
חז הגהו־חז כללי

 ריאד היתד. סאלם של הראשונה התחנה
 אל־ סעוד של המדברית הבירה עיר —

הגדו העיר — הסעודית ערב מלך סעוד,
ה מאווררים. וארמונות אוהלי־בדווים שה

 כראוי מפוארת, פנים קבלת לו ערכו סעודים
נאמנה. בת־בוית של לנציגה
 פא־ המלך ביקר כאשר ,1942 שנת מאז

 שליט־ה־ של בארמונו ושהה בריאד רוק
 היו אל־סעוד, אל־עזיז עבד המנוח, מדבר

ו ידידותיים ומצריים סעודיה בין היחסים
 כבר הערבית, הליגה הוקמה כאשר הדוקים.

 בחיים מוכרת עובדה קהיר־ריאד הציר היה
הערביים. המדיניים
 של לשלטונו קץ שם אשר הצבאי, המהפך

ה בערב קלות סערות־חול חולל פארוק,
 /ןל מחמאות מלאי ,רמזים כמה סעודית.

ה הנביא של בארץ־מולדתו קדושת־המלוכה
ומצ סעודיה הרעים. הרגשות כל את פיגו
נא ובנות־ברית ידידות להיות שבו ריים

מנות.

ס ל א . ס ן ו מ ל  של המשכיל הנוער רוב את סביבו איחדה תוכניתו כגיבור. מפגיניס אלפי אותו קיבלו לביירות, שליחימצרים הגיע כאשר ב
 ערב. עמי של לאיחודם המכוון הערבית, הליגה של המסוכסכת הפולטיקה מתחומי לחרוג נסיון נועז, צעד בה שרא.ך! הלבנון,

הריעו לא מטוסו, אל נזעקו .לא ההמונים ביותר. צוננת פנים קבלת לו נערכה בגדאד, כגון אחרות, ערביות בבירות אולם
ההאשמית השושלת של צרים פוליטייים חישבוים באו הכוללת, הרחבה, העובדות ראיית במקום כפיים. על אותו נשאו לא לכבודו,

 מגדר חרגו לא ומארחו סאלם בין השיחות
 הצורך ועל טוב רצון על כללי,ת הצהרות

 — שיבחו המנהיגים שני באחדות־הערבים.
 את — אישיות בשיחות והן בפומבי הן

סאלם. של הגדולה תוכנית־הגיבוש
ה בירת ביירות, היתד. השניה התחנה

 של הטוב שגריר־הרצון דרך שם גם לבנון.
לש ניסתה לבנון בטוחה. קרקע על מצריים

ה המיעוט בין פנימי שיווי־משקל על מור
 עיניים לטשה הנוצרי, והרוב הגדול מוסלמי

 נויט־ על שמרה השכנה, בסוריה מודאגות
 על הליגה. בפנים שפרצו בסיכסוכים ראליות

 מאשר יותר במצריים לצדד הלבנונים נטו כן
ביריבותיה.
ב ביותר ותעיקשת השלישית הלקוחה

 היתד. סוחר־האחדות, סאלם, של רשימה
הצ עיראק של התנגדותה שבירת עיראק.

 הפוליטי השליט וויתורים. וכמה כמה ריכה
 ל־ זאת הבהיר אל־סעיד, נורי עיראק, של

ד״־אשוגה בשיחה עוד סאלם
ה כל משך פרו־בריטית שהיתר. עיראק,

 במרחב, הבריטי האריה שאג בהן שנים
גדו מדינה ובהיותה אנטי־מצרי, בקו נקטה

 לסטות צורך כל ראתה לא במרחב, לה
ליבבה. השאיר, שהפכה לאתר גם מעמדתה,

 אחוזים. במאה מושלמת היתד, לא הידידות
 ועולי־הרגל, ארץ־הנפט שליט אל־סעוד, אמנם
 כי לחשוש הוסיף הוא אולם במקצת. נרגע

המוש משפחתו יריבי לעבר תפזול מצריים
 ■ובעי־ בירהך השולטים הד,אשמים, בעים,
 המתרחש, אחרי עקבו בקהיר סוכניו ראק.
יצי ידי על זר, מסוג פזילת־עין למנוע ניסו
 החדש השלטון בחוגי פרו־סעודי זרם רת

במצריים.

 הצורך על הערבים, של המפואר העבר על בדיבורים (שמאל) סאלס הירבה הסעודית, ערב מלך עם בשיחותיו בסעודיה. סאלם
 ומכה, מדינה לאיסלם, הקדושות הערים שתי על השולט סעוד, של ידידותו כי סעוד. עם היחסים את לחזק ניסה הדוק, פעולה !שיתוף

 השוטף הדולארים וזרם סעודיה של האיתן והכספי הכלכלי מצבה הערבי. בעולם מנהיגות לכתר השואפת מדינה לכל ביותר חשובה (למטה)
עליו. להאבק וכדאי כדאי אשר ביותר, מבוקש לדבר אותה הופכים זו, ידידות של ערכ-ה את ביותר מחזקים הנפט, תמורת אליה


