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שלו בעוד המצרים, עם חחרדהשלום מת
 הבינו והמצרים האמריקאים חודשים. שה
 לתקופה ההתנחלות הקפאת על הוסכם כי

 סופית לקביעה עד — שנים חמש של
 אולם ושומרון. ביהודה הריבונות עתיד של

 בגין, מנחם של הפירוש פי על אפילו
 בילבד, זמנית הקפאה על הוסכם כאילו
זמני־קבוע״. כ״הסכם זה סעיף נראה

 המתינו לא אמונים גוש אנשי אבל
הת לילה באותו עוד הוויכוח. לפרוץ עד

 על עלו הגוש, מאנשי עשרות כמה ארגנו
 אלון- ״התנחלות״ בה והקימו חווארה גבעת
אוהלים. והקמת צריף־עץ בניית תוך מורה

לק ביקשו כי הגוש, אנשי של טענתם
תוב־ רק בעצם ולממש בשטח עובדה בוע

 אינה הממשלה, הסכימה כבר עליה נית .
 ההתנחלות הקמת ההיגיון. במיבחן עומדת

 שיל- על תגר קריאת היתר■ הבלתי־חוקית
בישראל. החוק טון

 הסתפקו אילו מצלמות. כלי פינוי
 זמני במיפגן־ראווה רק ־אמונים גוש אנשי
 שסמכו מי לרוחם. להבין אולי היה ניתן

 יוקמו ״עוד כי ראש־הממשלה הבטחת על
 למחות היו רשאים אלוני־מורה״, הרבה

 התחייבות. כהפרת להם שנראה מה מול
 מזה, יותר הרבה ביקשו הגוש אנשי אולם

 לפנות הממשלה החלטת את לקבל בסרבם
 שילטונות־ פקודת ואת ההתנחלות את

 ליצור רצו הם מהגבעה, לרדת הצבא
 לזרוע לחיילים, מתנחלים בין גלוי עימות

 במעשה בעם מילחמת־אחים שינביט זרע
אזרחי. מרי של מובהק

 מכל יותר אליו ששאפו הדבר כי נראה
 של תמונות כולו העולם בפני להציג היה

 מתנחלים פינוי של יהודים, מכים יהודים
 תקווה מתוך צה״ל, חיילי על־ידי בכוח

 העם את יקוממו אלה שמחזות מרושעת
 היא התנחלויות שהקפאת הסכם־שלום, נגד

מתנאיו. אחד
 יצליחו כי היה נראה מיממה יותר למשך

 בתפקיד ידין, ייגאל מיעדיהם. חלק להשיג
 ושר־הביטחון ראש־הממשלה ממלא־מקום

 עוד ההתנחלות את למנוע היה שבידו
 היסס שלה, המוקדמים ההתארגנות בשלבי
 להפעיל בסמכותו שהיה למרות לפעול.

 עוד כל המתנחלים את ולסלק הצבא את
 כמו בדיוק נהג הוא מבוטל, קומץ היוו

 הבלתי־חר ההתנחלות בתקופת רבין יצחק
 מתגד חשש ידין בסבסטיה. הראשונה קית

 אישור שקיבל אחרי רק בגין. של בותיו
 היה ניתן עיניו, כראות לפעול מבגין

 חזר כבר שאז אלא צה״ל. את להפעיל
 הצבא על לפקד וייצמן עזר שר־הביטחון

 בהסס־ ידין שקילקל מה את לתקן ולנסות
ובפחדנותו. נותו

 תומכים מאות הצטרפו כבר בינתיים
מסי גם אליהם הסתננו המתנחלים. לקומץ

העי כהנא. מאיר ולרב כהן כגאולה תים
 כוחות הצריך יותר, ומסובך קשה הפך מות

יותר. גדולים
 רב־אלוף הרמטכ״ל, ניסה זה במצב

הפו שהצהרותיו — איתן (״רפול״) רפאל
 מהלקסיקון כלקוחות נראו בעבר ליטיות

 מוצא למצוא — אמונים גוש אנשי של
 להתפנות למתנחלים הציע הוא פשרה. של

 תקבע שהממשלה עד סמוך צד,״ל למחנה
 כי היה נראה ההתנחלות. גורל את סופית

חיי בהפעלת שלם אינו הרמטכ״ל של ליבו
 ששר־ד,ביטחון אלא המתנחלים. נגד ליו
 הצהיר הוא לספקות. מקום הותיר לא

למת כשהציע מסמכותו חרג שהרמטכ״ל
 בפני אולטימטום הציב שהציע, את נחלים
 בכוה. או מרצון להתפנות הגבעה: אנשי

 מרצון להתפנות הגבעה אנשי סרבו כאשר
לפנותם. צד,״ל הצטווה

 העיקרית מטרתם השגת את למנוע כדי
 הצגת־ראווה — אמונים גוש אנשי של
 אמצעי־התיקשורת בפני בכוח מנושלים של
 מהמקום והצלמים העיתונאים הורחקו —

 הסתער אז רק לפעולה. נכנס שצר,״ל לפני
 במסוקים, הונחתו ,שחלקם חיילים של גדוד ,

ה סביב שהתבצרו המתנחלים מאות על
 למרגלות נגררו רובם הגבעה. בראש צריף

מה כמה מרצון. התפנו מיעוטם הגבעה.
 מקרים אף היו התנגדות. גילו מתנחלים

מתיי נשק לחטוף ניסיונות נעשו בהם
 המפונים הסתפקו אחרים במקרים קים.

 בסופו החיילים. בפני עלבונות בהטחת
 שיתסים מבלי הפינוי הושלם דבר של
למילחמת־אחים. העם את

נכשל. תשל״ח בגבעה פילגש מעשה
 מאוחד העם של רובו כי המחיש הוא

 עוד ניתן לא השלום סיכוי שנוכח בדעה,
איש־הישר־בעיניריעשה, של מצב לאפשר

בישראל. מלך אין אם גם

קפיטול-
 מספקת. מלאה, עשייה,
 טבק מסוגי עשויה הטעם. מלוא את המחפש הרציני למעשן

זו. לסיגריה בקפדנות שנבחרו ביותר מעולים
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 אופי עם סיגריה
הרציני למעשן

הרציני למעשן אופי עם קפיטול-סיגריהשנה. 40מ־ למעלה איכות סיגריות מייצרת דובק
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