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 לפני ההחלטה, על לערער כאלה בתים לבעלי
הפיצוץ? ביצוע

 את זוכר שאני כמה עד ל דיין משה
 עובדות על נשאלות שאילתות הכנסת, תקנון

 מה על ולא השר, של משרדו שבתחום
 לומר רוצה אני אבל לשקול. מוכן שהשר

 על לשאילתה בתשובה חייב שאינני שלמרות
לשקול. מוכן אני — לשקול מוכן שאני מה

:אחרת בעיית היתד, רצינית פחות קצת
 דיין, משד, של תמונותיו תליית את יזם מי

צר,״ל? במחנות רב־אלוף, במדי
לדעת: מבקש הנני :'אבנרי אורי

 שר־ תמונות עם יחד הוצבו, האס •
 וראש־ המדינה נשיא תמונות נם הבטחון,

הממשלה?
 בתחומי כלשהי הוראה קיימת האס •
אישי־המדינה? של תמונותיהם להצבת צה״ל
ההוראה? מהי — כך אם £

ל מוזרמטכ״ל ביקשתי דיין: משה
 ולהלן המטכ״ל, פקודות קובעות מה הודיעני
כלשונה: תשובתו

 של תמונות תליית בעניין הצבא, ״הוראת
 ,33.0227 מטכ״ל בפקודת מפורטות אישים,

צבאיים ,במשרדים כי היתר בין האומרת

 את לתלות מותר תרבות ובחדרי ובמועדונים
,נשיא־המדינה. תמונת

 אחרת הוראה כל אין הנ״ל להוראה ״פרט
אחרים. מדינה אישי תמונות הצבת בדבר

 בצה״ל, נוהג קייס רבות שנים ״מלפני
 מוצבת היתה הנשיא, לתמונת בנוסף לפיו,

כלו ושר־הבטחון. ראש־הממשלה תמונת גס
 ושר־ ראש־הממשלה של אחת תמונה — מר

הבטחון.
 הצבת טל בצה״ל הוראה כל ניתנה ״לא

 על לנו ידוע ולא שר־הבטחון, של ׳תמונות
צה״ל״. במיתקני מוצבת שהתמונה כך

 אבנרי אורי ח״פ של נאומו להלן
 על שו-הבטחון הודעת על בוויכוח
בגבול. והתקריות הערבי הטרור

 דיין משר, לשר סוף־סוף הירשתה שהממשלה שמח אני
 ד,בטחון על דין־וחשבון לה ולמסור הכנסת, בפני להופיע
 ש־ רק חבל חודשים. שמונה מזה הראשונה בפעם השוטף,

 הודעה מסירת על־ידי אוחו להקדים צורך ראה ראש־הממשלה
בערב. אתמול נושא אוחו על

אופיי הודעה היותה שר־הבטחון של הודעתו
עניי כרגיל; - אינטליגנטית הודעה לו. נית
כרגיל. - וחסרת־מסקנות ;כרגיל - נית
 שר־ לנו שיש טוב אולי מברך. אני הראשון החלק על

 את להוכיח כדי בומבסטיות, להודעות זקוק שאיננו בטחון
 שהשר הבל זאת, לעומת אחרים. מסויימים שרים כמו עצמו,

 הגורמים של וממצה מעמיק יותר לניתוח בהודעתו הגיע לא
ממנו. הנובעות ולמסקנות הנוכחי, למצב שהביאו

פיתרון יביא לא עבר-הירדן כיבוש
 לגבי הנחות־יסוד עשר הכנסת בפני למנות מבקש אני
 מהן, לחלק יסכים ששר־ד,בטחון מקוזר, אני הקיים. המצב

לכולן: לא אם
 ערב מדינות של תמיכה למנוע אי-אפשר .1

 של במערכת־הטרור בפרט, ירדן ושל בכלל,
ם הנראית הפלסטיניים, האירגונים ה י נ י ע ב  

הפלסטיני. העם של במלחמת-שיחרור
הדב את רואים אנו איך חשוב זה אין לפרש: רוצה אני
 השני, הצד של המניעים את להבין רוצים אנו אם רים.

 איך להבין כל קודם מוכרחים אנו הצפויות, תגובתו ודרכי
הבעייה. על הוא משקיף

 פועלים שהירדנים לכך סיבות הרבה חיפשו היום בוויכוח
 .פנים־ באינטריגה הסיבה את ראה מישהו פועלים. שהם כפי

 העירקי הצבא בנוכחות הסיבה את ראה אחר מישהו ערבית.
ה בצבא בזעזועים הסיבה את ראה ושלישי בירדן, החונה
נכונות. סיבות אלה שכל יתכן ירדני.
ה המפקד שלגבי היא, והקובעת היסודית העובדה אבל

 אל־פתח איש הפסקת־האש, לקו מעבר הערבי, והחייל ערבי
 אל־פתח של חוליה רואים הם כאשר לנחם־שיחרור. הוא

 חיפוי. לה לתת היא שלהם הטבעית הנטיה וחוזרת, פועלת
התקריות. לרוב היסודי הגורם זהו

ה כאשר מלחמת־ששת־הימים, לפני מסוכן פחות היה זד,
 נחלה היה ישראל נגד כביכול מלחמת־שיחרור של רעיון

 נחלת זוהי היום קיצוני. מיעוט הערבי, בעולם קטן מיעוט
 זה ויהיה הערבי, בעולם הגדול הרוב אולי גדול, חלק

הזאת. המציאות מן להתעלם מצידנו עיוזרון
 הבטחון בעיית בין בל־ינתק קשר יש .2

 הבט• בעיית לבין הפסקת־האש קווי שלאורך
ארץ־ישראל. כתוך חון
 הפנימי הבטחון בעיית פיתרון כך, משום .3

 הכעייה של פיתרון לכל קודמת בארץ־ישראל
החיצונית. הכטחונית

 אוב־ נגד הן הצבא, נגד הן — ירדן נגד פעולות־תגמול
רגיעה. יביאו לא — ופליטים אזרחית לוסיד,
 לא כולה, ירדן כיבוש או לירדן, מעבר שטחים כיבוש גם

 ייווצר החדש, הפסקת־האש לקו מעבר כי זו. בעייה יפתור
מהותו. גם אלא קובע, הגבול מיקום רק לא מצב. אותו שוב
 פחות, גלוייה או יותר, גלוייה שבצורה לאלה תשובה זו

 כיבוש שפירושה פעולת־תגמול, זה בוויכוח למעשה דרשו
כבשנו. שכבר השטחים הבטחת לשם נוספים שטחים

ש היפוטטי, לגמרי באופן נניח, סוף. לזה אין רבותי,
 גבול את להבטיח על־מנת עבר־הירדן, כל את כובשים היינו

 נעמוד, שלא היכן הבעייה. את נפתור לא בכך גם הירדן.
ה־ הבעייה ותישאר הערבי, העולם השני הצד מן יישאר

 הפסקת־האש קו הערבי. העולם עם יחסינו של בלתי־פתורה
 את נסתור לא אם נעמוד, בו מקום בכל שותח־דם קו יהיה

ארץ־ישראל. בעיית

המים מן הדג את להוציא איר
הנר מערבת-חבלה, על לגבור אי-אפשר .4

באמצ כמלחמת־שיחרור, בעליה בעיני אית
בלבד. צבאיים עים

הצב במחשבה מיקצועי ראשון מושכל הוא זד, עיקרון
ימינו. בת אית
 לצימצומה ואך לחיסולה, היחידה הדרך .5

ה ניתוק היא זה, מסוג מלחמה של המכריע,
 בדרכים האזרחית, האובלוסיה מן לוחמים

מדיניות.
 מיקצועית ספרות יש זה נושא על חברי־הכנסת, רבותי

 ראשונה, ממדרגה ספרים אלפי ואולי מאוח, יש אינסופית,
 מלחמות־השיחרור, או מערכות־הטרור תולדות את המנתחים

ה כללים התגבשו .1808ב־ בספרד, הראשונה הגרילה מאז
צבאיים. חוקי־ברזל למעשה, כיום, מהווים

 הגרילה שלוחם קובע, טסה־טונג מאו על־ידי שנוסח הכלל
האזרחית. האוכלוסיה הם המים במים. השוחה כדג הוא

הוא בגרילה להילחם הרוצה כל של הראשון התפקיד לכן,

חוסיין למלך מעמד אץ
 — הזה העולם סיעת של הצעת־הסיכוס להלן

 כל על־ידי שנדחתה הבטחוני, לוויכוח חדש כוח
:מק״י זולת הכנסת סיעות

 צה״ל לחיילי ברכתה את שולחת הכנסת )1(
 להגנת קשה במערכה העומדים המשקים, ולבני

ישראל. בסחון
 על בנוסף כי דעתה את מביעה הכנסת )2(

 השוטף, הבטחון להבטחת הצבאיים האמצעים
 את שיחסלו מדיניים, באמצעים חיוני צורך יש

 והתמיכה בארץ־ישראל, החבלה פעולות רקע
השכנות. ובמדינות הפלסטיני בעם בהן
ב לפתוח הממשלה מן תובעת הכנסת )3(

ו הפלסטיני הערבי העם עם מיידית הידברות
הפלסטי הלאומית היישות כינון לשם ראשיו,

ישראל. עם ומדיני כלכלי בטחוני, שיתוף תוך נית,
 שעבר-הירדן תקוותה את מביעה הכנסת )4(

ה כי וקובעת זה, לשיתוף העת בבוא תצטרף
 פיתרון לגבי מעמד לה אין שוב הירדנית מלוכה
ארץ־ישראל. בעיית

 הנעשה וכל האזרחית. האוכלוסיה מן לוחם־ד,גרילה את לנתק
ה לאוכלוסיה הלוחם את המקרב כל כלומר הפוך, בכיח־ן

מלחמת־הגרילה. את בהכרח מגביר אזרחית,
 של האופטימיות ההודעות את פעם מדי לשמוע שמח אני

ש זו מלחמת־ר,גרילה, על לגבור יכולתנו על שר־ד,בטחון
 הבלתי־ ההצלחה את מאוד מעריך אני שתהיה. וזו ישנה

 עכשיו. עד שלוחותיהם, כל על ,כוחות־ד,בטחון של רגילה
 הייתי ,שר־ד,בטחון אדוני במקומך, הייתי אילו זאת, בכל
ה ההודעות קריאת מתוך רק ולו — אלד, בהודעות נזהר

 בנסיבות אחרים במקומות קודמים מפקדים של אופטימיות
ברמיזא. לחכימא ודי דומות,
 אני מלחמת־גרילה. מצמצם ליברלי שמישטר־כיבוש ידוע

 מישטר הכבושים בשטחים הנהיג ששר־ד,בטחון לציין רוצה
 בהיסטוריה לנו הידוע מישטר־כיבוש מכל יותר אולי ליברלי,

ההיסטורי, הלקח את מנתחים אם אבל החדשה. העת של

ה בימי (בספרד המקורית, מלחמת־ד,גרילה לקח את למשל
 אין ליברלי מישטר־כיבוש כי מסתבר נפוליון), של כיבוש

 היה שם ביותר המתקדם הצרפתי המפקד סופי. פיתרון בו
לגנר בניגוד קיצוני, ליברלי מישטר הנהיג הוא סושה. גנרל
ה את עיככ רק הוא גם אכל בספרד, אחרים צרפתיים לים

 אותם. מנע לא הוא הגרילה. מלחמת של הטבעיים תהליכים
זה. מסוג בדרכים אותם למנוע אי־אפשר

הטרור! את יגביר השטחים סיפוח
 ותגבר תיוך כארץ־ישראל הטרור מערבת .6

הפלס העם עצמו את יראה עוד סל כהכרח,
 של במיקרה זר. צבאי כיבוש של במצב טיני

 בגדה, התנחלות בגון מוסווה, או גלוי סיפוח
מכריעים. במימדיס מערבת־הטרור תיגכר

 או הבטחה זו החופשי): (המרכז תמיר שמואל
איום?

תנזיר, חבר־הכנסת לך, בניגוד :אבלרי אורי
 לי קל לא ולכן הזה. הנושא על בספרות מצוי אני י

 עשית שאתה כמו פשוטות, כל־כך סיסמות לפזר
 הן אבל זה, על להגיב רציתי לא רגעים. כמה לפני

במלחמת־טרור. משהו המבין בעיני אינפנטיליות *
 תהיה למחתרת? מומחה אתה תמיר שמואל

צנוע! |
 לא אתה לפניך. במחתרת הייתי אכנרי אורי

הרבה. שס למדת
----------קריאות:

 ק ה־ מן הרבה למדת שלא הוכחת :אבנרי אורי
 ג שעל־ חושב אתה אם לך. שהיה במידה הזה, ניסיון

ה העם של ליבו את תכבוש השטחים סיפוח ידי
 אלה את מתוכו יקיא שהוא כן כדי עד פלסטיני,

— שלו לוחמי־השיחרור את כיוס בהם רואה שהוא
 או מבורכים אנחנו אולי לבינתי. שמעבר היגיון זה

שונים. סוגי־שכל בשני מקוללים
| בהחלט. תמיר שמואל

| בזה. בטוח אני אכנרי אורי |

!מדיני פיתרון או - טרור או
 כרוכה הטרור לחיסול המערכה לפיכך, .7

 ארץ־ישראל, לבעיית מדיני בפיתרון ומותנית
 את ושימלא פלסטין ערביי דעת על שיתקבל

שאו הקיים, והפסיכולוגי המדיני הריק החלל
הטרור. אירגוני למלא מבקשים תו
 כזאת הידרדרות שימנע היחידי הפיתרון .8
 הבטהונית, הבעייה לחיסול ושיביא המצב, של

ו הפלסטיני העם עם מיידית הידברות הוא
 בשטחיב פלסטיני מינהל הקמת לשם מנהיגיו,

 היווצרות לקראת ובעזה, בגדה המוחזקים,
 עם קשורה שתהיה פלסטינאית ערכית מדינה

 ומדינית, כלכלית בטחונית, כפדרציה ישראל
השלמה. ארץ־ישראל במיסגרת

 גישת את לשבח, ושוב מוסגר, במשפט לציין, רוצה אני
ש הדברים זה ובכלל הפלסטיניים, למנהיגים שר־הבטחון

 אזור מנהיגי עם שר־ר,בטחון פגישת על בעיתון היום קראנו
 הנכונה בדרך כלשהי למטרה להגיע שכדי היא הצרה חברון.
 סביר, פיתרון עם לבוא צריך אתה בה, הולך שאתה הזאת,
הממשלה. מטעם הרשאה קיבלת לא שלכך לי ונדמה

 של מדינית כהחלטה בולו תלוי זה דבר .9
ממשלת-ישראל.

 ממשלת-הליבוד-הלאומי של אי-יכולתה .10
 המדיני והמחדל כלשהי, החלטה לכלל לבוא

 צה״ל על המטיל הוא מכך, הנובע ההיסטורי
ותחמיר. שתלך כטחונית כעייה כולה והמדינה

!*.


