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 אורי לכם, מוקדש זה מיכתב
 סרגוסטי, וענת ישי שרית אבנרי,

 השלום למען הפועלים אלה ולכל
ה העם ובין הישראלי העם בין

 הערכתי את להביע רציתי פלסטיני.
 ערפאת. עם לפגישתכם המלאה
 ממש ספונטנית, היתה זו תגובתי

או ברדיו, כך על שמעתי בו ברגע
כא זה מיכתב לשלוח החלטתי לם
 המופעל הכבד הלחץ על קראתי שר

 ש־ צרי־אופק, אנשים מצד נגדכם
הצלחתכם. על בהם בוערת קינאתם

ו אמיץ מעשה הוא שעשיתם מה
 אל הראשונה. הדרגה מן נבון

להש לאנשים תניחו ואל תירתעו,
 מאמינה אני מצב־רוחכם. על פיע

 וזה עצמכם, עם שלמים אתם כי
 הכוח את לכם יתן אשר הדבר

 הצודק. במאבקכם הלאה להמשיך
 יהיו בעולם מאנשים וכל יתן מי

כמוכם. ושוחרי־שלום אמיצים
 כמה לפני עד כי לומר חייבת אני

 אני וגם תמימה, הייתי שבועות
 נגד בכוח לפעול בצורך האמנתי

 היתה המילחמה הפלסטיני. העם
 מדי השקפותיי. כל את ששינתה זו

 נוכחתי כאשר יותר הזדעזעתי יום
 למי- שרון אריק מעולל מה לדעת
 ולבחד בישראל הדימוקראטי שטר
 הדברים וכיצד המדינה של ריר,

 בל- באופן אולי — משפיעים הללו
בעולם. דעת־הקהל על — תי־הפיך
 השקרים, ממסך זעתי5ד,זדז ביחוד
ה ואת העם את ביודעין המטעים
 מדוע מבינה לא עדיין אני• ממשלה.

מת ולא שותקים האנשים מרבית
 של בסופו הרי זה. נגד מרדים

 ובמדינה עצמם, בהם פגיעה זו דבר
הארוך. לטווח כולה

חיפה טמיר, איריס

ה השאלות את לשאול שכחת
 עיתונאי. של שאלות סתם נוקבות.

ל בגין, מנחם את ראיינת אילו
 שיעורי- מכין בוודאי היית הבדיל,

לי חושש היית ולא היטב, בית
מוש שאלות לשאול המותן, מן רות

 בדברי הסתירות אחר לתור חזות,
המרואיין.

 שאלת, לא פשוט נערצך את
פע לבשר ושמחת והינהנת ישבת
 שלוכדעב- של הפגנה יש כי מיים
בשיחה? חסר היה מה שיו.
ה סיסמתו על חזר ערפאת •

 זו סיסמה חילונית.״ ״מדינה שחוקה
 במרחץ־ גיחוכה במלוא נחשפה
 לחשוף יכולת לא בלבנון. הדמים

 סי- מאחורי הרצחניות הכוונות את
זו? סמת־הבל

מיוח בעולם הפליטים מכל !•
 סטאטוס זהו פלסטין. פליטי הם דים

 מה לב שים בלי בירושה, העובר
ש לו מספר היית הכלכלי. המצב

 ערב. מארצות פליטים קלטנו אנו
 לא חדשים,״ ״עולים .להם קראנו

קט סיכה תקעת לא מדוע פליטים.
? הזה הראוותני הפליטים בבלון נה

(כך היו״ר מן לחלץ ניסית #

למ מסכים שהוא לערפאת) קראת
 הצלחת! לא ובעזה. בגדה דינה
ה את להעמיד ניסית לא מדוע
פעו כי לו, ולספר במקומו שקרן

״ל כתגובה לא החלו הטרור לות
 הימים. בששת הישראלי״ כיבוש

לפ פרצה, הימים ששת מילחמת
 פעולות אותן בשל בעקיפין, חות

טרור.
 שניכם נהנים הראיון לאורך #

מי מייצגין ושרון בגין כי להסכים,
״חו הם בגין־שרון-רפול בעם, עוט

הערכתך זו צבאית״. ״כת נטה״,

ב אולי הישראלית? לדמוקרטיה
מר על המקובל הוא ערפאת עצם
 ממנו גזלו ושרון (בגין העם בית
המיסכן)? השלטון, את

 ל- לומר חששת לא בעבר
 (באוזני חושב שאתה מה אש״ף

 באוקטובר 12 הזה העולם האוייב,
ב 23( האמנה, לעזאזל וכן )1977

 בקיא בוודאי אתה ).1980 ינואר
ה לאורך אך הפלסטינית, באמנה
 מן סעיפים ערפאת מכחיש ראיון

 לך כתובים. אינם כאילו האמנה,
שק ״אתה לערפאת לומר נעים לא

בלק פונה אתה ושרון לבגין רן.״
אחר. סיקון

ירושלים חקק, וכלפזר הרצד

מזי!דאו18 דיסרב נ*ת■
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פרופסור בראיון-עם ייחס,

חברתית סכיזופרניה

הזה״ (״העולם פשר אסא
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פילו של לדבריו להתייחס אם
 הס־ בבעית דן כשהוא המוסר, סוף
 קונקרטית בצורה המופשטת רוב
 מבצע. ולא מתפטר אני להגיד: יש
 כשר .לפרופסור להתייחס אם אך
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