
 מן הפחד זה היה אולי איטיים. בצעדים
יללות־שמחה להם 1חיכ לא העתיד.

רבים.
 בסידרה פתחו הם בבוקר השני ביום

 הראשונה והפגנה. פעולות־מחאה של
 שככדרמאללה. בכביש היתה שבהם

 היו המורכבת, השיחרור תוכנית לפי
 להוביל אגד של אוטובוסים אמורים

 אותם ולפזר שכם מכלא אסירים 400
 האוטובוסים מן ניכר חלק הגדה. ברחבי
הרא־ בכביש לעבור צריכים היו האלה

 הניפו דיגלי־ישראל, כמה שלפו הארץ,
דתיות. בזמירות ופצחו אותם

 צירי משני התעכבו ארוכות שיירות
ש ומחסום־האבנים, האנושי המחסום

הכביש. על הוצב
 תמימים, פני העמידו ההפגנה דוברי
 כי כוחות־הביטחון לאנשי והודיעו
 מצב היא הכביש לחסימת הסיבה

הם וכי השטחים, בכבישי הביטחון

 בכוח אותם יפנו — ולא מרצונם,
אותם. ויעצרו

 כי חשש היה כבר הזה בשלב
 התוכנית את יעכב הכביש על המחסום

 שביצועה לחילופי־השבויים, המסובכת
 ובעונה בעת ארצות בכמה התבצע

 להתפנות הזדרזו המתנחלים אחת.
 הכביש היה קצר זמן ובתוך מעצמם,

לתנועה. פתוח.שוב

מודאגות. בפנים החופש אל יצאו הם
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המטוס, כבש על בתמונה: לחו״ל. לנסוע

 מחייבים, מהם מעסים ידיהם. על כשאזיקי־פלססיק
 להם המצפה העתיד מן דאגה מביעות בפנים רובם
חילופי־השבויים. הסכם ביצוע עם טסו לשם בלוב,

לרמאללה. משכם שי
 וטף נשים גברים, — המתנחלים

 מסויימת לנקודה באוטובוסים באו —
 ג׳ילזון, למחנה־הפליטים סמוך בכביש,
על התיישבו הם לרמאללה. שמצפון

למ יתבצע שהמיבצע לחלוטין כמעט
 המתנחלים ראשי התכנסו היום, חרת

 להחליט כדי קדחתניות, להתייעצויות
 של שיחרורם על ולמחות להגיב איך

בפיגועים שהואשמו אסירים מאות

 כלי־רכב על אבנים ירוי נגד מפגינים
ישראליים.

 להתווכח ניסו כוחות־הביטחון אנשי
 הועיל. ללא אך ארוכה, שעה איתם

להתפנות עליהם להם: הודיעו לבסוף

גהוו האות
באחי 1111117

בעצל היום התנהל רמאללה *1
 ורוב החנויות מן חלק תיים. ^

 מעט השני. ביום סגורות היו המיסעדות
בר מעשה באפס הסתובבו אנשים
 בבתי־ ישבו יותר עוד מעטים חובות,

 בהכרח היתה לא הסיבה אך קפה.
 במיסגרת האסירים, שיחדור מאורע
המוס הערבים — השבויים חילופי

 צום חודש של בעיצומו נמצאים למים
הרמאדאן.
 מ־ ביקשו כוחות־הביטחון אנשי

 להם לחכות המשוחררים מישפחות
 ירשו שלא מראש הודיעו הם בבתים.

 יפוזרו הן כאלה, יהיו ואם התקהלויות,
מייד.

הצ חילופי־השבויים על השמועה
 במהירות כנפיים לה עשתה פויים

 כל לה היה שלא למרות הארץ, ברחבי
 כבר הודיע סוריה רדיו בארץ. פירסום

 וכך הצפוי, המאורע על שבועיים לפני
 מונטה־קרלו. ורדיו הבי־בי־סי גם

נו בארץ בבתי־הכלא עצמם לאסירים
 החודש, בתחילת כבר השיחרור על דע

 מבתי־הסוהר אותם לאסוף כשהתחילו
 שכם. כלא אל הארץ ברחבי השונים

 על הם גם ידעו בני״מישפחותיהם
להתרחש. העתיד
המת לקבוצות גם הדבר נודע כך
 ביום בגדה־המערבית. השונות נחלים

ברור היה כשכבר בלילה, הראשון
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ההסכם. ביצוע את לשבש וניסו לעבור אמורים האסירים עם טובוסים
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