
במדינה
:העם

בבאד־ס זוועה
 חיפרגח הצרפתית חמישטרה

 הגאצית, הקפוצה 7ע
הפיגוע את שביצעה

 אח שוב הרימה עתיקה מיפלצת
ראשה.
 האנטי־שמיות כאילו נדמה היה

 ל־ מתחת ושנקברה סופית, מתה
 כשם אך השואה. של עיי־המפולת

 גילגו־ בעבר עברה זו שמיפלצת
 פעם מדי משנה כשהיא רבים, לים
 שוב עתה קמה כן חזותה, את

אירופה. במדינות
ה את מזעיק עמוק אינסטינקט

 מים- למראה העולם בכל יהודים
סולי של עמוקים רגשות זו. לצת

 מאות במשך שהתגבשו דריות,
 שוב מתעוררים סכנה, של שנים
יהודי. כל של בליבו
הת כאשר השבוע. גם קרה כך

 בית־הכנסת בחזית פצצה פוצצה
 צילצלו פאריס, של 16ה־ ברובע

ה קהילות בכל פעמוני־האזעקה
בישראל. וגם היהודית, פזורה

היהו בקהילה וישי. שרידי
 מזה איש. הופתע לא בפאריס דית
 כי הכל, שם יודעים חודשים כמה

 פאשיסט־ קבוצות בעיר פועלות
חב־ של זהותם גם רצחניות. יות
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בצרפת״* ״הפאשיזם
הדלת לפני פצצה

 המישט* רצתה אילו ידועה. ריהן
לע יכלה ן, למעלליה קץ לשים רה

מכבר. זה זאת שות
 כי החשש, קיים בצרפת אולם

 של מחסותם נהנים אלה אירגונים
 וב־ במישטרה מסויימים אגפים

שרי שרדו שם שרותי־הביטחון.
 ה- מתקופת עוד פאשיסטיים דים

 במילחמת״העולם וישי, של שילטון
השניה.

נאל עצמה הצרפתית "הממשלה
 פיטרה כאשר בכך, להודות צה
 קשור שהיה בכיר, קצין מכבר לא
ש האיטלקי הפאשיסטי הגוף עם

 בתחנת־ ההמוני הקטל את ערך
 החקירה אך בולוניה. של הרכבת

 המודח של וחבריו נמשכה, לא
בתפקידיהם. נשארו

 מעשים קדמו האחרונה לזוועה
 על האש פתיחת רבים. חמורים
 לא שבוע לפני היהודיים מוסדות

ביותר. החמורה הפעולה היתה
 1978 במאי היום. לאור רצח

 אנרי היום לאור בפאריס נרצח
ש ממצריים, יהודי גולה קוריאל,

 המיפלגה ממייסדי אחד שם היה
הקומוניסטית.

 אנרי חוג של הסברה חוברת *
קוריאל.

ובין המישטרה על־ידי הנחשד אדם בין עצום הבדל ש ^
 ש״בל בפסוק מתבטא זה הבדל בבית־המישפט. שהורשע אדם

 מעק־ אחד זהו בדין״. הורשע לא עוד פל מפשע, חף הוא אדם
דמוקרטית. מדינת־חוק של רונות־היסוד

 יכולה היא עבירה. שביצע באזרח לחשוד יכולה המישטרה
ר, טה המיקצועי, הלהט בכל זה חשד לחקו  להוכיח נחושה בהחל

 סופי בפסק־דין שופט, קבע לא עוד כל אן החשדות• צידקת את
אשם. הוא אין — עבירה עבר האיש שאכן האחרונה, בערכאה

מאליו. מובן זה
 אדם שאין הוא הדמוקרטית במדינת־ההוק אחר עיקרון־יסוד

ת ״להפליל חייב  על להשיב חייב הוא אין :כלומר עצמו״. א
ם, שאלות  בידיהם לתת עלול הדבר כי סבור הוא אם החוקרי

בדין. לחיובו חומר
ת הפוסל הומאני, עיקרון זהו  הדתית האינקוויזיציה שיטות א

המוסדות  שעינו החדשה, ובעת בימי״הביניים החילוניים ו
שמות הודו אשר עד חשודים הור מכן לאחר להם. שייוחסו בהא

תיהם פי על שעו עצמם. שלהם הודאו
 זוכר,״ ״לא להגיד הוא רשאי בחקירה. לשתוק אדם רשאי

ם מה על יודע ״איני בזה,״ טיפלתי ״לא לבדוק,״ ״צריך ת  א
זכותו. זוהי מדברים.״

 לש- רשאי הוא בבית״המישפט. רק שידבר לקבוע רשאי הוא
 על לערער יכול אינו ואיש זכותו, זוהי בבית״המישפט. גם תוק
ת לערער מבלי כך, תיה א מדינת־החוק. של יסודו

 לשר אין לאזרח. אזרח בין הבדל אין מאלה, הבחינות מכל
תו, מלבד אחר, אזרח לכל בהשוואה זכויות־יתר,  שאותה חסינו

ת גם לו אין אך עת. בכל ממנו ליטול אפשר ו ח  מאשר זכויות פ
אחר. אזרח לכל

 רשאי שר גם הורשע. לא עוד כל חף־מפשע, הוא שר גם
 ״לא לטעון רשאי הוא גם עצמו. את יפליל פן מחשש לשתוק,

טיפלתי.״ ״לא יודע,״ ״לא זוכר,״
דמוקרטית. במדינת־חוק ויכוח ייתכן לא כך על גם

■1 !ט ■1
תר: חמורה שאלה מתעוררת והלאה מכאן ך ^  ביו
■  שסירב אחרי בתפקידו, ולכהן להמשיך שר יכול האם י

ת! על להשיב שאלו
! :וחד-טשמעית מוחצת תשובה להינתן חייבת כך על א ל
ת ״להפליל הדבר פירוש מה כי !עצמו״ א

ת מסבירות המילים  ברצונו שאין אדם אומר כאשר עצמן. א
ת יפליל פן מחשש להשיב,  שאם למעשה מודה הוא עצמו, א

ת ישיב בדין. להרשעתו להביא הדבר עלול האמת, א
 היא ואין כזאת, הודאה של ההשלכות מן להתעלם חייב שופט

 היא התביעה כי בבית־המישפט. הנאשם נגד נימוק לשמש יכולה
שו הן הציבוריות ההשלכות אך אשמתו. את להוכיח החייבת

לגמרי. נות
ת יפליל פן מחשש להשיב, מסרב איש־ציבור כאשר עצמו א

סכו תמונת ליד אכו־חצירא חשוד
אזרח לכל כמו זכויות לשר גם

 עיקרון פני על מיפלגתי-קואליציוני שיקול מעדיף הוא אם
 פסק־דין עצמו על חורץ הוא הרי — ציבורית היגיינה של יסודי

ה המשך גם מוסרי. מ  כה בגידה מצדיק אינו הממשלה של קיו
 פיטורי כי להניח שאין גם מה יסודיות. ציבוריות בנורמות צינית

 במפד״ל אבו-חצירא של חבריו הקואליציה. לפירוק יביאו אבו־חצירא
 להציל כדי הממשלה, את יפילו ולא הבאריקדות, על יעלו לא
להתפטר. אותו ישכנעו הם חברם. את

תפק אין ס ה ת מזה. פחות שהוא צעד בשום ל תתדרדר אחר

מיד! להתפטר
, בעניין י ט י ל ו ת יכול פ  לא אך הדבר. משמעות על ויכוח להיו

ם חשדות על מדובר כאשר כן י י ל י ל ם. פ מובהקי
מע בניצול ובעוזריו אבו־חצירא אהרון בשר חושדת המישטרה

ת לשם לרעה מדם מסירת אישי, שוחד קבל  המדינה כספי ב
אישית. טובת״הנאה תמורת לכך, זכאים שאינם לרמאים

 אין ה, ז לעניין הנוגעות שאלות על להשיב מסרב השר כאשר
. דברים מצניע הוא ם י י ש י  שעשה המעשים את מעלים הוא א

 על-ידי לו שנמסרו לכספים הנוגעים הציבורי, תפקידו בתוקף
שלם־המיסים. של מכיסיו ושבאו הציבור, מ

מר כאשר , שאלות על להשיב מסרב הוא כי השר או ה ל א כ  
תו, יפלילו תשובותיו פן מחשש ל או ס פו א. ת הו ת עצמו א מטי טו  או

 מזכיר אינו אם גם הציבורי. בתפקידו להמשיך אפשרות מכל
מסתפק ההפללה, את ת ו מקויו ח ת ה המצב. זהו יודע,״ ״לא בנוסח ב

 כאשר אך לשתוק. המישפטית בזכותו כלל פוגע הדבר אין
ט הוא מש מהי להבין חייב הוא זה, מסוג בפרשה לשתוק מחלי

ציבורית. מבחינה הדבר מעות
 חמיש- על-ידי נחקר בתפקידו המכהן ששר עוד קרה לא כה עד
 על להשיב מסרב בתפקידו המכהן ששר קרה לא בוודאי טרח.

מק או שאלות, ח ת הפללה־עצמית. של מחשש מהן, מ
ט לו היה מותר  מחייב הדבר אך — שהחליט כפי להחלי
ת. מסקנו

■ !ט !ט
 עד לחופשה, יצא אבו-חצירא אהרון השר כי תביעה !ף*

קה אינה החקירה, או המישפט לגמר 1 * הנסיבות. לאור מספי
ה מסקנ השר על :חד-טשמעית היא המצב מן הנובעת ה

מייד. להתפטר
להתפטר. אותו לאלץ הממשלה חייבת זאת, עושה אינו אם

 השערוריה היא אבו-חצירא את לפטר בגין מנחם של סירובו
 חמורה היא המדינה. בתולדות ביותר הגדולה המישפטית

 מיש- בהיותו הזדמנות בכל מתפאר שבגין העובדה לאור שבעתיים
ת להבין, חייב או מבין, הוא לעריכת״דין. פקולטה בוגר פטן,  א

התנהגותו. משמעות

ת אל הישראלית הדמוקרטיה ת — המידרון תחתי  שהיתה תחתי
שילטון־המערך. של המוסרי הניוון של בימי-חשפל גם רחוקה

1■ 1■ ■
 מישרד-הדתות. של הפקידים לגבי הדין וא ^

ם גם לשתוק. מותר להם גם 1 י ת  את להפליל לחייב אין או
ם הם גם עצמם. קי חז בדין. הורשעו לא עוד כל כחפיס-מפשע מו

 על להשיב מסרב ממשלתי במישרד בכיר פקיד כאשר אולם
 דינו אחד עצמו, את יפליל פן מחשש הציבור, בכספי טיפולו

מיידיים. פיטורים :תקין במישטר
 ובאותה — חופשי יתהלך או בכלא יישב כזה שאיש יתכן לא

 משלם־המי־ מכספי מיליונים להוציא מוסמך להיות ימשיך שעה
ס.  שבמצב האבסורד על מצביעה זו אפשרות העלאת עצם סי

הנוכחי.
ט !ט ■ !

ת שמוקיר ומי אישית, אבו־חצירא אהרון את שמחבב י  א
• ק לשר לייעץ חייב מישפחתו, • סי ה ת ל ה א קנ מס מייד. ה

 קנוניות מיני בכל המישטרה את להאשים נסיונות־הסרק
ם אינם אפלות  עדתיים מדנים לעורר הנסיונות דבר. לו מוסיפי

 מחריד אנטי-מארוקאי לקשר קורבן הוא כאילו פנים ולהעמיד
קים גם הם מגוחכים, רק אינם  שכעבור גם מה לענייננו. מזי

 תפקיד בעצמו מילא שהוא בכך האלה ההפגנות מארגן נחשד יום
בפרשות״השוחד. מרכזי

 חף־מפשע הוא אבו־חצירא אהרון אם לשאלה קשר כל בלי
חס אפשר אשם, או תיי ה  הוא שבה הקשה למצוקה באהדה ל

 עליו, חרב שעולמו אדם של לאידו לשמוח צריך אינו איש נמצא.
רמה. כה למישרה מוקדם בגיל שהגיע צעיר כשזהו בייחוד
תה לתרגם צריך כזאת, אהדה בליבו שיש מי אך  לשפה או

ידידותית. עצה של
 וגם עצמו, לטובת לעשות עתה יכול שאבו-חצירא היחידי הדבר

: הוא בה, המישטר וטוהר המדינה לטובת
. ר ט פ ת ה ל

ן■ אבנרי אורי

ב מעורב היה שקוריאל מכיוון
 השאר: (בין רבה מדינית פעילות
 אש״ף מישלחות בין המגעים אירוח

 שלום למען הישראלית והמועצה
 קל היה לא ישראלי־פלסטיני)

חקי אך הרוצחים. את.זהות לאתר
 בדבר ספק הותירה לא ידידיו רת

אנטי אירגון בידי נרצח שהוא
 בחר שנעזר ניאו־פאשיסטי, שמי
טרחו חוגים אותם במישטרה. גים

 הבינלאומית לעיתונות להחדיר
 להכשרת קוריאל, על גסים שקרים
לרצח. הקרקע
 רוצחי פעלו שבועות כמה לפני
 פצצה הניחו הפעם שוב. קוריאל

 קוריאל, רוזט של דירתה בפתח
 כתב־גי־ בתוספת הנרצח, אלמנת
 שרוזט מכיוון אנטי־שמי. דופים

 בפוליטיקה, עוסקת אינה קוריאל
הוא המעשה כי ברור, הפעם היה

בילבד. אנטי־שמי
 עסקן השבוע אמר נורא,״ ״זה
 הרגשה לנו ״יש בפאריס, יהודי

יו המישטדה גמור. חוסר־ישע של
 עושה ואינה הפושעים, הם מי דעת
אנח עלינו. מגינה היא אין דבר.

מופקרים!״ נו
ב הפצצה התפוצצה יום כעבור

 והאישום — בית־הכנסת פתח
בעליל. הוכח

הממשלה
!ואב !זאב

להפי; מגסה הממשלה
מהזווער פוליטי הון

ממש־ של מתפקידה זה האם
30 בעמוד (המשך

ם ל עו ה ה 2249 הז


