
ש — ושער־הפרחים ־שעד־שכם שער־יפו־,  ן נ
 בם בדר ומציירים פלסטין, דגלי נושאים דם

 על ועראפת אש״ף עם כתובות־הזדהות
הקירות.

 חנויותיהם, את לסגור מיהרו סוחרים
 נזקים מפחד חלקם הזדהות, מתוך חלקם
 מפקד ברייטנפלד, היינץ תת־ניצב וביזה.

 ליד שעה באותה שהיה ירושלים, מישטרת
ה במכשיר לתגבורת התחנן שער־שכם,

שבידו. הנייד אלחוט
 מפגינים צעירים קבוצת פנתה בינתיים

 נמה תוך אותו. וסגרה שער־שכם׳ לעבר
 מישמר־ שוטרי עליהם התנפלו דקות

 לא המפגינים השער. את ופתחו הגבול
 ה־ כאשר ,שער־ר,פרחים לעבר פנו ויתרו,

 גם לנעול הנסיון אחריהם. דולקים שוטרים
נכשל. שער־הפרחים את

 שנים ,מזה הראשונה ההפגנה זו היתד,
 אשר משתתפים, רבת הפגנה — רבות

 לה שחוברה ״העיר בירושלים, נערכה
יחדיו.״

ה רחבי בכל ימים, כמה נמשכו ההפגנות
ההפ שיא יום היה השני היום אולם גדה,
ירו הצטרפות עובדת בגלל רק ולא גנות,
 שתי ובית־ג׳אלה, בית־לחם לסידרה. שלים

 ושקטות כמתונות תמיד שנחשבו הערים
 ההפגנות כוח את הן גם הוכיחו ביותר,
 דגל, הונף בקלנדיה רבה. בסערה שלהם,

 ► באל־בירה, קרס. צלב החובק מגן־דויד עליו
וברמא אחד מצד בירושלים הגובלת עיר
ללכוד מפגינים הצליחו האחר, מהצד ללה

בערבית חופשית׳ ו״פלסטיו באנגלית אש״ף הקיר: על הכתובת

 נושאי קסדות, חבושי וטריפ ***
ב הקדימו באלות וחמושים מגינים

 התלמידים פני את בבוקר שמונה שעה
 לבית־חספר האחרון השני ביום שהגיעו

המזרחית. בירושלים אל־איברהימיה
 אבו־רביע, ניהאד בית־הספר, למנהל

 להשלמת האות ניתן בכד כי ברור היה
 השבוע כל משך שנערכו ההפגנות מעגל

 הגיעו לא אך הגדה, ועיירות בערי האחרון
לירושלים. רגע אותו עד

 על־ מונהגים בית־הספר, תלמידי ואמנם,
 הסתובבו לכיתות, נכנסו לא מוריהם, ידי

 כאילו ועשרים, שמונה שבשעה עד בחצר
ההפגנות. החלו מגבוה, אות פי על

 כשהם השוטרים על התנפלו התלמידים
 אנו ״עראפת !״ערבית ״פלסטין קוראים

 השוטרים, לעבר הוטלו אבנים חייליך!״
 הונפו. במקום־סתר מוחבאות שהיו כרזות

 כמה במהרה הצטרפו התלמידים מאות אל
במקום. שהיו בוגרים, אזרחים עשרות

 ממש קרב נערך בדיוק, שעה באותה
 אל־חא־ לבנות בית־הספר תלמידות עם

 חמיזרחית. בירושלים ריץ מלון מול מונית
 וקיצוניות תוקפניות היו אל־מאמוניה בנות
 הן באל־איברהימה. מחבריהם יותר הרבה

 הטילו בחמת־זעם, ודשוטרים על התנפלו
 קריאות וקראו יותר, גדולות אבנים לעברם

יותר. רמות
 של מיקצועית להכשרה המרכז תלמידי

ספו קילומטרים מרחק בקלנדיה, אונר״א
 יותר. רבה יוזמה גילו מירושלים, רים
 תחנת־ לעבר פנו גדול, לגוש התארגנו הם

 והיכו אליה פרצו המקומית, המישטרה
 באותה שהיו השוטרים את נמרצות מכות

בתחנה. עת

• עה ך  תוך נפוצה המהומות על שמו
ה בתי־הספר כל בין מיספד ד־ות 1 1

ה־ את עזבו תלמידים שבעיר. תיכוניים

אלה מול אלה
 יד הפגינו וצה״ל

חנויזרחית. ובירושלים

 באחת מפגין בתלנויד־תיכון הולם אזרחית לבוש שוטר
 המישטרה העתיקה. העיר של הצרות מסימטאותיה

 המערבית בגדה !האחרון השבוע בהפגנות בטיפולם חזקה
בשוק. מפגינים מחפש־ מישמר־הגבול של סיור מימין: בתמונה
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