
ב צעדו אנשים ׳♦*לושה
 אלנבי. גשר על שעבר שבוע י■'
 אליהם. הופנו כולו העולם יני

 גד־ ועיתונאי־חוץ טלוויזיה וותי
 משני הירדן, גדות שתי את ו

 את לסקר באו הם הגשר. די
 המגו־ שלושת של ההפגנתי צעד
 האחד, הצד מן חברון, מהר שים

אנשי של ההזדהות הפגנת ת1

 השני. הצד מן הישראליים השלום
 אמצי נציגי מבין בלבד מעטים אך

 איש ישנו כי ידעו, עי־התיקשורת
המגור משלושת פחות לא החשוב

 הוא אך גורש, לא זד. איש שים.
מים. פיו את למלא נאלץ

 ב־ עורך־דין ,43 בן ח׳לף, כרים
 כראש־עיריית מכהן מיקצועו,
השנים במשך .1972 מאז רמאללה

ש והקפיד נמוך פרופיל על שמר
 עמיתיו, משאר יותר להתבטא לא

או בגדה״המערבית. ראשי־הערים
 ברמאללה, הזכוכיות ליל אחרי לם

 הדסה בית על להתקפה שקדם
 בחייו זה פרק כי נראה בחברון,
הסתיים.
אב רק נזרקו לא הלילה באותו

היה ח׳לף כדור. גם נזרק נים.
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הישראלי. הכיבוש מאו עמו בני ואת אותו שפקדו הרבות לצרות מייחס הוא פניו

5 חלו לסריס
1

יו
עיר״ו ראש

א רמאללה,
השלום בוא עד מנוחה ואין חיים

 הופנו ואליו אותו, שתפס האיש
 לפני שקרה כפי בדיוק הזרקורים.

 בסאם וחברו לעמיתו שנה כחצי
הפ שכם, ראש-עיריית אל-שכעה,

 את המימשל־הצבאי מדיניות כה
 מוכנים שההמונים למנהיג, כרים

 ולהיחשף לרחובות אחריו לצאת
נתגל כולו לעולם צה״ל. לרובי

 היום שבבוא נוספת, אישיות תה
המ בהנהגת מקום לתפוס תוכל
לכשתקום. הפלסטינית, דינה

חברון מהר המנהיגים גירוש

 ושהוציא צעירים, המוני ששילהב
מכ הגדה של הצבאי המושל את
 ש־ אחרי ימים, כמה כעבור ליו.

הגי וכנופייתו כהנא מאיר ״הרב״
 למרות מפריע, באין לרמאללה עו

תוכ על מראש ידע שהמימשל
 של מיפגן במקום וערכו ניתם,

 להפג־ ח׳לף יצא ואיומים, שינאה
 ׳׳ צעדו אחריו ברחובות. נת־מחאד.

 במקלות מצויידים צעירים מאות
 נורו זו הפגנה במהלך ובאבנים.

נפצעו. מפגינים וארבעה יריות

ושש־בש !נרגילה
ם, כך ולהתבונן, ביתו, בגן העץ תחת ת  תוכניותיו ביו אדמתו. על ס

חיים״. ״לעשות ח׳לף קורא לזה נרגילה. ולעשן שש־בש לשחק האחרות

 של מעמדו את יותר עוד רומם
 שההתקפה העובדה ח׳לף. כריס

 בפעולת־ גם התפרשה בחברון
 ברמאללה, שאירע מה על גמול

 של הלב תשומת את אליו מיקדה
 מדיניותו אך אמצעי־התיקשורח.

בני המערבית, הגדה מושל של
 איפ־ לא בן־אליעזר, (״פואד*) מין

 כרים עמדתו. את לשמוע שרה
 בתור הבא שהוא ידע הוא שתק.

 אנשי לגירוש. המיועדים ברשימת
 הדבר את להביא דאגו המימשל
ולהזהירו. — לידיעתו
 פלו- שערכו הפוגרום אחרי

 בעירו, היהודיות גות־הסער
 כוחות־ של אי־התערבות תוך

לאומני נאום ח׳לף נשא הביטחון,

 נשק,״ נישא אנחנו גם ״מעתה
 כינוס- בעת בתקיפות, ח׳לף הודיע
ה אירגוני מנהיגות של מחאה
כשלו לפני שהתקיים בגדה, נשים

ה אל־בירה, בעיריית שבועות שה
 ״הנשק ברמאללה. הגובלת עיירה
אנח והאבנים. המקלות הם שלנו

 להגנה־עצמית בהם נשתמש נו
 אותנו, לתקוף שבאים אלה מפני

 הישראלי הצבא אם הצבא. בחסות
 על אנחנו נגן עלינו, מגן אינו

 עלינו!״ ישמעו מעכשיו עצמנו.
נש לא שכמוהו נאום זה היה

ה גם זה היה אך אז. עד מע
פתי מאז ח׳לף. של האחרון נאום

 לדבר. לו אסור בחברון האש חת
לראשו. מעל תלויה הגירוש חרב




