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 (כתיב מודיעינית תשדורת )17
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 העץ מסנדלי חצי )55 שיל;
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 להתפורר! קל )79 לקודקוד;

 ;האירוע בעת שנכח מי )80
 — מזל )84 ;הזנה איבר )82

 נכרי; חג )85 ;במקרא כביטויו
 סופד )90 מזרחי; אציל )87

הפס ״הסימפוניה בעל צרפתי
ראשו )92 ;(ש״מ) טורלית״

 הנצה; של במקומה הפרי של
 סוחר, עסקן, )96 ;זריז )94

 בריטי וציוני יהודי נדבן
 )99 : הכרת מקום )97 ;(ש״מ)
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היצחון. אות

מכחכים
 )4 מעמוד (המשך
 עם הקשורה פקידות של חדשה

 של עדר נתקבץ וכן הסוכנות,
 כל ואם מקרן־היסוד. ביורוקרטים

(כ שמועות יש מספיק, אינו זה
ש ביותר) אמינים ממקורות נראה

 הן אף בגולה מסויימות קהילות
 משכורות המקבלים מפקחים מינו

ה אם למעשה, בדולרים. דשנות
 מן אחדים הרי נכון, שבידי מידע

תש מקבלים הללו ה״קומיסרים״
 בישיבה נוכחותם עבור נוסף לום

 גבוה יותר שהוא לחודש, אחת
 ממוצער מישפחה של מהכנסתה
 לכל כן, על יתר לחודש. בישראל
 קבועית משרות יש הללו הפקידים

היטב. המשתלמות
 שמבקר־ השעה הגיעה לא ...האם
ה בכל בוחנת עין ינעץ המדינה
 ״פרוייקט .הנקראת הזאת קבוצה

 שכבות כמה לקלף בכדי השיקום״,
 את להניע ובכדי ביורוקרטים של

 ב״ המעורבות הממשלה סוכניות
 תוך ישירה, לעבודה ״פרוייקט״

העירו הרשויות של שיתופם כדי
 — מקומיים ציבוריים וגופים ניות
 ובפקידות בוועדות לקצץ בכדי וכן
 קרן־היסוד היהודית, הסוכנות של

וכד?
 השכונות לתושבי כבר ...נמאס
הפרו כל כיצד לראות והעיירות

 של מצולה ביוון שוקע הזה ייקט
ו ועדות פקידים, בין סיכסוכים
מבז מאלה גורם כשכל סמכויות,

 יקריב דולרים של סכומי־עתק בז
איין. — ממשיות ותוצאות

תל־אביב אזרח,
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שב ונכבדי שייחים עשרות
סי״ אל פונים בדואים טים
דעת־ ואל הכנסת עות

הקהל.
 השבטים, ונכבדי שייחים אנו,
וב גדולה בתיקווה אליכם פונים
בעיותינו פתרון למען נקי, מצפון

לדרי בהתאם עתידנו ונבנה רע
 ב־ נרגיש למען אורח־חיינו, שות

מלא. זכויות שיוויון
אד קשר שלהם השבטים אנו,

וב פעם שאי זוכרים לא מות,
הק דרשנו הימים מן יום איזשהו

 הכותרת תחת עיירות ותיכנון מת
באד ואיחודם הבדואים ״קידום

התקשרו שערך מי כל מותיהם״.
 בממשלת האחראים עם כאלה יות

 שאינם מיוחסים, אנשים הם בגין
למע הלכה הבדואים את מייצגים

 ענייניהם את המה מייצגים שה.
הבד בעיות חשבון על הפרטיים,

בעיו את הפכו הם וגרלם. ואים
 הבדואי להזיות. האמיתיות תינו

 בייחוד בכך, מעוניין אינו הגזעי
לח יכולים שאינם האדמות בעלי

והזרי הפלחה ללא ולהתקיים יות
 שדורש מי בין לבלבל אין עה.

 שטוען מי לבין מיגרש, על תיכנון
 אחרי ואדמתו, נכסו על לקידום
 על הממשלה עם להבנה שנגיע
 קרה אשר כל השבטים. אדמות
 בשל הוא עתה, שוב לקרות ועלול
הנ מחפשים אנשים סיבות: אותן

 מבני האדמות בעלי חשבון על אה
 לפי האירועים חזרו וכך הבדואים.

והפק מכירה — והשנים העונות
 הבדואים של הצאן עדרי של עה

 ואנשי הירוקה הסיירת על־ידי
 של הדגל תחת שמורות־הטבע,

 .1951 לשנת נזקי־העדרים חוק
 בדואים כשסולקו קרה שכבר כפי

 ואת בתיהם את והרסו מאדמתם
 ביותר פושעת בצורה מאהליהם
פראיות... ובדרכים

 המדינה, אזרחי הבדואים אנו,
 ואתם מאזרחיה, נפרד בלתי חלק

 אנו מאחרים. טוב זאת יודעים
 בעלי לכל וקוראים לכם קוראים
הצ ולפי יפה בעין לדאוג המצפון,

 ולהביא בעיותינו, לפתרון דק
הצדק. עד אותנו
 אנו נקי ובמצפון פתוח בלב

 ובתיקווה לנו, לעזור לכם קוראים
את ינחה והרם האדיר השם כי
ומצ נפשנו רוחנו, את להבין כם

באדמותייי גורלנו לקביעת פוננו׳

בעיו שתי והרי זכויותינו. ומימוש
ה בעיית ביותר: החשובות תינו

 ובעיית עליהן, ונוכחותנו אדמות
 ראשון מקור שהוא שלנו, הצאן

לפרנסתנו.
 מאז הישארותנו כי לכל ידוע
 ב־ מותנית היתה המדינה הקמת

 בכיבוד אדמותינו, על הישארותנו
או ובכיבוד ומנהגינו, זכויותינו

המדינה. אזרחי בבדואים חיינו רח
 שיש קובעת העצמאות מגילת

 לאחר ועתה, זכויותינו, לכבד
 מיסגרת ולמרות והסבלנות הצער

 כי אנו רואים הכולל, השלום
 ואינה מסתובבת האדמות בעיית

 שכבר האדמות בייחוד נפתרת,
 הסדר־הקרקעות במישרד רשמנו

 כי חשבנו, לתומנו בבאר־שבע.
 לפתרון נגיע הזה הסידור לאחר

 על בזכויותינו ולהכרה בעייתנו
עתי לבנות שיוכל כדי אדמותינו,

נז־ והמודרניות, הקידום ברוח דנו

 איחו־ מיטב נא וקיבלו בבדואים,
לינו.

 אד־ סלימאן פרג׳ השייח
חתימות, 32 ועוד חמאמדה,

שבע באר־ ,535 ת״ד
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 ״פגישה הכתבה בעיקבות
הזה״ (״העולם בסופיה"
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 הטוען: המאמר, בעל על תמהני

 בעיק*. — רק״ח כי ברבים ״ידוע
ב דוגלת — ברית־המועצות בות

 מדינת־ישראל של קיומה המשך
 ובכן, ״.1967 ביוני 4ה־ בגבולות

 כי ברבים״, ״ידוע נכון. זה אין
בגבו מכירה לא ברית־המועצות

 לכך: ההוכחה /67 ביוני 4ה־ לות
)8 בעמוד (המשך

2251 הזה העולם6


