
המדינה לבעיותפיתרונוות 153 הכולל מצע מגיש המלוכד המחכה
 תנועות, אותו הרכיבו מערכודהבחירות. של בעיצומה קם שלי מחנה

 של רחבה קשת והמייצגים שונים, מכיוונים שבאו ואישים הוגים
אידיאולוגיות. עמדות־יסוד

 וכוללניות, סתמיות ממליצות המורכב מצע זה למחנה להכין היה קל
 מקימי עם היה וגמור מנוי אולם וד״ש. הליכוד המעיד, למצעי כדומה
 מצע ציכור־הכוחרים לפני ולהניח רצינית, עבודה לעשות המחנה
המדינה. לבעיות ברורים מעשיים כיתרונות הבולל ממורט,

שבועות, ששה של מאומצת עבודה אחרי השבוע, לאור שיצא המצע,

 מחנה־ מרכיכי כל כין הסכמה שהושגה מראה שהוא מכיוון רכים, יפתיע
 מוכיח הוא שיטחי־החיים. כל את המקיפים ענייניים, סעיפים 153 על שלי
 כי שנים, שבע לפני בכר אכנרי אורי על־ידי שהושמעה התיזה, את

 סוציאליסטים בין הבדל כימעט אין זו כתקופה ישראל של במציאות
 על המעשית לתשובה הנוגע ככל מתקדמים ליברלים לבין דמוקרטיים

הישראלית. החברה לפני העומדים הממשיים, האתגרים
 יפורסמו, האחרים החלקים המצע. •צל הראשון החלק מתפרסם להלן

הקרובים. כשבועיים זה, במקום שלי של הדרן־
 לבחירות. ממצע יותר זהו

פעולה. תוכנית זוהי
 כלכלי- לשוויון החותרת ישראל שלום, היוזמת ישראל אחרת. ישראל למען פעולה

 חדוות- של ישראל לרעהו. איש בין כבוד של צדק, של חופש, של ישראל חברתי.
 רעיוני, פלוראליזם המקיים לוחם, פוליטי במחנה התלכדנו טוהר״המידות. של חיים,

והחברתי. המדיני במעשה ומאוחד
 השבעים, שנות בסוף מדינת־ישראל של הממשיות הבעיות בניתוח מאוחדים אנחנו

 השמונים. שנות לקראת אלו, לבעיות מציעים אנו אותם המעשיים ובפתרונות
: קובעים אנו
; המדינה למען האדם ולא האדם, למען קיימת המדינה •
 ;השלום השגת הוא זו בשעה ישראל של העיקרי היעד •
;ועדתי מיני לאומי, לשוויון זכאי אדם כל 9
 מתוקנת. ומדינה בריאה חברה תיכון לא אדם, לכל וחברתי כלכלי שיוויון בלא •

 למדינה ישראל את להפוך הרוחני, והכוח החיוניות הזה בעם יש כי מאמינים, אנו
 של ומוקד העולם, לאומות השראה של מוקד תהווה אשר ושפוייה, דמוקרטית

בתפוצותיו. היהודי לעם ומשיכה גאווה

וחציזנזת ׳שראו
 של הלאומי השחרור תנועת היא הציונות

 שאיפתו את מבטאת היא היהודי. העם
 לקיים העמים, במשפחת ולשגשג לחיות

ול משלו׳בארץ־ישראל, מדינית ריבונות
 רואה שלי מחנה ותרבותו. שפתו את פתח

ה ההגשמה למפעל מלא שותף בעצמו
ציוני.
ה עם -הציונות את מזהה שלי מתנה

ומדיני, חברתי כלכלי, לשיוויון חתירה
 התנועה עם השלום למען המאבק ועם

 על מושתת זה מאבק הערבית• הלאומית
 זכות הפלסטיני הערבי שלעם ההכרה,

לאו להגדרה הי-הודי העם של לזו שווה
 נלחם שלי מחנה בארץ. עצמית מית

 בציונות, השמרניים הלאומניים, בכוחות
ם ובכוחות מי החברתי. הפער את המקיי

 הטוענת הדיבה, את דוחה שילי מחנה
 להש־ו מהותה, מעצם שואפת, הציונות כי

^קולבט לנשלו אחר, עם על תלט ק ^ 
ה י?נועהב הלאומניים הזרמים זכויותיו.

 משום יו, דיבה ומזינים מטפחים ציונית
 את !אימות1 מבטלת השקפתם שעל־פי

ץ - ־ן בי5־ ר ע ה ם ע ה ^ ? * &יני *  להגדרה הפל
 על- בעיקר זרמים״׳ז&זד־&יזצגים עצמית.

 וחלקים אמונים, גוש הליכוד, מפלגות ידי
ומפלגת־העבודה. המפד׳זל ד״ש, של

ול העקרונות למימוש ייאבק שלי מחנה
הבאים: המשימות ציע ב

 הכשרת- ההתיישבות, הקליטה, ובכללה
ועוד. הכספית הפעילות הקרקע,

הישראלית החברה פני 6
 משולב יהיה הלאומי השיחרור חזון

 תיכון בישראל החברתי. השיחרור בחזון
 שואבת אבן שתהיה למופת חברת-שיוויון

 ולעולם התפוצות, ליהודי ומקור־השראה
כולו.

ישראלית מריניות־שדוס
והביט החוץ מדיניות של ■המרכזי היעד

 היש־ הסיכסוך סיום הוא הישראלית חון
 ויציב מלא הסדר־שלום וכינון ראלי־ערבי,

ו הערביות, שכנותיה ובין ישראל בין
העם בכללן

לאמץ ישראל חייבת זה יעד לשם
עמ אחרי נגררת שאינה מדיניות >מה

 הערבי הצד מן קיצוניות, לאומניות דות
 פתח כל לנצל עליה הישראלי. הצד ומן

 הערבי, הטיעון בחומת המבצבץ תיקווה
 יוזטות־הש־ יוזמות־שלום. כלפיו ולנקוט

:הבאים העקרונות על תתבססנה לום
גדול יהוד♦ רוב 7

 של יעודיו את להגשים תוכל ישראל
ריבו מדינה תהיה אם רק הציוני הרעיון

 תוכל לא היא גדול. יהודי רוב בעלת נית,
 וצבאי מדיני שלטון תקיים אם למשימה,

גדול. ערבי״פלסטיני מיעוט על

ה ת ו ת חי ש ד ו ק ת, לשלוש מ תו ת ד ס ל כ ו א מ  ו
 למעמד ראוייה היא עמים, שני בבני

 כיחידת- שלמה, תישאר ירושלים ייחודי.
 לבני פתוחה ותהיה משותפת, עירונית גג

 להיות תוסי-ף היא והדתות. העמים כל
 הערבי חלקה מדינת־ישראל• של בירתה

 בירת השלום, כינון [אחר7
•'ייי-יי-— •׳ייייי

 כל: של טריטוריאלית
 החוזה עליו.
: באים

 ה כל (א)
יפורזו

 החתומים דזצדדים
ה- העקרונות את

 הערבית המדינה
 כל של הקדושים המקומות תקום. זו אם

אוטו באופן ינוהלו הדתות משלוש אחת
העיר. מוסדות על-ידי נומי
השקום כינון תהליך 13

ה של המדיני מעמדם השטחים, פינוי
 ושאר ירושלים של מעמדה פלסטינים,

יוס השלום, בתהליך הקשורים הנושאים
 בין במשא-ומתן שיושג הסכם על-פי דרו

הצדדים.
הפלסטינים מעמד 14

 ישראל על־ידי שיוחזרו חים
 ישראלי־ לפיקוח תעשה אל _

̂צלביע  כי יסכימו, הצדדים הפירוז. !!י
&עת־צבא,  מסויימים, כלי-נשק הכנסת ̂י

 צבאיים ומיתקנים ביצורים בניית או
חו עילה יהוו להסכם, בניגוד מסויימים,

צעדי־מנע• לנקוט לישראל קית
החימוש. מירוץ יוגבל (ב)
 תיפתר הפלסטיניים הפליטים בעיית (ג)

הפלס במדינה שיקומם על-ידי בעיקרה
 להקימה. הפלסטיני העם יבחר אם טינית,
זה. לפתרון תסייע ישראל

 מלאים דיפלומאטיים יחסים יקומו (ד)
קש ובכללם ומדינות-ערב, ישראל בין

 ותחבורתיים. כלכליים תרבותיים, רים
יבוטלו. והחרם האיבה גילויי כל החוזה עקרונות יישום 17במשא-ומתןשטחים על ויתור 8עצמאות 1

 תקיים וגאה, עצמאית כמדינה ישראל,
 מדינות כל עם הדדית הכרה יחסי

 מדינית, אי-תלות של בסיס על העולם,
ותרבותית. כלכלית

שלום 1
 ותעלה לשלום, בחתירה תתמיד ישראל
 העולם ובין בינה השלום להשגת יוזמות
מהש לסגת הנכונות בסיס על הערבי,
 ששת- במלחמת בידיה שנפלו טחים

הימים.
ביטחון 3

 את ותחזק ביטחונה על תשקוד ישראל
העם. כצבא ייבנה צה״ל הצבאי. כוחה

עלייה 4
 תהליך את פעיל באופן תעודד ישראל
 היהודי. בעם המתחולל הלאומי הריכוז
 מכל העלייה בהגברת יתבטא זה עידוד

ה קליטתם ובהבטחת העולם, תפוצות
ה של והתרבותית החברתית כלכלית,

עולים.
הציונית ההסתדרות 5

 בין מוחלטת סמכויות הפרדת תיעשה
מוס לבין הציונית ההסתדרות מוסדות

 ההסתדרות מוסדות מדינת־ישראל. דות
 ;התפוצות יהודי בקרב יפעלו הציונית

 באופן אחראית תהיה ממשלת״ישראל
המדינה, בתחומי הפעילות על בלעדי

. 30_

 להימנע וכדי השלום, את להשיג כדי
 הערבי״חפלסטיני, המיעוט על משלטון
 לוותר נכונותה על מראש ישראל תצהיר

 ששת במלחמת לידיה שנפלו השטחים על
 שעליהם קלים, תיקוני־גבול למעט הימים,
הצדדים. בין יוסכם

בישראל הערבים הכרת 9
 הס- במסגרת השטחים את תפנה ישראל

 המדינות הכרת את שיכלול דר״שלום,
 הערבי־הפלסטיני והעם השכנות הערביות,
 יחסי- לקיום הסכמתם ואת בישראל,

 יחסי-שלום ישראל. עם תקינים שלום
 בזכות הדדית הכרה :פירושם תקינים

 ל- לעצמאות, לריבונות, לקיום, עם כל
מדי של הטריטוראלית ולשלמות בטחון

נתו.
הפלסטיני העם 10

 העצמית ההגדרה בזכות מכירה ישראל
הפלסטיני. הערבי העם של
 המדיני מעמדם 11
הפלסטינים של

 על בעצמו יחליט הפלסטיני הערבי העם
הק על בכך יחפוץ ואם המדיני, מעמדו

עצמאית. פלסטינית מדינה מת
ירושלים 11

ב- ישראל. של בירת״הנצח היא ירושלים

 ובהסכם במשא־ומתן צד יהוו הפלסטינים
 מוסמכת נציגות באמצעות ישראל, עם

ת ר כ מו ם. ו ה ל ם ש ת, ידרשו א א  ינוהל ז
 של בסיס על אש״ף, עם המשא-והמתן

הדדית. הכרה
המו״מ ניהל 15

 ועידת״שלום במסגרת יתקיים המו״מ
 ישראל, :בסיכסוך הצדדים לכל משותפת

 השכנות הערביות המדינות מן אחת כל
 תעבד הוועידה הפלסטיני. הערבי והעם

ש תכנית״שלום, של מוסכמים עקרונות
 הנושאים לגבי מפורשות הוראות יכללו

:הבאים
 תחזור שאליהם הגבול, קווי תיחום (א)

; ישראל
 ישראל בין ההסכמים עיקרי קביעת (ב)

ההס האחרים. מהצדדים אחד כל לבין
דו־צדדי. בסיס על ייערכו כמים

ב ההסכמים ביצוע על יוחלט אם (ג)
ב הכרוכים התנאים הגדרת — שלבים
 יחסי־שלום לכינון עד לשלב, משלב מעבר

מלאים.
 המסגרת את להוות עשוייה ועידת־ז׳נבה

ועידת־השלום. לפעול תתחיל בה
חוזה-השלום עקרונות 16

 ועידת- של בסיכומה שיושג השלום, חוזה
 הזכות בדבר הדדית הצהרה יכיל השלום,
ה־ ולשלמות לעצמאות לריבונות, לקיום,

 בוועידת- שיסוכמו לעקרונות בהתאם
 דו־ הסכמים ייערכו המשותפת, השלום
מהצ אחד כל לבין ישראל בין צדדיים

 את יפרטו אלה הסכמים הערביים. דדים
 ואת החוזה, עקרונות של יישומם אופן

 ישראל בין שיקומו המעשיים היחסים
להסכם. השני הצד לבין

הדדית הכרה בדבר הצהרה 18
ב הערבי הצד יצהיר אלה בהסכמים

 בגבולותיה בישראל, מכיר הוא כי בירור,
 תצהיר ישראל והמוסכמים• המוכרים

 בריבונותו מכירה שהיא אלה בהסכמים
 היא שאותם השטחים על הערבי הצד של

ההסכמים. במסגרת לידיו תעביר
בינלאומיות ערבויות 19

בינ ערבויות בברכה תקדם ישראל
 ארצות״ מצד בעיקר — נאותות לאומיות

ש להסכמים — וברית־המועצות הברית
 תקבל היא ערב. מדינות ובין בינה יושגו

 למימון שייועד בינלאומי, סיוע בברכה
 הפליטים ולשיקום אזורית תוכנית-פיתוח
 יוזמה בכל תתמוך ישראל הפלסטיניים.

 מירוץ- להפסקת הגדולות המעצמות של
 ולהוצאת במזרח״התיכון, ביניהן החימוש

 ישראל הבינגושי• המאבק מתחום האזור
 גרעיני, מנשק האזור לפירוז יוזמה תעודד

 הוא אם הן באזור, מיוצר הוא אם הן
לו. מחוצה מיוצר


