אתה מדבר עם טרוריסטים!־־ ־ ריח של אכילת קורצה ומלשינות!״
תתבייש לו!" ־ ״מי בכלל יודע מי אתה?״  -״מי שלח אותר?

על דוכן־הנואמים עמד אמנון לין ,איש
מפא״י שעבר לליכוד אחרי שמולק מכל
השפעה במיפלגוג״האם .ליו ,שגם בשיעתו
אינו נחשב כאחד הכוחות המבריקים,
הפך מזמן איש הימין הקיצוני ,שונא-
ערבים מובהק .הוא הגיש הצעה לסדר-
חיום  :״מגעים בין אזרחים ישראליים
לבין נציגי אירגוני החבלה בחו״ל".
קשה היה להעלות על הדעת הצעה
אבסורדית יותר .כי טענתו העיקרית של
לין היתה שחברי ״המועצה הישראלית
למען שלום ישראלי־פלסטיני״ ,שלפי ידי
עות בעיתון נפגשו עם אישים בכירים
של אש״ף ,נותנים על-ידי פירסום פגי
שות אלה לגיטימציה לאש״ף ,ועוזרים
לאירגון להתקבל במישפחת העמים.
אולם אנשי המועצה כלל לא פירסמו
את דבר הפגישות .כאשר נפגשו עט
״אישים פלסטיניים בכירים״ בחו״ל,
הוסכם בין שני הצדדים שהדברים לא
יפורסמו בשלב הנוכחי .הפירסום היה
כולו מעשה־ידיו של העיתונאי שלמה נק-
דימון ,איש המקורב לתנועת״חרות דוו
קא ,בעיתון ״ידיעות אחרונות״ ,שאינו
ידוע כביטאון מחנה־השלום .אחרי ה-
פירסום הסתפקה המועצה בהודעה כל
לית על הצייד בהידברות עם הפלס
טינים ,מבלי לגלות דבר על הפגישות
שהיו)מילבד פליטות־פה של מאיר פעיל(.
עצם העלאת הצעתו של לין לסדר-
היום של הכנסת היא שהפכה את ה 
פגישות לסנסציה בינלאומית ,והעניקה
לידיעה אמינות מכרעת .לין גם הזכיר
את שמותיהם של אנשי-אש״ף בכירים
ביותר ,וטען שעימם נפגשו מתי פלד,
אורי אבנרי ,לובה אליאב ,יוסי אמיתי,
יעקוב ארנון ומאיר פעיל ,בהזדמנויות
שונות•
כך עשה לין דווקא את המלאכה ש•
הוא־עצמו גינה אותה  :פירסום ידיעות
על פגישות שנועדו — לדבריו שלו ! —
להעניק לגיטימציה ואמינות לאש״ף.
גם מבחינה אחרת השיג לין את ה-
היפך ממה שביקש ,לדבריו ,להשיג .כי
בישיבת הכנסת הוכח ,לראשונה ,שיש
עתה במערך חלק חשוב התומך בגלוי
בהידברות עם אש״ף ,והמוכן לבטא זאת
בהצבעות ,בקריאות-ביניים או בהימנ
עות .הוא גם גרם לכך שהדובר הבכיר
של ממשלת ישראל יצהיר מעל דוכן
הכנסת כי ,לדעתו ,אין הידברות זו נוגדת
את החוק.
כמו בילעם וחמורו ,יצאו לין וסיעתו
לקלל את המועצה — ונמצאו משרתים
אותה.

להגיד זאת בפה מלא .הוא טען כי
רק מכיוון שהם ״מיוחסים״ ,אין תוב
עים אותם לדין .הוא החשיד את ממשלת
רביו ,שהיא עומדת מאחרי יוזמת ה
מועצה ,וטען כי המועצה פועלת ,בעצם,
כשליחת הממשלה בשיחות עם אש״ף.
כך ייחס לממשלה תפנית מכרעת לעבר
הכרה באש״ף ,בניגוד להצהרתו של ראש-
הממשלה שעם אש״ף אפשר להיפגש
״רק בשדה-הקרב״.
גם איש המפד״ל שימחה פרידמן עלה
משום־מה על עגלה זו .פרידמן ,הנחשב
כיונה ,לא חזר על דברי לין .כיוצא גר

לקבוע את תנאי הקרב לפי יוזמתה מבחי
נת המקום ,הזמן והאמצעים?״
ומשיב המרואיין  :״קודם כל איני מקבל
את הגישה שישנם כאלה שאפשר לדבר
איתם וישנם כאלה שאי-אפשר לדבר איתם.
מי שמוכן לדבר עם הרוצחים והסאדיסטים
הסוריים ,שהם שיא מזעזע של סאדיזם,
אינו יכול לדבר עם הפלסטינים זעם ראשי
אירגוני המחבלים ? הבעייה אינה עם מ י
לדבר ,אלא על מה לדבר.״
זלמן שובל  :זה נכון.
יוסי שריד נ ברור .הרי כל מה שנאמר
מהצד הזה נכון ,ומה שנאמר מהצד האחר

מתי פלד ואורי אפנדי
״לא יצליח כל ניסיון להציגם כיוצאי־דופן ,כאנשי־שוליים פוליטיים

..אנשי שוליים״
לאווירה הדרמאתית באולם הוסיפה
הפגנה שקטה של חברי ״המועצה היש
ראלית למען שלום ישראלי־פלסטיני״ ,בי
ניהם האנשים שהשתתפו בפגישות וש
היו הנאשמים של לין .הם תפסו את
מקומם ביציע האורחים המכובדים ,ועצם
נוכחותם הפריכה את טענתו של לין כי
המועצה מורכבת מ״אנשי שוליים״.
בלטו ביציע אליהו אלישר ,מי שהיה
הנשיא העולמי של העדה הספרדית;
האלוף )מיל (.מתי פלד ; אורי אבנרי ;
ד״ר יעקוב ארנון ,מי שהיה מנכ״ל
מישרד־האוצר ; ד״ר ארתור ברגמן ,מי
שהיה מנכ״ל הבנק לספנות ; הפרופסו
רים אבישי מרגלית ודניאל עמית מה
אוניברסיטה העברית ; חיים ברעם ,בנו
של שר־העבודה ; עורך־הדין אהרון פיג-
חסי ,יו״ר ברית יוצאי בוכרה ; הסוציו
לוגית ד״ר נעמי קיס ; דן ביתן ,מן
הדמויות הבולטות בקרב האינטלקטו
אלים של המערך ,ועוד.
נאומו של לין היווה דוגמה מובהקת
של חוסר־פיקחות .הוא רמז כי חברי
המועצה ביצעו פשע פלילי ,אך פחד
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יעקפ ארנון ומאיר פעיל
— או כמו שנמצאים מחוץ לגדר ההסכמה הציונית...״
מניה ,היתה התיזה העיקרית שלו ש-
״צריך להיות סדר" .אסור שאזרחים
פרטיים ינהלו מגעים מדיניים.
נאומו של לין שוסע תכופות על־ידי
קריאות־ביניים ,בעיקר מצד חביב שימי
עוני )המערך( ,ניסים אליעד )ל״ע( ,אסתר
הרליץ )מערך( ותופיק טובי )רק״ח(,
שמחו על דבריו .אך כאשר קם יוסי
שריד )מערך( והציע ,בנאום מצויין ,הצ
עה נגדית לסדר־היום ,הפך הדיון סערה.

יוסי שריד ז ביום ששי 29 ,בנובמבר
 ,1974כלומר כימעט שנתיים לפני ך,רעש
שהקים כאן הליכוד היום בנושא הפגי
שות עם אש״ף ,נתפרסם ראיון במעריב.
שואל המראיין  :״אירגוני המחבלים,
מעודדים על־ידי תמיכת העולם ,ינסו ב
וודאי להגביר פעולותיהם .ראש־הממשלה
אומר כי אתם תשוחח ישראל רק בשדה-
הקרב .האם ישראל עושה מספיק כדי

איננו נכון .הרי זה ברור .הרי החלוקה
היא על־פי זה ולא על-פי יושר אינטלק 
טואלי.
...ביום ששי אחר -ב־ 5בדצמבר ,1975
אמר מרואיין אהד ,ואני מצטט  :״אני מא
מין״ — תקשיב ,חבר־הכנסת שובל׳ כי
גם את זה אתה תרצה לאשר — ״שכל
הידברות ישירה עם הפלסטינים עשוייה
לעזור להשגת הסדר כולל באיזור .על-
כן אני מוכן לקיים שיחות עם כל ערבי
המוכן לדבר עם ישראל ,כולל עראפאת.
״כל ערבי שמוכן להיכנס למשא-ומתן
על עתיד מדינת ישראל ,אני מוכן לדבר
איתו ,גם במועצת הבטחון וגם בג׳נבה.״
אתה פחדת ,חבר־הכנסת לין ,מג׳נבה,
ממה שיקרה בג׳נבה כתוצאה מהמיפגשים
האלה .הנה לך ג׳נבה ! יגט במועצת־הביט־
חון וגם בג׳נבה.
אני ממשיך בציטוט  :״לא סאדאת ולא

אסד ולא חוסיין לא הכירו במדינת־ישראל,
ובכל זאת משוחחים איתם .אץ סיבה שלא
לדבר עם עראפאת ,אף כי מראש בטוח
שעראפאת לא יקבל את עמדתנו.״ נו,
במשא־ומתן בכלל לא מקבלים את העמדה
כולה של הצד השני מראש.
המרואיין הנכבד הראשון — ודאי ני
חשתם כבר — הוא ,כמובן ,האלוף )מיל(.
אריאל שרון ,והמרואיין הנכבד השני הוא
האלוף )מיל (.עזר וייצמן .ושני האלופים,
כידוע ,מתייצבים בשורה הראשונה של
הליכוד.
דס זכין נ למה יש שקט ?
יופי שריד  :ואין זה כלל משנה ,רבו-
תי ,אם אלוף במילואים שרון שרוי היום
בברוגז.
ע קי ב א נוף  :מה שנוגע לשורה ה
ראשונה שנתנו להם —
יוסי שריד  :חבר־הכנסת נוף ,סליחה
שהעלבתי אותך .גם אתה בשורה הרא
שונה .זה בסדר גמור .אין לי שום דבר
נגדך .אני חוזר ואומר ששני האלופים
מתייצבים בשורה הראשונה של הליכוד,
ואין זה משנה אם אלוף אחד היה שרוי
בברוגז זמני .אחרת היה משעמם לו במשך
שנה .מה יעשה במשך שנה ? כך יום
אחד הוא בפנים ; יום אחד הוא בחוץ ;
יש אולטימטום אחד ,יש אולטימטום שני.
...אני מעריך ששני האלופים האלה
יכהנו בממשלה ,אם אי־פעם — ואני מקווה
שלא — הליכוד יגיע לשילטון ,והם יהיו
בתפקידים בכירים של שר־חוץ ,שר־ביט־
חון ,אם לא למעלה מזה ,ושניהם ממלי
צים בגלוי על מגעים עם אש״ף ,בלי כל
תנאי.
יסלח לי חבר־הכנסת אמנון לין ,והוא
יצטרך לסלוח לי כמה פעמים במהלך
הדברים שלי ,אילו היו וייצמן ושרון
מממשים הלכה למעשה את המלצתם ב
פומבי ונפגשים עם עראפאת ,חאבש ,ג׳וב־
ריל וחוואטמה ,אז היה חבר־הכנסת לין
נרעש פחות ,ואולי היה אפילו מוותר על
הצעתו לסדר־היום.
זלמן שובל :אסור לחלוק על שרון
ווייצמן ?
יוסי שריד נ אני רוצה לומר לחבר-
הכנסת לין ,שדיבר על ״אנשי״שוליים״.
אני לא מציע לאף אחד מאיתנו לקבוע
מי בשוליים .בעיני א ת ה איש־שדליים.
ליאץ דיציאן  :לפי מה אתה קובע
את זה?
יוסי שריד  :לפי אמות־המידה של
חבר־הכנסת לין.
אתה עומד במשך עשרים דקות ואינך
מזכיר במילה אחת לא את ההתבטאויות
של מר וייצמן ולא את ההתבטאויות ההד-
משמעיות של מר שרון ,ולא את ההתבט
אויות של חבר־הכנסת דיין .אני הושב
שזאת צביעות אינטלקטואלית ממדרגה
ראשונה.
...אני רוצה להעלות סברה שלו הצליחה
שליחותה של המשוררת פדואה טוקאן,
או שליחותו של המחבל הערבי שהוצא
במייוחד מבית־הסוהר לצורך זה- ,ומי ש
היה שר־הביטחון ,חבר־הכנסת משה דיין,
היה נפגש עם ראשי האירגונים הפלסטי
ניים ,כפי שרצה ,חבר־הכנסת לין היה
מתייחס לפגישה בפחות חומרה והתרג
שות, .
הבעייה האמיתית אינה כן להיפגש או
לא להיפגש ,אלא מי נפגש יומי לא.
זלמן שופד :לו השר היה נפגש...
יעקב ארנון ,שהוא יושב־ראש חברה ממ
שלתית ,קיבל את הסכמת הממשלה לפגי
שה ?
יוסי שריד ז אני לא יושב בממשלה,
ואין לי מושג.
זלמן שופל  :זו השאלה .לא מעניי*-
* ח״ב דיין היה באזתו יום בבניין
הכנסת ,אך לא הראה את פניו באולם
המליאה בכל עת הדיון וההצבעה.

