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 מסביב. הגגות על שהוצבו ובחייליו חדאד.
 ״יש באומרו: דבריו את סיים המושל
שכן ,טוב :מכם שלמדנו חכם סיתגם
 את שתזכרו כדאי קרוב׳. מאח רחוק

 החופשית!״ לבנון תחי הזה. הפיתגם
 להאיר העת כל הקפידו במקום אנשים

 אולם הצבא. בשבח ולספר לחיילים פנים
גם היא שימחתם כי מסתבר מדבריהם

 באל־נבטיה למסלולם. חוזרים שם חר
המו ישראליים פירות לראות כבר ניתן

 סדי אולם בשקלים. גם למכירה, צעים
 פלסטינים אחרי סריקות כשנערכות פעם,
 לסגור הצבא מצווה מיצבורי־נשק, ואחר

לבתים. ולהיכנס החנויות את
הדרו העיירה תושבי זכו מיוחד ביחס

אה את לרכוש כוונה מתוך חאצביה, זית
במקום. העיקשת ההתנגדות למרות דתם.

 קירשנבויס. מרדכי של מסירטו לקוחה זו תמונה גספלסם־נ■ שנוי
הארץ, על מוטל — מרבים אחד — פלסטיני שבוי

כבול. כשהוא

 ולאו בחיים, שנשארו העובדה עצם על
 כוחות בידי שנכבשו מפני רק דווקא
ש חדאד, של לשילטונו והועברו אחרים

בו. בחר לא איש
 את ישחטו שהיהודים מאוד ״פחדנו

 שהיה ,22ה־ בן קאנצור אסד סיפר כולנו,״
ש מה ״זה צידון, באוניברסיטת סטודנט
כשה אבל הישראלי. הצבא על חשבנו
 הם בסדר. היו שהם ראינו באו, חיילים

טוב.״ זה פלסטינים. רק מחפשים
 המזרחית לבנון של זה באיזור התושבים

 יבולים הקרבות, בעת שסבלו והמרכזית
חיי־המ־ס־ יחסי. משקט שוב ליהנות עתה

מלפ לחלוטין כמעט צה״ל כוחות נמנעו
 מנסה הצבא במיבנים. זה במקום גוע

 החיים את שאפשר כמה עד שם להחזיר
 הרבות הכתובות אולם שיגרה. של למצב

 מתוכן עצמן. בעד מדברות הקיר על
 המאוחדת השמאל חזית של סימלה בולם

 המונהגת המנוח, נ׳ונבלאט כמאל של
 הנמצא ג׳ונבלאט, ואליד בנו, על־ידי כיום

צה״ל. כוחות בידי במעצר־בית
הדרו 8000מ־ גדול שחלק סוד זה אין

 זה, לאירגון משתייכים בחאצביה זים
 הקומוניסטים, עם בשיתוף־פעולה הפועל

האירגון מגמות ואש״ף. אירגוני־השמאל
חדאד, סאעד סרן הרב־ את שאיבטח הכוח מןחדאד של חייל

השיל־ את שס לקבל כדי לאל־נבטיה, שבא בעת
הפרוע. המערב של אווירה סביבם משרים זה איש של חייליו צה״ל. מידי האזור על טון
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 ולברכות־ לחיוכים גמור בניגוד עומדות
 תחת כעת הנמצאים התושבים, של השלום
 היחסים את להבליט מנסה צה״ל כיבוש.
התעל תוך התושבים. עם שיצר הטובים

הפוליטית. המציאות מן מות
 משתפי־ אינם תאצביה תושבי אולם
 מצ־ מעידים להיאבק נכונותם על פעולה.

הת הם מקום. בכל שנמצאו בורי־הנשק
גו׳נבלאט. של אירגונו מיסהדות בתוד גלו

—״:״״,״ גיונבלאט מיפקדת
ג׳ונבלאט ואליד בנו, על־ידי כיוס המונהגת ג׳ונבלאט, כמאל של
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 בעיירה השוכנת במיפקדה, צה״ל. כוחות בידי במעצר־בית הנמצא
 מתגוללים מקום בכל ומהפיכה. הרם שוררים חאצביה, הדרוזית

ג׳ונבלאט. כמאל של תמונתו ניצבת משמאל וכרזות. מיסמכים,


