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של המלא התמליל
המוקל□ הראיון

ת •אסר עם א עונ
 ליש־ עס התקשר אבנדי אורי

 טטיזרה ערכאת יאסר של כתו
 תדיר המתחלף הטיספר, כיירות.

 על־ידי לו ;מסר מטעמי־כיטחון,
ב סרטאווי עיצאם •טל סישרדו

 טלפונית כשיחה זאת גם פריס,
_______________מכיירות♦
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 של לישסתו לאיש יתודיע אמרי
 את לסקר סכקש הוא כי ערפאת,

ולהת המערכית בכיירות המצב
 ״ף. אש יו׳׳ד על־ידי לראיון קבל

׳מהי תשוכה למסור הכטיח האיש
 אל צילצל שעה תוך ואכן, רה,

 ככית־המלון אבנרי של חדרו
 והו* כיירות, כמיזדח ״אלכסנדר״,

 אבנרי נענתה. הכקשה כי דיע
 ככו־ 10.00 כשעה להגיע התכקש

 המוסיאון. ליד אש״ו! למחסום קר
 איש לו ימתין שם כי לו נאמר

ערפאת. של לישכתו
כשעה כיולי, 3ה- היטבת, כיום

בשמגזי ו1צ*0 אטזמ .
 ה־ כלוויית אכנרי, הגיע ,10.00

 ענת הצלמת ייטי, שרית כתכת
ה הטלוויזיה שד וצוות סרגוסטי
 התקכל ושם המחסום, אל גרמנית
 יאסר של לי־טכתו איש עלי־די

 מזכירו •טהיה מדי ועל־ידי ערפאת
 לו המוכר סרטאווי, עיצאם ־טל

הישרא שלושת שנים• כמה מזה
 ערפאת של כמכוניתו הובאו לים

 מתגוררת שכה פרטית, לדירה
ה מכני ״ף אש איש של מישפחה

 ישי), שרית של כתבה (ראה גליל
 למקום הגיע דקות כמה וכעכור

עצמו. ערפאת יאסר
 ־טיחה של דקות כמה אחרי

 להפעיל לו מותר אם אכנרי שאל
 הסכים וערפאת הרשם־קול, את
מת הבא התמליל כרצון• לכך
 התנהלה השיחה זו. כנקודה חיל

ה של האחרון הקטע כאנגלית.
הטל צוות על־ידי צולם שיחה
 למקום שהובא הגרמנית, וויזיה
 נוכחו היטיחה כמהלך זמן. כאותו

 ישי אכנרי, ערפאת, מלכד כמקום,
דר מחמוד המשורר וסרגוסטי,

 לענייני ערפאת •טל עוזרו וויש;
 מחמוד הדובר שקור, עמאד ישראל

 לשעכר, סרטאווי של ועוזרו לכדי
 גם הגיע מכן לאחר חורי. ע׳אזי

אל שפיק ככיירות, איט׳יף שגריר
חוט.

שמו הראיון כל על הזכויות
להש ואין הזה״, ל,,העולם רות

 כלי ממנו כחלק או ככולו תמש
רשותו.
 על־ידך להתקבל שמח אני : אכנרי

 ומצטער רבות, כה שנים אחרי לראיון
שהן. כפי הן שהנסיבות

 אותך לפגוש שמח אני גם 5 ערפאת
.1967 מאז מאמריך את קורא אני אישית.

העו (של הערבית במהדורה :אבנרי
י אז) שפורסמה הזה. לם

הערבית. במהדורה כן, :ערפאת
ב עבד שקור) (עמאד הוא ז אכנרי

הזאת. המהדורה מערכת
? באמת (צוחק) ז ערפאת
 (שקור משעשע. באמת זה ז אכנרי

 ומאז מכן. לאחר קצר זמן הארץ את עזב
 הוא כי ידע ולא אבנרי אותו ראה לא

את ערפאת). של עוזריו צוות עם נמנה

 מפני שנים, חמש־שש מזה מכיר אני ע׳אזי
סרטאווי. עיצאם של עוזרו שהיה

שנים. שבע :חורי
 עם להיפגש נהגתי בהתחלה :אבנרי

חמאמי. סעיד
 הידידים, כל את ברך אנא, ז ערפאת

והאחרים. פלד מתי
מהמילחמה מזועזעים כולם :אבניי

הזאת.
 מעשיהם, אחרי עוקב אני :ערפאת

 שהם מה על מאוד, להם תודה אסיר ואני
עושים.

עמנו, למען זאת עושים הם :אבנרי
 למען זאת עושים שהם מכפי פחות לא

עמכם•
 הישראלי הצבאי השילטון ערפאת:

 (לעמכם). מעוללים הם מה תופס אינו
 יכולים לא אתם מאוד. טיפשים הם לדעתי,
הזרוע. בכוח אחר עם על לשלוט
 איפה העולם. מכל דוגמות לך אתן

 אטילה איפה שלוי הכוח כל עם היטלר,
 עם אירופה), את שהחריב ההונים, (מלך

 לשלוט יכולים אתם אולי שלו, הכוח כל
 קצר זמן במשך מה, זמן במשך בכוח

י מה ואז מאוד.

רי  אנשים שכמה היא הצרה ז אבנ
 שלעם מפני הכוח, מן השתכרו אצלנו
 כל־כך תקופה במשך כוח היה לא היהודי
 אותם, שיכר זד, כוח, שקיבלו אחרי ארוכה.

בכוח. בעיות לפתור שניתן חושבים והם
הכוח, של היהירות זוהי : ת רפא ע

ערך. כל לה שאין יהירות
1■ 1■ ■!

רי  של הפגנה מתקיימת היום ז אכנ
רב בה וישתתפו בתל־אביב, שלום־עכשיו

 לנאום לך ניתן היה אילו מפגינים. בות
 למפגינים אומר היית מה הזו, בהפגנה

׳ למילחמהז המתנגדים שוחרי־השלום
ת א פ ר  לנו יש בני־אדם. אנחנו גם :ע

לחיות. הזכות
רי וחזק מאוד קצר מסר זהו :אבנ

לעשותן עליהם לדעתך, מה, מאוד.
ת א פ ר הח שתבוצענה לכך לדאוג :ע

 את דורשים איננו אנחנו האו״ם. לטות
הירח.

: רי בנ ה הבעיה האמיתית, הבעיה א
ב השלום שוחרי לפני העומדת אמיתית
היש דעת־הקהל את לשכנע היא ישראל,
פלסטינית מדינה תקום אכן שאם ראלית
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