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ם ואזלה מזזמח  המאגדן י הערבים הפדיגאיע בין איש כמעט אין מך עצבי

 הם כמונו,״ בדיוק משוגע ״הוא מלאל. של )*עוזו גטדפה אמנם כי
ם מרי מז ״הוא או יצאו״. שהאנגלים רו

אזזרי הוכתר כאשר אדלס ר היד. הירדן למלך• אביו. מוזז טלאל,.  ברו
 של שנאתו סיבת בם נעלימה עבדאללה של העלמו עט כי למעשה

ם״ לאנגליה. טלאל קי התלחשו •עוז שו  ״יעשה העתיקה, והעיר דמשק ב
עיז גם והוא עשה. שאביו מה בדיוק טלאל תר י  על יחתום וזוא — יו
תר, הגיוניים אלד, ניחושים היהודים.״ עזם שלום חווה  שטלאל מאחר ביו
מוקף הניטברי תנקועבה תלד  בריח הירדן. את לספח הרוצים שכנים ו

שראל עם ת לו הבטיח אנגליה) (בתמיכת י ציבו ת י  בסיס ולאנגלים בגבולו
בך כהורהב המכנה יחזר, עוד יציב  לכדור מועמד כבוגד, הכרזתו תהיה ג

הערכי, הצדק
ל1 ר נ א3 01.12 ן1׳3 ; א3 2ל ט לטעשד. ׳אהל אשד האיש יהיה א

תיו את תו — קו לו דקבע מלאל של פעולו להרגו ניסה שמלאל גלאב או
מן לפני  בדרגת !930 בשנת הערבי ללגיון גלאב סופח מאו רב. לא ו

ה  לפני הירדן. של המזרחי מעברו הבריסי השלטון לסמל הפד מייג׳ו
ת עבד ללגיון הצטרפותו  הבדואים השבטים בין העיראקי הפוליטי בשרו

 150 בעזרת דומה. תפקיד מילא הירדן בעבר סעודיה. עם הגבול לאח״]־
סו בדואים ללגיון, וו למטרה במיוחד שגויי

שבי מורכב הלגיון היו־. או ער  הירדן בעבר והערים הכפרים מתו
 פצדיידת חדשה מחלקה הקים גלאב הישובים. !כהגנת בעיקר ועסק

ת במכוניות שוריינו  וו, למוזלקה מיוחד פםמל במדבר, ארוכים לסיורים מ
 הלגיון בכל כן אחרי שהונהגה לבן־אדום המשובצת הכפייה את הכניס

שיו ניכרת במידה בתפקידו הצליח הוא הערבי, אנ תו מעריכים ו  מאה או
ם לעומתם, למלך. רק שגי העליון. !־.כוח הוא ״ אבו־תגיק בשבילם,  מאי

 להם המזכיר מביש כבל כבודם, על ככתם גלאב את האינטליגנציה אנשי
כר אפילו השיגה לא שעדיין במרחב היחידה הארץ היא הירדן כי  ז

ם בחסדי והתלויה לעצמאות, רי ז

ד צ פן פייי אזי או ר ,ר מי - ה מיץ א ה ן ו ה3ן ל ל אי ל־  הם דו
 יא שזז ההאשמית, במשפחה ואחותה הירדן של שכנתה עיראק, שליטי

תיו אחת גם מן כל באשא. גלאב של הגדולות מדאגו  היד. שעבדאללה ז
 מביטים עתה אולם מיוחד. לכבוד הראוי המשפחה, כבכור מושב הוא חי

ש עני, קרוב אותו לטובת עני. קרוב כעל הירדן על העיראקים  לספחו י
פרי עזרתו את לו הבטיח1; לעיראק, סיונו ו  ואה ואת העשיר, הקרוב של ג

אנגליה. מצה לא

ר עדיין כי כו  מארץ 1941 בשנת עיראק הפכה כיצד לאנגלים היטב ז
ת בכל אותם המהנה חסותם תחת  בעורפם מכנה לנקודת האפשריות הזכויו

 הכריז הקיצוני, האירגון הזהב, ריבוע. ראש אל־קילאני עלי ראשיד כאשר
 תאבד לעיראק, הירדן ממלכת תסופח אם בגדד, על והשתלט מרד נגדם

תו (בגלל במרחב היחידי הבטוח הבתים את אנגליה  באנגליה תלוי היו
ש אמנם אשר לארץ כספית) תלות ת כד, לה י כויו  מסוגלת אד ובסיסים ז

מן תוך לאויבת להפוך תר. קצר ז ביו

ע והצי, שגה בעוד  בגרות לגיל הינוקא, עירק מלך השני, פייצל יגי
ף ע״י המלכות תורחב אט מלך. ויוכתר רו  לאחר גם תהיה הירדן צי
 שנות 12 במשך שהתרגל איללה עבדול לעוצר תעסוקה מייצל הכתרת
שבי מבין כמה כי אם בלבד. למלכים הניתן לכבוד כהונתו מן תו  הי

 עבדול־איללד״ של לחייו רבד. סכנה בכך אין זד״ ספדח לתוכנית מתנגדים
 האנגלים עומדים ומאחוריו מלכותו על חותר לא טלאל אולם הרעיון. הוגה

שבירים, ואקדחים כוח בכסף, השפעתם כל עם

ך ל מ ל! ה אדז׳  תאוות מעוררת שאינה בירדן, הוא אף מעונין פ
ת נרקמות בקהיר בלבד. משפחתיות מו  אח להשליט מטרתן אשר מזי

 החל מאז פארוק, של העליונה שאיפתו עמאן. על מצרים של מרותה
 המנהיג ,1 מנד הערבי להיות היתה המרחב של בפוליטיקה להתמצא
הפוליטי הרוחני ת מצרים, ואמנם המרחם של ו  אוכלומיתה גודלה, בזכו
הערבי. המרחב של מבעית מנהיגה הגה התרבותית, ורמתה

ה מצרים שגם אלא תן *גול הרקבון המחלות או  בבל השוררים ו
תיו כי בחשבון לקח פארוק המרחם ארצות שאר  להביא עלולות שאיפו

אור ספל להן להיות רוצה שהוא בארצות רבים שונאים לו  מדריך, ו
 כי לבסוף אלה אנשים יראו לו, הבטיחו כך ספק, ללא אן־ טבעי דבר זהו

 מצרים. בראש ופארוק הערבי העולם בראש תעמוד שמצרים מחייב ההגיון
ש ופארוק, ההזדמנות את לו נתנה בארץ־ישראל החלוקה מלחמת  לבו

הערבית*. הגבורה ״ערם את לשחרר צבאו את שילח פילדמרשל, מדי

ב פנה הוא קשות. פארוק את איכזבה האכזרית המפלה  לעיסוקי שו
הילוליו. שלו האהבה ררו במצרים הקנאים הדת אנשי ול  אח נגדו עו

 פעמים אליל. בו לראות חדל והעם והמחלות, חרעב מוכי העמלים המת
 רצוני על פארוק הודיע הנבחרים, בתי לפתיחת הכתר בנאום אחדות,
ש לעמוד חו  של המוחלטת ועצמאותה הבריטי הצבא פינוי על המאבק ב

ם  פארוק על השנואים האנגלים התממשו, טרם הבטחותיו אולם מצרי
תו על תמה והעם בבסיסיהם נשארו שו ה המבלה המלך של אדי בייר  ברי
 מצפון כל משולל תענוגות, רודף אלא אינו פארוק : הדעה רוותה אט־אט
אגשים להנהיג מסוגל אינו בושה, חוש או אנושי

 החלו מלך״) להיות חזוי אינו (״פארוק המוסלמים ר,מזים דברי
תר. משכנעוי צורה לובשים ם תעמולתיים זרעים ביו  מכים החלו ורעיוניי
ת קבוצה כל כאמם והמשכילות העניות בשכבות שרשים  בחרה רעיוני
 רואים הקתנוניסטים' לכדוריהם). גם (או קטרוגם לחצי כמטרה בפארוק

 הלאומנים המוסלמים הדת על וכתם חרפת המוסלמים האחים משעבד, בו
תו מחשיבים תף או תו. אי בשל האנגלים של כשו  אחח ולכל פעילו
נפץ. וחומר נשק של מכובדים מחסנים אלו מקבוצות

לי ^רר־כ ^ ש שי ־ ל רו. על לשמור מ׳, בקלחת הצליח, א  אמנם עו
שראל החלד, כאשר •:לו. עמר מזלו אולם בחייו, להתנקש פעמיהם ניטו  י
או אחרי חודשים כמה שלטון בו ש ל  כטתטז הדבר נראה החולד״ בייבו

 והקישו הופעלו שלו התעמולה אמצעי כל שישקלי, הנאמן לעבדו האלוהים
טי רגש של סערה הפנימיים הפוליטיים המשברים את לפינה שהזה פטריו

ת השקט החזרת עם ר נושא חיפש בגבולו  התעניינות לדיתוק מז
 בסזדיה החיים תנאי השתנו לא שלטונו חודשי 10 במשך כי המורים.

ם החשופים החוראן בהרי ברעב גוועים עדיין והפלאחים היבשי ב ו שו ו
הירדן גחנת עבדאללה : ההופעה נאה הקולונל לעזרת הגורל בא נשאר ו

 העולם סלוזמת במשך בצרפת, הבריטי בצבא כלויטענו בשרתו ♦
 עמוק סימן השאיר הפצע בסנטרו. קשה באופן <דאב •נפצע הראשונה,

הסנסר). (בעד חנייק״ ״אבו הבנוי את לו והביא

׳ציונה. בעלות ללא
דו את טמן לא הוא ם בעלות תביעזז הגיש בצלחת, י  הגבולות נ לירדני
ם אינם הנוכחיים ש טבעיי ם גם ויהיה היה, הירדן לסלקם. י קרו  וילק ב
ו תביעה ע״י הצליח ואמנם מסוריה.  מד- אמן המורים דעת את להסיח ז

ו הסחה ותלם ם תפוג י ז  האנגלים :נוספים אויבים לו כבש ובינתיי
רי ירא הוא זיין : ברול איש עצמו אח. מכנה שישקלי אולם והירדנים,  כדו

מתגקשים.
ה ד ל א ד ס טד ק ב לאחר למצדינו וגלה הידד!׳ מת שעזב $די־ רי

תו. הוא אף מחכה הערבי, בלגיון מפקדו באשזב גלאב עם  להזדמנו
תר המוכשרים הקצינים אחד אל־טל,  המלך איש היה הלגיון, של ביו

סורזר ללגיון נתקבל הוא עבדאללה. ד׳ יוזם ,עם כ  המלצת פי על מיוזו
לכשרונו, הודות בדרגה עלה אן־ המלך,

הועלד״ מ״יבור, בח־גת היו־, ישראל בארץ המלחמה התחלת עם
סגן לוימנגט־קולונל לדרגת סופה, עם  השיחות את ניהל הוא אלוף). (
ס הנשק שביתת הסכם על  של ״הלגיונר או״ס משקיפי בפי ונקרא ברודו

ם מפקד מונה הנשק שביתת חווה חתימת עם דיין״. משד, שלי  העתיקה, ירו
בו נתקל אך העלאה מהמלך ביקש הוא בדרגה. הועלה לא זוך סירו  ב

ם פירסם שם לקהיר. נסע הלגיון, את עזב הוא גלאב, של המוחלט  גילויי
 כיצד גילה הוא הלגיון, על האנגליים הקצינים של השפעתם על מרעישים

ר הישראלים, נגד בהתקפה לפתוח רצה עזו  בנגב, הנלחמים למצרים ל
הפוכה, ותעז. ה קיבל זזך

 יחתום לא מדוע סיגה שום אין ישראלי, למום נחשב הוא ואת בכל
 ואם שני, הסבם על ישראל, עם הסכם על פעם חתם ;עכבר איש זוגתו
 הוא שאל־טל הרי ישראל, עם הסכם לידי לבוא מתכוון אמנם טלאל

תר הרציני המועמד  הפלך נגד הקשו־ עגין כל המלאכה, את לעשות ביו
מר עבדאללד, עבר בקלות טמנו יו  המזימות של הכל״בו איש למופתי, ויו

המרחמות.
ד״ר ד ו־ז ט ח ק1מ טו ד א  שעלה לפרש בטהראן בינתיים דומה פ

מו אולם ממנו. לרדת מתבייש ועתה התרברבות מתוך פרוע סוס על ש  בו
חוור אם — מעת: בפחד מהולה גם חיו בו י שו  של טלאד. לזזלאמה מדדי

א נשלחו בה דרך באותה ילך הנפט מפעלי מר מ וזנגאגה. ר
ו ה5כ0 ואמנם תר. חמורה ז  עתה עד ם׳ שחטבו ממודלים תגרי ביו

ש מתחילים ם לפני לשלוח רצה כאשר עמדה. שינוי לדרו  שבועיי
בול לא השיחות, את לחדש לבריטים אולטימטום  הנע״ן את לאסוף היד, י

 האולטימטום משלוח אה לדחות נאלץ בבג׳לים, החלטה לקבלת הדרוש
ש משך ת. שלו שיבו י

ם, היושבים האחוזות בעלי לעומת  דחוסה לפעולה מהמון גוהט במכלי
 האחרונים. משבועות במשך עצמם. האיראנים. ע״י הגפט מיתקני להפעלת
 הנפט. חברת תשלומי הפסקת עקב רבים בקשיים האיראנים הרגישו

 של המוחלטת ההלאמה דרישותיהם• על לוותר עתה מוכגים אינם אך
האיום. מעוניים והצלה צרותיהם לבל כתרופה בפניהם הועמדה המפעלים

א לא האיראנים ע״י המיתקנים הפעלת לאחר אס בו  הגדול שינויה י
 *שם ממשלה ולראש הממשלה, ראש כמובן, האשם, יהיה המזבמח,

ש פלדה. קלע :במרחב אחד סוף ׳

תרצח ת1םט
 חלק ■הם ובעתיד, כעכו־ ההתנגשויות, כל אשר הגדול התהליך מהו

? ממנו
 העותומני. לכתר משועבד אז שהיה במרחב, נולד שגר, 40 לפג׳•

תיו את לאחר הגדול הרעיון  הדוגלים אחוג גדולה ערבית במדינה ארצו
עיון  לתנועה החי הסמל את מצאו ואזרחיות, צבאיות מחתרות זד״ בר

תו  המלהיב איש היד. פייסל ממם־״ השריף של בגו פייצל, האמיר של בדמו
 העמים יתלכדו שמביבו האמינו גאמגיו בהופעתו. אציל הדמיון, את

ת עד מואץ מתעלת ערביה, הדוברים פרם. לגבולו

 עם חשאי חתר. על חתמו שהאנגלים בשעה חוסלה וו שאיפה
מורי המרחב את שחילק הראשונד״ העולם במלחמת הצרפתים,  השפעה לא

סוגו אמנם קטנות. למדינות חולק המרחב אימפריאליסטיים.  הצרפתים ג
כו המרחב ארצות וכל עמדה, אחר מעמדה האנגלים, ואחריהם  לעצמאות ז

בן ;־הלט־״  שהיי שליטים של מעמד נוצר בינתיים אולם למעשה. גם רו
הקטנות, הארצות בקיום מעונינים

ת כל המאוחד, המרחב ברעיון׳ דוגל עודו הערבי הנוער מיטב  פעולו
עין חותרות, הטירור ד עין, ושלא ביו , ונטרה לקראת. ביוד ו  למורה ורק ז
אמיתית. משמעות הן מקבלות

ת המחתרת תנועות גם כך. כל פשוט הדבר אין במציאות  בחלקן דוגלו
תר מצומצמות במטרות ת, שתי איחוד — יו  מהמרחב, מלק איחוד מדינו

רץ האיזור בלבד. אחת במדינה הקיים המשמר שינוי גם ׳8?  סוכנים, שו
 הרוסים? האמריקאים, הצרפתים, האנגלים, בשם פועלים וחוגים אנשים

 לשכנע משתדלים האנגלים רעיתותיהם. את מפיצים תועמלנים, שוכרים
שמור משתדלים הצרפתים חסותם• תחת לד,שאר מוטב כי הערבים את  ל
ש האחרונות, עמדותיהם על  למנוע ובסוריה, בלבנון אחידה שוב לרכו

 מושבותיהם אל מצרים) (בעזרת. הערבית הלאומית התנועה ההפשטות
 לכל התרגלו וטרם במרחב חדשים שהם האמריקאים, הצפונית. באפריקה
פן מפיצים תקלותיו,  ואחוזת הקוקה־קולד, הדולאר, תורת את סתמי באו

אילו האמריקאים. בחסות העמים  :הפשוטה תורתם זזת מפיצים הרוסים ו
כודו הארצות בכל הקומוניסטיים השתלטות לי ת של בפדרציה ו  רפובליקו
מרחביות. סוביטיות

ם, בקשיים גתקלות האלה המדינות כל  של רב מספר להן אין גדולי
 לא־ערבית מדינה רק ישנה הערבים. את המכירים ערבית, הדוברים סוכנים

ש ומות  מדינת מולם ישראל, מדיגוז. ג כאלה כוחות של בלום אוצר לה שי
 את תקבע ׳באשו־ אחרת, מדינה מכל ׳־ותר ׳,זו במהפכה .המעונינת ישראל,
תן משא מנהלת היא בכלל. במרחב קיימת אינה גורל!־״ * ומ ״ או  בפאריס, ב

אפילו בדמשק בקהיר, קיימת איגד, היא העולם, בבירדוו בשכם ו

ו חולשה  פשוטה בדהבעו מקורה מומחים, אנשים בחוסר לא מקורה ז
ר במרחב. מטרותיה מה יודעת ישראל מדינת שאץ  לאיחוד שהתגועה ברו

 כדאת התפתחות איומה. סכנה לה מד,וזד, נגדה, מכוונת כשהיא המרחב,
 השתלט א״דין, צלאח אחד, כששליט הצלבנים מדינת את בשעתו חיסלה

תכן אולם המרחב, על ש מאד יי  כוחות סביבה ללכד המדינה בכוח שי
 מרחבי, איחוד :ברורה מטרה לגבש תצליח אם המדינות, בבל רבים
 בהעדר והמדיגות. העמים שאיפות אח. שיתאם מתקדם, חברתי משמר בעל

 בפני לעמוד •הרכבת, -לאחר׳-את ר,מדעה עלולה כזאת. מוצהרת מטרה
עליז־״ להשפיע תוכל לא ששוב התפתחות
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