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בעיר. מהומות פרצו לא ההתנגשויות, למרות בתת־מיקלעים. נצרת, מסימטאות אחת של המדרגות במעלה מישמר־הגבול.

 הכפרים עצורי — התפרעות בעוון — דין
וסכנין. עראבה דיר־חנא,
 נשק בגניבת יואשמו העצורים מן אחדים
 ואומנם, לרצח. קשר ובקשירת מחיילים,

 לעצמו אימץ רבין יצחק ראש־הממשלה
הת סביב הסובבות הגירסות מעשרות אחת

להמ הכיוון את ונתן יום, אותו פרעויות
 ובעיקר בארץ, הממשלתית ההסברה שך

 ממשלתו של מחדליה לגבי תבל, ברחבי
במו שהסתיימו יום, אותו אירועי במהלך

אזרחים. שישה של תם
בישיבת־הממש־ שהועלתה הגירסה, ■לפי

 והמעוד- ״המתוקנת כגירסה האחרונה 'לה
לשבי שקדם ביום התקיפו ביותר,״ כנת
 ליד ערביים״ ״פורעים במארס, 29ה־ תה,

חיי עמוסה צבאית משאית דיר-חנא הכפר
 כל וללא במיקריה בכביש שעברה לים,
לשביתה. קשר

 ה- לדיברי — תקפו בערב שבע בשעה
 — ראש־הממשלה שולחן על שעלה מיסמך
פצ המשאית, את ערביים פורעים עשרות

 של נישקם את ושדדו מחייליה כמה עו
 צויי- לא עצמו שבמיסמך למרות החיילים.

 מקורבי ידעו שנשדדה, הנשק כמות נה
 כלי- מרבית נגנבו כי על-פה, לספר, רבין

 רוב משאית, באותה החיילים של הנשק
 נישקם, את בהפקירם ברחו שבה החיילים

ב ירו במשאית, שנשארו מיקצתם, ואילו
 כוח למקום נזעק החיילים ליריות אוויר.

 החיילים את שחילץ מישמר־הגבול, של
חב את אסף ואף המשאית בתוך שנותרו

קודם־לכן. שנמלטו ריהם
 במחוז למטדדהמישטרה שהועבר הדיווח

וה בירושלים, למטה־הארצי וממנו נצרת,
ומ שר־הביטחון ללישכת שהועבר דיווח

 תת־אלוף ראש-הממשלה של עוזרו אל שם
 אור הדליק פורן, (״פרוייקה״) אפריים

לק שנערכו המיבצעיים הגופים אצל אדום
 רק להיערך אמורה שמיתה השביתה, ראת

היום. למחרת
 לידי יגיע שהמצב לעצמנו שיערנו ״לא
 התנפלויות לידי או מצידנו, באש שימוש

 שמסר בדיווח אמר הערבים,״ מצד עצומות
 שאול רב־ניצב מפכ״ל־המישטרה, לממשלה
 לא אף המישטרה, לא ואומנם רוזוליו.

 לה התכוננו ולא כזו, אפשרות צפו צה״ל
המיבצעית. מהבחינה

הראשו היתר. בדיר־חנא התקרית
ה 24 אותן של תקריות־האש בין נה

 בלילה, 11ב־ שעות, ארבע כעבור רשעות.
 שלדיב- — צה״ל של משאית שימשה שוב

עב־ בשביתה, שטיפלו ביטחוניים חוגים רי
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0ך 1  אבנים בהם שיידו הצעירים אחר דולקים מישמר־הגבוד חיילי 1
 של ביתו מירפסת על מיקלט מצאו אשר למעלה), (בתמונה י11 11111141111

השוטרים. את לבלום מנסה זיאד, נעילה אשתו, כאשר זיאד, תופיק נצרת, ראש־עיריית

יום אירועי של האמיתית פצצה ך*
ה ערביי של הגדולה השביתה האדמה, 1 !

ל יועמדו כאשר תוטל שעבר, בשבוע גליל

 בכפר שעה באותה תמים באופן היא אף רה
 חמורה לתקרית עילה — עראבד. הערבי

שמעון ניצב שהגיש הדו״ח לפי יותר. עוד

1כסא 1 1| |  למנוע כדי הדלת, על בגופה מסוככת זיאד שנעילה שעה |
 חלון את שוטר מנתץ לביתה, להיכנס מישמר־הגבול. משוטרי 1'

הבית. אל החיילים שהטילו באבנים נופצו, הדלת שמעל הזגוגיות גס בכיסא. הבית
דיאד של אשתו

מיידי את בו לעצור כדי הבית,

 בכוח־הזרוע, ביתה דלת מפתח בכוח מסולקת
 לתוך מתפרצים והחיילים מנופצים ביתה כשעציצי
הרהיטים. את גם ניפצו הם נגדם. האבנים
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