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מעמד
 לקרות. היה מוכרח ח ¥
 וברצועה, בגרה האינתיפאדה פרצה כאשר (

 מכיוון במרחב. המישטרים בכל חרדה אחזה
 למען אצבע אי־פעם נקף לא מהם אחד שאף
 היו אלטרואיסטיים, מטעמים הפלסטיני העם

שת בעיקר אינטרסנטיות. סיבות הזה לפחד
יים:

ה את הרואים הערביים, העמים המוני •
 להפעיל עשויים וסובלים, לוחמים פלסטינים

למ משהו לעשות חזק לחץ ממשלותיהם על
 לרצון בניגוד ישראל, ונגד הפלסטינים ען

 והחוש־ אמריקאי לסיוע הזקוקות הממשלות,
הסתבכות. מפני שות

ה מ דוג ה  להשפיע יכולה הפלסטינית •
פנימיים. במאבקים גם ההמונים על

 ביותר החזק הצבא מול כר, חייהם את לסכן
 וחסר־מעצו־ ברוטאלי שהוא התיכון, במיזרח

 הצבא עם להתעמת אנחנו שנפחד מדוע רים,
שלנו?" בארץ והמישטרה

 מדינות בכמה מהומות פרצו מאז
ב קרה זה כאשר השבוע, ערביות.

 במרחב אמות-הסיפיס רעדו ירדן,
מיי נ\ד_ כולו.

 ״?2 ״אינתיפאדה זאת היתה אב ך*
 מקומית מהומה מאשר יותר הרבה זה היה 1 1

 התחיל זה מעאן. בדרום, קטנה בעיר־שדה
 אך כלל־ארציות. הפגנות של צורה ללבוש

 התקוממות של למימדים הגיע לא שזה נראה
אינתיפאדה. —

 מ■ להתנער הקריאה נשמעה לא
הקרי ההאשמית. המלוכה מישטר

ך לתיקונים היתה אה תו  המיש- ב
. מר.

במאורעות. חלק כל לקחו לא הפלסטינים
 עמדו הם זרה: בארץ לאורחים כנאה נהגו הם
יר מקום בכל היו המפגינים ושתקו. הצד מן

מדורי־ השוכן העם בני — אמיתיים דניים
.בדווים. רובם במיזרח״הירדן, דורות

 ההגדרה את נכונה תופסים אין בישראל
לנ רואה בדווים,' על החושב ישראלי, הזאת.

ש בעלי־גמלים, בנגב, בני־שבטים עיניו גד
תושבי״עיירות ביותר, הטוב במיקרה הפכו,

בעמאן כוננות במצב מישמר
הישרדזת מוכיח חוס״ן

נדסטינית שתיקה •
 פוליטי־ טוענים טכסיסיים, טעמים *¥

ם אי ק  בעצם היא שירדן רבים ישראליים ^/
 קמה כבר הפלסטינית המדינה וכי פלסטין,

ולר לנהר. ממיזרח — לקום צריכה או —
ו פלסטינית, היא שם האוכלוסייה רוב אייה:

״בדווים". אלא אינם השאר
 אחיזה לה אין זו טענה כי הוכח השבוע
במציאות.

 מהומות, ערכו התמרדו, הירדנים
הפלס ואילו — צבאם עם התעמתו

שלא בלבד זה לא מנגד. עמדו טינים

 של היציבות כי יודעים הבדווים של
״ה של באישיותו תלוייה מדינתם

 ברסן־השיל־ המחזיק הנאור״, רודן
 בלי הגזמות, בלי אך חזקה, ביד טון

אישיים. שיגיונות ובלי אכזריות
מסונן רחץ •

 ב־ לקח לשמש עשוי השבוע שקרה ה
לארצות־הברית. ^/ראש־וראשונה

האמריק במערכת עמוד־תווך מהווה ירדן
המדי בין. המחברת החוליה היא במרחב. אית
סעוד מצריים, — ״המתונות" הערביות נות
עיראק. גם ובאחרונה יה,

למהומות, ושגרם ירדן, את שפקד המשבר

ת א )ודהו9תי1)ו■ דא ז
בירדן. זה חשש קיים היה במיוחד

 מאז הפלסטינים. לעבר הופנה לא הוא
 הפלסטינים חיים ),1970(השחור" ״ספטמבר

 המישטרה של הדוק פיקוח תחת בפחד, בירדן
 מחנות״הם־ לגבי הדבר נכון בייחוד החשאית.

 הפלסטינים של התקוממות עמאן. ליד ליטים
 אפשרית, ואינה כמעט ההאשמי המישטר נגד
 בין בכך. אינטרס שום לאש״ף שאין גם מה

 מערכת כעת קיימת הירדנית והמלוכה אש״ף
שיתוף־פעולה. של

 דווקא מופנה היה האמיתי הפחד
עצמם. הירדניים ההמונים לעבר

 בתחנות״הטל־ יום מדי המופיעות הכתבות
פלסטי נערים כיצד מראות הערביות וויזיה
החמו החיילים עם באבנים מתעמתים ניים
 וממשיכים ונפצעים, נופלים צה״ל, של שים

במאבק.
 ״אם מעצמה: כמעט המתבקשת המסקנה,

יכולים הכבושים בשטחים האלה הצעירים

ופועלי־יום.
 שר עם בירדן להיפגש יופתע כזה ישראלי
 ואיש־עס־ באוניברסיטה פרופסור בממשלה,

בג עצמם את המגדירים עתיר־מיליונים, קים
של הייחוס על והמצביעים כ״בדווים", אווה

 הם ״הבדווים״ אחר. או זה שבט כבני הם
 אנשי־המינהל. אנשי־האקדמיה, קציני־הצבא,

 ה־ למוצאם טוענים מושבעים עירוניים גם
שיבטי.

 הישראלים בעיני התמונה עיוות
מ היו שלא לישראלים, מיקרי. אינו

הא דמות מה מושג אין בירדן, עולם
 לבנות להם קל כן ועל ועמה, רץ

 להן שאין תיאוריות, של תילי־תיליס
המציאות. עם קשר כל

היש בכלי-התיקשורת השבוע הופיעו לכן
 — סבירות שנראו פרשנויות, הרבה ראליים

ירדן. זאת מה יודע שאינו למי

בעמאן מראה־רחוב
כאורחי□ נהנו הפלסטינים

ול המלך מישטר את להפיל כדי קמו
ש אלא אש״ף, את בארצם השליט

נאמנו את להוכיח כדי מגדרם יצאו
למישטר. תם

 נוהגים הם בירדן, זרים בהיותם מדוע?
 לביטחון־יתר, זקוקים הם מקום: בכל כזרים

היציבות. של עירעור מכל חוששים והם
לג נוגעים הפוליטיים שמאווייהם מכיוון

 גם הם מישפחותיהם, חיות שם המערבית, דה
יס אש״ף, של כבעל־ברית המלך, כי מקווים

הפלסטיני. למאבק ייע
רו בירדן הפלסטינים ועוד: זאת

 בתמיכה העיקרית חובתם את אים
 בגדה האינתיפאדה אנשי באחיהם,

המהו כי מאוד חששו הם וברצועה.
 מן העולם דעת את יסיחו בירדן מות

האינתיפאדה.
 משוחררים היו המקוריים הירדנים ואילו
 בירדן שקורה מה עניין אותם אלה. מדאגות

 רמת־מחייה, כמו פרוזאיים עניינים עצמה:
דר הם קיצפם. יצא כך על והכנסות. מחירים

למ לדעתם, שגרמה, הממשלה את לסלק שו
הירוד. הכלכלי צב

המלך, של שילסונו השבוע נפל אילו גם
החול של מטרותיהם את מקדם הדבר היה לא

 כוח שום ירדן. של ״פלסטיניזציה" על מים
 אלא השילטון, את תופס היה לא פלסטיני

הירדני. הצבא
 קם, היה המלוכני המישטר במקום

 דיקטטורה של מישטר היותר, לכל
 במדינות מקובל שהוא כפי צבאית,
העו מדינות וברוב רבות, ערביות

השלישי. לם
 מאוד־ רחוקה השבוע היתה זו אפשרות גם
מאוד.

 חוסיין המלך הוכיח שנה 30מ־ יותר במשך
 כיום ואין כמעט לו. דומה שאין כוח־הישרדות

 כל־ מעמד שהחזיק שליט־יחיר כולו בעולם
זמן. הרבה כך

 הבל־ כישרונו מלבד לכך, הסיבות אחת
 ירדן. של המיבנה היא חוסיין, של תי־רגיל

 מדינת־חיץ — המדינה של חולשתה דווקא
ויש עיראק וסעודיה, סוריה בין ודלה קטנה
 להבטיח כדי חזק, מישטר מחייבת — ראל,

היציבות. את
 המעמד הירדני, הבינוני המעמד

המכובדות המישפחות וגם השליט

האמריקאים. בגלל לא־מעט בא
אמריק אדישות זאת היתה הטוב במיקרה

 האח של אדישות לירדן, סיוע שמנעה אית
בכיס". ״המונח הקטן, באח המזלזל הגדול

 של אמצעי זה היה הרע במיקרה
 מדיניות המלך על לכפות כדי לחץ,

מסוכנת. פרו-ישראלית
 את לימד האחרונים הימים לקח כי יתכן

 שזילזלו מי באש. מישחק שזהו האמריקאים
 את שניבא המלך, של באזהרותיו שנים במשך

 לחץ יופעל לא אם במרחב המצב הידרדרות
 להרהר עתה עשויים הסדר, ויושג ישראל על

אלה. באזהרות מחדש
נשכ ישראל תצא לא זו מבחינה

ההיפך. נכון בירדן. הזעזועים מן רת
 הכלכלי הסיוע יזרום עתה כי להניח יש
 מידי הן ארצות־הברית, מידי הן — לירדן

 יכולות שאינן השכנות, הערביות המדינות
ה המישטר התמוטטות את לעצמם להרשות

ירדני.
 המ־ הם הסעודים דווקא האירוניה, למרבה

 ההאשמית השושלת ביציבות ביותר עוניינים
השו מייסד גירש דורות שלושה לפני בירדן.

 אבי־ חוסיין, את איבן־סעוד, הסעודית, שלת
 השושלת שלטה שם ממכה, חוסיין, של סבו

 השושלות שתי בין מדורי־דורות. ההאשמית
 אינה הפוליטיקה אבל איבת־דם. קיימת היתה

 קשורים הבתים ושני בסנטימנטים, מתחשבת
רב. זמן כבר בזה זה

שאינש אונציה ♦
 תורתה על אלה מאורעות אומרים ה

ל ש /  עם המזוהה הישראלית, האסכולה ^
לפלסטי לעזור שיש האומרת שרון, אריאל

 אש״ף, את בה להמליך ירדן, על להשתלט נים
 שעימה משלהם, מדינה לפלסטינים לתת וכך

 לפשרה ולהגיע משא־ומתן לנהל יהיה ניתן
הנושאים? שאר על

חול זו. תורה אוששו לא השבוע מאורעות
הבי לא ההאשמי המישטר של (הזמנית) שתו
הפ בקרב הפיחה לא וגם להתמוטטותו, אה

במדינה. להשתלט החשק את לסטינים
מאו דווקא הוכיחו מוזרה, בצורה

 ירדנית היא ירדן כי השבוע רעות
 על הירדנית-פלסטינית״, ״האופציה

 לא והמנוגדות, השונות צורותיה כל
תאוצה. השבוע צברה

9


