
ר□ף׳ידו\ תוכנית את לקבל

 ראש־המנד של המרחיקה־לפת ההתקדמות על הדגש את לשים ערכי,
זה. כראיון ביטוי לידי שכאה רוג׳רם, תוכנית לקראת שלהי

 את שיקרא סביר אדם כל על־ידי שיתקבל הפירוש הדברים, של הסביר הפירוש
זה: הוא ובעולם, בארץ
♦ פירוז תוף סיני לפינוי מסכימה ראש־־הממשלה •
.לא־מהותיים גסול תיקוני תוף הגדה, לפינוי מסכימה היא • . .

לראש־הממשלה! חדש פרשן :סורקים מרדכי
נמשיך: :אכנרי אורי

לשארס-אל-שייף״ טריטוריאלי ״רצף למילים זכר אין בראיון •
 המילה כתובה במקור במקור, שאין מה במאוחר ותכנים ראש־הממשלה עכשיו תבוא ואל

לחיפה. הערבים גישת לגבי בה השתמשה שראש־הממשלה מילה אותה — ״גישה״
היום. שלך הטעות את תתקן שראש־המנושלה מקווה אני :שובל זלמן ||

והלאה: :אבנרי אורי
 אמרה שלא שמח אני הרמה.״ מן נרד ״לא אמרה ראש־הממשלה •

הרמה. את ״נספח״
 להיות יכולות לכך נרד.״ ״לא רק: אמרה היא הרמה.״ ל כ את ״נספח אמרה לא היא

ושונות. רבות משמעויות
הירדן. ליד יישאר ש״משהו" אמרה ראש־הממשלה •

אלון. תוכנית ואינו סיפוח, אינו ״משהו״ ושונים. רבים בכיוונים להתפרש יכול ״משהו״
לישראל. תסופח שעזה אמרה לא למצריים.״ תחזור לא ״עזה אמרה: ראש־הממשלה !•

רוג׳רסז תוכנית לסין האלה העמדות סין שנותר הפער כן, אם מהו,
 לה ש״התחלקה״ — יריביה שטוענים כפי לראש־הממשלה, קרה שלא לקוות רוצה אני

ושקו ומדודים מחושבים הם בראיון, מופיעים שהם כפי אלה, שניסוחים מקווה אני הלשון.
 האפשרויות האפשריים, הפירושים חשובים אז כי ושקולים, ומדודים מחושבים הם ואם לים,

בהם. הטמונות השונות

תצטרכי אתיי
רוג׳רס? תוכנית לכין זה סין נותר מה ובכן,

״חכירה״. על מדבר ששר־החוץ שמענו וכבר בשארם־אל־שייך, הנוכחות בעיית נשארה •
 הערבית הזכות את המספק מעמד לערבים לתת יש שבה ירושלים, בעיית נשארה

הערבי. והכבוד
 ראש נשארה בלבד, ולגביה שלגביה, הפלסטינית העצמית ההגדרה בעיית נשארה <•

מובנת. ופחות פחות פנים, כל על בעיני, שהיא עמדה עקשנית, בעמדה הממשלה

!בדרכנו תלכי את
 הדסרים שאת מפני ראש־הממשלה, אמרה שלא ממה נכהליס איננו

תאמר. עוד היא - אמרה לא שראש־הממשלה
ונכנסת. — לא־ישיר למו״מ ניכנס לא שלעולם אמרת ראש־הממשלה, שאת, כפי

נסיגה. על מדברת את והנה — נסיגה על נדבר שלא אמרת
רוג׳רם. יוזמת את וקיבלת — רוג׳רס יוזמת את נקבל שלא אמרת
יארינג. לשיחות ושבת — הטילים הוזזו לא עוד כל לשיחות־יארינג נשוב שלא אמרת
מפות. משרטטת את והנה — מפות נשרטט שלא אמרת
 ש״ישראל אומרת את זה, בראיון והנה, — בינלאומיות ערובות על נדבר שלא אמרת

מעורב.״ כוח מציעה
 שאנחנו הדברים את שקיבלת כשם הזאת, בדרד הלכת שאת כשם
 חיים שההגיון מפני אלא אותם, הצענו שאנחנו מפני לא אותם, הצענו
 אל המובילה כדיר לחיוב) זאת אומר תלכי(ואני כך זו בדרך ללכת

 וההגיון יחסי־הכוחות של ההגיון הבינלאומי, שההגיון מפני השלום.
הזאת. לדרך יביאו השלום, של

 הסוף עד ללכת אומץ־הלב לך שיהיה מתפלל ואני ראש־הממשלה, גבירתי כאן, עד הגעת
השלום. עד —

 המשא־ לפתיהת מפה זוהי הימין: דוברי צדקו מכסימום. מפת היא ששירטטת זו מפה
לשלום. הדרושה המפה תימצא במשא־והמתן רוג׳רס־פלוס. מפת מכסימום, מפת והמתן,

טובה. מפה היא - לשלום שתביא מפה :לעם מלא בפה לומר צריך
 כוחו הביטחון. היא — בשלום שתיווצר החדשים, החיים ריקמת הביטחון. הוא השלום כי

 מאשר יותר והביטחון, השלום בהם — והבינלאומיים הדו־צדדיים וסדרי־הביטחון צה״ל, של
מים. של וברצועות חול של בגבעות

שטחים. למען נפלו לא אחינו השלום. למען נפלו אחינו
 לאין־ערוך חשוב אבל לכנסת. הבחירות ערב שנאמר מה היום ציטט בגין חבר־הכנסת

י דיין משה שאמר דברים הזכיר הוא ואם המלחמה. ערב שנאמר מה יותר ר ח  המלחמה,* א
ו שחיילינו ברגע שר־הביטחון שאמר הדברים את אזכיר א צ  להגן כדי יוצאים אנו לקרב: י

 לכיבושים. פנינו ואין מדינתנו, על
אחינו. דם נשפך מה על בגין חבר־הכנסת אותנו ילמד אל

 הזה. הדם נשפך שטחי־אדמה למען לא אכל דמם, את ספגה האדמה
להגיע. רוצים אנו השלום ואל השלום, למען נשפך זה דם

עמנו!״ אל נלך ״בואו
 לו: עונה מצידי, אני, עמנו.״ אל נלך ״בואו אמר: בגין חבר־הכנסת היושב־ראש, כבוד

 מאוד.״ גדולה הפתעה שם לך מחכה עמנו! אל נלך בוא ״אדרבא,
השלום. ויחידה: אחת מטרה אל פניו ולסיפוחים. לכיבושים הזה העם פני אין היום גם

והולך, גובר בולט, ברוגז לנאום שהקשיבה מאיר, גולדה
קצר, נאום ונשאה הנואמים, לדוכן הוויכוח בתום חזרה
:אבנרי אורי לדברי כולו מוקדש שהיה

מזמנכם. אחד רגע עוד על סליחה אבקש ז מאיר גולדה
 אי־האמון. בעד להצביע שהבטיחו אלה עט להתווכח קמה ואינני זאת, עושה הייתי לא

ד שיצביע הודיע אשר מישהו, לשכנע ברצוני ג  כל יישאר שלא כדי אי־האמון, הצעת נ
למעות. מקום
 להגיד קמה הייתי זה, בקול אחד, בקול תלוי הממשלה אי־קיוס או שקיום ידעתי אילו גם
לה. מגיע שאיננו בקול תזכה שהממשלה רוצה אינני דבר. אותו
 באשר לממשלה, אי־האמון נגד יצביע שהוא אבנרי, חבר־הכנסת על־ידי פח שנאמר מה כל

 שחר. לזה אין — רוג׳רס לתוכנית התקרב כבר או מתקרב או דומה שאמרתי מה
 שינוי. כל חל לא בזה רוג׳רס. תוכנית את ודוחים דחינו אישית אני וגם הממשלה גס

 מוסמך אינו הוא אופן, בכל הוא. עמדתו את להסביר אולי, יכול, אבנרי חבר־הכנסת
אני. עמדתי את ולא הממשלה עמדת את לא להסביר

 אי־האמון. הצעת נגד להצביע רוצה הוא כאשר טועה שהוא אותו לשכנע לנסות רק רציתי
 ראש־הממשלה. גברתי הצלחת, לא לצערי ז אכנרי אורי

ל א מו ר ש י מ כורחה. בעל אהבה זוהי : ת

וכו׳. אבותינו,״ ״נחלת על זיין של נאומו *

הוטואים נשים, ח״ל״ם,
הא אי־האמון הצעת על הסוערת הישיבה

 רק זה היה בשבילנו אך הכל. על פילה
פע בו גדוש, שבוע במשך מעבודתנו חלק

השאר: בין רבים. במישורים סיעתנו לה
ח • טו ה בי טל אב

 כדי ותוך השביתה, זכות על כהן שלום
תיווך־חובה. של רעיון העלה כך

 הוועד־הפועל בישיבת נאם גם כהן שלום
 בעוני, המלחמה על בדיון ההסתדרות, של

בייזומו. השתתפה בהסתדרות שסיעתנו

 הממשלה של הצעת־החוק על בנאומו
ההצ את כהן שלום חייב אבטלה, לביטוח

 ביטוח־אבטלה תבעה סיעתנו כי והזכיר עה
 אנשי כאשר הקודמת, הכנסת בראשית עוד

בחריפות. לכך התנגדו מפא״י
? תיווך # ה ב חו

הגן במדינה, יחסי־העבודה על בנאום

ם # שוחררים חיילי  מ
עובדות ונשים

 כמה לשנות הממשלה הצעת על בדברו
 עד אבנרי אורי חזר במס־ההכנסה, פרטים
 של מעמדם את להשוות סיעתנו דרישת
 החדשים, העולים למעמד משוחררים חיילים

ממס־הכנסה. הפטור אותו את להם ולתת

 לפני העלינו אותה סיעתנו, של הצעת־חוק
 דרישת לפי מסדר־היום אז הוסרה שנה,

העיק את הממשלה קיבלה עתה הממשלה.
 חלקית בצורה ורק אך — לה שהצענו רון

 לשר־ הגשנו גם שבוע (באותו ביותר.
 של היירוד השכר על שאילתה הביטחון

בשרות־חובה.) חיילים
 בהרבה להגדיל אבנרי דרש נאום באותו

 כדי עובדת, אשד, של ממס הפטור את
 וללכת עוזרת־בית לקחת לאשה כדאי שיהיה
לעבוד.

ת # ההפגנה זכו
 הצעת־החוק, את הכנסת שולחן על הנחנו
להב שבאה זכרוני, אמנון על־ידי שנוסחה

 שתהיה בתנאי — זכות־ההפגנה את טיח
הציבורי. הסדר הפרעת וללא בלתי־אלימה

ת # חו ר  ליהודי אז
עצות ת־המו ברי

 פרטית הצעת־חוק בעד הצביעה סיעתנו
ל לאפשר שנועדה הלוי, בנימץ ח״כ של

 ליהודים ישראלית אזרחות להעניק ממשלה
אזר על ושוויתרו לישראל, לעלות הרוצים

 בכוח מהם נמנעת אם — הקודמת חותם
 ליהודי היא הכוונה לארץ. להגיע האפשרות

וארצות־ערב. ברית־המועצות
 העקרונית התנגדותנו למרות זאת עשינו

 רשמי באופן המבדיל חוק־השבות, לאופי
 כ־ אותם מגדירה שהרבנות אנשים בין

לה רצינו אחרים. אנשים לבין ״יהודים״,
 בזכות ותמיכה נרדפים, עם הזדהות ביע
ש לאומה ולהצטרף לארץ לעלות אדם כל

בה. בוחר הוא
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