
ת מוסףכרח - הזה ולט ו ר י ח ב ה העולם * ל ח - הז ו ףכ ס מו

 הזה העולם תנועת פונה שאליו צה׳׳ל, חיילי מלבד בארץ, 'יבול
הסטודנטים. לציבור כמו — רבה כה זה

חדש כוח

ה תנועה שאנו י ש ד  שנה 45 מזה בארץ הראשון החדש הפוליטי הכוח — ח
ם הם שהסטודנטים מפני המדינית. בזירה ראש־גשר לכבוש י ר י ע  ואנו — צ

הצעירים. לב אל המדברת צעירים, של בשפה המדברת צעירים, ל
ם אנשים הם שהסטודנטים ני י ב ש ו  תנועה ואנו — ח
 של בציבור אלא סיכוי לנו אין המחשבה. אל השבל, אל ת

חושבים.
הצעירים אל פונים הצעירה, המחשבה את לייצג המשתדלים אנו, — כן כי

הסטודנט. אליך, פונים

 על למאבק אותך קוראים אנחנו
ו כי ייתכן הדמוקרטיה. ה  יהיה ז

השביעית. ככנסת העיקרי המאבק
 חוקי־ את לשנות מזימות חורשים עתה כבר

 כל בפני הדרך את להבא לחסום כדי הבחירות,
בלתי־מקובל. צעיר, חדש, כוח

 הבחירות השביעית לכנסת הבחירות תהיינה זו, מזימה תתגשם אם
 יקפא בארץ הפוליטיים הכוחות מיבנה כמדינה. האחרונות הדמוקרטיות

 צירוף־בוחות יקום לא וממילא שינוי, עוד ייתכן לא ממילא סופית.
שלום. של מדיניות שיאפשר חדש

*
ם צי ו  המדינה. פני שינוי ועל השלום, על — מאבקינו בשני לנו שתעזור '

 מאבק של חלקים שני הם אלה שונים. במישורים נפרדים, מאבקים שני אלה
המטבע. אותו של הצדדים שני
זו. פשוטה אמת בהכנת הוא ייחודנו בי נן

. השלום על נדבר הבה : האומרים השלום. סיסמת את בפיהם זנושאים  בלבד
השאר. כל את ונשכיח ח

גמורה. שטות
 להתייחם יכול אפלטוני, אידיאל כאל מופשט. עניין כאל השלום אל שמתייחס זי

המורכבים. הפוליטיים החיים מן ותק
מסויימת. למציאות שייך הוא לבני־אדם. מתייחם הוא ממש. של עניין הוא השלום
 מי הרת־אסון, היא הנוכחית הממשלה של המדיניות בי וטוען

מי כל: קודם עצמו את לשאול חייב — אחרת מדיניות וריאה
סשדוטיס

ע הנוכחית? המדיניות את ו ד אותה? מפעיל הוא מ
ם י ס ר ט נ י ם כוחות אילו ? מייצג הוא א י י ט י ל ו  עומדים פ

ה איזו י ג ו ל ו א י ד י ? אותו מכוונת א
 על המעיד אבסורד האלה. הגורמים מכל המדיניות את לנתק הוא גמור ■ד

מינימלית. פוליטית הבנה חוסר על זנססטית,
האלה. הגורמים כל את לשנות חייב המדיניות, את לשנות :ה

האידיאולוגיה. את האינטרסים. לחץ את הפוליטיים. הכוחות רכב
ח לכנות צריף , כו  הפנימי, מאזן־הבוחות על שישפיע חדש

הרעיוניות. המסגרות את שיישנה כאינטרסנטים,
ך רפורמה לחולל צריך הוא : ר ו ת  שלום. של מדיניות לאפשר כדי המדינה, ב
המדינה. בתוך הרפורמה את לאפשר כדי השלום, על לחתור צריך ז

, השני! בלעדי האחד ואין תליא, בהא

 סטודנט. לך, קוראים אנו — הרצוף המשולב, הכולל, — הזה ק
 ואנו המאבק, של אחת זירה אלא הבחירות אין כי הבחירות. ואחרי הבחירות

 רבות. שנים בו לעמוד ונמשיך רבהת, שנים מזה ו
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לסטודנטים מיוחדת צעה
ם, מירב כי מעוניינים [ו טי דנ טו טה שאין הס ס: הפרו צויי  מ
ת יקראו ו, הספר א

בכנסת אבנרי אווי ־ 119 מול 1
:: זכרוני אמנו! סאת

ת מאורגנת, ובצורה בפרוטרוט, ;ר  בכנסת;: סיעתנו פעולת א
שבה המעורר רציני, מרתק, ספר !שטחים.  עמוד,י! בבל למח
ת, הצעות ת מהפכניו ■; חילופי־דברים. מפתיעים, פתרונו

 סטודנט:־ כל יוכל בלתי־רגילה, כהנחה ל״י. 10— בחנויות הספר יר1
) 3 במחיר ש ו ל  :י שלו. תעודת־הסטודנט את יציג אם ל״י, (ש

< רחום חדש, כוח — הזה העולם תנועת כמטה להשיג יש הספר ,
 הי .222146 ,222145 טלפון תל־אכיב), קולנוע (ליד תל־אכיב ,8 י

י: תעודת־ מספר ציון תוך תל־אביב, ,136 בת.ד. בכתב, להשיגו שר
;־ והחוג. המוסד ט׳

■¥־.
ת ביחד לרכוש המעוניין וודנט ת הנ״ל הספר א א הספר:: ו

1 השביעי היום מלחמת
ת א אבנרי אורי ס

אים בצורה השיגם, שני? ר 'מידי ,4ל״ § ו)יד6ג ד<נ״ל, ובתנ
ת ט י. יד., 18 — בחנויו - י■■■■■■■■ י ■- ־ - ־ ־-----------------------.---■

 כלי־הנשק בכל ישתמש מי י זו במלחמה התמחה מי י זו מזימה נגד יילחם מי
? והבלתי־מקובלות המקובלות השיטות בכל האפשריים,

. ו נ ח נ א
זאת. יודע אתה

 הוא — זה מימסד בי המימסד. נגד למאבק אותך קוראים אנחנו
יחד. גם השלום ואל הרפורמה אל בדרך העיקרית אבן־הנגך

 במאות המשתמש המעשי. מתוכנה הפורמלית הדמוקרטיה את שרוקן המימסד, זהו
 המיליונים ובמאות המאוחדת, היהודית המגבית מכספי למדינה הזורמות הלירות, מיליוני

מפלגותיו. בין שלל לחלק כך המדינה, מקופת הנלקחות הנוספות

 טובים. יהודים של התמימה האמונה את ציני באופן המנצל זה, מימסד של הדתי החלק
 הוא הכללית. התבנית מן בלתי־נפרד חלק הוא בשוק, בסחורה כמו זו באמונה הסוחר
 ממך המונע הוא לך״. ואשמור לי ■שמור של קנוניות בעזרת הדתית, הכפייה את מפעיל
 להנחית המבקש הוא בשבתות. זולה עממית תחבורה ממך המונע הוא אזרחיים. נשואין

 מגיוס. בחורי־ישיבה אלפי המשחרר הוא ניתוחי־מתים. איסור על־ידי הרפואה, על מכת־מוות
? זו במלחמה עצמו את הוכיח מי ? כה עד נגדו לחם מי ? זה במימסד יילחם מי

. ו נ ח נ א
זאת. יודע אתה

*
היית כאילו אליך מדברים אנחנו אין ובמליצות. בסיסמות אליך באים אנו ין 11
| קולך. את ממך לסחוט כדי שנים, בארבע פעם בך נזכרים אנחנו אין דביל. \

לקלפי. כדרך אחת, לשעה ולא — אותך לשכנע רוצים אנחנו
ע כל פירסמנו השישית, בכנסת סיעתנו קיום שנות ארבע במשך ו ב לבוחר. דו״ח ש

 אילו העלינו, רעיונות אילו עשינו, מה שבוע כל לך סיפרנו הזה העולם עמודי מעל
הצענו. פתרונות ואילו פסלנו הצעות

 הכנסת על חותמה את שהטביעה פעולה שלנו, סיעת־היחיד של הבלתי־רגילה הפעולה
 ערב שהוצאנו בספר תוארה ידידים, אצל כמו יריבים אצל התפעלות ושעוררה כולה

.119 מול 1 השם את והנושא — הבחירות
אחרת מפלגה אין בחו״ל. ולא כארץ לא — לבך תקדים אין

 עושים אנחנו ספר. באמצעות שלה תעמולת־הכחירות את המנהלת
כמוך. חושבים אנשים ואל הסטודנט, אליך, פונים אנו כי — זאת

 הפותח השביעי, היום מלחמת אבנרי, אורי של ספרו את קרא הזה. הספר את קרא
 הערבית הלאומית והתנועה ישראל בין ההיסטורי הסיכסוך לפתרון לגמרי חדשים אופקים

 קאהיר, עד משטוקהולם מוסקבה, עד מניו־יורק הדים שעורר ארצות, בחמש שיצא ספר —
 מתייחס הוא בארץ. כמקובל מליצות, של אוסף אינו הוא גם שלנו. המצע את קרא
 האובייקטיבית, הביקורת שבט תחת אותם העבר אלה, כל את קרא רציניות. לבעיות ברצינות

והחלט. חשוב להפעילה, למדת שאתה
 רק לא חדש — החדש הכוח היא תנועתנו אכן בי תחליט ואם

אלינו. בוא — פתרונותיו רעיונותיו, גישתו, מבחינת אלא .־!כחינת־גילו,
 גם אלא לפעולת־התנדבות. כשותפים רק לא כצאן־בחירות. לא לך. זקוקים אנחנו
מחר. של והמדיני הרוחני העולם לעיצוב למחשבה, כשותפים

*
\ סטודנט. לך, קוראים נו |
ן המרד. דגלי את מניפים ,6מד,פיכו 6מחוללי באריקאדוו!, <יל עולים העולם בכל חבריך \

כמלחמה. נתונים אנו במצוד, נמצאים אנחנו שונה. בישראל מצבנו
 שאנו כשעה בה בטחונה, את ולהבטיח מדינתנו על להגן נאלצים אנו

לשלום. חדשה גישה ןןל1 בה הדברים פני שינוי על נאבקים
— המסקנה את להסיק לו, שאיכפת ז/ז׳שב, צעיר כל חייב זה במצב דווקא אולם

שלה. חיל־החלוץ היא שתנועתנו הצעיר, הוור של האחראית להתמרדות ידו את ולתת
!לך מחכים אנו אלינו, בוא

ם תאי טי דנ טו של הס

*


