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מארוקו
גו ב ה ב נ ה ר
בפאריס — ו
כולו .כי האיש
מהדי בן־ברקה,
הידועים ביותר

גווייה נימשתה מהסיינה
צמרמורת עברה במאגרב
שנרצח ונזרק לנהר היה
אחד מראשי האופוזיציה
של מארוקו.
בן־ברקה נחטף יומיים לפני כן ,על־ידי
שלושה אנשים שניגשו אליו באחד מרחו
בות פאריס ,הציגו לפניו תעודות של שוט
רים ,ואילצוהו להיכנס למכוניתם .השיטה
הזכירה את פעולות אירגון הטרור האלג׳ירי
או־אה־אס.
מדוע נחטף בן־ברקה? קשה היה לתת
תשובה ברורה .הניחוש הראשון היה ,כי
המעשר ,נעשה בפקודת המלך חסן של מארו־
קו .שכן בן־ברקה התקומם נגד המלך,
וכאשר פרצו קרבות־הגבול בין אלג׳יריה
ומארוקו לפני שנתיים הצדיק מנהיג האיגו
דים המקצועיים המארוקאי בן־ברקה דווקא
את האלג׳יריים .הוא נאלץ לברוח מארצו,
ונידון למוות בהעדרו.
בוטללא־מזמן,והמלך
אולם פסק־הדין
הזמינו לשוב למארוקו .אך בן־ברקה מיאן
לעשות זאת .הוא חשש שבשובו — יחוסל.
עד דבר ריתק אותו לאירופה :מאז התחלת
גלותו הפך אחד האישים המרכזיים במערכת־
הופיע
הפעילות של חזיתותשונות .הוא
בועידות בינלאומיות ,לחם למען שיחרור
לא מזמן לכבוד
אנגולה ורודזיה ,זכה
גדול כאשר הוזמן להיות יושב־ראש ה
וועידה של ״העולם השלישי״ אשר תיערך
בינואר בהבאנה.
משטרת פאריס עצרה חשוד אחד ,אולם
לא היתד ,בפיה תשובה לשאלה :מי עמד
מאחורי הרצח? דבר אחד היה ברור:
הנפגע הראשון ,בדעת־הקהל המאגרבית ,היה
המלך חסן.
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כורדיסתאן

עצמאית וקבועה בעיר תיירות
התקשר עם ת .ד — 1334 .ז1815/

עמדי! :/ישיעיהד-בך פדר ת־

המרד בעדן נמס לשל

אם אתה מורד,־דרך מוסמך ואוהב
לעבוד ממש עם תיירים מבלי לחפש
את הטיפ ,אנו מבטיחים עבודה
קבועה ,מכונית חדשה צמודה ומשל
מים שכר לפי יכולת עבודתך .ה
מעונינים מתבקשים לפנות בכתב
לת.ד ,1334 .מס׳ ז 1823/עם קורות-
חיים.

בהרים ,טוב עתה ללוחמים הכורדים .כי
החורף שיתק לחלוטין את הצבא העיראקי,
ונתן שהות לצבא השיחרור הכורדי להתאר
גן מחדש.
בכל המקומות האחרים — רע לכורדים.
גירוש נציגם מקאהיר )העולם הזה ,( 1470
בשבוע שעבר ,המשיך לכאוב .בפאריס,
שם יושבים כמה מן המנהיגים הכורדיים,
רווחה השבוע ההשערה ,כי נשיא מצרים
נאלץ להיכנע ללחץ העיראקי ולגרש את
אל-עגראווי ,מפני שהקשרים עם בגדאד
החלו מתרופפים לאחרונה ,וקאהיר היתד,
חייבת לפצות את המרשאל עבדאל־סלאם
עארף על נסיון־ההפיכה הפרו־נאצרי שבוצע
בארצו לפני חודשיים.
אותר ,התרופפות ביחסי קאהיר־בגדאד גר
מה למכה נוספת — חמורה הרבה יותר
— לכורדים• מכה זו הונחתה עליהם מידי
השאח הפרסי.
התערכות כטהראן .בהרי כורדיסתאן
נפגשים ארבעה גבולות .על כן מחולק העם
הכורדי בין נתינים איראניים ,עיראקיים,
תורכיים ומעט סוריים .מלחמת השיחרור
הנוכחית התנהלה כולה בחלק העיראקי.
הממשלות השכנות צפו מן הצד ,פרט ל
ממשלת טהראן .זו ראתה במרד הכורדי
התפתחות מדינית רצוייה ,שכן כל עוד יתנ
הלו הקרבות בהרים ,לא תהיה ממשלת
בגדאד פנוייה לריב עם איראן על זכויות
השייט והנפט במיפרץ הפרסי.
על כן השאירה את הגבול האיראני פתוח,
איפשרר ,לבוררים לנצלו לשם העברת תועמ
לנים לרחבי העולם ,והזרמת נשק ואספקה
שהגיעו מאוחדים רחוקים.
עתה סגור גבול זר ,כמעט־הרמטית .יחי
דות איראניות שומרות על המעברים .ה
אחריות לכך רובצת ישירות על שכמו של
סגן שר החוץ הבריטי טומסון .אותו
טומסון שעבד־אל־נאצר סירב לקבלו בקאהיר.
בעת שהותו באיראן ,שיכנע את השאה כי
נוצרה הזדמנות נוחה להתקרבות טהראן-
בגדאד ,תוך ניצול ההתקררות ביחסי עבר־
אל־נאצר־עארף• עיראק תוותר על שאיפו
תיה במיפרץ הפרסי ,וטהראן תפגין את
רצונה הטוב על־ידי סגירת הגבול בפני
הכורדים .האינטרס האנגלי אף הוא ברור:
המרד הכורדי מתחולל באזור הנפט ,רנצחרנד
עלול לסכן את המונופול הבריטי שם.
וכך ,למרות שהחורף הוא תמיד תקופה
של התאוששות צבאית אצל הכורדים ,אין
הפעם מצב-הרוח מרומם.

לפני הסוף

תנזונוז אופיינית
הנזלחנזות
לכל
נגד שלטון בריטי — לפני צאת החיילים.

^ ה ש קו ר ה בעדן עכשיו הוא בדיוק
 / . • / /מ ה שקרה בחיפה בימים ההם ,לפני
,48״ סיפר פליט פלסטיני ,תושב חיפה ל
שעבר ,שהתגורר בעדן ,ועבר לאחרונה ל־
ג׳יבוטי ,כדי להשתקע — בעתיד הקרוב,
על כל פנים — תחת הדגל הצרפתי.
״זורקים פצצות ,יורים על חיילים אנג
ליים ברחוב .האנגלים עושים עוצר .העס
קים רעים .אני לא רוצה לעבור עוד פעם
את כל העניין מחדש.״
את ההקבלה בין שנותיו האחרונות
של השלטון הבריטי בארץ־ישראל ,ל
בין מה שקורה עתה בעדן אפשר לעשות גם
בלי עדות־ד,ראייה של אותו פליט .התמו
נות והכתבות של נציגי העתונות העולמית
מבהירות זאת היטב.
ת מ ו נ ה  :שבע בבוקר .בגלל החום,
מתחילים החיים בעדן מוקדם ,כדי לאפשי־
הפסקת־צהריים ארוכה .ליד מלון אמבאסא־
דור ,ברובע קרייטר האירופי של העיר,
הולך אנגלי עם שני ילדיו הקטנים .לפתע
— התפוצצות .האנגלי וילדיו שוכבים על
הארץ ,פצועים .שריקות ,צעקות ,חיילים ו
שוטרים רצים מכל עבר .ג׳יפ שלי המשטרה
הצבאית נעצר .מכל צד — תת־מיקלעים
שלופים .שוטרים חובשים את הפציעים.
אחרים מתחילים בסריקת השטח .מי הטיל

