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אחים מתוחים מאד .עצם העובדה כי בלב
הבדואים יכול היה לעלות חשד כה נורא
נגד אנשי שני הקיבוצים ,הידועים בידידיהם
מזה שנים ,אומרת דרשני.

ף יהי הכל רועה צאן ,וקין היה עובד
| אדמה .ויהי מקץ ימים ויבא קין מפרי
האדמה מנחה לאדוני .והבל הביא גם הוא
בכורות צאנו ומחלבהן .וישע אדוני אל
הבל ואל מנחתו ,ואל קין ואל מנחתו
לא שיעה.
ויחר לקין מאד ,ויפלו פניו .ויאמר
אדוני אל קין :״למה חרה לך ,ולמה נפלו
פניך? הלוא אם תיטיב שאת .ואם לא
תיטיב — לפתח חטאת רובץ ,ואליך תשו 
קתו .ואתה ,תמשל בו!״
ויאמר קין אל הבל אחיו׳ ויהי בהיותם
בשדה ,ויקס קין אל הבל ויהרגהו .ויאמר
אדוני אל קין :״אי הבל אחיך?״׳ ויאמר:
״לא ידעתי! השומר אתי אנוכי ?״
★
★
★
ך* שבוע הופיעה בעתון הארץ ידיעה

ממשלתיים מסויימים ,שהובילו אותו להש
ערה כי אמנם היתד ,יכולה לצמוח תועלת
לקיבוצים מתבערה זו.

אולם כל זה לא היה אלא כגדר
לכ •
השערה ,או חשד .לא היה ■
שמץ של הוכחה .מכאן עד
כותרת המחרידה  -״שטחי־מרעה
גדולים הוצתו על-ידי קיכוצים
כנגכ"  -היה המרחק כאמת רם.
★ ★ ★
ךי 1יירתי השכוע בשטח ,שוחחתי עם
^ רוב האנשים הנוגעים בדבר ובדקתי את

האשמת־ההצתה :שהקיבוצים היו מעוניינים
להחיש את עלית הבדואים על שטחים
אלה ,כדי להקדים את החריש.
★
★ ★
ם אמנם הוכשל הכתב של הארץ
בזדון ,מי היה מעוניין לנצל לרעה את
רצונו הטוב? גם לכך יש הסבר טוב למדי.
השייך אבו־קרינאט ,האיש שיזם כנראה
את כל ההאשמה ,ידוע בנגב כאיש־חסותו
המובהק של המושל הצבאי .בין כל 18
השייכים של הנגב ,אין אף אחד השש
כמוהו לשתף־פעולה עם המושל.
במשך הפרשה נראה השייך כמה פעמים

! 1מזעזעת ,שהאפילה על כל שאר ידיעות
השבוע בתוכנה האכזרי .הכותרת היתה:
״שטחי מרעה גדולים הוצתו על־ידי קיבו
צים בנגב — נגרמו נזקים חמורים —
חשש לתמותה בעדרי הבדואים.״
בידיעה נאמר בצורה פסקנית כי ״הקי
בוצים להב ודביר בנגב ,השייכים לקיבוץ
הארצי השומר הצעיר ,העלו באש שטחי
מרעה טובים ,המשתרעים על אלפי דונא־
מים ,שנמסרו על־ידי השלטונות לבדואים,
כדי לרעות בהם את עדריהם.״
השחתת שטחי המרעה ״נעשתה ,לדעת
יודעי דבר ,כדי להרחיק את עדרי ה
בדואים משדות הקיבוצים׳ כדי לאלץ את
עדריהם לעלות מיד על שדות השלפים״,
כדי שהקיבוצים יוכלו להקדים בחריש
שדותיהם .״הפעם לא פרצה הדליקה בגלל
חוסר־זהירות .רואים בבירור היכן החלה
הדליקה והיכן בדיוק נמרץ נפסקה.״

לא היתה שום עדות כי־הג׳יפ
שייף לאנשי דכיר או להם .לא
היתה גם שום עדות כי היה
ככלל קשר כין הג׳יפ לכין האש.
דליקות־שדה הן תופעות תדירות
כעונה זו וכאזור זח .הן יכולות
להיגרם על־ידי עשרות גורמים
שונים  :פחית של קופסת־שימו־
.רים ישנה ,שכר־זכוכית המרכז
את קרני השמש ,ניצוץ מתוף מפ
לט של מכונית ,כדל סיגריה.
הרועים גם לא יכלו לדעת איפה החלה
האש .הראייה בשטח הררי זה מוגבלת
מאד ,וכאשר הופיעה האש בתחום־הראיה
של הבדואים ,יתכן כי לא היתד ,אלא
שלוחה אחת מתבערה מתפשטת .יתכן גם
כי הג׳ים כבר עסק בכיבוי.
הכתב הנידון ,שהוא דווקא איש מנוסה
ואחראי ,קפץ למסקנתו על־סמך דברי־ה־
קיטרוג של השייך הבדואי אבו־קרינאט,
שחשד כנראה מיד בקיבוצים )אם כי הכ
חיש זאת אחר־כך( .חוץ מזה הסתמך על
נתונים שנמסרו לו ,כנראה ,על־ידי מקורות

השנה היתד ,בנגב הבצורת הנוראה ב
יותר מזה שני דורות .בצורת זו גרמה
להחרפת מלחמת־הקיום .לא פעם כמעט
נשפך דם בין חברי משקים שכנים .בשדה־
בוקר נטבח באופן אכזרי עדר שלם של
בדואים שעלה על אדמות המשק .היו מאות
התנגשויות אחרות ,כאשר עלו בדואים מיו
אשים על אדמות הקיבוצים ,שכמעט לא
היו פחות מיואשים.

זהו סיכסור עתיק .הוא היה
עתיק ככר כימים ששייך כרואי
כשם אכרם כן־תרח הסתוכם עם
עדריו כהרי חכרון ,כאותם ה
שדות עצמם שעלו השכוע כלהכות.
★
★ ★
נשי המדינה ,מלבד מתי־מספר
משוגעים־לדבר ,אינם מסוגלים להבין
את נשמת הבדואי ,שיש לו דרכי־מחשבה
בנות אלפים בשנים .איש קיבוץ מעין־חרוד
סולד בתת־הכרתו מפני האיש הנודד ,שאי
אפשר לשבצו בשום מסגרת חקלאית מקו
בלת .הבדואי מייצג אורח־חיים אחר ,ד,ש־
קפת־עולם אחרת•

אולם הבדואים של הנגב ,על
 70אלך ראשי צאנם ו־ 10אלפי
גמליהם ,יכולים לתרום תרומה
חשוכה מאד למשק המדינה .הם
ניזונים משטחים ששום קיבוץ
עברי לא יוכל לעבדם לעולם .ב
אספקת מזון לערי ישראל הם
יכולים למלא תפקיד יחיד כמינו.

איליו היתה ידיעה זו נכונה ,הרי
היתה מגלמת האשמה נוראה .שני
הקיבוצים ,משקי־ספר מול הר־
חכרון מצפון לכאר־שכע ,היו
מתחייכים לא רק כרצח רככות
ראשי־צאן ,אלא גם כהרעכת שכ
מי הכדואים ,התלויים כעדריהם.
★ ★ ★
ך■ רוע המזל לא דיבר כתב הארץ עם
 /בני שני המשקים לפני פרסום הידיעה
המרעישה ,שהמערכת הכתירה אותה ב
כותרת מרעישה עוד יותר .מתוך התרגשות
על העודל שנעשה ,כפי שהיה נדמה לו,
מיהר להחיש את הדברים לדפוס מבלי
ששמע את הצד השני.
להאשמה כולה היה רק יסוד מוצק
אחד :קבוצה של רועים בדואים ,שרעתה
את עדריה על גבעה מצפון לדביר ,ב־
קירבת אום חאשראם ,ראתה ג׳ים מתקרב,
נעצר ומסתלק .כעבור זמן קצר ראתה אש.

הלהכות ליד להכ שפכו אור על
כעיה שמעטים כמדינה נתנו עליה
את דעתם  :כי  13,500הכדואים
כמדינת ישראל נשארו למעשה
מחוץ למסגרת המדינה ,מופקרים
לא רק לשרירות המימשל יותר
מכל מיעוט אחר כארץ ,אלא גם
לשרירות הטכע.

ישנו איש אחד בנגב הרוחש אהדה
לבדואים .זהו יעקוב עורב ,״בודהא״ בפי
ידידיו הבלתי־ספורים ,בשעתו ממייסדי שדה
בוקר ,כיום איש משרד־החקלאות .בודהא,
שהנגב טבוע בדמו ,בטוח כי בהשקעה
קטנו־,־יחסית של  3או  4מיליוני ל״י אפ
שר לפתור תוך שנים ספורות את בעית
הבדואים׳ אחת ולתמיד.
אי־אפשר ללמד את הבדואים אורח־חיים
חדש .אולם אפשר ללמדם לחיות את
האורח המסורתי שלהם בצורה יותר יעילה.

בצגדת
קוי־ההתפשטות של אותה דליקה גדולה.

דעתי השקולה היא כי הדליקה
לא הוצתה על־ידי אנשי להכ ודכיר,
או על-ידי מישהו אחר .היתה
זאת דליקה טראגית ,אך מקרית.
הסיבות העיקריות שהובילוני למסקנה זו,
מלבד הכרתי האישית את גיבורי העלילה:
• האש היא נשק מסוכן מאד לבעליה.
כמו האבק האטומי ,אי־אפשר לחשב מ
ראש את שטחי־ד,פגיעה שלה .אין זד,
מתקבל על הדעת כי עובדי־אדמה יציתו
שטחים כה קרובים לשדותיהם .כיוון הרוח
באזור זה )מערב וצפון־מערב( הוא כזה
שהאש יכלה בהחלט לאחוז בבתי משק להב.

• כדליקה נשרפו  3000דונם
של אדמת מרעה טכעי של משק
דכיר עצמו ,ויתכן מאד כי הנזק
שנגרם לשטחים שהועמדו לרשות
הכדואים היה קטן יותר.

• כתוצאה מן הדליקה היה צורך ל
הכריז בדביר על גיוס כללי לפעולות ה
כיבוי ,שנמשכו שבע שעות מפרכות —
דבר ששום קיבוץ הסובל ממחסור נואש
בידיים עובדות לא היה שמח לקראתו.
י• אין כל מיסמך הקובע ששטחי השלפים
של הקיבוצים אמנם נועדו לשימוש הבדו
אים ,ושני הקיבוצים ,אשר גם להם חסר
מרעה ל־ 1500ראשי צאן ובקר ,מכחישים זאת
בהחלט .מכאן שנעלם גם הנימוק העיקרי ל־

ממהר למשרדי המושל.
המושל עצמו׳ רב־סרן פנחס אמיר ,ה
ציג השבוע את הסימנים המובהקים של
מצפון רע .הוא סירב לדבר עם עתונאים
אחראיים ,שביקשו לשמוע את גירסתו על
הענין הכפוף בהחלט לתחום שיפוטו .יו
תר מזה ,בגסות בלתי־רגילה אף נמנע
מלבדכם לשלום.
סוד גלוי הוא כי מזה כמה זמן מנהל
המימשל הצבאי מערכה רצופה נגד מפ״ם.
בשורה של מקרים )ולא כולם בלתי־מוצ־
דקים( מאשימים המושלים את מפ״ם ב
צביעות דו־פרצופית .לדבריהם ,דוחפים
קיבוצי מפ״ם את המימשל למעשי אכזריות,
כגון הריסת כפרים ערביים וגירוש ה
פלאחים ,כדי לתפוס את אדמותיהם — בה
בשעה שמפ״ם בממשלה ובכנסת התיצבה
בראש התוקפים את המימשל.

מתקבל בהחלט ע? ,הדעת כי
חוגים הקשורים במימשל הצבאי
ניצלו את אכדקרינאט ,הכפוף
להם לחסד ולשבט ,ומוסדות אח 
רים ,כדי להפיץ עלילה שהיתה
צריכה לזעזע את שרידי האימץ
הציבורי במפ״ם כבעיה זו.
★ ★ ★
ולם אם קין עובד־האדמה לא הרג

במקרה זה את הבל הבדואי ,הרי
נשארת העובדה כי היחסים בין שני ה־

גם כימי כצורת אובדות כנגב
כמויות עצומות של מים  -מי
השטפונות הפתאומיים ,הנשפכים
אל הים .שטפון אחד כזה ,שנבדק
השנה ליד שדה־כוקר ,היה מספיק
להדברת הבצורת ,אילו נוצל.
בודהא מציע לבנות לבדואים כמה מאות
סכרים ,מן הסוג שהברואים רגילים להם,
אך משוכללים יותר .טרקטור אחד מש
לים סכר כזה בעשרה ימים.
הבדואי אינו מטפל לעולם בשטחי מרעה,
כי הם באים ״מן אללה״ .הוא לא ידאג
להם ,ואף לא ינקוף אצבע לכבותם כשהם
עולים באש .אולם הוא מטפל במסירות
אינסופית בעצי הרימון והתאנה והחרוב,
שהוא מגדלם בתנאים כה קשים .מאות
הסכרים החדשים יאפשרו לו לנטוע מטעים
כאלה בבטחון שישאו פרי גם בבצורת ה
קורה בממוצע בכל שנה שלישית.
זוהי תוכנית המדברת אל לב הבדואי.
החקלאי העברי הוא איש התיכנון ,המבקש
בטחון .הוא רוצה לפתוח ברז .אולם ה
בדואי משחק עם הגורל .הוא ידאג למכרים
במסירות ויתפלל לגשמי ברכה.
הממשלה כבר הקציבה סכום קטן לסקר
בעיה זו .אם תפתח את לבה לאורחיה
באוהלי קור ,ותיתן את האמצעים הדרו
שים לשליחיה המסורים בין הגבעות הצחי
חות ,לא תביא רק לאספקת מזון זול
למדינה .היא תחסל גם את הבעיה העתיקה
של הבל׳ אחי־קין — ללא רצח.

כי כימינו ,כולנו שומרי אחינו.

