
 והחזות מתנגדת ,,אני
״־יועם!״ איקוית עקור■

 משה השר הפי״׳.ויקאים. רוחות סערו האחרון בשבוע
 לכפריהם ובירעם •ת אי עקורי את להחזיר הציע ארנס

 היונים מצד ייקא כל־כ נוקבת לביקורת ציפה ולא
שבמערך.

 לבצעו, שלא והקוראים הרעיון, את המבקרים בין
 מיוני נמיר, אורה חברת״הכנסת הפלא למרבה נמצאת
לשלום". הבינלאומי ב״מרכז המרכזית והדמות המערך

להתנגדותה. הסיבות את איתה לברר ביקשתי
 ערבים נעקרו שמשם היחידים המקומות אינם ובירעם איקרית

 ששם עירוניים, וישובים כפרים של ארוכה רשימה יש מבתיהם.
לערבים. אי־צדק נעשה
 לאותו בהתאם אז ובירעם, איקרית עקורי את היום נחזיר אם

 ואז בארץ. המקומות מכל העקורים את להחזיר ניאלץ הקו
 רחבי בכל הערביים המנושלים שאר עם יקרה מה השאלה נשאלת
הארץ.
מתכוונת? את למה •

 עקורי החזרת על עקרונית מחליטים אם העקרוני. לעניין
 והעקו־ המנושלים כל את להחזיר חייבים נהיה ובירעם, איקרית

 ברור לנו להיות צריך ובירעם, איקרית עקורי את נחזיר אם רים.
 אנחנו וזאת הערבים, שאר עם לעשות יהיה צריך הצדק אותו שאת

 כל את בסימן־שאלה להעמיד נצטרך אז שכן לעשות. יכולים לא
שלנו. מילחמת־העצמאות

הפתרון? מה כך, אם •
 לתת אחר, מקום־ישוב ובירעם איקרית לעקורי למצוא צריך

 הדעת על ומתקבלת גמישה סבירה, ואפשרות קרקע להם
 עבור נלחמת הייתי ובבירעם באיקרית רק היה אילו למגורים.

אלה. עקורים רק אינה הבעיה אבל לבתיהם, חזרה של הזה האקט
 שנחשבת וכמי במחנה־השלום, כחברה את, •

התוכנית? נגד יוצאת במערך, כיונה
 יונים, של תורה יש שאם מאמינה לא אני דוגמתית. לא אני כן.
 על לוותר המוכנה אני, כזו. לא אני לנהוג. צריכים כולם פיה שעל

חושבת לשלום, להגיע כדי המערבית בגדה גדולים חלקים

יונים
 לישראל מסוכנת החלטה היא ארנס השר של האחרונה שההחלטה

הירוק. הקו שבתוך
הת על כמיפלגה, היונים חברייך, הגיבו איך •

זו? נגדותך
 גם הם אבל, שאמרתי. במה שצדקתי לי אמרו היונים מן חלק

זאת. לומר צריכה הייתי שלא לי אמרו
 שההתקפות התרגלתי וכבר עצמי, עם שלמה להיות רוצה אני

 מתרגשת לא אני השמאל. מחוגי באו עליי ביותר שלוחות־הרסן
 ולכן, שלי, הקטנה היהודית הפינה את רוצה אני אלה. מהתקפות

 יכולים לא אנחנו במילחמת־העצמאות, שנעשה אי״הצדק כל עם
זו. מילחמה ועקורי מנושלי כל את ולהחזיר היום לבוא
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מנהיג להיות צריו ״אני

הלי המיפלגה של 11ה״ הוועידה נערכה שעבר בשבוע
בכ כיום הסגולי שמישקלה המיפלגה - העצמאית ברלית

 בקולות שנבחר אחד, ארצי יצחק נמרץ: בדיוק הוא נסת
 יותר. מרשימים ויוקרתה מישקלה היו בעבר המערך.

לד לי יעצו במיפלגה, עדיין המאמינים שרופים, ל״עניקים
דיברתי. ניד. צבי עורך־הדין עם בר

אותך? אגדיר איך •
 עם אבל״התמודדתי הל״ע, מנהיג להיות צריך שאני חושב אני
קולות. 14 של חודם על והפסדתי ,1984ב־ ארצי יצחק
הל׳׳ע? של דור־העתיד אתה •

מקווה אני
לל״ע? עתיד יש •
והולך. המתחזק דור־המשר, יש
 ״סוס של דימוי למיפלגתך נוצר בציבור אבל •
מת״.
 שלא קבוצה על־ידי נשלטה של״ע מפני נוצר זה יודע. אני

צעי זה מה חדש. דם ולהזרים לתוכה לחדור לצעירים איפשרה
 — ניסו ניסו. אלוני ושולמית רובינשטיין אמנון אפילו רים?

הסיבות. מאותן ונכשלו
שמות? האלה לסיבות יש •

 עוד מסויימת. במידה ארצי, גם כן, שערי. יהודה קול, משה
השתגעתי? פירסום? להם לתת צריך אני למה שמות?

מיפלגות
 ב- למהפך תביא שלכם שהוועידה מקווה אתה •

מיפלגה?
ובגישה. בהנהגה מהותי שינוי שיחול מקווה אני
 ה־ את להנהיג המתאים לאיש אותך עושה מה •

לדעתך? מיפלגה,
בת גם לל״ע נאמנות גיליתי קשה. שאלה זאת הוגן: לא זה

הקשות... קופותיה
להניח. יש אחרים, •.גם

 אינה אס זכות־קיום, אין קטנה שלמיפלגה חושב אני מזה, חוץ
 לעזור מסוגל שאני חושב אני וכריזמאטית. עיקבית רדיקאלית,

ברק) (דפנה כזאת. להיות למיפלגה

 בגועין שמעוניין ״מ■
,,שיודיע! ■הווי־עוב■,

 הועלה כי התפרסם תנועת״הצופים, ביטאון נכון, בהיה
משו לשנת״שרות שייצא יהודי״ערבי, גרעין להקים רעיון
 של אחד נסיון עוד ויעשה משותפים בחיים יתנסה תפת,
ביחד. חיים

 ״רעים" שבט חגיך ),17( ברקאי בן הוא הרעיון יוזם
מקריית-קריניצי.

בן. את שאלתי הרעיון, נולד איך
 הזמן שכל חושבים במישפחה אצלנו שלי. מהבית בא הרעיון

ביחר. דברים לעשות לנסות צריכים
עשית? מה המשותף הגרעין רעיון וכשעלה •

 כמוני. שחושבים אנשיף עוד יש אם לבדוק רציתי כל קודם
 כמה לבדוק ומקשתי ראשי־גדודים, בכינוס הרעיון את הצגתי
 שהשתתפו איש 350 מתוך כזה. לרעיון להצטרף מוכנים אנשים
בענקין. חלק לקחת שישמחו אמרו 80 בכינוס,

הע של דעתם מה בדקת איך היהודים. אצל זה •
רבים?

 מפני בעיה, לי תהיה ששם חשבתי דווקא לכפר־קרע. נסעתי
 י״ב, את גומרים שקם אחרי מייד האלה, במקומות שהחבר׳ה

המיזרחי. בגוש אחרת בארץ או ברומניה ללמוד נוסעים
 באמצע, להם תיתקע להם, מציע שאני הזאת, שהשנה חשבתי

 ממש התלהבו מהמשתתפים|בדיון כמחצית לשימחתי, יסרבו. והם
כמוני.
עכשיו? תקוע זה איפה אז נו, •

 היו במועצה. הרעיון את להעביר ניסיתי
 איזה שהיה הסתבר ואז בעד. הצביעו 250מ־

 הב המליאה מחודשת. הצבעה לערוך וצריך
נחכה. אז ועד אוקטובר, או טמבר
ל׳ מוכנים יהיו איפה כבר לבדוק התחלת האם •

 יותר מצביעים. 300
 ההצעה, בניסוח שינוי

בספ־ רק תתכנס :אה

נוער
תגו ואיפה תעבדו איפה לשנת־שרות? אתכם קבל
רו?

 ולמיגדל־העמק, לעוולה כבר פנינו לברר. שהתחלתי מובן כן,
תשובה קיבלנו אחד ממקום לבאר־שבע. וגם ולכרמיאל, לעכו

תשובה. קיבלנו לאעדיין המקומות ומשאר מצחיקה, שלילית
 יהודי־ גרעין ייקום אם תקועים. אתם פה גם אז •

 היפה הרעיון יתבזבז ללכת, לאן לכם יהיה ולא ערבי
שלך.
 המעונ־ ,מאנשים תבקשי לנו? תעזרי את אולי אז מאוד. נכון

 שיש בטוחים אנחנו אלינו לפנות כזה, גרעין של בעזרה יינים
ואנחנו שיודיעו רק ף — לעזרה שזקוקים בארץ מקומות הרבה
שמי) (דניאלהמקווה. אני נבוא,
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