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הלבנון

ף ל העוצר. ע□ ח
ה ברחובות סיירו חמושים משמרות

 ולא בחלונותיהם עמדו אזרחים עזובים.
ני בסימטה ושם, פה לרחוב. לרדת העזו
 מכולת, חנות של תריס־הברזל הורם דחת,
 ביום ביירות, לקונה. בחפזון משהו לספק

 עוצר מתה. כעיר היתד, החדש, הנשיא בחירת
 חסר־ אך מתוח חלל־ריק יצר שעות 24 של

 של סדירה העברה לאפשר כדי תקריות,
 מפקד ליורשו, שמעון מכמיל השלטון רסן

שיהאב. פואד הגנרל הלבנוני הצבא
המוז הספיקו אך העוצר. עם חלף השקט

 ומרחץ־ — לבתיהם לחזור המעטים מנים
 כמוה ידעו שלא בפראות התחדש הדמים

 היו הפעם מלחמת־האזרחים. חודשי ארבעת
בהת שפתחו אוהדי־הממשלה־לשעבר אלה
האופוזיציה־לשעבר. מרכזי על קפה

ה הפלאנגה, מנהיג ג׳מאייל, פייר הכריז
 הממשלה ״הקמת הקיצוני: המארוני ארגון

 לאופוזיציה. בלתי־מוצדק נצחון הוא החדשה
 אנו המצב. את במאומה שינתה לא גם היא

הסוף.״ עד בה נילחם כי מכריזים
היוצ התהפכו פמחי-יד אללה. רחמי

 עוד — הפך הנשיא השסועה. בארץ רות
 ראש — כהונתו את רשמית סיים בטרם

 רשיד חלב מורדי מפקד החדשה; האופוזיציה
ה לצהלתם הממשלה, ראש התמנה כראמה
 והשתקן המהסס האיש המורדים; של גלויה

 סוף־סוף ניגש שיהאב, פואד הלבנון, של
נמרצת. לפעולה

 את שיהאב דחה המרד חודשי כל במשך
 את למערכה להטיל שמעון* הנשיא דרישת

 המרד. לחיסול הצבא, של משקלו כובד כל
 בסכנה שיהאב הנשיא משהבחין עתה, אך

 התנופה מפני כולה ולארץ למשטרו הנשקפת
העל המפקד נקט האחים, למלחמת החדשה

והמש הצבא תקיפה. בפעולה שיהאב יון
הת ללא באש, לפתוח הוראה קיבלו טרה
 נשק נושא ייראה אשר אזרח כל על ראה,

 ה־ של מרחץ־הדמים למחרת עוד ברחוב.
 כבש איש, 60מ־ למעלה נהרגו בו פלאנגה,

 פירק הנוצריות, הפלוגות מטה את הצבא
שלהן. השידור תחנת את

את לדרוש כוונתו על הודיע גם •שיהאב

 ברית־ בברכות מלווה — שרע״מ בעת ארצו
דע לא אך העולם. לאור באה — המועצות

עי היתד, הדמוקראטיה על בכדאש של תו
 היה יותר הרבה חשוב מפראג. הידיעה קר

 גילה זה בחלק נאומו. של השני החלק
 בסוריה הקומוניסטית המפלגה כי בכדאש
 המפרק הצוו פירסום בעת להתחסל, סירבה

מס בסוריה. הפוליטיות המפלגות כל את
 מקלט אל עף שראשה אחרי גם כי תבר

ה המשיכה העממיות, בדמוקראטיות בטוח
ב להתקיים בסוריה הקומוניסטית מפלגה

מחתרת.
אח יום שהגיעה מפראג, השניה הידיעה

 עבד לגמאל נגעה הראשונה, הידיעה רי
 כי ממשלתית, הודעה זו היתד, אל־נאצר.

ברפוב רשמי לביקור הוזמן רע״ם נשיא
 לו להוכיח כדי רק הצ׳כוסלובאקית. ליקה

 גבוהה ומדיניות לחוד, מחתרתיות שמפלגות
לחוד.
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ן... שמאל, ימין, ״שמאל, מי  פאוזיה, י
 הכתף את הורידי נעימה, החזה! את ישרי

״שמאל השמאלית! . . .
 של לפקודותיו בסך, עברה הצעירות כיתת

 צפאר. מרהום מוחמד העיראקי הצבא סרן
המש לחיל הראשונות המתנדבות אלה היו
 אחדים, שבועות לפני שהוקם הלאומי, מר

 המושל של בצו ההפיכה. ממשלת בפקודת
ש האזרחים כל נתבקשו העיראקי הצבאי

״ל הלאומי למשמר להתנדב 15 לגיל מעל
 שחיילינו במקרה בעורף, המולדת על הגן

לחזית.״ ייקראו
 רבה. לפרסומת זכו הראשונים המתנדבים

 הפיתוח שר אל־רכבי, פואד נמנה ביניהם
 כשר בו מתגאים העיראקים אשר ,28ה־ בן

 בניין מהנדס אל־רכבי, בעולם. ביותר הצעיר
פע ארבע נאסר בגדאד, אוניברסיטת בוגר
 בפעם אל-סעיד. נורי משטרת על־ידי מים

ש לאחר המעצר ממחנה שוחרר האחרונה
ההפיכה. בממשלת חבר מונה כבר

 זכו הדברים, מטבע ידי." ״כמו
 פרסום. של יותר גדולה למנה הבחורות

בגדאד, במרכז הוקם שלהן האימונים מחנה

כפעולה העיראקי הלאומי המשמר מתנדכות
קזינזהו״ החזח ימין! ״שמאל

הנייט לקו ולשוב בהקדם, האמריקאים פינוי
 הכריז אצליח,״ ״אם הערבית. בזירה רלי

 אי־ אם ארצי. ״תחיה השבעתו, טכס אחרי
סיפר. לבנון,״ על ירחם אללה — כשל

 אללה לרחמי לבנון זקוקה הדיוק, למען
הכי. בלאו

רע״גז
ת ירידה ר ת ח מ ל

ה מפראג. השבוע הגיעו ידיעות שתי
 מנהיג בכדאש, בכאלד קשורה היתד. אחת

 אשר הסורית־לבנונית הקומוניסטית המפלגה
 איחוד לאחר מיד בחפזון, דמשק את עזב

 בנאום ).1065 הזח (העולם ומצרים סוריה
 של האחרונה הועידה בפני בכדאש שנשא

אמ הצ׳כוסלובאקית, הקומוניסטית המפלגה
 את הגולה הקומוניסט תקף הידיעה, רה

חו ״זוהי אל־נאצר. עבד גמאל של החוקה
 כורדי בכדאש, טען דמוקראטית,״ בלתי קה

 האנטי־ הרדיפה מדורי את שעבר עקשן
צעיר. סטודנט היותו מאז קומוניסטית

את עזב מדוע הסביר סיבה, מאותה

 הנשיא הלבנונית, החוקה שלפי למרות *
הרמטכ״ל. הוא

 עשרות המתנדבות במאמצי חזו יום ומדי
מבו לא מאמץ דרוש היה מיוחדים. אורחים

 אך הכבד. אנפילד לי ברובה להתאמן טל
תלונה. השמיעו לא המתנדבות

 פקד הגובה,״ סדר לפי בשורה, ״להסתדר
 כשכל ממושכת, ערבוביה השתררה המדריך.

 יותר גבוהה היא כי להוכיח מנסה בחורה
 בשורה. חברותיה לה שקבעו המקום מאשר
 בעצמו, אותן לסדר המדריך נאלץ לבסוף
 ואל שלכן, המקום ״זה בהן: גוער כשהוא

 פקודה!״ זאת אותו. להחליף תעזו
 סטודנטיות כולן הבחורות, התנדבו מדוע

 תיכון? בית־ספר תלמידות או באוניברסיטה
 בקו — הגבר לצד האישה של מקומה ״כי

 ״אני אל־פארס, גני השיבה הראשון,״ ההגנה
 ביום בידי זה רובה היה שלא מצטערת

 נורי־ את בו הורגת הייתי ההפיכה. פרוץ
 ידי!״ במו אל־סעיד

ה על השתטחו בסך, תימרנו הבחורות
 נראו הן למטרה. רוביהן את ביתנו אדמה,

 האפורים החלוקים מלבד — כחיילות בכל
 לא ״מדוע השמלות. צבעוניות את שכיסו

 העתונאים. אחד שאל חאקי?״ מכנסי קיבלתן
ב ״גם עצמו: המדריך השיב זו שאלה על

 הנערה חייבת ההתנדבות להט
הצניעות.״ כללי על לשמור

־1096 הזה העולם


