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לי ולהפסיק לסגת, הצבא של הנגמ״שים

 קצין עם נפגשתי הערבים. בכפריים רות
מ שיחררתי כאשר הקודם, ביום פרנקו
 איש נעאמני, פאדל שלי, הסגן את מעצר
רק״ח.

 בעראבה, שקט שיחיה לפרנקו ״הבטחנו
בחו 29זד של בלילה אליו טילפנתי ולכן
קי כבר חדרו והמישטרה כשהצבא דש׳

 מסרו מבית־החולים הכפר. לתוך לומטר
 רבים. ופצועים אחד הרוג לנו שיש לי

 שאנו לו ולומר פרנקו אל לטלפן ביקשתי
ש בתנאי ■לכפר, הסדר את מייד נחזיר
והצגתי טילפנתי פעמים שלוש ייצא. הצבא

 בסב- בתחנת־המישטרה הם, אבל עצמי את
 הבנתי בקללות. הטלפון את לי טרקו נין,

 ל- בעצמי נסעתי להידרדר. עלול שהמצב
 עם משם לדבר כדי למישטרה, סכנין,
 להתנהג. איד לדעת רציתי פרנקו, הקצין

 והוא סגן־אלוף, בדרגת צבא קצין שם היה
 ראשו את להוציא שיעז כלב ״כל :לי אמר

 אמרתי בראש.״ כדור יקבל בכפר, בחוץ,
 פרג־ קצין־המישטרה עם לדבר רוצה שאני

 מערא־ ראש־המועצד, שאני והסברתי קו,
,כל מלווי ואת אותי כינו במישטרה בה.

 להסתלק.״ לנו ואמרו אותנו, העליבו בים.׳
ראש יצא בבוקר וחצי חמש בשעה

טוען מסכנין, נגר ,25 בן דרוויש, חאלד מחמודת בשוק ש א ו
 והתעללו בראשו, הלמו שהשוטרים

בחצר שוקת־הסוסיס לתוך ראשו את תחבו שהשוטרים טוען דרוויש
 רבות. שעות בו

תחנת־המישטרה,
הפנס על יריות

פגעו היריות בכפר. הסדר על

 גן־הילדיס שליד ,76 מס. הבית שעל הזה, הפנס גס
 לשמור שנשלחו החיילים ביריות נפגע בעראבה,

ללא־אבחנה. שנורו לכך כהוכחה בכפר, שונים במקומות

,ג? אותו? הרג מי
בראשו. כדור מפגיעת מתילדים. לארבעה ואב נשוי היה אבו־ריא,

 איסמעיל
שחאיד

בבטנו. כדורים שלושה ספג ,15ה־ בן

 שמע ואז הכפר, לרחובות עראבה מועצת
 היו ״אלה בלתי־ברורים. קולות ברמקולים
 בכפר. לסיבוב איתם אותי שלקחו החיילים,

 ״נשים השבוע. סיפר עוצר,״ על הודיעו הם
 לרחובות, הגברים עם יחד יצאו וילדים

 שנים 28 מזה קרה. מה הבינו שלא מפני
 ידעו לא והאנשים בכפר, עוצר היה לא
 הצבא של התגובה אבל עוצר. זה מה

נוראה.״ היתד,
 בן נעאמנה חסן אחמד הקשיש לערבי

 על גדולה תחבושת עראבה, תושב 62ה־
 30ב־ בביתו ששהה טוען הוא ראשו.

 לחצר פרצו חיילים כששלושה בחודש,
 שבו החיילים אשתו. על והתנפלו הבית
 את והיכו חזרו ואחר־כך לרחוב, ויצאו
 ולבני- לו שאסור הבין לא הוא הזקן.

אח העוצר. בגלל בחצר, לעמוד מישפחתו
 שתת החיילים, של שיעור-השיכנוע רי

רב. דם הקשיש הערבי של ראשו
ב 29ה־ בליל הראשון, הסיבוב ״אחרי

 לסגת. רצה לכפר שנכנס כוח־צבא מארס.
 הכפר מילדי שלושה איתם לקחו החיילים

צ־יש לאחר עראבה. גבול עד כבני־ערובה,
)34 בעמוד (המשך

* השליש החד
תנאים ללא הילדים את ללמד נאלצות המורות

 הדור גני גסל לימודיהס נערכים ובחורבות במרתפים
התחתון. הגליל בכפרי ישראל, ערביי

עראסז. בכפר צולמה שבתמונה חכיחה
 המיבנה על עזה אש נפתחה הנגמ״ש מתוךגוהילזיס על צווו

 כדורים 17.בעראבה, גן־הילדים שוכן שבו
ריק 'שעה באותה שהיה הבית, לתוך פנימה חדרו כדורים שישה ובחלון. בקיר פגעו
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