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 מקיבוץ המזרחן כהן, אהרון של צילו
 באולם מחדש השבוע ירחף שער־העמקים,

 שניר, לקריאה שתובא בעת זה יהיה הכנסת.
 המדינה, בטחון חוק לתיקון הצעת־החוק

 מכנים שרבים כפי כהן״, אהרונצ׳יק ״חוק
אותו.

 מה לקרוא תוכל זה בגליון אחר במקום
 אגע כאן התיקון. הצעת על כהן של דעתו

 מילא בה זו, פרשה של האישיים בצדדים
מבוטל. לא תפקיד הזה העולם

 בן- דויד עבר. לכל נפוצו כבר הגיבורים
 ה־ ושר הממשלה ראש אז שהיד. גוריון,
 אי־ הסכמתו או השראתו ללא ואשר בטחון,
 כיום יושב כזו, מרקחת לרקוח היה אפשר

 ולדברי מפלגתי, רסיס בראש באופוזיציה,
 רבים תבשילים של מטעמם ״טועם כהן:

כהונתו.״ בימי שבישל
 איטר דאז, הבטחון שרותי על הממונה

 הש״ב ראש ואילו הסתלק, הוא גם הראל,
 אף מעורבים שהיו הבכיר, המשטרה וקצין

 בחברות עובדים תפקידם, את עזבו הם,
גדולות. מסחריות

ה באותם לעסוק ממשיך אחד אדם רק
ל מעל שקוע כהן אהרון אז. של עיסוקים

 סיים הוא וכתיבה. מחקר בעבודות ראש
 מעודכנת מהדורה מכין הכורדים, על ספר
 של הערבי העולם הגדולים ספריו שני של

 הערבי, העולם של מדיניות ותמורות ימינו
 והאיסלאם ערביסתיקה על הפרקים את חיבר

בע על מרצה החברה, למדעי לאנציקלופדיה
לחק הפקולטה במסגרת ופיתוח כלכלה יות

חו ובפני בסמינרים מרצה ברחובות, לאות
ב וכלה המפד״ל בצעירי החל מגוונים, גים

 השומר- תנועת של לשליחים סמינריונים
הצעיר.

ה בישראל, בתי־הסוהר על ספר חיבר הוא
 עצמו המחבר הגיע איך להסברה פרק כולל

״מ כהן: לדברי מתעכב, הספר אך לכלא.
 להניח אפשר ציבוריים־פוליטיים.״ שיקולים
 של תנועתיים לשיקולים גם היא שהכוונה

מפ״ם.

 בחוק, המוצע התיקון על הראיון כדי תוך
 להעולם כהן של יחסו אל השיחה התגלגלה

כלשונה: דעתו, הנה הזה.
ציו הבלתי הגישה על כמובן חולק ״אני

 ניהיליזם רואה אני בה הזה, העולם של נית
 בענייני אם — גישה שכל כיוון אידיאולוגי.
לתפ בנוגע אם מבוגרים, של אורח־חיים

אס בענייני ואפילו הצעיר, הדור של קידיו
 השקפת־ של תוצאה היא — ובידור תטיקה
 הבלתי־ ההשקפה על חולק שאני הרי עולם,

 נר המשמשת והבלתי־סוציאליסטית ציונית
לעיתון.

 אינו לו, קוראים שאתם כפי הקל, ״החלק
להת יכולים שהייתם וסבורני טעמי, לפי

 רק כי טוענים אתם אם אבל בלעדיו. קיים
 — להתקיים העיתון יכול זה לחלק הודות
מח אני שאותו הפוליטי, חלקו את ולקיים

ב עוד השתמשתם שלא תמהני — שיב
 תצטרך ואל בשוק נבלה פשוט חז״ל: מאמר

לבריות.״
★ ★ ★

אבל להסתפק, אהרונצ׳יק היה יכול בזה

 ולהעמיקה: היריעה את להרחיב בחר הוא
סבו בעניין. קורא אני הפוליטי החלק ״את
 דווקא חשוב תפקיד ממלא זה חלק כי רני

ל חשובה כזאת פוליטית שהסברה בחוגים
 לשמש ראשונים מועמדים הם כי גביהם,

 ריאק־ חברתיות ולהשקפות לשוביניזם טרף
 תפקיד גם העיתון ממלא לדידי ציוניות.

 אינו אחר עיתון ששום חיוני, ,סניטארי׳
עצמו. על לקבלו מוכן

 הפוסלים אלה עם חלקי אין מקום, ״מכל
מע־ מנהל הוא כאשר מעיקרו. העיתון את

כהן אהרון
 היסודית ועמדתו חיוניים, בעניינים רכות

מא אני — לעמדתי קרובה מערכות באותן
ב מישהו פסילת נגד אני הצלחה. לו חל

 הולך ובעצמי הציבוריים, החיים מערכות
הש את בה להביע מוזמן שאני במה לכל

 ענייני, ופוליטי רעיוני ויכוח בעד אני קפתי.
 בשאלות־ שעמדתם החוגים כל ליכוד ובעד

לזו.״ זו קרובות או זהות, המדיניות היסוד

★ ★ ★

 האישית ״הערכתי אישית: נימה ולבסוף
 זה ששבועון בתפקיד מקורה הזה להעולם

 למעשה הוא שלי. משפטי בפרשת מילא
 היו בו קשר — קשר־השתיקה את אז שבר

 חשוב לדעתי בציבור. ושונים רבים שותפים
 קשר־שתיקה אין שלגביו כזה, עיתון שקיים

מחייב. — זה מסוג בעניינים —
מ המסך את להרים היה שניתן ״במידה

 את להבין לציבור ולתת זה, משפט על
ש לציין הוא הדין מן בו, התרחש אשר

רא ממדרגה תפקיד בזה מילא הזה העולם
 ברורה, עמדה תפס הראשון הרגע מן שונה.

 היה כי הוכח ולימים פחד, ולא גימגם לא
ה עניין את שירת במאבקו יסוד. לעמדתו

במדינה.׳ וזכויות־האזרח דמוקרטיה

ר כי זתז
 בוועידת החוץ שר נאם השבוע דויד. מגן קו נגד אכן אכא •

 לחציצה הממשלה התנגדות על והודיע בניו־יורק, המאוחדת היהודית המגבית
דומה תוכנית הציעו ארצות־הברית ששלטונות אחרי גדר. ולהקמת הגבול על
הביע ),1527 הזה (העולם ובעתון בכנסת הזה העולם עורך על־ידי שפורטה לזו
שבוע,ה בכנסת הממשלה ראש לדברי מילולי בניגוד וזאת מוחלטת, שלילה אבן
 ובוחן זו באפשרות דן צה״ל כי אבנרי, אורי חבר־חכנסת אל בפנות אמר, בהם

לגופה. אותה
חלק פירסום עם השבוע, רפ״י. של הבחירות לקרן הלוי תרומת •

רישמי אישור ניתן הכנסת, של הכספים לוועדת שהוגשו סומרפין, פרשת ממיסמכי
כך על הראשונה הידיעה הלוי. מאיר על־ידי לרפ״י, ל״י 5000 של סכום הענקת על

 רפ״י: מזכירות תגובת פורסמה אחדים ימים וכעבור ),1526( הזה בהעולם פורסמה
המפלגה. מעסקני אחד באמצעות התקבל הכסף
לשם בן־גוריון. דויד שד חתנו לשם, דויד של משפטו החל •

 במשרד בכיר לפקיד שוחד במתן אופלטקה דויד שותפו על־ידי בשעתו הואשם
 כי אז כבר צפה העניין, את לראשונה שגילה ),1506 הזה (העולם הבטחון

יגישו זאת לעומת וכי במשפט, יועלו לא שוחד מתן בדבר אופלטקה האשמות
כזאת. תביעה הוגשה השבוע מס. העלמת על תביעה מס־הכנסה שלטונות

1528 הזה העולם2


