רבותי ,אני מביע כאן דעתי ומסביר את הבנתי לקווי הי
סוד האלה .כאשר נאמר שממשלת הליכוד תכבד את
ההסכמים שגעשו עלידי ממשלות קודמות ,וההסכם בדבר
הליכה לז׳נבה אינו הסכם של מר .בכך ,פירוש הדבר
הקודמת נתנה
שממשלת ישראל
שתכבד אותו הסכם
הסכמתה לו.
)קריאה(
רבותי ,אפשר לא להסכים לדברי ,איאפשר להגיד
שאני אומר דבר שאין בו משהו .אם אינכם מסכימים
נישאר חלוקים .אינני אומר את הדברים כדי שלא יירשמו
בפרוטוקול ,כדי שלא יישמעו ,כדי שלא יובן מה שאני
אומר.
שמואל תמיר )התנועה הדמוקרטית לשינוי( :
חברהכנסת דיין ,קרא נא בטובך את סעיף  7המתיי
חס לנושא זה רק בקשר לזימון .זה מה שהוסבר גלויות
וברורות עלידי מר בגין .אתה נותן פירוש אחר.
משה דיין:
חברהכנסת תמיר ,אמרתי שאני מדבר על סעיף
כ״ה ואמרתי שאינני מדבר על הסעיף המפורש בעניין
ההסכמים,
בעניין כל
ז׳נבה אלא על הסעיף הכולל
ופירוש כל ההסכמים הוא שזה כולל גם הסכם על הליכה
לז׳נבה.
שמואל תמיר )התנועה הדמוקרטית לשינוי( :

הפירוש שלך
משה דיין:
במשאומתן בין ד״ש ובין מר בגין .אני
לא הייתי
משתתף בדיון היום בכנסת ואומר דעתי על קווי היסוד
שהונחו כאן לראשונה לפני הכנסת.

היו״ר י .שמיר:
חברי הכנסת ,בזה תם הדיון .רשות
חברהכנסת מנחם בגין.
הממשלה,

.2

תשובת

הדיבור

למרכיב

מנחם בגין )הליכוד( :
אדוני היושבראש ,מורי ורבותי חברי הכנסת ,מתוך
הנחה שהלילה תביע הכנסת אמון בממשלה ,אני מבקש
להודיע כי על דעת חברי הממשלה ,ובטוחני כי בהסכמת
חברי הכנסת ללא הבדל סיעה ,או כמעט ללא הבדל
סיעה ,אודיע לה כי פעולתי הראשונה מחר כראש ממשלה
תהיה להורות לתת מקלט לפליטי וייטנאם בארצנו.
אנחנו כולנו זוכרים ספינות עם פליטים יהודיים בש
נות ה 30אשר נדדו על פני שבעה ימים וביקשו להיכנס
לארץ מסויימת או לארצות רבות ונתקלו בסירוב .היום
קיימת מדינת היהודים .לא שכחנו .אנחנו ננהג באנו
שיות .נביא את האנשים האומללים האלה ,פליטים שניצלו
עלידי ספינתנו מטביעה במצולות ים ,אל ארצנו .ניתן
להם מחסה ומקלט.
ועתה ,אדוני

היושבראש ,לדיון.

אריה אליאב )מחנה שלי( :
חברהכנסת בגין ,כמפקד אניות
אותך.

מעפילים אני מברך

אני רוצה להגיד דבר בעניין החלת החוק הישראלי,
וגם זה בעקבות מה שנאמר בקווי היסוד .כדי להחיל
את החוק הישראלי ,או מה שקוראים בלשון יום יום
המערבית ורצועת עזה יידרש רוב
סיפוח ,על הגדה
בכנסת .אם לא יהיו  61חברי כנסת שיצביעו בעד זה,
זה לא יהיה .ההחלטה בעניין זה נתונה בידי הכנסת .אם
הכנסת לא תרצה להחיל את החוק — לא יוחל החוק;
תרצה הכנסת — היא יכולה להחיל את החוק אם וכאשר
היא תמצא לנכון ,גם זאת צריך לדעת ולראות למול
עינינו ,שהדבר נתון להכרעת הכנסת.
אני רוצה לסיים דברי בדברים שפתחתי בהם .רבו
תי ,כרגע אנחנו נמצאים במצב שיש לנו קטביות משני
צדדים :מצד אחד עם הערבים בשאלה איך להגיע לש
פלשתינאית ,נסיגה בכל
לום ,כשהם דורשים מדינה
השטחים וספק שלום ,ומצד שני יש לנו גם חילוקי דעות
ארצותהברית .אם נגיע לשעה שתהיה הצעה לשלום,
עם
ארצותהברית ובין אם תהיה על
בין אם תהיה עלידי
ידי הערבים ,וחלק מהבית הזה יתמוך בה בעוד שחלק
אחר יתנגד לה ,וממשלת הליכוד תתנגד לה — נחלוק
שארצותהברית תתמוך בה והיא תתקבל
אז .תהיה הצעה
על דעת ד״ש ועל דעת המערך ,בין אם זה יהיה על
תכניתאלון ,ואר
שארםאשייך ועל
רמתהגולן ,על
צותהברית תתמוך בעמדת המערך או בעמדת ד״ש בעוד
שהליכוד לא ירצה לקבל זאת — נחלוק אז על כך .אבל
עד אז ,כשיש לנו חילוקי דעות כאלה עם הערבים ופער
ארצותהברית ,כשיש פער כזה לגבי
כזה בינינו וביו
פלשתינאית בגדה המערבית וברצועת
התביעה למולדת
עזה ולגבי חזרה לגבולות הקודמים עם תיקונים מזעריים
— צריכים כולנו ביחד להדוף את התכנית הזאת.
יופי שריד )המערך( :
ומה עם המאנדאט ?

ראש

הממשלה

מנחם בגין )הליכוד( :
אני מודה לך.
את הסכמת הבית,
הביטוי שהוא נתן

אמרתי שאני מניח שאקבל לכך גם
לחברהכנסת אליאב על
ואני מודה
להסכמה זו.

ועתה לדיון .אני רוצה לומר שלאחר ששמעתי נאומו
חברהכנסת שמעון פרס ,קיבלתי
של ראש האופוזיציה,
רושם חזק — אולי הוא סובייקטיבי — שראש האופוזיציה
הקודם היה נושא נאומים יותר מוצלחים נגד הממשלה.
יצחק נבון )המערך( :
צריך לעשות הסבה

מקצועית.

מנחט כגין )הליכוד( :
לחברהכנסת פרס עוד יהיה הרבה
אבל אין דבר,
זמן ללמוד — איך הוא אומר — את השליחות הזאת,
ואנחנו בוודאי עוד נשמע מפיו דברים משכנעים יותר.
בעצם אינני מתפלא .מה קרה ז אני מדבר על כל
חברי המערך .אנחנו יושבים יחד בבית זה שנים רבות,
תמיד היינו יריבים ,אבל גם ידענו ידידות אישית .זה
חברהכנסת יוסי שריד .הוא ניהל את
חל אפילו על
מערכת הבחירות של מפלגת העבודה גם לכנסת הקודמת.
אחרכך בא בפעם הראשונה לבית הזה .הכרנו באופן
אישי ,והוא הזמין עתונאי ואמר לו שהוא מביע צער על
דברי ההתקפה שהוא חיבר נגדי במערכת הבחירות.

