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 מת נפל שבו המקום סביב אבנים גל
 האבנים .60 בן עטיה. מחמוד אעלאתי
 כיתמי־הדם סביב המעגל. את היוצרות
 האדמה מחלקת הובאו במקום, שנותרו
אח מטרים מת עטיה למקום. הסמוכה

מאדמתו. דים
לר אפשר מת, נפל שבו המקום. מן
המ מן עוביידה. הכפר מבתי חלק אות
בי את לראות אי־אפשר נפל שבו קום
בפא השוכן קטן, בית — עטיה של תו
מיזרח. לכיוון הכפר תי

 בפרשת־ שיא מהווה עטיה של מותו
 המתנהלת רבות, מיני אחת קרקעות,

 סוחרי־קר־ בץ בגדה אחדות שנים כבר
 בד־ ,הפועלים יהודים־ישראלים, קעות

ער מתווכי־קרקעות בעזרת רן־כלל,
הכפר. תושבי לבין בים,

 בן צר, כביש של לאורכו שוכן הכפר
 המיזר־ במורדות קילומטרים, שיבעה

 בית־ לעיר סמוך הרי־יהודה, של חיים
מתפר שרובם נפש, 6000 בכפר לחם.
 150 הכפר, אדמות מאדמותיהם. נסים
הצ המורדות על משתרעות דונם, אלף

לש עד ומגיעות הרי־יהודה, של חיחים

ים־המלח. פת
 על הכפר בני של פרנסתם עיקר

מגי שוממות האדמות רוב עצי־הזית.
 חלק ומים. גשמים היעדר בגלל דולים,

 בהשקיה מושקים ממטעי־הזיתים גדול
מים. של מיכליות בעזרת מלאכותית,
 דונם 30 רק היו עטיה של ברשותו

נכל הרע, למזלו אדמות־הכפר. מכלל
 שמכר הקרקעות בין אלה דונמים לו

 לסוחר־הקרק־ אל־עיסא מוסא ג׳מאל
 אל־עיסא עינב. שמואל הישראלי עות
 מוכתאר בעבר שהיה מי של בנו הוא

מתווך־ גם משמש הוא עוביידה.

הקוקע גועלי
 לדיראון זכורה ארצות־הברית של בהיסטוריה

בעל״שקית״הבד. - הקארפש״באגר של דמותו
 הדרום את שכבש הצפון. של הלוחם הצבא אחרי

 הקארפש־ בא עקובה־מדם, במילחמת-אזרחים
 את ולגזול המנוצחים את לשדוד בא הוא באגר.

 בדרכי בפרוטות, אחוזותיהם את -לקנות־ רכושם,
 עימו שנשא מפני זה בכינוי זכה הוא וטרור. מידמה
 ובו למיזוודת״עור, תחליף בד־שטיחים, של שקית
הזמין. השלל את הטמין

 כזה איש ובקולנוע. בסיפרות י הונצחה זו דמות
 והוא הרוח, עם חלף ובסרט בספר השאר, בין מופיע,
חלחלה. מעורר
 כיום מסכימים כאחד והמנוצחים המנצחים בני

המין חלאת היו שהקארפט״באגרס זה עם זה

■ ■ ■ ״'״"־7י
 בא שנה 20 מלפני הישראלי הכיבוש בעיקבות

הישראלי. גואל״האדמה
 לרווחים שלוחה ידו אך בפיו, לאומניות סיסמות

קלים.
 בקושי ששת־הימים מילחמת חללי של דמם

 כיצד זוממים החלו כבר גואלי-האדמה כאשר יבש,
לכסף. הדם את להפיף
 לקבל מוכנים יהיו לאומניים קנאים כי ידעו הם

 כדי אלים, פשע וכל רמאות כל מעשה-נבלה, כל
 זו מטרה היהודים. לידי יעבדו הערבים שאדמות

 ונתעב שפל ויהיה אמצעי, כל רבים בעיני קידשה
 הישראליים מגואלי־הקרקע אחדים שיהיה. ככל

הקלה. בדרך מיליונים לצבור כדי זו גישה ניצלו
בבתי־המישפט. בהרחבה נגולו כבר השיטות

היש גועל-הקרקע של ובן־דמותו שותפו-לפשע
 לא מנוול הוא הערבי. משתף־הפעולה הוא ראלי
 לאיים, לרצוח, מוכן הוא היהודי. ממעסיקו פחות
 ומירמה כחש של מעשה כל לעשות חתימות, לזייף

 ולהעבירם אדמותיהם את לגזול כדי בני־עמו, נגד
רווח-ענק. תמורת היהודי. גואל-האדמה לידי

 כפרו, כמוכתאר במינוי פעם, לא זוכה, הוא כפרס
 כאשר אחיו. לעושק ובזיכיון רישמית בהגנה בנשק,

 להרשיעו דבר, של בסופו מעז. ישראלי בית־מישפט
 של כפיות־הטובה על חמס זועק הוא בפשעיו,

היהודים.
 מידי עצומים שטחים הועברו אלה בדרכים

 קנאים, מתנחלים רק לא - יהודים לידי ערבים
 ״אי־ שוחרי תאווי״בצע, ישראלים סתם גם אלא

 לזכות כדי עיניים שתי לעצום המוכנים כות-חיים",
ישר לולא גזולה. אדמה על מוזל במחיר בווילה

 נחמדים בלונדיים ילדים בעלי אלה, יפים אלים
 גועלי־הקרקע יכלו לא בטלוויזיה, המצטלמים

מלאכתם. את לעשות
 על־ידי שוחרי-איכות-החיים רומו פעם לא

 יש אולי לטימיון. ירדו וחסכונות־חייהם הנועלים,
בשמיים. צדק

 של האופיינית דמותו בולטת גואלי-האדמה בין
עינב. שמואל
 הומור. שופע חביב. איש לניק. אצ למופת. צבר

 שונים בעסקים הון שצבר אדם מהחברה. אחד
 ארץ״ של המשתלם העסק את שגילה עד ומשונים,

 את המטילה הלאומנית התרנגולת השלמה, ישראל
ביצי-הזהב.

 בשטחים מעשיו על למישפט הועמד עינב
 לראשי שוחד בתשלום הואשם הוא הכבושים.

 מרווחי־הגאולה חלק שהעניק מודה והוא הליכוד,
 הממולח לצבר הליכוד. של לקופת־הבחירות שלו
בשילטון. להישאר לליכוד לעזור כדאי היה

 ישראל. של שלמה לשיכבה אב״טיפוס הוא עינב
 למילחמה, ממילחמה התעשרו שאנשיה

 ובשכונות בסביון מפוארות וילות המאכלסים
 בערבי־נוסטלגיה שירי״מולדת השרים דומות,
 ושהפטריוטיזם הבארבקיו, למדורת מסביב
מהם. נוטף היהודי

 בראש השבוע עינב הופיע למישפט, עומד בעודו
 עיסקת־ לבצע כדי בכפר-ערבי, חמושה כנופיה

 מוטל היה הפעולה, בגמר נוספת. אופיינית קרקעות
הארץ. על מת 60 בן ערבי

' אזדי נגעל. אדמה של שעל עוד ר : ב ₪ א

 שהתוחשה הדראמה ן8 נוחו מעגר־אבנים
באש נתחו גואלי־האדמה באשו במקום,

 אחיו ברמאללה. ומתגורר קרקעות
 של ממונה כמוכתאר כיום משמש
 מהשילטון קיבל המינוי את הכפר.

בגדה. הישראלי
הרשומים דונם, 10 עצמו לג׳מאל

 האדמות לירושלים. קרוב ושיהיה חיים
במהירות. נמכרו
 כשהחברה נעשו האלה הפעולות כל

 בטאבו האדמות את עדיין רשמה לא
שילמו הקונים אלפי כלומר. שמה. על

הקרקע על בעלות במיסמך מחזיק ההרוג של בנו
החשיכה רדת אחרי רק ההלוויה

 כשמכר אדמות־המריבה. בתוך שמו על
 כך דונם, 6000 מכר לעינב, אדמתו את

נ המכירה עוביידה. תושבי מספרים
.1977ב־ עשתה
ה ממשלת־ישראל אישרה 1981 ב־
 האדמות על יהודית התנחלות קמת

חב הקמת גרר הממשלה אישור האלה.
האופ בחלק שעסקה גימבו, בשם רה

 ר־ בשם יהודי ישוב הקמת של רטיבי
משמו רכשה החברה אותה מת־קידרון.

הי הקמת לשם דונם 1500 עינב אל
שוב.
 החלקות את החברה מכרה 1982ב־

 שבמקום הבטחה תוך ישראלים, לאלפי
איכות־ תהיה שבו יהודי, ישוב יקום

 לא עליהן שהבעלות אדמות תמורת
 ברורה. היום) לא שלב(וגם באותו היתה
ש אדמות מכרה החברה מיקרה, ובכל

 צורה, בשום שמה על רשומות היו לא
אותן. למכור יפוי־כוח לה היה ושלא

 מודעה ^
סודית

 הכבו־ בשטחים קרקעות כירת *ץ
ם שי קבו נוהלים לפי מתבצעת ^/

פעו כמה לבצע הקרקע מוכר על עים.
המכי את לבצע יכול שהוא לפני לות
 הקרקע על הבעלות את ולהעביר רה,

הטאבו. בסיפרי
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