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לאלג׳יריה ומשם י־ לטוניסיוו מערבי נשקבמרחב
סוריה

שידוד ם ה ד ק ת מ
 הסורי בית־הנבחרים של הישיבות באולם
 בדרכים לדון הבית חברי השבוע התכנסו
 סוריה בין האיחוד החלטת לביצוע מעשיות
 הישיבות, אולם בתוך הסורים, לצד ומצרים.

 רצינות את שהמחישו אורחים 40 ישבו
 המצרי, בית־הנבחרים חברי אלה היו הדיון.
בדיון. להשתתף שבאו
 להמליץ אחת: הצעה עמדה סדר־היום על
ב להתחיל המדינות שתי ממשלות בפני

העקרו ההחלטה למימוש מעשיות, שיחות
 אחד. פה נתקבלה היא פדרלי. לאיחוד נית

בהצבעה. השתתפו המצריים האורחים
 ודמשק, קהיר קרייני לדברי זו, היתר,
האומות. שתי בחיי ביותר הגורלית הישיבה
 כבר נמצאים כיום יש. לזו חסר, לזו

 תעמולה צילומי מצריים. חיילים בסוריה
סו חיילים עם יחד מתאמנים אותם הראו
 סובייטיים, תותחים בצוותא מפעילים ריים,

 הנחת של משולבת לפעולה יוצאים או
בגבול. מוקשים

 ומלהיב, ציורי התחלתי, צעד רק זה היה
ה כאחת להתגלות העלולה תוכנית של

 המרחבית. בקלחת שנולדו ביותר מהפכניות
 קהיר שליטי החליטו אותם הבאים, הצעדים
 האיחוד אל יובילו בהדרגה, לממש ודמשק

 הדמוגרפי. ולבסוף: — הפוליטי הכלכלי,
 זו מתוכנית יהנו יחד גם הצדדים שני

 המצרי שבצד בזמן בו אולם ממשית, הנאה
ההמונים, דווקא האיחוד מן ליהנות עשויים

ו האחוזות לבעלי בסוריה הטובה תצמח
השבטים. ראשי

 היא מצרים של ביותר המעיקה בעייתה
 הצרה הרצועה בתוך האוכלוסיה. צפיפות

 22 של אוכלוסיה דחוסה הנילוס עמק של
חק אוכלוסיה זוהי כיום, תושבים. מיליון
 אל־ עבד ממשלת לחלוטין; כמעט לאית
 ראויה תעשייה גם לפתח מקווה נאצר

 חקלאית, ארץ בהיותה גם אולם לשמה.
 מהחיטה ניכר חלק לייבא מצרים חייבת

שלה. והשעורה
 בה חסרות חקלאית. ארץ היא גם סוריה

במצ כבר הקיימות התעשיות אותן אפילו
 שום מייבאה היא אין זאת לעומת אך רים.

 מ־ היא להיפך: החוץ. מן חקלאיים צרכים
 לכל: ומעל ושעורה. חיטה כותנה, יצאת
יחסית. בדלילות מאוכלסת היא

תוכ לפי פלחים. מיליון דרושים:
 יכולה מידי, לביצוע הניתנות הפיתוח ניות

 אשר שממות, ולהפרות ביצות לייבש מוריה
 אד־ תושבים. מיליון לקלוט מסוגלים יהיו

 האחוזות בעלי בין כבר חולקו מות־הפיתוח
 זולות. עובדות ידים מחפשים והם הגדולים,

פלחיה. ולמיליוני למצרים נשואות עיניהם
באפ דן הפדרלי האיחוד משלבי אחד

 מעמק פלחים מיליון של העברתם שרות
סוריה. למישורי היאור

 אחד הבטיח התוכנית,״ את נבצע ״כאשר
 המצרית, הפרלמנטרית המשלחת מחברי
התי במזרח כוח שום אשר מעצמה ״נהיה

בפניו.״ לעמוד יוכל לא כון
 של המהפכנית הגיאוגרפית העובדה מול

 ישתנו לדבריו, סורית־מצרית, ריפובליקה
 עיראק לאיחוד, תצטרף ירדן המרחב• פני

אפילו — הזר השלטון את מעצמה תנער

 השבוע נחת אמריקאי צבאי ץ^טום
 נועד בואו טוניס. של בשדה־התעופה #■ז

שות בין ביותר הרציני הקרע את לגרום
 סואץ. מיבצע מאז האטלנטית, הברית פות

לפ שניגשו הטוניסי, הצבא משאיות כי
 את בחזרה הובילו המטוס, מטען את רוק

לטוניסיה. הראשון המערבי משלוח־הנשק
״דקי תדהמה. יללת מיד נשמעה מפארים

 פליקם הצרפתיים. העתונים צעקו בגב!״ רה
 רק אשר ,38ה־ בן הממשלה ראש גאיאר,
 הבלתי־ לתפקידו נבחר כן לפני יומיים
 בי ובוואשינגטון בלונדון לחבריו רמז יציב,

 ב־ אתם לשבת תמשיך שצרפת יתכן לא
 להרוג משמש שנשקן שעה אחת, ברית־הגנה

באלג׳יריה. צרפתיים חיילים
 מוצדקת: היתד, הצרפתים של הנחתם

 ל־ הניתן הנשק כי הסיכויים כל קיימים
 האלג׳יריים, הלוחמים לידי יגיע טוניסיה

 הצרפתי. בשלטון מלחמת־התשה המנהלים
 את טונים ממלאה חודשים, כמה מזה כי

האלג׳ירי. המרד כבירת קהיר של מקומה
ו קהיר בין הבדל אין הצרפתים בעיני

 עדיף ולונדון וואשינגטון בעיני אך טוניס.
 על ערוך לאין הפרו־מערבי בורגיבא חביב

ב רואות הן העויין. אל־נאצר עבד גמאל

 העלול היחידי הגורם את טוניסיה נשיא
סובייטית. מחדירה אפריקה צפון את להציל

 העצמאית טוניסיה כשמדינת שנה, לפני
 בור־ הצהיר בלבד, חודשים כמה בת היתד,
 לא אופן בשום כי הצרפתים, באזני גיבא
 אלג׳יריה. ללוחמי בלתי־מסוייגת עזרה יגיש
ה השיחרור צבא מחזיק כבר כיום אולם

 לכל ונופש אימונים מחנות האלג׳ירי לאומי
״מש ראשי הגבול; של הטוניסי הצד אורך
 על־ידי המבוקשים אלג׳יריה, של החוץ״ לחת

 מתוך פעולותיהם את מנהלים הצרפתים,
 בצילום הצטלמו ואף בטוניסיה מוכר מטה

 במקלעים החל — הסוגים מכל נשק רשמי;
מפ באין חוצה — כבדים בתותחים וכלה
לאלג׳יריה. הגבול אח ריע

★ ★ ★ _
ובהווה כעבד קשרים

 ממדינאי איש קיווה לא האמת, מען ך■
לח תתנכר העצמאית טוניסיה כי צרפת /

הי אמנם, לעצמאות. שכנתה למאבק לוטין
הס על לצרפת אסירת־תודד, טוניסיה תד,

דיסוב־ ועל עצמאותה, את לה להעניק כמתה

 הוסיף אלד״״ ״אבל תתקיים. לא ישראל
 קטנים, סרטים רק ״הם המצרי, העם נבחר

 סוריה איחוד של הגדולה העובדה לעומת
ומצרים.״

מצרים
ה ר ד ש ד־ מו מני ע גר

השבוע אל־נאצר? עבד על שומר מי

בל דולאר. מיליון 100 של השנתית סידיה
 פושטת החדשה המדינה היתד, זה מענק עדי

רגלה. את במהרה
קי 400 של משותף גבול לטוניסיה אולם

משו שפה לשתיהן אלג׳יריה. עם לומטרים
קשרה משותף. תושביהן מוצא וגם תפת,
ב נתונות היו ששתיהן העובדה גם אותן
״כא קולוניאלי. כיבוש לאותו רב זמן משך

 שנים, 100 לפני לאלג׳יריה פלשה צרפת שר
 מנהל הסביר גורלנו,״ גם נחרץ כי ידענו

 בן־חאמד; בשיר הטוניסי המודיעין שירותי
לא באלג׳יריה, צרפת תישאר עוד ״וכל

בעצמאותנו.״ בטוחים אנו נרגיש
 בורגיבא כי מראש הצרפתים ידעו בן על
יקלוט — לאלג׳יריים כלשהי עזרה יגיש

 רפואי טיפול יגיש או למשל, פליטיהם, את
 אפילו הם הצרפתים. עם הקרבות לפצועי

 מבטיהם, את יסיטו הגבול שומרי כי הניחו
ל נשק יעבירו מבריחים ששיירות שעד,

מורדים.
 ירשה טוניסיה נשיא כי ציפו לא הם אולם

מור של רבות וכה גדולות כד, לקבוצות
תקו במשך גבולותיו. בחסות להתאמן דים
 נמצאו למשל, שעבר, בחורף מסויימת פה

 אימונים במחנות אלג׳יריים לוחמים יותר
 באל- מאשר טוניסיה, שטח בתוך ונופש
עצמה. ג׳יריה

★ ★ ★

הריק החלל לתוף

לא אל־נאצר, עבד לגמאל ^גיגוד
 כמנהיגה לתפקידו בורגיבא חביב שש ■1

 מערבית. מעצמה נגד ערבית תנועת־מרי של
מ היה לעצמאות, ארצו את שהוביל אחרי

 — צרפת עם טובים יחסים בפיתוח עוניין
 כי חשש גם הוא הכלכלי. בשטח ביחוד

להש יכולה באלג׳יריה שהתחילה המלחמה
 רבבות בעשרות לפגוע לארצו, בקלות תפך

בה. שנשארו הצרפתיים המתיישבים
 את שפרש האיש היה הסימנים, כל לפי
 מאד, שמח האלג׳ירית תנועת־המרי על כנפיו
 הקרבות. להפסקת להביא היה יכול אילו
 אך זה, בכיוזן רבים נסיונות ערך הוא

 נערך ביותר המפורסם הנסיון נכשל. תמיד
 המרד מנהיג כאשר לסואץ, הפלישה ערב

 נחטפו מחבריו וארבעה בן־בללה מוחמד
 הם צרפתיים. מטוסי־קרב על־ידי באודיר

ל בורגיבא ביקש שם לטונים, בדרכם היו
הצרפתים. לבין בינם פגישת־תיווך ערוך

מנ באד, המתון בן־בללה של במקומו
 נפלה זאת עם יחד ותקיפה. קיצונית היגות
 פגעה בסיני מפלתו המצרי. הרודן של קרנו

 בורגיבא, צפון־אפריקה. שבטי בעיני בכבודו
 ומי אל־נאצר עבד של מרעיונותיו הסולד

 את מילא ההזדמנות, את ניצל שיטותיו,
המגרב. כמנהיג הריק החלל

★ ★ ★

.ל.ן.8 עם הסבם
 בורגיבא היה יכול לא רצה, אילו 3 ך

ג ו ה נ ל נע מנהיג היותו למרות אחרת. ו
 בתוך קיימות עמו, בני רוב על־ידי רץ

 את המבקשות מעטות לא קבוצות טוניסיה
 סוכן בן־יוסוף, בשם דתי קנאי הפלתו.

 ונד אותו, לרצוח אף ניסה בשכר, מצרי
 בורגיבא התעלם אילו לקהיר. ברח שנכשל

 מאשימים המצרים היו האלג׳ירי המאבק מן
 טוניסיים לדחוף ומנסים בבגידה, מיד אותו

בן־יוסוף. של בדרכו נוספים
 בורגי- את שדחפה נוספת סיבה גם היתד,

 המורדים צבא עם הדוק לשיתוף־פעולד, בא
 אלף 200 בטוניסיה חיים כיום באלג׳יריה.
 מאז שהגיעו פליטים מחציתם אלג׳יריים,

 3,8 של אוכלוסיה בעלת בארץ המרד. פרוץ
 — מובטלים חצי־מיליון מהם — מיליון

מאד. כבדה מעמסה אלה פליטים היו

 מערבי, גרמני מפי תשובה זו לשאלה ניתנה
 עבודה שנות ארבע אחרי מצרים את שעזב

המצרית. הריפובליקה בשרות

נא 6249 במצרים ליום נמצאים לדבריו
 כולם ואשר התאסלמו, שרובם לשעבר, צים

 זה כוח חדשים. ערביים שמות- נושאים
 השומרת המשמר יחידת גרעין. את מהווה

בדרכי משפיע גם והוא הד,פיכה, מ-עצת' על

משותפים באימונים וסוריים (בבומתות) מצריים חיילים
היאור מעמק פלחים מיליו! בדרך:

הטוניסי חיל־השריון יחידת
מקהיר לרודן מתחרה באופק:

 ומקור חסרי־כל, הגיעו הפליטים רוב
 השוק היה בפניהם שנפתח היחיד הפרנסה
 גם נדבקו במהרה והברחת־הנשק. השחור

 אלה, הרסניים מעיסוקים רבים טוניסיים
 פרוע, לשטח־הפקר נהיה הגבול ואזור
 והסם- מהמבריחים מסוכנים יותר עוד
קבו אלה היו הפלאגת. כנופיות היו סרים,

 ש־ חסרי־משמעת, אלג׳יריים מורדים צות
 משני חיו הם הישירים. למפקדיהם רק צייתו

 האוכלוסיה. משוד התקיימו הגבול, צדי
 החזית מרכזי, מחתרתי ארגון גם קיים היה

 של שליטתו אך (ם.ל.ן.) לאומי לשיחרור
 קבוצות מאות ועל המצב, על זה ארגון

ביותר. מפוקפקת היתד, הלוחמים,
 פ.ל.ן. עם ברית לכרות החליט בורגיבא

 תמורת המלאה, תמיכתו את לו הבטיח הוא
 מריו את להטיל זה ארגון של התחייבותו

והב האנרכיסטיות, הפלאגה קבוצות על
ה של הטוניסי בצד והמשמעת הסדר טחת

 הטו־ הצבא כי זאת עשה בורגיבא גבול.
 היה — איש 2000מ־ פחות — החדש ניסי
בעצמו. המשימה את לבצע מכדי חלש

ד1ז
מתחרה לבצר נסיון

הצרפתים. את הדהים הסכם ך*
 בפעולה. נקטו לא שבועות כמה במשך 1 י

 נשק של גדולות שיירות החלו כאשר אולם
 אל־ ולוחמים לאלג׳יריה, הגבול את חוצות
 מעבר הצרפתיים מרודפיהם נמלטים ג׳יריים
 גי הממשלה ראש הודיע הטוניסי, לגבול
 ל־ המענק את הפסיקה צרפת כי מולה

טוניסיה.
 שגי לפני שעתיים נתקבלה זו החלטה

הס היא ממשלה. ראש להיות חדל מולה
הטוני הכלכלה את למוטט כמעט פיקה
 ריקה קופה מול שעמד בורגיבא, אך סית•

 שבועות כמה וכעבור להיכנע, סירב לגמרי,
 הממשלה ראש שנכנעו. הצרפתים אלה היו

 חידוש על הודיע מונריי, בורג׳ס החדש,
המענקים.

 המשיך בורגיבא השתנה. לא המצב אך
 ולקיום שלו, כוחו לביצור — נשק לבקש

 סירבו הצרפתים האלג׳יריים. עם ההסכם
 להשיב האיטלקים על השפיעו אותו, לספק

לאמרי פנה הוא ריקם. בורגיבא פני את
 את לספק יסרבו אם כי ידעו אלה קאים.
לה לבורגיבא בעיה כל תהיה לא הנשק,

ו מצרים זאת שעשו מקור מאותו שיגו
מבוקשו. את לספק החליטו הם סוריה.

דיפ הסביר לצרפת,״ יכאב שזה ״יתכן
 היחידה הדרך זאת ״אולם אמריקאי, לומט

 וזה, מהקומוניסטים. אפריקה את להציל
 לא צרפת של לטובתה דבר, של בסופו
לטובתנו.״ מאשר פחות
 המערב של ביותר הנועז הנסיון זה היה
 המסוגל הערבי המנהיג של מעמדו את לבצר

המצרי־סורי. לגוש מתחרה גוש להקים

רבים. בשטחים מצרים מדיניות על יעוץ
 הוא המשמר יחידת של העליון המפקד

 ס.ס, לשעבר אל־נאשר, אלוף) (סגן ביקבשי
ש מי גליים, ליאופולד גרוסאקציונסלייטר

 גליים. היטלר. של הבטחון שרות ראש היה
 כי פעם לא הכריז החוזר, הגרמני גילה כך

 של השדרה ״עמוד היא שלו המשמר יחידת
 הכוחות מול העומד המצרי, ההגנה מנגנון

והאימפריאליזם.״ הציונות של התוקפניים
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