
 שהו בבניין בית־לחם. עיריית מבניין הסטודנטים יוצאיםהמצור אחרי
 הם שקטה. בתהלוכה למקום שבאו סטודנטים, מאות כמה

שעות. ארבע במשך מצור עליהם הטילו המימשל אנשי ■שנערך. הפוגרום על למחות ביקשו
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בהפגנה. לאחרונה השתתפו מחבריו שחלק במועדון פגעו אגודות־הכפרים אנשי

 ה־ מצד המעשה, על היחידה התגובה
 שיקרית, הודעה פירסום היתה מימשל,

וה ישראל קול על־ידי מייד שצוטטה
 כי נאמר בהודעה הישראלית. טלוויזיה
 עומדים האירוע שמאחרי היא ״הסברה
 הפסיק יותר מאוחר פליליים.״ גורמים

זו. גירסה במהדורת־החדשות לשדר הרדיו
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ק כלל ין פ  בוצעה הפעולה כי ס
 שזוהו אגודות־הכפרים, אנשי על־ידי

 סיבה אין 'פלילית קבוצה לשום בוודאות.
 שבאופן שלווים, אזרחים כך סתם להתקיף

ל האחריות אולם בדרכה. ניקרו מיקרי
 אגודות־הכפרים. על חלה אינה פוגרום

 טידור קבוצות שהקים מי בה נושא
 להם שמספק מי אותם, שחימש מי אלה,

לפעולו גיבוי שנותן מי וכספים, אמצעים
עליהם. ומחפה תיהם

 משנה פחות לפני הוקמו אגודות־הכפרים
 בגדה־המע־ המינהל־האזרחי ראש על-ידי
ה על-פי מילסון, מנחם פרופסור רבית,

 שר־ בהשפעתו שהטווה החדשה מדיניות
 רדתה הקמתן מטרת שרון. אריאל הביטחון,

משתפי־פעולה, של מזויינות כנופיות יצירת

 הגדה, תושבי בין ופחד הרס שיזרעו
ב הוסוותה זו מטרה לכיבוש. המתנגדים

לכפרים. וסיוע פיתוח על מתחסד מלל
 וחדלי- פליליים טיפוסים גוייסו לאגודות

 והעוצמה הכסף החדש, שהמעמד אישים,
 בדווים, כמה הצטרפו אליהם להם. קסמו
ה העם כבני עצמם רואים אינם אשר

 ישראלי בנשק צוייד זה ציבור פלסטיני.
מלא. חופש־פעולה לו וניתן

 היה חייב ונשק פושעים של השילוב
 וטירור אלימות של להתפרצות להביא

 הם ואדונו. מילסון רצו בדיוק ובכך —
 הפנימית, המילחמה זיכרון כי יודעים

ה בשנות הפלסטינים בקרב שהשתוללה
 פצע היום. עד אימים עליהם מהלך סד/

 ולעורר לפעור, מנסים הם זה היסטורי
 באנשי מילחמת־אחים. המערבית בגדה

 ישראל שילטונות מצאו הכפרים אגודות
ה את עבורם שיעשו הקוויזלינגים את

והמלוכלכת. השחורה עבודה
 הנראה, ככל היתה, לפוגרום הסיבה

 מאיזור ותלמידים סטודנטים של הפגנות
ב האחרונה. בעת שהתרחשו בית־לחם,

 ה־ בגנות סיסמות נישאו אלה הפגנות
 ותמיכה ואגודות־הכפרים, מינהל־האזרחי
 גם זהו הנעולה. ביר־זית באוניברסיטת

 ומוע־ האוניברסיטה שהותקפו לכך ההסבר
)74 בעמוד (המשך

 איברהים בבית־סחור, מועדודהנוער למנהלנו
 הביר־ השליכו כיצד בתמונה המדגים חוואדג׳,

אל־עטרש. ראש־העיר, יושב מימין ראשו.
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באזרחים. ופגיעות התנכלויות של שרצים
 מפורטות תלונות הגישו הפוגרום נפגעי

 הביריו־ שמות את ציינו שבהן במישטרה,
 וכוחות־המימ־ המישטרה אולם שזיהו. נים
 לא כלל החשודים דבר. עשו לא של

 נשקם :יותר עוד חמור נחקרו. ולא נעצרו
 להמשיך יכולים והם מהם, נלקח לא

כאווודנפשם. בו להשתמש

איום [(׳נתב
בבית־לחם׳ הכפריות האגודות

 בית־סחור, לראש־עיריית שנשלח
 ״מנהיגי בחתימת אל־עטרש, חנה

גדולה.״ סכנה לך ״צפוייה :האיום .
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