
הלא!! ומסוג אותם קרא ־ ארה עמודים שמונח תרוש
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 ברשימת תומכים אגו
ש מפני חדש סח ־ הזה העוד□

 המצטר* רכות, בחזיתות ציבורי מאבק של מפה משרטטים יחד בולם סופרים קציני־ים, אקדמאים, - החיים שדרות מבל אנשים עשרות
 לשלום המאבק המדינה, פני לשינוי המאבק - אחד בולל למאבק פות בשמם בגלוי, להתייצב לעצמם מוסרית חובה ראו - צעירים וסתם

 ולשנוי. ל־ בבחירות במאבקה חדש כוח - הזה העולם תנועת לימין המלא,
:התמיכה מהכרזות במה הנה ונימוקי - נימוקיו את כעצמו ניסה מהם אחד בל השביעית. בנפת

 בפלססין הערבים ישאלו באוקטובר 29ב־
 למפלגתו קרה מה הערבי: העולם רחבי ובכל

ירדה? או עלתה האם — אבנרי אורי של
 אבנרי מר כי יודע משכיל ערבי כל

בשלום ביותר הנאמנים הדוגלים הם וחבריו

פווס׳ גדי8ח דו
 התנועה מראשי רמאללה,

 ש־ פלסטינית, מדינה למען
 חי- המען על־ידי הוגלה

 ירו המלך וששליחי סי*ן,
לביתו. בזוקה פגז

 הישראלי העם עמינו, שני ביו צדק של
הפלסטיני. והעם

 ונאמנותו אומץ־לבו את מעריצים אנו
 העיקרית שאיפתו כי ויודעים השלום, לרעיון

עו עם בבטחון תחיה ישראל שמדינת היא
 ניתנת זו ששאיפה מאמין אני הערבי. לם

להגשמה.

תפ שמילא האיש ברנד, יואל של כבנו
את להציל הנטיון בפרשת היסטורי קיד

בתד (!*,מ
מדימונה ותעשיין מהנדס

 במיוחד רגיש אני מהשמדה הונגריה יהודי
 ממנו. נודף פאשיזם של ריח אשר גילוי לכל
מוביל. זד, לאן יודע אני

 ה־ הסיגנון מן מאוד מודאג אני
ה בכל בימעט שפשט סיפוחיסטי

 מצב למנוע רוצה אני מפלגות.
 שלי, הילדים אותי ישאלו שבו

 מה ״אבא, שנה: עשרים בעוד
ההתדר את למנוע בדי עשית
דרות.
פולי בכוח לתמוך חובה רואה אני לכן

 השלום. לקראת מעשית בדרך החותר טי
חדש. כוח — הזה העולם הוא זה כוח

זוהר דנה
לפילוסופיה מוסמכת

 בישראל חודשים כמה של שהות אחרי
 מן הכללי היאוש פני מול מדוכאת הייתי

 מליצות על סופיות האין והחזרות השלום
 שאין לי נדמה היה פנים. בענייני נבובות

 שום ושאין דיעות, של התמודדות שום
הממ של והפנים החוץ מדיניות על ביקורת

שלה.
 אורי של סיפרו את כשקראתי

 השביעי״, היום ״מלחמת אבנרי,
מרע ביקורתית גישה בו מצאתי

כת בשלום. מעשית ואמונה ננת
 חדש כוח - הזה העולם נועת

רצי צעירים של קבוצה מצאתי
 להפוף בדי קשה העובדים ניים,

שי למען פעיל לכוח תנועתם את
ורפורמה. נוי

התנו במצע נקודות וכמה כמה יש כי אם

 בעיני הרי עימם, להסכים יכולה שאיני עה
 תנועה של קיומה עצם יותר הרבה חשוב
 ומהווה הציבור מצפון את המעוררת כזאת,

במאמ תומכת אני לכן לממשלה. אופוזיציה
 חדש כוח — הזה העולם תנועת של ציה

 ואני הבאה, בכנסת יותר חזק קול להשיג
כמוני. יעשו שאחרים מקווה

ןחס סעיד משמד
 אבל שלום. רוצים אנחנו אומרים הרבה
 יהיו אלא ידברו, רק שלא אנשים דרושים

 את שהוכיחו אנשים לפעול. גם מסוגלים
השלום. לרעיון נאמנותם

 חדש כוח - הזה העולם תנועת
 שיכולה האחת הדרך את מציגה
הע שני בני של להרג קץ לשים
 התנועה כין פעולה שיתוף מים:

הלאו והתנועה הערבית הלאומית
העברית. מית
מרגי ישראל, אזרחי כערבים וחברי, אני

 אנו השלום. חשיבות את מכל יותר שים
— הזה העולם לשלום. גשר לשמש יכולים

 יש ולכן לשלום, ראש־גשר הוא חדש כוח
לחזקו!

 — הזה העולם בתנועת לתמוך החלטתי
 מועמדיה על להימנות והסכמתי חדש כוח

 של הנאמנה עבודתה את מעריך שאני מפני
 ביקורת למזג ידעה היא בכנסת: זו סיעה

הצעות עם מקובלות עמדות על חריפה

קויץ ואונן
באוניברסיטה ומרצה סופר

שינוי. ושל תיקון של ענייניות
 התנועה עמדות עם מזדהה אני בעיקר

באמונתה:
 ליוזמה מקום ויש אפשרי, השלום כי —

לקרבו: כדי
הדתית: הכפיר, לחץ נגד לעמוד יש כי —
 שתבטיח חוקה לניסוח לשאוף יש כי —

הדמוקרטיה; את
 של הגוברת תלותו נגד לפעול יש כי —

השונים; במנגנונים האזרח
למדי להחזיר יש בי - והעיקר

אופ של רעננות, של אווירה נה
נעורים. ושל טימיות

זוחין אונסנוו
המצוות שומר הממציא

 למיש־ פעילה באופוזיציה שהינכם זמן כל
 מפלגוקארטיה של כוחה בא שהינו סר,

 הונאת אלא ואינה ,דמוקרטיה״ המתקרית
 אהדתי כל הרי מפוצץ, שם ידי על הרבים

וכנה. שלמה לכם
 תזכרו המישטר, את להחליף כשתזכו

 דרשו: חז״ל כי המוחלף, בדרכי ללכת שלא
״בעצמך תאמין ״אל . . .

 מעבר הצלחה לבם מאחל אני
ה לפי גיבורים ותהיו למשוער,

 את הבוכש גיבור, ״איזהו כלל:
!שתצליחו אחרי - יצרו״

 לי ואין להיוולד, שהקדמתי מצטער אני
בגופי. לכם לעזור פיזית אפשרות


