
1 עירום נשאר סאדאת
)25 מעמוד (המשך

בהת הקפאה תהיה כי הקונגרס, לפני
נחלויות?

 מה זה שבכתב, מה רק איכפת? למי אבל כן.
 פעם. בכל לסאדאת שאמרתי מה וזה שמחייב.

 ש) מה חשובה(וזה אינה הלשון לא, — אמר הוא
 עכשיו, חשוב איננו הניסוח לו. אמר קארטר

 זה את אעשה אני שלי הבאה הנשיאות ובתקופת
 כל חזר הוא זה על הפלסטיני. העניין עבור זה ואת

הזמן(קארטר).
 מה זה שכתוב שמה לסאדאת, אמרתי ואני

 יידבק בגין וייחתם ייכתב זה ושכאשר שמחייב,
 לא למה אז, בזה. לדבוק הזכות כל לו ותהיה בזה

חיונית. נקודה זאת כתנאי, בכתב, זה את לשים
 את שיכנע קארטר ג׳ימי אבל •

 זה את להשאיר או־קיי שזה סאדאת
בחוץ?
השנייה, כהונתו תקופת בעת זה את יתקן הוא

לסאדאת). אומר היה הוא לה(כך זכה לא אשר

התפטרת? בדיוק, מתי, •
 אני ראשון. ביום נחתמו ההסכמים טוב.

סאדאת. עם ממושך ויכוח אחרי בשבת, התפטרתי
 הוא כי לך אמר סאדאת כאשר •
התפטרת? אז לחתום, הולך
 הושמט, לטובתנו דבר כל כי ראיתי כן.
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הצידה, הושלו הזרוע, בכוח ארץ או

 אחד. רק לא כולם, נגד. היו כולם לעוזרי, מתכוון
לסאדאת. גישה להם היתה לא כמובן, אבל,
היו? עוזרים כמה •

, שישה. או חמישה היו
 עיורבל, לאשרך(אשרך בנוגע מה •

בארצות־הברית)? מצריים שגריר
מסויים. במובן מאוד, גמיש אדם הוא אשרף

 ,,והסתייגויות מחשבותי כי היא הנקודה אבל
 המדיניות את ייצגו אלא שלי, רק היו לא אשר
 הגוף שהוא מישרד־החוץ, של הטקטיקה ואת

 מאוד ברורה בצורה סאדאת לפני היו המוסמך,
 — איתו לדבר רגיל הייתי מאוד. גלוייה ובצורה

 אופיי בגלל או איתו, הישנים הקשרים בגלל אולי
 להרשות יכול הייתי גלוייה. מאוד בצורה —

 אני אבל יכלו, לא שהאחרים ייתכן זה. את לעצמי
זה. כל את לו והעברתי שר״החוץ והייתי יכולתי.

התוצאה? היתה ומה •
 בא היה ואז אומר, שהייתי מה מקבל היה הוא
 לוויתור מסכים היה והוא איתו ומדבר וייצמן
הלאה. וכן השני, אחרי אחד חדש,
 הוא מה שנה. 40 אותו היכרת •
 עומד שאתה לו כשהודעת לך אמר

להתפטר?
 מאושר, היה לא הוא ארור. ויכוח אחרי היה זה
 איתו ממושך ויכוח לי היה התפטרותי. עם כמובן,

 בעיות־פנים הרבה למצריים — לי אמר והוא
הלאה. כך להמשיך יכולים ואיננו

 למילחמה לצאת כלל מציע שאינני אמרתי
שלי למחשבה מחוץ זה ישראל. על חדשה

בקמם־דייוויד וייצמן עם סאדאת
מארצות־הבריתז מקבלים שאנחנו הזה המיליארד זה מה

להקדמה... הוכנס זה •
 היה שזה מאוד ברור היה כר. על עמד בגין
 בגלל רק אחר בניסוח הוכנס) (זה חיוני. עיקרון

 אוסמה (ד״ר ואוסמה קארטר של התעקשותם
סאדאת). של הבכירים מיועציו אל־בז,
 השעות 24 תקופת יודע, אתה •

 לפני יום מבולבלת. כל־בך היתה
 מוכן היה לא סאדאת האם החתימה,

שלו... המסוק את הזמין הוא לעזוב?
חושב. אני חמישי, יום היה זה
 הודיע והוא חמישי. יום או־קיי •

 קארטר ואז לעזיבה. להתבונן למישלחת
 ולנסות להישאר אישית, אותו, ביקש
 לקרות. התחיל זה כל ששי וביום שוב.
 שלכם הוויכוח לכם היה בשבת, ואז,

 כיצד מתפטר. אתה כי לו הודעת ואתה
 במישלחת האחרים החברים הרגישו

שלך?
 שלנו. למישלחת מוזר הרכב היה טוב,

 שהוא אל״תוהמי, מחסן מורכבת היתה המישלחת
 הוא בו. בחר סאדאת ואשר מאוד משונה איש

 היה הוא מטורף. בחור מסויים ובמובן יוצא־דופן
 כל לו היה שלא כאמל, חסן והיה גרועה. בחירה

 שאיננו הסכמנו שלושתנו הפוליטי. למצב קשר
קורה. מה עם כלל מאושרים
 לומר באחריותי זה את שהרגשתי הוא העניין

 (ד״ר לבוטרוס לסאדאת. בראש, לי שיש מה
 חוץ) לענייני שר־המדינה בוטרוס־ע׳אלי, בוטרוס

 נחמד, בחור הוא מתכוון, אני — הסתייגויות היו
 את לבטא האומץ לו שהיה חושב אינני אבל

השקפתו.
 המכסימום את ניסה אוסמה כי לומר, חייב אני

אני במישלחת, הזוטרים החברים ואחר־כך שלו.
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 שלא מה על לחתום לנו למה אבל לחלוטין.
 לארגן אפשר זה. את נדחה בוא עלינו? מקובל

 לא אנחנו הזמן. כל לנו יש קמפ־דייוויד. עוד
היש את רחקנו סוף־סוף כי מאומה, מפסידים

 המבקשים אלה שאנחנו הראינו לפינה, ראלים
 האומות״ להחלטות בהתאם ושלום שלום,

הבינלאומית. לגישה ובהתאם המאוחדות,
 מקובל שלא משהו על לחתום לנו למה אז
 שאינו המקיף, השלום את מממש שאינו עלינו,
 תמיד אפשר לנו? למה להצטרף? לירדן מתיר

 איזו היתה כאן, אנחנו לו: אמרתי זה. את לדחות
 נקודות יש אבל מסויימות בנקודות התקדמות

 תציע אז מסכימים, הצדדים אין שעליהן אחרות
נוסף... מאמץ שיעשה קארטר, לנשיא
 להסכים עליו שהיה הרגיש הוא •

קארטר? הנשיא עם
 לא שאם הרגיש וקארטר הרגיש. הוא כר

 הפוליטי. עתידו את יהרוס הוא זה, על הסכם ישיג
מחיר. בכל משהו, רצה שהוא כר

 עד לכספים? מישקל היה כמה עד •
 כלכלי, סיוע של בהצמדה היה כמה

שה הסכום אותו מקבלת כשמצרים
 מקבלים כשאתם קיבלו, ישראלים

 עד מורחבת. וחקלאות תיעוש תוכנית
לסאדאת? חשוב היה זה כמה

קשור... היה סאדאת סבור, אני טוב. נו, לא.
ולסיוע? לכסך זקוקה היתה מצרים •

 מקבלים שאנחנו הזה המיליארד זה מה
 עם טובים יחסים לנו היו אילו מארצות־הברית?

 מהמיליארד יותר לנו להיות יכול היה הערבים
ויותר הזה המיליארד לנו להיות יכול היה הזה.

 לא זה הרי לא? מדוע עצמה. מארצות־הברית
 נהגו אילו לא. או שלום לעשותנו הקשור מחיר,

 נופלת. היתה היא מצריים? של עתידה היה מה כך,
 אינם האמריקאים הסובייטים. לידי מתכוון, אני

מצריים. את לזנוח לעצמם להרשות יכולים
 שנים חמש עברו עכשיו? מה אז •
 מספחים, הישראלים ההסכם. מאז

 והם הגדה־המערבית את בהדרגה,
 באנדרלמוסיה. אש״ך ללבנון. פלשו

 לחלוטין. מבולבל הערבי העולם
 גם להיות יכול חסרת־אונים. מצריים

 את דבר, של בסופו תדחוך, שישראל
 לירדן. מהגדה־המערבית הפלסטינים

מובסת? מצריים האם
 היא באזור היציבות המובס... הוא השלום

 תוהו יהיה תמיד זמן. לכמה יודע אינני המובסת.
 כאן הנלחמת אחת מדינה תהיה תמיד ובוהו,

 תהיה לא שלום, יהיה לא שם. המתפרצת ואחרת
יציבות.

 אם הישראלים, כי ייתכן לא •
 ירדן את לראות העולם את ישכנעו

 יורשו, דבר; של בסופו ינצחו, בפלסטין,
וב ביהודה להחזיק דבר, של בסופו

 בירדן. יהד והפלסטינים שומרון
 ישלימו הלבנונים לכך, תסכים מצריים

ישראל? עם
 הסוף שזה סבור אני לא. לעולם לא. לעולם

הזה. באזור השלום של הסוף היציבות, של
 יילחמו הערבים כי אומר אתה •

עבשד? בישראל,
 לנבא יכול אינו ואיש מדי רבות האפשרויות

 באיזור, יתרחשו שינויים הרבה אבל יקרה. מה
מישטרים... הרבה
מצריים? על מה •

 היא מה עכשיו? לעשות יכולים אנחנו מה
 מדינה כל כמו עכשיו היא מצריים מצריים?

 ממעמדה, המתבקש את מבצעת איננה היא אחרת.
 שהגיאוגרפיה מה מממשת איננה היא

לומר. מה לה אין לה. מכתיבות וההיסטוריה
 השאלה את לשאול לי הרשה •

 עכשיו היית אילו אחרת. בצורה
 ונשאר צעיר יותר היית אילו שר-החוץ,

 בא עכשיו היה ומובארם שגריר, להיות
 שקיבל העצות שכל ואומר, אליך

 טובות עצות היו שלך במיברקים
 מצריים על בלבנון, המילחמה ושאחרי
 ושהיא מנהיגותה, את לעצמה להשיב
 היה אילו ייעודה. את למלא חייבת
 מה לשר־חוץ, עכשיו אותך ממנה

 האם או, לעשות? יכולה מצריים
 הביסו הם האם ניצחו, הישראלים

 כאשר היא תבוסה ההגדרה, לפי אתכם?
לעמוד. כוח יותר לך אין

 קשה למצריים עכשיו. מסובר מאוד המצב
 עם מחוזה״השלום בה לחזור עכשיו, מאוד

ישראל.

שלך? היחידה האופציה זאת •
 כאשר היחסים. מהקפאת נרתע הייתי לא לא.
 ישראל 1956ב־ כי כתבתי, ללבנון, פלשה ישראל
 המשולשת התוקפנות בעת למצרים פלשה

 כי אז, הודיע בן־גוריון ישראל). צרפת, (בריטניה,
 אשר הפולשים, היו הם בטל. שביתת־הנשק הסכם

 שלא למה אז, שביתת־הנשק. בהסכם התחשבו לא
 הסכם כי ללבנון, פלשה ישראל כאשר. לומר,

 למה המותקף. אני ומבוטל? בטל קמפ״דייוויד
 שהיה הזה ההסכם את ינטשו שהישראלים

לשלום? הערבות
 שעברה, שבשנה אומרת, זאת •

 הסכם את הפרה שישראל אמרת
נגמר? ושזה קמפ-דייוויד

 היה סאדאת ל ל
 דו היו אופטימי. תמיד

 בחייו, קעדם מיני נל
 טוב בגמד תמיד סה

4 4 בשביו

 נוסחה למצוא עלינו מחוסל. או נגמר, זה כן,
 לה יתירו לא כי להבין, לישראל שתאפשר

התנגדות. ללא רוחה, על העולה ככל לעשות
 לכהונת מלא־תיקווה להיות יכול אני כיצד

 הגישה את ראה רגן? של הבאה הנשיא
 זה ללבנון. פלשו שהישראלים בעת האמריקאית

 לערבים. מאוד מתסכל היה
שהאמריקאים חושב אתה האם •

 שנתנו או מעשה, לאחר לכך הסכימו
מראש? לעניץ חסותם את

 — הסכמה של צירוף זה ששניהם. מניח אני
 ממני טוב יודע אתה יחד. גם חסות ומתן בדיעבד

הייג. שר־החוץ על
תחולק... לבנון ועכשיו •

 תהיה שוב וזאת מחולקת, כבר לבנון כן.
אי־יציבות. של נקודה
 תפרוץ אם מצריים תגיב כיצד •
 מן פלסטינים אלפי ומאות מילחמה עוד

 לנהר, מעבר יידחפו הגדודהמערבית
 הדעת על כמתקבל נראה זה לירדן.

 לא הישראלים, מדיניות של במונחים
כן?

כמובן. כן.

בוטרום־ע׳אלי שר־המדינה
אומץ בלי נחמד, בחור

 משהו לקבל מוכנה מצריים האם •
זה? מעין

 שלנו והממשלה הנשיא כיצד יודע אינני
 שייך, שכן מה לעניין. שייך לא זה אבל יגיבו.

 אינני המצרים. המוני של התגובה תהיה זאת
 יקרה. מה יודע ואינני מאושרים, יהיו שהם חושב

 לנו להיות יוכל כאן. להתפרץ יוכל דבר כל
פתוח. הכל יודע. אינני פונדמנטליסטי...

 כמו-■ שאלה, לשאול לי הרשה •
בחו שואלים, היו רבים שאמריקאים

 אמריקאיים אינטרסים על בעיקר, שבם,
 שבגלל אומר אתה האם לאומיים.

 את ארצות-הברית ניווטה שבה הצורה
 שלה, הערבית־ישראלית המדיניות

 שממשלה באפשרות מסתכנים אנחנו
ל אנטי־אמריקאית, פונדמנטליסטית,

 דבר במצרים, לשילטון תעלה אומנית,
 אני ארצותינו? בין לכל קץ שם שהיה
 מאוד מדינות הן ואיראן מצרים כי יודע

 הרבה אחרי זאת, בכל אבל, שונות,
 באיראן, אמריקאית מעורבות של שנים

 אנטי־אמריקאית הפכה הזאת המדינה
 לבעיות האחריות את עלינו והטילה
 אני בצדק, מקרים, בכמה — שלהם
 שאנחנו אומר אתה האם סבור.

במצריים? דומה במשהו מסתכנים
] להתנבא. מאוד קשה אבל כר, אמר אני כן.
אז מעריכים אינם האמריקאים •

 האמריקאי לעם מספרים כאלה. הרות
 1עם_ המאושרת מדינה היא מצריים כי

■ שאנחנו קמפ-דייוויד, סידורי  מעניים
^ שלמצריים למצריים, רב סיוע צ ע  ב

מהפלסטינים. איכפת לא
 איראן. של השאה על הדבר אותו אמרו הם

 יכול אינך לעולם דבר. שום אומר לא זה אבל
 1 שאתה מה השטח. לפני מתחת שנעשה מה לחזות
 אומרת, שהממשלה מה זה במצריים, עכשיו רואה

בערר. זה, הוא וזה אומרת, השילטון שמיפלגת מה

 סאדאת. את שרצחה הקבוצה •
 הד בה המעורבים מן רבים כי לי אמרו
נכ ערבים צעירים גבוה, חינוך בעלי
 ״קיצונים״ או ״מטורפים״ היו שלא בדים,

 . לאו• היו מהם שרבים ״ראדיקלים״, או
צעירים. מצרים מנים
 יכול שאתה סבור אני כך. חושב אני כן. כן,
 היתה מה סאדאת. לרצח התגובה לפי לשפוט
 מאור שלילית היתה התגובה המצרית? התגובה

 מזה. להתעלם צריך ולא מאוד ברור זה לסאדאת.
(האמריקאי) לשגריר שאמרתי זוכר אני




