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 :כך אחר אמר הוא לידידים מועדי.1 מאבר

 פחדתי מאבר. לשייח׳ להתקשר ״חששתי
הד,ודנה.״ את יקלקל שהוא

 בניפס של :בראשותו הנכבדים מישילחת
 כבר למחרת הכפרים. שני בין התרוצצה

 ביקש כניפס הושגה. ששהודנה ברור היה
 האטווה לירות, אלף 150 להכין ממורקוס

במזומן. לו נמסר והכסף דמי־־ההודנה,
 נדמה הכדורגל בימיגרש הרצח למחרת

 ל־ יצא בניפס מסודר. כבר שהכל היה
ה לימישפחת אותו ומסר הכסף עם ג׳וליס
בפגי בדיוק אירע מה לדעת יקשה הרוג.

 מישפחית ובני ג׳ולים נכבדי בין זו שה
 הוא שברור מה ועדת־הסולחה. ובין ההרוג

 ה־ וכי מועדי ג׳אבר ׳שייח׳ הגיע שלמקום
 מישלחת־הפיום שירטון. על עלה משא־ומתן

 דרישה, כשבאמתהתה יאסיף לכפר חזרה
 בני בה. לעמוד שאי־אפשר ברור שהיה
 שראש בתנאי רק להומה הסכימו ג׳וליס

 הרוצח. מיהו להם יודיע המקומית המועצה
 אמנם לביצוע. בלתי־אפשרי •תנאי זה היה

 לגבי רבות שמועות פרחו יאסיף בכפר
ב ידע לא איש אולם הרוצח, של זהותו
 שם ובאיזה ׳להאמין שמועה באיזו בירור

 המישטרה ידעה לא גם הזמן באותו לבחור.
 בידי ברצח. ישלה העיקרי החשוד מיהו

 ימים רק עצורים. חמישה היו המישטרה
 נמצא :נמרצת, חקירה אחרי אחר-כך, רבים

 של תשובתו החמישה. מתוך ברצח החשוד
 יודעים לא ״אנחנו בהתאם: היתה מוריקום

 ל־ אותיו ׳נסגיר בשנדע, הרוצח. מי עתה
 כל הרגע׳ לאותו עד לכם. ונודיע מישטריה

ואב אחראים מרגישים יאסיף כפר בני
לים.״

 מועדי ג׳אבר שייח׳ הוכרזה. לא ההומה
ו מורקוס, של תשובתו את לקבל סירב

תשו1 שזיו ג׳וליס בני את לשכנע הצליח
ומתגרה. מתחמקת בה

 מפצח
האליבי

 כפר בן מועדי, ג׳אבר של עמדו
הדרו בקרב ירכא, כיפר ׳שלישי, ■■וישכן

גדולה תמיכה יש לג׳אבר בדוד. אינו זים

הרצח אחרי שנולדה והתינוקת דאוד אלמנה
צה״ל במדי רוצחים

 המישטרה שכם. בכלא סוהר היה ברצח,
ל שכם, מכלא סוהרים בעזרת הצליחה,

 היה שהוא שטען שלו, האליבי את הפריך
הרצח. בעת בכלא

 הסוהר בנו נגד המישטרה מעדי אחד
 ה־ בידי שנתן והאיש מועדי, מאבר ישל

 הוא סייף של האליבי מפצח את מישטרה
 סוהר אותו דירחתנא. מהכפר ערבי סוהר
 ההרוג של לשמו מאוד דומה ישם נושא
 העובדה דאוד. יעקוב חביב יאסיף, מכפר
 דמון, .בכלא כי אם סוהר, היד. דאוד ישיגם

 של הדואר שירותי את אחת לא מבלבלת
בתי״הסוהר. נציבות

שמו רב במרץ עתה חוקרת המישטרה
 מי היה לפיה יאסיף, בכפר שרווחה עה

 ב־ הרצח אחרי הד,ונדה את לטרפד שדאג
 שהיו לפרעות לגרום כדי הכדורגל, מיגריש
 על-פי יאסיף. בכפר אחר־כך ימים שלושה

 היתד. המי־שטרה׳ חוקרת שאותן השמועות,
כי לישמש הפרעות של האמיתית המטרה

ב־ שנחשב דאוד, יעקוב חביב לרצח סוי

גדולה. היתה ובמישפחתו במאבד
 את רצח הוא היסס. לא מועדי ג׳אבר

להת הספיק שזה לפני עוד מולה, סוליימן
 ארוכה, תקופה התחבא חישמי, עם חתן
 שיל- על־ידי נתפס חודשים כמה אחרי ורק

לדין. והועמד המנדט טונות

 ועברה אחר. לגבר בינתיים נישאר, מאבר,
 הסמוך. יאסיף לכפר וילדיה בעלה עם יחד

ישם. אותה השיג אלמוני רוצח
 הימישפ־ שיתי בין מתיחות פרצה שוב

ב מאשימה חישמי שיל כשמיישפחתה חות,
ניקמתו, את השלים שהוא מאבר, את גילוי

תלק ס ת ״
מכאן״

תו ש  ■של בתו סאמיה, דאוד, שיד £(
ב הידועים הערבים המשוררים אחד

 המומה עדיין מנצרת, חדאד מישל ארץ,
 לה נולדה הרצח אחרי שבוע ביעלה. מרצח

 סא־ חביבה. האב, שם על שנקראה בת,
 ארבעת עם ייחד יאבל ישיבת יושבת ימיה

 40 הערבים הנוצרים אצל הנמשכת ילדיה,
 ביתה. עכשיו שהוא בעילה, הורי בבית יום,

 דקות כימה הביתה, חביב הגיע יום ״באותו
 איתי והביא מעכו בא הוא האסון. לפיני

 הפסחא. חג לכבוד לילדיה ונעליים בגדים
 בהכנת •שעה באותה עסקנו ואחותו אני

 הוא היריות כשהתחילו לפסחא. עוגות
 והילדים אני דם. הרבה ממנו ויצא נפל

מספרת. היא מת.״ כשהוא עיל־ידו היינו
 מיכאיל יעקוב דאוד, של אביו אולם

 ויודע בנו, מוית על בנקמה רוצה דאוד,
 יעקוב, מכוונת. הנקמה תהיה מי אל בדיוק

ב מונית. נהג הוא ורחב־גוף, גבה־יקיומה
 היה הוא הבריטי המנדט שילטון תקופת
מוע ג׳אבר שייח׳ את הכיר גם ואז שוטר,

בנו רצח אחרי יומיים השכן. הכפר בן די,

(שמאל) ואבו־רביע: (מימן) מועדי והקורבן: אכי־הנאשמים
תנחומים״ ״להביע

דאוד וסאמיה חביב :ואשתו הקורבן
? בהמשכים רצח

 התנגדות אך לו, הנאמנות החמולות בקרב
 המשכילים הדרוזים בקרב דווקא גדולה
 ה־ השייח׳ ח״ב של הרצח פרישת יותר.

 את החמירה עוד אבדרביע חמאד בידואי
 העדה בני בקרב מאבר שייח׳ של :מצבו

 רצח בליל נעצרו ג׳אבר של בניו הדרוזית.
 באשמת לדין עומדים הם וגיוס אבו־רביע,

הרצח.
כאי הטענה הושמעה לא בבית-המישפט

בשלי הבידואי הח״ב את רצחו הבנים לו
 להיכנס יוכל שהוא כדי אביהם, שיל חותו

הבימ אך ׳אבו־רביע. של במקומו לכנסת
 אבו־ של שיבטו בני הארץ, בדרום אים

ה האצבע את כלל מסתירים אינם רביע,
 ג׳אבר של לכיוונו שולחים שהם מאשימה

עצמו. מועדי
 בליל נעצרו מועדי מאבר שיל בניו
 בתוך היו הם מנין. ליד במחסום הרצח

העיקרי החשוד סייף, מהם, אחד צבאי. ג׳יפ

 בימישפטם המרכזיים היעדים כאחד טעות
מועדי. מאבר של בניו שלושת של

ב עצורים עשרות כמה המישטרה בידי
חקי כי אם יאסיף, בכפר ההתפרעות פרשת

רוצ מיהם גילתה לא עדיין המישטרה רת
 גם תחסין. הנער של או דאוד- של חיו
ל דבר של בסופו המיישטרה תצליח אם

 יודה אם רב ספק ההדק, על לחץ מי גלות
 ״לירות אותו ששלח מי שהיה החשוד
דאוד. בסוהר דווקא
 ג׳אבר של ששמו הראשונה הפעם זו אין
 בכפר הקשורה רצח לפרשת שורבב מועדי
 ינער מועדי מאבר היה 1933 בשנת יאסיף.

 חישמי ׳מאבר, של בת־דוד וחצי. 14 בן
 שיועדה גילו, בת צעירה הייתה מועדי,
אישתו. להיות

החלי מועדי חיישימי של מיישפחתה אולם
 למישפ־ בן מולה, לסולימן אותה להשיא טה
הפגיעה ירכא. בכפר וגדולה :מכובדת חד,

 מועדי, ג׳אבר דאוד יעקוב של לביתו הגיע
 הוא מזויינים. שומרי־ראש עשרות בילווית

 מתקופת ל״ידידו״ תנחומיו את להביע בא
 האירוח ולמסורת למקובל בניגוד המנדט.

או דוחה אינו האבל שגם מסורת הערבית,
 מביתו: להסתלק יעקוב ממנו דרש תה׳

 תסתלק בבית. אצלי אותך רוצה לא ״אני
 איתך.״ לדבר מה לי אין מכאן.

מוע מאבר את מאשים אינו דאוד יעקוב
 זה את עשה לא ״הוא שלו. הבן ברצח די

 אני זה. את עשה מי יודע אני :בעצמו.
סול על לא אבל הודנה, על הכרזתי אמנם

 חלשים. אנחנו נשק. לגו אין עכשיו חה.
 והם נשק הרבה יש ג׳אבר של לאנשים

 טיפשים לא אנחנו מאיתנו. חזקים יותר
 נצליח. לא עכשיו ׳נקמה. עכשיו נעשה ולא
 למנוע יוכל לא אחד אף נחכה. אנחנו אבל

 הנקמה.״ את מאיתנו
 כל מכחיש מועדי מאבר השייח׳ ח״כ

 שרבים מודה הוא דאוד. של לרצח קשר
 יכול וכי מנאמניו, חם מוליס הכפל מבני

 שלו, הכפר ירכא, יכפר בני גם שהיד להיות
 באפריל. 14ב- מוליס על המתנפלים בין

כאי השמועה את שישמע גם מודד, מאבר
ש אחרי תחילה, בכוונה נרצח דאוד לו

 את להחשיד שעזר לסוהר בטעות נחשב
 השייח׳ רצח באשמת לדין העומד בנו׳

 זה שטויות. הכל ״זד, אבדרביע. הבידואי
שלי״. המתנגדים שמספרים סיפורים
 מועדי: ׳מאבר אמר הזה העולם לכתב

 שלו הבן וגם שלי, האח כמו הוא ״דאוד
 שלי. הבן כמו שלי. האח של הבן כמו היה
 אני שלי. החבר דאוד את לנחם הלכתי אני

 דאוד של שהבן לשמוע מאוד הצטערתי
 את שיעשו אנשים שיש להיות יכול מת.
 ש- שחישבו ׳אנשים שיש להיות יכול זה.

 אני אבל אחרים, דרוזים על הלשין דאוד
דבר.״ שום מזה יודע ילא

!■ ינאי יוסי

(משמאל) דאוד אכי־הנרצח
!״ניקטת־דם ״תהיה

 בעכו. התנהל מועדיי מאבר של מישפטו
 ונדון הודאתו, על־פי ברצח הורשע הוא

 קיבל הבריטי השופט מאסר. שנות לחמש
ה פי שעל הצעיר, •מאבר של דבריו את

 את לרצוח חייב היה הוא הדרוזית מסורת
 ובכבוד בכבודו הפגיעה בגלל סולימן,

 שמאבר בכך נם התחשב השופט מיישפחתו.
 הרצח- את שביצע בעת קטין היה

 לכפר חזר הוא ׳מהכלא מאבר כששוחרר
 שוחרר שהוא אחרי אחדים ימים ירכא.
 נוסף. רצח מיקרה באמור אירע

ל להינשא צריכה שהיתה מי חישמי,
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