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לשלום אנשרות שאיו וטוענת חוזות היא נאשר האמת את אומות

■ דו״ח  לאשכול סוד
■ ■ אור צודק! אמר

 את לאיבוד להגיש שהחליטה לפני קשה התלבטה הזה״ ״העולם מערכת
אלה. בעמודים המתפרסם המיטמך

 נקבע בו כמוס, עולם לאותו שייך הוא לפירסום. נועד לא זה מיסמך
דבר. וחצי דבר עליו יודע שהציבור מבלי — המדינה גורל

 תמיד נשאר הדבר זה. עולם עם מגע הזה״ ,■העולם לעורכי יש פעם לא
זה. סוד להפר החלטנו הפעם אך בסוד.

להש מאיר, גולדה ממשלת־ישראל, ראש לעצמה הרשתה ימים כמה לפני
 בכך אבנרי את האשימה היא האמריקאית. בטלוויזיה אבנרי אורי את מיץ

 גדת על נהרגים צה״ל שחיילי בשעה בלתי-מציאותיים ברעיונות עוסק שהוא
 מאיר שגולדה ניצול — צח״ל קורבנות של דמאגוגי ניצול זה חיה התעלה.

קרובות. לעיתים בו אשמה
 על חרף בלי ועושי-דבריהם אבן אבא מאיר, גולדה חזרו שעה אותה
 הסדר* תוך פלסטינית, מדינה הקמת — אבנרי אורי של תוכניתו כי הטענה
 אינם עצמם פלסטין שערביי מפני מעשית, אינה — ישראל עם ביטחון
 המיוחד היועץ ששון, משה מר בפי זו טענה הושמעה השאר בין בכך. רוצים

המוחזקים. השטחים לענייני ראש-הממשלה של
 כדי תחילה בכוונה שהושמע כזב — כוזבת טענה זוהי כי פעם לא קבענו
 היו גורלו. את הקובעת המרכזית הבעייה לגבי הישראלי הציבור את להטעות

 לתבוע יכולנו לא אלה, הוכחות פירסמנו לא עוד כל אך לכך. הוכחות בידינו
לנו. להאמין הציבור מן

פיר את עכשיו מחייבת המדינה טובת כי החלטנו רב, היסוס אחרי לכן,
 היחידי הסודי חמיסמך זה אין אלה. בעמודים המתפרסם המיסמך שום

 כי בר״דעת לכל להוכיח כדי בו די אך גישתנו. צידקת את המוכיח שבידינו,
 כזב זהו וכי — מעיקרן כוזבות הפלסטיני הפיתרון לגבי הרשמיות הטענות

ומחושב. מכוון

 בניגוד ,
דברי ות

בכנסת וינוח הרקע:
 להזכיר יש כאן, המוגש הסנסציוני המיסמן• של לידתו את להכין כדי

ככנסת. מסויימת השתלשלות
 אורי ובין דיין משה בין חריף דין־ודברים התנהל ,1968 נובמבר בראשית שנה,

ואמר: הכיבוש מישטר על דיבר אבנרי צווי־הריתוק. לבעיית מוקדש היד,
.פעם אזזר פעם זו, במה מעל שר־הביטזזון את הזהרנו .... : .  שק־וט .

י — נבון מעשה הוא בשטחים) צה״ל (של א נ ת  הזמן את שננצל ב
בשטחים. הפלסטיני העם עם רשמי, שלום והשנת ,

לדבר המוכן מישהו היש אבנרי, לחבר־הכנסת פרט אותם? מייצג

 — יודע שאני כשם יודע, שאתה הביטחון, שר לן, להשיב מעז
 הפלס׳ האוכלוסייה את מייצג מי — כמדומני בינינו, ויכוח
 היום הצענו שאילו — זאת להכחיש יכול ואתה — לטעון

 על ומתקבלת סבירה הצעה זו להנהגה הצענו ואילו
שלום. עושים אלה אנשים היו

והכריז: דיין,
ואחרים, אבנרי חבד־הכנסת של לכתובת ולומר

הפלסטינים הערבים ידיעתי מיטב שלפי

 ביום שבוע, כעבור הירפה. לא
זה כוויכוח אשכול. לוי עם

 זה דוכן מעל קם והוא דיין,
. נפרד .  קביעה בפני הטיח הוא .

 המחמאה את לו מחזיר אני
אמת. אינם כי יודע והוא

 בידי מחזיק ואני מעודכן,
המדינה ברעיון התומכים

לדברי כולו כימעט

ביניהם, המרים
 וכמה וארוכות, תכופות

 בשיחות אבנרי, לו הסביר
 הגבול לאורך האלקטרוני

(״מטכ*ל ערבים לעני׳־ני מיוחד

הכגסת דוכן מעל וכל מכל אכנרי

אטזמר ררון1ט1ט גזטזגז
השט לענייני יועצו על הטיל הוא כלתי־רגילה. שיטה אשכול נקט -

 עב כמגע דחוף כאופן לכוא שר-המשטרה, של כנו ששון, משה חים,
 ולהחליף שבידיו, הערכיים המנהיגים רשימת את ממנו לקכל אכנרי,

פלסטינית. מדינה הקמת על־ידי לשלום האפשרות על דיעות עימו


