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 איש של האסוסיאטיבי הרקע הרגישויות,
אל־סאדאת. אנוואר כמו

 נפג- פאלה אגשים שני כאשר
עצו סכנה ביניהם ,מרחפת שים,

 1 איש כדל מכינים אינם שהם : מה
 ״ להם שנדמה בעוד רעהו, דכרי את

מכינים. שהם
המי בין העצום ההבדל על עמדנו כבר

 האירופית המילה ״סיאדה״, הערבית לה
 ״ריבונות״. העברית והמילה ״סוברניטי״

 מפריד למעשה הדבר. אותו זה להלכה
שונות. אסוסיאציות של ים ביניהן

 במסיבת־העיתונאים ברור היה זה כל
 התחלק כאשר באיסמאעיליה, הרת־האסון

 ברגישויות קשות ופגע פעמים כמה בגין
לצורך. שלא גם מצריות,

בפי לסאדאת אמר כי בגין טוען עתה
 אינו שהוא באיסמאעיליה בשיחתם רוש,
 קרא גם הוא ההתנחלויות. את לפרק מוכן

להו כדי הפרוטוקול, מן הנדון הקטע את
מצרי, (בשביל משקרים. שהמצרים כיח

כפיתחת־רפיח מפגין
7 מה על — מגן

 זו מבחינה גם נוראה. האשמה זוהי אגב,
 קראתי שונות.) הצדדים בשני הרגישויות

 י לחלוטין, לי וברור פעמים, כמה זה קטע
א סאדאת כי  כך, הדברים את הבין ל

 בהקשיבו כך. להבינם היה צריך לא וגם
 סא- הבין ערבית, באוזן בגין של לדבריו

ישרא התנחלויות ישאיר לא שבגין דאת
 ומכאן, ישראלית. צבאית הגנה בלי ליות

ו שבגין סאדאת, של הגיונו פי על נ י א  
 שהרי ההתנחלויות, את להשאיר מתכוון

 עולה אינה בסיני צה״ל של הישארות
הדעת. על

 ״מטכ״ל להקים הצעתי שנים 21 לפני
 הערבי, המרחב לענייני מומחים של לבן״

 ה- שתפקידו חדש מיניסטריון במיסגרת
מיבצעי־שלום. ליזום יהיה בילעדי

 מוכיח האחרונים בחודשיים שקרה מה
 היתה כזה מנגנון של אי־הקמתו כי בעליל
► היסטורי. מחדל

 אד־ שד היוזמה מהלך כד כמשך
 ב־ ישראד ממשלת הגיסה סאדאת

הד שד הכורה כאשר אילתורים,
 וידע הכנה הפרי וכורים, יוטות

 עם להתמודד מנסים מינימליים,
 דורנו, שד כיותר הגדולה המשימה

יומ פעולה של המתקדם כשלב
 הבד משדם־כד אקטואלית. יומית

אותם. ומדהים מפתיע כדתי-צפוי,

השג■: הא■
אי־היכולח

■
 לחשוב תמימות זאתי תהיה ודם

תפ מאשר יותר מילאה שאי-ההבנה <■
בטרגדיה. שולי קיד

 אי־ה- מאשר פחות חשובה אי-ההבנה
יכולת.
 בגין מנחם היסטורית: עובדה עתה זוהי
לומר מסוגל אינו הקשוח, המקשה, הגדול,
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