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 הזח העולם של מקורות־המידע רוב

 ישר-אלי, פשיבויעוךיחידשו-ת ישראליים. הם
הש להם שיש בנושאים בעיקר העוסק

!ועתי גורלם אויריח־יחייהם, על יושירה פעה
מח -הזה העולם אין ישראל, אזרחי של דם
 ואף העולם ברחבי כתבים של רישת זיק

 ס-וסגויות־ של משיחותי-יהמידע -ניז-ון -אינו
!אלי ׳אף־על-פי־כן;מתגלגלים זרות. ידיעות

 בינלאומי, בק-בה־ימידד, ■סקופים פעם פדי נו
מלפרסם. מתאפקים אנו שאין

תש במדור פורסם אלה מסקופים אחד
שנ לפיני )2016( הזה העולם בגיליון קיף

 שערכיו מייתקפת-יהטר׳ור בעקבות תיים,
 על קארלוס, של כ-נופיית־הטירור -אנשי

ש בידיעה, ׳בווינה. ■אופ״ק ■שירי ועידת
 למילהמה־ אירופיים מומחים כי סיפרה
של הבאה המהל-ומה כי סבורים בטרור

 אחד לפחות טמיון זה ■בסיפור כי ספק
 ביחסו שחל המפתיע למיפנה ההסברים

 עם דווקא ליישראל, סאדאית הנשיא של
 לא ׳תחילה לשלטון. ■בגין מנחם של עלותו

 אלא הפרשה פרטי את -לפרסם היה ניתן
 ה־ היה הזה העולם ׳אודיות-ה. לרמוז רק

 על ידיעה ■שפ״רסם בעולם הראשון עתיון
 אמרה שייתכן!ולא רמזים, ■בלשון כי ■אם כך

לק י׳כל-ו מעטים רק הרגיל. לקורא דבר
שורותיה. בין החבוי את רוא

 24ב־ תשקיף במדור הופיעה הידיעה
 הכותרת תחת )2125 הזה (העולם במאי

בה: ונאמר לבגין אישי חוב חב סאדאת
 המופעלים ללחצים ייכנע לא סאדאת

 וכווית, סעודיה כסו מדינות מצד עליו
 שלו, יוזמת־השלוס כישלון על להכריז

 עם למשא־ומתן הדרך את להשאיר ינסה
 כך שאפשר, כמה עד פתוחה ישראל
 בזזו״ל. רשמיים מצריים נציגים טוענים

 בו שיש בהסבר, זו תחזית מסבירים הם
 סאדאת של יוזמתו על חדש אור להטיל כדי
טע־ פי על לירושלים. לבוא נכונותו ועל

ה גיליון הופעת אחרי בלבד יאחד יום
 ידיעה, אותה התפרסמה שבו הזה, עולם

 מי קיגן, סורג׳ -האמריקאי הגנרל הופיע
ה חייל־ה-אוויר של מפקד־הימיודיעין שהיה

 בוואשינגטיון שנערך בסימפוזיון אמריקאי,
 מדיניות־ לחקר המכון־האמריק-אי מטעם

 את בנאומו שחשף הראשון, היה קיגן חוץ.
 ב־ התשקיף -כוון אליה פרשה אותה פרטי

 ■מודיעי-ני ״-מידע קיגן: גילה הזה. העולם
 ב־ הפיכה למנוע פעמיים סייע מישראל

 פעמיים ■לסכל וכן בסעודיה חצר־המליכות
 בהשראה — ■ניסייוניות־-התינקשות שלוש או

מצריים.״ נשיא של !בחייו — סובייטית
8 :8 !8

 יכול קיגן, של עדותו על בהסתמך
 מעט -שבוע כעבור לפרט הזה העולם הייה

 שרק סתומה, פרשה אותה פרטי על ייויתיר
בכתבה אודותיה. ידעו במדינה מעטים

 מה — ביותר השמור הסוד הסותרת תחת
 בירושלים? סאדאת של לביקורו קדם

ש סיבםציידבי גילוי הראשונה -בפעם פורסם
בינלאומי. בקנה־מידה סקופ למעשיה תהי

 שהכתיבו מ־גבל-ות אותן בישל — -אז גם
 יכולנו לא — הראשון הסתום הפירסום את

 בגוישא. לנו ידוע שהיה מה כל את לפרסם
ה את -כתבה יאותה כללה כך -גם אולם
 שניתן ככל הפרשה, ישל המרכזי גרעין

ישראלי. בעיתון לפרסמו היה
 של בתקופה בדיוק : הזה העולם -אז גילה
וה המערך ממשלות בין השילטון חילופי
 חשוב מודיעיני מידע לישראל הגיע ליכוד,
ל קשר כל ללא למצריים, ישירות שנגע

ה הועבר השילטון חילופי בעת ישראל.
 בגין מנחם של לידיעתו שהתקבל מידע

 בו. לעשות מה ההכרעה גס נמסרה ולידיו
 מה לשילטון, קודמיו אצל התעניין בגין
 כגון במקרים בעבר המקובלים הנהגים היו
 מקובל היה כלל בדרך כי לו, נמסר זה.

 לידי להעבירו או בסוד כזה מידע לשימור
 שיעשו כדי האמריקאיות, סוכנויות־הביון

 בגין למטרותיהן. בו ישתמשו או כחפצן בו
 להעביר לא ״מדוע :ושאל כך על תמה

למצריים?״ ישירות המידע את
ישי בדרך למצריים נמסר מכך כתוצאה

 כלל אשר לישראל, שהגיע המידע רה,
 מח־ הוקס (שבה בלוב התארגנות על פרטים

 של בעומק !נווה־מידבר מיוחד נה־אימון
בצוותא התאמנו שבו לוב, בתוך ק״מ 35

 -נכתב -אי-ראן, -נגד !מכוונת יתוהי-ה קארליוס
:השאר בין

 השערה מומחים הביעו כך כדי תוך
 לא אופ״ק נגד הפעולה שכל :מהפכנית

 מועמר של למזימה הסוואה אלא היתה
 עצמו. שלו שר־הנפט את להרוג קזאפי
 שהטי־ ,העובדה על מתבססת זו סברה

 של לחדר־הישיבות שפרצו רוריסטים
 השולחן לעבר באש מיד פתחו אופ״ק,
 שר־הנפט זוטר. לובי פקיד והרגו הלובי
 של הפוטנציאלי כמתחרהו הנחשב הלובי,
 ספק אין במקום. במקרה נכח לא קזאפי,

לובי. בכסף מומנה כולה שהפעולה
 על ׳הסתמך הזה העולם של זה פ־רסום

 הוא סודיים. אירופיים מ-ודיעיו דו״חיו-ת
 בעת כשבועיים, -לפני -מאוחר אי-שור קיבל

 שפיגל,. דר הגרמני, שש-פועון־החדשות
 בעניין גרמני טירוריסט עם ריאיון פירסם

 -ואנשיו, קארליויס בשע-תו שערכו ההתקפה
 של ׳ועידת־ה״שרים על -וגרמנים, ערבים

 גילה השאיר יבין בווינה. איופ״ק מדיניות
ההת להכנת המידע את כי טירוריסט אותו
 אחד של הנשיא ׳לתוקפים ״סיפק קפה

 היה ימי יפרש -לא האיש :איופ״ק.״ ממדינות
אי זה היה בעקיפין אולם נשיא. אוהיו

 שפורסמה ׳ביליעדיית, ידיעה ׳לאותה ורש
בינ הפך שתוכנה -הזה, בהעולם בשעתו

 בכל כיום המקובלת הרשמית לגירסה תיים
אירופה. מדייניות ישל שירותי־הימודייעין
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ס״ טיי ״ : 14.8.78
מוקדמת ידיעה

ב -אלינו ׳שהתגלגלה אהדת, ידיעה
 בשל אולם לישראל, ■ישירות -נוגעת אקראי,

היש העיתונות יעל ׳המוטלות המיגבליות
במלואה. לפרסמה מאיתנו נבצר ראלית
פר שבה בתקופה בקאהיר, שהותנו בעת

 מצרים בין !והאחווה הידידות יחסי חו
 אנוואר של ביקורו בעקבות לישראלים,
 לאוז-ניינו הגיעה בירושלים, אל־סאדאית

 לי׳וזמת־ הריקע על ■למדי מפתיעה גירסה
■וב בשיחות המצרי. הנשיא ישל השילום

 בין שמענו, במצריים לנו שהיו פגישות
 -שיוזמת־הישלום יכך על רמזים גם השאר,

 ׳חסר־׳תק־ לצעד בתגובה באה ׳סאדאית שיל
 אחדי -מיד בגין מנחם כלפיו שנקט דים,

ה קטעי ראש־הממשלה. לתפקיד כניסתו
ה תחילה שנראה ■לסיפור, הצטרפו מידע

 עור יקרם הוא הזמן במרוצית אולם דמיוני.

 גם שהתקבלו !ואישורים ידיעות וגידים.
וייותר. יותר אותו ביססו ■אחרים ממקוריות
עוד -נותר ל-א השינה מרם חודש באמצע

 אישי, חוב בגין למנחם סאדאת חב זו, נה
לעולם. לו ישכח לא שאותו
 אחרי -הראשונים בימים נוצר זה חוב

 חילופי בעת בישראל, הפוליטי המהפך
 להכרעתם שהובא מסוייס, עניין ,השילטון.

 ושר־ רבין, יצחק דאז ראש־הממשלה של
 של להכרעתו נמסר פרס, שמעון הביטחון

 כראש־ממ־ אז ׳כיהן שטרם למרות בגין,
 באותו בגין של להחלטתו בפועל.' שלה
 מעמדו על מכרעת השפעה היתה נושא

 בעקבותיה במצריים. סאדאת הנשיא של
 עם להגיע יוכל כי תיקוות בליבו ׳נולדו
הרא המהלכים והחלו להסדר־שלום בגין

לירושלים. למסע שהובילו שונים,
 כי האמ-ננו יקיא הידיעה -פיירסום ■בעת
 בעתון ׳להסביר יהיה ניתן הקרוב בעתיד

 שאז אלא ■ -מאחריה. חבוי היה ימה ישראלי
׳נדי צירופי־מקירים ■טאו-תם אחד התרחיש

מראש. כימת-ובננים הנראים רים

 מתנדבים הפלסטינית, חזית־הסירוב אנשי
ל שמטרתה מצריים), ושמאלניים לוביים
 במצריים שיפעלו יחידות־טירור הכשיר

 וינסו סאדאת של מישטרו את להפיל כדי
 פתחו מכך כתוצאה פיסית... לחסלו אף

 האישור את לוב. על במיתקפה המצרים
 המצרים קיבלו להם שנמסר למידע הסופי

 דומיה בדרך נווה־המידבר. על הפשיטה בעת
ב לובית בהשראה ניסיון־יהתנקשות סוכל
 בן־ברי־ אל־נומיירי, ג׳עפאר סודאן, נשיא

 נפתחו מכך כתוצאה סאדאת... של תו
ו ישראליים נציגים בין ישירים מגעים

 הדרך את שסללו נמוכים בדרגים מצריים
יותר. גבוהים בדרגים פגישות לקראת
 הסיפור פורסם כאשר ג מאילך פרט

 כמעט זכה לא הוא הזה בהעולם הסנסציוני
וה המקומיים אמצעי־התיקשורת לחדים.

 נראה הוא באימון. אליו התיחסו לא זרים
בעינינו, תחילה שנראה כפי בעיניהם,

אמת. להיות מכדי מדי יותר דימיוני
 קוראי לפתע יכלו שבועיים לפני אבל

 אותה פרטי את לקרוא בישראל העתונים
ש משום לא בעתוניהם. בהרחבה פרשה
 הסיפור את לפתע אימתו עתונים אותם

 העתיקו פשוט אלה הזה. בהעולם שפורסם
 בשבועון־ שפורסם כפי הפרשה סיפור את

 השבוע בגיליון טייס, האמריקאי החדשות
 אותו זה היה באוגוסט. 14ב־ המסתיים

כשלו הזה בהעולם שפורסם עצמו, סיפור
 השבועון כי אם — לכן קודם חודשים שה

הצנזו למיגבלות כפוף שאינו האמריקאי,
 בסיפורו לפרסם היה יכול בישראל, רה

 בהעולם לפרסמם היה ניתן שלא פרטים
לנו. גם ידועים שהיו למרות הזה

 רב כה היה הסיפורים שני בין הדימיון
 של בסיפור שהופיעו משפטים שכמה עד

 הזה. בהעולם הכתבה כתרגום נראו הטיים
:הבא הקטע למשל כמו

ם • העוד ה ב  עוד ביולי ו4ב־ ז הז
חתי אחרי שנים חמש ״גם סאדאת הצהיר

 ישראל. עם יחסים נכונן לא חוזה־שלזם מת
 שאחרון עד למצב־הלוחמה קץ אשים לא

 מהשטחים.״ יפונה הישראליים החיילים
 בפני נאם כאשר אחר־כך, יומיים אולם

 יכלו המצרי הסוציאליסטי האיחוד ועידת
 סאדאת של הטון בשינוי להבחין חדי־העין

 אומנם הוסיף המצרי הנשיא ישראל. כלפי
לבל לארצות־הברית נסע ״בגין כי לטעון

 כבר זה עם יחד אולם דעת־הקהל,״ את בל
 מצריים מוכנה ״לראשונה כי טען התרכך,
 ישראל עם שלה מצב־הלוחמה את להפסיק

 בהיסטוריה, לראשונה ישראל, תחייה ואז
בשלום.״

ם • טיי ב  סא־ הצהיר ביולי 14ב־ ז ו
דיפלו יחסים תכונן לא מצריים כי דאת

 שנים חמש לפחות ירושלים עם מטיים
 אחר־ יומיים הסכם־שלוס. שייחתם אחרי

 כי אישר המצרי שהמודיעין אחרי כך,
״מצ הכריז: נכון, הוא הישראלי המידע

 ישראל, עם שלום חוזה לחתום מוכנה ריים
 היתה באיזור.״ מקומה את לה שיבטיח

 הראשון הצעד אולי חשובה, תפנית זו
 חודשים ארבעה בירושלים ביקורו לקראת

אחר־כך.״
 על בסיפורו הסתמך לא שהטייס כמובן
 כך על מחלוקת אין הזה. בהעולם הכתבה
 לסיפור מודעים היו הטיים ועורכי שכתבי
לפר כדי אולם הזה. העזלם לפני הרבה
 פגישות באמצעות לאמתו ביקשו הם סמו-

 בכירים שאישים רבות, במדינות ושיחות
בפר וכשותפי־סוד כמתווכים שימשו בהן,
 ואושר הסיפור אומת אשר שעד אלא שה.

 רובו כבר ראה הטייס, עורכי ע״י לפירסום
 עבור לפחות הזה. העולם עמודי מעל אור

חדש. היה לא הוא הזה העולם קוראי
 בכתבת החסר את להשלים מנת על

 לצטט אולי כדאי הפרשה על הזה העולם
 שיש בטייס, הכתבה מתוך קטעים מספר

המעגל. את לסגור כדי בהם
 המכריע שהמאורע ״ייתכן :הטייס כתב
 זו, בתקופה החשאית בדיפלומטיה הבודד
 1977 ביולי ישראל ממשלת החלטת היתה
ל בקשר וסעודיה, סודאן למצריים, לעוץ
 :הישראלי המודיעין שלמד חשוב, מידע

 המאומנים השמאליים, הערבים שהקיצונים
 הקיצוני מנהיגה בידי ומסתייעים בלוב

קש קזאפי, מועמר הקולונל זו, מדינה של
 המתונות הממשלות את להפיל קשר רו

 מידע על בהסתמך וריאד. חרטום בקאהיר,
 מדינות ממשלות פעלו ישראל שסיפקה זה

 סא־ .קושרים מספר ואסרו במהירות אלה
 הוא 1977 ביולי 19ב־ :לכת הרחיק דאת

ל שגרמו כבדות קומנדו פשיטות הנחית
 נהרס שבה קצרה, מילחמת־גבול התפרצות

 ג׳יארבוב בנווה־המידבר מחנה־אימונים
המצרי... הגבול בקירבת

היש המוסד לראש הורה בגין ...מנחם
 כדי למרוקו, לטוס חופי, יצחק ראלי,
 המצרי לעמיתו ישירות המידע את למסור
 החל זה רקע על שאוקת. מחמד הגנרל

 בבירות שלו באודיסאה יולי בסוף דיין
שלום.״ נוסחת אחר בחיפוש המוסלמיות,

 זח פרשה, אותה אודות חפירסומים שני
 עדיין חטיים, של וזה הזה העולם של

 בהם ומרתקים רבים פרטים בחסר. לוקים
 היום ובבוא לחשיפת ניתנים אינם עדיין
 קורות- כותבי של דמיונם את ילהיבו ודאי

העתים.
 גם כך אחרים, רבים במקרים כמו אבל
 לזכותו לרשום הזה העולם יכול הפעם,

 ראשוני גילוי של העתונאי ההישג את
עלומה. בפרשה

ם 21387 הזה העול


