
מילחמת־האח־חים מתחושת חסו־האוניס צה״ל חשת תחת
והאתרים הדוחים את רודפים הפלאנגות אנשי נאשו ־ הלבנונית

 11 בשעה שעבר, השלישי יום ף*
 רדיו הפלאנגות, רדיו הודיע בלילה, ■

הות צה״ל של סיור בי החופשית, לבנון
 ליד לכן, קודם קלה שעה ממארב, קף

 זז, ידיעה על־פי עליי. הדרוזית העיירה
חיילים. שני נפצעו
התק את כלל הזכיר לא ישראל קול

נמ חצות של החדשות במהדורת רית.
למח רק בביירות. שורר שקט כי סר,
 הודיע בבוקר, 7ב־ הרביעי, ביום רת,

 הדרך בעיקול המארב, על דובר־צה״ל
 עאריה. המארונית והשכונה עליי בין

האי צה״ל. חיילי שישה נפצעו בתקיפה
ה בשל הוא הישראלית בהודעה חור

הנפגעים. למישפחות להודיע צורך
 הרביעי, ביום לפני־הצהריים, בשעות

ל בעניין. לעסוק הפלנגות רדיו המשיך
 ישראליים מסוקים בלילה תקפו דבריו,

׳חו אחרי מירדף במהלך עליי, בסביבות
הסיור. את שתקפה ליה

ה חסרת־שחר. גוזמה זו היתד, הפעם
 באותו עליי מעל שחג היחידי מסוק

אנ פצועים. שפינה המסוק היה הלילה,
התקרית אחרי מייד נעלמו המארב שי

 במשך לבנון בממשלות שר־ההגנה שהיה
שנה. 30

 מסורתיות בתלבושות דרוזים עשרות
 לשטוח כדי האורחים, בחדר התקבצו

המת הנוצרים, נגד טענותיהם את לפניו
 מנהיגי מהקשישים, רבים להם. נכלים
 סבורים שבהרי־השוף, בכפרים העדה
 כדי בנשק, הצעירים את לצייד שיש

הפלאנגות. חיילי מפני דהתגונן
במח המשותק ישיש ארסלאן, מג׳יד

 בדיבור, ומתקשה השמאלית גופו צית
 ׳ניגשת לפעם מפעם בכורסתו. יושב
 סיגריה לפיו מגישה פרטית, אחות אליו

אותה. ומציתה
 הנוכחים. את להרגיע מנסה ארסלאן

 הפלאג־ אנשי כי מאמין הוא אין לא,
מק ״אלה לדרוזים. להתנכל מנסים גות
נשמ שאינם אנשים של בודדים, רים
אומר. הוא ג׳מייל,״ לבשיר עים

בזהי להתנהג חייב הקשיש האמיר
הנ האחרונות בשנים לוליין. של רות

ירי מישפחה בשוף הדרוזים את היגה
 אלה ג׳נבלאט. בני של מישפחתם בה,

׳השמאל- קואליציית של בראשה עמדו

 של פניו על נרגשים. גברים שני חדר
 גדול כחול פנס סימני־יחבלה, מהם אחד

 חולצתו, את מסיר השני עינו. את מעטר
 תת־ ושטפי־דם חבורות גבו על ומגלה
 איסמא־ ריאד השניים, חמורים. עוריים

 עלי מוהיב ובן־דודו, אל־קונטאר עיל
 עתה זד. כי לאמיר, סיפרו אל־קונטאר,

הפלאנגות. משבי שוחררו
בבי הופיעו סיפרו, כך יומיים, לפני

 באנשי מלווים במדי־צה״ל, חיילים תם
 הם אם אותם חקרו החיילים הפלאנגו׳ת.

 הם החקירה בתום פלסטינים. מסתירים
או שלקחו הפלאנגות, אנשי לידי ׳נמסרו

בכוח. משם תם
ה סיפרו גופם, על החבלות סימני
 ה־ מידי מכות של תוצאה הם שניים,

 על בוערות סיגריות כיבוי פלאנגיסטים,
 מכבל העשוי מאולתר, שוט ומכות גופם

חשמלי.
 שוב בחדר הנוכחים בקרב הרוחות

מי להקים דרישתם על חזרו הם סערו.
 המבוגרים 30כ־ חמושה. דרוזית ליציה

 על שישבו — מסורתי בלבוש רובם —
וב החדר, קירות ליד שהוצבו כיסאות

נק שלתוכה הבעיה, מורכבות מלוא את
 לדרוך כמו ״זה בלבנון. ישראל לעה

בשי מיזרחן כך על אמר דבק,״ בתוך
 להרים בקושי מצליח ״אתה פעיל, רות
יותר.״ חזק נדבקת השניה ואז אחת, רגל

פיעין
חשבונות

 י הסיור על ירה כאמת י
 יהיה ניתן לא היורים, ייתפסו לא אם •■י

 להעלות ניתן אך לעולם. זאת לדעת
לגו נוחה מהן אחת, כל השערות, שלוש

הלבנוני: בקשר אחר רם
עליי. אנשי דרוזים •

ה היא זו השערה הפלאנגות לאנשי
השמאל המיליציות חיילי ביותר. נוחה

 עסקנים אומרים כך ג׳ונבלאט, של יות
 הסתירו אלא נשקם, פרקו לא נוצרים,

 במטהו אומרים בכלל, בבתיהם. אותו
 בוודאי הדרוזים בביירות, ג׳מייל של

פלסטי ללוחמים בבתיהם מחסה נותנים
 ישראל רק אם — הזדמנות זו נים.

 מיל- חשבון את עימם לפרוע — תרשה
חמת־האזרחים.

 הירי זו: בהשערה התומכת העובדה
 הדגיש לכן דרוזי. ליישוב קרוב בוצע
 התקרית, על בדיווחיו הפלאנג׳ות, רדיו

עליי. העיירה שם את
אש״ף. לוחמי •
 לשלטונות ביותר הנוחה השערה זו

 אולי, ניתן, בעזרתה בביירות. צה״ל
 הדרוזים בין המתיחות את זמנית לשכך

 לישראל הימין. של המיליציות ואנ״שי
 יהיו בלבנון היחידים שאוייביה נוח גם

הפלסטינים.
העיתונ־ מביאים זו, השערה לחיזוק

הדרו העדה זקני שואליםערינו? יגן ,מי
מנהיגם, אל שהגיעו זית,

שמתנכלים הפלאנגות, חיילי על הזועמים ארסלאן, מג׳יד האמיר

הצר הכיבוש נגד נלחם 1943ב־ ותיק. לוחם הוא האמיר להם.
 יחסים על שומר הוא היום במלכייה. בקרב השתתף ו947ב־ פתי,

מאופקת. אווירה על לשמור ומנסה צה״ל שילטונות עם קורקטיים

 על עוצר שהטיל וצד,״ל, החשיכה, לתוך
עיקבזתיהם. את גילה לא הסביבה,

 רדיו שהודעות הראשונה הפעם זו אין
מהי אינפורמציה בין נעות הפלאנגות

 ישל הרדיו גחמות. ובין ומהירה מנה
 אל־אמל, עיתונו, גם כמו ג׳מייל, בשיר

 ביירות הפגזת על ידיעות לנפח נוהגים
 סמוכות, פלסטינים שכונות או המערבית

 הישראלי המצור תחת החיים קשיי על
 העלאת מלבד הפלסטינים. אביךות ועל

 דיס־אינפור־ תורמת בשורותיהם, המוראל
 למילח־ תרומתה את בוודאי, זו, מציה

בביירות. המתנהלת מת־ה־עצבים
 למחרת הפלאנגות, הודיעו כאשר אך

 פעלו הם בעליי, קרבות על התקרית,
 בין שהובלע הרמז אחר. אינטרס בשם

תוש הדרוזים על לסמוך אין השורות:
 נגד הנשק בכוח פועלים הם כי עליי, בי

הישראלי. הצבא

שוט

 כל זוהו וכך בלבנון, מוסלמים־פלסטינים
הכי עם זו. מקואליציה כחלק הדרוזים

 כי ג׳נבלאט ואליד הודיע הישראלי, בוש
 החלל את המדיניים. מהחיים פורש הוא

ארסלאן. מישפחת למלא נקראה בעדה
למנהי במהירות הפכו אכן הארסלנים

כל פשוטה: היא השיטה הדרוזים. גי

אח מ

ה ל ין1ר גי

מאולתר
ב לעליי. הגעתי הרביעי ידם ף
 חורשת- מוקף מפואר, לבית כניסה ■

 מפוארות. מכוניות עשרות חנו ארזים,
מי ארסלאן, מג׳יד האמיר של ביתו זהו

נש השלטונות, עם עניין לו שיש דרוזי
 יעזרו אולי, ״ישם, ארסלאן. לבית לח

לו. אומרים לך,״
עליו עדתו, לבני חדש־ישן כמנהיג

 כך לשם הדרוזים. על כל קודם להגן
השל עם טובים יחסים על לשמור עליו

 גם לשכוח לו אסור הישראליים. טונות
ברי בעל הוא ג׳מייל, בשייר שיריבו,

הישראלים. של העיקרי תם
גבר פייסל, האמיר, של בכורו בנו

 שפמו אירופי, בסגנון הלבוש 40 כבן
מספר בשערותיו, מבריק ושמן מטופח

ש לצה״ל, הבטיח ג׳מייל כי לנאספים,
הדרוזים. עם חשבונות לגמור לא

ל־ לפתע ׳נכנסו המתוח הדיון באמצע

במר שעמדו יותר, הצעירים הגברים 20
 הוא לישיש. מבטם את כולם הפנו כז,

 להשמיע המשיך בכבדות, ידו את הניף
דברי־הרגעה.

 צעיר לחדר נכנס מדבר, הוא בעוד
 כי סיפר, אסכאר נאצר נוסף. מתלונן

.חיי על־ידי נעצר לכן קודם שעתיים
 בידו ואנישי־הפלאנגות. ישראלים לים

קש שבה רצועת־הבד, את עדיין החזיק
 בלתי במקום ׳נחקר הוא עיניו. את רו

 נגד במארב חלקו־כביכול על לו, ידוע
 שוחרר הוא בלילה. שאירע צה״ל, סיור
נאמ מכות שספג לפני לא אך מהר,

סיפר. כך הפלאנגיסטים, מידי נות
 הוא לי, הסבירו כך אסכאר, נאצר

 לו אין עליי, תושב בהיותו אך בדווי.
 הגנה, ובבקשת בתלונה לפנות מי אל

המקומית. הקהילה למנהיג אלא
ה באותה ישבו לדיוואן סמוך בחדר

הצעי ילדיהן עם המישפחה נישות שעה
 אותותיו. את המתח נתן כאן גם רים.

מנ חאוו׳לה, האמיר, ־של הצעירה אשתו
 12 כבר בידה נעדרים. של רשימה הלת

 לאור- מי שנלקחו, גברים, של שמות
 מדים לובשי על־ידי באישון־לילה, ומי היום

בגורלם. עלה מה יודע איש ואין שונים,
ב החיילים, ששת של פציעתם

ה ביום צה״ל לסיור שהוצב מארב
השטח פני על העלתה שעבר, שלישי
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ב ארסלאן. חאוולת האמיר, של אשתו
 לנציגי להעביר מתכוונת שהיא רשימה

שמות. 12מ־ יותר נאספו במקום, צה״ל

 כי העובדה, את בביירות הישראלים אים
 מח־ נפתחו הצהריים אחרי שלישי ביום

 לתנועה העיר חלקי שני בין סומי־הגבול
הוח למחרת רק פיקוח. בלי דו־סיטרית,

 ביירות, ממערב היוצאים על הפיקוח זר
הנצור. לאיזור הכניסה שוב ונאסרה


