
טרוריסט שר דיוקנו

סרטה בכפר סרטאווי תמונת ליד פלד מתי
הציוני...״ ,.גנרל־המישטרה

)15 מעמוד (המשך
 שצלאח־אל־דין ואחרי אחדותם. אל הערבים
 לגרש הצליח הוא הערבית, האחדות את הגשים

 וזוהי הנכונה, הדרך אז היתה זאת הצלבנים. את
כיום. גם הנכונה הדרו בשבילנו

 משא־ של אפשרות כל מבטל אתה •
 הבעיה לפיתרון בדרכי־שלום ומתן

הפלסטינית?
 אם בדרכי־שלום. פיתרונות אין העולם בכל
 שום כי תראו הערבית, ההיסטוריה את תקראו

בעייתנו. לפיתרון הובילה לא דרך־שלום
 שהמאבק באמת מאמין אתה האם •

למטרה? יוביל המזויין
 עוד בפלסטין הציונים שקיום מודה אני
 מגוייסת כעת חולמים. לא אנחנו זמן־מה. יימשך

 ילדינו מצליחים זאת בכל הציונית. החברה כל
ובסכינים. באבנים בכובשים להיאבק

 בשעתו נכרת קמפ״דייוויד של הסכם־השלום
 זמן של שאלה רק זו עימו. ומת סאדאת, על־ידי

 עבור ביוקר ישלם מובארב, חוסני שיורשו, עד
הערבית. בהיסטוריה בגידתו
 השגרירות איש נרצח מכבר לא •

 גרמת אתה האם בקאהיר. הישראלית
לכך?

כבור לעצמנו לתבוע יכולים איננו לצערנו

 השגריר את ״תק₪
 עמד נאשר אדגוב
 מרכזי תפקיד לקבל

 המוסר מטעם
באירופה!״

מצריים". ״מהפכני לאירגון שייך הכבוד זה.

 על יותר לנו לספר יכול אתה האם •
חייך? דרך

 רוצה אני אבל כל־כך. חשוב אינו חיי סיפור
הראשונה. בפעם אותו לספר

.1937ב־ נולדתי בורגנית. למישפחה בן אבי
 הוא הפלסטינית. בכלכלה חשוב איש היה אבי
 בן אני נשים. 13 נשא הוא מאוד. עשיר היה

 עוד הנשים 13 עם הוליד אבי השמינית. האשה
 הדוד אני מכך כתוצאה אחיות. ושמונה אחים 16
וילדות. ילדים 300מ־ יותר של

 המיסיון של בבית־הספר שנים שלוש למדתי
 שני עם יחד משם, גורשתי ביפו. פרר(״האחים")

נוצריים. ערביים תלמידים
 אחרי אותי. קיבל בירושלים מוסלמי בית־ספר

 והציונים. הערבים בין המאבק פרץ שנתיים
 הצטרפנו. מפלסטין, המצרי הצבא נסוג כאשר

העולם. בכל פוזרה מישפחתי
לך? קרה מה •

 במחנה חודשים תישעה לבלות עלינו היה
 להיות נאלצתי אחר־כך ברצועת־עזה. אל־בורייג'

 בס־ עראמקו. הסעורית בחברת־הנפט פועל
 וגורשתי. עוניתי נאסרתי, עודיה

 אין, כי אם בעיקרם, נכונים אלה (פרטים
 אמיד. היה שאביו לטענה יסוד כנראה,

 אבו״נידאל תסביכי כי האמין סרטאווי
 פשוט פועל היה שבה התקופה מן נבעו

 שאפשר ביותר הנחות המעמד - בסעודיה
 עשירה, ארץ באותה הדעת על להעלותו

 שינאתו מכאן גופנית. לעבודה הבזה
ולבעלות״בריתה. לסעודיה

 החוויה את כך על להוסיף יכול פסיכולוג
אביו, של השמינית האשה בן היותו של

16

 האידגון מחברי ו5״ם
 ערירי נרצחו שלי

 ערפאת אנשי
קר!״ בדם

 זה כל שלו. וחוסר־ההשכלה נחות, מעמד
 הרואה השקפת־עולמו, את להסביר יכול

 ושרותים מזימות של זירה כולו בעולם
 בעולם להתנקם שאיפתו גם מכאן חשאיים.

 הכפייתית ושאיפתו הממוסד. הערבי
 גם ולוא - העולם על חותמו את להטביע

הטרור.) באמצעות
 לך יש האם נשוי? אתה האם •

ילדים?
ילדים. שלושה לי יש כן,
 כפי אחת, מאשה יותר לך יש האם •

לאביך? שהיו
בהחלט. מספיק זה אחת. רק ישמור, אלוהים

 לך משמש פוליטיקאי איזה •
כמופת?

 מעריץ אני המודרניים, הפוליטיקאים מבין
 צ׳ו של האירגוני והכושר המישמעת את מאוד

ממשלת־סין.) ראש שהיה (מי אן־לאי.
 אותך הרשימה מהפכה איזו •

 או הרוסית הצרפתית, — כיותר
חומייני? של האיסלאמית

 המהפכה של והאירגונית הטכנית ההכנה
 ביותר. אותי הרשימה הראשון, בשלב הסובייטית,

 הוא מוצלחת מהפכה לגבי המכריע הדבר
 המהפכה של הפוליטי התוכן הטוב. האירגון

 שיוויון, חרות, להפליא: יפה הוא הצרפתית
 מרשימים מדוכאים, כאנשים אותנו, אחווה.

אלה. עקרונות
האיסלאמית? והמהפכה •

צוחק.) (אבו־נידאל
 וכן קיצוני, חילוני הוא הסורי (המישטר

 בעלת״ גם היא סוריה אולם אבו־נידאל. גם
איראן.) של ברית
בעצם? האמיתי, שימך מה •

אל־בנא. ח׳ליל צברי

 מגוחכת. היא רציחתם לפני קורבנותיו את
לאנ היה כאילו הטענה מגוחכת יותר עוד
 עם כלשהו קשר וסרטאווי חמאמי כמו שים

המוסד.)
 זה האם אלה? ברציחות השגת מה •
למטרתך? אותך קירב

 בוגד מישהו כאשר השאלה. זאת לא בשבילי
 התשובה את מקבל הוא באומתו, בעמו, בארצו,

 מה לוחמי־ההתנגדות. כל עשו כך המתאימה.
 שלה? בבוגדים הצרפתית המחתרת עשתה
ובעיתונאים. בחפים־מפשע ירינו לא מעולם
 את לרצוח הורית נכוו. לא זה •

 בקם־ סיבאעי הידוע המצרי העיתונאי
ריסין.
 שרצח ארוכות אבו־נידאל הסביר (כאן

 שנועדה ממלכודת, כחלק סיבאעי יוסוף את
 זו תוכנית לרצח. עצמו סאדאת את לחשוף
כביכול.) נכשלה

 דברים כיום גם עושים אתם •
כאלה?

 העורך ג׳אראללה, אחמד כלפי למשל כן,
 אין אל־סיאסה. הכווייתי העיתון של הראשי

 והניתוחים דיברי־הפרשנות נגד דבר שום לנו
 מוסד אינו בכוויית שלו בית־ההוצאה אבל שלו.

 כמה ממנו תבענו בית־זונות. אלא עיתונאי,
החוצ ידו את למשוך ובעל־פה, בכתב פעמים,

הזה המושחת אך המוסד. לעבר המושטת פנית,

 המוכיחים עוררים, עליהם שאין מיסמכים לנו
 יד־ היה הוא הסי־איי־אי. סוכן היה שסרטאווי

 ער־ של יד־ימינו את גרענו ערפאת. של ימינו
פאת.

לא סרטאווי גסים. שקרים הם אלה (כל

 מאות החדיר .המוסך
 העובי לעולם □,סוב!

 החשאי השוות בעזות
הבויטיד

 ביותו הגוול .הפשע
 לציונים להניח יהיה

 ממולדתנו לצאת
בחיים!־ נששדם

הכ לפלסטין לבוא להזמנה להיענות החליט
בושה.
 במוות! תיענש בגידה לדעת: צריך ערבי כל

 היא שכוויית לזכור צריך בכוויית המישטר
ולא ערבי, נפט הוא שלה ושהנפט ערבית, ארץ

 פלד מתיתיהו איתני. ועד־שלום שום הקים
 יש לערפאת קצין-מישטרה. מעולם היה לא

 מאשר יותר לו קרובות ידיים־ימניות
 חסר״ שהיה מפני נרצח סרטאווי סרטאווי.

אותו.) לרצוח קל והיה מגן,
 וישראלי יהודי כל בעצם, האם, •
שלך? האוייב הוא

 בין מבדיל אני אבל אנייבי. הוא ציוני כל
 הוא יהודי שכל נכון זה אין ויהודים. ציונים
אוייבי.

 של אירגונו מתוכן. ריקות מליצות (אלה
 נתי-יתו- אירופה ברחבי תקף אבו-נידאל

 י להם היה שלא יהודיים, ובתי־כנסת מים
הציונית.) לתנועה או לישראל קשר שום

 בישראל גם שיש רואה אינך האם •
הערבים? עם לשלום השואפים כוחות,

 אלא אינה שלום־עכשיו הקרויה התנועה
 אורי לה. מאמינים לא אנחנו אחיזת-עיניים,

 שבא: כלעומת שיחזור ציוני. עולה הוא אבנרי
 כנות, כוונותיו אם האנובר. של לסביבה לגרמניה,

 הציונית. האידאולוגיה מן בבירור להסתייג עליו
אומר. שהוא למה נאמין אז

 לאבי־ סיפרו המראיינים כי לי (נראה
 של חברו״לכיתה 9 בגיל שהייתי נידאל

 בעיר אוגשטיין, רודולף שפיגל", ״דר עורך
המתון-יחטית. הסיגנון מכאן האנובר.

 ושוב שוב מופיעים בעיתונות •
 אלה, ידיעות לפי שלך. מעשי־הטרור

 סעיד הפלסטינים את לרצוח הורית
האדר. ונעים קלק עז־אל־דין חמאמי,
 בלונדון, אש״ף נציג חמאמי, סעיד (ידידי

 היה קלק עז-אל-דין איתי, מגעיו בשל נרצח
 מפני בטעות, נרצח והוא בפאריס, אש״ף נציג

 שהתקיימו למגעים חסות במתן שנחשד
 אל־סרטאווי. עיצאם ובין בינינו בפאריס

 למגעים קשר שום לו היה שלא היא האמת
 קיים בבריסל, אש״ף נציג חאדר, נעים אלה.

 קיום את השוללים ישראלים עם מגעים
מדינת״ישראל.)

 מאוד. צנועה צנועה, רשימה כאן מביאים אתם
 פלסטיני, או ערבי כל בגלוי: לכם אומר אני

 סופו המוסד, עם כלשהו קשר או מגע המקיים
 ביצענו חיסול. — אלה שלושה של כסופם יהיה

 כך על להכריז מבלי כאלה, פעולות מאה כמעט
 הסיבה: אותה תמיד היתה הסיבה בקולי־קולות.

המוסד. עם מגע
חף־מפשע? אדם הרגת לא מעולם •

נשמע לא אם נאשם. כל חקרנו שלא. בוודאי

ומובארב סאדאת
ארוכים...״ חיים להם נועדו .לא

 והוא בג׳אראללה, ירינו אמריקאי." או ציוני נפט
המסר. את שהבזן מקווה אני הפעם. ניצל

 אחיין היה חמאמי סעיד אגב, אותו. הרגנו לנו,
שלי.

חקר כאילו הטענה נכון. האחרון (הפרט

 כמו אנשים לרדוף לכם עוזר זה מה •
 ערביים מנהיגים יש הרי גיאראללה?
 הישראלים, עם מתמיד מגע המקיימים

מובארם. והנשיא חוסיין המלך כמו
 בטוחים, וחוסיין שמובארכ לכם אומר מי

 מגלה יום מדי כמעט דאגה? בלי לחיות ויכולים
 בחיי תוכניות־התנקשות המצרי החשאי השרות

 המלך את לחסל החליט שלנו האירגון מובארכ.
נכשלו. נסיונות־התנקשות כמה חוסיין.
 בני־אלמוות שהם שחשבו שחצנים, היו כבר

 אל־ עיצאם ערפאת, של וידידו סאדאת —
 לטעון יעז עוד מי היום? הם איפה סרטאווי.
 ולמלך מובארכ לחוסני ארוכים חיים שנועדו
חוסיין?
 חיסלת אבל סאדאת, את חיסלת לא •
 שלו, הפשע היה מה סרטאווי. את

לטענתך?
 ועד־ הקים הוא כשמש. ברור שלו המיקרה

 היה הזה הוועד מחברי אחד הציונים. עם שלום
יש פלד. הציונית, המישטרה של הגנרל־לשעבר

 אבו- אותי הגדיר שלו רישמיים בפירסומים
המוסד.) כסוכן נידאל
 עם פעולה משתך אתה האם •

אירופיים? אירגוני־מדותרת
 אקסיון הצרפתית המחתרת* עם בוודאי.

 שמאלי־ אירגון ישירה״, (.פעולה דירקט
ם עם טרוריסטי),  ע הקומוניסטיים התאי

 הרפובליקאי הצבא עם בבלגיה, הלוחמים
 עם אט״א, הבאסקית המחתרת עם האירי,
 מה לא? למה הלאה. וכן הגרמני, האדום הצבא

 בנו ולוחמים התאחדו האימפריאליסטים בכך? רע
״המ הסיסמה: תחת התאחדנו לכן מקום. בכל

התאחדו!״ דוכאים,

 מילחמה בין ההבדל בעיניך, היכן, •
וטרוריזם? צודקת

 עם של זכותו פירושה צודקת מילחמה
 הכובשים נגד המצויים האמצעים בכל להשתמש

 אנשים של חיסולם הוא טרוריזם ארצו. של
 אירגון או קבוצה על־ידי סיבה, בלי חפים־מפשע,

 ושא־ צברה במחנות־הפליטים למשל מדינה, או
)28 בעמוד (המשך תילא•

ה העולם 2513 הז




