
שרת העקרונות ע
 לשלמותה לריבונותה, ישראל, למדינת ללא־ס״יג נאמנות ^

ולכטחוכה.
 המוסרי כוחו חישול למיקוח. ניתנת שאינה המדינה, לעצמאות יומיומית דאגה
 המדינה, גאוות שעליו ושלום, הגנה של כצבא לישראל, ההגנה צבא של והמעשי

הרפתקני. ושוביניזם רודני בבטחוניזם מלחמה תון
בישראל♦ הופש־הארם הבטהת . ^

 את שתסמיך הברית, ארצות של לחוקה בדומה נוקשה, חוקת־יסוד חקיקת
 חוקי ביטול האדם. ובכבוד האזרח בזכויות הפוגע חוק כל לבטל בית־המשפט

 בטחון־ בחוק סעיפי־הדיכוי הבריטיים, חוקי־החירום כגון למיניהם, התועבה
 התנגזוח] הדתית. הכפייה חוקי הצבאי, המימשל תקנות הרע, לשון חוק המדינה,

 חוק השבת, חוק המושבים, חוק כגון חדשים, חוקי־דיכוי לחקיקת ללא־פשרה
הכשרות. חוק הרופאים,

הדתית. הכפייה מעול שיחדור ^
 ללא־ מלחמה חדש. חוק־כפייה לכל התנגדות הכוזב. הסטאטוס־קוו ביטול

 מן הדת של מוחלטת הפרדה כדי עד הקיימים, הכפייה חוקי כל לביטול פשרה
 נישואין הנהגת וחופש־התפריט. חופש־הנופש חופש־התתבורה, החזרת המדינה.
 בעיריות. דתית חקיקת־מישנה איסור דורש. לכל אזרחיים וגירושין אזרחיים

ולחסרי־דת. היהודית, בדת הזרמים לכל הדתות, לכל ושוויון חופש
למנגנון. השיעבור שבירת ^

 המנגנון של יסודי טיהור למשרת־הציבור. מאדון־הציבור המדינה מנגנון הפיכת
 של מסגרות־הכפייה פירוק האזרח. של עמלו פרי את לעצמו המפקיע המנופח,

 המפלגות סילוק המפלגות. בין והמוסווית הגלוייה חלוקת־השלל ביטול המפלגות.
 החשבונות הנהלת על ציבורי פיקוח והממלכתית. הכלכלית הפעולה שטחי מכל
השחיתות. לביעור ללא־רחם מלחמה המפלגות. של

העדתית. ההפלייה היבול £
 בכל אדם של מוצאו הזכרת איסור פלילי. לפשע עדתית הפלייה כל ה״פיכת

 שינוי מערכות־החיים. בכל העדות כל לבני שווה הזדמנות מתן ציבורי. מיסמן
 בני לכל חינם תיכוני חינוך העוני. ובשכונות בעיירות־הפיתוח החינוך פני

מוכשר. תלמיד לכל חינם אוניברסיטאי חינוך המקופחות. השכבות
ישראל♦ לערביי זכויות שוויון . ^

שמטרתם והנוהלים, הצווים התקנות, החוקים, כל חיסול הצבאי. המימשל פירוק
למטרות הקרקעות הפקעת הפסקת לאומית. הפלייה היא והמוסווית הגלוייה

נישול. ללא פיתוח פוליטיות.
במרחב. ישראלי מיבצע-שלום ך*

 מיוחד מיניסטריון הקמת ישראלי־ערבי. שלום להשגת המדינה כוחות כל גיוס
בעלי־מעוף. מיבצעי־שלום ויבצע שיתכנן ומטכ״ל־שלום המרחב, לענייני

למדינת-ישראל. המדינית העצמאות החזרת £
מדיניות־חוץ: ניהול וממערב. ממזרח העולמיים הגושים עם גמורה אי־הזדהות

ושלומה. המדינה ריבונות את שתשרת ועצמאית, ניטראלית
הלאומית. ההכנסה של צודקת הלוקה ^

 יצרני, לאומי משק ובניין לזרים, המדינה את המשעבד השנור, משק חיסול
 כל עידוד ובטחונית. מדינית לעצמאות איתן בסיס ויהווה עצמו את שיישא
 טובת־ את המשרתת — ופרטית שיתופית ציבורית, — ויוצרת חלוצית יוזמה
 הציבור. חשבון על ופרטיים מפלגתיים טפילים של התעשרותם חיסול הכלל.
עקרונות שילוב הכלכלי. הדינאמיזם את הכובלת הביורוקראטית הכפייה פירוק

החברתי. והצדק הכלל צורכי עם האישי החופש
לדוברי-אמת, חסינות

 ודרכי־הלחץ הכפייה שיטות החוקים, כל ביטול כנו. על העתונות חופש החזרת
דיבור־אמת. המגבילים

)7 מעמוד (המשך
 — זה בערב שמו את להזכיר שלא שאי־אפשר אדם לבי, בכל אותו שהערצתי אדם אותה

ז״ל. בובר מארטין הפרופסור
 הנכון. הרגע דבר לבל יש הפוליטיים בחיים פעם: לי אמר בובר

ד זה בן לפני רגע ר זה כן אחרי רגע נכון. לא עו כ  נכון. לא כ
אפשרי. הכל אז - הנבון הרגע את תופסים כאשר אבל
 ללכת אותנו מכריח הרע לשון חוק הנכון. ברגע נמצאים אנחנו היום כי מאמין אני

 לכנסת. ללכת לנו המאפשר למצב סימפטום מהווה גם הרע לשון חוק אבל לכנסת.
 כוחות נגד הציבור התקוממות המפלגות, שקיעת המסגרות, שבירת המישטר, התמוטטות

הגדול. הרגע זהו — החושך
 שבע־ במשך המכריע. הגורם זהו — הישראלי האדם התקוממות הציבור, התקוממות

 התעללו שנים שבע־עשרה במשך גשם. שזה אמר והוא בפנים, לאזרח ירקו שנים עשרה
שתק. והוא — אותו ניצלו אותו, רימו בו,

 !לסבלנות הקץ !ודי מספיק :ואומרים ההגונים האנשים קמים היום
!שערה מלחמה נשיב אנחנו י לכניעה הקץ

החדש• הכוח את שיוליד הרגע זה לו. שחיכינו הרגע זה הזה. הרגע של המשמעות זוהי

 חיפשנו לא כבוד, אנשי חיפשנו לא בכנסת, אותנו שייצגו האנשים את ביררנו כאשר
 מסויים מקום לו שנבטיח בכך בואו את להתנות ורצה אלינו שבא מי כל מצלצלים. שמות

* ריקם. פניו את השבנו — ברשימה
 אנחנו במזנון. שותי־תה מבוכדים שד הכורה לכנסת נשלח לא אנחנו

לוחמים. של פלמ״ח פוליטי, קומנדו לכנסת נשלח
 הכנסת — בלבד אחד איש לנו יהיה ואם אנשים, עשרה הששית בכנסת לנו יהיו אם

 לתוכה כשמכניסים משתנה מים שכוס כשם תשתנה, הכנסת כנסת. אותה עוד תהיה לא
 קנוניות יהיו לא בכנסת. מנוחה תהיה לא בכנסת. שלתה תהיה לא מלח. של גרגירים כמה

הקלעים. לפני גניבת־דעת תהיה ולא הקלעים, מאחורי
 נמצאים אנחנו כי יותר. עוד תשתנה השביעית הכנסת — תשתנה השישית הכנסת ואם

 וששה השביעית, לכנסת איש שלושים יביאו הששית בכנסת אנשים שלושה הדרך• בראשית
למרחקים. שייראה דגל, נציב זאת בכנסת כי מחרתיים. ואחד ששים יביאו מחר

 מי כל שהתייאש, מי כל מאמין, שאינו מי בל היום, שאדיש מי כל
 נקרא הכנסת ומבמת אותו, נעורר הכנסת מבמת - ומשלים שנכנע

החדש. לכוח הצטרף המחר, למחנה הצטרף לשורותינו, הצטרף :לו

למפלגות. דומה החדש הכוח יהיה לא אחרת מבחינה גם
 ומחברת — מתחכמים או חכמים — חכמים של ועדה מפלגה בכל יושבת זה ברגע

 אוזנו? את לסבר אפשר במה לשמוע? האזרח רוצה מה עצמם: את שואלים הם מצע.
 של שלל אחד, לכל משהו מציגים הם בסופרמארקט, וכמו אותו? למשוך אפשר במה

ריקות. הקופסאות וכל — נוצצות תוויות עם קופסאות
בעבר. קיימנו לא אשר את היום נכטיק לא כזה. מצע נחבר לא אנחנו

 אתמול עשקו, אתמול אתמול. שהיו ממה שונות מחר להיות מבטיחות המפלגות כל
 האזרח. על ציפצפו אתמול בשחיתויות, עסקו אתמול חוקי־תועבה, חוקקו אתמול חמסו,

ההבטחות! כל את יקיימו מחר בסדר! תהיינה הן מחר אחרות! לגמרי תהיינה הן מחר אבל
 אנחנו אתמול. שהיינו מכפי שונים מחר להיות מבטיחים איננו אנחנו

אתמול. שהיינו בפי כדיוק מחר להיות מבטיחים בן
 בכנסת, נסתאב לא כן בעתון, הסתאבנו שלא כשם מחר. נלחם כן אתמול, שלחמנו כשם
ומחרתיים. מחר גם ניאבק עליהם — אתמול בהם שדגלנו העקרונות ואותם
השנים. בחמש־עשרה מילים, מיליוני מאמרים, אלפי עליהם כתבנו אלה? עקרונות הם מה
 בשם אחת. מילה אף נוסיף ולא אחת, ממילה אף בנו נחזור לא

נהיה. כף שהיינו,
 את חיברנו אותנו, מכירים אינם אשר אותם של עיניהם למען הדגל, הנפת למען אך

 שפעלנו כפי הכנסת, בתוככי נפעל למענם לבנו. לוח על חריטים שיהיו העקרונות עשרת
לכנסת. מחוץ למענם
 בשלוש למנותה תוכלו — אחת רגל על התורה כל את למישהו להסביר תרצו אם אך

אצבעות:
הכפייה; מחוקי יטיחרור

;כמדינה והלאומיות הדתיות העדות, בל לבני שוויון
ישראלי־ערכי. שלום

י נ א י ״ ת י י ״ ה : ם ש

מדינה. של בחייה גדול מאורע תמיד זהו יום. בכל נולד אינו חדש פוליטי כוח
 מפלגות היו שהתפלגו. מפלגות היו זו. בארץ חדש פוליטי כוח קם לא שלם דור במשך

 מן — שונים גילגולים שעברו מפלגות היו שמן. את ששינו מפלגות היו שהתאחדו.
 ובחזרה, למפ״ם העבודה מאחדות ובחזרה, לליברלים הפרוגרסיבים מן לחרות, הרביזיוניזם

בחזרה. תגיע עוד משם וגם — למפא״י ועכשיו
 הן גם שונות, ציבוריות במות קמו רבי־משמעות. חשובים, רעיוניים מרכזים קמו

חשובות,
 השלטון לכיבוש הגדול למסע היוצא כוח לבחירות, ההולך כוח חדש, פוליטי כוח אבל

העשרים. שנות מאז בארץ קם לא כזה כוח — במדינה הפוליטי
 לילדיו אי־פעם יספר באן הנוכחים מן אחד ובל הערב, קם בזה כוח

שם. הייתי אני
*1

!בבנםוז שלווה זי\ז11ו לא
בכנסת. סיעה עוד יהיו לא שייבחרו ונציגיה במדינה, מפלגה עוד יהיה לא זה חדש כוח

נהייה. שונים היינו. שונים אנחנו. שונים

א , י ש א י י ז ו ז ו א ל ז ל ו ם ה רדל ח־

 לא בגדולות. נהלך לא קלה. תהיה ולא קצרה, תהיה לא דרכנו עצמנו. את נשלה אל
 קלים, נצחונות לעצמנו, נבטיח לא וגם לאיש, נבטיח
 להסתחרר לא בכשלון, להתייאש לא ולעצמנו: לזולתנו זה, ברגע נבטיח אחד דבר רק

 יהיו בדרכנו, נמשיך אנו נצחון: או מפלה ננחל אם הרבה, או מעט נצליח אם בנצחון.
הקורבנות. יהיו אשר יהיו המכשולים, יהיו אשר

 קטן. ניצוץ מדליקים אנו זה, כאולם ,1965 באוגוסט 27ב* הערב,
 במסע המחנה, לפני שילך עמוד־אש גדולה, מדורה ידליק זה ניצוץ
והשלום. השוויון השיחרור, אל הגדול

הערה כאן להעיר לי ״הרשו והוסיף: נאומו, של המוכן הנוסח מן הנזאס סטה כאן *
הודעה חרות בעתון ברש משה פירסם הבוקר בפניכם. להביאה שעלי מצטער שאני

כל עם ברשימתנו. השלישי במקום להעמידו דרש שברש היא הפשוטה האמת מסויימת.
דרישה שהציג ברגע זו מרשימה אוטומטית עצמו את הוציא הוא וליוזמתו, לאיש הכבוד
רוצח ברש ואם אישי. חשבון לכל קודמות בכנסת מלחמתה וטובת הרשימה טובת כזאת.
ואוי לאיש, אוי רק: להגיד יכול אני אותנו, לנגח כדי חרות בידי מכשיר עכשיו לשמש

״ . ת ו ן , ן לחר 1 * י
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