
והם — פוליטית מבחינה להתארגו אפשרות המוחזקוים השטחים לתושבי ״תנו
!״שלום עימנו שתעשה פלסטינית מנהיגות יקימו

ש שיגרתיוי, הצעת־חוק מונחת היתה השולחן על
ב הקיימים המישפטיים הנוהלים תוקף את האריכה
 כדי זו הזדמנות ניצלנו גח׳ל, כמו המוחזקים. שטחים
 בשטחים פעולה לגבי המעשית תביעתנו את להשמיע

 גח״ל נואמי שני מול העמדנו, והפעם — המוחזקים
 שדיברו סיעתנו, חברי שני את מחרות) ומילמן (נחושתן

זה. אחר בזה הראשונה ,בפעם
 לחבר־ הדיבור רשות :ביבי מרדכי היו׳׳ר |

כהן. שלום לחבר־הכנסת ואחריו אבנר׳ אורי הכנסת
להיוחן! יכול לא זה : קריאה

להיות, יכול כן זה ביבי: מירכי היו״י 1
אישי. הוא שהדיון מכיוון |

גזזזרי \זפר?\1ו הגזתנוזרוו!
 שהמצב אמרו תנועת־החרות דוברי :אכנרי אורי

 הגנה צבא על־ידי המוחזקים בשטחים, המתנחלים של החוקי
אנומליה. בגדר הוא לישראל,

 ישיבתם עצם ונאמר: הדיבור את נרחיב אבל נכון. זה
אנומליה. בבחינת היא בשטחים המתנחלים של

ל ונאמנים צעירים כהורים שולחים ולמה?
ה אותם שולחת המוחזקים. כשטחים התנחל

 עד מת, שטח כאל המוחזקים השטחים אל סת
השלום. יושג אשר

השלום. להשגת במהלכים תפקיד ימלא לא השטח כלומר,
 קרקע-כתולין הם אלה שטחים תפיסתנו, לפי

היסטורית. פוליטית לצמיחה
 חשובה להתפתחות הסימנים מתרבים האחרונים בימים

עצמם. המוחזקים השטחים בתוך מאד
 שאמ-י דכרים העיתונים מפרסמים הכוקר

 הפלסטיניים, הפידאין תנועת מראשי אחד
ה העממית ״החזית מנהיג חוואטמה, נאיףז

 האירגונים אחד פלסטין״, לשיחרור דמוקרטית
 מנהיגי ״רום כי אומר הוא שלהם. החשוכים

 להקמת מסכימים היו הלוחמים האירגונים
 מדינה כלומר, חדשה״; פלסטינאית מדינה

ד פלסטינית צ ם ולא ישראל, כ ו ק מ ישראל. כ
 מדינות ראשי של פיסגד, ועידת לכנס ביקש חוסיין המלך

 גישה מתוך בגדה, פלסטינית מדינה בהקמת לדון כדי ערב,
 עצם אבל זאת. למנוע רוצה הוא כי כמובן, שלילית,
הוא כמה עד מוכיחה זה, בנושא כזאת ועידה לכנס יוזמתו

עצמו. הפלסטיני העם
אבנרי. מדזבר־וזכנסת חוץ — :נחושתן יעקב

ה 11 א רי מדבר? אתה למה אז :ק

ר\זתאת\\ ־\זגז2 ו1\ז
 מה מוסמכת בצורה נדע לא לעולם אכנרי: אורי

 חופש־התארגנות, לו ניתן לא אם הפלסטיני, העם רוצה
וחופש־ההכרעה. חופש־הביטוי

 במירקם שחסר מה וזה ישראל, לממשלת מציע שאני מה
הוא: כיום המוחזקים בשטחים הממשלה שעושה המעשים

 להתארגנות המוחזקים השטחים את לפתוח
 חופש-ההתאר- את להחזיר חופשית, פוליטית

 המוחזקים, לשטחים חופש־הכיטוי ואת גנות
 יוכלו המוחזקים השטחים שתושכי על-מנת
ה דעתם את לכטא פוליטיים, כוחות להקים

 על־ידי לא - שלהם מנהיגיהם על־ידי חופשית
 לתת כף ועל-ידי - אכנרי אורי חכר־הכנסת

 פלסטינית נציגות להקים האפשרות את להם
לנהל ישראל ממשלת תוכל שעימה מוסכמת,

 לנהל היא המוצהרת מדיניותה אשר ממשלה,
 אותם על מוקדמים" תנאים כלי ״משא-ומתן

 לכלול יכול אשר משא-ומתן כלומר, שטחים;
הערכיות. למדינות האלה השטחים החזרת את

הזה, במשא־מזתן היא האנומליה מידמן: דכ 11
בשטחים. בישיבה ולא ■;׳

 מדבר אני מילמן, חבר־הכנסת אכנרי: אורי
 לא אחראי אני אין העובדתי. המצב על עכשיו |
 הזאת. לממשלת ולא שלכם לסיעה §

 שהעם ספק כל לי ואין הזה, הבסיס על עומדת הממשלה
 תמורת מוכנה ישראל שמדינת זו, בעמדה תומך ברובו
 — עליכם האהוב הביטחון שר כדברי — להחזיר שלום

שטחים.״ הרבה ״הרבה,
שול שאליהם הר,ם השטחים כולל שטחים, הרבה הרבה,

הול אינם האלה הצעירים להתנחל. צעירים בחורים חים
 בממלכה או פלסטינית, במדינה מחר להישאר כדי לשם כים

אחר. ערבי במישטר או ההאשמית,
 מטכע היא הזאת שההתנחלות כרור לכן

ואנומלית. זמנית כריאתה
 היום. דנים אנו בו המשפטי, במצב משתקפת זו אנומליה

 גם אלא בלבד, המשפטי במצב איננה האנומליה אולם,
 למה יסכים לא העם רוב יסכים; לא העם העניין. במהות
מציעים. חרות, אנשי שאתם,
|  לא עדיין בכנסת נציגים שני נחושתן: יעקכ |
 העם! של הגזול הרוב את מייצגים 1!

 כל רבות, מפלגות. הלכו הזאת לכנסת :אכנרי אורי
 המפלגה אחת, מפלגה רק שלה. מצע־הבחירות עם אחת

השטחים. אי־החזרת של הבסיס עמדה'על שלבם,
 ומי ייתר מי שלה, בצורתה אחת כל — האחרות כל
 שטחים. נחזיר;. שלום שתמורת הבסיס על עמדו — פחות

 לא אבל בוויכוח. נתון זה — ״שטחים״ או ״השטחים״
 ואתם שלכם, העמדה רק זוהי — כלל שטחים להחזיר
הזה. בעם מיעוט

 מפלגות על-ידי ככנסת המייוצג זה - הרוכ
 לא הרוכ שלכם. הכפים על עמד לא - רכות
 שום :פירושם אשר מעשים שייעשו יסכים

לשלום. משא-ומתן •טוס יוחזר, לא שטח
על־ השטחים לסיפוח בקשר דעתכם, נתקבלה אילו והרי

 שייפסק הדבר פירוש היה עליהם, הישראלי החוק החלת ידי
 עם מלחמה למלחמה, ניכנס ואנו לשלום, משא־ומתן כל

ישורנו. מי סופה שאת והסובייטי, הירדני המצרי, הצבא
ש כפי שייפתח, משא־ומתן על מדכר אני

 יארינג. השגריר כאמצעות כקרוכ, מקווה, אני
 הזאת ההצכעה וכגלל הכנסת, הצכיעה זה על

כמיעוט. ונשארתם מהממשלה פרשתם
 היושב־ראש. כבוד הבעייה, של אחד צד רק זהו אסל
 מוחזקים ״שטחים על המשפטית בשפה מדבר הזה החוק

לישראל.״ הגנה צבא על־ידי
 במהלך מוחזק״? ״שטח זד, מה כי הנכונה. ההגדרה זוהי
 יושג אשר עד מדינת־אוייב. של שטח צבא כובש מלחמה
 עד — הכובש הצבא על־ידי הזה השטח מוחזק השלום,

החוקי. המצב זהו שטח. אותו של דינו יוכרע אשר

בתולין? \ע2\\־2 או תת שתת
 בשטחים, המשפטי המצב לגבי עושה שהממשלה מה לפן,

נכון. מעשה הוא
פו - פוליטי עירעור מערער אני ? מה אלא

מתיידד שהממשלה כך על — משפטי ולא ליטי

בשטחים. לבבות כובש זה כמה עד סכנה.מוחשית, בכך רואה
 האחרונים בחודשים רבות פעמים הכריז עצמו המלך

פלס לאוטונומיה או פלסטינית, למדינה מתנגד הוא שאין
 אחרי כך) אומר הוא ופעם כך, אומר הוא (פעם טינית,

 השטחים יוחזרו קודם כלומר, ״השיחרור״. מכנה שהוא מה
מעמדם. על הפלסטינים יחליטו מכן ולאחר המלך, לידי

היר הצכא יחזור כאשר כי יאמין פתי רק
 יהיה המערכית, לגדה הירדנית והכולשת דני
הכרעה. חופש שם

זר! בעד אינן אתה גם כלומר, :מילמן דכ ןן
בוודאי"לא. זה למלן. יוחזרו שהשטחים £ו
מתנוון. אני למה אגיד אני :אכנרי אורי 11

 במישפט איים פתח, הרשמי בעתונו הפתח׳ ארגון
בגדה פלסטינית מדינה בהקמת שדוגל מי כל על ״מהפכני״

(שתארן* תתרתן (יתיןן תתשתן
 הוא גדולה. כסכנה זאת רואה הוא גם כלומר, המערבית.

 המוחזקים, בשטחים ומתפתחת ההולכת המגמה מפני חושש
צד פלסטינית מדינה להקמת עימה. שלום תוך ישראל, ב

יאבת־יי ב״תובתת רתזת בראפאת
 י ה־ ״המהפכה בשם הספר בפרים הופיע שעבר בשבוע
 שהדברים לי ואומרים הפתח, מטעם ויהודים״' פלסטינית

עצמו. עראפאת יאמר עלי־די נכתבו
 מכנה שהוא למה עמודים כמה מקדיש הוא

 פלסטינית. מדינה הקמת - אכנרי" ״תוכנית
 לחתור מזימה היא זאת שתוכנית אומר הוא

הפלסטינית. למהפכה מתחת
.מתחרים איננו ואנו אבנרי, עם ויכוח לו שאין מאחר . . .

בין גם אלא־ בין:היהודים, רק לא : מילמן דל 1■
בזאת! שרוצה היחידי אתה הערבים בין 1|

מאחר :אוריאכנרי מתח איננו ואני עראפאת ומר ...
 אתי, תחרות לו ואין אתי, ויכוח לו אין קולות, על רים
שלו. עמו בני עם מתווכח שהוא ברור הרי

 הוא האם הזאת? הגדולה המערכה כל מה בשביל אחרת,
 הוא סכנה? בשבילו מהווה אני האם בי? להילחם צריך
 המערבית, בגדה הפלסטיני העם בקרב הגוברת בתנועה לוחם

ובשלום. בעצמאות הרוצה
| בשמם? לדבר אותן הסמין מי נחושתן: יעקב |
הדרן. כל לאורן לי עוזר אתה :אבנרי אורי 1

| הבאה ההערה כי הזאת, השאלה את ששאלת טוב ן
| זה. בנושא קשורה להעיר עומד שאני |
זולת הפלסטיני, העם בשם לדבר מוסמך אינו אחד אף

לוי. ודויד קשת בן־ציון גח״ל ח״כ ביניהם *

 כ• השטחים החזרת לגכי המשא-ומתן את
כר-קיימא. שלום־אמת מיסגרת

לחבר־ רשות־הדיבור :כיגי מרדכי •ויו״ר |8
ן ־,ן.0 שלום הכנסת י

 חבר־הגנסת שאמר למה להתייחם ברצוני :כהן שלום ״
 על הישראלי החוק את להחיל שצריכים אמר הוא נחושתן.

אותם. לספח כלומר השטחים,
 אם שלום. יהיה שלא אומר הוא זאת? אומר הוא ומדוע

עצמנו? את ולהשלות להשתעשע למה כן,
פירו השטחים, על הישראלי המשפט את להחיל הצעתך

 את החילה לא הממשלה מוחלט. שלום מניעת סיפוח, שה
השטחים. על הישראלי המשפט

: יעקב ן ת ש ו ח  בגולן השטחים. כל על — נ
הישראלי. המשפט את החילה כן היא ן

מסכים. לא אני לזה גם כהן: שלום
 המשפט את החילה לא היא :אכנרי אורי

הגולן. על הישראלי |
 החילה לא אבל בתי־משפם, הקימה היא :כהן *טלום

הישראלי. המשפט את
 בגולן, שיש ההתנחלויות כל עם נחושתן, חבר־הכנסת

 חבר־ הגולן. עתיד על השאלה פתוחה ותישאר יום יבוא
מעשה.,הממ לעשות מציעים סיעתו, ואיתו נחושתן, הכנסת

 עבירות לעבור אפשר אבל המעשה. את עושה אינה שלה
מחדל. על־ידי וגם עשייה, על־ידי צורות: בשתי

הגשרמז את שגרפים
 השלום. לעשיית הגישה כעצם מחדל קיים

המלח לאחר רביעית ישנה בבר יושבים אנו
ל אחת ישראלית יוזמה באה לא ועדיין מה,

הזמן. בל מחכים אנו נגררים, אנו שלום.
 זמן די נחכה שאם עצמית, באשליה הוא ההסבר אולי

בשטחים. שנישאר סופנו דברים, נעשה ולא
 קודם יש משלו. תוצאות יש מחדל של כזה שלמצב אלא

 הזה הפנימי הלחץ הלאומי, הליכוד בזמן פנימי. לחץ כל .
 זה פנימי לחץ בממשלה. גח״ל של שותפותה על־ידי היה
התנחלויות. הקמת חייב מעשים, חייב

 פנימי, לחץ אותו קיים באופוזיציה, כשגח״ל והיום,
 מן כמה של בדעתם לפחות אבל בדעת־הקהל, לא אולי

 אחר, לשר זה שר בין פנימית להתחרות בצורך השרים;
פופו עמדות בנקיטת בצורך אחרת; לסיעה זאת סיעה בין

 מעשים; גם שסופן בהכרזות פופולריות; שנראות או לריות,
שמב חושב ואני התנחלויות, על בהכרזות או בהתנחלויות

 התנחלות על הכרזה בין הבדל כמעט אין חיצונית חינה
 כמו התנחלות, על שהכרזה מכיוון ממש, התנחלות ובין

הפלסטיני. העם אל אחר גשר שורפת עצמה, התנחלות
 כל על מקשה התנחלות, על ההכרזות כמו ההתנחלות,

אחרות. במדינות ערבים על וגם שדיבר, פלסטיני
מק בזאת, התנחלות בל בזאת, הכרזה כל
 שלום, על לדבר כזה ערבי על יותר עוד שה

בשלום. שתמך קול עוד פה, עוד סותמת
 לשתף מוכנים שחיו כוחות עם ניתוק־מגע היא התוצאה

 קוויזלינגים, במובן פעולה משתפי לא ישראל, עם פעולה
הדדי. וכיבוד שלום של במובן אלא

 את דבר של כסופו ימנע שזה חושב אינני
 זה יהיה הצער, ולמרבה יבוא, ההסדר ההסדר.

הקו. בל לאורך כפוי הסדר
 קשרים אותם בינתיים, שאיבדנו אנשים שאותם היא הצרה

 — הערבי העם בלב ששרפנו גשרים אותם שקילקלנו,
השלום. למחרת להם זקוקים כשנהיה לנו יאבדו

סל


