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 משרתת היא מצריים. של לבידודה רק
 השלום סיכויי את והורסת ישראל את

הערבים.״ ולכל הישראלים לכל
 את בשעתו שהביע גילה הוא

 בעיתונות ליוזמת־סאדאת התנגדותו
 הגיש הכללי ושהתובע הכווייתית,

 הובאה לא התביעה כך. על תביעה נגדו
למישפט.
 מתנגדי ״אכן, חמרוש: הוסיף

 לשלום הביאה לא היא צדקו. היוזמה
 שברה לא גם היא וישראל. הערבים בין
 ממשלת״ישראל העוענות. מחסום את
 כה מעשים מעולם ביצעה לא

 •מאז דווקא שביצעה כפי תוקפניים
 את נשכח אל הסכם־השלום. חתימת

 את לספח ״ הישראלית ההחלטה
 ואת לחולדירושלים) ירושלים(הכוונה

 התנחלויות 103 של הקמתם את הגולן;
 ולבסוף העיראקי; הכור הפצצת בגדה;
 את לחסל והנסיון לבנון כיבוש

 והלבנונית הפלסטינית ההתנגדות
מיפלצתיים. במעשי־טבח

 אנחנו הרי השלום? ״היכן
 בפתח כמעט כבר נמצאים

 היוזמה. מאז השביעית השנה
 אומתנו מבני הרוגים כמה

 נישמתם את נפחו הערבית
 כובלים איך השלום? אחרי

 הערבי העולם מפילוג אנחנו
השלום?״ מאז ומכיתתיות,

 על לעג של קיתון שפך חמרוש
 באפריל סאדאת שערך מישאל־העם

 עם הסכם־השלום לאישור 1979
 מצרים 5000 רק באמת ״האם ישראל.
 שהתברר כפי לשלום, התנגדו

 צורך היה מדוע כן, אם במישאל?
 של הקמתה לאיסור מיוחד חוק לחוקק

להסכם?" המתנגדת מיפלגה
 עמדת על דעתך ״מה חמרוש: סיכם

 שהתנסה אחרי כיום, המצרי העם
 הלכה ממשלת־ישראל של במעשיה
 מריע עדיין המצרי העם האם למעשה?
 בתעמולה מלווה שהיתה ליוזמה,

 מתברר כמותה? ידעה לא שההיסטוריה
הבעייה!" את פתרה שלא כיום

,אבנו״ אוו■ ..אותו
 ישראלים עם לפגישותיו שר
£כתב  אחרי עקבת לא ״האם חמרוש: \

 על סאדאת בימי שפירסמתי המאמרים
 בהתאם ישראלים, כמה עם מגעיי

 עבד־ על־ידי עלי שהוטלה למשימה
של סיפורו הכותרת תחת אל־נאצר,

 )1973(בוועידת־זינבה ואבנרי למטה) חמרוש(מימין
ו לא אילו ועם מותר'לדבר ישראלים אילו -עם

 שני לפי הסתדר במצריים העימות
 חסידי ועימו רמדאן, מנוגדים. קווים

 מילחמת־ כי טוענים אל־סאדאת,
 ביזב־ היא חמור. מישגה היתה ההתשה

 מצריים של הצבאיים משאביה את זה
 מילחמת־ את ועיכבה תכלית, ללא

 סאדאת ניצח שעליה השיחרור,
.1973ב״

 של חסידיו שאר כמו חמרוש, ואילו
 ההיפך: את טוענים עבד־אל־נאצר,

הכר הכנה היתה שמילחמת־ההתשה
 שבה למילחמת־יום־הכיפורים, חית

 והוחלשה המצרי הצבא התחשל
ישראל.

ד עכשיו השלום ,היכן

 לעצמה אימצה לא מיפלגת־העבודה
 וצודק כולל שלום של מדיניות מעולם

והישראלים.״ הערבים לכל
 של בצורה באה רמדאן של תשובתו

 הערבים את האשים הוא התקפת־נגד.
 הביאה לא אל־סאדאת שיוזמת בכך

 כשם הכבושות, האדמות כל לשיחרור
 ״דחיית סיני. לשיחרור שהביאה

 אש״ף על־ידי סאדאת של היוזמה
 ההתנחלויות מיספר לגידול הביאה
ו!״03ל* בגדה

 הישראלים: עם המגעים ולגבי
 גולדמן עם מגעיו על מדבר ״חמרוש

 עם מגעיו על לא אך ),1969(ב״
 ,1972ו־ 1971 י בשנים הישראלים

 שיודה תחת סאדאת. בתקופת
 מגן שאני אלה, במגעים באומץ־לב

 מתוך בהם שפעל מי את ומכבד עליהם
 את מנער חמרוש לאומיים, מניעים

בהם! להיזכר רוצה ואינו מהם חוצנו
 הישראלים עם מגעים ״האם

 אופי בעלי הם 1972ו־ 1971ב־
 יש האם שלי? המגעים מן שונה
 תנו- מטרות בין שלילי הבדל

אב אורי בהנהגת עת־השלום
 ובין 1972ו־ 1971 בשנים ניי

שאותו תנועת־השלום מטרות

 ב׳ בראשה עמד אבנרי אורי
1981?

חמרה! של מגעיו כי לזכור רק ״יש
 הענ כאשר ,1967 מילחמת אחרי היו

 של! המגעים ואילו נקמה, תבע המצרי
 הכיפורינ יום־ מילחמת אחרי נערכו
 להמרת! ועוד; חציית־התעלה. וקרב
 עי הישראלי, הימין עם לשוחח מותר

 לשוחו אסור לאחרים ואילו עדותו, פי
הישראלי?״ המרכז עם אפילו

נאצר שר באישורו
 כשלעצמו המעניין וויכוח, ך*

 בו עד שהיו עובדות, כמה |מוכיח 1
בישראל. במחלוקת שנויות

 הסו המגעים כי מגלה הוא
 נת| אבנרי, אורי שניהלו דיים

 ואחריט גולדמן נחום ילין־מור,
 משנה מצריים אישים עם

 ש? באישורו היו והלאה, 1967
 שהינחד עבד-אל-נאצר, גמאל

המצריים. השליחים את
 אנשי רק כללו לא אלה שליחים

 חמרוש אחמד כמו מובהקים, שמאל
 שנמ מוחיי־אל־דין, חאלד מכן ולאחר

 ש? המקורית הקבוצה עם הוא גם נה
 מחוללי־המהפכה החופשיים הקצינים

 אבנר מובהקים. אנשי־מימסד גם אלא
 תחסי עם סודי במגע 1967ב־ עוד פתח

 במישרד־החר מאוד בכיר פקיד בשיר,
 כיועצו מכן לאחר שכיהן המצרי,
 והמכה אל־סאדאת אנוור של הקרוב

 (ראר בקנדה מצריים כשגריר כיום
 גג כי ברור ).4 בעמוד העורך איגרת

 עבד של ביוזמתו התנהל זה מגע
אל־נאצר.
 ״האג חמרוש: כתב הוויכוח בשיא

 מצר מנהיג מפי אחת הצהרה היתה
 ישראל את לחסל שדרשה 1967 אחרי
 שי ההחלטה קבלת אין האם

 מצריים (על־ידי 242 מועצת־הביטחון
 כ? ואחריה שמצויים, לכך הוכחה

 ההחלטו את קיבלו מדינות־ערב,
 כמדינו ישראל בהימצאות ומכירים
במרחב?"

 כ׳ כי בפירוש ציין חמרוש
 עג הסודיים מגעי־השלום

 באו והאחרים אבנרי ,גולדמן,
 נועדו וכי השלום, השגת למען

 היש כוחות־השלום את לעודד
 ממשלת על ללחוץ ראליים
 כולל לשלום בכיוון ישראל
 ש׳ טענתם את מאשר הדבר

 שהושמצו האלה, הישראליים
 מיל לפני מאיר, גולדה בימי
 ככוגדיב יום־הכיפורים, חמת

כנאיביים. או
 גג ספק; כל אין הוויכוח לאור

 גמא? היה מילחמת״ההתשה בשיא
 ישר עם לשלום מוכן עבד־אל־נאצר

 מוב היה אל־סאדאת שאנוור כפי אל,
.1970 בסוף לשילטון עלייתו מאז לו

 ע? יום־הכיפורים, מילחמת
 הישראליים הרוגיה אלפיים

 שמעד אילו נמנעת, היתה
 המעטים, של לקולם ישראל

הראשו הגשרים את אז שבנו
מצריים. עם נים

 כמובן, מסתתר, זה עימות אחרי **
ת מו יוזמת על הקרב האמיתי; ^/העי

רמדאן היסטוריון
״שיתבייש!־

 ישראל, עם והסכם־השלום אל־סאדאת
 ואנשי־ עבד־אל״נאצר חסידי אשר

וכל. מכל אותם שוללים השמאל
 התנגד לא חמרוש כי טען רמדאן

 ואילו נגדה. יצא ולא ליוזמה תחילה
 כי חמרוש הזכיר הנזעמת בתשובתו

 שנאסר המיצריים העיתונאים עם נמנה
 לכתוב השילטונות על־ידי אז עליהם

 שנמשך איסור — בעיתוני־מיצריים
 של מתנגדיה בין הייתי ״אני .1980 עד

 שהיא בטוח הייתי אל־סאדאת. יוזמת
אם כי וצודק, כולל לשלום תוביל לא

 שאתה לרמוז מעז אתה איך גולדמן!
בדרכי? הולך

 אינה דרכך רמדאן, ד״ר ״לא,
 שני בין גדול הבדל יש דרכי.
 עלי הטיל כאשד המגעים. סוגי

המ את עבד־אל־נאצר גמאל
 את לעודד הכוונה היתה שימה,

 שביקשו הישראליים הכוחות
 הערביות האדמות מן לסגת

שלום. תמורת
 מילחמת־ההתשה. שיא היה ״זה
 לקומוניסטים הוגבלו לא מגעיי

 כי לתאר, מנסה שאתה כפי ישראליים,
 השמאל מקצה אנשים עם נפגשתי אם

 נחום ועד מרק״וז הימין. קצה ועד
 הרחבה החזית היתה זו גולדמן.

 מאיר, גולדה ממשלת נגד שהפגינה
 — למיטבח ,גולדה קוראת כשהיא
לקאהיה׳ גולדמן

 תומכי־ הישראלים עם ״הקשר
 נגר מאבק בשעתו, היה, השלום

 לעצמה שאימצה הישראלית, הממשלה
 מילחמת־התפשטות. של מדיניות

ה הקשרים ואילו ת א  בהם, הודית ש
 התומכים יסודות עם מתקיימים אינם

 קשרים מקיים שאתה הודית בשלום.
והרי מיפלגת־העבודה. חברי עם

ב״אוקטובד׳ בכתבה ואבנרי למעלה) מימין חמרוש(ראשון
השלום? מאז נישמתם את נפחו אומתנו מבני הרוגים כמה


