
 נמה בה יש מאוד מוזוה בושה זוה■
 סתמיות. בהכחשות ד■ לא תמוהים. יסודות

המתעוווות לשאלות תשובות דוושות

בתח הידיעה את שם ״דבר״ •
״הממ במיסגרת: הראשון, העמוד תית
 הנפט בצינור לפגוע לא הסכימה שלה

עיראק־עקבה."
 הפרשה את איזכר ״מעריב״ •

 הראשון: בעמוד קצרצרה בידיעה
בנסיון מעורב מיז ארה״ב: ״עיתוני

 עניץ (למעט הפרשה את )2.12.87(
 זה היה חודשיים. לפני כבר השוחד)

״הסי הכותרת: לביב. יגאל של סקופ
יש בארץ: פורסם שלא המדהים פור
לבגדאד״. עקבה בין ראל

 לא אחר ישראלי עיתון א!?
הד לא ואח לעניין׳ אז התייחס

פרם שימעון
רעתם? על עלה זה איך

 היתה אחרת חופשית מדינה כל ף*
 גורמת הצעת־השוחד על הידיעה *1

 את לה מקדישים היו העיתונים לסערה.
הראשו בעמודים הראשיות הכותרות

 של צוות שולח היה עיתון כל נים,
 היבט כל לבדוק כדי עיתונאים־חוקרים

העניין. של אפשרי
 של הצעה על מיסמך- פירסום

 זרה במדינה בכירים אישים
לראש־המכד שוחד־ענר! לשלם

ש הסובייטית העיתונות כמו
הגלאסנוסט׳. לפני

למשל:
 פירסם אחרונות״ ״ידיעות •

 הראשון, העמוד בתחתית הידיעה את
״מעו הכותרת: תחת אחרונה, כידיעה

 היתה זו שוחד״. לפרס הוצע לא לם
הפרשה. על הראשונה הידיעה

בע אותה פירסם ״חדשות״ •
״האם הכותרת: תחת (שבע!) 7 מוד
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טיימם״ ב״לוס־אנג׳לס הודעה
פרס הוא האיש

 יותר גדולה ידיעה פרס." את לשחד
.4 בעמוד
 של בהודעתו הסתפקו העיתונים כל
בוושינג־ הישראלית השגרירות דובר

סדאם שליט־עיראק

 עיתונאי נושא זה הרי — שלה
 קרה? מה ראשונה. ממדרגה

 את שקיבל האיש הגיב איד
 ההצעה הוצעה האם המיסמך?

 איך כן, אם לראש-הממשלה?
ולמי? בטח, שולם האס הגיב?

 אר־ כמו במדינות בעיתונות כך
גרמנ או צרפת בריטניה, צות־הברית,

בישראל. לא אבל יה.
הת השבוע, קרה זה כאשר

 הישראלית העיתונות נהגה
— 8 .....................

חומייני רוח־אללה שליט־איראן חוסיין
להיפן־ד או עיראק נגד לאיראן לעזור
 לפגוע שלא כדי שוחד לפרס הוצע

לירדן?" מעיראק בקו־הנפם
 ידיעה לה הקדיש ״הארץ״ •
 היה ״פרס בצר: הראשון, העמוד בראש

 צינור־נפט להבטיח — לשוחד מועמד
מהפצצה."

 את פירסם פוסט״ ״ג׳רוסלס •
 הכותרת: תחת השני, בעמוד הידיעה
 שמיז טוענות בארצות־הברית ״ידיעות

 צינור־ בעניין פרס את לשחד תיכנן
הנפט״.

 ״פנטזיה היא הידיעה כי שאמר טון,
פרועה״.
 לעיתוני־ אמר. — אמר זהו.
 צורך אין מספיק. זה ישראל
פיתאוס? מה לחקור.

 מיליון
דולר

את אפפה מוזרה שתיקה ותהא
הזה העול□ פוצץ כאשר העניין,

 על־פי כאילו הגילוי. את כיר
 טוטא־ במדינה מגבוה פקודה

 להעלים כולם החליטו ליטרית,
כולו. העניץ את

 כי להתעלם, עוד אי־אפשר השבוע
השוחד. חדש: מימד לסיפור נוסף

 כל זה ברגע אץ מייד: ייאמר
 הצ־ הוצעה שאכן לכך הוכחה

 ו/או פרם לשימעץ עת־שוחד
 שכן כל ולא העבודה, למיפלגת
שולם. אומנם כזה ששוחד

 כל דמוקרטית, בחברה המקובל לפי
 עד כחף־מפשע, נחשב גוף וכל אדם

בבית־המישפט. ההיפר שהוכח
 הפרטים רק זה ברגע בטוחים כן על

הבאים.•
 הציע יהודי־אמריקאי עורך־דין •

האמרי שר־המישפטים מיז, לאדווין
יש ל״איש־רשות שוחד לשלם קאי,
 שממשלת־ישראל כדי בכיר", ראלי

 שיונח בצינור״נפט לפגוע שלא תסכים
לעקבה. מבגדאד גבולה, ליד

המכו האמריקאי העיתון •
 ״לוס־ ההדלפה, את שקיבל בד

 איש־ את זיהה טיימם״, אנג׳לם
 אז פרם, כשימעון הרשות

 דובר ראש־ממשלת־ישראל.
דולר. מיליון בכך־ שוחד על

 מיז וגם היהודי עורך־הדין גם •
 שימעון עם לאחר־מכן נפגשו עצמו
הצינור. על איתו ודיברו פרס,
 את נתן אכן פרס שימעץ •

המבוקשת. ההבטחה
 מוזרים, בפרטים מלא כולו העניין
למדי. מוזר אור עליו המטילים
הפועלות: הנפשות ואלה

ע צי מ רעיון־השוחד, •

 עורך- הוא ואלאש) ולד(או ברט
 בענייני* שעסק מסו״פראנסיסקו, דין

 עד המקומי, במישור קטנים ביטוח
בינל דמות והפך זה לעניין שנכנס
אומית.

ץ אדוו  ידיד מיז, (״אד״) •
 תפקיד שמילא רגן, רונלד של קרוב

שהת עד הלבן, בבית בכיר יועץ של
 (הנקרא שר־המישפטים לתפקיד מנה

 מיז הכללי"). ״התובע הברית בארצות
 פרשות־שחיתות, כמה על כיום נחקר
 בישראל- בעקיפין קשורות הן שגם

 הוא שר־המישפטים שבתור מכיוון
 והתביעה, החקירה זרועות על ממונה
 1 בלתי־תלוי, מיוחד", ״חוקר התמנה
זו. חקירה על הממונה

 מסאלפראנ־ ״בכטל״ חברת •
 בערב עבודות־ענק המבצעת סיסקו,

 בחמר אחרים. ובמקומות הסעודית
 שר־ בוש, ג׳ורג׳ בעבר עמדו זו חברה
 שר־ ויינברגר, קספר הנוכחי, החוץ

מיז. וגם לשעבר, הביטחון
 רם- ברום(למעשה:ברון־) •

 שווייץ, תושב חיפה, יליד יורד פורט,
וש המוצעת, לעיסקה שותף שהוכנס

 ולהשגת הפרוייקט למימון אחראי היה
 שהיה הגולמי הנפט תמורת הביטוח,

בקו־הנפט. לזרום אמור
הרקע:
 שלה, לנפט למוצא זקוקה עיראק

 נתונה במיפרץ־הפרסי שזרימתו מכיוון
נס לים־התיכוו הישן הצינור בסכנה.

 מנותקת לחיפה שהובילה הזרוע תם.
 סוריה דרך המובילה הזרוע .1948 מאז

 בין המילחמה פרוץ מאז היא, גם נחסמה
 היא שסוריה מכיוון ואיראן, עיראק

_ איראן. של בעלת״ברית
 הנחת עיראק שקלה לכן
 חשוך זה צינור לעקבה. צינור

ש אחרי ישראלית. להתקפה
הגר הכור את הפציצה ישראל

 חברת■ אין בגדאד, ליד עיני
 לבטח המובנה בעולם ביטוח

ממ ערובה בלי כזה, פרוייקט
בצי תפגע לא שישראל שית
 אם פיצויים שתשלם או נור,

בו. תפגע
 כן על היו ורפפורט בבטל חברת

 כע, כזאת, רישמית להבטחה זקוקים
 החליטו הם לפרוייקט. מימון לקבל

 ולך עורך־הדין של בשרותיו להשתמש
מיז. של ובקשרים

 בדרך ללכת למיז הציע ולך
שוחד. לשלם הפשוטה:

גירסה
מביכחי פחות

 לוס־אורם! לפי למי? ודוד
לשימעון אישי שוחד ט״סס, ש

פרס.
 ט״מס ניו־יורק דיבר היום למחרת

 לא ״למיפלגת־העבודה". שוחד על
 במיסמך מסתמך. הוא מה על ברור
 יתכן המיפלגה. לא האיש, מוזכר עצמו

 לישראל שאהדתו הניו־יורקי, שהעיתון
״ג׳ו־ לו הקוראים (יש מרחיקה־לכת

 כדי הגירסה, את החליף טיימס״) יורק
פרס. לשימעון מביכה פחות שתהיה

וק* וגם מיז גם נפגשו לאחר־מכן
פרס. שימעון עם

ולה: בחברת לארץ, בא מיז
 על עץ באן לנטוע כדי כביכול

 בתאו־ שנהרג סקוט, בנו, שם
 דיברו זה בביקור נת-דרכים.

 ענייני על פרם עם השניים
הצינור.

הרעיון, בעלי נפגשו כן לפני עוד
 כי הודיע ולך פרס. עם פעמים כמה

 11985 במהלך פעמיים פרס עם נפגש
 השניהי ובפעם לישראל, ולך בא תחילה
 4ברונ גם בוושינגטון. פרס עם נפגש

 1 זה. בעניין פרס עם נפגש רפפורט
הש לביב יגאל פנה כאשר

אל ״בכטל״, חברת לדובר בוע רו


