
 אני כאלה. פרימיטיביות לשיטות
 אמר חשבונות,״ בחיסול לרצח מתנגד

להאשמה. בתגובה משראווי
 של קרוב־מישפחה הוא משראווי

 אל- אגודת יושב־ראש כבוב, עבד
 ביפו. אל־איסלמיה אל־חיריה מקאסד

 יושב־ראש היה שנים ארבע לפני עד
 שהודח עד המוסלמי, ועד־הנאמנים
מקו את תפס ופאנג׳רי בהפיכת־חצר,

מו.
 וקיבל גלוי, היה השניים בין המאבק

 על הגיע לשיאו השנים. עם תאוצה
המוס בית״הקברות מכירת פרשת רקע
 בשכונת־בבלי אל־פרסי אל־ג׳מסון למי

 ההלכה, נכסי לחברת בתל־אביב,
 הלפרין, אדוארד שימעון הוא שמנהלה

 21 לבניית בתמורה אמריקאי, יהודי
 כולה הפרשה במקום. יחידות־דיור

 בקרב רב ורוגז רבים הדים עוררה
לבטל נאלץ שפאנג׳רי עד המוסלמים,

 ה ביום בביתם נמצאו שלא ערבים של
2 יוחרמו. הקובע

 ־" רבים ועדים היו המדינה קום לפני
 ן רבים ההקדשים. לנכסי אחראים שהיו

 £ ונכסי־ גורשו, או ברחו הנאמנים מן
הוע מופקדים היו שעליהם ההקדשים

המוסל איבדו כך המדינה. לרשות ברו
רב. רכוש מים

 על־ידי מונו הופקע שלא לרכוש
 הפך כך חדשים. ועדים הממשלה
 לעושי־ הוועדים ראשי את השילטון

 חברי־ מבין רבים הנאמנים. דברו
 רכוש חשבון על התעשרו הוועדים

המוס הציבור לכלל השייך ההקדשים,
למי.

 גם נושבות, האחרונות בשנים אולם
רו בישראל, המוסלמי הציבור בקרב
 על־ידי הממונים הנאמנים חדשות. חות

 דרש והציבור נודו, הישראלי השילטון
בוועדים. נציגיו את בעצמו למנות

אל־פאנג׳רי אחמד
ו בשבילו כבור לחח צריך ראש־יעד. .אס

 לא בזה אך חתם. שעליה העיסקה את
 לערכאות הועבר הנושא הפרשה. תמה

מישפטיות.
 כבוב עבד פנו 1987 בנובמבר

 לבית־ ,האגודה מזכיר חרוב, ובאסם
 באמצעות לצדק, הגבוה המישפט

ביק בעתירתם ירון. יחיאל עורך־הדין
ביו בית־הקברות מכירת בעיקבות שו,
 בהסתמך המכירה, את לבטל ,1987 ני

 הם ז.950תש״י־ נפקדים נכסי חנק על
 מינויים את לבטל בעתירה ביקשו גם
 ועד־ כיושב־ראש פאנגירי אחמד של

 מנסור מוחמר המוסלמי, הנאמנים
 ועד־הנא־ כחבר ראשידי ועלי כגיזבר,

מנים.

אללה
לאבדה

 דויד החליט המדינה, קום הרי ^
והרכוש האדמות שכל \£בן־גוריון

 פאנג׳רי, כדוגמת ראשי־הוועדים,
 לא־אחת עשו השילטון, על־ידי שמונו

המ על־כן כבשלהם. ברכוש־ההקדשים
 רק אינו ביפו השונים הוועדים בין אבק

הנא על גם אם כי מעמד, על מאבק
 מורכב שברובו המוסלמי, להקדש מנות

 במרוצת שהורישו נפטרים, מעיזבונות
 כמילוי להקדשים, רכושם את הדורות
 המוסלמים את המחייבת דתית, מיצווה
צדקה. למען לעשות
 והיושב־ראש ועד־הנאמנים חברי
 מישרד־הד־ הממשלה. על־ידי ממונים

 כל על החוק לפי האחראי הוא תות
 על האחראי והוא המוסלמי, הווקף נכסי

לענ ראש־הממשלה יועץ גם הפינויים.
בנו מטפל גלבוע, עמוס ערבים, ייני
שא.

 1987 בנובמבר שהוגשה לעתירה
מוס מאות בידי חתומה עצומה צורפה
ולע המינויים את לבטל שדרשו למים,

 חדשות. בחירות רוך
מני אסנת כתבה לעתירה בתשובה •

בעלה גופת ליד מתייפחת סיהאם
!״בבעלי לירות ניסיון פעם היה .כבר

משנזדד■

 ״עיס־ לפרקליט־המדינה: סגן־בכיר דל,
 בטלה בית־הקברות של המכירה קת

 תנאים התקיימו לא שכן ומבוטלת,
 לא היתר בין העיסקה. ביסוד העומדים

 להסרת השרעי בית־הדין אישור ניתן
 לא גם כזה אישור הנראה וככל ההקדש,
יינתן.״

 נוספת עתירה הוגשה השנה ביולי
 בדרישה לצדק, הגבוה לבית־המישפט

 וער־ חברי של המינויים את לבטל
 סגך פוגלמן, עוזי המוסלמי. הנאמנים

 בשם השיב לפרקליט־המדינה, בכיר
 להמליץ הכוונה ״התגבשה הממשלה:

 מי־ את לבטל ממשלת־ישראל לפני
אח חברים ולמנות החברים, של נוייהם

בוועד־הנאמנים.״ לכהונה רים
ברא לצדק, הגבוה בית־המישפט

לממ הורה שמגר, מאיר הנשיא שות
 יום 30 תוך להשיב ביולי, 31ב־ שלה,
הקיימים. המינויים יבוטלו לא מדוע

 של גורלו
מיסכן

היו סגן בליי, אלכסנדר ד״ר ך*
 ראש־ במישרד לענייני־ערבים עץ 1 ו

 הדיון ״במועד תצהיר: הגיש הממשלה,
 כי סברנו צו־על־תנאי, למתן בבקשה

 סיום, לקראת עומד תהליך־ההיערכות
 להשלמתו ימים כחודש יידרש וכי

 שר־האוצר, לפני המועמדים ולהצגת
 הצעת־המינוי את להביא על־מנת
 שבסוף עקא, דא הממשלה. לאישור
 כל כי כצפוי, שלא הסתבר, התהליך

 לקבל סירבו הפוטנציאליים המועמדים
 התדמית בשל התפקיד, את עצמם על

 בוועד־הנאמנים, שדבקה השלילית
 התושבים בקרב הציבורית והאווירה
 אף על זה... בנושא ביפו הערביים

 בדרכי־ הליקויים נוכח הרי האמור,
 המוסלמי), הנאמנים (ועד של הפעולה

הח פיטורי את עור לעכב מקום אין
בו.״ ברים

 בית־המישפט החלטת בעיקבות
 הוועד תפקידו. סיום לפני פאנג׳רי עמר

 מתוך פעיל. היה ולא כמעט ממילא
 שלושה פעילים היו ועד, חברי תישעה
בלבד.

 מרכזית דמות היה לא כבר פאנג׳רי
 תפסו אחרים כוחות ערביי־יפו. בקרב

 ועד־הנאמנים מקום ואת מקומו את
הממונה.

 שנרצח אומרים ביפו הערבי ברחוב
 המאבקים רקע על ולא אישי, רקע על
 הוא ירד, מעמדו השונים. הוועדים בין

 אחד. אף לסכן היה יכול לא כבר
 שירד האיש על שם אומרים ״מיסכן,"
מגדולתו.

 קדישא הגרה
פרטית

ער בקרב הפנימיים מאבקים ^
 והגיעו יפו, מגבולות חרגו ביי־יפו 1 (

בחלו העוסקים המוסלמיים לחוגים עד
 לקו שמעבר בשטחים תרומות כספי קת

הירוק.
 מאל־בירה, עבד־אל־רחמן מחמוד

 עם נימנים מרמאללה, אל־מצרי חאקי
 הפועלת האיסלאם׳, העולם אננדת

 ממומנת זו אגודה הכבושים. בשטחים
הסעו מערב המגיעים כספים על־ידי

 השניים העבירו בערך, שנה, לפני דית.
 דולר אלף 70 של סכום כבוב עבר לידי

 בכי ביפו. אל־מקאסד לאגודת בתרומה
 רכב כבוב רכש מהסכום דולר אלף 20

 חברה של הרכב כדוגמת מיסחרי,
 להעברת־ בו להשתמש כדי קדישא,

 לצרכיו ברכב השתמש כבוב אך מתים.
הצי של קיצפו יצא כך על הפרטיים.

ביפו. המוסלמי בור
 פאנג׳רי פירסם חודשים כמה לפני

ב המופיעים העיתונים באחד מאמר
 את מוקיע הוא ובו הכבושים, שטחים
 התרומה על האיסלאם׳ העולם אמדת

בשימוש־לרעה אותה והאשים שנתנה,

הצי לצרכי המיועדים תרומות בכספי
 לעצמו קנה פאנג׳רי המוסלמי. בור

לו. שהיו מי על נוספים אויבים
 חסן־בק במיסגד עבודות־השיפוצים

 לקבלן ועד־הנאמנים על־ידי ניתנו
 הגישו באחרונה גירושי. עבד־אל־סאלם

 ועד־ נגד תביעת־נזיקין ושותפו הוא
 גם הסכם־עבודה. הפרת על הנאמנים,

 מאבק נטוש היה במיסגד השיפוצים על
 ועד־הנא־ ביפו. השונים הוועדים בין

 רביטה, לעצמו הקורא נוסף, וגוף מנים
 מלאכת את להעביר להסכמה הגיעו

המוס ״המועצה בשם לגוף השיפוצים
 ריחן. יוסף בראשות הנבחרת״ למית

נעש החדשה למועצה העבודה העברת
 המקומית הוועדה אישור ללא תה

 מישרד־ אישור וללא ולבנייה, לתיכנון
הדתות.
 ניתן, היה כזה שאישור להניח קשה

 הנבחרת״״ המוסלמית ״המועצה שכן
 הממשלתי הגוף דעת על שלא פועלת
 היועץ של אישורו וללא הממנה,
 עיקר את גלבוע. עמוס ערבים, לענייני

ממת החדשה המועצה שואבת כוחה
 הידועים ביפו, הגדול המיסגד פללי

 כוחה התגברות לאומנית. מגמה כבעלי
 של כוחו חשבון על באה זו מועצה של

 של כעושה־דברו הידוע ועד־הנאמנים,
נד וועד־הנאמנים פאנג׳רי השילטון.

לקרן־פינה. חקו
 פאנג׳רי נרצח מדוע תמהים ביפו

 היה המעשה ירדה. כשקרנו עתה, דווקא
 מכירת על־רקע יותר הרבה מובן

 אין כבר עתה שנתיים. לפני הקרקעות
 ביפו טוענים על־כן לעין. נראית הסיבה

 אישי, הסיכסוך רקע על בוצע שהרצח
 בין הממושך הסיכסוך רקע על ולא

הוועדים.
עיק־ על עלו כי טוענים במישטרה

 יבוצעו הקרובים ובימים הרוצח, בות
 ובאי־ ביפו מתנהלת החקירה מעצרים.

הכבושים. בשטחים נוספים זורים
■ עין־דזד ידסי
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