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 עם איתו, דיברת אתה •
שפעה?

הזה? בענייו
כן- •

 הרבה איתו דיברתי אבל הפעם. לא
 האחרונות, השנים וחצי בשלוש. פעמים
 פיתרון למצוא פשרה, למצוא בנסיון

 שבעה כולל מועצת־העיריה, —
 ישבנו אותי. כולל ולישכת־המיסחר,

 בענייני לדון כדי אחת מפעם יותר יחד
העיריה.

 לשתך־ רצה לא והוא •
פעולה?

 העמדה כלל. פעולה שיתף לא הוא
 לעיריה, יחזור שהוא או היתה: שלו

 ועל שעשו מה על יתנצלו והישראלים
 אבל פשרה. שאין או — שאמרו מה

 להמשיך חייבים שהם אמרו אנשים
 לכל פיתרון למצוא וחייבים לחיות,

הבעיות.
 כפאם על חושב אתה אם •

 עזיז על או שנפצע, שפעה
 מרמאללה עורך־הדין שהארה,
 אתה ימים, כמה לפני שנרצח

 תהפוך אתה שגם פוחד לא
למטרה?

 נראה שזה כמו לשחאדה, ביחס לא.
 הוא פוליטית. התנקשות לא זו כרגע,

 האחרונות. בשנים בפוליטיקה עסק לא
 בזמן הצהרות ממנו שמעתי לא גם אני

 יכולים וככזה עורר־דין, הוא האחרון.
 הראשון הדבר רבים. אוייבים לו להיות

 שלו, הרצח על כששמעתי שחשבתי
פוליטי. לא אישי, משהו שזה

 אבו-נידאל של האירגון •
ברצח. התגאה
 מכריזים אירגונים פעמים הרבה

 שיש רואה לא שאני דברים על הכרזות
 בכל אליהם. קשר שהוא איזה להם

 קשור לא לשחאדה שקרה מה מיקרה,
 פועל , אני מיקרה, ובכל שלי. לעמדה

 פועל לא אני שלי, הציבור עם ביחד
פוחד. לא ואני הציבור, נגד

 אחד, לכל סכנה תמיד שיש כמובן
בתאונת־דרכים. ליהרג תמיד יכול אתה

 על מדברת לא אני •
 על מדברת אני תאונות־דרכים,

 שקרה מה למשל פוליטיקה.
 משום מטרה, היה הוא לשבעה:

 לא ציבור, איש היה שהוא
שפעה. בפאם שהיה משום
לי. לקרות יכול דבר כל
פוחד? לא אתה •

פוחד. לא אני
 בבוקר יורד כשאתה •

 בודק אתה שלך, למכונית
אותה?
 אחד כל המכונית. את בודק לא אני

 גם סיכון, יש ותמיד סיכון, לקחת חייב
היומיום. בחיי

 להיות חדלת אתה אבל •
פרטי. אדם
סיכונים. יותר לוקח אני אולי אז

 בכיוון פועל שאני זמן כל אבל
 שזה מרגיש אני הציבורי, האינטרס

בסדר.
 העניין שכל חושב אתה •
 של בכיוון התקדמות הוא הזה

משא־ומתן?
 התחילו הדברים חושב. לא אני

לעיריה. קשר בלי ויימשכו
 ה־ שענייני סבור אינך •

המ לפוליטיקה קשורים עיריה
דינית?

 לכל אבל לא. — רישמי באופן
 ועד הנמוך מהפקיד בעיריה, אחד

 כאזרח. דיבור זכות יש לראש־העיריה
 שהעיריה לומר נכון יהיה לא זה אבל
פוליטית. מחלקה היא

 שיש היחידי הדבר זה אבל •
כאן. ממשלה לכם אין כי כרגע,

 כאל עכשיו אליי באים אנשים
 הם שכזה ובתור לישכת־המיסחר, ראש

 למען פועל ואני דעתי. את מבקשים
פוליטיים. לא עיסקיים, אינטרסים

 ראש־עיריה וכשתהיה •
לענ היחידה הכתובת תהיה
רבים. יינים

 תמיד וזו דעתי, את אחווה אני
 לעולם אבל שלי, אישית דיעה תהיה

 לדעת־הקהל, בניגוד לפעול אנסה לא
הציבור. על דעתי את לכפות או

מדינה תהיה וכאשר אם •

 את רואה אתה פלבטינית,
בתו פוליטית כדמות עצמך

כה?
 לא זו פוליטיקה כך. חושב לא אני

 בגלוי: אומר אני שלי. הקריירה
 * כמו שלי. כוס־התה אינה הפוליטיקה
 להיות להוט ממש לא אני שאומרים.

 שאני משום בעיקר בפוליטיקה. מעורב
 בשטח מועיל יותר הרבה להיות יכול
 בשטח לציבור יותר לתרום ויכול. שלי,
הזה.

 להיות הפכמת ׳מדוע אז •
ראש־עיריה?

 ש הציבור, של המישאלה היתה זו כי
 אחד ואני העיריה, את נקה שאנחנו
 כדי משהו לעשות שיכול האנשים

 העיריה. ניהול את לידינו בחזרה לקבל
 ראש־העיריה, סגן בעבר הייתי אני

 שהיו ,1976 של בבחירות נבחרתי
 נבחרתי שאני כך האחרונות, הבחירות

 וכמונו אז נבחר שבעה שמר כמו אז,
 * ראש אני מזה, חוץ חברי־המועצה. שאר

.1972 מאז לישכת־המיסחר

שתע הראשון הדבר מה •
כראש־עיריה? שה

העיריה. לבניין להיכנס
ה ביום אז, תעשה ומה •

ראשון?
 העובדים את העיתונות, את אפגוש

לעבודה. בחזרה שישובו
חגיגה מתכננים אתם •

- גדולה?
^ חגיגה. רוצים לא אנחנו לא,

 הישראלי ראש־העיריה •
העיריה? בבניין יושב הממונה

 והפקידים הוא דרוזי, בחור זה כן.
בבניין. יושבים הישראלים

שם? להישאר עומד הוא •
לא.

 יישאר לא ישראלי שום •
העיריה? בבניין
לא.

 זה את העמדת אתה •
 רישמי פקיד ששום כתנאי,

 •* העי־ בבניין יישב לא ישראלי
העניינים? על לפקח כדי ריה

תנאי, היה לא זה טיבעי, מהלך זה
ברור. דבר זה

 הביכויים לך נראים איך •
 יהיו בגדה אחרות בערים שגם

ערביים? ראשי-עיריות
 מה כי טוב. סיכוי שיש נראה
 בערים להתקבל יכול פה שהתקבל

אחרות.
 שממתינים חושב אתה •

איתך? יהיה מה לראות
^ בחזרה שנקבל לראות רוצים הם כן.

 .• לחוק, בהתאם שנפעל העיריה, את
 6־ חופשית יד לנו יתנו ושהישראלים

 5 הערים תושבי העיריה. ענייני את לנהל
 6 .תפעל איך לראות רוצים בגדה האחרות
שכם. של הדוגמה

 יהיו שבקרוב חושב אתה •
 . לב■ תסכים שישראל בחירות,

בעיר? חירות
 רואה לא אני אבל מקווה, אני

 ן בחירות, לערוך להוטים שהישראלים
 חושב אני למה. רואה לא שאני למרות

 אחד. לכל טובות שבחירות
■ ■ ■

 ̂ עם שלך היחסים איך •
הישראלי? המימשל

 אנחנו גמור, ובסדר נורמליים
משוחחים.

. כל על להב מדווח אתה •
^ עושה? שאתה דבר

 ביחס להתייעץ צריך רק אני לא.
 בסמכות שקשורים לדברים לפיתרונות

 הפעילויות על מדווח לא אני שלהם.
שלי.
 שר עם נפגשת האב •

 רישמית אישיות האם ישראלי,
 על אותך בירכה ישראלית

המינוי?
 סנה. אפרים הד״ר היה היחיד לא.

 אמר: הוא המהלך, על לו כשהודעתי
״מכרוב."

 עומד שאתה שמח אתה •
 מצפה אתה ראש-עיריה, להיות

בכיליון־עיניים? לזה
 להיכנס בכיליון־עינייס מחכה אני
 שהאנשים כך לעבוד, ולהתחיל פנימה

המהלך. תוצאות את לראות יתחילו
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