
 ממשיכים רבים תושבים אך למוזזץ־הדטים. שגרמו נוחות־הביטדוון
 מישלחות המאורעות. את ולנתח דיר־חנא, של ברחובותיה לשוטט

 את ומביעות בכפר, מבקרות ומתל־אביב מהגליל יהודים של
 מביעים הראשי, ברחוב תושבים :בתמונה הנפגעים. עם הזדהותו

ניצחון. שמשמעותו המסורתי ה״ווי״ באמצעות תחושותיהם את

והמיש־ הצבא כוחות הסתערות אחריבסכנין .וי״
 מארבעת אחד דיר־חנא, הכפר על טרה

 ביום־ אלימות התנגשויות התרחשו שבהם התחתון שבגליל הכפרים
 שקט זהו אם לדעת קשה עדיין שקט. עתה שם שורר .האדמה,
את והוציאה לקח, הממשלה למדה הפעם הבאה. הסערה שלפני

ש א ח ה ת נ נ  

 עו״ן הגחלים אבר
 נסננין, לוחשות
וויר־חגא עואבה

 זה, אחר בזה עלו, נוספים נגמ״שים
 בסיט־ והסתערו הכפר, אל המוליד בשביל
 החלו החיילים עראבה. של הצרות טאות

 כמה לרחוב. שיצא מי כל אחרי לרדוף
הכפר, מפרברי בריצה חזרו וילדים צעירים

״ ......... מאח ..............

ל ס ר הר מ זו
 אבנים של מחסומים מאחוריהם בהשאירם

העב מכל ניחתו היריות בוערים. וצמיגים
 של לביטנו חדרו כדורים שלושה רים.

 נוסף וכדור ,15ה־ בן נעאמנה, איסמאיל
 היום הכביש. על צנח הילד ברגלו. פגע
בבית־החולים. חייו על נלחם הוא

 נטרק הטלפון
ת______ בקללו

מזל היה לא יאסין מוחמד חייר ך•
ב 29ה־ יום, באותו נהרג הוא כזה. •

 פלשו כשהחיילים בעראבה, השנה, מארס
לכפרו.

הש סיפר סכנין,״ למישטרת ״טילפנתי
בער־ המועצה ראש נעמנה, מחמוד בוע

*

 גן־הילדים, קיר מול נעצר נגמ״ש ף*
יש אבן בנוי חד-קומתי בבית השוכן י י

 בתי שאר כל כמו ומוזנח שחור כימעט נה׳
 דקה חצי כעבור עראבה. הערבי הכפר

שר בחריקת מקומו על הנגמ״ש הסתובב

 לעבר מתוכו נורה ארוך וצרור שרות,
 הקיר, את ריססו כדורים 17 גךהילדים.

 דרך הבית לתוך חדרו לחצי־תריסר וקרוב
 לילדי גן־חובה זה היה הברזל. חלונות

ל שנים. חמש-שש שגילם עראבה הכפר

 באותה הילדים שם נמצאו לא המזל, מרבה
שעה.

 בקע ומתוכו שוב, הסתובב הגגמ״ש
 המטרה היתד, הפעם נוסף. צרור-כדורים

לגן־הילדים. הסמוכים הבתים פנסי

 30וה־ 29ה־ שבין בלילה היה ״זה אבה.
 הקצין עם אותי שיקשרו ביקשתי במארס.
לד רציתי בעכו. מפקד-המישטרה פרנקו,

 נשתלט שאנו לו להבטיח כדי איתו, בר
על אבל בכפר, סדר ויהיה המצב על מייד

 21 בן פועל־בניין שלאטה, חוסיין סולימאן שלהיד
 שימשה הימנית שכף־ידו טוען סכנין, תושב

סיגריות. עליה וכיבו אותו, שעצרו לשוטרים כמאפרה
- 2 2— , .—......

 תושב ,62 בן נעאמנה, חסן אחמדהראש
 לביתו פרצו שהחיילים מספר עראבה,

מקומות. בכמה ראשו את שפתחו עד קשה, אותו והיכו
 מוע־ ומזכיר מורה חטיב, רג׳אהמין אבר

ש טוען דיר־חנא. צת־פועלי
המין. באבר אותו היכה ־ביטחון ואיש בו התעללו השוטרים


