
מתוחכמת מנתית־תונת של נהתנוצצות ישראלית חול״ת־חיסול ע״י שנהרג האיש
מ״ל, בשיר הפלאנגות, מנהיג של וידידו האמריקאים עם הקשר שנהרג אדגי

 כתבוד איגנטיוס דייוויד העיתונאיפירסם 1983 כפכרואר 10כ־
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 כמיוחד מעניין אור שופכת הכתכה השחור״. ״ספטמבר אירגון ממפקדי
 להרוג אחת מסיכה יותר שהיתה האפשרות את ומעלה הפרשה, "ל

 שהתפרסמה כפי כמלואה, הכתכה את מכיא הזה״ ״העולם סלאמה. ת
האמריקאי. ג׳ורנל״ כ״וול־סטריט
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 פקיד נהרג ,1979 בינואר 2■צ ךי
 אירגון־השיחרור־הפלסטיגי של בכיר ■■י

 בביירות. מפונית־תופת של בהתפוצצות
 טית־ היה הוא סלאמה. חסן עלי שמו:
בתחי אש״ף בשורות ידוע־לשימצה ריסט

 של הרצח בתיכנון וסייע ה־סד, שנות לת
 של באולימפיאדה הישראליים הספורטאים

 ״איבדנו .1972 שנת של בקיץ מינכן,
 יאסר אש״ף, יו״ר מותו על אמר אריה,״

ערפאת.
ל רמז עימה נשאה סלאמה של גווייתו

 באחד דופן. יוצא מזן אריה היה שהוא כך
 ידיד של דבריו לפי ההרוג, של מכיסיו
 מידי אליו שהועבר פתק נמצא קרוב,
 הנוצריות הפלאנגות מנהיג ג׳מייל, בשיר

 מושבע אוייב הוא שבדרך־כלל לבנון, של
 סלאסה את הזהיר ג׳מייל הפלסטינים.

בסכנה. שחייו
 סטג- טרח ההתנקשות, אחרי קצר זמן
 מנהל תקופה באותה שהיה טרנר, פורד

 הנשיא את לעדכן סוכנוודהביון-המרכזית,
 המיקרה. לפירטי שקשור במה קרטר ג׳ימי

 לזהות הנוגע בכל הסי־איי־אי של המידע
 סא־לאמיי) (מבוטא: סלאמה של רוצחיו

 בממשלתו פקידים אך חד־משמעי, היה לא
שהרו חושדים שהם אמרו קרטר של

 אמרו אלה פקידים ישראלים. היו צחים
 סלאמה, של הטרוריסטי הרקע על-אף כי

מותו. על צער״ ״הביע קרטר הנשיא
 קרטר הנשיא של לעוגמת־הנפש הסיבה

 נהג שנים מחמש יותר במשך זו: היתד,
 ער- של בהסכמתו הנראה ככל — סלאמה

 שסייע מידע לסי־איי־אי לספק — פאת
הת מפני אמריקאיים דיפלומטים להגנת
 וערבים. פלסטיניים קיצונים מצד קפות
 ארצות־ עם הסכמה בהשגת סייע גם הוא

 שאירגונו ,1973 שנת של בנובמבר הברית,
 יפגע לא הפתח, — ערפאת של המרכזי

 של דבריו לפי מכך: יותר באמריקאים.
 לארצות־הברית ״יש בכיר, אמריקאי פקיד
 סלא- כי ידעו״ שהישראלים להאמין סיבה

לארצות־הברית. בחשאי סייע מה
 לתעלת־קשר והפך שהלך קשר-סלאמה,

 אש״ף, ובין ארצות־הברית בין מוצנעת
 המיזרח- של המותחים הסיפורים אחד הוא

 את מדגים הוא רב־הסזימות. התיכון
 ארצות- של הביון מיבצעי של המורכבות

 מק- אזור. באותו וישראל אש״ף הברית,
 קורה כיצד ללמוד גם ניתן שר־סלאמה

 מובהק ניגוד־אינטרסים שקיים לעתים,
ישראל. ובץ ארצות־הברית בין

 של מותו על הסיפור של השלכותיו
 עכשיו, דווקא במיוחד עדינות הן סלאמה
 אל חדשים נתיבים מחפש ערפאת כאשר

 השלום יוזמת באמצעות ארצות־הברית,
 פקידים וכאשר רגן, רונלד הנשיא של

 אינה ישראל אם בגלוי שואלים אמריקאים
 אך האמריקאית. המדיניות את מכשילה

 ״הדלפה שום על מבוססת אינה זו כתבה
 ישראלים, או אמריקאים, מצד רישמית״

 הכתב אחרים. ערבים או אש״ף׳ אנשי או
 של חטוף תיאור שמע הפרשה את שחקר
 ומאז שנתיים, לפני כבר סלאמה פרשת

פיסה. אחרי פיסה פרטיו את אסף הוא

״עוזרס
׳,מאוד

ארצות שגריר שהיה מי אליטם, דמן
על אומר ובסעודיה, במצריים הברית ״

ה ״במשך :הבאים הדברים את סלאמה
ה הממשלה בשרות הייתי שבהן שנים

 רבים דברים לדעת למדתי אמריקאית,
כי לי ידוע ופעילותו. סלאמה מר אודות

 גמורה, ובחשאיות ביותר, רבים במיקרים
 — הפתח שעשה כפי — מאוד עזר הוא

 ועל אמריקאים אזרחים על הגנה בהשגת
 ברציחתו רואה אני אמריקאים. פקידים

אבידה.״
מוצ עדות לעולם תהיה לא הנראה, ככל

 שכן סלאמה, של רוצחיו לזהות באשר קה
הקיצוניים, הערבים בין אוייבים לו היו

 טוען פשוט,״ חשבונות חיסול על נוסף
 ממשלת של בכיר־לשעבר פקיד אותו

ארצות־הברית.
ה לישכת של מנהלה דולינסקי, מורטון
בירוש ישראל של הממשלתית עיתונות

 על הדיבור את להרחיב נוטה אינו לים,
 מותו. את סלאמה מצא שבהן הנסיבות

 זאת, עם מאשר, הישראלי במודיעין מקור
 שהורכבה חולייה בידי נהרג סלאמה כי

 ומאנשי הישראלי, חיל-המודיעין מאנשי
 אדם המוסד. בכינויו הידוע שירות־הביון,

 מיבצ־ בגלל מטרה היווה ״עלי :מסביר זה
 יהודים ונגד ישראלים נגד הרבים עיו

באירופה.״
ומותו חייו אודות שלהלן התיאון

טעות סליחה.
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ג החטיף חסטיס את טיטי
ג השחור־ ״ספטמבר א־וגון מפקד במקום נ

 1 החטוף המטיט טסיטת 0:
 י תטימת־ליני את אליה טיך
ואי חעיתינים כותרות את :ם

צח מימין) בי נו עו
ע חף ש פ ה מ נ ו מ ת ב ) ( ל א מ ש מ

י פטע
 א נקלה החל כבי הערני, הטייוי

 הטלג נדור להתגלגל העולם טל
 להעמיד טאיים האנטי־עיני, הטיייר

למרות המטיט, חטיפת טיפור את על

 נרג׳ ירכי את עטה היא טרר, ג.0 ניטיקי, אחמד המארוקאי :אזרח
 נ טליי המדרכה אל הניע נאשר לאטח טנטא מאריקאי מחגי ניטיקי,

 בלמים בחריקת לפתע לידי רה והתגורר נמלעי, חתפרנט נורבגית, ערה
 1! ני טחעיד ריטי• מיטפר נעלת נמו־ נורבגיה. נעפיו נידחת ניפט עיירת

 גט המכונית חלין מתוך טכייה. ני־ יעא נאטר טעני, נטביע אי־טנת
 נזה פלטי אקדחים יטג׳ •דיים, קולנוע מהעגת ההרה אטתי עם ויקי

מחניידים טבעה יריית. נתייטר הת־ בה לילחמי טנעיירה נית־הקילנוע

מהמקום. ילהטתלק לזנק
ב ידיעות חיום למחרת הופיעי כאטר
ב האלמוני המארוקאי רעח על כרוניקה

 תיאר לא נורבגיה, נעפין חנידחת עיירה
 עתידה יי עניעח ידיעה ני לעעמי איט

 דעת- את טהעטיקי הנותרות על להאפיל
 היא וני טעה, נאותה העולמית הקהל
 בינלאומית לטערורייח להתפתח עתידה

במרכזה. תעמוד טיטראל
 פיר־ טעבר, נטביע הרביעי ביים רק
מ על עניעית ידיעות יטראל עיתוני סמי

ידיעות חפנו חיים למחרת

 המלצר שבנורווגיה בלילהאמר נרצח כאשרכון1הלא' האיש
 הזה העולם פירסם יקי, בוש אחמד המרוקאי

 טעות. שהיתה וטען סלאמה ושל בושיקי של ס)תמונותיר את זו בצד זו )1874(
הקביעה. את מאשרת איגנטיוס של וכתבתו בקורבן,״ טעות ״סליחה, :היתה הכותרת
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הבכי הפקידים בין אך בישראל. גם כמו
ה את המכירים קרטר, ממשלת של רים

 אלה שהיו כך על הסכמה שוררת פרשה,
 כגמול סלאמה, את שרצחו הישראלים

 התיכנון כאיש הטירוריסטית פעילותו על
 השחור. ספטמבר החשאי האירגון של

 סלא- של יחסיו כי מאמינים אלה פקידים
 מעצור היוו לא ארצות־הברית עם מה

 זה קשר של ניתוקו ולמעשה. לישראלים.
 היה יכול האמריקאים ובין אש״ף בין

(לישראל) פוליטיים ״יתרונות בעל להיות

 עם שיחות על מבוסס סלאמה עלי של
 ארצות־הב־ ממשלת־ של פקידים־לשעבר

 עם אש״ף, של בכירים פקידים עם רית,
 מידידיו ערבים, כמה ועם ישראלים כמה

ביי מגוריו, בעיר סלאמה של הקרובים
 בפרשה, לדון הסכימו אלה מקורות רות.

 מאמינים שהם משום רגישותה, למרות
המור בהבהרת לסייע כדי בכך יהיה כי

 ובין ארצות־הברית בין היחסים של כבות
 ואש״ף ארצות־הברית ובין מחד, ישראל
סוכנות-הביון־המרכזית של דוברה מאידך.

 כלשהי מתגובה נמנע ארצות־הברית של
הפרשה. על

 ןבאש״ף ומקורות אמריקאים מקורות
 ״סוכן״ היה לא סלאמה כי הדגישו כאחד

 של במהלך חלק נטל אלא הסי־איי־אי, של
 קשרים פיתוח היתה שתכליתו ערפאת
ארצות־הברית. עם יותר הדוקים
 ארצות- בממשלת בכיר־לשעבר פקיד
 משהיה ״יותר סלאמה כי מסביר, הברית

 לא הוא קו־קשר. היה הוא מקור־מידע,
שולחיו.״ רצון נגד וחצי־דבר דבר עשה

 ביותר הדוקים לקשרים שער היה ״עלי
המר בוועד חבר טוען האמריקאים,״ עם
 שיגר שסלאמה מאשר הוא פתח. של כזי

 לארצות־הב־ מסויימים שדרים של שורה
פקו קיבל ״עלי כי מדגיש הוא אך רית,
 ומצד ערפאת מצד הדרך,״ אורד לכל דות

תפ ״שיחקנו אש״ף. של אחרים מנהיגים
 האמריקאים,״ עם להסתדר כדי זה קיד

אש״ף. של פקיד אותו אומר
 אבו־חסן, בכינוי מפורסם שהיה סלאמה,

 של כיד־ימינו בביירות לרבים ידוע היה
 בלבד 37 בן היה .הוא ערפאת. יאסר

ב לעמוד הספיק וכבר מותו, את כשמצא
 של ולמודיעין לביטחון היחידה של ראשה
תק כשלרשותה אנשיה, 3700 על הפתח,

היחי וחצי. דולר מיליון בסך חודשי ציב
 המחלקה בכינויה ידועה היתד, הזאת דה
 סלאמה של שבמישרדו מפני אולי ,17ה־

 הטלפונים ברשת 17 מיספר השלוחה היתד,
אש״ף. של הצבאית

 למראה, ונאה גבר,־קומה גבר היה הוא
 היה, כי מאשרים הקרובים ידידיו שגם

לש אהב הוא נער־שעשועים. במידת־מה,
 מוסלמי שהינו וערפאת, — ויסקי תות

 והוא פעם. מדי על־כך בו לנזוף נהג אדוק,
 מיס היתד, מהן שאחת יפות, נשים אהב
 ושמה לבנונית־נוצרית ,1971 שנת של תבל

השניה. לאשתו שהיתה ריזק, ג׳ורג׳ינה
אח שעקבו הישראלי סוכני־המודיעין

 ואחד האירופיים, ממינהגיו התרשמו ריו,
 המודיעיני הצופן בשם אליו התייחס מהם

האדום.״ ״הנסיך :המוסד לו שהעניק
בז נוחה, למטרה סלאמה היה 1979ב־
 בין לנדוד ד,ירבה הוא שלו. סדר־היום כות

 פלסטינית הראשונה, אשתו של ביתה
 שריף, חסן נצראוואן ושמה חיפה ילידת

ג׳ורג׳ינה. החדשה, אשתו של ביתד, ובין
 אין סלאמה, של האישי הקסם למרות

 את שתיכנן טרוריסט היה שהוא ספק
 שנות בתחילת רבים ישראלים של רציחתם

 הקרובים, מידידיו אחד דברי לפי ׳.70ה־
 הצבאי בנספח ההתנקשות את תיכנן הוא

 שנרצח אלון, יוסף אלוף־מישנה הישראלי,
 מן אחד אפילו בוושינגטון. 1973 ביוני

 שהוא טען אש״ף של הבכירים הפקידים
 של הטרוריסטי הרקע בגין מוטרד היה

להתר צריך שעלי סבור ״הייתי סלאמה.
אמר. הוא עבודה,״ של זה מסוג חק

טעותס
בלילהאמר

 חסן שייח׳ ידוע, פלסטיני פעיל של י י כבנו ,1941 באפריל 1ב* נולד וא ך•
 מנהיגה היה סלאמה חסן שייח׳ סלאמה.

 שבראשה פלסטינית, מחתרת תנועת של
 אל־ אמין חאג׳ ירושלים, של המופתי עמד

שהו ,1948 של הקרבות במרוצת חוסייני.
 נהרג ישראל, מדינת של לייסודה בילו

כתו ישראלית. פצצה מפגיעת חסן שייח׳
לקאהיר. המישפחה נמלטה מכך צאה

 הצעירים, הפלסטינים מבין רבים כמו
 גרילה. לוחם להיות סלאמה גם השתוקק

 בכיר דיפלומט היום שהוא אל־חסן, ח׳אלד
ב סלאמה את פגש כי זוכר אש״ף, של

 המי־ בירושלים שנערכה אש״ף של וועידה
 אותו לשכנע וניסה ,1964 במאי זרחית

 בקאהיר. בבית־סיפרו בלימודיו להמשיך
 ועד־ הזאת, העצה מן התעלם סלאמה
להצטרף כדי לכוויית, הגיע הוא מהרד,
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