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 מעגלי־ את השלימה האחרונה ההפיכה
 שאחד זו, מפלגה אל־בעת. של התנודות
ההת רדתה שנים במשך היסודיים ממניעיה

 השבוע הקימה הקומוניסטים, עם חרות
 בתולדות לראשונה מכהנים, בה ממשלה,

קומוניסטים, שני סוריה,
 יוסף ד״ר של בראשותו החדשה, הממשלה

 אמין על־ידי לכן קודם שסולק — זועיין
 כאילו פנים, להעמיד נועדה — אל־חאפז
 20 מתוך שכן, האזרחים. שולסים בסוריה
 אולם אנשי־צבא. הם בלבד ארבעה שרים,

מש עמדות־המפתח: את תופסים הקצינים
והבטחון. הסעד החקלאות, העבודה, רדי

הר על שמסר החדשה, הממשלה דובר
קומוניס שני לצירוף ביחס ונשאל כבה
 קומוניסטים אין ״קומוניסטים? השיב: טים,

מ פורקה הקומוניסטית המפלגה בסוריה.
 אלמנטים בעלת היא החדשה הממשלה זמן!

 (אזרחיים) שרים שישה חזקים. מתקדמים
 אל־בעוז. של השמאלי האגף על נימנים
 מבטיח זה מארכסיסטים. הם שרים ארבעה

ש המסלול מן תסטה לא שלנו שהמהפכה
אל־בעוז.״ מייסדי על־ידי לה נקבע

רי חו א ד. מ רו פ  עצמם מיוסדים אותם ה
ה ובהודעות ובסטייה, בבגידה הואשמו

 אך לדין. בקרוב שיועמדו נמסר ראשונות
 מהם חלק ואשר בדמשק, שהופצו כרוזים

 המנהיגים שלושת כי בישרו לביירות, הגיע
 עפלאק, מישל — אל־בעת של העיקריים

 — רזאז ועבד־אל־רחים אל־ביטאר סלאח
 הם נאמר, להיפך, בליל־ההפיכה. נלכדו לא

החדש. למישטר ההתנגדות את מרכזים
בהסג החדש המישטר את האשימו הם

 ראשי והלא הקומוניסטים. לידי המדינה רת
 ל־ 1957ב־ שפנו הראשונים היו אל־בעת

 סוריה, עם לאיחוד שיסכים עבד־אל־נאצר,
 שהקומוניסטים להם היה נראה אז כי

השלטון. את ולתפוס הפיכה לחולל עומדים
 הרווחת: הדעה היתד, הסמוכה בביירות

 מנהיגים אותם היו זאת, לעשות יכלו אילו
 לעבד־אל־ הפנייה על חוזרים אל־בעת של

 סורית את שיציל לפניו ומתחננים נאצר,
הקומוניסטים. מידי שנית

 שבועיים אשר — לקאהיר שהדרך אלא
 ליחסי־ לפחות פתוחה שוב נראתה כן לפני

 — יותר הדוקה להתקרבות לא אם ידידות
 המשיכו המצריים השידורים נחסמה. שוב

ולפר בדמשק, החדש המישטר את לתקוף
מח אופוזיציה התלכדות על הודעות סם

 אל־ של המודחת ההנהגה סביב תרתית
 יאומ־ כאילו נשמעו, הדברים אולם בעת.
באמיתותם. משוכנעים אינם עצמם ריהס

 מפני זה היה לא זמן. שד עניין רק
 כבעל עצמו את הוכיח החדש שהמישטר

 ברור נעשה יום מדי להיפך: סיכויי־היתמדה.
 להיות עלולה אל־זועיין ממשלת כי יותר,
השא סוריה. בתולדות הפחות־יציבות אחת

הבאה? ההפיכה את יבצע מי היתה: לה
 אחד אגף יתקומם שוב כי היו׳ הסיכויים

 תוך מתחרה, אגף על הבעתיים הקצינים של
 פחות: לא סביר סיכוי בכוח. יותר רב שימוש

 אגף על־ידי תבוצע לא הבאה ההפיכה כי
תבו אלא — מישנהו נגד אל־בעת של אחד
בכללותה. זו למפלגה המתנגדים על־ידי צע

יק — הבאה בהפיכה הדבר יקרה לא ואם
זמן. של עניין רק זה שלאחריה. בזו רה

איראן
ת בו ק ע ה? כ רכי תו

 לארצות־הברית? לעד משועבדת איראן האם
 ניתנה זו לשאלה ביותר המפתיעה התשובה

 בנאום הפרסי. השאה מפי דווקא השבוע
לעצ חותרת איראן הצהיר: הנונ׳ליס בפני

באמריקאים. התלות מן מאות
 עם מסחריים הסכמים נחתמו שכבר מכיוזן

הבי אף שהסובייטים ומכיוזן המזרחי, הגוש
 היה לאיראן, נשק לספק נכונותם את עו

אמיתות. של צליל זו להצהרה
הב עצמו השאה להתקררות? הביא מה

 בעלות המערביות, הנפט חברות זאת: היר
הג לא האיראני, הנפט שיווק על המונופול

 התמלוגים את ועימר, — התפוקה את דילו
 לא ״אם שנים. עשר מזה 90ב־,־/ אלא —

 בעצמנו ״נחפש השאה, הבטיח הגדלה,״ תחול
 מאיתנו, זאת ימנע לא איש חדשים. שוזקים

לאיש.״ משועבדים איננו כי
מע להיות יכולה כזאת תפנית כמה עד
 שנה לפני עד תורכיה. להעיד עשויה שית,

 נוטה היא כיום — מערבי למיבצר נחשבה
לנייטראליות.
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