
 ביום הפעיל ישראלי ל^זרח
 הרדיו, את בבוקר \בהראשוו

 במישפש קרה מוז לברר כדי
 בקע המקלט מן אבו-חצירא.

 תמ׳י, של סגן״השר של קולו
 על דיבר הוא רובין. בן־ציון

 עתה זה שניתן פסק״הדין
 גמיש- העליון בבית״המישפט

 אחרון נגד מדינת־ישראל פט
אבו־חצירא.

 שתי־ במשך שהקשיב אחרי
 האזרח קרא דקות ים־שלוש
זוכה!״ ״אבו״חצירא לאשתו:
 מובנת. טעות זאת היתה

 כל אזרח. באותו היה לא האשם
 הידיעה את שמע שלא מי

 רק ושהקשיב השידור, שבראש
 לקבל היה מוכרח עצמו, לראיון

 זכה שהנאשם הרושם את
מזהיר. בניצחון
 השופטת את השמיץ רובין

 בגז- אותה והאשים המחוזית
 אולטימטיבית תבע הוא יון.

 ועדת* מייד תמנה שהממשלה
 לבדוק כדי ממלכתית, חקירה

בפר המישטרה התנהגות את
 היה אי-אפשר זה מכל זז. שה

 כי המטקנה, את אלא להטיק
 את ביטלו העליונים השופטים
 המחוזית השופטת פטק־דין
 נתפטה ושהמישטרה השנואה,

בקלקלתה.
 כעבור נדהם אזרח אותו

השד- הזכיר כאשר דקות, כמה

ה ב שי ת של הי הל בפסק־הדין לדיון וזבדי הנ
הקלעים מאחורי אחרים דברים

 ההמון לקריאת יותר דמה
 (.השופט כדורגל במיגרש

 להתבטאות מאשר כן־זונה!״)
 במדינת־חוק ציבור איש־ של
המדינה. של המישפט בית- על

 ידע אבו-חצירא אהרון אך
 את לעצמו להרשות יכול שהוא
 טוט על רוכב שהוא מפני הכל,

 הציבור על מוראו את המטיל
העד• ההפלייה טוט הישראלי:

 מהו חשוב לא זו, מבחינה
 אגו- אם האובייקטיבי: המצב

הפ של קורבן אכן הוא חצירא
 המישטרה מצד עדתית לייה

מנצ שמא או ובית-המישפט,
 הנימה את וחבריו הוא לים

 לגמרי, צינית בצורה העדתית
המח מעשיהם על לחפות כדי

פירים.
שהמוני.מיזר־ העובדה עצם

 שונים ציבורים על המקובלות
מאוד. שונות בישראל
 אחד(.אשכנזי״ ציבור בעיני
 עטקן של ידו שליחת בעיקרו)

 נורא. פשע היא בכטפי-ציבור
 שיל- של השחיתות בשיא גם

 כס- כאשר במדינה, טון־מפא׳י
שיג באופן הופקעו פי-הציבור

 היה לא אחרים, לצרכים רתי
שנח- לעסקן לטלוח מוכן איש

 - בכללן וארצות-ערב השלישי,
 למישרה להגיע המצליח אדם

לצר להשתמש חופשי ציבורית
 במטורת הציבור. בכטפי כיו

 בין הבדל כל אין האיטלאמית
 הטולטאן של האישית קופתו
 שנים לפני עד המדינה. וקופת

 למר- גם קיים היה לא מעטות
 ג- ממלכתי תקציב אית-עין
כטפים העביר והמלך טעודיה,

מה? על רוכב מי
 פטק-הדין ההיפך: קרה כי רן

 אושר המחוזית השופטת של
 על הטילה שהיא והעונש כולו,

להס תחת הוחמר. אף הנאשם
ה כמו במאטר-על-תנאי, תפק

ה בית-המישפט קבע שופטת,
 חודשי- שלושה של עונש עליון

בפועל. מאטר
 כאשר בן־זונוז. השופט

 עצמו המורשע הנאשם הופיע
יום, אותו של בערב בטלוויזיה,

 על דיבר הוא זו. נימה על חזר
השו אותה גינו כאילו השופטת

 ה- את השמיץ העליונים, פטים
טוף נתפסה כאילו מישטרה

הבזו ומעשיה בקלקלתה, טוף ■
כל. לעיני התגלו יים

כיחסי־ מזהיר תרגיל זה היה
 בארץ אחר עבריין שכל ציבור,

הוא ממנו. ללמוד היה יכול

לש היה עלול מישהו אם תית.
 עצמו אבו-חצירא בא זאת, כוח

 ש- הטלוויזיוני בשידור והזכיר
 כעל עליו דיבר קצין־מישטרה

המר נשלף כך פארה". ״פרענק
השק. מן העדתי צע

 האם ממש! בזה היה האם
 שהוא מפני אבו-חצירא סבל
 היה האם עדות-המיזרח! איש

אשכנזי! היה אילו שונה, גורלו
 להתווכח היה אפשר כך על

 היה אי-אפשר אך טוף. בלי
 של העדתי הצד מן להתעלם
 אין והקיפוח. העלבוןהפרשה.

 אבו-חצירא שפרשת טפק
 עמוקות נימות לעורר הצליחה

 ותיטכול, שיגאה של מאוד
 של גדול בציבור כיום הקיימות

.מיזרחיים׳׳.

 ומזדהים בכנות, נסערים חיים״
 העסקן עם אחרת או זו בצורה

הר מלמדת מרמלה, המורשע
 כי ברור בישראל. המצב על בה

קיי והקיפוח העלבון הרגשת
 להתפרץ עלולה היא וכי מת,

הזדמנות. בכל בנקל
 הרגשה יצר אבו-חצירא לא

מנ הוא ואולי לה, שותף הוא זו.
תופ זוהי אך במזיד. אותה צל
 צילה את שתטיל לאומית, עה
 בחומרה ושוב, שוב המדינה על

והולכת. גוברת
 יתכן נורמה. מול נורמה
בפ העדתית הנימה ששירבוב

 נבע ולא מיקרי, כה אינו זו רשה
אישיים. מאינטרסים רק

הנורמות כי מוכיחה הפרשה

 עצמו, לטובת הכסף בגניבת שד
 את העביר אם ידלין. אשר כמו

נס זה היה למיפלגה, הכספים
 אם עין. לעצום היה ומוטב לח,

פושע. היה לעצמו, כסף לקח
 בורג יוסף כלפי הסלחנות
 גם מובנת שלו והאפרטקים

 חשד לא איש זה. רקע על היא
 לעצמו. כספים לקח כי בבורג
 כספי את שהעביר היה החשד

 עקלקלות, בדרכים מישרדיו,
וסיעתו. מיפלגתו לקופת

 אגו- אשם זה ציבור בעיני
 כטף לקח הוא בפשע: חצירא

ח של  בו והשתמש ציבורית ק
הפרטיים. לצרכיו

 הציבור של אחר חלק בעיני
 בלתי-מובנות אלה אבחנות היו

 - ארצות-העולם ברוב לגמרי.
העולם ארצות כל כמעט ובהן

 ולמישרדי-הממשלה לנסיכים
ומצבי-רוחו. כאוות-נפשו

 אלה שנורמות רבים, בעיני
בפר הטיפול היה להן, מובנות

לג בלתי־מובן אבו-חצירא שת
 בסכומים שדובר גט מה מרי,

 שנראה היחידי ההסבר קטנים.
 שהמימטד היה כטביר להם

 מנהיגיו, על - הצבוע האשכנזי
 החליט - ושופטיו שוטריו
המיזרחי. העסקן את לרדוף
 זו פרשה השתרבבה אכן כך

 המתקתקת העדתית, בבעייה
 לשולחן מתחת כפצצת-זמן

 כי.מיזוג מוכיחה היא המדינה.
 מוחלט כישלון נכשל העדות'
 - בארץ גורם ולשום ועמוק.
 אנו- של מיפלגתו גם זה ובכלל
עמו תמ׳י(ראה עצמו, חצירא

אלטרנטיבה. אין - )9־8 דים

 אומרים מעולה,' ופוליטיקאי מקצוען
הצעירים. כולל ההנהלה, חברי כל עליו

ם ^ תיי קים ינ  מצעירי חלק עסו
 זה חדש. רעיוני גוף בהקמת תמ״י *4

 הצהרת אן פוליטי, גוף עדיין אינו
 בקול־קורא שפורסמה כפי הכוונות,
 לחלוטין כמעט שונה מטעמם,
תמ״י. של הכוונות מהצהרת

 אל ״המיזרח היא החדשה התנועה —
 בתחום לפחות ומדברת, השלום״
הפ הבעייה פיתרון על המדיני,

 משא־ומתן. של בדרך לסטינית
 זכות־ההגדרה על מדברת התנועה
 על הפלסטיני, העם של העצמית
כש במיוחד ההתנחלויות, הפסקת
 חשבון על אליהן זורמים הכספים
ועיירות־הפיתוח. המצוקה שכונות־

 המסוגלים היחידים כי טוענים הם
 עם לשלום מדינת־ישראל את להוביל
 המכירים המיזרחיים הם ערב מדינות

הערבית, והשפה הערבית התרבות את
 איתם לדבר היכולים היחידים והם

למשא־ומתן. איתם ולשבת
המ ביותר רדיקאלית מגמה זוהי

 ומתחילה תמ״י, שורות בתוך סתמנת
 כוח יותר האחרונים בחודשים לאגור

בסניפים.
 מוסדות ושאר תמ״י הנהלת אך

 כל כרגע מקבלים אינם התנועה
 מהם ואיש קיצוניות. מעשיות החלטות

 נגד בפומבי לצאת כמעט מעז אינו
התנועה. של הבלתי־מעורערת ההנהגה
 של המיוחדת שהישיבה קרה, וכך

 דנה השבוע שזומנה הנהלת־התנועה
 כלל להתייחס מבלי הכלכלי, בנושא

 ילך לא או ילך אם ולשאלה לגזר־הדין,
לכלא. אבו־חצירא אהרון

 מהקואליציה, לפרוש נוח לא לתמ״י
 על זו, בדרך הממשלה את להפיל ואולי
 אבו־חצירא. אהרון של עניינו רקע
 כמיפלגה להצטייר מבקשת תמ׳י

 עקרוניים, עניינים על הנאבקת
 רוצה שהיא לשכבות־הציבור הנוגעים

לייצג.
 יפילו הם שאם יודעים, תמ״י מנהיגי

 הגלוייה העילה כאשר הממשלה את
 על יהיה אברחצירא, פרשת היא לכך
 הליכוד תועמלני בליכוד. רב כעס כך
 כפי משי, בכפפות בתמ״י עוד ינהגו לא

 הם העשירית. לכנסת בבחירות שנהגו
 מה על שלהם הבוחרים לציבור יזכירו
 כך על למאסר: אבו־חצירא נדון בדיוק
שנועדו מכספים, לעצמו שלקח

 שאמורה שכבות־ציבור לאותן לחלוקה
לייצג. תמ״י

 לפרוש המבקשים בתמ״י, לאותם
הב להקדמת ולהביא מהקואליציה

 מתנה שר־האוצר השבוע העניק חירות,
משמיים.

 שעליה החדשה הכלכלית המדיניות
 היא משמעותה במישרד־האוצר, מדובר
 — בציבור החלשות בשכבות פגיעה

 מבי ברובן המורכבות שכבות אותן
המיזרח. עדות
 את להציג תמ״י תוכל תרצה, אם

 זה, רקע על מהקואליציה פרישתה
 אחד בקנה העולה עקרוני, רקע שהוא

שלה. המוצהרת האידיאולוגיה עם
 בתמ״י, המתרוצצות האלה, המגמות

 הליכוד. מנהיגי מעיני נעלמות אינן
 היתה בליכוד עליה שהוחלט המדיניות

 אבדחצירא. בפרשת על.איזון״ לשמור
 שהוא שר־המישפטים, נשלח אחד מצד

 המיפלגה של המיקצועי הספרדי
 אך המישפט. כבוד על להגן הליברלית,

 הכנסת, יו״ר לסגן הליכוד התיר מאידך
 לומר,דברים כהן־אבידוב, מאיר הח״כ

 נזהרים בליכוד אבדחצירא. של בזכותו
תמ״י. את להרגיז שלא מאוד

 אפשרית פרישה תביא לא לכאורה,
 לנפילת מהקואליציה תמ״י של

עדיין יעמדו הממשלה לימין הממשלה.

רוב. כלומר: חברי־כנסת, 61
 בתוכו ביותר. רופף רוב זהו אך

 שפרש דרוקמן, חיים הח״כ מצויים
 מלתמוך להימנע והעלול מהמפד״ל,
 הרוב על מסויימים. בעניינים בממשלה

 הח״כים גם השני העבר מן נמנים, הזה
 מהמיפלגה זייגרמן ודרור ברמן יצחק

 אינה לממשלה שנאמנותם הליברלית
תנאי. בכל מובטחת

 יעריכו שאם יודעים, גם בליכוד
 ושמואל שפירא אברהם הח״כים
 הם קרובה, הממשלה נפילת כי הלפרט
 ולגרום בעצמם אותה להכשיל ימהרו

 להתחמק כדי הבחירות, להקדמת
 באגודת־ הרוטציה הסכם ממילוי
עליהם. המאיים ישראל,

 של מבחינתה האידיאלי התסריט
 לרשויות הבחירות שיידחו הוא, תמ״י

 להן ערוכה אינה שתמ״י המקומיות,
 הבחירות בתאריך ייערכו והן כלל,

 חודשים. כמה בתוך שיוקדמו לכנסת,
 של הכריזמה תוכל זאת בדרך

 הבוחרים על גם להשפיע אבדחצירא
המקומיות. לרשויות

 בהפעלת קשיים התגלו בינתיים
 את כלל הסתירה לא שתמ״י כזה, מהלך
 הצעדים ייכשלו אם אך בו. רצונה

 ארידור, של החדשים הכלכליים
יעריכו הקטנים הקואלילציה ושותפי

 כי בהם, גם לפגוע עלול זה כישלון כי
 המפד״ל התחייה, גם יוכלו אז

 של למהלך להצטרף ואגודת־ישראל
 של החדשה המדיניות כישלון תמ״י.

 מחודשת להערכה גם יביא ארידור
 זאת למיפלגה כדאי שעל־פיה במערך,
הבחירות. את להקדים

 על־ידי להשיג תמ״י תוכל מה
 בפרשת הקשור בכל הבחירות, הקדמת

אברחצירא?
 הבחירות במהומת פשוטה: התשובה

 לנשיא ותישכח. הפרשה תישכך
 להעניק קושי שום יהיה לא המדינה

שתת דה־לוקם, חנינה לאבו־חצירא
 מערכת רקע על רבה בהבנה קבל

 כזה שצעד לומר יהיה אפשר הבחירות.
 לכת, מרחיק הוא אם גם הנשיא, של

 מן המרים הזיכרונות בגלל מוצדק
 שהתפרצותם העדתיים, המתחים
 לכנסת מערכת־הבחירות את ליוותה

העשירית.
 אהרון יוכל כאלה בחירות אחרי

 שולחן ליד למקומו לשוב אבו־חצירא
הממשלה.
 חדשה, התחלה זו תהיה לתמ״י

 והמתחים החששות מן המשוחררת
 האחרונות, בשנים התנועה את שליוו
 מנהיג של מישפטו נמשך שבהן

טי התניעה• ס גו ר ס ת ■ ענ

מתגהס
משמיים
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