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גיראח בחזרהלש״ח׳
 שקיבל גביר, בן ח״כ

 שפונה לאחר רפואי טיפול
 שב המשטרה, ידי על

 שהקים ללשכה אתמול
 במזרח השכונה בלב

 הטרור ארגוני ■ ירושלים
 "מוכנים מאיימים: ברצועה
״2 החומות לשומר

 שוב לא גביר: בן
ג׳ראוז שיים את

 ידי על לשכתו פינוי לאחר רפואי טיפול שקיבל הכנסת, חבר
 זקוקים "לא הממשלה: ראש ■ המריבה לשכונת שב המשטרה,

 את גינה נתניהו ■ האזור״ את להדליק שיבואו לפרובוקטורים
 אחריות" יש ציבור לנבחרי "גם הזהיר: גנץ ואילו גביר, בן תקיפת

״2 החומות לשומר ״מוכנים מאיים: האסלאמי הג׳יהאד ■

ברסקי, אנה רוכמון, אלון
וסרמן מתן בנדר, אריק

 אתמול כינס ג׳ראח שיידו׳ אירועי כעקבות
 הערכת ישיכת כנט נפתלי הממשלה ראש
 עמר הפנים לכיטחון השר כהשתתפות מצב

 יעקב רב־ניצב המשטרה מפכ״ל בר־לב,
שב״ב. ונציגי שבתאי

 הבירה בעיר יהודים בתי הצתות של "המצב
 הדעת", על מתקבל שלא דבר הוא ישראל של

 יושבייב, משפחת בית הצתת על בנט אתמול אמר
 המראתו לפני כן, לפני פעמים תשע הוצת שרכבם

 עכשיו שכבר לכם להגיד יכול אני "לכן לבחריין.
 ותדאג האבטחה רמת את מגבירה ישראל משטרת
העיר". תושבי כלל את לאבטח
 שיבואו לפרובוקטורים זקוקים לא אנחנו "אבל
 פוליטיות", מטרות בשביל רק האזור את להדליק
 כסיף עופר את לא צריכים לא "אנחנו הוסיף.

את לנו שינהלו טיבי את ולא גביר בן את ולא

 לעיר, יציבות נביא בזה, נטפל אנחנו ירושלים.
 ממשלת של התפקיד זה העיר. לתושבי ביטחון
אחד". אף של ולא ישראל

 השייח' האסלאמי הג׳יהאד בכיר בינתיים
 אל־קודם לרדיו אתמול התראיין אל־בטש האלד
 לשומר מוכנה ש״ההתנגדות ישראל על ואיים

״.2 החומות
 החולים מבית ששוחרר אחרי אחדות שעות
 לבין בינו וטעון במחלוקת שנוי באירוע

 פונתה, המאולתרת שלשכתו ואחרי המשטרה,
 ג׳ראח לשייח׳ גביר בן איתמר ח״כ אתמול חזר

 להלהיט שהצליחה נקודה באותה והתמקם
 יהודים בין רבה מהומה ולעורר היצרים את

 תוף שכונה, באותה המתגוררים למוסלמים
 גדולים משטרה כוחות של מסיבית התערבות

 תורג׳מן. דורון ניצב המחוז מפקד של בפיקודו
מעצרים. 12 בלילה שלשום ביצעה המשטרה

 וההצתות ירושלים, במזרח בשכונה האירועים
משבת כבר להיערך למשטרה גרמו להם, שקדמו

 ושוטרים מג״ב לוחמי של גדולים בכוחות
הסלמה. למנוע במטרה

 מוכן לא שהוא בטענה למקום שהגיע גביר, בן
 יש "כנראה אתמול: אמר השתיקה, את להמשיך

 הפרלמנטרית, לשכתי את לפרק רק לא הוראה
 ישיבו שלא עד להם. יעזור לא זה אותי. גם אלא
 תמשיך לשכתי הצדיק, לשמעון הביטחון את

במקום". לפעול
 אתמול המשיכו מג״ב ולוחמי שוטרים עשרות

 אלימות, ואירועי סדר מפירי נגד באזור לפעול
רחבה. ובפריסה באמצעים שימוש תוך

 שני עצרו והשב״ב המשטרה כי נודע במקביל
 בשייח׳ הבית בהצתת מעורבותם בגין חשודים

 שנוהלה חקירה לאחר זאת השבוע. בסוף ג׳ראח
 עם יחד ירושלים מחוז של המרכזית ביחידה
 הועברו לחייהם, 20ה־ בשנות השניים, השב״ב.
בשב״כ. לחקירה

 נמצאו החשודים אהד של בביתו היפוש במהלך
וכפפות. גרב כובע וכן תבערה בקבוקי כשמונה

 גם אך חריפה, לביקורת אתמול זכה גביר בן
הפוליטית. במערכת לתמיכה,

 ישיבת בפתח אתמול אמר לפיד יאיר החוץ שר
 ג׳ראח בשייח׳ לא גביר "בן כי עתיד יש סיעת

 להבעיר כדי שם הוא התושבים, על לשמור כדי
השטח". את

 כחול סיעת בישיבת אמר גנץ בני הביטחון שר
 והשב״ב המשטרה בהובלת הביטחון כוחות כי לבן

 את וישימו טרור, אירוע כל מול קשה ביד פועלים
 משפהה של בית לשרוף שניסו המפגעים על ידם

ג׳ראח. בשייח׳ יהודית
 בתגובה ייתקלו ואלימות טרור "פעולות

מי כל ומול מקום מכל מקום, בכל - נחושה

זיהם" יעזור לא "זה אתמול. גביר, בן
90 פלאש צילום:

הערה




*יועזונןעי

 אומר אני זאת, "לצד הדגיש. אותן", שייזום
 על פוליטי טרמפ לתפוס שמנסים הכנסת לחברי
 נגד פועלים אתם - גביר בן ח״כ גם ובהם המצב,

 מדינת של והחברתי המדיני הביטחוני, האינטרס
 תלבו ואל הכוח את להפעיל למדינה תנו ישראל.

 זה אחריות. יש ציבור לנבחרי גם האלימות. את
אדם". בחיי כאן מדובר משחק, לא

 בנימין האופוזיציה יו״ר אתמול אמר לעומתו
 "אני הליכוד: סיעת של הסגור בחלק נתניהו

 ח״כ נגד האלימות מעשה את תוקף בכל מגנה
 זאת - ג׳ראח׳ ׳שייח׳ לא זה גביר. בן איתמר

 מאוחדים אנחנו שלנו. הבירה זאת ירושלים,
והביטחון הסדר על לשמור מהמשטרה בדרישה

 שאנו כפי בדיוק הצדיק, שמעון שכונת לתושבי
 מקום בכל יישמרו והביטחון שהשקט דורשים
ישראל". במדינת
 אמר: לוין יריב ח״כ הליכוד סיעת יו״ר

 מגיע גביר בן איתמר הכנסת חבר שבה "המציאות
 מצב הוא בראש פגיעות עם משם ויוצא למקום
 להתייצב צריכה כולה הכנסת לו. להסכים שאסור

 כנסת לחבר לאפשר הברורה הדרישה מאחורי
 יש מקום. בכל ולהימצא שליחותו את לקיים

 בארץ שירצה מקום בכל להיות זכות יהודי לכל
בירושלים". גם שכך ובוודאי ישראל,
 קבע בירושלים המחוזי המשפט בית כך, בתוך
בשייח׳ כהן מוריה את שדקרה המחבלת כי אתמול

כסה י׳ צבי

מתבייש אני
 המתגוררות המשפחות את

 וחבריי אני ג׳ראח בשייח׳
 ירדן, ׳.48ב־ הגדולה במלחמה הברחנו
 בנתה אש, הפסקת על איתנו שחתמה

 שהיו חלקות על בירושלים בתים להם
 המדינה, הספרדים. ועד בבעלות כנראה

 מבקשת הקמתה, את אפשרה שבריחתם
מדוע? מתבייש. - ואני אותם. לגרש
 על אני הגדולה במלחמת ישראלי. אני

 פליטים. של בשיירה מתבונן בלוד. גג
 המיטלטלין. וראשיהן גבן שעל משפחות
 סבא את רואה ואני אופק. עד והשיירה

 קודם שנה 12ש־ הדודים ובני וסבתא
 ערבייה הולכת הכביש על אותם. ביקרנו

 "מדאם, לה: צועק פלמ״חניק, ואני, זקנה.
 והיא מכאן). לכי הון"(גברת, מן רוחי

 אלווין "חוואג׳ה, ואומרת עליי מסתכלת
אלך?)". לאן ארוח?"(אדון,

 לפלסטינית מוסרית תשובה חייב אני
 מוסרית. תשובה הרוחות, לכל כן, הזאת.
 אלא יהודית־ישראלית, תשובה ואין

 כוח של מקור - ישראלי אני מוסרית.
 למשיחיות עד היינו וכאלה וצדק,

 אחריו ׳.67ב־ הניצחון עם לחיינו שפלשה
הצדק. בלי הכוח, עם נשארנו

 ויצמן, הרצל, עמים. בין עם אנחנו
 ושרת ארלוזורוב ז׳בוטינסקי, בן־גוריון,

מעמי שקיבלנו עד - מאבק הוליכו

מדינה. העולם
 יש עם לכל האנושי הצדק פי על
 ממנו, מונעים ואם לריבונות, זכות
 לממש בעולם מקום לכל ללכת זכותו

 לא אנחנו בידו). כוח ריבונותו(אם את
 שהוא ההיסטורי המקום אל אלא הלכנו
 כי לארץ ובאנו ישראל. ארץ - שלנו
מקום. מכל אותנו גירשו

 והקים תשתית בנה העברי היישוב
 העמים. במשפט מדינה היהודי לעם
 אל באנו ואחריה האו״ם החלטת לפני
 והם אנחנו". "גם עם הפלסטינים מול

 במלחמת אנחנו". "רק ענו בלאומנותם
 ניצחנו אנחנו" ה״גם עם אנחנו השבטים
 המוסרית התשובה זו ובצדקתנו. בכוחנו

מלוד. הזקנה לערבייה
 היה ובצדקתנו" "בכוחנו של והמודל

 את עלינו הביא הניצחון ׳.67 עד איתנו
 להקים - ממנה שברחנו זו - המשיחיות

ישראל. לעם עברית ריבונות
 איתן נגררה שהמדינה ההתנחלויות

 תבנית את הפכו קולוניאלית להוויה
 ועם הפלסטינית הבעיה עם הממשק
 כוח של אנחנו" ל״רק היינו אנחנו העולם.

 מדינת ג׳ראח. שייח׳ היום זוהי צדק. בלי
 בדמוקרטיות היחידה כיום היא היהודים

 להגן ועלינו - קולוניאליזם שמקיימת
המסוכנת. הלאומנות מפני עליה

נגדה. ההליכים תום עד במעצר תישאר ג׳ראח
 בני בעידוד "וי" המחבלת סימנה לדיון בדרכה
 בית במסדרונות התפרעו הם ולאחריו משפחתה,
המשפט.

 שכהן בעת כחודשיים, לפני אירע הפיגוע
 הפעוטים. ילדיה חמשת עם הבוקר בשעות צעדה

 את ודקרה סכין שלפה אחריהם, עקבה המחבלת
ונמלטה. אותה לרצוח בניסיון בעוצמה כהן

הערה



