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 ומאנשיו מכהנא שתימנע וביקש למישטרד.
 אמר לשלומו,״ ״חששנו לכפר. הכניסה את

 מגיעים.״ היו למה יודע ״מי קיוואן,
 אנשים להגיע התחילו הצהריים לפני

 לא שהעובדים הסתבר המועצה. רחבת אל
 לבית- הלכו לא והתלמידים לעבודה, יצאו

 הכפר התושבים. את אירגן לא איש הספר.
ת: שונות לקבוצות מפולג בו רי  קבוצה וי
 תומכי המוסלמים, האחים הקרויה דתית,
 הישראלי. המישטר ונאמני הכפר, בני רק״ח,

 להתארגן קבוצה כל מנסה שנים כמה מזה
 -אד יריבותיה. חשבון על השפעה ולרכוש

 הצליח לעשות, התושבים הצליחו שלא מה
והת התאחדו אוכדאל־פחם תושבי כהנא:

ואנשיו. כהנא נגד אחד, כאיש לכדו
 לכפר הסניסה אל הגיעה היום בצהרי

 ההגה ליד צהובה. טרנזיט פורד מכונית
 — הכללי המפקד לידו, דיין. יוסי ישב

 וה״חיילת״. ה״חיילים״ :מאחור כהנא. מאיר
 שאסר המישטרה, מחסום ליד נעצרו הם

 ״ישברו :בטענה לכפר, הכניסה את עליהם
 יהרגו לכם, כדאי לא השמשות, את לכם

 לקחת מוכנים שהיו אותם גם אותכם.״
 להיכנס. הורשו לא הסיכון את עצמם על

 בשעות לכפר שהגיעו עיתונאי־חוץ, כמה
 בכפר איש כי סיפרו המוקדמות, הבוקר

 אמר שמשות. שבר ולא אבנים זרק לא
הת־ ולא לכהנא חיכו ״התושבים :עיתונאי

כהן ויורקת דיין מפגין
ל״כך״ אמונים מגוש

 השיגאה מלבדו. למישהו להזיק כלל כוונו
 אנשיו.״ ואל אליו אישית היא

שומרים ״אנחנו :בשלה המישטרה
אותכם.״ יהרגו שלא עליכם,

י נ ת י א ל

ן י בימינו. כשהעוזי מהמכונית, ירד י
 לידי והחזירו הנשק את כדק שוטר 1

 ברישיון, בנשק נושא דיין כהנא. של סגנו
 נעצר הוא בקרית־ארבע. מתגורר הוא כי

 בעוון האחרונה, בשנה פעמים כמה ונשפט
 חברון תושבי כנגד הן אלימות, תקיפות

 הן !עכשיו שלום תנועת תומכי כנגד והן
 בהתפרצויות והן תל־אביב באוניברסיטת

 שעמד מקומי תושב בחברון. ערבים לבתי
טר: שאל במחסום  נותנים אתם ״לאלה שו

דו נשק המחב לבין בינם ההבדל מה בי
 אני גם לי, ״תאמין :השוטר השיב ״1 לים

אותם...״ שונא
 נמשד לשוטרים בהנא אנשי בין המו״מ

 תפח תייר, המישטרה קצין דקות. כמה
 אל דיין ניגש לבסוף כהנא. של שכמו על

 פגישה להם שהובטחה והסביר, העיתונאים
המישטרה. בבניין המועצה ראש עם

 מחברי כמה הגיעו השעה כמחצית אחרי
 האחורית. בדלת הוכנסו הם המועצה.
 והדי המועצה, חברי עם הסתגרו השוטרים
 המועצה חברי החוצה. פרצו הוויכוחים

 הכניסה. דלת לכיוון והתקדמו החוצה יצאו
 היתד׳ לא ״הרב״. צבאות להם חיכו שם

בו. לפגוש אולצו חם — ברירה להם
 לא אותנו. ״רימו ג׳אברין, ג׳אבר אמר
 הקצין באים. אנחנו מה בשביל לנו אמרו
 * לתחנת מוזמנים שאנחנו לנו אמר לוי שאול

 ההפגנות בגלל שזה חשבנו המישטרה.
 חשבנו לא לבוא. חייבים היינו בבוקר.
 כשכבר בך, אחר וגם ככה. אותנו שירמו
 הזה. האיש את לפגוש רצינו לא הגענו,

 הקידמית, מהדלת לצאת אותנו הכריחו אז
 עלינו.״ ויתנפלו אותנו שיראו כדי

הק לג׳אברין בסמוך שעמדו השוטרים
בהפגנתיות. גיחכו כך ואחר לדבריו שיבו
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