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מכתבים
,הנוסחה תימצא

 אדוקים יותר תמיד להיות עליכם מדוע
 ־•* עצמו קארטר הנשיא הנה, האפיפיור? מן

מדי להקים אין כי בגין של בדעתו תומך
 את שתסכן המערבית, בגדה פלסטינית נה

 את לשכנע הצליח בגין ישראל. ביטחון
 תבע מיספר חודשים לפני שרק קארטר,

 אתם דווקא מדוע אז כזו. מדינה הקמת
 להעניק אי־נכונותו על בגין את מבקרים
לפלסטינים? עצמית״ ״הגדרה
 בגין של התעקשותו לא כי להניח סביר
 לשלום. מיכשול שתהיה היא זו בנקודה
 בגין את להזיז אין כי יודע סאדאת הנשיא
להמ מוכן הוא זאת ולמרות זו, מעמדה

 שלום. על ישראל עם ולתת לשאת שיך
 דבר של בסופו כי מאמין הוא שגם מכאן

ה כל דעת על שתתקבל נוסחה תימצא
למדי מתביעתו לסגת מוכן ויהיה צדדים

פלסטינית. נה
באר־שבע עוזר, אדמונד

• • •
נגדו ומי לשלום מי

 היסטורית לתופעה אנו עדים באחרונה
 ראשי גרוטסקית. ממש לא אם מעניינת,
לנסי שמתנגדים אלה הם העבודה מיפלגת

 בגין מר ואילו השלום, למען ולפשרות גות
 שהם טענו שמתנגדיו מה בדיוק עושה
הצלי לא אך שלם עשור במשך יעשו

? לעשות כלל התכוונו לא שמא או — חו
 במשך אמרו, וראשיה העבודה מיפלגת

 ורק לשלום תביא מדיניותם שרק שנים,
טריטוריאלית. בפשרה רוצים הם

 האמת, שעת מגיעה כאשר לכן, מדוע,
יישו להורדת יסכימו שלא אומרים הם

לנסי יסכימו ושלא וברמה, בביקעה בים
 מונחת שהתשובה ייתכן ממשיות? גות

פו אי-פעם שעשו ביותר הגדולה בהונאה
עמם! כלפי בישראל ליטיקאים

מש העבודה תנועת על ? הכוונה למה
 57( שבשטחים היישובים מרבית תייכים

ממד וכלכלי לאומי נכס וזהו ),70 מתוך
 פוליטית. מבחינה זו לתנועה ראשונה רגה

 מנכס עצמה לשחרר יכולה איננה התנועה
 ביישובים הקרקע על שעלו ומאנשים זה,

לעד. שם יישארו שהם הבנה תוך
ש היתה העבודה ראשי הנחת מאידך,

ממי ולכן שלום, יעשו לא לעולם הערבים
 לא לעולם היישובים פירוק בעיית לא

 התנועה מנהיגי הרוויחו כך לדיון. תעלה
העולמות. משני
 כיום שהוכח זה, חישוב בעשותם אך

 מעשה־תר- העבודה ראשי עשו כמוטעה,
היישוב. בתולדות ממנו למעלה שאין מית

 הם בשטחים מתיישבים אלפי אותם כל
 או, זו מודעת להונאה קורבן שנפלו אלה

 שהביאו אלה של אווילות הטוב, במיקרה
כתו 1973 אוקטובר של המחדל את לנו

אחר. מסוג מאווילות צאה
במהי לקיצה מתקרבת העבודה תנועת

 הת- תהיה שלה מכת־המווח אך רבה, רות
 תוך וברמה בביקעה יישוביה של פרקותם

 שישיג הכולל והשלום מחד, מהיום שנה
מאידך. בגין מר

ירושלים צרפתית, גיבעה צידון, מרדכי

שוז5 ע ר סו ש ה

 העולם, בריאת מיום ה׳תשל״ח ובשנת
 בלהט היהודים של מדינתם צבועה היתה

 על וית־גוש־שו קדושתה, על אמונים
נשא ״הארץ כי הצהרות־יה אצור רגב כל
 ו), י״ג (יהושע לרישתה״ מאוד הרבה רה

 (שם, הארץ״ כל את יהושע ״היכר. ואומנם
 לא בה אשר הנפש כל ״...ואת סח) י׳

 וניצב שר ואומנם שריד״ בה השאיר
 עז כי וברצונו חזקה כי בידו בישראל,

 פועלו ואת משה של כתלמידו להיות
 צאצאי את ממושבותיהם הניס !להשלים

וב בגת בעזה ש״רק דוודים ״הענקים״
 רפיח בפיתחת )22 י״א (יהושע אשדוד״

 חוטבי־עצים ההוא ביום ״ויתנם נשארו
 השדות אל״ ה' ולמזבח לעדה ושואבי־מים

יבחר. אשר
ן אולם י ג  בפתח האורב השלום פגע ב

 פורת ובני הגאולה כוהני זעקו השלמות
והוכ בנהי, קולם וישאו מרה, זעקה חנן
 טובה כי מאירה, בבה אצל מצאו אף חות

 חצויה מנחלה ריב זבחי מלאה ארץ־שלמה
בה. ושלווה

 להרגיעם וינסה אמת דיין לו ויצטחק
 מזילים * בשלהם והם צבאות, השם בעזרת

 מנחם להם ואין העשוקים ״דמעת את
 (קוה־ מנחם להם ואין כוח עושקיהם מיד
).1 ד׳ לת

תל־אביב רוי־הם, עמירם
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