
בריטניה בשבועונ* החשוב

 משוח משהו עוד להם שיש יגלו אם רופפת, שביתת־נשק של במצב כעת המבוזבזיםאבנר• אוד* מאת
סכסוך.׳׳ מלבד

ת ך* טן כי ק  הבתים מבין במאומה בולם אינו לונדון, ,22 מס׳ ריידר ברחוב ה
 שהוא אף הכלים. אל הוא אף נחבא עצמו ריידר רחוב ומשמאלו. שמימינו הקטנים | ן

 שייך הוא האריסטוקראטי, פול־מול ומרחוב הסואן פיקאדילי מכיכר שווה במרחק נמצא
 ושל המלכותי חיל־הים מטה של השקטים, הסולידיים הבאנקים של לעולמם האחרון, לזה

שעברו. תקופות־זוהר של הרכובים המצביאים פסלי
 האקונומיסט בעולם. ביותר החשובים השבועונים אחד שוכן ושקט קטן בית באותו

 מאופק, משכיל, מובהק, מדיני שבועון הוא כלכלי־מקצועי. עתון רומז, ששמו כפי איננו,
 הבריטית המדיניות את המנחה דקה שכבה אותה של דעתה את מעצב הוא ואחראי. כל־יודע

הממלכתי. המנגנון כל את בידיה והמחזיקה הבריטיות המפלגות בכל השולטת השטחים, בכק
 אולם — מאד חריפה דעה להביע יכול הוא לעולם. קולו את מרים אינו אקונומיסט

״ש ״יתכן ״אולי׳׳, וכמה כמה מאחורי מתון, בסגנון מוחבאת זו חריפות . .  מן ו״לא .
״כי הנמנע . .  שהפיל כפי — ממשלה להפיל יכול האקונונזיסט של כזה אחד משפט .

 בחריפות התנגד ליברלי־שמרני, שהוא השבועון, מיבצע־סואץ. למחרת אידן אנטוני סר את
זה. ביש־מזל למיבצע

המאמר: של המלא התרגום להלן
 הגין אולי אחורה. להסתכל להפסיק ייאלצו התיכון במזרח האומות כאשר יום ״יבוא

 שוכני שהם החלקיים ההסכמים בסבך כלואים עודם והישראלים הערבים עכשיו. העת
 ל היריות אולם ברעהו. איש לירות להפסיק שיוכלו כדי עליהם, לחתום שנים עשר לפני

 בלתי־פשרני וגישה חסרי־אחריות מעשים להצדיק מוסיף צד כל התמעטו. רק הן פסקו,
 ה הכל הגדולות. המעצמות של החטאים הזכרת על־ידי או השני, האשמת על־ידי

 הסר מק־מאהון*, מכתבי הצהרת־בלפור, אלמלא אומרים, הם התיכון, במזרח בסדר
הבינלאומיות. חברות־הנפט או האמריקאי משרד־החוץ בווין, ארנסט סייקס־פיקו**,

 התנגשו עם בקשר סותרות לטענות להאזין או״ם משקיפי הוזמנו שעבר בשבוע
 בטוחים להיות יכולים אינם הישראלים וגם הערבים גם ישראל־סוריה. בגבול מזויינת
נוספות. צרות יביא לא הבא השבוע
 שנוע! כלי־נשק עם אמצעיהם ואת סוף, להן שאין טענות עם מרצם את לבזבז תחת
 ה* ביניהם. חילוקי־הדעות ליישוב דרך לחפש והישראלים הערבים יכלו בזולת, לפגוע
בגלי להופיע יוכל ארץ־ישראל בעית יישוב על הבא הסיכום כי לקוות מדי דמיוני זה יהיה

?1964 באוגוסט 7ה־ נאמר, של האקונומיסט

1 פרטית יוזמה או קטנים מעשים
 זה, שקט בבית סידרת־פגישות ערכתי האחרונות השנים בשלוש פעמים לוש ***

 האלה מהסדרות אחת בכל למשרד. מאשר אינטימי מגורים לבית יותר הדומה
 האחראים השונים העורכים ועם חוץ, לעניני העורך מידג׳ליי, ג׳ון עם ארוכות שוחחתי

 השקולה הגישה הרחב, היידע מן מחדש נדהמתי פעם בכל המרחב. לעניני במערכת
 קדומות. דעות לא וגם אשליות, הרבה היו לא אקונומיסט לאנשי המפוכחת. והתפיסה

 האימפריה עניני את ניהלו אבותיהן אשר משפחות לבני כנאה המרחב לבעיות התיחסו הם
בשנים.* מאות כמה במשך העולם של זו בפינה
 שהתפרסמו המרחב בעיות על הדעות את השבועון, לעורכי להסביר ניסיתי הפגישות בכל

 השתנתה המעשית ההערכה אולם אוהדת. ההגבה היתד. פעם בכל הזה. העולם עמודי מעל
 בריטית הגבה היתר, עוד מיבצע־סיני־סואץ, אחרי קצר זמן הראשונה, בפגישה בהדרגה.

 גדולים, דרמתיים במעשים תועלת להיות יכולה כי האמינו לא אקונומיסט עורכי טיפוסית.
 וחבריו מידג׳ליי באוזני חזרו פעם אחרי פעם הזה. בהעולם פעם לא שהצענו הסוג מן
 קטן מעשה חלקיים. מכשולים בסילוק קטנים, במעשים להתחיל צריכים עצה: אותה על
 שנים, וכמה כמה אחרי ואז, האוירה, של וזהירה הדרגתית הכשרה שם, קטן מעשה פה,

יותר. קצת גדול למשהו לגשת יהיה אפשר
 אנשי של בגישתם מסויים שנוי חל כי לי נדמה היה שנה, לפני האחרונה, בפגישה

 של האחרונות העמדות בעיראק, אל־סעיד נורי של משטרו חוסל בינתיים האקונומיסט.
 כמקור עתה נראתה ומדינות־ערב ישראל בין המלחמה להתמוטט. נטו במרחב בריטניה

 של הסכנה להפסיד. בריטניה עמדה כזה זעזוע ובכל — במרחב אינסופיים לזעזועים
 לגישה מוכנים היו האקתומיסט אנשי ביותר. מוחשית עתה היתד, עולמית מלחמת־השמדה

 התקפת־שלום, של נועזת ליוזמה דרמתיים, למעשים עדיין התלהבו לא הם יותר. מהפכנית
לשקול. לדון, לשמוע, מוכנים היו הם אולם — השמית בתפיסה טמונה שהיא כפי

 בעיות לכל המפתח ספק כל בלי שהיא לנקודה עקבי באופן חזר כזה ויכוח שכל מובן
 כולל — זו בעיה על הרבה ידעו האקונומיסט אנשי הפלסטיניים. הפליטים בעית המרחב:
 לפירסום״ ״שלא להם שנמסרו כפי העיקריים, הערביים המנהיגים של הפרטיות דעותיהם
בישראל. כך על חושבים מה לשמוע מעוניינים היו הם סודיים. בראיונות

 החזרת כל כי באמת מאמין ישראל אזרחי של הגדול הרוב כי מהם העלמתי לא
 יותר נועזת גישה על גם להם סיפרתי אולם ובטחונית. לאומית שואה אסון, היא פליטים

 מהפכנית בכתבה שנים, שש לפני הזה העולם עמודי מעל הראשונה בפעם שהושמעה זו —
 בצורת כתובה היתד, זו כתבה ).877 הזה (העולם ישמעאל״ ״מיבצע השם את שנשאה
 גישה אותה לבעיה: מהפכני פתרון יזמה שישראל אחרי המאורעות, השתלשלות תיאור
 לחיסול הבאים העקרונות את )19 (סעיף שקבע העברי, במינשר הסופי לגיבושה הגיעה
הפליטים. בעית

בעית־הפליטים: לפתרון הבאות הפעולות את תנקוט ישראל ״ממשלת
ישראל, למדינת לחזור פליט כל בזכות עקרונית תכיר (א)
 קבלת לבין ישראל למדינת שיבה בין החופשית הבחירה את פליט לכל תיתן (ב)

פיצויים.
 המדינה, נציגי עם יחד שתשתתף, עצמאית בנציגות לבחור הפליטים לציבור תציע (ג)

תביעותיו. ולאימות פליט כל של רצונו לבירור במוסד
 על־ידי ייקבע החוזרים תור שנתיות. מיכסות בעשר הבוחרים־בשיבה כל את תחזיר (ד)

והבטחוניים. הכלכליים בגורמים התחשבות תוך המדינה
היהודיים. העולים לגבי הנהוגה למתכונת בהתאם החוזרים את תקלוט (ד.)

 הפליטים של הזכויות ושאר הפרנסה אבדן הרכוש, תמורת אישיים פיצויים תשלם )1(
לישראל... לחזור זכותם על לצמיתות יוותרו אשר

 בינלאומיים, כספים בעזרת הבלתי־חוזרים פיצוי ואת החוזרים קליטת את תממן (ח)
לזמן־ארוך.״ ומלוזים מענקים בצורת שיגוייסו

1954 באוגוסט 7 ה
 הצער כלל הוא בעולם. שהידר,ד מהפכני מאמר ״אקונומיסט״ פירסם שבוע ך*

 על לכתבתנו בדומה' במרחב. השלום להשכנת כפתיחה ,בעית־ד,פליטים לפתרון מהפכנית | ן
 מפתיע באופן דמה תוכנו אוטופיסטי. תיאור של אופי המאמר נשא ישמעאל״ ״מיבצע
 לא כי הישראלי, הקורא למען במלואו אותו לתרגם כדאי כי סבורני שהצענו. לפתרון

 ״חזרה הבוררת את נשא המאמר ונימוקיה. פרטיה גם אלא מעניינת, עצמה ההצעה רק
והמרץ, הכסף את לחסוך יכלו והישראלים ״הערבים כותרת־המשנה ואת לארץ־ישראל,״

 (העולם 1967 באפריל מפורטות בכתבות אלה מפגישות חלק תיאר הזה העולם עורן *
).1116 הזה (העולם 1959 ובפברואר )1016 הזה

סואץ - עזה ־ פליטים
 ז האמרשילד מר גילה כאשר ,1960 בנובמבר, 16ב־ זה היה כי יזכרו קוראים ך■•

 אזהו או מיוחדת הקדמה בלי המודרנית. הדיפלומטית בהיסטוריה ביותר הכמוס הסוד | (
 אל־נא עבד הנשיא כי המאוחדות האומות של הכללית לעצרת הודיע הוא שהיא׳ כל

 ב דויד ומר מלבנון שיד,אב הנשיא ירדן, מלך חוסיין המאוחדת, הערבית מהריפובליקד,
 נ חילוקי־הדעות כל ליישוב תוכנית על ביניהם הסכימו ישראל, ממשלת ראש גוריון,
הערביות. ושכנותיה ישראל

 עיר; של המשלחות כי לב הנוכחים מן אחדים שמו כנו, על באולם הסדר חזר כאשר
נעדרו. הסעודית וערב

 מפלסו הערביים הפליטים לכל לשלם הסכימה ישראל כי ואמר, הוסיף הכללי המזכיר
 שו ערבים בישראל. שהופקע הרכוש בעלי את כך, על נוסף תפצה, וכן סביר, סכום
 לאזרח שיהיו בתנאי בכך, ירצו אם לישראל, לחזור יוכלו ארץ־ישראל תושבי בעבר

ישראליים.
 באוו הוכרה הירדנית הריבונות רע״ם, של הדרומי החבל מן כחלק הוכרה רצועת־עזה

בישר הערבים תנועות על ההגבלות וכל ירדני, שלטון עתה קיים בהם ארץ־ישראל חלקי

 ממל להקים הראשונה1 במלחמת־העולס הגדולה בריטניה הבטיחה בה חליפודמכתבים *
 רב לדעת סתרה, זו הבטחה בתורכים. למרוד הערבים הסכמת תמורת גדולה ערבית

בלפור. הצהרת את
 המר לחלוקת הראשונה, במלחמת־העולם וצרפת, בריטניה נציגי בין חשאי הסכם *•

ליהודים. והן לערבים הן שניתנו ההבטחות רוח את לחלוטין סתר זה הסכם ביניהן.

 לפני בק, שמואל ניסה בהם ׳הציורים אחד זהו הישראלית. תוכנית־הפתרון למען גיניס
נוע להתקפת־שלום הזה העולם של המפכנית הצעתו ישמעאל״, ״מיבצע את לתאר שנים


