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ם הודי טו  הפרו
ב צעיר■ ר ע

 רדיו■ שיחה ישראל ממשלת פירסמה מלחמת־ששת־הימים למחרת
ישראל. על־ידי שנקלטה ירדן, מלך לבין מצריים נשיא בין טלפונית

 בן, לפני עוד שנקלטה שניה, שיחה הממשלה פירסמה לא כה עד
יותר. עוד רכה חשיבות לה ושיש

 הדש אור שופכת והיא לראשונה, להלן מתפרסמת זו סודית שיחה
המוחזקים. בשטחים עתה הנעשה על לגמרי

ך רי א ה ת ח שי 1:ה .1967 במאי 6
ם י ר ב ו ד ס״! :ה לן חו ה (הקול ירדן מ

 הקהיליה נשיא ננבד־אל־נאצר, וגמאל נמוך)
מו). הגבוה (הקול המאוחדת הערבית יו

ר צ א  אטמו־ (הפרעות האלו! האלו! :נ
ממושכות). ספריות

ן י סי שומע. אני נעם! האלו! :חו
ר צ א מלכותו? הוד :נ

ין סי מדבר. חוסיין נעם. :חו
ר צ א  יא אליך, חשובה הודעה לי יש :נ

 ל שלי לצבא פקודה אתמול נתתי אחי.
 לכוח־החירום אמרתי סיני. לחצי־האי היכנס

 בעוד ישראל. מגבולות להסתלה האו״ם של
 בפני מיצר־טיראן את לסגור עומד אני שבוע

לאילת. האוניות
ין סי ממו (הפסקה יא־ראיס! אבל :חו

בישראל! התגרות זה והפרעות) שכת
ר צ א  לישראל לפנות עומד אני בוודאי. :נ

 נגדנו. במלחמה שיפתחו גלוייה בהזמנה
שיבואו! אדרבה,

ן י סי יתקיפו? לא שהם בטוח ואתה :חו
ר צ א  זאח יתקיפו. שהם מאליו מובן ג נ

שיתקיפו! אחי. יא שלי, המטרה
ן י פי  שאלתי, על ראיס, יא לי, סלח :חו

 יכול המצרי הצבא כי בטוח אתה האם אבל
ש יודע אני הישראלית? ההתקפה את להדוף
.אבל עטור־תהילה, הוא המצרי הצבא . .

ר צ א  לנצח סיכוי שום אין שלי לצבא :נ
 יגיעו שהישראלים בטוח אני ישראל. את

 נתתי .כבר לתעלת־סואץ. ימים שלושה תוך
התעלה. את לסתום הוראות

ין סי מז אתה ראיס. יא מבין, אינני :חו
סיני? כל את לכבוש הישראלים את מין

ר צ א ה על הטלתי אתי. יא בוזדאי, :נ
שיח למען עצמו את להקריב המיצרי צבא
פלסטין. דור

ן י סי ש כך על־ידי ראיס? יא איך, :חו
 זה איך ציודו? כל את ויאבד מפלה ינחל
פלסטין? לשיחרור יביא

ר: צ א  אחי. יא היטב, תשמע ובכן, נ
 למסקנה הגעתי שלי. הסודית התוכנית זוהי

 לצבאות אפשרות שום תהיה לא בדורנו כי
ה הפער הישראלי. הצבא את לנצח שלנו
ל יכולים הערבים מדי. גדול בינינו טכני
בח־יאט־נאם. כמו גרילה, במלחמת רק נצח

ין סי  הרי ראיס? יא גרילה, איזה :חו
 לנהל שיכולה ערבית, אוכלוסיה אין בישראל
מע הם ישראל ערביי נגדם. גרילה מלחמת

יש שערביי ראינו כבר מזה, חוץ מדי. טים
מו אינם להם, שעשו מה כל למרות ראל,
ה נגד קטן הכי המעשה את לעשות כנים

בישראל. שלטונות
ר צ א ל צריכים אחי. יא בדיוק, זהו :נ

 ערבית אוכלוסיה תכלול שישראל לכך הביא
ותקיפה. גדולה יותר הרבה

ין סי  ראיס? יא זה, את נעשה איך :חו
פליטים? להחזיר ישראל את נכריח

ר צ א תח ישראל אם אחי! יא חלילה, :נ
הכי הנשק את נפסיד אנחנו פליטים, זיר

ל תודה אסירי יהיו הפליטים שלנו! חשוב
ישר כאזרחים בשקט, לחיות וירצו ישראל,
 ל- שלנו המאבק כל יתחסל בזה אליים.

פלסטין. שיחרור
ין סי ראיס? יא איך, אז :חו
להת ישראל את נכריח אנחנו :נאצר

 וחצי־ רצועת־עזה את יכבשו הם אותנו. קיף
 מיליון חצי עוד להם יהיו אז סיני. האי

שלהב. במדינת־השודדים נוספים ערבים
ין סי חו אתה ראיס? יא יספיק, וזה :חו

גרילה? מלחמת לנהל אפשר שבעזה שב
תכ אתה גם אבל שלא. בוודאי : נאצר

או תפגיז אותך. להתקיף ישראל את ריח
ברירה. להם תהיה לא ואז בתותחים, תם

ן י סי  לא שלי הצבא ראיס! יא אבל :חו
 תוך יגיעו הם הישראלים! את לעצור יוכל

הירדן! אל יומיים
 אחי. יא רוצה, שאני מה זד, :נאצר

 יהיו האלה, השטחים כל את שיכבשו אחרי
 שלהם. במדינה ערבים וחצי מיליון להם

 נוכל אז יהודי. כל על אחד ערבי כמעט
ברצינות. נגדם לפעול

ין סי  את הורם אתה ראיס, יא אבל :חו
 שהפלסטינים יודע הרי אתה שלי! הממלכה

 שלך האנשים אותי! אוהבים אינם האלה
עליהם. אותי להשניא עזרו

 הבה אחי, יא אללה, בחייאת :נאצר
 יכבשו שהציונים אחרי שהיה. מה נשכח
לי. תאמין אותך, לאהוב יתחילו הם אותם,

ין סי מאד. ערמומיים הם היהודים :חו
להת יכולים הם ראיס. יא זאת, תשכח אל

 מדינה להקים לפלסטינים יציעו הם חכם.
 יגמור זד, ואז פדרציה, איתר, ויעשו משלהם,

 את אפילו יישבו הם אותך. וגם אותי גס
 שלום להם יהיה נעשה? מה אז הפליטים.

 בשם עוד יהיה לא ולנו ערבית, מדינה עם
מאיתנו. יצחק העולם לדבר. מי

 הם היהודים אחי. יא תדאג, אל :נאצר
כאלה. חכמים לא

ין סי  משה אפילו בטוח. תהיה אל :חו
 בעד הוא כי מומן לא אמר שלהם דיין

 זהו כזאת, פדרציה יקימו הם אם פדרציה.
 עבר־ תושבי אפילו שלי. הממלכה סוף

 לך הפלסטינית. למדינה להצטרף ירצו הירדן
במצרים. יושב אתה ראיס. יא קל, יותר

 מכיר לא אתה אחי, יא וואלה, :נאצר
 אדמה, חתיכת שיכבשו ברגע הציונים. את
 המשה אפילו קיבוצים. עליה להקים ירצו הם

 יש אמר. שהוא מה כל ישכח שלך דיין
 שהם דונם כל אחי. יא גדול, תיאבון להם

שלהם. למדינה אותו יצרפו הם יכבשו,
: ן י י ב ו מדי, יותר בהם מזלזל אתה ח

 הם טיפשים. לא שלהם המנהיגים ראיס. יא
 בהם שיש שטחים שלהם למדינה יספחו לא

 רצו תמיד הם הרי ערבים. וחצי מיליון
 בן־גוריון אפילו ערבים. בלי יהודית, מדינה
לישראל. עזה את 1957ב־ לספח סירב

 כבר אני אחי. יא תדאג, אל :נאצר
 את יכבשו שהציונים ברגע הכנות. עשיתי
ה כל יתחילו עזה, ואת המערבית הגדה

 העיתונים את להציף בישראל שלי סוכנים
עצו ולהחתים מודעות, ולפרסם במכתבים,

 לספח שלהם הממשלה את יכריחו הם מות.
״המשוחררים״. השטחים את

ש מה תראה בטוח. לא אני חוסיין:
 דרום־אפריקה על וכתבו אמרו הישראלים

 שזה מאוד טוב הבינו הם רודזיה. ועל
 יהפכו לא הם זה, כל אחרי שם. שגעון

ציונית. לדרום־אפריקה עצמם את
 נוגע כשזה חכם הוא אהד כל :נאצר

ב יהיו שהשטחים ברגע אחרת. למדינה
 הם אולי אותם. לספח ירצו הם ידיהם,
 זה כך אחר אבל חודש־חודשיים, יהססו

מעצמו. יתגלגל
 יתנו לא בעולם שלהם הידידים :חוסיין

השבחים. את לנו להחזיר יעצו הם להם.
 לא פשוט חה־חה! לנו? להחזיר :נאצר

נסרב אנחנו אחי! יא לנו, להחזיר להם ניתן

גהנשיא גזנזרך הנורזזגזה.• שרב
 הרדיו! תחנות בכל נגדם נסית איתם! לדבר
 מחר אותם להשמיד הולכים שאנחנו נגיד

 את לנו להחזיר יוכלו לא הם בבוקר!
למדינתם, אותם לספח יצטרכו הם השטחים.

 ועוד אחי. יא ירצו, והם לא. ואם ירצו אם
ירצו! איך

ן י סי  קל כל־כך שזה חושב אתה :חו
ה נגד האלה בשטחים הערבים את להמריד
מאוד. קשה יהיה זה ציונים?

ר צ א  שלי התוכניות אבל בוזדאי, :נ
 לנו. יעזרו הציונים מוכנות.

ן י סי  שהציונים למה ראיס? יא איך, :חו
לנו? יעזרו ,

ר צ א  אולי יתנהגו הציונים בהתחלה :נ
 חוץ אבל כפרים, כמה יפוצצו בטח בשכל.

 נועם. דברי ישמיעו בסדר. להיות ינסו מזה
מבסוטה. תהיה שהאוכלוסיה ירצו הם

ין סי  הם מבסוטה! תהיה איך ועוד :חו
 אותם, ישמידו שהציונים יפחדו כל־כך

 יעשו לא כשהציונים מהלב אבן להם שייפול
 יא גרילה, שום תהיה לא אז כלום. להם

ראיס.
ר צ א פשוט. כל־כך לא זה חכה! חכה, :נ

 אז לישראל. ירושלים את יספחו הציונים
 שביתה על שם יכריזו שהערבים נדאג אנחנו

כללית.
ין סי יעזור? זה מה :חו
 יצטרכו הציונים מאד. יעזור זה :נאצר

 חנויות, לסגור יתחילו הם זה. על- להגיב
מנהיגים. ולאסור עונשים להטיל

ן י פי  אין ראיס? יא מנהיגים, איזה :חו
אחרי ילך שהעם כאלה גדולים מנהיגים שם
הם.

 יהיו הם אותם, שיאסרו אחרי :נאצר
 אוסר הזר שהשלטון זה כאלה. מנהיגים

ככה. תמיד זה למנהיג. הופך אותו,
: ן י י ס ו לגרילה? מגיע אתה איך אבל ח

 סימני־ אחרי מהר. די ילך זה :נאצר
 ישראל כל תחיה הראשונים, ההתנגדות

 חזקה״. ב״יד בערבים לנהוג דרישות מלאה
 אידיוטים אלף כזה במיקרה יש עם בכל

 לכל הוראות אתן גם אני זה. את שידרשו
 מכתבים לכתוב בישראל שלנו הסוכנים

 הממשלה אז העיתונים. למערכות כאלה
 עונשים, ויטילו חזקה״. ב״יד לנהוג תתחיל
 ייצור זה בתים. ויפוצצו אנשים, ויעצרו

המתאימה. האווירה את
ין סי ראיס? יא למה, אווירה :חו
ב אחי. יא למלחמת־שיחרור, :נאצר

 פעו־ ועלובה. קטנה מחתרת תקום התחלה
חב את יהפכו השלטונות של לות־התגמול

 לראות יתחיל הערבי הציבור לגיבורים. ריה
 יצטרכו הישראלים עליהם; ויגן צודקים שהם

ה נגד חריפה ויותר יותר בצורה להגיב
 ויהרגו כפרים יפוצצו כולו. הערבי ציבור

 מלח־ ,שתהיה עד מחנות־ריכוז. יקימו אנשים.
אמיתית. מת־שיחרור
ין סי ינצחו? והערבים :חו
 את ננתק קודם זמן. יקח זה : נאצר

 הידידים כל בעולם. מדעת־הקהל ישראל
ה בעיתוני כשיקראו אותה, יעזבו שלהם
האמרי הממשלה האלה. המעשים על עולם
 כולם הצרפתית. כמו מהם, תתרחק קאית
 ה־ דרום־אפריקה. כמו היא שישראל יראו
 למדינה יעלה מי גם. תיפסק היהודית עליה

כזאת?
ין סי  את יגרשו הישראלים אם ומה :חו

האלה? השטחים מן הערבים כל
 איך מאד. להם קשה יהיה זד, :נאצר

 שלום? בימי אנשים וחצי מיליון מגרשים
 פליטים. שיש טוב תמיד שיגרשו! מזה, חוץ

 נגד שלנו טוב הכי הנשק הם הפליטים
ישראל.

ין סי ל שנחזיר כדאי לא אולי אז :חו
ברחו? שכבר הפליטים את ישראל

 יהיו שהם תגיד שלא. בוזדאי :נאצר
 אז המדינה. את שיהפכו ישראל, בבשר קוץ

חזרה. אותם לקחת יפחדו הישראלים
ין סי מייד. בזה אטפל בסדר. :חו
 סודי נשק יש לנו תשכח, ואל :נאצר

 ישראל. נגד תמיד להפעילו שנוכל
ין סי איזה? :חו
 ישראל את להתקיף נוכל אנחנו :נאצר

שנרצה. רגע בכל
ין סי  עוד אותנו ידפקו הרי אז אבל :חו

מצריים! ואת עבר־הירדן את יכבשו הם פעם!
 יא להבין, מתחיל אתה אהה, :נאצר

 סוריה את עבר־הירדן, את יכבשו הם אחי.
 וחמישה שלושים יהיו אז מצריים. ואת

 יהיה וזה — היהודית במדינה ערבים מיליון
אינשאללה! שלה, הסוף
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