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)8 מעמוד (המשך
 כולל והמיסמכים, ההחלטות כל את לאסוף

ו באמצעי־התיקשורת שפורסם מה כל
 התחיל מי ולשאול: בעיתונות, במיוחד

 סמך על מסקנתו, תוקפנות? במעשי אז
 הערביים, במקורות מאושרות עובדות

תוק במעשי תמיד התחילו הערבים תהיה:
להת נאלצו בעל־כורחם, והיהודים, פנות
 בשנת הסכימו כשהיהודים ולהילחם. גונן

 והושיטו פלסטינית מדינה להקמת 1948
 בתוקפנות נענו הם לשלום, יד לערבים
הרו לרבבות מאז שגרמה כוללת, ערבית

 ברור פליטים. אלפי ולמאות ופצועים, גים
 את השופט ימצא שבפסק־דינו לגמרי,

 לסיבלם יחידה כסיבה הערבית, התוקפנות
 עד שנשפך ולדם והיהודים הערבים של

היום.
רמת־גן קומו, כרנרד

טוב ערב■
צווי־ על לסטודנטים״, ״מעצר־בית

 סטודנטים נגד שהוצאו הריתוק
 הזה (העולם בישראל ערביים
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 אג- מחמוד מרשי, על-ידי התבקשתי

טעויות של שורה דיוקם על להעמיד ברייה,

אגכרייה מחמוד
דבר״ לכל ישראלי ״אזרח

ש כפי ומהשקפותיו, מדבריו וסילופים
לסטודנ מעצרי־הבית אודות על פורסמו

הערביים. טים
 כמתנגד עצמו הגדיר לא מעולם מרשי

ב רואה מרשי הוא: נהפוך לציונות.
 בזכות שדגלו בזרמיה לפחות — ציונות
 במקום ארץ־ישראל ערביי של קיומם
לאו תנועה — מדינת־ישראל לצד חייהם,

 צודקות. מטרות ובעלת לגיטימית מית
 משום מרשי רואה לא הציונות בקיום
 העם זכויות של הכרחיים ושלילה סתירה

 ו/או האמור שכל מכך, העולה הפלסטיני.
 כביכול, הדילמה, בעניין בכתבה המרומז

 לבין השקפותיו בין אגברייה מר נתון שבה
סרח. עורבא אלא אינו חייו נסיבות

 וחד־משמעי נחרץ באורח מתנגד מרשי
 אש״ף, של והלוחמה הטרור פעולות לכל

ב העקרונית־הומניסטית עמדתו בשל הן
 ריאלי־פוליטי. מהיבט והן לאלימות. יחס

 בפני בבהירות בוטאה אשר זו גישתו
ב הולם ביטוי לידי באה לא הכתבת,

סתי כל אין כי לציין הוא למותר כתבה.
 הקביעה לבין כנ״ל מרשי עמדת בין רה

 לשאלת להתייחס ומבלי — העובדתית
 בעיני מוחזק אש״ף כי — העובדה אמיתות
המוסמך. כנציגו הפלסטיני העם מרבית

 במפר־ לכותבת, אמר לא מרשי זאת עם
 רואה עצמו הוא כאילו במרומז, או ראש

ב מצדד מרשי כי אף נציגו. את באש״ף
 הפלסטיני, לעם לאומי-עצמאי ביטוי מתן

 לכל ישראלי כאזרח עצמו רואה הריהו
עצ פלסטינית ישות תקום אם בין דבר,
 באזרחות מרשי בחירת לאו. אם ובין מאית

 על בהקפדה כמובן, שלובה, ישראלית
שולליה. ובשלילת ישראל חוקי קיום

 התעכבה ריתוקו, עקב ניתוקו !בשל
 הטעון את לתקן אבקשכם מרשי. תגובת
עתה. לפחות תיקון

ירושלים עורן־דין, גל; אברהם
ש המניעים את מבין הזה העולם 0

זה. מיכתב לכתיבת הביאו

דיוגוווד! או לבכות
(״ה לדימונה חוזר פלאטו־שרון
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 ידעתי לא הכתבה, את קראתי כאשר

 במבוכה שרוי אני לצחוק. או לבכות אם
שפרסמתם. הדברים על להגיב הצורך בעת

 שעיתון על־כך, לבכות הבנתי, לפי יצריך,
 שרק דברים, לפרסם לעצמו להרשות יכול

ו הכותרות שלהם, הגרפית ההגשה צורת
 בכתבה. כלשהו חידוש מהווים הרמזים,

 כאלה, באמצעים להשתמש הנכונות עצם
 בבעיות הנאבק ציבור, בנבחר לפגוע כדי

 בו יש — במידבר עיר ניהול של הקשות
מאד. לצער כדי

 כתבה למקרא לצחוק זאת, עם צריך,
 קצת להתפרק הזדמנות שזוהי מפני כזו,

מענ מתעלול ולהשתעשע הציבורי מהעול
 מופיע שתצלומו הסודי, הפרוטוקול יין.

ה 13 בין רק לא והופץ שוכפל בכתבה,
 המישרדיס בכל אלא בישיבה, משתתפים

 מבחיינת עצמה, הכתבה בדבר. הנוגעים
 מפני פשוט — להפליא מדוייקת תוכנה,
 הזה. הפרוטוקול של תעתיק כולה שהיא

 התוספת הם — והרמזים הלוואי דברי רק
 היחידי הנוסף החידוש זה. לפרוטוקול

 מפני כסודית, הפגישה בהגדרת אולי, הוא,
בדי ראש־העיר של בלישכתו שנערכה

 הבלתי־סודי המקום איזהו מעניין: מונה.
 דנים כאשר ראש־העיר, מלישכת יותר

 כה משתתפים בהשתתפות כזה, בנושא
? רבים

 לפי :פלאטו־שרון עם הקשרים ולעניין
 הורחק שלא עד לכנסת, נבחר כל הבנתי
 מחייב והנימוס כלשהו, ציבור מייצג ממנה,
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אמיר ז׳אל,

במבוכה״ שרוי ״אני

מיסגרת. בכל הדעת על מתקבלים קשרים
:מדובר שבו הפרוייקט לעצם ואשר

 מן יבין עברית לקרוא שיודע אדם כל
לדי חשיבותו מה הזה בהמולס הכתוב

 אותו, לבצע שניתן הדרכים הן ומה מונה
כמובן. ביותר, הכשרה בצורה
 פירסוס עצם כי זה, בהקשר להוסיף עלי

 לנו הביא בעיתונות הסודית״ ״הישיבה
 שהוא דבר אחרים, מיזמים דומות הצעות
לדימונה. לברכה

אמיר, ז׳אל, ח״כ
דימונה העיר, ראש

המדינה של ההפסד
 לתואר מטלול־המשן פתיחת למען

להנדסאים. אקדמי
 ולפעול לתמוך בבקשה, אליכם פנוה אני
 לסטודנטים- המשך מיסגרת יצירת למען

 העולם בכל אקדמי. תואר לקראת הנדסאים
ב ומוכרות ידועות־שם מיכללות מכירות
ו אקדמיות, כשנתיים ההנדסאים לימודי

 שנה- להשלים לסטודנט־הנדסאי מאפשרות
 תואר בקבלת לימוד שנות שתי עד וחצי

אקדמי.
 סטודנטים אלפי לנשירת גורם זה דבר

ו לימודיהם, להשלמת מהארץ, הנדסאים
 בספק מוטלת לארץ חזרתם מכן לאחר

יקרים. אנשים מפסידה ומדינת־ישראל
 טיפלו לא הממלכתיים המוסדות לצערי,

 שבעזרתכם תיקווה ואנו היום עד זו בבעיה
זו. כאובה לבעיה פיתרון יבוא

שטרית, שמואל
חיפה להנדסאים, בית־הספר
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