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סשוחרי-שלום. עיט
 השלום. יגגד שהם ■בלהט מכחישים הם

 מראשי אחד קרא השלום?״ ■נגד ״אנחנו
 ההתאחדות־ ,החוקית השמאלית המיפלגה

 שהכחתיו הלאומית־המתקדמת־האיחודית,
 ״אנחנו השלום, למען ,בוועידה שנים לפני
אחר!״ גורם מכל יוותר השלום בעד

נוב ליוז׳מת־סאדאת ההתנגדות כי נראה
נוג שאינם פנימיים, מגורמים מעט לא עת

1 עצמו. לסיכסוו עים
 !במשך הדמוקרטי. העניין — כל קודם
החד הדמוקרטיה על סיאדאת נאם השנים

 ביותר, הגדול בעניין והנה, במצריים. ישה
 איש, עם התייעץ לא יעצמו, דעת על פעל
 שנסע אחרי רק מאיש. אישור קיבל לא

 התמיכה לגיוס אנשיו פעלו לירושלים,
הציבורית.

 איש ץ שולט ימי ץ ׳הדוליט מי אד
עוז שניים־שלושח עם ייחד אחד,
1 אישיים רים

 סוציאלי. רקע על היא אחרת התנגדות
 זו. לארץ הקאפיטליזם את החזיר סאדאת

 ב־ לולה בכל לראות אפשר סימניו את
 עד המלאות קאהיר, שיל מיסעדות־הפאר

 :ובבעלי- בסוחרים בקבלנים, מקום אפס
 בפרוות עטופות נשים בלוויית אחוזות,
ופנינים. יהלומים זהב, ועמוסות

 לארוחת- אותי הזמין מערבי דיפלומט
— האלה המקומות מן בכמה יעברנו ערב.

היא לעיין. גלוייה התלהמות ך*
 העם כנה. שהיא ספק ואין ספונטאנית, • י'

.בשילום. רוצה
 כל זה אין אך אמיתי. סיפור זהו

 יש ממצריים השטיח לפיני מתחתהסיפור.
אופוזיציוה.

 מיילבד, — לשלום אופוזיציה זו! א־ן
המוסלמיים. האחים אצל הימני, בקצה אולי,

 דאנוואר אופוזיציה זוהי אמד
וליוזמתו. אל-סאדאת

מסויה עם סאדאת
 השמא- האינטליגנציה עם שיחות ף*
 קרובות לעיתים המבצבץ השם לית, *■
ממש ראש צ׳מברליין, נוויל ■שיל שמו הוא
 עם האיש ׳,30ה־ שנות •בסוף בריטניה׳ לת

המיטריה•
 אבל פעם. לא זה שם עולה בארץ גם
 היה צ׳מברלייו הפוך: הוא ההקשר שם
 הערבים. עם פשרה לעשות שמוכן מי

 כאשר מינכן, את בגין הזכיר פעמים כמה
? גולדה ׳רביו, אלון, על דיבר

 מאנשי לכמה לגמרי.. שונה התמונה כאן
 צ׳מברליין הוא סאדאת ר המצרי השמאל

 שצ׳מברליין כשם לירושלים, טס הוא חדש.
 צ׳סו- את מכר צ׳מברליץ לגרמניה. טס

 ׳הפלס־ את סאדאת ימכור !האם סלובקיה,
 מינכן, הסכם על התם היטלר טעים?
 יחתום בגין במילחימה. פתח שנה וכעבור

 מ״לחמר. יעשה לא האם שיחתום, מה על
 כוונות היו לצ׳מברליין הבאה? בשמד.

אבל... יש. לסאדאת גם טובות.
 מאד, רציניים אנשים לא-מעטים, ערבים
 סאדאת עשה בעיניהם זו. בתמונה ,מאמינים

 לישראל, הלד הוא ייעשה. שלא מעשה
 לישראל. הכירה העניק מראש, הכל את ׳נתן

 הוא בפועל. השלום את כבר כונן למעשה
 ימה הנפשי. מנשקו המצרי העם את פירק
דביר. שום :בתמורה? קיבל

 זעם שעוררו בגין, של הצהרותיו
 גאולה של ההומה בחזה גורא כה

 בלעג לרבים כאן נראות בהן,
 הפלסטינית, המדינה היכן דרש.

הי ץ פיתרץ ייתכן לא שכילעדיה
 הלאד בזכותם בקיומם, ההכרה כן

מיתץ

 חלוץ יתמיד שהיה הוא המצרי השמאל
 ואף למילחמה, התנגד 1948יב־ השלום.

 ).2103 הזה (העולם ברחובות נגדה הפגין
בוועי ראשיו עם ׳נפגשתי ■השנים במשך

 שונים במיפיגשים חשאיות, בפגישות דות,
 הרושם מתקבל עתה ברחבי.תבל. ומשונים

אח ליוזמתיד,׳שילום. מתנגדים שהם כאילו
הידד ישראלים עם להיפגש סירבו אף דים

 ועוד הילטון, מיסעדת סוויס־אייר, מיסעדת
 פנוי, שולחו היה לא מקיום ובשום —

 לניספח שעדדשעתיים. ושל המתינה ללא
 מפני להיכנס ׳ניתנו ילא בסוודר, ■שבא צעיר,
עניבה. ענב שלא
 עבד־אל- מתקופת מאד רחוק זה כל

 שלו. הסוציאליסטיות הסיסמות ומן נאצר,
מטוגן החדש, הקאפיט׳ליזם אבי סאדאת,

 על יוותרו לא הם בתמורה. דבר יתנו ולא
בפלסטין. הכבושים השטחים

החליט אחד איש
 די תמונה כאן נוצרת מכך תוצאה ^
מוזרה. ^

ותמים. הוא סאדאת :כאן האומרים יש
 לא אנחנו לישראלים. לבגין, מאמין הוא

להם, שניתן מה כל יקהו הם מאמינים.
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