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ראש־המועצה, סיפר אותם,״ שיחררו או,

: והוסיף
 ישראל, מדינת אזרחי להיות רוצים ״אנו

 יכולים איננו אבל ממנה, בלתי־נפרד חלק
 רוצים אנו משלנו. אדמה ללא להתקיים

 מי ועדת־חקירה. הנה שתשלח מהממשלה
 — שנפגע מי שייענש■ הטבח, על שאחראי

 עמדה רק״ח לא מהממשלה. פיצויים שיקבל
 קיום. של עניין חיה זה המחסומים. מאחרי
 מקור זה האדמות. על לוותר יכולים אינצו

שלנו.״ והחיים הפרנסה
קילומט במרחק נמצא דיר־חנא הכפר

 לכפר בכניסה גם מעראבה. ספורים רים
 ואפר המחסומים, סימיי עדיין נראים זה

 התערבו מדוע שם. שנשרפו צמיגים של
 והפכו צורך, ללא זהמישטרה צה״ל כוחות

בגליל? מרחץ־דמים יום־תאדמה את
 את ללמד

ח הערבים לק
 הכפרים משלושה דגים, רכיים **

 כי טוענים וסכנין, דיר־חנא עראבה,
שישמ כדי בהם להכות החליטה הממשלה

 מה על כולה, ישראל לערביי דוגמה שו
 להפקעת יתנגדו אם עליהם לבוא שעלול

הכ תושבי מעלים רבות שאלות האדמות.
 ניסה בממשלה אחד שר לא ואף פרים,
 מישמר- אנשי ירו לא ״מדוע עליהן. לענות
 אשדוד, פועלי ועל פרץ יהושע על הגבול
 מדוע הנמל? שערי את סגרו הם כאשר

 ?״ אסור ולערבים לשבות מותר ליהודים
 ,25ה־ בן גזאווי עבדול השיב כך על

 גבה־ הצעיר, עראבה. יליד פועל־בניין,
 החיילים שעשו מה כי טוען ורזה, קומה

נע הסמוכים, ובכפרים בכפרו, והשוטרים
 ״אנו אותם. לדכא מפורשת במטרה שה

 לנו!״ מגיע זה ובגלל יהודים, לא ערבים,
 החיילים על־ידי שנלקח סיפר גזאווי

 ליד שעמד מפני בסכנין, לתחגת־חמישטרה
 דרשו החיילים העוצר. בשעת ביתו חלון
 הסביר הצעיר התריסים. את להגיף ממנו
 למלא כשסירב בבית. תריסים לו שאין
מייד. נעצר החיילים, פקודות אחר

 גז- טוען לתחנת־המישטרד״״ ״בכניסה
 שורות שתי בין לעבור אותי אילצו אווי,
 אחד כל צד. בכל שמונה חיילים, של

 בתוך התחנה. לפתח שהגעתי עד לי, הרביץ
 את לי שפתח אחד, שוטר היה הבניין

ש כדי ,זד, באומרו: בי, ובעט הרגליים
 אם שלנו, הדם את ילכלך לא שלו הדם

 שלנו.״׳ לבחורה תתקרב
וה צה״ל שחיילי טענו שרי־הממשלה

 הערביים הכפרים על הסתערו שוטרים
 שעשו למה האם סדר. בהם להשליט כדי

? סדר לקרוא ניחן בכפרים, כוחוודהביטחון
 במיקצועו מורה הוא ,26 בן הטיב, דג׳א
סי- דיר־חנא. פועלי מועצת מזכיר ומשמש
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 החולצה את עדיין הלובש הצעיר, פר

 פרצו בו ביום מראשו ששתת ספוגת־הדם
סדר״. ״לעשות כדי והמישטרה הצבא אנשי

 ממני וביקשו נשים, כמה באו ״בבוקר
 מכדורי שנפגעו הפצועים בפינוי לעזור

 עזרה־ראשונה, קורם עברתי אני החיילים.
מכו וראיתי לרחוב, יצאתי אלי. פנו ולכן
 שזעקו אנשים היו שבתוכה פרטית נית

 של מחסום היה המכונית מאחרי מכאבים.
 כדי הדרך, את לפנות התחלתי אבנים.

החיי הגיעו אז בחזרם. תצא שהמכונית
בגלגלי ירו הם להרביץ. והתחילו לים,

התמר את מביעים רבים תושבים קרבי.
והשוטרים. החיילים הסתערות על מרותם
 שלנו,״ האדמות בלי להתקיים נוכל ״לא

למ אותנו שקושר מה ״זה אומרים. הם
 על נוותר אם כולה. ולמדינה האלה, קומות

 פירוש מפקיעים, שהיהודים שלנו, האדמה
!״פה קיומנו עצם על מוותרים שאנו הדבר
 אחרי ימים שבוע היום, מתבטאים כך

 רבים ערביים התחתון, בגליל מרחץ־הדמים
 למדינת תצמח תועלת איזו מבינים שאינם
תי המאורעות על שהאמת מכך ישראל

נעלמת. שאר
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 ייהוד היתה ההפקעה מטרת בעצם, כי טוענים הערבים הגליל. פיתוח לצורך ממשלה,
התפרנסה. שמהם הדונמים 18 כל את בהפקעה, איבדה, נעאמי חמד של מישפחתו הגליל.

 את להעביר צריך הייתי לכן המכונית.
 תפס כשגמרתי, אחרת. למכונית הפצועים

תח לא ,אתה :לי ואמר אחד שוטר אותי
 דבר שום עשיתי לא שאני הסברתי זור!׳

 הקמתי ולא בהפגנה השתתפתי לא רע,
 כבר ,זה לי: השיבו השוטרים מחסומים.

 הביתה.׳ תחזור לא אתה חשוב. לא
או להעלות שעמדו אחת, מכונית ״ליד

 הוא אזרחית. לבוש גבר עמד עליה, תי
 באבר- לפגוע ורצה לי, להרביץ התחיל

 זרקתי לא שאני אמרתי .לו גם שלי. המין
שהע מזה חוץ דבר, עשיתי ולא אבנים,

 השיב הוא גם למכונית. הפצועים את ברתי
 !״׳חשוב לא ,זה :לי

עדיין הכפרים בשלושת הלך־הרוחות

 סדר, ולעשות ללבנון להיכנס ״במקום
 ישראלים שאיימו וכסי צפוי, שהיה כפי

הער לכפרים החיילים פרצו לעשות, רבים
 חשבו זו בדרך אותם. וכבשו בגליל, ביים

 הישראלים והערבים בצבא, המתח שיירד
 ראשם.״ את ירימו ולא לקח ילמדו

ומבוג צעירים אחרים, ערביים כפריים
 צריכה ״הממשלה מזהירים: כאחד, רים

האד הפקעת של התוכנית את כליל לבטל
 באמת רוצים היהודים אם מהערבים, מות
 בלי הערביים. התושבים את לקומם שלא

!״שקט יהיה לא זה,
 בכוונתם ספק מטילים תושבים אותם

 אזרחיה עם בשלום לחיות היהודים של
סכנין, בכפר ישראל. מדינת של הערביים

 שלושה כוהות־הביטחון על־ידי נהרגו שבו
 — אחת ובחורה גברים שני — ערבים

 הממשלה עוברת כיצד השאלה נשאלת
 חיילים שביצעו העינויים על בשתיקה

ב מרחץ־הדמים במהלך ואנשי־מישטרה
הח נפתחה לא עדיין מדוע המקום. תושבי
בגליל? השריפה מוקדי את שתגלה קירה,

 נגר הוא ,25 בן דרוויש, חאלד מחמוד
 בביתו, לשבת ממשיך הוא סכנין. מכפר
 עיתונאי־חוץ וכל קרובי־מישפחה, מוקף

סיפורו. את לשמוע מובא בסכנין המבקר
 גם ומזעזע. מדאיג עצוב, סיפור זהו

 דרוויש שמחמוד יטענו רבים יהודים אם
לו. שקרה במה ערבי״ כל ״כמו הגזים

שקט
ולפני שלאחרי

 ״בשעה מסכנין: הנגר סיפר כך ן*
 השביחה, ביום בבוקר, וחצי שמונה 1

 שהתחילו שוטרים שמונה על-ידי נעצרתי
 שלי! האדמה ,זאת צעקתי: לי. להרביץ

 זאת האם אותה? לנו לוקחים אתם למה
היא?׳״ איפה דמוקרטיה?

 בראשו, מקומות בכמה נפצע דרוויש
 בחצר בסכנין. המישטרתי הטיפול במהלך
 שדם עד להכותו, השוטרים המשיכו התחנה

חולצתו. על יורד החל רב
ו הסוסים, שוקת אל העצור נלקח אז

 מאבד שהחל עד המים, לתוך נתחב ראשו
 מניחים ראשו, את מוציאים היו הכרתו. את
 את דוחפים ושוב נשימות, כמה לנשום לו

 לווה, הזה השעשוע המים. לתוך ראשו
 עוד רוצה אתה ״נו, בדברים: לטענותיו,

 ? דמוקרטיה רוצה אתה !אדמה קח ? אדמה
דמוקרטיה!״ שרוצה מי בשביל זה

 שהופיע אחרי רק ניצל דרוויש מחמוד
 להפסיק שיש וקבע קצין־מישטרה במקום

 לו שנגרמו הפצעים בגלל המישחק את
 החולים לבית הועבר דרוויש בראשו.

פצעיו. את תפרו שם בטבריה, פוויה
 סולי- גולל הוא, גם חמור נוסף, סיפור

 פועל- ,21ה־ בן שלאעטה חוסיו מאן
הימ כף־ידו את הראה הוא מסכנין. בניין
 שהשוטרים וטען חבושה, כשהיא נית,

ב בהיותו מאפרה, במקום בה השתמשו
 ליב- לעשות לא להם אמר ״הקצין מעצר.

 הריצפה. על הסיגריות את לזרוק ולא לוך
 על הסיגריות את וכיבו ידי, את תפסו הם
 אמריקאית/״ לי,מאפרה קראו הם היד. כף

שלאעטה. סולימאן טען
בילבד. ימים כשבוע לפני התרחש זה כל

 הגליל לכפרי המובילות הדרכים כל היו אז
 שורר כיום ומישטרה. צבא כוחות מוצפות

 עדיין הרמץ אך כבתה, האש שקט. שם
 עדיין הפצועים אך נקברו, המתים רוחש.

 שוהים ישראל מערביי ועשרות זועקים,
 מלאכותי, מתוח, הזה השקט במעצר. עוד

לפניה. גם אך סערה שלאחרי שקט
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