
לנצרכים יפו?׳ מוסלמי
 מספר תרם העדה מבני שנדבן עד הילדים,

מזון. שיקנו כדי לירות י■*
 שהסתובב אלנבולסי, מחמוד בשם מופרע
 יום חלה נדבות, וקיבץ השכונה בסמטאות

בתל־ הדסה בית־החולים ליד זרקוהו אחד.
 לא שאיש מאחר לקבלו סירבו ושם אביב

 ביפו עירוני לגן אותו החזירו עמו. בא
לילה. באותו נשמתו את הוציא ושם

* * *
המשטרה קציגי שד חברם

* ממשרד הכספים את המקבל גוף •י
ה עניי בין לחלקם והאחראי הדתות, | !

המוסלמית. הועדה היא המוסלמית, עדה
שר־ על־ידי בזמנו שמונתה ועדה זוהי +

המוסלמים. בענייני לו לייעץ כדי הדתות,
אותם. המייצג לגוף הפכה כך כדי תוך

מנכ חברים. חמישה הועדה מונה ׳ביפו
מת אינו מהם שאיש אלא המוסלמים. בדי

 היא בועדה היחיד השליט כי בעניניה. מצא
 האיש הוא אלהבאב. מחמוד סעיד — מזכירה
 מי קובע הוא ומחלקם. הכספים את המקבל

 הבום למעשה הוא לא. ומי לקבלם זכאי
יפו. מוסלמי של

 שלו הכח לעמדת הגיע אלהבאב סעיד
 בשנות הנמצא החסון, הגבר במקרה. לא

 בעת וערמומי. פיקח הוא שלו, הארבעים
 ליפו חזר לירדן, ברח העצמאות מלחמת

המשפחות, איחוד במסגרת ,1951 בשנת
כאן. נשארה היהודיה שאשתו כיון

ש לקרח בבית־חרושת חלק לו היה
 תמורת מכרו והוא למשפחתו, שייך היה

 ידע אלהבאב סעיד אולם קטן. כסף סכום
המתאימים. המוסדות עם קשרים לקשור

 היה שרות־הבטחון, אנשי עם התרועע הוא
 מונתה כאשר המשטרה. קציני של ידידם

למזכירה. הוא מונה המוסלמית, התעדה
 של במשכורת ממשלתי פקיד הוא כיום

 מנהל הוא זו במשכורת לחודש. לירות 240
פרטית, מכונית מחזיק הוא בה רמת־חיים,

 עורך בתל־אביב, רומארי במועדון חבר
 לפקידי־ממשלה מפוארות נשפיות בביתו

בית לו רכש אף ולאחרונה וקציני־משטרה,
 הואהבוס

תפקי
משרד על־ידי שמונה

 בכוח שהפך יפו, ערב״ של המוסלמית המערה מזכיר אלהבאב, סעיד
 המזכיר של החלפתו את הערה בני דורשים עתה בני־עדתו. לשלים דו

לענייניהם. מזיק שהמזכיר בטענה זו, למשרה בחירות תובעים הדתות,

השלמוזות יסונן או
 היה הגמל גב את ששבר הקש מוסלמית.

האחרון. הרמאדאן חג ערב שאירע מקרה
 סוחר אוסרוף, עלי מוחמד כך על סיפר
 בעתון קראתי החג ״בערב העדה: מנכבדי

 ההקצבה את קיבלה המוסלמית שהוזעדה
 לועדה שפנו העניים אבל העניים. בשביל
 סע־ד אל ניגשתי כסף. אין בתשובה: נתקלו

 אמר הוא הכסף. איפה אותו לשאול אלהבאב
 עצמו ושהוא התקבל לא כסף ששום לי

 לחץ לעשות כדי בעתון הידיעה את פרסם
 הכסף.״ את שיתן הדתות משרד על

 ש־ העלו יפו נכבדי של חקירותיהם
 כמו אחרים, במקומות המוסלמעת הועדות

 לעניים ההקצבות את קיסלו ולוד, רמלה
* אותם. וחילקו

 אלהבאב: סעיד הסביר הזה, העולם לכתב
 שלהם ההקצבות את מקבלים ולוד ״רמלה
 אותם מקבלים יפו מוסלמי הדתות. ממשרד
 קיבלנו.״ לא והשנה תל־אביב, מעירית
 נכבדי את סיפקה לא זו תשובה אולם

דור ״אנחנו באקר: מוחמד סלים טען יפו.
 בשם הזה. הסכום הלך לאן חקירה שים

 מהמשטרה דורשים אנחנו יפו מוסלמי כל
 טביעות את שיבקר מוסמך, מבקר להביא

הקב על העניים חתומים בהם האצבעות,
 אינן אם לראות כדי כספים שקיבלו לות

 שבכלל אנשים שיש לנו ידוע מזויפות.
 קבלות.״ על חתומים והם בועדה הופיעו לא

 אנשי בחרו כזו חקירה ועדת להקמת עד
 מיוחדת ועדה מתוכם המוסלמית העדה

 סלים ראוף עבד עומד בראשה סעד, לענייני
 ידי על התפוס שרכושו יפואי, עשיר אביחד,

לירות. מיליוני 6ב־ נאמד הממשלה
 לקבל היא הועדה של העיקרית משימתה

 העדה לעניי המיועדים הכספים את לידיה
למטרתם. באמת שימסרו כדי

בחירות רוצים★ ★ ★
—סויי—11'■ 11—1*11

 ראשי החליטו להתארגן, שהחלו יון
 עוד צורך להם שאין המוסלמית העדה
 להלחם החלו ענייניהם, את שייצג בקוזיזלינג

עדתם. למוסדות בחירות קיום למען

1

 אשר וועדה בראש העומד יפו, מנכבדי אביחד, סלים ראוף עבד
 העדה של הסעד ?ספי חלוקת על לפקח כדי במיוחד הוקמה

אשר הקסןינז את רבים חודשים במשך קיבל שלא לפושטייד
העשוקים

מכיסו תורם המוסלמית,

עג׳מי. שכונת בקצה גדול
ה אנשי כל מפניו יראים קשריו, בגלל

 פעולה לעשות מישהו מעיז כאשר עדה.
 המשטרה, מיד אליו מגיעה לטעמו, שאינה

בתעמו או פלילית בעבירה אותו מאשימה
אנטי־ישראלית. לה

ל העדה מצעירי כמה החליטו אחד יום
 ליצור פשוט רצו הם לנוער. מועדון הקים

ל לצאת השכונה מנוער שתמנע מסגרת,
 היה כזה מועדון של בכוחו רעה. תרבות
 המוסלמית. מהוועדה ותמיכה כספים לתבוע

 המשטרה הופיעה המועדון, שנוסד לפני עוד
 שונות, בהאשמות אותם עצרה היוזמים, אצל

שהואשמו, מבלי אחר־כך ששוחררו למרות

המועדון. רעיון את להעלות העיזו לא שוב

 פעם מדי מחלקת המוסלמית ועדה ף*
 בית־הספר לתלמידי ונעלים בגדים גם ! 1

 דווקא בכך זוכים מקרה בדרך המוסלמי.
אלהבאב. סעיד של ידידיו ילדי

תוש בין שמועות התהלכו שנים במשך
 בלתי מעשים על ביפו המוסלמי הגטו בי

 יכול לא איש אולם בועדה. הנעשים כשרים
 אומץ, בעלי תושבים כמה להוכיחם. היה

 רשמיות בתלונות לפנות בנפשם עוז שמצאו
קצר זמן כעבור נוכחו למשרד־הדתות,

 מזה משותקת ,90 כבת מוסלמית שה יא נראית במרכז, בתמונה (מימין). עבורו
 הארץ, על מחצלת גבי על שוכבת היא האלה השנים כל במשך שנים. לשמונה

לחודש. לירות שלוש של מקיצבה חי ,70 כבן עיננר איסעס, מחמוד משמאל: סעד. ל

 אלהבאב. לידי חורה הגיעו ותיהם
 אהד במצב. שינוי חל שלאחרונה

 סעיד עם שהסתבך המוסלמית הועדה
ה מאחורי מהנעשה לגלות החל !ב,

 מחמוד חאג׳ זה היה זו. ועדה של
 , מק־ על סיפר הוא יפו. מנכבדי מיס,8

 אחת הקצבה שקיבלו עניים, היו :הם
 קבלות. מספר על חותמים לירות, מה

 לא וכתוב, קרוא יודעים אינם שרובם
המדובר. במה
 תסיסה עוררו שמים, אבו של !וריו

ה נכבדי ביפו. המוסלמית העדה :ני
ועדת לדרוש החליטו לאסיפה, ר,תכנסו

ה בוועדה העניינים את שתחקור ,

 עדה כל ״אצל באקר: מוחמד סלים טען
 המוסלמיות לועדות גם בחירות. יש בארץ

 בחירות. נערכות בארץ אחרים במקומות
ממו ועד הממשלה נותנת לנו דוזקא מדוע

 לבחור הזדמנות לנו לתת דורשים אנחנו נה.
 נסכים לא אופן בשום בעצמנו. נציגנו את
 עלינו. ממונה יהיה אלהבאב שסעיד עוד

 אנחנו אישי. באופן נגדו טענות יש לכולם
 בה להוציא יוכל לא שאיש בועדה, רוצים
 ביקורת.״ תחת אלא צ׳קים

לש העדיפו שנים שבמשך אנשים לגבי
 חמת את עליהם לעורר שלא ובלבד תוק

 ודמוקרא־ טבעית תביעה נראתה השלטונות,
הדרישות. כשיא זו, טית


