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 מישפטי של מסויים שלב ך*
 כי היה נדמה היהודית המחתרת *1

 עורכי־הדין של התל־אביביח האסכולה
 עונש־המאסר בבכורה. לזכות עומדת

 ראשון על שהוסל וחצי, שנה של
 שיטת את לכאורה הצדיק הנידונים,

 התל־ הסניגורים של עסקוודהטעון
 השיטה כי נדמה היה לפתע אביביים.

 מוכיחה יותר־ קצו־ — יותר ״מהר של
 של הפרגמטית השימה עצמה. או;

 התביעה, בהסכמת כתב־האישום. קדצוץ
 לגזר־הדץ הביאה באשמת והודאה

 הגלר יעקב(״קובה״) עורכי־הדין הקל.
 מתל־ ,ישראל משה למישרד, ושותפו

המישפט. ככוכבי לרגע זרחו אגיב,
בהיר ביום כרעם בא אז אולם

 שהוטל מאסר, שנות 10 של גזר־הדין
 על הקערה את והפך פלאי, גלעד על

 לפתע, נוטים, החלו המאזניים פיה.
 הדוגלת הירושלמית, האסכולה לעבר

 עיסקווד ללא ובטוחה, זהירה בהליכה
 אבי־ דן עורכי־הדין חמקנזקות. טיעון
 את היטב מייצגים רובין ויעקב יצחק

היסו האיטית, הירושלמית האסכולה
 מישפטיות בטענות דית'והמפתיעה

מבריקות
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 בישיבות רמזו כבר ירושלמים ^

שפן יש באמתחתם כי האחרונות 1 (

 הם ונשכח. עתיק מישפטי טיעון נסתר,
 דבר־המלך את הנשיה מתהום העלו

 פיו על אשר ,192* משנת במועצתו,
סמכות בישראל לבתי־המישפט אין

 במקומות העוסקים בעניינים לדון
 הסניגורים, יטענו אי־לכד, הקדושים.

 לוזךסאשמות יבול בית־המישיט אין
 שבהן כיטת־חסלע, לפיצוץ הנוגעות
 על המחתרת. מאנשי חלק נאשמים

 שנות לחמש פלאי נידה זו עבירה
מאסר.

 במועצתו(המקומות דבר־המלך
 נדק ,192♦ משגת הקדושים),

 בלבד. פעמיים במדינת־ישראל
 הוא אם ברור לא הללו ומפיסקי־הדין

שמא או במדינודישראל, תקף עדיין

 המדינה. הקמת עם מכללא בוטל
 בפסק־הדין שדנו השופטים חמשת
 שר־המישטוזד, נגד לאומיים ״חוגים
 לאחידות הגיעו לא .1969 משנת
 פסק מהם אחד וכל זו, בנקודה ריעות
 הסניגורים בוודאי ילקטו כיו־ על אחרת.

 מאות מתוך להם חנוחים הקטעים אח
 על אותם להחיל ,יןדיה סקפ דפי
הבכית ו,תישא-

 המנדאט את מבריטים קיבלו כאשר
 על־יד־ נדרשו פלשתיגזמדי, על

 על היטב לשמור חבר־הלאוקית
 לשם הדתות. לכל הקדושים המקומות

 את במועצתו הבריטי המלך חוקק כך
 חששו האנגלים הזד״ דבר־החקיקה

יהיו לא המקומיים בתי־המישפט שמא

 לעסוק כדי דיים, וניטרליים אמינים
 המקומות של העדינים בעניינים

 להפקיע החליטו ולכן הקדושים
זד״ נושא מידיהם
 כל כי קבע, לדבר־המלך 2 סימן

 למקתמת הנוגע סיכסוד, אז עניין
 באר ל*<־ יידון ■■לא םישוקדה

 יוכרעו אלוז חשובים עניינים המישפט;
 כעל בידי שתמונה מיוחדת ועדו! כידי

המנדאט.
 זז, הוראה יעק* לא כי להגטיוו כדי

 כי דבר־המלך, אותו של ■5 סימן קבעי
 מסויים עניין אם ברוד שלא במיקרדז

 7 בסעיף המנדים העניינים בגדר נופל
העליון. הנציב בכך יכריע א, או

קיים איננו כבר העליון הנציב

אידגוו־חטווך נאשמי שר חמישנס באורם למהומה גומה שמנחות! העובי, !,עוררהו מיהו

 טירה הכפר יליד נאסר, רוויש ךיי
 בלימו־ מישפטים למד במשולש, 1

 של בתל־אביב בשלוחה די־ערב
האוני של למישפטים הפקולטה

שהיתה לפני עוד העברית, ברסיטה

 את סיים הוא בתל־אביב. אוניברסיטה
.1969ב־ לימודיו
 עבודה של רבות שנים אחרי

 לעבור החליט בתל־אביב, מישפטית
של מעורבת עיר שזו מפני לירושלים

בית־המישפט לפני מתראיין נאסר פרקליט
וייראה ייעשה שהצדק
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 ופתח שעבר אחרי ורק וערבים. יהודים
 הבין המיזרחית, בירושלים מישרד

 ולאומנית קשה עיר היא שירושלים
קוסמופוליטית. עיר היא ושתל־אביב

 בירושלים, ומתגורר נשוי הוא
 על והערבים.״ היהודים ״בין כדבריו:

 המון לי ״היו אומר: הוא נאסר, שמו,
 בשנות כשלמדתי הזה, השם עם בעיות

 בשיא היה נאצר ועבד־אל 60ה־
 שיכתבו מעדיף אני מאז, לכן, תהילתו.

בצדי.״ ולא בסמך שמי את
 באגודה־לזכויות־האזרח חבר הוא

 ישראלי־ לשלום הישראלית ובמועצה
 במישפטים הופיע בעבר פלסטיני.
 התיקשורת. על־ידי שסוקרו חשובים

 רשת־הריגול במישפט השאר בין
 גם והגן אדיב), (אודי היהודית־ערבית

 סלומה יהושע ברצח הנאשמים על
בחברון. הדסה בבית

 במישפט משקיף משמש הוא כיום
 מטעמם היהודי, הטרור אירגון חברי

 אל־ ואיבראהים ח׳לף בארים של
טאוויל.

נאסר: דרוויש מספר
 איבראהיס אלי פנו יוני בתחילת
 ראשי־ שני ח׳לף, ובארים אל־טאוויל

 אותם. שאייצג כדי המודחים, הערים
 מפצצה שנים ארבע לפני נפגע ח׳לף

 היהודי הטרור אירגון חברי שהניחו
בנס. אז ניצל טאוויל במכוניתו.
 שנפתח לפני אליי, באו השניים

 כדי הטרור, אימון חברי של מישפטם
 במטרה החקירה, בחומר שאעייין

 תביעת להגשת מקום יש אם לבדוק
הנאשמים, נגד נזיקין

 פניתי כאלה, במיקרים כנהוג
 בשם וביקשתי המדינה לפרקליטות

 בחומר־החקירה. לעיין הנפגעים, שני
שאין יטענו הם סירבה. הפרקליטות

את לנפגעים להראות חוקית חובה
החומר.

עורכי־הדיו
שתקו

 שרירותית. החלטה זוהי דעתי ך•
 עד נהגה שהמישטרה לי ידוע /

 את למסור הכלל, מן יוצא ללא היום,
 המעורבים לאנשים חומר־החקירה

 בתאונות־ לנפגעים נוגע זה בעניין.
 המיש־ המותקפים. לאנשים או דרכים,

 מסתיימת, וכשהחקירה חוקרת,' טרה
 לבקשת החומר, את להעביר נוהגים הם

הנפגעים.
 ולא לפרקליטות פניתי אני

 היה כבר שהחומר מכיוון למישטרה,
בידיהם.

 17ב־ לבית־המישפט הגעתי כך
 בארים של מטעמם כמשקיף ביוני,
 לא בחוק אל־טאוויל. ואיבראהים ח׳לף
 בישראל לא משקיף, של מעמד קיים
 אבל אחרות. מערביות בארצות ולא

 צד ואינו שנפגע שאדם מקובל
 לבית־המישפט, לבוא נוהג במישפט,

 וייראה, ייעשה שהצדק להיווכח כדי
 שיש לראות רוצים אנחנו הזה במיקרה

 ושיש וערבים ליהודים אחד חוק
החוק. לפני שיוויון

 בבוקר. מוקדם באתי היום באותו
 אני בעצמי, עורך־דין שאני מכיוון
והתיי בבית־המישפט, כבן־בית מרגיש
 אחר־כך הגדול. האולם בתוך שבתי
 של הרב והקהל הנאשמים נכנסו

והאוהדים. הקרובים בני־המישפחות,
 חלקם מוכרים. לי נראו הפרצופים

 ובחלקם הצבאי במימשל שירתו
 בבתי־ נאשמיס כשייצגתי נתקלתי
 הופעתי הכבושים. בשטחים מישפט

להם. מוכר כנראה והייתי הרבה
 שוטר אלי ניגש מסויים, בשלב ואז,

 אני. מי ושאל עצמו את הציג באזרחי,
 לי: אמר הוא עורך־דין. שאני לו אמרתי

 מקור ואתה עליך מצביעים כולם
 תעודת־ לו הראיתי באולם. לאי־שקט

 ואחרי עורכי־הדין לישכת של חבר
 בבית־ המהומה התחילה דקות כמה

 מישפחות בני כשהקהל, המישפט,
האולם. מן שאצא דורשים הנאשמים,

 כדי נשלח שהשוטר חושש אני
 את עשה הוא אני, באמת זה אם לבדוק

עבורם. השירות
לזה מוקדם פירסום היה בעיתונות

 לשלוח עומדים שראשי־העיריות
 שבני־ כך מטעמם, משקיף למישפט

מישהו. שם שיהיה ידעו המישפחות
 נגד קשות מאוד טענות לי יש

 מכיר. אני רובם שאת עורכי־הדין,
 מן היתה הראשונה ההתפרצות
 והתחיל קם אפילו מהם אחד הנאשמים.

 " אמרו לא עורכי־הדין אבל עליי. לאיים
 ישתיקו שעורכי־הדין ציפיתי מילה.

 חבר על להגן כדי שלהם, הלקוחות את
 השתוללות היתה זו למיקצוע.

 יודע עורכי־הדין כמו ומי פאשיסטית,
 בבית־המישפט להיות זכות לי שיש
להיכנס. עליי לאסור יכול לא ואיש

קשות. מהם התאכזבתי
 בהתקפה התערבו לא השוטרים גם

 סימפטום היה זה עליי. הפרועה
 הטרור, פעולות של לאידיאולוגיה

במישפט. נאשמים הואשמו שבהם
 משוכנע שאני — עיתונאים גם

 נגד והם שוביניסטים אינם שרובם
 על מחו לא — כזאת התנהגות

 הנאשמים של המחפירה ההתנהגות
ובני־מישפחותיהם.

 נוכח יהיה לא שערבי ולדרוש לבוא
 פתוח בדיון בית־המישפט, באולם

 זה — ערבי היותי בגלל רק ופומבי,
שוביניזם.
 בריש־גלי, כזה דבר לעשות

 כנראה — להסתיר בלי בפומבי,
 החברה על מקובל הזה שהעניין

 ששינאת־ערבים כנראה הישראלית.
החברה. ממוסכמות אחת היא

 הקו־קלוקס־קלן בארצות־הברית
 שלא כדי הפנים, ואת הראש את מכסים

 מתביישים שהם מפני אותם, יזהו
 נעשה זה כאן שלהם. בגזענות

 אולם בתוך ובקולי־קולות בהצהרות
 אפילו הנוכחים מן ואיש בית־המישפט,

— הגיב. לא
 בזק שהשופט בזה ניצחון ראיתי לא

 להיות שזכותי לנוכחים והבהיר התערב
 פומבי. הוא שהדיון מכיוון באולם, נוכח

 תגובה היתה זו ניצחון, היה לא זה
 שבית־ חסר היה מינימאלית. טיבעית

 אותי ויוציא הזה לעניין יגרר המישפט
החוצה.

מ נמנעתי ההפסקה, כשהגיעה
 כל התגודדו שם למיסדרון, לצאת

 נש־^ אני והאוהדים. בני־המישפחות
 באותו הדיון כשנגמר גם באולם. ארתי
 ; לא כדי לצאת, הזדרזתי לא היום

 ;מהמישפחות בחמומי־המוח להיתקל
מעשיהם. ועם הנאשמים עם והמזדהים


