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 על דדלאומי׳ מישטד עדיף בעליה, לחם
 פיקוח תחת יהודי־ערבי, שיוויון של בסיס

 מק־ אין מעשית, מבחינה אולם בריטי.
 מעשי, הוא כזה פיתרון כי סבור מייכל
 ״כרע החלוקה, בפיתרון בוחר הוא ולכן

במיעוטו״.
לפ עוד מייד, הדבר את לבצע כדאי #

 כוחה עוד כל העולמית, המילחמה גמר ני
בעיצומו. בריטניה של

לדי־ הגיע מק־מייכל חלקים. ארבעה
 קודם לה -שהתנגד אחרי במאוחר, רק זו עה
בחריפות. לכן

אר כללה בה צידד שמק־מייכל החלוקה
 :גיאוגראפיות יחידות בע

 עמק־ את הכוללת יהודית, מדינה ס
התחתון, הגליל המיזרחי, הגליל החולה,

בהן היסטוריץ
וערבים לבנטיניס יהודים,

 עמק־יזרעאל בית־שאן, עמק עמק־הירדן,
באר־טוביה. עד מעכו החוף 'ומישור

המר* הגליל את שיכלול ערבי, שטח *
 אי־ וכן ללבנון), צירופו (תוך והצפוני כזי
שיכ הנגב צפון הירדן, וביקעת ההר זור
 עד מאשקלון החוף ואת באר־שבע את לול

לירדן.) הזה השטח כל צירוף (תוך רפיח
 העיר את שתיכלול ירושלים, מדינת 9

 לוד, רמאללה, בית־לחם, את וכן עצמה,
ראש־העין. ומעיינות רמלה

 לאחר ייקבע שגורלם והערבה, הנגב 9׳
יצור להתיישבות, מתאימים יהיו אם מכן.

 שיישארו -כדאי— ולא היהודית. למדינה פו
ה הגירוי את למנוע כדי ערביות, בידיים

י הערבי. בעולם כזה טריז בקביעת טמון
 זה מסוג תוכניות הבריטי. המחדל

 במשך בסודי־סודות הבריטית בצמרת נדונו
 והוקמה ,1943 ביולי החל ארוכה, תקופה

 בוועדה בהן. לטפל מייוחדת ועדת־שרים
 כלל האחד המחנה מחנות• שני התגבשו

 את שקיבלו מישרד־המושבות׳ אנשי את
 הלורד היה אלה בין מק־מייכל. של דיעותיו
הבריטי(ול השר־התושב סגן מוין, ואלטר

 זה מחנה בקאהיר. השר־התושב) מכן אחר
 וינסטון סר ראש־הממשלה, מגיבוי נהנה

צ׳רצ׳יל.
 ״ערבים־. של קבוצה התייצבה אלה כנגד

 הבריטיים השגרירים רוב דביכללם טים״,
 מישרד־החוץ מגיבד שנהנו בארצוודערב,

1 עידן. אנתוני של
יש הערבים כי האמינו לא הערביסטים

 חזו הם יהודית. מדינה של הקמתה עם לימו
באינ שתפגע גדולה, מילחמה זה. במיקרה

 זאת, לעומת מק־מייכל, הבריטיים. טרסים
 פית־ לכפות בריטניה של בכוחה יש כי סבר
 מילחמת־העולם סיום לפני לאלתר, זה רון
 שהערבים מוגמרת עובדה ליצור וכך —

סמלית. התנגדות אחרי עימה, ישלימו
 דחה צ׳רצ׳יל מעולם• הוכרע לא זה ויכוח

 — המילחמה אחרי עד ההחלטות קבלת את
 במקומו השילטון. מן במפתיע הודח ואז

 ארנסט שר־החוץ עם הלייבור, ממשלת. באה
 להידרדר בארץ לעניינים שהניחה בודן,

התהום. אל

1996 הזה העולם32


