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ע צ נאצר הינ
 לפני שסופר לסיפור לחזור רצוני ף*

ה הסיפורים אחד שבועיים־שלושה, . השנה. בארץ שסופרו ביותר מרתקים י
 מאיר שאמר לדברים כוונתי

המו מאמצי על בטלוויזיה, עמית
נידוני־קאהיר, לשיחרור להביא סד

ששת־הימים. מילחמת אחרי
 ויכוחים הסיפור עורר בישראל, כרגיל
 מאותן — מה־בכך של עניינים על סוערים

 מורכבת שמהן סעדות־בכום־מים־עכורים
הישראלית. הפוליטיקה ה של מוסר־ההשכל על ואילו

הש בעל מוסר־השכל — סיפור
איש. דיבר לא — גורליות לכות
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-ו ! ״כת בישראל הקרויים רבילאיס, ן

מדיניים״, ״פרשנים ו/או מדיניים בים 1 !
 הוא מדוע עצורה: בנשימה מייד שאלו
? שסיפר מה סיפר

 עמית למאיר הבטיחו האם
ביקש, הוא האם ? בממשלה מקום
המי עכור מראש לשלם זו, כדרר

 האם-י הצפוי? המיניסטריאלי נוי
דיין? את לדפוק עצמו על קיבל

 בפה הם אף ישבו לא שרי־הממשלה
הממשלה בישיבת קמוצות. ובשפתיים סגור . .

 לפני ועוד נוקבות. שאלות שאלו הם
החוצה, רצו הם סימן־השאלה, אל שהגיעו

 להדליף כדי ביותר, הקרוב הטלפון אל
מפיותיהם. שיצאו דיברי־החוכמה את ל

 רישמי היתר עמית מאיר קיבל האם
 האם המוסד? מעשי על לציבור לספר

 את כראות־עיניו לנצל בכיר לפקיד מותר . [
תפקידו? בתוקף שצבר המידע
 מה ? הפקרות באן, זה מה
ה״ישפטי? היועץ יעשה
 הוא עמית של שסיפורו השיב אחד שר
 שכל מקובל ובישראל ״זיכרונות״, בגדר

 מי — זיכרונות מספרת ממלכתית אישיות
 בעל-פה מי דולר, מיליון ותמורת בכתב

 על לספר דיין למשה מותר אם ובחינם.
לעמית? אסור מדוע מעלליו,

 ולברר לבדוק הבטיח שר־המישפטים
; ולהציע. ולסכם

 על עמדו רציניים יותר פרשנים
כפרשה. דיין משה של תפקידו

 גילה כרמטכ״ל, כהונתו בתקופת עוד
 שיחדור למען להילחם מוזר אי־רצון דיין

 אומללה להרפתקה שנשלחו נידוני-קאהיר,
צה״ל. של אגף־המודיעין על־ידי  שהרמטכ״ל, לכך לצפות היה אפ-שר י
 פצוע מפקירים שאין בפלמ״ח עוד שלמד

 לשחרר כדי כגידרו ייצא בשדה־הקרב,
 זאת להשיג היה ,ניתן נידוני־קאהיר. את

 צה״ל בידי היו כאשד מיבצע־קדש, אחרי
 הקצין ביניהם מיצריים, שבויים אלפי

 ■שדן הצבאי ביות־המיישפט ■כאב •ששימש
ומאסר. מוות לעונ-שי אסירי-קאהיר את
העסק־ביש, אחרי וחצי שנתיים רק היה זה
שכח. כאילו דיין אך

 שוב באה ששת־הימים מילחמת אחדי
מיצ ישבויים אלפי היו שוב כזו. הזדמנות

להתעקש. היה אפשר שוב צה״ל. בידי ריים
שר־הבי־ בינתיים שהפך דיין, גילה ושוב

 פקודיו- למען להילחם תמוה אי־רצון טחון, *
בכלא. שנים 13 כבר שנמקו לשעבר,

ב־ מעוניין דיין היה לא מדוע מדוע?
 האם ? ארצה ובשובם האסירים שיחדור

 לתודעת- יחזור שהעסק-בי״ש רצה לא
 אין כי יתגלה שמא חשש האם ? הציבור

 עבור רמטכ״לית באחריות רק נושא הוא
 בתיכנון אישית מעורב שהיה אלא המיבצע,

ועדויות־השקר הזיופים ובמערכת העסק

 לפני קלה שעה כי ידע הזה העולם *
אולשן־ בוועדת ■שלו עדות־השקר את שמסר
 השלישי״, ״האדם נתקבל ,1954 בסוף דורי,
 לשיחה דיי! על־ידי זיידנוורגנאלעד, אברי

 להעביר -הצליח אברי עדים. ללא פרטית
הזה. העולם לידי הכלא מן כך על מידע

לבון״? ״פרשת שנקראה
 אז עורר לא הזה העולם מילבד אומנם,

 של ראשו על אך הזה*. הנושא את איש
הכובע. כנראה, בער, דיין

 דיין ששמה שהמטרה ומאחר
 המשיכו האמצעים, בד את קידשה

בכלא. להינמק נידוני-קאהיר
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 המרתק בסיפורו העיקר היה זה לא ך ^
 טמון היה העיקר עמית. מאיר של
 אף בהרבה חורג והוא הדברים, בהמשך

קורבנותיה. של: ולגורלם ל״פרשה״ מעבר
:כלהלן דבר, של בקיצורו היה, הסיפור

 שד הבולט אי־הרצון למרות
הח הממשלה, וריפיון דיין משה
ה לשיחרור להביא המוסד ליט

מה. ויהי אסירים,
 הנשיא סירב עימו, שמורים שהיו מטעמים

 את לשחרר עבד־אל־נאצר, גמאל המצרי,
 השבויים החזרת תמורת גם נידוגי-קאהיר

שמא הסתם, מן חשש, (הוא המצריים.

 כן, לעשות דיברתו את יתן אם
 עד ישראל תסמוך כאיגרת, נאמר

 כאיש־ ידוע שהוא מאחר דיברתו,
הבטחותיו. את המקיים כבוד
 יעביד שלא גם הוצע עליו, להקל כדי

 אלא ישירות ישראל לידי האסירים את
לאירופה. אותם ישלח

עמית: סיכם
 זו, איגרת עבד־אל־נאצר קיבל כאשר

 את קיבל הוא עמדתו. את •שינה הוא
 חילופי־השבויים שהיא. כמות ההצעה
 עבד־אל־גאצר קיים העת ובבוא בוצעו,

 מצידה, ישראל, נמרץ. בדיוק המוסכם את
 האסירים •של •שיחרורם דבר את שמרה
 לא הידיעה כמוס. בסוד ארצה ובואם

 של מותו אחרי עד — לפירסום הותרה
עבד-אל-נאצר. גמאל

■ ■ '1■
? הלקח הו **

זו קטנה בפרשה מאד: פשוט הוא 1*4

ת: מאיר מי מור ע ת הצדיק הגדול ההי עצמו א

ליש נוספת מצרית ככניעה הדבר יתפרש
 אחרי חולשה, של כזד, סימן המנצחת. ראל

ביוקרתו). לפגוע היה עלול הצבאית, המפלה
 של בשירותיהם להשתמש הנסיונות כל

חרס. העלו שונים בינלאומיים מתווכים
התייעצו •טל שורה בינם המוסד

 שותפו שכהן כיותר, סודיות יות
פסי גם אלא אנשי־כיטחון, רק לא

מומחים. ועוד מיזרחנים כולוגים,
 עבד- של האישי אופיו את ניתחו הם

והפסי הפוליטיים מניעיו את אל־נאצר,
 על- עליו להשפיע דרך ■וחיפשו כולוגיים,

 להם ברור היה אליו. ישירה פנייה ידי
 ובריגשותיו, בכבודו לפגוע להם שאסור

 שלו, חוש־הכבוד את לנצל יש להיפך, אלא
המטרה. את להשיג כדי גאוותו את

 חוברה מצריים לנשיא שנשלחה האיגרת
 מישפט, כל המומחים. בעזרת בקפדנות,

 עד ושוב, שוב נבחנו אות, כל מילה, כל
 מתאימה היא כי משוכנעים היו שהמנסחים

אלה. פסיכולוגיים לנתונים
 אסירי- את לשחרר לעבד־אל־נאצר הוצע
 אך — חילופי־השבויים במיסגרת קאהיר

 שבויי- שיחדור עם בעת־ובעונה־אחת לא
 שהוא לו נאמר הצדדים. של המילחמה

 מאוחר במועד האסירים את לשחרר יכול
לו. נוח כשיהיה יותר,

 ננקטו שלא הנכונות, השיטות הופעלו
 ביותר החשובה המטרה השגת למען מעולם

השלום. השגת — ישראל מדינת של
 איתן הופעלו אידו :אחרת לשון

 פגי עד גדודים, בממדים השיטות
 דב אל להגיע בדי ארוכה, תקופה
 להשלמתו ולהביא הערכי העולם

 אל מזמן מגיעים היינו ישראל, עם
השלום. של חוף־המיכטחים

 באוקטובר בדיוק, •שנה עישרים לפני
 שנשא מאמר, זה במדור פירסמתי ,1956

 בו הצעתי לבן״. ״מטכ״ל הכותרת את
 מייוחד כמיניסטריון מייוחד, מנגנון להקים

 ולביצוע לתיכנון אחרת, במיסגרת או
 מטכ״ל הערבי. העולם כלפי יוזמות־שלום

 שמטכ״ל כשם מערכות־שלום, שיבצע לבן
מיבצעי־מילחמה. מבצע החאקי

 פקי■ זה כמנגנון לשתף הצעתי
 אנשי־תיקשו■ מיזרחנים, כולוגים,

כל סוציולוגים, תועמלנים, רת,
המנהי של אישיים מכרים כלנים,

אחרים. ומומחים הערביים גים
 זו הצעה על חזרתי היום ועד מאז
 ושיחות בכנסת נאומים ■מאמרים, במאות

 לשווא. — המדינה מנהיגי עם פרטיות
 על ממשלת-ישראל, של ■העצום במנגנון

המחלקות האגפים, המינימטריונים, שלל

 לו שיש אחד גוף אף אין ,והמרורים
זה. בכיוון לפעול היכולת או התפקיד

 לדבריו הקשבתי כאיבר והנה,
 כמוהי הבליחה עמית, מאיר של

 בזה, מנגנון הוקם הנה :המחשבה
חד־פעמית. ולמשימה קלה, לשעה

 גורל על עת באותה חשבו לא מקימיו
 מוגדר תפקיד לפניהם ראו הם המדינה.
 אחת, וצעירה צעירים כמה לשחרר :ומוגבל
 קטן בתרגיל אך באשמתנז. בפח שנפלו

 תיאוריה של נכונותה את הוכיחו הם זה
מזהיר. הישג נחלו הם שלמה.

חד בלקח מקרוב שוב נתבונן כה ך*
מרכיביו? היו מה זה. פעמי 1 !

 המתווכים הישירה. הגישה :כל קודם
 המסננת דרך המועברת הבשורה, נכשלו.

והש אינטרסים בעלי זרים, מים גוו של
 של ליבו אל הגיעה לא אחדים. קפות

 אליו פנתה כאשר אך המצרי. המנהיג
, במי ישראל ן רי הישי התיקשורת ונוצרה מ

להבנה. הסיכוי נולד — איש ■אל מאיש רה
 אמרו לא וחבריו עמית :שנית

 ידעו הם לדבר״. מי עם ״אין
ם י ח ר כ ו מ  הצד עם לדבר ש

כ האחראי מי ידעו הם השני.
 עצמם את שאלו והם השני. צד
ך :אחת שאלה רק  לדבר אי

עימו.
 השני הצד אל התייחסו הם :•שלישית

 כאל לא מיפלצת, כאל לא בן־אדם. כאל
 ■שכלי-התיק׳שורת (כפי המצרי״ ״הרודן

 לא שנים), במשך לו קראו הישראליים
 לו שקראו (כפי הערבי״ ״היטלר כאל

 אלא ודומיהם.) עיתוני־הערב בגין, ■מנחם
 היגיון, רגשות, עצמי, כבוד בעל אדם כאל

ואינטר שאיפות סבירה, מערכת־שיקולים
 יום־ מתייחסים שכולנו כפי :בקיצור סים.
עסק. לנו יש שעימם אנשים אל יום

 לא מומחים. הוזמנו למלאכה רביעית:
 עסקני- ולא ותואר, דרגה בעלי פקידונים
 והחנו־ הקנוניות בסולמות שטיפסו מיפלגות

 פסיכולוגים, אלא — כלשהו תפקיד אל פות
 אדם. של רתשי־ליבו בהבנת המתמחים
 בארצות־ המתרחש את המבינים מיזרחנים,

 יכלו אשר אחרים, מומחים השונות. ערב
השני. הצד להבנת לתרום

 להעז, להסתכן, נכונות היתה חמישית:
 עמית בלתי־שיגירתיים. ■מעשים לעשות

 מרוב שיקישקו המיבצע שבעלי סיפר עצמו
 ? בדיבורו המצרי יעמוד לא שמא דאגה.
האחרון? ברגע משהו יקרה שמא

סי עצמם על קיבלו העזו, הם
והצליחו. מחושב, בון

■ ! ■ ! ■
 בליבי המנקרת שאלה, כאן ■מציג ני

:רבות שנים מזה 8ד
 כמרחב, המצב ביום ה ה מה
 אחת, פעם לא זו כדרך הלכנו אילו

 28 כמשך אלא מאולתרת, כצורה
יום־יום? שנה-שנה, שנים,
 אהד מוצלח מיבצע ביצענו לא אילו
 בשעות־ — מיבצעים מאות אלא זו, בשיטה

 ארץ כלפי פעם ומשונות, שונות כושר
 אחרת, ערבית ארץ כלפי ופעם זו ערבית

 ופעם מנהיגים על להשפיע במגמה פעם
 בחשאי פעם מיליונים, על להשפיע כדי

כלי־התיקשורת. באמצעות ופעם
:זו •שאלה על להשיב מעז ואני

 את משנים היינו בך, נהגנו אילו
 אלינו הערכי העולם של הגישה

כמע לא אחד, כיום לא היסוד. מן
 הדרגתי, כתהליך אלא אחד, שה

 פסיכולוגיים רבדים כאותם עמוק,
 עמים של התנהגותם את הקובעים

וממשלות.
 גם כמובן, משנים, היינו כך כדי ותוך

 לנו מנחיל היה זה תהליך כי עצמנו. את
אחרת. מדיניות גם וממילא אחרת, ■ גישה

■ ■1 י !
 עדיין התפקיד אך שנים, כרו **
ע לפנינו. ׳ז

ה ״המטכ״ל את להקים הזמן הגיע
 מייוחד ממשלתי מישרד במיסגרת לבן״,

ליוזמות־שלום.
 מאיר את לצרף רוצים ככר ואס
 למסור לא מדוע — לממשלה עמית

? זה תיק לו
יממזוי

11* * י *1יי י1* * י י !8 1 : י1 י


