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 הם דממה- של מתוח רגע משך ף•
אלה. מול אלה עמדו ■■

 בראשו, באיטיות. התקדם האלפים גוש
ש גברים קיר, אל מקיר רחבה בשורה
 חומה ליצור כדי זרועותיהם, את שילבו

 באסם ראש־העיריה, במרכזה אנושית.
 זיעה. מכוסה בלתי־מגולח, עייף, שכעה,

 אגודת־הסו־ ראש אל־מצרי, חיכמת לידו
 הירדני. הפרלמנט יושב־ראש בעבר חרים,
 עבד־אל־חק, ראיד ד״ר צעד השני מצידו
 המקומית, אל־נג׳אח אוניברסיטת מנהל
 פז שלראשו שחורה, ג׳לאביה לבוש גבר

. לבנה. בכפיה עטוף אדום
 שעליהם חיילים, 17 של שורה :מולם

המפגינים. 7000 את לעצור הוטל
 לא מעולם ללא־תקדים: דרמתי, רגע

ב בגדה־המערבית, שלמה עיר התייצבה
 הכוח מול בלתי־חוקית, המונית הפגנה

 הזה מהרגע הצבאי. המימשל של המזויין
הגדה. בתולדות חדש דף נפתח

אט-אט, המשיך ואז לרגע, עצר הגוש

מכובדים מול חבים
נערים, גברים, :שכם תושבי המוני צעדו

 חברי העיר, נכבדי עמדו הצועדים בראש
 אחריהם ומורים. אנשי־דת סוחרים, עיריה,

מפגין. שכם תושב : למטה בתמונה ונערות. נשים
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 הצועדים החיילים. לעבר צעד, אחר צעד
דו והחלו לובשי־המדים שורת אל הגיעו
 להרים מבלי בגופם, החיילים את חפים

ידיים.
 אותם כיוונו רוביהם, את הרימו החיילים

 חייל כל החזיק השנייה ביד הצועדים. אל
ה את דוחפים החלו אנשי־הצבא באלה.

 דחפו חיילים שני באלוהיהם. מפגינים
 בחזהו שדחף ראש־העיריה, את בידיהם
קדימה.

 > אכבר ״אללה :הצעירים צעקו מאחור
 כשהם גדול״), הוא (״אלוהים !״אכבר אללה

 ספרי-הקוראן את לראשיהם מעל מרימים
שבידיהם.

 מן למנוע הצליחו לא הספורים החיילים
 איימו דחפו, הם בדרכם. להמשיך האנשים
אחו ונהדפו הלכו לרגע מרגע אך באלות,

רה.

הראש בפעם :בגדה חושה תמונה זוהי

ה בסימטת ההפגנה שנעצרה אחרי 1סוור׳□ צמיגים
 ה־ הרחובות אל הצעירים פנו קסבה ■

אש הציתו הצעירים צמיגים. להבעיר

 נשאר ונמלטו.
 אחד על־ידי נלקח
הב בצד עמדו הילד התחילובאחדצדד מהם

 החיילים דממה. קול־נפץ. נשמע לפתע,
 נעצרה. הצעדה במקומם. ועצרו נדהמו
 כלא קדימה, לטושות כשעיניו עמד בסאם

מאמין.
 תוך יריה. נורתה כי הכל חשבו תחילה

 זרק החיילים אחד כי התברר שניה חלקיק
 החלו שהאנשים ברגע רימון־גז־מדמיע.

ה נרגעו עשן, ונראה ודומעים משתעלים
רוחות.

 עסוקים הכל היו שבהם המעטות, בדקות
ג׳יפים במקום הופיעו ברימון־המדמיע,

 חבושי חיילים עשרות יושבים כשבתוכם צבאיים,
 מאחרי בידיהם. ואלות דרוך נישקם לבנות, דות

 בשורות• שצעדו הנערים, שיריונית. נסעה ג׳יפים
 עלי נעצרו הם אבנים. להניף התחילו אחוריות

מידי האבנים את בכוח שלקחו יותר, המבוגרים
 שבוע לפני השישי ביום החלה בשכם התסיסה

 התנח הקמת ועל האדמות הפקעת על הודיעו כאשר
 שי■ היו שהופקעו מהאדמות חלק אלון־מורה.

 בשטודהשי הנמצא רוג׳ייב, הכפר בני לחקלאים
(שכם). נאבלום העיר של

ממנו וביקשו למושל פנו העיר ראשי


