
 הזקנים על להגן כדי הכפר, מבואות
המתנחלים. מפני והנשים
 האוב־ תגובת היתה כאן עד
לגמ טיבעית המקומית לוסיה

 ואינה באופייה, הגנתית רי,
 או ״תוקפנות״ שוס מביעה

במטיילים״. לפגוע ״מוטיווציה
 בשלב אלדובי של שהיריות ספק אין

 הרו״ח, לפי גם האווירה. את חיממו הזה
 איום שום — הצדקה כל להן היתה לא

למטיילים. נשקף לא מיידי
 היסטריה? ירה? הוא מדוע

 סתם "פרובוקציה? התגרות?
 כי היודע מתנחל של שחצנות

 ויוציא תמיד עליו יגן הצבא
צרה? מכל אותו

 בוודאי המט״לים תנועת .המשך
אמו ובהתנרויות. אבנים בזריקת מלווה

 ביר־ מאבן זה בשלב נפנעת אליח נה
כה...״

 היו לא כי מוכיח זו עובדה ציון עצם
 על כאן מדובר זה. בשלב נפגעים
ת מטיילת ח ה א ד י ח י  שנפגעה ו

 במרחק עמדו שהזורקים נראה מאבן.
רב.

 שוב החוזרת למילה לב לשים יש
 ברור זה? מה ״התגרויות". בדו״ח: ושוב

 לא כאשר זו במילה משתמש שהאלוף
 מן הן, ״התגרויות״ פיסי. דבר שום קרה

 סיסמות קללות, קריאות־זעם, הסתם,
לאומיות.
 זו שימושית שמילה נדמה
 כאשר פעם בכל בדו״ח מופיעה
 אך חמור, דבר עשו לא הערבים
 ליצור חייב האלון? של התיאור

 קרה כאילו דרמאתי, רושם
משהו.
למטיי ובסמוך מסביב הננות ....על

 מקו״ ערבים 200ו־00כ־ מתלמים לים
מ״ם.״
 את סותר הזה התיאור כל

 אנשי. על־ידי שניתן התיאור
עיתו חקירה בהיעדר המקום.

אפ אין אובייקטיבית, נאית
הגירםות,וגם את לעמת שרות

 ה־ של האמינות פגומה כאן
דו״ח.

 בין עימות גם מתחיל זה בשלב
 אלדובי, ובין הקיצוני, הקנאי אילן,
יותר. עוד קנאי שהיה

 מנחם אוסר בוואדי התנועה .במהלך
 בניש־ להשתמש אלדוב׳ רומם על אילן

מת זה רקע על במצבי־חיחם. אלא קו
 מילולי עימות הנראה, ככל ביניהם, קיים

 מחנ״ת־ עור מתחיל זה ויכוח ופיסי.
במע״ן־חניאז.״ הבוקר

 אילן חש כבר זה בשלב כי נראה
לס והנערות הנערים את הכניס שהוא

 מעשי כי שהאמין ונראה חמורה, כנה
 על אסר הוא אותה. מחמירים אלדובי
 הגיעו ביניהם הדברים לירות. אלדובי

מכות. לידי
 עצמה. על מעידה זו עובדה

 אלדובי ־בי סבר אילן גם אם
בי המטיילים חיי את מסכן

 כאן שהיתה משמע ריותיו,
פרובוק פעולה אלדובי מצד

 לאילן ביותר. חמורה טיבית
 חוש• של שריד כנראה, נותר,

 גם היה לא לאלדובי אחריות.
כזה. שריד

 הביאו אלדובי של מעשיו ואכן,
למוות. במהרה

וצחנזז אזהרת 9
 ההמשך: את הדו״ח מתאר כך ף
 (אל־ •זרה ופרדים אירועים .בשני 1

 הצפון־ הרכס לכיוון ׳רי־הזהרה דובי).,.
 מירי מקומיים. התנודדו שעליו מיזרח׳,

 שעמד ראוד, צאלח מוסא נחת זה
. והיה מ׳ 50כ־ של בטווח ה ס ו נ מ  ב

שלי). (הדגשה
 במרחק הנערך מקומי, עם .בוויכוח

 מבצע המטיילים, מקמצת מי 30כ־ של
 של נישקו את לחטוף ניסיון המקומי

 נחלץ האחרון אלדוב׳, רומם המאבטח
לא צעדים מיספר מתרחק מהניסיון,

 בביטנו המקום׳ את ופוצע יורה חור,
עדיל׳).־ צאלח (ת״סיר

הצבא בוא לפני בביתא היהודיים הפצועים את מפנים ערבים
מקומיים...״ ערבים של והתוקפנות .המוטיווציה

לכפר-ביתא בכניסה ומתנחלים צה״ל חיילי
היסטריה בעיקבות פוגרום

 מן האלוף של סיגנונו את ננקה אם
״ניס הקולוניאלי(״מקומיים״, הסלאנג

 ״ירי־הזהרה״) נישקו", את לחטוף יון
הב התמונה מתגלה בעובדות, ונדבוק

אה:
 האווירה את חימם שאלרובי אחרי
 בבני־ ירה הוא שלו, הראשונות ביריות
 והרג מטרים עשרות של ממרחק הכפר
 בלתי־ ירי היה זה מאחור. מהם אחד

 לחייו נשקפה לא סכנה שום כי חוקי,
האחרים. ולחיי

לה על־מנת יריח כל (אגב,
 של בסלאנג עכשיו, נקראת רוג

 ״יריות־הזהרה״. דוברי־צה״ל,
 בני-אדם, נהרגים שלא מכיוון

 נראה זה ״מקומיים״, רק אלא
בסדר.)

 היה הדו״ח, על־פי הדברים, רצף
כלהלן:

יריות. כמה ירה אלדובי •
 רק ופגעו אבנים, יידו בני־הכפר •

אחת. במטיילת
 מבני• באחד ירה אלדובי •

 והרג ומאחור. מרחוה הכפר.

אותו.
״מקו עם לוויכוח נכנס אלדובי •
מי".

ניש את לחטוף ניסה ״המקומי" •
 למנוע כדי אולי — אלדובי של קו

ההרג. המשך את ממנו
, אלדובי • ק ח ר ת  ואחר- ה

 אותו ופצע ב״מקומי״ ירה כך
 היתה כשלא כלומר, בביטנו.
סכנה. שום לו צפוייה

שהס מבני־הכפר, עדי־הראייה לפי
 לכתב שלהם הגירסה את להגניב פיקו

בס וגם אחרת, הדברים קרו אמריקאי,
אחר: דר

 מבני־ אחד את בוואדי פגש אלדובי
 מעיין, של למקומו אותו שאל הכפר,

 אלדובי, של כרצונו השיב לא וכשהלה
 זה ויכוח במהלך ויכוח. ביניהם פרץ
 ופצע הצעיר של בביטנו אלדובי ירה

י היה זה אותו. נ פ הא עם העימות ל
חרים.
 בשלב כי ברור כך, או כך
 פעמים כמה אלדובי ירה הזה

 אדם הרג הוא להרוג. על-מנת
 צעירה מלבד אדם. קשה ופצע
 לא בירך, מאבן שנפגעה אחת,
למטיילים. רע כל עדיין אונה

בננו? קוה מה •
הדו״ח: **משיך
 הסקומ״ם מאלצים ואילך )■/.מכאן

בי הכפר לכיוון ללכת המטיילים אח
 כי אם התגרויות, איומים, כדי תוך תא,
 המטיילים פיסית. אלימות הפעלת בלא

• מאונס...״ לכפר מובלים
 ך י א מאוד. מוזר תיאור זהו

ה מאלצים? מ מ ש מאלצים? ל
וה הנערים של הראשונה הגירסה

 שאני אחרי לגמרי: שונה היתה נערות
תק שמתפתחת לדעת נוכחו שי־הכפר

 איש נהרג שכבר ואחרי חמורה, רית
 למטיילים יעצו הם אלדובי, בידי מהם

 הקצרה הדרך שזוהי מפני בכפר, לעבור
 והבטיחו הראשי, הכביש אל ביותר
עליהם. להגן

 של ה״מוטיווציה״ כלומר:
״תוק היתה לא אנשי־הכפר

 מן לצאת להיפך: אלא פנית״,
האפ במהירות הזאת הצרה

שרית.
 כל משוללת האלוף של הגירסה

מאו גירסה על מבוססת והיא היגיון,
הס שכבר המתנחלים, של יותר חרת
 גירסה לעצמם להכין בינתיים פיקו

אותם. המטהרת
שפ לעשות אנשי־הכפר רצו אילו

 אותם מביאים היו לא במטיילים, טים
 מהם מונעים היו הם להיפך, לכפר.

 בשדה בהם ופוגעים לכפר, להיכנס
הפתוח.

 בהבאת היה היגיון איזה
 לעשות כדי לכפר המטיילים

 על-ידי ולהזמין שפטים, בהם
 של ואכזרי ודאי תגמול כך

הכפר? בלפי צבא-הביבוש
 מוקפת היא כאשר מובלת ,הקבוצה

 הממשיכים ערבים, של רב בהמון
בהתגרויות...-

 לפי ״ממשיכים״? נקרא מה
 ההתגרויות כל עצמו, הדו״ח

אלדובי! מצד באו כה עד

צה״ל על-ידי ביתא בתי הריסת
באילון־מורה... קרה זה אילו

 אל־ רומם המאבטח, צועד .במרכז
 עליו מנוונים המטיילים כאשר רובי,
נישקו...״ את לחטוף הניסיונות מפני

 והנערות הנערים מעניץ: זה
 את מקיפים הבלתי-חמושים

 עליו. להגן כדי החמוש האיש
 עצמו אלדובי קודם, תיאור לפי
כן. לעשות מהם שביקש הוא

מעניין.
 שראו והנערות, הנערים כי ברור

 מאנשי־ אחד את רוצח אלרובי כיצד
 חששו השני, את קשה ופוצע הכפר
 גם הם עליו. יתנפלו אנשי־הכפר שמא

 אלדובי גם האמין וכך — האמינו
א שאנשי־הכפר — עצמו  יפגעו ל

 היגיון אין אחרת ובנערות. בנערים
הזאת. הסצנה בכל

 על־יד׳ אבן נזרקת הכפר .במרכז
 מן ההרע של דאוד) (מונירה אחות!

 שהיא — ראוד צאלח מוסא הוואדי,
 ת״סיר. מהוואר׳ הפצוע של אשתו נם

אלחב׳.״ חמם המאבטח על
לרגע. כאן לעצור כדאי

 קנאי מתנחל האחד בצד עימות: יש
 שלא בן־ארם עתה זה שהרג והיסטרי,

 שני ופצע עליו(״יריות־הזהרה״) איים
 ש״הת־ (אחרי ומקרוב תחילה בכוונה

 אשתו אשה, השני, בצד ממנו״). רחק
השני. של ואחותו האחד של

 ראשה הפוך, המצב היה אילו
 נרצח עתה שזה — יהודיה
 ערבי בידי בעלה ונפצע אחיה

 חמוש בערבי נתקלת היתה —
מתרחש? היה מה זה,

 רבות סצנות ראינו לא האם
בבתי־המישפט? כאלה

 למנוע אי־אפשר בכלל כזה במצב
 ב״תוק־ צורך שום כאן אין אבן. זריקת
 תגובה זוהי וב״מוטיוואציה". פנות"

פשוטה. אנושית
הכו המונית, התפרעות ,מתחילה

 זריקת המטיילים, על התנפלות ללת
 במקלות ומכות שזנים וחפצים אבנים
 נמשכת ההתפרעות ליד. הבא ומכל

 שהתושבים לאחר ומסתיימת קצר זמן
 בין רבים נפגעים יש כ׳ מבחינים

 שיש קריאות מתחילות המטיילים.
 אף ורובם בורחים והצעירים החגים,
הכפר.״ את נוטשים
 מה ברור המפוצצות, המילים בלי

 ברוצח אבן זרקה שהאשה אחרי קרה:
 שבה קצרה, כללית מהומה החלה אחיה,

 היהודיה הנערה נהרגה אלרובי, ירה
 היסטריה של רגעים כמה היו וכוי.

אלה. בנסיבות מפתיעה לא כללית,
 ראו בני-המקום כשהגברים

 הכפר. מן ברחו הם קרה, מה
 קורה מה אותם לימד הניסיון
בכ יהודיים נפגעים יש כאשר

אירע מה חשוב ולא ערבי, פר

 במקום ועורך בא צה״ל בדיוק:
 אבחנה, בלי מכה יורה, שפטים,

 למען המוניים, מעצרים עורך
וייראו. יראו

— שיכול מ׳ כל בורח כזה במיקרה
 במקום יישאר לא פשע מכל חף אדם גם

 מתווכח אינו חף־מפשע אדם גם כזה.
 שהוא ואלה, רובה בעל חמוש, חייל עם

 ממפקדיו היתר לו ושיש ״מחומם",
 ולהכות לירות ביניהם) מיצנע (והאלוף

בציציות. לבדוק מבלי
 תוך הוצדקו האלה החששות

שהס מי ביתא. בכפר קצר זמן
בחוכמה. עשה לברוח פיק

 נמצאו .,לא •
תימוכין.■■״

 תירצה לנערה קרה כן, אם **ה,
*■/פורת?
 ״החוקרים״ היו מה תמהני
 כאן היתה אלמלא קובעים,

 שאינה חד־משמעית, עדות
 הכניסה חור להפרכה: ניתנת

הכדור. של והיציאה
 מוטלים ההתפרעות של .בסופה

 דל, פורת תירצה של גופתה במקום
 אלדוב׳ חסם פצוע, מקומי החג, מקומי
 חבולים המטיילים ומרבית קשה פצוע

ופנועים.״
 יש שנפגעו ליהודים הסיגנון: ושוב

אלמו ״מקומיים" הם הערבים שמות.
ניים.

 וזרק המטיילים שעל ,ההשערה
 נשללה... אחר מאולתר מיטען או רימון

 לעוזי מעבר נוסף, שושק האפשרות
המטיי כלפי בשימוש היה ,16זלאם־

 לא ביתא, הכפר במרכז באירוע, לים
מהער שמישהו לאפשרות הוכחה...

 בכלי־הנשק השתמש המתפרעים בים
תימו ומצאו לא מהמטיילים שנחטפו

כין...״
עדינות! איזו

מת ״ערבים על מדבר כשהאלוף
 חד־משמעיים נחרצים, דבריו פרעים",
 על מדבר הוא כאשר אך ובוטים.

 הנחרצות נעלמות פתאום המתנחלים,
מעורפל. נעשה הכל והחד־משמעות.

 לא האפשרות נשללה... ״ההשערה
תימוכין..." נמצאו לא הוכחה...
 ערבים, על מדובר היה אילו

 פשוטה: בצורה כאן נאמר היה
 שהומצא שקרים, של גיבוב זהו

שהת מי על־ידי אחרי־מעשה
 העלמת שקרים, בהמצאת מחו

ראיות. ובימי עדויות
 על בדין הורשע אילן מנחם (המלווה

)40 בעמוד (המשך
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