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מכתבים
)7 מעמוד (המשך

 ותו?* סבלנותם חוסר על־ידי בדמוקרטיה
 את -להבין ניתן כי אם -המופגנת, פגותם

שלהם. העלבון -תחושת
אמירים זמיר, שלום

מישכודתי קוד-דוח
 הבית הריסת שבזמן -נמסר בטלוויזיה

 הכפר תושב נהר: אל־כרום, מגיד בכפר
 למותו. וגרם בצווארו שפגע אבן מרסיס
 ״ראש כי היום למחרת דווח בהארץ אולם

 שהוקם הציבורי הוועד ויו״ד המועצה
 של צוות כי הצהירו אל־כרום, במג׳ד

 ביניהם — מקומיים רופאים שלושה
 מב״ת־ד,חולים אמין חסאו הד״ר הכירורג

 כי וקבע הגופה את בדק — רמב״ם
ב שפגעו כדורים מתשעה נפגע ההרוג

שהטל מכאן בחזהו...״ איזורים עהארב
 ההגינו-ת מרמת רחוקה הישראלית וויזיה

 ל־ הבוז זה. במקרה הארץ היומון של
רשות־הישידור.

נהריה פומרנץ, אליעזר

 אל־ במג׳ד המאורעות כי לשכוח אסור
 בעתונכם בהרחבה דיווחתם עליהם כרום,

 נחתו בו ביום אירעו )2098 הזה (העולם
מ ל-תבוע קשה נהרי-ה. על הקאטיושות

 ודאי משפחותיהם מבני שחלק שוטרים,
 אלה, לקאטיושות מטרה יום באותו היו

זה. במצב קור־רוחם על לשמור
חיפה אשכל, חיים

 מג׳ד ,מאורעות על שכתבתכם דומני
 של רבה במידה הצטיינה לא אל־כרום

מכך לחלוטין תם התעלם אובייקטיביות.

 שכבר אחרי -נערכה המישטרה שפעולת
 כאשר ההריסה, בצו שצויין הבית נהרס

הת ואף השתוללו התפרעו, הכפר תושבי
 הכביש על שחלפו צבאיות למכוניות נכלו

 הקורבן על להצטער יש כפרם. בקירבת
 פוגחם שוטרים ערכו ואם זו בתקרית שנפל

 הדין. -חומר בכל להענישם יש בבתים,
 הי-תה השוטרים שתגובת לשכוח אסור אפל

פרובוקציה. של תוצאה
עכו הררי, אסתר

התסיסה ראשית
 לפני שהיה הזה העולם היה זה במדור

 תחת קראתי )2097 הזה (העזלס שנה 25
 הלבן״. לאיש מוות ״אפריקה: הכותרת

 בני של התסיסה ראשית תוארה בד, כתפה
 הגזע בני שילטון נגד אפריקה יבשת
 ג׳ומו של -במאבקו דן עיקר.ד,כתבה הלבן.

 לפני שהתייצב קניה, נשיא כיום קנייאטה,
 בין הראשון המאדמאו, בראש שנד, 25

 נגד ש-נ-לחם האפריקאים הגרילה אירג-וני
הבריטי. חשי׳לטון
 על כותב עתונכם -אין כן אם -מדוע
 ברודזיה כיום, גם תהליך אותו המשך

ז ובדרום־אפריקד,
קצירגינסקי, מיכאל

סנגל דאקאר,
 עוקב קציוגינסקי הקורא היה אילו •

 היה הזה העולם פירסומי אחר בקביעות
 עיתון הקדיש האחרונה בשנה כי מגלה

ב למתרחש ומאמרים כתבות מיספר זה
האפריקאית. יבשת

כתנועה מעות סליחה,
 אחרים, מופרים של לשמם צורף שמי

 )2097 הזה (העולם על־ידכם שהוגדרו
 ארץ־ישראל למען ״התנועה של כמייסדי-ה
 על הסתמך שסתבכם מניח אני השלמה״.

הז אשר ימים, מאותם בעתונים- דיווחים
שהתקיימה לאספה המוזמנים בין אותי כירו

כלס שמעון
מנוגד כבוד

 ואשר טשרניחובסקי ע״׳ש בבית־הסופר
 יוזמיה אחר־כך שהיו מי על-ידי אורגנה

זו. תנועה של ומייסדיה
 לא אך באסיפה, נכחתי אומנם אני

 שלא וכמובן ש-לה מיסמך שום על -חתמתי
 זו לתנועה ביחס עמדתי אליה. הצטרפתי

 כתבכם מצא מדוע מבין ואינני ידועה
 מתנגד שאני תנועה ביסוד -לכבדני לנכון

לה.
תל-אביב כלס, שמעון

 על־ידי הוטעה הזה העולם כתב •
 ,1977 באוקטובר 28מה־ במעריב פירסום

 בלס שמעון של שמו בטעות הוכלל שבה
 עם שונים בשלבים שנמנו האישים בין

לספ ומרצה סופר בלס, שמעון התנועה.
 הישראלית המועצה חבר הוא ערבית, רות

ישראלי־פלמטיני. שלום למען

. תנובה ללא דיכה
 מדוע עצמנו, את שואלים אנו לפעמים

 בני־אדם של לכבודם חברה כיל חרדה
 אך — עליהם דיבה יוציאו !לבל ודואגת

 דיבה להוצאת מידה באותה חרדה אינה
מדינה. נגד עם, נגד כלל, נגד

 ל״פעולות כאן להיכנס תצים איננו
 המיועדות שחק, ישראל של ההסברה״

פעו אותנו מטרידה ישראל. את לשחוק
 בוועידה כהן ומני שמש כוכבי של לתם

 בעל התיכון. במזרח צודק שלום למען
 ביקשו הפנתרים נציגי כי פורסם, המשמר
 לפעולות קץ -לשים אש״ף משלחת מראשי
 ב* הפיתוח ״בעיירות אש״ף של -הטרור

 עדות בבני כזאת שפגיעה משום ישראל״,
לפלסטינים. איבתם את מלבד, המזרח
 יש למעשה חוששים! הם ממה ראו

 לפגיעה בעקיפין, מוסרי, היתר מעין כאן
 חשש כל אין עדות־המזרח: שאינם במי

 נדבר הבד, ״אשכנזים״. ביהודים מפגיעה
 או-תד, של ג-לגול כאן אין האם גלויות:

 העם נגד קלגסי־אופל שהפעילו ״סלקציה״
? היהודי

 אמרו פ-נתרים אותם כי מסופר, גם כך
 היהודים״ ״הפליטים שאלת כי בצרפת

ו מצחיק ״מיכשול -היא בנייר־העבודה
נמ ״לא — שכן -אותנו״, שמעליב מגוחך

 חלק !אמנם הערבים. בגלל מעיראק לטנו
 ציונית, אידיאולוגיה בגלל עלה מיאיתנו

 ציונית פרובוקציה לאחר ברח הרוב אבל
יהודים״. על פצצות השלכת של

 איננו ועדיין אלה ציטטות כותבים אנו
 ביד נרצחו אמנו של אחיד, שני מאמינים.

 של ההתנכלויות בימי ערביים פורעים
 בעיראק. אל-כילאני עלי ראשיד מישטר
 את לחצות צריכים והיו נרדפו הורינו
 מדוע ׳ארצה. להגיע כדי פרס דרך הגבול

 הדיבה מפיצי את התובע גורם שום אין
 שכה השמאל, חוגי מדוע ׳לדין? הללו

 העולם (כולל בעבר הפנתרים את עודדו
 אינם לידתם) שושביני בין שהיה הזה

ה מכתב הסתייגות של מחאה משמיעים
הפנתרים? של פלסתר

ירושלים חקק, ופרפור הרצל

2099 הזה העולם8




