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כמיתקפת־׳השלום. לפתוח בהחלטתו אותן שיתף לא כן יופיהביפורים,

 אחד היא ד.אמריקאית התמיסה מרחיקות־לכת. !תוצאות להיות יכולות זו ׳למגמה
 של חלקה ׳שיקטן כפל ממיש׳לת־יישראל. ישל ׳בידיה המצויים ביותר החזקים הקלפים

 ישראל. ממשלת שיל כוח־המיקוח גם ■יקטן כן בבמהלכים, ארצות־הבריות
אל־סאדאת. של מעיניו נעלמה לא זו שעובדה ספק אין
 את לפנינו טרקו הכוחות שאר וכל ״כוחות־העל בקאהיר: בנאומו סאדאת אמר

השלום.״ שערי
 ישר לדבר והמסוגלת המוכנה לאומית הנהגה לישראל היתה אילו

 זו תפנית היתה עימו, וכולל ישיר להסדר ולהגיע הערבי, העולם לב אל
לכך. ההיסטורית ההזדמנות את לה מעניקה סאדאת של

מי? על־ידי - כפו• שלו□
 לחצים איזה על ארצות־הברית, מטעם כפוי בשלום עוד מאמין אל־סאדאת אין ם

■ סומך? הוא י
 לא אך — כפוי בשלום דוגל הוא זאת. מסתיר אינו המצרי הנשיא

 היוזמה על־יידי אלא המעצמה, או המעצמות על־ידי שייכפה שלום
היש ודעתלהקהל העולמית, דעת־יהקהל באמצעות עצמה, המצרית

עצמה. ראלית
זכות־ראשונים. לו יש שעליה שיטה חדשה, פוליטית שיטה סאדאת המציא כך לשם

והעי הרדיו הטלוויזיה, לעיני נעשית מדיניות כל המודרני, בעידן
י הנעשית מדיניות של שיטה המציא ס׳אדאת אולם תונות. ד י ־ ל ע  

והעיתונות. הרדיו הטלוויזיה,
ם נעשית כולה המדיניות מדיניותו. של פועל־יוצא אינה הפומביות ש הפומביות. ל

המצ ביוזמת-השלום כולו העולם של תשומת־הלב את סאדאת מיקד מעשיו, על־ידי
 הערבית, בירושלים אותו ראו כדבריו, מיליונים,״ ״מאות בגלוי. בכך התפאר הוא רית•

 אחרי עקבו מאות־מיליונים בכנסת. נאומו את שמעו מאות־מיליונים אל־אקצה. במיסגד
בקאהיר. הקרובים בימים שיתנהל במשא־ומתן יצפו מאות־מיליונים בקאהיר. נאומו

 מימנו ויתבעו בגין, במנחם גס יסתכלו מאות-מיליונים אותם
תשובות.

 לכך הביא סאדאת הישראלי־ערבי. בסיכסוך כדוגמתו עדיין היה שלא לחץ, זהו
 בני־אדם מיליוני בסיכסוך עירב הוא העולמית. המחשבה במרכז יעמוד שהסיכסוך

 זה זמן להאריך עימו וגמור ומנוי — יוזמתו אירועי שיימשכו ככל רבות. בארצות
התשו על העולם זרקורי יתמקדו כין — נוספים אירועים יצירת על-ידי האפשר, ככל
בגין. של — חוסר־התשובה או — בה

 ההכרעות, את לדחות ביקשו הן כזה. מצב למנוע ישראל ממשלות כל ביקשו כה עד
 אחת סיבה ביגלל זאת כל תשובות. לתת הצורך מן להימנע מתשומת־הלב, להתחמק

העולם. דעת על להתקבל יכלה לא לתת מוכנות היו שהן היחידה התשובה :פשוטה
 או- בין הבדל כימעט אין זו, מבחינה הסיכסוך. פיתרון לגבי עולמי קונסנזוס ישנו

 אינו זה קונסנזוס השלישי. והעולם הראשון העולם בין וברית־המועצות, צות־הברית
 המשכיל המעמד לכל לעיתונאים, לכלי-התיקשורת, גם אלא לדיפלומטים, רק משותף
הממשלות. של המדיניות את המעצב העולם, ברחבי

— גרומיקו אנדרי לבין קארטר ג׳ימי בין למשל, — הנוסח של קטנים הבדלים עם

״ ישראל, ״מצריים, טין... מונד״) ״לה (קונק, פלס
המרחב של הגיאוגרפיות העובדות

:מובניפ-מאליהם כימעט שהפכו עקרונות, כמה על זה קונסנזוס מבוסס
 של נורמאליזציה וחוקית, מוגמרת כעובדת-קבע ישראל קבלת בישראל, הכרה !•
̂ ארצות־ערב. ובין בינה היחסים
לישראל. סבירים סידורי־ביטחון מתן #

 בלתי־ (״שינויים השטחים מכל כימעט או השטחים, מכל ישראלית נסיגה •1
מהותיים״).

פלסטינית. מדינה :•
ממנו, חרגו הערבים האחרונים. העקרונות בשני הזה הקונסנזוס מן חורגת ישראל

הראשונים. העקרונות בשני כה, עד
לעק אחריו) ההולכים כל (ואת עצמו את אל־סאדאת התאים החדה, תפניתו על-ידי

 חד-מש- מעשים עשיית על-ידי דיפלומטית, קבלה על-ידי רק ולא הראשונים, רונות
העולם. את והמלהיבים המשכנעים מעיים,

 הקונסנזוס את בדיוק אל-סאדאת אנוואר של עמדתו תואמת עתה
■הזה. הקונסנזוס את נוגדת ישראל של עמדתה העולמי.

 לשתי משתמעת שאינה חותכת, בצורה לעולם זאת להראות היא סאדאת של מגמתו
האפשריים. העולמיים הלחצים כל את ישראל יעל להפעיל כדי פנים,

השלום מלכודת
ה ***  כזה. למצב בגין מנחם נכנס איך היא מעניינת אל

 רבין. ויצחק מאיר גולדה מקודמיו, יותר עוד העולמי הקונסנזוס מן חורג בגין \1/
 מדינה לא העולמי: הקונסנזוס את נמרץ בדיוק הנוגד לאומי״, ״קונסנזוס המציא הוא

לקירבתם. או הקודמים לגבולות נסיגה לא פלסטינית,
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 להיענות לכגין היה אסור שלו, ארוכת־הטווח המדיניות מבחינת
 ההי־ את עשה הוא כאיכה. להחניקה צריך היה הוא פאדאת. ליוזמת

ז ■מדוע פך.
 נתן סאדאת אישית. תחושה על-פי אינסטינקטיווי, באופן פעל שבגין מאד ייתכן

 הראשון הערבי המנהיג כביר. מדיני הישג לו העניק הוא עצומה. אישית מתנה לו
 יכול כמחרחר-מילחמה, ימיו כל שנחשב בגין, בגין. מנחם אל דווקא בא בישראל המבקר

 מעמדו את הפרשה חיזקה פוליטית־פנימית, מבחינה מביא־השלום. בדמות להופיע היה
 בפיר־ סאדאת עם להתחלק הי* יכול הוא לו. מריעים יריביו לאין־שיעור. בגין של

זה? פיתוי בפני לעמוד יכול פוליטיקאי ואיזה — הכבירה העולמית סומת
 פיתיון אלא היה לא לכגין, סאדאת שהעניק זה כביר ,הישג אולם
למלכודת.

למלכודת־השלום. נכנס בגין
 הגדה את להחזיר לישראל שאסור בעולם מישהו לשכנע סיכוי של שמץ לו אץ

 לבלבל יכולים אש״ף תימרוני פלסטינית. מדינה להקים שאסור ישתכנע לא איש ועזה.
 משלהם למדינה עצמית, להגדרה הפלסטינים זכות של העיקרון אך לזמן־מה, היוצרות את

העולם. בעיני מאליו מובן כעיקרון יישאר משלהם ולהנהגה
 הוא כנות. שופע הוא דוב. של חיבוק מסויימת, מבחינה הוא, סאדאת של חיבוקו

 שאי-אפשר חיבוק זהו אולם ומרשימה. אמיתית פשרנית רוח שופע הוא אהבה. שופע
להינזק. מבלי ממנו, להיחלץ

 את אד־סאדאת אנוואר יעמיד חודשים או שבועות ימים, כעוד
בגין :הדעת על להעלותו שניתן כיותר הגרוע המצב לפני בגין מנחם

המצרית) המישלחת (עם כן־אלישר מנכ״ל
. ? מי של התסריט לפי

 הוא אם כעולם, חשובים בני־אדם מיליוני מאות לעיני להשיב, יצטרך
לסרב. או בולו, העולם על המקובלים העקרונות פי על שלום לעשות מוכן

 חשוב מחלק הינתקות גמור, בידוד :נורא במחיר לעלות עלול זה, במיקרה הסירוב,
ישראל. של דרום־אפריקניזציה מארצות־הברית, התרחקות היהודי, העם של

 יש האם חשובה. היתר. לא או לסאדאת, בגין בין פעלה לא המפורסמת ה״כימיה״
 בגין מנחם השם את הזכיר לא שסאדאת לכך — לא־מודעת או מודעת — משמעות

גור? ומוטה דיין משה וייצמך, ״עזרא את הזכיר שבו בקאהיר, בנאומו פעם אף
 את לנצל סאדאת, את להלאות אותה״, ״לשחק שיוכל כנראה, סבור, עצמו בגין

 מצריים עם נפרד לשלום דבר של בסופו ולהגיע האחרים, הערבים ובין בינו הסיכסוכים
 את להחזיר איכפת לא לבגין הפלסטינים. על־חשבון סוריה, עם נפרד לשלום גם ואולי

אבותינו״. ל״נחלת שייכים שאינם והגולן, סיני כל
דיין. שד !הן בגין, של !הן הרישמית, המדיניות של היעד שזהו ספק אין
סיכוי? לכך יש האם  המציאות לא. : רק להיות יכולה התשובה כענייני־ערב, שמצוי למי

זאת. מאפשרת אינה פשוט והנפשית, הפוליטית הערכית,

ת הסלמה הדרגתי
קצר. זמן תוך המציאותי במיבהן תעמוד זו אלה ***

חדשה. תנופה כולו התהליך יקבל ימים, כמה בעוד בקאהיר, הדיונים פתיחת עם \1/
 תהיה העולם. את שוב תחשמל מצרית אדמה על הראשונים הישראלים הופעת

 אומץ־ליבו את יעריצו הכל בכלי-התיקשורת. עמוק רושם שתעשה שלום, של הפגנה זאת
המצרי. השליט של

 על מצריים מנהיגים פני לקדם כדי ישראל לממשלת אומץ־לב דרוש היה לא
 שלם עולם בכך ולשבור לישראל לבוא למצרים אומץ־לב דרוש היה ישראל. אדמת

מוסכמות. של
 אדמתם. על ישראלים לארח כדי למצרים דרושה תהיה אומץ־לב של מידה אותה

 יהיו בקאהיר שהדיונים המצרי הנשיא קבע מדוע :היא השאלה
ץ נמוך־יחסית בדרג

דיין? את לפחות או בגין, את הזמין לא מדוע
 בעתיד. הצפוי על מלמדת והיא אחת, סבירה סיבה רק לכך להיות יכולה
הדרגתית. הסלמה מאפשר הדבר המתח. את לקיים ניתן נמוך, בדרג מתחילים כאשר

 של ביקור ייתכן לאחר־מכן שרי-החוץ. של דיונים ייתכנו הפקידים, דיוני אחדי *
בכלי־התיקשורת. כביר בסיקור יזכה כזה אירוע כל בקאהיד. בגין מנחם

 של הציפייה את בהדרגה לבנות רוצה הוא בה. רוצה שסאדאת ההסלמה זוהי
 ישראל. כלפי כולו שיופנה חוסר-הסבלנות, בעולם יגבר כן המתח, שיגבר ככל העולם.
כתמורה. לתת בגין מנחם מוכן מה לדעת ירצה העולם

 ביד זה מצב לקראת מוביל והוא אל-סאדאת, אנוואר שואף לכך
 מתוחכם מדיני-תעמולתי מיבצע עתה המביים כמאי-אמן, של בטוחה

ורע. אח ■לו שאין
 של המישפטי והיועץ בן-אלישר, אליהו ראש־הממשלה, מישרד מנכ״ל יעלו כאשר

 ביותר, הגדולה הערבית המדינה לבירת אותם שיוביל למטוס רוזן, מאיר מישרד־החוץ,
זה. בתסריט להם שנקבע תפקיד ימלאו הם

 לעיתוני־ מראיונותיו באחד עצמו, סאדאת קבע המישחק שם את
חשמלי״. כהלם ״ריפוי ■היא שלו השיטה בי קבע הוא השבוע. העולם




