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סוריה
גגדחמה שד בסיכווה

מנ את העסיק מה בדמשק? קורה מה
ה פני קדרו שמסביב שעה סוריה, היגי

 י מלחמה ענני וכוסו שמיים.
 חלקיות תשובות נתנו רבים זרים כתבים

וה השקולה התמונה בעתוניהם. כך, על
 לה־מונד סופר על־ידי ניתנה ביותר רחבה
ה לבנוני, נוצרי הוא סעב סעב. אדואר
בביירות. צרפתי יומון של כעורכו גם מכהן

 שהעתונות כמה ,עד לעתונו: דיווח הוא
הידי את בהתלהבות קיבלה הדמשקאית

ב ששי ביום שנערכה ההתקפה על עות
 פלססיניים, קומנדו אנשי על־ידי ירושלים,

 ומבליגה זהירה עצמה את הראתה היא כן
 כינרת, יב באזור השניה, לתקרית בקשר

 ישראלים.״ ארבעה של למותם שגרמה
תאוו־ אל כתב הראשונה, לתקרית ביחס

 ״אצבע כי ראשי, במאמר (המהפכה) רה
 החלטות מכל יותר שווה דינמים של אחת

 מפלגת קונגרס ואילו הערבית״. הפיסגה
 החלטותיו בין לכלול לנכון מצא אל־בעת

 המאבק באירגון ״לעזור התחייב בו סעיף
פלסטין״. לשיחרור והמהפכני העממי

הסו הרחיבו לא שער־הגולן תקרית על
ל העדיפו דמשק עתוני הדיבור. את רים
 דרישות על יום באותו ולהתרגש דווח

העיראקית. הנפט מחברת סוריה
דמ של הפוליטיים ״בחוגים סעב: דיווח

מג הכללי, המטה של המיידי ובחוג שק,
 האחרונה.״ התקרית לתוצאות דאגה לים

 עסוקה הסבירו, כך סוריה, ממשלת כי
נג הנקשרות המזימות מפני בשמירה דיה
 לעמוד יכולה ״ואיננה ובסעודיה, בירדן דה

 מול הערבית. הריאקציה מול אחת בבת
ישראל״. מול וגם האימפריאליזם

ל עצמם, את שואלים סוריים מנהיגים
 האחרונה התקרית היתד, לא אם סעב, דברי

 אשר אנשים, על־ידי שבוצעה פרובוקציה
ל לאפשר כדי אל־פתח, לאירגון הוחדרו

מגש* על סוריה
סדי עסוק הסישסר

 רבודממדים. בפעולת־תגמול לפתוח ישראל
 בין ההתקרבות את להפסיק כדי וזאת,
״שו סעב, סיכם מקום, מכל לקאהיר. דמשק

 פסיכוזה הסורית האוכלוסיה בקרב ררת
מלחמה.״ של רצינית

הכל ההרגשה השלום. של ההגיון
 היא הלבנוני, העתונאי של דיווחו לפי לית,

סיני. מיבצע של המאורעות לחזור שעומדים
 דחה שראש־הממשלה בשעה בה ״בדמשק,

 להתכחש וסירב הישראלי האולטימטום את
מבי אל־פתח, הפלסטיני הקומנדו לאירגון

 של בידודה על צער פרטיות בשיחות עים
 חוסר־יכול־ ועל הבינלאומית, בזירה סוריה

ב האוכלוסיה את לשתף המישטר של תו
וה הציונות נגד לנהל מתכוון שהוא מאבק

 אם אפילו, השאלה, נשאלת אימפריאליזם.
אלמנ הפנימית האופוזיציה בשורות אין
שתו ישראלית, להתערבות המייחלים טים

המישטר. להפלת להביא כל
 מלחמה על הרבה שמדברים למרות ״אבל
ה רבים אנשים ישנם ובטרקלינים, ברחוב
ינ השלום של שההגיון להאמין, רוצים

דבר.״ של בסופו צח,

שבוע שפורסמה קריקטורה *  באל- ה
ש פייסל את המראה הקאהירי, מוסאוור  מגי

ת כוסית לאימפריאליזם מו המזי מן״, נגד ״  תי
חוסיין ת ו ת כוסי מו המזי סוריה״. נגד ״
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