
_ במרחב
מארזקו

ת דם בו העיר ברחו
 נשלם היסום׳ של שניה כל ״תמורת

 לפני מנדס־פראנס הזהיר !״ דם של ליטר
 הצר־ הלאומית האסיפה את חודשים, ששה
 צפון־אפריקה, בבעיית שדנה בעת פתית
 להסס, המשיכה צרפת נפל, מנדם : לשיא

הצפו באפריקה התפשטה הלאומית הלהבה
נית.

 ברחובות רקדו פאריס שבני שעה השבוע,
 ליטריש זרמו הבסטיליה, נפילת יום לכבוד

 קזב־ של האירופי ברובע צרפתי דם של
 הצרפתית. מרוקו של המוקד עיר לאנקה,
 הלאומי בחג בחרה הערבית ד,שיחדור תנועת

ה במאבק חדש סיבוב לפתיחת צרפת של
העצמאות. על דמים

ם בי ר ע ם ה אי צ ו ה. י ב ס ק ה  ברב- מ
 מהקסבה קזבלאנקה ערביי נהרו סוערות בות

 אפלות ומדרגות סמטות סבך המפורסמת,
 להשתלט הצרפתים הצליחו לא שמעולם

האירו הרובעים תוך אל בו8השת עליהן,
פיים.

 צרפתים שבעה היו הראשונים הקרבנות
 בית רחבת על הבסטיליה יום את שחגגו

 התדהמה אחרי החדשה. העיר במרכז קפה
 טירור־ של גל :התגובה באה הראשונה,

צרפ הנמל. אזור את שטף מיד, גאה נגדי
 אלות באקדחים, מזויינים נסערים, תים

ב שנראה ערבי כל תקפו ותת־מקלעים,
מוט ערבים 17 נשארו הגל, כשעבר שטח•

חיים. רוח ללא לים
ה העיר. בני של שנתם נדדה ללה אותו

 בסימן בא הוא המחרת. ליום התכוננו כל■
 על עלו המבוצרים הערבים ולהבות. אש

אותם. הציתו ברובעם, הממשלה בניני
וטנ לגיונרים כושים, חיילים שוטרים,

 אש במטחי הסימטות את לפנות נאלצו קים
 לבני־ להגיע יכלו הכיבוי שמכוניות לפני
 ערך היה לא עצמו ש לרב! הבוערים. נים
 הערבים את ללמד אמרו הצרפתים אך רב,

 נרתעת צרפת אין כי להם להראות לקח,
נהר ערבים 12 כובתה, האש אלימות. בפני

נפצעו. 30 גו,
ת מוו ח ״ צ רו הצר המחנה בתוך ״1 ל

 ההמון מלבד פחות. לא הרוחות געשו פתי
 אויב התושבים לעצמם הציבו הערבים,

 הצרפתי הנציב גראנוזאל, ג׳ילבר :נוסף
החדש.
 מרגעיה באחד פאריס על־ידי נשלח הוא

 להציע להתפשר, הוראות עם הפייסניים,
הצר לערבים. כלכליות והקלות ריפורמות

 יבינו הערבים כי שקבעו המקומיים, פתים
 אותו כינו והאלימות הכוח שפת את רק

 תקיפה פעילה ממנו תבעו כבוגד, מיד
פשרות. במקום
הו הבסטיליה, חג למחרת הששי׳ ביום

מקד ארבעה אשכבת בטכס גראנוואל פיע
ת  הנוכחים את העבירה הופעתו הפצצה. מו

 !בוגד !״ערבי צעקו, !״ ״רוצח דעתם. על
״לרוצח מוות ! אותם רצחת אתה  מישהו !

 חזר וההמון !״ הביתה ״גראנאוואל : השמיע
אחריו.

השתת ההרוגים ארונות הופיעו כאשר רק
 האבלים, המשפחה בני אחרי הקריאות. קו

 בראשם. וגראנוזאל הממשלה נציגי צעדו
 על היכתה לעומתו, אשה זינקה לפתע,

 :היסטרית בצווחה מגולל, בעתון פניו
!״ ״רוצח
 נשים גברים, השקט. נעלם שניות תוך
 היכו בפניו, ירקו הנציב׳ על צבאו וילדים
 הוצא קרוע־בגדים, פצוע בו. בעטו איתו,

 למכוניתו לווה תוקפיו, מידי גראנוואל
 הכריז למשרדו, חזר אך חיילים. על־ידי

חירום. מצב על
 זמנית, השקט שב קזבלאנקה לרחובות

 של המסומרות נעליהם בהלמות מנוקב
 הטנקים גלגלי וחריקת חמושים לגיונרים
ש הנחושה להחלטיות מבעד אך הכבדים.

 תוקפה בכל ביצבצה החיילים פני על ניכרה
 הדם למרות פאריס. ממשלת של ההססנות
 מה עדיין להחליט צרפת יכלה לא שנשפך,
הצפונית. באפריקה לעשות

מחרוזת
חדשה מולדת
אל־פאתח, אבו מחמוד המצרי העתוגאי

 רכושו החרמת לאחר ממצריים נמלט אשר
 הצבאית הכת על־ידי מסרי, אל עתונו, וסגירת

 נפגש העיראקית׳ האזרחות את החודש קיבל
 עיראק, ראש־ממשלת עם סודיות חות לש

השי של המשוערת המטרה אל־סעיד. נורי
עמודים. 12 בן חדש, יומי עתון הוצאת חות:

927 הזה העולם
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