
אל־חוסייני מנהל
המופתי״ של ״בע לא

 אל־חוס״נ נ״צל ובי!. ■צחק אותו הגרו בן־
מינהל במעצר הרביעית הפעם זו יושב
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 לבית־ ,פלדמן אביגדור רך־דינו,
 הוא גם אישר זה אך העליון, המישפט

הצו. את
 בעניין דיון מתנהל אלה בימים

 השופט לפני אל־חוסייני של מעצרו
 המחוזי בבית־המישפט נועם אליהו

 בפעמים כמו הפעם, גם בירושלים.
פלד עורך־הדין אותו מייצג קודמות,

 קודמות, בפעמים כמו הפעם, גם מן.
 האישום סגורות, בדלתיים הדיון נערך
הראיות. חומר גם וכך חסוי נגדו

 מידע ^
חסוי !9

 אל־ של שמעצרו להאמין שה ^
ש״תג־ המוחצת המכה הוא חוסייני

לה יש האינתיפאדה. את סופית" מור
 הכבושים בשטחים שההתקוממות ניח

 שמוגדר מי של מעצרו למרות תימשך
האינתי כ״מנהיג שר־הביטחון על־ידי
פאדה".

 הישראלי הכיבוש שנות 21 במהלך
 התוודע וברצועת־עזה בגדה־המערבית

 פלסטיניים לשמות בישראל הקהל
 קמו אלה למנהיגים. שנחשבו רבים
 שבהם הראשונים שונות. בנסיבות ועלו

 בחירות אחרי מנהיגות לדרגת הגיעו
הרא הכיבוש בשנות שהותרו לעיריות

 בוועדה חברים היו מהם אחדים שונות.
 בסאם ביניהם: לאומית, להכוונה

לשעבר, שכם עיריית ראש שכעה,

 רמאללה עיריית ראש ח׳לף, כרים
 אחדות, שנים לפני שנפטר לשעבר,
 חלחול, עיריית ראש מילחם, מוחמר

ואחרים.
 קיום את הישראלים אסרו לימים
 ראשי רוב את הדיחו ואחר־כך הבחירות
צע מכיסאותיהם. הנבחרים העיריות

כ מעמדם את חיזקו אלה קשים דים
 והם הכבושים, השטחים בתוך מנהיגים

 לאירגונים הזדהות נושא גם הפכו
 לה. ומחוצה ישראל בתוך שוחרי־שלום

מה רבים עיתונאים פונים היו אליהם
 וכרי תגובות, לקבל כדי ומחו״ל ארץ

 הפוליטי המצב על דעתם את לשמוע
במרחב. והמדיני

 המחתרת אנשי של ההתנקשות
 עוד חיזקה הערים בראשי היהודית

גיבורים. הפכו והם מעמדם את יותר

ת______ א ______מ
טט׳ ענת סרגו

 קטוע־הרגליים שכעה של תמונותיו
 נושאים ארוכה תקופה במשך שימשו

העולם. רחבי בכל לכתבות
 מנהיגים של זה דור הלך בינתיים

 קוואסמה ופאהד מילחם והתפורר.
 ח׳לף אחר־כך), נהרג גורשו(קוואסמה

 שנים וכעבור ביריחו לגלות נשלח
 ונשכח. הלך ושכעה מת, אחדות

שנאסרו מאז הכיבוש, שנות במהלך

 הכבושים השטחים הצמיחו הבחירות,
 חלקם מקומיים, חלקם שונים, ■מנהיגים

לאומיים.
 סטודנטים, אגודות ראשי בהם היו
 עדיין באוניברסיטות שהבחירות מכיוון

 איגודים ראשי בהם היו מותרות,
הבחי מותרות בהם שגם מיקצועיים,

 שפיר־ ,אינטלקטואלים בהם והיו רות,
 הרבים בעיתונים דיעותיהם את סמו

המיזרחית. בירושלים לאור היוצאים
 ממישפחה בדרר־כלל, בא, המנהיג

קרו ולעיתים מכובדת, גדולה, ותיקה,
 של בעברו ורבת־נכסים. עשירה בות

 בכלא אחד מאסר לפחות רשום האיש
 מעצר גם לו מתווסף ולעיתים ישראלי,
ארו תקופה למשך מעצר־עיר מינהלי,

 אינטלקטואל הוא מעצר־בית. או כה,
 בגדה־המערבית אם אוניברסיטה, ובוגר

 דיאלוג לנהל פוחד אינו הוא בחו״ל. או
 הישראלי מחנה־השלום אנשי עם גלוי

מה עיתונאים לפני גם פתוחה ודלתו
 ששילטונות גם ״רצוי" ומחדל. ארץ

יכ האחרים, כוחות־הביטחון או צה״ל,
 על סודי מידע בידיהם יש כי ריזו

לפעי גם אחראי שהוא המוכיח האיש,
מיבצעית. לות

 המיקרים ברוב מגיע אינו זה מידע
 ונשאר בבית־המישפט מיבחן לידי

תעלומה. בבחינת ארוכה תקופה במשך
 מכתיבה הדברים של הדינמיקה

 שהצבא ככל המנהיג. גודל את לרוב
צ־יש ככל יותר, אותו יטרידו והשב״כ

 לשעת־חרום קנות־ההגנה ףץ
 בישראל יותר, או פחות זהות, ^ 1

 בוטל 1979ב־ הכבושים. ובשטחים
 ומאז הגירוש, סעיף הירוק הקו בתחומי

ישראלי. תושב או אזרח לגרש ניתן לא
 אל־חו־ שפייצל הסיבה כנראה, זוהי,
 במעצר הרביעית הפעם זו יושב סייני

נגדו. מופעל אינו הגירוש וצעד מינהלי
ירו תושב הוא אל־חוסייני פייצל

 ב־ לישראל שסופחה המיזרחית, שלים
 זוכה הוא זה מעמדו ובתוקף 1968

הגירוש. מפני להגנה
 משנת תקנות־ההגנה־לשעת־חרום,

 לעצור לשר־הביטחון מאפשרות ,1945
מינהלי. מעצר צו על־פי אותו

 שמונה לפני מהכלא שוחרר חוסייני
 מינהלי במעצר שהיה אחרי שבועות,

 שבועיים לפני חודשים. שלושה במשך
 לשישה הפעם נוסף, צו־מעצר קיבל

חודשים.
 המדינה את מחייב המישפטי הנוהל

 שופט לפני לדיון המעצר את להביא
 את יפסול או יאשר שזה כדי מחוזי,

 השופט לפני מביאה המדינה ההליך.
 אינה אך בידה, המצוי הראיות חומר את

 או לעצור זה חומר להראות מחוייבת
סגו בדלתיים נערך .הדיון לפרקליטו.

היא. גם חסויה למעצר העילה רות.
 ניתנת המישפטי ההליך במיסגרת

 לחקור האפשרות ולעורך־דינו לעצור
 וגם לעדות, העומד השב״כ איש את

 בנוסף ההגנה, מטעם עדים להביא ן
 אל־חוסייני עצמו. העצור של לעדותו 1
 כדי עמירב משה את להביא בעבר ניסה 1

סירב. עמירב להגנתו, שיעיד
 צו• את מאשר והשופט במידה י

 לערער האפשרות לעצור יש המעצר,
העליון. לבית־המישפט

 צו־מעצר חוסייני כשקיבל בעבר,
בית־מלון היה זה פעםעו־ באמצעות עירער חודשים, לשישה

1


