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בוועדה. הרוב של הראשית וכדוברת השב״ב של כנושאת״הדגל בישיבה

חת ״יסודות המתקדמת ברשיה שיש
 אש״ף. חסידי המדינה, אויבי רניים״,
 של סיגנונו מיטב פי על נאמרו הדברים

 בניירות ניפנוף תוך מק־קארתי, ג׳ו
פרו האשמות והשמעת חסרי־חשיבות

הוכחה. של שמץ להם הובא שלא עות,
 החומר הווכר פעמים עשרות

 חברי כל מבין איש אך — ״החסוי״
גברי העליון השופט ובכללם הוועדה,

 היחידי (והחבר היושב־ראש בך, אל
 לא — מיפלגתי) שליח שאינו בוועדה

החומר. את ראה
חברי־הוועדה, לפני חסוי נשאר הוא

יוצא־מן־הכלל. ללא כולם
הזה ה״חסוי״ החומר סמך על

על■ שחובר אלמוני, חומר —
 האשמות הכולל אלמונים, ידי

אלמו אנשים נגד אלמוניות
הרשימה. נפסלה — ניים

 של במדינת־ישראל הדבר: פירוש
 על ,1984 של המישטר נוצר —1984

אורוול. פי
 התהליך על חולש מנגנון־החושך

הבחירות. של הדמוקרטי
 הישראלי העמית — השביב

 המי־ ושל הסובייטי הקג״ב .של
 אל־ של החשאית שטרה

 מי קבע—וגווטמאלה סלוודור
 לא. ומי הבאה, בכנסת יישב

 ובלעדית יחידה גלויה כאסמכתא
 האלוף שמסר תצהיר לוועדה הובא _

 מוחמר עורך־הדין נגד בן־גל אביגדור
 זה תצהיר ברשימה. 1 מס׳ מיעארי,

 שביתות עם בקשר ,1980ב־ נמסר
צו־ריתוק להצדיק כדי ״יום־האדמה״,

 נגד אז שהופעלו רבים מני אחד —
מעולם הובא לא זה תצהיר ערבים.

 שהשב״כ מפני בבית־המישפט, לדיון ן■
צו־הריתוק, תוקף הארכת על אז ויתר
 התצהיר מישפטי. מדיון להתחמק כדי

לוועדה. הובא לא מיעארי של הנגדי
 האיש הוא בן־גל אביגדור(״יאנוש״)

 כי עצמם, הימים באותם שהכריז,
 בגוף ״סרטן הם הערביים האזרחים
הובן לא כי טען אחר־כו המדינה״.

 מיל- מאדריכלי אחד גם הוא כראוי.
 בסולטאן־ שספג (ואיש חמת־הלבנון

 ביותר הגדולה התבוסה את יעקוב
צה״ל). בתולדות

 גנרל של זה תצהיר סמך על
 למטרה שנמסר וגזעני, כושל
 פסלה אחר, ובהקשר אחרת

 120 על הרשימה, את הוועדה
מועמדיה.

 ממשלת־ הודיעה עצמו היום באותו
 אסרה שהיא אורוגואי של הקלגסים

שהת במדינתה, האופוזיציה ראש את
 בבחירות מועמדותו את להציג כונן

 בשורה אותו ומאשימה לנשיא־המדינה,
 ביטחוך נגד פשעים של ארוכה

המדינה.
 מלאכתם את עשו אורוגואי קלגסי

 אותו השבוע נעשה בישראל בגלוי.
 לא אך אחרת, בשיטה עצמו, הדבר
 של תצהיר מתוחכמת. יותר הרבה
 עובדתי חומר שום הכיל שלא גנרל,
 של ״חסוי״ חומר עם יחד רציני,

 כאסמכתא הובאו החשאית, המישטרה
 את מרשימת־שלום למנוע כדי יחידה

בבחירות. ההשתתפות

האילמת הקנוניה ♦
 של תוצאה הדבר היה מעשה

 החותמת את כבר שנשאה קנוניה, /
 המערך של הגדולה״ ״הקואליציה של

הבחירות. אחרי שתקום והליכוד,
 גם אילם(ואולי הסכם זה היה

והליכוד. המערך בין אילם) לא
המת הרשימה מפני חשש המערך

 אמורה היתה הערכותיו שלפי קדמת,
 ארבעה עד שניים בין ממנו ״לגזול״

 את למנוע מעוניין היה הוא מנדאטים.
 לפעול לו נעים היה לא אך הופעתה.

זה. בכיוון בגלוי
 הרשימה מפגי פחדו והתחיה הליכוד

 עשויה שהיתה כהנא, מאיר ״הרב״ של
 אך שניים. או אחד מנדאט מהם לגזול
 לפעול מסוגל היה לא הקיצוני הימין
הניאו־פאשיסטים. נגד בגלוי

המתק הרשימה נציגיהמדינה אויבי
 נגד שטענו בשעה דמת,

האוצר; מנב״ל שהיה מי ארנון, יעקב מימין: הפסילה.

 דאהר כמאל עורד״הדין מיעארי; מוחמר עורד״הדין
 היועץ ברד, יוטי עורך־הדיו אבנרי, אורי מנצרת;

פלד. מתי ) (מיל והאלוף הרשימה; של המישפטי

המז העיסקה צמחה וכך
 יפעלו וגרוריו המערך הירה:

 כהנא, של רשימתו לפסילת
 הקרקע וכהכשרת כהקדמה
 המתקדמת הרשימה לפסילת
הימין. על־ידי

 לגמרי, שקופה היתה צורת־הביצוע
 היא הכנסת של ובאולם־האסיפות

 דיברו העסקנים לעיז. גלויה היתה
 גם פרטיות, בשיחות בגלוי עליה

המיועדים. הקורבנות באוזני
כהנא. על הדיון נערך הראשון ביום

 גזעני במצע דוגל שכהנא ספק אין
 פאשיס־ בסיסמות משתמש והוא גלוי,
ב הנאציים בחוקי־נירנברג ואף טיות,

 מהותי הבדל אין אך ישראלית. מהדורה
 ובין בינו וגם תנועת־התחיה, ובין בינו

הליכוד. של הימני־קיצוני האגף
 הצגה נערכה השבוע הראשון ביום
 כמה נמנעו ההצבעה בעת גדולה.
 ובראשם ההצבעה, מן הליכוד מאנשי

 העבודות כל של המאכער מילוא, רוני
 המערך קולות מיפלגתו. של המזוהמות
כמה. של ההימנעות בעזרת והשמאל,

 פסילת את איפשרו הליכוד, מאנשי
כהנא.

 חזרה רק שזוהי כרור היה
העי ההצגה לקראת כללית
היום. למחרת קרית,

 על הדיון בעת השני, ביום ואכן,
 הימין הופיע המתקדמת, הרשימה

 מאנשי שניים אך וכוחו, אונו במלוא
 שלחו לא וגם במתכוון, נעדרו המערך

 בוועדת- לעשותו שקל מחליפים(דבר
 מאנשי אחרים שלושה הבחירות).

 מנציגי אחד מהצבעה. נמנעו המערך
 שהוא בקולי־קולות שהכריז המפד״ל,

 באמצע נעלם לפסילה, אישית מתנגד
חזר. ולא הישיבה

 אנשי 17 — גדול רוב נוצר כך
 המערך אנשי 12 הפסילה, בעד הימין

שהת אחדים (וביניהם נגד והשמאל
 שלושה ובלהט). ברצינות לכך כוונו

 גם נעדרו. שניים נמנעו, אנשי־המערך
מהצבעה. נמנע בך השופט

 נוצר הצליחה. העיסקה
 שירתה כהנא פסילת ״איזון״.

היחידה: האמיתית מטרתה את

 יותר אסתטי מימד להעניק
המתקדמת. הרשימה לפסילת
 האחרונים בימים שהתקיפה רק״ח,

 בשפת־השוק המתקדמת הרשימה את
 נגד כמובן, הצביעה, הנדון) (ראה:

 מפי לשבחים זכתה כן לפני הפסילה.
 פועלת שאינה הודיעה היא כהן. גאולה

 הוראות ״מקבלת שזו מפני רק״ח, נגד
מסוכנת.״ אינה כן ועל ממוסקווה,

האחרון ♦קו־ההגנה
 האחרון קרההגנה עדיץ ותר ך

ל ש  בית־ הישראלית: הדמוקרטיה ^
העליון. המישפט

 בית־המישפט מהווה החוק, לפי
 החלטה על עירעור של מוסד העליון

 יובא לפניה ועדת־הבחירות. של כזאת
ימים. כמה בעוד העניין

 תלוי יהיה םכית־המישפט
 כלשהי שארית להציל ניתן אם
 הישראלית הדמוקרטיה של

 ההפיכה מחוללי מהרסיה, מידי
דינה שנחרץ או ה״ביטחונית״,
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הישראלית...״ הדמוקרטיה על מכת־מוות ״הונחתה הדמוקרטיה של הריקה הקליפה את המטמל בותיה,
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