
במחתות הלוויית
בחולון. לבית־הקברות ההלוויה את

 בטלית, עטופה יהושע, שיטעו! של גופתו
 שהוביל תפרטי האמבולנס ריצפת על מונחת

ההרוג, של לביתו סמוך האמבולנס הגיע כאשר

 לתוך נדחקו בני־המישפחה הרכב. סביב והתקהלו רבים ושכנים בני־המישפחה יצאו
 <ע־0מ התעכב ארוכה שעה במשך בכו. אחרים רבים גם בבכי. ומיררו האמבולנס

הרוחות. את להרגיע• ניסה במגפון שהחזיק רב .120 בדרך־לוד הבית ליד ההלוויה

סאלגגה ואד■
 ממוצא שיכור בצעיר בחיפה שוטרים ירו שנים 23 {■פני

 התוצאה נהרג. האיש בבית־קפה. שהשתולל מארוקאי, €
ואדי־סאליב. ■בשכונת ההתקוממות היתה

 עימות במהלך אקדח ששלף בצעיר שוטר ירה השבוע
 נהרג. האיש בכפר־שלם. השילטונות ובין עניה מישפחה בין

כדוגמתה. היתה שלא עדתי, זעם של התפרצות היתר. התוצאה
 הפעילה מפא״י שממשלת אחרי שככו ואדי־סליב מהומות

ולפייסם. התושבים את לשחד כדי כוחה כל את
 ללבוש עלולים — ״ואדי־סאלאמה״ — כפר־שלם מאורעות .

יגיעו. לאן לדעת קשה חמורות. יותר הרבה צורות
ר; היה אחד הכר אך ת  הראשונה כפעם כ
 חם כנשק שימוש שד סכנה כישראל עתה קיימת

עדות־המיזרח. וכין המימסד כץ פעימות
 חילופי־האשמות של הילדותי במישחק טעם כל אין
ז״. התחיל ״מי בנוסח

 השוטרים לעבר דרה אקדח שלף יהושע שימעון האם
? באומר ולירות להפחיד רק שביקש או ואנשי־העירייה,

והרגו? בו שירה השוטר לתגובת הצדקה היתה האם
 תופעה הוא כזה עימות י בעת חם בנשק השימוש עצם

 החברה של והולכת הגוברת ההתפראות תוצאת — חדשה
 החמרת של ותוצאה הכיבוש, של 16ה־ בשנה הישראלית

כאחד. והפסיכולוגי הממשי העדתי, הפער
וחיי שוטרים של לתופעה התרגל כבר הישראלי הציבור

 ונערים נערות כך כדי תוך והחורגים — באוויר״ ה״יורים לים
 הגדה מן המעופפים״ ״הנערים וברמאללה. בשכם ערביים

לתל־אביב. עתה הגיעו
 מעוזו עוד אינן שוב הגדולות הערים של שכונות־העוני

ו במילחמות, שהיה דור בהן גדל תמים. שבתי סאלח של
 רבים הסוגים. מכל כלי־נשק של גדול שלל הביתה שהביא

 עלול העתיד זה. בנשק לשימוש עתה בשלים מבני־השכונות
האחרון. לא אך הראשון, היה יהושע שימעון כי ׳ללמד

 :המבהילה ככל,החריפות להיאמר צריך הדכר
 סידחמת־אזרחים ש? סכנה עתה קיימת כישראל
 ישראל עלולה שניס עשר או חמש כעוד מזויינת.

 יותר, עוד חמורה כמהדורה — ללבנון להידמות
העדות. כין גיאוגראפיים נכולות שאץ מכיוון

בוש. עד להתווכח אפשר בכפר־שלס המיקרה נסיבות על
 לפני לבית־המישפט לפנות צריכה המישפחה הי-תה האם
ל צריכה העירייה או המישטרה היתה האם זאת? שעשתה

לצו- המישפחה בעתירת המישפטי הטיפול תום עד המתין

 ואיפה, איפה של מינהג להט שלמד. נוהג האם ז מניעה
 הריסת האם שבעניים? העניים נגד כוחו את להוכיח בבואו
 אותו) מכרה דיין שמישפחת (אחרי בצהלה בבית־דיין הגדר

בכפר-שלם? בלתי־חוקי בית הריסת מצדיקה
העיקר. בהן אין אך הן, חשובות אלה שאלות
ל פלשה אפילו בהפקרות, יהושע מישפחת נהגה אפילו

 האם — חוקי שאינו מיבנה עליה והקימה לה לא אדמה
ברירה? לה היתד.

 כמוה, מישפחות לרכבות כדירה יש ככלל האם
 שהממשלה כמדינה, כיותר ■העניות המישפחות

 שיהיו כדי ילדים ועוד עוד דדדת להן קוראת
 לפתור כדי נעשה אינו ושמאומה לצה״ל״, ״חיילים

? הקיומיות כעיותיהן את
אשם, יהושע שלא יודע בכללותה הבעייה את שרואה מי

 אותם שהביא ראש־העירייה לא ואף בו, שירה השוטר ולא
 המובילה מערכת, של זרועות אלא אינם אלה כל כזה. למצב

נוראה. התפוצצות לקראת המדינה את
 על הממונות והכנסת, הממשלה אשמות וראשונה בראש

העדיפויות. קביעת ועל הלאומיים המשאבים חלוקת
 ממשלות- ובין ממשלות־המערך בין עקרוני הבדל אין

 שנקבעה בדרך ממשיך אלא הליכוד אין זה בשטח גם הליכוד.
 אולם ׳ואדי-סאליב. בימי ששלטה מיפלגת־העסודה, על־ידי

הבעיות. להחמרת הליכוד גרם זה בשטח גם  אלפי לכנות כדי כסף די ד׳מדינת־ישראל אין
 אלפי ולגאול המערבית כנדה למיליונרים וילות

ה שקל כל העוני. כשכונות נואשות מישפחות
המע הגדה של החבית־ללא־תחתית לתוך נשפך
לה• ■והדומות יהושע סמישפחת נשדד רבית

 אי-אפשר כפר-שלם. את ולרפא בשכם להתנחל אי־אפשר
 גם בשכונת־התיקווה. העוני את ולנצח בלבנון להילחם

בכך. לעמוד יכולה אינה עשירה מדינה
 תל- עניי את לוי דויד מעביר כאילו התמימה, התמונה

 תמונה אלא אינה הירוק, לקו מעבר יפות לשכונות אביב
 ישראל של העילית בני מתנחלים לגבול מעבר שיקרית.

 למקום ממקום מצוקה אוכלוסיות להעביר אי־אפשר הראשונה.
 ורק במקומה, קבועה הזאת האוכלוסיה שיחי-בר. היו כאילו

 להיות צריכה היתה זאת בעיותיה. את לפתור ניתן במקומה
מדינת־ישראל. שיל הראשונה העדיפות

שממשלת־ בעוד פאדאדוכסדי: מצב נוצר
הקרויים מוקשים כהנחת כל־כולה עסוקה ישראל

ד הולכת הסערכית, כנדה ״התנחלויות״
רו י .ו ״ י

׳נוצרת
 ישראל. כלב עדתי־חכרתי זעם של פיצצת־ענק

תתפוצץ. זו פצצה כאשר למדינה אוי
:■ אבנרי ■אורי

 ממורי ההרוג בני־מישפחת
 מישפחת לדירת סמוך בבכי

 מהק־ אחדיס התעלפו הבית בתוך ושע.
אמבולנס. במקום הופיע בערב רק כיס.
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