הוא זכאי ,הוא אשם
אני מבקש להתחיל במחשבה אחרת ,לגבי משפטו הפלילי של ראש הממשלה מר בנימין נתניהו.
אין שום קשר בין תוצאת משפטו של מר נתניהו לבין העובדות כי יש לנו בתי משפט מושחתים.
אז התוצאה של הכרעת הדין אינה נקבעת בעובדות ,אלא ,בכוח פוליטי.
אני אסביר:
אני נמנה על קבוצה קטנה מאוד ,כעת ,של אנשים המוחים כנגד שחיתות בתי המשפט והשופטים.
אנחנו מקיימים משמרת מחאה ,פעם בשבוע ,למשך כשעה ,מול בית המשפט בתל אביב ,מדיי יום
שלישי בעשר וחצי בבוקר.
למרות שמדובר בקבוצה קטנה ,השפעתנו ענקית.
אנחנו מסמנים שבתי המשפט מושחתים הם.
כשאנחנו מסבירים לציבור על שחיתות בתי המשפט ,אנחנו מסבירים ששחיתות בתי המשפט היא
שמאפשרת שחיתות של המשטרה והפרקליטות.
מה שחשוב להבין זה ש:

תדמית = כוח = כסף
ולכן ,למרות שאנחנו קבוצה מאוד קטנה ,היכולת שלנו לתאר את המציאות בדיוק – מעמידה סכנה
גדולה מאוד למשוואה שתיארנו .לבתי המשפט המושחתים ,אינטרס ענקי לשימור כוחם .הם נאחזים
בכוחם המושחת ,בדיבור על דמוקרטיה ,הגנה על הפרט ושאר דיבורי סרק .מטרתם היחידה ,שימור
כוחם.
לכן ,הדיון הפלילי בעניינו של ראש הממשלה נתניהו יוכרע לפי המצב הפוליטי ולא לפי העובדות
בתיק.
ככלל ,בתי המשפט המושחתים ,יודעים היטב להפוך חפים מפשע לעבריינים ועבריינים לזכאים ללא
שום קשר לראיות ו/או לעובדות כלשהן .הכול מוכרע על פי המשחק הפוליטי.
במשחק של מר נתניהו ,הכוחות הפוליטיים שיקבעו הם:
 .1מעמדו הפוליטי של מר נתניהו.
 .2מעמדם הפוליטי של בתי המשפט.
זהו.
אם לדוגמא ,מר בנימין נתניהו ,לא יבחר כראש הליכוד בחמש או יותר שנים שבו המשחק המשפטי
ישוחק ,אזי ,סיכוייו להיות מורשע גדלים.
אם לדוגמא ,המחאה כנגד שחיתות בתי המשפט תתעצם – הרי שהסיכויים של מר נתניהו להיות
מזוכה עולים .בתי המשפט ירצו להראות את "משפט הצדק" שהם שופטים ,הכול מתוך המטרה של
לשמר את :תדמית = כוח = כסף.
הוכחה לטענות הנטענות כאן ניתנה בהכרעת הבג"ץ לעניין התרת מינויו של מי שיש לו אישומים
פליליים כראש ממשלה 11 .שופטי בית המשפט העליון קבעו שמותר הדבר ,פה אחד.
ההסתכלות הפוליטית :מועמד חזק פוליטית מול בית משפט חלש פוליטית .הכרעה ברורה ,כאילו ,על
פי החוק .שטויות ,אין הרי חוק שאומר מפורשות מה ראוי לעשות במקרה שכזה ,לכן מדובר
בפרשנות של החוק .הרי אף אחד לא יטען שפקיד בנק המואשם בגניבת כספים מהסניף בו הוא
עובד ,יכול להישאר בתפקידו ,כדי שיוכל להמשיך לגנוב ו/או לשבש את ההליכים כנגדו .ראש ממשלה
שמואשם בשוחד ,מרמה והפרת אמונים – יכול להמשיך לעשות את אותם הדברים ויכול גם יכול,

לשבש את מהלכי המשפט .הוא יכול ,לדוגמה ,לגרום לפיטוריו של עורך הדין מהפרקליטות הפועל
נגדו .הוא יכול גם לצ'פר את אותו עורך דין .הוא יכול לעשות המון דברים.
ופתאום היועץ המשפטי לממשלה ימונה לשגריר בצפון קוריאה.
הכול פוליטי.
ההצגה תיעשה ,עדים יעידו ,הפרשנים יפרשו ,הבלה-בלה יהיה ענקי – התוצאה תקבע לפי מאזן
הכוחות הפוליטי של מר נתניהו ושל מעמד בתי המשפט.
מאמר זה נכתב ביום  25למאי 2020

