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שמנגד הנדה
ה ף ל ד דן של ו ר  כף על עתה מונח י
המאוזניים. ^

 תוך לכאן, או לכאן להיחתך, עלול הוא
מעטים. ימים

עת. ככל ליפול עשוי המלך
 אל־ אנשי להשתלט עלולים המדינה על
 ב״מל־ הדוגלים צעירים קצינים או פתח,

אל־פתח. נוסח חמת־שיחרור״
 בידי וליפול להתפרק עלולה היא
 סוריה, - השכנות המדינות אחת

מצריים. או סעודיה עריאק,
מלחמ הידרדרות גם תיתכן בתיאוריה,

צה״ל. בידי עבר־הירדן לכיבוש שתביא תית,
 של אפשרות ישנה - ולפסוח

 עבר־ את שתחזיר התפתחות
 מתוך אדץ־ישראל, לחיק הירדן

חופשי. רצון
 תלוייה, האלה האפשרויות מן אחת כל

ובמח במעשיה מכרעת, ואולי רבה במידה
ישראל. ממשלת של דליה

ממ של מחדל וכל מעשה כל
הת על עתה משפיע ישראל שלת

בירדן. הפנימיים הליכים
מב מדיניות. אין ישראל לממשלת אך
 הפה. אל היד מן חיה היא מדינית, חינה
 לשאול מבלי חולפים, מצבים על מגיבה היא
 על אלה תגובות ישפיעו איך עצמה את

ההמשך.
 כלל מכינה היא אין בי נדמה,

ב עתה הפועלים הגורמים מהם
 מעניין זה אין גם וכי - ירדן

כמיוחד. אותה
★ ★ ★

 של־ נשען שנים, תשע־עשרה משך ך*
כידונים. על ההאשמי המלך של טונו .2

, כידונים על ם י י ל א ר ש כעי י
קר.

 — הפאלסטיני העם בני היוד בממלכתו
מוחלט. רוב — לירדן שממערב הארץ בני

 עבדאללה, את אהבו לא אלה פאלסטינים
חוסיין. נכדו, את לא וגם

 ואת המלוכה, את שנאו הם
 עליהם שניכפה הרודני המישטר

 הכולשת הבדואי, הצבא כעזרת
וחדרי־העינויים.

 העולם אל קאהיר, אל עיניהם נשאו הם
הערבית. הלאומית התנועה אל הערבי,
ממש. להתמרד העזו לא הם אולם

 ביקשו והם במצב, נפשם קצה וכאשר
 עבד- גאמל של עצתו באה בקאהיר, עזרה

מדוע? בשקט! שבו אל־נאצר:
המ הפלת בי הבינו שהבל מפני

 להביא עלולה ההאשמית לוכה
 כידי המערבית הגדה לכיבוש
ישראל.
 מלא, בפה כך על הכריזה ישראל ממשלת

 נתנו והבריטים האמריקאים רבות. פעמים
זה. ברור לאיום תוקף מישנה

 אותו, שיאשימו רצה לא עבד־אל־נאצר
 הגדה להפקרת שהביא בכך מעשה, אחר

 עצמם הפאלסטינים צה״ל. לידי המערבית
כזה. במצב להימצא רצו לא

כן המהפכה. התחוללה לא ל
 סמוע פעולת כאשר שנה, לפני לא אפילו
 יוקרתו שארית על מהלומת־מוזת הנחיתה

 כמה במשך התנדנד, וכאשר המלך, של
מעולם. התנדנד שלא כפי — כיסאו ימים,

★ ★ ★
 ששת־הימים. במלחמת השתנה ל.זה ך*
 בעיקבות עצמאותו את שאיבד המלך, ^

 הוא המצר*. החליל לפי לרקוד נאלץ סמוע,
הגדה. את כבש וצה״ל במלחמה, פתח

ש היחידה הסיכה נעלמה בך

כירדן. מהפכה בה עד מנעה
לח צריך אינו שוב ירדני מהפכן שום

 וחברון, שכם לאובדן יביאו שמעשיו שוש
 כבר זה הירדן. על ישראלית להתנחלות

קרה.
המה את זה ברגע המונע היחידי הדבר

התד המבוכה, אי־הוזדאות, גורם הוא פכה
 בעיק־ בירדן, שהשתררו ואובדן־העצות המה
המהממת. התבוסה בות

 מה היודע בירדן אחד גורם שיקום ברגע
 ובלבו ברור פיתרון בידיו שיש רוצה, הוא

הכף. יוכרע — אליו להגיע נחושה החלטה
 על לוחם הוא זאת. יודע המלך

חייו.
★ ★ ★

האחרונים השבועיים **אורעות
הדב מתפתחים מהירות באיזו *■)מוכיחים

 אותם, מחישה ישראל ואיך — בירדן רים
כורחה. בעל כימעט

הירדן את עוברים פאלסטיניים חבלנים

 על־ידי נעזרים הם בישראל. להילחם כדי
והירדנים. ד,עיראקים והמצרים, הסורים
 ירדני, קצין כל ירדני, חייל בל

המחר גיכורי־מולדת, בהם רואים
קדוש. עניין למען נפשם את פים

 כל את ירדני קצין כל להם מגיש לכן
חי הסחה, ציוד, מידע, — הדרושה העזרה

הנסיגה. בעת פוי
 תקריות. של ארוכה לשרשרת גרם הדבר
תותחים. להפעלת גרמו אלה תקריות

 על ודיין אשכול החליטו לבסוף
 הגדול ה׳ כיום מוחצת. תגובה
 הירדן. אורך לכל צה״ל הופעל

 הלמו ומטוסים תותחים טאנקים
בכפ הצפופים, בריכוזי־הפליטים

ובמוצבים. רים
 נימי ופליטים חקלאים של רבות רבבות

 היתד, ירדן, בשביל מבתיהם. נפשם, על לטו
ראשונה. ממדרגה שואה זאת

ישכ זה תגמול בי היה, החשבון
 לפעול לו שכדאי המלך את נע

 אותו יעמיד שהוא החבלנים. נגד
אותו וישכנע - לפחת הסח כין

 הרבה מסובן הישראלי הפח כי
״אל-פתח". של הפחת מן יותר

★ ★ ל  עצ־ את זו שיטה הוכיחה כאורה ף*
 על כימעט התחנן, המלך מייד. מה /

 הוא האש. את יפסיק שצה״ל ברכיו,
אירגוני־החבלנים. מול

 אל המלך פנה האש נפסקה כאשר ואכן,
 את האשים הוא חד־משמעי. בנאום עמו

מסב שהם בכך, אל־פתח אנשי ואת הסורים
וגור חסרת־תוחלת, במלחמה ירדן את כים
הממלכה. לאוכלוסיית והרס מוות מים

 וגם אשכול גם היה יכול ערב באותו
זה). את זה לא (אם עצמו את לברך דיין

 התהפכה היום למחרת כבר אך
צדק בי ונמצא פיה על הקערה

 פעולות• בי שניכאנו אנחנו, נו
הקיים. במצב פרי, ישאו לא תגמול

הת ירדן של הפרו־מצרי ראש־הממשלה
ממשלתו כי הודיע המלך, נגד בגלוי מרד

״לוחמי־החופש.״ נגד תפעל לא
 של לחיו על הוא סתר בעקיפין,

 מוג־לב, בפחדן אותו הציג המלך,
אד המפקיר הערכי, כעניין בוגד
פאלסטין. מת

 ראש־ היה שנה, לפני הדבר קרה אילו
 לגלות. נשלח או לכלא, מושלך הממשלה

לתפ ממשרתיו אחד את ממנה היה המלך
 בערים, עוצר מטיל היה הצבא הרם, קיד

כנו. על השקט חוזר היה ימים כמה ואחרי
הפעם. בן לא

הנ בנוח יתנגד כי הודיע אל־פתח אירגון
 נשקו. את מעליו לפרוק נסיון לכל שק

 בדרכו. שיעמדו ירדן כוחות על באש יפתח
במלחמת־אזרחים. מלא בפה איים הוא

 הצבא של הצעירים הקצינים
 חד״משמ־ כצורה הבהירו הירדני

 לפעול לפקודה יצייתו לא כי עית
לוחמי-פאלסטין. נגד

 לעזרת חש לא זר ערבי מנהיג שום
 הסעודי, ־,מלך האחרון, ידידו אפילו המלך.
 אותו הפקיר כמוהו, פרו־אמריקאי שהוא

 יעלה לא כי הכריזו, ביטאוני־סעודיה לנפשו.
מלוחמי־השיחרור עזרה למנוע איש דעת על

 נגד לקום העז לא איש כי פאלסטין. של
העו מיליוני של הספונטאני הלאומי הרגש

הערבי. לם
 הוא הקיר. על הכתובת את ראה המלך

 אצל ביקר כבודו, ועל יוקרתו על ויתר
ה מסתגף כצליין המתמרד, ראש־הממשלה

בתשובה. חוזר
נש ירדן של הרשמית מדיניותה

 כאירגוני* לתמוך איפוא: ארה,
 באשר התוצאות תהיינה החבלה,
תהיינה.

★ ★ ★
ה •שראל? לגבי זו התפתחות צופנת *•

 מתגבשים סיכויים אילו סכנות, אילו
שמנגד? בגדה
 או אירגוני־החבלה, בירדן ישתלטו אם

תי אהדה, להם הרוחשים הצעירים הקצינים
 זעירה לוחמה של לבטים רשמית ירדן הפך
 ב־ שחריפותם פעולות־תגמול, ישראל. נגד

אמיתית. להרגעה יביאו לא ותלך, תגדל תדאי
שותת־דם. פצע יישאר הירדן

 פרו־ יסודות שם ישתלטו אם הדין הוא
 עבר־ עיראקיים. או פרו־סוריים מצריים,

 תעמיד לישראל, עויין בסיס תישאר הירדן
חמורה. ביטחונית בעייה בפני המדינה את

 ולב־ להלום ישראל תיאלץ ואם
יוביל? זה לאן - כוש

 לתחו־ם־ אז יצטרפו ערבים וחצי מיליון
 } למיליון קרוב על נוסף הישראלי. השלטון

כיום. בו המצויים ערבים וחצי
ייוו העברית באימפריה כלומר:

גדול. ערבי רוב לילה, כן אז, צר
כזה במצב שייווצרו החדשים בגבולות

 רכס, כל מאחרי הרגעה. תהיה לא שוב —
 יותר עוד תתרחק החזית חוש. רכס יש

חזית. תישאר היא אבל — מתל־אביב
★ ★ ★ מע יש האם אחרת? דרך ישנה אם ך*

 בו ■שיש לעשותו, יכולים שאנו שה ) ן
 האוייב ממחנה עבר־הירדן את להעביר כדי

כזאת. אחת דרך רק ישנה שלנו? למחנה
 פא• מדינה להקמת נעזור אם

 וכעזה, המערבית בגדה לסטינית
ומ כלכלית, כטחונית, כרית תוך

 גם ייווצר - ישראל עם דינית
לגמרי. חדש מצב לירדן מעבר

 ?^חצי למעלה כיום מצויים בעבר־הירדן
 נימי בכל הקשורים — פאלסטינים מיליון
 פאלם־ המערבית. בגדה למשפחותיהם נפשם
 חיי- על חולשים בעמאן, שולטים אלה טינים

עבר־הירדן. של הכלכלה
 אם אמיתית, פאלסטין תקום אם

 כיחבי הפלסטיני הדגל יתנופף
וה השלום שמש תאיר אם הגדה,

ייוו - וכבית-לחם בג׳נין ביטחון
 בעכר־הירדן רב פנימי לחץ צר

החדשה. המיפגרת אל להצטרף
הפד אל להצטרף תרצה שם האוכלוסיה

 ה־ למדינה הצטרפות על־ידי אם — רציה
 לאמנת־ הצטרפות על־ידי אם פאלסטינית

שלישית. כיחידה האיחוד
 שסוף־סוף שוכה־לב: סיכוי זהו

 הירדן, גדות שתי מחדש יתאחדו
 ולא - ארץ־׳ישראל שלמות ותוחזר

 אחריה שתגרור מלחמה של בדרך
 אלא מלחמה, ועוד מלחמה עוד

חופשי. רצון מתוך
 כך. על חושבת אינה ישראל ממשלת

 על ר־מז דיין משה כאילו נדמה, לפעמים
 שאינו או מסוגל, אינו הוא גם אך — כך

הסוף. עד זו מחשבה לחשוב מעז,
היסטורית הזדמנות זוהי אולם

 הדבר עלול אותה, ננצל לא ואם -
לדורות. בכייה להביא

ם שי ג ו ך־גח־ נ

אבנו־י וימיי 1״*יי


