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אבו־שויף בסאם את ויא״נה סרגוסט׳ ענת
ם א ס  רא־ אבו־שריף ב

י ת נ י י *  מייד הראשונה בפעם \
 מסיבת- בשולי לאתונה, בואי עם

 שנערכה הראשונה העיתונאים
בבירת־יוון. בשגרירות״אש״ף

 של הקרוב יועצו אבו־שריף,
 כדובר המשמש ערפאת, יאסר

 בתוניס, יו״ר־אש״ף של מישרדו
 על האירגון מטעם שמונה ומי

 באותו היה ספינת־השיבה, מיבצע
 וענה לחיין, הירבה נינוח, היום

 ובח־ בביטחון ברגיעה, לשאלות
 שאת מפני בעיקר רבה, ביבות

ישרא עיתונאית שאלה השאלות
לית.

 חבילת- על עצמו, על טיפר הוא
ושג מהישראלים, שקיבל הנפץ
לקטי הימנית, עינו לאיבוד רמה
 ולצלקות מאצבעות-ידיו כמה עת

 לפני עד כי טיפר הוא בפניו. גטות
 ג׳ורג׳ של אירגונו מבכירי היה שנה

 ופעל העממית, החזית חבש,
 בינו קרע חל אז בלבנון. בעיקר

ראש-האירגון. לבין
 מוכן היה לקרע הטיבה את
הוא לציטוט. שלא אן לנו, .לטפר

 את לראיין רצוני את כשהבעתי
 רבים לי אמרו בשנית, אבו״שריף

 וכי זמן לו שאין מועטים, סיכויי כי
 בשלבים להתראיין נוטה אינו הוא

 המיבצע. של קריטיים כל-כן
 רבים הפתיעה להתראיין הסכמתו

 העיתונאים את וגם מאנשי-אש״ף,
 לראיינו. הם אף שביקשו הזרים,
 בקפידה בורר שהוא לי הסבירו

ראיונות. לתת למי
שיתפנה. כדי רב זמן חיכיתי

 צנוע בחדר התגורר אבו־שריף
 אינטר־ מלון של הראשונה בקומה

 הקומה כל באתונה. קונטיננטל
 אנשי- על-ידי בקפידה נשמרה
 המעליות אל פלסטיניים. ביטחון

 או אורחי־המלון רק להגיע יכלו
 מאנשי- אישור שקיבלו אחרים

 ליוו אף ואלה אש״ף, של הביטחון
למחוז-חפצו. האורח את

 אבו־שריף של לחדרו בכניסה
 הוא איש-ביטחון. ניצב במלון
 ואת אותי לבדוק בעדינות ביקש

 עליו ניכר שברשותי. המצלמות
 באי- המלאכה את עושה שהוא
 בישראל החי לישראלי רבה. נוחות

דבר מהוות כאלה בדיקות אין

 עין עצם לא שאבו״שריף מעוזריו
 לפני עכשיו, רק וכי הקודם, בלילה

 של תנומה לחשוף הספיק שבאתי,
שעה. רבע

 הטלפון צילצל הראיון במהלן
 נקטעה מכך וכתוצאה הרף, ללא

קרובות. לעיתים שיחתנו
 הראיון, שהתחיל לפני עוד
 אני מה לדעת אבו־שריף ביקש

 והבהיר אותו, לשאול עומדת
 לענות מתכוון שאינו מוחלט באופן

 היה הוא לספינה. ביחס שאלות על
 שיעמוד ברור והיה חד־משמעי,

בדיבורו.
האנגלית. בשפה נערן הראיון

 פלסטיניים מגורשים כמה •
?1967 מאז יש

 מהם אחדים מגורשים. 1740 יש
מישפחותיהם. את גם איתם לקחו
 המי־ מתיד בחרתם איך •
 על שיהיו באנשים הזה ספר

הספינה?
 נבחרו הביתה החוזרים המגורשים

כוללים הם המגורשים. כל כמייצגי

הקטועות האצבעות
תרבותי...־ ,חומר־נפץ

 מזה רבה. בחביבות איתנו התנהג
 בתוניס, אבו־שריף יושב כשנה

שם. אש״ף של במישרדים
 שנית, אותו לראיין ביקשתי

 תצא לא שהספינה חשבו כשהכל
 סול־ הספינה גילוי לפני עוד לדרך,
הפי לפני יומיים בלימסול, פרינה

 ההודעה לפני ימים שלושה צוץ,
המיבצע. דחיית על הרישמית
 הראיון שבין הימים במהלך

 באתונה נערכו לשני הראשון
רו ואת רבות, מסיבות״עיתונאים

ש ככל בעצמו. אבו״שריף ניהל בן
 מתח ויותר יותר ניכר הימים, חלפו

 ישן הוא מקורביו, לדיברי פניו. על
 עסוק והיה לילה, בכל ופחות פחות
 כמעט־נואש בניסיון ככולו רובו

 ולקיים מחיר, בכל ספינה למצוא
המתוכנן. המיבצע את

 יותר אולי מודע, היה אבו־שריף
 עצמם, מבכירי־אש״ף מאחדים

 מדינות-המעדב, על ישראל ללחצי
 לאש״ף יאפשרו ולא ידם יתנו שלא

 רמז הוא ספינה. לקנות או לחכור
 מפעילה ישראל כי פעם מדי

 היה לא אן שונים, ואיומים לחצים
אותם. לפרט מוכן

 גם מסיבות״העיתונאים במהלך
 משפות בתירגום אבו־שריף עסק

בצרפ באנגלית, שולט הוא שונות.
בערבית. וכמובן תית

הרשימה?
 המגורשים, עם בקשר שהיתה ועדה,

 אחד אף הכריחו לא הבחירה. את ערכה
 יבואו שהשאר מקווים ואנחנו לבוא,

הבאות. בהפלגות
 135 שברשימת פה נאמר •

 ,ספינת־ על שיעלו המגורשים,
 חלק שלקח אחד אף אין השיבה,

אזר נגד מיבצעית בפעילות
פעי בגלל גורשו שכולם חים,
מדינית. לות

 נגד בפעולות מעורבים היו כולם
 על־ נתמכות האלה הפעולות הכיבוש.

 החוקים כל על־ידי האו״ם, החלטות ידי
 הזכות ועל־ידי זכויות־האדם לשמירת
עצמית. להגדרה
ו ז  לשאלה תשובה לא •

שלי.
 לכל נתן האו״ם ברורה. תשובה זוהי

 למאבק לצאת זכות כיבוש תחת אדם
 מי וכל אמצעי, בכל הכיבוש נגד

 נגד במאבק השתתף פה שנמצא
הכיבוש.

באתונה קאפוצ׳י והבישוף האנייה אכרם בין אבו־שריף(ממושקף)
שסו המדינה את נקים מיריחו, ״סש ,אם

הספינה? רעיון היה מי של •
קולקטיבי. רעיון היה זה
מי? של •

פלסטינים. של
לראשונה? עלה הוא מתי •

 ,607 האו״ם החלטת אחרי מייד
למגור וקראה הגירושים את שגינתה

למולדתם. הביתה לחזור שים
ל כ ב  היה מי של זאת, •ו

 ספינת- של הספציפי הרעיון
השיבה?

 רעיון לא זה קולקטיבי. רעיון היה זה
)31 בעמנד (המשך

יוצא־דופן.
 משתי אחת על ישב אבו־שריף

 מכשיר-הטלוויזיה בחדר. המיטות
 במיכנסיים לבוש היה הוא פעל.

 לבנה. טריקו ובחולצת שחורים
 הוא פניו. על ניכרה הרבה העייפות

 לשטוף וניגש סליחתי את ביקש
אחד לי סיפר בינתיים פניו. את

 ביניהם הבולטות, הדמויות מן כמה
סופ מהנדסים, דוקטורים, אנשי־דת,

 את מייצגים והם וכר, משוררים רים,
כולם.
הרשימה? את הכין מי •

 שהוא סאייח', אל־חמיס עבד השייח׳
 הפלסטינית, הלאומית המועצה נשיא

שלנו. הפרלמנט

 שברשימת־המגו־ דאגתם •
 ייצוג יהיה הספינה על רשים

באש׳׳ף? הקבוצות לכל
מבתיהם, שגורשו פלסטינים כולם

 היו כולם היחידי. הקריטריון היה וזה
 ולכן לאומיים, כולם הכיבוש, נגד

גורשו.
את מעשי באופן הכין מי • ־

״ בנקמה! רוצח




