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 כמה עד כמובן, ידעתי, לא רגע באותו
הי השעה טענתי. את המאורעות יצדיקו

 בדימיונו העלה לא ואיש בערב, 9.30 תד,
 של אלה ולא הישראלי, הקומנדו שאנשי
 שעות שלוש שיתקפו הם העממית, החזית
 הדמוקראטית החזית בניין את כן, אחרי

 כללי של הזנחה מתוך עליו. וישתלטו
 אנשיו ריכזו ביותר, הבסיסיים הביטחון

קו תשע של אחד בבניין חוואתמה של
וה הכספים המינהל, שירותי כל את מות

הארכיון. מן חשוב חלק וכן שלהט. הסברה
 הסיחה מינכן ניצולי שלושת עם שיחתי

 מצי- הם, המיידיות... מדאגותי דעתי את
ה המצב על בשאלות אותי הציפו דם,

 מביט אני יריות. שומע אני פתאום מדיני.
 שוב, מתרגז אני בלילה. 12.30 בשעון!
 עתה המתנהל שבקרב לבני־שיחי ומסביר
אנ נגד חבש של אנשיו כנראה לוחמים

חוואתמה. של שיו
עזות והתפוצצויות גוברים, הירי קולות

 חשד. בי לעורר מתחילות אליהם המתלוות
הדמו החזית בניין על נופל פגזים מטר

 הגיוני, שלא לעצמי אומר ואני קרטית,
 משתמשים שהתוקפים יתכן, לא ובכלל

 בדיוק מה להבין מתחיל אני במרגמות.
וקו הבית שוער לדירה פורץ ואז קורה,

 היהודים !.היהודים :חנוק בקול רא
 מסוגל ואינו גופו בכל רועד הוא כאן!״
נוסף. דבר שום לומר

 בלי קודם, ימים כמה שהשמעתי הנבואה
ה התממשה. אכן מדי, יותר בה להאמין

 פשוטו ביתנו, בפתח נמצאים ישראלים
 מקום את לאתר הצליחו ואם כמשמעו.

 האם הדמוקראטית, החזית של מושבה
 של הקומנדו אנשי ששלושת יודעים אינם

 שיאסר הסמוך? בבית מתגוררים מינכן
 כמה במרחק הוא אף מתגורר עראפאת

הדמוקראטית? החזית מבניין מטרים
אבו-איאד. דברי כאן עד

 על הישראלי הפשיטה כוח ידע האם
? הקרב בשטח ערפאת של הימצאותו

 אנשי אחרי ישראלים סוכנים עקבו האם
 שמא או ממינכן? שחזרו השחור ספטמבר

מודיעיני? מחדל זה היה
 לא בני־שיחו ולשלושה לאבדאיאד

 יצאו הם אקדחים. מילבד נשק היה
 בחדר־המדרגות מיקלט וחיפשו הדירה מן

 העלו ביטחון ליתר הרביעית. הקומה של
 והוציאו החמישית הקומה אל המעלית את

 הדלת. פתיחת על־ידי פעולה מכלל אותה
הקו באנשי לפגוש לדבריו, התכוונו, כך

 עצמם על ולהגן במדרגות הישראלי מנדו
האחרון. הכדור עד

 משכו הקרב וקולות שהפיצוצים אלא
לר הספיקו לרחוב כשירדו החוצה. אותם
 ״אויבינו בנסיגתם. הישראלים את אות
 שוחחו אך הפדאיון, במדי לבושים היו

 (במקום אבו־איאד. מספר עברית,״ ביניהם
הי אביו כי אבו־איאד מגלה בספרו אחר
להס ״למד הוא ואילו עברית לדבר טיב
 של המכולת לחנות אודות בעברית״, תדר
 על שוק־הכרמל, בפאתי ששכנה האב,
תל־אביב־יפו). גבול

ה את אבו־איאד חצה הקרב שוך עם
 ער- יאסר של ביתו אל פעמיו ושם רחוב,
 אותו אף ״מצאתי סמוך. בבניין פאת,
 אס־ ״הישראלים מגלה. הוא ושלם,״ בריא

 בלי אך התגורר, שבו לבניין פלשו גם
 לא שכן שם, נמצא שהוא ידעו לא ספק

 שוט־ כך, על נוסף אותו. למצוא התעקשו
 בחירוף- מילחמה השיבו שלו רי־הראש

 בקומת עצורים שהיו פידאיון, כמה נפש.
 שביצעו, קלות עבירות בגלל הקרקע,
 ההתקפה תחילת עם מיד וחומשו שוחררו

 הישראליים. החיילים בהדיפת והשתתפו
 ונתן הבית מגג הקרב אחרי עקב ערפאת

ללוחמים.״ הוראות משם

 בין מו״מ הימים, מן ביום ייפתח, כאשר
 מפקד הסתם מן יוכלו לאש״ף, ישראל

לה אש״ף וראש הישראלי הפשיטה כח
שב הדמים מיפגש על זיכרונות עלות

 כפי פנים־אל־פנים, נפגשה כימעט מהלכו
ישר מפקדים האחרונות בשנתיים שעשו
שנפגשו. בעת ומצריים אלים

ו א מ ג ״ ו ו ט ־ ה ס  ט
ח צלי ממוחמד״ יותר ה

 ואבו־איאד ערפאת עשו 1970 בתחילת
 אף ערפאת בחשאי. — לסין דרכם את

ה והעקאל הכופייה את זה לצורך המיר
 בגדיו ואת מפואר, בכובע־לבד מסורתיים

לשווא. אך מהודרת. בחליפה דמויי־המדים
 עצמם מצאו למטוס השניים כשעלו

 ג׳לוד, אל־סאלם עבד עם ■נים־אל־פנים
 הלה בלוב. השילטון בצמרת 2 מם׳ האיש
 חפוזה ברכה ואחרי במבוכה ראשו הרכין

 בדרכו היה הוא גם בשתיקה. התעטף
 המהפכה אחרי הראשון בסין. סודי למסע

אל־קד׳אפי. מועמד של
 פורי־ ספוג שהיה בסין, החיים אורח
 לא־ אבו־איאד את עורר חמורה, סאניות

 היה לא מוחמד ״הנביא :לערפאת מר
 טסה־טונג!״ ממאו יותר זה בתחום מצליח

 :אכו־איאד מספר
 ששוחננו סין, ממשלת ראש לאי, צ׳ו־אן

 את שבה וידידותיות, ארוכות שיחות איתו
ובתרבו בדקותו החריפה, בתבונה ליבנו

 גילו לנו שהציג השאלות העשירה. תו
 הפלסטיני לעם הרבה אהדתו את רק לא

ומקי מעמיקה ידיעה גם אלא ולמאבקו,
 ולהק־ הפלסטינית לבעיה הקשור בכל פה

 זיכרונו והבינלאומיים. האזוריים שריה
תשובו את להשוות לו איפשר המופלא

 מאורחים בעבד שקיבל לתשובות תינו
 את כך מתוך ולהסיק אחרים, פלסטיניים
הוא*. מסקנותיו

 המלאה תמיכתה את לנו הבטיח הוא
 צרכינו. את לפרט אותנו והזמין סין של
 במישרד־ למחרת פגישה לנו קבע הוא

 בקשותינו שכל לנו הודיע ושם ההגנה,
אושרו. ואזרחי צבאי לסיוע

תעיונוח ען3ו <״אנ:
 במטוס פתח מנהיגי שני המשיכו מסין
 של בנמל־התעופה לוויאט־נאם. צבאי
 השיחה נקשרה קטן, בחדר־הארחה האנוי,

 הוויאט־ לבין הפלסטינים בין הראשונה
 מבלי שעות, שלוש נמשכה היא נאמים.

 את אבו־איאד כשהביע קץ. לה שייראה
 בנמל, המתמשכת ההמתנה על פליאתו
התנצ או מבוכה ללא המארחים, הסבירו

 בית עדיין מחפשים השילטונות כי לות,
 — ומכונית האורחים, את בו לשכן כדי
 קרוב של שהות ״במשך שתסיעם. כדי

היי ״עתיד בו־איאד, מספרא לשבועיים,״
 מ- יותר לא העיר ברחובות לראות תי
ש לדעת, נוכחתי פרטיות. מכוניות 15

 ה- של מצוקתם היתה רבות מבחינות
 הפלסטינים.״ של מזו גדולה וויאם־נאמים

 של המהולל המצביא ג׳יאם, הגנרל
בצ אורחיו את הרשים צפודויאם־נאם,

 הראשונה השיחה את ובעדינותו. ניעותו
 פסוק בציטוט פתח הפלסטינים שני עם

 הוא שהכוח למעשה האומר מהקוראן,
נר האויב. עם בהתמודדות חיוני אמצעי

 עם למיפגש היטב עצמו את שהכין אה
 מפני הזהירם גם אך הערבים, בני־שיחו
 ממושגים להיווצר העלולות האשליות
 ״ה־ או עממית״ ״מילחמה כמו וסיסמות
הדברים בלזע־זזרובה״. נמצא שילטון ,̂

 אירגונים לנציגי כנראה, הכוונה, *
חבש. ג׳ורג׳ ביניהם אחרים, פלסטיניים

אמר. כך,״ כדי עד פשוטים אינם
:אכו־איאד מספר

 את בדעתי להעלות שלא יכולתי לא
 הערבי, בעולם ששלטו המילים מילחמות

 מבלי שהפצנו, הסיסמות ואחת אלף את
 אל להוציא האפשרות בידינו שתהיה
 התביעות את מהן, אחת אפילו הפועל

 להרתיע שיכלו הדמאגוגיות, המופרזות,
 המים- ביותר. הטוב הרצון בעלי את אף

 הערביות, הפוליטיות והתנועות לגות
 מן רבות ללמוד יכולות בליבי, אמרתי

 המנהיגים של והריאליזם הענווה הצינעה,
הוויאט־נאמיים...

 או לפת״ח ישיר באופן להתייחס מבלי
 ה־ מן בני־שיחנו לפנינו פירטו לאש״ף,
 השלבים את באריכות הפוליטית לישכה

 הוויאט־נאמי, העם של במאבקו השונים
לווי להסכים עליהם היה מדוע והסבירו

 כגון מהותיים, לעיתים שונים, תורים
עצמאיות. מדינות לשתי הארץ חלוקת
אבו־איאד. דברי כאן עד

 הצדדים שני כששקדו הביקור, בתום
 הבחין משותפת, הצהרה של חיבורה על

 מתחמקים הוויאט־נאמים כי אבו־איאד,
וה ישראל לגינוי הצעותיו את מלקבל
הפולי הלישכה חבר מהם, אחד ציונות.

ב להשתמש שברצונם לו, הסביר טית,
 כדי מעורפלים, ואפילו מתונים, מונחים

 ש- ארצות־הברית, יהודי את להכעיס לא
 התנועה במיסגרת פעלו מביניהם 'רבים

בוויאט־נאם. המילחמה נגד
 בף את ״שיבחתי :אבו־איאד מודה

 זהירותו, על יותר ועוד כנותו, על שיחי
ה של הממותנת לגירסה מייד והסכמתי

 לעומת לי. שהגישו לישראל הנוגע קטע
של תמיכתה על הצהירה ההודעה זאת,

 הפלסטיני העם של בזכותו זיאט־נאם
 שיש הירהרתי, כאן גם עצמית. להגדרה

 הוויאם־ מחברינו ללמוד מה הרבה לנו
 הטפל את להקריב היססו שלא נאמים,

העיקר.״ שיישמר ובילבד —

חם תינוק ענדאד־נאצו:
המ נאלץ בכראמה, הקרב אחרי יומיים

 פדאיון!״ ״כולנו להכריז: חוסיין לך
 כשרה השעה כי החליטו, פת״ח ראשי

הער המדינות ראשי עם מגעים לכינון
 להתקבל ביקשו ואבו־איאד קדומי ביות.

 העורך הייכל, חסנין מוחמד אצל לראיון
אליאהרם. של הראשי

 מאיש לרעה התרשמתי הראשון ״ברגע
 אבו־ מספר נאצר,״ של רב״ההשפעה סודו

 סיגר בקפידה, לבוש היה ״הוא איאד.
 מופרז בביטחון דיבר שפתיו, בין עבה

 עליונות.״ עמדת כלפינו שנקט ונראה
מייד לקחתם לבני־שיחו הציע הייכל

 מיפלגת של הכללי המזכיר עם לפגישה
 שהפך צברי, עלי במצריים, השילטון

 של מסוכן ליריב הראיס של מותו אחרי
לכלא. והושלך אל־סאדאת אנוור

:אכו־איאד מספר
 במכוניתו, בעצמו נוהג בעודו בדרך,

 :מפתיעה שאלה לפתע הייכל לנו הציג
 לא השלילית תשובתנו חמושים?״ ״אתם

 את והציג שב הוא שכן אותו, סיפקה
 הגענו, כאשר דאגתו את הבנו השאלה.

 האיחוד מושב אל לא הרבה, להפתעתנו
 הנשיא של מישכנו אל אלא הסוציאליסטי,

 אירגן התיאטרליות, חסיד הייכל, נאצר.
המצרי. הנשיא עם פגישה לנו

ה הערבית בדרך אותנו, קיבל נאצר
 התיישבנו, כאשר חם. בחיבוק מקובלת,

 על בהצביעו לכאורה, רציני בטון שאל
 :קדומי פארוק שנשא המיסמכים תיק

 חומר־ שם מחזיקים שאתם נכון זה ״האם
 הוסיף: ומייד אותי?״ להרוג כדי נפץ
 שעות לפני מתבדח. אני תדאגו, ״אל

 (השירות המוחאבארת מן קיבלתי אחדות
עומ שאתם אותי המזהיר דו״ח החשאי)

 ההודעה את קרעתי בחיי. להתנקש דים
 להצעתו והתנגדתי לגזרים חסרת־השחר

למעוני.״ בכניסה בכליכם לחפש הייכל של

עשיר גב׳ו פ״סל: המלו
 ל־ בחייו לראשונה הגיע אבו־איאד

ה איגוד מישלחת כחבר ,1952ב־ סעודיה
סעו מלך סעוד, הפלסטיניים. סטודנטים

 שילשל ואף בחמימות אז קיבלם דיה,
 פעולות למימון דולר אלף 30 לקופתם
 בממלכת־המיד־ פייצל שלט עתה האיגוד.

 שעות כמה פת״ח נציגי עם נפגש הוא בר.
המטוס. מכבש שירדו אחרי

:אכו־איאד מספר
 בשיחה אותי שהחזיק פייצל, הפלך

 אהדה הוא אף גילה שעות, מארבע יותר
 כי אם הפלסטינית, התנועה כלפי רבה

היסו מן מורת־רוחו את להדגיש הירבה
 ש״הוח־ והמארכסיסטיים השמאלניים דות

 בהיותו הפדאיון. בין אל לדבריו, דרו״,
ב מלנקוב נמנע רבה, דקות בעל אדם

 אחר. או זה ערבי מישטר לבקר או שמות
 אמון שום רחש לא הנראה, ככל אך

 צאלח על־ידי אז שנשלם הסורי, למישטר
עליו. חביב •היה לא נאצר ואף ג׳דיד,

 להזדהות לנו שאסור היה סבור פייצל
 הבטיח כן ועל כלשהו, ערבי מישטר עם

 ככל רבה בסודיות לנו תעזור שסעודיה
לשב לא מכם מצפים אנו ״אין האפשר.

הצע פי על הדגיש. לביקורת,״ ולא חים
 ועדות- של הקמתם את להתיר הסכים תי,

 לאסוף יהיה שתפקידן בארצו, תמיכה
 ממשכורותיהם 770 עד ולנכות תרומות

 — בסעודיה שהתגוררו פלסטינים של
פת״ח. קיפת את להזין שנועדו כספים

 הוא כי הוסיף, עשיר גביר של במחווה
 ל־ השווה סכום לתנועתנו יתרום עצמו

זו. בדרך שייאספו הכספים סך־כל

0(י1(נו11נ)3 שד עם ש:1בון
 ממלכה, עדיין היתה כשלוב ,1967ב־
ד פת״ח, נציגי באו א אי ־ בו ק א רו א פ דו ו ק
 הישיש. סנוסי המלך את לפגוש כדי מי,

 עלומי- השליחים שני את היפנה המלך
ה באותם לוב ממשלת ראש אל השם
 את קיבל הוא בקוש. עבד־אל־חמיד ימים,

גלויה. בעויינות הפלסטינים שני
 אבו- מספר למישרדו,״ שנכנסנו ״מרגע

 לשבת, אותנו שהזמין לפני ״ועוד איאד,
 ובת־ בנו אמון לו שאין בגסות לנו אמר

ה של ברצינותה מאמין שאינו נועתנו,
 מהפכה זכי לחולל, שביקשנו מהפכה

דבר. לשום תוביל לא מקום, מכל זו,
הס זאת כל למרות ,אם הוסיף: ״הוא

 משום רק זה היום, אתכם לקבל כמתי
 שאתם מכיוון אחרת, לנהוג יכול שאיני
 לצערי, נרחבת. עממית מאהדה נהנים

מטומטמים...׳״ של עם הם הלובים
אזניהם. לשמע •נדהמו הפלסטינים שני
 אבו־איאד, שאל מטומטמים?״ של ״עם
 של לטון עבר לתשובה להמתין ומבלי

 ראש־הממש־ אדוני ויפה, ״טוב איומים:
 את בגלוי ונפרסם מכאן נצא אנחנו לה,

 מוצא אינני עמך. בני על המוזרה דעתך
!״איתך דו־שיח בניהול טעם כל יותר

ה ראש־הממשלה הזמין ונפחד נרעש
 לשתיית עימו להסב השניים את לובי
נוספת. לפגישה והזמינם קפה

 בקוש ״עבד־אל־חמיד אבו־איאד: מספר
 ללא והסכים וחם, ידידותי הפעם היה

יצא שביקשנו. מה כל לני להעניק היסוס
 דינר, אלף 30כ־ כשבכיסנו לוב את נו

אז.״ לנכסינו בהשוואה נכבד סכום

הדיפלומט עדאנאת
 טכס שהסתיים אחרי

לפני למקום שנקלעה

 נציגות בבניין אורחיו, עם משוחח
 ספורות דקות תורכיה, באנקרה, אש״ף

 ישראלית, תיירת על־ידי צולמה התמונה הנציגות. של פתיחתה
שנעצרה. בלא פנימה נכנסה ואף בטכס חזתה היא חודשים. כמה


