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בסורי שהמישטר יודעים, כבר ולס ך*
 ובלתי־ מפוצלת שהממשלה מגובש. אינו ה

ש זאת, לעומת מניחים, כולם אבל יציבה.
 סוריה על חושבים הם מגזבש. הסורי העם
הנורמליות. המדינות כל על כמו

 סוריה שכן לחלוטין. מוטעית הנחה זוהי
 המפות. גבי על רק אחת כיחידה קיימת

 עשרות גבולותיה בתוך מתרוצצים במציאות
הת ושבטים. מעמדות לאומים, דתות, כתות,

 התנגשויות, לידי לעתים המגיעה זו, רוצצות
 מן השונה למדינה סוריה את העושה היא

הנורמליות. המדינות
— ובישראל — בעולם מדברים כאשר

 מנתחים למשל, האחרון, נסיון־ההפיבה על
 חאטום ״סלים כמו: במונחים מניעיו את

 השמאלני המישטר את להפיל רצו ועמיתיו
והקומוניסטים.״ ג׳דיד פלאח של

 כמו בשווקים — עצמה סוריה בתוך אבל
במו השתמשו — ביותר הגבוהים בחוגים

 ״חאטום כמו: משהו לגמרי. אחרים נחים
 השלטון להם שנמאס החליטו שלו והדרוזים

 לכל ממנה שהוא והעלאווים ג׳דיד פלאח של
עמדות־המפתח.״

★ ★ ★ ז הסורי את מריץ מה
מתות, שתי הם וה?ןלאווים דרוזים

האיס של העיקרי הזרם מן שהתבדלו ! (
 מהוזת הכתות שתי הסונים. זרם הוא לאם,

ו המוסלמי העולם בתוך קטנים מיעוטים
 — חשובים מיעוטים הם בסוריה אבל הערבי.

מיעוטים. של מאוסף מורכבת שסוריה מפני
מיל לחמישה עתה מתקרבת אוכלוסייתה

מתחל יתרם סונים. הם 527־ מהם איש, יון
ישמע עלאווים, דרוזים, שיעים, בין קים

 כתות שלוש פרוטסטנטים, מארוניטים, אלים,
 של כתות ושש אורתודוכסים, נוצרים של

מי היו שפעם היהודים, קאתוליים. נוצרים
ונעלמו. כמעט כלשהו, עוט

 חלוקה קיימת חלוקה. של אחד סוג רק זה
 תורכים, ערבים, לאומי: מוצא לפי אחרת,

הדוב צ׳רקסים, ארמנים, אשורים, כורדים,
השונות. בלשונותיהם היום עד רים

מקום־המושב: לפי היא אחרת חלוקה
 נוודי האיכרים, כנגד הגדולות הערים בני

 חלוקות הערים וגם העירוניים. כנגד המדבר
שבצפון. חלב כנגד הדרומית, דמשק ביניהן:

 החלוקה קיימת האלה, החלוקות כל על
 שלטו 1958 עד לדוגמה: הפוליטית־מעמדית.

 אדמות של 457־ על הקרקעות מבעלי 2.50/0
השלחין. מאדמות 357ו־־ הבעל

 זה האלה, הניגודים כל מורכבים כאשר
 סורי דוחף מה לדעת קשה זה, גבי על

 איכר אם אחר. או זה צעד לעשות מסויים
 האם — בעל-אחוזד, הרג מלאטקיה מורד
 שמא או מעמדיים? ממניעים רק זאת עשה

מצא סוני, והעשיר עלאווי שהוא מפני גם
מפקד״ שולח ואם התורכים? העריצים צאי

ששו•□ שני
נסיון־הוזפיכה, כשלון לאחר בירדן, חאטום

 שקיימת השלטת לכת היה נידמה כאשר האחרון, נסיון־ההפיכה בעת
 ה־ מידי הנשק נלקח בלבד יומיים כעבור לשלטונה. ממשית סכנה

שמרות, ממנה. חלק או עצמה, הממשלה נגד יופנה כי חשש מתוך מי

ב מוקש להניח חולייה כורזים מול פלוגה
 רק זאת עושה הוא האם — ישראלי שטח
מ שמא או ? אנטי־ישראליים מניעים מתוך

 שהעלייה,־בדרגד, החושש קאתולי, שהוא פני
 מקווה שהוא מפני אולי או י בפניו חסומה

 המישסר את שתעצור גדולה, להסתבכות
ה להשפעת סוריה את ותחזיר השמאלני

 בבית־הספר ספג הוא תרבותו שאת מערב,
 ? הצרפתי המנדאט ימי של היסודי

* * +
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ש ד * מתת שבתוכן בעולם, מדינות עו
הצ אלה מדינות אבל מיעוטים. צצים 7

 ארוכה, יותר או פחות תקופה תוך ליחו,
 הקבוצות. בין היחסים את איכשהו להסדיר

 של כזו תקופה ניתנה לא שלסוריה אלא
 האלה הבעיות את ירשה היא וארגעה. גיבוש

 לא 1946 עד שכן מאד. קצר זמן לפני
 הצרפתים בה שלטו עצמאית. מדינה היתד,

 היה שלטונם בנוי היה שעליו והיסוד —
 בתוך המחלוקות את ולהרבות להעמיק
 ומשול הפרד שיטת את פיתחו הם סוריה.

עילאית. לאמנות
 ה־ מהאימפריה סוריה את ירשו כאשר

 הראשונה, העולם מלחמת אחרי עותמנית,
 זה שם שתחת הזכרון, טרי עדיין היה

 שהיום השטח מאד: נרחבים אזורים נכללו
 ארץ־ישראל לבנון, בתוספת סוריה, נקרא

ה החלק את ירשו הצרפתים ועבר־הירדן.
לחלקיקים. לחלקו ומיהרו — השטח של צפוני

 מיושבת הזאת שהארץ מכיוון טענתם:
 את להבטיח יש מיעוטים, מיני כל על־ידי

 הוקמו כך ומיעוט. מיעוט כל של זכויותיו
 ארבע עוד ולצידה לבנון, מדינת 1920ב־

 משלה: וגבולות ממשלה אחת שלכל מדינות,
 מדינת לאטקיה. שמרכזה ם, אווי על ה מדינת

 הדרוזים. שבהר סוויידה שמרכזה הדרוזים,
ת דמשק מדינת חלב. ומדינ

 דמשק מדינות אוחדו שנים חמש כעבור
 סוריה. מדינת שנקראה אחת, למדינה וחלב
נש העלאווים ומדינת הדרוזים מדינת אבל
ה ראשי הצליחו 1942ב־ רק עצמאיות. ארו

ה החלוקה לביטול להביא הלאומית תנועה
 אוחדו המלאכותיות המדינות ארבע אווילית.

עצמאית. נשארה לבנון טוריה. השם תחת
 לא הגיאוגרפי, האיחוד אחרי גם אולם

הכית ההבדלים מטיפות הצרפתים חדלו
 וכאשר הדרוזים, התקוממו כאשר תיים.

הצרפ גייסו דמשק, על השתלטו מורדים

 נרגעו כאשר בהם. ללחום הצ׳רקסים את תים
ליחי להתגייס הדרוזים את עודדו הרוחות,

 מיוחד, יחם דרוז לג׳בל העניקו הבטחון, דות
הדוקים. קשרי־תרבות קשירת תוך

המלחמה השפעת
 ניתנה העצמאית הסורית מדיגה 1■

מור על להתגבר מאד קצרה הזדמנות /
 להתגבש היה שיכול לפני זו. פלגנית שי׳

.1948 מלחמת פרצה מאחד, מרכזי שלטון
 מכל יותר סוריה את זיעזעה זו מלחמה

 מוטט הערבי ד,כשלון אחרת. שכנה מדינה
ב ששלט הפיאודלי המישטר את לגמרי
 את תפסו החזית מן שחזרו הקצינים דמשק.

 אחידה, הסורית האומה היתר. אילו השלטון.
 יציב מישטר יוצרת זו הפיכה שהיתר, ייתכן

 המישטר שחוסל ברגע אבל במצרים. כמו
 סוריה, כל את לייצג שהתיימר הפרלמנטרי

 של קטנה קבוצה לשלטון עלתה ובמקומו
האחרות. הקבוצות בקרב מרוץ החל קצינים,

 — 1961 עד 1949מ־ הראשונות, ההפיכות
המעמ בני קצינים בידי כולן כמעט בוצעו

 ברובם, הינם, אלה מעמדות הבינוניים. דות
קצי של בהפיכה באה נקודת־המיפנה סונים.

 הפיכה זו היתד, .1963 במארס הבעת, ני
 הראשונים הצעדים ואחד מובהקת, מעמדית

 800 להדיח היה החרשים השליטים של
ב שהשתתפו הסורי, הצבא של קצינים

השונות. ״הימניות״ הפיכות
ה :שואלים מייד החלו שבסוריה אלא
 או בלבד? מעמדיים מטעמים הדחה אמנם
 שכן בסונים? בני־המיעוטים של נקמה שמא
 מדי־ סונים. כולם כמעט היו המודחים 800

עלאווים. דרוזים, נוצרים, חיהם:
 אפילו הקצין, של מוצאו חשוב כמה עד

כסוציאליס עצמו את להציג הרוצה במישטר
 הבא, הקטע מן לראות אפשר טהור, ,ט

 לעניינים מונד לה עורך השבוע שפירסם
בסוריה: סיור אחרי רולו, אריק מרחביים
 הגנראל הנוכחי, המישטר של החזק האיש

 לאט־ מאזור למשפחה בן חרא ג׳זיד, סלאח
מו בה העלאחים״ ״ארץ קיה,  הצרפתים הקי

ת. מדינה מי טונו ת או א פ ו מ א צ ו  אינו מ
ת את לתפוס יכול  לכן הפוליטית, הבמה חזי
 מאחורי ״הכוח של בתפקיד מסתתר הוא

 הרבים אמצעי־הזהירות למרות אן הכסא״.
 השלטון, בצללי להישאר כרי נקט בהם

ביו כמה יודעים רי ם מי ם הפוליטיי שבעי  המו
כוח־ את ג׳ריד, סלאח הגנראל של ביותר

הזה. עוזרת־הבית״ ״בן של הכשפים
 ל־ בן הוא ג׳דיד שהגנראל למרות וזאת

 כי יורע, אחד שכל אלא למשפחת־נכברים.
דו במשך העלאווים אזור היה עוניו, בגלל
 השחורים, והפועלים עוזרות־הבית מאגר רות

 את! השכנות והמדינות סוריה שאבו שממנו
שלהן. חוטבי־העצים

ת ת תמונו מו ת מסויי  בשל בזכרון, נחרתו
 נזכר שנה,״ עשרים לפני ״רק אכזריותן.

 ״לא הבעת, ממייסדי אחד גאנם, והיד מר
ת ילדות לראות בלתי־רגיל זה היה  תשע בנו

תיהן, מחיק נקרעות שפחו  כמו מוערמות מ
 בנכר, שיימכרו כדי משאיות, בתוך בהמות

 הגנראל לראש.״ ל״י) 300(כ־ לירות 500ב־
 הוא שאף אגנם, על־ידי לבעת שגויים ג׳דיד,
 של עד־ראייה בוודאי היה מלאטקיה, עלאווי
דומים. מחזות
פן תאם  למכשיר־ כך, בשל עצמו, את ה
 שטוענים מה זה בני־המיעוטים? של נקמתם

 ב־ הקצינים מרבית כי הקובעים משמיציו,
 — עלאווים הם הבעת במישטר תפקידי־מפתח

 של האחרון נסיון־ההפיכה מוגז ובמיוחד
הדרוזיים. ובני־רתו חאטום הקולונל

 בני־ כי לאחרונה, קבע הלבנוני אל־חיאת
 ה׳ של ו07סמ־ פחות המייצגים המיעוטים,
ת 607־ על שולטים אוכלוסיה, חידו  הצבא. מי

ש ספק אין אבל מוגזם, ספק בלי הייחס
 הצבא. על שליטתם איברו הסונים הקצינים

★ ★ ★
ן אי אי ר ח א
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ה ?}וכרות 0 ל א  להתפרסם יכולות כ

 משמע בעולם, העתונים מגדולי באחד
 את להסתיר מסוגל בסוריה איש שאין

המדינה. בניהול חשיבותן ואת — אמיתותן
פולי לעובדות בתוספת — אלה עובדות

 היחסים את קובעות — ״נורמליות״ טיות
 בין בצבא, חטיבה למפקד גדוד מפקד בין

זרות. ומדינות פוליטיים זרמים
 יעשה מה לדעת יכול איש אין התוצאה:

הנור קני־המידה לא שכן רגע. בעוד רעהו
הקובעים. הם מאליים
 הוא אבל שלב־מעבר. ספק, בלי זהו,

 מה לדעת וקשה ממושך־למדי, להיות עלול
 או הפוליטי־ו־,מעמדיי, ההגיון בסוף: ינצח

הכיתתית. הפלגנות
במיו ישראל את מעניין וזה — בינתיים

 למעשיהם אחראי גורם בסוריה אין — חד
 על השולט גורם אפילו או האזרחים, של
הצבא. יחידות בל


