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בחורף שנת  1942דיווח דוד בן–גוריון ,אז יושב
ראש הנהלת הסוכנות היהודית בירושלים ולימים
ראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל ,לחברי
הנהלת הסוכנות בירושלים על ביקורו בארצות–
הברית ,ואמר:
לזה יש ערך פוליטי מכריע .אם רוכשים את יהדות
אמריקה אין לנו עוד הממשלה ,אבל כמעט שמונים
אחוז ,ואין זה תלוי איזו ממשלה .אמריקה היא ארץ
דמוקרטית ,ארץ של הדמוקרטיה ,אבל גם ארץ של
כסף .אם יש לך קול להצביע וכסף יש לך משקל
פוליטי יותר מאשר באנגליה ,כי בכל מקום יש
מתחרים בין בחירה ולא בחירה ,יש לעתים שאלפיים
מכריעים ,שש מאות אלף הכריעו הפעם בבחירת
הפרזידנט1 .

הדברים מלמדים על הבנתו העמוקה של בן–גוריון
את התרבות הפוליטית האמריקנית ועל הכרתו
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בן–גוריון בהנהלת הסוכנות בירושלים 6 ,באוקטובר
 ,1942אצ"מ .S100 ,בביקור מוקדם יותר בארצות–
הברית שהה בן–גוריון שם בזמן מערכת הבחירות בין
רוזוולט למועמד הרפובליקני וילקי .המספר 600,000
התייחס לניצחונו של רוזוולט על וילקי בבחירות
בשנת .1940
ראו למשל :א' גל ,דוד בן–גוריון :לקראת מדינה
יהודית ,שדה–בוקר תשמ"ה; R. Medoff, Zionism and
the Arabs: An American Jewish Dilemma, 1898–1948,
London 1997

באפשרויות האדירות שעתידות היו להיפתח לפני
התנועה הציונית ,ומאוחר יותר מדינת ישראל,
אם ישכילו לנצל את הפוטנציאל הפוליטי הגלום
ביהדות האמריקנית כקבוצת לחץ פרו–ציונית
ופרו–ישראלית.
אכן ,מסמכים ארכיוניים מארצות–הברית
ומישראל מלמדים על החשיבות האדירה של
היהדות האמריקנית בתהליכי כינונה של המדינה
ובעשור הראשון לקיומה ,התקופה שבה עוסק
ספרו של צבי גנין .למרות זאת מחקרים מעטים
יחסית יוצרים אינטגרציה בין הסיפר )נרטיב(
היהודי–האמריקני לזה הישראלי ,למרות חיוניותה
של זווית המבט האמריקנית להבנת תהליך
הקמתה וגיבושה של מדינת ישראל 2.ספרו של
גנין הוא מחקר מעמיק התורם לסגירת הפער
האמור ומציג תמונה פנורמית של מגוון הפעילות
היהודית–האמריקנית למען מדינת ישראל,
במקביל להבהרת הקשיים שנלוו לעיצוב מערכת
היחסים בין הקהילה היהודית הגדולה והחשובה
בעולם למדינה הצעירה.
חשיבותו וייחודו של הספר שלפנינו באים לידי
ביטוי בשמו ,המכיל את שתי הזירות ,האמריקנית
והישראלית ,במשותף .הרשימה המרשימה של
הארכיונים מישראל וארצות–הברית שעליהם
מבוסס המחקר ,מלמדת על יחסי הגומלין ההדוקים
בין שתי זירות המחקר ,הישראלית והאמריקנית,
ועל חשיבותו של המחקר הבין–תחומי בכלל
ובהיסטוריה יהודית וישראלית בפרט.
גנין פותח את ספרו בהקדמה מפורטת
המשרטטת את קווי המתאר העיקריים של היהדות
האמריקנית בשנות הארבעים והחמישים ,החל
מהתנועה הציונית ,דרך הארגונים הלא ציוניים
ועד המועצה האמריקנית ליהדות ,שהייתה
אנטי–ציונית .במקביל מציג המבוא את הקשיים
המובְנים במערכת היחסים שהלכה והתפתחה בין
המדינה היהודית הריבונית ליהדות האמריקנית
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לגווניה השונים ,הציוניים והלא ציוניים כאחד.
ברצוני להרחיב מעט בנקודה זו ולציין את
משמעותם העצומה של עליית הנאצים לשלטון
בגרמניה והשואה כאירועים מכוננים שאִפשרו
את התגייסותה של יהדות ארצות–הברית למען
הקמת מדינה יהודית ,ושהיה הבסיס לפעילות
הפרו–ישראלית הענפה שגנין מתאר בספרו.
החל מהמחצית השנייה של שנות השלושים,
למרות הפחד של הציבור היהודי בארצות–הברית
מהתגברות האנטישמיות בגלל המשבר הכלכלי
והתעמולה האנטי–יהודית שמקורה בגרמניה ,חלה
עלייה דרמטית בנכונותן של השדרות הרחבות
של הציבור היהודי האמריקני להתגייס לפעילות
יהודית בכלל וציונית בפרט 3.הפרקים הראשונים
של הספר עוסקים באגפים הלא ציוניים ביהדות
האמריקנית .מקום נרחב במיוחד מוקדש לוועד
היהודי האמריקני ,ארגון לא ציוני רב השפעה
שנוסד בשנת  1906על ידי ראשי האליטה
היהודית האמריקנית ממוצא גרמני .גולת הכותרת
של עיצוב היחסים בין ארגון זה למדינת ישראל
הייתה ההבנות בין יעקב בלאושטיין ),(Blaustein
נשיא הוועד היהודי האמריקני ,לבן–גוריון,
ראש ממשלת ישראל ,שהובילו להסכם שנחתם
בשנת  .1961משמעותם העיקרית של המגעים
בין בלאושטיין לבן–גוריון הייתה הכרה של
בן–גוריון שיהודי ארצות–הברית חייבים בנאמנות
למדינתם בלבד ונכונותו להסכים שהלא ציונים
אינם חייבים לעלות למדינת ישראל .המשא
ומתן בין בלאושטיין לבן–גוריון בסוף שנות
הארבעים ובשנות החמישים העלה לדיון את
שאלת הנאמנות הכפולה ,שגנין מקדיש לה בצדק
3

קצרה היריעה מלתאר במסגרת זו את הסוגיות הנזכרות.
דיון מעמיק ומקיף בנושאים אלו ניתן למצוא במחקריו
של הנרי פיינגולד ,ראו למשלH.L. Feingold, A Time :
for Searching: Entering the Mainstream 1920–1945,
Baltimore & London 1992

פרק נפרד ,בשל היותה שאלת יסוד שפתרונה
הכרחי על מנת לבנות מערכת יחסים בת קיימא
בין יהודי ארצות–הברית ומדינת ישראל .למרות
ניסיונותיהם של בלאושטיין ובן–גוריון לפתור את
הסוגיה ,דיון בשאלה זו רלוונטי להבנת המורכבות
הקיימת ביחסינו עם היהדות האמריקנית עד היום,
והדבר בא לידי ביטוי בפרשת פולארד ובפרשת
האשמתם של שניים מנציגי אייפא"ק בהעברת
נתונים אסטרטגיים אמריקניים לאנשי הלובי
היהודי האמריקני ושגרירות ישראל בוושינגטון.
חלקו השני של הספר עוסק במערכת הפנים–
קהילתית ביהדות האמריקנית ,הן מבחינת היחסים
בין התנועה הציונית לוועד היהודי האמריקני והן
מהזווית החשובה של עיצוב הקודים והנהלים של
היחסים בין הקהילה היהודית למדינת ישראל.
בחלק השלישי והאחרון של הספר מציג גנין
את התמונה הכוללת ואת הפרטים הקטנים של
פעילות הלובי היהודי בוושינגטון למען מדינת
ישראל ,החל מתקופת נשיאותו השנייה של
הארי טרומן ועד לניסיונות להשפיע על מדיניות
ממשלו הרפובליקני של הנשיא דוייט אייזנהאואר
למען מדינת ישראל .בהקשר זה מעניינת במיוחד
פרשת ביקורו של בלאושטיין במצרים בשנת
 ,1954שבה עוסק גנין בפרק השמיני .המחבר
מספר על פגישתו של בלאושטיין עם נציג בכיר
של משרד החוץ המצרי ,שהזמין אותו לביקור
במצרים ,ועל פגישה צפויה עם נשיא מצרים גמאל
עבד א–נאצר .ההכנות לביקור נעשו בתמיכתה
של מחלקת המדינה האמריקנית ,שראתה בו צעד
חשוב ליצירת תהליך שלום בין ישראל למצרים,
וכן בתמיכת ממשלת ישראל ,שביקשה לפעול
באמצעות בלאושטיין למען עצורי 'הפרשה'
במצרים .הביקור בוטל ברגע האחרון ,ולבלאושטיין
נמסר שישמחו לקבלו כתייר במצרים אבל הוא
לא יוכל להיפגש עם הנשיא המצרי .להערכתו
של גנין הביקור בוטל מסיבות פנים–מצריות,
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שעיקרן פעילות אופוזיציונית נמרצת של תנועת
'האחים המוסלמים' .אף שבסופו של דבר לא יצא
הביקור לפועל ,חשיבותו רבה לשם הבנת סוגיה
מרכזית העולה בספר — רצונם של יהודי ארצות–
הברית להיות לא רק ספקים של תמיכה כלכלית
ופוליטית למדינת ישראל אלא שותפים בעיצוב
המערכות השונות במדינה הצעירה ,החל מתחומי
הכלכלה והחברה ועד למרכיבים הרגישים ביותר
של בניית מעמדה הפוליטי של ישראל במזרח
התיכון ובמערכת הכלל–עולמית.
בצדק מקדיש גנין ליסוד המתח בין שתי
הקהילות מקום מרכזי בספרו ,והדבר בא לידי
ביטוי כבר בכותרת הספר .ברצוני להרחיב
בנקודה זו ,ויש להדגיש שספרו של גנין הוא ספר
יסוד ומעלתו הגדולה בהיותו מצע פורה להרחבת
הדיון ההיסטורי על יהודי ארצות–הברית ומדינת
ישראל.
שמו של אבא הלל סילבר ) ,(Silverרב רפורמי
והמנהיג החשוב ביותר של התנועה הציונית
האמריקנית בשנות הארבעים ,במיוחד במחציתן
השנייה ,שזור לכל אורך הספר .עיון נוסף בדמותו
של סילבר מלמד שבדומה לבלאושטיין הוא ובעלי
בריתו בקרב היהדות האמריקנית לא הסתפקו
בתפקיד התומכים במדינת ישראל .לסילבר היו
קשרים קרובים עם גורמים רבי עצמה במערכת
הפוליטית האמריקנית ,ובייחוד עם הסנאטור
הרפובליקני מאוהיו רוברט אלפונסו טאפט )(Taft
ועם אישים מרכזיים נוספים בממסד הרפובליקני,
כמו ג'ון פוסטר דאלס ) ,(Dullesמזכיר המדינה
בממשלו של אייזנהאואר .ואכן עם בחירתו של
אייזנהאואר לנשיא ומינויו של דאלס למזכיר
המדינה ושל טאפט ליושב ראש ועדת החוץ
של הסנאט ,נפתחה לפני סילבר אפשרות יוצאת
דופן להשפיע על קבלת ההחלטות של הממשל
האמריקני בנושאי המזרח התיכון .הוא ראה את
עצמו לא רק כמי שמעביר מסרים ומקשר בין
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ממשלת ישראל לוושינגטון ,אלא ביקש לנצל את
מעמדו הייחודי ואת קשריו האישיים והפוליטיים
כדי להשפיע על המדיניות האמריקנית על פי
השקפת עולמו .בהקשר זה יש להבין את מכתבו
לסנאטור טאפט בנוגע לחוק סיוע החוץ למדינת
ישראל ,חוק שסילבר פעל להעביר בקונגרס
באמצעות טאפט בשנת  .1951במהלך המגעים
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לפני אישורו של החוק ביקש סילבר מטאפט
להוציא מנוסח החוק כל אזכור של מעורבות
צבאית של ארצות–הברית במדינת ישראל או של
מחויבות עתידית למעורבות כזאת .הוא הדגיש
לפני טאפט את הצורך ליצור נתק מוחלט בין
עזרה כלכלית של ארצות–הברית למדינת ישראל
ובין צורכי הביטחון של ארצות–הברית ,ולדעתו
היו סיבות מספיקות להענקת עזרה לישראל ללא
כל אזכור של ביטחון ארצות–הברית כנימוק
לסיוע.
מן המכתב ניכר שסילבר לא תיאם את עמדותיו
עם מי שהיו מופקדים על סוגיות אלה במערכת
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הפוליטית הישראלית ,וייתכן אפילו שפעל בניגוד
לדעתם .יצירת קשר ביטחוני בין מדינת ישראל
לארצות–הברית הייתה מנוגדת לשאיפתו של סילבר
לשמירת הניטרליות של מדינת ישראל במאבק
הבין–גושי ,לניתוקה של הזירה המזרח תיכונית
ממאבק זה ולחיזוק מעמדו של האו"ם במזרח
התיכון .שאלת ארץ–ישראל ומדינת ישראל הייתה
אחת מסוגיות המפתח שאתה התמודדו מנהיגי
העולם לאחר מלחמת העולם השנייה .מעורבות
ההנהגה היהודית האמריקנית בעיצוב אופייה של
המדינה פתחה לפניהם אפשרות להשפיע על אחד
הנושאים הפוליטיים החשובים ביותר ,שמשמעותו
חרגה מגבולות ישראל והקרינה לדעתם על מבנה
המזרח התיכון כולו ,מעמדו של האו"ם והתנהלותו
של המאבק הבין–גושי4.
חיבורו של גנין מבהיר בכישרון רב ועל יסוד
מחקר היסטורי איכותי את תרומתם האדירה של
יהודי ארצות–הברית להקמת מדינת ישראל .זהו
חיבור חשוב המלמד על הצורך להעמיק בחקר
התהליך המורכב שקצה הקרחון שלו מתואר
בספר .יחסי הגומלין בין יהודי ארצות–הברית
למערכת הפוליטית האמריקנית באו לידי ביטוי
בשתי דרכים עיקריות .האחת ,שבה עוסק גנין
בספרו ,היא התפקיד שמילאו יהודי ארצות–הברית
כמעצבי דעת קהל בשליחות מדינת ישראל ,מתוך
הערכה שביכולתם להשפיע על הציבור האמריקני
ועל הממשל בארצם .הדרך האחרת היא הקשרים

בין חלקים מההנהגה היהודית האמריקנית לבין
גורמים מרכזיים במערכת הפוליטית בארצות–
הברית בשתי המפלגות .ספרי זיכרונות ומחקרים
חשובים לא התעלמו מעובדות אלה ,אך מערכת
הקשרים עם הממסד הפוליטי האמריקני הוצגה
בהם בעיקר כאמצעי ליצירת קשר עם הממשל
ולהשפעה על מדיניותו בהתאם לאינטרסים
הישראליים .מתיאור כזה עולה שהיה לכאורה
נתק בין המעגלים הפוליטיים השונים :היהודי
והאמריקני .להערכתי נתק כזה אינו אפשרי,
ומחקרו פורץ הדרך של גנין מלמד על הצורך
במחקר נוסף של פעילות המנהיגים היהודים גם
כפוליטיקאים אמריקנים.
חיבורו של גנין כתוב בלשון רהוטה ,גדוש
פרטים חשובים ודיווחים על אירועים מרתקים,
ומלווה ברשימה ביבליוגרפית ,הכוללת מקורות
ארכיוניים רבים ,ובמפתח מפורט .אני משוכנע
שחוקרים ,סטודנטים וגם קוראים אחרים ימצאו
בו עניין ,בהיותו תוספת מבורכת למדף הספרים
העוסקים בהיסטוריה הישראלית ומרחיבים אותה.
בשולי הדברים ,ודווקא בגלל חשיבותו של
הספר ,אני מבקש להוסיף כי חבל שאין לספר
סיכום ,שעשוי היה להעניק לקורא פרספקטיבה
היסטורית על הסוגיות הנדונות בו ולהבהיר
את הרלוונטיוּת שלהן למערכת היחסים בין
שתי הקהילות היהודיות הגדולות בעולם גם
בתקופתנו.

סילבר אל טאפט 9 ,בפברואר  ,1951מהדורת
המיקרופילם של ארכיון אבא הלל סילבר בקליוולנד,
 .800/1בזיכרון ההיסטורי סילבר אינו מזוהה עם
ההשקפות שהצגתי כאן .לא אוכל להרחיב במסגרת

זו על הסיבות לכך .ראו לדוגמה את השקפותיו בנוגע
לאו"ם :דרשה של סילבר בטמפל בקליוולנד בנוגע
לפרשת הדרכים בסן–פרנסיסקו 22 ,באפריל ,1945
ארכיון סילבר בקליוולנד.730/6 ,
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