
מיז אד
לפרס? אמר מה

 יודעים ״אנו לו: אמר זה דונר,
 רפפורט של פגישות כמה על
 פרס של בואו לפני פרם עם

.״1985ב־ לוושינגטון
 עם ונפגש בוושינגטון ביקר פרס
.1985 באוקטובר 17ב־ רגן רונלד

ולך. עם נפגש זה בביקור

 אלבין מיקי
אמריקאי

 הצד רק מעניץ האמריקאים ת̂ 
שר־המיש־ מעורב האם מיז. של

בפרשת־שחיתות? פטים
 להציע אסור האמריקאי, החוק לפי

 עיסקות ביצוע לשם שוחר לשלם ו/או
 לשלם ההצעה בחוץ־לארץ. כלכליות

מהווה, ישראל לראש־ממשלת שוחד
האמריקאי. החוק על עבירה כן, על

לעניין? מיז מתקשר איך
 בשם כספי יועץ לו הביא ולך

 אצלו השקיע מיז צ׳ין. פרנקלץ
של אחד וביום דולר, אלך 55 _

מיז הרוויח בבורסה מיסחר

 בי נראה דולר. אלף 35מ־ יותר
 את המזכיר גאון, הוא זה צ׳ין

אלבין. מיקי
 לעניין צריך ישראל את אולם

הפרשה. של הישראלי ההיבט
שא העובדה עצם כל: קודם

 בארצות־הברית בכירים נשים
 לשחד שניתן דעתם על מעלים

 היא ישראל ראש־ממשלת את
מל היא צורב. עלבון בבחינת

ישראל של שמה על משהו מדת
פרם של שמו על גם ואולי —
אלה. בחוגים —

 הצעה מציע היה לא ולך
 שניהם חשבו לולא למיז, כזאת

אפשרי. כזה שדבר
 בין מוזר עירבוב יש הפרשה בכל
 עיר־ האישי. והטיפול המדיני הטיפול

הפ על מוזר אור המטיל הוא זה בוב
רשה.

 פוליטי עניין על מדובר לכאורה
 צינור. להניח רצתה עיראק מובהק.
 זהו ערבות. לתת התבקשה ישראל

 ממשלת־ מדיני. אינטרס של עניין
 זה אם להחליט צריכה היתה ישראל

 לא. או הישראלי האינטרס את תואם
שונות. ריעות להיות היו יכולות כך על

 משא־ומתן כך על התנהל אילו
 המוסמכים השרים בין המדיני, בדרג

טבעי. היה זה הצדדים, שני של
 במם־ צורך היה מדוע אך

 אנשי-עסקים של עות־שידול
 בלתי־כשרים? חלקם פרטיים,

 לפרס לשלוח לנבון מצאו מדוע
 יהודים בעלי־קשרים, מתווכים

מאכערים? שהם
 הפרשה, של הסתום הצד זהו
 רק ולא — מוסמכת תשובה המחייב
זוטרים. דוברים של סתמיים דברים

דבי
והיפוכו

 רק נדרשה לא משלת״ישראל ץץ
ת ת ל להב מאמינים אין הבטחה. ^/

מיל של עיסקה על כשמדובר טחות,
יארדים.

דב שני לעשות נדרשה הממשלה
רים:

4
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לבגדאד עקבה בן ישראל:
• יזר׳י עי תלישראיה יימעייעות *מי, -י# זו חמיה ואמויקא?״״מו8<8 ילעט ומר. ״0־̂*8 מחי, מריייקן ?לזיז למכר. מ׳ייק ג׳טז־מט

 יו8 לדמיאי* מיספ. ידזיג* י$י
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־לדשי לישראל ד5מ8ו> בדי גי היהתיז• התקגה גדי̂ש/ששיי ״גיי״־ו-י, •סגמלד, בס׳־ יש״אל שלסיי־ זייה, ©שקיעיב ד• ישיאל בין ממם לאמריו
'1ייוו*וי־ו*ו*בו1ו1וו ו־נפיחו! *ו1ש

ט3ד*ו1צ*נ לחנחוו
מוןנח עיראק׳
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לוננזק יוחד חיו.
1ח**נ! חנמח י1וו
*.מזזולתיהאלרש׳רגגדי• *מהעגיח ייהג־̂־ גושי קיאוק בקעת עייאש ד־מד 35׳ תלע, ממקחשת כבנהת־ מהשולו שידינו נפג׳עת ליממת״ תמי ?לאיה על למד*״ לאגד לביגגזר 7זמע מגד הא מ עדית זל'<י-״ וילד*־ מיז—מ סל עיזה׳י אי. ייר* עני *יז5 מה שש .: , .3 א למבעלת •ע עש מד, למעמל מק׳עאיל? למי חי?ן תלע שרהסמה. ?)׳־׳ לי מציה ולב? שי.

יייג־ ר68רענ.ק8מ ער• טאד״ית מי׳ד נאממיזדזש גי״ד פעילמ ת״א מהש מלרלזת סעמלתה. ד3ב? 3עגיו גדמד מלז, ג׳״־י המסד מדימויו שש. יעמד־ג־ה• יעוגל בין שלמה על נפ־יךמ מ פג״ד■ יי־ שתיבה־ מנגאי תפוז״שב אז מ8ל פימת יה יגטאד רפפויע

יימיזני לס*. מ תיעראליוו תמיגג־ אל גישי׳ ינסגס ינמהזעיה מ> גשייוז מעמתת לשבידת במי פתריו קיי •שחולת*• עמנמהת זרפביית ?פ*!'3 ־גפיע־ לא ׳ש מיעח־ע־ת מודפזז עיר, לאייה מפעקת׳ישדאל רכסמת על יקייי גי נראה עזלסהטי- ©ייד ביגת גב ״שגע לא ?מדיי

 תדפר-ייבזלת
•״כי־ 5״•׳•: י• :*ל. לביב ישאל״ישראלי מה* ישייעמ 6; הגדת גמי! זהשד״ש ניבביצז ללעג ל< וללק היילי״., את ״וגודל יע יעי וללשריד־ ;>̂רת:0געגה־ה״ד?זח יילע כאמגעה חלד *לד *0 של נתשתעה ע״ך היי מהר מ זממת לג־ייר יממגייז, מ *המית מנ*ד מדה שדיו לבך ראיזח ?ד א• תה5מ? לא ר?*ית5ה* תיזמג תעית זד,

דך,ע על יצהזל־שלאר תד•עדהפחדי לשרייןלשפבו־אתגשנדושייעראנד ̂ראליע &הנביגש ̂ו׳״ע לב״יד מג$ י״״גברגד, שיחן את נגגר?; מד, את יל*ג ה״ש ושל, ארג״־ 3ממזבבהךש ?ץ ישב מלל גיתגר הדסגמד. ש דלירע,לידיאי באלהז עושדהד לתח עריד, ך־י! מיהן ־*מ, אי־ .נגר .לעייבלעידא? ̂רין דישוימד היד ועדו 5ג וגבגיהד. ?בך ה ביש׳ 0זי?8ק ממר ידו דע
״ פדשי על יאדירו יס־יד דלע יוגרש ב-ז, אדארד מ פגישה גבע וביער־ ־מב״בד $#>ז *?מבד3 ■ .4ע׳יא גגי לתירא נשק למגיי פבשייין, גהשרתפיה ואבזיו׳׳לעחב יעדאל סן מבבפ ?ע־ -ונד גתלש זדי תה יעניגזד, צעי דייד־־ע :׳פר־ ל־ערפע ר־-־עי• ויד* למיי-מפפ, לבייש לאד• עג״י ל*מח?י י׳כ׳3•י.ב? תע־ית לא• ישבי. לגיגמיי יגעי* ישל *י בתיי! ?מ״חהידך׳ חהליך־ישלמ לעעיט ודת־ ת*•:״• קו י<־8גב •־אבד 32 געקיביב וילש אזי זאת בעיקמת

2.12.87 הזה׳׳ ״העולם כתבת
!גנזו העיחתים כל

 שלא רישמי באופן להבטיח •
 נסיבות ובשום פנים בשום לפגוע

 של במיקרה גם שיונח, אחרי בצינור,
מילחמה.

 להסכים נדרשה הממשלה •
ההב את תפר שאם לכך מראש

 את תפגיז או ותפציץ טחה
המע מן הנזק ינוכה הצינור,

 ממשלת-אר- שנותנת נקים
 כך לשם לישראל. צות־הגרית

המענקים. מן חלק יוקפא
 לכך, מובן היה פרם שימעון

 לממשלת במיכתב זאת ואישר
ארצות־הברית.

 זאת היתה לא כי פרס אומר עתה
 ששותפו אלא שלו, פרטית החלטה
 כלומר: המתאימים". ,,השרים בעניין

 הקא- החלטת לא החלטת־ממשלה, לא
 אולי מעטים, של הידברות אלא בינט,

 מבליט זה ראשי־הממשלה״. ״פורום
 בתהליך הכרוכה הסכנה את מחדש

 בישראל מתקבלות שבה המשובש
ביותר. חשובות החלטות

למדי. מוזר זה כל
 שבהם הימים באותם קרה הדבר

 נשק במישלוח ממשלת־ישראל עסקה
או האם עיראק. של אוייבתה לאיראן,

 לתמוך לה שכדאי סברה הממשלה תה
 שבמישלוחי- ההיגיון כל הרי בעיראק?

 בה לתמיד שכדאי היה לאיראן הנשק
 מדינה היא שעיראק מפני עיראק, נגד

 נגד לפנות בעתיד העלולה ערבית,
ישראל.

 זו לממשלה היה עניין איזה
 אמור שהיה לפרוייקט להסכים

 למאמץ־ גדולה דחיפה לתת
העיראקי? המילחמה

 עם זה נושא על שוחח עצמו פרס
 הנשיא יועץ אז מק־פארלן, רוברט

 שבהם בימים היה זה לאומי. לביטחון
 ירושלים בין ההידברות גם היתה

 איראן. עם עיסקת־הנשק על וושינגטון
 במישלוח בוזמנית עסק מק־פארלן

 ובאירגון לאיראן, ישראל דרך הנשק
ישראל. בעזרת העיראקי צינור־הנפט

 יצא לא ישראל הסכמת למרות
 כמה בגלל הפועל, אל הפרוייקט

סיבות:
 ג׳ון על־ידי הוחלף מק־פארלן •

 איראדקוג־ פרשת גיבור פויגדקסטר,
 הוא הצינור. ברעיון תמך לא וזה טראם,

 הניסיון כי והבין יותר, הגיוני היה
 עם מתיישב אינו לאיראן להתקרב

לעיראק. לעזור הרעיון
 גרשון, אלן שר־המישפטים, עוזר •
 לס־ התקנות בתיקון צורך שיש גילה

 מישכון את לאפשר כדי יוע״חוץ
להתחיי כערובה העתידיים המענקים

 בעלי את לפצות הישראלית בות
 תיקון אפשרית. פגיעה על צינור־הנפט

לחץ ולך אומנם, בחשבון. בא לא כזה

נתניהו

₪־1( ו היח1וו ׳18 ו עוו שו *וסו י ? ■גאל ה הורני
א ופרש ̂-דא׳&דאקדדכי־שסיידצכ שזהה ©י כחך היתר׳ כץ •־~ ידיעיס תפדאליס ז8מ כה פעזיכ״ס מעסקיו מכמה מעל״עסקיס רזרכי׳ן, יגאל של סזתתו בימי שי״האמד לישכת בערל שידה מי גזלדשנזייז, מדיד גזדיייזמישחזד, שהורשע הד*

 קשבת אמו ייך1״״
שלוזבבא ^

̂זי הזקס שבקלמידיודי♦ והשתקע שג לארגזת-הבדית, המזד גדעתי שגמלך עד אחדיע חודשים בה מתנודד לאד׳זג עלה אמריקאי, ♦יעדי נדגדנד. שבגליל. בכרמיאל סמזקס רדיד. סנקל השם את שנש* סטנינג מיעיס לי׳־צוד •יגדיכעל גרכדגר ערד מוי 19*1 שלחי ך• לייעד כדי לד̂ע מל אמי. אמריקאי ♦ועדי11 ׳יו עלי כשז עיסו. קדס — מסיאירד בנק מדסץ שהוקם — בישראלי יעד&על ונם ס.מנרויי ,שמחייס מעסיוז ממזע 4עולסיו למלל(אשגה אמד שההד ואנקל, המ*מי ומנוע את .......יי■—..!יי 10 ■יי- שמיש*, דסיזזקס׳ קמה חסיד. — לאמ*יקח מ־וט־יס מעליח וזיתה ואמזאך דק. ימלד לנשי* ׳״מ ע״ מיתה היה — לזסד תשמ — גדי אדווץ ואזישאך. בשם ועדה מדיח סודעוה* לר>7פ ומעשה סאהד.

שרשי־ אחר* האה״תימ נחידשיסוא׳דטאך. על מניות דבשה שלא או רבשד, השוהשות בש ידע לא שכלל שיעז ועא השותפות- אח יז8 משעזב עכשיו. מיילל. שרתו• דיה לא שליי עייורתקירושוב שזתשות דולר. אלף ש* ע׳ץ השקיע עגה מדו, ג׳ץ בץ עיוודת שזתסיח ואלאש יקס הענה אותה בביותדת כמנהל. ̂דליית מת שי• בעגידזח דדדד פייך־כבד .דיך־־* של מזנדזלייס איכעזזגוקדכר. ספני ,המד של סעזי על־זג♦ גבסי* ̂גגד5 של לניהולי וארשאן נמנזדה מ*דשד״ לחקוד ועולו נ ̂סמ 88רז חד ̂ילד!שתנ שע&״זד״ דלהייד,̂״ ן3ע ̂שי החקידזז־ג אז מנוזל שלו עפישרדו לבדות עצהה רדשעה ל* עד*ד-בדשפגוים! וממדיקאי כגיישה!* שפידזשו כללי׳, .תורע במראי נישא והוא עמת ד,בדוהע לזדח רזמיהה״רדאישאן״. חד שד• מקגליד עיכדידואר גטמי ראשיב* דינגרמנעשגעיפ קחע
 של עוזרו

חורביץ מאל ♦
לישראל. ח?חד ככד־ היפעלעעגועיס 0ש* כאשי י*— נסכוש נועה מדא־חי מק היד■ מיאל

אשיל. בשם כנייד סזנדיד הוייגיץ של כניד עס שותף היה דקר מיזייז מ*ש ס־גס־נב&ים. לד, ענה5 גדתדד׳גדזתיזב עסדד. רלא לקשיימ מזיוה נקלעה באשי גמועיס. ©בת ̂יא׳דד. לבנק דזגם רולי. מילית ז נד? של מיונית עמעעצו־. סילדנזך. ©גן ישגדה את ̂*נוש לנדברגי הביע יץודלשסנ ̂־ימדלכע את ואדשאו רבעה בארץ תדלו יעלדמן; מנך* של הכרת״הייבוא על שט הלט הש־ לארגיתידברדש האד׳ו מז נמלט גולדמן, אליעע הכעלינדעלעמי,ו . חכדזררוי, מק לגקשת ©יע מננדגב- לידי ועעכר והגייסעל אר3ק געשיות כידע במתה שמתו ההזמית לקשייס ואישאך נקלעה כמחית! נויברגר, עט והסתגסר **יכל גינוי על בגדאד רגז ©שגדל. יתמה עגכע ועא ב* עקייוד. גולדשמי״ז. סייף. <יר גמו ?ךאה3 והיא ?ענוב ממדה שה כאסריקד. מעמת חלדהייהנוא כסנדל ארבל, רזענ8רדשנאל׳ךל5דע נפנה זמן מוותר ©מדלת. למוח ימי,© ענד קדיכז. את גיגה תויגדנד מיגיע מיס כת* ממקיחמיזרדא מ  מרס דזזקידד גדזד, לא עדייו רייכא* האגד שי״יאדשמקיס של עתידויסמידאיתת ריקאי ז שבתסי־תכמ־ס יתכן אד שעת לפי לעמד. המשיבה מנךגרלדמן
• <דכ9י מאל משלמת

17.6.87 הזה׳׳ ״העולם כתבת
שוו העיתונים כל

ארנם
להיפנש...״ ל׳ עזרו םיז עם שלי ,היחסים

זנתה בקרה רצה שהוא והתנוה המיש₪ים
וניפער וכשה אמויהאית חגרה ★ במיכה

בעבירות שהורש;! ?!צירצהייד והעסילוה בשואל

פ םגזי ש טיי ז שד״ מי נע עד אדו ותשעה לא
 שג* הידידדעיזיתרת עבשיי הלח ץ, מע- באדמתיהכדית ק̂ם עיזירלס

מג ©רמה ם ב מד ש מי ר- ססדייע גמשע זמילי ושלי מאזנות, — מחנמויהוממךדה אמד דם בענ״ץ עיקבמו הללו ̂ז, של קיו כעכד ודגעמ■ ממזייגמב זמדחיס כהה הגזיים — דסדזיזיא? קנזנה מדינה — תדשי־אל ז̂ד מיז איייץ קא*. האסדי* ש ̂יט מדלדס סייביס, גיי־יזרק עליגי שאגי״. גבועת נדז מל של *האתיקה כך־. ועסזו־י! ממד, רזו היוקדת חד בדתו! וה מושא שפידכמה מגד,3 מ*> סיוע נעמד ממית תסויד איזושהי קיגל ואם לידידיו, לנדיע .כדי העגדו *? שייימידשמדיס כמל אם השאלת ש? ריאנעימסריס מזוק לגתימתמה דק כישראל ידוע ©יימס, גיד־ת־רק של ד&עול־יש ועקיי! ©עיני שנעלם מ->
0ז תק9ח?ד ת צמי■8 ל ה תנ  מ

ת דשיק ד ת י ל ^ ג מ׳י מ מ הז ת ^ ? במצדאה*. נ

דילד. סילידן 12 מדסי׳ד דיקף נין! קגד מתף© לייצור האגע־יקא* המא של כמיעדז למזח גיסתה ואדטאךכלייעתנח. מיעוד ואדטאד. בשמת מיו —׳ דלגן בנית לשעמי עויד גוי, נוהג• ולץ מיז, של י8פרקליי ואלאש, דובדש כיכיוש — *תריע כעלי־עניץ והוגן. מעי רדד מד רדשג האמריקאי שדמא המזיד ג? כבוד, דית לנמף שגקכע דימימיז מזידו־ שייגמז. ניר-יורק על־נד ביישת. נד ואמואך וכתה אתדיה תודשתן ממר נושגיגר. לץ של בשמפו ©אן ואץ״ מיגי ה*ןדיקאי, ושנא מדגי השתתגע 03? דלמ, בביח יעי־בד גיהל כ־גקינת ג׳ייסס גת, של עוזרו ואבן, הגגא*. של ששכח באוזן תניד.תמה עוד לכך, ליאזב ל̂שי״עתתו וערה לזומדקאץ. לסייע ?אלאש עלייד* עהומי׳ו שאתדי הככד לא חידה ריו וא״ריכד כיועץ תודלד י— ©ץ לץ7 שת״ בשה אהד לוזאדקאץ ואלאש רחף !1*5 בראשית אירועי© עתי יתרחשו האלה ד&רעדיע שני בץבתבדת לעמד מקץ© ג׳״׳נמ ביז• של עויח מר 1986*3 דולדית אלגי במאות מניות קיבלו יישלאש נופגיגר ציננדי̂ו לץכרד — צבאי כמיכרז הרזסדד. — ומדבואך כה8ה !9א3ג־

ארדיקאיח. מפישז מדמות כידיתס רד נשהזן ואדשאך מלי עגמה ©גאז לאחד־שמ מאמ״קאו■ לנבא ממועיס אז נו לישו־ יחתלה תעשיות לבמה ממקל יסיפעל שג אח חמתו! הנוייזיו״י של יזליס זמ יבשה ואמיאן סימימזת מנויות בושה ודה דולר, ©ילען 2?, של במגזס לאומי מק רילד. נדליק מד של האמריקאית* לועדת אליח והשד־ ועזס-ה גץ הקשי נודד איך העיקרי. <שץת*ז! ומל יאדשאן של ש הגנרל ©מגה ■ידי גם שד, ז,88כיז נכדגיאל ועדעעל את ושיבש שלת לשעי׳ עולודתדש שהיה נויכדגר, סדר הייזדי סאהה פשיש
י6אי5 ש ו ע ע ד שמל אי &י ד ̂ל*אלי ד8ל8ק5 מדאד״ היזע 0וד דזבוילוו עח^היל58?י״8אד8ע ע,2

במיננ-ז וי?2לז ודיק*ד,5מא מגא של מ״בשיח בשק תזוד. הארץ כדדי© דבשי יהד נוס, י©י מנב״לקכוךה״שתת יעס ויקי לשו זרשימסקיה ען ?יעקית׳ש״נדה ל?שת©־ת בולדשגדץ נכב© אזעייבדדג. רמז כששתי כבד, וקזיד רז-תעמיה לכיתור! תמק' של זעו־תיבת מענ״ל ימשו יד- את מתי. ישי ודדכיץ. יכאל השי־ של ייתמו עוזת שהיה גולדשסיץ, אדיה לתגיגר. נכנס ור נשלב

שר לבסשת נענה האמריקאי הצבא ★

 מיז, של בשמו והשתמש גרשון, על
עזר. לא זה אבל גרשון. על הממונה

 ועיראק זה, בשלב מתה התוכנית
 אחד חלופיים: צינורות־נפט הניחה
תורכיה. לחוף ואחד סעודיה לחוף

 משהתגלה עכשיו התפוצץ העניין
 מיז, של בתיקיו המרשיע המיזכר

נגדו. החקירה במיסגרת
פרשת
בלש

לחש ט״מס נין־־ןרק את הביא ה ףל
ערה המתוכננים כספי־השוחד כי /-/

למיפלגת־העבודה? להגיע צריכים היו
מפ מסקנות הסיק כי יתכן

בלם. דויד רשת
המ הרקע בעל זה, איש־עסקים

 לבן־בית והפך לגדולה עלה פוקפק,
 לפני ששילם אחרי פרס שימעון אצל

 למיפלגת־ גדולים סכומים הבחירות
 את עבורה קנה ואחר־כר העבודה,

 היו שקולותיה בשעה מיפלגת־יחד,
 את פרס לשימעון להבטיח כדי דרושים
כראש־הממשלה. המינוי

 הפרשה אירעה גם התקופה באותה
 בלס שנתן שעון־היד של המביכה

הת שפרס אחרי אישית, כמתנה לפרס,

בקול־רם. ממנו פעל
שגר היא ץ פרשה כי יתכן

לה האמריקאיים לעיתונים מה
 ומכאן מסויימות, למסקנות גיע

שהת להצעת-השוחד יחסה
עכשיו. גלתה

 פגישה
בגין עם^

 מיז ענייני״שחיתות, בין קשר ^
הצי־ בפרשת התחיל לא וישראל 1 1
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