
חש ודיר עואבה ביו שרום אין ומאז !זדשיים

שחנה
 והב־ חזור חמאד הכחיש המשטרה חקירות

 נשאר הוא לו. המיוחסת האשמה את חש
ב העיד שרפא לאחר גם להכחשתו נאמן
 ידע רפא הנער. את רצח חמאה א, שה! כתב
 הפשע. מהלך את נאמן תאור לתאר ־כן כמי

 מבני אחד האשמה. מן נדהמה חטיב משפחת
 ב־ רפא עם באקראי שנפגש הטיב׳ משפחת

 מה על חתם שהוא מפיו שמע חדר־המעצר,
 לו שאמר החוקר, הקצין בהשפעת שחתם

 את לבחון למען ורק אך תשמש זו שעדות
 שחמאד במקרה רצח. באמת הוא אם חמאד

 באמת שהוא הרי מכן, לאחר גם יודה לא
הרצח, לשיחזור בקשר הרצח. את ביצע לא

ה לבתי לחדור הצליחו התקדמו, עראבה
 נסוגים המקום כשתושבי הראשונים, כפר

מ הגיעו רגע, אותו ההתקפה. לחץ תחת
 עמוסות משאיות שלוש הסמוך סכנין כפר

 לדבריהם שבאו מזויינים, גברים עשרות
.מקובל. ערבי מינהג — שלום א־,שכין

 דיר מתושבי וחלק המשטרה גירסת לפי
 מעיניהם, בראש שהיה הוא השלום לא הנא,
 סיכום־ לערוך בלתי־חוזרת הזדמנות אלא

 השכן, הכפר מבני חלק עם מקיף חשבונות
 סכנין גברי אולם בזמנו. הסתכסכו עמהם
 מיד כי — לתמונה מחוץ להשאר נאלצו

שוטרים, 12 של תגבורת הופיעה אחריהם
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התצפית עמדת
לעבר צופים הם נאשר משפחה,

 חטיב. משפחת מבתי אחד ג; על
 ה־ מבני שנים נראים בתמונה

עראבה. לכפר המובילה הדרך

האויב הרפו
בשלושה מרוחקת נבעה על

 בן עראבה, נפר הוא
 השוכן התושבים, 2500

חנא. דיר מכפר קילומטרים

 הי מעראבה הרועה לרצח עד
 נטושה ביום תקינים. הכפרים

לפעולות־איבה המביאה אלה,

 שני תושבי בין היחסים ו
 שכנים בין דמים שינאת

חריפות. ופעולות־תנסול

המוכתר. או ההיסטרית, האם הרועים־חבריו, הרצח: ממציא הוא
ז&ר ★ ז&ו

חות3וההתפ הנזק
ס ס —ן —■

 ד,הוד קציר הנזקים. את לסקור חנא דיר תושבי החלו תה **
 פוגרום, כלאחר שנראו פרוצים, בתים בשמונה הסתכם קפד, 21

 אבנים הריצכה, על פזורים מנופצים שברי־כלים מנופצות, שמשות
 ,80ה־ בת חטיב, פאטימה את שסובבה מייללת ומקהלת־נשים למאות,
קלים. בפצעים יצאו פרות ושתי אחד זקן גבר בראשה. הפצועה

 תוקפים, בחיפוש שוטרים חוליות החלו יום, אותו של בערבו
השוט הצליחו לא לעתים, עראבה. בכפר נרחבים מעצרים ובביצוע

 תושבי־הכפר שגילו כושר-ההמצאד, נוכח חיוכיהם, את להסתיר רים
ממעצר. להתחמק לנסות כדי

 ממנה ביקש כתפיים, ורחבת מצניעת־לכת בעלמה שחשד שוטר
 נהוג שאינו מינה: פניה, את שכיסתה הרעלה את להסיר באדיבות

 נפחדות עיניים זוג למראה נדהם השוטר רב. זמן מזה בסביבה כבר
הרעלה. מאחורי שהסתתרו ושפם־אימים

שה שוטרים חוליית לאותה אולי, יוודע, אלו שורות למקרא רק
 נתגלה אחיה ואשר מכאבים, גונחת הבתים, באחד ששכבה חולה

אחיו. — אלא העצור, אחות היתד, לא בית, באותו הבגדים בארון
 תקיפה, האשמות: בשרשרת שיואשמו העצורים עשרות למרות

 בדיר הרוחות נרגעו לא ועוד, גנבה לבהמות, נזק גרימת חבלה,
למיני ומיתרסים חביות הבתים. גגות על הוכנו ביצורי־אבנים חנא.

 המורכב זרקור הותקן הבתים אחד על בנקודות־תורפה. הותקנו הם
ומצבר. מכוניות מפנסי

 תסיסה למעשה קיימת הרוחות, כביכול נרגעו חוץ שכלפי למרות
הת את הבטיחו ערביים כנסת חברי מספר היריבים. הכפרים בשני

 והן ברצח החשוד של הן המשפט, לאחר להשכנת־השלום ערבותם
התוקפים. של

 הקיצוני הבית מן הבוקעת חיוורת, אלומת־אור ממשיכה בינתיים
הבלתי־שקט. חשכת־הלילה את לפלח חנא, דיר כפר של ביותר

ואב כלים שברי מתגוללים הרצפה על לדירתו. שערמו הנזקים על
 שניים נפצעו זו בהסתערות כבנשק. המסתערים השתמשו בהם נים,

הקרב המשך נמנע המשטרה להתערבות הודות ורק קלים פצעים

 חוקריו על־ידי נלקח הוא רפא, הסביר
הפשע. את בפניו שיחזרו ושם הרצח למקום
 אביו, עליו השפיע רפא, טען לכל, נוסף

 שבמידה לו והובטח הוא, גם עצור שהיה
האב. ישוחרר זו, עדות שיתן

★ ★ ★ המרפסת לעבר יריות
 הורעו. הכפרים ש;י כין יחסים ך*

מינ על לסמוך החליטה עאסלה משפחת 1 1
ה דם את לנקום העתיק, גאולת־הדם ך,ג

 יריות, מספר נורו הימים באחד נרצח.
ש חטיב משפחת בני לעבר קצר, מטווח
 הוביל גישוש כלב ביתם. מרפסת על ישבו

 עאסלה. משפחת בית לפתח עד המשטרה את
 ימים חובל חטיב משפחת של הזיתים כרם

 כרמי על הועלו עררים מכן. לאתר מספר
 איבדת שנשארה חטיב, משפחת של הענבים

 כשבוע לפני האלימות. מעשי גל נוכח עצות
הגפנים. במטע מארב חטיב משפחת בני שמו

 עדרם את העלו מעראבד, רועים שלושה
ה ממוכתרי לאחד מיהרה האם המקרה. על

נתפס. ושלישי ברחו רועים
 לאמם סיפרו לכפרם, שמיהרו הרועים,

ה מוכתרי לאחד מיהרה האם המקרה. על
שנת הרועה הוא שבנו כנעני, סעיד כפר,

 שבנו למשטרה מיד הודיע סעיד בכרם. פס
נשדד. ועדרו חטיב בני על־ידי נרצח

 במשטרה, המקרה על סיפר שסעיד לפני
ש כפרו, לבני כך על להודיע הספיק הוא

השני. הרצח לנוכח חמת־זעם נמלאו
 לדיר שהגיעו השוטרים ארבעת לעיני

מדהים• מחזה נגלה חנא
ה תישבי וילדים׳ גברים נשים, 400כ־
קל סכינים, במקלות, מזויינים עראבה, כפר

הת ערכו הסוגים, מכל וכלי־נשק שונים
התוק כשבראש חנא, דיר יעל אמיתית קפה
 כנעני סוסו. על רכוב כנעני, סעיד פים

 ובקריאות בצעקות כפרו בני את הלהיב
 של השפוך דמם את לגאול להם קרא נקם,
עראבה. בני שני

הנז הכפריים את לשדל ניסו השוטרים
 ששירו־ לאחר התקפתם. את להפסיק עמים
 מעל אנשי־המשטרה ירו נענו, לא ליהם

אבנים. למטר זכו בתשובה ההמון. ראשי
אנשי מהמקום. לסגת נאלצה המשטרה

 נוצרי ערבי חדד, חדד. חנא פקד של בראשותו שפרעם, ממשטרת
וה הרם בקולו פנה באזור, המיעוטים תושבי על מאוד המקובל

 הצליח להם, הצפוי על והזהירם התוקפים, של הישר לשכלם בוטח
הרוחות. את במקצת להרגיע

 אחרוני מיהרו עכו, ממשטרת שוטרים 50 עוד הגיעו כשלמקום
ההרים. לעבר לסגת התוקפים
 התחוללה שלמעשה קצרה חקירה העלתה הכפריים, להפתעת ועתה,

 בריא נמצא נרצח שכאילו הרועה מאומה: לא על המהומה כל
 מזירת ספורים קילומטרים מהלך הסמוך, בית־נטופה בעמק ושלם

מי הוברר לא עתה עד עדרו. את בשלווה רועד■ כשהוא המאורעות,

־?,?״״ הפתע הסתערות־ אחרי
מבני־המשפחה אחד מצביע חנא, בדיר הטיב משפחת בתי 5ע בה


