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 לדבר ההזדמנות לי היתד. מכבר לא
 בעולם ביותר החשובים האישים אחד עם

 בורגיבה.—נאצר בפגישות שנכח הערבי,
 זה היה שיחה שבאותה לי גילה הוא

ר צ א  השלמה של הרעיון את שהעלה נ
לח ותחת התלהב, בורגיבה ישראל. עם

 החליט עבד־אל־נאצר, של ליוזמתו כות
 ראשון לדבר הרעיון, על טרמפ לתפוס
 הרגיז הדבר בינלאומית. סנסציה וליצור

 לדעת גומז וכאשר המצרי, המנהיג את
ל הצטרף הצליחה, לא בורגיבה שיתמת

נגדו. מסע
 בורגיבה יוזמת בי כדור כיום
 למעשהו רוחנית אם מעין היתה

השבוע. אל־סאדאת אנוואד של
 הכל־ערבי הגל שבירת שאחרי ספק אין
ה על ברצינות חושב עבד־אל־נאצר החל
 ישראל. עם השלמה האלטרנטיבית: דרך

 לא שעבד־אל־נאצר ששת־הימים, מילחמת
 קו־ את קטעה בה, רצה ולא אותה תיכנו

 מדבר החל זמן־מה כעבור אך המחשבה.
הער מילת־הצופן — מדיני״ ״פיתרון על

 קיבל 1967ב־ בדרכי-שלום. להסדר בית
 על ידו סמך 1969ב־ .242 ההחלטה את

 החדש, האמריקאי שר־החוץ של יוזמתו
 עם ה&דר־השלום שהציע רוג׳רם, ויליאם

קטנים־. תיקוני־גבול
הקרו עמיתיו היו ספק כלי

שו — סאדאת וביניהם — בים
 הכשילו לולא זו. לגישה תפים

 נסיון בל וגולדה אשכול ממשלות
 תובנית-שלום לערכים להגיש
מו השלום היה ומפורטת, סכירה

נאצר. מימי ככר שג
 מותו, לפני חודשים כמה ,1970 בראשית

 ה- לעיתונאי ראיון עבד־אל־נאצר העניק
 בראיון דולו. אריק מצרי-צרפתי-יהודי

 דיבר פורסם, ממנו חלק שרק מאד, ארוך
 שלום לכונן הנכונות על קיצוני בגלוי-לב

דיפלו יחסים עימה לקשור ישראל, עם
 כמו אז היה, התנאי ועוד. וכלכליים, מטיים
 והקמת המוחזקים השטחים פינוי עתה:
פלסטינית. מדינה

 נפטר כאשר הנאצרים, הגיע זו לנקודה
.1970 בסתיו במפתיע, המנהיג

מוות בסק־רן
 הדמות היה לא אל־סאדאת נוואר

■ ש הקצינים בקבוצת ביותר הבולטת י
המנ את ירש כאשר המהפכה. את חוללו

 — כסגן־הנשיא תפקידו בתוקף — היג
 מומחים, בין גם מאד. רבים ספקות עורר

 אדם שהוא נדמה היה מצרים, וביכללם
 מעולם לו היה שלא בן-נפר מאד, מוגבל

נפ שאינו איש הרחב, העולם עם מגע
זרים. ומדינאים עיתונאים עם גש  נתכרר, דא-רב זמן תוך אולם

בהע טעו בי ליודעי־הכר, לפחות
 כצורה אך כשקט, האיש. רכת

 את משנה החל מאד, מחושבת
הקו.

 עמוקה מחוייבות היתה לעבד־אל־נאצר
 היה עימה, כשרב גם ברית־המועצות. כלפי
הש לבוא שצריכה הצדדים לשני ברור
למה.

 דתי ימני, איש שהוא סאדאת,
ש הכין קיצוני, ואנטי-קדמוניסטי

 מקום. לשום מוביל אינו זה קו
 להחזיר יכלה לא כרית-המדעצות

הח הוא שיטחיהם. את לערבים
 — הסימטרי,ה את לשכור ליט

 —וושינגטון מול קאהיר—מוסקבה
ירושלים.

 ארצות- את לנתק יצליח שלא יודע הוא
 ניתן כי מאמין הוא אך מישראל. הברית
 חד- פחות לעמדה ארצות־הברית את לתמרן
יש על לחצים להפעלת ולהביאה צדדית

הער כי ברור שיהיה בתנאי זה כל ראל•
 ישראל עם שלום לעשות מוכנים בים

בה. ולהכיר
מ פחות הראשון. מהרגע פעל הוא

 עבד־אל-נאצר מות אחרי חודשים חמישה
שליח של איגרתו על בחיוב סאדאת השיב

 הבסיס את המהווה תוכנית־רוג׳רס״, ־
 נדחתה סאדאת, של הנוכחית לתוכניתו

 חבר־הכנסת הייתי וכל. מכל הכנסת על־ידי
בה. שתמך היחידי
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