
משדד־החוץ עד בכנסת היה העו&ס עודך דבד■
 אבנרי אורי ח״כ של נאומו להלן

משרד־החוץ. תקציב על בוויכוח
נכבדה. כנסת היושבת־ראש, כבוד :אבנרי אורי

 את משר־החוץ לגזול כדי בזמני ולהשתמש להגיד, שרציתי מה על לזזתר הפיתוי רב
מאתמול. (הרות) לנדאו חבר־הכנסת של לדבריו לענות האינטלקטואלי התענוג

 זהו דבריו. של דיאגרמה לי ציירתי לנדאו, חבר־הכנפת שדיברת, כזמן
 למדיניות■ חרות של כאלטרנטיבה אותו משרטט שאתה מעניין, זיג־זאג

הממשלה. של החוץ
לנו: מציע אתה

 המדינה על מלחמה להכריז שעה ובאותה — המשותף האירופי לשוק להתקבל כדי לפעול
הניאו־נאציזם. את להוקיע כדי גרמניה, בו, העיקרית

 שעה ובאותה — לברית־המועצות להתקרב תקווה מתוך גרמניה, על מלחמה להכריז
היהודים. בענין ברית־המועצות על מלחמה להכריז

 ובאותה — לסוריה שלה הסיוע להגברת ולהביא ברית־המועצות, על מלחמה להכריז
 של והכלכלית הבטחונית העזרה על שוויתרת אחרי סוריה, על מלחמה להכריז שעה

לנו. גרמניה
 סוריה, לאוייבות האמריקאית העזרה את לגנות שעה ובאותה — סוריה את להתקיף

במרחב. האמריקאי המערך כל על לאיים זו ובצורה חוסיין, של המישטר על לאיים
אינטלקטואלי? תענוג קורא אתה לזה :בן״אליעזר אריה

 למלחמה כהכנה וארצות־הברית, רוסיה גרמניה, את לתקוף בקיצור: :אבנרי אורי
לדבריך.) מסוכנת, אשלייה אלא אינה בו לניצני־שלום תקווה (שכל הערבי העולם בכל כללית
 הזדמנות באותה מציעה אינה שחרות אחד: דבר על רק תמה אני

סין. על גם מלחמה להכריז
אבנרי. חבר־הכנסת נגד המלחמה את שנחת : בן־אליעזר אריה

לנסיך מחכה הנרדמת היפהפיה

אבן אבא

שר־החוץ. של דבריו עם זאת, בכל הוא, הוויכוח עיקר ראש, היושב כבוד :אבנרי אורי
 מעמידות בעולם רבות מדינות בי ״ראינו שר־החוץ: בבור אמרת,

אתה. בך נהגת שלא חבל מחודשת." לבדיקה מדיניותן עיקרי את
 ״פוחתת אמרת: דחוף. ואינו חיוני, אינו הישראלי־ערבי השלום כי אותנו לנחם ניסית

 המודפסים, דבריך של 8 בעמוד אמרת זאת בו.״ נתון שהוא המרחב בחיי עם של תלותו
 ״שום ואמרת: דעתך את שינית כבר אירופה, עם ליחסינו הגעת כאשר ,29 עמוד עד אבל

 להיות בלי רחב בהיקף וטכנולוגיה תעשייה לפתח מסוגלת אינה החדש בעידן מזינה
גדולים.״ בשווקים משולבת
המתבקשת. המסקנה את מבך מסיק שאינך חבל רק צדקת. בבך
אחת, מיקשה שכולה ערבית, אימפריה של החזיון אפשרויות: שתי זו מול זו הצגת

ל נוספו פקידים שנים־שלושה
 המזרח־ה־ (החקר, אלה מחלקות

 הם התיכנון־המדיני־כלכלי), תיכון,
 הכשרה וללא באי־רצון, נוספו

מיוחדת.
לי אלף 200ב־ גדל התקציב

 מחלקת אפילו עלובות. רות
 המטפלת היחידה שביתת־הנשק,

ממש עם פנים־אל־פנים במיפגש
זו. לחטיבה צורפה לא ערב, לות

 מה החוץ, שר אדוני יודע, אני
ביורוקרט ישנה המכשולים. היו
 חברת־ מימי עוד משוריינת יה

ל שקשה מאיר, גולדה הכנסת
 אי־ ,מיתון שנת היתד, הזיזה.
 מן פקידים להוסיף היה אפשר
 קשה בפנים הפקידים ואת החוץ,

שגרי לעומת התפקיד ביוקרת בירידה בהכרח קשור זו לחטיבה ומעבר היות להעביר, היה
בחוץ־לארץ. רות

 אינטלקטואלי, אתגר רק לא זו כבעיה שרואה מי השר, אדוני אולם,
 את ברזל ביד לשבור היה מצווה לפעולה, מכרעת חזית גם אלא

לפעולה. רציני מנגנון ולבנות והביורוקרטיים, החומריים המחסומים
הלבן המטכ״ל של דמותו

 ״מטכ״ל להקמת הנושן רעיוננו את זה בוויכוח הזכרנו שעברה בשנה
 החקי למטב״ל במקביל מיבצעי־שלום, ומבצע מתכנן היוזם, - לבן״

הצבאי. הבטחון על המופקד
 כדי לרשותנו, העומדות בדקות להשתמש ברצוני ארוכות. שנים במשך זה רעיון גיבשנו

ומבצע: מתכנן כגוף — לבן מטכ״ל זה. מטכ״ל של דמותו את בקצרה לשרטט
לגבול: מעבר מגעים היוצר גוף
אינפורמציה: להעריך והמסוגל אינפורמציה המספק גוף
אלטרנטיביים; קווי־מדיניות לממשלה והמציע מדיניות לגיבוש נתונים היוצר גוף
עליהם: ולהשפיע המרחב בכל פנימיים בהליכים להתערב המסוגל גוף
בשדה. נמצאים שאנשיו גוף
מומחים. מאות, ואולי מאה, לפחות של צוות ימנה בזה גוף

בחירתם? עקרונות יהיו מה יבואו, הב מניין
הדיבור. את להרחיב צורך אין כך ועל וחקר, למודיעין מומחים זה בצודת לרכז צורך יש

 בצורת המרחב, של הבלקניזציה זאת ולעומת — להשמידה והזוממת לישראל העויינת
 שונים באינטרסים התומכות שונים, לכיוזנים השואפות קטנות, מדינות של רב־גוני פסיפס

לדרכה. אחת כל ההולכות ונוגדים,
ומושכת: מודרנית שלישית, אפשרות נעמיד מולן היחידות. האפשרויות שתי אלה אין

 אוגדה במסגרת מרצון ריבוניות מדינות מתאגדות בו מאוחד, מרחב
 משותפת השקפה תוך כולן, לטובת ותרבותית, כלכלית מדינית,
משותף. ואידיאל

 ומזהיר אלינו פונה אתה רחוק. לטווח כמטרה לא אף כך, על להכריז מוכן אינך אתה
 אומר אתה לסעיפיה. מעובדת בתוכנית טעם שאין דבריך, של 12 בעמוד בפירוש, אותנו

במרחב. ישראל של הריבוני קיומה הוא היחידי המחלוקת נושא כי
מטעה. בהקשר אצלך מופיע זה אבל השר, כבוד נכון, זה
 מצד ישראל בקיום הכרה תיתכן ולא האקלים, שינוי ייתכן לא כי

 בעיות לפתרון מוחשיות תוכניות ישראל תציג לא אם הערבים,
 — ועוד, האטומי הפירה הפלסטינית, הבעיה הפליטים, - מוחשיות

 שהתוכניות מפני אלא זה, בשלב חשובות עצמן שהתוכניות מפני לא
בעלת־מעוף. יוזמה ומאפשרות המרחב בעיני דמותנו את תשנינה

 לישראל אין ני שסבור מי בידי ״טעות כי אומר אתה מציע? אתה מה זאת, תחת
טעות. באמת זוהי להציע.״ מה

להציע, מה אין באמת ולממשלתך לך כי בדבריך, הוכחת, אתה אבד
 בקפאון נתונים ואתם שנה, שמונה־עשרה לפני קפאו עמדותיכם כל כי
לנסיך. המחכה הנרדמת היפהפיה כמו זה

מהתקציב 0.057< :השלום למען
במקומך. הייתי אילו עושה, הייתי מה זה קצרצר בנאום לך לספר אבוא לא שר־החוץ, כבוד
 ונפשית פוליטית במציאות אחר, במישטר משרד־החוץ של המהפכנית המדיניות כללי
הקיימת. המדינית ובמציאות הקיים, במישטר פועל שאתה עליך, לחול יכולים אינם אחרת,

בזה: !ה והמותנים בזה זה הקשורים דברים שני לעשות יכולת השר, כבוד אולם,
;מרחבית מדיניות ולביצוע לניהול איתן אירגוני תשתית להניח (א)
 לא שבלעדיו שינוי הגבול, עברי משני האקלים לשינוי לפעול (ב)

מרחבית. מדיניות שום תיצלח
נעשו. לא הדברים שני

 במישרד־החוץ. מחלקת־המזרח־התיכון של העלובים מימדיה על דיברנו שעברה בשנה
 30מ־ פחות ושוטרים, מורים להוציא ממשלת־ישראל, פקידי אלף 50 מבין כי ציינו

השלום. השגת ישראל־ערב, יחסי שינוי — דורנו של המרכזית במשימה במישרין עוסקים
 פחות שהן לירות, מיליון 2מ־ פחות מוקדשות זו למטרה פי ציינו

המדינה. מתקציב 0.0570־2
מאז? השתנה מה שקיבלת. הירושה זו

לא. דבר שום למעשה,

 שיש כאן נזכיר המסויימות. הערביות לארצות המומחים מיטב את בו לקבץ צורך יש
 ממנהיגי־ רבים אישית שהכירו המרחב, ארצות יוצאי אנשים, עשרות הרבה בארץ כיום
מוצאם. בארצות השונים הזרמים עם מגעים בעבר שקיימו במרחב, ומנהיגי־מחר היום

בישראל? כיום מצויים בורגיבה של האישיים מידידיו (כמה
 שהוזמן עבד־אל־נאצר, גמאל של נפשו ידיד שהיה אדם בארץ יש
בביתו. לבקרו לאחרונה וגם - פעמים במה
לנצלם. טורח אינו ואיש בארץ, מפוזרים הם למשרד־החוץ. מחוץ נמצאים האלה האנשים כל

לאיבוד!) כאן הולך וקשרים ידע של אוצר איזה
 ולטלביזיה, לרדיו מומחים פסיכולוגית, להשפעה מומחים זה למשרד לצרף צורך יש

בלתי־רגשני. בקור־רוח פסיכולוגיים מיבצעים לתכנן המסוגלים מקצועיים תועמלנים
 בעלי אישים כמה כזה מטכ״ל על להפקיד יש כמובן, ומעל־־לבל,

 ולסלול ליזום להמציא, המסוגלים משיגרה, המשוחררים נועזת, מחשבה
במרחב. הכללי האקלים לשינוי חדשות דרבים

 הנואם את והפסיקה (מפ״ם), תלמי אמה היושבת־ראש, התערבה כאן
נגמר. דקות) 10( שזמנו בטענה
שך להלן ם המ או אם מראש, שהוכן הנ ק לא שהנו פי ס כן מעל לקראו ה :הדו

 שהוא המצוי, בין העצום ההבדל את להדגים כדי זו תמונה ציירתי היושבת־ראש, כבוד
 היום (שדווקא בו המכונסים הטובים האנשים קומץ למרות במשרד־החוץ, ומבוטל צדדי אגף

עצום! הבדל שנחוץ. מה ובין סכלון) של ברגש מנהלם התפטר
 השגרירויות עם הקיימת המדולדלת המחלקה את משווים אנו אם

 בנייני־ עם המנופחים, המנגנונים עם ובפאריס, בוושינגטון העצומות
 לפנינו הרי — מיליונים גבי על מיליונים שיעלו עתה, המוקמים הפאר

טפל. ומה חשוב מה בלל מבין שאינו הקיים, המישטר מהות של הדגמה
 מישטר, של שינוי דרוש מנגנוני־ארגוני. תיקון זה למצב שיש עצמנו את משלים איננו

 הממשלה מן הקיים, המישטר מן גם לדרוש אנחנו יכולים אולם תפיסות־יסוד. של שינוי
חדשה. לעשייה אירגונית תשתית ליצירת משהו לפחות שתעשה הקיימת,

המרחב לענייני שר
 צוות לגיבוש שנים דרושות תיווצר. אחת בשנה ולא אחד ביום לא — כזאת תשתית כי
 מי — המדיניות מחר תשתנה אם בתחומי־המרחב. בעמדותיו ולהצבתו לאימונו כזה,
ומכשירים! כלים של ויידע, מידע של האלמנטריים הנתונים חסרים יהיו אותה? יבצע

חדשות? גישות על היפים הדיבורים לכל הערך מה זה, בלי
 להכליל שאפשר או חדש, מיניסטריון מחייב זה כל אם היושבת־ראש, כבוד ויכוח, יש
 להקים קשה קיים, מישרד בתוך ידועה. דעתנו הקיים. משרד־החוץ במיסגרת כזה צוות
חדשה. רוח לטפח קשה ביורוקראטי, שינוי לחולל קשה חדש, צוות

 עצמה הממשלה בתוך יאזן המרחב לענייני מיוחד שר בן, על יתר
 יש הדברים מטבע אשר הצבאי, הבטחון על המופקדים של קולם את

שונה. וראייה אחרת גישה להם
 את להקים אלא ברירה אין אם יעבור. ובל ייהרג בבחינת שהוא דבר זה אין אולם

שם. הדבר ייעשה־נא משרד־החוץ, במסגרת התשתית


