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 אלא חלפו לא לבוא. מיהרה הנקמה
 בין התפתח עז וקרב חורשים, חמישה

 מיש- מישסחת מבני ׳חמישה החמולות. שתי
 מכפר נוצריה צעירה ועימם נהרגו, ליב

 שנערכה בחתונה אורחת שהיתר. מראר,
 בני־מישפחה 16 באברסנאן. ערב באותו
 עטיף החמולה, אב ביניהם נפצעו, נוספים

 נכה. נותר ומאז כדור חטף אשר מישליב,
 חמולת מבני עשרות עצרה המישטרה

 הובאו ארוכים חודשי־מאסר ולאחר שייך,
 שישה רצח. באשמת לדין מהם שמונה

 למאסר־עולם נידונו ושניים זכאים, יצאו
עונשם. את עתה ומרצים
 ארך המישפחת שתי בין המתוח המצב

 של להתפוצצות שהגיע עד שנים. כחמש
 כל היה לא עת אותה כל שעבר. השבוע

סיר והם המישפחות, שתי בני בין מגע
 היוצא אוטובוס, באותו לנסוע אפילו בו
 לבני נודע כשבועיים לפני הכפר. מן

 מיש- בני כי לדיבריהם, שייך, מישפחת
ש בעת לגנוב, הצליחו מישליב פחת

 אנטי־טנקיים טילי־כתף במילואים, שירתו
 את הזהירו הם לדיבריהם שלהם. מהבסיס

 אך גניבה, אצלו נערכה כי הבסיס מפקד
 אין ״כי :למישטרה כד על הודיעו לא
ל מכורה המישטרה במישטרה. אמון לנו

מישליב.״ ולמישפחת מועדי, ג׳עבר שייר
 — ג׳עבר השייך

מיי של חבר
ז החקלאדת—פגן־־שו אומנם, ץ

 הוא מועדי ג׳עבר שייך חבר־הכנסת ו
 אבו- בכפר הדרוזי בסיכסוך דמות-מפתח

 אותו מאשימים שייך מישפחת בגי סנאן.
 מיש- של יצריה את שליבה זה הוא כי

 הרבה אליו ״פנינו כנגדם. מישליב פחת
 בני על השפעתו את שיפעיל פעמים מאד

 שפי- -ותיפסק סולחה שנעשה כדי מישליב,
 מבני- אחד השבוע סיפר כות־הדמים,״

 היה לא ג׳עבר שייר ״אבל המישפחה.
 מישליב מישפחת מי בסולחה. מעוניין

 והוא בבחירות שלו הגדולים התומכים הם
 מבני חמישה שנהרגו אחרי הודיע, גם

 ומיש־ מישליב ,מישפחת שלהם: המישפחה
שיפ מי מישפחה. אותה זה מועדי פחת

 רצינו אנחנו בי.׳ פגע כאילו בהם, גע
 את מנע מועדי אבל סולחה, השנים כל

זה.״
 הוא מועדי שייך, מישפחת בני לדיברי

״הוא האזור. של הגדול ספק־הנשק גם

;די2 בחדרהאורחים חורבן
 בעיקבות פוגרום, לאחר כמו נראה סעיד, מוחמר של מפואר
שישנו הילדים מארבעת שניים עליו*. והרימונים הטילים התקפת

המותק הבתים בשלושת ההרס נפצעו. זה בכית לילה באותו
הת האנטי־טנקייס טילי־הכתף לירות. במאות־אלפי נאמד פים
 שורות משתי הבנויים בתים על בהתקפה כבלתי־יעילים גלו
איש. נהרג לא שנגרם העצום ההרס ולמרות לבנים, של

 ־׳קלצ נשק, מוכרים שלו ובני־המישפחה
 מלא הכפר וכל גוסטבים, וקארל ניקובים

 לא אבל מזה, יודעת המישטרה שלהם. נשק
חסי לו יש כי כלום לו לעשות יכולה

 בזה, עוסקים שלו בני־המישפחה גם נות.
 ■מעבר, שייר אצל הנשק את שמים אבל

 חיפוש.״ אצלו לעשות אי־אפשר כי
 מיש- של טענותיה נכונות אומנם אם
סוחר־נשק, ככל שג׳עבר, הרי שייך, פחת

מ־ אבו־פטין, סולימאן סאלח של לביתו פרץהחלון דרו טיל
 עם החדר ריצפת על שישן בעת שייך, מישפחת

 אחר־כך אולם !״אותנו ״גמרו :לאשתו סאלח צעק הטיל, כשפגע פרחה. אישתו
 את שפרץ לאחר הבית, בקיר פגע הטיל אס־כי בילבד, קלות בשריטות יצא כי התברר
לביה״ח. ונשלחה נפצעה חיסן, סאלח, של בת־דודתו סאלח. של לראשו מעל ועבר החלון

ה אבו־סנאן, בכפר בשלום מעוניין אינו
 להגביר כדי וזאת ירכא, כפרו ליד שוכן

מכ מישליב מישפחת שלו• המכירות את
 ג׳עבר שייך אצל נשק קנתה כי חישה

 הביש־ של חבר הוא ג׳עבר ״שייך מועדי.
 כל של חבר גם הוא אבל שלנו, פחה

 מישליב השבוע סיפר בארץ,״ הדרוזים
המ החמולה, מנהיג של אחיו מישליב,

 אף ״הוא במישמד־הגבול. כסמל שמש
 לנו אין נשק, שלנו למישפחה מכר לא פעם

 שדווקא יודעים אנחנו אבל נשק. בכלל
 פעם נתפסו שייר מישפחת בני אצל

 נודע חקירה אחרי אשר קלצ׳ניקובים,
מועדי.״ אצל ניקנו שהם

 כי מכחיש עצמו מועדי ג׳עבר שייך
 העולם כתב עם בשיחה נשק, מוכר הוא
 אני נכון. לא הכל ״זה ג׳עבר: טען ■הזה

 עכשיו מטומטמת שייך שמישפחת מבין
 דברים אומרת היא ולכן לה, שקרה ממה

 שיהיה זה רוצה שאני מה כל כאלה.
 שלום, יהיה לא אם המישפחות. בין שלום
 הדרוזיים .הכפרים לכל המילחמה תגיע

 וכל בלילה, ישן לא אני שלי. לכפר וגם
 ה- כל בין שלום לעשות כדי רץ הזמן

מישפחות.״
 מיש- מישפחת של הבוגרים הגברים כל
 במידה וצפויים, במעצר עתה נמצאים ליב

 בהתקפה השתתפו אכן הם כי שיתגלה
ב יואשמו -שבו למישפט לעמוד הגדולה,

 זאת למרות אולם המוני. לרצח ניסיון
 מוכן מישליב, עטיף אבי־המישפחה, אין

 רק סולחה לעשות מוכן ״אני ליסולחה.
לת הכפר את תעזוב שייך מישפחת אם

 של והמסורת המינהג לפי זה ארוכה. קופה
 את לעזוב צריך שרוצח, מי שלנו. העדה
 הנרצח,״ של הכפר של השכנות ואת הכפר

 רצונו נוסף. תנאי יש לעטיף טוען. הוא
 שלו המישפחה לבני כי בפומבי שיוצהר

 אחמד של הראשון לרצח קשר כל אין
 בשבוע בכפר שהתחולל ולקרב סעיד,

לסולחה• יסכים הוא אז רק שעבר.
התחייבות

ה לסולח להביא
 תיאוריה יש מישליב מישפחת ך£
שנע הקרב את המסבירה פנטסטית, /
 מנקודת- בכפר שעבר הרביעי ביום רך

 כאילו האשמה את והדוחה שלה, מבטה
 להיות יטל לא ״זה שתקפו. הם בניה

 הם זה,״ את עשו שלנו שבני־המישפחה
 יותר על־ידי נעשתה ״הפעולה אומרים,

 גברים שלושים אין ולנו אנשים 30מ-
 היה. זה איך יודעים אנחנו במישפחה.

הו ■שילטונות-הביטתון קיבלו יום באותו
 את עברו מחבלים של שחוליות דעה

הגבול.
 שייך מישפחת שבני יודעים ״אנחנו

נאיף של המחבלים אירגוגי עם קשורים

 לבוא החולייה את הזמינו הם חוואתמה.
 אותנו. ולהרוג שלנו, הבתים את להפגיז

 בכתובת, טעתה חוואתמה של החולייה אבל
 מישפחת של הבתים את הפגיזו ואנשיה

אותם.״ ששלחה שייך
הצ שייך מישפחת בני שלטענת בעוד

 לכך לגרום מועדי ג׳עבר השייך ליח
 רבות שנים משך תמצא לא שהמישטדה

 אחמד הראשון, ההרוג של רוצחיו את
 ללכת המישטרה הפעם החליטה סעיד,

נכ ועדת הוקמה הסוף• עד הקרב בחקירת
 ג׳עבר ה-שייך גם חבר שבה דרוזיים, בדים

 סולחה לידי הביא התחייבה אשר מועדי,
 ברור למישטרה היריבות. החמולות בין
 הסלמה תהיה היריבות, תימשך אם כי

 כלי- באילו לתאר וקשה הלחימה, בדרכי
 היריבות המישפחות בני עלולים נשק

 חשבונות- את לחסל כדי עוד, להשתמש
ביניהן. הדמים

■מ: החמולה ראש
 עט:ף ההתנפלות, את ערכו בניה כי בכפר

 היו בני־ביתו לא כי טוען מישליב,
 שעברי, זזוליית־פידאין אלא תוקפיס,

המישפחר על־ידי ושהוזמנה הגמל

עט ,
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