
 היבשים גפניו נראים למעלה בתמונה ׳יית־ארבע.
 קריית־ארבע. ברקע שבועות. כשלושה לפני רו
מרציאנו. סעדיה ידי על לראשונה הועלה ים
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 על-ידי שפורסמה רבת־חשיבות, פוליטית
 שתושבי ובעולם: בארץ כלי־התיקשורת

 בכו- האוטונומיה הצעת את ישקלו הגדה
ה על אוטונומיה תהיה זו אם בד־דאש
 המיזרחית ירושלים את תכלול שטחים,
פלס עצמית להגדרה הדרך את ותסלול
 קווס־ כי הכל, משוכנעים היו בגדה טינית.

 בזכות כזאת, הכרזה מכריז היה לא מה
 כך על קיבל לולא אמיתית, אוטונומיה

 תאמה במיקרה, לא אש״ף. מידי היתר
 של המוצהרות העמדות את גם ההכרזה

של״י.
 את קיבלו הארץ ברחבי של״י סניפי

עליו ניצח המיבצע. להכנת הירוק האור
מלי1 הס המעשה

הצבאי המימשל על־ידי

 .היה הגפנים נטיעות של *
 שנאסרה ההפגנה, מטרת

ושני למקום, המפגינים שהגיעו אחרי רק

 להגיע לנוטעים הותר המושל, עם שוחחו עכשיו שלום נציגי
 לטיף :מימין בתמונה הגפנים. נגדעו שבו המקום מול לגיבעה,

בפיג׳מה. שרץ הערבי הנער פאיז, עומד כשביניהם כהן, ורן דורי
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 שר־העבו־ שהיה מי של בנו ברעם, חיים
צי הוא ברעם. עוזי ח״כ של ואחיו דה,
הודי במוצאי־שבת משתתפים. לאלף פה
המתגבש. המיבצע על הטלוויזיה עה

 ״שלום תנועת :דברים שני קרו ואז
 לידיה, המיבצע את לקבל ביקשה עכשיו״

ב אותו ימנע כי הודיע הצבאי והמימשל
כוח.

 בהת־ הרעיון את הוא אף קיבל קווסמה 'סרו
 דבריו את לשאת להצעה ונענה להבות, ייש-
 במקום שתתקיים היהודית־ערבית, בעצרת ימול

הנטיעה. בעת
הכרזה קווסמה מסר היום באותו עוד אר־

נתקבל. היחידי התנאי של״י. שליחת על־ידי
חמו בעייה היוו הצבאי המימשל אנשי

באו שר־הביטחון נתקל בכנסת יותר. רה
הש את להפעיל ממנו ביקש אבנרי, רי

אב לחברון. המסע את למנוע כדי פעתו
 המימי כי לשר הזכיר באדיבות, סירב ניי
הפרובו המיצעד את מנע לא הצבאי של

 העניק ואף בגדה, גוש־אימונים של קטיבי
 מה לשוחרי־השלום אסור מדוע הגנה. לו

ז לחבלגי־השלום שמותר
 להתיר מוכן הוא וייצמן: של תשובתו

 בגדה, מקום בכל לאנשי־השלום פיקניק
הסי בחברון. לא אף בריכות־שלמה, כגון

 בחברון, שפיכוודדמים מפני החשש : בה
 תהיה אם מחוממת, כבר האווירה שבה

 ובין עכשיו״ ״שלום אנשי בין היתקלות
גוש־אמונים. אנשי

מירו לדרכה ההפגנה יצאה כאשר
הח־ היתה ,2 בשעה השישי ביום שלים,

)44 בעמוד (המשך
 שונות ממיפלגות ואנשים הגילים כל בני נוטעיםהיפה אוץ־ישואו

המע מן סלידתם את והפגינו יחדיו התלכדו
שונות. בשפות כרזות נשאו הנוטעים נוספות. ערביות אדמות על להשתלט הזוממים של שים

כהנ נתקבלה עכשיו״ ״שלום  בברכה. קצר, ויכוח אחרי של״י, יהלת י
 כוחות- את ללכד היא של״י ממטרות אחת

 למיבצעי־שלום קטליזטור ולשמש השלום
 של- כך על שמחו של״י אנשי רחבים.
יו רחב מחנה נמצא כזה חשוב מיבצע

שונות. מתנועות חוגים בתוכו המאגד תר׳
 זכות־היוצ־ על של״י אנשי ויתרו לכן

לש שלא הסכימו וגם וזכות־הבכורה, רים
 רק העמידו הם בעצרת. דבריהם את את

 ראש־העי- ישותף שבעצרת אחד: תנאי
לכן קודם לכך הוזמן שכבר קווסמה, רייה,

״חבלני
,השלום׳


