
מי
| ך ̂ 1| * |8| ־|

י 8 ₪ ] ■1 ₪ ₪י
******

 את מאיר גולדה סיימה איטר **
 הרביעי ביום בכנסת, הגדול נאומה ^

:קול בחצי לעצמי אמרתי שעבר,
שייך!״ אלטע זאכען, ״אלטע

 אידיש, יודע שאינו אל־סאדאת, אנוואר
ישנה.״ נעימה ״זוהי בערבית: הגיב

 החדש הקנקן לתוך ואמנם,
 מצריים) נשיא אל ישירה (פנייה

 ישן חלם לשפוך גולדה הצליחה
מזמן. החמיץ שככר מאד,
 הערתי את שקלט מחברי־הכנסת, אחד

 אתה היית ״מה בשאלה: אלי פנה הנלחשת,
״1 במקומה אומר

 מה כראשי. מאז מנקר זה אתגר
 אידו גולדה, כפי שם הייתי כאמת
 כאותו נאומה את לחבר עדי הוטל
ז כוקר

 הדברים היו הנאום, את חיברתי אילו
:כך בערך, נשמעים,

ס ■ ט  בהתרוממות שמענו הנשיא, דוני
 לצוות האמיצה החלטתך את הרוח ^
האד את לנטוש הסובייטיים היועצים על
המצרית. מה

 ראוי שאתה הוכחת זה, כצעדך
ה שד השידטון כשדכיט להחזיק

 כמשך שידע הדגול, המיצרי עם
 שליטים היסטוריה שנות )5000

רכים. כה מפוארים
 רובצת עדיין המלחמה תהום ני אף

 המחזיר מעשה בכל לבנו שמח בינינו,
 מעשך וגדולתו. כבודו את המצרי לעם
כזה. היה בוודאי הנשיא, אדוני זה,

 יכולים אני ולא אתה לא רם, ף*
 לנוכחותם שגרמו הסיבות את לשכוח ^
 מצריים. אדמת על אלה זרים יועצים של

הנטושה הטראגית, המערכה

 אי-ה■ על חד־פעמי כמעשה התגכר
 לא וכוודאי לנו רוחש שהוא אימון
 אחת ככת שנתגכר מאיתנו תצפה

 עמוק חריש שחרש אי־האימון על
כדיכנו.

 בהדרגה, זה אי־אימון שנסלק מציע אני
ה את שישנו ונבונים, שקולים במעשים

זו אכן כי לעמינו ויוכיחו במרחב אווירה
חדש. עידן רח

הסוביי היועצים את לגרש החלטתך
מע עשית כזה. ראשון מעשה היה טיים
הד כי שידעת למדות זה גדול לאומי שה
מצריים של הצבאי כוחה את מחליש בר

 אני הנפשיים, מניעיה את מכבדים שאנו
 :הבאה הדרך את לך מציעה

 בל־ משא־ומתן יתקיים הראשון, בשלב
 נחליט שעליה נאותה בדרך תי־ישיר,
 כל יוכל זה, משא־ומתן במהלך במשותף.

 השני, הצד של ההצעות מן להתרשם צד
ואי־ההסכמה. ההסכמה שטחי את ולקבוע
 כי הצדדים לשני יתכרר אם

 שד להסכם סכיר כסיס הונח אכן
 המשא* של השלכ ייפתח ממש,

הישיר. והמתן
 כדי כמונו, בכך מעוניינים תהיו אז

 ההסכם לגבי ואי־דיוקים אי־הבנות למנוע
הסופי.

כ כינינו. שיושג השלום כמהות
 וכטוח עמוק יהיה זה ששלום כל

 להחזיר נכונותנו תגכר כן יותר,
וכשלמות. כהקדם השטחים את
 פית־ כמוכן, מחייב, הדכר )3(
 ועומדות התלויות הכעיות כל רון

ה פני עד וסידורי־כיטחון בינינו,
 הערכי, בככוד ייפגעו שלא קרקע,

 ממש. שד ביטחון לנו שיבטיחו אך
 במשא־ ייקכעו האלה הסידורים

זמ נוכחות לכלול ויכולים ומתן,
 כל־ שינוי-גכוד פיקוח, פירוז, נית,

ועוד. תי־מהותיים,

ה אדוני ככך, להסתפק כולתי *
 אתה כי בנאומיך אמרת לולא נשיא, 7

ישר עם להסכם־שלום תנאים שני מעמיד
שנכב הערביים, השטחים כל החזרת : אל
והחז ששת־הימים, במלחמת על־ידינו שו
הפלסטיני. העם של החוקיות הזכויות רת

 קשה, בעייה מעורר זה ניסוה
 עד־ידך הוגדר לא שמעולם מכיוון
 הזכויות הן מה מוסמך כאופן

האלה. החוקיות
 מאזרחי רבים שבלב ממך אסתיר לא

ל היא הכוונה כי החשש מקונן ישראל
 ה־ אידגוני של המוצהרת מטרתם הגשמת

ישראל. את לחסל המבקשים פידאיון,
 הניסוח נראה רבים בעיני כן, על יתר

 — ■שלבים שני בת כתוכנית .שלך הזה
 4ה־ לגבולות להחזירנו נועד כשהראשון

 המדינה את לחסל נועד והשני ,1967 ביוני
בכלל.

 הוא עוד כל כזה, שחשש מוכן
לשלום. כדרך מחסום מהווה קיים,
אישו את לתת מעמי לדרוש לי קשה

 החשש קיים עוד כל להסכם־השלום, רו
כמוך, לעתיד. מלמדת בו טמונה שמא

דוני הנשיא■ א
 את הפותחת היא עמינו, שני כין

 לשנינו, המשותף הזה, המרחב
הזרות. המעצמות כפני

 כל קודם כמובן, דואגות, אלה מעצמות
 לעזרתן, שקורא מי עצמן. של לאינטרסים

 שהן האלה, האינטרסים את לשרת נאלץ
עמינו. של האמיתי לעניינם זרות
 לבת־בריתנו תודה מכירים אנו כי אף

אש כל לנו אין ארצות־הברית, הגדולה,
 אנו בעוד מעשיה. של המניעים לגבי ליה

 חיינו על להגן כדי בעזרתה משתמשים
 כדי אותנו מנצלת היא מדינתנו, ועל

עכ שנוכחת כפי התיכון. במזרח להתבסס
 של פעולותיה לגבי הדין הוא לדעת, שיו

ברית־המועצות.
 אדוני השעה, הגיעה לא •האם
במע לתלותנו קץ לשים הנשיא,

ה הגיעה לא האם זרות? צמות
 לשרת הצורך מן להשתחרר שעה

? זרים אינטרסים
 בהנהגת המצרית, המהפכה פרצה כאשר

 היתה הדגול, קודמך עבד־אל־נאצר, גמאל
 המצרים, את לשחרר העיקרית מטרתה

 השיעבזד מן כולו, הערבי העולם ואת
 שדיכאו זרים, אימפריאליסטיים לכוחות
 בשניק. מאות מזה ערב עמי את וניצלו
 הי־ בדיוק שזאת הנשיא, אדוני לי, האמן

של הגדול מיפעל־התחייה מטרת גם תה
גו.

ה על הצכעת הנועז, במעשך
מיו מטרה סוף־סוף, להשיג, דרך
באו זו כדרך תמשיך אם זו. חלת

 גם כה ללכת נוכל אומץ־הלב, תו
אנו.

 אי־ שמישקע הנשיא, אדוני לי, רור ף*
שלו במשך שנוצר והאיבה, האימון

בן־יום. ייעלם לא דורות, שה
ל המצרי העם מן מצפה איני

 באי־חידוש תיקוותך את תלית וממילא —
מצדכם. או מצדנו המלחמה

למסקנה, הגענו ואני ממשלתי
אנח חייכים זה נועז מעשה על כי
משלנו. נועז כמעשה להשיב נו

 להד־ עלי אי־הבנה, כל למנוע די ן*
חול מתוך פועלים אנו אין כי גייש

שה.
להיפך.

 מבחינה חזקה ישראל היתד. לא מעולם
כ שהיא כפי ומדינית, כלכלית צבאית,

יום.
צב פעולה שום מפני חוששים אנו אין
 המצרי, לצבא הראוי הכבוד כל עם אית.

 עליונות כיום לנו יש כי להכחיש אין
 משוחררים אנו רב. זמן שתישמר צבאית,

 המועמדים שני זר. פוליטי לחץ מכל גם
 לנו הבטיחו ארצות־הברית נשיא לכהונת

תמיכתם. את
ב כטוחים בהיותנו גם אולם
 ליהירות. נתפס לכנו אין עצמנו,
לש תחליף אין כי אנחנו יודעים

 ולהסתכן להעז מוכנים אנו לום.
 אתה שגם תיקווה מתוך למענו,

לכך. מוכן

 אדוני אמרת, האחרונים נאומיך ך!
 במשא־ לפתוח מסרב אתה כי הנשיא, ■6

 ב־ רואה שאתה מפני עימנו, י-שיד ומתן
ו״בניעה״. ״השפלה״ כזה משא־ומתן

 אלה. בהגדרות צודק שאתה סבורה איני
 את ליישב יותר טובה דרך אין לדעתנו,
 משא- רק כי ספק לנו אין בינינו. הסיכסוך

 ההדדי, האימון את ליצור יכול כזה ומתן
 ההחלטות את לבצע נוכל לא שבלעדיו
הדרושות. הגדולות
לה מאשר יותר, גדול ככוד אין

השלום. את ביא
ומכיוון עמדתך, שזוהי מכיוון אולם

שתי הנשיא, אדוני ממך, מצפה איני
 שתשמע מבלי עימנו למשא־ומתן כנס

כוו של ומחייבת מוסמכת הצהרה מפינו
נותינו.
 ״כלי כמשא־ומתן דגלנו כי אף

 לנו כרור היה מוקדמים״, תנאים
תע לצורכי סיסמה שזוהי תמיד
מולה.

 אמיתי, משא־ומתן לכם להציע בבואנו
 הקיים הסיכסוך של בייחודו מכירים אנו

 אחרת מלחמה לשום דומה שאינו בינינו,
ההיס בהתנגשות שמקורו מכיוון בעולם,
גדולות. תנועות־שיחרור שתי בין טורית

 שני את מחייב זה מיוחד מצב
כוונו על מראש להודיע הצדדים

העקרוניות. תיהם
 חד־משמעית להצהרה ממך מצפים אנו

ה ישראל במדינת להכיר היא שכוונתך
 במיש־ וקבועה חוקית כחברה ריבונית,

 שלום ולכונן המרחב, של העמים פחת
ערב. עמי כל ובין בינה

 חד-משכד להצהרה מאיתנו מצפה אתה
 השטחים לגבי כוונותינו את שתגלה עית

ש במלחמה בידינו נפלו אשר הערביים,
בה. רצינו לא

 ראש, בכובד הדברים את ששקלנו אחרי
 יהיה שיושג הסכם כל כי הכרה ומתוך

ב והעם הכנסת של מראש אישור טעון
 להצהיר ממשלתי אותי הסמיכה ישראל,

הבאה: ההצהרה את
 ולסיפוח לכיבוש פנינו אין )1(

לידי שנפלו השטהים כל שטחים.
 במילחמת- ניצחוננו כעיקכות נו,

 כפיקדון על־ידינו מוחזקים מגן,
השלום. למען קדוש

מוכ אנו השלום, ל כ תמורת
השטחים. ל כ את להחזיר נים

הח של והעיתוי המידה (צ)
כן,זה אם תלוי, אלה שטחים זרת

הלאומ ברגשות להתחשב אני גם חייבת
 של ובטנסיסיה קיצוני, מיעוט של ניים

 אמצעי בכל להשתמש המוכנה אופוזיציה
הממשלה. את לנגח כדי

 בקווים להבהיר ממך מבקשת אני לפיכך
הו כלליים ה העם לבעיית הפיתרון מ

לך. הנראה פלסטיני,
 מדינה להקמת היא כוונתך אם

 וברצו■ המערבית בגדה פלסטינית
 הסופיים לגבולות מחוץ עת-עזה,

נת לא כוודאי מדינת־ישראל, שד
 לחיסולה היא כוונתך אם לכך. נגד

 הפליטים, של הטרגדיה שד הסופי
חפץ. כלב ידינו את לכך ניתן

 סבלותיו את יודע כמונו מי הכל, אחרי
פליטי של וייסוריו

קשישה, אשד. אני הנשיא, דוני
 יותר לוהטת מישאלה בלבי ואין

 כדי כהונתי ימי שארית את לנצל מזו:
לדורות. שיעמוד שלום־אמת, להשיג
 וב־ תעמולה, של בטכסיסים נפשי קצה

מלים. של עקדות התנצחויות
 היום דך מציעה שאני ההצעה

 ועזה — חדש דף לפתוח יכולה
האחרו צעדיך שתענה. תיקוותי

 וגדולת גדולתך את שהוכיחו נים,
 האמונה את כי נוטעים עמך, כני

תיקוות־שווא. זו שאין
 בוטחים אנו העבר. בפצעי •נחטט אל־נא

 בצידקת־ בוטחים שאתם כשם בצידקתנו,
ה את לפסוק להיסטוריון נשאיר־נא כם.
צדקו. עמינו ששני ימצא ואולי — דין

 זרים שחיילים רוצה שאינך אמרת
 אמרנו אנחנו הערבים. מלחמת את יילחמו
 אנו במלחמה רבות. פעמים דומים דברים

לבדנו. זה, מוי׳ זד. עומדים
 כי הנשיא, אדוני משוכנעת, אני

לה אנחנו חייבים השלום את גם
מול זה עומדים כשאנו לכדנו, שיג


