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 ובשטחים במדינת־ישראל זכויות־האדם של
כלי־התיק־ כל אם גם על־ידה. הכבושים

 יד יעשו והמודפסים האלקטרוניים שורת
ואפ — קשר־השתקה ליצור כדי אחת

 העולם ישבור — עדייו רחוקה זו שרות
הקשר. את הזה

 לגילוי מוגבל עיתון של תפקידו אולם
 אחרים מוסדות דרושים ולפירסומו. המידע

ציבו תנועה לגבש קול־מחאה, להרים כדי
 חיינו של ערכי־היסוד על לשמור כדי רית

הלאומיים.
שונים, מיפלגתיים מוסדות זאת עושים

 שלכל אלא אחרים. ציבוריים מוסדות וגם
ה ידועה. פוליטית עמדה יש מהם אחד

באמי — הציבור מן חלק לדעת — פוגעת
 בעל מוסד דרוש היה ריק. חלל נוצר נותו.

 אישים בראשות ואישית, ציבורית יוקרה
 להטיל יוכל לא אדם שום אשר
ובאובייקטיביותם, ביושרם ספק
 עוולה מעשי על להתריע כדי

ודיכוי.
באגו עתה נמצא כזה מוסד

ברא זכויות־האדם, למען דה
 כאשר כהן. חיים השופט שית

המח הדו״ח את השבוע פירסם
 הצבא התנהגות על שלו ריד

 הארץ הזדעזעה ברמת־הגולן,
כולה.

 שכירי־העט של התגובות
ב־ הממשלה, של ושכירי־הפה

במדים, גם ולצערי לא־מדים
עגום. גיחוך רק לעורר יכולות

 על כהן חיים ישב אתמול עד
במדינה. ביותר הגבוה בית־המישפט כס

ומוות, חיים של עניינים מסורים היו בידיו
 קל- איש לפתע הפד האם עירעור. ללא

 ברגע וכזבן, חסר־אחריות בלתי־אמין, דעת׳
 1 הגלימה את שפשט

 חיים של אמינותו בין לבחור יש כאשר
הדיש־ הדוברים של אמינותם ובין כהן

הרא באפשרות בר־דעת כל יבחר מיים,
 השקרנות כי היא העגומה המסקנה שונה.
 בהודעות וקבוע מקובל סיגנון עתה הפכה

שיב־ בזוייה שהיא שקרנות — רישמיות
 מעשי- להצדיק באה שהיא מפני עתיים,

חסרי־מגן, אנשים נגד מחפירים דיכוי
ורודני. דורסני שילטון על--די המבוצעים

חרפה

 אליו שהיחס במדינה, אדם שאין יתכן ׳
 תהפוכות הרבה כל־כך עבר זה בשבועון

 חיה הוכחה ׳מהווה הוא כהן. חיים כמו
 יחס לקבוע לא לרגלינו: נר שהוא לכלל

למעשיו. אלא לבן־אדם,
לממ המישפטי היועץ כאשר ימים היו
מס׳ האדיב כימעט היה כהן, חיים שלה,

 כמשרתו זה, בתפקידו הזה. העולם של 1
(וב בן־זנוריון דויד של הראשי המישפטי

 שלו) כשר־המרשפטים גם קצר זמן משך
 סכנה בהם שז־אינו חוקים לחקיקת יד נתן

 לו־שראלית, לדמוקרטיה חמורה
 עוד חמורים חוקים. ילהצעת

ר. ת ^י
א שי  לפני ביקורתנו הגיעה ^"ל

 בחיים בחרנו כאשר שנים, 29
 על תשי״ג. כבאיש־השנה כהן

 כהן, של ראשו הופיע השער
 חסר־ישע אדם נמעך כשברקע

 ה־ של הארוכה האצבע על־ידי
הרא השער זה (היה שילטון.

מוכ צעיר עבורנו שצייר שון
 ששירת בק, שמואל בשם שר
בצה״ל.) אז

םןץ בתפקיד ממושך שרות אחרי  יי
 כשופט כהן חיים התמנה זה

ולעי — העליון בית־המישפט
הארו בשניםחדש.אישהתגלהנינו
 חיים הפך המישפט, כס על ישב שבהן כות
במדי מישטר־החוק של עמוד־התווך כהן
זכויות־האדם. על ביותר המושבע המגן נה,

 והיו הסכמנו, החלטותיו לכל שלא מובן
 לא אך ביקורת. עליהם שמתחנו פסקי־דין

ה השופט היה כהן שחיים בכך ספק היה
ה בבית־המישפט ביותר העיקבי ליברלי
 בית־המישפט, נשיא הפך אילו עליון.
למר ונצורות. גדולות מחולל היה בוודאי

 המיקריות על-ידי הדבר נמנע הצער, בה
מבית־המיש־ לפרוש נאלץ הוא הוותק. של
ה את לידיו לקבל היה שיכול לפני פט

 הגשת על־ידי זאת למנוע (ניסיתי שרביט.
 נמנעת היתה פיה שעל בכנסת, הצעת־חוק

ה בית־המישפט שופטי של פרישה־מאונס
יכולתם. במלוא כשהם גיל, מטעמי עליון

עזר.) לא זה
בסתר־ שקיוו רבים במדינה שהיו יתכן

 הטורדני מהליברל סוף־סוף שנפטרו ליבם
 ציפתה כן, אם לגימלאות. פרש כאשר הזה,
אפתעה. השבוע להם

 חיים עולה החדש בגילגולו כי נדמה
 קנה הוא הקודמים. גילגוליו כל על כהן
עולמו. את לו

 אמינות
מוחלטת

ר זה סג ב המחסור במדינה הורגש מ
 ובלתי- בלתי־מיפלגתי אובייקטיבי, מוסד

 הפרה נגד קול להרים המסוגל פוליטי,
זכויות־האדם. של

ה מן חלק ממלאים אמצעי״התיקשורת
 העולם צועד שנים 32 ומזה הזה, תפקיד

 קיים עוד כל זה. בתפקיד בראשם הזה
הפרה להשתיק ניתן יהיה לא זה, שבועון

בהן

עיתונאית
 הזדמנות לי היתה כבר זה כמדור

 קומץ של פעולתם את נם על להעלות
 המסקרים כלי-תיקשורת, בכמה עיתונאים

 פעולתם המערבית. בגדה המתרחש את
 כאחת וגופנית מוסרית מבחינה — האמיצה

לעמיתיהם. מזהירה דוגמה נותנת —
 על זאת לאמר אי-אפשר הצער למרבה

 ב־ המתרחש את המסקרים הכתבים כלל
 הם ככולם רובם וברצועת־עזה. רמת־הגולן

 הו־ בהכנעה המעתיקים משרתי־השילטון,
 עליהן והחותמים רשמיות, דעות־שקר

חקירתם. פרי היו כאילו

ה ו ב ת ׳ כ ר ע ש ה

י' !אשכנזית
 ואדי־ יהיה ״כאן

 זוהי!שניסאליב
״אשכנזיתהרשעה : 

 שר־שלאוהדיוזעקו
 אבו־אהרוןהדתות
 ככית-המישפטחצירא
הכתהרשעתו.אחרי

 שלהמישפטיתבת
 מסקרתהזההעולם

_את
 המשפט

והשלכותיו.

היו□

□■מיס
 על צרו החיילים אלפי
 ולעוצריימית,הכל

הכיהתבררהנסיגה
מועיאינןתפילות

 הזההעולםצוותלות.
 סיקר

את
הפינוי.

? לעליזה קרה מה בגז
 ראש־הממש־ שד אשתו

 אך שוב, אושפוה לה
 הפעם. שונה הסיבה
ש־ הזה, העולם כתבת

 מוסמכת, אחות יאה
 בבית- לחדרה חדרה

 דיווח ומוסרת החולים
מצ על מעודכן רפואי

 עליזה של החמור בה
 בגין,

 והשפעתו
על

בעלה.

יי• *־> ן

ס
חדש־ישן קמצ׳־ר

 הצבאית, למישטרה מפקד מונה השבוע
 שנדוןארבלברוךשלהזמנימחליפוכמקום

 היההחדשהקמצ״רלמאסר.
 לטובתווהעידארבל,שלסגנו

? מונה הוא מדוע במישפט.

האמנות! את דשנות
 ראש סרטאווי, עיצאם הד״ר

 אש״ף, בצמרת מחנה־השלוס
רק לא לישנות צריך :טוען

 אלא הפלסטינית, האמנה את
 תנועת־החרות. אמנת את גס

ש סרטאווי, עם מפורט ראיון
בשבו התפרסם

ב החשוב עון
 ה־ בעולם יותר

עכבי.
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הפינוי
שלו□ מין איזה

 יכול בגין כמנחם נץ רק
 השלוםאתלעשותהיה
 עשהשנץמשוםאך —

ונרהשלוםהולךזאת,
השלתרגיליהעלצח.

 שלוהקומדיהממשלה
 כהנדוןימית

אב־אורישל
נרי.

ובחורה לשארם
 בדרנם היה הזה העולם צוות
 אחרוני יציאת לפני יום סיני

 הי־ החוזרת השאלה התושביס.
 ב־ החוף על ? יהיה מה :תה

ב משתזפים שארם־אל־שייח׳
ישרא צוותא

ו מצרים לים,
אמריק חיילים

איים.

בימית! איתם הייתי
ש מתל־׳אביב, הצעירה
 לעוצרי-הנסיגההצטרפה

 כמשךעימםוחיהכימית
חוועלמספרתשכועיים

 כימיםיותיה
 האחרונים

 פומפי■ של
אה.

היהוד
 בניו- היהודית הקהילה גבירי
 לחץ להפעיל כיצד יודעים יורק

 מם- של מדיניותה מתנגדי על
ב מאלף דיווח שלת־ישראל.

 המימסד על אמריקאי שבועון
 המפיל היהודי,

 על חתיתו את
מקו מוסדות

מיים.
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