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לח שונים בשטח, והראיות עים,
לוטין.
 הקרקע לקומת הכניסה דלת על

 שם בשכם, אל־נג׳אח מיכללת של
 בבירור נראים התקרית, אירעה
ה אותם הקליעים. חדירת סימני

 הריהוט על גם מופיעים סימנים
 לכך עדות — האוניברסיטה בתוך

פנימה. נורו שהכדורים
 העדויות מן ? עצמית הגנה־

ב אבנים יידו שסטודנטים עולה,
 המיכללה. פתח מול שעבר סיור

ב הסיור נהג נפגע מכך כתוצאה
 לגירסה הכל תאם כאן עד ראשו.

 לא הסטודנטים אולם הרשמית.
נמ הם החיילים. לתגובת המתינו

 המיב- בניין תוך אל פנימה, לטו
הס שנוסעי־הרכב לפני עוד ללה,
באש. לפתוח פיקו

 לראות מוכנים היו לא החיילים
פצי התקרית. של סיומה את בכך
 קל באופן שנפגע הנהג, של עתו

נח תגובה לדעתם, דרשה, בילבד,
 מאחרי וירו מהרכב ירדו לכן רצת.

 לעבר המיכללה של שער־החצר
בר לשם הבניין, של דלת־הכניסה

 לא אלה יריות מיידי־האבנים. חו
 מטרתם עצמית. הגנה מתוך נורו

פצי על נקמה מתוך לפגוע היתר,
 בפירוש הנוגד מעשה — הנהג עת
פקודות־הקבע. את

 סטודנטים בשני פגעו היריות
 הכניסה, באולם במיקרה שעמדו
 לא הקליעים. של חדירתם בכיוון
 לפני שיידו הם הפצועים אם ברור

 אלה שהיו או האבנים, את כן
 הם אף שעמדו אחרים, סטודנטים

באולם. שעה באותה
עש שעה באותה נכחו באולם

המו ואגשי־סגל סטודנטים רות
 שרקו לדלת מבעד הקליעים רים.

אנ נפגעו לא בנס ורק ביניהם,
נוספים. שים

 לא ״תחילה החיים. לכד גבה
 יורים באמת שהם כלל האמנתי
 אל- ראשדה הד״ר סיפרה פנימה,״

 ״רק סגנית־נשיא־המיכללה. מצרי,
הבנ נפגעים, שיש שראיתי אחרי

 מבעד ירו פשוט הם נכון. שזה תי
ש במי סתמי באופן ופגעו לדלת
נורא. היה זה מאחריה. עמד

ה אבל אמבולנס, מיד ״הזמנתי
המובי הדרכים את חסמו חיילים

איפשרו לא הם למיכללה. לות

נעצרו. והם מראש, הוכנה
 הלילה בשעות עצר המימשל

 במיכללה, מהמורים אחד את גם
ה חאדד. יחיא לפיסיקה המרצה
 מורה של בביתו אף ביקרו חיילים
 הודיעו מהבית ובהיעדרו נוסף,
״מבוקש״. הוא כי מישפחתו לבני

 התקרית שלמחרת היום במהלך
 עשרות עוד המימשל חיילי עצרו

ה הבוקר בשעות החל סטודנטים.
בכו המיכללה הוקפה מוקדמות

ש הסטודנטים גדולים. צבא חות
להי הורשו לא ללימודים הגיעו
ש כלעומת לבתיהם ושבו כנס,
ו שוממת, נשארה המיכללה באו.

 היוו הקליעים חדירת סימני רק
 בה שהתרחש למה אילמת עדות

קודם. יום

ת תונו עי
ו מו דו ע ש ת וע3ה

 מדוע השבוע: תעדומת
 לשלוח מפ׳׳ם רוצה
 תמיר שמואל את

? לוושיגגמון
ה היום בגיליון שהופיע המאמר

 המישטר, על של האחרון שישי
ה של המדינית הכתבת בחתימת

ה במערכת סערה עורר עיתון׳
מפ״ם. בצמרת ותהיות עיתון

 הכותרת את הנושא במאמר,
 בור השגריר של חילופין ״לפני

 דליה הכתבת קראה שיגגטוך,
ה של המיידית להחלפתו שחורי
 אך עברון. (״אפי״) אפריים שגריר

ה של זהותו מעוררת הסערה את
ש עברון, של להחלפתו מועמד

 בשמם שחורי דליה ממליצה עליו
 כביכול: דיפלומטיים״ ״חוגים של

תמיר. שמואל ח״כ
 יוצא מפ״ם של ביטאונה כאשר

ה של החלפתו למען למסע־צלב
 ללא זוהי, תמיר, בנץ עברון יונה
השבוע. תעלומת ספק,

שחו חתרנות...״ ״חשדנות,
 את עברון כתפי על הטילה רי

 ש־ הישראלי הכישלון כובד מלוא
 הנשיא- עם קשרים באי־יצירת

מכן, לאחר רגן. רונלד הנבחר,
)35 בעמוד (המשך

במ המתנו כך להגיע. לאמבולנס
 שהצלחתי עד ארוכה, שעה שך

 שיתיר במקום המפקד את לשכנע
 ברכב הפצועים את לפנות לנו

 הם הפצועים של למזלם פרטי.
 אחרת בילבד. קל באופן נפגעו

 שהיו לפני עוד מתים היו הם
 לבית־החו״ להביאם לנו מתירים

לים.״
 בבית־ מאושפזים הפצועים שני

מכחי הם בשכם. רפדיה החולים
ה ליידוי קשר להם היה כי שים,

אבנים.
 ),24( חרוב קאסם חוסני פאתי
 •־,־ קלקיליה, שליד חבלה מהכפר

נפ ערבית, שלישית שנה לומד
 הברך פיקת הימנית. בברכו צע

הוא הרופאים ולדברי רוסקה,

סעוד אבו פצוע
קליעים וסימני שוממת מיכללוז

 האמת חייו. ימי לכל נכה יישאר
 והוא לו, סופרה לא עדיין המרה

 הפגיעה היתד, כמה עד יודע אינו
 ראזי חתם השני, הפצוע הרסנית.

 תלמיד מקלקיליה, )22( חאג׳־חסן
 נפצע בכלכלה, השלישית השנה

הימנית. ידו בכף
שו הסטודנטים שני של לצידם

 תלמיד ),17( אבו־סעוד סאמיר כב
 ב־ טוקאן קדרי התיכון בית־הספר

השמא ברגלו נפצע הוא שחם.
 שני של פציעתם למחרת לית,

דו תקרית־אש בעת לחדר, חבריו
 בית־סיפרו. בחצר שהתחוללה מה

 התיכין מבית־הספר נוסף תלמיד
ב השוכן אל־מצרי, מעזוז חאג׳
 הוא אף נפגע טוקאן, לקדרי סמוך

ברג שהתגלה סיבוך בשל ברגלו.

 טוביילי בישאר התלמיד, של לו
 לבית־החולים הועבר הוא ),17(

ברמאללה.
 אל־ במיכללה התקרית בעקבות

 את המימשל כוחות הקיפו נג׳אח
 שחששו הסטודנטים, המיכללה.
ארו שעות במשך נשארו להיעצר,

 בשעות רק הבניין. בתחומי כות
 של בתיווכו המימשל, הסכים הערב

 אל- זעפר שכם, עיריית סגן־ראש
 את לעצור שלא להתחייב מצרי,

 ה־ מתחומי ביציאתם הסטודנטים
 איפשרו החיילים ואכן, מיכללה.

 אך לבתיהם, לחזור לסטודנטים
בש שמותיהם. את תחילה רשמו

 רכב עבר המאוחרות הלילה עות
שיב של בתיהם בין המימשל של
ש־ רשימה לפי סטודנטים, ער,
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