אלעד בן  -דרור

אן דן

קיומי
הלפרדיי
הסותרות שעמדו בעסיס
המגמות
תכנית האו " ם לחלוקת ארןןישראל

-

ב 28 -

באפריל

1947

*,

התכנסה עצרת האו " ם למושב מיוחד כדי לדון בשאלת ארץ ץ ראל  .המושב

כונס לבקשת ממשלת בריטניה  ,ותוצאתו המרכזית הייתה הקמת ועדת חקירה מיוחדת ,
לחקור את סוגיית ארץ  -ישראל ולהגיש המלצות בסוגיה זו למושב העצרת הסדיר שעיקד היה להתכנס
בספטמבר  .ועדת החקירה  ,שכונתה ועדת אונסקו " פ

( סס

"

ית1ת1ס )

שהוטל עליה

 - Uni d N ias Specialע5 ) 0אט
~

שו

קירתה ביצעה

~
 (Ofi Palesfineמנתה אחד  -עשר חברים  ,והחלה לפעול ב  26 -במאי  .את חלק הארי
אונסקו " פ בארץ  -ישראל מן ה  15 -ביוני וער ה  20 -ביולי  .לאחר חקירות קצרות נוספו לבלבנון  ,בעבר
t

"

"

וגוסט הגישה

הירדן ובמחנות העקורים באירופה  ,גיבשה הוועדה את מסקנותיה בז ' נווה  ,וב  31 -צ
ליושבי
ולהעניק י
המליצו פה אחד ;לסיים את המנדט הבריטי 1
1
לאו " ם את המלצותיה  .חברי הוועדה
נחלקו הדעות  :שבעה חברים
הארץ עצמאות בהקדם האפשרי  .מעבר ןלהסכמה זו י

~1
הבייצו

עלן הקמת

שתי מדינות עצמאיות  ,יהודית וערבית  ,שיהיו קשורות ביניהן במערכת של איחול מלכלי  ,שלושה
סביב עקרון
המליצו על הקמת מדינה פדרלית בארץ  -ישראל  ,וחבר אחד נמנע  .הרוב המוצק שה

איד

" 44י

החלוקה  ,נתן לרעיון תנופה ברחול את הדרך להחלטת החלוקה שאימצה עצרת האו "

. 1947

1

תכנית החלוקה של האו " ם ( החלטה

) 181

הכניסה אמנם בהמלצות אונסקו "

-

29

בניבמבר

מספר שינויים ,

אך קיבלה את התשתית הרעיונית שגיבשה הוועדה .
חלמיש עלן הערותיה
ן
תודתי לפרת ' אביבה
1

המושלות ושסייעו ןלעצב את גרסתו הסופית שלן המאמה .
ן

לסיפורה המלא של פרשת אונסקו " פ ראו  :א ' בן  -דרור  ' ,אוגסקו " פ  :ראשית מעורבותו של האו " ם
עבודת דוקטור  ,אוניברסיטת בר  -אילן ,

תשס " ג .
קתדרה

24ג

תמוז

משת " ז ,

עם ,

,

הישראלי  -ערבי ,

בסכלוי
9סן 140 -

ץתדרה 110

אלעד בן  -דרוך

שבעת החיהזם

שתמכו בחלוקה היו נציגי אורוגואי  ,גואטמלה  ,הולנד  ,פרו  ,צ ' כוסלובקיה  ,שווריה

וקנדה  .הללו לעכו

אמנם את ידיהם על תכנית אחת ומפה אחת  ,אולם עמדותיהם בסוגיה היו רחוקות

מאוד מלהיות מקשה אחת  .שני עמודי התווך של קבוצה זו היו יושב ראש אונסקו " פ  ,השוודי אמיל
סנדסטרום

) , ( Sands rom

והנציג הקנדי אייוון רנד (4מ8א ) .

שניהם היו הנציגים היחידים שמדינותיהם

נתנו להם חופרן ~מוחלט לפעול בוועדה כראות עיניהם  .שניהם התעמקו ביסודיות רבה בחקירת הסוגיה ,
והשפיעו רבו

,

*

ל מהלך החקירה ועל גיבוש המסקנות  ,ושניהם היו הראשונים שהציגו בוועדה את

פיסותיהם כ14ניות מגובשות  .שתי

התכניות הללו  ,שההבדלים ביניהן נראו מבחינה חיצונית לא

~משמעותיים  ,פקחו תהליך ארוך שבסופו גיבשה קבוצת הרוב את תכנית החלוקה .

הנציג הקנדי אייוון
ואמיל
מימין  ),פאול
ינדסטרום
רני (
מוהן ( הטגן

ואנריקו

השוס ? )

פבריגט ,

האחרון הוא

הנציג

כנראי
ההודי עבד

א  -רחמן

,

במאמר זה אעקור בקיצור נמרץ את קורותיהם של הנציג הקנדי והיושב ראש השוודי בתוך סיפור
המסגרת

של פרשת אונסקו " פ  ,ואנסה להוכיח כי תכניותיהם  ,על אף הדמיון ביניהן  ,היו

מבוססות הכוי
למקקה על שתי גישות סותרות לחלוטין ועל תפיסות מנוגדות בסוגיה  .הצגת יוחאי
העקרונית ביק אתי הדמויות העיקריות שגיבשו את דוח הרוב של הוועדה תלמד שקרב האיתנים

"

שהתחולל באוצ קו " פ בשלב גיבוש המסקנות בז ' נווה היה מורכב ועמוק יותר מכפי שתפסו אותו אז

",

הציונים שהיו מעורבים

במלאכה ומכפי שהוא תואר בספרות המחקר  .אונסקו " פ הייתה חצויה בין

תומכי חלוקה וסומכי פדרציה  ,ובין תומכי חלוקה

"

שחפצו במדינה יהודית בגבולות מצומצמים לבין

עמיתיהם שתלכו בתביעה הציונית למדינה יהודית בגבולות

הייתה גם מחישת
ד ' הורוביץ ,
275 -277

,

מרכזית נוספת  -בין עמדה שכפרה בסיכויי העתיד המשותף של מדינה ערבית

בעליחות

 .קק 1

*

רחבים .

2

אולם בקרב תומכי החלוקה

מדינה נולדת  ,תל  -אביב תשי " ב  ,עמ '

London 198

,

חם ע

,

 Palestine: British and ; 246 - 241ת  . Jones , Failureןן

United States Policy after the Second World

היפרדות או דו  -קיום ! המגמות הסותרות שעמדו בבסיס תכנית האו " ם לחלוקת ארץ  -ישראל

הלזקפה שמדינה

ומדינה יהודית  ,ושביקשה לפיכך להימנע מהקמת מדינה ערבית עצמאית  ,ובין

""

ערבית ומדינה יהודית יוכלו להתקיים זו לצד זו ואף לקיים ביניהן מערכת יחסים מ
שייתכן דו  -קיום גברה על התפיסה הנגדית  ,והמלצות הרוב  ,שנכתבו ברוח זו ,
המתחרה עד שזו נעלמה גם מעיני

תפת  .התפיסה

פלצי

ההיסטוריונים .

,

את התפיסה

העברת סוגיית ארץ  ' -שראל לאו " ם והקמת וערת החקירה במושב המיוחד
ב 18 -

בפברואר

1947

הודיעה ממשלת בריטניה על החלטתה להעביר את סוגיית אר

ץשראל לטיפול

האו " ם  .הודעה זו שמה קץ למאמציה הכושלים של בריטניה למצוא בעצמה הסד פוליטי לשאלת
ארץ  -ישראל  .מתום מלחמת העולם השנייה נדרשו הבריטים להתמודד עם אילוצי

"" ~

זו  :מחד גיסא התחשבו בזיקת ארצות ערב לארץ ישראל ולפיכך ביקשו לנקוט מד

ומאידך גיסא מקיץ

1945

[

נוגדים בסוגיה

ת פרו  -ערבית ,

""

עקורים

תבע מהם נשיא ארצות  -הברית הארי טרומן לאפשר ל 'oo, oOO -

יהודים ששהו במחנות העקורים באירופה  ,לעלות לארץ  -ישראל לאלתר  .בנסיבות א4ו בחרו הבריטים
~

לעצב את מדיניותם בתיאום עם ארצות  -הברית  ,במגמה לשתף את האמריקנים ב חריות לבעיה

"

ולצמצם את הביקורת האמריקנית על מדיניותם  .הפרי העיקרי של קו מחשבה זה הי חקירת הוועדה
האנגלו  -אמריקנית  ,שפעלה מדצמבר

1945

עד אפריל . 1946

"
"

פעילות ועדה זו נפגעהע כצפוי  ,מהניסיון

למזג בין הגישות השונות של בריטניה וארצות  -הברית בשאלת העקורים וארץ  -י ראל  .הבריטים
ביקשו להגביל את החקירה למחנות העקורים בלבד  ,אך נאלצו להיעתר לאמריקנים ולאפשר לוועדה
לבדוק אם בע " תם וטל העקורם תוכל להיפתר בקליטתם בארץ " שראל  .חקירת התערק ה " תה מקיפה
ויסודית  ,אך חמישה מתוך ששת הנציגים הבריטים שכיהנו בה  ,תמכו כמעט מתחייך הפרשה בקווי

המדיניות שהתוותה ממשלתם קודם לחקירה  ,ואילו ששת החברים האמריקנים נרמץ כמברק ששלח

,

,

להם הנשיא טרומן איזו דרך עליהם לנקוט  .חוסר ההסכמה בין חברי הוועדה הוב לן אותם להימנע

מהמלצה ברורה באשר לעתידה הפוליטי של ארץ  -ישראל ( ולהסתפק בקביעה שהיא לץ תהיה מדינה

"

יהודית או מדינה ערבית ' )  ,ולעומת זאת בשאלה הקונקרטית שלשמה נוסדה הצליקה הוועדה להגיע
להסכמה וקראה לאפשר

ל 100 , 000 -

עקורים לעלות לארץ  -ישראל באופן מידי .

3

הבריטים לא היו מוכנים לבצע לאלתר את עליית ה  , 100 , 000 -וב ' שיחות מו1 6ם ' משותפות;

",

שדנו ביישום המלצות הוועדה  ,הם הצליחו להוביל את האמריקנים לשלב את עליית העקורים בהסדר
כללי של אוטונומיה הבלית שייושם בארץ  -ישראל  .תכנית זו  ,שפורסמה בקיץ ש , 194ושכונתה

תכנית מוריסון  -גריידי  ,לא האריכה ימים  .הנשיא טרומן  ,שחש בצדק כי תביעתו ל קלאת העקורים

" ים

הכיפורים ' ,

'המדיניות הציונית בזירה הבין יליעלית

מלחמת
ילאחר י

לאלתר נדחקה על ידי הבריטים  ,דחה בפומבי את תכנית מוריסון  -גריידי
3

על פרשת חקירתה של הוועדה האנגלו  -אמריקנית ראו  :י ' הלר ,

העולם השנייה  -פרשת ועדת החקירה האנגלו  -אמריקאית '  ,שלם  ,ג ( תשמ " א )  ,עמ '

,

Inquiry, 1 94 ; 1946 , New 704 1986 ; 1 Nachmani , Great

fewry and

 )0 the Problem ofEuropeanח

Palestine 1945- 1946 , London 1987

,

:

,

Committee 0

0

( ' הצהר

; 293 - 213

-~American Committee

 ) : The:ח

American
-

"
,
," " ,

A . H . Podet , 7he:

ש

מ

) ]) 5

)

) or

4 40

,,

and Failure

Power Discord

111

ץדנדרה

,

קדרה 112

אלעד בן  -דרור

ב4 -

באוקטובה ) ; וצעד זה חתם למעשה את הזיווג בין הבריטים לאמריקנים  ,שבמקום הסכמה הניב

ונשנות .

מתיחויות חוזהו

האוריינטצ

*"

4

האמריקנית נחלה כישלון ; העימות הבריטי  -הציוני  -הערבי בארץ הלך

והחריף ;

והבריטים נדרשו לקבל הכרעות  .הם קיימו סבב מפגשי סרק עם הציונים והערבים ( ' שיחות לונדון ' ,
ינואר  -פברואר  , ) 1947ובסופו הכריזו על מדיניות חדשה  :לאו " ם ' ללא המלצות '  .הדגש היה על הביטוי
' ללא

,

המלצות ;, ,

ההבהיר שבריטניה לא תנסה להוביל באו " ם שום מדיניות בשאלת ארץ  -ישראל ,

לבדו את דרכו בסוגיה  .הצעד הבריטי יצר מציאות חדשה  :מעתה חדלה
;
לגבש
ושהאו " ם יצטהך י

שאלת ארץ  -י האל להיות נחלת הבריטים והאמריקנים והפכה להיות בעיה בין  -לאומית  .הפנייה

לאו " ם הפכה קק ות מדינות לשותפות בדיון  ,אולם נדמה כי עיני הכול נשואות היו לברית  -המועצות .
משנת

1946

"

קץוו הסובייטים ששאלת ארץ  -ישראל תובא לדיון באו " ם  ,ועתה  ,כשהבריטים העבירו

במלואה  .היה זה אך צפוי כי הסובייטים  ,שעשו בתקופה
י
משאלתם
י
המל  %ות '  ,התגשמה
אותה ' ללא -

"

נדונה מאמצה ניכרים להציג את רגלם במזרח התיכון  ,ינסו לנצל את זירת

לארץ  -ישראל .

ח"

האו " ם כדי להיכנס דרכה

ארצות  -הבהן  ,שבנסיבות אלה נפתחה עבורה זירה נוספת של המלחמה הקרה  ,שהלכה והתפתחה

""

לאותה תקופק ; התכוונה
מליטול חלק קא ל בעיסוק בסוגיה מאירך גיסא  .מעורבותם הקצרה בעניינה של ארץ  -ישראל השביעה

לסכל את מעורבותה הצפויה של ברית  -המועצות מחד גיסא  ,ולהימנע

את האמריקנים לרורים  ,וניתובה של הבעיה לזירת האו " ם אפשר להם להתחמק זמנית מלהתעסק
ן

בנושא ואף ילקןמנע מגיבוש קו מדיניות ברור במצב החדש .
במושב

הידיד

6
6

של עצרת האו " ם שהתכנס כדי להקים ועדת חקירה שתבחן ותגבש המלצות

באשר לארץ  -יקדאל  ,התפתחה מערכה דיפלומטית סוערת שבמרכזה עמדו ארצות  -הברית וברית -
המועצות

 .אניץ

גרומיקו  ,ראש משלחת ברית  -המועצות באו " ם  ,דרש שחמש חברות מועצת הביטחון

הקבועות  ,שעמל נמנו ארצות  -הברית  ,ברית  -המועצות ובריטניה  ,ישתתפו בוועדה העתידה  .הבריטים
מלקחת חלק בחקירה  ,ובד בבד חפצו
ן
לפטור את עצמם
ן
והאמריקנים הסיייגו מהרעיון  .הם ביקשו
להרחיק את

בי -
*-

המועצות ממעגל ההשפעה .

7

במערכה ע  %ירכב
י
שתוקם
ניטרליות  ,שאין להן נגיעה בנושא  ,ודרשו להימנע משיתופן של המעצמות .
ימדינות
הוועדה נטלו האמריקנים לידיהם את היזמה  .הם טענו שחשוב מכול שהוועדה
;

תורכי

,,

ע ' אילן  ,אמקןקה  ,בריטניה וארץ  -ישראל  ,ירושלים תשל " ט  ,עמ '
1984 iPP ~ 433 - 443
ס'

"

: ; 230 - 204

.

the:
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"

Louis , The' ,

1.

גרשטיין  ,היבטים חדשים על השיקולים והמניעים הסובייטיים לתמוך בהקמת מדינה יהודית בארץ  -ישראל ,

בפרספקטיב

*"",

4צמאות '  ,בתוך י ' ואלך ( עורך )  ,היינו כחולמים  :קובץ מחקרים על מלחמת הקוממיות  ,גבעתיים , 1985

ערב מלחמת
עמ ' 53 , 33

ל המלחמה הקרה '  ,עבודת מוסמך  ,אוניברסיטת חיפה  , 2003 ,עמ '

) 58

,

ondon 1989 ,

;ע

the United States and the End of the Palestine Mandate [ 942 - [ 948 ,
204 -205 ; FRUS , 1947 , Washington 1971 ,

מז-יורק קדוחן יל
1051 - 1052

; 34 - 29

ג ' כהן  ' ,מדיניות בריטניה

", ,
~

שם ; 9 Box 1

משרד החוץ ,

26

בפברואר , 1947

.

Ovendale, Britain

.

)1

 .קק

 ; PRO , ) 0 537/ 2335משרד
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החוץ לניו  -יורק קדוגן ,

' Report of

3

במרס , 1947

היפרדות או דו  -קיום ! המגמות הסותרות שעמדו בבסיס הכנית האו " ם לחלוקת ארץ  -ישראל

113

שקדרה

לאחר דיונים  ,ויכוחים והצבעות התברר שדברי האמריקנים נפלו על אוזניים קשהבהז  :אחת  -עשר

המדינות שנבחרו לשלוח נציגים לוועדת החקירה ייצגו את הגושים השונים באו " מל ילא
וגם ללא מדינות ערב  ,שעמדתן לא הייתה מוטלת בספק .

המעצמות

8

ניסוח כתב הסמכות של הוועדה לווה גם הוא במאבקים  ,והנצים המרכזיים n

Dy

היו הציונים

והערבים  .הציונים ביקשו להורות לוועדה לקיים כחלק מעבודתה חקירה במחנות ~
העההרים
ואילו הערבים התנגדו בתוקף לכל ביטוי שיקשור את נושא יהודי העולם לבעיית ארתיושראל ותבעו

באירופה ,

לתחומי ארץ  -ישראלי  .הנוסח
ן
שכתב הסמכות יגביל במפורש את חקירת הוועדה אך ורק

שהתקבלי

באילופה

אך ניתנה

לבסוף הלם את עמדתם של הציונים  .הוועדה לא חויבה במפורש לקיים חקירה
לה הרשאה לבצע את החקירה

' בארץ  -ישראל ובכל מקום שתמצא לנכון ' .

הותיר לוועדה חופש פעולה רחב לא רק מבחינת תיחומה הגאוגרפי של

למעש

9

החקירה .

כתב הסמכות נוסח באופן כללי ותמציתו הייתה ההוראה לבצע חקירה בשאלת

ארץ  -ישראל ולהגיש המלצות בעניינה למושב הרגיל של עצרת האו " ם עד

ה1 -

כתב הסמכות

"

בספטמבר .
אקורד הסיום של המושב המיוחד היה שייך לברית  -המועצות  .שעות ספורות
לפני נעילת המושב ביקש גרומיקו את רשות הדיבור והשמיע נאום מפתיע
שתמציתו הייתה הפניית עורף לקו הסובייטי המסורתי  ,שהתנגד לציונות  ,והבעת

תמיכה בהקמת מדינה יהודית .

בדיעבד  ,במושב העצרת בסתיו  ,התברר כי הנאום

10

הזה היה נקודת מפנה אסטרטגית של ממש  ,ושברית  -המועצות אכן החליטה לתמוך

בהקמת מדינה יהודית  .אולם בטווח הזמן הנדון במאמר זה נדמה היה כי אין זו אלא
טקטיקה  ,ושלאמתו של דבר לא הפכו הרוסים את מדיניותם העקבית שהתנגדה

להקמת מדינה יהודית  ,אלא ניסו לגרוף מהמהלך רווחים שונים .

מכל מקום אנ  7לעדת החקירה

11

"

יצאו למשימתם ללא ברכת הדרך לשום פתרון  ,אם כי מהניסיונות האמריקניים והבלוטיים להתחמק
מאחריות ומהנאום הסובייטי המתמיה הם יכלו להתרשם שבמשימתם נקלעו לשעה

*

ןוחדת שבה הם

עשויים לרשום שינויים בהיסטוריה העולמית .
שלחו ילמדינות שנבחרו ילהיות מןוצגות בוועדה
ב  14 -במאי ננעלן המושב המיוחד  .פקידי האו " ם י
מסר למנות לתפקיד נציגים ' בעלי מוסר גבוה ויכולת מוכחת '  ,והכתירו את הוועדה העתידה בשם

אונסקו

1
;
במאי כבר נועדו במטה האו " ם בניו  -יורק הנציגים הנבחרים ליש בת הפתיחה של

;

"פ .
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זטת ) ח

Secretary

גרומיקו
משלחת
אנדריי
ראש

יי ,

_ המיעצות

"

באי " ם

ץתדרה 114

אלעד בן  -דרה

הרכבה של אונסקו " פ
אחד  -עשר

אונסקו " פ נבחרו על פי מפתח גאוגרפי שנועד כאמור להרחיק מהוועדה את המעצמות

חביי

הגדולות ולשלב בה רק מדינות שלא הייתה להן נגיעה ישירה לבעיה הנדונה  .אולם המאמצים להרחיק

,
היהד

כל מועמד שעמךתו נקבעה מראש הצליחו רק באופן חלקי  .הנציג ההודי סר עבד א  -רחמן ונציג איראן
נצראללה אנ

עשו  .משקל

ן

*,

ם  ,צמד נציגי מדינות האסלאם  ,צפויים היו לתמוך בעמדתם של הערבים  ,ואכן כך

היו שלושת נציגי מדינות אמריקה הלטינית  .גרסייה גרנדוס ) , ( Granadosנציג

גואטמלה  ,ואפ 4קו פבריגט ) , ( Fabregatנציג אורוגואי  ,היו שניהם פרו  -ציונים מובהקים  .הבריטים
קבעו עוד לפקי שהחלה החקירה שפבריגט ' נתון בכיס הציונים '  ,והם צדקו  :הוא היה בעל דעות ציוניות

ונחה מפורשות על ידי ארצו לתמוך בפתרון של חלוקה .

מגובשות  ,וא

""
" יה
"" ",

13

גרנדוס הגיע לחקירה

כשהוא מונע מניעים אנטי  -בריטיים מרחיקי לכת  .בין הבריטים לגואטמלים ניטש באותה עת סכסוך
סביב הונדור הבריטית ( בליסה  ,בפי הגואטמלים )  ,והתפיסה הגואטמלית גרסה שכל פגיעה בבריטים
תקרב את גא

של בליסה  .גרנדוס ביקש לוודא שהבריטים ייסוגו מארץ  -ישראל  ,וכבר בשלבים

 yDאל חיקו את המאבק הציוני  .נציג פרו  ,גרסייה סלזר )  , ( Salazarשלא כצמד עמיתיו ,
מוקדמים  ' Kן

לא הזדהה עק קךעיו 7הציוני  ,אך גם הוא נתחם בידי ממשלתו במעטפת פרו  -ציונית .
שני הנציק4

,

14

מהגוש המזרחי לא פעלו אמנם על פי הוראות ממוסקווה  ,אולם גם הם לא יכלו

""
ששת הלאומים שבקרבה ובה בעת להשאירם במתכונת מדינית מאוחדת  .האפשרות

לפעול בצורת ח פשית  .יוגוסלוויה קיימה באותם ימים תכנית מדינית שביקשה לספק את השאיפות
הייחודיות

שהנציג שי
היוגוקלווי ולדימיר סימיץ '

( ש1ת ) 5

"

יתמוך במתן עצמאות ללאומים המסוכסכים בארץ  ,ויספק

בכך פתחון פס לטוענים מבית לעצמאותם  ,הייתה קלושה מראש .
) , ( Lisickyהיק

הגיע

*~
""""

ורבו של שר החוץ הצ ' כוסלובקי

יאי

15

נציג צ ' כוסלובקיה  ,קרל ליסיצקי

מסריק  ,תומך נלהב ביהודים ובציונות  .ליסיצקי

לחקירה

שהוא חושש מאוד על רקע מצבו האישי  .בפרק הזמן הנרון נתפסו עמדות השלטון

למדינתו בידי

ומוניסטים בתהליך מהיר ומאיים  .ליסיצקי  ,איש משרד החוץ מטעם השלטון הישן ,

חש כי יומו ולר .

בתדרוך שקדם למשימה לא נמסרו לו הנחיות קונקרטיות  ,והוא עתיד היה לקבל

בהמשך הנחיוק מחייבות .

16

הוא יכול היה להעריך שאם לא יחולו שינויים פרסונליים בממשל ,

ההחלטה שתקקבל תתמוך בציונות  ,אך לא ידע אם אכן כך יהיה .
נציגי הדומךנוונים הבריטיים  ,אוסטרליה וקנדה  ,ומדינות מערב אירופה  ,הולנד ושווריה  ,נחשבו
לקבוצת הנצי ם המרכזית בוועדה  .הם יכלו להיחשד בנטייה פרו  -בריטית  ,אולם על ציר הסכסוך

"-

בין היהודים לערבים הם ניצבו מאוזנים לחלוטין  .אוסטרליה חפצה במינוי לוועדה  ,שכן שר החוץ

13

14

קדוח אל משרן החוץ ,
גואטמלה

אי

ר " פ רייכר ,
15

אשרד

14

החוץ ,

במאי , 1947
16

במאי

; PRO , 10 371 /61777 54043

בן  -דרור ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ ' . 53

4170 , 1947ת ; PRO , 10 371 / 61778

ריאיון עם אבא אבן  ,הרצליה  , 1993 ,ראיינה

מ ךב . 71 ) 155 ( ,

מ ' שלח  wpn ,היוגוסלבי  ,תל  -אביב תשנ " ד  ,עמ '

; 193 - 192

ריאיון עם צבי לוקר  ,איש הקשר למשלחת היוגוסלווית

מטעם הסוכנו , -ירושלים  ,יולי . 2000
16

""

חטיבת תיקים ~אישיים  ,סיכות תיק  , 545ארכיון משרד החוץ הצ ' כי  ,פראג ; חטיבת המחלקה הבין  -לאומית  ,סיכום תיק

 , 69שם ; מקנן

אל סרג ' נט ,

24

מאי

PRO , 10 371 / 61779 14604 , 1947

"

היפרדות או דו  -קיום ! המגמות הסותרות שעמדו בבסיס תכנית האו " ם לח קק ארץ  -ישראל

115

ץוודרה

נציג אורוגואי
נריקו פבריגט
נושא דברים בפג
הוועדת ; מימין

"

לו היו " ר אמיל
ענדסטרום

האוסטרלי  ,הרברט אווט ) , ( Evattביקש לעצמו תפקיד במושב האו " ם הקרוב  ,והעל ך שייצוג ארצו

"

בוועדה יסייע בידו להשיג את מבוקשו  .הוא מינה לתפקיד את אחד מעובדיו הנא נים  ,ג ' ון הוד
 , ( Hoodוהלה הוזהר שלא לנקוט עמדה עצמאית מבלי לקבל אישור לכך .

17

~הפרשה דעה בסוגיה  ,וגם היא העדיפה לשלוח למשימה את אחד מעובדי משרד
במהלך החקירה  ,וכך מונה לתפקיד ניקולס בלום

.

( ת[ 18 ) 8 [ 0

"

הולנד לא יבשה

החוי

קתוכל לכוונו

שווריה וקנדה העדיפו  % 4תחילה שלא

.

להשתתף כלל במשימה  ,ובעצם מינוי נציגיהן הפגינו את כוונתן שלא להתערב

נציגים משוללי רקע פוליטי ומיהרו להפקיע

בתחילת

"* ,

שתיהן בחרו

מהממשלה את האחריות לנעשה ולה
בסוגיי

קידה בלעדית

בידי שלוחיהן  ,תוך פיזור הצהרות המבשרות על צעד זה .

19

בנסיבות אלו נכון לק ו

מתוך אחד  -עשר חברי אונסקו " פ הגיעו לחקירה כשהם עצמאים לחלוטין -

הנצי

כי רק שניים

הקנדי והנציג

השוודי  .שאר החברים  -בין שהייתה למדינתם עמדה ברורה בסוגיית ארץ  -ישראל ומןן שלא  -היו

.

תלויים בממשלותיהם .
רנד  ,נציג קנדה ,

ברוגיי

ויכבת

שופט בבית המשפט העליון במדינתו  .הוא גילם באישיותו ה

עקשנות

~ עט הוא עיצב
ונוקשות לצד רגשנות וליברליזם  .רוב שנותיו ישב רנד על כס המשפט  :מנותק ומתנש4

"

מתוך ראייה רחבה את השקפתו בנושאים שונים  .כך נהג גם כשפתר בדרך מקורית ולשביעות רצון

17

קומיי אל הנהלת הסוכנות ,
[  [ 838/ 283 852 / 19/ 1 /ג

,

18

' המשלחת לאונסקו " פ ' ,

19

אנברצ ' פל למשרד החוץ ,
החוץ ,

24

במאי  , 1947שה

2 , 5 - 7 , 13 , 64

)

28

)

 .קק

29

,

במאי  , 1947גה " מ  ; 93 . 03 / 2266/ [ 5 ,אווט אל הודג ' סון  17 ,במאי
 ; Nationalמשרד החוץ אל ברטון  10 ,באוגוסט  , 1947שם .

947

במאי , 1947

11
0

999 . 2 [ 2 - 125
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; PRO ,

~,

Palestine P
. artition Resolution , Westport, CT 2002 ,
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ג )ANAI

ההולנדי ) .

שגריר אוסטרליה
Tauber, Personal-

בילינגטון
.

,

אל משרד

; ANA , 852 / 1 % [ /1

תתץ 14

"

המתדיינים סכ יך

עבודה ארוך ומר במפעל המכוניות ' פורד '  ,פתרון שהקנה לו מוניטין רב בארצו .

",,

שקונה לייעדה
ן
עור קודם

נחשף רנד לרעיון הציוני בשל קשריו הקרובים עם השופטים היהודים -

האמריקנים לואיס ברנדייס ופליקס פרנקפורטר  ,וכשהגיע ילמשימה כבר הייתה ןלו

נטייה פרו  -ציונית .

ו  ,ץ4

,

ן

,

20

הקבינט הקנדי  ,שדן במינוי  ,החליט שרנד יתפקד בוועדה בצורה

ק
'
גם השוודים בחרו במשפטן  .סנדסטרום כיהן שנים רבות כשופט עליון בארצו ואף

שימש תקופה מסוימת שופט זר בבית הדין הבין  -לאומי במצרים  .הוא נחשב איש קר

,

ון4זג  ,עצור  ,זהיר ושקול  ,ונודע כעצמאי במחשבתו ובמעשיו ובעל רצו 7עז לעמוד
למטלות שהציב עצמו  .כשמונה לוועדה היה לסנדסטרום ידע מועט בסוגיית ארץ -

,
" ,,

י

ן

1

ן ץ טראל והוא היה ניטרלי כלפי היהודים והערבים  .לעומת זאת כלפי הבריטים הייתה לו

;

", ,

חושת מחויבות עזה  ,שניזונה בחלקה ממערכת הקשרים הענפה שרקם בעת שירותו

ו  ,ב צרים .
פתרון
הקנויי

השופט
אייוון אנד

"" .

שביקשו הבר4ד4

1

22

סנדסטרום הגיע לחקירה כשהוא תומך מראש ביישום של הסדר פדרטיווי

לשאלת ארץ  -ישראל  .קשה להעריר אם עמדה זו נבעה מהיריעה שזהו ההסדר

לקבוע בתקופה שקדמה לאירועים  ,או שמא
23

יוחאי

אחרות הובילו לכך  .בכל אופן

טרם צאתו למשימה הבהיך משרך החוץ השוודי לנציגך שהוא

" ""

רשאי לנהוג על שי הבנתו ומצפונו  ,וכי משרד החוץ אינו מתכוון להתערב בעבודתו כלל .

24

לרנד ולסנןקטרום  ,צמד השופטים העליונים  ,היה אם כן הרבה מן המשותף  ,והדבר ניכר כבר
להיבחר ליושב ראש הוועדה  .מזכיר האו " ם הנורווגי ,
בתחילת הפריה  ,כשרנד סייע ןלסנדסטרום י
טרגווה לי

( ) ]1

,

 ,סבר שסנדסטרום הוא המועמד המתאים ביותר ןלתפקיד  ,ותיאם את בחירתו עם רוב

,
""-

חברי הוועדה עוד לפני שהוועדה דנה בכך  .בדיון הרשמי שהתקיים בעניין הציע רנד את סנדסטרום

כמועמד לתפ ד  ,ובהצבעה החשאית שנערכה בעקבות כך הוא זכה לשבעה תומכים  ,וגבר על נציג

גואטמלה  ,שק 4ודד גם הוא על התפקיד .

20

א ' מאובי  1' ,ידו של השופט הקנדי ינד
אל מריאם ,

"*

21

ביולי , 1947

25

ב  , ' UNSCOPעיונים בתקומת ישראל  ( 8 ,תשנ " ח )  ,עמ '

/ 7- 2147טתט5ס ; 8ק ממ 501 .

הציוני  .ראו ההקדמה שכתב בתוך :

Grand Rapids
1954

21

219

22

.

שם ,
23

25

,

,

(Hull, The Fall and Rise o

ן

8

ביולי  , 1947אצ " מ ,

 ; 525 / 3965כץ

אל לוריא ,

במאי , 1947

29

/5374ל52

 toםGumej's 1 ) 0

876 16848
24

 ,גא ; רנד עצמו הודה שעוד לפני החקירה הוא נטה לרעיון

 Palestine Committee - Canadian Representation ' , 22 May 1947 , NAC , RG 25אט '

' שיחה עם קלך האנס שפר בענייך השופט סנסטראס ' ,

"

; 74 - 73 , 51

מקאתי

""

.א

 from sirחבט  %ת ' ; 13 /3 . 0 . 1 Box 2

PRO , FO 371

קנינגהם אל מארד המושבות ,

1/4178 16090י3

"

Martin , 20 . 7 . 47

20

4 .ג  .ן

DAG

UNA ,

August 1947 ,

'7

,

'

' Third Informal.

ביולי 5752 , 1947ץ  371 /61875סע  ; PRO ,מקגילווריי אל משרד החוץ ,

29

ביוני

, 1947

0ן  . PRO ,שווריה נתנה לנציגיה חופש פעולה מוחלט  .התכתובת ( הדלה ) עם אנשי המשלחת כוללת

עניינים
אונסקושאינם נמעימ בעבודת הוועדה  .ראו  12 , 80% 906 :עא  ( SNA ,הארכיון הלאומי
ם בלבד ,
ישישת
פורמ ?
פרוטוקול
" פ ( מס '  2 , ) 2ביוני , DAG 13/ 3 . 0 . 0 , 1947גאט ; ג ' גרנאדוס  ,כך נולדה מדינת
הדרמה כפיוןמךאיתיה במו עיני  ,תרגם י ' עבאדי  ,ירושלים תש " ט  ,עמ '  . 23 - 21גרנדוס טען שה ' מעצמות ' יזמו את

"

הרצת סנדסקיןם לתפקיד אך למעשה הייתה זו יזמתו הבלעדית של לי  .ראו  :קדוגן אל משרד החוץ ,
 537/ 2336סק PROi

השוודי) .

ישראל :

16

במאי , 1947

 117ץו1דרה

היפרדות או דו  -קיום ! המגמות הסוהרות שעמדו בבסיס תכנית האו " ם ל לוקת ארץ  -ישראל
-

ן

החקלרה
לאחר פרק קצר של התארגנות בניו  -יורק הגיעה אונסקו " פ לארץ  -ישראל ,

ן

ההני

וב 16 -

1947

קיימה

באותו יאם

גזר בית הד ן

הבריטי גזר דין מוות על שלושה אנשי אצ "ל שהשתתפו בפריצה לכלא עכו ; ה14

לוועדה
הסב
שבע ישיבות

את ישיבתה הראשונה בארץ  .הבריטים הכינו לוועדה קבלת פנים לא

צפויה :

מבוכה וגרר פניות רבות שהאיצו בה להתערב בעניין  .אונסקו " פ הקדישה

",

לנוהיליצוע גזר הדק ,
סוערות  ,העבירה לבריטים מסר שהביע את דאגתה מהתוצאות שעלולות להיגרם
[

ש

בין אונסקויפ

וספגה בעקבות כך ביקורת מהבריטים  26 .לאחר ייצובה של מערכת הבנות עד
לבריטים היה על הוועדה להתמודד עם צלע בעייתית נוספת במשולש  .הוו ד הערבי העליון

הצהיר עוד לפני שמונו הנציגים שהוא יחרים את הוועדה המיועדת .

27

"" ""

הזמן שחלף ולנציגים שנבהלו

לא שינו את דעתו של המפתי חאג ' מחמד אמין אלחקיני  ,מנהיג הוועד  ,שהכתיב

מהלך  .טענתו

הבסיסית הייתה שהחקירה כלל אינה נחוצה כיוון שלערבים יש זכות טבעית על 1ר - 1ישראל  ,אולם
בפועל היו לאלחסיני ואנשיו גם טענות אחרות  .הם היו משוכנעים שארצות -

הברית ובריטניה עומדות מאחורי אונסקו " פ  ,בר 1הונחתה מראש להמליץ
על חלוקה  .הערכה זו גרמה להם לדבוק בגישת החרם והם הודיעו כי זו תהיה

המדיניות הערבית כלפי אונסקו " פ .

28

החרם שהטילו הערבים על אונסקו " פ לא היה צעד תקדימי  :הוועדה המלכותית

הבריטית  ,היא ועדת פיל  ,שחקרה את שאלת ארץ  -ישראל בשנת  , 1937וגם הוועדה

האנגלו  -אמריקנית התקבלו על ידי הערבים בצורה דומה  ,אולם בסופו של דבר

1

התרצו הערבים לשתף פעולה עם שתי ועדות החקירה הללו  .אונסקו " פ התאמצה
לפניה  .בשידור רדיו ובמסיבת
ן
להעיד
ן
להפריך את טענות הערבים ולשכנעם

ללא כל; דעה מוקדמת
עיתונאים מיוחדת הדגיש סנדסטרום שהנציגים הגיעו  1י

ו

וקרא לערבים לשתף פעולה עם הוועדה  .אולם ניסיונות אלו ומאמצים שנעשו
לארגן פגישה בין
בערוצים נוספים עלו בתוהו  .לשווא השתדלי הקונסולי השוודי י

ג ' מאל אלחסיני  ,היושב ראש בפועל של הוועד  ,לבין סנדסטרום  .ג ' מאל אלחסיני  ,ק

"*
*"

אה

באותם ים ם

וגסקו " פ כשקיימו

בירושלים  ,סירב לשוחח עם השוודי אפילו בטלפון  29 .גם הבריטים לא הקלו עם
בקפידה את מדיניותם לפעול בסוגיית ארץ  -ישראל ' ללא המלצות '  .סנדסטרום בי ש על דעת עצמו

ן
לייסד ערוץ תקשורת חשאי בין הבריטים ןלוועדה  ,אך
לא נענה  ,ותגובה זהה ה קבלה על בקשת

26

1

.

המסר הבולט הגיע מקרובי הנדמים למוות  .ראו  :אליעזר ורבקה חביב  ,מסעודה נקר והנרייט רילנל אל סנדסטרום ,

ביוני

13 /3 . 0 . 0 . 80 % 5 , 1947

סגם  ,גאט ; מקאתי אל מזכיר המדינה ,

30

ישיבת אונסקו " פ ( מס '  16 , ) 5ביוני 0 13 /3 . 0 . 0 , 1947ג , 0גאט ; גרנדוס
27

פלסטין ,

28

16

 )/6 - 1147ש

במאי

"

ביוני

/6 - 3047 , 1947

( שם )  ,עמ ' . 69 - 65

) ; 8ק ;

; 525 / 5401

מקאתי אל מזכיר המדינה ,

30

"

ביוץ , 1947

ביוני  , 1947את " ה ,

; 115 / 58

מקאתי אל מזכיר המדינה ,

16

ביוני

tatement

,

 ) 6 - 1647 , 1947תט5

)

עי
~

501 . 88

,

Draft:

"

.

16

 , 501 . 88וא ;

) ; 8ק

מהמך אמין אלחסיני  ,מבמראת אלחאג ' אמין אלחסיני  ,דמשק  , 1999עמ ' 311

 ) Committee ' , SNA, ludge Emil Sandstrom archive , 80% 5וט the Chairman 01
( מ ) 18 ,

)

. 1947

' החרם הערבי על הוועדה המיוחדת '  ,אכ " מ ,

29

,

ן

;

 ,גא

ידיעות דלה

501 88

 ,גא

המפתי הירושלמי
אלחסי .נ
.

.

מל "

מ 1

ץתדרה 118

אלעד בן  -דרור

ביקור הוועדה

בתל  -אביב  ,בלקע
נראית כרזה גדולו

של האצ " ל

אונסקו " פ לספק לה

חומר בנוגע לוועדה האנגלו  -אמריקנית ולמגעים מדיניים אחרים שניהלו הבריטים

עם היהודים והעל ים .

30

בנסיבות אלה ~נותרה היזמה בידי הציונים  .ואמנם אפשר לציין את הפרשה כאחת ההצלחות
הבולטות של ההזפלומטיה הציונית בדרך להקמת מדינת ישראל  .הסוכנות היהודית הציבה לה

.

למטרה לשכנע את אונסקו " פ להמליץ על הקמת מדינה יהודית במסגרת פתרון שיחלק את הארץ

ליהיאים

בין

הערבים

30

גרני אל מרטין,
/61875 ] 651

ן 4ןי

;

וייצור מדינה יהודית בעלת גבולות רחבים  .לאונסקו " פ הוצמדו שלושה קציני

יוני

5588 , 1947ץ ; PRO , FO 371 / 61781

קנינגהמ אל משרד המושבות ,

16

קנינגהם אל משיד המושבות ,

ביולי , 1947

16

ביולי

PRO , FO 371 / 61782 ] 6116

PRO , FO , 1947

היפרדות או

דו  -קיום !

המגמות הסותרות שעמדו בבסיס תכנית האו " ם ללקיקת

ארץ  -ישראל

119

ץתורה

קישור נמרצים מטעם הסוכנות  :אוברי איבן ( לימים אבא אבן )  ,דוד הורוביץ ומשה טוף ( לימים טוב ) ,
והללו  ,יחד עם בכירי ההנהגה הציונית מחד גיסא ו ' עמך ' מאידך גיסא  ,עטפו
בהסברים ובניסיונות שכנוע 31 .
את חקירתה פתחה אונסקו " פ בסבב סיורים

את היולדה

מלכתחילה
ו
1
בארץ  .הסיורים תוכננו

בהרצאות ,

חלק
1
להיות
1
ן

ן

אינטגרלי מהחקירה  ,אולם על רקע החרם הערבי נוספה למטרותיהם גם התקווה שכמהלכם יצליחו

אנשי האו " ם לשים קץ לשתיקתם של הערבים .

התקווה התפוגגה

במהירות  :הציבור הערבי שמר על החרם באדיקות ובמקרים אחדים אף
נקט כלפי אנשי האך " ם יחס מעליב  .למשל בבית הספר הערבי בבאר -
שבע המשיכו המורים ללמד כרגיל כאשר נכנסו אנשי הוועדה לכיתות ,
ואילו בכפר  -רמה שבגליל נטשו התושבים את כפרם והותירו במקום
רק משלחת ילדים שקידמה את הוועדה בגידופים  .גם במקומות שבהם
התקבלה הוועדה בסבר פנים יפות סירבו הערבים לענות על שאלות

שעסקו בהקשרים פוליטיים  .תופעה נוספת שחזרה על עצמה בכל אתר
ערבי שבו ביקרה הוועדה הייתה התניית ביקורה במניעת כניסתם של
קציני הקישור והעיתונאים היהודים שהתלוו אליה .

32

יוחאי ההבנה שהסיורים לא יצליחו לעקוף את החרם  ,המשיכה
אונסקו " פ לסייר באתרים הערביים והקיפה כמות לא מבוטלת של
מוסדות חינוך  ,בתי חולים  ,מרכזי חקלאות ומסחר  ,עיריות ומוסדות
שונים כמעט בכל אזורי הערבים בארץ  .בעקבות הסיורים הללו
התעורר בקרב חברי הוועדה ספק גדול באשר לסיכויי העתיד היהודי -

הערבי המשותף  ' .היריבות הגזעית היא חזקה '  ,דיווח הנציג האוסטרלי

,

למדינתו  ' ,המצב הוא מסוכן ובלחי פתיר '  .גם הרושם שהתקבל מהישגי
המגזר הערבי היה שלילי

ומאכזב  .מערכות החינוך  ,הרווחה והבריאות היו עלובות  ,מפעלי התעשייה

והחקלאות הופעלו בשיטות מיושנות  .החברה הערבית הצטיירה

לאונסקו " פ

כמצגיה בפיגור עמוק .

כתלושה מקקציאות .
1
לעמוד נרשות עצמם  ,נתבררה
ן
לערביי הארץ
התביעה הערבית ילאפשר י

33

ביישובי היהודים זכתה אונסקו " פ לקבלת פנים שונה בתכלית  .בתל  -אביב הוכרז יקם ביקורה כיום
העיר  ,ישראלי
שבתון  .הרחובות קושטו בדגלים ובכרזות  ,והמון אדם הקיף את חברי הוועדה .

ריש

רוקח  ,הרעיף ברכות על ראשי אורחיו  ,וכאשר סיימו הללו את פגישתם במועצ

31

העולם השנייה
י
מלחמת
י ' פרוינדליד  ,מחורבז לתקומה  :המדיניות הציונית מתום י

יעד

32

. 212 - 125

999

% ,ט

"

הקמת מד ת ישראלי  ,תלי  -אביב

"

תשנ " ד  ,עמ ' . 113 , 109 - 103
קנינגהם אל משרד המושבות ,

5

העיר ויצאו אל

ביולי  ; PRO , co 537/ 2335 , 1947דוח מאת ספיץ '  ,הסגן ההואלי ,

 ; MVBZ ,דוח מאת קנן  22 ,ו 24 -

ביוני  , 1947גה " מ  ; 93 . 03 / 2267/ 16 ,הורו יץ ( לעיל  ,הערה

עמ ' . 199
33

31

ביולי , 1947

~  ' 5 College , Oiordןתסזת1947 , Middle East Centre , 51 . 4

 ; Crossman papersהוד אל משרד החוץ  14 ,ביולי , 1947

.

Eben , 22

ANA , 852 / 19/ 1

ןל  Reportע5 ] 0א ~

"

"

" הו

,

, )2

' Impressions 0

ביקור ברביבים
שבנגב

קתדרה 1 0

~

אלעד

בן  -דרור

המרפסת  ,פצק הל האלפים שהמתין להם בשירת ' התקווה ' .

המפגשים הכלתי אמצעיים  ,שלא

34

"

התאפשרו בקקב הערבים  ,הפכו לאחד המאפיינים הבולטים של הסיורים בקרב היהודים  .עולים
חדשים  ,חלקם פליטי השואה  ,מצאו את דרכם אל נציג הוועדה שהגיע מארץ מוצאם וסיפרו לו את

סיפור חייהם 5 .ה

,אי"

ורוביץ  ,שנלווה לרנד במכוניתו במהלך הסיורים  ,הצליח לרקום עם השופט הקנדי

מערכת יחסימן אןנטימית ולהרביץ בו את משנתו הציונית  ' .אתם לוחמים וגבכם אל הקיר '  ,הודה
הנד לאחר שת

הורוביץ באוזניו את מאבק היישוב בבריטים  ,וכבר בשלב מוקדם חש הורוביץ כי

השופט רנד ' תא4

את עמדתנו בכל היקפה ומשמעותה ' .

36

תעשייה מפותחת וחיי מסחר עשירים  ,לצד מפעל ההתיישבות החקלאית  .הנגב

הציונים הצ

, ,, .גי

הוצג בדמות ק -לקץ רביבים הפורח וברכת המים שנאגרו בו בשיטה מיוחדת  ,ובבית  -הערבה  ,שלחוף ים
המלחה  37 .אונסקו " פ ביקרה גם בשורת
המלח  ,הראו למעקרים דרך מקורית לפיתוח חקלאות באדמת י

וסדות חינורן ב יאות ורווחה  .סיור מקיף נערך באוניברסיטה העברית בירושלים  ,שהוצגה כ ' מרכז

יל

" """"

הרוחני העולמן

עם ישראל '  ,ובבית החולים ' הדסה '  ,ושם הבחינו חברי אונסקו " פ בערבים רבים

שבאו לקבל שן תי רפואה מתקדמים .
בתום פרק

גיסא הפכו

ה

38

יורים סיכם איבן כי החרם הערבי מחד גיסא ויחסם של הבריטים לוועדה מאידך

אתי"

נסקו " פ ' לאורחי הבית הלאומי למספר שבועות '  ,וכי חברי הוועדה הופתעו מעצמתו

ומארגונו של הקשיב הציוני בארץ  -ישראל .

הציינית בארץ 1

"

אלו  ,סיכמו

39

הערכתו הייתה מדויקת  .אנשי האו " ם התרשמו שהקהילה

א מודרנית  ,בעלת תרבות וחזון  ,ובעלת יכולת קיום שאינה מוטלת בספק  .מבחינות

הוועדה  ,היישוב הציוני בשל דיו כדי להפוך לישות ריבונית עצמאית .

חביים שקעה הוועדה בפרק ארוך של שמיעת עדויות  .גם כאן שלטו הציונים בכיפה .
לאחר הסיוף

העדויות
הקשר

שהושמעו על ידי ראשי הסוכנות היהודית נפתחו רובן ככולן במסה ארוכה על

-,
הציוניי

"

ל העם היהודי לארצו ועל הצדק ההיסטורי שצריכה לעשות הוועדה הבין  -לאומית

ההיסטוי -
השואה בכדי לפתור את מצוקת היהודים .
שבאה בעקבות
כשהגיעו הציווים

40

41

אנשי האו " ם הקשיבו ומיעטו להתערב .

לנושאים מעשיים השתנו פני הדברים  .אחד הנושאים שעלה שוב ושוב היה השאלה

י
שמלבה את העימות בין הערבים
הערבית  .הציונ ם גרסו ששורש הבעיה נעוץ בשלטון הבריטי הכפוי ,
המתחתם על אותה פרוסת עוגה  .הסדר שיפריד בין שני העמים וייתן לכל אחד מהם מדינה
ליהודים ,
פעולה פורה '  ,הצהיר יושב ראש הסוכנות היהודית  ,דוד בן  -גוריון  42 .באונסקו " פ
משלו  ,יוביל '

לשיתוף

34
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. 94 - 90
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,

6

ביוני , 1947

!" Palestine. Report 10 the General

0

; ) 32

גרני אל מרטין ,

9

ביולי , 1947

Nations Special Committee

United

,

,

היפרדות או דו  -קיום המגמות הסותרות שעמדו בבסיס תכנית האו " ם לחל ק

,

ארץ  -ישראל

12

ץתדרה

חברי הוועדה
בריקוד הורה
עם מתיישבים

ן

ן

ן

הצביעו כאן על החוליה הרופפת במשנה הציונית  .אנשי הוועדה לא הסכימו לתללה בבריטים את
6צב 43 .
האשמה בחיכוך בין הלאומים  ,וחלקם חשו שהבריטים מונעים למעשה את החמרת
לעלייה ניכרת ברמת חייהם ל; תושבי הארץ
יתר על כן  ,דוברי הסוכנות טענו שהמפעלי הציוני הביא ; י

*
"
יאיפתם

כלכלתה שלי המדינה היהודית
הערבים  ,ואף הוביל להגירה ערבית רחבה ממדינות ערב לארץ  -ישראלי  .י י
תמשיך לתרום לשגשוג הערבי  ,הבטיחו הציונים  ,ולא הצליחו ליישב את הסתירה בין

בין העמים לבין ההבטחה שחזונם העתידי ייטיב כלכלית עם הערבים .

44

גולת

הכו

לא "

להפרדה
דת מבחינה זו

הייתה עדותו של הורוביץ  ,שהופיע כמומחה כלכלי מטעם הסוכנות  .רנד  ,שכמעט

לצה פה במהלה

העדויות  ,חרג ממנהגו במקרה זה וחקר את הורוביץ על הקשרים הכלכליים בין

יקודים לערבימנ

"

חקלאית
ן
כלכליים  :היהודים קונים מהערבים הוצרת
ן
ן
גומלין
י
הורוביץ תיאר מערכת ענפה של יחסי

וחומרי בניין  ,ואלפי ערבים מועסקים בידי יהודים במגוון תחומים רחב  .הדינמיקה המיכלית
בעדות זו הייתה אולי נקודת האור היחידה במסכת החיים המשותפת של היהודים והיקפים .
45

43

הוד אל משיד החוץ ( לעיל  ,הערה
426 - 428

1947 , 11 , ; ) 33

 .קע Jerusalem 1998 ,

ביולי

44
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מוקדרה 122

אלעד בן  -דרוך

דוד בן  -גוריון
מעיד בפני הוועדה

בנסיבות אלו כונסה הוועדה להאזין לפרופ ' יהודה ליב מגנם  ,נשיא האוניברסיטה העברית  ,שהעיד
לפניה כנציג

י

ודת ' איחוד '  ,אשר דגלה בהקמת מדינה דו  -לאומית בארץ  -ישראל  .בבסיס תורתו

"

של מגנס עמד וקרון השוויון הפוליטי והמספרי בין הערבים ליהודים אזרחי המדינה הדו  -לאומית .

במסגרת ההנקשת

גדול לערבים ;

לפתרון הדו  -לאומיות תקף מגנס את פתרון החלוקה  .הוא הציג את החלוקה כ ' אסון

ן

ו יהודים

ליאמת
את התכנית "

כאחד ' ,

והצביע על ההרעה שחלה ביחסים ההדדיים מאז שאימצה הסוכנות

מדינה יהודית .

46

מגנס השי 4עה ארוכה על שאלות חברי

"

אונסקו " פ  .יושב ראש הוועדה העלה קושיות רבות

שנגעו לצדדים היישומיים של התכנית וחקר את מגנס על יחסם של הערבים לתכניתו  .מגנס הודה

גם את תכנ ו יצטרכו לכפות על הצדדים  ,וכי הנחותיו בדבר שיתוף הפעולה שאמור לשרור ביל

"

היהודים לערבדט מבוססות על כך שרבים מהתומכים ברעיונות הדו  -קיום ' עושים זאת בסתר '  .לאחר
~

חקירת היושב ק ש עבר השרביט לרנד  .ביל הקנדי  ,שמיעט כאמור להתערב בעדויות  ,לביל מגנס

"

התפתח דיון אשך במיוחד  ,שבמרכזו העלה רנד הצעת שעטנז מקורית שביקש לבחון עם מגנס  .הוא
הציע חלוקה

""
""

תי מדינות  ,שתקשר ביניהן ' מנהלה מרכזית משותפת ' שתטפל בנושאים משותפים

כגון משק המאם4
משלו  ,וגם אטיותה
אך בתום הע

הדו  -לאומיות  .ןי

סחר חוץ ותקשורת  .כך  ,גרס רנד  ,ימומש החלום הטבעי של כל עם לחבל ארץ

ת האינטלקטואלי נוצרה התחושה שלא עלה בידו לשכנע את הוועדה ביתרונות

,

",

46

שם  ,עמ ' - 165י17

47

שם  ,עמ '
4190א

169

הכלכלית של הארץ תוכל להישמר  .מגנס דחה את הרעיון בנימוקים שונים ,

1778י

,

. 183 - 180

ן; 187 - 183 , 17
371/

דוח בלום ( לעיל  ,הערה

; ) 37

קנינגהם אל משרד המושבות ,

20

ביולי  , 1947סע

10 ,ק

פרדות או דו  -קיום ! המגמות הסותרות שעמדו בבסיס תכנית האויים לחלוקת ארץ  -ישראל

 123בקודרה

חייט וייצפן

( למעלה )

ומשה שרת ( למטה )
מעידים בפני הוועדה

שתי העדויות החשובות של הציונים היו אלו של בן  -גוריון ושל חיים וייצמן ; המנהיג הציוני

,

הוותיק  ,שבאותם הימים לא מילא תפקיד רשמי בהסתדרות הציונית  .בן  -גוריון לצלג את התביעה
הציונית בנחרצות והרבה לתקוף את הבריטים  .וייצמן דיבר במתינות והתמקד לפתרון החלוקה
וביתרונותיו  .שניהם לא הסתפקו בהופעותיהם הפומביות  .וייצמן נועד ביחידות ק ומלושה נציגים
נבחרים  :סנדסטרום  ,בלום

"
לקיק

ורנר  .בפגישה  ,שהתקיימה בחדרו של היושב ראש  ,נקט ולעמן

וטען כי על הוועדה לממש את מה שהבריטים צריכים לעשות אבל אינם יכולים -

לשון גלויה

את הארץ .

18

מספר שעות לאחר מכן הוזמנו שמונה מחברי הוועדה  ,ובהם רנד וסנדסטרום  ,לביתו של משה שרתוק ,

ראש המחלקה המדינית בסוכנות  .מטרת הפגישה הייתה חשיפת ההסכמה המלאה שקיימת בהנהגת

ץתדרה 124

אלעד בן  -דרור

הציונות הרשקן

"

וספים  .הם ה

הייתה

ו

בנושא החלוקה  .אנשי האו " ם פגשו את גולדה מאירסו , 7ב - 7גוריון  ,שרתוק ובכירים

""
,,

על הצעות ששמעו מגורמים שונים והעלו הצעה משלהם  ,שהוצגה כ ' נוסחת רנד ' .

זו הצעק להקים ' קומונוולת של שתי מדינות '  ,שלכל אחת מהן תהיה מידה רבה של אוטונומיה ,

ושתהיינה כפוהוף לרשות אחת  ,שתורכב מ ' כוחות ניטרליים '  .אנשי הסוכנות דחו את התכנית

מכולי

וכול והסבירו 424ל מתכונת של הסדר קנטונלי או פדרלי לא תאפשר עלייה חופשית  ,שהיא יסוד
למדינה המיועיק  .בסיום המפגש שרטט בן  -גוריון מפת גבולות ותבע לכלול במדינה היהודית את כל

.

הנגב  ,את אזוק 4
הבריטים  ,קשו שקועים עד צוואר בצרותיהם בארץ  -ישראל  ,ושמתוקף מעמדם הייתה להם הגישה
המלח ואת הגליל .

49

הנוחה ביותר יאינסקו " פ  ,הצליחו להפתיע בעמימותם  .הנרי גרני

(ץ

"

מזט , ) 0המזכיר הראשי של

ממשלת ארץ  -קק1יאל  ,העיד לפני הוועדה פעמיים  .עדויותיו היו אינפורמטיוויות ויבשות והן התבססו

על ספרי הנתונ 4

שקיבלה הוועדה מהבריטים .

50

עדותו של אלן קנינגהם

( ת1באאח

,

תתט ] )  ,הנציב

הבריסק ב רץ  -ישראל  ,הייתה שונה אמנם מצמד העדויות הללו  ,אולם גם ממנה נעדרו קריאות
ן
העליון

""

כיוון ברורות  .קקדות נמסרה לחברי הוועדה במעונו של קנינגהם ועסקה ברובה בהאשמות שהשמיעו
הצליחו 1
י
ליצור אצל 1אונסקו " פ את הרושם שהעימות
הציונים כלפי ה ריטים  .קנינגהם טען שהציונים
סר הצבאי  ,בעוד שלמעשה הבעיה האמתית היא ה ' סכסוך המר
י

מבצעים תפקיד כפוי טובה ומותקפים משני צדי המתרס .

",

ריק  .בקיץ הסוער של

1947

51

סיפקה המציאות הקשה לאונסקו " פ

ולמעשה כבר בשלב מוקדם יחסית גיבשו רוב אנשי הוועדה את

העתם על הברן 4ם  .חקירת אונסקו " פ התנהלה בתקופה של גאות חסרת תקדים במאבקו של היישוב
שני נושאים תפסו מקום מרכזי בכותרות העיתונים בארץ באותה עת והאפילו
היהודי בבריטן

" ""

לעתים על סיו ך חקירת אונסקו " פ  :הפעולות האלימות של אצ " ל ולח " י והאלימות הבריטית שכנגד ,

ומאמצע יולי ש6
ביום שבו

""

ה על כך פרשת ספינת המעפילים ' אקסודוס ' .

ננסה

52

אונסקו " פ לישיבתה הראשונה בארץ  ,גזרו הבריטים כאמור גזר דין מוות על

שלושה אנשי ארז" ל  .גזר הדין הזה היה ראשיתה של הידרדרות חמורה במצב היחסים בין

הצדדים :

האצ " ל חטף ח ולים בריטים שישמשו כקלפי מיקוח  ,אולם הבריטים לחצו ביעילות על ראשי היישוב

,

והביאו את ה '-קגגה ' לאתר את החטופים  .אנשי האצ " ל לא אמרו נואש  ,וב  12 -ביולי הם הצליחו
בשנית  :שני ס נטים בריטים נחטפו והאצ " ל הכריז שהם יוצאו להורג אם ימומש גזר הדין של

",

49

ריאי 71עם אבן יעיל

50
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הסיפור האמיתי  ,תל  -אביב חש " ן  ,עמ ' . 133

היפרדות או דו  -קיום ? המגמות הסותרות שעמדו בבסיס תכנית האו " ם לחלוקת ארץ  -ישראל

ץוזדרה

125

נתניה  ,ששק
שלושת חברי הארגון  .הבריטים פתחו במבצע חיפושים רחב היקף  ,שהתרכז
שלושת באלי
למוות ב 29 -
הנדומם י
בוצעה החטיפה  .החיפושים לא הועילו  .הבריטים הוציאו 1להורג את י

ביולי  ,וביום המחרת תלה האצ " ל את שני הסרג ' נטים ומלכד את גופותיהם .
אמנם התרחש כאשר אונסקו " פ שהתה כבר בז ' נווה  ,אולם

53

פרק הליום העקוב מדם

אנשי הוועדה עקבו אחר הגיריעים

בפרשה

מתחילתם ועד סופם .

ספינת המעפילים ' אקסודוס ' הגיעה לארץ רק ביומיים האחרונים של עבודת אונסיויפ
פרשה דרמטית מאוד שהותירה את רישומה על חברי הוועדה .

אף זו הייתה

עסקה בשמיעת עדויות  ,הגיעה
לנמל חיפה ועליה למעלה

 ,בעת שהוועדה

ב 18 -

ביולי

' אקסודוס '

מ 4 , 500 -

בארץ  ,אבל

איש

ממחנות העקורים באירופה  .הבריטים איתרו
את הספינה סמוך ליציאתה מחופי צרפת  ,ליוו
אותה בהפלגתה  ,ולבסוף השתלטו עליה בכוח
וגררו אותה לנמל  .מרגע שברור היה כי גורל
הספינה נחרץ  ,שודרו ברדיו קריאות לאנשי
אונסקו " פ

לבוא

במראות .

ולחזות

54

הנציג

היוגוסלווי ויושב ראש הוועדה באו לחיפה
וצפו בהורדת המעפילים מן הספינה  .הם ראו
את פינוי גופותיהם של שניים מתוך שלושת
אנשי ' אקסודוס ' שנהרגו במהלך ההשתלטות
על האנייה  ,ושמעו מקצינים בריטים את גרסתם

לאירוע  .הם גם שוחחו עם מעפילים שסיפרו
להם על הפלגתם הקשה וביקשו להעביר מסרים
לקרובי משפחה בארץ  .סנדסטרום וסימיץ ' היו
חיוורים והמומים  ' .ללא עדות זו  ,חקירתנו

לא הייתה שלמה '  ,ציין יושב ראש הוועדה .

55

עדות חיה נוספת סיפק לוועדה סטנלי גראואל ( 1טט8ז[) )  ,כומר אמריקני שהצטרף

,

י
*",

ףקסודוס '  ,ירץ

ממנה בחיפה  ,והגיע אל אנשי אונסקו " פ בירושלים  .סנדסטרום קיבץ בדירתו קומץ מחברי הוועדה

וגראואל תיאר לפניהם את מסע המעפילים הארוך ואת הקרב עם הבריטים  ,שגדע
ן

ן

ן

1

אבל פרשת ' אקסודוס ' לא הסתיימה בחיפה  .הבריטים ביקשו להחיל על מעפילי '

תקוותיהם .

,

6

-

א ' אשל  ,שבירת הגרדומים  :פרשת חטיפתם ותליתם של הסרג ' נטים הבריטים עם חשיפת מממ י ההגנה  ,תל  -אביב
תעינ " א  ,עמ '

241 -244 ; 90 - 59

חלמיש ( לעיל  ,הערה  , ) 52עמ '

דוח מאת קנן ,
; 13 /3 . 0 . 0

19

 .עק

Cohen, Palestine and the Great Powers, Princeton 1982 ,

. 95 - 75

ביולי  , 1947גה " מ  ; 93 . 03 / 2267/ 16 ,ישיבת אונסקו " פ ( מס ' , ) 37

תזכיר מאת יסקי ,

18

,

19

~MiT

ביולי UNA, DAG , 19 7

ביולי  , 1947גה " מ . 93 . 03 / 2270 1 ,

 Mr: Grauel Concerning the Incident ofl: the Boarding ofl: the Rehlgee Ship Exodusןל  Madeט4
UNA, DAG 13 /3 . 0 . 1 . Box 2

"

 1947ן

"

1

1947 , 28

"

"

מ אקסידיס '
ט פיל רפואי

'"

ייפ

?

טודוס ' אמצען

"*

"",

טזבז 5חס 5ט01אן

פיל מפיגה

הנס פ

"

לקבלת

ץתדרה 126

אלעד בן  -דרוך

'

חדש במלחמתם בהעפלה  .מאוגוסט

,

1946

נשלחו המעפילים הבלחי לגליים שנתפסו בידי הבריטים

",

לאי קפריסין  ,ו ילו עתה החליטו הבריטים לגרשם חזרה לארץ שממנה הפליגו לארץ  -ישראל  .כך

הוסיפו מעפילן אקסודוס ' להיטלטל עוד שבועות ארוכים בין גלי הים  :תחילה לצרפת  ,ומשם  ,לאחר

,

להתקנו  ,לגרמניה  ,שם הורדו לחוף בכוח בראשית ספטמבר  .הבריטים ניהלו את משבר
ן
סירבו

"

אקסודוס ' תו
רחבה  57 .אנשה

ינסקו

" פ חשו שהבריטים אינם מצליחים לשלוט במצב בארץ וכי התנהלותם בעייתית

ורצופה סימנק

אלה .

הזמן :

"

תעלמות מופגנת מסבלם של המעפילים  ,והדבר עורר עליהם ביקורת בין  -לאומית

""
",אזזל*

,

58

הרקורד של  ,חריטים
ןגליים '  .הוא

ףבריטניה מעיח

רנד  ,שצידד בתחילת החקירה בבריטים  ,שינה את טעמו ככל שחלף

בארץ הוא מביש לחלוטין '  ' ,איזו מהומה הם עושים ביחס לעולים הבלתי

מאפייי

את ' אקסודוס ' כמחדל

בתפקיד שהוטל עליה .

ן

של המדיניות הבריטית והעיד שבאופל כללי התרשם

59

בנסיבות ק נרו חש רנד שמרב הנתונים כבר נמצאים בידיו  .הוא השלים עם החרמתה של הוועדה
ן

"

",

י

י

1

ל ידי הערב ק גיבש דעה באשר לבריטים  ,והסתגר בחדרו כדי לשקול את הדברים ולהכין הצעת

",

פתרון .
סנדסקה ם נהג באופן שונה  .הוא התאמץ לגבות עדויות מהערבים  ,וגם מהבריטים לא הרפה .
ן

שינאה
בין השניים "
מנקועה

החקירה

שהחלו את
י
מחלוקת לא רק באשר לאופן ניהול החקירה  .שני השופטים הנכבדים ,

מוצא דומה ותוך סיוע הדדי  ,התנגחו עתה זה בזה ללא הרף .

60

למעשה בשלב זה

ךחליט סנרסקןוה לנהל חקירה עצמאית  .הוא נפגש עם ראשי ה ' הגנה ' וחקר אותם על יכולת העמידה
ףל היישוב

חדור את

"

התקפה ערבית  ,וגם עם ראשי האצ " ל הצליח

מג4
באי

להיפגש .

61

נוסף על כך עלה בידיו

החרם הערבי ולגבות עדות מד " ר חסין אלח ' אלדי  ,מזכיר הוועד הערבי העליון .

את הדרישה הערבית למדינה ערבית עצמאית בכל שטחה של ארץ  -ישראל  .השוודי

אלח ' אלדי הצ

",

ניסה לברר אתל הפוליטיקאי הערבי הבכיר מה יחסו לרעיון המדינה הדו  -לאומית  ,ונענה במתקפה
אישית על מג

אלח ' אלדי הצהיר כי אינו מאמין שמגנס דובר אמת במה שנוגע לעמדותיו  ,וכי הוא

"
ב7י " "11

ריון ואת וייצמן ה ' כנים ' על פני מגנס הטקטיקן .

מעדיף את

אולם עדוקן

ףאיל הם יודעיהן
התיכון ולפנו

י-
!

24

*
",

ביולי ה
;

יהוא

1

62

ומספר עדויות נוספות של ערבים שהגיעו לחברי אונסקו " פ  ,לא שינו את הרגשתם

די על העמדה הערבית  .בנסיבות אלה החליטה הוועדה להאריך את שהייתה במזרח

4ל מנהיגי מדינות ערב בבקשה להעיד לפניה  .ואמנם הללו נענו לפנייה ובין
1

ה 21 -
;

ן4י לפני אונסקו " פ בלבנון את התנגדותם החד  -משמעית למתל אוטונומיה מכל סוג
שארל  -ישראל  ,ודרשו בתוקף להקים מדינה ערבית עצמאית בכל שטחה של הארץ 63 .

ליהודיי
57

חלמיש

(

58

146

93

,

1
.ק ,
לעי

; ףערה  , ) 52עמ ' . 203 - 200 , 159 , 113 - 105 , 49
American Life, New-

מן

8 . Urquhart, Ralph Bunche :

 ' 54שיחה בין ל ןאדאק למר רגד ב  , ' 11 . 8 . 47 -אצ " מ ,
 60ראו לדוגמה 4ה העימותים בין השניים בישיבות אונסקו " פ ב  8 -ביולי
13/ 3 . 0 . 0

64

"

ח

. 525/5970

ע

UNA,

וי" ~,,
*

COnversation
 IsraeYשטן

%

0

01 %א ' ; 1

80%

Zvai Leumi

נ6

80 % 1

63

ישיבת אונס ו פ ( מס '

. 1 .9

1947

( מס '

 ) 22וב 28 -

ביולי

1947

( מס ' , ) 41

"

""

74 DAG 5 / 1 . 1 : 9אט  Conversation with Representatives 01 Hagana ' ,ת'Notes 0

 , with Menachem Begin ofשם .

ןSecretary 01 the Aiab Higher Committee' , UNA , 0
23 , ) 39

ביולי

UNA, DAG 13/3 . 0 . 0 , 1947

Khalidy,

 Conversation with Mr.ת'Notes 0

היפרדות או דו  -קיום ! המגמות הסוהרות שעמדו בבסיס הכנית האו " ם לח וקת ארץ  -ישראל

127

*

תזכיר משותף שסיכם את עמדת מדינות ערב והוקרא לפני הוועדה קבע ש ' לציו ?  4יש שאיפות
תוליה
ן
טריטוריאליות בעבר הירדן  ,סוריה והלבנון '  ,וכי ' ארצות ערב משוכנעות שמדינה והודית

"

למהומות ולמלחמה בכל המזרח התיכון ' .

64

לאחר הביקור בלבנון טסו חלק מאנשי הוועדה  ,ובהם רנד וסנדסטרום  ,להיפגש עם בדאללה מלה
לחץ
ן
לצד נציגי מדינות ערב בעדותם ; ובמקבילן
ן
להתייצב
ן
עבר הירדן בארצו  .המלך סירב בהפגנתיות
על אונסקו " פ מתחילת עבודתה להיפגש עמו בנפרד  .סנרסטרום השתדל מאוד

לי" 4

%רא לפועל את

הביקור  ,ולאחר תיאומים שערך באופן אישי התקיימה פגישה עם עבדאללה בעמאן ) ץ 6המלך

הציג

עמדה שלא הייתה שונה בהרבה מזו שהוצגה בלבנון  ,אם כי הייתה מרוככת ממנה ומשובצת חיוכים
ורמזים .

66

מיללת

לאחר הביקור זעמו אנשי הסוכנות היהודית על עבדאללה  .על פי התכנית

",
""

שתכננה

הסוכנות  -תכנית שכונתה ' חלק וצרף '  -אמורה הייתה ממלכת עבר הירדן  ,שאליה צורפו האזורים
הערביים שלא ייכללו במדינה היהודית  ,להיות הפתרון האמתי לשאלה הערבית  .ק גשה התשתית

הרעיונית למתכונת זו כבר הייתה קיימת בדוח ועדת פיל  ,שפורסם ביולי  , 1937ושהלה ע בעד חלוקה

הארץ ואיחוד החבלים הערביים שממערב לנהר הירדן עם עבר הירדן שממזרחו  .אנשי אונסקו " פ
הכירו את הרעיון של ועדת פיל  ,ולקראת הביקור בעבר הירדן חלק מהם אף שבו וקקאו את הדוח של
ועדה זו  .אנשי אגף הערבי של הסוכנות היהודית  ,שחפצו לקדם את תכנית ' חלק וצ  , ' %פעלו במרץ
לגרום לכך שאונסקו " פ תאמץ את התכנית  ,ולפני ביקורם של חברי הוועדה בעבר

*

השדן

תת

' חלק וצרף '

כך תיאומים בין נציג מטעם עבדאללה לאנשי הסוכנות  .המלך הביע את הסכמתו לת

ונקבע שבמהלך ביקורה של אונסקו " פ בארצו הוא יציע אותה לאנשי הוועדה " .
הבישיא
אפוא חשוב ביותר מבחינת הציונים  ,אך לאחריו הם כעסו על עבדאללה וטענו כי %

המדובר היה
עמד בסיכולן

ן ן

שהושג

עמו ' .

6

,

נערכו לשם

בדיעבד נראה כי הרושם שהתקבל אצל הציונים מן הביקור לא  DRnלגמרי את

המציאות  .עבדאללה לא התאמץ להעמיד את אנשי הסוכנות על טעותם  ,אך

"

הביקור גם מספר שיחות פרטיות  .לפאול מוהן (" ה , )%10סגנו של הנציג השוודי  ,הוא

קיים במהלל

למעי4י
*

 w~ twלו עוד

הרבה מה להגיד ' ; לאיש המזכירות רלף באנץ ' ) ( Buncheסיפר שאביו  ,הקבור בירו להם  ,ציווה עלין
אליה את האזויץ 4הערביים ש
ן
לצרף
' לבקש את פלסטין ' ; והנציג ההולנדי קבע שעבר הירדן מבקשת ן

ארץ  -ישראל ' אף שהדבר לא נאמר במילים ברורות ' .

68

רק נציג אחד  ,סנרסטרום ,

"

שמץ

מהמלך דברים

ברורים  .הוא דיווח לאחר החקירה לפקיד אמריקני כי הובהר לו ששאיפת המלך היא 61פח לממלכתי

64

ישיבת אוגסקו " פ ( מס '

65

ישיבת אונסקו " פ ( מס ' , ) 34

22 , ) 38

6

; PRO , 10 371 /61875 15752

66

בביקור השתתפו סנדסטרום  ,רנד  ,בלום  ,סימיץ '  ,ליסיצקי  ,מלזר

.ק

Mohn, Krumulur ) tidens marginal , Stockholm 1961 ,

מקגילןריי אל מרטין ,
 , 1947אצ " מ ,
205 -207

68

ביולי , 1947

DAG 13 /3 . 0 . 0

the Committee 10 Amman , Eansjordan ' , 24 luly 1947 , UNA, DAG 5 / 1 : 1 : 9

267
67

ביולי , 1947

UNA, DAG 13 /3 . 0 . 0

דיה

 .קע

15

; 525 / 3960

1921 - 1948 , London 1997 ,

בלוס ( לעיל  ,הערה

:ע

; Box 1

,

0

; ) 37

4 % %אם .

וי

511~ of : ome Membersלן ת' Notes 0

ביולי 6515 , 1947ת  371 /61875סע  ' ; PRO ,פגישת ? ' דנין  -המלך עב

פרוינדליך ( לעיל  ,הערה  , ) 31עמ '

,,

,גאפ ; קנינגהס אל משרד המושב ק ן

18

ביולי 1947ן

~

א

""

לה ' ,

21

באוגוסט

 : Gelber, fewish- Eansjordanian Relations ; 108 - 107ן

מוהן ( לעיל  ,הערה  , ) 66עמ '  ; 26ארקוהרט ( לעיל  ,הערה  , ) 58עמ ' 145ן

יןד1דרה

תדרה

12

-

-

"

ת החלק העהשז שייוותר לאחר חלוקה .

,

69

המלך שיחק משחק כפול  :ליושב ראש אונסקו " פ הוא מסר

בסודיות את עמלתו  ,ובו בזמן באופן פומבי פרע את חובו הכלל  -ערבי .
מהמזרח ה הכון המריאה

אונסקו " פ לז ' נווה  ,ומשם נשלחה משלחת מהוועדה לתחנת החקירה

האחרונה  :מחנוף העקורים באירופה  .כתב הסמכות של אונסקו " פ  ,שהשאיר לשיקולם הבלעדי של
חברי

הוועדהן א4

,,

ההחלטה אם לבקר במחנות עקורים  ,הוביל לכך שההכרעה בעניין התקבלה רק

לאחר הצבעה שנערכה בוועדה .

אר העדיפו שיא
ושניהם לא

הי
ן

70

רנד וסנדסטרום הצביעו שניהם בעד החקירה במחנות העקורים ,

להצטרף לסיור  ,ולהתמסר לגיבוש ההמלצות הסופיות  .ז ' נווה הפכה למרכז העניינים ,

ו לעצמם להיעדר מהזירה שבה נחתכים הדברים .

"

גיבוש מסקנוהיה של אונסקו " פ
ב 28 -

ביולי קואדה הוועדה לישיבתה הראשונה בז ' נווה  ,ובישיבה התפתח ויכוח סוער בין רנד

לסנרסטרום  .קנדסטרום

שיט לילי

פרש לפני עמיתיו את רצונו לזמן לז ' נווה נציג בכיר מטעם הבריטים כדי

של חבר ?

הוועדה ומארחים

בכינרת  ,בקעה
הסירה בחולצה
לבנה  -רלף באנץ

,

ן6

84 Box

,, ,

.

' Memorandum 01 Conversation: Justice Sandstrom - Mr Gordon Knox ' , 26 September 1947 , NA,

 . 57גם אלק ק רקברייד  ,הנציג הבריטי בעבר הירדן  ,טען שעבדאללה אמר לסנדסטרום בשיחה אישית כי החלוקה

היא הפתרון ה

",

יד שהוא בר ביצוע  .ראו  :גלבר ( לעיל  ,הערה  , ) 67עמ '  . 223אולם יש לציין שקירקברייד לא היה בעת

הביקור בעתן הירדן ( אלא
70

ישיבת אונס ן פ ( מס '

"

בבריטניה ) .

28 , ) 41

ראו  :פירי  -גורדון אל בווין ,

ביולי , 1947
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היפרדות או דו  -קיום ! המגמות הסותרות שעמדו בבסיס תכנית האו " ם לעלוקת ארץ  -ישראל

 129שעדרה

שהוועדה תקיים עמו מפגש סודי  .הוא ציין את החשיבות של שמיעת ' תגובותיהם ' קל הבריטים על

' הצעות שונות לפתרון ' וטען כי ללא מידע זה דוח הוועדה ' לא יהיה שלם '  .רנד יצל חוצץ נגד יזמת

,

היושב ראש  ' .אינני רוצה לדעת מה חושבת הממשלה הבריטית '  ,הוא התרעם .

חילופי דברים

לאקי
ממושכים הבין היושב ראש שלא יוכל לגייס תומכים למהלך  ,והציע לדחות את ה חשטה בעניין .

71

לאחר שקריאת הכיוון שבה חפץ היושב ראש הוסרה מעל הפרק  ,החליטה אונ קו " פ לפתוח את
ם  .נושאי הדיין
שלב גיבוש מסקנות בסבב שיחות לא פורמליות שבהן יחשפו החברים את
להתייחס 7 .
71
החלמים י
שאליו נדרשו
;
בשיחות נקבעו עלן פי נייר עבודה שהציג סדר נושאים הגיוני
עמדותי

"

"

המפגש הראשון  ,שהתקיים ב  6 -באוגוסט  ,נועד לברר אם לדעת החברים המצב הנוכ ן ; כלומר המנדט

"
"

-

הבריטי  ,צריך להימשך  .הסבב היה קצר  .הנימוקים והניתוחים היו שונים  ,אך המסקנה בוועדה הייתה
מעבר למה
אחת  :המנדט הבריטי על ארץ  -ישראל חייב להסתיים  .רוב המשתתפים נמנעו מל

מייך

שחייבה מטרת המפגש ולא הצביעו על האופל שבו הם רואים את הפתרון בכללואו  ,ולמעשה הק

"" י

בחלוקה אולם

שניים הציגו כבר בדיון הראשון פתרון מלא  :רנד וסנדסטרום  .רנד הצהיר שהוא ת
ליצירת שקץ מדינות שיה ו
אלא י
לחלוקה שתיצור שתי מדינות עצמאיות י
הדגיש שאין הוא מתכוון י י
קשורות ביניהן במערכת קשרים כלכליים ואחרים  .סנדסטרום הצביע בקצרה

חלוקה מלאה שתיצור שתי מדינות עצמאיות

לחלוטין .

73

ךיעד

עי

הריון הלא פורמלי השני החל בסבב התייחסויות ל ' פתרונות הקיצוניים '  ,קרי

מבחינתו :

-

דינה יהודית או

",

ינוכחים

שללו את
מדינה ערבית על כל שטח הארץ  .עד מהרה נתברר שגם כאן יש הסכמה גורפת  :כל
מטלות הבירור ,
י
בקלות את
צלחה הוועדה י
המקסימליסטיות שלי היהודים והערבים  74; 4 .עד כאן י
ן
התביעות
פדרלית  -פתחו פרק אךוך שבו בוססה
;
לאומית ומדינה
אולם שני הסעיפים הבאים  -מדינה דו  -ן

הוועדה ימים רבים  .לרעיון המדינה הדו  -לאומית היו בוועדה רק שני מתנגדים נעקצים  ,סנדסטרום
ן
ן
לאומית הוא המוכנות שלן אזרה
ורנר  .סנדסטרום קבע שהבסיס לקיום מדינה דו  -ן
ה לשתף פעולה ,
;
ובמקרה דנן מוכנות שכזו אינה קיימת
כללי  .יישום תכנית דו  -ילאומית  ,הוא הזהיר  ,יה וב הקמת מנגנון
-

כפייה חיצוני שיידרש להתמודד עם אותן הבעיות שעמן מתמודדים הבריטים .

י.

המדינה הדו  -לאומית של מגנס וכינה אותה 'בלתי מציאותית ' ' .אחרי אלפיים שנהרני
לתביעה היהודית למדינה '  ,טען  .הוא קבע שהשאיפה של היהודים למדינה היא ' צו

תקף את תפיסת

 -אפשר להתכחש

"" ",

סיכולוגי ' שלא

יסופק על ידי מדינה דו  -לאומית  ,וששני העמים ראויים כל אחד למדינה משלו 75 .
בדיון על עקרון המדינה הפדרלית הציג רנד עמדה מורכבת הרבה יותר  .הוא ה ריז ש ' למדינות

פדרליות וקנטונאליות ולחלוקה יש הרבה במשותף '  ,והסביר כי הפתרון שהוא רז

*"

בעיני רוחו הוא

פתרון פדרטיווי מסוג מיוחד  ' :פדרציה שלי שתי מדינות '  .המדינות יזכו כלי אחת לה? בונות עצמאית ,

~
אולם מדיניותן הכלכלית והחברתית תנוהל על ידי רשות מרכזית  ,שתורכב משלול יהודים  ,שלושה
71

ישיבת אונסקו " פ ( מס ' , ) 42
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ץתדרה נ .

אלעד בן  -דרך

ערבים

ושלושהן יושבי

[ של רנדן טובק

.

"

חוץ נוצרים  .לדבריו של רנד היה מתנגד אחד נחרץ  :סנדסטרום  ' .התכנית

ק בתאוריה '  ,הוא פסק  ' .הערבים והיהודים לא יקבלו את המרות החיצונית של

המנגנון המרכז ? ; הסביר  ,וטען שגם הוא תמך תחילה בפתרון פדרטיווי אך שינה את דעתו כשהתוודע
למציאות בארץ ;

ז

את סבב הקלשות

אמור היה לסכם דיון על חלוקה  .מסתבר כי היושב ראש  ,שהכתיב במידה

רבה את נייר קעבודה שעל פיו התקיימו הדיונים  ,הוא שקבע כך את סדר הדברים  ,כיוון שהעריך
כ

לאחר שיישלאו רוב ההצעות  ,יתמכו מרבית החברים בפתרון האחרון שיעלה לדיון  -החלוקה .

אולם למעשה

נותר כמעט לבדו בעמדה זו  ,והיחיד שתמך כמוהו בחלוקה ' מוחלטת ' היה הנציג

ן

"*

הפרואני  ,סלזר ; תכניתו של סלזר נשענה על שני אדני יסוד  :ארץ  -ישראל אינה צריכה לפתור את
בעיית היהודימן לולם  ,ולפיכך העלייה צריכה להיות מצומצמת ביותר ; וההפרדה בין העמים צריכה

להיות מוחלטת  ,ן~ ד

שלא ייוותר בתחום המדינה היהודית מיעוט ערבי  .סלזר היה ישר מספיק להעריך

שהמדינה היהו ץ

שתוקם על פי עקרונות אלה תהיה ' קטנה מדי ' עבור היהודים  .גרנדוס הבהיר כי

אינו

מתנגד

"*
"קיהוי
"

ית לחלוקה  ,אך הוא רואה

עקהי

סבר שהפתרון

היא

' יתרונות רבים ' בתכנית רנד .

77

למעשה הנציג הגואטמלי

גרסה קנטונאלית ולא חלוקה  .הוא ראה בחזונו מספר קנטונים  ,שינהלו את

ענייניהם באוטינן4יה רחבה  ,ועמל על פיתוח רעיון זה .

8

'

בתום סבב ? יפת העמדות לא הצליחו אפילו שניים מתוך אחד  -עשר חברי הוועדה להסכים
בלניהם על תכקמ אחת  .על רקע זה הכינו רוב החברים תזכירים אישיים  ,שבהם סיכם כל אחד את

"

דעתו  .ההודי הצןץ להקים בארץ ישראל מדינה אחת שתקנה למיעוט היהודי שבה זכויות שונות ,

והיוגוסלווים הצלקו תכנית מסובכת של מדינה דו  -לאומית .

,

9

'

סלזר וסנדסטרום הדגישו את המציאות

הקשה השוררת בןן היהודים לערבים  ,ושללו את תכניות העבר דוגמת תכנית מוריסון  -גריידי  ,שהיו
מןוסדות על רקן

שונות של שיתוף פעולה ' מלאכותי '  .נקודת המוצא לתזכיר של סנדסטרום הייתה

השאיפה להביאן

המצב בארץ לרגיעה ) . ( appeasementהוא לא התעלם מקשיי ההוצאה לפועל

"ית

ומההתנגדות הצאויה לתכנית חלוקה  ,ולשם כך עסק בחישובי כוחות ובתרגילים מתמטיים כמעט ,
שתוצאתם לימדה כי חלוקה שתהיה מקובלת על רוב היהודים היא המתכונת הבטוחה להגיע לרגיעה
הנכספת  .מאותך הטעמים העלה סלזר על נס את מניעת החיכוך בין יהודים לערבים והציע להקים

מדינה יהודית מצימצמת .

80

השוואה בין דהרים שנאמרו בדיונים לבין הדעות המגובשות שהובאו בתזכירים מלמדת שאצל חלק

"

מהחברים חלה מעזה
ובלום  ,שנמנע
80 % 2

 . 0 . 1מ3

6י

2

78

63 - 66

79

'  Simicלל nt

77

80 %

. . .

,,

"

קנקוב בפתרון מסוים  ,גרס גם הוא שהקשרים הכלכליים יצטרכו להיות משולבים

*
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;, 8

 murmulloין
de Israel , Terusalem
'

היוגוסלווית איון

וערבים  ,והאחר ו
80

לכיוון עקרונותיו של רנד  .סלזר ציין את נטייתו לקבל את ה ' הקו של נציג קנדה ' ,

*

Inhrmal

.

Tov,

'

.א

' ; by sir Abdur Rahman' , UNA, DAG 13 / 3 . 0 . 1 . 80 % 1

 , ' Memorandumשם  .על פי התכנית

היה להיות שלטון מרכזי שיורכב משני בתי מחוקקים  :באחר יהיה מספר שווה של נציגים יהודים
קף את היחס הקיים

באוכלוסייה .

'  Mri Garcia Salazarן . 0 . 1 . Box 1 ; ' Memorandum 5מ the Chairman' , UNA, DAG 13ןל , ' Memorandum

שם .

היפרדות או

דו  -קיום !

המגמות הסותרות שעמדו בבסיס תכנית האו " ם לחליה

ארץ  -ישראל

131

במסגרת כל הסדר עתידי  .פבריגט  ,שנעדר מהדיון על חלוקה  ,הציג מסמך פתרון מ ולי במיוחד שעל
חלקים  :שתי מדינות עצמאיות  ,המקומות הקיויים  ,נמל; חיפה
;
פיו תחולק הארץ ללא פחות מחמישה

ואזור דרום הנגב  ,שיהיה תחת שלטון מנדט בין  -לאומי .

81

למעשה היחיד שהתנג

"

לעקרונותיו של

"

רנד ( חוץ מהנציג ההודי והנציג היוגוסלווי ) היה סנדסטרום  ,שהדגיש בתזכירו שהחליק
' מושלמת

וללא כל דבר במשותף ' .

82

הלא רשמיות  :התבניות
רנד גם הוא הפיק לקחים מהצגת דבריו בפגישות י

צריכה להיות

"

שלי יקדינה

' קונפדרציה ' ו ' קנטוניזציה ' פושטו בתזכיר שלו  ,לכותרת ' חלוקתה של ארץ  -ישלשל
שלמותה הכלכלית והחברתית '  .הארץ  ,הציע  ,תחולק לשלוש מדינות  :מדינה יהודיה

,
ורד
""י "

.

פדרלית ,
י

תוך שימור

מדינה ערבית

ומדינת ירושלים  .שלושתן תזכינה לריבונות ובראשן תעמוד רשות מרכזית  ,וזו תופ

ל האינטרסים

המשותפים למדינות בתחומי התחבורה  ,התקשורת  ,המכס  ,סחר החוץ ועוד  .רנד

את הגדרת

הרשות המרכזית והדגיש שגוף זה לא ייחשב למדינה בפני עצמה  ,אך לעומת זאת מהן יהיה להחליט

ההוצאה לפועל

שהוא יועמד בראש מדינת ירושלים  .בתזכיר נקבע גם שהבריטים הם שישאו

של ההסדר המורכב  .למעשה הכוחות הבריטיים אמורים היו להישאר בשטח גם בנטי
,
לאחל עקופת
המרכזית
שכן התכנית לא אפשרה לשום מדינה להחזיק צבא משלה  .בטווח הרחוק  ,ואם יקשות המעבי
להחליף את הבריטים
ן
יוכלו נציגיהן ילפנות ילאו " ם בבקשה י
י
ושלוש המדינות יגיעו להסכמה בעניין ,
בכוח בי - 7לאומי .

83

עיון בעמדות שהוצגו בתזכירים מעלה שהמכנה המשותף התרחב מעט  ,אולם פע
נראו שונים בעליל  :לא התגבשה תת  -קבוצה שתוביל את הוועדה ; אף אחד

"

דברים בז ' נווה
לא
שהועלו י
י

מהרעימות

התקבל ; והגישור הפנימי המתבקש לא קרם עור וגידים  .מי שהצליחו להצעיד את

""

יצסקו

ומ

היו קומץ אנשי האו " ם  -חברי מזכירות הוועדה שליוו אותה מעת הקמתה או מומ

" פ קדימה

מטעם האו " ם

שצורפו אליה בז ' נווה  .בהקשר זה בלטו במיוחד איש המזכירות באנץ '  ,שנרתם לגי וזן וניסוחן של
לסייע בחיבור הדוח  .חברי הוועדה שנתאספו סביב רידמן לישיבה בלתי פורמלית ,

""

האחדות הכלכלית מבית מדרשו של רנד התבסס בראש ובראשונה על הטענה

ש

ההסכמות והמחלוקות בוועדה  ,והכלכלן ג ' ון רידמן (" 8ח41טטא )  ,שעזב את עבודתו בעפה

האו " ם והגיע

ששו

לשמוע את

דעתו על כושר הקיום של מדינה ערבית עצמאית שתקום במסגרת חלוקה  .מומחי קשיכנות היהודית
אולם רעיל
י
פסקו כי מדינה כזו תוכל לכלכל את עצמה כיאות ( ואף פרסמו תזכיר מפורט בעבןלן ) .
קמתן של שתי

""
,,
"
""

עזרת הבריטים .

מדינות נפרדות תפגע אנושות באוכלוסיות ערביות רחבות  ,שעד עתה הוסדרו חייהן

דעתו של רידמן הייתה נחרצת  :מדינה ערבית שתיווצר כתוצאה מתכנית חלוקה לץ תוכל להתקיים

81

80 % 1
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Rodriguez Fabregat' , UNA, DAG

. 'Memorandum by Mr.

פבריגט הציע כי

שלטון מנדט שיימסר לוועדה מיוחדת ( שבה יהיו נציג מהמדינה היהודית  ,נציג מהמדינה הערבי

ונציג של האו " ם )  .הרעיון היה ליצור תחרות בין היהודים לערבים על עתיד חבל ארץ זה  .יהודי

רים
;

82

בין שטח המדינה היהודית לשטח המדינה הערבית העתידות .
'  ( ' Memorandum by the Chairmanלעיל  ,הערה . ) 80

83

 Mr.ץל ' Memorandum

UNA, DAG 13/ 3 . 0 . 1 . 80 % 1

Rand ' ,

"

ציג ממדינות ערב

ירבים

אליו  ,וניתוב אוכלוסייה לאזור זה יקל את הבעיה הדמוגרפית הצפויה באזורים האחרים  .נציג אוריו
יתאמצו יותר מהערבים כדי להשיג חבל ארץ זה  ,שהפקעתו מידי היהודים והערבים יכולה היית

הנגב יהיה תחת

יוכלו להגר

י שיער שהיהודים

יסייע

ליצירת איזון

ץוודרה

דיה

"

1 2

"

לעי

בן

ציי

אם לא יהיו לקן

עציה;*

ונגע במספר

לקיים את

ספר מערכות משותפות עם המדינה היהודית  .רידמן ציין בעיקר את תחום המכס

נקועות

למרינה אחרת יף

נוספות  ,כמו תחבורה ומטבע  .הוא הבהיר שהוא משוכנע כי מדינה יהודית תוכל

והרהר עד כמה אפשר יהיה לכפות על מדינה עצמאית להשתדך בקשרים כלכליים

אין צורך להכביר מילים על חשיבותה של עדות זו  :רידמן  ,שנחשב למומחה חסר

;

פניות  ,אמר

1

את הברו  ,ולאחר מכן ברור היה שסנדסטרום יצטרך להגמיש את עמדותיו .
י
הכניסה
מחלוקת  :סוגיית הגבולות  .בנושא זה
הקורה של פרטי החלוקה חשפה עוד סלע

היה

,

אינסקו
מצבה של
בעולי

ן

ללא הרף בצדדים הקונסטיטוציוניים שלי ההסדר
" פ בכי רע  .הוועדה  ,שעסקה ; י

,

המיועד  ,הזניחה את תחום הגאוגרפיה והגבולות  .בשלב הזה הייתה בידי הוועדה רק מפת גבולות
אחת ; פבריגט הזה אחראי להכנתה והיא עוצבה עלן פי נתונים שסיפקו אנשי הסוכנות  .המדינה

היהודית שתואר במפה זו הכילה את כל הגליל והנגב ( הצפוני ואת חלקו הדרומי במתכונת שהציעה

"

""

ערב ירושלים  .סנדסטרום הגדיר את המפה כ ' לא מוסרית ' וטען כי היא מתארת

ורוגואי ) ואק

' מדינה יהודי
בנסיבות א

כך

-

בעלת שטח גדול יותר ממח שהיהודים עצמם

""

;

קשרים  ,והחבהן
בפתרון המדינה

תכנית להקמתן

נתבקשו להתחלק לקבוצות על פי עמדותיהם  .ההודי  ,האיראני והיוגוסלרוי צידדו

פדרלית  ,וכל היתר בחרו בפתרון החלוקה לשתי מדינות .

86

קבוצת המיעוט גיבשה

השלטון י
י
נלקחה מהדגם שיצרו
דינה אחת ובה שתי אוטונומיות  .תבנית מערכת

וליצבה

היוגוסלווים ,
העבודה

המחלוקות הפנימיות יצטמצמו  .לצורך כך הוגדרו שתי העמדות המרכזיות שזכו

דינה פדרלית אחת והקמת שתי מדינות עצמאיות שתהיינה קשורות ביניהן במערכת

"""

והתכגיא*

ן

החליטה אונסקו " פ להתפצל לוועדות משנה  ,שכל אחת מהן תעסוק בנושא אחר ,

שהמלאכה  ,ואף

לתמיכה  :הקמג

י

מבקשים ' .

85

באופן שקיבע את מעמדם של היהודים כמיעוט נצחי  .לאחר יומיים סוכמה

הועלתה על הכתב .

87

החברים שהשתייכו לקבוצה הרוב פוצלו לשתי ועדות משנה  .האחת  ,ובה רנד  ,סנדסטרום  ,בלום
לעצב את המבנה החוקתי שעל פיו תונהג תכנית החלוקה  ,ואילו האחרת  ,שכללה

וגרנדוס  ,נתבקש

",

את סלזר  ,פבקןגט  ,הוד וליסיצקי  ,נתבקשה לעסוק בענייני גבולות ועלייה  -כישלונם של ארבעת

"

לה היה צפון

ילזר

היו רחוקים מיפלש
גם בוועדק

,

ופבריגט אחזו כאמור בשתי עמדות קוטביות  ,ואילו האוסטרלי והצ ' כוסלובקי

לעצמם דעה .

אמשנה

88

שעסקה בעיצוב מבנה תוקהי להסדר העתידי לא התנהלו הדברים על מי

לידי
מנוחות  .לא במקתיע ישבו בוועדה זו  ,זה מולי זה  ,רנד וסנדסטרום  ,וכלי אחד מהם ניסה ילהביא י
ביטוי את תפי9קו העקרונית  ,השונה מזו של עמיתו  .המתווך ביל השניים היה גרנדוס  .לאחר מספר

.0. 1 .

84
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 / 1 ,ן , 19/

' שיחה עם מר סיסטו ' ,

ANA , 852

22

באוגוסט  , 1947אנ " מ ,

היפרדות או

דו  -קיום !

,

המגמות הסותרות שעמדו בבסיס תכנית האו " ם לחל קה

פגישות עם שרתוק ולחצים שהפעיל עליו

פבריגט 89 ,

ניאות גרנדוס לוותר על תכני

ועתה ניסח מסמך שהציג תכנית למנהלה שתטפל בתחומים שיהיו משותפים לשתי

ארץ  -ישראל

 133 ,ץדנדרה

,
~",
""

הקנטונים שלו
דינות  .המסמך

ניסה לגשר בין השיטות השונות  ,וזו הייתה גם גישתם הכללית של החברים בוועדת העשנה  .למעשה
גוף רב עצמה
בשלב זה נאלץ רנד לוותר על הפונקצייה של הרשות המרכזית  ,שעל פי תכניתו היי

ובעל סמכויות מרחיקות לכת  ,לטובת מספר מנגנונים שיפעלו תחת הכותרת ' איחוד  %כלי '  .רעיונות
אחרים של רנד  ,כמו האיסור להקים צבא במדינות העתידיות  ,גם הם נגוזו בשלב זלן למרות הכוונה
בנקודות רבות
להתפשר ולסכם את הדברים  ,התגלעו בין החברים חילוקי דעות עמוקים  .רנד התעי
כשהוא מנסה להגן על מסגרת משותפת משמעותית וריכוזית מול לחציו של היושב
89

טוב ( לעיל  ,הערה  , ) 78עמ ' . 66 - 63

"יאי

 ,שחתר לבזר

ץתדרה 134

אלעד בן  -דרוך

*,

את הסמכויות ולהעבירן לוועדות מקצועיות  .לאחר המשא ומתן שהתנהל בין החברים  ,חש רנד שהוא
נסוג יותר מד4

עקרונותיו וגמר אומר לעכב את סיכום הדברים .

90

סוגיית יר שלים אף היא הייתה רחוקה מהכרעה  .הפרואני  ,קתולי אדוק ונציגה הקבוע של ארצו

"

בווטיקן  ,התאמת לקדם את העיקרון שירושלים וסביבותיה יוגדרו אזור עצמאי בשליטת האו " ם .

.

בקבוצת עבודה ייעודית  ,שהורכבה מכל סגני הנציגים בוועדה  ,גובשו שלוש תפיסות בעניין  .תומכי
הפתרון הפדרלן שללו את רעיון הבינאום ; פרו  ,שווריה  ,קנדה  ,הולנד ואוסטרליה תמכו בבינאום
ירושלים כול
המתגבשת
ב 26 -

"

ואילו נציגי צ ' כוסלובקיה  ,אורוגואי וגואטמלה ביקשו לצמצם את האוטונומיה

לגלילות העיר העתיקה  ,ובכך מנעו את אימוץ ההצעה הפרואנית .

באו

"

וקט ,

91

כאשר נותרו רק חמישה ימים למועד שבו נדרשה הוועדה להגיש את מסקנותיה ,

הבינו באונסקןז שזמן הוויכוחים אזל  .האפשרות שהוועדה לא תעמוד במשימתה דרבנה את החברים

"

הדומיננטיים בקבוצת הרוב לוויתורים ופשרות  ,וצו השעה הזה הוביל את ועדת המשנה שבה ישבו
רנד וסנדסטהו
שהיו

"

להגיש

ב 27 -

באוגוסט מסמך סיכום שטשטש לחלוטין את המחלוקות העקרוניות

ביניהם  .לפירוט הגבולות של המדינות העתידות ולסוגיית ירושלים הושאר במסמך מקום ריק .
,

רנד יכול היה 1

יות מרוצה מכך שהצליח בסופו של רבר לשקע במסמך את מנגנון ה ' איחוד הכלכלי ' .

,י " ,

בראש
עתיד היה לעמוד ועד כלכלי משותף  ,שבאחריותו שורה ארוכה של תחומים משותפים
המדינותן ךבראשם מטבע אחד  ,רשות מכס אחת  ,מערכות תחבורה ותקשורת משותפות ומערכת
ןלשתי המנגני

חקלאי1קשותפת .
ו
פיתוח

,

ן

י

כך  ,כשלק

92

מונחות שתי הצעות

פתרון  -פדרציה וחלוקה עם אחדות כלכלית  -התכנסה

אונסקו " פ ב  -דק באוגוסט לשתי ישיבות מכריעות  ,שבהן סיכמו החברים את מסקנותיהם  .רנד תיאר

,, ,

בשמץ של; ג - 1
ווה את יצירת הכלאיים שהתקבלה בוועדת המשנה שבה ישב  :בבסיסה של התכנית
החאוקה  ,שיעניק לשני העמים
נ
הוצג עקרון
' תחושת עצמאות '  ,ומנגד הודגש כי ההסדר יצליח לשמר

"

את אחדותה
ה ' קונפדרציה

ן

"",

לכלית של הארץ  .במסכת הצדקותיו לפתרון מנה רנד את יתרונותיה של תכנית

.

) קול תכנית ה ' פדרציה '  .סימיץ ' טען כי אינו מבין את פשר התעקשותו לקרוא לתכנית

זו קונפדרציה 4' , ,יעה

שבעצם מדובר כאן בחלוקה של ממש בתוספת מנגנוני אחדות מסוימים  .ורנד

קיבל את דברץן וכמו השלים סופית עם כך שאכל מדובר כאל

 94שם ; lAugustץ

,

A)lelst 1947 ,
Box 4
91

Granados ' ,

24

% 3/3 . 0 . 0 .

בחלוקה .

93

 Mr.יל  Possible Confederation Scheme - Presentedב  the Outline 01סי ~Amendment

,

 Constitutional Matters ' ,תGroup 0

 , DAGי !41ט ; ארקוהרט

( לעיל  ,הערה

1947 , UNA, DAG 13 3 . 0 . 1 . Box 1 ; ' Report of the:

, ) 58

עמ ' . 148

מית  25 ,באוגוסט , 1947
מקגילווריי א
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25 / 4219
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""

משלחת הסחר הקנדית אל שר החוץ ,

25

באוגוסט

, 1947

 , ) 25עמ '  ; 248 - 247רוח בלום (לעיל  ,הערה . ) 37
לאונסקו " פ ב ין ירושלים הייתה כי מערב העיר צריך להיות בתחומי המדינה היהודית  .עמדה זאת הושמעה על ידי
בן  -גוריון בפלותו הרשמית וגם בעדותו הלא פורמלית  .למרות זאת  ,ואף שהדבר לא נאמר במפורש  ,הסוכנות היהודית לא
ראתה טעם בה נגדות אמתית לרעיון בינאום ירושלים  .ראו  :מ ' גולני  ,ציון בציונות  :המדיניות הציונית בשאלת ירושלים ,
1949 - 1937ן

.

"*
"
 ,י19

העמדה הציונית שהוצגה

הל  -אביב תשנ " ב  ,עמ '  . 43 - 42אבן הסביר שנים מאוחר יותר שהציונים שעסקו במלאכה העריכו ש ' זה לא

ראלי ' לדרוש ולצפות ' גם למדינה יהודית וגם לירושלים יהודית ' .
92

93
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34 . 0 . 1 . 80% 1י

ישיבת אתסקידף

ראו :
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~

( מס '

27 , ) 46

באוגוסט

. . , 1947

13 /3 0 0

DAG

UNA ,

ריאיון עם אבן ( לעיל  ,הערה . ) 14
 Partition - Discussed. by -the:ת' Plan 0

,

היפרדות או דו  -קיומו המגמות הסותרות שעמדו בבסיס תכנית האו " ם לחלן ?

 135ץונדרה

ארץ ישראל

פבריגט וגרנדוס גם הם התנערו מרעיונותיהם הקודמים והתאמצו לקדם את מתלונת החלוקה

שנוצרה  .את אותה התכנית שהציג רנד בתיאור מסורבל  ,הגדיר פבריגט בצורה

ברוע

כשהכריז על

"""

שהר

' חלוקה  -הקמת מדינה יהודית עצמאית והקמת מדינה ערבית עצמאית '  ,וגרנדוס

הוורוד הצפוי למזרח התיכון כתוצאה מהמסחר שיפרח בין מדינות ערב למדינה

את העתיד

הודית  .אחרון

התומכים בפה מלא בחלוקה היה היושב ראש  .בניגוד לקודמיו הוא הציג את הדברים נימה מפוכחת

,

החלוקה תוארה כפתרון הראלי ביותר בהתחשב בשאיפות הסותרות של היהודים ו ~ערבים וביחסים

*

המתוחים ביניהם  ' .אני חייב להביט במצב כמו שהוא '  ,הודה סנדסטרום  ,הוא הביע  ,ספקות באשה
ומוחלטה  .סנדסטרום ;
1
להיות ברורה
1
שהחלוקה חייבת
1
הכלכלית  ,וחזר על 1עמדתו
1
1
למסגרת האחדות
1
רנד  ,פבריגט וגרנדוס היו למעשה החברים היחידים שסמכו את ידיהם בישיבת סיכום שו עלי אופציית

החלוקה .

,,

94

זאת באי רצון
התנגדותו של

בהמשך אותו יום הצטרפו אל התומכים בחלוקה שלושה חברים נוספים  ,אף

מופגן  .הפרואני  ,שעניין ירושלים היה בראש מעייניו  ,צירף את קולו בתמורה שעשי
גרנדוס לבינאום העיר במתכונת הרחבה  .וההולנדי והצ ' כוסלובקי ביקשו להסי
להימנע מהכרעה ,
95

נסוגו מעמדתם לאחר שחבריהם מתחו עליהם ביקורת עזה  .בהצבעה שחתמה את יו

ירושלים כעיר בין  -לאומית במסגרת חלוקה עם איחוד כלכלי  ,ותכנית זו הועמד

""

אה

דיונים שולבה

להצבעה מבלי

"

לנקוב בגבולות ברורים וזכתה לתמיכה של שבעה נציגים  .בתכנית הפדרלית תמכו  ,כקפוי  ,שלושה1
והנציג האוסטרלי נמנע  ,ונימק זאת בכך שהוועדה לא הצליחה להגיע לפתרון מוסל

צריכה לשגר לעצרת את שתי הצעותיה מבלי להמליץ על אחת מהן .

96

המלאכה  ,ההצבעה הייתה
1
אף שבפועל עברו עוד מספר ימים סוערים עד סיום

 , ,ולפיכך היא

נקידת

האלי  -חזור

,

,

במשבר שפרץ סביב עיצוב הגבולות שילבו רנד וסנדסטרום ידיים עם גרנדוס ופבריגט באופל

שהעמיד את שטחה של המדינה היהודית עלי אחת הגרסאות המרחיבות ביותר שהוצעה בוועדה

בין הארבעה לא שררה אמנם תמימות רעים בנושא הגבולות  ,אולם ארבעתם

תמין

מדינה יהודית בעלת גבולות רחבים  .כך הועידה המפה למדינה היהודית את כל הנג19

החוף והעמקים ואת הגליל התחתון והמזרחי  .החידוש במפה היה הרצף

הטריטוריאלי

ביעד הכללי

חת

,

רוב מישוני

ינשמר

בעזרת

נקודות הצטלבות שחיברו בין השטחים שהוקצו לשתי מדינות  ,ובכך מולאה דריש ו של סנדסטרום
להפרדה בין המדינות לפחות בציור הגבולות  .האישור הסופי של תומכי החלוקה
הליל של

ה 31 -

באוגוסט  ,כשהחברים חתמו על הדוח ועל המפה  .ליסיצקי ובלום הוי1הו

הסתייגויות והערות  ,וגרנדוס ופבריגט הוסיפו מילות ברכה חגיגיות ; רנד

מבלי לומר דבר ' .

וסנדסטרוי

9

94

שם .

95

גרנדוס

96

ישיבות אונסקו " פ ( מס '

"

לפרוטוקול

תמו על הדוח

( לעיל  ,הערה  , ) 25עמ ' . 249
46

ו , ) 47 -

27

באוגוסט , 1947

.

DAG 13/ 3 . 0 0

 ,גאה ; הימנעות הוד בהכבלה נבעה מהוראה

ברורה שקיבל משר החוץ שלו  .ראו  :אווט אל הוד  25 ,באוגוסט 1 / 1 , 1947
97

"""

ן סמוך לחצות

,

ANA , 852/ 19

ישיבת אונסקו " פ ( מס '  31 , ) 52באוגוסט , DAG 13/3 . 0 . 0 , 1947האט ; ההמלצות של אונסקו " פ מולאית
( לעיל  ,הערה  , ) 31עמ ' . 128 - 126

אצל פרוינדליד

דייה

*

אלעז בן יי ~

13

הכמת אונהג

,

שף

כיווני

חשלבה

קבוצת שבעת האנשים שסמכו את ידיהם על תכנית החלוקה לא הייתה עשויה מקשה אחת משום

בחינה  .ההולנל

הצ ' כוסלובקי והפרואני חתמו על דוח הרוב כמי שכפאם שד  .ההולנדי והצ ' כוסלובקי ,

אנשי משרדי קלוץ של מדינותיהם  ,ציפו להוראות באשר לעמדה שבה הם צריכים לדבוק ולא הצליחו
לגבש לעצמק תפיסות מוחלטות בסוגיה  .הפרואני  ,שדווקא העמיק לחקור בסוגיה  ,תמך בהפרדה

הידים

לערבים  ,וסבר שמדינה יהודית צריכה להסתפק בשטח מצומצם  .למרות זאת

מוחלטת בין
~
הוא תמך בתק ת שחרתה על דגלה שיתוף פעולה יהודי  -ערבי  ,וששרטטה מדינה יהודית רחבה .

"

נציגי אורוגואן ייואטמלה  ,פרו  -ציונים מובהקים  ,התאמצו לאורך כל החקירה לקרב את הוועדה עד

כמה שניתן לחלים

שהציבו להם אנשי הסוכנות  .גרנדוס הסכים לגנוז לשם כך את תכנית הקנטונים

ויתר על רעיונו המקורי לבינאום הנגב  .הזדהותם המלאה עם הרעיון הציוני הביאה

שפיתח ,

אותם למחול
ופבריןי
סנדסטרומ ןאנד הם שהניחו למעשה את התשתית הרעיונית לתכנית החלוקה שאומצה על ידי

קבוצת הרוב .

"",

"""

השגותיהם האישיות בסוגיה .

יהם הציגו בפתח שלב גיבוש המסקנות תכנית חלוקה שתוביל להקמת מדינה יהודית

4בים  ,אך האחד דגל בהפרדה מלאה בין היהודים לערבים  ,והאחר  -בשיתוף פעולה

בעלת

ביניהם .
גבולותי קל תהליך אימצה אונסקו " פ תכנית שהושפעה משתי הגישות הללו  .האם שני האישים

היחידים בסופי

; ;

שמדינותיהם נתנו להם חופש מלא  ,עברו למעשה תהליך מחשבתי דומה  ,שהוביל

""

אותם בוועי
לתוצאקק ובה ? ואם אמנם עמדותיהם של הקנדי והשוודי היו קרובות  ,מדוע זה נדרש חודש שלם
של משא ומתן סדי להגיע לנוסחה מקובלת ? נראה שסנדסטרום ורבד הגיעו ליעד המרכזי של תכניתם ,
ן
המדינה
היהודןת הרחבה  ,כל אחד מכיוון אחרי לגמרי  ,וכי ההבדלים ביניהם היו עמוקים ובסיסיים .
סנדסטרוסן אמור  ,היה בראשית החקירה ניטרלי ביחסו ליהודים ולערבים אך חש מחויבות
לבריטים  .הוא

"

*

"

מך מלכתחילה בפתרון פדרטיווי  ,ומבחינה זו עשה דרך ארוכה עד שהפך לתומך

נחרץ ביותר בעלוקה סופית ומוחלטת  .תפיסותיו בסוגיה באו לידי ביטוי בתזכיר האישי מטעמו וכן

בשיחות גלויו

ב למדי שניהלו אנשי משלחת ארצות  -הברית באו " ם עמו ועם

""

באנץ ' זמן קצר לאחר

לביסוסו שלן פתרון שיהיה היעילי והעמיד
האירועים  .מהחומרים הללו ברור שסנדסטרום חתר כלי הזמן 1

מבחינך ן . nlwy
,
ביותר

מציאותיות הייתה בעיניו המטרה העליונה של המסקנות שנתבקשה הוועדה

פי ,

~

להגיש  ,ועל
? יקהל זה הוא גם ביצע את החקירה ועיצב את הפתרון .
בשלב מוקדם הוא
1
אולם כבר
הנטייה הבק סית של היושב ראש הייתה כאמור 1לצד הבריטים  ,י
התרשם שהללן לפצים לעזוב את הארץ  .יתר על כן  ,נראה שסנדסטרום היה מודע לדינמיקה הבריטית
ןותר מעמיתיו

"

וועדה  .כשהודיעו הבריטים בעצרת הסתיו על נסיגה מוקדמת מארץ  -ישראל  ,הוא

הודה מיד כי ולהלך זה היה ' צפוי '  ,והוסיף כי ' הוא לא הופתע ' .
והמתח ששרה

"
"

98

הפגישות האישיות עם אישים ערבים

ין היהודים לערבים בארץ הביאו את היושב ראש לכפור לחלוטין בטענה הציונית

שמוקד הסכסוה הוא הבריטים  .הוא סבר כי אין לתלות תקווה בשיתוף פעולה יהודי  -ערבי משום סוג ,
וכי הפרדה מן
94

' Knox

יטת

Gordon

בין שני המחנות היא מחויבת המציאות  .זאת ועוד  ,הערכתו הקודרת הייתה כי

lustice Sandstrom - Mr.

 ( ' Memorandum of Conversation:לעיל  ,הערה . ) 69

,

ארץ  -ישראל

שרדות או דו  -קיום ! המגמות הסותרות שעמדו בבסיס תכנית האו " ם לחל ק

137

~

הם .

בנסיבות

כאשר יצאו הבריטים מן הזירה  ,ייפנו היהודים והערבים להתמודדות מכרעת בי
אלו הוא התאמץ לחקור האם תמיכה של הוועדה בחלוקה עלולה להיות גזר דין מו ת ליהודים  ,וזו

"

בדיוק הייתה הנקודה שביקש לברר בפגישותיו עם אנשי ה ' הגנה ' והאצ "ל  .משקלן יל

"

99

פגישות אלו

עבור השוודי היה מכריע  .הוא התרשם כי במקרה של התפרצות אלימה יתאחדו ה ' האבה ' וה ' ארגונים

ן
האלימים יותר '  ,וכוח זה יוכל להתגבר על ההתקפה הערבית 100 .
האוכלוסייה
י
אצלו היה ש '
י
לגבש דעה  :הרושם שהתקבלן
1
באשר לצד הערבי התקשה סנסדטרום

הערבית המשכילה בארץ  -ישראל היא אנטישמית '  ,אולם רוב ערביי הארץ מבקשים י אן
ככלל נראה שעמדתם של ערביי הארץ ובעיקר עמדת הנהגתם נותרה עבורו בגדר ת

כי לא ערביי הארץ  -אלא עמיתיהם מארצות ערב  -הם שיעוררו פעולות של מרד ,

מכול שקט .

""
וינכל
להמה

:

הוא קבע

מקרה הם

יעדיפו תכנית חלוקה על פני פתרון פדרטיווי 101 .
לוטה
מוטלת בספק  ,ועמדתם האמתית שלן הערבים י
י
כך  ,כשנוכחותם העתירית שלן הבריטים בזירה

בערפל  ,סימן היושב ראש את היהודים כעוגן של תכניתו  .הוא ראה בפנייה אל

".
"

רקודים החלטה

אסטרטגית שתקנה להסדר העתידי יציבות  ,וביקש להבטיח שהם יאמצו את התכיל
שאר פרטי התכנית היו בעיניו בגדר מחיר שיש לשלם על העדפת הצד היהודי  .כ

התביעה היהודית לגבולות רחבים  :סנדסטרום טען שמבחינת הגבולות תיתכן

ללא

היסוס ;

ותה להיענות

חלשה

שונה וקלה

כיאת

 ,הניע אותו

יותר לביצוע  ,אולם החשש מפני אי ריצוים של שני הצדדים במקרה של חלוקה

לספק לפחות צד אחד  .את השיא בתפיסת היושב ראש אפשר לראות בדרך שבה התשדד

עם תקופת

המעבר  :באין בריטים שיסייעו  ,ולנוכח אי יכולתו של האו " ם למצוא גורם ראוי אחר ; סכר סנדסטרום

כי ' היהודים

עצמם ' הם

4הם ויכפו על

שיוציאו לפועל עבור עצמם את התכנית  .הם יגנו על גבול

"~
""

הערבים שבמדינתם את ההסדר  ,ואילו האו " ם יצטרך להחליט איך לנהוג בשאר הש5הן102
חוסר האמונה המוחלט בשיתוף פעולה יהודי  -ערבי הביא את סנרסטרום לש לף נחרצת של
עקרונות האיחוד הכלכלי  .המתכונת הסופית של התכנית על כל מרכיביה המשותפים הויתה מבחינתו

ה

ויתור לגישתו של רנד ופשרה שהתחייבה מן התמונה הכלכלית שהוצגה לפני הווע ; כלפי עמיתיו
כירו  -אולם
בוועדה טען כי ' הקשיים הכלכליים יכולים להיפתר בדרך אחרת '  -כפי שכתב גם
יותר מכך לא פירט  .החיפוש אחרי אותה ' דרך אחרת ' חושף ןלפנינו רכיב מהותי נוסף ~לתפיסת הפתרון

"

*

על פי סנדסטרום  -סיפוחם של החלקים המיועדים למדינה הערבית לממלכת עבר ץךדן .

"

ןן אבל היא לא
' קבוצת הרוב חשה שהמדינה הערבית הקטנה צריכה להיות מצורפת לעבר היר
במהלך עצרת הסתיו
ן
העלה
ן
כללה את הרעיון הזה בדוח '  ,הסביר באנץ ' ;לאחר הפרשה  ,וסנרסטרום אכן
.
ן ן
את ההצעה שזה יהיה עתידה של המדינה הערבית  .הוא טען שהמדינה הערבית תוכל להיחשב ' מחוז

"

.

של עבר הירדן  ,והוסיף כי כפי שהובהר לו בעבר הירדן ,
99

שם .

100

שם .

 101שם ; '  the Chairmanוגל ' Memorandum
bv the Chairman ' 102
84 80 % 57 103

( לעיל  ,הערה

) 80

המלך עבדאללה תומך ברעיול זה .

,

103

ההכללה

.
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: Bunche - James Frederick Green
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( לעיל  ,הערה . ) 69

Memorandum of

';

ץוגדרה

ץתדרה י13

אלעד בן  -דרוס

שעשה באנץ ' ן קעל פיה דעה זו הייתה נחלת כל קבוצת הרוב  ,בוודאי אינה נכונה  .ייתכן שהיו לרעיון

,

זה מספר שוח14ם
אימץ לחלוט

ית

לאמירות המפ

""" ,
"

את הנסיעה ל4

ברמה זו או אחרת  ,אולם נושא הדגל שלו היה ללא ספק סנדסטרום  .למעשה השוודי

תכנית ' חלק וצרף ' של הסוכנות היהודית אף מבלי שאנשי הסוכנות רמזו לו על כך .

שות בעניין אפשר לצרף פרטים רבים ממהלך החקירה  .סנדסטרום הוא שיזם כאמור

אן  ,והוא גם היה היחיד שהצליח לקבל מעבדאללה מסר ברור בדבר שאיפותיו  .אולם

לא רק על כך ב סס את דבריו ; במהלך הביקור בעבר הירדן גם ביקש לשמוע מקצינים בריטים בלגיון

הערבי את הטמאותיהם באשר ליכולת של צבאם להצליח להחזיק בחלק הערבי שיכבוש בארץ  -ישראל

אם יוחלט עלן לוקה .

"

לעניין זה נקאר

104

גם ניסיונו הכושל של סנדסטרום להביא לוועדה אישיות בריטית שתסייע בגיבוש

המסקנות בז ' בון . 4כאמור הדבר לא יצא לפועל ולכן לא נדרש היושב ראש לחשוף לפני חבריו מי היא

,

אותה אישיות שחפץ

להביא  ,ושייחס לה חשיבות כה רבה להחלטה על הפתרון  .מסתבר שהיה זה סר

אלק קירקבר ד ) , ( Kirkbrideהנציג הבריטי הבכיר בעבר הירדן  ,שהיה ידוע כאחד המקורבים ביותר

למלך עבדאלל וכבעל מהלכים בצבא הלגיון .

"

105

מנקודת מבטו של היושב ראש יכול היה קירקברייד

לתרום לביסוקה של תכניתו ולהעמדתה על קרקע מוצקה  .אולם הפגישה עם קירקברייד לא יצאה אל
הפועל  ,וסנדס

לום

"
,
""

הרשות המרכזןת

נאלץ להתפרק בשלבים מרעיון החלוקה המוחלטת  .הוא הצליח אמנם לפורר את

המשמעותית שהייתה נקודת המוצא של רנד  ,אולם בסופו של דבר הכיוון שאימצה

הוועדה היה קשב יותר לתכנית של רנד מאשר לתכניתו שלו .
עמדתו של יצר אחת הגרסאות ה ' ציוניות ' ביותר של תכנית החלוקה נבעה אפוא לא מאהדה
לציונות  ,אל קניתוח קר ומפוכח של המציאות  .למעשה לא נמצאה ראיה לכך שהיה פרו  -ציוני .

סנדסטרום  ,שנע
היה משמעותן

בנמל חיפה בעת הפינוי של ' אקסודוס '  ,ושמלוויו הציונים התרשמו שאירוע זה

""

בחינתו  ,כינה בשיחה פרטית את אותו אירוע ' תעמולה ציונית '  .הוא סבר שהסוכנות

מנצלת את היקירים
כלל אינו מוצדא .

לקידום צרכים פוליטיים  ,ושבפרשה זו ובנקודות נוספות ניגוחם של הבריטים

106

סנדסטרום  ,ה
*
תכניתו הייתק בת ביצוע גם ללא סיוע של הבריטים  ,של האו " ם או של כל גורם אחר וגם ללא

ה לשלוח לעצרת האו " ם תכנית שתתאים לכל התפתחות במציאות  .על פי חישוביו

"

פעלתו של מינון

האיחוד הכלכלי .

חת לאחת  .הן ודים אימצו את התכנית  .הבריטים לא הסכימו להוציאה לפועל  ,והיהודים עשו זאת

"עבור עצמם  .עיזן
של

"

107

למעשה סנדסטרום יכול היה לראות איך הנחותיו מתאשרות

"
כיל "

המלחמה 1

פולקה ברנדוט  ,המתווך השוודי שנשלח לארץ  -ישראל מטעם האו " ם בעיצומה

רצה לאחר מכן  ,נועד עם סנדסטרום במאי  , 1948טרם יציאתו לשליחותו  ,ושמע

מנו שהחלוקה היא

לא היו רעיונות ראליים  .כעת  ,כשהמדינה היהודית היא כבר עובדה קיימת  ,צריך

אונסקו " פ ,
104

פירי  -גורדון

 105ממית אל
106

' עדיין הפתרון היחיד '  ,אולם המדינה הערבית והאיחוד הכלכלי שנכללו בתכנית

* ",

בילי

מהשרד החוץ ,
28

ביולי

6843 , 1947ץ 371 / 61876

גרני אל מרטזן ולעיל  ,הערה

 ' 107אס " א

 ordonוא -

001

28

ביולי

5752 , 1947ת 371 / 61875

"

; ) 40

גרני אל מרטין ,

סע

21

סע

PRO ,

 ; PRO ,בקסטר אל

קירקברייד ,

5

באוגוסט

ביולי 6848 , 1947ש  371 / 61876סע 20 ,ע
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, 1947

שם .

היפרדות או

דו  ? allp -המגמות הסותרות שעמדו בבסיס

תכנית האו " ם לחורקת ארן  -ישראל

,

לצרף את השטח הערבי לעבר הירדן  ,יעץ סנדסטרום  ,והעריך

(

/as

שפתרון שכזה יהיה מקובל לא רק על היהודים אלא גם על

, ,א, , ,,ג,

לכיוון הציונים  ,הפכה במשך החקירה להזדהות מוחלטת עם

] %

הרעיון הציוני ועם הצורך  ,החובה והזכות להקים מדינה יהודית
בארץ  -ישראל  ' .בשלושה קנינו את האיש הזה '  ,סיכם שרתוק

דוליק ה ' [ ורוביץ ] עליו ' .

הניתוח היה נכו : 7הקנדי התרשם

עמוקות מהצלחותיו של היישוב בארל ומבשלותו המדינית  ,חש

"" 88888888

הזדהות עמוקה וכנה עם צרותיו של העם היהודי  ,ושתה בצמא
את דברי הלהט של הורוביץ  ,שליווה אותו
ן

בחקירה .

"

'

גלל

,

'

י

"

ל8י

' ,ך/-

(

"

רנד עצר בכל התחנות של הנרטיב הציוני  ,ער שאימץ אותו

כליל  .מי שחיזק אותו במסלול זה היו כפי הנראה דווקא הבריטים .

)

בעיני איש הדומיניונים הבריטיים נשחק מעמדם של הבריטים

ק )

בהתמדה ככל שהתקדמה החקירה  .הוא סלד מטיפולם בסוגיית
111

_ א4ב

ן

110

העלייה הבלתי לגלית וביקר קשות את התנהלותם בארץ .

,
"שאו

,

' '' ,

 ,, ,שש '"ש,, , 8
,
(
נ[
,
, , 1,~,,,
1
קנג
' ", , ,, ,, , ",,
,,
,ו
" רי

בעניין רנד  ' ,במה שראו עיניו בארץי במצפונו הוא ובהשפעת
109

י

/ %

(ן

שונות בתכלית  .עמדתו של הקנדי  ,שעוד קודם לחקירה נטתה

139

ץדנדרה

,,

,

1 ,ן

,

.

ן

ן

ן

3אר  -ש3

ן

ן

ון

פלא אפוא שבז ' נווה התנגד בחריפות להצעת היושב ראש לזמן

,.

לוועדה נציג בריטי בכיר  .שלא כמו עמיתו השוודי  -הקנדי

אימץ את התזה הציונית על הבריטים במלואה .

,

אולם ה ' רומן ' בין הציונים לרנד לא היה מושלם  :הרגש

המוסרי שהנחה אותו העיק עליו בכל הקשור לעתיד הערבים .
הוא בח 7את הנתונים והסיק כי הקמת מדינה יהודית תפקיר את

ן

,",

ן

/

הערבים  ,שלא יצליחו לנהל מדינה משלהם  .ניסיונות השכנוע
של הורוביץ לא הועילו  .רנד אימץ את הטענה הציונית בדבר

,

ע

-

ן

ן

ן

8888

ן

ן

ן
)

 ,,קקי

תרומתו הכלכלית של היישוב היהודי לערביי הארץ  ,ואיתר את

.

ג

.
"

(4

( ון

אין

/

ן

המכשול הטמון בהקשר זה בתביעה הציונית להיפרד מהערבים .

 -ישראל על פ 4פת

יתר על כן  ,רנד אימץ את קו ההסברה הציוני שעל פיו התהום

" רד
שליש

של הליונה

בין היהודים לערבים ניתנת לגישור ( בתנאי שהבריטים יעזבו ) ,
יכולת הקיום של; מדינה ערבית פיתח
;
ובהתחשב בכך ובחוסר

הגזרותנשמר
המדינות
הלשקה בין
אחת משתי
כל שטח
הצ41בות ' -
הטריטוריאלי של
בעזרת ' נקודות
הרצף

60 108

109
110

111

.ק

ord 1989 ,
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~
מאירסון ,
שרתוק אל

7

בספטמבר
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-

.ג

, 1948 - 1945
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תל  -אביב תש " ם  ,עמ '

( לעיל  ,הערה . ) 59

תערבית ( בגוון

" יי"
שי המדינה היהי )  4יאזיי ביו  -לאומי

 , 1947אצ " מ . 525/5991 ,

א ' אילת  ,המאבק על המדינה  :וואשינגטון

' שיחה בין מר ראדאק למר רנד

 , Bernadotteת111

אונסקו " פ חולקה לשבעה

; 195

הורוביץ

(

לעיל  ,היה

, )2

עמ' . 215

הכהה ) ;

חלקים :

שלוש גזרות

של העיר ירושלים .

ץתדרה 140

אלעד בן  -דרוך

את עקרון

האונאות

הכלכלית  .אבל רנד לא הסתפק באיחוד הכלכלי  .בעקבות התרשמותו השלילית

4

מהמשק הער ן ' פרימיטיווי ' הוא העריך כי המדינה הערבית שתקום תצבור גירעונות  ,ומכאן קצרה

"

""

ייתה הדרך ל

לצה שהופיעה בתזכירו האישי שהמדינה היהודית תחויב בכיסוי גירעונותיה הצפויים

הכלחבית  .רנד האמין שבשלב הראשון יסכימו לכך היהודים ויקבלו גם את רעיון האיחוד
של המדינה ~

ין,

הכלכלי  ,ובלבה שתינתן להם מדינה  ,וכשיקומו המדינות  ,יתחזקו האינטרסים המשותפים ויובילו
למערכת של

קיום  .הוא לא האמין לאיומי המלחמה של מדינות ערב ושלל לחלוטין את טענותיהן

לדבר השאיפנן לציונית להתפשטות .

112

רנד לא נטה להתחשב בבעיות מנהליות  .הוא התמקד בהיבטים המוסריים וההומניים של הסוגיה ,

והצדדים הפו ן4יים עניינו

"

אותו

פחות .

113

סנדסטרום לעומתו חתר להיצמד רק למציאותי ולמעשי ,

וכפי הנראה נץ ד טוב יותר את היחסים בין היהודים לערבים  .רעיון האחדות הכלכלית  ,שהתבסס על
דו  -קיום  ,לא נה ה לו מציאותי  ,ולפיכך חיפש פתרון אחר לחוסר יכולת הקיום של מדינה ערבית  .רנד
שלל את

",
""

פתרן

לנהר היה ידו

תיו של היושב ראש לבעיה  .אין ספק שהרעיון של סנדסטרום בדבר הפתרון מעבר

4ו  ,שכן אפילו קצין הקישור הבריטי לאונסקו " פ  ,דונלד מקגילווריי ), (MacGillivray

""" ,

ידע לדווח בק0

.

באוגוסט שסנדסטרום עדיין לא זנח את הרעיון לצרף את ' אזורי שומרון וחברון '

לעבר הירדן  .ה חלוקת בעניין זה נוספה על שאר חילוקי הרעות בין השניים  ,ותרמה מן הסתם

למאבקים העןקיים בוועדה בשלבים הסופיים של גיבוש המסקנות .

כל הנתונים ויצר פתרון שהיה לדעתו הטוב ביותר במסגרת הנתונה  .סנדסטרום

הוא עיבד א
לעומתו העדיה למצוא פתרונות גם מחוץ לתחומו של

"

רעיון האיליל

סנדסטרום :

114

רנד ' ניסה לרבע את העיגול '

העיגול .

הכלכלי של רנד אפשר להולנדי  ,לצ ' כוסלובקי ולפרואני להתקרב אל הצעתו של

הכלכליות הייתה ברעיון זה גם אמירה מנוגדת ילתפיסתו שלי
י
מקקר לתשובה על הבעיות
ן

לא עמדו חשבונות אחרים
1
סנדסטרום  -הנד הציג את הפתרון כולו בדפי הדוח  ,ומאחורי הצעתו

לוטים בערפל ,
להפניית הגב

,

",

אחר מעשה הדגישו אנשי הסוכנות את חשיבותו המכרעת של רנד בפרשה  ,והתמקדו

לו לבריטים ובתהודה שיצר מעשה זה בשל מוצאו הקנדי .

115

אולם נראה שבכך

הוחמץ פן חשול רנד הציג את האופצייה היחידה מול זו של סנדסטרום  ,שיש להניח שלא היה מסוגל

לקבץ סביבו רז אילו נשארה הצעתו ההצעה היחידה  .שני יוצריה המרכזיים של תכנית הרוב שלחו

"

לעצרת מסמך שכל

אחד מהם ראה בו משהו שונה  ,ושאר אנשי קבוצתם יכלו למקם את עצמם ברצף

שנוצר בין השקום .
בבסיס תכנןק החלוקה של אונסקו " פ עמדו אם

"

ל בגישה הבקןאית

,

כן שתי תפיסות רעיוניות סותרות  .מעצביהן נחלקו

לטיפול בסוגיה והל בניתוח המציאות בארץ  -ישראל  .מסגרת הזמן הקצובה והחובה

להגיע למכנה חותף טשטשו את ההבדלים ביל שתי התפיסות  ,עד שהללו אוחדו לתכנית אחת .
ל ' 11שיחה בין ה

. ) 83
113
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