
במדינה
העם

שמח״ ״יהיה
 והפאשיסטים הרבנים

 בית־המישפט על הסתערו
 ואלה גמילים אלה — העליון

משהו מזכיר זה באגרופים.
 המיבצר הוא העליון בית־המישפט

 הישראלית. הדמוקרטיה של האחרון
 וה־ הכנסת הממשלה, מן שהתייאש מי

 בכלי־התיק־ שמפקפק מי מיפלגות,
בית״המישפט. על סומך עדיין שורת,
 הכוחות שכל הוא טיבעי כן על

 מכוונים בישראל האנטי־דמוקרטיים
ה הוא הזה. המוסד אל התקפתם את

 השחורים הגלים נשברים שעליו סלע
הישראלית. בחברה

 התפרסמה כאשר נרצע. עבד
מקו ורבנים דיינים 52 של ״עצומה״

 החלטת את לבצע שלא שתבעו מיים,
 צריכות היו העליון, בית־המישפט

האדומות. הנורות כל להידלק
 של גלויה קריאת־תיגר זאת היתה
 במדינת־הלכה, הדוגל הרבני, המימסד

 על המבוסס הדמוקרטי, המישטר על
מדינת־חוק.

 היועץ הגיב. לא המישטר אולם
ול הימהם, גימגם, לממשלה המישפטי

הטי את העביר הוא מוצא: מצא בסוף
 של נרצע עבד שהוא לשר־הדתות, פול

הרבנים.
לשר־ בית־המישפט הורה השבוע

 אינו מדוע לו ולהסביר לבוא הדתות
 שכירי- הדיינים, נגד צעדים נוקט

בית־המישפט. על שקמו המדינה,
 פחות לא באה. לא המישטרה

 בית־ על השניה ההתקפה היתה חמורה
השבוע. שאירעה העליון, המישפט

 ובקפדנות. בגלוי מראש, הוכנה היא
 הקשורה כהנא, מאיר אנשי של חבורה

נהר בניהם אשר הורים של קבוצה עם
 להפעיל החליטה שונים, בפיגועים גו

בית״המישפט. נגד טרור
 מראש הודיעו הפעולה יוזמי

 הם שמח״. ״יהיה כי לבוא, לעיתונאים
 למנוע שבאה לבג״ץ, עתירה הגישו
 במיקרה-הצורך. חילופי־שבויים מראש
ב בו מבוקשם להם ניתן לא כאשר
 בית־המיש־ נשיא ללישכת פרצו מקום,

 למהומה גרמו שמגר, מאיר העליון, פט
וממושכת. אלימה

 במיגרש־הרו־ שוכן בית־המישפט
 ממיש־ בלבד מטרים עשרות כמה סים,
 לא המישטרה אולם ירושלים. טרת
 שכוונת למרות בית־המישפט. על הגנה

הוב וגם מראש, ידועה היתה הפורעים
ה נשלחו לא המישטרה, לידיעת אה

ש אחרי אלא הסמור לבניין שוטרים
נגמר. הכל

 ימי את הזכיר זה כל ויימאר. ימי
גדל שבהם בימים בגרמניה, ויימאר
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 אז דאנציג. בעיר עצמו שמגר מאיר
 נאציים, פורעים על המישטרה הגנה

 והפכו הרפובליקה במוסדות שהתעללו
 הסוציאלי השרים ולקלס. ללעג אותם

 היו במישטרה, ששלטו דמוקרטיים,
 קץ לשים מכדי עצלנים או פחדניים

 על רצונם את ולכפות להפקרות
 אוהדי־הנאצים שירתו שבה המישטרה,

הדרגים. בכל
 במיגרש־הרוסים השבוע שקרה מה

חמו אזהרה היה — קצותיו בשני —
רה.

מדיניות
שימש! יצחק , ניורג ו

 האמריקאים שיגו האם
 לגבי טעמם את לפתע

הבינלאומית? הוועידה
מדוע? — ן5 ואם

 באירופה והפריץ היהודי בין ביחסים
 הן בעיות. לא־פעם התעוררו המיזרחית

 ליהודי הפריץ אמר כאשר התעוררו לא
 כאשר דווקא התעוררו הם רצונו. במה

לנ ליהודי והניח זאת, אמר לא הפריץ
האדון. רצון את בעצמו חש

ש יצחק השבוע נמצא דומה במצב
 הממלכתי בביקורו פתח כאשר מיר,

 שאלה עמדה לפניו בארצות־הברית.
האמ של האמיתי רצונם מהו סתומה:
הבינלאומית? הוועידה לגבי ריקאים

ב היה עד־לא־מכבר לני?״ ״למה

סטריאופונית ממשלה
 ארצות־הברית ממשלתי כי לשמיר רור

כמוהו. ממש זו לוועידה מתנגדת
ה יהיו הגיונית. היתה לכך הסיבה

 הוועידה של והמטרות המיבנה הרכב,
 יעמדו בראשה כי ברור — יהיו כאשר
 וברית־המועצות, ארצות־הברית נציגי

 מתן משמע: שווי״מעמד. כיושבי־ראש
ה לנציג ובולט מרכזי פוליטי מעמד

סובייטי.
 שליטה לארצות־הברית יש כיום

ב הערבי, העולם ברחבי כמעט־גמורה
 כמעט בו אץ שלברית־המועצות עוד

 רק השפעה יש לסובייטים דריסת*רגל.
 ההפכפכה בלוב הרחוקה, בדרום־תימן

 מישחק משחק ששליטה ובסוריה,
משלו. מאוד עצמאי
 בוושינגטון, המדינאים שאלו כן, אם
 על במתנה, לסובייטים לתת לנו מדוע
להם? שאין מעמד כסף, של מגש

 של השקפתו את תאמה זו עמדה
 אנטי־סובייטי. שמיר אין אומנם, שמיר.
הי את לשפר רוצה היה הוא להיפן,

 שמיר אולם ברית־המועצות. עם חסים
 תהיה בינלאומית, ועידה בכל כי סבור

 ישראל על יופעל תהיה, אשר צורתה
השט את להחזיר ומדיני מוסרי לחץ
 תגובתו חלקם. או כולם הכבושים, חים

לנו?״ ״למה הפשוטה:
חל לפתע אך סרס. למען שולץ

 ערב האמריקאית. בעמדה מוזר שינוי
 קיבל לארצות־הברית שמיר של צאתו

 ג׳ורג׳ שר־החוץ, מידי מפתיע .מיכתב
 שארצות־הב• לכן־ ברור רמז ובו שולץ,

 מוחלט באופן עוד מתנגדת אינה רית
הבינלאומית. הוועידה לכינוס

 בדיוק בא הדבר כי מביך, היה זה
 אך מלאכותית מחלוקת של בעיצומה

 רעיון בגלל והמערך הליכוד בין חריפה
 שימעון של להובי שהפך הוועידה,

פרס.
 במיכתבו ראו בישראל רבים ואכן,

 זו. במחלוקת התערבות שולץ של
 נגד לפרס לעזור רוצה נאמר, כך שולץ,
 וושינגטון מעדיפה כלל בדרך שמיר.

 צפוי שהוא מפני שמיר, על פרס את
 יש שמיר של במיפלגתו יותר. ובטוח
 וושינגטון. את המפחיד שרון, אריאל
 קרוב אידיאולוגית שמבחינה למרות
 לחרות יותר הרבה רגן רונלד הנשיא
 את וושינגטון מעדיפה למערך, מאשר

המערך.

 למיפנה אך לערבים. באקשיש
 לגבי המדומה) או האמריקאי(האמיתי

יותר. עמוקה סיבה יש הוועידה
 במעמדה קשה פגעה איראן פרשת

ה המדינות בקרב ארצות־הברית של
 סעודיה מצריים, לה. הקרובות ערביות

 ורד הלב, בכל בעיראק תומכות וירדן
 מול הערבי העולם חומת את בה אות

 גבן מאחורי והנה, הקנאיים. האיראנים
 ישראל, עם יחד ארצות־הברית, סיפקה

ערבים. בו להרוג כדי לאיראנים נשק

הערבית. דעת־הקהל את זיעזע זה
ב דחוף צורך מרגישה וושינגטון

מע את מחדש שיחזק כלשהו, מחווה
ביו הזולה הצורה הערבי. בעולם מדה

 הערבים של בדרישתם לתמוך היא תר
שב גם מה בינלאומית. ועידה לכינוס

ממשי. דבר שום מזה ייצא שלא רור
לפ כדי למצריים חשובה זו דרישה

 כדי לירדן וחשובה אש״ף, את ייס
 פלסטינית. תמיכה לקבל לה לאפשר

ועיראק. סוריה על גם מקובלת היא
 חשובה סיבה יש אך צולע. ברווז

יותר. עוד
 של לשילטונו שנתיים כמעט נותרו

הת פרשת־איראן בגלל רגן. הנשיא
מנב הכל מכרעת. בצורה מעמדו ערער

 רגן יהיה הקרובות בשנתיים כי אים
 חסר־השפעה, נשיא — צולע״ ״ברווז
•ה1 על רצונו את לכפות יוכל שלא

כלשהי. מדיניות לנהל או קונגרס
 מבקשים זה, ברושם להילחם כדי

 הוא הנשיא כי להוכיח אנשי־הנשיא
 זקוקים הם ויוזם. פעיל רענן, צעיר,

ראוו שתהיה כלשהי, גדולה ליוזמה
 אם גם פופולארית, וגם ומרשימה תנית
מתוכן. ריקה תהיה

ביותר הטובה ההצגה כי להם נדמה
)9 בעמוד (המשך

ס פ ש מי

 מישפנד־ מעץ יהווה דמיאניוק ג׳ון של מישסטו כי שציפה מי
קשה. השבוע התאכזב שני, אייכמן

 השואה אחרי שנים 15 היסטורי. מאורע היה מישסט־אייכמן
 דור קרובים. עדיין היו הם אך המאורעות, מן מתאים מרחק נוצר .

 כל את הראשונה, בסעם לשמוע, מוכן היה ישראלים של שלם
השואה. על האמת

 הנסיבות במכונת־ההשמדה, עצמו אייכמן אדולף של מעמדו
 לכך גרמו אלה כל — עצמו המישסט של הייחוד לכידתו, של

הנכונה. ובצורה הנכץ ברגע בדיוק בא שהמישסט
 מודע הוא חדש. דור גדל בישראל שנים. 25מ־ יותר עברו מאז
 סיפור־הזוועה״ כל את לשמוע חשק שום לו אין אך לשואה. מאוד

מחדש.
 לעמוד הצריכה הדרמאתית, כדמות נראה אינו דמיאניוק ג׳ץ

 — לאו אם האיום״, ״איוואן היה אם היסטורי. מישסט של במרכז
ועולמי. לאומי עניין לרתק מכדי מדי, עלובה מדי, קטנה דמות הוא

 הקטנים הברגים אחד — אולי — שהיה מי של לדין העמדתו
 שרידי־הסליטה ספקות. מעוררת שנים, 42 כעבור במכונת-המוות

מפוק והתוצאות עצומות הן בעיות-הזיהוי הזדקנו, או מתו כבר
 עצמם, את ולשאול להיאנח לישראלים גרם זה כל בהכרח. פקות
נחוץ?״ באמת זה ״האם בסתר: או בגלוי
 ושם פה לשמוע. וסירבו והטלוויזיה הרדיו מכשירי את סגרו הם

 ז־־ד- בפרשה גם פעל אשר המנגנון על בוטות הערות הושמעו גם
 שיטת-האילתור לפי הפוך, ועד מראש הדברים על לחשוב מבלי

המפורסמת. הישראלית
שנים. 30ב־ זמנו את איחר פשוט מישפט-דמיאניוק כי יתכן

 מוטב אייכמן. מישפט של קלוש הד הוא דרמאתית, מבחינה
ויחידי. ייחודי היסטורי כמאורע מישפט־אייכמן את להשאיר היה

 עלול הוא להיפן*, מאומה. זה מישפט יוסיף לא חינוכית, מבחינה
בלא־מודע. או במודע שלילית, לתגובה לגרום

בשו הטיפול כאלה. מישפטים של זמנם עבר רוחנית, מבחינה
 יגיע לא חדש מישפט שום אחרים. ולכלים אחרת לרמה עבר אה

־י* ״שואה״. לנצמן, קלוד של פירטו של הדרמאתית להשפעה
 הסופר האמן, של יומו בא חלף. המישפטן של יומו השואה, לגבי

והפילוסוף.
 לכוכב שהפך ,21 בן מהוקצעים, סים — בבוקר השני ביום נולד וכב ך*

 התיקשורת, על־ידי ביותר המבוקש בעל צעיר ג׳וניור. דמיאניוק ג׳ון
הנא־ של מישפטו תחילת את שסקרה נימו־ חדים, תווי־פנים זוהרת, הופעה

זח דמיאניוק ג־ון הבן
זש כסף על מעצבנים ניחושים


