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הורוביץ

היוו לננסח בבחירות היחיד הבטוח השלום נוח - חדש
ו נחוצה - לשלום״ ״המתקדמת הרשימה האם

 נסיון היה זה הוסרה. ״המתקדמת־ הרשימה הופעת את לאסור המזימה
 בשיקול־דעת, לקבוע חשוב כעת בתוקף. לכך התנגדנו מובהק. אנטי־דמוקרטי

 ״המתקדמת״? הרשימה נחוצה בכלל האם - קדומות דעות וללא באחריות
 לכל בקריאה פנינו ,11ה־ לכנסת בחירות עריכת על ההחלטה פירסום עם מייד

 הארגונים כל של משותפת חזית להקים - וערבים יהודים השלום, שוחרי
 ישראלי־פלסטיני, צודק בשלום והמצדדים בלבנון והמלחמה הכיבוש מתנגדי

 יסודי בשינוי גם אלא הליכוד, שלטון בהורדת רק לא הרוצים כל של אחת חזית
 להנהלת במיוחד פנינו ולמערך. לליכוד המשותפת. הישראלית, המדיניות של

 שהנהגתם הסתבר אלינו). הם ולא אליהם הפנייה יזמנו (אנחנו ״אלטרנטיבה״.
 יש אם העיקר. זהו הרי כי כך. על שמחנו סעיפיו. כל על חדיש מצע את מקבלת

להבנה. להגיע וכן טוב ברצון ניתן, משותף, מצע
 איתנו, רק מו״מ מתנהל האם ״אלטרנטיבה״ נציגי את שאלנו איתם, המו״מ בזמן

 המצע בסיס על מתחרה רשימה להקמת מו״מ מנהלים הם אחת ובעונה בעת או
 באום־אל־פחם בכינוס אולם איתכם. רק מו״מ - היתה: התשובה שלנו.

 רצונם על ארגונם בשם והודיעו מ״אלטרנטיבה״ נציגים זמן באותו השתתפו
 ולכנות לזה מה לשלום״. ״מתקדמת שתקרא - מתחרה רשימה להקים העז

אתתי ברשימה השלום שוחרי לאחדות במו״מ
נציגי עם במו״מ כי באומרו, במפורש מודה פלד מתי הרשימה: להרכב ובקשר

 (מוסף הראשון״. המקום על שיוותרו מהם ״דרשנו הקומוניסטית המפלגה
).25.5 ״הארץ;
 התכוונו לא כלל הם כי הוכיחה, ״אלטרנטיבה״ אנשי של זו מתגרה דרישה
 בטרם עוד הרי השלום. כוחות של משותפת רשימה חדיש עם יחד להקים
 על־ידי מיוצגת רק״ח) בכנסת(סיעת הקומוניסטית הסיעה היתה חדיש הוקמה

 את לפרק ולא השלום חזית את להרחיב להיות צריכה והמטרה כנסת. חברי 4
 כמו ש״אלטרנטיבה״ בעוד ולשוויון. לשלום הדמוקרטית החזית - הקיימת זו

 ובאמת בכנות רוצים לא ״המתקדמת״ הרשימה את המרכיבים הארגונים יתר
משותפת. רשימה

 החסימה אחוז את תעבור לשלום״ ״המתקדמת שהרשימה סיכוי שאין ברור
 ״המתקדמת לרשימה (הכוונה - זו קבוצה אם רב ״ספק קולות). אלף 20 (לפחות

 החסימה. אחוז את תעבור לא ולכן קולות, 15,000מ־ ביותר תזכה - לשלום״)
 ״על טולידנו, מרק״ח״(ש. נציג תגזול אך לכנסת, נציג תכניס לא הזאת הרשימה
).3.6.84 המשמר",
 חוק לפי - אחת רק להיות יכולה הפלגנית לרשימה מהצבעה התוצאה

 החסימה, אחוז את עוברות שאינן רשימות האנטי־דמוקרטי, .בדר־עופר
ה״מערך״. או ה״ליכוד״ של הכנסת חברי מספר את מגדילות

בעיקר להתרכז מוכרחים
 היא ישראל מדינת של העיקרית הבעייה

 הפלסטינים. עם לשלום להניע
 המציעה בכנסת היחידה הסיעה היא חדיש
עמים. לשני מדינות שתי של פתרון

 המבחן. היתה לבנון מלחמת
 נגדה. הצביעו חדיש של הכנסת חברי רק

חשובות. להצבעות גורליים הם חדיש של הקולות
 הליסוד. עם ממשלה להקים עלול המערך

 הליכוד. נגד נטו קול הוא לחד״ש קול
הקול. את לבזבז אסור הפעם במיוחד

קצרות: רגליים לשקר
 האדמה ביום בורשטיין עוזי אירגן כביכול לפיו סיפור פורטם 3 עמי )5.6.84( בנצרת ״הפרוגרסיבים" בעלון

 מהם ולקחת להכותם פלסטין, דגל מניפי על בכוח להתנפל רק״ח חברי בעראבה, ההמונית בעצרת האחרון,
 להם שאין כנראה וערבים. יהודים בין ואי״אמון שנאה פירוד, להחדיר רק המיועד מתועב שקר זהו הדגל. את

בשקרים. משתמשים ואז לוויכוח, פוליטיים נימוקים

עמים לשני מדיםת שתי - פלסטין ישראל
229224 טל. 4885 -חד״ש-ת״את.ד. ולשוויון לשלש הדמוקרטית החזית
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