
המרחב, של ההיסטוריה את דשנות שיכלה המדינית״ ״ההרפתקה
במחי־יד. בוטלה לדורות, ישראל מדינת של עתידה כד ואת

 אפשר איד וצודק. משכנע הסבר זהו לכאורה, גרדום״. של ״צילו בגלל ן מדוע
? שפלה עלילה אחרי חפים־מפשע, קורבנות להורג להוציא העומד שליט עם לדון

 שהטלת והאמיד חפיפ-מפשע, אינם הקורבנות כי ידע ששרת אלא
בקאהיר. המצב רקע על כלתי־סכירה, אינה עונש־המוות

ו כי ת ו א ם ב ו  כלהלן: דין־המוות, על הירהוריו את גם שרת רשם עצמו י
 על עושה נאצר זו. סברה קיבלתי לא נאצר... אותנו רימה רפאל) גירעון (של ״לדעתו

 — עשרה מתוך דיני־מוות שני כי נאצר סבור שמא ישר... איש של רושם רואיו כל
מתוניס?״ פסקי־דין בגדר הס — זוכו כששניים

 הישראליים, הסוכנים כל על לחום היה יכול לא שעבד־אל־נאצר לשרת ברור היה
 בקאהיר אמריקאיים ובמוסדות מצריים בבתי־קולנוע פצצות הנחת בעוון שהורשעו

 שזממו המוסלמים, האחים ראשי בקאהיר להורג הוצאו עתה שזה אחרי ובאלכסנדריה,
 לשרת גם ניראו צה״ל, של אגף־המודיעין בפקודת שבוצעו בקאהיר, החבלה מעשי להרגו.

פלצות. המעוררים כמעשי־זוועה
 אחרי הישראלי, לציבור זאת להגיד אומץ־־הלב לו היה לא אולם

אנטי עלילה הוא שמישפט־קאהיר פלי-התקשורת ככל לציבור שנאמר
באירופה. היהודים נגד עלילות־הדם בנוסח שמית,
 מישפט־ כי ברחוב אדם לכל והסבר ״לך :בינואר 17ב־ מיואשת בנימה שרת כתב

!״ידינו מעשה הוא קאהיר

נבוא״ ודא היה ״זא
 באכזריות נהג או משווע עוול כאן עשה עבד־אל־נאצר כי האמין א ל שרת ככן, 1■
כפרה. לה שאין |

להיערך־ שעמדה פגישה — עימו הפגישה את ביטל מדוע בן, אם
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 [הראל]:ן מאיסר פתק קיבלתי הישיבה במהלך
ר |ד.םגש הי כמוב כי עניתי ז עליו יהא מה מ  כמובזו י

שק גלו  בצי נוועד לא ומבוטלת בטל הוא *יו
 ]— להושיע נארה״ב אנשיו יוכלו אם |גרודם.

|אדיבה!

.וו 2.59 הזה העולם
עזה. את התקיף צד,-ל כאשר הסהסכד״ אחרי שנים שלוש ,1955 בראשית בא :רעה

 הית פגש. לה יכלו ״השניים לי,השגריר. גילה שרת,* עם מגע קיים אל־נאצר ״עבד
 לשרו ההצעה כשהועברה אולם .1954 שנתי בסוף אל־נאצר, עבד מצד מעשית הצעה ואת

 לסע כמרגלים שהורשעו היהודים שני תליית בגלל כבולות, שידיו אמר סירב״:הוא היא י
 ע שאסר הוא בן־גוריון וכי תירוץ, זה שהיה דעתו את, הסתיר לא פאניקאר ישראל.*

למשרד־הבסחו׳ שיבתו סף על היה וביג׳י ראש־הממשלה, אז היה שרת להיענות. שרת

ז הציבור ידיעת כלי בחשאי, במילא
 כעבור גם זה עניין על לציבור שיקר מדוע :נוספת נוקבת ושאלה

ז בתפקיד היה לא כשככר שנים,
 ק.מ. סירדאר המנוח, ידידי עם בפאריס פגישתי על דיווחתי שנים חמש כעבור

 פאניקאר בקאהיר. הודו כשגריר ההן בשנים שכיהן הדגול, ההודי ההיסטוריון פאניקאר,
 המצרית־הודית, הידידות בשיא עבד־אל־נאצר, אצל נהרו ג׳והארלאל של האישי שליחו היה

 קבוע מתווך היה 1954/5ב־ שרת. משה של ידידו היה גם הוא ועידת־באנדונג. בעידן
השניים. את להפגיש לאות ללא ופעל ושרת, עבד־אל־נאצר בין

המכרעת, בתקופה ישראל־מצרים יחסי להבנת חיוני מידע לי שהעביר פאניקאר,
כלהלן: )1115( הזה בהעולס עליה דיווחתי ביותר. מרעישה ידיעה לי מסר

 להיפגש. יכלו ,השניים השגריר. לי גילה ,שרת, עם מגע קייס ״,עבד־אל־נאצר,
 ההצעה כשהועברה אולם .1954 שנת בסוף עבד־אל־נאצר, מצד מעשית הצעה זאת היתה

 כמרגלים שהורשעו היהודים שני תליית בגלל כבולות, שידיו אמר הוא סירב. הוא לשרת,
 שאסר הוא בן־גוריון וכי תירוץ, זה שהיה דעתו את הסתיר לא פאניקאר ,ישראל. למען

 שיבתו סף על אז היה ובן־גוריון ראש־הממשלה, אז היה שרת להיענות. שרת על
למישרד־הבימחון.'

 12ה־ היום, למחרת .1959 בפברואר 11ה־ ביום הזה בהעולס פורסמו אלה מלים
 ולא היה לא מגיב: שרת ״מ. הכותרת תחת בהארץ, הבאה הידיעה פורסמה בפברואר,

:ובמלואה כלשונה הידיעה הנד, נברא״.
 הארץ סופר עס בשיחה שרת, משה ח״כ תגובת היתה זו — ,נברא ולא היה ״,לא
 סירדאר מר בצרפת, הודו שגריר כי הזה, ,עולםבד שפורסמה כתבה על אתמול, בתל־אביב
 שרת, משה מר עם מגע סיני, מיבצע לפני כשנתיים קיים, נאצר שעבדול טען פאניקאר,

סירב. שהוא אלא נאצר, עם להיפגש — פעמיים — הוצע אף לשרת וכי
 אחד מיקרה כימעט זוכר ,אינני :זו הערה סופרנו עם בשיחה הוסיף שרת ״מר
 מסולפות תהיינה שלא שהן כל עובדות איתי, בקשר או עלי, ימסור הזה שהעיתון
״,לחלוטין. כוזבות או בתכלית

 נחושה במצח שקרן היה שהוא מותו, אחרי אדם, על להגיד יפה לא
עצמה. כעד מדברת הקטעים השוואת אולם —

 הכחשתו את בתפקיד. בעודו בסודי־סודות שרת כתב ביומנו האמת את כי לזכור חשוב
 לאיש, דבר חייב היה כשלא מתפקידו, פרש שכבר אחרי שנים ארבע שרת מסר בהארץ

שקר. לפרסם ממלכתית״ ״חובה עליו שחלה ׳תירוץ לו היה לא כשאפילו
האיש. היה כזה

שר..הוודו״ יוזמותיו

12.2.59 האר׳ו
 ה־5 בדי ו־בית״. מוספת ישוב־ סבו,?.

בפימבית•* הבכירה איים את סיר

 מגיב: שרת מ.
גברא ולא היה -לא

 היתד וו — נברא״ ולא היד. *לא !,
 עם בשיחה טרד״ משי• ח״ב תגו־סת
 על אתמול. בתל־אכיב *הארץ' סופר
 ני הזד.-, ב״העולס שפורסמה כתבה
 פא־ סרדד פר בצרפת, הווי שגריר
כ קיים״ גאצר שעבדול סען ניקאר,

 פו עם פגע פיני. מבצע לפני שנתיים
 — הוצע אף לשרת וכי שרת, פשרי

ש אלא נאצר. עם לדיפגש — פעפיים
י. . - סרב; היא

 סופרנו עם בשיחה הוסיף שרת פו '
 פקיד, כפעם נובר ״אינני וו: הערה
 בקשר או עלי ימסור הזה סהעתון אחו
 תהיינה שלא שד,ן כל עובדות אתי

 1לחלי- כוזבות או בתכלית מסולפות
מין״.

 דבר את גילה שעבד־אל־נאצר ביומנו כתב ששרת הקודם בפרק הזכרתי כר
ישראל. לענייני המצרי המומחה גוהר, לאלוף־מישנה גם שרת עם המתוכננת הפגישה

)28 בעמוד (המשך
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