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 בשמן לערוג יוכל שלא ובוודאי אחרות,
 יהיה לא — בצדק — בגין ישראל. לבטחון

 ויתורים על סאדאת עם להתמקח סוכן
 מתגגדים הם עוד כל ולפלסטינים לסורים

לסאדאת.
 דגל לנושאות יהפכו וסעודיה סוריה

 מן האחת — המוסלמי והכבוד הצדק
 האמריקאי. הצד מן והשגיח הרוסי הצד

 אן הפנימיות. בבעיותיה תשקע ומצריים
 על או סאדאת על יהיה דבר של בסופו
 :מצריים פני מועדות לאן להחליט יורשיו

והלאה. ממנו או הערבי העולם אל
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ן חיתה  ב- היחסים לקידום אחת די
 זוהי ! ושלום נורמאליזציח עבר אל איזור

 על המבוססת בשלבים, ההתקדמות דרך
ו הסורים ישנו הזמן במשך כי ההנחה

הקיצוניות. תפיסותיהם את הפלסטינים
 את חייב אל״סאדאת אנואר של צעדו

 ניתוח לבצע הפלסטינים ואת הסורים
 לא הם שלחם. באידיאולוגיה מדי מסוכן

 לבצעו שלא העדיפו לכך, מסוגלים היו
המוצהרות. עמדותיהם אל חזרה ונדחפו

 חולק חפניס״ישראלי לנושא בייחס גם
 אבנרי. של האופטימית ראייתו על אני

 לו, שקיווה ממה היפך את ישיג סאדאת
 לישראל להציע באפשרותו ואין מאחר

 ראשוני כצורך על-ידו גם שהוכר מה את
 השליט הוא סאדאת לא שכן הבטחון. —

 במרחב. העניינים התפתחות על החולש
 את לישראל להבטיח בקושי רק יכול הוא

מצריים. עם הצפוי ההסדר יציבות
 הוכיחה סאדאת של הדראמה תוצאות

 שסאדאת :דברים שני הישראלי לציבור
ל מוכנים והם במלחמת קצו ומצריים

 שסא- וכן מו״מ, באמצעות להסדר הגיע
 כך כדי עד לא אבל גדול מנהיג הוא דאת

כו הערבי העולם כמנהיג להגדירו שניתן
 שיש היא> מכאן הנובעת המסקנה לו.

 סאדאת, לקראת ללכת מאמץ כל לעשות
 אסור אך למצריים, הנוגע בכל במיוחד

הנזרות• בשאר לוותר
 יש סאדאת שיצר התסבוכת רקע על

 טעם תראה לא שארצות-הברית לצפות
 למען ישראל, על כבדים לחצים להפעיל
 הכלל- בשאלות מצריים לנשיא ויתורים
 מדינות מצד חולמת תמורה בלי ערביות,

 לאמריקאים אין שני מצד המסרבות. ערב
 עם נפרד להסדר תגיע שישראל עניין,

לסוביי יש לאמריקאים, בניגוד מצריים.
 לוויתורים ישראל את לדחוף עניין טים

 סא- עם נפרד ולהסדר למצריים נפרדים
ב הקרע את להעמיק במגמה זאת דאת.
המצרי. הנשיא את ולבודד הערבי עולם

 עליהן יקשה המעצמות בין זח ניגוד
 על ״קונסטרוקטיביים״ לחצים להפעיל

 והפשרה במרחב, לחן הכפופות המדינות
 הדטאנט על לשמור כדי מחן שתידרש
 באיזור. התערבות של במינימום תתבטא

 לקדם יכולתן בחוסר הדבר יתבטא בפועל
חשלום. תהליך את

 מיש- יתקיים אכן אם :ישראל ובתוך
 של מוחץ לנצחון לצפות שיש הרי אל-עם,

 הפך אל-סאדאת אנואר מוחמד שכן בגין.
 שקם ביותר הרם למנהיג בגין מנחם את

בן״גוריון. דויד אחרי לישראל
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ל דומה סאדאת של מצבו :לסיכום
 ערוץ לחצות המתכנן אדם של מצבו

 לטפס כדי לתחתיתו, לרדת במקום עמוק.
 קיצור״דרך, מבצע הוא השניה, הגדה אל

 נמצא כרגע התחום... לפני מעל וקופץ
 שיצליח תקווה וכולנו באוויר סאדאת

 לא אך השניה. הגדה על בשלום לנחות
 ספורים סנטימטרים ינחת אם אתפלא
לפניה.

 בכיוון סאדאת של הגדולה התנופה
 ליצור עלולה חלילה, תיכשל אם השלום,
ב ופוליטי חברתי פסיכולוגי, מישקע
לאזנו. תוכל מלחמה שרק מרחב,
ל תאפשר באיזור חדשה מלחמה רק

ו מגמותיהן את מחדש להגדיר מעצמות
 יווצר בכך השפעתן מרחבי את לתחום

 מסויי- לצורה בחזרה שיתבטא חדש, איזון
לוויתו ובדרישה השלבים מדיניות של מת
הסדר. תמורת שטחים על רים

 נידרש שטחים אידה על :היא השאלה
!לוותר
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