
החוק!״ בחסות :■השתולל

 גילו שם שבכפר, לבית־הקברות אל־מסרי זמר
 פניו. את לנשק ניגשו ובני־נזישפחתו ובים

 לגירסת בניגוד טוענים, ההרוג גופת את שבדקו
ובירך. בלוע כדורים משני נפגע אחמד כי זית,

!וסו הסר־הכרה ׳עדיין ;בחיפה, ביודחולים
 ישחסכה הליחות 4000 מזעזוע־סוח. בל

 נתמכת המישפחה נעלמו. כיוואן, רימי
משותק. האב הפך מאז סעד

 אותה בכפר שהיו וילדים זקנים !נשים,
מר הבית. סביב מתאספים החלו ישעה,
 מחוץ ישעה אותה ישהו הכפיר צעירי בית

הת הטרקטור בעבודה. למג׳ד־אל־כרום,
 מרבע פחיות ותוך ההריסה, במלאכת חיל

עבודתו. את סיים שעה
עותמאן, נור המועצה, ראש כשראה

 על כבר ׳הועלה ׳והטרקטור קרס הבית כי
 וחזר פנה לעכו, חזרה .בדרכו המשאית

 נהרס קודם־לכן, שיים שילוש למישרדו.
חז שעה חצי וכעבור במג׳ד-אל־כרום בית

 אך הרגיל. למסלולם בכפר החיים רו
שונה. בצורה הדברים התפתחו הזו הפעם

 הרכוש כל
נופץ

 על הועלה שהטרקטור אחרי ירד ^
והח מיכליית לספר נכנסה המשאית 1■
 התושבים, על מים סילוני מתיזה לה

 בד־ מהידה. ׳נסיעה תיוך וילדים, נשים
 ומיישמד־הגבול טרה מיש אנשי פרצו בבד

 תוך הבתים בין עוברים והחלו לכפר
מהו פרצה מדמיע. גאז והתזת יריות כדי
השוט מן ברחו שלא ונשים ילדים מה.
 השוטרים הפורץ. בכוח אבנים יידו רים

 כחמישה אבחנה. ללא מהלומות חילקו
 יום, באותו לעבוד ייצאו שלא צעירים
 מיוחדת לגיידת־איסירים והובילו נכבלו

במקוים. שהמתינה
ל הפריצה היתלה העצורים .הובלת עם
 מישט־ אנישי שיל גדול כוח עצמם. בתים

סרי לחוליות חולק ומישמר־הגבול רה
 שבד בית בסל לבית. מבית שעברו קה

 שלם, דבר נשאר לא כזו חולייה ביקרה
 כלי־יחשמל, נופצו הבטון. מיציקות לבד

עץ. מיטות ואפילו זגוגיות מראות,
 במרחק שוכן סנסור מוחמד של ביתו

חו שנהרס. הבית מן מטרים 250כ־ של
 את פרצה בו ׳שביקרה המישטירה ליית

 בדרכה. שניקרה מה כל וניפצה הדלית
 גיכרים דלת כל ועל השמלי מכשיר בכל

 ׳שגרם ועבה מעוגל חוד — אלות סימני
שמ למחות מנופצות השמשות שבר.
 ותקינות ■שלמות רשתות יש להן חוצה

ב־ נורויח־ניאון מאחריהן. וסורגי־ברזל

 אחנזד. של מותו את וביךה ההספד ננת כל ישב אל־נזסרי חלילההרוג אחי
בשעת־ כשחזר ורק בכפר, האירוע בעת היה לא עצמו הוא

 לחמשת שידאג נשבע חליל השוטרים. מיריות אחיו מות על לו נמסר מאוחרת, ערב
בעבודה. הכפר צעירי רוב היו השוטרים השתוללות שנערכה שעה ולאלמנתו. ילדיו

המיבנה הריסות יהיו בכפר, ־ע

 שלדעת הגליל, מרחב מפקד
 למה הישיר האחראי הוא רבים

נפשות, לשבע בית פעם שהיה

 כווי רימי האם, (בתמונה) ביניהן
 עוואד חוסיין המשותק, הבית בעל

ומחוסר מוח מזעזוע סובל בחיפה,

 לידה. היושבים מילדיה ושניים יאן
 החולים בבית עכשיו נמצא כייוואן,

!■ סתר שלמה :צילם הכרה.

מנו מטרים, !וחצי שניים בגובה תיקרה,
באמצעיתן. פצות

 נ״0 בביית איש היה לא שעה ,באותה
 אשתו, סאטימה, עם אז היה מיוחמד סור.

ה ודלת בבית־הספר היו הילדים בעכו.
 הדלית, על מפתח. על נעולה היתה בית
 אין פריצה. סימני ניכרים ׳המנעול, ליד

 הנזק, הערכת שניזוק. הרכוש על ביטוח
לירות. אלף 50כ־ מנסור, לדיברי

דו בביקור זכו בכפר ׳נוספים בתים 19
 בביתו הרכוש. מרבית הושמד ובכולם מה,
 28 בת ׳תינוקת שכבה סנסור, האלד של
 מדי לראותה ׳נכנסה ■שכניה במיטתה. יום
ב לקניות נסעה שהאם כיוון ישעה, חצי
 היתה הדלת בעבודתו. היה והאב עכו

 חוליית זה לביית גם שהגיעה עד ׳נעולה
 במהלומות הדלת את פרצו הם השוטרים.

 הושחת. בבית שהיה הרכוש וכל אלה,
הוצ ׳במקרר שהיו ״המזון צרכי י מ אפילו

 המיט״. באמצע ׳אתית לעריומה ׳והושלכו או
התי מיטת וצלחות. כוסות עם יחד בח,

 שמעל החלון זגוגית וכמוה .נופצה, נוקת
 בתוך עדיין כשהתינוקת זאת, כל למיטה.
מיטתה.

 את השוטרים מן השכינה ביקשה כאשר
 לדבריה, מהם, אחד אותה השליך הילדה,
 ׳תופסת אותך ״נראה צועק: כשהוא

למז התינוקית את תפסה השכנה נ״ אותה
 הזכוכית רסיסי את מסלקת ׳והחלה לה,
המיטה. מן

 ילדים חמישה
ם מי תו י

 השיוט־' השתוללות שנערכה ה ע *00
 צעירים כמה עמדו הכפר בבתי \רים0/

 שוטרים כוח אל אבנים ויירו מתושביו
 לידם לכפר. מחוץ לכביש, מעבר שניצב
 וסבו, שלוש בן תינוק חליל, מאזדי עפרו

 דקות תרש־אילם. שהוא 45ה־ בן מחמוד
 שוטרים חוליית נכנסה יקודם-לכן אזזדות
והשחי־ מאז׳די, מחמוד ישל הפחים לביית
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