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ואכיריה הכנסת
 ם־ כהן מרדכי מר של ?מכתבו בתשובה

 ,11332 הזה (העולם בירושלים משמר־הכנסת
את מכבר אני שלי: קודם למכתב שענה
 אזרחי אלפי מביז אני כי הכנסת, מוסד

ה ״אבירי במונח בו. שבחרנו המרינה
 המשטר, לאנשי התכוונתי לא יקירי, כנסת״,

 בתוכה. היושבים מסויימים לאנשים אלא
 ם־ אישית הוראה שקיבלתם לכולנו ידוע

 לחברי כניסה לתת לא הכנסת יושב־ראש
המשלחת.

 קוראי ולמאות לי מכאיב אהד רבר אבל
(איז שאנשי־הטשטר המסויים״: ״השבועון

 התייחסו ביניהם), היית אחה אם יודע אני
עוד את ודחפו המשלחת, חברי כלפי בגסות

 רס״ר של בניצוחו •גסה, בצורה היקר כנו
דודי. הכנסת משמר

 עדיי; נמצא שהוא חושב רודי רס״ד האם
אסירים? עם עסק לו ויש צבאי, בכלא

תל־אביב כהן, אמנון
קל עונש

 פרלמז רס״ן על שהוטל העונש על קראתי
).1327 הזה (העולם וזונט־| זקן איש שדרס

 אינו בהחלט עליו שהוטל העונש קלות
 שירתיע עונש זה איז הדעת. על מתקבל
 בקציז כשהמדובר ובפרט אכזרי, כה ממעשה
 וכושר אחריות השכלה, בעל גבוהה, בדרגה
גבוהים. שיפוט
 כפי ממושכת, לתקופה לאסרו צריד היה
 הנאשם אחר אדם כל לגבי נוהגים שהיו

בהריגה.
פתח־תקזזה כהן, אריה

לערכים זכויות
מהאוני טצארווה מוחמר של למכתבו

).1239 הזה (העולם העברית ברסיטה
 בארצות־ערב היושבים שהיהודים למרות
חו כל את ממלאים
 האזרחיות, בותיהם

בצב משרתים י.ם
 ממשלותיהם, אות
 מפחות נהנים הם

הער מאשר זכויות
הישראלים. בים

להם, איז למשל:
 הארץ, ערביי לעומת

 לימודים כמו זכות
חו באוניברסיטאות,

 משפט־ דינור, פש
 ובו׳. צדק

 אינם הערבים באם
ב מהמצב מרוצים

 יכולים הם — ארץ
 שעשינו כפי לעשות

 לעבור — בעיראק
 אני אחרת. לארץ

 ירמוהו לא ישראל ששלטונות לו מבטיח
רכושו. את להוציא לו ויחנו

יש מדינת אי! הפליטים: לבעיית ביחס
 לא מהם בקשו בזמנו בגורלם. אשמה יא^

 שנשמעו האשמים הם הארץ. את לעזוב
מנהיגיהם. לקול זאת במקום

שבע באר• אליאס, יצחק יוסף

אליאס

מועארי

 מכפר טועארי אחמד מטה, החותם אני
 הממשל בטול למעז הלוחמים כאחד מקר,

 והשתתפתי הנועז במאבקכם תמכתי הצבאי,
האנ כל של הצודקת במלחמה פעיל באופז

הצבאי. הממשל בטול למעז במדינה הישרים דים
קבל ,25.3.63 ביום

משטרו! על־ידי תי
ה מטעם צו עכו

(שה הצבאי מושל
רצו׳׳ב) מטנו עתק

 עלי מצוה הוא בו
לביתי רתוק להיות
ימים, חודש במשד

את לעזוב לי שאסור
ש וכז הכפר שטח
פעמ להתיצב עלי
ה בתחנת ביום יים

בעכו. משטרה
 אכזר לצו הסיבה

 שימים היא, זה,
אותו לאחר מספר

הצ בו שחור, יום
חברי־הכנסו! ביעו

 המשך בעד הערביים
 ח״ב מקר, לכפר הניע הצבאי, הממשל

מעדי. נאבר
 בכפר חברי עם חלקתי יום באותו במקרה

ה הסטודנטים ועד על-ידי שהוצא כרוז
 בירושלים העברית באוניברסיטה ערביים

 קריקטורה צוירה בכרוז מאורע. אותו לרנל
 רכב האחד על חמורים שלשה הופיעו בה

את הילדים ובראות הממשלה. ראש כבוד
 ב־ התארגנו השיר של המהודרת מכוניתו

 רצים והחלו בידם כשכרוזים ספונטאני אופז
התוא בפיהם רבות ומילים המכונית אחרי
ולכרוז. לקריקטורה מות

 בשתיקה. לעבור אי־אפשר כזה דבר על
משפ יגיש האם המושל־הצבאי? יעשה ומה
 12 מגיל למטה הכפר ילדי כל נגד טים

שנים?
 מטעם צו• בצורת התשובה באה ובסוזי

 הקריא יצחק בז כשהקציז עצמו, המושל
 שעת תקנות לפי ניתז ושהוא הצו את לי

.1945 הרום
 חלקתי ונגדו נאבק. אני הזה החוק נגד

מבי צווים יוציא לא שהמושל כדי כרוזים
אחר. אזרח כל נגד ולא נגדי לא כאלה שים

כפר־נדקר מועארי, אחמד
 לפחות לקיים הזה להעולם מייעץ הייתי

 בערבית, שניים או אחד עמוד של מדור
 250.000כ־ (שמספרו הערבי שהמיעוט כד

 בעיתון. ולתמור להגות כז גם יוכל נפש)
פט כולה השמית האידיאולוגיה כל לדעתי

אליה. מעשים נם מצרפים לא אם פוט
 את לקרוא יוכל הערבי שהציבור רק לא

 גם יוכל העתוז אלא עליו, שמגז העחוז
לטדי- טחוץ ערבים קוראים על־ידי להקרא

1335 וזזה העולם




