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 נפוצץ / ההרים על ״נעלה :הגוש
הנו בני הראשים.״ את / לערבים

 ולמדו לצה״ל גוייסו הם גדלו. ער
 להפוך רצו הם בנשק. להשתמש

 של למציאות השיר מילות את
ואש. דם

התוכניתן היתה מה
 מיספר על־פי זאת, לשער אפשר

ה וחומרי הנשק כלי המשתתפים,
ש והיעד לרשותם, שעמדו נפץ

 על מאומנים חיילים קבוצת להם.
 מחלקת של בגודל בערך נישקם,

 מיסגד על משתלטת חיל־רגלים,
ש אל-אקצה ומיסגד הסלע כיפת

 חד את מצמידים הם הר־הבית. על
ה של התמיכה לעמודי מרי-הנפץ

 להגבה נפרשים המקודשים, בניינים
ה הערבים את טובחים היקפית,
וממתינים. מקום, בקירבת נמצאים

ה מתפרסמת שעות כמה תוך
 של חטיבה העולם. בכל ידיעה
 את מקיפים עיתונאים ומאות צה״ל

 במיס־ המתבצרים הקנאים, האזור.
 שמישהו ברגע :מאיימים גדים,

 הד את מפוצצים אנחנו — יתקרב
המוסל לכל המקודשים מיסגדים

 אינם הם להם. להאמין אפשר מים.
 רק עצמם, את לפוצץ מאיימים

ישר ממשלה שום המיסגדים. את
 הקנאים. עם לשחק תעז לא אלית

 שתישלח הדעת על להעלות אין
 אותם, לחסל כדי קומנדו פלוגת
 פטריוטים וגם יהודים, הם שהרי

 ולהערים לנסות יהיה קשה טובים.
 איו־ את שיממשו מחשש עליהם,

ל ישראל מדינת את ויעמידו מם,
 מצד נוראה ג׳יהאד מילחמת פני
המוסלמי. העולם כל

ישרא רבבות :המקווה התוצאה
 רחבי מכל יהודים גם ואולי לים,

הנאמ היהודים עם יזדהו העולם,
 להתיר וידרשו הר-הבית, שעל נים
 תהיה אולי ליהודים. תפילה שם

 תחוקק שהכנסת נוספת: דרישה
ל המערבית הגדה לסיפוח חוק

אלתר.
 די נוספים, צעדים בלי גם אך

 כדי עצמו ההשתלטות במעשה
 כולל פלסטיני מרד מייד לעורר
 עזה. וברצועת המערבית בגדה
 הזה המרד את לדכא יצטרך צה״ל

 :התוצאה רב. ובכוח במהירות,
ובריחה הרוגים, אלפי ואולי מאות

 הירדן, גישרי דרך המונית ערבית
הטובה.״ ״הגדר דרך גם ואולי
 עיוועים חלום כמו נשמע זה

 את מאוד מזכיר זה אך מטורף.
מו קנאים קבוצת של ההשתלטות

 לפני במכה הקעבה על סלמית
 אחד בדיוק גם זהו שנים. שלוש

 י**! פאשיס־ שקבוצות צעדים1 מאותם
 מהלך בכל תיכננו ונאציות טיות

 הפגנתי, צעד שלהם: ההיסטוריה
 קטנה אנשים בקבוצת שדי סימלי,

 צעד לבצעו, כדי בדעתה ונחושה
ההמונים. את אחריו שיסחוף

 כל־כך וחדש מפתיע אינו גם זה
 שלוש לפני הר־הבית. של בהקשר

 ישיבת של הגג על נמצא שנים
 בירושלים היהודי ברובע הכותל

 :נפץ חומרי של ענקי מיצבור
 20 מהם אחד שבכל ארגזים שישה

רי 16 חומרי־נפץ. של קילוגרמים
 מטרים 150 ררנטים, 14 יד, מוני
שני נפצים. ושני רועם פתיל של

אל ר ש ל י א ר ה
 וממלא־מקום טוראי צה״ל חיילי
העו לדין. והועמדו נעצרו קצין,
מגוחכים. היו שקיבלו נשים

מו לרנר, יואל נתפס שנה לפני
 לפוצץ שביקש ,21 בן ירושלמי רה

 עימו יחד הר־הבית. על מיסגד
 אמורים שהיו נערים, שני נתפסו

 נגזר ללרנר בפעולה. להשתתף
מגוחך. עונש
לר־ נתפס מאז רב זמן חלף לא

את ונבוש
 לנג■ שנכתב גוש־אמוניס שד סוו■ במיסמו

 את להנסיק,.רהנקיר שצוין־ נאמו, שש
 המערבית בגדה הקיצוני הימין הו־הבית!

 מצו מראה מתמיבה שנים שרוש במשו נהנה
 עכשיו המחתרות נועלות האם - שהן אויאר
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