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מק 01הפיגוע

חברו של בלאל חסן אבו־רוב,
שהי-ה עד ראיה להריגתו ,מד
גים כיצד נורה בלאל בראשו מיריות חיילי צה״ל אחרי שנערי

קבאטיה ידו בהם אבנים .המדגים ,מחמוד קמאלי ,שוכב במקום בו
צנח בלאל אחרי שנורה במרחק  200מטר מקצה הסימטה בכפר.
לטענת אנשי הכפר נורה הנער אחרי שהתקרית כבר הסתיימה.

בלאל זזסן אבו״רוב בן
ה־ 6ו שנהרג אחרי שנו
רה בראשו בעת פיזור התפרעות נערים
בקבאטיה .החיילים לא ירו באוויר
אלא במטרה לפגוע בנערים הערביים.
** יבלית־ המים הצבאית נעצרה
 1 ■ 1במרכז העיירה קבאטיה קרוב לשעה
 10בבוקר .מחסום של אבנים מנע ממנה
להמשיך ולצאת את העיירה שבעמק דותן,
לא הרחק מג׳נין .כמה עשרות נערים
וילדים מתושבי הכפר ,שהתגודדו משני
עברי הדרך ,לא הרחק מהמחסום שהקימו,
החלו ליידות אבנים במיכלית שבתוכה יש
בו שני אנשים ,אזרח עובד צה״ל וחייל.
אותו בוקר סערה העיירה הקטנה ש־
מיספר תושביה מגיע ל־ 15אלף איש.
בעיתונים הערבים המופיעים בגדה המע
רבית פורסמו ידיעות בדבר התנחלויות
צפויות באזור שכם .ידיעה אחת סיפרה,
כי הרב מאיר כהנא עומד לצאת בסוף
ה שבו ע לעבר שכם כדי להניח ב ה אבן-
פינה להתנחלות יהודית בעיר .ידיעה אח
רת ,שפורסמה בעיתון הירושלמי אל קודם
סיפרה על תוכנית של גוש־אמונים להת
נחל התנחלות בלתי חוקית כעשרה קילו
מטר מערבית לקבאטיה.

פאטמה יוסוף חמדי,
1ן;|7וך!!1 1ך[
אלמנה ,אס לארבעה
11111 11111
ילדים ,נהרגה מכדור שחדר לגבה בעת
שניצבה ליד פחח ביתה שעה שהלווייתו
של הנער בלאל חסן עברה בקירבת מקום.

צמיגים בוערים
ו מ ח סו מי אבנים
••בבדי הכפרים באזור ג׳נין נפגשו ודנו
^באפשרות שגוש־אמונים אומנם ינסה
להתנחל באזור .בכנס הועלו הצעות
שונות בדבר דרכי פעולה אפשריות ל
מניעת התנחלות מעין זו .בין השאר הח 
ליטו הנכבדים לפנות לאו״ם ולהזעיק את
דעת־הקהל העולמית נגד התנחלות מעין
זו .פרשת סבסטיה ,ההתנחלות הבלתי־חו־
קית שכפתה את עצמה על ממשלת-יש־
ראל ,שימשה לגביהם כנורת אזעקה אדו
מה שלא לזלזל בידיעות הקשורות לתוכ
ניות גוש־אמונים.
השבאב בכפרי האזור היו פחות שקו
לים .הידיעות בדבר ההתנחלות הצפוייה
ובדבר הפרובוקציות של הרב כהנא ב
שכם ,שהציתו את העיר מזה שבועות
מיספר ,הפכו נושא שיחה מרכזי בכל בית.
כדוגמת חבריהם מהקסבה של שכם יצאו
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'1ן! ) 1!1 )¥1הו ך ^ של בית פאטמה יוסוף חמדי ,לידה נפגעה אם הבית.
 1 1 -1 1 /1 1 /1 1 1פגיעות עשרות כדורים הניכרות בדלת מעידות על
כך שהחיילים ירו לעברה ללא אבחנה בצרורות .אחד הכדורים פגע בפאטמה בגבה והרגה.

גם בני הנוער של קבאטיה לרחובות,
הקימו מחסומי אבנים ,הציתו צמיגים וקר
או קריאות בגנות הכיבוש ד,ישראלי..המי-
כלית של צה״ל נקלעה מול אחד מהם
ביום השלישי בשבוע שעבר.
שני נוסעי המיכלית היו מבוהלים מול
מטר האבנים שניחת עליהם מכל עבר.
החייל שישב בתא־הנהג במיכלית הוציא
את נשקו והחל יורה יריות אזהרה באוויר.
תחילה נסוגו הנערים ונמלטו לבתיהם ל
שמע היריות .אמהות מבוהלות שידעו כי
בגדה עלולות גם יריות באוויר להפיל קור
בנות ,כפי שאירע ■בגל ההפגנות שעבר על
יהודה ושומרון בשנה שעברה ,מיהרו לק
רוא לילדיהן לחזור לבתיהם.
נהג המיכלית ניסה לסובבה ולחזור על
עקבותיו .אולם הדרך היתד ,צרה מדי והוא
לא יכול היה לתמרן .את המכונית ולסובבה.
ככל שהשתהתה המיכלית במקום ,כן החלו
לנהור לעברה יותר ויותר בני נוער משול
הבים .המיכלית הצבועה בצבעי הסוואה חו
מים של צד,״ל ייצגה בפניהם את המת
נחלים העומדים לעלות על אדמותיהם.
סיפר אחד מאנשי קבאטיה  :״חשבנו שזו
מיכלית מים שבאה להשקות את המתנח
לים .גם בפעמים קודמות הביא צה״ל מים
למתנחלים.״
שוב ההל השבאב להמטיר אבנים לעבר
המיכלית .קריאות האזהרה של מיספר
מבוגרים שניסו להרגיע את הנוער המש־
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