
 ערבים לרבבת שיעניק מוסד יקימו ישראל וממשלת האו״ם סולקו.
אחרת*. טכנית או מסנית חקלאית, הכשרה שנה בכל

 ערי; לכל אזרחיתן את להעניק הסכימו הערביות המדינות שלוש
 ישראל נגד החרם את לבטל לישראל, לחזור רוצה שאינו פלסטיני

 בתעלת־סואץ להשתמש ישראליות לספינות להרשות רשמית, כמדיניות
ישראל. ממדינת כחלק ר,מפורזים באזורים ולהכיר

 עדה של הקמתה את לאשר העצרת מן ביקש הכללי המזכיר
 אחת בשווה. שווה מיוצגים והערבים ישראל יהיו בה התוכנית, לביצוע

 דולאר, מיליון 500 לישראל תלווה באו״ם** החברות הממשלות
 התשלומים יוכלו אמר, הוא זאת, יאשר האו״ם אם האו״ם. באמצעות
 של סוכנות־הסעד .1961 בינואר, באחד להתחיל הערביים לפליטים
 האחד עד יחוסלו האו״ם משקיפי ומטה האו״ם של חיל־החירום האו״ם,
.1964 ביוני,

בתו־אביב תדהמה בקאהיר, ריקודים
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 שהוצע כפי ישמעאל״, ״סיבצע בין העיקרי ההבדל את מבליט בק שמואל של זה ציור 2*"
 המשלחות את מראה הציור אקונומיסט. הצעת ובין שנים, שש לפני הזה העולם על־ידי

 דוכן על האולם, של הרחוק (בקצה מכריז הישראלי שר־החוץ כאשר בתדהמתם, או״ם בעצרת הערביות
 הערבים את להעמיד ישראל על זו הצעה שלפי בעוד הפליטים. ביעית את לפתור ישראל החלטת על הנואמים)

סודיים. והסכם משא־ומתן אחרי האמרשילד, דאג בידי תוכרז שהתוכנית אקונומיסט מציע מוגמרת, עובדה לפני

 נאום קאהיר רדיו שידר דברו, את נשא האמרשילד שמר שעה ף*
 הערבים, למאמצי הודות כי אמר הוא אל־נאצר. עבד הנשיא ^של1

 דבר לו שאין הכריז הוא בישראל. הערבים זכויות והוחזרו הוכרו
 בביצוע האמרשילד מר של לימינו לעמוד כוונתו וכי היהודי, העם נגד

 האימפריאליזם אך רב, זמן מזה זו תכנית שתבעו הם הערבים התכנית.
אותה. מנע תמיד

 אחרי תהיה, לא אליה חוזרים שהם הארץ כי לפלסטינים הזכיר הנשיא
 נאמנים אזרחים להיות מהם תבע הוא הכירוה. שהם כפי שנים, עשר

 אל־נאצר, עבד אמר זאת, לעומת בה. לשהות בוחרים הם אם בישראל,
במצרים. וידידים בית לו מובטחים מישראל, לצאת ערבי ירצה אם

 לישראל, הערבים של בואם את בברכה מקדם הוא כי בן־גוריון, מר הכריז בירושלים
 וכי שינויים חלו כי להם, הזכיר גם הוא המדינה. כאזרחי מלאות זכויות להם ומבטיח
 תהיה הבחירה אולם בעיניהם. חן ימצאו לא בה החיים אולי אשר יהודית, מדינה היא ישראל

זאת• לעשות חופשיים יהיו המדינה מן שוב לצאת לאחר־מכן ירצו ואם בידיהם,
 פי התקודה ואת אל־נאצר, עבד הנשיא דברי כל עם הסכמה חוסיין המלך הביע בעמאן
 יוכלו בירדן להישאר שיבקשו אותם צרתם. בעת מחסה להם נתנה ירדן כי יזכרו הפליטים

בכך. ירצו אם לירדן שוב לחזור יוכלו לישראל שיעברו ואותם זאת, לעשות
 שעות 24 תוך אולם ימים, כמה במשך לבנון ממשלת על־ידי פורסמה לא הודעה שום
בביירות. מחליפי־הכסף בחלונות מקומה את הישראלית הלירה תפסה

 לא השמחה אולם ההוא. בלילה ועמאן דמשק קאהיר, רחובות את מילאו רוקדים המונים
 מר הפקיר האם ליבה. למעמקי עד נדהמה העולם יהדות בניו־יורק. או בתל־אביב שררה

 מכן, לאחר ש?ועות כמה רב? כה זמן במשך ולחמו עבדו למענו אשר כל את בן־גוריון
בעולם. ביותר הקטן הציוני הסניף ליושב־ראש להיבחר ממשלת־ישראל ראש היה יכול לא

בן־גוריון, מר כי העולם יהדות הבינה לקוות, העז שמישהו מכפי יותר מוקדם אולם
 התיכון, במזרח לה המגיע המקום את לה רכש גם אלא ישראל, את שהציל בלבד זה לא

 מאחר אך הציוניות. הקרנות למען כספים לאסוף קשה יותר נעשה אמנם, שייכת. היא אליו
לצדקה. זקוקה היתר, לא שוב שכנותיה, עם לסחור עתה יכלה שישראל
 דבר שבמותרות, דבר היה המדינה של הראשון העשור של היהודי־הבלעדי האופי
 לכל נשארה'בית ישראל לעצמם. להרשותו יכלו לא בכלל, והציונות הקטנטנה, שהמדינה

 את שמצא אחרי יותר, טוב נעשה הזה הבית אולם אליה. לבוא נאלץ או שרצה, יהודי
העולם. אומות בין הטבעי מקומו

חזרו פליטים אלף 15□

 נכנסו השיקום בתקופת אלף. 150 אלא באו לא ישראל, של הדחוק לשטח להתווסף יכולים
 ולמשקים לערים עברו רובם שוב. יצא ממחציתם למעלה אולם לישראל, ערבים אלף 325

סוריה. צפון־מזרח של החדשים
 בדרך הצליחו, הטכניים ההכשרה מהנות נתבדו. ערבי חמישי גייס מפני ישראל חששות

 השפה הפכה 1963 ביוני נוספות. שנים לחמש אותם לממן הסכימו ערב ממשלות כלל.
בישראל. השניה הרשמית לשפה הערבית

 המזרח עדות בני של עלייתם היה עצמו, הישראלי הציבור בקרב שחל העיקרי השינוי
 בני רכשו עתה אירופה. יהודי את הדאיגו אז עד במדינה. ואחריות חשיבות של למעמד

 המנותקת באומה סרח־עודף מהווים הם אין ששוב לדעת ונוכחו עצמי, בטחון המזרח עדות
וגדלו. נולדו בו המרחב מן

 מפוצצות, הכרזות להכריז המשיך הוא היטלר. אינו אל־נאצר עבד שהנשיא גילו הישראלים
 לעיראקים אלה. הכרזות את שהצדיק משהו לו נתנה בסוריה המפעלים'הגדולים הצלחת אולם
 למען אל־נאצר עבד על־ידי שנעשו הסידורים עם שהשלימו עד רב זמן דרוש היה

 שני הירהור אחרי אולם סוריה. דרך הנפט זרם את להפסיק איימו תחילה הפלסטינים.
לחיפה. הכפול צינור־הנפט יושלם 1965 באבי{ מדי. יקרה זו ג׳סטה כי גילו

 של לבואם עוד מתנגדם הם אין אולם ישראל. בקיום שהכירו האחרונים הין הסעודים
 ממשלת את כה עד שהביך ענין זה היה בדהראן. לבסיס יהודיים־אמריקאיים טייסים

 היחידות התלונות באו עתה מאד. ניצלוהו בניו־יורק היהודיים ושהארגונים ארצות־הברית,
 יותר. נעימים ממקומות לדהראן שהועברו האמריקאי, בחיל־האויר יהודיים חיילים מצד

האנטי־יהודית. ההפליה חוזרת היתד, אילו להם איכפת היה לא כי מילמלו מהם אחדים
 תקלות. ללא הושגה הזאת הגדולה התמורה כל כאילו פנים להעמיד חסר־טעם זה יהיה

 נקבעו שהעקרונות אחרי אולם אישי. סבל של .ומקרים .קטנות הפגנות ארד,בנות, היו
 ומר אל־נאצר עבד הנשיא הרעים. לימים שיבה על ברצינות איש עוד דיבר לא בבירור,

 יותר שאפו שניהם, של והידידם ההודים, הערבים, כי ניחשו כאשר צדקו בן־גוריון
והעייפות״. הנושנות ההדדיות ההאשמות להמשך מאשר ביניהם לשלום

 על־ידי שהוזכר החוזרים הפליטים מספר היה מקום, בכל היהודים את שהבהיל דבר ך*
 לא הזאת המכסה כי נסתבר אולם לחודש. ערבים פליטים אלף 25 — האמרשילד מר | |

היו ערבים מיליון כאשר מראש, שנקבעו השנים שלוש בתום אחת. פעם לא אף נתמלאה

 הפליטים כי החליטו העברי, המינשר מנסחי כמו ההצעה, בעלי כי רומז זה פרט *
 הישראלי. במשק מחדש ישולבו אלא הקודמים, לבתיהם לחזור יוכלו לא לישראל החוזרים

הקיים.
זה. עול עצמה על לקבל נכונותה על שונות בדרכים הודיעה שכבר לארצותיהברית, רמז **

הסיבוכים סוף או - שלישי סיכום
 ובכלל — מנימותיו רבות יכירו הזה העולם קוראי האקונומסט. של מאמרו אן3 ד **

 זו עוד כל במדינה, הראוי מקומם את ימצאו לא המזרח עדות שבני ההערה אפילו זה
ואירופית. מערבית שהיא עצמה את משלה

 לא אך קטנים, הזה העולם של ישמעאל״ ״מיבצע ובין אקונומיסט הצעת בין ההבדלים
העיקריים: בלתי־חשובים.

 מהסדר־שלום חלק מראש יהיה הפליטים בעית פתרון הבריטיים, המציעים לדעת @
 כיוזמה יהיה הפליטים בעית פתרון לדעתנו, בכך. מאמינים איננו מצדנו, אנו. כולל.

 השלום, עגלת את שיסחוב הסום זה בעקבותיו. השלום את יביא והוא מובהקת, ישראלית
 בעקבותיו שהביא הגרמני, ,־ד,שילומיםחוזר עינינו: לנגד העומדת הדוגמה להיפך. ולא

וישראל. גרמניה בין השלום השכנת את אוטומטי באופן
 המיבצע חייב לדעתנו, זה. במיבצע מרכזי מקום לאו״ם להעניק נוטים אנו אין 6

 ישראל, ממשלת חבר מפי לראשונה באו״ם להישמע צריכה התוכנית ואף ישראלי, להיות
תועלת. תביא לענין שלישי צד הכנסת אם מסופקנו ניטראלי. כללי מזכיר מפי לא

 מרצון, חד־צדדי כצעד ישראל, מצד שתבוא דרמתית הצעה פסיכולוגי. הוא ההבדל
 מזכיר מטעם תבוא ההצעה אם אך לבבות. מליוני על תדבר שהוא, כל לחץ תחת שלא

 יאבד זה במקרה מרצון. שלא ופועלת ללחץ נכנעה ישראל כי הרושם יתקבל האו״ם,
 נייטראלי, יושב־ראש בחסות הצדדים שני ייפגשו כאשר כן, על יתר היסודי. הנפשי ההישג
 יהיה צד כל שביתת־הנשק. בועדות המזל, לרוע כיום, השורר לזה דומה מצב ייווצר
 איש לשכנע תחת לצדו. היושב־ראש את למשוך תקווה מתוך השני, נגד ותוקפני קיצוני

 פסיכולוגי מצב — המכריע השלישי של חסדיו על ביניהם יילחמו הם רעהו;, את
מטבעו. בריא שאיוו
 השותף כי סבורים אנו בראש, לצעוד יעיזו ערב שממשלות מאמינים שאיננו מכיון $

 המדינות מנהיגי ולא עצמו, הפליטים צבור תחילה יהיה זה, במיבצע מדינת־ישראל של הרשמי
 אך הקלעים, מאחורי בו יתמכו ואף המיבצע, עם ישלימו וחבריו אל־נאצר עבד הערביות.

מלכתחילה. מלא ובפה בגלוי לו יירתמו כי לתאר קשה
 האמונה האקונומיסט: כתבת של המרכזי הרעיון הוא העיקר צדדיים. פרטים אלה אולם

 פתרון הכולל לשלום, ידם יתנו ערב מנהיגי וכי יתב!, והערבים ישראל בין השלום כי
 עורכי כמו ורבי־ידע, נבונים אנשים על־ידי מובעת זו אמונה כאשר בעית־הפליטים. של זה

רב. משקל לה יש זה, אנגלי שבועון
 נאורה הכללית וגישתם חיובי, לישראל יחסם אבל ציונים. אינם האקונוחיסט אנשי

את גם למחשבה לעורר הדבר חייב זו, בדרך ללכת לישראל מציעים הם כאשר ומפוכחת.
ביותר. השוביניסטי הישראלי האזרח

 בן־גוריון דויד כי רושם יש הדרך. אם על שוב הישראלית המדיניות עומדת אלה בימים
 וחסר- חסר־תועלת שיהיה סבוב — שלישי סיבוב לקראת פקוחות בעיניים ללכת החליט
 כל על מחדש לחשוב כדי הנבון הפסיכולוגי הרגע זהו השני. הסיבוב כמו בדיוק פתרון

הראשית. מן הבעיר״
ח ! ך11ך ך  מהפכני במעשה הפוליטית דרכו את לסיים ירצה. אם .73 _בן עתה הוא בן־גוריון דויד פתרון על; הבלתי־נמנעות התוצאות את. מתאר בק של זה ציורו |

! | / | | | ] ן | שוב שיהרהר מוטב דורו, של והמפואר הארוך למאבק שלום של סוף שיביא אחרון, ישראל, על הערבי החרם ביטול .הגבולות, פתיחת בעיתזהפליטים: (
לונדון. ,22 ריידר מרחוב הנבונים הידידים של עצתם על במרחב. ישראל כלכלת והשתלבות ערב מדינות בשחקי ישראליות סחורות הופעת


