
אחרי!תרצחדקות שלו, יו ג הפי מכוניתנתזו אוס־וביע, חי־נ של גופתו
 שנותיו, 70מ־ בהרבה צעיר הנראה קשיש,

 מילבד ,1952 שנת מאז חבר־כנסת היה
 הוא הרביעית. בכנסת שנתיים בת הפסקה
ל כי אם הדרוזי, במיגזר עדיין שולט

ו כשצעירים מעמדו, התערער אחרונה
 שייח׳ נגדו. יצאו דרוזים אינטלקטואלים

 היא בכנסת שחברותו יודע ג׳אבר
ההתנגדות. על להתגבר כדי נוסף כוח מקור
 שיידו של ששמו הראשונה הפעם זו אין
 זכור בגליל רצח. לפרשת משתרבב ג׳אבר
ה קום לפני עוד שהיה רצח, מיקרה
 שורבב ג׳אבר שייח׳ של ששמו מדינה,

 אסור היום ועד הושתקה הפרשה אליו.
השייח/ בפני אותה להזכיר
 היום ג׳אבר שייח׳ של הרשמי תארו

 המיגזר־ לענייני ההסתדרות יועץ הוא
 לשייח׳. הספיק לא זה תפקיד אולם הערבי.

 ממנה וביקש בוועדת־הכנסת דיון תבע הוא
 את לפנות אבו־רביע ,שייח על לאכוף
ועדת־הכנסת סרבה כאשר בכנסת. מקומו

 לבית־המישפט-הגבודד פנה כן, לעשות
 להע- סירב בג״צ ממנו. סעד וביקש לצדק

לבקשתו. תר
אבדרביע. על האיומים החלו אז

 אבו- סיפר ברנע, נחום דבר, לעיתונאי
ש האחרון, אוקטובר בחודש עוד רביע,
 הוציאו באבר שייח' שאנשי לו נודע
 אבו־רביע החל עת מאותה חייו. על חוזה

 כעבור משיבטו. שומרי־ראש עם ללכת
 אבו- אל מישלחת הגיעה שבועות כמה

 ממנו שביקשה רבות, מיני אחת רביע,
בכנסת. מקומו את ולפנות להתפטר

 ה- מיתר שונה היתר. זו מישלחת אך
 מדי לבושי דרוזים, צעירים מישלחות.

 לפגישה הגיעו חם, בנשק ומזויינים צה״ל
 היה להתפטר. ממנו ודרשו אבו־רביע עם
ממש. של איום זה

 למישטרה בתלונות אז פנה אבו־רביע .
 מיכתבים, מסר הוא אישי באופן ולצה״ל.

לשר־הפנים, גם התקרית, על סיפרו אשר

אבו של במאהל ביקור בעת כאן נראה ׳ברמן יצחק 11 1יי:*'|
ברמן, באר־שבע. ער כביש על לצידו) (העומד רביע -11 י י ■

הראשון היה חבר־כנסת, נרצח בתקופתו הראשון הכנסת יושב־ראש להיות ש״זכה״

 בורג, יוסף הד״ר המישטרה, על הממונה
ציפורי. מרדכי שר־הביטחון, לסגן וגם

 ה־ ציפורי. אצל נשכח והמיכתב יתכן
 צה״ל. לשילטונות כלל הגיעה לא תלונו!

 המישטרה התייחסה לא גם הידוע ככל
לבורג. אבררביע של למיכתבו ברצינות
 אבו- ימשיך מותו אחרי שגם נראה

ג׳אבר. ,שייח את לרדוף רביע

 ותת- רימונים טילי־כתף, בעזרת ביניהם
 שהנשק שמועות בגליל פרחו מיקלעים,

 ג׳א- שייח׳ על־ידי החמולות לאחת סופק
בפני האשמה את אז הכחיש ג׳אבר בר.

הזה. העולם כתב
 לבין פרס שימעון ח״כ בין היחסים

 ימים כמה במייוחד. ידידותיים ג׳אבר שייח׳
ערך במיפלגת־העבודה, ההתמודדות לפני

 היה האלוף
באבו־רביע.

לוי, וחצי״) (״מוישה משה האלוף המרכז, פיקוד אלוףהפיקוד
המעשה. אחרי ׳אחדות דקות הרצח למקום הגיע

 שירו הס צה״ל חיילי כאילו היתה הראשונה כשהגירסה במייוחד מודאג
הרוצחים. אחרי במצוד להשתתף צה״ל לכוחות הורה האלוף

 עתה, עד שנעצרו העצורים ארבעת מתוך
 שייח׳ של מישפחתו קרובי הם שניים
 אותם אחרים, ושניים ירכא מהכפר ג׳אבר

 מכפר הם ג׳נין, ליד במחסום שנעצרו
 של להשפעתו כנתון הידוע גלילי, ערבי

השיית׳.
 ערבי לבל כמעט הידועה נוספת, עובדה

 במהלך בוודאי היא אף תתגלה בגליל.
ה בארבעים הוא, ג׳אבר שייח׳ החקירה.

ה הנשק מסוחרי אחד האחרונות, שנים
כש בגליל. הערבי במיגזר ביותר גדולים

ירי חמולות שתי חיסלו שנים חמש לפני
חשבונות אבו־סנאן הגלילי בכפר בות,

 בהשתתפות עצומה, חאפלה ג׳אבר שייח׳
פרס. שימעון של לכבודו אנשים, אלפי
צע כמה לערוך אבו־רביע החליט אז
 הוא היטב. מחושבים שהיו פוליטיים, דים

 עם במשא־ומתן והחל כוחותיו את גיבש
ש כאלה ביניהם ודרוזים, ערבים אישים

ג׳אבר. שייח׳ של מקורביו פעם היו
 לשייח׳ מסוכנים היו אלה צעדים

 פרם שימעון יכנע שמא חשש הוא ג׳אבר.
ה החאפלה ולמרות אלה, עקיפים ללחצים
אבו־רביע. את יבכר גדולה,

■ינאי יוסי !


