
 את המאורע תפס יפים ובמשך אותו,
ובטל ברדיו בע־תונות, המרכזי המקום
 לחם שכחם השנים, כבל ואילווויזיה.

 מילה וכל מילחמתו, את סרטאווי
של  לחע־ יכלה בינלאומית הכרה _
כל שתקו וכוח, אמינות לו ניק

עיתונאי.
אנו־ שי דובר הודיע הריגתו׳ ערב

 הוא שסרטאווי רשמית בהודעה נידאל
 נאמר הודעה (באותה הסי־איי־אי סוכן

להס עלי ושהוטל המוסד, סוכן שאגי גם
הש כל במשך הפלסטיניים.) לחוגים תנן
 המטיף המחנה כראש סרטאווי נחשב נים

 לארצות־הב־ להתקרבות ובפת״ח באש״ף
 מטיף קאדומי, פארוק שיריבו, בעוד רית,

ברית־המועצות. עם הקשר לשמירת על־ נרדף לא פלסטיני שום אך
 כמו ארצות־הכרית ממשלת ידי

סרטאווי. עיצאם
 היא ידועות הפחות הפרשות אחת

 והנרי סרטאווי בין הקיצונית ההתנגשות
.1976 בשנת קיסינג׳ר

 סר־ על הוטל עימנו, שנפגשו אחרי —
 מוסד־המחקר ראש ג׳רים, צברי ועל טאווי

 בביירות, רב־היוקרה האקדמי הפלסטיני
 שם לפתוח כדי לארצות־הברית, לנסוע

 עם דו־שיח וליזום אש״ף של מישרד
כר נסע, סרטאווי האמריקאית. הממשלה

שם על התוניסי, הדיפלומטי בדרכונו גיל,

עלי והאב האס רפואה, שלמדה וסוהאב, אסלי :השניה בשורה ד1ו מישפחתית תמונהסוטאוו׳ מישפחת
בשורה פטימה. ואחותו בעכו, 1934ב־ שנולד עיצאס, סרטאווי, עיצאס .1957ב־ צולמה

1950ב־ שנולדה מהרא, בג׳נין, עדיין שנולדה עליה, :הראשונה בתמונה משמאל. השני השניה, בשורה הנער הוא אל־סרטאווי
ליד סרטה מהכפר שמוצאה המישפחה, וטארק. מוסני בבגדאד, שנולד ועומר, ,1940ב־ בג־נין שנולד מוחמד, עומדים: נראים
לבגדאד. עברה 1948 ובמילחמת לג׳נין, משס לעכו, עברה רמאללה, בתאונה. מת ואחד ישראלית בהפצצת נהרג אחד .1942ב־ בג׳נין

עות׳מאך. ״דוקטור
 עם להתקשר וניסה מדיניים, אישים עם נפגש הוא כדרכו. פעל ימים כמה במשך

 הטלפון ממדריך באקראי השם את בחר הוא — כלשהו לבית־כנסת טילפן פעם יהודים.
 — ולשוחח שלו בבית־הכנסת לבקר המבקש אש״ף, נציג שמדבר לרב והודיע —

התחייבות. שום בלי לפירסום, ושלא פרסי באופן לשוחח סתם

 הפלסטינית. נקודת־ההשקפה את הציג והוא הציונית, התעמולה מן שנים במשך שניזונו
 רבי־השפעה. חוגים הבהילה זו פעילות כי ונראה — נהנו כולם

ההתפוצצות. באה וכך

ה ט חי ל ה ר ש ט ס ר מי סינג׳ קי

ס ת ק נ ו ב  ה
ש סרטאווי את גו

בארצות נוכחותו רשמית. הודעה בוושינגטון לסרטאווי נמסרה אחד בהיר יום ^
לעזוב. ועליו רצויה, אינה הברית ■

 בכיר שליח שהוא שידעה ארצות־הברית, ממשלת באישור בא כי השיב סרטאווי
לצאת. סירב הוא אש״ף. של

 וגם בדרכונו, כוזבים פרטים שהתגלו לו נאמר יותר. תקיפה היתה הבאה ההודעה
 בסירובו, מתמיד שהוא השיב הוא מייד. לצאת ועליו ג׳רים, צברי עמיתו, בדרכון

מישפטי. בתהליך ■לגרשו עליהם יהיה וכי
 היתה התקופה דחוף. היה העניין אך כן. לעשות חשק כל היה לא לקיסינג׳ר

 תוניסיה ממשלת אל פנה שר־החוץ יעיל. היה המאורגן היהודי והלחץ תקופת־בחירות,
התוניסי. בדרכונו הכוזבים הפרטים ביגלל הביתה, האיש את להחזיר ממנה ותבע

 ללחץ תיענו אם בתקיפית. השיב הנבוכה, התוניסית הממשלה אליו פנתה כאשר
 ממשלת היתה לא לכך אש״ף. ובין בינה גלוי לעימות הדבר יגרום הודיע, אמריקאי,

מוכנה. תוניס
 לממשלת הודיע הוא תוצאות. להשיג איך ידע קיסינג׳ר אולם

 להפסיק וושינגטון תיאלץ הביתה, סרטאווי יוחזר לא שאם תוגיס,
לתוניסיה. המזץ מישלוחי את מיד

 כדי מרצון, שיעזוב טרטאווי לפני התחננה תוניס ממשלת לשיאו. הגיע המשבר
התוניסי. העם מהמוני סבל למנוע

 את לי כשסיפר אמר, ״ ? לעשות יכולתי ״מדו סרטאווי. נכנע כאן
 תוניסיה שעניי מצפוני על לקבל יכולתי ״האם בסודי־סודות, הסיפור

ארצות־הברית. את עזם הוא ביגלליז־״ ירעבו
 המנהיג בארצות־הברית. לבקר לו ניתן לא מותו, יום עד שנים, שבע במשך מאז,

 מחנה־ מנהיג אמריקאי, כסוכן אויביו על־ידי שהואשם באש״ף, ביותר הפרו־אמריקאי
מותו. יום עד האמריקאים על־ידי הוחרם השלום,

 לענייני־השלום ועידה בוושינגטון נערכה כאשר להתערב. ניסו חשובים מנהיגים
 להעניק סירב מישרד־החוץ סרטאווי. גם הוזמן ניו־אוטלוק, הישראלי כתב־העת מטעם

 וזה ואנס, סיירוס החדש, שר־החוץ אל אישית פנה גולדמן נחוםויזה. לו
 האמריקאי מישרד־המישפטים כבולות• ידיו אך מצטער, שהוא לו הודיע
אשרת־הכניסה. מתן על מוחלט וטו הטיל

 במדינה. לבקר גמור חופש הפלסטינית חזית־הסירוב לשליחי ניתן זמן אותו כל
 על דיווחים בגאווה פעם מדי פירסם (״המטרה״), אל־הדף חבש, ג׳ורג׳ של ביטאונו

 לפני שם. שאספו הכספים ועל שקיימו האסיפות על בארצוח־הברית, שליחיו מסעי
נעולים. השערים היו סרטאווי

 את השווינו זה. בנושא בדיון סרטאווי עם ארוכות שעות ביליתי שנים כעבור
 שלהם והמוסווים הגלויים מעשי־החבלה את וכלפינו, כלפיו האמריקאים התנהגות

עגומות. למסקנות והגענו כאחד, וישראלים פלסטינים של במאמצי־השלום
בגין עם קיסינג׳ר

רעב או גירוש
 ברית־ כמו כדיוק — ארצות־הברית כי הקביעה מן מנוס היה לא

 של המצב בהמשך אלא אמיתי, בשלום מעוניינת אינה — המועצות
מילחמה״. ולא שלום ״לא

 ולבסוף התלבט, המבוהל הרב בהנאה. רבות, פעמים זה סיפור סיפר סרטאווי
בסקרנות. לו המתינו בית־הכנסת ראשי הסכים.

 התרשם הוא ואילו התלוצץ. וזנב,״ קרניים לי שיש בטוחים היו ״הם
תיאורו, לפי זה, היה בחייו. כיקר שבו הראשץ מבית־הכנסת עמוקות

וספורט. מישחקים כינוסים, אולמי ובו אמיתי, היכל י־־
טובים ליהודים כנאה תמימות, שאלות שאלו הרבנים ידידותית. היתד. השיחה

 פרטים לזה זה גילינו ובו רצופות, שעות 16 שנמשך — זה בירור בעיקבות
 ״האם :המאסר את ובניו־אוטלוק הזה בהטולם כתבתי — מדהימה לתמונה שהצטרפו

בשלום?״ באמת רוצה אמריקה בלבד. המליצה לתיפארת היה סימן־־השאלה
ערפאת ויאסר סרטאווי עיצאם בין היחסים :הסידרה (בהמשך

אבו־נידאל.) בקבוצת סרטאווי של ומילחמתו
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