
פלסטינא■ קריאת
 עצמי על חובה אני רואה במולדתי, לשלום השואף כפלססינאי

אבנרי, אורי ח״ב של מאמרו על ודעתי הערותי את לכם לכתוב
 חלק אשר הכרוז ועל ),27.11.70 (הארץ, האמת רגע מתקרב

באוניברסיטה: 30.11.70 ביום על־ידיכם
 ולא הבעייה את פותרת אינה 4.6.67 לגבולות החזרה א)

 העם בזכות ההכרה אותה תלווה לא אם שיפור, לשום מביאה
ריבו לאומית מדינר, בה ולהקים במולדתו, להתקיים הפלסטינאי

לשלום. תנאי להיות צריך לים־התיכון מעבר כן. כמו נית.
 מדינה כי — והגליל הירדן עמק מאיוורי כמה תובע הייתי כן
 רצועת 7ו לאילת מעבר מוגבל. כה בשטח להתקיים יכולה אינה
 צריכה ירושלים שלפחות אני, הושב כן מובטח. להיות צריך עזה

הפלסטינית. המדינה בירת להיות
 בעייתו את לפתור בלי הפלסטיני העם בזכות ההכרה ב)

 את לאשר ישראל על המצב. את כלל מקדמת אינה העיקרית,
 מדינת־ישראל. שטח אל בכך, רוצים אשר פלסטינאים, של חזרתם
 לפלסטינאיס לשלם צריכים הוגנים פיצויים שרוצים. כאלה וישנם

בתיהם. את נטשו ואשר ,1948ב־ נזק להם נגרם אשר
 למדינה ישראל מצד עזרה לכלול צריך שלום, של הסכם ג)

החינוך. בשטח והן הכלכלי, בשטח הן הפלסמינאית,

 לא שהפלסטינאים לטעון יכולה ובממשלה כעם ישראל ד)
 השטחים, כל החזרת ותובעים טוענים ושהם לכך כלל יסכימו

 נשארו לא הפלסטינאים שבקרב אני חושב ישראל. שטח כולל
 ישראל של ובריבונותה בקיומה להכיר מוכנים שאינם אנשים
 אשר אתם, כלומר, — השני הצד היא בעייתם וכעם. כמדינה

בסיכסוך. כצד ולא כעם לא בהם. מכירים לא
 הפידאץ על להכריז מוכנה שהיא להודיע ישראל על ה)

 מוכנים שהם הפלסטינאים הפידאין יכריזו אם כשבויי־מלהמה
להסכם. להגיע מנת על ישראל עם למו״מ לשבת
 לא פעם ואף ישראלית בחברה חי אני שנים שלוש מזה

 שני בעיני כשלום יתבטא אשר בשלום, רוצה שישראל הרגשתי
 לכניעת מתכוונת היא שלום, על מדברת ישראל כאשר הצדדים.

 על־ידי לקבל ניתן לא שלום הערבי. והעם הפלסטיני העם
הבנה. על־ידי אלא כניעה,

ל א׳ פרק — ותביעותי ,בדרישות הגזמה הרואים לאלה ו)
ה לעם תחזיר לומר, לי תרשו או לתת, ישראל שעל — עיל

 למשל, ובמשולש בגליל בעמק־הירדן, מישראל שטחים פלסטיני
 הרי ערבית? במדינה חיים שיהודים בזה מה אותם: שואל ואיי
במדינת־ישראל? ערבים חיו שנה עשרים מזה

 על הבל ורק הימים: באחד להעשות צריך כזה שלום הסדר
ה בקרב והן היהודים בקרב הן יום. מדי נופלים אשר אלה

בית־סאחור חורי, ,ידרג ג ערבים.
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 וראשי אחרת? המאמינים אלה את הכנסת
מים. מלא פיהם מדינתנו

ו שינאה לזרוע אחרת. היתד, מטרתם
 מזה היד, ידוע המירוץ תאריך על הרס.

 פרוש ח״כ יטען אם אפילו חדשים. שלושה
 בנו כי טוען אני סיעתו, בחברי שיטו כי

 שנה. עשרים מזה בנו ומשטים משטים.
 ישירה תוצאה הינד, והדת ישראל שינאת

כמותו. אנשים של ממעשיהם
 כת הדתית הכפייה תחת הזאת הכריעה

 מעשינו. של תוצאה היא השנה אלפיים
רצי אירגון קם האם אצבע? נקפנו האם

 ו־ עורכי־דין? נה מ כספים? גבה אשר ני
 ולתמיד אחת להתפטר אנשי־מפתח שיכנע

ת? דת כפייר, ששמ־, זו ממרדנות
ירושלים ליפשיץ, מ.

- דרכו לו אצח מדוע ₪
111*11 י—■———— אכנריץ ״כלח
 הראשון מתאריך מעריב בעיתון קראתי
 העולם של הנכבד לעורכו כי ׳70 בדצמבר

במדינה־ ח״כ בהיותו אבנרי, אורי הזה,

 עבירות על דו״חות 150כ־ בוטלו ישראל,
 שעברה. השנה במשך תנועה

בו האם לדעת זו מדינה כאזרח ברצוני

ה עבודתו צורכי בגלל אלה׳ עבירות צעו
 כח״כ? אבנרי של חיונית
ו העבירות מהות ברבים פרסמו אנא,

 רות העב נעברו למענם הדחופים הצרכים
גודל את נדע למען התנועה, תקנות על
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