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Marokko.

De situatie in Marokko onder HASSAN II.
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Iweede week maart 1961.
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Betrouwbaar, met goede contacten in vooraan- \e Tunesische en Marokkaanse politieke

kringen.

de Minister van Buitenlandse Zaken.

Aan Zijne Excellentie Prof. Br. J.B. de QÜAT
Minister-President
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Marokko

DS SiraATlE IN MAROKKO QKDBR HASSAK

Be onderhandelingen die BOUABU» op het ogenblik
met Koning HASSAN II van Marokko roert , geschieden in
volledige overeenstemming met BEN BABKA. Het is niet
.Juist , dat HA3SAN BOUABID al heeft uitgenodigd om de lei-
ding te nemen van een regering van nationale «col** Dit
gerucat heeft HA53AN II laten verspreiden om de Volkspar-
tij in de hoek te drukken. Be Yolkapartij heeft die be-
sluit gen<saen: een nationale unie» accoord» maar dan al-
leen voor een beperfcte tijd en alleen om verkiezingen te
organiseren.

Volgens BEN BARKA wordt op HASSAH II sterke druk
uitgeoefend om eeaa compromis met de Volkepartî  te slui-
ten, Die druk kwam eerst van BOüHCRJIBA, aiaar au ook van
de ?ranse ambassade, de Amerikaanse ambassade en HAHHIMAK.
De twee ambaasadea zijn van mening, dat de positie mem
HASSAH U anders te zwak blijft. Men wil - en dit ligt
ook alweer in het verlengde van het voorstel van BÜJIISÜIBA
in Hambouillet ~ een ̂ eoonsolideerd Barokko in de Saghreb,
en via die Magiireb, net het festen in ver&iading brengen»
Het ia duidelijk dat een Marokko , dat einder meer door de
To2i:ŝ srèi| geregeerd wordt» van linkse zijde reineer aan-
veeiitbaar aal

Tweede week maart 1961.


