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המוס כל היו שעבר השלישי יזם ף
יש בענייני המטפלים המצריים דות ״

 הנשיא, קדחתנית. בעבודה עסוקים ראל.
מיי הערכה מהם תבע אל-סאדאת, אנוור
ביש הבחירות תוצאות תהיינה מה דית:
1 ראל

 זו עם זהה היתה שהתגבשה ההערכה
ש ),2282( הזה העולם בגיליון שהופיעה

 לפי :היום אותו של יבשעות־הערב הופיע
 פרס שיסעון הליכוד. ינצח הסימנים, כל

 זקוק שהוא מפני המערכה, את הפסיד כבר
ה אותה את להשיג כדי מנדאטים 50ל־

*. מטרה
במי התערערה זו הערכה של צידקתה

 הגיש כאשר ערב, באותו כבר מסויימת דה
 רשימת־המועמדים את אבו*חצירא אהרון
 מסויימת מידה למערך החזירה זו שלו.

 קודם לו היתה שלא חופש־תימרון, של
שהת זה, מאורע אך במדינה). (ראה לכן

 באותו חצות לפני דקות כמה רק רחש
 לנשיא שנמסרה בהערכה נכלל לא יום,

המצרי.
 היתה לידיו שהגיעה ההערכה

 מעתה וכי כמצב. שולם כגין כי
 מצכו עלול הבחירות לתאריך ועד

 אי־היכו• לאור יותר, עוד להשתפר
 מערכת־־כחירות לנהל פרס של לת

מוצלחת.

ד הגדולה המתנה סו
 הערכה לקבלת הנשיא של דרישה ך*

 הוא הסקרנות. פרי היתה לא מוסכמת י י
מדיניותו. את עליה לבסס התכוון

 פי על אל־סאדאת פעל רגע לאותו עד
 כי כולו, בעולם מקובלת שהיתה ההנחה,
לפי־ ודאי. הוא פרם שימעון של ניצחונו

 אדם הוא המעשית בפוליטיקה אך
 למסקנה שהגיע ברגע פרגמטי.

 החלטה קיבל לנצח, עומד שבגין
 מערכת־ את אחת במכה ש־טיגתה
בישראל. הבחירות

ביו הגדולה המתנה את לבגין נתן הוא
 הודעה :לקבל מנהיג־חרות היה שיכול תר
 אדמת על עימו להיפגש נכונותו על

ביש מערכת־הבחירות של בשיאה סיני,
ראל.

 לו הותר :פרס־תנחומים ניתן לפרס
 ימים כמה במצריים, סאדאת אל לבוא

לאחר־מכן.

התנוצץ הברון
 זאת היתד, המערך, תעמולת גבי י■
ניצחת• מהלומה •

בצע זו תעמולה מתנדנדת בילעדיה גם
 היא יעד. ובלי מסר בלי כושלים, דים

 שלה, העצמי הביטחון את מזמן איבדה
 של שלמה סידרה המאורעות. אחרי צולעת

לת שבאה הביטחוני, המצב על מודעות
 החל כאשר בחיפזון נגנזה בגין, את קוף

 תפרוץ שמא פחד המערך בלבנון. המשבר
שית רצה לא הוא רגע. בכל המילחמה

המילחמה. נגד היה שהוא הרושם קבל
 המערך החליט זו, סכנה שחלפה אחרי

 נגד מכוונת שהיתר, חדשה, בסידרה לצאת
 מן גדול שחלק היתה ההנחה אישית. בגין

 החל אליו, פונה שהמערך הנאור, הציבור
 מנהיגי נגד בגין של בנאומי־הארם מואס

ה ובמעשיו המפוצצות בהצהרותיו העולם,
ש הרושם שנוצר מאחר פרובוקטיביים.

 ושהוא אויפוריה, של בעולם חי בגין
 לו אימץ בלתי־שקולים, מעשים עושה

 לסמוך ״אי-אפשר :חדשה סיסמה המערך
משולהב בגין של תמונה זה״• איש על
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 מצריים: עם חוזה־השלום ממשלת־בגין:
 בגין של הרושם את מחדש מחזק הוא

 מנהיגי אשר ואחראי, שקול כמדינאי
 לדון כדי עימו להיפגש שמחים העולם

הרי־גורל. עניינים על
 כמדינאי כגין ייראה כאופירה

ה־טלום, את •טהכיא האיש אחראי,

 עד בחזרה, סיני כל את אל־סאדאת יקבל
 כלפי להופיע יוכל הוא האחרון, המילימטר

 את ששיחרר כאיש כמנצח, הערבי העולם
 אחת. יריד, אף לירות מבלי אדמותיו כל

 הנה, הערביים: ליריביו להגיד יוכל הוא
 בכל אתם השגתם מה שהשגתי. מה זהו

1 דיבוריכם

דו זוגיע מצרים נשיא נ  בגין ושרממשדת ננחיוות רוצח עומד שבגין מסקנה ו
למצרים רפיח פיתחת את להחזיר פרס לממשלת מאשר קל יותר •היה

 לעזור היה שיכול דבר מכל נמנע כך
 להצר שבאו מעשים עשה ואף לבגין,)

 הפסיק הוא ראש-הממשלה. של צעדיו את
האו על המשא־והמתן את הפגנתי באופן

 הטיל הוא סתום. למבוי שנכנס טונומיה,
האמ הנשיא עם בגין של פגישה על וטו

 נמנע והוא רגן. רונלד החדש, ריקאי
 זה כל בגין. עם נוספות מפגישות בעצמו
ביש בבחירות ״אי־התערבות של בטענה
ראל״.

נעל לא בישראל שחלו השינויים אולם
 שהוזמו שרון, אריק כי יתכן מעיניו. מו

 של ביטחונו את לערער הצליח למצריים,
פרס. של בניצחונו אל־סאדאת

איש־חזץ, הוא המצרי המנהיג
״במדינה״, במדור הופיעה זו הערכה *

של 41 בעמוד ״בחירות״, בתת־מדור
).2282 הזה (העולם הגיליון

ש זו, הרגשה להמחיש באה נאום בעת
 דמגוג עומד והביטחון המדינה בראש

שלוח־רסן.
ב פיקפקו מיקצועיים אנשי-תעמולה

 במרכזו אשר מסע-הסברה של תבונה
 אך דווקא. היריב של תמונה עומדת
 את לתאר סביר: היח המרכזי הרעיון

 למילחמה. בקלות־דעת המוביל כאדם בגין
 התחייבות שנתן שנודע אחרי בייחוד
ב הנוצריות הפאלנגות על להגן בכתב
לבנון.

פגי על אל־סאדאת של הודעתו
 פוצצה כאופירה כגין עם שתו

 מפוצצת שפיכה כמו זו טענה
נפוח. כלון

 השיטה מיטב לפי זה, דרמאתי במעשה
 את משמיט הוא המצרי, המנהיג של

 שם הוא המערך. לתועמלני מתחת הקרקע
של המרכזי ההישג על הדגש את מחדש

העולם. מנהיגי של מכוכד כר־שיח
 מתנה זוהי הבחירות, של הנוכחי בשלב

כמשמעו. פשוטו בפז, תסולא שלא

*!דח אה והחזיר
 כזאת מתנה אל־סאדאת העניק דוע **
• י  שלו היחידי השיקול האם ? לבגין י
 בראש לעמוד העשוי האיש את לפייס היה

ה השנים בארבע גם ממשלת־ישראל
1 קרובות

 כיכדי• נימוקים לו היו כי יתכן
נוספים. מישקל

 במרכזם עתה העומדת העיקרית הבעייה
 החזרת היא ישראל־מצריים יחסי של

.1982 באביב שארית־סיני
 מדיניות של האמיתי המיבחן יהיה זה

אכן אם רבים. ערבים בעיני אל־סאדאת

■86ר־׳4'צ *!וגמ***ט
 ההחזרה, תתבצע לא זאת, לעומת אם,
 ככלי הערבי העולם לפני אל־סאדאת יעמוד

ריק.
 את שאל המצרי המנהיג כי ספק אין

 להחזיר יותר ומסוגל מוכן יהיה מי עצמו:
 שימעון או בגין מנחם פיתחת־רפיח: את

פרסו
 המסקנה אל שהגיע מאוד יתכן

 זו מסויימת למטרה כי ההגיונית,
יותר. יצלח כגין
סיבות: וכמה כמה לכך יש
 ויהיה ההסכם, על שחתם הוא בגין •

 את מגשים הוא כי להוכיח רב עניין לו
הבטחותיו.

 בראש המכריע במועד בגין יעמוד אם •
 של המאסיווית בתמיכה יזכה הממשלה,

 להתנגד. יוכל לא המערך וגם הליכוד,
אז לבוא תוכל לנסיגה ממשית התנגדות

)40 בעמוד (המשך


