
סודית מישלחת
בי עיתונאי  משותפת מזימה על מספו חשוב עו

ה שר לד איו, גו א מ רי אנו אנ או ך ו תו -ו רי מ  א
די ם של תוכנם את מגלה כן נ ם דיוני  סודיי

מו׳ תדש אוו השוכנים העוני נעולם הנעשה על לג
המתפר הסנסציוני, המאמר

 בידי נכתב אלה, בעמודים סם
והמ החשובים העיתונאים אחד

 :הערבי בעולם ביותר כובדים
 לא שריאיין איש אל-לוזי, סלים
ה ושאר מצריים נשיא את פעם

הערביים. מנהיגים
 החשוב בשבועון התפרסם הוא
 ״אל-חוואדס״ לבנון, של ביותר

 בלתי-תלוי עיתון (״החדשות״),
למצריים. במיקצת הנוטה
חש מישלחת על מספר הוא

 — הזה העולם תנועת מטעם אית
העו לראשי שמסרה חדש, כוח
באמ השקפותיה את הערבי לם

בכירים. בריטיים אישים צעות
 ולא היתה לא כזאת מישלחת

 שדבריה מכיוון אולם נבראה.
 וממושכים רציניים לדיונים גרמו

שב הערביים, השגרירים בקרב
 עצמו, הכותב נכח מהם חלק
 המציאו שהערבים להניח קשה

זה. סיפור
חקי המחייבת תעלומה זוהי

 את שהציגו האנשים הם מי רה.
 אורי מטעם כ״מישלחת עצמם

ב ייצגו הם מי את אבנרי״י
 ה- כוונתם היתה מה אמת!

!סמוייה
 אחד רק היא זו תעלומה אולם
 הסנסציוני. הדו״ח של הצדדים
 ה־ התנגשות יותר עוד מעניינת

 — הערביים האישים בקרב דיעות
הדיפ מול המשוחררים הקצינים
 ביחס — המקצועיים לומטים

והעו ישראל בין העימות לעתיד
 בפעם כאן מתגלה הערבי. לם

 חדש הלך־מחשבה הראשונה
 היסוד מן לשנות העשוי לגמרי,

ישראל-ערב. יחסי את

 הודעת אחרי כחודשיים, פני 1■
המוט■ הוצאת עד אל־סאדאת /

העליו כשנתבררה ׳,67 מילחמת לאחר
הפ הערבים, על הישראלית הצבאית נות
אמצ הסובייטית בנוכחות המילהמה כה
 לקבלת הישראלי הצבאי המוסד בידי עי

 ׳שימשה כן ובנשק. בכסף אמריקאי סיוע
האמרי המנהיגים הצדיקו שבו מסווה,
 בציוד בישראל התמיכה המשך את קאיים

האמ שהאזרח למרות חדיש, אלקטרוני
 הערבי האיום סכנת שחלפה יודע ריקאי

ישראל. על
 ׳67 מלחמת אחדי הפך הישראלי הצבא

 נגד במיזרח־התיכון אמריקאי לקו־הגנה
 כך משום הסובייטית. הצבאית הנוכחות

 האלקטרוני הנשק את הפנטגון העמיד
 למרות הישראליים, הגנרלים לרשות שלו

 ידעו האמריקאיים הצבאיים ׳שהמומחים
 מחייבת אינה הערבים בפני העמידה כי

כזה. מתקדם נשק
 את לפטור בא אל־סאדאת של צעדו
 הנוכחות מול לעמוד מהתפקיד ישראל

 חוגים בקרב ומעורר הסובייטית, הצבאית
ההר את העולמית בדעת־הקהל רחבים

 מישראל. לבוא חייב הבא הצעד כי גשה׳
 גדול בחלק השתקפה זו עולמית הרגשה

 :שואל שהחל הישראלית, מדעת־הקהל
 זו הזדמנות מנצלת■ ממשלתנו אין .מדוע

י הגיוני הסדר לערבים ומציעה

הנוורונוים

ו״צגן שו
ד אמרה הישראלית מישדחת *■>

 שד שקבוצה הבריטיים, צירים ן !
שברא הישראדי, כצבא קודונדים

 הגיעה וייצמד עזר השר עומד שה
ש המצב את דנצד שיש דמסקנה

 הצבאית הנוכחות היסוד עם נוצר
 כין מונה הקבוצה במצריים.

קודונדים. 25—30
 צורך שאין סבורה זו צבאית קבוצה

 להציע או הערבים, עם הסדר לידי לבוא
■מ מנוס אין לדעתם, כלשהם. ויתורים
 כדי הישראלית, הצבאית בעליונות שימוש
 ולהגיע הערבי הרצון את סופית לשבור

 לא — מוחלטת ישראלית השתלטות לידי
 הסיסמה שהיתר, כפי הפרת, ועד מהנילוס

הערבי. המיזרח כל על אם כי בעבר,
ה כי בגדוי, אומרת זו קבוצה

 היתה 1007 ביוני 8כ־ עצירה
 הצבא שד כיכודתו היה טעות,

דנד כיכוש את דהשדים הישראדי

 אסר■ מטע□ ״מישלחת
סודיות״ פגישות ערכה

 מיש־ דדונדון הגיעה הרוסיים, חים
שב התנועה את המייצגת דחת,

הישרא־ הכר-הכנסת עומד ראשה
אכנרי. אורי — די

 כמה עם מגעים ערכו המישלחת חברי
בקש הידועים בריטיים, חברי־פרלמנט

 :להם ואמרו הערבים, עם הטובים ריהם
 חיסול בדבר אל־סאדאת, שקיבל ההחלטה
 במצריים, הסובייטית הצבאית הנוכחות

בישראל. מבוכה יצרה
— 16 ב

 והיתה ורבת-עמץ, קאהיר שק,
בא אד דפחות, דהגיע, הזדמנות

הערכי. הנפט רות
להצ יכולה שישראל אומרת הקבוצה

 במים־ הפדאיון בפעילות זה כיבוש דיק
מדי שהעניקו הפומבי הכספי והסיוע רץ,
 הנמצאות הערביות למדינות הימיפרץ נות

 ולאירגו־ ישראל עם מילחמה של במצב
הפדאיון. ני

הנפט שחברות זו קבוצה בחוגי סוכם

 עם יחסים ויקיימו ישראלי כיבוש יקבלו
 האיטלקית החברה עם שקרה כפי ישראל,
בסיני.

 די־ כי גם, אמרה הישראלית המישלחת
נפו להיות החלו זו צבאית קבוצה עות
אז בחוגים גם אם כי בצבא, רק לא צות

 במשך להסדר מהצפייה שנלאו רחיים,
 ושר,חלו יוני, מלחמת מאז ישנים חמש

 נגד נוספת צבאית למהלומה מתכוננים
ואז המכרעת, שתהיה בתקווה הערבים,

 הזדמנות זו והיתר, לטיפול, ללונדון באה
ה והחלטת הערבי־ישראלי במצב לדון

אל־סאדאת. נשיא
 במים־ מתנהלים שאינם אלה, בדיונים

 מהציבור הרחק והנערכים רשמית, גרת
ה וההשקפות הסיסמאות נעלמות הערבי,

 והמחשבה ההגיון רק ונשארים רשמיות,
המשותף. הגורל על

שהפכו הערביים, אנשי־הצבא

 רוצי□ □,הישראלי לי□1..הקולו
ש הערב״׳ פט1ה את לכבו

 חייה בו המתוח, הקיפאון מצב יסתיים
עתה. ישראל

 אחד ואף רבה. בסודיות נערך המיפגש
יש השקפה מייצג אינו הצדדים משני

 אינו ואפילו רשמית, בריטית או ראלית
יש מדיניות בקביעת חישוב גורם מהווה

בריטניה. או ראל
 הישראדים ביקשו המיפגיט כסוף

 עם יתקשרו הבריטיים שהצירים
 דהם לייעץ כדי הערכיים, ידידיהם

לחי שתביא מתונה עמדה לנקוט
ולהח כישראל מחנה־השדום זוק

הקיצוניים. הקצינים לשת
הברי שהכרי־הפרלמנט נראה

לידי אלה דיונים עד הודיעו טיים
 הערכיים היטגרירים מבין דיהם

השג כקרב נערכים מאז בלונדון.
 מתמידים דיונים הערכיים רירים

ביניהם. מיפגש ככל זה, נושא על
ש הללו, המיפגשים באחד נכחתי

 ערבית אישיות נוכחות לרגל נערכו
 תקופת־מה, במשך חישוב מעמד שתפסה

מ יותר במשך מהאופק נעלמה ואחר־כך
היא לזירה. חזרה זו אישיות שנים. עשר

 בלונדון, ארצותיהם שד נציגים
 טעתה, ישראל כי ״הטענה :אמרו

 הנוכחיים בגבולותיה כשנעצרה
 של הכנה הוסר מגדה ׳,67 ביוני

 ניסיון זהו הישראלית• המנטליות
 לכפות כדי הערכים, את להפחיד
הישראלי.״ ההסדר את עליהם

 ־נבוש לא יל ..ונח
את(}אחיו״

 ש- הדיון את שיחזרו אלה נשי״צכא
 נאצר הנשיאים בין בטלפון נערך
להחל הסכימה שמצריים ביום ובומדיין,

 הי- נאצר של השקפתו הפסקת־האש. טת
 המזויינים הכוחות השמדת לאחר כי תה,

ש כפי לקאהיר. הדרך נפתחה המצריים
 בין אחד מצרי חייל נמצא לא אמר: הוא

 לקאהיר ישראל כניסת לקאהיר. התעלה
התנגדות כל על מוחצת מהלומה תהיה

אפשר היה הישראלי: חידהאוויו בצילום קאהיו


