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חיסיין! נגד

 חוסיין שערך האחרון שחטבח הייתכן
 בשביל אפילו מדי יותר היה — במחבלים

שלוי אנשיו
 ומתמיד מאז התבסס חוסיין של שלטונו

הבדואים שבטי על המורכב צבאו, על

חוסיין מיד
מרדו התומכים

 מאז הראשונה הפעם זו עתה, לו. הנאמנים
 למלך התנגדות התגלתה לשלטון, עלה

 בין — ביותר המפתיע מהמקור דווקא
הבדואים. שבטי ראשי

נכ עשרה של קבוצה למדך. אזהרה
 לראותו שאפשר גילוי־דעת, פירסמה בדים

ה בראש למלך. חמורה כאזהרה בפירוש
 סעיד ד״ר מאשר אחר לא עומד קבוצה
 של ממשלתו ראש של אחיו — אל־תל
 של 1 מיספר כאוייב שנחשב מי חוסיין,

המחבלים. אירגוני
הנכ קוראים הסנסציוני, בגילוי־הדעת

 האיר־ של לחיוניותם הבנה ל״ייתר בדים
לקבל מחוסיין תובעים הפלסטינאים,״ גונים

חאפז נידון
למוות שפטו היורשים

 קהיר־עמאן, הסכמי עול את מחדש עליו
 ל- המחבלים בין סטאטוס־קוו הושג בהם

 כאשר חוסיין ביטל אותם ואשר חוסיין,
 גילוי- חותמי האחרונה. למיתקפתו יצא

ובי ביטוי ״חופש להרשות קראו הדעת
עצמית״. קורת

 הדברים ״במצב מינימום־מל,סימום.
 — לעשות שביכולתנו המינימום זה כיום,

 גי- מחותמי אחד הצהיר המקסימום,״ וגם
 כתב בפני שעאר, ג׳מאל ד״ר לוי־הדעת,

 פני על המשתרע גילוי־הדעת, פרס. יונייטד
וצפי׳ הממשלה, לראש הוגש עמודים, שבעה

שיח על למערכה הקודם דבר .אין אל-תל.
״במע בו. נאמר הכבושים,״ השטחים דור
 להיות חייבים ישראל, נגד השיחרור רכת

 את גם כולל וזה — ערב עמי כל מיוצגים
 למלא החייבים הפלסטינאים, האירגונים

 מולדתם.״ בשיחרור תפקיד
 ה- באירגון להכיר קורא גילוי־הדעת

 הפלסטי- העם כנציג הפלסטינאי שיחרור
 את להקים לאירגון לאפשר ומבקש נאי,

 הפרעה, ללא ירדניות אדמות על בסיסיו
 הציוני.״ האוייב נגד ״לפעול להם לאפשר

גלו משום זה בגילוי־דעת היה לחוסיין,
 כאילו היה שנראה ברגע דווקא מרה. לה

ה את לחסל הצליח כאילו שלם, נצחונו
 הצליח לא שלמעשה, התגלה — מחבלים

כלום. לחסל

סווריה
 הארץ, אדוני אתמול

בוגדים היום
 הגיעה הים־תיכונית, המסורת במיטב

 לשלב- האחרונה הסורית ההפיכה עתה
הו מהפכני ביודמשפט המסורתי: הגמר

 האשמה: איש. כמאה נגד גיזרי־דין ציא
המשטר. את להפיל ונסיון במולדת בגידה

בר קבוצת כל של הראשונה דאגתה
 היא במרחב, השלטון, את התופסת יונים
 יריביהם. את האפשרית במהירות לחסל
 לבתי- מושלכים בפועל, הנתפסים אותם
שהצ אלה נגד הקיר. אל מועמדים או כלא
מהפ ״פסקי־דיו מוצאים להימלט, ליחו

כניים.״
נמ הפעם, הנאשמים, מאה בין מוות.

 הבעת. מפלגת מייסד עפלק, מישל צאים
שבלי לשעבר. סוריה נשיא אל־חאפז, אמין

 כדי הכתיבה, בשעת יורה ״הוא
המערכה.״ לאווירת להיכנס
 ואסעד לשעבר. הבעת מזכיר אל־עיסמי,
הפו ההנהגה חברי פרח, ואלים אל־קותאני

המפלגה. של ליטית
 היום, הארץ. אדוני אלה היו אתמול,

 תלויים ראשיהם כשעל לבוגדים, הפכו
 בכל הם אם עולם. ומאסר מוות גיזרי־דין

 זד, הרי — וחופשיים בחיים עדיין זאת
בזמן. מארצם נמלטו כי לעובדה הודות רק

ם י ר ו צ מ
לחיות

המלחמה את
למע ביטוי כל נותנים אינם ״הסופרים

 על שנכתב מה כל העם. עומד שבה רכה
 בידי הכבושים השטחים לשיחרור המלחמה

תחו חסר חיים, חסר הינו הציוני, האוייב
הסופ יוכלו בעצם איך אבל המלחמה. שת
 כשהם המערכה, חוויית את לחוש רים

 ממוזג-אווית בחדר חליפה, לבושי יושבים,
החו לצאת צריך המלחמה, על לכתוב כדי
 צריך אותו, להרגיש כדי העם. אל צה

איתו.״ לחיות
 זו חריפה ביקורת תלושים. קלושים,

והעי הסופרים נגד לאחרונה הושמעה
שהת סימפוזיון במסגרת במצריים, תונאים

 ״הסופר בנושא קהיר באוניברסיטת קיים
בסופ עסק שהנושא למרות והמערכה.״

 למקלחת המצריים ׳העיתונאים גם זכו רים,
 הסכימו מהמציאות,״ רחוקים ״הם קרה:

ה אודות ״ניתוחיהם המשתתפים. ביניהם
ותלושים.״ קלושים מצב

עבש■!
גותוג״סח היא

תה מתג׳ילזת בתכם  לצבא. ע
שר ם נא  השירות, את תסיי
ה  דבר. לבל גברת כבר תהי
א ראויה  למענה. שתחסכו הי
שרותה. בעת

ת לרשותה שיעמדו אמצעים ח הבט ה ל ד תי  ע
השירות, בגמר

זו- למטרה ביותר הטובה בתבנית

ן ס ח ל ״ י י ח ל
של הבלעדית התכנית
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