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הדלפות ,מחלוקות  -ובילויים בלילות :מאחורי
הקלעים של כ"ט בנובמבר
במלאת  72שנה לכ"ט בנובמבר ,מגלה מחקר היסטורי חדש שיו"ר הוועדה שהמליצה על תוכנית
החלוקה פעל מאחורי הקלעים לקידום פתרון אחר .חברי הוועדה נפגשו בחשאי עם אנשי מחתרות
כמו מנחם בגין ,חלקם הדליפו לסוכנות היהודית והיו שחגגו בלילות ונעדרו מהדיונים
עופר אדרת 06:04 29.11.2019

שתי מדינות לשני עמים ,מדינה אחת לשני עמים ,או אולי בכלל מדינה יהודית בלבד או מדינה ערבית
בלבד? מאחורי הקלעים של תוכנית החלוקה ,שאושרה באו"ם היום לפני  72שנה וסללה את הדרך
להקמת מדינת ישראל ,התקיים מסחר ער ברעיונות ובתוכניות ,שנזרקו לחלל האוויר ובהמשך נותרו
על מדפי ההיסטוריה .מדפי ההיסטוריה ,במקרה הזה ,נמצאים במרחק של כ– 9,000קילומטרים
מירושלים ,במרתפי ארכיון האו"ם בניו יורק.
אלפי מסמכים ,פרוטוקולים ,מכתבים ותזכירים ,שמוטלים שם כאבן שאין לה הופכין ,מספקים הצצה
אל אחד הפרקים המכוננים בתולדות הציונות :פעילותה של ועדת אונסקו"פ ,ועדת החקירה המיוחדת
שמינה האו"ם לבדיקת שאלת ארץ ישראל ב– ,1947אשר המליצה על תוכנית החלוקה.
ד"ר אלעד בן־דרור ,ראש המחלקה ללימודי המזרח התיכון באוניברסיטת בר אילן ,בילה לא מעט
שעות בנבירה במסמכים האלה ,בניסיון להתחקות אחר הוויכוחים הפנימיים בין חברי הוועדה ,שקדמו
להמלצתה ההיסטורית .עבודת הדוקטורט שלו ,שראתה כעת אור בספר "הדרך לכ"ט בנובמבר —
פרשת אונסקו"פ וראשית מעורבותו של האו"ם בסכסוך הערבי־ישראל" )הוצאת יד בן צבי( ,מציגה
חומרים מרתקים.
בין הגילויים ,שנחשפים בפעם הראשונה ,גם הגילוי כי יו"ר הוועדה וחלק מחבריה הסתייגו מהתוכנית
לחלוקת הארץ לשתי מדינות — שאושרה לבסוף על ידי הוועדה .היו"ר ,אמיל סנדסטרום השוודי,
התרשם כי "האוכלוסייה הערבית המשכילה בארץ ישראל היא אנטישמית" והציע פתרון שונה,
שבמרכזו עמדה הקמת מדינה יהודית וסיפוח של השטח הנותר לירדן ,במקום להקים בו מדינה ערבית
נפרדת" .הוועדה העדיפה בהמשך לכסות על המחלוקת הפנימית הזאת" ,אומר בן־דרור" ,אבל
בדו"חות בהם עיינתי הנושא עולה בבירור".
לדברי בן־דרור ,סנדסטרום "לא האמין בסיכויים לשיתוף פעולה יהודי־ערבי" ולכן ,כנראה ,הסתייג גם
מהרעיון של מדינה אחת לשני עמים .לתפיסתו של סנדסטרום ,גם לא היה קיום כלכלי לשתי מדינות
בשטח שבין הים התיכון לנהר הירדן" .הקשיים הכלכליים יכולים להיפתר גם בדרך אחרת" ,הוא טען
בדיוני הוועדה ,אך לא פירט.
בניסיון למצוא את אותה "דרך אחרת" גילה בן־דרור כי סנדסטרום תמך בסיפוח החלקים שתוכנית
החלוקה ייעדה למדינה ערבית עצמאית ,לממלכת ירדן .לשיטתו ,אותה מדינה ערבית היתה אמורה
להיות מחוז או פרובינציה של ירדן ,לא מדינה נפרדת כמו זו היהודית.
כדי לקדם את הרעיון הזה סנדסטרום אף יזם ביקור בממלכה הירדנית "ושמע מהמלך עבדאללה
תמיכה ברורה ברעיון החלוקה ובסיפוח שאר השטח לממלכתו" ,כדברי בן־דרור .בביקור דיבר
סנדסטרום גם עם קצינים בריטים בלגיון הערבי — היחידה הצבאית שהקימו קצינים בריטים בירדן,
וביקש לשמוע את הערכותיהם על יכולתו של צבאם לכבוש את החלק הערבי בארץ ישראל ,ולהחזיק
בו .כנראה שהתשובה ששמע מהם חיזקה את תמיכתו בפתרון הזה.
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רעיון אחר ,שמלכתחילה לא עורר עניין גדול ולא זכה לאהדה ,הציג לוועדה הרב ד"ר יהודה מאגנס,
נשיא האוניברסיטה העברית .במקום לחלק את הארץ לשתי מדינות או למדינה יהודית ומדינה ערבית
שתסופח לירדן ,הוא תמך בהקמת מדינה אחת ,דו־לאומית ,יהודית־ערבית .בעדותו בפני הוועדה הוא
אמר" :הנחתנו היא ,ששיתוף פעולה יהודי־ערבי הוא לא רק נחוץ ,לא רק הכרחי לקיום השלום בחלק
זה של העולם ,אלא שהוא גם אפשרי".
בהמשך הוא הרחיב" :ארץ ישראל היא לא רק אדמה יהודית ,ואף לא רק אדמה ערבית ...לערבים
זכויות טבעיות גדולות בארץ ישראל .הם יושבים כאן במשך דורות ,קברות אבותיהם כאן ,כאן תמצאו
שרידים של תרבות ערבית לצורותיה השונות .הם חרשו את אדמת הארץ בכל הדורות הללו" .הוא
הוסיף כי גם ליהודים יש זכויות היסטוריות" :אנו מעולם לא שכחנו את ארץ־ישראל .יתר על כן ,מאז
שיבת ציון ,בדור הקודם ,הרי היהודים ,בקורבנותיהם ,בכישרונם המדעי ,באהבתם לאדמה,
בתקוותיהם לעתיד ,בנו והקימו כאן בית לאומי ,שמכמה בחינות זכאים הם להיות גאים עליו" ,אמר
לחברי הוועדה.
הוא הציע להקים מדינה דו־לאומית" ,שבה יהיו לכל נתיניה זכויות שוות מבחינה פוליטית בלי
להתחשב למי הרוב ולמי המיעוט" .ליהודים ולערבים יהיו "ועדים לאומיים" נפרדים ,לפי תוכניתו,
ומעליהם "מועצה מדינית עליונה" .בהמשך הוסיף כי "לא יצליח הדבר לעולם ,שיהיה עם שולט ועם
מדוכא .דבר זה מביא למלחמות ,לבלבולים תדירים ,למרידות" .בן־דרור אומר שהוועדה המעיטה
בערכו של הפתרון שהציע והקשתה עליו בשאלות על אופן יישומו.
כובש אכזר
תוכנית אחרת הציע לוועדה מנהל הקולג' הערבי הממשלתי ,אחמד אל־ח'אלדי .במפגשו עם חברי
הוועדה הוא ביקש להפריך את טיעוני היהודים ואמר כי בארץ ישראל מעולם לא היתה ליהודים מדינה
עצמאית והם תמיד חיו בארץ כמיעוט .הזכויות ההיסטוריות שהציגו הדוברים היהודים בנאומיהם היו,
לדידו ,סילוף עובדות.
הוא גם התייחס לטענה הציונית על הפיתוח המואץ שעברה הארץ בשל ההתיישבות היהודית ,ואמר
כי גם טענה זו אינה מקנה ליהודים זכויות על הארץ .הוא קבע שהבעיות בין היהודים לערבים החלו
כאשר היהודים הכריזו על שאיפתם למדינה יהודית עצמאית ,והדגים את ההידרדרות במערכת
היחסים ההדדית בעזרת סיפורו האישי .חברו הטוב של אביו היה יהודי ,ואילו לו עצמו אין אף חבר
יהודי ,ובנו כבר אפילו "אינו רואה יהודים" .משפחת אל־ח'אלדי ,כך סיפר ,נמצאת בארץ ישראל כבר
 700שנה ,והוא מכיר כל פינה בארץ .היהודים ,לעומת זאת ,הם נטע זר :מתוך  600אלף היהודים
הנמצאים בארץ ,רק  100אלף הם בעלי אזרחות ארץ־ישראלית ,וכל השאר שומרים לעצמם את
הנתינות הזרה של המדינות שמהן באו.
"הפתרון מבחינת אל־ח'אלדי היה ברור :מדינה ערבית עצמאית שבה ישלטו הערבים בצורה
דמוקרטית" ,תיאר בן־דרור .יהודים נוספים לא יורשו להיכנס למדינה הערבית ,ובעיית הפליטים
היהודים שנוצרה אחרי מלחמת העולם השנייה תיפתר בסיוען של כל המדינות .ארצות הברית ,למשל,
יכולה לקלוט  300אלף יהודים מבלי שהדבר יפגע בכלכלתה ,הוא הסביר ,וערביי ארץ ישראל אינם
צריכים לסבול בשל כך.
חברי הוועדה ביקשו לשמוע גם את עמדת המחתרות ,ולשם כך הם נפגשו ,מתחת לאפם של
הבריטים ,עם מנחם בגין ,לימים ראש ממשלת ישראל .בן־דרור מתאר כיצד הועברו חברי הוועדה בין
כמה מכוניות שהסתובבו ברחבי תל אביב ,עד שהגיעו ליעד הסודי" .ההרפתקה הכי מרתקת שלי
בארץ ישראל" ,הגדיר זאת חבר הוועדה ראלף באנץ' האמריקאי ,שלימים היה המתווך בין ישראל
למדינות ערב במלחמת העצמאות וחתן פרס נובל לשלום.
לבגין לא היה פתרון יצירתי למצב הסבוך ,אך בדברו עם חברי הוועדה הוא כינה את הבריטים "כובש
אכזר" ,והעריך כי היהודים יכו את הערבים "שוק על ירך" ,אם יפתחו נגדם במתקפה אחרי עזיבת
הבריטים .הדלפת דבר הפגישה לתקשורת הרתיחה את הבריטים" .איך ייתכן שיו"ר אונסקו"פ מצא
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את בגין ללא קושי ואנחנו מחפשים אחריו כבר חמש שנים ללא הצלחה" ,הקשו נואמים בפרלמנט
בלונדון.
חבורה עליזה
מעיון בחומרים מצא בן־דרור עדויות לבלגן ששרר בוועדה בעת עבודתה ,ובכללו התנגחויות פנימיות,
פוליטיקה ודינמיקה עכורה ,חוסר משמעת והתנהלות ש"גורמת נזק לשמו הטוב של האו"ם" ,כפי
שהעיד קצין האדמיניסטרציה הראשי שלה.
כך ,לדוגמה ,מספר בן־דרור כי הנציג האוסטרלי ,ג' .ד .ל .הוד" ,העדיף להעביר את זמן החקירה
בנעימים" ,כפי שכתב .הוא וסגנו הרבו להשתכר בלילות ,לחזור למלון לפנות בוקר ,לשיר ולהקים
רעש ,וכתוצאה מכך גם נעדרו מפעילות ביום המחרת .בן־דרור אף מצא כי לילה אחד פקעה סבלנותו
של באנץ' ,שניסה להירדם ,והוא "ביקש לערב את המשטרה המקומית בעניין כדי שתשיב את הסדר",
כמתואר בספר.
הנציג ההולנדי ,ניקולאס בלום ,נקע את קרסולו סמוך לבואו לירושלים והחמיץ כמעט את כל הסיורים
של הוועדה בארץ .נציג גואטמלה ,חורחה גרסיה גרנדוס ,ועמיתו מאורוגוואי ,אנריקה רודריגס פברגט,
"היו יוצאי דופן בכל קנה מידה" ,אומר בן־דרור .לדבריו ,השניים "רמסו את כללי הסודיות שהוועדה
קיבלה על עצמה" .לפי תיאורו ,השניים סיפקו מידע לסוכנות היהודית מתוך הדיונים הפנימיים .אין
ספק שתרומתם להצלחה הציונית באישור תוכנית החלוקה היתה משמעותית ,קובע בן־דרור .המידע
שהגיע כמעט בזמן אמת אפשר לאנשי הסוכנות היהודית לנהל את המערכה הדיפלומטית לטובת
הרעיון הציוני ,ביתר יעילות.
מבקריה של הוועדה כינו אותה בשמות שונים" .אחד הפחות גסים שביניהם" ,לדברי בן־דרור ,היה
"מחנה הקיץ בימק"א" על שם המלון שבו שכנו חבריה בירושלים" .יותר משהיינו ועדה אחת בת 11
איש — היינו  11ועדות בנות איש אחד" ,סיכם גרנדוס הגואטמלי.
המסמכים שמתעדים את עבודת הוועדה לא נחקרו עד כה באופן כה מקיף כפי שעשה בן־דרור .לא רק
היסטוריונים ,אומר בן־דרור ,גם חברי הוועדה עצמם "התקשו להתמודד עם שפע החומר ששוגר
אליהם" .הוא מספר לדוגמה כי חיים ויצמן שלח לוועדה הזמנה לסעוד על שולחנו .הוא לא הבין מדוע
הזמנתו לא נענתה ,עד שהתברר כי מכתבו היה מוטל בערמות הניירות שטרם מוינו ונמצא יום אחד
בלבד לפני התאריך המיועד.
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