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 קליעים משלושה נפגעה ,18 בת דראז,

 וקליע ברגלה קליעים שלושה בביטנה,
 בבית- שעה כעבור נפטרה היא בידה. אחד

בחאךיונס. נאצר החולים
 איברהים סבאח גם נפגעה היריות מן

 לרגלה חדר קליע .16 בת אבדאיסמאעיל,
 (״ריקושט״), קליע של ונתז השמאלית,

 באותו אושפזה היא הימנית. רגלה את שרט
■ בית־החולים.

 אורגנה הצבאי, המימשל גירסת על־פי
שב תלמידות, של הפגנה בית־הספר ליד

 חמושים רעולי־פנים, צעירים עמדו ראשה
 חייהם את בסכנה העמידו הם בסכינים.

 כדי למקום שהגיע ממונע, כוח חיילי של
באש. לפתוח נאלצו אלה ההפגנה. את לפזר

העוב טופחות זו גירסה על־פני אולם
 אף תלמידות. רק נפגעו היריות מן דות:
 כביכול, כוונה, לעברם הצעירים, מן אחד

נפגע. לא האש,
 אבו- ח׳ליל האלה ההרוגה, של אחותה

 שבה לתקרית עדה היתה ,14 בת דראז,
 עדותה: מותה. את הבכירה אחותה מצאה

 שלוש לבית־הספר באו 9ל־ רבע ״בשעה
 הפגנה עשו התלמידות הצבא. של מכוניות

 כולן ברחו הצבא, כשהגיע בית־הספר. ליד
בית־הספר. חצר לתוך

 איס־ סאהל בשם אחד ילד גם שם ״היה
פלס דגל שהחזיק ,16 בן אבו־דגה, מאעיל

 לבוש שהיה אחד, ועוד חייל ביד. טין
 החצר. לתוך אחריו רדפו אזרחים, בבגדים

 וגם אקדח גם לו שהיה באזרחי, האיש
 עליו, דרך סאהל, את שהפיל הוא רובה,
 שלו. לראש הרובה את וכיוון בו בעט
 הרג הוא הדגל, את הרימה שאחותי אחרי

איתם.״ לקחו החיילים איסמאעיל את אותה.
 הלוויה

לילה עם
 אל־עאוודה אינו בית־הספר של מו

 כפי — השיבה בערבית: /*ומפירושו
 כך נקרא הוא עיתונים. בכמה שפורסם

 בשל הימים. ששת מילחמת לפני בעבר,
 ושאיפתם מאווייהם המביע השם, משמעות

 שונה הוא לאדמותיהם, לשוב הפליטים של
 הכיבוש אחרי הצבאי, המימשל על־ידי

 אגדית אשה שם על לאל־חסנוז, ,1967ב*
איסלאמית. הטרום מהתקופה

 אבו- איברהים ח׳ליל ההרוגה, של אביה
 לקבור היה יכול לא אדמה, עובד דראז,

 הערב עד להמתין נאלץ הוא מייד. בתו את
 לו נמסרה אז רק החשיכה. רדת אחרי
 איפשר לא המימשל־הצבאי בתו. גופת

ההרוגה. של ביתה דרך לעבור להלוויה
 קרובי־מיש- עשרה בנוכחות נקברה היא

ב להשתתף הורשו הם רק בילבד. פחה
 של הפקוחה עינו תחת שהתקיימה הלוויה,

 למנוע כדי במקום שנוכח גדול, צבא כוח
 הריגתה על זעמם את לפרוק הכפר מתושבי

הנערה. של
 החמישי ביום כי סיפר, השכול האב
 מתאבלת המישפחה בעוד שעבר, בשבוע

 שביקשו חיילים, לבית פרצו הבת, על
 לדבריו, איברהים. ,19ה־ בן בנו את לעצור

 בשערותיו משכו הבן, את החיילים היכו
 ובבכי בצעקות שפרצה אימו, התערבות ורק
ממנו. הרפו מר,

 שעבר. כשבוע ■הנפגעים, שאר
:המערבית ובנדה־ ברצועת־עזה

בן אבו־שארך, עיסה חאלד •
עזה, שליד ג׳בליה הפליטים ממחנה ,18

בן אל-פ׳אר, חליל יוסף מהר •
השמאלית. ברגלו תקרית באותה נפצע ,15

ראיין, קאדר אל־ עבד עטידל •
במיצחו. תקרית באותה נפצע ,15 בן

 נפצע ,15 בן עיזיב, עלי מוטייה •
בצווארו. תקרית באותה

 מ- ,00 בת כחלות, פאטמה •
 רימון מהתפוצצות בחזה נפצעה ג׳בליה,

 בעת ביתה, תוך אל שנורה גאדמדמיע,
 את שתקפו המפגינים אחרי רדף שהצבא
המאחז.

,70 בן כחלות, דעודה מוחמר •
 בחזה הוא אף נפצע פאטמה, של בעלה
המיקרה. באותו
עבאדי, פאלח מחמוד כאלה •

 וג׳נין, שכם שבין יעבד מהכפר ,17 בן
מהת שעבר בשבוע השלישי ביום נהרג

מוקש. פוצצות
 זה, מיקרה לגבי מסר הצבאי המימשל

 חייהם, את צעירים ארבעה קיפדו שבו
שה טענה האחת סותרות. גירסות שתי

 ישן״, במוקש שטיפלו ״בעת נהרגו ארבעה
 מיטען־חבלה. הכינו שהם אמרה השניה
 לעיתונאים ביטחוניים גורמים מסרו לבסוף
 מוקש. זה היה אכן כי הסבר, לקבלת שפנו

הנגלה. על הנסתר רב בהודעתם אך
 מוקש אכן זה היה אם ברור לא עתה עד
 מוקש שזהו או בתחילה, שנמסר כפי ישן,

 לפגוע כדי הכפר בקירבת שהוטמן חדש,
 כבר רגילים בגדה־המערבית בתושביו.
 ולכן קיצונים, יהודים מצד נקמה לפעולות

 אם גם נמסר לא זה. בכיוון חשדות הועלו
פתולוגית. לבדיקה נלקחו ההרוגים גופות
עבאדי, אל־ג׳אכאר עבד עבד •

התפוצצות. באותה נהרג ,17 כן
בן הטיב, מוסטאפה מוחמד •

התפוצצות. באותה נהרג ,18
זייד, פייצאל אל־טעלב עבד •

התפוצצות. באותה נהרג ,18 כן
עפאני, חמד א מודומד נ׳אלאל

 בשבוע הראשון ביום נהרג מעזה, ,17 בן
 אופף אותה שגם אחרת, בהתפוצצות שעבר

 המימשל הימנעות בשל מסך־מיסתורין.
 מותו, נסיבות על פרטים ממסירת הצבאי

 מיטען שהכין בשעה נהרג אם ברור לא
כלשהי. להתנקשות קורבן שהיה או חבלה,
 ,14 בת סלאמן, מחמוד מייסון •

 חברון, שליד אל־ערוב ממחנה־הפליטים
 מפצעיה. שעבר בשבוע הרביעי ביום מתה
 מיריות לכן קודם יומיים קשה נפצעה היא
 נזרקו מכוניתו שלעבר ישראלי, רכב נהג

אבנים.
 הדסה לבית־החולים הילדה כשהובאה
 אנוש שמצבה ברור כבר היה בירושלים,

 הודיע הצבאי המימשל לחייה. תיקווה ושאין
 עתה עד היורה. למציאת בחקירה שפתח

 בחקירה. כלשהי התקדמות על נמסר לא
 החוקרים כי המימשל הודיע זאת תחת

 שאבי מכיוון בחקירתם, בקשיים נתקלים
 לא ההפגנה, בזמן במקום שנוכח ההרוגה,

היורה. על מדוייקים פרטים למסור הצליח
 ביום נפצעו ערביים צעירים שני •

 הפגנה פיזור בעת שעבר בשבוע השלישי
בירושלים. שועפת בשכונת

הרביעי ביום נפצע ערבי צעיר •

 ומקליע במיפשעתו, שפגע מקליע נפצע
הימנית. לרגלו שחדר נוסף

 שיפא בבית־החולים המאושפז חאלד,
 שעבר, בשבוע הרביעי ביום נפגע בעזה,
והש אבנים יידו מהמחנה שצעירים בעת
 צבאי, מאחז לעבר בקבוק־תבערה ליכו

 התארגנה ההפגנה המחנה. בשולי שהוקם
 איחסאן של מותה על הידיעה בעיקבות
לכן. קודם יום מע׳בסאן

 שר־ שהוציא מיוחדת, להוראה בהתאם
 הביקורת בעיקבות שרון, אריאל הביטחון

 העולמיים בכלי-התיקשורת שנמתחה הקשה
הכבו בשטחים חסר־המעצורים הירי על

 חיה באש זה במיקרה הצבא פתח שים,
 לתוך לפרוץ כבר עמדו כשהמפגינים רק

המאחז.
עוויס, אחמד סוחמד מאמיר •

 תקרית באותה נפגע מג׳בליה, 18 כן
השמאלית. לרגלו שחדר מקליע

בן אבד־רוקבח, נאביל נאביד •
בגבו. תקרית באותה נפצע ,15

 נפצע ,15 בן אד־ריפעי, מהר •
הימנית. ברגלו תקרית באותה

 הפגנה, פיזור בשכם,^עת שעבר בשבוע
 ישראל דגל הנפת בעיקבות שהתארגנה

 טוקאן, מישפחת של לסבון בית־החרושת על
חיי על־ידי הונף הדגל המרכזית. בכיכר

 אריאל שר־הביטחון, של ביקורו לכבוד לים,
בעיר. שרון,
,18 בן ק׳אנין, מוחמד עכראם •

 שעבר בשבוע השני ביום נעלם מחאן־יונם,
נודעו. לא ועיקבותיו

 כדי הצבאי למימשל שפנו בגי־מישפחתו,
 נמצא הוא שאם נענו נעצר, אם לברר

 לא היום עד לידיעתם. יובא הדבר במעצר
 בני־המישפחה של לדאגתם דבר. להם נמסר

אנ של היעלמותם על הידיעות מוסיפות
 השמועות שעל־פי בגדה־המערבית, שים

 האגודות־ אנשי או מתנחלים בידי נחטפו
הגדה. בערי אימה הזורעים הכפריות,

ה רשימת* על דבר נודע לא עתה עד
 הזה העולם דיווח שעליהם שנעלמו, אנשים
שעבר. בשבוע

בן סיאם, איפמאעיל עדנאן •
 היום. באותו הוא אף נעלם מחאן־יונס, ,18
■ הימן יזסד דבר. ידוע לא לגביו גם

 של אביה מעבסאן, אבו־דראז איברהיס ח׳ליל אומרקרה! זה ו ,כ
 איש־הביטחון דרך כיצד בנו על המדגים ההרוגה,

הבינוחון. כוחות בידי שנעצר ,16ה־ בן אבז״דגה, איסמאעיל סאהל הנער על אזרחים בבגדים

0 1 1 1  מכפר ,18 בת דראז, י י יי י י י י י י אבו־ ח׳ליל איחסאן ן1 \ 1
בביטנה. נורתה חאן־יונס, שליד עבסאן

ער ך*  את הניף הרעולות הפנים כעל נ
 בבגדים איש־ביטחון הפלסטיני. הדגל י י

 בכת אותו היכה עליו, התנפל אזרחיים
 דרך אז ארצה. והפילו ובכתפו בפניו עוזי

 לעבר הנשק את וכיוון בו בעט עליו,
ראשו.

 את תפסה אומץ, אחת נערה אזרה לפתע
 למרחק עימו ברחה הארץ, על המוטל הדגל

אותו. והניפה מטרים כמה של
 אליה כיוון הוא היסס. לא איש־הביטחון

ארצה. הפילה יריות צרור העוזי. את
 התקרית תיאור העדויות, על־פי זהו,

 היום בבוקר שהתרחשה מדם, העקובה
 לבנות בבית־הספר שעבר, בשבוע השלישי

 חאן- העיירה שליד עבסאן בכפר אל־חיסנה
אבו־ ח׳ליל איחסאן ברצועת־עזה. יונס

7 1 ו ■אחרון ג חו נ 1 בשבוע
וברצועה בגדה 13 ונבצע!
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