"אירוע חריג חיצוני״ גרם למות
העציר הפלשתינאי שנחקר בשב״ב
כר נודע לאחר נתיחת ג1פתן של זזריזאת .אמון שינקום בכם יחיא עיאש
סאת אווי ניד
מזתו ^ ע כ ד א־סאמר חרי־
זאת ,העציר הפלשתיני שמת •
השמע מפגיעה מוחית לאחר
שנחקר כשב״^ לא נגרם סנלוד
לה ,אלא ממה שהוגדר כ״אירוע
חריג •/שהיה;p .?wpnr.־ vנודע
מידע  to ,mרשנך! שכן הגד
חלקח|.לחקידת^ש1סו*י 0משרד.
הפשפסיט; ,שעל; 0י^9קשתח .הת■
קיימה! הנתיחהי^^ן^להקיל
אמוולולשלושה ימים *על,ממצאי.
הנתיחה .מששחוו|המת •־ניאותה
י לשמןק£.בסודי •.אתי־:ממצאי;הברד.
קד ,מ־יזלסייע ׳לקיוזס החקירד*

ניניהם ד״רדרק פאונדר ,שהוטס
אתמול .מסקוטלנד כרי לייצג
את המשפחה בנתיחה  -הגיעו
למסקנה'זהה ברבר סיכת המוות.
הלווייתו..של חריזאת תיערך
כשעת בוקר מוקרמת ,אור ליום
ששי ,כהשתתפות כ 100-מבני
משפחתו .פרקליט המשפחה הם־
כיםי;:להצעת צה״ל ,לערוך את
ההלוויה בתנאים אלה .י

י

פרקליט המשפחה ,עו״ד אנר*

•,רה רוזנטל ,סירב אמש ,לאשר ,:או
להכחיש את הדיווחים על המפר

גאים הראשוניים של הנתיחה,
אך ניאות לומר כי שלושת הפ־
תזלוגים שהשתתפו כפתיחה -

בת■ משפחה :״חיינו
איש״חיים .העושק הזה,
הדיכוי שתחתיו אנחנו
חיים ,הוא שגורם לנו
להתפוצץ ככה .אתם
גם משליכים אותנו
מבתינו ,גם מכים
אותנו וגם הורגים בנו״
משפחת חריזאת עתרה את
מול לבג״ץ לאפשר לקבור את
כנה לאור היום ,ללא תנאים מג
בילים .העתירה ,שהוגשה באמצ
עות רוזנטל והמוקר להגנת
 iהפרט  vבירושלים ,מצטטתי־ את
השופט אהרן ברק ,שכתב בעניין
פרשה דומה של עציר■ שמת בכ
לא ישראלי ,כי ״לבני משפחת
המת עומדת הזכות והחירות שד
כרו.של יקירם יכובד ,בדרך:הנ
ראית• להם ראויה ,וכי תינתן
להם האפשרות להביע את רגשו־,
תיהם כלפיו באופן הנראה להם
מתאים״ , .בעתירה נאמר-,שיש
לאפשר את קבורת המת לאור
היום ,שכן בשעות החשכה שורר
עוצר בחברון ,והרבר ימנע הש
תתפות חופשית בהלוויה.
ליר בית משפחת •:חריזאת,
המשקיף על מרכז חברון ,הוקמה.
סוכת ׳ אבלים ענקית ,מקושטת׳
בכרזות ובדגלים של תנועת
חמאם .זמירות ״זג׳ל״  .איסלא־
מיות'הושמעו ברמקולים גדולים
שהותקנו בסוכה.
׳ תושבי חברון משוכנעים שע

בר א־סאמר חריזאת נרצח ,־הר•
צא להורג״ כרברי אחיו ,במסגרת
מדיניותה של ישראל לחסל
עצירים פלשתינאים.
בבית המשפחה יושבות כ20-
נשים לבושות שחורים .האבלים
מביעים זעם ,שנאה ומאוויי נקם.
אמו של חריזאת ,פאטמה ,יושבת.
בתווך. ,לצדה.שתי אחיותיה ,ומ
סביבן בנות' :המשפחה .״הרגתם
אותו  -הלוואי ; שיהרוג :אתכם
אללה״. ,היא :מספרת שאמרה לנ*ציגי  :השב״כ  :שפגשה במגרש
הרוסים לאחר מותו.
•:■.,בסוכת :האבלים מדברים על
נקמה .״שינקום־ בכם יחיא עיאש
(׳המהנדס'); ■שינקום בכם חוסני
מובארק ,וחאפז אסר ,וכן  -גם
יאסר ערפאת״ ,אומרת האם.
אחותה של  .פאטמה אומרת:
״אלפי צעירים אומרים בימים
האלה :׳שיבוא יחיא עיאש ויפר
צץ אותי׳ .למה? כי החיים שלנו
אינם חיים .אתם לא מכינים שא
נחנו לא _כמו חמורים או תרנגד
לות ,שרוצים רק לאכול ולחיות.
,יש לנו נפש ,וכבוד ,ודת .העושק
הזה ,הדיכוי הזה שתחתיו אנחנו
חיים ,הוא שגורם לנו׳ להתפוצץ
ככה .בדת שלנו לא כתוב דבר
על הרג .האיסלאם היא;דת של
רחמים .אבל אתם גם משליכים
אותנו מבתינו ,גם מכים אותנו
וגם הורגים בנו״.

כמעט לכל אם בחדר יש לפ
חות בן אחד בכלא .הן אומרות
שהן חררות לשלומם ,שעה שצ
עירים פלשתינאים מתים במע
צר-..״הנה ,עבד א־סאמד היה
עצור■ כמה שעות ,וכבר הרגו או
תו .לך יש מישהו בכלא?״
פאטמה חריזאת ואחיותיה •יו
דעות שבישראל מציינים את יום
השואה ,ומדברות על •י היהודים
כעל נאצים .״אולי לא תאמין,
אבל הילדים כאן מדברים לא דק
על יחיא (עיאש) ,אלא ; גם על
היטלר״ ,מספרת אחת האחיות,
״לפני כמה ימים ניגשה אלי
הבת שלי ,ילדה בת עשר ,ושא
לה אותי :׳אמא ,היטלו :יחזור?׳
שאלתי אותה מרוע היא שואלת,
והיא אמרה :׳הוא טבח ביהודים,
והרי היהודים טובחים בנו׳״.

