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מאמרים
גנובים

 שנה לפני שערך הראיון כי תברר ך*
 שיח, זאב הארץ, של הצבאי הכתב י ׳

ב והתפרסם שב שומרון, האלוף עם
 שניתן ראיון זה היה כאילו פריסקופ,

 מעיון אך זה. לעיתון במיוחד עתה, זה
המב דפי־הכרומו בין במתרחש מדוקדק

 השיטה כי מתברר הרבעון, של היקים
 שבה שומרון, עם הראיון לגבי שננקטה
בחוברת. וחוזרת

 פריסקופ של הציבעוני השער על
)68 בעמוד (המשך

 לא גם פלד גור. על-ידי נפסל המאמר
 כאשר העיתון. תוכן על דיון בשום שותף
 פריסקופ, של הראשונה החוברת את ראה

 עיניו. חשכו חודשים, שישה לפני שיצאה
 ותבע גור מוטה אל מייד התקשר הוא

 מועצת־ חברי מרשימת שמו את להוציא
 יריב, של במיקרה כמו אך — המערכת

 פלד של שמו הפנייה. הועילה לא כאן גם
חברי־ד,מע ברשימת מופיעים ותמונתו

 שהוצאה־לאוד השנייה, בחוברת גם רכת,
גור. אל פנייתו אחרי רב זמן החודש,

 מעשה־תרמית היא המהודרת החוברת
 יפה, עטוף כמוהו, מאין ומחושב פיקחי

 1500ל- מגיע בחנויות מחירו יקר: וגם
 כסף. להרוויח היא כמובן, המטרה, לירות.
 מן הן המודעות, מן הן כסף, הרבה

 היד, ישראלי־יהלום שהצמד יתכן המכירה.
פרשת לפתע התפוצצה אילמלא מצליח,

אחר• הליכוד, ביטאון ת הוצא את
קיים 1אי[11 ( אסטרטגי מנון הקים

ושקרים מירמה געשי גדוש והוא
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 ירחונם, של הקודמת כתובתו — 123
 מכון אין — למעשה י המישטרה. חדשות

 אסטר- מחקרים שום בו נעשים ולא כזה,
 אותם הכתובת. אותה אחרים. או טגיים ״

השיטות, אותן האנשים,
 אכן היה השלושה שמצאו שטח־הפעולה

 הצבאית התעשייה :רב כסף בו שיש כזה
הישרא מהתל״ג עצום הלק ישראל. של
 הביטחוני, והייבוא זה, לתחום מופנה לי

ב מסתכמים הביטחוני, הייצוא וכמוהו
שנה. מדי לירות של מיליארדים
 לידיהם להעביר ביקשו ויהלום ישראלי

 בתעשייה המתגלגל חרב, הכסף מן חלק
 מכשיר באמצעות ובסחר־הנשק, הצבאית,

עיתון. היטב: מכירים שהם
פריסקופ. נולד כך

התח משנה. יותר לפני היתר■ ההתחלה
היתה, ישראלי של בדרכו הראשונה נה

 גור, מוטה של במישרדו הנראה, ככל
 מן התלהב הרמטכ״ל־לשעבר כור. בבניין
ויוק מהודר ריבעון לאור להוציא הרעיון

 בשפה שיודפס וביטחון, צבא בענייני רתי
 פוטנציאליים ללקוחות ושיפנה האנגלית,

ה ולקציני הישראלי תעשיית־הנשק של
 טוב, היה ״הרעיון העולם. ברחבי צבאות !

 השבוע גור אמר היום,״ גם טוב והוא
ש ביטאון ״לפרסם הזה: העולם לצוות 1

היש האסטרטגית המחשבה את הן ייצא
היש התעשייה מוצרי את והן ראלית

ראלית.״
 כדי גור עם בקשריו השתמש ישראלי

פולי אלופים, של ארוכה לשורה לפנות
 כדי במילואים, בכירים וקצינים טיקאים
 מועצת ואל הדימיוני ״המכון״ אל לצרפם

 הסכימו. כולם לא פריסקופ, של המערכת
 המכון אל להצטרף סירב יריב אהרון
 הדבר אך מועצת־המערכת. ואל החדש

ש* לדף־הסבר צורף שמו לו: הועיל לא

התחזות של תתיז
מתחיל זה קו הישראלית. מערכת־הביטחון

 תיראה שהחוברת כדי רביס מאמצים נעשו
 של רישמי־למחצה או רישמי, כביטאון

והיקרה. המהודרת החוברת בשער כבר

 ׳ הראשון הגליון הוצאת לקראת פורסם
השותפים. אחד היה כאילו פריסקופ, של

מעשה-תרמית
פיקחי

שיא ה־ של המערכת מועצת־ ך*;
 גור. מרדכי מונה הביטחוני ריבעון ~

מהלי רום, יוסף חבר־הכנסת הוא סגנו
 חבר הוא המשופם החיפאי הפרופסור כוד,

 והחודש הכנסת, של ועדת־החוץ־והביטחון
 בן־אלישר, אליהו בחברו־לסיעה, התחרה

 והפסיד זו, חשובה ועדה ראשות על
קול. של חודו על

 הוא פריסקופ של האחראי״ ״העורך
 אדן, (״ברן״) אברהם האלוף־במילואים

 מוטה כסו גייסות־השיריון. מפקד שהיה מי
 צבאי נספח בעבר הוא גם היה גור,

בוושינגטון. ישראל בשגרירות
 הוא חברי־המערכת ברשימת הרביעי

 הא- הישראלי, חיל־הים מפקד שהיה מי
 אחר- שכיהן בן־נון, יוחאי לוף־במילואים

בחיפה. ינזים לחקר החברה כמנהל כך
 תת־ גם נמצא חברי־המערכת ברשימת

העל הוועדה יו״ר כיום זייד, יצחק אלוף
המרכז. באיזור מל״ח של יונה

 שהיה מי גם נמצא חברי־המערכת בין
 האלוף־במי־ בצה״ל, אגף־אפסנאות ראש

 אומר גור מוטה פלד. מתתיהו לואים
 למערכת, יצורף שפלד על־כך עמד כי

להד כדי האחרים, של התנגדותם למרות
 הרבעון. של ופתיחותו רב־גוניותו את גיש

 כמו בפח נפל בפאריס, היום הנמצא פלד,
אמו דברים במה ידע לא הוא האחרים.

 וסבר אליו שפנה גור על סמך רים,
 אסטרטגי. למחקר רציני ^נסיון כאן שיש
אך הראשון, לגליון מאמר שיגר הוא
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