
יונית:
האחרונים הימים

מפיאה נו של
 שלנו כשהמכנסיים אותנו פסו ^

' / ״מופשלים ■ /  מעסקני אחד התלונן !
 את להסביר כדי התנועה־לעצירת־הנסיגה,

 וחצי בשבוע התנועה של המחפיר הכישלון
האחרונים.

 ישראל והמוני — האיזור את סגר צה״ל
התקוממו. לא

 להפר צה״ל לחיילי קרא אריאל הרב
 ולא — המתקוממים לצד ולעבור פקודה

 למלא סירוב של אחד מיקרה על אף נודע
קלו שסועות כמה שהופצו אף פקודה,

כך. על שות
 ■אוהדיה לרבבות קראו התנועה מנהיגי

 קצות מכל החבל אל לזרום התנועה של
 הפולשים סילוק את למנוע כדי הארץ,

עשרות. כמה הופיעו ובסך־הכל — משם
 ניסו בארץ מקומות בכמה — ובעיקר

 ראשיים. כבישים לחסום אוהדי־התנועה
 ליד הקאנטרי־קלאב צומת ליד מחסום

 מחסום קצר. זמן כעבור הוסר תל־אביב
 אחרי בנקל, סולק בעמק־הירדן מחולה ליד

ה תושבי־הסביבה בלב בולט זעם שעורר
יהודיים.

 מבישה, בצורה שנכשל נסיון־החסימה,
ב עזר שלא בעוד הפוכה. לתוצאה גרם

 ברבים גילה הוא הנסיגה, לעצירת מאומה
:המתוכנן המרד של תוכניודהאב את
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 שיתוק הארץ, ברחבי הצירים כל חסימת
 והכשלת-הממשלה. הצבא ד,מרדת החיים,

 ממש, של הפיכה להיות צריכה היתה זאת
 של במצב להסתיים צריכה היתד. והיא

 דד ושיתוק הממשלה נפילת תוהדובוהו,
כולו. מימשל

צהוב, טלאי
ם בד אדו

 וכמעט עלובה, הצגה היתה זאת חת
 עשרות הוכנו כאילו זה היה ■מגוחכת. י

 חומר־ של אדיר מיטען לפוצץ כדי נפצים
 בלא־ נפצים כמה התפוצצו והנה — נפץ
להתפוצ ׳שיביאו מבלי קלוש, ברעש עת,
 כלשהי. צות

קרה? מה
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שלו היו תנועת־המרד של בעוכריה

 בגין, מנחם של הפה גורמים: שה
 והביטחון- שרון אריאל של הערמומיות

עצמה. התנועה של המטופש העצמי
 כאשר באה נקודת־המיפנה כי יתכן

 לעיני ■לענוד, בימית חברי-התנועה החלו
 ימי- של הצהוב הטלאי את המצלמות,

מונו״ פסיכולוגית טעות זאת היתד. השואה.

 מזח לפני בנו שאותן נזתלמי־יוסף, החממות אתרק מפ י א בדו ה
 הפירוק עבודות לסיום עד הזמן אחרים■ בדואים שנים

 לבואם עד הכל לפרק ״ידאגו״ הבדואים רבים. מיבנים בשטח ישארו ולכן מדי, קצר הוא
תינוק. מפנה צה״ל חיילת :למעלה בלבד. לטובתם שינוי, לשם הפעם, המצרים. של

 התנועה־לעצירת־ כי הוכיחה היא מנטלית.
 המוני עם הנפשי הקשר את איבדה הנסיגה
ישראל.

הצי את להרגיז מסוגל שהיה דבר אין
 קל- שימוש מאשר יותר הישראלי בור

 ריגשי, מתח הטעון לאומי בסמל דעת
לשור. אדום כבד היהודים בעיני שהוא
המי לתותח חסר שהיה הפגז זה היה

 (ראה בכנסת מזהיר בנאום בגין. של לולי
על הלאומי הזעם את בגין ליבה הנדון)

 באופן דעת־ד,ציבור את ׳והיפנה זה, מעשה
 הגילויים עם יחד ימית. אנשי נגד מכריע

 עוצרי- מצד ויוהרה שחצנות של האחרים
הסמ את להפיל הפולטת כוונתם הנסיגה׳

 הדמוקרטיים המוסדות של החוקית כות
 בקרב דווקא בגין של האישית והיוקרה
 בפרשה היה די — הלאומניים ההמונים

ל מתחת הקרקע את להשמיט כדי זו
התקוממות. בתלמי־ החממות את המפרקים לבדואים בחצוצרה מנעיםהמנגן החייל

פולשים, 42 צה״ל חיילי מכאן פינו שבוע לפני יוסף.
)72 בעמוד (המשךהפירוק. את לאבטח למקום הובאו ושוטרים חיילים מאות למושב. אחר־כך מייד שחזרו
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