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 אלה קצרים בדברים היושב־ראש, אדוני
 שאלות, של ארוכה בשורה לנגוע אוכל לא

 להשגת הדרכים כגון לנושא, השייכות
האו של המעבר תקופת ההדדית, ההכרה

 בעיית השילטון, העברת אל בדרך טונומיה
 פית- ההדדיים, הביטחון סידורי ירושלים,

 עם הכולל השלום הפליטים, בעיית רון
 הפלסטיני, ההסדר סמך על הערבי העולם
ועוד. ועוד מעצמות־העל, של חלקן

 אם העת, בבוא כך על להשיב אשתדל
 לקיים ההצעה את לקבל הכנסת תיאות

 הבעייה. של ההיבטים כל על דיון במליאה
 יוכלו הבית סיעות שכל כדי דרוש הדבר

 רב ערך רואה אני דיעותיהן. את להביע
 עדיין תישאר של״י סיעת אם גם זה בדיון

במיעוט.
ה לוויכוח כמה היא הכנסת

 מיג■ את ישמע שהעם וטוב לאומי,
 חשוב שאין זה, נושא על הדעות וון

ולמדינתנו. לעמנו ממנו

די מתבייש .,בבין
 בגין שמנחם עדיין האמנתי רגע באותז

 שהוא חשבתי שלו. במילת״הכבוד יעמוד
 את ושלח שיבוא לדיון עצמו את שומר
 לא פשוט עריכתו. על לחמליץ כדי נסים
אחרת. שייתכן דעתי על עלח

שנים מזה בגין מנחם את מכיר אני

שבאה. לאפתעה מוכן חייתי ולא רבות,
 נסים משח גילח הראשון במישפט כבר
הו ולא אותו, ראש״הממשלה שלח מדוע

מפו הבטחה לחפר יש כאשר בעצמו. פיע
 ח־ את לעשות לזולת לחניח מוטב רשת,

המלוכלכת. עבודח
:חדברים אירעו וכך

 חבר־ נכון, אמת, :נסים משה השר
 לראש־הממשלה פנה אבנרי אורי הכנסת
 בכנסת דיון בקיום יתמוך הוא אם ושאלו

 ואומנם פלסטינית. מדינה של הנושא על
 אבל זאת, דעתו את מקיים דאש־ד,ממשלה

והממ לממשלה העניין את הביא הוא
 בכנסת לדיון מקום שאין גרסה שלה

זה. בנושא
 חבר־ של לסדר־היום הזאת ההצעה

 ״מדינה :אומרת אבנרי אורי הכנסת
 וברצועודעזה המערבית בגדה פלסטינית

 גורסת, הממשלה וסיכונים״. סיכויים —
 הזה. ובבית בעולם המכריע הרוב ואיתה

 היא בגדה־המערבית פלסטינית שמדינה
---------מזה יותר ואפילו סיכונים כולה

 רוצה השר כבוד האם אבנריז אורי
 ראש־ של להבטחה ערך כל שאין לומר

 שעליו הנייר את שווה לא היא הסנושלה?
 הזאת, במדינה הגענו לאך כתובה? היא

 ואש־המנז־ של מילה ריבונו־של־עולס?
 של מילת־כבוד שווה? לא כבר שלה

 אותו שאלתי שווהו אינה ראש־הממשלה
 הזאת, בהבטחה עומד הוא אם שבוע לפני
 1 נזמשלת־ישראל ראש שכן. אסר והוא
הגענו? לאן

 הממשלה ראש נסים: משה השר
הממ אבל זאת, בהבטחה עומד אומנם

שמחליטה. היא שלה
רי י או ר מ  ראש־ ואין ממשלה אין :א
!ממשלה
החלי הממשלה :נסים משה השר

 לפני רק זה. בנושא לדיון מקום שאין טה
 עלה ימים, עשרה או בערך, שבועיים,

עמו בזיקה שהוא נושא במת־הכנסת מעל

 הלא אבנרי וחבר־הכנסת זה, לענייז קה
 למעמדו ביחס עמדתו על בדבריו הסתמך

הפלסטיני. העם כמנהיג אש״ף של
: אורי י ר מ  שראסז״המם־ פלא איך א

 שלח הוא היום. כאן להופיע מתבייש שלה
להב להתייחס אומ׳ן־הלב לו אין אותך.
!עצמו שלו טחות

 קיבלה הכנסת נסים: משה השר
--------העם עטרת את שמבטאת עטרה

רי י או ר מ  כדבר היה לא עוד :א
לדבריך! מתכחש הממשלה שראש הזה,

ל--------:נסים משה השר שלי ע
---------הפלסטיני העם לת

רי י או ר מ די היושב־ראש, אדוני :א
 הבטחה סמך על דיברתי, כאשר ברתי

 ראש־הטמשלה ראש־הממשלה. שהבטיח
 מבטל שהוא לי להודיע לנכון מצא לא
 היסודית האדיבות אפילו הבטחתו. את

 שהבטחה לחבר־הכנסת להודיע הזאת,
 שהוא עומדת, איננה לו נתן שהוא חגיגית

!היתה לא זאת אדיבות אפילו אותה, מפר
הבית״רי. ההדר זה : קריאה

רי י או ר מ  לאן !בית״רי הדר :א
הגענו?

 נערכה ואז קימעה, נמשכה עוד הסערה
 הצביע המפריע שהרוב מובן חהצבעה.

מסדר״היום. העניין הורדת בעד
 מצב- את גילתח לא חחצבעה אולם

 מן רבים המליאה. של האמיתי הרוח
חיו ש׳׳י אנשי המומים. היו חח״נים

 שבה הודעה״לעיתונוח ופירסמו נסערים,
הכנסת. יו״ר התערבות את דרשו

ל מסד ס־ז ה
 ח־ אמצעי תגובת מעניינת פחות לא

:תיקשורת
 גילתה לפיד טומי של הטלוויזיח

הת היום בראשית חחדש. פרצופה את
 בגין בין הגדול הוויכוח את לצלם בוננה
 וכאשר במקומן, היו המצלמות וביני.
מצ הטלוויזיה החלה הדוכן, על עליתי
ש הסערה כל את גם צילמה היא למת.
נסים. משה של הודעתו בעיקבות גאה

 טומי — למישהו הסתבר כאשר אולם
 ז הפרלמנטרי הכתב רונן, יורם ז לפיד
 — ז מחלקת״החדשות ראש יבין, חיים

 מטך- ירד הבטחתו, את הפר בגין כי
 כולה. הפרשה על הקומיסרים של הברזל

אחד. צילום לא אף אחת, מילה לא אף
 במהדרות- העניין על הודיע הרדיו

 ירד ובזה אחרי-הצהריים, אחת, חדשות
מסדר-היום• העניין

ב דיווחו פוסט״ ו״ג׳ווסלם ״האיץ״
 מכל התעלמו עיתוני־הערב שני הגינות.
יוק. העניין.

 הפומבית מילת־הכבוד שהפרת משמע
 דוכן- מעל שניתנה ראש-הממשלה, של

 שיגרתי, כח עניין בישראל הפכה הכנסת,
עליו. לדווח טעם שאין עד מובן, כה

 ששיקרו מפני שרים נפלו בבריטניה
 חיה לא הגון פרלמנט שום לפרלמנט.

פר הבטחה הפרת על לטדר״היום עובר
ראש־הממשלח. של למנטרית

הקו על — הישראלי הפרלמנט אך
 נרעשת אינה — שלו והאופוזיציה אליציה

 שיורקים לכך רגילה היא אלה• מכגון
בפניה.

 הי בתאים הכנסת מזכירות מאחזר: *
ליועצים. מיועדים
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