
אהרון שו־הדתות נתח וב באיחור
גד ו ואנשיו שלו הנ נ י ר ו ממצאיו ה

 העדות את למסור הלך שגלאס שלפני נודע
 שר־הפנים עם נפגש הוא במישטרה,

 החקירה החלה כשרק בורג. יוסף הד״ר
 מנהיג את אבדחצירא האשים בפרשה

 מאחורי ״עומד שהוא בכך בורג, מיפלגתו,
חברית.״ בצורה מתנהג ולא החקירה
 שלוש שבמשך יודעים ואבו־חצירא בורג
 איום אבו־חצירא היה האחרונגת השנים
 ב־ בורג של שילטונו המשך על מתמיד
 :מתרברב אבו־חצירא היה אחת לא מפד״ל.

טלפו בשני בורג את להוריד יכול ״אני
 מבחינה נכון שהדבר ידע בורג נים.״

 אבו־ של סיעתם בין קואליציה מסויימת.
 לבין ותמורה, ליכוד סיעת וגלאם, חצירא
 ויהודה המר זבולון של הצעירים סיעת

 במפד״ל איש מסוכנת. לגביו היתר. בן־מאיר
 של הקשר את לשכוח הצליח לא עדיין
ה האנשים אחד הודח שבו אוסלו*, קפה

 תפקידיו מכל רפאל, יצחק במפד״ל, חזקים
 עשוי ב׳ אוסלו שקשר הידיעה במיפלגה.
 כבר מלווה בורג, נגד הפעם להיווצר,

זו. מיפלגה חיי את שנים שלוש
 עשה גלאס היוצרות. לפתע התהפכו עתה

בורג. עם אחת יד
אבו־חצירא, את לחסל יכול זה קשר

בכך. יכשל זיגל בנימין תת־ניצב אם גם
חצירא אבו

והפלישתים
 לאבד שיעצו היו הפרשה החלה אז

י חרי נגדית במיתקפה לצאת חצירא ״
 גבאי משה ביניהם הקרובים, יועציו פה.

 נגד, שמכת טענו במעצר, עתה היושב
לה יכולה בורג, נגד בעיקר שתכוון

 נגד החקירה את לבלום בורג את ביא
 מה לך ״אין אותה. ולמתן שר־הדתות

״גם אבדחצירא, בפני גבאי טען להפסיד,״

 בשלבים גם היסס. אבדחצירא אולם
ה כשכל החקירה, של ביותר מאוחרים

 כלל מתכוון אינו שבורג לו הראו סימנים
 גם מסויימים וסימנים לעזרתו, להיחלץ
 קיווה עדיין מכך, ההיפך את לו הוכיחו

ה תסתיים דבר של שבסופו אבדחצירא
 אבד לגביו. משביעה־רצון בצורה חקירה
 בורג יחשוש המכריע שברגע קיווה חצירא

 ״אם החקירה. את לבלום וידאג מהסכנה
כדו לנו ישארו לא בבורג, עכשיו נירה

לגבאי. אמר הוא רים,״
 הסכים מחשבה כיוון אותו בעיקבות
ב במישטרה, לחקירה ללכת אבדחצירא

 כספי. רמי עורך־הדין פרקליטו לעצת ניגוד
 על ידע וממולח, מנוסה עורך־דין כספי,

 בתוקף ועמד זיגל של החקירה שיטות
 עיני לנגד יחקר. לא שאבדחצירא כך על

 המישטרתיות הסכנות עומדות הפרקליט
 גם עמדו שר־הדתות לנגד והמישפטיות.

 שאם ידע שר־הדתות הפוליטיים. השיקולים
 הפוליטית דרכו תגיע לחקירה ילך לא הוא

 חקירת לפני של ואבדחצירא לסיומה,
 את רק לא להציל קיווה עדיין המישטרה

 של אבדחצירא מעמדו. את גם אלא עורו
 מהכלא. עצמו את להציל רק דואג היום

 הוא פוליטית שמבחינה יודע הוא גם
מחוסל.

 לגלאס, בורג בין הקשר על הידיעה
 הידיעה וכן במישטרה גלאס של העדות
 מדור (ראה נוספת עדות לתת עומד שגלאם

 לפעול, אבדחצירא את עוררו תשקיף), .
 אין שעתה ידע הוא גלוייה. בצורה כמעט

להפסיד. מה לו
לח עומדת שהמישטרה כשהתברר מיד

 השר אנשי החלו אבדחצירא, בפרשת קור
 שר- נגד היה שנאסף החומר חומר. לאסוף
 ובמישרד־ במפד״ל לו והמקורבים הפנים
 לשם זיגל. המישטרה חוקר ונגד הפנים

אבו־חצנרא ממקורבי אחד נשלח גם כך

 בשבוע שערך םיכת־העיתונאים, **
 לא גלאם, דויד המפד״ל ח״כ שעבר

 אבו־ אהרון לשר־הדתות הפתעה היוותה
 שגלאס אבו־חצירא חשד מכבר זה חצירא.

 נגדו. והחשדות הגילויים למערכת יד נתן
 השניים לאבו־חצירא. ביותר מסוכן גלאס

 שלובי וצעדו רבות שנים במשך חברים היו
 והאחרות הפוליטיות המערכות בכל זרוע
 שגלאס ידע אבו־חצירא המפד״ל. בתוך
מדי. יותר יודע

 גלאס מקורבי הדליפו המסיבה לפני עוד
שום דיבר לא ״דויד כאילו לאבו־חצירא

 של מכוונות הדלפות במישטרה.״ דבר
 טענו אבו־חצירא של לעברו המישטרה

 היתה משטרתיים גורמים לטענת אחרת.
 בארון האחרון המסמר גלאס של עדותו
 ראש־עיריית של עדותו שבנתה המתים

 שר* נגד גוטליב,1 ישראל לשעבר, בני־ברק
 גוט- של בעדותו רואה המישטרה הדתות.

 אבו־חצירא. נגד המרכזית העדות את ליב
 יהיה אי־אפשר וספיחיה זו עדות ללא

שר־הדתות. נגד כתב־אישום להגיש
ומי נוסף, דבר נודע לאבו־חצירא אולם י

לשר־הדתות מכל. יותר אותו הרגיז זה דע

זיגל חוקר
? החדשה החקירה תתחיל מתי

קוק) הרפ (עם אלוני מאשימה
דתייס שינאת

 עסקני בקרב בורג מכונה (כך הד״ר אם
 נפיל לפחות זיגל, את יעצור לא המפד״ל)

 שלא מה את הבין אבו־חצירא אותו.״ גם
 אם גם בורג נגד מיתקפה במפורש. נאמר

 ״תמות בבחינת תהיה לפחות לו, תועיל לא
פלישתים.״ עם נפשי

 ה־ למישרדי סמוך בתל־אביב, קפה *
 התכנסו שבו הקסטל״, ב״בניין מפד״ל

 את ותכננו אבו־יחציוא אנשי עם הצעירים
רפאל. הדחת

 חומר לגבי ).2247 הזה (העולס לגרמניה
 כל אבו־חצירא לאנשי היתר. לא בורג נגד

 יודעים כמפד״ל מסואבת במיפלגה בעיה.
 בלתי- העברות על השמועות הכל. על הכל

 אמנם במישרד־הפנים כספים של כשרות
 כמו הרחב בציבור חריפות כה היו לא

 אך מישרד־הדתות, הקצבות על השמועות
 ידועות היו הן לצלחת המקורבים לגבי

שתיקה. של לקשר ונושא
 מישרד־הפנים נגד ההאשמות פירסום

כאילו מתוכננת, בצורה נעשו בורג ונגד


