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אפשרות של הסכם שלום• דבר זד .מביא
אותי להציע שאבקר במדינתכם ,אם בגלוי
אם אינקוגניטו ,לבירור הנושא ,בכל זמן.
״ברור שהשלבים הראשונים יהיו חשאיים,
וכן כל התקשרות ישירה או עקיפה בין
הנשיא עבד־אל־גאצר לביני .אם ייכשל
הנסיון ,לא יד,יד ,צורך בהעברת היחסים
בינינו לבץ מצרים ,או בין מצרים למדינות
אחרות ב איזור ...על אף כל המיכשולים
הברורים ,מאמין אני באפשרות להגיע
להסכם ,בשיחות ישירות .על כן ביקשתי,
באמצעות ידידי ״ד״ ,עריכת פגישה איתכם
בעתיד הקרוב ,במועד שייראה לכם מתאים.״

תשובת טיטו ,בתוכה סרכית
על שני דפים קטנים ,הניעה כע
בור מספר שבועות  :״אינני חושם
שבתנאים הקיימים ניתן לקיים
את אשר הצעתם".
★

★

*

מכתב לרוטשילד
ך* גילוי הסנסאציוני ביותר של מה
! ן בר פלסטין בא רק אחרי כן .באהד
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מכונות  8מ״מ
להסרטה
עם קול ובלי קול

מימי ינואר  1963התקיימה שיחד ,בין
חסנין הייכל ,ידידו של עבד־אל־נאצר ואז
עורך אל-גונוהוריח — לבין עורך עיתון
אירופי המזוהה כ״מר ב״ .בשיחה זו טען
הייכל ,כי אין למצרים שום תוכנית לתקוף
את ישראל ,והוא הזמין את אורחו לשוחח
עם הראיס ,כדי שיווכח באמיתות הטענה.

בעבור ימים מספר נפגש ״מר
ב" עם עכד־אל־נאצר ,שאל אותו
על אפשרות של סיום־המלחמה
כין ישראל ומצרים .תשובת עבד•
אל־נאצר  :״אני חושם שאס יזדמן
לי ולכן־גוריון לבלות שלוש שעות
יחד כחדר סגור ,ואין שלישי כי
נינו ,נגיע לפיתרון של שלום.״
״מר ב״ הנרגש יצא מייד לפאריס ,נפגש
עם הבארון אדמונד דה־רוטשילד ,וסיפר לו
את תוכן שיחתו עם נשיא־מצרים .ד,בארון
כתב מייד לעובד ישראלי בכיר באירופה,
וזד ,העביר את תוכן השיחה לבן־גוריון.
ביום הראשון לחודש מארס כתב בן־גוריון
איגרת סודית לבארון דה־רוטשילד:
״אדמונד יקירי,
שאומנם אמר עבד־
״אני מאמין
אל־נאצר ל״מר ב״ כי השלום אפשרי,
לו יכולנו שנינו להיפגש בחדר סגור למשך
שלוש שעות ,אבל אני חושד שלא התכוון
למד ,שאמר .נפגשתי עם אנשים רבים אשר
שוחחו עם עבד־אל־נאצר ,והבנתי שהוא יודע
להשמיע לכל אחד השיחה הנוחה לשומעה.
״עם זאת אני רואה חובר .להניח שעבד־
אל־נאצר היד ,כן כשאמר זאת ל״מר ב״ ,כי
עבד־אל־נאצר הוא השליט הערבי היחידי
היכול להגיע להבנה עם ישראל ,אם ירצה
זאת .ואין מנהיג ערבי זולתו שיעז — או
המסוגל — במצב הקיים בעולם הערבי,
לפעול להסדר עם ישראל .כי עבד־אל־נאבר
נימצא בעמדה בעולם הערבי אשר תאפשר
לו זאת ,לו היד ,זד ,רצונו ,ואילו רשב
שהשלום בין ישראל לערב יביא את האושר
והשיגשוג למצרים ולעולם הערבי .אני
בטוח שאתם מבינים מד ,זר ,שלום בשבילנו,
ועל כן ארשה לעצמי לבקשך לסדר פגישה
ביני לבין ״מר ב״ בירושלים בזמן הקרוב
ביותר — אם אפשר ,תוך הימים הקרובים.

״אני אשלח מכתב אישי לעבד־
אל־נאצר ,באמצעותו של ״מר כ״,
ואודיע על נכונותי להיפגש עימו
במהירות האפשרית ככל מקום
אשר ירצה  -בשווייץ ,כיוון ,ב
איטליה ,אפילו כקאהיר ,אם יוב
טח שלומי כה  -ואני מובן לשכת
עימו את השעות הדרושות כדי
שנוכל להגיע להסכם שלום ,ואפי*
לו לאמנה לשימו!? הדדי במישו
רים של התרבות והכלכלה .אני
בטוח שלא אצטרף להסביר לכם
את חשיבות הכעייה הזאת.

״אני סומך עליך שתעשה אשר ביכולתך
כדי ש״מר ב״ יוכל להגיע לישראל בהז
דמנות הקרובה ביותר לפגישה עימי- .יתכן
שאלוהים בחר בכם לשליחות היסטורית של
השלום בין מצרים וישראל.״
★ ★ ★

מ ק ב ל י ם הזמ נות
לנשפים ולימי־ הולדת

אכזבתו של ״מר כ״
ך* עבור מספר שבועות הגיע ״מר

פולוו יחזקאל

ב״ לישראל ,יצא ישר לפגישה עם בן־
גוריון .חיכתה לו אכזבה ,כי ישראל געשה
באותם הימים מפרשת התפטרותו של א-יסר
הראל ,הממונה על שרותי־הביטחון ,בגלל
נוכחותם של מדענים גרמניים במצרים.

רח׳ יפו  ,47של ,25590 .ירושלים

בן־גוריון ,לדברי מחבר פלסטין ,ניראה
מדוכדך וממורמר ,ובעת שלחץ את ידי ״מר
ב״ חש האורח כי ראשו נתון בנושאים
אחרים ,כאילו שכח את העניין שלמענו
הזמין את האורח לבקרו .״מר ב״ קיווה
שבן־גוריון יבקש ממנו להודיע לעבד־אל־
נאצר על נכונותה של ישראל לקלוט מספר
מסויים של פליטים ,או משהו דומה .אבל
בן־גוריון לא הזכיר כלל את הנושא .כל
אשר אמר היד ,חזרה על מכתבו לרוטשילד:
״תגיד לעבד־אל־נאצר שאני מוכן לפגושו
בכל מקום וזמן שייראו לו.״
״מר ב״ טס לאירופה ומשם לקאהיר ,שם
נפגש עם עבד־אל־נאצר .הוא דיווח לנשיא:
״נפגשתי עם מר בן־גוריון וסיפרתי לו את
אשר אמרת בדבר האפשרות לפיתרון של
שלום .אמרתי לו כי הינך האיש החזק
בעולם הערבי ,והאיש היחידי אשר ירול
לפתור את הבעייה הערבית־ישראלית .בן־
גוריון ביקשני להודיעך ,שהוא מוכן להיפגש
איתך בכל מקום ובכל זמן הנוחים לך.״

השיב עבד-אל-נאצר :״אני מע
דיף את הגישה הזאת .אבל מה
דעתך על זה ?״ והוא הראה ל״מר
כ" עיתון בו הופיעה הכרזת כן־
גוריון בי ״ישראל אינה חייכת
לקלוט אן? פליט אחד ,מאחר והח 
לטת הערכים נחושה להשמיד את
ישראל ! ״
״מר ב״ היקשה :״האם יסרב כבודו
למצוא הסדר מדיני לבעיות עם ישראל?״
תשובת נאצר :״לא .אני לא אדחה  .כל
אפשרות כזאת .מאז  ,1956וגם ממשבר
קובה ב־ , 1962למדתי דברים רבים .כין
השאר ,שיש ללמוד לחיות עם ישראל .אבל
האם מוכן בן־גוריון לוויתורים כלשהם
בעניין הפליטים?״
אז השיב ״מר ב״ כי אין לו תשובה
ברורה על כך .ואילו עבד־אל־נאצר הסכים,
שיש לקלוט מרבית הפליטים בארצות־ערב.
הפגישה ארכה כשעתיים ובסיומה יצא
״מר ב״ ישר לאירופה .הוא דיווח לשגריר־
ישראל בארצו על תוצאות השיחה עם עבד־
אל־נאצר ,וזה העביר את דבריו לישראל
בתחילת מאי של אותה שנה.
כעבור שבועיים ) 16ביוני( התפטר בך
גוריון מראשות־הממשלה.
★ ★
★

מה אומר ב״ג ?

^ 4יך ניתן לאמת או להכחיש את גילויי
ה המחבר האלמוני?
שאלד ,זאת העסיקה את המיזרחן נעים
גלעדי ,אליו הגיע טופס של הספר .הוא כתב
מכתב לבן־גוריון ,ובו תמצית גילויי הספר,
תוך בקשת־תגובה .ואומנם זכה לתשובה:
״לנעים גלעדי — שלום וברכה.
״אני מצטער שלא יכלתי לענות מייד
למכתבך מיום  .6.5.68התוכל להגיד לי
מיהו מחבר הספל שיצא לאור בעיר ביירות,
מד .שם המחבר )הספר אני משער הוא
בערבית?( .יש אי־דיוקים קלים ברשימותיו
מהספר הנ״ל .שם העיתון לא מתחיל ב״ב״
אלא ב״ט״ .לא ״נאלצתי״ להתפטר — לא
בגלל אי הבנות עם הסובבים אותי — אלא
מטעמים אישיים שלי — ששום מניע ,איש
או מיקרה חיצוני לא היה בהם שום חלק.
גבון שראש־ממשלת בורמה ניסה לפי בקשתי
לשוחח עם נאצר — אך ככל שאר הנסיונות
עם נאצר — הדבר לא הצליח .אולם
מהערותיו המעטות המבוססות על הספר
הבירוהי אני רואה שלמחבר הספר יש
ידיעות בעניין זה.
״איני יודע אם הגיע לידך ספרי על ,פגי
שות עם מנהיגים ערביים׳ .בספר זה מסופר
רק על פגישות עם מנהיגים ערביים לפני
קום המדינה .החומר שיש בידי על נסיונות
בתקופת המדינה — אסור עדיין לפירסום,
ואני מתפלא כיצד הגיע שמץ מניסיונות אלה
לאיש ביירות.
״האות הראשונה של שם האיש שאתה
קורא לו מר ב׳ מתחיל בה׳ ולא בב׳ .האוכל
לקבל — ולוא לזמן קצר — הספר הביירותי?
״בכבוד רב ,דויד בן־גוריון.״
^ו★י

מיהו האלמוני• ז
ץ*,יהו ,כבל זאת ,המחבר האלמוני,

שדויד בן־גוריון עצמו מעיד עליו שיש
לו ״ידיעה בעניין זה?״

שמועה עיקשת ,שקנתה אחיזה
בין המנהיגים הפלסטיניים בירו
שלים המיזרחית ובגדה המערבית
אומרת ,כי אין זה אלא האג׳ אמין
אל-חוסייני ,המופתי לשעבר של
ירושלים ,שחסה פעם תחת כנפי
נאצר ,אף מעוניין עתה לפגוע כו.
־חעולס הזה  604ז

