
 בלבנון שבאיזוו־הניבוש בעוד
 הדוחים, מט■ הנוצרם בווחים
בגליל הנוצרים התושבים מזדהים

ג׳ונבלט וליד של כוחותיו עם דווקא
 לבני קינאה כל חש אינו כנוצרי הוא

 בצה״ל. המשרתים הדרוזים כפרו
 לא שהם בארץ הדרוזים את ״מחנכים

 הם וכן נפרד, לאום שהם ערבים,
ם כי ל הו בצבא.״ לשרת ל
 דרוזים, וחיילים קצינים גם

להזדהות, בלי אמרו, בצה״ל, המשרתים
 עם להילחם ללכת מעדיפים היו כי

השוף. בהרי אחיהם
 גם הדרוזים, גם — בגליל כולם

 כועסים — המוסלמים וגם הנוצרים,
 המציאות את מעוות בארץ שמישהו

 השונות. העדות בין לסכסר ומנסה
 טוענת, במע׳ר עקשנית שמועה

 לפני רימון נזרק שבו האירוע שאפילו
התרחש עוספיה, המעורב בכפר שבוע,

 רקע על ולא פלילי, רקע על בעצם
 בכלי־ זאת להציג שניסו כפי עדתי

 שנעצר מי כי שם, אומרים התיקשורת.
 היה הרימון, בזריקת כחשוד בעצם
 והתנקם המצב את שניצל נוצרי

 רקע שום היה לא וכי הנוצרי, בבן־דודו
זה. לסיכסוך עדתי

 השוף בהרי המילחמה מיקרה, בכל
 בכפרי ביותר ומדובר מעניין נושא היא

 אלה ודרוזים, נוצרים — כולם הגליל.
 שאין ואלה בשוף, מישפחות להם שיש
 שונות בספקולציות עסוקים — להם
 וכל לקרות, שעתיד מה ועל המצב על
 לטובת הם בקרב שהניצחונות זמן

 אנחות־רווחה נשמעות השמאל, כוחות
 בבתים וגם הכנסיה שליד בבתים גם

הדרוזיים. בתי־התפילה שליד
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נאלצו הם לילה. כאישון מכפרו יצאו המישפחות

 למקום שהגיעו עד בחושן, ברגל, הדרך כל ללכת
 טובחים הטורים כיצד ראתה כי טענה היא מיבטחים.

שייגמרו. עד הכפר מן לברוח החליטה וכך בשכניה,
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המגזר. של החדרים בין והשתכנו רבים חפצים עם אישה משמאל: טרייה. פיתה בהנאה לועט ממזר,
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