
ואעוהעיד על ידיים
המי חיילי בידי נדחפו שניהם האוניברסיטה.

ה רחבי בכל שפשטו הסטודנטים, הפגנות
 האוניברסיטה העיר. על פסחו כימעט גדה,

 דתית הנהלה על־ידי מנוהלת המקומית
 התלמידים, של הוריהם בעזרת שמנעה,

במקום. לאומנית התארגנות
 תנועה השיחרור״, ״מיפלגת גברה בעיר

 תוך לתפילה, להתמסרות המטיפה דתית
הפ כגון חילוניים, לעניינים עורף פניית
 כי משוכנעים בגדה רבים לאומיות. גנות
ה המימשל על־ידי בחשאי נתמך זה גוף

צבאי.

 בסאם העיר, ראש עמד הצועדים בראש
 מנהל עבד־אל־חק, ראיד ד׳׳ר לידו שבעה,

העימות. לפני רגע :למעלה בתמונה משל.

 הראשון ראש־העיר הוא שכעה בסאם
 להפגנת־מחאה בגלוי לקרוא שהעז בגדה,

ב המדיניות נגד המונית בלתי־חוקית
 בסילוקו מסתכן הוא הכבושים. שטחים

 במאסר, אף או בהגלייה העיר, מראשות
למרי. הסתה בעוון

 אחרי־הצהריים בשעות האחרונה, בשבת
 עריכת על והחליטו נכבדי־העיר נפגשו

 ראש־ הבוקר. בשעות ראשון ביום המיצעד
 כי לו הסביר וזה למושל, נקרא העיר

)47 בעמוד (המשך

גלוי אזרחי למרי שלמה עיר יוצאת ה

 בשבת נענו. לא הם ההתנחלות. את
 הזדהות עצרת במקום היתה הראשון וביום

 ושביתת-מיסחר, עכשיו״ ״שלום חברי של
הצ אז המימשל־הצבאי. על־ידי שנשברה

 מועצת־העיר, חברי כי שכעה בסאם היר
 ואגודות־המיסחר הדתיים האירגונים ראשי

ברחו שתתחיל צעדה, על החליטו במקום,
 ההתנחלות. למקום עד ושתגיע העיר בות
ה המימשל קציני עם ודברים דין החל

צבאי.
שקטה. כעיר השנים כל נחשבה שכם

 הילד לבנה). בחולצה (משמאל עשר כבן ילד
 של ואחותו אמו המישטרה. בניין אל ייליס

הילד. שוחרר כשעתיים אחרי וצעקו. בכו
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מעל קוראן סינר׳
הגדה. תושבי של המרי תנועת

 המייוחד היחס בגלל מתונה, לעיר נחשבה שכם
 בראש העיר עומדת עתה לדת. תושביה של

ההפגנה. בעת הצועדים רוב על־ידי הונפו הקוראן סיפרי

 אריק הצליח האחרון במעשה־ההתנחלות
 ששררה הדתית, השלווה את לזעזע שרון

הצ ״הוא הכיבוש. שנות 12 במשך בשכם
 צעיר אמר הצלחנו,״ לא שאנחנו במה ליח

 ההורים את להזיז מנסים ״אנחנו מקומי.
 שנים. כמה כבר בעיר הזקנים ואת שלנו

 ומול המימשל מול עומדת העיר כל עכשיו
 הס־ נגד האוטונומיה, נגד ממשלת־ישראל,

פלסטינית.״ מדינה ובעד הנפרד כם־השלום

1 כשנואה נושא
 מול ניצב בימינו, ורובה

במיצעד. להמשיך שמתכוון מקומי צעיר


