
השק מן המצע יצא
של״י, אנשי

 המושגים רק״ח של אלקטוראליים ״הישגים
 גורמים ישראל ערביי זכויות על המאבק בשם

מצבם״. להרעת פעם לא
 קניג? טולדאנו? האלה? הדברים את אמר מי

 הצבאי? הממשל בתקופת צבאי מושל
לא.

 ל״חזית של״י בשם אליאב לובה כר כותב
 את בדחותו ולשוויון״ לשלום הדמוקראטיית

עודפים. להסכם הצעתנו
חרפה! איזו

 ישראל ערביי את הפחידו לא האלה האיומים
 יפחידו ולא הבטחוני הממסד מפי כשיצאו

של״י. מפי באים כשהם
 השק: מן יוצאים מרצעים הרבה ובכלל,

 לקראת תרגיל הוא של״י במצע /א16 סעיף
המערך. בממשלת השתלבות

לב: שימו
וחזרו השטחים ״כל יש ידי על שי
יפורזו״. — ראל
 כל זה ובכלל השטחים? כל שואלים: ואנו

 תנאי יקבל מי הפלסטינית? המדינה שטחי
כזה?
 ישראלי־ לפיקוח תעשה ״ישראל ועוד: זאת

הפרוז״. על ערבי
 פרוז אלא הגבול בקירבת הדדי פרוז לא ובכן:

 עם הפלסטינית המדינה כל של חד־צדדי
 המדינות שטחי ועל שטחה על ישראלי פיקוח

מסביב?
 מפ״ם? תוכנית עם קו מיישרים זה? מה

אלון? תוכנית

פלס מדינה — של״י של השלום חזון ובכן,
 שלנו?! הצבא פיקוח תחת צבא בלי טינית

 אחד חודש סחף? של אחד בחודש הגעתם לאן
ודרגות? אישים פסטיבל של
הכיוון? מה רצים? אתם לאן

 והשלטון, הימין תעמולת אחרי נגררתם
 בערבית (לא בשפע צבאיות דרגות ציינתם

 על טלוויזיה תעמולת מכרתם וחלילה), חס
גנראלים. עם צבאיות מפות יד

 של הפוליטית האסטרטגייה אחרי נגררתם
 הקומוניסטים. על בחרם והשלטון, הימין

לח סרבתם נגדנו, זוועה תעמולת פרסמתם
איתנו. עודפים הסכם על תום

 לא הכתוב, במצע שגם לדעת נוכחנו והיום
 עם הקו את מיישרים אתם בתעמולה, רק

המערך.
 השמאל לאנשי לומר לנו שנשאר מה כל

 אלה בשל״י, השלום ולאנשי בשל״י העקביים
 הישראלי־פלסטיני לשלום נאמנים שהם

הישראליי־ערבי: ולשלום
 לפני שבועיים תנועתכם הוציאה המצע את

כולם. אזני את לסבר כדי הבחירות
 מצעינו ביין שהמרחק חושבים איננו היום,

 שיצא לפני לתומנו שחשבנו כפי קטן כה אכן
שלכם. המצע

 ריצה של פרי הן כאלה התבטאויות כזה, מצע
 אליאב לובה של מחצבתם כור אל מדי מהירה
בשל״י. וחבריו

 קולכם תנו — לשלום נטו קול באמת אם
ולשוויון. לשלום הדמוקראטית לחזית
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