
ופאשלה הישג המוסד:
 האיוגונים למוקד סוכנים המוסו מחויך נאשו

 גם הם האם פעילותם? גבול היכן — הנרסטינ״ם
הבריטים? שחושדים נפי פיגועים, ולביצוע לייזום שותפים

 ה״מוסר״. על כועסים בריטים ^
פר כמה נחשפו הזה, הכעס בגלל \ 1

 של שיטות־העבודה על מרתקים טים
 מר־ פוליטיות השלכות לכך יש המוסר.

חיקות־לכת.
 מכך נובע אינו הבריטים של כעסם
בריטניה. אדמת על פעל שהמוסד

עתה גורש — רגב אריה
רישמית.

שה מכך נבע הבריטי הבעם
 לשרותי־הביון הודיע •לא מוסד

 שנודעו הפרטים את הבריטיים
 פלסטיניים תאי־מחתרת על לו

 ראו בכד בבריטניה. שפעלו
 ומעי־ הפרת־הסבם הבריטים

לה־באמון.
 הלא־ הישראלית התגובה ואילו
למ אי־אפשר לגלגנית: היתה רישמית

מפ הבריטיים, לשרותים שום־דבר סור
 סובייטיים. בסוכנים מלאים שהם ני

 קים לפרשת רק לא דק רמז זה היה
 הבריטי במוסד הסובייטי הסוכן פילבי,

 במוסק־ מכבר לא שנפטר •)6(אם־איי־
 רייט, פיטר של לטענתו גם אלא ווה,
 הבריטי בשב״ב הבכירים־לשעבר אחד

 היה הזה הגוף ראש כאילו )5(אם־איי״
 רייט, של הספר סובייטי. סוכן הוא גם

 ההוכחות ואת הזה הגילוי את המכיל
בבריטניה. להפצה נאסר לכך

 מיזוידות
נשק מלאות

 שנערך במישפט באו גילויים ך*
 חסן איסמאעיל הפלסטיני לצעיר 1 1

ב ביילי״ ״אולר בבית־המישפט סוואן
 משורה נבעו הם ובעיקבותיו. לונדון,

פאשלות. של
בבריטנ הפעיל הישראלי המוסד •

 פעו־ למוקד שחדר הזה, האיש את יה
 בבריטניה. הפלסטיניות לות־המחתרת

 עבד־אל־רחמן לאחד מקורב היה סוואן
 אחת ,17 כוח כאיש המזוהה מוצטאפה,

 ידע הוא פת״ח. של הצבאיות הזרועות
 את להרוג מוצטאפה כוונת על מראש

 עלי הנודע הפלסטיני הקאריקטוריסט
 בביתו החזיק גם הוא בלונדון. אל־אדמי
 שהיו וחומר־נפץ, נשק מלאות מיזוודות
הפלסטיני. לאירגון שייכות

 לש־ זה מידע העביר לא המוסר •
מב רגב גורש כן ועל הבריטיים, רותים

 גם הפעיל המוסד, נציג רגב, ריטניה.
: סוואן. את

ד ו ע  מבריטניה, גורש כן לפני •
המו של אחר איש לא־רישמית, בצורה

 בבריטניה שהפעיל ברד, יעקב סד,
 מרמת- דרוזי סמארה, בשאר אחר, סוכן

 האירגונים למוקר חדר הוא שגם הגולן,
גו הדרוזי גם בבריטניה. הפלסטיניים

לישראל. חזרה רש

 ראשי- — 6־א״־0וא 5אםיא״־״
 השי אעטלערס: ,ארס• של התיבות

 כאשר הרתוק, העבר סן עבשם ת10
 בבריטרה ש״בים 1הי אלה שחתים
 סן סזסן הופרד! הם .הצבא• לסודיעין

 דר ן1 בסערבת־השילט הצבא,!שקוסם
ה סה  בפר שבה בישראל, הסקובל ח
 -לראש בסישרין והשב״ב הסוסר פיס

הססשלה.

 צריכים אינם אלה גילויים
 בעולם־ המצוי איש להפתיע
הבינלאו הריגול של הסתרים

 כבר נחשפו מהדברים חלק מי.
 היה אפשר אחר חלק לכן, קודם

בנקל. לנחש
נוד וענונו מרדכי פרשת בעיקבות

 העולמי שיתוף־הפעולה על פרטים עו
 שווענונו לפני עוד שרותי־הריגול. של
 לש־ נודע לאנגליה, מאוסטרליה נסע

סודות בידו יש כי האוסטרלי רות־הביון

עו הוא שאותם ישראל, של גרעיניים
 כפי בלונדון. לפירסום למסור מד

 הודיע האוסטרלית, הטלוויזיה שגילתה
הברי למוסד כך על האוסטרלי המוסד

 הישראלי. למוסד כך על מסר וזה טי,
 אדמת על התמים וענונו דרך ׳כאשר

 המוסדות שלושת היו כבר בריטניה,
בעיקבותיו.

 זמן די הישראלי למוסד שהיה מכאן
 באמצעות המלכודת את לארגן כדי

ה שרמזו כפי ״סיני־.". נערת־הפיתוי
ברי של שרותי־הביון ידעו אוסטרלים,

 את לפתות הכוונה על ואיטליה טניה
ליש שם ולחטפו לרומא, לעבור וענונו
 ספק בלי היה שווענונו מאחר ראל.
ומכי הבריטיים, השרותים עיקוב תחת

הש בין הדוק שיתוף־פעולה שיש וון
לה יש האיטלקי, והשרות הבריטי רות
החטיפה. על ידעו אלה כל כי ניח

 השב״ב איש שגילה כפי
 שיתוף־ קיים בסיפרו, הבריטי
 שרותי-הב- כל בין הדוק פעולה

במער המערבי. העולם של יון
 המוסד נהנה זו עולמית כת

מכובד. ממעמד הישראלי

 אל להגיע ^
הצמרת

ן ו ו כי  בין המזויין שהמאבק ל
 כה תפקיד ממלא ואש״ף *■/ישראל

 מאליו מובן ישראל, במערכות חשוב
היש המודיעיני המאמץ מן ניכר שחלק
זה. לתחום מוקדש ראלי

 טפח גילה בבריטניה סוואן מישפט
 זה: בתחום הנהוגות משיטות־העבודה

הפ לאירגונים והחדרתם סוכנים גיוס

 כזה סוכן כל של מטרתו לסטיניים.
ביו הגבוהה לדרגה להגיע כמובן, היא,
 ולחדור הפלסטיניים, באירגונים תר

סו שאף מובן קבלת־ההחלטות. למוקד
 כלל זהו רעהו. על יודע אינו אחד כן

בעולם. מוסד־ביון בכל הנקוט בסיסי
 ביותר המרתקת השאלה

 קירבה לאיזו עד כמובן: היא,
ישראל? סוכני הגיעו לצמרת

 סוכן כי התגלה כהן, אלי בפרשת
הסורית. הצמרת למוקד הגיע ישראלי

 - שאלה התעוררה הבריטי במישפט
 סובן כאשר מאליה: כמעט המתבקשת

פעי של למוקד לחדור מצליח ישראלי
תפקידו? מסתיים היכן פלסטינית, לות

 מידע משיג רק הוא האם
ש או למפעיליו, אותו ומעביר

 ואולי לפעולות, שותף גם הוא
מפעי ביוזמת אותן, יוזם אף

ליו?
מחתר באירגון להתקדם שרוצה מי

 מחבריו, קיצוני להיות חייב לוחם, תי
 כדי ולהצליח, לבצע פעילות, להציע
 שיטת־פעולה זוהי עצמו. את להוכיח

כלל־עולמית.
 מקורב היה למשל, בלונדון, הנאשם

 בביתו והחזיק מוצטאפה, לאותו מאוד
 ידע הוא התא. של מחסן־הנשק את

 הקאריק־ את לרצוח הכוונה על מראש
 הרצח. את מנעו לא מפעיליו טוריסט.

 המרגל את שורפים היו זאת, עשו אילו
 לפעילות- קטן צעד רק מכאן שלהם.

 עד כזאת. פעולה של וביצוע ייזום יתר,
 הקאריק־ נרצח מדוע ברור לא היום

שגילה מפני שנרצח !לטענה טוריסט.

מגו ערפאת יאסר של המאהבת שם את
בעליל. חכת

 בבריטניה ויצא נכנס זה מוצטאפה
ברי ששילטונות מבלי חופשי, באופן
המו נעזר? הוא במי כך. ידער׳על טניה

 מפי לפחות כך, על ידע הישראלי סד
 היה אולי תמהים: הבריטים שלו. הסוכן

בישראל? קשור עצמו מוצטאפה גם

 מתגות
ן השמיים מן

טי לגבי ישן ויכוח מזכיר דבר ^
 על־ שבוצעו פעולות כמה של בן \ (

קיצוניים. פלסטיניים אירגונים ידי
 אבו־ני־ של אירגונו עורך שנים מזה

 שהביאו באירופה, פעולות־טרור דאל
 בין בפז. תסולא שלא תועלת לישראל

 בתי־ נגד אנטי־שמיות פעולות השאר:
 בחצי־ ישראליים ובתי־יתומים כנסת

 השחירו אלה פעולות ארצות. תריסר
ועז כולו, בעולם הפלסטיני העניין את
הלאו התנועה את להציג לישראל רו

 כאירגון־טרור כולה הפלסטינית מית
בזוי.

 בניסיון־ה־ אבו־נידאל הגיע לשיא
ב הישראלי השגריר בחיי התנקשות

 את הנכון ברגע שסיפק ארגוב, לונדון,
 הישראלית לפלישה הדרושה האמתלה
ללבנון.

הק אבו־אל־עאבס, של אירגונו גם
 שהועילו פעולות ביצע בעיראק, שור

 האוניה חטיפת למשל: לישראל. מאוד
 על נוראה מכה שהנחיתה ח,1לא אכילה

 מן מתנה והיתה בעולם, אש״ף מערכות
לישראל. השמיים
 אנשים אש״ף בצמרת יש

 האלה המתנות כל אם התוהים
מהשמיים. באו אכן לישראל
 לוחם־השלום אל־סרטאווי, עיצאם
 ישראל ראשי שגם המנוח הפלסטיני

 כי פומבית טען כבוד, עתה לו חולקים
 על־ידי מופעל אבו־נידאל של אירגונו
 חדר המוסד טענתו: הישראלי. המוסד

 לצרכיו. אותו ומפעיל האירגון, לצמרת
 ארגוב בחיי ההתנקשות את הסביר כך

אחרות. ופעולות
 חותכות הוכחות היו לא לסרטאווי

 כמה לו היו אך לטענתו, וחד־משמעיות
 פירט שאותן נסיבתיות, ראיות וכמה

 באש״ף יש פרטיות. בשיחות לא־אחת
 על־ידי נרצח לא סרטאווי כי הסבורים

 פעילי־ עם מגעיו בשל רק אבו־נידאל
 ניסיונו בשל גם אלא ישראליים, שלום

והמו אבו־נידאל בין קשר שיש להוכיח
 אבו־ני־ טען (בפירסומיו הישראלי. סד

הישרא ובעלי־שיחו סרטאווי כי דאל
 הישראלי המוסד סוכני הם־הם ליים

האמריקאי.) והסי־איי־אי
 לאור ובטוח, ברור אחד דבר

פו המוסד בבריטניה: הגילויים
ו מתוחכם שיטתי, באופן על

 סוכניו את להחדיר כדי מוצלח
הפלסטיניים, לאירגונים

 של עולם
*י פאשלות '

שה שבעוד טוענים בריטים ^
 השרותים עם פעולה שיתף מוסד 1 !

 ופעל אותם הונה גם הוא הבריטיים,
גבם. מאחורי

 של חבילה נמצאה בגרמניה למשל:
 שהוכנו מזוייפים, בריטיים דרכונים
 הדרכונים הישראלי. המוסר על־ידי
 הש־ בעזרת (כנראה לבריטניה הגיעו
 משתפים הם שגם הגרמניים, רותים
 מחו הבריטים המערכת). בתור פעולה

 ממשלת־ את והזהירו נמרצות כר על
ישראל.
 יוצא־דופן המוסד אין בכך גם אולם

 שמותר בו מקובל זה. אפלולי בעולם
 רק להיתפס. פנים בשום אסור אך הכל,

בפאשלה. אשם שנתפס מי
שסיפ הבריטי המומחה רייט, פיטר

 כי גילה בבריטניה, להפצה נאסר רו
הש 5אם־איי־ הבריטי החשאי השרות

 מכשירי־האזנה שיטתי באופן תיל
 ידידותיות, מדינות של בשגרירויות

אותם. והונה ידידיו אחרי ריגל
 בירושלים השבוע חששו לא לכן

 זו כי ברור היה הבריטית. התגובה מפני
 את להרגיע כדי בלבד, פורמלית תהיה

 של האינטרס בבריטניה. דעת־הקהל
 שיתוף־הפעו־ בהמשך הממשלות שתי
 עד חזק, כה הוא ביניהן המודיעיני לה
 צד של כלשהי שפאשלה להניח אין כי

 היח־ לניתוק השני הצד את תביא אחד
ים.

 פאשלות של שבעולם גם מה
 הבריטים יכולים מודיעיניות

 ב״ספר-ה- נכבד מקום לתפוס
גינס״. של שיאים


