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סוף־סוף ,אחרי ארבעה חודשים של שקט
בינלאומי ,פרט למהפכה הנמשכת בפור
טוגל ,יש חדשות אמיתיות .קו־התיק-
שורת של הלווינים הבינלאומיים פעל ללא
הפסקה ,שלוש פעמים ביום שידרו הרש
תות הגדולות ,מחוף לחוף ,את דבר מאב־
קו הקדוש של העם בישראל נגד פישעי
המילחמה של שר־החוץ האמריקאי ובעלי
בריתו :רבין־סאדאת.
אחדה אמריקאית .גם העיתונות
האמריקאית לא טמנה ידה בצלחת .עיתונים
חשובים כניו־יורק טיימס והוושינגטון פוסט
לא מצאו בישראל אפילו תומך אחד למהל־
כיהם של רבין וממשלתו .אפילו רבין
עצמו הצטייר ,בראיונות הרבים ,כמתנגד
למדיניותדשלו .יועצו ,אריק שרון ,מסר
אף הוא הצהרות מדיניות כי ,לדעתו ,״תת
חדש המילחמה עם הסדר ,או בלי הסדר,
תוך חמש שנים.״
מחנה השלום? יוק ! העיתונות והטלווי
זיה האמריקאית לא מצאו אפילו ישראלי
אחד התומך בתוכנית של שלום־כולל ,ב
הכרה בזכות ההגדרח־העצמית של העם
הפלסטיני ,בהתנגדות למונופול האמריקאי
על גורל האיזור.
האזרח האמריקאי מן השורה מתחיל ל
ייחס למתנגדי ההסדר את תכונות השמאל
־החדש משנות השישים בארצות־הברית.
על המסך הקטן נראים המפגינים מן ה
ימין הקיצוני׳ כמו אלה שהתנגדו למדי
ניות האמריקאית בווייט־נאם .האמריקאים
רוחשים אהדה לעם שאינו רוצה להיכחד
על-ידי בן״עמם ,המכהן כשר־החוץ בארץ
שממשלתה רוצה לכפות שלום־לא־צודק
על עם חלש ...כך מצטיירת לאט־לאט
תמונה עקומה לחלוטין על המצב במזרח
התיכון ,על הסיכסוך הישראלי־פלסטיני,
יהודי־ערבי ,רביו־קיסינג׳ר־סאדאת־פורד.
מי אחראי לעקימות התמונה ? קשה
לישראלים בחו״ל ,המתמצאים בנושא ,ל
האשים את העיתונאים .האחראי האמיתי
הוא מה שקרוי ״מחנה־השלום״ בישראל,
שאינו קיים — המסתתר בחוריו הנוחים.
המפחד לצאת לרחוב כדי להתמודד עם
הימין הקיצוני שוחר־המילחמה ,והקנאי
לפירוש גיזעני של הדת היהודית.
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השומרים הסתירו מהשופכז
שהחשוד במעצר כבר  5ימי,8
והוציאו ממגד עוד  10ימי־מעצר

* ו כ ד ב ר מובן מ אליו מ עני ק ה ח ב ר ת מץ  15שנה חי דו ש
בי טו ח ובנו סף ל ב ך  5שנים א ח ריו ת מ ל א ה ל ב ל חל קי
ה חי לו ף כו ל ל מנורת מ ס ך חינם .ב ה ת א ם לתקנון ה מ ב צ ע.

א מו ■! * ו ת

38

,גנבים ! _גנבו~לי~~את~הארנק !״ זעקה
הצעירה בצהרי־היום ,וזינקה לרחוב .היא
החלה לרדוף ברחובות פתח־תיקווה אחרי
שני גברים נמלטים .אחד מהם נתפס,
נעצר על־ידי השוטרים שהוזעקו לקונדי
טוריה׳ אשר ממנה יצאה הצעירה ללא
ארנקה.
העצור ,אברהם גבאי ,כפר באשמה,
וטען שעבד באותה עת בשיפוצים ,בבית
הסמוך לקונדיטוריה.
אנשי־המישטרה הסיעו את אברהם גבאי
לבית־מישפט־השלום בנתניה ,בשל פגרת
בתי־המישפט ,וביקשו שם להאריך את
מעצרו של החשוד .הם קיבלו חמישה ימים
כדי להמשיך בחקירתם ,וכדי לאתר את
החשוד השני.
״נשחרר אותך,״ אמרו השוטרים לגבאי,
״אם תגלה לנו מי השני שברח.״ ״אני
חף־מפשע,״ השיב החשוד.
כעבור חמישה ימים הובא שוב החשוד
בפני שופט ,להארכת מעצרו .אך הפעם
לא בנתניה׳ אלא בבית־מישפט־השלום ב־
תל־אביב.
הארכה כמירמדז .התובע המישטרתי
תיאר את המיקרה כאילו מדובר במעצר
ראשון .לשופט סופר שהמישטרה מבקשת
לעצור את גבאי ל־ 10ימים ,כדי להתחיל
לחקור אותו .לא ניתן כלל לשופט להבין
שהמדובר בבקשה למעצר ישני.
השופט חתם ,אישר הארכת המעצר ב
 10ימים• גבאי ביקש מייד ממישפחתו ל
התקשר עם עורך-דין .כתוצאה מכך הוגש
ערעור לבית־המישפט־המחוזי בתל־אביב.
לשופטת המחוזית חנה אבנור סיפר גבאי,
באמצעות סניגורו ,עורך־הדין דרור מק
ריו׳ כיצד הסתירו השוטרים מידיעת שו־
פט־השלום בתל-אביב את עובדת המעצר
הראשון ,שאושר בנתניה.
לשופטת אבנור לא נותר אלא לחתום על
צו לשיחרורו המיידי של העצור.
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