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אדנ0ו .8 היו"ר

חוזה לגבי הטקסט הרי הדברים, אח רואה שאני כ9י יייז* ט* חחוז שד
טרט אולי גמור, הוא >11רי0 ישראל כשלעצמו ולשלוט

ישיאלם1רים. השלום חוזה על מדבר אני .13* ^inn nj'1118 ,bwi טה לגיחוז
סרוגה טינה שישראל נקודות שתי ישנן שבו התוכן מבחינת
לגבי בח"רה הקשורה  השנית ''נוסיגג''} בשם הירועה  הא"ח אותן. לשנות רוגה והיתול מתן

עזת. של עתידה
מעיף  האחת ו סחן סרוגה אינה שמגרים נקודות .ל* י*נז . 
שישנם אחרים חוזים לביז ישראלימגרי שלום חוזה בין קונטליקט של בסקרה העדיפות לגבי 6
מדובר. במה יודעים שחברים בהנחה בקגיה, הרבדים אח אומר אני אחרות. סדינות עם למגרים

שנים ל25 קיים זה שהסכם וייאסר רו1ה היתח מגדיט שבה אחרת, בטיסקה  שניה נקודה
שחי*. כל זמן הגבלת כולל אינו מנוסח שהוא כטי הסעיף שנים. 25 לאחר יטוג ותוקפו

בטריאסבל. בטקסט, מקבל אינה שמ1דים סעיטים שני חם אלה
כ** בשלבים. ישראל נסיגת או החקדסות על שידובר רו1ה מודים הגבאי באנקס םהאנקסים, בא"ד

אלעריש m למסור עלינו הרי סגרים רונה שהיתח כטי אל>עריש. לקו יהיה הראשון ח*לב
הראשון. השלב של החודשים תשעת מתוף חודשים, *לשה תוך לאלעריש ססואז שמוביל וסםדדון
חחיסת מיום חודשים 9 חון א' שלב שלבים: בשני חי*שה הישראלית שהנסיגה כחוב ע1מו בטקסט

ההסכם. אישרור לאחר קינים משלש יאוחר לא ב' שלב השלום. חוזה
השלב לגבי לטחות מישנה, בשלבי רונה היתה ס1רים
לידי בא הדבר ב8רט שני. כשלב נם מישנה קילבי בסירוס רו*ה שהיתה חו'זב אני הראשון.
הדגש בעיקר מישנה. לשלבי יטוגלו החודשים שתשעת הראשון, חשלב לגבי מבחינתה ביסוי

חוט כ>ונולוגיח, מבחינה הראשון חשלב אח בו רואה שהיא אחד שלב לגבי הוא ס1ייס מבחינה
הנסיגה. תהילת לאהד חודשים שלשה1ורבעח בסשך *לעריש אח תקבל *בו הקילב

השלום, בהסכם מוזכרים בחלקם אחרים, נושאים י*נס
אינם כולם אבל ריעות, חילוקי יש בהס שנס אליהם, אגיע ואני מוזכרים אינם בחלקם

כשלעגסן. אותנו שםענינות שאלות יש הברית. *1ות לבין בינינו אלא מ1ריס לבין גיניני
ח0ש כולל שאמרתי, כטי עגסו, חסקסס אחרות, במלים
בהסכם ולדון להסשין פסכימה אמנם שהיא אמרה ישראל העלו. יחד ח1דדי0 ששני נקודות

סגרים ב*לה גקודוח שלש עליה. מקובלות אינן האלה הנקודות ש"חי קובעת היא אבל גולו,
באנקס. סה^ ואחת בסקסט מהן שתים כנ"ל, 1ייגח

הבריח לארנוח אין כזה! הוא האלה הנקודות לגבי המגב
יתעקש חגדדיס משני אחד או יתעקשו, תגדדים שני ואם עליון. שו*ס אינה היא טסיקה, זכות

להטעיל מנסח היא אבל זאת. תע'זה הבריח ארגוח  מחדש תידונה האלה שהגקודוח כך על
התביעות את מתגדרים אחד לכל מסבירה היא כאשר  לחגה אוסר אינני  חשטעתח מלוא .ת
בחשבון להביא היא בסו"מ לחחקדם היחידה הדיר אופרת! הבריח ארגוח האחר. לגד שישנן

יוגה חיה מה"ידים אחד שכל נקודות וישנן במלואו סיטוקו על בא אחד כל לא כזה שבהסכם
האסרי'אים אנחנו טיטול, של חודשים וכך כך לאחר לכן ניתן. לא אבל אחרת, שייקבעו

ארגוח מחדש. האלה הנושאים ווחיחת על להתעקש ולא חיום, לסדר ולעבור לבלוע לכם מגיעים
האלח. הנושאים אח לטחוח כדאי שלא מסבירה היא אבל לטתוח, ניתן שלא אומדת אינה תבריח

עזהו וענין ה"נוטינג"  בגו הקשורים הנושאים לגבי
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בג>ל לא לנםיי, /rr/nr סיבה בגלל להאיר, רו1ה שאני נקויות קחי ישנן חנוםיגג בעגין
.39a r?>1j בתור אלא הפריאמבל, באותו שכתוב 8ה של חאחר או הפוליטי 1k המשסטי חסילון
שכתוב מקיום אינה כלומר,"טענתנו ראשונה. ממדרגה למשבר cixon oy 1*ory uyxn t1DX9
דיויד קם* על שמושחיק שענה בחור אלא דורשים, unj* אשר אח דורשים אנחנו לכן נושיננ,

חמינחלית האדסיניסטי1יח בהגשמה מקבילה התקדמות לראיה רוגים לגוםח."הסגרים וםענח
ראשונים חודשים לתשעה וב6רמ הישראלית לנסיגה מקבילה שתהיה עזה וחבל ושומרון ביחויה

כחוב שהנח זח יסוד על שלהס חזו התביעה אח ססםיכיס אינם הם הישראלית. הנסיגה של
שלהס חי0ודית השענת אחי. לג0יי יס1ד על הזאת השענה אח טוענים אלא נוטיננ, ב*סריאמבל
מורים בין נ>יד הסכם לעשות סוכנים איננו ואוסרים, חוזיים ואנחנו אסרנו אנחנו ווו היא

חטלשחינאי. בנושא 0} מקבילה התקדמות ל0חוח או ■חרון לידי שתבוא מבלי לישראל,
איזה על מסתמכת אינה הם1רי0 של חזו והטענה
ייויד בקמס שכתוב מה על כך כל לא נם בנוסינג, כחוב לא או שכתוב 8ח על או ליגלי טיעון
שאנחנו אחרוו, יכולים איננו כר כדי עד אומרנםו הס מסוימים ברסזיס דבי. של לגוםו .לא
שלהגשמח אומרים אתם חאושוגוםיח. קודם שתוגשם עד םם1רים, נסינתכם עם לחכות מוכנים

איחכם נחתום האלה. החודשים מתשעת נשכח אז  שנת או חודשים וכר כך לכם דרושים האוטונומיה
סגרים, אדמת על שתשבו סעדיסים אנחנו אבל איחכם, שלום כהסכם מחויבים נחיה לזלוס, הסכם
נסוגים שאתם ל1ני הגבאי חםיםשל ביטול לשלב שתגיעו ובלבד בשארם ותשבו הנםש את תחזיקו
אדמתנו אח שהנח כסעניח, ע1סגו אל נבוא שלא כדי או בטענות, אלינו יבואו שלא כדי מסיני.

בכלל. תורם יניע א1 יורעים איננו בתור. שניים עומדים והאחרים גושחררים אנחנו

האוטונומיה בנושא וםסורם. עשוי מנדים עם החוזה
אח אומר אני האוטונומית. במהות שהוא כל דיון היה לא יוד. יזל בקו1ו לדון התחלנו לא
השולחן, על המרכזי הנושא כרגע הוא ם0ק ללא הזח הנושא חגוסיגג* למשקל אגב כהערת הדבר
 הכתוב של ב0ש*?וחו הקסנוח, באותיות הסחענינים לאלה בסייאמבל. שכתוב מה עם קשר ללא

שמתםלםלים. כוי וםתםל*ל9ם שטוענים מה שטוענים חמשסשנים כל בין ראשי את מלה*כנ0 קטונתי
של ל0שקלם ביחס דעתם את בכתב לי שיתנו זמיר ומםיו8' רוזן ממאיר ביק, מסרוט' ביקשתי

עזת, לגבי רק דעת חוות קיבלתי סזסיר עזה. לגבי וגס הנוסיגג לגבי גם האלה, הדברים שגי
לא ב"נוסינג". לעסוק חדלו כאשר הממשלה בדיוני תשתתף הוא הגושינ*. לגבי ביקרתי לא כי

ביק שםםיוו' בשעה אוחו. ביקשתי שלא משום אלא הגושינג, לגבי להשיב סיב שהוא משום
0**עות* *שקל שום נותנים אינם שלושתם הדברים. שני לגבי עמדתם את ביקשתי רוזן ומד"ר

השונות. חורסיוח לגבי אחךח> 1* כר כחוב שיהיה לכן טשססי

משקל שום סקניס אינם וברק יוזן עזת לגבי
םקבולת 'זישיאל בכר שמתחילה פיסקה לה שקודמת לאתר לא. או ישנה אס הנוסינג, של ח8יסקח לעגם

חברי שורות* כמה עוד ישנן אס משנה זח אאן ייויד, בקס1 שהוסכם מה אח להגזים ע*מח על
בושיננטון. המשלחת יוזמת ללא האסייקאית, חמשלחסח של הטקס© אה קיבלו הממשלה

ושל יוזן ודיי ביק םרו^* של הדעת חוות יאח )
( בנס8ח זםיר סרו!* של הדעת חוות

עימן, לחשליס רונה אינה שישראל הנקויות שתי אלת
תר1ה שלא יתכן עיסן. להשלים רומנה אינה שעה לסי מקום מכל עיסן, שלמת אינה שהממשלה
גם עימם שיגייו נושאים ל*חוח כדאי שלא אומרים, שהאמריקאים מה למרות עיסן, ללושלים

הנושאים אח ל0חוח לא החליטה שהממשלה לומר יכול אינני לנו. נוחים שאינם נושאים םתיחת
האלה.

אנחנו אי8ח הועדה חברי אח לעדכן יו1ח אני
שםצוינות מצריות ושתים ישראליות שחים נקודות, ל4 טיט גמור, כולו הטקסט כיום! נמונאים
תובעים האמריקאים אותן. יעלו חנדדים אם בטחון איז בגללן? התעכבו לא אבל שאלת, בסימן

חשלבים. שאלת אח מעלים המגייס אותן. להעלות שלא בתוקף

rm ?■■■, :/*2 י,י0ל
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מיוחדת. שאלה מעלה אינה סהנססחיס אהד באף ישראל
לנססח א9נייקס יש ואחרכן צבאי אחד נספח מדיני, אחד נס8ח fo*n9o3 שלשה למעשה ישנם
לגססח נבאי גססח מעין זהו הגבאי. לנססח שקשורים טכנייס מדברים סטסוח, שמורכב הגבאי
במידה עזבנו, כאשד עבודתם בעגם שהיו אחרים קטנים ודברים מסות לשירסוט ■י* הגבאי.
ישראל בין שלום לחוזה טקסט עריכת או שלוס חוזה לכריתת גיירה מבחינת נוגע .הרבי
על ולוותר לבלוע גם אהד, כל , מוכנים יהיו שהגייים בתנאי גמור* הדבר  לס1די0

ההסכם חתימת את שתעכבנה נו00וח שאלות תתעוררנה לא אם גט קידם), שמניתי אלה ערעוייו(
כאלה. שאלות נס ישנן ואב? כולו.

מהן האחת ■הורות. מהן הלק רובן. אח ל8נוח יו*ה אני
השלמת לאהד ימים חודש חון בישראל, מ1רי ושגריר במגרים ישראלי שגריר שגריר, מינוי שאלת

סאדאח מהנשיא מכתב שקיבל מודיע הוא שבו קיסר, מהנשיא מכתב ישגו כן על הדישון. השלב
התקנות במסגרת המגיי, השגריר יישלח הראשון השלב השלמת לייהד ימים חודש שתוך האומר

הושג. ושגריר שגייר בדרגת שגייר חגדדיט, בין נורמליים יחסים

הראשון? השלב סח סח

1u*03n t זה הוא בטקסס שכתוב מה חודשים. תשעה
ב* ושלב הודשיס השעה תוך א' שלב שלבים, בשני 7tvy*n

ורהטטיג4 ך,

ו ין די מ. rtff'r שר
. w 

השגרירים חחלווח השלום. חוזה סאישיוי מנינם תחילת השלבים ושני שגיס. משלש יאוחר k<
אלערי*, מ1ה8ד ראס לקו תגיע ישראל שבו הראשון השלב סיום לאחר ימים חודש חון לבוא גריכה

ההוזה. סאישרוי חודשים תשעה "י* *לי ייזטז ומשל

היח0י* על רק לא חל הוא הודשיס תשעה של הזח הסועד
הנושאים בין חקיניס". יתסיס "התקנת שנקראה דבייס שי שלמה בקבוגה אלא חדיסלוססיים

להחליש שאסשי כאלה יש סיומם. על ולא תחילתם מועד על רק להחליט שאנשי כאלה ישנם האלה
גמיש. יותר ווחילתם סועד שגס כאלה ויש ביצועס על מיד

חתימת עם בבד נד ממש שבאה הראשונה לה לועו באשר
סואץ. בתעלת שיש והיא בלבי אחת היא  החוזה

בלבי, נייר 8י0ת הוא חשלום שהוזח לי8י יוגל שיו*ה 8י
לסי המלח8ח. סגב לסיוס הגידים שגי אח המחייב חוזה חתימת זו ו לו8י יוכל שיו1ה סי

להתחייב רוגיס אינם הם מסיני, ליגיאתנו עי שנים שלש תימשכנה ועור היות המ1רים, טענת
וזח אלעייש  סוחטי יאס לקו לכשנגיע הראשון, השלב לאחר מיד. האחרים הדברים אח לעשות

יכול חלקן הנויסליז1ייו. של הנקויוח רוב לבוא גריכוח  הוישיס תשעה לאחר להיות גייר
הדבר אבל מיי, המשסמייס חגעיימ אח להכין *ריכי0 הערבי. החרס ביטול כגון מיי, לבוא
אוחס. לגסל שאסשר חוקים שהם כאלה אחדים דברים עוד אולי יש הודשיס. תשעה כהוס יתבגע

על חסו"מ כסו תחילתם, על רק להחליט שאסשר יברים יש
*ל* מתברר ואחרכף סו"מ לנהל יכולים להסכס. שיגיעו כחוב לא סקוס בשוס כלכלי. הסכם

יארך. זה זמן כסה לומר אסשר אי המכס. שאין או הסכם שיש או משהוויס,
*ייכי0 לנשום. זמן לג תנו אוסרים! אחרים ביברים

סרוזיוי תנועה, הוסש חיבות, יחסי כגון , ל0*דיס ישראל בין יחסים של לגורמליז1יה להיכנס
סועד אין אבל למו"ס, ייכנסו א' שלב מגמר שגה ח1י שחון נאמר אלה על  ועור אוייי

הסכס על הבריח אי1וח לבין בינינו טו"מ מתנחל כאשר מו"מ, לסיוס סועד שאין כמו לסיומם.
פסוי*. אוייי

להילוסי בטיוטות נחתמו, שלא מכתבים בהילוסי אלה כל
מכתבי0.

מאי, מורכבת שאלה שהיא האו"ס, כוחות שאלת אהיה שאלה
מכתב יש לרעתי, שט. כיתותיו הימ1אוח את לחיש ייגה לא חאו''ם אם יהיה מה בנושא בעיקר

0
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לכך לדאוג מבמיח חוא י1א, ל* דגר mw במחיח t האוסר א*ינו, קימר מהנשיא הדעת אח מניח
למלא* היו 1ריכים חאו"ס .כוחות התפקידים אותם את שימלא בינלאומי כוח kxd".

בקשי היא חאחח אמריקאיות. החחיבויוח עוד יש
אח מגיח הו* חברית פאר1ות לנו שיש הסכחב זו סבחיגח הזעומה. שדוח הקמח השלמת של לסועד

.דיו שגי על אמריקאית התחיבות יש המכני. החלק על אלא הכס8י, הסיוע על מדבר אינני הרעןן.
00*Jr fttv בסיד בהקמתם לסייע צריכת חברית שאר1וח החעונח

שדוח. שלשה על *arin אינסו .0 חיו"ר

דיין! .8 החוז םשר ו פחי שנים. על דובר ש*שח, על דובר לא וע0 אן*

וח0  האמריקאים ע0 דובי המויס *ל הרא*ון
אית0. במקום inni |1*xy oipos tn* tns17n miw *>w להק8ת פחחייביס *ח0  הבטיחו

*ל*ה הקמת מתכננים שאנחנו אמר הבמחון 9ר סגן
גדול. ואחד קמגי0 9נים *דוח,

ז?ויה18י1ו

ארנסו *8 עםתיו"ר שיחה קיים הוא הבסהון 0ר דברי 1י על
מערכת של והמסקנה הזח, בנו*א אויר חיל ממקד

ואיחמ לע1יון חחלי0יים חעווה שדות לשני סקוסוח שני בנגב לאחר **!wief ניתן שלא היא הבטחון
התחליף. את לקבל גדול ואחד ma ק8ני0 שדות שני באנ>עוח ניחן

לחיות יכול האמריקאית* החתחיבוח על מדבר אני דייזו ס* החוץ שר
תשקיעו השקעה אותה אח לאמריקאים! שיאמרו

על מדבר האמריקאית ההחחיבות לגבי  חבמחון שר בהשתתפות  חסכחב יודע* אינני שדוח9 בשלשה
שדוח* שני

האינסורפ1יח. כל את תדע שאחוז ז מעוני אני

חי* אם האיננורם1יח כל אח יודע אני תודה,

ארנסו מ* היו"ר

//"r .0 nnn
ay. f* חית לא לך* שממר למי תאמר תואמת, אינה

יגואו שהישראלים להיות יכול חעווה. שדוח שלשה להקסח חחחיבוחם בדבר אנ^יקאי snaa mv
יויע, אינני שדוח* לשלשה לחלק מבקשים אנחנו הםכוס אותו את ו ויאמרו לאמריקאים הימים באחד

בזה* בקיא אינני

ברל9ו ח.

דייז< ט* החוז שר

שדוח, שני על מדברים אכן שהאמריקאים אמר הוא
שדוח. שלשח על מדבי 1ה"ל אבל

מיני נינוי חקו*ח אותה של השנים שלש תקו8ח לגבי
כאחת, וישראל סגרים בקשת דונז*דיח, בקשה יש

מבוצעים הדברים אס ליאות כדי לשבועיים, אחת חקו1ה באוחח אויר 1ילוסי תקייס הגיית שארנות
וחמורים השנים שחי לאחי לןלם להמשיך מוכנים חיו האמריקאים לכך* נאותו האמריקאים כהלכה.

זאת* יעשו לא הם  האמריקאים אמרו  מוכנים אינם ה1דדיס שני אם מינו.
לאמריקאים מניית של חשובים, 8חוח שהם דברים יש
כל כתובים שאינם סעימים שני של ■רשנוח של שאלה יש המשוחמח* בועדת דעות חילוקי של במקדח

האמריקאים* ידי על הדרשנות אח לקבל הסכימו חודרים ששני ההסכם, של גמקממ בבירור כך
 קרדינליות שאלות חן שבשבילנו שאלות שחי ישנן
האמריקאים סמק בלי אבל תמנרים, לבין בינינו היא חנ>ש שאלת חכסמי* הסיוע ושאלת חנסש שאלת
שלנו* מהםשאלוח מאד רחוקח העזיח אבל בח, ועוזרים בה שיעזרו אופריס ה0 בח. לעזור יכולים
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דיין .0

מודע* הור את להזמין טוני* אני  התענינו אס באיז, מודעי ווו בהעדרי. ג0 נמוך חסויט
הנ>מ. בענין לעוות מוכנים והאמריקאים המצרים מוז לדעת כדי

יומיי0 111 י01 ל8ני עד הכסוי! לסיוע ביחס
מאיתני לקבל א9ילו לנציגיהם תוראח לתת תסכימו ל" להקויג, א8ילו רצו לא האמריקאים

האחרונות בועות אולי זח. בענין לדיין להיכנס וכמה כסה אחת על זזו, געניז מפויס חוסר
להתחייב. מבלי לשמוע, מוכנים וה0 ■.nw כל תזוזה חלה

דיויד? בקמפ זה על דובי לא

חעווח. ודוח על דוגר זוכר, ואני כמה עד

ח1רבי7ו י.

דייןו ס. Tinn ור
אח להסביר יו1ה אני ועוד. וס נאמר אולי
ח0 זאת לומר מנסח טאחנו טיוחו וכאור  אוטריס אינ0 ה0 זח. בענין האמריקאית העמדה
אל אמרנו, לא ניכר,*'זאח כספי סיוע או כס8י בסיוע יוחחסו לא *ה0  תוקף בכל מכחיןיס
כל במוך עוזריס אנחנו מימול. ול קינרח יונה לנו t אוסיימ הס דבריסי. בסינו תוימו
אנהנ1 זה, בענין לו1> אין דיר לנו יו אבל בעתיד, ונעזור בעבר עזרנו ליוראל, חוניס
בגלל חיו0 בס^לוקח וחונוייס הדותחיס חנוואים אחד זה הקונגרס. דיר בזה למ8ל מוכרחים

.m*^a*1n nimns r*r< חחביעח ועקב הבריח, באר1ות חאינמל*יה
לתקציבים ח1עח לקונגרס מביאי0 on. .10V

בקונגרס* מ0תח אנשי כמה עם כך על ידבר והנויא 1יין גיוליס, חק!יבי0 הס ולדידם באלה,
אחדימ ימים  אוטייס הס*  לגו תנו בחן. ועמקו לחודו) ב7 ) בחירות חיו עכויו עד
ווי ול מקוירח רחיעח א*ל0 יו זמן, ול בעיח רק לא זו הזח. לענין להיכנס ונתחיל עד

ויהיח מוכרחיס "את0 הדברים. .jp art twp/r Vk t וחובעיפ סייע1י0 מבקויס, חס הדברימ.
תחימת לערב הגענו לא עוד חדרך, בתחילת נםואיס אתם כאור עכויו אבל כ0>?י, בסיס גס לכם
יזגחנו  כסף נותנימ אחס ותאמרו! האמריקאי ל1יבור misn V* t לכם מגיעיס אנחנו ח0כ0,
לחתימת תגיעו וכאור להיוח יכול ולוס". עוויס איונו  כסף e נוחנ אינכם ולום, עוויס
זח את תציגו אל אבל לחחומ, יכולים אינכם כסף העדר ובגלל החלימו מגרים, אס ולום הסכם
01*1 ליוראל בסיוע רע כן כל רקורד לגו אין לכס, ונעזור לכס עזרנו אחד. מרכיב בתור

נעזור. לא ומא לחווד *ריכי0
כותבימ חס התעוסח לודות ונוגע במכתב

כסת. כותבים אינם חם כסלי, סייע על בפנורו

ודוח בענין הממולח ראו אל םהנויא מכתב יו
יזחיחסות יו אחרון! קוע יונו בעיקר. חתעומח

רוזן! ד"ר

ם*ומ) ) אחרים. סיוע מקורות ול לאמורות

( הממולח ראן אל קימר חנויא מכתב ראה )

קיבלו הס חס>יחי בסו"ס סקומ, מכל
הכ80יס על ולנו התזכיר את ולנו האו1ר

דייןו מ. חח^ ור

אומרים! תם קונקרמי* לדיון להיכנס מוכנים אינם זח בולב ס*ידס חס לחמ. נזקקים ואנחנו
ללוח אור הקוגרגס. עם כך על לדבר 1ייכים אנחנו חדלת, את כנועלים דברינו את תמרוו אל
ונגיע המצרים לבין ביניכם ולוס הסכם *ו אם נראה הולום, ה0כ0 ע0 נתקדם בואו  הזמנים
הסיוע או הנ0ס ןענין להיוון יכול והמיוע. הנ01 ול הניואימ לוני באור זה חזה. לגווא

המוותף. major המכתב  המרכזי תנווא כרגע מרכזיות. לבעיות ייחוכו

לענין 8רמ תראווןו החלק אח לסכם רוצה אני



יסחלשכ הפרוטוקול
דמיםיו !$ םתין

/עיתק סודי ה^.זו\6?בטחיז ועית
דיין מ*

ב) ביניהם ממוינים שהצדדים הסעי8ים על עצמו eopen 4* t הדברים שאי בכל הרי והסיוע, הנמט
לבין בינינו המכתבים וחילופי הצבאי לנס8ח והאסנדיקס הצבאי הנססח ג) המדיני *הגססח

חטיםול* בווחילח והסיוע הנווט ענין וםסוכ0> עיור זה כל < האמריקאים

ענין הדבייסו נסוגים כרגע שעליו חמרכזי הנושא
יודע אינני כך, על תעמוד מידה באיזה יודע אינני  תובעת מצרים הנושא? מוז המחותן". המכתב
החלק תנשמת בין גמודה קורלציה  סמנה לרדיו עשוית שחיא דרישת וו או יעבור בל תנאי זה 011

חחיפח לאחר יטיס ח1ד9 > כר אומדת המסורסת otvsa* כך כדי עד המצרי* לחלק חטלשחינאי
לדיוני** .ייכנסו מתחייבים המדדים *גי ואיסורו, חשלום

נוק*ה, מאד הרא9ונה,*הי<ו המנדים הצעת למי
חאומונוםיח, מוע1ח לנעול גריכה .ל0יח0 ובעקרונות הבחירות *ל בטודלימי לדון 1דין גטוו"ס

הזח *הדבר היא ההנחה לעסוק* גריכה היא במה מוסמכת, היא במת >1לוז, והסמכויות העקרונות
הבחירוח להיות גריכוח המו"ס תחילת לאחר חודרים 5# כן חודרים. 30 יוחד לא לחיס*ד *ריר ^

סמכויותיו אח למסור ה1באי המגמול 1רין הבחירות לאחר הודק האדמיניסטרטיבית. למוע*ה ^^
כל סר עזת. וחבל ושומרון ביהודה ט1^ו לתתמר* *ח"ל 1רין זה לאחר חוד^ייס הזאת. לםוע*ח

ערעוי אל מוחמד* ראס לקו יגיע בנסיגתו .מל*ל *ב*עח הדבר, מידו* לתנועת. מניע האלה החוד^יס
תקום כבי תקווץז באותה לישראל, יניע המגרי והתגייר בינינו הנורמליים היחסים ייכונו ואז
על ממים^נחתום כאשר אחרות, בסלי0 ח1באי* הממשל במקוס הערבית המינהלית האדסיניססר1יח
eipoa n*>rrj*B.y mtyion xwwn חקוס אז גמועלן בהגש0חו תחוויל ישד*>,*ולא עם שלום הסכם
שלום* של וט1ב מלחמת נמר של ביטוי לאותו זמנית בו יניעו ה1דדים *1v .*>nsn Vvdbh

חסגייש ידי על הסו*ע הזמנים לוח היה זת
הנימי* למי בחשבי?11) להבי* ש*ריר דבריס שלשה 1ה יש ויד די קממ מבחינת סטורשח. בצורה
לאחר מיד האדמיניסטריגיח, ולמועצה ותיבחר חוטשיוח בחירות שתהיינה לאחר דיויד, קםס של
סשו0 אין כאן הטיגהלית. למועצה ח8קידיו m ולמסור מהששח ל**ח צייר הצבאי * הממשל)* זה

הדברים. ליישום תביעת אלא חדשה, תביעה או תקצב חחשח

00 יודע אינני צה"ל, של מחדש ל*ייסח אשר
חית לגו דיייד בקטמ מסוימים שבשלביס לי גרמת זמנים* לוח על יעמדו או עומדים הסצרימ

נסיגה,אלא תהיה הסינהל הקמח שעם לטעון יבואו שלא החדש* סהמעיר חלק שזה ברור שיחיה עגיז
בטחון* בעמדות והתיצבות מחדש מריסה תהית

כאן ל* זמן. תחוח 1ו קצב של שאלה 8ח אין
במוט בראשונה לדיון עלה הנושא כאשר  האחרים לחלקיס *שי העני?* של חםיובלממיקה נעוצה
תחילת של הנוסחה את קיבל מקווקים ללא השגות, ללא הרהורים, ללא הססשלה ראש בושינגטון,
לאחר ימיס שחודש עלי מקובל הסכמים, ייני שנעשה דיויד בקמס התחייבנו נכון, ואסרו המו"ס
לסחוב התכוונו לא בדיבורנו, נעמוד השני. הדבר על לסו"ס ניכנס אישרור או תהסכס חתימת

האחר. להסכם וניכנס הזה ההסכם את נסיים סתמ. להימנע או הדברים אח

זמני0 לוח לקבל ומסרב קיבל לא הססשלה ראש
מדיון. יהיה במה  אחד נוסח נוסחים. שני קיבל כן הוא הבחירות. של למועד כמסית משוער

דיויד. קט* של בטלה מלה ציטוט זה

דיויד) קטמ ח0כ3 יאה ) ( םצסס ) ו יוזז ד"ר

?£>><* T0 efUrcTl 0* ו הוםמגי אנחנו דייןו ט. החוז שר
מנהלים חגדיח. של ענין רק לא זח .To OCFIMZ. AvT>/}GKt5G ה1ס"י * ffW£* K£LF\1eft~'1

ועוד. הישובים סטטוס ן עני יעלה מקרקעות, ענין אח יעלו טו''מ,
ורוצימ מוכנים אנחנו ו זו היא היסודית הקוגצסציח
יוסכס שלא זסן כל אז השוות, לעמק נבוא ולא ריעות חילוקי יהיו אם אבל אדמיניסטרציה. בהקמת

קיים שינוי, על הסכם אין ואס שינוי, על מסכם הוא תקיים במצב שינוי הסו"מ. קייס אחרת
/h/w 6WiiSSt/BR^<~ P>T£ta / ToOefivI? Alf/o ^3^^ "מינו כ על תקיים* חסצב
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מהון itaa 0'vytmrnv..* חודשים, בחמישה לסייס .nar. זח כל rmv imonn אח ליזבל רונינו לא
,0111 09 יירק, גניו הממשלה ראש חסכיס כן אבל . חודשים כתשעה יסחכק התהליך שכל המגמה

לבחיריו! להגי* רוגים ינחני ז TARGCrלימי P4TI? ססיבלקבוע עדיין 1חוא  סויג כאשר
האלה לבחירות להגיע במגמה הבחירות לסגי חאלח בנושאים AT,ליסיק A/V dAK1~y P47£■

/ מוקדם* ב8ו?י
1יין הבחירות לאחר חמשססיים היוע*י0 דגרי לסי

הזמן אבי מו"מ, לנחל אסשי אי  כלומר המיגהליח, לאדסיניססרגית הדבייס ניהול rm ל*8יו*
הסמכות 0*בר לה>יח גייך הבחירות לאחר הבחירות. לסני הו* חמו"מ את לנהל גריך .בו

לאי0יניסטר1יה.
חאםריקאית הח1?ח ג*ה סמישך ודבייס דין אחרי
na לרצונה t זח ב*ניז הוא שבח מיסודי השיניי nvyoV .*niyvts .> *11*v na v*v התחרינו!
אמריקאית סשרח הנעת באח ז סב לאחר שלחם. כמכתב היוסייקאיס 9גו שלנו מכתב << .*me aioa

לתאריך סרגנו כאשר חודשים. חמישה קל זמגיס לוח על חזיה אבל חסניי, ח0כחג אח ריככה nipr
לשני והו1עח יחד שעוברה אםרריקאיח ה1עח באח  מזח לייס נכין זח  דבר של בסוסו אז הזח,
מדברת האמריקאית חה1עה בעיתונים). ידיעה ) אותה דחית שהם2ריס קוסעיס אנחנו כרגע ה1דדיס.
ייםכם א0 ולהסכים, להגדיר הסישה, כל על חוזית שוזיא לאחר .1979 סוף לקראח דייס" "0י>* על

מה*וס* שנח עוד נקבע המועד  הדברים שאר כל על

חחסכם? מחתימת אי םוזייס לבניו א.

שחחהימח היתח ההנחה ..*1979 סול לקראת גאםי סח דייז* ם. החיץ שד
והבחירות כ1978 יאיש1יי ב197 תהיה חחיזח על

להגיע. לשאיף נדיר שאליו סועד איזה נקבע יייש". "סרגס אלא קבוע, יום לא .1979 בסוף תחיינה
ליגליסשי יווור שהוא *דדי נושא עוד יש בינתיים
לא הירדנים אס שגם הודיעי המסשלח וראש ישראל מלכתחילה יידן* של nsm*v .r t ריאלי מאשר
בניגוד עומד זח הסלשחינאים. אח נם כמיינגים הס*ריס ע0 סו"ס לנהל סוכנ* יקיאל יביאו,

אים הסלשחי הערבים של שמקומם בריר ארבעה. חם לחסכס שח^סארסיס" נאמר דיויד בקמס דיויד. לקסס
להשתתף יכולים מם סיי*נ. גוף שוס להס אין הבחירות ל9ני הבחירות. לאחר רק יבוא וחסקידס

יידן. כן לא חירדגית. תט*לח1ן במסגרת או הסגריה המשלחות במסגרת

שמעון ונם  דיויד בק8ס נם השאלה, ו!תעוררח ואז
סקוס, סכל בעגסני. גמשיר ז ענו המגייס תביא? לא ירדן אם יחיה מת  סאדאת ע0 כן על דיבר
הסוליסיח ההחלטה אבל רו1ים. איננו  יידן בלי ו לומר אסשר סיימליח שמבחינה לחיו* יכיל
האמריקאי וגס הראשון המנרי במכתב ירדן. של בהיעדרה נם סגרים ע0 לדון מוכנה שישראל חיחה
מהסכם ושוני חריגה בזה יש כי בימוי, לזה שיחיה 9ך על ע0ד הממשלה יא* כיסוי. לכך חיה לא
6יגהליח. אדמיניסמיגיח בהקמת מ1רי0 עם לדין מסכימה ישראל ו לכחוב אמר הוא דיויד. קסס

הוזכרה. לא יידן האחריס בנוסחים כן למגי
אינני  באה לא ירדן on t לומר היתח אחח אנשרוח

מייגגים במורים לראות מוכנים אנחנו  באה אינה שירדן למרוח ו שניה אסשרות למויס. באימ
בזח יש בימוי. לזה לתת אם שאלה עמדה ואז השניה. חאסשרות אח קיבלה הממשלה הוולשחינאיס. של

דיויד. בקםס שנאמר םמח מסיה או חריגה
על מלה אמרה לא האמריקאית הראשונה הנוסחה

הזאת. השאלה מן להתעלם ***** אי ו וא*מר בגין בא זה* נישא

( הממשלה ראש י"יגח "י1 ...■ ) יוזזו ד"ר

האחרונה! האמריקאית הח1עח את מנמס )

אלםנמיםו קזלשה ישנס הזח במכתב ולסכם! לחזור אמ יייןו מ* חחוץ שר
בח ולראות מגרים עס ליון ישראל של נכונות
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דיין מ*

לסחוס וכדי לזאת אי המינחלית. האדמיניסטרציה את להקימ כדי יחיד, מימני ג0 ולו ■ימני
ההזמנה את לחדש מציע מ*יי0 יידן. *ל בהיעייה קודח סח המסבירה נוס8ח npo^s ,iwvsn m

פנרימ. 0* להמטיר 0יכניס היעירח לטייח "ימיי ,ובגיז "בינתיים" mem הבריח וארצות
סצרימ של נכונותה  העיקרי השני האלמנט
האדטיניססר1יה,במנחוז אח שמקימים ח0 וישראל ס1די0 כאילו *ה ז בעני ישראל. 07 לשבת

יתכז הפלשתינאית. הערבית הנ1יגות  השליש* הגוף למחות יתווסף הבחירות שחהיסח .לאחר
ללא נכונות, חזה במכתב יש להיכנס. זכותה אח לג1ח טוסלים לא ירדן. נס תצטרף תימיס שגאחד
הסוע1זו ב^פת לדון שניו דבי השלום. ח0כ0 אישיור לאחר חודש במו"ס להחוויל יעות, חילוקי
פודליסיס  דיויד בקמ1 ש18ויני0 חשלביס אותס ו18וישיס. 18ויגיא וחס בשלגיס, הסיגהלית

להגדיר צריך קורט התהליך. סוף חן הבחירות לבחירות. לחגי? סיוטס 09 ויק רס8ונסיבילי*י0.
הבחירות. ואחרכר תת8קידי8 אח

חווסת מקומו ואח נסוג הממשל הבחירות לאזור
הט1ייס חסו"מ? לגמי ס8יה תאריך איזה לקבו* האס 1 במחלוקת השנויה י""ולה טיגחלמ. אותה

תגמרו ו ולומר חגב ?ל biw at ל?מוד בשביל כשל19מו סוקיס תאריך לקבו* רוגיט וחאסריקאיס
0>ני8ייס. חאריכיס רונה חס1רי המכתב דיי*". "מיגמ *ל סיבייס חאסריקאיס הסייס! את

ביו* הבאיםוא) בדברים יי>ות חילוקי אין
לידי בא והדבר  ישראל *פדת ל*י ג) בשלביס. יחיה המו"מ או8י ב) בסו"מ. להתחיל לנכונות
מוגדר להיות 1ייך שלב כל ושלב. שלב כל *ל הסכמה לחיות 1ייכח  האמריקאי במכתב כיסוי

ומוסכם*
שמבחינת תאריך 0*י*יס האמריקאים הזמן משך לגבי

כדבי זח אח לראות יו1י0 שחמ1רי0 בש*ה חיוס. כמשיח זה אח לראות גמיש, יותר שבו הסועד
יכול אינך ק1י" "בזמן אוסר אתת כאשר חודשיס. 10 ל*וטח חודשים חמישה הזמן משך קבו*.

זה. ב*גי# שונית י*וח להיות יכולות משגה. יותר למשוך

laniKv na .d> t חזיז בעסק המרכזית הנקודה
שמי למגייט יש ,trr 07 בזז'ינסקי של ?זי, 0* קימר של האחרונות לשיחות yy fB*y71*

וושגח מועד את לאחר לא וודאי להקדים, יוגימ שאס קורס, עליה שעמדתי זו  חאחח סגמיחו
יתסיס של א* שלב לאחר אותה לאחר לא הגיח. לערביי אדסיניססיסיבית ע1סאות של מידה אוחה
מהמחלות בדרבים שלנו, הסירובים כל למרוח סעס, מיי חוזיים הס ישראל. 09 נורמליזציה של
זח לטרוח עוםו, במקממ בימוי חזה לדבי אין בעזת. מיוחד סממוס לחם שיחיה לחבי*ח שונות
או שומרים *ל קבע משלחת על מדברים לאל*ריש, להגיע רו1יס שחט1רימ התביעה חוזרת ס*ס כל

חאדסיניסמי1יה אח נקיים  לבחירות ללכת תרבו? לא ושומרון יהודה אם אומייסו וכן בעזה. חיילים
בעזה. רק

למת? יורע לא ואתה

יכולה פנמית, שחי להיות יכולות בדיוק. אוסר
רי1י0 חס 80ק שים בלי משתיהן. אתה להיות

שטיי> ס*

יייןו מ. החוץ שר

או זו ב1ורה או כשלעגמו, גבאי בסיס בעזה ליאות יו1ימ חם בעזת. ונמי1ת**י מיוחדת השמעה
אחת. אטריות זו הסיבי. של זח ט1ד רגל דריסת לטגיים שתחיה ט1ייס, עם עזה אח לקשור אחרת
גודקים וחס  חש8עח לחס שיש סבירים הם הערבי, בעולס שישנו זה בםנב  היא שניה א9שיות

בגלל בעזה, חשאעתס אח להגביר רוגים הם ושומרון, ביהודה השמעה להם יש מאשי יוחד בעזח
שם ובירושלים. בשכם הסירוב חזית על ל"וגבי י1ליחו לא אס גס עיבייס, המנוס השיקולים

המסרבים. ל1ד ויוחי יותר מגמה ישנה
הייתי בפו"מ הרי חבבאית, השאלה רק חיתת לו
בין לינקג' להשאיר מ1ריח למגמה למ1ריס, ישראל בי* הגבולית בקביעת לנסיונות לו!חות עי

יכולים חברים בימוי. לכך היה לא הבינלאומי, הגבול חגירת של תעגין בא כאשי לעזה. ס*רים
גיול מוק וזה ההסכם יקום היסימ באחי אס  מזח מחמעל ע1מי אני  פחות או יותר מזה לחחמעל

^ 00G^z^d bow**** המושג אז בעיני,
שלנו. והיחידי האחד בגבול ^יהיה
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דיין מ*

באונדרימ". "רקוגנייזי 242 החלמה מתוף המושג אח להכניס חששנו אנחנו הגדרות. פיני בכל נתקלנו
איליו. ו*ד מעזה באונדריס "רקוגגייזד של גבול יהיוז ישראל למדינת אז שלום, הסכס יקום 011

הניסוח מקום. באיזה רופף אוחו לעשות פוריוח מגפות היו לא הזה בגבול לעסוק שבאנו בשעה
לעמוד וויה שאמת* בסירה 3לשחיואיה. מדינה בה לראות רוגיס שהם בעזה, הססמוס לגבי היה שלה0

כזאת. פנמה שיש ספק שוס לי א1ן סמ1ריס. כחלק עזה אח לראות מגמה חיתח לא מגמותיהם, על
יחד. נם המגמות שתי שיש לחיות יכול

ההזדמנויות בכל פעמ, סדי חוזייס המורים
פורמלי. ביטוי לח לתת רו1י0 וחס לעזח מיוחדה זיקה לחס שיש חאמשריות,

אי1וח מנשיא מכתב שיהיה היתח ולאחרונת הה1*ה
חלימת שתהיה אק"וח ישנה כלהלן..,. הסכימו הורדים שני ו לאמיוי הורדים. שגי אל הבריח
דבריס נס יחיו אולי לסאדאח. יכתוב ובגין לבגין יכתוב סאדאח לבגין, סאיאח בין מכתבים
נקבע לא נם המכתבים. בשני יופיעו המוסכמים חדבייס אבל בלשונו, יכתוב אחד שכל נוסקים

הזה. המיכחב אח אישרה לא ישראל ממשלת עתה לעת מכתב. יש אס

אישרה? לא או לעתעתה חורבנו י*

חמכהג אישרה. לא היא עתה לעת אישרה. לא היא דייזו מ. החוץ שר
הי* אותו, לאשר יכולה היא שולחנה. על מונח
קראה היא לגביו. החלמה לקבל לא החלימה הממשלה שקיבלנו. ההועה זו אוחו. לדחות יכולה

אני המצרית. התגובה אח יודעים שאיננו זמן כל לנביו החלמה לקבל לא החלישה ודנה, אוחו
יכול בו* מלדון מפורים ונחיה אוחו ידחו שהמגריס להיות יכול נכונה. החלמה שזו חושב

ucxaotmxnMVH ידי על נתבענו לא אחר. משהו יציעו האמריקאים הט1יי הסירוב שבעקבות להיות
ול* יום חלף לסורים. מכתב שלחנו לגו! 1ibk o'up'WKn עליו. להניב האסריקאיס *****
ראלי בומרומ לתוכנו. מסכימים לא המנדים בעיות, שיש האמריקאים אמרו חשובה. נתקבלה

נמון. לושינ נשלח מוברק ואחרכר במנרים, לדיונים נקרא

mid ,.wm מאדאח t לנו נראית שהיא כמי החמונח
אוסרו סאדאח ח8לשתינאי. בנושא להתקדם יכולים אנחנו במה ולראות ה*סק כל אח לתקמיא לנו
ונדבר שנשב רו*ה כן אוי . לסג* להתחיל סכם מבקש אינני חשלוס, הסכם על לחתום סוכן אני
סיני של המערבי חח1י אה לי שחתנו רוצה אינני הפלשתינאי. הנושא של זמנים לוח הגשמת על
אדמות. על חולשחינאי בנושא תעסקו שאתמ בזמן דימלוטמיים, יחסים איתכס לקיים אומרן* ואוי

בגדר. המכס לאחר הזאת חמנםח ההגברה בעיקר
לחחלימ גורף שוס כרגע לה שאין החלימה הספשלח נם לכן הבא. היזלב יהיה מה יודעים איננו
שמעכב מי סגרים. סגד הוא היוס* שישנו הסיבון המכתב* על תשובה מבקשים לא והאמריקאים

עזה* ועל הנומינג על הג1מ, על הסיוע, על חשובה קיבלנו שלא למיויו , מזייס זו תסו"מ את
המלשחינאית* השאלה של בע*יח הכל לחמשיר, יכולים איננו אומרים! המ*ריס

שיראה לאחר עזי, מגיע מחר עומדים. אנחנו פה
*5*30 עד חיוס שנשב מגיע אני נוסוח. אינפורמציה לנו חהיה שעות 24 תוף מוברק. אח

כמה לשבת עלינו החלמה, לקבל גריכים אנחנו אמ
הנושא* אח למוות כדי שנשב,

עדיין. לחחלימ אמשר אי חרשה. איגמויסויח נקבל

נךומר* מ*

שרירו י*

ארןמו מ* זמןהיו"ר כבי לוותבמא. אפשרות הועדה לחברי לתת חשוב
לקיים יכלה ולא מעודכנת חיחה לא שהועדה סח

קובעים אנחנו אם לחתבמא. לחברימ לחח יש  ומעמיק יסודי דיווק קיבלנו חיום מעסיק. דיון
להתבמא* יוכל החברים של חלק רק ,5*30 .rr

לנו תחיה כאשי איחכם, לשבח לחמשיר סוכן אני
נוספת. אינפורמויה

דייזו ס. החוץ שר
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ממה חהיפך ממש זח זה, אח קורא שאגי כ8י דייןו מ. חחי7 שר
הדבדיסן אח בהבגחי טועה שאני יחכן מבין. שאני
משום הבחירות* לוני להסכם להגיע היא המי"ט מ0רח כתובו *סה jw/r/r ממש הדברים אח מבין אני

ש*ייך סה נאסר לכן התהליר. סוף זח בחירות *יש ביגע דיויד, קמס ואליבה דכולס שאליבה
חובוז יש דברן שום זה דיי** "טרגמ כל בחירות. אין  הסכם אין א0 בהדגשה. סו"ס לנהל

. הבחירות לפני לח0כ0 להגיע

שאני 0ה אח מאשר זה ריעות* חילוקי שום אין תלוי; ב*
הכל, על להסכים *ריך אלקשן* סו "מדיור אוסר
להגדיר סכני באונן רק ולא הסמכויות} כל למי חםערניח, בגדה שניס חמש במשך שיחיה מה כל על
ערבי סרטני 07 להסכים 01 *ייך אלא ותרבות* חינוך בפניני סמכויות תהיינה הנבחרת שלמועונה
לא מוסכם, יהיה לא זה אם בכלל. אם לישראל, תישארנה סטכויות איזה להסכיס ירדני, או מונרי
שלנו החלמון המוע1ח, חקיס כאשר הבחירות עם ו רומז חחוז ששר כסי סמכות. שוס לנו הישאר

יו1*.

חקיס. לא היא שרידו י.

במקום שתקום ביום תקום* שהיא miהיא van imVh .a
זח בשטחים קרבית ע1מית רשות הגבאי הממשל

שכל לב לשיס גייר לכן הבחירות. לסני מראש סוסכס ס*שר חוז ישראלי, שלמון כל סוף
שאני כ9י ההסכם לכן מראש. מוסכמות להיות נריכות לע1םנו לשמור רו1ים שאנחנו הסמכויות
הניגודים לאור סוף י0 כקרי>ח קשה ההסכס השגת אלקשן". 0ו "§ריור לחיות *ריך אוסר,

. ובינינו הסלשתינאיס בין הסוליסיים
לאמריקאים ו לע2םנו כל קודם להסביר נדיר
יקח זה שבעיקריס. העיקרים ?ל םו"ס זה מודלימי, על מוייס רק לא זה סכני, הסכס לא שזה

8רסני אס הסכס. לידי לבוא לא כבול בלחי הוסש לנו לחיות 1רין משנת. יותר וחרבח זמן חרבה
שני אס אחר, בהקשר הזכיר החוץ ששר כסי שנח", במשך הטכס לידי לבוא מוכרח "אני אוסר אחד
רבה סבירות יש האלה הדבריס בבל להסכיס. לא חומשי אחד כל ז"א,  להסכים 1ריכים מ1דדיס
חרב תחח לחיות יכולים לא אנחנו "1979 סוף עד לא אוקן בכל הסכס, לידי לבוא נוגל שלא

ושומרון יהודה ן בעני חםוריוח לתביעות או הערביס לתביעות נסכים לא 1979 עד שאם םחח"פח,
 תאריך, 9הוא איזה או הזח התאריך אח שנכניס ברגע יבווע* לא סגרים עם חשלום חוזה ועזה,
נשארים אנחנו נורמלי באו8ן לא, סורמלי באוסן . 1לנו ס חסוי חומש את מגבילים אואנחנו א*
סח שכל מאד סבירה אסשרות מראש קובעים בע01 אנחנו אבל לחוסש, שייך לא הזמן חוסשייס.

נוכל לא 1979 שעד מראש 81וי תאריך. באותו יתבמא סוגרים עם שייחתם ומה דיוידזל בקט* שהוסכם
העמדה אח מכיר שאני כ8י יבעזח, המערבית בגדה הסמכויות חלוקת על הערבים עס הסכס לידי לבוא

לא הערבים יסכימו. לא הערבים  הערביס דרישות רוב nr נקבל אס אלא ושלגו, הערבית
מתארים שאנחנו כ0י ע1םאיים נהיה שאנחנו המדינה, באדמות לחחישב נוכל שאנחנו דעתי, לסי יסכימו,

לקיים אסשי אי בחירות, להיות יכולות לא הסכם, לחיות יכול לא יסכימו. לא הס לענמנו.
*1979 של החאדיך ■ח

זח שהוא. כל תאריך מלקבוע מזהיר אני לכן
זח ממיני, חלק ס*ו*ו בינתיים אק זמן. סימה בעיני זו חשלום. בחוזה ומחבל ידינו אח כובל
הנרמזת האלטרנטיבית הגישח אח לקבל עדיף  חוץ כלסי לא  בינינו הויכוח ל1ויך נזק* רק
להסכם לבוא ולנסות ושומרון יהודה על במו"מ להתחיל כל קורס מסיני. לזוז לא ם1רים, של
התאריכים יתחילו אז ושומרון, ביהודה הסמכויות על להסכס נבוא כאשר ורק מוקדם. במועד
בנוגע טועה אני האם חנומ* ואת סיני של השמח את ממטירים אנחנו אחרת סיני* מינוי של

mti ד,ג*9 rm ntrV חשוב, כך כל שהנ8מ כיוון חודשים? חטישח בתוך נססיד חנוט נ שאח  לגסמ
ל* ס1*י0 עמ *3m וסהחוזה יבי שום י1א לא ושומרון שביהודה סיכון מחוך סיני של twwn

מדי. גדול סיכון זה  דבי 0 ש יגא
*1980 סוף עד אסילו להסכים לא אומן בשום
בקממ מיינות. של סרטנריס רק שאלה אוסר החוץ שר הסכם. לידי לבוא 1ייכים מרטנייס שני
הממשלה ראש אמנם ארץישראל. ערביי תושבי עס גס חמו"מ אח לנהל שצריכים ג*מי ריויד

תושג* שלא המכס של סוסי לא חלק היא הסכמה כל אבל חסכיס, כבר
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ירדן? ™■mwn על לווחי בשבילנו מוג האם
הלא כי שותף. בתור ירדן אח ייויי ולקמס שלגו האוטונומיה לווכניח הכנסנו במקיח לוו
חי^¥מ סו? שלנו* השכנים יהיו ה0 שנים, חטש אחרי למחות או הבחירות, אחרי היוונים

לחם? הסכימו לא שחיידניס דבריס על מגיים של ההסכמה את להשיג
בר.סכ0 ירושלים. של שאלה היא שלישית .אלה

לסי הלא החוץ, משי י0ז הבנתי ירושלים. שאלת אח יעוידו המגיים הסמכויות ממירה על
אלא רואה, ואמריקה כסו כנו* כששח יק לא ילייביח ירו*לי9 אוו רואי0 on המגרים .ל הסמוג
חכתוגה האוטונומיה עלית. יחולו דיויד pop הוראות *כל חסעיביוו, מהגדה גמיד בלחי כחלק

1ל איתנו ה0כס לידי יגואו לא והם ירו*לי8, פזיח *ל אומווומיה כוללת דיויי קם8 .ל
נמחו. זת ^ל *יו0כס גלי הסמכויות ^ל , המורלימיס

שאין ישראלי new זח  אהרח היא *לנו ח?מדח
ל!וי8ו!י 1ייכי0 הריעות חילוקי דיעוח. חילוקי לגו יש >ח לאומונומיח. בקשר עליו לדבי

לכן יודע. אינני  הבחירות ל*ני אחת שנה במשך יי*חי זח כל איר הבחירות. ל8ני בהסכמה
תאריו* לשוס להסכיס ואמור זמן .ימח הוא סו8י תאריך

שאמרח, מנקודה לחחחיל ל**סי אישה אני ויה08י>ו ז*
על שהםו"מ הניע אוילו חסכים, הממשלה שראש
מענין מאשי יותר מזה מויאג אני ייין. בלי בלבי, ס1יימ עס להתנהל יוכל ושומרון יווודה

.1979 עד מסרח גול, חאיין, התאייד^
לא ובו' וכו* האוסונומיה .בהגעת ההגיון כל

אנחנו ו כר חיחח החוץ שר של השקמתו למי או הממשלה ראש של השקמחו למי  השקמתי למי
ירדן סו"ס, איתנו שינחל סי יהיח לא חאומונוסיח. ע^ סו"ס ננהל זה ואחרי גנטוי מגיים or
מינינו עגסנו אנחנו אס ועומד. תלוי העגיז  8ימני לנו אין במדי. אנחנו אז  חרגה לא

חודשיים חודש, סגרים עס נשב חודש כעבור כסימני, מגייס אח סגיעיס אנחנו אם מימני, לנו
ויאשימו הסכםן *ומ לידי לבוא אמשי שאי סגרים של חודעח תבוא אז  להסכים יהיה אסשר ואי
כמי התאריר אח לחס יבחרו אז דיויד. 90p <* המסגרת הסכס את לקייס יוגיס שאיננו אותנו
אלא רוגים, לא שהמלשתינאיס משום לא בחירות אין בחירות. ואין הסו"מ ננמי רו1יס, שחס

יוגים* לא שאנחנו משום
החוץ שי בין חגדל שיש לומר יוגה אני ■ח
גורע אינו מוריי, ואינו סעלח אינו שחנומינג אומי החוץ שי ** שלון הטשסמי היועץ ובין
שזו חושב אני חחוזח. בין הזיקה של הראשון הסשמס קובע, הראשון המשממ כי , מוסיף ואינו

שאומרת חשניח מאשי זי. בענין קולעת יותר סשסמית תסיסה

באח תויזןי כל יוזן* מאיי עם ויכוח לי *יז דייזו מ* החוז שר
פיוזן.

שסבסל סעיוי ציססחי אני ייעוח. חילוקי אי? ו יוזן ם* ד"י
הזיקח. אח """"""""""*"""

הראשון, חטשפמ בולל אלא אוחי, מנחם לא זח ויהסמינו ז*
כל לא החאריר המהות. בגלל יד, ו יי קסמ בגלל

לטו"מ. מקום אין t ויאמר חשני ה*רמגי שיבוא ה8וזימיביח העובדה אס כי מה, קובע כר

עגין מח ראשונה חגנח היתח לו להבין יכולוזי
נאמר בבחירות? ישתתף מי ו שאלתי קורסת כישיבה ושומרון. ביחויה בחירות של הסודלימי

ושומרון, מיהויח חלק היא המזרחית ירושלים אם ושומרון. מיהודה חלק חיא חסזרחיח 9*ר91>*0
חשני. ההסכס גס נ*ל זה, הסכם נסל זה. הסכם על לחתמוין יכול שהסו"מ ברור

תרשו שני. הרהור יש בסגייס גס זה מ1גי אולי
 עכשיו מעלה שמגייס הזאת המחשבה האס עגמיו עק להתווכח יוגה אגי ססחביא. איסכא להיות לי
המחשבה האס  להחסיר ולא להקל בא שהוא אומי שמוביק y* לעיתונאים להאמין אס יודע אינני

יתכן אז עליח? לחשוב סקומ אין  במקרי ושומרון יהודה אח ולהשאיר בעזה אומוגוסיה ביגו* על
בעזה לכן לעזח, מיוחדת זיקה לח יש מגריס הוא. רגליו על לעמוד יוכל מגייס עס שההסכם



ם י ל ו ק י ט ו ר 0 ה ו; כ ש ל

דמים <q מתיך דף
dW5t". / ען"ק סודי ר^י^בטוזין יעית

ורהטטיג .r

■a w* הסכם, י* בינתיים לדבר. יוגי אשאווה לדבר, סי עם י* האוטונומיה, אח ביגענו
ושומרון. יהודה אוז ולהשאיר n*01]tv1n

אחרכן אוטונומיות. לכפזז לחגי* ויכולנו הלוואי
גישת סיוון ידחיב. 091 שאי עד האוטונומיה, עגין אה לטגל חיחורי0. לישובים אוסוגיסיה לעשות

הכללי* ז העני מאשר ביגוע בית יותר חיוו הזאה ההגעה מסהביא, וויכטא .ל
לא ואם למבוי, בםו"ם נכנסנו שאנחנו לי ניסח
זביים, של הוכנס על לסו"מ נגיע ל* אם סחו*. מבוי זח אז מהותי, גס הסכ0 שהוא לאיזה גני*

ומגרים. אנחנו שטוח, בשחי מדברים שאנחנו יושם לי י* מחום. למבוי הגענו*

וניסיתי ל1*דוז, לומר *ד1יחי ח*יקרי "יבי "יל* דייזו ט. החוז שד
הו^ח, חברי רבוהי ו ב*סו לו לקרוא בלי לדבר

נ*איו מל*. להסכם הנ*נו יותר או סגרים,*חוח לביז בינינו *לוס להסכם נונע ^חדבי במידה
09 *לום הסכם *ל הקומולץם כל אבל לו, להסכים א8שר אותו, לדחות א**י בכך* מה .ל דברים

נסור* הוא מורים

איננו אומרה, היא זה? ברג* מצרים *ו*ה מה
ח*ל*תינ**> להסכם שגו1* מה בבל בשלבים סייג? לסו"ס שנכנסים ל1ני *לוס הסכם איתכם *ו*יס
■< זח ואומרו! הח*וריו הס ואז גמרנו. זח אה השלום. הסכם 7ס המלאכה בגמר ביכה ראיתי אני

ובעזה. ושומרון ביהודה יקרה סח  אחר הסכם בלי הולך
לחיות גייר וחבסחון החוז ועדת כחברי לנו
כן. לנהוג דעתם היהח מלכתחילה אולי ו*12. בשעה התעוררו המגרים דברים. שגי §ה שיש ברור

דברים. עוד יש ■ותו, נדחה אןלי אומריםו חס אהד, נושא גמרו שחס לאחר
הדברים על חולק אינני הלוי, הבדהכנסת
רו*ף סח בהדגשה הניסוח, של בלשון לעינינו. חיו הדברים להסכם. להגיע הקושי על שאמרח,

0* הבחירות. למגי לחטגס להגיע הה*כרח היגיב דייט, הטרגמ של התאריך היה חרוםף יגיב וטח
לעשות שגריכים מגב אין ל"אלקשן". מגיעים אין אלקשן", סו "סריוי שילס בגוקואיס הסכם אין
היא והסישיולה והסכמת, הגדרה להיות גריכח ו להיטל עומד בדיוק זה מה. ויחי הבחירות אח

דייט. לטרנט להגיע

ריעות? חילוקי ייייי 0* ג!_הללי_ו

חסכו. יחיה לא ■ז

חשלום? חוזה ע0 יהיה מח

דייןום.החו?שר

ונ* י חלו

עםדייןומ.חחוזשר שלום הסכם יחיה לא אז בזה, יהגו חס אם
הזח. הניר על לחתום ביקשו לא חם . מגרים

ונם  ולומר לבוא הזמן כל במשך מעונינים אנחנו קיים. יהיה לא הוא שעוח 2* שהוד ברור לי
לסחוב* רוגיס אגחנו באילו שייראה רוגים איננו לטו"מ. סוכנים שאנחנו  זח בשלב

להסכם להגיע כל קודם טייוריטיט, לעקווח א8שר
להגיע שנה בעוד דיים כטיג* קובעים להסכם. לכשיגיעו להסכם להניע וגריו וב', א* בדבר
תם בשני סיימנו, באחי  נושאים שני יש יוגים. איננו שבכלל יאמרו שלא כיי לבחירות,

מסרבים.

חייתי לא שאגי אמרתי הססשלה ראש סגן עם בישיבה ויחסינו ז.
שנכנסו לפני המגרים, עם ההסכם אה מעכב

חם עכשיו להבהיר. רוגיס חס עכשיו מעורטל. שחיה זמן כל ז, ושומרו יהודה על קיטים לטרסי
אדרבח, טרטים. לטרטי להיכנס לחם עוזרים אגחנו כך, עושים לא אנחנו להבהיר. ויותר יותר רוגיס

איהנו* שיחתמו



הסרוטוקלשכ וליםח

iqיו דמיםי1תין

5עותק .pno fעותקים סודי הח^ך^טחון ועדת
ורחסםיג ז.

הסירוב. חזית עמדת ולאחר *חתםו שהם לאחי נייזבי . ...
f 0f3n10 1anJK ^י בא"0ח0# ,",י,ז _ ת"ין ,"ם1" ", ל"וד. יוכל, ל, on* להיות יכול

ראשון. כיוור לגון הולכים on בינתיים אחי. או זה סרס בגלי

הכל את איחס הכלמנו ו נ יונח סוחבים? אנחנו במה יייז* ט* י"יז 
לחתום. ומוכנים

הי"ה לא היו0 ,, ל,גו", גא K"w איסר מוברק ורהססינו ז.
לוו ה*דדיס שני ^כ*יו .onVw ולא שלנו ולסכמזז

נג*ית. רביזיח של אסשרות על לשחם הדריכה של ח"ין לי נעלס לגמור. יכולים

לא האמריקאים .4.4 0*יף ווה הזכיר חחוז זו ייז.ז* ט* י ,י
ס*יף י* מחדש. לדיון ntinn m למתוח יינים

"דדים mic nvpa ל.י מחוד* לדיון לבו* יכולים זה בסעיף ""ב>ו הבמחון סידרי . ^ומר 4.4
ל25 בתוקף שההסכם ס*יף להכניס ורובים מרובים לא תס1רים הדדית. בח0כמה ל"נוחם וניחן

9נים*

היח. לא חוא 9חנ^0 הראשונה בסיומה בןימאיר* :1

v,sn> 1veK *n*v .n*n לא הוא הראשונה בסיוסה יי/1י <0 י"י
וזדדיח. בהסכמה רק

דבר *ום מבי* לא *in* נניח מוברק? 1^k k*sd "0 ורה8מי>ו ז.
ס1י7ים? את0 מה להחליס? הממשלה ^וטדח מה חדס,

כסי הזה להסכם מסכיסיס *ה0 יודיעו המגרים אם ייי?* *" חחוז ff
אם דברים! שלשה *ל להחליט חגמרן הממשלה שהוא,
,ל ה0,,ל א" להשאיך ססכיסח היא האס *ליו? ט7ר*רח שהיא או הנומינג, את להשאיר מסכימה היא

רובה והיא עזה >ל הסעיף כחוב שבה מהלשון מרובה אינה הממשלה עליו? טער>רח היא או *זה
אותו שינ1יאו או שהוא כסי הנושיגג של הסעיף את מקבלת היא אם לומר חבסרך הממשלה שינוי.

להחליש ת1מרר הממשלה שינויו. או עזה על הסעיף אח להו1יא אם להחליט ת1סרר הממשלה סזלמבוא.
ועוד. דייס חסרגס על שינויו, את לדרוש או האמריקאי המכתב של תזה לנוסח מסכימה היא *מ
עוין שםובסח מבלי , חנסמ ן עני שמובשזו מבלי החסכס על חותמת היא אם להחליש תבסרך המסשלת

ירושליס. ן עני על דובר לא הכססי. הסיוע

msn "ל בהירון מאד סקירח ,ל T1nn n* מויה fJJf /y*0;* ,*.?

יזוווסיסו לשלשה הנושאים אח חילק החוץ שי הדברים.
לחוזה מחוז שעומדים הנושאים שני ב) ונססהיו. ניסוחו ס1יימ, לבין בינינו תכתוב החוזה (■
והאמריקאים המגיים לבין בינינו הןןס, נושא  והשני הסיוע, נושא  האמריקאי לבין בינינו
אני הדברים. בין להבחין רו"ז אוי למר. חנויינס המחובר, המכתב ג) לחוזה. *ורגני **יוו

מהסוף. אתחיל
לחתוס ההחלמה הממשלה למני ע8דח שלו חושב *ני
היחח לו אותה מ*דיק והייתי מבין חייתי  כאן שהובא כ9י סעיסיו, על שהוא, כמו החוזה על

לדעתי, ,nTn nnimv divd ■y עזה, עם הגומינג, ע0 שהוא, כמו החוזח על לחתוס מחליטה
דיויד. בקםו שהוסכם מה אח סביר באוסן משקף

הייתי אני החוזחו לגבי תערה להעיר רו1ח ■ני
הנושאים בכל כי אם דיויד. קמו 3ה0כ0 a1rov ns we יותר או סחוח משקף הכתוב החוזה עליו, חותם

אין דבר. שום בהם השגנו לא הכל בסף עליהם, וערערה האחרונים בשבועות אותם העלתה שהסטשלח
את מקבל אני חוזה. חותם הייתי לא הזאת הנקודה על ו ולומר עליה לבוא שאסשר נקודה .ף

עליהן, טיעונים יש שלנו בחוזה, סחוחות שנשארות הללו הנקודות בין נקודה אף אין  הזאת הדעה
חושב אינני  לחתום? לא אמשר חגוסיגנ בגלל חותמים''. לא י'אגחנו ולומר לבוא א*שר שבגללה

עזה. לגבי דבי אוחו שאסשר.
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v*v יוד? ואחה הערביס עם מו*ס ניהלתי החוץ, שר אתה,
שצי נורמוז שיס או החנשרות, של נויסה .*. ווו נורמות. יוצר אחה בסו"ס מו"מ. של יינסיקה
של במומו עזה. ברצועה חמקווקוו הקו לגבי לתת יכול אני נס* דו מקבל. שני וצד נותן אחד
חייבים המצרים הסו"ס. של ה*ינסיקח מבחינת ולו סוב לא הוא השלם, אח לוקחיס כאשי דבר,

ציםיני. לא  הנקודות בכל להשיג ציםינו. לא  כולן הירישות 07 לחזור טחסשייס. המ שגם להבין

באמצע בהתחלה, להוציא ה1לחנו נקודות כסח מושג י* לן דייז< .8 החוץ שר
הוצאנו עליוון. עמדו שהם נקודות לחם הוצאנו ובסוף?

האלו*. הנקודות בשחי דבר קיבלנו שלא משתמע מדבייר הישיבה. את הסםיקו חהעקשו, והס אותן

צריכים חיו ו"חן". *קזו* ש> מו"ס וליה .בהתחלה אמרתי אני בזטאירו י.
משקף הזה שהחוזה מקבל אני האלה. בנקודות להשיג משהו
צריכה הממשלה אותו* אישרה הכנסת החסכס, על חתמה חססשלח דיוידי קס8 אה יותר או ■חוח

חסלוס. הסכם על לחתום
אסיר אדרבה, חעיבווז* מייחס הייתי לא הנמש לענין אני

 לא או קונצםיה לגו תחיה אם הדיבורים כל לכן המצרים. בידי ^וא בנ*0 תלויים להיות לנו
להיות רצינו לא אם מהמצרים* שלנו חנ6מ כל אח לקנות לנו אסור חשיבות. להם מייחס אינני
לקנוח מגיע אני לקנות* כדאי משהו במצרים* תלויים לחיות לא והוסר קל באיינים, תלויים

מנויבנית. או ממקסיקו יותר
זח נקודה* 8ה להוסיף רוצה אני האמריקאי הסיוע לגבי

אחתו סיבח 0שום אינסגילי באוון קשור זח לחוזה"? קשור זה "סח אוסריס שהאמריקאים ענין לא
הזמן. סד בגלל השנים, שלש בגלל הזמן, בגלל הגסינה, בגלל היא שלגו חכסויח הבעיה גל

11 במשך שעשינו מה שנים שלש במשך לעקווח בזח. לעמוד קשה ודאי, וכלכלית בסחוניח מבחינה
קשח. משימה זו  שניס

הנ0י1ח אבל נקייס, חודשים תשעת : לחניך לבוא יכולים
אוחו הבינו. חס חחעווה שדות לגבי לאמריקאים* התביעה >ח שניס. סחסש יאוחר לא חסו8יח

בסיגי שהושקעה לירות ס*ליאיד 60 של אדירה תשחית ישנה התעוסח. בשדוח רק לא קשור הגיון
שנח* 11 בסשד

אותה. שקלה לא הממשלה מרוע יודע אינני הצעה, הצעתי אני
לגו עולה חחובויז סימון מורטוריום. או לנו שיש החובות על ויתור לאמריקאים להציע הצעתי
דחייה לנו לחח שיסכימו לאמריקאים, להציע קל שיוחד דבר זה לשנה. לירוח מליון 500600

דולר מליון 500600 של בסכום שלגו התשלומים מאזן על נקל לםחות הזאת בחקו8ה שגיס* ל10
נכונה* אינה בנושא קשוי אינו שזה האמריקאים של החשובה לדעתי רציגיח. תקלה שהוא

האפריקאי בסיוע החוזה. לא היא והמרכזית העיקרית הנקודה
.*np*yn .twtjn nyv firm שר אמר בודק לסו*. הנויינס המכתב, נושא העיקרי הנושא יושג. משהו

שולל אני המכתב. של לנושא בקשר כן לא אותו. לקבל סוגן אני גמור, יורת 1k rurw ntinn
מדוע* אגםק ואני 0ו*ו וער מתחילתו המכתב את

בורג חשו דיויד* קם* מהסכם הרינה שהוא משום ראשית,
ייויד. בקס6 כחוב שלא רבי כל נגד אני דיויד, בקמ8 שכתוב דבר כל בעד אני 1 שלנו בסיע אמי
סיבות שתי מאד. גדול הוא ההבדל? מה ומצרים* ירדן עם לדבר מציעים שאנחנו כחוב ריויר בקמו
עבורנו אושונוסיה של הנושא ו מצרים ע0 לבד ולא יידן עם ליבר מרכזי אינסיס לגו יש סיוע

בו יחיו י1א, שלא איר סוב* דבי שזה שחושב מישהו שיש חושב אינני סוף* י0 כקריעת קשה
עם בעיות יש בעולם* אוחו מקבל סי יודע "אינני המ0שלה ראש של הגירוש אסילו בעיוח. היבח
נחנו  טצייס עם שלוס בשביל מזויי. לו יש דבי כל בבקשה, xjooni  החוקי הליצב עם קרקעות,
אנחנו הסלחמח. ממעגל מצרים אח הוצאנו אססונומיח* נתנו  ירדן עם שלום בשביל סיני* אח

.חוח יהיה אולי קל* יותר זה ירדן, עם שלום יש י ושומרון ביחויה מחיש סריסח לעשות צייכים
סדור.

וזגבול על לחנן צייר כאשי יידן, עם שלום לגו אין אם
אוסר מצרים, על מדברים אנחנו כאשר סעם כל אוסונומיח? עס ייי אח לכבול צייר אני  המזרחי
אז משהו. שווח שלום שיחיה העובדת בדבריי. משחו ויש מצרים; עם שלוס יהיח אבל הבסחוןו שי
כדאי המלחמה, ממעגל יידן אח הוצאנו המלחםח* ממעגל מצרים אח הוצאנו שלוס, של חהליר יש
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tosy סאדאח ים. מעמי לשלס יכול לא אני אוטונומיה. של לנושא  סבוכה לבעיה להיכנס לנו
ח0 שיבואו * עשיחי שלי אח מגוין,אג* המכס לערבים השגתי אני :0 במגד לםשמטניגו אסר

וימשיכו.

תאומונומיה* אח חגענו לא אז ברלבו ח.

סוכניס אנחנו ואוסרימו חסקוס ערביי קמים חיו לו בזמאירו י*
 ירדן אח לי אין איחס. לדגי מוכן אני לדבי.
הסירוב, חזית בשכס אש"§. עס ?ילח חברית אח מחזקת הסירוב חזית לדבר. שסוכן סי 8ה לי יש
נוגד שהוא לדבי עגםנו אח מכניסים אנחנו איר סביז אינני אוסונוסיח? גייר אני מה בשביל

דבר. שוס חמורת לסגריס לשלס יכול אינני שלוט. תמורת של ההגיון ■ת

בית. למכור ייגה ושני בית לקנות רוצה אני
הבית אבל אחתום, אמנם אני הסוכר! אומר החוזה חתימת בעת חוזה. לחתימת טגיעיס אנחנו
היא באה, האשת כאשר חחחוס. היא  תחזור היא כאשר בחו"ל, אשתי אשתי. ושס שמי על רשום

החוזה. את גלח מק לא אני יותר, גבוה סחיר רוגח אני אבל חתס, בעלי אוםרתו
היא כאשי לירדן ניתן no .0*1xe 09 גחתוס

ן. לעני 1ד גס ודאי ירדן אותה, להביא לוחגיס המגייס משחו. תבקש היא נס הלא לסו"מ? תבוא
ע0 סו"ט עוד נגמרו ז''א, הבלעדי. הגד אינו הדיעוח לכל השני הגד אבל מצירי, חוחס אני

חס וגס המלשחינאיס יבואו ירדן אחרי ? מו"ס לנחל מהגורן אותנו ישחירו האמריקאים ירדן.
משחו. ירגו

מיסודו, mye Kin ntn rsr/n^ חושב אני לכן
סוגדע. אינו הוא דיויד, מקט* חיינח זו

להגביע העזת לא דיויד, בקממ כלול חיה חוא שמידו מ.
נגד.

מזיקה מגמה יש לו בהעזה* איתו מתחרה אינני בזמאירו י.
איננ* חיגוני. באוסן לני להזיק , ויעה
אין סוב. חוא כמה לראות גח ר אני דיויד, קס§ על וחתמנו חיות הזאת. המגמה אח סקבי1

ה0כימה, שהממשלה *. על אף חזה. המכתב על לחחוס הגדקח אין דיויד, םקממ לחריגה חגדקה
ומתנגד. חולק אני

בזח. רנה לא אסילו הממשלה

סו"מ חודש חון לנהל עקרונית הסכימה הסמשלח
מגייס. עם

דייזו מ> החו7 שי

בזמאירו י.

דייזו מ. החו7 לדיוןשר באה לא אמילו המיומה שיומה. הגיע בנין
מגרים ע0 סו"ם שננהל כחוב היה ובסיומה לממשלה

זח על מכתב. המגרים הגישו זה על לסועד. חסכיס לא חוא חודש. חוף לסוי'מ וניכנס בלבי
שלהם. מכתב האמריקאים הגישו

ואז ,1 מס' האמריקאי המכתב אח קיבלנו אנחנו
תנובת אח שנשמע למגי עליו לדיון תיכנסו אל אמרו1 עגמם והאמריקאים 2 טס* אמריקאי מכתב בא

האלה. מהמכתבים אחד באף נגעה לא היא החמה, לא מעולם הסטשלה הסגריס.

הממשלה ראש ידי על noaa טיוסה שהוגשה העובדה
הממשלה. דעת על חיתה כנראה

המכס עושה לא שהיא להחליט יכולה סחר הממשלה
ירדן. בלי שלוס

בזמאירו י.

דייזו ס. החוץ שר



הסרוטיקולים לשכת
ימיט י f מתיו 18 דף

עותקים 5 מתק / עותק סודי בטחון ה^.^ יעית

Vy an>nw החלימו שהממשלה סיכוי י* האם ורהססיגו ז.
תשוב* שנקבל לאחר ז נדו המכתב על fP1V. 03071

ס*רי0?

לתחליס יכולת הממשלה כף. להחליט יכולה nVvnan דייזו מ* Tin" שי
שלא להחליס יכולת חיסשלת ייי8. סרגט בלי

ושומרון. יהודה על לסי גויינס לשוס נכנסיס
שעסקו םעיסיס שלשה חיו הראשונה חשלום גה1עח

חשלום* מחוזה חו*יאו מכתבים, לחליפת זח את תעבירו 1 אמרנו בליגקג*.

לא זה כזו. סיושח שהוגשה כף על nyesD tJK בזמאיר! י>
הממשלה ראש א0 יד. דיו םקמס מחויב ולא מונדק

כך. על םנסער אני 1ו. לחזוי לו קשה יהיה כזו, סיומה ה1*ע

מסכימה שהיא מודיעה הממשלה אס גדול הבדל יש
לחוזה נסוח הו* המכתב אם החתימה,או לאחר הדבר היא מכתבים ולגבי השלום חוזח על לחחוס

חשלום*

גס§ח. אינו הו* דיין! <d Tior *ר

זמנינו. בו קשור הוא אבל נס8ח, איננו הוא בזמאייו י.
נ0 השלומ. חוזה עם יחד אותו י0ר0םו והם

נםרם0. אנחנו חחעו0ה שדוח על המכתב אח מכהביס. נ8רס0 אנחנו

מהחוזה. חלק שהם דברים יש חשלום. מחוזה חלק הוא דייזו מ. החוץ סי
אנחנו מהחוזה. חלק הוא תתעונה שדות על המכתב
שנ1א. להבסיח יכולים איננו אז מוכנים, יהיו חתעוסח שדוח חמבסיח מכתב לגו אין א0 אמרנו!
מאבני אחד חיום שהוא אומי כן אני אחר. בתאריך אוחו לכתוב יכולים גססה, אינו הזה המכתב

קושרים. שה18רים המרכזיות הנגף

אחיח. משמעות לו היהה בהקשר, היה לא זה לו ^/ בזמאירו י.
שאסילו מוכן 'יחוא אומר מאדאת אוסרו החוץ שר /
חזה. חעניז יתברר שלא עד מלאים יחסים אקיים לא אני יא*ו סאדאת ניסוג, גן אם ניסו!. לא

בעוד אפשרויות משתי אחת שיש איתן מסכים אני |
שחו* האוסונומיח, מהות בעניז חם1ריא0ריקאי ללחז לחיגנס שנגמדן או חודשים! חשעהעשרה
אני לכן לאיבוד. ילך השלום שבאמת או ושומרון, יהודה את שאיבדנו סירוש ולהיכנע בנ0שנו,

המכתב. ן י לעג להסכים גייר שלא חושג
ורהססיג חברהכנסח שאסר מה לעשות *ריכח הממשלה

קםמ הסכם אח המרה הי  רו*ה אינה מ1ריס אס אחריכן. נדון המכתב על חוהמים, החוזח על 
חשלום. חוזה על לחתום מוכנים אנחנו לחתום, מסרבת סגרים ייויד.

שי הישיבה. אח לסיים בקשתו על חוזר החוץ שי אינמו מ. ר חיו
ננסה שני. ביום איתנו להיסנש מוכן החוץ

תבסחון. שר אח ום לגייס
מעודכנת, אינסורמניה עם יבוא הבסחוז שר ok דיין! .0 החךץ שי
שהר1ו עה בכל מבחינתי, אוחו. לשמוע עדיף

בדיון. לחמשיר סוכן אגי
קורס. יום ל8חוח לנו שיודיעו בקשה לי יש םייסו **

*9 בשעה שני ביום החוץ שר עם שנשב מ1יע אני אינם! מ. חיו^ר



הטרוטיקוליסכת^9
19יי

דמים / f מתיל

עותקיםעותק 5 מת7 / 1|1י והבטוזון החוץ ועדת
16.11.78
אינס .b

*ה. שנאמרו הדברים סיכומ אח הממשלה לידידת להביא החוץ 38?9משד אני

יעביר הו*דח מזכיר סיכום. שוס אכתוב לא
לסמשלוז.

ל* nty>nw yr החלטה קוים תקבל לא שה0ס*לה
חגפור.

דייןו מ. ה0וז >ד

1031* *c היו"ר

יייזו <p n"n *w1*10 or* לי אין סס*לה. י#יבת י* ראשון ביוס
לא הממולח n3*v*v מ>ן.,ף אגי <na ">"> ^
כזו דבריס חחנתחיח .חוזית יחכן pom 08וק. לסוף mjm .jrV האלה, הוו9אים אח ח0כ0

להחלימ* חרצה כן .חםמשלה

תםכ0. *לא סבקש אני

יכול אחה מסכיס. אינני ואני סבקש אחה
ולבקש. הממשלה לראע בחתימתך 0כחב לשלוח

בדיון. ממשיכים היינו אחרת,

שני. ביום ני8נש אנחנו

ארנסו מ. היו"ר

ז די*ז .0 Tinn שר

ארגסו ם. היו"ר

17*45 nm ננ^לה תישיגח


