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 מיבדק ,״שום :וכל מכל הפרשה את חיש
 אחד-כך מעולם.״ דברים היו לא אבד, לא

 כי וטעו בו הזר כאשר עצמו את סיבר
 מאנשי־הביטי אחד של מידו אבד המיברק

 פרם את וסיבך דיין משה בא שלו. ,חון
 נשמט המיברק כי גילה הוא יותר. עוד

פרס. על־ידי לו שנמסר אחרי מידו
 לצוות הבריו בעיני פרש של אמינותו

 השתפרה לא אמת, כדובר ותדמיתו הבכיר
זו. בפרשה מהתנהגותו כתוצאה

 דיון נוספת, הדלפה התפוצצה במקביל
 אישים ארבעה בהשתתפות שנערך סודי

ש הדיון זה היה בעתונות. פורסם בכירים,
 ראש- הילל, שלמה שר־המישטרה בין נערך

 היועץ־המיש־ קולק, טדי ירושלים עיריית
 לענייני והיועץ ברק אהרון לממשלה פטי

 ההצעה נדונה בו טולידאנו, שמואל ערבים
 המופיע א־שעב, הערבי העיתון את לסגור

במזרח-ירושלים.
 שע- בבחינת היה זה בנושא הדיון עצם
 סופחה ירושלים שכן, לאומית. מריה

 לסגוד והרעיון למדינת־ישראל, רשמית
 של בתואנה המדינה בתחום ערבי עיתון

 לכל המותרת אנטי־ממשלתית ביקורת
 פרי הוא במדינה, המופיע יהודי עיתון

קולוניאליסטית. מחשבה
 השר העלה הדלפה מאותה בתוצאה אבל

שכל :יותר עוד אבסורדי רעיון הילל
במכונת־אמת. ייחקרו בדיון המשתתפים

אלון. יגאל היה הרעיון את שקנה מי
■ ■ ■ י

 מנד פקידים על להטיל אפשר ס
 שר־המישטרה את לחקור שלתיים
להש לא מדוע אלון, סבר במכונת-אמת,

! ? שר־הביטחץ נגד גם זה באמצעי תמש
 שלה אותו מפורט תזכיר חיבר אלון

 לחקירת התייחס הוא לראש־הממשלה.
ה השליחים ביקור על הידיעה הדלפת

 היהירים שהחשודים מאחר סובייטיים.
 — ופרם רבץ עצמו, הוא נותרו בהדלפה

 במכונת- ייבדקו ששלושתם מציע הוא
ש שעה משקד מהם מי לבדוק כדי אמת,

 אלון המדליף? הוא לא בי טוען הוא
 השד, בל מעליו לנקות בדי כי הצהיר

שייבדק. הראשון להיות מוכן הוא
 אלון הציע מישרד-החוץ אנשי לטענת

 את מעליו להסיר בדי דק ההצעה את
 מיש- אנשי ידי על אליו שהופנו החשדות

 שרבץ לעצמו תיאר לא הוא רד־הביטחון.
תשו היחד. להפתעתו הרעיון. את יקנה אכן
להיבדק. הסכים הוא גם חיובית. רבץ בת

 לשמעון ההצעה הוצעה כאשר אבל
 בתוקף. וכל מכל מיד אותה דחה הוא פרם,
 ההצעה מעצם נפגע פני שהעמיד פרס,

 להתפטר יעדיף כי הצהיר אליו, שהופנתה
 במכונת־ להיחקר ייאלץ אם מהממשלה

 של טיעונו את רבץ קיבל אז רק אמת.
 שרי-ממשלה לחקור הוא אבסורד כי פרס

אלון. של מהרעיון בו חזר .במכונת־אמת,
 פרס של סירובו משמש שבינתיים אלא

 מרשיעה כהובחה במכונת־אמת, להיחקר
 אומרים נקי,״ מצפונו היה ״אילו נגדו.
 להיחקר מהסם היה לא ״הוא אלון, אנשי

 הוא פורמלית שמבחינה למרות במכונה,
בהתנגדותו.״ צודק

 המרכזיים האישים ששלושת מצב נוצר
 את יחד לנהל הצריכים בממשלת-ישראל,

 יחסים תוך פועלים המדינה, של מערכותיה
הדדית. וחתרנות חשדנות איבה, של

ב המישזזקים של המצטיירת התמונה
 לוליא משעשעת, להיות יכולה היתד. צמרת

התופ כל שכן שלה. העגומות המשמעויות
 המזכירות יהללו, המבדחות־לכאודה עות

ל סימפטומים אלא אינם ילדים, משחקי
במדינה. המישטר של האמיתי מצבו

 רבין יצחק מנסה ובאיטיות בהדרגה
מ להתנער בצמרת, יחיד שילטוו לבצר
 ויותר יותר הבכירים. שותפיו בשני תלותו

 נוטה שהוא ככל בידיו, מתרכזות סמכויות
 הנחה מתוך ואלון מפרס ולהתעלם לזלזל
תחתיו. חותרים שהם

 אין רבץ. צודק אובייקטיבית מבחינה
 ידיעה מתוך שילטון לנהל אפשרות כל

 לדליפה. מועד והכל סודי אינו דבר ששום
 שהם כשמסתבר ישרים על לסמור יגם קשה

 אינו הפיתרון אבל במצח־נחושה. משקרים
לממשלודישראל. מכונת־אמת בצירוף

 שאינו למסקנה מגיע ראש-־ממשלה אם
 ושכתוצאה מסויים שר על לסמוך יבול
 — מידע ממנו להעלים נאלץ הוא מכך

לסלקו. הדרך לכאורה בפניו פתוחה
 זוהי בישראל הקיים הפוליטי במיבנה

 אם גם לביצוע, ניתנת שאינה משימה
 פרם ושמעון כמדליף־מועד אלון יתגלה

 אץ חסר-אחריות, כשקרן כל לעיני יוצג
מממשלתו. לסלקם מסוגל רבץ
 לשוט כולה ■מדינת־ישראל נידונה כד

משח סערה שבשעת שוטים, של בספינה
ומחבואים. בברוגז ביניהם קברניטיה קים
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