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״ההיסטורי״ השער

ולנסי התיכוניים המורים נציגי עם מאשר
ארוכות.״ עות

 המלך על אמריקאי ״לחץ •
 בשבועות לוחצים האמריקאים ג חופיין

 המלך על והן ישראל על הן האחרונים
 תוכנית בסיס על להסכם להגיע חוסיין,
ב לתמוך מוכנים האמריקאים רוג׳רס.
 ונראה לישראל, חוסיין בין ישירים מגעים

 ישירים למגעים מוכן עצמו חוסיין שאף
כאלה.״
 מעורפלות ידיעות שתי צירוף רימז למר,

 אחרי רק להבין היד, ניתן זאת ? אלה
 האמריקאי שבועון־החדשות כאשר שבוע,
ש פגישה על מלא סיפור פירסם טייס

 אלון, לבין חוסיין בין בערבה נערכה
:הבא בתיאור שנפתח סיפור

 שממת על עתה זה ירדו ״דמדומים
לאילת, צפונית הפראית, השטוחה, הערבה
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 מעורפלות ידיעות שתי בצורת הופיע
 העולם בגיליון תשקיף במדור בסמיכות

 רמז הפגישה. אחרי שבוע ,1732 הזה
העולם. בעיתונות לסנסציה הפך זה

 זו התקרבו מכוניות של שיירות כששתי
 לירדן. ישראל בין בנקודת־הגבול זו אל

ב היבהבו מראש מוסכמים פנס אותות
 נכנסה מירדן והשיירה היורדת, חשיבה

הצ מהירדנים אחדים לישראל. במהירות
ול נסעה אשר הישראלית, לשיירה טרפו
 האחרונה, הפגישה היתה זו מבודד... מקום
 המלך בין שנערכו הפגישות עשר מתוך

 ,1968 ספטמבר מאז אלון יגאל לבין חוסיין
 שר־החוץ עם יחד בלונדון, נפגשו כאשר

אבן.״ אבא

המלך אנשי כל

 הידיעה לפיצוץ טייס לדעת גרם ה **
הסודית? הפגישה על
 טייס, כתב אופוזיציוני,״ כנסת ״חבר

 ״הדהים אבנרי, של שמו את להזכיר מבלי
 שעבר בשבוע טען כאשר הממשלה את

אלון, חוסיין שיחות על ששמע בכנסת

ה לפרלמנט אינפורמציה שתימסר ודרש
ה מפרוטוקול נמחקה שאןלתו ישראלי.

 לעיתונאים להרשות סירב והצנזור כנסת,
כך." על לדווח

 רבים עיתוני־חוץ פידסמו טיים בעיקבות
 ואלון, חוסיין פגישת על וסיפורים ידיעות
 אבנרי שאמר המישפט את מאזכרים כשהם

 שתי ולהתרגשות. לסנסציה שגרם בכנסת,
דלף כיצד לחקור נצטוו ועדות־החקירה

אל והגיע הסודית הפגישה קיום דבר
הזה. העולם

 הוועדות שתי העלו לברר שניתן כמה עד
 תיאוריות היו לשתיהן בחקירתן. חרם

ממ מימצאים לא אך הדליפה, צורת על
שיים.

 אנשי־מיקצוע הצליחו שלא מה
אח מייד ממושכת בחקירה לעשות

 לחולל השבוע ניסו הפירסוס, רי
רודפי־כותרות. חברי־כנסת כמה

 הם פירסום אותו אחרי וחצי שנתיים
 ובנסותם מקיברה, הפרשה את הוציאו

 הבריות, של הקצר זיכרונם על להסתמך
 ל* שהדליף המקור את סוף־סוף ״חשפו״
 האיש סודית. ידיעה אותה את הזה העולם

 לא היה הסיפור בהדלפת האשימו אותו
 סביבו אהרונסון, ״אברשדד מאשר אחד

 אנשי בהשראת מיספר, שבועות זה מתנהל
 לפגוע שנועד ציד־מכשפות וע״מ, רפ״י
 באברשה מאשר אלון, יגאל בשר יותר

עצמו. אהרונסון
פר סביב במחול־השדים שפתח הראשון

 ע״מ ח״כ היה המחודשת ההדלפה שת
 שעבר בשבוע שהגיש הורוביץ, יגאל

 לקיים תבע בה לסדר־היום, דחופה הצעה
 קבועה ״הפצה על במליאה דחוף דיון
באמ אלון, יגאל השר על־ידי מידע של

 ההצעה בנימוקי אהרונסון.״ אברשה צעות
 הטענה את גם השאר, בין הורוביץ, העלה
 על־ הודלפה חוסיין־אלון ״פגישת :הבאה

 סיעת מחברי לאחד אהרונסון אברשה ידי
 כי נמסר אף זו בהדלפה הזה. העולם
 נוכח יהיה דיין משה שגם דרש חוסיין

 להשתתף סירב דיין אך אלון, עם בפגישה
בה.״

ה־ חוקר חאמיץ, הורוביץ יגאל

1733 הזה״ ״העולם

 במערכה. בודד נשאר לא הדלפות,
 בל דגלו אל נאספו קצר זמן תוך

 כפרשה שמצאו דיין, משה חסידי
 שאותה אלון, את לנגח הזדמנות

 למיטתו מרותק היה עדיין שעה
 תל■ שבבית־החולים הלב כמכון

השומר.
 בן־ מרדכי רפ״י, מחטיבת העבודה חי׳כ
בו לגולדה, דחוף״ ״מיכתב שלח פורת,

 ועדת־חקירה דיחוי ללא להקים ממנה תבע
 ההדלפות פרשת את שתחקור ממלכתית,

 הזה. ולהעולם אמרי לאורי אלון השר של
 היא גם איחרה לא גח״ל סיעת ואילו

ב דיון לקיים תבעה העגלה, על לקפוץ
 אלון פגישת סביב הפירסומים על מליאה
חוסיין.

 על להגן שנחלצו הנועזים הח״כים כל
 להעולם ההדלפות מסכנת המדינה ביטחון

 שתחילה אחד, ממקור בעצם ניזונו הזה,
 היה בגלוי. הופיע השבוע אך בחשאי פעל

כהן. שלום ח״כ זה

 הופכים איך
סוער! לים ערבה

 מכל בכנסת הכחיש שאכנרי הרי
ה כאילו האבסורדית הטענה את וכל

 אליו הגיעה אלון־חוסייו פגישת על ידיעה
 נחלץ אהרונסון, אברשה באמצעות או דרך
 לפרסם לכותרות, מאד הזקוק כהן, ח״כ

מרעישים״. ״גילויים
 כפי כהן, של גילוייו נוסח היה וזה

 :הארץ של הפרלמנטרי לכתב שנמסר
וה בנושא דנה הכנסת שכל ״לאחר
 רואה אני האמת, את לשמוע רוצה ציבור
 אהדת־ אברשה לי. שידוע מה לומר חובה

 הפגישה על לי שגילה האיש הוא סון
 ראש־ סגן לבין חוסיין המלך בין הסודית

 אהרונסון לדברי אלון. יגאל הממשלה
 דיין משה שר־הביטחון שגם חוסיין, ביקש

 כאשר סירב. הוא אולם בפגישה, ישתתף
 על נפגשו ואלון, גולדה חוסיין, :השלושה

אחת התעוררה עקבה, במיפרץ אחת סירה

 עקבה, למיפרץ האופייניות סערות מאותן
אסון.״ שיקרה הרבה חסר היה ולא

 על אהרונסון עם נפגש הוא כהן לדברי
 אחרי ימים כמה בית־סוקולוב מדרגות
ה תוכן את וסיפר חוסיין, אלון פגישת
אבנדי. לאורי פגישה

 :כחן של דבריו תוכן על הארץ הוסיף
 מעל זו עובדה אבנרי ח״כ גילה ״כזכור

 המידע אך נאסר, הפירסום הכנסת. דוכן
 והועתק — פורסם בחו״ל, לעיתונים דלף

בארץ.״
 אלון, יגאל וגם אהרונסון אברשה גם
 את הכחישו מבית־החולים, צאתו עם מייד

 צורך כל היה לא אבל כהן. של טענותיו
הכחשותיהם. על להסתמך

 פירסומי את להשוות טורח שהיה מי כל
 ל־ 1970ב־ הזרה והעיתונות הזה העולם

 היה ,1973ב־ כהן של הדמיונית גירסתו
 ה־ שתי שבין הסתירות את מיד מגלה

גירסות.
ה שני כין דמיון שום היה לא

סיפורים.
 אותו שמע שאולי כהן, של סיפורו

 לו, רק המוכר מישהו מפי הימים באחד
 ביותר הקלושה בצורה אפילו דמה לא

ב עליה רמז שאבנרי הפגישה לסיפור
 בטייס אחר־כך ושפורסמה בכנסת, דבריו

הזה. ובהעולס
 וחוסיין אלון בין הפגישה על דיבר אבנרי

אישיות כל נוכחות ללא הערבה, בגבול

 כהן של סיפורו ישראל. מממשלת אחרת
 לחוסיין כביכול, שהיתה, לפגישה מתייחם

ה אלון עם ד ל ו ג  בלתי־ידוע, בתאריך ו
עקבה. במיפרץ ספינה סיפון על

ה שכל העובדה מדהימה אגב,
 פרט גנזו בחן של סיפורו על קופצים

 גולדה. של נוכחותה - זה חיוני
 כזאת, פגישה על אכנרי דיבר אילו

 חוסיין־ פגישת על מדבר היה לא
 חוסיין־ פגייטת על אלא אלון,

גולדה.
ל מציידי־המכשפות מישהו טרח אילו

 פירסומי את לבדוק או העובדות את ברר
מייד חושף היה זה, בנושא הזה העולם
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אלון ליגאל וזוסייו ביו הסודיות הפגישות של המשמעות מה
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 אורי של רמז בעיקבות במלואו הסיפור את פירסס טיים שהשבועון
בערבה, שקויימה לפגישה מתייחס הדיווח בכנסת. בנאום אבנרי

 אברשה לו הדליף כאילו כהן, שלום ח״כ של לטענתו בניגוד
 בה עקבה, במיפרץ ספינה על שנערכה פגישה על מידע אהרונסון
הסי בין קשר שום אין מאיר. גולדה ראש־הממשלה גם השתתפה

הזה. בהעולם וחצי שנתיים לפני שפורסם מה לבין כהן שסיפר פור


