
ה ד׳ (90)ד
 * תל-אביב בהפצצת מתעניינים רדכים 15 ר?! * ב״אל־פתח״ והמלחמה בהררי־ישיבה גיוס
? המדינה״ ״אוייב מיהר * לכנסת נרגע אינו המדינה בטחון * הרגן (כמעט) ויכוח לנהל איר

 אשר נושאים סדר־היום על להעלות הוא בכנסת האופוזיציה של העיקרי פקידה ך*
 יפקח שהפארלמנט לכך להביא האופוזיציה יכולה כך רק בהעלמתם. מעוניינת הממשלה 4 1

הממשלה. על
 סתימת־ ״סעיף לפי זה. תפקיד למלא ה^פוזיציה בכוח עוד אין כמעט הנוכחי, במצב

 הצעה רק להגיש קטנה סיעה יכולה סיעתנו, פי את לסתום כדי שנתיים לפני שנתקבל הפה״,
 לכל יש הכנסת, מן 10ס/ס כיום מונה כולה האופוזיציה שכל מכיוון שנה. חצי בכל אחת

שנה! בחצי נושאים חמישה־שישה רק להעלות האפשרות יחד סיעותיה
 להעלות סוף, סוף יכלה, סיעתנו אכזרית. בחירה לפני שעבר בשבוע עמדנו כך, משום

 מאותו לשחררם כדי בדחיפותם, להכיר ביקשנו נושאים. חמישה הגשנו אבל אחד. נושא
 כולם. דחיפות את אוטומאטית שללה ייצוג, לנו אין בה הנשיאות, סתימת־פה. של מפתח
הנושאים. בין לבחור צריכים היינו

 ירושלים נוף השחתת. (ב) אל־פתח, בפעולות .למלחמה הדרכים (א) היו: הנושאים חמשת
 השלגים, בעת בירושלים השרותים התמוטטות (ג) נמהרות, פעולות־שיכון על־ידי (המזרחית)

נגד צה״ל דו״ח גניזת (ה) לצה״ל, בכוח־אדם הדחוף הצורך נוכח בחורי־ישיבה, גיוס (ד)

תל־אביב. בצפון לירקון, מעבר רדינגד׳ הכוח תחנת של מיקומה
 אלה, נושאים להעלות יכולה אינה אחרת סיעה שום כי ידענו ביותר. קשה היתר, הבחירה

 אנחנו אך מלהעלותם. להימנע הממשלה מן פקודה קיבלו הליכוד־הלאומי סיעות כל וכי
ויחידי. אחד נושא רק להעלות יכולנו

 באותו סדר־היום על תחבולה. בצורת אחר, פתרון מצאנו ירושלים נוף השחתת לעניין
 למצוא היה ניתן ולשמורות־טבע. לאומיים לגנים שנגע חסר־חשיבות חוק עמד שבוע

 הדברים את זה בוויכוח אמרנו לפיכך הנוף. השחתת ובין זה נושא בין קשר איכשהו
התו היתד, יופי, לענייני אדישים שעסקני־מפלגות מכיוון מיסגרת). (ראה לאמרם שרצינו

אפס. — כמובן — צאה
 האם השלג? בימי ירושלים סבלות על לשתוק לנו היה מותר האם נושאים. ארבעה נשארו

בחורי־ר,ישיבות? של השערורייה את להעלות שלא יכולנו
 נעתרה לא אחרת סיעה שום רדינג. עניין הוא ביותר החיוני הנושא כי החלטנו לבסוף
 תל־ תושבי אלפי מאות של חייהם קשורים בו זה, גורלי עניין להעלות מלר״ז לבקשת

מיסגרת). (ראה הנושא את העלינו כן על זאת. לעשות יכלה שלנו סיעת־היחיד רק אביב.
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 להנמקת אבנרי אורי ח״נ של נאומו להלן

 על צה״ל דו״ח ״גניזת :הצעתו־לסדר״היום
,רדינגד׳.״ גמיקום הכרון הבטחוני הטיפו(

 נכבדה. כנסת היושב־ראש, כבוד
ב למיבחן היום להתייצב זמן מצא שלא שר־הבטחון,

 חיוני, בטחוני לעניין הנוגעת זו, הצעה על להשיב כדי כנסת
 שבועיים לפני זמן מצא — הכנסת בבניין שנמצא למרות

 הארץ. לעיתון מפורט ראיון למסור 1
אמר: זה בראיון
מל של אפשרות בחשבון להביא יש יותר הקצר ״בטווח

.רביעית חמה 1 . שה להניח יש נוסף, סיבוב יתחולל אם .
 כפי כושל, תיאום לא בתיאום. תפעלנה הערביות מדינות

.אמיתי תיאום אלא אשתקד, שהיה .  אלה, מדינות ארבע .
 בהתקפה לפתוח עלולות מתואמת, בתוכנית, חזיתות, בשתי
.עלינו . .

האופר בדרג עכשיו כבר נמצאים שהרוסים מעריך ״אני
. בהכוונת עכשיו כבר משתתפים הם טיבי. . . ם י ל כ

האזרחי. בעורף פגיעות תהיינה שלא לומר יכול ״אינני !
— 1967 ביוני לעורף שהיתה כמו דה־לוכס, מלחמה מין 1
לומר.״ יכול אני אין כך, בדיוק יהיה שזה י

יש מדיניות אם — היום של הוזיכוח לגבי — חשוב לא
מסו היתר, — אחר הרכב בעלת ממשלה או אחרת, ראלית

הבאה. המלחמה את ולמנוע במרחב שינוי לחולל גלת
המוס האדם - שר־הבטחון כי הוא החשוב

 להערכות הקיימת ממשלת-ישראל מטעם מך 1
 כי חד־משמעית: כצורה קובע - בטחוניות

 במלחמה כי בלתי-נמנעת, היא חדשה מלחמה ן
ה כלי את לכוון רוסיים טכנאים עלולים זו

 האזר• האוכלוסיה וכי ישראל, לעבר מלחמה !
קשות. להיפגע עלולה חית י

 והמחדלים המעשים את לשפוט חייבים אנו זד, בהקשר
 בנוגע בפרט, שר־ד,בטחון ושל בכלל, ממשלת־ישראל של

רדינגד׳. מיקום לבעיית

צה״ל של הדו״ח סביב העשן מסך
נכונות: שהן מוחלט כבטחון יודע ואני העובדות, והרי

 שר-הבטחון לידי העביר צבא־ההגנה־לישראל
 הקמת לגבי ברורה עמדה קביעת הבולל דו״ח

בתל-אכיב. חדשה תחנת־כוח
 למר וייצמן, עזר האלוף אג׳׳ם, ראש של מכתב נמצא בידי

 לאמור: ,1967 בדצמבר 28 מיום מלר״ז, מזכיר קיסרי, אדר
בתל־אביב תחנת־כוח של הקמתה בעניין צד,״ל של ״עמדתו

שר־ד,בטחון.״ של לידיעתו הובאה
 כי זה, במכתב כמובן, מוזכרת, לא היא זו? עמדה מהי

 — בצדק וייצמן עזר האלוף שמציין כפי — צה״ל אין
שר־ר,בטחון. של תפקידו זהו בציבור. שיקוליו לפרסם רשאי
ה בוועדת וגם הכנסת, במליאת נשאל עצמו הבטחון שר

 כך, על מלהשיב התחמק הוא זו. עמדה מהי ,ור,בטחון חוץ
 ״ענייני לא בפירוש המדינה״. ״ענייני את נוגד שזה בטענה

המדינה״. ״ענייני אם כי בטחון״,
 ? המדינה ענייני ם ה ה מ היושב־ראש, בכור
ה ז י מדינה? ענייני א

 בו שהוחל בפרוייקט החשמל חברת כספי ביזבוז האם
 והבריאות? ד,בטחון משרדי אישור ללא פושעת, בקלות־דעת

הליכוד־הלאומי? בממשלת שרים בין היוקרה מלחמת האם
ד כי ו ס י ב נ ו ח ט  של ארובה המדובר. אין בזזדאי — ב

 עלול חיוני בניין־ענק כי ההנחה סודית. אינה מטרים מאות
סודית. אינה היא גם — מפציצים אליו למשוך
 הסובייטי, המטכ״ל ולא המצרי, המטכ״ל לא
 לדעת כדי דיין מר של להדרכה זקוקים אינם

 הקמתה על אשר תחנת־כוח, להפציץ אם
ובחצוצרות. בתופים מודיעים

 ד,בטחוני, הדו״ח את העוטף הזה, מטרד,עשן מהו כן, אם
תל־אביב? על יירד רדינגד׳ של ד,מרעיל שהעשן לפני עוד

גז תנז תזייי וזו ג
אחרונות״) ב״ידיעות נזייק ש? (קאריקטורה

 הבטחוניים, החישובים פרטי את לדעת מבקש אינו איש הרי
ה הוא המדובר כלשהו. סוד בהם יש אם נ ק ס מ  שאליה ב

הצבאיים. המומחים הגיעו

קול של ובטחונו הבטחון קול
המדובר. הדו״ח של תוכנו מהו לכנסת למסור יכול אני

 מיקום בי חד-משמעית בצורה בו נאמר
מ בטחוני סיבון יהווה בתל-אכיב ״רדינג״ד'

ה גובה מבחינת רק לא - ראשונה מדרגה
צב מטרה קיום עצם מבחינת גם אלא ארובה,

דן. גוש במרכז מפציצים המושבת גדולה אית
האחראיים המומחים את לצטט יכול איני מובנים מטעמים

 אולם הנוגעות־בדבר). הציטטות בידי יש כי (אם צד,״ל של
 מדרג צבאי מומחה על־ידי שנאמרו דברים לצטט דשאי אני

 מעל בשידור הרצוג. חיים האלוף אזרח, כעת שהוא עליון,
אמר: הוא ,1967 בנובמבר 14,־ד מיום קול־ישראל, גלי

 מקום למצוא היה אפשר בטחונית מבחינה כי נראה ״לי
 מאשר כזה, ובולט מובהק בטחוני אופן בעל לעצם נוח יותר
במדינה. אוכלוסיה של ביותר הגדול הריכוז בתוך

 לכך סימן כל ואין שנה, 20 תוך מלחמות שלוש ״עברנו
 על הגדולות ההתקפות המלחמתית. הפורענות עם שגמרנו
 אשר ,1940 בספטמבר הגרמני, בבליץ היום, לאור לונדון,

 ביותר, נרחב בהיקף אזרחים של חיים ולאובדן להרס גרמו
.לונדון בתוך בתחנות־הכוח לפגוע במגמה חיו . .

 מטרה להוות גם חייבת לבלוט, החייבת כזאת, ״תחנה
ת ברורה י מ י ט י ג ל מבחי לי, מובן לא כן, ואם לאוייב. ו

 מאוכלס איזור בתוך דווקא אותה לשים מדוע בטחונית, נה
ביותר.״
הזה? לדו״ח קרה מה שואל: אני
— אותו גנז הוא האם דיין. מר לידי הגיע שהוא יודע אני

 ל־ הוועדה כיו״ר המכהן קול, מר לידי אותו שהעביר או
 בשיחה צד,״ל, מומחי כי לי ידוע פנים, כל על ? ד׳ רדינג

פנים. אל פנים גם השיקולים אותם את הביעו קול, מר עם
הכ של חד-משמעי מיקרה לפנינו יש בן, אם
 ״רדינג״ד׳ מיקום נגד מוסמכת בטחונית רעה

 ממשלת־ מעזה איך שואל: ואני בתל־אכיב.
ה אחד רק זה באילו כטיפול, להמשיך ישראל

כ לקחת שיש - רכים מיני אחד - שיקולים
הסופית? ההחלטה כעת חשבון

 ומאות־אלפים, רבבות של חייהם סיכון האם ר,בטחון, האם
שי לעומת המאזניים כף על אותו להניח שיש שיקול הוא

 של היוקרה חברת־החשמל, של אי־נוחות כסף, של קולים
ומפלגתו? סגנו הפיתוח, שר

 של מקולו יותר חשוב קול של בטחונו האם
? הכטחון

המלחמה של הראשון ביום
רדינגד׳. מעניין אף החורגת בעייה מתעוררת כאן
בטחון? על פשרה תיתכן האם

 למקח-ומיכד לגיטימי נושא הוא בטחון האם
 של למאבק יוקרה, למישחקי קואליציוני, כר

 על-פי שרים כין לשיתוף־פעולה קבוצות־לחץ,
לך״? ואשמור לי ״שמור של עקרון
 לעזור בתפקידו, למעול מבלי ,לשר־ר,בטחון מותר האם

ד,בטחוני? הסיכון את לטשטש קול לשר
ה הסיכון על אינו היום של הוויכוח ד,יושב־ראש, כבוד

 נטוש הוא אין גם זו. בתחנה הכרוך הממאיר, בריאותי
 חדש עולה כל לעיני להזדקר המאיימת האסתטית, הזוועה על

ובאוויר. בים ישראל לחופי המתקרב ותייר
 עקרון הכנסת של לסדר־היום מעמיד אני

ה בטחוני בעניין פשוט: אחד  ש- ברגע - כז
 אחרי הוויכוח. מסתיים - דברו אמר הבטחון

 פשרות, משא-ומתן, דיונים, ייתכנו לא זה
 הבטחון דבר. נאמר לא כאילו התייעצויות,

נגמר. העניין - דיבר
 ,1948 במאי 15ב־ מלחמת־השיחרור, של הראשון ביום

 הבאה המלחמה של הראשון כיום א׳. רידינג תחנת הופצצה
 — תפרוץ כי מוחלט בבטחון אומר ששר־הבטחון זו —

 באי- או בקיומה תלויים להיות תל־אביב תושבי חיי עלולים
העיר. בלב רדינגד׳ של קיומה

 האם ממשלת-ישראל, האם קול, השר האם
זו? נוראה אחריות עצמם על יקהו - הכנסת
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