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 ב־ עמיתים אותי שאלו כאשר
בשלילה. השבתי דואג, איני אם חו״ל

תבי על בעיתוניהם קראו אלה עמיתים
 להעמיד והכנסת הממשלה חברי של עתם
 עם פגישתי בשל בגידה, על לדין אותי

 הם הנצורה. בביירות ערפאת יאמר עם
שו במקומות לעיתונאים קורה מה יודעים

ש סבורות ממשלותיהם נאשר בעולם, נים
בוגדים. הם

להר התכוננו חשובים עיתונאים כמה
העיתו מוסדות את לגייס עולמות, עיש
בינ עצומות על להחתים הבינלאומית, נות

הודעות־גינוי. ולפרסם לאומיות
צו ושאין לדאוג מה שאין להם אמרתי

או שאלו וכאשר כזאת. בהתארגנות רך
הסבר ביטחוני, את מבסס אני מה על תי
ישר מוסד אותו של מהותו את להם תי

לממ המישפטי ״היועץ ששמו מובהק אלי
שלה״.

 לי נמסר כאשר הופתעתי לא כך משום
 — בחו״ל חטוף מביקור בחוזרי השבוע,

אש״ף מראשי כמה עם נפגשתי שבמהלכו

 המישפטי היועץ כי — )5 עמוד (ראה
 ער־ עם בפגישתי עבירה כל שאין החליט

לדין. אותי להעמיד אין וכי פאת,
:לחוסר־האפתעה סיבות שתי היו

 אכן כי לחלוטין בטוח הייתי ראשית,
זו. בפגישה עברה כל אין

המישס־ היועץ כי בטוח הייתי שנית.
_והבנתו. מצפונו פי על יחליט טי

? השוסט
 אלה, בעמודים בשעתו שהסברתי כפי

 עם פגישות על אוסר הישראלי החוק אין
 לפגי- סבירה סיבה יש עוד כל אויבים

 בביט־ לפגוע כוונה אין עוד וכל שות,
חודהפדינה.

תנ שני סיפקה ערפאת עם פגישתי
אלה. אים

 ליתר ביותר. סבירה סיבה לה היתה
ה סבירות: סיבות שתי לה היו ,ג־יוק.
הפולי והסיבה הטהורה העיתונאית סיבה

 כל השלום. השגת למען פעולה של טית
ש כדי בה די האלה הסיבות משתי אחת

פלילי. אישום כל הסף על ידחה השופט
 במדי- יימצא האם השני, לתנאי אשר

 ברצינות שיאמין אחד שופט נת־ישראל
 1 בביטחון־המדינה לפגוע בכוונתי שהיה
לפ או דיעותי עם להסכים פלוני יכול
 — קללה או ברכה בהן לראות אותן, סול
 ביותר הקיצוניים שונאי שגם לי נדמה אך

 כוונה מצידי יש כי לרגע מאמינים אינם
 לגלות לרגל, כלומר — בביטחון לפגוע
וכר. סודות
 כתב־אישום, נגדי הוגש אילו גם לפן,

ש סעיפ-האשום אמנם, חושש. הייתי לא
 ־10(״ אוייב עם פגישה — נחקרתי עליהם

 קשר וקשירת אוייב לשטח כניסה כן־חוץ״),
 מספיקים היו — צה״ל של רוחו לעירעור

הא לא אך מאסר״עולם, עלי לגזור כדי
 במדינת־ייש־ אחד שופט אף שיימצא מנתי
אותי. מרשיע שה־ה כולה ראל

 לא שביכלל לגמרי בטוח הייתי אולם
הפרו על סמכתי כתב־אישום. נגדי יוגש
 שהוא המישפטי, היועץ זמיר, יצחק פסור

 מוסמך שהיה היחידי האדם החוק פי על
לאו. או לדין אותי לתבוע אם להחליט
ודו ישראלי, מוסד הוא המישפטי היועץ

 מעמד בעל פקיד כולו בעולם שאין מני
 של יועצו בשעתו הציע כאשר דומה.

מע לבטל הקודמים משרי־המישפטים אחד
 אז, האמנתי בתוקף. לכך התנגדתי זה, מד
מה זה מעמד כי כעת, מאמין שאני. כפי
הד לקיום וייחודית חיונית תרומה ווה

הישראלית. מוקרטיה
 למעשה אך פקיד־המדינה, הוא היועץ

 — מקבל הוא אין עצמו. של הבום הוא
 משר־המישפ־ הוראות — לקבל לו ואסור

 לגבי אחרת פוליטית אישיות מכל או סים
 חייב הוא לדין. אזרחים להעמיד החלטתו
והבנתו. מצפונו פי על להחלים
 עוד כל רק ערך יש זה למעמד אמנם׳

 הבנה בעל אדם זה תפקיד על מופקד
 להתרפס, רוצה שאינו אדם — ומצפון
 אומץ־הלב לו שיש השילטון, משרת שאינו

 של עצמאי למילוי הדרושים ותום־הלב
ל כאלה אנשים התמנו כה עד התפקיד.

 אלא עצמו, זמיר יצחק רק לא זה. תפקיד
 ואהרון שמגר מאיר כנץ — קודמיו גם

אלה. בתכונות הצטיינו — ברק
 דווקא הסתבר דרוש, שהדבר כמה עד

 השילטון מראשי שכמה אחרי זו. בפרשה
 ודיבה, זדון של הודעות נגדי פירסמו

הממ החליטה הפגישה, דבר בהיוודע מייד
בח לפתוח אם שתבדוק ועדה למנות שלה
 ב- אז שהה זמיר נגדי. מישפטית קירה
 ממלא־מקומו, הוצב הוועדה ובראש חו״ל,

גבאי. מאיר מישרד־המישפטים, מנכ״ל
— כיום שברור כשם — אז ברור היה

 היתה הוועדה חוקית. היתד■ הפגישה כי
 מקום אין כי במקום בו להחליט צריכה
 ללחצים נכנע גבאי אבל חקירה. לשום

 חרם נסים משה ושר־המישפטים הפוליטיים,
 בגנות הודעה על־ידי העכורה לאווירה
לפ הוועדה החליטה משום־כך הפגישה.

 ארצה זמיר חזר כאשר רק בחקירה. תוח
מחול־השדים. נפסק

ח כ ח :חקידומף חעוער כ

במצור שרון
 היה ביירות על הצבאי המצוד
 הביטחון, שר עד מישפמי למצדד

 הת־ שדו שהטקטיקה
מע כדפי גזר :בררה

מטה. כלפי מקד דה,

ת ב ת ד כ ע שי ־ ה א-1ו רו :א

)בסופה המסקוסואליט
הודה שהופ הומוסכסואל סופר, י

סן בזה עתו  על מספר גמנעה, הז
 מצד והתנכלויות איומים הטרדות,

 ניצב והסישטרה• תד־אביב עיריית
 מגיב: גמן תור אוברהע

 בפעילות עוסקים ״הם
פלילית.״

השבת11מיצושעת
יצחון1 במקום ההסדדים*

 רונלד האמריקאי הנשיא
ל סודית איגרת שלח רגן

 חסן המלך ערב, מנהיגי
 עם לוושינגטון מיהר השני

אש״ף, איש
 וכעת

 מחכים
לישראל.

ב העכורה המה המיל
 כולה כל היתה לבנון

 רוצים יוזמיה כישלון.
 לקבל עצמם, פצחת 7

 מצדיעים. היילים פני
 יקרא: מי

ת זיכרו  א
ך המתים

שפירא של
 האגודה ״כ ח ידע האם

 ששמי־ שפירא אברהם
 ב־ 7׳לחו מוטסים חיו

ך שבת
גילויי

העולם
הזה.

 נגד :מישפט
 בעניץ אהרוני,
 נמשך :כפול,
 ידבק: גידפה
 טוביה ידידו

 עד־ או
 המדינה

 רמי
? ערוסי

 רחמים
 הרצח

 כאיזו ,
של כזו

אושרי,

בדילמו
בי צרות כ מ ב

 פתח-תיקווה מכבי של הכדורגל אגודת
 ומנהלה הליגה בתחתית

 בגלל להתפטר נאלץ
! הימורים חובות

ל ד ת גו בו בו א ה
 מספר גאברס קומטה היווני הבימאי
 פיינרו לעדנה בראיון

 ועל הנעדר, סירטו על
ל האמריקאים אשמת
_______צ׳ילוג זוועות

מיפגשים
בסיציליה

ת תב  פגשה הזה העולם כ
 ה־ הים סירטי בפסטיבל

 יוצרי מגדולי כמה תיכון
הבימ הערכיים. הקולנוע

 דאגהה הלבנונית אית
 אחותה כי טענה שאוהל

 והקודגד לישראל נחטפה
 המצרי ען

 שאהין יוסיף
איכזב•

ם די ״!
!׳׳החוצה

 ראש מספר חושפני בראיון
 כי כ״ץ, גד אילת, עיריית

 ביותר הטובים מידידיו כמה
 זרים אוהב הוא נ ערבים, הם

 ״תראי :ומכריז תיירים בחור־
מס כושים כמה

באילת. תובבים
 שילכו יאללה.

!״מפה

■ומודדת
מרי בקא

 יום־הודדתה את חגגה 7פליד ערגה
ש־ ,הפתעה במסיבת

נר חבריה לה ערכו
טרון א והגןאמדי. תי

אל־על:
המזימה

ה העולם גילויי שת הז  אול־על. כפר
 והסופית ההחלטה התקבלה כיצר

ת לסגור  הסכימו מדוע החברה, א
ת לחתום. העובדים  משרת מי א

ועוד. רוזנמן איתן

א
 ניתחה אלכסנדר ,אסתר הכלכלנית

 :מגלה והיא אל־על של המאזן את
 מפסידה לא ההברה
ה והנימוק דולרים,

 הוא לסגירתה כלכלי
כוזב!
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