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קופי. אייריש מתכוני שי-ספרון
 במעדניות שלום, בכל-בו להשיג

 המובחרים. הקפה ובבתי
03*476149 מ7ב תמוז יבואנים:

שמיר שר־החוץ
הוא מה

במדינה
 )27 מעמוד (המשך
 עוד חמור המוסרי הנזק אך חמור•
יותר.

 המפרסם אמון, של בתפקיד אדם
 באמון. מועל המדינה, סודות את

 כלל, בדרך פועל, אינו המדליף
 מתוך אלא למדינה, דאגה מתוך
 ה־ את מוכר הוא לעצמו. דאגה

ה פרטית. תועלת תמורת ״סקופ״
 בכיר פקיד או שר :המקובל סידור
 סודי, חומר מסויים לכתב מספק

 את לשבח הכתב דואג ובתמורה
הזדמנות. בכל אותו ולרומם האיש

תפ מילוי תוך פועל העיתונאי
 את לציבור להביא עליו : קידו
 להשיג. יכול שהוא המידע מירב

 לתפקידו. בניגוד פועל המדליף אך
 הוא המדינה, סודות את במוכרו

 רכוש את המוכר גנב, לכל דומה
הזולת.

 מכת־ההדלפות מהווה כך משום
 הנורמות להתרופפות נוסף סימן

 אין הישראלית. בחברה המוסריות
 אם דווקא, לממשלה מוגבלת היא
 פחות לא ביותר. בולטת היא שם כי

 בן־ של המיברק מפרשת חמורה
 של הפגישה פרשת היא אלישר
האופוזיציה. איש פרס, שימעון
 שים־ ביקש ועידת־טאיף, ערב

 מארוקו, מלך עם להיפגש פרס עון
 ידע המלך אם ברור לא .2ה־ חסן
נכו על מראש רמז ואם כך, על

 פנים, כל על כזאת. לפגישה נותו
והפגי בצרפת, לניצה הגיע פרם
 מיהר המלך לפועל. יצאה לא שה

 היה שלא יתכן המוסלמית. לוועידה
 מצע את קרא כי יתכן זמן, לו

 על- עתה (המופץ מיפלגת־העבודה
 שאין והחליט בעולם) אש״ף ידי
לדיון. בסיס זה

הפגי דבר פורסם היום למחרת
 של חוגים על־ידי המתוכננת שה

מב בתל-אביב. מיפלגת־העבודה
 פירסום זה היה חסן, המלך חינת
 מעמדו תחת לחתור שבא זדוני,

 את הכחיש הוא בוועידת-טאיף.
בזעם• העניין
 הממשלה ענייני יתנהלו כך אם

מב שונה תהיה לא היא הבאה,
הנוכחית. הממשלה מן זו חינה

י י ו פ  גינה השבוע מצפין. י
 הדלפת את בחריפות שמיר יצחק

 המצפון״ ״יסורי על דיבר המיברק,
 על איים האלמוני, המדליף של

ה את שפירסמו כלי־התיקשורת
 שמוסד- קבע לא הוא אך הדלפות.
הפרשה. את יחקור הביטחון
 מנהלים המובחרים שבה כארץ,

 המובחרים אין מדיניות־החוץ, את
המובחרים. את חוקרים

ץ בג׳
גבוה מתח

 האם :השבוע שאלת
 מבין מודעי השר
 הרומז באשר רמזים,

? בית־המישפם הוא
איש. היה — איש שאין במקום
 לממשלה .שכל אין שבו במקום

בעל־שכל. אתה היה —
 העליון בית־המישפט כי נדמה

 פי על פועל מדינת־ישראל של
 המזכירה בהחלטה השבוע, זה. כלל
 דוגמה נתן הוא שלמה, מישפט את
שה אחרי — מדינית תבונה של

ההפוכה. הדוגמה את נתנה ממשלה
הירו החשמל חברת :הנושא

ה המעסיק (המיזרחית), שלמית
המערבית. בגדה ביותר גדול

 מודעי יצחק ״ערכי״. השמל
 שעליה החברה, את להפקיע החליט
ובירו בגדה הערבי הציבור גאוות
 הכלכליות הסיבות המיזרחית. שלים
 לא הקיים המצב קלושות. :לכך
 לא למדינה, לא — לאיש הזיק

 ול- למתנחלים לא אף לצרכנים,
 לחשמל המזדקקים מחנות־צה״ל׳

״הערבי׳/
 שרד המתנחלים, לחץ תחת אבל
 ברגשותיהם פגע האוייב חשמל

ל מודעי יצחק החליט הלאומיים,
בזיכיון מפוקפק בסעיף השתמש

 המנדאט לממשלת שהתיר המקורי,
 להפקיע ירח) ממשלת (וליורשתו,

 טענה ממשלת־ישראל החברה. את
הנוכחית. הממשלה־היורשת שהיא
 בבית- הקרב נטוש היה כך על

בניצ בטוח היה מודעי המישפט.
 של גדולים כוחות הכין חונו,

 ועובדי הגבול מישמר מישטרה,
ל התוכנית: הישראלית. החברה
 החברה מיתקני כל על השתלט

ה במיבצע־בזק. הירושלמית
 כולה ובגדה ידועה, היתד. תוכנית

גבוה. מתח שרר
 מן איש כי מודעי הבטיח אמנם

 אך יפוטר, לא הערביים העובדים
 למאבק יהפוך הקרב כי ברור היה

יסר הערביים הפועלים וכי לאומי,
 המופקעת. החברה למען לעבוד בו

המית על בכוח שיגנו חשש היה
 הפרשה היתר. כך, קרה אילו קנים•

 את מגייסת עולמי, הד מעוררת
 החשמל סביב כולו הערבי העולם

הקדוש. הירושלמי
 איש"לא תפיסה. לקשי־ רמז

 ריצת-האמוק את לעצור היה יכול־
 בית־ מילבד ושות/ מודעי של

 ועשה אומץ אזר זה מוסד המישפט.
פו לעניין נכנס שהוא בידעו כן,

מובהק. ליטי
 תיחכום. של שיא היה הפיתרון

יכו הממשלה :בית״המישפט קבע
בירו החברה את להפקיע לה

 כחוק סופחה שהעיר מאחר שלים׳
 לעשות יכולה היא אין למדינה.

 הבלתי- המוחזקים בשטחים כן
 מישטר קיים שם כי מסופחים,

 אסור, כזה במישטר זמני. צבאי
 לחולל הבינלאומית, האמנה פי על

 במישרין קשורים שאינם שינויים
 ב־ אשר המילחמה, המשך בניהול

 עיקרון השטחים. נכבשו מיסגרתה
 ״עיקרון בכינוי שזכה זה, מישפטי

ה פסק־הדין ביגלל אילון־מורה״
כאן. גם הוחל מפורסם,

 של הרגליים את להפקיע איך
 מבלי בירושלים, התקועות החברה,
 החובקות זרועותיה, את להפקיע

 שבית- ספק אין ? הגדה את
 לממשלה לרמוז ביקש המישפט

 להבהיר וכדי כולו. מהעניין לחדול
 הוסיף לקשי־תפיסה, הרמז את

השר .אם : הערה בית־המישפט
 הירושלמי החלק את להפקיע ירצה

 לתת עליו הירושלמית, החברה של
 שוב לפנות נוספת שהות לבעלים

לבית־המישפט.
מסו מודעי האם :השבוע שאלת

ן רמזים להבין גל

? יגלה

מדיניזוז
007קולונ בעיקבווז

 מגחס ,מובן במה
 עבור ם7ש7 בגין

? לארצות־הברית ברטיס
 לגלות יצא קולומבוס כריסטופר

 חדשה. יבשת וגילה איי״הודו, את
לג כדי לאמריקה יצא שמיר יצחק

 מנד של האמיתית המדיניות את לות
יגלה. מה יודע אינו איש שלת־רגן.

 יגלה לא הוא בטוח: אחד דבר
 ימי־הבחירות, של רגן רונאלד את

 בכנופיה אש״ף את שהגדיר האיש
 לישראל ושהתחנף טרוריסטים של

 ג׳י־ יריבו, את אף שביישה בצורה
קארטר. מי

לכך עבה רמז מדי. דק רמז
שעבר. בשבוע ניתן

 אמר מערכת־ד,בחירות במהלך
ב הישראלית ההתנחלות כי רגן

 בלתי- אינה הכבושים שטחים
כני אחרי כך על חזר הוא חוקית.

 מסויי- בצורה אך הלבן, לבית סתו
 בלתי- אינה אמנם ההתנחלות גת:

 אינה גם אך הפעם, אמר חוקית,
נבונה.

 רמזים מבינים אין בירושלים
 חוזר רגן כי היה הרושם דקים.

 בלתי- אינה ההתנחלות כי ומצהיר,
 לתנופת־הת־ היתר ושזהו חוקית,
 שיטחי־ הופקעו מייד גדולה. נחלות
וה הגדה רחבי בכל גדולים אדמה

רצועה.
 ירושלים. את הפתיעה התגובה

 על בדיווחים מלאו אמריקה עיתוני
המתוכ ההתנחלויות ועל ההפקעות

 ואמריקאים הערבים דוברי ננות.
 בעיקבות בא הדבר כי הצהירו,
האמ כן על וכי רגן, של הצהרתו
הישרא במזימות אשמים ריקאים

החדשות. ליות
 חסרת- כימעט הודעה :התוצאות

ה מישרד־החוץ דובר של תקדים
ב ההפקעות, את שגינה אמריקאי,

 רונאלד את המפורש בשמם הזכירו
ש כמי הייג, אלכסנדר ואת רגן

המעשה. את מגנים
ממ כי נראה לפרס. מהבים

 של דעתו את קיבלה רגן שלת
 מה עוד אין כי אל־סאדאת, אנוור

 כמו הנוכחית. הממשלה מן לצפות
 לשימעון רגן גם ממחין סאדאת,

פרס.
ממשלת־בגין. את מרגיז הדבר

 מן לדרוש השבוע תבע בורג יוסף
 המשא־וה־ המשך את האמריקאים

 ש־ מכיוון האוטונומיה. על .מתן
 הזדמנות משמש זה משא־ומתן

כ עצמו, בורג של שמו להאדרת
 אישי עניין לו יש הצוות, ראש
 שרון, אריק לגבי הדין הוא בכך.

 עצמו את להבליט הוא אף המבקש
זה. במשא־ומתן
 סאדאת, על־ידי ניתנה התשובה
 קרייס־ ברונו עם השבוע בשיחותיו

 הבחירות אחרי עד לחכות יש :קי
 הסוציאל־דמוק־ קרייסקי בישראל.

בישר לעמיתיו לעזור רוצה ראט
לדב בניגוד לשילטון. לחזור אל
 מעדיף כאילו רבין, יצחק של ריו

 בגין את עצמו) רבין (כמו סאדאת
 שבגין סאדאת שוכנע פרס, פני על

דבר. לתת יכול אינו
ל רבות תיקוות אין זה במצב

 לאמריקה, נסע הוא שמיר. יצחק
 את יכיר דיברי־נימוסין, יחליף שם

 נאט״ו מפקד שהייג, מכיוון הייג.
היח בהידוק רוצה הקרוב, בעבר

 ומכיוון .ואירופה, אמריקה בין סים
 ב־ אש״ף בשיתוף רוצה שאירופה

לש קשה יד,יד, — מהלכי־השלום
ה היוזמה כי הייג את לשכנע מיר

פסולה. היא אירופית
ה המטרה לבחירות. אירוע
 לבגין להשיג שמיר: של משוערת

 של באורחו לארצות־הברית, הזמנה
 למערכת־ד,בחירות כתרומה רגן,
 הידיעה אותו מדרבנת הליכוד. של
 אירוע לעצמו מארגן פרס כי

האינטר ראשי של ביקור :הפוך
 בירושלים, הסוציאליסטי נציונל

 עריכת לשם ממש, הבחירות ערב
 את הזכיר כבר הוא כנס־תמיכה.

 כאשר נבוך שישתתפו, האישים
הכ קרייסקי ובדונו שמידט הלמוט
בואם. את חישו

 הסתם, מן ישאלו, האמריקאים
 עבור לשלם בגין מוכן מחיר איזה

ויתו של במטבע לאמריקה, כרטיס
ש טובה, שאלה זוהי מדיניים. רים

הצי את גם תעניין עליה התשובה
הישראלי. בור

ם י ט עז שי
ת ב צ ר, שיו* בין

 החזית מכייסי בין
— השב״ב וסוב;י
 ערבי להיות קשה

בוזרמגיה בישראל
 קשה בישראל. ערבי להיות קשה

מ ערבי סטודנט להיות יותר עוד
בחו״ל. ישראל

 באופן מהווה כזה סטודנט כל
ה לאירגוני־הפדאיון, יעד טיבעי

 כזה סטודנט וכל לגייסו. מבקשים
 של חשדם את אוטומטית מעורר

הישראליים. מוסדות־הביטחון
 סטודנטים חוששים כך משום

בכנ להופיע איש, עם לדבר אלה
ישר עם להתרועע פוליטיים, סים

נתו הם כאחד. ערבים ועם אלים
חו מתמיד, פסיכולוגי בלחץ נים

 דורכים שהם ברגע להיעצר ששים
 דו״ח־ בעיקבות הארץ. אדמת על

 רבים מאמינים המפורסם, קניג
 ממשלת־ישר־ של מטרתה כי מהם

 ב־ לימודיהם את למנוע היא אל
לישראל. שיבתם את או חו״ל,

 נידון השבוע בכלא• ירידה
 נביל הסטודנט מאסר לשנתיים

 העתיקה, עכו תושב ),24( ואגיד,
 נאשם הוא מדריך־תיירים. של בנו
ה לחזית בגרמניה שהתגייס בכך

פלסטין. לשיחרור עממית
סע עוררה כבר נביל של פרשתו

 הסטודנטים הברלינאי. בטכניון רה
 שלחו להגנתו, התגייסו הגרמנים

 מצבו מה לברר מישפטית נציגה
בארץ.
 נשואיו לחגיגת ארצה בא נביל

 הגר־ ידידתו בליוויית אחיו, של
הצ עם יחד נעצר, בבואו מניה.
 בית־הכלא. באותו ששוכנה עירה,
בהתגיי הודה כי טען מכן לאחר
 גופניים לחצים ביגלל לחזית סותו

 כי שידע מפני ובעיקר ונפשיים,
 הורה,. כאשר ביגללו. סובלת ידידתו

וגורשה. שוחררה היא
 מע־ ביצע נביל כי טען לא איש

)32 בעמוד (המשך
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