
מכתבים

כהן

וישראל בורגיכה
 (העולם והמענה״ ״האתגר הגדולה הכתבה

 בורגיבה דברי את הבאתם בה ),1442 הזה
 את ומולם שונים, במקומות שנאמרו כפי

 עתונאית עבודה היתד, הישראליות, התגובות
 זה ראשונה. ממדרגה
 ממאה יותר משכנע

פרש של מאמרים
הצ על וזכחנות נות

נשיא של הרותיו
תוניסיה.
אר שעלה כיהודי

 אני מתונים, צה
הצ כי להעיד יכול

 לא בורגיבה הרות
אני, אותי. הפתיעו

 רבים יהודים כמו
 כי יודע בתוניסיה,

 לא מעולם בורגיבה
 בשינאת נגוע היה

ש מה בכל מחשבתית בעקרות או יהודים
 בגנות משהו פעם אמר אם לישראל. נוגע

 למדיניות מס תשלום רק זה היה ישראל,
 לדבר הרבה הוא זאת מלבד הכלל־ערבית.

 והערבים היהודים של הגורל שותפות על
חלק לקחת היהודים חובת ועל בתוניסיה,

ארצו. של בקידומה פעיל
נתניה כהן, יצחק

כולה שכל אבנרי, אורי של הכתבה
 והשמצת תוניסיה נשיא בפני התרפסות

 לאפ־ חותכת הוכחה היא ישראל, ממשלת
 התברר עתה רק הנה, הפוליטית. סותכם

 שלכם: החביב של האמיתיות כוונותיו מה
מל בלי אלגנטית, בצורה ישראל השמדת

 שלכם, ההתבטלות איטי. חנק על־ידי חמה,
 טובה מילה להגיד המוכן גוי כל בפני

 האוייב כמו ממש מסוכנת היא ישראל, על
החיצוני.

 עם הגיטואיסטית, הגלותיות עם הפסיקו
ייק מעמדנו הגויים. בפני המה־יפית ריקוד

 כוחו כוחנו, על־ידי דבר, של בסופו בע,
 שמסכים הגון ערבי על־ידי ולא צה״ל, של

חנק. על־ידי לאט־לאט, למות לנו לתת
ירושלים צמח, רן

הפרדות נהגי
 את לעזרתכם כשגייסתם עשיתם, יפה

 אנשי על ״היסטוריה״, הכתבה ההיסטוריה.
 לכם נפלה כאילו גאליפולי, של הפרידות

).1442 הזה (העולם השמיים מן
 משתדלים שאתם מה בנקל, מוכיחה היא

 בין האוייבות כי ענק, בכתבות להוכיח
ניצחית. בהכרח אינה והערבים הישראלים
 של בעלי־הברית הם אתמול של ״האויבים

בעלי־הברית הם היום של האויבים היום.
מחר.״ של

 תל־אביב שטיין, אבי

התאחדו: - האמהות
 )1442 הזה (העולם למערכת במכתב

 נגד היא כי ליאון, אסתר הקוראה כותבת
 שום אין בכך ישראל. מצד יזומה מלחמה

אזר הרבה חידוש.
ה הרוב אולי חים,
מל נגד הם גדול,
 חן שמצא מה חמה.
נימוק הוא בעיני
אותו וקולע קצר

ליאון הגב׳ כתבה
 ״אני מכתבה: בסוף
אמא׳׳.
— אמא אני גם
אחד ילדים. לשני
ל להתגייס עומד
הבא. בחודש צבא
מכ בי עורר לכן

 ליאון הגב׳ של תבה
 ולא־פוליטי, לא־מפלגתי גוף לארגן רעיון:

יכלול ושמצעו האמהות, טהרת על שיורכב
מלחמה! לא בלבד: מילים שתי

 לגייס המסוגלת מפלגה שום שאין מכיוזן
 תפקיד כי חושבת אני כזה, בסים על נשים

 הלוואי הזה. העולם כמו לעתון יאה זה
 אירגון את עצמכם על לקחת ויכולתם
הזה. הפטריוטי המיבצע

חיפה בן־נתן, שרה

כגין־כורגיבה כרית
 תגובת כי בקובעו צודק הזה העולם
 אל- ,תוניסיה נשיא הצהרות על הממשלה

 חשיבותן. את הולמת אינה בורגיבה, חביב
 ,לוויתורים נכונות פירושה לשלום נכונות
 צריך — שטח על לוותר לנו שאסור ומאחר
הפליטים. בשאלת לוותר
 לוויתורים נכונות בין סתירה אין אך

ד (המשך )4 בעמו
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