
ההנינח יום זוועות את להשכיח מאמצים עושה בעורם, הספות מדיהת מצד וכדה
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ה בחדרה שצולמה כפי התורכית־מצרית, פאזילת הנסיכהוארוסתו פ״סר
מית פרטי  בו ביום לומדת, היא בו האנגלי !ית־הספר בפני

מלן ארוסה, רצח על הידיעה התקבלה תו אשר השני, פייצל ה הקיר. על תלויה נראית תמונ
 המלך ארמון על שעלו מאלה אחד עיראקי, חילוהורגו פייסל

 של תמונה לראווה מציג משפחתו, בני את ורצחו
הארמון. לגן הכניסה מול שהצטופף ההמון לעיני מכדורים, ומנוקבת קרועה המלך,

מערב עתונאי עם בראיון ג׳מרד, אל־ג׳אבר עבד העיראקי החוץ שר שהצהיר לאחר גם
אלא ברירה כל למערב היתד, לא מברית־המועצות, טכנית עזרה תקבל ארצו כי גרמני, י

ואמנם, בעיראק. להציל ניתן שעוד מה מאיבה, הימנעות על־ידי להציל, בנסיון להמשיך ■יסניה
24מ־ פחות פורסמה העיראקית ברפובליקה וארצות־הברית בריטניה הכרת על ההודעה 'מנסים
את יקיימו החדשים בגדאד ששליטי קיווה רק המערב זה. ראיון פירסום אחרי שעות לקיים
הכללי. הקומוניסטי במערך להשתלב ולא מהסובייטים, נשק לקנות שלא הבטחותיהם לי״ש
 כי להודיע היתה זה, בשלב לעצמן, להרשות המעצמות שתי שיכלו היחידה ההסתייגות ־דעות־
בהתאם לה למסור התחייבו אותם לעיראק, הנשק משלוחי את שעה לפי מעכבות הן סגרירו

לספק האמריקאיים הנפט מפיקי לכל• משותפות תוכניות ולעבד — ברית־בגדאד להסכמי

 רהיט בו נשאר לא אשר קבלות־הפנים, אולם!ההרום
 ההמונים על־ידי כליל נהרס שלא חלון או

המתפרעים. של טירוף־ההרס בפני עמדו היקרים ■ השיש
שבור פסל

יופסק. אירופה, של העיקרי הדלק מקור העיראקי, והזרם במקרה לאירופה, דלק
★ ★ ★

•  תצטרף האם היתה: התשובה, את כולו העולם ביקש עליה אשר הכוערת, שאלה ך
 השבוע אל־נאצר? עבד גמאל של המאוחדת הערבית לרפובליקה העיראקית הרפובליקה 1 1

 אל־ עבד הנוכחי. בהרכבה עיראק ממשלת תישאר עוד כל — שלילית תשובה הסתמנה
 בעד המונע האיש שבחבורה, המתונה כדמות הצטייר ותיק, צבא איש אל־קאסם, כרים

ההגיוניים. המעצורים חסרת ההתרגשות בגלי להיסחף ממשלתו
 שהופיע במאמר הישראלי. האזרח לגבי יותר מוחשי צביון קיבלה אף זו תמונה

ההפיכה ראש התנהג כיצד הישראלי קאסם כפר של המ,כתר תיאר אחרונות, בידיעות
 כפר גיזרת מפקד היותו בעת העיראקית

המוכ לדברי העצמאות. מלחמת בימי קאסם
העי הצבא צאת ערב אל־קאסם, לו יעץ תר,

 תהיו ימים שבעוד לי ״ידוע מהמשולש: ראקי
מהכפר. לצאת תעיזו אל ישראל. אזרחי

 טובים היהודים היהודים. שלטון תחת תשארו
שאומ למה לב תשימו אל מאחרים. יותר
 בכל הערבים את הורגים היהודים כי רים,

זאת. עושים לא הם נכנסים. הם לשם מקום
 הם היהודים כי לכם דעו זאת, עם יחד

ומשכילים.״ מלומדים
המתון־ (רב־אלוף) הזעים־רוקן למטבע אך

 זכרו טבוע ועליו שני. צד גם ישנו יחסית
 מוחמד — אחר ומתון מהפכני רב־אלוף של

 המצ ההפיכה בראש עמד הוא המצרי. נגיב
 מעוניינת הקצינים כת היתד, עוד כל רית,

וטובת־לב, מתונה בדמות עצמה את להציג
 אלא הפיכתה אין כי המערב את שתרגיע

 כל ובמשך וידידותית. מתקדמת תנועה
החיי הענק המידי ברקע עמד חודשים אותם

 ההכרעה ברגע אל־נאצר. עבד גמאל כני
 את בידיו תפס גולם־הראווה, את הצידה דחף

השלטון.
 סגן־אלוף עומד אל־קאסם של לצידו גם

 אל- עבד הממשלה, בראשות סגנו שאפתני:
 אמנם היה ,38 עארף, עארף. מוחמר סלאם
העירא הצבאית במכללה אל־קאסם של חניכו
 קשריו את חש הוא מאשר יותר אולם קית.

 הביקבאשי של פאגאטי חסיד הריהו למורהו,
המצרי.
 ידחוף לא העת בבוא כי בטחון שום ואין
הרפוב בראש ויתייצב אל־קאסם, את עארף
אל־נאצר. עבד לפקודות העיראקית ליקה
 רחוק יהיה לא זה מועד כי גם, מאד יתכן

 לנפט מאד זקוק אל־נאצר עבד כי כך. כל
ולהכנסותיו. העיראקי

ה כן ליד ויקרם, מכונת־יריה עם שומר עיראקי חיל
 כובש מוד, האנגלי הגנרל של פסלו עמד עליו שיש,

ג ' ־נתלה הפטר־ . על הראשונה■ העולם במלחמת - עיראק בזיון. לאות נעליים', זו
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