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מעלתם הוד
הלודדים

 סוער בישראל הצמרת שבחוגי בשעה
לור ״בית של הקמתו רעיון על הוזיכוח

 אבנרי, אורי של הצעודחוק בעיקבות דים׳׳,
 לבטל האם בבריטניה: הפוך ויכוח סוער

שם? בית־הלורדים את
הב בית־הלורדים החלטת הסערה: מוקד

 לאשר שלא ,184 נגד 193 של ברוב ריטי,
סאנק הטלת בעניין בית־הנבחרים של צו

רודסיה. על ציות
מב אינה הלורדים של ההחלטה אומנם,

2ה״ אליזבוז ביצועו, את דוחה רק היא הצו. את טלת
בישראל כמו נוס־ להצבעה להביאו צורך שיהיה מכיוון

 ממש־ בשביל אולם בית־הנבחרים. של סת
סטירת־לחי. זאת היתד, לת־הלייבור
הרא ברגע ספלגה. כמקום מצפון

 לבטל הנטייה במפלגת־העבודה גברה שון
 ראשון רגע אולם כליל. בית־הלורדים את
 דעת־הקהל של המכריע והרוב — חלף זה

העליון. הבית בקיום מצדד
 בשבועיים הושמעו הוזיכוח בלהט מדוע?

ונגד. בעד הנימוקים כל האחרונים
 בכל לדון יכולים בית־הלורדים חברי •
 לאנוס מבלי והבנתם, מצפונם פי על עניין

 בגלל או מפלגתית משמעת בשם עצמם את
הבוחרים. אימת
אפש תהיה לא בית־לורדים, בהעדר •
 ותיקי־מפלגות מבית־הנבחרים לסלק רות

 פי על המלכה, להם מעניקה כיום מזדקנים.
לורדים. של תוארים הממשלה, המלצת

 שיהיה כדאי כי סבורים, האנגלים רוב •
חד חוקים לעכב המסוגל שני, בית קיים
הצורך. במיקרה חודשים, בכמה שים

ממ הולכת לכן עכודה. של לורדים

 לבטל לא אחרת: בדרך עתה וילסון שלת
רפורמה. בו לחולל אלא ,בית־ד,לורדים את

 השפעתם את לבטל מגמתה זו רפורמה
 את שירשו התורשתיים, הלורדים אלף של

 את למסור כך ועל־ידי מאבותיהם, התואר
 שקיבלו לאנשים בבית־הלורדים ההשפעה כל

 הוקרה כאות חייהם, לימי רק תואר־אצולה
החיים. משיטחי באחד הצטיינות על

 המטרה, את להשיג יכולה כזאת רפורמה
בש שהצביעו הלורדים 193 שמבין מפני
 לורדים היו 119 הממשלה, נגד שעבר בוע

לור של זכויותיהם בוטלו אילו תורשתיים.
 לרוב זוכה הממשלתי הצו היה אלה, דים

הלורדים־לימי־חייהם. בעזרת מוחלט,
 את לבטל נועדה לרפורמה שנייה הצעה
 דבר וצזזים, חוקים לעכב הלורדים סמכות

מייעץ. לגוף בית־הלורדים את הופך שהיה
 יהיה זו, רפורמה תבוצע אם מעניין: פרט

 לאותה מאוד דומה הבריטי בית־הלורדים
 הוצעה שהקמתה המדינה׳* ותיקי ־מועצת
בישראל.
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