
במרחב
י תורכיה

דזוד ם ז חי א ב
 עיראק נציג ג׳וזאד, האשם של הצבעתו

 בדיון היתנית ההצעה בעד באו״ם, הקבוע
 היי הכלת את עוררה קפריסין, שאלת על

 הגיע ההצבעה, אחרי יום כאשר, תורכים.
 אל־סעיד, נורי לשעבר, עיראק ממשלת !ראש

ממ ראש הקביל אנקרה, של לשדה־התעופה
בולטת. בהסתייגות פניו את תורכיה שלת
 היתד, מנדרס עמאן של הסתייגותו אך
ה העתונים של יחסם לעומת וכאפס כאין

בג בברית הערבית בת־הברית אל תורכיים
בווסאן: טא:ג׳ו, מאזון למשל, כתב, דאד.

 לתמיכת קר, זק היתד, שתורכיה ״בשעה
עי עשתה מה המאוחדות, באומות ידידיה
 את שכחה תורכיה, נגד הצביעה היא ראק?

 את שכחה בגדאד, אמנת על־פי התחיבויותיה
 עם אחווה יחסי קיום למען, תורכיה קדמות

 שהר מפ:י מדוע? זה וכל הערבים. אחיה
לר ולהעמיד בארצנו מלכד, את לקבל אלנו
 20מ־ יותר שקיבלנו ם מש ן, ארמ שותו
ערב. מארצות אורחים אלף

 לבתי־המלון אחינו פלישת את נא ״נזכור
 דווקא לבלות רצו כולם שעבר. בקיץ שלנו

 מחדריהם, כשיצאו המפואר. הילטון במלון
 ששימשו וילונות מבהילה: תמונה נתגלתה
 ,בתי־שי־ שנשרפו, מרבדים נעלים, ח לציחצ

אשפה.״ מיני ובכל באבטיחים שנסתמו מוש
 בגדאד הודיעה השבוע, בתחילת כאשר,

 בניגוד זו בפרשה פעל באו״ם נציגה כי
 ופיט־ ,ממשלתו של המפורשות להוראותיה

הרש העמדה התרככה מתפקידו, תו א רה
 הממשלות שתי בין והידידות באנקרה, מית

להו המשיכו בעתונים אך תה. לקדמ חזרה
 זיל־ את ביסאו כולם רוגזה! מאמרי פיע

ה ב״אחיהם התורכים של העמוק זולם
ערבים.״

מחרוזת
שחתים קצינים מו
ת ח ם שי  נושא על היא במצרים חיו

 ברדיו או בעתונות מקום כל מוצא שאינו
 והלכו הת:ברו חודשים כמה מזה קהיר•

 ל־ שהגיעה אישית שחיתות על השמועות
 ההפיכה. קציני גי בח מאד רציניים מימדים

 אלה, עות שמ ואישרה דממשלה באה עתה
 בגני־ המעורבים הקצינים מן כמה בעצרד.

ק . , . אישית בוךעיזהתעשרות ש פי נ ר  צ
, י  לצבא הצרפתים על־ידי בשעתו שניתן מ

הלו בידי הצרפתים על־ידי נתגלה הסורי,
שהסו אחרי כי מסתבר האלג׳יריים. חמים

סוב נשק של גדולות כמויות קיבלו רים
ה המלאי מן רציני חלק העבירו הם ייטי,

מס בעיקר אפריקה. בצפון למורדים צרפתי
. . . ומקלעים אוטומטיים רובים להם ת

האפרו־אסיאתיים, ודגמים ועידת

בספרדים נלחמים מרוקאים מתנדבים

 המוות ארוסי
במדבר מתים

באיים ביותר היפה העונד, חוא חורף ך*
 נחשבים הקנאריים והאיים הקנאריים, | |

 כן, על בעולם. ביותר היפים המקומות לאחד
 תיה רחוב מתמלאים החורף, בבוא שנה, מדי
 בתיירים האיים, בירת פאלמאס׳ לאס של

המלו ציפו השנה תבל. קצווי מכל עשירים
ללקוחותיהם. לשווא נאים

 ללאם הגיעו התענוגות מחפשי במקום
 הספרדי. הצבא של מדים לובשי פאלמאם

 מסר־ 40 הפן הועמדו התעופה כשדה
 מגת שנרכשו ישנים, והיינקלים נרדמים ט

 לאורך השניה. העולם מלחמת בראשית מניה
ה חצי יחידות עסקו בנמל, פראנקו, מזח

להפ האחרונות בהכנות הספרדי מלחמתי
 ושולית־מ־קשים פריגטות משחתות, לגה.

 וחיילים. ון מ שת: תחמ העמיסו מיושנות
מתוקים. מים של מלאי שאבו מיכליור. שתי

 ארמה מלבן היה המהומה לכל הסיבה
 מדרום זעיר נתח איפני, בלעת מ מדברית:
 אפריקה, של המערבי החוף על מארוקו,

 ייס. הקנא, מהאיים קילומטרים 500 מרחק
 סידי מרוקו סולטן העניק שנה 97 לפני

ל כחוף־מקלם לספרד, השטח את מוחמד
 על־ שמה להיזרק העלולים הקנאריים דייני

 להגן ספרד התכוננה עתה הסוער• הים ידי
ד,שיח צכא הסתערות ני'8מ המובלעות על

המרוקאי. דור
★ ★ ★

8עי3כ3 המיבצרים
 היו ספרד, רודן ו;קו3פר ציסקו3פר 1ך
 שונה יהיה רלו ג כי לקוות הסיבות כל /

הצר מרוקו של הקודמים שליטיה מגורל
 ב־ עסוקים היו שהצרפתים בשעה פתית.

ה המרוקאיים, המורדים עם קרבות־דמים
 הערבים כגיבור עצמו את פרנקו עמיד

המגרב. בעצמאות הצורך על דיבר וידידם,
 מושלה וואלינן, הגנרל פרנקו, של נציגו
ב נקט אף הספרדית, מרוקו של הצבאי

 1955ב־ המורדים. לעזרת ממשיות פעולות
נגז הלוחמים ראשי לפני גבולו את פתח

 ונשק צבאיים מדריכים להם סיפק ר,צרפתים,
השיח־ צבא של בלידתו מלחמתם. להמשכת

 חשיחרור צבא חייל צחו*.3ח סירות
־71? שנכבש ספרדי, מיבצר של ההרוסים

 קומוניסטית בהשתתפות בקהיר הנערכת
 נגד גינוי החלטת אחד פה קיבלה מוגברת,
 לשלום״ כ״סכנד, רשמית ארת המת ישראל,

. הו כאלג׳יריה המורדים מטה . .
 יובל לא כי האוהדת ערב לממשלות דיע

 תרומות יקבל לא אם במלחמו■״ להמשיך
רציניות. כספיות

 שרידיו את סוקר כתפו, ■טל דובה המרוקאי,
מורדיס. 600סכ־ אחד משמאל: המרוקאים. ידי

עו של תפקיד ספרד מילאה המרוקאי יוד
 צבא הסנה ועתה למיילדת. ראשית זרת
עצמם. הספרדים אל ומקלעיו רוביו את דה

 הבטיח המרוקאית, העצמאות הכרזת בעת
 את הקרוב בעתיד יחזיר כי בסוד פרנקי

 .למלך מרוקו בדרום הספרדיים השטחים
הספרדי שהקאודילן אלא החמישי. מוחמר

 סימנים גילו נפט מחפשי דעתו: אח שינה
 רובצות איפני לחולות מתחת. כי ראשונים

 ספרד, היקר. הגוזל של גדולות כמוייות
 עושר על לוותר רצתה לא ומדולדלת, עניה

זד״ אפשרי
 מאז בלתי־חוקי ארגון השיחרור, צבא

 חייליו, 1200 לפעולה. נכנס מרוקו, עצמאות
מ לוחמים 600־500 הצטרפו אליהם אשר

 הצבא מיכצרי שמונה על הסתערו קומיים,
 היו ההררי. הגבול לאורך הפזורים הספרדי

ש בלבן, מסויידים ראודה, מיבצרי אלד,
 כנקו־ מאשר המינהל כמרכזי יותר שימשו

צבאיות. דות־מישלט
 מטרתה את השיגה המפתיעה פעולת־הגזק

 המיב־ נכבשו השני אחרי אחד הראשונה.
 ממושך; קרב התנהל אחד במקרה רק צרים.

ה על־ידי נעזבו המיבצרים שבעת יתר
 בסידי המיפקדה הורא־ת על־פי ספרדים,

ה התושבים, אלפי 10 בת העיירה איפני,
 פיזור למנוע כדי למובלעת. בירד, משמשת

 הספרדי המפקד הורד, כוחותיו, של מיותר
הבירה. סביב וריכוז כללית בסיגה על

 האוויר חיל של המיושנים הבוכנה מטוסי
מש הצוזת כשאנשי לפעולה׳ נכנסו הספרדי

 הם ה־תיחות. לדלתות מבעד פצצות ליכים
 הזרים לגיון אנשי של תגבורת הצניחו נם

תג בעירת הנצורים. למיבצרים הספרדי
ה התחמקו המוזת״ ״ארוסי של זו בורת

אור מקומיים כשמורדים הנצורות, יחידות
 הנסיגה מחיר הדרכים. לאורך להן בים
פצו 150מ־ ולמעלה הרוגים 62 יקר: היה
 לעיירה השרידים הגיעו לבסוף אך עים.

 היו כבר שם האטלנטי. החוף שעל הלבנה
 מהאיים שהוזעקו חיילים, אלף ז2 מרוכזים
 להגנה מתמקם החל הספרדי הצבא הקנריים.

איפני. סידי על
★ ★ ★

הקייזר מימי משחתת
י ע, ד  — השחרור צבא כי היד. נדמה רג
 את מצדיק מרוקו עצמאות מאז אשר /

 בספרדים ללחום ביעודו הבלחי־חוקי קיומו
ל לגרום עטוי — שבאלג׳יריה ובצרפתים

 הרחבים לחלונות מבעד ממש. של מלחמה
 בן מוחמד חאג׳ סי הבחין ארמונו של

 המלך מטעם אגאדיר העיר .מושל עמראני,
המת אניות־מלחמה בשורת החמישי, מוחמד
המרוקאי. לחוף קרבת

 איתר, נוכח שהיה הצרפתי, הקונסול
 יחידות כי לו הודיע המושל, בבית שעה
 צי שום וכי צרפתיות, יחידות אינן אלה

תמ לערוך סזנתו על הודיע לא ידידותי
זה. באזור רונים
 לגבול הגיעו האפורות הצלליות שש
ה האניד, מרוקו. של הטריטוריאליים המים

 מלפני עתיקה, גרמנית משחתת ראשונה,
 התחום את עברה הראשוני״ העולם מלחמת

 אנית־קרב, התקךמה אחריה הטריטוריאלי.
 עלה תורנה ראש אל יותר. חדישה במקצת

 אל־ זו הימה ספרד. של. הזהוב־אדום הדגל
ה הצי של אנית־הךגל סדנוירה, מירנטח
 הלבנים לבתים מכוונים היו תותחיה ספרדי.

חמו חיילים מלא היד, סיפונה אגאדיר, של
 ישר :בקו התקדמו ת האני! שש בל שים.

לנמל. הכניסה אל
 והקונסול המושל ערכו מהיר בחישוב

 הפעולה של האפשריות התוצאות מאזן את
 היו בהפגזה, האניות החלו אילו הספרדית:
 1500 נגד מתקוממים המרוקאים האזרחים
 ועורכים אגאדיר של הספרדים התושבים

 הבסיס של הצרפתיים המטוסים טבח! בהם
 מחויבים היו אגאדיר של הגדול האווירי־ימי

ב הספרדיות, האניות את ולטבע להמריא
ה במסגרת ההדדית -התלות הסבם תוקף

התות חיל ומרוקו; צרפת שבין עצמאות״
 קציניו כל אשר המרוקאי, הצבא של חנים

 באש הוא אף פותח היה צרפתים, עדיין הם
הפולשים. על

הפנתה המזח, מן מטרים 500 במרחק

ת. ל3ד ו מו  הספו־ו הזרים לגיון איש ה
 עליו יחידתו, דגל את ק תחז הסחת״, ״ארוסי

׳עצמות על ועטלף ינשוף גולגולת, מצויירים

 במקביל התקדמה חרטומיה׳ את השיירה
 המשטר! ומרוקאיים, צרפתיים חיילים לחוף.

 ההכנות את הגבירו אזרחים ואלפי המקומית
 יצאו הצבא ממחסני הפלישה. את להדוף

 לביוו; ותחמושת נשק של שלמות שיירות
החוף.

 הביתנים בכל הטלפונים י צלצלו בינתיים
 הספרדי הקונסול את לראות ביקש המושל

ב לא בקפה, לא נמצא. לא הקונסול אך
 נמצא, כאשר לבסוף, הספר. אצל ולא דואר

 העניין כל על מא,מה ידע לא כי התברר
 החוף לאורך הפלגתן את השלימו האניות
 באות חזרה וחזרו !ים,1 בלב הסתובבו

ה ירית לקראת דרוכים היו הכל מסלול.
 נעל התרחקו, האניות אך הראשונה. תותח

 הפגנת זו היתד. שבאו. כלעומת באופק מו
ח הקטנה. המשחתת מן פחות לא מיושנת ס

★ ★ ★

חלב הטילו המטוסים
י ר ח ^ ת י כו ר ק  הרא־ השבועיים של ח

 תע לדו־קרב איפני מלחמת הפכה שונים,
 סיפורי על בעיקר התרכזו הסכרדים מולתי.

 סטיל־ על סיפרו הם חייליהם. של גבורתם
 .0 במשך שר,וח,ק הקטן המיבצר אטה,
ב ישנו המגינים חיילים. 1? ־ידי ע; ימים

 וצמאים רע.ים היו בחפזון, שנחפרו שוחות
 נהרג דה־זראטה, אורטיז טגן היחידה, מפקד

 .ש /־ידיו עבר ד הפיק צלף. של מכדור
 סגן הוא ״אני אנשיו: בפני שהבריז סמל,

 ד,מ הם נמשיך!״ החדש! דה־זראטה אורטיז
 לגיון של יחידה אליהם שר,וצנחה עד שיכו

איפני. לסידי נסוגו ובחיפויה הזרים,
 הספרדים טענו באכזריות,״ התנהג ״האויב

 כל על הקפידו לדבריהם, עצמם, הם ואילו
 הספרדיים, חות הב הצבאי. הנימוס כללי

״ב האנושיות במידת נהגו מדריד, הודיעה
בהש מכפרו, שברח ידוע מורד של אשתו
 פחות בני ילדים שלושה עם אותה אירו

 מעל טסו שמטוסינו פעם כל שנים. משלוש
 ואוכל מרכז חלב להצניח זכרו הם לכפר,

לפעוטות.״
 רק יכיל.היה זאת, לעומת השיחרור, צבא
 וכי לעצמאות לוחמים חייליו בי לטעון

 יגורש אשר עד מלחמתם, את יפסיקו לא
האפריקאית. היבשת מן ן האחר הספרדי
ב ידעו הבלתי־חוקי הצבא מפקדי אולם

 זה, בעניין יקבעו דבריהם לא כי עצמם
 מלבה הוא ;את לעשות המוסמך האיש וכי

 .העידו השבוע, בתום מרוקו. של החוקי
 מוצא למצוא ינסה הוא כי הסימנים כל
 אוחו סיבכו בו אשר הסבך מן שילום, של

השיחדור צבא חיילי
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