
 ניצבת ישראל כי ידע שלא **י
 היה חייב לאומית, שואה סף על
 ■מרדכי של האזהרה רשימת את לקרוא

הסו חג ערב בדבר, שהתפרסמה בדקאי,
 משמעית חד בצורה ברקאי קבע כות.

 צרכיו ״באי־אספקת רשימה: אותה בסיום
 לאומית!״ שואה של סיכון יש הבטחון) (של

לק ברקאי ■גם ידע מאמר אותו בפתח
 ה־ צרכי אספקת אי על מאיים מה בוע

 המתנהלת ״המערכה :ישראל של בטחון
 ש־ ׳הבטחון,׳ תקציב נגד מה זמן זה

 וחתרני!״ מזוהה בלתי מעורפל, ״אופייה
 מאמרים. כותב סתם אינו ברקאי מרדכי

 מערכת ■עתון עורך בזמנו שהיה האיש,
 תקופה במשך ואחר־כך, במחנה הביטחון
 משה הבטחון שר של דוברו ארוכה,

 של נאמניו מקהלת את כיום מרכז דיין,
 מארגן הישראלית, בעיתונות דיין משה

 הבט־ משרד של ההתגוננות חזית את גם
 הבט- מתקציב לקצץ התוכנית נגד חון
ל״י. מיליארד של סכום הבאה בשנה חון

 נאמנו ברמאי, קבע כמאמרו
 הו את דיין, משה של ושופרו

כ לפגוע שמנסה מי :ההתגוננות
 הוא המדינה של הביטחון תקציב
שואה. לקראת ומוביל חתרן

 ברור שלא טען, אומנם כרקאי
להי המנסה הנורא החתרן מי לו

 אכל — הביטחון כתקציב לחם
 רכים שבועות מזה ידוע בכר הסוד
ספיר. פנחס שר-האוצר זהו לבל:

 על שהוויכוח שבועות מספר **זה
 האחרונה שבשנה הבטחון, תקציב

 תקציב מתוך ל״י מיליארד 6ל־ קרוב היה
 מיליארד 13•מ־ למעלה קצת של כולל
ה ומחדרי הקלעים מאחורי יצא ל״י,

פומבי. לוויכוח והפך חדרים

 המדינה של הכללי התקציב ל״י. יארד
 סכום אבל זה, בשיעור אומנם יקטן לא
 מ׳משרד־הבטחון יועבר ל״י מיליארד של

 צרכי על לענות ■בדי אחרים, למשרדים
 במטרה אחרים, סוציאליים וצרכים שיכון

 שנפער החברתי הגעש הר את לסתום
בישראל. 1971 שנת במשך

 שנועדו בסכומים לקצץ או צה״ל תקציב
 קו מתח הוא לחימה. אמצעי לרכישת

■תק לבין צה״ל תקציב בין ברור מבדיל
בפס קובע כשהוא הבטחון, מערכת ציב

 מיליארד של סכום לצמצם שניתן קנות
לפ מבלי הבטחון, מערכת מהוצאות ל״י
המדינה. של בבטחון כלל גוע

 ומשה ספיר פנחס בין הקרב זהו יותר. בה
 — תפקיד על אלא תקציב על לא דיין

מאיד. לגולדה היורש תפקיד
 החליט ספיר שפנחס כרגע

 כתקציב לקצץ כדרישה לצאת
הו שהוא לו ברור היה הביטחון,

כל לאויד גלוי עימות לקראת לך

 מכספך דירות מדל״אדד
ע ת סל ס ו ר ח מ ו ה בי  

לירושה המועמדים שני
 פנחס של כוונתו על כולו נסב הוא
 את הבאה התקציב בשנת לצמצם ספיר

מיל- של בסכום משרד־הבטחון תקציב

 תוך לראשונה, הצעתו את כשהעלה
 הבהיר עזה, בהתנגדות שייתקל ידיעה
את לצמצם בכוונתו שאין ספיר פנחס

 ודאי הנידו!) (ראה זו בבעיה הוויכוח
 לוויכוח מעבר אולם ■רבים. מומחים יסחוף

הר־ חשוב קרב מתחולל בטחוני, הכלכלי

 מ־ יותר דיין. משה עם החזית
ועק ענייני כאן יהיה שהמאבק

עמ ועל יוקרה, מאבק זהו רוני,
 לוותר דיין ייאלץ אם הכוח. דת
ולהמ מתקציבו ל״י מיליארד על

 יהיה בשר־הביטחון, לכהן שיך
 בעליונותו מודה שהוא לכל ברור

 בו להכיר מוכן ספיר, פנחס שד
הבא. בראש-הממשלה גם

 ייבחר ישראל של הבאה ראש־הממשלה
 צפוי) בלתי משהו יקרה לא (אם אומנם

 העבודה במפלגת אבל ,1973 בשנת רק
 על הקרב .1972ב־ כבר לקבעו צורך יהיה

 קרב הוא ,1972 שנת של הבטחון תקציב
הגדולה. במערכה הראשון הגישוש

 הדבר אותו לא זה - הנטחון ומשרד צה־־ל סביו:
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זו במערכה נהנה ספיר נחס *
 ■מאיר, גולדה של המוחלטת מתמיכתה

 דרסטי שינוי רק כי להכרה שהגיעה
הידר למנוע עשוי ממשלתה במדיניות

ל אותה שתאלץ חברתית־כלכלית דרות
 להיכנע מוכן אינו דיין .אבל התפטר.

 יודע הוא דבר של בסופו בקלות. כך כל
 אבל בתקציבו, לקיצוץ להסכים שייאלץ

 תמורת האפשר ככל לסחוט רוצה הוא
זו. הסכמה

 הבטחה דיין: שידרוש המחיר
 ימשיך שהוא ספיר, מצד ואישור

 כממשדה גם כשר־הכיטחץ לכהן
ה לאור כראשה. יעמוד שספיר

ואי רכין יצחק את לצרף כוונה
 לממשלה נוספת כטחונית שיות
 כשר■ לכסאו דיין חדטש שנה, כעוד

ה אמצעי ככל ישתמש הביטחון,
אווי יצירת כולל שברשותו, לחץ
להב כדי מלחמה, סכנת של רה

 בראש לא אם - עתידו את טיח
 ב- לפחות גולדה, אחרי הממשלה

הכאה. בממשלה גם שר־כיטחון


