
 ארוכות שנים אחרי היו״ר, אדוני •
 יש הכבושים, כשטחים יחסי שקט של
 כשי דרמאתית. התקוממות עכשיו שם

 יצחק ראש־הממשלה לשנינו שהודה
 לשני לנו שהעניק בראיון שמיר,

ההת מהיקף הושתע הוא שבועיים,
 אתה גם האם ומעוצמתה. קוממות

הושתעת?
הופתעתי. לא אני

 16 לפני עוד למעשה התחילה ההתקוממות
 מחנות־ על המצור של הקשת בתקופה חודשים,
 ובורג׳־ ושאתילה צברה בלבנון, שלנו הפליטים

אל־בראג׳נה.
 הכבושים) (בשטחים שלנו מההמונים דרשנו

 חמור במצב נתון שהיה בעמנו לתמוך להפגין,
 תושבי־המחנות ורעב. יומיות התקפות מול מאוד,
עכברושים. חתולים, כלבים, לאכול נאלצו
גל. אחרי גל הגלים, נמשכים היום ועד מאז
 עמנו המוני בין ההתנגשויות את לזכור יש

 ולווינגר, כהנא של הקנאיות הקבוצות ובין
 חמור. היה זה דהיישה. במחנה־הפליטים

 הישראלי הצבא מאוד. דרמאתיות התנגשויות
מחנה־הפליטים. כל את לתפוס נאלץ

כך... ואחר
כולו. ובבית בחדר האורות כבו זה (בתע

 של מעמד בעל הוא שערפאת מאחר הכללים,
 התחילו ההפגנות הערבית.) בלינה נשיא־מדינה

העירה. מנמל־התעופה שהגעתי לפני עוד
 מה כל של התוצאה היא ההתקוממות ובכן,

 החל — עמאן עד מביירות — במרחב שהתרחש
 וה־ ארצות־הברית של המטופשת במדיניות

 הקנאיות, (הישראליות) הקבוצות של טימטום
 שהחליט שרון, (אריאל) של בטיפשות וכלה

שלנו. הקדושים המקומות ליד ביתו את להקים
 הישראלי הקבינט דן 1987 בנובמבר 28ב״
 הצעות להציע ניסה פרס ברצועת־עזה. במצב
 שהניצים, מפני נכשל והוא רצועת־עזה, לגבי

סירבו. רבין, (יצחק) וביניהם
 ליד התקרית היתה בדצמבר 8ב־ קרה? מה אז

 נפצעו. ותישעה נהרגו שיבעה כאשר המחסום,
 את בעדינות לפתור תחת שלמחרת, וביום

 ליד התקרית בעיקבות שהתעוררה הבעייה
שיפא בית־החולים על הסתערו הם המחסום,

 ■ ■ ■ 'בעזי
הקנ הקבוצות כי הטוענים יש •
 במצב, שולטות האיסלאמיות איות
המאורעות. את יזמו שהן
 איס־ •קבוצות כמה יש בוודאי, כך. לא זה

יש שלנו. הלאומית מהמועצה חלק הן לאמיות.

^ ך 1ך1ח1\1| ו  הבזק. באמצעות בחשיפה, אבנרי אורי על-ידי צולמה זו תמונה ר
1\ הפסקת־החשמל שהחלה אחרי שהודלק הנר ניצב ערפאת לפני 1411 11111/

י נ א ,

בתוניס ערכאת ׳אסר עם הראיון
 לאזרח השום הכבושים, כשטחים ההתקוממות התחלת אחרי חודשיים
 מידה באיזה השלסטינית. ההנהגה בשי מה לדעת אי־שעם, מאשר יותר הישראלי,

 את לסיים ניתן תנאים באילו מטרותיה? מהן ההתקוממות? על מנצחת היא
יוזמת-שלום? או הסלמה צשוייה והאם ההתקוממות?

 מסיבת-עיתונאים בתוניס נערכה ״שטרן״ הגרמני שבועון־החדשות ביוזמת
 להשתתף אבנרי אורי את הזמץ הגרמני השבועון ערשאת. יאסר עם בינלאומית

זו. במסיבה
בינ במסיבת־עיתונאים ישראלים השתתשות המתיר החדש, לחוק בהתאם

להזמנה. אבנרי נענה אש״ף, נציגי עם לאומית
 היא בערב. 6 בשעה בשברואר, 5ה־ בליל־שבת, בתוניס, נערכה המסיבה

 של בישיבת-חירום ערשאת השתתף אחריה ומייד בדיוק, וחצי שעה נמשכה
הכבושים. בשטחים במאורעות לדיון אש״ף של הוועד-השועל

״שטרף׳. השבועון של האחרון בגליון שורסמו הדברים מן קטעים
 ואירושה. אש״ף בץ ליחסים הנוגעים דברים השמטת תוך המסיבה, נוסח להלן
 כל הציג מי בשירוש צויין לא שונים, עיתונאים על־ידי נשאלו שהשאלות מכיוון
בשירוש. הדבר נאמר אבנרי על-ידי השאלות נשאלו כאשר אולם שאלה,

מהשטחים. הדו״חות ערפאת לפני העיתונאים. של רישמי־הקול הנר: ליד השכונתית.

י חי! בשמי! רוצה
 את הדליקו שונורי־ראש גמורה. אפלה השתררה

 ערפאת נרות. הביאו שלהם. הקטנים פנסי־הכיס
 שולחך על לפניו אותו והעמיד דולק נר לקח

 שהיתה הסתבר אהיל־המערה. על ושני הכתיבה,
שכונתית.) הפסקח־חשמל זאת

 כאשר בירושלים, ההתנגשויות ואחרי־כן ...
 על להסתער ניסו היהודיות הקנאיות הקבוצות
 היו אחר־כך באל־קודס, הקדושים המקומות
 מול שהתייצבו שלנו, התלמידים של ההפגנות

נסגרו שלנו האוניברסיטות כל הישראלי. הצבא

 לכם נותן זה חודשים. חמישה עד חודשיים במשך
שהתרחש. מה על מושג
 של ביקורו נגד ההפגנות את גם לזכור יש

 מנהיגינו של והסירוב בארץ, שולץ (ג׳ורג׳ז
 והם איש, 82 הזמין הוא איתו. להיפגש ופעילינו

 משעה יותר במשך להם חיכה הוא לבוא. סירבו
תזכיר. לו המציאו רק הם באו. לא והם וחצי,

 הזאת השגיאה אחרי ועידת־עמאן, אחרי וגם
(פרו בעמאן. בוועידת־הפיסגה איתי בפרוטוקול

 לא חוס״ן המלך כללי־הטקס. של במובן טוקול
פ׳ על ראוי שהיה כפי ערפאת פני את קיבל

 שם שיש כשם הלאומית, במועצה נציגים להט
 אנחנו הקומוניסטית. המיפלגה של נציגים

 יש הקבוצות לכל דמוקרטיה. לנו יש דמוקרטים.
שלנו. הדמוקרטיה כללי לפי שם, להיות הזכות

 אורגן העניין שכל הישראלים אמרו בהתחלה
 נערך חודשים כמה לפני חומייני. חסידי על־ידי

 אלא פלסטינים, על־ידי לא המערבית. בגדה סקר
 זכו חומייני חסידי ואוסטרלים, אמריקנים על־ידי

.1.7ב־<*י רק
 שכל קרה זה איך חומייני, של עניין זה אם

 חגיגות את לבטל החליטו הנוצריות הכנסיות
 הן האחרון בשבוע וראש־השנה? חג־המולד

 מיוחדות קרנות הכנסיות בכל להקים החליטו
 בפקודת זה גם האם מחנות־הפליטים. למען

חומייני?
 מנסים הם זה. את המציאו הם(הישראלים) לא,
 שהם כך על־ידי העולם, אהדת את להשיג

לעניין. חומייני את מכניסים
 כל על המנצח מוח-על, יש האם •

 על- מנוהלת היא האם ההתקוממות?
 בתוניס? כאן המישקדה על-ידי או ידד,

 עצמם הצעירים אותה שמנהלים או
הכבושים? בשטחים

וההמונים. המנהיגות בין הבדל כל אין
זאת. להבין מאוד חשוב
 צברה זה מה יודע אתה דוגמה. לך אתן

 העת בתולדות ביותר הארוך המצור ושאתילה?
למצור (הכוונה שנים. משלוש יותר החדשה.

 סירבו והם המחנות.) על השיעים שהטילו
 העם של הנחושה ההחלטה זוהי כן. להיכנע.

זה. את להבין צריכים שלנו.
 אינכם במערב, שלכם במחשבים אתם, אולי
 נחישות את עמנו, של המוראל את להבין יכולים

עמנו. של ההחלטה

המת עם מגע לכם יש האם •
קוממים?

 לעוזרים בערבית (אומר מתמיד. במגע אנחנו
נייחת.) להביא שלו

המגע? את מקיים אתה איך •
 הנה, אבל בכלי־התיקשורת. זאת אגלה לא

 לפני שקיבלנו, האחרונים הדיווחים את אתן.לך
 הדיווחים הים לעוזריו: (בערבית בלבד. שעה

מגע. לי יש שעה־שעתיים בכל האחרונים?)
 משתמש אתה אמצעים באיזה •
המגע? את לקיים כדי

ביותר. המודרנית בטכנולוגיה הדרכים. בכל
 מחר? לעשות מה להם אומר אתה •
יומי? בסיס על הוראות מוציא אתה
 מתמיד במגע אנחנו אך בפרטים. לא לא,
איתם.
 הצליחה ההתקוממות עכשיו עד •

 בכלי־התיק• ההד מבחינת גם מאוד.
לאמ תודות גם זה העולמיים. שורת

 השתמשו (המתקוממים) שהם צעים
בהם.
 בשום להשתמש שלא חמורה הוראה נתנו כן,
נשק.
בקפדנות. נשמרה הזאת ההוראה •
 חששתי מודאג. הייתי בהתחלה עכשיו. עד כן.
 או אחיו כיצד הרואה הצעירים, הנערים אחד שמא

 נשק.״ ישלוף עיניו, לנגד נהרג אביו או אחותו
 ניירות.) של צרור מכניס העוזרים (אחר
היום שהתרחש מה על ריווח הנה רואה, אתה

העיתונ (מסיבת אחרי־הצהריים. 2 בשעה בשכם,
 שמות הנה בערב.) 6 בשעה התחילה אים

 בחברון, המפגינים עם חמור עימות היה הנפגעים.
 הסלמה ויש רואה, אתה בדורה, בשעיר, בערוב,

 למחנה כולה ■הפכה נבלום הסמוכים. במקומות
 איש, 136 הפצועים, במיספר עלייה ויש צבאי.

 בירושלים, הפגנות חיים. מכדורים מהם אחדים
 התנגשויות התנגשויות. יש אל־עמוד, ברחוב

 היו המיסגדים בכל התפילה אחרי בג׳באליה.
 ביותר והגדולה בחברון, בשכם, התנגשויות, היום

העתיקה בעיר התנגשות ויש באל־אקצה.
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