
:שואלים ובשרם באדג״רה בצונח,

 נועד למי
? ק ש נ ה

לחלו־ ומתעלם תדיר, המתחלפת פאריס, נדרסתשלת ירדד, הראשונה ידיעה ן■*
 ה־ גדות שעל במשרד־החוץ בפצצה. ן |

 וואג־ בשדרות הישראלית בשגרירות סיינה,
 האינבאלידים שבבית ובמטכ״ל ,143 ראם
 טסלפון לחדר, מחדר נדהמים אנשים רצו

לסלפון.
 (״מיב־ 17ב־ מדגם ישראלי מפציץ הידיעה:

 לאומי, סימון שום נשא שלא מעופף״), צר
 בשמי צרפתיים מטוסי־קרב על־ידי יורס

 של בשדה־התעוסה שנחת אחרי אלג׳יריה.
 חיפוש בו נערך אלג׳יריה, במזרח בון,

 ארוז קל, נשק של גדול מסען בו ונמצא
 ידיהם את שמו השלטונות הצנחה. לצורך

 292 — הנשק ועל הצוות על המטוס, על
 מרגמות 4 (באזוקות), ללא־רתע מטולים

 רבה תחמושת עם יחד תת־מקלעים, 100ו־
הכלים. לכל

 מוצאם: על העידו הצוות חברי שמות
 ראז־כ־ שמעון אנגלי! יהודי לוים, גורמן
 תושב גארדנר, ליאון נווט! ישראלי, ברגר,

 ברנר טייס! אמריקאית, נתינות בעל ישראלי
סייס־משנד- אמריקאי, יהודי אהרון,

★ ★ ★

י!ודה8 ר6מ לאקוסט
* ע ך עזו ץ ז ש א ר  המסקנה נורא. היה ה

מו היתד, הראשונה הידיעה מן שנבעה | (
 של הגדולה ידידתה ישראל, לכל: בנת

 כנראה אלג׳יריד״ למורדי נשק מוכרת צרפת,
רדיפת־בצע. מתוך

 צרפת ממשלת היתד. העיקרית הנפגעת
 לקו הצרפתי הציבור בעיני האחראית עצמו■״

 זו שממשלה מכיוון ישראל. עם הידידות
 סאקיית כפר הפצצת אחרי ממילא, מתנדנדת

 להצעת־ החלקית וכניעתה הטוניסי יוסף סידי
 העניו היד, והבריטית, האמריקאית התיווך
 בפאריס הממשלה היתד, לכן כמה. פי חמור

 את לטשטש אתר גורם מכל יותר מעוגיינת
,־,ענין.

 מטעם שהופצה למעשר״ המוסמכת הגירסה
 איחרה לא יחד, גם וישראל צרפת ממשלות

 לחברה שייך היה הוסבר, כך המטוס, לבוא.
 מאנשי־ לאחד שניר״ דרסה (ולפי פרסית
 דרך מישראל, בדרכו היה הוא שלו). הצוות

 לדרום־אמריקד״ ודאקאר, אלג׳יר כרינדיזי,
 לממשלת הנשק את להוביל היתר, מטרתו

 המטוס עם יחד אותו שקנתה ונצואלד״
 הסייס הרגיש מברינדיזי בדרך אולם עצמו.

 בשדה־התעוסה לנחות וביקש במנוע בקילקול
 אלג׳יר. מאשר קרוב יותר שהיה בון, של

נמ צרפתי אלוף־משנה נמצא בשדה־התעופה
 את מצא במטוס, חיפוש שערך מדי, רץ

 הכל: בסך העתונאים. את והזעיק הנשק
לזג ותו מצערת, אי־הבנה
ה את מסיימת היתד, זו שגירסה יתכן
 דעתו על נתקבלה שלא נסתבר לולא פושר״

 אלג׳יריה, מושל שהכריע: היחיד האש של
 והקצינים המושלים כל כמו לאקוסס. רובד

למט לאקוסס בז בצפון־אפריקד״ הגבוהים

 שולטאן שד וגירושו מעצרו חשאר: בין •
אווקו(דנו  מלחמת־חשיחרור להחרפת שגרס נז

 המרד); ונצזזון השולטאו החזרת מארוקו, של
 בדרכם באמיר, חאלנ׳ירי המדד ראשי חטיפת
 בורניבח חביב לחחלסת שגרם (דבר לטוניס

 ולאח־ חאלג׳ירי), למרד רשמית חסות לתת
יוסף. סידי סאקיית הפצצת רזנח

 גרמו כבר וחבריו לאקוסס מהוראותיו־״ סץ
 כאשר בינלאומיות, לשערוריות פעמים כמה
 לפקודות בניגוד קיצוניות בפעולות גקסו

 תחת נוספת. הוראה הפר עתה פאריס*.
 פאריס, כמצוות בדרכו, להמשיך למטוס לתת
 בבית- במעצר־בית הצוות את לאקוסט שם

 הפקיע אף ולמעשה הנשק, את החרים מלון,
עצמו. המטוס את שער, לסי

★ ★ ★ ש,♦♦״ העובדה ״מפריעה
* ץ ח * רי ט  בעמדה לנקום לאקוסם את ה
/* ז! ו ש נתברר הדבר ז  כאשר מהר, ח

 ציר בהנהגת ימניים, צירי־פרלמנם 50 הרשו
 הלאומית. לאסיפה דחופה שאילתא פאשיסטי,

 יותר, או פחות הביעו, שהם ספק היה לא
לאקוסט. דעת את

הממ הגירסח הרי אלד״ צירים לדברי
 שלא בלבד זו לא אמת. אינה פשוט שלתית

 סתרו גם שההודעות אלא הדעת, על נתקבלה
 המדיניים המשקיפים כל ״בעיני זו. את זו

 ישעיהו הישראלי הכתב הבריק בפאריס,״
היש שההודעות העובדה ״מפריעה בן־פורת,

 ששום סותרות, היו זה בענץ ראליות
 ישראל על־ידי ניתן לא ברור רשמי הסבר

 בצרפת הציבור על־ידי שהוצגו לשאלות
ובאלג׳יריה.״

 כי היתד״ לאקוסם של הרשמית ההודעה
 לצוות היתד, לא וכי כשרה אינה הפרשה

 שיקר. הצוות הרמז: ברורה. תוכנית־טיסה
 שלם צרור נתעורר רשמיות פחות בהודעות

 הפרשה את שהפכו נוספות, שאלות של
ויותר. יותר למוזרה

 מוסמכת הודעה מיד באה לא מדוע •
שראלז ממשלת מטעם וברורה

וונצואלד״ ממשלת הודיעה לא מדוע #
 היה אמנם הנשק כי אחרת, ממשלה כל או

 שלא בפידוש הדגש (לאקוסס לה? מיועד
כזאת). הודעה כל אליו הגיעה

 בסי להצנחד״ ארוז הנשק היה מדוע *
לאקוסס? אנשי שטענו

 על לאומיים סימונים היו לא מדוע ס
המטוס?
 לא הצרפתי בפרלמנס אנסישמיים צירים

 אחד: ציר טען המציאה. על לעוס היססו
 נשק הוביל בקאהיר, נחת הישראלי המטוס

 להעבירו עמדו משם במארוקו, למאראקש
במי שראל את האשים לא הוא למורדים.

 לממשלת כי להניח מוכן היה אפילו שרין,
 כולה. העיסקה על מושג היה לא שראל

 חיו בדבריו כלולים שהיו הרמזים אולם
 ממשלת היתד, יכולה איך ידידותיים. פחות

ד כבד מפציץ למסור שראל  פרטית, חברה לי
מטרתה? את לדעת מבלי

■̂ ׳
אמריקאית מחתרת

 כי הגיחו לא עוינים פחות נשים 4̂
 אפילו להסתכן, מוכנה היתד, ישראל

 אל־ למורד נשק לספק סוב, כסף למען
 שהם צרפת, עם יחסיה את ולקלקל ג׳יריד■

 הנוכחי. הישראלי המערך של עמודהתווך
 למטרות נועד הנשק כי הניחו פשוט הם

 לקבוצת אולי בדרום־אמריקה, אי״שם חשוכות
 הנימוקים אחרת. או זו ממשלה נגד מורדים

 לחיזוק בצרפת, זו גירסד, בעלי שהשמיעו
דבריהם:

| | | > | | |7 ך1 |1ך נושא זחו ביקרה״ רוצה המלך אשר לאיש ימנשה .כך |
חנון את המראח אליזה, בארמון התלויה זו, תמונה 11 1^11111 111

 מימין) (בעיגול אלג׳יריח לפניני חשר לאקוסם, דובר חראה חשבוס מרדכי. את מוביל הרשע
 ראפר גאיאר, פלינס מהוראות תתעלס לאקוסס ביקרס. רוצח לא שהוא באנשים ייעשה מה

 חחגי־ ישיבתם בשעת כאן הנראים בממשלה, חבריו 16 נל ומדעת באמצע) (בעיגול הממשלה
 חפך לאקוסט בגלל קוסי. דנה הרפובליקה, נשיא הוא בתמונה 18ח־ האיש הראשונה. גית

חעתתיס. במרבית צעקניות כותרות הביא בינלאומית, לשסרוריר, הנשק נושא המטוס זנניין

ה באחת חשולסת וונצואלה, ממשלת #
 אינה בעולם, ביותר עשירות־הנסס ארצות
 לקנות יכולה היא ישן. ישראלי לנשק זקוקה

ה מארצות־הברית ישר בוול יותר אותו
 ביבשת לקניות־נשק הגבלה שום אין קרובה•

האמריקאית.
 לא חוקית, לממשלה הנשק נועד אם #
לד,צנחה. אותו לארוז צורך היה

 מועמדים כמה על הצביעו זו גידסה בעלי
 שחורים. בצינורות נשק לרכישת אפשריים

 אחרי גם נשארו, בקולומביה השאר: בין
 גוס״ הדיקטטור שבועות כמה לפגי שסולק

 התנגדות של איים פינילד״ רוחאס טאבו
 סידל המורד יותר: בולס מועמד מזויינת.
 מלחמה חודש 14 זה המנהל בקובד״ קאסטרו
באסיסטה. פולגנסיו הרודן נגד מזויינת

 טובה סיבה היתד, אמנם זו, גירסה לסי
מוצ ידד הוא באסיסטה כי לשתוק. לישראל

 החוקיות הממשלות וכל ישראל, של הר
 וונצואלה, ועד מארגנטינה אטריקד״ בדרום

 ישראל כי הגילוי באהדד״ לישראל מתיחסות
ב קשורה שהיא או למורדים, נשק מספקת

 בנשק, שחור מסחר של בינלאומית רשת
 לגרום מאד, בלתי־נעים להיות היה יבול

ה בזירה מרחיקות־לכת שליליות לתוצאות
בינלאומית.

 מומחים בדיקת בי לאקוסס הודיע כאשר
 מלכתחילה היה לא המעופף״ ש״המבצר קבעה

 בצרפת הועלה האוקינוכג את לעבור מסוגל
 לצבא־חשיחרור נועד שהנשק נוסף: חשש

 והעלול בספרדים, כעת הלוחם חמאדוקאי,
 הנפט על בצרפתים גם ללחום היום בבוא

סד,רד״ במדבר

★ ★ ★

ץ א ח לי ״ ד3ח7 מ ״1י

• ל ך א ר ש ה י מ צ  ר עמוק שקט שרר ע
לא משרז״החוץ לפרשה. מסביב מוזר *1

 בפאריס ישראל נציגי הודעד״ שום פירסם
 מתאר״ שום יגישו שלא בפירוש הודיעו
 יחד המטוס את יחרים לאקוסס אם אפילו

 בדבד, הרשמית-למחצה ההודעה הנשק. עם
לממ חוקית מכירה של הגירסה על שחזרה

 יוחסה מגומגמת, היתד, וזנצואלה, שלת
אלמונים. מוסמכים״ ל״חוגים

 בחוגי חמצויים הידועים, העתונאים כל
 עתוני־הבוקר מים. פיהם את מילאו הסייס,

ל דאגו לקואליציד״ הקרובים המפלגתיים,
 במקומות המטוס על הידיעות את החביא

בעמודיהם. בלתי־בולטים
 לדירתו הזה העולם כתבי הגיעו כאשר

ה הנתינות בעל הסייס גארדנר, ליאון של
 הדלת את העוזרת וסגרה כמעט אמריקאית,

 בבית. אינה הטייס שאשת מענה בפניהם,
 להגיע זאו? בכל העתונאים הצליחו כאשר

בחוד הנמצאת ליאון, של השאטינית לאשתו
 קצרות: הפטירה היא האחרונים, הריונה שי

לעתונאים!״ להגיד מה לי ״אין
 לא המטוס, נחיתת אחרי ימים חמישה

 יותר. נעימה או ברורה הפרשה נראתה
 כולו לעולם הציגה שממשלת־ישראל בעוד
אוי שמתו רע, מצפון של טיפוסיות פנים
 מישהו כי ברור היה תבל. ברחבי ביה

 חסר־ למעשה ידו את נתן ישראל בצמרת
 — כיצד מי, ברור היד, לא עדיין אך אחריות.

מה. ולשם
נוק שאלות כמה נתעוררו בישראל גם
 נשק מוכרת ישראל ממשלת אם בות.

 חוקיות, לממשלות גדולות כה בכמויות
 הנשק ואם מעולם? על־כך הודיעה לא מדוע
מי נמכר ר  הלך לאן רשמיים, פחות לגו
 האם הוכנס? תקציב לאיזה שהושג? הכסף
 ואם מבקר־ד,מדינה? לידיעת הסכומים הגיעו

 של (או הממשלה של פעולות אילו — לא
זהז בכסף מומנו בשלטון) אישים כמה

 שבפרלמנט בזמן שבו אופייני זר, היד,
 הושמע ולא כמעט סערד״ התקרבה הצרפתי

הישראלי. בפרלמנט קל לחש אפילו

קרגל■ בחברת יעבוד המשטרד״ את השבוע
 הגיע קצנלבויגן אביגדור .3 לש. מחש"י

 של הידיעות שירות דרך למשטרת־ישראל
 מרבית את סהר יחזקאל שאב ממנו ההגנה,
 אחד שהיה הצעיר, המורה ונאמניו. קציניו

 כבר נתמנה תל־אביב, במחוז הש״י מפעילי
 כמזכירו המשטרה להקמת הראשונים בימים

 תל• בעירית נמוך פקיד פלג, יואב של
המשטרה. נפת מפקד לפתע שנתמנה אביב,

ההכשרה כל חסד קצגלבוען, של עליוןו

 המורה־ ומהירד״ בטוחה היתד, המשטרתית,
(ש הכללית המחלקה לראש מונה לשעבר

 המיוחדים), התפקידים מחלקת להיות הסבה
לעבודה. חבריו אחר פוליטי בבילוש עסק

 מאיר בגן מחריד רצח אירע הימים באחד
ה למקום שהזדמן קצנלבויגן, בתל־אביב.

 דוד את ממעצר שיחרר בסיור״לילי, רצח
 מכן. לאחר שהורשע יעקובוביץ׳, (״גרגורי״)

התנצל. הרצח,״ על למשטרה הודיע .חוא
המשיך בזה חמור כשלון לאחר גם אך

ל הועבר הוא בדרגה: לעלות קצנלבויגן
 הקת״ם, של פיקודו תחת שירת הארצי, ממד,
נוביק. מאיר הש.ב. עם הקשר איש

 של הבאים תפקידיו טובעת. הספינה
 מן פחות לא חשובים היד הקצין־המצליח

 בתפקיד קצר זמן ששירת אחרי הקודמים:
 הועבר במסתננים, למלחמה המחלקה ראש

 נאחד התפרסם ההדרכה, למחלקת קצנלבויגן
 סגן מפקדו, של ביותר הקרובים מנאמניו
בן־גוריון. עמוס הכללי המפקח

 ומשפטו ,במשטרה האחרונים המאורעות
 את גם ' כנראה זעזעו בן־גוריון, עמוס של

 לימודיו את שסיים אחרי הנאמן. הקצין
 לחפש קצנלבויגן החל למשפטים, בפאקולסד,

יותר. מכובדת אחרת, משרד,
 שררה התפטרותו, על נודע כאשר חשבוע,

 הוותיקים. הקצינים בשורת כללית מבוכה
 אחד השבוע אמר עוזב,״ קצנלבויגן ״אם

 לעשות מה שאין ״סימן הוותיקים, הקצינים
טובעת.* הארצי המטה ספיגת יותר.
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