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עיראק
שמצות כרגיל ה

מ משפטים שניים־שלושה לשמוע מספיק
 אין כי להבין כדי ,קאהיר רדיו קרייני פי

 היום. של האתר בעולם דומה זו לתחנה
 12 לפני גבלם יוזף של קולו נדם מאז כי

חם. כמשק במיקרופון אחז לא איש שנה,
 המושג קיים לא קאהיר, קרייני לגבי
 שלהם, פנייה כל יקר״. ״מאזין של המעודן

 ״אחינו אל מופנית הכרזה כל הודעה, כל
 שכינוי כך, כדי עד הערבית.״ בברית־הדם

הנפו הברכה מצורות אחת להיות הפך זה
 ממארוקו הערבי, העולם ברחבי ביותר צות
עיראק. עד

שבו לפני האנגלים, הודיעו כאשר לכן,
 את להשתיק הצליחו מפציציהם כי עיים׳
כנגד שקולה הודעה זו היתד. המסית, הקול

 גם דרוש היה כזה, אדיר למיבנה כי ברור
התוכ את הגיש סאלם סלאח מתאים. משבן
 גדות על קומות, 15 בן מודרני, בית נית:

 קהיר. של ביותר היפה ברובע הנילוס,
 ארבעה ,1952 בנובמבר הונחה הפינה אבן

ב ההפיכה. פרוץ אחרי בלבד חודשים
החיכו נימת לראשונה הושמעה זו, חגיגה

 האמיתי אדונה לבין נגיב מוחמד בין כים
אל־נאצר. עבד גמאל מצרים׳ של

 מכל שהתרכז רבבות, של קהל בפני
הגדול, במעמד להשתתף מצרים קצווי
 הנהגנו אילו יותר טוב ״כמה נגיב: הכריז

 במקום בריטניה, של הצנע משטר את כאן
כאלה!״. טכסים על וזמן כספים לבזבז

לפר אלא ברירה היתה לא סאלם לסלאח
 הטכס כי הודעה מיד סם

לירות, 100 רק עלה כולו
 למטרה שהוקצו 1500 מתוך

צנע״? זה אין ״האם זו.
שאל.

ה של השבוע שערוריית
 בבגדאד. פרצה הערבי עולם
 אך קצרה ידיעה לד, גרמה

בע שמקורה סנסציונית,
סוכ של מיברק קבע מאן.
ה המזרח של הידיעות נות

פו כאשר המצרית: תיכון
 ערביים לוחמי־חרות צצו
 חברת של הנפט צינור את

ה האנגלו־עיראקית, הנפט
 פרצו ירדן, שטח בתוך עובר
 הצינור, נפט. סילוני ממנו

 קירקוק, בשדות שהתחלתו
 של הזיקוק בבתי מסתיים

חיפה.

בקאהיר המצרי השידור שרות כנין
הדם בברית חים1? כולם

על ערבי קול קריין מצריים. מיגים תריסר השמדת

 במאי המנדט, תום מאז
עי ממשלת הורתה ,1948
ה הזרמת את להפסיק ראק
 רק לחיפה. בצינור נפט

הצי של הצפונית בזרוע
 המסתיימת מקירקוק, נור

 החברה המשיכה בלבנון,
 הנוזל את לינוק הבריטית

 היה עיראק. משדות השחור
 הרציני הצעד למעשה, זה,

ה־ הכלכלי בחרם הראשון
ישראל. מדינת

 את להסתיר היה יכול לא בערביו! ישראל
 ״קול הכריז: כאשר האדירה, נימת־הנצחון

 אל־ עבד גמאל קול וחוסל. הופצץ הערבים
 ההתרברבות ההסתה, קול הושתק. נאצר

עוד!״ יישמע לא כולו, לעולם והשנאה
 תוך במקצת. מופרזת תקווה זו היתד,
 אש־ קהיר משדרי יצקו שוב ימים, עשרה
 בחלקם לוהטים, לאומניים ומארשים להבות
לערבית. מתורגמים נאציים שירים

 של התחלתו ״מארקוני״. עם חוזה
 ביותר. צנועה היתד, המצרי השידור שירות

 מארקוני הטלגרף חברת בין הסכם לפי
 האנגלית החברה קיבלה מצרים, ממשלת לבין

 ולהפעיל להקים שנים, לעשר זכיון 1934ב־
 כדמי קהיר. של הממלכתית תחנת־ד,שידור את

 מהכנסות 60״/״ החברה קיבלה שירות,
 הנותרים 40ס/ס המקלטים. החזקות אגרות
 על־ידי התחנה לרכישת קרן לד,תת נועדו

 עד האנגלית, מהחברה המצרית הממשלה
 הוקם ,1952 של ההפיכה לנ^זרת אשר,

 הלאומית. ההדרכה משרד חדש: מיניסטריון
 סלאח חוצב־הלהבות, התעמולן עמד בראשו

סאלם. הרוקד״) (״הרב־סרן
ל ניגש סאלם סלאח הפינה. אכן
 העתונאים, מיטב את גייס הוא מלאכה.

 הקו את להם קבע והאמנים, הטכנאים
 בלתי־ ותקציב חופשית יד להם ונתן המדיני
 הביא זאת, עם יחד לבצעו. כמעט מוגבל
 אמריקאים מומחים לא — זרים יועצים

 חניכי אם כי מסחריים, בידור לשידורי
גבלם. של ברלין רדיו

 קאהיר תוכניות התרבו חודשים, תוך
תו מלתה שהיתר, התפתחות — כפה פי

 המפקחת אל־מווזנדס, כסאפיה מוזרות פעות
 בלי זרות. בשפות השידורים רשת כל על

 על תחתום וחיננית, צעירה אשד, שסאפיה,
 בשפה תוכנית שום שודרה לא הכתב־יד,

 ערבית רק מדברת שסאפיה העובדה זרה.
 פעילותם, בשיא לאיש. הפריעה לא ואנגלית

 שלושה על הערבים וקול קאהיר רדיו שידרו
הינדו־ תורכית, ערבית, שפות: 12ב־ גלים,

בצי נפט מציאת על האחרונה, ההודעה
עו קהיר, הוראות לפי פיצוצו בשעת נור,
 בירות בכל ותדהמה ניחושים של גל ררה
 מיהרו וסוריים מצריים עתונים כמה ערב.

 לא העיראקי החרם המסקנה: את להסיק
 הצהרותיה למרות עיניים; אחיזת אלא היה

 לחברה עיראק ממשלת הרשתה התקיפות,
ל השנים כל משך נפט להזרים הבריטית

ישראל.
שונה  לא עיראק ממשלת .לקהיר. ת

 ״פירסום בשתיקה. ההאשמות את קיבלה
 ״בא בגדאד, ראדיו קרא הכוזבת״, הידיעה

 גורלית בשעה הערבית לאחדות להזיק רק
זו.״

אוי היא עיראק כי כך על עמד הקריין
 אם וכי ישראל, מדינת של בנפש בתה

 מפרסמת העיראקית הממשלה אין אמנם
 לפלסטין, נאמנותה על בסיטונות הצהרות

 את האחוזים מאת בכל מבצעת שהיא הרי
 הזרמת את להפסיק הבטחנו ״אם הבטחותיה

 ״הרי הקרין, ציין לחיפה,״ בצינור הנפט
 זרם לא כי מלא בפה להכריז אנו יכולים

 כן, על יתר .1948 מאז זה בצינור נפט
 נפט זרימת כל כיום אין כי מצהירים אנו

 מדינת קיימת עוד כל תהיה, לא ואף לחיפה
ישראל.״

מדינ הידיעה? של מקורה כן, אם מהו,
 התשובה: את לתת היססו לא עיראקיים אים

 מעליית שהודאג המצרי, התעמולה שרות
 שספגה המהלומות עקב עיראק של קרנה

 ריחה את להבאיש זו בצורה ביקש מצרים,
 הערבי. בעולם ההאשמית הממלכה של

ה הבטיחו למצרים״, יעזור לא זה ״אבל
 לעולם האמת את נגלה עוד ״אנו עיראקים.

 רשות עיראק ביקשה למחרתו ואכן, כולו.״
עיתו קבוצת הפיצוץ למקום להטים מירדן
 שהצינור שיעידו כדי משוחדים בלתי נאים
לגמרי. יבש

המ החירום, שעת למרות כי ברור היה
 אלה ערביות מדינות שתי לפחות שיכו

כרגיל. השמצות בסיסמה: לדגול
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