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להתייצב!״ לי כשאומרים

 ופתאום אלמוני, שם שבועיים לפני עד - כרכגי נלי
 במיפלגת״העבודה, דיין יעל לתבוסת הסיבה היא״היא

שם והיא ם ה איי מ ת על ה דו ד מו ת ת מ רו ח מיפלגה. א ב
 ואשה. ערביה - כפולה מישבצת על ״יושבת" ברכבי

 מישנצת זאת לכנות שניתן כך נוצריה, גם היא זה על נוסף
משולשת.
ה בכנסת המיפלגה מטעם התורן״ ״הערבי את שאלתי

 לקראת כרכבי, על לדעתו דראושה, אל״והאב עבד גג,
 דראושה, במיפלגת־העבודה. העשיריות יום הרביעי, היום

מח שפע לא עצמאית, רשימה ושהקים מהמיפלגה שפרש
מאות:
 למערך אחד קול אפילו להביא שיכולה מועמדת לא זאת אה,
 באחד הרשימה את לקשט רצו אשה. מצאו סתם הערבי. במיגזר

 פעילה צייתנית, נעימה, נחמדה, אשה לקחו האחרונים. המקומות
 היא הפוליטי. מהתחום ומוכרת פעילה אשה לקחת במקום בנעם״ת,

 הציבור האינתיפאדה, בעידן ערביה. גם נוצריה, גם אשה, גם הכל:
 הציבור, בקרב מעורה לא היא בה. לבחור מכדי מדי מפוכח הערבי

 שאבד הישן מהדגם הסתדרותית, פקידה היא אותה. מכירים לא
הכלח. עליו
שמ־ חש אתה ממיפלגת-העבודה, פרשת מאז •

בחירות
הערבי? הציבור בקרב רגליך את לדחוק נסים

 מטעם רק ולא הערבי. הקול על ביותר חזקה התמודדות ישנה
מיפלגת־העכודה.

 של קולות להעביר שתצליח מעריך אכן אתה •
החדשה? למיפלגתך ממיפלגת־העבודה זה ציבור

 ההתמרמרות גם אלא האינתיפאדה, רק לא זה טוב. יהיה כן,
 דימוי אצלנו להם נוצר מבטיחים. ולא שמקיימים מהשרים הגוברת

כאיש־ פרס שימעון את ברצינות לוקחים גם אצלנו שקרנים. של
ברק) (דפנה טוב. שיהיה כך שלום.
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מת המישפטיות אמות־המידח של ההתרופפות ״מעגל
 זוכה בשטחים, חמודה עבירה שעבר מתנחל, כאשר רחב

 במדינת-יש- אזרחי בבית-מישפט להפליא סלחני ליחס
 כתב פנימה,״ לתוכנו וחודר ומתפשט הולך והנגע ראל.

 הכותרת את שנשא במאמר לפיד, יוסף(״מומי״) העיתונאי
״ריסוס״.
 יוסף לממשלה, המישפטי היועץ החלטת את תקף לפיד

 קינן עמוס העיתונאי את לדין להעמיד שהחליט על חריש,
 החלטת על ביקורת מתח קינן בית־המישפט". ״זילות על

 פלסטיני צעיר שהרג מתנחל, שדן שטרוזמן, אורי השופט
עגודות־חוץ. חודשי לשישה בן־נג,

אומ ויש - לימין הפוליטיות בדיעותיו המשתייך לפיד
קינן. של להגנתו יצא - הקיצוני לימין רים:
הש המתמשך שהכיבוש בעובדה מכיר אתה •
היש מערכת-המישפט על גם דבר של בסופו פיע

ראלית?
 קינן. של המיקרה לפני שנים הרבה זה בנושא למערכה יצאתי

 דווקא בשכם. במאפייה הילדה כשנהרגה הנושא על כתבתי כבר
 כל כן, לא שאם טוהר־הנשק, על לשמור חייבים הלאומיים החוגים
לטימיון. יירד הלאומי הטיעון
 שהגיבו הלאומי״ ב״מחנה המעטים אחד אתה •

הזו. בצורה

דיעות
כמוני. מגיבים הלאומי״ ב״מחנה רציניים אנשים

 ב״מחנה רציניים אנשים הרבה שאין אומר זה •
הלאומי״?

 ב״מחנה המטורפים אחרי תמיד רץ השמאל שמחנה אומר זה
השפויים. אחרי ולא הלאומי״,

ע דו מ השופט החלטת על שלך הביקורת •ו
שטרוזמן?
 אומד לא זה אבל נכבש, ויש כובש יש פנים. להעמיד אי־אפשר

עין־דזר) (יזם• כרצונו. בשטח לעשות יכול שמתנחל

 למיש־ פרופסורים בידי חתומה עצומה פורסמה השבוע
 שתי הפעלת על המוחה בארץ, האוניברסיטות מכל פטים

 בשטחים ולערבים ליהודים שונות וצדק מישפט מערכות
 הוועד בראש העומד רייכמן, אוריאל הפרופ׳ הכבושים.

■ החותמים. עם נמנה אינו חוקה, קבלת למען הציבורי
״ עצומת-הפרופסוריס? על חתמת לא מדוע •

 הפקולטה של בטכס־הסיום הנושא על דעתי את הבעתי אני
מת לא אני תל־אביב. באוניברסיטת השבוע שנערך למישפטים,

להתייצב. לי כשאומרים רק ייצב
השני. את האחד סותר לא זה •

 הספציפית העצומה לגבי אבל בעצומה, לאמור מתנגד אינני
״ לחתום. לנכון מצאתי לא הזו

מדוע? •
העצומה. התארגנה שבה הדיר לגבי הסתייגויות לי היו
 למדינת־יש־ החוקה שנושא חושב עדיין אתה •
זו? בתקופה הבוער הנושא הוא ראל
 לעגן חייבים במדינה. שקורה מה לבין היעדר־חוקה בין קשר יש

נוקשה. במיסמך הבסיסית מערכת־הערכים את

מישפט
מנד בחוקים והולך הגדל השימוש בעניין מה •

היום? טוריים
בעיניי. פסולה מינהליים מעצרים הפעלת חוקים. אילו תלוי

בית• זילות על קינן עמום נגד התביעה לגבי ומה •
> המישפט?

 נזהר הייתי שופטים. החלטות על ציבורי ויכוח שיהיה ראוי
 על בתביעה השימוש באמצעות חופש־הביטוי את להצר מאוד
עין־דור) (יוסי בית־המישפט. זילות
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