
גלויי־הפנים מיגורליפשיץ מאיר
 ירושלים נופלת, ברלין שחומת בימים

 ריקה. סיסמה מאשר יותר אינה השלמה
ל לא אם מתאחדת, שגרמניה בתקופה

 העיר־שחוברה־לה־ ,למעשה אזי הלכה
חו בליבה - ומתחלקת מתפצלת יחדיו

 ענן כמו עובר והפחד לה, סביב הרים מה,
ורחובותיה. שכונותיה שמי מעל קודר

 בפאתוס לנאום שמיר יצחק יכול
ב המאוחדת ירושלים נצחיות על אדיר

 עם יורד אותו נראה היהודי. העם חיי
 עשרים את ראשו, שומרי בלי אך אשתו,

 של לעיקול מעבר הראשונות המדרגות
 סיפורי לספר קולק טדי יכול שכם. שער
 תיאורים ולשפוך מפוחדים לילדים ערש

 נאיבים. תורמים באוזני פסטורליים
 בסמטאות לילי לטיול יוצא אותו נראה
משטרתי ליווי ללא העתיקה העיר

 כי לכולנו יבטיח בר־לב המשטרה שר
 לכותל יהודים בתנועת וסכנה חשש אין

מפ לא והגרזנים הסכינים אך המערבי,
 עוברי־האורח ובחזה בגב להינעץ סיקים

 להרדים ימשיך הבטחון שר התמימים.
 האזרחים. עירנות את המונוטוני בקולו

ב יום, מידי הנזרקים התבערה בקבוקי
ה הישראליות המכוניות למאות תוספת

 העיר שמי את לילה כל מאירים שרופות,
 והכחש הטישטוש נסיונות את ומפריכים

הבעיה. קיום עצם לגבי המנהיגים של
 השתיקה מקשר נובע מהאסון חלק
ה ציור משקר גם כמו הממשלה בצמרת

 עיקר ומרגיעים. ורודים בצבעים מצב
 בחוסר נעוץ הירושלמית הקטסטרופה

 את קיבלו שטרם בטחון, גורמי של המעש
 מהמחדלטורים המתאימה הפקודה

בהנהגה. היושבים הבכירים

 את ישראל שלחה זרים פרסומים לפי
 אבו־גייהאד. את וחיסלה הארוכה ידה
ה הפעיל אחרים זרים פירסומים לפי

 במחבלים לטיפול מיוחדות יחידות צבא
 מקומיים פירסומים ומבוקשים. ידועים

מנהיגי שמות את אחת לא פירטו רבים

חוסייני פייצל
ביחשלים הפלסטיניים במנהיגים לטפל

 החשאיים השירותים והאלימות. הטרור
 אספו אחרים, ממלכתיים גופים גם כמו

הנפש פעולתם לגבי מרשיע חומר הררי
 מאחורי העומדים גלויי־הפנים של עת

עוטי־המסכות.
 מישפטית לשפד יתרה בקלות אפשר

רדואן הפרו־ערפאתי, המחנה בכירי את

226
 אפסו כי סעדון אילן הנעדר החייל משפחת לבני נמסר בו בשבוע
 במסגרת שחוסלו השטחים תושבי 8 על דווח בחיים, למוצאו הסיכויים

 בן פת״ח פעיל אל־פלה, מחמוד המומתים בין פנימיים. חשבונות סילוק
 נמצאה כן כמו העממית״. ״החזית תומכי ע״י שנרצח צפא מכפר 22

 כשגולגלתה לעץ כפותה אג׳נסיא, מכפר 9 בת אל־חטיב, מחמד צלאל
באבן. מרוצצת
 האלימות מאורעות פרוץ מאז כי מראה אחרת״ ״דיעה ספירת
 הפירוט לפי ונשים, גברים ויהודים, ערבים 226 הטרור קטל הערבית

הבא:
אחיהם. בידי למוות ונשרפו נדקרו נורו, הוכו, ערבים 180 •

נרצחו. יהודים 46 •

 לאכסן ניתן זיאד. אבו וזיאד עייאש אבו
 אוהדי בבתי־המאסר ארוכה לתקופה

 א■ בסאם קראין, אברהם ידועים: פת״ח
עבד נסיב ודייר קוואסמה פאיז סייח,

נוסייבה סרי
האינתיפאדה נסיך

האינתיפא נסיך נוסייבה סרי אל־לטיף.
 פועלים כמוהו חופשי. עדין מסתובב דה

ה אל״חוסייני פייצל והפרעה הרף ללא
 בירושלים, הפלסטינים כמנהיג נחשב
 הם מי ברור לשלטונות . טריפי וג׳מיל

 מאל- עזאווי עזאת וחבריו אל״רבו עבד
 וחמזה מירושלים שלאלדה עדנאן בירה,

מקבטיה. צמאדי
 בסך ואשה איש כמאה ואחרים, אלה

לש צריך לא אצלנו. כאן, נמצאים הכל,
 עצומים למרחקים סודיות יחידות לוח
ה בידי נמצאות הכתובות לתופסם. כדי

 הם המפלילים. הפרטים כל וגם רשויות
חיילי פנים. גלויי בירושלים מסתובבים

 ללא הורגים מסכות, עוטים בשטח הם
 של דינם זהו ונהרגים. היסוסים שום

רעולי־הפנים.
 חסינות לכאורה יש למנהיגים אך
 מזכות נהנים המפעילים רע. כל מפני

 פה רוחם. על העולה ככל לעשות פעולה
 חיבור כאן דולרים, מליוני כמה העברת
 ופעם מיסים שביתת הכרזת פעם כרוזים.
 מזרח־ירושלים ביהודים. לפגיעה הסתה
 שם - ומשונים שונים במישרדים מלאה
 שם הפלשתינאי, הטרור נחש ראש מונח

גולגלתו. את לרוצץ המקום
 מרידור, דן הנוכחי, המישפטים שר
 בעזרת הפורעים במנהיגי לטפל מסוגל

 בסיס על לדין להעמידם המשפט, מערכת
ירוש בשטח גם הישראלי החוק החלת

המחב ראשי את לתפוס המזרחית. לים
כ כבוד, אחר ולהעבירם בקלקלתם לים

 באזיקים, כבולים ורגליהם שידיהם
הקרוב. המעצר מחנה לעבר

 24 תוך העיר את לנקות יכול ידידנו דן
 על ולצפצף פה לפצות יעז לא איש שעות.
ה פעילי החוק. שלטון של נכון ביצוע

מהנ יתומים יישארו בשטח אינתיפאדה
ה המזומנים. ומהזרמת מפעיליהם חיות
מה חשוב סיוע יקבל מרדכי איציק אלוף
 למיגור מאמציו במסגרת המדיני אגף

האלימות.
 בדרך נוהלי מעצור איזה קיים ואם

ב העניין כל את לפתור ניתן המשפטית
 השייח נחטף איך ראינו הצבאית. שיטה

 שמיר, או רבין שיצחק, מלבנון. עובייד
לתמיד אחת שיטפל ממלכתי גוף יקימו

אבו־זיאד זיאד
ערפאת תומכי את למנר

 הממשלה, ראשי שפורום מצידי, בבעיה.
 יתנו הארבעה, כנופיית ו/או הקאבינט

 השב״כ, פרשת רק ישי מה ההוראה. את
התייחסותי שוות ואיראנגייט פולארד

 שני לסמוך, אפשר אי רבין על בעצם,
 זה ומרידור כשמיר כבדים קאליברים

משפ ושר ממשלה ראש אחר. סיפור כבר
 צוות בעבודת הרים להזיז מסוגלים טים

 זו אין - ירצו רק אם הדדי. ובחיפוי
 מהשטח יעלמו גלויי־הפנים אינתיפאדה.

 רק כי נוספת פעם יוכיח הליכוד היו. כלא
 יביאו הבאות הבחירות יכול. הוא

וגדול. מוחץ ניצחון בכנפיהן
 צמרת את מניע מה ברור לא כלל אבל
מטרותי לגבי קל חשש מתעורר הליכוד.

 כגון ותיקים ביתר״ים של הסופיות הם
 ויתרו האם ומרידור. אולמרט ניסים, פת,

ב לאחוז הרצון על מסוימים אלמנטים
גור מכינים האם ושומרון! יהודה שטחי

הפלש הנציגים רשימת את רמי־דרג מים
 יש האם הבחירות! על למו״מ תינאים
וי לכל שמוכנה בליכוד בולטת קבוצה

 נהפכה זאב מצודת כי הייתכן תור!
השפנים! למאורת

 בדרך התשובה תבוא אלה כל על
 בגלויי־ המגולם הקיומי האיום מיגור

הפנים.
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החדשים המלך בסאות


