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שפט71
שה בזאת היהודי׳ ובעם במדינה בגידה כתב־אישום:

 לתאריך סמוך או ,1959 באוקטובר, 10ה־ ביום כתב נאשם
 אנטי־ חזית להקים לו והציע פרו־ערבי ראביי אל מכתב זה,

עולמית. ציונית
ע: ב תו ה  יוסטום. יהושע למר קורא אני ראשון עד בתור ;

 כחוק). ונשבע הדוכן על עולה (העד
 פירסמת בארצות־הברית, מעריב כתב בתור התובע:

 בין הקשר על גדולה כתבה בעתונך בינואר 4ה־ ביום
האמרי המועצה מראשי ברגר, אלמר הראביי לבין הנאשם

היהדות? למען קאית
כן. יוסטוס:
 המכתב של פוטוסטאט על זו כתבה וביססת התובע:

לבית־המשפט? עכשיו אותו מגיש שאני הזה,
ב התביעה לידי הגיע זה מכתב מתנגד. אני הסניגור:

להתקבל. יכול ואינו בלתי־חוקיים, אמצעים
הסני זה. נושא על משפט־זוטא נערוך בית־הדין: אב

 המיסמך: להשגת בקשר העד את לחקור רשאי גור
 יוסטום? מר אליך, זה מכתב הגיע איך הסניגור:
 לכל זה ממכתב העתקים שלח ברגר הראביי יוסטוס:

 החברים אחד היהדות. למען המועצה של הפעילים החברים
 הציוני, למחנה הקרוב אמריקאי יהודי לידי אותו מסר האלה

בכתבה. זאת ציינתי לרשותי. אותו העמיד וזה
 נמסר זה שמכתב שקר? שזה לך אגיד ואם הסניגור:

 המועצה לתוך סוכן שהחדיר מנגנון־החושך, איש על־ידי לך
 של אחרים העתקים מסר זה שמנגנון המכתב? את וצילם

 לשידורו ודאג באמריקה, היהודיים לעתונים גם המכתב
? סט׳׳א של במברק

 להוכיח.זאת. צריך הסניגור מתנגד. אני התובע:
 ל־ הנאשם של המקורי המכתב זאת. אעשה הסניגור:

שו כמה החתימה ליד הכיל כתיבה, במכונת הכתוב ברגר,
צנ תעבור תשובתו כי הרב את הזהיר בו בכתב־יד, רות

 אלה שורות הראה לא ברגר בישראל. בלתי־חוקית זורה
 כן על טוען אני במכתבו. אותן ציטט יוסטוס אולם לאיש.

מנג של מרגל על־ידי המועצה תיק מתוך צולם המכתב כי
כראיה. לקבלו לא מבקש אני על־כן בלתי־חוקי. נון

 בית־המשפט זו. בקשה לדחות הוחלט בית־הדין: אב
 אינו הדבר אולם הפרשה, בתיאור צודק הסניגור כי מניח
כראיה. המכתב קבלת את פוסל

★ ★ ★
 שפורסם כפי המכתב׳ את כן על מגיש אני התובע:

יוסטום. העד של בכתבתו
 שכתב כלל מכחיש אינו הנאשם מתנגד. אני הסניגור:

 הוא במעריב שפורסם התרגום אולם האנגלי. המכתב את
 התוכן, להבנת החשובים קטעים בו הוחסרו ומסולף. מסורס

 מובן להם לתת כדי כוזבת, בצורה תורגמו מושגים וכמה
זדוני.

 מתוקן תרגום בזה מגיש אני התיעצות): (אחרי התובע
 לו. מסכים שהסניגור ומלא

 אותו. להקריא נא בית־הדין: אב
 וזה איטלקית, חותמת־דואר נושא המכתב התובע:

לשונו:
 היקר, ברגר מר .10.10.54״

 בתשובתי. הרב האיחור על לי סלח אנא,
 לקראת להקים בנסיוננו נכשלנו לך, ־ ידוע שאולי כפי

 הגשנו לא ועל־כן רחבה, לא־ציונית חזית הקרובות הבחירות
 גופים של גדולה שחזית ספק אין כי נראה משלנו. רשימה
 היתד, חדש, משטר למען מלחמה של הסיסמה תחת שונים,

 היה הגדול המכשול אולם הקולות. מן 10ל4 עד 6ב־״׳׳ל זוכה
כפפי.

 מן כמה על־ידי בחיוב נתקבלה השמית הפעולה יוזמת
 סרבו. אחרים גופים ואילו בדבר, הנוגעים הקטנים הגופים

ל גיבוי לתת כדי מספיקות קרנות בידינו היו אילו אולם
מת היתד, שלנו שנקודת־ההשקפה בטוח כמעט הריני רעיון,
כולם. על־ידי קבלת

 הבחירות על בויכוח טעם עוד אין הדבר, שכך מאחר
 הציוניות. המפלגות של משפחתי לענין הפכו הן הקרובות.

 מחוץ הקרובות לשנים תוכנית־הפעולה את עתה שוקלים אנו
 רעיונית מבחינה יציב מכשיר, להשל מגמה מתוך לכנסת,

הבאה. בפעם למאבק להיכנס שיוכל וחומרית,
 במנגנון ללחום כיצד עצמנו את שואלים אנו לכך בקשר

 תמה אני בחוץ־לארץ. גם היינו, — החזית כל לאורך הציוני
 ארגונים עם פעולה לשתף רחוקה אפשרות אפילו קיימת אם

המס אך ובנקודת־המוצא, בהשקפה מאתנו השונים יהודיים,
למשל: משותפים. עקרונות כמה על עמנו כימים
עדה, אם כי אומה, אינם העולם יהודי ני (א)
הישר או העברית האומה עם זהה אינה זו שעדה (ב)
החדשה, אלית
 שמית, בקונפדרציה להשתתף זו חדשה אומה על כי (ג)
וכר.

 קונפדרציה כגון חדש, עולמי יהודי מערך על חושב אני
 בבריטניה בארצות־הברית, בישראל, שונים גופים של רופפת

את מייצגת שהיא הציונית הטענה על להשיב כדי וכר,

 הערבים, מול עצמאית מדיניות לנהל כדי וכן העולם, יהדות
ואחרים. הסובייטים

 כזה דבר אם יודע איני הרי מוחלט, בגלוי־לב אדבר אם
 נקודת־ על איש הצורך די יודעים איננו פשוט אנו אפשרי.

 אנחנו בהם השטחים את להגדיר כדי רעהו, של ההשקפה
ידי רוב חלוקות. דעותינו בהם השטחים ואת תמימי־דעים

 מניח ואני עוינים, ציוניים ממקורות באות עליכם עותינו
 אישיות שיחות רק כי מאמין אני להיפך. גם הדין הוא כי

 להניח ואולי הנושאים, את להבהיר יכולות אינטנסיביות
עתידי. לשיתוף־פעולה יסוד

 איני לישראל? לבוא אתם יכולים האם זאת? לסדר איך
 לארצות־ משלחת לממן הקרוב בעתיד שנוכל אפשרות רואה

 על־ אוזמן כי הסיכויים מעטים אכן כי לי ונדמה — הברית
שם. מסע־הרצאות לערוך הציונית ההסתדרות ידי

 אני שגיאות־הכתיב. ועל הרע הסגנון על לי סלח אנא,
 לחוץ- קצר מסע בשעת אוניה, סיפון על אלה שורות כותב

 להגיע תוכל שתשובה לפני הביתה לחזור מקווה הנני לארץ.
אלי.

אבנרי.״ אורי רב, בכבוד
 זה, מכתב שלח הנאשם כי מכחיש אינו שהסניגור מכיוזן

חקירתי. את סיימתי
★ ★ ★

פירסמת אתה וזתיק? ציוני אתה יוסטוס. מר הסניגור:

אבנו־■-־ אוד■ -■״׳י׳
סנ סקופ ״מעריב״ גילה שעבר בשבוע

 הראשון בעמוד ידיעה הקדיש לו סציוני,
 הבו־ תחת השני, בעמוד מרכזיה ובתכה

 פרדערכי." לראכיי פונה ״א.אבנרי תרת
 ל־ ידיעה אותה הובנסה היום למחרת
 פרד לראביי מציע אבנרי (״אורי ״דבר"
כציו למלהמה עולמי גוף הקמת ערכי

 שעתוניס בעוד ל״על־המשמר", נות״),
 כאותה סט״א של מברק העתיקו אחרים

 סנסציה להכניס דאגה אלמונית יד רוח.
העולם. רחבי בבל יהודיים לעתונים זו

 על אכנרי אורי עונה אלה כעמודים
ה דמיוני משפט כצורת אלה, גילויים
הנכונות. העובדות על מבוסס

 מעשה מפני היהודי העם על להגן כדי שלך הכתבה את
מחפיר?

בהחלט. כן, יוסטום:
באמריקה? יושב אתה שנים כמה הסניגור:
 פעמים כמה ביקרתי אבל המדינה, קום מאז יוסטוס:

בישראל.
 הציוני שהלהט הציונים מאותם אתה אהה, הסניגור:

 במלחמת־ עשית מה מציון. רחוקים שהם ככל גדול שלהם
השיחרור?

 ספיקס, ישראל השבועון את באמריקה ערכתי יוסטום:
צה״ל. חיילי גבורת את שפיאר

ה של רשימות שם פירסמת גם השאר ובין הסניגור:
 ישבת שאתה בשעה השתתף הוא בהם הקרבות על נאשם

בניו־יורק?
 לבין העד מעשי בין קשר כל אין מתנגד. אני התובע:

לדיון. העומד הענין
 אדם יוסטום, העד כי להוכיח משתדל אני הסניגור:

 מאומה מעולם הקריב שלא בארצות־הברית, קבע דרך היושב
 ציונים, של סוג לאותו אופייני הוא ישראל, מדינת למען
לפר הציונות את שהפכו אנשים — בהם לוחם הנאשם אשר
 של גורלה תלוי בהן הבעיות על למעשה והמצפצפים נסה

 בזדון, פעל יוסטוס העד כי טוען אני ולמוות. לחיים ישראל,
מאורגן. ממסע־השמצה כחלק

בחקירה. להמשיך יכול הסניגור כית״הדין: אב
הכת את שניסחת לך אומר אני יוסטוס, מר הסניגור:

 מציע שהנאשם הרושם את לעורר כדי כך, בכוונה שלך בה
 האינטרסים נגד שיילחם עולמי ארגון להק<ם לשונאי־ישראל

 כי בכתבה רמזת אתה אויביה. לטובת ישראל, מדינת של
 והמלך שוקיירי אחמד עם פעולה למעשה משתף הנאשם

 המכתב. תוכן זד, כי ההרגשה את לקורא נתת אתה סעוד.
זאת? לעשות עליך הטיל מי

שי לפי החומר את לפרש בזכותי השתמשתי יוסטוס:
דעתי. קול

דעו־ ואת הנאשם את היטב מכיר אתה אבל הסניגור:

 נוגעות אינן העד כוונות עצמו. המכתב על רק אלא העד,
לענין.

 אום זה. עד של החקירה המשך על מוותר אני הסניגור:
 מר שלי. העדים לראשון אקרא עדיה, את סיימה התביעה

בבקשה. בן־גוריון, דויד
★ ★ ★

 ונשבע הדוכן על עולה ראש־הנזנזשלה באולם. (התרגשות
כחוק.)

ב בחקירתי, מאד אקצר ,ראש־ר,ממשלה אדוני הסניגור:
הא המועצה של אופיה מה מאד. עסוק אדם שאתה יודעי

היהדות? למען מריקאית
 של קבוצה ישראל. שונאי של כנופיה זאת כךגוריון:

 ישראל עם בין ההיסטורי הקשר את לנתק הרוצים אנשים
.שנה ומאתיים אלפים ארבעת לפני שנוצר ישראל, וארץ . .

 קרה זה איך ראש־הממשלה, אדוני כן, אם הסניגור:
 הוזמן רוזנודאלד, לסינג האמריקאי המיליונר המועצה, שראש
 אותו קיבלת עצמך אתה וכי ישראל, ממשלת כאורח לארץ

וידידותיות? ארוכות שיחות עמו וניהלת
מסורס. תועים בנים להשיב לחובתי ראיתי כן־גוריון:
 אינך אפשרי. הזה שהדבר מאמין אתה ובכן, הסניגור:

 קיצוני אנטי־ציוני בקו בעבר שנקטו אנשים עם מגע פוסל
ישראל. מדינת הקמת נגד ושלחמו

הדור. משימות למען בהודה המעשים קובעים בן־גוריון:
ש רוזן, פנחס מר עם בממשלה יושב אתה הסניגור:

המ לרעיון שהתנגדה חדשה עליה בשם מפלגה בראש עמד
 כל שלחמה אגודת־ישראל, עם בממשלה ישבת אתה דינה.
ה את שקיבלה עד המדינה, הקמת ונגד הציונות נגד חייה
 ניסית אפילו אתה הציוניות. המגביות בשלל שלה חלק

 השתתפות בלי קואליציה עמה להקים האחרונים בחודשים
הציונית. הדתית המפלגה

 אם המפלגה, של העבר על מסתכל אינני כן־גוריון:
ש דורנו, של המשימות לשלוש שכם להטות מוכנה היא
.הן . .

 ציוניים אירגונים שרק חושב אינך כך. בדיוק הסניגור:
 פעמים כמה התבטאת אתה לה,יפו, למדינה. לעזור צריכים

 לגוף והפכו ברעיונותיהם בוגדים המאורגנים שהציונים
טפילי?

 באוגוסט 3,־ד בתאריך אמר ראש־הממשלה כן־גוריץ:
.היהודית שההיסטוריה 1953 שנת . .

 או ב״כך שאלותי על לענות העד את אבקש הסניגור:
ההס על הכלח שאבד פעמים הרבה שאמרת נכון האם ״לא״.

הציונית? תדרות
תי... כן, בךגוריון: ר מ א
 לרב מכתב האחרון בחודש שכתבת נכון הסניגור:
 את נם על והעלית קיצוני, אנטי־ציוני שהוא מקלויזנבורג,

בנכר? נשארים הציוניים שהמנהיגים בעוד לארץ עלייתו
כן. כן־גוריון:
 כי אמרת בה הצהרה מסרת שנים כמה ולפני הסניגור:

גלות? אינה אמריקה יהדות
תי... הבעתי כן, כךגוריון: מונ א
הרע הנחות את שללת אתה פשוטות, במלים הסניגור:

 הבדל נשאר לא שלמעשה קבעת אתה המסורתי. הציוני יון
 הציונית ההסתדרות כי טענת אתה ולא־ציונים. ציונים בין
 היהודי העם חשבון על חיים שעסקניה מטרה, ללא גוף היא

 אנטי־ נס על העלית אתה לארץ־ישראל. לבוא חולמים ואינם
 אולם ישראל. לקיום יד שנתנו ותיקים, קיצוניים ציונים

ה הנאשם את משמיץ מרותך, תחת הפועל מנגנון־החושך,
ההנחות. אותן על־פי פועל

 ז׳ור־ בפורנוגראפיה המצטיין מסויים, עתון כן־גוריון:
.נאליסטית . .

 בישיבות טענת שנתיים לפני בבקשה. לעניין, הסניגור:
 מן שכר המקבל קומוניסטי, סוכן הוא הנאשם כי רשמיות

 הבחירות, למחרת חודשיים, לפני הסובייטית. השגרירות
 תנועת־ מלאכת את עשה הנאשם כי בדבר במאמר כתבת

 הוא הנאשם כי חבריך קבעו שונות בהזדמנויות החרות.
ועכ העולם. מיהדות העברי הנוער את לנתק הזומם כנעני

 להתקשר מוכן שהוא מפני דווקא אנשיך אותו מתקיפים שיו
סתירה? בכך אין האם העולם. בכל יהודיים גופים עם

המדי נגד הפועלת עולמית, יהודית חזית בךגוריון:
 האומה בעתיד מחבלת ישראל, ממשלת של המוצהרת ניות

הדור. משימות ומסכנת
 יהודית בחזית דוגל אתה אחרות: במלים הסניגור:

 לחזית מתנגד אבל ,ומפלגתו דעותיך את המשרתת עולמית
של תחת וו־,חותרת אחרות בדעות הדוגלת עולמית יהודית

הנאשם. הוא שלי הבא העד תודה. מפלגתך. טון
★ ★ ★ ,

כחוק). ונשבע הדוכן על ערלה (הנאשם
אנטי־ציונין אתה האם הסניגור:
ציו־ המילה חסרת־תוכן. שאלה זוהי בימינו, הנאשם:


