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במרחב
ם יחסים מרחביי

בקאה־ו־ של־ח
 הארוך. מסעו את סיים בורגיבה אל־חביב

 שהועטרו והחיבוקים השבחים במקום אולם
 ראשו על המטירו שבועות, שישה לפני עליו

 לעג של קיטונות ערביים ושדרנים עתונאים
הש ביותר החשובה הביקורת את וביקורת.

 עבד־ של איש־סודו הייכל, חסנין מוחמר מיע
ה במאמרו שכתב להלן), (ראה אל־נאצר

הפת איש ״בורגיבה, באל־אהראם: שבועי
שהש האחרונים בין היה החלקיים, רונות
ם... חרות על המאבק את לימו צ  כדאי אר

 על עומדים אינם כי יועציו, את להחליף לו
.מספקת רמה . להע יכול אינו ערבי שום .
ישראל.״ עם בשלום דו־קיום דעתו על לות

 ההשמצות מן עדיין רחוקה היתר, הנימה
 על הלא־רחוק. בעבר שהושמעו והגידופים

ה את לשרוף לא תוניסיה נשיא החליט כן
 לשם העמדות״. את ״להבהיר אלא גשרים,

 הקרובים מיועציו אחד את לקאהיר שלח כך
 לא אלה יועצים של רמתם כי אף — ביותר
ה שר סלים, מונגי מצרים. בעיני חן מצאה

הדיפלומ אחד גם הוא תוניסיה, של חוץ
 ארצו את ייצג שלה, ביותר המנוסים טים

באו״ם. ארוכות שנים במשך
תו בדעת שאין לקאהיר הבהיר השליח

 המצרי. הקו אחרי אוטומטית להיגרר ניסיה
 לביטוי זו עצמאות תבוא וראשונה בראש

 הוזה אשר תוניסיה, גרמניה. עם בקשרים
ליח זקוקה הסתיים, צרפת עם שלה הסחר

 המשותף. האירופי השוק עם הדוקים סים
 — ביותר רב מישקל לגרמניה יש זה בשוק

 גרמנית התנגדות לעורר מוכן בורגיבה ואין
השוק.—תוניסיה לקשרי
 ב־ בפגישותיו ביטא, סלים מחנות. שני
מח לשני הערבי העולם גיבוש את קאהיר,

 של בראשותו פרו־קומוניסטי, מחנה נות:
כל את לקשור הרוצה ומחנה עבד־אל־נאצר;

ה אירופה עם המחשבתית ותפיסתו כלתו
בורגיבה. התייצב זה מחנה בראש מערבית.

נר הישראלים שבעיני הפלסטינית, הבעייה
 תוניס בין המפרידה הבלעדית כבעייה אתה
ב מישני נושא רק שימשה קאהיר, לבין

 בורגיבה כי הצהיר הוא סלים. של שיחותיו
 במאבק הערבית לסולידאריות נאמן נשאר

הקולוניא יציר בישראל לראות ממשיך זה,
הת בורגיבד, כי הבהיר גם השר אך ליזם•

 שהשמיע: הדברים לעיקר הרצינות בכל כוון
 בידי וראשונה בראש נתון הבעייה שפתרון

 לחפש זה עם על כי עצמו, הפלסטיני העם
 את תפתור לא המלחמה כי הדרגתי, פתרון

 הערביות המדינות ראשי על וכי — הבעייה
מע בלתי הצהרות־הסתה מהשמעת לחדול
 בעצמו עליהן חזר שבורגיבה דעות שיות,

ביוגוסלביה. סיורו בעת בבלגראד,

קו מארו
הראשון הניצוץ

דוה מכוניות־פאר ראינו השנה ימות ״כל
הו — המכוניות וכשנעלמו ברחובות, רות

 שפתחו אופקיר, גנראל של הטאנקים פיעו
ה סיכמו זה מריר במשפט באש!״ עלינו
 קאזאבלנקה של וד,מובטלים הרעבים שביע

העגום. מצבם את
 של חוזר על־ידי הוצת הראשון הניצוץ

 רב־חשיבות שינוי על שהודיע החינוך, משרד
יונ הבאה השנה מן החל בשיטת־הלימודים:

לי שנות חמש אחרי מיוחדות, בחינות הגו
 יוכלו הנבחנים שבין המוכשרים יסודי. מוד

 תיכוניים. בבתי־ספר לימודיהם את להמשיך
 עם לימודיהם את לסיים ייאלצו הנחשלים

 או עבודה ולחפש היסודי, בית־הספר גמר
התל תקציב. חוטר הסיבה: מקצוע. ללמוד
לרחובות. נהרו נחרדו, מידים

המו צעדו בראשם היהודי. הפרופסור
ה ממצבם בלתי־מרוצים היו הם גם כי רים•

 להגדיל החינוך משרד ומתוכניות כלכלי,
המורים. של שעות־ההוראה מספר את השנה

 ״אינני שר־החינוך: הכריז המהומות למחרת
 יסיתו תלונותיהם, אף על שמורים, מאמין

 אחרת, חשבה הבולשת להפגין.״ תלמידים
ה הפרופסור ואת — מורים עשרות עצרה
איגודם. יו״ר יהודי,
צאו 14 מהפג שניתז הניצוץ להורג. הו

 אבק־השרי־ את הצית והתלמידים המורים נת
ה העיר של במישכנות־העוני שהצטבר פה

ל הצטרפו וחלכאים מובטלים רבבות גדולה.
 שמשות ניפצו טלפון, עמודי עקרו הפגנות,

 לא המשטרה מכוניות. והפכו חלונות של
לצבא. אש פקודת ניתנה ואז לפזרם, יכלה

 הרוגים שבעה על נמסר הרשמית בהודעה
על דיווחו זרים כתבים אולם פצועים. 69ו־

 ברחבי ואילו פצועים, ומאות הרוגים 100
 בן־ הרוגים. מאות על שמועות הילכו הארץ
 להתקוממות המקומית ההפגנה הפכה לילה

עצומה. עממית
 והאיגודים המפלגות שנציגי בעוד אולם

התפר מוסכמת, תוכנית־פעולה לגבש ניסו
 נמסר קצרה. הודעה ברבאט שבת ביום סמה
להורג. בוקר אותו הוצאו אנשים 14 כי בה,

 ל־ שעברו מארוקאים כולם אלה היו
ב שם אומנו הודאתם לפי ואשר אלג׳יריה,

ל כדי לארצם חזרה ונשלחו מיוחד מחנה
 המלך. נגד מחתרת ולהקים מעשי־חבלה בצע
 סמוך חוליות, בשלוש למארוקו חזרו הם

 ארץ בין קרבות־גבול התנהלו שבה לתקופה
 עמדו החוליות בראש אלג׳יריה. לבין זו

מצבאם. שערקו מארוקאיים חיילים

מצריים
ד איש סו ה
 ביהודים להילחם הולך שהוא שחושב ״מי

ש לדעת לו מוטב עצמו. את משלה פחדנים,
פור אלה מילים אמיצים.״ חיילים לו מחכים

 כתבו ששלח בריפורטג׳ה שנה, 17 לפני סמו
 אף הקרב. משדד, סאעוז אחר של הצבאי

ל כתב, אותו לפני העז, לא ערבי עיתונאי
רע אמיץ. כלוחם הישראלי החייל את תאר

 לבגידה. כמעט נחשב זה יון
ב עדיין היה הייכל, חסנין מוחמד הכתב,

 הערבי המערב לעומת הערבי, המזרח *
(המאגרב).

 אלג׳יריה ונציג אבנרי אורי עם בשיחה **
באו״ם.

 איימו האיגודים ראשי זרד״. ״השפעה
 את הגשימו לא אך כללית, שביתה בהכרזת

 האשמה שידר רבאט ראויו ואילו האיום.
 מעורבת היתד, זרה״ ״השפעה כי מעורפלת,

ההפגנות. בליבוי
 לא שהוטח הסוג מן האשמה זו תה ה
ש אלא מצרים. נגד ** המאשרק* בבירות פעם

 כלפי מופנית היתד, לא מארוקו האשמת
 שהוזכרה הזרה ההשפעה עבד-אל־נאצר. גמל

 המהפכן בן־בלה. אחמד של השפעתו היתר,
 שוב כי אמונתו, את הסתיר לא השמאלני

 השכנה. בארץ מלוכני למישטר מקום אין
 מן חלק לה מגיע כי מארוקו טענה כאשר

 התגברה הארצות, שתי בין המפריד המידבר
חו לאותם מתחת כי בן־בלה. של שינאתו

נפט. של עצום אוצר מונח לוהטים לות
או בן־בלה, בהשפעת צורך היה לא אולם

** (כמרכז) סדים שליח
? הדרגתי פתרון או מלחמה

 את לעורר כדי באלג׳יריה, שאומנו בשליחים
ה הסכנה כי שעבר. השבוע של המהומות

ב נעוצה המישטר של לקיומו ביותר גדולה
ה בצד נרחבות, שכבות של הממאיר עוני

הוצ הפעם ומקורביו. תומכיו של התעשרות
ה של ההפגנה ניצוץ על־ידי התבערה תה

ה אך אחר. ניצוץ זה יהיה מחר תלמידים.
עומדת. בעינה המישטר לקיום סכנה

ה העולם6 1439 הז


