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המפגינים. שזרקו האבנים

 אנשי בליווי מובלים צעירים
 את לאסוף כדי מ״שמר־הגבול,

שעברו צעירים עצרו כוחות־הצבא

 הכביש. מן האבנים את לאסוף אותם והכריחו בסביבה לתומם
 למטה העבודה. סיום עם רק והוחזרו מהם נלקחו תעודות־הזהות

מישמר־הגבול. איש בפיקוח אבנים מרים צעיר :משמאל

 את איבדד. כבר ארצות־הברית העולם. כל
 שליטתה ואת אירופה מדינות על השפעתה

 שכל יהיה הבא השלב בדרום־אמריקה.
 ארצות־הברית ישראל, נגד יעמוד העולם

ה המעצמה תפסיד לבסוף ודרום־אפריקה.
 שלה. אזרחיה של אמונם את גם אמריקאית

הכי ועימו השטן שילטון יפול הזה ביום
 הדמוקרטיים היהודים גם הישראלי. בוש

אופ והם זאת, יודעים בישראל והטובים
כמונו. טימיים

 מצד ולחץ איומים תחת נמצאת מישפחתי
 לא אני אך פי. את לסתום כדי המימשל,
 אינני אפילו האמת. את אומר אני אשתוק.

 גופי האמת. על להצביע כדי לדבר צריך
 אלה כי ספק כל אין עצמי לי זאת. מוכיח
 נכה, אני ושבגללם בחיי, להתנקש שניסו

 סתם הם כי מאמין איני המימשל. מן באו
 איני עצמם. דעתם על שפעלו מתנחלים,

 בהתנקשות חשודים עצר שהשב״כ מאמין
 בגין. מנחם בהוראת אותם לשחרר ונאלץ

חקירה. כלל שרייתה מאמין איני
ש להשתכנע הסיבות כל עימי נמצאות

 ומתוכננת מראש מתואמת פעולה היתה זאת
בשלו אחת ובעונה בעת הממשל, על-ידי

 לפני גם הוזהרתי שונים. מקומות שה
 כי בן־אלעזר, בנימין על־ידי ההתנקשות

 לי הובהר בפעילותי. אמשיך אם אענש
 ביותר הגרוע כי ביותר הברורה בצורה

אחדל. לא אם לי יקרה
 אגודות שאנשי מעוניין הצבא היום

 בשבילו. השחורה העבודה את יעשו הכפרים
 לפעול. אותם ומעודדים נשק להם נותנים

 נכנסים איומים, מכתבי לנו שולחים הם
 תלמידים ומגרשים נישקם עם לבתי־ספר

 לזרוע מנסים הם בעיניהם. מוצאי־חן שאינם
מקום. בכל ואיומים פחד

העירו מאיתנו, יותר לאדמות זקוקים הם
 רועים הזאת, האדמה את מעבדים הם ניים.
 לעולם הם ממנה. וחיים עדריהם את עליה

נישולם. עם ישלימו לא

 רגליי□/ ״אלו
,שבל׳ יש אבל

 המינהל הגדה. כל את רוצה ילסץ ^
 תחבולה עוד הכל, בסך הוא, האזרחי יי•!
 לדבר מה לנו אין מאדמתנו. לנשלנו כדי

 :השאלה על כיום נאבקים אנו איתו.
 היא שלנו הבעיה להיות. לא או להיות

 ראשי־ערים נהיה אם לא. או כאן נהיה אם
לא. או

 בדרך עירי תושבי על־ידי נבחרתי אני
 לא־חוקית. בדרך אותי ופיטרו חוקית,

 מה כל ונעשה האלה, בפיטורים נכיר לא
היש הצבא אותם. לסכל כדי שביכולתנו

 פאשיסטיות. בשיטות נגדנו משתמש ראלי
 אדם חיי כוח. של שיטות רק מכיר הוא

 המימשל אותו. מעניינים אינם אדם וזכויות
 להם דואג היה אילו ליהודים. דואג לא גם
 כאלה, בשיטות נגדנו משתמש היה לא

 העולם זעם את ישראל נגד המעוררות
 אנשיו רע. כל אבי הוא הזה המימשל כולו.

 אלא נפשעות, בשיטות שמשתמשים רק לא
ישרים. לא אנשים בעצמם הם

אופטי אנחנו נישבר. לא אנחנו אולם
יכולים ואיננו נשק לנו אין אמנם מיים.
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האבנים, את בריכבם לפנות בעליהם את והכריחו מיסחרייס כלי־רכב עצרו החיילים חמקוס.

 רק הצדק. הוא שלנו הכוח אבל להילחם,
 כולו העולם לבד. לא אנחנו ינצח. הוא

 יותר מגלה הוא כי ויותר, יותר בנו תומך
האמת. את ויותר

 אנחנו אותנו. ישבור לא דבר שום אולם
 ולהסבירן לשבת למחות, להפגין, נמשיך

 למינהל־האז־ להתנגד נמשיך עצמנו. את
הצדק. לניצחון עד ולדיכוי לכיבוש רחי,

ניש זהו מאוחדים. להיות נמשיך אנחנו
 להמשיך לנו המאפשר ביותר, החזק קנו

 השלום. ולמען זכויותינו למען במאבק
 שכל. לי יש אבל רגליים, לי אין אמנם

 בסופו יהרסו ואנשיו שרון שאריק יודע אני
 אינם כאלה מישטרים עצמם. את דבר של

 עובדות הן אלה רב. זמן מעמד מחזיקים
היסטוריות.

 הוא הישראלי שהצבא יודעים אנחנו
 של להספקה זקוק הוא גם אך מאוד. חזק
 בארצות־הברית, תלוי הוא וציוד. נשק

 הם וארצות־הברית ישראל אותו. שמחמשת
 רומסים הם כי עולמנו, של השטן כוחות

נגדם מתאחד לאט־לאט האדם. זכויות את

אל-שכעה. דיברי כאן עד

 מבוחריו, וניתוקו אל-שכעה של פיטוריו
 ברחובות שכם. רחבי בכל המתח את העלו

 בדומיה מתבוננים תושבים, המוני התגודדו
 ההפגנות. בדיכוי העסוקים הצבא בכוחות

 ניכר אולם התערבו. ולא הצד מן עמדו הם
 ליום מיום אדישים. אינם כי בהם היה

המת לשורות מהם כמה עוד מצטרפים
קוממים.

 במדיניות יעבור, זמן כמה היא השאלה
 שם יישארו שלא עד בשטחים, הנוכחית

 ן■ היימן יוסי מנגד. עומדים יותר
!■ צפריר ציץ :צילם
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