
 ,־כל, מכל להכחישו מצרים ממשלת את להכריח העניין,
זו. מהפכנית יוזמה על הגולל את לסתום וכך

ה מ זו? יוזמה לרצוח כדי מוכנים, הייתם לא ל
 בחיר דגול, ציוני מנהיג ולהשמיץ לבזות מוכנים אתם

 מכולכם, ומעלה משכמו שהוא אדם בעולם, היהודי העם
ישר בין ההיסטורי השילומים הסכם את והשיג שיזם אדם
 מדינת־ שהשיגה היחידי מעשה־השלום — וגרמניה אל

 כתרים לו כתרתם שאתם אדם — קיומה שנות 22ב־ ישראל
ה ״המזועזעת״ שראש־הממשלה, כך כדי עד ספור; לאין

 בקיים ספק מטיל שהוא לומר, מתביישת אינה נצחית,
ישראל.
עצ את השפלתם לאן עד ירדתם, לאן עד

מכם?!
אותן. לשמוע זה השפלה :הלוי בנימין

!ישראלית חארטום זוהי
 בשיגעין השיטה מהי למה? זה וכל :אבנרי אורי

הזה?
 בוודאי, בשלום. רוצים שאתם אומרים אתם

שטחים. בסיפוח יותר רוצים אתם אכל
 אתם אבל בוודאי• לשלום. כמהים שאתם אומרים אתם
 ביו להידברות מאשר יותר ובגין גולדה בין לשלום כמהים
וגולדמן. נאצר

 לעם אמת אמרתם לא וחצי שנתיים כמשל
 שאין לו אמרתם וחצי שנתיים כמשך הזה.

 בעוד לשלום, דרך שאין לשלום, אפשרות בל
 לשלום דרך ואין אפשרות שאין היא שהאמת

ם י י ו פ מ  •טל •טלום - בו רוצים שאתם ה
תכתיב. של שלום מספחים, של שלום כובשים,

 רוצה העם רוב בו. רוצה העם רוב אשר השלום זה לא
להק מוכן הוא ואין ביטחון, של שלום אמת, של בשלום

הסיפוח. מיזבח על זה שלום ריב
א ב בן א בכם! בחר לא הזה העם נ א

ת ו א י ר ק המערך). מספסלי (
עם הבוחרים אל באתם לא אתם :אכנרי אורי

 עם הישראלי הבוחר אל הלכתם לא הזה, המצע
ישראלית! חרטום של מצע

 ה־ — השבוע שעשיתם מה זהו והרי
 מול ישראלית חארטום •טל ״לאווים״

הערכית. חארטום של ה״לאווים"
אמר זאת לא אבן! השר שלן, המצע היה לא זה

 של הדובר תהיה שאתה אמרת לא לבוחרים! תם
 והידיים אבן, אבא של קולו הקול — בגין מנחם

בגין! מנחם ידי
 מאשר חוץ בגין, זה הכנסת כל :הלוי בנימין

אבנרי. אורי

ב״מעריב״) (דוש הגשר

 שלא בכנסת, איש 40 ועוד אבנרי: אורי
חושבים! שהם כפי להצביע מעזים

 לדבר זכות לן אין :פיינכרנ*םירני עדה
בשמם!

הגו־! ההצבעות לפני נעלם מי נ אבנרי אורי
 לאן מי ההצבעות? לפני למיזנון הולן מי רליות?

מצפונו? לפי להצביע מעז
. ( ת ו א י ר ק )

רז) אבנר-, חבר־הכנסת זר: מרדכי היו״ר
 אבנרי חבר־הכנסת של זמנו חברי־הכנסת, דקה.

הישיבה. את להארין לו עוזרים רק ואתם נגמר,
-----------סורקים: מרדכי

ואם אב כל כלפי פשע
רי:' אורי מ  קרעתם אתם זד. אחד במעשר, והנה,א
פניכם. מעל הזאת המסכה את בעצמכם

 העב את הזהרנו זו. ממשלה של דמותה מה ידענו אנו
 שאישו׳ להאמין, רצו להאמין, יכלו מעטים רק אך מפניה.

אמת. מנו
 זרים בעיני המדינה לביזוי גרמתם רק לא עכשיו והנה,

 שוחרת־שלום כמדינה תדמיתה על מהלומה הנחתתם רק לא
 של> תדהמה, של להלם עצמו הזה העם בתוך גרמתם אלא
וראו! לרחוב צאו כדוגמתו. היה

 הפרשו בכל היחידה האור קרן אולי, וזוהי,
 בליב זה כרגע שקורה מה בי הזאת. הקודרת

 היקיצה תהליך של ראשיתו זהו העם, של
ההתפכחות. תהליך ראשית
 לשאול ישראל אזרחי מתחילים האמת נין המומים

ע ו ד  ז מ זו? ממשלה היא י מ כך? הממשלה פועלת מ
? היא מד, רוצה? היא ת מ א ה

 ים שלא אפשר זמן. יימשך ההתפכחות שתהליך אפשר
 בלתי הן תוצאותיו אולם וחודשים• שבועות תוך תיים

 קיו: של בריא יצר לו יש הזה, לעם חוש יש נמנעות.
וחשבון. דין מכם יתבע והוא

 די כפני אתכם יעמיד הזה והעם יום יבוא
 הש כתבתם האישום כתב את ההיסטוריה.

 בלפ פשע השלום, בלפי פשע בעצמכם: בוע
כישראל. ואם אב בל

גולדינן: בפרשת לממשלה א־־אמון להבעת סיעתה החלטת וסח

העם באתון מעילה
 לכנסת מציע הריני חדש, כוח — הזה העולם סיעת בשם :כהן שלום

בממשלה. אי״אמון להביע
:הצעתנו עילת וזוהי

 המדינה בהנהגת מלכהן עצמה את ופסלה העם, באמון מעלה זו ממשלה
ר — זה היסטורי מיבחן בשעת ש א  לנצל העם כלפי התחייבותה את הפרה ב

האמצעים, ובכל הדרכים בכל השלום, קידום למען מעשה כל ולעשות סיכוי כל
ר ש א ב  האמצעים כל את שמיצתה באומרה הציבור, את שולל הוליכה ו

וארצות־ערב, ישראל בין משא-ומתן להשגת
ר ש א ב  העימות סכנת שגוברת בשעה וזאת לשלום, חשובה ביוזמה חיבלה ו

סובייטיות, ועוצבות צה״ל בין
ר ש א ב  ישראלי אזרח גולדמן, נחום והד״ר מצרים נשיא בין הידברות מנעה ו

 הציונית ההסתדרות של נשיא״לשעבר העולמי, היהודי הקונגרס נשיא בכיר,
העולמית,

ר ש א ב  מאשרת שבעודה הודעה, פירסמה גולדמן ד״ר הצעת על •בתגובתה ו
 המשימה, ביצוע את עליו אסרה הפוטנציאלית, וחשיבותה יוזמתו רצינות את

ר ש א ב  של ובמכוון בזדון פירסום על־ידי ההידברות אפשרות את פוצצה ו
 השני הצד את ולהרתיע סופית היוזמה את להכשיל אלא יכלה שלא הודעה,

 שפור־ ידיעות בעיקבות ושבאה וסודית, שקטה הידברות של עתידה יוזמה מכל
ביוזמתה, ולמעשה ממשלת־ישראל, באישור בחוץ־לארץ סמו

ר ש א ב  לשלום בכנות השואפת כמדינה בעולם, ישראל שם את הכתימה ו
אמת, של

ר ש א ב  סיוע והושיטה לתעמולתם נשק סיפקה המדינה, אוייבי ידי חיזקה ו
שם, הם באשר ישראל משמיצי לכל

ר ש א ב  בהנהגתו, העם אמון את ועירערה העם מוראל את סיכנה ו
א ב ה שר ו ע צ י ה ב ש ע א מ ו ה י פשע ש פ ל . כ ם ו ל ש ה

ביניים קריאות ל גולדמן שליחות על זד, כמו בדיונים,
ה עתה היא שמיעתנו לעין בולט מצרים,

(מל היחידה ולמעשה העיקרית, אופוזיציה
השפע את מבטל אליה שהיחס רק״ח, בד

 והדבר למעשה׳ בבך מכירים הכל תה).
מישנה־חובה. עלינו מטיל

 ב־סז כזה בוויכוח להסתפק יכולים איננו
אנח לכן לנו. המוקצבות העלובות הדקות

 קריאות־ביניים. שני: באמצעי משתמשים נו
עש בפרוטוקול נרשמו ויכוח באותו ואכן,
 כולן וכמעט — קריאות של רבות רות

שלנו.
 אלא — להפריע באה אינה כזאת קריאה
 הנה אחד. במשפט חשובה נקודה להבהיר

דוגמות: כמה
הו לי : א ן ו ש  ברצוני ולבסוף . . . ש

 ול־ לנכון שמצאה על הממשלה את לברן
.בכנסת הודעה למסור נחוץ .  ולהסכים .
זה. בנושא הכנסת במליאת לדיון

רי ברירה! לח היתה לא : אבג!*י או
 רק נערך שהדיון להבליט היתד. הכוונה

 אי־ הצעת שנגיש מראש שידענו מפני
 ממשלתית. הודעה תהיה לא אם גם אמון

מ בדיון, בעצמה לפתוח העדיפה הממשלה
אי־אמון. על בדיון לפתוח לנו לאפשר אשר

סך .. הממשלה שרי :סרלין יו הפכ .
 אני מרכזי, לעניין הזה העניין את תם

זמן. הרבה יקח לא שזה מקווה
רי רי או בנ  שנים, הרבה יקח זה :א

 הפרשה את יזכרו שנים הרבה לי! תאמין
הזאת!

סך  יש גולדמן ובין בינן :סרלין יו
הדיא על אבנרי. חבר־הכנסת רב, דמיון

 מצבות־ להעמיד יכול אתה שלן גנוזות
 של דיאגנוזות הרבה שעל כשם זיכרון,

מצבות־ויכרון. היום עומדות גולדמן ד״ר
רי רי או בנ  תשיגו שלא אמרנז :א

 לא אתם שלום. השגתם לא ואתם שלום,
בשלום. ותחבלו לעולם, שלום תשיגו

מין י נ לוי ב לנאצר! אותן נשלח : ה
דקות: כמה וכעבור
ך פ  (בגולדמן) בו נטע מה :סרלין יו

ההז את יקבל באמת שהוא האמונה, את
מנה?

רי : או י ר נ כ הזמנה. שיש מפני א
סך : יו ן לי ר  אולי. לך ס
רי רי או בג יש! לו :א
סך יו אינפורמציה יש לי :סרלין יו

טובח. תר
רי רי או כנ יו אינפורמציה יש י ל :א

טובה. תר
מך  את להביא יכול אתה : סרלין יו

 אני, הכנסת. במת מעל שלן האינפורמציה
לא• — לצערי

רי רי או בנ אותה• אביא אני :א
 רולו אריק עם שוחחנו כי ידע לא סרלין

 בתחבולה נקט הוא כן. לפני דקות כמה
כביכול. ״סודי״, מידע על להסתמך ישנה:

סך  היר־ רואה גולדמן ד״ר :סרלין יו
•שבמציאות כדבר ליבו הורי . .

רי רי או נ כ  נאום שמענו פתה זה :א
לב יכול לא שנאצר שיאמר שר״החוץ, של

ההיס בפגישה ישראל את ייצג מי לו חור
הזמנה. שיש סימן טורית.

מך גולד־ הד״ר יכול לדעתי, :סרלין יו
 דיאגנווות של פרטי בית־קברות להקים מן

. המציאות סלע על שנופצו . .
רי י או ר מ  בו בחרת למה כן, אס :א

 הציונית? ההסתדרות לנשיא
הבא: הנואם

ק ח צ אל י פ  נסיון בשל נגרם הדיון :ר
. דיפלומטי .  שנכשל.
רי : או י י ר מ  שהוכשל! א

ק ח צ  על היטב לעמול עלינו : רפאל י
 בעולם. העניין הסברת

רי : או י ר נ כ  תסביר? מה א
 של הסקאנדליסטים אחד — הבא הנואם

השלמה: ארץ־ישראל
כי ד ר ם: מ קי ר  מרשה גולדמן ד״ר פו

 בנו! לפגוע קשים טכסיסים על־ידי לעצמו
 בפח שנפל או פח, לנו הכין שהוא או

בעצמז.
רי : או י ר מ  מל־ השלום! של הפח א

שלום! של האיומה הסכנה נוראה! כורת
כי ד ר ם מ קי ר מדבר אתה כאשר :סו

 שלום. נגד אני שלום, על
רי : או י ר מ  ישראל! עלין, שלום א

כי ד ר ם: מ קי ר שלום על מדבר אני סו
 ממן. פחות לא שלום ורוצה

רי רי או בנ  שלום? ה ז א.י אבל :א
כי ד ר ם: מ קי ר .. .נכון זה אהה, סו

 לח. פרט אחד, שאף הצעות מציע גולדמן
 היה יכול לא ו־וילנר, אבנרי רי־הכנסת

אותן. קבל
חנן ו ר י ד א  בחבר בטוח תהיה אל :ב

אבנרי. הכנסת
כי ד ר ם: מ קי ר  הדי הלך אילו פו

 הי בעמק אחרים ולמשקים לגשר גולדמן
ועידוד. השראה שם מקבל היה הוא דן,

רי : או י ר נ ב  לשלום! השראה א
כי ד ר ם: מ קי ר א׳ גולדמן (ד״ר סו

 התומך עם יפה, גדולה, מדינה רואה)
 יו המקומות, בכל יהודים הזאת, מדינה

 הג בכל שיישבו יהודים בחברון, דים
.וברמת־הגולן . .

רי : או י ר מ  ס ו ומלחמה ומלחמה א
סוף. בלי חמה

כי ד ר ם מ קי ר  והתיישבות נח״ל :סו
המקומות. כל

רי י או ר מ  והרוגים. ומלחמה :א
כי ד ר ם מ קי ר  זו? דמגוגיה זו :פו

 יוו לבית. מתקרבת הסכנה היתה אחרת
 וקרוב מדמשק, רחוק לא לשבת טוב

 פעם. שישבנו בגבול מאשר קאהיר,
רי י או ר מ  שלום. טוב יותר :א

 נ הוויכוח באמצע קמה ראש־הממשלה
להתגונן:

ר מלידה אי  להג נדרש (גולדמן) :מ
 בידיע או ישראל, שממשלת ידיעה איתו

 ראש או ישראל. ממשלת באישורה, או
 א בכל שהדבר הבדל, פה אין ממשלה,

.. . לידיעתה הובא
רי י או ר מ  ז! דרש נאצר למה : א
גברתי?


