
■■■ רגל״□ אין לשקד ■י■הישראלית! האומה סי אל
)39 מעמוד (המשך
ומתוח מדעית כצורה אותן ובודק
יותר. כמת

 המנדט שנות בשלושים ובעיקר האחרונות, השנים מאה במהלך
היש האומה :חדשות אומות שתי של יסודותיה! נוצקו הבריטי,

 הוגדרה לא ישראל מדינת אולם הפלשתינאית: והאומה ראלית
 לא והציונות הריבונית הישראלית האומה של במדינתה 1948ב־

 בשנות ויהדות־ערב שארית־הפליטה קליטת לאחר גם התחסלה
 שנה 30 מזה ממשיכות הציונית והתנועה ישראל ממשלות .50ה־

 כקבצנים תושביה ואת כמדינת־חסות ישראל את בושה ללא לקיים
 שביכולתן כל ועושות ונדיבים גבירים של שולחנם על הסמוכים

 ״לאום״ של מתעתעת בתדמית הישראלית האומה את להטמיע כדי
 מטרה הישראלית האומה לבני מציגה הציונית התנועה יהודי.

 ל״הינצל״ רוצה שאינו היהודי העם ״הצלת״ — דבר לכל הקודמת
היש האומה בני של ״ייהודם״ על-ידי מבצעת היא זו ומטרה —

 לאמיתו הישראלית. האומה לבני היהודים הפיכת על־ידי ולא ראלית
 האומה את לדכא כדי כאמתלוות־שווא זו מטרה משמשת דבר של

 הכלכליות, המדיניות, בעיותיה פתרון את לדחות וכדי הישראלית
ישראל. של והתרבותיות החברתיות
 היא ישראל מדינת ;קובעת הישראלית השחרור תנועת
היש האומה כן כל ;הישראלית האומה של מולדתה
 לאומה ;לישראל מחוץ החי יהודי לבל קודם ראלית

יש ■מדינת על לריבונות הטבעית הזכות ■הישראלית
 לפני ישראל •טל לבעיותיה פתרון יבוא לא ; ראל

זו. זכות שתמומש
 עצמאית, לרפובליקה :תלחם הישראלית השחרור תנועת

 היש־ האומה של וחילונית דמוקרטית כלתי־תלויה,
אז זכויות •טווי שתבטיח לחוקה ;הריבונית ראלית
 הדת להפרדת ;אזרחיה לכל מלאות ופוליטיות רחיות

 הלאומית, האפליה לחיסול ומכית-הספר; מהמדינה
 והנח■ השחיתות העוני, ולביעור ;,מינית ,1 העדתית

והתרבותית. ההכרתית הכלכלית, שלות
 !באשליות נשגה אל !הישראלית האומה בני ואחיות, אחים

תקופה של בפיתחה עומדים אנו אין אך נשבר במזה״ת הקפאון

 התערבותן חיסול בלי באיזורנו יהיה ולא יקום לא ושלום חדשה
 של העצמית ההגדרה זכות שתמומש בלי מעצמוודהעל, שתי של

 ישרא־ ברית ובלא הפלשתינאית, האומה ושל הישראלית האומה
 שהעם או :היא היום לפנינו הניצבת הברירה לית־פלשתינאית.

 — היהודית הפזורה של אחד חלק לעוד להיות יהפך בישראל
 הם כשהפלשתינאים, — ופקידים פיננסיירים סוחרים, של עם

 לאומה תהיה הישראלית שהאומה או :ושואבי־המים כורתי־העצים
 וגם אנשי־רוח פקידים, חקלאים, פועלים, של אומה — בריאה

 היא השניה :רודזיה של דרכה היא הראשונה הדרך מנהלים.
אבותינו. של ומשאת־נפשם חלומם הגשמת

 ישראל מדינת תחי !לישראלים ישראל
אלינו! לישראל מי החופשית!

(תש״י) הישראלית השחרור תנועת
■המרכז

כהוקרה תתקבל תרומה כל

 1978 דצמבר תל־אביב,
 (תש״י) הישראלית השחרור תנועת :אל

תל־אביב 30520 ת.ד.

התנועה. דבר את לי לשלוח נא
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 של □,,המגו תעריפון
1.1. 79מ־ החל

דוה העולס
שנה לחצי בלירות לשנה

הוצאות מחיר
סה״כ סה״ב מ.ע.מ. משלוח העתון

345 653 = 70 ו 55 ו 528 בארץ המנוי דמי •
425 810 = 87 ו 195 ו 528 רגיל בדואר תבל ארצות לכל •

ת המנוי דמי אר חוץ לארצו ר בדו אווי
440 846 — 91 ו 227 + 528 אירופה •
615 1196 = 128 ו 540 ו 528 ומקסיקו קנדה ארה״ב, •

895 1745 = 187 ו 1030 ו 528
 קולומביה, ארגנטינה, ברזיל, ונצואלה,

פרו זילנד, ניו אוסטרליה,
•

830 1622 174 ו 920 + 528 זמביה רודזיה, טנזניה, השנהב, חוף גאנה, •
750 1460 - 156 + 776 + 528 וחבש טוגו דרום־אפריקה/ ניגריה, •
820 1599 171 ו 900 + 528 טאייוון סינגפור, פנמה, •
650 1263 — 135 ו 600 + 528 ונפאל הונג־קונג תאילנד, •

✓

בעזו הגיא׳
 הוא השוסס השופט. לכבוד זרה ף[

 של בכלים אלא מצוייד ואינו בן־אדם, 1 1
 אומר פלוני שעד קובע הוא איך בן־אדם,

? משקר אלמוני ועד אמת,
 רציונליים. בניתוחים בוודאי, נעזר, הוא •

 בעדות, סתירות יש כך, מלמדות הנסיבות
 של בסופו אך ואסמכתות. תימוכין יש

 :שלו תת־ההכרה על השופט גם סומך דבר,
״רו עושה פלוני שהעד התרשמותו על

 אלמוני שהעד בעוד דובר־אמת, של שם״
כמשקר. ונשמע נראה

 הוא בוודאי לטעות? יכול השופט האם
 שלא ספק ואין כולנו. כמו לטעות. יכול
 בגלל מוטעה פסק־דין שופט פוסק פעם

כזאת. מוטעית קביעה
 כ- להעזר לשופט מוצע עתה

ם לא גלאי־השקר. ו ק מ  התריט■ ב
ף אלא האישית, מותו ס ו  על נ

האישית. התרשמותו
 עדויות שומע בדין, יושב ששופט נניח

 גלאי- בא אמת. דובר שראובן ומתרשם
 השופט אין משקר. שראובן וקובע השקר
 אך כקובע. הגלאי מימצא את לקבל צריך
 את כזה במיקרה לשקול לדעתי, לו, כדאי

 בטוח הוא האם נוסף. פעם העניין כל
 של זו עדות סמך על האם בהתרשמותו?

 הסובייקטיווית התרשמותו סמך ועל ראובן,
 מ־יש את לשלוח הוא יכול נכונה, שהיא

? למאסר־עולם עון
 שיקר, שלוי השופט כשסבור :ולהיפך

 הוא האם אמת, דיבר שהוא אומר והגלאי
 לוי של דינו את לגזור עצמו על יקבל

? לחובה

וסרב מותר
 גלאי־השקר נגד הגדולה טענה ך*

 היא בבית־המישפט, מימצאיו וקבילות 1 יי
 אדם שאין :חוקתי עיקרון סותר שהדבר

עצמו. את להפליל חייב
 אדם לחייב שאין מאליך ■מוכן
אי אם כגלאי-שקר, בדיקה לעכור

 לחייב שאין כשם ככד, רוצה נו
 או כמישטרה, עדות ?מסור אדם

עצמו. נגד ככית־המייטפט להעיד
בכך. די שאין אומרים הגלאי שוללי

 לחץ הנאשם על יופעל כזאת, חובה בלא גם
כביר. פסיכולוגי
מוש להיות לשופט שאסור מוכן

 איסור האם אך כזה. מהירהור פע
ז מושפע מלהיות כעדו אמנע כזה

שחי של בתהליך נמצאות זכויות־הפרט
ה מתנגדי המודרנית. בחברה מתמדת קה

 מיש־ לשימוש הכנסתו שמא חוששים גלאי
 והביטחוני המישטרתי השימוש ואף פטי,

 יותר. עוד זכויוודהפרט את מצמצמים בו,
להת יכול ואיני כבד־מישקל, נימוק זהו

ממנו. עלם
 בזכו- הפגיעה את לשקול יש זה כנגד

 (ולא הגוברת הפשיעה באמצעות יות־הפרט
 ״בלתי־מאור- או ״מאורגנת״ היא אם חשוב

 עי־ על־ידי לאדם הנגרם והעוול גנת״),
 הנד העומס מפאת ועיוות־הדין, נויי-הדין

 הארוך המשך בתי־המישפט, על המוטל רא
מוט שבפסקי־דין והסכנה המישפטים של

עדויות־שקר. על המבוססים עים,
ה לכל תשובות לי שיש טוען איני
 בשל שהנושא לי נדמה אך האלה. שאלות

 דיעות בלא ורציני, ענייני מחודש, לדיון
ש הרושם לי אין גבוה. בהילוך קדומות

 כה עד זכו בגלאי השימוש בעד הנימוקים
הראוייה. בתשומת־הלב

 ברוח לפיתרון נוטה הייתי זה, בשלב
:הבאים הכללים

קבי יהיו הגלאי מימצאי +
ב לא אך ככית־המישפט, לים

ומכרעת. חותכת ראייה
 רק קבילים יהיו המימצאים •
 בבית־המישפט, המפעיל יעיד אם
 ואם נגדית, לחקירה צפוי יהיה אם

 להביא הזכות תהיה השני לצד
נוספות. ובדיקות נגדיים מומחים

 מפ* •טל עדות רק תתקבל •
 הסמכה שקיבל עיל־גלאי־שקר

קריטריו על-פי רשמית, מדעית
מוכרים. נים

 לעכור יחוייב לא אדם שום •
 לעכור הסירוב כגלאי־שקר. בדיקה
 מעמדו על ישפיע לא כזאת בדיקה

נגדו. ראייה ישמש ולא כמישפט,
 למחשבה כמזון אלה כללים מציע אני

 מסקנות והסקת ענייני דיון לשם ציבורית,
חקיקה. של בדרך
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