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במרחב
מארוקו

ל א ר •ודע הגנ
 שעבר, בשבוע מפאריס ששודרה הידיעה,

 בן־ברקה, מהדי של גופתו נמצאה כאילו
 שנמשתה הגופה כי הסתבר מוטעית. היתד,
, האופוזיצ־ מנהיג של היתר, לא המיץ מנהר

 29ב־ נחטף אשר המארוקאית, השמאלית יה
פאריס. בלב באוקטובר,
התעלו את פתרה לא המשמחת ההכחשה

בן־ברקה? היכן השאלה: נשאלה עדיין מה.
 מסועפת, חקירה שערכה פאריס, למשטרת

 מחזיק מי לפחות יודעת שהיא היה נדמה
אמ לא שהיא למרות לתעלומה. המפתח את
ל הברורה הכוונה היתד, בפירוש, זאת רה

מארוקו. של שר־הפניס אופקיר, מוחמר אלוף
 החשובה התרומה שוטרים. שני כעזרת
על־ידי ניתנה התעלומה לפתרון הראשונה

בן־ברקה חטוף!
בחיים? במזוודת?

 כי סיפר הוא ברנייה. פיליפ בשם עתונאי
 כאשר עמו, לפגישה בדרכו היד, בן־ברקה

 בשנה עוד כי גילה חקירה, כדי תוך נחטף.
 בן־ את לחטוף אלמונים לו הציעו שעברה
 בן־ של באלג׳יריה גולה אז שהיה ברקה,

החוק הצליחו הזאת, מנקודת־המוצא בלה.
שחט הרשת כל את לגלות הצרפתיים רים
המארוקאי. המנהיג את פה

 עובד לופז, אנטואן לאחד הובילה החקירה
פא ליד אורלי, בנמל־התעופה פראנס אייר
 שוטרים שני עם יחד כי הודה, הוא ריס.

 העמיד תהילה בן־ברקה. את חטף צרפתיים,
נת רק וכי חטיפה, שזו ידע לא כי פנים
 אישים עם לפגישה בן־ברקה את להביא בקש

לח שותפיו שני כשנקראו אולם מארוקאיים.
עושה. הוא מה בדיוק ידע שלופז הסתבר קירה,
 שרותי־ד,בטחון כאיש נתגלה עצמו הוא

 להניע כדי אלה קשרים ניצל וכי הצרפתיים,
 — עסקי־הברחה ניהל עמם — שוטרים שני

 תשובתו זאת? עשה מדוע פעולה. לשתף
 ה־ שרותי־ד,בטחון בקשת ״לפי הגלויה:

 ה־ עומד אלה שרותים בראש מארוקאיים.״
אופקיר. גנראל
 מהדי לאופקיר. מובילים החוטים פל

 תוך בשווייץ, בגלות שנים מזה חי בן־ברקה
 המתקדמת האופוזיציה כראש מעמדו חיזוק

 בצרפת האחרון ביקורו לפני במארוקו.
 לא אם הצרפתיים השלטונות אצל בירר
 קיבל הוא בלתי־רצויה. שם נוכחותו תהיה

 הוצע להיפך: בו. יפגעו לא כי הבטחה,
ה את דחה הוא שומר־ראש. לו להצמיד
בי מטרת שכן הרגשת־בטחון. מתוך הצעה,

 מארוקו שגריר עם. לסכם היתר, בפאריס קורו
 גילה: לקרוביו למולדתו. שובו סדרי את

צו־החנינה.״ לחתימת מחכה רק ״אני
 ולשוב בחנינה לזכות היד, שיכול לפני אך

מדוע? נחטף. — למארוקו
 אופקיר. לעבר החוטים כל הובילו כאן גם
 הריאקציה את מייצג המארוקאי הש״ב ראש

 אליו לקרב חסן המלך של נסיוגותיו בארצו.
 רוחו. לפי היו לא השמאלי בן־ברקה את

 אוטומאטית נפסקו בן־ברקה, נעלם כאשר
האופוזיציה. לבין המלך בין המגעים

 לחטיפה. קשר כל הכחיש עצמו אופקיר
ה ביצוע אחרי מייד כי גילה, לופז אולם

למחרת במארוקו. לאופקיר טילפן חטיפה,

ו473 הזה העולם




