
 מל־יד שאורגנה הנטיעות, הפגנת
ליד נעצרה עכשיו, שלום

 וגוש־ קריית־ארבע תושבי ובהן מכוניות שהגיעו עד המפגינים,
 תקועים נשארו שחבריהם על כועסים, הגיעו אלה עציון.
ולקלל. לצעוק והחלו ההפגנה, בגלל שנוצר הענק, התנועה בפקק

מחסום
ורקדו שרו שעה במשך לחברון. בדרך הראשי בכביש צה״ל,

 כשברקע עכשיו, שלום של הכרזות את לקרוע החלו קריית־ארבע ילדי | 11
מצ את שראתה הגננת, במחיאות־כפייס. הוריהם אותם מעודדים ■1111 #1|

המקום. ילדי את ולהרגיע השטח את לנקות התחילה הזרות, הטלוויזיה למות

האלפים מסענ
בתי בין
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 אלפי החלו הצבאי, המושל על־ידי שניתן האישור אחרי
 עברה השיירה הגיבמה. פיסגת לעבר לצעוד הנוטעים

״מרחאבה״. עליכום״, ״סלאם כמו ברכה, קריאת שקראו הערביים, התושבים

 נוטעים הגיעו הארץ קצוות מכללסטע׳ם הידד
ההזדהות, בהפגנת להשתתף נביקשו

השוכנת ג׳עברי, בגיבעת הערביים התושבים של הגפנים עקירת נגד

 לקו הכניסה שער מול
 שנת אל־ג׳עברי, של

הגפו לנטיעת הרעיון
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 מהמיק- פסוקים והרבה כרזות קריאות,
ב שלום״, ״נטיעות במיבצע נשמעו רא
 מחסום מול שעבר, בשבוע השישי יום

 גיבעה על ואחרי־כן לחברון, בכביש צה״ל,
העיר. בשולי

 היזרעאלי נבות של כרמו גזילת פרשת
 שומרון, שליט בן־עומרי, אחאב על־ידי

שבו כשלושה לפני חדשה. במהדורה חזרה
שילטו- אל אל־ג׳עברי עוואד פנה עות

 1 גפנים במקום לנטוע כדי ישראלים, של מסע גן
► ואחווה. מחאה של סימלי כאקט שים,

 הנו חבר מרציאנו, סעדיה של היה הרעיון
השחורים. הפנתרים איש של״י,

 ירושלמי, מועדון עתה המנהל מרציאנו,
 בגיבז הגפנים כריתת על ברדיו שמע כאשר ממקומו
 ל\ לא מדוע :רעית בו עלה ספונטני באופן ג׳עברי.

 הגם את ולנטוע ישראליים, שוחרי־שלום גן
מחדש?

 של״י, להנהלת ההצעה את הביא מרציאנו
 ז על הוטל במקום בו בהתלהבות. אותה קיבלה

 להיפגש ילידת־אמריקה, סוציולוגית קים, נעמי
 לקבל כדי קווסמה, פאהד חברון, עיריית ראש

למיבצע. הסכמתו


