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קרם הזנה עשיר לפניך,
לצוארדולאיזור עינייך
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מכתבים
בארדאק בינלאומי

דבר ה״מתגחל" הערכי

רגשות אנטי-קולוניאליסטיים מוצדקים
הופכים ל״טרים־שינאתי״ נגד הלבנים
והמערב .מצטער' ,זהו פרצופם של רוב
שליטי אפריקה .ככל שהמישטר הפנימי
מושחת יותר ,כלפי חוץ הראדיקאליות
גדולה יותר .אבוי ליבשת זו ,שאוגנדה
נחשבת בה .כאוואנגארד והמתונים ,כגון
מאלאווי ,חוף־השנהב וקניה ,כמשרתי ה־
ניאדקולוניאליסטים.
אגב ביטוי זה ,זוהי המצאה גאונית
של המינהל החמישי ,הק־ג־ב .מינהל
)דירקטוראט( זה אחראי לתיאום ותיפעול
של טרוריזם בינלאומי ,והזנת דיסאינ־
פורמציה לכלי־התיקשורת של כל חמש
היבשות ,בצורה שתיראה כאמינה.
קבוצות אולטרא ימניות ,כמו ה״שין-
פייך הזמני )פרוביז׳יונאלס( ,ו״שושנת-

העיתונאי אליהו עמיקם כותב בידיעות
אחרונות ,וכנראה מעסיק אותו לאחרונה
המיגזר הערבי .ב־ 16.7.76הוא נתן כותרת
למאמרו :״מסע הכיבוש הזוחל של ערביי
ארץ־ישראל.״ עמיקם הזכיר נקודות ,ובהן
הוא בחן את הדברים מצד אחד ,ובלי
להתחשב בקיומו של אותו אזרח ערבי
שהוא קורא לו ״מתנחל״ .ברצוני כאן
להגיב על נמת דברים.
נכון שקיימים בניינים לא־הוקיים במיגזר
הערבי ,כמו אצל שכנינו בערים יהודיות.
הערבי בונה רק לאחר שהוא מאבד כל
תיקווה לקבלת אתר־בנייה ,למרות שאין
שיכון לזוגות-צעירים ולמרות הקשיים
בהשגת האתר לבנייה .וגם לא צריך
להסתיר את האמת ,שסוגרים את הכפרים
הערביים ביישובים של מתנחלים כאנשי
גוש־אמונים ,וזה גרם לכפרים ערביים
להפוך בתי־מלון .זאת ,אחרי שהופקעה
מהם אדמתם ,שחיו ממנה דורות אחר
דורות ,על-ידי מינהל־מקרקעי-ישראל ,ל
צורר הקמת יישוב חקלאי יהודי.
בין כל כפר ובפר חייב להיות יישוב
יהודי ,המעבד ומתיישב על שיטחם של
כמה כפרים ערביים ,ולרוב נסגרים השט
חים על-ידי צד,״ל עד להקמת יישוב חדש,
בטענה שהשטח נסגר לצורך צבאי.
■אשר ל״התגחלות הבדואית״ ,כפי שמכנה
אותה עמיקם .הבדואים מפוזרים בכמה
מקומות בדרום ובמרכז הארץ ,והם לרוב
גרים בצריפים שתנאי-המגורים בהם בלתי-
נסבלים .נכון שהם עוסקים לא רק ברעיית
צאן ,אלא גם כפועלים חקלאיים ביישובים
סמוכים .הם מובילים מים על־גבי חמורים,
והחמורים משמשים גם אמצעי־תחבורה
לתלמידים בדואיים כדי להגיע לבית־הספר,
שגם בו אין מים ולפעמים גם לא שירותים,
שלא לדבר על רמת הלימודים.
כאן יכול עמיקם לומר ,שמציעים לבדו
אים מיגרשים לבניית בתים .זה נכון ,אבל
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מפוארות ויקרות ומגישה לך מבחר אופנתי
של מוצרי טיפוח ואיפור משלים
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מחברות קוסמטיקה מעולות אחרות.
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הרוחות״ האיטלקי ,נהנות מתמיכת מוסקבה,
במטרה אחת ויחידה :שלאחר פרובוקציה
שכזו יוכלו להצביע על שירותי־הביון של
המערב .קבוצת באדר־מיינהוף היא בעצם
קבוצה נאצית ,שנוצרה בשבועות האחרו
נים של מילחמת־העולם השנייה .היא
פועלת תחת סיסמות שמאלניות ואדרת
אדומה ,ומטרתה ליצור ,על־ידי פעולות
שליליות ,ריאקציה של הימין הפאשיסטי,
וכשזו תבוא ,להאשים כרגיל את נאט״ו,
_ארד.״ב ,המערב ובמוב ן הציונים.
״ הפיתרון היחידי הוא סוציאל־דמוקראטיה
עם שיניים ,ומנהיגים עם ביצים ,שיכניסו
באבי־אביהם לפאשיסטים ולקבוצות של
״האינטרנציונאל הרביעי״ כאחד.
אברהם קופל ,אנטוורפן ,בלגיה

לא היו תאומים
סיירתי לאחרונה במיסגרת מישלזזת
ראשי־מועצות בגרמניה .נכון ,כפי שנכתב
)מדור ״אנשים״ ,העולם הזה  ,(2029שהיה
שם חום־אימים והיו אף נאומים משעממים.
אך מניין שאב הכתב את הסיפור על
כריתת ברית־תאומים?
הריני להודיע בזאת .במלוא האחריות,
שלא כרתתי ברית ערים תאומות עם שום
עיר בגרמניה ,כשם שלא עשינו זאת עד
היום עם פתח־תיקווה או הרצליה .אנו
פשוט עוסקים בעניינים מעשיים יותר.
ברור ,מכאן ,שכל תחזיותיכם על הבטחת

הערב בטלוויזיה
תוצאות
ההגרלה

עיקר מול ת8ל

מחירים מדהימים! ! !

מקווי גינוי אלקטויק
ישר מהיבואן

בי .אנד ג;י .אינטרנשיונל בע״מ
רח׳ ה׳ באייר  ,42ביכר ה מדינה ,תל־אביב,
טל262950 , 259559 .

בחוזה לרכישת המיגרש יש תנאים ,שהופ
כים את הבית שאתה בונה בכוחות עצמך
כאילו הוא מושכר לך לתקופה מסויימת,
עד פטירתו של בעל־הבית ,ואז יבולים
לזרוק את בני־מישפחתך ממנו .יתר על
כן ,לא מוכנים להחזיר לבדואים אפילו
חלק מאדמותיהם שהופקעו ,והרוב אינו
מוכן להיכנס לבתים כל עוד לא הושג
הסדר בענייני אדמותיהם.
לכן ,כדאי לדון בהצעות לדו־קיום וקירוב
הלבבות בין שני העמים בעלי זכות־הקיום
בארץ־ישראל.
מוסא אבו־שארב ,קריית-מלאכי

נסיעות בעתיד וכר ,יורדות מעל הפרק.
בכלל ,מן הראוי לדעת שהחתום מטה
עומד עם שתי רגליו בישראל ,ומרגיש
מצויין במדינה הקטנה שלנו דווקא.
■נסיעה לחו״ל מעולם לא היוותה עבורי
שיא המאוויים .חזרתי בשימחה גדולה
בהרבה מאשר בעת היציאה ,ואת זאת
יכול לאשר כל סייסמוגרף מצוי.

בני שליטא,
ראש המועצה־המקומית מנחמיה

הייתי רוצה לכתוב אליכם ,כבתבי
ועורכי שבועון המייצג סיעה שעומדת,
בפי שנרמז )העולם הזה  (2028לרוץ לב
חירות הבאות ,ולהציע מיספר הצעות
שאני מקווה כי יעזרו.
חושבני ,כי תוכלו לקצץ בעיתון או
להרחיב במקומות המתאימים ,ועל־ידי כך
להשיג ,לדעתי ,יותר קוראים ,ולגרום
הרבה יותר נחת לנו ,הקוראים הוותיקים.
ניתן ,בשקט ,להוריד ממדור ״אנשים״
את סיפורי־ההבל חסרי־הטעם ויחסי-
הציבור )וסליחה אם אני פוגע במישהו(,
ולהשאיר רק את הדברים הפיקנטיים.
אפשר גם לצמצם ב״ריחולים״ ,ובכל אותן
כתבות חסרות־חשיבות וסיפורים על אנ 
שים קטנים ,שלעיתים גובלים ברישעות,
ואעם מוסיפים — לא לצדדים המעור 
בים׳ וודאי לא לבם ולא לנו ,הקוראים.
לעומת זאת ,אפשר בהחלט להמשיך,
ביתר מרץ ,בפעילות הברוכה של ״סקו
פים״ וגילויים על הונאות ,גניבות ומעשי־
שחיתות בכל תחומי חיינו ,סקירת אירו־

