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_ן נועוידת חשכים אס  ן
ש גנו חוש וחה-כוח ושולם

,קייס![ חסו

 כוח — הזה העולם כתנועת רואה אני
 הלוחם בישראל, ביותר העיקבי הכוח חדש,
וישראלים. ערבים בין שלום למען

הי־ בכנסת, פעולתה שנות ארבע במשך
נאמ חדש כוח — הזה העולם תנועת תה
 דגלה: על שחרתה הסיסמות לשלוש נה

כפייה. מחוקי שיחרור שיוויון, שלום,
 ה־ איפה ששואלים: יודע אני

 על־ידי לשלום? המוכנים ערכים
 הצעירים המשכילים אנו תמיכתנו,
 כוה - הזה בהעולם הערכיים,

 המא■ כי להוכיח רוצים אנו חדש,
מא הוא זו רשימה של לשלום כל,
משותף. לעתיד משותף, כלו

ש ולערבים ליהודים לצעירים פונה אני
 הכוח את לחזק כדי זו, לתנועה כוח יתנו

הזה. המשותף

שגק ישה1
שומר־מיצוות פקיד

מימסד. הנקרא בגולם מורא
 — הזה העולם תנועת של עמדתה שנית:

ה בעיית הנקראת לבעייה בקשר חדש כוח
 על־ידה המוצע הפיתרון כי חושבני ערבים.

לפוטרה. יכול
 בבע־ התנועה עמדת שלישית:

 כתור שאני, הדתית, הכפייה יית
 ונפש. כלכ לה מסכים דתי איש
 או דתית כפייה לכל מתנגד אני

 וצורת הסיעה עמדת אנטי־דתית.
 שהאימון מוכיחה ככנסת עכודתה

 כ-זכז לא הציכור ע״י לה שניתן
 תגדל הכאה ככנסת כי רצוי לריק.

 לה שתאפשר כמידה הנציגות
,, פורייה. יותר עכודה

סדום מוניו
ת וסטודנט קבלן ל כ ל כ ל

ולמדעי־־המדיגה
בחיפה באוניברסיטה

 שום העזה לא הזה היום עד
 הזה העולם לתנועת פרט מפלגה,

 פיתרון על להצכיע חדש, כוח -
 פלם• כשם הידוע העם של כעייתו
נפ כלתי חלק אני ואשר טינאי,

 על ככהירות שמורה ממנו, רד
ל והשואפת מחדש גיכושו דרך

 ההכרתית הלאומית, עצמאותו
 שעד כשטחים והטריטוריאלית,

זרים. של כשליטתם הם הזה היום
האז זכויות שדיון למען המלחמה לגבי

העו תנועת במדינת־ישראל, הערבים רחים
 ״העולם והשבועון חדש כוח — הזה לם

 היודסדן. מיום אלה זכויות למען לחמו הזה״
זו. רשימה בעד מצביע אני לכן

ב תמיכתי את קצרים במשפטים אנמק
 חדש: כוח — הזה עולם

ללא הלוחם כוח ורצוי נחוץ כל: קודם

מ זמן במשך התלבטתי ישראלי, כערבי
לכ בבחירות להצביע מפלגה לאיזו מושך

 נראים ועתידי כבודי חרותי, השביעית. נסת
 קראתי כאשר ברור, יותר הרבה באור לי

 — הזה העולם תנועת במצע והתעמקתי
 המבטאת היחידה הרשימה שהינה חדש, כוח
ויהו ערבים בין לאומי בשוויון הצורך את

ותכלי השקפותיה את שואבת ואשר דים,
במדינתנו. היום־יומיים החיים מעצם תה

הלו ן,ג8,בנ דד
 למתמטיקה בכיר מרצה

תל־אביב באוניברסיטת
 במפלגות הנעשה אחר שעוקב מי כל

לאו מקום בהם שאין לדעת נוכח הגדולות
המפל במנגנוני העסקנים פנימית. פוזיציה

 אלה כל את לרמוס או להשתיק הצליחו גות
 להעלות או מבפנים רפורמות להנהיג שניסו

ענייני. לוויכוח חשובים נושאים
 העולם רשימת שהכניסה הגדול החידוש

 שלנו הפוליטיים לחיים חדש כוח — הזה
בכ הרשימה נציג בלבד. אידיאולוגי אינו
 אופוזיציה של וערכה כוחה מה הראה נסת

פרלמנטרי. במישטר והגיונית עיקבית
 חדש כוח - הזה העולם רשימת

 כעד ומעצור נגד מישקל מהווה
המע וחסרת הקיצונית הלאומנות

או לקרכ מסוגלת שאינה צורים,
 העולם רשימת השלום. אל תנו
שאפ הראתה חדש כוח - הזה
הרש לקו כאופוזיציה להיות שר
מדי- עוכרי עם להזדהות מכלי מי

פרנק אווי
ערד מחלוצי

ה הוא השלום השגת כרגע כי לי נראה
 — הזה שהעולם הדרך ביותר. החשוב דבר
ה הלאום בקיום הכרה — מציע חדש כוח

 היא — זה ללאום מדינה והקמת פלסטיני
ואפשרית. ריאלית צודקת,

הגור אחד הוא העכודה מוסר
הכל להתפתחותנו העיקריים מים

 והמלאה התדירה הופעתם כלית.
 צריכה לעכודתם הכנסת חכרי של

 נציג כולו. לעם דוגמה לשמש
 חדש, כוח - הזה העולם תנועת

 דוגמה היווה הקוכעות, כהופעותיו
זו. לדרישה אישית
ה־ והחופשית, המתקדמת המחשבה צורת

היהודי. העם וצוררי נת-ישראל
העלתה, חדש, כוח — הזה העולם רשימת

 עשרות בדרכה, שנערמו הקשיים אף על
 אל הציבור לכלל חשיבות בעלי נושאים

 של לרמה בכך התעלתה היא הכנסת. במת
דוג למצוא שקשה ציבורית ואחריות בגרות

אחרות. במפלגות מתן
 חדש כוח - הזה העולם רשימת

 השישית, ככנסת עצמה הוכיחה
 ותמיכתם לאימונם ראוייה והיא

השישית. ככנסת הכוחרים של

ול להגיב ויכולתה התנועה את מאפיינת
התכו הן אלה בני־זמננו, לאתגרים היענות

 בתנועת תומך אני שבזכותן העיקריות נות
חדש. כוח — הזה העולם

ו 1שחק ישראל ד
לכימיה בכיר מיצה

 ברירה לי אין השביעית לכנסת בבחירות
 — הזה העולם רשימת בעד להצביע אלא
חדש. כוח

 של דיעותיה עם מסכים אני אין כי אף
 לכמה מתנגד ואף השטחים בכל ״ו סיעה
 מכל כי למסקנה הגעתי מעמדותיה וכמה

 היחידה היא לכנסת המתייצבות הרשימות
 צודק שלום השגת למען בעקביות הנאבקת

 המדינה, ביטחון שמירת תוך ובר־קיימא,
ושלמותה. ריבונותה

התגב מפני כמוני החרדים לכל
ה לכל כמדינה, השוביניזם רות

 עם להשלמה כמוני מתנגדים
ה לכל ניצחי, אי-שלום של מצב

במדי צורף יש כי כמוני מאמינים

י

ל קץ לשים כדי יזומה שלום ניות
כ כמוני לתמוך מציע אני - הרג

זו. רשימה


