
 תל־ :והמינהלה המערכת . הישראלי החדשות שכועץ הזה׳/ ״העולם
 העורר . 136 תא־דואר .03־232262/3/4 טל. ״5 גורדון רחוב אביב,

 :מערבת רכזי . שכון יוסי :עורךתכנית . אכנרי אורי :הראשי
 .נוימן וגיורא מוטוכיץ תמי :כיתוב עורכי . פרנקל ושלמה ישי שרית
 אכרהם : המינהלה ראש . סרגוסטי וענת צפריר ציץ :מערכת צלמי
 הזה״ ״העולם :המו״ל * זכרוני רפי :המודעות מחלקת . סיטץ
בע״מ ״גד״ הפצה . תל־אביב כע״מ, החדש״ ״הדפוס : הדפסה . כע״מ

 שמג־ נגדי, המישטרתית החקירה
 עם מגע בעוון לדין להעמידני היא גמתה

 מאסר), שנות 15 :מירבי (עונש האוייב
 צלמת־המערכת התנופה. במלוא מתנהלת

 שעות. ארבע במשך נחקרה סרגוסטי ענת
 שעות. תשע במשך ישי שרית והכתבת

 הראשי העד (אל עוד. נחקר מי יודע איני
 ה־ הצליחה לא עדיין — ערפאת יאסר —

להגיע.) ממישטרה
 בביקור־בזק השבוע. הופעתי בינתיים

 אמצעי־התיקשורת לפני שעות, 100 בן ,
הטל בקשתות רואיינתי ארצות. בשלוש י

 דיברתי צופים, מיליון 250כ־ לעיני וויזיה
וושינג ניו־יורק, של התיקשורת נציגי עם

 וכתבתי ראיונות נתתי ולונדון, פאריס טון,
 החשובים מהעיתונים תריסר בחצי מאמרים

בעולם. ביותר והמכובדים
 אחד, נושא היה האלה הראיונות בכל

 יאסר לי שהעניק הראיון על אף שהאפיל
 ממשלת־ של המוצהרת כוונתה :ערפאת
 למישפט־בגידה. אותי להעמיד ישראל

וה אנשי־התיקשורת את זיעזעה זו כוונה
 ראיון אף היה לא אלה. בארצות ציבור

זו. בנקודה התחיל שלא אחד

 :המטרה
להפחיד

ש אם מ מ  ואכן איומיה את הממשלה ת
העו התגובה תהיה למישפט, אותי תעמיד

 די עוד יהיה לא שיבעתיים. חמורה למית
 המטיילים ושכירי־הפה העסקנים במאות

 ״להסביר״ כדי חשבוננו, על בעולם, כעת
 במיש־ שתיאמר מילה כל הממשלה. קו את
עולמי. הד תעורר זה פט

 אלא אוביקטיביים. מישפטנים רק לא
 ביותר, הקיצוני הימין של המישפטנים גם

 חיוו כבר אקצין, בנימין הפרופסור כמו
 מיש־ בסיס כל אין כי דעתם את בפומבי ן

 יאסר לי שנתן הראיון כזה. לאישום פטי
 של שמץ ואין לחלוטין, חוקי היה ערפאת

 המישפט בתום שופט כל יקבע שכך ספק
 הייתי כי לחלוטין, בזה בטוח אני הצפוי.
 בעיצוב שהשתתפו המחוקקים בין בעצמי

 ברוחם היטב בקי אני האלה. החוקים
ובלשונם.

 לנהל הממשלה מתעקשת מדוע כן, אם
 על רשמית הוטל מדוע זו? פעולת־סרק

 עריכתה שעצם חקירה, לערוך המישטרה
 של הטוב לשמה עצום נזק גרם כבר

 בעריכת מאיימת היא מדוע ? בעולם ישראל
? מישפט
י טימטום של תוצאה ורק אך זוהי האם
 הטימטום חשיבות את מאוד מעריך אני

 אין שהפעם לי נדמה אך המדינה, בניהול
 שיטה יש בכיפה. שולם לבדו הטימטום
הזה. בטימטום

. לדעתי, היא, העיקרית הכוונה ד י ח פ ה ל
 יכול אינו בממשלה רציני אדם שום
 אנשי אותנו, להפחיד ברצינות לקוות
 במיסגרת לפעול, נמשיך אנו הזה. העולם
האנו ומצפוננו הכרתנו מיטב לפי החוק,

 חובתנו את נמלא והעיתונאי. הלאומי שי,
 השבוע שערכתי הראיון :ולראייה תום. עד
 באש״ף, ביותר הבכירים האישים אחד עם

ל להשיב ביקשתי שבו אל־חסן, ח׳אלד

 את אחרת מכל יותר המטרידה שאלה
 כי סיכוי יש האם הישראלי: הציבור

 הטרור דרך את לחלוטין ינטוש אש״ף
 (ראה השלום למען המאמצים במיסגרת

).7 עחור
. להפחיד אינה הכוונה לא, ו נ ת ו  א

ם. להפחיד היא הכוונה י ר ח א
 כמה מאוד אותי מדאיגים זה רקע על

 התגובה :למשל השבוע. שאירעו מאורעות
 סרטאווי עיצאם של הדרמאתית קריאתו על

 על עימו ולדון לבוא ישראליים לאישים
 המערבית ביירות בעיית לפיתרון הדרכים
השלום. ולהשגת

 — ארבעה של בשמותיהם קרא סרטאווי
 שם־טוב ויקטור שריד, יוסי גור, מוטה

 מוכן הוא כי הדגיש אך ותד, ומוחמד
 (״ישראלי אחר. ישראלי כל עם להיפגש

 שהוא ברגע טוב, לישראלי בעיני הופך רע
עימנו.״) להידבר מוכן

 סרטווי עיצאם סיכן אחר, אדם מכל יותר
 בכל ממש חייו, את האחרונות השנים בשש
 והעם ישראל בין השלום השגת למען יום,

 המקום את מזמן תפס הוא הפלסטיני.
 כמה של המועמדים־לרצח ברשימת הראשון

 בעולם נורמלי אדם אין אירגוני־טרור.
 וכנותו. יושרו את מעריץ ואף מכבד שאינו

 בניגוד — כי הוכיח האחרונים ובשבועות
 בלבד זה לא — בעבר שהושמעו לדיעות
 מאמונו נהנה שהוא אלא בודד, אדם שאינו
ערפאת. יאסר של המלא
 שהם שניים, בעבר הודיעו המוזמנים בין

 כדי אש״ף, ראשי עם להיפגש רוצים היו
 הארבעה כל אולם השלום. בעיות על לדון

 השבוע נאותו לא בשמותיהם שהוזכרו
המושטת. ביד לאחוז
 (ראה לכך משלו סיבות היו אחד לכל

 מסע־ כי ספק לי אין אך אוסרים). הם מה
 במסע לשיאו שהגיע הממשלתי, ההפחדה
 האווירה את יצר נגדי, וההשמצות האיומים
 עסקני־המיפלגות של היענותם את המונעת
מתק חודשיים לפני עוד שהיתה להזמנה,

רעיון־השלום. של היסטורי כניצחון בלת
 את וכובל כופת הוא משפיע. הפחד

 ב־ אמנם, הממלכתיים• אמצעי־התיקשורת
בטל מבט עורכי הסכימו רב אומץ־לב

 ערפאת, עם הראיון מן קטעים לשדר וויזיה
 אף העז לא מאז אך עריכתו. למחרת

 טלוויזיה או רדיו תוכנית של ד ח א עורך
 רשמי על לספר כדי לשיחה אותי להזמין

 שלי דעתי את ולפרט ביקור, מאותו שלי
 ההשמצות מבול פני מול האירוע, על

 פא־ כל עבר. מכל עלי הניתכות הזדוניות
 לו למצוא יכול עשירית ממדרגה שיסט
 — עברון רם של בתוכניתו חמה פינה

 וגם וברדיו, בטלוויזיה דומות ובתוכניות
 העזה לא הפעם ואילו הכתובה. בעיתונות

 שכל ברדיו, הכותרות מאחרי התוכנית אף
ל עיתונאיים, לאירועים מוקדשת כולה
 החשוב העיתונאי האירוע לגבי אותי ראיין

 רבות). שנים של (ואולי השנה של ביותר
 העיתונות ועורכי העיתונאים אגודת גם

 היטב הנשמעת רועמת, בשתיקה התעטפו
העולם. ברחבי•

 הדמוקרטיה פנימה. זוחל הוא זוחל. הפחד
 הזה העולם מקוראי הוץ החוצה. זוחלת

 אפשרות כל ישראל לאזרחי אין שוב
צדדיה. כל על מלאה, אמת לשמוע

ת ב ת :הק־ז־מ■ העוער כ

הסהו הנסקת
 ראיין אבנרי אורי הזה העולם עדרך

 ערפאת, של הכביר יועצו את
 ״ך אש כי המצהיר אל־חסן, ׳אלד ח

ב השימוש את יפסיק
 על יוסכם באשר טרור

יש כין הררית הכרה
סאש״ף! וכין ראל

ה ב ת שער כ האחורי ה

תיק? עם שר
 המיש־ היועץ החליט רכה כזריזות.

כ החקירה תיק את לסגור פטי
 נאמן. יובל המיועד השר שלי עניינו
 :מגלה הזה העולם

 תיק- יש בפרקליטות
 שיוכל נוסף חקירה

סבו. מעורב נאמן
שלום!״ יהיה ..לא

 אילנה אומרת הזה להעולם חושפני בראיון
 יהיה לא לעולם כי מינכן, אלמנת רומנו,

והפלס־ ישראל בין שלום
ל־ שצריך וטוענת מינים, ^

 בלבנון במילחמה המשיך
הסוף״. ״עד

ר נקמה רוצים .אנחנו
 קרוכי התותחים. יורים בביירות

 שם הפלסטינים של משפחותיהם
 צות עם שוחחו המערבית, בגרה

 אל־נוסייבה נואר א הזה. העולם
 האלה במתינות. מדבר

 הצעירה אל־טאוויל
 רוצה שהיא אומרת
בנקמה.

התוכנית
הסודית

אלכ :עולמי סקופ
שו היה הייג סנדר

שתוא ליוזמה תף
 סר־ עיצאם ר הד״ עם מה

תו וראש־ממשלת טאווי
 הייג מזאלי, מוחמד ניסיה,

 שארצות־הברית התחייב
אש״ף. עם בהידברות תפתח

׳ ! ז ו ב □ ה
 המילואימניקים למסכת הצטרפו הם גס

 ב־ החשודים הס אלה המיכתביס. כותבי
הלבנון, במילחמת ביזה

 עונשיהם על המתלוננים
ב התנאים ועל הכבדים

הצבאי. כלא

קשר
הפלאנגות

מ מדווחת הזה העולם כתבת
 ה הפלאנגות שכין המתח לבנון:

לס־ עלוד הדרוזים בין
צה״ל. חיילי את כן

1 1 1  ממיז־ הפרועים החיים 1
לביירות. רה

בעמקי□ חשיש
ה־ ״ניקוי

ובעיקבות
 כפרשת המדינה עד סבג, עמום

 שיקר, כי השבוע טען עמקים״,
 עשרות לכלא הדטלכו השקרים

 מחוז מישטרת על־ידי אנשים
 המישטרה קציני רצו מה הצפץ.
? להשיג

כסף לא - טוב דא
הזה העולם של האופנאית

עשרה של בבוטיקים מטיילת■
אפ מה בלירה.

אצל למצוא שר
ידו שהיו מי

כ<,ימאים״. עים

<ורדת
הרת זו
מאוד

 בשנות סגנית־מלכת-המים שהיתה מי
ומבק לארצות־הברית ירדה הששים

 בנדיקט בתיה במולדת. פעם מדי רת
אשת־חברה. של הזוהר היי על מספרת

השלל שיקרי
 ז שיף זאב
 השלל יות

טוען רבין

<£>

 כמד שמאחורי האמת [ל
 יצחק הלבנון. במילחמת

 סיל הוכנע. לא ״ף אש :
ה שירי על קשת בי

וקט הצבאיות להקות
 אחרים נבחרים עים

קטעי□■ החדש במדור

במושב רצח
 הלילה דממת את הפר הזכוכית ניפוץ

 הסדין על נעלמה. שער יונה במושב.
כתמיידם, התגלו והמיזרון

בחקירה. פתחה והמישטרה
י שער יונה את רצח מי

□ רי דו ם: מ עי בו ק
4 תשקיף
5 במדינה

8 והשקל אתה
 השגררת, מחלת — אייטי יומן

 12 מהחום שחזר האיש ברחוב, שינאה
13 אנשים
15 בלונים
16 ישראל לילות

18 קטעים
 19 רטנר ואסתר ויזלטיר מאיר — פורום

20 מכתבים
22 תשבץ

2/ הורוסקופ

29 ושב עוכר חשבון
31 וברה״ח צרפת עיראק, — קטן עולם

33 בעולם אנשים
48 המרחלת רחל

50 לו לה לי
51 בלבדטק

56 גייר של גמר
58 שהיה הזה העולם היה זה

59 •טידור
61 וירדן ישראל - •טידורים מדריך
64 קולנוע

 יוסי גור, מרדכי - אומרים הם מה
 מיכאל ברבש, אורי להט, שלמה שריד,

70 גוטמן יפתח קליינר,
74 ספורט

_ - 3 2542 הזה העולם


