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הציוני מק־־מייכד
:מדהים נידוי

 מרךמייכל והארולד מוץ הלורד
יהודית מדינה תיכננו

,1944 באוגוסט 8ב־ שהתפוצצה הפצצה
 הידהדה ירושלים, בכביש הסיבובים באחד
 הנציב את להרוג נועדה היא העולם. סביב

הא־ סר (א״י), בפלשתינה הבריטי העליון
 נהגו ניצל. הנציב אולם מק־מייכל. רולד

נקטל.
 אחראי שהיה לח״י, אירגון מתנגדי גם

 לא כי הכישלון. על הצטערו להתנקשות,
 דאז העברי ביישוב יותר שנוא אדם היה

 בשר כל בעיני נחשב הוא מק־מייכל. מאשר
מובהק. וכאנטי־ציוני נא־יהודים

למסיבת־ בדרך מק־מייכל היה יום באותו
 את עזב מעטים ימים כעבור ביפו. פרידה
 הפילד־ בא ובמקומו כמתוכנן, הארץ,

 חותם כל הטביע שלא גורט, הלורד מארשל
המאורעות. על

שנה, 31 כעבור עתה, כיותר״. ״פודי
 באור מק־מייכל הארולד סר לפתע מופיע
כמו שהיתר! היסטורית, פרשה לגמרי. שונה

 האיש. על חדש אור שופכת דור, במשך סה
אנ סיכננו שבהם הימים בעצם כי מסתבר

עצ מק־מייכל תיכגן רציחתו, את לח״י שי
 בארץ- יהודית מדינה של הקמתה את מו

 שנרצח מוין, הלורד לכך: שותפו ישראל.
בקאהיר• לח״י אנשי על־ידי זמן כעבור

 מיס- בצרור טמונות החדשות העובדות
 על־ידי מחובת־הסודיות ששוחררו מכים,

ברבים, פורסמו לא הם בריטניה. ממשלת
חוק אנשי־מיקצוע, *של לעיונם פתוחים אך
ההיס הוא מאלה אחד והיסטוריונים. רים

 שהיה מי כהן, גבריאל(״גבי״) ד״ר טוריון
 אחדות־ חטיבת מטעם השישית חבר־הכנסת

 גילוייו את פירסם הוא במערך. העבודה
 הישראלית, המיזרחית החברה בריבעון
החדש. המיזרח

 בריטי מושל קודם־לכן שהיה מק־מייכל,
סי דק, אירוני בסיגנון ושהצטיין בסודאן,

בהח ״סודי במיכתב־פרידה דיעותיו את כם
 ערב הבריטי, לשר־ד,מושבות ששיגר לט״

 די- שאותן מסתבר אך תפקידו. את סיימו
 ובישיבות במיסמכים קודם־לכן ביטא עות

סודיים. כולם שהיו קודמים,
סי העליון הנציב השמיים״. ״הגזעים

 — בארץ כהונתו שנות וחצי שש את כם
 הלבן הספר של פירסומו תקופת וביכללן

אישיות. הערות בכמה — 1939ב״
ל אהדה חסר פנים בשום שאיני ״בעוד
 אומר ולערבים•״.״ ללבאנטינים יהודים,
לדעתי, הוא, העליון ״הקריטריון הנציב,

שלגו.״ האימפריה של והביטחון הטוב השם
 כך על ביקורת מותח הוא אחר במקום

 מתוך לפעול מתיימרת הבריטית שהממשלה
 פועלת שהיא בבירור לאמר תחת טוב־לב,
:מק־מייכל קובע שלה. האינטרסים לטובת

ב בלתי־משכנע הוא אלטרואיזם של ״יחס
השמיים...״ הגזעים עיני

וכ כגזעני להיראות היה יכול כזה פסוק
דוו חיובי בהקשר נאמר לולא אנטי־שמי, י

 והערבים היהודים אל מכוון היה ולולא קא׳
כאחד.

מק־ של טיעונו עיקר צידנית. תוכנית
:הוא זה במיסמך מייכל
היהו העליה היא העיקרית הבעייה ©
 תחילה לקבוע הבריטית הממשלה על דית•

 לגבש תוכל אז ורק זו׳ לתופעה יחסה מה
הארץ. בעיית לפיתרון כוללת הצעה
 לממשלת יש כי מאמין שאינו מאחר !•

ב ברצינות להילחם כוח־הרצון בריטניה
 מילבד סביר פיתרון אין היהודית, עלייה

 תנוקז היהודית שהעליה כך חלוקת־הארץ,
 בע- ״ותהפוך בילבד, •היהודית המדינה אל .

עי כראות בה שיטפלו עצמם, ליהודים ייה
ניהם.״

 נגד בחירוף־נפש שיילחמו הערבים, #
עתי את המסכנת הארץ, לכל העלייה המשך

 לעלייה פחותה התנגדות יגלו הלאומי, דם
 מן בחלק יהודית למדינה מצומצמת שתהיה
ה בשאר מעמדם את תסכן ושלא הארץ,

חלקים.
להי- הבריטית הממשלה מוכנה אם •

)32 בעמוד (המשך י

 ״לבאנטי־ במילה התכוון דמי ברור לא •
לער התכוון אולי מ״ערבים״. בנפרד נים״,

 שם במיסמך אחר במקום הנוצריים. בים
במרכאות. ״ערבים״ השם את משוס־מה
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שת שק 1 ק 9 9 6
 למצוא ונסה דימיונו את הפעל

 אשר מתאימה, כותרת שלמטה לציור
 הצעות בו. רואה אתה מה תסביר

 הכתובת: לפי לשלוח יש לכותרות
ההג תל־אביב. ,136 ת.ד. ״קשקשת,״

 תפורסמנה, ביותר הקולעות דרות
 זוגי כניסה בכרטיס יזכו ובעליהן
 קול־ בתל־אביב, דרייב־אין לקולנוע

בישראל. היחיד נוע־המכוניות

שת שק 4 ק 9 9 4

 מוטי של מיזבח־הזהב קרנות !•
 ואיי־ ואדוץ — צור ומיכאל פרידמן
בהאמה.

,11 תל-חי רח׳ נחמיאם, חנה
רמת־גן -י

 עכביש של בעיניו בחדר, וילון >•
התיקרה. שעל

 ,5 גוש־עציון רח׳ כהן, יאיר
גבעתיים

 שהתפלגה. מיפלגתית קרן >•
 ,19 אילת רח׳ לסיננר, ישראל

בת־יס רמת־יוסף,
מישפחתי. בתצלום קרניים #

 א,97 הגליל רח׳ בירמן, גיל
חיפה נווה־שאנן,

• ה וגם תל־חי, קרן הימנית י
נוגחת. שמאלית
,7 אורלנסקי רח׳ יהישלום, שאול

פתח־תיקווה

ת ו נ ו ט י ס ב
הריון שמלות •
סי • הריון מכנ
ת • קו ני הריון טו
ת • פו הריון חלי

ן ה ל כ ד ו מ
 ,4 בנימין נחלת רח׳ תל־אב־ב.
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