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השלטון! על החוק שלטון
אזרח לכל זכויות המבטיחה חוקת־יסוד

 האזרח על לפיקוח ותקנות חוקים של שנה 13 לאחר
השלטון. על לפיקוח השעה הגיעה בחייו, והתערבות־יתר

 לעשות לה יהיה נוח שיותר החליטה השלטון, כמפלגת מפא״י
למדינה. חוקה תהיה לא באם כרצונה

 המשברים ובעיקר בישראל הפנימי המשטר תולדות אבל,
 נתון שאינו שלטון של הגדולה הסכנה את הוכיחו האחרונים,

חוקת־יסוד. למרות

 בראש הליברלית המפלגה מעלה כן על
למדינה! חוקת־יסוד מתן - תכניתה

 האדם של וכבודו ערכו על הדגש את שם הליברלי הרעיון •
 תלות ללא הכלכלי, המעמד עם קשר ללא אדם, הוא באשר

גזע, הבדל ללא וכמובן ארגונית ההשתייכות מפלגתי בכרטיס
ודת. מין עדה, י'
 תחומים — כיחיד — לאדם להבטיח תובע הליברלי הרעיון •

 הכרעה ואפשרות יתמה חופש של בחוק, מוגדרים מינימליים
 ולהגשים ערכיו לפתח האדם יוכל לא שבלעדיהם אישית,

יעודו. את
 קיימת דבר של שבסופו האמונה על מושתת הליברלי הרעיון •

להיפך. ולא האזרח למען המדינה
חוקת־יסוד, ידי על המדינה בחיי להגשים אפשר אלה מטרות

 ניתנים יהיו לא המדינה ודמות החיים שיסודות לכך תערוב אשר
השלטון. במוסדות וחולף מקרי רוב על־ידי לשינוי

 מזה וחובותיו האזרח זכויות את תגדיר היסוד חוקת
מזה. השונות הרשויות סמכויות ואת

 בהרכב העליון, המשפט בית יהא היסוד חוקת סמך על
 השלטון של ואחרת זו תקנה אם לקבוע מוסמר לכף, מיוחד

 החוקה את נוגדים אחר, או זה חוק אם המקומי, או המרכזי
פסולים. הם ולכן
• כן על יתר

 - אירופה בארצות בנהוג - אדמיניסטרטיבי דין בית יוקם
רח בל יובל שלפניו ז  נגד טענותיו את בקלות להביא א
 שישפוט הוא זה דין ובית מפקידיה, אחד או הממשלה פעולות

ויעילותו. נכונותו המעשה, חוקיות על

 את יתבע בישראל שהאזרח השעה הגיעה
בן־חורין. כאדם לו המגיע
 על־ - הישראלית הדמוקרטיה את נבסס

חוקת־יסוד! ידי
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 - בעולם גמדים כיום "אין
של 42 מספר לגליון פרט

גפז*
והומור לבידור המצוייר הירחון
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1 פקידים
1 תלמידים

1 סטודנטים
ס היום עוד הרשמו ר קו ל* החדש ל

קצרנות
אנגלית ו/או עברית

 בשבוע) פעמיים חודשים, (שני
 סספמס)■ גרג־ ב״אולפן

 (קספינסקי) בר־קמא ח. : המנהל
 .3 גורדו! רחוב תל״אכיב:

 4״במעלה׳ בבית־הספר נ חיפה
 30 לוין שמריהו רחוב

ה ח ל צ ! ה ת ח ט ב ו מ

 כל אכזר. מגורל סובל שרת משה מר
 נגדו. קשר קשרו בעולם והכתבים המדינאים

 האשמות־ עליו וטופלים משקרים כולם־כולם
 נשאר לא המיסכן, שרת למר ולו, שווא.
הכחשות. גבי על הכחשות לפרסם אלא

 אורי חזר כאשר שנתיים, לפני היה כך
 ערביים אישים עם שיחות מסידרת אבנרי

סי הוא ובארצות־הברית. באירופה והודיים
 שהדהימו פרטים הדה העולם עמודי מעל פר

השאר: בין רבים.
כראש כהונתו בימי קיים, שרת שמר •

 אל־ עבד גמאל עם רצוף מגע הממשלה,
בקאהיר, ההודי השגריר באמצעות נאצר

פאניקאר. סירדאר
פאניקאר העביר 1954 שנת שבסוף •

ל מעשית אפשרות שקיימת הודעה לשרת
 עבד לבין שרת בין אישית פגישה קיים

 בן־גוריון. מפני בפחדו סירב, שרת אל־נאצר.
העסק- אחרי אגב, היה, (זה

הביש).
הופיע מיבצע־סיני לפני שחודשיים •

 לארגן מנת על בכיר מצרי פקיד בפאריס
צרי היתר, זו פגישה שרת. משה עם פגישה

 הצטרפות את למנוע כוי כמובן, להיות, כה
האנגלית־צרפתית. לחזית ישראל

 היו ״לא נמרצת. היתד, שרת של תגובתו
 או בתכלית ״מסולף הסיפור מעולם!״ דברים

 מראשיתו כוזב ״סיפור וכן לחלוטין״. בדוי
 הגיעה לא כזאת ידיעה שום סופו. ועד
 כן.״ אחרי לא ואף זמן, באותו אלי

מיבתבים חליפת התנהלה זה רקע על
 שרת הארץ. עמודי מעל ושרת אבנרי בין

טו הכחשה הכל, את הכחיש בשלו, נשאר
 את הזכיר הזח העולם שעורך אך — טאלית

 היודעים אישים וכמה כמה של שמותיהם
הפרשה. על

 מול עמדה מילה בתיקו. נסתיים העניין
 נאלץ והקורא טענה מול טענה מילה,

להאמין. למי להחליט

★ ★ ★
שיקר, אבנרי רק לא כי מסתבר החודש

 אישיות אלא פאניקאר, הסירדאר רק לא וגם
 דום לשעבר, מאלטה ממשלת ראש נוספת:
מינטוף.

 כתב דן, לאורי מינטוף הודיע הנה כי
 יזם סיני מיבצע לפני קצר זמן מעריב:

 אל- ועבד שרת בין פגישה מינטוף, הוא,
ב להתקיים צריכה היתה הפגישה נאצר.

סאלטה.
 והציע לקאהיר מינטוף אז נסע לדבריו,

 הסכים. הלה אל־נאצר. לעבד ההצעה את
 הישראלית. הכלה הסכמת את לקבל רק נותר

 בא שאז אלא החופה. מועד את ולקבוע
 מיג־ על שאסר הבריטי, ממשרד־החוץ מיברק

ברי המשוער: הנימוק בעניין. לטפל טוף
 את לה תוציא ישראל כי אז רצתה טניה

 מעוניינת היתד, לא האש, מן ערמוני־טואץ
ישראלי־ערבי. בשלום וכלל כלל

 את שרת שיחק מדוע השאלה: נשאלת
 כפי 1956ב־ נהג מדוע הבריטי? המישחק

 כאשר בראנד, פרשת בימי ,1944ב־ שנהג
בריטי? כבוכן כימעט הגיב

 ידע לא כי טען השבוע, שרת, כשנשאל
 על לו סיפר מינטוף העניין. כל על מאומה

וחצי. שנה לפני רק הראשונה בפעם כך
 ההיפך: את דן לאורי אמר מינטוף ואילו
 בלונדון הישראלית לשגרירות מייד שהודיע

המוצעת. הפגישה על
 על שרת ידע אם לעיין. בולט ההבדל

 כדי עימו, להיפגש אל־נאצר עבד נכונות
 ישראלי־ערבי, הסדר דחוף באופן להשיג

 ואם אחר. במקום פגישה לזמן היה יכול
 כדי במינטוף גם נעזר אל־נאצר שעבד נכון

 עדות הדבר משמש הרי פגישה, לקבוע
 על אבנרי אורי של לדו״ת מכרעת מסייעת
בפא עצמם הימים באותם שנעשה המאמץ

המנהי שני בין דומה לפגישה להביא ריס,
גים.

 אבנרי שרת? או מינטוף שיקר? מי כן, אם
שרת? או פאניקאר שרת? או

 לכך גם שיקר? מדוע שרת, שיקר ואם
 איפשר זה שקר שרק מפני ברורה: התשובה

 על המונומנטאלית, פחדנותו על לחפות לו
כ ולנערי־חצרו. לבן־גוריון הנלוזה כניעתו

 התפקיד את להכיר שלמדנו אחרי יום,
 ,1954ב־ לבון בפרשת שרת שמילא האומלל

מפליא. הדבר אין שוב

1258 הזה העולם


