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אריה אבנרי להבדיל מאורי אבנרי ,אינו ידוע לקהל האיטלקי אולם תוצאות עבודתו הופיעו הרבה פעמים
בעיתוני העולם.
אריה אבנרי הנו עיתונאי לשעבר בעיתונים "מעריב" וידיעות אחרונות"" שהינם בעלי התפוצה הגדולה
ביותר בישראל.
המלחמה בשחיתות זהו מפעל חייו,אין פוליטיקאי בישראל שאינו חושש ממנו .החקירות העיתונאיות שלו
הוציאו לאור
עשרות מקרי אישום וגרמו לאישים להתפטר מתפקידם ,השיא היה עם שר לשעבר שישב בכלא כמה
שנים.
אריה אבנרי שבאומץ ליבו ובזכותו מציג את הצד היפה והנקי של הדמוקרטיה הישראלית ומוכיח שצד זה
נותר נקי
ולפעמים מכריח את המדינה להתבונן בעצמה ולהמשיך לנקות היכן שעדיין צריך.
שאלה" למה בחרת בדרך כה קשה?
"נולדתי וגדלתי במשפחה דתית ואף כי במהלך השנים הפכתי להיות אדם חילוני ,התרבות הדתית שלי
הותירה בי את הצורך לצדק
ובמיוחד כלפי אחרים ובמיוחד צדק ממי שאחראי ונוגע מתוקף תפקידו את האוצר הציבורי.
בקריירה שלי הבנתי שאין הרבה עיתונאים המוכנים להקריב ולשלם את מלוא המחיר של חקר האמת...
מישהו היה חייב לעשות זאת...
לא נתנו לי מעולם להיות פרשן פוליטי כי ידעו שבפרשנויותיי לא יהיה משוא פנים לשום כיוון ,לא
לשמאל ולא לימין ולא הייתי חושב אם
כדאי או לא כדאי לעשות תחקיר מחמת המלכודת של נקמת הצמרת הפוליטית...כתבתי על נתניהו ועל
ברק וכולם יודעים
שאי אפשר לקנות אותי ולא לאיים עלי ...מה שלא יכולתי לכתוב בעיתון  ,כתבתי בספריי שיצאו לאור
גם עם עזרת הגופים שהקמתי
עם כמה חברים המאמינים במשימה.
יש מי שניסה לקנות אותי ובכל פעם שדחיתי הצעות המחירים עלו  ,אם הייתי רוצה יכולתי להיות עשיר
מופלג.
הכוח שלי ושל האנשים שעובדים עימי זאת האפשרות להגיע למקורות אינפורמציה סודיים אשר ליפני
שאנו מוציאים אותם לאור ניבדקים
ביסודיות רבה ,גם המשטרה והפרקליטות ביקשו ממני מסמכים כדי לפתוח בחקירות.
שאלה :האם השחיתות הפוליטית הייתה תמיד או מדובר רק ובעיקר בתקופה האחרונה?
"אפשר להגיד שבעבר הייתה שחיתות אבל הפרופיל נמוך יותר ובמספרים של היום זהו לעג לרש ,אולם
ההבדל הגדול שהכסף פעם נועד
למפלגה ,בקיצור השחיתות נועדה בחלקה לממן מפלגות .היום השחיתות מתבטאת בכך שהכסף הוא אך
ורק לכיסו של הפוליטיקאי
והערך הרבה יותר גבוה שאי אפשר אפילו לחשב באחוזים.
שאלה :חקירתך האחרונה הייתה על פרשת אהוד אולמרט בזמן שהיה כבר בתפקיד ראש ממשלה
עם כל ההתפתחויות שקרו בפרקליטות וההשלכות הפוליטיות.

"הכרתי את אהוד אולמרט בתחילת הקריירה שלו והרבה קיבלו עליו רושם שהוא האיש שיכול יהיה
להילחם נגד משפחות הפשע
ואמרו ,סוף סוף מישהו שיוכל לטפל בהם ,בסוף התברר שמלחמה זו הייתה רק "עבודה בעיניים" וצעד
פוליטי מאד חכם של אולמרט
לקבל קונצנזוס מהציבור.
שאלה :מלחמה זו עשה כראש עיריית ירושלים ?
" לא...הוא היה ח"כ פשוט כשעלה על "הסוס" הזה בכדי להתקדם .היכולת שלו לדבר עם אנשים
ולהשמיע להם מה שהם רוצים לישמוע
לא מצאה חן בעיני מלכתחילה ,לכן שמתי עליו עין ולא עזבתי אותו לרגע אחד ,גם בפעם הזאת
האינסטינקט שלי צדק.
יש דברים שעדיין איני יכול לספר כי עדיין מתנהלים משפטים אבל פרטים איך אולמרט פעל כאיש
מושחת אולי לא נדע לעולם ,כי מדובר
בבנאדם מתוחכם ביותר...הוא חשב על שיטות שהן על גבול החוקי והפלילי כדי ל"גרד"
כסף.
למשל חבריו קנו את ציוריה של אשתו במחירים מופקעים שאין קשר בין מחירם לערך
האמנותי של הציורים..
.זה ברור שזוהי אחת מהשיטות הלגליות בכדי לקבל כסף לנושאים לא חוקיים.
הסוג הזה של שחיתות קשה מאד להוכחה אבל ,ראש הממשלה חייב באתיקה ציבורית ,
משהו שנעלם בשנים האחרונות.

שאלה :האם אוימת במהלך הקריירה שלך?
"הרבה פעמים ,אך איני מפחד  ,אני מפחד רק מאדם אחד...מאריה אבנרי,
רוצה לדעת למה?? ..כי עדיין איני יודע לאן אני מסוגל להגיע".

