אדסאדאת ■שב במדון ..המדן־ דויד ,ניוושדים ודאה את !אומו
נכנסת בטלוויזיה היוונית * אר־סאדאת.. :איו קיברה גורדה
וישיון להוראה כשהיא מגלה בודות כה ובה בענייני המרחב?"
^ נשיא אנוור אל־סאדאת מאמין כי
י י ועידת־הפיסגה ברבאט )במארוקו(
מהווה נקודת־מיפנה בפוליטיקה הערבית
וכי בעיות רבות ,שהועלו באותו כינוס,
יותירו את מישקעיהן לתקופה ארוכה.
הנשיא סאדאת אף מאמין כי מה שאירע
בוועידת רבת־עמון ,לפני שלושה שבו
עות ,איננו אלא תוצאה רחוקה והמשך
ישיר לוועידת־רבאט.
הנשיא אל־סאדאת סבור כי חוטים רבים
באריג הפרום של האומה הערבית החלו
להיקרע בוועידת־רבאט .לפני מועד ההת
כנסות בא המלך חוסיין לאלכסנדריה ונפ
גש עם הנשיא סאדאת .הם קיימו ישי
בה ארוכה בקיץ  ,1974ותוצאות השיחה
נתפרסמו בגילוי־דעת שהדגיש את ההב
נה ההדדית השוררת בין מצריים לירדן.
בהודעה נאמר כי הגדה המערבית היא
״פיקדון״ של ירדן ,כשם שרצועת־עזה
היא ״פיקדון״ של מצריים.
ביום מן הימים ,כפי שאומר המשורר,
ישוב הפיקדון לידי בעליו.

״ ה ת ביי ש
ל ך ,חאפט♦♦/״

אל-עריש—ראס־מוחמד(.
הנשיא אסד אמר לסאדאת  :״כבוד
הנשיא ,אני בטוח שהמידע שלי נכון ,ואני
מצטער שאיני יכול להאמין לדבריך.
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יי׳ כך לא הצליח אל־סאדאת לשכנע
 1את חאפט' אל־אסד .סאדאת הבין כי
כך רגיל הנשיא הסורי לחשוב ולקבל
החלטות .הוא מגיע לכל פגישה ,כשעימו
״תוכנית מוסנה״ ,שאותה הוא מציג כסלע
שאין כל תיקווה להזיזו ממקומו ,לא חשו
בות כל ההוכחות המפריכות אותה .האם
זה נובע מחוסר־האמון הטבוע בו? האם
בגלל הלקח הסובייטי שלמד? האם אסד
חושש כי כל ועידה ,שישתתף בה ,תיכ 
של ? האם הסיבה היתה שהוא רצה כי
היוזמה העיקרית בהפרדת־הכוחות תצא
מדמשק ,ולא מקאהיר? האם היתר ,זאת
התחלה של הדחייה הערבית את השלום
והמאמצים שמשקיעה מצריים להשגת תי
אום עם ארצות־הברית ,ומאחוריה ישראל?
ההחלטה הבולטת בוועידת הפיסגה ב
רבאט קובעת ,כי אש״ף הוא הנציג הלגי
טימי היחידי של העם הפלסטיני .ב־1974
הוקמה ועדת-המישנה שהיתה ,מורכבת
מסאדאת ,חוסיין ,חסן ,אסד ועראפאת.
אלה נתבקשו לגשר על פני פער אי-
האמון ההולך ומתרחב ביוזמתו של הנשיא
אסד ,ובתמיכת הפלסטינים.
לפני פתיחתה של ועידת־רבאט שוטט
הנרי קיסינג׳ר בין הבירות הערביות ,ב 
נסותו לעודד הסכם להפרדת-כוחות בכל
החזיתות ,ובכלל החזית הירדנית .בתמו
רה הבטיח כי הכוחות הישראליים ייסוגו,
ושיושג איזור מפורז גם בגדה המערבית.

ך* יה זה שינוי במחשבתו של חוסיין,
• אחרי שסבו ,המלך עבדאללה ,הצ 
היר כי ירדן היא ציפור בעלת שתי כנ
פיים ,האחת במערב נהר־הירדן והשניה
במיזרח הנהר .הציפור תהיה קצוצת־כג-
פיים ,נשבע עבדאללה ,אם אחד מאבריה
יישבר .לפיכך השתלט המלך עבדאללה
על מערב־הירדן ,האיזור שהמלך חוסיין
הכריז עליו כעל ״פיקדון״.
הנשיא אל־סאדאת והמלך חוסיין הכ
ריזו באותו מעמד ,שחייב להיווצר קשר
בין המדינה החדשה ,הפלסטינית ,לבין
ירדן ,ואין מנוס מהכרזה כזו לפני הלי
כה לז׳נווה ,לעימות משותף עם ישראל.
יאסר ערפאת אף הוא נתן את הסכ
מתו לכך ■לפני בואו של המלך חוסיין
למצריים .אולם כאשר התפרסמה ההודעה
געשו הסורים והפלסטינים והחליטו בי
ניהם לצאת בהתקפה על הנשיא סאדאת
ועל מצריים ,נגד ״ההסכמים החשאיים״

מאת
אניס מנצור .איש־סודו של הגשיא אדור אל־סאדאת ,בתב מאמר
זה אהרי צאתו מפגישה עם הנשיא המצרי ,ואין ספק שהוא מבוסס
על פגישה זו.
המאמר מגלה הרכה מן המתרחש כעולם הערכי ,ועל יחסיו של
אל־סאדאת עם ראשי סוריה ,ירדן ואש״ף.
מכחינה אקטואלית ,מעניינת כמיוחד גישתו השלילית של אל־
סאדאת ל,,אופציה הירדנית״ של מיפלגת־העכודה ,ודבקותו ברעיון
היטליטה של הפלסטינים בגדה המערבית וכרצועת־עזה.
מעניינים גם דכרי־השכח להנרי קיסינג׳ר ,שבאו על רקע האפ
שרות שהוא יוחזר על־ידי ממשלת רגן למפת המשא־והמתן.

ך* פלסטינים חששו שמא יפעל ה
י  1מלך חוסיין לבדו להשגת פיתרון ,ול
פיכך התקבלה ההחלטה כי אש״ף הוא

ו״בגידתה בעולם הערבי״.
לאחר מכן תקפו גם את המלך חוסיין.
לפני שאנוור אל־סאדאת נסע לוועי
דת רבאט ,שיגרה סוריה שליח מיוחד
כדי לשאול את הנשיא סאדאת אם הוא
מעוניין בתיווך כדי לפייס בינו לבין
הפלסטינים ,כאילו אין לסוריה כל עניין
בדבר .הנשיא סאדאת הודה לסורים ו
אמר שאין לו צורך בתיווך כזה .אילו
רצה ,היה יכול להתייצב לפני הפלסטי
נים בכל עת .אל־סאדאת אמר לשליח
הסורי :ניפגש כולנו ברבאט .כל הצד
דים יציגו את עמדותיהם ואת הישגיהם,
לא אסתיר דבר מאיש.
לפני שהמלכים והנשיאים נכנסו אל
אולם־הוועידה ,הופתע הנשיא סאדאת
לשמוע את חאפט׳ אל־אסד האומר לו:
כבוד הנשיא ,אני רוצה להיפגש איתך
באחד החדרים לישיבה מייוחדת ,לפני
הישיבה הכללית .סאדאת השיב :מצידי
אין כל מניעה לכך .להיפך ,זה עדיף .יש
לי מה לומר לכם בתגובה על מה שאני
קורא בעיתונים שלכם ושומע ברדיו
הסורי.
אחרי שישב והתרווח בכיסאו ,שאל
הנשיא אסד בקול שקט  :״האם הגעת
להסכם כלשהו עם האמריקאים ?״
אל־סאדאת השיב בשאלה  :״הגעתי

הטעם הטוב כאשר הכריז במדינות המפ
רץ שקיים הסדר חשאי בין מצריים ויש
ראל ,וכי סוריה חי?בת לגלות את כל
הפרטים כדי לקבוע את עמדתה .לפיכך,
כפי שאתה יודע ,נתתי הוראה לשגריר
בדמשק לנתק כל קשר עם שר־החוץ
שלך .עבד־אל־חלים ח׳דאם .שיגרתי לך
מיברק בעניין זה .הייתי צריך לנתק את
יחסי עימך ,שכן נמאסו עלי כל החשדות
והטלת הספקות בכל הישג .למרות ש
הייתי כן וגלוי־לב עימך ,ודיווחתי לך
על כל פעולה הרבה לפני מועד הביצוע,
במהלך הביצוע ומייד אחריו .ההיסטוריה
של היחסים בינינו מאשרת זאת.״
הנשיא אל-אסד הרכין ראשו ולא השיב.
אל־סאדאת שב ואמר  :״אני מדגיש
שלא היה כל הסכם ביני ובין הד״ר קי-
סינג׳ר על דבר מעין זה .אילו היה כזה,
היית אתה יודע על כך לפני כולם .כיום,
כל מה שאני עושה מתרכז בנסיון להגיע
להפרדת־כוחות שניה ,וטרם הגעתי ל
תוצאה.״
הנשיא אל-אסד אמר :״אבל אתה הס
כמת לנסיגת הכוחות הישראליים אל
מאחורי קו אל-עריש—ראם־מוחמד.
)הערה שר מנצור  :באותו זמן אמר
הד״ר קיסינג׳ר ,בראיון לטייס ולניוזוויק
שקיימת תוכנית לנסיגה אל מאחורי קו

הנציג הבילעדי והלגיטימי של העם הפ 
לסטיני .קיסינג׳ר נהג להסתובב בין הבי
רות ,לשמוע ,לדבר ,להעביר השקפות ול
קרב בין עמדות .יכולתו לפשר עלתה על
הסבלנות שלו .כישרונו התבטא בתפיסת
נקודות ההסכם מהר יותר מאשר את נקו־
דות־המחלוקת .הוא הצליח לשכנע את כל
הצדדים שהוא פועל לטובתם ,וכך זכה
באמונם של כל הצדדים.
באחת הפעמים אמר קיסינג׳ר לנשיא
אל־סאדאת :כבוד הנשיא ,אני אדם בעל
סבלנות ארוכה .יש לי כושר עצום לשאת
בקשיים .נכון שהייתי מרצה באוניברסיטה
ודיברתי כל הזמן כשהסטודנטים מקשי
בים לי ,אך בדילוגים הללו בין הבירות
הערביות אני דומה לאותו תלמיד הרוצה
ללמוד יותר ויותר .לפיכך אני מקשיב,
מנסה להבין בשיא הסבלנות ,הכנות ותחו־
שת־הסכנה.
״אומר לך בגילוי־לב :מאסתי בתפקי
די .אני יודע בדיוק מה אתם רוצים .אתם
רוצים את האדמה? קחו אותה .יש לכם
חילוקי־דיעות בנידון? קודם עליכם לה 
גיע להסכמה ,ואחר־כך קחו את האדמה,
ורק בשלב מאוחר יותר תדונו בחילוקי-
הדיעות .קחו כל שטח $הוא ,בכל זמן
שהוא ,ובמהירות ,ואת חילוקי־הדיעות
תיישבו בניחותא.״
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הנוחות
החזירו
סאדיאוז

של מאמרו המרתק של אניס מנצור בשבועון אוקטובר אומרת :
״המסר שעלה ברבאט — ירד בעמאן ,קיסינג׳ר אמר :
לעצמכם שעל אחד של אדמה ,ואחר־כך התנצחו ביניכם .אל־
אמר  :אני מסכים ,ניקח פיסת־אדמה )בגדה( ונניף עליה דגל !״

אני ס מנ צו ר

להסכם עם האמריקאים — על מה?״
אל־אסד :״שתיקח את קו אל־עריש—
ראס־מוחמד.״
אל־סאדאת :״כיצד אתה אומר דברים
כאלה ,יא חאפט ? ,אהה הרי יודע היטב
שסיימנו את הפרדת־הכוחות הראשונה
בחזית המצרית והסורית גם יחד .עכשיו
אני מנהל שיחות לגבי הפרדת־הכוחות
השניה .אילו הייתי מגיע להסכם לגבי
קו אל־עריש—ראס־מוחמד ,כלומר ,שלו
שת ריבעי סיני ,הייתי משיג לך גם שלו
שה רבעים מן הגולן .אל תשכח שאני
הייתי זה שהשיג עבורך ,בהפרדת־הכו־
חות הראשונה ,את האדמה שנסוגות
ממנה ,ואתה הצלחת להוסיף גם את קו־
נייטרה !״
)הערה של מנצור :סוריה מסרה
על נפילת קונייטרה  19שעות לפני שזו
נפלה באמת ,כדי לחפות על שערורייה
ובגידה ,זאת כאשר הנשיא׳ אסד שימש
כשר־ההגנה בממשלת מוסטפא טלאס .הם
הרשיעו את השדרן האומלל שמסר את
ההודעה ,והוציאוהו להורג(.
הנשיא אל־אסד אמר :״זהו המידע ה
עומד לרשותי ,ואני בטוח בדברי!״
אמר סאדאת :״התבייש לך ,יא חאפט׳.
לא מתאים לך לאמר דברים כאלה .אפי
לו שר־החוץ שלך ,ח׳דאם ,עבר את גבול

קי סיגג׳ ד:
״ נ מ א ס לי! ״

