
 אפרוח, מזימות חשאי■[], משחתים מרו המוונב פאואנואידי, בעורם חי הוא
עימו הראיון את מנתח אבנרי אורי ״אבונידאר״. זהו - ורציחות פיגועים
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 ועיצאם חמאמי סעיד ברצח מתפאר הוא
פלסטיניים. מאה ועוד - אל־סרטאווי

 מארגרט רגן. רונלד את לרצוח מאיים הוא
מובארב. הנשיא חוסיין, המלך תאצ׳ר,

 ובקד׳אפי, בסובייטים ידידי־אמת רואה הוא
מצריים. עד מתורכיה בסוריה־רבתי ודוגל

★

★

★

 ובבתי־כנסת בבתי־ספר שפגע טוען הוא
.המוסד׳ של ״מרכזי־ריגול שהם מפני

 שבו ערפאת, יאסר הוא ביותר הגדול אוייבו
ציוני. וסוכן בוגד רואה הוא
 סוחר אביו, של השמינית האשה בן הוא

ביפו. ״פרר׳ בבית־הספר ולמד מיפו,

סחו׳ טו דוסט
 ראש הוא המאבק") (״אבי אבו״נידאל

 של בחייו שהתנקש הטרוריסטי האירגון
 לאריאל סיפק וכך ארגוב, שלמה השגריר

 לפתיחת המבוקש התירוץ את שרון
זאת? עשה הוא מדוע מילחמת־הלבנון.

 הקשורה היחידה התעלומה זאת אין
 שם הערבי בעולם הפן ששמו זה, באיש
 סעיד את רצח הוא פוליטי. לרצח נרדף

 ארוכה ושורה אל־סרטאווי עיצאם חמאמי.
 שחטאם אחרים, פלסטיניים מנהיגים של

השלום. למען שפעלו היה היחידי
 על במינו מיוחד מיסמן פורסם החודש

 אנשי עימו שערכו מיוחד ראיון זה: איש
 היכן נאמר לא שפיגל". ״דר הגרמני השבועון

וכיצד. הראיון נערן
 ראיון של באותנטיות פיקפקתי תחילה

 אותי שיכנעה הקפדנית קריאתו אך זה.
 סרטאווי אבו״נידאל. הוא הדובר שאכן
 שנים, במשך הזה האיש תולדות את חקר

 על סודיים פרטים וכמה כמה לי נודעו ומפיו
 מתאשרים אלה פרטים ופעולתו. האיש
 הוא שהדובר ספק לי אין זה. בראיון לגמרי

 לו הקרוב מישהו לא אם עצמו, אבו״נידאל
 סודותיו את יודע שהוא כך כדי עד

הכמוסים. והפוליטיים האישיים
 כלשונו. הראיון של קטעים להלן

 משלי הערות הוספתי המתאימים במקומות
אחרת. ובאות בסוגריים,

 שמא או אבו־נידאל? אתה האם •
אבו־נידאל? של פנים מעמיד רק אתה

 אתם אבו־נידאל. נמצא לפניכם בטוחים. תהיו
איתו. מדברים

 אי■ הרי בטוחים? להיות נוכל איך •
 תצלום על־סי זהותך את לקבוע אפשר

 שלך, אחד תצלום רק קיים הקלטה. או
 אותך המראה שנים, ארבע מלפני

סורי. צבאי כובע חובש כשאתה

 אני שד. ולא רוח לא אינני רואים, שאתם כפי
בשר־ודם. אבו־נידאל

זהותך. על הוכחה לנו תן אנא, •
 הצלקות הנה חולצתו). את הסתכלו(פותח

שלי. הניתוח של
ניתוח־לב? •

כן■
הזה? הניתוח בוצע היכן •

בארצות־הברית.
אבו־נידאל? של בשמו •

 חשוב. סעודי של בשמו אלא שלא, מובן
מזוייף. דרכו! בעזרת כמובן,
היה? זה מתי •

.1977 בסוף
 ששהית בידיעה אמת אין האם •

 ב־ מוקך כשאתה בלונדון, בבית־חולים
שומרי־ראש? 25

לגמרי. כוזב זה
 אבו־נידאל כי סרטאווי לי מסר (בשעתו

 סרטאווי רב. זמן מזה קשה חולה אכן
 מפני מתסבין. סובל שאבו־נידאל האמין
 עם להתחרות היה יבול לא מחלתו שבגלל

 לדרך פנה כן ועל האמיתיים, הלוחמים
והתככים.) הרצח

 רוקדת ערכאת ״הבובה
 הציונים של חלילם לפי

והאמריקאים!״
 שאני אתכם ישכנע לכם שאמסור המידע
אבו־נידאל.

 בסוף הודיעה הבריטית הטלוויזיה •
מת. אבו־נידאל כי שעברה השנה
 אותי לפתות אז ניסו שרותי־ביון כמה

 הזאת, הרעה הרוח אבו־נידאל, כי להתגלות.
 לסיוטים להם גורם בלילה, רק המתהלר

מתמידים.
 השרות על־ידי פוברקה מותי על הידיעה

 של החשאיים השרותים עם יחד הירדני, החשאי
הבריטי. החשאי והשרות ממרינות־המיפרץ כמה
 להכיר מסוגלים הם שאין רק מוכיחה היא

 הערבי בעולם שנוצרה שהיא, כמות במציאות
 האלה החוגים האימפריאליזם. תככי על־ידי

אטומית. פצצה כמו גדולה. כסכנה אותי מתארים
■" ״ 14 יי■

היחידה התמונה — אבו־נידאל
ביפו...״ מבית־הספר ״גורשתי

לאנגליה? הולך היית לא •
 התנועה לצד לגמרי עומדת תאצ׳ר מארגרט

 ובחוצפה במישרין מתערבת היא הציונית.
 פלסטיניים. בעניינים ובעיקר ערביים, בעניינים

 רבה במידה תלוי הבריטי שהמשק למרות וזה
 מקור הוא הבריטי החשאי השרות הערבי. בהון
 המוסד. הישראלי, החשאי לשרות מידע של

 הערביות, לארצות סוכנים מאות החדיר המוסד
 שאנחנו פלא אין בריטיים. דרכונים בעזרת

תאצ׳ר. לממשלת רבה איבה רוחשים
מזה? מסיק אתה מסקנות איזה •

הפועלים הכוחות עם פעולה משתפים אנחנו
 היא האירי. הרפובליקאי הצבאי כגון תאצ׳ר. נגד

 בברייטון האחרונה ההתנקשות מן ניצלה
 המיפלגה בוועידת פצצה (כשהתפוצצה

 לא היא להבטיח: יכול אני אבל השמרנית),
 לא אני יותר הבאות. ההתנקשויות מן תינצל
הזאת. שואפת־המילחמה הנקבה על להגיד רוצה
בעיניך? אוייב עוד מי •

 מולדתי של הציוני הכיבוש הוא אוייבי
 צורותיו. בכל האימפריאליזם הוא אוייבי פלסטין.
 הערבית האומה של והפילוג הפיצול הם אוייביי

 והתוהו־ובוהו הבזבזנות גם הם אוייביי שלי.
 הדיכוי וכן שלנו, הערבית בחברה השוררים
שלנו. הצעיר הדור של והפיתוי
 על חולם: אני מה על גם לכם להגיד רוצה אני
 בצדק בחרות, החיה מאוחדת, ערבית אומה

ובשיוויון.
 ורצח מכוניות-תופת שיגור האם •

להג לגיטימיים אמצעים הם פוליטי
הזה? החלום שמת

 העובדה מאוד: לגיטימיים — כן בהחלט
 ממולדתי חלק על בכוח השתלטו שהציונים

 הידיעה, בה״א הפשע לא זאת — הערבית
 אם בעיניי, יהיה, הידיעה בה״א הפשע בעיניי.

 בחיים. כשהם ממולדתנו לצאת לציונים נניח
 מתייחס אבו־נידאל. אני, שלי. הפילוסופיה זוהי
הערבים. לאסונות התשובה כאל עצמי אל

 את כל־כך שונא אתה מדוע •
האמריקאים?

 הרי מוחלט, שהוא משהו בעולם יש בכלל אם
 בלי כי האמריקאי. לאימפריאליזם איבתנו זה

 הציונית הישות היתה לא האמריקאי הסיוע
 את מהרהרים האמריקאים עוד. מתקיימת
 בין המריבות ואת ואיראן, עיראק בין המילחמה

 הערבי המאבק יסתיים אם עצמם. לבין הערבים
 אחד לאמריקאי אף נתיר לא בניצחון, היום בבוא

אדמתנו. על לדרוך
 תהיה אם לכם: להבטיח יכול אני אחד דבר

 הנזק את גם לאמריקאים לגרום ההזדמנות לנו
 בין זאת. לעשות נהסס לא ביותר, הקטן

 לחיים מילחמה נטושה לבינינו האמריקאים
 עלינו יחשבו הבאים ובחודשים בשנים ולמוות.

הרבה: האמריקאים
 באיומים להשיג רוצה אתה מה •

אלה? אפלים
שלנו. הארץ מן ייעלמו שהם רק רוצים אנחנו

 כנשיא רוצים שהם מי את להם לבחור יכולים הם
 אם אבל שחקן. או קאובוי רקדן־באלט, —

 הבתים על פצצות זורקים האמריקאיים המטוסים
 נענה ואנחנו ופשע, טרוריזם זה הרי שלנו,

לכר. בהתאם

 רגן הנשיא את גם הכנסת האם •
שלך? לרשימת־המוות

 שימצא לכך נדאג אותו, נתפוס אם כמובן.
 מיליוני מאות הוציא רגן הבא. בעולם מקומו את

 זה שלו. הלבן הבית את לאבטח כדי דולארים
 צריך זה פוחד. כל־כך שהוא בעינינו, חן מוצא

כך. להישאר
 חן מוצאת האמריקאית הנוכחות •

רכים. ערכים כעיני
 כל אמיר, כל מלך, כל שואל אני לצערי.

 אשתו, עם לישון מעז הוא אם שלנו במרחב שייח׳
 האם מהאמריקאים. רשות לכן קודם לבקש מבלי

 צבא בעל להיות יכול היה קטר כמו שטח־ננס
 אילמלא משלו, לאומי והימנון משלו דגל משלו,

כזה? יצור להקים האמריקאים עזרו
■ ■ ■

 גם אלא האמריקאים, רק לא •
 האינטרסים פי על פועלים הסובייטים

 על רק ביקורת מותח אתה אבל שלהם.
 בל מוצדק בעיניך האם האמריקאים.

הסובייטים? שעושים דבר
הערבים. של הידיד.האמיתי הם הסובייטים

 עצמם. של לאינטרסים דואגים הם שגם מובן אר
 הציונית הישות קיום את מחייבים הם למשל,

להסכים. יכולים איננו לכך בפלסטין.
 כי משוכנע היה אל־סרטאווי (עיצאם

 בין הסובייטים. על־ידי נתמך אבו״נידאל
 הפרו- הפלג ראש אבו״שראר, כי גילה השאר

 בנסיבות שנהרג פת״ח, בתנועת סובייטי
 אבו- של חשאי בעל״ברית היה מיסתוריות,

■ ■ ■נידאל.)
 של חסר־פשרות אוייב אתה •

 זה את והציונות. האימפריאליזם
 אתה מדוע אך מספקת. בצורה הסברת

 בתי־ ,יהודיים בית־ססר ילדי תוקך
מיסעדות? כנסת,

 רבים ״פוליטיקאים
 סונן שאני טוענים
והסי־א״־איד הציונים

 כגון הזה, הסוג מן ההתנקשויות (כל
 באנטוורפן, בית״היתומים על ההתקפה

ה המיסעדה ובווינה, בפאריס בתי־הכנסת
 כלי״התיקשורת אשר ועוד, בפאריס יהודית

 ל״מ־ אותם לייחס רגילים הישראליים
 אבו־ על־ידי בוצעו ל״אש״ף", או חבלים"
 כי משוכנעים פת״ח מראשי כמה נידאל.
 כולו לאש׳יף להדביק העוזרים אלה, מעשים
 אבו־ על־ידי בוצעו אנטי־שמית, תדמית
ה לתעמולה לעזור כדי במתכוון נידאל

ישראלית.)
 או יהודיים אזרחים נפגעים אם אינה השאלה

 האלה, מהמוסדות שרבים אלא יהודיים, מוסדות
 בחשאי משרתים כתמימים, חוץ כלפי הנראים

המוסד. הציוני. החשאי השרות את




