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)10 מעמוד (המשך

 הקדוש הקבר לכנסיית ערביות נשים 3־
 לתפילה. באו לא הן העתיקה. בירושלים
הנוצ הנשים הכריזו בשמיכות מצויירות

ורמ שכם מירושלים, והמוסלמיות ריות
 בשביתת־ לפתוח למקום הגיעו כי אללה,

 השטחים מן ישראל כוחות שיסוגו עד רעב
הכבושים. הערביים

 לנסיגה שקראו כרוזים במקום הפיצו הן
 כוחות הבתים. פיצוץ והפסקת ישראלית

 מהן ארבע עצרו למקום שהגיעו משטרה
השוב אולם הכרוזים. יתרת את והחרימו

הופרעו. לא בכנסיה שנותרו תות
 חסר שלא מובהק הפגנתי צעד זה היה

 שהחסירו אחרי כבר מגוחך. אספקט גם בי
 הגיע שלהן, הראשונה ארוחת־הצהריים את

 ש־ אלחטיב, ד״ר הירושלמי הרופא למקום
 שובתות־ את לבדוק החק רבה בדרמתיות

 היתד. כאילי לחץ־דמן, את ולמדוד הרעב
ארוחה. על שויתרו לאחר בסכנה בריאותן

 מנהיגי כי היה נראה הקטן. ההכדל
 השובתות שהנשים חשו המערבית הגדה
 הפגנת־ לערוך כדי מתאים לא במועד בחרו
 שכם, עיריית ראש כנען, חמדי כזו. ראווה
 אל־ הראשי והקאדי אל־בירה עיריית ראש
 דפ־ ,למקום הגיעו אלעלמי, אלדין סעד שיך
 רק שביתתן. את להפסיק בשובתות צירו

במנהי נזפו השאר השתכנעו. שכם נשות
 נגד די עושים שאינם על בהם גערו גים,

הכיבוש.
המוס גם הצטרפו הערבית תפילת בעת
 מריה. אווה לתפילת השובתות שבין למיות

 נוצרית ולתפילה למוסלמיות מה כשנשאלו
השלום.״ למען תפילה ״זו השיבו: זו,

 שובתות 12 רק נותרו השני בלילה אבל
 פראנסין גם היתד. ביניהן בכנסיה. ללון

 בית־ מנהל של רעייתו צרפתיה, ג׳אספר,
ג׳ראח. בשייך החולים

 בהתעניינות זכתה הקבר בכנסית ההפגנה
 משהפגינה יותר אולם העולמית. העיתונות

הפ היא השובתות, הנשים של סבלן את
 בה מדינת־ישראל, בץ ההבדל את נינה

 בהן ערב, מדינות לבין כזו, הפגנה תיתכן
התליינים. מדברים

מפלגות
ח3 ו

גרנית
 אלוף־מישנה היה ששת־הימים במלחמת

 באוגרתו הכוחות אחד מפקד גרנית ישראל
טל. ישראל האלוף של

 על גרנית של שמו נקרא שוב השבוע
 אחרי זה היה עליו. פקדו שאחרים מיבצע
לשע רפ״י שאנשי

העבו במפלגת בר
כ סערה עוררו דה,

כ גרנית, כי שגילו
 מעוזריו אחד יום
 העבודה מזכיר של

 עומד ספיר, פינחס
לאינפור חוג לארגן
ה במיסגדת מציה

ל המיועד מפלגה,
 של בכירים קצינים

 בשרות־קבע צה״ל
ני ״זהו ובמילואים.

ה את להחדיר סיון
 לשורות מפלגתיות

גרנית. כלפי רפ״י אנשי טענו צד,״לד
 נבע לא לשעבר רפ״י אנשי של זעמם

 גם ידיעתם. ללא החוג אירגון בגלל כך כל
 חברים היו דיין ומשה פרס ששמעון בזמן

 בהנהלתו דומה חוג שם קיים היה במפא״י,
 איש ראה לא אז צפריר. צבי רב־סרן של
 קיימים אחרות במפלגות גם בכך. רע כל

 לא מהם אחד ואף צבא, אנשי של חוגים
 את בכוח לתפוס המנסר. צבאית לכת הפך

פרס, שמעון שטען כסי שאז, אלא השלטון.

גרנית


