רחית .הם סיפרו לי סיפור מזעזע :מוכר־פלאפל ז קן קיבל את גו פ ת בנו מידי המ שטרה
בן ,קאסם אל־עקר ,32 ,מגהץ לפי מיקצועו ,אב לשני ילדים ,נעצר שבוע לפני כן
ווד ב ה ש תייכו ת לאירגון־חבלה .לדברי המ שפחה ,לא היה חול ה מעולם ,האב נקרא למש
 ,1שם נמסר לו כי קאסם מת במעצר .לאב נמסר אול טי מ טו ם :אם לא יקבור את הבן
י ,עוד בלילה ,תקבור או תו המ שטרה עצמה .האב ,מוכה הלם ופחד ,קבר את הבן .לפנ
ראה כי הגופ ה עטופה סדינים מגואלים בדם.
א י שנתי או תו לילה .הסיפור התק שר אצלי עם ח ש שו ת קודמים ,שלא רציתי ל הא מין
 .היה עלי להחליט החלטה אי שית ,מצפוני ת :לעורר את העניין בכנסת ,או לאו.
יה ברור לי שבמצב־הרוח ה שורר כיום בציבנר ,העלאת מיקרה כזה בכנסת תתנקם בנז
ת ,תביא למסע של ה שמצה נהסתה נגדנו ,ותעלה לנו בהרבה אלפי קולות .אן מאידך:
אסתכל בפני עצמי ,אס אמעל בתפקידי המצפוני?
מחרת היום הג שנו הצעה דחופ ה לסדר־היום .הינ׳׳ר ,קדיש לנז ,סירב לקבלה ,בטענת
מלית .היה זה  12שעות לפני סיום מו שב הכנסת ,וקבלת ההצעה היתה מחייב ת א ז
כת המו שב .אחרי חליפת־ מכתבים בינינו ו שיחה של א מנון זכרוני עם קדיש לוז ,הוא
ים להעביר את ההצעה ב מי ש רין לנועדת־החוץ־והבטחון ,שהדיונים בה סודיים.
:ולתי להסתפק בכך ,ולה שלו ת את עצמי שמילאתי את חובתי .אך ידעתי שזאת תה־ר
ז מ טו ת — כי הדבר כלל לא ייוודע לציבור .כמה מאמרים כתבתי בחיי נגד אנשי־ציבזר
צות מ סויי מו ת ,שהעדיפו את נו חיו ת ם ואת הקאריירה האי שית שלהם על מילוי חו ב ר
!וניתד האם לא ה א ש מתי או ת ם ב כן שלא היו מוכנים להתאבד מבחינה פוליטי ת ל מען
ה אנו שית?
ערב ,ב שע ת נאו מי נגד הצעתי התקציב המ מ של תי ת ,כ ש שריהמ שטרה נזד מן לאולם וד
זה ,הפסקתי את דברי ב א מצע וא מרתי את הדברים שרציתי להגיד .נכחו כ־ 30תברי
ז׳ והם התפרצו ,מקיר אל קי ר ,ב ס ע ר ה ,שלא ראיתי עוד כדוג מתה.

היו״ר סרדינם  :חברת־הכנסת רזיאל־נאור ,חני־נא לחבר־הכנסת אבנרי לסיים דבריו.
אפתי יזיאל־נאוי  :לא אתן לו לסיים .אסור לו להשמיץ את מדינת־ישראל ב
צורה שכזאת! מה הדיבורים האלה? מדוע אתם שותקים?
אורי אבניי  :הגשתי על כך הצעה־לסדר־היום  . . .זוהי בושה וחרפה איך שאתם
מגיבים כשאני מעלה מיקרה כזה!
׳מנחם יייי )חרות( :אין לך כלל בושת־פנים? זאת בושה וחרפה!
אורי אבניי  :אתה מצחיק אותי ,ולא מהיום!
היו״י סייינס  :אני מבקש שלא תענה.
אורי אבניי  :כבוד היושב־ראש ,בעניין זה הגשתי היום הצעה־לסדר־היום .היא לא
נתקבלה בטענה שהיה זה מאוחר ,מפני ש
הוגשה אחרי השעה  , 12.00ביום לפני יומה
האחרון של הכנסת .הסכמתי עם יושב־ראש
הכנסת כי העניין יועבר לדיון ישיר ברעדה.
אני מקווה ששר־המשטרה ,הנוכח כאן ,יתן
תשובה בעניין זה.
שר־המשטרה ששון :אמרתי שכבר
יש שופט־חוקר.
אורי אבניי  :לא שמעתי זאת .אני
שמח מאד על כך.
אני דואג ,מעל הבמה הזאת ,שבמדינת־
ישראל לא יעבור מיקרה כזה בשקט!
)צעקות ממו שכות(.

אביהם ביטון

) מערן( :היכן האחריות

הלאומית?
אורי אבניי  :אחריותי הלאומית היא
המצווה עלי להבטיח שכאשר קורים מיקרים
כאלה במדינת־ישראל ,ידובר עליהם מעל
דוכן הכנסת!

יזיאל״נאוי

קטע זה של הפרו טוקול אינו מוסר א פי לו חלק קטן ממה שאירע באמת .רק הקלטה
יכולה להביע את אשר נאסר ונצעק ב תקרי ת זו ,שהיתר! אולי הסוערת ביו תר בכנס ת ה
שישית .ואו מנם ,היא הו קל ט־ ב או פן שיגרתי על־ידי צוות קול ישראל — אבל הוא לא
.שודר ב תוכני ת השבוע בכנסה ,הוא גם לא הוזכר ב שום עי תון ב מדינה )מלבד מעריב ודבר(.
מכונת הה שתקה — הפועל ת באופן או טו מ טי — נכנסה לפעולה.

הפטריוטיזם
של בויקוניס
קורבן קאסם אל־עקר ומשפחתו
ו רי א ב נ י י  . . . :ברצוני להגיד עתה כמה מילים על התפטרות הכנסת מאחריותה,
׳כת בהדרגה לתופעה המסכנת ,לדעתי ,את דמות המדינה כולה.
א ס ת ר רזי א ל ״נ או ר )חרות( :תסביר לי ,למה ׳,לדעתי״ ,ולא ,,לדעתנו״?
11
או רי א ב נ י י  5אני מבקש להק שיב כמה שניות למה שאני רוצה להגיד עכ שיו.
|9
:ה חולשים אנו על מיליון ורבע נפשות בשטחים המוחזקים ,ואין לכנסת שום פ קוח
* * *•
־,נעשה שם1.
זחילות להגיע אלי ידיעות המרירות את שנתי בלילות ממש ,ואני חושש שיבוא יום
פון האומה הישראלית ישאל אותי ,וישאל את כולנו :מה עשית ,בתור חבר־כנסה ,בדי
■יע על מד ,שקורה ,כגון י— שיטות מסויימות של חקירה?
ני אצטרך להשיב :חבר־כנסת היה חסר־ישע מול תופעות אלה . . .
3

;

ברגע זה החלו צעקות מכל תלקי הבית ,בהנ הג ת א ס תר רזיאלינאור ,שפתחה
בצעקו ת היסטריות .בין השאר אירעו החילנפים הבאים ,שנ מחקו מן הפ רו טו קול:
יזיאל נא 1י ) :צעקות רצופות שלא יכול תי לקלוט אותן(.
אורי אבניי  :האם את יכולה ל שתוק?
יזיאלינאוי ) :צעקות מ מו שכות( לא ידברו אלי כן! )צעקות מ מו שכוו *
היו״י סייינס  :אני מוחק את דבריך נון הפרו טוקול!
אורי אבניי נ מצידי אתה יכול ל מחוק מה שאתה רוצה.
)המשך הצעקות מכל הצדדים(.
היו״י סייניס )לרזיאל־נאור( :אני מבקש לאפ שר לוואם להמ שיך בנאונוד
יזיאל״נאוי ג אדוני הינ שב־ראש ,הדברים שהוא מדבר עליהם אינם על רתק־
ציב ,ו מו ת ר לי ל ש מוע ולהעיר לו על ה ש מצו ת המדינה ו הד מוקרטיה ה מזויי פו ת שלו.

ו י י א ב נ י י ... :ו א ני אצטרך להשיב :חבר־כנסת היה חסר־ישע מול תופעות אלה,
|א ניתן להעלות נושאים גורליים אלה בכנסת.
|י להזכיר מיקרה שקרה אתמול ,כאשר החזירו לאב ,ערבי ירושלמי ,את גופת בנו,
ור לפני שבוע ,והוא נצטווה לקברו מייד ,ללא בדיקה .המדובר בקאסר אל־עקר...
ו י א ו ת  ) -------------- :מ ב ו ל של צעקו ת מספסלי גח״ל ,המערך והדתיים(.

וו״י סייינס  :אני מציע ,ח״כ אבנרי ,כי תפנה בהצעה־לסדר־היום בעניין זה
ופיק טובי  :איזו צנזורה היא זאת? איזה טירור הוא זה? יש לו זכות להגיד לאת!
ירי אבניי  :אתם מזכירים לי אנשים שאני לא רוצה לזכור אותם;
;ם בושה למדינה הזאת!
זמן שהדמוקרטיה מצוייה במדינה הזאת — אנו נדבר על דברים אלה!
י נבחרתי לכנסת כדי לפעול על־פי מצפוני! המצפון אומר לי כי בשביל מה שאני
עכשיו אני נבחרתי לכנסת.
זמן שאני נמצא בכנסת ,אני אגיד מה שמצפוני יורה לי להגיד!
ייאות  :אתה יכול היית להגיש הצעה־לסדר־היום!
נקות ממו שכות(.

#ויי א ב נ י י  :שום צעקות שלכם לא יעזרו!
יד היושב־ראש ,הגשתי היום הצעהילסדר־היום על מיקרה מחריד זה .קיבלתי תשובה . . .
 2ת י יזיאל־נאוי  . . . :אני רוצה תשובה על שאלות שאני שואלת!
.י ^ א בניי ^ ה הי ס ט רי ר ,שלך לא תפסיק אותי .ההצגות האלה לא ישנו שום דבר!

לאחרונה קיבל שמואל מיקו־
נים ,ח״כ מק״י ,על עצמו ללמד
אותי פרק בפטריוטילם .הסיגנון
של נאומיו ,ההופך *ותר ויותר
קיצוני ,שוב אינו נבדל במלי
צות הסופר-לאומניות שלו מ
נאומיהם של חסידי-בגין .הדבר
מעורר לא פעם צח*ק בכנסת.
השבוע היו שוב בינינו כמה
חילוקי־דברים .אחר* נאומו של
מיקוניס ניגש אליו,השוביניסט
והצעקני ביותר בכנסת ,חיים
לנדאו ,איש-חרות הקיצוני ביו
תר ,ולחץ באופן הפגנתי את
ידיו של מיקוניס.
היה זה אחדי שתקפתי את
תוכניות-הסיפוח של יגאל אלון,
ואמרתי שהגשמתן תיצור מדי
נה שעולים צעירים לא ירצו
לבוא אליה )ראה עמוד .(17

שמואל מי קונים  . .. :האם חבר־
הכנסת אבנרי ח שב על כן )על איו מי אל־
פתח( ,על כל ההיקף הזה ,על כל הבעייה
הזאת? שאתה ,חבר־הכנסת אבנרי ,תבוא
ותח שוב שבכל א שמה המדינה ה ר ש ע ה ?!...
א ו ר י א כ נ ר י  :מול הפ טריוטיז ם שלך
אף אחד כבר לא יכול לעמוד.
שמואל מיקוניס :אני חו ש ב שאתה
שכחת ש שחטו ששה סילי־ן יהודים במלח־
מת־העולם ה שנייה ,ואתר חו שב שסכנה
כזאת כבר לא קיימת .אני או מר שהיא
קיימת ,והיא קיי מ ת והיא באה מ חוגי ם ש 
אתה חו שב שהם שמאליים מאוד• גם אלה
שתומכים בפתח .יש כאלה ביניהם שלא
רוצים להכיר ב קיו מנו בארץ הזאת ,ו מו כ
נים להילחם שבעים שנה ומאה שנה נגדנו
עד לה שמדתנו .ז ו גי שה רצינית?
א ו ר י א כ נ ר י  :אתם מתנדנדים מקצת
אחד לקצה שני .מתי תיעצרו? הרי אתם
נמו

מטוטלת

 -הלוך

וח ור.

הלוד

וחזור׳

שמואל מיי,ונים  :הלוואי והיתה לך
יציבות כ מו שהיתה לנו ,הלוואי והיה לן
איזון נפ שי ופול־טי ,כ מו שיש לנו בכל ה
שאלה הזאת! אנו מכירים אותה עד לונומק.
אורי אכנרי :באמת? ממתי?
שמואל מיקונים :אנחנו מכירים או־
תה יותר מאשר אלון ,יותר מדיין.

הסוב״ס העליון
של 3רג8ו
בוויכוח על התקציב אמרנו
כי הדיון הפרלמנטרי הוא
״טביעת חותמת גומי״ על הצ
עת הממשלה .ועדת-הכספים,
שבה נערך הדיון ,היא על טהרת
מפלגות הממשלה ,ואין בה
דריסת-רגל לנציג אופוזיציונר
על כך השיב יו״ר הוועדה ,יש
ראל קרגמן )מפא״י ,כמובן(:
י ש ר א ל ק ר ג מן  :אנו חיים בכנסת
בהתאם לתקנונים .יש סדר בפרלמנט ,וכל
מי שרוצה להכניס אנרכיה — לא יצליח.
יש תקנון ,והוא הקובע מי משתתף ומי
אינו ...משתתף ,ואיזה גופים יכולים
להשתתף בוועדות .כופר אני בכך שאדם
כחבר־הכנסת אבנרי הוא אופוזיציה .הוא
איננו אופוזיציה .זה אפילו לא רסיס .זו
מיקריות! אין זה אלא מגוחך לתת למיק־
ריות הזאת מקום בוועדות הקובעות גורלה
של המדינה ,הן בעניינים פיסקאליים והן
בעניינים ביטחוניים.
או רי א כ נ ר י  :זה בדיוק כמו בסובייט
העליון .אותו הסיגנון!
י ש ר א ל ק ר ג מן  :לך אין אפילו מושג
מה זה ר,סובייט העליון! תלמד קודם מה
זה דמוקרטיה ומה זה סובייט עליון ומה
זה פרלמנטים בעולם!
מ ש ה כ ר ע ם  :בסוביים העליון לא
היית נואם ,בפי שאתה נואם פה!
י ש ר א ל ק ר ג מ ן  :עוד אגיד משהו על
הסובייט העליון .שם לא היית מעיז לדבר
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