
הערבים אומות הבקעת
 ערכה האחרון הששי ביום הועדה. ליוזמי
הראשונה. הפומבית ישיבתה את הועדה

 אולם ;במת על ארוך, שולחן מאחורי
 חותמי מבין עשרה ישבו בתל־אביב, מוגרבי
 שנקרא מאחר נעדר, עצמו ארנפלד הכרוז.
יום. באותו לחו״ל דחוף באופן

— מקום אפס עד מלא היה האולם
 באותו שכן בה. לזלזל כלל שאין עובדה

 דרושה והיתד, זלעפות, גשם ירד ליל־שבת
 לצאת כדי ואומץ להיטות של רבה מידה

 הגיע אף הקהל מן לא־מבוטל חלק לרחוב.
הגליל. מן באו חובשי־כפיות וכמה מחיפה,
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ת 3 • * ח תי  לרגע היה נידמה הדיונים, פ
 יעקב עורן־־הדין יימשכו. לא הם כי קט ^
 רצה השלטונות, עמדת את שייצג ור, יר,

מן כלשהי הודעה נתקבלה אם לדעת
 מינהל מנהל סגן כי לו נאמר השלטונות.

 מכתב שיגר אלוני, ראובן ישראל- מקרקעי
 כי הודיע, זה במכתב הכנס. יוזמי אל

עריכת לפני יומיים רק להופיע הוזמן
מה להתכונן. בידיו סיפק היה ולא הכנס,

 אלא מראש, איתו תואם לא שהדבר עוד,
 היה הוא ולהיחקר. להופיע נקרא שהוא
היתד, הזמנה של זו צורה כי להניח מוכן

 מאשר יותר תשומת־לב חוסר של תוצאה
ואתבקש, במידה מוכן, ״והנני כוונת־זדון,

 פעולות על להרצות הציבור, בפני להופיע
לה הנדון, בתחום ישראל מקרקעי מינהל

 הוגן בויכוח להתווכח או לשאלות שיב
 י עגול.״ שולחן של הולמת במסגרת

לדחות טעם יש ירדור, סבר כן, אם
 הנציג של הופעתו להבטחת עד הכנס את

 הועדה יו״ר של קצרה התייעצות הממשלתי.
 את לראות׳ יש וההחלטה: החברים, עם

 אשמת זה ואין כנה, כהזמנה ההזמנה
 הועדה להתכונן. הספיק לא שאלוני הועדה
בינ אחרת. בישיבה אותו לשמוע תשמח
להתחיל. תיים:
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טי *י* א מ ר ה לקראת בא במיוחד ד
דברי־ נשא בן־מנשה עורך־הדין סוף. !

 דיבר הוא השלטונות. דעת להבעת סיכום,
 לצורכי הפקעה של ר,עקרון הגינות על

 ראשיד המשורר פיצויים. תמורת ציבור,
 קם הועדה, שולחן מאחורי שישב חוסיין,

 בזעם ופנה מעילו את נטל ממקומו, לפתע
 על לדבר יכול אתה ״איך בן־מנשה: לעבר

 ומוכרים לירות 120 להם משלמים פיצויים!
בושה!״ לדונם! לירות אלף 20ב־ האדמה את
 שידע למרות בכעס, הבמה את עזב ;הוא
 כאב הנושא תפקיד״. ״משחק בן־מנשה כי

 נלקחו אביו שאדמות לצעיר, מדי ■יותר
״הוגן״, עקרון אותו ׳לפי

 הגיע הסיכום, דברי נשמעו העדויות, תמו
ההחלטות: תור

המשמ עובדות והובאו עדויות ״נמסרו
מדי מבוצעת כי חמור, כתב־אישום שות
ערביים. עובדי־אדמה כלפי נישול של ניות

 הוועדה קוראת האשמה, הוכחת ״עם
היא אין כי ולהפסקתה, זו מדיניות לגינוי

חוסות תוועדה
מימין: הועדה חברי תומא. אמיל

מ עומד דייוויס. אורי העד את
 כשלידו פישמן, א. עו״ד ימין:

פריי פיטר (עתונאי), עברון בועז

 (אדריכלית), תיבון מוניקה (במאי),
 (יו׳ ילין־מור נתן החקלאי), המרכז

אבי מ. תיכון), בי״ס (מנהל אל־חאזן

 (חבר פיילר א. (פסל), דנציגר י.
 שוכרי (עתונאי), אבנרי אורי ■ר),

(צייר). תמורקין י. (סופר), ־שאול

 במצב השינוי את הראו ענק דיאגרמות שלושמדברות עונדות
 דיאגרמה המדינה. קום מאז בישראל, הקרקעות בעלי

.1963ב־ 26.9ל־ ועד ,1944 בשנת דונם 67.3מ־ הערבית, יחידת־המשק הצטמקות את מראה זו

 המדינה של האמיתית טובתה את משרתת
 היהודיים, תושביה של לא ואף כולה,
 הדמוקרא־ דמותה את מסלפת היא באשר

 ומחבלת בבטחונה פוגעת המדינה, של טית
שכנותיה. לבין בינה השלום בסיכויי

 רבים במקרים כי שהראו, עדויות ״נמסרו
 חיוביות כשמטרותיו גם — הפיתוח מלווה

 והפלייה, אי־צדק של חמורות בתופעות —
 אדמות בהפקעת השאר בין המתבטאות

 בתים ובהריסת אמיתי, צורך ללא ערביות
מספקת. הצדקה ללא

ש התלונות של הרבה החומרה ״נוכח
. לפניה הובאו .  להמליץ הוועדה החליטה .

 הבאות: ההמלצות על החותמים בפני
 גילוי־הדעת על לחותמים לקרוא !9״

 קבוע פורום לכונן נישול ללא פיתוח למען
 המדינה, תושבי כל לטובת הפיתוח לקידום

 על הארץ פיתוח של התיבנון ביסוס 9״
 פיתוח של והשילוב השוויון, עקרונות

 תק־ והענקת כאחד, והערבי היהודי הכפר
 לבני שווה במידה ממלכתיים ציבי־פיתוח

לחקל קרקע מיכסות הקצאת העמים: שני
 ולמעוטי־הקר־ מחוסרי־הקרקע הערביים אים
ם...״ מתישבים לגבי כמקובל קע, יהודיי

״׳, אסורה הכניסה ״
דייוויס. אורי העד העיד בה, להשתכן הרוצים

אדמתי אדמה,
 כרמיאל. בניית לצורכי אדמתו קעה
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 שהיה בענה, כפר תושב אל־בקרי, מוסטפה זעק
 משהופ־ בלבד, שמונה בעל להיות והפך דונם 32 בעל

חוסיין. ראשיד המשורר לעברית: מתרגם משמאל,
צדק מול תוס

טען: אשר נקארה.

 הבעיה זוהי
 עו״ד שהעלה

צודק.״ אינו הקיים ״החוק
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