
 שר תזכיר ביותו: סוד■ מיסמו השיגה בוק רטה
פוס־עופאת מגעי ער למק־פאולן חאשוגי

 באמצעות ק״ם עובאת
באיו עם מגעים מאווקו

ס ן  אנושה את שרח נו
ניחמה וחבר נוי טמיו |

־'\ ב גז . צי\ז

פרס
בכספת חתימה

 הממושכות שיחותיה עיקבות ן*
 המיליארדר חאשוגי, עדנאן עם
 מיסמר ברק דפנה לידי הגיע הסעודי,

מיוחד־במינו. סודי
 לרוברט חאשוגי שכתב תזכיר זהו

 יועצו אז שהיה מי מק־פארלן, (״באד״)
 לאומי. לביטחון רגן רונלד הנשיא של 1

 לביטחון ״המועצה של הבוס כלומר: ־
 ג׳ון היה זה בתפקיד (יורשו לאומי".

 פר־ עם בקשר שהתפרסם פוינדקסטר,
שת־איראן.)
 1ב־ נכתב חאשוגי של התזכיר

 שימעון של כהונתו בשיא ,1985 ביולי
 ממשלת־ישראל. כראש פרס

 על דיווח התזכיר: של עיקרו
בין לתווך חאשוגי של נסיונו ן
ערפאת. ויאסר פרם שימעון 1

ס • לוותר מונן נו
 המעשי לדיווח הקדים אשוגי ךץ ן

בלתי פוליטיים ניתוחים כמה1 1
 הוא בעצמו, אמר שהוא כפי שיגרתיים. ־

 של מנקודת־הראות הדברים את רואה
 השקפותיו לדבריו, בינלאומי. ביזנסמן
 הקהילה על־ידי ומתקבלות הולכות

הג אנשי־העסקים של הבינלאומית
התי המיזרח בענייני העוסקים דולים,

כון.
חאשוגי: של קביעותיו בין

המיזרח־ עמי היו שבעבר בעוד •
״האבא" מן שציפו ״ילדים״ התיכון

הש בעיותיהם, את להבין האמריקאי י
 להבין ״הילדים״ ועל המצב, עתה תנה
״האבא״. של הבעיות את

 ישראלים, ערבים, — ״כולנו •
 זה שיהיה מאמינים — אמריקאים

שלום.״ יקום אם לטובתנו
האיבה, למרות כי, לומר ״אפשר •

 יהיו שהישראלים רוצים היו הערבים
שלהם.״ בצד

הא ממשיכים זאת •״למרות

 שיג־ לערבים יש כי להניח, מריקאים
 ליהודים.״ עמוקה נפשית אה

 רוצים הישראלים מן •״כמה
 רוב אך בשלום, ספק בלי

 (בישראל) מקבלי־ההחלטות
 בשלום. תועלת רואים אינם
 הדברים, את רואים שהם כסי
ב לעשות עתה חופשיים הס

 המערבית שבגדה פלסטינים
 להעבירם ואך כאוות־נפשם,

בהת להיתקל מבלי לירדן,
 רצינית.״ נגדות

 את מבין שהוא חשב ״פרס •
 בעיניו, ישראל. של הכלכליות הבעיות

 לעשות — פשוטה היא התשובה
מסירת במחיר גם הערבים, עם שלום

האינ לדעתו, לידיהם. המערבית הגדה
 הגדה בהחזקת לישראל שיש טרס

 הגדה אולם מינימלי. הוא המערבית
ביש מאוד ריגשי נושא היא המערבית

 לנהל מעזים אינם ואנשיו פרס ראל.
 לנכונות רמז אף בו שיש משא־ומתן

 של הפוליטי מעמדו עליה... לוותר
 בניגוד לפעול כדי חזק די אינו פרס

 המערכת: (הערת זה." עממי למצב־רוח
 כמה פרס עם נפגש שחאשוגי מכיוון

 באה זו שהערכה להניח יש פעמים,
 מגעים ♦מפיו.)

עונאת־שמיו
 שהוא כפי הדברים תיאור חדי ^

 לדווח חאשוגי ניגש אותם, רואה
הפר יוזמת־השלום על למק־פארלן

שלו. טית
יא־ עם לשוחח לי שכדאי ״חשבתי

לר לתוניס טסתי לכן ערפאת. סר
אותו.״

עם חאשוגי של הראשונה השיחה

 תמימות. שעות שמונה נמשכה ערפאת
 אדם ״הוא חאשוגי: של התרשמותו

 יותר הרבה והוא אינטליגנציה, בעל
 בעיתונות מצטייר שהוא מכפי סביר

המערבית.״
 אדיבה בצורה הגיב ״הוא לדוגמה:

 בלבד זה שלא לו סיפרתי כאשר
 גם שאני אלא פרס, עם שנפגשתי

 אדם בו רואה ושאני היטב, אותו מכיר
 לדעת נוכחתי כאשר אינטליגנטי.

המ שחששתי, כפי מזדעזע, שאינו
 יגיד ערפאת, הוא, שאם ואמרתי שכתי

 האו״ם, החלטות כל את מקבל שהוא לי
לכך.״ מוכן פרס שגם יגלה הוא

 ידע, לא חאשוגי המערכת: (הערת
רבות פעמים הצהיר ערפאת כי כנראה,

קופץ קופמן
 שעבר החמישי ביום

 בתוכנית ברק דפנה רואיינה
החי בטלוויזיה חדש״ ..ערב

 מסרה הראיון במהלך נוכית.
 המים- על גולמיים פרטים כמה

 לא היא זה. בעמוד המופיע מך
לפרטים. נכנסה

 הבר־ הזדרז היום למחרת
 סיעת יו״ר קומפן, חיים הכנסת
 בירור לתבוע בכנסת, הליכוד

 לא קוסמן אלה. גילויים על
 ״העולם ואת ברק את הזכיר
 סתמי באופן דיבר אלא הזה״,

 חא־ עם שניפגש ..גורם על
 על הקידה תבע הוא שוגי׳־.

 עם להיפגש פרס של תוכניתו
ערפאת.
 המיסמך את ראה לא קוסמן

 אך הסתמך הוא הזה. הרגע עד
 סתמיים פסוקים כמה על ורק

בטלוויזיה. ברק דפנה שאמרה

 החלטות ״כל את לקבל מוכן שהוא
 לעומת דרשו, האמריקאים האו״ם״.

 ובמיוחד בנפרד יכיר שהוא זאת,
 מזכירות שאינן ,338ו־ 242 בהחלטות

הפלסטיני.) העם את
 כי ״יתכן לערפאת: אמר חאושגי
הפלס כמו בשלום רוצים הישראלים

 הוויתורים את עושים היו ושהם טינים,
שהפלס בטוחים היו אילו הדרושים,

 ו־ במחצית־הדרך, בהם יפגשו טינים
 הפחות, לכל לעולם. כך על שיודיעו

 והם בהם, תכיר ,אתה זאת. לנסות כדאי
אמרתי." בך,׳ יכירו

הס ״ערפאת חאשוגי: דיווח
 מיני בל לו שהיו ואמר כים,

ובמיוחד ישראלים, עם מגעים׳

ובגין. שמיר עם
 שהרי בזה, להאמין קשה לי ״היה

 מקיימים ובגין שמיר היו באמת אילו
 על לי מספר היה לא הוא מגע, עימו
 החמיץ שהוא הודאה בכך יש כי כך,

 היתה לסאדאת מאוד. גדולה הזדמנות
 את הכניס מייד והוא כזאת, הזדמנות

 שרצה. מה ממנו והשיג לפינה בגין
 לערפאת היתה שאילו להניח סביר

 אותה תופס היה הוא דומה, הזדמנות
הצורה. באותה

טו ברוח דבריי את קיבל ״ערפאת
 רוצה שאינו ואמר שקיוויתי, כפי בה,

 למגעים בקשר מוטעה רושם לתת
 לחי־ כצינור ויעילותם, חשיבותם אלה,

הת המגעים משמעותיים. לופי־דברים
ניט באמצעות,אנשים למעשה, נהלו,

אינ הם אלה אנשים במארוקו. רליים׳
או עליהם, לסמוך ואפשר טליגנטיים

המ האמון מן ליהנות יכלו לא הם לם
 הצדדים.״ שני של לא

לה לערפאת הציע חאשוגי
 מקיפארלן טעות. יש השם באתת *

שמו את מאיית

/ > ?/  ■

חאשוגי* של בכתב־ידו הנמען,
מק־פארלן״ למר ,.דו־ח
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הסודי התזכיר מתוך קטע
ביותר״ סודי ״סיווג

שווייצי בנק

 ר|שריו(של את לרשותו עמיד
 וע■ פרס, שימעון עם חאשוגי)

לכך. הסכים רפאת

 פגישת •
פוס־עופאת

 כפי ״עשיתי חאשוגי: יווה ^
 והוא לפרס, טילפנתי שהבטחתי. 1

להי הקרובים מעוזריו אחד על הטיל
 אותו הסמיך הוא בלונדון. איתי פגש

בשמו.״ לדבר
 ציין לא חאשוגי המערכת: (הערת

 זה שהיה יתכן האיש. מי בתזכיר
 ראש־ של המדיני יועצו נוביק, נימרוד

דאז.) הממשלה
 המקובלת גישה הצעתי ״כביזנסמן,

היש שאין אמרתי עיסקי. במשא־ומתן
 כבר לפלסטינים להציע חייבים ראלים

עצמ מדינה תהליר״השלום בראשית
 הדבר זה לאומי. בית רק אלא אית,
 המדינה הקמת כעת. לו זקוקים שהם
 שהפלסטינים אחרי לאחר־מכן, תבוא
.242 בהחלטה יכירו

ירוש עם שהתקשר ״אחרי
 שעל הישראלי הנציג אמר לים,

לפ ממשלתו תשמח זה בסים
 הפלסטינים, עם בשיחות תוח

 חב־ המישלחת תכלול אם גם
רי־אש״ך.״

מ הצעה חאשוגי הציע זה בשלב
העסקים. מעולם הלקוחה הפכנית,

 בסים ליצור בעיניו, היתה, הבעיה
למ הצדדים לשני שיאפשר אמון, של
 ולפתוח העקרונית הסכמתם את מש

הצעתו: היתה וזאת במשא־ומתן.
יח הצדדים משני אחד כל
 שבו משלו, מיסמך על תום

 לפיתרון הצעותיו את ינסח
 יופקדו המיסמכים שני הבעייה.

)37 בעמוד (המשך




