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הפרוטוקולים של זקני מפא ,״ ♦ מסאה חריפה ליו׳׳ר ♦ תנועת החרות עוזרת לרצוח
את הדיון * טלפון בכל בית ואנטנה על כל גג * השאילתה כנשק פארלמנטארי חד

ף* ראשית השבוע שעכר שלחנו
^ מיכתב חריף ליו״ר הכנסת .הנושא:
סירוס הכנסת ,תוך קנונייד .של סיעות ה־
ליכוד־ו־,לאומיי ,מחרות ועד מפ״ם.
מכיוון שהממשלה הפכה כנסת־זוטא ,וכל
חבריה מעוניינים למנוע דיונים מביכים ב
כנסת הרשמית — סורסו כל נוהלי־הכנסת
העלולים להביא את הממשלה במבוכה .ל
אופוזיציה אין כימעט אפשרות להגיש ד,צ־
עות־לסדר־היום בדרך הרגילה .וכשאנו

מגישים הצעות דחופות לסדר־היום — הן
נדחות בסיטונות ,באופן אוטומאטי.
)בשבוע שעבר ,למשל ,שללה הנשיאות
את הדחיפות של הצעותינו בעניין תוכנית־
השלום של אבא אבן ,ההתנחלות בחברון,
שיטת־הניקוד החדשה להענשת נהגים מחוץ
לבית־המישפט ,והתוכנית להשחית את נוף
עמק־המצלבה בירושלים .השבוע הגשנו ה
צעות חדשות בדבר הנשק האמריאקי הזורם
לירדן ,משכורות חיילי־החובה של צה״ל,

דו־ ק ד ב
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ש א י ל ת ה ) : 3 9 7 2האם נכון בי ממשלת־ישראל מסרה לד״ר
יארינג את השקפותיה על החלטת מועצת־הביטחון?(

אבא אכן :עמדת ישראל באה על ביטוייה המלא והמוסמך ב
תשובתי לשאילתת חבר־הכנסת ארזי מיום  29במאי.
אורי אכנרי )שאלה נוספת( :כבוד השר אמר ,בתשובה לאותה
שאילתה ,כי תוכנית־השלום המפורטת ,שנכללה בתשובה ,אושרה
על־ידי הממשלה ,בשעה שרשמה לפניה את הדין־וחשבון של כבוד
השר .האם נוסף לאישור הזה ל א ח ר מ ע ש ה היה גם אישור
ל פ נ י מ ע ש ה  ,כלומר ,לפני שהוגשו הדברים לשגריר יארינג?

אבא אכן :אינני רואה עצמי חייב למסור תיאורים מדוייקים
של מהלך ישיבות הממשלה .עובדה היא כי אותו נוסח אשר הבאתי
ב־ 29למאי ,הובא על דעתה וסמכותה של הממשלה.
אחרי שאבן חודה ,בצורה זו ,בי לא קיבל מהממשלה בכל
לותה אישור לפני-מעשה ,באה השאילתה הבאה :
שאילתה ) : 3982האם נכון כי תשובת ישראל ליארינג
הובאה לידיעת מצריים וירדן ,וכי הערבים השיבו ש״הדברים מעור
פלים מדי.״(

אבא אכן :הידיעה אינה נכונה .עמדת ישראל כלפי החלטת
מועצת־הביטחון ודרך ביצועה הובעה בתשובתי לשאילתת חבר
 1הכנסת ארזי ב־ 29במאי.
אולי אבנרי )שאלה נוספת( :מהשלב הרביעי של תוכנית־
השלום ,שכבוד השר פירט אותה בתשובה לאותה שאילתה ,יכול
להתקבל הרושם כאילו רק א ח ר י חתימת חוזה־
שלום מוכנה ישראל לדון טל הפרטים המכריעים
לביצוע נסיגת הכוחות ,וכר .האם הנחה זו נכונה?

אבא אכן :אינני רואה להוסיף על התשובה
המפורטת שלי לשאילתה מה־ 29למאי .אסכם כי
סדר הגשמת כינון השלום לפי המדיניות של ישראל
הוא כדלהלן:
)א( משא־ומתן פנים־אל־פנים.
)ב( עיבוד הסכמים על כל הסעיפים המוסכמים
באותה החלטה.
)ג( כלילת ההסכמים האלה במיסמך כולל ,לא
מור — חוזה שלום.

)ד( עיבוד הסדרים לביצוע חוזה־השלום המוסכם.
זה חל גם על כל הכרוך בעניין קביעת הגבול
והיערכות הכוחות.
אחרי שאבן אישר ,למעשה ,את הגירסה ש
הבאנו — דהיינו פי דורשים מהערבים לחתום
על חוזי״שלום רשמיים ל פ נ י שיהיה בכלל דיון בכל הפרטים
המעשיים והמכריעים הנוגעים למיקומם החדש של כוחות
צה״ל ,באה השאילתה הבאה :
ש א י ל ת ה ) : 3 9 8 3האם מצריים דרשה כי ישראל תמסור ל
יארינג מהן כוונותיה לגבי ״גבולות ביטחון״ ,וממשלת־ישראל
)זירבה למסרן ,בטענה שהם יובאו רק לשיחה ישירה עם מדינות
ערב?(

אבא אכן :אחד הנושאים המרכזיים במשא־ומתן בין ישראל
לבין מדינות־ערב השכנות על הסדר־שלום ,יהיה קביעת גבולות
מוסכמים ובטוחים .ממשלת־ישראל תדון בנושא זה עם ממשלות־
ערב כאשר ניציגיהן ייפגשו לשיחות עם נציגי ישראל .לא היתר,
הצעה מפי גורם בינלאומי שנסטה ממדיניות זו.
אולי אכנרי )שאלה נוספת( :לאור ידיעה שנפוצה בגדה ,וש 
מקורה בעמאן,
שגריר יארינג,
לשכם — אני
הוזכרו הצעות

כאילו באחת השיחות שירטט כבוד השר ,לעיני ה 
הצעה של גבול העובר ליד הכפר דיר־שריף ממערב
שואל :האס אי־פעם ,בשיחה עם השגריר יארינג,
של גבולות מסויימים?

)מהומה בספסלי מע״י .קריאת-ניניים של דבורה נצר :״זו
לא שאלה נוספת!״(
אכא אכן :שמעתי את השאלה .התשובה עליה היא — שלילה
מוחלטת.
ש א י ל ת ה ) : 4 0 7 4האם נכון כי אבא אבן הסכים ל״שיחות
כנוסח רודוס״ ,בלי לקבל על כך אישור ממשלתי?(

12

אבא

טיפול המישטרה בהפגנות־האבל של תושבי
ירושלים המיזרחית והנזק שזה גרם להס
ברה הישראלית בחו״ל .היה ברור מראש
שגם דחיפותן תישלל אוטומאטית(.
כך מונעת הממשלה כל דיון בכנסת על
העניינים המכריעים ,העומדים על סדר־יומה
של הממשלה .היא לא מביאה את העניינים
האלה בעצמה לפני הכנסת ,והיא מונעת
מאיתנו להביאם מצידנו.
אולם יש מיקרים בהם דווקא מעוניינת

א בן

אכא אכן :הבעתי נכונות הממשלה למשא־ומתן ישיר בינינו
לבין מדינות־ערב ,גם בחסות שליח המזכיר הכללי ,ד״ר גונאר
יארינג .יש לכך תקדים במשא־ומתן ב־ 1949תחת חסות ד״ר באנץ׳,
שקדם לחתימת הסכמי שביתת־הנשק .את העמדה הזאת הבעתי על
דעת הממשלה ,ובשמה.
אולי אכנרי )שאלה נוספת( :במהלך המשא־ומתן ברודוס ,ב
שעתו ,היו שלבים שונים ,שראשיתם היה במשא־ומתן לא־ישיר ,וסו
פם במשא־ומתן ישיר .האם מוכנה ישראל ללכת גם הפעם בדרך זו,
זאת אומרת — שיתחיל משא־ומתן בלתי־ישיר ,על־מנת שיהפוך ב
מהלך המשא־והמתן לישיר?

אכא אכן :לאו דווקא .המעשה שהיה ברודוס כך היה :ביום
מסויים הגיעו המשלחות לאותו מקום פגישה .לאחר פגישה פרלימי־
נארית עם היושב־ראש לקביעת הסדרים ,נפגשו פנים־אל־פנים למח
רת היום ,ומאז ואילך נמשכו השיחות פנים־אל־פנים .כלומר ,הדגם
הנוהלי הקרוי ״ועידת רודוס״ חל על מושג של ועידה ,אשר משתת
פיה נפגשים פנים־אל־פנים ,בראשותו של יושב־ראש מוסכם.
השאילתה העיקרית באה לאחר מכן .נודע לי בי משרד-
החוץ היפנה מראש את תשונות-לב ״קול־ישראל״ לשאילתה
זו ,מאחר שאבא אבן רצה לנצלה למסירת הודעה חשובה :
ש אי ל ת ה ) : 4148האם נכון שארצות־הברית מפעילה לחץ על
ישראל כדי שתרכך את דרישתה למשא־ומתן ישיר?(

אכא

אכן  . . . :מדיניותה של ארצות־הברית ממשיכה להיות
מושתתת על חמשת העקרונות ,הכלולים בנאומו
של הנשיא ג׳ונסון מיום  19ביוני . 1967
בנאום זה הדגיש כי בעלי הסיכסוך צריכים לבנות
את השלום .כל דובריה המרכזיים של ארצות־הברית
חוזרים על גישה זו עד עצם הימים האלה . . .
בימים האחרונים הופיעו כתבות בלתי־מדוייקות
על ״מחלוקת חריפה״ ,כביכול ,שנתגלעה בין אר־
צות־הברית לבין ישראל בנוגע לקידום השלום
במיסגרת שליחותו של השגריר יארינג .ההפרזה
שבכתבות אלו נוטלת מהן כל מידה של דיוק או
רצינות.
זה כמה שבועות לא היו מגעים בין שתי ממשלו
תינו בנושא זה ,ובמגע האחרון ,שהיה יזום על־
ידי נציגות ישראל בוושינגטון ,הוחלפו עצות וה
צעות ברוח של אחריות כנה וידידותית וללא
מתיחות.
אורי אכנרי )שאלה נוספת( :כבוד השר ,אין

מתיישבת תשובתך עם דבריו של רב־אלוף יצחק
רבין מלפני שבוע ,שאמר —! ואני מצטט את הקטע הרלבנטי —
״בנאום הנשיא ג׳ונסון מה־ 9ו ביוני א י ן עמידה על כן שהמשא־
ומתן בין הצדדים יתחיל בשיחות י ש י ר ו ת  .האמריקאים טוענים
שמשא־ומתן ישיר הוא עניין של טכניקה ,ולא עניין מהותי .אותם
מעניין העניין ,ולא הטכניקה .הם מתקשים להבין שאפשר לעשות
מדרך של משא־ומתן נושא מרכזי שעליו קם ונופל שלום״?

אכא אכן :אין שום סתירה בין מה שאמרתי לבין הדברים
שצוטטו מפי שגרירנו בוושינגטון .אין שום חובה שהמדיניות ה
ישראלית והאמריקאית תהייה זהה .יש שותפות של יעדים.
לגבי שיטות ונוהלים — מתקיימים חילופי דברים מתמידים .לעו
מת הדעה כי משא־ומתן ישיר איננו עיקרון ,מסבירים נציגינו —
והם חייבים להסביר — כי משא־ומתן ישיר בעינינו איננו בגדר של
נוהל או נקודה פרוצדוראלית ,כי אם עיקרון שמקופל בו עצם
עניין ההכרה בריבונות ישראל ועצמאותה.
ש אי ל ת ה ) : 4183בידיעה שנתפרסמה בהארץ של יום 14.3.68
נאמר ,כי ארה״ב ביקשה מישראל התחשבות גדולה יותר באוכלו-
סיה בשטחים המוחזקים ,והתנהגות מתונה לגבי פיצוץ בתים ,עוצר
וכד׳(.

אכא אכן :בינינו לבין ארצות־הברית מתנהל דו־שיח מדיני
מתמיד .במידה ששני הצדדים או אחד מהם מבקשים לתת פומבי
לדיעותיהם או לפניותיהם לצד השני ,הרי הדבר נעשה מפי דוברים
מוסמכים ,הן אמריקאיים והן ישראליים .אין לי מה להוסיף בשעה
זו לדברים שנאמרו.

הממשלה למסור הודעה בכנסת — בתנאי
שיובטח מראש שלא יתקיים כל דיון עליה.
מה היא עושה? היא מוסרת את ההודעה
בצורת תשובה לשאילתה — ועל תשובות
לשאילתות אין ,כידוע ,שום ויכוח.
הדבר הגיע לשיאו לפני שבועיים .ח״כ
ראובן ארזי ,איש מפ״ם ,הגיש שאילתה
על הודעת השגריר תקוע ,בה אמר שיש
ראל מקבלת את החלטת מועצת־הביטחון.
בדרך־כלל עוברים חודשים עד שניתנת תשו
בה על שאילתה כזאת .אך הפעם ענה אבא
אבן תוך  48שעות ,בזריזות מפליאה —
הוכחה לכך שהוא עצמו ביקש מארזי לה
גיש את השאילתה ,כדי שתהיה לו אפש
רות למסור הודעה באיצטלה של תשובה.
ואכן ,בתשובה לשאילתה תמימה זו מסר
אבן הודעה מדינית חשובה ביותר — ההו
דעה המוסמכת הראשונה ,מזה שנה ,על עמ
דת ממשלודישראל לגבי משא־ומתן לשלום
)העולם הזח  .(1605הודעה מכרעת ,שעליה
לא היה שום דיון בכנסת.
במיכתבנו לקדיש לוז מחינו בחריפות
על נוהג חדש זה) .כעבור כמה ימים שלחה
גם סיעת המרכז החופשי מחאה דומה (.אבל
זה לא עזר .השבוע השתמש אבן שוב
באותו טכסיס ,מסר — בתשובה לשאילתה
— הודעה ארוכה על שירותי־ההסברה של
ישראל בחו״ל — הודעה שהיתר ,צריכה ל
שמש נושא לדיון חריף ומקיף.
שאלתי את אנשי חרות :״איך אתם נות
נים יד לסירוס כזד ,של הכנסת? אם תחזרו
מחר לאופוזיציה ,הרי יתנקם נוהג חדש
זה בכם .הוא יסתום את פיכם ,כפי שהוא
סותם כיום את פינו!״ אבל אנשי חרות
אינם נבהלים .הם השלימו מזמן עם סתי-
מת־הפה בכנסת ,ואף תרמו בעצמם תרומה
מכרעת למצב זה ,מתוך הנחה שסתימת
פינו שלנו חשובה יותר מפתיחת פיהם.

אבן

הזז־',כים

ך* ל זה הופך עתה את השאילתה
^ לנשק העיקרי של האופוזיציה — הנ
שק האחרון שעליו אינה חלה שיטה של
סתימת־פה.
אפשר לומר כי השאילתה ,כפי שהיא
קיימת כיום׳ היא המצאה של סיעתנו .ול
ראייה׳ במושב הראשון של הכנסת הנוכ
חית הגשנו יותר שאילתות מאשר כל סיעה
אחרת ,כולל סיעות־הענק .וסיעתנו לבדה
כבר הגישה בכנסת הנוכחית יותר שאילתות
מאשר כל הסיעות בכל ימי הכנסת הקודמת.
בשנה האחרונה למדו שאר סיעות האופו
זיציה במידה מסויימת את שיטותינו והחלו
לחקות אותן ,ועתה הפכו השאילתות —
שהיו פעם מקור לשיעמום ונושא לבוז —
לחלק המרתק ביותר בעבודת הכנסת .בבחי
נת :אבן מאסו הח״כים הפכה לראש פינה.
אין זו מלאכה קלה .כי בשדה־קרב זה,
כל היתרונות הם בידי שרי־הממשלה ,בעור
שידינו קשורות אל גבינו .למשל:
 #ליו״ר הכנסת זבות של צנזורה על
השאילתות ,ולאחרונה הוא פוסל שאילתות
בסיטונות.
 #השר יכול לדחות את מתן התשובה
במשך חודשים ,ולבחור לעצמו את המועד
לתשובתו .לעיתים כבר נשכח העניין כולו
בשעה שהשר קם לענות.
 #בעוד שאין כל הגבלה על אורך תשו
בת השר ,והוא יכול לנאום כרצונו ,אין
אפשרות להתווכח עימו בתנאים שווים .ה
שואל רשאי לשאול רק שאלה אחת נוספת
— ולא מן הדוכן ,אלא ממקומו.
כל זה הופך את מלאכת השאלה הנוספת
לאתגר אישי ,מיבחן של מהירות המחשבה
ובהירות הניסוח ללא הכנה .כי איננו יודעים
מראש מה תהיה תשובת השר לשאילתה ה
מקורית .את שאלתנו הנוספת עלינו לנסח
במהירות הבזק ,תוך שניות אחדות ,כתגובה
על דברי השר ,שלעיתים קרובות קשה מאוד
להבין אותה.
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