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הממשלה ראש הודעת עד הגדוד ההד׳!׳ בדיון אסרי אור׳ שד נאומו
 הסכנה את עלינו הביאה הליכוד ממשלת £

מצדה ימי מאז ביותר הגדולה
 נשברה לא הלוחמים של רוחם

!זו מממשלה להם נשבר

•!1וח1)1ח מיסד
הליכוד. לממשלת שנים שלוש מלאו ז אבנרי אולי

 התלכד העם לאומי. ליכוד זה היה שנים שלוש לפני
 להגן יוצאים שאנן דאז, ראש־הממשלה הכרזת סמך על
לכיבו פנינו שאין להשמידה, הזוממים מפני מדינתנו על

 של מאמין״ ה״אני — הלאומי הליכוד בסים היה זה שים•
לקרב: היוצאים בליבם נשאו אותו ביוני, החמישה
המדי הגנוז למען האחרונה טיפת-הדם עד
 כיבושים למען אחת טיפת־דם לא אף! נה,

וסיפוחים.
י נ פ שנים. שלוש ל

י היום, יש מה ר ח  ממשלת־הליכוד, מהי שנים? שלוש א
אתמול? הודעתה את מאיר הגברת מסרה בשמה אשר

, ליכוד ממשלת לא  ממשלת אלא לאומי
. הליכוד י נ מ ו א ל ה

 — אלה שנים בשלוש שהתגבשה הברית את מייצגת היא
 מספחי־הרבה, .מספחי־כמעט־הכל, מספחי־הכל, בין הברית

ה הרוב את והשתיקה ששיתקה ברית מספחי־קצת־פחות.
 — כולו ובעם בכנסת, במערך, העבודה, במפלגת דומם
שטחים. במקום בשלום הרוצה הרוב

 מאזן ואיזה - לאומני ליכוד של שנים שלוש
שחור!

הסובייטי הצבא סכנת
 הספנה עלינו כאה הלאומני הליכוד כימי

ה סכנת - מצדה ימי מאז כיותר הגדולה
אדירה. עולמית מעצמה עם מלחמה
 — שהיא זדונית ״תוכנית על אתמול דיברה מאיר הגברת

 העלתה בכך ישראל.״ נגד זוממת — המועצות ברית
 על הסובייטי הצבא התקפת של האפשרות את בפירוש
 עוד קודרים בצבעים כך על חזר דיין והשר ישראל.

אמש. המערך בישיבת יותר
 הטראגיים, ובמחדליה קלי־הדעת, במעשיה

 להידרדרות הלאומני הליכוד ממשלת סייעה
הסוב לחדירה הפתח את שפתחה הנוראה,

ייטית.
 ונענינו זו, סכנה בפני הזהרנו בלתי־צפוי. היה לא זה
זו, במה מעל אמרתי ואווילי. רועם בצחוק הזה בבית

 גול־ של הארסיים ודברי־תשובה המדיני, הדיון בתום
ם הגיש אבנרי, לאורי מאיר דה ו ל ן ש ה  סיעת בשם כ

 הבאה. הצעת־קהחלטה את חדש כוח — הזה העולם
 הסיעה קולות שני| רק כאשר גדול, ברוב נדחתה היא

בעדה. ניתנו
הממשלה ראש הודעת את דוחה הכנסת )1(

 לאתגרים אחת תשובה אף בה היתה שלא וקובעת
החדשה. המציאות של החמורים

הליכוד ממשלת לפירוק קוראת הכנסת )2(
 צל עליה מטילה היום של שההתפתחות הלאומי,

 המוצק הרוב על שתתבסס ממשלה ולהקמת נוסף,
שטחים. במקום לשלום השואף ובכנסת בעם
 הטוענים של הדפיטיזם את מגנה הכנסת )3(
 הצבא עם צבאי לעימות להגיע אלא ברירה, אין כי

 מעצמות בין לשדה־קרב ישראל ולהפיכת הסובייטי
כדי בה יש זו שתבוסנות קובעת הכנסת העולם.

בעם. לדמורליזציה לגרום

— 1969 של מושב־הקיץ בפתיחת בדיוק, אחת שנה לפני
 צבאית התערבות בפני לעמוד ברצינות מוכנים אתם ״האס

ת... טי ביי  יחושו לא שהאמריקאים מראש ברור יהיה אם סו
מעל )7.5.69( שבוע באותו והוספתי )5.5.69( לעזרתנו?״

ירמיהו הנביא
בשום תניח לא ״ברית־המועצות :הזה העולם עמודי
 מידי, חדשה צבאית תבוסה לנחול למצריים ואופן פנים

.ישראל .  טילי ימי, אווירי, שכוח במיקרה לעשות מה .
 ישראל■ בחזית יתערב הסובייטי הצבא של יבשתי או

מצריים?״
 הופעה פה ״היתה ראש־ד,ממשלה: הגברת השיבה כך על

מובהקת; מתבוסנות מורכבת שהיתה הרגיל, מגדר יוצאת

הח את מקבלת ישראל כי מכריזה הכנסת )4(
 ,1967 בנובמכר 22 מיום הבטחון מועצת לטות

לסיפוח שואפת ישראל אין וכי ,וכלשונה כרוחה
שטחים.

 לפתוח מצריים לממשלת קוראת הכנסת )5(
 הסדר״שלום השגת לשם דחופים בהליכים מייד

מ- להוציא כדי ,הבטחון מועצת החלטת סמך על
ו והמזרחי, המערבי האימפריאליזם את המרחב
שניה. להודו-סין שלנו המרחב הפיכת את למנוע

 כי מיד להצהיר לממשלה קוראת הכנסת )6(
 של הלאומיות ובזכויותיה בקיומה מכירה ישראל
נציגות להקים לה קוראת הפלסטינית, האומה

כינון לשם ישראל עם בהידברות לפתוחו לאומית,
זו. בארץ האומות שתי :בין דו-קיום של שלום

 את מיד להפסיק לממשלה קוראת הכנסת )7(
בשטחים. ההתנחלויות

 לדגל.״ תבוסנות הפיכת אלא תבוסנות, רק לא אלא —
היום. גם נכון זה הראל: איסר
 את ירמיהו הנביא אמר כאשר אכנרי: אורי

 רוצה לא ואני — האמיתי המדיני המצב על דבריו
 לבור אותו -זרקתם אתם — אליו עצמי את להשוות

טיט.* של
 הסכנה באה ובינתיים — השמצות, גידופים, חירופים,
ר ש פ א ם שעוד אותה, למנוע היה ש ו י  למנוע אפשר ה

 ומנחי־ והרכבו גישתו בגלל הלאומני, ושהליכוד — אותה
להחריפה. אלא מסוגל אינו היגתו,

האמריקאים בפני יריקה
 יש־ כיחסי קצר נוצר הלאומני הליכוד כימי

דאל-אמריקה.
 בשדה־ נגדנו מתייצבת אחת אדירה עולמית מעצמה בעוד
 השניה האדירה שהמעצמה הבטחון את איבדנו הקרב,
לעזרתנו. תחוש
 מחריפה בחזית ההסלמה בעוד מעצמו. בא לא זה גם

 לירוק לנכון הלאומני הליכוד מצא הסובייטית, הסכנה את
 תוכנית את וכל מכל לפסול האמריקאית, המדיניות בפני

 בחברון, הפרובוקטיבית ההתנהלות על להכריז רוג׳רס,
 ששולחים ביום וזה — האמריקאים לרצון חותך בניגוד

מניכסון. פנטומים לבקש ביש־המזל אבן אבא את
 בוודאי, !לכל וגרופתדהפלא - אלה פנטומים

 הכטחוני מצבנו את לשפר יכלו פנטומים 25
 כאשר אף המצרי. חיל-האוויר מולנו כשעמד
 כמו זה הרי - הסובייטי הצבא מולנו מתייצב
בפרטן. למלחמה אספירין

לפידאיון ישירה עזרה
1—11 11— 1 ■ויוון >| 1 ■"י■' 0

 השקט הגבול הפך הלאומני הליכוד בימי
מלחמה. של לחזית ישראל של האחרון

מ הנובע מחדל — הפלסטיני לאתגר תשובה כל חוסר
 .לארץ־ישראל ויומרתו הלאומני הליכוד של הרכבו עצם

 לידי לבנון, 'את גם ועכשיו ירדן, את מסר — השלמה
הפידאיון.

 לפי• עוזרות הלאומני הליכוד תגובות בל
ביי ממשלת את מחלישות - במישרין דאיון
ה את מחסלות נפילתה, סכנת בדי עד רות

 האוכלוס- את מגרשות האמריקאית, השפעה
 במו בצפון, ויוצרות הגבול מן האזרחית יה

 לשלטון הנתונה שלמה פנויה ארץ במזרח,
הפידאיון.

הלאומי במוראל הפגיעה
 הלאומני הליכוד בימי - מבל חשוב ואולי
 אי* של פער נפתח הלאומי, הליכוד נשבר
 ישראל וכין המדינה הנהגת בין וחשד אימון

הצעירה. ישראל הנאורה, ישראל החושבת,
 הביאה ולכן בכך, מרגישה עצמה הממשלה ראש הגברת

 היתד, שלא מדינית, הצהרה היה שלא משהו לבית אתמול
 משהו העם, של המחרידות לבעיות אחת תשובה אף בו

 סיפורי־ ,היסטוריות אנקדוטות של מפוקפק אוסף שהיה
לילדים. סבתא

השחור המאזן
1 ■11111■■ ■111 11........................—

 צבאית התערבות — לאומני ליכוד של שנים שלוש
 כל לאורך מלחמה ממשי, אמריקאי סיוע חוסר סובייטית,
העם. במוראל פגיעה כלכלית, התמוטטות סכנת הגבולות,

 את יומת־נא המלך: אל השרים ״ויאמרו ל״ח: ירמיהו *
 המלחמה אנשי ידי את הוא מרפה כן על כי הזה, האיש

 אליהם לדבר העם, כל ידי ואת הזאת, בעיר הנשארים
 הזה, העם לשלום דורש איננו הזה האיש כי האלה, כדברים

ה... אס כי ע ר  אל אותו וישליכו ירמיהו את ויקחו ל
. . ר. בו  כי מים, אין ובבור בחבלים ירמיהו את וישלחו ה

בטיט.״ ירמיהו ויטבע טיט, אם

 !״בויוה ״אין שר התבוסנות נגו
בשלום! הרוצה הרוב של מגשלה שם ת


