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קטנה: תזכורת
 חטיפת מאז חודשים חמישה עברו

 שבסיומה אשקלון, בקו האוטובוס
 חיים כשהם החוטפים שני נלכדו

ונרצחו. ושלמים,
 של בנוכחותם התרחשו הדברים

 וד ארנם, משה דאז, שר־הביטחון
 מאישי־ וכמה לוי משה רמטכ׳׳ל,
במדינה. ביותר הבכירים הביטחון

 לטשטש השילטונות ניסו תחילה
 שני צולמו לצערם, הפרשה. את

 כמה על־ידי הריגתם לפני החוטפים
 הזה, העולם צלמת וביניהם צלמים,

 הלאומית העיתונות סרגוסטי. ענת
 הזה, העולם ובראשה והבינלאומית,

 של ובסופו הפרשה, לפירסום לחצו
 התצלום את זה שבועון פירסם רבר

האמת. את שחשף הראשון,
ועדת־ מונתה זה לחץ בעיקבות

חאגי־יחיא שופט
כבוד!״ הרבה לו .יש

 פירסם חדשות הצהרון חשאית. חקירה
 בלי הזאת, הוועדה של קיומה דבר את

 למשך נסגר כך ועל הצנזורה, אישור
ימים. כמה

 בלתי־אמין דוח הגישה הוועדה
 אליו התייחס לא איש ובלתי־מספק.

 חקירה מלפתוח מנוס היה לא ברצינות.
באמ המקובלות, בדרכים יותר רצינית

המישטרה. צעות
 את לחקירה הזמינה המישטרה
 העולם צלמת וביניהם עדי״הראייה,

 אותרו מפורטות. עדויות נגבו הזה.
 השבויים בחוטפים שהחזיקו האנשים

 בכיר קצין וביניהם הריגתם, לפני רגע
מאוד.

שקט. — ומאז
 המישטרה על־ידי נאמר תחילה
 כוונה שאין אך הושלמה, שהחקירה

 הבחירות, לפני תוצאותיה את לפרסם
הפוליטית. במערכה ינוצלו שלא כדי

2459 הזה העולם

אין. ותוצאות וחלפו, באו הבחירות
 מעורב שאינו חדש, שר־ביטחון יש

 חילופי־השרים בשעת אומנם, בפרשה.
 שבחים קודמו על רבץ יצחק הרעיף
 בזירה כמותם הרבה שומעים שאין

 כן על אותו העלה וכמעט הפוליטית,
 להפריע צריך זה אין אך אנדרטה. של
 ולהסיק החקירה תוצאות את לפרסם לו

 בריאות למען הדרושות, המסקנות את
 שרו־ ובריאות צה׳׳ל בריאות המדינה,

תי־הביטחון.
 לשכוח מתכוון אינו הזה העולם

 אשליה לאיש תהיה בל הפרשה. את
 ער להזכירה, ונחזור נחזור זה. בעניין

לאור. האמת ותצא הצדק ייעשה אשר

 להתאזר 1
בסבלגות ^

 העולם פירסם שבועיים לפני
שה מדהימה: ידיעה )3.10.84( הזה

 מתכוון חאג׳*יחיא יוסף המחוזי שופט
השפיטה. מן לפרוש
 עורכת■ מספרת ההמשך על
עורכת.העו אלון, אילנה הדין

מישפט: לענייני הזה״ לם
כ בבית־המישפט עברה השמועה

 ועורכי־ עיתונאים בשדה־קוצים. אש
 מה לברר כדי במיזנון אותי חיפשו דין

 השופט של כוונתו על בכתבה האמת
לפרוש. חאג׳־יחיא יוסף

 ״כמה הנימה: אותה היתה כל בפי
 טוב כל״כך שופט הולך, שהוא חבל

 לברר ניסו אחדים נעים!" כל־כך ואדם
 של התפטרותו את למנוע דרך אין אם

 על וכעסו ראש הנידו ואחדים השופט,
 לבית־ ערבי שופט מונה לא שעדיין

העליון. המישפט
 ברור בסבלנות, יתאזר הוא ״אם

 עורך־דין, אמר לעליון,״ ימונה שהוא
 את מינו שלא על תרעומת הביע וחברו

 סגן־נשיא למישרת לפחות השופט
בתל־אביב. המחוזי בית־המישפט

 שופט דווקא כי לגלות נעים היה
 היחידים משני אחד מוסלמי, ערבי

 מעור־ ובהערכה באהדה זוכה במדינה,
 הפוליטית. הקשת גווני מכל כי־דין
 השופט, על רעה מילה היתה לא לאיש
 והג׳נטל־ הסבלנות את הרגישו וכולם
 לו ויש אציל, אדם ״הוא שלו. מניות
 בכך ופירש שאמר, מי היה כבוד,״ הרבה

 שנים שמזה השופט, של עלבונו את
 באשר ליאוש תיקווה בין מתנודד
העליון. לבית־המישפט למינויו
 תעזור, הכתבה אם זה חשוב ״הכי

 אמרו ללכת,״ ממנו ימנע שמישהו כדי
 מייד ללכת החליטו ואחדים כולם,

 לשכנעו ולנסות השופט של ללישכתו
 את לעזוב ולא מעט, עוד לחכות

בית־המישפט.

בטלוויזיה פרס, שימעון ראש־הממשלה
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