
במדינה
היסטוריה

הדוח□ השייך של קברו
 מוסלמי בית־קברות חיזר?
 סערה מעורר חיפה ליד

בישראל הערבים בקרב
 החודש נשלחו זועמים מיברקי־מחאה
 ולשר־הד־ לראש־הממשלה לנשיא־ד,מדינה,

 מהם אחד בכל שהועלתה התביעה תות.
 מחללי את להעניש חד־משמעית: היתד.

 חיפה, בתל־חנן, המוסלמי בית־הקברות
 נמחקו ואחרות ניזוקו, ממצבותיו שרבות

האדמה. פני מעל כליל
 היה המיברקים שיגור את שאירגן הגוף

המלכד בחיפה״, האיסלמי ״ועד־היוזמה

* אל־קסאם
נכנע לא השייך

 ושאינם־כל־ אדוקים מוסלמים בשורותיו
 אך וקומוניסטים. לאומנים כך־אדוקים,
 שנזעק היחידי הגוף היה לא ועד־היוזמה

המחולל. בית־הקברות להגנת
ב לדיון הקדישה למשל, נצרת׳ עיריית

הו פירסמה בסופה שלמה. ישיבה פרשה
 בית־ ״חילול נאמר: שפה מיוחדת, דעה

 המאבק חללי מאות קבורים שבו הקברות,
 של ההיסטוריה כבוד חילול הינו הלאומי,
, עמנו.״

 בית-הקב- הערכי. השם״ ״קידוש
 אתר־קבורה במקורו שהיה בתל-חנן, רות

 בלד־אל־שייך, הערבי הכפר של מקומי
 בהי- זכה ,1948 עד חיפה במבואות ששכן

 לפני הפלסטינים בקרב לאומית לת־קדושה
 בשנות החל נטמנו, באדמתו שנים. כיובל

 ה־ נגד המאבק מחללי רבים השלושים,
הציוני. היישוב ונגד הבריטי שילטון

 5ב־ בית-הקברות רכש ייהודו עיקר את
ש המונית, כשבהלווייה ,1935 בדצמבר

 גדולה, פוליטית להפגנה במהרה הפכה
 אל־קסאם. עז־אל-דין השייך באדמתו נטמן
הער המרד כשפרץ מכן, לאחר שנה כחצי

 יכלה לא ),1936—39 של (ה״מאורעות״ בי
ה בראשות העליונה, הערבית ההנהגה

 אל- אמין מוחמד החאג׳ הירושלמי, מופתי
 בגליל למסע-התעוררות לצאת חוסייני,

 של בית־הקברות את תחילה לפקוד מבלי
בלד־אל-שייך.

נמ קבורתו שמצבת אל־קסאם, היה מי
לחלוטין? עתה חקה

 מנהיג אז בן־גוריון, דויד עליו אמר
 שייך ״מימי :בארץ־ישראל היהודי היישוב

 עם עניין לנו שיש לי נתברר אל־קסאם
 נשא- זה אין הערבים. בקרב חדשה תופעה
 עניין זה אין המופתי, זה אין שיבי,

 בשייך בצע־כסף. או פוליטית קאריירה של
 נפשו למסור המוכן קנאי נתגלה אל־קסאם

)50 בעמוד (המשך•

 ,1936 משנת פלסטין של קאריקטורה *
הש נותן (למעלה) אל־קסאם נראה שבה
 בעת והמופתי, נשאשיבי בין לברית ראה

בדאגה, בהם מסתכל וייצמן שחיים

אריזה
של חסכונית

80
0.6טמפוני.

אובה
נור&ל

 את להשיג תוכלי מעתה
 נורמל טמפוניאו־בה

 ולחסוך טמפונים 80 של חסכונית באריזה
בה או־ אריזות למחירי בהשואה 20ב־̂־

\ י טמפונים' 10 של
בעולם, ביותר והבטוח הנוח הקטן, הטמפון או־בה, טמפון

בשנה. ימים 365 ומשוחררת חופשית הרגשה לך נותן
 אתו לרקוד אתו... לשחות אפשר...

אתו.. לרחוץ אתו... להתעמל אתו.״ לרבג

 הקטן הטמפון
העולם את שפבש

בע״ח פרסוסאים ושות־ אלעזר

סטודיו
חזותית לאמנות
ת הדרכ ד יופ׳ה ב ל פ

 ומבוגרים, נוער לילדים, חוגים
 עבודה ציור, :הכוללים
 שיחות, שונים, כחומרים

 ההתוודעות ניתוחים ביקורות,
האמנות לתולדות

 בשעות: להתקשר ופרטים להרשמה
228382 טל. ;• 21.00—15.00
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