
השביעית לכנסת לבחירות חדש כוח - הנה העולם תנועת מצע
ע כ ר א ם כ י נ ש ת ה ו א כ גור הזדמנויות כפני ישראל תעמוד ה

חמורות. סכנות וכפני ליות
ס ר א ם ע כ י נ ש ת ה ו א כ  הסיכוי את לנצה לאכד ישראל עלולה ה

כניה. וחיי כיטחונה עתידה, את שיבטיח שלום, להשיג
ע כ ר א ם כ י נ ש ת ה ו א כ  חד־ רודנות כישראל להתגכש עלולה ה
 המדינה את ותקרב הדמוקרטיות החרויות את שתדרום מפלגתית,
עממית". ״דמוקרטיה של למתכונת

ע כ ר א ם כ י נ ש ת ה ו א כ  כלכלי למשכר להידרדר ישראל עלולה ה
כמותו. ידעה שלא

ע כ ר א ם כ י נ ש ת ה ו א כ  סיעה של לקיומה מכרעת חשיכות יש ה
 ללא שתצכיע כדי השכיעית, ככנסת מתפשרת וכלתי יעילה לוחמת,

 הסכנות עם הרף ללא שתתמודד וכדי לשלום, ההזדמנויות על ליאות
והפנימיות. החיצוניות

ם ע רם א כ י נ ש ת ה ו א כ  דרושה אחרת. עת ככל מאשר יותר ה
 ומאיג־ ישנות מתפיסות המשוחרר כוח - ככנסת חדש כוח של נוכחותו

ולמעשה. למחשכה חדשות דרכים לפלס המוכן כיתתיים, טרפים
ם ע כ ר א כ י נ ש ו ה ר כ ע  הדש כוה - הזה העולם סיעת הוכיחה ש

לעק הנאמן כזה, חדש שכוח כלכד, פיעת-יחיד היותה אן! על בכנסת,
 הדרך את לחסום כית־המחוקקים, על חותמו את להטכיע יכול רונותיו,

 הגיון ♦טל קול ולהשמיע לאומנית, והתדרדרות רודניות מזימות כפני
למרחקים. הנשמע ואמת

ד א ם ע כ כ י נ ש ת ה ו א כ  הכוח ככל ונשתמש זו כדרך נמשיך ה
השי ככנסת ודכרינו מעשינו הישראלי. הכוחר על־ידי לנו יינתן אשר
היטכיעית. לכנסת שלנו המצע הם - שית

:הכאים העקרונות עשרת למען השביעית ככנסת נפעל כמיוחד

 שלמותה ביטחונה, שמירת .1
ישראל. של וריבונותה

ישראל מדינת
ושל הריבונית, מדינת-ישראל של קיומה *

 ול■ לוויכוח נושא אינם הטריטוריאלית, מותה
 כישראל המגמות, כל על מלחמה נקדש מיקוח.
בגבולותיה. ולפגיעה המדינה לפירוק וכנכר,

צה״ל

 אינה עצמית להגנה ישראל של זכותה !•
 צה״ל משמש שלום, כהיעדר לעירעור. ניתנת
 תושביה. ולחיי המדינה לקיום ממשית ערוכה
 צה״ל, של והרוח המוסר הכושר, את נטפח
המ כל של דרכו את נחסום הגנה. של כצכא

 צה״ל על ולהטביע כטוהר־הנשק לפגוע נסה
 ציוד על נשקוד ותוקפני. כוכש צכא של הותם
תפקידו. למילוי הדרושים הכלים ככל צה״ל

 יש- לשלום פעילה שאיפה .2
.ערב—ראל

ןעליו יעד — השלום
 היעד היא הערבי והעולם ישראל בין השלום השגת <•

 כשם השלום, מן בייאוש נילחם בדורנו. העליון הלאומי
מן המתייאש לשלום. המתנכר בשוביניזם שנילחם

אפשרי הוא השלום
יושג לא הוא מעשי. יעד היא השלום השגת ס

 השלום השגת נבובות. ומליצות חסודות מישאלות על־ידי
 ודרכי־ביצוע ברורות מטרות בעלת פעילה, מדיניות מחייבת
יעילות.

שלוס בלי נסיגה אין
 המוחזקים השטחים מן נסיגה תהיה לא *

 ממש, של שלום כמיסגרת אלא צה״ל על-ידי
 של וכיטהונה עתידה קיומה, את שיבטיח
ישראל.

ת מדינה טיני ס פל
 הערבית האומה הוא לשלום והראשון העיקרי השותף י•

 ובזכויותיה בקיומה להכיר ממשלת־ישראל על הפלסטינית.
 הנהגה לאלתר להקים אותה ולעודד זו, אומה של הלאומיות

 שלום לכינון משא-ומתן ינוהל מוסמכת. לאומית
 המדינה וכין מדינת־ישראל בין וישיר רשמי

כארץ־ישראל. תקום אשר הפלסטינית הערכית

ם גבולות חי תו טחון וערובות פ בי
 יכלול פלסטין ומדינת ישראל כין השלום •

 חו־ ישראל, לביטחון מוחלטת ממשית ערוכה
 גבולות ארץ־ישראל, רחכי ככל פש־תנועה

 הפליטים בעיית פתרון המדינות, כין פתוחים
 ישראל כבירת ירושלים, אחדות ושמירת
ופלסטין.
ת מו שלוס יוז

 ישראל בין שלום לכינון הפעילה החתירה עם בבד בד !•׳
ה ובכל הדרכים בכל ישראל, תשאף הפלסטינית והאומה
 השכנות, מדינות־ערב עם ובר־קיימא צודק לשלום שיטות,

 ובשלמותן בריבונותן בקיומן, ההדדית ההכרה סמך על
יש זה לצורף המרחב. מדתות כל של הטריטוריאלית

 עקיפה, או ישירה כנה, יוזמת-שלום כל לחייב
 למשא־ הצדדים את שתקרב סודית, או גלוייה
ולהסכם. ומתן
ח בל נגד סיפו
 ממשלת-ישראל על השלום, את לקדם כדי *

♦שוא היא ♦טאין חד-משמעית כצורה להצהיר
 שהיא, צורה ככל כלשהם, שטחים לסיפוח פת

 בכפוף ,1967 ביוני 5כ־ ישראל לגבולות מעבר
 ייתכנו סבירים גבולות שינוי ירושלים. בעיית להסדר

הצדדים. שני לטובת הדדי, הסכם פי על

ת נגד חלו תנ ה
 מיצירת להימנע יש השלום, לכינון עד •

 המוחזקים, כשטחים כלשהן מוגמרות עובדות
 התנחלות ובכללה הסוגים, מכל התנחלות כגון

 כיבוד על מישמר מכל להקפיד יש כארעית. המוגדרת
מדרכי להימנע המוחזקים, השטחים תושבי של זכויות־האדם

ם יישוב טי הפלי
 כחלק הפליטים, ליישוב מייד לגשת יש ©

 כארץ חדשה אווירה ליצירת מתוכנן ממאמץ
השלום. סיכויי לקידום ובמרחב,

לבן" ״מטכ״ל
 של קיומו את מחייבים יוזמות־שלום וביצוע תיכנון י•
 בלתי־מוגבלים. ואמצעים מעולה צוות בעל עליון, בדרג גוף

 מיניסטריון — לבך׳ ״מטכ״ל להקים דרישתנו על נחזור
 שירכז בממשלה, מרכזי שר של בראשותו השלום, לענייני

 רצופה לפעולה והמשאבים המכשירים המוחות, מיטב את
לביט אשר לביטחון ניתן השלום. לכיבוש ותכליתית

!לשלום אשר ולשלום - חון

 למנגנוני השיעבוד שבירת .3
המפלגות.

ה ק כתובה חו
 כדי ניאבק להלכה. דמוקראטי הוא בישראל המישטר #

זכויות־ מובטחות בו ממש, של דמוקראטי למישטר להפכו

 שרירות' רוב בפני המשוריינת כתובה, חוקה על־ידי האזרח
 רצונו פי על סדירים חילופי־שילטון אפשריים ובו בכנסת,
 ♦טלמה חוקה חקיקת נתכע האזרח. של החופשי

השביעית. בכנסת
המפלגות מנגנוני עריצות

 של דמוקראטיה לכינון העיקרי המיכשול •
הוו המפלגות ♦טל מהותן הוא בישראל ממש

המשע■ פוליטיים־כלכליים גושים שהן תיקות,




