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הקשורים לנושאים אלה ,הן בדיונים מעשיים הנוגעים לעיצוב מדיניות.
בניסיון לתת מענה על צורך חיוני זה שוקד מרכז מציל״ה על פרסום מגוון
חיבורים השופכים אור חדש על בעיות יסוד ומניחים תשתית עובדתית,
היסטורית ואידאולוגית למחשבה ולפעולה .המרכז שואף להוציא תחת ידיו
פרסומים מדויקים ומקצועיים ,שיוכלו להניח תשתית מוסכמת לקידומו של
דיון ציבורי מעמיק בסוגיות המפתח ,שהוא חיוני בחברה הישראלית ובעולם
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מרכז מציל״ה סבור כי מדינת ישראל חיונית לרווחתו ולשגשוגו של העם היהודי,
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זכותם של היהודים ושל העם היהודי להגדרה עצמית באמצעות מדינה יהודית
במולדתם ההיסטורית; לכבד את זכויות האדם של כל אזרחיה ותושביה; להיות
דמוקרטיה יציבה ,רודפת שלום ומשגשגת הפועלת לרווחת כל תושביה.
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דבר העורכת
ב־ 25בנובמבר  2007ערך מרכז מציל"ה את כינוס הייסוד שלו בנושא "שישים
שנה להחלטת החלוקה של כ"ט בנובמבר" .הספר המוגש בזאת הוא במידה רבה
1
פרי הכינוס.
בחרנו להקדיש לנושא את כינוס ההשקה ואף לתעדו בספר מפני שאנו סבורים
שאחת ההשלכות הטובות פחות הנובעות מסיפור הצלחתה של הציונות היא
העובדה שקיומה של ישראל ואופייה היהודי נתפסים כעובדות מוגמרות ומובנות
מאליהן .חלקים ניכרים מן הציבור החי בארץ  -קל וחומר מי שאינו חי בה -
חסרים את הידע בעניין היסודות ההיסטוריים של הקיום היהודי ,התנועה הציונית
ותולדות הסכסוך היהודי־ערבי והם אף מתרחקים ממעורבות בנושאים אלה.
תופעה זו מדאיגה במידה רבה .לטעמנו ,אי־אפשר להתמודד כראוי עם המציאות
המורכבת של מדינת ישראל כיום בלי להכיר את השורשים ואת ההיסטוריה של
הקמתה .אפשר שהדבר תקף במידה מסוימת לגבי כל מדינה .ואולם ,הוא תקף
בייחוד לגבי ישראל מפני שמדובר בכינון מחדש של מדינה יהודית בידי יהודים
שרובם שבו למולדתם ההיסטורית במטרה להקים מחדש את ביתם הלאומי
בארץ ישראל 2לאחר אלפיים שנה .היה זה אירוע דרמתי ויוצא דופן בהיסטוריה
תודתי לאיל בנבנשתי ,לאביבה חלמיש וליהושע פרוינדליך ,שקראו נוסחים קודמים של ההקדמה
והעירו הערות חשובות.
 .1אפשר לצפות בכינוס באתר האינטרנט של מרכז מציל״ה (.)www.metzilah.org.il
 .2מורכבות נושאו של הספר מוצאת את ביטויָה גם ברמת השפה ,התוויות והשמות שבהם
משתמשים הדוברים .עיקר עיסוקנו כאן הוא במסמכים בני שישים שנה לפחות .גם חלק מן
התרגומים לעברית נעשה בתקופה זו שבה המציאות המדינית הייתה שונה לחלוטין .מדינת ישראל
הוקמה בה׳ באייר תש״ח .גם כיום יש כאלה מבין מתנגדיה המסרבים לכנותה בשמה הרשמי ואף
אינם כוללים אותה במפותיהם .ערב החלטת החלוקה ,המדינה לא הייתה קיימת והשאלה העיקרית
הייתה :מהו שמה של הטריטוריה שבה דובר? בעבור הציונים הייתה זו ,כמובן ,ארץ ישראל .כתב
המנדאט דיבר על פלשתינה (א״י) ,ואילו הערבים ברובם הזכירו את פלסטין .חברי הוועדות נקטו
ריבוי גדול של שמות אך בדרך כלל דיברו על פלשתינה (או פלשתינא) .נראה כי הדבר היה קשור
לעובדה כי המינוח באנגלית היה פשוט  .Palestine -מובן מאליו כי בחירת השם הייתה טעונה
ומשמעותית .בחרנו להשאיר את המינוחים בטקסטים המקוריים כפי שהם ,גם במקרים שבהם
כיום השימוש במילים אלה נראה תמוה או לא מדויק .בהרצאות ובטקסטים החדשים החלטנו
להעדיף את ריבוי המונחים ,המשקף את ריבוי הנרטיבים והגישות ,על פני האחדה מלאכותית.
[]9

שישים שנה להחלטת כ״ט בנובמבר 1947

האנושית .אי־אפשר להבין זאת בלי להכיר היטב את הרקע ההיסטורי של העם
ובלי לעמוד הן על עמדותיהם ומניעיהם של מנהיגי התנועה הציונית ,והן על
עמדות תומכיהם ומבקריהם ,מבית ומחוץ .גם כיום ,המאבק על המשך קיומה
ושגשוגה של ישראל כמדינה שבה מממש העם היהודי את זכותו להגדרה עצמית,
בעיקר לנוכח ההתרסות נגד הלגיטימיות של מפעל זה ולנוכח הספקות בכך ,חייב
להתבסס על התמודדות עם השאלות מיהו העם התובע הגדרה עצמית בישראל
ולאן הוא שואף לכוון את פעמיו .רק ידיעה מבוססת כזו תוכל להנחיל את תחושת
הצדק ואת תחושת הכורח הנדרשות להמשך הדרך .רק תחושות אלה תוכלנה
להבטיח את המשך הישגיה של המדינה ,ולאפשר גם הערכה מחודשת ,מנקודת
המבט של מפעל מדינת ישראל כיום ,של מטרותיו ,של יעדיו ושל סיכוייו בעתיד.
רק הן תאפשרנה להתמודד עם הביקורות הרבות המושמעות כלפיו ,מצד יהודים
ולא יהודים כאחד.
בכינוס ,כמו בספר ,שילבנו ניתוח היסטורי של החלטת החלוקה עם התייחסות
לרלוונטיות שלה כיום .בבואנו לבחון את הצעת החלוקה על השלכותיה ,עלינו
להתבונן בהקשר ההיסטורי־פוליטי שמתוכו נולדה ואשר בו עוצבה .עלינו לעסוק
גם במציאות הפוליטית אשר נוצרה בעקבותיה .לצורך כך בחרנו למקד את העיון
בצמתים מרכזיים של המאורעות שהובילו להתגבשות ההבנה כי חלוקה היא
הפתרון הנכון לסכסוך בארץ ישראל .סביב צמתים אלה ליקטנו את המקורות
3
המובאים בספר.
המאבק היהודי להקמת מדינת ישראל החל עם הקמת התנועה הציונית .גם
מאבקם של תושבי פלסטין הערבים בציונות החל בשלבים מוקדמים למדי.
צומת ההכרעה החשוב במאבק זה מבחינת התנועה הציונית הוא תוכנית אוגנדה,
בראשית המאה העשרים ,ובה נקבע סופית כי שאיפותיה המהפכניות של התנועה
יכולות להתממש רק בציון .גם מלחמת העולם הראשונה הניבה תהליכים רבי
משמעות במאבק זה .החשוב שבהם הוא הצלחת התנועה לקבל את הכרזת בלפור
בשנת  1917ולבסס על הגיונה את כתב המנדאט ,שהפקיד את המנדאט על ארץ
4
ישראל בידי בריטניה.
 .3לסקירה כללית עדכנית של רקע זה ,ראו B. Morris, 1948: The First Arab-Israeli War, New
.Haven, Conn.: Yale University Press, 2008, chap. 1-2

 .4לא נעסוק בתהליכים חשובים אחרים שהתפתחו אז כגון התחייבויות בריטיות כלפי שליטים
ערבים ,מאבק המעצמות אנגליה וצרפת על השליטה במזרח התיכון ,הסכמי סייקס פיקו וההידברות
בין פייסל לבין ויצמן .לתיאור מפורט של תהליכים ואירועים אלה ,ראו מוריס ,לעיל הערה .3
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תקופת המנדאט הבריטי בראשיתה לא התאפיינה בגישה אחידה כלפי מפעל
“הבית הלאומי״ וניכרו חילוקי דעות קשים בין גורמים מרכזיים בלונדון ובירושלים.
היא הביאה לגידולו ולהתבססותו של היישוב היהודי (אף על פי שהמחויבות
בעניין “הבית הלאומי״ הוגבלה על ידי שלטונות המנדאט רק לשטח שממערב
לירדן) ,ובה בעת גם להתנגדות גוברת מצד המנהיגות הערבית המקומית.
התקופה ההיסטורית שבה אנו תוחמים את עיוננו  -אמנם שרירותית מעט -
מתחילה ב־ 1937עם עבודתה והמלצותיה של ועדת פיל ,שהעלתה לראשונה
הצעה מפורשת של חלוקה ,ונמשכת עד ההכרזה על קום המדינה ב־ 1948וקבלת
מדינת ישראל כחברה באו״ם כשנה לאחר מכן ,במאי .1949
הצומת הראשון שבחרנו לפתוח בו את שער המקורות היה ועדת פיל ,שנשלחה
לארץ עם השלב הראשון של המרד הערבי ( .)1936דו״ח ועדת פיל ,שפורסם
רשמית ביולי  1937אך עיקריו היו ידועים עוד קודם לכן ,הציג את עוצמת הדילמה
שבה התחבט שלטון המנדאט הבריטי .הוועדה הודתה כי בריטניה סיפקה הבטחות
מנוגדות ליהודים ולערבים בארץ ישראל וקבעה כי אי־אפשר היה לממש הבטחות
אלה בדרך של קיום משותף במסגרת ישות מדינית אחת בשל הסכסוך העמוק
בין הצדדים .הוועדה טענה כי בריטניה אינה רשאית להתנער מהתחייבויותיה
העקרוניות לאף לא אחת מן הקבוצות ,ולכן המליצה  -לראשונה באופן מפורש
ומנומק היטב  -על חלוקת הארץ למדינה יהודית ,לאיזור ערבי ,שיסופח לעבר
הירדן ,ולאיזור שיישאר תחת שלטון מנדאטורי קבוע .ועדת פיל אף המליצה כי
למען היציבות ראוי לשקול פתרון של חילופי אוכלוסייה (טרנספר) ,שיצמצם את
מספר הערבים שיישארו במדינה היהודית.
הקונגרס הציוני ,בתום דיון ארוך ,קיבל את עקרון החלוקה אך דחה את
הגבולות המוצעים .לעומת זאת ,התנגדות המנהיגות הערבית לתוכנית הייתה חד־
משמעית.
ואולם ,המלצות הוועדה לא קיבלו את אישורה של ממשלת בריטניה עצמה.
ועדה נוספת ,ועדת וודהד ,קבעה בדו״ח שהתפרסם בנובמבר  1938כי עקרון
החלוקה אינו ניתן ליישום ,ובמאי  1939פרסמה בריטניה את הספר הלבן שעיקרו
חתירה לקראת הקמת מדינה אחת בשטח המנדאט ממערב לירדן ,שבה יישמר
מעמד היהודים כמיעוט .כחלק ממדיניות זו הוטלו הגבלות חמורות על עליית
היהודים לארץ ישראל ועל התיישבותם בה.
מאבקו של היישוב היהודי למען הגשמת שאיפותיו הלאומיות התמקד בהתנגדות
למדיניות הספר הלבן שהנהיגה בריטניה בארץ ישראל .במדיניות זו ראה נסיגה לא
חוקית מכתב המנדאט .ואולם ,עם פרוץ מלחמת העולם השנייה הפכה מדיניות
זו לנושא משני בחשיבותו בעבור החלק הארי מן המנהיגות של היישוב :בעוד
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ההגנה והאצ״ל סברו כי תחילה יש לסייע לבריטניה להביס את גרמניה הנאצית
ורק אחר כך לשוב ולהתרכז בעניין ארץ ישראל ,הרי שחברי הלח״י המשיכו לנהל
מאבק בבריטים למרות המלחמה .הערבים בארץ כקבוצה לא נקטו עמדה ברורה
במלחמה עצמה ,אך מנהיגם חאג׳ אמין אל־חוסייני ,שנמלט מארץ ישראל ב־1937
והתיישב בגרמניה ב־ ,1941פעל בגלוי בשורות הממסד הנאצי.
עם סיום מלחמת העולם השנייה נגלו ממדי השואה והחל להתברר היקף בעיית
העקורים היהודים באירופה שלא רצו או שלא יכלו לשוב לבתיהם .או אז ,התאחדו
פלגי היישוב היהודי בארץ ישראל במאבק בספר הלבן ובהגבלותיו .התביעה היהודית
התבטאה היטב בקריאה“ :בוז לספר הלבן! עלייה חופשית! מדינה עברית!״ מן העבר
השני ,גם הערבים המשיכו לדבוק בהתנגדותם הנחרצת להמשך העלייה היהודית
ולהקמת המדינה היהודית .מאבקם של ארגוני המחתרת היהודיים בבריטים לבש
צורות אלימות ואכזריות משני צדי המתרס .המשך המנדאט גבה מבריטניה מחיר
שהאמיר בהתמדה .בריטניה קידמה ניסיונות לקיום דו־שיח בין יהודים וערבים
שמטרתו להביא להסכמה בנושא ,אולם אלה לא צלחו .בקהילה הבינלאומית נוצר
לחץ ממשי לתת מענה מיידי לבעיית העקורים היהודים באירופה.
במסגרת זו הוקמה הוועדה הניצבת בצומת השני :ועדת החקירה האנגלו־
אמריקנית .את ועדה זו הקימו במשותף בריטניה וארצות הברית במטרה לבחון
את שאלת פלשתינה (א״י) ,תוך כדי הדגשה מפורשת של פתרון בעיית העקורים
היהודים באירופה .הוועדה קבעה במסקנותיה כי שליטת היהודים בערבים או
שליטת הערבים ביהודים אינן פתרון קביל ,והמליצה על הקמת משטר נאמנות
עד לשיכוך האיבה בין הקבוצות .היא גם המליצה להנפיק מיד רישיונות עלייה
(סרטיפיקטים) ל־ 100,000עקורים .אולם אף המלצותיה של ועדת החקירה
5
האנגלו־אמריקנית נדחו בידי בריטניה עצמה והיו חסרות משמעות מעשית.
בעקבות כישלון זה נקטה בריטניה צעד חריג למדי על רקע התקופה ופנתה
בעצמה אל האו״ם ,שמילא את מקומו של חבר הלאומים שהחליט בשעתו על
כתב המנדאט המקורי ,בבקשה שיבחן מחדש את הסוגיה ויציע פתרון .בריטניה לא
הייתה מסוגלת למלא עוד את התפקיד שהטיל עליה משטר המנדאטים של חבר
הלאומים.
הצומת השלישי נוגע לרקע הפוליטי ,ההומניטרי ,הבינלאומי והדיפלומטי
המיידי של החלטת החלוקה עצמה שעמדה במוקד הכינוס של מרכז מציל״ה.

 .5לדיון מפורט ראו י׳ פרוינדליך ,מחורבן לתקומה :המדיניות הציונית ממלחמת העולם השנייה
ועד הקמת מדינת ישראל ,תל אביב :מפעלים אוניברסיטאיים הוצאה לאור.1994 ,
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החלטה זו התבססה על עבודתה היסודית והשיטתית של ועדת מומחים שהקים
האו״ם לצורך זה ,הלוא היא אונסקו״פ.
כאמור ,אונסקו״פ הוקמה בידי האו״ם בעקבות פנייתה של בריטניה לקבל
הנחיות מן הארגון בעניין המשך ניהול המנדאט בפלשתינה (א״י) 6.עבודת הוועדה
והמלצות הרוב בה שימשו בסיס להחלטת החלוקה שהתקבלה בכ״ט בנובמבר.
המלצות אלה היו להקים בפלשתינה (א״י) שתי מדינות  -יהודית וערבית  -שיהיה
ביניהן איחוד כלכלי ,ולייחד משטר בינלאומי לירושלים ולמקומות הקדושים.
לאחר שוועדת אונסקו״פ סיימה את דיוניה ,היא הגישה את המלצותיה לאו״ם
ואלה שימשו בסיס לדיון שהתקיים במושב השלישי של עצרת האו״ם בסתיו
 .1947במהלך הדיונים שהתקיימו במליאת העצרת ובוועדה מיוחדת שהוקמה
לשם כך (ועדת אד־הוק) התברר כי הן ארצות הברית הן ברית המועצות ראו
בהמלצת החלוקה של רוב חברי אונסקו״פ את הפתרון הישים ביותר לשאלת
פלסטין־ארץ ישראל 7.דיונים אלה הסתיימו בהצבעה ב־ 29בנובמבר.
הצומת הרביעי הוא ,אם כן ,החלטת כ״ט בנובמבר הידועה גם בשמה הרשמי
כהחלטה  181של עצרת האומות המאוחדות .ההצבעה המרגשת והדרמתית
שהובילה לקבלת החלטת החלוקה הוכרעה ברוב הנדרש של יותר משני שלישים.
עיקרי ההחלטה היו ,כמו בהמלצת הרוב של ועדת אונסקו״פ ,הקמת שתי מדינות -
יהודית וערבית  -שיש ביניהן איחוד כלכלי ובינאום ירושלים והמקומות
הקדושים .לאחר קבלת ההחלטה יצאו המוני יהודים לרקוד ברחובות .בד בבד
החלו ההתקפות המזוינות מצד הערבים תושבי הארץ ,והן אלה שפתחו את השלב
הראשון במלחמת העצמאות.
הצומת האחרון בלקט המקורות הוא החודשים שחלפו מאז קבלת החלטת
החלוקה ( 29בנובמבר  )1947ועד ההכרזה על הקמת המדינה .הייתה זו תקופה
מרתקת ומכוננת ,עתירת פעילות צבאית ,מדינית וכלכלית .המציאות בפלשתינה -
התנגשויות אלימות בין יהודים וערבים ,מתוך עמדה מעורבת של השלטונות
הבריטיים  -החלישה את תמיכתה של חלק מן הקהילה הבינלאומית ברעיון
 .6לדיון מפורט בעבודתה של אונסקו״פ ראו י׳ פרוינדליך“ ,פרשת חקירתה ומסקנותיה של ועדת
אונסקו״פ בארץ ישראל1947 ,״ ,הציונות מאסף יג (.51-27 ,)1988
 .7על הטעמים לעמדת המעצמות אי־אפשר כמובן ללמוד רק מנאומים או עמדות רשמיים.
בצד הבעת תמיכה מוסרית בתביעות היהודים עורבו גם אינטרסים מעצמתיים מובהקים .בשלב
זה ,ברית המועצות הייתה התומכת הנחושה ביותר במדינה היהודית .יש הטוענים כי מניעיה
היו בעיקר להחליש את בריטניה ולהטביע חותם על המדיניות הבינלאומית .דווקא תמיכתה
של ארצות הברית לא הייתה חד־משמעית ,והתקבלה לאחר לבטים וחילוקי דעות בקרב קובעי
המדיניות האמריקנית.
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החלוקה .החשיבה מחדש נבעה מן ההערכה כי הערבים לא יאפשרו למדינה
היהודית לקום ,וכי סיכוייה של מדינה כזו לקום ולשרוד לאורך זמן אינם רבים.
על רקע זה ,היו שסברו כי קבלת העמדה הערבית או ניסיון נוסף לדחות את הקץ
עדיפים על העמידה על מימוש עקרון החלוקה 8.על ההנהגה הציונית ובעיקר
על הנהגת היישוב הופעל לחץ שלא להכריז על המדינה עם סיום המנדאט .עם
המדינות שהפעילו לחץ מסוג זה נמנתה גם ארצות הברית ,שתמיכתה בזמנו
בהחלטת החלוקה לא הייתה חד־משמעית .ארצות הברית אף הייתה מעורבת
במידה רבה בניסיונות הקדחתניים ליצור משטר נאמנות חדש שימלא את מקומם
של הבריטים.
הנהגת היישוב החליטה בכל זאת להכריז על מדינה .בהכרזה זו בחרנו לחתום
את חלק המקורות .ההחלטה שלא לדחות את ההכרזה וללכת לקראת עצמאות
מדינית הייתה הכרעה אסטרטגית חשובה שקיבלה מנהיגות היישוב בחששות
כבדים .הייתה זו החלטה הרת גורל שלא הייתה מובנת מאליה .למרות הלחצים
והחששות הכירו ברית המועצות (שתמיכתה בהקמת המדינה היהודית בשלבים
אלה הייתה עקיבה ונחושה) וארצות הברית במדינה החדשה מיד לאחר שהכריזה
על הקמתה .מדינת ישראל יצאה לדרך.
ואולם ,המאבק בין ישראל שזה עתה נולדה לבין מדינות ערב הפך עד מהרה
למלחמה :ההתנגשויות האלימות הפכו ללחימה בצבאות מדינות ערב השכנות 9.עוד
בטרם ההכרזה על עצמאות המדינה קיימה מנהיגות היישוב מגעים במטרה למנוע
פלישת כוחות מעבר הירדן לאיזורים שיועדו למדינה היהודית .לאחר ההכרזה
ועם פרוץ המלחמה פלשו אמנם הכוחות הירדניים לארץ ישראל המערבית ,אולם
התרכזו בשימור השטחים שנועדו למדינה הערבית .לישראל פלשו גם כוחות
 .8סוגיית האינטרסים של המעצמות בסוגיה ,יחד ולחוד ,היא אחת הסבוכות ביותר בהיסטוריה
של התקופה .כלל לא ברור שהיו להן אינטרסים ברורים ועקיבים .לפחות בחלק מהן ברור כי שררו
מחלוקות פנימיות נוקבות למדי על המתחייב הן מטובתן ,הן מן האחריות לשלום העולם והן
מהחלטת החלוקה עצמה .סברה מקובלת היא ש״כל המעצמות שאפו ליציבות״ אך יש להתייחס
אל אמירות דוגמת אלה בזהירות רבה .ישנן טענות לכאורה ,שלפחות חלק מן המעצמות חפצו
דווקא באי־יציבות כדי שתוכלנה להצדיק את המשך מעורבותן באיזור .כך ,למשל ,בשנת 1947
המליץ הסי.איי.אי שלא לתמוך עקרונית בהחלטת החלוקה על סמך הערכתו כי ישראל לא תוכל
לשרוד יותר משנתיים .ראו המלצת הסי.איי.אי באתר האינטרנט של מרכז מציל״ה (www.metzilah.
.)org.il
 .9עמדת מדינות ערב לגבי הפעולה הצבאית נגד ישראל הייתה מורכבת ,והלחימה לא נעשתה תמיד
בלב שלם ומתוך הכנה ראויה .לצרכינו כאן חשוב להדגיש כי הליגה הערבית הציגה את המלחמה הזו
כתוצאה בלתי נמנעת מן הצורך של מדינות ערב למנוע את מימוש התוצאה הבלתי צודקת והבלתי
לגיטימית בעיניהן של החלטת החלוקה  -הפגיעה בריבונות הערבית על כל פלסטין.
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מצריים ,סוריים ועירקיים .במאי  1948נשלח לאיזור הנציב פולקה ברנדוט שנרצח
בידי אנשי הלח״י ב־ 17בספטמבר  ,1948יום אחד בלבד לאחר שהספיק להגיש
דו״ח מפורט לאו״ם ובו המליץ על פתרון הדומה יותר במבנהו לזה שהציעה
ועדת פיל (מדינה יהודית בצד איזור ערבי שיצורף לעבר הירדן) ועל הכרה בזכות
הפליטים הפלסטינים לשוב לבתיהם.
מבחינת הקהילה הבינלאומית ,המהלך הושלם רק עם קבלת ישראל כחברה
10
בארגון האו״ם ,על אף ההתנגדות הנחרצת והחד־משמעית מצד נציגי מדינות ערב.
נציגים אלה חזרו בשלב זה הן על טיעוניהם העקרוניים נגד הלגיטימיות של מדינה
יהודית ,שהשמיעו בעת המאבק על החלטת החלוקה ,והן על טענותיהם שישראל
לא עמדה בהחלטות הרלוונטיות של האו״ם .כך למשל הזכירו את החלטת העצרת
הכללית  194שקראה להקים מנגנון פיוס מדיני בין ישראל לבין שכנותיה ודנה
בהסדרת סוגיית הפליטים ,או את יסודות החלטה  181עצמה ,דוגמת אלה שקבעו
11
כי ירושלים והמקומות הקדושים אמורים להימצא בשליטה בינלאומית.
החלטה  181הייתה אפוא תנאי הכרחי לכך שמאבקם של היהודים ,ואחר כך
של מדינת ישראל ,נחשב בעיני רוב חברות האו״ם  -ובכלל זאת בעיני הרוזן
ברנדוט  -מוצדק ,בעוד שמאבקם הצבאי של הערבים תושבי פלשתינה (א״י)
ושל מדינות ערב (לאחר  15במאי  )1948במדינה היהודית נתפס כבלתי חוקי;
תנאי הכרחי ,אך בהחלט שאינו מספיק .סביר להניח שאם הערבים היו מנצחים
במלחמתם ,לא הייתה קמה או מתקיימת מדינה יהודית .החלטת החלוקה הייתה
מצטרפת לסדרה ארוכה של החלטות לא אפקטיביות שקיבלה העצרת .ספק
אם כוח צבאי כלשהו היה מתייצב לצדם של היהודים ומונע את סיכול החלטת
החלוקה על תוצאותיו האפשריות .את הקמת המדינה אנו חבים לניצחונם של
היהודים במלחמה ולעובדות שנוצרו בשטח בעקבותיו ,לא פחות מאשר להחלטת
החלוקה .כזכור ,גם החלטת החלוקה עצמה התבססה על המציאות שהצליחו
ליצור בארץ ישראל המתיישבים היהודים.
כאשר דנים בחשיבות החלטה  181יש לציין את העובדה כי מאז ועד היום
מתנהלים דיונים מתמשכים ,בעיקר בהקשר הסכסוך הישראלי־פלסטיני ,בתוקפן
המשפטי הן של החלטה  181והן של החלטות עצרת אחרות כגון החלטה  194או
החלטות מאוחרות יותר הנוגעות בסכסוך .זאת מאחר שאין מחלוקת כי על פי
 .10ההחלטה התקבלה כאמור ב־ 11במאי  37 .1949מדינות תמכו בצירוף ישראל 12 ,התנגדו ו־9
נמנעו .ברית המועצות הובילה את המהלך לקבלת ישראל לאו״ם.
 .11ואכן ,בנאומו החשוב של אבא אבן באותה הזדמנות הוא קיבל על עצמו ,בשם ישראל ,למלא
אחרי החלטות אלה אם תימצאנה מתאימות לתנאים המדיניים.
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כללי המשפט הבינלאומי להחלטות העצרת מעמד שונה מאשר להחלטות מועצת
הביטחון ,ויש אף הסוברים כי רק האחרונות נתפסות כמחייבות משפטית .זו
כמובן אבחנה בעלת משמעות ,אולם בהקשר של החלטה  181חשיבותה פוחתת,
משתי סיבות .הסיבה הראשונה :אמנם למועצת הביטחון סמכות ליצור דין
מחייב בעוד החלטות העצרת הן רק המלצה ,אולם ברמת המשפט הבינלאומי
נושא הלגיטימציה והמעמד הסמלי חשובים לעתים לא פחות ממעמדן המחייב
של החלטות 12.החלטה  181מדגימה את החשיבות הסמלית העצומה שיכולה
להיות לדיון מושכל המתנהל דווקא במסגרת עצרת האו״ם ,הגוף שבו חברות כל
המדינות ,ולהכרעה המתקבלת בעקבותיו .חשיבות זו התעצמה לנוכח העובדות
שהנושא עמד על סדר היום חודשים ארוכים ,שכל משתתפיו היו מודעים היטב
להשלכותיו הרבות וארוכות הטווח ,ושהחברות הקבועות של מועצת הביטחון
תמכו בהחלטה או לפחות לא התנגדו לה בצורה פעילה.
הסיבה השנייה לכך שהחלטה  181היא בעלת חשיבות מיוחדת אף על פי שאין
מדובר בהחלטה שהתקבלה במועצת הביטחון מתבססת על הנסיבות שלאורן
התקבלה .העצרת שאבה את סמכותה מן העובדה שדובר בשטח הנתון בשלטון
מנדאט ,שלגביו ארגון האו״ם היה במעמד של נאמן 13.כזכור ,בריטניה ,מי שקיבלה
על עצמה בשעתו את תפקיד האחראית מטעם חבר הלאומים ,ביקשה את מעורבות
האו״ם (שהחליף את חבר הלאומים) .הבקשה הבריטית ביטאה הלכה למעשה את
החזרת המנדאט לריבון או לאחראי מטעם הקהילה הבינלאומית .לפיכך ,החלטת
עצרת האו״ם לקבוע הסדרים בעניין הריבונות בשטח המנדאט לא הייתה כרוכה
בשינוי המשפט הבינלאומי ,אלא הייתה קבלת החלטה מוסמכת בסוגיית גורלו של
שטח שהיה בשליטתה .החלטת העצרת  181הייתה אפוא בעלת מעמד מיוחד ,ולא
בגדר המלצה גֵרידא .חשיבה זו עמדה בבסיס החלטתן של המשתתפות בהצבעה.
כך גם הובנו הדברים הן בקרב הארגון עצמו הן בקרב המדינות שהכירו בישראל.
היה זה מבחן ראשון חשוב לארגון החדש :לולא קיבל החלטה ,סביר כי בריטניה

 .12אין האמור בא לגרוע מחשיבותה של האבחנה בין החלטה מחייבת (שיש עליה מנגנוני בקרה
כגון זכות הווטו ,ולעתים ניתן להפעיל סנקציות על הפרתה) ובין החלטה מצהירה או ממליצה,
דוגמת זו של עצרת האו״ם .הדבר תקף על אחת כמה וכמה במציאות השוררת כיום באו״ם ,שבה
בנושאים רבים יש רוב כמעט אוטומטי נגד ישראל .זו סוגיה כללית הראויה לדיון מעמיק .בספר
זה לא נידרש לסוגיה חשובה ומורכבת זו.
 .13ראו סעיפים  75ו־ 77במגילת האו״ם.
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הייתה נוטשת את השטח וגורלו היה נקבע במלחמה .ארגון האו״ם קם במטרה
14
מוצהרת למנוע “פתרונות״ מסוג זה.
ניתוח זה הכתיב את מבנה הספר .שערו הראשון של הספר מתבסס על ההרצאות
שנישאו בכינוס ,עליהן נוספו דבריו של ד״ר מוסטפא כבהא .כוונתנו הייתה לשלב
דיון בהחלטת החלוקה שהתקבלה בכ״ט בנובמבר מנקודת המבט של המציאות
כיום ,שישים שנה אחריה ,עם עיון היסטורי מחודש בהחלטה עצמה ,בנסיבותיה
ובעמדות תומכיה ומתנגדיה .ביקשנו במיוחד להתחקות מחדש על העמדות
שרווחו בקרב שני הצדדים בעניין החלטת החלוקה :הוויכוח הפנים־יהודי,
שהסתיים בהחלטה לקבל את עקרון החלוקה מחד גיסא ,ועמדתם הרשמית של
הערבים שהתנגדה נחרצות לחלוקה ,ואף למדינה דו־לאומית או למדינה פדראלית,
מאידך גיסא.
החלטת החלוקה הייתה ללא ספק רכיב חשוב בלגיטימציה הבינלאומית של
רעיון החלוקה ושל התהליך שהסתיים בהקמת מדינה יהודית בחלק מארץ ישראל.
עם זאת ,הקמת מדינת ישראל התאפשרה בעיקר בעקבות המלחמה שפרצה מיד
אחריה ולאו דווקא בעקבות החלטת החלוקה .מלחמה זו נתפסה כאסון (נַּכְּבַה)
בעיני הפלסטינים ,והשלכותיה הן אלה שגרמו להרס החברה הפלסטינית ,להיווצרות
בעיית הפליטים הפלסטינים ,ולעובדה כי עד היום טרם מומשה החלטת החלוקה
הנוגעת להקמת מדינה ערבית בחלק מארץ ישראל .אכן ,המציאות הפוליטית
העכשווית באיזור מוכיחה כי המלחמה ההיא והבאות בעקבותיה וכן תהליכים
דמוגרפיים וכלכליים חשובים לפחות כמו החלטות האו״ם.
עם זאת ,לבחינה המחודשת של החלטת כ״ט בנובמבר ושל עמדות הצדדים
בענייניה שמורה חשיבות מיוחדת גם כיום מפני שמרבית הטיעונים שהושמעו אז -
משני צדדי המתרס  -מושמעים גם כיום .יתירה מזו ,יש הטוענים גם כיום כי
מתווה אותה החלטה תקף גם לזמננו .יש אף הטוענים כי הבסיס המשפטי הנכון
לטיפול בסכסוך אינו רק המתווה הכללי של “שתי מדינות לשני עמים״ אלא גם

 .14בנושא הסכסוך הישראלי־פלסטיני יש מסורת ארוכת שנים של דיונים והחלטות בעצרת
דווקא .נושא זה ראוי לעיון נפרד .אציין רק שניים .ראשית ,החלטת החלוקה והמעורבות הנמשכת
של האו״ם בנושא הסכסוך הישראלי־פלסטיני בדרך של החלטות במועצת הביטחון ובעצרת
קיבלו מעמד מיוחד כאשר החלטת בית הדין הבינלאומי בעניין הגדר הסתמכה עליהן כאחד מן
הטעמים לכך שהחליט להיענות לבקשת העצרת לדון בנושא למרות התנגדויות של מדינות רבות
לרבות התנגדותה של ישראל (פסקה  49להחלטה) .שנית ,בית הדין ציין במפורש  -אגב הסקירה
ההיסטורית של הסכסוך  -כי הכרזת ישראל על עצמאותה הייתה מכוח החלטת החלוקה (פסקה
 71להחלטה).
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החלטת החלוקה עצמה ,על הסדריה וגבולותיה המקוריים 15.עמדות המתנגדים
לחלוקה והמתנגדים למדינה היהודית נשארו במידה רבה בעינן :הטיעונים שהובאו
אז נגד החלטת החלוקה נשמעים עתה נגד המשך קיומה של מדינת ישראל כמדינה
שבה מממש העם היהודי את זכותו להגדרה עצמית 16.ואולם ,דווקא בעמדות
הנשמעות מן הצד התומך במדינה יהודית ובהצדקתה הנמשכת ניכרת שחיקה.
בשל כך ,גם כיום אנו מתלבטים בשאלות שעמדו אז לדיון ,והדור שלנו נדרש
להשיב עליהן מתוך מודעות  -שאינה מספיק עמוקה ונרחבת  -למה שהיה ולמה
שהתפתח מאז ועד היום .הרלוונטיות הזו של אירועי החלטת החלוקה למצבנו
כיום אפשרה לנו לקשור את הכינוס ואת תוכנו גם למטרותיו של מרכז מציל״ה
ולייחודו.
פתח את ההרצאות יצחק גל־נור ,המתאר את שורשי המחלוקת בציבור היהודי
לגבי עקרון החלוקה מאז תחילת המאה העשרים .הוא מתאר כיצד ליבון כואב
של המחלוקת סביב המלצות ועדת פיל והכרעה עקרונית בעד חלוקה אפשרו
לציבור היהודי להגיע להמלצת החלוקה בשנת  1947מתוך תמיכה מבוססת
ונרחבת ,על אף נוכחות מתמשכת של מתנגדים .אלכסנדר יעקובסון מתאר את
נימוקיהם העיקריים של המדינות והגופים שתמכו בהצעת החלוקה  -שהם אלה
שתמכו בהקמת מדינה יהודית  -יהודים ולא יהודים כאחד .יעקובסון מסביר את
המחלוקות העקרוניות בקרב המעצמות ומדגיש את העובדה כי כבר באותה עת
התבססה ההצדקה של הקמת המדינה היהודית בפי חלק מן הדוברים על זכותו
של העם היהודי להגדרה עצמית במולדתו .מוסטפא כבהא מתאר את התייחסותם
של מנהיגי הציבור הפלסטיני ליוזמות החלוקה ,החל בוועדת פיל וכלה בהחלטה
 ,181ומפרט את המורכבות שעמדה מאחורי העמדה הרשמית העקיבה והאחידה
שהתנגדה לחלוקה .נזיר מג׳אלי פורש היבטים אחרים בעמדותיה המורכבות של
המנהיגות הערבית ואף מרחיב בעניין הרלוונטיות של עמדות אלה למציאות של

 .15לעניין זה ראו למשל החלטת בית הדין בעניין הגדר ,לעיל הערה  .14להשוואה ראו גם א׳
הרץ ,ארץ זו היא ארצי ,ניו־יורק ( ;)Myths and Facts 2008הרץ טוען כי מכיוון שהחלטת החלוקה
לא מומשה (בשל המלחמה שפרצה עקב התנגדות הערבים למימושה) הבסיס להכרה במדינת
ישראל אינו יכול לכלול אותה .בסיס זה יכול להיות כתב המנדאט עצמו ,או המציאות הבינלאומית
שנוצרה לאחר המלחמה ולאחר קבלת ישראל לאו״ם.
 .16כיום מצטרפות לטיעונים נגד ישראל גם הטענות נגד התמשכות הכיבוש של ה״שטחים״
אחרי מלחמת  1967ונגד העובדה כי בשטחים בין הים לנהר נוצרה מדיניות של אפרטהייד.
דווקא בשל כך חשוב להזכיר כי קולות רבים בין המתנגדים לישראל רואים גם את הקמת
המדינה כ״כיבוש״ פלסטין ,וכי גם טענות האפרטהייד אינן מתייחסות רק למצב בשטחים
שנכבשו אחרי .1967
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ימינו .רות גביזון מתארת את החשיבות שבהחלטת החלוקה ומתייחסת לעובדה
שביטאה תמיכה בינלאומית ברעיון ההגדרה העצמית הן ליהודים הן לפלסטינים
בחלק מארץ ישראל .גביזון מעלה את הצורך הדוחק להתמודד עם האתגרים
להמשך המפעל הציוני הנובעים מן העובדה כי לפני החלטת החלוקה פעלה כאן
תנועה לאומית ואילו עתה קיימת מדינה יהודית ב(חלק מ)ארץ ישראל ודנה
באופנים שבהם מרכז מציל״ה מציע לתת מענה על צורך זה.
התלבטנו בעניין סגנון הצגת הדברים .אף על פי שהדברים ברובם הם פרי
הכינוס ,מאמרי הספר מתבססים בחלקם על תמלולים ערוכים ,ובחלקם על
טקסט כתוב שהוגש לנו .למרות החסרונות הברורים במצב כזה החלטנו להשאיר
את בחירת סגנון הדברים בידי הכותבים .כך בחלק מן המקרים יש לנו תורה בעל
פה ערוכה ,ובחלק אחר  -תורה שבכתב.
השער השני של הספר מביא אסופת מקורות ,שאנו מייחסים לה חשיבות
עצומה .בעבודתנו זו הסתמכנו על סדרה ארוכה מאוד של עבודות היסטוריות
העוסקות בתקופה 17.כמו כן תרנו  -בהדרכת אנשי מקצוע  -אחר מקורות
שלא תורגמו או פורסמו מאז אותה תקופה .בעבורנו ההתוודעות אל הטקסטים
וההתמודדות המחודשת עמם סיפקו חוויה אמיתית ומרגשת .אחת ממטרותיו של
ספר זה היא להזמין את הציבור הרחב להשתתף בחוויה זו.
לדעתנו אין תחליף להכרת העמדות והאופן המורכב שבו הן נתפסו והוצגו
בנרטיבים שונים ולפעמים אף מנוגדים בטקסטים אותנטיים עיקריים בני
התקופה .מדובר בטקסטים מאירי עיניים ,ובכמה מקרים אף בטקסטים מכוננים.
הם חושפים לא רק את עמדות הצדדים כפי שבוטאו ,בהקשר הנתון ,בזמן אמת
אלא אף מלמדים על מורכבותן ועושרן .הקורא ייווכח באיזו מידה נותרו הטיעונים
הבסיסיים והחשובים המובאים בטקסטים אלה רלוונטיים עד עצם היום הזה.
כך בעניין הדברים שנישאו בעצרת האו״ם ונאמרו בדו״ח אונסקו״פ ,וכך בעניין
18
דבריהם של נציגים יהודים וערבים שנשמעו בשלבים שונים של הדיונים.

 .17ראו למשל מ׳ אביזוהר וי׳ פרידמן (עורכים) ,עיונים בתכנית החלוקה  ,1947-1937באר
שבע :אוניברסיטת בן־גוריון בנגב ;1984 ,י׳ הלר ,במאבק למדינה :המדיניות הציונית בשנים
 ,1948-1936ירושלים :מרכז זלמן שז״ר ;1984 ,תעודות מדיניות ודיפלומטיות דצמבר - 1947
מאי  ,1948מדינת ישראל  -גנזך המדינה ,תש״ם; Y. Freundlich and Z. Ganin (eds.), Political
.Documents of the Jewish Agency, Jerusalem: Hassifriya Haziyonit, vol 2, 1998, pp. 618–619
 .18התלבטנו לעתים בין הרצון להצביע על הגיוון לבין הרצון לשקף בעיקר את העמדות המרכזיות
ובעלות ההשפעה .בניסיון לתת מעט משניהם נתנו ביטוי רב יותר ,בדרך הטבע ,לזרמים מרכזיים.
עם זאת ,לעתים נתנו ביטוי באמצעות טקסטים מקוריים גם לעמדות שהיה בהן עניין עקרוני מיוחד
אף על פי שביטאו עמדות מיעוט בציבור ,דוגמת אלה של לח״י“ ,האיחוד״ או הקומוניסטים.
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העדפנו להגיש את כל החומרים בספר הזה בשפה העברית .חלק מן הטקסטים
שהיו במקורם באנגלית או בשפות אחרות כבר תורגמו לעברית ,אולם חלקם -
בעיקר אלה המבטאים את עמדות הצד הערבי ומתנגדי החלוקה  -תורגמו למיטב
ידיעתנו לראשונה על ידינו .בקטעים שתורגמו על ידינו אנו מציינים הן מהיכן
נלקח הנוסח המקורי והן את זהות המתרגמת.
מלאכת הבחירה הייתה קשה מפני שנגלה לעינינו עושר רב של טקסטים
חשובים ומרגשים .צמצמנו את היריעה לכמה טקסטים או לחלקי טקסטים שנראו
בעינינו חשובים במיוחד ,מפני שתקוותנו היא שהספר ישמש בידי מורים ,מחנכים
ומדריכים בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי בסיס לחשוף את בני כל הקבוצות
בישראל לפרק מרתק בהיסטוריה של מדינת ישראל וביחסים בין היהודים לבין
הערבים באיזור .השתדלנו להימנע מכתיבת ספר למדני ומסורבל ,ושאפנו לתת בו
מעט המחזיק את המרובה .מובן שכל מי שיציץ וייפגע יוכל למצוא בקלות מראי
19
מקומות נוספים.
המקורות בספר הציבו לפנינו גם אתגר לשוני .אמנם הם מתפרסים על פני  
כעשור ,אולם התרגומים נעשו במהלך תקופה ארוכה הרבה יותר .חלק נעשו מיד
באותה העת ,חלק תורגמו לצורך פרסום בקבצים ערוכים ,וחלק כאמור תורגמו
במיוחד על ידינו .לפיכך במקורות שונים ,ולעתים באותו מקור עצמו ,מצאנו
שימוש במגוון מונחים לאותם מושגים ,נתקלנו בצורות כתיב שונות (לעתים
בגלל תעתיק שונה למילים לועזיות ולעתים בגלל הפער בין הכתיב החסר לכתיב
המלא) ,ונחשפנו לשימושי שפה שהיו שגורים אז אך עשויים להישמע ארכאיים
או אף בלתי מובנים כיום .כללית העדפנו לשמור על רבגוניות זו .על פי רוב
השארנו את צורת הכתיב שהייתה במסמך שעליו הסתמכנו ,אך במקרים שבהם
מצאנו לנכון האחדנו את הכתיב כך שהקוראים ייחשפו למסמך נוח יותר לקריאה.
אנו מקווים כי הצלחנו בהכרעותינו אלו לשמר את רוח התקופה ובד בבד להעניק
חוויית קריאה מהנה.
המקורות מובאים כמות שהם ,בלי לצרף להם דברי קישור או הסבר .מטרתנו
בכך היא לספק כלי להשלמת הידע והעיון .המאמרים הפותחים את הספר מלווים
בהפניות לחלק מן המקורות .כאמור ,המקורות מאורגנים על פי צומתי ההכרעה
שהוזכרו לעיל.

 .19הספר מובא במלואו באתר האינטרנט של מרכז מציל״ה ( .)www.metzilah.org.ilאל האתר
יועלו גם טקסטים שלא נכללו כלל בספר או שנכללו רק בחלקם .כמו כן יוצגו קישורים למקורות
נוספים .חלק ניכר מן המקורות אינם מובאים בשלמותם .לא ציינו את הדבר בכותרת המקורות.
מקורות בהם קטענו את הטקסט המקורי מסומנים ,כמקובל ,ב [.]...
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מצומת ועדת פיל בחרנו להביא רק את תזכיר הוועד הערבי העליון לוועדה,
המציג את טעמי התנגדותו הנחרצת לחלוקה ואת דרישתו להכרה בזכות
האוכלוסייה המקומית (שלמעלה משני שלישים ממנה היו אז ערבים) להגדרה
עצמית .לא כללנו כאן עמדות ממסדיות מן הצד היהודי ,מפני שקטעים חזקים
מסוג זה מובאים בשפע בצמתים הבאים .חשוב היה לנו להראות כי עמדותיו
העקיבות והנחרצות של הצד הערבי זכו לביטוי תקיף וברור כבר בצומת הראשון.
המשכנו בכמה חלקים עיקריים מדו״ח הוועדה 20.בהמשך הבאנו קטעים מטיעונו
המרשים ,השיטתי ,העקיב והמקורי של זאב ז׳בוטינסקי נגד התכנית .אנו מסיימים
בדברי חיים ויצמן בזכות עקרון החלוקה בקונגרס הציוני העשרים ,שבו התנהל
ה״פולמוס הגדול״ המתואר בהרצאתו של גל־נור ,ואשר ההחלטה בסיומו פתחה
את הצוהר העקרוני לקבלת עקרון החלוקה בידי מנהיגות הציבור היהודי תוך כדי
דחיית ההצעה הספציפית וההכרזה על הנכונות לקיים משא ומתן על פרטיה.
אף על פי שלהמלצות ועדת החקירה האנגלו־אמריקנית לא הייתה חשיבות
מעשית גדולה ,בחרנו להביא כמה מן הדברים שנישאו בפניה לנוכח ריכוז הדברים
הנרגשים ,המרתקים ,ובחלקם ממסדיים פחות ,שהשמיעו במהלך דיוניה חלק מן
הדוברים .נוסף על כך ,בעקבות המלצותיה התנהל דיון מכריע בחשיבותו בכינוס
של הנהלת הסוכנות היהודית בפריז ,אשר השפיע במידה לא מבוטלת על המשך
התנהלותה של המנהיגות היהודית בנושא החלוקה .אנו פותחים את הצומת השני
בנאומו של מרטין בובר (חבר “האיחוד״) שנישא בישיבת הפתיחה של הוועדה.
ידוע כי אישיותו המיוחדת ואופן הצגת דבריו השפיעו במידה רבה על חברי הוועדה,
אף שביטא עמדה שלא הייתה מקובלת על מנהיגי היישוב היהודי 21.אנו מביאים
גם ייצוג לצד הערבי מפי אמיל גורי ,חבר הוועד הערבי העליון ,ולצדו את דבריו
של ד״ר אלברט חוראני מן המשרד הערבי .האחרון השמיע עמדה שגילתה אהדה
והבנה מסוימת גם כלפי הצד היהודי ,אולם בסופו של דבר “התיישרה״ אף היא
עם העמדה הערבית .כך גם באופן בולט לגבי השאלה ההומניטרית הקריטית של
הסכמת הערבים להעניק היתר לעליית מספר מוגבל של עקורים .חוראני סבר כי
למרות הקושי המוסרי ,עלייה כזו אינה אפשרית על רקע המצב המדיני ,אך הדגיש

 .20דו״ח זה הינו אחד המסמכים החשובים והשיטתיים ביותר להבנת ההיסטוריה של הסכסוך,
בייחוד מנקודת המבט של שלטונות המנדאט הבריטיים :תפיסתם לגבי מחויבותם מכוח המנדאט,
ההבטחות שנתנו לצדדים השונים ,האינטרסים הבריטיים ודימויים העצמי.
 .21ראו למשל בספר הזיכרונות שכתב חבר הוועדה B. C. Crum, Behind the Silken Curtain: A
American Diplomacy in Palestine in the Middle East, New York: Simon־Personal Account of Anglo
.and Schuster, 1947
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כי האחריות לכך אינה מוטלת על הערבים 22.אנו מביאים בחלק זה גם את דבריו
של משה שרתוק (שרת) בישיבת הסיכום של הוועדה ,ומסיימים בתמצית עיקרי
המלצותיה של הוועדה ,שהוגשו באפריל  .1946את המקורות בצומת הזה אנו
חותמים בהחלטה החשובה מאוד שקיבלה הנהלת הסוכנות בפריס מאוגוסט 1946
לקבל את עקרון החלוקה ואולי אף ליזום פעולה לקידומו .כמו בפולמוס הגדול
שהתעורר בנושא המלצות ועדת פיל ,בשנת  ,1937גם החלטה זו סללה את הדרך
לגישת מנהיגות היישוב כלפי החלטות חלוקה עתידיות .בניגוד לפולמוס ההוא,
הדיונים וההחלטות שנערכו והתקבלו בכינוס הזה לא פורסמו בעת שהתקיימו
והתקבלו.
הצומת השלישי שבחרנו נוגע כאמור לעבודתה של אונסקו״פ ולדו״ח שנכתב
בעקבותיה .מן התהליך החשוב והחדשני של מינוי הוועדה באו״ם ,בחרנו להביא
רק את הנאום החשוב והחזק שנשא נציג ברית המועצות באו״ם אנדרי גרומיקו
ב־ 14במאי  .1947בנאום מובעת תמיכה חד־משמעית ואיתנה בזכותו של העם
23
היהודי להגדרה עצמית.
מן החומר שהוצג בפני אונסקו״פ כללנו רק עדויות ותזכירים מטעם קבוצות
בציבור היהודי היות שמנהיגות הציבור הפלסטיני החרימה את הוועדה וסירבה
לשתף עמה פעולה .כאן העדפנו בבירור את הגיוון והשיקוף על פני הייצוגיות.
נוסף על עמדות “ממסדיות״ דוגמת אלה של דוד בן־גוריון ואליעזר קפלן ,גזבר
הסוכנות היהודית ,אנו מביאים גם את עדויותיהם של הרב פישמן ,נציג המזרחי,
של הרב לוין ,נציג אגודת ישראל ושל ד״ר יהודה לייב מאגנס ,הנציג המוסמך של
“האיחוד״ .כמו כן אנו מביאים את תזכיריהם של לח״י ושל הקומוניסטים.
אנו חותמים פרק זה בקטעים מתוך דו״ח אונסקו״פ ,שהוגש בספטמבר .1947
הדו״ח כולו הוא מסמך מקיף ,מרשים ומרתק ,המנתח את המצב בפלשתינה (א״י)
מנקודת המבט של גוף בינלאומי מקצועי ועצמאי .זאת להבדיל מדו״ח ועדת פיל
המלכותית ,שהציג ניסוח מקיף של הנושא על ידי ועדה בריטית.
דו״ח אונסקו״פ הניב תגובות רבות ופעילות דיפלומטית ערה .בחרנו להביא כאן
הן תגובות אישיות מפי מנהיגים על הדו״ח ועל האופן שבה נתפס ,כתגובותיהם

 .22ראו שם ,עמ׳  .258-257לימים נאמר מפיו כי הוא עצמו סבר כי ראוי היה לאפשר כניסה
של מאה אלף עקורים ,וכי בעקבות התנגדותו של ג׳מאל חוסייני להשמעת עמדה זו בפני הוועדה
פרש חוראני מעיסוק בפוליטיקה הפלסטינית .אני מודה לפרופסור עמנואל סיון על שהפנה את
תשומת לבי לעניין זה.
 .23לאזכור מפורט של נאום זה וחשיבותו ראו להלן את דבריו של אלכסנדר יעקובסון ,לעיל
עמ׳ .49
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של דוד בן־גוריון ,במכתב פרטי לפולה ,משה שרתוק ושר החוץ של בריטניה
ארנסט בווין ,והן נאומים שנישאו במוסדות האו״ם ובעצרת הכללית כנאומיהם
של שניים מנציגי מדינות ערב באו״ם (הנציג הסורי פארס אל־חורי והנציג הלבנוני
כאמיל שמעון) ,נאומו של ג׳מאל אל־חוסייני ,בא כוחו של הוועד הערבי העליון,
נאומו של הנציג היוגוסלבי ולדימיר סימיץ ,ממקדמיה של הצעת המיעוט בדו״ח
אונסקו״פ ,נאומו של שר המושבות הבריטי קריץ־ג׳ונס ונאומו של ד״ר אבא הלל
סילבר ,יו״ר הנהלת הסוכנות היהודית באמריקה .בכל הנוגע לצומת זה מצאנו כי
קטעים יסודיים לא היו זמינים בתרגום עברי ,ולפיכך טרחנו במיוחד להשלים את
התמונה ולאתר קטעים שיפרשו בפני קורא העברית תמונה רחבה ככל האפשר של
הדברים ,הדוברים והטיעונים.
הצומת הבא של המקורות הוא כאמור החלטת כ״ט בנובמבר עצמה .במסגרת
זו אנו מביאים קטעים נבחרים מן ההחלטה (נוסף על קישור למסמך המלא) .כמו
כן מובא פירוט ההצבעה המרגשת והדרמתית שהסתיימה בקבלת ההחלטה ברוב
הנדרש של יותר משני שלישים.
מקבץ המקורות האחרון עוסק בחודשים שחלפו מאז קבלת החלטת החלוקה
( 29בנובמבר  )1947ועד ההכרזה על הקמת המדינה ( 14במאי .)1948
בקטע הראשון מיטיב לבטא עזריאל קרליבך את ההתרגשות שאחזה ביישוב
היהודי בעקבות קבלת ההחלטה ושהביאה את ההמונים לרקוד ברחובות .אולם
כבר באותו יום כתב בן־גוריון ביומניו כי לבו לא היה עם הרוקדים ,מפני שידע
כי ההכרעה תיפול במלחמה ,וכי חלק מן הרוקדים ברחובות לא יוכלו לחזות
בהקמת המדינה .תזכירו של זלמן ליפשיץ מבטא את השחיקה בתמיכה בתכנית
החלוקה בארצות הברית לאחר החלטת החלוקה; דיווחה של גולדה מאירסון
(מאיר) על שיחותיה עם עבדאללה מלך עבר הירדן ,מבטא את ניסיונות ההנהגה
הציונית למנוע את הצטרפות עבר הירדן למלחמה הצפויה ,ערב ההכרזה על
הקמת המדינה; מכתבו של ד״ר חיים ויצמן לנשיא טרומן ,יום אחד לפני ההכרזה
על הקמת המדינה ,משקף את המאמצים ,שנשאו פרי ,לשכנע את הנשיא להכיר
במדינת ישראל למרות ההמלצות שהשמיעו חלק מעוזריו.
שערו השני של הספר נחתם בהכרזה על הקמת המדינה ,ההחלטה האסטרטגית
והחשובה שקיבלה מנהיגות היישוב שלא לדחות עוד את העצמאות המדינית
הנכספת למרות הלחצים הבינלאומיים ,למרות ההכרה שהחלטה זו כמוה כיציאה
למלחמה שתוצאותיה לא היו ברורות מראש.
גופים ואנשים רבים אפשרו לנו לקיים את הכינוס וסייעו בהוצאת הספר לאור.
יורם פטרושקה סייע כספית לעריכת הכינוס וקרן תקווה השתתפה במימון הכנתו
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של הספר לדפוס ובפרסומו .שמואל קליין הופקד על יחסי הציבור של הכינוס.
משתתפי הכינוס  -פרופ׳ יצחק גל־נור ,ד״ר אלכסנדר יעקובסון ומר נזיר מג׳אלי -
טרחו להשתתף בכינוס ואף לעבד את דבריהם לנוסח הכתוב המובא בפניכם ,וד״ר
מוסטפא כבהא נעתר לבקשתנו להוסיף דברים חשובים להשלמת התמונה.
בעבודת המחקר ובמלאכת בחירת חומרי המקור שצירפנו סייעו בידינו אנשים
רבים .לקראת הכינוס סייעה לנו במחקר הילה גפני .שניים מחברי הוועד המנהל
של מרכז מציל״ה שליוו אותנו בעצה טובה הם ד״ר אלכסנדר יעקובסון ופרופ׳
גדעון שמעוני .את העבודה השיטתית של איסוף ,מיון ותכלול ביצעה במסירות
ובקפדנות סיגל עוזרי־רויטברג .בשלבים האחרונים של ההבאה לדפוס השלים
אסף שפירא את העבודה על המקורות והאזכורים .הספר לא היה רואה אור ללא
הליווי המקצועי השוטף של הגנז הראשי ,ד״ר יהושע פרוינדליך ,שהאיר את עינינו
בחומרים חשובים רבים שנעלמו מעינינו .פרוינדליך וד״ר אברהם סלע גם ניהלו
עמנו שיחות מאירות עיניים באשר להקשר הנרחב יותר של הדברים .סייעו לנו
בשיחות ובהצעות רבות גם פרופ׳ יוסף הלר ופרופ׳ יהושע פורת .למדנו רבות על
התקופה ורקעה משיחות עם פרופ׳ אריה נאור ועם פרופ׳ עמנואל סיון .הספר
זכה לעריכת לשון מקצועית ויעילה בידי גלית שמאע .אנלו ורבין ויעל שפירו־סלע
שקדו על התרגומים לעברית.
לכל אלה תודתנו מקרב לב.
חלק מן המקורות שבהם השתמשנו מוגנים עדיין בזכויות יוצרים .ברצוננו להודות
גם למרכז זלמן שזר ,למכון בן־גוריון לחקר ישראל והציונות ,להוצאת הספרים
ע״ש י״ל מאגנס ,לגנזך המדינה ולתקומה קרליבך מנדל ,בתו של עזריאל קרליבך
ז״ל ,על הרשאות הפרסום שנתנו לנו.
רות גביזון,
ירושלים תשס״ט
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עיונים בהחלטת החלוקה

הפולמוס על תכניות החלוקה ועל
הגבולות בתקופת המנדאט
יצחק גל־נור

תקציר :הרצאה זו דנה בפולמוס הציבורי שהתקיים בתנועה הציונית סביב תוכניות
החלוקה בפרט וסביב השאלה העקרונית יותר על אודות “עסקת החליפין״ בין טריטוריה
וגבולות לבין מטרות אחרות בכלל .יצחק גל־נור מעמיד את הכרעת התנועה הציונית
בכ״ט בנובמבר בהקשר ההיסטורי שבו נתקבלה ומציגּה כשיאו של תהליך שהחל כשלושים
שנה קודם לכן .החל בהחלטת ההסתדרות הציונית ב־ 1919שהציגה מפה של “משאת
נפש״ טריטוריאלית; דרך “הפולמוס הגדול״ שנערך בתנועה הציונית ב־ ,1937בעקבות
דו״ח ועדת פיל; וכלה בפולמוס הפנימי המתון יותר שהתנהל בתנועה הציונית בשנים
 1947-1946ובהסכמה להחלטת עצרת האו״ם בכ״ט בנובמבר .1947

א .מבוא
מחלוקות קשות ועקובות מדם על טריטוריה וגבולות אינן בלעדיות לסכסוך
בארץ־ישראל/פלשתינה 1.הסכסוך הזה הוא בוודאי אחד הממושכים ביותר שנותרו
מן המאה העשרים וכל דיון בסיבותיו מעלה הרהורים בדבר תפקידי הטריטוריה
והגבולות בחיי קהילות אנושיות ,וכן בדבר תחומיה של מדינת הלאום ,החשיבות
הביטחונית המיוחסת לגבולות ומשמעותם ביחסים הבינלאומיים .פער עצום
קיים בין הדוקטרינות של הגיאופוליטיקה במאה התשע עשרה לבין הגלובליזציה
המפולשת ונעדרת הגבולות בחלק מעולמנו כיום .האם צדק מקיאוולי שכתב
בראשית המאה השש עשרה“ :השאיפה לרכוש טריטוריות ,יש להודות ,היא דבר
טבעי ורגיל מאוד״; 2או שמא מקובל עלינו דווקא אפלטון“ :הטריטוריה צריכה
להיות רחבה דייה כדי לספק את צורכי הקיום של מספר מסוים של אנשים
 .1מאחר שאנו דנים בתקופה שעד  1948אשתמש בהמשך במונח הבריטי הרשמי בעברית:
״פלשתינה (א״י)״ לאיזור המנדאט שממערב לנהר הירדן.
.Niccolo Machiavelli, The Prince, London: Penguin, 1975, p. 42 .2
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בעלי שאיפות צנועות ,ולא יותר״? 3חלוקה טריטוריאלית קיימת מכוח העובדה
שכיום הגלובוס מתחלק ליותר ממאתיים מדינות ריבוניות וגם לאחר סוף עידן
הקולוניאליזם נותרו נוסף עליהן לא פחות מ־ 862קהילות בעלות ייחוד אתני
4
ושאיפה להגדרה עצמית ,שלא זכו לכך.
בהרצאה זו לא אדון בהקשר הרחב הזה ,אך הוא חייב לעמוד לנגד עינינו בבואנו
לעסוק בסוגיה המקומית שנוצרה על רקע “אביב הלאומים״ באירופה של המאה
התשע עשרה ועל רקע החלוקה הטריטוריאלית של המזרח התיכון בין המעצמות
לאחר מלחמת העולם הראשונה בוועידת השלום בוורסי ,שבעקבותיה כונן משטר
המנדאטים של חבר הלאומים.
אדון אך ורק בהכרעות הפנימיות שנפלו בתנועה הציונית עד  .1948השאלה
המרכזית שתישאל היא :האם בהכרעות האלה הייתה התנועה הציונית מוכנה
לשקול את חלוקת הארץ ,כלומר לעשות “עסקת חליפין״ בין טריטוריה וגבולות
מצד אחד ,לבין מטרות אחרות מצד אחר? המטרה העיקרית של התנועה הציונית
לפני  1948הייתה השגת ריבונות מדינית ,כך שניתן להציג את הדילמה במונחים
של “שטחים תמורת ריבונות״ .בשאלה הזו מובלעות שתי אפשרויות בעניין
משמעותם של הטריטוריה והגבולות .האחת ,הנכונות לשקול את חשיבות
הטריטוריה והגבולות במונחים אינסטרומנטליים של כדאיות  -עלות לעומת
תועלת; השנייה ,הגישה האקספרסיבית שלפיה הבעלות על טריטוריה מסוימת
מבטאת אקסיומות שאינן טעונות הוכחה (זיקה של קשרי דם ,קדושה ,לאום
והיסטוריה) שאי־אפשר להתפשר ,או אפילו להתווכח ,עליהן .במציאות כמובן
קשה להפריד בין גישות אינסטרומנטליות לאקספרסיביות ,אולם האבחנה
מאפשרת לאפיין היטב את מרכז הכובד בהכרעות שנפלו.
בתקופת המנדאט ניצבה התנועה הציונית לפני שלושה צומתי הכרעה עיקריים
הנוגעים למדינה ,לטריטוריה ולגבולות .הקווים המייחדים הכרעות אלה הם :בפני
המחליטים עמדו כמה אפשרויות; בעת ההכרעה המחליטים סברו שלהחלטתם
חשיבות רבה; ההכרעה נפלה תוך כדי חילוקי דעות עקרוניים ומעשיים בתוך
התנועה פנימה.
 :1922-1917 .1הצהרת בלפור ;1917 ,ועידת ורסיי ;1919 ,המנדאט של חבר
הלאומים; ועידת סן רמו ;1920 ,הפרדת עבר הירדן.1922 ,
צומת ההכרעה :מפת הדרישות הציוניות שהוצגה לוועידת ורסיי.

 .3אפלטון ,ספר החוקים ,סעיף  ,737dתל אביב :שוקן.
.George P. Murdock, Ethnographic Atlas, Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1967 .4
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“ :1938-1937 .2הפולמוס הגדול״ בתנועה הציונית ב־ 1937בעקבות דו״ח
ועדת פיל ,שהמליץ על הקמת מדינה יהודית על שטח של  5,000קמ״ר ,מתוך
כ־ 28,000קמ״ר שהוא שטחה של פלשתינה (א״י) .שאר השטח תוכנן להיות
מצורף לעבר הירדן כחלק ממדינה ערבית עצמאית ,למעט מובלעות בצורת
מסדרון בין יפו־ירושלים ובכמה מקומות נוספים.
צומת ההכרעה :ההחלטה בתנועה הציונית על תכנית החלוקה של ועדת פיל.
נדון בצומת זה בהרחבה בגלל חשיבותו התקדימית להכרעה הפנימית על עקרון
חלוקת הארץ.
 :1947-1946 .3ההחלטות על החלוקה בתנועה הציונית ,שהתקבלו בהנהלת
הסוכנות המורחבת באוגוסט  ,1946ועל תכנית החלוקה של עצרת האו״ם
בכ״ט בנובמבר  1947שקבעה הקמת שתי מדינות עצמאיות .שטחה המיועד של
המדינה היהודית היה כ־ 14,000קמ״ר [ 55%מהשטח של פלשתינה (א״י)].
צומת ההכרעה :העמדות כלפי החלטת כ״ט בנובמבר.
לא אדון בעמדות התנועה הלאומית הפלסטינית ,להוציא סיכום קצר של תפיסת
הצד הערבי בהכרעות של התנועה הציונית בשאלת החלוקה .שאלה מעניינת
נוספת הנוגעת לשתי התנועות הלאומיות היא :האם השיח הציבורי בתקופת
המנדאט והנכונות לאמץ או לדחות את עקרון חלוקת הארץ עיצבו גם את
העמדות של מדינת ישראל ושל ההנהגה הפלסטינית לאחר  ?1948אפשר לנסח
זאת גם כך :מי משתי התנועות הלאומיות הגיעה “בשלה״ יותר להתמודד הן עם
הצעת החלוקה של האו״ם ,שמלאו לה עתה שישים שנה ,והן עם האופציה הזו
לאחר ?1967

ב .צמתים של הכרעות טריטוריאליות

5

ההכרעות בסוגיית החלוקה בתנועה הציונית הציבו זה מול זה ערכים שאינם
עולים בקנה אחד .טריטוריה היא דבר מוחשי ובר מדידה ,שהחזקה עליה והשליטה
בה קיימות או שאינן קיימות .ויתור על שטחים נתפס כמהלך בלתי הפיך ואף
כמנוגד לדימוי הרווח בדבר האינסטינקטים הטריטוריאליים האנושיים .הערכים
האחרים הם בדרך כלל מוחשיים פחות ,ומכאן הקושי לוותר על טריטוריה תמורת
 .5מבוסס על יצחק גל־נור ,ושבו בנים לגבולם :ההכרעות על מדינה ,שטחים וגבולות בתנועה
הציונית ,ירושלים ובאר שבע :הוצאת מאגנס והוצאת הספרים של אוניברסיטת בן־גוריון בנגב,
.1995
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הבטחות לריבונות או לשלום .לגבי כל אחד מהצמתים שאציג תישאל השאלה:
האם ההכרעה הייתה אינסטרומנטלית במהותה או אקספרסיבית?
הצומת הראשון1919 :
הצהרת בלפור מ־ ,1917שבה הבטיחה ממשלת בריטניה לראות בעין יפה ייסוד
בית לאומי לעם היהודי בפלשתינה ,לא הזכירה שטחים וגבולות .ב־ 1919הציגה
ההסתדרות הציונית בפעם הראשונה מפה שהצביעה על השאיפות הטריטוריאליות
של הבית הלאומי היהודי .המפה ביטאה את משאת הנפש של התנועה הציונית
שהייתה עדיין בחיתוליה ושזה לא מכבר עברה את המשבר הקשה של “פולמוס
אוגנדה״ .המפה הציגה יעדים מדיניים מתוך הישענות על עקרונות גאוגרפיים
ואף נסמכה ,להוציא חריגות חשובות ,על הנתונים הטבעיים של המרחב .עם
זאת ,בתזכיר שהגישה ההסתדרות הציונית לוועידת השלום בוורסיי כבר ניכרה
הנכונות לפשרות מדיניות( :א) ההבנות שהושגו בין חיים ויצמן לבין האמיר
פייסל בן חוסיין גרמו לצמצום הדרישות הציוניות ממזרח לנהר הירדן עד למסילת
הברזל החיג׳אזית; (ב) התביעות בצפון (לימים דרום לבנון) התחשבו בשאיפות
של צרפת בלוואנט וקבעו את הגבול בקו העובר מצידון ומזרחה; (ג) התביעות
בדרום צומצמו בגלל הכורח “לוותר״ לבריטים על קו אל־עריש–עקבה ,ובתזכיר
של התנועה הציונית נאמר שהגבול בין הבית הלאומי היהודי ובין חצי האי סיני
יוסכם עם ממשלת מצרים.
השטח במפה 6של התנועה הציונית ב־ 1919כלל יותר מ־ 45,000קמ״ר ,והיחס
בינו ובין אורך הגבולות היה יוצר “מדינה קומפקטית״ בעלת גבולות קצרים יחסית
שחלקם טבעיים .מפת  1919מייצגת את הטריטוריה הרחבה ביותר שדרשה אי
פעם התנועה הציונית רשמית 7.עם זאת ,המפה הייתה רחוקה מאוד ממה שנחשב
ל״גבולות ההבטחה״ והיא הייתה מצומצמת יותר מהגדרות של גאוגרפים לגבי
8
ארץ ישראל ב״גבולותיה הטבעיים״ ,שהקיפה כ־ 59,000קמ״ר.

 .6ראו להלן מפה א ,עמ׳ .336
 .7השטח בשליטת מדינת ישראל לאחר  1967היה כ־ 90,000קמ״ר ,מזה כ־ 61,000קמ״ר בסיני
וכ־ 1,000קמ״ר ברמת הגולן.
 8השטח של ״גבולות הטבעיים״ כביכול כולל ,נוסף על  27,000קמ״ר של ארץ ישראל המערבית:
כ־ 17,000קמ״ר בעבר הירדן; כ־ 11,000קמ״ר בסוריה (הגולן והבשן); כ־ 1,000קמ״ר בדרום
לבנון (עד הליטני) וכ־ 3,000קמ״ר בסיני .ראו בעניין זה אברהם יעקב בראוור ,״ארץ ישראל״,
האנציקלופדיה העברית ,כרך ו ,1957 ,עמ׳ .36-35
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מפת  1919התבססה על כמה טיוטות פנימיות ועל משא ומתן מדיני חיצוני.
הכנתה לא לּוותה בוויכוח מהותי בתוך ההסתדרות הציונית על טריטוריה
לעומת ערכים אחרים ,ולכן אין לראות בה צומת הכרעה במובנו המלא (הצורך
והיכולת להכריע בין אפשרויות שונות) כמו בשני הצמתים האחרים .הוכנה “מפת
השאיפות״ של הציונות והיא שימשה לאחר מכן בסיס לטיעונים בדבר החשיבות,
הערכית והמעשית ,של האיזורים ש״נלקחו״ מהבית הלאומי במשך הזמן.
מתוך  45,000קמ״ר של התביעה הציונית המקורית נותרו לאחר ועידת סן רמו
( )1920והקמת האמירות של עבדאללה בעבר הירדן ( 27,000 )1922קמ״ר של
9
הבית הלאומי בפלשתינה (א״י).
לגבי עבר הירדן ,התביעות במפת  1919היו אף הן מצומצמות יותר מהשטח
שעליו עתיד לקום המנדאט הבריטי ,שהשתרע משני עברי הירדן על כ־90,000
קמ״ר .גם הפרדת עבר הירדן ב־ 1922לא לוותה בפולמוס פנימי מן הסוג שאפשר
לכנותו צומת הכרעה .התנועה הציונית הביעה את התנגדותה להפרדת עבר
הירדן ,אך לא היה בכוחה לשנות את המדיניות הבריטית ואת הגושפנקה שניתנה
לה בכתב המנדאט של חבר הלאומים .היה ויכוח קשה ומתמשך בסוגיה זו עם
התנועה הרוויזיוניסטית ,אך מעמדו של עבר הירדן בתביעות הטריטוריאליות
של התנועה הציונית לא הוכרע מעולם רשמית .עם זאת ,משנקבעו העובדות
המדיניות של הפרדת “צפון הגליל״ (דרום לבנון) והפרדת עבר הירדן מפלשתינה
(א״י) מתנהל הפולמוס הממשי בתנועה הציונית מאז ועד היום על שטחה של
ארץ ישראל המערבית.
הצומת השני1937 :
המרד הערבי (“המאורעות״) שפרץ באפריל  1936גרם לממשלת בריטניה להקים
ועדה מלכותית בראשות הלורד פיל .תפקידה היה לחקור את “הגורמים למהומות
בפלשתינה (א״י)״ ולמעשה היא התבקשה להמליץ לממשלה הבריטית כיצד
להיחלץ מן המיצר שאליו נקלעה מדיניותה בארץ.
הוועדה שהוקמה באוגוסט  1936הוחרמה בתחילה על ידי הוועד הערבי העליון,
אולם לבסוף העידו בפניה נציגים יהודים וערבים .הדו״ח של הוועדה הוגש ביולי
 1937לממשלת בריטניה והיא צירפה לו הודעה מדינית שלפיה “הממשלה מסכימה
בדרך כלל לטיעונים ולמסקנות של הוועדה״ .לקראת סוף  1937ניטש ויכוח פנימי

 9ראו דיון בשאלת הפרדת עבר הירדן אצל David Fromkin, A Peace to End All Peace, London:
.Penguin, 1989, pp. 504–506, 525-526
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בתוך ממשלת בריטניה שבסופו הוחלט למנות ועדה נוספת שתבחן את התכנית
ותביע את דעתה עליה.
האירועים באירופה שינו את משקלו של המזרח התיכון באינטרסים של
בריטניה .במרס  1938הוקמה “ועדת החקירה לפלשתינה״ (ועדת וודהד) שבין
השאר הוסמכה להמליץ לממשלה הבריטית ש״הצעת החלוקה אינה מעשית״.
ואמנם ,ועדת וודהד עשתה כן בדו״ח שלה ,שפורסם בנובמבר  .1938המלצתה
אומצה על ידי ממשלת בריטניה ובכך נסתם הגולל על תכנית החלוקה של ועדת
פיל ,ובמקומה פורסם “הספר הלבן״ במאי  ,1939ערב מלחמת העולם השנייה.
דו״ח ועדת פיל 10.הקמת הוועדה עוררה ציפיות גבוהות מאוד בתנועה הציונית
וויכוחים פנימיים עזים .העמדה הרשמית של התנועה הציונית שהוצגה בפני
הוועדה הייתה שמוקדם לדבר על מדינה ועל חלוקת הארץ ושיש להמשיך
במנדאט .למרות זאת ,היה ברור כבר אז בדיונים הפנימיים שחיים ויצמן ודוד בן־
גוריון מוכנים לדון ברעיון של “ריבונות תמורת שטחים״ (אף שהמהות הוסתרה
בשמות כמו “קנטונים עצמאיים״).
הפולמוס בין המחייבים ( )ja sagerלבין השוללים ( )nein sagerהחל עוד לפני
פרסום הדו״ח ,אך הגיע לשיאו עם פרסומו ,כאשר התברר שהוועדה סבורה
ש־ 900,000הערבים ו־ 400,000היהודים החיים בפלשתינה (א״י) זקוקים לפתרון
חד־משמעי ( - )clear cutסיום המנדאט וחלוקת הארץ לישויות פוליטיות נפרדות
כדלקמן( :א) מדינה יהודית באיזור החוף ,עמק יזרעאל ,העמקים הצפוניים
והגליל בשטח של כ־ 5,000קמ״ר (כ־ 20%משטח ארץ ישראל המערבית); (ב)
שאר שטחה של פלשתינה (א״י) יצורף לעבר הירדן ויהיה חלק ממדינה ערבית
עצמאית; (ג) לבריטניה יינתן מנדאט חדש על מובלעת בצורה מסדרון מירושלים
ליפו ,על המקומות הקדושים ,על העיר נצרת ועל ים כנרת ובאופן זמני גם על
הערים המעורבות טבריה ,צפת ,חיפה ועכו; (ד) לפי תכנית החלוקה יישארו
כרבע מיליון ערבים במדינה היהודית וכ־ 1,250יהודים במדינה הערבית .הוועדה
המלכותית הציעה לבחון הסדר להעברת קרקעות ועד כמה שאפשר גם חילופי
אוכלוסין (טרנספר) בין שתי המדינות.
הפולמוס הגדול 11.הצעות ועדת פיל עוררו מחלוקת עמוקה מאוד בתנועה
הציונית בארץ ובעולם ומכאן הכינוי שדבק בו “ -הפולמוס הגדול״ .חשיבותו
 .10ראו להלן מפה  ,2עמ׳  .337לעיון בקטעים מדו״ח ועדת פיל ראו עמ׳ .96
 .11בדיון המוצג כאן לא נכללו :מיעוט היהודים שהתנגד לעצם הרעיון של מדינה יהודית ,כמו
חלק מ״הלא ציוניים״ בסוכנות היהודית ,אלה שצידדו בריבונות ערבית על כל פלשתינה (א״י) ,או
שתמכו בריבונות משותפת (“קדמה מזרחה״ ולפניה ברית שלום).
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כצומת הכרעה נגזרה מכך שכל המתפלמסים סברו שהעמדה שיציגו היהודים
תשפיע על התוצאה הסופית של המהלך .לדוגמה ,גם כאשר הופיעו נציגי הסוכנות
בפני ועדת וודהד ב־ ,1938לאחר שבריטניה חזרה בה בחשאי מתכנית החלוקה,
הם האמינו עדיין שלעדותם חשיבות מפליגה ואף הגישו מפה מתוקנת להצעת
ועדת פיל .עיקרי העמדות יוצגו להלן כאשר הן מסווגות לפי מידת התמיכה
ברעיון החלוקה תמורת ריבונות לאלתר.
השוללים 12.עיקר עמדתם התמצתה בדרישה שיש לשמור על אחדות הארץ.
היו ביניהם שוללים תקיפים שהתנגדותם נסובה בעיקר על שאלת העיתוי (ראו
להלן לוח 1א) .הם התנגדו להקמת “מדינה עכשיו״ מנימוקים דתיים ,היסטוריים־
לאומיים ואידאולוגיים .היו גם שוללים מתונים יותר שהתנגדותם התמקדה
בסוגיית החיּוניּות ,כלומר באיזו מידה הארץ מסוגלת לתת מענה לדרישות
המהפכה הציונית (ראו להלן לוח 1ב) .הם התנגדו להקמת המדינה המחולקת
בטענה שאחדות הארץ תבטיח ארץ מקלט ,תשתית כלכלית וביטחון.
לוח  :1הנימוקים העיקריים של השוללים ,לפי העמדות השונות
א
הנימוקים העיקריים של השוללים התקיפים
 .1חברתי
 .2דתי
 .3היסטורי ולאומי

התנועות העיקריות (נגד “מדינה עכשיו״)
 .1השומר הצעיר ,הקיבוץ המאוחד
 .2המזרחי (אגודת ישראל)
 .3ברית הציונים הכלליים ,התנועה
הרוויזיוניסטית

ב
הנימוקים העיקריים של השוללים המתונים
 .1ארץ מקלט
 .2יכולת כלכלית
 .3ביטחון

התנועות העיקריות (ריבונות  -כן;
חלוקה  -לא!)
 .1התנועה הרוויזיוניסטית
 .2ציוני ארצות הברית (הציונים הכלליים)
 .3חלק ממפא״י (הקיבוץ המאוחד)

המחייבים (שתמכו בעקרון החלוקה) 13.עיקר עמדתם התבטא ברצונם להקים מדינה
ריבונית בהקדם ,גם תמורת חלוקת הארץ .באשכול זה התבלטו בעלי השיקולים
 .12לעיון בנאומו של זאב ז׳בוטינסקי בפני קבוצת חברי הפרלמנט הבריטי ( )13.7.1937ראו להלן
עמ׳ .110
 .13לעיון בנאומו של חיים ויצמן בקונגרס הציוני העשרים ( )4.8.1937ראו להלן עמ׳ .112
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הטקטיים ,שגישתם הייתה אינסטרומנטלית בעיקרה .בהם היו מחייבים תקיפים,
שדרשו במפגיע ,לנוכח ההזדמנות שנקרתה ,להקים מדינה לאלתר גם לפי הצעת
הוועדה המלכותית (ראו להלן לוח 2א) .הם תמכו בעיקרון של הפרדה טריטוריאלית
בין העמים; סברו שבדרך זו יהיו סיכויים לדו־קיום; והעיקר  -טענו ששלטון עצמי
חשוב יותר מהיקף השטחים .בהם היו מחייבים מתונים ,שעמדתם הייתה טקטית
בעיקרה והדגישה שיקולים של כאן ועכשיו (ראו להלן לוח 2ב) .הם סברו שהשגת
ריבונות תיתן מנוף להשגת מטרות הציונות; שהגבולות הסופיים ייקבעו בעתיד;
ושניתן יהיה לשפר את הגבולות הטריטוריאליים של הצעת ועדת פיל.
בן־גוריון היה נציג מובהק של גישה זו .כאשר הגיע לידיו דו״ח הוועדה הוא
בילה לילה שלם בקריאתו .למחרת הפתיע את מקורביו באמרו שהדו״ח של ועדת
פיל חיובי בעיניו .כאשר העירו לו על השטח המצומצם ועל שאר הבעיות ,השיב:
“ראיתי בדו״ח [את] המדינה״.
לוח  :2הנימוקים העיקריים של המחייבים ,לפי העמדות השונות
א
הנימוקים העיקריים של המחייבים התקיפים
 .1חיוב עקרון ההפרדה הטריטוריאלית
 .2החלוקה תשרת את האינטרס העצמי
של היהודים
 .3הגברת הסיכויים לדו־קיום בין יהודים
לערבים
 .4שלטון עצמי חשוב יותר מהיקף
הטריטוריה
 .5היסטורי ולאומי

התנועות העיקריות
מנהיגים בודדים מכל התנועות; מנהיגים
לא מפלגתיים

ב
הנימוקים העיקריים של המחייבים המתונים
 .1ריבונות מדינית כמנוף להשגת מטרות
הציונות
 .2חיוב עקרון החלוקה ,בלי תנאים
הכרחיים
 .3מתן עליונות לשיקולים טקטיים
 .4הגבולות הסופיים ייקבעו בעתיד
 .5ניתן לשפר את הצעת הוועדה
המלכותית
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הפוסחים על שתי הסעיפים .המהססים חששו לתת תשובה חד־משמעית לעקרון
החלוקה ותחת זאת קבעו ארבע התניות עיקריות שהתשובה עליהן תקבע את
עמדתם הסופית .בהמשך אשווה התניות אלה לתשובות שניתנו עליהן ,אם ניתנו,
בתכנית החלוקה של האו״ם ב־.1947
ההתניה הראשונה ,גודל השטח המוצע :המתלבטים דרשו שיהיה “מספיק״
שטח למדינה ריבונית כדי להבטיח את חיוניותה ,כדי שתוכל לקלוט עלייה המונית
ושתעמוד על רגליה מבחינה כלכלית .מהו השטח המספיק? על כך ניטש ויכוח
מר ורובם לא ציינו מה הגבולות הדרושים ,להוציא בן־גוריון שהעז לומר במרכז
מפא״י בפברואר  1937ש־ 12,000קמ״ר יספיקו ,לפחות כהוראת שעה.
ההתניה השנייה ,תוואי הגבולות והמשמעות הביטחונית שלהם :מעניין לציין
שההתניה הזו לא הייתה נחרצת ב־ ,1937מפני שהיהודים האמינו שתימשך חסותה
האימפריאלית של בריטניה ושהצבא הבריטי יוסיף לדאוג לביטחון פלשתינה
(א״י) .השאלה שטרדה את מנוחתם הייתה ביטחון היישובים והתחבורה .לצורך
זה דרשו המהססים להרחיב את השטחים סביב היישובים היהודיים הקיימים,
ולעבות את ההתיישבות בשטח המיועד למדינה היהודית לפי הדו״ח ובאיזורים
הסמוכים לו ,כפי שאכן התרחש בשנים  14.1939-1936חלק מן המתלבטים חיפשו
אחר “גבולות טבעיים״ או “גבולות בני הגנה״ וביקשו לראות בנהר הירדן או
במדבר פתרון לבעיית הביטחון.
ההתניה השלישית ,דמוגרפיה (שאלת הטרנספר) :נושא זה עמד בלב הפולמוס
הן בגלל סוגיית העלייה החופשית והן בגלל הצעת הוועדה לשקול “טרנספר״.
דו״ח ועדת פיל פרסם תחזיות לגבי היחס המספרי בין יהודים לערבים בארץ לפי
הערכות שונות של קצב העלייה ושיעורי הילודה .לפי התחזיות האלה רק קצב
עלייה של  60,000יהודים בשנה יביא לרוב יהודי של  50%+בשנות החמישים
של המאה העשרים .ועדת פיל המליצה על טרנספר שיושג בהסכם בין המנהיגים
הערבים והיהודים ולא בכפייה על ידי בריטניה .המתלבטים התחבטו בשאלה אם
ראוי להקים מדינה יהודית שיהיו בה  300,000ערבים (מיעוט של כ־ )40%והיו
שהעמידו את תמיכתם בחלוקה על התנאי הזה :במדינה היהודית יהיה מספר
קטן “ככל האפשר״ של ערבים .המנהיגים ,לעומת זאת (ובראשם ז׳בוטינסקי
ובן־גוריון) ,התנגדו בפומבי להצעת הטרנספר ,אם כי חלקם היו מוכנים לאפשר
לבריטניה לכפות צעד כזה.

 .14שלום רייכמן ,ממאחז לארץ מושב ,ירושלים :מכון בן־צבי ,1979 ,עמ׳ .48
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ההתניה הרביעית ,מידת ההסכמה הערבית :המתלבטים חששו שהמדינה
היהודית תישאר ללא שטחים וללא שלום ,בגלל התנגדות הערבים 15.בראש
המהססים בעניין זה עמד מנהיג מרכזי במפא״י ,ברל כצנלסון ,שהיה מוכן לתמוך
בחלוקה ,בתנאי שתהיה מוסכמת על הפלסטינים ועל מדינות ערב.
אופי הדיון הציבורי .ההצעה הטריטוריאלית של הוועדה המלכותית הייתה מותירה
בידי היהודים כ־ 10%מהתביעה המקורית של  ,1919ורק כ־ 20%משטח ארץ
ישראל המערבית .מנגד עמד הסיכוי להקים מדינה יהודית לאלתר ,ועל הדילמה
הזו נערך הפולמוס הגדול ב־.1937
ההשפעה הממשית של התנועה הציונית הייתה אז מועטה ,והמשקל של
החלטתה היה רחוק מאוד מלהיות מכריע .יתר על כן ,ההצעה הבריטית נראתה
כל כך לא מושכת וטעונה סיכונים כה רבים ,עד שתגובתם הראשונה של רוב
המנהיגים הייתה שלילית .בתקופה שלאחר פרסום הדו״ח ועד סמוך להכרעה
בקונגרס הציוני ,מחנה המהססים היה הגדול בין השלושה שהצגתי לעיל ,ועם
השוללים היה להם רוב ברור .המעיין עתה בחומר העצום שנשאר מפולמוס 1937
מוכרח להתרשם לא רק מעוצמת הטיעונים ,אלא גם מעומקם ומרמתם.
הדיון היה ציבורי ופומבי והשתתפו בו המפלגות ,תנועות הנוער ,התנועות
הקיבוציות ,הארגונים הוולונטריים ,אנשי הרוח ,אנשי האוניברסיטה העברית,
הסופרים ,המורים ,הרבנים וכמובן  -העיתונות המפלגתית וכתבי העת .עם זאת,
ההנהגה נטלה על עצמה את התפקיד להגדיר את הנושאים העומדים להכרעה.
אף על פי שהסוגיה הייתה מורכבת ,ההתפלגות לשתי אפשרויות מובחנות
שזכו לכינויים העממיים “שוללים״ ו״מחייבים״ יצרה שיח ציבורי עם חלופות,
ובררה שיש להכריע לגביה .יתר על כן ,ההנהגה הציונית דחתה את האפשרות
של “להחליט שלא להחליט״ מתוך תחושת אחריות וכן בגלל החשש שהדבר
עלול להביא לידי החמצת ההזדמנות שנוצרה בעקבות דו״ח ועדת פיל .אדגיש
עוד כי ההכרעה ב־ 1937נתקבלה בתנאים של אילוצים חיצוניים כבדים ,ואכן
הממשלה הבריטית שינתה את דעתה בתוך זמן קצר והחליטה בכיוון ההפוך.
מכאן שחשיבותה החיצונית המיידית של ההכרעה בתנועה הציונית הייתה מעטה
יחסית ,ואילו משקלה הפנימי היה גדול לאין ערוך.

 .15לעיון בתזכיר הוועד הערבי העליון לוועדה המלכותית ( )11.1.1937ראו להלן עמ׳ .93
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ההכרעה .ההחלטות לגבי הצעת החלוקה של ועדת פיל התקבלו בקונגרס הציוני
ולאחר מכן במועצה החמישית של הסוכנות היהודית שהתכנסו שניהם בציריך
באוגוסט  .1937בהחלטת הקונגרס הארוכה ( 9סעיפים) נאמר בין השאר:
סעיף  :7הקונגרס מצהיר שתכנית החלוקה אשר הוצעה על ידי הוועדה
המלכותית אין לקבלה.
סעיף  :8הקונגרס מייפה את כוחה של ההנהלה לנהל משא ומתן לשם בירור
התוכן המסוים של הצעת הממשלה הבריטית לייסוד מדינה עברית בארץ
ישראל.
סעיף  :9במשא ומתן זה אין ההנהלה רשאית להתחייב או לא להתחייב או
לחייב את ההסתדרות הציונית .אם כתוצאה ממשא ומתן זה תסתכם תכנית
מסוימת ליסוד מדינה יהודית ,תובא הצעת התכנית לקונגרס נבחר מחדש לשם
דיון והחלטה.

למרות המלל קובעת ההחלטה שהתנועה הציונית מוכנה לקבל את עקרון החלוקה
כבסיס לדיון עם ממשלת בריטניה .זו משמעות המשפט “מייפה את כוחה של
ההנהלה לנהל משא ומתן לשם בירור התוכן המסוים של הצעת הממשלה
הבריטית״ .יתרה מזו ,הקונגרס דחה בהצבעה את הצעת המיעוט שביקשה לקבוע
במפורש שאין לחלק את ארץ ישראל .חשוב להדגיש  -מבחינת התרבות הפוליטית
לעתיד לבוא  -שני דברים :ההחלטה בקונגרס לא התקבלה פה אחד ,אלא הייתה
החלטת רוב של כשני שלישים; בסופו של דבר הדילמה של החלוקה לא הועמדה
להכרעה במונחים של “הכול או לא כלום״.
העובדה שנפלה הכרעה ,מסויגת אבל תקדימית ,ב־ 1937פירושה היה גם
שלמרות החששות הכבדים הייתה התנועה הציונית מוכנה להסתכן ולהסכים
עקרונית לחלוקה .במבט לאחור ,הנכונות לנקוט גישה כזו סימנה את ניצחון
האינסטרומנטליזם התכליתי על האקספרסיביזם השאיפתי בתנועה הציונית.
החלטת  1937יצרה את הבסיס למדיניות של “צעד אחר צעד״ להגשמת שאיפות
הריבונות הטריטוריאלית של הציונות ,מעין יישום פוליטי של גישת “עוד דונם
ועוד עז״ שהייתה נהוגה בתחום רכישת הקרקעות וההתיישבות .ההכרעה ההיא
סללה גם את הדרך לשלושים שנות הסכמה ( )1967-1937בקרב רוב ניכר
של הציבור היהודי לחלוקה טריטוריאלית של ארץ ישראל המערבית .ההנהגה
16
הפלסטינית ומדינות ערב דחו את המלצות ועדת פיל מכול וכול.
 .16לתיאור מורכב יותר של העמדה הערבית ראו את דבריהם של נזיר מג׳אלי ומוסטפא כבהא
בחלק זה.
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מבחינת התנועה הלאומית היהודית השיגה ההכרעה ב־ 1937הישג חשוב
בטווח הארוך :ראשיתה של לגיטימציה חיצונית לשינוי המעמד של המפעל
הציוני  -מבית לאומי למדינה יהודית .מבחינת התנועה הלאומית הפלסטינית
היה ההישג הציוני בפירוש כישלון ,מה גם שלא נרשמה לזכותה התקדמות
בהשגת לגיטימציה להכרה בינלאומית בריבונות משלה על פלשתינה ,כולה
או חלקה .ואכן ,עשור מאוחר יותר ,לאחר מלחמת  ,1948התעלמו לגמרי ,גם
מדינות ערב ,מאופציה זו  -מדינה פלסטינית נפרדת ולו בגבולות זמניים -
והגדה המערבית ורצועת עזה נותרו בשליטה ירדנית ומצרית .מסקנה זו אמנם
נשענת על כך שאנו יודעים בדיעבד ,שאכן הוקמה מדינה יהודית עשור מאוחר
יותר ,ואילו התנועה הלאומית הפלסטינית לא השיגה את מטרתה .אולם אם
נניח לרגע שגישת השוללים בקרב היהודים הייתה גוברת ושהתנועה הציונית
הייתה מחליטה גם היא ב־ 1937לדחות את עקרון החלוקה ולתבוע ריבונות על
כל ארץ ישראל ,אפשר לשער שהתנועה הציונית הייתה נמצאת בעמדה נחותה
יותר בזירה הבינלאומית לאחר  ,1945בבואה לתבוע את מימושו של עיקרון
שדחתה קודם לכן.
המעט שניתן להיאמר הוא שההכרעה ב־ 1937לא הזיקה במאומה למימוש
מטרות הציונות ,ואף השיגה הישג מדיני חשוב לנוכח הסירוב הפלסטיני .מבחינה
פנימית הכשירה החלטת הרוב ב־ 1937את הקרקע לאימוץ תכנית החלוקה ב־,1947
דבר שתרם למימוש הריבונות היהודית שנה לאחר מכן .לזכות יכולתם של ויצמן
ובן־גוריון לחזות תהליכים מדיניים ייאמר גם שהערכתם שתכנית החלוקה תשוב
ותעלה במוקדם או במאוחר אכן התגשמה.
תרומתו המילולית והסמלית של פולמוס  .1937בשולי הדיון אצביע על עניין נוסף
במישור הסמלי של התרבות הפוליטית .מן הנאמר לעיל עולה שהוויכוח המהותי
והנוקב על עקרון החלוקה נערך בתנועה הציונית כבר ב־ .1937אם נעתיק את
פולמוס  1937לוויכוח המתנהל במדינת ישראל מאז  ,1967ניתן להבחין בהמשכיות
למרות התמורות הגדולות בנסיבות ,הנובעות בראש ובראשונה מהקמת המדינה.
אדגים זאת באמצעות מטבעות הלשון המשמשים כיום בוויכוח על עתיד השטחים
שנכבשו במלחמת ששת הימים .חלק ניכר מהם לקוחות מדבריהם הנרגשים של
המתפלמסים לפני שבעים שנה בפולמוס על דו״ח ועדת פיל.
כללי :חלוקת הארץ ,זכויות היסטוריות ,גבולות טבעיים ,גבולות ביטחון,
גבולות בני הגנה ,טרנספר ,כן או לא לשרטט מפות.
אצל השוללים :אף שעל ,ארץ ישראל השלמה (האחידה) ,שלמות הארץ ,שתי
גדות לירדן ,מדינה על שתי גדות הירקון ,הארץ המובטחת ,ארץ אבות.
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אצל המחייבים :פשרה ,שלום תמורת שטחים ,מדינה עכשיו ,תסביך מסדה
(מצדה) ,גבולות מדיניים ,ארץ ישראל כמשאת נפש ,בכייה לדורות.
הצומת השלישי1947 :
כלום אפשר לדבר על מגמות נמשכות בעולם היהודי ובתנועה הציונית לאחר
השבר של מלחמת העולם השנייה והכחדת יהדות אירופה? בשנתיים וחצי שחלפו
בין סיום המלחמה ובין החלטת האומות המאוחדות בנובמבר  1947היה נדמה
ש״הכול השתנה״.
הצעת הוועדה המלכותית נקברה רשמית ב־ ,1938אבל תכניות חלוקה המשיכו
לשמש יסוד לדיונים בין ממשלת בריטניה בראשות וינסטון צ׳רצ׳יל ובין ויצמן.
כלפי חוץ החלה ההנהגה הציונית לדרוש את ארץ ישראל כולה ,ואולם הנכונות
לדון בחלוקה לא פסה גם בתקופת המלחמה .תחנה חשובה במסלול הזה הייתה
הצהרת בילטמור בוועידה של ציוני ארצות הברית במאי  ,1942שקראה לכונן את
“ארץ ישראל כקומונוולת׳ יהודי״ שיהיה משולב במבנה הדמוקרטי החדש של
העולם ,ולפתוח את שערי הארץ לעלייה בלתי מוגבלת בפיקוח הסוכנות היהודית.
ההצהרה לא הזכירה חלוקה ,שטחים וגבולות ,אבל היא נתפסה כשיבה לתביעה
המקורית לשלטון יהודי על הארץ כולה ונחשבה לניצחון המקסימליסטים בציונות.
עם זאת ,אין בהצהרה התנגדות מפורשת לחלוקה ,והיא הייתה בעיקרה פשרה
פנימית שנועדה לרכז סביבה את כל התומכים בהקמת מדינה יהודית ,שוללים
ומחייבים כאחד.
ההתפתחויות לפני תכנית החלוקה של  .1947דו״ח ועדת החקירה האנגלו־
אמריקנית (אפריל  17)1946הציע שלא לחלק את הארץ בין הערבים והיהודים,
אלא להקים בפלשתינה (א״י) משטר נאמנות ולהעניק  100,000אישורי עלייה
לעקורים היהודים באירופה .זה היה הדו״ח הבינלאומי היחיד שהתקרב מאוד
לדעותיהם של מצדדי הפתרון הדו־לאומי בקרב היהודים 18.לעומת זאת ,בדיונים
הפנימיים בתנועה הציונית כבר בראשית  1946הייתה ידם של המקסימליסטים

 .17לעיון בתמצית המלצות ועדת החקירה האנגלו־אמריקנית ראו להלן עמ׳ .157
national Idea in Palestine During Mandatory Times, Haifa: Shikmona .18־Susan Hattis, The Bi
 .Publication, 1970, p. 298לעיון בעדותו של פרופ׳ מרטין בובר ,ממצדדיו של הפתרון הדו־לאומי
בפני ועדת החקירה האנגלו־אמריקנית ( ,)14.3.1946ראו להלן עמ׳  .119בהשוואה לעדות זו,
כדאי לעיין בעדותו של משה שרתוק ,מתומכי החלוקה ,במושב הסיום של ועדת החקירה האנגלו־
אמריקנית בירושלים ( )26.3.1946ראו להלן עמ׳ .138
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על התחתונה ,ובאופן לא רשמי הציגה ההנהגה הציונית עמדה התומכת בחלוקה.
הדבר נעשה בעקיפין ובחשאי כדי שלא לחרוג מהצהרת בילטמור ,ובעיקר כדי
שלא לפתוח שוב ובטרם עת את הפולמוס עם שוללי החלוקה .ההחלטה השנייה,
והחשובה יותר ,נתקבלה בכנס חירום של הנהלת הסוכנות המורחבת בפריז
באוגוסט “ :1946ההנהלה מוכנה לדון בהצעה לכינון מדינה יהודית בת קיימא
19
בשטח מתאים של ארץ ישראל״.
בעד הסעיף הזה הצביעו חמישה עשר משתתפים ,אחד הצביע נגדו וחמישה
נמנעו .ההחלטה התקבלה בעקבות מסקנות ועדת החקירה האנגלו־אמריקנית
ובתגובה לתכנית בריטית ל״אוטונומיה איזורית״ (,)Provincial Autonomy Plan
שפורסמה ביולי  20.1946החלטת פריז הייתה אפוא הכרעה רשמית מפורשת בעד
החלוקה ,אם כי בדיונים הפנימיים עדיין לא חרגו מן הנוסחה :מדינה יהודית
“בשטח מתאים של ארץ ישראל״ .בדיעבד התברר שזו הייתה ההחלטה המכרעת
על ההסכמה לחלוקה ונעיר שגם היא ,כמו החלטת  ,1937לא התקבלה פה אחד
אלא בהחלטת רוב.
ההחלטה השלישית נתקבלה בקונגרס הציוני העשרים ושניים ,שהתכנס בבאזל
בדצמבר  .1946הצעת חלוקה ממשית לא עמדה על הפרק אותה שעה ,והנושא
לא הועלה במפורש על סדר יומו של הקונגרס ,אם כי הוא הוזכר גם הוזכר
אגב הדיונים בנושאים אחרים .מצבם של הפליטים היהודים באירופה והמדיניות
הבריטית האנטי־ציונית איחדו את רוב פלגי הציונות לכדי תמיכה מפורשת בהקמת
מדינה יהודית לאלתר .הצורך הנואש להשיג ריבונות בתנאים האלה כפה על רוב
חברי ההנהגה הציונית לגלות נכונות עקרונית לחלק את ארץ ישראל ,והחליש
מאוד את משקלם של השוללים המושבעים 21.הסעיף החשוב לענייננו בהחלטות
הקונגרס הציוני העשרים ושניים הוא הקביעה שיש “לכונן את ארץ ישראל כמדינה
יהודית ,המשולבת במבנה הדמוקרטי של העולם״ 22.נוסח כללי זה מסתיר בחובו
שתי עובדות חשובות .האחת ,לא שונתה ההחלטה המצדדת בחלוקה של הנהלת
 .19לנוסח ההחלטה המלא ולפירוט ההצבעה ראו יוסף הלר ,במאבק למדינה :המדיניות הציונית
בשנים  ,1948-1936ירושלים :מרכז זלמן שז״ר ,1984 ,עמ׳  .436ראו גם עמ׳  159להלן.
.Proposals for the Future of Palestine, July 1946 - February 1947, London: Cmd. 7044 .20
 .21היו גם שוללים לשעבר שהביעו חרטה על עמדתם ב־ 1937מתוך חששות מייסרים ,שמא
תמיכה תקיפה יותר במדינת חלוקה הייתה מסייעת להציל חלק מיהודי אירופה .שינוי בולט במיוחד
חל בעמדתו של סטפן וייז ,שנמנה עם השוללים ב־ 1937אך הצביע בעד החלטת פריז ודיבר בעד
החלוקה בקונגרס .ראו פרוטוקול הקונגרס הציוני הכ״ב :דין־וחשבון סטינוגרפי ,ירושלים :הוצאת
ההנהלה של ההסתדרות הציונית ,עמ׳ .331
 .22שם ,סעיף ( 4א) ,עמ׳ .498
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הסוכנות בפריז ,שהייתה ידועה היטב לצירי הקונגרס .השנייה ,לקונגרס הוגשו גם
הצעות של הרוויזיוניסטים ושל אחדות העבודה ,שתבעו לכלול בהחלטה התנגדות
מוחלטת לחלוקה .הצעות אלה לא הועמדו כלל להצבעה בגלל היעדר תמיכה.
תכנית החלוקה של האומות המאוחדות .1947 ,מאז הקמת הוועדה המיוחדת
לפלשתינה (אונסקו״פ) במאי  1947ועד החלטת העצרת ב־ 29בנובמבר ,לא נפלו
הכרעות דרמטיות בתנועה הציונית ולא נערכו ויכוחים מרים בציבור ובמוסדות
הציוניים על “השאלה הגדולה״  -הקמת המדינה  -ועל האסטרטגיה להגשמתה.
העמדות העקרוניות של הפלגים השונים בתנועה הציונית נותרו בעינן .השומר
הצעיר הוסיף לצדד בפתרון דו־לאומי; אחדות העבודה ביקשה להשאיר את ארץ
ישראל בשלמותה בפיקוח בינלאומי; התנועה הרוויזיוניסטית הוסיפה לדגול
במדינה עברית משני עברי הירדן .אך דומה שניטל העוקץ הפוליטי מעמדות אלה
לנוכח האתגר המשותף של גיוס שתי המעצמות וחברות האומות המאוחדות
לתמוך בהקמת מדינה יהודית .במציאות שנוצרה ,הסיכוי להשיג מטרה זו היה אך
ורק באמצעות חלוקת הארץ .מה שנתפס כוויתור גדול ב־ 1937הצטמצם מאוד
ב־ ,1947גם בעיני שוללים מובהקים ,מה גם שרבים הלכו והשתכנעו ששאלת
הטריטוריה והגבולות תוכרע במלחמה.
כאשר החלה אונסקו״פ בעבודתה 23,עשתה הנהלת הסוכנות מאמץ עז לשכנע
את הוועדה ,שתמליץ להקים מדינה יהודית ריבונית בחלק ניכר משטח הארץ
שהוגדר כך“ :פיל  +הנגב  +ירושלים העברית״ ופיקוח בינלאומי על איזור
המקומות הקדושים .החשש העיקרי היה שהוועדה תמליץ על משטר נאמנות
חדש ,או שתציע פתרון של קנטונים שיותיר את התנועה הציונית קירחת מכאן
ומכאן :עם טריטוריה מצומקת ובלי ריבונות 24.שטח המדינה שדרשה הסוכנות
היה כ־ 18,000קמ״ר :קטן כמעט פי שלושה ממפת  1919וגדול פי שלושה ממפת
 ,1938שהוגשה לוועדת וודהד.
הצעת הרוב באונסקו״פ 25הייתה לבטל את המנדאט הבריטי ,להקים שתי
מדינות עצמאיות בפלשתינה (א״י) ,יהודית וערבית ,עם איחוד כלכלי ביניהן
ולהפוך את ירושלים לנאמנות בינלאומית בניהול האומות המאוחדות .ההצעה
חילקה את הארץ לשבעה איזורים :לכל מדינה שלושה איזורים בריבונותה עם
 .23לעיון בעדויות ובתזכירים שהוצגו בפני אונסקו״פ ראו להלן עמ׳ .213-165
 .24דוד הורוביץ ,בשליחות מדינה נולדת ,תל אביב :שוקן ,1951 ,עמ׳  .237-221לעיון בתעודה
המבטאת את הלך הרוח האמור ,במכתב שכתב משה שרתוק לגולדה מאירסון ימים ספורים לאחר
פרסום דו״ח אונסקו״פ ( )7.9.1947ראו להלן עמ׳ .254
 .25לעיון בקטעים מדו״ח אונסקו״פ ראו להלן עמ׳ .214
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נקודות הצטלבות ביניהם ,וירושלים במעמד בינלאומי נפרד .ההצעה הוֹעידה
למדינה היהודית שטח של כ־ 16,000קמ״ר ,כ־ 62%מארץ ישראל המערבית.
בשטח הזה התגוררו אז למעלה מחצי מיליון יהודים וכ־ 380,000ערבים (יותר
מ־ .)40%במדינה הערבית המיועדת התגוררו כ־ 200,000ערבים וכ־ 10,000יהודים
(פחות מ־ .)2%החידוש הגדול בתכנית אונסקו״פ ,בהשוואה לקודמותיה ,היה
ההצעה להקים מדינה ערבית פלסטינית במנותק מעבר הירדן 26.הצעת המיעוט
באונסקו״פ דחתה את רעיון החלוקה והמליצה על מבנה פדרטיבי המורכב ממחוז
ערבי וממחוז יהודי ,ולהם אוטונומיה בענייני פנים .בהצעה הזאת צומצם השטח
המיועד למחוז היהודי לאיזור העמקים ולאיזור נרחב בלב הנגב.
המנהיגות הפלסטינית שהחרימה את אונסקו״פ דחתה את התכנית ,וכן את
הצעת המיעוט בוועדה ,אף על פי שהייתה קרובה יותר לעמדתה 27.הליגה הערבית
דחתה את המלצות אונסקו״פ באוקטובר  1947והחליטה להתכונן למלחמה,
אם לא תוקם בפלשתינה מדינה ערבית עצמאית 28.לעומת זאת ,הצעת הרוב
של אונסקו״פ נחשבה לניצחון גדול של התנועה הציונית ,וזאת למרות המבנה
הטריטוריאלי המשונה של המדינה היהודית המוצעת ,ואף שלא כללה את רוב
הגליל ואת ירושלים ,והותירה  39יישובים מחוץ לגבולותיה 29.בישיבת הוועד
הפועל הציוני הגדול בספטמבר  1947התקבל דו״ח אונסקו״פ ברוב גדול 30.אחדות
העבודה ,השומר הצעיר והרוויזיוניסטים עדיין התנגדו לחלוקה ,אך הייתה זו
התנגדות רפה ,מפני שהיה ברור שרוב הציבור היהודי קיבל בהתלהבות את הצעת
הרוב באונסקו״פ ,וכך גם בישיבת הוועד הפועל הציוני הגדול בספטמבר .1947

 .26על עמדת עבדאללה ראו שמואל דותן ,פולמוס החלוקה בתקופת המנדאט ,ירושלים :מכון
בן־צבי ,1980 ,עמ׳ .209-207
 .27לעיון בנאומו של בא כוחו של הוועד הערבי העליון ,ג׳מאל אל־חוסייני בוועדת אד־הוק של
האומות המאוחדות ראו להלן עמ׳  . 269כמו כן ,לנאומו של הנציג היוגוסלבי ,מר סימיץ שהציג
את הצעת המיעוט ראו להלן עמ׳ .289
 .28דותן (לעיל הערה  ,)26עמ׳ .210
 .29שרתוק הגדיר את הצעת הרוב ״הישג כביר״ במכתב לגולדה מאירסון ,7.9.1947 ,ראו הלר
(לעיל הערה  ,)19עמ׳  ,528למכתבו של שרתוק ראו להלן עמ׳  .254ראו גם תיאור הרגשת
הניצחון אצל הורוביץ (לעיל הערה  ,)24עמ׳ .248
 .30ישיבת הוועד הפועל הציוני הגדול ,ציריך ,ספטמבר  ,1947אצ״מ  .S5/320לעיון בשתי תעודות
המציגות את תגובות מנהיגות התנועה הציונית לדו״ח ראו להלן עמ׳ .257-251
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בעקבות זאת נערכה הנהגת הסוכנות למאבק על אימוץ ההצעה בעצרת האומות
31
המאוחדות.
בנובמבר  1947הצביעו למעלה משני שלישים של חברות האומות המאוחדות
בעד תכנית החלוקה 32.החלטת העצרת הקטינה את שטח המדינה היהודית
מ־ 16,000קמ״ר בהצעת אונסקו״פ ל־ 14,000קמ״ר .יחסי השטחים שבין המדינה
היהודית והמדינה הערבית השתנו .המדינה היהודית אמורה הייתה לקבל בעקבות
זאת  45%מהשטח ,ואילו המדינה הערבית  ,55% -כאשר השינוי העיקרי היה
33
העברת חלק מן הנגב המערבי למדינה הערבית.
ויצמן התשוש והחולה לא הסתיר את התרגשותו באמרו שהחלטת העצרת
היא המאורע ההיסטורי הגדול ביותר בתולדות העם היהודי ,שהתרחש ארבעים
שנים בדיוק אחרי הצהרת בלפור 34.היה זה קופלנד ,הכוח המניע מאחורי המלצות
הוועדה המלכותית ,שראה בדו״ח אונסקו״פ ובתכנית החלוקה של  1947המשך
35
ישיר לתכנית החלוקה של  ,1937המותאם לתמורות הזמן.
הטריטוריה שהועידה החלטת האומות המאוחדות ב־ 1947למדינה היהודית
הייתה רחבה כמעט פי שלושה מזו שהציעה הוועדה המלכותית ב־ .1937יתר
על כן ,לא היה ספק שהפעם מדובר בעצמאות מדינית מלאה בחסות הארגון
הבינלאומי שנהנה אז ,שנתיים לאחר הקמתו ,ממעמד איתן ומיוקרה רבה .מבחינת
המחלוקת הפנימית בתנועה הציונית ,אשוב ואציג עתה את הבעיות המרכזיות
שהעלו שוללי החלוקה המתונים והמפקפקים ב־ ,1937בהשוואה לפתרונות
שניתנו או שלא ניתנו להם בתכנית ( 1947ראו להלן לוח .)3

 .31אליהו אילת ,המאבק על המדינה ,כרך ב ,תל אביב :עם עובד ,1982 ,עמ׳  ;199-197מאיר
אביזוהר ואבי בראלי (עורכים) ,עכשיו או לעולם לא ,כרך א ,כפר סבא :הוצאת עיינות,1989 ,
עמ׳ .174
 .32לעיון בטבלת תוצאות ההצבעה באומות המאוחדות ראו להלן עמ׳ .315-313
 .33ראו מפה ד׳ להלן עמ׳ .339
 .34אילת (לעיל הערה  ,)31עמ׳ .463
 .35הורוביץ (לעיל הערה  ,)24עמ׳ .255
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לוח  :3ההתניות שהועלו בפולמוס  1937והמענה עליהן בתכנית האומות
המאוחדות ב־1947
כן
די שטח?

חלקית
+

גבולות בטוחים?
רוב יהודי?
הסכמה ערבית?

לא

הערות
הגליל לא נכלל במדינה היהודית,
וכמעט כל תוספת השטח הייתה בנגב

+
+

כ־ 1,400ק״מ של גבולות מפותלים
כ־ 40%ערבים במדינה היהודית
המוצעת

+

התנגדות ערבית מוחלטת :סיכוי
זעום לשלום

ארבעת התנאים שהועלו בפולמוס  1937נענו רק באופן חלקי ,או שלא נענו כלל.
תחום המדינה היהודית המוצעת בתכנית החלוקה של  1947אמנם הורחב ,אך
הדבר לא תרם תוספת משמעותית של שטחים ראויים לעיבוד במונחים של מה
שנחשב אז תשתית חקלאית הכרחית לקליטת מיליוני יהודים .בגבולות שהוצעו
לא היה מענה לבעיית הביטחון ,שהחריפה עוד יותר כאשר התברר שהמדינה
היהודית לא תוקם בהסכמת הערבים שבארץ ושמחוצה לה .לבסוף ,קווי החלוקה
אמנם שורטטו כך שיבטיחו רוב יהודי במדינה היהודית ,ואולם היה זה רוב של
שלוש חמישיות בלבד .דו״ח אונסקו״פ אף ציין במפורש ,שהשטח המוצע למדינה
היהודית פירושו הגבלת העלייה ,והדבר נועד להפיג את חששות הערבים מפני
36
התפשטות נוספת של היהודים.
כמו ב־ ,1937ההכרעה הציונית לאמץ את הצעת החלוקה הייתה ביסודה
אינסטרומנטלית בכך שהעדיפה את הריבונות על המטרות האחרות ,בכללן
המטרות שהגדרנו כערכים אקספרסיביים .הפוליטיקה ,ולא הגאוגרפיה ,היא
שהכריעה את הכף לעבר ההסכמה הציונית לתכניות החלוקה בתקופת המנדאט.
תכנית החלוקה של האומות המאוחדות לא הגיעה לכלל הגשמה בגלל התנגדות
הערבים בארץ ומחוצה לה .התוצאה הייתה שחלוקה דה־פקטו התבצעה בכוח
בעקבות המלחמה והסכמי שביתת הנשק ב־ .1949-1948גבולות מדינת ישראל
לפי חלוקה זו הקיפו שטח של  20,600קמ״ר ,כ־ 75%משטח ארץ ישראל המערבית.
שאר השטח סופח לממלכת ירדן (הגדה המערבית) ,וחלקו האחר (רצועת עזה)
 .36דין וחשבון מאת הוועדה המיוחדת לארץ ישראל של האומות המאוחדות לאסיפה הכללית,
הוצאת הארץ ,תל אביב ,1947 ,עמ׳ .42
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נשאר באחריות מינהל מצרי ,ולא קמה בהם מדינה פלסטינית .החלוקה הזו
שהתבצעה ב־ 1949והחזיקה מעמד עד  ,1967לא הייתה אפוא חלוקה בין יהודים
לערבים בפלשתינה (א״י) ,אלא בין מדינת ישראל לבין מדינות ערב.

ג“ .השאלה הערבית״ בהכרעה הציונית על החלוקה
הרצאה זו עניינה פולמוס החלוקה בתנועה הציונית ,אך אי־אפשר לפסוח לגמרי על
השאלה מי נתפס כצד שכנגד בוויכוח הפנימי הזה .בקצרה ,כאשר היהודים התווכחו
ביניהם על החלוקה עד מלחמת העולם השנייה ,הכתובת הייתה בעיקרה ממשלת
בריטניה וכוונותיה .כלומר ,גורל הארץ יוכרע בסופו של דבר על פי האינטרסים
של המעצמה השלטת .במבט לאחור ,המגעים בין ההנהגות של היהודים והערבים
בארץ לא הניבו תוצאות מוחשיות ולא היו בעלי חשיבות מדינית רבה.
גם המנהיגות הערבית בארץ ובמדינות ערב ראתה בבריטים ואחר כך במדינות
נוספות את הכתובת הבלעדית ,ולא נטתה לדון עם היהודים (להוציא הסכם
פייסל-ויצמן  )1919שהיו אחראים בעיניהם לכך שארצם נגזלת והולכת .מבחינת
התנועה הלאומית הפלסטינית ,ההכרעות על עקרון החלוקה לא נתפסו כבררה
בין חלופות ,אלא כתכתיב כפוי מבחוץ ,בהתחלה על ידי המעצמה המנדאטורית
השלטת (בגיבוי חבר הלאומים) ,ואחר כך על ידי רוב אקראי באומות המאוחדות.
העמדות כלפי הצעת החלוקה של ועדת פיל נעו בין שלילה תקיפה (הרוב הגדול)
לבין הססנות מה של מיעוט קטן .העמדה הרשמית שהציג הוועד הערבי העליון
בפני ועדת פיל ולאחריה הייתה שלילה גמורה .עמדתם הייתה שהצד הנגזל רשאי
לדרוש את השבת האבֵדה ולכן אין שום מקום לבחון גישה אינסטרומנטלית או
לנקוט מדיניות פרגמטית.
העובדה שהעמדה של התנועה הציונית חפפה חלקית את עמדת המעצמה
השלטת ( )1937ולגמרי את תכנית החלוקה של האומות המאוחדות ()1947
נתנה בידיה יתרון ברור .תוצאה נוספת הייתה שהעימות בין שתי התנועות
הלאומיות הפך טוטלי לא רק בסוגיה הטריטוריאלית ,אלא גם במאבק על מימוש
הריבונות המדינית .כך נקבעו ההגדרות של הסכסוך היהודי־פלסטיני למשך זמן
רב (למעשה עד הסכמי אוסלו .)1993 ,מה שהשיג האחד (מדינת ישראל) נגרע  
אפוא מן האחר.
בהקשר זה מעניין לבחון את השיח הפנימי בקרב הפלסטינים על הצעת ועדת
פיל .העיתונות הערבית דנה רבות בנושא והיה כאמור גם מיעוט שהתנגד לעמדה
הרשמית .אולם מכיוון שההנהגה הפלסטינית שבשליטת הוועד הערבי העליון
פסלה על הסף את עצם הדיון על עקרון החלוקה ,לא נערך ב־ 1937ויכוח ממשי
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בהנהגה או בציבור הפלסטיני על השאלה אם ראוי לבחון את האפשרות להסתפק
בריבונות על חלק מפלשתינה (א״י) .לכך הייתה תוצאה מרחיקת לכת לעתיד:
הציבור הפלסטיני והנהגתו נתפסו “בלתי מוכנים״ לבחינת היתרונות והחסרונות
של תכנית האו״ם ב־ 37.1947עם זאת ,יש להדגיש שכבר ב־ 1937וביתר שאת
ב־ ,1947ההכרעה על גורל פלשתינה (א״י) לא הייתה בידי הפלסטינים עצמם,
בגלל מעורבות מדינות ערב בסכסוך ,וזאת בניגוד להשפעה החשובה ,אבל לא
המכריעה ,של אנשי החוץ בהנהלת הסוכנות היהודית המורחבת.
בהצעת החלוקה של  1937לא דובר על הקמת מדינה פלסטינית אלא על
מדינה ערבית (לא דווקא בראשות עבדאללה) משולבת בעבר הירדן .הבריטים רצו
לשמור לעצמם חופש פעולה לגבי המשטר העתידי ,אולם ההנהגה היהודית ראתה
בשליט ההאשמי ,שעמו קיימה קשרים ,שותף עדיף על הפלסטינים .ניתן לומר
במבט לאחור שב־ 1937התחזקה ואולי אף נולדה ה״אופציה ההאשמית״ בקרב
ההנהגה הציונית .לנוכח התכנית הבריטית התעוררה התקווה לשיתוף פעולה עם
38
עבדאללה בעתיד.
החלטת הקונגרס הציוני בציריך ב־ ,1937שהכירה בעקרון החלוקה ,כללה
גם התייחסות ישירה לערבים בארץ ישראל( :א) דחיית המסקנה של הוועדה
המלכותית שאי־אפשר לפשר בין השאיפות הלאומיות של העם היהודי לבין
שאיפותיהם של הערבים בארץ ישראל (לא נזכר “עם״ פלסטיני); (ב) נכונות
להגיע להסכם שלום עם היישוב הערבי בארץ ישראל על יסוד הכרה הדדית
בזכויותיהם ובחופש התפתחותם של שני העמים.
ההנהגה הפלסטינית התנגדה לוויתורים כלשהם ליהודים ולעבדאללה ודרשה
להקים מדינה ערבית בכל פלשתינה (א״י) ,בדיוק כמו השוללים התקיפים בקרב
היהודים .הברירות נוסחו כך שהיה עליהם לבחור בכול או בלא כלום :שלטון בכל
הארץ ,או המשך השעבוד לבריטניה .בעוד שהעמדה שנקטה ההנהגה הציונית
ב־ 1937השיגה לגיטימציה לעצם הרעיון של הקמת מדינה יהודית (וגם לחלוקה),
העמדה של ההנהגה הפלסטינית לא השיגה דבר ,למרות ההבטחות המעורפלות של
הבריטים למדינה ערבית בספר הלבן של  .1939אפילו סגירת הדלת בפני השאיפות
של השושלת ההאשמית בפלסטין לא הושגה אז .כך או כך ,פלסטין כולה “הלכה
 .37לתיאור מורכב של העמדות הפלסטיניות ראו את דבריהם של נזיר מג׳אלי ומוסטפא כבהא
בחלק זה.
 .38לעיון בדיווח של גולדה מאירסון על שיחותיה עם עבדאללה ,יומיים לפני הכרזת העצמאות,
ראו להלן עמ׳ .326
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לאיבוד״ בדרך זו לתקופה ממושכת .ההצעה הבאה  -זו של עצרת האו״ם ב־- 1947
הייתה גרועה עוד יותר מבחינת התנועה הלאומית הפלסטינית.

ד .סיכום
תקופת המנדאט הייתה תקופה פורמטיבית מבחינת עיצוב העמדות בתנועה
הציונית כלפי החלוקה .העיקרון של חלוקת ארץ ישראל המערבית התקבל ,אמנם
בהתניות ,במלל מערפל ,בתקווה שאפשר יהיה להרחיב את השטח בעתיד ,אך
התקבל .מובן שהמציאות הכתיבה התאמות ושינויים ,אבל דווקא חסידי המקריות
בהיסטוריה חייבים לראות בעשור  1937-1947דוגמה מאלפת בדבר תרומתו
החיובית וחשיבותו הרבה של השיח הציבורי לתהליך של התכנסות הדרגתית
להכרעת הרוב.
ראשית ,השיח הציבורי שהחל ב־ 1937הקיף את הקהילה היהודית הקטנה
בארץ ואת התנועה הציונית מחוצה לה על מוסדותיה ,על מפלגותיה ,על עיתוניה
ועל כל הארגונים האחרים .הדיון היה ממושך ומעמיק כפי שניתן לראות מהררי
החומר שנותרו מאז.
שנית ,בתנאים של היעדר הסכמיות נפלה הכרעה דמוקרטית והיא התקבלה
במוסדות התנועה הלגיטימיים .יתר על כן ,ההחלטה ב־ 1937לא הייתה מובטחת
מראש ,ובן־גוריון ּוויצמן נסעו לקונגרס מלאי חששות כבדים בעניין הצפוי בו.
ההכרעה הייתה כאמור הכרעת רוב שחצתה מפלגות וארגונים ,ולתהליך כולו
הייתה השפעה חיובית על אורח חייה הדמוקרטיים של התנועה הציונית.
שלישית ,נדחתה האפשרות של “להחליט שלא להחליט״ והתקבלה החלטה
שהייתה פשרה לא בין הקיצוניים ,אלא בין המחייבים המתונים לשוללים
המתונים.
רביעית ,למרות כוחה הדל למדי של התנועה הציונית בימים של ערב מלחמת
העולם השנייה ואי־הוודאות לגבי כוונותיה של המעצמה השלטת והאילוצים
הפנימיים  -ההנהגה הייתה מוכנה ליטול אחריות מלאה על אותה ג ִזרה שבה יכלה
להשפיע או שסברה שכדאי לנסות ולהשפיע.
חמישית ,לתהליך כולו הייתה השלכה ישירה הן על השגת תכנית החלוקה
של  1947והן על יכולת של התנועה הציונית להתלכד סביב ההכרעה ולפעול
למימושה.
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לסיום אצביע על פרדוקס .כאשר היה לתנועה הציונית חופש החלטה מינימלי
לגבי המדינה ,הטריטוריה והגבולות ,היא בכל זאת הכריעה הכרעה היסטורית בעד
עקרון החלוקה ב־ ,1937והיא שבה ואישרה זאת ב־ .1947לעומת זאת ,כאשר
חופש הפעולה של מדינת ישראל גדל לאין שיעור לאחר הניצחון החד־משמעי
ב־ ,1967היא נמנעה מהכרעה  -אפילו בינה לבין עצמה  -לגבי רצונותיה ,לכאן
או לכאן ,בדבר חלוקת הארץ .בניגוד למה שתואר בהרצאה זו ,ההכרעה בפועל
אחרי  1967הייתה “להחליט שלא להחליט״ והיו לכך תוצאות ברורות מבחינת
מדינת ישראל  -האפשרויות לגבי גבולות החלוקה הלכו והצטמצמו בארבעים
השנה שחלפו מאז .אפשר לפיכך לחזור על דברי בן־גוריון בפולמוס  ,1937שיפים
גם לימינו אלה“ :לפנינו ברירה  -ולא גזירה״.
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אלכסנדר יעקובסון

תקציר :בהרצאה זו מוצגים הנימוקים העיקריים להחלטת הרוב באונסקו״פ ,בעד תוכנית
החלוקה ,וכן הנימוקים של תומכי החלוקה בעת הדיונים עליה בעצרת האו״ם .אלכסנדר
יעקובסון מזכיר את הנימוקים בדבר שאיפתם וזכותם של שני העמים בארץ לעצמאות,
בדבר הקֶשר ההיסטורי בין העם היהודי לבין הארץ ובדבר ההתחייבויות הבינלאומיות
שניתנו לעם היהודי .יעקובסון מציין שחשיבות הדו״ח היא בעיקר בכך שהכיר ביהודים,
גם אם לא תמיד במפורש ,כלאום בעל זכות להגדרה עצמית .הנימוק העיקרי לתמיכה
בהצעת החלוקה ,שעליו מתעכב הדובר ,הוא המציאות שעמה ביקשה הצעת החלוקה
להתמודד ב־ .1947התמודדותה זו נחלקה לשתי זירות :האחת ,פלשתינה המנדאטורית
שבה ישבו שני לאומים בעלי שאיפות פוליטיות מנוגדות; האחרת ,מדינות אירופה שבהן
חיפשו את דרכם הפליטים היהודים לאחר מלחמת העולם השנייה.

בדבריי אבקש להתמקד בנימוקים לטובת החלוקה שהשמיעה ועדת האו״ם לאחר
שחקרה את הנושא .ועדת האו״ם המוכרת בשם אונסקו״פ (United Nations
 )Special Committee on Palestine - UNSCOPנשלחה לכאן באביב  1947על פי

החלטת העצרת הכללית וכתבה דו״ח מפורט ,שבו המליצה על החלוקה .ההחלטה
התקבלה ברוב קולות ותמכו בה קנדה ,צ׳כוסלובקיה ,גואטמלה ,הולנד ,פרו,
שבדיה ואורוגוואי .לעומת זאת מיעוט מחברי הוועדה  -נציגי יוגוסלביה ,אירן
והודו  -המליצו על פדרציה יהודית־ערבית ,כלומר על מדינה דו־לאומית :מדינה
יהודית אוטונומית לצד מדינה ערבית אוטונומית ומעליהן מדינה מאוחדת.
מכיוון שהתנועה הציונית קיבלה את הצעת הרוב ,בעוד שהוועד הערבי העליון
בארץ ומדינות הליגה הערבית דחו גם את הצעת החלוקה וגם  -בלא פחות תוקף -
את הצעת המדינה הפדראטיבית הדו־לאומית ,מה שבפועל עמד לדיון בעצרת
הכללית לקראת ההחלטה המפורסמת של כ״ט בנובמבר הוא הצעת הרוב  -הצעת
החלוקה .הוועדה שביקרה בארץ חיברה בתוך זמן קצר דו״ח מפורט ,המציג את
הסכסוך על מקורותיו ואת תביעות שני הצדדים ומציע המלצה מנומקת לתמיכה
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בחלוקה .הדו״ח מתאפיין בהצגה מפורטת של עקרון החלוקה לשתי מדינות,
1
ברמה גבוהה מאוד של דיון ושל הצגת נימוקי שני הצדדים.
קריאת הדו״ח ,ולאחר מכן קריאת הפרוטוקולים של הדיונים הארוכים בעצרת
האו״ם עד שהתקבלה ההחלטה ,מעלות כי אך מעט  -אם בכלל  -התחדש
בנימוקים העקרוניים בעד ונגד החלוקה והמדינה היהודית .כל הנימוקים שהועלו
מאז ועד היום כבר נכללים בו .כדאי אפוא לקרוא בעיון את הדו״ח ואחר כך את
דיוני העצרת.
הוועדה פותחת בסקירה תמציתית של ההיסטוריה היהודית העתיקה והיא
מזכירה בקצרה את הקשר ההיסטורי של היהודים לארץ .היא מתעכבת באריכות
רבה יותר על ההיסטוריה החדשה ,כלומר על ההבטחות הבינלאומיות שניתנו
ליהודים .מצד אחד הצהרת בלפור וכתב המנדאט ,ומצד אחר ההבטחות שנתנו
המעצמות לערבים ולתנועה הלאומית הערבית .השאלה הייתה אם ארץ ישראל
כלולה או אינה כלולה בהבטחה שניתנה לערבים בעניין המדינה הערבית שתקום
לאחר הניצחון על האימפריה העותומאנית .חברי הוועדה פסקו שזאת שאלה
שאי־אפשר להכריע בה .בעניין הביטוי “בית לאומי לעם היהודי״ פסקו שהוא אינו
חייב להתפרש כמדינה יהודית ,אך שזו פרשנות סבירה.
ברצוני להתעכב על קטע קצר מתוך הסקירה ההיסטורית שהוצגה בדו״ח:
הן הצהרת בלפור והן כתב המנדאט [שעיגן את הצהרת בלפור] כללו התחייבות
בינלאומית לעם היהודי בכללותו ( .)to the Jewish people as a wholeהיה
ברור כי התחייבויות אלו לא הוגבלו רק לאוכלוסייה היהודית של פלשתינה,
2
שהרי באותו זמן היו שם רק  80,000יהודים.

אנו רואים אפוא שהוועדה מתייחסת לעם היהודי בעולם כולו כאל עם בעל
שאיפות לאומיות הנהנה ממעמד בינלאומי; כאל עם שהקהילה הבינלאומית
מכירה בו ובלגיטימיות של שאיפותיו הלאומיות .בעיני חברי הוועדה העם היהודי
הוא סובייקט של ההתייחסות הבינלאומית ,עם שיש לו שאיפות לאומיות .עניין
זה הוא בעל חשיבות עקרונית .אז ומאז נטען פעמים רבות שהיהודים הם קהילה
דתית בלבד ושהם אינם עם ,אומה או לאום .כך טענו בתוקף גם הנציגים הערבים.
לפיכך אין ליהודים זכות לפתח שאיפות לאומיות .מדובר בוויכוח מוכר .לאחרונה
שמענו בארץ חידוש בנושא זה :היהודים הם אמנם עם אך לא לאום .חברי הוועדה
[ .1הערת עורכת :דו״ח אונסקו״פ המלא הוא אכן מסמך מרתק .קטעים ממנו כלולים בחלק
המקורות ,נוסף על קישור למסמך המלא].
 .2ראו להלן דו״ח אונסקו״פ ( ,)3.9.1947עמ׳ .214
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לא חשבו על ההתחכמות הזאת .הם התייחסו ליהודים כאל עם בעל שאיפות
לאומיות ומעמד בינלאומי ,שהוכר בתור שכזה .יש לזכור כי בשיח הבינלאומי
המוכר מדובר בזכותם של עמים להגדרה עצמית לאומית ,כך שנראה כי המונח
“עם״ הוא מספק בהחלט לצורך זה.
ואולם ,חשוב להדגיש שהוועדה לא ביססה את עיקר נימוקיה לפתרון החלוקה
על שיקולים היסטוריים ,גם לא על ההבטחות הבינלאומיות ,אם כי היא ציינה
אותן ,וגם לא על ההכרה ביהודי העולם כעם .היא הזכירה דברים אלו ברפרוף
מסוים והתרכזה בדבר העיקרי ,מבחינתה :הימצאות שני עמים בעלי זהות
לאומית שונה ושאיפות לאומיות ופוליטיות מנוגדות בפלשתינה  -ארץ ישראל
המנדאטורית ב־.1947
קל להם יותר לנתח מציאות קיימת מאשר להתמודד עם שאלות תאורטיות
מורכבות כגון :מה משקלן של הזכויות ההיסטוריות? מה משקלן של ההבטחות
הדיפלומטיות הסותרות? בכל סכסוך טריטוריאלי “רגיל״ המתנהל כיום ברור
שהקהילה הבינלאומית לא תקבל תביעה טריטוריאלית המבוססת על זכות
היסטורית מלפני אלפיים שנה .אבל האם אפשר לבטל את הנימוק ההיסטורי
במקרה של עם חסר בית ,שבהגדרה אין לו מולדת זולת המולדת ההיסטורית
שלו? ואם מקבלים טיעון זה ,האם אין כאן תקדים מסוכן? מהו מצבו בינתיים
של העם חסר המולדת? התמודדות עם שאלות אלו אינה מאפשרת להסתמך על
תקדימים ועל אנלוגיות ,מפני שמדובר במצב ייחודי מאוד .ואולם ,חברי הוועדה
הרשו לעצמם שלא להתעמק בנושאים אלה משום שהם עמדו בפני מצב שבו כבר
היו בארץ ישראל ב־ 1947שני עמים .אני מצטט מתוך הדו״ח:
הנחת היסוד מאחורי הצעת החלוקה היא :התביעות על פלשתינה 3הן של
הערבים והן של היהודים ,שתיהן בעלות תוקף ( )they are both validואי־
אפשר ליישבן זו עם זו (.)incompatible

לפיכך נכתב בדו״ח:
מכל ההצעות שהוצעו ,החלוקה היא המעשית ביותר .היא תאפשר לספק
חלק מן התביעות ומן השאיפות הלאומיות של שני הצדדים .עובדה היא כי
לשני העמים האלה שורשים היסטוריים בפלשתינה ושניהם תורמים תרומה

 .3אני מתרגם בקביעות  Palestineכפלשתינה .זו מילה ציונית כשרה בהחלט לאותה תקופה .לולא
כך היה צריך לשים בפי הנציג הסורי את האמירה שאין ליהודים קשר לארץ ישראל .זה נשמע יפה
יותר שהוא אומר שאין ליהודים קשר לפלשתינה.
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חיונית לחיי הכלכלה והתרבות של הארץ [ ]...הסכסוך בפלשתינה הוא באופן
בסיסי התנגשות בין שתי תופעות מובהקות של לאומיות (two intense
 .)nationalismsללא קשר למקורות ההיסטוריים של הסכסוך ,להבטחות
ולהבטחות שכנגד שניתנו לצדדים ולהתערבות הבינלאומית הכרוכה במנדאט,
יש כיום בפלשתינה כ־ 650,000יהודים וכ־ 1,200,000ערבים ,הנבדלים זה מזה
באורח חייהם ובאינטרסים הפוליטיים שלהם [ ]...רק באמצעות החלוקה יכולות
שתי השאיפות הלאומיות המנוגדות האלה לבוא לידי ביטוי ממשי ולאפשר לשני
העמים לתפוס את מקומם כאומות עצמאיות בקהילה הבינלאומית ובאומות
4
המאוחדות.

הרציונל של החלוקה אפוא הוא :יש שני עמים בעלי שאיפות לאומיות מנוגדות,
ואנחנו רוצים לתת לשניהם עצמאות לאומית“ .ההגירה היהודית״ ,נכתב בהמשך,
“היא הנושא המרכזי בפלשתינה כיום ,וגורם זה ,יותר מכל גורם אחר ,הוא
המונע את האפשרות שהקהילה הערבית והיהודית ישתפו פעולה במסגרת מדינה
אחת״.
נקודה זו חשובה מאוד ,כמובן ,מפני שעמדת המיעוט בוועדה ,שדגל בפדרציה
ערבית־יהודית ,תמכה במדינה אחת ,שאמורה לתת ביטוי לשתי ישויות לאומיות.
הקושי היה שהרוב הערבי בפדרציה הזאת יחסום כמובן את ההגירה .גם התומכים
במדינה הדו־לאומית מודים בכך .לעומת זאת ,רוב חברי הוועדה טענו שבגלל
סוגיית ההגירה היהודית אין סיכוי שהיהודים והערבים יחלקו מדינה אחת.
מיד בהמשך נכתב בדו״ח:
הקמתה של המדינה היהודית במסגרת החלוקה היא הדרך היחידה לסלק את
הנושא הזה מזירת המאבק [ההדגשה שלי] .אנו מודעים לכך ,שהערבים מתנגדים
בתוקף לחלוקה ,אולם אנו בדעה כי התנגדות זו עשויה להיחלש בעקבות פתרון
אשר יתחם בבירור את היקף השטח המוקצב ליהודים ובכך בעקיפין ישים גבול
5
להגירה היהודית.

זאת אומרת ,הגבול להגירה היהודית הוא גבול טריטוריאלי שבמסגרתו תתאפשר
הגירה יהודית מסיבית  -כפי שנציגי הצד הציוני שהופיעו לפניה הכריזו שיתרחש,
והוועדה ציינה זאת בדו״ח .הוועדה ציינה כי בעיני היהודים שאלת המדינה
היהודית ושאלת ההגירה היהודית הן שני צדדים של מטבע אחד ,וכי לעומת זאת,
 .4ראו להלן דו״ח אונסקו״פ ( ,)3.9.1947עמ׳ .214
 .5שם ,עמ׳ .214
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הפלסטינים יקבלו חלק אחר של הארץ שבו יממשו את עצמאותם הלאומית ,ויהיו
פטורים מאותו חשש שההגירה היהודית תהפוך אותם למיעוט במולדתם .חברי
הוועדה מכירים בהתנגדותם הלגיטימית של הערבים הפלסטינים להצפת הארץ
בהגירה יהודית ,העלולה להפוך אותם למיעוט במולדתם .לשיטתם ,פתרון הבעיה
הוא חלוקת הארץ והקמת שתי מדינות .כך ,שאלת ההגירה היהודית תהפוך לעניין
פנימי של המדינה היהודית [או ,בלשונם“ ,תסולק מזירת המאבק״] .חשוב להדגיש
כי הנחת הוועדה הייתה שההגירה ההמונית היהודית לאחר הקמת המדינה תימשך
ותהיה עניין פנימי של המדינה היהודית .כאמור ,סוגיית ההגירה הייתה המחלוקת
העיקרית שבסופו של דבר הביאה לצורך לחלק את הארץ.
במבוא לדו״ח נכתב בהרחבה ברוח זו:
הוועדה מודעת היטב לכך שהן לערבים והן ליהודים יש תביעות חזקות על
זכויות ואינטרסים בפלשתינה .במקרה של הערבים מתוקף היותם במשך מאות
שנים האוכלוסייה הילידית ואוכלוסיית הרוב שם .ובמקרה היהודי ,מתוקף קשר
היסטורי עם ארץ זו והתחייבות בינלאומית שניתנה להם באשר לזכויותיהם בה.
אולם הוועדה גם רואה כי לבה של בעיית פלשתינה (the crux of the Palestine
 )problemמצוי בעובדה כי שתי קבוצות גדולות ,אוכלוסייה ערבית ואוכלוסייה
6
יהודית ,בעלות שאיפות לאומיות עזות מפוזרות ברחבי הארץ.

גם כאן חוזר הטיעון ששני עמים בעלי שאיפות פוליטיות ולאומיות מנוגדות אינם
יכולים להסתדר במסגרת מדינה אחת ,ולכן הפתרון הוא חלוקה.
בעניין שאלת ההגירה נכתב במפורש שיוקצה למדינה היהודית שטח גדול
דיו כדי שתוכל לקלוט הגירה יהודית .ואכן ,תוכנית החלוקה הקצתה ליהודים
כמחצית מהשטח אף על פי שבאותה עת היו רק שליש מאוכלוסיית הארץ.
הוועדה ציינה במפורש שהיהודים צריכים לקבל עתודת קרקע שתאפשר להם
לקלוט הגירה.
בעיקר מסיבה זו נוצר מצב שבו בגבולות המדינה היהודית עתיד היה לשבת
מיעוט ערבי גדול מאוד ,וגם במדינה הערבית היה אמור להיות מיעוט יהודי ,קטן
אמנם .זאת על אף השאיפה הבסיסית המובנת ששני העמים יחיו ככל האפשר
משני צדי הגבול .הוועדה חייבה את שתי המדינות לדאוג להבטחת שוויון זכויות
אזרחי מלא לשני המיעוטים הלאומיים וגם להבטיח את הזכויות התרבותיות
שלהם.

 .6שם.
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מאז נשמעת שוב ושוב האמירה שהמושג “מדינה יהודית״ סותר את האפשרות
שכל מיעוט לא יהודי במדינה ייהנה משוויון זכויות מלא .אני חולק עקרונית על
אמירה זו והיא גם מנוגדת לגמרי להמלצת ועדת האו״ם לחלק את הארץ ב־,1947
ולעצם ההיגיון של חלוקת הארץ בין שני העמים .דו״ח הוועדה מציע להקים
מדינה יהודית ומדינה ערבית ,ודורש משתי המדינות להיות מדינות דמוקרטיות
המכבדות את זכויות המיעוטים.
בדיון שהתפתח באומות המאוחדות בעצרת הכללית ובוועדותיה לאחר הגשת
הדו״ח ,אחת ההפתעות הנעימות והחיוביות מבחינת התנועה הציונית הייתה
עמדת ברית המועצות ,האויבת הוותיקה של הציונות ,אשר מסיבותיה ומטעמיה
תמכה במהלך החלוקה .אנדרי גרומיקו ,הנציג הסובייטי ,נשא שני נאומים בעניין
זה :האחד ,בדיון בעצרת הכללית שבו הוחלט לשלוח את הוועדה לארץ ,והשני
לאחר ועדת אונסקו״פ ובו הביע את תמיכתו בתוכנית החלוקה .ברצוני לצטט
כמה מדבריו של גרומיקו ,מפני שלטענתי דווקא המשלחת הסובייטית ביטאה
את התמיכה בחלוקה בצורה הנחרצת ביותר ומתוך התבססות על העקרונות
הנאורים ביותר של המשפט הבינלאומי .גרומיקו אמר בנאומו הראשון בסוגיית
ארץ ישראל כך:
כפי שידוע לנו ,ישנה זיקה בין שאיפותיו של חלק ניכר מהעם היהודי לבין בעיית
פלשתינה ומימשלה העתידי .כמעט ואין צורך להוכיח עובדה זו ...במלחמה
האחרונה ,התנסה העם היהודי בסבל וייסורים יוצאים מגדר הרגיל .לא נגזים
אם נאמר שסבל וייסורים אלו הם בלתי ניתנים לתיאור ...מספרם הכולל של
הנספים מקרב האוכלוסייה היהודית ,בידי התליינים הנאצים מוערך בשישה
מיליון...
ניסיון העבר ,ובמיוחד מלחמת העולם השנייה ,מלמד שלא היה ביכולתה של
שום מדינה מערב אירופית לספק לעם היהודי סיוע ראוי לשמו בהגנה על
זכויותיו ועל עצם קיומו מפני אלימות ההיטלריסטים ובעלי בריתם ...העובדה
שלא היה ביכולתה של שום מדינה מערב אירופית להבטיח הגנה על זכויותיו
האלמנטאריות של העם היהודי ,ולהגן עליהן מפני אלימות התליינים הפשיסטים,
מסבירה את שאיפת היהודים להקים מדינה משלהם.
יהיה זה בלתי צודק לא להתחשב בכך ולשלול את זכותו של העם היהודי להגשים
שאיפה זו .יהיה זה בלתי מוצדק לשלול זכות זו של העם היהודי ,בייחוד לאור
כל מה שעבר עליו בימי מלחמת העולם השנייה ...חיוני לזכור את העובדה שאין
עליה עוררין שאוכלוסיית פלשתינה מורכבת משני עמים ,הערבים והיהודים.
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לשניהם יש שורשים היסטוריים בפלשתינה .פלשתינה הייתה למולדת של שני
7
עמים אלו.

בנאומו הראשון הסביר שהפתרון האידאלי הוא מדינה דו־לאומית  -מדינה
משותפת לשני העמים .אם שני הצדדים לא יסכימו עליו ,הפתרון צריך להיות
שתי מדינות .בנאומו השני תמך כאמור בהמלצת הרוב והביע במפורש את תמיכתו
בחלוקה לשתי מדינות .וכך אמר:
המסקנה ההגיונית היא כי אם שני עמים המאכלסים את פלשתינה ,שלשניהם
שורשים היסטוריים עמוקים בארץ ,אינם יכולים לחיות יחד במסגרת מדינה
אחת ,כפי שמלמד הניסיון ,אין פתרון אחר אלא הקמת שתי מדינות במקום
אחת  -מדינה ערבית ומדינה יהודית.
נציגי המדינות הערביות טוענים כי חלוקת פלשתינה תהיה עוול היסטורי .אולם
יש לדחות השקפה זו ולו רק משום שככלות הכול ,העם היהודי היה קשור קשר
הדוק לפלשתינה במשך תקופה ארוכה בתולדותיו .פרט לכך ,אסור לנו להתעלם
מהמצב שבו מצא העם היהודי את עצמו בעקבות מלחמת העולם השנייה.
אין זה מיותר להזכיר שוב לנוכחים כי בעקבות המלחמה שפתחה בה גרמניה
ההיטלריסטית היהודים כעם סבלו יותר מכל עם אחר .משלחת ברית המועצות
סבורה כי ההחלטה לחלק את פלשתינה תואמת את העקרונות ואת היעדים
הנעלים של ארגון האומות המאוחדות .ההחלטה תואמת את עקרון ההגדרה
העצמית הלאומית של העמים.

הוא היה אחד המעטים ,אם לא היחיד ,שהשתמש בביטוי המפורש “עקרון
ההגדרה העצמית של העמים״ ( )self-determinationאף שההנמקה של אונסקו״פ
אומרת כמובן אותו הדבר בלי להשתמש בביטוי המפורש של הגדרה עצמית .היא
משתמשת בצירופים דוגמת שני עמים ,שאיפה לעצמאות ,ביטוי לשאיפת שני
העמים לעצמאות ,המזוהים בדרך כלל עם הזכות להגדרה עצמית.
הביטוי “הגדרה עצמית״ היה בעייתי מאוד ,וגם התומכים בחלוקה היו מודעים
לכך .הנימוק המכריע ביותר מבחינת השיח הבינלאומי ,ששימש את מתנגדי
החלוקה היה החשש שהגדרה עצמית אתנו־לאומית לשתי קבוצות אתנו־לאומיות
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בטריטוריה אחת פותחת צוהר לפרישתה של כל קבוצה אתנית הרואה את עצמה
כעם הנבדל מהרוב.
הנציגים הערבים הזהירו את הנוכחים בעניין זה .הנציג הסורי הזהיר את נציג
קנדה בהתייחסו לשאיפותיהם הלאומיות של הפרנקו־קנדים ,ושאל אותו אם הם
מוכנים לתת להם לפרוש ואם כל אחד יוכל לפרוש .בעייתיות זאת של הזכות
לפרוש ,המעסיקה מדינות רבות ,שימשה את הערבים והם טענו כי היישום הנכון
של הגדרה עצמאית הוא להעניק עצמאות לארץ כולה ולאפשר לרוב לשלוט.
הטיעון הזה הרשים רבים מן הנוכחים ,ובכלל זאת מטבע הדברים גם את נציגי
המדינות החוששות מזכות הפרישה .ההעדפה הטבעית של הקהילה הבינלאומית,
כאשר היא עוסקת בסכוכים אתנו־לאומיים פנימיים בארץ מסוימת ,היא לתמוך
בשמירה על השלמות הטריטוריאלית של הארץ שבה מדובר כדי שלא לעורר
ויכוח על הגבולות ולא ליצור תקדים של פרישה .נטייתה של הקהילה הבינלאומית
במקרים כאלה היא ללחוץ על הקבוצות הלאומיות היריבות שימצאו פתרון מוסכם
ביניהן ,בדרך של חלוקת שלטון ,לעתים קרובות באמצעות הסדרים פדראטיביים.
אבל הבעיה הייתה כמובן שהעמדה הערבית לא הותירה שום פתח לאפשרות זו.
העמדה הערבית שללה באותו תוקף ובאותם איומי אלימות גם את האפשרות
להקמת פדרציה דו־לאומית ,ודרשה מדינה ערבית אוניטרית ,כלומר אחדותית,
בכל פלשתינה .בתנאים של אז קשה מאוד היה לקבל הצעה זו ,שפירושה היה
להפוך את בני היישוב בעברי בארץ לנתיניו של המופתי .חברי אונסקו״פ הקפידו
על כבודם של שני הצדדים בדו״ח שלהם ,אך חלק מן המשתתפים בדיוני העצרת
הכללית הזכירו את המופתי ,את עמדתו ואת תפקודו בזמן מלחמת העולם השנייה
והם סברו שאין זה רעיון טוב להפקיד בידיו את האחריות ליישוב היהודי בארץ.
מובן שפתרון של מדינה אחת  -מדינה ערבית בכל הארץ ,כפי שדרשו הערבים,
או הקמת פדרציה דו־לאומית  -לא יכול היה לפתור את סוגיית ההגירה היהודית
לארץ ואת שאלת מצוקתם של כרבע מיליון עקורים יהודים ניצולי שואה שהיו
כלואים במחנות על אדמת אירופה .דו״ח ועדת האו״ם ,כפי שראינו ,מייחס משקל
רב לעניין ההגירה היהודית (ומכאן ,בעקיפין ,גם למצוקתם של יושבי מחנות
העקורים ,אם כי בדו״ח שלהם הם מעדיפים תמיד להתרכז במתרחש בארץ).
אילו הגורמים הערביים היו מקבלים את רעיון הפדרציה ,שסיפק מענה כלשהו
לשאיפות הלאומיות של היהודים בארץ  -אם כי לא בעולם  -אפשר שלא
היה מושג בעצרת הכללית הרוב הדרוש של שני שלישים כדי לאמץ את תוכנית
החלוקה.
נציג קנדה אמר בעצרת הכללית כי במצב שבו יש שני עמים בארץ אחת
הפתרון הטוב ביותר הוא הקמת מדינה משותפת לשניהם ,כמו בקנדה .אולם,
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הוא הדגיש כי האיחוד בין דוברי האנגלית לבין דוברי הצרפתית בקנדה הוקם
מתוך בחירה ורצון ,ואילו בפלשתינה שני הצדדים מתנגדים למדינה משותפת,
ורק צד אחד מסכים לחלוקה .במצב זה אין מנוס מלתמוך בחלוקה .הוא לא פירט
מה היה קורה אילו תמך במדינה משותפת רק צד אחד .זה כמובן לא פשוט ,אם
בכלל אפשרי ,עקרונית ומעשית ,להקים מדינה משותפת לשני העמים כאשר
אחד מהם אינו מסכים .מסקנת הרוב באונסקו״פ הייתה כאמור ששני העמים
אינם מסוגלים לשתף פעולה במסגרת מדינה משותפת .גם לחברי הוועדה וגם
למשתתפי הדיונים בעצרת הכללית היה ברור שאין שום אפשרות להבטיח את
זכויותיו הלאומיות ,או זכויות אחרות ,של היישוב היהודי בארץ במדינה עם רוב
ערבי בהנהגת המופתי .עם זאת לא תמיד ניסחו את הדברים במפורש והסתפקו
בנוסח הדיפלומטי “אינם יכולים לשתף פעולה״ .במצב כזה של היעדר אפשרות
להבטיח את זכויותיו ואת שלומו של קיבוץ לאומי ללא מדינה עצמאית ,גם אלה
הנוקטים פרשנות מינימליסטית של זכות ההגדרה העצמית מבינים שהפתרון
8
הטוב ביותר הוא עצמאות לאומית.
בשני נאומיו של גרומיקו יש דבר מעניין נוסף ,חוץ מן האמירה המפורשת
בעניין זכות ההגדרה העצמית הלאומית של שני העמים .כוונתי לנכונותו של
הנציג הסובייטי להשתמש בצירוף “העם היהודי״ בהתייחסות לכל יהודי העולם
ולא רק ליישוב העברי בארץ ישראל .זאת כמובן הציונות בהתגלמותה .הוא היטיב
לבטא את מהות הרעיון הציוני בלי להשתמש במילה המפורשת “ -ציונות״.
דבריו אלו של גרומיקו מעניינים במיוחד לאור העובדה שהעמדה הקומוניסטית
העקרונית הייתה בתחילה שלילת הלאומיות היהודית ולאחר מכן  -נכונות לקבל
שהיהודים יכולים להיות לאום בכל ארץ שבה הם יושבים ,אך לא לאום אחד
הכולל את יהודי הארצות השונות .הדבר הוביל להכרה רשמית ביהודי ברית
המועצות כאחד הלאומים של המדינה הסובייטית הרב־לאומית מתוך שלילת
כל זיקה לאומית בינם לבין היהודים מחוץ לברית המועצות .מכאן ,עקרונית
אפשר לומר ,אם רוצים ,שגם היהודים בארץ ישראל הפכו ללאום .כך נימקו
הקומוניסטים הארצישראלים את תמיכתם בחלוקה .בעת שגרומיקו עלה במדרגות
בדרכו לדוכן הנואמים בעצרת הכללית הם עדיין לא תמכו בחלוקה ,אך כשירד בהן
כבר תמכו בה בכל לב 9.בנמקם את המהפך הזה טענו שהיהודים בפלשתינה הם
לאום שהתפתח בתנאים היסטוריים ושיש לו זכות להגדרה עצמית .בכל זאת ,עד
 .8לעמדה זו ראו למשל את ספרו של חיים גנז ,מריכארד ואגנר עד זכות השיבה :ניתוח פילוסופי
של בעיות ציבור ישראליות ,תל אביב :עם עובד.2006 ,
 .9למהפך בעמדות הערבים הקומוניסטים ראו גם את מאמרו של מוסטפא כבהא בחלק זה.
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אז העמדה הקומוניסטית  -בברית המועצות ובמקומות אחרים בעולם  -הייתה
שאין “אומה יהודית כלל־עולמית״ .כלומר ,אין קשר לאומי בין החלקים השונים
של מה שהציונים מגדירים “עם יהודי״ ,ומכאן שאין קשר לאומי בין היהודים
הסובייטים ,בין היהודים במערב ובין הציונים בפלשתינה .קביעה זו הייתה כמובן
חשובה למשטר הסובייטי.
גרומיקו ,כפי שראינו ,דיבר על העם היהודי דווקא במערב אירופה שבה
התרחשה השמדת היהודים על ידי הנאצים ואשר בעקבותיה שואף להקים לו מדינה
בפלשתינה .במערב אירופה לא הצליחו להגן על היהודים ,אך במזרח אירופה כידוע -
כן .ברית המועצות הצליחה להגן על העם היהודי מפני התליינים הפשיסטים,
בניגוד לארצות מערב אירופה הקפיטליסטית .לפיכך אם רוצים להשתמש בלקח
של השואה ובמצוקת העקורים כנימוק להקמת המדינה היהודית ,אין מנוס מלדבר
על העם היהודי בעולם .כך עשה כאמור גרומיקו :הוא אימץ את המינוח הציוני
ואת ההיגיון של העמדה הציונית ,בלי להזכיר ,כמובן ,את המילה “ציונות״.
חשוב ומעניין לציין שאף על פי שהוועדה עצמה הייתה מודעת לאסון השואה
היא מיעטה מאוד להתייחס אליו .בדו״ח אונסקו״פ השואה כמעט שאינה מוזכרת,
בניגוד למצוקת העקורים .הסיבה לכך היא שהדיפלומטיה הבינלאומית נוטה
להתייחס לבעיות בוערות ולא לאסונות העבר .ב־ 1947השואה הייתה כבר נחלת
העבר ,אך השלכותיה היו עדיין בעיה כואבת .יש רבע מיליון איש במחנות העקורים,
שאיש אינו רוצה לקבלם .הם אינם יכולים לחזור לעולם שנחרב בארצות מזרח
אירופה ,ואלו המנסים לחזור  -עלולים להירצח .באותה עת כבר נרצחו עקורים
רבים שניסו לחזור לפולין .לפיכך במחנות העקורים ישבו ב־ 1947יהודים רבים
יותר מאשר היו מיד לאחר המלחמה ,משום שאלו שניסו לחזור למולדתם לא
יכלו להישאר שם ,וברחו שוב .כאשר נציגי הוועדה ביקרו במחנות הוסבר להם
שסירוב המדינות לקלוט עקורים נובע בין השאר מן החשש שהגירה יהודית תעורר
אנטישמיות ,והרי האנטישמיות היא תופעה שכל מדינה נאורה מתנגדת לה נחרצות.
גם לפני השואה רבו האמרות שלא נקבל פליטים יהודים כדי שחס וחלילה לא נייבא
אנטישמיות .גם שנתיים לאחר השואה נשמעו עדיין אותן טענות נגד הגירה יהודית,
בעוד האנשים האלה יושבים במחנות עקורים על אדמת גרמניה ,על כל המשתמע
מכך .מציאות זו ,על אף ניסיונות הוועדה להתרכז במתרחש בארץ באותה עת ולא
להתייחס לעבר ולמתרחש מחוץ לארץ ,השפיעה בוודאי על חלק מחברי הוועדה.
בדיונים בעצרת האו״ם ,כמו בנאומו של גרומיקו שציטטתי וגם בנאומים רבים
אחרים ,המצוקה היהודית החמורה באותו זמן הורגשה היטב .האמירה שהיהודים
הם עם חסר בית לא נשמעה באותה עת כמטפורה ולא כמליצה .היא הייתה תיאור
מדויק מאוד של המציאות.
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לסיום אומר שהתנועה הציונית נקטה ב־ 1947מהלך טקטי מתוחכם :בן־גוריון
הופיע בפני ועדת האו״ם ודרש את הארץ כולה ,מה שאפשר לחברי הוועדה להגיד
שהצעת החלוקה היא פשרה בין שתי תביעות :שני הצדדים רוצים את הארץ
כולה .אולם בניגוד לערבים שדחו כל אפשרות של פשרה ,בן־גוריון השיב לחברי
10
הוועדה ישירות ,כאשר נשאל על כך ,ואמר שיסכים לחלוקה אם הדבר יוצע לו.
מאחורי הקלעים הדיפלומטיה הציונית עשתה כל אשר לאל ידה כדי לגרום
לחברי ועדת האו״ם לאמץ את עקרון החלוקה אותו אימץ כבר שנה קודם לכן
הוועד הפועל הציוני 11.חיים ויצמן ,שכבר לא נשא בתפקיד רשמי בתנועה הציונית
ומן הסתם בשל כך הרגיש חופשי יותר בהתבטאויותיו ,אמר במפורש בהופעתו
בוועדה שהחלוקה היא הפתרון המעשי והצודק ביותר .הוא דבק באמירה
המפורסמת שלו שהסכסוך בין הערבים והיהודים בארץ הוא עניין של זכות מול
זכות ,של צדק מול צדק ,ולכן זה לא רק מעשי אלא זה גם ראוי וצודק שיהיו שתי
מדינות לשני עמים.
באופן כזה של ניהול העניינים אפשר לומר שהתנועה הציונית ניצלה את ההיגיון
של “שניים אוחזין בטלית״ כדי שלא להימצא במצב של “זה אומר ,כולה שלי ,זה
אומר ,חציה שלי״ .אם אתה מבקש מראש רק חצי ,והצד השני מבקש את הכול,
תקבל חצי מהחצי שביקשת ,מפני שרק החצי הזה שנוי במחלוקת ,ועל החצי השני
יש כביכול הסכמה בין הצדדים .ובכן ,התנועה הציונית דרשה תחילה את הכול
ואפשרה לתת לה חצי כפשרה .עם זאת היא השתמשה גם בהיגיון של “תפסת
מרובה לא תפסת״ .היא נמנעה מלהתעקש על תביעת הארץ כולה ,בזמן שהיהודים
הם מיעוט .הקהילה הבינלאומית לא הייתה נעתרת בשום אופן לתביעת הארץ
כולה .המתעקש היה מפסיד את הכול .הצד הערבי הפסיד ,ללא ספק ,בגלל עמדתו
הקיצונית .בזכות התנהלותה זו זכתה התנועה הציונית בניצחונה המדיני המפואר
בכ״ט בנובמבר .1947

 .10לעמדות המנהיגות היהודית בנושא החלוקה ערב החלטת כ״ט בנובמבר ראו להלן עמ׳
 257-251בחלק השני.
 .11לפולמוס הפנים־יהודי בנושא החלוקה ראו את הרצאתו של יצחק גל־נור בחלק זה.
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תקציר :מאמרו של מוסטפא כבהא מציג בקווים כלליים את עמדותיו של הצד הפלסטיני
בצומתי ההכרעה המרכזיים שהובילו לבניין הבית הלאומי־יהודי :החל בהצהרת בלפור
והמנדאט ,דרך ועדת פיל ו״הספר הלבן״ וכלה בהחלטת החלוקה של האו״ם בנובמבר
 .1947לטענת כבהא ,הדיון הציבורי בעמדת הצד הפלסטיני בעניין תוכנית החלוקה סובל
מהכללות גורפות .על כן במאמרו מבקש כבהא להציג את הצד הפלסטיני במלוא מורכבותו,
על הקבוצות השונות שכלל ועל מגוון האינטרסים והעמדות שאפיינו קבוצות אלו.

א .רקע
את הדיון בסוגיית עמדתם של הפלסטינים כלפי רעיון חלוקת הארץ בין שני
העמים  -עיקרון שהסכימו עליו ועדות וגופים בינלאומיים רבים  -ותגובתם לו
ראוי לפתוח בכך שתגובותיהם של הפלסטינים להצעות ולהצהרות הנוגעות לעתידה
של הארץ מאז מלחמת העולם הראשונה והתפרקות האימפריה העותומאנית היו
מלוות בחשש כבד .דאגתם הייתה כי הרעיון יביא לנישולם ממולדתם ולמחיקת
זהותם ,אשר ראו בה חלק מן הזהות הערבית האיזורית .ההתנגדות להצהרת בלפור
ולכתב המנדאט נבעה בראש ובראשונה מהתנגדות לתפיסה השלטת בשני מסמכים
אלו ,שהתעלמה מזהותם הייחודית של הפלסטינים וראתה בערבים יושבי הארץ
ערב רב של קבוצות דתיות .מפליא שחוקרים אחדים כתבו דברים שמשתמעת
מהם ביקורת על כך שהפלסטינים התנגדו להצהרת בלפור 1.מעניין אם הכותבים
הללו ניסו להשיב על השאלה המתבקשת כאן :מדוע צריכים היו הפלסטינים
לקבל הצהרה שאינה מכירה בהם כעם; הצהרה המכריזה בריש גלי על אהדתה
העמוקה כלפי שאיפותיו של עם אחר לכונן בית לאומי בארץ ,שהפלסטינים ראו
בה את מולדתם ושהם עצמם שאפו לכונן בה ישות פוליטית־לאומית ,תחילה
 .1ראו למשל את הטענה הזאת אצל שאול אריאלי ומיכאל ספרד ,חומה ומחדל ,גדר ההפרדה -
ביטחון או חמדנות? תל אביב :ידיעות אחרונות ,2008 ,עמ׳ .21
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כחלק מישות לאומית ערבית מרחבית ומאוחר יותר כישות לאומית פלסטינית
פרטיקולרית?
ההתעלמות מן הפלסטינים כעם ,ההתייחסות של הציונות אליהם כאל ערב
רב של עדות דתיות והחשש הכבד מהליכה לקראת התנועה ציונית היו הגורמים
העיקריים אשר עמדו מאחורי התנגדות הפלסטינים לכתב המנדאט של חבר
העמים .כידוע ,כתב זה העניק מנדאט לבריטניה הגדולה אשר הייתה אמורה ,לפי
התפיסה הבסיסית של עקרון המנדאטים ,להוביל את העם היושב בארץ לעצמאות.
הבריטים במשך תקופת המנדאט (לפחות עד הכרזת הספר הלבן של  )1939לא
הראו סימנים שבכוונתם לסגת מן התפיסה הרואה בפלסטינים אוסף של עדות
דתיות ,ואף לא נטו להכיר במוסדות הפוליטיים אשר הקימו הפלסטינים במטרה
לייצג את מאווייהם הלאומיים ולפעול למימושם 2.ועל כן ,אחת משלוש הדרישות
הלאומיות הפלסטיניות העיקריות במשך התקופה הייתה הדרישה לבטל את כתב
המנדאט שראו בו מסמך מכונן של הבית הלאומי היהודי מצד אחד ומחסום
המונע השגת עצמאות פלסטינית מצד אחר 3.ואכן ,עקרון החלוקה לא הוזכר
בהצהרת בלפור או בכתב המנדאט .משמע שלא הייתה בשני מסמכים חשובים
אלו שום התייחסות לזכותם של הפלסטינים לריבונות לאומית על מולדתם או
על חלקים ממנה לפחות.
אלו היו גם הסיבות שהביאו לדחיית הפלסטינים את המלצות ועדת פיל,
שפורסמו בראשית יולי  1937ושדיברו על חלוקת הארץ .תכנית זו תחמה אמנם
את אזורי הבית הלאומי היהודי והכירה בהימצאות שתי קהיליות לאומיות בעלות
זכויות בארץ ,אך גם היא התעלמה מהעם הפלסטיני ומזכאותו לריבונות ,והציעה
לצרף את חלקיה הערביים של הארץ לעבר הירדן.
נוסף על עובדה עיקרית זו ,אפשר למנות גם שלוש סיבות מהותיות אשר גרמו
לפלסטינים אכזבה מן ההמלצות והביאו את הנהגתם לדחות אותן ולפתוח במרד
מזוין עקוב מדם שנמשך עד סוף  1939ובו נלחמו הפלסטינים ,ללא הצלחה יתרה,
הן בבריטים והן ביישוב היהודי .הסיבה הראשונה היא שממשלת המנדאט נטלה
מן השטחים שהקצתה ועדת פיל לערבים מקומות אשר נחשבו מרכזי עשייה
של התנועה הלאומית הפלסטינית וחלק מסמליה כמו הערים ירושלים ,לוד,

 .2המוסדות הם :הוועד הפועל הערבי (אל־לַג ְ׳נ ַה אל־תַנְפִידִ׳ּיַה אל־עַַרּבִּיַה) שנוסד ב־ 1920ופעל
עד  ;1934הוועד הערבי העליון (אל־לַג ְ׳נ ַה אל־עַַרּבִּיַה אל־עֻלְיַא) אשר נוסד ב־ 1936ופעל עד
 ;1945המוסד הערבי העליון (אל־ ַהיְאַה אל־עַַרּבִּיַה אל־עֻלְיַא) ,אשר נוסד ב־ 1946והמשיך לפעול
עד ייסוד אש״ף ב־.1964
 .3שתי הדרישות האחרות היו הקפאת ההגירה היהודית והקמת מדינה פלסטינית עצמאית.
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רמלה ונצרת .הסיבה השנייה ,רעיון העברת האוכלוסין שהוצע בתכנית הִפלה את
הערבים לרעה .כך למשל הוצע להעביר  1,250יהודים שישבו בשטחים שיועדו
לערבים לעומת העברתם של  300,000ערבים שישבו בשטחים שיועדו ליהודים.
משמעות המעשה הייתה עקירת כמעט שליש מן העם הפלסטיני דאז ממקום
מושבו .הסיבה השלישית ,האזרחים הערבים החזיקו בשלושה מיליון דונמים
ורבע של אדמה חקלאית פרטית בשטחים שיועדו ליהודים ,לעומת  100,000דונם
שהיו בבעלות יהודית בשטחים שהוקצו לערבים.
מעצבי דעת הקהל הפלסטינית באותה עת תמכו ברובם בעמדתם של המופתי
חאג׳ אמין אל־חוסייני וחברי הוועד הערבי העליון ,עמדה אשר התנגדה לתכנית.
רק שיעור נמוך מקרב מתנגדי המופתי (חברי המחנה של משפחת אל־נשאשיבי)
יצאו בגלוי נגד החלטת הדחייה .הם הביעו בעיתונות הכתובה את דעתם ויצאו נגד
מרד מזוין .הם הדגישו כי חוסר הגמישות מצד הפלסטינים ,ובמיוחד מצד המופתי,
הוא זה שהביא את ועדת פיל להמליץ את המלצותיה.
המרד הפלסטיני בשנים  1939-1936נחל כישלון מחריד ותוצאותיו היו הרות
אסון הן במישור מרקם היחסים בתוך החברה הפלסטינית ,והן במישור מאזן
הכוחות עם היישוב היהודי ,אשר נהנה מתוצאות התהליך של דיכוי המרד הערבי
על ידי בריטניה ,ומהתשת כוחם הצבאי ,המדולדל מלכתחילה ,של הפלסטינים.
בעקבות זאת הגיעו הפלסטינים לשעת ההכרעה ב־ 1948בשיא חולשתם ,לעומת
כוחו הצבאי של היישוב שגדל במידה רבה בתקופת המרד הערבי והתעצם עוד
יותר לקראת .1948-1947
על אף כישלונו הצבאי של המרד הוא השיג הישג מדיני חשוב :הכרזת בריטניה
על הספר הלבן .יישום הספר הלבן היה מקפיא את תכנית הבית הלאומי היהודי
ומרוקן את הצהרת בלפור ואת כתב המנדאט מתוכנם .אך אל־חוסייני דחה גם
מדיניות בריטית זו ,אשר הוגשה לו על מגש של כסף ,בטענה שאי־אפשר לבטוח
בהצעות “בריטניה הבוגדנית״ .הצעה בריטית זו אמנם לא נבחנה בשפת המעשה ,אך
מעט גמישות ,ולו טקטית ,מצדו של חאג׳ אמין הייתה מקשה בוודאי הן על בריטניה
והן על הנהגת היישוב היהודי שגם היא גילתה התנגדות חריפה למדיניות זו.
ההקשר שבו התקבלה החלטת החלוקה של האו״ם והשיח שהתנהל סביבה
היו שונים במעט מפעמים עברו ,אך התוצאות  -מבחינת האינטרס הפלסטיני -
היו הרסניות יותר .מבחינת ההקשר הבינלאומי כוחם של הבריטים ,על אף
ניצחונם במלחמת העולם השנייה ,ירד פלאים ,ומושכות הנהגת העולם עברו
לידיים חדשות  -של ארצות הברית ושל ברית המועצות  -אשר פעלו לפי
שיקולים אחרים .היישוב היהודי בארץ והעם היהודי ברחבי העולם זכו לאהדה
ולהזדהות חסרות תקדים בעקבות השואה שפקדה את העם היהודי במלחמת
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העולם השנייה .מולם ניצב המנהיג הפלסטיני חאג׳ אמין אל־חוסייני ,אשר הימר
במלחמת העולם השנייה על הסוס הלא נכון כשתמך במדינות הציר המתנגדות
לדמוקרטיה .הוא היה בשיא חולשתו והתקשה מאוד להשפיע על עיצוב המהלכים
בחלונות הגבוהים של הפוליטיקה הבינלאומית .הוא גם צבר אויבים וכוחות
עוינים בתוך העולם הערבי (בעיקר ההאשמים בעירק ובירדן) ,וגם בתוך עמו לא
שבו השפעתו וסמכותו להיות כפי שהיו בשנות העשרים והשלושים .אך חולשתו
זו לא מנעה ממנו לגרום לכך שלא תוכל להיווצר הנהגה חלופית בקרב חוגי
התנועה הלאומית הפלסטינית :המופתי ומחנהו דאגו לשבצו בכל נוסחה מאגדת
של הכוחות הפלסטיניים.
הטעות הגורלית היא שהמופתי ,לאחר בחירתו לנשיאות המוסד הערבי העליון,
המשיך לתפקד לפי המנגנונים שפעלו בתקופות קודמות ,ולא השכיל לקרוא את
השינוי המהותי שחל במפת הפוליטיקה העולמית והאיזורית .מי שבוחן את יחסו
כלפי ועדת החקירה האנגלו־אמריקנית ,ימצא שדבר לא השתנה ביחסו מאז ועדת
פיל :תחילה הוא ביקש מהפלסטינים שלא לשתף אתה פעולה ולא להופיע בפניה,
דבר שגרם בוודאי למתח בינו לבין חבריה ,אך כשהתרצה והחליט בכל זאת לשתף
פעולה ,המתח כבר הפך למשקעים .לא מן הנמנע שמשקעים אלו פגעו בדימוי
הפלסטיני בעיני חברי הוועדה ואף השפיעו מן הסתם על המלצותיה.
עם זאת ברצוני לציין שעמדתו של אל־חוסייני לדחות את תכנית החלוקה
רווחה אז בציבוריות הפלסטינית והכלל־ערבית ,אך לא הייתה נחלת הכול .היו
קבוצות שהביעו תמיכה פומבית בתכנית (חלקים מהליגה לשחרור לאומי והמפלגה
הקומוניסטית הפלסטינית) ,והיו כאלה שתמכו בה ,אך העדיפו שלא להצהיר
בפומבי על עמדותיהם (משפחת אל־נשאשיבי).
מטבע הדברים ,בתוך הקבוצות השונות  -של המתנגדים או של התומכים -
היו תתי־קבוצות וזרמים .אציג בקצרה חלוקה זו.

ב .מחנה המתנגדים לחלוקה
מחנה זה זכה לתמיכה רחבה בחברה הפלסטינית והוא הורכב מארבע תתי־
קבוצות  .
משפחת אל־חוסייני בראשות חאג׳ אמין
קבוצה זו דבקה בעמדות המסורתיות שהתגבשו בראשית שנות העשרים והתנגדה
לכל פשרה בנושא השליטה הפלסטינית בארץ .עיקר כוחה היה במגזר הכפרי,
אשר עלול היה לסבול יותר מכל מגזר אחר מתוצאות החלוקה ,בייחוד באיזורים
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שאמורים היו להיכלל בתחומי המדינה היהודית .הם תירצו את התנגדותם בטעמים
לאומיים כלל־ערביים (“פלסטין היא חלק ממרחב ערבי אחד המשתרע מהרי
האטלס במערב ועד המפרץ הערבי במזרח״) וכן בטעמי פטריוטיזם פלסטיני
מקומי (הם העלו על נס את הסיסמה “פלסטין של הפלסטינים״) .חוגים אלו
הרבו לחזור על סיפור משפט שלמה שבו השתמש חאג׳ אמין בעדותו בפני ועדת
פיל לצורך דחיית רעיון החלוקה .כידוע מסופר על המלך שלמה שנאלץ לחרוץ דין
בעניינן של שתי נשים שרבו על תינוק .כל אחת מהן טענה :התינוק שלי .כשפסק
שלמה לחלק את הילד ,האם האמתית סירבה .לעומתה האישה האחרת קיבלה את
ה״פתרון״ מפני שחפצה בסבלה של האם ולא בשלום הילד .את עמדת מחנה זה
ביטא ג׳מאל אל־חוסייני ,יד ימינו של המופתי ,בעת הופעתו בפני ועדת האו״ם:
לערבים יש חזקה פיזית על פלסטין ,היום כבעבר ,ולפיכך מוטלת עליהם חובה
חוקית ומקודשת כאחת :להגן על פלסטין מפני כל תוקף .התנועה הציונית
הפועלת לכיבוש פלשתינה ,ואחת היא אם באצטלה דתית ,הומניטרית או
פוליטית ,אינה אלא פולשת שמטרתה להשתלט בכוח על מדינה שאין לה זכות
אבות עליה ולשלוט בה ביד רמה .מצד אחד ניצבת אפוא ההגנה העצמית ומצד
אחר  -התוקפנות .תכלית קיומו של ארגון האומות המאחדות היא לצדד בהגנה
4
העצמית כנגד התוקפנות.

חוגי אל־א ְסתִקְלאל הלאומיים הערביים המכונים (אל־ ַקוְמִיּון אל־עַַרּב) והסניף
הפלסטיני של מפלגת אל־ ַּבעְת׳
היו אלו בעיקר הכוחות שנמנו עם העילית האינטלקטואלית בערים ,אשר העלו
על נס את הרעיון הלאומי הכלל־ערבי .הם ראו בפלסטין חלק מן המרחב הערבי
הכולל ואבן הפינה של אחדותו .לפיכך ראו בחלוקה משוכה גבוהה העלולה למנוע
את הגשמת רעיון האחדות הערבית הכללית .יש לציין שקבוצות אלו התנגדו
לרעיון של הלאומיות הפלסטינית הפרטיקולרית.
חלקים מן הליגה לשחרור לאומי (עֻ ְצּבַת אל־תַ ַחּר ֻר אל־וַטַני) ומשכילים
קומוניסטים אחדים
קבוצה זו התנגדה לרעיון החלוקה משום שהמשיכה לדבוק בעמדתם המסורתית
של המפלגה הקומוניסטית ושל גופי שמאל אחרים ,ולפיה צריכה לקום מדינה
חילונית ודמוקרטית אחת בכל שטח המנדאט.

 .4להצהרתו המלאה של ג׳מאל אל־חוסייני ( ,)29.9.1947ראו להלן עמ׳ .269
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האחים המוסלמים
קבוצה זו התחילה להקים סניפים בארץ מיד לאחר סיום מלחמת העולם השנייה.
בשנים  1947-1946החלה להשמיע את קולה גם באמצעות אגודות שהקימה
בערים (ביפו ובחיפה בעיקר) .האגודות ארגנו פסטיבלים במועדים דתיים ,ולחלקם
זומנו דוברים של מנהיגי תנועת האם במצרים ,שהרבו לתקוף את תכנית החלוקה
וכל הצעת פשרה .הם התבססו על נימוקים דתיים וטענו כי קדושת הארץ שמורה
כולה למוסלמים וכי כל ויתור על חלק ממנה ייחשב חטא דתי.

ג .מחנה התומכים בחלוקה
בניגוד לנכתב במקורות הדנים בנושא תכנית החלוקה ,עם מחנה זה לא נמנה
מיעוט זעיר .התחושה שמדובר במיעוט נוצרה בגלל העובדה שרובו המכריע של
המחנה בחר שלא להביע את עמדותיו בפומבי .עם המחנה נמנו שתי קבוצות
עיקריות.
רוב משפחת אל־נשאשיבי ,אשר שימשה חלופה למחנה אל־חוסייני
קבוצה זו נטתה כאמור לקבל את המלצות ועדת פיל והתנגדה לפתיחה במרד
המזוין .חבריה אף פרשו מן הוועד הערבי העליון על רקע זה .בשלב האחרון של
המרד השתתפו בהקמת חבורות המתנגדות למרד ,אשר עזרו לבריטניה לדכאו.
אחדים ממנהיגי המחנה ,דוגמת פח׳רי אל־נשאשיבי ,שילמו בחייהם על פעילותם
זו 5.בשיח שהתנהל סביב תכנית החלוקה הם התמידו לדבוק בעמדותיהם הגמישות
והפשרניות ,תמכו בהצעה וקראו לספח את החלקים הערביים לשטחי ממלכת
ירדן.
הקומוניסטים וחלקים מן הליגה לשחרור לאומי
דברים רבים נכתבו על אודות התנהגות הקומוניסטים ואנשי הליגה לשחרור לאומי
בפרשת תכנית החלוקה .לאחר מלחמת  1948והאסון שפקד את העם הפלסטיני
בעקבותיה ,נהגו אנשי המפלגה הקומוניסטית לנגח את יריביהם  -בייחוד את
הנמנים עם הזרמים בעלי האוריינטציה הלאומית  -בגין קוצר הראייה שגילו
בעת שהתנגדו לתכנית החלוקה .בביקורתם כלפי הנהגת הזרם המרכזי בראשות
המופתי השתמשו במטפורה הנודעת “אבן מאסו הבונים הייתה לראש פינה״.
 .5עובדה זו יכולה להסביר את בחירת אנשי המחנה שלא להביע את העמדה התומכת בתכנית
החלוקה בפומבי.
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עם זאת חשוב להבהיר שלא כך היו פני הדברים בראשיתם :בתחילת הדיונים
על הצעות הוועדה שמינה האו״ם לבדיקת המצב בארץ דחו רוב חברי הליגה
לשחרור לאומי והקומוניסטים הערבים את תכנית החלוקה בטענה שהיא סותרת
את המצע ההיסטורי של כוחות אלה ,ולפיו תקום מדינה חילונית דמוקרטית
בכל שטח המנדאט .העיתון אל־אּתִחַאד ,ביטאון הליגה באותם ימים ,ניהל מסע
נגד הצעת החלוקה .עם כותבי המאמרים נמנו גם אנשים שתמכו מאוחר יותר
בהחלטה כמו אמיל חביבי ותופיק טובי .בניגוד לטענות המקובלות ,בתקופה זאת
התנגד אל־אּתִחַאד להצעת החלוקה והטיף עדיין לרעיון המדינה הדו־לאומית .כך,
למשל ,נכתב במאמר מערכת של העיתון בראשית ספטמבר :1947
כשאנו במצב המכאיב הזה וכשהעם אשר הוליכו אותו שולל רואה את המחלוקת
בדרגים הגבוהים ואת אחדות השורות המפליאה בדרגים הנמוכים יותר ,תוך
שהוא מתפלא מן המחלוקת בין אלו שצריכים להוביל לבין אלו שצריכים להיות
מובלים ,מופיעה פתאום ההמלצה של ועדת החקירה הבינלאומית לחלק את
פלסטין! עמדתו של עם זה בכל מוסדותיו ופרטיו נגד חלוקת מולדתו וביתור
אבריה היא ברורה ונחרצת .עמדה זו לבדה היא העירבון היחיד לאי־הצלחת
מזימת החלוקה ,אפילו אם השמים היו נופלים על הארץ במטרה לכפות ביצוע
המלצה זו .דחייתנו מכול וכול את החלוקה ,היא דבר שיש סביבו קונצנזוס
ואין ביכולתו של אף אחד ,תהיה יכולת הריב והמדון אצלו אשר תהיה ,לצאת
נגדו .אך הקונצנזוס הזה על ההתנגדות לחלוקה ,למרות חיוניותו ,אין ביכולתו
לפתור בעיות או להרחיק סכנות .השאלה לדיון נשארת :מהן הדרכים להכשיל
6
את יישומו?

השינוי המהותי בעמדת העיתון התרחש בעקבות נאומו של אנדרי גרומיקו ,שר
החוץ הסובייטי דאז ,בעזרת האו״ם ,שבו הביע את תמיכת ארצו בתכנית החלוקה
המוצעת 7.אירוע זה פילג את הליגה לשחרור לאומי (שאליה כפוף אל־אּתִחַאד).
מאז קולם של תומכי החלוקה ,בראשותם של חביבי וטובי ,זכה להישמע היטב
מעל דפי העיתון ,בעוד אלו שדבקו בהתנגדותם לתכנית החלוקה (אמיל תומא
ובולוס פרח) איבדו את בכורתם במפלגה .תומא אמנם חזר אליה לאחר הקמת
המדינה (כשהמפלגה נשאה כבר את השם המפלגה הקומוניסטית הישראלית) ,אך

 .6אל־אּתִחַאד.6.9.1947 ,
 .7לנאומו של אנדרי גרומיקו ,ראו להלן עמ׳  ;161כמו כן ראו את הרצאתו של אלכסנדר יעקובסון,
לעיל עמ׳ .59-49
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הוא נמנע מלמלא תפקידים פוליטיים חשובים והסתפק בעיסוק בענייני תרבות
ובעריכת ביטאוני המפלגה.

ד .סיכום
כאשר באים לבחון את העמדה הפלסטינית שהייתה כלפי תכנית החלוקה של
 ,1947נתקלים בהכללות גורפות ובדעות קדומות .תופעות אלו אף הלכו והתפתחו
עם הזמן ,מאז שהמאבק הצבאי בין שני העמים הוכרע ב־ 1948לטובת הצד
היהודי .הכרעה זו התבטאה בהקמת מדינה יהודית עצמאית בגבולות מורחבים
יותר מאלו שהקצתה למדינה היהודית החלטת החלוקה של האו״ם ,בצד אסון
כבד שפקד את העם הפלסטיני ואת שאיפותיו לכונן מדינה עצמאית .זו לא קמה
עד היום  -לא בגבולות של החלוקה ולא בפחות מכך.
ההכללות והדעות האלה מתבססות ברובן על הטענות כי כל האירועים
שפקדו את הפלסטינים נבעו מהתנגדותם לתנועה הציונית ולכל פשרה אתה,
וכי פעולותיו של הצד הישראלי (בין היתר גם החריגה מגבולות תכנית החלוקה
במרוצת המלחמה וכיבוש יותר ממחצית השטח שהוקצה למדינה הערבית) נבעו
ברובן מתגובות על מעשי התוקפנות הפלסטינית .מעצבי דעת הקהל היהודית
בנושא זה דואגים להסיח את הדעת מהנושאים המהותיים ,תוך כדי שאלת שאלות
והתמקדות בנושאים חשובים פחות .כך למשל נידונות שאלות דוגמת :מי פתח
במעשי התוקפנות? האם האוכלוסייה האזרחית הערבית ברחה או גורשה? האם
הייתה תכנית כתובה לגירוש או לפינוי כפוי של האוכלוסייה הערבית היושבת
במדינה היהודית? התשובות על שאלות אלו הובילו בדרך כלל למסקנות חדות
ונחרצות :הערבים פתחו במעשי התוקפנות ולכן באו על עונשם; תושבי הכפרים
ברחו אף על פי שנציגי הכוחות היהודיים ביקשו מהם ,מראשי הכפרים ומנציגי
השכונות העירוניות להישאר במקומותיהם; הכוחות הישראליים לא גירשו או
פינו בכוח אוכלוסייה פלסטינית .תשובות נחרצות אלו מושמעות בלי להתמודד
עם שאלות דוגמת :גם אם הפלסטינים התנגדו לחלוקה ופתחו בפעולות האיבה,
האם יש בכך הצדקה לחריגה מגבולות החלוקה שהיהודים קיבלו אותה בשמחה
ובריקודים ברחובות? בהנחה שהאוכלוסייה האזרחית אכן ברחה ממקומות מושבה,
מהם הנימוקים והצידוקים המסבירים את מניעת חזרתה עם שוך הקרבות? האם
מדיניות זו אינה נחשבת הפרה ברורה של המוסכמות הבינלאומיות והמוסריות?
סוגיית עמדת הפלסטינים כלפי תכנית החלוקה של האו״ם ,אשר התקבלה
ב־ 29בנובמבר  ,1947אינה חדה ובהירה כפי שנהוג לתאר זאת ברוב המקורות
ההיסטוריים הדנים בנושא .במחנה הפלסטיני היה מגוון עמדות שלא קיבלו את
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ביטויין בעמדה הסופית ,שהתגבשה והצטיירה בעיני הקהילייה הבינלאומית כדחייה
מוחלטת של החלטת החלוקה .העם הפלסטיני נדרש לשלם בעקבות השלמה עם
החלטה של הנהגה קצרת ראייה מחיר כבד מנשוא .האסון הכבד שפקד אותו ריסק
את תקוותיו להגשים את מאווייו הלאומיים ולחיות במדינה שבה ייהנה מריבונות
ומעצמאות כשאר העמים .העם הפלסטיני דחה את החלוקה ,ורבים מאשימים
אותו ,בצורה מלאה ונחרצת ,באחריות לאסונו.
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תקציר :סקירה זו מציגה אחת מן הדרכים לקריאת עמדות שני הצדדים  -היהודים
והערבים  -לדו״ח אונסקו״פ ,מנקודת המבט הפלסטינית של ימינו .בבסיס הדברים
עומדת הטענה שהתנגדות הוועד הערבי העליון לתוכנית החלוקה הייתה טעות גורלית
בעבור העם הפלסטיני; טעות שמקורה בכך שהוועד הערבי העליון לא העמיד אל מול
המנהיגות הציונית מנהיגות ערבית אחראית ,המחויבת לאינטרסים של הפלסטינים כעם.

עמדת הערבים בנושא החלוקה ידועה ומוכרת .בישראל מקובל מאוד לומר
שהערבים נלחמו בתוכנית החלוקה וסירבו לקבלּה .מקובל לטעון שכך החליטה
המנהיגות הערבית ,וההחלטה הובילה למלחמה .אמירות אלו נכונות .החלטה זו
הייתה טעות ואיוולת .אמנם לא כל ערבי מוכן להתוודות בצורה הזו ,בעיקר לא
בפני יהודים ,אך זו האמת.
לכאורה אפשר היה לסיים כאן את הדיון ,אך ברצוני שננסה להבין כיצד קרה
שהתקבלה החלטה מסוג זה .כשהוזמנתי להרצות על עמדותיהם של “נציגי הציבור
הפלסטיני ומדינות ערב״ נזכרתי בבדיחה המספרת על שלושה סטודנטים ערבים -
מצרי ,סודני וסורי  -שנכנסו לבחינה .בבחינה הייתה שאלה אחת בלבד“ :מה
דעתך על אכילת הבשר?״ .המצרי בא ושאל“ :מה זה בשר?״ .הסודני שאל“ :מה זו
אכילה?״ .ולבסוף בא הסורי ושאל“ :מה זאת אומרת ‘מה דעתך׳?״.
יש להודות כי לעם הפלסטיני לא היו שום נציגות ושום מנהיגות .לעומת
זאת ,לתנועה הציונית היו אנשים חושבים ומלומדים שהתוו תכניות אסטרטגיות,
דנו לעומק בכל נושא ונושא ,והעמיקו לחשוב על נושאי המים ,הגאוגרפיה
והגאולוגיה.
לא הייתה הנהגה פלסטינית .הוועד הערבי העליון הורכב מקבוצת מוח׳תארים,
שהיו נציגיהן של כמה משפחות גדולות .הם מעולם לא נבחרו בשום צורה ובשום
מקום לתפקיד ,ולא היו נציגי החוק .אנדרלמוסיה שלמה שררה בעם הפלסטיני.
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הנהגת הערבים הפלסטינים הייתה נתונה בדרך כלל בידי שבע מדינות ערב
המיוצגות באו״ם :מצרים ,עירק ,לבנון ,סעודיה ,סוריה ,תימן וירדן .גם המשטר
במדינות אלו היה אנכרוניסטי  -מלוכני או דיקטטורי .לא הייתה שום דרך שבה
יכול היה הציבור להביע את עמדותיו.
הוועד הערבי העליון ,בניגוד למה שמקובל לחשוב כיום ,לא קיבל על עצמו את
עמדת המנהיגות בכובד הראש הנדרש .הוא לא השקיע מאמצים בלימוד הכלכלה
הפלסטינית או בתכנונה .הוא מעולם לא בחן את סוגיית האדמות וסוגיות דומות.
הוא לא תפקד כהנהגת מדינה ואפילו לא כוועד שכונה .אנשי הוועד היו מנהיגות
דקורטיבית (זַעַאמַה) ולא מייצגת .כך למשל כאשר התגלע בינם לבין הבריטים
סכסוך הם העדיפו לברוח מן הארץ .מ־ ,1939לאחר המרד הערבי ,ועד  1946ברחו
1
אנשים רבים ושהו מחוץ לארץ.
כך למשל חאג׳ אמין אל־חוסייני ,ראש הוועד הערבי העליון ,האישיות שכה
הפחידה את היהודים ושאותה נהגו להציג כמנהיג הציבור הפלסטיני 2,היה בסך
הכול מופתי ,איש דת מטעם משפחת אל־חוסייני .הוא לא היה בודד במנהיגות.
ב־ 1929זכתה משפחה אחרת ,משפחת אל־נשאשיבי ,בבחירות לעיריית ירושלים.
ראש העירייה הנבחר ,אל־נשאשיבי ,היה ידוע בכל רחבי העיר והיו לו יחסים
טובים עם כל התושבים ,ובכלל זאת עם היהודים .עם היבחרו לתפקיד מינה
סגן ראש עירייה יהודי 3.אל־חוסייני לא רצה להכיר באל־נשאשיבי מתוך קנאה
חמולתית ,אך השתמש בבחירתו של סגן ראש העירייה היהודי כדי לערער את
הלגיטימיות של ראש העירייה הנבחר .בעקבות זאת הבריטים איימו עליו ,והוא
ברח .הוא החל להתנגד לבריטים ,וכך חבר לגרמנים והגיע לנאציזם .הוא התחיל
לארגן מוסלמים בוסנים במסגרת הצבא הנאצי כדי להילחם בבריטניה .בפועל ,ברוב
הזמן הרלוונטי הוא שהה מחוץ לארץ .כששב ארצה ב־ - 1946עדיין אנו תוהים
מדוע אפשרו לו הבריטים לחזור  -הוא נאלץ להתחבא לזמן קצר ,אך לבסוף תפס
מחדש את ההנהגה בגבולות שהקצו לו המנהיגים הערבים והבריטים 4.זאת כנראה

 .1עבד אל־האדי האשם (עורך) ,האנציקלופדיה הפלסטינית (אל ַמוְסּועַה אלפַלַ ְסטִינִּיַה) ,מהדורה
שנייה ,עכו :אלאסואר.1986 ,
 .2צבי אל־פלג ,המופתי הגדול ,תל אביב :משרד הביטחון  -ההוצאה לאור ;1989 ,אילן פפה,
אצולת הארץ :משפחת חוסייני  -ביוגרפיה פוליטית ,ירושלים :מוסד ביאליק.2002 ,
 .3למורכבות היחסים בין משפחות אל־חוסייני ואל־נשאשיבי ראו גם את מאמרו של מוסטפא
כבהא בחלק זה.
 .4לעמדת המנהיגות היהודית כלפי מנהיגותו של חאג׳ אמין אל־חוסייני ראו את נאומו של משה
שרתוק ( )26.3.1947בפני ועדת החקירה האנגלו־אמריקנית ,להלן עמ׳ .138
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לאחר שהבריטים ראו שההתנגדות הקיצונית לחלוקה מתאימה למדיניותם .לאחר
שובו ארצה ולאחר תפיסת המנהיגות מחדש ,מתוך תחושת נקם התחיל להנהיג
התנגדות “מזוינת״ נגד ארגוני הלחימה היהודיים.
האיש שהה בשנים  1948-1947מדי פעם בלבנון ,בסוריה ,בטורקיה ולבסוף
השתקע בירדן .כשקם אש״ף ,ארגון השחרור הפלסטיני בהנהגת יאסר ערפאת,
הביע כלפיו את התנגדותו .כשפרצו הקרבות בין המלך חוסיין לבין אש״ף ,אשר
הפלסטינים מכנים אותם “טבח אלול״ (ספטמבר השחור) ב־ ,1970אל־חוסייני
לא פצה פה ולא הביע את התנגדותו .הוא חלם על האפשרות של מתן אוטונומיה
לפלסטינים במסגרת הממלכה הירדנית 5.כלפי חוץ היה אל־חוסייני אישיות
מייצגת ,אולם לדעתי הפלסטינים לא יכלו לראותו ככזה.
העם הפלסטיני היה ,אם כן ,ללא נציגות וללא יכולת ביטוי והוא לא ידע מה
מתרחש סביבו .רובו המכריע של העם ( )80%לא ידע קרוא וכתוב .לא הייתה
טלוויזיה ולא היה רדיו .רדיו היה לכל היותר במקום אחד בבית קפה בעיר.
בכפרים לא היה דבר כזה .גם העיתונים לא הגיעו לשם.
רק אינטלקטואלים פלסטינים מעטים מאוד  -אלו שהתאגדו באגודות
מקצועיות או במפלגות פוליטיות (לא היו מפלגות רבות; המפלגה העיקרית
הייתה הקומוניסטית) בחנו את הסכסוך מזווית שונה לגמרי .עם אלו לא נמנו רק
6
מתנגדים לתכנית החלוקה.
הקומוניסטים הלכו בעיקר אחרי ברית המועצות ,וכשזו תמכה בתכנית
החלוקה גם הם תמכו .אך לא היה זה רק ביטוי של תלות בברית המועצות
אלא הם קיבלו את תוכנית החלוקה כביטוי להגדרה עצמית של שני העמים.
כרוזי התמיכה בתכנית החלוקה שפרסמו הקומוניסטים הזכירו בצורה המפורשת
ביותר את ישראל כמדינה יהודית המבטאת את הגדרתו העצמית של העם היהודי,
ואת המדינה הפלסטינית הערבית כביטוי למאווייו הלאומיים של העם הערבי
7
הפלסטיני.
האינטלקטואלים הפלסטינים היו בעלי ידע וקשרים עם תנועות וגופים
בינלאומיים .הם הבינו את המצב וניתחו אותו גם מעבר למשמעות של תכנית
החלוקה .היה להם סדר יום פרוגרסיבי ,שכלל גם מאבק בפשיזם ולא רק בנאציזם,
אם כי המאבק בנאציזם היה כמובן נחרץ יותר .הם דנו בנושאים אלה וקיימו כמה
 .5אבו איאד (סלאח חלף) ,ללא מולדת :שיחות עם אריק רולו ,חיפה :מפרש.1983 ,
 .6לפירוט עמדות קבוצות בציבור הפלסטיני ,ראו גם את מאמרו של מוסטפא כבהא בחלק זה.
 .7לעיון בתזכיר “האיגוד הקומוניסטי בארץ־ישראל״ שנשלח לאונסקו״פ ,יוני  ,1947ראו להלן
עמ׳ .172
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אסיפות .אחת מהן ,הידועה והמפורסמת ביותר ,הייתה באשקלון (מג׳דל) ,ועל
סדר יומה עמד המאבק בנאציזם .דיברו בה על הנאציזם ועל מעלליו כלפי היהודים
וגם כלפי העמים האחרים 8.היה זה בתקופת מלחמת העולם השנייה ,והם כאמור
9
לא עסקו רק בעניין היהודי ובבעיה היהודית אלא גם בבעיות שאר העמים.
לנוכח תיאור זה ,אם היה מתאפשר לערבים הפלסטינים להקים הנהגה אמיתית,
קשה לדעת מה היו מחליטים בעניין החלוקה .אפשר שגם אז היו מכריעים נגדה,
אך היה זה מתוך חשיבה שקולה ומתוך הבנת האינטרס הערבי הפלסטיני.
ואולם ,במציאות שנוצרה באותה עת לא היה מי שיחשוב במונחים אלו ולא
היה מי שיקרא את המפה ,לא של העבר ,לא של ההווה ולא של העתיד .בנושא
המנהיגות ,העולם הערבי לא היה טוב יותר מן העם הפלסטיני.
יש לזכור גם כי כל העולם הערבי ,חוץ מסוריה דאז ,היה תחת שליטה בריטית
מלאה .הלגיון הערבי הירדני ,זה שפתח במלחמה (הוא תקף בירושלים) היה תחת
פיקודו של הגנרל הבריטי גלוב פאשה שהמשיך להנהיג את הצבא הירדני עד
 .1956זאת אומרת שהיו מעורבים גם שחקנים ורכיבים נוספים .בידי כולם הייתה
אפשרות ההחלטה ,חוץ מאשר לעם הפלסטיני.
מדינות ערב פעלו לפי האינטרסים שלהן .לא היה מי שיחשוב על מדינה
פלסטינית ,על עצמאות פלסטינית ועל העם הפלסטיני .במצרים ,המלך פארוק
הראשון היה נתון בשליטתם המוחלטת של הבריטים ונלחם למראית עין בהקמת
המדינה היהודית .כך נהגו גם העירקים ,שהיו תחת שליטה בריטית ,במונחים
10
הגאוגרפיים של היום.
כדי להבין טוב יותר את ההתנגדות הערבית לתוכנית החלוקה מבחינה מעשית
כדאי לקרוא את ההיסטוריה ולבדוק מה באמת קרה .דרך אגב ,רוב המקורות שאני
מסתמך עליהם הם עבריים .הירייה הראשונה של הערבים נגד תכנית החלוקה
נורתה ב־ 30בנובמבר ,זאת אומרת ,יום לאחר קבלת ההחלטה על החלוקה .הייתה
זו פעולה נגד אוטובוס אגד שמספר הרישוי שלו הוא  ,2094שעלה לירושלים

 .8התבטאויות של מנהיגים ערבים המגנים את האנטישמיות ככלל ואת הנאציזם בפרט אפשר
למצוא בעדויותיהם של אמיל גורי ( )14.3.1946ואלברט חוראני ( )25.3.1946בפני ועדת החקירה
האנגלו־אמריקנית ,ראו להלן עמ׳ .127 ,123
 .9מאיר וילנר (עורך) 60 ,שנה למפלגה הקומוניסטית הישראלית ,תל אביב :מק״י.1980 ,
 .10לעיון בתעודות המבטאות חלק מעמדותיהם של נציגי מדינות ערב כלפי הסכסוך הערבי־
יהודי ,ראו את נאומו של הנציג הסורי בעצרת האומות המאוחדות ( ,)22.9.1947להלן עמ׳ ;263
נאומו של הנציג הלבנוני בעצרת הכללית ( ,)26.11.1947להלן עמ׳  ;296הדיווח של גולדה מאירסון
על שיחותיה עם המלך עבדאללה ( ,)12.5.1948להלן עמ׳ .326
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מהמרכז .תפסו אותו שלושה או חמישה ערבים והשליכו לתוכו רימון שהתפוצץ.
11
אחר כך התחילו לירות בנוסעים המבוהלים שנסו על נפשם.
מי הם האנשים שביצעו את המעשה? מנהיג הקבוצה היה סיף אל־דין אבו
קישק .אבו קישק הוא שבט בדווי ( ַעׁשִיַרה) מצרי ,שהגיע לפלשתינה בראשית
המאה והשתקע באיזור המרכז ,היכן שכיום נמצאת רמת השרון .הוא היה מנהיג
של כנופיה בדווית שרצה לשלוט בכל האיזור .ב־ 1929התנפל אבו קישק על כמה
יהודים ,כדרכן של כנופיות מסוג זה .הוא נתפס ונקנס בסכום גבוה .כדי לגייס
את הכסף מכר  4,197דונמים ,מתוך  20,000דונמים שהיו לשבט ,לחברת הכשרת
הישוב ,שנציגה היה יהושע חנקין .בעקבות העסקה נעשתה סולחה ,אך לאבו
קישק נותרה התחושה ש״סידרו״ אותו .בדווי ש״נדפק״ נוקם גם לאחר ארבעים
12
שנה .כך הסביר את הפעולה שביצע ב־ 30בנובמבר.
למחרת המקרה נפגשו אנשי אבו קישק עם היהודים .שני הצדדים עשו סולחה
והבדווים הבטיחו שלא יפעלו נגד היהודים ושלא ישתפו פעולה עם הערבים כאשר
יפלשו לארץ ישראל .דרך אגב ,דווקא אנשי האצ״ל הפרו את ההסכם כשבמרס
 1948חטפו חמישה אנשים ממנהיגי השבט הזה .למרות זאת הם לא נלחמו,
ובאפריל כל אנשי השבט ברחו מפני שאנשי האצ״ל המשיכו לאיים עליהם.
ובכן ,בדבריי אלו איני מבקש להצדיק את ההנהגה הפלסטינית ,וכבר אמרתי
שהיא עשתה מעשה איוולת .טעותה לא הייתה היחס הלא נאות כלפי היהודים
אלא חוסר יכולתן של ההנהגה הפלסטינית ושל ההנהגה הערבית הכללית לבטא
עמדה אחראית כלפי העם הפלסטיני.
מנהיגים נמדדים לפי מבחן התוצאה ,ובמקרה זה התוצאה נוראה :העם
הפלסטיני מלקק עדיין את פצעי הנַּכְּבַה הנמשכת שישים שנה .אין ספק שמדובר
בטעות ,אך אין להתעלם מן הנסיבות המקלות שעל רקען היא נעשתה.
אזכיר שוב את הגורמים האחרים שפעלו בשטח :הבריטים .כל העמים הערביים
דאז חשבו שהבריטים בגדו בהם ,מפני שהמנהיגות הערבית התייחסה אליהם כאל
בני ברית ,אך הברית הזו הביאה לנַּכְּבַה .חלקם גם חשבו שהבריטים מסכסכים בין
היהודים לבין הערבים .מסיבה זו התחיל למשל השיח׳ עז אל־דין אל־קסאם ,אשר
על שמו קרוי הפלג הצבאי של החמאס כיום ,את מלחמתו בבריטים .כך טענו גם

 .11אורי מילשטיין“ ,סף מלחמת העצמאות״ ,תולדות מלחמת העצמאות :החודש הראשון ,תל
אביב :זמורה ,ביתן ,1989 ,עמ’  ;28-9ויקיפדיה“ ,אבו קישק״http://he.wikipedia.orgqwikiq%D ,
7%90%D7%91%D7%95_%D7%A7%D7%99%D7%A9%D7%A7
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הקומוניסטים הערבים לכל אורך הדרך .עיתון אל־אּתִחַאד כתב בימים ההם כמה
פעמים על כך שהבריטים סכסכו בין היהודים לבין הערבים.
התרשמותי היא כי מדינות העולם כולו לא סברו שעליהן לסייע לערבים להבין
את נקודת מבטם של היהודים .גם להנהגה היהודית יש אחריות לכך .כולם דיברו
על “הבעיה היהודית״ כאילו הייתה מובנת מאליה .ואולם הערבים לא הכירו אותה.
כיצד יכלו לדעת? מאיפה? באותה עת לא היו אמצעי תקשורת אלקטרוניים ,או
אחרים .הבדווים גם לא יכלו לקרוא עיתונים.
יתרה מכך ,לטענתי עד היום ההנהגה היהודית אינה דואגת לכך שהערבים
יבינו את הבעיה היהודית האמתית .כוונתי לאלפיים שנות סבל ורדיפות בכל
רחבי העולם ,שהגיעו לשיא בתקופת הנאציזם ,כשפותחה תוכנית להשמדת עם
שהביאה לרצח שישה מיליון יהודים .אנשים אינם יודעים ואינם מבינים את זה.
היהודים אינם דואגים שנדע את זה.
אני אומר זאת מתוך ניסיון אישי .אני הלכתי לחברים יהודים וביקשתי מהם:
“תסבירו לי מה קורה לכם? מה יש לכם? מה הבעיה היהודית הזאת?״ .כך התחלתי
ללמוד ולהבין שיש פה בעיה אמתית .כך למשל כאשר ג׳מאל אל־חוסייני ,הנציג
של הוועד העליון ,הופיע בפני חלק מוועדות האומות המאוחדות (לעתים לא
הופענו כלל מפני שהחרמנו את הוועדה) ,הוא טען שהאשכנזים אינם צריכים
להישאר בפלשתינה ,אך היהודים־ערבים  -כן .הוא התכוון ליהודים תושבי
פלשתינה שבאו לארץ ישראל עד  ,1922עד המנדאט הבריטי .את כל היהודים
13
שהגיעו מאוחר יותר הציע לגרש.
עם זאת ערבים רבים היו מוכנים בהחלט להמשיך לחיות עם היהודים הלכה
למעשה .אם היו עורכים סקר דעת קהל בקרב תושביה הערבים של טבריה
ושואלים אותם אם הם מוכנים לחיות עם יהודים ,אני משוכנע שהיו משיבים
בחיוב .היחסים בין היהודים לבין הערבים בטבריה היו מצוינים .כך היה גם
בחיפה ובמקומות נוספים .שכנות טובה הייתה במקומות רבים ,גם מחוץ לערים
המעורבות .זאת אחת הסיבות לכך שערבים רבים נשארו פה .היו קשרי אחווה
וידידות.
אדגיש פעם נוספת :איני מבקש להצדיק את העמדה הערבית .הערבים בכלל
והפלסטינים בפרט יודעים שהם טעו .הם מתחרטים על הטעות וביטאו זאת
בצורה הנכונה והאמתית ביותר ב־ ,1988כאשר המועצה הלאומית של אש״ף

 .13לעיון בתרגום נאומו של ג׳מאל אל־חוסייני (בא כוחו של הוועד הערבי העליון) בפני ועדת
אד־הוק ,29.9.1947 ,ראו להלן עמ׳ .269
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התאספה באלג׳יריה והכריזה לא רק על קבלת תוכנית החלוקה ,אלא גם על קבלת
הפתרון של “שתי מדינות לשני עמים״ בגבולות .1967
ההחלטה שהתקבלה ב־ 1988לא הייתה רק הכרה בטעות ,אלא גם החלטה
אמיצה על קבלת אחריות לתוצאות הטעות .הפלסטינים ידעו שתכנית החלוקה
מתבססת על גבולות  ,1947אך הם מיוזמתם התפשרו על גבולות  - 1967לא רק
כיוון שקראו את מפת העולם ,אלא מפני שהבינו כי העם הפלסטיני צריך לשאת
בחלק ממחיר ההפסד במלחמה .העם הפלסטיני שילם מחיר יקר :נוצרה הפזורה
הפלסטינית ,התעוררה בעיית הפליטים ונפלו רבים במערכות .לכן ,כשקיבל את
החלטת  ,1988העם הפלסטיני עלה על מסלול אחר ,שבו הוא לומד לפחות חלק
מלקחי העבר .השאלה שנותרה היא :האם כולם למדו את הלקח?
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תקציר :הרצאה זו מציגה את “האני מאמין״ של מרכז מציל״ה באמצעות שרטוט הקשר
בין משמעויותיה והישגיה של החלטת כ״ט בנובמבר לבין חיוניות הקמתו של המרכז
בימינו .החלטת כ״ט בנובמבר התאפשרה ,בין השאר ,בזכות התרשמות מקבלי ההחלטה
מכוחה של הציונות כרעיון שגרם ליצירת מציאות חיה ותוססת בארץ ישראל ,ומאמונתם
של חבריה בצדקת דרכם המוסרית .אל מול מציאות זו מתארת גביזון תהליכים של הזנחת
העיסוק הרעיוני בציונות וביהדות לאחר הקמת המדינה ,ואת המחלוקות הגדלות בעניין
השימוש בכוחה של המדינה ,כלפי פנים וכלפי חוץ ,שעוררו ספקות וגרמו להיחלשות
האמונה בצדקת הדרך .מרכז מציל״ה מאמין כי הציונות עדיין חשובה ,וכי עדיין מוצדק
שתהיה לעם היהודי הגדרה עצמית בחלק ממולדתו ההיסטורית .עם זאת ,הוא סבור כי
חיוני להחיות את העיסוק הרעיוני בציונות ,בזהות היהודית ובסוגיות הליבה השנויות
במחלוקת ,ולתת במה לשיח פנים־יהודי ער ופורה המלבן את הדרכים שבהן ערכים
יהודיים וציוניים משתלבים ,וצריכים להשתלב ,בגישות הומניסטיות וליברליות .לצורך
כך חשוב להבחין בין מוסדות המדינה ,המחויבת לכל אזרחיה ,לבין מוסדות העם היהודי
והחברה האזרחית היהודית ,שהמשך אמונתם בהגדרה עצמית יהודית חיוני לשגשוגה של
ישראל ולבירור יחסיה עם התפוצות.

א .פתח דבר
זה הוא ערב ההשקה של מרכז מציל״ה ,ששמו מבטא את חזונו :הוא מוקדש
למחשבה שיש לה ארבעה שמות תואר :ציונית ,יהודית ,ליברלית והומניסטית .כל
אחד מארבעת התארים שנוי במחלוקת קשה ,ויש עליו תלי תלים של פירושים.
היחסים בין התארים גם הם מורכבים מאוד .כך ,אחת הטענות המרכזיות היא
שאף לא אחד מהזוגות האלה חי בשלום זה עם זה :ציונות אינה יכולה להיות
ליברלית ,והיהודיות הפרטיקולרית אינה יכולה להיות הומניסטית ואוניברסלית.
מרכז מציל״ה מבקש לומר שהתארים האלה יכולים לחיות בשלום זה עם
זה ,וכי מדינת ישראל והעם היהודי צריכים לשאוף לכך ולפעול לכך ולוודא את
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שילובם .יתרה מזו ,הוא טוען שהשילוב בין יסודות אלה הוא חלק מן המסורת
היהודית עצמה .והחשוב ביותר  -מרכז מציל״ה בא להדגיש את הדברים האלה
ולהמחיש אותם דווקא על רקע החשש הגובר כיום ששילוב בין יסודות ייחודיים
לבין יסודות אוניברסליים בישראל ,ביהדות ובציונות אינו אפשרי.
אנתח את הרלוונטיות של החלטת כ״ט בנובמבר בעבורנו ,לא מתוך בחינת
ההיסטוריה של הסכסוך בין התנועה הלאומית היהודית לבין התנועה הלאומית
הערבית ,אלא מזווית אחרת .אחלק את דבריי לשלושה חלקים .בחלק הראשון
אדבר על המאפיינים של כ״ט בנובמבר מבחינת התנועה הציונית והעם היהודי.
אטען שהחלטת כ״ט בנובמבר מבחינת העם היהודי היא הישג אדיר ,המציין את
סופו של תהליך יוצא מן הכלל .הוא מראה את התנועה הציונית במיטבה ,ומדגיש
את הקשר העמוק שלה אל בעיותיו של העם היהודי.
בחלק השני אעסוק בהשלכות של הקמת המדינה .בעקבות החלטת כ״ט
בנובמבר התאפשרו ההכרזה על הקמת המדינה והקמת המדינה .חשוב לזכור כי
בזמן ההחלטה עצמה עוד לא הייתה לנו מדינה .מהקמת המדינה עד היום חלפו
כשישים שנה של תהפוכות רבות .כיום ,כשאנחנו בוחנים את המפעל ,מתעוררות
בקרבנו שאלות רבות .ראוי לזכור שהחלטת החלוקה הוציאה לרחובות אלפי
יהודים מרקדים ,שמשאת נפשם הייתה הקמת מדינה יהודית .אילו התרחשויות
אירעו מאז ,הגורמות לנו כיום לתהות על חוסנה של המדינה ועל הצדקתה?
בחלק השלישי אומר כמה דברים על הציונות כיום ואעמוד על הטעמים שהביאו
אותנו להקים את מרכז מציל״ה.

ב .הבעיות הקיומיות ותשובת הציונות עליהן עד כ״ט בנובמבר
והקמת המדינה
הטענה היסודית של התנועה הציונית הייתה שחייבים לתת מענה לבעיה ייחודית
של עם ,ששרד ללא מולדת במשך אלפיים שנה ,ושנאלץ להתמודד במשך כל
השנים האלה עם שני סוגים של אתגרים :הראשון  -רדיפות ,גירושים ,הפליה,
הדרה והשמדה ,שגרמו לו לקיום חסר ,לתלישות מסוימת ולניתוק מאדמה; השני -
לחצים בלתי פוסקים להתבוללות ,לטמיעה ,להמרת זהות ולאובדנּה.
האתגרים האלה היו קיימים בצורות שונות כל השנים ,והתפתחו מאוד בתקופת
ההשכלה והחילון .באותה עת סברו חלק מן היהודים שיוכלו להתקבל כחברים מלאים
בעמים שבתוכם חיו ,אם יקבלו על עצמם את תרבות מקום מושבם .ואולם ,הם
נתקלו בתובנה כי האנטישמיות אולי שינתה את פניה ,אך לא נעלמה .האמנציפציה
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אמנם העניקה להם שוויון זכויות מסוים ,אך לא אפשרה להם להיות חלק מן העם
שבתוכו ישבו ,גם אם היו מוכנים לוותר על חלק מזהותם היהודית הייחודית.
האיומים על היהודים ,שיצרו את התנועה הציונית ,היו מורכבים :הם איימו
על הזהות ,על התרבות ועל הקיום הפיזי .בתקופה המודרנית נוסף אתגר חדש
ליהודים שהפסיקו להיות דתיים ,אך רצו להישאר יהודים ולהשתלב בחברה שבה
הם חיים .עד מהרה גילו כי החברה דוחה אותם ובכך “מכריחה״ אותם להיות
יהודים ,כמעט בניגוד לרצונם .הם גילו ,כמו ז׳אן ָאמֶרי ,כי הם יהודים מבחירה
ומכורח .זו הבעיה שנהוג היה לכנותה “הבעיה היהודית״ .הציונות איננה הפתרון
היחיד לבעיה הזאת ,אך היא פתרון חשוב ,מקורי ,נועז ואותנטי .הוא התאים
להתעוררות הלאומיות באירופה באותו זמן .המפעל הציוני ,בעיני השותפים
לו ,היה אפוא מלהיב מאוד .למפעל הציוני היו הישגים מרשימים ,שהיו רכיב
הכרחי ומרכזי בקבלת ההחלטה של כ״ט בנובמבר ,שהובילה להקמת המדינה .כך,
בנימוקים להמלצת הרוב בדו״ח הוועדה המיוחדת ,שהוקמה כדי לבחון את שאלת
סיום המנדאט הבריטי ואשר המלצתה העקרונית אומצה בהחלטת כ״ט בנובמבר,
אנחנו רואים לא רק את ההכרה בצידוק המוסרי לכך שהיהודים צריכים מדינה,
אלא גם את ההתרשמות ואת ההתפעלות ממה שהצליחו היהודים לעשות בארץ
ישראל מאז ראשית המפעל הציוני .חשוב להזכיר :המפעל הציוני לא היה רק
מפעל מדיני של שתדלנות .הוא היה מלווה בפעולה אטית וקפדנית של התיישבות,
בפעולה תרבותית וגם בבירור רעיוני נוקב של היחסים בתוך העם היהודי בין דת,
לאומיות ותרבות.
חלק חשוב מן המפעל הציוני בהתהוותו כלל התמודדות מרשימה עם שאלות
כגון :מה מייחד את העם היהודי והופך אותו לעם אחד ,אף שהוא משמר קהילות
המחזיקות בגישות שונות אל המסורת ואל הדת? איך יכול אדם יהודי משכיל
לשלב את הרצון להיות יהודי עם הרצון להיות חבר גם בקהילה העולמית? כיצד
אפשר לתאר מסורת הכוללת בתוכה בעת ובעונה אחת אמירות כמו “חביב אדם
שנברא בצלם״ אבל גם מדגישות כי יהודי חייב לשמור על זהותו הנפרדת ,בין
השאר על ידי התבדלות?
ההישג הגדול של המפעל הציוני עד הקמת המדינה הוא בהצלחתו במשך
כחמישים שנה ,עם הרבה עליות ומורדות ועם התמדה ונחישות ,לעשות דברים
רבים מאוד ,בלי להסתמך באף לא אחד מהם על כוחה של המדינה .יכולתו זו
נבעה ממחשבה ,מהידברות ,מפשרה ,מהתגייסות ,מהתארגנות ,מהגיית רעיונות,
מיוזמה מדינית ,מפעולה רוחנית ,רעיונית וחינוכית ,מבניית מסד כלכלי ,מדעי
ותעשייתי ומבניית מוסדות בארץ ובחו״ל .תרגום הרעיון הציוני של מדינה יהודית
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להקמת קהילה יהודית ,בארץ ובחו״ל ,התומכת במפעל הציוני מבפנים ובחוץ היה
1
ההישג המרשים של התנועה הציונית.
אחזור :החלטת כ״ט בנובמבר התקבלה בזכות השתכנעותה של הקהילה
הבינלאומית בכך שגם ליהודים מגיעה מדינה  -מקום שבו לא יחיו תחת שלטון
זר ויהיו כפופים לחסדיו או להחלטתו אם להגן עליהם או לרדוף אותם ,שלא
יהיו מיעוט ושלא יצטרכו להיות יהודים בבתיהם אך צרפתים ,אנגלים או גרמנים
בספ רה הציבורית; מקום שבו יוכלו להיות יהודים בבתיהם ומחוצה להם כאחד.
זה היה החלום הציוני.
הטיעונים האלה היו חזקים דיים כדי לשכנע לא רק יהודים רבים ,אלא גם לא
יהודים רבים .כאמור ,החלטת כ״ט בנובמבר התאפשרה מצד אחד בזכות השילוב
של האמונה בצדקת הרעיון ,ומצד אחר בזכות המפעל הציוני האינטנסיבי בארץ,
אשר כלל התיישבות ,החייאת השפה העברית והחיים התרבותיים ,הקמת מערכות
חינוך ורפואה ,בניית תל אביב ופיתוח תעשייה משגשגת.
2
כזכור ,החלטת החלוקה דיברה על שתי מדינות עם איחוד כלכלי ביניהן .האיחוד
הכלכלי נדרש מפני שהמדינה היהודית אמורה הייתה לסבסד את המדינה הערבית
מפני שבסוף תקופת המנדאט ,השליש היהודי באוכלוסייה שלט בלמעלה משני
שלישים מהתוצר הלאומי הגולמי (תל״ג) .היה ברור שהמדינה היהודית תצטרך
לחלוק את המשאבים עם המדינה הערבית כדי לשמר בה את רמת השירותים
החברתיים שהושגה בארץ ישראל.
חשוב להדגיש כי חלק מכוחו המלהיב של המפעל הציוני ,ובכלל זאת חלק מן
התחייה התרבותית ,התבססו לא רק על האפשרות שארץ ישראל תהפוך ל״בית
לאומי״ ליהודים ,אלא גם על עומק הקשר ההיסטורי ,התרבותי ואצל חלק מן
האנשים גם הדתי ,אל הארץ ואל התנ״ך .בזכות כך לא היה ספק  -בקרב יהודים
ולא יהודים כאחד  -כי הקולקטיב הזה ,המקיים בארץ ישראל מפעל של תחייה
לאומית ,הכולל גם חזון של חברה צודקת ושל תחייה אנושית ,של צורות התיישבות
חדשות ,של שיתופיות ושל יצירתיות יהודית ,הוא העם היהודי ,ולא רק היהודים

 .1על הישגיה הרוחניים והכלליים של הציונות ראו את נאומיהם של פרופ׳ מרטין בובר בפני
ועדת החקירה האנגלו־אמריקנית (להלן ,עמ׳  )119מחד גיסא ושל אליעזר קפלן בפני אונסקו״פ
(להלן ,עמ׳  )201מאידך גיסא.
 .2לפרטים נוספים על אודות הצעת האיחוד הכלכלי בדו״ח אונסקו״פ ראו להלן עמ׳  .214נוסף
על כך ,גם בנאומיהם של קפלן (ראו לעיל ,הערה  )1ושל א״ה סילבר אפשר לראות את התייחסות
ההנהגה הציונית להצעת האיחוד הכלכלי.
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היושבים בציון .נזכיר גם כי ההתעוררות הלאומית והתרבותית כללה גילויים
חשובים של התעוררות דתית ,ובצדה התעוררות של תרבות הקשורה למסורת
יהודית אך אינה הלכתית .הדבר התבטא למשל ביצירת הגדות חדשות של פסח
ובפיתוח היבטים של ציוויליזציה שאין עליה מונופולין דתי .המפעל הציוני כלל
אפוא גם דיון והתרכזות בתחייה של יהדות על שלל צורותיה התרבותיות ,לא רק
של לאומיות שונה ומובחנת בעלת שאיפות מדיניות .היה מדובר בעם היהודי ,בעל
התרבות העברית העתיקה והקשר עם הארץ ,שהיו חלק מן המורשת ומן הזהות
של כל היהודים ,בלי קשר לשאלה אם היו דתיים .הם באו הנה כי רצו לשמר את
יהדותם ,אף אם היא נבדלה בצורתה מן הזהות היהודית שהגדירה את העם היהודי
3
במשך רוב שנות קיומו וגלותו.
כל המפעל המרשים הזה היה קיים כבר בכ״ט בנובמבר ,עוד לפני שקמה המדינה
היהודית ,והוא זה שהכשיר את הקרקע לקבלת ההחלטה הזאת .בכ״ט בנובמבר,
וגם לפני כן ,נהנו היהודים ומוסדותיהם בארץ ישראל מן היתרונות של אוטונומיה
בלי שיחולו עליהם החובות של שלטון מדינתי .הם מילאו חלק גדול מתפקידי
המדינה ,אך בעיקר כלפי היישוב היהודי .ואכן ,כאשר ועדת האו״ם הציעה הסדרי
מעבר בין המנדאט לבין הקמת שתי המדינות ,האחריות בנושאי הגירה ,למשל,
הוטלה על הסוכנות היהודית ולא על השלטונות המנדאטוריים או על מוסדות
הוועדה הבינלאומית.
המוסדות היהודיים היטיבו מאוד לטפל באינטרסים של היישוב היהודי והקימו
תשתית יוצאת דופן של חינוך ,השכלה גבוהה ובריאות ,ששיפרה בצורה ניכרת גם
את תנאי חייהם של התושבים הלא יהודים .המוסדות היהודיים נדרשו ,כמובן,
לפעול במסגרת החוק ועסקו גם בשכנוע שלטונות המנדאט להיענות לצרכיהם
ולשתף פעולה בבניית המוסדות .הם שימשו בתפקידי משפט ,שיטור ושירות
ציבורי ( .)civil serviceעם זאת ,לא הוטלה על היהודים אחריות ישירה לרווחת
התושבים הערבים ולא הוטלה עליהם החובה לשמור על הסדר הציבורי .תפקידים
אלו הוטלו על מנהיגי הערבים ועל שלטונות המנדאט בהתאמה.

 .3על אודות הקשר הלאומי ,התרבותי והדתי בין העם היהודי לבין ארצו מלמדת עדותו של בן־
גוריון בפני אונסקו״פ ,4.7.1947 ,ראו להלן עמ׳  .176כמו כן ,מעיון בעדויותיהם של הרב יהודה
הכהן לייב פישמן (המזרחי) והרב יצחק מאיר לוין (אגודת ישראל) ,אפשר ללמוד על קשר זה
מנקודת מבט דתית־ציונית .ראו להלן עמ׳ .205 ,194
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ג .מאפייני הציונות לאחר הקמת המדינה
מציאות זו שימשה אפוא רקע להחלטת החלוקה .בפועל כמובן ,החלטה ,181
החלטת החלוקה 4,מומשה רק חלקית .המוסדות היהודיים של המדינה שבדרך,
ואחר כך מוסדות המדינה ,עמדו בדרישות שהציבו האומות המאוחדות כתנאי
סף לקבלת עצמאות :הכרזה על הקמת המדינה ,הכרזה על המדינה כדמוקרטית,
הכרזה על קביעת חוקה ,הצהרה על שמירת זכויות היסוד של המיעוטים .התעורר
ויכוח עז כאשר ישראל ביקשה להתקבל כחברה באו״ם .הוטחו בה טענות בנושאי
גבולות ופליטים ,אך למרות התנגדות הערבים ,התקבלה ישראל ב־ 11במאי 1949
כחברה באומות המאוחדות .משאת נפשה של הציונות  -הקמת מדינה יהודית
בארץ ישראל  -הוגשמה .הפלסטינים ,לעומת זאת ,לא קיבלו מדינה .השטח
שיועד למדינה הערבית בארץ ישראל נכבש בחלקו על ידי ישראל ,סופח בחלקו
על ידי ירדן (“הגדה המערבית״) או שנכבש ונוהל בידי מצרים (רצועת עזה).
האם נותרו טעם וצידוק לציונות לאחר הקמת המדינה? יש הטוענים כיום,
יהודים ולא יהודים כאחד ,שעם התגשמות המטרה של הקמת המדינה היהודית,
הנותנת בידי היהודים את השליטה ומאפשרת להם לשמור על זהותם הנפרדת,
הציונות ככוח לאומי פעיל סיימה ,או לפחות צריכה הייתה לסיים ,את תפקידה.
חלקם מרחיקים לכת וטוענים כי המדינה יכלה  -או אף הייתה חייבת  -לחדול
מלהיות מדינה שהיא מימוש הציונות ,ולהיות מדינת כל אזרחיה.
על רקע הדיונים והמציאות שלפני החלטת כ״ט בנובמבר והקמת המדינה,
טענות אלה מתמיהות :האם המדינה ,שהוגדרה בהחלטת האו״ם מדינה יהודית,
ואשר הייתה אמורה לקום לצד מדינה ערבית ,כדי לאפשר לכל אחד משני העמים
שליטה מתמשכת על תחומי ההגירה ,הביטחון והתרבות במדינתו ,אמורה להתפרק
מייחודה ומתפקידה זה עם מימוש ההישג של עצם הקמתה?!
התמיהה מיטשטשת מעט לנוכח העובדה שעמדות אלו לא התעוררו מיד בקרב
היהודים שתמכו בציונות ובהקמת המדינה .המעבר מתמיכה בציונות ומנכונות
להשתתף במאבק הציוני  -צבאי ,כלכלי ,התיישבותי ותרבותי  -על המדינה ועל
יהודיותה ,אל הנכונות של חלק מן הציבור לוותר על ייחודה הלאומי  -לא היה
מיידי .תחושות אלה התפתחו והתפשטו רק כמה שנים לאחר קום המדינה .זאת
מאחר שבשנים הראשונות לאחר הקמתה ,היה ברור כי המאבק על קיום המדינה
לא תם .גם תחושת הצדקתו לא נחלשה .אחת הסיבות לכך שנשמרה בעיקרו של

 .4לנוסח ההחלטה ראו להלן עמ׳ .301
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דבר “אחדות השורות״ ,למרות מחלוקות עקרוניות לא פשוטות ,הייתה שמנהיגות
המדינה היהודית באותם ימים ראשונים השכילה  -בניגוד למצב כיום  -שלא
לחדד את הדברים ולא לשאוף להכרעות אידאולוגיות ,שהיו עלולות לפלג.
אדגים זאת בשתי סוגיות מרכזיות ושנויות מאוד במחלוקת .הראשונה קשורה
למחלוקות פנים־יהודיות בעניין משמעות זהותה היהודית של המדינה ,והשנייה -
להיבט הפנים־יהודי וגם היהודי־ערבי של אותה סוגיה יסודית.
הדוגמה הראשונה :כאמור ,התנועה הציונית התבססה על הקשר ההיסטורי בין
העם היהודי לבין ארץ ישראל .ואולם ,חלק גדול ממנהיגי התנועה לא היו דתיים
וחלקם אף היו אנטי־קלריקלים .הכרזת העצמאות מציינת את הקשר ההיסטורי
הזה ,והדתיים רצו מאוד לאזכר בה את שם האלוהים 5.האנטי־קלריקלים התנגדו.
הפשרה הידועה הייתה האמירה “מתוך אמונה בצור ישראל״ .הניסוח הזה אפשר
להימנע מאזכור מפורש של אמונה באל כבסיס להקמת המדינה ,ובד בבד להדגיש
את הקשר ההיסטורי העמוק של המדינה שהוקמה אל ההיסטוריה ארוכת הימים
של העם היהודי.
הדוגמה השנייה לחוכמת ההימנעות מהכרעות מיותרות היא העובדה שמדינת
ישראל נמנעה מלחוקק חוקה .הימנעות זו נבעה ,בין השאר ,מהבנה כי אי־אפשר
יהיה להגיע להסכמה רחבה לפחות בשתי סוגיות :נושאי דת ומדינה ,ושאלת
מעמדם של אזרחיה ותושביה הלא יהודים .מוכיח זאת ניסיונו של ערי ז׳בוטינסקי,
בעת ויכוח על החוקה ,להעלות למחשבה ולדיון את שאלת מעמדם של הערבים
במדינה המוגדרת יהודית .בתגובה לכך היסתה אותו לא רק מפא״י .גם מפלגתו
שלו ,חירות ,הצהירה כי היא אינה שותפה לשאלה שהעלה.
זאת אומרת :המדיניות של המנהיגות היהודית־ציונית באותו זמן הייתה לפעול
בלי לנסח באופן חוקתי ומחייב את סוגיות הליבה .הייתה אפוא רתיעה ברורה
מעיסוק הצהרתי מחייב בשאלת המשמעות של היהודיות של המדינה .אפשר
היה להסכין עם הרתיעה הזו ועם העמימות שהיא אפשרה ,מפני ששררה בקרב
הציבור היהודי ובקרב מקבלי ההחלטות הסכמה ברורה כי יהודיותה של המדינה
קשורה ללאומיות היהודית ולא לדת היהודית (ההנגדה בדיוני האו״ם הייתה
למדינה ערבית ולא למדינה מוסלמית) .ההיסטוריה היהודית ,ההקשר של החלטת
כ״ט בנובמבר והצהרות הפתיחה של הכרזת המדינה קבעו חד־משמעית שהגדרה
עצמית יהודית היא חלק חשוב מאוד מזהות המדינה וממטרתה .אם כך ,אף שלא
היה חידוד חוקתי של הסוגיות ,המדינה שהוקמה לא הייתה דמוקרטיה ניטרלית

 .5לנוסח הכרזת העצמאות ראו להלן עמ׳ .332
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או “מדינת כל אזרחיה״ .היא הייתה מדינה שנועדה לתת ליהודים תחייה לאומית
ותרבותית ושליטה על גורלם בחלק ממולדתם ההיסטורית .כיום ויכוחים בסוגיות
אלה אחראים לחלק מהיחלשות האמונה בצדקת דרכה של הציונות ובזכותה
של ישראל להמשיך להיות המדינה שבה מממש העם היהודי את זכותו להגדרה
עצמית.
המדינה אכן סיפקה לתנועה הציונית כלי למימוש חלק חשוב ממטרותיה .שלא
במפתיע ,חלק גדול מן המאמץ הלאומי היהודי תועל מיד אל המדינה ,אל חיזוקה
ואל ההגנה עליה .לא היה זה רק מפני שהיו אתגרים דוחקים רבים ,אלא הדבר
נעשה מתוך עיקרון .בן־גוריון טבע את האידאל של “ממלכתיות״ ,ונקט צעדים
חשובים  -חלקם שנויים במחלוקת גם בקרב תומכיו הפוליטיים  -כדי לצמצם
את המבנה המוסדי ,המפלגתי או המגזרי של החברה היהודית.
ה“ממלכתיות״ והרצון שלא להיות פלגני התבססו על התובנה כי המפעל הציוני
אינו חזק וקיומו אינו מובטח וכי שותפיו  -בארץ ומחוצה לה  -היו חייבים לשלב
ידיים מול האתגרים הקיומיים של המדינה הצעירה .כך בעניין ההגנה הצבאית מפני
מדינות ערב ,שסירבו לקבל את החלטת החלוקה ואת הקמת המדינה היהודית.
כך בנושא ריכוז העלייה וקליטתה .כך ,לאחר מכן ,ב״כיבוש השממה״ וביישוב
העולים ,שחלקם הגיעו לישראל חסרי כול .ואכן כך קרה.
בשנותיה הראשונות של המדינה ,המפעל הציוני היה עדיין במובנים רבים
מפעל תמים ,בניגוד לתיאורים הקשים המושמעים לעתים בדבר היותו מפעל
קולוניאליסטי ומנשל במתכוון .אמנם ,היה זה מפעל שעשה שימוש בכוח צבאי
כדי לקיים את עצמו ,ואמנם מאות אלפי פלסטינים נעקרו מבתיהם והפכו פליטים,
שלא הורשו לחזור לבתיהם גם לאחר שוך הקרבות ,וחלק מקרקעותיהם נתפסו
באמצעות כלים משפטיים שנויים במחלוקת כגון חוק נכסי נפקדים .אך ,למרות כל
אלה ,הכוח הזה נראה היה מוצדק .הוא נתפס ככוח חיוני למימוש זכות ,שהוכרה
לא רק על ידי היהודים הציונים עצמם ,אלא גם על ידי הקהילה הבינלאומית.
המלחמה נתפסה כקיומית וכצודקת ,והאמצעים שננקטו  -אף אם היו קשים -
נתפסו כהכרחיים .הגישה הכללית הייתה כי הפלסטינים שביקשו להכריע את
המחלוקת בכוח לטובתם ולמנוע את הקמת המדינה ,לא יכלו להלין אם  -לנוכח
העובדה שהפסידו  -נגרמו להם נזקים חמורים .נזקים אלו ,כך נטען ,לא היו חלק
הכרחי או מתוכנן מן המפעל הציוני ,ואולי לא היו קורים לולא המלחמה.
התמונה לא השתנתה גם מיד לאחר  .1967כיבוש השטחים הנרחבים
בעקבותיה נתפס כניצחון במלחמת הגנה קיומית .ואולם ,הכיבוש הממושך ומפעל
ההתיישבות הרחב בשטחים שנכבשו עוררו מחלוקת עמוקה גם בתוך הציבור
בישראל  -מחלוקת פוליטית ומוסרית  -באשר לצדקת הדרך ולהצדקת השימוש
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בכוח צבאי כדי להגן על “ארץ ישראל הגדולה״ ועל מפעל ההתנחלות .דווקא על
רקע זה אזכיר כי ההתנגדות הערבית למדינה היהודית ימיה כימי המפעל הציוני.
היא לא התחילה במלחמת ששת הימים או בכיבוש שבא בעקבותיה .ההתנגדות
למפעל הציוני ולמטרותיו והשימוש בכוח נגד היהודים כדי לסלקם מן הארץ או
כדי למנוע את הקמת מדינתם נתפסו כדרך מוצדקת של הערבים להגן על אדמתם
ומולדתם .ההגנה בכוח של היהודים על עצמם ועל יישוביהם נתפסה בעיני ערבים
רבים כשימוש בכוח הזרוע כדי להנציח את הגזלה.
במילים אחרות ,כאשר ניתנה לנו מדינה ,לעתים ,רתמנו אותה  -ואת תביעתה
ההכרחית למונופולין על השימוש המוצדק בכוח  -למהלכים שהיו שנויים
במחלוקת בתוך הציבור הישראלי או אף בתוך הציבור היהודי .מהלכים אלה
עוררו ספקות הן לגבי הצדקת השימוש הספציפי בכוח על ידי המדינה ,והן לגבי
צדקת המפעל הציוני כולו (ראוי להזכיר כי גם לפני הקמת המדינה היו ניסיונות
להכריע מחלוקות פנימיות ביישוב בכוח ,אך הכוח הזה לא היה מדינתי ,אלא כוח
קהילתי ,ארגוני או פוליטי).
כך אירע בעניין הוויכוח על צדקת מפעל ההתיישבות היהודית בשטחים שנכבשו
במלחמת  .1967כך קרה גם בעניין הוויכוח בין הצורות השונות של היהדות -
היהדות כדת ,היהדות כלאום והזרמים ביהדות .מחלוקת תרבותית טבעית ומפרה
זו בין יהודים הפכה לעתים לגיוס לא חכם של כוח המדינה ,בניסיון להכריע את
הוויכוח .הכרעה כזו לא הושגה ,כמובן .אולם השימוש בכוח המדינה כדי לקדם
את התפיסה של צד זה או אחר פגעה בלכידות ובשותפות הגורל בין יהודים
לבין אזרחי ישראל ,ועוררה חשד כללי כלפי המדינה וכלפי תפקידיה בקידום
מטרות לגיטימיות .כך ,המונופולין הדתי־אורתודוקסי על נישואין וגירושין נתפס
ככפייה דתית; כך ,הפרשנות של המדינה כמאפשרת  -לאחר  - 1967כיבוש
מתמשך והתנחלות יהודית בשטחים שנכבשו .בעיני חלק מן הציבור ,הדבר
נתפס כהתעלמות של המדינה היהודית מן העובדה שיושבים בה שני עמים בעלי
זכויות .מחלוקות רבות ועמוקות אלה ,יחד עם ההתנגדות העקבית והגוברת של
הפלסטינים וחלקים בקהילה הבינלאומית ,ערערו במידת מה את ביטחונם של
אנשים בישראל ומחוצה לה הן בכוחה של המדינה היהודית והן בצדקתה.
נוסף על מחלוקות מפלגות אלה ,התנועה הציונית הפכה במובן מסוים קרבן
של הצלחתה ושל המדינה היהודית .המדינה היהודית עמדה במובנים רבים בכל
הציפיות ממנה :יש בה רוב יהודי; יש צבא עברי המגן על המדינה ועל העם היהודי;
יש תרבות ציבורית עברית; השפה היא עברית; סדר היום הוא עברי ויהודי; הנרטיב
ההיסטורי השולט הוא יהודי; העשייה התרבותית מתנהלת בעיקר בעברית .כל זה
בתוך מדינה מפותחת ,תוססת ,ומתקדמת מבחינה מדעית וטכנולוגית.
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הישגים אלה של ישראל הם הניצחון הגדול של הציונות ושל המדינה .הצעירים
שנולדו בה או היגרו אליה רואים מאפיינים אלה כמובנים מאליהם ,ולכן כל
העשייה התרבותית ,הרעיונית והמוסרית שליוותה את המפעל הציוני מתחילתו
ועד הקמת המדינה נראית כיום הכרחית וחיונית פחות .כאמור ,חלק מן המאמץ
התרבותי היהודי הוסט אל המדינה עצמה .אבל לגבי החלק האחר ,תחושת הצורך
והכורח נחלשו .תחושתנו היא שכעת איננו צריכים עוד לדאוג לזהותנו היהודית,
מפני שאנחנו חיים במדינה היחידה בעולם שהתרבות הציבורית בה היא יהודית
ועברית .לשיטתנו ,המדינה באמצעות מערכת התרבות הציבורית ומערכת החינוך
הציבורית תאפשר לנו לשמר את זהותנו התרבותית ולהנחילה לילדינו ,בלי
שנידרש למאמץ אישי לשם כך .איננו חוששים מהתבוללות בתרבות ציבורית זרה
ומטמיעה ,מפני שישראל היא ביתנו ,והתרבות המטמיעה היא תרבותנו.
ואכן ,ישראל חווה תחייה מרשימה ביותר של יצירתיות יהודית מכל הסוגים :דתית
ותרבותית־כללית .התברכנו בספרות עברית ברמה כה גבוהה ,שלא הרשיתי לעצמי
לקוות שנזכה לה .אך למרות זאת ,ואולי דווקא בשל זאת ,רכיב הזהות היהודית -
בעיקר של היהודים החילונים בישראל  -נחלש מפני שאין תחושה של צורך
לטפח ולפתח אותו.
יהודים בארץ כבר אינם מרגישים צורך לקיים דיאלוג עם צורות של קיום יהודי
שונות משלהם בארץ או בחו״ל .הם מרגישים שהם מנהלים קיום שלם ,הנושא
את עצמו .מדינת ישראל יצרה את הישראליות לא רק כאזרחות ,אלא גם כמעין
זהות תרבותית .ואכן ,ישראליות תרבותית היא דבר חשוב ומצוין והיא חלק מן
ההישג של הקמת המדינה .אדגיש כי אני מבחינה בינה לבין ישראליות כאזרחות,
שהיא עניין חשוב ומשמעותי ביותר ,המשותף לכל אזרחי מדינת ישראל ,בלי קשר
לזהותם התרבותית .אזרחות שווה חשובה לאין שיעור ,מפני שבדמוקרטיה כל
האזרחים ,ורק האזרחים ,בוחרים את המוסדות הלאומיים .מוסדות אלה ,בתורם,
הם האחראים לקבלת ההחלטות הנוקבות ביותר של המדינה .המדינה מחויבת
שלא להפלות בין אזרחיה בכל הנוגע למעמדם במדינה ובחברה .עם זאת היא
חייבת לכבד את העובדה כי חלק מאזרחיה ומתושביה הם בעלי זהות תרבותית
נפרדת ,ואף לאפשר למיעוט  -בייחוד כאשר הוא מקומי  -לשמר את זהותו
הנפרדת ולהנחילה.
הישראליות כתרבות היא חלק חשוב מבניית חברותו של אדם בקהילה
הישראלית .אבל ,אם היא מנגידה את עצמה ליהדות כתרבות או ליהדות כעם זו
תופעה חלשה ודלה .האזרחות הישראלית היא בת שישים שנה בדיוק ,מפני שהיא
מתבססת על זיקה משפטית ,שתחילתה בהקמת המדינה .הישראליות על כל
צורותיה יכולה להיראות תופעה שהחלה עם ראשית הקמתו של היישוב היהודי
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בארץ ישראל בסוף המאה התשע עשרה .ואולם ,תרבות בת שישים ,ואף בת מאה,
היא ,בהכרח ,תרבות ראשונית ודלה .חשוב יותר :העם היהודי ,שבא לארץ ישראל
כדי לשמור על הקשר שלו עם עברו ,כדי לחזק את ההווה שלו וכדי לאפשר עתיד
ארוך טווח בעבורו ,במולדתו ההיסטורית ,אינו יכול להרשות לעצמו שתרבותו
תהיה “ישראלית״ בלבד.
לסיכום חלק זה אומר כי הקמת המדינה יצרה בעבור היהודים אחריות חדשה
ועמה פוטנציאל להישגים אך גם לבעיות .המדינה היהודית כבר אינה אחראית רק
לרווחת היהודים .היא צריכה להפעיל את כוחה לרווחת כל תושביה .זו אחריות.
נוסף על כך ,אמנם כוח המדינה חיוני גם למטרות חיוביות חשובות ,אך הוא
מעורר תמיד את החשש של ניצולו לרעה.
מדינת ישראל עשתה שימושים חיוביים מאוד בכוחה ,אך לא תמיד השכילה
שלא לנצלו לרעה .לעתים קרובות לבנו גס באנשים ,לא יהודים ויהודים כאחד,
המשלמים את המחיר של המפעל שלנו .המדינה גם אפשרה לחלק מאתנו לזנוח
את הצניעות ,שצריכה להיות לנו מול מורכבותן  -עומקן ,אורכן ורוחבן  -של
מכלול הזהויות היהודיות .המדינה גם ניוונה יכולות ונטיות שהן חיוניות כדי
להבטיח את קיומו ארוך הטווח של העם היהודי בישראל ובכל תפוצותיו.
המדינה היהודית היא הישג עצום לעם היהודי ,שקיומו אינו מובטח .התנועה
הציונית אפשרה את הקמתה .כיום ,החפץ ברווחת העם היהודי ובהמשך קיומו
צריך לבחון כיצד המדינה מסייעת במימוש מטרות אלו ,ועליו לבחון מחדש את
יחסיו עם המדינה.

ד .מדוע מרכז מציל״ה?
לכאורה ,הקמת המדינה הפקידה את המשך העשייה והחשיבה היהודית והציונית
במסגרת הבטוחה ביותר שהייתה לאלה מאז ומעולם :הקהילה היהודית הציונית,
החיה בעצמאות מדינית בחלק ממולדתה ההיסטורית .ואולם ,כפי שראינו ,הקמת
המדינה אמנם העניקה ליהדות וליהודים יתרונות עצומים וייחודיים ,אולם הביאה
עמה גם חולשות תרבותיות וגם אחריות מורחבת של המדינה לכלל תושביה
ואזרחיה.
הבה נבחן ,למשל ,את מעמדם של המוסדות הלאומיים של העם היהודי .בזמן
המאבק על הקמת המדינה אך טבעי היה כי גופים יהודיים מגוונים יתגייסו להצלחת
המפעל הציוני .כפי שראינו ,פונקציות חשובות בעבור היישוב היהודי בארץ ישראל
מולאו ,גם מבחינת השלטון המנדאטורי והאומות המאוחדות ,על ידי מוסדות
כגון הסוכנות היהודית .תפקידם של מוסדות אלה היה לסייע במאבק הלאומי.
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אולם ,משקמה המדינה השתנה המצב .מדינת ישראל ,אף שהיא מדינת הלאום של
העם היהודי ,אינה רשאית לקדם רק את ענייניו .היא חבה חובות לכל אזרחיה
ותושביה .לעומתה ,התנועה הלאומית היהודית ומוסדותיה לא חבו בעבר  -ועדיין
אינם חבים  -חובות לכל אזרחי מדינת ישראל .כיוון שלפלסטינים אין מדינה
עדיין  -ובשטחי שלטונם מתגוררים בעיקר פלסטינים  -המוסדות הלאומיים
הפלסטיניים (בישראל ובאיזור) חבים חובות לעם הפלסטיני ולמאבקו.
החפץ ביקרן של שתי הזהויות ,בזהות האזרחית הישראלית המשותפת לכל
אזרחי ישראל ,אך גם בזהות היהודית ,המשותפת לאזרחי ישראל היהודים
וליהודים מחוץ לישראל ,חייב לעשות שני דברים לפחות .ראשית ,עליו לברר
ולהאיר את היחסים המורכבים שנוצרו בין ישראל לבין היהודים והיהדות .שנית,
הוא חייב להתייחס גם להיבטים המוסדיים של סוגיות יסוד אלו .בין השאר ,יש
להשאיר  -או לייצר  -מבנים מוסדיים יהודיים ומבנים ישראליים מדינתיים,
שאינם עומדים זה על זה .בשל הקמת המדינה ,והעובדה כי המוסדות הלאומיים
היהודיים קיבלו בה מעמד רשמי ,אנחנו צריכים לייצר מחדש מבנים מוסדיים
יהודיים ,שאינם קשורים בחבל הטבור למדינת ישראל ,וזאת כדי לאפשר משחק
דינמי ,עשיר יותר בין האזרחות הישראלית והמדינה הישראלית ,שהיא גם מדינת
הלאום של העם היהודי ,לבין העם היהודי על מכלול זהויותיו .מרכז מציל״ה רואה
זאת כתפקידו להבהיר את החשיבות של מטרות אלו ולפעול למימושן.
הפרדה כזו חיונית לא רק מפני שהמדינה היהודית חייבת לדאוג לרווחת כל
תושביה ,יהודים ולא יהודים כאחד .כאמור ,עצרת האו״ם החליטה על הקמת
מדינה יהודית כדי לאפשר לה לדאוג לביטחון הפיזי של היהודים ,לפעול לשימורו
של רוב יהודי במדינה (בצורה המתיישבת עם זכויות האדם) ,ולהבטיח את קיומה
של תרבות ציבורית יהודית .למדינה היהודית יש תרומה חשובה גם להיבטים אלה
של תחייה יהודית .ואולם ,המדינה היהודית ,לבדה ,אינה יכולה להבטיח שימור
והנחלה של תרבות יהודית ,בלי שהיהודים החיים בה יבינו במה הם יהודים ,ירצו
להישאר יהודים ,ירצו שילדיהם יישארו יהודים ,וירצו ויהיו מוכנים לעשות את
כל שיידרש כדי שילדיהם יהיו יהודים.
כל אלה דורשים עשייה תרבותית ורוחנית במסגרות יהודיות .ואלה ,כאמור,
צריכות להיות שונות ממוסדות של המדינה ,ולהיות רלוונטיות ליהודים בישראל
ובתפוצות כאחד.
עם זאת ,מרכז מציל״ה קם גם מפני שאנו סבורים שאין זה נכון שהציונות מוצתה
בעצם הקמת המדינה .הטעמים שהיו קיימים להקמת מדינה יהודית דווקא בזמן
החלטת החלוקה ,המוזכרים בצורה כה חדה בהמלצת הרוב של הוועדה ,נמשכים
גם כיום ואף התחזקו .הציונות כרעיון של מדינה יהודית קיים ,תקף ומוצדק גם
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כיום .צריך לזכור כי הצורך במדינה יהודית ואי־היכולת להסתפק בהגדרה עצמית
בדרך של אוטונומיה לאומית ותרבותית קשורים  -אולי פרדוקסלית  -לסכסוך
המתמשך שבגינו לא יוכל להיות ליהודים ביטחון פיזי או זהותי בלי מדינה יהודית.
חשוב להזכיר את התובנה הזו על רקע קולות חזקים ,הטוענים כי כיום אין עוד
צורך בציונות ,וכי המשך העמידה עליה מדיר את אזרחי ישראל הערבים ומונע
את השתלבותם המלאה במדינה .לפיכך ,מרכז מציל״ה הוא ארגון המחויב לציונות
ולהצדקתה לא רק כעניין היסטורי אלא גם כמחויבות שרירה וקיימת בימינו אנו.
כמו חלק ניכר מן האבות המייסדים של הציונות ,הרוחניים והמדיניים ,גם מרכז
מציל״ה שואף לשמר ואף להחיות את הרעיון הציוני בתוך מדינה ,המחויבת לא רק
לשימור המדינה היהודית ולחיזוקה ,אלא גם לבירור מתמשך ומעמיק של היחסים
בין חלקי החברה הזאת ,היהודית והלא יהודית .במדינה הזו ,ובחברה שקמה בה,
צריך להיעשות בירור מתמיד ,מתוך מחויבות לזכויות האדם ,הן של האופנים
שבהם מתייחסת המדינה לכלל אזרחיה ,על מגוון הקבוצות היהודיות בה ,והן של
האופנים שבהם היהודים מתייחסים לעצמם ,למורשתם ולעם האחר שחי כאן.
ברצוני להבהיר כי אין זה ויכוח על יהודיות מול דמוקרטיה .הבירור איננו בשאלה:
באיזו מידה מותר לפגוע בדמוקרטיה כדי לשמור על היהודיות של המדינה? מרכז
מציל״ה בא להשמיע את קולה של קבוצה נרחבת בציבור הישראלי ,שאינה רוצה
לשלוט בעם אחר ואינה רוצה לחיות כאן כמנשלים ,כמנצלים או ככובשים .עם
זאת ,קבוצה זו גם רוצה להבטיח שלא ישלטו בה ,ומבקשת לבסס את חייה על
המסורת היהודית .המדינה האידאלית שבה אנחנו רוצים איננה מדינה ניטרלית,
שאינה נוקטת עמדה לגבי תרבות או מסורת ומסתפקת בשמירת הביטחון החיצוני
של תושביה (נציין גם כי אידאל זה של מדינה איננו מקובל גם על הערבים אזרחי
מדינת ישראל) .מרכז מציל״ה תומך בקיום מדינה שיש לה אינטרס תרבותי וזהותי
מוגדר  -יהודי .זו היא מדינת לאום מובהקת ,במובן האתני (ולא האזרחי) של
המושג .אף על פי שכיום מתרבים הטוענים כי מדינות כאלה הן אנכרוניסטיות
וחסרות הצדקה ,בכל זאת קיימות עדיין מדינות רבות מסוג זה .יתרה מזו ,בעצם
הימים האלה קמות מדינות חדשות כאלה ,במטרה להעניק לרוב הציבור החי בהן
תחושה של הלימה בין מסגרת פוליטית לבין זהות תרבותית לאומית .זה היה
הדימוי של המדינה היהודית בהחלטת החלוקה .זה הדימוי שלה כיום .אנחנו
רוצים לחיות במדינה הזאת כדי שהמדינה תאפשר לנו לשלוט בעצמנו ובגורלנו.
אנחנו רוצים להיות עם חופשי בארצו  -בארץ שבה פעל העם הזה והיה עצמאי.
מרגש למצוא ,שהשמות של המקומות בארץ הזאת ,גם אלו שעברו גלגול בערבית,
הם שמות המקומות המוזכרים בטקסטים היהודיים הקדומים .אנחנו חלק מהארץ
הזאת ,מכל הארץ הזאת .אבל אנחנו מבינים שיש בארץ הזאת גם עם אחר ,ואנחנו
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מוכנים לחשוב על פתרון פוליטי ,דוגמת החלוקה ,שיאפשר לשני העמים לחיות
במולדתם.
טיעון זה הוא חלק מגדולתה של החלטת כ״ט בנובמבר .היא אינה עוסקת רק
בשתי תביעות צודקות ,אלא מתמקדת בשני עמי מולדת ,השייכים הנה .דווקא
מפני שהמדינה היא חלק ממשאת נפשנו ודווקא מפני שהיא חשובה להישרדותנו
כעם  -עלינו שלא להטיל נטל רב מדי על כתפיה .עלינו ,כפרטים ,כקבוצות
וכחברה אזרחית להמשיך לשאת בחלק מן האחריות לגורל הקיום היהודי ,גם
בדרכים אחרות ולא רק באמצעות המדינה.
עלינו לזכור כי המדינה היא רק כלי ,גם אם כלי חשוב מאוד ,וכי היא לא תוכל
לשרוד אם לא נכיר לעומק את השורשים שלנו בעם היהודי ,בתרבות היהודית
ובהיסטוריה היהודית; אם לא נבין מדוע אנחנו דווקא כאן ,מניין באנו ולאן
אנחנו הולכים .מדוע מוצדק לדרוש משכנינו לשלם את מחיר עצמאותנו בחלק
ממולדתנו .מדוע שווה להילחם על מפעל זה גם אם קיימת נגדו התנגדות נחושה
ונחרצת ,ומדוע כדאי לרצות להצטרף אליו ,להיות חלק ממנו ,לחיות בו ואם
הכרחי אף להיהרג בעבורו  -גם אם לפעמים אפשר לבקר את התנהלותו .במילים
אחרות ,בעבורנו המדינה הזו ,והעצמאות בארצנו ,אינן מותרות אלא כורח קיומי
של ממש.
מרכז מציל״ה קם כדי לברר ולקדם את רצונותיהם ואת אמונותיהם של
המאמינים שהמפעל הציוני מלהיב ,נחוץ ומוצדק גם כיום .עם זאת היא מייצגת
את נקודת המבט של רבים  -בארץ ומחוצה לה  -החשים חוסר נוחות ואי־
שביעות רצון מחלק מן הדברים שקורים לנו ,למשל :מן השימוש בשם היהדות כדי
להצדיק שימוש בכוח הפוגע באחרים יותר מסף המינימום הקיומי; מן הרדידות
התרבותית ,שאינה מספקת לנו את החיוניות ,את תחושת השותפות ואת עומק
המשמעות שליוו את ראשית המפעל הציוני (גם את מתנגדיו מבית .)6המפעל
הציוני כיום נראה ממוקד פחות משהיה בעבר ,ולא קשה להבחין בתחושת הצדק
שהתערער ובאובדן הכיוון .חזונו השתנה ,איכות מנהיגיו נפגמה ,הנכונות להתגייס
לצורכי האוכלוסייה פחתה ומנגנון הצדק החברתי נחלש.
המפעל הציוני שטען לזכותם של היהודים להיות עם חופשי ב(חלק מ)ארצם
מאוים כיום לא רק מבחוץ אלא גם מבית .מרכז מציל״ה בא לשקף את הרוח
האומרת כי אנחנו  -היהודים בארץ ובעולם  -יכולים וצריכים לקום ולעשות
 .6בהקשר זה אפשר להוסיף כי חלק מן המתנגדים להקמת המדינה היהודית באו מתוך התנועה
הציונית ,למשל מרטין בובר ויהודה לייב מגנס מן “האיחוד״ ,שתמך בהקמת מדינה דו־לאומית,
ראו להלן עמ׳ .208 ,119
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מעשה ,כמו שעשינו בתחילת המפעל הציוני .אנחנו מוכנים “לעזור״ להיסטוריה.
אנחנו מוכנים לקבל אחריות על הקיום שלנו .אנחנו מוכנים לענות על השאלות:
מדוע אנחנו כאן? מהי המשמעות ומהי המטרה של הקיום שלנו? אנחנו שואפים
להשיג איזון נכון בין הפרטי לבין הציבורי .אמנם איננו רוצים להיות רק חברה
מגויסת ,אך אנחנו שואפים להיות חברה שאנשיה אינם עושים רק לבתיהם .איננו
מוותרים ,בשום פנים ואופן ,על החלום להמשיך להיות עם חופשי בארצו .אך
איננו מוותרים גם על הרכיבים היסודיים מאוד של החלום הזה :לבנות כאן חברה
צודקת ומתוקנת ,חברה מפותחת וחברה הוגנת כלפי כל חבריה.
התמונה הזאת של ישראל ,שנוצקה בכ״ט בנובמבר ,ושבגללה אנשים בכו
ברחובות  -עדיין קיימת .ישראל כיום חזקה יותר מבעבר ,ובמובנים רבים הישגיה
מרשימים מאוד .הרוח שיצרה את ישראל קיימת .יש לנו בארץ הזאת כוחות
יוצאים מן הכלל ,שעלינו לבנות בעבורם מסלולים של פעילות ,של חיפוש ,של
בירור ,של מחשבה ושל מעשה  -בתוך מוסדות המדינה ומחוצה להם ,בארץ
ובתפוצות .כך נוכל לחזור אל תחושות ההבנה ,הצדק ,הכורח והגאווה שבלהיות
יהודים שהם גם ציונים ,גם ליברלים וגם הומניסטים.
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מקורות

צומת ראשון
דו״ח ועדת פיל1937 ,
א .תזכיר הוועד הערבי העליון לוועדה המלכותית*
11.1.1937
הסיבות היסודיות למהומות אפשר לכללן בשני הסעיפים הבאים:
א .שלילת זכויותיהם הטבעיות והמדיניות של ערביי ארץ־ישראל.
ב .כוונה קבועה מצד ממשלת בריטניה לקיים בארץ־ישראל מדיניות ,שבמידה
שהיא פועלת לטובת יסוד בית לאומי יהודי ,אין היא יכולה אלא להביא
לחורבן הערבי כיחידה לאומית ותרבותית בארץ.
ראשית ,הננו רוצים להדגיש את העובדה שהתנועה הערבית בארץ־ישראל שאפה
מתחילתה לעצמאות לאומית ,תנועה שביסודה אינה שונה מתנועות מקבילות
בין הערבים בארצות ערביות אחרות ,ואין לפטרה כתנועה חדשה ,משום שהיא
מתחילה קיומה מלפני שנות המלחמה [ ]...עובדה היא ,שהערבים השתתפו
השתתפות מלאה באדמיניסטרציה של הוד מלכותו בכל שטחיה ,ותפסו עמדות
אזרחיות כצבאיות בתפקידים גדולים כקטנים []...
שנית ,הממשלה הבריטית נכנסה בברית עם המלך חוסיין ,כנציג הערבים,
והבטיחה את הכרת בריטניה הגדולה בייסוד מדינה ערבית עצמאית .ההבטחות
כללו את כל הטריטוריות הערביות שהיו באימפריה הטורקית []...
שלישית ,לאחר שנסתיימה המלחמה הוצעו תכניות של קונסטיטוציה
טריטוריאלית על בסיס עקרונותיו של הנשיא וילסון בנידון הזכות להגדרה
עצמית ,שהגשמתם נעשתה אז פקדון קדוש של הציביליזציה.
* מתוך העימות הערבי־הישראלי :מקראה לתלמיד ,ירושלים :משרד החינוך והתרבות ,המרכז
לתוכניות לימודים ,תש״ל ,עמ׳  .112-110מקורA Memorandum Submitted by The Arab Higher :
.Committee to The Royal Commission on January 11th, 1937, Jerusalem, 1937, pp. 5-13
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כשהניצחון הושג לבסוף על ידי בעלות הברית ,פרסם הלורד אלנבי ,מפקד
הכוחות של בעלות הברית במזרח ,בשנת  ,1918הצהרה בכתב בשם הממשלה
של בריטניה וצרפת ,שחולקה בכל הערים והכפרים של האיזור ,שהוא כיום ארץ־
ישראל ,סוריה והלבנון ,הצהרה המאשרת שזוהי מטרתן החגיגית של בעלות
הברית לקדם את ההגדרה העצמית הערבית ולייסד ממשלות ערביות עצמאיות.
ויותר מזה  -היא הצהירה ,שלא לצרפת ולא לבריטניה הגדולה יש אמביציות
אימפריאליסטיות כלשהן בארץ הזו .דבר זה נתפרש על ידי הערבים כאישור
מחודש של הבטחות ,שניתנו למלך חוסיין []...
רביעית ,התוצאה החשובה ביותר של ועידת השלום בוורסאי היתה הקמת
חבר הלאומים ,שנוסד על ידי העיקרון הנ״ל של הגדרה עצמית לאומית .דבר זה
אישר מכללא את ההכרה בעיקרון העצמאות של המדינות הערביות ,שהופרדו
מעל האימפריה הטורקית ובאופן ברור חשבו אותן לארצות שהגיעו למידת הכרה
מדינית כזו ,המזכה אותן בעצמאות לאומית ,המותנית אך רק על ידי ההדרכה
והפיקוח הזמניים של ממשלה ממונה ,שבבחירתה תובא בחשבון בייחוד דעת
הקהל של המדינה הנידונה .לביצוע עיקרון זה נשלחה ועדה בינלאומית ,הידועה
בשם ועדת קינג־קריין ,לארצות המאוכלסות ערבים לחקור ולבדוק את משאלות
תושביהן בקשר למנדאטים; תוצאת החקירה שלה היתה הוכחה מוחלטת וסופית,
שהערבים דוחים לא רק את עקרון המנדאט בשלמותו ,אלא בייחוד את הצהרת
בלפור ,ומאשרת מחדש בו בזמן את דרישותיהם המקוריות לאחדות ולעצמאות
ערביות.
חמישית ,אולם בניגוד לכל זה וללא התחשבות בזכות הערבים בארץ־ישראל
לקבל את מקומם במדינה הערבית העצמאית המובטחת ,הופרדה ארצם מסוריה
ונמסרה בכוח למנדאט בריטי ,שהצהרת בלפור הוכללה בתוכו בעוול.
שישית ,מר וינסטון צ׳רצ׳יל הצהיר ב־ ,1922שהמכשול בדרך להקמת הממשלה
הלאומית בארץ־ישראל בדומה לארצות ערביות אחרות ,הוא לא בעובדה ,שתושבי
ארץ־ישראל הם פחות בני תרבות וציביליזציה מאלה של ארצות אחרות ,אלא
בהתחייבויות של הצהרת בלפור.
אי־הצדק והדעה הקדומה ,שנתגלו בהצהרה זו ,אינם טעונים הסברה ופירוש.
אולם די לומר ,ששום אדם הגון לא יוכל להצדיק את שלילת הערבים בארץ־
ישראל מזהויותיהם הטבעיות והקדושות לחופש ולעצמאות ,שנשללו מהם ללא
מעשה או הזנחה מצדם ,אלא רק משום שממשלת הוד מלכותו הבטיחה לייסד
בית לאומי יהודי בארץ־ישראל .יאמר כל אשר יאמר בנוגע להצהרת בלפור ,דבר
אחד בה נשאר בולט וברור; היא בטלה מתחילתה ,בלתי הגיונית ובלתי מבוססת
על עיקרון כלשהו של צדק .היהודים עזבו את ארץ־ישראל והפסיקו כל קשר עמה
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במשך אלפיים השנים האחרונות .הם הפסידו את קיומם הלאומי עם ההיפרדות
העדתית ,היפרדות שלא היתה בלתי גמורה רק משום שבאחרונה נכחו בה אלפים
מעטים של יהודים ,שחיו כאן בביטחון וללא מפגע (הן בגופם והן ברכושם) על־
פי הרוח והצדק של המסורת הערבית .הערבים ,מאידך ,רכשו את ארץ־ישראל
לפני יותר מ־ 1,300שנה ובמשך תקופה זו הטביעו בהתמדה הציביליזציה והתרבות
שלהם חותם ערבי על הארץ .הערבים הם עדיין הבעלים החוקיים של הארץ
ומהווים את החלק הגדול יותר של אוכלוסיה []...
שביעית ,הצהרת בלפור מובילה לקראת מטרה בלתי ידועה ומכילה שתי הנחות,
שהוכחו למעשה על ידי הניסיון והמעשה כמתנגדות אחת לרעותה בהחלטיות.
שמטרת הצהרת בלפור היא בלתי ברורה הובלט בעליל בעובדה ,שהניסיונות
הרשמיים השונים לפירושה רק סייעו להגדלת אי־הבהירות.
שתי ההנחות הן:
א .יסוד בית לאומי בארץ־ישראל.
ב .הבטחת הזכויות של הערבים ומעמדם []...
שמינית ,הוועד הערבי העליון אינו מעריך ביותר את הדיון בפרטים או את
ההסתמכות על מספרים סטטיסטיים גרידא ,כדי להוכיח את העוול ,שנעשה
לערבים על ידי האדמיניסטרציה הבריטית [ ]...הערבים גם אינם רואים תועלת
או תקווה ברפורמה שתוכל להיות מושגת על ידי שינויים קטנים במבנה הקיים,
משום שהרע מונח עמוק ביסודה של השיטה עצמה []...
הטיפול היסודי והחופשי ,שהיינו מציעים אותו ,הוא כדלהלן:
 .1ביטול מיידי של ניסיון הנפל להמשיך עוד בהקמת הבית הלאומי היהודי
שמקורו בהצהרת בלפור []...
 .2הפסקת מיידית מלאה של העלייה היהודית.
 .3איסור מיידי מלא על מכירת קרקעות של ערביים ליהודים.
 .4פתרון הבעיה הארץ־ישראלית על בסיס מקביל לזה שלפיו נפתרו הבעיות
של עיראק ,סוריה והלבנון ,כלומר על ידי סיום תקופת הממשל המנדאטורי
ועשיית חוזה בין בריטניה הגדולה לארץ־ישראל ,חוזה שיהא הבסיס ליסוד
ממשלה לאומית בלתי תלויה ,נבחרת באופן קונסטיטוציונלי ושבה יהיו
מיוצגים כל חלקי האוכלוסייה ושתבטיח צדק ,קידמה ואושר לכל.
(על החתום :מוחמד אמין אל־חוסייני ,הנשיא .פואד סלאח סבא ,המזכיר).
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ב .דו״ח ועדת פיל*
יולי 1937

פרק כ :כוחן של מסיבות**
.1
.2

.3

.4

בטרם נגיש את הצעותינו ,כיצד לטפל באופן יסודי בבעיית פלשתינה (ארץ־
ישראל) נשוב ונסקור את הבעיה בקצרה.
תחת לחץ המלחמה העולמית נתנה הממשלה הבריטית הבטחות ליהודים
ולערבים כדי לרכוש את תמיכתם .הבטחות אלה עוררו תקוות ידועות בלבות
שני הצדדים.
הנהגת משטר המנדאטים בארץ בכלל ,והמנדאט הפלשתינאי (ארץ־ישראל)
בפרט ,נבעה מתוך האמונה ,כי במרוצת הימים יתברר ,שהתחייבויות שנתחייבו
כלפי הערבים וכלפי היהודים תהיינה מתיישבות אלה עם אלה ,שכן הברכה
החומרית שהעלייה היהודית תביא לארץ בכלל תפעל פעולה מרגיעה על
ערביי פלשתינה (ארץ־ישראל) .אמונה זו לא היה לה יסוד ,ולדעתנו אין
תקווה כי יהיה לה יסוד להבא.
על יסוד נימוק זה אפשר לטעון ,כי בריטניה זכאית עתה להסתלק
מהתחייבויותיה .אפס ,כי אין לנו כל ספק ,שהעם הבריטי ידחה כל רעיון כזה.
רוח האמון אוסר את הדבר .ואף בלעדי ההתחייבויות שבעבר ,מוטל עלינו
למלא תפקיד בהווה .גם אלמלא ניתנו הבטחות וגם אלמלא התקוות ,גם
אלמלא היה המנדאט קיים ,היו המסיבות הקיימות בפלשתינה (ארץ־ישראל)
דורשות מאתנו מאמצים כבירים ביותר כדי לטפל בהן .אנו אחראים לשלום
הארץ ,הנהלתה מסורה בידינו .אנו חייבים להתאמץ ,ככל אשר בידינו ,כדי
לעשות צדק ולהשרות שלום.

* מתוך מאיר אביזוהר ,ישעיהו פרידמן (עורכים) ,עיונים בתכנית החלוקה ( ,)1947-1937שדה
בוקר :המרכז למורשת בן־גוריון  ,1984 ,עמ׳  .233-218מקור :הרצאת הוועדה המלכותית לפ�ל
שתינה ארץ־ישראל ,ירושלים ,1937 ,עמ׳  .289-270המקור באנגליתPalestine Royal Commission :
Report, Presented by the Secretary of State for the Colonies to Parliament by Command of His Majesty,
 .July, 1937, London: His Majesty’s Stationary Office, 1937ניתן למצוא גם באינטרנט:
.http://domino.un.org/unispal.nsf/0/08e38a718201458b052565700072b358?OpenDocument

** השארנו את התרגום בעינו למרות שהוא ישן ,אולם במקרים מסוימים שבהם התרגום מקשה
על ההבנה הכנסנו שינויים על פי המקור האנגלי.
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 .5מה הן המסיבות הקיימות?
סכסוך שאינו ניתן לדיכוי פרץ בין שתי עדות לאומיות בגבולותיה הצרים של
ארץ קטנה .כמיליון ערבים עומדים במלחמה ,גלויה או נסתרת ,עם 400,000
יהודים לערך .אין כל דבר משותף ביניהם .העדה הערבית היא רובה ככולה
אסייתית באופיה ,העדה היהודית היא רובה ככולה אירופאית .שונות הן זו
מזו בדתן ובלשונן .חייהן התרבותיים והחברתיים ,דרכי מחשבתן ואורח חייהן
רחוקים אלה מאלה לא פחות משאיפותיהן הלאומיות .שאיפות אלה הן אבן־
הנגף הכבדה ביותר העומדת על דרך השלום .אפשר ,שהערבים והיהודים היו
לומדים לחיות ולעבוד יחד בפלשתינה (ארץ־ישראל) אילו עשו מאמץ אמיתי
לפשר בין האידיאלים הלאומיים שלהם ולאחדם ,וכה היו מקימים במשך הזמן
לאומיות משותפת או כפולה .אך דבר זה אין הם יכולים לעשות .המלחמה
וכל התוצאות שבאו בעקבותיה החדירו בלב כל הערבים את התקווה להחיות
בעולם ערבי חופשי ומאוחד את המסורת של תור־הזהב הערבי .כיוצא בזה,
היהודים מושפעים מעברם ההיסטורי .הם רוצים להראות ,מה יוכל העם
היהודי לפעול ,אם ישיבוהו אל ארץ מכורתו .אין אפוא מקום להתבוללות
לאומית בין ערבים ובין יהודים .במסכת החיים הערביים יוכלו היהודים
לתפוש רק את המקום שתפשו במצרים הערבית או בספרד הערבית .בעיני
היהודים יהיו הערבים זרים לא פחות משהיו הכנענים בארץ־ישראל הקדומה.
הבית הלאומי ,כאשר אמרנו לעיל ,לא יוכל להיות לאומי למחצה .כל הסבור
במסיבות כאלה ,כי יש בנתינות פלשתינאית (ארץ־ישראל) תוכן מוסרי כל־
שהוא ,אינו אלא מרמה ומזיק .לא הערבי ולא היהודי מחוננים בחוש של
שירות למדינה אחת.
 .6ניגוד זה היה נעוץ ומושרש במצב מלכתחילה .הוראות המנדאט נטו לקיימו.
אילו נקטה הממשלה מדיניות תקיפה ועקבית יותר היתה מדכאה את הסכסוך
לזמן־מה .אך לא היתה פותרת אותו []...
 .9הסכסוך הוא בראש ובראשונה מדיני ,אף־כי־פחד ההשתעבדות הכללית ליהודים
מקנן בלבות הערבים .מסתמא יבוא הקץ למנדאט ,אם במוקדם ואם במאוחר.
מטעמים מובנים הערבים דוחקים אותו ,היהודים דוחים אותו .בינתיים כל
המצב בארץ הולך ומקדיר מפני אי־הוודאות ביחס לעתיד .אכן ,הסכסוך הוא
ביחס לעתיד ,לא פחות מאשר ביחס להווה .כל ערבי נאור וכל יהודי נאור
אנוסים לשאול את השאלה “סופו של מי למשול בפלשתינה (ארץ־ישראל)?״
אין ספק ,כי חוסר ודאות זה סכנתו מחמירה מחמת שפלשתינה (ארץ־ישראל)
היא ארץ־מנדאט; ברם לאור התנועות הלאומיות במקום אחר ,אין אנו סבורים,
שהמצב היה שונה ביותר אילו היתה פלשתינה (ארץ־ישראל) מושבה בריטית.
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בינתיים יוסיפו “הגורמים החיצוניים״ לפעול את פעולתם בלי הרף ובכוח
מתגבר והולך .מצד אחד  -ערב הסעודית ,תימן ,עיראק ומצרים כבר מוכרות
כמדינות סוברניות וממשלת עבר־הירדן הוכרה כ״ממשלה עצמאית״ .לא
תעבורנה שלוש שנים וסוריה והלבנון יגיעו אף הן לסוברניות לאומית.
תביעתם של ערביי פלשתינה (ארץ־ישראל) ליהנות אף הם מן החופש של
כל הארצות הערביות באסיה תקבל על ידי כך יתר חיזוק .לפני המלחמה היו
ערביי פלשתינה (ארץ־ישראל) קשורים כמה דורות לסוריה והלבנון .במספרם
הם עולים כבר על מספר בני הלבנון .וכבר הודו בעובדה שהם מוכשרים
לשלטון עצמי לא פחות מערביי הארצות השכנות.
מצד שני ,אין סיכויים שסבלותיהם וחרדתם של יהודי אירופה יתמעטו בעתיד
הקרוב .הלחץ על פלשתינה (ארץ־ישראל) יימשך ועלול הוא גם להתגבר
בכל עת .שוועת היהודים ליושרתו ולרגשותיו האנושיים של העם הבריטי
תעמוד בעינה .בעלת הממונות תהיה נתבעת בלי הרף להרשות את הכניסה
לפלשתינה (ארץ־ישראל) לכל כמה יהודים ,שהבית הלאומי יוכל לספק להם
מחיה .ולאחר כניסתם ,תהיה נתבעת להגן עליהם בפני התקפות הערבים.
וכך ,מטעמים פנימיים וחיצוניים ,קרוב לוודאי כי המצב הרע עתה ילך ויורע.
הסכסוך יגבר והתהום בין הערבים ובין היהודים תתרחב []...
במסיבות אלה אנו משוכנעים שהשלום ,הסדר והשלטון המתוקן לא ייכונו
בפלשתינה (ארץ־ישראל) במשך זמן רב ,אלא אם כן ינקטו שיטת דיכוי
תקיפה .בכל פרשת הרצאתנו זהירים היינו שלא להגזים בעובדות ,כפי
שנראו בעינינו :אך לא טוב מזה גם הזלזול בערכן של עובדות :ולא נהיה
ממלאים את חובתנו אילו אמרנו דברים שיש בהם כדי להפיח תקוות לשלום
בעתיד בפלשתינה (ארץ־ישראל) על־פי המשטר הקיים ,או על־פי כל משטר
אחר הדומה לו .האופטימיות ,ששררה כמובן בראשית המפעל ,נצטננה על
ידי שורת ההתפרצויות הערביות ,אך מעולם לא נעלמה .בכל פעם ופעם
נתעוררה מחדש ובכל פעם ופעם נתבדתה .הלקח ברור ,ואין אנו מאמינים,
כי יימצא עתה אחד ,אשר יעז להניח ,כי המשטר הקיים יש בו סיכוי ממשי
לפיוס בין הערבים והיהודים .הילכך עומדת הממשלה בפני הצורך הבלתי
נעים של החזקת שירותי ביטחון במחיר יקר מאוד ,וכתוצאה מזה לא תוכל
לשפר ולהרחיב ,ואולי גם תצטרך לקצץ ,את השירותים המכוונים “לשלומם
ולהתפתחותם״ של האוכלוסים ,שהם ,בלשון ספר־הברית של חבר־הלאומים,
“פיקדון קדוש״ בידי הממשלה .יתר על כן ,אם תפרוצנה שנית “מהומות״
בהיקף דומה לזה של מרד השנה אחרונה ,עתידות הפעולות הצבאיות לכלות
במהרה את הכנסותיה של פלשתינה (ארץ־ישראל) ,ובסופו של דבר עשויות
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הן לסבך את האוצר הבריטי בחשבון הוצאות רבות מאוד .טעמי ההתנגדות
המוסריים להנהלת משטר ממשלתי על ידי דיכוי מתמיד אינם צריכים הוכחה.
וגם למותר הוא להדגיש את התגובות הבלתי רצויות ,ששיטת מדיניות כזאת
תעורר בדעת־הקהל מחוץ לפלשתינה (ארץ־ישראל).
 .15ורע מכול הוא ,שמדיניות כזאת לא תוביל לקראת שום מטרה .כמה שיוסיפו
ללכת בה בתקיפות ובהתמדה ,היא לא תפתור את הבעיה .היא לא תשכך,
אלא תגביר את הריב בין הערבים ובין היהודים .יצירת פלשתינה (ארץ־
ישראל) אחת בעלת שלטון עצמי תישאר בלתי מעשית ובלתי אפשרית ממש
כמו עתה .לא קל להלך בנתיב האפל של דיכוי בלא לראות קו־אור בקצהו.
 .16אלו הן ,לפי דעתנו ,המסיבות שנתקלת בהן ממשלת הוד מלכותך בפלשתינה
(ארץ־ישראל) .כמובן שאין אנו מתכוונים בדברינו לומר ,שהעם הבריטי יירתע
ויסתלק מלשאת בעול הנהלת פלשתינה (ארץ־ישראל) על פי המשטר הקיים.
אם זוהי חובת־כבוד שהתחייב בה לא חסר לו לא הכוח ולא הרצון לכך .אך
מותר לו לשאול ,אם אין דרך אחרת ,שבה יוכל למלא את חובתו []...

פרק כ״א :קנטוניזציה
 .1אפשר היה לפלג את פלשתינה (ארץ־ישראל) פילוג מדיני בדרך פחות יסודית
ומקיפה מדרך החלוקה .אפשר היה לפלגה ,כדרך שמפלגים מדינות פדראטיביות
לפלכים ולקנטונים; וכל־כך הרבו לדבר על שיטה זו וכל־כך היטיבו להטיף לה
בשם “קנטוניזציה״ כאמצעי לפתרון בעיית פלשתינה (ארץ־ישראל) ,עד שאנו
מרגישים ,כי חובתנו לדון בה בטרם נגולל את תכנית החלוקה ,שאנו בעצמנו
עומדים להציעה.
 .2עיקר תכנית הקנטוניזציה הוא ,בלשון אחד מתומכיה הראשיים ,כזה:
יש להגדיר באופן רשמי את האיזורים שבתוכם יתירו ויעודדו רכישת קרקע
על ידי יהודים להתיישבותם הצפופה בהם ,תוך מילוי ההתחייבות החיובית
שעל־פי המנדאט בנידון הבית הלאומי ,ומחוץ לאיזורים אלה תיוחד הקרקע
1
לצורכי האוכלוסים ילידי המקום.
 .3אפשר לנסח תכנית זו בדרכים שונות; אך בדרך־כלל מתכוונים בה לחלק
את פלשתינה (ארץ־ישראל) לקנטון יהודי ולקנטון ערבי; (הראשון יכיל
את האיזורים ,שבהם ההתיישבות היהודית צפופה ביותר  -ובייחוד עמק
יזרעאל ,שפלת־החוץ שמצפון לתל־אביב והמושבות הישנות המרוכזות
Archer Cust, “Cantonisation: A Plan for Palestine,” Journal of the Royal Central Asian Society .1
.23, 1936, p. 206
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מסביב לראשון־לציון ולרחובות); ואילו המקומות הקדושים שבירושלים
ובית־לחם ונמל חיפה יהיו שמורים כאנקלאוות [מובלעות] ונתונים להנהלה
מנדאטורית ישירה .הוצע ,שהשטח מסביב לטבריה ,צפת והחולה יוכל להיות
קנטון “מעורב״ שלישי .הקנטון הערבי צריך להקיף ,לפי ההצעה ,לא רק את
האיזורים בפלשתינה (ארץ־ישראל) גופא ,שהערבים הם רוב מכריע בהם,
אלא גם את כל חבל־הארץ ,שהוא עתה עבר־הירדן מזרחה.
מציעים ,שכל קנטון תהא לו ממשלה משלו ,שתהא אוטונומית לחלוטין
בעניינים כמו עבודות ציבוריות ,בריאות ,חינוך והנהלה כללית (לרבות הפיקוח
על מכירת קרקעות ועל עלייה) ,ואילו הממשלה המרכזית (הממונה) ,שאולי
תהא נעזרת בעצתם של באי־כוח הקנטונים ,תשאיר בידיה את הפיקוח על
העניינים כמו יחסי חוץ ,הגנה ,מכס ,מסילות־ברזל ,דואר וטלגרף וכיוצא
בזה ,ותוסיף לגבות הכנסות מכס והכנסות דואר ושאר הכנסות פדראטיביות.
בחירת הלשונות הרשמיות תהיה בידי כל קנטון וקנטון.
הטוענים לסידור כזה אומרים ,כי הוא יפתור את שלוש הבעיות העיקריות -
קרקע ,עלייה ושלטון עצמי .כמובן יהא צורך ליישב קשיים רבים שיתעוררו
בכל אחת מן הבעיות האלה ,אך אפשר לטעון ,שהתכנית הזאת תתן
ליהודים בקנטון שלהם את הזכות לקנות כמה קרקעות שירצו (בלי ספק
מתוך התחשבות בסייגים ידועים להגנת ענייניהם של הבעלים הלא־יהודים
הקיימים) ולהכניס כמה עולים שהם בעצמם יקבעו ,ואילו הקנטון הערבי
יהיה חופשי להטיל בגבולותיו הוא כל מיני הגבלות שירצה נגד התפשטותה
הנוספת של ההתיישבות הציונית .כל קנטון יהיה לו שלטון עצמי בכל שטחי
הפעולה מלבד בשטח ה״פדראטיבי״.
לעומת היתרונות הגלויים האלה יש בתכנית כמה נקודות תורפה ברורות.
ראשית ,ניסוח חוקות פדראטיביות לא היה מעולם דבר קל .שאלות סבוכות
כרוכות במבנה ממשלה מרכזית ובחלוקת התפקידים בינה לבין היחידות
השונות .תמיד מרחפות הסכנות של ערבוב תחומים ושל תביעות מתחרות
באותו איזור־סמכות []...
בייחוד יתגלו קשיים ביחסים הכספיים ,שבין ממשלת המרכז ובין הקנטונים.
כל הערכה של חלוקת עודף ההכנסות הפדראליות בין הקנטונים או כל
הערכה של השתתפות הקנטונים בגירעון הפדראלי תעורר ויכוחים עזים
והאשמות הדדיות .ועוד ,התוצאות הכספיות של פיקוח יהודי בלתי מרוסן
על עליית יהודים לקנטון היהודי עשויות להביא במבוכה גדולה את הממשלה
הפדראלית ,שתהיה נדרשת לספק שירותים פדראליים לאוכלוסים המתרבים
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והולכים בשיעור הרבה יותר מהיר ,מהשיעור שהיא עצמה מוצאת אותו הוגן.
היוצא מזה ,שהקנטוניזציה ,אם כי תמתיק את הקשיים הנגרמים על ידי עלייה
יהודית ,לא תעקרם לגמרי .עדיין תצטרך לטפל בהם במידה ידועה ממשלת
הממונים במרכז ,ועדיין יוסיפו לקיים את האיבה שבין הערבים ובין היהודים.
למעשה ,החלוקה ,ורק החלוקה ,עשויה לפתור את שאלת העלייה []...
 .9בכל תכנית לחלוקת פלשתינה (ארץ־ישראל) נעוץ הקושי היסודי בעובדה,
שאין למתוח כל קו אשר יפריד את כל הערבים מכל היהודים .גם על־פי
הקנטוניזציה וגם על־פי החלוקה יישאר מיעוט של לאום אחד באיזור הנתון
לפיקוח הרוב של הלאום האחר []...
 .10כי הקנטוניזציה אינה פותרת את שאלת השלטון העצמי .אוטונומיה קנטונית
לא תספק כלל ועיקר את דרישות הלאומיות הערביות; היא לא תרים את
מעמד ערביי פלשתינה (ארץ־ישראל) לאותה הרמה שהגיעו אליה ,או
שעומדים בקרוב להגיע אליה ,ערביי הארצות השכנות .כן לא תתן ליהודים
את החירות המלאה שהם מבקשים כדי להקים את ביתם הלאומי בדרכם הם
ובצעדי המהירות שלהם ,ולא תפתח בפניהם סיכויים להגשים את כל משאות
הנפש של הציונות בשטח ארצי קטן .ועל פני האופק עדיין ירחף אותו חוסר
הוודאות ,שהיה קיים קודם ביחס לגורל עתידה של פלשתינה (ארץ־ישראל).
הוא יוסיף להקדיר את האופק ולעכור את המצב משנה לשנה ,ויוסיף להגדיל
את האיבה בין שני העמים.
 .11בקצרה ,יש בה בקנטוניזציה כמעט כל הקשיים הנעוצים בחלוקה ,מבלי שיהא
בה היתרון העליון האחד שיש בחלוקה  -אפשרות לשלום אחרון.

פרק כ״ב :תכנית החלוקה
 .1אנו חוזרים אפוא אל החלוקה כאל הדרך האחת שאנו יכולים להציע כדי
לטפל בשורשי המחלה []...
 .3אם כי אין אנו סבורים שממשלת הוד מלכותך תדרוש מאתנו לגשת לחקירה
נוספת וארוכה ,שיהא צורך בה לשם עיבוד תכנית חלוקה לפרטי־פרטיה ,הרי
אין טעם להציע את עקרון החלוקה מבלי להלביש אותו בצורה מוחשית.
ברי ,שעלינו להוכיח ,כי אפשר לעבד תכנית ממשית ,שיהא בה משום
סיפוק הדרישות העיקריות הכרוכות בבעיה .נראה לנו ,כי תכנית כזאת צריך
שתהיינה בה שלוש סגולות הכרחיות :היא צריכה להיות ניתנת להגשמה,
היא צריכה להתאים להתחייבויותינו ,היא צריכה לנהוג בצדק עם ערבים ועם
יהודים.
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 .1משטר חוזים
 .4המנדאט לפלשתינה (ארץ־ישראל) יובא לידי גמר ויוחלף במשטר חוזים לפי
התקדים שנקבע בעיראק ובסוריה.
 .5יש להנהיג מנדאט חדש למקומות הקדושים כדי להגשים את המטרות
המוגדרות בסימן  2להלן.
 .6על הממשלה הממונה לנהל משא־ומתן עם ממשלת עבר־הירדן ובאי־כוח
ערביי פלשתינה (ארץ־ישראל) מצד אחד ,ועם ההסתדרות הציונית מצד שני,
לשם כריתת חוזה ברית .בחוזים אלה יוכרז ,כי בתוך תקופה קצרה ככל האפשר
תוקמנה שתי מדינות סוברניות ועצמאיות  -האחת ,מדינה ערבית שתכלול
את עבר־הירדן בצירוף אותו חלק של פלשתינה (ארץ־ישראל) ,המשתרע
מזרחית ודרומית לגבול ,שאנו מציעים בסימן  3להלן; השנייה ,מדינה יהודית
שתכלול אותו חלק של פלשתינה (ארץ־ישראל) ,המשתרע צפונית ומערבית
לאותו גבול.
 .7הממשלה הממונה תתחייב לתמוך בכל בקשה להצטרף לחבר־הלאומים
שתוגש על ידי ממשלת המדינה הערבית ועל ידי ממשלת המדינה היהודית,
בהתאם לסעיף  1מספר־הברית.
 .8בחוזים יהיו ערובות קפדניות להגנת המיעוטים בכל אחת מהמדינות והוראות
בענייני כספים ובעניינים אחרים ,שנעמוד עליהם בסעיפים הבאים.
 .9לחוזים תסופחנה אמנות צבאיות ,שידונו בענייני החזקת חילות הים ,היבשה
והאוויר ,כלכלת החופים ,הכבישים ומסילות־הברזל והשימוש בהן ,ביטחון
צינור־הנפט וכן הלאה.
 .2המקומות הקדושים
 .10חלוקת פלשתינה (ארץ־ישראל) כפופה להכרח המכריע לשמור על קדושת
ירושלים ובית־לחם שלא יחוללו ,ולהבטיח לכל העולם גישה חופשית
ובטוחה אליהם .זהו “פיקדון קדוש של הציוויליזציה״ במלא מובנן של המילים
שבמנדאט - ,לא פיקדון מטעם עמי פלשתינה (ארץ־ישראל) בלבד ,אלא
מטעם המוני בני־אדם בארצות אחרות ,שמקומות אלה ,שניהם או אחד מהם,
קדושים להם.
 .11לפיכך יש לנסח מנדאט חדש ,שתכליתו היסודית תהיה מילוי חובת הנאמנות
הזאת .יש להציב גבולין למובלעה (אנקלווה) ,שתשתרע מנקודה צפונה
לירושלים עד לנקודה דרומה לבית־לחם ,ולאפשר גישה אל הים על ידי
מסדרון ,שישתרע צפונה לכביש הראשי ודרומה למסילת־הברזל ,יכלול את
הערים לוד ורמלה ויסתיים ביפו.
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.12

.13

.14

.15

.16

אנו מביטים על הגנת המקומות הקדושים כעל חובת־תמיד ,מיוחדת במינה
מבחינת אופיה ותכליתה ,שלא נקבע דבר עליה בסעיף  22מספר־הברית של
חבר־הלאומים .אנו מציעים לעיון ,שכדי למנוע אי־הבנה יש לומר בגלוי,
שחובת נאמנות זו לא תסתיים ,אלא אם ירצו בכך חבר־הלאומים וארצות
הברית ,וכי אף על פי שחובת הנאמן תהיה לסייע לשלומם ולהתפתחותם של
אוכלוסי המקומות הנוגעים בדבר ,אין הכוונה ,כי במרוצת הימים יהיו אלה
עומדים ברשות עצמם כציבור בעל שלטון עצמי מלא.
ערובות בעניין הזכויות של המקומות הקדושים והגישה החופשית אליהם
(כפי שנקבע בסעיף  13מן המנדאט הקיים) ,בעניין זכות המעבר בשטח
המנדאט ,ובעניין אי־הפליה בעניינים כספיים ,כלכליים ועניינים אחרים,
תהיינה נשמרות בהתאם לעיקרי משטר המנדאטים .ואולם המדיניות של
הכרזת בלפור לא תהא נוהגת; ולא תתעורר כל שאלה בעניין העדפת תביעות
היהודים על תביעות הערבים או להיפך .כל תושבי החבל הזה ייהנו מיחס
שווה .לשונה של הממשלה הממונה תהא “הלשון הרשמית״ האחת .שלטון
מתוקן וצודק ,בלי התחשבות באינטרסים כיתתיים ,הוא יהיה העיקר היסודי
של ממשלה זו.
אנו סבורים ,שאם יכללו במנדאט זה גם את נצרת ואת ים־כינרת יהיה זה הולם
את הרגש הנוצרי בעולם כולו .אנו מציעים למסור בידי הממשלה הממונה את
הנהלת נצרת וליתן לה סמכויות מלאות לשמור על קדושת מימיו וחופיו של
ים־כינרת.
כיוצא בזה יש להפקיד בידי הממשלה הממונה את חובת ההגנה על ההקדשות
הדתיים ועל הבניינים ,המצבות והמקומות ,אשר במדינה הערבית ,הקדושים
ליהודים ,ועל ההקדשות הדתיים ועל הבניינים ,המצבות והמקומות ,שבמדינה
היהודית ,הקדושים לערבים.
לשם החזקת הממשלה הממונה תתקבל אל־נכון הכנסה ידועה ,בייחוד מן
האוכלוסייה הגדולה והמתרבה בערים הנתונות להשגחתה ,הן ממיסי מכס
והן על ידי מיסים ישרים; אך ייתכן שלא תהיה הכנסה זו מספיקה לכיסוי
ההוצאות הרגילות של הממשלה .במקרה זה סבורים אנו ,כי בהתחשב עם כל
המסיבות ,יאות הפרלמנט להקציב את הסכום הדרוש לכיסוי הגירעון.

 .3הגבול
 .17העיקר הטבעי לחלוקת פלשתינה (ארץ־ישראל) הוא להפריד את האיזורים,
שבהם רכשו היהודים קרקעות והתיישבו בהם ,מן האיזורים ,המיושבים כולם
או ברובם על ידי הערבים .כפי שנראה במפה ד׳ בסוף הרצאתנו זו ,נמצאות
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רוב הקרקעות והמושבות היהודיות בשפלת־החוף בין אל־מג׳דל ובין הר
הכרמל ,בסביבות חיפה ,בשפלת יזרעאל או בעמק יזרעאל ,ובמזרח הגליל,
היינו ,דרומית לטבריה ,על שפת ים־כינרת ,על־יד צפת ובעמק החולה .שאר
חלקי הגליל  2והחלק הצפוני של עמק עכו מיושבים כמעט לגמרי על ידי
ערבים .הוא הדבר באיזור הערים המרכזי בשומרון העתיקה וביהודה  -להוציא
מן הכלל את ירושלים וסביבותיה .הערים שכם ,ג׳נין וטול־כרם ,זו האחרונה
עיר ,השוכנת בקצה גבול שפלת־החוף ,הן מרכזי הלאומיות הערבית .בשטח
המשתרע מג׳נין ועד באר־שבע אין כמעט יהודים ,פרט לירושלים וסביבותיה
ולחברון .גוש ערבי זה משתרע מזרחה לירדן בין ים־המלח ובין בית־שאן.
בשטח המשתרע דרומית ודרומית־מזרחית לבאר־שבע עד גבול מצרים ,קנו
היהודים גושים בודדים של קרקע ,אפס ,כי האוכלוסייה היא כולה ערבית.
 .18הפרדה קיימת זו ,בין הקרקעות ושטחי ההתיישבות של היהודים ובין
הקרקעות התפוסות רובן או כולן בידי הערבים ,יש בה לדעתנו בסיס הוגן
ומעשי לחלוקה ,בתנאי שבהתאם לרוח התחייבויותינו )1( ,יש לתת מקום
מספיק בגבולות המדינה היהודית לגידול האוכלוסייה ולהתיישבות )2( ,יש
ליתן פיצוי מספיק למדינה הערבית על אבדן קרקע והכנסות .התנאי האחרון
הזה הוא אחד הנימוקים ,שאנו נותנים בפסקה  23להלן ,להצעתנו ,שהמדינה
היהודית תשלם תמיכת כסף למדינה הערבית ,כאשר יקום דבר החלוקה.
 .19כל הצעת חלוקה תהיה הצעת־שווא ,אם לא תתן רמז כל־שהוא ,ולו גם
בצורה מקוטעת ,כיצד ליישב את השאלה החיונית ביותר בכל העניין הזה.
לפי הידיעות שבידינו אין אנו יכולים לטעון ,כי ההצעה שאנו עומדים להציע
בעניין זה היא הפתרון היחיד לבעיה ,שקשייה גלויים .ואולם כאחד הפתרונות
לבעיה זו ,הנראה בעינינו גם אפשרי וגם צודק ,אנו מציעים את הגבול דלקמן,
המבוסס על העיקרון שקבענו לעיל .אין באפשרותנו לתחום קו מדויק; לצורך
זה אנו מציעים למנות ועדת גבולין []...
 .4תמיכת כסף ממדינה אחת לחברתה
 .23כפי שביארנו בפרק קודם ,גדולה השתתפותם של היהודים ,לפי הגולגולת,
בקופת ההכנסות של ממשלת פלשתינה (ארץ־ישראל) מהשתתפותם של
הערבים ,ודבר זה אפשר לממשלה להחזיק למען הערבים שירותים ציבוריים
ברמה גבוהה יותר משהיה ביכולתה להחזיק אלמלא כן .חלוקה הארץ פירושה,

 .2בשם “גליל״ אנו [הוועדה] מתכוונים לכלול את נפות עכו ,צפת ,טבריה ונצרת.
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שהאיזור הערבי לא יהנה עוד מכוח משא־המיסים של האיזור היהודי; מצד
שני ,א .היהודים ירכשו זכות סוברניות חדשה באיזור היהודי; ב .איזור זה,
כפי שהגדרנוהו ,יהיה גדול מן האיזור הקיים של קרקעות יהודים והתיישבות
יהודית; ג .היהודים יהיו פטורים מן החובה ,הרובצת עליהם עתה ,לעזור
לקידום שלומם וטובתם של הערבים שמחוץ לאותו איזור .לפיכך אין זה
נראה בעינינו לבלתי הוגן ,אם נציע שהמדינה היהודית תיתן תמיכת כסף
למדינה הערבית לכשתקום החלוקה []...
 .10חילופי קרקעות ואוכלוסים
 .35השארנו לאחרונה את השאלה הכפולה ,שאחרי שאלת הגבולין היא החשובה
ביותר והקשה ביותר מכל השאלות הכרוכות בכל חלוקה שהיא.
 .36כדי שהחלוקה תביא לידי שלום מוחלט ,לא די במתיחת גבול ובייסוד שתי
מדינות .במוקדם או במאוחר יצטרכו לסדר העברת קרקעות ,ועד כמה שאפשר
גם חילופי אוכלוסים.
 .37בנוגע לקרקע ,ייתכן שהיהודים ירצו למכור קצת מן הקרקעות ,או כל
הקרקעות ,השייכות להם והמשתרעות בתחומי המדינה הערבית ,והיהודים
המחזיקים בהן אולי ירצו לעקור למדינה היהודית ולחדש את חייהם על
הקרקע בתוכה .מצד שני ,ייתכן שגם הערבים יתרצו למכור את קרקעותיהם
המשתרעות בתחומי המדינה היהודית .ואולם ,מה יהא גורל מחזיקי הקרקע
במקרה זה ,בין שהם בעלים ובין שהם אריסים או פועלים? בין שיישארו
במדינה היהודית ובין שיעקרו למדינה הערבית ,שבשעה זו אין בה משום
אדמה עודפת הראויה לעיבוד ,יש סכנה גלויה ,כי יהפכו “לפרולטריאט מחוסר
קרקע״.
 .38יש לקבוע בחוזים ,שאם ירצו בעלי קרקעות ערבים במדינה היהודית ,או בעלי
קרקעות יהודים במדינה הערבית ,למכור את קרקעותיהם וכל מטעים או
תבואה שעליהם ,תהא ממשלת המדינה הנוגעת בדבר אחראית לקניית אותן
הקרקעות ,המטעים והתבואה ,במחיר שייקבע על ידי הממשל המנדאטורי
אם יהא צורך בכך .אנו מציעים שלתכלית זו יש לערוב על הלוואה בסכום
מספיק ,אם יהא צורך בכך.
“ ]...[ .39שאלת המיעוטים״ נעשתה בשנים האחרונות רווחת מאוד הן באירופה
והן באסיה .זו היא אחת השאלות הכאובות ביותר והמטרידות ביותר שהולידה
הלאומיות שלאחר המלחמה; והלאומיות בפלשתינה (ארץ־ישראל) ,כפי
שראינו ,היא לא פחות חזקה ואדירה מן הלאומיות בכל מקום אחר בעולם .אנו
מאמינים שהחלוקה ,לכשתתגשם אחת ולתמיד ,עשויה בסופו של דבר להחליש
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את עוקצה של שאלה זו ולהפיג את חריפותה ,יותר מאשר כל אמצעי אחר .אך
מובן ,כי תקוות־שווא היא לחשוב ,כי לאחר החלוקה יחדלו לגמרי החיכוכים
בין הערבים ובין היהודים ,יחדלו “המקרים״ ותחדלנה האשמות ההדדיות נוכח
הפצע הפתוח שהחלוקה ודאי תגרום .אם רוצים אפוא בפתרון גמור ומוחלט,
צריך לעמוד בעוז ,פנים אל פנים ,מול שאלת מיעוטים זו ולטפל בה בכל
התקיפות .היא מחייבת בינה מדינית גבוהה מאוד מצד הנוגעים בדבר.
 .40יש לפנינו תקדים מאלף לכך בחילופי האוכלוסים בין יוון ותורכיה ,שבוצעו
מיד לאחר מלחמת יוון־תורכיה בשנת  .1922על פי יזמתו של ד״ר ננסן נחתמה
אמנה בין ממשלת תורכיה לבין ממשלת יוון בראשית שנת  ,1923ובה נקבע ,כי
נתינים יוונים בני הדת האורתודוכסית הגרים בתורכיה יועברו מאונס ליוון ,וכי
נתינים תורכים בני הדת המוסלמית הגרים ביוון יועברו מאונס לתורכיה .כדי
לפקח על פעולה זו הוקמו ועדה מעורבת ועוד כמה ועדות משנה ,שהיו מורכבות
מבאי־כוח ממשלת יוון וממשלת תורכיה ובאי־כוח מטעם חבר הלאומים.
מספר האוכלוסים שהועברו בצורה זו היה רב  -לא פחות מ־ 1,300,000יוונים
וכ־ 400,000תורכים .ואולם התפקיד הזה בוצע בצורה כל־כך נמרצת ומוצלחת,
עד שלא עברו שמונה־עשר חודש מן האביב של שנת  1923ועבודת החילופים
שלמה כולה .בשעתו נמתחה ביקורת חריפה על ד״ר ננסן מחמת האכזריות
שבהצעתו ,וביצועה המיט ,אמנם ,סבלות כבדים מאוד על המוני בני־אדם .ברם,
התוצאות הצדיקו את אומץ־לבם של המדינאים היוונים והתורכים שטיפלו
בדבר .קודם לפעולה זו היו המיעוט היווני והמיעוט התורכי משמשים יסוד
תמידי לגירוי .כיום נעקרה המורסה כליל והיחסים בין יוון ובין תורכיה הם ,כפי
שאנו למדים ,ידידותיים כאשר לא היו מעולם.
 .41ואולם ,לדאבוננו ,בנידון דידן מופרכת מיד גזירה שווה זו בנקודה חשובה
אחת .בצפונה של יוון היה במציאות עודף קרקע הראויה לעיבוד ,או שאפשר
היה להמציאה במהרה להתיישבות היוונים יוצאי תורכיה .בפלשתינה (ארץ־
ישראל) אין לפי שעה עודף כזה .בשביל היהודים ,החיים עתה באיזור הערבי,
יש מקום בתחומי המדינה היהודית ,או אפשר להמציא להם מקום במהרה.
הבעיה הגדולה היא בעייתם של ערבים ,שמספרם הרבה יותר גדול; ואף על פי
שכמה מהם יוכלו להתיישב על הקרקע שתתפנה על ידי היהודים ,עדיין יהא
צורך בשטחים הרבה יותר גדולים של קרקע בכדי ליישב מחדש את כולם.
בעמודים קודמים בהרצאה זו כבר העירונו ,כי אין עדות מספקת בשאלה זו,
אך על יסוד החומר שבידינו מותר לנו לקוות ,כפי שאמרנו ,כי ביצוען של
תכניות רחבות־מידה להשקאה ,לאצירת מים ולפיתוח בעבר־הירדן והוא הדין
בבאר־שבע ובעמק הירדן  -עשוי ליצור מקום להתיישבות אוכלוסים במספר
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רב יותר ממספר האוכלוסים היושבים שם כיום.
 .42לפיכך יש לגשת מיד למדידת האיזורים האלה ולהכין הערכה מוסמכת של
האפשרויות המעשיות להשקעה ולפיתוח .אנו מציעים להתחיל בדבר זה מיד
ולהעמיד את הפקידות הדרושה ואת הכספים הדרושים כדי להשלים מפעל זה
במהירות האפשרית ביותר .אם יתברר כתוצאה מזה ,כי יהיה אפשר להעמיד
שטח גדול של קרקע להתיישבותם של ערבים הגרים עתה באיזור היהודי ,יש
להקדיש מאמצים כבירים ביותר כדי לבוא לכלל הסכם בעניין חילופי קרקע
ואוכלוסים []...
 .43אנו סבורים ,שבמקרה של חלוקה יהא פחות מקום לחיכוך באיזור ההרים
שבצפון הגליל ,המיושב כולו באוכלוסים ערביים ,מאשר באדמות המישור
שבהן היישוב מעורב .לפיכך ,ייתכן שבאיזור הראשון לא יהא צורך להוציא
לפועל חילופי אוכלוסים וקרקע במידה יותר גדולה מזו שאפשר להשיגה
מתוך רצון חופשי .ואילו בנוגע למישורים ,לרבות בית־שאן ,ובנוגע לכל אותן
המושבות היהודיות שתישארנה במדינה הערבית ,כשהחוזים יקבלו תוקף,
הרי צריך לקבוע בהסכם ,כי בדלית ברירה ייעשו החילופים מאונס []...

פרק כ״ג :חתימה
“ .1טובה מחצית הככר מאפס־לחם״ ,אומר המשל האנגלי; ובשים־לב לעמדה
שנקטו גם באי־כוח הערבים וגם באי־כוח היהודים בשעה שהעידו ,סבורים
אנו כי לא ייתכן ,שבמבט ראשון יסכים צד מן הצדדים להצעות שהצענו לשם
יישוב תביעותיהם המתחרות ,כי החלוקה פירושה ,ששום צד מן הצדדים
לא ישיג את כל משאלות לבבו; פירושה ,שהערבים יצטרכו להשלים עם
הוצאת חבל־ארץ ,התפוס על ידם משכבר הימים ואשר פעם משלו בו ,מכלל
ריבונותם; פירושה ,שהיהודים יצטרכו להסתפק בפחות מארץ־ישראל שפעם
משלו בה ,ואשר קיוו לשוב ולמשול בה .אך נראה לנו ,כי אפשרי הדבר שלאחר
מחשבה יבואו שני הצדדים לכלל הבנה ,כי היתרונות שבחלוקה מכריעים את
חסרונותיה .שכן ,אם אינה נותנת לשום צד את כל אשר יחפוץ ,הרי נותנת
היא לכל צד את אשר הוא רוצה בו ביותר ,והוא :חירות וביטחון.
 .2היתרונות לערבים מן החלוקה לפי הקווים שהצענו ,אפשר לסכמם כך:
א .הם מקבלים עצמאות לאומית והם יכולים לשתף את עצמם שווה בשווה
עם ערביי הארצות השכנות בפעולותיהם לטובת אחדותם והתקדמותם
של עמי ערב.
ב .סוף־סוף נגאלים הם מן הפחד פן “יציפום״ היהודים ,ומן הדאגה שמא
סופם להשתעבד לשלטון היהודי.
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ג .בייחוד ,ההגבלה הסופית של הבית הלאומי היהודי בתחום קבוע ואישור
מנדאט חדש להגנת המקומות הקדושים ,שחבר־הלאומים יערוב עליו
חגיגית ,מסירים כל דאגה ,פן ישתלטו היהודים ביום מן הימים על
המקומות הקדושים.
ד .כפיוס לאבדן חבל־ארץ ,שהערבים מביטים עליו כעל ארצם שלהם ,תקבל
המדינה הערבית תמיכת כסף מאת המדינה היהודית .ומפאת מצבו הנחשל
של עבר־הירדן מזרחה ,היא תקבל גם תמיכה בסכום  2,000,000לי״ש
מבית האוצר הבריטי; ואם יושג הסכם בדבר חילופי קרקע ואוכלוסים
תינתן תמיכה נוספת כדי להפוך ,עד כמה שתהא אפשרות לכך ,קרקע
שוממה במדינה הערבית לקרקע פורייה ,שתביא ברכה גם לעובדיה וגם
למדינה כולה.
 .3היתרונות ליהודים מן החלוקה ,אפשר לסכמם כך:
א .החלוקה מבטיחה את ייסודו של הבית הלאומי היהודי ומשחררת אותו מן
הדאגה ,שמא ישועבד בעתיד לשלטון ערבי.
ב .החלוקה מאפשרת ליהודים לקרוא את הבית הלאומי ביתם שלהם במלוא
מובן המילה; שכן החלוקה הופכת אותו למדינה יהודית .אזרחיה של
המדינה היהודית יוכלו להכניס לתוכה כמה יהודים שהיא תוכל לקלוט לפי
ראות עיניהם הם .הם יגיעו לראש מטרותיה של הציונות  -לאום יהודי
מושרש בפלשתינה (ארץ־ישראל) ,אשר ייתן לנתיניו אותו מעמד בעולם,
שאומות אחרות נותנות לנתיניהן .סוף־סוף יחדלו לחיות “חיי מיעוט״.
 .4החלוקה פותחת פתח גם לערבים וגם ליהודים  -ואין אנו רואים כל פתח כזה
בשום מדיניות אחרת  -ליהנות מברכת השלום שאין ערוך לה .הלא כדאי לשני
הצדדים להקריב קרבן־מה ,אם הריב שהמנדאט חולל אותו יוכל להיגמר עם
גמירתו של המנדאט .אין זאת איבת־דמים טבעית או נושנה .עד ערבי מוסמך
אמר לנו ,כי בכל קורות ערב היו הערבים לא רק נקיים מכל רגש אנטי־יהודי,
אלא גם הראו כי רוח־הפשרה מושרשת עמוק בחייהם .והוסיף להביע את רגשי
השתתפותו בגורל היהודים באירופה“ :אין איש ישר־לב״ ,כה אמר“ ,אשר לא
ירצה לעשות את כל אשר לאל ידו כדי לחלץ את האנשים האלה ממצוקתם״
ובלבד שעל־יד־כך “לא ימיט על עם אחר מצוקה דומה לזו״ .אם נשווה לנגד
עינינו מה רב ערכה של אפשרות מציאת מקלט בפלשתינה (ארץ־ישראל) בעיני
ריבואות יהודים סובלים ,אין אנו יכולים להאמין ,כי המצוקה ,שתיגרם על ידי
החלוקה ,כמה שתהא גדולה ,תהא למעלה מכוח הנדיבות הערבית לשאתה.
בעניין זה ,כמו בכמה עניינים אחרים הקשורים בפלשתינה (ארץ־ישראל) ,לא
את עמי הארץ הזאת בלבד יש להביא בחשבון .שאלת היהודים איננה הפחותה
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שבין הפרובלמות הרבות ,העוכרות את היחסים הבינלאומיים בימים קשים
אלה ,והעומדות למכשול על דרך השלום והרווחה .אם יוכלו הערבים לעזור
לפתרון הפרובלמה הזאת בהקריבם משהו ,הם ראויים להכרת־תודה לא מן
היהודים בלבד ,אלא גם מכל עמי המערב.
 .5היו ימים ,שמדינאים ערבים היו נכונים לוותר על פלשתינה (ארץ־ישראל)
הקטנה לטובת היהודים ,בתנאי ששאר ארצות הערבים באסיה תהיינה חופשיות.
תנאי זה לא נתגשם אז ,אך הנה הוא עומד עתה על סף התגשמותו .לא תעבורנה
שלוש שנים וכל אדמת ערב הרחבה מחוץ לפלשתינה (ארץ־ישראל) ,למן ים־
התיכון ועד האוקינוס ההודי תהיה עצמאית ,ואם תתקבל תכנית החלוקה  -אף
החלק הגדול של פלשתינה (ארץ־ישראל) יהיה עצמאי.
 .6למותר להדגיש את התועלת שתצמח לעם הבריטי מהבאת שלום לפלשתינה
(ארץ־ישראל) .אנו חייבים לכבד ,ככל אשר לאל ידינו ,את ההתחייבויות
שהטלנו על עצמנו ,תחת לחץ המלחמה ,כלפי הערבים וכלפי היהודים .כאשר
הוכללו התחייבויות אלו במנדאט לא הערכנו כל צורכם את הקשיים הכרוכים
בתפקיד ,שהטיל עלינו המנדאט .ניסינו להתגבר עליהם ,ולא תמיד עלה הדבר
בידינו .הקשיים גברו והלכו בלי הרף עד שכיום הם נראים עצומים כמעט
לבלי־נשוא .החלוקה פותחת דרך להיחלץ מן הקשיים האלה ,דרך לפתור
את הבעיה פתרון סופי ,הנותן סיפוק־צדק לזכויותיהם ולשאיפותיהם של
הערבים ושל היהודים גם יחד והמקיים ,במלוא ההיקף האפשרי במסיבות
הימים האלה ,את ההתחייבויות שהתחייבנו כלפיהם לפני עשרים שנה.
 .7ולא רק העם הבריטי ואף לא רק האומות שקיימו ואישרו את המנדאט נטרדים
ומודאגים מכל אשר התרחש ואשר מתרחש בפלשתינה (ארץ־ישראל) .אנשים
ונשים לאין ספור על פני כל התבל כולה ירגישו בעומק לבם הקלה ,אם אפשר
יהיה באופן מן האופנים לשים קץ לריב ולשפך־דם בארץ המקודשת לשלוש
הדתות.
הננו מגישים בהכנעה את פתשגן הכתב הזה לפני הוד מלכותך למען תואיל בחסדך
לעיין בו.
פיל הורס רמבולד
					
לורי המונד
					
ויליאם מוריס קרטר
				
י .מ .מרטין
הרולד מוריס
				
המזכיר
ר .קופלנד
				
 22ביוני 1937
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ג .נאום זאב ז׳בוטינסקי
בפני קבוצת חברי הפרלמנט הבריטי*
13.7.1937
תחילה אבקשכם להעיף עין על מפה פרימיטיבית זו .היא תקנה לכם מושג מן
השטחים שבהם נדון .הדין וחשבון מודה ,כי בשעה שניתנה הצהרת־בלפור נתכוונו
מחבריה לציין במילה “ארץ־ישראל״ ,את ארץ־ישראל כולה ,לרבות עבר־הירדן -
את מה שאנו מכנים בשם “ארץ־ישראל משני עברי הנהר״ []...
אחרי־כן ,בשנת  ,1922הופרד עבר־הירדן ונסגר בפני עלייה יהודית [ ]...השטח
שהושאר לנו לנסיון ההתיישבות שלנו הריהו משנת  1922הרצועה המערבית של
הארץ ]...[ ,ברם ,השטח ,שהוועדה המלכותית ממליצה להקים עליו את “המדינה
היהודית״ ,הרינו קצת פחות מרביע מאותו רביע מערבי של ארץ־ישראל []...
מקווה אני שתסלחו לי ,אם בדברי על איזור זה בהמשך דבריי ,אכנהו לא במונח
“מדינה יהודית״ אלא במונח “התחום״  -התחום ,שמעבר לגבולותיו שלו לא יהא
תוקף לכתבו של בלפור ,כך שהעלייה היהודית תצטרך בעתיד להצטופף כולה
באיזור זה בלבד .לפיכך מתעוררת השאלה :מה אפשר לעשות באיזור זה מנקודת
מבטם של עולים מתיישבים?
תפיסת הציונות ,אשר בשמה יש לי הכבוד לדבר ,היא בעיקרה תפיסה אנושית:
רוצים אנו להציל ככל האפשר יותר יהודים מן התנאים בהם הם אנוסים לחיות
במזרחה ובמרכזה של אירופה .מהו המאכסימום של אוכלוסים ,שאיזור זה עשוי
לקלוט ולכלכל לפי אומדן הגיוני? [ ]...סוף־סוף יש גבולות ליכולת־הקליטה ,ודומה
כי ב״תחום״ הגבולות הללו כבר הושגו ,ושוב אין שחר לתקווה ליישב שם מספר
רב של עולים נוספים על בסיס כלכלי בריא.
וצריך אני לאכזב גם אותם חסידי רעיון החלוקה הסבורים כי אפשר לתקן
את המצב על ידי הגדלת שטח “התחום״ ,ביחוד על ידי שיצרפו אליו את רצועת
הדרום הקרויה “נגב״ והמזדהה ,פחות או יותר ,עם מה שידוע בשם איזור
באר־שבע .מסופקני מאוד ,אם צירוף זה ייתכן לפי ההשקפה שקיבלה הוועדה
* מתוך התנועה הלאומית היהודית והקמת מדינת ישראל ,יחידה ד ,ירושלים :המרכז לתוכניות
לימודים ,משרד החינוך והתרבות ,תש״ם ,עמ׳  .194-193מקור :זאב ז׳בוטינסקי ,כתבים ,חלק ה,
ירושלים :הוצאת ערי ז׳בוטינסקי ,תש״ח ,עמ׳ .287-275
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המלכותית  -כי אין להרגיז את הערבים המתנגדים לציונות .אבל הבה נהיה
אופטימיסטים ונניח ,לשם דיון בלבד ,כי יסיגו את גבול הערבים גם בנגב ,והחלק
שיינתן ליהודים יהיה כה גדול ,שיכפיל את שטחו של “התחום״ .אפילו במקרה
זה יהיו סיכויי העלייה היהודית קלושים מאוד ואיטיים מאוד .הנגב הריהו כארץ
לא נודעת ,ועד עתה לא נמצאו שם מים בכמות הראויה לשמה .כיום יפה איזור
זה לכל היותר ל״פלחה חרבה״ ,והצפיפות המכסימאלית ,שעליה נוכל לחלום
שם (וגם זאת רק לעתיד לבוא) ,היא אולי  25תושבים לקמ״ר []...
דבר זה צריך להיות ברור בהחלט .מנקודת מבטה של הציונות האנושית ,הזקוקה
בראש ובראשונה למקום בשביל מיליונים עולים ,אין שום ערך ל״תחום״ -
עם הנגב או בלעדיו ,עם הרצועה הדרומית או בלעדיה  -החלוקה היא מותה של
הציונות האנושית []...
בשביל הציונות הממשית ,לא בשביל מין ציונות־של־תפנוק ,השוקדת ליצור
בארץ גן צעצועים של ספרות עברית ,אלא בשביל הציונות הממשית השואפת
להציל ממצוקתם מיליונים של גברים ונשים  -בשביל סוג זה של ציונות  -תהיה
החלוקה ,אם סופית היא ,כגזר־דין מוות.
[ ]...ומבחינה אסטרטגית ,כיצד אפשר להגן על “תחום״ זה מפני התקפה
רצינית? ברובו הוא אדמה שפלה ,ואילו השטח השמור לערבים כולו הרים .אפשר
להעמיד תותחים על ההרים הערביים במרחק של  15מילין מתל־אביב ו־ 20מילין
מחיפה .תוך כמה שעות אפשר להחריב ערים אלו ,לשתק את הנמלים ולפלוש אל
העמקים  -על אף גבורתם של המגינים]...[ .
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ד .נאום ד״ר חיים ויצמן בקונגרס הציוני העשרים*
4.8.1937

מאורעות תרצ״ו
[ ]...בשלב ידוע של המאורעות ,החליטו בלונדון לשלוח צבא רב לארץ .אמנם ,אין
הצבא האנגלי גדול בכלל ,אבל אחוז ניכר של צבא זה נשלח לארץ־ישראל .לפי
בינתי הפשוטה ,היתה צריכה להיות מטרה ידועה לצבא זה .אך הוא בא ,התבונן,
וכלום לא עשה (צחוק) ,לא ניתן לו לעשות .האדמיניסטרציה הארצישראלית
השפילה כמעט עד עפר את כבודה של אנגליה .אותה אנגליה היקרה לנו ,ולי
בייחוד .דיוויזיה שלמה נסעה לארץ־ישראל וחזרה משם ,וכשם שאיני יודע למה
נסעה ,כך איני יודע למה מיהרה לשוב .אבל ,המוזר ביותר שבדבר זה הוא ,שאת
החשבון בעד נסיעת הטיול הזה מגישים לנו! חלק גדול מהעודף של שישה מיליון
לירות ,שעליו היתה גאוותנו ,ושקווינו שפירורים ממנו ייפלו ,אולי ,גם לשולחננו,
לצורכי־היהודים ,נמס והלך בשל נסיעה זו .חיילים באו ,חיילים הלכו  -ואת
החשבון מצווים עלינו לפרוע.

הוועדה המלכותית והצעותיה
באווירה כזאת באה לארץ־ישראל הוועדה המלכותית .בוועדה זו ישבו אנשים
רציניים .היה להם רצון כן וישר לחקור את הדבר לעמקו ,ללא כל פניות ,ונכונות
לבחון ולבדוק הכול .אולם ,בתוך אווירה זו שתיארתי ,הם היו מוכרחים לומר
לעצמם ,שמאחורי ההתקפות האלה עומדת ,בוודאי ,תנועה רחבה בעלת שורשים
עמוקים .פלשתינה ,עבר־הירדן ,סוריה ,עיראק ,הודו ,כל העולם כולו סוער וגועש
בגלל ארץ־ישראל  -זהו בערך הלך המחשבות ,שמוכרח היה להשתלט בוועדה.
אינני יודע מה אמרו להם; את העדויות של האדמיניסטרציה לא שמעתי .אולם
מובן הדבר ,שלמען הצדיק את אי־פעילותה ,ולהוכיח שאי־אפשר היה לנהוג
* מתוך מ׳ אביזוהר ,י׳ פרידמן (עורכים)  ,עיונים בתכנית החלוקה  ,1947-1937באר שבע :אונ�י
ברסיטת בן־גוריון בנגב ,1984 ,עמ׳  .239-234מקור :הקונגרס הציוני העשרים והמושב החמישי
של מועצת הסוכנות היהודית ,דו״ח סטנוגרפי ,ירושלים :הוצאת הנהלת ההסתדרות הציונית
והסוכנות היהודית ,תרצ״ז ,עמ׳  .33-28מקור זה הוא לקט קטעים נבחרים מתוך הנאום המקורי
אשר נישא בציריך בקונגרס היהודי העשרים .אנו מודים למכון בן־גוריון לחקר ישראל והציונות
על ההרשאה שנתנו לנו לפרסם קטע זה.
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אחרת ,היתה צריכה האדמיניסטרציה לומר ,שיש כאן כוחות ,העוברים את
המידות הנראות על פני השטח .שגיאה גסה היא להפחית מערכו של המתנגד,
אך שגיאה היא גם להגזים בהערכת כוחו .ולי יש הרגשה ,שהאדמיניסטרציה
עשתה כל שבכוחה ,בכדי להגזים בהערכת כוחם של הערבים ,ולכן היתה הנקודה
העיקרית בעדויות שלנו ,בייחוד בעדות שלי בפני הוועדה המלכותית ,להדגיש בכל
התוקף ,שבשום־פנים לא היו צריכים מאורעות כאלה להתרחש בארץ־ישראל.
בשום־פנים! אינני יכול להעלות על דעתי ,שבאיזו פינה של האימפריה הבריטית
היו נותנים למצב כזה להתפתח; וכאשר אמרתי זאת ,לא פעם אחת ,כי אם כמה
וכמה פעמים ,ובכל המרץ ובכל המרירות שנשאתי בלבי ,קיבלתי תשובה“ :אולי
צדקת בדבריך; אבל כיום אנו כבר נמצאים בתוך המצב הזה!״.
ומהו המוצא שהם מציעים? אפשר לראות זאת מתוך כל שורה של הדין וחשבון.
זהו דו״ח של אנשים ,שאני מתייחס אליהם בכל מידת הכבוד .אולם לא אוכל ,שלא
לציין את הסילוף שבו .הנה הם אומרים :המנדאט הוא תעודה מסובכת .אולם ,הרי
לא אנחנו חיברנו אותה .אני מכיר את המחברים .לא הסוכנות היהודית ,כי אם
מדינאים אנגלים חיברו את המנדאט .אחרי הניסיון של שנים רבות נתברר אמנם,
שאין הדבר קל  -האם יש דבר יהודי שהוא קל?  -אך בכל זאת ,הרי הושגו בעזרת
תעודה זו ,כיסוד הפעולה ,דברים הראויים לשבח .והדו״ח של הוועדה המלכותית
מאשר זאת .הוא אפילו הפריז בשבח זה .ובכן לא המנדאט ,אשר עשוהו השעיר
לעזאזל ,הוא האשם; אשמה החצאיות [אמביוולנטיות] ,החולשה ,אי־הביטחון,
הספקות וההיסוסים של אלה ,שהיו הממונים להגשים את המנדאט וחייבים היו
להגשימו בכבוד ובכוח .הוועדה המלכותית בעצמה אומרת“ :אילו היו מבראשית
מרחיקים לכת ומכריזים על המדינה יהודית ,ודאי שהיה זה קל יותר ,מאשר באותה
חצאיות שבה נמצאנו במשך  20שנה״ .אז ,היו מוצאים דרך שהיא ותכנית שהיא
להגשים דבר זה ,והיו בטוחים שהעולם הגדול היה מבין זאת .גם אצל הערבים
היתה בראשונה הבנה לענייננו; הרי גם פייסל היה נציג הערבים ,ולא רק המופתי,
ופייסל ידע עד מאוד לאן פנינו מועדות .ואף־על־פי־כן ,יכולנו לבוא איתו לידי
עמק השווה; גם בשנת  1919וגם ב־ 1920היו ערבים ,שיכולנו להידבר אתם .אבל
בראותם ,שתמיד פוסחים על שתי הסעיפים ,שצועדים שני צעדים קדימה וצעד
אחד אחורנית ,שאנחנו נעכבים ונעצרים על כל צעד ושעל ,והשלטון כאילו דבוק
כמוקסם לעיקרון אחד של קיום שיווי־המשקל ,וכל שמניחים לנו הוא רק אפשרות
לעבוד ולא יותר מזה ,וכל מידת הסיוע היא החזקת מינימום של סדר בארץ -
מינימום היורד מפעם לפעם ,עד אשר בשנת  1936הגיע לנקודת האפס  -אין
להתפלא כלל וכלל ,שזה רק הוסיף כוח ויכולת לקיצונים שבין הערבים להתגייס.
וגברה אצלם ההכרה ,שיש רק “ללחוץ״ יותר ויותר  -והאנגלים סוף־סוף יוותרו.
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העלייה לפי עיקרון פסיכולוגי
ועכשיו ,הנה הוויתור המרחיק לכת :בוועדה המלכותית לא דיברו כלל ,או לא
עמדו במידה גדולה ,על ההאשמות הכלכליות  -שכן ,מנקודת השקפה כלכלית
לא הזיק העם היהודי לערבים וגם לא יזיק לו; להיפך ,עם התפתחות הארץ
באה הרווחה לכל חלקי היישוב .אולם כעת מדגישים את הצד הפוליטי :את
העלייה היהודית אין למדוד מעכשיו לפי העיקרון של הקליטה הכלכלית ,אלא לפי
עיקרון פסיכולוגי .שמא שמעתם באיזה מקום בעולם כי פקיד העלייה צריך להיות
פסיכולוג? תמה אני ,אם עוד מעט לא יזמינו את הפרופסור פרויד לשבת במשרדי
העלייה בשערי הארץ ...ולאיזו פסיכולוגיה מתכוונים? אם לזו של המופתי ,הרי
היא ברורה למדי :אף יהודי אחד בל ייכנס לארץ; אדרבה ,ייצאו מהם כל כמה
שאפשר .אם לפי רצונו של המופתי  -הרי רק דרך אחת פתוחה לפני היהודים:
הדרך מהארץ ,אך לא שום דרך אל הארץ .איה אפוא הגבול הפסיכולוגי ,אשר
ישביע רצונם של מתנגדי הבית הלאומי?
הצעה זו ועוד הצעות ,אשר אתם יודעים אותן מ״הספר הכחול״ ,כולן הן
רק הרס לבית הלאומי ,ובכל האמצעים העומדים לרשותנו נילחם בגלוי וביושר
נגד הצעות אלה (מחיאות־כפיים סוערות במשך רגעים מספר) .זאת היא הפרת
ההבטחה ,שניתנה לנו בשעה חגיגית ובשעת משבר לאימפריה האנגלית; היא
פוגעת בנו קשה פי כמה ,מפני שהיא באה עלינו בשעה חמורה בהיסטוריה שלנו.
דבר זה אומר אני ,אשר זה עשרים שנה הצבתי לי לתעודת חיי לקרב את העם
היהודי אל העם האנגלי ,שיבין האחד את משנהו ושיתקרבו זה לזה בתעודה
ההיסטורית .דבר זה אומר אני לכם ,המכירים היטב את עמדתי ,ואשר חטאתם
נגדי בנקודה זו .אולם הגענו עד גבול ,שממנו והלאה אי־אפשר ללכת .על הצעות
כאלה אין אנחנו יכולים אפילו להתווכח .אין עיקרון פסיכולוגי לעלייה; יכול
להיות רק זה ,שהשערים יהיו פתוחים פחות או יותר לפי פרינציפ מסוים  -או
שהם יהיו סגורים לגמרי.
אסור לחטוא כך כלפי עם כעם היהודי; אין לגשת לעם היהודי בקלות־דעת.
יאמרו לנו בגלוי“ :לדעתנו ,נגמר בניינו של הבית הלאומי״  -ואז נדע .אבל משחק
זה ,עם עַם הרוחץ בדמו ,לא נרשה .ודווקא אנגליה ,אשר האימפריה שלה בנויה על
עיקרי המוסר  -הלוא קנדה ואפריקה אינן קשורות לאנגליה רק בגלל צי המלחמה
שלה  -דווקא אימפריה חשובה זו אינה יכולה להרשות לעצמה לחטוא כה קשה
כלפי עם תרבותי עתיק! יאמרו לנו את האמת! זכאים אנו לכך! (מחיאות כפיים
סוערות) []...
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הצעת המדינה היהודית
ועתה ,הגעתי לחלק החשוב ביותר מהדברים ,שיש לי להשמיע :בדין וחשבון של
הוועדה המלכותית יש הצעה מהפכנית ,שזעזעה מאוד את ההסתדרות הציונית
ואת היהדות :ההצעה לייסד מדינה יהודית בשטח מוגבל של ארץ־ישראל.
ישנן ,קונגרס נכבד ,שתי אבני־בוחן ,שלפיהן צריכים אנו לדון בהצעה זו .אולם,
ברצוני להקדים תיכף ומיד ,שאינני מדבר בהצעה הכלולה ב״ספר הכחול״ .הצעה
זו אינה ניתנת להתקבל! (מחיאות כפיים ממושכות) ,אני מדבר על עצם הרעיון,
על העיקרון ,הפרספקטיבה ,שההצעה הזאת מכילה בקרבה .ואני חושב ,שהביטוי,
שהשתמש בו אתמול המיניסטר אורמסבי־גור במכתבו ,הוא המתאים :הצעה
כזאת יש לבחון לאור האפשרות של העתיד הרחוק.
היות שאינני מדבר על אודות ההצעה הקונקרטית של “הספר הכחול״ ,יכול
אני לחסוך לעצמי את הדיון על פרטיה .עוד ידברו בעניין זה ,ואני מוכן לברר את
העניין בוועדות .זאת ועוד :ברצוני להזכיר לכם ,שהממשלה הבריטית אף היא
אינה מצטטת אותה ההצעה ,אלא הצהירה על העיקרון בלבד.
אני חושב אפוא שיש שני מבחנים ,שתי אבני־בוחן ,בכדי לעמוד על הערך של
ההצעה הזאת מהבחינה העקרונית( :א) האם אותו העיקרון יכול לשמש בסיס
בשביל בניין של חיים יהודיים?  -ואני מתכוון במילים אלו לבניין ,גם מבחינת
הכמות וגם מבחינת האיכות ,במובן אותה התרבות ,שלה הנחנו כבר יסוד ,ואשר
עליה מדבר “הספר הכחול״ בהערכה רבה .האם יכולים אנו ,על סמך עיקרון כזה,
לבנות חיים יהודיים ,כשם שאנו מתארים אותם לעצמנו :לגדל אנשים ונשים
יהודיים בעלי קומה זקופה ולטפח חקלאות ,תעשייה ,לשון ,ספרות ואמנות,
בקיצור :להקים ולבנות כל אותם הערכים ,המהווים את התוכן הקדוש והמקודש
של הציונות? האם נוכל כל זאת?
זאת היא השאלה האחת .מורנו הגדול ,אחד־העם ,שכבר איננו אתנו ,אפשר
שהיה מסתפק בתחום שאלה זו בלבד .אולם ,הזמנים נשתנו וההיסטוריה של עמנו,
שלדאבוננו לרוב לא אנו מכוונים פניה ,העמיסה עלינו בעיה דוויה .לכן ,מוכרחים
אנו לבחון את השאלה גם באבן־בוחן שנייה( :ב) האם יש בהצעה זאת משום
פתרון לשאלת היהודים ,שכיום  -הדבר כבר נעשה בנאלי מכדי לדבר עליו -
היא רווית־סכנה לא רק לנו ,כי אם לעולם כולו?
האם נותן הפתרון המוצע תשובה על שתי השאלות הללו? מחובתו של
הקונגרס לתת לזה תשובה ברורה .לתשובה זו מחכים בוורשה ,בבוקרשט ,בניו־
יורק ,בארגנטינה .ואותם היהודים ,שיש להם האושר לחיות בחסות של ממשלה
ליברלית ,אף הם חייבים לחשוב היטב היטב מהי התשובה שעליהם לתת .אין
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כאן עניין לחשב חשבון מתימטי ,מהו גודלו של חלק ארץ־ישראל ,אשר מציעים
לנו .אנו יודעים יפה פרק בחשבון .למדנו זאת במשך אלפיים שנה .תפקידנו כעת
הוא לתת תשובה לאור שני המבחנים :האפשר לתת אותה בחיוב או בשלילה? אני
חושב שאפשר ואפשר .לא זו בלבד :אני חושב אפילו ,שחייבים אנו לתת תשובה
בחיוב.
הברירה שלפנינו היא :מיעוט יהודי בכל ארץ־ישראל  -ייתכן אפילו לומר:
בארץ־ישראל ערבית  -או גוש של רוב יהודי בחלק מהארץ .ברגע זה ברצוני
לפנות לאלה ,שלא תמיד הייתי תמים־דעה אתם בעניינים המדיניים ,ואף הם לא
תמיד היו תמימי־דעה אתי .איני מדבר כאחד מאנשי “המזרחי״ ,אלא כאדם בעל
הרגשה דתית עמוקה ,אף אם אינו מקיים את מנהגי הדת הרשמיים .אני מבדיל
תכלית הבדלה בין המציאות ובין הייעוד המשיחי ,שכולנו מאמינים בו שהוא חלק
מישותנו ,שנשמר וטופח על ידי המסורת הלאומית ,ושנתקדש על ידי ייסורי־
קדושים במשך אלפי שנים .ייעוד זה לא יוכל עם לשכוח ,מבלי לחדול מהיות
עם .יבוא הזמן ולא יהיו אויבים וגבולות ,זמן שבו לא יישמע קול תותחים ובני־
אדם יהיו לאנשים .אז תהיה ארץ־ישראל שלנו .אמרתי זאת לחברי הוועדה“ :ה׳
הבטיח את ארץ־ישראל ליהודים ,והבטחה זאת היא מסמכנו החשוב ביותר״.
אולם אנחנו הננו בשר־ודם ,בעלי אופק מוגבל ,ואחריות ללא דוגמה ,כלפי הדור
הבא ,רובצת עלינו בכל משקלה וכבדה .אמרתי בפני חברי הוועדה המלכותית,
שיש שישה מיליונים יהודים ,המצפים לעלייה; ואחד מחברי הוועדה שאלנו:
החושבים אתם להביא אותם כולם לארץ־ישראל? על זה עניתי :לא .אני בקי
בחוקי הפיסיקה והכימיה ,ואני יודע גורמים חומריים מה הם .בשביל דורנו מחלק
אני את המספר שש בשלוש ,וזה יהיה לכם האות לטרגדיה היהודית ,העמוקה
מני־ים .שני מיליונים אנשים צעירים ,העומדים על סף־החיים ושכבר היום איבדו
את הזכות האלמנטרית ביותר  -הזכות לעבודה  -את שני המיליונים האלה
רוצים אנו להציל! הזקנים ילכו להם ,יסתגלו או לא יסתגלו .הם כבר נהפכו
לאבק ,לאבק כלכלי ומוסרי בעולם אכזרי זה .ושוב הרהרתי על המסורת שלנו.
ומהי ,רבותי ,מסורת? המסורת אינה אלא זכרונות ,שניתנה להם צורה פיוטית.
ויש לנו זכרונות .עוד מלפני אלפי שנים .שמענו זאת מפי ירמיהו וישעיהו ,ומה
שאנוכי יכול להגיד היום ,איננו אלא הד קלוש ממה שאמרו כבר חכמינו ,משוררינו
ונביאינו .שני מיליונים ,ואולי עוד פחות מזה ,שארית־הפליטה! אבל אנו מוכרחים
לבצע זאת ,ואת העתיד עלינו להשאיר בשביל אותו הנוער שלנו .אם הם יסבלו
ויחרדו ,כמו שאנו סובלים וחרדים היום  -הם ימצאו את הדרך באחרית הימים.
ולידידַי הדתיים אני אומר :דעו לפני מי ולפני מה אתם עומדים ,כי אין זו שאלה
של מפלגה.
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קונגרס נכבד! במשך כל אלפיים השנים האחרונות לא הוטלה עלינו אחריות
כבדה כזו ,שמוטלת עלינו היום .אין לנו לא חכמה מספיקה ולא כוח מספיק לשאת
באחריות הזאת; אבל ההיסטוריה הטילה זאת עלינו ,ולא ניתן למי שהוא לחדור
ולראות את שאצור בקלפיה .אנו יכולים לעשות רק מה שאפשר לעשות .ואם
אפשרויות כאלה ישנן ,אזי אנוכי ,שנתתי חמישים שנים למען התנועה ,כל מה
שאדם יכול לתת ,והקרבתי לה את מיטב דמי וחלבי  -אזי אנוכי אומר :הן! ואני
מקווה ,שגם אתם תעשו ככה.
אנחנו נבקש אתכם ,בשלב ידוע של הדיון שלנו ,לקבל החלטה שתייפה את
כוחה של ההנהלה לנהל משא־ומתן על תכנית ,המבטיחה את שני העקרונים
האלה .אחרי־כן תבוא ההנהלה אליכם עוד פעם ותציע לפניכם את העניין ,ואתם
תוכלו אז להכריע .והריני מאחל לכם ולכולנו ולנשיא הקונגרס ,שנאמץ את כל
כוחותינו הרוחניים והנפשיים בכדי למצוא מוצא ממצבנו .אבל ,בראש ובראשונה,
שנשקוד ונשמור על ההסתדרות שלנו  -זה הנכס היחידי שיש לנו  -שתישאר
בשלמותה (מחיאות כפיים סוערות; רוב הצירים שר את “התקווה״).
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צומת שני
ועדת החקירה האנגלו-אמריקנית,
מרץ–אפריל 1946
א .עדות פרופ׳ מרטין בובר (“האיחוד״)
במושב הראשון של ועדת החקירה
האנגלו-אמריקנית*
14.3.1946

אי־אפשר לסקור את הבעיה ,שאתם מבקשים לפתור ,בלי להבין את שרשי הציונות.
רק על ידי הבנה זו יעמוד המשקיף על כך ,שיש כאן עניין שונה בתכלית מניגודים
לאומיים ידועים ולפיכך יש צורך בשיטות שונות משיטות השגרה הפוליטית.
ציונות פוליטית מודרנית ,בצורה שהתפתחה בכמעט חמשים שנות חברותי
בתנועה זו ,התפתחה ,אבל לא נגרמה ,בשל האנטישמיות .הציונות היא אך צורה
מאוחרת של עובדה ראשונית בתולדות האדם ,עובדה שיש בה משום עניין רב
ביחוד בשביל הציביליזציה הנוצרית .עובדה זו היא הקשר המיוחד במינו בין עם
וארץ .עם זה ,עם ישראל ,נוצר בעבר על ידי מסורת משותפת לשבטים אחדים,
נוודים למחצה .יחדיו נדדו השבטים הללו ,בתנאים קשים ,ממצרים לכנען ,מפני
שהרגישו את עצמם מאוחדים בהבטחה שארץ כנען תהיה “נחלתם״ מימות
“האבות״ .מסורת זו היתה מכרעת לתולדות האדם והעמידה את העם החדש
בפני תפקיד ,שיכול היה לבצע רק בתורת עם ,היינו לכונן בכנען חברה “צודקת״
למופת .לאחר זמן ,פירשו הנביאים ,מעמד בעל תעודה שלא היה לו תקדים
בהיסטוריה ,את התפקיד הזה שהוא מחייב את העדה להזרים לעולם זרם של צדק
פוליטי וסוציאלי .על ידי כך ניתן לעולם רעיון המשיחיות ,הרעיון הפרודוקטיבי
* מתוך עזריאל קרליבך (עורך) ,ועדת החקירה האנגלו־אמריקאית לענייני ארץ־ישראל ,כרך א,
תל־אביב :צ .ליינמן ,תש״ו ,עמ׳ .388-386
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והפאראדוכסי ביותר של רעיונות האדם .רעיון זה הציג את עם ישראל במרכזה
של פעולה לקירוב מלכות שמים עלי אדמות ,פעולה שכל העמים נועדו להשתתף
בה .הוא הטיל על כל דור לעשות לבניין העתיד המקודש ,בכוחות ובאמצעים
העומדים לרשותו .אלמלא רעיון זה ,לא קרומוול ולא לינקולן ,לא היו מעצבים
את שליחותם .רעיון זה הוא מקורה של דחיפה אדירה ,שעודדה בתקופות אכזבה
וליאות את העמים הנוצרים להעז ולהתחיל בגילום חדש של חייהם הציבוריים,
מקור התקווה לשיתוף־פעולה צודק וכן בין יחידים כבין אומות ,מרצון טוב.
אבל בקרב העם שיצר רעיון זה נהפך הרעיון לכוח בעל חיוניות מיוחדת במינה,
משגורש העם מן הארץ המובטחת לו .נתקיים כמעט אלפיים שנה באמונתו
שישוב ,בבטחונו בהגשמת ההבטחה ובהגשמת הרעיון .הקשר הפנימי בין העם
והארץ והאמונה בשיבתו המובטחת היו כוח לחידוש נעורים מתמיד לעם שחי
בתנאים ,שבוודאי היו גורמים להתפוררות גמורה של כל קיבוץ אחר.
זה מסביר את העובדה שבתקופת התנועות הלאומיות לא יצרה היהדות רק
תנועה לאומית נוספת מן הסוג האירופאי ,אלא תנועה מיוחדת במינה“ :ציונות״,
ביטוי מודרני של החתירה לקראת “ציון״ .הגיוני הדבר ,כי בתקופה זו הותקפה
היהדות בהתקפה חריפה ,פחות או יותר על ידי הכוחות האויבים ,הרואים את
היהדות ,ביודעין או בלא יודעין ,כמבשר המשיח .אבל עם זה החלה תחייה חשובה
גם בתוך היהדות עצמה .מתוך כורח פנימי בחרה תנועת התחיה כמטרתה את
השיבה אל הקרקע ,ושוב מתוך כורח פנימי לא היתה ברירה אלא אדמת ארץ־
ישראל ועיבודה .בכורח פנימי מתרכז הישוב היהודי החדש על אדמה זו בכפרים,
שעל אף צורות־הארגון השונות שלהם שואפים כולם ליצירת חברה אמיתית
וצודקת מרצון טוב .חשיבות הנסיונות הללו חורגת מגבולות ארץ־ישראל ומגבולות
היהדות .אם ינתנו לנסיונות סוציאליים אלו אפשרויות ללא הגבלה יוכיחו לעולם
את האפשרות לבסס צדק סוציאלי על התנדבות .סיר ארתור ווקופ ,שהיה נציב
עליון בשנים  1931עד  ,1938והיתה לו אפשרות להכיר את הארץ הזאת ואת
מפעלה ,הִטעים בצדק כי הישובים הקולקטיביים “המצליחים עד להפליא״ הם
דוגמא לשיתוף פעולה לכל העולם ,ועשויים להיות בעלי חשיבות גדולה לביסוס
סדר סוציאלי חדש.
פעם היה הכוח הפרודוקטיבי של עם ישראל בארץ זו כוח קולקטיבי במובן
הנעלה ביותר .כיום אפשר לומר דברים אלו על הכוח הפרודוקטיבי שהתחילו
היהודים השבים לגלות בארץ .זהו הכוח הפרודוקטיבי של ציבור המוכן להגשמת
שיתופיות אמיתית .ומבחינה זו חשוב לעתיד האנושות .האנושות מעוניינת באופן
יסודי בקיום עם ישראל שהוא חיוני ופרודוקטיבי ,כזה שיוכל לגדול רק מתוך
העידוד הנובע מן הקשר המיוחד במינו בין עם זה ובין ארץ זו.
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תולדות העקרון הזה הן הציונות .פירושה  -ריכוז הכוחות הלאומיים הראויים
לחידוש כוחם הפרודוקטיבי .עקרון זה ,מוליך לשלוש תביעות הציונות שאין
לצמצמן :ראשית ,חופש לקנות אדמה במידה מספקת לחולל את חידוש הקשר
עם צורת הייצור הראשונית ,שממנה הורחק עם ישראל מאות שנים ,ושבלעדיה
לא תיתכן פרודוקטיביות רוחנית וסוציאלית מקורית .שנית ,זרם גדול מתמיד של
מתיישבים ,בייחוד של נוער המבקש להתיישב כאן ,כדי לחזק ,להאדיר ולהחיות
בלי הפסק את עבודת הקימום ולשמרה מסכנות הקפאון ,ההתבדלות וצורות
ההתנוונות הסוציאלית ,המסכנות ביחוד את הקולוניזאציה בלאוואנט .שלישית,
הגדרה עצמית לציבור היהודי בנוגע לאורח חייו ולצורת מוסדותיו ,והבטחת
התפתחותו כציבור ,בלי שום מניעות.
תביעות אלו ,שנוסחו ניסוח פשוט במושג “בית לאומי״ ,הוכרו על ידי חלקים
גדולים של העולם ,אבל עדיין לא הובנו במידה מספקת .מסורת הצדק שהזכרתי,
ושיש צורך להגשימה בתוך כל ציבור ובין הציבורים ,מבהירה שתביעות אלו
צריכות להתגשם בלי שיפגעו באינטרסים החיוניים של כל עדה אחרת .עצמאותו
של אדם אינה צריכה להינתן לו על חשבון עצמאות זולתו .ההתיישבות היהודית
אינה צריכה לגרום לשיבוש מעמדם הפוליטי של התושבים הנוכחיים ,וצריכה
לתקן בהתמדה את מצבם הכלכלי .מסורת הצדק מכוונת לעתידה של ארץ זו
כולה ,ולעתידו של עם ישראל .מכאן ,ומן העובדה ההיסטורית שיש ערבים
בארץ־ישראל ,נובע תפקיד גדול ,קשה והכרחי  -צורה חדשה של תפקיד דורות.
עם ישראל מחודש בארץ־ישראל ,מטרתו היא לא רק לחיות בשלום עם העם
הערבי אלא הוא צריך לשאוף גם לשיתוף־פעולה מקיף עם הערבים בפיתוח
הארץ .שיתוף פעולה כזה הוא תנאי הכרחי להצלחה מתמדת של המפעל הגדול
של גאולת הארץ .בסיסו של שיתוף פעולה זה נותן מקום רב לצירוף הזכויות
היסודיות של עם ישראל לקנות קרקע ולעלות לארץ בלי לפגוע בזכויות היסוד
של העם הערבי .ואשר לתביעות האוטונומיה ,הרי לדעת רוב העם היהודי כיום
אינה צריכה להוליך בהכרח לתביעת “מדינה יהודית״ או “רוב יהודי״ .אנו צריכים
בשביל ארץ זו יהודים רבים ככל שתוכל לקלוט מבחינה כלכלית ,אבל לא כדי
לכונן רוב כנגד מיעוט .אנו צריכים אותם מפני שיש צורך בכוחות גדולים מאוד
כדי לבצע את המפעל שאין לו תקדים .אנו צריכים בשביל ארץ זו עדה מוצקת,
נמרצת ,אוטונומית .אבל לא כדי ששמה ייקרא על מדינה .אנו זקוקים לכך,
מפני שאנו רוצים להרים את ישראל ואת ארץ־ישראל לרמת הפרודוקטיביות
הגבוהה ביותר האפשרית .המצב החדש ,והבעיה הכרוכה בכך ,מחייבים פתרונות
חדשים ,הסכם וערובה בינלאומית בין שתי העדות דרושים כאן ,הסכם המגדיר
את תחומי האינטרסים והגבולות המשותפים ושאינם משותפים לצדדים ,והערובה
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לאי־התערבות הדדית בתחומים המיוחדים הללו .האחריות המוטלת על המכינים
פתרון לבעיית ארץ־ישראל חורגת מגבולות המזרח הקרוב ומגבולות היהדות .אם
יימצא פתרון מוצלח ,הרי יהיה זה צעד ראשון  -אולי צעד חלוצי  -לקראת צורה
צודקת יותר של חיים בין עם לעם.

[ ] 122

מקורות צומת שני :ועדת החקירה האנגלו־אמריקנית ,מרץ-אפריל 1946

ב .עדות אמיל גורי (הוועד הערבי העליון)
במושב הסיום של ועדת החקירה
האנגלו-אמריקנית*
25.3.1946

אני חבר הוועד הערבי העליון ומזכיר כללי של המפלגה הפלשתינאית הערבית.
רבותי ,במשך שהותכם בארץ הקדושה הזאת גיליתם סבלנות גדולה בשמיעת
עדויות ממוסדות ציבוריים ויחידים .הרשו לי לפנות אליכם בשם הוועד הערבי
העליון .נאום זה יהיה עדות־הסיום שלנו  -עדות־הסיום של הוועד הערבי
העליון .לוועדתכם הומצא חומר רב על ידי המשרד הערבי ובפניכם הופיעו נציגי
הערבים בארץ־ישראל בעלי כל ההשקפות השונות .אנו בטוחים כי הנקודות
הבולטות דלהלן הובהרו לכל הנוגעים בדבר( :א) שלערבים אין כל סכסוך
עם הממשלה הבריטית או עם העם הבריטי ,אבל מלחמה להם עם המדיניות
הבריטית המקובלת בארץ־ישראל ושהוטלה עליהם נגד רצונם באמצעות החוקה,
האדמיניסטרציה וכוח הנשק( .ב) שלערבים אין שום דבר נגד היהודים בתור
יהודים .האנטישמיות זרה לרוחנו; היא אמצאה אירופאית .אבל אנו מתנגדים
לשיטות הציונות המדינית השואפת להקים בית לאומי יהודי בארץ־ישראל ולהפוך
את הארץ הקדושה למדינה יהודית( .ג) שאין פילוגים או חילוקי דעות בין ערביי
ארץ־ישראל ,לא על יסודות דתיים ולא על יסודות מעמדיים .כולם יחד מהווים
עם אחד ,השומר בלבו אותן התקוות ושואף לאותה מטרה( .ד) שבעיית מיעוטים
אינה קיימת בקרב העם הערבי ולא תהיה לעולם .הערבים הנוצריים ,המונים
יותר מ־ 135,000נפש ,הזדהו לחלוטין עם אחיהם הערבים המוסלמיים .הערבים
הנוצריים רואים עלבון לגאוותם ולכבודם בכל נסיון לראותם כ״מיעוט״ או כבני
אדם הזקוקים ל״מעמד מיוחד״( .ה) התנועה הלאומית הערבית בארץ־ישראל
היא תנועה אמיתית ,הנובעת מרגשותיה הפאטריוטיים ומהכרתה הלאומית של
האומה כולה .היא אינה יצור של מעמד או קבוצה מיוחדים .התנועה הזאת אין לה
כל קשר עם המריבות המשפחתיות המקומיות וקיומה אינו מיסודה של משפחה
* מתוך עזריאל קרליבך (עורך) ,ועדת החקירה האנגלו־אמריקאית לענייני ארץ־ישראל ,כרך ב,
תל־אביב :צ .ליינמן ,תש״ו ,עמ׳ .456-454
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איזו שהיא או של קבוצת משפחות .היא עומדת מעל לכל הקבוצות והמשפחות.
(ו) הערבים אינם מזלזלים בתפקיד שמילאו הכוחות הבריטיים במזרח התיכון
במלחמת העולם הראשונה בכיבוש הארץ הזאת וארצות ערביות אחרות .ואולם
יש לזכור שבאותה תקופה היו הבריטים בעלי בריתם של הערבים ,וששניהם יחד
נלחמו באויב המשותף .תרומתם של הערבים ושל הכוחות הערביים לנצחונם של
בריטניה ובעלות הברית הוערכה כהלכה על ידי לורד אלנבי המנוח .הערבים קידמו
בברכה את הבריטים כידידים ובעלי ברית ,ולא ככובשים או פולשים .כיבוש ארץ־
ישראל בשנים  1918-1917אינו מקנה לבריטניה הגדולה “זכות על ידי כיבוש״( .ז)
ערביי ארץ־ישראל אינם בודדים במאבקם נגד הצהרת בלפור והמנדאט .כל העולם
הערבי והמוסלמי תומך בהם בעמדתם נגד המדינה הציונית.
רבותי ,אם נכון או לא נכון הדבר שהארץ הזאת הפיקה תועלת מעלייה יהודית,
הון יהודי ,יזמה יהודית ,תעשיה יהודית ומכל שאר המאמצים והפיתוח שמתנגדינו
מתפארים בהם  -אין זה עניין לכאן .כי עניין ארץ־ישראל אינו שאלה של מספרים,
סטטיסטיקה או קידמה .זו אינה שאלה של לחם וחמאה ,אלא של עקרונות
ומוסר .זהו מאבק בין צדק ועוצמה .התנצח העוצמה? במשך  28השנים האחרונות
קיפחה הארץ הזאת  -בעטים של הציונים  -כל תחושה של שלום מוסרי וחמרי.
ממשלותיכם גרמו לבעיה זו על ידי הצהרת בלפור והמנדאט וכפייתם על הערבים
בכוח .עליכם להמליץ עתה אם מצב זה של מהומה ופורענות צריך להמשך  -או
שיסתיים על ידי סיום המנדאט וביטול הצהרת בלפור .טוב תעשו ,רבותי ,אם
תמליצו על שימת קץ למצב העניינים המדאיג בארץ־ישראל .כי אז ישררו שלום
וצדק.
קרוסמן [ק] :אני רוצה להציג לך שאלה אחת בלבד .בלונדון אמר ,כמדומה ,העד
הערבי האחרון ,כשנשאל באיזו עמדה ינקטו הערבים לגבי עלייה יהודית במקרה
אם יסולק לחלוטין רעיון המדינה היהודית והרוב היהודי ,שהוא סבור כי אז ייווצר
מצב חדש .הייתי רוצה להציג לך שאלה דומה ולשאלך מה דעתך בעניין זה .נשער
שיסולק רעיון המדינה היהודית והרוב היהודי ,מה היו הערבים אומרים בנוגע
לעלייה נוספת?  -גורי [ג] :הערבים אינם מוכנים להסכים לעלייה נוספת - .ק:
אם כן אינך תמים דעים עם הדובר הערבי בלונדון ,שאמר כי אז ייווצר מצב חדש?
 ג :הערבים בארץ־ישראל הם בני האדם המוסמכים ביותר בעניינים הנוגעיםלארצם ,ויש לקבל את דברם בשאלה זו .איננו מוכנים להסכים לעלייה יהודית
 ק :הצגתי את השאלה ליתר ביטחון .עתה ארחיק לכת ואומר :נשער שתוגשםמדיניות הספר הלבן ותינתן עצמאות מידית ,הבטוח הנך שממשלה ערבית בלתי־
תלויה היתה שמה קץ מוחלט לכל עלייה?  -ג :היא היתה אנוסה לעשות זאת.
 ק :מדוע?  -ג :מפני שהערבים אינם רוצים בעלייה נוספת למולדתם ולארצם.[ ] 124
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 ק :אתה אומר “היא היתה אנוסה״ .אך מנין ההכרח הזה?  -ג :בכל ארץ בעולםקיימים חוקי הגירה .יש שיטת מכסות בארצות הברית וחוקי הגירה בבריטניה
הגדולה .כוונתי היתה לומר ,שיהיה צורך לחוקק חוקים כדי למנוע עלייה בלתי
חוקית - .ק :קיימים חוקים לשם פיקוח על ההגירה .מה שרציתי לדעת הוא:
אילו חוקים הייתם מחוקקים .הבטוח הנך שתחת לחץ דעת הקהל היתה כל
ממשלה ערבית עצמאית נאלצת להפסיק את העלייה בכלל?  -ג :כן - .ק :משמע
שתחת עצמאות ערבית אין מקום ליהודים במזרח התיכון?  -ג :יש מקום ליהודים
במזרח התיכון אם הם מוותרים על הציונות ועל הרעיון של עלייה נוספת לארץ־
ישראל ,ומוכנים לחיות בהבנה עם הערבים - .ק :בארצות אחרות של המזרח
התיכון - .ג :וגם בארץ־ישראל - .ק :הוא הדבר שאני רוצה לברר .אילו היתה
מדינה ערבית עצמאית ,הרי זה היה שם קץ לציונות הפוליטית - .ג :כן - .ק:
האם גם אז הייתם אוסרים לחלוטין כל עלייה?  -ג :כן - .ק :גם אילו היהודים
היו מוותרים על הציונות?  -ג :אילו היו מוותרים על הציונות ,היה זה שם קץ
לעלייה .העלייה היהודית נולדה מתוך הציונות - .ק :משמע שמאז שוב לא יעלה
אף יהודי אחד לארץ־ישראל - .ג :אני מבטיח לך שיהודים רבים היו יוצאים את
ארץ־ישראל - .ק :לא זו השאלה .אני שואל אם היו מרשים ליהודים לעלות.
זמן רב לפני הצהרת בלפור באו יהודים אל הארץ הזאת וחיו בה .לא היה איסור
על בואם לכאן .הם עלו והתיישבו בארץ הזאת - .ג :אז היינו ריבונים בארצנו
ביחד עם התורכים .וכשתהיה לנו ממשלה עצמאית חדשה ,אין אני דובר מטעם
הממשלה הזאת העתידה לקום ,יהיה העניין בידי חברי הממשלה - .ק :העניין
מסתבך .הן זו היתה השאלה ששאלתיך ,אם בתור חבר הוועד הערבי העליון תוכל
לומר לנו מה תהיה עמדת הממשלה הזאת לגבי עלייה יהודית - .ג :אנו נשים קץ
לכל עלייה יהודית לארץ־ישראל.
מנינגהם־בולר [מ] :דומני שאתה רואה בכל עולה יהודי סכנה לערבים בארץ־
ישראל?  -ג :כן ,אדוני - .מ :הסבור אתה בכל הרצינות שכך הוא בנוגע ליהודי
ישיש ,חולה ונכה המבקש בית ומחסה לעצמו לשנות חייו האחרונות?  -ג :ארץ־
ישראל אינה מושב זקנים - .מ :ההיית מונע מיהודים הנמצאים עתה בארץ־
ישראל לתת בית לאותו יהודי חולה ונכה וזקן?  -ג :כל היהודים שבאו לארץ־
ישראל אחר הצהרת בלפור ,באו על כורחנו ,ולא בהסכמתנו .איננו מוכנים לתת
להם הקלות בתוצאת בואם לכאן בניגוד לרצוננו - .מ :זו אינה תשובה לשאלתי.
הבה נעיין במצב הנוכחי .כפי שידוע לך נותרו באירופה קצת שרידים מהיהודים
שהיו שם בשנת  - .1939ג :כן ,אדוני - .מ :מקצתם זקנים; הם נרדפו .ומקצתם
חולים - .ג :כן ,אדוני - .מ :האומרים הערבים לעצור בעד יהודי זקן ,נכה וחולה
הרוצה לבוא לארץ־ישראל כדי לבלות את אחרית ימיו בבית יהודי בארץ־ישראל?
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 ג :כן ,אדוני .אנו מתנגדים לכל עלייה יהודית ,בלי הבדל סוג ,מספר או מעמדהעולה - .מ :התראה סכנה לערבים בבואו של יהודי כזה לארץ־ישראל?  -ג :כן,
אדוני.
בקסטון [ב] :אילו הערבים בארץ־ישראל היו מסכימים לעלייה די גדולה ,ההיו
הערבים בארצות אחרות מוחים נגד זה?  -ג :חוששני שאין מקום לשאלה זו,
משום שאין נכונות מצד ערביי ארץ־ישראל להרשות עלייה - .ב :השאלה מיוסדת
על השערה - .ג :ומה שנוגע לערבים בארצות אחרות ,הרי שמעתם מהם יותר
ממנו בנסיעותיכם האחרונות .לנו ידוע כי הערבים בארצות השכנות והמוסלמים
בהודו תומכים בכל עמדה שבה נוקטים ערביי ארץ־ישראל - .ב :שאלתי היא אם
הערבים בארצות השכנות יקבלו כסופית את החלטתם של ערביי ארץ־ישראל
ביחס לעלייה לארצם?  -ג :כפי שאמרתי ,ערביי ארץ־ישראל אינם מוכנים לדון
בזה.
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ג .עדות אלברט חוראני (המשרד הערבי)
במושב הסיום של ועדת החקירה האנגלו-אמריקנית*
25.3.1946
העם הערבי אחת החלטתו להתנגד למדינה יהודית בארץ־ישראל.
נאמר לוועדה ברורות ,שאין הציונים רוצים אלא במדינה .אני מציין את תשובתו
של מר בן־גוריון ,כשנשאל אם הוא מוכן להציל את חייהם של  100,000היהודים
שבגרמניה במחיר הוויתור על האידיאל של מדינה יהודית ,והוא השיב “לא״.
סבורני ,שהברירה פשוטה ובהירה  -עליכם לנסות להקים מדינה יהודית על כל
הסיכון הכרוך בה או שעליכם לנסות להביא לידי הגשמה את ההצעות הערביות.
אולם יש מי שיחשבו שיש מפלט משני חודי הקצוות הללו באיזה שביל זהב של
פתרון ביניים .אני סבור שכל פתרונות הפשרה הללו אינם אלא אשליות ,אבל יש
להתבונן בהם ואני אנסה לנתח שלושה מהם :חלוקה; הצעת ד״ר מגנס על מדינה
דו־לאומית; וההצעה השלישית ,שעדיין לא נתגבשה כל צרכה אלא שאני מרגיש
אותה מרחפת באויר והיא ,שמספר מסוים של עולים ,נאמר  ,100,000יורשו
להכנס ארצה בכל ההקדם ושגם שלטון עצמי במידת־מה יותקן ,אף הוא ללא
דחיה יתרה ,אלא שהפתרון הסופי יידחה לעתיד לבוא.
ראשית כל רעיון החלוקה .למותר לי להדגיש ,שההתנגדות הערבית היסודית
לרעיון זה היא לעיקרון שבו .אנו מתנגדים למדינה יהודית בארץ־ישראל כולה
על יסוד עיקרון .ומבחינת העיקרון אין הבדל במידת גדלה או היקפה של המדינה
היהודית .מלבד זה עומדים בדרכה של חלוקה קשיים מעשיים חמורים ,שפורטו
בשעתם על ידי ועדת וודהד ,קשיים בשטח האדמיניסטרציה ,הכספים והמסחר
ומעל לכל הקושי שבגבולות :סמנו את גבול המדינה היהודית כאשר תסמנוהו,
לעולם יישאר בה מיעוט ערבי ניכר ואת המיעוט הזה אין להעביר החוצה בכוח,
כיוון שאי־אפשר להעביר כפריים בכוח .ואף אי־אפשר יהיה לעשות חליפין
של אוכלוסים כיוון שבמדינה הערבית לא יישאר מיעוט יהודי בדומה למיעוט
הערבי שבמדינה היהודית .ועדת פיל הודתה בקשיים המעשיים שבחלוקה ואמרה,
שבמדה שהרבתה לחקור בהם בה במדה נראו בעיניה גדולים ועצומים ,ואף על
* מתוך עזריאל קרליבך (עורך) ,ועדת החקירה האנגלו־אמריקאית לענייני ארץ־ישראל ,כרך ב,
תל־אביב :צ .ליינמן ,תש״ו ,עמ׳ .493-486
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פי כן הביעה דעתה שהחלוקה נותנת את התקווה היחידה לשלום בר־קיימא.
ואני סבור ,שזו תוחלת נכזבת .חלוקה עומדת בנגוד גמור למגמת השלום יותר
מכל פתרון אחר ,ומשני טעמים( :א) ברור שמדינה יהודית בחלק מארץ־ישראל
לא תספק רצונם של רוב הציונים ,השואפים לשלטון על ארץ־ישראל כולה.
אם תינתן להם מדינה בחלק מהארץ יגבר בהם התיאבון להשתמש בה כבסיס
לתביעות נוספות .מדינה יהודית בחלק מארץ־ישראל לא תספק אותם ,אבל תחזק
ותעודד אותם לבוא בדרישות נוספות( .ב) גם אם יקבלו את החלוקה ,פועלים
כאן גורמים שיגררו אותם במוקדם או במאוחר לתוך סכסוך עם העולם הערבי
המקיף אותם .הם ייגררו לתוך סכסוך עם העולם הערבי על ידי גורמים שונים -
על ידי ההכרח לטפל במיעוט הערבי שבמדינתם ,שלא יסכים מרצון להיות נתיניה
של מדינה יהודית ושיתקומם למחאה ובמחאתו זו תינתן לו תמיכתן הפעילה של
המדינות הערביות השכנות .ויכולני לראות מראש בנסיבות מסוימות ,שלחצם
של ההמונים היהודים על ממשלתם יניע אותה לעשות נסיון ליישב יהודים מחוץ
לתחומי המדינה היהודית ,או ,כדי לפנות מקום ליהודים ,תנסה להוציא מקרבה
את המיעוט הערבי .ובנסיבות מסוימות עלולה לקום הנטיה להתפשטות בגלל
הצורך להבטיח להם שווקים יציבים לתוצרתם התעשיינית.
הצעתו של ד״ר מגנס על מדינה דו־לאומית .ובטרם שאני מנתח אותה לפרטיה,
רצוני למסור גילוי דעת שנדרשתי למסרו .בעדותו לפניכם דיבר ד״ר מגנס על
הסכם שנחתם כאילו בין מנהיגים ערבים ומנהיגים יהודים בשנת  .1936ההסכם
נחתם ,לפי דבריו ,על ידי מנהיגים ערבים מסוימים על פי בקשתם של הוועד
הערבי העליון והמנהל הכללי של המשרדים הערביים .אני מדבר בשם כל הערבים
האחראיים בארץ הזאת ואני מכחיש בכל התוקף ,שאי־פעם נחתם מין הסכם כזה
בין ד״ר מגנס ובין מישהו הראוי להקרא בשם מנהיג ערבי בארץ־ישראל .יורשה
לי לציין ,שהתראיתי עם ד״ר מגנס לפני מושב זה של הוועדה והוא מילא ידי
לקבוע שלא כך התכוון לומר; שלמעשה לא ניתנה חתימתו של שום מנהיג ערבי
על ההסכם הנ״ל .ובנקודה זו שוב אין עתה מחלוקת ביני ובין ד״ר מגנס.
הערבים מתנגדים להצעתו של ד״ר מגנס ,כשם שהם מתנגדים לחלוקה,
מבחינה עקרונית ,הואיל והסכמה להצעה זו מקפלת בתוכה את ההכרה בעיקרון,
שהציונים רשאים לדרוש עלייה נוספת ולהחליש על ידי כך את אופיה הערבי
של ארץ־ישראל ,והיא מקפלת בתוכה גם את ההכרה בעקרון הבית הלאומי.
וישנם גם נימוקים אחרים .בתשובה לשאלות הודה ד״ר מגנס ,שייתכן כי יהא
צורך בכוח כדי להביא ארצה  100,000עולים שהוא דרש להביאם .פרט זה סותר,
לדעתי ,את כל היסוד המוסרי של הצעותיו .היתרון הגדול של הצעותיו ,כפי
שהוא הטיף להם מעולם ,הוא ,שהוא הופך את החלום לדבר שבגדר האפשר
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ואת הכוח  -למיותר .אבל עכשיו הוא מודה ,שיש לקחת בחשבון את השימוש
בכוח עוד בעצם ראשיתו של התהליך ושתי מסקנות מתקבלות מכאן( :א) לא
ייתכן הסכם ,אם צריכים להשתמש בכוח בראשית הפעלתה של הצעה( .ב) אם
בכלל יש צורך להשתמש בכוח ,שמא מוטב להשתמש בו להפעלת המדיניות
הנכונה והצודקת ביותר ביסודה .מדינה דו־לאומית לא תוכל להיות בת פעולה
אלא אם כן ישנו רוח של שיתוף פעולה וישנו אמון וישנה תחושה יסודית של
אחדות שתשכך את הסכסוך שבין העדות .אין רוח זו קיימת בארץ־ישראל.
אילו היתה קיימת לא היתה מתעוררת כל הבעיה בצורתה זו ולא היה כל צורך
בהצעתו של ד״ר מגנס .הואיל ואיננה קיימת ,הצעתו של ד״ר מגנס היא בנסיבות
ההווה מן הנמנע .גם אילו היתה ההצעה אפשרית סופה שהיתה מביאה לאחד
משני הדברים :מאטם גמור שהיה מביא לידי התערבותן של מעצמות זרות ,או
שהסכסוך בין העדות היה מטיל צלו על כל חיי המדינה.
יתר על כן ,השויון שד״ר מגנס מציע ,אינו כל כך מושלם כפי שהוא נראה
בסקירה ראשונה .עד כמה שאנו מבינים את הצעתו ,צריכים הערבים להרשות
מיד עליתם של עולים במספר מסוים תמורת הענקתו של שלטון עצמי בעתיד.
ושלטון עצמי לא יוענק באופן מוחלט אלא בתנאי שהיהודים והערבים יגיעו קודם
לכן לידי הסכם של שלום .וגם לאחר ששלטון עצמי זה יתכונן ,עדיין לא יהא
שלם .בידי ראש המדינה יש להשאיר ,לפי הצעתו של ד״ר מגנס ,את זכות הוטו
והחוקה לא תנוסח על ידי נציגי העם אלא על ידי ארגון האו״ם וכמה מחלקות של
הממשלה ,ביניהן מחלקת החינוך ,אין להעמיד בראשן לא יהודי ולא ערבי.
ויש עוד נימוק אחרון להתנגדותנו להצעת ד״ר מגנס ,והוא אולי הרציני ביותר
מכולם .איש מאתנו אינו מטיל ספק בכנותו ובשלמות אופיו של ד״ר מגנס .אבל
ברור לי ,שאין הוא מייצג אלא חלק קטן מהישוב היהודי בארץ־ישראל .אם תכניתו
תתגשם ,ד״ר מגנס וסיעתו ימצאו אולי סיפוק בכך ,אבל היא לא תספק את רובם
הגדול והמכריע של הציונים .יתכן ,שאם תתכונן מדינה דו־לאומית יטואטאו ד״ר
מגנס וסיעתו הצדה והרוב הציוני ישתמש בהישגו של מגנס כדי להעמיד לגוביינה
תביעות נוספות .במלים אחרות ,מגנס יהיה אולי הקרבן הראשון של הציונות
הפוליטית.
ועתה בנוגע להצעה השלישית שהזכרתי ושהלך מחשבתה הוא בערך כך:
הבעיה חריפה מאוד; יש קשיים משני הצדדים ויש טענות של זכות וצדק משני
הצדדים ,לפיכך אין לקוות לפתרון סופי ברגע זה .אבל אפשר לעת עתה להכניס
ארצה  100,000עולים; אפשר לנקוט עכשיו בצעדים הראשונים להענקת אחריות
אדמיניסטרטיבית לתושבי הארץ ולדחות את הפתרון הסופי לעתיד לבוא ,כשמצב
העניינים יהא אולי יותר טוב משהוא עכשיו .גם להצעה זו מתנגדים הערבים
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מבחינה עקרונית .ולא חשוב כלל מספר העולים שיובא ארצה .הערבים לעולם
לא יוכלו להסכים לשום עלייה שתוטל בכפיה ואינם יכולים אפילו להתחיל לדון
בבעיית העלייה כל זמן שהאחריות לגורלם הם אינה בידיהם .התנאי הראשון
לכך שהערבים יוכלו אפילו רק להעלות על הדעת את העלייה בתורת אפשרות
הוא ,שתימסר לידם האחריות לענייניהם הלאומיים .והערבים אינם מבינים מה
זכותן של בריטניה ואמריקה לדרוש מהן שישאו בנטל העיקרי של פתירת בעיית
הפליטים .לא באשמת הערבים נוצרה הבעיה הזאת ,אלא באשמת אירופה והערבים
כבר הוכרחו לשאת יותר משמגיע להם בחלקם בנטל הבעיה הזאת .ואני יודע את
התשובות הבאות כרגיל על כך :שקשה להעביר את התחיקה הדרושה בקונגרס
האמריקני או בפרלמנט הבריטי ושהיהודים מעדיפים לבוא לארץ־ישראל .ואף
על פי כן עדיין לא ברי לנו ,שבריטניה ואמריקה כבר עשו כל מה שביכלתם כדי
לפתור את בעיית הפליטים על חשבונן הן .בחדשים האחרונים ראיתי בעתונים
ידיעות שונות על הצעות ועל החלטות שנתקבלו בקונגרס האמריקני והדורשות
לפתוח את שערי ארץ־ישראל בפני היהודים ,או ששערי אמריקה ייסגרו בפני
מהגרים ,אבל אינני זוכר אפילו ידיעה אחת על נסיון רציני לפתוח את שערי
אמריקה בפני פליטים .הערבים מחזיקים בדעה ,כי עד שבריטניה ואמריקה לא
יוכיחו ,שעשו למען פתרונה של בעיית הפליטים על חשבונן הן כל כמה שידם
מגעת ,ראוי להן לממשלות בריטניה ואמריקה להימנע מלדרוש ,ועוד פחות מזה,
מלכוף על הערבים שהם יפתרו את הבעיה ,או ,אם הן כבר באות בדרישות ,שתהא
בהן לפחות הרגשת אשמה וחרפה עמוקה מאוד .ואי־אפשר ,לרוע המזל ,אי־
אפשר לדון בבעיית העלייה פשוט על רקע הומניטרי .בעיית העלייה לארץ־ישראל
בהכרח שתיראה במסגרתה הפוליטית הכללית .תמיד יש לזכור ,שלא לפתרון
בעיית הפליטים בתורת שכזו נושאים הציונים את נפשם ,אלא להשתלטות
פוליטית על ארץ־ישראל ,ודרישתם לעלייה אינה אלא שלב בדרך להשתלטות.
הדבר ההכרחי והראשון הוא אפוא להחדיר בהם את ההכרה ,שלעולם לא יוכלו
להשיג את מטרתם זו ,אם על ידי לחץ ואם בכל דרך אחרת .הרשאת העלייה ברגע
זה ,ותהיה העלייה מוצדקת כל כמה שתהיה ,תעודד אותם לבוא בדרישות נוספות
מבלי שידעו שבעה לעולם.
בסיכום דברי עלי לציין דבר אחד המרחף בוודאי לנגד עיניכם כל הזמן -
שבסופו של דבר אין זו בעיה פוליטית או כלכלית ,שהכרעתה צריכה לבוא על
פי קריטריון פוליטי או כלכלי; בסופו של דבר זוהי לאין מנוס בעיה מוסרית.
יתר על כן ,כל דבר שייעשה או לא ייעשה בארץ־ישראל יטביע רישומו העמוק
על היחסים המוסריים בין הערבים ,היהודים והעולם המערבי .ראשית  -בין
יהודים וערבים .שום ציוני כן אינו יכול להכחיש ,שהערבים התנהגו בטוב עם
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היהודים בכל תהפוכות ההיסטוריה בעבר .בעולם הערבי מצאו להם מפלט בשעה
שגורשו מספרד; ולא מפלט כדרך שניתן לעוברי אורח אלא שנעשו חלק של
החברה הערבית וערבית נעשתה לשונם .ואין לך ערבי שירצה לקלקל את היחסים
הטובים שהיו קיימים מעולם בין ערבים ליהודים ,אם היהודים עדיין מעוניינים
לטפח אותם .שנית ,בנוגע ליחסים בין יהודים והעולם הנוצרי .תרשוני לרגע לדבר
לא כחבר המשרד הערבי אלא כאיש שגודל וחונך על ברכי התרבות האירופאית
הנוצרית ,המרגיש בעומק נפשו ובאופן אישי את עוון הרדיפות על היהודים
ושאינו מוכן בשום פנים לגרד פצעו של עם מוכה .מחוץ לכל התנגדות הערבים
אינני בטוח ,שציונות היא הפתרון לבעיה היהודית או שהקמת מדינה יהודית
בארץ־ישראל תשפר את היחסים בין היהודים והעולם הנוצרי .את השקפותי
בנקודה זו הבאתי לפניכם בתזכיר המסומן בכותרת “היש בציונות משום פתרון
לבעיה היהודית?״ ואצטט כאן לפניכם שתים מהשאלות הכלולות בו .ראשית,
האין פירושה של ציונות התיאשות מאירופה ומדמוקרטיה אירופית; האין זו פניית
עורף לאירופה ולכל המקופל במושג זה; האין זו הודאה בכשלונה של אירופה,
שדמוקרטיה אירופית אינה אלא זיוף ותרמית וכי היהודים לא יוכלו לחיות לעולם
באירופה מתוך יחס טוב וסבלנות? השאלה השנייה :אפילו אם תוקם מדינה
יהודית בארץ־ישראל ,היהפכו היהודים אומה תקינה ככל האומות? אינני חושב,
שהשוני שביהודים מקורו בתערובת של סיבות פוליטיות ,כלכליות וסוציאליות
בלבד .הסיבה טמונה הרבה יותר עמוק ואין להסבירה ,דומני ,אלא בדרך תיאולוגית
או מטאפיזית .ואני חושב ,שאם הציונים ישובו לארץ־ישראל וחלומם על מדינה
יהודית יתגשם ,השוני שבהם וכל גורמי התלאות ,להם ולאחרים ,רק ישתנו
במקצת ,ואולי לא לטובה.
לבסוף על היחסים בין הערבים והמערב .אני חושב שתפקידם העיקרי של
הערבים היום הוא לבוא לידי הסדר עם התרבות המערבית .לפני הערבים עומדת
הברירה :לצאת לקראת המערב בעיניים פקוחות ובלב מוכן לקלוט השראה
למען נסות לקחת מהמערב את ערכיו הגדולים ביותר ואת הדברים ששרשיהם
עמוקים ביותר במסורת המערבית ולמזג אותם עם ערכיהם הם ,לכונן יחס של
סבילות ואימון בין הערבים ואומות המערב ולהכנס לכלל האנושי החדש מתוך
שוויון וברוח של שיתוף פעולה; או לפנות עורף למערב ולעולם מתוך התבודדות
רוחנית ומשטמה ,מבלי לקחת שום דבר מהעולם החיצוני בלתי אם את האמצעים
החמריים להילחם בו .אני סבור שהערבים נאלצים ללכת בדרך הראשונה וזה גם
רצונם של מנהיגיהם האחראיים .אולם לא בערבים בלבד תלוי הדבר מה ע מדה
ינקטו כלפי המערב; הדבר תלוי במדה רבה גם בעמדה שהמערב ינקוט כלפיהם.
ובנידון זה נעשתה הציונות אבן הבוחן לבדיקת כוונותיו של המערב .כל זמן
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שקיים העוול הציוני אין הערבים יכולים לכונן יחס של סבילות וכבוד ,אימון
ושיתוף פעולה עם העולם המערבי.
סינגלטון [ס] :אמרת ,כמדומני ,שהצעת המדינה הדו־לאומית היא הרצינית
ביותר מכל שלוש ההצעות שסקרת והוספת ,שד״ר מגנס הוא אדם בעל שלימות
האופי ,שאין איש יכול לחשוב עליו אלא טוב .הישנם כמוהו גם בצד הערבי? -
חורי [ח] :אני מקוה שישנם - .ס :הראית מצדם מאמץ להתכנס יחדיו?  -ח :אני
חושב שקשה לעשות מאמץ להשגת הסכם כל זמן שחסר עצם הבסיס להסכם;
אין יסוד להסכם כל זמן שלא סולקו שאלות העלייה והמדינה היהודית - .ס:
אישיות בולטת שהעידה לפנינו בוושינגטון אמרה לנו ,שהעניין יוקל הרבה אם
אפשר יהיה להיפטר מהקיצוניים שמשני הצדדים ושאלתיו כיצד להיפטר .הרואה
אתה אפשרות לכך?  -ח :לא - .ס :הפתרון שאתה מציע בשם המשרד הערבי
הוא ,שלערבים יינתן כל מה שהם דורשים וכי אין צדק אלא בדרך זו ,לא כן? -
ח :זה נכון ,אבל אני יכול לדמות בנפשי הצעות ערביות יותר קיצוניות שהערבים
בכל זאת לא הציעו - .ס :וזהו ,לדעתך ,הפתרון הסופי והמוחלט?  -ח :כן - .ס:
השמעת את מר בן־גוריון אומר ,כי מאה אלף או מאתים אלף יהודים מוכנים
לחרף נפשם למות למען מדינה יהודית?  -ח :כן - .ס :ואם כן יתכן ,שהצעת
הפתרון הערבית איננה סופית ומוחלטת ,לפחות למשך זמן רב?  -ח :בעדותי
אמרתי ,שאני מבין יפה מאוד את הסכנות הכרוכות בפתרון זה ,אלא שסכנות
כרוכות בכל פתרון וסכנות צפויות אפילו אם לא ייעשה שום ניסיון לפתרון - .ס:
ושמעת ,שמהצד האחר אומרים“ ,תנו לנו מדינה יהודית והרי לכם פתרון סופי
ומוחלט״ .הרואה אתה את הדבר כפתרון סופי ומוחלט?  -ח :הצעה זו דומה
למראית עין כסופית ומוחלטת ,אבל אינני חושב שאפשר להגשימה במציאות.
 ס :אחד העדים מהצד הציוני אמר לנו ,שאילו היתה המדינה היהודית קיימתבשעת המלחמה האחרונה לא היו היהודים סובלים את אשר סבלו מתגרת ידו
של היטלר ,שיכלה להשיג אותם .מה דעתך על כך?  -ח :דומה ,שישנה לפחות
אפשרות שווה לאמיתות היפוכו של דבר .קיומה של מדינה יהודית בארץ־ישראל
עשוי לסכן את מצב היהודים ביחסם עם הערבים וימציא נימוק נוסף לאנטישמיות
ואף יגדיל את הפירוד הטראגי בין היהודים בגולה - .ס :הרהרתי הרבה על נימוק
זה ואני חושב להעמיד על כך מחר שאלה למר בן־גוריון .נניח ,שמדינה יהודית
בארץ־ישראל עומדת על תילה מוקפת אויבים ערבים ,מה הם ,לדעתך ,סיכוייה
של זו להתקיים אם תקרה מלחמה עולמית?  -ח :עם כל הכבוד ,אבל השאלה
מרופדת כל כך הרבה “אם״ עד שקשה לי לענות עליה - .ס :נניח ,שמיליון יהודים
מלוכדים יחד במדינה יהודית ,הסבור אתה שיהיו כאן יותר בטוחים מאשר בתוך
ארץ אחרת ,אנגליה או אמריקה ,גרמניה או אוסטריה?  -ח :תשובות רבות לדבר,
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אבל אני חושב שהיהודים בארץ־ישראל ,ויהיו רבים ומאורגנים כאשר יהיו ,לא
יוכלו להיות בטוחים אם הם באים ארצה נגד רצון תושביה []...
קרוסמאן [ק]( :לחוראני) אמרת ,כי אין זה הוגן שארץ־ישראל תשא בנטל
העיקרי של סידור הפליטים מאירופה .ההעלית בדעתך ,שלמעשה ,אין הנידחים
היהודים אלא חלק קטן מאוד של בעיית הפליטים באירופה וכי מעמסת הסידור
של כל השאר תיפול בוודאי ברובה על אמריקה ואנגליה?  -ח :אף על פי כן,
אם אפילו נקח בחשבון את כלל צבור הניחים אני סבור ,שאם תקחו בחשבון
מה עשתה ארץ־ישראל במשך  25השנים האחרונות ,תמצאו ,שהיא נטלה את
מלוא חלקה ההוגן - .ק :רציתי רק להעיר לך ,שישנה בעיה הרבה יותר גדולה
וכי ארצות המערב רוצות ומוכנות להיכנס בעול הפתרון של הבעיה הגדולה
ההיא וכי אין איש בא בטענה להכניס יוגוסלאווים ,למשל ,לארץ־ישראל .ועתה
שאלה שנייה .נניח ,שמדינתכם הערבית בעלת רבונות מלאה עומדת על תלה
ותאר לך בנפשך את מצבו של המיעוט היהודי בתוך המדינה הזאת ,כשילדיהם
הקטנים או הוריהם הזקנים של אנשי המיעוט הזה יושבים במחנות ניחים
באירופה; הסבור אתה ,שהערבי בעל חוש האדיבות והאמת יאסור את הכניסה
של כל אחד מאלה לארץ־ישראל?  -ח :סבורני ,שהתשובה לשאלה זו ברורה.
אי־אפשר לדון באופן אחראי ומועיל בשאלת העלייה כל זמן שאין צנורות של
התיעצות והסכמה .אם באמת יש יסוד לדיון על הרשאת עלייה נוספת ,הרי זו
עוד סיבה על שום מה יש להחיש ככל האפשר את הקמתו של שלטון עצמי
בארץ־ישראל .ואם חלק מסוים של ארץ־ישראל העצמאית ירצה להרשות הגירה
נוספת ,יוכל להעמיד את הדרישה בדרך הדמוקרטית הרגילה וההחלטה על כך
תתקבל ברוב קולות - .ק :אם כן אין אתה מוציא מכלל אפשרות ,באופן עקרוני,
כל עלייה יהודית לתוך המדינה הערבית הפלשתינאית?  -ח :אינני רוצה למשכן
בכל צורה שהיא את עתידם של הערבים .אני מסרב לומר מה עלול להתרחש
או לא להתרחש לכשתקום מדינה ערבית עצמאית .את זה יש להשאיר לעתיד.
 ק :חושבני ,שבמידת מה ,אין אתה הוגן בעניין זה .בהכרח יש לומר משהו עלהעתיד :שאין אתם אומרים ,למשל ,להרוג את כל היהודים .שומה עליך לקבל
התחייבות מסוימת לעתיד כדי להכריע את גורל העתיד - .ח :חושבני ,שאפשר
למשכן את העתיד ולומר שאין אנו אומרים להרוג את היהודים ,הואיל וזהו תנאי
חיוני קודם להתכוננותה של חברה דמוקרטית; ואילו השאלה שאתה שואל איננה
חיונית להתכוננותה של מדינה ערבית - .ק :אף אמנם חיונית היא ,נוגעת לחייו
ממש של שליש מהחטיבה המדינית שאליה אתה שואף - .ח :אם כן אני חוזר על
מה שאמרתי ,שעל דבר זה תצטרך לבוא הכרעה בדרך הדמוקרטית - .ק :נקודה
אחרת ,אמרת שהנימוק העיקרי שבגללו אתה מתנגד להצעת מגנס הוא ,שאין
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אחדות יסודית קיימת בין שתי העדות ,האחדות הנחוצה בהכרח למדינה דו־
לאומית .ההעלית בדעתך ,שנימוק זה מדבר גם נגד הכרזה לאלתר על עצמאותה
הערבית של ארץ־ישראל ,כיוון שאם אמנם נכון שהיחסים בין שתי העדות כל
כך רעים ,עלינו לחשוש ,שהעצמאות תאפשר לו ,לרוב ,להתעלל במיעוט?  -ח:
לא .אני חושב שההבדל מבחינה זו בין ההצעה הערבית ובין הצעת מגנס הוא,
שאם תוקם מדינה ערבית מובטחת לה מראשית התכוננותה נאמנותו של חלק
גדול לפחות של האוכלוסייה ,שיאמין בה וינקוט בכל האמצעים שהמדינה תעשה
דרכה בהצלחה .ואילו אם תוקם מדינתו של מגנס איש לא יאמין בה מלבד כמה
אנשים בודדים .רגש הנאמנות של המונים לא יינתן לה - .ק :הבינותי ,אבל
עדיין אני רוצה ללחוץ עליך בנקודה זו :אם אתה מודה שאין אחדות יסודית בין
ערבים ויהודים כלום אין זה נימוק להארכתו של המנדאט? לאמור ,כיוון שאין
איש מכבד את חברו ,למעשה שונאים אלו את אלו ,מן הדין הוא שיהא כאן
שלישי שיבטיח שלא יהרגו אלה את אלה?  -ח :סבורני שהתשובה לכך היא,
שהקמתה של מדינה בעלת שלטון עצמי היא תנאי ראשון להתכוננות העצמאות.
 ק :ועתה שאלה אחרונה; ואל נא תבין אותי שלא כהלכה .מי אתה ,כלומר,אלה המדברים בשם הערבים מה זכות להם לדבר בשמם? כשדבר לנו עם הצד
היהודי אנו יודעים ששם יש בחירות ושמדברים אלינו נציגים נבחרים .ואילו
כשאני מדבר עם צד זה אני תמה מנין הביטחון כי מה שאתם מדברים ,באמת
יבוא .התוכל לומר לי דבר על מבנה החברה ועל אופן הייצוג ושמא תוכל לומר
לנו משהו גם בנוגע לתכניותיכם בשטח זה לעתיד?  -ח :בנוגע לי באופן אישי
אינני יכול לומר שום דבר .עד שנת  1937היה קיים ועד ערבי עליון ,שלו ציית
ולו היה נאמן רוב רובה המכריע של האוכלוסייה הערבית .הוועד ההוא פורק
בימי המאורעות ועד לשנת  1945לא היה להם לערבים בארץ־ישראל גוף מייצג.
בסוף  1945התכונן הוועד העליון החדש .אני סבור ,שאין כל ספק ,כי הוועד
הזה מייצג את דעת הקהל הערבית ברובה הגדול והמכריע - .ק :ולמעשה הוועד
הערבי העליון לא נבחר מעולם?  -ח :הוא התכונן ,לא נבחר - .ק :האינך חושב,
שיהא זה בהחלט לטובת בריאותם הציבורית של הערבים בארץ־ישראל ,שבעתיד
תתכונן מנהיגותם על יסוד בחירות?  -ח :אני סבור שיש הכרח להקים מוסדות
דמוקרטיים במלוא מובנה של מלה זו לעם הערבי בארץ־ישראל .חושבני ,שהכל
מסכימים כי הוועד הערבי העליון מייצג את העם בארץ־ישראל בכל מלוא מובן
הייצוג וסמכות דמוקרטית בכל צורה שהיא כרוכה בדבר .אני מדבר כאזרח פרטי
ואין לי כל רשות לחייב מישהו בדברי.
קראם [ק] :הטוען אתה ,שבהקמת מדינה ערבית יהא צורך להשתמש בכוח? -
ח :כן ,אבל אל תרחיב נא דברי עד כדי מסקנה ,שאני אקדם את הדבר בברכה - .ק:
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לא ארחיק עד כדי כך ,אבל אתה סבור שהקמת מדינה ערבית וכן גם כל פתרון
אחר כרוך בשמוש בכח?  -ח :אני סבור ,שאין פתרון לשאלת ארץ־ישראל ,ואפילו
לא הסירוב לפתור אותה בכלל ,שאינו כרוך בסכנה של שמוש בכח - .ק :הסבור
אתה ,שהצבור הערבי בארץ־ישראל יכול להתכונן כמדינה בלי עזרה מן החוץ? -
ח :כיוון שארץ־ישראל היא עכשיו תחת המנדאט יהא זה בלתי אפשרי ,שתקום
מדינה פלשתינאית בלי עזרה מן החוץ - .ק :נניח ,שהצבאות הזרים יצאו ,היוכלו
הערבים לכונן כאן מדינה בעצמם?  -ח :כן - .ק :והתוכלו למנוע פעילות מוצלחת
מצד ,נאמר ,הסוכנות היהודית?  -ח :כן ,בעזרת הליגה הערבית.
מאנינגהם־בולר [מ]... :ישנם עכשיו אנשים באירופה ,זקנים שלא יוכלו לחכות
שנה עד שתתכונן ממשלה ערבית ,וכפי שאמרת יקח הדבר בכל אופן זמן ,בערך
כשנה ,כדי לראות מה שהממשלה הערבית תכריע בגורלם  -התתנגד להכנסתם
של חולים וזקנים אלה ,שקרוביהם בארץ מוכנים לדאוג להם ולכלכלתם?
 ח :יורשה לי לומר שלדעתי לא נתנסחה השאלה כראוי .משתמע מכללה ,שאיןלהם לאנשים ההם שום מוצא אחר - .מ :בכל הכבוד ,אבל לא כך אני חושב.
בעדותך אמרת שלא תסכימו לעלייה עד שלא תראו בעיניכם ,שבריטניה ואמריקה
עשו בארצותיהם הם כל מה שביכלתם .ובכן ,אלפים מבתינו נהרסו בימי המלחמה
ואף על פי כן פתחנו את שערי ארצנו ליהודים שיש להם קרובים בבריטניה .ואני
רק שאלתי ,האם הערבים יהיו מוכנים לפתוח את השער ליהודים זקנים ,שיש
להם קרובים בארץ־ישראל בתורת מעשה הומניטרי?  -ח :שתי תשובות לדבר.
ראשית ,לא נכון להניח שהברירה העומדת בפני הפליטים באירופה היא ,לעלות
לארץ־ישראל או למות .ישנן גם דרכים אחרות .שנית ,אני מצטער לומר שאי־
אפשר להפריד את בעיית העלייה ,ויהא נימוקה אשר יהיה ,מעם הסדר שלום של
הבעיה כולה - .מ :נניח לרגע שאין להם ליהודים הזקנים האלה שום קרובים
בעולם בלתי אם בארץ־ישראל .התאמר להרחיקם בשנות חייהם האחרונות מעל
שאר־בשרם היחיד ,שיוכל אולי להושיט להם עזרה?  -ח :לנוכח כל מה שהתרחש
ולנוכח העזרה הפוליטית הניתנת מצד הסוכנות היהודית חוששני ,שאין לי תשובה
אחרת ,אבל עלי להדגיש שוב ,שלא הערבים אשמים בדבר .אנשים אלה ,כפי
שאומר ד״ר מגנס ,הם קרבנותיה של הציונות המדינית.
פיליפס :יש עתה בארץ־ישראל בערך שני ערבים על כל יהודי אחד .אם תקום
מדינה ערבית ,החושב אתה שייתכן הסכם בין הרוב והמיעוט בשאלת העלייה?
במילים אחרות :המתארים אתם לכם מכשיר קונסטיטוציוני שעל פיו יוכלו שני
חלקי האוכלוסייה לשתף פעולה בנידון זה?  -ח :אני חושב ,שבכל אופן תהא
חוקתה של ארץ־ישראל העצמאית עניין מסובך מאוד ולא הייתי רוצה לחבר
אותה על רגל אחת בשבתי כאן לפניכם.
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מקדונלד [מ] :אילו עמדה לפניכם הברירה :לחכות זמן רב ולהשיג את מלוא
תביעתכם ,או לקבל בהקדם קצת פחות  -במה תבחרו? במילים אחרות ,התעדיפו
את המשכת המנדאט או כל שלטון חיצוני אחר ובלבד שלא לקבל פחות מכל
מלוא תביעותיכם?  -ח :לא ,אני מעדיף לקבל את הדבר בשלמותו - .מ :ובינתיים
ימשול כאן השלטון הזר?  -ח :ובינתים נמשיך במאבק על עצמאות.
לגט [ל] :פחדכם הגדול ,האם מקורו בזה שבעיקר באים הנה צעירים ואתם
חוששים שאלה מגבירים בפשטות את שורות הצבא העומד להלחם נגדכם באחד
הימים?  -ח :זהו אחד החששות .חשש אחר הוא ,שכל עולה הבא ארצה ,אם צעיר
ואם זקן ,מוסיף על היסוד היהודי שבארץ ומקרב את היום שבו יוכלו היהודים
לומר שהם רוב בארץ - .ל :התשתנה דעתך אם יושג הסכם גמור בנוגע למספרים?
 ח :עלי לחזור על מה שאמרתי בעדותי ולהזכיר מה שהיה בשנת  ,1939כשנעשההניסיון להשגת הסכם כזה ,הממשלה הבריטית הציעה ,שבמשך חמש שנים יש
עוד להביא ארצה  75,000עולים ובכך זה ייגמר - .ל :כלום לא חל שינוי גמור
בבעיה לגבי העולם כולו על ידי הטבח האיום שנערך ביהודים?  -ח :אני חושב
שהבעיה גדלה פי כמה ומכמה בחינות .אינני חושב שסכנת ההשתלטות הציונית
נעלמה כליל - .ל :אבל אתה מסכים שחל שינוי בבעיה?  -ח :מסכים.
קריק [ק] :אמרת שבארץ־ישראל עצמאית לא יהיה כל קושי בהשארת אלה
מהיהודים הנמצאים באופן חוקי בארץ ושרכשו להם באופן חוקי את אזרחות
הארץ .שמתי לב במיוחד באיזו מדת זהירות אמרת “אלה הנמצאים בארץ כחוק״.
ואני מניח ,שמכלל  600,000היהודים שבארץ ישנו מספר ניכר שבאו לכאן שלא
באופן חוקי ,הנכון?  -ח :אין לי ידיעה על מספרים מדויקים וכל עצמי לא
התכוונתי אלא לקבוע עקרון .שום ממשלה ,מנדאטורית או עצמאית ,לא תוכל
למלא תפקידה אם לא תשאיר בידה את הזכות לפעול - .ק :מה אתם אומרים
לעשות עם היהודים שבאו הנה שלא באופן חוקי או ביהודים שלא לקחו להם
עדיין תעודות אזרחות?  -ח :אינני חושב ,שעלי לענות על שאלה זו כיוון שזו
שאלה טכנית מסובכת בשביל מחלקת ההגירה - .ק :התשאיר אותם בארץ או
שתרצה להרחיקם?  -ח :אלה שקיבלו אזרחות כחוק יישארו ויהיו בעלי זכויות
פוליטיות מלאות .אינני חושב שיש שאלה כלשהי של גירוש העולים הבלתי
חוקיים בכוח .הם יישארו ,אבל כיוון שלא נטלו להם זכויות אזרחות לא יהיו
להם זכויות פוליטיות של אזרחים .למעשה יתנהגו בהם בדרך שמתנהגים לגבי
בלתי חוקיים באמריקה - .ק :כיוון שכך עלי להניח ששום יהודי אין לו לחשוש
שאם תתקבל ההצעה הערבית יגורש מהארץ?  -ח :עלי להבהיר ,שאני מדבר על
יחידים שאין להם זכות לקבל אזרחות .אינני יכול להעלות על הדעת שארץ־
ישראל הערבית תרצה להוסיף משלה על בעיית הפליטים שבעולם - .ק :וכיצד
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תתנהג ממשלתכם העצמאית ,לפי דעתך ,באדמות שהן היום בבעלות יהודית?
התרצו לעשות שינויים בתנאים המחייבים היום באדמות אלו?  -ח :זוהי שוב
שאלה טכנית שלא הייתי רוצה להכנס בפרטיה .יש לי ספקות חמורים אם נשאיר
את התנאים האלה כמות שהם - .ק :הסבור אתה שתשאירו את חוק הקרקעות
בעינו ,זה המגביל את העברת הקרקע?  -ח :נוטה הייתי להשאיר אותו כהווייתו
כל זמן שקיימים שני גורמים :ראשית ,כל זמן שתוסיף להתקיים השאיפה למדינה
יהודית; כל זמן שסכנת הציונות הפוליטית לא נעקרה כליל .שנית ,כל זמן שיוסיף
להיות עודף אוכלוסים בכפר .אני סבור שהחוק המגביל את הקרקע אין להצדיקו
רק על יסוד נימוקים פוליטיים; הוא מוצדק גם מטעמים כלכליים .כל ממשלה
שומרת לעצמה את הזכות לנקוט צעדים להבטחת מצבם של החקלאים ואין ספק,
שבארץ ישנו עודף אוכלוסייה כפרית ובעיה רצינית של חוסר קרקע.
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ד .עדות משה שרתוק (הסוכנות היהודית)
במושב הסיום של ועדת החקירה
האנגלו-אמריקנית*
26.3.1946
אדוני ,הרשני לפתוח באומרי ,שאני מכיר הכרה עמוקה ומתוך הכנעה את גודל
האחריות שהוטלה עלי  -לסכם את טענות הסוכנות היהודית ולהיות האחרון
בשורה ארוכה של עדים יהודים ,שזכו להופיע לפני ועדה נכבדה זו בארץ
ובחו״ל.
הבעיה שהועלתה לפני ועדה זו ,כפי שנאמר כבר ,היא יחידה במינה .הבעיה
אינה בין יהודי ארץ־ישראל וערביי ארץ־ישראל בלבד .אין להשוותה אל הבעיה
שהועמדה בפני קאנאדה באמצע המאה שעברה ,או בפני שווייץ בשעה שנתקבלה
בה החוקה הנוכחית .השאלה העומדת כאן אינה של ישוב ניגודים שנתגלעו בין
שני חלקים של אוכלוסיה קיימת .השאלה היא אם יש למנוע או להחיש את גידולו
של חלק אחד מהאוכלוסייה .אין זה עניין של שידוד מערכות פנימי בתוך הסדר
פוליטי קיים .הבעיה הנדונה היא אם יוקם הסדר פוליטי חדש לשם תיקונו של
עוול ישן נושן .דבר לנו כאן בין עם ישראל והעולם כולו .אולם היהודים והערבים
הם ,כמובן ,שני הצדדים הנוגעים בדבר בראש ובראשונה.
ובכן עיקרו של העניין הוא  -זכות הכניסה ,זכותם של היהודים להכנס לארץ־
ישראל .ומוכן אני להסכים עם הערבים כי אמנם מעוניינים אנו עניין חיוני בהשגת
הסכמתם לעלייתנו ולהתיישבותנו .אבל יהיה ענייננו זה חיוני כאשר יהיה אין
אנו יכולים לקבל את ההנחה ,שכניסתנו תהיה תלויה בהסכמתם של הערבים
ושהסכמתם תהיה תנאי קודם למעשה התיישבותנו .ולא עוד אלא שאנו מאמינים
שאם קיימת בכלל כל אפשרות שהיא ,שבסופו של דבר יתנו הערבים את הסכמתם,
הרי היא תינתן בראש ובראשונה מתוך כך שיוכר ויובן באפן ברור ,שכניסתנו
איננה תלויה בהסכמתם וכי הסכמתם איננה תנאי ולא יעבור.

* מתוך עזריאל קרליבך (עורך) ,ועדת החקירה האנגלו־אמריקאית לענייני ארץ־ישראל ,כרך ב,
תל־אביב :צ .ליינמן ,תש״ו ,עמ׳ .540-521
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יש לי כאן העתק פוטוגרפי של הסכם פייסל־ויצמן המפורסם ושל התוספת
שהוסיף עליו האמיר פייסל המנוח בערבית .הדברים בהירים לקריאה באופן מצוין
והם מוכיחים ,שהמלך המנוח היה זהיר מאוד בבחירת המלים והניסוחים .הוא
אומר ,שאם הערבים מקבלים את עצמאותם ,אזי ההסכם הזה שריר וקיים והוא
יהיה נאמן לו .ואם אינם מקבלים ,כי אז ההסכם בטל ומבוטל .מטבע הדברים לא
יכול היה להתכוון אל ערביי ארץ־ישראל באומרו (עצמאות) “הערבים״ ,כי אז לא
היה לכל ההסכם שום מובן.
בשנת  1919עמד פייסל בראש המשלחת הערבית לוועידת השלום והופיע בפני
מועצת החמישה .נלוו אליו בהזדמנות ההיא נורי פחה ועוני ביי עבדול האדי וישנו
דו״ח רשמי מתמצית הדברים שאמר והוא:
“  -את ארץ־ישראל ,מחמת אופיה האוניברסלי ,הוא( ,כלומר ,האמיר פייסל),
מוציא מכלל הדיון כדי שתהיה נדונה על ידי כל הצדדים הנוגעים בדבר .חוץ מיוצא
מן הכלל זה בקש פייסל את עצמאותם של האיזורים הערבים הנזכרים בתזכיר״.
כעבור ימים אחדים הופיעה לפני המועצה העליונה של בעלי הברית משלחת
סורית בעלת ששה או שבעה חברים ,ביניהם ג׳מיל מרדם ביי ,מיניסטר החוץ
הנוכחי של סוריה .מעניין לקרוא את אשר היה בפיהם ,וזהו“ :אין להכחיש,
שארץ־ישראל היא החלק הדרומי של ארצנו .הציונים תובעים אותה לעצמם.
ייסורים רבים מדי סבלנו בדומה לסבלות היהודים משלא נפתח בפניהם לרווחה
את שערי ארץ־ישראל .כל הסובלים מביניהם יהיו ברוכים בבואם ,יתיישבו נא
בארץ־ישראל ויהא זה בארץ־ישראל אוטונומית ,הקשורה עם סוריה רק בקשר
היחיד של פדראציה .אם יהוו שם רוב״  -כלומר ,אם היהודים יהוו רוב בארץ־
ישראל “ -הם יהיו השליטים״.
הנה כי כן התנאי שהתנה פייסל בתוספתו המפורסמת היה ,שכל הערבים,
פרט לאלה שבארץ־ישראל יקבלו את עצמאותם ,ותנאי זה נתמלא עכשיו .אולם
הסכם פייסל־ויצמן נשאר על גבי הנייר .עבר זמן עד שהעצמאות הערבית הפכה
ממשות .היא לא הוגשמה מיד .בארץ־ישראל התבלטו מיד בהתחלה הססנות של
הממשלה המנדאטורית ואיטיות בהגשמת התחייבויותיה ,שקיפחו את הצלחת
המדיניות המוצהרת של ממשלת הוד מלכותו .אני מרשה לי להעיר ,שאז הוחמצה
הזדמנות מיוחדת במינה .זה לקח חמור בשביל ימינו אלה .והנה ,אדוני ,במשך
כל השנים הללו של התקדמות איטית וקשה חתרנו ללא הפסק לקראת הסכם.
לא אוגיע את הוועדה בסקירה מפורטת על המאמצים שנעשו על ידי הבריגדיר
קיש המנוח ,שהיה יו״ר ההנהלה הציונית בשנות העשרים .חומר מעניין על נושא
זה נמצא ביומניו .אני עצמי בקי יותר בהתפתחות שחלה מסתיו  ,1931שעה
שידידי ומורי המנוח ,ד״ר ארלוזורוב ,קיבל לידו את ניהול העניינים הפוליטיים
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בירושלים .פרק הזמן בין  1933ו־ 1935היה תקופה של פעילות יתרה במבחן
הסיכויים להסכם יהודי ערבי על ידי הסוכנות היהודית .מר בן־גוריון מלא תפקיד
עיקרי בפעולות גישוש אלו .היו פגישות בארץ־ישראל ,היו פגישות במרכזי המזרח
התיכון ,היו פגישות עם מנהיגים ערבים אפילו ביבשת אירופה .גיששנו למצוא
כל גישה .השיחות היו ארוכות ובדרך כלל גלויות לב .עתים נדמה היה שהנה
קיימים ועומדים היסודות להסכם .ברור ,שלא הובאה כלל בחשבון האפשרות
להקריב ,למען ההסכם ,את יסוד היסודות של שאיפתנו ,הזכות לכניסה חופשית.
וזכות זו פירושה ,כמובן ,הזכות להיות לרוב ,אם התנאים הכלכליים יאפשרו את
יצירתו של רוב יהודי .קצת מנהיגים ערבים נטו להסכים לעלייה גדולה מאוד ,אבל
הציגו תנאים שאותה שעה לא יכולנו למלאות אחריהם .לא לנו היה לחסל את
המשטר המנדאטורי הבריטי ואותה שעה אף אנו עצמנו לא ששנו ביותר לקראת
חסול מהיר של משטר זה .ובוודאי שלא לפי כוחנו היה להוציא את הצרפתים
מסוריה .ולא רק הטעמים האלה עיכבו כל הסכם .היהודים הציעו בגלוי ,בעיתונות
ובוועידות פומביות ,מדיניות של הסכם .לעומת זה לא היו מאמצים כאלה בקרב
הערבים .בשיחות פרטיות דיברו מתוך חופש ,אבל הייתי אומר מתוך חופש חסר
דאגה והדגישו ,שיש להכשיר את הקרקע בטרם יוכלו לגלות דעתם בפומבי .אבל
הצרה היתה ,שכל עוד לא גילו דעתם בפומבי אי־אפשר היה לה להכשרת הקרקע
שתתחיל .וכך הועמדנו בפני מעגל קסמים .גורם אחר היה עמדתה של ממשלת
המנדאט ,או לפחות הפירוש הערבי שניתן לעמדת הממשלה .לא תמיד קבלו
את הרושם שממשלת המנדאט תקיפה בכוונתה לעודד את גידול הבית היהודי
הלאומי .היו פקידים שלא רחשו אהדה כלל למפעלנו והיו פקידים בריטיים לשעבר
ואנשי העדה האנגלית בארץ־ישראל שהזדהו עם התנועה האנטי ציונית .הערבים
התחילו חושבים ,שלא כדאי להתפשר עמנו.
ייתכן שאת החלק ההרסני ביותר במניעת ההסכם מילא מצב העניינים בעולם
במחצית שנות השלושים ,שהלך והחמיר בגרמניה ובאיטליה .וככל שהלך והחמיר,
הלך והתנדף הסיכוי להסכם .נראה שהערבים קיבלו את הרושם כי העולם עומד
על סף התמוטטות חדשה ,וכי התמוטטות זו תביא להם סיכוי מהפכני חדש -
סיכוי ,שאם יוכלו לנצלו ,יביא להם הישגים שלא הצליחו להשיג בסוף המלחמה
הקודמת .הם החזיקו בדעה ,שלא זו השעה הכשרה לפשרות; זו השעה לאסוף
כוח ,להמתין להתמודדות שתבוא ולנצלה עד תומה.
כאן ברצוני להדגיש ,כי במאמצינו בקשנו במחשבה תחילה לבוא במגע עם האגף
הקיצוני ביותר של התנועה הערבית .לא נרתענו מפני הדבר .כמה מן השיחות
שהזכרתי התנהלו עם בני אדם מאותו מחנה .וזכורני ,שבימים ההם ניטשה מערכת
בחירות לעירייתה של עיר ארצישראלית מעורבת חשובה .ותוצאות הבחירות
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באיזור הערבי היו תלויות במדה ידועה בקולות היהודים .אדם הקרוב למנהיג
החשוב והעליון של הערבים בא לביתי ואמר לי“ :באתי להזהירך .אתם תמיד
חשודים בכך ,שאתם מנהלים מו״מ לשם מו״מ בלבד ,שאתם מנסים להשיג יתרון
תכסיסי מעצם העובדה שמתנהל מו״מ ,אבל באמת אינכם מעוניינים לבוא לידי
הסכם .ובכן ,הפעם נעקוב אחריכם .אנו מצפים מכם לכנות וכובד ראש .סיכויי
ההסכם יהיו תלויים בהרבה בבחירות עירוניות אלו״.
זה היה סיכון רציני מאוד .דומה היה לא לקפיצה לתוך החשיכה אלא לתוך
מרבץ האויב .נכנסנו בסיכון ואת הבטחתנו שמרנו .נתמנה ראש עירייה ערבי
שהיה הרבה יותר קרוב לעניין שאני דן בו עכשיו משהיה יריבו .והדבר נעשה
לנוכח התנגדות ניכרת בקרב העדה היהודית ולנוכח ביקורת רבה .התוצאה היתה,
שחששותינו החמורים ביותר נתאמתו .כל עיקרנו לא השגנו בכך אלא ביצורה של
חזית האויב וחישולה העקשני של אותה הקבוצה הקיצונית .הדבר נתחוור ביותר
בשעה שפרצו מהומות  .1936בכל אותן שנות הדמים ,מ־ 1936עד  ,1939נמשכו
מאמצינו להגיע לידי שלום פוליטי .והם נכשלו בעטיה של התעקשות הערבים
בתביעה ,שהעלייה היהודית תיפסק .זאת לא יכולנו לקבל.
היתה לי ההזדמנות להסביר להוד מעלתו נורי סעיד פחה ,כשבא לבקר בירושלים
באוגוסט  1936וניסה לפשר והציג תנאי אחד :הפסקת העלייה .עניתי לו“ ,לא,
זאת לא נוכל לקבל .שאם נסכים להפסקת העלייה היהודית בנסיבות הללו ,תחת
לחץ האלימות ,יהא פרושו של דבר ,שאנו מודים בדבר כי הערבים הם אדוני הארץ
הזאת ושעלינו אחר כך ללכת ולשטח לפניהם את בקשתנו שיגמלו עמנו חסד
ויפתחו שוב את שערי הארץ״.
בעמדה זו תמכו היהודים של ארץ־ישראל ויהודי כל העולם כולו .אף על פי
ששילמנו כל יום בקרבנות גמרנו אומר לעמוד נאמנים על עמדתנו זו  -זה עצם
הבסיס ,שעליו אנו עומדים בארץ הזאת.
צר לי מאוד לחלוק בקשר לכך על אדם כד״ר מגנס ,שכוונותיו לטובה .כפי
ששמעתי הוא אמר לוועדה ,שבאותם הימים הושג הסכם בין קבוצת יהודים וקבוצת
ערבים ,שלפיו היה להם ליהודים להגיע מקץ עשר שנים כדי  40%מהאוכלוסייה,
היינו  800,000נפש ,וכי צר מאוד שההסכם ההוא לא אושר .אולם במכתב שקראתי
בעיתונות העברית מאת ד״ר מגנס ושנכתב לאחר הופעתו כאן ,אני מוצא דברים
אחרים לגמרי .במכתב הוא אומר ,כי מסתבר ,שהיה הסדר על פי קווים מסוימים,
שעלול היה אולי לשמש בסיס לוויכוח עם סיכויים הוגנים להצלחה  -שעלול
אולי לשמש בסיס לדיון עם סיכויים הוגנים להצלחה :זהו משהו אחר ושונה
לגמרי .קשה ברגע זה להיכנס בכל פרטי התסבוכת של המצב המדיני ששרר בימים
ההם .הרי תבינו ,שהשתדלנו לעקוב אחרי המצב בתשומת לב יתרה ומתוך זהירות
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רבה מאוד .והיה לנו יסוד להניח ,שהצד השני אינו אלא מנסה לזכות ביתרון
תכסיסי ולהתיש את עמדתנו בשאלת הפסקת העלייה ,ושהצד ההוא לא היה
לגמרי מוכן לוותר על דרישתו זו ,ושעליה לא תיתכן פשרה מצדנו .אף על פי כן,
כדי שלא יישאר העניין מסתורין בלתי מפוענח ,חיפשתי ומצאתי לי ערבי מסוים,
אדם שהיה אף הוא מקורב מאוד למנהיג המחנה השני ,למנהיג הפוליטי של המרד
הערבי משנות  .1939-1936הלכתי אצלו ואמרתי לו“ :באים אלינו יהודים ,אמנם
אנשים פרטיים אבל בעלי חשיבות רבה בישוב ,ואומרים לנו ,שישנו סיכוי להסכם
עם הערבים על פי קווים מסוימים .כיוון שכך הרי תבינו ,אתה וידידך ,שההסכם
לא יקום ולא יבוא אלא אם כן מנהיגיכם והסוכנות היהודית יתנו לו ידם .ואם
כן ,למה לנו מתווכים? הבה נדבר פנים אל פנים .התואיל בטובך לתהות על המצב
במחנה שלך ולהודיע לי אם ישנה שם נכונות כלשהי לשבת ולדבר ,תחילה בחשאי
ואחר כך ,אם נגיע לסיכום כלשהו ,נפרסמנו; ואם לאו ,לאו .והוא ענה לי“ :טוב,
תן לי שהות קטנה ואני אודיע לך פשר דבר״ .עברו שבועיים ולא היה קול ולא
קשב .כיוון שכך ,כתבתי אליו מכתב .המכתב מונח לפני ,ואף על פי שאין בו אלא
ארבע או חמש שורות אינני רוצה לתפוס את זמנכם בקריאתו לפניכם .כתבתי לו
שאינני לוחץ עליו מבחינת הזמן ,אלא שאני רוצה לדעת אם אמנם תהה על מצב
העניינים ומה התוצאות .על מכתבי לא קבלתי שום תשובה.
ברם ,בהזדמנות אחת יצא הצד השני ביזמה משלו .זה היה לאחר שממשלת
הוד מלכותו הכריזה ,שהיא סברה וקיבלה את הפתרון שהוצע על ידי ועדת פיל -
להקים מדינה יהודית בחלק מארץ־ישראל ,בחלק קטן מאוד מארץ־ישראל .סיעת
החוסיינים מילאה את ידה של קבוצה מסוימת ובה הקולונל ניוקומב לבוא בדברים
עמנו ,לראות אם אנו מוכנים להכנס במו״מ .אמרנו להם :אנו מוכנים להכנס
למו״מ בלי שום תנאי מוקדם .אולם באותה שעה הודיעה הממשלה בלונדון ,שהיא
שולחת ארצה את ועדת וודהד ,הודעה שהבהירה באר היטב לכל אדם ,שהממשלה
חוזרת בה מתכנית פיל ,וסיעת החוסיינים ניערה חצנה מהקבוצה שבעצמה מינתה
אותה והדיחה את הקולונל ניוקומב (קראם :היש לנו לשמוע מכלל דבריך אלה,
שבאותם הימים הסכמתם לחלוקה?) שרתוק :לא ,לגמרי לא .עמדתנו היתה ,שאנו
מוכנים לברר את אפשרויות החלוקה .לתכנית פיל לא אמרנו לא הן ולא לאו ,אבל
אחרי ויכוחים פנימיים רבים ומרירים ,תנועתנו נתפלגה בדעותיה על עניין זה.
הדבר גרם להסתבכות בתוך התנועה .אף על פי כן החליט הקונגרס בשנת ,1937
שההצעה ראויה לבירור ומילא את ידי ההנהלה לברר את פרטי העניין בתנאי,
שההנהלה תשוב ותודיע לקונגרס את התנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג מידי
ממשלת הוד מלכותו ורק אחר כך יקבע הקונגרס החלטתו .הדברים לא הגיעו לידי
כך בגלל ועדת וודהד וחיסול כל התכנית שבאה בעקבותיה.
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אחרי המהומות התקיימה הועידה הארצישראלית בלונדון בשנת .1939
המשלחת הערבית לאותה ועידה שבראשה עמד מר ג׳מאל חוסייני ושקיבלה
הוראות מאת המופתי ממרחקים ,סירבה לשבת אתנו ליד שולחן אחד .ממשלת
הוד מלכותו הביאה אותנו לשולחן אחד עם ראשי המדינות הערביות ,שהשתתפו
אף הם בוועידה ,אבל בגלל עמדתם של ערביי ארץ־ישראל לא נתנה הפגישה
שום תוצאה ,ותוצאת הועידה הייתה הספר הלבן .זה היה ויתור מרחיק לכת
מאוד לתביעות הערבים וכולו על חשבון היהודים  -לא על חשבון האינטרסים
הבריטיים בארץ־ישראל ,אלה לא יובאו קרבן .אני רק רוצה להדגיש את העובדה,
שזה היה ויתור מרחיק לכת מאוד ומכירה גמורה של העמדה היהודית לערבים.
הויתור נעשה בצורה כזאת שיתאים לאינטרס הבריטי בארץ־ישראל כפי שהובן
באותה שעה .אין ספק ,שהכוונה היתה לפייס ולשכך את חששות הערבים לנוכח
האפשרות שתפרוץ מלחמה עם ה״ציר״ .כולנו יודעים מה היתה המציאות ומה
היתה השפעתו של הוויתור על עמדת הערבים במלחמה הזאת .ניצחונם של
הבריטים ובעלי בריתם הוא בלבד הביא בסוף המלחמה שינוי בעמדה הערבית.
מר צ׳רצ׳יל אמר על הספר הלבן ,שזו מהלומת מוות לעם היהודי .מעתה,
למה היה להם לערבים להציע פשרות ליהודים כדי להניע אותם לבוא במו״מ
ישיר עמם ,בעוד שהממשלה הבריטית מציעה להם הסדר ,המרחיק לכת הרבה
מאוד מכל מה שהערבים העיזו לחלום? ואף על פי כן המשכנו במאמצינו .דיברנו
עם אנשים בארץ־ישראל ,הלכנו להיפגש עם אנשים בסוריה ,בלבנון ,בעיראק
ובמצרים ,ובכל מקום שבאנו מצאנו שהספר הלבן הטביע את רשומו לחלוטין .לא
שהאמינו שהמדיניות הכלולה בו תנצח; היו להם היסוסים רבים בעניין זה ,אבל
בעינינו נראה הדבר שיהא זה מחוסר תבונה מצדם להשליך את הספר הלבן הצדה
בטרם שמיצו את כל האפשרויות להחזיקו קיים במציאות .דומה ,שהם הבינו ,כי
הטרגדיה היהודית באירופה ונסיון ימי המלחמה במזרח התיכון עשויים להעלות
את השאלה מחדש בסוף המלחמה ,אבל טבעי היה הדבר שסירבו לגרום רעה
מראש לעניינם בעוד הספר הלבן קיים ועומד .יורשה לי לספר לכם על שיחה
אחת כזאת ,שהיא אופיינית לכל השאר .בשנת  1942נפגשתי עם אישיות ערבית
בולטת ,מהעסקנים המובהקים במועצות הפאנערביות ,ואמרתי לו ,כי ההפוגה
בסכסוך הארצישראלי שנוצרה על ידי המלחמה תוכל לשמש אולי שעת כושר
לבירור העניינים ולראות ,שמא אפשר לעבד תכנית על הסכם לאחר המלחמה.
הוא השיב“ ,מה בצע בדבר? זוהי בעיה בינלאומית; במוקדם או במאוחר ,ובודאי
לא לפני גמר המלחמה ,יובא העניין לפני שליטי העולם .נמתין אפוא ונראה מה
תהא החלטתם ונקוה שנוכל להסתגל להחלטתם״ .קו חיובי אחד היה באותה
שיחה  -הספר הלבן לא הוזכר בה אפילו פעם אחת .ועוד קו חיובי אחד היה :שני
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הצדדים הסכימו שטוב הדבר לשוחח פנים אל פנים .ואמרו“ ,הרי לפנינו גשר של
יחסים אישיים; הבה נשמור עליו שמא נשתמש בו באחד הימים״ .ועל כך הסכימו
שני הצדדים.
המלחמה חשפה בפני כל העולם כולו את אופיה האמיתי של ההנהגה הערבית
בארץ־ישראל ,שעמה היו לנו דין ודברים בכל אותן השנים .כאן באולם הזה
שמענו שבועת נאמנות למנהיג הראשון במעלה ,ששום תחליף לא יסכון לו .נכון
כי ג׳מאל אפנדי חוסייני טען ,שכל מה שעשה אותו מנהיג בברלין לא היה מכוון
אלא להגן על האינטרסים הערבים במקרה של ניצחון נאצי וכי רחוק היה מלסייע
בפועל להשגת הניצחון הנאצי .אני מצטער מאוד לומר ,שהעובדות מוסרות לנו
סיפור מעשה אחר לגמרי .משהגיע המופתי לברלין התחיל מיד משדר בראדיו
לעולם הערבי בקראו לערבים לפתוח במעשי חבלה מאחורי קווי הבריטים וקרא
להם לחכות לאות ממנו ,שבבואו תפרוץ ההתקוממות נגד הבריטים ובעלי בריתם.
אנו יודעים ,שהוא סייר במחנות השבויים הערבים מארץ־ישראל שבידי הגרמנים
ושידל אותם להצטרף לצבא הגרמני ומספר־מה מהם אף הצטרף למעשה .חיילינו
נתקלו בהם בחזית וכמה מהם נלקחו בשבי על ידי הצבא הבריטי ,אבל שום רע
לא אונה להם .הם הוחזרו ארצה כאילו מצאו אותם במעמדם הקודם ,כשבויים
בריטים בידי הגרמנים ,ולא כשבויים גרמנים בידי הבריטים ,ואחר כך הובאו בחזרה
לארץ־ישראל ועם כמה מהם שוחחנו ומפיהם שמענו את סיפור המעשה.
בשנת  1943יצא המופתי לסיור על פני בוסניה וניהל תעמולה בין המוסלמים
שבמקום להצטרף לשורות ה״ווואפן ס.ס״ .בעמוד הראשון של עיתון גרמני הופיעה
תמונתו של המופתי כשהוא סוקר את החטיבות האלו .בנירנברג העיד פקיד נאצי
גבוה ,שהמופתי היה אחד היוזמים והמסיתים העיקריים ,או אולי המסית העיקרי,
אינני יודע ,למדיניות ההשמדה הכללית של היהודים .מה משמעותם של דברים
אלה לבריטניה  -על זה ידברו הבריטים .אבל מה משמעותם ליהודים וביחוד
ליהודי ארץ־ישראל ברור ,סבורני ,לגמרי.
לאחר שסקרנו היום לפניכם בקצרה  -בשים לב לאורך התקופה ולגודל
המאמצים  -את כל הנסיונות לבוא במו״מ ,שהביאו אותנו למעשה לכל עיר בארץ־
ישראל ,לכל בירה במזרח התיכון ולכל מרכז מדיני חשוב באירופה ובאמריקה -
ירושלים ,רבת עמון ,דמשק ,בירות ,בגדד ,קהיר ,פריס ,ג׳נבה ,לונדון ,וושינגטון
וסאן פרנציסקו  -נסיעות לאין ספור ,פגישות לאין ספור עם ערבים ארצישראליים,
סורים ,לבנונים ,עיראקים ,סעודיים ,מצרים ,עם ערבים מאמריקה  -עלולה
להתעורר בלבכם השאלה שמא עומדים אנו מיואשים ומודים בכישלוננו .ולא
היא .אף אין אנו מצטערים על המאמצים שהשקענו .אין אנו סבורים שהמאמצים
היו לשווא .למדנו הרבה ,ואנו סבורים שגם לימדנו משהו .וכשם שאין אנו מוכנים
[ ] 144

מקורות צומת שני :ועדת החקירה האנגלו־אמריקנית ,מרץ-אפריל 1946

לוותר על האידיאל הציוני שלנו ,כך אין אנו מוכנים לוותר על תקוותנו להבנה בין
יהודים וערבים .ואין זו משאלה חסודה ולא הרהורי לב .זוהי הנחה המבוססת על
הניסיון ועל עובדות.
השאלה הראשונה הצפה ועולה בראשי היא  -היוכלו ערביי ארץ־ישראל ויהודי
ארץ־ישראל לחיות יחדו בשלום כשכנים שווים המכבדים אלה את אלה? והבינו,
רבותי ,שמבחינה זו אין הניסיון בעולם הערבי עניין לכאן .היהודים בארצות
ערביות נמצאים שם בחסד והם משלימים בהכנעה עם מצב של נתינות ושיעבוד,
שהוטל עליהם על ידי נסיבות אובייקטיביות ,מה שאין כן יהודי ארץ־ישראל .הם
מאמינים ,שהם נמצאים כאן בזכות ,והם יודעים שהערבים יודעים ,כי כך הם
רואים את עצמם כאן .ועל כן השאלה היא ,היוכלו לחיות ביחד יהודי המרגיש
את עצמו כך בצוותא עם ערבי ,היודע שכך רואה את מעמדו בארץ שכנו היהודי?
תשובתי היא :כן ,יש בידם לחיות ביחד.
השאלה השנייה היא אם גידולנו בארץ ,העובדה שאנו מתרבים במספר ומתפשטים
בשטח ,המקפחת עובדה זו את יחסי השלום היומיומיים? ושוב התשובה היא:
לאו .לכו נא לכל ישוב יהודי חדש שהוקם בשנים האחרונות על ידי הסוכנות
היהודית בשממותיה של ארץ־ישראל ,שתושביה הערביים לא ראו מקודם פניו
של יהודי ורק שמעו את שמעו ,וראו נא כיצד נרקמים שם היחסים ביניהם .ודאי,
פורצים לפעמים סכסוכי גבולות ,אבל סכסוכים כאלה פורצים גם בין הערבים
לבין עצמם .אבל תמצאו ,שאין שם ישובים מנותקים אלה מאלה ואינם מרעימים
פניהם אלה לעומת אלה .במקרים רבים מאוד מתהווה מיד ידידות ספונטאנית,
טבעית .כדאי לציין ,שבמאורעות משנות  1939-1936נערכו רוב ההתקפות על
המושבות היהודיות בידי אנשים שהובאו ממרחקים ולא בידי שכניהם הקרובים
של היהודים .היו אפילו מקרים ספורים ,ששכנים ערבים באו והזהירו נקודות
יהודיות על סכנה המתרגשת לבוא בקרוב .ודאי ,הפחד מפני תגובה מזוינת של
היהודים מילא אף הוא תפקיד בעמידתם זו של השכנים הקרובים .ועלי לומר,
תפקיד מיוחד במינו :ההגנה ,הנכונות והיכולת להתגונן ,מעוררות כבוד .והכבוד
הוא הבסיס האיתן היחיד לידידות אמת.
השאלה השלישית היא :האם זרם העולים היהודים משפיע לרעה או לטובה על
הערבים בתורת יחידים ועל העדה הערבית בתורת יחידה סוציאלית? אני סבור
שהראיות הממשיות מדברות בשפה ברורה ,שההתפתחות היהודית מביאה ברכה
לערבים.
השאלה האחרונה היא :מבחינה אובייקטיבית ,המנוגדים האינטרסים הפוליטיים
של היהודים בארץ־ישראל לאינטרסים הפוליטיים של הערבים במזרח התיכון או
אינם מנוגדים  -אין אינטרס פוליטי של הערבים הארצישראליים בתורת שכאלה,
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כמשהו מיוחד במינו :אינטרס זה מתמזג עם האינטרס הפוליטי הכולל של הגזע
הערבי המאכלס את האיזור הרצוף והגדול הזה  -ואם אנו רוצים לברר אם הסכסוך
הוא מוחלט או אינו מוחלט אני טוען שרק בקנה־מידה ההוא עלינו לשקול את
הדברים .ותשובתי היא :לא ,האינטרסים אינם מנוגדים אהדדי; אפשר להביא לידי
הרמוניה ביניהם; אין ניגוד יסודי .אני מודה ,שנקודה זו טעונה הבהרה ופירוט
יתר .עיקרו של דבר היום הוא הסכסוך הפוליטי בין היהודים ובין הערבים של
ארץ־ישראל .היחסים בין היהודים והערבים הולכים בעת ועונה אחת על פני שני
משטחים שונים .המשטח הראשון  -היחסים היומיומיים ,הכלכלים והסוציאליים.
המשטח השני  -הפוליטי ,שעליו נטושה ההיאבקות על קביעת עתידותיה של
הארץ .על פני המשטח הראשון ישנו שיתוף פעולה במדה רבה :פרדסים ,ארגוני
מסחר ,פועלים ,חקלאים בכפר ,ואפילו עיריות הערים מעורבות כשאין עניינים
פוליטיים מיוחדים מתערבים כדי לסבך את המצב .בעיריית ירושלים ,למשל ,אין
העניינים הולכים כשורה בגלל שאלת ראשות העירייה .הרוב היהודי בעיר השלים
במשך שנים רבות עם ראש עירייה ערבי ,אבל כשהגיעו הדברים לידי מינוי ראש
עירייה יהודי ,אמרו הערבים“ ,זו בעיה פוליטית יסודית״ ,וסרבו לשתף פעולה.
הממשלה באה אפוא והציעה פשרה ,תכנית לראשות מחזורית .היהודים הסכימו,
הערבים דחו אותה .ומצער הדבר מאוד ,ואף מרגיז ,שהממשלה תיארה בהודעה
רשמית את שני הצדדים כאחד כמפריעים ,כמעמידי מכשולים ,ששניהם כאחד
מסרבים לשתף פעולה ,ששניהם כאחד לא נתבגרו כל צרכם .וחברי המועצה
היהודים ,שהיו מוכנים לקבל את הפשרה ולעבוד על פיה ושהשתתפותם במועצה
לא היתה בכלל כשלון כזה כפי שמשתמע מההודעה הרשמית ,פוטרו ממשרותיהם
ונשלחו הביתה ובמקומם נתמנו פקידים לנהל את ענייני העיר .הדבר גורם מרירות
ואף יוסיף לגרום מרירות בעתיד.
אבל בחיפה ,מקום שלא התעוררו סיבוכים כאלה ,הצליח שיתוף הפעולה ביותר
בשטח המוניציפאלי גם בימי ראש העירייה הערבי וגם היום בימי ראש העירייה
היהודי.
מכל מקום ,רבותי ,אם שיתוף־פעולה במידה רבה כזאת קיים בהיות הסכסוך
בעיצומו ,כמה יהא שיתוף־פעולה זה יותר מלא ויותר יעיל לכשייושב הסכסוך.
והדברים אמורים לא לגבי ארץ־ישראל בלבד ,אלא אף לגבי היחסים בין ארץ־
ישראל היהודית ובין הארצות השכנות .בשטחם העליון מאפיין היום את היחסים
האלה החרם הערבי; אבל מתחת לשטח העליון מפכה זרם תחתי רחב של חליפין,
של לקיחה ונתינה .וכאן יש בידי לספר סיפור מעשה ארוך על מאמצים ויזמה
שהצד השני נקט בהם .פרופסורים מהאוניברסיטה שלנו הוזמנו לעבודות מחקר
ועיון בארצות השכנות ,ועדות לענייני ייעור ולשירותים חקלאיים שונים באו
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הנה ללמוד כאן מנסיונותינו בשטח החקלאי ,בשטח הארגון התעשייתי ,בשטח
התנועות הקואופראטיביות ,בשטח החינוך הכפרי .ואינני יודע איזה עוד מיני
פקידים וסטודנטים נשלחו לכאן ללמוד ולעבוד במוסדותינו ובמעבדותינו .אכן
הוועדה החקלאית של הליגה הערבית ,כשנמסר לה התפקיד לערוך דו״ח על
תיאום הפיתוח החקלאי בארצות ערב שאבה הרבה מהחומר שנאסף בידי המכון
החקלאי שלנו ברחובות ,שכמה מכם בודאי ביקרתם בו .אנו בצד היהודי עושים
פעולה לקדם את לימודי הערבית ואת לימוד העולם הערבי בקרב בני עמנו.
אנו עוסקים בכך משום שאנו מעוניינים בדבר .אנו מאמינים שהשלום בוא
יבוא .בחזוננו אין אנו רואים סכסוך מתמיד לנצח ,אלא חזון של שלום והבנה ואנו
רוצים להיות מוכנים לכך .אנו מאמינים שהשלום וההבנה יבואו על פני שלב גבוה
יותר של התפתחות ובתוך מסגרת רחבה יותר.
שתי סיסמאות רווחות היום בעולם הערבי :עצמאות ואחדות .הבה נבחן את
מצבה של העצמאות בעולם הערבי .אני סבור שהדין עמי באומרי ,שעצמאות
פוליטית היא מלה ריקה אלא אם כן היא ממלאה תוכן כלכלי וסוציאלי את המסגרת
של פעילות לאומית שהיא יוצרת .הארצות הערביות מתעלסות היום בעצמאותן
הפוליטית ,שרכשו להן בקלות כל כך גדולה ,אבל אם ממשלותיהן מתייחסות
ברצינות לתפקידן ,צפוי להן מאבק קשה מאוד בבואן להזין את אוכלוסיותיהן,
לחנך אותן ,להלחם בדלות ובתחלואים ולפתח כוחות נרדמים .הסתכלו על סוריה,
היא ריקה למחצה .הסתכלו על עיראק ,היא ריקה יותר ממחצה .לעת עתה אין
בארצות הללו אלא סימנים קלושים ביותר של התעוררות התודעה הסוציאלית.
וטוב מאוד שאפשר כבר להבחין בסימנים הללו ובסימניה של הבנה כלכלית
מתקדמת .וכבר ישנם כאלה המבינים ,שכל זמן שהמדינה ענייה ,אוכלוסייתה
מצומצמת ,תעשייתה פרימיטיבית ,אין העצמאות הפוליטית אלא תרמית ואין
היא יכולה להיות בטוחה בעצמאותה אלא אם כן תיתן דעתה לפיתוח .עצמאות
ממשית פירושה פיתוח ,היינו בנייה מהמסד ויצירת ערכים חדשים .רבים כבר
מבינים את הדבר ובנידון זה אפשר ללמוד לקח כלשהו מאתנו ,באשר נאלצנו
ללכת בדרך הקשה של בנייה מהמסד וליצור את הכול במאמצינו אנו .אמנם כן,
אנו עשינו את ההתחלה מלמטה ,מן המסד ,אבל אנו מקווים שיום אחד  -ואנו
מקווים שהיום ההוא אינו רחוק ,אנו מקווים באמת שהיום ההוא קרוב מאוד
מאוד  -יהא בידינו להפוך את מפעלנו למבנה של מדינה .המדינות הערביות עשו
את ההתחלה בהקמת מנגנון ממלכתי ורק עכשיו הן מתחילות לעסוק בהדרגה
בפיתוח ובחינוך .שני התהליכים המנוגדים הללו יכולים להיות משלימים זה את
זה .הם הולכים בקווים מקבילים ובכל אופן אין סתירה ביניהם .ראש הממשלה של
אחת הארצות הערביות השכנות אמר לי פעם“ ,אם באחד הימים נעשה יד אחת,
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יהא ביכולתנו לעשות דברים גדולים במזרח התיכון הזה״ ,ואני אמרתי“ ,בודאי״,
והוא השיב“ ,לא ,בטוחני שאתם בעצמכם אינכם יכולים לשער מה גדולים יהיו
הדברים האלה אם נלך יחדו ביום מן הימים״.
אבל ישנה שאלת האחדות ודומה ,שאמנם משמיעים אנו נעימה לא הרמונית
בתוך המקהלה הכללית שמסביבנו המשוועת לאחדות .ברם ,האם אנו באמת
אנומאליה משונה כזאת בתוך העולם שמסביבנו? אני  -לא כך אני חושב ,לגמרי
לא כך .ישנו שוני רבגוני של יסודות אתניים במזרח התיכון וישנה מחלוקת רבה
בין מחנות פוליטיים ודתיים .אינני אומר ,שסיסמת האחדות אינה אמיתית; היא
אמיתית לחלוטין בין אלה שהם מאוחדים באמת ,אבל אלה אינם הכלל כולו,
הם רק חלק מהכלל ,אם כי חלק חשוב מאוד; ייתכן שהם רוב .אבל קריאה זו
לאחדות אינה מכוונת רק לבטויי עצמי לגיטימי ,יש בה עוד משהו .היא מכוונת
להיות מכשיר בידי הרוב להשיג בו את העליונות על פני אלמנטים רבים ושונים
שאינם בני מינו של הרוב .וישנם שני מיני מיעוטים בעולם הערבי :האחד ,אלה
החלשים מדי מבחינה מספרית ומבחינת עצמתם הפנימית משיוכלו לעמוד
בלחץ  -הם קשרו גורלם עם הרוב וכמה מהם אף משתדלים לעלות על הפאן־
ערבים במשחק הפאן־ערביות .אבל ישנו סוג אחר :מיעוטים ,שיש בהם די כוח
לעמוד בהתנגדות ויש  -כפי שהוועדה יכלה לראות דוגמה נאה הימנו זה רק,
חושבני ,בשבוע האחרון  -שהקו המבדיל הזה חוצה בתוך אותה קבוצת המיעוט
עצמה .המדיניות המעודדת את הליגה הערבית ונותנת לה את מלוא הסעד ללא
סייג ,פירושה  -הסגרת כל המיעוטים וכל הקבוצות בעלי דעה אחרת לידי האלמנט
השולט .ואחידות זו תהא מלאכותית ואינה יכולה להתקיים .היא איננה עובדת
למען הצדק ,היא איננה עובדת למען השלום .דומה שיקום כאן מין באלקאן חדש,
שבו תהיה יותר ממקדוניה אחת בין האלמנטים המסוכסכים  -אם הם באמת
מסוכסכים ואנו מאמינים שאמנם כך הם; ואילו הופיעו כולם בפניכם היו מעידים
על כך בפה מלא  -יש ליצור הרמוניה ולא לדחוף אותם לתוך אחידות מלאכותית
וכוזבת .מתבקש כאן עקרון האוטונומיה הרחבה ,טריטוריאלית ,כלכלית ועדתית,
שבה יתמזגו היסודות השונים להרמוניה אחת ,לסינתיזה אחת ,ולא שחלק אחד
יובא קרבן בשביל אחרים .בתוך תבנית פוליטית ,שתהא נאמנה למציאות האתנית
של המזרח התיכון ,אנו דורשים את מקומנו ויש בידינו להשיג אותו .ובהיותנו
לעזרה לנו נהיה לעזר גם לאחרים.
באנו הנה להשתקע .ארץ־ישראל יהודית תהיה לעולם חלק של המזרח התיכון.
מאינטרס החיים שלנו  -אבל לא שלנו בלבד  -הוא להתנגד לכל טשטוש הדמות
ולהבליט את האינדיווידואליות שלנו .אנו מושיטים יד לכל אלה המוכנים לעבוד
למען קידומו של שלום כזה והרמוניה כזאת .ואנו מאמינים כי סופן של עובדות
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שהן מתקבלות במוקדם או במאוחר וכשם שנתקבלה העובדה שקיים ישוב בן
 600,000נפש  -אף על פי שרבים מתנגדים לכך  -כך תתקבל עובדת התבססותנו
האיתנה בארץ הזאת .והתערותנו בארץ־ישראל לא תוכל להיות איתנה ובטוחה
בלי מסגרת ממלכתית ,הנשענת על רוב יהודי .כל האומר ,שארץ־ישראל כמדינה
יהודית מהווה סכנה רצינית לעצמאות הערבית ,המשתרעת על שטחים עצומים
כאלה ,אינו אלא הוזה דמיון שווא ומזיק .כל עיקרה לא תוכל המדינה היהודית
להשיג אלא חסות למלאכת הבניין היהודי וביצור הזכות של בני עמנו על כניסה
לארץ הזאת .כמו כן אין טעם לחזות עתידם של ערביי ארץ־ישראל כמיעוט חסר
ישע .לכשתבוא התפתחות כל־מקיפה מסביב ,יהיו תמיד קשרים לאין מספר בין
ארץ־ישראל ושכנותיה .והערבים יהיו תמיד בני הרוב הגדול והחזק ,ותהיה אשר
תהיה התמורה במספרים שתחול בתחומי ארץ־ישראל פנימה .בהיות המדינה
היהודית מוקפת מכל שלושת צדדיה מדינות ערביות ,היא תדע יפה מאוד ,שטוב
לה שלא לדכא את אזרחיה הערבים .ארץ־ישראל כמדינה יהודית תשתבץ יפה
לתוך המסגרת הכללית מיד עם הקמתה ,אבל עלי להודות שקשה מאוד לקוות
שתבוא הסכמה עליה מראש ,בטרם התכוננה.
בעוד שאנו מבינים את הלאומיות הערבית ,אנו תמהים אם באמת אין הערבים
מבינים את הלאומיות שלנו כדרך שהם מעמידים פנים לפעמים .בהקשיבנו
לעדויותיהם של אנשי הוועד הערבי העליון הגענו לפעמים עד ייאוש ,שכן לא
מצאנו בהן אפילו קורטוב של הבנה .דורשים מאתנו בפשטות שנשלים עם מעמד
של ערבים יהודיים ,כפי שכתב ,דומני ,ד״ר חתי לוועד בוושינגטון .דורשים מאתנו
להסתפק במעמד של מיעוט ולהסתמך על חוש הצדק ועל נדיבות רוחם על
אדונינו הערביים .ובכן ,כל זמן שזו תהא עמדתם לא ייתכן הסכם .וייתכן שיבוא
שינוי בהשקפותיהם ,ואם לא יבוא בטוחני ,שתבוא הסתגלות לעובדות.
טוב ונוח לו לג׳מאל ביי חוסייני לשאוף לאותם הימים שבהם ישב בשלוה
ליד אומנתו היהודית הזקנה .אני עצמי הנני אחד המאושרים שניתן לי לבלות
חלק מילדותי באיזור ערבי טהור של ארץ־ישראל( .קרוסמאן :האמרת אחד
המאושרים או הבלתי מאושרים?) המאושרים ,הייתי אומר אפילו המאושרים
ביותר ,ותודה לך שהפנית תשומת לבי לכך ,שכן ייתכן שהיו אחרים באולם
שחשבו כי אמרתי “בלתי מאושרים״ .בשבוע הבא ימלאו  40שנה מיום בואי ארצה
והשנתיים הראשונות עשתה משפחתנו בתוך כפר ערבי .היינו באמת דיירים אצל
משפחת ג׳מאל ביי .אני חב הרבה לשנתיים הללו ואני מוקיר מאוד את ידידותי עם
הכפריים ,הנמשכת עד היום הזה .אולם אינני יכול להציע את ניסיוני אני לדוגמא
ומופת לכל העולים היהודים שיעשו כמוני .רצוני לומר שלעולם לא נוכל לפתור
בעייתנו בדרך זו ולעולם לא נצליח ליישב יהודים בארץ הזאת במספר ניכר אם
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ננסה לפזרם בקבוצות של שניים או שלושה בתוך הכפרים הערביים .אגב ,זה גם
לא נכון ,שבימים ההם שרר שלום פוליטי גמור .שלום ושלוה שררו אז בין שכנים
כדרך שהם שוררים היום ,אבל כבר אז היה נראה הסכסוך הפוליטי .כבר אז היו
עיתונים ערביים שניהלו תעמולה נגד הציונות.
ד״ר חתי אמר עלינו ,הוותיקים ,שאנו יהודים־ערבים .הריני מציג עצמי כדוגמה
חיה של שבט דמיוני זה מיסודו של ד״ר חתי ויותר לא אומר על זה ולא כלום.
באנו להיות עצמאים ואין עצה ואין תבונה על כך .והשאלה איננה רק זו שאין
אנו רוצים להיקלט בתוך המסכת הערבית; המסכת ההיא גם אינה יכולה לקלוט
אותנו .אין שם מקום בשבילנו .היה לנו לבנות את הכול מחדש ,מעצם המסד.
את הכול היה לנו לבנות במאמצינו .מכאן הסבר לכמה דברים מוזרים בנו ,שאינם
אמנם קלים להבין  -ואני מודה בכך .לא הכול בקיאים בתהליכים המיוחדים של
חיינו .ישנם דברים הנחשבים טבעיים בהחלט בחיים של כל עם תקין .דברים
אלה הם פרי היסטוריה ,פרי התפתחות .ואילו אצלנו יש צורך ליצור את הדברים
האלה על ידי מאמץ מכוון ובהכרה .וכיוון שאנו מתאמצים לקראת המגמה הזאת,
כיוון שאנו כל כך משוקעים ועסוקים בכך ,אנו נראים אכסקלוסיביים  -וזה לא
נכון .טבעי הדבר לגבי ,נאמר ,העם האנגלי או הצרפתי שבניו יהיו פרופסורים
באוניברסיטה ומנקי רחובות ,אבל כדי שהיהודים יוכלו ליצור להם חברה כזאת
עליהם לעשות מאמץ מכוון לקראתה ,וכשהוא נעשה ,מביטים על הדבר בחשד.
זהו כל ענינה של עבודה עברית .רצוני לומר ,מי ,אם לא אנו ,צריך היה לעשות
את כל העבודה שצריכה היתה להיעשות? אולם מה היה מתרחש ,אילו לא כך
היו פני הדברים  -אילו היהודים היו נשארים פרדסנים ובעליהם של בתי חרושת,
בעוד שהערבים עושים את המלאכה הבזויה? בשנת  1925טען הוועד הפועל
של קונגרס הערבים הארצישראליים ,הגוף הפוליטי שקדם לוועד הערבי העליון,
בתזכיר שהגיש לחבר הלאומים ,שהיהודים אינם בכלל חקלאים ,שאת העבודה
במושבות עושים הערבים .והוא בקש לעשות הון פוליטי מטענתו זו.
שומה עלינו להקים מבנה ציבורי משלנו ,מבנה מאונך .אין אנו רוצים להיות
שכבה מאוזנת שתוטל מעל לשכבת הערבים .אנו רוצים להקים את מבנה עמנו
לצדם של הערבים .השויון המלא הגדול במשכורות ,בתנאים ,ברמות החיים הוא
שיביא בהדרגה לידי מיזוג וכשיושג השויון המלא יבוא המיזוג המושלם .הקריטריון
איננו :כמה ערבים היהודים מעסיקים אצלם .הקריטריון הוא :אם הגידול היהודי
גרם לגידול הכמות הכוללת של תעסוקה בשביל היד העובדת הערבית או להפחתת
הכמות הזאת .אנו עומדים למבחן זה וידנו מורמה .ושוב :הקריטריון איננו  -אם
הערבים העובדים אצל יהודים מקבלים אותה המשכורת שמקבל הפועל היהודי.
ערבים אלה אינם אלא אחוז קטן מאוד בעם הערבי .הקריטריון הוא אם עבודת
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היהודים הולכת בכוון הכללי של העלאת המשכורת או הנמכתה .למבחן זה אנו
עומדים וביד מורמה .המשכורת שהפועל הערבי מקבל ממעבידו היהודי גדולה
מהמשכורת שהוא מקבל אצל מעבידו הערבי ואף אצל הממשלה ,ברוב המקרים.
אנחנו הם שדרשנו מהממשלה שתקבע מינימום של משכורת ולא נענינו ...דומה
שבקרב הממשלה שולט הרעיון שיש להוריד את רמת המשכורת של היהודי לשל
הערבי .הרעיון השולט אצלנו הוא להעלות את משכורת הערבים לשל היהודים.
עקרון בדומה לזה שייך לגבי שאלת הקרקע .תקנותיה של הקק״ל עלו כאן
על שולחן החקירה ,כדרך שכבר עלו לדיון כמה פעמים קודם לכן .מסופקני
אם אצליח להבהיר את המצב .באנגליה אדמת הארץ היא אנגלית יהיה אשר
יהיה המשטר הסוציאלי; אנגלית ,בין אם היא שייכת לפרט ובין אם היא שייכת
לציבור ,לעם .היא אדמתו של העם האנגלי .הוא הדין בצרפת ובסוריה וגם בכל
ארץ אחרת באירופה או במקום אחר .ואילו בארץ־ישראל ידענו ,שרק האדמה
שאנו רוכשים ומעבדים אותה היא שלנו באמת .ידענו כן ,שבחשבון הגדול הקרקע
שייכת לאלה המעבדים אותה ולאו דווקא לאלה הרשומים כבעליה .זו היתה
נקודת ההשקפה הלאומית ,אבל גם מבחינת ההשקפה הסוציאלית נכונה הגישה
הזאת .ואנו מאמינים שהעובדה כי ההשקפה הלאומית והסוציאלית עולות בקנה
אחד והולמות זו את זו היא סימן לאופי קידמה הטבוע בשתיהן כאחת  -מבחן
למידת הקידמה שבהן .והיה צורך חיוני להפריש חלק מהאדמה היהודית שלא ייפול
לתוך שוק הספסרות ולהבטיח שאדמה זו תוקדש לשירות הלאומי ,לשימושם של
אנשים בני דלת העם ,שאין ידם משגת לקנות אדמה משלהם ,בכספם ,ואף על
פי כן יש בידם להיות עובדי אדמה משובחים .אין להם לאנשים אלה אלא שתי
ידיים לעבוד ורצון תקיף להיות עובדי אדמה טובים .יש להמציא אדמה לאנשים
אלה לעבודה בה ,ולא כדי לעשות רווחים עליה .זו הבחינה הסוציאלית של העניין.
כלום לא נאמר בספר “ויקרא״“ ,והארץ לא תימכר לצמיתות כי לי הארץ״ .ומקרא
אחר ב״בראשית״ אומר“ ,בזיעת אפך תאכל לחם״  -ואנשינו השתדלו לקיים את
שתי המצוות הללו.
אשר להשפעתה של התיישבות היהודים על האוכלוסייה הערבית הכפרית,
החישוב המכריע אינו זה אם הערבים הוכרחו לעבור למקום אחר כדי לפנות
מקום להתיישבות יהודית .השאלה המכרעת היא ,אם כתוצאת ההתיישבות
היהודית גדל או פחת המספר הכולל של ערבים היושבים על אדמתם ואם מצבם
הורע או נשתפר .לשני מבחנים אלה ,היקפו של מעמד האיכרות הערבית ומצבו,
אנו עומדים וידנו מורמה.
ואני מאושר שיש בידי לקבוע את העובדה הזאת :כשם שגדלה שם האוכלוסייה
היהודית כך גדלה האוכלוסייה הערבית .זהו האיזור היהודי הצפוף ביותר בארץ
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וגם הערבי הצפוף ביותר .והערבים שם יש להם שפע של פרנסה יותר מאחיהם
בכל איזור אחר .אם תנתחו את המצב לפרטיו תמצאו ,שהשגשוג הכלכלי וגידול
האוכלוסייה עומדים ביחס ישר למכירת הקרקע ליהודים ,משום שעודף הקרקע
שנמכר הביא למוכר את ההון הדרוש ,שאפשר לו לעבור מחקלאות פרימיטיבית
לעיבוד פרוגרסיבי .והוא הדבר שהתרחש שם .אינני אומר שכך היה בכל מקרה
ומקרה ,אבל יש יתרון בדבר שמקרים אלה היו עובדות ולא סתם נבואות.
ועתה מה היה הפרס שניתן לנו על כל זה? הפרס היה חוק הקרקע משנת ,1940
שחסם במחי־יד אחד  65%מאדמת ארץ־ישראל בפני היהודים .זו היתה כוונת
החוק וזו אף היתה תוצאתו למעשה  -זכותנו לקנות קרקע צומצמה במדה חמורה
ב־ 30%מאדמת הארץ ורק ב־ 5למאה משטחה נשאר לנו החופש לרכוש קרקע.
בהקדמה לחוק הקרקע נאמר ,שהדבר נעשה הכרחי לנוכח המחסור הגדל והולך
של קרקע בשביל ערבים .אשתדל אפוא ,לשים לפניכם את העניין בפשטותו:
טענה זו הוכחשה על ידי החוק עצמו ,שכן אם זו היתה המגמה ,כיצד יצא שחומרת
ההגבלות עמדה בפרופורציה הפוכה לריכוז רכישות הקרקע היהודיות? וכך היה:
מקום שהיהודים מחזיקים רק ב־ 3%מהקרקע ,נאסרה עליהם כל קנייה נוספת
לחלוטין .מקום שיש להם  7%הוטלו הגבלות על קניותיהם הנוספות ומקום שיש
להם  49%מותר להם עתה על פי החוק לרכוש את כל השאר .לא היה בו אפוא
בחוק משום מתן חסות סוציאלית; לא היה בו אפוא משום צעד לפיתוח כלכלי -
כל עיקרו לא היה אלא מעשה גס של גיבוש גזעי ,מכשיר ,שעל פיו יישמר ללא
פגם האופי הערבי ברובו של רוב הקרקע בארץ־ישראל .זו היתה ,רבותי ,מהלומה
קשה ואכזרית .החוק הנחית מכה על עצם היסודות של הציונות ,שכן מה הם
יסודות הציונות? ראשית ,להוציא את היהודים מפרישותם מן הקרקע ,ליקוי
עתיק־ימים של עמנו ,ולאפשר לו לשוב ולחיות על האדמה; שנית ,להעלות את
היהודי ממעמד הנחיתות שהוא נתון בו .וחוק זה ממיט עלינו שוב את שתי הרעות
הללו  -הוא הודף אותנו בחזרה אל הערים ומוריד אותנו למעמד אזרחים ממדרגה
שנייה .הערבים רשאים לקנות אדמה בכל רחבי ארץ־ישראל .היהודים רשאים
לקנות רק מתוך חמשה אחוזים משטחה של ארץ־ישראל.
אנו תובעים את השממה הזאת .תנו לנו כל איזור עזוב ושומם ,כל שטח בלתי
מפותח .אני מוכן לבוא לידי עמק השווה בשאלת גידול הערבים לעתיד .בתזכיר
שהמצאנו לכם בנוגע לאפשרויות החקלאות דרשנו בהרים לא יותר משליש
מהשטחים המוזנחים .שני שלישים השארנו מבחוץ ואנו בטוחים ,שאם לא אנו
נעשה שם משהו ,איש בלעדינו לא יעשה ולא כלום .חלה התפתחות רבה בכפרים
ההרריים הערביים ואף יוסיפו להתפתח .אבל ישנם שטחים שאי־אפשר להפרותם
אלא על ידי גישה ומכשירים מדעיים ,על ידי השקעה של מאמצים עצומים,
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עמל רב ואהבה לאין גבול .ואם לא ניענה בתביעתנו זו יעמדו השטחים האלה
בשממונם עד יומם האחרון .בתביעתנו זו אנו באים לגבי כל השטחים השוממים
בכל רחבי ארץ־ישראל ,בצפון ,בדרום ,במזרח ובמערב.
בוועידת השולחן העגול על ארץ־ישראל בלונדון טענה המשלחת הערבית,
שהיתה בראשותו של ג׳מאל חוסייני ,כי  19מיליון דונם משטחה של ארץ־ישראל
אינם ניתנים לעיבוד .כלומר ,במדה שהדבר נוגע לערבים אין תועלת באדמה זו לא
לאלוקים ולא לאדם .ובכן ,חלק מהאדמה הזאת ,אולי שליש ,אולי מחצית ,אנו
תובעים לעצמנו .ולא לתועלתנו בלבד אנו תובעים את השטחים האלה .בעברם
לידנו תחול מהפכה בכל המשק כולו של הארץ.
הבריות אומרים ,שקניות הקרקע בידי יהודים גורמות צרות .מעולם לא גרמו
קניות לצרות בין שכנים .נכון ,שזו שאלה פוליטית ,שאלה פוליטית היא גם העלייה
וגם התעשייה היהודית .יש היום חרם על התעשייה היהודית .הבריות מדברים
על משמרות חרם .ומשמרות כאלה אין דרכן לעשות מלאכתן בשלום .הדבר עלול
להביא לידי התנגשויות ,האשמות הדדיות ושפיכת דמים בין הערבים לבין עצמם.
עלייה ,רכישת קרקע ,חרם  -כל זמן שהמאבק הפוליטי נטוש משתמשים בכל כלי
הזין .השאלה היא אם כלי הנשק האלה צריכים להכריע בשאלה.
אנו דורשים חירות ליהודים להתיישב בארץ הזאת ,לכל היהודים הזקוקים לכך.
אמרתי חירות .ואל יהא בלבו של מישהו הפחד ,שאנו אומרים להוציא יהודים
מאירופה בעל כרחם ,על אף רצונם .אין לנו כל צורך כאן באלה הבאים נגד רצונם.
הם יהיו לנו לטורח ולא לתועלת .כל הרוצה להישאר כאן יישאר וכל הרוצה לעזוב
את הארץ ולצאת ,הזכות בידו לצאת .תעמולת לחישה ,תעמולה משמיצה מאוד
התנהלה מסביב לוועדה הזאת על עניין זה .אני מכריז מכאן ,שכל מי שיש בידו
להביא שם אחד ,עובדה אחת ,תאריך אחד ,שבו נעשה לחץ על שום אדם נגד
היציאה מהארץ ,יבוא ויגיד .אנשים אלה אינם רצויים לנו ,ילכו להם .בנחשולי
העלייה בארץ־ישראל היו תמיד נסיגות ,כדרך שישנן בכל ארצות הגירה .הנסיגות
הללו פחתו במדה ניכרת בשנות השלושים הראשונות אבל יהודים יצאו מארץ־
ישראל אפילו בימי המלחמה .מאז גמר המלחמה יצא מספר קטן מאוד של יהודים
מהארץ ,אבל בשבילי יקר מאוד המספר הקטן הזה באשר הוכחה בו ,שכל הרוצה
לצאת רשאי לעשות כרצונו .מי רוצה להפריע להם ומי יש לו היכולת להפריע
להם? כל אחד רשאי ללכת.
לא ,לא נכון ,לא כל אחד רשאי ללכת .אילו הייתי יהודי בעיראק והייתי רוצה
לעלות לארץ־ישראל לא היתה ניתנת לי הרשות ללכת .הייתי מוחזק שם בכוח.
הוא הדין בסוריה .לא ,לא כל אחד רשאי ללכת ,לעלות לארץ־ישראל .רבים
מאלה החותרים לחופי הארץ הזאת נאלצים לעשות דרכים בינות לאניות מלחמה
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ואווירונים .ולא כל אחד רשאי לצאת מאירופה .היהודים מוחזקים במחנות בכוח.
אמנם כן ,עד כדי כך הגיעו הדברים .לעת עתה הם מוחזקים במקומותיהם בכוח
מלבד אם הם רוצים לחזור לארצות מוצאיהם  -והם אינם רוצים .אבל אין הם
יכולים לצאת ממחנותיהם על מנת לעשות דרכם לארץ־ישראל .יש יד עוצרת
בהם( .קראם [ק] :אינני חושב שדבריך האחרונים נכונים .הם אינם מוחזקים בכוח
במחנות בגרמניה) .אמרתי במידה שהדבר נוגע לעלייה לארץ־ישראל( .ק :כלום
אין הדין שווה גם לכל שאר האנשים?) כשלעצמי אין אני אלא רוצה להדגיש -
והזכות בידיכם לתקן את דבריי אם אני טועה  -שמשתמשים בכוח הכפייה
כדי למנוע אנשים מלבוא לארץ־ישראל( .האצ׳יסון :אני יודע שבמחנות בגרמניה
אין כוח כפייה כזה) .לא אמרתי שהם מוחזקים בכפייה בתוך המחנות; מונעים
מהם בכוח הכפייה לצאת מן המחנות אם פניהם מועדות לארץ־ישראל ,ולא
שזקיפים מעכבים אותם ליד שערי המחנות( .קרוסמאן [ק] :אם אני ארצה לנסוע
והשלטונות לא ירצו לתת לי את התעודות הנחוצות ,את הויזה ,היהא זה שאני
מוחזק במקום בכפייה? אם כן ,הכול מוחזקים במקומותיהם בכפייה?) אמת ויציב.
יורשה לי להסביר .בהנמקתי בעניין זה ייתכן שהייתי רטורי במקצת ,אבל סבורני
שהייתי עם זה הגיוני .טפלו כאן עלינו אשמה ,שאנו באים בלחץ על אנשים ,שאנו
מאיימים במעשה אלימות על אלה הרוצים לצאת מהארץ .ואני אומר שאין כל
אמת בדברים האלה ,אלא שאם יש שימוש בכוח ,הרי הנעל היא על רגל אחרת.
אחרים הם המשתמשים בה ולא אנחנו( .ק :ועדיין אינני רואה כיצד שחור כפול
שחור הופך לבן; אם הטענה האחת איננה נכונה ,טענתך זו ,שמשתמשים בכוח
על היושבים במחנות ודאי אינה נכונה ).שוב פעם :לא אמרתי שליד שער המחנה
עומד זקיף מזוין ומשתמש כלפי אנשיו בכוח .אבל יש כוח המונע מהם את העלייה
לארץ־ישראל .יהודי הרוצה לעלות לארץ־ישראל ,אין בשבילו רישיון .אם הוא
מנסה לעשות דרכו בעצמו הוא יודע ,שאי שם ייעצר ,וייתכן שמשום כך אין
הוא יוצא בכלל לדרכו( .ק :האם יש כאן מידת כפייה יותר מאותה המונעת את
האנגלי מלהיכנס לשווייץ?) לא ,אבל האנגלי איננו רואה בשווייץ את ארצו ,בעוד
שהיהודים שבמחנות רואים את ארץ־ישראל כארצם.
אדוני היו״ר ,אני טוען שהניצחון על היטלר יהא רחוק מאוד מהיות שלם אם
יושם רסן מוחלט על היהודים הרוצים לצאת מאירופה .אינני אומר שיש להוציאם
מאירופה בכוח .אני טוען שיש להעניק להם את זכות ההגדרה העצמית.
אני טוען ,שאם לא תינתן להם הרשות לעזוב את אירופה ,אם לא תינתן להם
זכות ההגדרה העצמית ,לא כדי לחדש את חייהם הקודמים כבני מיעוט הנתון
לחסדו של רוב נדיב־לב  -יש רוב נדיב ויש רוב לא נדיב  -רצוני לומר ,שאם לא
ייעקר הרע משרשו ואם לא תינתן להם עצמאות פוליטית מלאה ,כי אז לא נחל
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היטלר תבוסה בגיזרה היהודית של חזיתו .המדינה היהודית היא הכרח דחוף.
היא בעיה עולמית בוערת .כיצד נוכל לקוות ,שיהא בידינו בחשבון הגדול להגן
על הבית הלאומי היהודי מבלי שיהא לנו מבנה של מדינה ואמצעיה של מדינה?
הבה נשים לב ללקח החרם הערבי .למה וכיצד הוכרז החרם? רק משום שהמדינות
הערביות אינן תלויות ברצונה הטוב של ארץ־ישראל .ויש תלות הדדית בין ארץ־
ישראל ושכנותיה .ארץ־ישראל תלויה בשכנותיה והללו תלויות בארץ־ישראל.
הן זקוקות לשוק הארצישראלי ,לאפשרויות המעבר שארץ־ישראל נותנת להן;
הן זקוקות אפילו לדולרים יהודיים .כלום נעשה משהו בנידון זה על ידי המדינה
הארצישראלית הנוכחית? אם נעשה משהו ,אנו לא שמענו ולא ראינו .ואולי אתם
מיטיבים לדעת יותר ממנו .עד כמה שאנו יודעים לא נעשה שום דבר וגם העולם
הערבי איננו יודע ולא כלום על פעולה שנעשתה .במשחק הזה עומדים אינטרסים
חיוניים מאוד שלנו .וישנם כלי זין חוקיים בהחלט ,מכשירים שאינם קשורים
בשפיכת דם בשום פנים ,התגוננות כלכלית לגיטימית בהחלט .מכשיר ,שכל מדינה
היתה תופשת אותו מיד אילו הותקפה בדרך כזאת .אולם כיוון שמכשירים אלה
אינם נמצאים בידיו של הצד המעוניין באופן חיוני להשתמש בהם ,שום שימוש
אינו נעשה בהם .התוכלו לקוות שאנו נשלים על נקלה עם מצב כזה ,שנלך בתלם
ונופקר לכל מתקיף מבלי שיהא לנו מגן?
מה יהא מעמדנו לגבי ארגון האומות המאוחדות? לפנינו סדר עולמי חדש
מבוסס על קהילת מדינות .חמש מדינות ערביות כבר נמצאות בתוך הארגון ,ששית
עומדת על המפתן  -רק  300,000נפש ואף על פי כן מדינה  -ותתקבל כחבר ששי
של העולם הערבי בארגון .מחר יתכנס הארגון ועל שולחן הדיון יעלה גורלה של
ארץ־ישראל ,גורל העתיד היהודי .היחיד שיעמוד מן החוץ ,שלא יכול לקחת חבל
בדיונים ,יהא העם היהודי ,היהודים ,המחזיקים בדעה שהם עם והרוצים להיות
מיוצגים על ידי מנהיגיהם ולהיות מוגנים כלאום .הזו היא דמוקרטיה? שום הסדר
אחר מלבד מדינה לא יערוב ליהודים לחירותם ולזכות כניסתם ,ליהודים הזקוקים
לקורת בית משלהם.
ויורשה לי להבטיח שוב לוועדה :כשאנו אומרים מדינה יהודית אין אנו
מתכוונים לשום מעמד עדיף ליהודים בתוכה ,חוץ מבחינה אחת  -רשות הכניסה.
אבל בתוך המדינה לא תהא כל עדיפות של מעמד ,שום השתלטות .יהיה שוויון
גמור של זכויות ושוויון גמור לכולם לגבי כל מיני משרות במדינה .זהו הבסיס
היחיד ,שעליו תוכל המדינה להתקיים.
ובשביל כך אין כל צורך בתקופה של  10שנים .מספר שנים זה ננקב בשעתו
כתקופה ,שבה יהא צורך כדי להבטיח את הקליטה הכלכלית השלמה של מיליון
מתיישבים חדשים בתוך חיי הייצור .ואפילו בשעה שננקב המספר הזה הודגש,
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שבשתיים־שלוש השנים הראשונות אפשר יהיה להביא ארצה הרבה יותר מאשר
 100,000לשנה .טוב מאוד שהוזכרה כאן הבוקר העברת היוונים מאנטוליה ליוון
אחרי מלחמת העולם הראשונה .בדקתי את המספרים .במשך תשעה חדשים,
מספטמבר עד מאי ,הועברו  1,300,000נפש .ואני אינני מציע תכנית עצומה כזאת.
אני רוצה קודם כל להבהיר ,שלשם השגת הכרעה פוליטית יספיק מספר הרבה
יותר קטן ממיליון .אם תביאו הנה רק חצי מיליון או  600,000יהודים ,היינו ,אם
תכפיל את הישוב היהודי פי שנים  -והשגתם את ההכרעה .אחר כך אפשר יהיה
ללכת בצעדים יותר איטיים .וכדי להביא הנה  600,000יהודים ,אין צורך ב־10
שנים .אפשר לגמור את המלאכה בשתיים–שלוש שנים .אפשר לגמור את המלאכה
אפילו ב־ 20חדשים .אפשר להביא הנה מחצית נפשות ממה שהעבירו בשעתם
היוונים ובתוך פרק זמן גדול פי שניים .וכשאנו שומרים בליבנו את הניסיון ההוא
אין דברי צריכים להשתמע באוזניכם כל כך מהפכניים.
בסכמנו עכשיו את טענותינו אנו מאחלים לכם דרך צלחה בנסיעתכם לאירופה
ובמאמציכם ,כשבליבנו התקווה ,שאם יהא הרצון תימצא גם הדרך.
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ה .המלצות ועדת החקירה
האנגלו-אמריקנית :תמצית*
אפריל 1946
[…]
 .2אנחנו ממליצים :א .כי  100,000תעודות תאושרנה מיד ,כדי להכניס לפלשתינה
(ארץ־ישראל) יהודים אשר היו קרבנות של רדיפות הנאצים והפאשיסטים;
ב .כי תעודות אלה תוענקנה ככל האפשר בשנת  .1946וכי ההגירה הממשית
תתקדם במהירות ,ככל אשר ירשו התנאים.
 .3כדי לסלק ,אחת ולעולמים ,את תביעותיהם האכסקלוסיביות של היהודים
והערבים על פלשתינה (ארץ־ישראל) ,אנו חושבים ,כי מן ההכרח שתימסר
הודעה ברורה על העקרונות הבאים( :א) שיהודי לא ישתלט על ערבי וערבי לא
ישתלט על יהודי בפלשתינה (ארץ־ישראל); (ב) שבפלשתינה (ארץ־ישראל)
לא תהיה לא מדינה יהודית ולא מדינה ערבית; (ג) ששיטת השלטון שתוקם
לבסוף תגן ותשמור ,בערבויות בין לאומיות על ענייני העולם הנוצרי והאמונה
המוסלמית והאמונה היהודית בארץ הקדושה במלואם .באופן כזה צריכה
פלשתינה (ארץ־ישראל) להיות בסופו של דבר מדינה השומרת על זכויותיהם
וענייניהם של המוסלמים ,היהודים והנוצרים כאחת; ונותנת לתושבים בכללם
שלטון עצמי במידה מלאה ביותר ,בהתאם לשלושת העקרונות המובאים
לעיל ,שהם מושכלות ראשונים.
 .4באנו לידי מסקנה ,כי האיבה שבין היהודים והערבים ,וביחוד החלטתו של
כל צד מן השניים להגיע לשליטה באלימות  -אם יהיה צורך בכך ,עושה את
הדבר כמעט לוודאי ,שכל נסיון שייעשה עתה ובמשך זמן מה להבא  -לכונן
מדינה פלשתינאית (ארץ־ישראל) עצמאית או מדינות פלשתינאיות (ארץ־
* מתוך שפרה קולת ,רות קליינברגר ,יהושע מטיאש ,התנועה הלאומית היהודית והקמת
מדינת ישראל ,יחידה ד ,ירושלים :המרכז לתוכניות לימודים ,משרד החינוך והתרבות ,תש״ם ,עמ׳
 .275-274מקור :י .פטרזיל ,י .רוזן (מלקטים ומתרגמים) ,מבלפור עד בווין ,תל־אביב :מ׳ ניומן,
 ,1947עמ׳  .372מקור באנגליתAmerican Committee of Inquiry, Report to the United :־Anglo
States Government and His Majesty’s Government in the United Kingdom, Lausanne, Switzerland
 .April 20, 1946, Washington, D.C.: United States Government Printing Office, 1946ניתן למצוא
גם באינטרנט.http://avalon.law.yale.edu/subject_menus/angtoc.asp :
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ישראל) עצמאיות יביא לידי מלחמת אזרחים ,שתהיה עשויה לסכן את שלום
העולם .לפיכך אנחנו ממליצים על כך ,כי עד שתיעקר האיבה הזאת ,תמשיך
ממשלת פלשתינה (ארץ־ישראל) להתקיים כמו עד עתה לפי מנדאט ,עד אשר
ייערך הסכם־נאמנות בפיקוחו של ארגון האומות המאוחדות.
 .5אנחנו ממליצים ,שתבוטלנה תקנות העברות קרקע משנת  1940ותוחלפנה
בתקנות ,שתהיינה מבוססות על שיטה של חופש מכירתה ,החכרתה או
שימושה של קרקע ,בלי הבדל גזע עדה או אמונה ,ותיתנה הגנה מספקת על
ענייניהם של בעלי משקים קטנים ואריסים.
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ו .החלטות הכנס המורחב של
הנהלת הסוכנות בפריס*
5.8.1946
ברוב של  9קולות חברי ההנהלה ו־ 3נמנעים הוחלט כי דר׳ גולדמן ייצא לוושינגטון.
שלושה שאינם חברים היו בעד ההחלטה; השאר נמנעו.
כבסיס שליחותו של הדר׳ גולדמן באמריקה התקבלה ההחלטה הבאה -
 .1הנהלת־הסוכנות היהודית אינה רואה בהצעות הבריטיות המתבססות על הדין־
וחשבון של ועדת השישה ,כפי שהודיע עליהן מר מוריסון בבית־הנבחרים,
הצעות קבילות כבסיס לדיון.
 .2ההנהלה מוכנה לדון בהצעה לכינון מדינה יהודית בת־קיימא בשטח מתאים
של ארץ־ישראל.
 .3כצעדים מיידיים לביצוע סעיף ( )2מעלה ההנהלה את הדרישות הבאות:
א .הענקה מיידית של  100,000סרטיפיקטים והתחלה מיידית של העברת
מאה אלף היהודים לארץ־ישראל.
ב .הענקת אוטונומיה מלאה לאלתר (הן בקביעת השלטון והן בתחום הכלכלי)
לאותו שטח בארץ־ישראל המיועד להיות מדינה יהודית.
ג .הענקת זכות הפיקוח על העלייה לשלטונות של אותו שטח בארץ־ישראל
המיועד להיות מדינה יהודית.
הצביעו:
על סעיף  	 :1חברי הנהלה  -פה אחד בעד;
לא חברים  -תשעה בעד.
על סעיף  :2חברי הנהלה  10 -בעד 1 ,נגד 1 ,נמנע;
לא חברים  5 -בעד 4 ,נמנעים.
על סעיף  	 :3א .חברי הנהלה  10 -בעד 2 ,נמנעים.
ב .חברי הנהלה  9 -בעד.
ג .חברי הנהלה  9 -בעד.
* מתוך י׳ הלר ,במאבק למדינה :המדיניות הציונית בשנים  ,1948-1936ירושלים :מרכז זלמן
שז״ר ,1984 ,עמ׳  .436מקור :הארכיון הציוני המרכזי  .Z4/15,170אנו מודים למרכז זלמן שז״ר
על ההרשאה שנתנו לנו לפרסם קטע זה.
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צומת שלישי
אונסקו״פ  :הקמתה ,עבודתה והמלצותיה,
מאי-ספטמבר 1947
א .נאום אנדרי גרומיקו (הנציג הסובייטי
בעצרת הכללית) בדיון על הקמת אונסקו״פ*
14.5.1947
[]...
בדוננו בשאלת תפקידה של הוועדה להכנת הצעות לפלשתינה ,עלינו להתחשב
בהיבט חשוב אחר של שאלה זו .כפי שידוע לנו ,ישנה זיקה בין שאיפותיו של
חלק ניכר מהעם היהודי לבין בעיית פלשתינה ומִמשלּה בעתיד .כמעט שאין צורך
להוכיח עובדה זו .ולכן אין זה מפתיע שתשומת לב רבה הוענקה להיבט זה של
הבעיה ,הן בעצרת הכללית והן בפגישותיה של הוועדה הראשונה 1.ניתן להבין את
העניין בהיבט זה ויש לו גם צידוק מלא.
במלחמה האחרונה התנסה העם היהודי בסבל ובייסורים יוצאים מגדר הרגיל.
לא נגזים אם נאמר שסבל ויסורים אלו הם בלתי ניתנים לתיאור .קשה להביעם
בסטטיסטיקה יבשה של מספר הקורבנות היהודים של התוקפנים הפשיסטים.
בטריטוריות שבשליטת ההיטלריסטים הושמדו היהודים פיזית כמעט לחלוטין.

* מתוך י׳ הלר ,במאבק למדינה :המדיניות הציונית בשנים  ,1948-1936ירושלים :מרכז זלמן
שז״ר  ,1984 ,עמ׳  .521-518מקורUnited Nations, “Official Records of the First Special Ses� :
sion of the General Assembly,” Plenary Meetings of the General Assembly, vol. 1, Verbatim Record,
28.4.1947-15.5.1947, 77th Plenary Meeting, 14.5.1947, Discussion of the First Committee on
 .the establishment of a special committee on Palestine, pp. 128-135אנו מודים למרכז זלמן שז״ר

על ההרשאה שנתנו לנו לפרסם קטע זה.
 .1אשר דנה בהצעה להקים וועדה מיוחדת לדון בעניין פלשתינה.
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מספרם הכולל של הנספים מקרב האוכלוסייה היהודית ,בידי התליינים הנאצים,
מוערך בשישה מיליון .רק כמיליון וחצי יהודים שרדו במערב אירופה לאחר
המלחמה .אם כי מספרים אלו נותנים מושג על מספרם של הקורבנות שהפילו
התוקפנים הפשיסטים בקרב העם היהודי ,הם אינם נותנים שום מושג על הקשיים
שבהם נתקלו המוני יהודים לאחר המלחמה.
מרבים מבין השרידים היהודים באירופה נשללו ארצות מולדתם ,בתיהם ואמצעי
הקיום שלהם .מאות אלפי יהודים נדדו בארצות שונות באירופה בחיפוש אחר
אמצעי קיום ומחסה .מספר רב מביניהם מצוי במחנות עקורים וממשיך לסבול
מעוני וממחסור .מחסורם הובא לתשומת ליבנו בעיקר על ידי נציג הסוכנות
היהודית ,שאותו שמענו בוועדה הראשונה.
ניתן לשאול אם לאור מצבם הקשה של מאות אלפי שרידי האוכלוסייה היהודית,
יוכלו האומות המאוחדות להתעלם ממצבם של אנשים שנעקרו מארצותיהם
ומבתיהם .האומות המאוחדות אינן יכולות ואינן רשאיות להתייחס למצב זה
באדישות .זאת כיוון שיחס זה אינו מתיישב עם העקרונות הנעלים ,שעליהם
הוצהר במגילת האו״ם .מגילה המבטיחה הגנה על זכויות האדם ללא הבדל גזע,
דת ומין .הגיעה העת לסייע לאנשים אלו ,לא במילים כי אם במעשים .חיוני
להראות דאגה לצרכים הדחופים של עם ,שהתנסה בסבל כה רב בעקבות מלחמה
שהביאה גרמניה ההיטלריסטית .זו חובתן של האומות המאוחדות.
לאור הצורך בדאגה לצורכי העם היהודי ,המצוי ללא בית וללא אמצעי קיום,
סבורה משלחת ברית־המועצות שבהקשר זה חיוני להסב את תשומת לב העצרת
הכללית לנסיבות החשובות הבאות .ניסיון העבר ,ובמיוחד מלחמת־העולם השנייה,
מלמדים שלא היה ביכולתה של שום מדינה מערב אירופית לספק לעם היהודי סיוע
ראוי לשמו בהגנה על זכויותיו ועל עצם קיומו מפני אלימות ההיטלריסטים ובעלי
בריתם .זוהי עובדה בלתי נעימה ,אך למרבה הצער ,יש להודות בה כמו בכל עובדה
אחרת .העובדה שלא היה ביכולתה של שום מדינה מערב אירופית להבטיח הגנה
על זכויותיו האלמנטריות של העם היהודי ולהגן עליהן מפני אלימות התליינים
הפשיסטים ,מסבירה את שאיפת היהודים להקים מדינה משלהם .יהיה זה בלתי
צודק שלא להתחשב בכך ולשלול את זכותו של העם היהודי להגשים שאיפה זו.
יהיה זה בלתי מוצדק לשלול זכות זו מהעם היהודי ,בייחוד לאור כל מה שעבר
עליו בימי מלחמת העולם השנייה .עקב כך ,לימוד היבט זה של הבעיה והכנת
הצעות רלבנטיות חייבים להיות אחד התפקידים החשובים של אונסקו״פ.
עתה אעסוק בשאלת יסוד בקשר עם הדיון במשימות ובסמכויות הוועדה שאנו
עומדים להקים .זוהי שאלת עתיד פלשתינה .ידוע היטב שישנן תוכניות רבות
ושונות ביחס לעתיד פלשתינה וביחס להחלטות העם היהודי בקשר לשאלת
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פלשתינה .בפרט נוסחו כמה הצעות בקשר עם שאלה זו על ידי ועדת החקירה
האנגלו־אמריקנית לפלשתינה ,שאותה הזכרתי .בין ההצעות הידועות יותר בשאלת
הממשל העתידי של פלשתינה ברצוני לאזכר את הבאות:
כינון מדינה ערבית־יהודית אחת ,עם זכויות שוות לערבים וליהודים;
חלוקת פלשתינה לשתי מדינות עצמאיות ,אחת ערבית ואחת יהודית;
כינון מדינה ערבית בפלשתינה ,ללא התחשבות בזכויות האוכלוסייה היהודית;
הקמת מדינה יהודית בפלשתינה ,ללא התחשבות בזכויות האוכלוסייה
הערבית.
כל אחת מארבע תוכניות בסיסיות אלו יש בה פתרונות שונים להסדרת היחסים
בין הערבים והיהודים וליישוב בעיות מסוימות אחרות .לא אנתח כעת את כל
התוכניות הללו בפרוטרוט .ברית־המועצות תסביר את עמדתה לגבי התוכניות
השונות ביתר פירוט ,כאשר תועלנה ותידונה הצעות ברורות .במיוחד ,כאשר
תתקבלנה החלטות על עתיד פלשתינה .לעת עתה אגביל את עצמי למספר הערות
על מהותן של התוכניות המוצעות ,מנקודת הראות של הגדרת תפקידי הוועדה
בתחום זה.
בעת ניתוח התוכניות השונות לעתיד פלשתינה ,חיוני לזכור בראש ובראשונה
את ההיבטים הספציפיים של שאלה זו .חיוני לזכור את העובדה שאין עליה
עוררין שאוכלוסיית פלשתינה מורכבת משני עמים ,הערבים והיהודים .לשניהם
שורשים היסטוריים בפלשתינה .פלשתינה היתה למולדת של שני עמים אלו .וכל
אחד מהם ממלא תפקיד חשוב בכלכלה ובחיי התרבות של הארץ.
לא העבר ההיסטורי ולא המצב השורר כעת בפלשתינה יכולים להצדיק פתרון
חד־צדדי כלשהו לבעיה :בזכות הקמת מדינה ערבית עצמאית ,ללא התחשבות
בזכויות הלגיטימיות של העם היהודי ,או בזכות הקמה מדינה יהודית עצמאית ,אגב
התעלמות מהזכויות הלגיטימיות של האוכלוסייה הערבית .אף אחת מהחלטות
קיצוניות אלו לא תשיג פתרון צודק לבעיה מורכבת זאת ,ובמיוחד אף אחת מהן לא
תבטיח את הסדרת היחסים בין ערבים ליהודים ,שהיא המשימה החשובה ביותר.
ניתן להגיע לפתרון צודק רק אם יתחשבו באינטרסים הלגיטימיים של שני העמים
הללו במידה מספקת .כל זה מביא את המשלחת הסובייטית למסקנה שרק על ידי
כינונה של מדינה עצמאית דו־לאומית ,דמוקרטית ,הומוגנית ערבית־יהודית ניתן
יהיה לערוב כראוי לאינטרסים הלגיטימיים הן של האוכלוסייה היהודית והן של
האוכלוסייה הערבית בפלשתינה .מדינה כזאת חייבת להיות מושתתת על שוויון־
זכויות לאוכלוסיות היהודית והערבית ,שעשוי להניח את היסוד לשיתוף פעולה
בין שני העמים לטובתם ולתועלתם ההדדית .ידוע שלתכנית זו לפתרון בעיית
עתיד פלשתינה ,ישנם תומכים בארץ עצמה.
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ההיסטוריה בת זמננו מספקת דוגמאות לא רק של אפליה גזעית ודתית,
הקיימת עדיין ,למרבה הצער ,במדינות מסוימות .היא גם נותנת לנו דוגמאות
לשיתוף־פעולה בדרכי שלום בין לאומים שונים במסגרת מדינה אחת .תוך כדי
שיתוף פעולה זה יש לכל לאום אפשרויות בלתי־מוגבלות לתרום מעמלו ולהפגין
את כישרונותיו במסגרת מדינה אחת לטובת האינטרסים המשותפים של כל
התושבים .האם אין זה ברור שכאשר יגיעו להחלטה על בעיית פלשתינה ,יהיה
הדבר לתועלת מרובה אם נביא בחשבון דוגמאות קיימות לדו־קיום ידידותי ומתוך
אחווה בין לאומים שונים בתוך מדינה אחת?
מכאן ,שהפתרון לבעיית פלשתינה באמצעות הקמת מדינה יהודית־ערבית
יחידה עם זכויות שוות ליהודים ולערבים יכול להיחשב אחת האפשרויות ואחת
השיטות ,הראויות יותר לתשומת לב ,לפתרון בעיה מורכבת זו .פתרון כזה לבעיית
עתיד פלשתינה יכול להוות בסיס איתן לדו־קיום בשלום ושיתוף פעולה בין
האוכלוסייה הערבית לאוכלוסייה היהודית בפלשתינה ,לטובת האינטרסים של
שני העמים הללו ולטובת כל אוכלוסיית פלשתינה ,ולמען השלום והביטחון
במזרח הקרוב.
אם לנוכח הידרדרות היחסים בין היהודים לערבים יתברר שאי־אפשר לבצע
תכנית זו( ,ויהיה חשוב מאוד לשמוע את דעת אונסקו״פ בנידון) ,יהיה צורך
לשקול את התכנית השנייה ,שגם לה יש תומכים בפלשתינה .תכנית זו קובעת
שיש לחלק את פלשתינה לשתי מדינות עצמאיות ואוטונומיות ,אחת יהודית
ואחת ערבית .אני שב ואומר שפתרון כזה לבעיית פלשתינה יהיה מוצדק רק אם
יוכח שהיחסים בין האוכלוסייה היהודית לאוכלוסייה הערבית של פלשתינה הם
כה רעים עד כי בלתי־ניתן יהיה לפשר ביניהם ולהבטיח דו־קיום בשלום בין
הערבים ליהודים.
ברור ששתי תוכניות אפשריות אלו לפתרון בעיית עתיד פלשתינה חייבות
להילמד על ידי הוועדה (אונסקו״פ) .תפקידה חייב להיות דיון רב־צדדי וקפדני
על התוכניות לממשל פלשתינה .וזאת במטרה להגיש לישיבה הקבועה הבאה של
עצרת האו״ם כמה הצעות שקולות היטב ומנומקות שיסייעו לאומות המאוחדות
להגיע לפתרון צודק לבעיה זו בהתאם לאינטרסים של עמי פלשתינה ,האינטרסים
של האומות המאוחדות והאינטרס המשותף שלנו לשמירת השלום והביטחון
הבינלאומי.
כאלה הם השיקולים שהמשלחת הסובייטית סברה שיש צורך להביעם בשלב
התחלתי זה של העיון בבעיית פלשתינה.
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ב .עדויות ותזכירים שהוצגו בפני ועדת החקירה
 .1תזכיר “לוחמי חירות ישראל״ שנשלח לאונסקו״פ*
26.6.1947
ז .הפתרון החיובי :עצמאות
[]...
ד .בברית עם עמי המזרח־התיכון העצמאי והדמוקרטי.
[ ]...מול מדיניותו של האימפריאליזם הבריטי ,המכוון לפורר את עמי המזרח
התיכון ,לזרוע פירוד ביניהם ,כדי לשלוט עליהם ביתר קלות ,אנו מציעים תכנית
של שלום:
יוכר איזור המזרח התיכון כאיזור ניטראלי בערבות בינלאומית.
יסולקו בסיסי־הצבא הבריטי וה״יועצים״ הבריטיים מכל הארצות הללו .תוקם
פדראציה איזורית של עמי המזרח התיכון ,שלא בחסות הבריטים כדוגמת ה״ליגה
הערבית״ .יהיה כל עם שורר בארצו וכולם יחד מאוחדים לשם עזרה הדדית
לפיתוח הארצות ,לקידום התרבות החומרית והרוחנית .תהא הפדראציה של עמי
המזרח התיכון אבן־פינה לשלום בעולם ולא מכשיר בידי מחרחרי־מדנים ומציתי־
מלחמה.
אם תחוסל השפעתו של האימפריאליזם הבריטי ,יתמוטטו גם המשטרים
האנטי־דמוקרטים של הארצות הללו .השלטון יעבור לידי העמים ,שאין להם כל
עניין במלחמה ,הצמאים לשלום ,לחופש מעבדות ומניצול ,להתקדמות ,לתרבות.
במזרח התיכון העצמאי והניטראלי תהיה המדינה העצמאית הארצישראלית
חבר שווה־זכויות ושווה־חובות .העם העברי ייתן מכוחו לפיתוח הארצות השכנות
ככל שיידרש ועל בסיס של עזרה הדדית .הוא גם יהיה שותף להגנתו של האיזור
הזה מפני התקפות מבחוץ.

* מתוך י׳ הלר ,במאבק למדינה :המדיניות הציונית בשנים  ,1948-1936ירושלים :מרכז זלמן
שז״ר ,1996 ,עמ׳  .467-461התפרסם לראשונה :לוחמי חירות ישראל .כתבים ,כרך ב ,תל־
אביב :הוצאת הוועד להוצאת כתבי לח״י ,1960 ,עמ׳  .587-582אנו מודים למרכז זלמן שז״ר על
ההרשאה שנתן לנו לפרסם קטע זה.
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ה .כוח הקליטה של הארץ
אנו מדברים על קליטה של מיליונים יהודים .ומובנת השאלה המתעוררת אצל
אנשים ,הבאים לחקור את הבעיה :התוכל הארץ לקלוט המונים רבים כל־כך מבלי
להוריד את רמת־החיים ולפגוע במעמדם של תושביה בפועל?
תשובה חלקית על שאלה זו ימצא כל חוקר אובייקטיבי במחקרים ובתכניות
של אנשי־המדע האמריקניים רוברט נתן והיס .הם מציעים תכניות לפיתוח
הארץ ,שתאפשרנה קליטתם של מאות אלפים ,מלבד האפשרויות הקיימות
ברגע זה .אין להתפלא שהשלטון הזר דחה את התכניות הללו .והוכחנו ,שהוא
אינו מעוניין בפיתוחה של הארץ .להיפך :הוא מתכן תכניות כיצד למנוע את
ההתפתחות .בכיוון זה פעלו כל הפקידים הבריטיים עד הנה .אפשרויות הפיתוח
תלויות אפוא קודם כל בסילוק המכשול הפוליטי  -השלטון הזר .רק אז אפשר
יהיה לבצע תכניות גדולות שתהפוכנה את ארצנו לאחת הארצות המאוכלסות
ביותר.
בהזדמנות זו אנו חייבים לציין ,כי לפי מחקרים זהירים ,ישבו בארץ־ישראל
בגבולותיה ההיסטוריים בתקופה הביזנטית ארבעה מיליון תושבים ,רובם התפרנסו
מחקלאות .אז עדיין לא עמדו לרשותו של עובד האדמה מכונות חקלאיות ,וגם
לא המחקר המדעי ושיטות העיבוד האינטנסיבי .עתה ,משהשגים אלה הם נחלת
האיכר ,תוכל האדמה לפרנס לפחות מספר זה ,אף אם נביא בחשבון את העלייה
ברמת־החיים ודרישותיו של עובד־האדמה.
אולם ארץ־ישראל נועדה להיות לא רק ארץ חקלאית .התפתחות־התעשייה
בשנים האחרונות מוכיחה כי עתידה ארצנו להיות מרכז תעשייתי חשוב.
המפעלים התעשייתיים צמחו כאן על אף הפרעותיו של השלטון הזר ,למרות
פתיחת הדלתות להתחרות של תוצרת־חוץ ללא־מכס ,למרות המכס המוטל על
חומרי־גלם .אין ספק ,שאם במקומו של השלטון הזר המעכב והמונע יבוא שלטון
המעוניין בהתפתחות הארץ ,תתקדם אף התעשייה בצעדים מהירים.
עדיין לא נעשתה חקירה גיאולוגית מדויקת כדי לקבוע מה הם האוצרות
הטמונים בבטן אדמתנו .ואף התוצאות של המחקרים שנעשו ,נשמרים בסוד
על ידי השלטון .אולם ידועים האוצרות הכבירים ,הטמונים בים המלח .ידוע על
אוצרות־נפט ,ידוע על מחצבי־מתכת בעבר־הירדן המזרחי .האוצרות המנוצלים
משמשים עתה מקור־רווחים לחברות בריטיות .אולם אם יעברו לידי העם ,ישמשו
מקור פרנסה למאות אלפים.
יש לזכור גם את מצבה הגיאוגראפי של ארץ־ישראל ,היושבת בנקודת־החיבור
של שלושה קונטיננטים .דרכה ועל־ידה עוברים אורחות־התחבורה החשובים
ביותר .לוד היא נקודת־חנייה בשביל מטוסים מארצות הברית למרכז־אסיה .חיפה
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עתידה להיות נמל מסחרי גדול .מצבה הגיאוגראפי של הארץ היה עד כה מגרה
את היצר של מעצמות חמדניות והביא לה אך צרות .אולם כאשר כוחות אלה
יורחקו ,תיהפך גם עובדה זו לברכה ולמקור פרנסה בשביל ספנים ,בשביל עובדי־
טרנספורט ,בשביל סוחרים.
גם אילו צר היה המקום ,לא היה רשאי שום גורם לשלול מאיתנו את הזכות
להציל ולאכסן בארצנו את אחינו ,לחלק עמם את פת הלחם הדלה .אולם כל
חקירה אובייקטיבית מגלה ,כי עוד רב המקום ורבות האפשרויות למאות אלפים
ולמיליונים יהודים ,שיבואו לארץ לפתחה ולהפרותה משממתה .העבר מוכיח,
שככל שגדלה העלייה ,כן נפתחו אפשרויות חדשות .רמת החיים לא ירדה ,אלא
עלתה .כן יהיה גם בעתיד.
ו .בעיית האוכלוסייה הערבית
ידוע מי מעוניין בסכסוך בין העם היהודי לבין הערבים .מי שמבקש הוכחות לכך,
שהסכסוך מנופח על ידי השלטון הבריטי למטרותיו האנוכיות  -יבדוק את הדוגמא
של עיריית ירושלים .במשך שנים רבות התנהלו העניינים המוניציפאליים של בירת
הארץ על ידי מועצה נבחרת של אוכלוסיה  -יהודים וערבים .אולם השלטון לא
יכול היה לסבול את שיתוף־הפעולה הזה ,העלול להתרחב גם למקומות אחרים
ולשמש הוכחה כי כל חלקי האוכלוסייה יכולים לעבוד יחד לטובת הכלל .נעשו
מאמצים מצד השלטון כדי להשבית את השיתוף .ואכן ,באביב  1945עזבו נציגי
הערבים את מועצת־העיר .השלטון פיטר גם את החברים היהודים ,פיזר את
המועצה והעמיד בראש עיריית־ירושלים ועדה ממונה של פקידים בריטיים .בשעת
המינוי טען השלטון ,כי ההוראה היא זמנית ,וקבע ועדת־חקירה לבדיקת המצב
וחיפוש מוצא .מאז עברו שנתייםּ ,וועדת הפקידים הבריטיים נהפכה למוסד קבוע.
פקידים אלה הראו את זריזותם בקביעת משכורות גבוהות לעצמם ,והעלאת מסי־
העירייה ,אולם לא דאגו כלל לאזרחי העיר ולא שמו לב לדרישותיהם .ירושלים
בהנהלה בריטית סובלת ממחסור במים בקיץ וממחסור בחשמל בחודשי־החורף.
לא נעשה כלום בשטח החינוך; לא נתגלתה כל דאגה לבעיית הילדים העזובים .כל
אזרחי ירושלים סובלים משרירותם של הפקידים הזרים ,הדואגים בעיקר למנוע
את התפתחותה של העיר ,להאטת גידולה.
במדיניותו זו מוצא לו השלטון סיוע בחוגים של ריאקציונרים ערביים ,שאף
הם חוששים מפני חדירת התרבות והציביליזציה ,המהווים סכנה להשפעתם על
ההמונים הנחשלים .הארגון “המשפחתי״ של החברה הערבית הוא גורם המסייע
להשפעתם של “ראשי המשפחות״ .השלטון ועוזריו הריאקציונריים הצליחו להפיח
בליבות הערבים רגשות של פחד ואיבה כלפי היהודים“ .מנהיגי״ היהודים מצדם,
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שהתעלמו מתפקידו המכשיל של האימפריאליזם ,מצאו אף הם הסברה נוחה
בהדגשת “הסכנה הערבית״ .הם עצמו את עיניהם ולא ראו כי ה״חרם הערבי״ על
תוצרת התעשייה העברית אורגן על ידי סוכנים בריטיים .במקום לגלות את מקור
הרע כדי להילחם בו ורק בו ,באה הסיסמא של החרמת התוצרת הערבית.
השנים האחרונות ,שהצטיינו במלחמתה של המחתרת העברית נגד השלטון
הזר ,גרמו לשינוי מסוים בהשקפותיהם של המוני הערבים .עובדה זו עדיין לא
באה לידי ביטוי פומבי רחב ,מפני שהתהליך נמצא עדיין בראשיתו ומפני שעודנה
חזקה הזיקה “המשפחתית״ .אולם היא כבר הביאה תוצאות ממשיות של עזרה
מצד ערבים לפעולותיה של המחתרת העברית .לא זו בלבד ,שערבים  -ואף מבין
הנכבדים  -פתחו בשעת הצורך את פתחי בתיהם ללוחמי המחתרת ,לתת להם
מנוחה ושמירה .היו גם מקרים של עזרה פעילה מצד ערבים .בכל מקרה לא באה
העזרה תמורת תשלום ,אלא מתוך אהדה כנה ומתוך רצון לשתף פעולה נגד האויב
המשותף .אנו מאמינים ,כי עם התפתחות המלחמה נגד האימפריאליזם הבריטי,
יתרחב שיתוף־הפעולה לא עם ערביי ארץ־ישראל בלבד ,אלא אף עם ערבים מן
הארצות השכנות ,למען השגת עצמאות לארץ־ישראל ושכנותיה.
אנו מאמינים ,כי אחר שתקום המדינה העצמאית של ארץ־ישראל ,שתשמש
מקום ריכוז ליהודים ,לאחר שיסולק השלטון הזר המסית ומפיח־איבה  -ישתררו
יחסי־ידידות בין כל חלקי האוכלוסייה .הערבים יהיו במדינה הארצישראלית
שווי־זכויות כאזרחים וייהנו מעצמאות תרבותית ,שתיתן להם אפשרות לפתח
את יצירתם המקורית ולהשתתף בחיים התרבותיים של העם הערבי הגדול.
המדינה תדאג לחינוך הנוער הערבי בשפתו הלאומית ,כשם שתדאג לחינוך
הנוער העברי .הערבים ישתתפו בחיים הפוליטיים של המדינה בהתאם למספרם
בארץ ובהתאם לכשרונותיהם .ההתפתחות הכלכלית של הארץ תביא לידי ביטול
המחיצות .פועלים ערבים יהיו חברים באגודות המקצועיות ,שיקיפו את כל פועלי
הארץ .רמת־החיים של כל חלקי האוכלוסייה תשתווה .המיליונים המרובים,
המוצאים עתה למשטרה ולבתי־הסוהר ולכלכלת פקידים בריטיים  -יוצאו
בעתיד לחינוך ,לבריאות ,לבניינים ציבוריים ולפיתוח הארץ .שביתת עובדי הדואר
והטלגרף באפריל  1946ושביתת עובדי־הצבא בקיץ זה היא הוכחה נוספת ,כי
שני חלקי האוכלוסייה נעשקים ומנוצלים על ידי השלטון הזר והם יכולים לשתף
פעולה בעת הצורך.
אנו מאמינים ,כי האוכלוסייה הערבית בארץ־ישראל תשמש גשר לשיתוף־
פעולה בין היהודים והארצות השכנות .לא תיתכן השתלטות ומדיניות־דיכוי של
היהודים ביחס לערבים .היהודים הם עם דמוקרטי באופיו .בכל מקום בעולם
עמדו היהודים בשורות הראשונות של הלוחמים לשיווי־זכויות של כל האזרחים,
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נגד העריצות והדיכוי .משטר השנוא עליהם בכל מקום לא יקימו היהודים
בארצם .קרבנות הרדיפות לא ייהפכו לרודפים בארצם .הם גם לא ירצו ,כי חלק
מן האוכלוסייה יהיה בלתי־מרוצה וישמש סיבה להתערבות מן החוץ.
ייתכן כי יימצאו חוגים מסוימים בין הערבים ,אשר לא ירצו לחיות בשכנות
עם יהודים מסיבה זו או אחרת .זה ייתכן בשנים הראשונות ,בשים לב להסתה
שנזרעה עד כה על ידי האימפריאליסטים הבריטיים ועוזריהם .אם ערבים אלה
יעדיפו מרצונם הטוב להתיישב בארצות השכנות ,הסובלות ממחסור באוכלוסים,
יהיו גבולות הארץ פתוחים לפניהם .גבולות הארץ יהיו גם פתוחים באותה שעה
לכניסתם של מאות אלפי היהודים בארצות המזרח התיכון ,החיים עתה בתנאים
של ניוון ורדיפות ,נתונים ללחץ המשטרים הריאקציוניים ,הקיימים היום בארצות
אלו .דוגמאות לחילופי־אוכלוסין אחרי המלחמה האחרונה ראינו בין ארצות
ידידותיות כגון :בין פולין לבין הרפובליקות של בילורוסיה ואוקראינה ,וכן בין
פולין לרפובליקה הצ׳כוסלובקית .תרופה זו עשויה להיות מועילה גם בארצנו,
אם חלק מן האוכלוסייה יעדיף לוותר מרצונו הטוב על תנאי־החיים במדינה
הארצישראלית המתפתחת ,וירצה לחיות במדינה ערבית טהורה []...

ח .אלימינציה של פתרונות אחרים
בשנים האחרונות הוצעו הצעות רבות לפתרון הבעיה הארץ־ישראלית .לא נתעכב
על הצעות הממשלה הבריטית  -קנטוניזציה ,פדראליזציה וכו׳  -שכוונתן ברורה
לכל :להשאיר את השלטון בארץ־ישראל בידי בריטניה.
אולם יש הצעות ,המטעות את דעת הקהל בברק החיצוני שלהן ונראות
כמתקבלות על הדעת .שתיים הן ההצעות מסוג זה ,שזכו לידי תשומת־לב מצד
אלה הדואגים לעתיד הארץ :א .מדינה דו־לאומית .ב .חלוקת הארץ למדינות
נפרדות של יהודים וערבים.
אנו דוחים ,ומבקשים גם את הגורמים המתעניינים בבעיית הארץ לדחות ,את
שתי התכניות הללו.
א .מדינה דו־לאומית
אילו היתה כוונתה של התכנית הזאת להדגיש ,כי במדינה הארצישראלית העצמאית
יחיו מלבד היהודים גם אזרחים מבני עם אחר ,שייהנו משוויון־זכויות מלא  -היה
בכך קביעת עובדה נכונה ,שלא יימצאו חולקים עליה .אולם מציעי התכניות
רואים בה פתרון ליחסים בין היהודים והערבים בהווה ובעתיד ,שלא על בסיס
של מלחמה נגד השלטון הזר; הן היא צריכה לשמש בסיס לחלוקת השלטון בין
שני חלקי־האוכלוסייה במדינה שתקום .על פי רוב מציעים מצדדי התכנית שוויון
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בשלטון :כלומר חלוקת התפקידים ברשות המחוקקת וברשות המוציאה־לפועל -
חלק כחלק ,מבלי להביא בחשבון את היחס המספרי של האוכלוסייה.
אין להתפלא ,שההצעה לא מצאה מצדדים בין הערבים .עתה ,כאשר לפי
הסטאטיסטיקה הרשמית הם מהווים רוב בארץ ,הרי הסכמתם לשוויון בשלטון
נראית כוויתור מצידם .ההצעה מותנית בהסכמתם לעלייה יהודית רחבה ,שתשנה
ללא ספק את היחס המספרי של חלקי־האוכלוסייה .ומה הן הערובות ,כי לאחר
שיהודים יהוו רוב ,הם לא ידרשו בקורת של ההסכם הזה? הערבים חוששים ,כי
מציעי התכנית מתכוונים אך לצוד אותם במלכודת וכעבור זמן הם יסתמכו על
עקרון הרוב הדמוקרטי ויתבעו רוב בשלטון בשביל הרוב באוכלוסייה.
אם ההצעה מותנית בהסכמתם של הערבים  -והרי זו כוונתה  -אין לה סיכויים
להגשמה .כי הסיסמא של מדינה דו־לאומית תתנפץ אל סלע המציאות כבר ברגע
שיבואו לדון בבעיית־העלייה .מציעי־התכנית מבין היהודים מתכוונים לפתוח
את שערי הארץ בפני עלייה גדולה .ואילו הערבים  -אם ידונו בתכנית זו  -ירצו
להשיג על ידה סטאטוס־קוו ביחס המספרי של חלקי האוכלוסים ,כלומר :הפסקת
העלייה .אין ספק ,שהם יתייחסו באי־אמון גמור למליצותיהם של אנשים ,הרוצים
להשיג מטרה מסוימת על ידי העלמתה .ניסוח מפורש של התביעה הלאומית
המינימלית־מכסימלית של היהודים תזכה בוודאי לאמון גדול יותר.
הסיסמא של חלוקה שווה בשלטון היא גם אנטי־דמוקרטית .כי היא קובעת,
שתפקידי השלטון יחולקו לא לפי רצון האוכלוסייה ולא לפי כשרונם של המועמדים,
אלא על פי סימני־היכר גזעיים .אין להבין ,למשל ,מדוע לא יוכל להיות במדינה
הארצישראלית העצמאית מיניסטר לתיכון כלכלי השייך לעם הערבי ,אם יימצא
מוכשר לתפקיד זה  -במקרה שלפי ההסדר “הדו־לאומי״ צריך תפקיד זה להיות
שמור בשביל יהודים דווקא .אין זה מן הנמנע שבמדינה הארצישראלית העצמאית
תהיינה קיימות מפלגות פוליטיות אחידות ,כלומר  -של יהודים וערבים יחד:
מפלגה סוציאליסטית ,מפלגת שמרנים וכדומה .ייתכן ,שהמפלגה הסוציאליסטית,
לדוגמא ,תזכה בניצחון בבחירות ותתבקש להרכיב ממשלה ,העקרון “חלוקה שווה
בשלטון״ יחייב חלוקת התיקים לפי השייכות הגזעית ,בעוד שייתכן ,כי יימצאו
יותר יהודים מתאימים למילוי התפקידים ,או להיפך.
לפעמים מביאים דוגמאות לחיזוק ההצעה הזאת .אך כל הדוגמאות אינן
מתאימות למצב בארץ־ישראל :לא הדוגמא של צ׳כוסלובקיה ולא הדוגמא של
יוגוסלביה .בצ׳כוסלובקיה יושבים שני עמים שלמים ,כל אחד בארצו .לצ׳כים אין
ארצות מחוץ לארצם וכן לסלובקים .כל אחד מהם שולט בארצו ושניהם מאוחדים
במדינה אחת על ידי שלטון מרכזי .המצב בארץ־ישראל הוא אחר .ערביי ארץ־
ישראל אינם עם מיוחד .הם חלק מן העם הערבי הגדול ,שארצותיו מחולקות על
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ידי גבולות רק בגלל התערבות זרים ובגלל התחרות שבין שושלות ה״שליטים״.
לעם היהודי אין ארץ אחרת מלבד זו .הוא עדיין איננו מרוכז בארצו .מיליונים
מחכים לתורם להתיישב בה .הם יתיישבו בכל חלקי הארץ ,בכל פינה שוממה,
שאפשר להפרותה .לערבים בארץ־ישראל לא יהיו אפוא גבולות טריטוריאליים
כמו לסלובקים בצ׳כוסלובקיה .גם ביוגוסלביה היחס בין חלקי האוכלוסייה הוא
סטאטי .לסרבים ,לקרואטים ,לסלובנים אין שטחים ואין אחים מחוץ לגבולות
הפדראציה היוגוסלבית .בצ׳כוסלובקיה שמלפני המלחמה האחרונה לא היוו
הגרמנים הסודטים יחידה מדינית אדמיניסטראטיבית נפרדת כמו הסלובקים ,אף
כי הם היו מיעוט ניכר במדינה.
ההצעה של מדינה דו־לאומית בארץ־ישראל היא סיסמא מופשטת שאינה
פותרת את בעיית הארץ ואף לא את בעיית העם העברי []...
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 .2תזכיר “האיגוד הקומוניסטי בארץ־ישראל״ שנשלח לאונסקו״פ*
יוני 1947
ד .קוים לפתרון (מסקנות)
 .1המסקנה הברורה שאליה חייב להגיע כל מסתכל אוביקטיבי בנעשה בארץ־
ישראל היא שאין להמשיך בישן .השיטה המנדאטורית נכשלה כשלון חרוץ.
בריטניה לא מילאה בעבר ואיננה ממלאת בהווה את התפקיד אשר לקחה
על עצמה .היא לא מילאה את התחייבויותיה לא כלפי היהודים ולא כלפי
הערבים .היא לא עזרה לפיתוח כלכלי ופוליטי של הארץ ושל עמיה ,כי אם על
פי רוב שימשה אבן נגף לתכלית זו .מדיניותה ,כפי שמוכיחות זאת העובדות,
לא הגדילה את ההבנה ואת השיתוף בין שני העמים ,כי אם להיפך :הפריעה
בעדם .היא השתמשה בשלטונה החוקתי והכלכלי לשם טיפוח ניגודים
לאומיים ,נתנה סיוע מתמיד דווקא לחוגים ריאקציוניים ביותר בשני העמים,
שהם האויבים המושבעים של אחות עמים ושיתוף הפעולה ביניהם .בצורה
כזאת הפכה ארץ קטנה זו למחנה צבאי גדול ,למדינה משטרתית .והמעצמה
המנדאטורית ,המחזיקה צבא זה לשם שמירה על הסדר כביכול ,מגדילה את
שנאת האוכלוסין אליה ואת אי־האמון בין עמי הארץ .יתר על כן ,שני עמי
הארץ הכריזו במפורש ,שאין הם זקוקים לשום אפיטרופסות ,שהם תובעים
חיים לאומיים עצמאיים ,בלתי תלויים בכל גורם זר שהוא ,שאין הם שואפים
להיות נתינים של מישהו ,כי אם בעלים עצמאיים של ארצם העצמאית.
לכן ,לשם השגת פתרון קונסטרוקטיבי לבעיית הארץ ברוח מגילת האו״ם,
המבטיחה חופש לאומי לעמים ,יש לנתק כל תלות של ארץ־ישראל בבריטניה
(אשר דובריה הראשיים גם הם מצדם הכריזו לא פעם על כשלון מדיניותם
בארץ־ישראל) ולהכריז על עצמאות מלאה .עצמאות זו פרושה :הכרזה על
ביטול המנדאט ,אשר נמסר לבריטניה על ידי חבר הלאומים ,גמר פעולותיה
של האדמיניסטראציה הבריטית והוצאת כל צבאות בריטניה מארץ־ישראל.
 .2כל פתרון חיובי של בעיית ארץ־ישראל איננו אפשרי בלי פתרון בעייתה
הלאומית הכאובה של הארץ .לשם פתרון צודק ויציב של בעיה זו הכרחי
* מקור :תזכיר על בעיית ארץ־ישראל לועדה המיוחדת של ארגון האומות המאוחדות מטעם
האיגוד הקומוניסטי בארץ־ישראל ,ירושלים :האיגוד הקומוניסטי בארץ ישראל ,המזכירות
הארצית ,1947 ,עמ׳ .24-22
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להכיר בעובדת קיומן של שתי יחידות לאומיות נפרדות בארץ־ישראל ,יהודית
וערבית ,אשר לשתיהן זכויות לאומיות צודקות בארץ הזאת ,זכויות לבנות כאן
חיים לאומיים מדיניים חופשיים  -זכויות שאינן פוגעות ואין צריכות לפגוע
אלה באלה .אולם ,יש לציין שעקב דרכי הגשמת המנדאט הבריטי שציינו
לעיל ,ועקב העובדה שההנהגה הפוליטית בשתי היחידות הלאומיות היתה
במשך כל הזמן בידי קבוצות ריאקציוניות שוביניסטיות ואנטי־דמוקרטיות,
קיימת מסורת של אי־שיתוף ,אי־אמון ,פחד השתלטות ואף של שנאה בין
העמים ,ואלו מכבידים בלי ספק על פתרון דמוקרטי וצודק של בעיות הארץ.
לכן התנאי המוקדם לפתרון כזה הוא לקבוע עקרונות מדיניים העלולים
לסייע להתגברות על הפירוד הלאומי הקיים .על כן ,נוסף להכרה בזכותה
של ארץ־ישראל לעצמאות גמורה ,יש להכיר בזכות ההגדרה העצמית (עד
כדי היפרדות) של שתי היחידות הלאומיות גם יחד ,ויש לתת ערובות מטעם
ארגון האומות המאוחדות לעצמאותן הלאומית המלאה של כל אחת מהן.
ערובות בינלאומיות מסוג זה עלולות להקל על יחסי אי־האמון ועל פחד
ההשתלטות השורר בין העמים.
 .3נראה לנו שהדרך הטובה ביותר לשימוש בסוברניות מדינית לגבי שני העמים,
להבטחת הפריחה הכלכלית ולקליטת אותם יהודים המעוניינים לעלות לארץ־
ישראל היא ביצירת מדינה עצמאית ודמוקרטית אחידה ,משותפת ליהודים
ולערבים ,המושתתת על שוויון לאומי־מדיני מלא לכל אחת מאומותיה ועל
זכויות דמוקרטיות מלאות לכל תושביה .צורת הממשל המבטיחה את השוויון
המדיני צריכה להיות פריטטית .איננו נכנסים כאן לתיאור קונסטיטוציוני
מדויק של המדינה הארץ־ישראלית העתידה ,כי מוקדם לדעתנו לדבר על
קונסטיטוציה כל עוד לא הובטחו העקרונות היסודיים עליהם יכול להיות
מושתת השיתוף בין העמים .מאידך גיסא ,באם יהפכו עקרונות אלו
למוסכמים ,יוכלו נציגי שני העמים לעבד את פרטי הקונסטיטוציה שלהם
בהתאם לאינטרסים של שניהם.
ברצוננו לחזור ולהדגיש ,שכפי שהוכיח הניסיון של ברית המועצות ושל
מדינות רב־לאומיות אחרות (יוגוסלאביה ,צ׳כוסלובאקיה וכו׳) רק הזכות
להגדרה עצמית עד כדי היפרדות יכולה לשמש ערובה מספקת לכל עם כלפי
ניסיונות של השתלטות מצד עם אחר.
אולם אנו מדגישים כמו כן ,שבטובתם של שני העמים הוא ,שלא להשתמש
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בזכות זו כדי להיפרד ,כי הממשל הדו־לאומי המשותף רק הוא יכול להבטיח
פיתוח כלכלי חופשי ,שלום בין העמים ,הגשמת זכותם הלאומית של היהודים
לקליטת עלייה ולהתיישבות ,והעלאת רמת החיים של שני העמים.
 .4שלטון משותף יכול לקום כששני העמים יבינו ,שטובתם דורשת מדינה
מאוחדת והסכם על שלטון משותף .שום כוח חיצוני אינו רשאי לכפות עליהם
את סידור השלטון הזה ,ולכן ,בכדי שיוכלו להגיע להסדר ,יש להסיר את פחד
ההשתלטות.
אמרנו כבר ,שערובה כזאת טמונה בעקרון הזכות להגדרה עצמית עד כדי
היפרדות ,בזכות כל אחת מן האומות ליצור מדינה נפרדת משלה .זכות זו
יכולה להיות רק על בסיס טריטוריאלי .לכן הננו סבורים כי המדינה המשותפת
ליהודים ולערבים צריכה להיות מורכבת מאיזורים טריטוריאליים בעלי
מוסדות מקומיים משלהם ,תוך הבטחת ייצוג שווה במוסדות העליונים.
 .5כתנאי להקמת צורת ממשל דו־לאומית פריטטית ,יש לראות את בטול
ההגבלות הקולוניאליות הפוליטיות והכלכליות כאחד .יש לבטל את החוקה
העותומנית המשמשת עד היום חוקה יסודית של ארץ־ישראל ,וכמו כן את כל
התקנות המיוחדות ואת התקנות לשעת חירום אשר נחקקו על ידי ממשלת
המנדאט .יש לבטל את שיטת הצנז 1בבחירות המוניציפליות הקיימת כיום,
ואת שיטת המסים הבלתי דמוקרטית ,הנופלת כעול כבד על השכבות הרחבות
של העם מחד ,ושוללות מהם זכות בחירה מאידך.
בפיקוח נציגי האו"ם יש להקים מוסדות מקומיים ,דמוקרטיים ,בכל
האיזורים .באיזורים החד־לאומיים צריכים מוסדות אלה להיבחר על ידי
בחירות דמוקרטיות ישירות .באיזורים הדו־לאומיים צריכים המוסדות להיות
פריטטיים ,אולם נבחרים באופן דמוקרטי הן על ידי יהודים והן על ידי ערבים.
יש לקרוא למועצה מכוננת פריטטית ,שתיבחר באופן דמוקרטי על ידי שתי
האומות בארץ־ישראל ,ואשר תצטרך לקבוע ,בפיקוח האו"ם ,את האיזורים
הטריטוריאליים ולעבד את חוקתה העתידה של ארץ־ישראל.
 .6הזכות לקליטת עלייה ולהתיישבות היא אחת הזכויות הלאומיות היסודיות
של היישוב העברי .כל ניסיון לשלול זכויות אלו כמוהו כפגיעה בעצמאות
הלאומית של היהודים ,כי כל אומה רשאית לקבוע את דרכה העצמאית בכל
השאלות ,ובייחוד בשאלה כה חיונית כמו קליטת אחים יהודים ,אשר סבלו כה
הרבה במשך תקופת השלטון ההיטלריסטי ,שרידי ההשמדה האיומה של העם

 .1מפקד אוכלוסין.
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היהודי בידי הפאשיזם .אך מצד שני ,צריכה העלייה להתבצע כך ,שלא תפגע
בזכויות תושבי ארץ־ישראל הנמצאים כבר בתוכה .לכן תוכל ,במסגרת המדינה
הדו־לאומית ,העלייה להתבצע רק על בסיס תכנית פיתוח עבור האיזורים
מעוטי האוכלוסין ,תכנית המבוססת על ניצול האוצרות הטבעיים של ארץ־
ישראל (נפט ,אשלג ,השקאה וכו') .תכנית הפיתוח יכולה להיות מעובדת
בעזרתו ובפיקוחו של האו"ם ,כך שתוכל להבטיח הן את אפשרויות קליטת
העלייה מצד היהודים והן את העלאת רמת חייהם של הערבים.
 .7קוים אלו ,באם יונחו ביסוד הפתרון לבעיית ארץ־ישראל ,רק הם יוכלו ליצור
בארץ הזאת את התנאים הנוחים ביותר עבור שני עמיה ,יוכלו למנוע את
כל אותן המגרעות הכלולות בתוכניות האחרות ,ולהניח את היסודות עבור
התפתחות לאומית מדינית חופשית של עמי ארץ־ישראל .פתרון המיוסד על
קוים אלו הוא בהתאם לרוחה של מגילת האו"ם ,ועשוי להפוך את ארץ־
ישראל מארץ המסכנת את שלום העולם ,למדינה שקטה המסייעת לחיזוק
השלום בעולם ,כשווה בין שווים במסגרת האו"ם.
 .8יש לקחת בחשבון ,כי על מנת להגשים את פתרון בעיית ארץ־ישראל על פי
הקווים שהותוו למעלה ,ייתכן ויהיה צורך בתקופת מעבר ,אשר בה יוגשם,
בסיועם של מוסדות ארגון האומות המאוחדות ,הסדר זה אשר יבטיח את
העצמאות הלאומית של שני העמים במסגרת ארץ־ישראל חופשית.
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 .3עדות דוד בן־גוריון בפני אונסקו״פ*
4.7.1947
אדוני היושב־ראש ,חברי הוועדה!
ברצוני קודם כל לברך את ועדתכם על השיטה שהנהגתם בדרך חקירתכם:
לראות תחילה בעיניכם את הדברים לפני שמעכם את העדות שבעל־פה []...
היה לנו ניסיון ממושך ומאכזב עם ועדות החקירה הרבות שנשלחו לארץ־
ישראל על ידי הממשלה המנדאטורית לחקור דברים הידועים לכל ולהמליץ
המלצות שנשארו על גבי הנייר []...
אנו מקדמים בברכה את ועדת החקירה הזאת משום שהיא נשלחה על ידי חבר
האומות המאוחדות .אכן מן הראוי הוא ,שפורום זה ,הפורום הבינלאומי העליון
בעולם ,ידון על בעיית־התאומים ,בעיית עם ישראל וארץ־ישראל ,שהרי שתיהן
בינלאומיות הן באופיין .אין כמעט ארץ בעולם ,אולי פרט לארצות המזרח הרחוק,
מהודו ועד יאפאן  -שאין לה נגיעה ישירה לבעיה היהודית ,וארץ־ישראל ודאי
שאיננה עניין לאנגליה בלבד; זו נמצאת כאן רק כנאמן זמני ששומה עליו להוציא
לפועל מנדאט בינלאומי בתנאים מפורשים ולמטרה מפורשת .יישוב שתי הבעיות
התאומות האלה הוא אולי המבחן העליון לאו״ם; מבחן חירותן וכשרן של האומות
המאוחדות לטפל בבעיה הכרוכה בסכסוך בין עם קטן וחלש ובין קיסרות־עולם
אדירה ,לא כבעניין של מדיניות־כוח ומקח־וממכר פוליטי ,אלא כבעניין של צדק
ויושר  -במידה שניתן לעשות צדק ויושר ביחסי־אנוש  -ובהתאם לטיבו של
העניין הנידון.
האומות המאוחדות מגלמות לדעתנו את התקווה הלוהטת ביותר והזיקה
החיונית ביותר של עמי העולם  -תקווה וזיקה לשלום ,לשלום יציב ובר־קיימא,
שייתכן רק אם ייכון על אדני הצדק ,השוויון ושיתוף הפעולה בין אומות גדולות
וקטנות; תקווה וזיקה למשטר בינלאומי כולל ,שיכונן את היחסים בין העמים
על משפט במקום כוח ,עזרה הדדית במקום התחרות ,על חירות ,שויון ואהדה
במקום דיכוי ,אפליה וניצול .העם היהודי ,לא פחות מכל עם אחר בעולם ,נושא
* מתוך העולם :עיתונה המרכזי של ההסתדרות הציונית העולמית מ (כ״ב בתמוז תש״ז,
 ,)10.7.1947עמ׳  .500-495מקורUnited Nations, “Official Records of the Second Session of :
the General Assembly,” Supplement no. 11, United Nations Special Committee on Palestine, vol. 3,
.pp. 8-23
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נפשו לניצחון האידיאלים האלה ,וזאת משני טעמים :בגלל מורשתנו ומסורתנו
הרוחנית ,ובגלל ייחוד־מצבנו בעולם.
בשורת־השלום ,האחווה והצדק ללא חלוף בין האומות הוכרזה לפני אלפי
שנים על ידי נביאי ישראל בארץ הזאת ,בעצם העיר הזאת ,העיר הנצחית ,שבה
אתם עורכים את חקירתכם .לפני יותר מ־ 3,300שנה ,כשאבותינו עשו דרכם
מבית־העבדים שבמצרים אל הארץ היעודה ,שמעו מפי מחוקקנו וגדול נביאינו
את הצו העליון לאדם עלי אדמות“ :ואהבת לרעך כמוך״ וכן“ :וכי יגור אתך גר
בארצך  -כאזרח מכם יהיה לכם הגר הגר אתכם ,ואהבת לו כמוך ,כי גרים הייתם
בארץ מצרים״.
הנביאים שבאו לאחר משה  -ישעיהו ,הושע ,מיכה ואחרים  -הכריזו בשורת
הצדק החברותי ,האחווה האנושית והשלום הבינלאומי .הם הנחילו לנו את חזון
אחרית הימים“ :וכיתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות ולא ישא גוי אל
גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה״ .תורותיהם של נביאינו וחזונם ,כמו תכונתה
המיוחדת של ארצנו ,ייחוד המבנה שלה ומעמדה הגיאוגרפי  -כל אלה יצבו את
אופי עמנו ותרבותו ועשאוהו אולי לאומה האכסקלוסיבית ביותר והאוניברסאלית
ביותר בעולם  -מימי קדם ועד היום הזה .בעודנו יושבים קוממיות בארצנו,
נתקלנו בתרבויות של שכנים גדולים וחזקים .תחילה של מצרים ובבל ,אחר־כך
של יוון ורומא ,שניסו לדכא את עצמיותנו ולהטמיענו בתוכם .בקשי־עורף ללא
חת שמרנו תמיד על נפשנו .כל תולדותינו הן תולדות התנגדות ממושכת לכוחות
פיסיים גדולים משלנו ,שניסו למחות את צלמנו העברי ולעקור את קשרינו עם
הארץ ועם תורת נביאינו .אנו לא נכנענו .אין אנו נכנעים לעולם לכוח גשמי גס,
משולל תוקף מוסרי .מחיר יקר שילמנו בעד התנגדותנו .אבדה קוממיותנו ,נושלנו
ממולדתנו ,הוגלינו לנכר ,המצוקה בגולה גדלה פי כמה  -ואנחנו בכל זאת עמדנו
בשלנו.
ב
כמעט בכל ארץ וארץ מארצות הגולה ובכל דור ודור מסרו אבותינו נפשותיהם על
קידוש השם מתוך שמירת אמונים לערכים הדתיים ,הלאומיים והאנושיים שלהם.
בהתנגדות זו נתחשלה נפש עמנו והיא שנתנה לנו החוסן לבוא עד הלום .שניים
היו הדברים הראשיים שעזרו לנו להתגבר על כל הרדיפות האלה :אמונתנו בציון,
בתחייתנו הלאומית ואמונתנו בחזון אחרית הימים של הנביאים ואמונתנו בעתיד
של צדק ושלום .מפני כך אנו דורשים בעומק ליבנו שלומם והצלחתם של האומות
המאוחדות .אבל לא מורשתנו הרוחנית בלבד ,אלא גם מעמדנו המיוחד במינו
בעולם מחייב אותנו להחשיב כל־כך את קיום האו״ם ,מטרותיו ושאיפותיו.
[ ] 177

שישים שנה להחלטת כ״ט בנובמבר 1947

אנו עם קטן ,חלש ,חסר־ישע ,ואנו יודעים כי אין מבטח לנו ,לא כיחידים ולא
כעם ,לא בנכר ולא במולדת ,אפילו לאחר שנהיה לאומה עומדת ברשות עצמה ,כל
עוד לא תאוחד המשפחה האנושית כולה איחוד של שלום וברית־אחים.
השאלה העומדת לפניכם היום היא שאלה מורכבת למדי .היא כוללת ,קודם כל,
היחסים בין היהודים והגויים; שנית ,היחסים בין הבית הלאומי היהודי וממשלת
המנדאט; שלישית ,היחסים בין היהודים והערבים.
אשר לנקודה הראשונה  -אצטמצם בהערות אחדות .הועמדתם בפני בעיה
טראגית ,אולי הבעיה הטראגית בה״א הידיעה של זמננו ושל הרבה דורות ,בעייתו
של עם שנושל פעמיים מארצו בכוח הזרוע ושלא השלים מעולם עם נישול זה.
ושעל אף הגורל המר שמונה לו  -לגלות ולנדוד משך מאות שנים רבות בנכר -
נשאר תמיד קשור בכל לבו ונפשו למכורת־מולדתו .זוהי עובדה יחידה בדברי ימי
העולם ,אבל זוהי עובדה ממשית ,חיה ,ללא ערעור .בביקורכם הקצר בארץ הזאת
ראיתם אל נכון כמה גילויים של קשר עמוק זה .ראיתם יהודים מכל קצוי־תבל,
שקול המולדת קיבצם הנה ,ושעמלים  -במסירות לוהטת לאדמת אבותיהם -
לחונן ולקומם עם וארץ .קשר לא־יינתק בין העם וארצו התקיים כל מאות השנים
האלה במלוא הכוח בגלל שתי עובדות יסוד היסטוריות :ראשית ,ארץ זו נשארה
בחלקה הגדול חרבה ושוממה .אבל נגנזו בתוכה אפשרויות גדולות של פיתוח,
אם רק יתגלו הצרכים ,הכישרונות ,האמצעים והמסירות הדרושים להגשמתו.
שנית ,חוסר־המולדת והעדר־ביטחון ליהודים בגולה ,שזה עילת העילות של כל
סבלות היהודים ורדיפותיהם .מצוקת ישראל יש והיא משתנה מזמן לזמן ,עיתים
היא פחות חריפה ועיתים יותר חריפה  -אך לעולם אין היא פוסקת .העדר־
הביטחון של היהודים מקורו בשלושה קיפוחי יסוד של היהודים בעולם :קיפוח
המדינה ,קיפוח המולדת ומעמד של מיעוט בכל ארץ .כל עוד קיפוח משולש זה
לא יתוקן תיקון מלא ובן־קיימא ,לא תקום תקווה לעם ישראל ולא ייכון צדק
בעולם.
חוסר המולדת ומעמד המיעוט גורמים לכך ,שהיהודים תלויים תמיד בחסדי
אחרים“ .האחרים״ יש והם טובים ויש והם רעים ,יש שנוהגים עם היהודים ביתר
הגינות או בפחות הגינות ,אבל לעולם אין היהודים אדונים לגורלם ,והם לגמרי
חסרי־ישע כשעם־הרוב קם נגדם .מה שאירע לעמנו במלחמה האחרונה אינו אלא
שיא הרדיפות הבלתי־פוסקות שנרדפנו משך מאות שנים כמעט על ידי כל העמים
הנוצריים והמוסלמיים בעולם הישן.
היו ועדיין ישנם יהודים רבים שלא יכלו לשאת הסבל ועזבו אותנו .הם לא
עצרו כוח לשאת את השחיטות והגירושים ,העלבונות וההפליות ,והם נכנעו מתוך
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יאוש .אבל העם היהודי בכללו לא נכנע ,לא התיאש ולא וויתר על תקותו ואמונתו
בעתיד טוב יותר ,לאומי וכלל־אנושי.
וכך הגענו עד הלום ,לא רק אנו ,יהודי ארץ־ישראל ,אלא היהודים בכל העולם -
השארית הקטנה של יהודי אירופה ויהודי שאר הארצות .ואנו תובעים את המקום
המגיע לנו תחת השמש כבני־אדם וכעם; אנו דורשים אותה הזכות שיש לבני
אדם אחרים ולעמים אחרים ,את זכות הביטחון ,החירות ,השוויון ,קוממיות
ממלכתית וחברות באו״ם .שום יהודי יחיד אינו יכול למעשה להיות בן־חורין,
מובטח בקיומו ושווה־זכויות בשום מקום שבעולם  -כל עוד העם היהודי בתורת
עם איננו מושרש שוב בארצו כאומה שוות־זכויות ועומדת ברשות עצמה.
התחייבות בינלאומית ניתנה לעם היהודי לפני כ־ 30שנה בהצהרת בלפור
ובמנדאט הארצישראלי :לכונן מחדש את ביתו הלאומי במולדת העתיקה.
התחייבות זו יצאה מעם העם הבריטי והממשלה הבריטית .היא נתמכה ונתאשרה
על ידי  52אומות ונכללה במכשיר הבינלאומי הידוע בשם המנדאט על ארץ־
ישראל .מגילת האומות המאוחדות חותרת לקיים “צדק ויחס־כבוד להתחייבויות
הנובעות מחוזים וממקורות אחרים של משפט בינלאומי״ .האם מותר גם לנו
להניח ,שהאו״ם ישקוד על כך ,שגם ההתחייבויות לעם היהודי יכובדו ויקוימו
ככתבן וכלשונן?
ג
וכאן אני מגיע לשלב השני של הבעיה ,לסכסוך שבין ממשלת המנדאט ובין העם
היהודי .זהו סכסוך עגום ומכאיב מאוד בשבילנו .זהו סכסוך בין שני צדדים בלתי־
שווים.
מצד אחד עומדת מעצמת־עולם גדולה ,חולשת על אמצעים צבאיים ,כלכליים,
טריטוריאליים ופוליטיים עצומים ,מעצמה משותפת באינטרסים ובריתות עם
מספר רב של עמים גדולים וקטנים ,מעצמה הנהנית  -בצדק  -מפרסטיז׳ה
מוסרית רבה בשל תפקיד הגבורה שמילאה במלחמה האחרונה ,מעצמה שכוחה
בארץ זו בלתי מוגבל ,בהיותו נשען על צבאות רבים ,ביבשה ,בים ובאוויר.
ומצד שני עומד עם קטן ,ללא מדינה ,ללא מולדת ,ללא מגן; עם שאין לו אלא
קברותיהם של  6מיליוני הרוגים ומאות אלפי נידחים חסרי־מקלט ,עם שאין לו
להישען אלא על רצונו הבונה ומאמציו היוצרים ,על צדקת שאיפתו ועל הברכה
הטבועה במפעלו ,על זכותו הטבעית וההיסטורית למולדתו העתיקה ,במקום
שכבר הונחו היסודות הראשונים לקהילייה יהודית מחודשת.
מה טיבו של סכסוך זה?
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ארץ־ישראל אינה חלק מהקיסרות הבריטית .בריטניה הגדולה נמצאת כאן
כשליח שמוטל עליו לקיים התחייבויות בערובה בינלאומית שהובטחו לעם היהודי
בהצהרת בלפור.
לעולם תיזכר זכותו של העם הבריטי ,הראשון בתקופה המודרנית שנטל על
עצמו את השבת ארץ־ישראל לעם היהודי .יהודי בריטי יכול להיות ,וגם היה ,חבר
הקבינט ,נשיא השופטים ,משנה למלך ,והוא יכול לתפוס כל מקום אחר בחיים
הפוליטיים והכלכליים של הארץ .רק אלה שיכלו לכבד בצורה כזאת את היהודים
כיחידים ,יכלו להכיר גם בזכויות היהודים כעם .הצהרת בלפור היתה בשורה
הראשונה הכרה פומבית ביהודים בתורת עם ,ובשורה השנייה  -הכרה בזכותו של
העם היהודי לבית לאומי; בשורה השלישית  -הכרה בזכות לבית לאומי לא לבד
ליהודים אלא לעם היהודי כולו.
הצהרת בלפור לא ירדה לפתע מן השמים [ ]...ב־ 1902כוננה הממשלה הבריטית
ועדה מלכותית שתחקור את בעיית הזרים באנגליה .ד״ר הרצל ,שספרו “מדינת
היהודים״ ,כפיתרון יחיד לבעיית היהודים ,פתח תקופה בדברי ימינו ושהיה למייסד
הציונות המודרנית  -הוזמן על ידי ממשלת הוד מלכותו להעיד בפני אותה ועדה.
הצהרתו בישיבת הוועדה ש״פיתרון הבעיה היהודית הוא ההכרה ביהודים כעם
והשגת מולדת על ידי היהודים ,מולדת מוכרת באורח משפטי ,שאליה יוכלו
להגר באופן טבעי יהודים מכל אותם חלקי העולם שבהם סובלים הם מדיכוי״ -
הצהרה זו הכתה שורש כי נפלה על קרקע פוריה ,וזכתה לאהדה עמוקה בממשלה
הבריטית .ארץ־ישראל היתה אז עדיין חלק מהקיסרות העותומנית ,ולכן הציע
מר יוסף צ׳מברליין ,מי שהיה מיניסטר המושבות ,את אוגנדה ליהודים .אם כי
עמנו היה אסיר תודה על הצעה זו חסרת־התקדים  -דחינו אותה מטעם פשוט:
אוגנדה איננה מולדתנו ההיסטורית ,היא אינה ארץ־ישראל .האחראים לדחייה זו
היו בעיקר יהודים מרוסיה וממזרח אירופה  -וזאת על אף העובדה שמצב עמנו
בארצות רבות ובייחוד ברוסיה הצארית היה מייאש מאוד בזמן ההוא .ממשלת
בריטניה הציעה אז אלטרנטיבה לציונים  -שטח גדול על גבולה של ארץ־ישראל,
הידוע בשם אל־עריש ,שנותק מתחום השלטון העותומני .גם תכנית זו לא הגיעה
לכלל הגשמה בגלל חוסר מים .ורק התפוררותה של הקיסרות העותומנית במלחמת
העולם הראשונה נתנה לבריטים את ההזדמנות להשיב את ארץ־ישראל ליהודים.
הצהרת בלפור לא היתה היחידה במינה ,כשם ששיבת ציון זו לא היתה שיבתנו
הראשונה .לאחר חורבן מדינתנו הראשונה על ידי האשורים והבבלים ,הצהיר
כורש הגדול מלך הפרסים ,בשנת  538לפני־הספירה הנוצרית ,את “הצהרת בלפור״
הראשונה ,כפי שמסופר בספר עזרא []...
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 2,455שנים לאחר הצהרת כורש ,ב־ 2בנובמבר  1917נתפרסמה על ידי מר בלפור
הצהרה בשם ממשלת הוד מלכותו [“ ]...בעת מתן הצהרת בלפור היתה ההנחה,
שהשטח שבו יוקם הבית הלאומי היהודי מקיף את כל ארץ־ישראל ההיסטורית״,
ציינה הוועדה המלכותית לארץ־ישראל ב־ .1937פירוש הדבר ,ששטח זה כלל את
עבר הירדן .משמעותו של הבית הלאומי הובהרה באותו זמן הבהרה יתרה על ידי
מחברי ההצהרה .מר לויד ג׳ורג׳ ,מי שהיה ראש הממשלה באותו זמן ,העיד“ :היינו
סבורים ,שלא תוקם מיד מדינה יהודית על פי חוזה השלום ...ההנחה היתה...
שאם יהודים ייענו בינתיים להזדמנות הניתנת להם ויהפכו לרוב מוחלט של
האוכלוסייה ,תהיה ארץ־ישראל על ידי כך קהילייה יהודית״ .הוועדה המלכותית
לארץ־ישראל שבחנה את העדויות הנוגעות לבעיה זו ,קבעה בדין וחשבון שלה,
ש״ממשלת הוד מלכותו הבינה במפורש שמדינה יהודית עלולה להיות מוקמת
במשך הזמן ,אך לא היה באפשרותה לומר אם דבר זה יקרה ומכל שכן לא היה
באפשרותה לבצע דבר זה במעשיה היא״ .להלן מצטטת הוועדה המלכותית את
מחברי ההצהרה“ .אני משוכנע ,אמר הנשיא וילסון במארס  ,1919שבעלי הברית
מאוחדים בדעה כי יש להניח בארץ־ישראל את היסוד לקהילייה יהודית״ .הלורד
רוברט ססיל ב־ ,1917הגנראל סמאטס וסיר הרברט סמואל ב־ 1919דיברו או
כתבו בנוסח שמסתבר ממנו ,כי הם הביאו בחשבון את כינונה הסופי של מדינה
יהודית .גם עיתונים בריטיים חשובים הביעו בכיוון דומה לזה את דעתם במפורש
בתגובותיהם על ההצהרה״ []...
מר וינסטון צ׳רצ׳יל בגילוי דעת שנתפרסם ב־ 8בפברואר  ,1920אמר“ :אם
בתקופתנו תיוצר  -והדבר עלול להתרחש  -על גדות הירדן מדינה יהודית בחסות
הכתר הבריטי שעלולה לכלול  3או  4מיליוני יהודים ,יהיה זה מאורע אוצר ברכה
מכל נקודת ראות; וביחוד יעלה מצב זה בד בבד עם האינטרסים האמיתיים ביותר
של הקיסרות הבריטית״.
הראיה בעלת הערך המיוחד בנידון זה ,היא הסכם שנחתם על ידי האמיר
פייסל וד״ר ויצמן ב־ 3בינואר  .1919סעיף  4של אותו הסכם קובע ש״יאחזו בכל
הצעדים הדרושים לעידודה והגברתה של עליית היהודים לארץ־ישראל בקנה־
מידה גדול ,וליישוב העולים היהודים על הקרקע במהירות האפשרית ,על ידי
התיישבות צפופה יותר ועיבוד אינטנסיבי של הקרקעות״ []...
ב־ 24ביולי  1925נתאשר המנדאט בארץ־ישראל על ידי מועצת חבר הלאומים.
המנדאט כלל את הצהרת בלפור והוסיף הסברה רבת־משמעות .לאחר שהאקדמה
למנדאט ציטטה את נוסח ההכרה לקשר ההיסטורי בין עם ישראל לארץ־ישראל
ולעילות להקים שנית (לא להקים סתם) את ביתו הלאומי בארץ זו.
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בפירושה למנדאט מעירה הוועדה המלכותית...“ :אין ספק ,שהמטרה הראשונית
של המנדאט ,כפי שנתבטאה באקדמתו ובסעיפיו ,היא לסייע להקמת הבית הלאומי
היהודי״.
ד
ב־ 1936פרצו מהומות ערביות בקנה מידה גדול ,שנהנו אחרי כן מעזרתם של
שותפי ה״ציר״ .נשלחה אז ועדה מלכותית כדי “לברר את העילות היסודיות
למהומות ,לחקור את הדרך בה מבוצע המנדאט ולברר אם יש לערבים וליהודים
טענות מוצדקות כל שהן נגד הדרך בה מבוצע המנדאט״.
הוועדה מצאה כי “למרות שהערבים הפיקו תועלת מהתפתחות הארץ עקב
העלייה היהודית ,הרי לא היתה לזה שום השפעה להשלמה .נהפוך הוא ,שיפור
המצב הכלכלי בארץ־ישראל פירושו היה החמרת המצב המדיני״ .הוועדה סברה
“שההתחייבויות שבריטניה קיבלה על עצמה לגבי הערבים והיהודים לפני כ־20
שנה לא פג תוקפן המוסרי או החוקי עקב מה שהתרחש מאז ,אולם דא עקא,
נתברר כי אין התחייבויות אלו מתיישבות .המנדאט אינו בר ביצוע״ .ולכן הגיעה
הוועדה למסקנה שהפתרון היחיד הוא חלוקת הארץ לשתי מדינות ,מדינה יהודית
ומדינה ערבית []...
הקונגרס הציוני שהתכנס אחרי פרסום הדו״ח של הוועדה המלכותית דן
בהצעותיה ,שנתאשרו בינתיים על ידי ממשלת הוד מלכותו .מיעוט ניכר רצה
בדחיית התכנית באופן עקרוני ,בנימוק שאינו עולה בקנה אחד עם ההתחייבויות
לעם היהודי ,זכויותיו ההיסטוריות והאינטרסים החיוניים שלו .הרוב שלל הצעותיה
הממשיות של הוועדה בעיקר משתי סיבות :שהנגב ,החלק הבלתי מיושב והבלתי
מעובד של דרום ארץ־ישראל ,וכן ירושלים הוצאו מתחומי המדינה היהודית .הכל
הסכימו שדרושה ערובה בינלאומית למקומות הקדושים וכי העיר העתיקה בירושלים
טעונה משטר מיוחד .ואולם היו נימוקים רבי־משקל נגד הוצאת ירושלים היהודית
מתחומי המדינה היהודית .באותה שעה החליט הרוב ליפות כוחה של ההנהלה לנהל
משא ומתן עם הממשלה ואם תסתכם תכנית מסוימת לייסוד מדינה יהודית תובא
הצעת התכנית לקונגרס נבחר מחדש לשם דיון והחלטה .בשנה שעברה ,כשהוצעה
בפרלמנט התכנית הידועה בשם תכנית מוריסון ,החליטה הנהלת הסוכנות בפריס
שתכנית זו אינה יכולה לשמש אפילו יסוד לוויכוח ,ושההנהלה מוכנה לדון על
מדינה יהודית בת־קיימא בשטח מתאים של הארץ .גם בשיחות שהיו לנו בחורף
האחרון ,אחרי הקונגרס הציוני האחרון ,הודענו לממשלה שאנו מוכנים לדון על
יסוד מדינה יהודית בת־קימא בשטח מתאים של הארץ []...
אחרי הקונגרס בשנת  1937שינתה ממשלת מר צ׳מברליין את דעתה ושיגרה
ועדה אחרת שהגישה דו״ח נגד חלוקה .כעבור שנה ,במאי  ,1939נקבעה מדיניות
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חדשה לחלוטין ,שביטלה למעשה את הצהרת בלפור ואת המנדאט ,היא מדיניות
הספר הלבן משנת  ,1939שאפשר לסכמה בקצרה בשלושת העקרונות הבאים:
א .על היהודים להישאר מיעוט לצמיתות שחלקו באוכלוסיה לא יעלה על שליש.
אחרי קבלת  75,000עולים במשך חמש השנים הבאות “לא תותר שום עלייה
יהודית נוספת ,אלא אם כן מוכנים ערבי ארץ־ישראל להשלים עם כך״.
ב .היהודים לא יורשו לרכוש אדמות ולהתיישב אלא באיזור מצומצם מאוד
בארץ.
ג .בתוך  10שנים תוקם מדינה ארצישראלית עצמאית ,שתהיה קשורה עם הממלכה
המאוחדת ביחסי חוזה שיספקו את הצרכים המסחריים והאסטרטגיים של
שתי המדינות בעתיד.
בפברואר  ,1940פורסמה בהתאם למדיניות החדשה פקודת קרקעות חדשה
שהקימה שלושה איזורים בארץ־ישראל :איזור א׳ ,בן  6,415מילין מרובעים,
דהיינו  63.1%משטחה הכללי של ארץ־ישראל המערבית ,שבו אסור ליהודים
לרכוש אדמה ,מים ,בניינים ,עצים או כל חלק או זכות על אדמה ,מים ,בניינים,
או עצים על ידי קנייה ,חכירה ,משכנתא ,שעבוד או כל צורה אחרת של רכישה;
איזור ב׳ ,בן  3,225מילין מרובעים ,דהיינו  31.8%מהשטח הכללי הוא איזור
מוגבל ,בו דרוש רישיון מיוחד בכתב מאת הנציב העליון הרשאי להסכים או לסרב
כראות עיניו בהחלט ,כשיהודי רוצה לרכוש אדמות ,בנינים ,עצים וכו׳ מערבים.
האיזור השלישי ,בו יש חופש ליהודים לרכוש קרקעות ,תופס רק  5%משטחה
של הארץ.
כשאזלה בתום המלחמה מכסת  75,000העולים לפי הספר הלבן ,קבעה הממשלה
הנוכחית מקסימום פוליטי של  1,500עולים לחודש ,בהתאם לקביעת הספר הלבן
מ־ ,1939שמספר היהודים בארץ לא יעלה על שליש בערך מכל אוכלוסי הארץ.
בתזכיר שהוגש לכם על ידי הממשלה על “ניהול ארץ־ישראל לפי המנדאט״
סופר לכם שעל שניים מסעיפי הספר הלבן ,איסור התיישבות יהודית על קרקע
וההגבלה השרירותית של העלייה ,התמרמרו היהודים בתוקף וטענו שהללו
סותרים את התחייבויות ממשלת הוד מלכותו לפי המנדאט .זוהי אחת מחצאי
האמת המצויים בשפע באותו מסמך .נכון בהחלט שהעם היהודי ,כפי שהכריזה
הסוכנות היהודית ב־ 17במאי  ,1939יום פרסום הספר הלבן“ ,רואה במדיניות זו
של הפרת אמונים כניעה בפני הטרור הערבי ,הסגרת ידידי אנגליה בידי אויביה,
כריית תהום בין יהודים וערבים ,וערעור כל סיכוי לשלום בארץ .העם היהודי לא
ישלים עם מדיניות זו .המשטר החדש המוכרז בספר הלבן לא יהיה אלא משטר
של כפייה מחוסר כל יסוד מוסרי ומתנגד למשפט הבינלאומי ,ולא יקום אלא בכוח
הזרוע״.
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אולם אין זה מדויק לגמרי ,כפי שמרמז התזכיר הממשלתי ,שרק היהודים בלבד
טוענים שהספר הלבן מפר את המנדאט.
ועדת המנדאטים המתמדת של חבר הלאומים ,המוסד הבינלאומי היחידי
שנתבקש על ידי המעצמה המנדאטורית לעיין בהצעות הספר הלבן ,הכריזה פה
אחד כי המדיניות שנקבעה בספר הלבן אינה הולמת את הפירוש שניתן תמיד על
ידי הוועדה למנדאט הארצישראלי ,תוך הסכמת המעצמה המנדאטורית ומועצת
חבר הלאומים .רוב הוועדה ,היו״ר מר אורטס מבלגיה ,סגן היו״ר פרופ׳ רפאר
משוייצריה ,הברון וראן־אסבק מהולנד ומרת דאנוויג מנורווגיה הצהירו כי עצם
סעיפי המנדאט וכונותיהם היסודיות של מחבריו פוסלות כל מסקנה כאילו
מדיניות הספר הלבן מתיישבת עם המנדאט .אולם לא רק ועדת המנדאטים פסלה
את הספר הלבן .בוויכוח בבית הנבחרים במאי  ,1939הצהיר בחריפות מר הרברט
מוריסון ,כעת לורד־נשיא המועצה בממשלת “הלייבור״ ,בשם מפלגת “הלייבור״:
“אנו רואים את הספר הלבן ואת המדיניות הכרוכה בו כהפרה צינית להבטחות
שניתנו ליהודים ולעולם ,ובכלל זה לאמריקה״ .מר קלמנט אטלי ,ראש הממשלה
הנוכחית ,אמר :פעולת הממשלה (של מר צ׳מברליין) שעשתה דין לעצמה בניגוד
להחלטת ועדת המנדאטים ומתוך זלזול במועצת חבר הלאומים ,תעורר הרגשה
נפוצה מאד ,שבמקום לנהוג בהתאם להתחייבויותיה לפי המנדאט ,מתקלסת
הממשלה במדיניות חבר הלאומים ובחוק הבינלאומי״ []...
מר וינסטון צ׳רצ׳יל לא היה פחות גלוי־לב בביקורתו על הספר הלבן“ :אני
מצטער מאוד שהתחייבות הצהרת בלפור המאושרת על ידי הקבינטים בזה אחר
זה והתנאים שעל־פיהם קבלנו את המנדאט ,הופרו על ידי הצעות הממשלה
(בספר הלבן) ...למי ניתנה התחייבות הצהרת בלפור? היא לא ניתנה ליהודי ארץ־
ישראל ,היא לא ניתנה לאלו שכבר ישבו בארץ ,היא ניתנה ליהדות העולם ובמיוחד
להסתדרויות הציוניות״ .הארכיבישוף מקנטרבורי ,בבית הלורדים הדגיש שהספר
הלבן כופה מעמד של מיעוט על היהודים בארץ־ישראל“ .הם (היהודים) אמר,
יחזרו לביתם הלאומי לאותו מעמד של מיעוט שהיה מנת חלקם במשך דורות
רבים בכל חלקי תבל ...יהיה פירושו של בית לאומי אשר יהיה  -ודאי שלכך איש
לא התכוון״ []...
ה
מני אז חלפו  7שנים ,היטלר מוגר ,וחוקי נירנברג נפסלו בכל אירופה .ארץ־
ישראל היא עתה הארץ היחידה בעולם התרבותי שבה קיימת עדיין הפליה גזעית
לפי החוק .אפילו לולא היה כאן בית לאומי לא היינו משלימים עם הפליה כזאת.
לא היינו משלימים עם שלילת הזכות האזרחית היסודית ,זכות חופש התנועה
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וההתיישבות בארץ בה אנו חיים ,עם שלילת השוויון בפני החוק .אולם הרי
זה הוא ביתנו הלאומי .שמונים דורות חיו ומתו בתקוות־ציון בליבם .אומה
גדולה והעולם התרבותי הכירו בזכותנו לכונן כאן מחדש את ביתנו הלאומי.
כעת ,אותה הממשלה גופה שהוטלה עליה החובה הקדושה לסייע לבית הלאומי
היהודי סגרה אותנו בגטו טריטוריאלי ,ודנה אותנו לחיים בתחום־מושב
כברוסיה הצאריסטית .בדברי ימינו הארוכים עברו עלינו רדיפות אכזריות רבות,
אולם להיות כלואים בגטו בארצנו אנו ,להיות אסורים בהנאה מאדמת אבותינו
שהיא עזובה ושוממה  -עינוי אכזרי כזה אפילו אנו לא טעמנו עד כה .הייתכן
שהאומות המאוחדות תרשינה את קיום החוקים הגזעיים הללו בארץ הקודש
אף ליום אחד לאחר שהדבר נמסר לידיהן? הוועדה האנגלית־אמריקנית ובראשה
שני שופטים ,אחד אנגלי ואחד אמריקני ,תבעו פה אחד “לבטל את חוקי הקרקע
משנת 1940״ .החלטה זו פורסמה ב־ 20באפריל  .1946חוק הקרקעות הגזעני
בעינו עומד []...
אעמוד עכשיו על ההגבלה השנייה ,הגבלת העלייה .כשהונהג הספר הלבן
בשנת  1939אמר מר צ׳רצ׳יל כי זוהי מהלומה קטלנית לעם היהודי .בצער עלי
לומר שהוא לא הגזים .הספר הלבן שנעל את שערי ארץ־ישראל בשעת סכנתם
החמורה ביותר ,אחראי למותם של רבבות ואולי מאות אלפי יהודים שאפשר
היה להצילם מתאי הגזים ,אילו ארץ־ישראל היתה פתוחה בפניהם .זמן קצר לפני
המלחמה פנינו למיניסטר המושבות בבקשה להרשות לנו להביא לארץ־ישראל
 20,000ילדים יהודיים מפולין ו־ 10,000בני נוער מארצות הבאלקאן .הבקשה
נדחתה ו־ 20,000הילדים היהודים הללו ו־ 10,000הנערים הוצאו להורג .היו
זמנים כשהיהודים יכלו עדיין להימלט מארצות הכיבוש הנאציות ,אולם שערי
ביתם הלאומי נסגרו על ידי המעצמה המנדאטורית והם הובלו לטבח בדכאו
ובטרבלינקה .אינני יודע אם זוכרים אתם את עניין “סטרומה״ .היתה זו ספינה
קטנה שהפליגה מרומניה ובה  769פליטים בסוף דצמבר  .1941רומניה היתה נתונה
אז לכיבוש הנאצי .מצבם של היהודים שם ,כבכול יתר ארצות הכיבוש ,היה נואש.
יהודים ,זקן ונער נשים וטף ,נדחקו כצאן לתוך קרונות־משא ונשלחו למקום בלתי
ידוע ,זאת אומרת למות בתאי גזים אי־שם בפולין .במקרים רבים אספו אותם
ברחובות והרגום במכונות ירייה במקום .בעיר יאסי בלבד נקבצו  8,000יהודים
בכיכר השוק ונרצחו בקרירות־זדון במכונות ירייה .כל מי שהיתה לו אפשרות
ניסה להימלט אל הים .אניית “סטרומה״ שימשה להובלת בהמות על הדנובה.
 760הפליטים שהצליחו להגיע אליה לא דאגו הרבה לנוחיות של מסע בים ,להגיע
או לא להגיע לארץ היתה שאלת חיים ומוות .הנסיעה מרומניה לקושטא ארכה
 4ימים .הנוסעים לא הורשו לעלות על חופי תורכיה ,היות לא היו בידיהם ויזות
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לא לתורכיה ולא למחוז חפצם .כל מאמציה של הסוכנות היהודית להשיג רשות
מהממשלה כדי להעלותם ארצה עלו בתוהו .הסוכנות לא הורשתה אפילו להקציב
מן הסרטיפיקטים שברשותה לאומללים האלה ,מתוך אמתלה שהם נתיני האויב.
הפרפורים נמשכו למעלה מחודשיים .ב־ 18בפברואר הסכימה הממשלה להרשות
לילדים למטה מגיל  11לעלות על החוף ,אולם כבר היה מאוחר מדי .הספינה
נאלצה לצאת את קושטא ,ב־ 24בפברואר טבעה “סטרומה״ עם  764נוסעים.
פליטי “סטרומה״ לא היו הקורבנות הישירים היחידים של הספר הלבן ,ולא כל
הפליטים שנמלטו באניות טבעו במצולות .אחדים מהם נהרגו על ידי צבאות הוד
מלכותו .מעטים נהרגו בפרוץ המלחמה ,ב־ 1בספטמבר  ,1939כשהאנייה “טייגר
היל״ הגיעה לחופי תל־אביב והומטרו עליה יריות .לפני זמן קצר יותר ,במאי
 ,1947נהרגו שלושה פליטים באנייה “תיאודור הרצל״ ,שנתפסה על ידי צבאות
הוד מלכותו []...
לא כל היהודים באירופה הושמדו; מתוך  9,270,000שחיו ביבשת אירופה
ב־ 1939שרדו בחיים (בכללם יהודי ברית המועצות) כ־ 3,000,000מיליון .מתוך
 3,250,000יהודים בפולין שרדו  ,150,000מתוך  800,000יהודים ברומניה שרדו
 ,300,000מתוך  360,000בצ׳כוסלובקיה שרדו  33,000וכן הלאה .מאות אלפים
משרידים אלה כלואים עדיין במחנות שבאותה גרמניה ,מוקפים על ידי רוצחי
עמם ,מוקפים אותה שנאה כבמשטר היטלר .במשאל גאלופ שנערך לפני זמן קצר
על ידי השלטונות הצבאיים האמריקניים באיזור הכיבוש האמריקני בגרמניה60% ,
מהגרמנים הנשאלים ,אישרו טבח היהודים על ידי היטלר 14% ,גינו את הרציחות,
 21%היו “נייטרלים״ .היהודים אינם רוצים להישאר שם .הם רוצים להחזיר
לעצמם את כבוד האדם ,את מולדתם .הם רוצים להתחבר עם קרוביהם בארץ־
ישראל ,לאחר שאבדו להם בני משפחתם הקרובים ביותר .הארצות שבהם נולדו
נראות בעיניהם כבית קברות של עמם .אינם רוצים ואינם יכולים לחזור לשם.
ברצונם לשוב לביתם הלאומי והם משתמשים בסירות־דונקירק .וכאן ,כפי שסיפר
הלורד האציל בבית הלורדים ,סופם לנחול אכזבה מרה ביותר ,היות ובים המוביל
אל ארצם הצי האדיר של המעצמה המנדאטורית עורך עליהם ציד ומחזיר אותם
בעל כרחם למחנות ריכוז ,הפעם לקפריסין.
מפי סגן מיניסטר החוץ ,מר מקנייל ,שמענו בבית הנבחרים ב־ 5במאי ,כי
“ננקטים אמצעים תקיפים מקיפים ומרובים״ נגד עליית יהודים לארץ־ישראל
שלא ברשות ממשלתית :זאת אומרת שהממשלה הבריטית לוחצת מבחינה
כלכלית ,צבאית ודיפלומטית על ממשלות ארצות אחרות באירופה ובאמריקה
לשים מצור על הקורבנות היהודיים של הנאצים באירופה ,לסגור את הגבולות
לפניהם ,גבולות מעבר ויציאה ,ולהכריח אותם בכח להישאר במקומות שבהם
[ ] 186

מקורות צומת שלישי :אונסקו״פ  -הקמתה ,עבודתה ,והמלצותיה ,מאי-ספטמבר 1947

הם נמצאים ,על מנת לשמור על קדושת הספר הלבן .משתמשים אפילו במנגנון
האומות המאוחדות למטרה לא אנושית זו []...
אפילו ההמלצה שנתקבלה פה אחד על ידי ועדת החקירה האנגלו־אמריקנית
להעלות  100,000פליטים הושמה לאל .כן לא השפיעה כלל מסקנת המומחים
האנגלו־אמריקנים שהארץ מסוגלת לקלוט  100,000פליטים תוך שנה אחת.
נתברר ,כי מדיניות הספר הלבן נעלה על כל שיקול הומניטרי ,על כל צורך
כלכלי של הארץ ,על כל ההתחייבויות והתביעות של המנדאט .מדיניות כזאת
אפשר היה להוציא לפועל אך ורק בכוח הזרוע ,והממשלה פתחה בשיטת דיכוי
שהפכה את ארץ־ישראל למדינת־משטרה .כל החירויות האזרחיות הידועות בחוק
האנגלי לא רק צומצמו ,אלא למעשה בוטלו לחלוטין .אפשר להוציא פקודות
למעצר של כל אדם לתקופה כל שהיא או “לפי ראות עיניו של הנציב העליון״ ללא
כל הליך משפטי .לאמיתו של דבר נעצרו כך אלפים ,ורבים הוחזקו במעצר במשך
שנים .אפילו אנשים שנידונו על ידי בתי המשפט הוחזקו במעצר לאחר שריצו את
תקופת־ענשם []...
רחוק אני בתכלית מלהשמיע דברי האשמה בסיטונות; אדרבה ,רואה אני חובה
לעצמי להזכיר מקרים רבים שבהם מילאו אנשי צבא ומלחים בריטיים מתוך
הרגשת בחילה ודמעות בעיניהם את התפקידים המדאיבים שהוטלו עליהם -
חיפושים ,מאסרים וגירוש פליטים ,ועד כמה שהדבר היה בגדר אפשרויותיהם
ניסו לעזור לקורבנות משטר הדיכוי .היו מקרים שחיילים ומלחים סיכנו את
חייהם כדי להציל פליטים מטביעה .אם נביא בחשבון את רוח המשטר ואת מצב
ה״לית דין ולית דיין״ שקם בארץ עקב המשטר הזה  -הרי מפתיעה העובדה
שפגיעות “בלתי רשמיות״ אלה היו מועטות כל כך .אשמים לא איש הצבא ,אף
לא השוטר ,כי אם המשטר גופו .מדיניות הספר הלבן ,הפרת ההתחייבויות ,חילול
המנדאט ,ובקיצור  -מה שמר צ׳רצ׳יל הגדיר במילים “המלחמה המתועבת נגד
היהודים״ []...
י
הספר הלבן מכיוון שהרס את המנדאט עקר את הבסיס המוסרי והחוקי של
הממשל הקיים בארץ־ישראל .זהו משטר שרירותי המיוסד על הכוח בלבד .הוא
סותר רצונם של כל אוכלוסי הארץ .הוא גורם סבל לא יתואר לעמנו ,הוא מסכן
קיומנו הלאומי .הוא אינו מתיישב עם ההתחייבויות הבינלאומיות ושמירת־
אמונים.
כעת מתעוררת השאלה הראשית והיסודית :מהו המשטר שיש לקבוע בארץ זו?
אין זה כה חשוב מה שם תקראו למשטר זה .לא השם מנדאט ,נאמנות בינלאומית,
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מדינה ארצישראלית ,מדינה ערבית או מדינה יהודית קובע .גם לא אכפת הדבר
ביותר מה יהיה טיבה של החוקה הרשמית .שהרי יש ארצות שזכו לחוקות מעולות
על הנייר ולממשלות גרועות בחיים ויש להיפך .אין החיים הולכים אחרי חוקות־
נייר.
אביא לכם דוגמה של שם המשמש למטרות שונות :המונח או השם “מדינה
דו־לאומית״ .יודע אני לפחות שתי תכניות למדינה דו־לאומית בארץ־ישראל
המנוגדות זו לזו תכלית ניגוד .האחת מיוסדת על שלילה גמורה של הציונות והבית
הלאומי ואילו ההצעה האחרת היא תכנית של ציונות רבת־תיאבון.
[המסמך שממחיש את תכנית] המדינה הדו־לאומית האנטי־ציונית הוא הספר
הלבן של מר מאלקולם מאקדונאלד ,הטוען כי מדיניותו מכוונת לא למדינה יהודית
ואף לא למדינה ערבית ,כי אם למדינה דו־לאומית .אם כי היהודים יהוו שליש
מהאוכלוסין ,הרי המדינה לא תהיה ערבית אלא משותפת לשני העמים ,ושני
העמים ישותפו בשלטון בצורה כזאת שתשמור על האינטרסים העיקריים של
שתי העדות .תכנית זו מבטיחה אפילו להגן על מעמדו המיוחד של הבית הלאומי
היהודי בארץ־ישראל .זוהי מדינה דו־לאומית האוסרת עלייה יהודית ,גוזרת על
היהודים להישאר מיעוט נצחי ומניחה לצמיתות את חוסר המולדת של העם
היהודי.
ויש הצעה אחרת למדינה דו־לאומית שנתמכת על ידי אגף שמאלי חשוב של
הפועלים בתנועה הציונית ,מפלגת הפועלים של השומר הצעיר .זוהי תכנית ליישב
בארץ־ישראל במשך  25השנים הבאות  3-2מיליון יהודים .למשך אותה תקופה
תושם ארץ־ישראל תחת רשות־פיתוח מיוחדת שמטרתה המיוחדת תהיה:
א .לקדם בארץ־ישראל יישוב  3-2מיליון יהודים במשך  25-20השנים הבאות
על ידי פיתוח אפשרויותיה הכלכליות של הארץ.
ב .להעלות את רמת החיים והחינוך של ערביי ארץ־ישראל בקירוב לרמה הקיימת
עכשיו בקרב היהודים תוך כדי אותה התקופה.
ג .לקדם ולעודד בפועל שיתוף פעולה יהודי־ערבי וכן לעודד התפתחות מודרגת
של מוסדות שלטון עצמי ,מקומי וארצי ,על פי קווים דו־לאומיים ,עד אשר
יושג השלב של עצמאות מלאה במסגרת חוקה דו־לאומית.
למען בצע זאת יש להעמיד את ארץ־ישראל תחת “ועדת פיקוח מתמדת״ של
שלוש המעצמות הגדולות ,ועל הוועדה הזאת יש להטיל בחירת אדמיניסטרציה
מסוגלת למלא את התפקידים הנ״ל; והשלטון ההוא צריך לכונן “ועד־פתוח״ שבו
ישותפו יהודים וערבים במספרים שווים.
לכשתושג עצמאותה של ארץ־ישראל כעבור  20או  25שנים ,עדיין תשמור
“ועדת הפיקוח המתמדת״ על סמכויות מסוימות של השגחה כללית בידיה ,עד
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אשר האו״ם יחליט שהחוקה החדשה פועלת כהלכה וכי ארץ־ישראל כבר ראויה
להיות חברה באו״ם.
היהודים והערבים יתארגנו בשתי עדות לאומיות אוטונומיות; ובשעה שארץ־
ישראל תהיה עצמאית היא תתכונן כפדראציה של שתי העדות הללו .הממשלה
המרכזית תהיה מורכבת מארבעה חברים ,שני ערבים ושני יהודים ,נבחרים על
ידי אסיפת המדינה המורכבת משתי המועצות הלאומיות של העדות היהודית
והערבית וממועצת המדינה ,במספר שקול ,שחציה יהודים וחציה ערבים.
אף על פי ששתי התוכניות הללו מכונות מדינה דו־לאומית ,הרי תוכלו לראות
על נקלה ,שלאמיתו של דבר הרי הן שני דברים מתנגדים זה לזה בהחלט.
י״א
בעיית המשטר בעתיד של ארץ־ישראל הינה למעשה בעיה הרבה יותר יסודית :מה
הוא המבנה הרצוי של הארץ בעתיד  -המבנה ,ההיקף וההרכב של אוכלוסיה וטיב
הפיתוח של אוצרותיה .השאלה הקובעת ביותר היא בעיית העלייה .שתי דרכי
פעולה פתוחות כאן לפניכם :הקו האנטי־ציוני ,הרוצה שחוקת הארץ תקיים את
הסטאטוס־קוו ,תקפיא את היקפה של האוכלוסייה הנוכחית ואת גידולה ,תפסיק
התפתחות החקלאות והתעשייה ,תאסור העלייה ותגזור על היהודים מעמד חוקי
של מיעוט .וישנה אפשרות שנייה  -הקו הציוני :שמשטר הארץ יכוון לפיתוח
מקסימלי של כל האפשרויות הגנוזות בארץ־ישראל; לעיבוד מיליוני דונמים כל
כמה שאפשר מתוך  18מיליון הדונמים שאינם מעובדים עכשיו; להשקות לא
 400,000דונם כבהווה ,אלא לפחות  ;4,000,000להגדיל את האוכלוסייה בעוד
 4-3מיליון נפש וככל האפשר לתת אפשרות מלאה לעם היהודי להיבנות תוך כדי
העלאת רמת החיים של הערבים עד כדי רמתו הוא ,ועל ידי כך ליצור דוגמא חיה
למופת בשביל המזרח התיכון כולו ,שבו ישתפו יהודים וערבים פעולה כשותפים
חופשיים ושווים.
אני מעיז לטעון שהמדינאים בסוף מלחמת העולם הראשונה התכוונו לקו
השני הזה .בימים ההם הסעירה את האנושות שאיפה כללית למשטר סוציאלי
חדש ולהסדר חדש ביחסים בינלאומיים .היתה הרגשה ,שהגיעה השעה לתקן את
המעוות שנעשה לאומה היהודית זה דורות רבים ולתת לה את האפשרות לכונן
מחדש את מדינתה העתיקה.
זה היה חלק של הסדר רחב יותר ,שנתן לערבים את חירותם הלאומית אחרי
דורות רבים של שעבוד תורכי .טעות היא בידי כל מי שרואה את בעיית היחסים
היהודיים־ערביים רק בתחום הארץ הקטנה הזאת .המדינאים שהיו אחראים
להצהרת בלפור לא ראו לא שיוו לפני עיניהם חזון התחייה של העם היהודי
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בלבד .בעת ובעונה אחת הם הבטיחו שחרור העם הערבי ,והם ביצעו את השחרור
הזה בפועל בקנה־מידה הרבה יותר רחב ובאופן הרבה יותר יעיל .הערבים קיבלו
חירותם על פני שטח של  1,250,000מילין מרובעים ,שטח הגדול פי  125מארץ־
ישראל המערבית ,ובו אוכלוסיה של  15או  16מיליון ערבים  -בערך כמספר
היהודים שחיו באותה תקופה בעולם כולו .זה הוא לאמיתו של דבר ההסדר
“הכפול״ שנעשה אז למען הערבים והיהודים .חירות העם הערבי בארצותיו -
תקומת עם ישראל בארץ־ישראל.
נציגי הערבים הבינו ואישרו הסדר כפול זה ,כפי שאפשר לראות מהאקדמה
להסכם פייסל־ויצמן“ .הוד רוממתו האמיר פייסל המייצג ופועל מעם מלכות
חג׳אז הערבית ,וד״ר חיים ויצמן המייצג ופועל מטעם ההסתדרות הציונית.״
בהיותם מכירים בקרבה הגזעית ובקשרים העתיקים הקיימים בין הערבים
והעם היהודי ,ובהבינם שהדרך הבטוחה ביותר להשלמת שאיפותיהם הלאומיות
מובילה דרך שיתוף פעולה אמיץ ככל האפשר בפיתוח המדינה הערבית וארץ־
ישראל ,ובהיותם שואפים לקיים ולאשר את ההבנה הטובה השוררת ביניהם,
הסכימו ביניהם על הסעיפים הבאים :העיתון ממכה‘ ,אל־קבלה׳ ,פרסם מאמר
בגיליונו מס׳  182מיום  31במרס  ,1918פרי עטו של המלך חוסיין בעצמו ,שבו
הוא “קורא לאוכלוסייה הערבית בארץ־ישראל לזכור יפה את ספריהם הקדושים
ואת מסורתם ,ומעורר אותם לקדם בברכה את היהודים כאחים ולשתף פעולה
איתם למען טובתם המשותפת״.
מתוך הנחה ששאיפות היהודים והערבים יתקיימו במלואם  -שאיפות היהודים
בארץ־ישראל ושאיפות הערבים בארצות השכנות  -לא נתעלם מהמדינאים ההם
שבארץ־ישראל ישנם ערבים .אף לא התכחשו להאינטרסים ולא כללו שאיפות
פוליטיות ,שמצאו את סיפוקם המלא בארצות הערביות.
זה היה הרעיון ,שהיה מונח ביסודו של הסכם פייסל–ויצמן .הסכם זה היה
מכוון לתקומתה של מדינה ערבית מזה  -ושל מדינה יהודית מזה .ובעוד שקבע,
שיש לנקוט אמצעים להגנת הפלחים הערבים בארץ־ישראל ולעזרתם ,היה ברור
ומובן שארץ־ישראל תיעשה מדינה יהודית.
כל ההבטחות שניתנו לערבים נתקיימו ברובן לאלתר ובחלקן  -לאחר זמן־מה.
הבעיה הפוליטית הערבית נפתרה לחלוטין ,והעם היהודי ,לא פחות מכל מישהו
אחר ,מברך את הערבים לעצמאותם המלאה.
ההבטחה שניתנה ליהודים לא נתקיימה עדיין .אין ספק מה היה תוכנה של
אותה הבטחה :לא אוניברסיטה עברית ,לא מרכז רוחני ,לא עדה בת 600,000
נפש ,לא מיעוט .המדינאים הבריטיים והערבים ידעו באותה שעה יפה־יפה מהי
משמעותה של ההבטחה שניתנה ליהודים .כוונתה המקורית של הצהרת בלפור
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ושל המנדאט היתה מגיעה לידי הגשמה והקומונוולט היהודי היה הופך עובדה
קיימת עוד לפני מלחמת העולם השנייה  -אילו היתה המעצמה המנדאטורית
מקיימת את התחייבויותיה שעל פי המנדאט בהחלטיות ובעקביות .אני מבקש
מכם ,רבותיי ,לשער בנפשכם רגע אחד ,שלפני פרוץ המלחמה האחרונה היו
נמצאים  2או  3מיליון יהודים במדינה היהודית של ארץ־ישראל .כסבורים אתם
שהשואה שבאה על עמנו באירופה  -היתה מתחוללת? היטלר דיכא ושעבד את כל
העמים שכבש ,ההולנדים ,הצ׳כים ,היוגוסלאוים ואחרים  -אבל הוא ייחד רק עם
אחד להשמדה גמורה  -העם היהודי; באשר עם זה היה הפקר  -ללא ארץ משלו,
ללא מדינה משלו ,שהיה בכוחם להגן ,להתערב ,להציל ולהילחם.
רבותיי ,אני שואל אתכם שאלה :מי מוכן ומסוגל לערוב לנו ,שמה שקרה אותנו
באירופה לא יקרה שוב? היכול המצפון האנושי  -ואנו מאמינים שישנו מצפון
אנושי  -לנער מעל עצמו כל אחריות לשואה ההיא? ישנה רק ערובת ביטחון
אחת :מולדת ומדינה .מולדת ,שאליה יוכל יהודי לשוב בזכות ומתוך חופש גמור;
מדינה ,שבה יהיה שליט על גורלו הוא .שני דברים אלה ייתכנו כאן ורק כאן .שתי
זכויות־יסוד אלו  -העם היהודי לא יוכל לוותר עליהן ולהסתלק מהן ,ויהי מה!
י״ב
בעיית היחסים היהודיים־ערביים איננה בעיית היהודים והערבים בארץ־ישראל
בלבד .זוהי בעיית היחסים של העם היהודי ושל עמי ערב .שאיפותיהם הלאומיות
של היהודים והערבים במובן הרחב הזה לא רק מתיישבות אלא משלימות זו את
זו.
אין איש יכול לטעון ברצינות ,שארץ־ישראל יהודית יש בה כדי לסכן או לפגוע
בעצמאותו ובאחדותו של העם הערבי באיזו צורה שהיא .שטחה של ארץ־ישראל
המערבית הוא פחות מ־ 1%של הטריטוריה העצומה שהמדינות הערביות ,בלי
מצרים ,תופסות במזרח התיכון .מספר הערבים שבארץ הזאת אינו מגיע כדי 3%
ממספר הערבים שהשיגו את עצמאותם הפוליטית .הערבים בארץ־ישראל ,אפילו
יהיו מיעוט ,עדיין יישארו חלק מאותו הרוב הערבי הגדול במזרח התיכון .קיומן
של מדינות ערביות מצפון לארץ־ישראל ,מזרחה ודרומה ,יש בו משום ערובה
אוטומטית לא רק לזכויות האזרחיות ,והפוליטיות של הערבים בארץ־ישראל,
אלא אף לצרכיהם הלאומיים.
ארץ־ישראל יהודית ,מדינה יהודית רבת אוכלוסין ,מפותחת ומשגשגת ,יש בה
כדי לתרום משהו חשוב ורב ערך לא רק לערבים בארץ־ישראל ,אלא אף לערבים
שבארצות השכנות .אפילו ההתחלות הקטנות הללו של הבית הלאומי ,שבו יישבו
יהודים ופיתחו רק חלק מצער של הארץ ,כבר טבעו רישומן הניכר על התקדמותם
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של תושבי ארץ־ישראל .כבר עכשיו משופר מצבו של הפלח והפועל הערבי בארץ־
ישראל משל הפלח והפועל הערבי במדינות ערביות .את שאיפתנו הלאומית אין
לבצע בלי מפעל בניין גדול ,בלי מאמץ קונסטרוקטיבי בשטח החקלאי והתעשייתי,
החומרי והתרבותי ,ומפעל זה ,לפי טבע־מהותו ,שומה עליו להעלות את הרמה
הכלכלית והסוציאלית של כל תושבי הארץ .איננו יכולים לנצל במלא ההיקף את
אוצרות המים של ארץ־ישראל ,המתבזבזים עד עכשיו ,מבלי להמציא אפשרויות
השקאה גדולות גם לפלח הערבי .אין אנו יכולים להנהיג שיטות עיבוד מודרניות
של האדמה מבלי שהערבי ילמד מהדוגמה הזו .אין אנו יכולים לארגן את המוני
הפועלים היהודים ולשפר את תנאי עבודתם ,מבלי לארגן יחד עם זה את העובדים
הערבים ומבלי לשפר את תנאי עבודתם הם.
כל זמן שהשלטון נמצא בידיים זרות קטנה השפעתה של התפתחותנו על
הקידום הערבי .תורת שיווי־המשקל בין היהודים והערבים ,שלמעשה היה פירושה
כבילת עבודתנו וריסונה ,פגעה והזיקה לא לנו בלבד אלא אף לערבים.
כאן השואל רשאי לשאול :מדוע יהא זה נכון להשאיר מיליון ערבים בתוך
מדינה יהודית ,מדוע אין להשאיר מיליון יהודים בתוך מדינה ערבית?
אילו היו הערבים והיהודים החיים בארץ־ישראל כל היהודים והערבים שישנם
בעולם ,היתה זו טענה הגיונית ונכוחה ,ולא היתה אז כל סיבה להעדיף ערבי על
פני יהודי או יהודי על פני ערבי ,המספר בלבד היה קובע ומכריע .אבל אי־אפשר
להתעלם מן העובדה ,ששתי העדות החיות בארץ אינן אלא חטיבות של קיבוץ
יותר גדול ,החי מחוץ לתחומי הארץ ושתי העדות שייכות לקיבוצים הגדולים
הללו וגורלן קשור קשר בל ינתק עם גורל הקיבוצים הגדולים יותר .אם אתם
שוללים מהיהודים בארץ־ישראל את הבית הלאומי ,שוללים מהם אפשרות להיות
לרוב ולהקים מדינה  -הרי אתם שוללים עצמאות ומדינה לא רק מאת 600,000
היהודים היושבים כאן ,אלא מכל מיליוני היהודים המפוזרים עדיין ברחבי העולם.
בשום מקום אחר שבעולם לא ייתכן שירצו ולא ייתכן שיוכלו להקים מדינה .אם
אתם שוללים ממיליון הערבים שבארץ את הסיכוי הזה ,אינכם פוגעים כלל וכלל
במעמדו של העם הערבי .מיעוט ערבי במדינה יהודית פירושו ,שמספר מסוים
של יחידים ערבים לא ייהנה ממעמד של מדינה ערבית  -ולכל עם יש כמה מבניו
שאין להם המעמד הזה  -אבל אין זה מפחית את העצמאות והמעמד הממלכתי
של העם הערבי כולו .המיעוט הערבי בארץ־ישראל ,בהיותו מוקף מדינות ערביות,
מובטח בשותפותו הלאומית עם עמו .אבל מיעוט יהודי במדינה ערבית ,ואפילו
עם ערובת־נייר האידאלית ביותר ,פירושו חיסול סופי של התקווה היהודית ,לא
בארץ־ישראל בלבד אלא תקוות כל העם היהודי ,לשוויון לאומי ולעצמאות על כל
התוצאות הרות־השואה ,הידועות כל כך בהיסטוריה היהודית.
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מצפון האנושות חייב לשקול את הדבר :היכן מכריע הצדק? היכן מרובה הצורך?
היכן מרובה הסכנה? היכן הרע במיעוטו? גורל המיעוט היהודי בארץ־ישראל לא
יהא שונה מגורל מיעוט יהודי בכל ארץ אחרת ,אלא שכאן ייתכן כי יהיה מר
יותר.
י״ג
[ ]...רק על ידי הקמת ארץ־ישראל כמדינה יהודית אפשר להשיג את שתי
המטרות  -עלייה ועצמאות ליהודים ,פיתוח כלכלי וקידמה סוציאלית לערבים.
עם שחרור ארצות המזרח התיכון מתחת עולה של הקיסרות העותומנית המנוונת
ביצע העם הערבי את שאיפותיו הפוליטיות .הוא עדיין רחוק מאוד משחרור
כלכלי ,תרבותי וסוציאלי .עצמאות פוליטית פורמלית אינה מספיקה לו ומרחיקי
הראות שבין המנהיגים הערבים מבינים את הדבר יפה־יפה .מבלי שהעמים
הערביים יתקדמו מבחינה סוציאלית ,כלכלית ותרבותית ,אין עצמאותם אלא
קליפה ריקה.
בשעה שהעם הערבי שוחרר הובטחה גם לעם היהודי תקומתו הלאומית.
השאיפות הפוליטיות היהודיות טרם בוצעו ,אבל היהודים עשו גדולות בשטח
הכלכלי ,הסוציאלי והתרבותי .האינטרסים ההיסטוריים והשאיפות של היהודים
ושל הערבים אין בהם סתירה פנימית  -להיפך ,הם משלימים זה את זה ומשולבים
באופן הדדי .כל אחד משני הצדדים יש לו בשפע מה שחברו חסר.
שיתוף פעולה בין יהודים וערבים יהיה לברכה רבה לשני העמים .שיתוף פעולה
כזה ייכון רק על בסיס אחד  -רק על שוויון .אין דבר שיקדם את הברית היהודית־
ערבית יותר מהתכוננותה של מדינה יהודית .המתיחות ואי־השקט שבשעה זו,
לאחר שהבעיה העיקרית תיפתר פתרון סופי ,יגוזו ויורישו מקומם לאורינטציה
חדשה בקרב שני העמים השמיים הללו.
האומות המאוחדות יש להן הסמכות לקבל על עצמן מעשה גדול זה של בניין
מדינה ,אשר ישנה את פני המזרח התיכון וישחרר את מרצם של העם הערבי
והיהודי למפעלים קונסטרוקטיביים רבי־מידות.
אתם תמלאו שליחותכם בהצלחה אם תקראו דרור לארץ־ישראל .תגמלו צדק
לעם היהודי ותעניקו יציבות ,קידמה ופריחה למזרח התיכון.
שלוש המטרות הללו מחייבות ביטולו המיידי של הספר הלבן ,הקמת המדינה
היהודית וקידום הברית היהודית־ערבית []...
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 .4עדות הרב יהודה הכהן לייב פישמן (המזרחי) בפני אונסקו״פ*
4.7.1947
א
כבוד היושב ראש וחברי הוועדה הנכבדים,
בתור נציגה של היהדות הדתית־לאומית בתוך הנהלת הסוכנות היהודית הריני
מרשה לי בראשונה להעיר את תשומת־לבכם על הקשר הנצחי שבין העם היהודי
וארצו ,ארץ־ישראל :קשר פנימי נצחי ,קשר שלא ניתן להינתק בין ישראל ותורתו,
וקשר חזק ,אמיץ ,קשר של קיימא  -גם בין ישראל וארצו ,קשר שאין אנו מוצאים
דוגמתו בתוך העמים האחרים לארצותיהם.
לפני אלף ושמונה מאות שנה בערך ,כמאה שנה לאחר שרומא האלילית גזלה
מאיתנו את ארצנו ,אמר אחד מגדולי חכמי ישראל :חזר הקדוש־ברוך־הוא על
כל הארצות ולא מצא ארץ ראויה לישראל אלא ארץ־ישראל .ואם תרצו אין זה
פתגם בלבד ,כי אמנם אין מקום במזרח או במערב ,שיתאים לאופייה של אומתנו
ותכונותיה ,חוץ מארץ זו ,ארץ־ישראל 1.ארץ זאת ,על פי תכונותיה וסגולותיה
המיוחדות ולפי מצבה הגיאוגרפי המיוחד ,בהיותה נפרדת משאר הארצות על
ידי הים והמדבר והרי־ההרים המקיפים אותה מסביב ,מוכשרת היתה מתחילת
ברייתה להיות מרכז מרכזה של האומה היהודית ,שגם היא נפרדת משאר האומות
בתכונותיה ,באופייה המיוחד ובדעותיה הצרופות []...
הסגולות המיוחדות אשר לארץ־ישראל ושלפי אמונתנו העמוקה “חיי נשמות
אוויר ארצה״  -הן שהכשירוה להיות ארץ נבחרת מאת אלוקי ישראל בשביל עם
ישראל; ומאז ,לפני שלושת אלפים שש מאות וארבע שנים ,כאשר ניתנה לנו לפי
תורתנו ואמונתנו ההבטחה האלוקית ,כי ארץ זאת תהיה לנו לאחוזת עולם,
התקשרה אמונתנו בקשר נצחי־פנימי עם אותה הארץ שהיתה אחרי־כן לארץ־
הקדושה גם לאומות ודתות אחרות.
קשר זה בין ישראל וארץ־הקודש הלך והתחזק בכל הדורות ובכל הזמנים ,אם
על ידי אנשי־הצבא של יהושע בן נון ,דבורה וברק ,חיילות של בית־דוד ,גייסות
* מתוך העולם :עיתונה המרכזי של ההסתדרות הציונית העולמית מ (כ״ב בתמוז תש״ז,
 ,)10.7.1947עמ׳  .501-500מקורUnited Nations, “Official Records of the Second Session of :
 Supplement no. 11, United Nations Special Committee on Palestine, vol. 3,״the General Assembly,
.pp. 23-26

 .1כל ההדגשות בגופן מורחב זה הן במקור.
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של מלכי ישראל ,לגיונות המכבים ,גדודי הקנאים ,ואם על ידי טובי האומה בכל
דור ודור :חכמי ישראל בתלמוד ובמדרש ,הרבנים בספרות ההלכה והאגדה ,תרי
הארץ מבני עמנו בספרי מסעותיהם עזרו לחזק את הקשר בין ישראל וארצו.
המאמרים על ערכה של ארץ־ישראל ,הדרשות ,הנאומים בבתי־הכנסיות ומדרשות
על גודל חיבת ארץ אבותינו וקדושתה ,הסיפורים על טבע הארץ ואקלימה,
האגדות והמסורות השונות על זיכרונותיה הקדומים ועל מקומותיה ההיסטוריים,
המעשים והפעולות לטובת היישוב העברי על אדמת־הקודש על ידי גדולי האומה
בדורות שונים ,העלייה של גולי ספרד ואחריהם  -עלייתם של יהודי ליטא ,פולין
ואוקראינה לפני מאה וחמישים שנה בערך - ,כל אלא הוסיפו לאמץ ,להדק את
אותו הקשר הפנימי ,האלהי ,שבין האומה הישראלית וארצה הקדושה־ההיסטורית,
קשר אמיץ שלא יינתק לעולם.
ב
ספרות הנבואה הישראלית היתה הראשונה לקרוא את הארץ בשמה האמיתי
והנצחי  -ארץ־ישראל .לא “פלשתינה״ ,אלא ארץ־ישראל  -זהו השם ההיסטורי
של הארץ ,וכן נשאר שמה זה בפינו מימי הנביאים ועד הדור האחרון .בתוך
ספר הנביאים שלנו מתגלית לפנינו ארצנו לארכה ולרחבה בכל שטחי גבולותיה
ותחומיה ,מחוזותיה ועריה ,יחד עם דברי ימיה ,החל מן הכיבוש הראשון מימות
יהושע בן נון ועד העלייה השנייה מבבל בימי עזרא ונחמיה .ממקורות ש ל נ ו
שאבו ושואבים גם עכשיו כל חוקרי הארץ; ולמקרא דברי ימי הארץ ומקומותיה
ההיסטוריים היו כפעם בפעם שבים לתחייה בלב היהודי מחזות נשכחים מתקופת־
אושר רחוקה .כמו בחזון היו עוברים לפניו כל המקומות הקדומים־העתיקים
וגעגועים לוהטים היו תוקפים אותו לעוף לכאן ולנשק עפר הארץ ולרצות את
אבניה []...
מימות יהושע בן נון ועד הדור האחרון ,במשך שלושת אלפים שלוש מאות
ושמונה־עשרה שנה ,אני חוזר ומדגיש מה שידוע לכל היסטוריון ,כי במשך שלושת
אלפים ושלוש מאות ושמונה־עשרה שנה בדיוק לא פסק ולא חדל יישוב עברי
בארץ־ישראל .גם לאחר החורבן השני על ידי רומי האלילית ,ישבו יהודים בלא כל
הפסק על אדמת־הקודש ,ואלה שגלו לארצות נכר השתדלו בכל דור ודור להגדיל
את הישוב היהודי בארץ־ישראל בכמות ובאיכות ,להרחיבו ולהחזיק את קיומו.
אגב :אני רוצה להעיר ,שמעולם לא שימשה ארץ־ישראל ממלכה עצמאית אלא
כשישראל משל בה.
לאחר שבאה רומי האלילית ,זו שרדפה בזמנה גם את הנצרות והחריבה את
מלכות ישראל ,עמדה אומתנו בתוך האומות האחרות  -חסרת מולדת .בעיני
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עמי־הנכר היתה האומה הישראלית אחר מפלתה הנוראה כעדר נודד ותועה מחוץ
למקומו ,וכך היה הדבר באמת  -אלמלא היה לאומה זו עבר מיוחד ותקווה
מיוחדת לעתיד .עבר מיוחד זה חי בתוך האומה וסובב אותה מכל עברים .כל
יהודי ,יהיה מי שיהיה ובכל מקום שהיה ,שמע את קולות העבר הגדולים ,את קול
השם המדבר מתוך גרון הנביאים ,ראה את תמונות־העבר הנהדרות ,את תמונת
ארצו הקדושה ,ומתוכם שאב גם את תקוותו ואת אמונתו החזקה בעתידו .הוא
האמין ,ומאמין גם עכשיו ,שארץ מולדתו זו תהיה שוב ארצו ,מדינת היה ו ד י ם
בעתיד.
בעוד שלושה שבועות תמלאנה בדיוק אלף ושמונה מאות ושבעים ושבע שנים
מיום שנחרב בית־מקדשנו וגלינו מארצנו ,ומאז ,בכל שנה ושנה ביום האבל הלאומי
שלנו ,לא שכחנו את ארצנו .באותו יום־החורבן אנו צמים בכל שנה במשך עשרים
וארבע שעות ,מתכנסים לבתי־כנסיות שלנו ומקוננים על חורבן הארץ והעם ,אנו
משמיעים בכי וגעגועים אל ארץ־מולדתנו .היום התשיעי לחודש החמישי ,לפני
התאריך העברי ,הוא לנו יום אבל לדורות ושנה־שנה תשב אומתנו חלוצת נעל
וכבושת ראש ותקרא את קינת הבכייה הלאומית.
וקינה זאת ,רווית דמעות של דורי־דורות ,תישמע בכל שנה מסוף העולם ועד
סופו ,תינשא באוויר ותודיע לכל האומות :עם יושב ומבכה את חורבנו.
והבכייה  -בכייה לדורות היא ,בכי של תקופות ויובלות ,ואולם אין זאת שוועת
נכאים ,אסירי־ייאוש וחשוכי־תקווה .התמרמרות עזה ונמרצת כבושה בבכי הדורות
הזה ,קובלנה על האנושיות ,שלא עשתה כלום כדי לאפשר לנו חיים עצמאיים ועל
ממשלת המנדאט שבגדה בהבטחותיה כלפינו.
ואמנם ציון של העבר יצרה בתוכנו את ציון של העתיד .ציון מרכז היצירה
הישראלית ,מרכז הנבואה ,היתה לנו תמיד כוכב מאיר בכל שנות נדודינו ובכל
ארצות גלותנו .עוד מימי דניאל בגלות בבל ועד היום הזה .זאת אומרת :במשך שני
אלפים שלוש מאות ועשרים שנה ,נוהג כל אדם מישראל כשהוא עומד בתפילה -
לכוון את פניו כלפי ארץ־ישראל .אגב :הערבים בהזדמנויות שונות מכוונים את
פניהם כלפי מכה .מכה הוא מקום קדשם ואין כל קשר היסטורי או קשר של
קדושה בין הערבים ובין ארצנו זאת .ברם ,היהודי בתפילותיו ,שלוש פעמים ביום,
בשיריו ובמנהגיו ,מדגיש בכל הדורות ובכל הזמנים את הקשר שבינו ובין ארצו
ומביע את תקוותו לחזור לארץ־עתידו .התקווה לחדש שוב את חייה העצמיים,
לא תחת שלטון זר ,בארצה ההיסטורית ,היתה אבן־היסוד בנשמת האומה ,שעליה
נבנתה ונתקיימה כל היהדות שבגולה.
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ג
מרובות הן המצוות שהן תלויות בארץ־קדשנו ושאי־אפשר לנו לקיימן בארצות
נכר ,אבל גם אלו המצוות שחייבים אנו לקיימן בגולה ,אי־אפשר לנו לעשותן
כתיקונן ובשלימותן .הסביבה הזרה משפיעה באופן ישיר ובעקיפין עלינו ועל
חינוך בנינו ובנותינו .תולדות היהודים בנכר אינן יכולות להיות תולדות מעשים
ופעולות של עם היוצר את חייו לפי רוחו הוא .בקרב עמים נכריים אנוס הוא
היהודי להסתגל לעיתים קרובות למידותיהם ורוחם של אחרים והוא מחוסר
יכולת לחיות את חייו שלו .בעל־כורחו הוא מתאבק בעפר אחרים ,מכווץ את
ה״אני״ שלו ,מפורר את נשמתו ופוסל את צורתה הישראלית.
ומתוך הכרת מצב־מעציב זה היה היהודי מקשר את עצמו בכל דור ודור עם
ארצו ,ארץ עברו ,מתוך תקווה ואמונה שלימה  -שתהיה גם ארץ עתידו ושם
יחיה חיים עצמיים ,מקוריים ,עבריים ,בלא כל הכרח והשפעה מצד מושלים זרים
ותרבות זרה .בכל שנות גלותו של היהודי היה מסובב את עצמו בזיכרונות ארץ־
המולדת .בשעה שיהודי מתקשר בשידוכים או בנישואין הוא נוהג בכל הדורות וגם
בדורנו זה  -לשבור כלי חרס או כוס זכוכית ובאותה שעה גם לבו נשבר בקרבו
בזכרו את חורבן ארצו והוא מתנחם מתוך תקווה לראותה בבניינה .מאות בשנים
וגם בימינו אלה נוהגים יהודים דתיים ,כשהם בונים להם בית ,להשאיר בביתם
מקום מסוים אמה על אמה בלתי מסויד ,כדי לזכור תמיד את חורבן הארץ ולשאוף
לבניינה בתוך מדינת ישראל בעתיד .אלפי יהודים בכל דור ודור וגם בימינו אלה,
שאינם זוכים לעלות לארץ־ישראל ,משתדלים למצער לקנות עפר ארץ־ישראל
ומצווים להניח את העפר הזה מראשותם בתוך קברם .כך מקושר היהודי לארץ־
ישראל לא רק בחייו אלא גם לאחר מותו.
העלייה לארץ־ישראל ולישב על אדמתה ,היתה תמיד נחשבת ליהודים מצווה
גדולה שהיא שקולה כנגד כל המצוות שבתורתנו .משום זה אנו מוצאים בכל דור
ודור יהודים שהשתדלו והתאמצו לעלות בעצמם לארץ־ישראל ,וגדולי ישראל ,אלה
קברניטי האומה שלבבם היה ער לכל הנעשה בחיי אומתם היו גם מן הראשונים
אשר את געגועיהם לארץ־ישראל היו משתדלים לגשם בפעולות ובמעשים .רגש
עז־כוחות של כליון נפש וגעגועי נשמה היה נטוע בתוך לבם של גדולי ישראל
לארץ־ישראל והללו בעלותם לארץ־הקודש ,בוערים באש־הקודש ,היו מרבים
לספר בשבח הארץ והיו משפיעים על השדרות הרחבות של העם שיעלו ויבואו
גם הם לניר להם ניר בארץ אבות.
במסירות נפש ממש היו אחינו בני ישראל עד הדור האחרון עולים לארץ־
ישראל; חדשים שלמים ולפרקים גם שנים תמימות ארכה נסיעתם בעגלות
מרוסקות וזוחלות ,בדרכים מקולקלות־עקלקלות ומשובשות בגייסות ובאניות־
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תורן המטורפות בים .רבים מן העולים האלה בשאיפתם לארץ־אבות היו עוזבים
ביתם ורכושם ,משפחותיהם וידידיהם וגם את בניהם ובנותיהם והיו נעים ונדים
ממדינה למדינה בשעה שעל כל צעד ארבו להם רודפים וצוררים ולמראה כל יהודי
התקבצו יחפים־פראים להתעלל ולהסתולל בהם ,היו סובלים את כל צרות הדרך,
את כל התלאות והטלטולים ,ורבים מהם מתו בדרך ועד לפני יציאת־נשמה היו
עיניהם נשואות אל ארץ־קדשם ,משאת נפשם .ואלה המאושרים שזכו סוף־כל־
סוף לבוא ולהתיישב בארץ־ישראל הלא כמעט רובם ככולם חיו בעניות נוראה,
בלחץ ובדוחק וגם בסכנת־נפשות ,נשאו וסבלו ממחלות חיצוניות ופנימיות,
מלחמות את הטבע השוממה ואת האנשים הפראים ,מלחמות את המחלות ואת
הרעב ,אבל חיבתם העזה לארץ־אבותם ,תקוותם העצומה ,כי בעלותם לארץ־
ישראל כדי להתיישב על אדמתה הם מקיימים אחת מן המצוות הגדולות שבתורת
ה׳ ,ביטחונם שבעלייה זו הם מקרבים את גאולת הארץ והעם - ,כל זה המתיק
להם את המרירות ,וזה השפיע עליהם שפע קדושה ורוח גבורה להבליג על כל
המכשולים הפנימיים והחיצוניים ולקבל את ייסורי ארץ־ישראל באהבה .והם
שכבשו את הדרך והכשירו את קרקע ארץ־האבות לפני הבנים־הבונים ,חלוצי־
התחייה בתקופתנו זאת.
בשם כל היהדות הדתית שבכל העולם ובכל האחריות אני מכריז ומודיע כאן
לפניכם אדונים נכבדים ,שכל אדם מישראל מצווה מפי הגבורה לעלות לארץ־
ישראל וכל חוק שהוא מכוון להגביל חובת־מצווה זו המוטלת עלינו - ,הוא לא רק
בלתי־חוקי אלא גם פשע .ארץ זאת היתה כולה שלנו ובעזרת אלוקי ישראל תהיה
גם ארצנו בתור מדינת היהודים בעתיד .שום כוח שבעולם לא יעכבנו מלעלות אל
ארץ זאת וכל מלחמה נגד העלייה ,היא לא רק מלחמה כלפי עם ישראל  ,אלא
גם כלפי אלוקי ישראל.
וגדולי ישראל לפני מאה שנה ויותר ,בראשם אחד מגדולי הרבנים בגרמניה ,רב י
הירש קאלישר ,באו לידי הכרה והחלטה ,שעלינו לכבוש את הארץ הזאת לא
על ידי מלחמה ,אלא על ידי עבודה ובניין .מימות החורבן ועד התקופה האחרונה,
הלא היתה ארץ זאת שוממה כולה ,וכך היא המסורה המקובלת בידינו על יסוד
תורת משה ,כי שוממה תהיה הארץ הזאת כל עוד שהיהודים לא ישבו בתוכה
ולא יעסקו בבניינה .שום ממשלה אדירה לא תוכל לבנות את הארץ הזאת -
זולתנו .ואנחנו קיבלנו עלינו את העבודה הזאת.
ד
[ ]...הזרם הדתי בתוך התנועה הציונית המונה רבבות חברים בכל תפוצות
ישראל ,דורש את ארץ־ישראל בתורת מדינה עברית גם מתוך ההשקפה הדתית.
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לפי דעותיו ,הרי תחיית התורה וקיום מצוותיה בשלימותן אינם אפשריים אלא
בארץ־ישראל עברית ,עצמאית ,בלי כל שלטון זר ]...[ ,אנו מאמינים באמונה
שלמה ,שמצוות בניין הארץ תשפיע גם על אלו הבונים ,שאינם דתיים ובמשך
הזמן הם או בניהם יחזרו למוטב וילכו בדרך התורה הכתובה והמסורה ,כפי
שאנו שואפים.
בנקודה זו עלי להדגיש במפורש ,שאין פירושה של שאיפה זו הקמת מדינה
תאוקרטית בארץ־ישראל במובן המקובל אצל העמים האחרים .שונה היא דתנו
משאר הדתות ונבדלת בכך תורתנו מחוקת האומות האחרות .תורת ישראל היא
תורת חיים ,תורת העם כולו ,היא ניתנה במידה שווה לכהן ולנביא ,למנהיגים
ולהמוני העם ,לכל יחיד ויחיד כמו לציבור  -ללמוד בה ולחיות על פיה .מעולם
לא רצינו  -ואין אנו רוצים גם עכשיו  -לכפות על עמים אחרים ,גם אם ישבו
בתוכנו כמיעוט ,שיקבלו עליהם את תורתנו .רוצים אנו ,שאחינו בני עמנו יחיו
על פי התורה והמסורה שלנו ,אבל אי־אפשר לנו להרחיק את מישהו מבני עמנו
שאינו שומר את דתו ,כי כבר הניחו חכמינו ליסוד־מוסד ,ש״ישראל אף על פי
שחטא ישראל הוא״ .דעתנו היא ברורה :כל האומה כולה ,לכל זרמיה ומפלגותיה,
בין אלה שעושים רצונו של מקום ובין אלה שאינם עושים רצונו של מקום ,אנו
לא רק בני דת אחת אלא גם לאום אחד .לאום אחד ואומה מאוחדת אנחנו לא רק
בכח הדת ,אלא גם בכוח הירושה הטבעית ,מכוח ההתנחלות מאבות לבנים ,בכוח
המולדת ,הגזע והמדע .בתור לאום נרדפנו ,בתור לאום צפינו וקווינו לגאולה
ובתור לאום אנו דורשים להחזיר לנו את המולדת שלנו ,את ארץ־ישראל.
ה
ובסוף דברי אני רוצה לומר את האמת הפשוטה והברורה :אין אנו יכולים ואין
אנו רוצים להסתגל אל החיים הנכריים; אין אנו יכולים ואין אנו רוצים למכור
את נשמתנו ואת רוחנו בזכות אזרחים או גם בכל שיווי זכויות שבעולם ,מלבד
מה שאין אנו מאמינים בכלל ,שנזכה פעם לשוויון גמור בארצות העמים .אין אנו
רוצים לוותר על זכותנו להתקיים בתור לאום אחד ,בני ארץ אחת ובני תורה אחת.
רק אנשים חסרי דעת מעיזים לכפור במציאותה של אומה ישראלית בעולם ואם
גם בלשונות שונים נדבר ואם גם מפוזרים אנו בארצות ומדינות שונות  -במעמקי
נפשותינו אך קינה ושירה אחת תשמענה אזנינו :קינת עמנו ושירתו .הרגשתנו
הפנימית מקפחת את נידחי ישראל בכל ארצות פזוריהם :כולנו בנים חורגים
אנחנו בארצות נכר .רק ארץ־מולדת אחת יש לנו בעולם  -ארץ־ישראל .אחרת
לא היתה לנו ולא תהיה לנו .ארץ זאת היא ארצנו וארץ זאת לנו תהיה בעזרת
הבוחר בציון.
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מסורה עתיקה בידינו  -ונזכרת עוד מאת אחד מגדולי חכמי ישראל ,שחי
לפני שבע מאות שנה ויותר ,רבי משה בן נחמן ,הרמב״ן ,שהממשלות והא ו מ ו ת
המאוחדות יעזרו להחזיר את ארץ־ישראל ליהודים.
היו אתם ,אדונים נכבדים ,זכאים ותתגולל זכות על־ידכם לגשם בפועל את
ההבטחה האלוהית שארץ זו תהיה מעתה ועד עולם ארץ היהודים.
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 .5עדות אליעזר קפלן (המחלקה הכלכלית של הסוכנות)
בפני אונסקו״פ*
6.7.1947
א
אדוני היו״ר ,חברי הוועדה!
תפקידי הוא לסכם את העדות הכלכלית של הסוכנות היהודית ולהשיב לשאלות -
אם תהיינה שאלות כל שהן  -בקשר לפעולות הכלכליות והפיננסיות של הסוכנות
היהודית ,בקשר לתכניתנו הכללית לפיתוח כלכלי ותכניתנו למימון הפיתוח הזה.
טענותינו  -בקיצור הן :העלייה היהודית יצרה כושר קליטה כלכלי חדש בארץ־
ישראל ונתנה דחיפה נמרצת לקידום הכלכלי של הארץ כולה ,לטובת כל יושביה;
הקימונו יחידה כלכלית יהודית ,בריאה ונושאת את עצמה; הננו עדיין בארץ־
ישראל בהתחלת תהליך הפיתוח; ארץ־ישראל יכולה לקלוט מיליונים נוספים של
בני־אדם; תכניתנו לקליטת מיליון יהודים בעשור השנים הבאות ,אשר הוגשה
לוועדת החקירה האנגלית־אמריקנית ,הינה תכנית מעשית; ואחרון ,על ידי שיתוף
פעולה בינלאומי במידה מתקבלת על הדעת אפשר למצוא את האמצעים למימון
הקליטה הזאת.
היתה לי הזכות להעיד לפני ועדת החקירה האנגלית־אמריקנית בעיקר בעניינים
הנוגעים לחקלאות .ניסיתי אז לציין ,תוך פירוט מסוים ,כי בארץ־ישראל ההספקה
הבאה מן המקורות הטבעיים של אדמה ומים איננה גורם העשוי להגביל את
כושר הקליטה בממדים גדולים ,וכי אפשר בנקל להכפיל ,ואולי אף להשליש את
האוכלוסייה החקלאית של הארץ הזאת .כדי לאפשר את ההתפשטות החקלאית
הגדולה הזאת דרושים :עלייה בממדים רחבים ומדיניות פיתוח נרחבת ,המתוכננת
ומבוצעת בכוח חזון ,עוז ,והרגשת הצורך הדחוף מצד השלטונות האחראיים.
התקדמות החקלאות החדשה ,תלויה בהתרחבות השווקים העירוניים .ולכן אנו
רואים את הפיתוח החקלאי הנוסף בארץ זו כחלק מהתקדמותה הכללית ,המקיפה
את הכול.
* מתוך העולם :עיתונה המרכזי של ההסתדרות הציונית העולמית מ (כ״ב בתמוז תש״ז,
 ,)10.7.1947עמ׳  .506-503מקורUnited Nations, “Official Records of the Second Session of :
the General Assembly,” Supplement no. 11, United Nations Special Committee on Palestine, vol. 3,
.pp. 39-47
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עדותי הקודמת בשאלות אלה מהווה חלק מההודעות והתזכירים שהוגשו לכם
בספר הקרוי “העניין היהודי״ ,בעמודים  .165-141אני מקווה שהספקתם לפחות
להציץ בחומר המודפס ,ועל כן ברשותכם האדיבה אצטמצם בסקירה תמציתית
של הנתונים היסודיים .אנסה להשלים את הדברים המודפסים בעיקר על ידי
סקירה של עבודת החקירה והפיתוח שנעשתה ב־ 15החודשים האחרונים.
אגע תחילה באגדה הנפוצה ,כי ארץ־ישראל היא ארץ ,שבה מצויה אדמה
בצמצום ,והמים מצומצמים עוד יותר .התזכיר האחרון של ממשלת ארץ־ישראל
על “הנהלת ארץ־ישראל בתקופת המנדאט״ קובע ,כי “תחת השלטון בריטי בארץ־
ישראל ,הרי המעצור העיקרי לתיכנון רב ממדים היה והווה אי־הביטחון בנוגע
לקרקע העומד לא רק לרשות יישוב צפוף של אוכלוסייה חקלאית העתידה לגדול
אלא גם לכלכלת האוכלוסייה הקיימת .גם תיאור המצב בנוגע למקורות המים
מצוין על ידי אותו אי־דיוק״ .אנא שימו לב ,כי אי־ביטחון ואי־דיוק זה קיימים
ועומדים במוחותיהם של אנשי־הממשלה לאחר  27שנות שלטונם בארץ זו .אפשר
היה להניח ,שאם ממשלת ארץ־ישראל לא היתה בטוחה בנוגע למקורות המים
והקרקע של הארץ ,הרי יכלה להשתמש במשך  27השנים באמצעים רבים יותר כדי
להעמיק חקר בשאלות אלו ,במקום להניחן בעיקר לגופים היהודיים ,הציבוריים
והפרטיים .לעומת זאת לא היססה הממשלה מלתרגם את הרגשת אי־הביטחון
שלה לשפת מדיניות שהיתה לאבן נגף כבדה בדרך הקידום הכלכלי .על אף אי־
הביטחון בשיפוטה הצדיקה הממשלה את הספר הלבן בטענה ,כי “באיזורים״
מסוימים אין עוד אפשרות להעביר קרקע ערבי נוסף ,ואילו באיזורים אחרים יש
לצמצם העברות קרקע כאלו ,כדי שהחקלאים הערבים יוכלו לקיים את רמת־חייהם
הנוכחית ולא תתהווה בקרוב אוכלוסייה ערבית נטולת קרקע .וכפי שנאמר עוד:
“לאמיתו של דבר כשסקרנו את צפיפות האוכלוסים באיזורים הכפריים הערביים
והיהודיים בשנת  ,1938נוכחנו בצפיפות רצינית כמעט בכל האיזור הערבי בשעה
שהקרקע היהודי עמוס פחות משפחות ביחס לשטח הקרקע״.
בעדותי לפני ועדת החקירה האנגלית־אמריקנית שללתי טענה זאת הנוגעת
לניצול הקרקע העומד לרשות היהודים .אם ניקח בחשבון רק את האוכלוסייה
הכפרית הרי היחס בין האוכלוסייה הערבית והיהודית הוא של אחד לחמש ,ואילו
יחס האדמה המעובדת ,הוא אחד לעשרה .יתר־על־כן ,בהתאם לסטאטיסטיקה
הממשלתית משנות  1945-1944הרי היחס של שטחי הקרקע המעובד על ידי
היהודים ועל ידי ערבים הסתכם ביבולים העיקריים (מלבד פרי־הדר) אחד ל־,13
ואילו יחס ערכם של היבולים היה אחד לארבעה וחצי  -פירושו של דבר ,כי
האוכלוסייה הכפרית היהודית היא צפופה כפליים מהאוכלוסייה הכפרית הערבית
לגבי יחידה אחת של אדמה מעובדת ,והתפוקה היהודית היא גדולה פי שלושה
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מהתפוקה הערבית לגבי יחידה של אדמה מעובדת .אף־על־פי־כן מצטטת עכשיו
הממשלה שוב מסקנות של “סקירה״ שנעשתה ב־ - 1938סקירה שלא נמסרה
לעולם לידינו ,כדי שנוכל לנתחה ולהוכיח את טענותיה .בה בשעה ,מתעלמת
הממשלה מהמספרים שהיא עצמה פרסמה ,והנוגדים במפורש את מסקנות
ה״סקירה״ הזאת משנת .1938
רבותיי ,במצפון נקי הנני אומר :האמת היא ,כי ארץ קטנה זאת מכילה קרקע
ומים המספיקים לכלכל לא רק את האוכלוסייה הנוכחית אלא פי שניים או
שלושה .הנני אומר זאת על סמך ניסיוננו ההתיישבותי במשך שלושה דורות ועל
סמך המחקר המדעי שלנו ב־ 35השנים שעברו .ברי ,ארץ־ישראל ,כמו ארצות
רבות אחרות ,אינה יכולה ואינה צריכה לייצר הכול .אך ארץ־ישראל מייצרת
בשפע כמה מוצרים ,שארצות אחרות היו שמחות לקבלם מאתנו תמורת תוצרים
שחסרים כאן []...
ז
השנה שעברה היתה שנה טובה מנקודת ראות הקרנות הציוניות .על פי בקשת
הוועדה האנגלית־אמריקנית מסרתי להם כמה מספרים על פעילותה הכספית
של הסוכנות היהודית ושל מוסדות יהודיים ראשיים אחרים .סך ההוצאות של
הגופים היהודיים הראשיים בתקופה של שנות  1917עד אוקטובר  1945הוא 45
מיליון לירות .מאוקטובר  1945עד ספטמבר  1946הוציאו אותם גופים בארץ־
ישראל  12מיליון לירות נוסף על כך .ההוצאה הכללית של גופים אלה מגיעה
ל־ 57מיליון לירות לקניית אדמות וליישוב חקלאי; למעלה מ־ 10מיליון לירות
לחינוך ולפעולה תרבותית; כ־ 5.5מיליון לעלייה; כ־ 5מיליון לירות לארגון לאומי
ולמוסדות דתיים ותרבותיים; כ־ 5מיליון לירות ליישוב עירוני ,מסחר ,תעשייה,
והשקעות עירוניות; כ־ 4.6מיליון לירות לבריאות ולשירותים סוציאליים;
כ־ 3.5מיליון לירות לעבודות ציבוריות ,פועלים ושיכון; וכ־ 2.6מיליון לירות
לאדמיניסטרציה ושונות .הכנסתם של המוסדות הללו הגיעה ל־ 53מיליון לירות.
מזה היתה הכנסת הסוכנות היהודית והמכשיר הכספי שלה ,קרן היסוד ,הכנסה
של  26.5מיליון לירות.
נוסף להון שהובא לארץ על ידי המוסדות היהודיים העיקריים (אם כי כ־10%
מהסך הנ״ל בא מארץ־ישראל עצמה) הובאו כ־ 125מיליון לירות על ידי יחידים
וחברות יהודיות פרטיות .בסך־הכול זה הובאו כ־ 4/5בתקופה שבין שתי מלחמות
העולם.
חוששני שאעשה שירות רע לוועדה הזאת ,אם יתקבל אצלכם הרושם ,כי
סכומי ההון שהיהודים הביאו לארץ־ישראל בחצי יובל השנים האחרונות שירתו
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מטרות יהודיות בלבד .נהפוך הוא ,אנו סיפקנו הון רב מאוד לעדה הערבית בארץ־
ישראל .בשנת הכספים האחרונה ,1947-1946 ,היהודים נתנו כ־ 8מיליון לירות
לעדה הערבית בארץ־ישראל על ידי המנגנון הכספי של הממשלה בלבד .אם כי
הרכוש הערבי גדל במידה ניכרת בשנים האחרונות ,חלקה של העדה היהודית
במסים מוסיף לעלות .בשנים  1947-1946היוו הכנסות הממשלה ממקורות
יהודיים סכום גדול פי שלושה מאלו שבאו ממקורות ערביים .אפילו הערבים
העשירים ביותר משלמים מס מועט עד מאוד .הכנסה כספית זו איפשרה להקים
לערביי ארץ־ישראל רמה של שירותים סוציאליים (חינוך ,בריאות וכו׳) העולה
בהרבה על השירותים של כל ארץ ערבית אחרת .אנו מניחים ,כי עם קידום תכנית
הפיתוח שלנו נוסיף להשפיע טובה כלכלית וכספית על שכנינו הערביים .אך אנו
רואים כזכות ראשונית שבעתיד יינתנו טובות כאלה במסגרת אשר תתחשב כראוי
בצרכינו אנו.
הממשלה טוענת בהודעתה ל״נכונותו של כל צד לתרום בהתאם לאמצעיו
ובהתאם לצרכיו של הזולת״ .אנו מקבלים זאת כעיקרון כללי .אך לשם ביצוע
צודק של העיקרון הזה הכרח הוא שיעריכו כדבעי את האמצעים ואת הצרכים .אנו
מטילים ספק בהערכה הנרמזת בהודעת הממשלה .אנו היהודים היינו חייבים מאז
ומתמיד להתחשב לא רק באוכלוסייה הקיימת בארץ־ישראל (וגם בעדתנו רבים
דלי־האמצעים) ,אלא גם בצרכי עמנו בארצות־חוץ .בהתאם למספרים הרשמיים
הביאו מ־ 7851עולים יהודיים בשנת  1946רק  10אנשים ו־ 2אנשים תלויים בהם
סכום של  1000לירות או למעלה מזה לראש;  99אחוז של העולים מגיעים עתה
לארץ־ישראל בלי פרוטה .הם קרבנות המלחמה והרדיפה הנאצית .אנו חייבים
לדאוג לייצוב קומתם האנושית ולהשקמתם הכלכלית .הסיבה למגביות הכספיות
הגדולות בעדות היהודית בכל הארצות היא הצורך ליישב עולים חדשים ,להרחיב
את כלכלת הארץ כדי שייקלטו בה אנשים חדשים רבים ,ולא הרצון לתמוך
באוכלוסייה הקיימת בארץ־ישראל.
איני מזלזל בגודל הבעיה הכספית בשנה העומדת לפנינו ,אך על בניית ארץ־
ישראל אין לדון כעל בעיה כלכלית וכספית בלבד .זוהי בעיה אנושית גדולה לכל
עמי העולם; בשבילנו זוהי שאלת תחייתנו וזכות חייו של העם היהודי ,ומי יכול
לשער את מחיר הישארותו בחיים של עם? []...
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 .6עדות הרב יצחק מאיר לוין (אגודת ישראל)
בפני אונסקו״פ*
10.7.1947
בשם ההסתדרות העולמית והארצית של אגודת ישראל הנני להביע לכם את
ברכתנו שתצליחו בתפקידכם.
אולי זהו מקרה ראשון ומיוחד בהיסטוריה ,שנציגי חמישים וחמישה עמים
המאורגנים באומות המאוחדות באים לארץ הקודש לירושלים לחקור את שאלת
ארץ־ישראל ועם ישראל.
הננו מופיעים לפניכם כנציגי היהדות החרדית העצמאית המאורגנת באגודת
ישראל בארץ ובכל העולם .השקפתנו היא ,שרק תורת ה׳ ,שהיא התחיקה הנצחית
של העם היהודי משמשת יסוד ובסיס לקיומו בתור עם ה׳ ,רק התורה היא נשמתו
וחוט שדרתו של העם הזה .וכל המתחולל בארץ־ישראל ובקרב עם ישראל יש לו
זכות הקיום רק בהיותו קשור ונובע מתורת ה׳.
רעיוננו מייצג מסורת בלתי־נפסקת זה למעלה משלושת אלפים שנה ,ומושתת
לחלוטין על התנ״ך והתורה שבעל־פה ובלתי תלוי ומושפע מיסודות רוחניים
אחרים .ברצוננו לסייע לכם מנקודת השקפתנו זו לפתור את הבעיה החמורה
שלמענה באתם לארץ ולהשמיע לפניכם דברים קצרים:
ראשית כל הננו מצהירים על דרישתנו העיקרית שהיא דרישתו המאוחדת של
עם ישראל כולו:
ארץ־ישראל ועם ישראל מהווים אחדות גמורה שלא ייתכן להפריד בין הדבקים;
למעשה אנו דורשים :לפתוח שערי ארץ הקודש לפני כל היהודים השואפים לעלות
אליה ,לפתח את כוח קליטתה עד קצה גבול האפשרות וליצור משטר מדיני שיש
בו להבטיח עלייה חופשית והכשרת הארץ לניצול כוח קליטתה []...
האזינו לקולו של בן־גזע עתיק־ימים ,המדבר אליכם בשפה מקורית כמו
שמקורי הוא עם ישראל בעצמו .זה אלפיים שנה נודד העם היהודי על פני כדור

* מתוך העולם :עיתונה המרכזי של ההסתדרות הציונית העולמית מב (ז׳ מנחם אב תש״ז,
 ,)24.7.1947עמ׳  .556מקורUnited Nations, “Official Records of the Second Session of the :
General Assembly,” Supplement no. 11, United Nations Special Committee on Palestine, vol. 3,
.pp. 130-135
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הארץ ואינו מוצא מנוח ,סובל יסורי־שאול־על־אנושיים ,נשחק בין גלגלי עמים
ושליטים שונים ,ממשלות ,משטרים ומפלגות .משתנות צורות המלחמה ביהודים,
מתחלפות התואנות ,העלילות והרדיפות אולם עם ישראל חי וקיים על אף הכול
ומבלה את מעניו ורודפיו .אפשר להשמיד או להטמיע חלקים ממנו ,אולם אין כוח
בעולם שיכול לחסלו ולהשמיד זכרו.
תמיד נמצאו יהודים שעזבו שכיות חמדה בארצות גלותם ונהרו תוך סכנת
נפשות לארץ־ישראל השוממת והחרבה .כדרך שישראל שמר אמונים לארצו ,כך
שמרה הארץ אמונים לעמה .שום עם מכובשי הארץ במשך הדורות לא הצליח
להפריח את שממותיה .הבטחת התורה “ושממו עליה אויביכם״ נתקיימה במלואה.
הארץ מנעה את לשדה מאחרים .שומם היה עם הגולה במרחקים נכסף ומתגעגע
לארצו .שוממה נשארה הארץ ונכספה אל בניה.
במו עיניכם ראיתם בסיוריכם את הפלא הגדול :השממה בחלקי הארץ ,שאינם
מיושבים יהודים ואת הפריחה בכל מקום שהיהודי נצמד אל אדמת הארץ באהבה
והקרבה ובהתמסרות .מטרתכם לחקור עובדות .תהיה עובדה נפלאה זו לנגד
עיניכם כעדות חיה למופת חותך ,לקשר העל־טבעי המאחד את ישראל עם ארץ־
ישראל ,קשר שבורא עולם הטביע את חותמו עליו מימי אברהם ועד אחרית
הימים המשיחית.
במשך אלפיים שנות גלות נרדפנו ,אולם את שני הדברים האלה  -תורת ה׳
וארץ ה׳  -לא שכחנו.
אהבת היהודי לארצו היא אהבה בלי מצרים .כל אהבת־מולדת לא תדמה לאהבה
זו ,כי היהודי רואה בארצו לא רק מולדת סתם אלא את הארץ המקודשת לבורא
העולם ,ערש הנבואה ,אשר בה בחר ה׳.
אתם באים אלינו בשם האומות המאוחדות .בתקופתכם היתה השואה .אנו
זקוקים היום לישעיהו או לירמיהו שיוכיחו את העמים בשער.
אנו מאמינים בה׳ מנהיג הבריאה ומשוכנעים ששום סבל וייסורים אינם הולכים
לאיבוד וסבל שנות אלפיים של עמנו מצטרף לחשבון אחד .יש דין ויש דיין לעולם,
אבל מה שקרה בשנות  1945-1940לא היה עוד בתולדות העולם.
הגם שנראה בנאלי לגולל שוב את פרשת השמדת  6מיליון יהודים ,אולם
אנו מוכרחים לשוב ולדבר ולחזור לדבר על זה 6 .מיליון יהודים נספו .היהדות
באירופה נשמדה.
אני אחד מאלה שניצלו בנס מתוך הלוע הפעור של חיות הטרף ,ואינני יודע
באיזו זכות עלה בידי להימלט ולא להישרף יחד אתם במשרפות טרבלינקה
ואושואנצ׳ים  -אולי כדי להיות שליחם ולהביא זעקתם לפניכם []...
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הספר הלבן יש לו בודאי חלק גדול באשמה שיהודים לא ניצלו .העולם כולו -
בייחוד המעצמות הגדולות  -אינם יכולים להשתחרר מאחריות []...
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 .7עדות ד״ר יהודה לייב מגנס (“האיחוד״) בפני אונסקו״פ*
14.7.1947
[ ]...הנחתנו היא ,ששיתוף פעולה יהודי־ערבי הוא לא רק נחוץ ,לא רק הכרחי
לקיום השלום בחלק זה של העולם ,אלא שהוא גם אפשרי .ואנו מניחים ,על
יסוד ניסיונות  25השנים שחלפו ,שהעניין של שיתוף פעולה יהודי־ערבי לא היה
מעולם ראש דאגותיה ועיקר מדיניותה  -לא של הממשלה המנדאטורית ,ולא של
הסוכנות היהודית או של אלה המתיימרים לייצג את הערבים .אנו רואים בכך חטא
[ ]...חטא שחטאו במשך כל השנים הללו .היחסים היהודים־ערבים מהווים את
עיקר הבעיה שיש לפתור .אפשר וישנם ניסיונות לעקוף על כך על ידי שימת הדגש
בעניינים חשובים אחרים של הבעיה ,אולם זהו הגרעין של הבעיה ,ויש לעמוד
לפניה מתוך אומץ לב והבנה ,על יסוד הניסיונות של  25השנים האחרונות.
ארץ־ישראל היא ארץ יחידה במינה ,ואין איש יכול להשיג בה את הכול ,כל מה
שהוא שואף לו ,ובכל ההיסטוריה של ארץ־ישראל לא השיג איש מעולם את כל
מה שביקש להשיג.
ארץ־ישראל היא לא רק אדמה יהודית ,ואף לא רק אדמה ערבית .בין השאר
היא ארץ קדושה לבני  3הדתות המונותיאיסטיות בעולם.
לערבים זכויות טבעיות גדולות בארץ־ישראל .הם יושבים כאן במשך דורות,
קברות אבותיהם כאן ,כאן תמצאו שרידים של תרבות ערבית לצורותיה השונות.
מסגד אל אקסה הוא המסגד השלישי בקדושתו במסגדי האסלאם .ומסגד עומר
הוא מצבה ארכיטקטונית גדולה של האסלאם בעולם .הם חרשו את אדמת הארץ
בכל הדורות הללו ,ולפי דעתנו להם זכויות טבעיות גדולות בארץ־ישראל.
מאידך ,יש ליהודים זכויות היסטוריות בארץ־ישראל .אנו מעולם לא שכחנו את
ארץ־ישראל“ .אם אשכחך ירושלים  -תשכח ימיני״ שיננו ילדינו על שפתותיהם
במשך דורות .ספר־הספרים נכתב כאן ,בעיר זו ,על ידי אבותינו .ומאז ,מאותם
הימים ,ועד ימינו אלה נכתבו תפילות ,פיוטים ,שירי־ערג גדולים ,שנחרתו עמוק
בלב היהודים בכל הדורות .יתר על כן ,מאז שיבת ציון ,בדור הקודם ,הרי היהודים,
* מתוך העולם :עיתונה המרכזי של ההסתדרות הציונית העולמית מב (ז׳ מנחם אב תש״ז,
 ,)24.7.1947עמ׳  .562-560מקורUnited Nations, “Official Records of the Second Session of :
the General Assembly,” Supplement no. 11, United Nations Special Committee on Palestine, vol. 3,
.pp. 164-187
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בקרבנותיהם ,בכישרונם המדעי ,באהבתם לאדמה ,בתקוותיהם לעתיד ,בנו והקימו
כאן בית לאומי ,שמכמה בחינות זכאים הם להיות גאים עליו .מאמצים אלו נתנו
ליהודים מין זכות ,שאין להתעלם הימנה.
לפיכך ,יש לנגד עינינו זכויותיהם הטבעיות של הערבים ,מצד אחד ,ומצד
אחר  -הזכויות ההיסטוריות של היהודים .והשאלה היא  -כיצד יימצא הפיתרון
הצודק ,המוצא של כבוד מסבך זה.
אנו מכירים ויודעים ,שיש כאלה הדוחים את עצם רעיון הפשרה .אי־אפשר
למצוא פיתרון לבעיה מסובכת זו אלא בפשרה .הפשרה צריכה להיות בת ביצוע
והגיונית .אנו מסכימים בכל לב להמלצה השלישית של ועדת החקירה האנגלו־
אמריקנית ,שבה נאמר בין השאר“ :ארץ־ישראל לא תהיה לא מדינה יהודית ולא
מדינה ערבית .מדינה ,שבה אפשר יהיה לפשר בין שאיפותיהם הצודקות והחוקיות
של היהודים והערבים ,בלי שצד אחד יצטרך לחשוש מפני השתלטות הצד השני
עליו .אין לעשות זאת על ידי קביעת קונסטיטוציה ,שבה הרוב המספרי הוא
המכריע (ואני מדגיש זאת) מכיוון שעצם המאבק להשגת רוב מספרי מביא במבוכה
גם את היהודים וגם את הערבים ומסבך את היחסים ביניהם .כדי להבטיח שלטון
עצמי אמתי גם ליהודים ,וגם לערבים ,יש לשים לאל את המאבק הזה על ידי
הקונסטיטוציה עצמה״.
ועדת החקירה האנגלו־אמריקנית ,לצערנו ,לא הציעה דרך ולא התוותה קוויה
של קונסטיטוציה זו .אנו חושבים דבר זה לכישלונה של ועדת החקירה האנגלו־
אמריקנית ,שעם כל המלצותיה אנו מסכימים .אנו נשתדל להתוות את קווי היסוד
לקונסטיטוציה בשביל ארץ־ישראל ,שבה שאלת הרוב המספרי לא תכריע.
אנו מציעים ,שארץ־ישראל תהיה למדינה דו־לאומית ,מורכבת משני לאומים,
שתי נתינויות  -נתינות יהודית ונתינות ערבית ,מדינה ,שבה יהיו לכל נתיניה
זכויות שוות גם מבחינה פוליטית ,ובלי להתחשב למי הרוב ולמי המיעוט .אנו
מכנים דבר זה בשם פאריטי פוליטי (.)political parity
שלטון הרוב הוא שלטון מקובל בארצות בעלות לאומיות אחידה ,כמו בארצות
הברית של אמריקה ,אולם שלטון הרוב אינו נוהג בעולם כולו ,שבו יש ארצות
בעלות לאומים רבים ,כמו בלגיה ,קנדה ,צכוסלובאקיה ,רוסיה הסובייטית,
יוגוסלאביה  -ארצות שבהן השוויון של זכויות הלאומים השונים ,המהווים את
המדינה  -מגן מפני השתלטות הרוב .לפיכך לא תהא הצלחה בנסיון להטיל שלטון
כזה על ארץ־ישראל ,דוגמת שלטון הרוב בארצות המערב הרחוק.
דו־לאומיות מבוססת על פאריטי  -זוהי צורה חדשה של ממשל .היא נותנת
הגנה מלאה לדתות שונות ,לשפות הלאומיות ,לתרבויות הלאומים ,למוסדות,
ובכל זאת יש נאמנות מלאה למדינה הפוליטית .שווייץ תוכיח אפשרות זו .אין
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זה חדש לגמרי .בשווייץ דבר זה פועל היטב זה מאה שנים ,בשווייץ יש  3או 4
לאומים ,אין התאמה גמורה בדתות ,בשפות או בלאומיות של  22הקאנטונים
(וכמה מן הקאנטונים עצמם מחולקים) .ובכל זאת אנו מוצאים בשווייץ ,שהניסיון
הגדול הזה מצליח זה מאה שנים 3 .לאומים נבדלים ,כל אחד שומר בקנאות על
תרבותו ,ובה בעת מראים נאמנות כל התושבים לרעיון הנשגב.
לדעתנו ,ריבוי הלאומיות היא רעיון נשגב .אין זה רק משהו לפי הזמנה ,כדי לטפל
במצב מיוחד .העולם הישן היה נוהג לפי השיטה של עם גדול ועם קטן ,במדינה שבה
יש לאומים אחרים ,ושיטה זו היא ריאקציונית .לא יצליח הדבר לעולם ,שיהיה עם
שולט ועם מדוכא .דבר זה מביא למלחמות ,לבלבולים תדירים ,למרידות .פאריטי,
לפי הנחתנו ,הוא קיום יחסים צודקים והגונים בין לאומים שונים במדינה רבת
לאומים .לא תמיד קל להשיג מדינה דו־לאומית או רבת־לאומים .בארץ־ישראל
יהיה צורך בויתורים גדולים מאת כל הצדדים הנוגעים בדבר.
מה הם הויתורים ,שהערבים יצטרכו לוותר?  -הם יצטרכו לוותר על שאיפתם
להקים בארץ־ישראל מדינה חד־לאומית עצמאית .יש ארצות ערביות חד־לאומיות,
עצמאיות ,אולם על ידי ויתור על כמיהה אחת ,שהיא טבעית במהותה ,הם ייהנו
ממאכסימום של חירות לאומית בארץ־ישראל דו־לאומית ,עצמאות וחירות שווה
עם היהודים ,בארץ־ישראל הדו־לאומית.
ומה הם הוויתורים שהיהודים יצטרכו לוותר? הם יצטרכו לוותר על חלומם
למדינה חד־לאומית ,יהודית ,עצמאית .זהו ויתור גדול .כי ארץ־ישראל היא הארץ
היחידה בעולם ,ששם אפשרית הגשמת חלומם זה .אולם ארץ־ישראל דו־לאומית,
מושתת על יסודות של שוויון (פאריטי) בין שני הלאומים ,תתן ליהודים מה שאין
להם בשום מדינה אחרת בעולם .זה ייתן להם זכויות שותפים לקונסטיטוציה
בארץ .הם לא ייחשבו כמיעוט ,מאחר שבמדינה דו־לאומית מבוססת על פאריטי,
לא יהיה רוב או מיעוט במובן פוליטי .ראינו הרבה מקרים ,כיצד נכשלו ההסכמים
של וורסאי להגנת זכויות המיעוטים בכל נקודה ונקודה .על מיעוטים אפשר להגן
רק באמצעות פאריטי ,וביחס ליהודים ,לעניין היהודי בארץ־ישראל  -אפשר
להגן עליהם רק על בסיס של דו־לאומיות ,בין שני הלאומים הגדולים .על ידי
כך לא יהיה לא רוב ולא מיעוט בארץ־ישראל .יהיו ליהודים זכויות מלאות שוות
לאזרחים הערבים.
ועוד יותר יצטרכו היהודים לעשות :ויתור רציני ביותר ,הדורש התחשבות רבה.
אילו היתה כאן מדינה יהודית ,אפשר ,שלמדינה היהודית היתה ניתנת נציגות
באו״ם .זוהי בעיה הדורשת עיון ודיון רציניים .לדעתנו יש ליתן ליהודים נציגות
באו״ם (וצריך עדיין לברר באיזו צורה) ,ולנו יש השקפות מסוימות כיצד תהא
אפשרית נציגות יהודית באו״ם.
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מה הם הויתורים שעל השלטונות האדמיניסטראטיביים ,שלטונות המנדאט,
יהיה לעשות? זהו ויתור בעל חשיבות רבה ביותר ומרחיקת לכת .אנו אומרים,
שארץ־ישראל היא ארץ קדושה לשלוש הדתות המונותיאיסטיות .האפשר
להסיק מסקנות ממשיות מכל זה? האפשר לחשוב שיש בכך משום השארת כמה
מקומות קדושים בלי לגעת בהם ,שאליהם תהיה גישה חופשית לכול? לא זו
היא השקפתנו .הנחתנו היא ,שארץ־ישראל כארץ הקדושה  -נוגעת לכל הארץ.
קשרינו ההיסטוריים והדתיים הם ביחס לכל הארץ ,לא רק עם מספר מקומות
קדושים מבודדים .המסקנות הממשיות והמעשיות ,שיש להסיק מהנחה זו  -הן,
שארץ־ישראל תשאר נייטראלית ,ושנייטראליות מתמדת תיקבע בשביל ארץ־
ישראל .לשווייץ ולוואתיקן יש נייטראליות.
מה שאנו חושבים במושג נייטראליות הוא ,שארץ־ישראל לא תיהפך לבסיס
צבאי ,בסיס ימי או כל בסיס לשום מעצמה ,בין שהיא מעצמה מנדאטורית ,או
המעצמה האדמיניסטראטיבית.
נשאלת השאלה ,כיצד תוכל המדינה הדו־לאומית לחוקק חוקים בקשר עם
העלייה .אנו מציעים ,שתהיה ועדה מתמדת לענייני עלייה .ועדה שבה יהיו מיוצגים
יהודים ,ערבים והאו״ם .זכות ההכרעה בוועדה כזאת תהיה לנציג האו״ם .אין אנו
מאמינים באפשרות שארץ־ישראל תישאר בתקופה העתידה הקרובה בלי צד שלישי,
הוא האו״ם .ייתכן שבהמשך התפתחותה של ארץ־ישראל אפשר יהיה לוותר על
הצד השלישי ,אולם ברור שדרושה תקופת־מעבר מסוימת בפיקוח האו״ם.
אנו חושבים כי ארץ־ישראל דו־לאומית ,מבוססת על פאריטי  -יש לה תפקיד
גדול לסייע לתחום העולם השמי ,מבחינה גשמית ורוחנית כאחד .היהודים
והערבים הם שני העמים היחידים השמיים שנותרו מן העולם השמי הקדמון .הם
קרובים .חיינו ועבדנו יחדיו .יצרנו ערכים תרבותיים יחדיו .במשך כל ההיסטוריה
שלנו .אנו חושבים זאת ליעודה של ארץ־ישראל הדו־לאומית ,להביא שוב לתחייה
זו של הרוח האופיינית לעולם השמי ולהיסטוריה שלו.
אנו מציעים כשלושה עקרונים שלפיהם תקבל העלייה היהודית עידוד .שימו
לב כי אני אומר “תקבל עידוד״.
כי העלייה היהודית תותר עד שיוצר הפאריטי עם הערבים ,היינו פאריטי
פוליטי ,זה יאפשר ליהודים להביא לארץ־ישראל עוד כחמש מאות אלף עד שש
מאות אלף עולים.
העקרון השני יהיה ,כי העלייה היהודית תותר ותוגבל בהתאם ליכולת הקליטה
הכלכלית של הארץ.
כי יכולת הקליטה הכלכלית של הארץ תוגדל על ידי תכנית פיתוח שממנה
יפיקו תועלת הכול ,כל תושבי הארץ.
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ברצוננו להביע בגלוי את דעתנו כי אם יוחלט להרשות את כניסתם של מאה
אלף יהודים לארץ־ישראל במהירות האפשרית ,תיווכחו כי יהודי כל העולם ישימו
כתף לשכם ,יזיזו את העגלה ,יתנו את הכסף ,כושר הארגון ,וביחד עם הכסף אשר
ארצות הברית ואנגליה אמרו כבר כי הן מוכנות ליתן למפעל הזה ,זו תהיה קריאה
גדולה אל העם היהודי .איש לא יאמר לכם כי במצב הנוכחי מאה האלף יכולים
להיקלט בארץ־ישראל בשנה אחת ,כפי שחשבו מקודם ,אולם העם היהודי יוכל
לעמוד במבחן.
אנו רצינו כי  100,000אחינו אלה ואחיותינו יבואו אלינו .יש למלא משאלה
זו אם לא מחמת סיבות אחרות הרי שרק משום הסבל הנורא שסבל עם ישראל
בטרגדיה הנוראה שבאה עליו ,בה הושמדו ארבעים אחוז מן העם היהודי .שום
עם אחר לא סבל כה רבות בשום מקום אחר בעולם .זה ישקיט את העם היהודי,
יעביר ממנו את המחשבה המטרידה“ :מה אירע לאב ,לאם ,לאח או לאחות?״.
אין לדקדק במספר העולים בכל חודש 4,000 ,1,500 ,או  .5,000תנו מאה אלף
רישיונות ואמרו לעם היהודי כי הוא אחראי בדבר השימוש ברישיונות הללו .אלה
מאתנו שיש להם חדרים פנויים בדירותיהם ימסרו כל מקום פנוי לאחים אלו,
אלה שיש להם בגדים  -יתנו ממלבושיהם לפליטים ,ואלה שיש להם כסף מיותר
או לא מיותר ,יתנוהו .זהו עניין של רחמים היסטוריים .חובה ליתן משהו לעם
היהודי ,לא כמתת חסד ,אלא כחובה ,כמפעל - ,מאה אלף נפשות .מה יעוד גדול
מזה יש לנו ,לכולנו?
אל לערבים לחשוש מפני מאה אלף יהודים אלה .באחד המסמכים שלנו
שהוגשו בפניכם [ ]...תראו את המכסות ,המבוססות על המספרים של הממשלה.
אנו מראים כי במשך שנות המלחמה היתה עלייה יהודית קטנה מאד ,וכי הגידול
הטבעי הערבי גדול בהרבה יותר משל היהודים בתקופת המלחמה .בכל השנים
הללו היה הגידול הטבעי הערבי של האוכלוסייה יותר גדול מאשר בכל זמן אחר.
אשתקד ,כאשר הכינונו את המספרים שלנו ,מצאנו כי אילו הובאו המאה אלף
יהודים לארץ ,היה גידול האוכלוסייה היהודית בהשוואה לגידול האוכלוסייה
הערבית רק בשלושים אלף ,בהתחשב בהעדר עלייה בשנות המלחמה ובגידול
הטבעי הערבי הגדול.
אנו משוכנעים [ ]...כי אם יותר למאה אלף היהודים להיכנס לארץ־ישראל,
במקום כל השיחות הללו במשך השנתיים האחרונות  -כי הערבים היו מסכימים
לכך .הם היו אולי מוחים ,אולם אנו יודעים כי בליבם  -איתנו הם ,ולא היו
פורצים במרד גלוי בגלל מאה אלף היהודים הללו .אנו מרגישים זאת גם כעת,
למרות המצב שהורע בשנתיים אלו של דיונים מרים.
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השלב הבא  -הוא עלייה עד כדי השגת שוויון בין היהודים והערבים .מאין
יבואו העולים הנוספים הללו? ישנם כיום במחנות העקורים מאתיים אלף יהודים,
באירופה .זה עדיין לא יהווה את  600,000–500,000שיביאו לידי פאריטי .עולים
אלה יבואו ,כנראה ,תחלה מצפון אפריקה ,שם חיים שלוש עד ארבע מאות אלף
יהודים בתנאים אומללים ,ואחריהם יבואו מאות אלפי יהודי הונגריה ורומניה,
ולצערנו הרב אין אנו יכולים לומר ,נוכח ההיסטוריה שלנו ,היכן תתחיל הנעל
ללחוץ בראשונה.
אם הפאריטי יושג עם הערבים ,מה הלאה? הזכרתי בתחילה את הגידול הטבעי
הערבי הגדול ,תמיד תהיה האפשרות לעקוב אחריהם .אולם התשובה העיקרית
היא כמובן ,כי אם במרוצת השנים ימצאו היהודים והערבים דרך להבנה הדדית,
הם גם יגיעו להסכם ,אם תהיה עלייה יהודית נוספת או לא וכיצד.
הרבה יהודים והרבה ערבים מכל שכבות הציבור ,כמה מהם בגלוי וכמה בסתר,
מצפים להוראה אמיצה מצדכם ,התוויית דרך שתשחרר את הארץ מהמתיחות
הפוליטית ויצרים לאומניים וטרור רוחני ופיסי כאחד .אנו קוראים לכם שלא
להיתפס ליועצי הייאוש אלא תתנו הזדמנות הוגנת להצעות קונסטרוקטיביות,
שבמרוצת הזמן יביאו לידי התגשמות התקוות לחירות אמתית ,לקדמת ארץ
ולשלום לשני העמים היושבים בארץ הזאת.
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ג .דו״ח אונסקו״פ :דין וחשבון
מאת הוועדה המיוחדת לארץ-ישראל של האומות
המאוחדות לאסיפה הכללית*
3.9.1947

פרק ב  -יסודות הסכסוך
[]...
 .3ארץ־ישראל במשטר המנדאט
המ צ ב הנוכחי
קיז .האווירה הנוכחית בארץ־ישראל מתוחה ביותר .הארץ שרויה במשטר צבאי
למחצה מכמה וכמה בחינות .ברחובות ירושלים ובשאר תחומי מפתח מרובים גדרי
תיל ,מחסומי דרכים ,עמדות מכונות־ירייה וסיורי מכוניות משוריינות .בתחומים
ששם מצב ביטחון מפוקפק ,חיים פקידי האדמיניסטראציה והכוחות הצבאיים
באיזורי ביטחון מגודרים לחלוטין ,ועובדים בבניינים מבוצרים שמשמרות חזקים
מופקדים עליהם .חירות התנועה האישית מוגבלת מאד .עוצר וחוק צבאי אף הם
מעשים בכל יום כמעט .המטרה הראשונה של ממשלת ארץ־ישראל היא לשמור
על התנאים ההכרחיים של הביטחון הציבורי נוכח ההתקפות הטרוריסטיות
החוזרות ונשנות .במידה רבה והולכת נוקטים השלטונות אמצעי ביטחון שנקבעו
כבר בחוקים לשעת חירום 1.על פי חוקים אלו אפשר לעצור אדם לתקופה בלתי
מוגבלת או להטיל עליו פיקוח המשטרה לתקופה של שנה אחת ,על פי פקודת
המפקד הצבאי של האיזור ,וכן אפשר לגרשו מארץ־ישראל או לאסור עליו את
הישיבה בה על פי פקודת הנציב העליון .כשישנן “סיבות המצדיקות ...מעצר ...או

* מתו ך דין וחשבון מאת הוועדה המיוחדת לארץ־ישראל של האומות המאוחדות לאסיפה ה�כ
ללית ,תל־אביב :הארץ ,1947 ,עמ׳  49-24ניתן למצוא באינטרנט גם באנגליתhttp://domino. :
un.org/UNISPAL.NSF/eed216406b50bf6485256ce10072f637/07175de9fa2de563852568d300
.6e10f3!OpenDocument

 .1אושרו לפי דבר המלך במועצתו בדבר הגנת ארץ־ישראל משנת  ,1937שהקנה לנציב העליון ס�מ
כות לעשות כל מה שביכולתו לטובת ביטחון הציבור בימי הטרור הערבי בשנים  .1939-1936ראו:
ממשלת ארץ־ישראל  -תקנות ההגנה לשעת חירום ( 1945עם תיקוניהן עד  2במארס .)1947
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גירוש״ אפשר לאסור כל אדם בלי פקודת מעצר ,דבר שיכול לעשותו כל חייל או
כל שוטר ,והאיש ייעצר לתקופה של  7ימים עד להחלטתו של מפקד הצבא .חוקי
בתי־הדין הצבאיים אוסרים כל צורה של ערעור משפטי או הטלת ספק בפסק־דין
או בהחלטה של בית דין צבאי 2.בתוקף חוקים אלו בוצעו מאסרים המוניים ,וב־12
ביולי  1947היו  820איש במעצר מטעמי ביטחון 3,בתוכם  291איש בקאניה -
בתוקף חוק המעצר והפיקוח בקאניה משנת  .1947כל העצורים הם יהודים ,מחוץ
4
ל־ 4ערבים .מלבד אלו נמצאים במעצר  17,873עולים בלתי חוקים.
קיח .עמדת האדמיניסטראציה לגבי קיום הביטחון הציבורי בתנאים הנוכחיים
5
נוסחה בצורה זו והוגשה לוועדה:
חבר העמים הבריטי אינו מודה בזכותה של איזו עדה שהיא ,להשתמש בכוח
לשם השגת מטרותיה הפוליטיות .היהודים תבעו לעצמם זכות זו במפורש החל
מראשית שנת  ,1945ותמכו במסע מאורגן של הפקרות ,רצח ומעשי חבלה .והם
סבורים שאין להרשות ששום דבר יפריע הקמת מדינה יהודית ועלייה יהודית
חופשית לארץ־ישראל .אמנם יש להודות בכך ,שיהודים רבים אינם מנסים להגן
על הפשעים שבוצעו בשם השאיפות הפוליטיות הללו .הם מודים בנזק שנגרם
לשמם הטוב על ידי השיטות הללו לפני דעת הציבור העולמית .עם זה מסרב
היישוב היהודי בארץ־ישראל בפומבי לעזור לאדמיניסטראציה בדיכוי מעשי
האלימות ,בטענה שמדיניות האדמיניסטראציה מתנגדת לאינטרסים היהודיים.
משמעות עמדה זו ברורה ,וכתוצאה ממנה ניתן עידוד פעיל לפורשים וחופש
פעולה ,אפילו אין מנהיגי היהודים רוצים בכך.

קיט .אין שום ספק בדבר שהגשמת הספר הלבן משנת  1939בכוח ,חוץ מעלייתם
החוקית של  1,500עולים יהודיים מדי חודש בחודשו החל מדצמבר  ,1945יצרה אי־
אמון עמוק והתנגדות למעצמה המנדאטורית בקרב הציבור היהודי .הרגשה זו באה
לידי ביטוייה החריף ביותר בקשר עם ניסיונות האדמיניסטראציה למנוע עליית
עולים בלתי חוקיים על החוף .הוועדה גבתה בימי ביקורה בארץ־ישראל עדות
מכמה מחבריה על האינצידנטים שאירעו בנמל חיפה ,בשעה שאניית המעפילים
 .2פסקי הדין של בתי הדין הצבאיים טעונים אישור של המפקד העליון של הצבא ,שאליו אפשר
להגיש בקשה לעיון בהמתקת פסק־הדין.
 492 .3היו עצורים  11חודשים (התקופה הממוצעת);  33היו עצורים  12חודשים;  4היו עצורים
 6חודשים ו־( 291הנמצאים עכשיו במחנה גילגיל בקאניה)  21 -חודש.
 15,864 .4בקפריסין בתוקף חוק המעצר בקפריסין (עולים בלתי־חוקיים) .1946
 .5ממשלת ארץ־ישראל ,תזכיר נוסף ,עמ׳  ,56סעיף .3
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“יציאת אירופה תש״ז״ הובאה לנמל חיפה במשמר ימי בריטי .הוועדה שמה
לב במקרה זה וגם במקרים אחרים לעקשנות הניסיונות להבאת עולים יהודים
לארץ־ישראל בלי להתחשב באמצעי מניעה תקיפים של האדמיניסטראציה .כן
עמדה הוועדה על התמיכה הרחבה בניסיונות האלה מצד היישוב היהודי בארץ־
ישראל ובחוץ־לארץ .המאבק הבלתי פוסק להעלאת יהודים נוספים לארץ־ישראל,
בלי להתחשב במכסת העלייה שנקבעה על ידי האדמיניסטראציה ,הוא תוצאה
מן הקרע ,שהעמיק והלך ,בין הסוכנות היהודית והישוב היהודי מצד אחד לבין
האדמיניסטראציה מצד אחר .במצב המתיחות הנוכחי קיים בסיס מעשי צר בלבד
למילוי תפקידי הסוכנות היהודית על פי המנדאט  -היינו “שיתוף פעולה עם
האדמיניסטראציה והדרכתה״ בעניינים הנוגעים ליישוב היהודי.
קכ .ואשר לעדה הערבית ,הרי היו לוועדה הזדמנויות פחות לקביעת עמדתה,
מחמת החרם על שיתוף הפעולה עם הוועדה ,שהכריז הוועד הערבי העליון.
בשעת גביית עדויות מנציגי ארצות־ערב בבירות ניסחו הערבים את דעתם על
המצב הנוכחי של אי־שקט בארץ־ישראל בצורה זו:
אולם הציונות אינה מסתפקת בתעמולה לטובת מילוי תכניותיה
האכספאנסיוניסטיות על חשבון ארצות ערב .תכניתה כוללת שימוש במעשי
אלימות בארץ־ישראל ובארצות אחרות .ידוע שהוקם צבא חשאי לשם יצירת
אווירה של מתיחות ואי־שקט על ידי התנקשויות בחיי נציגי השלטון ועל
ידי הריסת בנינים ציבוריים .עמדה תוקפנית זו ,הנובעת מחולשת המעצמה
המנדאטורית כלפי היהודים ,תביא ללא ספק לידי הקמת ארגונים דומים מצד
הערבים .האחריות למהומות ,שיפרצו כתוצאה מכך בכל רחבי המזרח התיכון,
מוטלת אך ורק על הארגונים הציוניים ,מכיוון שהם היו הראשונים בשימוש
בתכסיסים של מעשי אלימות.

באותה ישיבה הוכרז ש״מדינות ערב יוכרחו להשתמש במעשי אלימות נגד מדינה
שתוקם במעשי אלימות ,כי זוהי זכות חוקית של הגנה עצמית״.
קכא .התנגדות הערבים לתביעות הפוליטיות של היהודים בארץ־ישראל לבשה
בחלקה צורת חרם כלכלי על סחורות יהודיות ,שהוחלט עליו במועצת החבר
הערבי בדצמבר  6.1945נציגי ארצות־ערב הטעימו בעדותם לפני הוועדה ,שהחרם
יהיה יעיל מאוד בגלל תלותה של התעשייה היהודית בשוקי ארצות ערב .אף
שיקשה לקבוע את מידת יעילותו הנוכחית של החרם בתוך ארץ־ישראל ,רואים

 .6ממשלת ארץ־ישראל ,סקירת ארץ־ישראל ,כרך א ,עמ׳ .85-84
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בו המנהיגים הערבים אמצעי חשוב להשגת מטרותיהם הפוליטיות .ג׳מאל אפנדי
אל־חוסייני דיבר בימי הוועידה הערבית בחיפה ביולי  1947על הצורך “להגברת
החרם לשם החלשת קיום הציונים״ ,והזהיר את הסוחרים הערבים שלא קיימו
את החרם ,שיראו אותם כ״בוגדים״ כיוון ש״האומה אינה יכולה לעבור בשתיקה
7
על השפלתה״.
קכב .מיניסטר החוץ הבריטי ניסח את דעת המעצמה המנדאטורית על יחסי
היהודים והערבים בפארלמנט ,ב־ 13בנובמבר  ,1945בלשון זו:
תולדות ארץ־ישראל מיום מתן המנדאט היו סכסוך ממושך בין שני הגזעים,
שהגיע מזמן לזמן לשיא בצורת מהומות רציניות .יש הכרח להודות בעובדה ,שאי־
אפשר למצוא קרקע משותפת בין היהודים והערבים מיום יצירת המנדאט.

בכל זאת ,אף שיש להודות כי המנדאט שוב אינו ניתן להגשמה ,אי־אפשר להתעלם
מדעתם של האחראים להכרזת בלפור ולמנדאט הארצישראלי ,שההתחייבויות
לגבי הערבים והיהודים לא יתנגשו בצורה רצינית אלו באלו .משקיפים רבים הגיעו
לידי המסקנה בימי הסכם פייסל–ויצמן 8שההסכם מבטיח סיבות לשיתוף פעולה
בין יהודים לערבים בארץ־ישראל בעתיד .אף שמחאות הערבים ומרידותיהם
בשנות העשרים כאילו שימשו אזהרה לסכסוך רציני ,היתה המעצמה המנדאטורית
סבורה ,שיימצאו האמצעים הדרושים לשיתוף פעולה ערבי־יהודי ,ויגושר גשר
מעל התהום המפרידה בין שתי העדות ,בתוך מסגרת של המנדאט .המעצמה
9
המנדאטורית חזרה כמה וכמה פעמים על הנחתה זו.
קכג .בתנאי המשטר המנדאטורי עדיין לא נתגלתה המידה הדרושה של הבנה
בין שני עמי ארץ־ישראל .מציאות השעה התקיפה היא הלחץ הבלתי־פוסק של
המנהיגים הפוליטיים ,היהודים והערבים ,לשם קיום ענייניהם הלאומיים וחיזוקם.
בכל זאת ישנם בין היהודים והערבים אנשים המאמינים באפשרות של הבנה
הדדית לטובת שני הצדדים ,והמשתדלים לעודד את הדבר עד כמה שהתנאים
מרשים זאת .אפשר לראות בחיי יום־יום מקרים רבים של שיתוף פעולה ויחסי
שכנות טובה .היהודים והערבים ארגנו שביתות משותפות בשדה עבודה .במוסדות
רשמיים יש שיתוף פעולה בין יהודים לערבים לשם קידום ענייניהם המשותפים,
כגון במועצה החקלאית הכללית ובמועצות לשיווק ולפיקוח על פרי הדר.

 .7סקירת העיתונות הארצישראלית.8.7.1947 ,
 .8בינואר  ,1919בין האמיר פייסל בן המלך חוסיין ,ובין ד״ר ויצמן ,נשיא ההסתדרות הציונית.
 .9ראו דו״ח הוועדה המלכותית לארץ־ישראל ,פרק ג ,סעיפים  ,68-66בנוגע להתמדת דעה זו.
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קכד .כמובן ,הצורות הללו של שיתוף פעולה מוגבלות בהיקפן וביעילותן,
כשהן מצטיירות על הרקע של מטרות פוליטיות נרחבות ,המתנגדות זו לזו .מידת
הצלחתן נקבעה ותיקבע על ידי כמה וכמה גורמים פוליטיים וכלכליים בארץ־
ישראל ומחוצה לה ,שהם תולדות המשטר המנדאטורי .אם יותאמו גורמים אלו
במידה שתאפשר ניצול משותף של אוצרות ארץ־ישראל על ידי שני עמים על יסוד
אוטונומיה לאומית ,ייתכן מאוד שהכוחות הפועלים בכיוון ליצירת יחסי ידידות
בין הערבים והיהודים ייהפכו לגורם חשוב בעתידה של ארץ־ישראל.
 .4התביעות המנוגדות
קכה .הטענות היסודיות של התביעה היהודית והערבית מסוכמות בנפרד בסימן
זה ,בצירוף הערכה קצרה של כל תביעה ותביעה.
ת ביעות היהודים
קכו .תביעות היהודים ,כפי שהן נידונות כאן ,נוסחו בעיקר על ידי הסוכנות
היהודית ,שלפי המנדאט יש לה מעמד מיוחד לגבי ענייני היהודים בארץ־ישראל.
קכז .היהודים שואפים להקמת מדינה יהודית בארץ־ישראל ,ורוצים שהעלייה
היהודית לארץ־ישראל לפני הקמת המדינה היהודית ואחריה תהיה נתונה אך ורק
להגבלות שיקבעו על ידי כושר הקליטה הכלכלית של מדינה זו .בעיות המדינה
היהודית והעלייה הבלתי־מוגבלת משתלבות זו בזו ,עד שאין להפריד ביניהן.
המדינה היהודית דרושה ,מצד אחד ,בשביל להבטיח מקלט ליהודים ,המשוועים
לעלייה לארץ־ישראל ממחנות העקורים וממקומות אחרים באירופה ,באפריקה
הצפונית ובמזרח התיכון ,מקום שהם נתונים עכשיו במצוקה קשה .מצד שני
זקוקה המדינה היהודית באופן דחוף לעולים יהודים ,כדי לשנות את היתרון
המספרי הגדול שיש כעת לערבים על היהודים בארץ־ישראל .היהודים מודים
בגלוי בקושי הכרוך בהקמת מדינה יהודית בכל ארץ־ישראל בשעה זו ,שבה יהוו
היהודים מיעוט למעשה ,ובחלק של ארץ־ישראל שבו יעלה מספרם על מספר
הערבים במידה זעומה בלבד .לכן מרבים היהודים להטעים את זכותם לעלייה
מטעמים פוליטיים והומאניטאריים גם יחד ולפיכך הם מדגישים באופן מיוחד את
זכות היהודים ל״שיבה״ לארץ־ישראל.
קכח .היהודים מבססים את זכותם זו על מקורות תנ״כיים והיסטוריים ועל
הכרזת בלפור משנת  ,1917ועל המנדאט לארץ־ישראל ,שבמבואו נכללה ההכרזה,
ושהודה בקשר ההיסטורי בין עם ישראל לארץ־ישראל ובנימוקים לחידוש בית
יהודי לאומי שם.
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קכט .היהודים טוענים ,שמעצמת המנדאט בארץ־ישראל מונתה לנאמן למטרה
הראשונית והמפורשת של הקמת בית יהודי לאומי על ידי עלייה יהודית שיש
להקל אותה ,ועל ידי יישוב יהודים על הקרקע ,עניין שיש לעודדו בגדר ערובות
מסוימות.
קל .היהודים סבורים שהמנדאט התכוון לכך ,כי ההתפתחות הטבעית של עלייה
יהודית ,בלתי מוגבלת אלא על ידי שיקולי־דעת כלכליים בלבד ,תביא בסופו של
דבר להקמת קהילייה ,שבה יהיו היהודים רוב.
קלא .הם סבורים כי ההתחייבויות שניתנו ליהודים בהכרזת בלפור ובמנדאט,
הן בינלאומיות ,ולא ניתנו ליהודי ארץ־ישראל בלבד ,שהיו אז עדה קטנה בלבד,
אלא לכל העם היהודי כולו ,המתואר עכשיו תכופות בלשון “האומה היהודית״.
קלב .הם טוענים שלא חל כל שינוי בתנאים מאז הובעו הכוונות הללו,
כיוון שקיומו של רוב ערבי היתה עובדה ידועה יפה בשעה שנוסחו בראשונה
ההתחייבויות החוקיות והפוליטיות של המנדאט.
קלג .היהודים מטעימים ,שהם בנו בארץ־ישראל על יסוד האמונה בהתחייבויות
הבינלאומיות ,שניתנו לעם היהודי ,ואין להפסיק את עבודתם באמצעותה.
 .1לזכות העולים היהודים לארץ־ישראל ,המתוארים כחוזרים למולדתם ,זוקפים
בראש ובראשונה את התפתחותה הכלכלית של המדינה ,הקמת יסודות תכניות
השקאה ושיפור רמת החיים של הערבים והיהודים בארץ־ישראל.
 .2העולים היהודים אינם דוחקים את רגלי הערבים ,אלא מפתחים שטחים שאיש
לא היה מפתחם בלעדיהם.
קלד .הם טוענים שלא נרמזה שום הגבלה של זמן בנוגע לעלייה או להתיישבות.
לדעתם עמד המנדאט להסתיים רק בשעה שמילא את מטרתו העיקרית ,היינו
הקמת בית יהודי לאומי .אותו הבית ייחשב עומד על תילו בשעה שיוכל להתקיים
באופן עצמאי ,כי אין ערובה לביטחונו כל זמן שאינו מובטח מהשתלטות הערבים.
מכאן ,שכל הצעה מוצעת חייבת להבטיח את קיום הבית היהודי הלאומי ואת
המשך פיתוחו בהתאם לכתבן ולכוונתן של ההתחייבויות הבינלאומיות.
 .1היהודים טוענים שהקמת בית יהודי ומדינה יהודית לא תגרום כל אי־צדק
פוליטי לערבים ,כיוון שהערבים לא כוננו מעולם ממשלה בארץ־ישראל.
 .2האוכלוסייה הערבית ,שתיהפך למיעוט בבית היהודי ובמדינה היהודית כתוצאה
מן העלייה היהודית המוגברת ,תזכה להגנה מלאה של כל זכויותיה על בסיס
שוויון עם האזרחים היהודים.
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הערכת טענות היהודים
קלה .מעצמות־הברית העיקריות הסכימו ביניהן ,במבוא של המנדאט ,למסור את
האדמיניסטראציה של ארץ־ישראל לידי מעצמה מנדאטורית ,לשם הגשמת סעיף
 22של תקנון חבר הלאומים .כן הסכימו ביניהן ,שאותה מעצמה מנדאטורית
תהיה אחראית להגשמת הכרזת בלפור .סעיף  2של המנדאט חייב את המעצמה
המנדאטורית ,שתיצור בארץ תנאים פוליטיים ,אדמיניסטראטיביים ,וכלכליים
שיבטיחו:
 .1הקמת בית יהודי לאומי כפי שנקבע במבוא;
 .2פיתוח מוסדות שלטון עצמי.
ההתחייבות להבטיח הקמת בית יהודי לאומי נקבעה בסעיף  ,6שבו נאמר כי
המעצמה המנדאטורית אחראית להקלת העלייה ולעידוד התיישבות צפופה על
הקרקע.
קלו .ויכוח חריף פרץ סביב השאלה ,אם ההתחייבויות בדבר הבית הלאומי
ומוסדות השלטון העצמי הן שוות במשקלן ,ואם אינן סותרות זו את זו .הובעה
הדעה שהמנדאט אינו מעדיף התחייבות אחת על חברתה בכל הנוגע לחשיבות,
ואינו מעניק זכות בכורה לאחת מהן בנוגע להגשמתן ,ושלא ייתכן לומר ,כי שתי
ההתחייבויות הללו לא יעלו בקנה אחד .אבל לפי דעת אחרים המטרה הראשונה
של המנדאט ,כפי שנקבעה במבוא ובסעיפיו ,היא קידום הקמת בית יהודי לאומי,
וההתחייבות לפיתוח מוסדות שלטון עצמי שנייה לה.
קלז .חשיבותו המעשית של הוויכוח הוא בזה ,שאם ייווצרו בארץ תנאים
פוליטיים ,שיבטיחו פיתוח מוסדות שלטון עצמי ,יהרסו אותם התנאים למעשה
את הבית הלאומי היהודי .יוצא אפוא ,שאם כי היו נכונים לקשיים ,לא העלו על
הדעת בשעת אישור המנדאט ,ששתי ההתחייבויות הללו יתנגדו זו לזו .למעשה
נתברר ,שכך הוא .הניגוד בין השאיפות הפוליטיות של הערבים והיהודים ,שהחמיר
מחמת חיזוק הלאומנות הערבית בכל הארצות הדוברות ערבית ומחמת הגברת
האנטישמיות בכמה מארצות אירופה ,מנע כל אפשרות של התאמה ,שהיתה
מאפשרת הקמת מוסדות שלטון עצמי .אילו הוקמו מוסדות שלטון עצמי ,הרי
קרוב לוודאי כי הרוב של אוכלוסי הארץ ,שלא הסכים מעולם לעלייה יהודית ,היה
מונע את המשכתה ,והיה גורם על ידי כך לביטול הבית הלאומי היהודי.
קלח .היהודים טוענים ,שכל הגבלת העלייה שלא מתוך שיקולי דעת כלכליים
היא בלתי חוקית ,ופוגעת בסעיפי המנדאט .סעיף  6של המנדאט חייב את המעצמה
המנדאטורית ,שתישא באחריות להקלת עלייה יהודית בתנאים מתאימים ,וערב
אותה שעה לזכויות שאר חלקי האוכלוסייה שלא ייפגעו .שום הגבלה אחרת לא
נקבעה בעניין זה.
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קלט .המעצמה המנדאטורית ביארה בשנת  1922את הסעיף  ,6וטענה שהעלייה
היהודית אינה יכולה להיות גדולה למעלה מיכולתה הכלכלית של המדינה לקליטת
עולים חדשים .הנהלת ההסתדרות הציונית קיבלה את הביאור הזה .וכך נקבעה,
על יסוד פירוש ,הגבלת התנאים הכלליים של הסעיף.
קמ .הטענה היהודית ,שכוונת המנדאט היתה כי ההתפתחות הטבעית של
העלייה היהודית תביא סופו של דבר להקמת קהילייה שבה יהוו היהודים רוב,
מעוררת את שאלת פירושו של המושג “בית לאומי״.
קמא .רעיון הבית הלאומי ,הנובע מניסוח השאיפות הציוניות בתכנית באזל
משנת  101897עורר ויכוחים רבים בנוגע לפירושו ,להיקפו ולאופיו החוקי ,בעיקר
כיוון שאין לביטוי זה פירוש חוקי ,ואין בחוק הבינלאומי כל תקדים להסברתו.
השתמשו בביטוי הזה בהכרזת בלפור ובמנדאט ,ששניהם הבטיחו הקמת “בית
לאומי יהודי״ ,בלי לנסח יחד עם זה את פירוש הדבר .נדמה שאין להימנע מהמסקנה,
כי חוסר הבהירות בניסוח שתי התעודות בא בכוונה .העובדה ,שהשתמשו בביטוי
“בית לאומי״ במקום “מדינה״ או “קהילייה״ ,כאילו מרמזת שהכוונה להגביל את
תכנית הבית הלאומי מתחילתה .טענה זו אין לה יסוד רב ,כיוון ש״הבית הלאומי״,
אף שאינו מונע את האפשרות של הקמת מדינה יהודית בעתיד ,הצטיין ביתרון
שלא זעזע את דעת הקהל מחוץ לעולם היהודי; וזעזוע כזה עלול היה לחול גם
בחוגים יהודיים רבים ,אילו היו משתמשים בביטוי “מדינה יהודית״.
קמב .אין לדעת בדיוק ,מה היתה כוונתם של אלו שניסחו את ההכרזה .העובדה
בעינה עומדת ,שמעצמת המנדאט הגבילה את הכרזת בלפור בהכרזה בשם
“המדיניות הבריטית בארץ־ישראל״ ,שפורסמה ב־ 3ביוני  1922על ידי מיניסטריון
המושבות 11,נוכח המהומות הרציניות ,שהתחוללו בארץ־ישראל.
קמג .הכרזה זו הודתה בפעם הראשונה ב״קשר ההיסטורי העתיק״ של היהודים
בארץ 12,ונאמר בה בפירוש ,שהיהודים נמצאים בארץ־ישראל “בזכות ולא בחסד״.
אף על פי כן פוסלת ההכרזה ,בלשונה שלה“ ,היעלמם או דיכויים של ערבים ,של
שפתם ושל מנהגיהם בארץ־ישראל״ ,או “כפיית הלאומיות היהודית על תושבי
ארץ־ישראל בשלמותם״ ,והסבירה שלדעת המעצמה המנדאטורית יש להקים בית
לאומי בארץ־ישראל ,ולא להפוך את כל ארץ־ישראל לבית לאומי יהודי.

 .10הציונות שואפת לרכישת מקלט בטוח על פי משפט גלוי לעם ישראל בארץ־ישראל.
 .11הספר הלבן של צ׳רצ׳יל.
 .12נזכר אחרי כן בתוספת לסעיף  3של המנדאט.
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קמד .כאן יש לציין כי ביאור זה ,שהגביל במידה ניכרת את היקף הבית הלאומי,
נעשה לפני אישור המנדאט על ידי מועצת חבר הלאומים 13,ביאור זה נתקבל בזמנו
באורח רשמי על ידי האכסקוטיבה של ההסתדרות הציונית ,בתורת “הסוכנות
14
היהודית המתאימה״ שעליה מדובר בסעיף  4של המנדאט.
קמה .אף על פי כן לא הצהרת בלפור ולא המנדאט לא מנעו מראש הקמת
מדינה יהודית בסופו של דבר .מבוא המנדאט הודה ,בנוגע לעם היהודי ,ב״סיבות
לחידוש ביתם הלאומי״ .כן נקבע במנדאט ,שאחת ההתחייבויות העיקריות של
מעצמת המנדאט היא הקלת העלייה היהודית ,וכך ניתן ליהודים סיכוי להקים
בבוא העת מדינה יהודית בעלת רוב יהודי על ידי עלייה בממדים רחבים.
קמו .הכרזת בלפור והמנדאט הם התחייבויות בינלאומיות ,שניתנו לכל העם
היהודי כולו .ברור לכל שההתחייבויות הללו לא ניתנו לאוכלוסייה היהודית של
ארץ־ישראל בלבד ,כיוון שמספרם לא עלה בימים ההם על  80,000בסך הכול.
קמז .מסתבר ,שיהודי כל העולם ,הרוצים לעלות לארץ־ישראל ,היו יכולים
לעשות כך באופן חוקי .אף על פי כן דומה שהשקפה זו אינה מציאותית ,כיוון
שארץ קטנה וענייה כל־כך ,כארץ־ישראל ,לעולם לא היתה יכולה לקלוט את כל
יהודי העולם.
קמח .כל הצדדים הנוגעים בדבר ידעו יפה על קיום רוב ערבי מכריע בארץ־
ישראל בשעת אישור המנדאט .מלבד זה הזהיר ,בין השאר ,הדין והחשבון של
קינג־קריין ,שהתכנית הציונית לעולם לא תבוצע אלא בכוח הזרוע .מסתבר אפוא
שאותם מסעיפי המנדאט המדברים על בית לאומי יהודי ,יכלו להתבסס אך ורק
על ההנחה ,שיתגברו במוקדם או במאוחר על חששות הערבים ,ושהתנגדותם
לתנאי המנדאט תיחלש במשך הזמן ותיעלם כליל.
קמט .זו היתה ,כנראה ,ההנחה היסודית .אבל נתברר שאינה נכונה ,כיוון שקורות
 25שנים האחרונות הוכיחו את העובדה שלא רק הקמת מדינה יהודית מחייבת
שימוש בכוח ניכר ,אלא אף המשך בניינו של בית לאומי יהודי ,על ידי עלייה
מוגבלת .אין לטעון ,שהשימוש בכוח בתורת אמצעי להקמת בית לאומי היה אחד
מכוונות המנדאט ,או שנכלל באחד מסעיפיו; להיפך ,סעיפי המנדאט באו למנוע
כל שימוש שיטתי בכוח לשם ביצועו .במבוא למנדאט נאמר ,שמעצמות הברית

 .13המנדאט אושר ב־ 24ביולי .1922
 .14וזהו נוסח האישור“ :הנהלת ההסתדרות הציונית קיבלה לשימת לבה את ההכרזה על ‘המדיניות
הבריטית בארץ־ישראל׳ ,שנמסרה לה על ידי מיניסטריון המושבות ב־ 6ביוני  ,1922ומבטיחה
לממשלות הוד מלכותו שפעולות ההסתדרות הציונית יתנהלו בהתאם למדיניות שנקבעה באותה
הכרזה״ (הספר הלבן של צ׳רצ׳יל ,1922 ,עמ׳ .)29-28
[ ] 222

מקורות צומת שלישי :אונסקו״פ  -הקמתה ,עבודתה ,והמלצותיה ,מאי-ספטמבר 1947

העיקריות הסכימו להפקיד את ארץ־ישראל בידי מעצמה מנדאטורית ,בשביל
שתגשים את הסעיף ה־ 22של תקנון חבר הלאומים ,והעקרון היסודי של הסעיף
ההוא מדבר על טובתם של עמים ,שאינם מסוגלים לעמוד על רגלי עצמם.
קנ .נשמעה דעה שאפשר להבטיח את טובתה של האוכלוסייה המקומית של
ארץ־ישראל על ידי התפתחות בלתי מוגבלת של הבית הלאומי היהודי .אולם
“טובה״ ,במובן המעשי של המילה ,צריכה להיות יותר ממושג אובייקטיבי בלבד,
והערבים ,החושבים באופן סובייקטיבי ,הוכיחו במעשים את דעתם ,שהפיכת
ארץ־ישראל למדינה יהודית בניגוד לרצונם תסתור בהחלט את מושגיהם בנוגע
למה שהכרחי לטובתם .כלומר ,שהטוען שישנה התחייבות בינלאומית להמשיך
בעלייה יהודית כדי ליצור רוב יהודי בכל ארץ־ישראל ,מתעלם מרצון האוכלוסייה
הערבית ומהשקפותיה בנוגע טובת עצמה ,וזו תהיה פגיעה גסה בעיקרון היסודי
של סעיף  22של החוזה [תקנון חבר הלאומים].
קנא .אין להכחיש ,שהיהודים הגיעו לידי הישגים מצוינים בפיתוח ארץ־ישראל.
בכל זאת יכולים להתעורר ספקות רציניים ביחס למידת בריאותם הכלכלית
של הישגים אלו .כיוון שהם מבוססים על הון שבא מתרומות ,והואיל ורבות
מתוכניות הפיתוח הן פרי עיונים פוליטיים ,ואינן מתחשבות הרבה בדרישות
הכלכלה.
קנב .דומה שאי־אפשר היה להימנע מנישול ערבים מקרקעותיהם על ידי
היהודים ,אלמלא ההגבלות ,כי במידה שיגבר הלחץ על הקרקע ,בה במידה יפתה
ההון היהודי ערבים רבים למכירת קרקעותיהם .כבר אירעו כמה מקרים של נישול
מסוג זה.
קנג .מסתבר ,כי המסקנה הברורה מטענת היהודים ,שאין להבטיח את הבית
הלאומי מפני השתלטות ערבית ,אלא אם כן יוכל להתקיים בכוח עצמו ,היא שאין
כל דרך למילוי הבטחת המנדאט בדבר בית לאומי יהודי ,אלא הקמת מדינה יהודית
בלתי תלויה בכל ארץ־ישראל או בחלקה .אפילו מדינה דו־לאומית ,שתוקם על
יסוד של שוויון ,לא תמלא את התביעה היהודית אלא אם יינתנו לה ערבויות
בינלאומיות מקיפות.
קנד .הבטחת היהודים ,שהקמת מדינה יהודית בארץ־ישראל לא תגרום כל
עוול פוליטי לערבים ,מכיוון שהערבים לא הקימו מעולם ממשלה בארץ־ישראל,
מתחזקת במידה מסוימת על ידי העובדה שארץ־ישראל לא היתה מדינה עצמאית
למן שנת  63לפני ספירת הנוצרים ,עת כבש פומפיוס את ירושלים .מצד שני
קיימת העובדה ,שכיום נמצאים בארץ־ישראל למעלה מ־ 1,200,000ערבים ,שני
שלישים של האוכלוסייה ,המתנגדים למדינה יהודית והחותרים להקמת מדינה
ערבית עצמאית.
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קנה .כל פתרון ,המבטיח המשך התפתחותו של הבית הלאומי היהודי
בארץ־ישראל כולל ממילא המשך העלייה היהודית ,דחיית מתן עצמאות ,וכן
אדמיניסטראציה על ידי צד שלישי ,לכל הפחות עד המועד שייהפך העם היהודי
לרוב בארץ .פתרון כזה היו צריכים להגשים בכוח ,בגלל התנגדות האוכלוסייה
הערבית .יהודים רבים טוענים ,שאם תינתן ליהודים הזדמנות מתאימה ,יוכלו
להגן בעצמם על המדינה היהודית .גם פתרון זה מביא בחשבון את האפשרות של
מאבק עז עם הערבים.
טענות הער בים
קנו .טענות הערבים ,שיפורטו להלן ,מבוססות בעיקר על עצומות חברי הוועד
הערבי העליון במושב המיוחד הראשון של אסיפת האו״ם ,ועל עדויות נציגי
ארצות־ערב באותו מושב ובביירות ובג׳נבה .מטרת הערבים היא לכונן מיד את
ארץ־ישראל ממערב לירדן כמדינה ערבית עצמאית .הדבר מבוסס על כמה תביעות
ועצומות שתמציתן ניתנת להלן .הערבים מדגישים את העובדה ,שיתרונם המספרי
בארץ־ישראל כיום הוא  .1:2הערבים מטעימים את זכותו “הטבעית״ של הרוב
הערבי הרוצה להחזיק במדינה ללא כל ויכוח ,כיוון שהקרקע נמצאה ברשותם
במשך מאות בשנים ,ונמצאת ברשותם גם עכשיו .תביעה זו של זכות “טבעית״
מבוססת על הטענה ,שקשר הערבים בארץ־ישראל לא נותק החל מן התקופה
ההיסטורית הקדומה ,כיוון שיש לפרש את המושג “ערבי״ בצורה שתכלול לא
רק את הפולשים מחצי־האי הערבי במאה השביעית ,אלא גם את האוכלוסייה
המקומית שהתמזגה עם הפולשים ושלמדה את שפתם ,רכשה את מנהגיהם ואופני
מחשבתם והיתה לערבית לצמיתות.
קנח .עצומות הערבים מטעימות את השאיפה הטבעית של העדה הערבית
לשמירה על קיומה הלאומי מפני פולשים זרים ,כדי שתוכל להמשיך בהתפתחותה
הפוליטית ,הכלכלית והתרבותית ללא כל התערבות מן החוץ.
קנט .הערבים מדברים גם על זכויות ש״רכשו״ ,המבוססות על הבטחות
כלליות ועל ההתחייבויות שניתנו באורח רשמי לעם הערבי בימי מלחמת העולם
הראשונה ,הכוללות בייחוד את חליפת המכתבים בין מק־מאהון למלך חוסיין
משנת  ,1916-1915ואת ההכרזה האנגלית־הצרפתית משנת  .1918הטענה
הערבית בדבר עצמאות ארץ־ישראל מקבלת ,לדבריהם ,תמיכה נוספת מאיגרת
הוגארת ,ממכתב באסאט ובהצהרה “אל השבעה״.
 .1הערבים טוענים שמסמכים אלו באופן קולקטיבי משמשים הודאה ברורה
בזכויותיהם הפוליטיות בארץ־ישראל ,ואנגליה מחוייבת על פי חוזה לשמרן
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ולקיימן ,אף שלא מילאה את התחייבותה עד כה.
 .2לדבריהם ,ההבטחות הללו וההתחייבויות בדבר מתן חירות ועצמאות היו
בין הגורמים העיקריים ,שעוררו את הערבים למרוד בממלכה העותומנית
ולהצטרף לאנגליה ולשאר מעצמות הברית בימי מלחמת העולם הראשונה.
קס .הערבים חזרו והדגישו בעקשנות שהמנדאט לארץ־ישראל ,שכלל את
הצהרת בלפור ,הוא בלתי חוקי ,וארצות ערב סירבו להודות בתוקפו.
 .1הם טוענים שנוסח המנדאט הארצישראלי סותר את הנוסח ואת הכוונה של
סעיף  22של תקנון חבר הלאומים ,מטעמים אלו:
א .שפסקה  4של סעיף  22מתנה בפירוש ,כי לכשיגיעו עדות מסוימת לדרגת
התפתחות שאפשר לראותן באופן זמני כ״עמים בלתי תלויים״ ,צריכה
המעצמה המנדאטורית לשמש להן אפוטרופוס במשך תקופה מוגבלת
בלבד ,ועליה להגיש להן עצה אדמיניסטראטיבית ועזרה עד שיוכלו העדות
הללו לעמוד על רגלי עצמן  -אף על פי כן בא המנדאט הארצישראלי ופגע
בסידור זה בכוונה תחילה ,על ידי מניעת הודאה מיד בעצמאות הטריטוריה,
ועל ידי הענקת “סמכויות מלאות של חקיקת חוקים ואדמיניסטראציה״
למעצמה מנדאטורית בסעיף  1של המנדאט.
ב .רצון העדה הארצישראלית “לא הובא בחשבון באופן עקרוני בבחירת
המעצמה המנדאטורית״ ,כפי שנקבע בסעיף  ,22פסקה  ,4של התקנון.
 .2נפגעו העקרון והזכות להגדרה עצמית לאומית.
 .3ארצות ערב לא היו חברות חבר הלאומים בשעת אישור המנדאט הארצישראלי,
והמנדאט אינו מחייב אותן.
קסא .עם שתנאי המנדאט הארצישראלי הם בלתי חוקיים לדעת הערבים
ומחוסרי כל תוקף ,ולכן לא היתה לעולים היהודים כל זכות חוקית להכנס לארץ
בימי תקופת המנדאט ,מוכנים הערבים להכיר בנוכחותם של היהודים בתורת
עובדה קיימת.
הערכת טענות הער בים
קסב .אין כל ספק ,שהאוכלוסייה הערבית הווה ותהיה בעלת יתרון מספרי בארץ־
ישראל ,אלא אם תהיה כנגד זה עלייה יהודית חופשית בשיעור רב .שיעור הילודה
הערבית גבוהה הרבה יותר משיעור הילודה היהודית .רק עלייה יהודית בעלת
ממדים רחבים ,שתיהנה מתמיכה חזקה של הון ומאמצים מחוץ לארץ ,עשויה
לשמש יסוד להשגת שוויון מספרי בין הערבים והיהודים.
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קסג .ערביי ארץ־ישראל רואים את עצמם כבעלי זכויות “טבעיות״ על הארץ,
אף שלא נמצאה הארץ ברשותם בתורת אומה עצמאית.
קסד .ברשות האוכלוסייה הערבית נמצאים עכשיו  85%של הקרקע .על אף
המאמצים המוגברים של היהודים לרכישת קרקע בארץ־ישראל .חוק העברת
הקרקעות משנת  ,1940הנובע ממדיניות הספר הלבן משנת  ,1939הגביל הגבלה
חמורה את מאמצי היהודים לרכישת קרקעות נוספות.
קסה .הערבים סבורים שכל שטחה של ארץ־ישראל הוא נחלת־אבותיהם על פי
הצדק .אף שהיו מוכנים ,במדינה ערבית ,להודות בזכות היהודים להחזיק בקרקע
שקנו באופן חוקי בימי המנדאט ,הם רואים בכל מאמץ להגבלת שטחה של ארץ־
ישראל ,כגון החלוקה ,פגיעה בזכויותיהם הטבעיות.
קסו .שאיפת האוכלוסייה הערבית בארץ־ישראל להבטחת קיומה הלאומי היא
שאיפה טבעית מאוד .אולם לאומנות ארצישראלית ,להבדיל מלאומנות ערבית,
היא תופעה חדשה באופן יחסי ,שהופיעה רק לאחר חלוקת “המלבן הערבי״ בסוף
מלחמת העולם הקודמת .מדיניות הבית הלאומי והמדיניות הנמרצת של העלייה,
שנקטו המנהיגים היהודים ,הגבירו את פחד הערבים מפני האוכלוסייה היהודית
הבאה מן החוץ.
קסז .ואשר להבטחות ולהתחייבויות שניתנו לערבים בימי מלחמת העולם
הראשונה לשם השגת תמיכתן במעצמות הברית ,יש לציין שאין שום הסכם חד־
משמעי ,שעל פיו אפשר היה לקבוע ,אם נכללה ארץ־ישראל בתחום שהובטחה
לו עצמאות ,בחליפת המכתבים בין מאק־מאהון למלך חוסיין .כיוון שנתעוררה
שאלת הפירוש הכחישה אנגליה בהתמדה ,שארץ־ישראל נכללת עם השטחים
שהובטחה להם עצמאות.
קסח .ועדה מורכבת מנציגים בריטים וערבים ,שמונתה בשנת  ,1939בדקה את
ההתחייבויות הללו בימי הוועידה האנגלית־הערבית לענייני ארץ־ישראל .ועדה זו
עיינה בחליפת המכתבים של מאק־מאהון ,ובמאורעות ובתעודות מסוימות מתקופה
שלאחריה ,שעשויים היו לדעת צד זה או זה לזרוע אור על משמעות חליפת
המכתבים או על כוונתה .ועדה זו בדקה בין השאר את “הסכם סייקס־פיקו״ ,את
הכרזת בלפור ,את איגרת הוגארת ,את “ההכרזה אל השבעה״ ,את הבטחת הגנראל
אלנבי לאמיר פייסל ,ואת ההכרזה האנגלית־הצרפתית בדצמבר .1918
קסט .ועדה זו קבעה בדין וחשבון שלה ,שנציגי הערבים והממלכה המאוחדת
“לא יכלו להגיע לידי הסכם בדבר פירוש חליפות המכתבים״ .אולם נציגי הממלכה
המאוחדת מסרו לנציגי הערבים שטענות הערבים ,כפי שהוסברו לוועדה ,בדבר
ביאור חליפת־המכתבים ,וטענותיהם המיוחדות בדבר פירושו של המשפט “חלקי
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סוריה המשתרעים ממערב למחוזות דמשק ,אל־חמה ,חומס וחלבי 15,חזקות יותר
משנדמה היה עד כה״ .עוד מסרו נציגי הממלכה המאוחדת לנציגי הערבים ש״הם
מסכימים כי ארץ־ישראל נכללה בשטח ,שתבע השריף של מכה במכתבו מ־14
ביולי  ,1915ואם ארץ־ישראל לא הוצאה מן השטח ההוא בחלקים מאוחרים
יותר של חליפת המכתבים ,יש לראותה כנכללת באותו שטח ,שבו עמדה אנגליה
להודות בעצמאותם של הערבים ולתמוך בה .הם עומדים על דעתם ,שעל פי
ביאור נכון של חליפת המכתבים לא נכללה ארץ־ישראל למעשה בשטח זה .אבל
הם מסכימים כי הניסוח של הוצאתה מכלל זה היה מפורש וחד משמעי פחות
משסברו בזמן ההוא״.
קע .בנוגע לגילויי־הדעת השונים האמורים בסעיף קס״ח ,הגיע הוועדה לכלל
מסקנה ,שאין ביכולתה להביע דעה על פירושם הנכון ,ואין לנסח דעה כזו בכל
המקרים האלה בצורה נכונה ,אם לא תדון גם בכמה הכרזות אחרות ,שנעשו בימי
המלחמה .הוועדה סברה בכל זאת ,שיוצא מכל ההכרזות הללו כי “ממשלת הוד
מלכותו אינה חופשית להחליט על גורלה של ארץ־ישראל בלי להתחשב ברצון
האוכלוסייה הארצישראלית ובעניינה ,ויש להביא בחשבון את ההכרזות הללו
בכל נסיון להערכת ההתחייבויות  -לפי כל פירוש שהוא של חליפת המכתבים -
שנטלה על עצמה ממשלת הוד מלכותו לגבי האוכלוסייה הזאת כתוצאה מחליפת
המכתבים״.
קעא .בנוגע לאיגרת הוגארת הסבירו נציגי הערבים ,שהם מסתמכים בתוקף על
פסוק אחד באיגרת ,שנמסרה לחוסיין מלך חיג׳אז בשנת  ,1918ובו נאמר שלא
ירשו את ההתיישבות היהודית בארץ־ישראל אלא במידה שלא תפריע לחירותה
הפוליטית והכלכלית של האוכלוסייה הערבית.
קעב .כדאי לציין שאיגרת הוגארת נמסרה למלך חוסיין בינואר  ,1918כלומר
חדשיים לאחר הכרזת בלפור .יש הבדל ברור בין ההכרזה ששמרה רק את הזכויות
האזרחיות והדתיות של העדות הלא־יהודיות הקיימות ,ובין האיגרת שהבטיחה
חירות פוליטית לאוכלוסייה הערבית בארץ־ישראל.
קעג .אולם תזכיר שהוגש על ידי האמיר פייסל לוועידת השלום בפריס ,מרמז
שהחוגים הערבים הודו בעמדתה המיוחדת של ארץ־ישראל .בתזכיר נאמר:
היהודים קרובים לערבים קרבת־דם הדוקה ,ואין כל ניגודי־אופי בין שני הגזעים.
למעשה הננו תמימי־דעים בהחלט בנוגע לעקרונות .בכל זאת אין הערבים
 .15מכתב סיר ה׳ מאק־מאהון.24.10.1915 ,
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יכולים ליטול על עצמם את הסיכון של קיום שיווי המשקל בהתנגשויות של
גזעים ודתות ,שבתחום זה בלבד סיבכו את העולם בלבטים חמורים לעתים
קרובות כל כך .לכן הם מעוניינים בפיקוחו היעיל של איזה נאמן גדול ,כל זמן
שאדמיניסטראציה מקומית מייצגת תעודד בצורה מעשית ויעילה את גיאותה
החמרית של הארץ.

קעד .האמיר פייסל היה האיש שכנציג הממלכה הערבית של חיג׳אז ובשמה
חתם על הסכם עם ד״ר ויצמן ,שייצג את ההסתדרות הציונית ופעל בשמה.
בהסכם זה סמך פייסל את ידו על הכרזת בלפור ועל עידוד עלייה יהודית לארץ־
ישראל ,בתנאי שהערבים יזכו בעצמאות ,כפי שתבע בתזכירו אל מיניסטריון
החוץ הבריטי ב־ 4בינואר  .1919הסכם פייסל־ויצמן לא נכנס לתקפו ,כיוון שלא
קיימו את התנאי הקודם בזמן ההוא.
קעה .ועדת פיל ,שדנה בעניין זה ,הטעימה בדין־ובחשבון שלה ,ש״היה זמן
שמדינאים ערבים היו מוכנים לדון במסירת ארץ־ישראל ליהודים בתנאי ששאר
חלקי אסיה הערבית יהיו חופשיים .אותו תנאי לא נתקיים אז ,אבל הוא עומד
ערב קיומו עכשיו״.
קו .מה שנוגע לעיקרון ההגדרה העצמית ,הרי נראה שלא חל על ארץ־ישראל,
בגלל הכוונה לאפשר הקמת בית לאומי יהודי שם ,אם כי הודו בו באופן בינלאומי
בסוף מלחמת העולם הראשונה .ואף שקיימוהו ביחס לשאר תחומים ערביים
בשעת יצירת המנדאטים מסוג א׳ .אפשר לומר שהבית היהודי הלאומי והמנדאט
לארץ־ישראל המיוחד במינו ,סותרים למעשה עקרון זה.
קעז .בנוגע לטענה שהמנדאט הארצישראלי פוגע בסעיף  22של תקנון חבר
הלאומים ,מפני שלא הודו באוכלוסיה הארצישראלית בתורת אומה עצמאית,
וכיוון שהמעצמה המנדאטורית קיבלה סמכויות מלאות של חקיקת חוקים והנהלת
העניינים ,הדגישה ועדת פיל בצדק:
 .1הודאה זמנית בכמה עדות ,שהשתייכו לפני כן לממלכה הטורקית ,כאומות
בלתי־תלויות היא רשות ולא חובה; נאמר במפורש“ :אפשר להודות זמנית״,
ולא “יודו״ או “צריכים להודות״.
 .2הפסקה שלפני האחרונה בסעיף  22קובעת שמידת סמכותה של מעצמת
המנדאט תיקבע בשעת הצורך על ידי מועצת חבר־הלאומים.
 .3באישור הכרזת בלפור על ידי מעצמות הברית ועל ידי אמריקה הובהר מראש
שהיחס לארץ־ישראל יהיה שונה מן היחס אל סוריה ואל עיראק והבדל־יחס
זה אושר על ידי המועצה העליונה בחוזה סאוור ועל ידי מועצת חבר הלאומים,
באשרה את המנדאט״.
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קעח .בנוגע לטענה שלא התחשבו באופן עקרוני ברצון העדה הארצישראלית
בבחירת מעצמת המנדאט ,יש לציין שהחלטות הקונגרס הסורי הכללי מ־ 2ביולי
 ,1919המתייחסות לאפשרות של הטלת מנדאט על ארצות ערב בתנאים מסוימים,
העמידו את אנגליה במקום שני ,ואת אמריקה במקום ראשון .גם ועדת קינג־קריין
נתנה דעתה על ברירה זו.
קעט .נדמה שאין טעם לכל ערעור על תוקף המנדאט על פי הטענות שטוענות
הארצות הערביות .המנדאט הארצישראלי נוסח על ידי המועצה העליונה של
מעצמות־הברית העיקריות ,בתורת חלק של סיום מלחמת העולם הראשונה,
ונוסח זה אושר לאחר זמן על ידי מועצת חבר הלאומים.
קפ .לורד בלפור הסביר את הלך־הרוחות בשעת יצירת המנדאט לארץ־ישראל,
בפתיחת המושב ה־ 18של מועצת חבר הלאומים ,בלשון זו:
המנדאטים אינם יצירה שלנו .המנדאטים לא נוצרו על ידי החבר ואין החבר
יכול לשנות את עצם מהותם .יש לזכור שהמנדאט אינו אלא הגבלה שהכובשים
הטילו על עצמם בנוגע לסוברניות על התחומים שנכבשו לפניהם .מעצמות
הברית והמעצמות המשותפות עמן הטילו על עצמן את ההגבלות הללו לטובתה
הכללית של האנושות כפי שהן הבינו את הדבר; והן ביקשו מחבר הלאומים,
שיעזור להן בהגשמת מדיניות זו .אבל חבר הלאומים אינו יוצר המדיניות הזאת,
אלא מכשירה .לא הוא המציא את שיטת המנדאטים .לא הוא קבע את היסודות
הכלליים של  3סוגי המנדאטים .הרשו נא לי לחזור ולומר ,שתפקיד החבר הוא
קודם כל לדאוג לכך שנוסח המנדאט יעלה בקנה אחד עם העקרונות של תקנון
חבר הלאומים; ושנית ,שנוסח המנדאט יקבע למעשה את מדיניות המעצמות
המנדאטוריות בשטחי המנדאטים.
יוצא מדבריי ,שמי שמקווה ומי שחושש ,כי בהכרזה ,המכונה ,כפי שנדמה לי,
“הכרזת בלפור״ ,יחולו שינויים ניכרים ,אינו אלא טועה .לא החששות הללו
מוצדקים ,ולא התקוות מוצדקות ...הקווים הכלליים של המדיניות קבועים
16
ועומדים ,ומוכרחים לעמוד.

[]...

 .16צ׳רלס ה׳ לאווארמור ,ספר השנה השלישי של חבר הלאומים ,1922 ,עמ׳ .137
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פרק ד  -ההצעות העיקריות לפתרון בעיית ארץ־ישראל
הערות כלליות
א .את ההצעות לפתרון הבעיה הארצישראלית ,שהוצעו בתקופות שונות על ידי
מקורות רשמיים ובלתי רשמיים ב־ 10השנים האחרונות ,אפשר לחלק ל־3
סוגים עיקריים ,ואלו הם:
 .1חלוקת ארץ־ישראל לשתי מדינות עצמאיות ,מדינה ערבית ומדינה יהודית,
שיהיו נפרדות זו מזו לגמרי ,או שיהיו קשורות זו בזו במידה שהדבר דרוש
לשמירה מאכסימלית על האחדות הכלכלית.
 .2הקמת מדינה אחידה (בעלת רוב ערבי ,אם לא ייווצר רוב יהודי על ידי
עלייה יהודית המונית).
 .3הקמת מדינה אחת בעלת מבנה פדראלי ,קאנטונאלי או דו־לאומי ,באופן
שהמבנה יבטיח למיעוט הגנה מפני השתלטות הרוב.
ב .להלן ניתנת סקירה קצרה של ההצעות העיקריות שהוצעו עד כה ,הן הצעות
שהוצעו לפני מינוי ועדה זו ,והן הצעות שהוגשו לה.
ההצעות העיקריות של ועדות ותכניות הממשלה הבריטית ,שקדמו למינוי
ועדת האו״ם:
ג .הוועדה המלכותית משנת ( 1937וועדת פיל) :הוועדה המלכותית היתה
הראשונה ,שהציעה חלוקה ,והיא ראתה בה את הפתרון היחיד שיש בו כדי
להבטיח שלום לדורות .אף שהוועדה לא תלתה את קיומו או ביטולו של
עקרון החלוקה בהצעות המיוחדות שהציעה ,הגישה מפה שבה סומנו כל
הגליל ,עמק יזרעאל ושפלת־החוף עד אשדוד בדרום כתחום המדינה היהודית.
את החלק הגדול ביותר של ארץ־ישראל דרומית ומזרחית לקו זה אמרה
לעשות תחום ערבי שיתאחד עם עבר הירדן .ירושלים ובית לחם ,עם מסדרון
המגיע אל הים ליד יפו ,ונצרת ,נועדו להשאר תחום מנדאט בריטי.
ד .ועדת החלוקה משנת ( 1938ועדת וודהאד) דחתה את תכנית החלוקה של
הוועדה המלכותית ,מכיוון שנתברר כי המדינה היהודית שהוצעה על פי תכנית
זו ,לאחר שינויים מסוימים בגבול המוצע שחייבו צרכי ביטחונה ,תכיל מיעוט
ערבי כדי  49%מכלל־האוכלוסייה .עם זה לא יכלו  4חברי הוועדה לבוא
לידי הסכם על כל תכנית חלוקה אחרת .אחד מהם טען ,ששום צורת חלוקה
אינה ניתנת להגשמה .יושב־ראש הוועדה וחבר אחד המליצו על תכנית של
מדינה יהודית בצורת רצועת אדמה בחלק הצפוני של שפלת החוף ,שארכה
 75קילומטר בערך ,ובתוכה מובלעת ערבית ביפו ,ומסדרון מובלעת ירושלים,
במשטר מנדאט ,עם הים התיכון .את שארית ארץ־ישראל הציעה לעשות
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מדינה ערבית ,פרט לגליל ולנפת באר־שבע ,שענייניהם יתנהלו על ידי מעצמת
המנדאט ,עד שהאוכלוסייה היהודית והערבית תבוא לידי הסכם בדבר גורלם
הסופי .חלק חשוב של התכנית היה ברית מכס בין המדינה הערבית למדינה
היהודית ולשטחי־המנדאט .חבר רביעי של הוועדה גילה דעתו ,שיש לספח אל
המדינה היהודית ,שהציעו היושב ראש ואחד החברים ,גם את עמק יזרעאל,
את אגם החולה ואת ים כנרת.
ה .ועדת החקירה האנגלית־האמריקנית משנת  1946גילתה את דעתה ,ש״כעת
ובעתיד הקרוב יגרור כל ניסיון של הקמת מדינה ארצישראלית עצמאית או
הקמת מדינות ארצישראליות עצמאיות מלחמת אזרחים שיהיה בה כדי לסכן
את שלום העולם״ .לפיכך הציעה הוועדה ,שענייני ארץ־ישראל יתנהלו על פי
המנדאט עד שיושג הסכם בדבר משטר נאמנות .כן המליצה הוועדה שעתידה
הקונסטיטוציוני של ארץ־ישראל יבוסס על  3עקרונות אלו:
 .1יהודים לא ישתלטו על ערבים בארץ־ישראל וערבים לא ישתלטו על
יהודים.
 .2ארץ־ישראל לא תהיה לא מדינה יהודית ולא מדינה ערבית.
 .3צורת המשטר שתוקם בסופו של דבר תגן במלוא המידה ,על יסוד ערובות
בינלאומיות ,על האינטרסים של הנצרות ,האיסלאם והיהדות בארץ
הקודש.
ההצעות המעשיות של ועדת החקירה התייחסו לעתידה הקרוב של ארץ־
ישראל (ביטול תקנות העברת הקרקעות משנת  ,1940ומתן  100,000רשיונות
עלייה במידת האפשר עוד בשנת .)1946
ו .תכנית לאוטונומיה מחוזית משנת  :1946תכנית זו (הידועה בדרך כלל כתכנית
מוריסון) באה להגשים את המלצות ועדת החקירה האנגלית־האמריקנית
האומרת ש״ארץ־ישראל לא תהיה לא מדינה יהודית ולא מדינה ערבית״.
חלק־הארי של ארץ־ישראל יחולק למחוז ערבי ולמחוז יהודי ,והמחוז היהודי
יכלול כמעט את כל השטח שבו כבר התיישבו יהודים עד עכשיו ,בצירוף
איזור ניכר בין נקודות ההתיישבות הללו וסביבן .לכל מחוז יהיה מוסד מחוקק
נבחר ,ואכסקוטיבה .ירושלים ,בית־לחם והנגב יישארו בפיקוח ישיר של נציג
הממשלה הבריטית ,שתפעל בתורת נאמן לארץ־ישראל בתוקף הסכם נאמנות
מטעם האו״ם .התכנית מניחה פתח להתפתחות עתידה הן בכיוון למדינה
עצמאית פדראלית והן בכיוון לחלוקה ,באופן שהמחוז היהודי והמחוז הערבי
ייהפכו למדינות עצמאיות ,שגבולותיהן לא ישונו אלא בהסכם הדדי .סברו,
שקבלת תכנית זו תאפשר העלאת  100,000עולים לארץ־ישראל מיד בהתאם
להמלצת הוועדה האנגלית־האמריקנית ,והמשך העלייה למחוז היהודי בפיקוח
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סופי של הממשלה המרכזית (הנציב העליון ,בעזרת המועצה המוציאה־לפועל
שלו ,שחבריה יהיו ממונים).
ז .תכנית קאנטוניזאציה משנת  :1947תכנית זו (הידועה בדרך כלל כתכנית־
באווין) הציעה משטר נאמנות בריטית לתקופה של  5שנים ,שתכליתו הכנת
הארץ לקראת עצמאות .לאיזורי האדמיניסטראציה המקומית ייקבעו גבולות
באופן שכל אחד יכיל רוב ניכר של יהודים או של ערבים .כל איזור ייהנה
ממידה ניכרת של אוטונומיה מקומית .הנציג העליון יהיה אחראי להגנת
המיעוטים .הוא ישתדל להקים במרכז מועצה מייעצת מייצגת .מקץ  4שנים
תיבחר אסיפה מחוקקת .אם יושג הסכם בין רוב הנציגים הערבים ובין רוב
הנציגים היהודים באסיפה זו ,תוקם מדינה עצמאית .במקרה של חילוקי־
דעות יבקשו את מועצת הנאמנות של האו״ם שתעוץ עצה בדבר הפרוצדורה
העתידה .בנוגע לעלייה הציעה התכנית הכנסת  96,000יהודים בשנתיים
הראשונות .אחרי כן תקבע מכסת־העלייה על ידי הנציב העליון בהתייעצות
עם המועצה המייעצת שלו .במקרה של חילוקי־דעות תהיה ההכרעה מסורה
בידי חבר בוררים שיתמנה על ידי האו״ם.
ה צעות שהו גשו לוועדה
ח .רוב הארגונים היהודים בארץ ובחוץ לארץ ,שהגישו לוועדה עדויות בכתב
ובעל־פה ,היו תמימי דעים עם הסוכנות היהודית לארץ־ישראל ועם הוועד
הלאומי ,ותבעו הקמת מדינה יהודית .יש חילוקי־דעות בין הדורשים שכל
ארץ־ישראל תיהפך למדינה יהודית ,ובין ארגונים שהיו מוכנים להסכים
לחלוקה בתנאי שהשטח שיופרש למדינה יהודית יאפשר יישוב מספר גדול של
עולים חדשים .רק מיעוט התנגד להקמת מדינה יהודית .בארץ־ישראל נוטים
“איחוד״ ומפלגת הפועלים “השומר הצעיר״ להקמת מדינה “דו־לאומית״ שבה
יהיו לשתי העדות מעמד שווה ושוויון פוליטי .המפלגה הקומוניסטית מציעה
מדינה דמוקרטית ערבית־יהודית ,בין דו־לאומית ובין פדראטיבית .באמריקה
משמיעה התנגדות לציונות המועצה האמריקאית ליהדות ,המתנגדת להצעות
בדבר הקמת מדינה יהודית .לדעתה עלולות הצעות כאלה לסכן את שלומן
ואת ביטחונן של ארץ–ישראל ושל סביבותיה ,הן יגרמו נזק ליהודים בארץ־
ישראל ובכל העולם; ובכלל אינן דמוקרטיות.
ט .את עמדת הסוכנות היהודית לארץ־ישראל ,המייצגת את דעת רוב היהדות
המאורגנת בארץ ,אפשר לסכם כך:
הסוכנות תומכת בתכנית שנוסחה בקונגרס האחרון של ההסתדרות הציונית
בבאזל בשנת :1947
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 .1יש להפוך את ארץ־ישראל לקהילייה יהודית שתתפוס את מקומה בעולם
הדמוקרטי.
 .2יש לפתוח את שערי ארץ־ישראל לעלייה יהודית.
 .3יש למסור לידי הסוכנות היהודית את הפיקוח על העלייה לארץ־ישראל
ואת הסמכות לבניין הארץ.
י .בנוגע לחלוקה נאמר בסקירה הפוליטית לשנים  ,1947-1946שהגישה
הסוכנות היהודית לוועדה ,בעמוד :71
[ ]...פתרון על פי קווי החלוקה ,אם בכלל יתקבל על הדעת ,יוכל להתקבל רק
באין ברירה [ ]...כל פתרון בעיית ארץ־ישראל ,שאפשר להציעו ,ייבחן בעיני
העם היהודי בזה ,אם הוא מבטיח עלייה יהודית והתיישבות בעלות ממדים
רחבים ,ואם הוא מוליך ללא דחייה להקמת המדינה היהודית.

יא .המדינות הערביות .נציגי המדינות הערביות הציעו בביירות את אותן ההצעות
הקונסטיטוציוניות למשטרה העתיד של ארץ־ישראל ,שכבר נמסרו בשעתן על
ידי משלחות המדינות הערביות לוועידה הארצישראלית בלונדון בספטמבר
 .1946וזה תוכן ההצעות בקיצור:
 .1ארץ־ישראל צריכה להיות מדינה אחידה בעלת חוקה דמוקרטית ,ואסיפה
מחוקקת נבחרת.
 .2החוקה צריכה להכיל ,בין השאר ,ערובות אלו:
א .לקדושת המקומות הקדושים ולחופש הפולחן הדתי בהתאם ל״סטאטוס
קוו״.
ב .לזכויות אזרחיות מלאות לכל אזרחי ארץ־ישראל; זכות התאזרחות תינתן
רק אחר ישיבה בלתי פוסקת של  10שנים בארץ.
ג .להגנת הזכויות הדתיות והתרבותיות של העדה היהודית ,ערובות אלו
ישונו רק בהסכמת רוב החברים היהודים באסיפה המחוקקת.
 .3כן תכיל החוקה תקנות בדבר:
א .ייצוג מתאים של כל העדות החשובות בתוך האסיפה המחוקקת ,בתנאי
שהיהודים לא יעלו בשום מקרה על שליש מכלל מספר החברים;
ב .איסור חמור של עלייה יהודית וקיום ההגבלות הנוכחיות על העברת
קרקעות .כל שינוי של עניינים אלה יצריך הסכמת רוב החברים הערבים
באסיפה המחוקקת;
ג .הושבת בית־דין עליון שיהיה מוסמך לקבוע אם איזה תחיקה שהיא
סותרת את החוקה.
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יב .התכנית הערבית קבעה שתיכון חוקה כזאת אחר־תקופת־מעבר קצרה במשטר
המנדאט הבריטי .בתוקפת המעבר ימנה הנציב עליון ממשלה זמנית ,מורכבת
מ־ 7מיניסטרים ערבים ומ־ 3מיניסטרים יהודים .לנציב העליון תהיה זכות וטו
בכל משך תקופת המעבר .הממשלה הזמנית תדאג לבחירת אסיפה מחוקקת
בעלת  60חברים ,ותגיש לה את נוסח החוקה .אם לא תגיע האסיפה המחוקקת
לידי הסכם על החוקה תוך  6חדשים ,תגישנה הממשלה הזמנית בעצמה .אחר
קבלת החוקה יתמנה בפעם הראשונה ראש המדינה הארצישראלית העצמאית,
המנדאט יחוסל ,וייחתם חוזה של ברית בין הממלכה המאוחדת לבין מדינת
ארץ־ישראל .התכנית תסתיים בעיכוב מועט ככל האפשר ,אפילו איזה חלק
שהוא של אזרחי ארץ־ישראל יימנע משיתוף־פעולה.
סיכום
יג .כל הפתרונות המוצעים באו לפתור בצורה זו או זו את הבעיה הארצישראלית:
פישור בין שתי תביעות ,שהן דבר והיפוכו ,ושכל אחת מהן נשענת על נימוקים
חזקים ,בארץ קטנה מוגבלת־האמצעים ובאווירה של מתיחות גזעית ופוליטית
מחמירה והולכת ושל רגשות לאומיים מנוגדים.
יד .אחדים מן הפתרונות המוצעים היו פאליאטיבים יותר מאשר פתרונות .נוכח
הוודאות שלעולם לא יימצא שום פתרון ,שיספק את שתי הקבוצות המתנגדות
זו לזו ,ואולי אף לא קבוצה אחת על חשבון אופוזיציה תקיפה של הקבוצה
שכנגד ,הוצעו מזמן לזמן סידורים כגון המשך המנדאט או הקמת משטר
נאמנות ,שמטבעם של הדברים יכול להיות זמני בלבד.
טו .לא מחוסרת־משמעות העובדה ,שרק לאחר עליית הנאצים לשלטון בגרמניה,
שהביאה לידי תנועה המונית של יהודים הרוצים לעלות לארץ־ישראל,
החמירה הבעיה הארצישראלית במידה כזו ,שחייבה ביקוש פתרונות מחוץ
לגדר ההתפתחות הנורמאלית של מנדאטים מסוג א׳ .מכאן שכל הפתרונות
החשובים ,שהומצאו לארץ־ישראל ,הם חדשים באופן יחסי.
טז .כל פתרון הניתן להגשמה כיום  -אף הקיצוני ביותר  -ייתקל בעובדה הקיימת,
שעכשיו ישנם בארץ־ישראל למעלה מ־ 1,200,000ערבים ומ־600,000
יהודים ,שהם בעלי הווי תרבותי שונה ,והשקפותיהם ,לשונותיהם ,אמונותיהם
ושאיפותיהם נבדלות זו מזו.
יז .טבעי הדבר ,שהפתרונות הפשוטים ביותר הם הקיצוניים ביותר .כלומר אלו
הדוחים  -לגמרי או כמעט לגמרי  -את הדרישות והתביעות של צד אחד ,או
המתעלמים מהם ,בה בעת שהם מודים במלוא המידה בתביעות הצד האחר,
הוועדה המיוחדת פסלה פתרונות כאלה.
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פרק ה  -המלצות (א)
מ בוא
א .הוועדה ערכה סדרה של דיונים בלתי־פורמאליים בעת דיוניה בג׳נבה ,כדי
להעריך הערכה יסודית את הצדדים המרובים של הבעיה הארצישראלית.
חברי הוועדה ערכו ויכוחים ממושכים ומפורטים בישיבות הללו ,ודנו בהצעות
הפתרון השונות בפרטות.
ב .בשלבים הראשונים של הדיונים נתברר שניתנה תמיכה מועטה בלבד
לפתרונות שחייבו עמדה קיצונית ,כלומר הקמת מדינה ארצישראלית אחת
הנתונה להגמוניה יהודית או להגמוניה ערבית .לפיכך היה ברור שהוועדה
לא היתה מוכנה לתמוך בהצעות הרשמיות של ארצות ערב או של הסוכנות
היהודית ,שתוארו בפרק ד׳ של הדין והחשבון הזה .כל החברים הודו בכך,
שיש לעשות מאמץ ,כדי למצוא פתרון ,שימנע מילוי כל התביעות של קבוצה
אחת על חשבון הקבוצה האחרת באופן שייעשה לה עוול חמור.
ג .בישיבה ה־ 47ב־ 27באוגוסט  1947דחתה הוועדה באופן פורמאלי את שני
הפתרונות הקיצוניים .אותה שעה ידעה הוועדה יפה ,שהן ליהודים והן לערבים
ישנן טענות חזקות בדבר הזכויות והאינטרסים שלהם בארץ־ישראל :הערבים
בתוקף העובדה שהיו במשך שנות מאות האוכלוסייה המקומית והעיקרית
בארץ; והיהודים בתוקף קשרם ההיסטורי בארץ ובתוקף ההתחייבויות
הבינלאומיות שניתנו להם ,ושכיבדו את זכויותיהם בארץ .אבל הוועדה עמדה
על כך ,שנקודת הכובד של הבעיה הארצישראלית נעוצה בעובדה ,ששתי קבוצות
גדולות  -אוכלוסייה ערבית שלמעלה מ־ 1,200,000נפש ,ואוכלוסייה יהודית
שלמעלה מ־ 600,000נפש  -בעלות שאיפות לאומניות ,חזקות ,משולבות זו
בזו בארץ צחיחה ,מוגבלת השטח ,וענייה בכל האוצרות העיקריים .היה קל,
בערך ,להגיע לידי מסקנה ,שכיוון ששתי הקבוצות מתעקשות בתביעותיהן,
אי־אפשר למעשה ,בתנאים הנוכחיים ,למלא את תביעות שתי הקבוצות
במלוא המידה ,ואין להצדיק כלל ניסיון לקבל את התביעות המלאות של צד
אחד על חשבון הצד האחר.
ד .לאחר שפסלה הוועדה את הפתרונות הקיצוניים בשיחותיה הבלתי־
פורמאליות ,הקדישה את שימת־לבה להצעת המדינה הדו־לאומית ולהצעות
הקאנטונים .הוועדה דנה בשני הפתרונות הללו ,אבל החברים שהיו מוכנים
לדון בהצעות הללו באופן עקרוני ,לא נתרשמו מאפשרות הגשמתן למעשה.
נתברר שהפתרון הדו־לאומי ,אף שהוא מושך את הלב מכמה בחינות ,לא יהיה
לו טעם רב ,אם לא ידאגו לשוויון מספרי או פוליטי בין שתי הקבוצות כפי
שהוצע על ידי הד״ר מגנס .אולם דבר זה יחייב הנהגת מנגנונים מסובכים,
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ה.

ו.

ז.

ח.

שמלאכותיותם ברורה ,ושמעשיותם מוטלת בספק רב.
ייתכן שהפתרון הקאנטונאלי ,בתנאים הנוכחיים של שילוב היישוב היהודי
והערבי בארץ־ישראל ,יחייב מידה מופרזת של פיצול תהליכי הממשל ,ובסופו
של דבר לא יהיה ניתן לביצוע.
לאחר שהורידו חברי הוועדה מן הפרק את הפתרונות הקיצוניים ואת התכנית
הדו־לאומית והקאנטונאלית ,חברי הוועדה ,בדרך כלל ,נטו לנוע לכיוון של
חלוקה עם איחוד כלכלי או לתכנית מדינה פדראטיבית .הוועדה מינתה שתי
קבוצות עבודה בלתי פורמאליות :אחת לתכנית חלוקה עם סידור קונפדראציה,
ואחת למדינה פדראטיבית .על שתי הקבוצות הוטל לעבד את הפרטים של
שתי התכניות ,המופיעות בצורתן הסופית בפרקים ו׳ וז׳ של דין וחשבון זה,
בצירוף שמות החברים שתמכו בהן.
כתוצאה מן העבודה של שתי קבוצות־העבודה נתגלתה מידה ניכרת של
תמימות־דעים בנוגע לכמה וכמה בעיות חשובות ,כפי שנתברר בישיבה ה־47
של הוועדה .על יסוד מידה זו של הסכמה מונתה ועדת־משנה לשם ניסוח
נוסחאות מסוימות.
בישיבה ה־ 49ב־ 29באוגוסט  1947דנה הוועדה בדין ובחשבון של ועדת־
המשנה לניסוח ,ואישרה פה אחד  11המלצות למושב הכללי ,המובאות להלן
בחלק א׳ של פרק זה .המלצה שתים־עשרה ,שעליה חלקו נציגי גואטמלה
ואורוגוואי ,מובאת בחלק ב׳.

חלק א :המלצות שנתקבלו פה אחד
המל צה א :חיסול המנדאט
ממליצים כי המנדאט הארצישראלי יחוסל בכל ההקדם שאפשר.
ביאור:
בין הנימוקים שהביאו לידי המסקנה שנתקבלה פה אחד ,היו נימוקים אלו:
 .1כל הצדדים הנוגעים בדבר במישרים  -המעצמה המנדאטורית ,הערבים
והיהודים  -תמימי־דעים שיש צורך דחוף בשינוי מעמדה של ארץ־ישראל.
המעצמה המנדאטורית הודיעה רשמית לוועדה ש״נתברר כי המנדאט אינו ניתן
להגשמה למעשה ,ואין לפשר בין ההתחייבויות שניתנו לשתי העדות בארץ־
ישראל״ .היהודים והערבים דורשים חיסול המנדאט והענקת עצמאות לארץ־
ישראל ,אף שיש ביניהם חילוקי דעות חמורים בנוגע לצורת עצמאות זו.
 .2הצד האופייני ביותר של המצב בארץ־ישראל הוא ההתנגשות בין היהודים
למעצמה המנדאטורית מזה ,ומתיחות בין היהודים לערבים מזה .מצב־
סכסוך זה ,שבא לידי ביטוי הן בריב גלוי בין העדה היהודית המאורגנת ובין
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.3
.4

.5

.6

האדמיניסטראציה ,והן במעשי אלימות ובטרור מאורגנים ,החמיר והלך ,והגיע
לשיאו באבידות גדלות והולכות בנפש ובהרס רכוש.
לפי טבע הדברים היה המנדאט מכוון לנאמנות זמנית בלבד על ארץ־ישראל.
נוסח המנדאט מכיל סעיפים הסותרים זה את זה כשבאים להגשימם למעשה.
אפשר לפקפק פיקפוק רציני ,אם המנדאט היה ניתן להגשמה עכשיו ,מכל
מקום .הקו העיקרי של שיטת המנדאטים היה הענקת מעמד בינלאומי לשטחי
המנדאט .הדבר היה כרוך בגורם חיובי של אחריות בינלאומית לשטחי המנדאט
ושל מסירת דין וחשבון לפני מוסד בינלאומי  -מועצת חבר הלאומים  -מצד
כל מעצמה מנדאטורית ,על מצבם והתפתחותם של עמי השטחים ההם.
ועדת המנדאטים הקבועה הוקמה לתכלית המיוחדת של הגשת עזרה למועצת
החבר בפעולתה זו .חבר הלאומים ועדת המנדאטים פוזרו ,ואין עכשיו כל
דרך למילוי ההתחייבות הבינלאומית לגבי שטח המנדאט ,אלא מסירת השטח
לנאמנות בינלאומית של האו״ם.
עם זה יש להעיר ,שמנגנון הנאמנות הבינלאומית לא קיבל לידיו באופן
אוטומאטי את פעולות מנגנון המנדאטים בקשר עם שטחי המנדאט .רק
על יסוד הסכמי נאמנות אינדיווידואליים ,שזכו לאישור על ידי רוב של שני
שלישים באסיפה הכללית ,אפשר למסור טריטוריות למשטר נאמנות.
מכאן ,שהמאכסימום שהמעצמה המנדאטורית יכולה לעשות עכשיו ,במקרה
של המשך המנדאט ,הוא להמשיך באדמיניסטראציה ברוח המנדאט ,בלי
שתוכל לקיים את התחייבויותיה הבינלאומיות בהתאם לכוונות שיטת
המנדאטים .בשעת חיסול ועדת המנדאטים המתמדת ,באפריל  ,1946באמת
הכריזה המעצמה המנדאטורית ,שהיא עומדת להמשיך באדמיניסטראציה של
ארץ־ישראל ,עד שיושג הסכם חדש בהתאם לעקרונות הכלליים של המנדאט.
המעצמה המנדאטורית עצמה העבירה עכשיו את העניין לאו״ם.

המל צה ב :ע צמאות
ממליצים כי ארץ־ישראל תקבל עצמאות בכל ההקדם שאפשר.
ביאור:
 .1אף שעמי ארץ־ישראל מחולקים מחלוקת חמורה ביחס לבעיות פוליטיות,
התקדמו במידה מספקת ,כדי שיוכלו לנהל את ממשלם באופן עצמאי.
 .2העם היהודי והעם הערבי ,שהיו נתונים במשך חצי יובל־שנים לאפוטרופסות
של המנדאט ,שניהם מבקשים מבע יעיל ביותר לשאיפותיהם הלאומיות.
 .3אין להניח כלל שכל סידור שאין בו מתן עצמאות במועד קרוב במידה
המתקבלת על הדעת ,יתקבל בסבר פנים יפות על ידי היהודים או הערבים.
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המל צה ג׳ :תקו פת המעבר
ממליצים כי תהיה תקופת מעבר ,לפני הענקת עצמאות לארץ־ישראל ,שתהיה
קצרה ככל האפשר בהתאם להישגי ההכנות ולתנאים ההכרחיים לעצמאות.
ביאור:
 .1ברור שיש צורך בתקופת מעבר לפני מתן העצמאות .כמעט אין להעלות
על הדעת ,נוכח האופי המסובך של הבעיה הארצישראלית ,שאפשר להעניק
עצמאות מתוך אחריות בלי שתבוא לפניה תקופת מעבר.
 .2לתקופת המעבר יש חשיבות גם מבחינה זו ,שבה יוקמו המוסדות הממשלתיים,
ושבה יובטחו הערובות לעניינים חיוניים כגון הגנת המיעוטים ,ושמירת
המקומות הקדושים והאינטרסים הדתיים.
 .3אולם קרוב לוודאי ,שתקופת מעבר אך תחמיר את המצב הנוכחי החמור בארץ־
ישראל ,אלא אם כן תתייחס לפתרון מוגדר ומסוים ,שיוגשם תיכף לקץ אותה
התקופה ,ואם אורך תקופה זו ייקבע בפירוש ולא יעלה על שנים מספר.
המל צה ד׳ :אחריות האו״ם בתקו פ ת המעב ר
ממליצים כי בימי תקופת המעבר תהיה הרשות ,שיימסר לה התפקיד של הנהלת
ענייני ארץ־ישראל ושל הכנתה לקראת עצמאות ,אחראית לפני האו״ם.
ביאור:
 .1האחריות לאדמיניסטראציה של ארץ־ישראל בתקופת המעבר ולהכנת הארץ
לעצמאות תהיה חמורה .אפילו יהא הפתרון מה שיהיה ,הרי יש חשש שיהיה
צורך באמצעי־כפייה בקנה מידה רחב במשך זמן־מה .הוועדה מכירה היטב את
החשיבות המרכזית של בחינה זו בכל פתרון שהוא ,אבל אינה רואה סמכות
לעצמה להסיק מסקנה סופית או להמליץ המלצות מוגדרות בעניין זה.
 .2ברור ,כי פתרון ,שכשהוא לעצמו אפשר לראותו כטוב ביותר וכמניח את הדעת
ביותר מכל נקודת ראות טכנית ,לא יהיה בו כל תועלת ,אם יתברר שאין כל
אמצעי להגשימו .אם נביא בחשבון את העובדה ,שהמצאת פתרון שיניח לגמרי
את דעת היהודים והערבים יחדיו ,נראית מן הנמנעות ,הרי הסיכוי לכפיית
פתרון על שני הצדדים יהיה תנאי־יסוד לכל המלצה שנמליץ עליה.
 .3בגלל מכשולים מסוימים ,העלולים לעמוד לשטן בדרך השלטון ,שבידיו יופקד
ניהול ענייני הארץ בתקופת המעבר ,רצוי שיוקם קשר הדוק עם האו״ם.
 .4הצלחתו היחסית של השלטון ,שבידיו יופקד ניהול ענייני ארץ־ישראל
בתקופת המעבר ,ביצירת אווירה מתאימה ובביצוע ההכנות הדרושות לקבלת
העצמאות ,תשפיע במידה רבה על יעילות הפתרון הסופי שייקבע .בביצוע
האחריות הכבדה המוטלת על השלטון ,תהיה חשיבות יתרה לכך ,שעם היותו
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מחויב ליתן דין וחשבון לפני האו״ם על פעולותיו בקשר עם זה ,יוכל לסמוך
על תמיכת האומות המאוחדות בביצוע הוראות מוסד זה.
המל צה ה׳ :מקומות קדושים וא י נ טר סי ם ד תיי ם
ממליצים כי בכל פתרון שיקבלו ביחס לארץ־ישראל:
 .1יקוים האופי הקדוש של המקומות הקדושים ,ותובטח הגישה למקומות
הקדושים לשם תפילה ועלייה לרגל ,בהתאם לזכויות הקיימות ,תוך הכרה
באינטרסים של מיליונים נוצרים ,יהודים ומושלמים בחוץ לארץ ,וכן באלה
של תושבי ארץ־ישראל ,בנוגע להשגחה על מקומות ובנינים הקשורים בכור־
מחצבתם ובהיסטוריה של דתותיהם.
 .2הזכויות הקיימות של העדות הדתיות השונות בארץ־ישראל לא ייפגעו ולא
יבוטלו ,נוכח העובדה ששמירתן היא חיונית לשלום דתי בארץ־ישראל בתנאי
עצמאות.
 .3יוקם מנגנון מתאים לשם יישוב בלי משוא פנים של סכסוכים בענייני זכות
דתית כגורם חיוני לשמירת השלום הדתי ,מתוך התחשבות בעובדה שבתקופת
המנדאט יושבו סכסוכים כאלה על ידי הממשלה עצמה ,ששימשה כבורר ,והיו
לה הסמכות והכוח הדרושים לביצוע החלטותיה.
 .4סעיפים מיוחדים בעניין המקומות הקדושים ,בעניינים דתיים או מקומות
דתיים וזכויות העדות הדתיות ייכללו בחוקה או בחוקות של כל מדינה או
מדינות ,אם ייווסדו כאלו בארץ־ישראל.
ביאור:
 .1ארץ־ישראל ,כארץ הקודש ,יש לה מעמד מיוחד במינו בעולם .היא קדושה
באותה מידה לנוצרי ,ליהודי ולמושלמי .האינטרסים הרוחניים של מאות
מיליוני המאמינים בשלוש הדתות המונותיאיסטיות הגדולות קשורים קשר
הדוק בנופה של ארץ־ישראל ובתולדותיה .כל פתרון של בעיית ארץ־ישראל
צריך להביא בחשבון אינטרסים דתיים אלה.
 .2שמירת המקומות הקדושים בארץ־ישראל צריכה להיות תנאי למתן
עצמאות.
המל צה ו׳ :העקורים היהודים
ממליצים כי האסיפה הכללית תיטול על עצמה ליזום ולבצע מיד סידור בינלאומי,
שלפיו יטפלו בבעיית יהודי אירופה ,הנתונים במצוקה ,שכ־ 250,000מהם נמצאים
במרכזי־כינוס ,כבעניין דחוף ביותר ,לשם הקלתם של סבלם ושל בעיית ארץ־
ישראל.
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ביאור:
 .1יהודי אירופה השרויים במצוקה ,יחד עם העקורים בדרך כלל ,הם מורשת
מלחמת העולם השנייה .הכול מודים שהם עניין לאחריות בינלאומית.
אולם כתוצאה מהתביעות החוזרות שהיהודים השרויים במצוקה יוכנסו
באופן חופשי לארץ־ישראל מיד ,וכתוצאה מרצון עז ,הקיים בקרב אנשים
אלה עצמם ,להגיע לאותה מטרה ,הם משמשים גורם חיוני וקשה בפתרון
הבעיה.
 .2אין לפקפק ,שכל פעולה שתקל את סבל היהודים השרויים במצוקה באירופה,
תחליש ממילא את הלחץ של בעיית העלייה היהודית ,ועל ידי כך תיצור
אווירה נוחה יותר לביצוע הפתרון הסופי של בעיית ארץ־ישראל .דבר זה ישמש
גורם חשוב להפגת חששות הערבים במזרח הקרוב ,שארץ־ישראל ,ולבסוף גם
המדינות הערביות הקיימות ,יהפכו למקום התיישבות יהודי העולם.
 .3הוועדה מודה בכך ,שלפי כתב סמכויותיה אין לה זכות להקדיש את שימת
לבה לבעיית העקורים בכללה .כן היא מבינה ,שפעולה בינלאומית בעלת אופי
כללי ,כבר נעשית בקשר לעקורים .אולם נוכח התנאים המיוחדים של בעיית
ארץ־ישראל רואה הוועדה צידוק לעצמה שתציע אמצעי שכוונתו להקל מיד
את מצב החלקים היהודים בקרב העקורים ,כתנאי חיוני לפתרון התנאים
הקשים בארץ־ישראל.
המל צה ז׳ :עקרונות דמוקרטיים ל הג נ ת המיע ו טי ם
ממליצים כי נוכח העובדה ,שאומרים ליתן עצמאות בארץ־ישראל לפי המלצת
האו״ם ובחסותן ,הרי  -באמת זוהי דאגה חשובה של האו״ם ,כי החוקה או כל חוק
יסודי אחר וכן המבנה הפוליטי של המדינה או המדינות החדשות יהיו דמוקרטיים
ביסודם ,כלומר ,בעלי אופי יצגני ושזה יהיה תנאי קודם למתן העצמאות .בקשר
עם זה ייכללו בחוקה ,או בכל חוק יסודי אחר של המדינה החדשה או של המדינות
החדשות ,ערבויות מיוחדות:
 .1ביחס לזכויות האדם וחירויות היסוד ,ובכלל זה חופש התפילה והמצפון,
הדיבור ,העיתונות והאסיפות ,זכויות ההתארגנות של העובדים ,חופש
התנועה ,חופש מחיפושים והחרמות שרירותיים וזכויות הקניין האישי; וכן
 .2הגנה מלאה על הזכויות והאינטרסים של המיעוטים ,ובכלל זה הגנה על
זכויות לשוניות ,דתיות ואתניות של התושבים ,וכיבוד תרבותם ,וכן שוויון
לכל התושבים בקשר עם עניינים פוליטיים ,אזרחיים ודתיים.
ביאור:
 .1שילוב היישוב של הערבים והיהודים בכל ארץ־ישראל מונע כמעט כל
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אפשרות ,בכל פתרון שהוא ,שלא יישאר מיעוט אתני בקרב האוכלוסייה.
בגלל העובדה ,ששני עמים אלה חיים חיים נפרדים בהחלט מבחינה גשמית
ורוחנית ,שהם מטפחים אידיאלים ושאיפות נפרדים ,ושיש להם מסורת
תרבותית שונה בהחלט ,חשוב הדבר ,לטובת הסדר החברתי ושלומם וטובתם
של בני ארץ־ישראל ,שיינתנו ערבויות מלאות לזכויות הכול.
 .2בהתחשב במעמדה המיוחד במינו של ארץ־ישראל כארץ־הקודש ,חשוב ביחוד
להגן על הזכויות והאינטרסים של המיעוטים הדתיים.
המל צה ח׳ :יחסי שלום
ממליצים כי יידרש ,כתנאי קודם למתן עצמאות ,לכלול בחוקה העתידה תקנות
שיטילו על ארץ־ישראל את עקרונות־היסוד של מגילת האומות שלפיהם מדינה
א .תתחייב ליישב כל סכסוך בינלאומי ,שבו היא עלולה להסתבך ,בדרכי שלום
כדי שלא יסוכנו השלום ,הביטחון והצדק הבינלאומיים;
ב .תקבל על עצמה חובה להימנע ביחסיה הבינלאומיים מאיומים בכוח או
משימוש בו נגד השלימות הטריטוריאלית או העצמאות הפוליטית של כל
מדינה שהיא ,או באיזו דרך שהיא המתנגדת למטרות האו״ם.
ביאור:
 .1מטרת־יסוד לפתרון בעיית ארץ־ישראל היא להבטיח סיכוי מתקבל על הדעת
לשמירת יחסי השלום במזרח התיכון.
 .2אם מביאים בחשבון את האווירה המתוחה שבה יצטרכו לבצע את פתרון
בעיית ארץ־ישראל ,נראה הדבר רצוי ,להטעים את ההתחייבויות הבינלאומיות
בנוגע ליחסי השלום ,שתתחייב ארץ־ישראל עצמאית בהכרח.
המל צה ט׳ :אחדות כלכלית
ממליצים כי בהערכת ההצעות השונות לפתרון בעיית ארץ־ישראל יתקבל ,כעיקרון
בסיסי ,שהשמירה על האחידות הכלכלית של ארץ־ישראל בכללותה היא חיונית
לחיי הארץ ותושביה ולהתפתחותם.
ביאור:
 .1מן הראוי להטעים ,ששמירה על מידה מתאימה של אחדות כלכלית בארץ־
ישראל ,בכל פתרון שהוא ,יש לה חשיבות יתרה ביחס לרמת השירותים
הציבוריים ,לרמת החיים של עמיה ולהתפתחותה של הארץ בעתיד .אילו
היתה הארץ מוגבלת פחות בשטחה ועשירה יותר באוצרותיה ,לא היה צורך
להטעים כל כך את עקרון האחדות הכלכלית .אולם יש סיבות כבדות משקל
להנחה ,שכל פעולה שתשנה את המדיניות הנוכחית ,שלפיה ארץ־ישראל היא
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יחידה כלכלית  -ביחוד בקשר עם עניינים כגון מכס ,מטבע ,ותחבורה ,וכן
תכניות פיתוח ובכלל זה תכניות השקאה ,טיוב אדמות ושימור הקרקע  -לא
זו בלבד שתפריע את ההתפתחות הגשמית של הארץ כחטיבה אחת ,אלא
שתביא בעקבותיה סבל רב לחלקים חשובים של האוכלוסייה.
 .2הן הערבים והן היהודים יסבלו מניתוק מוחלט של אחדותה הכלכלית של
הארץ .כל אחת משתי העדות ,על אף הקשיים הכלכליים שאין למנעם,
המלווים את מצב העניינים הנוכחי בארץ־ישראל ,נותנת את חלקה החיוני
לחיים הכלכליים של הארץ ,וקיימת מידה חשובה של תלות הדדית כלכלית
בין שתי העדות.
 .3על אף מידת ההפרדה בחיים הכלכליים של העדה היהודית והערבית בארץ־
ישראל ,הרי העובדה שקיימת אחדות בעניינים כלכליים יסודיים ,מוסיפה
לשלומן ולטובתן הגשמית של שתי העדות .אם לא תקויים אחדות כלכלית זו
ביסודותיה ,ייפגעו מכך בני אדם בכל חלקי הארץ.
המל צה י׳ :קא פיטולא ציות
ממליצים כי מדינות שאזרחיהן נהנו בארץ־ישראל בעבר מזכויות־יתר ומחסינות
של זרים ,ובכלל זה זכות שיפוט והגנה קונסולאריים ,שממנה נהנו בעבר על פי
קאפיטולאציות או נוהג בקיסרות העותמאנית ,יתבקשו על ידי האו״ם לוותר
על כל זכות ,שיש להן ,לחדש זכויות־יתר כאלה וחסינות כזו בארץ־ישראל
העצמאית  .
ביאור:
 .1סעיף  )I(9של המנדאט לארץ־ישראל קובע מנגנון משפטי “שיבטיח לזרים,
כמו לבני הארץ ,ערבות מלאה לזכויותיהם״ .עם זה חשוב בייחוד ,שסעיף 8
של המנדאט לא ביטל את זכות השיפוט וההגנה הקונסולאריים ,שממנה נהנו
על פי קפיטולאציה או נוהג בקיסרות העותמאנית ,אלא הפסיק את תקפם
בתקופת המנדאט בלבד.
 .2כלומר ,עם חיסול המנדאט יוכלו מדינות ,שנהנו מזכויות כאלה לפני המנדאט,
לתבוע את חידוש הקפיטולאציות בארץ־ישראל; ובייחוד יוכלו לתבוע ,כתנאי
לוויתור על זכות כזו ,שיקויים בארץ מנגנון משפטי מניח את הדעת.
 .3לדעת הוועדה ,לא יהיה צורך לאיזו מדינה שהיא לעמוד שוב על זכותה בקשר
עם הקפיטולאציות ,כיוון שארץ־ישראל תגיע לעצמאות בחסות האו״ם,
ובתנאי שיינתנו ערובות כפי תביעת האו״ם ,כתנאי קודם למתן העצמאות.
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המל צה י״א :קריאה נ גד פעולות א לימ ו ת
ממליצים כי האסיפה הכללית תקראה לעמי ארץ־ישראל שיושיטו עזרה מלאה
לאו״ם במאמצו להמציא ולהפעיל אמצעים צודקים וניתנים להגשמה לסידור
המצב החמור השורר שם ,ולתכלית זו  -לטובת השלום ,הסדר והחוק  -יעשו את
כל המאמצים כדי לשים קץ בהקדם לאלימות ,המסעירה את הארץ זמן רב מדי.
ביאור:
 .1האו״ם המטפל בבעיית ארץ־ישראל חייב לעשות כל מאמץ כדי להבטיח
אווירה נוחה ככל האפשר לביצוע פתרון הבעיה ,הן בנוגע לתקופת המעבר
והן בנוגע לתקופה שלאחריה.
 .2פעולות האלימות החוזרות ונשנות ,שהצטמצמו עד הזמן האחרון כמעט
לגמרי בגדר פעולותיהם של ארגוני מחתרת יהודיים ,לא זו בלבד שהן מזיקות
לשגשוג המדינה ,אלא הן גם מגבירות את המתיחות בארץ־ישראל ,במידה
המכבידה יותר ויותר על ביצוע פתרון ,שעליו יוסכם באו״ם.
חלק ב׳ :המלצה שאושרה ברוב ניכר
המל צה י״ ב :ה בעיה היהודית בכל ל ה
(שנים מחברי הוועדה התנגדו להמלצה זו ,ואחד נמנע מלהצביע)
ממליצים כי בהערכת בעיית ארץ־ישראל יתקבל כיסוד שאין לעררו ,שכל פתרון
לבעיית ארץ־ישראל אינו יכול להיחשב כפתרון לבעיה היהודית בכללה.
ביאור:
 .1ארץ־ישראל היא ארץ ,ששטחה ואוצרותיה מוגבלים .כבר יש בה אוכלוסייה־
של־קבע גדולה ,ששיעור־ילודתה גדול מן הרגיל .לכן אין זה מתקבל על הדעת
כלל ,שאפשר ליישב בארץ־ישראל את כל היהודים ,שירצו לעזוב את מקום
מגוריהם הנוכחי ,מחמת היותם עקורים או שרויים במצוקה כעת ,או מחמת
עמדה אנטי־יהודית עכשיו או מחשש לה בעתיד ,בארצות ששם הם מתגוררים
עתה.
 .2על כל פנים בגלל גורמים של זמן ,של אמצעי תחבורה מוגבלים ,ושל כושר
הקליטה המקומי ,אי־אפשר לקוות שארץ־ישראל לבדה תוכל להקל את
המצוקה הדוחקת של כל היהודים העקורים והשרויים במצוקה.
 .3יתר על כן ,יש להתחשב ברצינות בהתמרמרות מסוימת ובהתנגדות תקיפה
של הערבים בכל רחבי המזרח התיכון לכל נסיון לפתור  -על חשבונם,
כפי הדבר נראה להם  -את הבעיה היהודית שלדעתם היא עניין לאחריות
בינלאומית.
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 .4בקשר עם העלייה היהודית לשטחים היהודיים של ארץ־ישראל בתקופת
המעבר המוצעת ,יש לציין שהן בהצעת החלוקה והן בהצעת המדינה הפדראלית
כלולים סעיפים לעלייה מוגבלת בפיקוח ,כפי שצוין בפרקים ו׳ ו־ז׳.

פרק ו  -המלצות (ב)
א.

ב.

ג.

ד.

הוועדה ,שניהלה את ישיבותיה באורח בלתי־פורמאלי בשביל להקל את
הדיונים בהצעות מסוימות ,הושיבה באורח בלתי־פורמאלי שתי קבוצות
עבודה קטנות ,שיבחנו הצעות מסוימות בקשר עם תכנית חלוקה הקשורה
עם אחדות כלכלית .אחת הקבוצות הללו נקראה “קבוצת־עבודה לענייני
חוקה״ ,והאחרת “קבוצת־עבודה לגבולות״.
קבוצת העבודה לענייני חוקה ,שעמה נמנו מר סאנדסטראם ,מר בלום ,מר
גראנאדוס ,ומר ראנד ,ניסחה בסדרה של פגישות בלתי־פורמאליות תכנית
חלוקה עם תקנות לאחדות כלכלית וערבויות חוקתיות ,שנידונה אחר־כך
והושלמה בדיונים משותפים של שתי הקבוצות.
בישיבה ה־ 47של הוועדה ,ב־ 27באוגוסט  ,1947הצביעו שבעה מחברי הוועדה
(קנאדה ,צ׳כוסלוואקיה ,גואטאמאלה ,הולאנד ,פארו ,שווידיה ואורוגואיי)
בעד תכנית חלוקה עם אחדות כלכלית ,שהוגשה על ידי קבוצת העבודה
לענייני חוקה.
תכנית החלוקה עם אחדות כלכלית מובאת להלן .היא מכילה את שלושת
החלקים הבאים:
 .1חלק א׳ :חלוקה עם אחדות כלכלית
 .2חלק ב׳ :גבולות
 .3חלק ג׳ :העיר ירושלים

חלק א׳ :תכנית חלוקה עם אחדות כלכלית
א .ההנחה היסודית ,שעליה מבוססת תכנית החלוקה היא ,שתביעות הערבים
והיהודים על ארץ־ישראל שיש תוקף לאלו ולאלו ,אינן ניתנו לפשרה ,ושמבין
כל הפתרונות שהוצעו ,מבטיחה החלוקה את ההסדר הריאלי ביותר והמעשי
ביותר ,ויש בה סיכויים גדולים ביותר לשמש בסיס בן־ביצוע בשביל לספק
בחלקן את התביעות והשאיפות הלאומיות של שני הצדדים.
ב .עובדה היא ,ששני העמים הללו שרשיהם נעוצים בארץ־ישראל ,ושניהם
נותנים חלק חיוני לחיים הכלכליים והתרבותיים של הארץ .פתרון החלוקה
מביא בחשבון דברים אלה במלואם.
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ג.

ד.

ה.

ו.

ז.

ח.

ט.

י.

הסכסוך היסודי בארץ־ישראל הוא התנגשות של שני רגשות לאומיים נלהבים.
בלי שים לב למקור ההיסטורי של הסכסוך ,לצדק ולאי־צדק בהבטחות
ובהבטחות־הנגד ובהתערבות הבינלאומית הכרוכה במנדאט ,יש בארץ עתה
כ־ 650,000יהודים וכ־ 1,200,000ערבים ,השונים אלו מאלו באורח חייהם,
ושהם לעת עתה מחולקים על ידי אינטרסים פוליטיים המכבידים על שיתוף
פעולה פוליטי מלא ויעיל ביניהם ,בין מרצון ובין כתוצאה מסידורים חוקתיים.
רק בדרך של חלוקה יכולות שאיפות לאומיות מנוגדות אלו למצוא ביטוי ניכר
ולאפשר לשני העמים לתפוס את מקומם כאומות עצמאיות בקהל הבינלאומי
ובקרב האומות המאוחדות.
פתרון החלוקה קובע את הסופיות שהיא הצורך הדוחק ביותר לפתרון .כל
פתרון אחר שיוצע יהיה נוטה לדחוף את שני הצדדים לבקש תיקונים לטובתם
בדרך של לחץ מתמיד .מתן העצמאות לשתי המדינות ישמיט את הקרקע
מתחת למאמצים כאלה.
החלוקה מבוססת על הערכה ריאלית של היחסים הערביים־היהודיים הנוכחיים
בארץ־ישראל .שיתוף פעולה פוליטי מלא יהיה נחוץ לפעילות יעילה של כל
תכנית אחידה ,כגון הצעת המדינה הפדראלית ,פרט לאותן תכניות המכוונות
בגלוי להקמת מדינה נתונה או להגמוניה ערבית או להגמוניה יהודית.
חלוקה היא האמצעי היחידי הבא בחשבון ,שלפיו תוטל אחריות הפוליטיקה
הכלכלית במישרים על הערבים והיהודים ,ויש תקווה ,שכשיעמדו נוכח
האחריות הגמורה לתוצאות פעולותיהם ,יוכנס למצב העניינים גורם חדש
חשוב לשיפור פוליטי .במדינה הפדראלית המוצעת ייעדר גורם כזה.
עלייה יהודית היא הבעיה המרכזית של ארץ־ישראל כיום ,והיא הגורם האחד,
מעל לכל האחרים ,המבטל את האפשרות של שיתוף הפעולה הדרוש בין
העדה הערבית והיהודית במדינה האחידה .יצירת מדינה יהודית לפי תכנית
החלוקה היא התקווה היחידה להסרת בעיה זו מזירת הסכסוך.
הכול יודעים שהחלוקה נתקלה בהתנגדות תקיפה מצד הערבים ,אבל מורגש
שהתנגדות זו תלך ותחלש נוכח פתרון ,שקובע באופן מוחלט את שטח
הטריטוריה ,שיופרש ליהודים ,ושכרוכה בו הגבלה על העלייה .העובדה
שהפתרון מקבל את אישור האומות המאוחדות ,מביאה סופיות שצריכה
להפיג את חששות הערבים מפני התפשטות נוספת של המדינה היהודית.
נוכח צמצום השטח והאוצרות של ארץ־ישראל ,חיוני הדבר שבמידת האפשר
ובהתאמה להקמת שתי מדינות עצמאיות תישמר האחדות הכלכלית של
הארץ .לפיכך הצעת החלוקה היא חלוקה מותנית ,כפופה לצעדים ולהגבלות,
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שייראו נחוצים לטובתן הכלכלית והסוציאלית של שתי המדינות בעתיד.
כיוון שטובתה העצמית הכלכלית של כל אחת מהמדינות תהיה תלויה בדבר,
סבורים שמידה מינימאלית של אחדות כלכלית היא בגדר האפשר במקום
שאחדות פוליטית היא מן הנמנעות.
יא .אחדות כלכלית כזאת מחייבת יצירת איחוד כלכלי של שתי המדינות באמצעות
חוזה .המטרות העיקריות של איחוד זה יהיו שיטת־מכס משותפת ,מטבע
משותף ,וקיום רשת אחידה של הובלה ותחבורה בכל הארץ.
יב .קיום הרמות הנוכחיות של השירותים הסוציאליים בכל רחבי ארץ־ישראל
תלוי בחלקו בקיום האחדות הכלכלית ,וזהו גורם עיקרי ביסוד התקנות
לאיחוד כלכלי בתורת חלק מתכנית החלוקה .אולם חלוקה בהכרח תשנה
במידת־מה את מצב האוצר ,באופן שמדינה ערבית בארץ־ישראל מחולקת -
בשנים הראשונות לקיומה ,על כל פנים  -תתקשה קצת בגיוס הכנסה מספקת
לקיום רמתם הנוכחית של שירותיה הציבוריים.
לפיכך אחת המטרות של האיחוד הכלכלי היא לחלק את עודפי ההכנסות
באופן שייתמכו רמות אלו .ההמלצה היא ,שלאחר פירעון חובות מסוימים
ומסירת חלק מסוים מן העודף לעיר ירושלים ,יחולק המותר מחצה על מחצה
בין שתי המדינות .זהו יחס שרירותי ,אבל סבורים שיתקבל על דעת הנוגעים
בדבר; שיש לו יתרון של פשטות; ושקביעתו באופן זה תמעיט את האפשרות
שייהפך לסלע־מחלוקת מיד .מוצעות תקנות שבאמצעותן אפשר יהיה לשנות
נוסחה זו.
יג .חלוקה זו של הכנסות־המכס מוצדקת משלושה טעמים:
 )1היהודים יקבלו את חלק הארץ המפותח יותר מבחינה כלכלית ,שיקיף
כמעט את כל איזור מטעי ההדרים ,ובהם מטעים רבים של ערבים;  )2ברית
המכס תבטיח למדינה היהודית תחום גדול יותר של סחר חופשי לשיווק
מוצרי תעשייתה;  )3יהיה זה לרועץ למדינה היהודית ,אם המדינה הערבית
תהיה שרויה במצב פינאנסי רופף ובמצב כלכלי ירוד.
יד .כיוון שהמדינה הערבית לא תוכל ליטול על עצמה הוצאה ניכרת לצרכי פיתוח,
ראוי לעיין מתוך אהדה בתביעותיה בדבר סיוע מאת מוסדות בינלאומיים,
בדרך של מלוות ,להרחבת רשת החינוך ,שירות הבריאות הציבורי ,ושאר
שירותים סוציאליים חיוניים שאינם נושאים את עצמם.
טו .סיוע פינאנסי בינלאומי יהיה דרוש גם לכל תכנית השקאה רחבת־ממדים
לטובת שתי המדינות ,ויש לקוות שמלוות בינלאומיות בתנאים נוחים יאפשרו
למועצה הכלכלית המשותפת עבודה קונסטרוקטיבית.
[]...
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חלק ב׳ :גבולות
ה גדרה
לפני התכנית תחולק ארץ־ישראל ל־ 3חלקים :מדינה ערבית ,מדינה יהודית,
והעיר ירושלים .המדינה הערבית המוצעת תכלול את הגליל המערבי ,את איזור
הרי השומרון ויהודה ,פרט לעיר ירושלים ,ואת שפלת החוף מאשדוד עד לגבול
המצרי .המדינה היהודית המוצעת תכלול את הגליל המזרחי ,את עמק יזרעאל ,את
רוב שפלת החוף ,ואת כל נפת באר שבע המכילה את הנגב.
שלושת החלקים של המדינה הערבית ושלושת החלקים של המדינה היהודית
יתחברו יחדיו בשתי נקודות חיתוך ,שאחת מהן נמצאת דרומית־מזרחית לעפולה
בנפת נצרת ,והאחרת צפונית–מזרחית למג׳דל בנפת עזה.
[]...
חלק ג׳ :העיר ירושלים
ה צדקה
א .ההצעה למסור את העיר ירושלים לנאמנות בינלאומית ,מבוססת על עיונים
אלו:
ב .ירושלים היא עיר קדושה לשלוש אמונות ,מקומותיהן הקדושים נמצאים זה
ליד זה; ויש מהם מקודשים לשתי אמונות .מאות מיליוני נוצרים ,מושלימים
ויהודים בכל רחבי תבל רוצים בשלום ובייחוד בשלום דתי לירושלים ,בקיום
אפיה המקודש של מקומותיה הקדושים ,ובהבטחת גישה אליהם לעולי־הרגל
מחוץ־לארץ.
ג .תולדות ירושלים הן בימי המשטר העותומאני והן בימי המנדאט ,מוכיחות
שהשלום הדתי נתקיים בעיר מפני שהממשלה היתה מעוניינת ובעלת
כוח למנוע שמחלוקת על איזה אינטרס דתי תיהפך למאבק מר ולמהומה.
הממשלה לא היתה מעורבת בפוליטיקה הפנימית ויכלה ,בשעת הצורך,
להכריע בסכסוכים.
ד .שלום דתי בירושלים נחוץ לקיום השלום במדינה הערבית ובמדינה היהודית.
מהומות בעיר הקודש עלולות לגרור תוצאות מרחיקות־לכת ,שאולי יתפשטו
גם מעבר לגבולות הארץ.
ה .גם הגשמת התקנות בנוגע למקומות הקדושים ,ולבניינים ולחלקות דתיים בכל
הארץ כולה תוקל בהרבה על ידי מינוי רשות בינלאומית בירושלים .למושל
העיר תהיה הסמכות לפקח על קיום התקנות הללו ,ולהכריע בסכסוכים בנוגע
למקומות קדושים ,ולבניינים ולחלקות דתיים.
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ו .שיטת הנאמנות הבינלאומית מוצעת כשיטה הצלחה ביותר לפתרון הבעיות
המיוחדות של ירושלים ,כיוון שמועצת הנאמנות ,כאחד המוסדות העיקריים
של האו״ם ,היא מכשיר נוח ויעיל בשביל להבטיח הן את הפיקוח הבינלאומי
הרצוי והן את שלומם וטובתם הפוליטיים ,הכלכליים והחברתיים של תושבי
ירושלים []...

פרק ז :המלצות (ג)
א .במשך הפגישות הבלתי־פורמאליות של הוועדה לבדיקת הפתרונות ,הוקמה
קבוצת־עבודה לטיפול בהצעה לייסוד מדינה פדראלית; וחבריה היו סיר עבדול
רחמן ,מר אנטאזאם ,מר סימיץ ומר אטייו.
ב .קבוצת־העבודה לפתרון על ידי יסוד מדינה פדראלית הציעה הצעה מקפת
לפי הקווים האלו ,ובהצבעה עליה בישיבה ה־ 47של הוועדה ,ב־ 27באוגוסט
 ,1947תמכו בה  3חברים (נציגי הודו ,איראן ויוגוסלאוויה).
ג .התכנית הפדראלית מובאת להלן:
תכנית מדינה פדראלית
הצדקת פתרון בדרך מדינה פדראלית
א .אין לחלוק על כך ,ששום פתרון לבעיית ארץ־ישראל אינו יכול להיחשב
כפתרון הבעיה היהודית בכללה.
ב .הכול מודים שארץ־ישראל היא הארץ המשותפת גם לערבים וגם ליהודים
שנולדו בה ,כי שני העמים הללו יש להם קשר היסטורי בה ,וכי שניהם
ממלאים תפקידים חיוניים בחייה הכלכליים והתרבותיים של הארץ.
ג .הילכך המטרה היא פתרון דינאמי שיבטיח זכויות שוות לערבים וליהודים
יחדיו במדינתם המשותפת ,ושיקיים את האחדות הכלכלית ,שהיא הכרחית
לחייה ולהתפתחותה של הארץ.
ד .הנחת־היסוד ,שעליה מבוססות ההשקפות המובעות כאן ,היא שהצעתם של
שאר חברי הוועדה לאיחוד על פי סידורים מלאכותיים ,שנועדו לקיים אחדות
כלכלית וחברתית הכרחית אחר שיצרו תחילה אי־אחדות פוליטית וגיאוגראפית
על ידי חלוקה ,אינה מעשית ,אינה ניתנת להגשמה ,ולא תוכל להביא לידי
יצירתן של שתי מדינות בעלות כושר קיום בשיעור מניח את הדעת.
ה .שתי שאלות עיקריות הובאו בחשבון בהערכת כושר הגשמתו של פתרון
בדרך מדינה פדראלית והן )1( :אם יש להודות בכל מחיר בלאומיות היהודית
ובתביעה למדינה יהודית נפרדת וסוברנית; ( )2אם אפשר יהיה לעורר רצון
לשיתוף פעולה בין הערבים והיהודים במדינה פדראלית .מה שנוגע לבעיה
הראשונה ,הרי התשובה שלילית ,הואיל ושלומם וטובתם של הארץ ושל
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ו.

ז.

ח.

ט.
י.
יא.

יב.

עמיה בשלמותם נראים חשובים יותר משאיפותיהם של היהודים בנידון זה.
ואשר לבעיה השנייה ,הרי התשובה היא חיובית ,הואיל ויש סיכוי מתקבל על
הדעת ,להשיג שיתוף פעולה כזה ,אם ייווצרו תנאים מתאימים.
תהא זו טעות טראגית מצד הציבור הבינלאומי ,אם לא יכוון מאמץ לכיוון זה.
תמיכת האו״ם בקיום אחדותה של ארץ־ישראל  -היא עצמה תהיה גורם חשוב
בעידוד שיתוף־הפעולה בין שני העמים ,וזה יעשה הרבה ליצירת האווירה
שבה אפשר יהיה לטפח את הרצון לשיתוף פעולה .בעניין זה יש להטעים
שהפרסטיז׳ה המוסרית והפוליטית של האו״ם תועמד כאן למבחן חמור.
תכליתו של פתרון בדרך הקמת מדינה פדראלית היא להודות הודאה מרחיקת־
לכת ככל האפשר מבחינה מעשית בשאיפות הלאומיות של הערבים והיהודים
כאחד ,ולמזג אותם לנאמנות אחת וללאומיות אחת שימצאו את ביטויים
בארץ־ישראל עצמאית.
המדינה הפדראלית היא גם הפתרון הדמוקרטי ביותר מכל הבחינות ,הן
מבחינת האמצעים הדרושים להגשמתה והן מבחינת פעולתה ,הואיל ולא
תצריך פיקוח כלכלי בלתי־דמוקרטי ,תמנע התהוות מיעוטים לאומיים ,ותיתן
לכל אזרח של המדינה הזדמנות להשתתף השתתפות מלאה ויעילה בממשל
יצגני .פתרון זה יתאים ביותר לעקרונות היסודיים של מגילת האו״ם.
פתרון מדינה פדראלית יאפשר לפתח בארץ־ישראל צורות שלטון וארגון
חברתי ,שיהיו מתאימים יותר לצורות השלטון והחברה במדינות השכנות.
לפתרון כזה יהיה סיכוי יותר מלכל אחר לשים קץ לחרם הכלכלי הנוכחי,
לטובת הכלכלה של הארץ.
השלום והסדר בעתיד בארץ ובמזרח הקרוב בכללו יושפעו השפעה מכרעת
על ידי מהות הפתרון שיוחלט לפתור את בעיית ארץ־ישראל .בנידון זה חשוב
למנוע החשת הבדלנות ,שכיום היא אופיינית ליחסים בין הערבים ליהודים
במזרח הקרוב והנחת יסודות לאירידאנטיזם מסוכן ,שתהיה תוצאה הכרחית
של חלוקה בכל צורה שהיא .משמע ,פתרון בדרך הקמת מדינה פדראלית
שמצד עצמו יטעים בהכרח את האיחוד ושיתוף־הפעולה הוא המוצלח ביותר
לטובת השלום.
עובדה רבת־משמעות היא ,שאם בכלל יש ערבים ,הנוטים לפתרון בדרך
חלוקה ,הרי מספרם מועט מאד .מצד שני ,מספר הגון של יהודים ,הנתמכים
על ידי מנהיגים וארגונים יהודים רבי־השפעה ,מתנגדים בתוקף לחלוקה .הן
מבחינה עקרונית והן מבחינה מהותית ,אפשר לראות חלוקה רק כפתרון אנטי־
ערבי .אולם מדינה פדראלית אי־אפשר לכנותה פתרון אנטי־יהודי .להיפך ,היא
תשמש על הצד הטוב ביותר את האינטרסים של היהודים והערבים יחדיו.
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יג.

יד.

טו.

טז.

יז.

מדינה פדראלית תיצור את הסיכוי הגדול ביותר לתיקון הפילוג הגזעי והדתי
המסוכן הקיים בקרב האוכלוסייה ,ועם זה תאפשר התפתחותו של מבנה
חברתי תקין יותר.
המדינה הפדראלית הוא הפתרון הקונסטרוקטיבי והדינאמי ביותר ,הואיל והיא
נמנעת מיחס של ייאוש בנוגע ליכולתם של הערבים והיהודים לשתף פעולה
למען האינטרסים המשותפים שלהם ,ונוקטת עמדה ריאלית ודינאמית ,היינו,
שלאחר שינוי תנאים אפשר יהיה לטפח את הרצון לשיתוף־פעולה.
כבסיס להנחה ששיתוף פעולה בין הערבים ובין היהודים אינו בלתי־אפשרי
יכולה לשמש העובדה ,שאף בתנאים הקיימים ,שהם בלתי נוחים ביותר,
ראתה הוועדה בארץ מקרים של שיתוף־פעולה יעיל ופורה בין שתי העדות.
אמנם יש לפקפק בכך אם הרצון לשיתוף־פעולה מצוי אצל שתי הקבוצות
בתנאים הנוכחיים ,אבל ייתכן בהחלט שאילו היו מטילים בתוקף ובהחלטיות
פתרון פדראלי על הארץ ,היו שתי הקבוצות ,לטובת עצמן ,מטפחות בהדרגה
רוח של שיתוף־פעולה במדינתם המשותפת .אין יסוד להנחה ,ששני העמים
הללו אינם יכולים לחיות ולעבוד יחדיו למטרות משותפות ,משיעמדו על
כך שאין להם ברירה .הואיל ובכל פתרון אחר יצטרכו קבוצות גדולות מהם
לעשות כן ,הרי שיש להסכים ששיתוף פעולה ביניהם הוא אפשרי או שיש
להודות שאין כלל פתרון הניתן להגשמה.
בהביאנו בחשבון את השטח המצומצם העומד לרשות הצדדים ,ואת החשיבות
החיונית לקיים את ארץ־ישראל כשלמות כלכלית וחברתית ,הרי פתרון
המדינה הפדראלית הוא הגישה היחידה המעשית והניתנת להגשמה.

[]...
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ד .תגובות לדו״ח אונסקו״פ
 .1מכתב מאת דוד בן־גוריון אל פולה בן־גוריון*
  2.9.1947
פולה יקרה,
אתמול קיבלנו הרפורט המלא של הוועדה .על תוכנו לא אכתוב ,כי ודאי
נתפרסמה תמציתו בעיתונים .ישיבת הוועד־הפועל שהיתה צריכה להסתיים
אתמול  -המשיכה .אני דרשתי שהוועד הפועל יגיב מיד על הצעת הוועדה ,ויגיד
לעם היהודי וגם לעולם מהי עכשיו עמדתנו .ניסחתי שורה של הצעות ,ולאחר
שנבחנו ,תוקנו וצומצמו בוועדה קטנה נתקבלו בהנהלה ובלי ספק יתקבלו בוועד־
הפועל .רציתי שנקבל מנדאט ברור לעשות הכול למען שהצעת הרוב תהיה לעובדה.
שנגיד זאת בלי תרועות ניצחון ובלי יצירת רושם כאילו הצעת הרוב היא הצעה
יהודית .בייחוד נראה לי צורך דחוף ורב להוקיע הצביעות שבהצעות המיעוט,
את אופיין האנטי־ציוני והריאקציוני .גם המיעוט מציע ,כביכול“ ,מדינה יהודית״,
כנראה לצאת ידי חובת הנאום של גרומיקו ,שהכיר בזכות העם היהודי למדינה.
אבל “מדינה״ זו אינה הגשמת הספר .למעשה מדינה ערבית בכל הארץ ,הבטחת
רוב ערבי ,מניעת עלייה יהודית ואיסור על היהודים להתיישב ברוב שטחי המדינה
הפדראלית .המיעוט משתמש הרבה בפרזיאולוגיה של השומר הצעיר ומגנס ,אולם
רק למען כסות על התוכן האנטי־ציוני שבהצעותיהם המעשיות .לא פעם הזהרתי
בוויכוחים את אנשי השומר הצעיר שהגויים יקבלו מדבריהם רק את השלילה -
הנימוקים נגד מדינה יהודית ולא התוכן הציוני שהם מנסים להכניס לפורמולה של
מדינה דו־לאומית וזהו הדבר שקרה ויש לדעתי צורך רב לחשוף בפני דעת־הקהל
את התוכן הלאומי של הצעות המיעוט.
איננו יודעים אם הציר היוגוסלבי עשה את מה שעשה על־פי הוראות ממוסקבה -
או על דעת עצמו .אם מוסקבה עומדת מאחורי הצעות אלה  -יש להצטער

* מתוךYehoshua Freundlich (ed.), Political Documents of the Jewish Agency, vol. 2, Jerusalem: :
 .Hassifriya Haziyonit, 1996-1998, pp. 618-619אנו מודים לגנזך המדינה בכלל ולד״ר יהושע

פרוינדליך בפרט על הפנייתנו לפריט זה ועל הרשאת הפרסום שנתנו לנו.
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על כך הרבה מאוד 1.באסיפת האו״ם נדע אולי .אולם השאלה העיקרית היא -
מה היא ומה תהיה עמדת אמריקא ,וכאן יש מקום לדאגה רבה מאוד .הודעתו
של סילבר לפני צאתו לישיבת הוועד־הפועל ,שאמריקא מוסיפה לתמוך במדינה
יהודית נעשתה בקלות דעת ובנאומי בוועד־הפועל הבעתי את חרדתי ליחסה
של ממשלת אמריקא .אמריקא בנידון זה פירושה איש אחד  -מארשאל ,המזכיר
של ה־ .State Departmentעד כמה שאני יודע עליו  -אישיות גדולה ,גם מבחינה
אינטלקטואלית וגם מבחינה מוסרית .איש עצמאי ,רציני; לא “פוליטישן״ .שוקל
ובוחן כל דבר לגופו לאחר עיון רב ומתוך ידיעה ואינפורמציה מקפת ,כמצביא רב
אחריות.
בלי עזרה אקטיבית ונאמנה של אמריקא אין להצעות הרוב ,לדעתי ,כל סיכוי
לקבל שני שלישים באסיפה או להתקבל בכלל .משרד החוץ הבריטי יתייחס,
בלי ספק ,באיבה להצעת הרוב ,אם כי אין הם דורשים חיסול מיידי של השלטון
הבריטי ופינוי מיידי של הצבא הבריטי.
בווין משוגע בשנאתו ליהודים ולציונים .פקידי משרד החוץ יעשו ,בלי ספק,
הכול למען סכל תכנית הרוב .כוחם ויכולתם אינם קטנים ,למרות המשבר שעובר
על אנגליה .ורק בהתערבותה הנמרצת של אמריקא ייתכן שתכנית הרוב תתקבל
ותתגשם  -כי החלטה באסיפת  U.N.בלבד לא תספיק .ברור שאנגליה [לא]*
תרצה להוציא לפועל תכנית זו ,ובלי עזרת אמריקא ואחריותה לא תעשה זאת ,גם
אם בראש משרד החוץ יעמוד איש אחר ,ולא בווין.
התיתן אמריקא את עזרתה? זוהי השאלה .יש לי ספקות קשים בנידון זה ואף־
על־פי־כן  -עלינו לעשות עכשיו כל המאמצים למען נקבל עזרה זו.
הגשמת תכנית הרוב  -עם כל חסרונותיה  -זוהי באמת אתחלתא דגאולה,
ויותר מאתחלתא.
אולם יהיה מה שיהיה גורל התכנית באסיפת האו״ם ולאחריה  -יש חשיבות
רבה בעצם קבלת התכנית על ידי ועדה בינלאומית והחשיבות היא כפולה)1( :
הכרזה על מדינה יהודית; ( )2הצעת כל הנגב למדינה היהודית .גם ההצעה על
עלייה יש בה חיוב לא קטן .יש גם פגם קשה בהצעות הרוב  -לא רק הוצאת
ירושלים והגליל המערבי  -אלא ההצעה שחוק הקרקע יתבטל רק בשטח המוצע
Esptein raised this subject in his meeting with members of the Soviet embassy staff in Wash� .1
ington (see No. 303). Bruslov argued that the fact that the Yugoslav representative supported the
minority recommendations while the Czechoslovak delegate voted with the majority showed that
  .the governments represented on the Committee enjoyed full liberty of decision

* במקור לא מופיעה המילה ׳לא׳ ,אולם אנו סברנו שהיא נחוצה להבנת המשפט.
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ליהודים .השארת חוק הקרקע באיזה חלק שהוא מן הארץ זוהי מתן סמכות
בינלאומית לאפליה גזעית נגדנו.
אולם התכנית בכללה היא ניצחון מוסרי (כי מניצחון מעשי עדיין אנו רחוקים,
ואולי רחוקים מאוד!) לציונות .אני מתאר לי השמחה ומובטחני שהיתה שמחה
גם בכל קיבוצי השומר הצעיר ובקרב חברי סיעה ב׳ ,אבל אני חושש שיש שמחה
יותר מדי  -כי לפי שעה אין זו אלא הצעה לאו״ם .מה תחליט אסיפת או״ם? ואם
תחליט  -מה יהיה גורל ההחלטה?
המרחק לניצחון מעשי הוא רב .בכל אופן מצבנו לא הורע על ידי ועדה זו .אולם
יש צורך עכשיו לעמוד על משמר הביטחון ,ביתר שאת מאשר עד עכשיו...
אני יוצא רק מחר לפריס .ישיבת הוועד־הפועל תסתיים כנראה היום ,וההנהלה
תשב במשך הלילה.
בפריס אהיה רק ארבעה ימים ,וביום השני הבא ( 8בספטמבר) אני טס מגנף
ללוד.
אני מקווה שאמצא אותך בריאה ושלמה.
חנה סנה עודנה מחפשת חלוק בשבילך  -לפי שעה לא מצאה עדיין.
שלום רב ונשיקות.
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 .2מכתב מאת משה שרתוק אל גולדה מאירסון*
7.9.1947
[]...
 .1כפי שהברקתי לך בשעתו ,השתולל בימים האחרונים לפני הגמר ריב חריף
בין חברי הרוב של הוועדה בשאלת הגבולות .לכתחילה קבעו חמשה עמדה חיובית
לכלילת כל הגליל (אורוגווי ,גואטימלה ,קנדה ,הולנד והיו״ר) .היה לנו יסוד לקוות
כי הצ׳כי 1יצטרף אליהם ,אולם הוא גילה הפכפכות ,היסס מלנקוט עמדה ,חזר
בו מעמדות שנקט ובכלל היה בלתי אוהד ובלתי אהוד ורק ביום האחרון ממש
נתגבשה עמדתו החיובית  -ייתכן בהשפעת הוראות נמרצות מצד מסריק 2אשר
גולדמן טלפן אליו לפראג .מאותם החמישה דרשו שלושת הראשונים גם את
כלילת מרבית הנגב הצפוני .דעתם היתה בראשונה לא להעניק לנו את כל המשולש
המדברי כדי לא לנפח על לא דבר את שטח המדינה היהודית וזה הביאם למחשבה
על הוצאת חוף ים המלח כליל מהמדינה היהודית וסיפוח רצועת החוף או לאיזור
הבין לאומי או למדינה הערבית למען הרציפות .לעומתם לא נטו שני האחרים
(היו״ר ובלום) כלל למסירת הנגב לנו  -לפי גירסה אחת לא נתכוונו באותו שלב
לתת לנו אף כלשהו מהנגב ,אך ייתכן שזו היתה עמדת מיקוח בלבד .באותו שלב
ביקש איש פרו 3,שאחריו נגרר כאילו גם האוסטרלי 4,לתת לנו בגליל רק את איזור
החולה ובשלב מסוים ביקשו שני אלה לקחת מאיתנו את הגליל כולו ,היינו למסור
גם את החולה למדינה הערבית (כזו היתה אחת התכניות הבריטיות שנמסרה
לוועדה ,ושם נאמר כי סוריה  -סוריה ולא הלבנון!  -תשמח לקבל לרשותה את
כל הגליל!) אך שוב ייתכן שגם זו היתה עמדת מיקוח גרידא .איש פרו היה מוכן
באותו שלב לתת לנו מהנגב יותר משהיה בדעתם של סנדסטרום–בלום 5.הכלל,
* מתוך י׳ הלר ,במאבק למדינה :המדיניות הציונית בשנים  ,1948-1936ירושלים :מרכז זלמן
שז״ר ,1984 ,עמ׳  .529-525מקור :הארכיון הציוני המרכזי  .S25/5991אנו מודים למרכז זלמן
שז״ר על ההרשאה שנתן לנו לפרסם קטע זה.
 .1קראל ליסיצקי ,חבר ועדת אונסקו״פ מטעם צ׳כוסלובקיה.
 .2יאן מסריק ,שר החוץ של צ׳כוסלובקיה.
 .3אנריקו סלאזר ,חבר ועדת אונסקו״פ מטעם פרו.
 .4ג׳ון ל׳ הוד ,חבר ועדת אונסקו״פ מטעם אוסטרליה.
 .5אמיל סנדסטרום ,יו״ר ועדת אונסקו״פ ונציג שבדיה .ניקולאס בלום ,נציג הולנד.
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נראתה אז אפשרות שלאסיפת האו״ם תוגשנה שלוש תכניות־שטח של המדינה
היהודית :מכסימום של השלישיה הראשונה ושתי תכניות מינימום שונות של שני
הזוגות האחרים .היה זה סיכוי מאוד בלתי מרנין ,כי התפוררות לגבי הצד המעשי
של תכנית החלוקה היתה שמה לאל את ההתגבשות לגבי הצד העקרוני ונותנת
נשק קטלני בידי כל אויבי התכנית בחוץ ובפנים .בכל זאת עמדנו בפני ברירה קשה
מאוד  -אם לדחוף לקראת פשרה על מנת להשיג תכנית מאוחדת של רוב ,או לחזק
את ידי השלישייה להתעקש על המכסימום ,למען נוכל במערכה שתהיה באסיפה
הכללית להסתמך על העובדה ,כי הקבוצה הגדולה ביותר פסקה לתת לנו גם את
הגליל וגם את הנגב .שקלנו והתלבטנו הרבה והתיעצנו בלי סוף טלפונית עם
ציריך (זה היה לאחר שחזרתי מציריך לג׳נבה ,בעיקר מפני שהודיעוני כיצד עומד
העניין ודרשו ממני במפגיע שאעזוב את הוועד הפועל עם ועדתו המדינית ואבוא).
לבסוף החלטתי  -קצת בניגוד לכמה דעות שנשמעו בציריך  -שיש לנסות להביא
לידי פשרה ובלבד שלא תעלה יותר מדי ביוקר; פירושו  -כדאי לשלם מחיר־מה
בעד הצעה מאוחדת ,אך לא כל מחיר שהוא; אם יתברר כי המחיר יקר מדי ,יש
להתעקש ואפילו יביא הדבר לידי התפוררות הרוב בשאלת השטח .בינתיים חלו
שינויים ונטרפו הקלפים .מצד אחד נפתחה לשני ידידינו הלטיניים 6הדרך להשפיע
על חברם איש פרו שיתקרב לעמדתם .לעומת זה נתערערה עמדת היו״ר ,ההולנדי
והצ׳כי לגבי חיוב הגליל :החלו נסוגים מעמדה זו לאורך כל החזית .בו בזמן בא
הגואטימלי בהצעה לוותר על מקצת הגליל כדי להציל את רובו ,בתוספת משהו
בנגב :התכנית היתה לוותר בגליל על החלק ההררי שמדרום לכביש עכו־צפת,
על מנת שיכלול את נצרת ואת עכו ויחובר עם המדינה הערבית מדרום לעמק
על ידי מסדרון צר אי־שם ממזרח לחיפה; החלק ההררי שמצפון לכביש עכו־
צפת ועד לגבול הצפון ובזה נפת נהריה  -לנו; בנגב יקום לנו החלק המערבי של
השטח הצפוני ,עד באר שבע אך לא עד בכלל .אישרתי בלב כבד ומהסס תכנית
התפשרות זו .לא אלאה אותך בפרטים נוספים על התהפוכות שחלו ביומיים
האחרונים .חזרתי בינתים לציריך על מנת למסור בהנהלה דו״ח יותר מפורט על
מצב העניינים ולהציץ לוועדה המדינית .והנה בבואי למחרת חזרה לג׳נבה מצאתי
מהפך דרמתי :השבעה התפשרו על השארת רובו הגדול של הגליל ההררי עם
רצועת החוף המערבית למדינה הערבית ועל מסירת כל הנגב ,הצפוני והדרומי,
לרבות העיר באר שבע ,לנו .נשארו שתי הסתייגויות :של האורוגואיי לגבי נפת
נהרייה־חניתה מזה ולגבי באר שבע מזה (כדי להימנע מהאשמה במשוא־פנים
ראה לתבוע את עלבון העיר באר שבע מידי המדינה היהודית); ושל הצ׳כי שדרש
 .6נציגי גואטמלה ואורוגואי.
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למסור את ההכרעה בשאלת גורל הגליל המערבי לידי האסיפה הכללית (לכתחילה
נמנע מלהצטרף לגיבוש הארעי של חמשה בעד כלילת הגליל כולו במדינתנו;
אחר כך בפירוש הצטרף לשוללי הרעיון; והנה ,כאן ,בשלב הסיום ,ערער על
הפשרה דוקא מבחינה זו  -לאלוהים פתרוני תהפוכותיו ואפשר נזיפת יאן מרחוק
הועילה) .בעיצוב דמותה הסופית של מפת החלוקה מילאה תפקיד רב נוקשותו של
מון (הסגן השבידי) .נדמה לי כי בעיקר בהשפעתו נקבעו מסמרות נגד מרשאות
[מובלעות] ומסדרונות .את שאלת המסדרונות הוא פתר על ידי האמצאה של
“נקודת הצטלבות״... :הצטלבויות כאלו יש שתים :אחת בסביבות אשדוד ואחת
בסביבות עפולה .אשר ל״מרשאות״  -הוא מנע אותן על ידי סיפוח (או אי־סיפוח,
לפי נקודת המבט) .בחשוב העקרון הזה נכללה יפו במדינה היהודית ונפת נהרייה
בערבית .אני שולח לך מפה שהכין בשבילנו מזכירו של האורוגואיי ,סיסטו שמו,
מהנדס על פי מקצועו .אין זו המפה המדויקת עדיין .מפה מפורטת יותר נמצאת
עכשיו בהכנה ותמסר לנו בניו־יורק .אך דומני שמתרשים זה שאני שולח תקבלי
מושג יותר ברור על המכוון ממה שהיה לכם עד כה .בדקתי את המפה עם הרצפלד
וערכנו רשימה של נקודות שנשארו מחוץ לתחום  -מספרן כשלושים.
אליאס 7הביע השערה ,כי כלילת יפו וסמיכות המדינה היהודית למצרים הם
מוקשים שהונחו במתכוון על מנת לגרות התנגדות ערבית יותר נמרצת ולרוצץ
את התכנית .עלי לקבוע כי במידה שנהירים לנו השיקולים שפעלו בפנים
וההשתלשלות שחלה בדין ודברים על הגבולות אין יסוד לסברה זו.
 .2נקודה חשובה אחרת הטעונה הסבר היא אותו סעיף ההמלצות המחייב
פנייה אל אסיפת או״ם במקרה שמדינה אחת מוכנה לחתימת החוזה וחברתה
מסרבת  -ביתר דיוק :שטח אחד מוכן לנטילת העצמאות והשטח האחר אינו
מוכן .לכתחילה היתה ההצעה לקבוע כי במקרה כזה נמשך משטר המנדאט באיזור
שאינו מוכן לעצמאות ושלטון המנדאט הוא החותם על החוזה עם האיזור המוכן,
שלא לעכב את עצמאותו .והנה לגבי ההצעה הזאת חלה התפתחות משונה.
דוקא ידידינו הלטינים ,מתוך התנגדותם לאנגליה ,הציעו לשלול מאנגליה תואנה
להארכת אחיזתה בארץ לזמן בלתי מוגבל .אין כל ביטחון ,כמובן ,שאחרים שנתנו
ידם לשינוי לא הבינו איזה פתח הוא פותח .למעשה ברור כי הסעיף לפי נוסחו
כיום מאפשר הכשלת התכנית כולה על ידי אי שיתוף ,סחיבה וערעורים.
 .3אני רואה עצמי פטור מלחזור כאן על כל ההנחות הברורות מאליהן בדבר
ההישג הכביר שבדו״ח של הרוב ,על כל הפגמים שבו ,ומאידך על קלישאות
הסכויים להגשמתו נוכח עמדת אנגליה וארצות הברית .אך איני רואה עצמי פטור
 .7אליהו ששון.
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מלהרים על נס את המאמץ הכביר של אנשינו וביחוד של שניים :דוליק ומשה
טוף 8.על דוליק 9ודאי יגיעו לירושלים הערות ביקורת :הוא פזיז ,הוא ותרן ,הוא
מעמיד יותר מדי על דעתו ,הוא דוחק רגלי אחרים וכו׳ .בכל אלה יש קצת
אמת והרבה גוזמה .ללא כל ספק הוא טעון ריסון ומחייב הדרכה כי הוא מסוגל
ל״דהור״ ובכיוון המיוחד הנראה לו .אך מגרעותיו הנן כאין וכאפס לעומת מעלותיו
העצומות :הדינמיזם הכביר שלו ,ערותו וכושר מתיחותו העוברים כל גבול של
יכולת אנושית  -דריכות שאינה מתרופפת אף לרגע משך ימים ולילות רבים
ורצופים ,ההתמצאות המהירה בכל סבך ,החדירה והחתירה אל העיקר ,כשרון
ההתערות אל אנשים וניצול כל שעת כושר להחדיר בראשם את הדרוש .הכיבוש
הגדול שיש לזקוף לזכותו הוא רנד 10הקנדאי שרחש לו אמון בלתי מוגבל והיה
נתון בהרבה בהשפעתו .בשלושה קנינו את האיש הזה  -במה שראו עיניו בארץ,
במצפונו הוא ובהשפעת דוליק ה׳ עליו .לגיורו של זקן זה היתה חשיבות שאין
להעריך ,כי הוא חיזק לאין שיעור את האגף הציוני הקיצוני ,בהוסיפו לשני הלטינים
היוצאים דופן את הסמכות והמשקל של איש האימפריה הבריטית ,ולבסוף הוא
אשר שימש גשר בין אגף זה לבין קבוצת היו״ר בלום–ליסיצקי–סלזר .אשר למשה
טוף הרי פשוט קשה לשער מה היה מצבנו אלמלא הוא .הלהט החלוצי השקט
שלו ראוי להערצה .הוא שמש לנו חוט טלגרף שהיה מחושמל ופעל בלי הרף;
יומם ולילה רק באמצעותו ידענו על כל התנודות שהתחוללו ויכולנו ,בוקר וערב
וצהרים ,לעמוד על מצב העניינים ולכוון לפי זה את הדרכתנו ותגובותינו .בדרך
כלל ,עוד לא היתה ועדה שבמידה כזו היתה לנו גישה לחבריה ולמזכיריה ,במידה
כזו הגענו לידיעה פנימית שבפנימית של הנעשה מאחורי המסך .אכן בשבועיים
האחרונים קשתה מאוד ההתקשרות הישירה עם חברי הוועדה ואף על פי כן ,לא
היה כל דמיון בין הקשר הפעם לבין משטר היחסים עם חברי הוועדה האנגלית
אמריקנית וכל שכן עם ועדת פיל .בתחום השגת החומר ,חומר ממש ,התחוללו
נפלאות ועל כך תודה לגדעון 11,אף לכהני 12,והעיקר לכמה אלמוניות...

 .8משה טוב ,איש המחלקה המדינית של הסוכנות ,מומחה לאמריקה הלטינית.
 .9דוד הורוביץ.
 .10הנציג הקנדי.
 .11רופר (רפאל).
 .12משה כהני ,איש המחלקה המדינית של הסוכנות.
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 .3תזכיר שר החוץ הבריטי ארנסט בווין לקבינט*
18.9.1947
פלשתינהC.P.(47)259 ,

סודי ביותר
[]...
 .8תכנית הרוב היא בבירור כה בלתי־הוגנת כלפי הערבים ,עד כי קשה להבין
כיצד ,במילותיו של סיר אלכסנדר קדוגן“ 1:נוכל לישב אותה עם מצפוננו״.
ישנן גם סיבות מוצקות לדחות את האחריות לביצועה של תכנית זו .הניסיון
לבצע זאת יחיש התקוממות ערבית בפלשתינה ,שתקבל את האישור המוסרי
מצד כל העולם המוסלמי ותיתמך באופן פעיל ,פחות או יותר ,על ידי מדינות
ערב השכנות .ראשי המטות מצהירים שבמצב כזה יהיה צורך לשלוח למזרח־
התיכון תגבורות בהיקף של לא פחות מדיביזיה.
 .9התוצאות הפוליטיות והאסטרטגיות לטווח ארוך תהיינה חמורות יותר
מהבעיה הצבאית המיידית .אנו נעסוק בדיכוי ההתנגדות הערבית בפלשתינה,
וכך נהפוך את המדינות הערביות העצמאיות לאויבות ,בעת שכל המערכת
הפוליטית והאסטרטגית שלנו במזרח־התיכון חייבת להיות מושתתת על
שיתוף פעולה עם מדינות אלו .הזכויות החוזיות ,שכפי הנראה יוענקו לנו על
ידי המדינה היהודית ,יהוו פיצוי עלוב על אובדן הרצון הטוב של הערבים ויחד
עימו סיכויינו לבסס אותה אחיזה אסטרטגית איתנה במזרח התיכון ,שהיא
חלק הכרחי במדיניות ההגנה של חבר העמים הבריטי.
 .10כמענה לשיקולים אלה ,ניתן ,במבט ראשון לטעון שמשיושלם ניתוח
החלוקה ,נוכל לסמוך על כך שהזמן ירפא את הפצעים ,כך שאחרי פרק
זמן לא יהיו עוד יחסי אנגליה עם הערבים מושפעים מכך .אולם זו תהיה
תחזית אופטימית מדי .כפי הנראה לא יעבור זמן רב עד שהממשלה היהודית
* מתוך י׳ הלר ,במאבק למדינה :המדיניות הציונית בשנים  ,1948-1936ירושלים :מרכז זלמן
שז״ר ,1984 ,עמ׳  .533-529מקור :תיקי משרד החוץ הבריטי ,הגנזך הממלכתי הבריטיPublic ,
 .Record Office FO/371/41879/E8773אנו מודים למרכז זלמן שז״ר על ההרשאה שנתן לנו

לפרסם קטע זה.
 .1נציג בריטניה באו״ם.
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שתעמוד במשך הזמן בפני בעיית עודף אוכלוסין ,ותידחף על ידי מפלגות
פוליטיות לאומניות קיצוניות ,שלא קיבלו את החלוקה כהסדר סופי  -תנסה
להרחיב את גבולותיה .אם אירידנטיות יהודית עלולה להתפתח אחרי פסק־
זמן ,הרי שאירידנטיות ערבית מובטחת מהתחלה .החלוקה תביא להקמת
מדינה מיניאטורית בשלטון יהודי ,אך עם מיעוט ערבי גדול מאוד יחסית,
מוקפת לחלוטין בטריטוריה ערבית ,סביר להניח שהאוכלוסייה הערבית של
מדינה זו תמלא תפקיד דומה לזה שמילא בהיסטוריה המיעוט הגרמני־סודטי
בצ׳כוסלובקיה לפני המלחמה .כך עלול להתברר שקיומה של מדינה יהודית
מהווה גורם של אי־שקט מתמיד במזרח־התיכון ,ולכך בוודאי תהיה השפעה
מזיקה על יחסי אנגליה עם הערבים.
 .11בתכנית הנשקלת מוצע שממשלות נוספות תוכלנה להשתתף בביצוע החלוקה
עם ממשלת הוד מלכותו .אף אם זה היה אפשרי  -דבר שנראה כמוטל בספק -
זה לא ישפיע באופן ניכר על העניין .לטווח קצר זה לא ימנע את אובדן אהדת
הערבים לבריטניה ולטווח ארוך ייפגעו האינטרסים הבריטיים יותר מאחרים,
בשל אלמנט המריבה החדשה שיוכנס לפוליטיקה של המזרח־התיכון.
אכיפת תכנית חלוקה אלטרנטיבית
 .12עקרון החלוקה נבדל מכל יישום מסוים שלו ,וניתן יהיה לערוך תיקונים במפה
המוצעת על ידי רוב הוועדה ,שבעיקרם יפחיתו את גודל המיעוט הערבי
במדינה היהודית ,וכך יחסלו ,במידה רבה ,את העוול שבתכנית הנוכחית .אך
שינויים אלה צריכים להיות ניכרים מאוד על מנת שישפיעו באופן משמעותי
על התגובה הערבית לחלוקה .ועוד הרבה לפני שיושג שלב זה ,הם יעוררו
את היהודים לדחותם .עתה ,כשתאבונם של חסידיהם התעורר על ידי תכנית
הרוב ,אין המנהיגים הציונים יכולים להסכים להרבה פחות.
 .13כך ,שאם תאמץ העצרת חלוקה בצורה שהיא ,במהותה צודקת יותר מזו
שהוצעה עכשיו ,קרוב לודאי שהתוצאה תהיה שכל מעצמה שתנסה להוציאה
אל הפועל תעמוד בפני התקוממות ערבית וטרור יהודי בקנה מידה גדול
בעת ובעונה אחת .לטווח קצר זה ייצור את המצב הקשה ביותר בין כל
המצבים האפשריים .תיקון גבולות המדינה היהודית לא ישפיע באורח ניכר
על התוצאות ארוכות־הטווח שיהיו להקמתה .לא יהיה ביכולתה של ממשלה
יהודית להסדיר את ההגירה בהתאם להערכה ריאליסטית של כושר הקליטה
הכלכלי של הטריטוריה שלהם .הרצון להתפשטות עלול להתפתח מוקדם
יותר ,אם תשתרע המדינה היהודית על שטח קטן יותר ,ויורגש בעוצמה רבה
יותר ,אם לא יהיו היהודים שבעי רצון מהגבולות.
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אכיפת תכנית המיעוט
 .14על אף התנגדותם לתכנית המיעוט למדינה פדראלית ,בעיקר מתוך הנימוק
שהתכנית איננה סוגרת לגמרי את הדלת על אפשרות חלוקה; ייתכן שניתן
יהיה לשכנע את הערבים להסכים לפתרון זה .על היהודים ,מאידך ,אין תכנית
זו מקובלת כלל .ולכן כל ניסיון להוציאה אל הפועל יביא בעקבותיו החרפת
הטרור היהודי .על סמך הנחה זו סוברים ראשי המטות שלא יהיה צורך
בתגבורות; אולם בהתחשב בצמצום המתוכנן של כוחותינו במזרח התיכון,
נגיע בקרוב למצב שבו נוכל לקיים את העוצמה הדרושה רק על חשבון
התחייבות אחרת כלשהי.
 .15אולם הקושי העיקרי המכשיל את תכנית המיעוט ,היא שהתכנית כרוכה
בשיתוף פעולה מרצון בין שני העמים ,ועל כן לא ניתן לכפותה .פרטים רבים
מתכנית זו שאולים משתי סדרות של הצעות שהונחו בפני ועידת פלשתינה
בחורף שעבר בלונדון .אך אז הניחו שההצעות לא תהיינה בנות־ביצוע ,אלא־
אם־כן יזכו להסכמה כלשהי הן מצד ערבים והן מצד היהודים.
 .16לכן ,אם תחליט העצרת לאמץ את תכנית המיעוט ,קרוב לודאי שכל מעצמה
שתיטול על עצמה את האחריות להוציאה אל הפועל לא תזכה בשיתוף פעולה
במידה מספקת וכך לא תוכל להיחלץ מפלשתינה עם תום תקופת המעבר בת
שלוש השנים.
הנסיגה מפלשתינה
 .17מהסעיפים הקודמים נראה ,שהחלטת ממשלת הוד מלכותו ליטול על עצמה
את המשימה של ביצוע כל פתרון שהוא מבין השלושה 2תגרום נזקים חמורים  .
אם סוברים שנזקים אלו ימנעו קבלת אחריות לגבי כל אחד משלושת
הפתרונות ,אזי על ממשלת הוד מלכותו לנקוט דרך פעולה אלטרנטיבית .דרך
זו תהיה הכרחית באותה מידה ,במצב הדומה משהו שייוצר על ידי אי־יכולתה
של העצרת להעביר כל החלטה שהיא ברוב הדרוש של שני־שלישים.
 .18המצב הנוכחי בפלשתינה הינו בלתי־נסבל ואין לתת לו להימשך .ממשלת
הוד מלכותו עצמה לא השכילה לתכנן הסדר כלשהו שיאפשר את העברת
סמכויותיה לממשלה המייצגת את תושבי הארץ .אם העצרת לא תעשה זאת,
או אם תציע הסדר עליו אין ממשלת הוד מלכותו יכולה ליטול אחריות ,אזי
תיוותר ברירה אחת והיא  -לסגת מפלשתינה כאמצעי האחרון ללא כל תנאי.

 .2א .ההמלצות הכלליות .ב .דו״ח הרוב .ג .דו״ח המיעוט.
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.19

.20

.21

.22

ניתן להעלות על הדעת ,שכתוצאה מאיום בנסיגה בריטית תוך זמן מוגדר
ובצמוד אליו הצעה לסייע בביצוע כל הסכם שיושג בין הערבים והיהודים
טרם יציאתנו ,שני הצדדים יומרצו לשתף פעולה על מנת למנוע את מלחמת
האזרחים ,שאחרת הינה בלתי־נמנעת .אך אם יוחלט על נסיגה ,אין להתנותה
בהסכם כזה.
לנסיגה בהעדר הסכם ערבי־יהודי ישנם חסרונות שאין להמעיט בחשיבותם.
ייתכן שיהיה פסק־זמן בין ההודעה על כוונתנו לסוג לבין הנסיגה עצמה;
פסק־זמן שבו תפקיד המינהל עלול להיות קשה מבכל תקופה קודמת .בהעדר
ממשלה שאליה ניתן להעביר את סמכויות השלטון ,תהיינה לפינויינו תוצאות
בלתי־צפויות מראש .קרוב לודאי שמדינות ערב ,כולן או חלקן ,תתערבנה
במהומות שיבואו בעקבות זאת .הן אף עלולות להסתכסך בינן לבין עצמן על
עתיד הארץ .בכל מקרה ,סביר להניח ,שבקרוב יובא העניין לתשומת ליבה של
מועצת הביטחון.
מאידך ,אף אם נסיגתנו מפלשתינה תוצא אל הפועל במחיר פרק־זמן של
שפיכות דמים ותוהו ובוהו במדינה ,תהיינה לה שני יתרונות חשובים .לא
יאבדו חיים בריטיים ואף לא יבוזבזו משאבים בריטיים בדיכוי קהילה
פלשתינאית אחת לטובתה של האחרת ולא ננקוט במדיניות הרסנית כלפי
האינטרסים שלנו במזרח התיכון( .לפחות בהשוואה לאכיפת תכנית הרוב או
גירסה שלה).
לו היינו משאירים את פלשתינה במצב כזה ,היו הן היהודים והן הערבים ,ללא
כל ספק ,מאשימים אותנו באי־מילוי התחייבויותינו כלפיהם ,התחייבויות
הנובעות מהמנדאט ועקרונות כלליים של צדק פוליטי.
אולם תוקף האשמה ייחלש מאוד על ידי:
א .דו״ח על מאמצינו החוזרים ונשנים להגיע להסדר.
ב .נכונותנו לעמוד מן הצד ולאפשר לאומות־המאוחדות להוציא לפועל קו
פעולה מדיני.
נכונותנו לקיים ולהקל על כל הסכם ,שאליו יגיעו הערבים והיהודים
בעצמם.
אין אנו יכולים להרשות לעצמנו להישאר בפלשתינה עד בלי די מחשש
להאשמה זו .כבר הודענו במסמך שהגשנו בפברואר שעבר לוועידת לונדון,
ש״אין ממשלת הוד מלכותו נכונה להמשיך למשול בפלשתינה עד בלי די ,רק
משום שאין הערבים והיהודים יכולים להסכים על האופן שבו יחלקו ביניהם את
השלטון עליה״ .כמו כן ,יש לזכור שכל אחד מקווי הפעולה המדיניים האחרים
המוצעים יחשוף אותנו לאותה האשמה מצד היהודים או מצד הערבים.
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המלצות
 .23משהוחלט ,שבהעדר הסדר משביע רצון ,אנו נחושים בדעתנו להוציא את
כוחות הצבא והמינהל הבריטיים מפלשתינה בעתיד הקרוב ,עלינו להודיע
בבהירות על כוונה זו בדרך שתביא את מירב התועלת האפשרית .רק הודעה
על החלטתנו הנחושה ,שמוטב לסגת מלבצע מדיניות שאיננה מקובלת עלינו,
תעורר את חוש המציאות ותעלה סיכוי להסדר .כשמטרה זו לנגד עינינו יש
להבהיר בשלב מוקדם בעצרת שהחלטתנו נחושה....
 .24יש סיכוי שהשפעת הודעה זו תהיה מספקת ליצור פתרון (או בהמלצת העצרת
או על ידי הסכם ישיר בין הערבים והיהודים) ,שממשלת הוד מלכותו תחוש,
שיש הצדקה לקבל אחריות עליו.
 .25אולם עלינו להיות מוכנים ,במקרה שלא יסתמן לכך כל סיכוי בעת נעילת
העצרת ,להודיע בהצהרה נוספת על התאריך בו ייסוגו הכוחות והמינהל
האזרחי הבריטי מפלשתינה .בהודיענו על כך ,עלינו גם לחדש את הצעתנו
לסיוע בריטי לערבים וליהודים במטרה להקל על כל הסדר ,אליו יצליחו
להגיע טרם עוזבנו את הארץ.
ארנסט בווין
משרד החוץ
 18בספטמבר .1947
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ה .נאומים במוסדות האו״ם
 .1נאום פאריס ביי אל־חורי (הנציג הסורי) בעצרת הכללית*
22.9.1947
מר אל־חורי (סוריה):
[]...
העצרת הכללית עסוקה בישיבה זו בבעיה הפלסטינית ,על סמך דו״ח הוועדה
המיוחדת ,שהוקמה בישיבה המיוחדת האחרונה .למטרה זו ,יש להתיר למשלחתי,
שיש לה עניין מרכזי בנושא זה בשל העובדה שפלשתינה היא חלק בלתי נפרד
מסוריה ,להרחיב את הדיבור על סוגיה זו .מחובתי להסביר לעצרת הכללית בדיון
כללי זה את עמדתם של ממשלת סוריה ושל העם הסורי ביחס לדו״ח הוועדה
המיוחדת ,ואני שומר לעצמי את הזכות להרחיב את הפירוט בוועדה המתאימה.
כצעד ראשון ,ארהיב עוז ואנתח בקצרה את ההמלצות שהמליצו שבעה
מחברי הוועדה המיוחדת ,המלצות שעליהן אמר הנציג הבכיר של ארצות הברית
בנאומו ,כי ראוי שממשלתו תעניק להן “משקל חשוב״ .איני סבור כי הוא התכוון
שמשלחתו חייבת בהכרח להביע תמיכה מלאה בהמלצות אלה ,אולם לאור הצהרה
מעין זו ,אני חש כי מן ראוי שהעצרת הכללית תתוודע לעמדותיה של משלחתי
שלי בנושא זה.
אנו רואים בהמלצות אלה חריגה מסמכותה של הוועדה המיוחדת ,כמו גם
מאמנת חבר הלאומים ,מעקרונות מגילת האומות המאוחדות ,מעקרונות הצדק,
מהעובדות ההיסטוריות ומעקרונות הזכויות הציבוריות .ההצעה המליצה לחלק
את פלשתינה לשתי מדינות נפרדות ,להעניק את חלק הארי ליהודים ולשלול
מבעליה החוקיים של האדמה את מולדתם .הצעת הרוב של הוועדה כה מרחיקת
לכת עד כדי הכנת טיוטות בסיסיות לחוקה ,לאמנות ולהצעות חוק שייכפו על
תושבי פלשתינה.
* .מתוךUnited Nations, “Official Records of the Second Session of the General Assembly,” :
Plenary Meetings of the General Assembly, 16.9.1947-29.11.1947, vol. 2, 110th–128th Meetings,
 .Lake Success, New York, pp. 195-203אנו מודים לגב׳ אנלו ורבין על תרגום המקור ולגב׳ יעל
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איננו יכולים לתת משקל להמלצות כאלה; הן מפרות את אחד מעקרונות
הבסיס המפורטים במגילה  -קרי ,את זכותם של עמים להגדרה עצמית .הזכות
לקבוע את גורלם ואת שיטת הממשל שלהם אמורה להיות נתונה בידיהם בלבד,
וכך גם הזכות להגדיר את יחסיהם עם אחרים.
כאשר קבעה העצרת הכללית את תחום סמכותה של הוועדה ,הנחתה העצרת
את הוועדה לבחון את שאלת פלשתינה מכל היבטיה .אחד מאלה הוא ההיבט
המשפטי ,שאמור לקבל עדיפות עליונה ,לצד ההיבט הפוליטי ,החברתי והכלכלי.
מדינות ערב ,כמו כמה משלחות נוספות ,העלו את הסוגיה המשפטית בפני
הוועדה הראשונה ובפני העצרת הכללית .הן ערערו על חוקיותה של הצהרת
בלפור ועל התנאים החריגים של המנדאט הבריטי .הן הדגישו כי התנאים האלה
סותרים את עצמם וכי הם מפרים וסותרים גם את אמנת חבר הלאומים ,את
המשפט הבינלאומי ואת זכויותיהם המקודשות של עמים .להוכחת טענותיהן,
הציגו מדינות ערב טיעונים כבדי משקל.
אולם הוועדה הראשונה לא התחשבה כלל בהיבט המשפטי .היא לא הקדישה
לו כל תשומת לב .היא התעלמה משאלת היעדר החוקיות של המסמכים שהולידו
את הבעיה הזו .הוועדה הגבילה את מאמציה לטיפול אך ורק בתסמיני המחלה,
במקום בגורמיה.
לולא המנדאט ותנאיו החריגים ,ולולא שאיפותיהן האימפריאליסטיות
המוגזמות של המדינות המנצחות במלחמת העולם הראשונה ,היתה פלשתינה
ממשיכה להיות מה שהיתה במשך מאות שנים  -מחוז של סוריה.
יתר על כן ,הוועדה המיוחדת ,בנדיבותה הרבה כלפי היהודים ,לא הסתפקה
במסגרת תנאי המנדאט ,אלא הרחיקה לכת הרבה יותר :במקום להעניק להם בית
לאומי ,כפי שאיפשר המנדאט ,העניקה להם מדינה ריבונית .חבריה נטלו לעצמם
את החירות להרחיב משמעותית את המונח “בית לאומי״ ביחס לכוונה ולפרשנות
של מחברי ההצהרה ושל מחברי המנדאט עצמם .המונח “בית לאומי״ מעולם לא
פורש במשמעות של מדינה ריבונית.
הערבים התקוממו נגד רעיון הבית הלאומי ,שהתאפשר רק בעקבות הפלישה
לארץ אבותיהם וההתיישבות של מהגרים זרים על קרקעותיהם בחסות הכידונים
והצבאות של מעצמת על .הערבים מעולם לא חשבו שהבית הלאומי האמור יעבור
מטמורפוזה שתהפוך אותו למדינה ריבונית.
ממשלת בריטניה הכריזה בהזדמנויות רבות ,ובהחלטת בית הנבחרים שלה,
כי מעולם לא התכוונה להעניק לבית הלאומי משמעות של מדינה ,וכי הפרשנות
המרחיבה שנקטו רוב חברי הוועדה עלתה אפילו על נדיבות לבו של המנדאט.
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הוועדה המיוחדת לא העניקה כל משקל להבטחות המפורשות שנתנה ממשלת
הוד מלכותו הבריטי למלך חוסיין ולנציגים וארגונים ערביים אחרים לגבי ההכרה
בעצמאותם של המחוזות הסוריים ,לרבות פלשתינה.
בחלק השני של ישיבתה הראשונה אימצה העצרת הכללית מסמך חוקתי
העוסק בכל הליכי ההשבה למולדת והיישוב מחדש של פליטים ,והוקמה סוכנות
למטרה זו 1.הוועדה המיוחדת לא נתבקשה להתערב בתפקידיו של הארגון הזה.
חרף העובדה שהחוקה האמורה שנתקבלה על ידי העצרת הכללית אוסרת ליישב
מחדש פליטים בשטחים שאינם בשלטון עצמי במקרים שהתושבים המקומיים
אינם מסכימים לכך או במקרים שהתיישבות מתוכננת כזו עלולה להזיק ליחסי
ידידות בין המדינות החברות; הוועדה כן ביקרה בכוונה תחילה במחנות הפליטים
והציעה להעביר לפלשתינה מספר גדול מהפליטים השוכנים במחנות אלה ,בניגוד
לרצונם המפורש ולסירובם הנחוש של רוב התושבים בפלשתינה ועל אף סירובן
של המדינות השכנות.
בדו״ח שחיברה שללה הוועדה המיוחדת את זכות העצמאות מן הערבים,
וטענה כי הערבים מעולם לא היוו מדינה עצמאית ונפרדת .במשך יותר מ־1,300
שנה היתה פלשתינה חלק בלתי נפרד מן האימפריה הערבית והעות׳מאנית ,נהנתה
מכל הזכויות והפריבילגיות ונשאה בכל החובות והאחריות כמו יתר מושבות
האימפריה ,לרבות זכות העצמאות והריבונות .אם מושבה כלשהי ,שהיתה חלק
בלתי נפרד ממדינה עצמאית ,מתנתקת ממדינת האם שלה ,אין זה הוגן לשלול
ממנה את זכות העצמאות בטיעון כה קלוש.
הוועדה הניחה כי היהודים הם גזע ולאום ,הזכאי לטפח שאיפות לאומיות.
היהודים אינם לאום .כל יהודי משתייך ללאומיות מסוימת .איש מן היהודים החיים
בעולם כיום אינו מחוסר מדינה או נתינות ( .)Nationalityכל היהודים גם יחד
מקיפים את כל הלאומים ( )Nationalitiesבעולם .היהודים אף אינם גזע .צאצאי
ישראל מהווים כיום רק חלקיק זעיר מיהדות העולם ,שכן היהודים מורכבים מכל
גזעי האנושות ,מן השחורים ועד לסקנדינבים הבלונדינים ובהירי העור .היהדות
היא דת ותּו לא .מאמיניה של דת מסוימת אינם זכאים לטפח שאיפות לאומיות.
שוו בנפשכם כי הקווייקרים ,שרובם אזרחי ארצות הברית ,היו אוספים את
קהל מאמיניהם ודורשים כי ממשלת ארצות הברית תגשים את שאיפותיהם
הלאומיות לבית לאומי ותיתן להם מדינה כמו טקסס ,למשל ,שיוכלו להקים
 .1הכוונה היא לארגון הפליטים הבינלאומי .ראו את ההחלטות שקיבלה העצרת הכללית בחלק
השני של ישיבתה הראשונה ,החלטה מס׳ .)I(62
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בה מדינה ריבונית .אינני יודע מה תהיה עמדתם ותגובתם של מובילי המדיניות
בארצות הברית במקרה כזה.
יש דתות רבות בעולם .המגילה לא הכירה בהקמה של אף מדינה על בסיס
אמונה דתית .מדינות קמות על בסיס קיומן כלאומים ,בלי קשר לדת ,אמונה,
עקרונות דתיים ,צבע ,גזע וכן הלאה.
הוועדה הניחה את תקפותה של התביעה היהודית לפלשתינה על סמך זכויות
היסטוריות בארץ זו .מה הן זכויות היסטוריות אלה? בדו״ח הוועדה מצוין כי
ליהודים היתה שושלת מלכים בפלשתינה לפני אלפיים שנה .ידוע כי לפי כל כללי
האומות בנות התרבות המקובלים לגבי תביעה לחזקה ,כאשר זכויות נשכחות
למשך זמן כה ארוך ,הן פוקעות .אפילו זכות הקניין פוקעת בחלוף כמה שנים -
שלושים שנה לכל היותר .אולם לאחר  2,000או  2,500שנה ,איזו מין זכות יכולה
להתבסס על זכויות היסטוריות?
ידוע לכול כיצד הגיעו היהודים לפלשתינה מלכתחילה .הם לא היו תושביה
המקוריים של פלשתינה .הם הגיעו מבחוץ כפולשים ,טבחו בכל מי שנקרה
בדרכם ,ורצחו כל יצור חי על מנת להשתלט על חלק קטן מפלשתינה בצד המזרחי
בהרים .אפילו ירושלים לא היתה בשליטתם עד תקופת דוד במאה העשירית לפני
הספירה.
על פי הצעתם של רוב חברי הוועדה המיוחדת ,המדינה היהודית צריכה לקום
על חוף הים .חוף הים היה נתון תמיד לשליטת הפלשתים והם אלה שלחמו למענו.
שמה של פלשתינה נגזר מהפלשתים ההיסטוריים ,מימי קדם ,שלחמו נגד היהודים
ונאבקו בהם תקופה ממושכת ,ולא איפשרו להם להגיע אל החוף .חבל הארץ שניתן
כעת ליהודים לא היה בידיהם בעבר ,ויהודים מעולם לא ישבו בו .אין מדובר אפוא
באימוץ של עקרון היסטורי .זהו פשוט חלום דמיוני של הציונים ,המבקשים לקבל
את הארץ הזו לידיהם .בתקופה שבה התקיימה בפלשתינה שושלת מלכות יהודית
ריבונית ,לפני  2500שנה ,פרחו בה שבטים ועמים אחרים רבים .כולם נעלמו ואינם
קיימים היום .היו בה בבלים ,שומרונים ,אכדים ,אשורים ,פיניקים וחתיים.
עמים רבים כל כך הרימו תרומה משמעותית לתרבות העולם ,והיו חזקים יותר
ובעלי השפעה רבה יותר מאשר הריבונות היהודית .ועם זאת ,אין אנו מוצאים איש
מהם היום .הם לא נכחדו; הם נטמעו בעמים שפלשו אליהם והסתגלו לסביבה
שבה מצאו עצמם .מכל העמים שבימי קדם ,רק היהודים המשיכו להתבודד
ולהסתגר בינם לבין עצמם ,אף על פי שהתנהגותם עוררה כעס ומורת רוח מצד
בני ארצם ושכניהם ,והללו לא פסקו מלהטריד ולרדוף את היהודים ,ופעם אחר
פעם המיטו על העולם בעיה של פליטים; בעיה של עקורים .אף מאה בהיסטוריה
לא היתה פטורה מבעיות כמו זו הניצבת בפנינו עתה .העולם מתמודד מאז ומעולם
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עם בעיית הפליטים והעקורים היהודים ועם רדיפות היהודים בזמן זה או אחר.
מדוע? הסיבה היחידה לכך היא אורח החיים המיוחד שאימצו היהודים לעצמם
ואשר בו הם דבקים חרף כל ההתפתחויות והתמורות שהתרחשו בעולם בקרב כל
יתר העמים .היהודים לבדם לגמרי ,והאומות המאוחדות ניצבות כעת מול הבעיה
החדשה בשרשרת הבעיות של היהודים .והבעיה החדשה איננה נופלת בחשיבותה
מכל קודמותיה.
אני מבין כי על מנת לפתור בעיה זו מבקשים היהודים לקבל מדינה ריבונית.
סבורני כי יהיה קשה מאוד למצוא שופטים שיקבלו את הטענה הזו ויקבלו גם
את הטענה כי ליהודים יש זכות היסטורית לפלשתינה .יהיה זה מוזר מאוד להגיע
לנקודת המבט הזו.
ברית המועצות טיכסה עצה כיצד לספק את השאיפה היהודית ,כאשר הוכרז
שהשאיפה אכן קיימת וכי ראוי לספקה .ברית המועצות העניקה ליהודים שטח
מסוים ,גדול מפלשתינה ,וקראה לו הרפובליקה היהודית הסוציאליסטית של
בירוביג׳אן .כפי שאמרתי ,שטחה של בירוביג׳אן כפול משטחה של פלשתינה,
וכבר עכשיו יושבים בה באושר כ־ 200,000יהודים שהיגרו לשם .המדינה גדולה
דייה כדי לקלוט אולי את כל העקורים היהודים ויותר מכך .אומרים כי היא יכולה
להכיל כארבעה מיליון איש .הקרקע שם פורייה מאוד ,ויש בה מרבצי מינרלים
עשירים ויערות בראשית .הם ייסדו בה תעשיית טקסטיל מבוססת ותעשיות
אחרות .הם מייצאים למדינות אחרות.
אינני מבין מדוע ארגון הפליטים הבינלאומי לא חשב על האפשרות להעביר
למדינה זו את יהודי אירופה העקורים ,להניח להם לחיות שם באושר עם שותפיהם
לדת ,וכך לשחרר את העולם מהבעיה הקשה ,שגרמה כל כך הרבה טרדה וקושי
לכל חברי האומות המאוחדות ולעולם כולו.
לסיום ,בהקשר זה ,ברצוני לציין כי הערבים משוכנעים שארצות הברית של
אמריקה ,שכספה מממן את התעמולה הציונית הנרחבת ואת פעילויות הטרור
המחתרתיות של הציונים ,מסוגלת ,אם תרצה ,לשים קץ לכל הרעות הללו ,ולעשות
שירות הוגן באקט כזה של צדק והגינות ,לעקרונות האומות המאוחדות .ארצות
הברית שולחת בקלות כספים וכוחות למדינות אחרות ,לסייע לָרוב נגד אופוזיציה
של מיעוט בתוך אותה אומה .אולם במקרה של פלשתינה ,ארצות הברית ממהרת
לשלוח כספים וצבאות לסייע למיעוט של פולשים נגד הרוב המקומי החוקי ,ונגד
שלטון המנדאט עצמו .נדרשת מידה גדולה של סובלנות ואדיבות צבועה כדי לא
להוקיע גישה כה מפוקפקת.
לסיכום ,עלי להצהיר בכובד ראש כי סוריה ומדינות ערב שוחרות השלום
מתנגדות בתוקף להמלצות הוועדה המיוחדת ולעולם לא יתירו לנעוץ טריז או
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ראש גשר זר ועוין בלב אדמת אבותיהן .הן מצפות כי ארגון גדול זה ,שנוצר על
מנת לשמור על השלום ,ייזכר כי צדק הוא האמצעי היחיד להבטיח שלום .הן
מקוות ומייחלות ברצינות כי לא יינקטו פעולות בלתי צודקות שתאלצנה אותן,
בעל כורחן ,לפנות לזכות הקדושה להגנה עצמית.
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 .2עדות ג׳מאל חוסייני (בא כוחו של הוועד הערבי העליון)
בפני ועדת אד־הוק*
29.9.1947
ועדת אד־הוק לשאלת פלשתינה
ישיבה מס׳ 3
סיכום
הודעה לעיתונות GA/PAL/3
 29בספטמבר 1947
בישיבתה השלישית שנתקיימה היום ,בראשותו של ד״ר ה״ו אוואט ()Evatt
(אוסטרליה) ,שמעה הוועדה הצהרה מפי מר ג׳מאל חוסייני ,סגן־נשיא הוועד
הערבי העליון לעניין פלשתינה.
מר חוסייני הצהיר כי הערבים שכנו בפלשתינה מאז ומתמיד ואילו הציונים
פולשים אליה .הטענה הציונית ,אמר ,מבוססת על זיקה שהיתה ליהודים כלפי
פלשתינה לפני אלפיים שנה.
יהדות העולם ,אמר ,אינה יכולה לטעון שהיא גזע אחד המורכב מצאצאיו של
ישראל .אשר לזכויות דתיות ,אין הן יכולות להקים זכות חילונית לאף אומה באף
מדינה.
הצהרת בלפור סותרת את אמנת חבר הלאומים ,אמר מר חוסייני ,והזכיר
שהבריטים נתנו הבטחות במהלך מלחמת העולם הראשונה לסייע לערבים לזכות
מחדש בעצמאותם.
מר חוסייני המשיך ואמר כי המנדאט הפלשתיני אינו מוציא לפועל את מטרותיה
של השיטה המנדאטורית כפי שהוגדרה באמנת חבר הלאומים.
מר חוסייני כינה את הסוכנות היהודית “מדינה בתוך מדינה״ ותיאר את מה
שכונה בפיו “היחס המפלה כלפי ערבים בפלשתינה״ בכל הנוגע להגירה בלתי
חוקית ומעשי אלימות.
אפילו היה בפלשתינה מקום לגידול באוכלוסיה ,אמר מר חוסייני ,יש להשאירו
עבור גידולה הטבעי של האוכלוסייה הנוכחית.
* .מתוךUnited Nations, United Nations Ad Hoc Committee on The Palestinian Question, 3rd :
 .Meeting, Press Release GA/PAL/3 29, September 1947אנו מודים לגב׳ אנלו ורבין על תרגום

המקור ולגב׳ יעל שפירו־סלע על מלאכת עריכת התרגום.
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מר חוסייני הלין על ההזנחה של החינוך הציבורי הערבי תחת שלטון המנדאט
ועל אפליה כלכלית נגד הערבים ,הן מצד שלטונות המנדאט והן מצד היהודים.
לסיכום ,מר חוסייני קרא להעניק חירות ועצמאות למדינה ערבית אשר תוקם
בכל שטחה של פלשתינה ,אשר תכבד זכויות אדם ,חירויות יסוד ושוויון בפני החוק
לכל אדם ,ואשר תגן על הזכויות והאינטרסים הלגיטימיים של כל המיעוטים ,תוך
הבטחת חופש הפולחן והגישה למקומות הקדושים.
מר חוסייני דחה את דו״ח הוועדה המיוחדת של האו״ם לעניין פלשתינה,
והכריז כי ערביי פלשתינה נחושים להתנגד בכל האמצעים העומדים לרשותם לכל
תכנית שתביא להפרדה או חלוקה ,או שתעניק למיעוט מעמד מיוחד ומועדף.
הוועדה תתכנס שוב ביום רביעי הבא בשעה  3אחר הצהריים.
(דיווח כרונולוגי של הישיבה מצורף בחלקים  ,6-1לאחר סיכום זה)
1
יושב הראש של ועדת אד־הוק לשאלת פלשתינה (Ad Hoc Committee on the
 ,)Palestinian Questionד״ר ה״ו אוואט ( ,)Evattכינס את הוועדה בשעה 15:15
ונתן את רשות הדיבור למר ג׳מאל חוסייני ,מן הוועד הערבי העליון ,שהקריא
הצהרה מן הכתב.
מר חוסייני אמר כי הטענה הערבית בשאלת פלשתינה פשוטה ומובנת מאליה.
ערביי פלשתינה נמצאים במקום שבו מיקמו אותם האל וההיסטוריה .ככל האומות
האחרות ,הם זכאים לחיות בחירות ובשלום ,לפתח את ארצם על פי מסורותיהם
ולחיות על פי תפיסות הצדק והשוויון.
לערבים ,הכריז חוסייני ,יש חזקה פיזית על פלשתינה ,היום כבעבר ,ולפיכך
מוטלת עליהם חובה חוקית ומקודשת כאחת :להגן על פלשתינה מפני כל תוקף.
התנועה הציונית לכיבוש פלשתינה ,ואחת היא אם אצטלתה דתית ,הומניטארית
או פוליטית ,איננה אלא פולשת שמטרתה להשתלט בכוח על מדינה שאין לה
זכות אבות עליה ולשלוט בה ביד רמה.
מצד אחד אפוא ניצבת ההגנה העצמית ומצד שני התוקפנות ,אמר חוסייני.
תכלית קיומו של ארגון האומות המאוחדות היא לצדד בהגנה העצמית כנגד
התוקפנות .התחקירים ובירורי העובדות ,אמר מר חוסייני ,היו צריכים מן הסתם
להתחיל לפני זמן רב .בירור שמטרתו תיקון עוולות הוא בירור מובן ומוצדק.
אך כאשר הבירור נעשה בדרכים עקלקלות ומשמש כאמצעי להסתרת תוקפנות
ולהצדקתה ,כמו גם להצדקתם של פרויקטים [ ]...ומגוחכים ,אזי הוא מסוכן וחסר
טעם.
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מר חוסייני התייחס ל־ 18התחקירים הקודמים שנערכו ברבע המאה האחרונה,
שבכולם “התעלם המנדאט מההמלצות לטובת הערבים ואכף בקפידה את ההמלצות
לטובת הציונים״; לטענתו“ ,מִסיבה זאת ומסיבות אחרות הודענו לארגון האומות
המאוחדות כי אנחנו מסרבים להופיע בפני הוועדה המיוחדת לבירור עובדות
בשאלת פלשתינה .אף על פי כן ,בשם הוועד המייצג את ערביי פלשתינה ,אני
מבקש להביע את הערכתנו העמוקה כלפי ארגונכם הנכבד ,ולהבטיח לכם כי אנחנו
פונים אל ארגון האומות המאוחדות בבקשת צדק ושוויון ,וכי אנחנו מפקידים
בידיו את גורלנו ,סמוכים ובטוחים שממנו תבוא ישועתנו״.
המאבק לחיים ולמוות שמנהלים הערבים נגד הציונות ,אמר מר חוסייני ,איננו
מאבק ממניעים אנטישמיים כלל וכלל .בטרם כבשו הבריטים את פלשתינה לא
אירעה ולּו התנגשות אחת בין ערביי פלשתינה לבין הקהילה היהודית הקטנה
שבארץ ,מכיוון שלזו האחרונה לא היו שאיפות פוליטיות לגבי הארץ.
מר חוסייני הוסיף ואמר כי טענתם של הציונים לזכותם על פלשתינה אמנם
קיבלה תמיכה יוצאת דופן בזכות מעמדם של היהודים בגולה ובזכות השפעתם
הפוליטית בערי הבירה של העולם ,אך בפועל אין לה בסיס חוקי או מוסרי.
הציונים מבססים את טענתם לזכות על פלשתינה ,הוא אמר ,על הזיקה שהיתה
ליהודים עם פלשתינה לפני  2,000שנה .אם לטענה שכזאת יש ערך חוקי או
מוסרי כלשהו ,הרי שלערבים יש זכות מבוססת ואיתנה יותר על ספרד ,איזורים
בצרפת ,טורקיה ,פרס ,אפגניסטן ואפילו איזורים בהודו ,רוסיה וסין ,הוא אמר.
הציונים ,הוסיף מר חוסייני ,אומרים כי יש להם קשר דתי מיוחד עם פלשתינה,
אך הדבר נכון גם לגבי המוסלמים והנוצרים .אין לתת לשום אומה ,בשום מדינה,
זכויות חילוניות על סמך זיקה דתית.
2
לבסוף ,אמר מר חוסייני ,הציונים תובעים להקים בית לאומי לעם היהודי על יסוד
הצהרת בלפור .פלשתינה ,אמר ,מעולם לא היתה בבעלות בריטניה הגדולה ,ואין
היא יכולה להחליט למסור אותה .הצהרת בלפור ,הכריז מר חוסייני ,סותרת את
אמנת חבר הלאומים ,והיא מהווה “הבטחה בלתי מוסרית ,בלתי צודקת ובלתי
חוקית״.
ביחס לטענה הבריטית שלפיה ההבטחה האמורה הכילה שתי התחייבויות,
האחת להקים בית לאומי לעם היהודי והשנייה להבטיח את זכויות האוכלוסייה
המקומית ,הכריז מר חוסייני כי אי־אפשר להאמין ברצינות כי ניתן להקים בית
לאומי לעם אחד במקום שבו שוכן ביתו הלאומי של עם אחר בלי לקעקע את
הזכויות והאינטרסים של זה האחרון.
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בריטניה הגדולה ,המשיך מר חוסייני ,אחת מן המעצמות הגדולות ,והתנועה
הציונית ,הארגון המשפיע ביותר בערי הבירה של העולם ,חברו זה לזו לפני
שלושים שנה ,כדי להוציא לפועל מדיניות המבקשת להרוס את הקיום הלאומי
של בעליה הערבים של פלשתינה.
שני בעלי הברית החזקים הללו ,אמר ,נבדלים זה מזה בהוצאה לפועל של
מדיניותן ההרסנית בנקודה אחת ,שאלת השיטה ומשך הזמן .הבדל זה ,אמר,
החריף לאחר  ,1920עד שהגיע לשיאו במערכה הנוכחית של הטרור היהודי.
אולם למעשה אין כל הבדל מהותי ,אמר מר חוסייני .הציונים יהרסו את
המבנה הערבי בפלשתינה במהירות הבזק ברצף של מכות זריזות ,טען מר חוסייני,
והבריטים רק יפרקו את הקיום הערבי הלאומי בפלשתינה באמצעים מתונים
ושקטים יותר.
אז הזכיר מר חוסייני את ההתעוררות הלאומית הערבית מאז מחצית המאה
הקודמת ,ואת ההבטחה שנתנה בריטניה הגדולה כי תסייע להם לשוב ולזכות
בעצמאות ,הבטחה ,הדגיש מר חוסייני ,שכללה גם את פלשתינה.
3
כאשר ניתנה הצהרת בלפור ,אמר מר חוסייני ,פרצה מחאה חריפה בקרב ערביי
פלשתינה והנציגים הערבים של מדינות אחרות .שריף חוסיין ()Sherif Hussein
שהיה אחראי ,בצד הערבי ,להבטחות הבריטיות ,שיגר התנגדות חריפה וחד־
משמעית .ממשלת בריטניה שלחה שליח מיוחד כדי להבטיחו כי הצהרת בלפור
התכוונה רק לבית יהודי רוחני ,לא לבית פוליטי ,וכי לא תהיה לה כל השפעה על
זכויות הערבים או חירותם.
הצהרות מרגיעות אלה ,אמר מר חוסייני ,ניתנו על ידי אותו קבינט שפרסם את
הצהרת בלפור ,ויש להתייחס אליהן כפרשנות האמיתית והנכונה שלה.
אז הכריז מר חוסייני כי סעיף  22לאמנת חבר הלאומים ,המגדיר את מטרותיה
של השיטה המנדאטורית ,קובע כי הזכויות והאינטרסים של האוכלוסייה
המקומית תחת המנדאט הופכות לפיקדון מקודש שמפקידה הציביליזציה בידי
שלטון המנדאט.
ברם ,הוסיף ,המנדאט הפלשתיני אינו ממלא הבטחה זו ,שכן מטרתו היא להקים
בית לעם שלא היה בפלשתינה ,ושאין לו כל קשר ישיר לאוכלוסיה המקומית .יתרה
מזאת ,אמר ,לתושבי פלשתינה ולממשלה אשר היו אמורים להקים ,שהמנדאט
לממשלת בריטניה ניתן על מנת לסייע לה ,אין כל מקום או קיום בקומבינציה
הבריטית הזו.
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מר חוסייני המשיך ואמר כי “עִם שלילת זכויותיהם ,הפכו הערבים לצופים
חסרי ישע המביטים כיצד קיומם הלאומי הולך ונקבר מול עיניהם [ ]...מדיניות זו,
ואווירה כללית זו ,ממשיכות להתקיים עד עצם היום הזה״.
4
מר חוסייני אמר כי הסוכנות היהודית חרגה מתחומיה המקוריים וצברה ,באמצעות
ההשפעה היהודית בחו״ל ,כוח רב כל כך עד שהפכה למדינה בתוך מדינה.
“הסוכנות הצליחה ,תחת עינם הפקוחה של השלטונות ,להקים כוחות צבאיים
חשאיים למחצה שבאמצעותם הפחידה את הממשלה״ ,הכריז מר חוסייני“ .כל
אימת שנדמה היה שהממשלה מצליחה לערער מעט את יכולת ההפחדה של
הסוכנות ,התרומם כל העולם היהודי על רגליו ,ובאמצעות השפעתו בתקשורת
השמיע מקהלה עצומה של תלונות חסרות בסיס ,שעוררו אהדה אנושית וגייסו
את תמיכת ההמונים חסרי הדעת״.
כך ,טען מר חוסייני ,דחקה הסוכנות היהודית את הממשלה הבריטית אל מעבר
לגבולות המתוכננים לשם ביצוע מדיניותה ,וגרמה לממשלת ארצות הברית לתמוך
בציונים באופן המפר את עקרונותיה הדמוקרטיים.
ממשלת ארצות הברית ,אמר הנציג הערבי ,התירה פעילויות וגיוס תרומות
שנועדו לשים ללעג את חוקי פלשתינה ולערער את השלום והסדר“ ,בניגוד
לעמדה שאותה ממשלה עצמה מאמצת ביחס לטענות בדבר ערעור השלום והסדר
במדינות אחרות״.
מר חוסייני הכריז כי בפלשתינה יש שתי אמות מידה לצדק ,האחת  -מיטיבה
פחות  -לערבים ,והשנייה  -מיטיבה יותר  -ליהודים.
מר חוסייני הכריז כי סעיף  6למנדאט קבע מפורשות שני תנאים ברורים
ונפרדים להסדרת ההגירה היהודית )1( :שמירה על זכויותיה ועל מעמדה של
האוכלוסייה המקומית; ( )2קיומם של תנאים נאותים .אולם ,הוא הוסיף ,שלטון
המנדאט התעלם משני התנאים המגנים הללו.
אנו טוענים ,אמר מר חוסייני ,שגם אם יש בפלשתינה מקום לגידול באוכלוסייה,
ואין זה המצב ,יש להשאיר מקום זה לטובת הגידול הטבעי ,ששיעורו הנוכחי
 80,000איש בשנה .אם הגידול הטבעי הממוצע יישאר כמו שהוא ,תוכפל
אוכלוסיית פלשתינה תוך פחות מעשרים שנה ,גם בלי שתקלוט הגירה נוספת,
ופלשתינה תהפוך לאחת המדינות הצפופות בעולם.
אז עבר מר חוסייני לנושא החינוך הציבורי בפלשתינה .בתקופת השלטון
הטורקי ,כאשר השלטון הקצה למחוזות הפלשתיניים תקציב ששיעורו פחות
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מ־ 5%מן התקציב הנוכחי 70% ,מן הערבים בפלשתינה לא ידעו קרוא וכתוב.
מצב זה השתנה אך בקושי בשלושים השנים האחרונות.
בתחום הכלכלי ,המשיך מר חוסייני ,עדיין ניכרת אפליה נגד הערבים .המבנה
הכלכלי הערבי בפלשתינה הוא חקלאי בעיקרו ,ואילו של היהודים הוא בעיקר
מסחרי ותעשייתי .היתה זו מדיניות מחושבת של שלטונות המנדאט והסוכנות
היהודית ,אמר ,שמטרתה לסייע לתעשייה היהודית ולהקשות ולהציב מכשולים
בפני התפתחות החקלאות הערבית.
5
מר חוסייני המשיך ואמר כי כדי להגביר את הקשיים הכלכליים של האוכלוסייה
הערבית ,אימצו הסוכנות היהודית וארגוני הלוויין שלה מדיניות כלכלית של
בלעדיות יהודית מוחלטת.
אז התייחס מר חוסייני למה שכינה “מדיניותה המפלה של הממשלה״ בתחום
הכלכלי ,וטען את הטענות הבאות:
המיעוט היהודי ,המונה שליש מן הציבור ,מקבל קרוב למחצית התקציב ,ואילו
שני השלישים הערביים מקבלים את המחצית השנייה.
בשבע השנים האחרונות ,הרשויות המקומיות היהודיות ,המייצגות שליש מן
האוכלוסייה ,קיבלו  77%מן ההלוואות שהעניקה הממשלה.
הרשויות המקומיות היהודיות נהנו מ־ 89%מן ההלוואות המיוחדות בסך 10
מיליון דולר שניתנו לדיור ומטרות אחרות.
במרוצת עשר השנים האחרונות ,קיבלו הרשויות המקומיות היהודיות 62%
ממענקי הסיוע שמחלקות קרנות ציבוריות.
לאחר מכן הזכיר מר חוסייני את המאמצים שנעשו בעבר לפתור את הבעיה
היהודית ,ואמר:
לפני למעלה מארבעים שנה הציעה בריטניה הגדולה ,בנדיבותה ,לתת להם את
אוגנדה לשם הקמת בית לאומי .אבי הציונות המעשית ,ד״ר הרצל ,שחתר להקל
על מצוקת היהודים בכל מקום שהוא ,קיבל את ההצעה ,אולם התנועה הציונית
דחתה אותה .כעת ,מציעה רוסיה הסובייטית ליהודים להתיישב בבירוביג׳אן,
שאלפי יהודים כבר מנהלים בה חיים מאושרים ,בטוחים ועצמאיים  -אולם
הציונים מתעלמים ממנה .שני השטחים הללו גדולים ופוריים מספיק כדי
לחלץ מיליוני יהודים מתנאי המצוקה שבהם הם שרויים ,באופן שאינו אפשרי
בפלשתינה .פלשתינה היא מדינה זעירה בת  10,000מיילים מרובעים בלבד,
ולמעלה ממחצית שטחה אינו ניתן לעיבוד .התנועה הציונית אינה רוצה
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בפלשתינה כפתרון קבוע לבעיה היהודית או להקלת מצוקת היהודים .הם
מבקשים כוח ,הם מבקשים את מיקומה המרכזי והאסטרטגי של פלשתינה,
שאין לאוגנדה או לבירוביג׳אן.

מר חוסייני אמר כי העמים השוכנים בגבולו הדרומי של הים התיכון ,ובחלק
מגבולו המזרחי ,מצפון אפריקה ,דרך מצרים ועד המפרץ הפרסי ,ומהגבול הטורקי
לאוקיינוס ההודי ,דוברים שפה אחת וחולקים היסטוריה ,מסורות ושאיפות
משותפות .אחד ההישגים הגדולים בעולם ,ששימש כמעוז של שלום ויציבות ,היה
איחוד מספר עמים לישות אחת הומוגנית .ארצות הברית ,הממלכה המאוחדת
וברית המועצות כולן יצרו ישויות הומוגניות שהוכיחו את ערכן בשמירה על
שלום איזורי ועולמי.
לפיכך אין זה הגיוני ,אמר ,כי ארגון האומות המאוחדות ,מנגנון השכנת השלום
של העולם ,ייתן ידו לערעור הומוגניּות טבעית הקיימת מימים ימימה כמו זו
של העולם הערבי ,על ידי נעיצת גוף זר בליבן ,כפי שהגו פטרוניה של המדינה
היהודית בפלשתינה.
6
הפתרון לבעיה שיצרו הצהרת בלפור והמנדאט ,אמר מר חוסייני ,הוא שערביי
פלשתינה ,המהווים רוב גדול בה ,יקימו בה מדינה חופשית ועצמאית.
לאחר שבירך על הכרזת הממשלה הבריטית מיום שישי שעבר ,שרטט מר
חוסייני את העקרונות הבאים לארגון החוקתי העתידי של פלשתינה:
 .1מדינה ערבית בשטח פלשתינה כולה אשר תוקם על בסיס דמוקרטי.
 .2המדינה הערבית האמורה בפלשתינה תכבד את זכויות האדם ,חירויות היסוד
והשוויון של כל אדם בפני החוק.
 .3המדינה הערבית האמורה בפלשתינה תגן על הזכויות והאינטרסים הלגיטימיים
של כל המיעוטים.
 .4חופש הפולחן וגישה למקומות הקדושים יובטחו לכולם.
אשר לדו״ח של הוועדה המיוחדת של האו״ם לעניין פלשתינה ,הכריז מר
חוסייני כי דו״ח זה אינו יכול להוות בסיס לדיון.
דו״ח זה ,טען ,מכיל שתי תכניות המבוססות שתיהן על שיקולים שלדעת
ערביי פלשתינה ,סותרים את זכויותיהם ,את מגילת האומות המאוחדות ,ואת
אמנת חבר הלאומים ומנוגדים לכל העקרונות והמסמכים הללו.
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לפיכך ,אמר ,ערביי פלשתינה נחושים בדעתם להתנגד ,בכל האמצעים העומדים
לרשותם ,לכל תכנית המאפשרת לשסֵע ,להפריד או לחלק את ארצם ,או המעניקה
למיעוט דתי זכויות או מעמד מיוחדים או מועדפים.
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 .3נאום ד״ר אבא הלל סילבר
(יו״ר הנהלת הסוכנות היהודית באמריקה) בפני ועדת אד־הוק*
2.10.1947
חוות דעת על הדו״ח
הסוכנות היהודית לארץ־ישראל ,שיש לי הכבוד לייצגה ,מעריכה את הזכות שניתנה
לה על ידי ועדה זו ועל ידי האסיפה הכללית של או״ם להיות מיוצגת בדיוניה
ולחוות דעותיה על הדין וחשבון שהוגש על ידי ועדת החקירה של או״ם.
[ ]...אין להבין מדוע סירב הוועד הערבי העליון להגיש את עצומותיו לוועדת
החקירה של או״ם .גם הסוכנות היהודית נחלה אכזבות בחקירות הקודמות והרבות
שנערכו בשאלת ארץ־ישראל ,ומאחר שהוועד הערבי העליון דחה ,וחזר ודחה את
ההזמנה להגיש את טענותיו  -מדוע הוא בא כעת לדרוש “צדק ויושר״ מידי
האומות המאוחדות ,שהוא פסל את סמכותן ושהדובר הערבי הכחיש בתוקף ביום
ב׳ את זכותן להגדיר את צורת הממשל בארץ־ישראל לעתיד?
אותו דובר כיבד אותנו באימפרוביזציה היסטורית בעניין מוצאו של העם היהודי
וההיסטוריה של ארץ־ישראל .אפשר שהיסטוריה אינה מן המדעים המדויקים ,אך
ודאי וודאי שאינה ממעשיות אלף לילה ולילה .יש עובדות מסוימות שאין לראותן
מהרהורי הלב .הסיפור שיהודי מערב אירופה אינם צאצאי עם ישראל העתיק
כי אם בני שבט הכוזרים שישבו ברוסיה  -הוא תגלית חדשה לערך והוא הופץ
במיתולוגיות הגזעניות של זמננו ,שהנמקתן הפוליטית שקופה למדי .כסבור הייתי
כי ערביי ארץ־ישראל צריכים להיות אחרונים בעולם ,אשר ירצו לעסוק בחקירות
גיניאולוגיות.
ארץ־ישראל לפני הכיבוש הבריטי ואחריו
שעה ששחררו עמי הברית את ארץ־ישראל ב־ 1919יחד עם שאר חלקי האימפריה
העותומנית לשעבר ,היתה ארץ־ישראל חוליה של איפרכיה תורכית .באותה
איפרכיה לא היתה אומה ערבית נבדלת מבחינה מדינית או תרבותית .מעולם לא
היתה .הערבים שכבשו את ארץ־ישראל במאה השביעית של הספירה המקובלת
* מתוך העולם :עיתונה המרכזי של ההסתדרות הציונית העולמית ג (כ״ה תשרי תש״ח,
 ,)9.10.19477עמ׳  .27-24מקורUnited Nations, United Nations Ad Hoc Committee on The Pales� :
.tinian Question, 4th Meeting, Press Release GA/PAL/4 2, October 1947
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שלטו באותה ארץ שהכילה אוכלוסייה מעורבת מאוד .הם שלטו בה במשך 437
שנים ,בין שנת  634ו־ 1071לספירת הנוצרים  437 -שנים מתוך יותר מ־3,000
שנות היסטוריה רשומה של ארץ־ישראל .לאחר  1071נכבשה הארץ על ידי עמים
לא־ערביים שונים ,כגון :הסלג׳וקים ,הכורדים ,הצלבנים ,הממלוקים ,המצרים,
ולבסוף התורכים העותומנים .עתה כשכבשו הערבים את ארץ־ישראל בשנת 634
לפי הספירה המקובלת כבר השלים העם היהודי קרוב ל־ 2,000שנות היסטוריה
לאומית בארץ ,ובמשך אותה תקופה יצר ציביליזציה שהשפיעה בהחלט על מהלך
ההיסטוריה של האנושות ,שמתוכה קמו גם היהדות וגם הנצרות ,אשר יצרה את
התנ״ך ,הקימה מקרבה נביאים ,קדושים ,מנהיגים רוחניים המכובדים ומקודשים
לא רק ביהדות אלא גם בנצרות ובאסלאם“ .במשך  12מאות שנה ומעלה שעברו
מאז הכיבוש הערבי  -נאמר בדין וחשבון של הוועדה המלכותית משנות 1937
 נשמטה ארץ־ישראל למעשה מזרם ההיסטוריה .בשטח הכלכלי והמדיני היתהארץ־ישראל מחוץ לזרם הראשי של חיי העולם .בשדה המחשבה ,המדע או
הספרות לא תרמה הארץ באותה תקופה שום תרומה לציביליזציה המודרנית״.
עצם זהותה של ארץ־ישראל כחטיבה בחברה האנושית הוא הישג ההיסטוריה
היהודית .הארץ איבדה את אופיה המיוחד ,עם ראשית הגלות היהודית וחידשה
את תפקידה המיוחד בהיסטוריה עם אישור המנדאט לארץ־ישראל .המנדאט הכיר
בהיסטוריה זו בהציגו את ארץ־ישראל במסגרת מיוחדת ונפרדת ביחס לעולם
הערבי“ .אני משוכנע״  -הצהיר הנשיא וילסון ב־ 3במארס “ - 1919כי עמי
הברית ,בהסכמתם המלאה של ממשלתנו ועמנו ,הגיעו לכלל הסכם כי בארץ־
ישראל יונחו היסודות לקומונוולת יהודית״.
ולורד מ׳ מילנר ,שתיאר עצמו כ״תומך נמרץ במדיניות הפרו־ערבית״ ,הצהיר
בבית־הלורדים ,ב־ 27ביוני “ :1923לעולם אין לראות את ארץ־ישראל כראות את
ארצות ערב האחרות .אין להתעלם מכל ההיסטוריה והמסורת בנידון זה ,ואין
לקבוע בשום אופן את עתידה של ארץ־ישראל לפי רשמיו ורגשותיו הארעיים של
הרוב הערבי הקיים כעת בארץ״.
לפיכך ,שעה שהכיר המנדאט הארץ־ישראלי ב״קשר ההיסטורי של העם
היהודי לארץ־ישראל״  -לא קבע אלא עובדה ,שהיתה מוכרת לכל הדעות במשך
הדורות ובשעה שהמנדאט הכיר באורח בינלאומי בנימוקים להקמת הבית הלאומי
היהודי מחדש באותה ארץ  -מעשה שתואר על ידי פילדמארשל סמאטס ,חבר
קאבינט המלחמה שפרסם את הצהרת באלפור  -כ״אחד המעשים הגדולים ביותר
בהיסטוריה״  -אותה שעה רק אישר המנדאט מחדש את העובדה ,שהעם היהודי
לא הסתלק מעולם מן התקווה לתקומה לאומית בארץ אבותיו .כי בעיני העם
היהודי היתה ארץ־ישראל לא רק ארץ של מקומות קדושים ,כפי שהיתה בעיני
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הנוצרים והמוסלמים ,אלא מולדת העם הגולה ,ארץ עתידותיהם הלאומיים.
במשך הדורות האפלים של נדודים ורדיפות היו מאמצים בלתי פוסקים לשוב
לארץ־ישראל.
ואשר לקובלנותיהם הכלכליות של הערבים ,שהושמעו כאן לפני ימים מספר.
רצוננו רק להזכיר את הדו״ח של ועדת החקירה  -שחקר את כל הקובלנות האלה
וכן עיין בפרקי הדו״ח של הוועדה המלכותית מ־ 1937הנוגעים לעניינים אלה -
כדי להוכיח ,כי קובלנות אלה חסרות כל יסוד .דו״חות אלה וכן תזכיר ממשלת
ארץ־ישראל שהוגש לוועדת או״ם  -תעודה ,שבוודאי אין לראותה כחדורה נטייה
פרו־יהודית  -הוכיחו בעליל ,כי ערביי ארץ־ישראל הפיקו במישרין תועלת ניכרת
ממפעל הפיתוח היהודי בשטחים הכלכלי ,הכספי והסוציאלי.
עלינו לציין גם את ההבדל המעניין ,שהדובר הערבי ניסה לקבוע בין מעשי
הטרור של הערבים בארץ־ישראל בשנות  - 1939-1936מעשים ,שמעולם לא
גונו על ידי שום דובר ערבי אחראי  -ובין מעשיהם המצערים של כמה מקבוצות
הפורשים היהודים בארץ־ישראל  -מעשים ,שמוסדותיו הרשמיים של היישוב
היהודי בארץ־ישראל גינו אותם תכלית גינוי“ .הוכר רשמית  -הצהיר ,הדובר
הערבי  -כי בהתקוממויותיהם נגד הבריטים בארץ־ישראל לחמו הערבים פנים
אל פנים כאנשים אצילים״ .כהדגמה למידת אצילות זו יורשה נא לי לצטט את
הצהרת סר ג׳ון צ׳אנסלור ,הנציב העליון לארץ־ישראל ,על פרעות הערבים בארץ־
ישראל ב־:1929
שמעתי מתוך רגשות זוועה על מעשי־האכזריות ,שבוצעו על ידי כנופיות של
אנשי־זדון אכזרים וצמאי־דם ,על מעשי־רצח פראיים שבוצעו באוכלוסים
יהודים חסרי־מגן ללא הבדל גיל או מין ,ושנתלוו במקומות כחברון ,במעשי
פראות שאין לתארם בעולם; על שריפת משקים בתים בעיר ובכפר; על שוד
והשמדת רכוש .מעשי פשע אלה עוררו את כל העמים הנאורים בעולם כולו
לנדות את מבצעי הפשעים []...

וכה אומר הדו״ח של הוועדה המלכותית על מאורעות “ :1936היו התנפלויות
דומות על היהודים ועל רכושם והן ביצעו באותה אכזריות חימה בלתי מרוסנת
(כבשנת  ,)1929ולא חסו על נשים וטף״.
כלפי הודעות הממשלה הבריטית
לפני שנעיר הערותינו על הדו״ח גופו יורשה לנו להעיר על הודעה ,שנמסרה
בראשית דיוניכם על ידי מר קריץ־ג׳ונס בשם ממשלת הוד מלכותו .ממשלת
הממלכה המאוחדת היא שביקשה לקבוע את בעית ארץ־ישראל בסדר־היום של
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האסיפה הכללית של או״ם .ממשלת הוד מלכותו היא ,שביקשה את האסיפה
לנסח המלצות ,לפי סעיף  10של הצ׳ארטר ,בנוגע לממשל ארץ־ישראל בעתיד.
בהגישה בקשות מרחיקות אלה ,שנתמלאו על ידי או״ם ,ודאי נתכוונה בריטניה
לא לכך שבסופו של דבר תכפה את פתרונה שלה על או״ם ,אלא קיוותה כי גוף
בינלאומי גדול זה ,שיגש לבעיה גישה חדשה וללא משפט קדום ,אולי ימצא
פתרון ,שאם גם לא יתקבל במידה מלאה על דעת כולם יהווה בכל זאת פסק דין
שהוא פרי תבונתם הקיבוצית של עמי העולם ואשר יהיה מוסמך ובעל משקל
במידה כזאת ,שממשלת הוד מלכותו תהא מוכנה לקבלו ולשתף פעולה בביצועו.
ברי כי בשעה שדנים באו״ם באיזו בעיה בינלאומית שהיא ,מתכוונים מראש
לשיתוף־פעולה נאמן כזה מצד כל האומות החברות באו״ם .שאם לא כן ,הרי
יכלה ממשלת הוד מלכותו להודיע לפני ששה חדשים מה שהיא הצהירה לפני
ימים אחדים .מדוע הפסידו ששה חדשים מכריעים שבהם הרשו למצב בארץ־
ישראל להחריף בצורה חמורה ביותר? ומדוע עוררו את כל המנגנון של או״ם
לחקור ולהמליץ על פתרון הבעיה אם לא היתה שום כוונה לקבל פתרון כזה
ולהשתתף בביצועו?
מר אלכסדנר קאדוגן הודיע במושב הוועד הראשון של האסיפה הכללית“ :רק
זאת אנו אומרים  -וציינתי סייג זה לפני ימים מספר  -כי לא נישא לבדנו
בעול האחריות לכפות הפתרון אשר לא יתקבל על שני הצדדים ושמצפוננו אינו
שלם עמו״ .אך אנו רואים ,כי ממשלת הוד מלכותו אינה מתבקשת לקבל את
האחריות עליה בלבד .הדין וחשבון של הוועדה המיוחדת ממליץ ברורות ,כי
שאיפתו היחידה היא שאחת מחברות או״ם תוזמן לסייע בהנהלת הארץ ביחד
עם ממשלת המנדאט הנוכחית .הודעת קריץ׳־ג׳ונס מרחיקה לכת ,כנראה ,לעומת
דברי מר קאדוגן ורומזת ,כי ממשלת הוד מלכותו לא זו בלבד שאינה רוצה לקבל
עליה בלבד את האחריות לביצוע המלצות הדין וחשבון ,אלא גם שומרת לעצמה
את הזכות לסרב לשיתוף פעולה כלשהו בהגשמת החלטתו הסופית של או״ם -
אם לפי דעתה של ממשלת הוד מלכותו אין הפתרון מתאים לעקרונות הצדק שלה
ולשיטת הביצוע המקובלת עליה .והרי אתה שואל ,אם בריטניה הנוקטת עמדה
כזאת  -אם הבינונו את עמדתה אל נכון  -אמנם מסייעת לפתרון בעיה קשה זו
ואם עמדתה זו תסייע להרים את קרנו של או״ם שקיבל עליו את האחריות לבעיה
זו .ברור לכל ,כי פתרון בעיה זו הוא מבחן מכריע לאו״ם ולכושר פעולתו בעתיד.
אם אמנם מהססת ממשלת הוד מלכותו לכפות מדיניות בכוח הנשק  -מדיניות
שכל משפחת העמים תסמוך ידיה עליה  -אולי מותר לנו לשאול מדוע לא היססה
ממשלת הוד מלכותו להשתמש בשנים אלה בכוח צבאי של  100,000איש ביחד
עם הצי וחיל התעופה כדי לכפות בכוח הזרוע על ארץ־ישראל מדיניות ששום
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מוסד בינלאומי לא אישר אותה ושהיא מנוגדת למטרות המנדאט ולסעיפיו ואשר
גונתה שלוש פעמים על ידי מוסדות בינלאומיים? הדבר היה מסייע הרבה יותר
אילו היתה הודעת ממשלת הוד מלכותו גלויה ומפורשת יותר .הרי ברור לכל אדם,
ששום פתרון של בעיית ארץ־ישראל אינו אפשרי בלי כפיה כלשהי .בעית ארץ־
ישראל אינה יחידה במינה בנידון זה .הדין וחשבון של הוועדה המיוחדת (ועדת
החקירה של או״ם) קובע נכון“ :אם נביא בחשבון את העובדה ,שמציאת פתרון
אשר יתקבל במלואו על ידי היהודים והערבים גם יחד הוא דבר שאינו אפשרי
כל עיקר ,הרי שסיכויי הטלת הפתרון עליהם הוא התנאי היסודי לכל תכנית
שתוצע״ .ההכרה שהסכם ערבי־יהודי כזה אינו אפשרי היא היא שעוררה את
מר בווין למסור את הבעיה לאו״ם .לפיכך ,הצהרת מר קריץ׳־ג׳ונס כי “ממשלת
הממלכה המאוחדת מוכנה לקבל אחריות להגשמת כל תכנית שהיא ,אשר עליה
יושג הסכם בין הערבים והיהודים״  -הצהרה זו היא זרה מאוד ואינה מקדמת את
הפתרון כל עיקר.
מן הראוי להזכיר ,כי עקרון החלוקה שעליו מיוסד דין וחשבון הרוב של הוועדה
(ועדת או״ם) הוצע לראשונה על ידי הוועדה המלכותית הכול־בריטית בשנת
]...[ 1937
ב־ 1937מינתה הממשלה הבריטית ועדה מלכותית לחקר בעית ארץ־ישראל,
שלאחר חקירה ממצה הציעה את פתרון החלוקה .הממשלה הבריטית הסכימה
תחילה לתכנית ,אולם אחר כך דחתה אותה ופרסמה במקומה את מדיניות הספר
הלבן ב־ ,1939שעמדה בניגוד גמור להמלצות היסוד של הוועדה המלכותית.
ב־ 1945הזמינה הממשלה הבריטית את ממשלת אמריקה להצטרף לחקירה
מטעם שתי המדינות בשאלת ארץ־ישראל כדי למצוא פתרון לבעיה .הוועדה
(האנגלית־אמריקנית) הגישה פה אחד המלצות המציעות לא חלוקה כי אם מדינה
אחידה (אוניטארית) .הוועדה דרשה לבטל את מדיניות הספר הלבן ,בכלל זה את
חוק הקרקעות הגזעי שלה; להעלות בהקדם מאה אלף יהודים ,ולהמשיך אחר כך
בעלייה יהודית ולהגשים בנאמנות את סעיפי המנדאט .אך הממשלה הבריטית
דחתה גם את המלצות הוועדה הזאת וסיימה בפתרון הצעות מוריסון–בווין ,שעמדו
בניגוד גמור במהותן וברוחן לדין וחשבון של הוועדה האנגלית־אמריקאית.
לבסוף ,ב־ ,1947הציעה הממשלה הבריטית לערוך חקירה חדשה של בעית
ארץ־ישראל ,אולם הפעם מטעם או״ם .בהתאם לכך נתמנתה ועדה שהורכבה
מנציגי אחת עשרה אומות .הוועדה הגישה כעת דין וחשבון המציע תכנית חלוקה
בצירוף איחוד כלכלי .אך נראה כי דין וחשבון זה אינו רצוי לממשלת הוד מלכותו
ממש כשני הדו״חות הקודמים .היא לא רמזה על תמיכה כלשהי בדין וחשבון
החדש ואינה מציעה במקומו ולא כלום.
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אולם הימנעות ממשלת הוד מלכותו ממתן הדרכה ועזרה כלשהי לאו״ם וכן
כוונתה שעליה הצהירה לצאת בהקדם מארץ־ישראל  -החלטה שאנו מקדמים
אותה בברכה  -כל אלה מחייבים יותר מתמיד שהאסיפה הכללית של או״ם תיגש
בהקדם האפשרי לתפקיד אשר לפניה .עוד באפריל שעבר הכירו במושב המיוחד
של האסיפה הכללית ,כי העניין דחוף בתכלית .ברור ,כי כל מה שמתרחש מאז
עשה את דחיפות הפעולה וההחלטה גדולה שבעתיים.
הסוכנות היהודית ,בהעירה הערות מוקדמות אלה על הדין וחשבון עצמו ,רוצה
לציין מלכתחילה את הסכמתה המלאה לכל ההמלצות פרט לאחת שנתקבלו פה
אחד על ידי הוועדה .ואשר להמלצה השישית ,שאין היא מתנגדת לה ,ברצוני
להעיר הערה זו :ההמלצה השישית דורשת מאת האסיפה הכללית “להתחיל
מיד בביצוע הסדר בינלאומי שבעזרתו אפשר יהיה לטפל בבעית יהודי אירופה
השרויים במצוקה ,שבקירוב  250אלף מהם נמצאים במקומות ריכוז ,כצעד דחוף
בתכלית להקלת מצוקתם והקלת בעיית ארץ־ישראל״ .אזכיר כאן כי ועדת החקירה
האנגלית האמריקאית המליצה גם היא שייעשו מאמצים למצוא מיד מקלט חדש
בשביל נידחים אלה .בהמלצותיה אמרה הוועדה האנגלית האמריקאית“ :עלינו
למסור כי הידיעות שקיבלנו על ארצות אחרות מלבד ארץ־ישראל לא נתנו לנו
תקווה של סיוע ממשי בשביל למצוא מקלט ליהודים הרוצים או נאלצים לצאת
מאירופה״ .המצב מבחינה זו לא נשתנה לחלוטין .ההמלצה נשארה בגדר אות
מתה .פליטינו האומללים עדיין מתענים במחנות הנידחים באירופה ועומדים
לפני החורף השלישי במחנות אחרי מלחמת ההשמדה שעברה על ראשם .הדו״ח
של ועדתכם המיוחדת מדבר על “הדחיפה הנמרצת״ של אנשים אומללים אלה
המבקשים להיכנס לארץ־ישראל .דחיפה נמרצה זו לעלות לארץ־ישראל וסירוב
רובם ללכת לכל מקום אחר בעולם נובעים לא בלבד מן ההכרה שסיכוייהם
לקבל רשות כניסה לארצות האחרות דלים במאוד ובמקרה הטוב ביותר
מצומצמים מאוד ,אלא נובעים בעיקר מתוך העובדה שארץ־ישראל נותנת להם
את הדרוש להם יותר מכל ושאינו מצוי להם במקום אחר :סיכוי לבית אמיתי,
סיכוי לחיות בסביבה אוהדת וערובה לחיי קבע .כל הכמיהה של אנשים אלה,
העקורים משרשם ,לחיים של שלום וכבוד ,לחיי ביטחון ולקיום טבעי ,מוצאים
ביטויים בתביעה נמרצת זו לעלות לארץ .כלום דרושה הוכחה מכרעת וטרגית
יותר לדחיפה זו מאשר הנסיונות המתמידים והנואשים של האנשים ,הנשים
והילדים האלה להגיע לחופי הבית היהודי הלאומי שמהם הם מוחזרים בכוח
הזרוע  -במקרה “יציאת אירופה 47״ בחזרה לגרמניה! ואם יטענו שהשאיפה
בלבד עדיין אינה יוצרת את הזכות ,הרי התשובה היא כי שאיפה זו היתה הבסיס
ליצירת הזכות על ידי הצהרת בלפור והמנדאט של חבר הלאומים .שאיפה זו
[ ] 282

מקורות צומת שלישי :אונסקו״פ  -הקמתה ,עבודתה ,והמלצותיה ,מאי-ספטמבר 1947

הוכרה כמכריעה כל כך מבחינה מוסרית שהביאה את בעלי הברית והמנצחים
במלחמת העולם הראשונה לידי קבלת התחייבויות בין לאומיות חגיגיות שבהן
ניתנה ערובה לזכויות החוקיות של היהודים לארץ־ישראל.
הערותינו לדין וחשבון
הסוכנות היהודית מקווה כי אומות העולם תקדמנה בברכה את כל אלה מבין
הנידחים הרוצים להגר לארצות אחרות .הסוכנות היהודית לא נתכוונה מעולם
לאלץ מישהו מבין הנידחים לעלות לארץ־ישראל .אבל ודאי יהיה זה בלתי צודק
ובלתי ידידותי אם יאלצו את הפליטים היהודים האלה ,אשר רבים מהם קשורים
קשרי משפחה אמיצים עם תושבי ארץ־ישראל ,ללכת נגד רצונם לארצות אחרות
ולשלול מהם את זכותם לבית היהודי הלאומי .צעד כזה יתקבל בהתמרמרות רבה
מצידם .בהמלצה ה־ 12של הוועדה נאמר“ :ממליצים אנו כי בשעת הדיון בשאלת
ארץ־ישראל מקבלים כהנחה שאין לסתרה כי כל פתרון לשאלת ארץ־ישראל אי
אפשר לראותו כפתרון לבעית היהודים בכללותה״ .קצרה דעתנו מהבין מה כוונת
ההמלצה הזאת שאינה בעצם המלצה אלא הנחה“ .בעית היהודים בכללותה״
אינה בעיה של הגירה יהודית או של פליטים .זוהי בעיה עתיקה בת דורות רבים
של חוסר הבית היהודי ואין פתרון אחד לבעיה זו אלא הבית הלאומי .זוהי בעית
היהודים היסודית שביקשו לפתרה על ידי הצהרת בלפור והמנדאט ואשר לה ניתן
הפתרון הנכון על ידי הקמתו של הבית היהודי הלאומי מחדש בארץ־ישראל למען
עם ישראל.
בלי שניכנס בשלב זה לניתוח מפורט של הפתרון שממליץ עליו המיעוט של
שלושה החברים בוועדה המיוחדת עלינו לקבוע מיד שאנו רואים הצעה זו כבלתי
מתקבלת בהחלט אפילו כבסיס לדיונים .בה מציעים להקים מדינה פדראלית בלתי
תלויה בארץ־ישראל “כמדינה״ ערבית ויהודית .אף כי לאמיתו של דבר אין אלה
אלא קאנטונים או נפות אוטונומיים למחצה .ברור ,כי לפי התקנות החוקתיות
המוצעות כהמלצה צריכה ארץ־ישראל להיות למעשה למדינה ערבית שיש בה
שתי מובלעות יהודיות ,שבהן יוקפאו היהודים במצב של מיעוט קבוע באוכלוסיה
של מדינת הפדראציה .לפי החוקה המוצעת לא יהיה לנפה היהודית שום שליטה
על העלייה אפילו בתחומים המצומצמים של גבולותיה .וכלל לא תהיה לה שליטה
על מדיניות המסים שלה .לא לגבי השאלה המכריעה של העלייה ,אלא אף לגבי
עניינים רבים אחרים שחשיבותם יסודית יהיה כוח ההכרעה הסופית בידי הרוב
הערבי של מדינת הפדראציה המוצעת .אין הצעה זו אלא שינוי נוסף של תכנית
הפדראציה ,שכבר הוצעה בשנה שעברה על ידי ממשלת הוד מלכותו והיא ידועה
פה בשם תכנית מוריסון ,שנדחתה בשעתה גם על ידי ממשלת ארצות הברית.
[ ] 283

שישים שנה להחלטת כ״ט בנובמבר 1947

התכנית הזאת כוללת בשביל היהודים את כל המגרעות של החלוקה  -ושל
חלוקה גרועה מאוד מבחינה גיאוגרפית  -בלי לתת להם יתרונות מפצים הכרוכים
בחלוקה אמיתית :מעמד של מדינה ,עצמאות ,ועלייה חפשית.
אשר להצעות הרוב  -יש ברצוננו להעיר הערות אלה :ההצעות הן של הוועדה.
אין צורך לומר שאין אלה הצעותיה של הסוכנות היהודית ,שהוועדה לא קיבלה
אותן .אין הן מספקות זכויות העם היהודי בארץ־ישראל .לא עוד אלא שהן
גורעות במידה רצינית מזכויות אלה .בעדויות לפני הוועדה הגדרנו זכויות אלה
והצדקתן במלואן .לא אחזור עליהן כאן בפניכם .ודאי שהצהרת בלפור או המנדאט
לא נתכוונו מעולם לחלוקה .הכוונה היתה שארץ־ישראל ,וארץ־ישראל כולה,
תהיה בסופו של דבר למדינה יהודית .בענין זה מסר עדות ברורה מר לויד ג׳ורג׳,
שהיה ראש הממשלה הבריטי בזמן פרשת ההצהרה .המדינה שמדובר בה כארץ־
ישראל שבהצהרת בלפור כללה אף את עבר הירדן .הוועדה המלכותית משנת
 1937הכריזה ,כי השטח שעליו היו צריכים להקים את הבית הלאומי היהודי היה
צריך להיות ,לפי מה שנתכוונו בזמן הצהרת בלפור ,כל שטחה של ארץ־ישראל
ההיסטורית .שטח זה כבר חולק פעם .חלוקה ראשונה של ארץ־ישראל נעשתה
בשנת  ,1922כשהופרד מן הארץ שלושת רבעים של שטח ארץ־ישראל הכללי ובה
הוקמה בינתיים הממלכה הערבית של עבר הירדן .באופן כזה כבר נחתכה מתוך
בשרה של הארץ שנועדה להיות בית לאומי יהודי מדינה ערבית אחת .עכשיו
מציעים לחתוך עוד מדינה ערבית אחת מתוך השטח הנותר .במילים אחרות -
הבית הלאומי היהודי יצומצם מעכשיו על פני שטח שהוא פחות משמינית מן
הטריטוריה שהוקצבה לו תחילה .את הקרבן הזה לא היו צריכים לדרוש מהעם
היהודי .השאיפות הלאומיות החוקיות של עמי ערב כבר סופקו במלואן .הנשיא
טרומן במכתבו מ־ 28באוקטובר  1946למלך של סעודיה הפנה את שימת הלב
לעובדה זו“ :אני מאושר לציין  -כתב  -כי רוב העמים המשוחררים (של המזרח
הקרוב) הם כיום אזרחי ארצות בלתי־תלויות; ואילו הבית הלאומי היהודי עוד
לא פותח במלואו״ .הערבים יש להם כיום ממלכות בלתי־תלויות בסעודיה,
בתימן ,במצרים ,בעיראק ובעבר־הירדן .רפובליקות בלתי־תלויות בסוריה ובלבנון.
אוכלוסייה של  17מיליון באסיה הערבית תופסת שטח של  1,290,000מיל מרובע,
ובו מקורות טבעיים עשירים מאוד ואפשרויות פיתוח עצומות .שטח זה ,שהיה
שייך קודם לאימפריה העותומנית ואשר שוחרר יחד עם מצרים על ידי בעלי־
הברית ,כולל את כל המרכזים שהיו קשורים בהיסטוריה עם המסורת הערבית
המוסלמית קשר ראשוני .ארץ־ישראל ,הבית ההיסטורי של עם ישראל ,אשר עמי
העולם הכריזו עליה כי היא הבית הלאומי היהודי ,אין שטחה עולה אחרי הפרדת
עבר הירדן אלא כ־ 10,000מיל מרובע ועכשיו מציעים בדין וחשבון של הרוב
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לצמצם את השטח של הבית הלאומי היהודי צמצום נוסף ,כמעט כדי מחציתו.
אין אנו מתכוונים להיכנס בשעה זו לויכוח מפורט על התקנות הטריטוריאליות
הרבות בהצעת הרוב בדין וחשבון ,אבל אנו רואים צורך להדגיש לפחות שני
צדדים שיש להתנגד להם התנגדות רצינית .הדין וחשבון של הרוב מוציא את
הגליל המערבי  -זאת אומרת רוב שטחי הגליל   -מתחומי האיזור היהודי .ועדת
פיל כללה את הגליל המערבי במדינה היהודית .מטעמים שננסה להסבירם בשלב
מאוחר יותר ,אנו רואים את הפרדתו של הגליל המערבי כבלתי־מוצדקת וכמעצור
מדאיב ביותר בדרך התפתחותה של המדינה היהודית.
לפי תנאי הצעת הרוב תוקם העיר ירושלים כיחידה ממשלתית מופרדת .לא
היינו מערערים על העמדת העיר העתיקה ,המכילה מקומות קדושים והן כנסיות
ומקומות מקודשים שמחוץ לעיר העתיקה תחת אפוטרופסותה של נאמנות
בינלאומית ,אבל מחוץ לתחומי העיר העתיקה קמה וגדלה עיר חדשה וחדישה,
המכילה אוכלוסיה יהודית צפופה של  70אלף תושבים בערך .עיר חדשה זו
כוללת מוסדות מרכזיים לאומיים ,דתיים וחינוכיים של העם היהודי בארץ־
ישראל .הוצאת ירושלים כולה מתוך המדינה היהודית תהיה בשבילנו מהלומה
קשה במיוחד .ירושלים תופסת מקום יחיד במינו בחיים היהודיים ובמסורת
הדתית היהודית .זוהי בירתו העתיקה של עם ישראל וסמלה של האומה היהודית
במשך כל הדורות .החלטתו העזה של עמנו לבנות ולהיבנות כאומה בארץ־ישראל
כבר הובאה לידי ביטוי בשבועתו החגיגית של בעל התהלים ושל העם היהודי
בגלותו במשך כל הדורות“ :אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני״ .אנו תובעים
בתוקף ,כי החלק היהודי של ירושלים החדישה ,שמחוץ לחומה ,ייכלל במדינה
היהודית.
יש עוד שינויים הנדרשים ושנדון בהם בשלב מאוחר יותר .אם נשוב לפתרון
היסוד של החלוקה המוצע על ידי הוועדה המיוחדת יש לומר ,כי הוא כולל ,כאשר
אמרנו ,קורבנות קשים מאוד מצד העם היהודי .אבל אם קורבנות כאלה הם התנאי
לפתרון דחוף וסופי ,נהיה מוכנים לקבל את האחריות על ההמלצה להסכים להצעה
זו שנמליץ בפני המוסדות העליונים של תנועתנו בכפיפות כמובן לדיון נוסף על
החוקה ועל התקנות הטריטוריאליות שיתנהלו ,כפי שאנו מניחים ,במהלך הישיבות
האלה .אנו מוכנים לכך ,משום שההצעה נותנת אפשרות להקים מיד מדינה
יהודית ,והוא האידיאל אשר עמנו שאף לו ללא הרף במשך מאות בשנים ,ומשום
שהוא מבטיח לנו מיד עלייה יהודית בלתי־פוסקת ,שאינה אפשרית כפי שהוכיחו
המאורעות אלא בתנאי מדינה יהודית .אנו נעשה כן גם מפני הרצון לתרום חלקנו
לפתרון בעיה בינלאומית חמורה ,וגם כהוכחה לנכונותנו להצטרף למשפחת העמים
במאמץ להביא סוף סוף שלום לארץ רבת הייסורים היקרה ללב האנושות.
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נתרשמנו מן ההמלצה שהומלץ בדין וחשבון על ברית כלכלית בין שתי
המדינות .אנו תומכים במסקנה שהגיעה אליה הוועדה ,כי “בשים לב לצמצום
השטח והמקורות בארץ־ישראל חיוני הדבר לשמור על האחדות הכלכלית של
הארץ״ .דבר זה נראה בעינינו כתפיסה של קדמה ומדינאות ,שטובה רבה גנוזה
בה .הסוכנות היהודית מוכנה לקבל הצעה זו על ברית כלכלית ,אבל יש לדעת ,כי
איחוד כלכלי זה ,אם גם יביא איזה יתרונות למדינה היהודית ,יטיל עליה גם כן
מעמסת קורבנות גדולים .הגבול של הקורבנות האפשריים מבחינה עקרונית ברור:
המדינה היהודית מוכרחה להחזיק בידיה את מכשירי המימון והפיקוח הכלכלי
הדרושים לה לשם מימוש עלייה יהודית בהיקף גדול ולשם הפיתוח הכלכלי הכרוך
בעלייה זו .למדינה היהודית צריך שתהיה גישה למקורות ההון והאספקה של
העולם ההכרחיים למען הגשמת המטרות האלה.
לפי הדין וחשבון של הרוב יוצא למעשה ,כי המדינה היהודית תצטרך לתמוך
תמיכה כספית גדולה במדינה הערבית על ידי חלוקה שווה בין שתי המדינות של
סכומי ההכנסות מן המכס ומן השירותים המשותפים .תמיכה זו תהיה מעמסה
כבדה ביחס להכנסה הלאומית .אבל הסוכנות היהודית מוכנה לקבל עליה אף את
המעמסה הזאת כאחד הקורבנות הנועדים לסייע למצוא מוצא מהמצב הנוכחי
של משבר .אנו מתכוונים להיות שכנים טובים לא לבד למדינה הערבית בארץ־
ישראל ,אלא גם למדינות הערביות בכל המזרח התיכון .ודאי שאנו מתכוונים לכבד
בהחלט את זכויות השוויון של האוכלוסייה הערבית במדינה היהודית החפשית
והדמוקרטית .עם סילוק המחלוקת הפוליטית והמרירות כתוצאה מהקמת שתי
המדינות הבלתי תלויות האלה ,כפי שאנו מקווים ,וכל עם ישלוט בביתו הוא,
אפשר יהיה לפתוח בתקופה של קידמה ותחייה שתביא ברכה ושפע לכל העמים
בחלק חשוב זה של העולם .מה שכבר השיג העם היהודי בארץ־ישראל בזמן קצר
לנוכח מעצורים עצומים ,מראה על תקוות להישגים בעתיד יחד עם כל שכניו
ומתוך שיתוף פעולה מלא איתם.
אבל שכנות טובה היא עניין לשני צדדים ולא לצד אחד בלבד .אנו מושיטים
בכנות וללא הסתייגות יד לשלום ולידידות .אם היא תתקבל באותה רוח נזכה
כולנו לברכת השפע והשלום ,ואם לא  -נהיה נאלצים לעשות את אשר אומה
מוכרחה לעשות במסיבות כאלה  -להגן על זכויותינו עד קצה גבול האפשרות.
אנו בנינו אומה בארץ־ישראל ואומה זאת תובעת עצמאות .מן האדמה הזאת לא
תיעקר ,מעמדה הלאומי לא יישלל .אנו מתבקשים עכשיו להקריב קורבן עצום
כדי להשיג את הדבר ,אשר אלמלא עיכבו בידינו היינו משיגים אותו מזמן .מתוך
עצבות והיסוס רב אנו מוכנים לקורבן זה .אך למעלה מזה ,לא נוכל לוותר עוד
ולא נוותר []...
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מי יגן?
המדינה היהודית לכשתוקם תכבד את ריבונות המדינות השכנות במלואה ,כשם
שתגן על ריבונותה היא .העם היהודי בארץ־ישראל מוכן להגן על עצמו .אין
האיומים משום צד עושים עליו רושם .אנשים שעמדו בסופת הרדיפות של מאות
שנים ועמדו במאבק של אימפריות עצומות בקרב המר של הקיום ואשר מאות
אלפים מביניהם השתתפו במלחמה האחרונה במאבק למען החירות בכל חילות
השחרור של בעלות הברית  -בעוד ראשו של הוועד הערבי העליון משדר ברדיו
תעמולה נאצית מברלין ומברך את היטלר לכבוד ניצחונותיו באפריקה על בעלי־
הברית  -אנשים כאלה אין להפחיד באיומים .כן אנו בטוחים ,כי המוסד הבינלאומי
הגדול הזה הנאבק באופן רציני בבעיה קשה עד למאוד זו ,והמחפש פתרון צודק
וישר ,לא יושפע מאיומים ולא יוותר על תפקידו .אנו מזכירים מתוך סיפוק ,כי
איומים דומים הושמעו על ידי אותם הצדדים במושב המיוחד הראשון של האו״ם
ולא השפיעו על ההחלטה של האסיפה .כן לא הושפעה הוועדה המיוחדת על ידי
איומים אלה בשעת דיוניה ושמיעת עדויותיה .אנו מקווים ,כי איומים אלה לא
ישפיעו גם כן על האסיפה הגדולה הזאת ,אשר אך האמת והצדק יהיו נר לרגליה,
ברוח עקרונות היסוד של מגילת האומות .אני חוזר ואומר ,כי העם היהודי בארץ־
ישראל יהיה מוכן להגן על עצמו .הוא יקבל כמובן כל תמיכה שתוכל להינתן לו
כראוי על ידי או״ם וכל חברי או״ם ברוח ההחלטות של ארגון האומות.
בקשר עם זה עלינו לציין את ההודעה שנמסרה על ידי נציג בריטניה הגדולה,
שכוחותיה לא יעמדו אולי לרשות האו״ם בתקופת־הביניים ,ואפשר שיוצאו
מארץ־ישראל בזמן מוקדם .במקרה כזה מוכן העם היהודי בארץ־ישראל לספק את
הכוחות הדרושים לשמירת הביטחון הציבורי בתוך הארץ ,כדי למנוע את התהוותו
של חלל ריק מסוכן ,העלול להזיק לביטחון הציבור.
סיום
אדוני היושב־ראש וחברי הוועדה ,עם הדין וחשבון הזה של האו״ם הגענו לאחת
מפרשות־הדרכים החשובות של דברי הימים .הדרך שתלכו בה היא הרת־גורל
לכולם  -ליהודים ,לערבים ולאו״ם .אנו מקוים ,שתלכו בדרך התבונה ,הצדק
והאומץ .העם היהודי מחכה ברוב תקווה להחלטת המוסד הזה .לפני  25שנה
הכיר ארגון בינלאומי דומה בתביעות ההיסטוריות של עם ישראל ,אישר את
תכניתנו והעמיד אותנו ברגל איתנה על דרך ההגשמה .אז לא ראו אותנו כטרדנים
או כפולשים  -אפילו לא בעיני רוב המנהיגים החשובים והדוברים של העולם
הערבי  -אלא כעם החוזר למולדתו אחרי תקופת גלות קודרת וממושכת .העולם
אישר ותמך ברעיון שיבת ישראל לארצו העתיקה .מדינאי העולם עמדו בפני
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הבעיה הטראגית של חוסר המולדת היהודית והם ביקשו לפתור אותה .אושרו
זכויות עם ישראל לבנות את חייו הלאומיים בארצו ההיסטורית .העם הזה ניגש
לבנות ,לקומם הריסות ארצו העתיקה ,באופן שעורר את הערצתו של העולם
כולו .והמדבר  -יפרח כשושנה .ודאי ירצה מוסד בינלאומי גדול זה ,לאחר שסקר
את העבודה הנאמנה ורבת הפירות ,שמפעל זה יימשך ויתקדם ,ושתקוות מאות
שנים תוגשם .יהיה זה הישג נאצל שיביא תהילת נצחים לארגון עולמי זה ויהיה
זה מעשה עליון של צדק בינלאומי.
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 .4נאום ולדימיר סימיץ (נציג יוגוסלביה) בפני ועדת אד־הוק על
הצעת המדינה הפדראטיבית*
14.10.1947
לייק סאכסס ,ניו יורק
מר סימיץ ( )Simicהזכיר כי הוא נטל חלק בעבודת הוועדה המיוחדת והפנה את
תשומת הלב לַחלק ּבַדו״ח שבו מופיעה הערכתו לגבי כל היבטי הבעיה ,בפרטו את
הנקודות המהותיות 1.הנציג היוגוסלבי פעל אך ורק לאור השאיפה נטולת משוא
הפנים למצוא פתרון לסכסוך בין הערבים והיהודים בפלשתינה.
הדרך הבטוחה ביותר להגיע לפתרון היא על ידי הסכם שיהא מקובל על שני
הצדדים .עם זאת ,לאור המצב הנוכחי בפלשתינה ,לא היו סיבות רבות לקוות כי
הסכם כזה אכן יתקבל.
הפתרון המוצע חייב להתבסס על המצב המציאותי ,ברוח של פשרה הדדית
ובהתאם לעקרונות מגילת האו״ם .אם ברצוננו להביא להסדר תקף כלשהו ,יש
להכיר במספר הנחות יסוד .בראש ובראשונה יש להכיר בעובדה כי פלשתינה
היא מולדתם של העם הערבי והיהודי כאחד ,וכי שניהם מילאו תפקיד חיוני
בחיים הכלכליים והתרבותיים של המדינה .שנית ,כי לשני העמים ,אשר הגיעו
למודעות לאומית והיו מעורבים במאבק לשחרור לאומי ,יש זכות לחירות,
לעצמאות ולממשל עצמי; שלישית ,כי אחדות כלכלית תיטיב עם שתי הקהילות
ואין להעמידה בסימן שאלה; רביעית ,כי שוויון זכויות  -אישי ,אזרחי ,פוליטי
ודתי  -לכל תושבי פלשתינה הוא תנאי מוקדם לשיטה דמוקרטית ,ויתרה מזאת,
כי המדינה המשותפת חייבת להבטיח שוויון זכויות מלא ליהודים ולערבים כאחד;
ולבסוף ,כי פתרון בעיית פלשתינה לא יפתור את הבעיה היהודית בכללותה.
לאור הנחות אלה ,דרש נציג יוגוסלביה בוועדה המיוחדת לסיים את המנדאט,
להסיג את המנהל הזר ולהכריז על עצמאותה של פלשתינה כולה.
* מתוךUnited Nations, Ad Hoc Committee on The Palestinian Question, Summary Records of :
 .Meetings, 25.9.1947-25.11.1947, Lake Success, New York, 14.10.1947, p. 82–84אנו מודים לגב׳

אנלו ורבין על תרגום המקור ולגב׳ יעל שפירו־סלע על מלאכת עריכת התרגום.
 .1ראו את הפרוטוקולים הרשמיים של הישיבה השנייה של עצרת האו״ם ,תוספת מס׳  ,11כרך
 ,IIעמ׳ .49
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בריטניה ,כמעצמה מנדאטורית ,נדרשה לבצע משימות מוגדרות בהתאם
לכתב המנדאט ,שהיה אמצעי בינלאומי .עם זאת ,המעצמה המנדאטורית הודתה
בכנות כי נכשלה במשימות שהוטלו עליה .היא הובילה מדיניות אימפריאליסטית
והחילה על פלשתינה את שיטת הממשל הקיימת במושבות הכתר הבריטיות .מר
סימיץ המחיש באמצעות דוגמאות את התנאים הפוליטיים והחברתיים השוררים
בפלשתינה תחת שלטון המנדאט ,וטען כי המנדאט לא מילא את התחייבויותיו
בהיבטים אלה .מורשת המדיניות האימפריאליסטית היא אחת הבעיות הקשות
ביותר הניצבות בפני האומות המאוחדות.
בריטניה טענה כי לא מילאה את מחויבויותיה המנדאטוריות בעקבות קשיים
שנבעו מהמחויבות הכפולה כביכול .היא טענה כי ההתחייבות הספציפית להקים
בית לאומי לעם היהודי לא אפשרה ,לאור התנאים הקיימים בפלשתינה ,להוציא
אל הפועל התחייבויות בעלות אופי כללי יותר .אולם אי העמידה בהתחייבויות
היסודיות שנקבעו במנדאט היא הסיבה העיקרית לכך שאי־אפשר היה להוציא
לפועל את ההתחייבויות הספציפיות .בריטניה לא פיתחה בפלשתינה חיים
חברתיים ופוליטיים על בסיס דמוקרטי ,ולפיכך שתי הקהילות לא היו מסוגלות
לשתף פעולה זו עם זו .נציג יוגוסלביה הסכים לחלוטין עם הבחנתה של ועדת
החקירה האנגלו־אמריקנית ,שלפיה ּכָשלה המעצמה המנדאטורית במאמציה לפתח
בפלשתינה מוסדות של ממשל עצמי ,וכי כישלונה העמיק את הקרע בין היהודים
והערבים .על בסיס השיקולים לעיל הציע נציג יוגוסלביה להקים בפלשתינה מדינה
פדראלית עצמאית ,שבה יוכלו שני העמים להשיג שוויון זכויות מלא.
לאחר מכן היתווה מר סימיץ בראשי פרקים את הקווים העיקריים של התכנית
הפדראלית שהוצגה בפרק ז של דו״ח הוועדה המיוחדת .הוא הדגיש כי התכנית
מבטיחה באופן מלא את אחדותה הפוליטית והכלכלית של פלשתינה ,ומבטיחה
כי לא יתקיימו בה מובלעות של שלטון זר ,למעט פיקוח של ועדה בינלאומית על
המקומות הקדושים.
אשר לתקופת המעבר ,מסגרת הזמן נקבעה לשלוש שנים .עם זאת ,פלשתינה
יכולה לזכות בעצמאות בפרק זמן קצר יותר והדבר תלוי אך ורק בכינונה של
חוקה.
הבעיה הקשה ביותר היתה בעיית ההגירה העתידית של היהודים .הנציג
היוגוסלבי ניגש לבעיה זו מתוך אהדה גדולה לעם היהודי ,שכן בדומה לו ,סבל
העם היוגוסלבי מידי אותו התוקפן .קיימת תלות הדדית בין שאלת העקורים
היהודים באירופה לבין השאלה הפלשתינית ,ושתי השאלות גם יחד מעוררות
דאגה בינלאומית .מסיבות אלה הציגה יוגוסלביה הצעות לגבי ההגירה לפלשתינה
במהלך שלוש השנים מהיום בו תחליט עצרת האו״ם על פתרון .הצעות אלה
[ ] 290

מקורות צומת שלישי :אונסקו״פ  -הקמתה ,עבודתה ,והמלצותיה ,מאי-ספטמבר 1947

אמנם אינן עונות לחלוטין על השאיפות הציוניות ,ואף לא על הטענות הערביות.
עם זאת ,הנציג היוגוסלבי הגיש טיוטת החלטה ( )A/AC.14/19/Corr. 1הממליצה
לקלוט בפלשתינה מיידית את הפליטים היהודים הנמצאים במחנות בקפריסין ,בלי
קשר למכסות ההגירה הנוכחיות או להוראות עתידיות בדבר הגירה לפלשתינה.
גם אם הנחילה בריטניה לפלשתינה מורשת בעייתית ,אין בכך בשום אופן כדי
לשחרר את האומות המאוחדות מחובתן ליטול אחריות להסדר צודק בפלשתינה,
על בסיס שוויון ,כבוד הדדי ,עצמאות והתפתחות דמוקרטית בדרכי שלום .אם
קיימים הבדלים בין היהודים והערבים בפלשתינה ביחס לתרבות ולציביליזציה,
הללו יכולים רק להשפיע לטובה על חייהם המשותפים .מטרתה היסודית של
ההצעה למדינה פדראלית היא לספק ,בהיעדר הסכם בין שתי הקהילות ,פתרון
שיישומו יכול למלא את תביעותיהם של שני הצדדים או לעודד אותם להגיע
לפתרון קבע בהתאם לרצונם שלהם.
מר סימיץ ער לחלוטין לעובדה כי ייתכן שיש בתכנית כמה פגמים ,ומוכן להביא
בחשבון את כל התיקונים והשינויים האפשריים שחברי הוועדה ירצו להציע.
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 .5נאום קריץ־ג׳ונס (שר המושבות הבריטי) בפני ועדת אד־הוק*
16.10.1947
רבותי ,הבית הלאומי־היהודי נוסד .כיום חיים בארץ־ישראל יותר מ־600,000
יהודים .בשלושים השנה הללו גדלה האוכלוסייה הערבית כפליים .אנו ארגנו
שירותים ,את משק הארץ ,ובנינו הרבה בארץ .גם הרמה הסוציאלית של הארץ
עלתה להפליא []...
אנגליה ניהלה שתי מלחמות נגד העריצות בעולם .אנגליה עזרה למדינות הערביות
להגיע לידי עצמאות .בשנים האחרונות קלטה  300,000פליטים בארצה ,וביניהם
 70,000יהודים .אנו הראינו ,כי הבית הלאומי הוא דבר אפשרי וההיסטוריה תפסוק
את דינה על אנגליה .על אף הטרור המשיכה האדמיניסטראציה הארצישראלית
לפעול בתנאים קשים ביותר .בתנאים אלה עבדו ומוסיפים לעבוד הפקידים .בארץ
שורר פרוספריטי .העלייה היהודית ,על אף הספר הלבן ,נמשכה ונמשכת .אך אין
שיתוף־פעולה בין הערבים והיהודים .משום כך הגיעו הדברים עד כדי כך ,שלא
ראינו כל דרך להמשיך ושאנו ביקשנו את ארגון האו״ם ואמרנו לאו״ם ,כי אנו
מחסלים את המנדאט ,כי הוא אינו ניתן לביצוע והואיל וכך ארץ־ישראל חייבת
לצעוד לעצמאות .בשנים האחרונות אנו הצענו כמה פעמים ליהודים ולערבים
כאחד למצוא פתרון במסגרת המנדאט ,אך הם הטילו את ההצעות מאחורי גוום.
ומשום כך יש צורך בסמכות בינלאומית שתמצא את הפתרון .לא רצינו להוסיף
ולהציע הצעות לפתרון הבעיה .לא רצינו שלמבקרים החריפים הללו יהיה חשד
נוסף לגבי המדיניות בארץ־ישראל .עשינו הכול להבאת הערבים והיהודים לידי
שיתוף־פעולה ,אך על זה זכינו רק לחשדות נוספים .אנו עזרנו לוועדת החקירה
של האו״ם בעת ביקורה בארץ .אנו הסברנו כבר בבהירות את עמדתנו בהודעותינו
הקודמות .לא רצינו אף פעם לעשות לבלתי אפשרי או לנקוט אמצעים נגד פתרון.
אך כבר אמרנו באופן ברור את דעתנו עד להגשמת הפתרון .כבר הודענו כי
נוציא בהקדם את צבאותינו ואת האדמיניסטראציה מהארץ ,כדי להראות ליהודים
ולערבים כאחד ,מה יקרה אם לא יהיה ביניהם הסכם .ארץ־ישראל עלתה לנו
* מתוך העולם :עיתונה המרכזי של ההסתדרות הציונית העולמית ה (ט׳ מרחשון תש״ח;
 ,)23.10.19477עמ׳  .61-60מקורUnited Nations, United Nations Ad Hoc Committee on The Pal� :
.estinian Question, 15th Meeting, Press Release GA/PAL/17 16, September 1947
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במחיר יקר .היא עלתה לנו בחייהם של מאות מבחורינו .ייתכן כי אלה המבקרים
אותנו ימצאו דרכים טובות יותר להגשמת הפתרון.
נדמה לנו כי חשוב מאוד שתוך כדי קביעת טיבו של הפתרון צריכה האסיפה
הכללית להחליט גם על האמצעים להפעלתו.
יהיה זה דבר שאינו מתקבל על הדעת לבקש מאת ממשלת הוד מלכותו לשאת
יחידה במלוא האחריות לאדמיניסטראציה של ארץ־ישראל ולכפות את השינויים
הנראים כנחוצים בעיני האו״ם.
הציעו כאן ,כפי שהבינותי ,כי הממלכה המאוחדת תישא באחריות זו במשך
תקופת המעבר הבלתי מסוימת עד שתושג העצמאות ,וכי האו״ם יפקח על
הפעולה של כפיית מדיניות האומות המאוחדות ,כשבריטניה נעזרת בתכנית סיוע,
כפי שהוזכר כאן על ידי נציג ארצות הברית ,שתכלול כנראה אפשרות תמיכתו של
כוח־משטרה בינלאומי מתנדב.
ממשלתי רוצה כי יהיה ברור למעלה מכל ספק וללא משוא פנים לכאן או לכאן
כי לא זו בלבד שהחלטנו לסיים את המנדאט על ארץ־ישראל אלא יש בדעתנו
לפנות את הארץ בתקופת זמן מוגבלת.
רק שתי הסתייגויות ישנן בהצהרה זו :האחת ,כי במקרה של יישוב הסכסוך
בין יהודים וערבים נמשיך ,אם תהא הנכונות לכך (מצד אחרים) להמשיך
באדמיניסטראציה של ארץ־ישראל בתקופה המוגבלת של המעבר לעצמאות.
והשנית  -כי נדון על הזמנות לקחת חלק במתן תוקף ליישוב הבעיה בשיתוף עם
חברים אחרים של האו״ם.
בקיצור ,ממשלת הוד מלכותו לא תישא באחריות לכפייה ,בין לבדה או בשמשה
בתפקיד ראשי בעניין זה.
עדיין אנו מקווים כי נוכח כוונתנו האיתנה לצאת את הארץ  -יעמדו שני
הצדדים ,היהודים והערבים ,על פשר המצב כפי שהוא במציאות ויבינו את מלוא
היקפן של התוצאות האומללות העלולות לבוא עליהם ועל ארצם בגלל כישלונם
במציאת הסכם על עתידה של ארץ־ישראל.
ממשלת הממלכה המאוחדת מקווה במלוא הרצינות כי הדיונים בשבועות
האחרונים גילו את הטון של הדעות בעולם ואת הסכנות שבהמשך המאבק בין
שני העמים וכי נציגיהם יחד עם האו״ם יגיעו בקרוב להסכם כלשהו שיביא לידי
הרמוניה ויציבות בחלק זה של המזרח הקרוב.
מצב חדש צפוי לצדדים הנוגעים בדבר .הדיונים כאן מן הראוי שיעשו תקווה
זו ממשית יותר ולא פחות .יתר על כן ,מאמינים אנו כי החששות המורגשים עתה
במזרח התיכון בקשר לשיקולי האו״ם והתוצאות האפשריות  -לא יביאו לידי
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הכנות צבאיות או לשימוש בכוח בין העמים הנוגעים בדבר .מקווים אנו שלא
ינקטו צעדים שיש בהם משום פרובוקציה ואלימות.
ברור כי הממשלה הבריטית לא נתנה ולא תיתן כל עידוד או עזרה לפעולות
שיש בהן כדי להצית מדנים במזרח התיכון .שמועות על מתן עידוד כזה אין להן
כל יסוד.
גורם מסוכן אחר במצב הקיים הוא עניין העלייה הבלתי חוקית לארץ־ישראל
וסיוע לו תוך עצימת עיניים מצד כמה מדינות בספקן אוניות ,נשק וכסף לשם
הכשלת השלטון המנדאטורי במילוי תפקידו הקשה בשמירה על החוק והסדר
בארץ־ישראל  -דבר המעורר התרגשות רבה על העולם הערבי ומביא בעקבותיו
השפעות בלתי אחראיות שקשה להשתלט עליהן.
בתקופה האחרונה ,תוך כדי מילוי תפקידם ,לא יהיה זה קל לשלטונות הבריטיים
לפקח על בעיית ההגירה לארץ־ישראל  -במיוחד נוכח העובדה שחלק אחד מן
האוכלוסייה רוגז על עצם המשך ההגירה וחלק שני זועם על כי ההגירה מוגבלת
מדי.
על קשיי השלטון המנדאטורי בנשיאה בעול האחריות אי־אפשר להכביד יותר.
משלחתי מביעה את התקווה כי הוועדה תראה לה כחובה להחליט בהקדם ,בפתרון
בעיית ארץ־ישראל ,על ההצעה שהצענו בנוגע לעקורים באירופה .ובייחוד עניין
קליטתם של עקורים יהודים ואחרים בארצות שונות חוץ מארץ־ישראל.
ממשלתי תמשיך להעמיד את ניסיונה וידיעותיה לשירות האו״ם בחיפושיו
אחר פתרון לשאלה זו.
אנו יכולים לעזור במציאת תכנית של צדק ויושר .אך יהיה זה בלתי הוגן מצדי
אם לא אחזור ואומר שהחולות התחילו נודדים וכי אין להשהות את ההחלטות
ובעיית הביצוע צריך שיבינוה כדיון מקביל ,כחלק אורגאני של עבודת הוועדה.
בנקודה אחרונה זו הצהירה ממשלתי (ויש לחזור עליה לאחר ספקות שבאו
לידי ביטוי) כי אם תמליץ הוועדה על מדיניות שהיהודים והערבים לא יקבלוה ,יש
לחפש רשות אחרת ,ולא הממלכה המאוחדת ,שתבצע את המדיניות של האו״ם.
בריטניה ,מכל מקום ,אינה יכולה לשאת בעול שהוא כבד מדי לגבי כל שלטון
מנדאטורי ובייחוד כשהאחריות המוטלת עליו נעשית קשה עוד יותר על ידי
החופש הניתן לנתיני מדינות אחרות להשתמש בכל האמצעים שבידם כדי
להכשילה במאמציה.
בעיה זו צריך לדון בה מיד כי חשוב הדבר שבמקרה של העדר אפשרי של
הסכמה בין היהודים והערבים לא ייהפך תפקיד הפינוי המסובך מבוא לאי־סדר
וערעור השירות הציבורי הנחוץ לשם קיום חיים נורמאליים בארץ־ישראל .ללא
שלטונות מתאימים לבוא עמם במגע ולהעביר את האחריות לקיום המוסדות,
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התחבורה והעבודות הציבוריות ,קיום החוק והסדר ושאר שירותי היסוד  -נעשים
כל אלה בעיות קשות עד מאוד.
מקווים אנו כי כל הנוגעים בדבר יבינו כי מיטב האינטרסים שלהם צפונים
במציאת הסדר שאפשר לבצעו מתוך רצון טוב ושכנות טובה.
במקרה שישתרר תוהו ובוהו בארץ־ישראל והצדדים יפנו לשימוש בכוח הזרוע,
יהיה זה מתפקיד האומות המאוחדות להשתלט על המצב.
אשר לגוף הצעות הפתרון ,עוד תהיה הזדמנות למשלחת הבריטית להביע
את השקפותיה .אנו רוצים ,בהווה ובעתיד ,לחיות בשיתוף פעולה ובידידות עם
הערבים ועם היהודים .מטרתנו היחידה היא לשים קץ למצב הטראגי בארץ־
ישראל .אם יש לנו אינטרסים כלשהם בארץ אומללה זו ,הרי אין הדבר קובע .אנו
מתעלמים מהם ורוצים אך ורק ביישוב הבעיה.
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 .6נאום כאמיל שמעון (הנציג הלבנוני) בעצרת הכללית*
26.11.1947
כבוד הנשיא ,עמיתַי הנציגים ,או אולי חבַריי  -שכן ברגע שבו אנו עומדים
להיפרד ,סבורני שהמילה השנייה היא המתאימה ביותר ועל כן ברצוני להתחיל
בה  -לפי הדיווחים שמביאה לנו התקשורת באופן שוטף מדי יומיים או שלושה,
יכול אני לתאר לעצמי באילו לחצים עמדו חוש הצדק ,היושר והדמוקרטיה שלכם
בשלושים ושש השעות האחרונות ,ולאילו תכסיסים נחשפו .אני יכול גם להעלות
בדעתי כיצד עמדתם בכל הניסיונות הללו כדי לשמור על קודש הקודשים של
האומות המאוחדות ,על היקר לנו מכל ,לשמור מכל משמר על עקרונות המגילה
ולהגן על הדמוקרטיה ועל השיטות הדמוקרטיות של ארגוננו .חבַרי ,חִשבו נא על
השיטות הדמוקרטיות הללו ,על חופש ההצבעה המקודש לכל אחת ממשלחותינו.
אם נפנה עורף לעקרונותינו למען מערכת רודנית הלוקחת את נציגי המשלחות
לשיחות בלתי רשמיות בחדרי מלון ,במיטותיהם ,במסדרונות ובחדרי המתנה,
מאיימת עליהם בסנקציות כלכליות או משחדת אותם בהבטחות כדי לאלץ אותם
להצביע בדרך זו או אחרת ,חשבו נא איך ייראה ארגוננו בעתיד .האם נהיה ארגון
דמוקרטי? האם נהיה ארגון ראוי להערכה בעיני העולם? בצומת דרכים חשוב
זה ,אני מפציר בכם לחשוב לרגע על ההשלכות מרחיקות הלכת העשויות לנבוע
ממהלכים כאלה ,בייחוד אם ניכנע להם.
אני שייך לאחת החברות הקטנות ביותר בארגון זה; הן אני והן ממשלתי לא
קיבלנו באהדה לחץ מכל סוג שהוא ,לא הפעם ולא בכל הזדמנות אחרת.
מיליוני בני האדם ,מיליוני הגברים הצעירים שמתו בשדות הקרב ,לא הקריבו
את חייהם כדי שעקרונותיה היסודיים ,המקודשים והנצחיים ביותר של המגילה
יהיו ללעג ולמרמס ,או כדי ששיטות דמוקרטיות יפנו מקומן לרודנות נסתרת
ואפילה .הם מתו כדי שעקרונות החירות וההגדרה העצמית ,שהם היסוד והמהות
של מגילתנו ,יהיו הנר לרגליו של ארגון כגון זה.

* מתוךUnited Nations, “Official Records of the Second Session of the General Assembly,” :
Plenary Meetings of the General Assembly, 16.9.1947-29.11.1947, vol. 2, 110th–128th Meetings,
 .Lake Success, New York, pp. 1341-1345אנו מודים לגב׳ אנלו ורבין על תרגום המקור ולגב׳ יעל

שפירו־סלע על מלאכת עריכת התרגום.
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ואם לעבור מן הכללי אל הפרטי; ברצוני להתייחס לאומה גדולה זו ,ארצות
הברית ,שבמרוצת עברה ייצגה בעייני כל העמים כולם אידיאלים של חירות ,צדק
ויושר ,ואני מוכרח לציין כי ענק זה ,ארצות הברית ,עוטה עליה למרבה הצער את
*
אדרתו של נסוס.
כלל ההגדרה העצמית  -שאין צורך להרחיב את הדיבור עליו  -הוא הבסיס
לארגוננו; הוא נקבע בסעיף  1למגילה .נציג אל סלבדור הסביר אותו במונחים
שאיש אינו יכול לחלוק עליהם :זוהי הגדרה עצמית לעמים ,בייחוד לאלה שאינם
נתונים תחת שלטון עצמי ,שכן אין צורך ליישם את עקרון היסוד הזה על עמים
שיש להם שלטון עצמי.
לו היינו מודעים להתחייבות שכופה עלינו לשונה הנחרצת של המגילה ,להבטיח
את זכותם של עמים לשלטון עצמי ולקבוע בעצמם את גורלם ,היינו צריכים,
בטרם נקבל החלטה היום  -במסגרת החלטת העצרת  -לכל הפחות לאמץ נוהל
של משאל עם על מנת לברר את רצונותיהם של רוב התושבים בפלשתינה ,ולהביע
אותם אחת ולתמיד באופן שלא יותיר כל ספק אצל איש.
איזה סוג של משאל עם ניסינו לערוך? האם מתפקידנו להגדיר ולהחליט כאן
מה יהיה עתידן של האוכלוסיות הללו? אין צורך שאוסיף דבר להצגה המבריקה
והרהוטה של נציג אל סלבדור.
נציג ברית המועצות ציין בפניכם כי אם אתם מקימים מדינה ערבית ,ואם אתם
ממשיכים לדבר על הגדרה עצמית ,עיקרון זה צריך לחול על הערבים והיהודים
כאחד .בנסיבות אלה ,שניהם יצביעו לטובת מדינה עצמאית.
זוהי דרך משונה מעט לעקוף את הקושי .בארץ שהתעצבה על ידי הגיאוגרפיה
וההיסטוריה ,אי־אפשר לקיים משאל נפרד קודם בקרב קבוצה אחת ,ולאחר מכן
בקרב הקבוצה השנייה .יש להתחשב בכל אזרחי הארץ ,והרוב הוא שיקבע את
עתיד המדינה.
טיעונו של נציג ברית המועצות ,אם נגזור ממנו את מסקנתו הלוגית ,יוביל
לרצף האירועים הבא :הגדרה עצמית לעם היהודי ,ובעקבותיה מדינה יהודית
נפרדת .לאחר הקמתה יהיה במדינה הזאת מיעוט ערבי שגודלו שווה כמעט לגודל
הרוב היהודי במדינה יהודית נפרדת זו ,כפי שעוצבה בחזונכם .האם עקרון ההגדרה
העצמית ,כפי שמבין אותו נציג ברית המועצות ,חל על המיעוט הערבי הזה? אם
הוא חל על המיעוט הערבי ,הרי שתהיה תת־חלוקת חדשה במדינה היהודית
לטובת החלק הערבי והאוכלוסייה היהודית.

* במיתולוגיה היוונית ,האדרת המורעלת שהרגה את הרקולס.
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אם נמשיך בקו טיעון זה ,הרי שאם יש מיעוט יהודי בתת־השטח שנוצר על
ידי המיעוט הערבי ,יש לחלקו שוב לתת־מדינה יהודית ולתת־מדינה ערבית .לכאן
מובילים אותנו טיעונים שאינם עולים בקנה אחד לא עם עקרונות המגילה ואף
לא עם מצב העניינים המציאותי בעולם.
בישיבתה של הוועדה המיוחדת לענייני פלשתינה שאל נציג קנדה מתוקף איזה
עיקרון משפטי תמכנו בתכנית למדינה אוניטרית .נציג פקיסטן השיב מיד כי
תמכנו מתוקף עקרון ההגדרה העצמית שעליו מבוססת המגילה.
אולי אוסיף בתשובה לשאלת הנציג הקנדי כי התכנית למדינה אוניטרית בפלשתינה
מבוססת על אותו עיקרון שעליו נסמך כיום קיומה של המדינה הקנדית.
אנו יודעים את ההיסטוריה הקנדית .אנו יודעים על המאבק בין האוכלוסייה
הצרפתית־קנדית ובין האוכלוסייה ממוצא אנגלי .אנו יודעים כי קנדה נותרה
מדינה מאוחדת ,במהלך המאבק ואחריו ,משום שרצונו של המיעוט לא הצליח
להביא לחלוקתה של קנדה ולהכשיל את רצון הרוב.
נציגי קנדה וארצות הברית אמרו לנו ,באופן חריג מעט ,כי אם לא נקבל את
התכנית הזו ,אין כל תכנית אחרת שניתן לקבל כרגע.
בראש ובראשונה ,נעשה כאן ניסיון לאלץ אתכם להצביע בכך שנאמר כי אין
תכנית אחרת שניתן לקבל .מעמידים אתכם בפני סוג של חלל ריק ,ועל מנת
להימנע מִריק זה מובילים אתכם להצביע לטובת התכנית הזו ,חרף העובדה שאתם
מכירים בכך שהיא איננה הוגנת ואיננה צודקת.
בהיסטוריה ,היה עריץ שכבש את שוויצריה .שמו היה גסלר ( .)Gesslerהוא
הניח את כובעו בראש התורן .כל מי שחלף על פני התורן חייב היה להשתחוות
בפני כובעו של גסלר .מתקרית היסטורית זו נולדה אגדת וילהלם טל.
הִריק שמציגים בפנינו היום שקול לכובעו של גסלר .אף על פי שמלאו לי
כבר ארבעים ושבע שנים ,עד עתה לא נתקלתי בעריצות מחשבתית; ואני מתאר
לעצמי כי לעולם לא נכיר בדיקטטורה של המחשבה ,בייחוד בתוך ארגון דמוקרטי
וליברלי כארגוננו.
אין מציגים בפניכם אף תכנית אחרת .האם די בסיבה זו כדי לקבל תכנית
שאינה משכנעת אתכם? האם די בסיבה זו כדי לקבל תכנית שנציג ארצות הברית
בעצמו אומר כי יש בה פגמים וכי היא איננה כל מה שהיא צריכה להיות? כאשר
נציג שוודיה ,למשל ,אמר לכם זה עתה כי היא אינה משכנעת; אולם אנו עומדים
בפני חלל ריק ואין תכנית אחרת ,האם די בסיבה זו כדי לאלץ אתכם לקבל אותה?
מה קרה למצפוננו? האם יש לנו או אין לנו מצפון? האם אנו חופשיים או שאיננו
חופשיים לקבל החלטה? אם אנו חופשיים ,עלינו לדחות את התכנית.

[ ] 298

מקורות צומת שלישי :אונסקו״פ  -הקמתה ,עבודתה ,והמלצותיה ,מאי-ספטמבר 1947

מה יקרה אם נדחה אותה? פשוט מאוד .הוועדה המיוחדת לענייני פלשתינה,
ועדה מיוחדת או גוף אחר כלשהו יהיו חייבים לתקן את התכנית שהוגשה לנו,
ולהתחשב בכך שהצבענו נגדה.
כבר היו לנו דוגמאות דומות לכך ,וסביר שנראה עוד רבות כאלה בעתיד .העצרת
שלנו היא הגיונית משום שכל החלטה שהעצרת דוחה נזנחת כליל או מועברת
לבדיקתן של ועדות שניתן למנות בכל עת ,על מנת לחקור שאלה ולמצוא פתרון
המבוסס על תיקון התכנית הבלתי צודקת שאתם מתבקשים לדחות.
בהצהרה שהיה לי הכבוד לשאת בפני ועדת אד־הוק ,העזתי להזהיר את העצרת
לבל תיצור תקדים בעל השלכות חמורות ביותר.
אמרתי שאם יתקבל תקדים זה ,עלינו לכתוב באותיות של דם ואש מעל משקוף
הכניסה לארגוננו כי יצרנו כאן הליך המעודד מיעוטים פוליטיים ,גזעיים ודתיים,
להתנתק ממדינת האם שלהם ,שעודדנו מיעוטים להקים מדינות עצמאיות,
ושבדרך זו עשינו מעשה הפוגע במבנה הפוליטי והחברתי של מדינות רבות שכבר
חברות בארגוננו או שטרם הצטרפו אליו.
נראה שהנבואה שהעזתי להשמיע ,אסור שתתגשם זמן רב .אולם היא עומדת
להתגשם אם נביא בחשבון את החדשות שהגיעו אלינו הבוקר.
במאמר שפורסם הבוקר ב״ניו יורק טיימס״  -ואנו יודעים כי ה״ניו יורק
טיימס״ הינו עיתון שאינו מצדד בטענת הערבים וכי הוא אינו מפרסם מאמרים
על מנת לעזור לקדם את המטרה הערבית  -אנו קוראים חדשה המגיעה
ממוסקבה ,ופורסמה בתאריך  25בנובמבר“ :העיתון ‘פראבדה׳ הכריז היום כי
הגיעה העת שתושבי מחוז אזרביג׳אן האיראני ,הגובל בברית המועצות ,יזכו שוב
בחירותם״.
זוהי התנועה המתעוררת במקביל לתכנית המונחת בפניכם ,התכנית שאתם
עלולים לקבל.
אינני מעלה את השאלה בגלל החדשות שקיבלנו זה עתה ,אלא על מנת להתנגד
לכל האפשרויות העלולות לצוץ מחר; וברצוני להזכיר רק את המקרים המוכרים
לי של מיעוטים קיימים .אזכיר את המקרה של כורדיסטאן שיש בה מיעוטים ,של
יוגוסלביה שיש בה מיעוטים ,של הרפובליקה הדומיניקאנית שיש בה מיעוטים,
ויכולתי להמשיך ברשימה זו עד אינסוף.
עיניכם הרואות כי הדוגמה שאתם נותנים היום והתקדים שאתם יוצרים,
יעוררו מספר תביעות ברחבי העולם; ואני בטוח כי המשלחת של ארצות הברית,
שמסיבות בלתי ידועות לי תומכת בהתלהבות כה גדולה בחלוקה ובהפרדה של
פלשתינה ,תהיה הראשונה להתחרט על תמיכתה כשהחלוקה תתרחש.
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סיימתי את הסברי ,אולם ברצוני לחתום את נאומי בתודה מקרב לב למשלחות
אשר נמנעו או הצביעו נגד ההחלטה ,וכך מנעו עד עכשיו ,או ימנעו בעתיד,
קבלתה של החלטה שכבר היום רואה אני בבירור שתהיה מוכתמת בדמם של
קורבנות חפים מפשע שיהיו הראשונים להיפגע אם תתקבל.
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צומת רביעי
החלטת האומות המאוחדות29.11.1947 ,
א .החלטה  181של העצרת הכללית*
29.11.1947
האסיפה הכללית שנתכנסה למושב מיוחד ,לפי בקשתה של המעצמה המנדאטורית,
כדי להקים ועדה מיוחדת ולתת לה הוראות לעיין בבעיית עתידה של ממשלת
ארץ־ישראל במושב רגיל שני;
משהקימה ועדה מיוחדת ונתנה לה הוראות לחקור את כל השאלות הנוגעות
לבעיית ארץ־ישראל ולהכין הצעות לפתרון הבעיה.
ומשקיבלה ובחנה את הדו״ח של הוועדה המיוחדת ,ובכלל זה כמה המלצות
שנתקבלו פה אחד ותכנית חלוקה עם איחוד כלכלי שאושרו על ידי רוב חברי
הוועדה המיוחדת.
סבורה שהמצב הנוכחי בארץ־ישראל הוא כזה שעלול הוא לפגוע ברווחה
הכללית וביחסי הידידות שבין האומות;
היא שמה את ליבה להצהרת המעצמה המנדאטורית שיש בדעתה לסיים את
פינוייה של ארץ־ישראל עד ל־ 1באוגוסט ;1948
וממליצה בזה בפני הממלכה המאוחדת ,כמעצמה המנדאטורית לארץ־ישראל,
ובפני כל שאר חברי או״ם ,לקבל ולהוציא לפועל ,בקשר לעתידה של ממשלת
ארץ־ישראל ,את תכנית החלוקה עם האיחוד הכלכלי ,כפי שנקבע להלן;
א .מועצת הביטחון תנקוט את כל האמצעים הנחוצים ,כפי שנקבעו בתכנית
לשם הגשמתה.
* מתוך אתר הכנסת ;http://www.knesset.gov.il/process/asp/event_frame.asp :לגרסה באנגלית:
http://domino.un.org/unispal.nsf/5ba47a5c6cef541b802563e000493b8c/7f0af2bd897689b785
.256c330061d253
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ב .מועצת הביטחון תעיין ,באם הנסיבות במשך תקופת־המעבר דורשות עיון
כזה ,אם המצב בארץ־ישראל מהווה סכנת לשלום .אם היא מחליטה שיש
סכנה כזאת וכדי לקיים שלום וביטחון בינלאומיים ,על מועצת הביטחון
להשלים את ההרשאה של האסיפה הכללית ,על ידי נקיטת אמצעים ,על פי
סעיפים  39ו־ 41של מגילת האו״ם ,וליפות את כוחה של מועצת האו״ם ,כפי
שנקבע בהחלטתה ,למלא בארץ־ישראל את התפקידים שהוטלו עליה על ידי
החלטה זו.
ג .מועצת הביטחון מחליטה בהתאם לסעיף  39של מגילת האו״ם ,שכל ניסיון
לשנות בכוח את הסידור שתוכן על ידי ההחלטה מהווה סכנה לשלום ,הפרת
שלום או פעולה תוקפנית.
ד .מועצת הנאמנות צריכה לקבל ידיעות על האחריות המוטלת בקשר לזה כפי
שנקבעה בתכנית זו.
היא פונה לתושבי ארץ־ישראל לעשות צעדים ,כפי שימצאו לנכונים מצדם,
להגשמת התכנית .מבקשת את כל הממשלות ואת כל העמים להימנע מכל פעולה
העלולה לפגוע או לעכב בעד הוצאתן לפועל של ההמלצות הללו .ומרשה למזכיר־
הכללי לאשר את ההוצאות בעד נסיעתם ומחייתם של חברי הוועדה ,שנזכרה
בחלק א׳ ,פרשה ב׳ ,סעיף  1דלהלן ,על בסיס כזה ובצורה כזאת ,כפי שימצא
לנכון וכמתאימים ביותר במסיבות ,ולספק לוועדה את חבר העובדים להגשמת
התפקידים ,שהוטלו על הוועדה על ידי האסיפה הכללית.

תכנית חלוקה ואיחוד כלכלי
חלק ראשון :החוקה בעתיד וממשלת ארץ־ישראל
א  .סיום המנדאט  ,חלוקה וע צמאות
 .1תוקם ועדה המורכבת מנציג אחד מכל חמש מדינות חברות .החברים המיוצגים
בוועדה ייבחרו באסיפה הכללית על פי בסיס רחב עד כמה שאפשר מבחינה
גיאוגרפית ומבחינות אחרות.
 .2האדמיניסטרציה של ארץ־ישראל תימסר בהדרגה ,במידה שהמעצמה
המנדאטורית תוציא את כוחותיה המזוינים ,לידי הוועדה שתפעל בהתאם
להמלצות האסיפה הכללית ובהדרכת מועצת הביטחון .המעצמה המנדאטורית
תתאם ,עד כמה שאפשר ,את תכניותיה להוצאת הצבא לתכניות הוועדה ,שתיטול
לידה ותנהל את השטחים שפונו .לשם מילוי חובה אדמיניסטרטיבית זו תהיה
לוועדה הסמכות לתקן תקנות ולנקוט אמצעים ,כפי שיהיה צורך .המעצמה
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המנדאטורית לא תעשה כל פעולה למנוע ,להפריע או לעכב את הגשמתם על
ידי הוועדה של האמצעים שהומלץ עליהם על ידי האסיפה הכללית.
כשתגיע הוועדה לארץ תחל לעשות את הצעדים לקביעת גבולות המדינה
הערבית ,המדינה היהודית והעיר ירושלים ,בהתאם לקווים הכלליים של
המלצות האסיפה הכללית בעניין חלוקת ארץ־ישראל .אף על פי כן ,יתוקנו
הגבולות כפי שתוארו בחלק שני של תכנית זו ,בצורה כזאת ששטחי כפרים
לא יחולקו בדרך כלל על פי גבולות המדינה אלא אם כן יש נימוקים מכריעים
המצריכים חלוקה כזאת.
לאחר התייעצות עם המפלגות הדמוקרטיות ושאר ארגונים ציבוריים של
המדינות ,הערבית והיהודית ,תבחר הוועדה ותקים במהירות האפשרית בכל
מדינה מועצת ממשלה זמנית .פעולותיהן של מועצות־הממשלה הזמניות של
הערבים והיהודים ייעשו בהדרכתה הכללית של הוועדה .אם עד ה־ 1באפריל
 ,1948לא תוכל להיבחר מועצת ממשלה זמנית לכל אחת משתי המדינות ,או
באם תיבחר ,לא תוכל להוציא לפועל את תפקידה ,תמסור הוועדה עובדה זו
למועצת הביטחון לשם נקיטת פעולה בנידון למדינה ,כפי שמועצת הביטחון
תמצא לנכון ,וכן תמסור את העובדה למזכיר־הכללי ,כדי שיודיע על כך לחברי
האו״ם.
בשים לב להוראות ההמלצות הללו תהיה במשך תקופת המעבר ,למועצות־
הממשלה הזמניות הסמכות המלאה בשטחים שתחת פיקוחן ,ובכלל זה סמכות
על ענייני עלייה ותקנות קרקע.
מועצת הממשלה הזמנית של כל מדינה ,הפועלת על פי הוראות הוועדה,
תקבל באורח פרוגרסיבי מידי הוועדה אחריות מלאה לאדמיניסטרציה של
אותה מדינה בתקופה שבין סיום המנדאט והקמת עצמאותה של המדינה.
הוועדה תיתן הוראות למועצות הממשלה הזמניות של המדינות ,הערבית
והיהודית ,לאחר הקמתן ,להתחיל בהקמת מנגנוני שלטון ,מרכזיים
ומקומיים.
מועצת הממשלה הזמנית של כל מדינה תגייס ,תוך הזמן הקצר ביותר ,מיליציה
מזוינת מבין תושבי אותה המדינה ,במספר מספיק לקיום הסדר הפנימי
ולמניעת סכסוכי־גבולות .מיליציה מזוינת זו בכל מדינה ,תהיה נתונה ,לצורכי
פעולה ,לפיקוד קצינים יהודים או ערבים הגרים באותה מדינה ,אבל הפיקוח
המדיני והצבאי הכללי ,ובכלל זה בחירת המפקדה הראשית של המיליציה,
יהיה בידי הוועדה.
מועצת הממשלה הזמנית של כל מדינה תקיים ,לא יאוחר משני חודשים
אחר הסתלקותם של הכוחות המזוינים של המעצמה המנדאטורית ,בחירות
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לאסיפה מכוננת ,שייערכו על יסודות דמוקרטיים .תקנות הבחירות בכל
מדינה ייערכו על ידי מועצת הממשלה הזמנית ויאושרו על ידי הוועדה.
בוחרים בעלי־זכות בחירה בכל מדינה יהיו אנשים מגיל  18ומעלה ,כדלקמן:
(א) אזרחים ארצישראליים הגרים באותה מדינה ו־(ב) ערבים או יהודים
הגרים במדינה ,אף כי אינם נתינים ארצישראליים ,שחתמו לפני הבחירות
על הודעה שיש ברצונם להיות נתיני אותה מדינה .ערבים ויהודים ,הגרים
בעיר ירושלים שחתמו על הודעה בדבר רצונם להיות אזרחים ,ערבי במדינה
הערבית ויהודי במדינה היהודית ,יהיו זכאים לבחור כל אחד במדינתו ,היהודית
או הערבית .נשים יהיו רשאיות לבחור ולהיבחר לאסיפות המכוננות .במשך
תקופת המעבר שום יהודי לא יורשה לקבוע את מקום מגוריו בשטח המדינה
הערבית המוצעת ,ושום ערבי לא יורשה לקבוע את מקום מגוריו בשטח
המדינה היהודית המוצעת ,אלא אם כן לפי רשות מיוחדת מאת הוועדה.
 .10האסיפה המכוננת של כל מדינה תעבד קונסטיטוציה דמוקרטית למדינתה
ותבחר ממשלה זמנית במקום מועצת הממשלה הזמנית ,שהוקמה על ידי
הוועדה ,הקונסטיטוציות של המדינות יכללו את הפרקים אחד ושניים של
ההצהרה ,כפי שהובאה בחלק ג׳ להלן ויכללו בין השאר הוראות כדלקמן:
א .להקים בכל מדינה מוסד מחוקק ,נבחר בבחירות כלליות וחשאיות על
יסוד נציגות פרופורציונלית ,וכן מוסד מוציא לפועל האחראי לפני בית
המחוקקים.
ב .ליישב את כל הסכסוכים הבינלאומיים ,שבהם עלולה המדינה להיות
מסובכת ,באמצעי שלום ,באופן ששלום ,ביטחון וצדק בינלאומיים לא
יועמדו בסכנה.
ג .לקבל את התחייבות המדינה להימנע ביחסיה הבינלאומיים מאיומים או
משימוש בכוח נגד השלמות הטריטוריאלית או העצמאות הפוליטית של
כל מדינה ,או מלנהוג בכל אופן אחר ,שאינו מתאים למטרות האו״ם.
ד .לתת ערובה לזכויות שוות לכל איש ,ללא הפליה בעניינים אזרחיים,
מדיניים ,כלכליים ודתיים ,להנאה מזכויות אנוש וחירויות יסוד ,כגון
חופש הדת ,השפה ,הדיבור והפרסום ,חינוך ,אסיפה והתאגדות.
ה .לשמור על חופש המעבר והביקור לגבי כל התושבים והאזרחים של
המדינה האחרת בארץ־ישראל ושל העיר ירושלים ,פרט לנימוקים של
ביטחון לאומי ,בתנאי שכל מדינה תפקח על המגורים בתוך גבולותיה.
 .11הוועדה תמנה ועדה כלכלית מכינה ,בת שלושה חברים ,שתעשה כל סידור
שהוא בגדר האפשרות לשם שיתוף־פעולה כלכלי ,במטרה להקים ,בכל
ההקדם מבחינה מעשית ,את האיחוד הכלכלי והמועצה הכלכלית המשותפת,
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.12

.13

.14

.15

כפי שנקבע בחלק ד׳ דלהלן.
במשך התקופה ,שבין קבלת ההמלצות בשאלת ארץ־ישראל על ידי האסיפה
הכללית לבין סיום המנדאט ,תקיים ממשלת המנדאט אחריות מלאה
לאדמיניסטרציה בשטחים שמהם לא הוציאה את כוחותיה המזוינים .הוועדה
תעזור למעצמה המנדאטורית בהגשמת התפקידים הללו .באותו אופן תשתף
המעצמה המנדאטורית פעולה עם הוועדה במילוי תפקידיה.
בשביל להבטיח המשכת התפקיד של השרותים האדמיניסטרטיביים
ושבשעת הוצאת הכוחות המזוינים של המעצמה המנדאטורית תימצא כל
האדמיניסטרציה בידי המועצות הזמניות והמועצה הכלכלית המשותפת,
הפועלות בפיקוח הוועדה ,תועבר באורח פרוגרסיבי ,מידי המעצמה
המנדאטורית לידי הוועדה ,האחריות לכל תפקידי המדינה ,ובכלל זה קיום
החוק והסדר בשטחים שמהם הוצאו כוחותיה של מעצמת המנדאט.
הוועדה תנהג בפעולותיה בהתאם להמלצות האסיפה הכללית ובהתאם
להוראות ,שמועצת הביטחון תמצא לנכון לפרסמן .האמצעים שיינקטו על
ידי הוועדה ,במסגרת ההמלצות של האסיפה הכללית ,ייכנסו מיד לתקפם,
אלא אם כן קיבלה הוועדה קודם לכן הוראות בניגוד לכך ,ממועצת הביטחון.
הוועדה תגיש למועצת הביטחון דינים וחשבונות חדשיים ,ולפעמים תכופים
יותר ,אם יהיה צורך בכך ,על מהלך ההתקדמות.
הוועדה תגיש את הדו״ח הסופי שלה בעת ובעונה אחת למושב הרגיל הבא
של האסיפה הכללית ולמועצת הביטחון []...

ג  .ה צהרה
הממשלה הזמנית של כל מדינה מוצעת תמסור לפני העצמאות הצהרה לאו״ם.
היא תכיל ,בין השאר את הסעיפים דלקמן:
הוראה כללית
התנאים הכלולים בהצהרה נחשבים כחוקים יסודיים של המדינה ושום חוק,
תקנה או פעולה רשמית לא יסתרו תנאים אלו ,ולא יפגעו בהם ,ושום חוק ,תקנה
או פעולה רשמית לא יהיה לו תוקף יותר מאשר להם.
פרק .1
מקומות קדושים  ,בניינים ומקו מ ו ת ד תיי ם ו כ ו ׳
 .1הזכויות הקיימות בנידון מקומות קדושים או בניינים דתיים לא יבוטלו ולא
ייפגעו.
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.2

.3

.4

.5

עד כמה שהדבר נוגע למקומות קדושים ,יובטחו חופש הכניסה ,ביקור או
מעבר בהתאם לזכויות הקיימות ,לגבי כל התושבים או האזרחים של המדינה
האחרת או של העיר ירושלים ,וכן לגבי זרים ,ללא הפלייה לגבי לאומיותם,
בשים לב לדרישות הביטחון הלאומי ,הסדר והנימוס הציבוריים.
מקומות קדושים ובנינים ומקומות דתיים יישמרו .לא תורשה שום פעולה
שתוכל באיזה אופן שהוא לפגום בצביונם המקודש .אם ייראה לממשלה
בזמן מן הזמנים שמקום קדוש או בניין דתי פלוני טעון תיקון דחוף ,תדרוש
הממשלה מהעדה או העדות הנוגעות בדבר להוציא לפועל תיקון זה .הממשלה
עצמה תוכל לעשות את התיקונים על חשבון העדה או העדות הנוגעות בדבר
אם הללו לא יעשו מאומה תוך זמן המתקבל על הדעת.
שום מסים לא ייגבו מכל מקומות קדושים ,בניינים או מקומות דתיים ,שהיו
פטורים ממסים ביום הקמת המדינה .בהטלת מסים כאלה לא ייעשה שום
שינוי שיוכל להפלות בין הבעלים או בעלי־החזקה של המקומות הקדושים,
בניינים או מקומות דתיים ,או שישים את הבעלים או בעלי־החזקה הללו
במצב פחות נוח ,בנידון הטלת מסים כללית ,מזו שהיתה קיימת בזמן קבלת
המלצותיה של האסיפה הכללית.
מושל העיר ירושלים ,תהיה לו הזכות להחליט אם הוראות הקונסטיטוציה של
המדינה בנידון מקומות קדושים ,בניינים או מקומות דתיים ,והזכויות בתוך
גבולותיה של המדינה ,מקיימות אותם או מכבדות אותם כהלכה ,ולהחליט
החלטות על יסוד הזכויות הקיימות ,במקרי סכסוכים העלולים להתעורר בין
העדות הדתיות השונות או המנהגים של עדה דתית בנוגע למקומות ובניינים
כאלה .הוא יקבל שיתוף־פעולה מלא וזכויות וחסינויות כאלה ,כפי שיהיו
דרושים למילוי תפקידיו במדינה.

פרק .2
זכויות דתיות וזכויות מיעוטים
 .1חופש המצפון וחופש הפולחן בכל צורה שהיא ,יובטחו לכל ויהיו מוגבלים רק
מבחינת קיום הסדר הציבורי והמוסר.
 .2שום הפליה ,מכל סוג שהוא ,לא תיעשה בין התושבים מטעמי גזע ,דת ,שפה
או מין.
 .3כל איש בתחום השיפוט של המדינה יהיה זכאי להגנה שווה מצד החוק.
 .4חוק המשפחה והמעמד האישי של המיעוטים השונים והאינטרסים הדתיים
שלהם ,ובכלל זה הקדשות ,יכובדו.
 .5חוץ ממה שיהא דרוש לקיום הסדר הציבורי וממשל יעיל ,לא ייעשה דבר
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שיפריע את פעולותיהם של מוסדות דת או צדקה של כל דת שהיא או שיפלה
לרעה כל נציג או חבר של מוסדות אלו בגלל דתו או לאומיותו.
 .6הממשלה תבטיח חינוך עממי ותיכוני מספיק למיעוטים הערבים והיהודים,
לכל אחד בשפתו ובהתאם למסורת תרבותו .הזכות של כל מיעוט לקיים
את בתי הספר שלו לחינוך בניו בשפתו ,במלאו אחר הדרישות החינוכיות
הכלליות כפי שיקבעו על ידי המדינה ,לא תישלל או תיפגע .מוסדות חינוך
זרים ימשיכו בפעולותיהם על יסוד הזכויות הקיימות.
 .7שום איסור לא יוטל על השימוש החופשי של כל אזרח המדינה בכל שפה
שהיא בשיחות פרטיות ,במסחר ,או באסיפות פומביות (התנאי דלקמן יתווסף
להצהרה לגבי המדינה היהודית :במדינה היהודית יינתנו הקלות מספיקות
לאזרחים דוברי ערבית לשימוש בלשונם ,בעל־פה או בכתב ,בבית המחוקקים,
בבתי־הדין או בשלטון).
 .8שום החרמת קרקעות השייכות לערבי במדינה היהודית (בהצהרה הנוגעת
למדינה הערבית המילים “על ידי ערבי במדינה היהודית״ תושמטנה ובמקומן
יבואו המילים “על ידי יהודי במדינה הערבית״) לא תורשה חוץ מאשר למטרות
ציבוריות .בכל מקרי החרמה פיצויים מלאים כפי שייקבעו על ידי בית־הדין
העליון ישולמו לפני ההפקעה.
פרק .3
אזרחות  ,הסכמים בינלאומיים וה ת חייב וי ו ת כ ספי ו ת
 .1אזרחות
אזרחים ארצישראליים הגרים בארץ־ישראל מחוץ לעיר ירושלים ,וכן ערבים
ויהודים ,שאינם אזרחים ארצישראליים ,הגרים בארץ־ישראל מחוץ לעיר ירושלים,
יהיו ,עם הכרת העצמאות ,אזרחי המדינה ,שבה הם מתגוררים וייהנו מזכויות
אזרחיות ומדיניות מלאות .לאנשים בגיל  18ומעלה תהיה הזכות לקבל ,תוך
שנה מיום הכרת העצמאות של המדינה שבה הם מתגוררים ,את האזרחות של
המדינה השנייה ,בתנאי ששום ערבי המתגורר במדינה הערבית המוצעת לא תהיה
לו הזכות לבחור אזרחות של המדינה היהודית המוצעת ,ושום יהודי המתגורר
במדינה היהודית המוצעת לא תהיה לו הזכות לבחור את האזרחות במדינה
הערבית המוצעת .זכות הבחירה הזאת תקיף גם את הנשים והילדים ,בני פחות
משמונה עשרה שנה ,של אותם האנשים שהשתמשו בזכות הזאת.
ערבים המתגוררים באיזור המדינה היהודית המוצעת ויהודים המתגוררים
באיזור המדינה הערבית המוצעת שחתמו על הודעה בדבר רצונם לבחור את
אזרחות המדינה השנייה ,יהיו זכאים לבחור בבחירות למועצה הנבחרת של אותה
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המדינה ,אבל לא בבחירות למועצה הנבחרת של המדינה שבה הם מתגוררים.
 .2הסכמים בינלאומיים
א .כל ההסכמים והאמנות הבינלאומיים ,הן הכלליים והן המיוחדים ,שארץ־
ישראל נאותה להם ,יהיו מחייבים את המדינה .אגב קיום זכות של הסתלקות,
הכלולה בהסכמים ובאמנות כאלו ,תכבד אותם המדינה ולתקופה כפי שנעשו.
ב .כל סכסוך בנוגע לאפשרות לקיים או להמשיך הסכמים ואמנות בינלאומיים
שנחתמו על ידי מעצמת המנדאט בשם ארץ־ישראל או שנצטרפה אליהם יוּבא
בפני בית־הדין הבינלאומי בהתאם להוראות תקנות בית־הדין.
 .3התחייבויות כספיות
א .המדינה תכבד ותקיים כל התחייבות כספית מכל סוג שהוא שהתחייבה בהן
המעצמה המנדאטורית בשמה של ארץ־ישראל בתקופת המנדאט והן יוכרו
על ידי המדינה .הוראה זו כוללת את הזכות של העובדים הציבוריים לפנסיות,
לפיצויים ולהענקות.
ב .יש למלא התחייבויות אלה על ידי השתתפות במועצה הכלכלית המשותפת
לגבי אותן התחייבויות החלות על ארץ־ישראל בכללה ,וגם לגבי אלו החלות
בין המדינות.
ג .יוקם בית־דין לתביעות הקשור במועצה הכלכלית המשותפת והמורכב מחבר
אחד הממונה על ידי האו״ם ,נציג הממלכה המאוחדת ונציג אחד מהמדינה
הנוגעת בדבר .כל סכסוך בין הממלכה המאוחדת והמדינה בנוגע לתביעות
שלא הוכרו על ידי האחרונה יובא בפני בית־הדין הנ״ל.
ד .זיכיונות מסחריים שניתנו לגבי כל חלק שהוא מארץ־ישראל לפני קבלת
ההחלטה על ידי האסיפה הכללית של האו״ם יוסיפו להיות בני תוקף ,כל אחד
לפי התנאים שנקבעו ,אלא אם כן תוקנו בהסכם בין בעל הזיכיון והמדינה.
פרק .4
הוראות שונות
 .1הוראות פרקים  1ו־ 2של ההצהרה יובטחו על ידי האו״ם ,ושום שינויים לא
ייעשו בהם בלי הסכמה כללית של האו״ם .כל חבר באו״ם תהיה לו הזכות
להביא לתשומת לב האסיפה הכללית כל סטייה או סכנת סטייה מתנאים
אלה ,והאסיפה הכללית תוכל אחר־כך להמליץ המלצות כפי שתמצא לנכון
במסיבות אלה.
 .2כל סכסוך הנוגע לקיומה או לביאורה של ההצהרה הזאת יובא ,לפי דרישת
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אחד הצדדים בפני בית־הדין הבינלאומי ,אלא אם כן הסכימו ביניהם הצדדים
ליישב את הסכסוך בצורה אחרת.
ד  .איחוד כלכלי ומע בר
 .1המועצה הממשלתית הזמנית של כל מדינה תתחייב התחייבות בנידון האיחוד
הכלכלי והמעבר .התחייבות זו תוכן על ידי הוועדה כפי שנקבע בחלק ב׳,
סעיף  ,1שתשתמש במידה הגדולה ביותר בעצה ובשיתוף פעולה מצד ארגונים
וגופים מייצגים מכל אחת משתי המדינות המוצעות .היא תכלול הוראות
להקים איחוד כלכלי לארץ־ישראל ולדאוג לעניינים אחרים בעלי ערך משותף.
אם עד  1לאפריל  1948לא תיכנסנה המועצות הממשלתיות הזמניות בעול
התחייבות ,תוצא ההתחייבות לפועל על ידי הוועדה.
האיחוד הכלכלי של ארץ־ישראל
 .2מטרות האיחוד הכלכלי של ארץ־ישראל יהיו:
א .ברית מכס.
ב .שיטת מטבע משותפת עם שער חליפין זר אחיד.
ג .הפעלת רכבות ,כבישים בין שתי המדינות ,שירותי טלפון וטלגרף ,ונמלים
ונמלי־אויר שיש להם קשר לסחר בינלאומי ,לטובת האינטרס המשותף
וללא הפלייה.
ד .פיתוח כלכלי משותף ,בייחוד בשדה השקאה ,טיוב האדמה ושימור
הקרקע.
ה .הכנסת מים וחשמל לשתי המדינות ולעיר ירושלים ,ללא הפליה.
 .3תוקם מועצה כלכלית משותפת שתהיה מורכבת משלושה נציגים מכל אחת
משתי המדינות ומשלושה חברים זרים שימונו על ידי המועצה הכלכלית
והסוציאלית של ארגון האומות המאוחדות .החברים הזרים ימונו תחילה
לתקופה של שלוש שנים; הם יפעלו כיחידים ולא כנציגי מדינות.
 .4תפקיד המועצה הכלכלית המשותפת יהיה להגשים במישרין או על ידי שליחים
את האמצעים הדרושים למילוי המטרות של האיחוד הכלכלי .למועצה תינתנה
כל הסמכויות של ארגון והנהלה הדרושים למילוי תפקידיה.
 .5המדינות תתחייבנה להוציא לפועל את ההחלטות של המועצה הכלכלית
המשותפת .החלטות המועצה יתקבלו על ידי רוב קולות.
 .6במקרה שהמדינה לא תנקוט בפעולה הדרושה תוכל המועצה ,אם יצביעו על
כך ששה חברים ,להחליט לעכב שיעור מתאים מאותו חלק בהכנסת המכס,
שלו זכאית המדינה על פי האיחוד הכלכלי .אם המדינה תמשיך באי שיתוף
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.7
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.9

.10
.11
.12
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פעולה תוכל המועצה להחליט ברוב קולת פשוט על סנקציות נוספות דומות
לאלה ובכלל זה השימוש בכספים שעוכבו כפי שיימצא לנכון.
אשר לפיתוח כלכלי ,יהיו תפקידיה של המועצה לתכן ,לחקור ולעודד
תכניות פיתוח משותפות ,אבל היא לא תעשה תכניות כאלה אלא בהסכמת
שתי המדינות והעיר ירושלים ,במקרה שירושלים קשורה במישרין בתכנית
הפיתוח.
אשר לשיטת המטבע המשותפת ,יוצאו המטבעות בשתי המדינות ובעיר
ירושלים ברשות המועצה הכלכלית המשותפת שתהיה הרשות היחידה
להוצאת מטבעות והיא שתחליט על הרזרבה שיש לקיים כנגד המטבעות
הללו.
עד כמה שהדבר מתאים ל־(2ב) דלעיל ,תוכל כל מדינה להפעיל את הבנק
המרכזי שלה ,לפקח על שיטת הכספים והאשראי שלה ,ההכנסות וההוצאות
במטבע זר ,מתן רשיונות ייבוא ,ותוכל לנהל פעולות כספיות בינלאומיות
על יסוד האמון והאשראי שלה .במשך שתי השנים הראשונות לאחר סיום
המנדאט תהיה הסמכות למועצה הכלכלית המשותפת לנקוט פעולות כאלה
כפי הצורך כדי להבטיח זאת ,במידה שירשו ההכנסות של המטבע הזר הכולל
של שתי המדינות ,ייצוא הסחורות והשירותים; ובתנאי שכל מדינה תנקוט
אמצעים מתאימים לשמור על מקורות המטבע הזר שלה ,יהיה לכל מדינה
מטבע זר במידה מספקת להבטיח אספקת כמויות סחורות ייבוא ושירותים
לשם תצרוכת בטריטוריה שלה ,השוות לכמויות סחורות ושירותים כנ״ל
שהשתמשו בהם באותה טריטוריה במשך שנים עשר החודשים שנסתיימו
ב־ 31בדצמבר .1947
כל סמכות כלכלית שלא ניתנה במפורש למועצה הכלכלית המשותפת תהיה
שמורה בידי כל אחת מהמדינות הללו.
יהיה תעריף מכס משותף יחד עם חופש־מסחר גמור בין שתי המדינות ,ובין
שתי המדינות והעיר ירושלים.
רשימות המכס יוכנו על ידי ועדת המכס ,שתהיה מורכבת מנציגי כל אחת
משתי המדינות במספר שווה ותוגש בפני המועצה הכלכלית המשותפת
לאישור ברוב קולות .במקרה של אי־הסכמה בין חברי ועדת המכס תפשר
המועצה הכלכלית המשותפת בין חילוקי הדעות .אם ועדת המכס לא תכין
את הרשימה עד לתאריך שייקבע ,תחליט המועצה הכלכלית המשותפת בדבר
רשימת המכס.
העניינים דלקמן יהיו בגדר שיעבוד ראשון על הכנסות־מכס והכנסות אחרות
של המועצה הכלכלית המשותפת:
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.14

.15

.16
.17

א .הוצאות שירות המכס והפעלת השירותים המשותפים.
ב .ההוצאות האדמיניסטרטיביות של המועצה הכלכלית המשותפת.
ג .ההתחייבויות הכספיות של האדמיניסטרציה הארצישראלית המורכבת
( )1מהחוב הציבורי הקיים עדיין; ( )2תשלומי־זקנה הנפרעים כעת או
שפירעונם יהיה בעתיד ,בהתאם לתקנות ובמידה שנקבעה בסעיף ג של
פרק  3דלעיל.
משנתמלאו התחייבויות אלה במלואן יחולק עודף ההכנסה מהמכס ומשאר
שירותים משותפים באופן דלקמן :לא למטה מחמש למאה ולא למעלה מעשר
למאה לעיר ירושלים; המותר יימסר לכל מדינה על ידי המועצה הכלכלית
המשותפת במידה צודקת במטרה לקיים ממשלה ושירותים סוציאליים בכל
מדינה ברמה מספיקה ומתאימה ,בתנאי שחלקה של כל מדינה לא יעלה
על סכום תרומתה של אותה מדינה להכנסות האיחוד הכלכלי למעלה מכדי
ארבעה מיליונים לירה לשנה בקירוב .הסכום שיינתן יתואם על ידי הוועדה
לפי רמת המחירים ביחס למחירים הקיימים בזמן הקמת האיחוד .אחר חמש
שנים תוכל המועצה הכלכלית המשותפת לתקן את עקרונות החלוקה של
ההכנסות המשותפות על בסיס של צדק ויושר.
כל אמנות והסכמים בינלאומיים הנוגעים לענייני מכס ולשירותי התחבורה
הנמצאים בסמכותה של המועצה הכלכלית המשותפת ייחתמו על ידי שתי
המדינות .בעניינים אלה תהיינה שתי המדינות מוכרחות לפעול על פי רוב
קולות של המועצה הכלכלית המשותפת.
המועצה הכלכלית המשותפת תשתדל להשיג לייצוא של ארץ־ישראל כניסה
הוגנת ובמידה שווה לשוקי העולם.
כל המפעלים שיופעלו על ידי המועצה הכלכלית המשותפת ישלמו שכר הוגן
על יסוד אחיד.

חופש המעבר והביקור
 .18ההתחייבות תכלול הוראות לשמירת חופש המעבר והביקור לגבי כל התושבים
והאזרחים של שתי המדינות והעיר ירושלים שתוגבלנה רק מטעמי ביטחון
בלבד; בתנאי שכל מדינה והעיר ירושלים יפקחו על המגורים בתחומיהן.
סיומה ,תיקונה ופירושה של ההתחייבות
 .19ההתחייבות וכל הסכם הנובע ממנה תישאר בתקפה למשך עשר שנים; ותקפה
יימשך אלא אם יודיע אחד הצדדים על סיומה מקץ שנתיים לאחר מסירת
ההודעה.
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 .20במשך תקופת העשור הראשונה לא תתוקן ההתחייבות או כל הסכם הנובע
ממנה אלא על ידי הסכמת שני הצדדים ובאישורה של האסיפה הכללית של
האו״ם.
 .21כל סכסוך הנוגע להגשמתה או לפירושה של ההתחייבות או כל הסכם הנובע
ממנה יובא לבקשת אחד הצדדים בפני בית־הדין הבינלאומי ,אלא אם כן
הסכימו ביניהם הצדדים ליישב את העניין בצורה אחרת.
ה  .נכסים
 .1נכסים מיטלטלים של ממשלת ארץ־ישראל יחולקו למדינה הערבית והיהודית
ולעיר ירושלים על בסיס של יושר וצדק .החלוקה תיעשה על ידי מועצת
האו״ם הנזכרת בפרשה ב ,סעיף  1דלעיל .נכסי דלא ניידי יהיו רכושה של
הממשלה בטריטוריה ששם הם נמצאים.
 .2במשך התקופה בין מינוי ועדת האו״ם לבין סיומו של המנדאט ,תתייעץ
המעצמה המנדאטורית ,חוץ לגבי פעולות רגילות ,עם הוועדה בנוגע לכל
אמצעי שיהיה בדעתה לנקוט כדי להביא לידי חיסולם וביטולם של נכסי
ממשלת ארץ־ישראל ,כגון עודף האוצר שנצטבר ,ההכנסה מאגרות החוב
הממשלתיות ,אדמות הממשלה או שאר נכסים.
ו  .ק בלת חברות באו״ם
כשעצמאותן של המדינה הערבית או היהודית כפי שתוכנה בתכנית זו תהיה
בת תוקף וכשייחתמו ההצהרה וההתחייבות כפי שהובאו בתכנית זו על ידי כל
אחת משתיהן ,יש להתייחס באהדה לבקשתן להתקבל כחברות לארגון האומות
המאוחדות בהתאם לסעיף  4של מגילות האומות המאוחדות.
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ב .נטיות הצבעה והצבעות
בעצרת האו״ם*
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* מתוך יהושע פרוינדליך ,מחורבן לתקומה :המדיניות הציונית מתום מלחמת העולם השנייה ועד
להקמת מדינת ישראל ,תל־אביב :מפעלים אוניברסיטאיים להוצאה לאור ,1994 ,עמ׳ .202-201
אנו מודים לד״ר יהושע פרוינדליך על ההרשאה שנתן לנו לפרסום קטע זה.
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צומת חמישי
בעקבות ההחלטה
א .עזריאל קרליבך“ ,שהחיינו״:
תיאור התגובה הציונית להחלטת האו״ם*
30.11.1947
 7,000יהודים הצטופפו באולם ניקולאס שעה אחת לאחר ההכרזה ההיסטורית,
 10,000חסמו את מנהרות הרכבת התחתית ,אלפים לאין ספור מלאו את הרחובות
מסביב לאולם האסיפה .עתוני הבוקר הודיעו שויצמן ושרתוק יהיו הנואמים.
היהודים הביאו סולמות וטיפסו לעבר חלונות האולם .הם רקדו הורה בברודוויי.
הם אחזו בשולי בגדיו של כל ארצישראלי ,הקיפו אותו ורקדו סביבו .המשטרה
הגיעה כדי לקיים את הסדר ,אולם בסופו של דבר מסרה את מכוניות הרמקול
שלה לידי המפגינים .הארצישראליים הועלו על המכוניות ונשאו נאומים בפני
הקהל.
בתוך האולם כיסה מנהיג הפועלים הישיש ,שלוסברג ,את ראשו ,דמעות עמדו
בעיניו ,כאשר אמר לפני פתיחת האסיפה“ :הבה נברך כולנו שהחיינו״.
 7,000יהודים בתוך האולם והרבבות בחוץ ברכו בקול אחד :שהחיינו...
שזכינו לכך .אנו.
אנו ,ולא ששת המיליונים  -אמר שרתוק.
לנגד עינינו קמה ווארשה .מה היה מתרחש שם הלילה.
בכל אלפי העיירות היהודיות .בלבותיהם של כל מיליוני החולמים שלמענם
נועדה המדינה ,כל הזקנים והצעירים שהלכו לתאי הגאזים ,כשהתקווה הזאת
מפעמת בלבותיהם.
* מתוך עזריאל קרליבך ,ספר התקומה ,תל־אביב :ספריית מעריב ,תשכ״ז ,עמ׳  .11-9אנו מודים
לתקומה קרליבך־מנדל ,בתו של ד״ר עזריאל קרליבך ,זכרו לברכה ,על ההרשאה שנתנה לנו לפרסם
קטע זה.
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כל הלוחמים מימי הביל״ויים .כל נגועי המלריה .כל נרצחי הדרכים של ארץ־
ישראל .כל כלואי עכו .כל אלה שנתנו את חייהם למען נחיה אנחנו.
שהחיינו...
אלפי הסדנאות ברחבי ניו־יורק שבתו ממלאכה היום .ליד המכונות עמדו רמקולים,
שמהם שודר המושב של עצרת האו״ם .וכל האזניים והלבבות היו באולם המליאה
ולא בעבודה.
כשנסתיימה ספירת הקולות נעצרו המכונות .חיבקו איש את רעהו .שתו ,חגגו,
רצו הביתה.
מכונית הטקסי שלי נסעה במרכז העיר - ,מספר לי אבא חושי .הראדיו שידר
מודעות של קפה וסבון .פתאום נפסק השידור ובאה הודעה מיוחדת :או״ם הצביע
בעד מדינה יהודית .הנהג עצר באמצע התנועה הסואנת .הוא קפץ ממכוניתו ,משך
אותי החוצה ונשק לי באמצע הרחוב“ .אני יהודי!״ צעק; “יש לי מדינה״.
שהחיינו....
זכינו .נזכרנו בכל מנהיגינו ,מהרצל ואילך ,שהובילו את הדורות במדבר והם בעצמם
לא זכו לראות את המדינה המובטחת.
נזכרתי ברגע זה במחנות העקורים המושלגים ,בכפריה הנידחים של גרמניה.
שמעתי את דפיקות לבם הרועד .שמעתי את קולם הקורא לדרור לכל השבויים
היהודיים מהדהד בארבע פינות העולם.
נזכרתי ברבבות המעפילים שיצאו לדרך ולא הגיעו .הם נשארו אי־שם באמצע
המסע.
שהחיינו...
 10,000יהודים נושאים את ויצמן על זרועותיהם אל הבמה .מכריזים עליו כעל
הנשיא הראשון של המדינה היהודית.
ּוויצמן אינו מוצא מילים .השעה גדולה מדי בשביל מילים.
באידיש של בית־אבא הוא אומר :אין זו השעה לנאומים אלא למעשים .הוא
מספר שמיד אחרי הצהרת בלפור אמר לו שר החוץ הבריטי :עכשיו אתם יושבים
על האוכף ,אבל זכרו שעתידה של המדינה היהודית משול לים הבלטי .הוא נראה
קטן ושקט ,ונוח לשייט .אולם פתאום אתה נתקל בהרי קרח החוסמים את הדרך.
ואתה מנפץ את ראשך במכשולים הללו .ניפצנו את ראשנו אל הרי הקרח .הושלכנו
אחורנית .אבל בסוף התגברנו על המכשולים והגענו לנמל מבטחים.

[ ] 318

מקורות צומת חמישי :בעקבות ההחלטה

ויצמן נרגש עד עומק נפשו ,מסיים בברכה:
שהחיינו...
זכינו .זכינו לראות את השינוי הגדול בחיינו .גדלנו בתלות אחרים .אבותינו נאנחו
במשך אלפיים שנה תחת עולם של עמים זרים ,שוץ־יודען .והיום הועמדנו על
רגלי עצמנו .אנו הולכים לחיות חיים אחרים .לא עוד חיי קבצנים ,הפושטים
יד לחסד לאומים .לא עוד חסרי־אונים ותלויים ברצונם של אחרים .אדונים
לגורלנו.
עדיין אין אנו יכולים להבין את התמורה .עמוקה מדי מושרשת הגלות בדמנו.
בשוב ה׳ את שיבת ציון היינו כחולמים .הגויים כבר הבינו .בכל מקום מברכים כל
יהודי .בשבילם זה דבר מובן מאליו .זהו אורח החיים שלהם.
אבל האם אנו ככל האומות? לא ייאמן.
אנו יודעים רק זאת ,שיהיה קשה מאד .אנו יודעים כי עומדים אנו לפני המון
בעיות שבמשך  2000שנים לא ידענו אותם .אנו יודעים ,שכל העבר נעלם ושאלות
שלא חלמנו עליהן מימינו קמות לפנינו .אנו יודעים שעוד קרבנות רבים צפויים
לנו .שנים של סבל שלא יתואר.
אבל אנו עומדים בליל ירח זה מחוץ לבניין האו״ם .ליד כל תורני הדגלים של
אומות העולם החופשיות .ואנו יודעים שתורן אחד נוסף יוצב על ידם .שלנו.
ואנו מברכים:
שהחיינו...
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ב .זלמן ליפשיץ ,תזכיר :תיאור הכרסום בתמיכה
בתכנית החלוקה בארצות הברית ובאו״ם*
בקירוב 15.2.1948
יצאתי את ניו יורק ביום  11.2.1948בשעות אחר־הצהריים .מר משה שרתוק
ביקש ממני למסור דו״ח על המצב הפוליטי .הנני להעלות בזה על הכתב את
תמצית הדברים שהשמעתי כבר קודם לכן בעל־פה למר דוד בן־גוריון ולמר
אליעזר קפלן.
יום לפני שעזבתי את ניו יורק סקרנו את מצבנו באומות־המאוחדות ואת
היחסים עם ממשלת ארצות הברית .המצב בקווים כלליים נראה אז כלהלן:
1
מיד לאחר שנפלה ההכרעה בלייק סאכסס הורגש שה־ State Departmentלבו
אינו שלם עם ההחלטה שנתקבלה .בייחוד חרה לפקידי המשלחת האמריקנית על
שהנגב הדרומי צורף למדינה היהודית .כפי שידוע החזיק ה־ State Departmentעד
הרגע האחרון בדעה ,שהנגב הדרומי ,למטה מקו־הרוחב  ,31°יהיה חלק מהמדינה
הערבית .עם השתלשלות המאורעות בארץ־ישראל הובעה על ידי פקידים שונים
מה־ State Departmentהדעה ,שנעשה משגה רציני על ידי ממשלת ארצות הברית
בזה שהיא סמכה את ידיה על החלוקה ,וכי אין ה־ State Departmentיכול להיות
שותף לאחריות בעד החלטות שנתקבלו עקב לחץ יהודי אמריקה מתוך שיקולים
מפלגתיים ושלא בהתחשב עם האינטרסים הלאומיים והמדיניים של ארצות
הברית .היו ידיעות לא טובות על מארשאל 2,שכאילו אמר בלונדון במסיבת עוזריו,
כי הוא חושש מאוד שנעשה משגה פטלי .היו גם ידיעות לא טובות על לווט ,סגנו
של מארשאל ,שאמר כי קצה נפשו בכל העניין ,כי ההחלטה נתקבלה תחת לחץ
יהודי פרוע וכי אין הוא יכול ומחויב לשאת באחריות להחלטה .התנגדות מיוחדת
לכל העניין הציוני ,ולחלוקה במיוחד ,הביע פורסטאל ,מיניסטר ההגנה ,שמאחד
* מתוך י׳ הלר ,במאבק למדינה :המדיניות הציונית בשנים  ,1948-1936ירושלים :מרכז זלמן
שז״ר ,1984 ,עמ׳  .545-541מקור :תעודות מדיניות ודיפלומטיות ,דצמבר  - 1947מאי ,1948
ירושלים :גנזך המדינה והארכיון הציוני המרכזי מס׳  ,204תש״ם ,עמ׳  .345-339אנו מודים למרכז
זלמן שז״ר על ההרשאה שנתן לנו לפרסם קטע זה.
 .1מחלקת המדינה.
 .2מארשאל ,שר־החוץ של ארצות הברית.
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בתפקידו זה את שלושת השירותים הצבאיים .משיחות שהיו הן ליהודים והן
ללא־יהודים אתו נתקבלה התמונה ,שהוא הגיע למסקנות מרחיקות־לכת ביחסו
לציונות ולמדיניות של ארצות הברית בנוגע לביצוע החלטות האומות־המאוחדות
לגבי חלוקת ארץ־ישראל ,ודעתו קבועה ואינה ניתנת להשפעה ולשינוי .הוא
הסביר שתפקידו הראשי הוא בהגנת האינטרסים הלאומיים של ארצות הברית,
בקביעת אסטרטגיה עולמית שתמנע את התפשטות ברית־המועצות ,ובהבטחת
אספקת הנפט במקרה של מלחמה עולמית ,דבר שמחייב שקט בארצות המזרח־
התיכון ויחסים תקינים עם עמי ערב .העניין הציוני עומד למכשול בפתרון רצוי
של כל הבעיות האלו .הוא בא על־כן לכלל מסקנה ,שהיה משום משגה בתמיכת
ארצות הברית בעניין הציוני בכלל ,ושאין הוא רואה עתיד להתיישבות רבת־
מידות של יהודים בארץ־ישראל .אם באמת ישנה בעיה של הגירה יהודית מארצות
מזרח־אירופה ,היה צריך לחפש איזו טריטוריה מתאימה לזה; הוא חושב שקניה
יכולה לבוא בחשבון .אם אי־אפשרי הדבר  -מטעמים שלא כאן המקום לעמוד
עליהם  -ובעיית הפליטים והנידחים היהודים דוחקת ,הרי צריכים לעשות מאמץ
כדי למצוא מקומות לקליטה עבורם ,אם גם יצריך הדבר הכנסת רובם הגדול או
את כולם לארצות הברית עצמן.
מה שנוגע לישוב היהודי בארץ־ישראל ,הרי הוא חושב שהיישוב היהודי הקיים
יכול להוות מדינה דתית קטנה כמו הוואתיקן .ובאם תורד מהפרק שאלת העלייה,
אפשר יהיה להגיע לידי הסכם עם הערבים ולהבטיח את מצבם של היהודים
שישנם כבר בארץ ,שלא יאונה להם כל רע .כשלחצו עליו בשאלת הפרסטיז׳ה של
האו״ם ,שעלולה להיפגע באם ההחלטה לא תבוצע אלא ייכנעו ללחץ הערבים -
אמר ,שהוא רואה את החלטת האו״ם לא כהחלטה אלא כהמלצה בלבד ,וכי לא
יהיה בזה משום טרגדיה אם המלצה שאינה ניתנת להגשמה לא תבוצע .מכל מקום
אין לחשוש שזה יגרום למשבר באו״ם .הוא טען ,שהרוסים מחדירים באמצעות
העלייה הבלתי־ליגלית מארצות הבאלקאנים קומוניסטים משלהם לארץ־ישראל,
וכי בעניין זה אין הוא סומך רק על הידיעות שנתקבלו ממקורות אנגליים ,אלא יש
לו ידיעות מוסמכות משלו המאשרות את העובדות הללו.
כדאי לציין את אחד הסיפורים המתהלכים בקרב הפקידות בארצות הברית,
כאילו רוסיה הסובייטית מעבירה המוני יהודים מהאיזורים הפנימיים לאיזורי
הספר ושם מארגנים אותם ,מרביצים בהם תורה ,בכדי שלאחר שהמדינה היהודית
תוקם ,יעבירו אותם בכמויות ניכרות לארץ־ישראל על־מנת להפוך את ארץ־
ישראל העברית לקומוניסטית .הידיעות האלו על הלך־הרוחות בקרב הפקידות
הגבוהה של ארצות הברית ,בייחוד בשתי המחלקות :ה־State Department
וההגנה ,עוררו חששות רציניים ,כי ברור היה שהולכת ונעשית חתירה להפוך
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את הקערה על פיה ולהביא לידי רוויזיה גמורה של יחס ארצות הברית לציונות
ולבעיית ארץ־ישראל .נעשו על־כן צעדים לעורר את דעת־הקהל ולהפעיל את
עסקני המפלגות ,ונעשה לחץ על הנשיא ועל מארשאל .ברנארד ברוך 3ראה גם את
מארשאל וגם את פורסטאל .על פורסטאל לא יכול היה להשפיע ,כי מצא שדעתו
היא קבועה ומוחלטת .גם ממארשאל לא יכול היה להוציא דבר ברור .ההתרשמות
היתה ,שיחסו אינו חיובי ביותר .מארשאל גם אמר לו ,שהוא בכלל איננו מטפל
יותר בעניין ארץ־ישראל ,אבל שלא כדוגמת פורסטאל ,שאינו מחשיב ביותר את
האו״ם ,הרי מארשאל חושש להשפעת העניין על גורל ארגון האומות־המאוחדות
וחרד לו.
למרות פעילותו של פורסטאל ומאמציו להביא לידי שינוי רדיקלי של ממשלת
ארצות הברית לגבי בעיית ארץ־ישראל לא התאמתו החששות לשינוי כזה .נגד
פורסטאל פועלים שני דברים :האינטרס הפרטי של טרומן והחשש של מארשאל
לגורל האומות־המאוחדות .בשיחה פרטית עם יהודי אחד אמר מארשאל ,שלא
יהיה שום שינוי במדיניות של ארצות הברית לגבי ארץ־ישראל ,אבל אמריקה
לא תיקח עליה שום יזמה ולא תטיל את כל כובד משקלה כדי להשפיע על
מדינות אחרות בכיוון זה ,אלא היא כשלעצמה תהיה נאמנה להחלטות שתתקבלנה
במסגרת האו״ם .בשיחה הנ״ל קשה היה להוציא ממנו דברים יותר ברורים על
עמדתה של ממשלת ארצות הברית במועצת־הביטחון כשתובא לדיון שאלת
הקמת כוח צבאי בינלאומי; למרות הנימוקים ,שהחלטת האו״ם עצמה תלויה אף
היא בעמדת אמריקה ,לא רצה להגדיר מה בדיוק תהיה עמדה זו ,אבל הדגיש עד
כמה חשוב לשמור על קיום או״ם .באותה שיחה הוא הביע אכזבה מהכוח היהודי
בארץ ,ואמר שהיה לו רושם ,שאם הערבים יתחילו להתגרות ולהתנגד להחלטת
או״ם ,הם יקבלו מידי היהודים מכה ניצחת ,שלא יהיה להם עוד רצון להמשיך.
(מר שרתוק ביקש להדגיש ,שאין הדבר יכול להתפרש כאילו עמדתו היא שיש
לגלות תקיפות־יתר לגבי הערבים).
בשיחה עם לווט על ענייני האמברגו ,כשטענו שעל ידי החלטת האמברגו
מעמידה הממשלה את המתקיפים ואת הנתקפים בארץ־ישראל במצב שווה ,וכי
מצבם של הערבים מבחינת החוק ,שהם המתקיפים הרוצים לסכל בכוח את
החלטת האו״ם ,הוא הרבה יותר טוב ממצבם של היהודים המתגוננים והרוצים
לבצע את ההחלטה  -אמר מר לווט ,שהוא אינו יודע עדיין מי באמת המתקיף ומי
הנתקף בארץ־ישראל .כשלחצו עליו לפרש את דבריו ,אמר שיש לראות גם את

 .3נציג ארצות הברית בוועדה לאנרגיה אטומית.
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הערבים כמתגוננים ,הואיל ורוצים לקחת מהם את ארצם והם מתגוננים .אולם
שלא כדוגמת פורסטאל ,שמייחס חשיבות רבה לחדירת הקומוניסטים ,כביכול,
לארץ־ישראל ,הרי מארשאל הודיע ,שאינו מתרשם ביותר מהתעמולה הבריטית
על חדירת הקומוניסטים לארץ־ישראל .הוא מניח על־כן ,שהמקור לכל הידיעות
הללו הוא מקור בריטי ,וכי בנוגע לרוסיה מדאיג אותו יותר המצב בפרס מאשר
בארץ־ישראל.
קשה היה לדעת אל נכונה מהי עמדתו של הנשיא .אולם לאחר שחזר מר
דייב ניילס 4,שהיה חולה זמן מה ,לבית הלבן ,וראה את הנשיא ,הודיע שאין
ליהודים יסוד לחשוש שיחול שינוי במדיניות ארצות הברית לגבי ארץ־ישראל,
כי הנשיא הודיע ,שלא יוציא את העניין מידו וימשיך לעקוב אחרי התפתחות
המאורעות .כדי להרגיע את דעת הקהל ,שהוסער על ידי השמועות שהסתננו על
עמדת חברי הממשלה השונים בשאלה הנ״ל ,הוא מוכן לפרסם הודעה שתפזר את
החששות הנ״ל .מצד שני נודע ,שגם פורסטאל משתדל להוציא הודעה מטעם
הנשיא לטובת השקפתו הוא בעניין ארץ־ישראל .פורסטאל גם מתפאר ,שהוא אבי
הרעיון להביא את שתי המפלגות ,הדמוקרטית והרפובליקנית ,למדיניות אחידה
לגבי ארץ־ישראל בכדי לשלול מאת הציונים את האפשרות להשפיע על ידי משחק
5
הקולות על עמדת המפלגות לגבי עניינם .הוא ראה את ואנדנברג ואת טאפט.
לפי דברי פורסטאל ,הצליח לשכנע את ואנדנברג בכיוון זה ,אבל נתקל בהתנגדות־
מה מצד טאפט .הוא הוסיף שהוא מקווה לשכנע את טאפט ולהטות אותו לכיוון
הרצוי לו .עמדתו של טרומן היתה ,שבשום־אופן אין לשתף את הצבא האמריקאי
בביצוע החלטות האו״ם ,אבל אם תימצא דרך להקים צבא בינלאומי שיהא מורכב
מהאומות הקטנות ,הרי תהיה ארצות הברית מוכנה לעזור לו בציוד וגם במימון.
עמדת פורסטאל ומארשאל היא בדרך־כלל שלילית בכל מה שנוגע לצבא בינלאומי,
וזה מפני שהם חוששים לחדירת הרוסים למזרח־התיכון .כי באם יהיה הצבא
הבינלאומי מורכב מהמדינות הגדולות ,הרי תשתתף בו ברית־המועצות עצמה;
ובאם יהיה מורכב נציגי האומות הקטנות  -לא מן הנמנע שישותפו בו מדינות
קטנות ,גרוריה של רוסיה ,כמו צ׳כוסלובקיה ,יוגוסלביה וכדומה .באמצעות לוי
הנדרסון ,בשיחה שהיתה לו עם אליהו אפשטיין 6,הוגד ברור ,שארצות הברית
תתנגדנה להקמת צבא בינלאומי .אבל נרמז ,שבאם או״ם או ועדת־הביצוע יחליטו
 .4יועץ הנשיא לענייני מיעוטים.
 .5ואנדנברג ,יו״ר ועדת החוץ של הסנט ,רפובליקני פרו־ציוני .טאפט ,סנטור רפובליקני פרו־
ציוני.
 .6אפשטיין (אילת) ,נציג הסוכנות היהודית בוושינגטון.
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על הקמת מיליציה בשתי המדינות  -היהודית והערבית  -או באחת מהן ,ובאם
יפנו לארצות הברית בבקשת סיוע לצייד את המיליציה ,הרי תהיינה ארצות הברית
מוכנות לתרום את תרומתן []...
כעת בנוגע למצבנו וליחסים שלנו עם ועדת־הביצוע ומזכירות האו״ם בכלל.
טריגווה לי חזר לא מזמן מאירופה מלא חימה וזעם על האנגלים ,ומיד כשחזר
קרא לשיחה  -מתוך יוזמתו הוא  -לשרתוק ולסילבר .את השיחה פתח במלים
אלו“ :האנגלים הם גנבי הרחוב הגרועים ביותר שראיתי בימיי״ .הוא שפך קיתונות
שופכין על בווין והגדיר אותו כשונא יהודים וכשונא קומוניסטים .ואם־כי גם
הוא אינו מתפעל ביותר מהקומוניסטים ,הרי הוא מרגיש שאי־אפשר לבנות את
המדיניות העולמית על שנאה גרידא .הוא לא ראה בעצמו את בווין בהיותו בלונדון,
אבל היו לו שיחות עם מקניל ,ובשיחות אלו הוא לחץ עליו להבהיר את מדיניות
אנגליה לגבי ארץ־ישראל .הוא לא קיבל שום תשובה ברורה ולכן לא יכול היה
לעמוד על כוונותיהם האמיתיות של האנגלים .אם־כי מקניל איננו מהגרועים -
לפי הגדרתו של טריגווה לי  -שבין המדינאים האנגלים ,הרי גם הוא שיקר לו לא
פעם והחליף את דעתו עשרת מונים .טריגווה לי מוכן על־כן למלחמה .בשבילו
גורל האו״ם תלוי קשר בל יינתק בהגשמת ההחלטות שנתקבלו לגבי ארץ־ישראל.
היינו ,בביצוע החלוקה .אם ההחלטה לא תוצא לפועל וינסו לטשטשה ולהגיע
לידי רוויזיה מתוך כניעה ללחץ הערבים  -הוא מוכן להתפטר ,ויחד אתו יעזבו את
או״ם עוד כ־ 200איש מהפקידות הגבוהה ,וכל הבניין עלול להתפורר .הוא מוכן
להילחם שכם אחד אתנו ,הוא רואה בנו בעלי־ברית הן לניצחון והן למפלה .את
עמדתו לגבי כל הבעיה הוא הגדיר בערך כדלקמן :הוא היה אובייקטיבי והשתדל
לשמור על הנייטרליות במשך זמן הדיונים ,אבל לאחר שנפלה הכרעה אין מקום
לנייטרליות ,והוא רוצה להגשים בנאמנות ובאופן מלא את ההחלטות .הדבר הוא
בנפש או״ם ,והוא יילחם עד כמה שידו מגעת לביצוע ההחלטות .הוא רמז שנדמה
לו ,שגם האנגלים וגם האמריקאים עוקבים ומרגלים אחריו ,ולכן ביקש ליצור
קשר שלא באמצעות המשרד ושעות העבודה הקבועות .בנוגע לבעיה עצמה ,הוא
הביע את דעתו ,שאין הוא מאמין בצבא בינלאומי שיהיה מורכב רק מהאומות
הקטנות .בהיותו באירופה השתדל למשש את הדופק ולברר מה תהיה עמדת
הארצות הסקנדינביות וארצות השפלה בשאלה זו .אין בארצות הנ״ל כוח צבאי
מיותר מן המוכן ,שהממשלות האלו יכולות לשלוח אותו במהירות לשרת בארץ־
ישראל .לו גם היה נמצא צבא כזה ,הרי מן ההכרח שהוא יהיה כוח צבאי גדול,
היות ולערבים לא יהיה דרך־ארץ בפניו והוא יצטרך להכריע אותם בכוח ולהילחם
ממש .לא כן הדבר אם ארצות הברית וברית־המועצות תשתפנה את עצמן בצבא
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הבינלאומי [ש]יקבל עליו לבצע את החלוקה .כי אז תהיה הפרסטיז׳ה שלו הרבה
יותר גדולה ,וייתכן שהפעולות הצבאיות תהיינה מוגבלות .בכדי להקים צבא
בינלאומי ,המורכב מהארצות הקטנות ,צריך לגייס מתנדבים ,לאמן אותם ,לצייד
אותם ,והדבר ידרוש זמן רב ולא יהיה אפקטיבי מיד .הוא יודע מנסיונו בנורבגיה
שאין הדבר כך .הרוסים אינם יוצאים ממקום שלא התחייבו לצאת ,אבל כאשר
הם מתחייבים ,הם ממלאים את ההתחייבויות בשלמות .בכל אופן ,בנורבגיה היו
הרוסים הראשונים שהוציאו את שש הדיוויזיות שהיו להם במשך  24שעות.
האמריקאים שהו הרבה יותר והאנגלים שהו יותר מכולם .הוא מוכן על־כן לדרוש
את השתתפות ארצות הברית וברית־המועצות בצבא הבינלאומי .הוא מוכן ללכת
לטרומן ולמארשאל ולהסביר להם את נקודת השקפתו ולאיים בהתפטרות באם
ידחוה.
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ג .דיווח מאת גולדה מאירסון על שיחותיה עם
עבדאללה מלך ירדן*
12.5.1948
אינני יודעת אם ידוע לכל המסובים כאן ,כי לפני חדשים מספר ,בערך עשרה
ימים לפני ההחלטה באו״ם ,התקיימה פגישה עם עבדאללה ,שהשתתפו בה מצדנו
ששון ,דנין 1ואני .אז היתה הפגישה בשטח של עבר־הירדן ,אבל בכל זאת בשטח
יהודי 2.זאת אומרת הוא בא מעמאן להיפגש איתנו .השיחה אז התנהלה על יסוד
זה שיש בינינו סידור והבנה לגבי זה מה שהוא רוצה ומה שאנחנו רוצים וכי
האינטרסים של שנינו אינם מתנגשים.
אנחנו מצדנו אמרנו לו אז ,כי איננו יכולים להבטיח לו שנעזור לו לכניסתו
לארץ ,היות ונהיה מחויבים לשמור על החלטת או״ם ,אשר  -כפי ששיערנו
לעצמנו כבר אז  -תכלול הקמת שתי מדינות בארץ־ישראל .לא נוכל ,אפוא -
אמרנו  -לתת יד אקטיבית להפרת ההחלטה הזאת .אם הוא מוכן ורוצה להעמיד
את העולם ואותנו לפני עובדה  -המסורת של ידידות בינינו תימשך ואנחנו בודאי
נמצא שפה משותפת על הסדר העניינים המעניינים את שני הצדדים.
הוא אז הבטיח לנו כי ידידותו בעינה קיימת כלפינו וכי לא תיתכן כל התנגשות
בינינו .הוא דיבר על חבריו ועל המדינות האחרות וביחוד על המופתי; ביטל את
כוחן של המדינות האחרות השכנות; והסכים לנו ,שאם ערבים יתקיפו אותנו -
הרי מובן הוא שאנחנו צריכים לענות.
השיחה התנהלה בידידות רבה ובלי כל ויכוחים .באותה שיחה הוא אמר ,כאילו
דרך אגב ,שני דברים ,שעוררו קצת חשד ,חשש .אבל השיחה אז נגמרה בכך
שאנחנו ניפגש עוד הפעם אחרי ההחלטה .שני הדברים שעוררו חשד היו( :א)
הוא ביקש לדעת מה היינו חושבים אילו המדינה היהודית (כפי שאמר את זה אז
* מתוך י׳ הלר ,במאבק למדינה :המדיניות הציונית בשנים  ,1948-1936ירושלים :מרכז זלמן
שז״ר ,1984 ,עמ׳  .502-499מקור :מנהלת־העם ,פרוטוקולים  ,13.5.1948-18.4.1948ירושלים:
גנזך המדינה ,אייר תשל״ח ( ,)1978עמ׳  .43-40אנו מודים למרכז זלמן שז״ר על ההרשאה שנתן
לנו לפרסם קטע זה.
 .1עובד האגף הערבי במחלקה המדינית של הסוכנות היהודית.
 .2נהרים.
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“הרפובליקה היהודית״) תיכלל בתוך הממלכה של עבר הירדן; (ב) הוא מקוה
שתהיה חלוקה ,שלא תבייש אותו .שני הדברים האלו עוררו ,כאמור ,חשש אצלנו,
וחשבנו שבבוא הזמן עוד נדבר על זה.
מאז לא היתה לנו פגישה ישירה אתו ,כי אם היה איש ,אשר  -לאחר קבלת
ההחלטה מטעם האו״ם  -עמד בקשר אתנו ואתו ונסע פעמיים אליו וחזר אלינו.
האיש הזה בא מחו״ל בהצעה ,ואז סיפרתי בהנהלה שהגיע להסכם עם המלך על
כך שנעשה ויתור בשטח ,בכדי שהוא יוכל אז להופיע ביתר תוקף בעיני העולם
הערבי עם איזה רווח .הודענו אז למלך ,באמצעות השליח :לא בא בחשבון שום
ויתור בשטח .ושוב ,בכלל צריך לדעת ,שהגבול הוא גבול ואנו נכבד את הגבול
בתנאים של שלום .ואם המלחמה  -אז מי שיש לו כוח יקח את מה שהוא יכול
לקחת.
מאז ,מסיבות של מאורעות ,לא היה לנו קשר אתו .לפני שבוע הוקם הקשר
ונקבעה פגישה אתו .הפעם הוא לא היה מוכן לבוא לשטח יהודי ונאלצים היינו
לנסוע אליו .בשעתו התפארתי ,שעל הפגישה הקודמת בינינו לא הופיעה כל ידיעה
וכל רמז בעתונות .אינני יודעת מה קרה בקשר לפגישה זו ,שהארץ היתה מלאה
שמועות וידיעות עליה .ראיתי ידיעות על כך גם בעתון .עכשיו זה אולי לא כל כך
חשוב .אבל היו ידיעות על זה גם לפני הפגישה .הנסיעה למקום הפגישה היתה
בתנאים לא כל כך נוחים ,וזה היה לא טוב.
מזג האויר הרע הפריע לששון להגיע באוירון מירושלים ולהצטרף אלינו ,ולכן
נוכחנו בפגישה רק שניים :דנין ואני .מצד המלך  -המלך עצמו והנאמן שלו .המלך
פגש אותנו בידידות ,אבל זה היה ,בכלל ,איש אחר ,מאוד מדוכא ,טרוד ,עצבני.
על ידי האיש שסידר את הפגישה הוא הודיע מהי הצעתו לנו :שהארץ תהיה
אחידה; שתהיה בתוכה אוטונומיה ליהודים באותם האיזורים המאוכלסים על
ידם ביותר .למשל  -תל־אביב .סידור זה יהיה לתקופה של שנה .כעבור שנה זו,
תצורף הארץ לעבר־הירדן .בשיחה עם האיש הזה הוא אמר משהו על פרלמנט של
פיפטי־פיפטי ,אולי גם ממשלה של פיפטי־פיפטי .אחר כך הוא אמר על הממשלה:
אולי עוד נראה.
הוא רצה לדעת אם נמסרה לנו הצעתו .אמרנו :כן .ואם כי לא בא בחשבון
שנקבל אותה ,מצאנו לנחוץ להיפגש אתו .הוא עוד הפעם דבר על זה שהוא רוצה
בשלום ולא בהרס .חבל לו  -אמר  -על החקלאות והתעשייה .כל הזמן היה בעד
שלום  -טען  -אבל הדרך היחידה להימנע ממלחמה :לקבל את הצעתו .ובכלל,
מה החיפזון שלנו?
בתשובה אמרנו לו :הן היה בינינו דיבור .סמכנו על הדיבור הזה .סמכנו על
הידידות הזאת ,מפני שכבר משנים יש הבנה הדדית ויחסי ידידות אתו .אנו גם
[ ] 327

שישים שנה להחלטת כ״ט בנובמבר 1947

ראינו  -אמרנו לו  -את הידידות שלנו מיוסדת על גורם אחד נוסף :שיש לנו
אויבים משותפים .במשך חמשת החדשים האחרונים אנחנו עשינו דבר שהוא גם
לתועלתו :הצלחנו להכות באויבים האלה .המופתי וכוחו ירדו מאוד בארץ ,הודות
להצלחותינו הצבאיות; אנחנו הצלחנו להבריח את הכוחות הזרים שפלשו לארץ;
ועוד אף פעם לא היתה דרך כל כך סלולה בשבילו כמו שזה עכשיו .והדבר הוא
כתוצאה ממאמצינו .הוספנו ואמרנו ,כי לעומת התכנית שלו ,אנחנו מציעים לו
לחזור לאותה התכנית שהיתה קיימת כל הזמן ושלגביה היתה הבנה הדדית והיה
הסכם.
הוא לא הכחיש שזה היה רצונו .אבל במשך הזמן קרו דברים בארץ .היה עניין
דיר־יאסין“ ,אז הייתי אחד ועכשיו אני אחד בין חמישה ואני לא יכול .אין לי
ברירה ואיני יכול אחרת״...
אמרנו לו :ידענו שיש חמישה ,אבל תמיד ראינו אותך אחד שעומד מול כל היתר.
רמזנו גם ,שאנחנו חושבים ,שזה לא רק חמישה וכי אנגליה עשתה כבר עכשיו את
הכול ,בכדי להבטיח את מעמדה ,גם במידה שהוא ינוצח .עכשיו יש להתחשב בזה,
שהחלוקה היא עובדה ,ואנגליה היתה מרוצה מאוד אילו היה מצליח .אבל גם אם
לא  -לה לא יקרה דבר .אמרנו לו גם ,שכוחנו עכשיו איננו דומה למה שהיה לפני
 5-3חדשים או לפני חודש ימים אפילו .ואם זאת תהיה מלחמה  -אזי נילחם בכל
כוחנו .אמר :מובן מאליו שאתם חייבים להדוף התקפה.
לאחר זה אמרנו לו ,כי אנחנו מוכנים לכבד גבולות ,כל זמן שיש שלום .אבל
במקרה של מלחמה  -נילחם בכל מקום ,במידת הכוח שיהיה לנו .שוב ושוב חזר
על האזהרה ,אבל לא בדרך של איום .כל השיחה התנהלה מתוך ידידות ,ומצידו -
מתוך עייפות ודיכאון .הוא מצטער מאוד  -אמר  -אבל אין לו ברירה .הוא מבקש
אותנו לחשוב .ואם התשובה היא חיובית  -אזי היא צריכה להינתן לפני ה־15
במאי .הוא יזמין את הארץ־ישראלים שלו ואת הערבים המתונים ,וגם אותנו הוא
מבקש לשלוח מתונים  -ואז יוכל העניין להסתדר .הוא גם אמר :אין לחשוש
שבממשלה יהיו ערבים קיצוניים ,שונאים של היהודים ,כי אם יהיו ערבים מתונים
בלבד.
אמרנו לו שאיננו רוצים להשלותו וכי לא בא בחשבון ,אפילו ,דיון על הצעה
זאת .לא זו בלבד שהמוסדות האחראים לא יקבלוה ,אלא לא יימצאו גם עשרה
יהודים שיהיו מוכנים לתמוך בתכנית הזאת ,והתשובה שלנו היא מיידית :זה לא
בא בחשבון .אם הוא חוזר בו מההסכם שהיה לנו ואם הוא רוצה במלחמה  -אז
ניפגש אחרי המלחמה.
נפרדנו בידידות .הוא ,אגב ,התאונן ,בפנותו אל דנין ,מדוע הפעם לא עזר לו.
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אוסיף עוד שני משפטים על הנאמן שלו ומסביב .איש זה ,אשר נאמן עליו מאוד
ומסור לו  -מאוד איננו רוצה במלחמה הזאת והוא גם אמר לנו ,שאף המלך איננו
רוצה בה .בתור הוכחה עד כמה שהמלך איננו רוצה במלחמה ,אמר לנו ,שלו צריך
היה לבחור בין חדר מלא מרגליות וחובה לצאת למלחמה ובין שלום בלי אוצר כזה -
היה מוותר על המרגליות ובוחר בשלום[ ]...אלא שהוא מסובך והאנגלים מסבכים
אותו ושולחים את העיראקים למערכה ,מתוך האינטרסים האנגליים ,כי הם
כועסים על עיראק באשר זו לא חתמה איתה חוזה .הם שולחים אפוא את
העיראקים לחזית ,כדי שהללו יוכו בה ואחר כך יוכלו להעמידם על הברכיים[]...
גם הבן הבכור 3,שהוא יותר קיצוני מהאב ,הפעם הוא רואה את הליכתו של
עבדאללה למלחמה כמפלה מראש ,והוא כאילו מתנגד לזה.
האיש הזה עוד הבטיח לנסות לשכנע את עבדאללה .אולם ,הרגשתי היא שהוא
כבר כל כך מסובך עד שספק הוא אם מוכן יהיה לסגת .אצלי התחזקה ההרגשה,
שלא מתוך שמחה הוא הולך לעסק זה כי אם בגלל הסבך שהסתבך בו.
בשיחה הקודמת הוא אמר לנו ,כי הודיע לערבים שלא יגע בעסק זה ,אם הנהלת
כל עניין ארץ־ישראל לא תימסר לידו .הוא עכשיו ,כאילו ,הגיע לזה .יש לי הרגשה,
שהוא מפחד מפני השותפים שלו וגם מאנגליה ,כנראה .הוא אמר לי בשיחה :לא
נחוצה לנו אמריקה ואירופה .אנחנו  -אנשי המזרח  -צריכים להראות את הפלא
הזה שנשב על יד שולחן אחד ונבטיח את השלום בינינו.
נדמה לי ,שהוא מבין יפה את מצבו גם בקרב מדינות ערב וגם ביחסיו עם
אנגליה .והוא הולך לעניין זה לא מתוך שמחה וביטחון ,כי אם כאיש אשר נמצא
בתוך צבת אשר איננו יכול לצאת ממנו.

 .3הנסיך טלאל.
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ד .מכתב מאת ד״ר חיים ויצמן אל הנשיא טרומן*
13.5.1948
ניו יורק 13 ,במאי 1948
כבוד הנשיא,
כולי תקווה כי האירועים העגומים שקרו בחודשים האחרונים לא יטשטשו את
תרומתך העצומה ,אדוני הנשיא ,ליישוב סופי וצודק של השאלה הממושכת
והמטרידה בדבר פלשתינה .בהשראתך ,נטלה על עצמה ממשלת ארצות הברית
תפקיד מוביל בהקמתה של מדינה יהודית ,אשר אני סמוך ובטוח כי תתרום במידה
ניכרת לפתרון בעיותיהם של יהודי העולם ,ואני בטוח במידה שווה כי היא גם
תנאי מקדים הכרחי להתפתחותו של שלום בר־קיימא בין עמי המזרח התיכון.
העם היהודי היושב בפלשתינה ציית לרוח החלטת האו״ם מיום  29בנובמבר
 ,1947ככל שהתירו לו תנאי המציאות .מחר בחצות 15 ,במאי  ,1948יסתיים
המנדאט הבריטי ,והממשלה הזמנית של המדינה היהודית ,המגלמת את מיטב
המאמצים של העם היהודי ואשר קמה מכוח החלטת האו״ם ,תקבל את מלוא
האחריות לשמירה על החוק והסדר בגבולות המדינה היהודית; להגנה על האיזור
מפני התקפה חיצונית ולמילוי התחייבויותיה של המדינה היהודית כלפי יתר
אומות העולם בהתאם למשפט הבינלאומי.
בהתחשב בכל הקשיים הצפויים ,הסיכויים ליישוב צודק של יחסי הערבים
והיהודים אינם בלתי מעודדים .כעת יש לשים קץ לחיפוש אחר פתרונות חדשים,
חיפוש אשר בדרך כלל עיכב ,ולא עודד ,הסדר סופי.
מסיבות אלה אני מביע תקווה עמוקה כי ארצות הברית ,אשר בהנהגתך עשתה
כה רבות למציאת פתרון צודק ,תכיר בהקדם בממשלה הזמנית של המדינה
היהודית החדשה .אני סבור כי טוב יהיה הדבר בעיני העולם ,אם הדמוקרטיה

* מתוך גדליה יוגב (עורך) ,ישראל ,תעודות מדיניות ודיפלומטיות ,דצמבר  - 1947מאי ,1948
ירושלים :גנזך המדינה ,ההסתדרות הציונית העולמית ,הארכיון הציוני המרכזי ,תש״ם .אנו מודים
לגב׳ אנלו ורבין על מלאכת התרגום ולגב׳ יעל סלע־שפירו על עריכת הלשון לתרגום זה.
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הגדולה ביותר מבין מדינות העולם הקיימות תהא הראשונה לברך את הדמוקרטיה
החדשה ביותר ביום הצטרפותה אל משפחת האומות.
שלך בהוקרה,
חיים ויצמן
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ה .ההכרזה על הקמת מדינת ישראל*
14.5.1948
בארץ־ישראל קם העם היהודי ,בה עוצבה דמותו הרוחנית ,הדתית והמדינית ,בה
חי חיי קוממיות ממלכתית ,בה יצר נכסי תרבות לאומיים וכלל־אנושיים והוריש
לעולם כולו את ספר הספרים הנצחי.
לאחר שהוגלה העם מארצו בכוח הזרוע שמר לה אמונים בכל ארצות פזוריו,
ולא חדל מתפילה ומתקווה לשוב לארצו ולחדש בתוכה את חירותו המדינית.
מתוך קשר היסטורי ומסורתי זה חתרו היהודים בכל דור לשוב ולהאחז
במולדתם העתיקה; ובדורות האחרונים שבו לארצם בהמונים ,וחלוצים ,מעפילים
ומגינים הפריחו נשמות ,החיו שפתם העברית ,בנו כפרים וערים ,והקימו ישוב
גדל והולך השליט על משקו ותרבותו ,שוחר שלום ומגן על עצמו ,מביא ברכת
הקידמה לכל תושבי הארץ ונושא נפשו לעצמאות ממלכתית.
בשנת תרנ״ז ( )1897נתכנס הקונגרס היהודי לקול קריאתו של הוגה חזון
המדינה היהודית תיאודור הרצל והכריז על זכות העם היהודי לתקומה לאומית
בארצו.
זכות זו הוכרה בהצהרת בלפור מיום ב׳ בנובמבר  1917ואושרה במנדאט מטעם
חבר הלאומים ,אשר נתן במיוחד תוקף בינלאומי לקשר ההיסטורי שבין העם
היהודי לבין ארץ־ישראל ולזכות העם היהודי להקים מחדש את ביתו הלאומי.
השואה שנתחוללה על עם ישראל בזמן האחרון ,בה הוכרעו לטבח מיליונים
יהודים באירופה ,הוכיחה מחדש בעליל את ההכרח בפתרון בעיית העם היהודי
מחוסר המולדת והעצמאות על ידי חידוש המדינה היהודית בארץ־ישראל ,אשר
תפתח לרווחה את שערי המולדת לכל יהודי ותעניק לעם היהודי מעמד של אומה
שוות־זכויות בתוך משפחת העמים.
שארית הפליטה שניצלה מהטבח הנאצי האיום באירופה ויהודי ארצות אחרות
לא חדלו להעפיל לארץ־ישראל ,על אף כל קושי ,מניעה וסכנה ,ולא פסקו לתבוע
את זכותם לחיי כבוד ,חירות ועמל־ישרים במולדת עמם.

* מתוך אתר הכנסת.http://www.knesset.gov.il/docs/heb/megilat.htm :
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במלחמת העולם השנייה תרם הישוב העברי בארץ את מלוא־חלקו למאבק
האומות השוחרות חירות ושלום נגד כוחות הרשע הנאצי ,ובדם חייליו ובמאמצו
המלחמתי קנה לו את הזכות להמנות עם העמים מייסדי ברית האומות
המאוחדות.
ב־ 29בנובמבר  1947קיבלה עצרת האומות המאוחדות החלטה המחייבת
הקמת מדינה יהודית בארץ־ישראל; העצרת תבעה מאת תושבי ארץ־ישראל
לאחוז בעצמם בכל הצעדים הנדרשים מצדם הם לביצוע ההחלטה .הכרה זו
של האומות המאוחדות בזכות העם היהודי להקים את מדינתו אינה ניתנת
להפקעה.
זו זכותו הטבעית של העם היהודי להיות ככל עם ועם עומד ברשות עצמו
במדינתו הריבונית.
לפיכך נתכנסנו ,אנו חברי מועצת העם ,נציגי הישוב העברי והתנועה הציונית,
ביום סיום המנדאט הבריטי על ארץ־ישראל ,ובתוקף זכותנו הטבעית וההיסטורית
ועל יסוד החלטת עצרת האומות המאוחדות אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה
יהודית בארץ־ישראל ,היא מדינת ישראל.
אנו קובעים שהחל מרגע סיום המנדאט ,הלילה ,אור ליום שבת ו׳ אייר תש״ח,
 15במאי  ,1948ועד להקמת השלטונות הנבחרים והסדירים של המדינה בהתאם
לחוקה שתיקבע על ידי האסיפה המכוננת הנבחרת לא יאוחר מ־ 1באוקטובר - 1948
תפעל מועצת העם כמועצת מדינה זמנית ,ומוסד הביצוע שלה ,מנהלת־העם,
יהווה את הממשלה הזמנית של המדינה היהודית ,אשר תיקרא בשם ישראל.
מדינת ישראל תהא פתוחה לעלייה יהודית ולקיבוץ גלויות; תשקוד על פיתוח
הארץ לטובת כל תושביה; תהא מושתתה על יסודות החירות ,הצדק והשלום
לאור חזונם של נביאי ישראל; תקיים שויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל
אזרחיה בלי הבדל דת ,גזע ומין; תבטיח חופש דת ,מצפון ,לשון ,חינוך ותרבות;
תשמור על המקומות הקדושים של כל הדתות; ותהיה נאמנה לעקרונותיה של
מגילת האומות המאוחדות.
מדינת ישראל תהא מוכנה לשתף פעולה עם המוסדות והנציגים של האומות
המאוחדות בהגשמת החלטת העצרת מיום  29בנובמבר  1947ותפעל להקמת
האחדות הכלכלית של ארץ־ישראל בשלמותה.
אנו קוראים לאומות המאוחדות לתת יד לעם היהודי בבניין מדינתו ולקבל את
מדינת ישראל לתוך משפחת העמים.
אנו קוראים  -גם בתוך התקפת־הדמים הנערכת עלינו זה חדשים  -לבני העם
הערבי תושבי מדינת ישראל לשמור על שלום וליטול חלקם בבניין המדינה על
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יסוד אזרחות מלאה ושווה ועל יסוד נציגות מתאימה בכל מוסדותיה ,הזמניים
והקבועים.
אנו מושיטים יד שלום ושכנות טובה לכל המדינות השכנות ועמיהן ,וקוראים
להם לשיתוף פעולה ועזרה הדדית עם העם העברי העצמאי בארצו .מדינת ישראל
מוכנה לתרום חלקה במאמץ משותף לקידמת המזרח התיכון כולו.
אנו קוראים אל העם היהודי בכל התפוצות להתלכד סביב הישוב בעלייה ובבניין
ולעמוד לימינו במערכה הגדולה על הגשמת שאיפת הדורות לגאולת ישראל.
מתוך ביטחון בצור ישראל הננו חותמים בחתימת ידינו לעדות על הכרזה זו,
במושב מועצת המדינה הזמנית ,על אדמת המולדת ,בעיר תל־אביב ,היום הזה,
ערב שבת ,ה׳ אייר תש״ח 14 ,במאי .1948
דוד בן־גוריון
דניאל אוסטר ,מרדכי בנטוב ,יצחק בן־צבי ,אליהו ברלין ,פריץ ברנשטיין ,הרב
וולף גולד ,מאיר גרבובסקי ,יצחק גרינבוים ,ד״ר אברהם גרנובסקי ,אליהו דובקין,
מאיר וילנר־קובנר ,זרח ורהפטיג ,הרצל ורדי ,רחל כהן ,הרב קלמן כהנא ,סעדיה
כובאשי ,הרב יצחק מאיר לוין ,מאיר דוד לוינשטיין ,צבי לוריא ,גולדה מאירסון,
נחום ניר ,צבי סגל ,הרב יהודה ליב הכהן פישמן ,דוד צבי פנקס ,אהרן ציזלינג ,משה
קולודני ,אליעזר קפלן ,אברהם קצנלסון ,פליכס רוזנבליט ,דוד רמז ,ברל רפטור,
מרדכי שטנר ,בן־ציון שטרנברג ,בכור שיטרית ,משה שפירא ,משה שרתוק.
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א .מפת התביעות הטריטוריאליות של התנועה הציונית*1919 ,

* מתוך יצחק גל־נור ,ושבו בנים לגבולם :ההכרעות על מדינה ושטחים בתנועה הציונית ,שדה־
בוקר וירושלים :המרכז למורשת בן־גוריון והוצאת מאגנס ,תשנ״ה ,עמ׳ .58
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נספח מפות החלוקה של ארץ־ישראל

ב .מפת תכנית החלוקה של הוועדה המלכותית*1937 ,

* שם ,עמ׳ .104
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ג .מפת תכנית הרוב ומפת תכנית המיעוט בדו״ח אונסקו״פ*

תכנית הרוב

תכנית המיעוט

* דין וחשבון מאת הוועדה המיוחדת לארץ־ישראל של האומות המאוחדות לאסיפה הכללית ,תל
אביב :הוצאת הארץ ,תש״ז ,עמ׳ 36
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נספח מפות החלוקה של ארץ־ישראל

ד .מפות תכנית הרוב של אונסקו״פ אל מול מפת תכנית החלוקה
של האו״ם*29.11.47 ,

תכנית הרוב באונסקו״פ לחלוקת ארץ
ישראל ,אוגוסט 1947

תכנית האו״ם לחלוקת ארץ ישראל,
נובמבר 1947

* יוסי כץ ,מדינה בדרך :התכניות הציוניות לחלוקת ארץ ישראל ולהקמת מדינה יהודית ,ירושלים:
הוצאת מאגנס ,תש״ס עמ׳ .145-144
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פרסומים נוספים שראו אור במרכז מציל״ה:
מגמות דמוגרפיות בישראל
מאת :עוזי רבהון וגלעד מלאך

פרסומים העתידים לראות אור במרכז מציל״ה:
שישים שנה לחוק השבות :היסטוריה ,אידיאולוגיה והצדקה
מאת :רות גביזון
התמודדות עם הגירה גלובלית  -מתווה למדיניות הגירה לישראל
מאת :שלמה אבינרי ,ליאב אורגד ואמנון רובינשטיין

