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 אל־שעב, ג׳ייש עורך חלאס, איבראהים סגן
ש הסיסמות את ברצינות מדי יותר לקח
 עורך אל־בעת. של הפוליטיות באסיפות שמע
 מ־ בהרבר. שונה שאינו שבועון הענן, צבא

 תורת את ביטא בישראל, המטכ״ל בטאון
 ״הדת הכותרת: את שנשא במאמר מפלגתו

ואדיש.״ נכנע עלוב, לגבר הערבי את הפכה
 לעצמה מציגה הערבית האומה כתב: הוא

ה את לגלות כיצד היא, מהן אחת שאלות.
 לשיירת ולהצטרף לשוב לה שתאפשר שיטה

הקידמה.
ם הערבית האומה פני היו כה עד פני  מו

שנים ערכים חיפשה היא לאללה. באיס מיו
 ה־ ,הפיאודליזם על נשענה ובנצרות, לאם

ת או קאפיטליזם ת של אחרות שיטו פו קו  ת
מנן. עבר אשר ה הערכים כל כי לשוא. ז
נכנע עלוב, גבר הערבי מן שעשו הם אלה

כדמשק מתפללת
ברך? לכרוע אסור

ה על חזרה תוך גורלו את הסובל ואדיש,
 מחוץ כוח ואין מנוס ״אין הפולחני: פסוק

הכל־יכול.״ לאללה
ב החדש• ״האדם את לצייר ניגש הקצין

ה שאלוהים, מאמין הוא הערבית: אומה
האימפריא הקאפיטליזם, הפיאודליזם, דתות,

ה החברה את שהינחו הערכים וכל ליזם
ת אלא אינם שוב ישנה מיו ת, מו סו מ ש ח

מן ם רק מקו אוני ההיסטוריה. של במוזי
. .  וכורע המתפלל בגבר צורך לנו אין .
ת הסרכין ברן, ה או ראשו, את בשפלו

 החדש האדם וכפרה. מחילה מאלוהים מבקש
מהפכן!״ סוציאליסט, הוא

 הוכיח המאמר למישמרות. קריאה
 ;ד.־ שדווקא הסתבר טעה. שהוא לחלאם מיד
 שואף או מהפכן. הוא בסוריה הישן אדם

 נגד כוונה שההפיכה מכיוון הפיכה. לבצע
 ביש. במצב עצמו את חלאס מצא אל־בעת,

הממש הוחרמו. המאמר ועותקי נעצר, הוא
 שכתב פרובוקטור, אותו לכנות מיהרה לה
וישראל. אמריקה פקודת לפי מאמרו את

 המואזינים קראו המיסגדים בכל לשוא.
 האחים מנהיג הכופרים. שלטון נגד להתקומם

 למלחמת־ קרא חבאנאקה, השייך המוסלמים,
 — נעצר הוא במדי־צבא. הכופרים נגד קודש
ב הנוצרית הכנסייה ראשי התייצבו ומייד
לשחררו. הדורשים ראש

 למישמרות קרא אל־בעת שבתו. הסוחרים
 הם השביתה. את לשבור המזויינים הפועלים

 כל פרצו הם הפשוטה: בדרך זאת עשו
 הריאקציה של קנונייה ״זוהי נעולה. חנות

 דמשק, רדיו קרא והאמריקאים!״ הערבית
הציונות. שלישי: שותף להוסיף שכח שלא
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