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בווו: כבו אחד ובו זה?1 מ זה? מה
שר חדשה מהדווה לא הם

זהיוים הם עמיוב. משה
סער־סרצץסק• ג״דע!/
 שיציעו מדיני פיתרון בכל תמיד

ד / באינטר יפגע שלא הליכוד, ראשי 1/
 הוא אם גם — ישראל של הביטחוניים סים
 של האידיאולוגיה עם אחד בקנה יעלה לא

 לא השבוע אמר הזה המישפט את הליכוד."
 שייסד ),30(יעקב אורי הדובר: איש־מערך.

בליכוד. אופקים חוג את
בהתבטאויו נזהרים באופקים וחבריו אורי

 כחוג.מתון" הצגתם בכלי־התיקשורת. תיהם
 לא עוד שם הליכוד, בתוך נזק להם גרמה כבר

 עמירב. ומשה נאור אריה פרשות את שכחו
 ״הולכים הם כעת קללה. הוא *מתון״ בליכוד,

ביצים". על

אישיות מסיבות
 החדשה ההתארגנות מנהיג יעקב, ורי

בליכוד:
נפ 10 בת למישפחה קריית־שמונה, יליד

 ״מצוקה״. לכנות שנהוג מה של רקע שות,
 מקטיו־ קשה באופן אביו נפצע 10 בן כשהיה

 לפי מקריית־שמונה, עקרה והמישפחה שה,
הרופא. עצת

בירוש העברית האוניברסיטה בוגר הוא
לו וגיאוגרפיה. למדע־המדינה בחוגים לים,
בקומוניקציה. שני לתואר כיום מד

 הנהיג הסטודנטיאלית פעילותו בתקופת
 התא מקסטל, פרישה נווה, דן עם יחד אורי,
 כץ), וישראל הנגבי באוניברסיטה(צחי הימני
 ״פרשנו גלעד. בשם מתחרה ימני תא והקים
דמוקרטית." מיסגרת היתה לא שקסטל מפני

 של הפרלמנטרי לעוזרו היה מכן לאחר
 לימודי את שסיים ואחרי מצא, יהושע ח״כ

 מחלקת־העלייה־ו״ דובר היה הראשון התואר
 לראש־המחלקה, ועוזר בסוכנות, הקליטה

ודוב עוזרו היה האחרון: תפקידו אהרון. חיים
התפ זה מתפקיד אולמרט. אהוד השר של רו

אישיות״. ״מסיבות מכבר לא טר

ת אינתיפאדה תי ר ב ח
החדש החוג להקמת סיבות ך* סיבות שלוש ״יש 1 ן

 מר־ חדל בתנועה, הפנימי המצב ״בשל •
 והפך המרכזי יעודו את למלא כז־התנועה

 שרי־ בין הסכמה יש אם למאבקי־כוח. זירה
 בסובייט כמו במרכז ידיים מרימים התנועה,
הס אין אם לחותמת־גומי. הופך והוא העליון,

 כשמי ,התגוששות לזירת הופך הוא — כמה
 כמיס־ ישמש החוג סכנת־פיצוץ. מרחפת מעל
פתוחה. ובאווירה טובה ברוח לדיונים גרת

 דגלים: שני הליכוד הניף ומתמיד ״מאז •
 זכינו החברתי הדגל בזכות והחברתי. המדיני

 לשיל־ ועלינו שלנו, המצביעים רוב בתמיכת
 זה. בנושא נסיגה יש באחרונה לצערי, טון.

 אחד". נושא של ל״מיפלגה נעשה הליכוד
 בעיות שיש בשעה המדיני, בתחום רק עוסקים

 בעיי־ המצב האבטלה, כמו קשות חברתיות
ה שהיא לסמים, וההתמכרות רות־הפיתוח,
בישראל. 1 מס׳ החברתית אינתיפאדה

באי־ הסיכסוך פיתרון ״תהליך־השלום. •
 וזמן משאבים מרץ, יותר להפנות יאפשר זור

 זהו ולכן חשובים, פחות לא אחרים, לנושאים
 לפית־ בחתירה תומכים אנו ישראלי. אינטרס

מדיני." רון
מדיני? פיתרון איזה •

ממשלה יש מדיניים. פיתרונות נציע ״לא

יעקב אורי יוזב
וד1שש1זירודהתנ 1א עליון סובייט 1א הוא הליכוד .מרכז

וידידה עמירב מגורש
אימפוטנטית!־ קבוצה .זוהי

 לראשי־הליכוד גיבוי ניתן אבל בזה. שעוסקת
תהליך־השלום." של הזה הנושא בכל

הלי ראשי בין מחלוקת יש אבל •
הזה. בעניין בדיוק כוד

 ובאזה־ בחששותיהם ראש מקל הייתי ״לא
ארי כמו לאיש שרי־החישוקים. של רותיהם

 אחרת מדינה בכל מתייחסים היו שרון אל
 אליו מתייחסים כאן רק לאומי. גיבור כאל
 המריני־ביט־ לניתוח מסכים אני פושע. כאל
מסקנו עם מסכים אינני אבל שרון, של חוני
 שמיר של המסקנות עם יותר מסכים אני תיו.

וארנס.״
בנו החוג עמדת תהיה מה אז •
המדיני? שא

 הזה. בנושא להתגבש צריכים עוד ״אנחנו
 חילוקי־ אצלנו שיהיו להיות יכול בהחלט
פלורלי אצלנו יש תהליר־השלום. על ריעות

המדיני. בנושא זם
 ראשי־ שיציעו פיתרון בכל אתמוך ״אני
 הביטחוניים באינטרסים יפגע שלא הליכוד,

 אחד בקנה יעלה לא הוא אם גם ישראל, של
 מאז הרי הליכוד. של האידיאולוגיה עם

שתי שוויתרנו  למעשה — לירדן׳ גדות על,
האידיאולוגיה." על ויתרנו

 עקרונית עדיין תומך •הליכוד
ב הישראלית הריבונות בהחלת

שטחים.
 כמישאלת־ רואה אני הריבונות עניין ״את

 לבדו, בשילטון הליכוד היה שנים שבע לב.
 יש ושומרון. ביהודה הריבונות את החיל ולא

 ומול ושאיפות, מישאלות־לב אידיאולוגיה,
 הליכוד הנהגת לרעתי, מציאות. יש — זה

 פיתרון לקראת והולכת המציאות, את מבינה
ובזהירות.״ בשכל

ה הי ת  בפשרה לתמיד מוכן •
טריטוריאלית?

 לא־מצי־ פיתרון זה טריטוריאלית, ״פשרה
 לגבולות נסיגה אופציות: שתי יש כי אותי,

האפ הפשרה הנוכחי. במצב הישארות או ׳67
פונקציונלית." רק היא שרית

רעיונית חריגות
 לש־ שמצפה מי מאוד. זהיר יעקב ורי ס

 או אש״ף עם במשא־ומתן תמיכה על מוע
 מי אך יתאכזב. טריטוריאלית, בפשרה
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