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 היה לא ח׳לף כרים רגבי פחות ^
הש השני היום של בבוקרו הפיצוץ €

מהמנהי אחד ח׳לף, גדולה. הפתעה בוע
 לאומית, להכוונה בוועדה הבולטים גים

 שנערך הבדולח ליל אחרי כבר הזהיר
 את מפקירים המימשל חיילי כי ברמאללה

יהודיים. לפורעים וחייו עירו בני חיי
 היתה הזו הכוללת האזהרה רק לא אולם
 לא רמאללה שראש־עיריית לכך הסיבה

הפי שלפני הלילה בשעות מופתע. היה
 בחדר־האור־ ידידים עם ודלף ישב צוץ
 ואורחיו הוא שמעו לפתע בביתו. חים

 הם ממנוחתן. שהוטרדו יונים כנפי משק
 אל שחדר מי אחרי וחיפשו החוצה יצאו
החשי בחסות המפוארת. הווילה גן תוך
להט האלמונים הנראה ככל הצליחו כה
 כדי תוך במכונית, החבלה מיטען את מין
היונים. את הבהילו כך

 הבוקר, בשעות כך, אחר אחדות שעות
 ב- גיבעה על העומד מביתו, ח׳לף יצא

הכחו הקאדילאק מכונית רמאללה. פאתי
חנ אמריקאי, מיספר הנושאת שלו, לה
 הגר ח׳לף, קוסטנדר דודו, בית בחצר תה

או והתניע למכונית נכנס כאשר בסמוך.
השמא רגלו כף התפוצצות. אירעה תה׳
נפ הימנית ורגלו במקום, בו נקטעה לית

רמ של לבית־החולים פונה ח׳לף צעה•
נותח. שם אללה,
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ה סאם ף* ע שג ל־  רג- קטוע שכב א
ל נכה שישאר העובדה וחייך. ליים ■■

 פניו. בהבעת ניכרה לא כלל חייו ימי כל
 השבוע, השני היום אותו בצהרי היה זה

 ראש- של רגליו ששתי אחרי שעות כמה
מגופו. נקרעו שכם עיריית

 אל־שכעה בסאם יצא היום אותו בבוקר
מכו אל נגש הוא שבשכם. מביתו כהרגלו

 כדי הבית, בחצר שחנתה שלו, האופל נית
 שביקש שכן, בעירייה. למישרדו לנסוע
 את בעבורו פתח מאל־שכעה, טרמפ לקבל
 עצמו אל־שכעה החצר. של הברזל שער
 אירעה אז אותה. והתניע למכונית נכנס

כולו. האיזור את שהרעיצדה התפוצות
נז אל־שכעה, באסם של אשתו עינאיה,

 :המחריד המחזה את וראתה החוצה עקה
ב מתבוסס למכונית, מחוץ שכב בעלה
 בתוך קטועות מונחות רגליו כששתי דמו׳

ה בן נידל אל־שכעה, של בנו המכונית.
 מחוץ אל ידיו בשתי אביו את נשא לז׳

 לבית־החו- ברכב פונה שם הבית, לחצר
 היא, אף פונתה האשה בעיר. רפדיה לים

הה בבית־החולים בהלם. שלקתה אחרי
 שאיבד בעלה, הרגעה. זריקת לה רקה

 לטיפול למחלקה הוכנס גדולה, דם כמות
נמרץ.

 הנושקת העיירה אל-בירה, עיריית ראש
ה על שמע טאוויל, איברהים לרמאללה,
 מחשש בביתו. הקרוב בעמיתו התנקשות

 טא- השתמש ממולכדת, מכוניתו גם שמא
 ח׳לף את לבקר ומיהר העיריה, ברכב וויל

 על- התבקש שם ברמאללה. בבית־החולים
 מיש- לחבלן להתלוות המימשל קציני ידי

״נסע במכוניתו. בדיקה לערוך כדי טרה,
 סיפר לאל־בירה,״ חזרה המישטרה עם תי

 חנתה שלי ״המכונית טאוויל. איברהים
 ניגש החבלן כשהגענו, שכן. של במוסך
לבדוק. והתחיל המוסך של הברזל לתריס

 ממנו. מטרים עשרה במרחק עמדתי אני
 אותי שהפילה התפוצצות, היתר. פתאום

הארץ.״ על
 המיש- חבלן קשה נפצע ההתפוצצות מן
ב שנפצע חרבאווי, סולימן הדרוזי, טרה

עיניו. בשתי והתעוור ראשו
במכוניותי כי העלתה ראשונית חקירה

 מיטעני- הוטמנו ושכעה ח׳לף של הם
 על- — השיטה באותה שמולכדו חבלה,

 הדלק. לדוושת ההפעלה מיתקן חיבור ידי
 תריס לצד המיטען הוטמן טאוויל אצל

המוסך, של הברזל

הקצ הזמן במרווחי הפיצוצים ארבעת
 המתפתח החדש הכיוון את בישרו רים

 ליד הממולכד, הרימון המערבית. 'בגדה
 עוברי- שבעה שפצע בחברון, בית־הספר

 ח׳לף, כרים של במכוניתו המיטען אורח,
 של רגליו שתי לקטיעת שגרם חומר־הנפץ

 הממול־ והמיטען בשכם אל-שכעה בסאם
 מאל־בירה טאוויל לאיברהים שיועד כד

 של לידתה על רמה תרועה בקול בישרו
ומקצועית. היטב חמושה מסוכנת, מחתרת

 פעלו חוליות ארבע לפחות כי ספק אין
 אותן חברי המערבית. בגדה הלילה באותו

 היטב. ומאומנים מקצועיים היו חוליות
 מיטעני-החבלה את להניח הצליחו הם

 התפוצצו שכולם עד מיומנת כה בצורה
 הם רב. זמן דרוש היה ולכך כמתוכנן,

 ולעבוד הערים לארבעת להסתנן הצליחו
 יבחין שאיש מבלי המיטענים בהטמנת

בהם.
 חולנית מחתרת חברי שגרמו הפיצוצים

המע הגדה לערי מעבר הרבה הידהדו זו
 השחור. השני ליום מעבר והרבה רבית
התבטא לערבים,״ הגדה הוחזרה ״היום

__
 עיתו- על-ידי כתמיד ופורסם בארץ זורה

 ̂ כמה לפני כהנא מאיר הרב נעצר ני־חוץ,
 התגל- שלשרותי־הביטחון משום שבועות

 א חסידיו ותוכנית תוכניתו מועד בעוד תה
 בירושלים. הסלע כיפת מיסגד את לפוצץ

הביט אנשי של בגוום שעברה החלחלה
 קורה היה מה כשחשבו זאת, שגילו חון

 בוודאי זממו, את לבצע כהנא הצליח אילו
 היום של הפיצוצים על כששמעו חלפה
 ממנו ישראל, למדינת שייגרם הנזק השני.

 את לפוצץ מכהנא כשמנעו חששו הם
ש לנזק שקול למוסלמים, הקדוש המקום

מנ של רגליים שלוש קטיעת עם נגרם
ה של העיניים שתי ועקירת הגדה היגי

מישראל. הדרוזי שוטר
מאח מינהלי, במעצר יושב כהנא הרב

 סיג- חניכי אחרים, אולם ובריח. סורג רי
ה הפצצה את להטמין הצליחו כהנא, נון

יהו בין ביחסים שהתפוצצה ביותר גדולה
׳< וערבים. דים

— ברמאללה
ה במו אפק ב

היו שלא המשערים, ש ל
 הפשע את שביצעו כתנא אנשי אלה

 היתד. העבודה לדעתם, השני. היום של
ש מייוחד, אימון ודרשה מדי מקצועית

כהנא. לאנשי אין אותו
ישר לעומת מחשידה אצבע מפנים

 ואם בצה״ל אם אימונים, שעברו אלים
ש המנחשים יש אחרת. ביטחונית בזרוע

שי- את שכרו קיצוניים פוליטיים גורמים


