
 אבנרי אורי ח"כ של נאומו להלן
משרד״החוץ. תקציב על בוויכוח

נכבדה. כנסת היושבת־ראש, כבוד
 אפן מר שר־החוץ דגרי על בכנסת דיון בכל

מוזרה. חוויה עוכר אני
 כי אותי׳ משכנע הוא עצמו, אבן מר דברי את בשומעי

 של העיקרי היעד להשגת זה ברגע המתאים האיש הוא אין
 מדיניות על־ידי השלום השגת :בדורנו ישראלי שר־חוץ
ותקיפה. נועזת יזומה,
 הם ומשמיציו, יריביו דברי את מכן, לאחר בשומעי, אך

בהש כי אידיאלי. שר־חוץ הוא אבן מר כי אותי משכנעים
ואי־ההרפתקנות. השיקול התבונה, כליל הוא אליהם, וואה

המ יחסי. הוא בעולם דבר בל בי ללמדנו,
כהש בהירה היא אכן מר של האפורה דיניות

 דורשי-הסיפוח של השחורות למגמות וואה
 אולם יהודית. רודזיה של התוכנית והסירי

 הבאות התוכניות לובן לעומת מאד כהה היא
ולשלום. להסדר מעשית דיד לסלול

לא? או גאון - אבן אבא
 כשרונו את למדוד עלינו מה פי על היושבת־ראש, כבוד ן
גלויות. נדבר הבא אבן? מר של והישגיו §
הל הליכוד בממשלת האמיתי, תפקידו אס §
 להמשכת בינלאומי כיסוי לספק הוא אומי, ן
 תחת השטחים להחזקת בלומר קוו, הסטאטוס 0

 וסיפוח התנחלות לקראת ישיר, ישראלי שלטון
גאון. הוא אבן מר אז בי -

שוב, אתמול אותן ששמענו כפי המצלצלות, בנוסחותיו
 הבינלאומיים הלחצים את למינימום עד לצמצם מצליח הוא

 נשקן את ממדינות־ערב פורק הוא אחר. הסדר התובעים
הבינלאומית, בזירה ישראל אויבי את מביס הוא הפוליטי,

בעולם. הנאורה דעת־הקהל של אהדתה אובדן את מונע הוא
 הפרימיטיביות הגישות על שיעור לאין עולה הוא בכך

 כפולות במרפאות (שלמה ״השלמה״ ארץ־ישראל אבירי של
 ורכיבה עצמית לפירסומת היא מגמתם שעיקר ומרוכעות),

משולהבים. לאומניים יצרים על
 מר את נדון אם היושבת-ראש, כבוד אולם,

 השגת בלומר המוצהרות, מטרותיו פי על אבן
 ויצירת במרחב ישראל השתלבות שלופ-אמת,

 קשה אז בי - משותפים לחיים קבועה מיסגרת
הצרופה. הגאוניות בכתר אבן מר את להכתיר

— הוא כן כשמו דבר. אבן מר עשה לא זו, מבחינה כי
 ולאו בטבע, הסטאטיות סמל שהיא ומוצקה, גדולה אבן

הדינאמיות. סמל דווקא
 איתן בסלע עמד הוא חודשים תשעה במשך־

 לרעה. הן לטובה, הן - השינוי תובעי בל מול
דבר.* הולידו שלא הריון חודשי תשעה אכן,

שרי־חוץ שני - ודיין אבן
״ז־  —ו ■1 —ןו רווז ?9:--------------------------------—י

ש מה על לחלוטין ונבהיר הבה היושבת־ראש, כבוד  י
. מה ועל ויכוח, ן אי

העקרון על ובינינו אבן מר בין ויכוח אין
 זה, רעיון אבן אבא לעצמו אימץ יומיים כעבור *
 התשיעי בחודש ״נם אמר: עין־גב בקיבוץ בנאום להפך. אך

שלום.״ של הריונו מסתמן אין המערכה לאחר

 מדגיש כמוהו, אני, וגם - לעולם נחזור שלא
ם המילה את ל ו  לפני קיים שהיה למצב - לע

.1967 ביוני החמישה
ן י  תיתכן שלא ד,עקרון על ובינינו אבן מר בין ויכוח א
 המבטיח הסדר ללא הכבושים השטחים מן צה״ל של נסיגה
ובטחון. שלום

הו הוויכוח. מתחיל והלאה מבאן אולם  מ
 מה אליו? לחתור צריכים שאנו החדש המצב

י שלום בכלל ה ז מ מ ע ך שלום ? י א  מגיעים ?
השלום? אל

 משא־ומתן אחרי כדין, חתום חוזה־שלום תובע אבן מר
 ממשלה שום כי בצעד מציין והוא הערבים. עם וגלוי ישיר

 סימנים אין גם וכי לזה, ולא לזה לא מוכנה אינה ערבית
לעין. הנראה בעתיד לזה או לזה תסכים ערבית שממשלה
 אין האמת. בל זאת אין אכל אמת. זוהי
ר אפילו, זאת, ק י האמת. ע

 על־ידי עדיין מיוצג שאינו אחד, ערבי עם ישנו כי
 למשא־ומתן גם בישראל, להכרה גם המוכן רישמית, ממשלה

לחוזה־שלום. וגם ישיר,
 זאת אומרים זאת. אומרים לבדנו אנחנו לא
 אבא השר גם - ישראל של שרי־החוץ שני
דיין. משה השר וגם אכן

 את פוקדת ממלחמות ״סלידה :אתמול אמר אבן השר
 יוזמי־ חרשו גבו על שהרי עתה. איתנו החי הערבי הציבור

 ואזרתיו, נציגיו עם במגעים השכנות. במדינות מלחמות
 זיקה על לשמור רצונו שבצד מתרשם אני זה ציבור של

 מציבורים יותר חש, הוא הערבי, העולם לכלל רצופה
 ואי־ ,מחודשת מלחמה של אי־סבירותה את אחרים, ערביים

ף יש כאן איתנו. ומגע קירבה חיי של נמנעותס ו נ מ  
י נ י ד ה מ ב ו ח ו ש נ י ״ על . ו ל י ע פ ה ל

זהב. מילה כל
 דברי על מילולית כמעט אבן השר חוזר שבכך גם מה
 בבית שאמר המוחזקים, השטחים כשר המכהן דיין, השר

להידב שואף הפלסטיני הערבי העם כי שבועיים, לפני זה
 שבאה זו הן מלחמת־שיחרור, לכל ומתנגד ישראל, עם רות

החוץ. מן הבאה זו הן מבפנים,
 הידברות אותה מצידנו אין מדוע בן, אם

 מפעילים אין מדוע עליה? דיבר דיין שהשר
אבן? השר מזכיר אותו המנוך, את

פלסטין? או או״ם-שמום
 יחתמו ערב עמי שכל אבן, מר בעיני הוא, תנאי האם

ישראל? עם חוזה־שלום על
 ערבים, מיליון מאה של אישית חתימה דורש הוא האם

לחוד? מהם אחד וכל יחד כולם מוסול, עד ממאראקש
ערב? ממשלות כל של בצוותא משא־ומתן דורש הוא האם

, ערבי עם עם במשא־ומתן מתמלאת שתביעתו או  אחד
אחת? ערבית הנהגה עם בחוזה־שלום

 העם מן הפלסטיני העם נופל במה בן, ואם
לירדן? שמעבר

 אנשים יושבים הליכוד־הלאומי שבממשלת מפני רק האם
 אנשים אבן, מר לדעת בניגוד השטחים, בסיפוח הרוצים

הפלסטינית? האומה של הלאומית זכותה את השוללים
 מוסמכת בהנהגה ונכיר הבה אומרים: אנו

 למשא-ומתן בשותך הפלסטינית, האומה של
 עימו, רשמי לחוזה-שלום להגיע במגמה ישיר,

 קשורה שתהיה פלסטינית מדינה כינון תוך
ישראל. עם ומדינית כלכלית בטחונית, באמנה

 נשמור גם אלא ראשון, רשמי שלום רק לא נשיג כך
הארץ. שלמות על

להצ גם נביא כתכונה, מעשינו נכלכל ואם
לפדרציה. הדרך, בהמשך עבר-הירדן, טרפות
 מציע אינו מדוע זו? בדרך הולך אבן השר אין מדוע

בעתונות? התכופים ובראיונותיו בממשלה, אפילו זאת
 עם לשיחות רב בה זמן מקדיש הוא מדוע

 - ערטילאי מוסד המייצג יארינג, המתווך
 אחרת סיעת־יחיד של במילון להשתמש שלא

 - או״פ-שמום בשם זה מוסד שכינתה בכנסת,
ממ שהוא הפלסטיני, הגורם את לעודד תחת

ערב? מדינות וכין בינינו הגשר שהוא שי,
 הפלסטינית האומה כלפי הישראלית מדיניות־החוץ אמנם,

 שהפך דיין, השר בידי אלא אבן, השר בידי נתונה אינה
 כשר־חוץ. מתנהג אף דיין השר שני. לשר־חוץ זו בדרך

 כי אם — מדיניות הצעות ובג׳נין בחברון מציע כשהוא
פלסטין. לערביי דו־משמעיות ואולי מעורפלות,

פיסת־נייר ולא פיתרון
,——■■1 11 1.11

 בפועל שלום להשגת האמיתית הדרך היושבת־ראש, כבוד
למצריים. ומשם בפלסטין, עוברת צעד, אחרי צעד

 חוזה־ של למיסטיקה בניגוד היא זו מעשית מדיניות
 תמיד היתד, זו מיסטיקה הערבי. והעולם ישראל בין שלום

בעינינו. מופלאה
 מיבצע־ אחרי עבד־אל־נאצר הוכרח אילו הממשי? טיבה מה
 היה מה — ישראל עם רשמי חוזר,־שלום על לחתום סיני

 וכי לחץ, תחת חתם כי לטעון 1967 במאי ממנו מונע
במיצר־טיראן? חופש־השייט לגבי שטען כפי בטלה, חתימתו

ופסי סמלי אולי מוגבל, ערך יש לחוזי-נייר
 הסדר פירושו האמיתי השלום אבל - כולוגי

ארץ־ישראל. בעיית בל וקודם בעיות, של
 אינו שלנו ״האופק :מאתמול אבן השר בדברי ואסיים

 של בלתי־פוסקת מחזוריות עם וסבילה אדישה השלמה
 שלא להבטיח תשיג, שידנו ככל מאמץ, אם כי מלחמות,

להלקח. מלחמה תשוב
 שהעלו לאלה הוכנו את נפרע בך, ורק ״בך,

חייהם". תפארת את המיזבה על

 ל״ע .0 — ומפ״ס מפד״ל נאור). (רזיאל 23
 רק״ח, אגד״י, גולן). (האוזנר, 5 מתוך 2 —

.0 — מק״י פא״י, החופשי, המרכז

ובןזגרי־הישיבוז הוכרה
 מ־ בכנסת המכשירים שאר שכל ך*

חשי עולה תוכנם, את בהדרגה אבדים
 כיום, זהו, השאילתה. של היחסית בותה

 השלטון, על לביקורת העיקרי המכשיר
 הגשנו, לאזרח. החשובים הנושאים להעלאת

 הבאות: השאילתות את השאר, בין
 סקר נערך האם הפליטים. יישוב 9>

 הפליטים? לשיקום האפשרויות על כלשהו
 מה הממשלה? בפני המסקנות הובאו האם
 ראש־הממשלה, טען כן לפני (יום טיבן? היד,

 על לו ידוע לא כי שלי, לשאילתה בתשובה
ממ מומחים מטעם זה בעניין הצעות שום

 שפורסמו רבות לידיעות בניגוד — שלתיים
בעתונות.)

 הקמת כי נכון האם :,ד ״רדינג" 9
 את יעכב בתל־אביב, במקום באשדוד, התחנה
 נכון האם אחת? בשנה רק החשמל אספקת
פי שהמומחה קבעו משרד־הבריאות שראשי

אובייקטיבי? אינו ספורן לים
ה נכונה האם :ו״רדינג" צה״ל ©

לר צה״ל על לחץ ראש־הממשלה כי ידיעה
 רדינגד׳ הקמת לגבי השלילית עמדתו את כך

בתל־אביב?
האם :כחורי-ישיבה שיחרור 9
 לבחורי־ישי־ המאפשר סידור יש כי נכון
 את לבלות לצה״ל, כביכול המתגייסים בות,

 קוממיות, במושב יהלומים בליטוש שרותם
 צה״ל עושה מה הטירונות? תקופת אחרי.

המשוח בחורי־הישיבות אותם כי לוודא כדי

בישי לומדים אומנם — משרות בכלל ררים
בות?
 שהרב נכון האם :ההורס הרב 9

 על־ הנבנה בקיר אבנים הרס נסים, הראשי,
המערבי? הכותל ליד מע״ץ ידי
 העלתה מה :המתנדב הריגת 9<

 הרג בו במיקרה הצבאית המשטרה חקירת
ה ליד צרפתי, מתנדב משמר־הגבול איש
ירושלים? בסביבת אבו־דיס כפר
 הרבנות דורשת מדוע :ב״ג נכדת 9׳

 בן־ של נכדתו את להשיא כדי תעודת־גיור
 בתעודת־הזהות מכירה אינה מדוע גוריון?

יהודיה? שהיא נאמר בה שלה,
 שראש־ מאחר :שרים הצהרות 9

 שלישראל הטבעי הגבול כי הצהיר הממשלה
המ נגד דיבר שר־החוץ ואילו הירדן, הוא

 מביע מהם מי — גדולה ישראל למען טיפים
הממשלה? עמדת את

 שר הוסמך האם :דיין הצהרת 9
 מינהל להקים ג׳נין לערביי להציע הביטחון

 למינהל מוצעים אזורים איזה עצמאי? אזרחי
טיבו? יהיה ומה כזה, פאלסטיני

 דמי הורדת לאור :טלפון דמי 9
 משרד־הדואר התחיל האם התקנת־הטלפונים,

 ששילמו לאזרחים דמי־ההתקנה את להחזיר
החדש? הסכום מן למעלה

 באיזה :בעיריות סדרי-עבודה ©
 ומה אחרי־הצהריים, קהל קבלת אין עיריות
בנדון? משרד־הפנים עושה

וגס


