
 אנטי־ציוניות ומפלגות תנועות גופים, אל כמו מפתח, ההוצאה בית אל
בזה. מתפרסם נוסחו אשר קורא״ ״קול הגיע בישראל, אחרות
 פרסום ״לתת זו עצומה יוזמי לבקשת נענית בישראל מפתח מערכת

ורוחה. תוכנה עם מלאה הזדהות מתוך הרצ״ב״ לקריאתם

 המחנה אל קורא קול
אל ,האנטי־ציו! שר בי

 לציונות המתנגדים של מאבקם אחר רב בעניו עוקבים אנו 1973 מאז
 הציונית התנועה מדיניות ובנגד הישראלית המדיניות כנגד ישראל בתוך

 להקרבה, ובנכונותבם ובגבורתבם בכם גאים שאנו היא האמת צדדיה. כל על
 מחלום פלשתין שחרור למען הפועלים ויהודים, ערבים וידידינו, אחינו

 פוליטית, תמיכה לגייס שביכולתנו כל את עושים אנו הציונות. של הבלהות
והחיוני. החשוב מאבקכם ועבור עבורכם וחמרית מוסרית

 החזית :שונות פוליטיות קבוצות פועלות זה מאבק שבמסגרת יודעים אנו
קבו רק״ח, הקומוניסטית המפלגה בראשות ושוויון לשלום הדמוקראטית

ן צות פ צ  הליגה הכפר, בני תנועת הערבים, הסטודנטים תנועת השונות, מ
 להבדלים מודעים אנו כן כמו עצמאיים. ופעילים והאזרח האדם לזכויות

 לגבי כוללת הסכמה קיימת זאת עם השונות. הקבוצות בין הפוליטיים
הפולי שההבדלים סבורים אנו יותר, עמוק ובמבט האנטי-ציונית, העמדה

למולדת. מחוץ הקיימים ההבדלים של בבואה חינם הללו טיים
 השחרור ארגון השיג אשר הגדולים וההצלחות שהנצחונות ספק אין

 הנהגות לכל המשותפת ההכרה משום התאפשרו (אש״פ) הפלשטיני
 הארגון מסגרת אחדות על לשמור עליהם שחובה והתנועות החזיתות

 הבדלים אף על וזאת פירוקו, לכלל יביא אשר פילוג מחיר בבל ולמנוע
המאו הפלשטיני השחרור ארגון זה היה גדולים. ואידיאולוגיים פוליטיים

 מעל הגדול הנצחון את השיג אשר הפלשטינית, הסירוב חזית ובתוכו חד׳
המאוחדות. האומות ארגון במת

 נצחונות לקראת לפעול ויהודים, ערבים ובחוץ, בפנים כולנו חובתנו
 מאיחוד מנוס רואים אנו אין לפיכך, ישראל. בתוך הציונות על מקבילים

 בין הפוליטיים הדיעות חילוקי אף על אנטי״ציונית בחזית הכוחות בל
 המקובלת אחת מסגרת קיימת לעיל. הוזכרו אשר האחרות והתנועות רק״ח

הציונות. נגד המאבק מסגרת והיא הכל על
 ולאחד המחוייב את לעשות בקריאה אליכם פונים אנו וידידים, אחים

 כך ישראל. בתוך לציונות המתנגד היסודי לכוח שתהיו כדי השורות את
 היסודי המכשול היא הציונות נצחון. אל מנצחון לצעוד כולנו נובל בך ורק
 המולדת. אדמת על-פני סבלותיכם לכל האחראית והיא צודק, שלום לכל

המשותף. האוייב נגד ישראל בתוך השורות את אחדו

 שדאבי השאם
 אל־אסמד פארזיי
 דיב זיאד

 דומאני ג׳ורג׳
 שדיד מחמד
 תורכי פוואז

 נח׳לח אמיל .
 עתרי נציר

נח׳לה ח׳ליל
1978 יוני 5

ח, ידי על (פורסם ת פ שמריהו) כפר ,34 השדות דרך מ

מכחכים
הגאה כמילחמה לא דר!

מנ לראש־הממשלה מיועד זה מיכתב
בגין. חם

יקר, ראש־ממשלה
 איך דרו מחפש שאני ימים שבוע כבר

ש עד איך, ידעתי ולא ממך גם להיפרד
מיכתב. לכתוב לי יעץ חבר

 עוזב. נוסע. שאני לך לספר רציתי
הול לא שנה עשרים־וחמש עצוב, קצת
 ואנשים מנופים להיפרד כואב ברגל. כות

 אל ולהגיע לידתך מיום הורגלת שאליהם
 אופן, בכל בית. יהיה לא שבטח זר, מקום

 החלטתי זאת כל ולמרות בהתחלה. לא
 לי בא לא פשוטה: אחת מסיבה לעזוב,
 כמובן, (וזו, הבאה במילחמה חלק לקחת
 אז לא־הכרחית. מילחמה אישית), דיעה
 את לשחק אתכם משאיר שאני לי תסלח

בלעדי. השלמה״ ״ארץ־ישראל מישחק
 למצוא קשה לכם יהיה שלא מקווה אני
 בחורי חסרים לא — עבורי מקום ממלא

 החזיקו לא שמעולם והוזי־הזיות ישיבות
הישרא אלפי מאות בין כי — דע רובה.

 שהגיע אחד קיים בחו״ל הנמצאים לים
בגללך. לשם

 על משפטים כמה עוד שאסיים, לפני
 בשירות משרת הוא שנשאר. אחר, חבר

 אלי התקשר הוא אתמול בצה״ל. חובה
 ד משותפות תמונות לו שאעביר וביקש

 החל כי הסביר הוא שכתב. מיכתבים
 חוברת־הזיכרון את ולערוך חומר לאסוף

לא? נחמד, עצמו. של
 ארצות־ על מספר בנך מה נ״ב: •

שם? לחיות כדאי הברית?
פילדלפיה, תגור, ארז

ארצות־הברית

הסופי הפתרון
 הפלסטינית לבעייה טכני פתרון להלן

שלבים: בשני
 והשומרון יהודה יימסרו ראשון בשלב

 תיעשינה שני בשלב הפלסטיני, העם לידי
 לשם ושומרון יהודה לאיזורי מתחת חפירות

ש שטח תחתיות, ושומרון יהודה הקמת
 המים־ שני בין מדינת־ישראל. בידי יימצא
 כדוגמת גדולים עמודי־בטון יוצבו לסים
 החול האדמה, את אסואן. שבסכר הללו

 לאיזור במשאיות יעבירו שיחפרו, והסלעים
 הקמת לשם לים אותם וישפכו עזה, רצועת

 רצועת של בצידה נוספת רצועת־אדמה
 מעלות. 45 של בזודת או לה בניצב עזה,

תי ישראל, בידי שתהיה החדשה הרצועה
 (שתימסר הישנה הרצועה עם יחד צור

 יאפשר אשר טבעי מיפרץ לפלסטינים),
אדיר. ים־תיכוני נמל של קיומו

מ ומפלי־מים תעלות יותקנו כמו־כן
 אל מים שיזרימו העליות, והשומרון יהודה
 נוף ייווצר וכך התחתיות, ושומרון יהודה

 המדינות לשתי תיירים שימשוך מרהיב־עין
רב. ממון ומשמעו גם־יחד

 למרות הפרוייקט, ישתלם הנה־כי־כן
 גדולה. ראשונית בהשקעה כרוך היותו
 תעסוקה יספק שהפרוייקט גם לשכוח אסור

 אדריכלים, טרקטוריסטים, משאיות, לבעלי
 של בעיות תיפתרנה וכך וכר... פועלי-בניין

 ד־ גם בדבר. הנוגעות במדינות אבטלה
בפרו פתרונה את תמצא הביטחונית בעייה
 מיהודה טילים שיופעלו במידה זה: ייקט

 מאוכלסים איזורים נגד העיליות ושומרון
ב שיוצבו טילים נגדם יופעלו בישראל,

 מופנים ויהיו התחתיות ושומרון יהודה
 מעלה, כלפי אנכית בצורה קבוע באופן
 לשכנים מעטה לא טירדה לגרום ויוכלו

 תמנע כזו סיטואציה העילי. שבמיפלס
 שני מצד תוקפנות של אפשרות ותבטל

הצדדים.
 מודה אני הפתרון, של גדולתו למרות
 מודע אני חסרונות, מיספר בו שקיימים

קט בעיות אי-אלו להתעורר שיכולות לכך
ה שיעוררו הלכתיים קשיים כגון נות

 תפילות למשל, תיערכנה, כיצד דתיים:
ל או, ! ? לבנה תיקון או ! ? חודש ראש

 באיזור הנבנית סוכה של דינה מה דוגמה,
 (לפי לא?! או כשרה היא האם התחתון,
 מבעד כוכבים לראות חייבים כידוע, ההלכה,
לסכך).

חולון שפרץ, גידי

• • • /
אנטישמיות לא

 בעד אני עקרוני. באופן טרור נגד אני
ה גדולי בכיתבי חקרתי מילחמת־גרילה.

הערבי־ישראלי שהסיכסוך ומצאתי, ציונות

 תנועות שתי בין התנגשות של תולדה הוא
 אומר ״זה והפלסטינית: הציונית לאומיות,

 שלי...״ כולה אומר וזה — שלי כולה
 המצב את לטשטש אין אופן בשום אך
 אש״ף אנשי של האשמתם על-ידי הנכון

 ראש־הממשלה שעושים כפי באנטישמיות,
 יצחק לשעבר ראש־הממשלה בגין, מנחם
 ״מטרת המצהירים: אלון, יגאל וח״כ רבין

 יהודים.״ הם באשר ביהודים לפגוע :אש״ף
 סיכסוך נטוש שכאן בכך מכיר העולם כל

אנטישמיות. של תופעה ולא ומדיני, לאומי
נהריח פומרנץ, אליעזר

יאשים פרסי
 תמונתו את שראיתי אחרי הזדעזעתי

 מחולה, מושב חבר קליינמן, איציק של
 המחבל של הקלאשניקוב את בחיוך מקבל

 שהוענק המושב, על התקפה בעת שחוסל
 ראשי אולי יחלקו שנים כמה בעוד כשי. לו

 והברבאריזציה כמזכרת, מחוסלים מחבלים
מושלמת. תהיה שלנו

בגין של הבריאות
 הליכוד פעילי בכנס בגין של הופעתו
 ״אני כי עצמו על העיד בה בירושלים,

 המפורסם הסיפור את מזכירה בריא״, אדם
כש מסויים ממוסד שהשתחרר האיש על

נור לאנשים נורמאלי. שהוא תעודה בידו
הב כך. על המעידות תעודות אין מאלים
 חוצות בראש לזעוק זקוקים אינם ריאים

הבדי כולל כולו, המחזה בריאים. הם כי

ב ראש־הממשלה שהשמיע התפלות חות
 למדינה לא לכבוד היה לא מעמד, אותו
לראש־הממשלה. ולא

תל־אביב רוכין, עמירם

ברי מצב על להוכחה זקוק שהיה מי
 לקבל היה יכול בגין, של התקין אותו
 הממשלה החליטה כאשר השבוע זאת

מ אפרת, החדשה העיר הקמת את לאשר
 במלוא נמשכות בעוד לבית־לחם, דרום

 עיר להקמת הכשרודהקרקע עבודות המרץ
שלמ מנהיג, חארם. — בשומרון נוספת

לצפ יכול הבינלאומיים הלחצים כל רות
 בעולם, דעת־הקהל על כזאת בצורה צף

בריא. בהחלט הוא
תל־אביב פכחסי, אליהו

בגין של האמיתית מחלתו
 גוטס־ מרווין הפרופסור עם מסכים אני

 בבית־ הקארדיאלית המחלקה ראש מן,
 בגין שמנחם בירושלים, הדסה החולים

 התרופות ולא טוב, גופני ״במצב הוא
 התרופות כמו ליבו מצב בגלל נוטל שהוא
משפי שלו הסכרת בגלל לקבל שעליו

 כראש־ממשלת לתפקד יכולתו על עים
ישראל.״

 מנחם לראש־הממשלה יש המזל לרוע
 ככל לב, שם לא אליה נוספת מחלה בגין

ביש ילד כל גוטסמן. הפרופסור הנראה,
האופו כמנהיג בגין, שמנחם יודע ראל

 מ״עצירות שנה 29 במשך סבל זיציה,
 הדמוק־ לתנועה הודות ואז, פוליטית״.

 העצירות הפכה ידין, ייגאל של ראטית
 שקארטר, פלא אין הפוכה. לפעולה שלו

מח העולם, ושאר כולנו וייצמן, סאדאת,
 בבגין צופים שאנו בעת באפנו זיקים

ישראל.״ כראש־ממשלת ״מתפקד
תל־אביב שריק, יוסף




