
 ״המתקדמת״ והרשימה חד״ש
עצמן בעד מדברות העובדות

המערך זה שלגו העיקריים האוייבים - הערבי בסקטור אוייבים לצו ״יש
 ארנס(ליכוד), מ. הבטחון שר בפני ״המתקדמת״ הרשימה נציגי (הכרזתורק״ח״

).9 עמי ,8.6.84 - השיחה פרוטוקול
 שיתוף היא הנוכחית הבחירות במערכת ביותר המוזרות התופעות ״אחת

הישראלית הקומוניסטית המפלגה ובין הבטחון שירותי בין המעניין הפעולה
).20.6.84 הזה״, ״העולם אבנרי, (אורי (רק״ח)״.

 מתחסדות פנים וחבריו אבנרי אורי מעמידים אלה ארסיים דברים לאחר
 האין עודפים. הסכם העיקרי" ל״אויב מציעים ואף הוגן ויכוח כביכול, כרוצים,

ולציניותי! לצביעות גבול
 את הקימו פלד ומתי מיעארי אבנרי, אורי ברור: הדבר - עניינית אולם

 זאת מכריזים הם ובחד״ש. ברק״ח להילחם ויחידה: אחת למטרה רק הרשימה
 כרוזי (מתוך רק״ח״ של הממסד את לשבור בדי קמה ״רשימתנו בגלוי:

הרשימה).
 (אוריכלואים״ הם בו רק״ח של מהכלוב הערבים התושבים את לשחרר ״צריך

).20.6.84 הזה״, ״העולם אבנרי,
 הרשימה). מראשי סלים, רשיד (ד״ר מהכנסת" זיאד תופיק את לשחרר ״צריך

 מסייעים ואף זו רשימה מהופעת רצון שבעי השלום שאוייבי הוא טבעי לכן
בידה.

 הרצל (ד״ר בכנסת״ רק״ח לחיסול תרמה ״המתקדמת״ הרשימה ״הופעת
).1.7.84 אחרונות״, ״ידיעות רוזנבלום,

 והרשימה חד״ש בין מפרידים ביותר יסודיים פוליטיים דעות חילוקי
 מצדדים הרשימה אנשי ויתר פלד מתי מיעארי, אבנרי, אורי ״המתקדמת״.

 רייגן, תוכנית כמו אלה, הסכמים במציאות והרי קמפ־דיוויד. בהסכמי
 מדינת בצד עצמאית פלסטינית מדינה להקמת מוחלטת התנגדות על מבוססים

באש״ף. ולהכרה ישראל

 שליטה להבטחת ורק אך מיועדים רייגן ותכנית קמפ־דיוויד הסכמי
 קמה ״המתקדמת״ הרשימה ישראל. של הכיבושים ולהנצחת באיזור אמריקאית

 ולפלגה. בישראל הערבית האוכלוסיה בקרב חד״ש השפעת את לשבור במטרה
 וישראליים אמריקאיים גורמים של ברכתם את מקבלים הם זו למטרה

 לחולל שואפים אלה גורמים קיצוניים. ואנטי־סובייטיים אנטי־קומוניסטיים
 בישראל. הערבית האוכלוסיה בקרב פרו־אמריקאי ימינה, מפנה

 ופועלים לשלום במאבק ״המתקדמת״ הרשימה מקימי פוגעים בהרפתקתם
אש״ף. לפילוג

 הרשימה נציגי שהשמיעו המדהימים הדברים את להבין אפשר זה רקע על
 איתו: שהיו הש.ב. ואנשי ארנס מ. הבטחון שר בפני ״המתקדמת״

נפגשתם? מי עם ארנס): של (יועצו יגנס ״ר.
מאש״ף. מנהיגים של קבוצה עם פלד: מ.
 שמותי להגיד יכול אתה יגנס: ר.
להגיד. יכול לא אני פלד: מ.

הישראליים. הבטחון לשירותי זאת לתת מניעה אין זכרוני: א. עו״ד
 אחרי מפגש. כל על לממשלה לדווח נהגנו שנים 8 לפני עד פלד: מ.

 דיווח של במסגרת מעוניינת. היתה לא היא לשלטון עלתה זו שממשלה
. שומרים אנו אלא להסתיר, מה לנו שיש לא זאת. לתת יכולים אנו סגור

 נפגשים אתם שם האנשים של בטחון מטעמי שנקבעים כללים על
).21 עמי הבטחון שר עם השיחה מדיניות״(פרוטוקול בעיות על ומשוחחים

 חלשים הם ״המתקדמת״ לרשימה השותפים את המקשרים החוטים
 והצביע דמשק את לכבוש 67ב־ שקרא אבנרי, מאורי מתחילים הם מאוד.

 שהיה משפרעם חניפס לשייך עד ומגיעים הערבית ירושלים סיפוח בעד בכנסת
 תמך הוא ׳81 בבחירות מפא״י, מטעם כנסת וחבר הצבאי הממשל איש בזמנו

 ״המתקדמת״. ברשימה לתמוך עתה קורא עמדותיו את לשנות ומבלי בליכוד,
דומות. מלאכותיות רשימות שהתפרקו כפי תתפרק זו מלאכותית רשימה

ולשוויון לשלום הדמוקרטית החזית רשימת היא המבחנים בכל שעמדה היהודית־ערבית, היחידה, הרשימה
...... השלום: לכוחות קוראים אנו
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בשיער לטיפול אדיר מכון
 בדיקת לאחר — בנשירה טיפול

 שיער השתלת • במעבדה השיער
 חודשים 6-4 תוך טבעית צמיחה

רופאים בית
״מדיכלל״

 56 פרישמן רה' ,03־221226 טל.
09.00-19.00מ־ פתוח תל־אביב.

שולה
 מלאכותיות ציפורניים
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