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צרפת
עולמי ש״ב

 העולם :ל כי מאמינים נאיביים אנשים
 החשאיים. השרותים כוכני על־ידי מתנהל

 מיטה, לכל מתחת בונד ג׳יימם רואים הם
פוליטי. מעשה כל מאחורי

 שטות. שזוהי יודעים מפוקחים אנשים
 מדינאים על־ידי מתנהלים העולם ענייני

בדמיון. רק קיים בונד ושקולים. נבונים
 (ראה בן־ברקה מהדי פרשת באה עתה

 הראשונה הגירסה כי ומוכיחה במרחב)
 הגירסה מאשר לאמת יותר הרבה קרובה
 ל- כי כך על מצביעים הגילויים השניה.

 השפעה ישנה השונים החשאיים שרותים
ש מכפי המאורעות על גדולה יותר הרבה

 שלא המפוקחים, האנשים לכל נדמה היה
הישראליים. עסקי־הביש אסבגלת את עברו

 (לפי האחרון הסיבוב .כפול סוכן
 השבוע, בא הגדולה הפרשה של שעה)
 המוסד את בגלוי הצרפתים האשימו כאשר

 באירגון ארצות־הברית של לביון המרכזי
החטיפה.

 מרכזיים צרפתיים שאישים זו. גירסה לפי
 רשמית־ גושפנקה השבוע לה נתנו ביותר
 ה־ הש״ב ראש עופקיר, הגנרל פעל כמעט,

 אמריקאי. כסוכן מארוקאי,
מסייעים: נימוקים שני יש זו לגירטה

 עב הקשור כאיש ידוע אמנם עופקיר •
ב קשור המארוקא־ הש״ב ארצות־הברית.

האמריקאי. שרות־הביון עם אמיצים קשרים
 מעירב שהיה הצרפתי, הש״ב איש •

מ התוכנית על הודיע בן־ברקה, בחטיפת
 שנשתל איש, אותו האמריקאי. לשרות ראש

אור של בנמל־התעופה הצרפתי הש״ב על־ידי
 פעל פראנס, אייר פקיד של במסווה לי

ה עם הדוק קשר קיים הוא כפול. כסוכן
משכ סמים נגד הפועל האמריקאי שרות
 החטיפה, תוכנית לו שבהיוודע ספק אין רים.

הפוליטי. החשאי לשרות על־כך להודיע מיהר
התוכ על מראש האמריקאים ידעו אב
לצרפתים? כך על הודיעו לא מדוע נית,

 יש, לבך למפגרים. עצמאות אין
 מאד. פשוט פוליטי הסבר הצרפתים, לדעת

 תמימה כמה עד השאר, בין מוכיח, הוא
 ומפגרות קטנות למדינות שיש האמונה
זה. בעידן עצמאות

השמאל האופוזיציה ראש היה בן־ברקר,
 הוא בינלאימיים בעניינים במארוקו. נית
 ממארגני למשל, היה, כך לנייטראליזם. נטה

אנ את שהפגישה האחרונה, ועידת־האבאנה
 ואמריקה אפריקה אסיה, של השמאל שי

או מאחדת אחת תכונה כשרק הלאטינית,
לאמריקאים. ההתנגדות תם:

 ב־ עצומים אינטרסים ישנם לאמריקאים
 נדהמו לכן וכלכליים. צבאיים — מארוקו

 פתח השני חסן המלך כי להם נודע כאשר
 קואליציה להקים כדי ברקה, עם במשא־ומתן

 עמדת־ לשמאל תהיה בה מקיר־אל־קיר,
 כי בצדק, חששו, האמריקאים מפתח.•
 במארוקו, מעמדם את תערער כזאת ממשלה
 הניטראליסטי, למחנה מארוקו את תעביר
 לסיד. יאפילו לברית־ד,מועצות, פתח תפתח

 דבי להחלים יכולה מדינה אין בימינו,
 מעצמות־העולם כי ■עצמה. דעת על כזה

 — גלויים באמצעים דבר, בכל מתערבות
נסתרים. ובאמצעים

 הטילי, הם להתערב. החליטו האמריקאים
לח המארוקאי הש״ב על הצרפתים, לדעת

בן־ברקה• את סל
המארוק־ השיבו כך על ועדר. טימטו,ם

 הב: טענו נרגזת. בהתקפת־נגד השבוע אים
שלאחרו מפני פרובוקציה, עושים הצרפתים

האחרו בשנה במארוקו. רגליהם נדחקו נה
 האמריקאית, ההשפעה במארוקו גברה נה

 צרפת על־ידי מנוצלת בן־ברקה ופרשת
מארוקו. נגד נקמה

 אנשי פעלי מדוע תעלומה: עוד נשארה
 הצרפתי, לאינטרס בניגוד הצרפתי הש״ב
 שיתפו כאשר האמריקאי, האינטרס ובעד

בן־ברקה? לחטיפת ועזרו עופקיר עם פעולה
 (או אפשריות תשובות שתי יש כך על

יחד): גם שתיהן
טימטום. מתוך פעל הצרפתי הש״ב •

 בש״ב קשורים הצרפתי הש״ב אנשי
 לא וממילא המארוקאי, ו/או האמריקאי

תוכניותיהם. את לסכל יכלו
 מגיר- איזו חשוב היה לא דה־גול לגנרל

 ראשי את סילק הוא נכונה. אלה סות
 צרפת שיחסי רוצה הוא כי הצרפתי• הש״ב

 של בדרג ייקבעו ישראל, כולל העולם, עם
שץ־ביתים. של בדרג לא — ממשלות

 עורן הודיע זה חשאי מו״מ על •
ם נמהיגיס י9מ )1445( הזה העולם  ערביי
.1965 במאי במרחב הנעשה על בדו״ח

1433 הזה העולם


