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 אינו שהמלך מכיוון יס״המלח. וחוף דן
 זה, חבל־ארץ על רשמית לוותר יכול

 רשמית יביא שלא פיתרון הפרק על עומד
 סיפוח יהווה אך לישראל, הגדה לסיפוח

 צבאית, כהחזקה ינוסח הדבר למעשה.
 לטעון תוכל שירדן כך הפירוז, להבטחת

בידיה. נשארת הביקעה על שהריבונות
 עציץ, גוש על ירדן ויתור •

 לטרון, חברון). לא <אך קריית-ארבע
 קל־ בסביבות מצומצמים אזורים ואולי
רש לישראל שיסופחו טול־כרם,—קיליה
מית.
היר עברי שני בין הרציפות קיום •

 את שיכלול ירדני, מיסדרון על־ידי דן
אלנבי. וגשר יריחו

 צר מיסדרון של לירדן החזרה •
עזר עד יריחו כביש לאורך כירושלים,

 עם רציפות ליצור כדי הזיתים, והר יה
 ■הירדני. הדגל יתנופף שעליו הר־הכית,

ב בנבנישתי״ ״תוכנית למעשה, זוהי,

 מים■ (ראה כסכיכה הצעיר מר
גרת).

 נועד אלה פעולות של ההפגנתי האופי
:יעדים כמה בו־זמנית להשיג
 חוסיין, על לחץ להפעיל •

 ניתנות שאינן עובדות שנוצרות לשכנעו
 מה ולהשיג למהר עליו וכי לביטול, עוד

מדי. מאוחר יהיה שזה לפני יכול, שהוא
 ארצות־ כלפי עוכדות לקכוע •

 לנצל הממשלה מקווה זו בצורה הכרית.
 שבה, בארצות־הברית שנת־הבחירות את

כבו ניכסון הנשיא ידי תהיינה לדעתה,
נובמבר. בראשית הבחירות יום עד — לות

 בשטח המוגברת הממשלתית הפעילות
 בה, שיש במה רק לא מעניינת ההתנחלות

 בפעו־ למשל, כך, בה. שאין במה גם אלא
 ירושלים, באזור הקדחתנית לת־השיכון

 בין בולט. חור יש העיר, 'את החובקת
 ובהר- בדרום ארמון־הנציב באיזור הבנייה
 את הכוללת פירצה, בולטת בצפון הצופים

יריחו. כביש ובין הר־הבית שבין השטח

ש מי ם נפג סייו, ע ה חו פו מתי אי ? ו
 ישראליים,' ופקידים מנהיגים לבין חוסיין, המלך ירדן, של מלכה בין הפגישות

ת! שונים פירסומים לפי שנים. משלוש למעלה זה בקביעות כמעט )נערכות  בעיתונו
סיין' עם העיקריות שהפגישות נראה ערביים, ממקורות וכן ובארץ, ,הבינלאומית  חו

כדלהלן: )נערכו
 משרד, מנכ״ל ועם אבן אבא שר־החוץ עם חוסיין נפגש 1968 בספטמבר •

 לראשונה! הוצעה פגישה באותה הרצוג. יעקב שבוע, לפני שנפטר וראש־הממשלה
אלון״. ״תוכנית ^לחוסיין
חוסיין^ המלך בין פגישות מיספר נערכו ,1970 שנת של הראשונים בחודשים •

לבין  סיפורים! אילת. בקירבת הערבה באיזור אי־שס אבן, ואבא אלון יגאל השרים |
 אלה" בפגישות חוסיין נתן מתנות אילו גילו אף הישראלית לעיתונות ישהודלפו

הישראליים. ולשרים
 ך במלון דיין משה עם ערביים, מקורות לפי חוסיין, נפגש 1970 בנובמבר •

בכירים^ ופקידים אבן אבא עם בלונדון נפגש אחר־כך קצר וזמן בניו־יורק, ואמריקאנה
משרד־החוץ. של

אלון,! יגאל ראש־הממשלה סגן ובין חוסיין בין שוב נערך האחרון המפגש •
' אנשי באמצעות מגעים מיספר נערכו ובהמשכו 1971 נובמבר בחודש התקיים ,הוא ר קש
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ב י ב א ־ ל ת ב
 של הסטודנטים תא
חדש כוח — הזה העולם

 כשעה ,16.3.72 חמישי, ביום
 חדר רקנטי, ככניץ כערב, 8.30

עם פגישה התקיים ,203
מסים אלכם

:הנושא על
מהמדינה הדת הפרדת

 לטלוויזיה שנתי ביטוח
ל׳׳י 30.—

מיסיס כולל המסך, מנורת כולל
ל נ ג י ס

ה ק י נ ו ר ט ק ל א  
תל־אביב, ,4 החשמל רח׳

615362 ,625459 טל.

 יהיו זה פיתרון פרטי חדשה. מהדורה
 ישראל לממשלת לאפשר כדי מסובכים,

ב הסטאטום־קוו את מקיימת שהיא לטעון
 יוכל שחוסיין בעוד המאוחדת, ירושלים

המוס מקומות״הקודש את שהציל לטעון
למיים.

 לירדן, תסופח לא רצועת־עזה •
 כפי תישאר אלא האמריקאים, שרצו כפי

יש סיפוח של מציאות יצירת תוך שהיא,
 מסויי- זכויות יינתנו למלך אולם ראלי.

עזה. בנמל מות
גלו היא כזאת תוכנית קבלת

 הגיע כי ייתכן אד למדד• מרה לה
כיו הטוב ההסדר זהו כי למסקנה

האל וכי — לו לקוות שיוכל תר
 סופי אוכדן היא היחידה טרנטיבה

לממלכתו. הגדה של

צול ת ני רו חי ב ה
ה ה רי מ א ב

 ממשלת של הכוונות הערכת גכי
 ידיעות על לסמוך צורך אין ישראל, /

ש ככל מוסמכות שמועות, או ערביות
תהיינה.

 עצמה הממשלה של מעשיה כי
הדברים. כיוון על היטב מעידים

 הממשלה הסירה האחרונים בשבועות
ה את שאפף האיפול־למחצה מעטה את

 באה במקומו בביקעת־הירדן. התנחלות
 את להבליט שנועדה רעשנית, פירסומת
המסופחת. הביקעה של המציאות

 קטעי־יומן ופקידים, שרים של הצהרות
להג נועדו בעיתונות וידיעות בטלוויזיה

 תפוסה כבר הביקעה כי הרושם את ביר
 רשת בה ושנסללה ישראל, בידי כולה
 שהביקעה :בקיצור כבישים. של ענפה
מיש בלתי־נפרד חלק כיום מהווה כבר

ראל.
 הוא הירדן כי דיין, משה של הצהרתו

 אותה את לשמש נועדה ישראל, גבול
המטרה.

 ככיקעה שההתנחלות כעוד
או ניכרת מירכי, כמרץ מבוצעת

פית גידור כרצועה. תכונה תה
סו הרצועה את מנתק רפיח חת
 וכר■ סיני. מחצי-האי ומעשית פית

התנח עתה מבוצעת עצמה צועה
 גרמו שככר כשיטות מואצת, לות

השו- צעירי אצל מחאה של לזעם

 שנועד הפרוזדור כמוכן, זהו,
הישי הגישה את לירדן לאפשר

 אל• ומיסגד כיפת-הסלע אל רה
אקצה.

ה ט א ? פ ה אנ ג ר מו
 או הסדר, באמת הפעם מסתמן אם

 ז שוב עצמה את משלד. שהממשלה | ן
 ובין ישראל בין הסדר של החלום

וחו עתיק־יומין, הוא ההאשמים שושלת
 שבסופה הראשונה, למלחמת־העולם זר

 אחי- פייצל, האמיר עם וייצמן חיים נפגש
 השנייה במלחמת־העולם חוסיין. של סבו

 נורי עם הסדר להשיג ששון אליהו ניסה
 השושלת. של העיראקי הענף משרת סעיד,

 מאיר גולדה נפגשה במלחמת־העצמאות
חוסיין. של סבו עבדאללה, עם  כי נראה היה הפעמים, ככל

 פעם וככל הסדר, הושג הנה-הנה
פאטה-מורגאנה. כמו ההסכם נמוג
 חזקים. די ההאשמים היו לא מעולם כי

 צאצאי־הנביא רצו לא ליבם, בסתר ואולי,
 מעשה- בו ראו עצמם שהם דבר לבצע
הערבי. בענייו בגידה

 הסכם אם היא אחרת שאלה
מע יחזיק ובוצע, הויטג אפילו כזה,

 שנעשה אחרי הימים, כרכות מד
 אפם עד הפלסטינים, שיתוף כלי
חמתם. ועל

 למנוע הכוח כיום לפלסטינים אין אמנם
 מהווים אינם אירגוני-הפידאיון כזה. הסכם
וב בגדה והאוכלוסייה רציני, צבאי איום
 מדיני מאבק לניהול מאורגנת אינה עזה

יעיל.
 אירגוני־הפידאיון, זמני. מצב זהו אולם
 ישראל, על חמור איום מהווים שאינם
 חו־ על מאוד חמור איום עדיין מהווים

ה את לאחרונה נטשו הם למעשה סיין.
 תנועת- והפכו ישראל, נגד המזויין מאבק

 ה- המישטר להפלת פוליטית מחתרת
האשמי.

 שניתן ייטראלי־האשמי, הסכם
 עשוי בפלסטין, כבגידה לתארו

תנו זו פוליטית למחתרת לתת
 מיש■ להפלת להביא אדירה, פה

חוסיין. של טרו
ממשלת את מטרידות אינן אלה בעיות

 אבן ואבא דיין גולדה, כי מאיר. גולדה
 תמיד התייחסו

 יוכלו אם הפלסטיני.
הם חוסיין, עם


