
העתיקה בירושלים היהודי
 גלוסקיבוס תני והמנכ״ל שימרון,' ווין

 על ביקורת עליהם שנמתחה לאחר הושעו,
 על־פ־ דירות ומתן העדפות אי־סדרים,

ומעמד). ייחוס
החב שפעולות הסבירו המשלחת אישי

 ומהוות הבין־דתית, באחווה פוגעות רה
 כן על לבבות. לקירוב בדרך מיכשול
 לפנות -שלא החברה ונציגי השר נתבק-שו

 עופר מהרובע. הערביות המישפחות את
 בין משותפים למגורים בסים שאין טען

 לצרות,״ גורם ״רק זה כי וערבים יהודים
הענ של הוגן סיום לחפש גבע על והטיל

כוח. יופעל שלא הבטיח מצידו, גבע, יין.
משו דירות 20 הוצעו 1975 בסוף עוד
ה לציבור למכירה היהודי ברובע פצות
 לרכו־ש לנסות החליט בורקאן מוחמד רחב.
 התנאים כל אחר מילא הוא מהן. אחת

 ושלח ל״י 20,000 של צ׳ק צירף הדרושים,
 שסומנו הדירות מן אחת לרכוש בקשה

 קיבל לא חודשיים משך מיוחד. בפרוספקט
 נוסף, במיכתב פיה, כאשר תשובה. כל

בדירה. זכה שלא לו נמסר
 החברה הוציאה הרבה להפתעתו והנה,

 ובו חודשים, ארבעה כעבור נוסף מיכרז
 במיכרז -שהופיעו הדירות מן שתיים הוצעו

 וז׳חברה דאגה כבר השני במיכרז הקודם.
 ציביונו על לשמור היהודי הרובע לשיקום
הגב הכנסת על־ידי הרובע, של היהודי

 שרק במיכרז, נאמר הפעם מתאימות. לות
 יו־ הוא מהם אחד •שלפחות ישראלים זוג

 ל- לגשת יוכל עולה״חדש, או צא־צבא
 להסביר הצליח לא החברה מנכ״ל מיכרז.
 שלא בדירה בורקאן מוחמד זכה לא מדוע

 המונעים, לתנאים אשר דורשים. לה היו
הו ברובע בית לרכוש מערבי למעשה,

 אמר ״מי :באומרו פלג היתמם לדתו
 הרי 7 בצה״ל לשרת יכול לא •שערבי
 כבר מה אז משרתים, ודרוזים בדואים
?״ההבדל
בית־הדיו־הגבוה־ יכריע לא מדוע ובכן,

בי למישהו •שתהיה מבלי השילטון, בידי
(למ ימין־משה עתירות נידחו מאז קורת.

 שום הולך לא המבריקים), הטיעונים רות
 בג״ץ כלומר, זה. בענייו לבג״ץ עורך־דין

 בלתי- אפשרויות שר־האוצר בידי נתן
 לשר־האוצר נתן הוא זה במיקרה מוגבלות.
 אפלייה לצורכי החוק את לנצל הזדמנות

 ימנע מי ודתות. עדות בין ובולטת ברורה
 7 אישים כנגד כבשוט בחוק •שימוש מחר

 מלבקר להתחמק לדעתי, אסור, ״לבג״ץ
 במיס־ פועל הוא אם גס השר, פעולות את

 הנושא את לבדוק חייב בג״ץ חוק. גרת
 לשר־האוצר אם צדק, ייעשה לא לגופו.

 מוגבל.״ בלתי כה כוח יש
 פנה ■שאליו העירייה, רא־ש קולק טדי גם

 שכל הסביר הרא זו. לגישה הסכים אורנן,
ני כי וטען לרוחו, איבו ההפקעות עניין

ונכשל. — זאת למנוע סה
 אנשי עקפו כיצד לבדוק גם מעניין

 חודש לפני קולק. טדי את ההוצאה־לפועל
 הסופיים הצווים את בורקאן קיבל ימים

 פרקליט לו היה כבר הפעם הבית. לפינוי
הירו עורך־הדין זה היה בעניינו. שטיפל
 (ממישרד •שפאר אועולד הידוע שלמי

 עצמו על שנטל תוסיה־כהו), עורכי־הדין
 לבג״ץ עתירה הגשת של אפ-שרות לבדוק

 לרכוש בורקאן של בקשתו דחיית בגין
 מייד -שפאר אל פנה בורקאן ברובע. דירה

 קד לראש״העיר. פגה וזה הצו, קבלת עם
 ימים, בעשרה הפינוי -של דהייה השיג לק

 מיהרו לפועל ההוצאה אנשי לחו״ל. ונסע
 •שעבר, הרביעי ביום הפינוי את לבצע

ארצה. שובו לפני עוד
 טרלו, צבי לבין אורנן בין בפגישה

 טר־ נימק מישרד־המישפטים, מנכ״ל
 ברור קו להיות -ש״צריך בכך הצעד את לו

המוס שהרובע למיקרה יהודי, רובע •של
 הימים.״ מן ביום לירדנים יוחזר למי

מפני חוששים הוועד־הבין־דתי אנשי

מצטו נפשות, 18 המונה בורקאך מישפחתשכזאת ה ולשנת
 משמאל אחת. קורת־גג תחת כיום פפת

 את כובע). (חובש מעיד בעדה ולידה פריאל האס משמאל שנייה מוחמד, של אחיו נראים
קודם. נסיון כל וללא עצמו בכוחות במיקצועו, סייד מוחמד, הקים שבבית־חנינא הבית

״פקו :אורנן עוזי מסביר 7 בסוגיה לצדק
 לצורכי (רכישה 1943 מ-שנת הקרקעות דת

רש ששר־האוצר אומנם, קובעת, ציבור)
 על־ שטח פינוי המחייב צו על להתום אי
 השטח לגבי 1968מ־ ובהודעתו בעליו, ידי

 ש,השטח נאמר העתיקה בעיר המופקע
לכאו ציבור׳. לצורכי לחלוטין לו דרדש

 המיקרה כלול אם לפסוק בג״ץ יכול רה
 תקדימים אך זה, חוק ׳במיסגרת שלפניו

 מלהיכנס נמנע שבג״ץ הוכיח מישפטיים
 לצורכי בהפקעה מדובר כאשר לפרטים
 במיקרים עתירות הוגשו למשל, כך, צימר.
 קבע בג״ץ ובטבריה. בימין־משה דומים

 הודעת על חותם שר־האוצר ש״אם אז
 הוכח לכאורה אז ציבור, לצורכי הפקעה
 ובית־הדין־הג־ ,ההפקעה מטרת זו שאכן

בשיקולים.״ יתערב לא בוה־לצדק

 לא כך
צדק! ייעשה

מר דעתי,״ אורנן, פרופסור או
/ תפ את ממלא בג״ץ אין ״בכד • /

שרירותית לפעולה אפ-שרות נותן זה קידו.

 פוליטית לבעייה האנושית הבעייה הפיכת
 לשלום ״הוועד עצמו המכנה גוף על־ידי
 מטרתו -שכל שמאלני, גוף ״זהו צודק״.

פו הון ולעשות המימ-של את לנגח היא
 של ״כניסתו אומרים. הם מהפרשה,״ ליטי
 תווית להצמדת תגרום לתמונה- פוליטי גוף

 יאמרו מפונים, תושבים אותם על פוליטית
וכד.״ אש״ף אנ-שי שהם עליהם
 עם בורקאן מוחמד נפגש הפנוי לפני
 הוא הפגישה על גבע. יוסף (מיל.) האלוף
 פעולות על בפני נאם ״גבע :■מספר

 את שמבצעת חברה שזוהי הסביר החברה,
או מפצה תושבים, מפנה שר״האוצר, צו
כש אחרים, דיירים במקומם ומכניסה תם

 לי הסביר הוא כסף. להרוויח היא המטרה
 החברה הפינוי, את מעכב שאני יום •שכל

 שלא וביקש כסף, ומפסידה לקבלן משלמת
 אותו ושמעתי ישבתי הפסדים. לו אגרום

סי וכשסיים •שלו, ההצגה את שגמר עד
 -שלי, המשפחה של ההיסטוריה את לו פרתי
במישרדו. ישיבתי לרגע עד 1947 משנת

להת סיבות שלוש לי שיש לו ״אמרתי
 בהיותי דתית: סיבה הפינוי. נגד שעק

 לאדם ביתי את למכור לי אסור מוסלמי
ריגשית. — -שנייה סיבה מוסלמי. שאיננו

|1ך! | | המיש־ בית את שקנה מוחמד, של אביו בורקאן, סעיד ן1[ ך;111ץ1 \
לסעיד שעבר. בשבוע בכוח ממנו וסולק 1947 בשנת פחה 11111 1111\ ו

 בורקאן של מצאצאיו 16 אולם ובנות. בניס 24 לנ נולדנ שמהן נשים שתי בחית הת
במישפחה. התינוקנת תמנתת חדלה זה בבית לגור כשעבר ורק בינקותם, מתו הישיש

 מוכר אני אם •שלי. החיים הוא הזה הבית
 יש שלי. החיים את מוכר אני הבית, את
 30 חיינו •שבו למקום ריגשי ק-שר לגו

 בהיותי לאומית. השלישית, הסיבה •שנה.
 מביתי אותי שיוציאו רוצה איני פלסטיני

 אותי לפתות ניסה גבע לאחר. אותו ויתנו
 רוצה שהוא כסף. של גדולים בסכומים

רוצה אתה ,אם לו: עניתי לי. לעזור

 ועליו היהודי, הרובע במיסגרת יותר או
 התוכנית.״ את השתיתו

 ״אני גבע: אומר בורקאן מוחמד ועל
 לו הצעתי ומכבדו. אותו מסמפט בהחלט

 לי הסביר הוא אך לדירתו, בתמורה דירה
 שהשקפתו למרות ומניעיו. השקפתו את

 צריך •שבהחלט חושב אני מ־שלי, שונה
והגון ישר אדם הוא האיש. את לכבד

 לפינוי להתנגד בנרקאן מוחמד של המניעים אחד הנאריגש* קשו
בעיר־ המשוקס היהודי ברובע שוני־הלכות ברחוב הבית

 כל קיר, כל פינה, כל למכה. הוריו עליית לציון נכתבה הקיר על הכתובת העתיקה.
עליהם. פיצוי יהווה לא דבר ששום ילדות, בזיכרונות אצלו קשורה בבית אבן

 שאני כדי לעשות מה לי תגיד לי, לעזור
שלי׳.״ בבית אשאר

 בוגר ,53ה־ בן ה״יקה״ גבע, יוסף
 מד יו״ר כיום שהוא מיקווה״ישראל,
 ופיתוח לשיקום החברה -של עצת־המנהלים

 שהיה מי שופר־סל, ומנכ״ל היהודי הרובע
 מישרד־ ומנכ״ל אלוף־פיקוד־המרכז בעבר

לב באמת היא שהכוונה מסביר הקליטה,
 ״לא יהודית. כולה שתהיה שכונה נות

 •שכונות בין ״לערבב אומר, הוא טוב,״
 לדוגמה, בעיות. יוצר זה שונות. עדות של

 7 בורקאן של ילדיו יילכו גן לאיזה
 הוא ממשלתית,״ היא להפקיע ״ההחלטה

 מבחינה לה. שותף הייתי ולא ממשיך,
פחות שהיה מסויים, ריבוע לקחו הגיונית

 הצ־ את לקבל סירב הוא כספית. מבחינה
 ואני בפני, שפירט מהמניעים הכספיות עותי

 ציוני...״ אינו •שהוא להצטער חייב פשוט
 ירדנית, תוכנית גם שהיתה מזכיר גבע
 פארק להקמת ששת־הימים, מילחמת מלפני

 תוכנית אותה לפי היהודי. הרובע באיזור
 את להפקיע אמור הירדני השילטון היה

 מצטופפת שמישפחתו בורקאן, של ביתו
 בבית מוחמד בנה -של בביתו •שעה לפי

•שועפאת. שליד חנינה
 בנה הרבים, אחיו בעזרת ידיו, במו ׳

 לתפארת, בית־אבן 31ה־ בן הסייד •שם
 לבית העמודים את עתה יוצק הוא ולידו
 הוא אבל המפונה. מישפחתו עבור נוסף,
הביתה. לחזור רוצה
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