
ש נדי לבל מובנים קו״ת־אובע אנשי - אנידו ממערת־המכפלה, המוסלמים את לגו

 ה* העוזי את רואה תה א
■ י /  כיפה חובש אמר זה?״ /
 ״הוא אחר, ראש למנוסה מזויין

דם!״ הרבה הקיז
 התרוצצו השיחה לבעלי מסביב

 כלי- שנשאו אזרחים, הרבה עוד
 בשימלה חסודה, נערה שונים. נשק

 מגיעות שקצותיה ארוכת־שרוולים,
חב לפני נאמה לבירכיים, מעבר

אנ איר מבינה לא ״אני רותיה:
 אפשרות על בכלל מדברים שים
 לתפוס צריו לביירות. ניכנס שלא

 חייב שהוא בוודאי ערפאת. את
!״מיתה
 ליאור, דב הרב עמד הבימה על
 ההתנחלות קריית־ארבע, של רבה

והכ לחברון, הסמוכה העירונית
 שלום שישרור רצון ״יהי ריז:
השלמה: ארץ־ישראל חלקי בכל

 כעסם את לעורר כדי בדרכם, רית
הרו את ולהתסיס המוסלמים של

ה יתפרצו כאשר בקירבם. חות
 שנתיים לפני שקדה כפי ערבים,

 בתוך סיפרי־קודש הושמדו אז —
ה יביא — שבמערה בית־הכנסת

 המימשל, מצד ענישה לצעדי דבר
התו כניסת את יותר עוד שיגבילו

 ובכך להם, הקדוש לאתר שבים
 קריית- אנשי מזימות את יגשימו
ארבע.

 מנהיגי השתתפו החתונה בטקס
 הרב הלאומני־דתי־קיצוני. הגוש
 גוש- אנשי של רבם לווינגר, משה

 חיים הרב וחבר־הכנסת אמונים,
 הצעיר. הזוג את בירכו דרוקמן,

אנ־ של פרקליטם גם נראה בשטח
)52 בעמוד (המשך

 בצידון בצור, בשומרון, ביהודה,
ובניירות.״

 רעמי־צחוק, נשמעו הקהל מן
שהדב להבין היה אפשר שמתוכם

 צופה אולם כהלצה. התקבלו רים
להא בהחלט יכול היה הצד מן

ברצי לדבריו התכוון שהרב מין,
 המסכת בתוך השתלבו הם נות.

 הדעות ושל הנאומים של הכללית
אירוע. באותו שהובעו
 אפילו הפגנה. היתד! לא זאת

הזדהות. או עצרת־מחאה לא
התקיי היא חתונה. היתד, זאת

 שעבר בשבוע השני ביום מה
בחברון. במערת־המכפלה

 שרבים מוזמנים, מאות בנוכחות
 נישאו מזויינים, לטקס באו מהם

 החתן האבות קבר שלפני ברחבה
הרב של בנו הורביץ, אבינועם

וה מקריית־ארבע, הורביץ שלום
 למישפחה בת ברנזניק, שני כלה

בניו־יורק. ברונקס מרובע דתית
 לחשוב היה ניתן הרובים, לולא
 אך לחלוטין. תמימה חגיגה שזוהי
 מסתתרת שמאחריה היא האמת
 התגרות, מעשי של ארוכה שורה

 מטרתן שכל ותחבולות, מזימות
 מן חברון תושבי את לנשל היא

 בבד בד לאיסלאם, הקדוש המקום
 גזילת של המתמיד התהליך עם

ורכושם. אדמתם

מעשה
התגרות

 במערת־המכ־ החתונה יום
התגרות מעשה היתד, פלד,

הרא הפעם זו היתד, עצמו. כשל
יהו חתונה נערכת שבאתר שונה
 מעשה .1967ב־ הכיבוש מאז דית,

 הסטא־ של גסה הפרה שהוא זה,
ב והערבים היהודים בין טום־קוו

 הסופית המטרה את ומשרת מקום
 את לגרש — גוש־אמונים של

משם. כליל הערבים

 המערה על ההשתלטות לצורך
 בשתי הקיצוני הימין אנשי פועלים
 על לוחצים הם במקביל: דרכים

 בתהליך ומקבלים הצבאי, המימשל
 וזכו־ רגל דריסת מתמיד אך איטי

ה חשבון על במקום, יות־יתר
 וזמן תפילתם ששטח מוסלמים
והול מצטמצמים במקום שהייתם

 התגרות מעשי מבצעים הם כים:
ניק- שרק הזדמנות בכל וראווה,

וובים! הנים, הביס,
בלטו כלי־הנשק החתונה. חגיגת שם שנערכה

שהס המזויינים, הטיפוסים מן אחדים
 בעת מערת־המכפלה, ברחבת תובבו

אל בזעם הביטו חברון תושבי עבר. מכל

 הס במתרחש. הצד מן צפו כמה־צעירים רק בבתיהם. להסתגר והעדיפו החמושים, המוזמנים
 של ארוכה שרשרת של שיאה שהיה האירוע, על רגשותיהם את בגלוי להביע חששו
פרובוקציה. לעורר כדי (זזדמנות לכל הממתינים המתנחלים, מפחד התגרות, מעשי
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