
קטן נוגהם סתם היה בנצרת טבח. היה נשאתירה

פש־ומצייק
בנצח!

התמד את בבירור ראו ,,מבט״ דפי
 שפיזרו מישמר־הגבול, שוטרי נה. •
המפ את בכוח, שבוע, לפני רביעי ביום
 רכב עצרו נצרת, של הראשי ברחוב גינים
 פתח החיילים אחד בכביש. באיטיות שנע
 הנוסע את היכר. הנהג, שלצד הדלת את

 אותו גרר ואחר־בך ובאלה, בקת־הרובה
הנהג. את פקד דומה גורל לקיר.

 שדאהר ידעו לא החדשות מהדורת צופי
 פצוע היה כבר הנהג, ליד שישב פריד,
 נפצע 23ד.־ בן פריד מהרכב. הוצא כאשר
 ברחוב שוטרים מיריות בבוקר 11 בשעה

 לבית־החולים אותו הוביל אחיו הראשי.
 השוטרים, על־ידי עוכב הוא בדרך נצרת.

 דקות כעשרים ובמשך הקיר אל הועמד
 שותת כשדם הקיר ליד לעמוד הצטווה
 שהגיע בכיר, קצין בהתערבות רק מגופו.

 לבית־ להמשיך ולאחיו לפצוע ניתן למקום,
החולים.

ת דיו  י
ופצועים

מתושבי אלף 15כ־ התכנסו אשר ך
 המעיין שליד הכנסיה ברחבת נצרת •

 במחנות הטבח קורבנות לזכר לעצרת־אבל
 על העלה לא איש בביירות, הפליטים

 לבתי־החד יובלו יום אותו שבסוף דעתו
 אבו־ מגצור מהם, אחד פצועים. 42 ליס

 בבטן. מיריות קשה נפצע 14ה־ בן שקרה
בעפולה. לבית־החולים הובהל הוא

 סיפר בבוקר 10 בשעה שאירע מה על
 במחלקת־ההסברה העובד פאהום, זיאד

 התחיל הנאומים ״אחרי נצרת. עיריית של
ה הרחוב לכיוון רובו להתפזר, הקהל

 ,וי׳ סימן עשתה הצעירות אמת ראשי.
 הוא למעיין. סמוך בניידת, שהיה לשוטר
ואז סטירה, לה ונתן מהרכב קפץ כנראה

 אבנים.״ הרכב על להשליך התחילו ילדים
 אוטובוס הגיע למקום האות. היה זה
 מצויידים מישמר־הגבול, בשוטרי מלא אגד

היריות. החלו ואז ובנשק. באלות
 ראשוני להגיע התחילו וחצי 10 בשעה
 הקדושה' הנזישפחה לבתי־החולים הפצועים

 ברגליו נורה אל־חאלד עבד סאלם ונצרת.
 את וראיתי הבית, ליד ״עמדתי ובגבו.

 המישטרה ואת אבנים זורקים הילדים
 ירו. ואז מהשוטרים ברחו הילדים יורה.

 לפה.״ אותי והביאו נפלתי
 בא סולם מכפר 16ה־ בן זועבי ראעד

 בעיר. העובדת לאחותו קורה מה לברר
 ואנשי שוטרים אותו תפסו נצרת מלון ליד

הוא אותו. ועצרו בו חבטו מישמר־הגבול,

 נצרת. עיריית ראש של ביתו את תקפו
מדמיע. גאז של פצצות לדירה הטילו הם

 רופא על-ידי בגסות וטופל בפניו נפצע
 שאביו העובדה לו עזרה לא מישטרתי.

בכפר. המפד״ל מזכיר הוא
 כתמיד, היתה, העיקרית הקרב זירת

 זיאד, תופיק נצרת, עיריית ראש של ביתו
 שוטרים בכנסת. בדיון זמן באותו ששהה
 ומשם לביתו, הסמוך בית גג על עמדו

 והטילו הפתח לעבר אוטומטי מנשק ירו
 אחר מכיוון לחצר. מדמיע גאז רימוני

 מצאו שאותם קהים, חפצים שוטרים זרקו
 של חדר־הילדים לעבר קרובה, במסגריה
 נפצע ,13ה־ בן אמין בנו, זיאד. משפחת
ברגלו.

 מעל הליקופטר הופיע וחצי 2 בשעה
 דירתו שוכנת שבו המיזרחית, לשכונה

ש מדמיע, גאז פצצות והטיל זיאד, של
בעיר. שונים לחלקים התפזרו
 יום את ניצל 21ה־ בן בדרה זיאד

 לטיול חברים עם ויצא מעבודה השבתון
 בסביבות לעיר חזרו הם כאשר בטיבעון.

בכני שוטרים אותם עצרו וחצי, 4 השעה
 הנהג בנוסעים. להכות והתחילו לעיר, סה

 מיש- ואנשי ההגה, על השליטה את איבד
 לפרוץ רוצה שהוא שחשבו מר-הגבול,

 נפגע בדרה הרכב. .לעבר ירו דרכם,
 טוען הרופא ואושפז. כדורים משני בחזהו
 הוא שמאלה, מעט הכדור פגע שאילו

בליבו. פוגע היה
 הראשי לרחוב יצא 17ה־ בן זועבי עזבי
 בשעה זה היה שם. מתרחש מה לראות

 במהירות עבר לבן, רנו אזרחי, רכב .12
 זועבי וירה. אקדח שלף נהגו בכביש.

לבית־החולים. והובהל ברגלו נפצע
 שוטרים צרו שעות אותן כל במשך

 בסמוך הנמצא חידידות בית על רבים
 מאונס, כלואים ישבו, במקום למעיין.
 שמהעסקנים בעוד העיר. עסקני מרבית
 הרוחות, את להרגיע האפשרות נמנעה
שיאפ צו־חיפוש בהשגת המישטרה עסקה

לבניין. לפרוץ לה שר
ה טר ש מי ה

ה תפוגג ב ה ט הי
 עומד שמשהו בטוחים היו נצרת ף•
הסתו השביתה בערב כבר להתחולל. ■■
 לסברה חיזוק הראשי. בכביש ניידת בבה

 מוצאים מתוכננים, היו שמעשי־המישטרה
 שהניידת אחרי שמייד בעובדה בנצרת

 תיגבורת למקום הגיעה באבנים, הותקפה
 מישמר־ ואנשי שוטרים של מאוד גדולה

הגבול.
 העיר שנצרת, הראשונה הפעם זו אין

 בנצרת שובתת. בארץ, הגדולה הערבית
 להיכנס המישטרה נמנעה שאילו בטוחים

הדמים. עימות מתחולל היה לא לעיר,

י 11 ך ך  ב־ נפצע חנני ג׳מיל עלי |
 כשעמד שוטר, מיריית כתפו 11 י ^ ^
 הראשי. ברחוב אבו־נימר מיסעדת ליד

 נשאל מתאונת־עבודה, בידו הנזגובס חנני.
 יתכן לא אס חוקרי־המישטרת על־ידי

בו. ירו סמוך בבית הגרים ששכניס

 ולא להיבדק, החייבת השערוריה אך
 ד,מיש־ של הצפוני המחוז מפקד על־ידי

 חם בנשק המסיבי השימוש היא טרה,
ילדים. רובם המפגינים, נגד

 ובגאז בכדורי־גומי השתמשה המישטרה
 רובים מאקדחים, חם בנשק גם אך מדמיע,

שהעל הטענות שאר בין אוטומטי• ונשק
להיב שחייבת אחת היתד, המישטרה, תה
 ברימוני- שמחסור נרמז ביסודיות: דק

 לירות השוטרים את אילץ מדמיע גאז
חם. בנשק

 שתושבי היתד, שהושמעה, אחרת טענה
 תחגת־המישטרה את לתקוף איימו נצרת

שנפ מאלה שאיש היא עובדה המקומית.
 המרוחקת התחנה, ליד נפגע לא צעו

 בגלל הראשי, מהרחוב מטרים עשרות
הות לא כלל התחנה :הפשוטה העובדה

 העיר שצעירי היתה, נוספת טענה קפה.
 והשוטרים הראשי, בכביש מתרסים הקימו
 שהמתרסים טוענים בנצרת לפרקם. .נאלצו
להת השוטרים על להקשות כדי הוקמו

בהם. ולירות להמונים קרב
 שהוקמה המישטרתית, ועדת־החקירה

 תושבים מחפשת היא לשטח. יצאה כבר,
 כדי רשיון, ללא בנשק המחזיקים מקומיים
 ביום בו שהשתמשו אלה שהם להוכיח

■1 ציטרץ ציון כץ־ הרביעי.

1 יד ן  במותנו. הפגיעה על מצביע פריד ראהו 111
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שוטרים. על־ידי עוכבה לבית־החוליס אותו שהובילה

 החדשים אופניו על נסע ו5ה־ בן אבו־ראש זיאד
 לכיכר, כשבא בעצרת. שהשתתף לאחיו, לקרוא

.1בירכו נורה הוא אחר־כך בגבו. מדמיע גאז■

ך ן ן  אחרי בכאבים, מתייסר סעדי עבד ד
בדיבור, מתקשה הוא בבירכו. שנורה 1

בו. מטפלת ואמו רגלו, את להניזע מסוגל אינו


