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מפגר!״ ילד של לאינטליגנציה
 והאדמות הירדן, מן קילומטר 25 נמצאת עקרבה
 אוויר, בקוו קילומטר, 15 של במרחק נמצאות המרוססות

השומרון. של בארץ־הלב נמצאות אינן הן הנהר. מן
 אד הכיקעה מן זוחלת ההתנחלות באשר

 לעבר זוחלת היא מערכה. הרכס ומן הרכס,
טול-ברם. לעבר ג׳נין, לעבר שכם,

 ביטחון שטח של באמתלה האדמות, נסגרו תחילה
 המירדפים נגמרה. ההסתננות אבל בהסתננות. למילחמה
 האחרונה שבשנה היום, אמר דיין משה השר נסתיימו.

 כל לאורך פידאיון שלושה בסך־הכל נהרגו או נתפסו
 אותנו משכנע עצמו נאום ובאותו הזה. הארוך הגבול

 15 של ברצועת־ביטחון צורך שיש דיין, שר־הביטחון
 חלק זה אלה! פידאיון שלושה לתפוס כדי קילומטר.

 אבל נגמרה, ההסתננות לאינטליגנציה. עלבון מאותו
למעשה. מופקעת נשארה האדמה

 לחיל־האוויר. כשטח־אימונים השטח הוכרז מכן לאחר
 צפונה, משתרעים צחיחה אדמה של דונם אלפי מאות

ומערבה. מיזרחד, דרומה,
 להתאמן מוכרח היה חיל-האוויר אולם

 דונם, 500ה־ של זו כחלקה דווקא כהפצצות
 שהיא האחת מים, כה שיש האחת החלקה

מת הלידה, שהחייל, לחשוכ (אפשר מעוכרת.
).1 יכולים כהשמדת אמן

 לפניך הנה ? הפוכה בדיוק שעמדתנו יודע אתה
 הדבר היה שאילו ואמר, ארידור חבר־הכנסת דיבר ;

 את מורידים קומבייניס, מביאים היינו בנו, תלוי
 להם נותנים ולא לערבים, אותו מוסרים היבול,

לשטח. להיכנס
נכ לצערי בגין, חבר־הכנסת ז אכנרי אורי

 את שמעת לא ולכן דברי, באמצע לאולם נסת
בהקשרם. הדברים

 אני בזה שדות. לרסס רציתם שאתם אמרתי לא
 רוצים אתם להתנחל. רוצים אתם אבל מאמין.

 לבי לבי אמרתי זה על אלה. בשטחים בהתנחלות
 רוצים הייתם שאתם מה עושה שהממשלה עליכם,
לעשות.

ץ כן. זה — דיברת התנחלות על אם נ כנ
 הזאת שהממשלה עליכם, לבי לבי ג אכנרי

לעשות. רוצים הייתם שאתם מה בהתנחלות עושה
ביש הציבור את להזהיר כיום היא העגומה חובתי

 באשר שוחרי־השלום כל ואת הפלסטיני העם את ראל,
 ברורה מדיניות של קיומה בדבר ספק עוד שאין הם,

 ליצור המוחזקים, השטחים את ובזהירות בהדרגה לייהד
 כפרים של אדמות הפקעת על־ידי מישבצות־התיישבות

״חריגים״. בלי או עם ערביים,
ה• כעם הפלסטיני, העם של הלאומי קיומו

עלבון ה□ היום דיין השר ״דברי

ך, מאמין ״איני ל
הביטחון!״ שר אדוני

 הראויה־ העקשנות מול — הספיק לא זה כל וכאשר
 — אבותיהם בנחלת הדבקים עובדי־האדמה, של להערכה
 אזרחי, מטוס הזמנת — מכל הוונדאלית השיטה הופעלה
התבואה. והשמדת התורני, הבכיר הקצין על־ידי

 שיטנית מחשכה עלתה איך •* שואל ואני
 כפלמ״ח, שנולד צכא צה׳יל, קצין שד כליכו זו

שהשר ייתכן ץ העוכדת בהתיישבות שנולד
 למד דיין

כוויאט־נאם
המפורסם ככיקורו זו שיטה

חוות■■■״ עד וב■ ״ובי,
 הזה, המסויים כמקום סוד, זה אין כשטח,

התנח תקום מהכיקעה, רחוק מהירדן, רחוק
 הראשונה תל-טל, לה קוראים שכרגע לות,

ש התנחלות של חיל־החדוץ עצמו, בשומרון
המערבית. הגדה רחכי כבל תקום

----------ידיד: מנחם
חירות, אנשי עליכם, לבי לבי ז אכנרי אורי

לעשות. רוצים הייתם שאתם מה עושה שהממשלה
אי־ 7 זאת לומר יכול אתה איך ז כגין מנחם

כאשר — יותר, חריף באופן זאת לומר רוצה נני ! ^

כסכנה. נתון זו, ארץ שד כלשהו בשטח מרוכז
 נאמן והוא — בגין חבר־הכנסת גילה שעבר בשבוע

 ש״תוכנית בשעתו, לו, גילה אלון שיגאל — לחלוטין עלי
 הקרקע את להכשיר כל־כולה שנועדה תרמית, היא אלון״

המוחזקים. בשטחים להתנחלות והפוליטית הפסיכולוגית
 פסיכולוגית לוחמה של מכשיר מיז כלפי — תרמית
מי? נגד — ופוליטית
 למילחמת־ הנגרר הישראלי, הציבור נגד — כל קודם

כור בעל הפוגה, וללא פשרה ללא מילחמת־נצח דורות,
שנשאל. ומבלי חו,

 בעליל מוכיחות פיתחת־רפיח ופרשת עקרבה פרשת
מתרחב. ואף בעיצומו, עתה נמצא זו תוכנית שביצוע כעקרכים. — דיין כשוטים, אותם ייסר אלון

רפובליקאים. שניהם 1 כגיו מנחם
 יש לגמרי. בטוח איני בזה גם 1 אבנרי אורי

 מונרכיסט הוא דיין שהשר המוזרה ההרגשה לי ן $
המלך? יהיה מי — רק היא השאלה מובהק.

מרכזי. תפקיד לו יש בחייך ז הורוכיץ יגאל
וההר ההרדמה אמן הוא דיין השר ז אכנרי אורי

 בשטחים התושבים אוזני את שסיבר האיש הוא געה.
 כוח־התנגדותם את להחליש כדי בדברי־נועם, המוחזקים

 המעשים לכל במישרין האחראי הוא ולגירוש. לנישול
והלא־חריגים. החריגים

^ שר-הביטחון, אדוני לך, מאמין אינני  ש
 כפיתחת■ הקצין שד מעשיו על מראש ידעת
 ידעת שלא שר־הכיטחון, לך, מאמין אינני רפיח.
כעקרכה. הקצין של מעשיו על מראש
 בהכרזות־סרק שנים, במשך עינינו את שאחזת כשם

 היתר. כוונתו כשכל ומשונות, שונות מדיניות תוכניות על
 אתה כך והעיקבית, האמיתית מגמתך את מעינינו להסתיר

ו״חריגים״. ״ואנדאליזם״ על בדברך עתה עינינו את מאחז
 ההיסטוריה תזכור אותך האחריות! עליך האיש! אתה

 למניעת האחריות מן רב בחלק שנושא כמי העמים, שני של
השטחים. של הזוחל הסיפוח על־ידי השלום

 אידו להתפטר, צריך שהיה האיש אתה
 פרלמנטרית אחריות של שמץ לממשלה היה

מוסרית. ותחושה

חרג אינו ו״ן
 כולה הממשלה זו. בממשלה חריג איננו דיין השר אולם

 של שיטתי ניתוץ שפירושה: המדיניות את המנהלת היא
 וגירוש נישול שטחים, תפיסת בעתיד, שלום לכל הבסיס

השלום. נגד שלום, במקום תושבים,
אי-אמון. דה נביע בן על

 : קריאות־גיניים :שלנו המסורתית בשיטה השתמשתי
 בעצם שכופר מי שיש ...כמובן נ גלילי ישראל

 על שמקבל מי ויש הזאת, בארץ להתיישב שלנו הזכות,
 ולהאחז הזאת הארץ אל לשוב זכותנו את להגביל עצמו

מדי של בהסכמה במותנה אם התיישבותית, אחיזה בה
אדי אחרים כוחות של בהסכמה במותנה או ערב, נות

 אבל בה, מכירים איננו הזאת. בתלות כופרים אנחנו רים.
 שאנחנו ולוח־ערכים, עדיפויות סידרי לעצמנו, לנו, יש

מירבית. התחשבות בו מתחשבים
 מתאים בעקרבה השדות ריסוס האס ז אכנרי אורי

7 השר אדוני שלך, ללוח־הערכים
 שנאמר מה על להוסיף מה לי אין ז גלילי ישראל

 לעניין בממשלה עמיתי ידי על ביותר מוסמך באורח
 כ־ בעקרבה בריסוס שמנפנף מי וכל בעקרבה, הריסוס

במזיד. מתעתע הוא בארץ, לאחיזתנו סימן־היכר
ש שר־החקלאות, עמיתך אמר אתמול ז אכנרי אורי

המרוססים. השדות על התנחלות להקים תוכנית יש
 מקווה אני אבנרי, חבר־הכנסת ז גלילי ישראל

 סישפט לכל צמוד ליווי אותי ללוות מתכוון לא שאתה
 שר־החקלאות־וה־ עמיתי ואומר, חוזר אני אבל שאגיד.
 ואכן, הממשלה, בהחלטות כמוני בקיא גבתי, חיים פיתוח,

לר בביקעת־הירדן, להתיישב הממשלה של החלטה יש
 לביו זו החלטה בין קשר ואין הללו, באיזוריס בות

 סיימתי. ובזה התבואה, ריסוס של הבלתי־נסבל המעשה
 !בביקעת־הירדן נמצאת אינה עקרבה ז אכנרי אורי

אני אבנרי, חבר־הבנסת :נכין יצחק היו״ר

להפריע. להפסיק מבקש
 להמשיך יכול אתה סיימתי, בזה ז גלילי ישראל

 ברשותי לך. להשיב אמשיך לא אני בקריאות־הבינייס.
 יכול אינך היושב־ראש ברשות אם להמשיך. יכול אתה

סמכותו. זו — להמשיך
 גיאוגראפי. עניין זהו ג אכנרי אורי

 מספיק. ממך, מבקש אני נכוןנ יצחק היו״ר
 הגיאו־ הידיעה את לתקן רוצה אני ז אכנרי אורי

השר. כבוד של גראפית
 זאת תעשה תיקונים. שוס נכוןנ יצחק היו״ר

בהפסקה.

דופק? מי
נדפק? מי

 שהיד. מי פרון, מיכאל לעורדהדין שולם כמה
 חברת רישום עבור שפירא, שימשון יעקב של שותפו

ממשלתית? חברה שהיא בע״מ, כימיקלים
 150 שלנו: לשאילתה בתשובה גבתי, חיים הודיע

 עבור אלף 50 הרישום, עבור אלף 100 שהם לירות, אלף
 אך אלף, 200 היה המקורי הסכום שנה. במשך ייעוץ

אלף. 150ל־ אותו הוריד מישרד-הפיתוח

 לחבר־ נוספת שאלה נ סנהדראי טוכה היו״ר
אבנרי. הכנסת

הצי הביקורת אחרי השר, כבוד נ אכנרי אורי
 ולאור עורכי־הדין, טירחת שכר על שנמתחה בורית

 סבור אינו השר כבוד האם בנדון, הממשלה החלטת
 מה ביותר, מוגזם הוא שהופחת, אחרי הזה, השכר שגם

 כמונופוליסטיס שזוהו עורכי־הרין מקומץ לאחד שניתן גס
7 ממשלתיות עבודות של

רי העניין, וכל היות גכתי: חים הפיתוח שר
 הייתי לא אני כאשר שנים, כמה לפני היה החברה, שום

 היקף או הפעולה את מכיר אינני במישרד־הפיתוח,
 אינני ולכן החברה, לרישום בקשר שנעשתה העבודה

לשאלתו. להשיב יכול

 גורשו שתושביו איקרית, הכפר אדמות נמסרו למי
 לנו חשיב ביטחון? של בתירוץ מילחמת־העצמאות, אחרי

 האדמה וגורן. אבן־מנחם שומרה, לכפרים שר־החקלאות:
וטבע. שמורת־יער היא ממנה חלק .1953ב־ הופקעה

 לחבר־ נוספת שאלה סנהדראי: טובה היו״ר
אבנרי. הכנסת

 לעובדי־ המקורב כאדם השר, כבוד נ אכנרי אורי
 לעובדי־אדמה הזכות מתן בעד אישית אתה האס אדמה,

7 ולאדמותיהם לכפרם לחזור אלה
 שהעניין אמרתי גבתי: חיים שר־החקלאות

 עניין שיש חושב אינני הממשלה. עם בדיון עתה נמצא
שלי. האישית בדעה לכנסת


