
ניתר אבנים מטר
גאז ענני מלמעלה,
התפשטו מדמיע

היה הקרב למטה,
1!שביתה - בעיצומו

בשקט ה שהחל
ועימות הננה (מימין)

בפצועים והסתיימה
— מעצרם ובביצוע

איו לכול גרם מה
הדברים? השתלשלו

ם? י מ׳ מ אש ה

 אנשי בין אלים עימות נוצר דוע ף*
לע שבאו והיהודים *■/אום־אל־פחם,

 המישטרה אנשי לבין להם, זור
 ריחפה זו שאלה עליהם? להגן שנשלחו

 הערבי בכפר המאורעות מעל השבוע
 לה מצא לא הנרהם האזרח הגדול.
 את ושמע שקרא אחרי גם תשובה
הדיווחים. עשרות

 ביום עוד ניתנה לשאלה התשובה
 המוקדמות. הבוקר בשעות הרביעי,

 הכפר במבואות ניצבו כבר הרגע באותו
גדולים: גושים שני

 גברים בני־הכפר, של אחד גוש
 היום באותו מושבתים כולם בלבר,

המוק בשעות שהתקבצו מעבודתם,
 בוא את לקרם כדי לכפר, בכניסה דמות
 הצטרפו שאליהם כהנא), (מאיר הרעה

יהו מאות שלמחרת. ובבוקר בלילה.
וחברי־כנסת. ומבוגרים, צעירים דים.

 של הזה והצפוף המלוכד הגוש ומול
 של שני. גוש — האנשים אלפי

 אלה מישמר־הגבול. ואנשי שוטרים
קסדות מדים, לבושי — מולם עמדו

ת______ א ______מ
סרגוסטי ענת
מו_____ ל ______צי
 סרגוסטי ענת

אבנרי ורחל
 נשק בידיהם. ומגינים אלות לראשיהם,

 לידם ועשן) גאז הפגנות(רימוני לפיזור
הערבי. הציבור לעבר ופניהם —

 הובאו מישטרה של גדולים כוחות
 מן הרחק הכפר, מבואות אל שחר עם

 הכפר אנשי מול ועמדו הראשי, הכביש
 כשהפנים עמדו לא הם והמזדהים.

 צפוי היה שממנו המקום לעבר החוצה,
 הם שלו. והפורעים כהנא של בואם
ל מוכנים פנימה, כשהפנים עמדו

הערבי. הכפר עם עימות
 קצין אל שניגש יהודי, חבר־כנסת

 אותו ושאל במקום האחראי המישטרה
 ״אנחנו נענה:. כך. ערוכים הם מדוע
 חבר־הכנסת של זכותו על להגן באנו
 שלא לשמור באנו לכפר. לבוא כהנא
כלום.״ לכהנא יקרה
ההתחלה מן כבר ברור היה כך

ת גג על העשן׳ ם גברים נראים הסמוך הבי  עומדים כשהם הכפר. מן אחרי
ה. וצופים  בתמונה העשן. ענן מאחרי עומדים הכפר אנשי שאר במחז

ערבים. עם שרים יהודיים צעירים בבוקר הכפר נראה כך העליונה:

1111• | | | | |  גדול צמיג נראה בתמונה משמאל בשיאו. העימות |
)111|  צעירים לידו שחור. עשן עולה וממנו בוער כשהוא )

ה בעל ושוטר אום־אל־פחם מבני רבים ד ס ענני מעל אליהם. המתקרב ק


