
העקרונות עשרת
 לשלמותה לריבונותה, ישראל, למדינת ללא-םייג נאמנות .1

ולבטהוגה.
 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 בבטחוניזס מלחמה תוך

מישראל, הופש-האדם הבטחת .2
 את שתסמיך ארצות־הברית, של לחוקה בדומה נוקשה, חוקת־יסוד חקיקת

 חוקי ביטול האדם. ובכבוד בזכויות־האזרח הפוגע חוק כל לבטל בית־המשפט
 בטחון־ בחוק סעיפי־הדיכוי הבריטיים, חוקי־החירום כגון למיניהם, התועבה
 התנגדות הדתית. הכפייה חוקי הצבאי, הסימשל תקנות הרע, לשון חוק המדינה,

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

הדתית♦ הכפייה מעול שיחדור .3
 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־התחבורה, החזרת המדינה.
 בעיריות. דתית חקיקת־מישנה איסור דורש. לכל אזרחיים וגירושין אזרחיים

ולחסרי־דת. היהודית, בדת הזרמים לכל הדתות, לכל ושוויון חופש

למנגנון. השיעבוד שבירת ,4
 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 והסוסתית הגלוייה חלוקת־השלל ביטול המפלגות.

 החשבונות הנהלת על ציבורי פיקוח והממלכתית. הכלכלית הפעולה שטחי מכל
השחיתות. לביעור ללא־רחם מלחמה המפלגות. של

העדתית. ההפלייה חיסול .5
 בכל אדם של מוצאו הזכרת איסור פלילי. לפשע עדתית הפלייה כל הפיכת
 שינוי מערכות־החייס. בכל העדות כל לבני שווה הזדמנות מתן ציבורי. מיססך

 בני לכל חינם תיכוני חינוך העוני. ובשכונות בעיירות־הפיתוח החינוך פני
מוכשר. תלמיד לכל חינם אוניברסיטאי חינוך המקופחות. השכבות

ישראל. לערביי זבויות שוויון £
 שמטרתם והנוהלים, הצווים התקנות, החוקים, כל חיסול הצבאי. המימשל פירוק

 למטרות הקרקעות הפקעת הפסקת לאומית. הפלייה היא והמוסתית הגלוייה
נישול. ללא פיתוח פוליטיות.

במרחב♦ ישראלי מיבצע-שלום .7
 מיוחד מיניסטריון הקסת ישראלי־ערבי. שלום להשגת המדינה כוחות כל גיוס

בעלי־מעוף. מיבצעי־שלום ויבצע שיתכנן ומטכ״ל־שלוס המרחב, לענייני

למדינת-ישראל. המדינית העצמאות החזרת
 מדיניות־חו׳ן 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 ויחיה עצמו את שיישא
 טובת־ את המשרתת — ופרטית שיתופית ציבורית, — ויוצרת חלוצית יוזמה
 הציבור. חשבון על ופרטיים מפלגתיים טפילים של התעשרותס חיסול הכלל.
 עקרונות שילוב הכלכלי. הדינאמיזם את הכובלת הביורוקראטית הכפייה פירוק

החברתי. והצדק הכלל צורכי עם האישי החופש

לדוברי־אמת. חביגות .10
 ודרכי־הלחץ שיטות־הכפייה החוקים, כל ביטול כנו. על העתונות חופש החזרת

דיבור־אמת. המגבילים

0ותשובות שארות
רעקדונות הנטבה סיעה

 פועלים שחברי־הבנסת אמרתם #
הור לפי ידיים המרימים רובוטים, במו
להצ תחת המפלגות, סזבירויות של אות
 בי;בחרי לנו מניין מצפונם. פי על ביע

 יהיו חדש״ בוח - הזה העולם ״רשימת
ה ממזכירות פקודות יקבלו ולא שונים,
להקים? רוצים שאתם החדשה תנועה

 בכנסת חדש כוח — הזה העולם סיעת :התשובה *
 והתייעצות הדוק מגע מתוך תפעל היא אוטונומי. גוף תהיה

 מהם תקבל לא אך שתקום, התנועה מוסדות עם מתמדת
בכנסת. הצבעותיה לגבי הוראות

 אמונים לשמור מתחייבים הרשימה נבחרי
 שנתקבלו הרשימה, של העקרונות לעשרת

 כמהלד הרשימה ולפירסומי היסוד, בוועידת
הבחירות. מערכת

 כפי דברים, של לגופם אלה עקרונות יישום לגבי
 ברוב הסיעה תחליט הכנסת, דיוני במהלך שיתעוררו

 למועמד יהיה הקולות, של שודר, חלוקה של במיקרה קולות.
המכריע. הקול הראשון

 הסיעה תעניק בסיסיים מצפוניים בעניינים
 הברתו לפי להצביע החופש את ח״ב לבל

הפנימית.

□זב (ין"1ו״י מזו״ך ״שמאד
 בלבלי מצע לרשימתבם אין למה #

מפורט?
 המחברות המפלגות, בדרכי נלך לא 5 התשובה

 מה את שיכבה לכל בו והמבטיחות ערב־בחירות ,מצע״
 נשתדל ולא והיפוכו, דבר נבטיח לא לשמוע. רוצה טהיא
ריקות. מליצות על־ידי האוזן את ;סבר

 ה• כמישחק להשתבץ בהחלט מפרכים אנו
 הקיים במישטר ו״ימין" ״שמאל" כין מזוייןש

 והנצ־ המעבידים גדול הוא בשה״שמאל״ -
 מתעשרים, של קומץ הוא וה״ימין" :ינים,

 ה־ המנגנון עם הדוקה קנוניה מתוך ■!פועל
ה״שמאלי". :יורוקראטי

 של כולל ממלכתי תיכנון לשלב הוא דורנו של האתגר
 יוזמה כל של מכסימלי עידוד עם הלאומיים ;משאבים

 עידוד רק ופרטית. שיתופית ציבורית, — ויצרנית ולוצית
 אל המדינה את יצעיד הכלל, את המשרתת במסגרת ;זה,

 מדינית עצמאות לכל הבסיס שהיא הכלכלית, ;עצמאות
בטחונית.

חכרו יחד גם וה״ימין״ ה״שמאל" מפלגות

 על המבוסס טפילי, משק בארץ להקים בדי
 יש ובני-חסותן. המפלגות בין השלל חלוקת

זה. בלבלי מישטר לחסל
 של צודקת חלוקה שיבטיח מישטר להקים יש במקומו

 בהשקעת ברור סדר־עדיפויות ושיקבע הלאומית, ההכנסה
 יעמוד סולם־העדיפויות שבראש כך על נעמוד הלאומי. ההון

דרגותיו. כל על החינוך
 סילוק המנופח, המנגנון טיהור אחרי כי מאמינים אנו

 הספסרית, ההתעשרות וחיסול מקערת־השלל המפלגות
 באופן לשפר כדי רק לא אמצעים די המדינה בידי יהיו

 אלא השניה, בישראל בעיקר היסודי, החינוך את מכריע
 וחינוך־אוניברסיטאי לכל, חינם חינוך־תיכון להבטיח כדי גם

מוכשר. תלמיד לכל חינם
 חודשים יצריך וכן רציני מפורט, כלכלי מצע של חיבורו

 התארגנותו עם זה לתפקיד יתמסר החדש הכוח רבים.
הבחירות. אחרי גדולה, פוליטית לתנועה

י אשמר שד קואליציה
 לוי בראשות קואליציה תשיג אם *

הקו ובעזרת למשל, קולות, 58 אשכול
 לא האם - רוב להוות תובל שלבם לות

 לעליית פתח בבך ותפתחו נגדה תצביעו
הרסניים? בוהות

 קולות יבולים בו מצב ייווצר אם ג התשובה :•!
 לבין יותר־גרועה קואליציה בין להכריע בכנסת סיעתנו

במיעוטו. הרע בעד שנצביע יתכן פחות־גרועה, קואליציה
ל הצטרפות בגדר להיות מוכרחה אינה כזאת הצבעה

 מפלגתיות טובות־הנאה תמורת תהיה לא ובוודאי קואליציה,
 שאי־אפשר בעבר שהוכיחו הרשימה, מועמדי אחרות. או

בעתיד. גם זאת יוכיחו אותם, לקנות
 תמורה כזאת הצבעה עכור נדרוש אולם
 מעקרונות* ניכר חלק הגשמת כצורת - מלאה
שתקום. הקואליציה על-ידי שלנו היסוד

? נקבר ננדאטים כמה
 לדעתכם, תזכו, מנדאטי־ם לכמה #

אלה? בבחירות
 נעבור לא אם נתאבד לא אמרנו: כבר : התשובה !•>

 כסיעה לכנסת ניכנס אם נתפלא לא החסימה, אחוז את
למדי. גדולה

כף. תלוי הדבר
 מתנדבים מאות של הצטרפותם כה, עד לרשימה ההיענות

 רשימת־המועמדים, על לחתום אלפים של נכונותם לפעולה,
 כך על מעידים אלה כל — לאסיפותינו האוהדים גהירת

 חותמו את שיטביע חדש, כוח של התחלתו זוהי שאמנם
הבאות. בשנים המדינה התפתחות על

 העצומים המכשולים מול אלה, בבחירות הממשיים הישגינו
 של נכונותו בלבד: אחד בדבר תלויים בדרכנו, הנערמים

 להצביע הבחירות, למאמץ כוחו מלוא את להקדיש אוהד כל
נוספים. קולות ולגייס בעצמו

שדנים הסכם יהיה רא
 מי עם לציבור מגלים אינכם מדוע #

הסבפ-עודפים? תעשו
ה ב שו ת שום עם הסכם־עודפים נעשה לא :ה

מפלגה.
 לאחת אן? מקורבים עצמנו את רואים איננו

 משתבצים אנו ואין הקיימות, המפלגות מן
הקיימת. המפלגתית במפה

עונים? איו דוע18
ב אחד ערבי מועמד אף אין מדוע +

הרשי של הראשונים המקומות עשרת
מה?

 ערביים, אזרחים של לשורה הצענו ג התשובה •י
 מאד מוקדמים במקומות להופיע בעקרונותינו, הדוגלים

ברשימתנו.
 לא ערביים, אזרחים אותם אצל רבה אהדה שמצאנו אף

ברשימה. ריאלי במקום להופיע אותם לשכנע הצלחנו
 אי־ בגלל כי הסבירו הפוטנציאליים הערביים המועמדים

 ואי־רצונם אלה, בבחירות ערביות רשימות •לגבי הבהירות
 לתת יכולים אינם הערבי, הציבור את יותר עוד לפלג

 רשימות אילו סופית יתברר אשר עד כלשהי, תשובה
למעשה. תופענה ערביות

 רשימת־המועמדים את להגיש נאלצים היינו הצער, למרבה
 זו שבעייה לפני בחוק, הקבוע במועד לוזעדת־הבחירות

פתרונה. על באה
 — מסרוזאה אחמד — אחד ערבי חבר רק מופיע כן על

האחרון. המקום ברשימה, סימלי במקום

 כרחוב פעולת־החתמה שום ביצענו שלא אף
ער אזרחים 200מ־ למעלה אלינו באו הערכי,

 רשימת• על שלהם ביוזמתם וחתמו כיים,
שלנו. המועמדים

 לכנסת שלנו המועמדים שרשימת כדי הכל את נעשה
 בהתאם משולבת, עיברית־ערבית רשימה תהיה השביעית

לעקרונותינו.
 רכים ערכיים מתנדבים פעילים זה כרגע

ה מבחינת רחכי-הארץ. ככל רשימתנו למען
ר זוהי - והמצביעים פעילים כ  רשימה כ

עיברית-ערכית.


