
ה צי ק בו רו פ ה

מד הצביעו שלושה

)21 מעמוד (המשך
על כהן גאולה של הצעת־החוק

 כלומר: טרומית״. ל״קריאה תה
 אם להצביע צריכה היתה הכנסת

עקרונית. אותה מקבלת היא
 את ומנמק המציע מדבר כזאת בקריאה

ו לו, עונה הממשלה משרי אחד הצעתו.
 או לקבלה מציעה הממשלה אם מודיע

 את לקבל מציעה הממשלה אם להסירה.
ה מחברי-הכנסת אחד יכול הצעת־החוק,

 הסרתה את ולהציע לדוכן לעלות אחרים
 את להסיר מישהו מציע אם מסדר־היום.

ה המילה זכות את למציע יש ההצעה,
מס בזה שוב. לנאום יכול והוא אחרונה,

הצבעה. ונערכת הדיון, תיים
 כהן גאולה הפעם. גם אירע כך

 יומה השר ההצעה, את נימקה
 לוועדה להעבירה הציע בורג

 אבנרי אורי לקבלה), (כלומר:
גאו מסדר־היום. להסירה הציע

 לדוכן חזרו בורג והשר כהן לה
 נערכה ואז לאבנרי. להשיב כדי

ההצבעה.

 הקואליציה, של הצבעה רק זאת היתה אילו
 חמורה כמה תגובה מעורר הדבר היה לא

 להתנחם היה יכול הוא סאדאת. של בליבו
 אך שונה. תהיה מחר של שהממשלה בכד

 מסתייג אף ללא — כולו המערך התייצבות
 היתר. כהן, גאולה הצעת מאחרי — אחד

 ששולמית העובדה מכרעת. משמעות בעלת
 זה, למחנה הצטרפו ש״י ואנשי אלוני

 השורר הלד־הרוחות על היא אף לימדה
 שיונים העובדה גם הישראלי. במימסד

שריד ויוסי גרוסמן חייקה כמו מפורסמות

 עם יחד כהן גאולה בהצעת הוועדה תטפל
 הובאה לא שעדיין ממשלתית, הצעת־חוק

 ייקבע שבד. המדינה, חוק־יסוד: לכנסת:
בירת-ישראל. היא ירושלים כי

 לעומת חסרת־משמעות היא זו התחכמות
 הצעת- בעד הכנסת של המוחצת ההצבעה

 וגלוייה. חד־משמעית פרובוקטיבית, חוק
 הרוב אח שהביאו הנימוקים, שאותם גם מה

 של החליל לפי לרקוד הכנסת של הגדול
 לרקוד להבא גם אותו יכריחו כהן, גאולה

לגלות עשוי הרוב שלה. המנגינות לפי

 לפחות או נגד, להצביע עוז אזרו לא
 לה יש — בגלוי ולהימנע באולם להישאר
נוספת. משמעות

 המערכה מן הפחדנית בריחתם
מוח כהתקפדות רק להתפרש יכלה
 שבקרב היונים מחנה של לטת

 הקטן המיעוט והשארת המערך,
 בבידוד העיקבי מחנה־השלום של

גמור.

 כללה כהן גאולה של צעת־החוק ך*
ש קבע הראשון סעיפים. שלושה י י

 קבע השני בירת-ישראל. היא ירושלים
 רבתי, ירושלים של ואחדותה ״שלמותה כי

 מילחמת-ששת-הימים, שלאחר בגבולותיה
ה נשיא כי קבע השלישי תיפגענה״. לא

 ובית־המישפט הממשלה הכנסת, מדינה,
 הוא הקבוע מושבם מקום — העליון

ירושלים.
 כי מיותרים, והשלישי הראשון הסעיף
ה הסעיף במציאות. קיימים כבר הדברים

 לחייב בבואו — הפרובוקטיבי הוא שני
כחוק. ממשלות־ישראל כל את

 לממשלה יהיה אסור משמע:
 על משא-ומתן לנהל אף כלשהי

כל חלק של במעמד כלשהו שינוי
ירושלים*רבתי-רבתי. של שהו

הישר שופרות־התעמולה טענו כאשר
 ליגלוג, של בנימה היום, למחרת אליים,

 או הצעת-דיחוק, את הבין״ ״לא סאדאת כי
מו ״דיווח לו מסרה המצרית שהשגרירות

 הבין סאדאת מתחסד. כזב זה היה טעה״,
 המסקנה את והסיק — המדובר במה בדיוק

מכך. המתבקשת
 מיס־ (ראה בדיון אבנרי אורי של דבריו

התו מפני מפורשת אזהרה שכללו גרת),
 כל המצביעים מן נוטלות הצפויות, צאות

 הם אשר את הבינו שלא לטעון אפשרות
 באולם נאמרו אבנרי של דבריו עושים.

 להם הקשיבו הח״כים מלא. כימעט שהיה
 רוב גם בלתי־רגילים. ובדריכות בשקט

 הקשיבו מעמד, באותו נכחו שרי־הממשלד,
ולא קריאות־ביניים, כימעט היו לא ושמעו.

אלוני שולמית ח״כ
מתקפלת

 חשיבות את הבינה הכנסת סערה. פרצה
נדירה. ברצינות אליו והתייחסה הנושא,

 רק סאדאת הצביע לא בטלוויזיה בראיון
 של האקט של האמיתית המשמעות על

 עובדה על הדגש את שם גם אלא הכנסת,
 הצביעו חברי־כנסת חמישה ״רק שנייה:

נגד.״
 שרק היא האמת :טעה כאן

ה ש ו ל  נגד הצכיעו חכרי-כנסת ש
 וצ׳רלי פעיל מאיר אכנרי, (אורי
 כלל כאו לא רק״ח אנשי כיטון.

לישיבה.)
 ביותר. חמורה משמעות יש זו להצבעה

_ 6 ו 1 2 ו ■

 :הקלה בדרך הוא גם בחר דיין משה
לישיבה. בא לא הוא

גאולה שר הניצחון
 ־*־׳נ■״ לבגידזז שנמצאה אמתלה ף•

הו לא היא נוהלית־מתחכמת. היתד. יזו י
 כמו לאדם זרה והיתד. לבעליה, כבוד סיפה

סאדאת.
 להצעת- אין בעצם כי נמסר לאוזן מפה
 בעד, להצביע אפשר חשיבות. שום החוק
 יחזירו לא בוועדה. ״תיקבר״ שהיא מפני
זאת תחת ראשונה. לקריאה למליאה, אותה

אל־סאדאת אנוור הנשיא
זועם

 הצעת־ את ״לקבור״ יכול הוא שאין לפתע
מאסיווית. כה בהצבעה שזכתה אחרי החוק,  אחת, פעם לסחיטה שנכנע מי

 פעם שהתקפל מי תמיד. לה ייכנע
כ מחר יתגלה לא כפחדן, אחת

גיבור.
 ולחייקה שריד ליוסי ברור לא שזה יתכן

אל־סאדאת. לאנוור ברור זה אבל גרוסמן.
ושר סאדאת קבעו עימם בראיונות

 בוטרום־ בוטרוס לענייני־חוץ, ד,מדינה
 היתד, הצעת־החוק של קבלתה כי ע׳אלי,
הצ הם השיחות. להפסקת הסיבות ״אחת״

ה בשטחים ההתנחלויות המשך על ביעו
 גירוש ועל פעולות־העונשין על כבושים,

נוספות. סיבות כעל ראשי־הציבור
 :סיבה עוד יש כי להניח יש
כארצות־הכרית. המצב
ב יעילה ממשלה עתה אין כי ברור

ב נתון קארטר ג׳ימי הנשיא וושינגטון.
 אחרי רגן, רונלד מתחרהו, עם מר מאבק

 שלישי, מתחרה קנדי. אדוארד את שניצח
בשטח. הופיע אנדרסון, ג׳ון בדמות

 להתחנף נאלצים המועמדים שלושת כל
ו התרפסות כדי עד היהודיים, לבוחרים
 את למשוך תיקווה מתוך עצמית, השפלה
 נשכחים זו בהתחרות שיכריעו. הקולות

 יחסי- ארצות־הברית, של האינטרסים כליל
 שלה לכלכלה הצפויות והסכנות שלה החוץ

הנפט. ולזרם
לבחי עד כי היטב יודע סאדאת

 כאמריקה. לעשות מה אין רות
 להפעיל יוכלו לא ושליחיו קארטר

 ישראל. ממשלת על לחץ שום
 פי על לרקוד נאלצים הם להיפך,
 רוקד שבגין כשם בגין, של החליל

כהן. גאולה של החליל לפי
:זו ברירה כן על עמדה סאדאת לפני

 שיחות של העגומה בבדיחה להמשיך •
 משפילות פרובוקציות פני מול האוטונומיה,

הער שינאת את מגביר כשהוא ותכופות,
במצ מיוקרתו ומאבד מצריים, כלפי בים
עצמה. ריים
 עד לפחות השיחות, את להפסיק •

 ישתכנע כן אם אלא הבחירות, אחרי
 לעצור כדי משהו לעשות זאת בכל קארטר

 שרון לאריק הכפופה בגין, ממשלת את
ולגוש-אמונים.

 בדרך לנקוט החליט סאדאת כי נראה
ניצחה. כחן גאולההשניה.

■ תמיכה תמורת כסף £1 ■
)23 מעמוד (המשך׳
 ה־ מתקציב כמחצית היינו שנה,

אירגון.
פגי לפני שבועיים ,1978 בדצמבר 29ב־
 הנשיא עם ועידת־הנשיאים ראשי שת

ה על לחצו שבה מונדייל, וסגנו קרטר
 ממשלת־בגין, עמדות את לקבל נשיא
 צבי הד״ר אל מיכתב הלמן יד,ודד, כתב

בניו־יורק. הכלכלי הציד דינשטיין,
 הכותרת את נושא המיכתב

״סודי״.
 עם לשיחתי ״בהמשך :כך הוא תוכנו

 מנכ״ל סיוון, ע. מר ארליך, ש. שר־האוצר
 מר של לאישורו ובהתאם ואיתך, האוצר

 כהן ר. למר תעביר אם לך אודה ארליך,
 סכום אסושיאייטד) כהן (ריצ׳ארד ושורד

 של דולר אלפים (ששת דולר 6000 של
 והשקעות.״ סחר נושאי לקידום ארד,״ב)

 9ב* סיוון עמירם כתב המיכתב על
ב־ האוצר נציג ברק, לשלום הערה בינואר

 האחריות הנושא. את• ״מאשר :ניו־יורק
בידיכם.״ לביצוע

באנג הערה גם מופיעה המיכתב על
לשי בהתאם דולר 3000 רק ״שולם לית:

בינו 23ב־ הלמן למר ברק מר בין חה
 המיספד המיכתב על מופיע עוד אר.״
ועי של מיספר־ד,טלפון שהוא ,752—1616

בניו־יורק. הנשיאים דת
ה א סוו ה ב
ובילעדיה

 ברק, שלום כתב 15179 במאי 1־ ^
 ל- מיכתב בניו־יורק, האוצר נציג

כו בישראל. סיוון, עמירם מנכ״ל־האוצר,
למו- תשלום ״הנידון: המיבתב: תרת

עדון־ר,נשיאים.״
 צ. ד״ר ״לדברי כך: אומר המיכתב
מו בהוצאות להשתתף סוכם דינשטיין

ב דולר אלף מאה בסך הנשיאים עדון
 איר- הסכים בינתיים .1978 התקציב שנת

 אלף עשרים בסך להשתתף הבונדס גון
 גם השתתפו והיו-ג׳יי-איי מתקציבו, דולר

דולר. אלף בעשרים כן
 אישורך קיבלנו דולר אלפים ששת ״על

ב 29מ- דינשטיין ד״ר של במיכתבו
דצמבר.

 לשלם אישור לנו להעביר ״אבקשך
 אלף 54 בסך היתרה למועדון־הנשיאים

דולר.
 אנא הנ״ל, לאישור מסכים הנך ״אם
 לבצע תקציב מאיזה וציין בחוזר אשר

 לגיורא נשלח המיכתב העתק התשלום.״
בירושלים. האוצר של הכללי החשב גזית,

 סך דל הראשון המיכתב כעוד
 תוך כהסוואה, כתוכ דולר 6000

 הכסף כאילו פנים להעמיד ניסיון
 ועי■ של יחסיייחציכור לאיש נמסר

 סחר קידום למטרות דת-הנשיאים
 השני שהמיכתכ הרי והשקעות,

דכר. מסתיר אינו
 ביותר: פשוטה אלה מיסמכים משמעות

 את לממן דאג הישראלי מישרד־האוצר
 מזה דולר. אלף מאה בסך ועידת-הנשיאים

 ועוד דולר, אלף 60 ישירות האוצר שילם
 ישולמו כי האוצר דאג דולר אלף 40

 כנגד כנראה ,וד,בונדס המגבית על-ידי
 שעל הכספים של זהה בסכום הקטנה

לישראל. להעביר אלד, אירגונים
ה את האוצר אירגן לא מדוע

 המגכית מן יכוא שכולו כך מימון
 גדול סכום כי נראה הכונדם? או

 של תשומת־לכ מעורר היה מדי
 שהיו היהודיים, האירגונים ראשי

 המג־ התנדכו מדוע לכרר יכולים
 שאין אירגון לממן והכונדם כית
כו. הכרים הם

שלו הוא הבונדס אירגון נוסף: דבר
 יושב- הישראלי. מישרד־האוצר של חה

מוב איש־ליכוד כיום הוא הבונדס ראש
רגר. יצחק הק,

 הוא הכונדס כאמצעות מימון
 החוק לפי עכירה
 ישיר מימון כמו כדיוק

הישראלי.
 בבקשה הלמן יהודה אל פניתי כאשר

 הציר כלל. להגיב סירב הוא להסברים,
 רוט- דויד בניו־יורק, ישראל של הכלכלי

 למיכתבים, להתייחס הוא אף סירב לוי,
 הוא בתפקיד, הוא מכהן מאז כי אמר אך

 ממשלתית השתתפות כל שאין לכך ערב
 יתרה ועידודו•,נשיאים. בתקציב ישראלית

תחו לעירוב חשש כל למנוע כדי מזה,
היש הכלכלית המישלחת הפסיקה מים,

 ריצ׳ארד של מישרדו את לשכור ראלית
 הקיימת הקרן למען בהסברה העוסק כהן,

הנשיאים. וועידת
■1 לכיכ יגאל

 האמריקאי,
האוצר של

2229 הזה העולם




