
של ״וזו'אימון אין החופשי...״ למרכז חיה בוי סגן־שר פרובינציאלי... ויכוח זחו העבודה... מפלגת בסופרמאוקס

 על בוויכוח אבנרי אורי ח״כ של נאומו להלן
 של הראיון בעיקבות בממשלה אי־חאמון הבעת

״ניוזוויק״. לשבועון אשכול לוי ראש״הממשלה
נכבדה. כנסת היושב־ראש, כבוד

 היינו אחרת הצבעה בכל כי בממשלה, אי־אמון נצביע
בנפשנו. שקר עושים
 א,? אימון לנו אין זו. בממשלה אימון לנו אין
 לנו אין זו. ממשלה המהווים מהפלגים כאחד
 ברזילי, בשר אימון לנו אין בגין, בשר אימון

 מפלגת־ של הסופר-מארקט בבל אימון לנו אין
אבן. עד ומאלון דיין עד מאשכול - העבודה

לאומית התאבדות בגין; תוכנית
 ראשינו את להכניס עניין שום לנו אין היושב־ראש, כבוד
הלאומי. הליכוד של החולה למיטה
 לבין פורשי־חירות בין המשפחתיות במריבות צד אנו אין
 הליכוד משפחת בני שאר לבין גח״ל בין או בגין, חסידי

 עיתונאית כתבה על הזה הפרובינציאלי הוויכוח הלאומי.
 של המדיני הצד רק מעניין אותנו לנו. נוגע אינו בוודאי

הצדדים. בין הבדל אין מדינית ומבחינה הוויכוח,
 אין מעשית מדינית שמבחינה טוענים אנו
 בגין, השר תוכנית כין ממש של הבדל שום

 לבין לה, שותפים החופשי המרכז שאנשי
 או פחות מלוכדים, מסביבה אשר אלון תוכנית

הממשלה. •טרי שאר כל יותר,
השטחים כל את לישראל לספח בגלוי מציע בגין השר

ב״ניגגגגיגן" כגר ש א ראיגן
 בישראל; הדמוקראטיה לקץ מובילה זו תוכנית המוחזקים.

 עצום ערבי מיעוט בעלת יהודית, לרודזיה מדינתנו להפיכת
 ישראל בין למלחמת־נצח בה; לרוב במהרה שיהפוך ועויין,

הדדית. אטומית התאבדות כדי עד הערבי, העולם וכל
 אך הנולד, כראיית מצטיינת אינה זו תוכנית

וכגילוי־לב. כיושר מצטיינת היא לפחות
מלחמה תוכנית אלון: תוכנית

שונות. להיות מתיימרות ודיין אלון אשכול, תוכניות
 ״הרבה, החזרת תוך שלום, תוכניות להיות מתיימרות הן

 אלון, דיין, אשכול, האדונים חזרו כך על שטחים״. הרבה
 — !שהוא חידוש כל — חידוש כל ואין בוש, עד ואבן

בש ראיון באותו ראש־הממשלה על־ידי שנאמרו בדברים
ניוזוויק. בועון

האלה הדוברים בל הבהירו זאת, עם יחד

 על אופן כשום תוותר לא ממשלת־ישראל כי
נרחבים. שטחים סיפוח

 הגדיר שעבר, בחודש שפיגל דר השבועון עם בראיונו
 כל כלהלן: האלה, השטחים את בפירוש אבן אבא השר
 בגדה מסויימות ״עמדות עזה, רצועת כל הגולן, רמת

 וכמובן ינדהמלח), וחוף עמק־הירדן כל (כלומר המערבית״
ירושלים.

.המפורטת תוכניתו את סייס לשבועון מסר אלון השר . . 
מסרתי! לא ז אלון הממשלה ראש סגן

 אלון השר של תוכניתו ובכן: :אבנרי אורי
טיים. לשבועון מיסתורית בדרן נמסרה ל||
 צפון כל על נוסף האלה, השטחים כל סיפוח כוללת היא

 ראש• ושארם־א־שייך. ים־סוף חוף כל אל־עריש, עם סיני
 תוכנית כתומכי עצמם את הגדירו אבן והשר הממשלה

 קלים, שינויים רק בה להכניס רוצה דיין השר וגם אלון,
בשומרון. הסיפוח שיטחי תיחום לגבי

מל תוכנית אם כי שלום, תוכנית זאת אין
 אינם שהרי - יודעים התוכנית בעלי חמה.

הער העולם בכל אחד אדם שאין - !כסילים
 שלום לעשות המסוגל הפלסטיני, כעם כולל ב',
 כמשא־ לפתוח אף או בזאת, תוכנית סמן־ על

בזאת. תוכנית על ומתן
 לקהיר, לסוס מוכן שהוא אשכול, מר של הכרזותיו

 מוכן ושהוא לקהיר) טס לא הוא שגם קודמו (בעיקבות
 אחיזת־עיניים. הן — עראפאת יאסר עם משא־ומתן לנהל

 את אוחזות אינן הן הערבים, עיני את אוחזות אינן הן
 בגין השר עיני את רק אוחזות הן בעולם. ידידינו עיני

אי־האימון. הצעת בעלי מאתמול, וחסידיו
 יקבל ערכי ששום אפשרות שום שאין מכיוון

 ישראל כי שברור ומכיוון אלון, תוכנית את
התוצ הרי שלום, ללא שטח משום תיסוג לא
 כתוצאת כדיוק היא אלון תוכנית של אה

 מלח- בשטחים, הישארות-נצח בגין: תוכנית
הערכי. העולם לבין בינינו מת־נצח
 ממשלת לפירוק סיבה שום אין בוודאי זו מבחינה

 את גם אליה לצרף מציע הייתי להיפך, הלאומי. הליכוד
 שגם גה׳יל, פזורי חבריו, ארבעת כל על החופשי, המרכז

 יתרום בח־דאי זה תיק. בלי אחד סגן־שר לפחות מגיע להם
 הרגעת על אמון כראש־הממשלה ומי הרוחות, להרגעת

הגדול? מהש־לחן פירורים וחלוקת רוחות

כפוי! שלום או - רצוי שלום
 בחלל מתגבבות אלה תוכניות היושב־ראש, כבוד אולם,

והמרחב. הזמן למיסגרת מחוץ חיים בעליהן ריק.
 מול מנגד יעמוד העולם כי לחשוב היא גדולה אשלייה
במר חדשה ימלחמה גמורה בוזדאות המובילה התפתחות

מעצמות־העל. שתי בין גרעיני עימות של ולאפשרות חב׳
, שלום למען פועל שאינו מי י  שאינו מי רצו
י לשלום מוכן ו צ  בפני הדרך את סולל - מ

. שלום י ו כפ
ניתן!״, ״לא ברוח מצלצלות מליצות אנחנו שומעים

 גיבורי אך באלה. וכיוצא הדבר!״, יקום גופנו על ״רק
 — הבאה במלחמה נילחם איך לנו מסבירים אינם המליצות

 ארצות־ של הפאנטומיס בלי — לנו מבטיחים שהם זו
 הכספים ביי שלנו המלחמתי הייצור את נקיים ואיך הברית,

 הם אלה האמריקאי. מס־ההכנסה בעזרת אלינו הזורמים
בעלמא. דיבורים

 —האמריקאית התכונה חומרת בפני הבית את מזהירים אנו
 עם בשיחות עליה שעמדתי חומרה כפוי, להסדר סובייטית

מכבר. לא בוושינגטון זו יוזמה בעלי
 דה• של תהליך בפני לעמוד עלולים אנו

 השו■ אובדן של ארצות-הברית, של גוליזציה
את נאבד אס כעולם. לנו שנותר האחרון תך

 יהבנו? את נשליך מי על - ארצות־הברית
אורונדי? רואנדה על מאלאווי? על

השלימה וא״י השלימה פלסטין
התפת ישנה עצמו במרחב גם שנייה: אזהרה לזה אצרף

הרת־אסון. חות
 כי משנה, למעלה לפני לראשונה, זה בבית כשאמרתי

 מיספר למעצמה ליהפך עומדים הפלסטיניים אירגוני־החבלה
קיר. אל מקיר צחקו הערבי, העולם בתוך אחד

כפ שעבר, כשבוע מצרים, נשיא נכנע עתה
 חסר- מולו עומד חוסיין ״אל-פתח,״ מנהיג ני

 בו להכיר מוכן אשבול לוי מר ואפילו אונים,
 השלכה אולי, לו, שיש (דבר למשא-ומתן, בצד

מלחמה.) שבויי מעמד לגבי משפטית
לה שאין בהצלחה במשימה, צה״ל עומד צבאית מבחינה

נגייס־" ב״ ארגן גזגכניגז
 צלולה, מחשבה על האמונים צה״ל, ראשי אולם תקדים.

 כי מלא בפה מכריזים באוייב, מזלזלים אינם ושלעולם
 החבלה אירגוני של האמיתית הסכנה צבאי. פיתרון אין

קצר. בטיזח ביטחונית אינה
ל בולו הערבי העולם בגריפת היא הסכנה

 השלימה פלסטין של ביותר הקיצוניות עמדות
 ארץ• למערבולת נגרפת שישראל בשעה -

השלימה. ישראל

לכו! - אלוהים בשם
 הליכוד־הלאומי, ממשלת עומדת האלה הסכנות כל מול

 וחם- אובדת־עצות הליכוד־הלאומי, של האופוזיציה עם יחד
ומש הסכנות, ומן הבעיות מן מתעלמת היא רת־אוגים.

 והצבעות־ הצהרות־סרק תוכניות־סרק, בגיבוב לה תעשעת
סרק.

 כבר היא המוצהרות: עמדותיה מתמוטטות בזה־אחר־זה
 להעניק מוכנה היא הישיר; המשא־ומתן עיקרון על ויתרה
 של מפה לפרסם מוכנה היא באל־פתח; רשמית הכרה

 מתמוטט הכל אותה. פירסמה כבר ולמעשה — גבולות
בלימה. על מלכתחילה בנוי שהיה מפני

 קרומוול, אוליבר של פסוקו אלא בפינו אין זו לממשלה
: ושוב שוב נחזור עליו
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 לכל בהשוואה כאן, ישבתם מדי רב ״זמן
לכו!״ - אלוהים כשם שהבאתם. תועלת

 אל־פתח,
מין מחלות

תות דואר יבו
 תשאיל־ את השבוע הגשנו השאר בין

ת: תות או הנ
 שהדואר הוא נכון האם הדואר: לשר #
 והכין גדולים, מכתבים לנמענים מביא אינו
 נכנסים אינם שאלה הודעות מראש להם

ת כו תי ריל א דו  להם כשיש נס שלהם, ה
גדולות? די תיבות
ב־ הידיעה נכונה האס הבטחון: לשר •

 ליאסר סודי שליח שלחת כי פיגארו,
 את לברר כדי אל־פתח, מנהיג עראפאת,

ישראל? עם במשא־ומתן לפתוח נכונותו
 קיבלו לא אזרחים כמה האוצר: לשר #
ו מלווה-הקליטה תעודות את עדיין

 נטשת ומה קודמות, לשנים חסכון־חובה
לאתרם? כדי

 זעדת־ סיימה האס ר,בטחון: לשר #
 ה־ הריגת נסיבות חקירת את החקירה
 תשע של פציעתן ואת ברפיח, אשה

המסקנות? היו מה חברותיה?
מפל בעבר ערכו האם הבטחון: לשר #
 הצבא? כקרב פעורות כלשה! גות
פעולות? ואילו מפלגות, אילו — כן אם

 חל כי נכון האס הבריאות: לשר +
בישראל?! כמחלות־המין ניכר גידול
זאת? למנוע המשרד נוקם פעולות באילו
טענת נכינה האס הבטחוז: לשר #

 משרד-הבטחון בצמרת כי מע״י ראשי
לשעבר? מפא״י אנשי את רפ״י אנשי דוחקים

 האם ההסברה: על הממונה לשר #
 עריכת על אסרה השידור רשות כי נכון

 אבנרי אורי ח״כ לסקוב, חיים עם ראיונות
מדוע? כן, אם בן־אהרון? ויצחק

שפרק נכון האם המשפטים: לשר #
 עבודתו את להפסיק דרש המדינה ליט

 התע־ ליד כלכלי כיועץ אמיר רענן מר של
ב פסק־ןין שניתן לפני עוד האווירית, שיה

 האס פויכטוונגח? בנק מנהלי (משפט משפטו
כזאת? לדרישה תקדים יש

ה ר ו ז נ לב<ז*ה17ב צ
לסדר-היום: הכאות הדחופות ההצעות את הגשנו השבוע

פולי צנזורה והטלת לסקוב, חיים מר עם הטלביזיה ראיון ביטול •
הטלביזיה. שרותי על טית
הוארך ששדותם סדיר, בשרות לחיילים לשלם שלא חחחלטה •

------------------------■1ל"י החודשי התגמול את חודשים, כשישה
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