הדליף את הפרוטוקול•□ של קיסינגר
אלי מיזוזז

אהרון יריב

אלוף )מיל ,(.היה ראש אמ״ן .במיל־
חמת יום־הכיפווים גויים והיה יוטץ ראש־
הממשלה לטנייני הסברה .מאוחר יותר
התפרסם כראש המישלחת הישראלית ב
שיחות הפסקת־האש טס מיצריים ,בקילו
מטר ה־  .101אחר־כך מונה כשר־בלי־תיק,
ומאוחר יותר כשר־התחבורה .בממשלת
רבץ ,לאחר התקופה שבה טוסק סיפרו•
של גולן ,כיהן כשר־ההסברה.

ראש לישכת ראש־הממשלה ,תפקיד ש 
אותו נשא גס בתקופה שבה דן הספר ,אט
בי אז היתה ראש־הממשלה גולדה מאיר.
מנהל כל־יכול של לישכת ראש־הממשלה
גס בתקופת גולדה מאיר ,לה היה נאמן
במייוחד ,וגם ליצחק רבץ ,הסומך טליז.
אץ ספק שמיזרחי היה שותף בכיר לכל
פיסת־רכילות מהשיחות טס קיסינג׳ר ,וי
כול היה לשים יד טל מיסמכיס ופרוטוקו
לים.

הנימוקים נגד
בשנים בחן כיהן כראש אמ״ן התגבש
אופיו של יריב כאיש״מודיעין מובהק ,וה
דבר לא היה נותן לו לספק מיסמכים
ופרוטוקולים המוגדרים כסודיים.
אין לו כל כוונות להתמנות לתפקיד
ראש־חממשלה.
במרבית השיחות המצוטטות בסיפרו
של גולן ,לא השתתף יריב כלל ,ולא חי-
תה כל סיבה שהחומר יועבר אליו ,לפ
חות לא באופן רישמי.
אין לו ,למרות ביקוריו התכופים ב-
ארצות-הברית ,כל אוריינטציה אמריק
אית ,והוא אינו יכול להיבנות ,לפחות
לא באופן ישיר ,מנפילתו של קיסינג׳ר.
כל זה אינו סותר את האפשרות ש
אולי תרם יריב פח־ושם חומר לסיפרו
של מתי גולן ,בהיסח-הדעת ,ותוך כדי
שיחות״רעים עם גולן או עם אחרים.

תגובה

הנימוקים בעד
נאמנותו של מיזרחי לגולדה מאיר יכו
לה היתד ,להביא אותו לרצון לחבל בממ 
שלתו של רבץ .או :מיזרחי רצה להד 
ליף לעיתונאים כדי לשמור איתם על קש 
רים טובים ,ואץ כמתי גולן ,הכתב ה 
מדיני של הארץ ,אדם שכדאי לשמור איתו
על יחסים טובים.
גולן פירסם בעת כתיבת סיפרו ,או מייד
לאחר־מכן ,מאמר־התקפה חריף על מיז-
רחי ,אשר היה ללא־תקדים ,משום שלא
נהוג לכתוב כנגד פקידים שהם עוזרים,
יועצים וראשי-לשכות של שרים ,והסבר
אפשרי לכתיבת המאמר הוא שגולן רצה
לטשטש את זהות המדליף שלו.
ממרחי יכול היה לחשוב שיצחק רבין
מעוניין בהפלת קיסינג׳ר ,העומד לכפות
על ישראל נסיגה ,ואולי גם הסדר־שלום
שאינו רצוי לרבין ,ולכן הדליף ,על דעת
עצמו.

מעוניין בהפלת ממשלת רבץ על רקע
כזה ,משום שהוא המועמד הרציני ביותר
לתפקיד ראש־הממשלה.
בעת שנערכו דיונים בינו לבין ראש־
הממשלה בעניין סיפרו של מתי גולן ,סי
רב פרס — לדיברי מקורביו — להפעיל
את סמכותו ולהורות לצנזורה לפסול את
הספר ולאסור על פירסום הפרשה כולה,
אם־כי ״הסכים״ שראש־הממשלה יעשה
זאת ישירות.
קשור ,בעיקר מתקופת היותו מנכ״ל
מישרד־ד,ביטחון וסגן שר־הביטחון ,עם ה־
מימסד הביטחוני האמריקאי ,ד,מעוניין ב
הפלת קיסינג׳ר והמוכן להטיל יהבו על
מתנגדי קיסינג׳ר בארצות־הברית .בעל
קשרים עם  0.1.4 .ועם מנגנוני־חושך ב־
ארצות־הברית ,המעוניינים בהפלת קיסיג־
ג׳ר.

הנימוקים בעד
אין אדם ד,מעוניין יותר בהפלת קיסיג-
ג׳ר ,מאשר שלזינגר ,שיהפוך במיקרה זה
האיש השליט בממשלה האמריקאית ,ללא
מתחרים.
שלזינגר יכול היה לנצל את הקשרים
ההדוקים שביו סוכנות־הביון המרכזית של
ארצות־הברית ,0.1.4 ,. ,כדי להעביר את
החומר למישהו מוסמך במנגנוךהחושך ה 
ישראלי ,בבקשה להביא לפירסומו .הוא
יכול היה להעביר את החומר גם באמצעות
כתב ישראלי באמריקה .בשביל ד,0.1.4 .-,
אין ,מן הסתם ,כל בעייה להשיג גם את
הפרוטוקול הסודי ביותר בממשלת ישראל.
כל המימסד הביטחוני האמריקאי מעוניין
באופן נואש בסילוקו המהיר של קיסינג׳ר,
משום שמדיניות־הדטאנט שלו עם ברית-
המועצות מביאה לצימצום החימוש ,לדיל-
דול תעשיית״הנשק ובכלל לצימצום האפ 
שרויות וההנאות של מערכת־ד־,ביטחון.

הנימוקים נגד

הנימוקים נגד
ממרחי ,כפקיד נאמן לראש-הממשלה
שלו ,לא חיח מעז לעשות צעד כזה.
מאמר״השיטנה הנ״ל של גולן נגד ממ
רחי ,שהופיע לפני מיספר חודשים.
מיזרחי יודע שבגלל קשריו חחדוקים
עם גולדה מאיר יפול החשד עליו והוא
לא חיה מסתכן בכן.

תגובה
י*/

״אני לא הדלפתי ,ואני מוכן ל
עמוד לחקירה.״

במילחמת יוס־הכיפורים ,התקופה שבה
מתחיל סיפרו של גולן ,היה פרס שר־
התחבורה והתיקשורת .טס הקמת הממ
שלה האחרונה של גולדה מאיר בתחילת
 ,1974קיבל את תפקיד שר־ההסברה ,וב
משך השיחות בהן דן הספר ,היה חבר ה
צוות הישראלי ,ואף הדובר הרישמי של
הצוות ושל ממשלת ישראל בטת השיחות.
לאחר התקופה שבה דן הספר ,החל' מכהן
כשר־הביטחון.

שר־הביטחון של ארצות־הבריח ,איש־
אמונם של מנגנוני־החושך והמימסד הביט
חוני הכללי ,האיש החזק ביותר בממשלתו
של הנשיא פורר ,לצידו של הנרי קיסינ־
ג׳ר.

הנימוקים בעד

הנימוקים בעד
היריבות בינו לבין יצחק רבין ,שבגללה
אף התפטר מן הממשלה ,ידועה .אין ספק
שלדעתו עדיף היה שממשלת רבין תי
פול .יש לשער שהחומר נמסר לגולן סמוך
לתקופה שבה הגיעה ההתנגשות בין יריב
לרבין לשיאה ,והוא התפטר.
השתתף במיספר שיחות שנערכו עם
קיסינג׳ר ,בעיקר בשיחות הראשונות.
איש־שיחה פתוח ולבבי.
יש לו סיכויים לחזור לממשלה ,אם היא
תוקם במתכונת אחרת ,ומבלי שיעמוד ב 
ראשה יצחק רבץ.

שיגעון נוס

גיייגס שלזינגר

ר-

״בהחלט לא הדרכתי .לא ,עם
אר׳ץ* רבתי.״

פרס ,יותר מכל חשוד אחר ,חיה מפ
סיד את עולמו אילו היה מתגלח שאכן
הוא המדליף של גולן ,והוא בעל אופי
הנוטה לא להסתכן.
חושב שעדיין לא בשל הזמן למילחמה
על תפקיד ראשות״הממשלה ,ולכן עדיין
אינו מעוניין בהפלת ממשלת רבין.

הנימוקים נגד
אולי לא חיה החומר בידו.

תגובה
בפי שנמסרה על־ידי דוברו ,נפ
תלי לביא  :״זהו טיפוס על קי
רות .פרס היה כאותו זמן כמקום
אחר ,ולא נמנה עם קכוצת־השרים
שהיה לה קשר עם קיסינג׳ר .אני
מכיר את האיש ואת הנושא שבו
מדובר ,ולא מוצא קשר כין ה
שניים .מי שרוצה — שיקשר ,אבל
אין כל אפשרות לקשר את פרס
לזה .הנושא לא כתחום העיסוקים
שלו.״

תגובה
לא נתבקשה.
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