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לונדון. האנגלדישראלית, המסחר לשכת בחסות משותף פרסום

במרחב

חוסיין

ירד!
ס א ס ו ר ב ב מ ט פ ס

 מכך, להיעלב יכולים מסויימים ישראלים
 רואה אינה — קאהיר ועמה — דמשק אבל
 זה. בשלב הראשית כאוייבתה ישראל את
 דווקא מייחסת היא הזה הכבוד את

 גרוע הבעת, בעיני חוסיין, הירדן. לממלכת
יש את רואה הבעת יותר: עוד מאשכול.

 הראשי שרוקמה במזימה, כשותף־זוטר ראל
הד,אשמי. המלך הוא

 של המטורף החלום את ירש ״חוסיין
 אל־ שבועיים לפני כתב עבדאללה,״ סבו

 להם שמותר היומונים משני אחת תאוורה,
 על למלוך החלום: בדמשק. להופיע עדיין

סוריה.
 חוסיין, מקבל לתקוותיו העידוד עיקר
 מן דמשק, לדברי
מ שברחו הגולים
 המיש־ בגלל סוריה

השו המהפכני טר
ב הם אלה בה. לט

 בעלי־אחוזות עיקר
הופק שאדמותיהם

 גדולים סוחרים עו,
 הולאמו, שעסקיהם

ה שמוצאם וקצינים
או החשיד בורגני

ה ראשי על תם
 עם בפגישה בעת.
 אלה, מגולים כמה

מס לפני שנערכה
 הבטיח חודשים, פר

 חוסיין: המלך להם
 מעט עוד ״סבלנות,

 קיצוני שינוי יבוא
ה בספטמבר לטובה.

אינשאללה.״ בא,
 ידי־ יחסים השטח פני על שררו עוד אז

סו מישלחות ועמאן. דמשק בין דותיים
 וכמה — בירדן רשמי באופן ביקרו ריות

 סודיים מגעים קיימו אלה משלחות מחברי
 להתגלות, נועדה המגעים מטרת חוסיין. עם

בספטמבר. דמשק, לדברי
 חודש הגיע לבסוף לבדואים. נשק

 ביקורים לסידרת יצא עצמו המלך ספטמבר.
 בירדן ובצפון־אפריקה. באירופה רישמיים

קדחתנית. פעילות החלה עצמה
 מגיעות משאיות עשר ניראו השאר בין

 חו־ של דודו נאצר, השריף של לאחוזתו
עמו כשהן עזבו הן הירדן. בעמק סיין,
לאי למכביר. קל ונשק מכונות־יריה סות
 מיועד זה נשק כי ברור, היה הסביבה כרי

 הקימו לכן סוריה. גבול שעל השבטים לבני
 מפרק במחנה כי השמועה את הפיצו זעקה,

סוריה. נגד לפעולה בדואי כוח מתאמן
 זו, פרשה המגלה הקאהירי, אל־מוצאתר

ל מיהר הירדני המודיעין ״שרות מוסיף:
ל הודות כי האומרת שמועה,־נגדית, הפיץ

הנשק.״ מובילי נעצרו התושבים ערנות
 חוסיין שב כאשר ככים. מוכן נאום
 סוריה בין האווירה התחממה כבר מסיוריו,

 חמורות האשמות שידר עמאן רדיו וירדן.
 היא סוריה ממשלת כי טען דמשק, נגד

ימגרה. הערבי העם כי איים קומוניסטית,
בהבטחו חוסיין התכוון מד. התגלה ואז

 נסיון־ההפיכה שנעשה לפני יום לגולים. תיו
 ספטמבר, חודש באמצע חאטום, סלים של

ל נרחבים בתמרונים הירדני הצבא פתח
 לחזוח יצא חוסיין הסורי. הגבול אורך

 התכוון אותו נאום, כשבכיסו בתמרונים,
מ פנים, כל על כך, דמשק. מרדיו לשדר
אל־מוצאוור. שוכנע
 המצרי, השבועון כתב התוכנית,״ ״לפי

 לחאטום עוזרים חוסיין של הבדואים ״היו
 מזמין היה וחאטום השלטון, את לתפוס

הנאום.״ את לשאת לדמשק, חוסיין את
 חאטום במיקרה, לגמרי נכשלה התוכנית

 ה־ מפקד הכריז שם לירדן. ברחו וחבריו
לסוריה!״ נשוב ״אנו הגולה: קומאנדו
 כך על גם י ישוב איך ? הלאה ומה

 הפעם תשובה. וקאהיר דמשק לעתוני היתד,
 גם אלא וסוריה, ירדן את רק לא כללה

אמרו: הם וישראל. סעודיה אמריקה, את
 לקושרים מימון הבטיח סעוד המלך •
 הדתית הריאקציה והכנת לסוריה, מחוץ
סוריה. בתוך
 פעיל, ירדני בסיוע ומרעיו, חאסום •

לסוריה. יפלשו
 ארצות־ של המרכזית הביון סוכנות •

ה עם בתיאום ישראל, את תפעיל הברית
 שניה, חזית יפתח צד,״ל הירדנית. פלישה

 לחאטום ותאפשר הסורי הצבא את שתעסיק
התנגדות. ללא לדמשק להגיע חוסיין ואנשי
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