
133 מעמוד (המשך
 סרטאווי רצח בעת בדמשק. לסרטאווי, שנודע כפי אבו־נידאל, ישב בארגוב ההתנקשות ביצוע בעת

מבגדאד. אבו־נידאל פעל עצמו,

ש א שימת בר הרצח ר
 בישבו בלונדון, אש״ף נציג חמאמי, סעיד ידידי את אבו־נידאל אנשי רצחו 1978 בינואר 4־ ^
 עם המגעים חלוץ היה חמאמי בלונדון. הערבית הליגה במישרד שלו שולחן־הכתיבה ליד ^

.1974ב־ עימי במגעים ופתח בגלוי, להם הטיף הוא הציוני. מחנה־השלום
 כאיש ידוע שהיה בכוויית, פת״ח שליח יאמין, נאצר עלי את אבו־נידאל אנשי רצחו 1978 ביוני

 רוב כי אף בטעות: נרצח הוא בפאריס. אש״ף נציג חלק, עז־אל־רין את רצחו 1978 באוגוסט מתון.
 אש״ף נציגות את בהם לשתף שלא כך על תמיד הקפדנו בפאריס, התקיימו ובינינו סרטאווי בין המגעים

 פירסום על־ידי במגעינו במזיד חיבל והוא סרטאווי, של יריבו קדומי, פארוק של איש היה חלק בעיר.
קיומם. עצם את שהכחישו רשמיות הודעות
 גם אך מתון, איש היה הוא בבריסל. אש״ף נציג ח׳דר, נעים את אבו־נידאל אנשי רצחו 1981 ביוני

............................... הציוני. מחנה־השלום עם מגעים שום קיים לא הוא
 להיות היה יכול לא אלה. כל מאשר יותר ועיקבי חשוב היה סרטאווי כי כרור היה

אבו־נידאל. של הרשימה כראש עומד שהוא ככד ספק
 גלים היכה הראיון מונד. לה מעורכי רולו, אריק לידידי סנסציוני ראיון סרטאווי נתן 1982 בינואר

 וסרטאווי הישראלי", מחנה״השלום את לחזק צריכים ״הערבים היתה הכותרת בישראל. וגם בעולם.
אש״ף. של הקו על חריפה ביקורת בו מתח

 מושבים בתריסר מחנה־השלום זכה אילו ובגדה, בגולן זממו את לבצע היה יכול לא בגין כי טען הוא
 ממחנה־השלום שמנעו ומחדלים מעשים על־ידי כזה הישג מנע אש״ף וכי העשירית, לכנסת בבחירות

 הגנרל בהנהגת של״י, ״מיפלגת סרטאווי, קבע אחרת, להם. זקוק היה שהוא וההישגים האמינות את
בכנסת.״ מושבים בחמישה או בארבעה זוכה היתה אבנרי, ואורי פלד

 ערב ,1981 באפריל כי כמוס. בסוד אז עד שמרנו שאותה העובדה את סרטאווי גילה גם זה בראיון
 להשתתף כדי לדמשק, רשמית ישראלית כמישלחת אותנו להזמין תוכנית היתה בישראל, הבחירות
שם. שנערך הפלסטינית הלאומית המועצה במושב כאורחים

 של הבא הקורבן להיות חושש אינך ״האס חילו: שאל הראיון סוף לקראת
 ׳הבוגדים■, את להרוג שאיימה אבו־נידאל, של הפלסטינית קבוצת־הפורשיס

ובפשרה?״ כדו־שיח כמוך, המצדדים,
לבסוף: אותו שרצח לאירגון, גישתו את ביטאה סרטאווי של תשובתו
 בוגד, אלא (הפלסטינית), חזית־הסירוב של קיצוני מנהיג אינו אבו־נידאל שנראה, למה ״בניגוד

 אנשי כי ספק של צל בלי הוכיחו האוסטריים שרותי־הביטחון ישראל. לרשות עצמו את שהעמיד
 את רק תקפו ולא ,1981 במאי באחד וינה, עיריית חבר ניטל, היינץ את רק רצחו לא אבו־נידאל
בבריסל. אש״ף נציג ח׳דר, נעים את ביוני, באחד רצהו, גם שהם אלא באוגוסט, בווינה בית־הכנסת

בווינה. שבוע כעבור לערוך עמד שזה ביקור בעת ערפאת יאסר את לרצוח הכוונה להם ״היתה
 תנועת־השיחרור שם בהכפשת עניין יש למי נציגינו? בהריגת עניין יש למי ישראל, ״מלבד

מבישים?״ אנטי־שמיים פשעים ביצוע על־ידי הפלסטינית
 של חברים שעצרנו מאז האלה, השאלות את עור לעצמנו מציגים איננו ״אנחנו סרטאווי: הוסיף

 מוזר באופן הכבושים. בשטחים המוסד(הישראלי) על־ידי שגויסו הודו הם בביירות. אבו־נידאל קבוצת
 של האינטרסים לטובת אותו המנצלות מסויימות, ערביות מדינות של מעזרתן גם אבו־נידאל נהנה

עצמו•״
 לסוריה היתה שכוונתו אך האלה, המדינות שמות את פירש לא אמנם סרטאווי כי הוסיף, רולו

 ערביות שמדינות מקווים אנחנו מאבו־נידאל, מפיקות שהן התועלת ״למרות הוסיף: סרטאווי ולעיראק.
 את המרשיעים שבידינו, במיסמכים שיעיינו אחרי עימו, שלהן לשיתוף־הפעולה קץ ישימו אלה

בן־חסותן.״
 יפנו אכן והעיראקים שהסורים קיווה סרטאווי מכוונת. פרובוקציה זאת היתה

כאכו־נידאל. לתמוך והמשיכו כן, עשו לא הן בהוכחות. לעיין כדי אליו

ל הנצחים מ ה בנ פ תעו ה
 אמיתי יוסי ארנון, יעקב בהשתתפות בתל־אביב, שקיימנו במסיבת־עיתונאים זה ראיון על גבנו ך*

לשלום. פרס־נובל את לסרטאווי להעניק הצענו בחו״ל). שהה פלד (מתי ואני. 1 1
 קטן, כבית־מלון גר הוא בווינה. סדטאווי עם נפגשתי מכן לאחר שבועות כמה
 אישיות הוא, השתתפו שבו משולש, דיון ערכנו שם העתיקה. כעיר מוסתר, כמעט
אבו־נידאל. על דיברנו ואני. האוסטריים שרותי־הביטחון של בכירה

 השלום למען פעולתו בגלל אבו־נידאל, למרצחי מוצהר יעד בעצמו שהפך לקרייסקי, תודות
 רוצחים ששני אחרי היה זה שביררו. העובדות כל את לרשותנו האוסטרים העמידו הישראלי־פלסטיני,

 או ערפאת קרייסקי, (רצח משימה לביצוע בדרכם וינה, של בנמל־התעופה נתפסו אבו־נידאל של
 עורר והדבר ביחידות, אותם לחקור הורשה סרטאווי נוספת). יהודית מטרה של התקפה או סרטאווי,

 והיה הסורים, של מוסווה סוכן היה בווינה אש״ף נציג כי התגלה שעה באותה באוסטריה. גדול סקנדל
המיזרחי. בגוש סורי כשליח עתה ומכהן גורש, הוא באבו־נידאל. קשור

 בארצות ושילטונות־המישטרה שרותי־הביון עם הדוק שיתוף־פעולה כמובן, קיימו, האוסטרים
רב. לפנינדחומר מונח היה וכך באירופה, אחרות

 שליח גם נרצח שבו האקדח כאותו נרצח ניטל, היהודי, הווינאי העסקן כי ידענו
 השונות כארצות שנתפסו אבו־נידאל אנשי מכל 80/״״כ־ כי ידענו בבריסל. אש״ף

 הישראלי. הכיבוש בימי המערבית בגדה גוייסו וכמארוקו, בלבנון באירופה,
ארגוב.) בחיי המתנקשים לגבי גם נבון היה שזה הוכח מכן (לאחר

 בגדה. שגוייסו חברים של — לזה קרוב אף או — גבוה כה אחוז אין אחר פלסטיני אירגון לשום
 של שאירגונו בעוד בגדה, לפעול גדולה יותר הרבה ויכולת בעמאן משרד יש שלפת״ח למרות וזאת

האלה. האפשרויות כל משולל אבו־נידאל
 שרותי־הביטחון על־ידי בעצם גוייסו האלה האנשים כל כי סרטאווי, הסיק מכאן

 או אבו־נידאל, עם ישיר שיתוך־פעולה מתוך אם — לבגדאד ונשלחו הישראליים
הסתננות. כפעולת או הבכירים, מאנשיו אחד עם

 שגוייסו בחקירה הודו פת״ח, בראשי לפגוע כדי לשם שבאו בלבנון, אבו־נידאל עצירי כי טען הוא
אבו־נידאל. של מסויימת כתובת כשבידיהם לבגדאד, ונשלחו הישראלים על־ידי

ר א ר ש ס־ המגיסתורי א
אבו־שראר. מאג׳ד בפרשת קשור היה סרטאווי בידי שהיה העיקרי הקלו! ך ס

 בחשיבותו העולה האירגון, של העליון המבצע פת״ח(הגוף של המהפכנית״ ״הוועדה חבר זה, איש
 ברומא נרצח הוא בפת״ח. הפרו־סובייטי האגף כראש ידוע היה אש״ף) של הוועד״הפועל על בהרבה
 באירופה ראשי״הביון הישראלי. המוסד בידי נהרג שהוא להודיע אש״ף רובר מיהר כדרכו .1981 בסתיו
איתי. פומבית בוועידה כן לפני השתתף שאבו־שראר גם מה אבו־נידאל, מטעם רצח עוד זהו כי הניחו

 בעיקר אך הגדולות האיטלקיות המיפלגות כל מטעם בספטמבר, ברומא התקיימה ועידה אותה
 המועצה מטעם אליהו הוזמנו ואני ארנון יעקב האיטלקית. הקומוניסטית המיפלגה בהשפעת

 חבר דג׳אני, צדקי אחמד באו אש״ף מצד רק״ח. של מישלחת גם בה והופיעה הישראלית,
אבו־שראר. ואותו הוועד־הפועל,
 שאבו־שראר ״מפני אמר, חשוב!״ ״זה לשם. לנסוע אותי שהמריץ הוא סרטאווי

 עם במגעים כזה איש לערב מאוד חשוב פת״דו. מראשי הוא חשוב. איש הוא
הפנימי.״ במאבק אותי יחזק זה הציוני. מחנה־השלום

חשובות מישלחות בה הופיעו בינלאומי. אירוע והיתה האיטלקי הפרלמנט בבניין נערכה הוועידה

 האמיתי פת״ח ביטאון כמו השם אותו את הנושא אבו־נידאל, של העיתון ^ך*1ךן1ןד:|^
 תמונתו מתנוססת שלו השער שעל המהפכה), (פלסטין אל־ת׳וורה פלסטין \1\\1 #11!

 לחתוך שהקפיד סרטאווי, על־ידי לאבנרי נמסר זה העתק ברומא, שנרצח אבו־שראר, של
המוסד. בידי נתמך אבו־נידאל של שאירגונו האמין סרטאווי הנמען. שם את ממנו(למעלה)

 דג׳אני הצדדים. שני בין והפומבי הישיר המגע — תמיד כמו — עמד האירוע במרכז אך רבות, מארצות
הישראלי. הצד מטעם נאום־הפתיחה את ואני הפלסטינים, מטעם נאום־הפתיחה את נאם

 ומסר בפומבי, גם נימוסין, דיברי עימנו והחליף שלום לנו אמר הוא יפה. בצורה בוועידה נהג דג׳אני
 בגדה שתקום הפלסטינית והמדינה ישראל של והדו־קיום השלום בזכות חשובות הצהרות כמה

 נוכחתי לנאום קמתי וכאשר עימנו, מגע מכל נמנע הוא מוזרה. בצניעות נהג אבו־שראר ואילו וברצועה.
מהאולם. נעדר כי לדעת

 על שהעלתה אנשי־ציבור, של עצומה על לחתום וביקשתי רק״ח אנשי אלינו פנו רציחתו, אחרי
 אמרתי בארץ. קבורתו את לתבוע היתה שהמטרה לי נדמה השלום. למען אבו־שראר של פעולתו את נס

 הוכח קצר זמן כעבור חתמתי. לא בזהירות. לנהוג לנו יעץ סרטאווי ידידיי. עם תחילה שאתייעץ
טובה. היתה שלו שהאינטואיציה

 הופיע 1981 בנובמבר באחד הרחב. לציבור נודע שלא משהו קרה לפתע סי
אבו־שראר. של תמונתו השער כשעל אבו־נידאל, של ביטאונו גליון

 בדיוק — אל־תוורה פלסטין בשם ביטאון ומוציא פת״ח, בשם לעצמו קורא אבו־נידאל של האירגון
 מוסיף אבדנידאל השניים. בין להבחין יודעים חדי־עין רק האמיתי. פת״ח של הרישמי הביטאון כמו

 התוכן. פי על רק להבחין ניתן הביטאונים בין המהפכנית״, ״המועצה המילים את פת״ח לשם כלל בררו
 העובדה של ציני ניצול תוך לאירגון־פת״ח, אבו־נידאל פישעי כל את ייחסה הישראלית (התעמולה

פת״ח). אירגוני שני בין להבחין ידעו יודעי־דבר שרק
 את רצח הבוגד ערפאת כי קבע הוא המהפכה. גיבור מאג׳ד״, ל״אחינו שיר־הלל שר גליון אותו
 ח׳לף, צלאח אל־קודווה, אבד־אל־ראוף ״מוחמר בני־הבליעל, בבוגדים דמו את לנקום ונשבע הגיבור,

 יאסר של המקורי שמו הוא אל־קודווה עבד־אל־ראוף מוחמר אל־וזיר״. וח׳ליל עבד־אל־חמיד ח׳ליל
אבו־ג׳יהאד. הוא אל־וזיר וחליל אבו־איאד הוא ח׳לף צלאח ערפאת,
 של שתול סוכן היה בפת״ח(האמיתי) הפרו־סובייטית הסיעה ראש כי התגלה כך

 זה. אירגון־מרצחים של תפקידו להבנת חדשים אופקים פתח והדבר — אבו־נידאל
אש״ף נציגי רציחת על כתגמול ואולי כבוגד, פת״ח ראשי בפקודת להורג אבו־שראר הוצא כן, אם

יעוראל׳״ כן1,.ם ׳!י״י-״י׳״יי0״*
 לכך ניצחת כהוכחה לו שנראה זו, בפרשה אחד פרט על סרטאווי הצביע החותך הגיונו ^

ישראלי. סוכן הוא שאבו־נידאל
 המוסד על־ידי נהרג הוא כי אבו״שראר רצח אחרי מייד אש״ף מטעם דובר הודיע שהזכרתי, כפי

עצמו. ערפאת יאסר היה האמיתי הרוצח כי וטען אבו־נידאל, בא והנה הישראלי.
 פירסום שראו ספק אין אבו״נידאל. של הזה הביטאון את קיבלו הישראליים מוסדות־החקר כי ברור

 את לישראל המייחסות ההודעות, כל ובי משקר, דובר־אש״ף כי להוכיח הזדמנות־פז כאן להם היתה זה.
 הפלסטיני האירגון הודעת על להסתמך יכלו הם אמת. אינן המערב, בארצות אנשי־אש״ף של הריגתם
ביותר. והאנטי־ישראלי הקיצוני

 כולו העניין זו. הזדמנות מעולם ניצל לא ישראלי דובר שום פלא: זה וראה
הישראלית. התעמולה על־ידי הושתק
 מפני אבדנידאל, של אירגונו על מחפה המוסד אכן כי סופית הוכחה זאת היתה סרטאווי, בעיני

ממשלת־ישראל. של האינטרסים את משרת שהוא
 יש מיקצועי, כחוקר לדעתי, כי לו אמרתי זו. מסקנה על סרטאווי עם בוויכוח רבות שעות ביליתי

חותכת. ראייה מלהוות רחוק זה חומר אך מחשיד, חומר בידו ,
 לאבו־שראר ההספד היה אולי למשל: שאסף. ההוכחות מן אחת כל נגד לטעון ניתן כי טענתי

פת״ח? בשורות מבוכה ולזרוע לנצל כרי מחושבת, פרובוקציה אבו־נידאל בביטאון
 החל — ממשלת״בגין של האינטרסים את שירתו אבו־נידאל של פעולותיו שכל נכון

 הסבר יתכן אך באש״ף. המתונים האישים ברצח וכלה כנסת, בתי נגד האנטי־שמיים במעשי־הזוועה
 זה משרתים והם לגמרי, זהים הצדדים משני הקיצוניים הקנאים של האינטרסים זו: לתופעה פשוט

אוטומטי. שיתוף־פעולה זהו ישיר. בתיאום צורך בלי גם זה את
קודם קבע שכבר שרון, אריאל של מטרותיו את להפליא שירתה ארגוב בשגריר ההתנקשות אכן,
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