
יי•

 מחשבתית? מהבנה ביוסומת? תעלול םויטי? תוגיו
 סניורה תנא שר הסנסציונית הצהותו מאחוו■ מסתתו מה

ירושלים? לעיריית ערבית רשימה הקמת על (מימין)
 לא הוא דיבר. הוא מה יורע שהוא חושב

 הוא לדעתי. האספקטים. כל את בחן
 הצעה בעיתונות. שרצה מפני זאת עשה
 כזה, בעניין מזוהה, אדם כזה, איש מפי

הפלסטיני. העניין לטובת אינה
ירו בין סניורה הפריד ״בהודעתו

המע הגדה שאר לבין המיזרחית שלים
 אסור לעשות. שמסוכן דבר וזה רבית,

 יש ולירושלים ההפרדה, את לעשות
כולה.״ לגדה כמו להתייחס

 השתתף לא שמעולם אמר נוסייבה
ב אם וגם לעיריית־ירושלים, בבחירות
 שסניורה רשימה תהיה הבאות בחירות
 בבחירות ישתתף לא בראשה, יעמוד

מה חלק לא ״כשזה לקלפי. יילן־ ולא
 אלך לא אני שייך. לא אני אסטרטגיה,

ה על רק אלא מהתיאוריה, לחלקים
כולה.״ תיאוריה

 לבד המיזרחית ירושלים כשסופחה
 בכנסת שהתקבל בחוק דינת־ישראל,

ה התושבים קיבלו ,1967 ביוני 27ב־
 המיז־ ירושלים של המסופחים ערביים

מע בתוקף תושבים. של מעמד רחית
ול לבחור הזכות להם יש זה חוקי מד

 ומועצת־ה־ העיריה למוסדות היבחר
אז של ממעמד נחות זה מעמד עיריה.
ולהי לבחור יכולים אינם והם רחות,

למוסדות־השילטון. או לכנסת בחר
 מעמד לקבל ורוצה שמתעקש מי

 על לוותר חייב שווה־זכויות, אזרח של
 יזכה אז וגם שלו, הירדנית האזרחות
 זאת ימצא שר״הפנים אם רק באזרחות

לנכון.
 כיום חיים בירושלים״המיזרחית

 הם מהם אלף 70 תושבים, אלף 1$5
 רק בפועל, לעירייה. בחירה זכות בעלי

 השתתפו ערביים תושבים אלף 12
הם־ אנשים הם אלה לעיריה. בבחירות

מת רבים שחברים יודע אני לסטיני.
ש שברגע טוענים והם להצעה, נגדים

 ב־ מכיר בעצם אני לבחירות הולך אני
 צריך לא לדעתי אבל שילטון־הכיבוש.

 לעיריית הבחירות בין הבדל להיות
 לעיריות שהיו הבחירות לבין ירושלים

הווי אותו התנהל אז גם .1975ב־ בגדה
 צריך שלא המתנגדים אמרו אז גם כוח.

 שזה מכיוון בבחירות, חלק לקחת
הישר בשילטון־הכיבוש כהכרה ייראה
 ונבחרו בחירות, היו זאת בכל ואז אלי.

ראשי־עיריות.״
 הצעתך את הצעת מדוע •

עכשיו? דווקא
 בציון עסוקים הישראלים ״עכשיו

 שזה חשבתי ירושלים. לאיחוד שנה 20
 של הערביים אזרחיה על לדבר הזמן

 נו־ של התיאוריות עליי השפיעו העיר.
סייבה."

ת בל  אש״ר ממוסדות •קי
זו? להצעה אישור
 עם להיפגש עליי אוסר החוק ״לא.

אנשי־אש״ף."
לרא לרוץ מתכוון אתה •
העיריה? שות

 של מקומו על מתחרה לא אני ״לא.
 למוע־ רק ללכת רוצה אני קולק. טדי

 לעבר הזרקור את להפנות צת־העיריה,
 מתכוון אני המצב. את להאיר ירושלים,

 חיים עושים אנחנו השיטה. את לנצל
מנצ לא כשאנחנו לישראלים, נוחים

 לא אני לעיריה. להצביע הזכות את לים
 נגד שהוא דבר שום לעשות מתכוון
החוק.״
לעיריה? בעבר הצבעת •

 בפעם הצבעתי. לא מעולם היום ״עד
אצביע.״ הבאה

ה ר י מ

 הרשימה חברי יהיו מי •
בבחירות? שלך

 הכוחות כל של קואליציה ״נעשה
 חדשה. מיפלגה תהיה לא זו בירושלים.

 שילכו אנשים לאסוף תהיה המטרה
 את לעזוב לנו אסור העניין. עם ביחד

 אחד, לחוג אקסלוסיבי כקלוב העיריה
וער יהודים גרים הזו בעיר לישראלים.

 לעניינינו, לדאוג צריכים ואנחנו בים,
העיריה.״ בתוך זאת לעשות וטוב
שבב מאמין באמת אתה •

 בירושלים תהיה הבאות חירות
 תעמוד שאתה ערבית, רשימה

בראשה?
יימ לאנשים אז עד ואולי כן, ״אולי

 יישארהרעיון.״ אס
עשו רק #

 אל- של הבעלים עג׳לוני, ול מ(
הו בארצות־הברית, היושב פגיר,

 מתנגד הוא כי טלפונית לסניורה דיע
 לפרסם ממנו ביקש הוא שלו. לרעיון

ל רוצה ״אני הצהרתו: את באל־פגיר
 חנא של לראייה שותף לא שאני הצהיר
 עיריית־יכוש־ על בהתמודדות סניורה

 הזכות לסניורה יש פרטי כאדם לים.
מס לא אני האישית. דעתו את להביע

דעתו.״ עם כים
 אבי סניורה, לדיברי שהוא, נוסייבה

 ועושה רבריו את להסביר מוכן הרעיון,
רבה. בציוריות זאת

 אפשריים. פיתרונות שני יש לדעתו
 שבה רו־לאומית, מדינה של הוא האחד

 וערבים יהודים — האזרחים לכל יש
 לבחור הזכות כגון שוות, זכויות —

 על שיחול השבות חוק ולהיבחר,
 מדינות, שתי הוא השני הפיתרון כולם.

 דימיוני. בקו מחולקת כשירושלים
 שילטונות ושני עיריות שתי יהיו בעיר

 ספציפיים עניינים יהיו אבל נפרדים,
ה שתי בין שיתוף־פעולה יהיה שבהם

עיריות.
 אל־ היומון עורך זוחייקה, סלאח

 ב־ שהגיב הראשון היה (״העם״), שעב
 סניורה. של הודעתו על מאמר־מערכת

זוחייקה כתב ״ירושלים״, הכותרת תחת

משכו את עקיף או ישיר באופן קבלים
 ובני־מישפחותיהם. העיריה מן רותיהם
 בטדי בוחרים הם אוטומאטי באופן
 חלק מעולם לקחו לא השאר כל קולק.

בבחירות.
 לחיות

רילן בחלל
 של מאמריו את שקרא גיורה, ך*
 לאתגר להיענות החליט נוסייבה, ^

 מתייצב שהוא והכריז פרטיזני באופן
למועצת־העיריה. לבחירות

 כל אין זה ״ברגע השבוע: אמר הוא
הקרו השנים לשלוש־ארבע פיתרון

 שמיר שבו במצב תקועים אנחנו בות.
 מצליח אינו ופרס בשלום, רוצה אינו

 הוועידה רעיון את בכנסת להעביר
מומנ מפסידים אנחנו הבינלאומית.

ש שלוש להפסיד רוצה לא ואני טום,
דבר. לעשות בלי נים

 ולמקד המצב את לנצל ״החלטתי
 בירושלים בירושלים. תשומת־הלב את

 כשלחלק אוכלוסיות, שתי היום חיות
 אחד וחלק זכויות, בעל מעמד אחד

 20 עוד לחכות מוכן לא אני ריק. בחלל
לפיתתן.״ שנה

 להשיג, מתכוון אתה מה •
 מועצת־העיר־ חבר כשתהיה

יה?
 כמו לשון־המאזניים, להיות ״אוכל
שמ מיסיט, פחות אדרוש אני הדתיים.

לירו וסיפוח לערבים, יותר טובים תים
מסביב." שכונות כמה של שלים
בך? יתמוך לדעתך, מי, •

ע שיש כפפה, זרקתי אני זמן. ״יש
§ הפ־ ובצד הישראלי בצד ויכוחים ליה

בוושינגטון) סניורה(בבית-הנבחרים הנא
בעיריהז לשבת

נוסייבה סרי
חלק: סתם לקחת .אי־אפשר

נש לא המיזרחית ירושלים שתושבי
״ירו העיר. באיחוד רוצים הם אם אלו

 מהגדה בלתי־נפרד חלק היא שלים
הכי תחת נמצאת היא וגם המערבית,

והת הצבאי השילטון .1967 מאז בוש
 בתוקף עדיין הם לשעת־חרוס קנות

 הכבושים בשטחים כמו בירושלים,
ה לבחירות. ללכת אי־אפשר האחרים.

 דיבור הוא בירושלים בחירות על דיבור
לעו לתת צריכים אנחנו האס לא־חכם.

 אינו שהאיחוד ולצעוק להמשיך לם
 המאבק את נוטשים אנו בעוד חוקי,

 אפשר האם לבחירות? ומצטרפים
 הנמצאת בירושלים בחירות לעשות

 כל על ששולט צבאי, שילטון תחת
 לנו מותר האם הכבושה? האדמה
המער לגדה ירושלים בין להפריד

בית?"
 ״אלה זוחייקה: כותב המאמר בסוף
 תשובות מבקשים לא שאנחנו שאלות
ש שאלות אלה מבעלי־ההצעה. עליהן

 התשובות את יודע הפלסטיני העם כל
עליהן!״
כי זוחייקה אמר המאמר על נוסף

סעוו. □רם

הערביים. התושבים נגד יה
 שהצעתו חושבים בירושלים רבים

 במשך תימוג סניורה של המהפכנית
 לעיריה, הבחירות עד שנותר הרב הזמן

 היא בינתיים עשן. רק ממנה ויישאר
ה בצד בעיקר סערת־רוחות מעוררת
ישראלי.
 הספיק כבר שבועות כמה לפני
הצי זעם את עצמו על לעורר סניורה

 אל להזמנה נענה כאשר זה היה בור.
 שחבריו למרות עימו, ונפגש אבן אבא

ח בפגישה זו. פגישה להחרים החליטו
 שבו אבן, שהציע נוסח על סניורה תם
 הפלסטיני העם של זכותו הופיעה לא

 שהיא משלו, ולמדינה עצמית להגדרה
ה של העצום לרוב תנאי־בל־יעבור

פלסטינים.
 הובעה בירושלים הלאומיים בחוגים

 לדרך־ נגרר סניורה כי הריעה אז כבר
 שמו את הכניס שאש״ף מאז חתחתים,
 אש״ף" חברי ש״אינם האישים לרשימת

 במישלחת להשתתף להם שמותר אך
האמרי עם לשיחות ירדנית־פלסטינית

האישים אחד אז היה סניורה קאים.

ת כולם ב די
ם  ו אש״ ווק התווכחו. מו

ת ויאסר א פ לגמד׳ שתקו עו
 לדעתו, מאמינים, אינם הפלסטינים

 להיות רוצה לבד, נשאר ״הוא בסניורה.
 לו אין לדעתי. טועה, והוא בכותרות,

 לבד.״ עצמו את ימצא והוא תמיכה,
הד בירושלים אחרים אנשים גם
 ה־ ירושלים את להפריד שאסור גישו

 ורצועת־ המערבית הגדה מן מיזרחית
הפ המאבק את לצמצם שאסור עזה.

 בלבד. זכויות־אזרח על למאבק לסטיני
 לאומיות, זכויות של מאבק לנו ״יש
 אזרח!״ זכויות של מאבק ולא

 של ישיבתו רבים, אנשים לדעת
במו אחר, פלסטיני כל של או סניורה,

ל לתת עלולה עיריית־ירושלים עצת
ל לחזור הזרות לשגרירויות גיטימציה

העיר־ של ולעוולות הישראלית, בירה

 מטעם משולש: באישור שזכו המעטים
פרס. ושימעון ירדן אש״ף,

 סניורה לפני נפתחו מכך כתוצאה
והעיתו האמריקאית הממשלה שערי

 הצהרות השמיע הוא הבינלאומית. נות
 המרכזי. מהזרם אותו שהרחיקו שונות,

 בודדה אבן עם המשותפת הצהרתו
החד יוזמתו כי ויתכן יותר, עוד אותו
 למה בדומה זה, בידוד תשלים שה

 אליאס בית־לחם, עיריית לראש שקרה
פרייג׳.
 העובדה מעניינת זה רקע על

 תגובה שום באה לא ביותר: הבולטת
ערפאת. ויאסר אש״ף הנהגת מפי

 סימפטי ענת
ש אננולר ורונית
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