
 כלל הבין וליא חייליו את אהב פואד
 אל להתייחס שלא יכול מישהו כיצד
 כ- גיבורים. כאל שלו הסיירת חיילי

 באר־שבע, כל חגגה הסיירת יום שנחוג
הכ כמעט פואד היום. את כורחה, בעל
 לתרום באר־שבע עיריית ראש את ריח

לחגי גדול עירוני ואולם־מסיבות כספים
 מי- שהשתתפות גרס הוא הסיירת. גת

 החיילים בשימחת בני־העיר של רבית
 טובים לאזרחים הבאר־שבעים את תהפוך

 טובים ללוחמים הסיירת חיילי ואת יותר
יותר.

ל לסינגפור, פואד יצא 1970 בשנת
 אז היה הוא שנים. שלוש של שהות

ב צה״ל מישלחת וראש אלוף־מישנה
 לארץ פואד כששב זו. רחוקה ארץ
 היפה־ ואשתו פואד מישפחתי. משבר אירע
 האשד, חודשים. כמה למשך נפרדו פיה

 לבסוף וחזרה שבה אך לאשקלון, עברה
 כאילו הזוג בני חיים ומאז פואד, אל
מחודש. בירח־דבש היו

 פואד שירת יום־הכיפורים במילחמת
 המיל- ואחר בדרום, חטיבה מפקד כסגן
 ומפקד צפונית חטיבה כמפקד מונה חמה

 החלה תקופה באותה הדרוזית. היחידה
 מ- אחד היה פואד הטובה״. ״הגדר לפעול
ה וממטפחי הגדר־הטובה הקמת מאיצי
לבנון. של הנוצרים עם המייוחדים יחסים

 הצפון פיקוד כאלוף כיהן תקופה באותה
 רפאל רב־אלוף כרמטכ״ל, היום שמכהן מי

 פואד, את אוהב איתן איתן. (״רפול״)
בצה״ל. שלו כאיש הנחשב

 עמוסה מכונית
כל־טוב

 הדרוזית היחידה כמפקד תפקידו ף
היחסים מערכת נחת. פואד רווה לא ■

 הסתבר דבר של בסופו ,
 אלה, בסיפורים אמת היה לא כי

של אינטרסים לשרת נועדו הם וכי

ר, תת־אלוף עז לי א כאיש הנחשב בו'
זףן די ו 9 נקרא בצה־־ל, ־ הרמטב־ז של
ה ד ג : ד קי פ ל ו ש מו 1 ה 1-1 ־15̂

 לבין הדרוזיות החמולות בין המייוחדת
 של במערכת למעורבות אותו גררה עצמן

 ולאו ממורמרים, דרוזים ושמועות. הסתות
 וקצינים בצה״ל, ששירתו כאלה דווקא

 מהר די לדעתם התקדמו שלא דרוזיים
 שמועות הפיצו הצה״לי, הדרגות בסולם

כב מעורב פואד היה שבהם מיקרים על
יכול.

 נגד דרוזיים, קצינים של או מישפחות
ב יריבים, דרוזים קצינים או מישפחות

הפנים־עדתית. הדרוזית היריבות מסגרת
 הגדה מושל כשסולק משנה, יותר לפני
 אחרי מתפקידו, הגואל (״ג׳וקי״) יעקוב
 מונה בבית־הספר, רימוני־העשן פרשת
 המיב־ חניך אז היה פואד תחתיו. פואד
 את להשלים והתכוון לאומי לביטחון ללה

 פורמאלית, השכלה אין לפואד השכלתו.
 עברית, — שפות ארבע דובר הוא אך

 פואד מושלמת. וערבית צרפתית אנגלית,
 לעזוב לו שהורה רפול, על-יד אז נקרא

 מימשל את לידיו ולקבל המיכללה את
הגדה.

 יותר, וייצמני חדש, סיגנון הנהיג פואד
 ראשי עם וחברותי פתוח הוא במימשל.

לטל ולהצטלם להתראיין אוהב הערים,
 כתב הוא הקרובים מידידיו אחד וויזיה.

 את המסקר חלבי, רפיק הדרוזי הטלוויזיה
 ב־ סגן שהיה חלבי, בשטחים. הנעשה
 הדרוזית, ביחידה אמנם שירת לא צה״ל,

 התיידדו. והשניים בצבא בפואד פגש אך
 יש לרפיק פואד בין אלה אישיים ליחסים
 פואד של החדש הסיגנון על השפעה

 פואד לאמצעי־התיקשורת. הנוגע בכל
הפירסום. את ואוהב להתראיין אוהב פשוט

הסתגלות
ואנשים למצביס

שר על במייוחד התחבב גם ואד ך■(
 נושבת לאן הבין הוא הביטחון. ■-

 שהוא למרות השר, של בלישכתו הרוח
 הגדה. ערביי נגד הקשה היד חסיד עצמו

 על לשמור שכדי מאוד, מהר קלט הוא
 את לאמץ יש וייצמן, עם טובים יחסים

 כמה עד להתערב השר: של מדיניותו
 ולנופף הגדה, ערביי של בחייהם שפחות
רחוקות. לעתים רק העונש בשוט

הנשיא בבית־ פואד
שרים על מקובל

 מעמדו את קידמה שכעה בסאם פרשת
של החזק כאיש היום הנחשב פואד, של

שבעה כסאם עם פואד
חברמן להיות

רמאללה עיריית בית כפתח חלף כרים עם פואד
7 הקשה היד הובילה לאן

 עזר השטחים. בנושא מערכת־הביטחון
 פואד, של הישיר מפקדו על כעס וייצמן
 בפרשת אגתו שסיבך על מט, דני האלוף
 תחת לחתור ניסה לא אמנם פואד שכעה.

 שנוצר המצב אך עימו, להתמודד או מט
 רבה במידה התקרב שעזר לכך הביא

 מט. דני של פניו על אותו העדיף לפואד,
 מפקדו, עם פואד של המצויינים יחסיו גם

 וחצי״) (״מוישה משה המרכז פיקוד אלוף
 צה״ל בצמרת שמעמדו לכך הביאו לוי,

 הפך מט־שכעה, פרשת מאז אגב, התבסס.
 מרבה הוא עימו שבעה, של לידיד פואד

 לשכעה, פואד מודה שבכך יתכן להתראות.
לקידומו. גרם עקיף שבאופן על

 לאן פואד הבין האחרונים בשבועות
 שטען, הראשון היה הוא הרוח. נושבת

 והפעיל והקצנה, החמרה חלה בגדה כי
המדי לשינוי וייצמן, על כבדים לחצים

 לראש שגילה היחס המתונה־יחסית. ניות
 בליל-הבדד חלף, כרים רמאללה, עיריית

 בלתי־ היה משבועיים, יותר לפני לח,
רגילה היתד, שלא בצורה ונוקשה, מוצדק

 לכך הביאה בחברון ההתקפה אז. עד
 יד- של מדיניות להנהיג נאלץ שווייצמן*

פואד. כדרישת חזקה,
משוכנעים, פואד של מכריו אולם

 פואד גם ישנה אחר, מצב יווצר שאם
הבול התכונות אחת שלו. הקו את

ה כושר הוא פואד של ביותר טות
 ולאנשים. חדשים למצבים שלו הסתגלות

 גוש-אמו- אנשי בפני פואד מופיע כאשר
ה בתום להם, נדמה וקריית־ארבע, נים

 ליבו. בכל בהם תומך שהוא עימו, שיחה
 עיריות, ראשי עם משוחח היה כאשר

 היו שר־הביטחון הוראות שבה בתקופה
הימצ על לאל מודים אלה היו מתונות,

 נתקל כשהוא אותם. המבין מושל של אותו
 משוכנעים בהפגנה, שלום־עכשיו באנשי

 פואד לבש שאלמלא המפגינים, הצעירים
 שלהם. להפגנה מצטרף בוודאי היה מדים,

ב מתגלה הוא בטלוויזיה מופיע כשהוא
 כפי ממש סמכות, המקרין נוקשה מפקד

אוהב. הטלוויזיה צופי שציבור
!■ ינאי יוסי
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