
במרחב
 היוצאים, געלמו לאן

י זעקו כשהפצועים

 בירדן, המלחמה של ביותר המזעזע הצד
 רבבות ואולי אלפי׳ היו שעבר׳ בשבוע

 — וילדים נשים כולל — האזרחים הפצועים
 ומחנות רבת־עמון רחובות את שמילאו

 נשמתם ונופחים גוססים כשהם הפליטים
הרא היום בתום כבר רפואית. עזרה ללא
 במחנות — האזרחים החלו לקרבות שון

 האחרים הקרבות ובאתרי בעיר הפליטים,
 במים. ובעיקר באוכל, ממחסור סובלים —

 בהתחשב בהרעשות. חוסלו המים מאגרי
 מכוויות, סבל מהפצועים ניכר שחלק בכך
 המחסור, גרם בפגזי־תבערה, הרעשות עקב

 זאת, עם יחד כבד. תמותה לאחוז במים
ברופאים. המחסור עקב נגרם התמותה עיקר

 אמצעי־התיקשורת הרוח. 0ןן חלפו
 אולם זה. מחסור עובדת בציון הסתפקו
המג עגום, סיפור הסתתר העובדה מאחורי

הפלש העם של הטרגדיה מלוא את לם
 יותר מקירבו הוציא זה עם שכן תיני.

 כאשר אחר. ערבי עם כל מאשר רופאים
 נעלמו לאן היו. לא הם להם, נזקק הוא

? הרופאים
הפלשתי מקרב בכלל, האקדמאים אחוז

 באר־ למקובל בהשוואה כיום גבוה נאים,
 :במיוחד — הרפואה במקצוע צות־ערב.

פלש ורוקחים רופאים 3,000 רשומים כיום
תינאים.
 מאז בארצם. פועלים לא שהם היא, הצרה
כי אלו רופאים גילו העצמאות, מלחמת

עראפאת ד״ר
ורוקחים רופאים 3000

 במחנות מחייתם את למצוא יכולים אינם
הע ארצות־ערב בשאר התפזרו הפליטים,

 עבורם ושילמו לשירותיהם התפזרו שירות,
ש הפלשתינאים הרופאים בוועידת כיאות.

 עראפאת, פתח ד״ר מסר לאחרונה, התקיימה
 המספרים את עראפאת, יאסר של אחיו

 פלשתינאים ורוקחים רופאים 400 :הבאים
 200 בלבנון, 300 בכווית. כיום נמצאים

בנסי 50 בסעודיה, 200 במצרים, 150 בלוב,
 15 בעיראק, 20 בסוריה, 30 הנפט, כויות

למע המערבית. ובגדה בירדן 450 במרוקו.
 בארצות־ באירופה, — נוספים מאלף לה

ובקנדה. הברית
ישראל. נגד .הרפואי המעיד

המחב אירגוני תיכננו כאשר זאת, למרות
 במסגרת שלהם הרפואי המערך את לים

 מספיק למצוא הצליחו בישראל, מלחמתם
הבסי 45 מרבית לאיוש מתנדבים רופאים

ש הירדן, לאורך שהקימו הרפואיים סים
 בתי" שלושה עזרה־ראשונה, תחנות כללו

ואר מיטות, 78 של כוללת בתפוסה חולים
 מחנות־ נהנו כן בנק־הדם. של יחידות בע

 של מספקת מכמות ירדן ברחבי הפליטים
 יום לאחר לעזור שבאו ומתנדבות, אחיות

ה הרפואי הטיפול לצורכי הרגיל, עבודתן
שוטף.

ד מי ע. הכל ת ל  נתגלתה זו מערכת צו
לה לפתע הפך חוסיין כאשר כחסרת־אונים

 הרופאים מעט ישראל. במקום האוייב, יות
 הפגזות בנפגעי לטפל נועדו לא והשירותים

 רחובות וגילוח הפליטים מחנות על אדירות
טנקים. על־ידי שלמים

העז אזעקות שנשמעו ברגע זאת, למרות
 מיד התארגנה בירדן, מבתי-החולים רה

בהסכ — המערבית בגדה רופאים קבוצת
 הם, שגם אלא הצבאי. המימשל של מתו

 נתגלו הנהר, של השני מהצד כאחיהם
:כחסרי־אונים

 תלמידות־תיכון מאות התייצבו כאשר
כי התברר דם, לתרום כדי ורמאללה בשכם


