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ראשידייה, הפליטים במחנה הרוס בית רקע על ובתה אסאיננו אבא
 בידי נעצרו במחנה הגברים מן רבים לצור. מדרום השוכן

כמעט נהרס המחנה לבדם. נשארו והילדים הנשים למחנה־השבויים. ונשלחו הצבא

 מיס ואין חשמל, אין במחנה אבנים. וערימות חורבות רק נראים עבר בכל לחלוטין,
 חשופים עצמם את ימצאו והפליטים בלבנון החורף יתחיל' קצרה תקופה בעוד זורמים.

מכך. מודאגים צה״ל שילטונות כי נראה לא מתאים. וביגוד קורת־גג ללא ולקור, לגשם
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לעזור.
 את מאיתנו לקחתם הישראלים, ,.אתם. ן,

 עד אותנו רודפים אתם ועכשיו אדמתנו,
 תתנקם שעוד גדולה, טעות זאת לכאן.

!בכם
הבעיה. את תפתרו לא אתם ״במילחמה

 ,ד,ש־ את וירחיק השינאה את יגביר רק זה <-
 הזאת בדרך להצליח כדי יותר. עוד לום

התינוק מן כולנו. את להרוג תצטרכו
ישאר עוד שכל מפני לזקן, עד הקטן

■ שיקבל ישקנט״עד לא מישהג.פאית;ו,.הגא__
זכויותיו. את

אש״ף. לה שקוראים מנהיגות לנו ״יש
 לוחמי־חופש. אלא טרוריסטים, לא הם

 רוצים אנחנו איתסי תדברו שלא מדוע
 שהפיתרון חושב, אני בשלום. איתכם לחיות

במדינה כולנו שנחיה הוא ביותר

ק־־ מאח ------
הימן יוסי

---------- צילם -------
ר ציון רי פ צ

 מדינות.• בשתי לחיות.גם אפשר אבל אחת, ן•;
. |  בגדה־המער- מקום מספיק שיש מקווה אני; |

 לעבור מוכנים אנחנו הפליטים. לכל בית ■י
לנו. יאפשרו אם היום, כבר 'לשם

ש הישראלי הקצין על ברדיו ״שמעתי
 לו נתן לא שמצפונו מפני מהצבא, התפטר

 אותי מעודד זה הזאת. במילחמה להמשיך -
 ישראלים הרבה שיש מאמין אני מאוד. ן

 שאנחנו כפי בדיוק במילחמה. רוצים שאינם .*-■
 את מעריך מאוד גם אני בה• רוצים :■;לא ן

 שהחופש חושב אני בישראל. ין'•!הדמוקרטיה
 של הכוח והוא ביותר. החזק הכוח 'היא \
 רוצים אנחנו גם אבל הישראלי. הצבא ׳1
 מגיע שזה כפי בדיוק לנו מגיע זה יחופש. 1

'לכם.״
 הוא 60ה* בן אל־חמוד עבד ח׳אלד

 שאינו בגליל כפר אל־קאסי, מדיר פליט
 ׳,48ב־ שלי מהכפר ״ברחתי עוד• קיים

התו וכל. שלי המישפחה עם ביחד.
)50 .בעמוד ..(המשך .

□ □ 1 ל 1  עומדת כשבתה חיטה, גדעיני ממיינת אס ך 0
י 1111 # ״ ! ה את מקבלים ■ראשידייה תושבי לצידה. י י

ביתרנוטיםמזון. להם המספקת אונר״א, האדם, של הסעד חיטה.מסוכנות
הבית בנתח

לגלותהילדים

 בית בפתח יושב פלסטיני ילד
 כמבוגרים, שלא בראשידייה. הדוס
הישראלים. לכובשים אינה קלות
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