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י מ תא ,ןבומכ ,אוה רקיעה הירוטסיהה
ל עפ ימ םשב ,סנרול לש ויעינמ ותריש
ה מכ דעו ,וב גישהל רתה המ ,ןוכיתה חרזמב
א יה־איהש ,וז הלאש .ויתורטמ תא גישה
ע נכשמו קפסמ ןוידל הכוז הניא ,תערכמה
.רייש לש ורקחמב
סיה רפסל תשרדנ הנוכת הניא "תוירוקמ"
ת ירבעב סנרול לע שדח רפס ךא ,ירוט
ת ירבע בתכייש קר אל ונממ שורדל רשפא
־ יתלב תודבוע םג איביש אלא ורוקמב
ה ביטל השדח הראה תוחפל וא ,תועודי
ל ש "תימשאהה היצטניירוא״ה לש היעינמלו
ת יבהווה היצטניירואל תדגונמה ,םנרול .ה.ת
ת לאשב בלתשהלו עוגנל תבייחהו (יבליפ)
ם זילאירפמיאה ןיבל תונויצה ןיב םיסחיה
ס נרול תא רייש ךירעמ ידמ רתוי .יטירבה
ה אילפה־הברמלו ,תויאבצה ויתולועפ תאו
ד ימעהל היושעה תומד וב אוה אצומ ףא
" בושיי״ה תוגיהנמ תא יבויח־יתלב רואב
.אוהה ןמזה לש לארשי־ץראב ירבעה
ה יה אל היגטרטסאהו תיאבצה הניחבה ןמ
א לש ,תילוש הלילע אלא "יברעה דרמה"

. המחלמה ךלהמ לע שממ לש העפשה עיפשה
ינש הטישפ־יעצבימ אלא היה אל "דרמ״ה
ת ורטמ דגנ ןייסוח ףירשהו םנרול ולה
ף לאמ תוחפ) ןטק יאבצ חוכב תויכרות
ל ש יתרוסמה יפואה לע ךמתסהבו (םימחול
ר בדמה ןמ עתפ־תוטישפ :תיברעה המחולה
ת ירקיעה תילכתהשכ ,וילא הריהמ הגיסנו
ל בא ."ללש קלחל ,גישהל ,ףודרל" איה
" דרמ״ה לש םייאבצה םידממהש הדבועה
י חפטמו סנרול ידי־ לע המוצע הדימב ומזגוה
נמור" תקזחב ויה םלוכ אלש ,ולש םותימה
ע ורגל הב ןיא ,דבלב "םייחרזמ םינקיט
ל ש ינידמ ןכוסכ סנרול לש ותובישחמ
ט לקנו חפונ "דרמ״ה לש סותימה .הירפמיאה
ם ייטילופ םיגוח ודמע ובג ירחאמש םושמ
ת וחוכה דחא היה אוהו הינטירבב המצע־יבר
ת ינידמה הפמה בוציעל ואיבהש םיעינמה
.ינרדומה "ןוכיתה חרזמ״ב תיתלשושהו
 טעמכ אוה הז יוטיב—סנרול לע תמאה"
א ובמב םקייס רפוטסירכ בתכ ,"וכופיהו־רכד
ן וטגנידלוא לש ורפס לש הינשה הרודהמל
ה קווד ןיינועמ וניא ןוירוטסיהה לבא ,(1969)

י תדבוע רואיתב אלא "סנרול לע" תמאב
ל ש ,םיינושאר תורוקמ לע ןעשנה ,קיודמ
ה זכ רואית .סנרול לש תיטילופה ותוליעפ
ת יתיצמת הרוצב רייש לש ורפסב אצמנ
 םעט המ איה ההימת ךכיפלו ,דבלב תיקלחו
.םסרופש יפכ רפסה םסרופ

.ש .י

׳גועבה ןוטלשב הירוס
ה שק תירוסה תוינידמה הבשחנ םינש ךשמ
ו ויש הב ויהש תופוכתה תוכיפההו הנבהל
ה ז רבד .תוילנויצאר־יאו תואנק לש תוזח הל
ת פוקתו תירוסה ׳תעבה תגלפמ לע דחוימב לח
ן ד ונינפלש רפסה .וז הנידמב הלש ןוטלשה
ן וטלשל ותולע זאמ הירוסב ׳תעבה תודלותב
ר אורבפב 23־ה תכיפהל דעו 1963 סרמב

ו ז הגלפמב ןוטלשה תא הריבעהש ,1966
ה יה ולש םזילקידארהש הלש ילאמשה ףגאל
. 1967 ינוי תמחלמ תא ושיחהש םימרוגה ןמ
שמה ובצוע ונינפלש רפסה ןד ןהבש םינשב
ו ב שיו ,הלש ןוטלשה־תגלפמו ירוסה רט
ת וחתפתהה תנבהב םג הברה ונעייסל אופא
— 1966 םינשב) ןכמ־רחאל הירוסב הלחש

ף וסב הרצק הריקס תאבומ ןהילעש ,1972
.(רפסה
י לארשי לכ ינפלש תוירקיעה תויעבה תחא
א יה תויברע תונידמב וניינעש רפס רבחמה
קמב .וללה תוצראבש תורוקמל השיג־רסוח
י פל רתוי דוע ךבוסמ בצמה ונינפלש הר
, תרגוסמו הנטק הצובק היה דימת ׳תעבהש
ה יתוערכה בורו הינויד תוידוס לע תרמושה
. םימצמוצמ םיימינפ םיפוג ידי־לע תועבקנ
ל ע עודיה ורפס תא לוס קירטפ בתכ רשאכ
—1945 םינשב הירוס : ירבע םוגרתב) 1958
רעמ תאצוה ,"תרמצה לא קבאמ—הירוס"
- ישנאו םיאנידמ תורשע ןייאיר (1968 ,תוכ
היה אל ,ילארשיכ ,ץיבוניבר .א .םיירוס אבצ

♦ Itamar Rabinovich, Syria under 
the Ba’th 1963—66. The Army- 
Party Symbiosis. Israel Univer. 
Press, Jerusalem, 1973, 276 pp.
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ר מוחב שגדה תא םש ןכלו ,תאז תושעל לוכי
ארל התע שמיש רכינה וקלחבש,בתכבש
: ויה ויתורוקמ .והשלכ רקחמ יכרצל הנוש
יהנמ לש תונורכז־ירפס ,תוי׳תעב תודועת
רוה םיקיתווה םיגיהנמה בור) םיי׳תעב םיג
, (םמצע תקדצהל תונורכז ובתכ םתצקו וקח
ך ותב םיימינפה םיקבאמב םומלופ־יבתכ
ר אשו םייברע םירודישו םינותע ,הגלפמה
.םימוסריפ
. ןוטלשל ׳תעבה תיילעל בחר עקר רסומ רפסה
ם וקמלו רוזיאל תונמאנה לע דמוע אוה
 לע ; הלוכ ץראל תונמאנה תמועל ,הירוסבש
ל עו ,1945־ב תואמצעה רחאלש תוגלפמה
949 1־מ וז רחא וז ואבש תויאבצה תוכיפהה
ל ש ונוטלשל תרוסמ ןיעכ ורציש ,האלהו

ו מכ—םיחרזא ליעפמו םיטוחב ךשומה אבצה
ו א ץוח־יפלכ םיגיצנ םישמשמה—תובוב
ם יטועימה ספיספ ןודנ ןכ ומכ ."םיאנכט"
ורדהו םיואלעה רקיעב ,םיינתאהו םייתדעה
ב ורה דגנכ תיתדע תויראדילוס וחתיפש ,םיז

ר חאמו ,תיתרוסמה הגהנההו םירעה לש ינוסה
- אבצב תורישל סחיב־בר רפסמב וסנכנש
ח וכ־תודמעל ועיגה הנוצקה לגסלו עבקה
.ירקמ חוכ־םרוג אוה אבצה הב הנידמב
ת גלפמ :אלמה המשב וא—׳תעבה תגלפמ
ה מקוה—תיטסילאיצוסה תיברעה הייחתה
־ תגלפמ לש ןגוזימ ידי-לע 1953־ב הירוסב
ק ולפע לשימ תושארב תיברעה־הייחתה
־ תיברעה־הגלפמה םע ראטיב־לא חאלצו

ק לפע .ינארוח םרפא לש תיטסילאיצוסה
ו דמל ,םיינוכית רפס־יתבב םירומ ,ראטיבו
שוהו זיראפב 30־ה תישארבו 20־ה תונשב
־ הרטלואו םייטסיסקראמ תונויערמ הב ועפ
ת ונויער תא בלשל ולדתשה םה .םיינמואל
ר וצילו תיתרבח המדיק םע תיברעה תוימואלה
, יטסיסקראמ־יתלב היהיש "יברע םזילאיצוס"
־ תמחלמ לע אל ססובמו יטסילאירטאמ־יתלב
ד גונמ םהל הארנ םזיסקראמהש ףא .תודמעמ
ו מכ ונממ הברה ועפשוה ,תיברעה תוימואלל
, ירצונכ ,קלפע .יפוריאה םזישאפה ןמ םג
ר בעה לע ויתונויער תא ססבל היה לוכי אל
ת ודוסיה ןמ םלעתהל לדתשה ןכל ;ימלסומה
ה ל תתלו תיברעה תוימואלה לש םייתדה
ת לעב הנידמב לק וניאש רבד ,ינוליח סיסב

רעב האור הגלפמה .יתד ינוס־ימלסומ בור
ת יברע המוא" ,הלמסב רמאנש יפכ ,םיב
ה פיטמ איהו ,"תיחצנ תוחילש תלעב תחא
ד ע יטנלטאה םוניקואה ןמ" תיברע תודחאל
נטשפ היתומסיס ."[יסרפה] יברעה ץרפמל
ת יזכרמהו ,ינכפהמו ינמואל ללמ תושודג ,תוי

."םזילאיצוס ,תוריח ,תודחא" :ןהבש
ת ופקשה ראשבו תיברעה תודחאה תמסיסב
ד בע לאמגל דאמ בורק ׳תעבה היה תורחאה
ם זירצאנהו םירצמ םע םיסחיה .רצאנ־גא
. ׳תעבה תודלותב בושח םוקמ אופא וספת
בפב ירצמ־ירוס דוחיא דעב ויה םיי׳תעבה
ו שעיי ךכבש םמותל ורבסשכ ,1958 ראור

ה נידמב אלא הירוסב קר אל ןוטלשב םיפתוש
א לש םהל ררבתה רשאכ .הלוכ תדחואמה
ח פיטו ןוטלשהמ םקיחרה רצאנשו רבדה ךכ
 םה אל יכ ףא ,ודגנ ומק—םהיבירי תא
ה ירוס ןוניכלו 1961 רבמטפס תכיפהל ואיבהש
.תינוביר הנידמכ שדחמ
ס רמב 8־ה תכיפהל רפסב שדקוה בחרנ םוקמ

יפהה .הירוס לע ׳תעבה תא הטילשהש ,1963
ם ייאמצע םיניצק תצובק ידי־לע העצוב הכ
" םיידוחיא״ו םיירצאנ־ורפ ,םייתגלפמ־יתלב
 קר ויה םינורחאה .םיי׳תעב ללוכ ,םירחא
ז א היה אל ׳תעבל .םהיניב לודג אל טועימ
ה צובק ויה םהש אלא ,אבצב בר לקשמ
 לא רשק לש ןורתיה םהל היהו תדכולמ
ו רסמנ תוריכבה תויאבצה תודמעה .הגלפמ
ם ייחרזאה םידיקפתה ךא ,אבצ־ישנאל זא
ם ייאמצע םיניצק לש םתעד לע םג—ורסמנ

י שנאל—יהשלכ הגלפמב םירושק ויה אלש
׳ תעבה דמעמ הגרדהב רצבתה זאמ .׳תעבה
ר יכב דמעמ ול שבכש דע וז תופתושב
ם יירצאנ־ורפה לש םתקחרה ידי-לע—הכותב
ה יה ףוסבל .םיניצקה ןיב תובירי לוצינו

. ׳תעבה ידיב טעמכ רומג לופונומל ןוטלשה
ל ש םחוכ תיילע הנמתסה 64—1963 םינשב
׳ תעבה ירבח ויה אלש םיינוציק םיריעצ
ה גלפמה יקיתווכ הכרעה וגה אלו רבעב
ה ינשה תיצחמב .סחיב־םינותמה הידסימל
י אבצה ףגאל הגלפמב ןוטלשה רבע 1964 לש
ה מצמוצו םהב םירושקה םיחרזאלו הלש
־ יבו קלפע לש תיתרוסמה הגהנהה תעפשה
תודסומ ןיב .הנממ וקחרוה ףוסבלש דע ,ראט
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, "תירוזאה הגהנהה" תובישח התלע הגלפמה
ואלה הגהנהה" ןובשח לע ,רתוי תינוציקה
. ולא תוגהנה יתש ןיב קבאמ ליחתהו ,"תימ
, יאבצה ףגאה ךותב םג ויה תועד־יקוליה
ץ רפש ךוסכיסב דחוימב יוטיב ידיל ואבש
ח אלצו זפאח־לא ןימא םילרנגה ןיב 1965־ב
3 2־ה תכיפה לע קרפב םייסמ רפסה .דיד׳ג
יעצל ןוטלשה תא הריבעהש ,1966 ראורבפב
ב ר לקשמ עדונ םהיניבש ,םיינוציקלו םיר
ורדל םג תמיוסמ הדימבו) םייואלע םיניצקל
ח אלצ תא התלעהו זפאח תא הקיחרה ,(םיז
.הירוס לש ןרותה "קזחה שיא״כ דיד׳ג

םויקה ןחבמב תונטק תונידמ

ם וחתב קסוע לטיו רוסיפורפ לש ורקחמ
:  םיימואלניבה םיסחיה תרות לש ״יסאלק״ה
ב חר םוחתב .תוחוכה־יסחיו תוחוכה־ןזאמ
ן יב םיסחיה : דבלב דחא דצב לפטמ אוה הז
ה מצעמ םע הינש וא תישילש הגרדמ הנידמ
ן יב תומיעה יסחיב דחוימבו ,הנושאר הגרדמ
ה שולשב רחב לטיו .המצעמל הנטק הנידמ
 לע דמלל םיאבה םייטמגידאראפ םירקמ
ל בא ."קיודמב אקווד ואל יכ םא" ,ללכה
־ סוכ׳צ ,דנלניפ—םירקמה תשולש ןיב ןוימדה
ד מלל לוכי אוהשמ רתוי—לארשיו היקבול
ם יעירכמ םילדבה אוה הלגמ והשלכ ללכ לע
ק פס ליטהל ידכ דע ,"הרקמ״ל "הרקמ" ןיב
.המלש הירואית חסנל תורשפאב בר
ם דוק :ןיעל דימ רקדזמ עירכמ דחא לדבה
־ וד םלועה היה אל הינשה םלועה־תמחלמל
ן ורמיתה תלוכי .יתמצעמ־בר אלא יתמצעמ
0 3־ה תונשב היקבולסכ׳צ לש תילאיצנטופה
ה לש ןורמיתה תלוכימ המכ־יפ הלודג התיה
ו נא םילוכי רתויה לכל יכ המוד .הירחא
ל כ ןחבנ םהיפ־לע םיגחב לש הרדס עובקל
ה לודג המצעמ ןיב תומיע לש הרקמו הרקמ
.ומצעל הנטק המצעמו
לש וסוסב ,אוה לטיו רוסיפורפ לש ןוידה

;  םויקה ןחבמב תונטק תונידמ : לטיו דוד "
ת ירפס / דבוע־םע ;ירעי םייח :םוגרת
.׳טע 1972 ; 189 ,״םיקפא"

ה מצעמה ןיב תומיעה .ירוטסיה ןויד ,רבד
כנה םילגעמ השולש ףיקמ הנטקהו הלודגה
ל ש ימואלהו יאבצה החוכ :הזב הז םיסנ

־ יחנ ,הלש ןורמיתה רשוכ ,הנטקה הנידמה
ה רשקנש תותירבה תכרעמ ,התטלחה־תוש
; ׳וכו הכותבש המכסהה תדימ ,התוביצי ,ןהב
ה תרטמו הלודגה המצעמה לש יאבצה החוכ
ניבה בצמה ; ךוסכיסב הלודגה המצעמה לש
ה יצאוטיסב תמייקה תוחוכה תכרעמו ימואל
, תולודגה תומצעמה ןיב םיסחיה ,הנותנ
ה נידמה לע הסוחה המצעמה לש התרטמו
־ ורשפא־תבר ,תכבוסמ תכרעמ יהוז .הנטקה
ל ש הינשה תיצחמב רשא ,םינוג־תברו תוי
ת כרעמה ןמ תילכתב־הנוש איה 20־ה האמה
.ןכל־םדוק תרכומ .רתיהש
: םיסקודאראפ האלמ תינרדומה תכרעמה
ת ומצעמ ןיב ןרמתל תלגוסמ הנטק הנידמ
שמל לעמ הברה ינידמ חוכ שוכרלו תובירי
א צמיהל הלוכי הלודג המצעמ ;יתימאה הלק
הנידמ םע ילאטוטו ךשוממ יאבצ תומיעב

ה שאה
הלודגה

in
תומולחה

ז נק עשוהי תאמ שדח ןמור
ת ונוש תודע ינבל ףתושמ תיב ירייד — ונינע
י לעבו םיימשג םייצרא םהב ,ביבא־לתב
, שפנ יעגפנו םידדוב ,םינוהמת םהבו הוואת
ק ד םזילאיר .םיימוימויה םהייח תלילעו
ן ושל תוטשפל הריתח .המינפ האור ,ןידעו
.ימינפ זוכירבש תוניתמ .ןונגסו
ת ללוכה ,הלבונהו ןמורה תיירפסל ןושאר
ת ורפסמ תפומ ירפס םוגרתו הלועמ רוקמ
.םלועה

י״ל 6.80

ריבד תאצוה
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