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הראשון! הקו של■־
 כי מתחייבים אנו הבאה הממשלה את ירכיב לא בגין שמנחם כדי
הליכוד. שבראשות קואליציה נגד אוטומטית יגוייס של׳׳י של מנדט כל

 המערך בהנהגת ממשלה כינון בעד בכנסת להצביע מתחייבים אבו
להקמתה. יידרשו קולותינו אם ומחיה תנאי ללא

 לפרסם לליכוד המתנגדות המפלגות לכל קוראים אנו
זו. ברוח מפורשת התחייבות

 מועמד על הבאה הממשלה הרכבת יטיל המדינה נשיא כי זכרו
 מחייבת זו עובדה אין כנסת. חברי 61 תמיכת לגייס שיוכל

 ביותר. הגדולה הסיעה נציג יעמוד הממשלה בראשות כי
 שעה ובאותה לדעותיך ברור ביטוי הוא לשל״י קול לכן
הליכוד. בגד ביותר הבטוח הקול הוא
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ישר ביוזמת-שלום הדוגלים אתם,
; אלית

 לשוויוניות בחתירה הדוגלים אתם,
וכלכלית? חינוכית חברתית,
 הדמוקרטיה בקיום הדוגלים אתם,
;בישראל
 על לחזור רוצים שאינכם אתם,
העבר; שגיאות
הדב את וקראו קמעה עצרו אנא,

 ומן המוח מן הנובעים הבאים, רים
יחד. גם הלב

ת בגין מנחם נכון,  הפרועים את מסי
שבהמון.
 בארצנו, מהלכת האלימות אימת נכון,
המנ ה״חרות״, תנועת מנהיגי של בניצוחם

 סימון כאן ולהשתית עצמם אל לחזור סים
 את להפיל יש נכון, אנטי-דמוקרטי. משטר

 כל לגייס יש כן ולשם ״הליכוד״, ממשלת
מאמץ. של טיפה

 שיבוא מה על לחשוב מוכרחים אבל
 מנהיגי יחזרו אם ״הליכוד״. ממשלת במקום

 הגה- אל היום, נראים שהם כפי ״המערך״,
 שילטונם תחת כי הסיכויים כל יש השילטון,

 רכושני לאומני, חדש, ״ליכוד" וישגשג יצמח
 של שילטונם תחת שהרי יותר. הרבה וארסי

 מאז ושיגשג, צמח הללו מנהיגי־״המערך״
 עד הזה, ״הליכוד״ ששת-הימים, מילחמת

 את החליף לא ה״מערך" לשלטון. שעלה
 מינהגיו, את החליף לא ה״מערך" מנהיגיו,

 המדינית, תפיסתו את שינה לא ה״מערך״
 והחינוכית. התרבותית הכלכלית, החברתית,
 ולהמשיך לשילטון לחזור רוצה רק ה״מערך״

 הביא קודם שהיה ומה קודם. שהיה מה את
לשילטון. ״הליכוד" את

 הנהגת את לשנות כנראה, בכוחך, אין
 לבנות יכול אתה אבל דרכיו. ואת ה״מערך״

רעיו למען שיאבק בכנסת, נאמן פוליטי כוח
 שינויים ושל יוזמת-שלום של חדשים נות

 זה כוח השיוויוני. בכיוון וכלכליים חברתיים
 תוכניותיו כי הוכיח אשר מחנה-של״י, הוא

ת הנכונות הן ת ביותר והמקדמו  האינטרס א
 עם הסכס-השלום כי אציין לדוגמה הישראלי.

 מצע של הדגם על-פי בדיוק נעשה מצריים
 אשר אנשים בכנסת בפומבי הצהירו כך של״י.
 שהתנגדו מי וגם קמפ-דייוויד, בהסכם תמכו

 חלק רק הוא זה דגם כי מאליו מובן לו.
 את להמשיך היא חובה .לכן של״י ממצע

ת וליישם המאבק  מחנה-של״י של הדגם א
הפלסטינית. הבעיה לגבי גם

 אבל הליכוד, את להפיל מאוד חשוב
 בילעדי באורח השילטון את להפקיד אסור

 צריך ה״מערך״. של הנוכחית ההנהגה בידי
 באופן להתחשב יצטרך שהמערך״ לכך לגרום
 וה- השלום מחנה של ובכוחו בעמדתו ברור

ש בכנסת כוח שיפעל צריך בארצנו. שיוויון
 ממשלת-המערך" את ושימריץ שיעודד ידחוף,

 יהודים בין הבנה ובעד הלאומנות נגד להאבק
 לפינוי הנכונות ובעד הסיפוח נגד וערבים,
 ובעד ״הליכוד״ נגד שלום, תמורת שטחים

 ובעד המפד״ל נגד ומדינת-ישראל, עם־ישראל
 ממשלת נגד ורוחנית, מדינית שפיות-דעת

 שלום של קואליציה ובעד לאומי״ ״ליכוד
 של דימוקרטיה ובעד אלימות נגד ושוויון׳

 המזרח פירוז בעד וגם כן... ושיכנוע, הידברות
גרעיני. מנשק התיכון

ומפו שסועים ה״מערך״ של הכנסת חברי
הללו, החשובות השאלות בכל ביניהם לגים

 להם שיזכיר ולמאיץ למדרבן זקוקים והם
 בחזון הצורך ואת מחצבתם כור את הרף בלי

 התפקיד את .20ה- המאה סוף לקראת מדיני
 המחנה, לפני העובר האש״, ״עמוד של הזה

ול הדמוקרטיה למען הנאבק האש״ ״עמוד
 מחנה רק היום למלא יכול השלום, מען

של״י.
 הדמוקרטיה אבדן מפני ירא אתה אם

 תנועת של האלימות ביגלל בישראל
 הליברלים תומכי את לקרוא עליך ״החרות״,

 ה״מערך״. אל להצטרף דיין משה תומכי ואת
 לכך לגרום ״הליכוד״ של לאלימות תתן אל

 המפה מן ייעלמו והשיוויון השלום שכוחות
 אנשי הליברלים, תומכי נא יצטרפו הפוליטית.

 המערך״, אל (לשעבר) ד״ש אנשי ורוב רפ״י
 לחיזוק יפנו והשיוויון השלום אנשי ואילו

ה״מערך״ מן בנפרד שיצעד שלהם, המחנה

 ל״מערך״ יסייע הבחירות, אחרי ואחר-כך,
הבאה. הממשלה בהקמת

 דמוקרט, הומאניסט,
 — ושיוויון שלום איש

להצביע עליך
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