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 )20 מעמוד (המשך
 מיש- כאשר סופי, באופן ראלית
סו במחיאות־כפיים קיבלו פטנים
 שחיוך — שרון אריק את ערות

 — הדשנות מפניו מש לא רחב
י ר ח י הנתעב, הרצח א ר ח ש א
 הדו״ח, על־פי העיקרי האשם אריק,
 הרחוב את והסית למאשים הפך
הוועדה. נגד

הדמו בארון האחרון והמסמר
הפורמ ההתחכמות : קרטיה

 ששכח בגין, מנחם של ליסטית
אחריות יש לו גם כי כנראה

 צברה של הנורא לטבח מסויימת
ב שרון את והשאיר ושאתילא,

ממשלה.
תל-אביב זיו, יוסי

ש הפשוטה העבודה עצם האם
 (תושבי להכחישה יכול אינו איש

 על- מנישקם פורקו אלה מחנות
אוי את לשם שהכניס צה״ל, ידי

 אינה מכן!), לאחר בנפש ביהם
ברו כוונה כאן שהיתר. מוכיחה

ם רה ו ר ג ה של להתרחשותו ל
 אשמים שבה כוונה — י הזה טבח

כ המדיני והדרג הצבאי הדרג
אחד?

ה פירסום שאחרי להניח סביר
 את לתת יאלצו מי נדע מסקנות

העגו המסקנות את ולהסיק הדין
!...מבחינתם מות

הומ אופוזיציה שד גרעין
ת, 61008 תל־אביב 921 ת״ד ניסטי

• • •
א ע!רך־ד*ן, ח ל ח מ ח מ

 יכול חאדס זכויות אוייב
1 לסלוס למרוס

חסן המלך
שלום יביא הכיבוש

הכיבוש נגד הסהראווית השיחרור
המארוקאי.

 יעקב., פלד. מתי אבנרי, אורי
 חשבו אל־חסן ח׳אלד וחברם ארנון
 המארוקאי, במלך נעזרים שהם
 אך החשובות. מטרותיהם למען
 כדי בהם השתמש שהעריץ נראה
המפוקפקת. תדמיתו את לשפר

ו9י עמר, אליהו
 הפגישות טל שלו בדיווח •
 אבנרי אורי דן לא חסן, המלך עם

 ומובן במארוקו, הפנימי במישמר
עצמן. בשיחוח עלה לא גס שזה

ה1א מסרה ת ד,
 מאר•■ אבנרי לאורי גרכח

ונות־חברית•
 שיחתך תוכן את בעניין קראתי

 ער- יאסר אש״׳ף, יושב-ראש עם
סאת.
 להביא מאמציך עם מזדהה אני

המעו הצדדים לכל צודק לשלום
 הערבי- בוועד יהודי כחבר רבים.

 פועל אני אפליה, נגד אמריקאי
המטרה. אותה למען

 ־׳׳ בארצות- יש כי שתדע, רצוני
 אחר עוקבים אשר אנשים הברית

)24 בעמוד (המשך

 עובד אמו גורביץ שמגר
גולדנ אמנון של במישרדו

).2372 הזח״ (״העולם ברג
 גורביץ, שמגר את מכיר אני

 ליד צועד כשהוא בתמונה שהופיע
הוא גולדנברג. אמנון עורך־הדין

וגורביץ גולדנברג פרקליטים
אסיה בית את מייצג

 אצלכם, שנכתב כפי מתמחה, אינו
 עובד אינו גם הוא עורך־דין. אלא

 ב־ אלא גולדנברג, של במישרדו
ה לוי, יובל ד״ר של מישרדו

בית־אסיה. את דווקא מייצג
נתניה אחיטהב, רון

• • •
ך העריץ מארנקו מל

 דיווחו־* את רב בעניין קראתי
 עם פגישותיו על אבנרי אורי של

 אחד דבר מארוקו. מלך 2ה־ חסן
במיסגרת האם :לי ברור אינו

 בץ אחווה של הארוכה ״המסורת
 ניתן בסארוקו״ ויהודים ערבים
צר אברהם פרשת את גם לכלול
פתי?

 שנים שמונה מזה כלוא צרפתי
 קניט- בכלא — מישפם ללא —

קומו היה שבעבר משום רק רה,
ניסט.

של ם, מי מרחביה איגנ

 המו־** העריץ האבסולוטי, המלך
 רק* מדכא אינו ,2חסן־ד,- רשתי

 ' הוא שנים מזה עמו. בני את
 העם נגד מדם עקוב מאבק מנהל

 כיבוש תאוות מתוך סהרה, של
 כזה איש האם -ועירומה. פשוטה

 : ו־ לישראלים לעזר להיות יכול
 לחיות דרך המחפשים פלסטינים,

ז כיבושים ללא בשלום
יש ממשלות חיבבו לחינם לא
 המוסד האכזרי. מישטרו את ראל

 ברציחתו מעורב היה הישראלי
 בן-' אחמד האופוזיציה איש של

 פעם לא ביקר דיין ומשה ברקה,
 תומך במיקרה לא המלך. בארמון
תנועת בפוליסריו, רישמית אש״ף

א ל סטופ ד
 שעות. 48 של מבצע הבטיחו

 זה הסוף? את רואה מישהו
 כבר זה של״ג״. ״מיבצע לא

 !הלבנונסטופ ״מילחמת
:ובאנגלית
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מכתבים
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