
ובתיק בכסא דבקות על
 פוליטית מישרה או כטא כי כישראל מקובל בבר

ם דברים הם בכירה י ק י ב  מערבת״בחי- גם ביותר. ד
 הנוף מן חלק הם ויקרה משמיצה בזבזנית, ארוכה, רות

 במרבאות — האחרונה (המילה הדמוקרטי הישראלי
 דמוקרטית מדינה עוד אין גם כמדומני, !>ובלעדיהן

 עבירות״מס על החוק על״ידי הנרדף אדם, שבה בעולם
 ולזכות הבוחר את להמם מצליח מדינות, בשתי ורכוש

 שבה במדינה המישפט מפני בחסינות בכנסת, במקום
 מפני חסינות וגם יודע׳ אינו שפתה ושאת נבחר הוא

בבחירות. כמוטו לו המשמשת היא״היא זו הסגרה
 במהותן הדומות דמוקרטיות, עוד שישנן מאחר

 כיצד קצרה סקירה שנערוך כדאי לישראל, הפרלמנטרית
בכבוד במישרה, הדבקות כאשר עניינים לנהל ניתן

 שד ביתו לפני
 ביקתה אין ואש־תממשלה

 דו ואין שוסו, שד
שוגוי־ואש שד לש■

 הוא המדובר הכל. אינם ובבסא לעיתים!) (המדומה,
 לחיקוי זו מבחינה הראויות הסקנדינביות, בדמוקרטיות

ביותר. חיובי
 ראש• בעבר שחיה שר־חוץ, היום מכהן בשבדיה

 חיה ישראל של בהיסטוריה אולסטן). (אולה ממשלה
 כשר- (בן״גוריון ומדומה קצרה תקופח רק דומה מיקרה

שרת). משה תחת הביטחון
 נחיתות, רגשות ללא מכן, לאחר שימש דני ״שר״חוץ

 אחר ששימש טאבור, (הנס החשובים מן ולא בשגריר,
ובאוטבה). ברומא בשגריר כהונתו

רגי בחברים לשורה חוזרים לשעבר ראשי־ממשלות
 ראש־ממשלח- משמש אחד במיקרח בפרלמנט. לים

ה חרטלינג (פאול האו״ם של בנציב־חפליטים לשעבר
דני).

 לפועל יוצאות והן עת, בטרם להיערך יכולות בחירות
)שבועות( שלושה תוך !  ראש- על-ידי הכרזתן מרגע !

 בכך. תיגמר שכהונתו בהכרזתן המסתבן הממשלה,
 השנים שלוש תוך פעמיים פניו חידש הדני הפרלמנט

 נבחרו ממערכות־הבחירות אחת בבל באשר האחרונות,
 בל בימעט — ואגב לחלוטין, חדשים חברים כשליש

 וגם אשה, הוא (״פולקטינג״) הדני בפרלמנט רביעי ציר
 ביותר נכבד ייצוג יש השונות הסקנדינביות בממשלות

!).בלל חלש (לא היפה למין
 האחרונות בשנים היו הסקנדינביות המדינות בבל

 מכוחה איבדה הגדולה המיפלגה כאשר ״מהפכים״,
 אחרת, במיפלגה אימון הביע והעם ניכרת, בצורה

הכלכלה, התמוטטה לא זאת בכל ״ננסה״. בבחינת

מב הם המתעוררים (הקשיים הסעד הביטחון, החינוך,
וכו׳). האנרגיה צרות כמו חוץ,

 אולה של (ממשלתו נפרץ חזיון הן מיעוט ממשלות
 צירים 39 רק מאחוריה באשר כיהנה השבדי אולסטן

 (ה״סטורטינג״), השבדי בפרלמנט הצירים 349 מתוך
ולעניין. בהצבעות אובייקטיבי באופן נשפטה והיא

 נוסח זנות או אגודת״ישראל נוסח מכוערות קנוניות
 ההחזקה המשך תמורת ערך בל למכור המוכנה המפד״ל,

באן. מקובלות אינן הממשלתי, המיזבח בקרנות
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 פרלמנטריים לעניינים היא אף מוגבלת החסינות
 לתאונת-דר- גרם נורמן, לשעבר, שר-הדיג כאשר בלבד.
 האלכוהול (אחוז באשמתו היתה זו כי והוכח בים,
 בהגה), אחז בטרם משתייה התנזר לא בי הראה בדמו

 מבית״הנבחרים להשעותו הדני הפרלמנט היסס לא
 נב־ כי ההנחה מתוך יצא הפרלמנט עוררין. זבות ללא

 לעם, דוגמה גם לשמש חייבים והמחוקקים חרי-העם
 ובצורה, עבה כחומה החסינות מאחרי להסתתר מבלי
הצדקת. שום ללא

 גליסט- מומס ראש״מיפלגה, אחר, דני חבר-פרלמנט
 כס-המישפט לפני עומד בעבירות-מס, המואשם רופ,
 בי והוכח מכיוון הוסרה, שחסינותו אחרי שנים, מזח

 העבודה ובין בינן אין מואשם הוא שבהן העבירות
כלום• ולא הפרלמנטרית

 בימעט שאין העובדת אות״בבוד. איננה הכבוד רדיפת
בספר- שלו ומיספר־הטלפון כתובתו שר, של שם למצוא

 דנמרק ממשרת ואש
 הסלפתיס נספו !יפיס

 בין העם, נאחו
ונהג מוכו־פדחיס

 מיספר — טיבעית לכאורה, נראית, בישראל הטלפונים
 אלחוט פרטי, נהג זמזמים, מזכירות, שומרי״ראש, חסוי,

 לבין היציע בין משוריינת זכוכית במכונית, וטלפון
״נבחרי-העם״.

 והסממנים האביזרים בל — שונות הן העובדות אך
מחפיר. חיץ יוצרים מבוחרו, הנבחר את מרחיקים הללו

 קופנהגן של בספר-חטלפונים לבדוק הראוי מן אולי
״אנקר השם תחת ביותר: מעניינות עובדות ולמצוא

 שם הנושאים אנשים, תישעה למצוא ניתן יורגנסן״
 ועוד פרחים מוכר — אחר נהג, הוא מהם אחד זה.

 שלו, הפרטי הטלפון שמיספר ראש״הממשלח, — אחד
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 ביקתת ללא עממי, באיזור רגיל בבית״מגורים מצוייה
העם. באחד השמות, בל בין — הדלת על והשם שוטר,

ליוויים ללא בגפו, חוזר הוא הביתה חוזר הוא כאשר

 שימל- הקוראים בין שיהיו יודע אני ויקרים. מיותרים
 של למצבה דנמרק של מצבה את להשוות שאין מלו

ומת מאז היו והביקתות שומרי-הראש אך ובו׳, ישראל
 והכבוד, הכיבודים מן חלק העולם של זה בחלק מיד

 הביקתה את להצדיק יובל לא הממלמלים מן ואיש
אחרים, ובמקומות ברמת-אביב בירושלים,

 והנטל הכספי המחיר את בי שוכחים הללו וחממלמלים
 העולם גם (ר׳ אלה מפוקפקים לכיבודים הם משלמים

 במחירים ל״י, מיליון 100 — המחיר הופיע שבו חזה,
חגליון). הופעת זמן של
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 ישראלי אזרח לאחרונה ראה מתי — הקשר ובאותו

 או שר מהם), מתחמק (או משלם־מסים השורה, מן
(בתורם). אוטובוס על העולים חבר״בנסת
 הנוסע גרופר, פסח על המפורסם הסיפור דווקא

 שהח״ב — מסויימת מבחינה בעיני חן מצא ברכבת,
 ב״קרון מדוע אך עממי. באמצעי־תחבורה נוסע הנ״ל

1 מיוחד״
 פעיל מאיר ח״ב של בדבקותו לפגם טעם היה
 פרישתו לעומת ורוטציה, חתום הסכם למרות בבסאו׳

 תוקן, בבר הזה המעוות אך אליאב, ליובה של הגאה
 להודות היודעים בישראל תנועה או למיפלגה הכבוד וכל

הטעו תהיינה שאלה ישראל, עם על והלוואי בטעותם,
 ״מדינה היינו כבר אז בי ביותר, הגדולים והעיוותים יות

הסקנדינביות. כדמוקרטיות מתוקנת״, דמוקרטית
!אמן הלוואי

וחח *שנס■ד שחס
עכשיו״ ו״שלום ישראל ו״ט־נאם,

לי , ע קופנהגן כהן

 מחאתם קרובות לעתים נשמעת האחרונה בתקופה
 מילחמה זו היתה כידוע, לשעבר. וייט־נאם לוחמי של

 להפסיקה, לבסוף שנאלץ והוא המימשל, החליט שעליה
 הלוחמים בתוקף. נגדה מחה האמריקאי שהעם אתרי

 משום זאת עשו לא זו אומללה במילחמה שהשתתפו
 על-ידי עליהם נכפה שהדבר משום אלא בכך, שרצו

החוק. לפי — ממשלתם
 של הילה אותם אפפה לא הקרב משדות כשחזרו

 משדות שחזרו האמריקאים החיילים כדוגמת מנצחים,
 שהעם דומה להיפך. השניה. מילחמת-חעולם של הקטל

 הנכים עורף. אליהם היפנה בראש, והמימשל כולו,
 ;זכאים הם שלו הנאות, השיקום את מקבלים לא

ש המיקצועית, ההכשרה את מקבלים לא הלוחמים
עבודה. מחוסר מהם ניכר וחלק להם, הובטחה

 לעשות שנאלצו מה על בעתידם משלמים שהם נראה
בעבר.
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 בין השוואה לערוך שלא יכולה אינני כישראלית
להת העתידה חמילחמה לבין בווייט־נאם חמילחמה

 לבחון אנסח דברי את להסביר ובדי באזורנו. רחש
העובדות. את

 שהרי השעון, מחוגי נגד צועדת ישראל כי נראה
קולונ מישטרים העולם מן וכלים הולכים בתקופתנו

חסרות. לא ודוגמות יחידים. של וממשלי־עריצות יאליים
 מקומו את פינה ברודסיה הלבן המיעוט שילטון

 העריצות שילטון בזימבאבווה. השחור הרוב לשילטון
 דעתנו מהי משנה ולא התפורר, האיראני השאה של
 נגד עממית מחפבח בראש ניצב הוא — חומייני על

 שילטונו וגם סומוסח, את פקד דומה גורל השאה.
העולם. מן חלף עבר אמין אידי של והמטופש העריץ

 ובניתוח בדוגמות ולחרבות להמשיך במובן, אפשר,
 הוא לענייננו שחשוב מה אולם העולמי, הפוליטי המצב

שלי היא וברצועה בגדה הישראלית שהשליטה להבין,
 שילטון המהווה שנואה, ואף אהודה לא זרה, טה
שני. עם על אחד עם של

הפלס בי מלא, בפה מהודייה להתחמק אפשר אי
 עצמם רואים שחם משום פשוט עם, אבן הם טינים
ובעם לגמרי. מיותרת היא נוספת הבהרה ובל בעם.

שזויע סלינו ת י מ  מ
 המחברים, פשעי את

להידברות הכתובת הם אולם
 בארץ- שתהיה הדין מן זו מולדת למולדת! זכאים הם

 המריבה. לארץ קוראים שהם כפי פלסטין, או ישראל,
 באש״ף, בחר הזה העם בי לזכור, עלינו לבך ובנוסף

.ומנהיגו. כנציגו עראפאת, יאסר בראשות
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 אולם המחבלים, פשעי את ולגנות להתריע עלינו
 הכתובת שהם העובדה, מן להתעלם יבולים אנו אין

אפשרית. כזו והידברות להידברות. הבילעדית
היש את לבלום חיה שיבול בעולם כוח חיה לא
ה חרף עצמאותם, על הבריזו באשר ,1948ב- ראלים
אלף 600 של ציבור זה היה :העובדתיים נתונים

 עם הדין והוא רב. בנשק משופע היה שלא איש,
 כוח ואין תקום, קום פלסטינית מדינה הפלסטינים.

 זאת, לזכור חשוב בעיקר זאת. למנוע שיבול בעולם
ויש כזו, מדינה של בהקמתה תומך העולם רוב כאשר

בהתנגדותה. לגמרי כימעט מבודדת ראל
הידב שתיזום או דרכים. פרשת על ניצבת ישראל

 פלסטינית מדינה של להקמתה ותסייע אש״ף עם רות
 שתיכנע או ישראל, שבנתה, עם בשלום שתחיה עצמאית,

 למילחמה כולנו את ותגרור ושות', לגוש־אמונים סופית
ו קודמותיה מכל אכזרית מילחמה זו תהיה חדשה.
 שלה הקלון אות את ישאו הלוחמים מכולן. מבישה

מצחם. על
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 עסוקים האזרחים מרבית אולם בכך, מכיר העם רוב
 בין קשר יש (ואמנם, היום־יומי הקיום בשאלות

 וברצועה). בגדה ההתיישבות לבין הדוהרת האינפלציה
שלום־עבשיו. לתנועת חשוב תפקיד יש ובאן

המו עצרות״מחאה בקיום עצמה הוכיחה התנועה
 אך כשלעצמן, חשובות שהן גדולות, והפגנות ניות

 בית לכל ולהבהיר להציג הוא לדעתי, הנוכחי, תפקידה
בפנינו. הניצבת הדילמה את ישראל
 — תיכון תלמידי של ולחוגים לחוגי״בית מקום יש

באוני לפעילות מקום יש ובעיר. העובדת בהתיישבות
 ועיק- קשה מקיפה, פעולה דרושה ובמיפעלים. ברסיטות

 שיתנגד המוני כוח בישראל יקום אם הסברה. של בית
 לשנות תיאלץ שזו יתכן אז או הממשלה, למהלכי

ביוון.

ה כ ר ת, ב טו״אול, עמי ז1ד1ק מוז
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