
בר״.־־ חיות היו
 רגל על וקפצתי קמתי לקום. לי ואמר שלי
 החיילים.״ של הג׳ים לעבר אחת

 משתתף ברמקי, הד״ר האביר של אביה
 ברמקי, חיפה אשתו, בחו״ל. בוועידה עתה

 הבת. של פציעתה על טלפונית לו הודיעה
 האחרונה ולא הראשונה לא היא שלי ״הבת

האד המנהלת חיפה, אמרה בד״״ שיורים
 ביר־זית. אוניברסיטת של מיניסטרטיבית

הפלסטי הקורבנות אחת היא שלי ״הבת
 מבלי העת, כל והנרצחים הנפצעים ניים׳

דבר! שעשו
פלס להיות זה רוצים שאנחנו מה ״כל
 שלי הבת לנו? מניחים לא מדוע טינים.
 הזהירו לא אפילו שהחיילים לי סיפרה

 על־מנת מייד ירו הם התלמידים. את
 של הפגנה התקיימה היום באותו לפגוע.

ב הממשלה מישרד־ראש מול ההסתדרות
 הורגים אותנו אבל ירו. לא שם ירושלים.

חיות? אנחנו האם מדוע? הזמן. כל
אבנים. זרקו שהתלמידים אומר ״המימשל

 בהם לירות צריכים האם נכון, זה אם גם
 מפגינים שלנו התלמידים בכלבים? כמו

 לא דבר שום והשיחרור. החופש למען
 אנחנו אחד יום !הישראלית לממשלה יעזור
 שכנים נהיה אנחנו פלסטינית. במדינה נזכה

לב הישראלים רוצים כך האם ישראל. של
יחסי־שכנות?״ נות

יריות
בחצר

תו ר* ם או ב התלמידים נורו שבו היו
באו דומה תקרית התרחשה רמאללה ■

 שם הסטודנטים בית־לחם. ניברסיטת
 סגירתה נגד הפגנה הבוקר בשעות קיימו

בשל בביר־זית, האוניברסיטה־האחות של
 בעזרת משחזר הזה העולם כתבהירי שיחזור

 תקרית־האש את מטאטא של מקל
הפצועים. התלמידים של בעדויותיהם שתוארה כפי ברמאללה,

 על עמדו אלא עצמית, הגנה מתוך החיילים ירו לא לדבריהם
 כיכר־ נדאית בתמונה מטרים. עשרות ממרחק לעברם וצלפו הגגות
הכיכר. מן השיחזור, מימין: למעלה בתמונה ברמאללה. מנרה

 מ״מ של בתו מרמאללה, ברמקי האניה היא14 בת
ברמקי. גבי הד״ר ביר־זית, אוניברסיטת נשיא

מיריות נפצעה תיכון, בבית־ספר ראשונה שנה הלומדת האניה,

 החיילים יאחד כי סיפרה היא השמאלית. ברגלה המימשל חיילי
 רגלה על ולקפוץ לקום רובה באיומי אותה והכריח בה בעט

לביה״ח. אותה פינה ואשר במקום שהיה צבאי רכב לעבר הבריאה

עמו (ראה בתחומה פלסטין שבוע עריכת
ה החדשה, ההוראה ונגד ),60—61 דים

 לקבל וסגל-המורים הסטודנטים את מחייבת
ו האוניברסיטאות לתחומי אישור־כניסה

 המערבית בגדה גבוהה להשכלה המוסדות
הת ההפגנה הצבאי. המימשל ממיפקדת

 מכל הסגורה האוניברסיטה, בחצר קיימה
גבוהה. בחומה עבריה

 רבים,״ סטודנטים עם יחד בחצר ״עמדתי
 מבית־ 19ה־ בן רישמאווי, ויקטור סיפר

באו אנגלית ראשונה שנה הלומד צחור,
לי התחילו ״פיתאום בית־לחם. ניברסיטת

 גג על עומדים חיילים ראיתי עלינו. רות
 הם ויורים. לאוניברסיטה, שממול הבניין

 התחילו הסטודנטים וכל באוויר, תחילה ירו
ה לכיוון הלכתי אני גם פנימה. לברוח
 לירות התחילו הם לפתע לבניין. כניסה
 נכנס הכדור בבטן. נפגעתי החצר. לתוך

נפגעו איתי יחד מהצד. ויצא הבטן, במרכז

החיילים. מיריות סטודנטים שלושה עוד
 זה. את עשו הם מדוע יודע לא ״אני

האוניבר תחומי בתוך התקיימה ההפגנה
מהסטודנ איש לאיש. הפריעה ולא סיטה,

 לפני דבר עשה ולא אבנים, זרק לא טים
 ואחרים שאני אחרי רק היריות. שהתחילו

 וזרקו, החוצה סטודנטים כמה יצאו נפצענו,
ה של הרכב על אבנים כך, על בתגובה

צבא.״

 לשאוף ״נמשיך
]״ לחופש

בי באופן בביטנו, נפצע יקטיר ןיי
 חור — חורים שני השאיר הקליע נוני. !

 לרווחה. ופעור רחב יציאה וחור קטן, כניסה
 הצרפתי בביודהחולים להישאר ייאלץ הוא

מאושפז. הוא שם בבית-לחם,

סטודנ ארבעה של פציעתם מילבד
סטו כמה המימשל חיילי עצרו טים,

 את נוספים מרבים ולקחו אחרים דנטים
 האוניברסיטה בחצר שלהם. תעודות־הזהות

 ובעצים בחלונות בקירות, חורים נשארו
שנורו. לקליעים אילמת עדות שמסביב,

ה סיפר שממול,״ מהגג ירו ״החיילים •
מירו אלונזו אלברט האח הערבי, נזיר

ב לפסיכולוגיה מרצה המיזרחית, שלים
 לתקרית. עד־ראייה שהיה אוניברסיטה,

 אי-אפשר לחצר, שמסביב החומה ״בגלל
 במקום לעמוד מבלי פנימה לירות כלל

 סיכן לא מהסטודנטים אחד אף גבוה.
 רב, ממרחק לכאן צלפו הם מהחיילים. איש

הגג.״ מן
ש ,16ה־ בת עבד־אל־ואהד אחמד חנן

 ממורמרת ברמאללה, ביריות היא אף נפצעה
 בכף ופגעו מהגג בי ירו ״החיילים מאוד.
אמרה דבר,״ שעשיתי מבלי הימנית, רגלי

••

 תיכון בבית־ספר שנייה שנה הלומדת חנן,
 בסך זה? את עשו הם ״מדוע ברמאללה.

 בארץ הנמצא לביודהספר, הלכתי הכל
 הם כי מעידים החיילים של המעשים שלי.

אדמתנו! את מאיתנו לקחת רוצים
 הרגל בכף חזקים מכאבים סובלת ״אני

 הזמן. כל לחייך משתדלת אני אבל הפצועה,
 את יראו הישראליים שהחיילים רוצה אני

 יורים שהם שלמרות ושיידעו שלי, החיוך
 לא לעולם אנחנו אותנו, והורגים עלינו
 לירות יכולים הם זכויותינו! על נוותר

 אבל אחר, מקום ובכל ברחובות, בנו
לחופש!״ לשאוף נמשיך אנחנו

ו■ היימן יוסי
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