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מארוקו
ת מעיניו מ׳ מ א ♦ ג

לה היה יכול בפאריס בן־ברקה משפט
בינלאו בממדים שני, משפט־קסטנר פוך

 העולם, את להסעיר היה יכול הוא מיים.
כזה. משפם הפך לא הוא ממשלות. לזעזע

ה הימים אחרי כבר החליטו יודעי־דבר
 לא במשפט כלום. מזה ייצא לא ראשונים:

ש הידועות: העובדות על דבר יתווסף
 בן־ברקה, מהדי השמאלי, המארוקאי המנהיג

 ה־ שרוודהבטחון על־ידי בפאריס נחטף
 וכי הצרפתי, הש״ב אנשי בעזרת מארוקאי,

 יומיים־ כעבור בלתי־ידועות בנסיבות נרצח
שלושה.
 מרעיש? למאורע המשפט הפך לא מדוע
צר ממשלת בעמדת נעוצה הסיבות אחת

את להקריב מוכן היה דה־גול הנשיא פת.

םן־ברקה ו״יטה
נטשו הידידים

 הוא אולם הצרפתי. הש״ב של הקטנים הדגים
 על הגן הוא : בעולם ממשלה כל כמו נהג

הגדולים. הדגים
היה זה דבר שותקים. הפרקליטים

 העיקרית העובדה היתד, צפויה פחות צפוי.
בן־ברקה. ידידי של חוסר־המעש המשפט, של

 צדדים שלושה יש הצרפתי, החוק לפי
ה (הצרפתית), הכללית התביעה למשפט:
 זוטרים) צרפתיים ש״ב אנשי (רובם נאשמים

ואחיו. גיטה אשתו — הקורבן ומשפחת
 את כמובן, מייצגים, המשפחה פרקליטי

העמ הכוחות איחוד בן־ברקה, של מפלגתו
 מארוקו. של הגדולה השמאל מפלגת מיים,
ישתו עולמות, ירעישו אלה כי קיוו הכל
 על אימתם יטילו בית־המשפט, באולם ללו

האמת. לגילוי יביאו הערים, ועל הנאשמים
 את האלה הפרקליטים ניהלו זאת תחת

 אי- על תביעה זאת היתה כאילו המשפט
 הצטרפו בנימוס, נהגו הם שטרות. תשלום
לקשר־השתיקה. למעשה

 לאי־כשרון סימן רק בכך שראו היו
 מדוע לשאול: נאלצו אלה גם אך משפטי.

 האלה? הפרקליטים את דווקא המפלגה שכרה
 הפוליטיים עורכי־הדין נשכרו לא מדוע

 הסנסציו־ המשפטים את שניהלו הגדולים,
 מלחמת־ בימי הפל״ן נאשמי של ניים

האלג׳ירית? השיחרור
 להיות יכלה לכך כוגדים. הידידים

 נטשה בן־ברקה של מפלגתו אחת: סיבה רק
כן. לפני עוד ואולי מותו, אחרי אותו

 צעיר מדינאי הוא במפלגה החזק האיש
 בן־ברקה של מתחרהו שהיה בואביד, בשם

 איש־ היה שבן־ברקה בעוד בחיים. בעודו
פוליטי טכסיסן, הוא בואביד הרי המצפון,

המניץ. מן קאי
 להצטרף בואביד קיווה בן־ברקה רצח ערב

 צריכה שהיתה גדולה, קואליציונית לממשלה
וה המלך בין ברית־פשרה סמך על לקום

על נרצח בן־ברקה כי שחשבו היו שמאל•
 לפו־ כדי דווקא המארוקאית הריאקציה ,יז

 את גם בכך שראו היו כזאת. ברית צ׳י
 ארצות־הברית, של לביון המרכזי המוסד ידי

שמאלית. מרוקאית לממשלה שהתנגד
 לא כזאת לברית התקווה כי נראה עתה

 במפלגה. וחבריו בואביד של בלבם מתה
גור והיו במשפט, תקיף בקו נקטו אילו
 מסכלים היו חסן, למלך צרות בכך מים

זו. אפשרות
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