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מכתבים
)6 מעמוד (המשך

 הערביות, מהארצות המישלחות השתתפות
 מישראל. שוחרי־השלום ושל הפלסטינית

 הפעילות להמשך יסוד הניח בפאריס הכנס
 בממרח- צודק שלום למען הבינלאומית

 נוספים מיפגשים יתקיימו בעתיד התיכון.
 שיחות מגעים, יותר עוד יאפשרו אשר

 הארצות מישראל, המישלחות בין ודיונים
והפלסטינים. הערביות

 היא — הסיכום להכרזת שנוגע ומה
ה המישלחת תביעת לפי דווקא נתקבלה
 כנס לקיים ייתכן לא שאמרה: מצרית,

בהכרזה. לסכמו מבלי גדול כה
 מועצת החלטות בדיוק איננה זו הכרזה

היש הוועד מצע לא וגם בקאהיר, אש״ף
 עבורנו ההישג אולם צודק. לשלום ראלי

ב הראשונה, שבפעם הוא זו, שבהצהרה
 נאמר וישראלים לפלסטינים משותף כנס

 את לאשר חייבת ז׳נבה ש״וועידת ברורות,
 —. האיזור עמי כל של החוקיות הזכויות

 ושל ארצות־ערב עמי הפלסטיני, העם של
 ביחס גדולה התקדמות זו ישראל״. עם

המש כל שדעת לי, נדמה בולוניה. לכנס
 המישלחת חברי בכנס, הישראליים תתפים

 היתד, בכנס שהשתתפו כאחד, והמשקיפים
הש יותר עוד ותועיל ומועילה. חיובית
ב בעתיד מישראל שוחדי־השלום תתפות

 צודק לשלום ובפעולותיו הבינלאומי וועד
במזרח־התיכון.

המישלחת חבר בורשטיין, עוזי
תל־אביב׳ פאריס, בכנס הישראלית

 בכך החדשה. - וממשלתה עמה של אל,
ומבי ישראל אוייבי את מעודדים אתם
מהגויים. כפוי לפתרון מדיני ללחץ אים

ותוש ובתפוצות בארץ ?;יהודי העם על
 יחד לפעול הלא-יהודים, ישראל מדינת בי

 ישראל מדינת את לבנות כדי באחווה
לפת מבחוץ לחץ נגד ולפעול ולשגשגה

אסונות. דבר של בסופו שיביא כפוי רון
מנ עומד שבראשו החדש, השילטון רק

 השוחד בעיות את להסדיר יכול בגין, חם
 המערך שילטון תחת שהיו והפרוטקציה

 פרוטקציות. בלי החוק ולפי בשוויון ולנהוג
 מבלי והאזרחים העם כל להתאחד נא לכן,

 אחת מטרתנו כי ומין, גזע דת, הבדל
ולמדינה. לעם ושיגשוג בניין שלום, היא:

מג׳אר פנדי, האני

הגרמנית הדוגמה
אימ המערבית גרמניה שממשלת אחרי

 בתחום לפחות הישראלית, השיטה את צה
 הגרמנים לנו הוכיחו במירור, המילחמה

 בשטח מהם ללמוד גם יכולים שאנחנו
 חיסולם היא הטירור לחיסול הדרך זה.
לשח מנסים שחבריהם הטירוריסטים של
בני-ערובה. תמורת אותם רר

הוע מעלות, פרשת אחרי דומני בשעתו,
 את להורג להוציא ההצעה בארץ גם לתה

מעלות ילדי רוצחי ביקשו אותם המחבלים

 רק״ח, דובר בורשטיין, שהקורא חבל 9
ב שאירעו אירועים כמה על עומד אינו
'הפאריסאי כנס :

ש חורני, עבדאללה אש״ף, נציג (א)
קומו מוסדות ובין אש״ף בין המקשר הוא

 האולם מן הפגנתי באופן נעדר ניסטיים,
ה בשם אליאב לובה ח״כ דיבר כאשר

בכנס. הציוניים משקיפים
 ניתנה לא הציוניים למשקיפים (ב)

 משא־ אחרי ורק זכות־הדיבור, תחילה
 מצי־ מושב־הפתיחה והחרמת מייגע, ומתן
 לא מכך כתוצאה דרישתם. נתקבלה דם,
 בעת נוכחים הציוניים המשקיפים היו

 אש״ף של הבכירים הנציגים שני שדיברו
במושב־הפתיחה.

 היתה הכנס בתום הכרזה קבלת (ג)
 מראש, שניתנו להבטחות גמור בניגוד

 יכלול הכנס וכי החלטות תתקבלנה שלא
הצדדים. בין חופשיים חילופי־דברים רק

 ערביות מישלחות השתתפו בכנס (ד)
 שלום לכל עקרונית המתנגדות ואחרות,

 הערביות, והמדינות ישראל מדינת בין
 הדבר ומלוב. מעיראק מישלחות וביניהן
 העולם עמד שעליה העובדה את מבליט

שה שבעוד :עצמו בכנס ושבלטה הזה,
 מרבית הרי מתונה, היתה הסובייטית עמדה

 בעולם ברית־המועצות של בעלי־בריתה
חזית־הסירוב. אנשי כיוס הם הערבי
 הודיעו כאילו בטענה אמת אין (ה)
 ודיברו באו שהם בלונדון אש״ף נציגי
 עי־ ד׳׳ר האישית. דעתם על לונדון בכנס
 הכנס דוכן מעל הודיע סארטאווי סאם

 הרשמית המישלחת כראש מופיע שהוא
 ועל אש״ף בשם מדבר הוא וכי אש״ף, של

 סעיד עראפאת. יאמר האירגון, יו״ר דעת
 עצמו דעת על מדבר שהוא אמר חמאמי

 (פדרציה מסויים רעיון פיתח כאשר רק
 שניים־שלושה ״בעוד ופלסטין ישראל בין

אש״ף. דעת על נתקבל שלא דורות״)
 חטא־ וסעיד סארטאווי עיסאם ד״ר (ו)

במאמ ביותר הבולטים האישים שני מי,
 לא ישראלי״פלסטיני, שלום למען צים

פאריס. בכנס השתתפו
ל בורשטיין הקורא של שובו עם (ז)
 נאמר שבה הודעה, בשמו פורסמה ארץ

 ״מישלחת פאריס בכנס השתתפה כאילו
 (מיל.) האלוף את כללה ושזו של״י״ מטעם

 לא של״י שמחנה היא האמת פלד. מתי
 על־ הוזמנו מחבריו כמה לכנס. כלל הוזמן

 בכנס והשתתפו אישי, באופן היוזמים ידי
שהש פלד, מתי אישי. באופן כמשקיפים

 ולא לכנס הוזמן לא לונדון, בכנס תתף
בו. השתתף

 פאריס כנס לגבי הזה העולם הערכת
 ה״ לונדון לכנס בהשוואה הפרו״סובייטי,

אלה. עובדות על הסתמכה פרו־מערבי,

הממשלה עם אחד כאיש
 המופיעות הכתבות על להעיר רוצה אני

 את מתקיפות המכריע שברובן בעיתונכם,
 מנחם ראשה יושב ואת החדשה הממשלה

 והחזירים כרמיאל בפרשת הן הנכבד. בגין
 מזלזלים אתם האחרות, הכתבות ברוב והן

ישר- מדינת של וביוקרתה בכבודה מאד

 מתקבלת זו הצעה היתד, אילו לשחרר.
 חטיפה ניסיונות למנוע כדי בכך היה

 פשוט לשחרר מי את כשאין אחרים. ורצח
 יצאו שאז אלא בני־ערובה. חוטפים לא
זו. הצעה נגד אתם, כולל יפי־הנפש, כל

 זאת לעשות שניתן הוכיחו הגרמנים
ההתאב אפשרויות הקלת של בדרך ולוא
הנתי תוצאות שיוודעו אחר בכלא. דות
 לצפות ניתן מיינהוף באדר אנשי של חה

 לאמץ שיתבעו קולות ישמעו אצלנו שגם
 יועץ לכך רמז לא וכלום הזו. השיטה את

ש בעת בטירור למילחמה ראש־הממשלה
לתפקידו? התמנה

טבריה אטיאם, משה

לצח״ל קוסמטיקה
 ״קוסמטיקה הרשימה את בעיון קראתי

ש ),2092 הזה (העולם שורש״ טיפול או
 יש בצה״ל. המישמעת אכיפת בנושא דנה

 עדין בנושא שימוש נעשה כי על להצטער
 מישרד־הביט־ מדיניות את לנגח כל־כך

יכו זו עובדה בראשו. העומד והשר חון
 הכותב ניזון לולא לגיטימית להיות לה

 לא תמונה היוצרות חלקיות, מעובדות
ואכי הצבאית המישטרה עבודת על נכונה

בצה״ל. המשמעת פת
המשמ אכיפת נושא את למקד הניסיון

ביל לוקה בלבד מחבוש עונשי דרך עת
 משלים. מחוסר־ידע אולי שנובע דותיות,

 ה- לאכיפת שונות דרכים נוקט צה״ל
 והוראות הדרכה הסברה, ביניהן מישמעת,

ובעל־פה. בכתב
 האחרון בכפתור מתחילה אינה הבעייה

 מסתיימת אינה וגם רכוס שאינו בחולצה
 את ציחצח לא שבבוקר חייל אותו בכך.

 חולצתו כפתור את לרכוס ישכח או נעליו,
 או נשק באימון להשתתף עשוי בצהריים,

 שישכח הסיכויים כל יש שם וגם בתרגיל
 התוצאות שונות. מישמעת הוראות לבצע

 לא אם — סימפאטיות יהיו לא בוודאי
הגרוע. במקרה טראגיות
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