
אומץ מיבחני כילד עשה פוחד

 ושני רעייתו במחיצת לבלות הזדמנות
 חם, מישפחה איש היותו למרות ילדיו.

 הקו־ היא ודעתו בביתו גם תקיף הוא
 פסיכולוגיה, ללמוד סוזי כשרצתה בעת.
 מדעי- תלמד שהיא מוברק כך על עמד

 סוזי האמריקאית. באוניברסיטה המדינה
שב מקצוע מדעי־המדינה, למדה מוברק
הנשיא. כאשת עכשיו אותה ישרת וודאי

ה כסגן מוברק חוסני של לשרותו
 והסותרים השונים מאפיינים, שני נשיא

הק הוא אחד מצד זה. את זה לכאורה
סאדאת, של בצילו תמיד להיות פיד

 בן שמוברק, הבין הוא הנשיא. לתפקיד
 חסר הוא הקצונה, בדרגות שעלה הכפר

עש עליו הטיל הוא דיפלומטי. נסיון כל
מו זה היה לים. מעבר שליחויות רות
 סאדאת של מסעותיו כל את שהכין ברק

מו זה והיה והמערב, המיזרח בבירות
ה המגעים את אחר־כך, שהמשיך, ברק

 לפרוע ודאג מדינות, אותן עם אפורים
 מדינות אותן שקברניטי השטרות את

 הטיב־ הביקורים במהלך לסאדאת חתמו
פע סאדאת על־ידי נשלח מוברק סיים.

בן- היה הוא לוואשינגטון. רבות מים

ממשלה וראש־ כשיא
הנשיא אשתבגין ומנחם מוברק חוסני

מוברק סוזי

ואופוזיציה נשחמ
בר־לב וחיים פרס שמעון מוברק, חוסני אבן, אבא

 של מהליכותיו שיותר כמה עד ללמוד
הזר לאור להידחק לא ומעולם הנשיא,
 רב, כוח מוברק ריכז שני מצד קורים.
 שירו- הצבא, סאדאת: לו העניק שאותו

 והמיל־ המיפלגה הממשלה, תי־הביטחון,
הדתיים. בקיצונים חמה

 נבואת
ת א אד ס

כ תפקידיו את היטב הכין ופרק ^
לעי מראיונותיו ובאחד נשיא, סגן ■■'

 קרא שבו ביום סאדאת, את ציטט תונות
 על לו והודיע מחיל־האוויר הנשיא לו

 בשמץ סאדאת אז אמר המפתיע. המינוי
 את לראות יכול אינו ״איש נבואה: של

 את ידע אחד אדם שרק ואסור הנולד,
 שיחלק סגן צריך אני המדינה. סודות

 הרמות.״ בכל האחריות את עמי
מוברק את בונה שסאדאת היה נראה

ה ובבית האמריקאי במישרד־החוץ בית
משלי לקאהיר מוברק חזר למעשה, לבן.
ה לפני יומיים רק בארצות־הברית חות

התנקשות.
 מפני מוברק על שמר עצמו סאדאת

מת כשאדם הדברים, מטבע מתנגדיו. כל
 מקנאים לו יש רבה, כה במהירות קדם

 שמועה כל דחה סאדאת רבים. ואוייבים
 מוברק, עלי אליו שהגיעו השמצה וכל

 מעליו שילח הוא רב. בכעס אף לעיתים
 מידע, לו למסור שבאו אותם את בבוז

נגדו. מוברק של חתירתו על כביכול,
 בשפה הישראלי היומון של כשעיתונאי

 הי- על כתב פוסט, הג׳רוסלם האנגלית,
 למוברק, סאדאת בין כביכול, לוקי־דעות,

 נאסר לשילטון, מוברק של חתירתו ועל
 הג׳ווסלס כתבי יתר ועל כתב אותו על

הק זאת לעומת למצריים. להיכנס פוסט
 סבל- בחוסר לדחות, עצמו מוברק פיד

 עיתונאים שאלות או רמז כל לנות,
כיורש. לתפקידו ביחס

 דחק לישראל, לבוא סאדאת כשהחליט
הבי שזו ידע הוא לפינה. מוברק עצמו

ל שבנה ביותר והמפוארת הגדולה מה
ב ולו לגזול, רצה ולא סאדאת, עצמו
 למנהיג ומהתרועות מתשומת־הלב מעט,
 אחת, פעם רק ביקר הוא בישראל שלו,
 של מרשים הפחות בביקורו זאת וגם

 למרות בבאר־שבע. הביקור כאן, סאדאת
 פא־ מהלכי לכל שותף מוברק היה זאת,
ב ביותר פעילה בצורה השתתף דאת,

 במגעים ובעיקר קמפ־דייוויד, שיחות
עי בראיון כשנשאל ארצות־הברית. עם

 אחת מפעם יותר ביקר לא מדוע תונאי
 הוזמנתי.״ ״לא :בפשטות השיב בישראל,
יח קשר הוא הרבה סגירותו למרות

 ישראליים, אישים שני עם הדוקים סים
ישר של הראשון והשגריר וייצמן עזר
 בן־אלי- (״אלי״) אליהו ד״ר בקאהיר, אל

ה יחסים נוצרו וייצמן ובין בינו שר.
 קרב. טייסי שני בין רק להיווצר מסוגלים

חברתיים במפגשים וייצמן, עדויות לפי

 הזוה את מוברק מעליו הסיר מסויימים
 נעים מבריק, כאדם והתגלה הספינקס,

צוחק.״ ו״אפילו
 טאדאת על־ידי שנשלח זד, היה מוברק

 מה בכל השחורה״ ״העבודה את לעשות
 פעם בכל ישראל. עם ליחסים שנוגע

מאיי אצבע לשלוח רוצה היה שסאדאת
 בגין, מנחם ראש־הממשלה לכיוון מת
 הצהרתו כמו בהצהרה, יוצא מוברק היה

 :אמר שבה שעברה, בשנה ינואר בחודש
 להשגת בדרך מיכשולים מציב ״בגין
 במיזרח־התיכון,״ ובר־קיימא מקיף הסדר

ראש־הממשלה. את שהקפיצה הצהרה
 שהביע מוברק זה היה זאת, לעומת

והלב החמה הפשוטה, ההצהרה את פעם
מצ אישיות על־ידי שנאמרה ביותר, בית
 בין היחסים את כשתיאר בכירה, רית

ד הישראלים, ״אתם, ומצרים: ישראל  ד
 הנוצרים, לנו, ובמיזגכם באופייכם מים

 ביותר הטובה הערובה היא זו ועובדה
;■!ינאי יוסי בעתיד.״ לשיתוף־פעולר,

נשיאים שני
סוברק וחוסני נבון יצחק
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