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 ילדיה שיבעת מפוזרים היום שנים. במשך שחסכה לירות 40ם0 בגניבת הריסתו
הריסותיו. את ומבכה הבית ליד יושבת היא ואילו ר5בכ השכנים בין הקטנים

ו מג׳ד־אל־כרום מבני אלפים עומדיםלגונה מסב׳ב
ש ההספדים בסביבה. אחרים כפרים

 עת כל ממקומו זז לא ההמון שקטים. מרביתם היו בהלווייה. נישאו
ההספד כשהסתיים לנחמם. מנסים כשאחרים בקול התייפחו רבים ההספד.

 של גופתו את נטלו
 ו וחבריו פניו את

 ערבי רופאים שלושה
החישו ועדת־החקירה

 עשר השעה שעבר, השלישי ום *
הת גדולים מישטדה כוחות בבוקר.

הכ מן מטרים 300כ־ של במרחק רכזו
 שעל מג׳ד־אל־כרום לכפר המערבית ניסה
מישטרה אנשי מנה הכוח עכו־צפת. כביש

 מתחנות- למקום שהובאו ומישמר־הגבול,
 ראש־ צפת, !הגליל: מרחב ■של המישטחה

השוט מרבית ועכו. קריית־ישמונה פינה,
 מתחנת־ הגיעו במייספיר, 250מ־ יותר רים,

עכו. של המישטרה

 הו־ ■של לא־חוקי מיבנה הריסת היעד:
 ר למגורים, ששימש כיוואן, עוואד סיין

 ■נשפט שנה באותה .1972ב־ עוד ניבנה
 על שבעכו בבית־המישפט המיבנה בעל

לירות. 850ב־ ונקנס המיבנה, הקמת

 מהווים מנסור מחמוד של בביתו )11111 1*1 ה *
 היתה שאכן לכך ניצחת עדות 111 1111-111

חשמל מכשירי במג׳ד־אל־כרום. בתקרית ברכוש חמורה פגיעה

 ואפילו הושחת רהיטים ריפוד הקירות, מעל נקרעו תמונות רוסקו,
 היה התקרית בעת נופצו. ניכר בגובה התלויות מנורות־ניאון

בבית־הספר. נמצאו ילדיו ואילו אשתו, עם בעכו מנטור מחמוד

ש הטרקטור הגיע ורבע עשר בשעה
 זד כותות המענה. את להרוס אמור היה

 מהם חלק למג׳ד־אל־כרום. נכנסו מישטרה
 חלק לכפר, הכניסה ליד מחסומים הציב
 ומסביב עצמו בכפר עמדות תפס אחר

להריסה. שנועד למייבנה
 מג׳ד־אל־כרום, מועצת ראש עותמאן, נור
 לכפר שנכנס תמישטרה כוח על שמע

 כבר אד עליו׳ האחראי עם לדבר וביקש
 של במחסום !יתקל אליו דרכו בתחילת
 שמיספ־ ,ביטון מרדכי השוטר -שוטרים.

 וציווה באלה אותו הדף ,42133 האישי רו
 ■שעות־ למחות המקום, מן להסתלק עליו
ש קצין־מיישטרה עצמו. את הציג מאן
 שלא השוטר אותו על ציווה במקום היה
המחסום. את לעבור המועצה לראש יניח

 ■של לביתו ■שוטרים נכנסו שעה באותה
 שיב־ נמצאו בבית כיוואן. עוואד חוסיין

 רימי. ואשתו, 13 עד שלוש בני ילדיו, עה
 בכל משותק ,1970 מאז נכה עצמו חוסיין

למיטתו. ורחוק גופו
 למי׳ש־ הבית. לתוך נכנסו שוטרים 20כ־
לפ דקות עשר של -שהות ניתנה פחה
 לפגות, מה היה ילא אך המקום. ■את נות
 אפי- הבית ושמיכות. מיטות מכמה לבד

וה הדקות עשר משחלפו ■הוצף. לא לו
הסתע החלה לגמרי, •פונה לא עדיין בית
ב שימוש תוך בתוכו שנישאר מי על רות

 מספרת ממי&לי־כים. מדמיע ובגאז אלות
 אל ניגשו שוטרים ״ארבעה כיוואן: רימי

 לזוז הצליח ולא במיטה ששכב י בעלי,
 משותק. שהוא להם אמרתי השיתוק. בגלל
 בבטן, הקרש עם ליי הרביץ אחד שוטר
 אחר -שוטר הפה. את לסתום לי ואמר

מה מהר שייקום לו ואמר לבעלי הרביץ
ש להם אמירתי לבכות. התחלתי מיטה.
 התנפ־ הם זה ■במקום אבל עליו, ירחמו

 אחר־ הקרשים. עם לו והרביצו עליו לו
 על אותו וגררו מהמיטה אותו הפילו כך

מה מהבית.״ ■שיצאו עד הרי
ב־ עכשיו נמצא כיוואן עוואד חיוסיין
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