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 (״הבית בקזאבלנקה השבוע מצב־הרוח

 הגדולה העיר מן נעדרה שחור. היה הלבן״)
 בוועי־ שררה אשר התחושה במארוקו ביותר

 משהו כי ובאלכסנדריה, בקאהיר דות־הפיסגה
 תוניסיה, נשיא גם נעדר להתרחש. עומד גדול

בורגיבה. אל־חביב
 היה נידמה הוועידה, עריכת לפני שבועיים

 הפיס־ את יחוי^ז עבד־אל־נאצר גמאל גם כי
 עם חריפה במלחמה נמצא הוא שכן גה.

 בינתיים סעודיה. מלך ועם סוריה נשיא
 חזיתו, של הדרומי בקצה הקרע את איחה
סעודי־מצרי הסכם על בג׳דה חתם כאשר

וכורגיבה חסן
הפירוד להצגת במה

 שיצא פייצל, המלך תימן. מלחמת לסיום
 מחווה עשה אף ג׳דה, מוועידת מנצח למעשה
 עבד־אל- עם צאתו לפני בקאהיר וביקרו

לקזאבלנקה. נאצר
 שותת נשאר הצפונית בגיזרה הקרע אך

לג המשיך אל־חאפז אמין וחרפות. שינאה
 המפקיר כמוג־לב מצריים נשיא את נות
 בתרועות־ שידר דמשק רדיו פלסטין. את

 הרבר־ המלחמתיים הבוליטינים את חצוצרה
 יחידותיו כי שהודיעו אל־פתח, של בניים
 המוביל במיתקני חיבלו מיכלי־מים, פוצצו
 חתיתם את הטילו יותר או ופחות הארצי

 שרי התכנסו כאשר ישראל. מדינת כל על
 ערב בקזאבלנקה, הערביים וההגנה החוץ
 להעמיד סוריה נציג תבע הפיסגה, כינוס

 למימוש הצעה הוועידה של יומה סדר על
 כלומר: המשותף. הפיקוד של תוכניותיו

 ובלבנון. בירדן כלל־ערביות יחידות להציב
 והמריבה מייד, לכך התנגדו המדינות שתי

מצב־הרוח. את יותר עוד השחירה הטרומית
 הקשת של השני בקצה הזועם. השכן
 הוד מאז בורגיבה. אל־חביב ניצב הערבית

 זועמת. בשתיקה התעטף שלו קפת־השלום
הער המדינות תגובות לאור כי הודיע, הוא

 לחדול החליט להצעותיו, וישראל ביות
מרע בו חוזר הוא אין כי אם מיוזמתו,
 עבד־אל־נאצר, לגמאל סלח לא הוא יונותיו.

 ימים שלושה עליו, קאהיר רדיו והתקפות
 הרוגז את החריפו הפיסגה, ועידת לפני
יותר• עוד

 חסן מארוקו, מלך את העמיד זה כל
 עריכת על הוחלט כאשר עדין. במצב השני,

 הערבית החזית היתד, בקזאבלנקה, הוועידה
 הסיכסוך חוץ. כלפי לפחות — מאוחדת

 למלחמה הסורים דרישת על הסורי־מצרי,
)10 בעמוד (המשך

1462 הזה העולם




