא כי אם — הפרופסור בעיני כבודי נשמר כך

אזזרוח? ראגגוז רך ״אין
 לדיון להביא איך אחת: בעייה רק עיני לנגד עמדה יום, באותו לירושלים שעליתי ך■

כי לי ברור היה ).5 עמוד (ראה המוחזקים השטחים בעניין שר־הפנים של הצווים את

 הכנסת את להכריח הוא תפקידי וכי דיון, כל למנוע כדי השפעתה כל את תפעיל הממשלה
כך. על לדון

לסדר־היום דחוף באופן להעלות ותבעתי הכנסת ליו״ר מיברק שלחתי בוקר באותו עוד
 לכנסת בהגיעי מתאים.״ תיאום ללא — המוחזקים השטחים בעניין שר־הפנים צווי ״פירסום

בדהיפותה. תכיר לא שהנשיאות ידעתי זו. הצעה של בגורלה עלה מה אפילו שאלתי לא
זה? חיוני נושא להעלות כדי אחר דיון לנצל איך היתר,: השאלה

 בירושלים הטיפול על לסדר־היום בהצעות הדיון שהיתר,: הראשונה בהזדמנות השתמשנו
 נמנענו כדחופות. בהן הכירה שהנשיאות הממשלה ממפלגות הצעות שתי — המזרחית
 ראש־הממשלה: באוזני השאר, בין אמרתי, ההנמקה ובדברי עליהן, מהצבעה
רי רי או בנ . : א ,  נגד והתריע קם חוא מעשה־מופת. ועשה ירושלים, ראש־עיריית קם .
כולה. הארץ את האוכלת ירושלים, את האוכלת תופעה
 לפי פועלים שאינם בלבד זה שלא משרדי־הממשלה, בין אי־התיאום הזאת? התופעה מהי

 לתקופת האופיינית תופעה זוהי רעהו. במעשה איש המחבלים אלא משותפת, מדיניות
ירושלים. מתחומי אף החורגת תופעה הלאומי״, ״הליכוד
 שלא צווים, של שורה פירסס כששר־הפנים ביותר, מדאיגה תופעה עתה זה ראינו הנה,

 של המוצהרת במדיניות מחבלים גם הם אלא — חוקי־ישראל לפי חוקיים שאינם בלבד זה
שני. מצד שר־הביסחון של המוצהרת ובמדיניות אחד, מצד שר־החוץ

ל א מו : ש ר י מ אחרות? דאגות לך אין ת
ה רי ר א הי ושר־החוץ? שק־הביסחון מדיניות מהי אמר זה מי :ב
רי רי או בנ שבו שלושה לפני שר־הביטחון של מדיניותו את זו במה מעל שמענו : א

 שר־ של הראשון הצו את סותרים שניהם שבוע. לפני שר־החוץ של מדיניותו ואת עות׳
 חוקי, איננו שלדעתי בלבד זה לא שכאמור צו — בידי פה אותו מחזיק ואני — הפנים

בכלל. שר־הפניס של ?!סמכויותיו מעבר בהרבה חורג הוא אלא ישראל, חוקי לפי
יוקרה, על השרים בין התחרות של לתקופה — נכנסנו כבר ולמעשה, — נכנסים אנו

פירסומת. על
 המעטים מחברי־הכנסת אחד אני הזאת. התופעה מן חלק רק הוא בירושלים שקורה מה

 ראש־ שדברי אישית, ידיעה מתוך להעיד, יכול ואני ירושלים, במזרח קבוע באופן הגרים
הנוכחי. למצב בהשוואה עדינים היו הם ראש־הממשליה. שטען כפי — מוגזמים היו לא העיר

 שוב הבליט הדבר לכוסת. בבואנו כין, לפני קלה שעה רק לידינו הגיע הצווים נוסח אגב,
 העביר הדיון, באמצע שעה, חצי תוך כי לביני. זכרוני אמנון בין שיתוץ־הפעולה את

 הסתערות אף על הקיימים. לחוקים הצווים השוואת תוך בכתב, חוות־דעת לידי אמנון
 — מזהיר באופן בטיבחן מכן לאחר עמדה היא זו, חוזת־דעת על הממשלתיים המומחים

ימים. כמה כעבור אליה מצטרפים אחרים משפטנים כשגם

בשערודייוז" גובד יתר1נץ,
ך ך* ש מ תו ה ם או הצעות את כך לשם וניצלנו דעתנו, את לפרט ביקשנו יו
■̂ הרכוש. מסי על החוק ,

 בכנסת שהשמענו דרישה סיפוק לקראת חשוב צעד היוד הן חיוביות. היו אלה (הצעות
 העירוניים הרכוש מסי אוחדו שעה לפי הישירים. המיסים כל את לאחד הראשון: היום מן

 תיק שיהיה עד זו, בדרך להמשיך בנאומנו ותבענו בברכה, הדבר את קידמנו והממשלתיים.
 הסוגים. בכל והעירוניים, הממשלתיים מיסיו כל יאוחדו ובו משלם־מיסים, לכל ויחיד אחד
גובה.) היא כמה תדע והממשלה משלם, הוא כמה המשלם יידע כך

הבאים: בדברים נושא אותו על השני נאומנו את פתחנו
י ר י או ר ג ג  דחקא הוא זה שבעניין על שר־הפניס סגן את לברן רוצה אני כל קודם :א

 של אחרים למעשים בדומה שלא — אחרות ממשלתיות רשויות עם צעדיו את לתאם הצליח
סגן־שר־הפנים. של ואולי שר־הפניס,


