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הגנב כמרחבי
 לפינוי המועמדים נמשך. הבדואים פינוי
 בדואיות מישפחות הן הקרובים, בימים

גב שלוש בין הנמצא אל־בחירה, באיזור
 מבאר־שבע, מזרחית קילומטרים 19 עות,
 המישטרה, כוחות דימונה־ערד. כביש ליד

 נכנסו הירוקה והסיירת הגבול מישמר
לכוננות.

 מהשבטים בדואים 6000 יושבים באיזור
ואח אבו־קרינאט אבו־רביע, אבו־ג׳ואייד,

 שטח על כנראה יתבצע בכוח הפחנוי רים.
 שדודתעופה הקמת לשם דונם, אלף 70 של

 שדה־התעופה את שיחליף ואזרחי, צבאי
שבפיתחת־רפיח. עיטם

מבש לפינוי ההכנות מתוחים. הבדואים
 לתל- תל־מלתחה בין רעות: להם רות

בחו נחפרו קילומטרים, 10 לאורך משאש,
 100 במרחק גדולים, בורות שעבר דש

למח הטכניון מוסד אנשי מזה. זה מטרים
 במקום, מדידות המבצעים ופיתוח, קר

 קיבלו קידוחים, המבצעים פרטיים וקבלנים
עיתונאים. עם לשוחח שלא הוראות

 מדורי באיזור הגרות הבדואים, מישפחות1
 על- נצטוו וצריפים, במיבני-אבן דורות

מינהל־מקרקעי-יש- ראש לבנון, דויד ידי

 נפגשו הבדואים שבטי של פרקליטיהם
 העוסקים וחברי־כנסת שרים עם באחרונה
 את בפניהם והעלו מישפטיים, בנושאים

 אלף 40 ובא. הממשמש הפינוי שאלת
 חוששים. בנגב כיום הנמצאים הבדואים

 ,1978 דצמבר בחודש ימים, שלושה בתוך
 ירוחם, ליד מאיזור מישפחות 38 פונו

 בכוח פונו לכן קודם ספורים וחודשים
 המשתרע מאיזור בדואיות מישפחות 40

 במהלך דימונה.—באר־שבע לכביש מדרום
 25ו־ צריפים 12 בתים, 8 נהרסו זו פעולה

אוהלים.
 על לוותר היום מוכנים רבים בדואים

 מיכסות תמורתם ולקבל מקרקעותיהם, חלק
 חקלאות לפתח להם שתאפשרנה מים,

 לכל מודרניים חקלאים ולהפוך אינטנסיבית
דבר.

בדואים
102 יחידה

 את ייצג מהם אחד
 את השני היפה, ישראל

 מי החומסת. ישראל
,7אצ״ איש היה מהם

? השומר־הצעיר חגיך ומי
ה הישראלי שניים: הופיעו המסך על

הלא־כל־כך-יפה. והישראלי יפה
 ארציאלי, מרדכי :עיתונאי היה האחד

 התעללות על סיפר הוא בנגב. הארץ כתב
שהצ התמונה בבדואים. הירוקה הסיירת
 על־ידי שעבר בשבוע ושאושרה טיירה,

 היא בבאר־שבע, בית־מישפט של פסק־דין
ב המטפלת ברוטאלית, פלוגת־מחץ של

ב־ הפושטת תת־אדם, היו כאילו בדואים

שרון והשר ארציאלי עתונאי
ישראל של פנים שתי

 ולפנות מגוריהם את להרוס בדרום, ראל
הבא. השבוע סוף עד השטח את

בפעו הידועים הירוקה, הסיירת אנשי
 ביקרו הבדואים, נגד הברוטאליות לותיהם
 וערכו צילמו כחודשיים, לפני באיזור
 המבוצעות ארכיאולוגיות חפירות מיפוי.

״חפי האירוניה למרבה ומכונות באיזור,
 ללא לפתע, השבוע הופסקו הצלה״, רות
לעין. הנראית סיבה כל

 מינהל־מקרקעי־ישראל שאנשי למרות
 על בעלות כל אין לבדואים כי טוענים

אנתרופו ציינו אלה, בשטחים האדמות
 כימעט אל־בחירא שבטי כי ידועים לוגים

 אדמותיהם על ויושבים נודדים שאינם
 יסולקו כי חששם גבר עתה רבים. דורות

אדמותיהם. מעל
 בדואים שיח׳ים תישעה ששלחו במיכתב

 דרשו כשבועיים, לפני הביטחון למישרד
 והקמת חפירה עבודות כל ולהפסיק ״לעצור
 רשו־ ללא באדמותינו שנעשות מיבנים,

 ויש למדינה נאמנים אזרחים אנחנו תנו.
 כולל אחר, אדם לכל כמו זכויות לנו

 עתידנו.״ בקביעת אותנו לשתף הזכות
 אלה שמעשים מודעים ״אנו הוסיפו: ועוד

מקל בשטח מוגמרות עובדות קביעת של
 אנשינו שבין ז*,טובים היחסים את קלים

והממשלה.״
 ורצינית זהירה מחשבה תהיה לא ״אם

 להתרחש עלול הבדואית, האוכלוסיה לגבי
 שהיה כפי ממש בנגב, נוסף, יום־אדמה

 לרמן, רפי האינג׳ינר אמר הארץ,״ בצפון
 ב־ העוסקת הבין־מישרדית בוועדה חבר

 הנגב עתיד על עיון ביום הנגב, תיכנון
בשדה־בוקר. שהתקיים

 המחרימה צבאית, כיחידת־קומנדו שטח
 גברים, המכה דיין, ובלי דין בלי עדרים

וילדים. נשים
 של שיטותיה את מאד מזכירות השיטות

ה בשנות שם לה שקנתה צבאית, יחידה
 מעבר פעולות־פתע ביצעה כאשר סל',

 המפורסמת פעולת־קיביה וביכללם לגבול,
״.101 ״יחידה זאת היתה .1953 בסוף

 ״יחידה מפקד כי מיקרי. אינו הדמיון
 שרון. אריק בשם צעיר קצין היה ״101

 לשר־החקלאות כפופה הירוקה הסיירת
שרון. אריק

 ישב ארציאלי מרדכי מול ? ■מי ,מיהו
 כצעיר נראה הוא הירוקה. הסיירת מפקד

התבט בעל מגודל־זקן, טיפוסי, ישראלי
 את הצדיק הוא אופיינית. צברית אות

 כמי אותה תיאר הירוקה, הסיירת פעולות
 המדינה. אדמות ועל מולדת על שמגינה

 לטענותיו משכנעות תשובות בפיו היו לא
 בית־ על־ידי שאושרו ארציאלי, של

המישפט.
 בטלוויזיה זה מאבק-זוטא כי ברור היה

 של דמותם על הגדול המאבק מן חלק הוא
 המתנהל מאבק — ואזרחיה מדינודישראל

בקמפו ברחוב, הארץ, רחבי בכל עתה
 בכלי־התיקשורת האוניברסיטות, של סים

ובכנסת.
 מרדכי העימות. בסוף באה האפתעה
 זיהה הבדואים, מגן ארציאלי, (״מוטקה״)

 שהוגלה ותיק, כלוחם־אצ״ל עצמו את
 לקניה. הבריטי השילטון על־ידי בשעתו

כח עצמו את זיהה הירוקה הסיירת מפקד
 השומר- חניך — עין־השופט קיבוץ בר

הצעיר.
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