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 של חופשה ביקש אסיר־השלום, נתן, אייבי
 בהלוויית להשתתף כדי מהכלא, שעתיים

 הגדירו בישראל ששרים בן־אמוץ, דן ידידו,
לאומית. חשיבות בעלת כאישיות אותו

 שהסירוב ספק אין סירב. בתי־הסוהר שרות
 מהפחד אלא בנתן, להתעלל מרצון נבע לא

 על צפוייה שהיתה הימנית ההתקפה מפני
 פחד השרות הבקשה. אושרה אילו השרות

הימנית״. מפני,,המאפיה
 ״המאפיה מפני הפחד מן עתה גדול זה פחד

 החליט עצמו יום באותו ולראייה: השמאלית״.
 את לדחות מרדכי, איציק פיקוד־המרכז, אלוף

 אילן חייל־המילואים של עונש־המאסר ביצוע
הור הוא פלסטינים. שני קר בדם שהרג ערב,

לשנ ונידון ברשלנות״ ב״גרימת־מוות שע
בפועל. מאסר תיים

 חופשה ניתנה בדין, שהורשע זה, לנאשם
 עירעורו. שיתברר עד בזמן, בלתי־מוגבלת

שעתיים. של חופשה אף ניתנה לא לאייבי
 שני הריגת סביר. זה 1989 של בישראל
 שלום על שיחה כנגד שקולה אינה פלסטינים

פלסטיני. מנהיג עם

נשעים
הפשע ״בוא

הם הפזשעים כאשר הם משתפי־הפשלה1
הפשע את מביאים

לתל־אביב. גם
 ד1עמ בתל־אביב־יפו(ראה השיבעה רצח

 הוא העיקרי שהחשוד מכיוון לזעזוע. גרם )40
 הדבר היה עשוי הכבושים, השטחים תושב

היו אלמלא לאומני, כמעשה־טרור להתקבל

הכרי הפעם הם. אף ערבים הנרצחים מן חלק
 חשד כל אין כי חריג, באופן המישטרה, זה

לאומני". ל״רקע
 מפני עצמה על להגן ביקשה המישטרה

 להגביל רוצה שהיא בטענה אפשרית ביקורת
 והרצועה הגדה מן עבריינים של כניסתם את

 שרות־הביט־ הנרמזת: הטענה ישראל. לשטח
זאת. המונע הוא חון־הכללי
מדוע?

 אור הראשונה בפעם מטילה פרשת־הרצח
הכבו בשטחים אדם לכל הידועה עובדה על

 להילחם כדי בישראל: ידועה שאינה אף שים,
ב רבה במידה השב״ב נעזר באינתיפאדה,

 וברועי־זו־ בסוחרי־סמים פליליים, פושעים
למל להפוך קושי אין זה מסוג לאנשים נות.

 לעסוק היתר תמורת בעמם, ולבוגדים שינים
באין־מפריע. בפשעיהם
 כל חשוד וברמאללה בעזה הציבור בעיני

 של הפעילות השב״ב. של כמודיע סוחר־סמים
נוב אינה סוחרי-הסמים נגד ״רעולי־הפנים״

 בעיקר אלא מוסריים־דתיים, ממניעים רק עת
זו. מעובדה
 זעם מפני אלה ״משת״פים" על להגן כדי

מגו להם לסדר השב״ב נאלץ האינתיפאדה,
 הם שאלה מכיוון בשטח־ישראל. בטוחים רים

במלאכתם ממשיכים הם מיקצועיים, פושעים

מושכ-הכנסת פתיחת עם מפהק שמיר
אחיד בקצב באצבע תיפוף

 לייבוא־ מתנגדת המישטרה רבתי. בתל־אביב
 ״נימוקי• מפני לעמוד יכולה אינה אך הפשע,

זה. מסוג ביטחון״

הממשלה
 בלתי־פוסר׳

בעליל
 אך בממשלה תומך ,,אני ן
 יכול זה - בה״ מאמין אינני 1
בישראל. רק לקרות |

 בממשלה נמצאת גדולה מיפלגה כאשר
 לה רק לא בעייה. יש אותה, מתעבת שהיא

לדמוקרטיה. גם אלא עצמה,
 שלטת, מיפלגה יש תקינה בדמוקרטיה

 ומיפלגת־ דרכה, פי על המדינה את המנהלת
 והמנסה חלופית לדרך המטיפה אופוזיציה,

 להכריע יכול הציבור הממשלה. את להפיל
יותר). השתיים(או בין

 בישראל, האחרונות בשנים שקם במישטר
נמ למדיניות״הממשלה המתנגדת המיפלגה

להכ יכול אינו הציבור עצמה. בממשלה צאת
מנוטרל. הציבור ריע.

 לידי בא המצב בשרותים. הצבעה
מגי קטנות מיפלגות־אופוזיציה כאשר ביטוי
בממשלה. אי־אמון להביע הצעות שות

הנמ גדולה, מיפלגה לעשות צריכה מה
 אי־ה־ הצעות עם המסכימה אך בממשלה צאת

אמון?
 יכול אינו כלל כזה מצב תקין, במישטר

לגמרי. רגיל מצב זהו בישראל אך להיווצר.
 נגד להצביע כזאת מיפלגה יכולה האם

 יתכן, לא הדבר בה? חברה שהיא הממשלה
הד בפירוש. זאת אוסר שהחוק מפני רק ולא
 שהמיפלגה מפני בעליל, בלתי־סביר הוא בר

שא לממשלה מאמינה לא אני אומרת: כאילו
למע באחריות נושאת ושאני בה, חברה ני

לדע המביאה, לממשלה יד נותנת אני שיה.
המדינה. על אסון תי,

 נמנעת המיפלגה כאשר שונה המצב האם
ושו משתתפת״ ״אינה כאשר או מהצבעה,

ההצבעה? בעת לשרותים חבריה את לחת
 מביע ״אינני אומר: שנמנע מי לא. בהחלט

 אם בה." מאמין שאינני מפני בממשלה, אמון
 מהנ־ נהנה בממשלה, כזה איש נמצא איך כן,

 לו שאין למעשים באחריות ונושא אותיה
בהם? אמון

שמא מי בעליל. בלתי־מוסרית גישה זוהי
 את לעשות חייב למדינה רעה שהממשלה מין

לנפילתה. להביא כדי הכל
 בםבך מיפלגת־העבודה התלבטה השבוע

להח שלא והחליטה ידיים הרימה לבסוף הזה.
יעשה. כאוות־נפשו איש ליט:

בלתי־מוסרית. הכרעה זוהי גם

הכנסת
 החורף שות

התחילה
 יכריז שמיר אם ״גם ^
אמריקה. עד מידחמה 1
יפרוש!״ דא המערך |

₪ סער-סרצ׳נסקי גירעון
 חברי־הכנסת של ומתמשך ארוך בפיהוק

 למישכן־הכנ־ השני ביום שנקלע מי כל ושל
הכנסת. של מושב־החורף נפתח סת,

 חב־ הגיעו פגרה של חודשים ארבעה אחרי
 אלי- ששים ניראו לא והם למישכן, רי־הכנסת

לא. לגמרי קרב.
 להגיע אף טרחו לא מחברי־הבית כשליש

 נשיא־המ־ בנוכחות החגיגי למושב־הפתיחה
יו רבה בדלילות אף הופיעה הממשלה דינה.

 דן לוי, דויד שרון, אריאל רבין, יצחק תר:
הגיעו. לא אחרים ורבים מרידור

 אולי של בימים המושב נפתח שבו הנושא
 ארצות־הב־ ועם בקואליציה מדיני משבר ערב
לטובה. הבאה העברית, הלשון שנת היה רית

 התלונן שילנסקי רב הכנסת יושב־ראש
 ריפד־ חברי־הכנסת אבל הלעז, השתלטות על
 זה ביניהם. ופיטפטו בניירותיהם ועילעלו פו

 עצמה שהכנסת גם מה אותם. עניין לא כלל
קלוקלת. עברית של לאומי מוקד היא

בק שולחנו, על באצבעו תופף שמיר יצחק
 שיממונו. רב מה להבחין בנקל ניתן אחיד. צב

תוק הערבית לשפה שגם הציע טובי תופיק
למ ראש־הממשלה את לחייב ודרש שנה, דש
 הסבירה כהן גאולה לבית. מדינית הודעה סור

 והמילה ״שלום״ שהמילה לחברי־הכנסת
רו אמנון השורש. מאותו גזורות ״שלמות"

 מושב פותחים לא ״ככה התמרמר: בינשטיין ׳
 ש־ הוא אף ודרש הכבוד,״ כל עם כנסת, של

 אבל מדינית. הודעה ימסור ראש־הממשלה
מראש. מכור היה המישחק

 למערך הליכוד בין המדינית למחלוקת גם
רו מופרזת. חשיבות חברי־הכנסת ייחסו לא
 מיפל־ של חברי־הכנסת ובכללם ככולם, בם

 שאין למיקרופונים, שלא ניבאו, גת־העבודה,
 מממשלת־האחדות. יפרוש שהמערך סיכוי

 מילחמה על בוושינגטון יכריז שמיר אם ״גם
 מיפלגת־העבודה תפרוש לא בארצות־הברית,

 וכש־ מחברי־המערך. אחד גיחך מהממשלה,"
תי ממשלת־האחדות שחגיגת היא התחושה

 במעמדה שהפיחות כמי הכנסת נראית משך
 ממשלות־האחדות, בעידן מואץ. בקצב יימשך
 הפרלמנטרי הרוב שנים, חמש כבר הנמשך

 הופכת והכנסת תמיד מובטח הממשלה של
 אמיתית השפעה כל משולל למוסד־נאומים

הפוליטית. המציאות על
התחילה. שנת־החורף טוי חופש הבי
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