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באש חחישהח
אבנרי אורי מאת

 פרשן השבוע אמר פוליטי!״ הו.יום״כיפורים ^
 אל־ אנוואר של החלטתו את להגדיר בנסותו אחה 1 //

 של כוח־החירום של המנדאט את להאריך לא סאדאת
האו״ם.

 המיתקפה הפתיעה 1973 כיום־הכיפורים
 העולם ואת ישראל את סאדאת של הצבאית

 שלו המדינית המיתקפה הפתיעה השבוע כולו.
כולו. העולם ואת ישראל את

1 האומנם
 כך על האפתעה. את למנוע היה ניתן המיקרים בשני

אישית. להעיד יכול אני
 צפו- כי ידעתי מוועידת־בולוניה, שנתיים, לפני בשובי,

ה במצב מיפנה יחול לא אם מצרית, צבאית התקפה ייה
 זו. סכנה מפני והכנסת הממשלה את פומבית הזהרתי מדיני.

 מידע של בורסה השאר, בין היתה, ועידת־בולוניה כי
והח שם, נפגשו העולם מרחבי המומחים מיטב והערכות.

 הכללית הידיעה ובמיסדרונות. בטרקלינים דיעות ליפו
 רב זמן עוד מעמד יחזיק לא סאדאת של שמישטרו היתד,
הסדר ישיג לא אם ולא־שלום. לא־מילחמה של במצב

 לבין מילחמה בין לבחור יצטרך קצר, זמן תוך מדיני
מישטרו. התמוטטות

 את אז קיבלה מאיר גולדה של מיפלגתה
ש האחרון הקש היה וזה — גלילי״ ״מיסמך

ידוע. ההמשך הגמל. גב את שכר
 מעין שהיה מכינוס־רומא, חזרתי וחצי שבוע לפני

 ממיטב כמה שם נפגשו שוב ועידת־בולוניה. של המשך
 הוחלפו שוב ארצות. תריסר בני המרחב, לענייני המומחים

והערכות. מידע דיעות, ובחדר־האוכל בטרקלינים
 — הנוכחי שהקיפאון משוכנע כשאני הביתה, חזרתי
 ימים להימשך יוכל לא — ולא־הסדר־ביניים לא־ז׳נבה

אש ושאותה — לעיני שהצטיירה התמונה נוספים. רבים
 יצטרך שסאדאת אותי שיכנעה — להלן לשרטט תדל

ומהר. משהו, לעשות
בץ יצחק גם חזר שובי, למחרת  באירופה. מביקורו ר

המיקרופו ובאוזני המצלמות לעיני אמר, בנמל־התעופה
 הסדר־ על המשא־והמתן את לנהל רוצה שהוא — נים

שנה. חצי עוד הביניים
ל אמרתי זה. חסר־אחריות פסוק כששמעתי נחרדתי

 להגיב. מוכרח סאדאת חדש. מיסמך־גלילי זהו עצמי:
ברירה.• לו איו

 שלא לאו״ם הודיע הוא הגיב. הוא — ואכן
הבינלאומי. הכוח מגדאט את יאריך

 ליצחק יניח לא שהוא המצרי לעם הודיע הוא למעשה,
 הפומבית מהצהרתו שנובע כפי באף, אותו למשוך רבץ

ראש־ממשלתנו. של
 לא זאת, 5לדע כדי כלתי-נמגע. היה זה

 חכם אפילו או נביא, או גאון, להיות צורך היה
מינימ ידיעה כעל להיות צורך רק היה גדוד.
במצריים. כעת המתרחש על לית

מת שהוא או כזאת, ידיעה אין רבין שליצחק נדמה
המידע. מן עלם

הנגדית ההפיכה
 הלבבי יחסו לארצות־הברית. בהתקרבותו בולט ביטוי ידי

ידידי״, ״הנרי בשם מכנה הוא אותו (למעלה), לקיסינג׳ר.

 דיין למשה כמו — ״קונצפציה״ לו יש אולי
ההוא. יופ-הכיפורים ערב

נבית־הסוהו השמאל
ידי בירורים, של מפסיפס מורכבת הבאה תמונה

 אנסה אחד. ממקור באה היא אין והערכות. עות | (
 ממערב שונים, אנשים של ההערכות את ולשלב לזקק

 משותפת תכונה להם שיש ואירופים, ערבים וממיזרח,
 מקורות- להם ויש המרחב, לענייני מומחים הם אחת:
מצויינים. מידע

מהם. איש לזהות כמובן, מתכוון, איני
: היא מצריים לגבי המכרעת העובדה ו  ז

נגדית. מהפכה מעין כעת כה מתחוללת
 רק זו אין טכסיסיים. מטעמים קטנה, תזוזה זו אין

 כי אם המדינית, בזירה מצרית־אמריקאית התקרבות
הכוללת. התמונה מן וחשוב, בלתי־נפרד, חלק מהווה זו

בהנ בסיסית. תמורה מתחודדת במצריים
מער כה נטושה אל-סאדאת אנוואר שד הגתו

ולכי הנאצריזם, שרידי לחיסול שיטתית כה
ימני. מישטר נון

המי מישורים: בכמה בו־זמנית המתקדם תהליך, זהו
וה הבינערבי המישור הסוציאלי, המישור המדיני, שור

הבינלאומי. מישור
וב במהירות סאדאת פועל המדיני כמישור •
המישטר. ברחבי שהתפשט השמאל, לחיסול תוקף

 כאשר לא-מכבר, נפדה המכרעת המכה
 השמאל צמרת כד כימעט אחת כמכה נאסרה

בכלא. עתה יושבים חבריה המיצרי.
 מאוד ומשתדל בשקט, בבית יושב נעצר, שלא מי

עצמו. אל תשומת־לב למשוך ולא גלים לעשות לא
 ואיש־ המצרי ועד־השלום יו״ר מוחי־אל־דץ, חאלד

 לכנס־ בא לא גם אך נעצר, לא ברית־המועצות, עם הקשר
 מיפלגת־הישלטון, מבניין סולק שלו הוועד מישרד רומא.

 הדחוסה בקאהיר כי ונראה הערבי, הסוציאליסטי האיחוד
אחר. מקום למצוא לוועד מאוד קשה

 הפרו■ המחנה שיתוק דק הדבר פירוש אין
 יותר הרכה היא ההשלכה במצריים. סובייטי

מדי■ דפורמה התובע המחנה כל :מדחיקה-לכת

 המתחולל יותר, הרבה עמוק תהליך של סימפטום רק הוא
 המתאר שוודי, בעיתון קאריקטורה :מימין במצריים. כעת
 נש־ מלאכי־שלוס, כזוג מרחף קיסינג׳ר־סאדאת הזוג את

אותו. לעצור מנסה ידומיקו, אנדריי הסובייטי, שר־החוץ
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ה עבד־אל־נאצר. גמאל על־ידי ונכלא הוודח נגיב חמר
 דאז, האמריקאי שר־החוץ של ביקורו בעיקבות צוייר שער
 לנגיב הגיש הביקור בעת נגיב. אצל דאלס, פוסטר ג׳ון

 המצ־ ההתקרבות אייזנהואר. הנשיא כמתנת יקר, אקדח
 תוכנן וביגללה בישראל לבהלה אז גרמה רית־אמריקאית

לפוצצה. שנועד ,1954 בשנת המפורסם העסק־יהביש


