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היישוב בעיני הלא  -ציונים היהודים בארצות  -הברית
במלחמת  -העולם השנייה ועד הקמת מדינת ישראל

מנחם קאופמן

דברי פתיחה

:

משה דיוויס

משתתפים בדיון

:

צבי גנין
אריה גורן

דברי פתיחה
משה דיוויס

דיון זה עוסק במחקר חלקם של אירגונים ותנועות יהודיים מחוץ  -לארץ  -לאו דווקא ציוניים -

בבניין

היישוב .

עידוד מחקרים בתחום זה הוא צורך חיוני לחקר היישוב החדש  ,אם לא נרצה שהמחקר יצטמצם
ל ' היסטוריה לוקאלית '  ,וכל המשתמע מסגנון זה של מחקר .

גלגולים שונים עברו על חקר תולדות היישוב היהודי מאז שלהי המאה הקודמת  .גלגול אחד אפשר
להגדיר במונח

 . fileo -pietismזרהי ספרות היסטורית המתרכזת בדמריות לוקאליות  ,ובה נרקמו

כעין מיתוסים סביב ראשוני הבונים את החברה החדשה ספרות זו מבליטה זכרונות נוסטאלגיים ,

התרשמויות אישיות וקטעי ביוגראפיה  .סוג אחר הם פרקי  -הזכרונות  ,היומנים והרשימות שנכתבו
בתקופה הנחקרת  .סוג שלישי הם פנקסי הארגונים והמוסדות המתארים את פעילותם  .וכך ניתן
למנות עוד כמה סוגים .

עם כל הברכה והחיוב שבריבוי גישות זה ובעניין הרב שבפרטי פרטיהן  ,אין להתעלם מן העובדה
שעיקר גדול חסר כאן כלומר  ,חסרה

עדיין

הגישה ההיסטורית היוצאת מן ההנחה  ,שיש לחקור

ולבחון לא רק את תולדות היישוב במקומו בארץ  ,כי אם את החברה הישראלית  -שהיא בכל
יסודותיה קיבוץ גלויות ותרבויות  -מבחינת קשרי  -הגומלין שלה עם העם היהודי  ,על תפוצותיו
ומרכיביו .
ברי שההיסטוריוגראפיה

היהודית אסור לה להתעלם מכל הגורמים המקומיים

,

ההשפעות

וההכוונות של משאבי המחשבה והמעשה בפנים הארץ  ,ומניצול יעיל של כל דיסציפלינה מדעית
העשויה להבהיר את העניין  .אבל למען התמונה השלימה והאמיתית  ,נדרשת תוספת הדגשה  .בלי

המימד של קיבוצי היהודים בגולה ועשייתם למען היישוב בארץ ובשיתוף עמו  ,אי אפשר לתפוס את
המיוחד בתולדות היישוב בארץ  ,כפי שהתפתח בעידן מדינת ישראל וגם כתשובה חדשה  ,ללא

תקדים  ,לבעיות חיי העם היהוי בהווה  .ביסודו של דבר  ,חיי ארץ וגולה יונקים מסדר עולם יהודי
אחד  .הווייתנו במדינה ניזונה מן העבר באירופה  ,כאסיה ובאפריקה  :ובהווה מקיבוצי העם במערב

העולם  ,בין שהם קרובים או רחוקים למחשבה הציונית ולבניין הארץ .

206

היישוב בעיני הלא  -ציונים היהודים בארצות  -הברית
במלחמת  -העולם השנייה ועד הקמת מדינת ישראל

מנחם קאופמן

אירגונים לא  -ציוניים נגדיר לצורך דיוננו  ,כאירגונים שלא הזדהו עם האידיאולוגיה הציונית  ,אך היו
מוכנים לתרום לפיתוח היישוב היהודי בארץ .
הוועד היהודי האמריקאני
' הוועד '  ,נוסד ב 1906 -

The

( [ ) American Jewish Committee - /47

t

המכונה בקיצור

והיה  ,והוא אולי גם כיום  ,האירגון הלא  -ציוני הבולט ; היו ציונים שראו

בחבריו את הלא  -ציונים האמריקאנים ב ' ה ' הידיעה  .ן בשנות הארבעים היה מספר חבריו מצומצם .
לרוב היו אלה יהודים בעלי

ממעמד חבריו

במשק ,

שמזכירות המדינה

נכסים  ,דור

שני ושלישי למהגרים יהודים ממוצא גרמני  .כוחו בא לו

בציבור ובחיים המדיניים באמריקה  ,ומקשריו ההדוקים עם

)

 , ( Department ofלמשל  ,נהגה

הממשל ,

לטפחם ולחזקם  -בין השאר גם על -

מנת להצר את צעדי הציונים .

לואי מרשאל  ,נשיא הוועד היהודי האמריקאני בשנות העשרים  ,נכון היה לסייע ליהודים שהתיישבו
בארץ בגלל מניעים דתיים ותרבותיים ולנמלטים אליה בשעת מצוקה

בתוקף ,

זו היתה גם עמדה פליקס

ימלאו מחדש את

' בני

ורבורג  ,חברו ,

;

למדינה יהודית התנגד

שראה בארץ  -ישראל מקום בו רבני התפוצות

סלללותיהם ' .

ברית '  ' ,וער הפועלים היהודי ' והאירגונים הריפורמיים  ,התייחסו בחיוב ליישוב ומפעליו  ,אך

נמנעו לרוב מנקיטת עמדות מוגדרות לגבי הרעיונות והשאיפות המדיניות .

' אגודת ישראל ' דחתה

את מערכת הערכים של היישוב  ,הסתייגה מרוב מפעליו  ,אך ראתה בארץ  -ישראל מקלט לשארית
הפליטה .
בגלל הניתוק הפיזי היו מגעים ישירים מעטים בין פעילי אירגונים אלה ובין היישוב במלחמת -
העולם השנייה  .אין ספק שהערכות מוטעות ביחס לשאיפותיו  ,בגרותו המדינית וכוחו המוראלי

והצבאי של היישוב  ,ואי  -הבנת מהות הסכסוך היהודי  -ערבי  ,מקורם גם בחוסר מגע ישיר זה .
דימוי היישוב החדש בעיני הלא  -ציונים החל להתגבש עוד בראשית המאה  ,אז ראה מרשאל

בהתיישבות היהודית ' חלום פיוטי '  4 .אך כעבור שנים
1

כך ב ' הארץ '  11 .אוקטובר . ] 942

.

ושם בדיווח על כשלון המשא  -ומתן בין נציגי התנועה הציונית והוועד אשר קיבל

את הכינוי ' הלא ציונים ' .
2

ראה

.

(  .טס ) ) [ . Reznikoff

29 April 1918 .

,

 . 716 - 718קק  ( , 11 , Philadelphia 1957 ,להלן
3

4

אחדות  ,ב , 1914 -

חש מרשאל  ,שהיישוב החדש

]  -Zionistן1ח4ו ] Philipson
( Reznikoff :

ראיון עם אדוארד ורבורג על  -ידי מורה דייוויס והמחבר  .ראה
במכתב ל ' מארשל אל מ ' ליאון

מ 30 -

דצמבר  . 1901ראה

:

of
:

א

0 Dr. Dalז Louis Marshall

-

Louis Marshall , Champion

תיעוד בעל  -פה  ,המכון ליהדות זמננו .

 . 703 - 704קק Reznikoff,
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עניnn KP Dr

הוא מציאות מרושמה והביע את התפעלותו מחלוצי ההתיישבות  ,בהם גילה את רוח המכבים אשו
קמה לתחייה .

ב 1918 -

פרסם הוועד היהודי האמריקאני הצהרת תמיכה בהצהרת בלפור  ,אך במדינה

יהודית ראה ' עניין בלתי  -מעשי לחלוטין '  ' .מרשאל וחבריו לא סטו מעמדה זו גם בשעת המשא -
ומתן על הצטרפותם לסוכנות היהודית בשנות העשרים  .בעיניהם היתה ארץ  -ישראל לא יותר מאחד
המרכזים ליישוב פליטים  .עמדת הג ' וינט

) 1 Distribution Committeeח1סנ , ( American

אירגון

הסיוע הלא  -ציני

המרכזי גמרה למשבר חמור במשא  -ומתן זה  .זו ראתה בהתיישבות היהודית בחצי -

האי קרים מפעל

' כדאי ' יותר  ,ולכן גם ראוי יותר להזרמת כספים  ,מאשר מפעל ההתיישבות בארץ .

בקושי רב התגברו מרשאל ווייצמן על חילוקי הדעות והקימו

ב 1929 -

את הסוכנות היהודית

המורחבת  .אך המשא  -ומתן הושלם רק לאחר שוועדת מומחים מטעם הלא  -ציונים  ,חלקם אף לא
יהודים  ,השתכנעה מהרנטאביליות של ההתיישבות בארץ .

6

בשנות השלושים לא מומש שיתוף הפעולה הציוני  -הלא  -ציוני בתחום ההתיישבות והפיתוח
כמצופה  .המשבר הכלכלי בעולם מנע גיוס משאבים בארצות  -הברית  ,הלא  -ציונים לא היו נכונים
לפעול בעצמם במשק הארץ כיזמים ופעילים  ,מרשאל נפטר ווייצמן הסתלק מההנהגה

יורשיהם לא החשיבו כמוהם את שיתוף הפעולה והיחסים התערערו

הציונית ,

מחדש .

המליצה ועדת פיל הבריטית על חלוקת הארץ והקמת מדינה

המהלוקח הגיעה לשיאה כאשר ב 1937 -

יהודית  .מנהיגי הוועד התנגדו לתכנית זו בתוקף  .פליקס ורבורג  ,סיירוס אדלר וחבריהם חששו
לואי מרשאל

שבעיית הנאמנות הכפולה תחזור ותעלה ומעמד יהודי אמריקה ייפגע 7 .
אנשי הוועד אף העניקו  ,פרי _ כוח ליהודה ל ' מאגנם להופיע כדובר הלא  -ציונים האמריקאנים

במועצה העשרים של הסוכנות  ,הואיל ותוכניתו הדו  -לאומית והסתייגותו ממדינה יהודית לאומית
שירתה את מה שהיה נראה להם אינטרס של יהודי אמריקהן נסיגת בריטניה מתוכנית ועדת פיל
שחררה את יורשי ורבורג  ,שהלך לעולמו

ב , 1937 -

מטיפול נוסף בנושא החלוקה בשלב זה .

רוב האירגונים הלא  -ציונים מחו נגד סגירת שערי הארץ

המדינה קנרדל הול ( 11ט1י

ב 1938 -

והספר הלבן

ב 1939 -

הן בפני מזכיר

 ( Cordellוהן בפני ממשלת בריטניה  ' .הוועד הצטרף למחאות אלה אך

תבע להימנע מהפגנות של המוני

יהודים ,

בהן ראה הזדהות עם גורם זר  ,אשר עלולה לעורר

אנטישמיות  .ארץ  -ישראל לא עמדה במוקד ההתעניינות של הוועד בתקופה זו  .סיירות אדלר לא
הזכיר אותה בנאומו בכנס השנתי של הוועד  ,ובדיונים על גורל הפליטים כמעט ולא דובר בה  .מוטב
היה  ,כנראה  ,לא להזכיר את היישוב הואיל והגשמת שאיפותיו עמדה בניגוד לתפישה הפוליטית של
הוועד  .לעומת זאת ציינו דוברי הועד לחיוב את ועידת אווין העקרה 0 .י

באותה שעה הטיפו הלא  -ציונים בסוכנות היהודית המורחבת לשמירה קפדנית על חוקי ממשלת
ראה

:

 . 660ק י (  ( , % % 1 , ) 19 [ 9 -20להלן

:

Jewish Yearbook (AJYB

erican

The

ראה  :מ ' קאופמן  ' ,לואי מארסנל וחיים וייצמן והקמת הסוכנות היהודית המורחבת '  .פרקי מחקר בציונות  ,ירושלים

. 1976

עמ ' . 95 - 38

ראה  :הקונגרס הציוני העשרים והמושב החמישי של מועצת הסוכנות היהודית  ,ירושלים

כס -ל
ראה

:

ראה

:

; 1938

וז0

,

ו

New

.

 the Report 10 the British Royal Commissionחס 2 . Adler , Observations

]

הקונגרס הציוני העשרים  ,שם  ,נאום מאגנס  ,עמ ' מז  -נב .

.

 . 200 - 203קק  . 7 ff. ; AJYB XLI ,קק 0 . 2 ,א 934 , 1 ,

סנסור אל בן  -גוריון

מ 30 -

יוני

.

 , 1939אצ " מ 529 / 99

ראה  . 649 - 654 :קק AJYB XLI ,
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, 1937

דברי

ורבורג  ,עמ '

[

 Jewish Record.וז" זסקח"
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מכתב ורנר

היישוב בעיני הלא  -ציונים בארצות -הברית

המנדאב  .הם התנגדו בחריפות ל ' עלייה

ב " ולפעולות תגמול נגד כנופיות

ערביות  .הרעיון שיהיו

שותפים פאסיביים לפעילות בלתי  -חוקית החריד אותם  .הם חששו שבארצות  -הברית עשויים

להסיק  ,שיהודים אינם אזרחים נאמנים לחוק  .יי מווייצמן
מה שכונה על  -ידם

' תעמולה

תבעו שכספי מגביות לא ישמשו למימון

ציונית '  .בפעילות ציונית מסוג זה ראו הזדהות מופגנת עם גורמים

זרים .
האנטישמיות הגוברת ערערה לא מעט את הבטחון העצמי של הרבדים העליונים ביהדות אמריקה
בשנות השלושים  .לכן אין אפוא

להשתומם  ,שהוועד נקט במדיניות ' לא להטיף לציונות ולאומיות

יהודית כלשהי  ,להימנע מהתלבטות ופרסומת עצמית '  .חרדת יהודי אמריקה גברה בתקופה שבין
פרוץ המלחמה באירופה ופרל

הארבור  .אנטישמים אמריקאנים כמו לינדברג והכומר צ ' רלס קוגלין

האשימו אז את היהודים בחרחור מלחמה  ,וסקר זה כנראה נקלט אז על  -ידי לא  -יהודים לא מעטים .
לפי דברי ההיסטוריון סלו בראון  ,שנכתבו באותה תקופה  ,נחרדו היהודים ונואשו מארץ  -ישראל .

הם האמינו שבקרוב היא תיכבש על  -ידי

האיטלקים 2 .י

בעיני הוועד אבדה בעיית הפליטים ב 1940 -

הרבה מן האקטואליות שלה בגלל סגירת הגבולות .

הג ' וינט אמנם המשיך במאמצי הצלת יהודים מאירופה הנצורה 3 ,י אך הוועד  ,לעומת זאת  ,התמקד

במחקר נושא הפליטים לקראת השלום  .מומחיו  ,בראשות מוריס כהן האנטי  -ציוני  ,המליצו על
שיקום הפליטים במקומות המגורים הקודמים לאחר שתושג מגילת זכויות  .ההגירה נראתה כפתרון

למיעוט קטן  .ארץ  -ישראל אמנם היתה עדיין מקלט בעיני הוועד  ,אף  -על  -פי שהאירועים שם

האיטו  ,לדעתו  ,את ההתיישבות בה  ,אך עבור ועדת כהן ארץ  -ישראל לא היתה נושא לדיון מפורט
ונפרד ב 4 . 1940 -י מעטים העלו אז על דעתם מה צפוי ליהודים תחת שלטון היטלר .

ארץ  -ישראל לא עמדה במוקד התעניינות הלא  -ציונית גם בראשית שנות הארבעים  .וייצמן התנסה
בכך

ב 1940 -

בשעה שנכשל בנסיון לגייס מלווה בסך ארבעה מיליון דולר  .כאשר במאי

את ראשי האירגונים לפגישה רבת

משתתפים  ,נעדרו

1941

הזמין

רבים כיניהם גם סול שטרוק נשיא הוועד  ' .י

בכנס זה במלון סן רגיס בניו יורק לא נענה וייצמן כאשר ביקש שיתוף פעולה למען קליטת כשני

מיליון צעירים יהודים בארץ  -ישראל  ,ואף בקשתו לתמיכה בחלוקה  ,גם בלי שהקומונוולט היהודי
יתבע לעצמו ריבונות

הפדראציות הסביר

:

מלאה ,

לא זכתה לתגובה חיובית  .הארי

לוריא ,

מזכיר אירגון הגג של

קבוצה אחת מתנגדת לפלסטינה  .כוונתו היתה לוועד היהודו האמריקני .

המגבית המאוחדת שהוקמה

ב , 1939 -

כללה בתוכה את חלקי יהדות אמריקה השונים  ,אך כל אחד מן

השותפים המשיך לדאוג ל ' קליינט ' שלו ; .הג ' וינט  -ליהודי אירופה כמצור וה  -יו  .פ  .א .
- ( Palestine Appeal

11

6ן

) United

ליישוב בארץ  .לכן התנהל מאבק רצוף על חלוקת ' עוגת המגבית ' בין

מכתב ס ' אדלר  ,ג ' בקר  ,ה ' שטרן  ,א '

להמן  ,ס '

שטרוק וה ' וייזמן לווייצמן וחברי ההנהלה

מ 17 -

יולי

1939

ותזכיר

מצורף אליו  ,אצ " מ  529 / 90ו 525 / 1441 -
12

.

ראה  Europe ' Contemporary Jewiyh Record :ח the Furutre of the Jews 1חס Baron , ' Reflections

 . 335ק 1940

July-Allgust

 .קק .

13

ראה

:

105 - 137 , 222 - 301 , 302 - 303

14

ראה

:

 . 736 - 751קק  Peace Studies , AJYB XLIII ,חס the Committee

15

ראה מכתב שטרוק לווייצמן מיום

ארכיון  ( , AJCלהלן
16

.

:

.

. Bauer My Brothers Keeper, Philadelphia 1974

, 25 . 5 . 1941

,

5.

ד

Report 0

ארכיון אגרות חיים וייצמן  ,רחובות ( להלן

,

 :אאח " ו ) ; Mi lllltS

וי " א ) Exc . Committee , be . 295 - 298

פרוטוקול ארוחת הצהריים במלון סנט רג ' יס ב 25 -

במאי

, 1941

אאח " ו .

,209

די רן

השותפים  .הן ב -

והן

1941

ב 1944 -

עמדה המגבית בפני פירוק בגלל אי  -הסכמה על חלוקת הכנסות .

פעמיים ובדרכים שונות אילצה מועצת הפדראציות וקרנות הסעד

) The Council of Jewish

את השותפים לחזור ולתפקד יחד  .סיבת המשברים היתה חוסר

שחטן ( Federations and Welfare

מערכת ערכים משותפת ומוסכמת  .פאול ברוולד  ,מראשי הג ' וינט  ,טען ב -

1941

שהיישוב מסוגל

לקיים את עצמו  ,ויהדות אירופה זקוקה לכל קנט שנתרם  .לי אבא הלל סילבר  ,לעומת זאת  ,ייחס
ללא  -ציונים כוונה לעכב את פיתוח היישוב בכוח הארנק  ,וחבריו טענו שארץ  -ישראל בעיני הלא -

ציונים אינה יותר מסן

אליו אפשר לשגר פליטים אחדים  ,ולא מולדת  " .י ה  -יו  .פ  .א .

דומינגו  ,מקום

לא התנגד לסיוע ליהודי אירופה אך שלח את חיציו נגד ההקצבות
( 5אא ) Service

ארצות  -הברית  " .י

אשר סייע למהגרים יהודים בתוך

ל 'National Refugee -

הציונים נמנעו מלהתייחס

לדילמה הטראגית  ,האם לתת עדיפות ליישוב ובדרך זו להבטיח את עתידו

בלבד  ,או לתת את אותה

עדיפות לפחות להזרמת כספים לאירופה למרות חסימת הגבולות  .זכות הפדראציות בקהילות היא
כפולה

:

הן המשיכו במגביות גם בשנים הקשות

המאוחדת

(

גנט

),

( , ) 1941 - 1939

כאשר אחד השותפים חשב שמגבית נפרדת תכניס לו סכומים גדולים יותר .

"
לאחר שניצל היישוב מפלישת צבאות רומל

ב , 1942 -

ומנעו את פירוק המגבית היהודית

 ,הפכה בעיית עתיד הארץ לעניין אקטואלי .

סיוע הלא  -ציונים נראה אז חיוני על  -מנת לזכות בתמיכת הממשל האמריקאני במאבק היישוב

והתנועה הציונית  .כן  -גוריון  ,אשר שהה בסוף  1941ובראשית

1942

מנת להשיג תמיכה זון  :פנייתו למנהיגי ועד הפועלים היהודי

) ( Jewish Labour Committee

בארצות  -הברית  ,פעל רבות על -

דוד

דובינסקי ואדולף הלך נענתה רק באופן חלקי  .הם הצטרפו לתביעה לפתוח את שערי הארץ  ,אך

נמנעו מתמיכה בכינון הקומונוולט ; כסוציאליסטים שאלו את בן  -גוריון לסיבת מאבקה של תנועתו
נגד עבודה ערבית וסגירת שערי ההסתדרות בפני ערבים  .בן  -גוריון נפגש גם עם הנרי מונסקי נשיא
 גוריון בצדק' בני ברית '  ,אך עיקר מאמציו הופנו לוועד ונשיאו החדש מוריס ורטהיים בו ראה כן

אוהד ליישוב ולציונות  .י

?

עוד בטרם החל משא  -ומתן דרש מוריס ולדמן  ,יועצו של ורטהיים  ,שהמנהיגות הארצישראלית

 -~ heך

תסתייג ממה שהוא כינה ' לאומיות יהודית בגולה ' ואף מהקונגרס היהודי האמריקאני
 , ( American Jewish Congrcssשלדעתו ניסה להחדיר אותה לאמריקה .

?:

)

כאשר דובר על עתיד

ארץ  -ישראל תבעו דוברי הוועד מבן  -גוריון  ,שיבטיח שלא יוקם קומונוולט ' גזעני ' כך שיוכל לכהן
בו גם נשיא ערבי  ,וכי תובטח בו הפרדה גמורה בין דת ומדינה  .דוברי הוועד ביקשו לדעת  ,האם
הקומונוולט יתבע לעצמו מרכזיות בעולם היהודי  ,והאם נציגיו ירצו לדבר בשם כל היהודים ,
בחושבם שאין להם זכות לכך .

לבן  -גוריון לא היה עניין בניסוח מצע אידיאולוגי משותף עם האירגונים הלא  -ציוניים  .הוא ניסה

17

מכתב כרוולד

( ) 194

א

]

לסילבר

Septembcr 194 )( ) ecclllher
[

מיברק סילבר לכרוולד

] 9

ראה

20

' ומן

:

מ , 6 . 12 . 1940 -

ארכיון הג ' וינט ניו

יורק .

UJA , Folder 1 , Correspondence from

5

.ק

194 ) 11 .

בן  -גוריון ,

מ , 14 . ] 2 . 1940 -

Dcccnlher

( ובמכר  -דצמבר

) 25

שם ; י ' פישמאן ; ' פון טאג צו טאג '  ,דער מארגן זשורנאל ,
] 1

, 1941

0 .א xxxI ,

Pa /e.Iti/le,

אצ " מ 525 / 10237

;

'

ייש"

 , 2 . 1 . 1941עמ '

The

מכתב כן  -גוריון לברל לוקר

מ , 4 . 1 . 1942 -

525 / 41
21

על עמדת

210

ורטהיים ראה

:

.1

ראיון עם לי לוינטל  ,תיעוד כעל  -פה  ,המכון ליהדות זמתו . ) 22 ( 17 ,

שם ,

היישוב בעיני הלא  -ציונים בארצות  -הברית

להגיע לשיתוף פעולה פרגמאטי בתמיכתם בעלייה ובהתיישבות תחת שליטה יהודית ובהקמת
הקומונוולט היהודי  .הסדר כלשהו עם ורטהיים ברוח זו עשוי היה

לספקו ' .

2

הוא דחה בין היתר

נוסחאות שהעלה ורטהיים כגון ' תמיכת הוועד בהקמת בית יהודי מובטח על  -ידי החוק
שהזכיהו את תוכנית

באזל .

הבינלאומי ' ,

24

אחרי משא  -ומתן מייגע הודיע בן  -גוריון בראשית יוני

1942

בירושלים  ,שההסכם עם

למשה שרת

ורטהיים על תמיכת הוועד בכינון הקומונוולט קרוב  .נ 2לפי דרישת ורטהיים הוכנסה בטיוטה התחייבות
שבקומונוולט יישמר שוויון הזכויות של כל התושבים  ,ומעמדם המשפטי והמדיני של יהודים אזרחי

מדינות אחרות לא ייפגע על  -ידי
ורטהיים ,

27

כינונו ' .

2

טיוטת ההסכם אושרה אמנם על  -ידי תת  -ועדה בהמלצת

אך במהרה נתברר שהאופוזיציה האנטי  -ציונית בראשות השופט יוסף פרוסקאואר הביאה

לדחייתו על  -ידי מוסדות

הוועד  .פרוסקאואר וחבריו כינו את המגעים עם הציונים ' טעות טראגית '

ואיימו לפלג את הוועד ולהצטרף למועצה האמריקאנית למען היהדות ) American Council for

 , ( Judaismאירגון אנטי  -ציוני שוהקם אז  ,אם לא תתקבל עמדתם  2 ' .כעבור זמן לא רב הצליחו לערער
את מעמדו של ורטהיים  ,שלא היה נכון לסכן את שלימות הוועד  ,וכך הוכשרה הקרקע לבחירת

פרוסקאואר לנשיאות האירגון  .במשך חודשי הקיץ הבין גם בן  -גוריון שאפסו הסיכויים להגיע להבנה
עם הוועד  ,ולו גם על תוכנית מינימום מוסכמת .

29

מלומדי ניסיון מן הכישלון יזמו הציונים בסוף

1942

את הליכוד האירגוני של כל הגופים הציונים

והלא  -ציונים  ,וזאת בלי הוועד היהודי האמריקאני  .בהנהגת הנרי מונסקי ננקטו צעדים לקראת העצרת

של יהודי אמריקה . The American Jewish Assembly ) .

lo

גם באיגוד הרבנים הריפורמים

) The

 ( Central Conference of American Rabbis - ARהביא הנושא הארצישראלי לתהפוכות

החלטת הרוב בזכות הקמת צבא יהודי תחת דגלו  ,הביאה למרד של מיעוט אנטי  -ציוני

ב . 1942 -

מיליטאנטי  ,אשר הקים את המועצה האמריקאנית למען היהדות  ,שהוזכר לעיל  .הרוב בהנהגת רבי

ג ' יימס הלר נסוג אמנם בפני המיעוט במטרה לשמור על שלימות האירגון  ,בהכריזו על ניטראליות
הריפורמה בנושא העתיד המדיני של ארץ ישראל  .אך ' המועצה ' לא היתה נכונה להתפרק בעקבות
נסיגת הלר וחבריו

22
23

הציונים  .מ

ראה  ( , New York 1953 :לסלן  Power ( Waldman :עWaldman , Nor 3
על מטרות

4 .א

בן  -גוריון במשא  -ומתן ראה  :אצ " מ  ,פרוטוקולים מישיבות הנהלת הסוכנות  ,לב  ,דו " ח מישיבה מיום

. 4 . 10 . 1942
24

מכתב בן  -גוריון לוורטהיים

25

מכתב כן  -גוריון לשרת ( שרתוק ) מ  , 6 . 6 . 1942 -שם  525 / 1958 ,ו 25 / 773 -

26

מ 4 . 1942 -

. 17 .

שם 525 /41 ,

. .

פרוטוקול ישיבת ועדת החרום הציונית מ  , 5 6 1942 -שם 25 / 345 ,

.

ק  ( , Philadelphia 1972 ,להלן 401 Free 10 Resist ~ ( Cohen :

27

252

28

מכתב יוסף פרוסקאואר אל סם רוזנמן מ , 11 . 6 1942 -

.

.,

Cohen

ארכיון יהודי אמריקאני ( להלן

 .עי

Naomi

 :אי " א ) Waldman Papers , ,

Box 640
29

ראה

לעיל  ,הערה ; 23

ולדמן
30

5 Joseph ' :ן ' New Pharoah Arises Whose name

פרוטוקול מפגישה בהשתתפות וייצמן [ מונסקי  ,ס " ס וייז  ,נ ' גולדמן  ,ל ' ליפסקי  ,ומ ' וייסגל כ  3 . 10 . 1942 -בפרנדייל
) , ( Ferndale

31

על עליית פרוסקאואר לכס נשיאות הוועד ראה

238 :

 .ק  . Waldman ,שם הפרק בספרו של

אאת " ו  ( .בן  -גוריון שהה אז בארץ ) .

תיעוד על המחלוקת באיגוד הרבנים הרפורמיים )  , ( CCARאי " י Box 1447 ,

.

 . 781 ff.קק Honism Detroit 1961 ,

of

Political World

.

Wolsey Papers

;

5 . Halperin ,

212.

די ון

מנחם קאופמן

פרוסקאואר  ,אשר

נבחר לנשיאות הוועד בראשית  , 1943ניסח את הסתייגויותיו מיעדי התנועה הציונית

והיישוב ב ' הצהרת השקפות '

בתוקף עד

1950

) Statement of Views

 . ) -Theדרכון אידיאולוגי זה של הוועד נשאר

 .היישוב אמנם זכה לשבחים על הישגיו המשקיים והתרבותיים  ,אך הוועד הדגיש

שארץ  -ישראל לא תהיה הפתרון היחיד למצוקת יהודי אירופה אחרי המלחמה  .העיקרון של שליטת
היישוב על גורלו נדחה על הסף  .פרוסקאואר הציע משטר של נאמנות בינלאומית  ,דומה למנדאט
הקיים  ,וחשב להבטיח בדרך זו את שלום היישוב ואת הזכות לעלייה והתיישבותנו פקידי מזכירות
המדינה ראו ב ' הצהרת ההשקפות ' מסמך מזהיר  ,ופרוסקאואר שבע נחת מן השבחים שחולקו לו
זה  .גנ

ממקור

ב ' הצהרת ההשקפות ' לא הוזכרו הצהרת בלפור והסוכנות היהודית  .הוועד התנגד ליישות פוליטית
עצמאית של יהודי ארץ  -ישראל  .עמדתו היתה  ,שאחרי סיום שלטון הנאמנות יקום קומונוולט
ארצישראלי  ,אולי בצורת מדינה דו  -לאומית או אפילו מדינת פלסתינאית  ,בה יהיו זכויות מיעוט

ליהודים  ,מוגנות על  -ידי מגילה

בינלאומית .

העצרת )  , ( Assemblyשתוכננה על  -ידי מונסקי ומנהיגים ציונים נועדה  ,לעומת זאת  ,להוכיח לממשל
האמריקאני ולממשלת בריטניה  ,שהרוב הדומם של יהודי ארצות  -הברית תומך בהשגת היעדים
הציוניים  ,אף בניגוד לרצון הוועד ומקורביו .
מונסקי כינס בינואר
יוסף פרוסקאואר

בפיטסבורג ' .

1943

את נציגי שלושים ושניים האירגונים לפגישה לשם הכנת העצרת

האירגונים האורתודוקסים  ,השמרנים והריפורמים  ' ,בני ברית ' והגופים הציונים שלחו

4

נציגים  .ועד הפועלים היהודי והוועד לא שלחו נציגים כי בעיניהם היתה זו יוזמה ציונית  .בפיטסבורג
לא הוחלט על קומונוולט יהודי  ,אושרה בה רק נוסחה כללית שהעצרת תדון בזכויות היהודים בארץ -

ישראל ; כך נשארה הדלת פתוחה להצטרפותם של ועד הפועלים היהודי והוועד  " .אך שיטת הבחירות
לעצרת היתה עשויה לתת לציונים רוב ברור  .הוחלט על בחירת הצירים בכנסים מקומיים

ואזוריים ,

והציונים היו משוכנעים שהרוב היהודי הדומם יבחר בתומכיהם  .לאירגונים הכל  -ארציים ניתן ייצוג

מצומצם בעצרת  -לכל אירגון שני צירים בלבד .

6

'

למרות שהוועד היהודי האמריקאני ידע היטב שיימצא במיעוט הוא שלח לבסוף את נציגיו

זאת לאחר שתביעתו לשנות את שם הכנס ל ' ( American Jewish Conference -ועידת יהודי

לעצרת ,

אמריקה )

נתקבלה  ,ולאחר שסוכפ שהחלטות הוועידה לא תחייבנה אירגונים שיסתייגו מהן  .הוועד התנגד לשם

' עצרת ' אשר סימל בעיניו פארלאמנט יהודי  ,אך הסכים לשם
פעמית .

7

'

' ועידה ' שהיתה בעיניו התכנסות חד -

פרוסקאואר השתתף בוועידה כי לא רצה להיבדל מנציגות נבחרת של כל הציבור היהודי  .גם

.

32

ראה  . 608 - 610 :קק AJYB, LXV

3נ

דו " ח מילולי על הדיון במצהרת ההשקפות ' בכנס השנתי של הוועד  ,וי " א Box 1 / 19 ,

34

ראה  :שאו
 . 319ק

.

,

0

.

 ( , New York ! 964להלן

שם .

.

A . S . Kohansky The American Jewish Conference 1 ! 5 Organization and Proceedings
First Session ( Kohansky :

מ . 23 . ! . 1943 -

אי " א Waldman Papers , Box 640 ,

35

ראה

36

ראה  . 324 - 325 :קק  Kohanskyעל הסכמת צירי כנס פיטרסבורג לשיטת הבחירות המוצעת  ,עיין במכתבו של

:

עמ '  : 325מכתב ולדמן אל פרוסקאואר

.

ר ' גולדמן אל צ " פ קרמר מ , 29 . 7 . 1943 -

37

ראה וי " א  . 481 ,ק

272

.

אי " א 2635

80 %

Administrative Committee , 1943

.

Goldman Papers

"

Minute 800

היישוב בעיני הלא  -ציונים בארצות -הברית

ועד הפועלים היהודי החליט זמן קצר לפני הוועידה לשלוח אליה את נציגיו .

הוועידה נתכנסה בסוף אוגוסט

1943

ן3

 .נעדרו ממנה הרוויזיוניסטים  ' ,המועצה ' ו ' האגודה '  .כך ייצגה

הוועידה את רובה של יהדות אמריקה  .הציונים והפרו  -ציונים החליטו שבוועידה תאושר תוכנית
בילטמור .

9

'

היה

צפוי  ,שרוב

צירי

' בני ברית ' יתמכו בציונים למרות שהמסדר לא דן כלל בנושא עתיד

ארץ  -ישראל  .באיגוד הקהילות הריפורמיות ( Hebrew Congregations -

 ( UAHCגובשה במאי

1943

' הצהרת

Union of

DeclarationlofPrinciples
,
עקרונות ' )  Post War Jewryחס

 Palestineלחב )  ,שדמתה בכמה מחלקיה ל ' הצהרת ההשקפות ' של הוועד  ,אך איש לא היה יכול לחייב
את הצירים הריפורמים לתמוך בהצהרות אלה .

ניסיונות הוועד ליצור גוש לא  -ציוני עם

40

הריפורמים ,

שיאבק ויצביע בוועידה נגד התביעה להעניק ריבונות ליישוב  ,נכשלו  .ועד הפועלים היהודי נשאר
ניטראלי בנושא הקומונוולט  .לפני הוועידה היו אמנם ניסיונות הידברות בין פרוסקאואר וסטיפן

וייז ,

פרוסקאואר שוחח גם עם ציונים אחרים שנחשבו מתונים בעיניו  .מטרת ההידברות היתה למנוע קבלת
החלטה בוועידה  ,שתתבע הקמת מדינה יהודית  ,אך למרות שווייז גילה נכונות לבוא לקראת הוועד

היהודי האמריקאני  ,לא היה לכך השפעה במהלך הועידה  .י '

השפעתו על חבריו הציונים היתה כבר

בירידה ורוב הקלפים היו בידי סילבר  .בנאום רב רושם הביא סילבר את תביעת הקומונוולט לפני
מליאת הוועידה .

42

נוסח החלטה הוכן לפני הוועידה במסגרת מועצת החירום הציונית  " .פרוסקאואר ,

אשר חלק גם הפעם שבחים ליישוב  ,התנגד בתוקף  .לפי דבריו נאמר לו בוושינגטון שתביעה
מקסימאליסטית תהיה טראגית  .הוא הכריז

:

' איש לא מצפה למדינה יהודית עכשיו  ,איש לא רוצה

בה '  = .הוא היה נכון לתמוך בהצעת הריפורמים על בסיס

' הצהרת העקרונות ' אך סילבר שכנע את

מנהיגיהם להסיר את הצעתם  .בשעת ההצבעה המכרעת התנגדו רק ארבעה צירים לתביעה להקים
קומונוולט יהודי  .פרוסקאואר הודיע מיד שהחלטה זו לא מחייבת את הוועד  .הוא טען שהיא מזיקה
למאמץ המלחמתי  ,גורמת מבוכה לממשלת ארצות  -הברית ומערערת את מעמד יהודי
שנאמנותם תוטל בספק  .היא גם מסכנת  -והוא לא פירט כיצד  -את היישוב

בארץ ' .

4

אמריקה ,

הסתייגותו

זכתה כצפוי לשבחי מזכירות המדינה  .לפי עדותו הוא שקל בשלב זה כיצד ניתן יהיה להרוס תנועה
נתעבת

38

זו  ,הנקראת ועידת

מכתב

יהודי אמריקה .

יעקב פט אל מונסקי

מ . 22 . 6 . 1943 -
.

46

אצ " מ ; 25 / 750

 . 41ק .

Kohansky

39

טיוטות להצעות החלטה לוועידה אצ " מ 25 / 775

40

ראה  Europe and Pa /e~ rine , :ח  Problems OfPOSI World JewryחSurvey offacts and opinions 0

 . 134 - 135קק

41

.

,

New York 1943

מכתב פרוסקאואר אל ר ' גולדמן מ , 22 . 4 . 1943 -

.

מ  , 28 . 12 . 1943 -וי " א ? Box 11 / 6 ,

"

.

השפעה על האירועים  .אצ " מ 25 / 641

Papers ,

 .קק . First Session .

;

42
43

טיוטת הצעות ההחלטה  ,אצ " מ 25 / 775

לא ליצור משבר בנושא הקומונוולט בוועידה  ,דיון שלא היתה לו כל

.

Kohansky

.

ראה Proskauer 81 the American Jewish Conference 29 AIIglISI . 1943 :
נאום פרוסקאואר בוועדת

. 279 -282

45

ראה

46

ראה  . 56 :ק 447 ,א

:

177 - 178

.

בין

מכתב אדולף רתנברג לוולדמן מ  , 18 . 8 . 1943 -אי " א Goldman Papers ,

ראה 100 11 :

44

אי " א 2635 ,

80 %

; תזכיר פרוסקאואר

ח who really destroyed (rewish 11ח1 0חטטמ 0Iralוחם  ; 14דו " ח דיון

נ ' גולדמן וליפסקי  ,בו סוכם ב 12 7 . 1943 -

Box 2635

ג

ארץ  -ישראל של הוועידה  -פרוטוקול מילולי עמ '

 . 59 -60 .קק .

4 .א

, 114 - 108

of Joseph

;

ארכיון ציוני ניו יורק .

Kohansky

.

University New York 1962

. Columbia

Oral History Collection
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מנחס קאופמן

לקראת סוף שנת

1943

הגביר הוועד את מאבקו נגד החלטת הוועידה  .לאחר שהוועד היהודי

האמריקאני פרש מוועידת יהודי אמריקה  ,הבהיר פרוסקאואר לרוזוולט שהוועד דוחה את רעיון
הריבונות ואף מתנגד לפיקוח יהודי על העלייה בזמן

המלחמה ' .

4

הואיל וחשש שהדבר יפריע

למאמץ המלחמתי  ,רמז הוועד שאינו תובע את שינוי מדיניות הספר הלבן ופתיחת השערים

לאלתר ,

והוא חזר בפני הממשל על העמדה שאת בעיית יהודי אירופה יש לפתור אחרי המלחמה במקום ולא

על  -ידי מדינה יהודית  .הנזק המדיני שגרמה הופעת יהדות אמריקה כמפולגת בעמדותיה היה רב .
' אגודת ישראל ' הודיעה לממשל שלא תכיר בשלטון יהודי שלא על פי

ההלכה ' .

4

אף עמדת הריפורמים לא סייעה למאבק המדיני הציוני  .איגוד הרבנים הריפורמים סירב לאשרר את
החלטת ארץ  -ישראל בה תמכו הנציגים הריפורמים בוועידה  ,ורק התערבות סילבר מנעה את
הסתייגותם הפומבית מן ההחלטה בזכות הקומונוולט  4 " .ועד הפועלים דבק בעמדתו הניטראלית .
עידוד מזכירות המדינה למתבדלים מן הוועידה והחלטותיה  ,ועמדת ראשי האירגונים שיש לשמור
על שלימות אירגוניהם בכל מחיר  ,מנעו פעולה יהודית מאוחדת ומלוכדת .

למרות ההזדהות עם ארץ  -ישראל היהודית השואפת לריבונות  ,שבאה לידי ביטוי בוועידת יהודי
אמריקה ,

נתברר בתחילת

הצפויים

אחרי ניצחון בעלות  -הברית  .האירגונים המתבדלים

שיהדות אמריקה מפולגת ואינה מוכנה לאתגרים הפוליטיים

1944

חזרו ופירטו באותו זמן את

האידיאולוגיה של פרישתם מרוב הציבור היהודי  .הכרזת ה ' אגודה ' ביוני

שמדינה יהודית

1944

חילונית היא התכחשות להיסטוריה היהודית והרס החיים הלאומיים  ,לא היתה רק התקפה על
החלטות

' הוועידה '

אלא גם ניסיון לפגוע בתנועת ' המזרחי ' הציונית ' ".

הוועד היהודי האמריקאני

אשר היה ער ביותר להחלשת מעמדו בציבור היהודי בעקבות התבדלותו מן הקונסנסוס

הפרו  -ציוני ,

ניסה אף הוא את כוחו ביצירת בסיס אידיאולוגי לפרישתו  .אך הוועד נזהר לא להזדהות בגלוי עם

העמדות השליליות של המועצה האמריקאנית למען היהדות  ,הואיל ולא רצה להינתק כליל מרוב

הציבור היהודי  .י ,
חיפוי רעיוני שימשה לו גירסתו של לואי פינקלשטיין  ,ראש בית המדרש לרבנים בניו יורק  ,שאין
 ,רעיון המדינה
להקים מדינות על בסיס אתני ודתי אלא על יסודות כלכליים וגיאוגראפיים בלבד : .

היהודית נפסל שוב

:

בפני יהודי מזרח אירופה ששרדו  ,המליץ הוועד ללכת בדרך האמנציפאציה

האישית למרות כישלונות העבר  .בהגירה לטריטוריה יהודית ריבונית ראו בוועד כניעה לתורת
הגזע  .י ' על חוסר הבנה למעשיהם ולשאיפותיהם של יהודי מזרח אירופה העידו דברי פרוסקאואר

מכתב פרוסקאואר אל רוזוולט מ . 8 . 11 . ] 943 -

וי " א ; Box 1 ] / 14 ,

the American Jewish Committee regarding Palestine ,

.

4 . 01 / 228ן  ( 867להלן

ראה

143 ) ) .

9ק

מ , 21 . 9 . 1943 -

שם  . 01 / 1977 ,א 867

CorresponIdel
(
 ~ the 14חס ] חלו nce 1 1 - 1 ,
. , merican Hebrew Congregarion Box 2635
,
,

אי " א  ; Papers ,ארכיון סילכר קליבלנד

.

]0

or Conversation , View

 . 4 :א ) 10 January 1944 , National Archives , Waihington

מכתב רכי יעקב רוזנהיים אל קורדל הול
 :חGoldmal

דברי ולדמן בשיחה עם פקידי מזכירות המדינה
Memorandum

.

; 1943 - 1944

.

"

Centh- 01 Conference yAmerican Rabbis Year 800

3 Annuai Reports LIVד1 -ך  Proceedings or UAHCןלולן YB :
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;  . 262ק Cohen ,
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ראה
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 . 258 - 261קק Waldmann ,

פרוסקאואר  . 559 -560קק .

' ' Restoration ofJewish Rights through the World ' , AJYB, XLVI

דברי סלאוסן '  , ' Principles Underlying our Programשם  .עמ ' . 582 - 579

4נ2

14

די רן

היישוב בעיני הלא  -ציונים בארצות -הברית

בראשית  . 1944הוא טען שלוחמי גיטו וארשה כתבו בדם את הקשר ביניהם ובין פולין .

הרחיק לכת והציע להבטיח גם את ביטחונם של יהודי ארץ  -ישראל על  -ידי אותה מגילת

4

'

ולדמן

הזכויות  ,בה

יובטחו זכויות יהודי הגולה  ,הואיל והערבים ייאלצו לקיימה כלשונה במסגרת סדר העולם החדש .
אף זו היתה התעלמות

מהמציאות " .

במישור המדיניות השוטפת תבע הוועד נאמנות מוחלטת

למדיניות הממשל  ,גם אם זו תסתור את האינטרס האתני היהודי  .על  -פי תורת הוועד  ,תורת חיוב
הגולה  ,היה על היהודים להישאר בפזורה ועל יהודי אירופה לחזור ולהשתלב במקומות מגוריהם
הקודמים .

6

'

י

ההתיישבות היהודית בארץ  -ישראל לא היתה מחייב בהכרח יצירת ישות מדינית

עצמאית  .על  -פי אידיאולוגיה זו מיקד הוועד את פעילותו המדינית בשנים

בנושא השגת

1945 - 1944

מגילת זכויות מהאומות המאוחדות כדי שתהיה בסיס מוצק לעתיד היהודים אחרי המלחמה .

57

רק באופן הדרגתי שוכנעו ראשי הוועד שאין לאלץ יהודים לחזור למקומותיהם הקרדמים .

לפרוסקאואר ושליחיו באירופה הובהר  ,שיהיה צורך לשאול את היהודים מה בפיהם  .הם השיבו
שברצונם לעזוב את ארצות השואה ולא להשתלב

בהן  ,לעלות

ארצה ולא להגר לארץ קליטה

כלשהי  .כאשר נתברר לראשי הוועד שאין ארצות הגירה מחוץ לארץ  -ישראל  ,הם החלו לתת עדיפות

לפתרון הארצישראלי  ,אך תהליך זה היה איטי .
ב 1944 -

בשעת מלחמת הבחירות בארצות  -הברית

8

'
גרמה הכרזת רוזוולט בזכות הקומונוולט היהודי

מבוכה במחנה הוועד היהודי האמריקאני  ,אך כבר בפברואר

1945

שאין בכוונתו להגשים את ההבטחות שניתנו לפני הבחירות

 8 limb for these :חס wenr out

 8 hold ofזס1515 . ) 3ת. Goddamn 210

' Zionists and get rne off the hook

נרגעו ' .

אמר הנשיא הנבחר

לפרוסקאואה ,

1

בן הרצברג  -מן ההמריות
)

ראשי הוועד

5

התנגדותם למדינה יהודית נמשכה ללא שינוי גם אחרי מות רוזוולט  .אחרי שביתת הנשק באירופה

נתחזקה אמנם תביעת הוועד ( יחד עם תביעות אירגונים אחרים ) לאפשר את עליית העקורים  .בעניין

זה בא לידי ביטוי השינוי שחל במחנה הלא  -ציונים לגבי ארץ  -ישראל כמקלט  ,אך תביעה זו טרם

התקשרה להשתתפות כלשהי במאבק על עתיד הארץ  ,שנוהל באותה תקופה על  -ידי היישוב או
לפתרון פוליטי מקובל עליו  .שיתוף פעולה עם הציונים בנושא זה עדיין היה טאבו

ב ' . 1945 -
0

בוועידת מן פרנציסקו  ,ועידת היסוד של אירגון האומות  ,הופיעו היהודים במפולג  .למרות מאמציו

לא הצליח הוועד להקים גוש יחד עם ה ' אגודה ' וועד הפועלים היהודי  .י '

הוועד פעל שם בראש

ובראשונה למען השגת מגילת זכויות בינלאומיות  ,ואחרי מאבק נכללו במגילת האומות  -המאוחדות
54

בנאום

55

 . 271 - 272קק Waldmann ,

56

מכתב סלאוסן אל מ ' ברנה מ 944 -נ , 9 . 11 .

57

ביוזמת הוועד הוכנה פטיציה ' Text of Declaration Signed by Leading , 1326 Americans ' , The
1

58

פרוסקאואר  ,שם  ,עמ '

. 561

.

 .ק Committee Reporter 11 , 140 . 1 ,
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המרכזיות בוועד היהלי
האמריקאני

מנחם קאופמן

הוראות לשמירת זכויות האדם  :ערכם הממשי של הסעיפים שנכללו לבסוף במגילה היה קטן  ,דבר
שגרם אכזבה לפרוסקאואר וחבריו .

62

הואיל ובוועידת סן פרנציסקו לא דנו בעתיד המדיני של ארץ  -ישראל  ,היה על הציונים להגן באופן

פאראדוקסאלי על הזכויות ' הישנות ' על  -פי המנדאט של חבר הלאומים  ,זאת למרות שהיו מודעים
היטב לכישלונו של שלטון המנדאט

.פ

הערבים נאבקו על ביטול זכויות אלה  ,אך נכשלו  .ועד

הפועלים היהודי והוועד שיתפו פעולה עם הגוש הציוני למען שמירת הזכויות

;

הוועד העדיף

הידברות עם השליחים של יהודי ארץ  -ישראל על  -פני מגעים עם ציוני אמריקה וזאת מסיבות
היסטוריות  .כך

נוצר  ,למרות ההופעה המפולגת בסן

אידיאולוגי  ,לראשונה

אחרי זמן רב .

64

פרנציסקו  ,שיתוף פעולה יהודי ללא בסיס

' בני ברית ' לא התבלט בסן פרנציסקו בה ייצג נשיאו את ועידת

יהודי אמריקה  ,אך גם כאן נאלץ הנרי מונסקי להודיע  ,שלמרות השתייכותה לוועידה  ,אין התנועה
הריפורמית שותפה לתוכנית הקומונוולט

היהודי ' .

6

סילבר  ,אז גם נשיא איגוד הרבנים הריפורמים ,

העדיף אף הוא לא לחדש את המאבק בתוך הריפורמה  .עמדתו היתה שאם הריפורמה אינה נכונה
לקחת חלק במאבק הציוני  ,מוטב למנוע מצב בו היא עלולה להזיק .

66

אחרי ועידת סן פרנציסקו פחתה חשיבות מגילת הזכויות בעיני הוועד והגירת העקורים היתה לנושא

מרכזי  .אמנם גם בעיית ארץ  -ישראל היתה חמורה  ,אך פרוסקאואר עדיין סירב לראות בשתי הבעיות
סוגיה אחת  .בסתיו

1945

הוא הסביר לנשיא טרומן שהדיון על מדינה יהודית בארץ  ,בה היהודים הם

שליש מן האוכלוסיה  ,הוא חסר טעם  ,ואין מקום לטיפול בעליית העקורים ותביעת היישוב
לריבונות כבבעיה אחת .

67

אך בסוף

נתברר לוועד שהמציאות חזקה מן האידיאולוגיה

1945

האמנציפציונית שלו  .הוא מוכרח היה להודות שארץ  -ישראל היא כמעט האפשרות היחידה לקליטת

הפליטים  ,זאת למרות שהמשיך להתנגד לריבונות יהודית ' בתנאים הנוכחיים '  .הוועד חדל לעודד
את העקורים לחזור לפולין  ,הואיל ולשליחיו נתברר שהעניין אינו מעשי  .הוא נאחז בתביעת הנשיא
טרומן לאפשר את ' עליית המאה אלף '  ,אך גם בעניין זה הלך בעקבות
היהודי תמך בשנים

1945 - 1944

הממשל ' .

6

ועד הפועלים

ברעיון ההשתלבות מחדש מנימוקים סוציאליסטיים  ,אך הרוב
1945

חלה תזוזה נוספת בוועד  .מנהיגיו הבינו

שרק שינוי התנאים המדיניים יביא ל ' עליית המאה אלף ' .

אך באותה שעה התנגדו ראשי הוועד

הגדול של העקורים לא גלה עניין ברעיון

ey

בסוף

70

בתוקף להפעלת המוני היהודים על  -מנת לשכנע את טרומן ללחוץ על בריטניה לשנות את מדיניותה .
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טזטחוול

היישוב בעיני הלא  -ציונים בארצות  -הברית

' הקול היהודי ' ותעמולה קולנית היו פסולים  ,כבעבר ,

בעיני הוועד  .יל טענתו היתה שמיליטאנטיות

יהודית ותביעות לריבונות גורמים דווקא לדחיית ' עליית המאה אלף '  .שוב חששו הלא  -ציונים

מתגובת הלא  -יהודים למיליטאנטיות יהודית באמריקה .
לחץ העקורים הורגש גם ב ' אגודה '  .התזוזה בה לא הרחיקו לכת ; אמנם נשיאה הרב רוזנהיים תבע
עלייה חופשית וביטול הספר הלבן וספיחיו  ,אך כל אלה  ,חס וחלילה  ,לא תחת דגל ציוני אלא תחת

מנדאט אנגלו  -אמריקאני .

72

לממשלת הלייבור אך לא
המדינה היהודית .

בסוף

1945

ועד הפועלים היהודי הסוציאליסטי ניסה לפנות בנושא העלייה

נענה ' .

' בני ברית ' דרש בבטאונו צדק לעקורים אך לא הזכיר את נושא

7

74

הפך כנס המגבית המאוחדת  ,בו נוכחו לראשונה נציגי העקורים  ,למוקד הזדהות עם

ארץ  -ישראל ' .

התחושה שאחרי השואה מתקרבת ההכרעה לגבי העקורים וארץ  -ישראל  ,תרמה

7

לאחדות אמת בין ראשי המגבית  .אופיינית לשינוי האווירה היתה הופעת אדל לוי לבית

רוזנוולד ,

אחותם של ויליאם ולסינג  ,שסיפרה על פגישותיה עם העקורים במחנות ומסרה שרק בקבוצות
ההכשרה מצאה שירה וצחוק  .היא טענה שיש להניח את האידיאולוגיה הצידה  ,שכן אם ארץ -

ישראל מחזירה את האופטימיות ליהודים  ,יש לעשות הכל למען
הוחלט על גיוס מאה מיליון

דולאר  ,והמטרה הושגה

ב . 1946 -

.

77

עלייתם " .

בכנס אטלנטיק סיטי

באירופה סייעו נציגי הג ' וינט לעולי

' עלייה ב "  ,למרות שההנהלה בניו יורק לא תמכה באירגון עלייה בלתי  -חוקית  .כך החל הג ' וינט

להשתלב במאמץ היהודי המאוחד למען ארץ  -ישראל

7

ההצמדה של בעיית העקורים לבעיית ארץ  -ישראל בשעת מינוי הוועדה האנגלו  -אמריקאנית נתנה
הכשר לקשר זה גם בעיני המהססים בוועד היהודי האמריקאני  ,אך בעדותו בפני ועדה זו חזר
פרוסקאואר על עמדתו  ,והציע לוועדה להמליץ על עלייה גדולה אך תחת שלטון משטר נאמנות .

79

הוא אמנם לא דחה את הצעת החלוקה על דסף  ,אך העלה רעיון שהעיד על זרותו למציאות
הארצישראלית

:

יצירת אומה ארצישראלית על בסיס טריטוריאלי וכלכלי לפי דוגמת האומה

האמריקאנית  ,אומה  -מדינה בה יהודים וערבים יחיו כאזרחים שווי

זכויות  ,ובה

תימנע על  -פי החוקה

שליטה של עדה אחת על רעותה  .בעדותו לפני הוועדה חזר פרוסקאואר על התנגדותו הן למעורבות
צבאית אמריקאנית בארץ  -ישראל והן לכל פעילות ' בלתי חוקית ' של היישוב נגד ממשלת המנדאט .
יוסף שווארץ  ,המנהל הפרו  -ציוני של הג ' וינט באירופה  ,מסר לוועדה על מצב העקורים ועל רצונם

ההחלטי לעלות ארצה  ,אך הניח לחברי הוועדה להציע פתרונות  ' 0.עדויות הלא  -ציונים בפני הוועדה

71

2ך

.

.

0 . 1א The Jewish Vote , The Comnlitree Reporter 111 ,

ראה  :שם  ,שם ;  . 4ק
תזכיר ' האגודה ' שנמסר לטרומן ' בנובמבר

1945

על נושא
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ראה רו " ח א ' קפלן בישיבת הנהלת המוכנות ב  , 10 . 2 . 1946-פרוטוקולים של ישיבות ההנהלה .
ראיון עם ויליאם רועוולך באוגוסט 5ך. 19
ראה י ' באואר ,הבריחה  .תל  -אביב 4ך , 19עמ ' . 128 - 126
חן  . Proskauer ,נ  :דצ " מ 525 / 6381
Digniry, New

אצ " מ ,

לב  .מספר . 29

תיעור בעל  -פה  ,מכון ליתרות ומננו ,אוסף מגבית יהורית מאוחרת .

:

ויסץ

עד

ראה

80

בפרוטוקול העדויות  ,אצ " מ

1946 :

Peace and

 , 525 / 6381עמ ' 46 - 16

( . ) 7 . ] . 1946

זול

ACI /

דיגך

יוסף פרוסקאואר מעיד לפני הוועדה האיגלו  -אמריקאנית 4--
מנחם קאופמן

האנגלו  -אמריקאנית מוכיחות שהיישוב הפך אמנם בעיניהם למקלט האפשרי הכמעט יחיד  ,אך חלק
גדול מהם טרם ראה בו מדינה יהודית בדרך .
למרות שהוועד היהודי האמריקאני יכול היה לכאורה לראות בדו " ח הוועדה האנגלו  -אמריקאנית

הצלחה  ,הואיל וחלק מהמלצותיה היו מקובלות עליו  ,הרי דחיית המלצות על  -ידי בריטניה גרמה
מפח

נפש  .השאלות נשארו ללא

פתרון  .י '

באותה שעה הגביר ' הקיץ החם ' של

המרי העברי

, 1946

ו ' השבת השחורה ' את מודעות הלא  -ציונים לאירועים בארץ  .הם חשו בסכנות האורכות ליהודי
אמריקה ממלחמה גלויה בין היישוב והבריטים ומהקונפליקט הצפוי בין ההזדהות עם היישוב ובין
הצדקת מעשי הבריטים בעלי הברית של ארצות  -הברית  .הוועד והריפורמים גינו את הטירור  ,אך גם

את מדיניות הבריטים שגרמה לטירור ואת התנהגותם בשבת השחורה  " : .מנהיגי הוועד חשרנו גם
ממעשי אלימות כמחנות העקורים נגד שומרי החוק  ,שלא היו בריטים אלא אמריקאנים .

בשעה שבריטניה ניסתה לעשות את ממשל טרומן שותף לעיקרי מדיניותה על  -ידי המלצות ועדת
גריידי מוריסון  ,היסס הוועד היהודי

האמריקאני " .

הוא הסתייג מתוכנית חדשה ישנה זו רק לאחר

דחייתה על  -ידי טרומן  .אלו היו הנורמות באירגון זה  .לפי עדות הממשל הושפעה הכרעתו על  -ידי
דעת  -הקהל

היהודית ,

4

"

האירגונים הלא  -ציונים לא השפיעו על תגובתה של דעת  -הקהל היהודית

בעניין זה .
באוגוסט

חל מפנה

1946

פרוסקאואר

;

כאשר נוצר קיפאון בשאלות ארץ  -ישראל וגורל

על  -ידי נחום גולדמן לשכנע את מזכיר המלחמה

עליה החליטה הסוכנות היהודית

בפאריס " ' .

העקורים  ,נתבקש

פטרסון  ,לתמוך בתוכנית החלוקה

נשיא הוועד נענה לבקשה כי האמין שהממשל

האמריקאני יתן לתוכנית את ברכתו  ,כי אפשר יהיה ' למכור ' אותה הן לבריטים והן לערבים  ,ובדרך

זו יביא צעדו הפרגמאטי  ,אף בלי להיוועץ בחבריו  ,לפיתרון בדרכי שלום של בעית העקורים ועתיד

היישוכ ".

אך אחרי שבועות אחדים נתברר לנשיא הוועד  ,שארצות  -הברית לא אימצה כשלב זה את

תוכנית החלוקה  ,ולכל היותר התכוון הממשל לסייע במציאת פשרה בין תוכנית החלוקה ותוכנית
גריידי מוריסון  .התוצאה היתה  ,שהוועד היהודי האמריקאני חזר בו מהתמיכה בחלוקה כפיתרון
מועדף

;

תוכנית זו הפכה בסוף

1946

לאחת התוכניות המעשיות בעיני אנשי הוועד ' .
7

תוכנית

מעשית אחרת  ,בעיני הוועד  ,היתה אז משטר נאמנות  -גירסת הוועדה האנגלו  -אמריקאנית ותוכנית
גריידי מוריסון מתוקנת לטובת היהודים  .הוועד אף הביע את תמיכתו המסוייגת בתוכנית חלוקה אם

81

, 6ן

 .קק 0 6 .א 111 ,

.

 , The Committee Reporterוראיון עם פרוסקאואר  ,צוטט לעיל  ,הערה , 59

) -' olLlmbia

 . 58ק University , 447
82
3ן

 . 211 fr. ; The Committee Reporter , 111 , 140 . 7קק
Committee
Consider the
מכתב סלאוסן ללהמן מ 772 , 6 . 8 . 1946 -

84

בתזכירו אצ ' יסון

85

 . 232 ff.ק

.

0 .א

Papers ,

מ  . 676 , 30 . 7 . 1940 -ק 11 ,ע 946 ,ן

.

CCAR , 78 , LVI

.

[ ) mecting oע  ,וי " א ] 946 Box ] / 3 ,

University , Lehman

.

the U S' ( FRU
S
 ( ,להלן :

"

 Francisco 1969ח , New York -Chicago - 58ח 1חא

,

); 0

,

.

] ]) ]  .ן 3

Colllmbia
0

Nu /runl

/ l Jle/ulionx

,

 101~

ALll () h /ogl ' uph
0

 . 242 rf.קק Time, New York 1950 ,
86

החכמבות בנושא וה מצוטטת אצל

87

איגרות פרוסקאואר לחכרי הוועד

וי " אי 11 / 4

;

שם Steering Committee AJC , 10 October 1946 ; 80 % 11 / 9

Steering Com .

218

] ( ) 22

:

3 . Proskauer , 4 S. egnle /ll

 . 300 fr.קק Cohen
מ , 25 . 9 . ] 946 -

;

~)

ראיון עם פרומקאואר ,לעיל ,הערה 59י ראיון עם סלאוסן  ,תיעוד כעל  -פה  ,מכון ליהדות זמננו 9

ערף

:

.

נאום פרוסקאואר

.

 . 302ק

ב  ] 7 . ] ] . ] 946 -בבוסטון ,
; וי " א  , ,ןMinule 800

ימולאו תנאים אחדים  ,כגון רוב יהודי ברור  ,במדינת החלוקה  ,עליה לקום בשטח גדול די הצורך
על  -מנת להבטיח את

פיתוחה ,

אל לה להתבסס על יסודות דתיים ואתניים ואסור ששמה יהיה

' יהודה '  ,מדינת היהודים  ,או שם בו יופיע השם ' יהודי ' " .

עמדה זו נבעה מהתנגדות הוועד ללאומיות

יהודית בתפוצה האמריקאנית .
בראשית

1947

בכנס הארבעים של אירגונו לא הזכיר פרוסקאואר את התמיכה בחלוקה  ,שהביע

באוגוסט  . 1946הוא תבע מבריטניה פתרון ' הגון ' שיבטיח עלייה  ,התיישבות ושוויון לכל תושבי
הארץ .

אך למרות נסוגה זו מן התמיכה בחלוקה  ,עלינו לראות בהיענותו לגולדמן

89

ב 1946 -

מפנה

רב  -משמעות בדרכו  ,שכן לראשונה היה נכון לתמוך בריבונות יהודית בארץ  -ישראל .
באווירה זו הונחו היסודות לשיתוף הפעולה הפרגמאטי בין האירגונים הלא  -ציונים והסוכנות  ,שבא
לידי ביטוי בדיון בבעיית ארץ  -ישראל באומות  -המאוחדות  ,ובעצרת האביב
הוועד  ,שהסוכנות

ב 1947 -

אף הסכים

תהיה דובר העניין היהודי  ~ .בקשת ' האגודה ' להופיע בנפרד לא נענתה על  -ידי

האומות  -המאוחדות  .י 9קדמו לכך פגישות  -תיאום בהשתתפות הוועד וה ' אגודה '  ,לראשונה מאז

. 1943

נ9

ה  ACJ -מ  , 20 . 11 . 1946 -וי " א Box 11 /40 ,

88

דו " ח ועדת ארץ  -ישראל של

89

ראה  ( :כנס הוועד 3 ) 26 - 26 . 1 . 1947

90

ת " א , Meeting of the Steering Committee AJC , 7 May 1947 ,

91

על כוונות ה ' אגודה '

.ק

, 16 April 1947 :

. , 2.

The Committee Reporrer 11

gemeinsame Sitzung . . .

"

Minute 800

0ח1ט , Bericht Uber

אצ " מ 525 / 1446

בקשת ' האגודה ' להופעה עצמאית נדחתה ביוזמת ארצות  -הברית במסגרת המאמצים להגביל הופעת אירגונים .
ראה
92

:

 . !4 . 501 88 Palestine 4 - 2847א

ראה  gemeinsame Sitzung der Jewish Agency , Agudas Israel World :סנט Berichtiiber
 O1דו " ח נרשם על  -ידי ' האגודה ' .
AJC , WJC 16 April 1947
rganization , American .Jewish

,

אצ " מ 525 / 1446

;

~

על תאום בין הסוכנות וה  AJC -אצ " מ 25 / 3257

.229

מנחם קאופמן

לאונסקו " פ

הציג הוועד

)  Palestine -UNSCOPת( United Nations Special Committee 0

בתזכירו שני פתרונות  :למקרה ואונסקו " פ תחליט על פתרון סופי מיד  ,המליץ הוועד על חלוקה על -

פי תוכנית הסוכנות

מ . 1946 -

אך הפתרון המועדף היה עדיין נאמנות  ,על  -פי סעיף נ 8של מגילת

האומות  -המאוחדות  ,כמשטר מעבר לתקופה ממושכת  .כמו כן הדגיש הוועד  ,שהוא איננו ציוני
ואינו כבול לאידיאולוגיה

ציונית " .

הוא צידד בבית יהודי  ,ב ' עליית המאה אלף ' עד סוף

947נ ,

בעלייה גדולה נוספת אחרי מועד זה ובהתיישבות בכל חלקי הארץ  .למקרה ושלטון הנאמנות יימסר
לבריטניה  ,הציע

הוועד  ,שבנושא

העלייה לא ןפסקו הבריטים אלא מועצת הנאמנות של האומות -

המאוחדות  .אחר תקופת המעבר  ,הציע הוועד  ,יוקם קומונוולט יהודי  -ערכי  .באותה תקופה הכינה
גם מזכירות המדינה תוכנית נאמנות  ,ובה הסדר ל ' עליית המאה אלף ' תוך שנתיים  ,אך בתום תקופה
זו הוצע להרשות עליית תשעת אלפים יהודים לשנה בלבד  ,ובתום חמש שנים תוכנן להקים מדינה

פלסתינאית  -ערבית  ,בה יובטחו זכויות מיעוט ליהודים בתחום התרבות וחיי

הרוח " .

אף  -על  -פי

ששתי התוכניות היו תוכניות למשטר נאמנות  ,אין להניח שהוועד היה תומך בתוכנית הממשל  ,בה
שוב לא הובטח עתיד היישוב כלל ועיקר .

ה ' אגודה ' הודיעה לאונסקו " פ  ,שהיא מתנגדת למדינה ריבונית חילונית  ,והציעה לחזור לתנאי

המנדאט המקוריים ,

'

לראשי הסוכנות היא הבהירה  ,שלא תרצה בחלוקה אלא אם כן תחויב כל

ושבת ".

האוכלוסיה היהודית לקבל את עמדתה בענייני אישות  ,כשרות

הריפורמים  ,ועד הפועלים

היהודי ו ' בני ברית ' לא הופיעו לפני אונסקו " פ ואף לא מסרו תזכיר .

מאורעות ארץ  -ישראל הוסיפו אז להעסיק את הלא  -ציוניים

אצ ' יסון להציל את חיי דב גרונר מעולי הגרדום ' 7 ,
אירופה

תש " ז '

לגרמניה " ,

;

פרוסקאואר ניסה באמצעות דין

הוועד לקח חלק במחאות נגד החזרת עולי ' יציאת

הוא גינה בחריפות את תליית הסרג ' אנטים הבריטים  ,אך הוא האשים שוב

את הבריטים בהיווצרות שרשרת מעשי האלימות ' .
9

מיד עם היוודע מסקנות אונסקו " פ פרסם הוועד קריאה לממשלת ארצות  -הברית לאמצן  .בספטמבר
1947

הממשל 00 .י

הוא תמך בחלוקה בטרם עשה זאת

המלצותיה של אונסקו " פ סיפקו לו כנראה

הכשר לחריגה מנורמות מקובלות .
הממשל ראה בתמיכה הפומבית של הוועד בחלוקה תשובה חלקית בעלת משמעות רבה לשאלה מה

אמריקה ' " .

רוצים יהודי

תשובות חלקיות חיוביות נוספות לאותה שאלה נתנו הציונים  ' ,בני

ברית '

וגם ועד הפועלים היהודי  .ךי קול האיגודים הריפורמים לא נשמע גם בספטמבר  . 1947לקראת עצרת

לאונסקו " פ .

93

תזכיר ה AJC -

94

מכתב וורן אוסטין למזכיר המדינה ג ' ורג ' מארשל

95

ראה

96

דיון בין

. 111 , Annex ,

.ק 4,

130 :

בן  -גוריון  ,הרב

, 16 . 6 . 1947

97
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New York 1947
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.

 Palestineחס 4 . Special Committee

יצחק מאיר לוין ושניים מחבריו בראשית יוני

אצ " מ  ,פרוטוקולים  ,כרך

, 44

התכתבות פרוסקאואר  -אצ ' יסון בפברואר
להמן למרומן ולובט ללהמן

( 11 ] / 47עג

, 1947

,

,1 .

(4 .

.ט

פרוטוקול של ישיבת הנהלת הסוכנות

מס . 33 .
 , 1947וי " א Box 1 / 25

018 / 2747

.א
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 :התכתבות מורגנטאן  -מארשל

, 23 - 24 . 7 . 1947

שם  : 501 88 Palestine 7 - 2347 ,מיברק תשובתו של לוי הנדרסון לפרוסקאואר מ  , 12 . 8 . ] 947 -וי " א Box 1 / 3 ,

 .קק 0 . 9 ,א

. 2 :ק

99

ראה

100

פניית פרוסקאואר ובלאושטיין למארשל

:

1 , 4

.

] 10

102

idem ,

7,

0 .א  ,ע1

The Committee Reporter ,

מ The Committee , 10 . 9 . 1947 -

.

 . 1 , 4קק 0 . 10 ,א עRepol ' ter 1
מכתב כלאושטיין אל פרוסקאואר על פגישה עם גנרל
ראה 59 :

0מ

 .ק 1947 ,

October

 . 13 : idem ,ק

.

הילדרינג  ,בה

September 1947

,

 . /) . 501 BB /Palestine 9 - 1147 :א

דובר על נושא זה  .ארכיון וי " א Box 1 / 3 ,
The Narional Jel~ ' ish

היישוב בעיני הלא  -ציונים באוזות -הברית

הסתיו של האומות  -המאוחדות נוצרה אפוא חזית פרגמאטית  ,שנאבקה למען החלוקה בעניין יהודי
משותף .

בפגישות תיאום  ,שהתקיימו בתקופת העצרת  ,דנו נציגי הסוכנות וראשי האירגונים הלא  -ציונים על
הטקטיקה של הצד היהודי  .נ0י הוועד פעל בעיקר באמצעות מגעים אישיים עם צמרת הממשל ועם
אנשי מפתח כגון קרדינל ספלמן שהיה בעל השפעה ניכרת באמריקה

הלאטינית  " .י

ה ' אגודה ' הצטרפה בשלב זה למחייבי החלוקה  ,אך התנתה את הסכמתה בכפיית הפתרון על היהודים

על  -ידי האומות  -המאוחדות 0 ' .י ועד הפועלים היהודי  ,שלקח חלק פעיל כפגישות התיאום  ,הפעיל
את ראשיהם של אירגוני הפועלים CIO

  AFCלמען החלוקה 06 .יו '

אמנם היו גם חילוקי דעות  .סילבר כדרכו צידד בהפעלת דעת  -הקהל היהודית  ,הוועד חשש שוב
שמיליטאנטיות תביך את הנשיא

;

פרוסקאואר ביקש מסילבר לא להעלות בוועדה המדינית של

האומות  -המאוחדות את הטיעון על חוסר בית ליהודים כי ' לך ולי יש בית ' .
מאחרים מאבידות במלחמה  ,ודרשה להדגיש את הזכות הדתית על

הדעות פעל הצוות היהודי בהרמוניה מירבית  .פרוסקאואר

ארץ  -ישראל ' .

ביקש ,

היהודי  ,ליצור את הרושם שהוא מסייע לממשל ולא מפעיל

07ן

ה ' אגודה ' חששה יותר
0ן

למרות חילוקי

על  -אף השתתפותו במאמץ

לחצים 09 .י

זרותו של נשיא הוועד לענייני ארץ  -ישראל יצרה קשיים  :כך רק לאחר שהוסברה לו חשיבות הנגב
והמוצא לים

סוף  ,הצטרף

למאבק נגד המגמה של הממשל ליצור בדרום הארץ רצף טריטוריאלי

ערבי ולנתק את הנגב מהמדינה היהודית  .שי מפעילות ה ' לובי היהודי ' לפני ההצבעה הסופית ידוע על
ניסיונות הוועד לשכנע בנקאים באמריקה הלאטינית להשפיע על ממשלותיהם ועל בקשתו
מהאליאנס

) Universelle

הצרפתית  .י  :י
אירופה 2 .ין

Israelite

לפעול

( Alliance

למען

החלוקה

בצמרת

הממשלה

ועד הפועלים היהודי ניצל קשרים מפלגתיים במקסיקו  ,ליבריה  ,אתיופיה ומערב

רבים  ,וביניהם הוועד היהודי האמריקאני  ,מייחסים לעצמם את שינוי הצבעת הפיליפינים

לחיוב החלוקה ברגע קריטי לפני ההכרעה בעצרת  .ניי
הואיל ואחרי אישור החלוקה בעצרת היתה המדינה היהודית כמעט עובדה בעיני ראשי הוועד  ,הם
ניגשו במרץ לבחינת השלכות ייסודה לגבי יהודי אמריקה  .האבחנה הברורה והמוחלטת בין
103

פרוטוקולים מפגישות אלה אצ " מ 25 / 2364 , 25 / 2365 , 25 / 2358 , 25 / 2367

104

על  -פי פרוטוקול ישיבת החלק האמריקאני של הנהלת הסוכנות

105

שם  ,שם .

106
107

שם ,

108

שם  ,שם .

! 09

110

שם .

ראה 4 :

"

.

אצ " מ 2 / 2368

ראה

:

מ , 18 . 9 1947 -

אצ " מ 25 / 59

 .ק 0 . 11 ,א  ,ען

.

Committee Reporter

;

ישיבת הוררה האקסקוטיבית

 , 11 - 12 . 11 . 1947וי " א ,

Minute 800

ראה  :אצ " מ  : 25 / 2368מיברק פרוסקאואר ללובט מ 0 . 1947 -נ 1 .נ ותשובת הנדרסון  . /4 . 501 88 Palestine ,א
1147

111

ראה  :פרוטוקול החלק האמריקאני של הסוכנות ב
ג ' סלאוסן מ  , 28 . ! 0 . 1947 -וי " א 1 / 18 ,

112

מכתב י ' פט אל א ' לוריג

80 %

.

 , 22 . 10 . 1947עמ ' , 22

אצ " מ  : 25 / 2374מכתב מ ' גוטשלק אל

-

מ  , 30 . 10 1947 -הודעת פט

ללוריה

מ 27 . 10 . 1947 -

על מיברק מל ' בלום  .והודעת פט

ללוריה על חשוכות שנתקבלו ממנהיגים במערב אירופה  ,ארכיון ועד הפועלים היהודי ( חומר שטרם

מויין ) ;

ראיונות עם י ' מינקוף  ,תיעוד בעל  -פה  ,מכון ליהדות זמננו  : ) 22 ( 20ראיונות עם ע ' מורבצ ' יק  ,שם . ) 20 ( 22 ,
113

ראיון עם

ב ' סמולר ,

שם .

; ) 22 ( 23

וראיון עם

ג ' סלאוסן  ,שם ,

. ) 22 ( 19
2,21

די ון

מנחם קאופמן

הלאומיות הארצישראלית ובין לאומיותם של יהודים אזרחי מדינותיהם וחובת הנאמנות למדינות
אלה  ,עמדו במוקד דיוני הוועד היהודי האמריקאני  .הנושאים בעול הפעילות המדינית בוועד קיוו

שהמדינה תשחרר את יהודי אמריקה  ,לפחות חלקית  ,מהתחייבויות ליהודים בארצות מצוקה ואף מן
הצורך לתבוע עבורם את פתיחת שערי אמריקה  .באותה שעה חששו מאוד מהפרת חוקי ארצות -
הברית על  -ידי ציונים קיצוניים  ,שתפורש כביטוי לאי  -נאמנות ; הנושאים היו שירות לא חוקי בצבא
היהודי והברחת נשק בניגוד לאמברגו אותו הטיל הממשל  .האפשרות שחיילי צבא ארצות  -הברית

עלולים ליפול במלחמה למען ייסוד מדינה יהודית  ,החרידה את אנשי הוועד  .היתה צפויה דרישה
שיהודי ארצות  -הברית יגדילו את תרומותיהם למגבית  ,וסביר שבדרישה זו לא ראו דבר חמור

במיוחד  .אך האפשרות שמדינת היהודים תפנה ישירות לכיס משלם המיסים האמריקאי  ,הביכה
אותם  .הפחד שבמצב החדש מעמדם עלול להיפגע והאנטישמיות לגדול שוב  ,היה כנראה מכנה
משותף לרוב החששות .
הסכנה שבגלל השקפת תושביה  ,בגלל מדיניות בריטניה  ,או אף בגלל מדיניותה של ארצות  -הברית ,
עלולה המדינה היהודית להצטרף לגוש הקומוניסטי  ,הדאיגה את ראשי הוועד  ,והם דנו בדרכים

לעודד הקמת מדינה יהודית דימוקראטית על  -פי הדגם

המערבי  -לא קומוניסטית ולא

תיאוקראטית 4 .יי
אך כעבור זמן לא רב גברה החרדה מפני שואה נוספת באותו דור על החששות מהשפעת המדינה
היהודית על מעמד יהודי אמריקה  .אנשי הוועד החלו לשאול את עצמם אם יספיק כוח היישוב

להגנה על יהודי ארץ  -ישראל והשטח המיועד למדינה 5 .יי אבל למרות שפרוסקאואר המשיך לתמוך

"

המרכזיות
הדממות בלאחטטיין
נקב
 מןבורעד היהודי האמריקאני

בביצוע החלוקה  ,הוא הכריז בכנס הארבעים ואחד של אירגונו בינואר

, 1948

שיקרה אשר יקרה  ,לא

תיתכן הזדהות פוליטית עם מדינה זרה  ,אף אם זו תהיה מדינה יהודית  .כמו כן אין להתיר את הפרת

חוקי ארצות  -הברית בשום מקרה  .הוא רמז שאם ארצות  -הברית תשנה את מדיניותה בגלל קשיי
ביצוע החלוקה  ,יתכן ויהיה על יהודי ארצות  -הברית להשלים עם המצב שייווצר  .אך באותה שעה
תבע מארצות  -הברית המהססת  ,לאור התוקפנות הערבית  ,לבטל את האמברגו  ,ולאפשר ליישוב
להתגונן  .הוא ניסה לשכנע את ממשלתו להמשיך במדיניות החלוקה  ,לאו דווקא בגלל אינטרס
יהודי  ,אלא בגלל אינטרס אמריקאי  .הוא הפציר בממשל להגן על האומות  -המאוחדות והחלטתן .

הוא עשה כן הואיל וראו אז באירגון האומות  -המאוחדות יסוד חשוב לביטחון כל העמים וגם
לביטחון ארצות  -הברית  .אסור  ,כך טען  ,להרשות לו להיכשל בביצוע החלוקה .

בפברואר
114

1948

1ן

גברו סימני ההסתייגות של ממשלת ארצות  -הברית מביצוע החלוקה  ,זאת לנוכח

תיעוד על כל הדיונים  ,המתייחסים בשלב זה לדמותה המדינית  ,החברתית והכלכלית של המדינה היהודית ואף
ליחסיה עם יהדות אמריקה  ,ראה  :תזכיר ס ' סגל אל סלאוסן מ  , 1 . 12 . 1947 -וי " א  ; Box 1 / 11 ,תזכיר מ ' קוזובר אל
סלאוסן מ  , 4 . 12 . 1947 -שם  ,שם ; תזכיר אליוט כהן בשם  Palestine Staff committee- nמדצמבר  , 1947שם ,
 ; Box 11 /20תזכיר י ' הויזי אל ס ' סגל מ , 11 . 12 . 1947 -
על  -ידי ל " ל בנט ( אל סלאוסן ) מ  , 12 . 12 . 1947 -שם  ( Box 1 / 20 ,אושר על  -ידי

שם  ; Box 1 / 3 ,תזכיר על הקמת המדינה היהודית והוועד

ועדת אוץ  -ישראל של הוועד

מה , 30 12 . 1947 , 23 . 11 1947 -

Committee

.

'

( ) 11 /47

וי " א January 18 , 1948 , Box 1 / 14 ,

for A . M . Strookh , Subject : Palestine: SituationToday .

~
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Staff

.

שם , Box 1 / 3 ,

סלאוסן ) ;

פרוטוקולים על דיוני
; תזכיר הימלפרב אל

( t

אצ " מ  ,אוסף

Material

דיון

היישוב בעיני הלא  -ציונים בארצות  -הברית

האלימות הערבית  .פרוסקאואר ניסה את כוחו בעצירת תהליך זה  .הוא נפגש עם הנשיא  ,אך לא הוריג
את מבוקשו  .חי
הוועד המשיך לדבוק בתוכנית החלוקה גם אחרי הכרזת סנאטור וורן אוסטין
נציג ארצות  -הברית באומות  -המאוחדות ,

ב 24 -

בפברואר

לשמור על השלום אך לא לבצע את החלוקה  ' .יי
באמצעות התערבות מועצת

הביטחון ,

, 1948

) ( Warran Austin

שתפקיד מועצת הביטחון הוא

האפשרות שרוסיה תוכל להשיג דריסת רגל

היתה גורם חשוב בשיקולים האמריקאנים  .תשובת

פרוסקאואר היתה ' כאשר המועצה תשמור על השלום  ,תתבצע החלוקה ' .

9

"

אך הממשל לא תר אחרי

נימוקים משפטיים להתערבות המועצה  .כל זמן שהוא ראה בוועד גורם מסייע

למדיניותו  ,הוא

ביקש את קירבתו  ,אבל כאשר פרוסקאואר חלק על מדינותה של מזכירות המדינה  ,לא היה למתנגדי

החלוקה בממשל עניין בו  .הם היו בטוחים שהוועד ישלים לבסוף עם שינוי מדיניות ארצות  -הברית .
ועד הפועלים היהודי ו ' בני ברית ' המשיכו לתמוך בעקביות ביישוב ובמאבקו עד הקמתה של מדינת
ישראל  .קשריו של ועד הפועלים היהודי עם מנהגי הפועלים באמריקה סייעו בהגברת הלחצים בתוך
המפלגה הדימוקראטית ומחוצה

לה 20 .י

' בני ברית ' גייס כספים לטובת ' ההגנה '  ,ונשיאו פרנק גולדמן

סייע לווייצמן להתקבל אצל טרומן באמצעות חבר ' בני ברית ' ( אדי יעקובסון )  .י2י שני אירגונים אלה
לקחו חלק פעיל בעיצוב דעת  -קהל אוהדת ובחיזוק תמיכת יהודי אמריקה ביישוב ומאבקו  ,למרות

המפנה החד של מדיניות ארצות  -הברית במארס

. 1948

ההיענות למגבית היתה הוכחה שהציבור היהודי עמד במבחן ההזדהות  .הנרי מונטור אמנם חשש

מפרישת הג ' וינט במקרה והממשל יבטל את השחרור ממס  ,והיו אנטי  -ציונים שהפסיקו לתרום
מחשש שכספם ישרת מדיניות הנוגדת את קו הממשל  ,אך תרומות חדשות נתנו למגבית פיצוי על
אובדן תרומות

אלה 2 .ני

כאשר נסוגה ארצות  -הברית מתוכנית החלוקה

ב 19 -

במארס

1948

והציעה לכונן בארץ  -ישראל

משטר נאמנות  ,מחו היהודים  .הם הפגינו  ,שיגרו מכתבים לנציגיהם בקונגרס ולבית הלבן ולא שכחו
להזכיר

ש 1948 -

היא שנת בחירות לנשיאות 2 ' .י אירגוני הריפורמים עמדו מן הצד גם הפעם ; ראשי
אחדים 24 .י

הריפורמה הצטערו על כך מאד כעבור חודשים

רבה ' .

הוועד לא התלהב מהפעלת הרחוב היהודי  ,אך נסיגת הממשל מן החלוקה גרמה לו מבוכה
117

דו " ח אליהו אילת לבן  -גוריון על פגישת פרוסקאואר עם טרומן

מ  , 9 . 2 . 1948 -הארכיון הפרטי של אילת .

.

 118ראה  5 Februar - 2 March / 94 , :ורץ Security council 241 - 260 meetings Nelv

"

119
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~
 . 255 rr.קק
מכתב פרוסקאואר ללובט מ  . /1 . , Rusk -McClintock File , 1 . 3 . 1948 -א
מנתב נשיא ה  ] -ץ 4גרין אל טרומן מ  , 19 . 2 . 1948 -ומכתב נשיא c [ o
110 , 204 misc .ץ  Papers , Officialחבח1ט ז Truman Library , H . S .
]

יעקובסון .

ארכיון ציוני  ,ניו  -יורק  . 280 - 281 :קק 1948 ,

121

תיק אדי

122

מכתב מונטור אל קפלן מ , 5 . 4 . 1948 -

אצ " מ 553 / 33

;

 ] 1יק,4

.

וי " א Box 1 / 7 ,

5 ,ח0ן1םא א

פ ' מוריי אל טרומן

? 1ןא

"

The

מ , 26 . 2 . 1948 -

Harry
Nalional Je~ vish Monrhly

ראיון עם גוטליב גזבר הסוכנות

המכון ליהדות זמננו  the :חסקט Effect of the Present Palestine Situation

.

2ן

ב , 1918 -

~rh

תיעוד בעל  -פה ,

( ] נNathan Weisman , ) 4

UJA
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The
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 124דו " ח נשיא ה  UAHC -ב 5 . 6 . 1948 -
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.
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125

Annual Reporr ) 1950 ( ,
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דו " ח מדיוני הוועדה האדמיניסטראטיבית של ה  AJC -מ 24 . 3 . 1948 -

בלאושטיין אל סלאוסן

'

מ  , 22 . 3 . 1948 -שם 1 / 2 ,

.

ומ  , 6 . 4 . 1948 -וי " א א ; Minute 800מכתב

; טיוטות להצעות החלטה מ  , 24 . 3 . 1948 -שם ,

שם .

21?3

מנחם קאופמן

בימים הראשונים אחרי נאום אוסטין במועצת הבטחון ציפה הוועד להבהרות מן הבית הלבן  ,אך
דברי טרומן

ב 25 -

במארס גילו טפח וכיסו טפחיים .

הוא אמר שמשטר הנאמנות אינו תחליף

6ט

לחלוקה אלא אמצעי  -ביניים בלבד  ,והחלוקה תמשיך להיות מדיניותה של ארצות  -הברית  .הודעה זו

לא שינתה דבר בעובדה  ,ארצות  -הברית נסגה מהחלטת

ה 29 -

בנובמבר .

היה מוסכם על כל הנהגת הוועד  ,שאין לו זכות לערער כאשר שינוי המדיניות נובע משיקולי
הביטחון הלאומי של ארצות  -הברית אבל פרוסקאואר ורוב חבריו

סברו  ,שמותר

לחלוק על צעדים

טקטיים של הממשל  ,ולדעתם צריך היה לראות בנסיגת הממשל מן החלוקה צעד טקטי ; לכן פרסם
הוועד היהודי האמריקאני

ב 28 -

במארס הודעה  ,בה הוא מבקש לסייע לממשלת ארצות  -הברית

ולאומות  -המאוחדות להגיע לפתרון צודק של בעיית ארץ  -ישראל  ,אבל אינו משלים עם שינוי
מדיניות  ,הואיל ורק באמצעות החלוקה ניתן לפתור את בעיית

העקורים 27 ,י

שהיתה הסיבה העיקרית

לתמיכת הוועד בחלוקה  .המושל הרברט להמן חיזק את ידי פרוסקאואר נגד אופוזיציה ניכרת

'

בוועד  ,שתבעה להזדהות עם נסיגת הממשל מן החלוקה 2 .י
ממועד זה ועד ה 15 -

במאי לא פרסם הוועד הודעת תמיכה נוספת בחלוקה  ,אך גורל יהודי ארץ -

ישראל ובמיוחד גורל יהודי ירושלים המשיך להעסיקו ובמיוחד את

נשיאו  ,אשר חשש שעל

ירושלים מאיימת סכנת השמדה ממשית  .בפגישותיו עם פקידי הממשל הבכירים חזר ודרש
ג ' ורג ' מדאליי  -מן הדמויות
המרכזיות בוועד היהודי
האמ

קאני
-

פרוסקאואר למלא לפחות את החלק בהחלטת
העיך '

ולהציל בדרך זו את תושביה .

ה 29 -

בנובמבר שנגע לירושלים  ,לבצע את בינאום

9ם

כאשר הממשל האמריקאני לא הצליח באמצעות מוסדותיו של אירגון האומות  -המאוחדות לעצור

את תהליך ביצוע החלוקה בשטח  ,הוא פנה אל פרוסקאואר ואל אנשי ציבור  ,שנראו בעיניו
כייהודים

מתונים ' ,

על  -מנת שיסייעו בלחציו על הנהגת היישוב  ,וישכנעו אותה לדחות את ההכרזה

על הקמת מדינת ישראל  .פקידי הממשל הודיעו לפרוסקאואר על נכונותם להיענות לבקשותיו ביחס

לירושלים כאשר יסייע להם  ,אך הם לא עמדו
אחרי שהממשל ויתר באפריל

1948

שיתקבל גם על דעת הערבים .

תן

בדיבורם 30 .י

על תוכנית הנאמנות המקורית שלו  ,הוא תר אחר הסדר כלשהו ,

על  -פי מדיניותו היה על היישוב לשלם את מחיר ההסדר .

פרוסקאואר נבחר כאמור לשמש כאחד המתווכים למטרה

זו  ' .י
2

בשעה שפרוסקאואר תמך בחלוקה לא היה למזכירות המדינה עניין בחיזוק הקשרים עמו  .באפריל
1948

חל שינוי במצב

לפרוסקאואר חדל מלחצו בנושא החלוקה על  -מנת להשיג את הפסקת

;
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 127ראה 0 . 4 ( April 1948 ( :א The Committee Reporter 1 ,
128

מכתב סלאוסן לבלאושטיין  , 29 . 3 . 1948וי " א Box 1 /2 ,

 129דו " ח שרת על פגישה עם פרוסקאואר בה דובר על ירושלים  .הדו " ח כישיבת הנהלת הסוכנות
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אצ " מ ! 5 /2387נ

 :דו " ח סלאוסן לכלאושטיין על דיון אצל פרוסקאואר כ 948 -נ , 31 . 3 .

ב5-

או

6

וי " א 1 / 2 ,

אפריל
;

דו " ח שרת על שיחת פרוסקאואר עם לובט והנדרסק בשבוע הראשון של אפריל  ,אצ " מ 25 /2387
130

על הזמנת פרוסקאואר  ,ראה מכתב הנדרסון ללובט

ללרכט  .וי " א .

1 /7

.

מ 867 , 13 . 4 1948 -

; מכתב ראסק ללובט מ Rusk McClintock File 24 . 4 . 1948 -

מ , 23 . 4 . 1948 -

 . /4 . 501 88 Palestine 4 - 2348א

131

מכתב הנדרסון ללובט

132

ראסק לפרוסקאואר מ  ( 23 . 4 . 1948 -בצרוף ( Eleven Points

224

 . 01 /4- 1348א

4 .נ  .א ; מכתב פררסקאואר

t

וי " א Box 11 / 6 ,

14 . /1 . ,

התשוב בעיני הלא  -ציצים בארצות -הברית

הקרבות  ,והסכים לסייע לממשל גם אם פירוש הדבר היה דחיית הענקת הריבונות

ליישוב 3 .ין

דיון

הוא

עשה זאת כי חרד מאוד מתוצאות המלחמה ובמיוחד מפלישתם המתקרבת של צבאות ארצות ערב .

כמו  -כן ביקש למנוע עימות בין יהודי ארצות  -הברית  ,שרובם הזדהה עם מאבק היישוב  ,ובין
הממשל האמריקאני .

אלה היו המניעים לפניותיו אל משה שרת ששהה בארצות  -הבריתי ואל דוד בן  -גוריון אליו שיגר
שדר מיוחד לירושלים בסוף אפריל

 ' . 1948י
4

דעתו היתה  ,שטובת יסודי ארץ  -ישראל מחייבת את

דחיית ההכרזה על הקמת המדינה היהודית  .הוא הסביר שצעד זה אינו מהווה הסכמה לתוכנית
הנאמנות האמריקאנית ,

אדרבא ,

הוא ביקש לשכנעם שהדחייה תאפשר משא  -ומתן על תוכנית

חלוקה מתוקנת שתתקבל גם על דעת הערבים  .במשא  -ומתן שיתקיים עם

הערבים  ,הוא

הציע

למנהיגי היישוב להסכים לוויתורים טריטוריאליים על  -מנת להגיע לתוכנית חלוקה מוסכמת  .הוא
הזהיר את מנהיגי היישוב לא רק מפני סכנות המלחמה אלא גם מפני אמצעים שתנקוט ארצות -

הברית אם לא תתקבלנה המלצותיה  .בין היתר רמז על האפשרות שארצות  -הברית תטיל אמברגו

כלכלי כולל על היישוב  .כמו כן הזהיר  ,שהסתייגותה של יהדות אמריקה מן היישוב תלך

ותגבר  ,עם

זה יסרב להגמיש את עמדותיו  .הוא עשה כן למרות שלא היתה לו סמכות לדבר בשם יהודי אמריקה .
ראייתו את היישוב באפריל

1948

היתה מעוותת ; בעיניו היה זה יישוב מפולג  ,בו היתה לקבוצות

מסתייגות מהקמת המדינה כגון קבוצת ' אחוד ' בהנהגת י " ל מאגנם ונטורי קרתא  ,השפעה ניכרת .
לפי הבנתו היה מוראל היישוב נמוך וכוחו הצבאי קטן  .העובדה שמעולם לא ביקר באותו יישוב ולא

ג ' ון סלאוסן  -סגן נשיא

קיים מגעים קרובים עם תושבי הארץ  ,הביאה לכך שהוא ביסס את עמדותיו ואת פעילותו על הנחות

הוועד היהודי האמריקאני

מוטעות .
כוונותיו של פרוסקאואר היו טובות אך מעשיו בתקופה זו לא תמיד היו רצויים לראשי היישוב
ונציגיו  .בראשית מאי

1948

חשבו הדיפלומאטים האמריקאנים  ,שבעזרת פרוסקאואר אולי תושג

דחיית ההכרזה על הקמת המדינה

היהודית 35 .י

אך כידוע נדחו הצעות שביתת הנשק שהיו מותנות

בדחיית ההכרזה על העצמאות היהודית  .שרת הסתייג בסוף אפריל

שעליהם לדעת שאינם מייצגים את יהודי ארץ  -ישראל .

6מ

1948

מאישים יהודים בניו יורק ,

יש להניח ששרת התכוון לפרוסקאואר

וחבריו .
פרוקסקאואר אמנם לא הרחיק לכת עד כדי הסתייגות בפומבי מן החלוקה  .בראשית מאי הוא מנע

קבלתה של החלטת הסתייגות  ,שהועלתה על  -ידי האופוזיציה בוועד עוד בסוף
במאי

התובעים את הקמת מדינת ישראל ב 15 -

1948

לא הצטרף .

37ן

מארס  ,אך אל

את ניסיונות השכנוע והתיווך

שלו הפסיק בראשית מאי  ,הוא נוכח אז שעמדתו לא תתקבל על דעת הנהגת היישוב  .כאשר מזכירות
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הודעת ג ' ורג ' מארשל לעתונות

~
) , (fRUS

במאי

עמ ' . 930 - 929

, 1948

רי " א Minute Book

.225

מנחם קאופמן

המדינה הציעה לו להמשיך במאמציו השיב בשלילה והעיר

' אני עייף ומיואש '  " .י

בשעה שרבים ממנהיגי הציבור היהודי באמריקה תבעו מהנשיא טרומן להכיר במדינה היהודית
שעמדה לקום  ,לא הצטרפו אליהם ראשי הוועד היהודי האמריקאני  .בין התובעים הכרה מיידית היו
נשיא ' בני ברית ' פרנק גולדמן ואף המושל הרברט להמן חבר

הוועד  ' " .י אופיינית

היתה שאלתו של ארווינג אנגל  ,אחד ממנהיגיו הככירים  ,שהופנתה לפרוסקאואר

לעמדת הוועד

ב 14 -

במאי

, 1948

על עמדת הוועד היהגדי האמריקאני כלפי המדינה החדשה 4 " .י טרומן פתר את הבעיה הזאת עבור
האירגון הלא  -ציוני הותיק  ,אשר יכול היה לחזור ולהזדהות

ב 15 -

במאי עם מדיניותו הרשמית

והמוצהרת של הממשל  ,כפי שנהג בעבר  .המוני יהודי אמריקה לא המתינו עד הגעת ' רשיון ' זה מן
הממשל בוושינגטון .

סוגיות רבות העסיקו את האירגונים הלא  -ציונים והשפיעו על התייחסותם ליישוב הוהודי בתקופה
בה דנו  .הדעות היו חלוקות בשאלות כגון  ,האם יש לראות ביישוב רק קהילה יהודית נוספת או מרכז
יהודי בהתהוותו  ,האם על ארץ  -ישראל להוות מוקד לפתרון בעיית יהודי אירופה הזקוקים

להגירה ,

האם על יהדות אמריקה לתת עדיפות ליישוב בהקצאת משאבים  ,האם לעודד את היישוב המבקש
להוות גרעין למדינה

יהודית  ,האם

יש מקום לחשש שהקמת מדינה יהודית תפגע במעמד יהודי

אמריקה ותערערו  ,האם על יהודי אמריקה לקחת חלק בהכרעות בעניין דרכו המדינית החברתית

וההתיישבותית של היישוב  ,האם על יהודי אמריקה לתמוך ביישוב גם כאשר מדיניות מוסדותיו
הנבחרים נוגדת את המדיניות של הממשל האמריקאני .
אחרי הקמת מדינת ישראל נוספו  .שאלות כגון  ,האם על יהודי אמריקה להיאבק על אינטרסים
ישראליים  ,כשלכאורה קיים ננגוד בין  .אלה ובין האינטרסים של ארצות  -הברית .
יהודי אמריקה וישראל התקרבו אלה אל אלה בשלושים ושתיים שנות קיומה של מדינת ישראל .
המידע על המתרחש בישראל הורחב  ,פעילות הגומלין התרחבה אף היא ועמה ההשפעה ההדדית .
אמנם המרחקים צומצמו אך גם כיום קיימות בעיות יסוד שטרם נפתרו  .ראינו כיצד הונחו בשנות
הארבעים  ,תוך מאבקים ולבטים  ,היסודות עליהן נבנה שיתוף הפעולה בין מדינת ישראל והגדולה
שבתפוצות ישראל בדורנו .
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ראיון עם מ ' גולדווסר  ,תיעוד בעל  -פה מכון יהדות זמננו .

מ , 14 . 5 . 1948 -

וי " א .

1 /2

80 %

בין זהות אמריקאית לזיקה יהודית
צבי גנין

ראשית  ,מן הראוי להדגיש שאין ספרות המחקר מדגישה במידה מספקת את תרומתה הכספית
והפוליטית של יהדות אמריקה כמאבק להקמת המדינה בשנות הארבעים  .לא רק שיהדות זו מימנה

במידה רכה את הרכש והתעשייה הצבאית של ההגנה  ,את ההעפלה וההתיישבות ( שלא להזכיר את
מימון מלחמת

השחרור ) ,

אלא שמבחינה פוליטית יצרה התנועה הציונית בארצות  -הברית בהנהגת

אבא הלל סילבר את קלפי המיקוח הפוליטיים והדיפלומטיים  ,שכלעדם ספק אם מדינת ישראל
יכולה היתה להיוולד .

ן

חשיבותה של יהדות אמריקה בעיני מעצבי המדיניות האמריקאנית בולטת אף על רקע התמונה
המנוגדת של משקלו האפסי של היישוב בעיני צמרת משרד החוץ בוושינגטון  .כך

הישיבה הדרמטית בלשכת הנשיא טרומן בבית
להכיר

הלבן  ,ב 12 -

מיידית במדינה היהודית העתידה לקום תוך

במאי

למשל  ,בעת

948נ בשאלת תוכנית הנשיא

יומיים  -שלושה  ,הועלה

במהלך הדיון הסוער

שמו של דוד בן  -גוריון  .שר החוץ  ,הגנרל מרשאל  ,הכחיש ששלח שדר לבן  -גוריון והוסיף  ,שלא ידע
על קיומה של דמות זו .

1

הודאה מפתיעה זו של שר החוץ מרשאל לא היתה מקרית  .היא שיקפה את העובדה שמשקלו של

היישוב בעיני הממסד המדיני  -צבאי

כוושינגטון  ,כגורם בעל עוצמה צבאית  ,כלכלית  ,או מדינית ,

העשוי לסייע לאינטרסים אמריקאניים  ,היה ממש אפסי  .נהפוך הוא  ,שאיפותיו הפוליטיות של
היישוב לריבונות יהודית בארץ  -ישראל נתפסו כמטרד וכסכנה ' להמשך היציבות במזרח

התיכון ,

לאספקה בלתי מופרעת של נפט לאירופה ולקידום יחסי ארצות  -הברית עם העולם המוסלמי
והערבי .

בתנאים קשים אלה היתה איפוא בעייתה המרכזית של הדיפלומאטיה הציונית  ,כיצד לגבש עוצמה
פוליטית ודיפלומאטית  ,שתוכל להתמודד עם חוסר השוויון ביחסי הכוחות שבין היהודים והערבים .
זאת ניתן היה לעשות על  -ידי הפיכתה של יהדות אמריקה לקבוצת לחץ פרו  -ציונית  ,שתספק את
קלפי המיקוח והעוצמה  ,שכה חסרים היו לדיפלומאטיה הציונית .

אך בתחילת שנות הארבעים לא היתה עדיין כל יהדות אמריקה פרו  -ציונית  .כפי שמנחם קאופמן
הדגיש בצדק  ,היו האירגונים הלא  -ציונים חלק חשוב בציבור היהודי  .ובין האירגונים האלה נודע
הוועד היהודי האמריקאני כאירגון החשוב ביותר  ,אם כי מספר חבריו לא היה הגדול ביותר  .אין פלא
איפוא ,

1

שווייצמן ובן  -גוריון השקיעו מאמצים ניכרים ברכישת תמיכתו  .ברם עם כל החשיבות

על תרומתה הפוליטית של יהדות ארצות  -הברית ראה

:
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בהבהרת סוגיה מעניינת זו  ,הרי שהבעיה המחקרית הניצבת בפנינו כרוכה בבירור תרומתו של הוועד
היהודי האמריקאני במאבק להקמת המדינה בשנת הארבעים  ,ובמיוחד בהערכת פעילותו של נשיאו
והדמות הדומינאנטית בו  -השופט יוסף פרוסקאואר .
חשיפת מסמכי מחלקת המדינה  ,המגלים טפח מטיב מערכת הקשרים בין פרוסקאואר וקודמיו
בראשות הוועד לבין מחלקת המדינה  ,מציבה בפנינו בעיות סבוכות של הערכה ושיפוט  .האם אכן

היו הוועד ונשיאו פרוסקאואר כלי שרת בידי מחלקת המדינה האנטי  -ציונית במאבקה העיקש וחסר

הפשרות נגד הקמת מדינה יהודית  ,ובנסיונותיה לפורר ולפצל את הקונצנזוס היהודי  -אמריקאני
שתמך בתוכנית בילטמור או שמא  ,כפי שטוען מנחם
[ אך ]

מעשיו בתקופה זו [ אפריל

] 1948

קאופמן  ' ,כוונות פרוסקאואר

טהורות ,

היו

לא תמיד היו רצויים לראשי היישוב ונציגיו ' .

במסגרת זו ניתן רק לומר  ,שקאופמן ממעט בהערכת פועלו של פרוסקאואר  .הבעיה אינה נעוצה רק
בעובדה  ,שראייתם של פרוסקאואר ואירגונו את היישוב היתה מעוותת ( וזאת במידה רבה עקב

הדיווחים הסדירים אך הכלתי מדויקים שקיבל מיהודה מאגנם ומנלסון גליק  ,שניהם חברי הוועד
ומתנגדי רעיון המדינה

היהודית ) ,

אלא גם בתפישת הזהות היהודית ודרכי ההתנהגות הפוליטית של

העילית היהודית  -גרמנית באמריקה  .ואמנם  ,כפי שהראה זאת ג ' רולד

אורבך ,

היה השופט

פרוסקאואר יהודי החצר הקלאסי של יהדות אמריקה  .נ פרוסקאואר והוועד היהודי הפכו מאז
ועד

לקייץ

946נ

1943

לאירגון בעל נטיות אנטי  -ציוניות  ,אשר נקודת המוצא שלו ביחס לציונות

ומטרותיה הפוליטיות לא היתה האינטרסים היהודים או הציבור היהודי אלא עמדת מחלקת

המדינה ,

שבידיה הפקיד פרוסקאואר את הגדרת האינטרס הלאומי האמריקאני ביחס לציונות  .מכאן מובנת
נכונותם של פרוסקאואר ואירגונו להיות עושי דברה של מחלקת המדינה בציבוריות היהודית  ,ומובן
אף פועלו לפילוג הציבור היהודי  ,תוך חתירה להניאו מתמיכה בתוכנית בילטמור .

לפיצולו של הקונצנזוס היהודי  -האמריקאני כנכות תוכנית בילטמור היו השלכות מפליגות מבחינת
הנשיאים רו וולט וטרומן  ,שהרי הללו פגשו בדרך כלל יהודים מתבוללים ( ברנרד ברוך  ,מוריס
~
ארנסט ) או מחוגי הוועד היהודי ( סם רוזנמן )  ,שהתנגדו לרעיון המדינה היהודית  .אלה חיזקו את
טיערני מחלקת המדינה  ,שהציונים הינם קבוצה קיצונית  ,שאיננה משקפת את עמדתם האמיתית של
מרבית יהודי אמריקה  .מבחינה זו אכן מלאו פרוסקאואר והוועד היהודי תפקיד הרסני במאבקיה של

הדיפלומאטיה הציונית  .מצב זה השתנה רק בקיץ 946נ  ,עקב השואה ובעיית העקורים ואף עקב
הדיפלומאטיה האישית של נחום גולדמן  ,שהביאו לשינוי ביחסם של פרוסקאואר ואירגונו לתוכנית

חלהקת ארץ  -ישראל  ,כפי שאומצה על ידי הנהלת הסוכנות בישיבתה בפארים באוגוסט

. 1946

כל

ניסיון לקביעת מקומו ותפקידו של השופט פרוסקאואר במאבק המדיני להקמת המדינה  :ראה
שמצד אחד הגיעו הוא ורבים מחבריו בוועד היהודי בשנות הארבעים למצב של ניכור מרוב הציבור
היהודי האמריקאני  .וחשוב להדגיש  ,כי הם החשיבו את ייצוגו של ציבור זה בוושינגטון כזכותם
ההיסטורית .
מצד שני שימשו פרוסקאואר וחבריו במשך זמן רב כלי שרת בלתי מכובד בידי מחלקת המדינה  .אך

מערכת היחסים ביניהם היתה חד  -סיטרית  :כל זמן שפרוסקאואר וחבריו התנגדו לתוכנית

נ
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זהות אמריקאית וזיקה יהודית

יכל

זמן שהם היו מוכנים לשרת את האינטרסים של מחלקת המדינה בפילוגה של החזית היהודית ,

דלתות הממשל היו פתוחות לפניהם לרווחה  .ברם כאשר פרוסקאואר וחבריו הפסיקו למלא את
התפקיד שייעדה להם מחלקת המדינה  ,שתדלנותם בוושינגטון נהפכה למטרד  .ואכן כאשר
במארס

1948

ב 18 -

הודיעה ארצות  -הברית במפתיע על הסתלקותה מתמיכה בחלוקת ארץ  -ישראל  ,היתה

בכך משום פגיעה בפרוסקאואר  .עוצמתו ( ועוצמת אירגונו ) נבעה במידה רבה מקשריו עם הממשל
והוא נאלץ להתוודות בישיבת הוועדה האדמינסטראטיבית של אירגונו  ,שצעדו של הממשל בא לו
כ ~shock ' -

. ' complete

4

לסיכום  ,הפעילות הציונית של היישוב לחידוש הריבונות היהודית בארץ  -ישראל הלכה אימים על
עשיריה של יהדות ארצות  -הברית  ,שרובם נימנה על הוועד היהודי האמריקאני  ,בכך שהעמידה
במבחנים קשים את מאבקם הממושך להשתלבות בחברה האמריקאנית ואת שאלת זהותם היהודית .
באורח פראדוכסאלי היה זה הישגם הגדול של הציונות האמריקאנית בהנהגתו של אבא הלל

סילבר ,

במאי

, ) 1948

שבהביאה להכרתו המיידית של הנשיא טרומן במדינת ישראל  ,שזה עתה נולדה

( 14

לא רק שגרמו בכך למתן לגיטימאציה בינלאומית למדינה צעירה שנאבקה על נפשה  ,אלא אף שמו
בכך קץ להתלבטות הממושכת של פרוסקאואר וחבריו בין זהותם האמריקאנית לזו היהודית .

4

פרוטוקול ישיבת הוועדה האדמיניסטראטיבית של הוועד היהודי

האמריקאני 24 ,

במארס

, 1948

.

עמ '  3ארכיון

הוועד היהודי האמריקאני .
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דיון

שיתוף פעולה בין ציונים ללא  -ציונים
אריה גורן

בדברי אעלה שאלות אחדות לגבי חלקה הראשון של ההרצאה .
בסוף שנת

1945

וראשית

נוצר באמריקה שיתוף פעולה מסוים בין הלא  -ציונים

1946

והציונים ,

ולמרות הקשיים דומה שנסללה הדרך לשיתוף פעולה מלא  .נשאלת השאלה איך נראו הדברים בעיני

הלא  -ציונים  .בהקשר זה יש לבחון מניע נוסף להתנהגותם של אנשי הוועד היהודי אמריקאני .
התסביך של נאמנות כפולה  ,והפחד מפני הלאומיות היהודית ומדינה יהודית הודגשו כבר ובצדק .
אבל ניתן לשער שאותם יהודים היו בטוחים  ,שהם משרתים בנאמנות את העניין היהודי  ,כלומר
התגובה ההגנתית לא היתה המניע היחיד לפעולתם  .אין לשכוח שאותם אנשים היו מנהלי הג ' וינט
ומחשובי התורמים לו  .הם הורגלו לראות בג ' וינט אמצעי הפעולה החשוב ביותר של העם

היהודי ,

ובאותן שנים קשות הם הסתמכו עליו יותר מתמיד  .מכאן ניתן להבין את התנגדותם העמוקה
לציונים

;

לדעתם הציונים העדיפו את האינטרס הצר שלהם  -הקמת מדינה יהודית  -על פני

האינטרס הכללי  -הצלת העם היהודי .
בתקופה זו היתה קיימת מסגרת נוספת לשיתוף פעולה  -הסוכנות היהודית בהשתתפות של הלא -

ציונים  ,אלא שפעולתה היתה דלה ביותר  .בשנות השלושים התפוררה המסגרת הזאת  .היו ניסיונות
אחדים להחיות אותה ולהביא שוב לשיתופם של הלא  -ציונים בסוכנות היהודית  .נשאלת השאלה
האם לא טעתה המנהיגות הציונית בכך  ,שלא היתה מעוניינת בהצלחת ניסיונות אלה  .אמנם היה
מדובר באנשים שביקרו קשות את הקו המדיני של התנועה הציונית והציונים רצו למנוע התמודדות

בתוך הסוכנות  .אך יש לתת את הדעת לשאלה  ,האם תוצאותיו של יחס זה לא היו הרחקת הלא -

ציונים מאחריות לענייני היישוב והקשיים הרבים שהתעוררו לאחר מכן  ,כשניסו לקרב אותם  .היתה

מסגרת נוספת  ,שייתכן וניתן היה לנצלה והיא המגבית  .אמנם היא החלה לפעול רק

ב , 1939 -

וכללה

בתוכה גורמים מתחרים  ,שהיחסים ביניהם גרעו מן ההכנסות הכספיות ועושרו את יסודות האירגון .
אך עולה השאלה  ,המופנית בעיקר אל הציונים

ותומכיהם  ,שנרתעו

מעימות  ,האם התפתחות זו היתה

הכרחית  .שאלה זו מוחרפת לאור הניסיונות  ,שנערכו בשנות השלושים  ,להקמת מסגרות  -גג של
הפדראציות השונות .

גם מעניין המידע על היישוב שהיה בידי הלא  -ציונים  ,עולה השאלה באיזו מידה טרחה מנהיגות
היישוב להביא בפני המנהיגות היהודית באמריקה את תמונת המצב בארץ .

.

ובעצם  ,השאלה העיקרית היא האם עשו הציונים והנהגת היישוב מספיק מאמצים כדי להגיע

למכנה  -משותף כלשהו עם הלא  -ציונים בשנים גורליות אלו  ,או שמא הסתפקו המנהיגים הציונים
בגיחות בודדות ברגעים
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קריטיים  ,שמטרתן

היתה הרגעת הרוחות לזמן מה .

דברי תשובה
מנחם קאופמן

אחת השאלות שהוצגו בדיון זה היתה  ,האם חלו שינויים באידיאולוגיה של הוועד היהודי

האמריקאני בתקופה הנדונה  .נראה לי שבסוגיות מסוימות אין להבחין בשינויים  .כך למשל  ,לא
היהודי ,

הכיר לואי מרשאל נשיא הוועד בשנות העשרים במרכזיותה של ארץ  -ישראל עבור העם

וטען שהארץ תוכל להיות אחד המרכזים אך לא המרכז  .בעניין זה לא חל שינלי  ,ומותר להניח שגם
ראשי הוועד היום דוגלים באותה תפיסה  .שונה המצב כאשר אנו דנים בעצם קיומה של מדינה
יהודית .

בשנות העשרים  ,השלושים וראשית שנות

הארבעים  ,כאשר

נושא הקמת המדינה היהודית לא היה

עניין מעשי ובעל השלכות עבור יהדות אמריקה  ,היה הוועד מוכן לסייע באופן פעיל למעשה הציוני

בארץ  -ישראל  .ההסכם בין וייצמן ומרשאל על הקמת הסוכנות היהודית המורחבת

ב 1929 -

מעיד על

כך  .אך כאשר תוכנית המדינה היהודית הפכה לנושאם של דיונים פוליטיים מעשיים כגון
( ועדת

פיל ) וב 1943 -

( בוועידת יהודי

פליקס ורבורג לא רצה
סוללותיהם ' .

ב , 1943 -

כ 1937 -

אמריקה ) ,

ב 1937 -

הסתייג הוועד משיתוף פעולה מדיני עם הציונים .

במדינה יהודית אלא במרכז רוחני בו ' ימלאו רבני אמריקה את

עם עלייתו של פרוסקאואר לכס נשיאות הוועד  ,פורסם Statement of- n

 Viewsשל הוועד  ,מסמך אשר התעלם מן הסוכנות היהודית והצהרת בלפור  .כלומר בזמן שהציונים
העלו בוועידת בילטמור את תביעתם המדינית  ,התרחק הוועד מהתפיסות הציוניות .
בשנות השלושים וראשית שנות הארבעים הפחידה תוכנית המדינה היהודית את הוועד  ,ואולי יותר
מכך הפחידה אותו ההתארגנות היהודית הלאומית באמריקה

;

עוד

ב 1932 -

יצא פרוסקאואר חוצץ

נגד הקונגרס היהודי האמריקאני  ,ואנשי הוועד טענו שתנועה מסוג זה תגביר את האנטישמיות

בארצות  -הברית  ,תביא לניכור בין אמריקאנים יהודים ואמריקאנים לא יהודים ואף תעלה מחדש את
נושא ' הנאמנות

הכפולה '  ,ממנה חששו בוועד עוד בראשית דרכה של התנועה

המפנה בכוון ההפוך חל בוועד

ב , 1946 -

הציונית .

כאשר גמר אומר לתמוך בהקמת מדינה יהודית בארץ -

ישראל המחולקת  .הבעייה של מציאת פתרון לשארית הפליטה היא שהביאה למפנה זה  .ראשי
הוועד וביניהם פרוסקאואר ובלאושטיין נוכחו לדעת

ב , 1946 -

שתוכניות שהיו מקובלות עליהם זמן

רב  ,כגון חזרת יהודי אירופה למקומות מגוריהם הקודמים והשתלבותם מחדש בחיי עמי מזרח

ומרכז אירופה  ,אינן מעשיות .
אמנם אין זה
באמריקה .

נכון ,

שראשי הוועד הסכימו לתוכנית החלוקה מפני שלא רצו ביהודים נוספים

אדרבא  ,הוועד

לחץ על הממשל בשנים

יהודים לארצות  -הברימ  ,אך אז לא היה לכך סיכוי

1946 - 1945

לאפשר כניסת מספר גדול של

מעשי  .לכן נאלצו מנהיגי הוועד לשנות את
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מנחם קאופמן

עמדתם המסתייגת מבניין מדינה יהודית בארץ  -ישראל ולהצטרף תוך לבטים לא מעטים לאלה
שסייעו בהקמתה .
סוגיה אחרת היא התייחסותם של ציונים ולא  -ציונים לנושא אחדותה של יהדות אמריקה בתקופה
הנדונה  .נראה שהציונים פעלו למען אחדות יהדות אמריקה  ,בעיקר על מנת להיעזר בציבור היהודי

המלוכד להשגת מטרותיהם המדיניות  .כאשר בל  -גוריון הגיע לארצות  -הברית

ב , 1942 -

הוא התרחק

מהמחלוקת הפנימית בין הקונגרס היהודי האמריקאני והוועד היהודי האמריקאני בנושא הלאומיות
היהודית בגולה  .הוא לא ביקש מהלא  -ציונים להגיע למצע רעיוני משותף עם הציונים  ,הוא רק רצה
לשכנעם להצטרף אל התביעה הציונית להקים קומונוולט יהודי  ,כלומר מדינה יהודית  .מטרתו היתה
להביא את יהדות אמריקה על אירגוניה הציונים ולא ציונים לאחדות פרגמאטית בנושא הארץ -

ישראלי  .מנהיגיהם של ציוני אמריקה
הנהגתם  ,ונתקלו בהתנגדות הוועד

ביקשו  ,לעומת זאת ,

להביא לאיחוד יהדות אמריקה תחת

ואירגונים אחרים .

גם וייצמן ביקש לאחד את יהדות אמריקה למען השגת תמיכתה במטרות התנועה הציונית
והדבר

העולמית ,

בא לידי ביטוי בין היתר בכנס במלון סנט רגיס בניו יורק במאי . 1941

על  -פי גישה זו ניהלו מנהיגי הציונות העולמית משא ומתן עם מוריס ורטהיים  ,נשיא הוועד

ב , 1942 -

על  -מנת להשיג את תמיכתו בתביעות הציונות  ,אך בלי לחייבו להשתלב בהתארגנות קבועה  .אחרי
כשלון משא ומתן זה יזמו הציונים את כינון ועידת יהודי אמריקה

ב , 1943 -

שוב על  -מנת לאחד את

כל הציבור היהודי בתמיכה במטרותיהם המדיניות  .בתחילה היה  ,נראה שבוועידה הושגה מטרה
הוועד

היהודי האמריקאני לקח בה חלק  ,והוועידה שנבחרה על  -ידי הציבור היהודי

ברובה המכריע בתוכנית בילטמור  .רק נציגי הוועד הצביעו נגד  .אך במהרה

זו ,

כולו  ,תמכה

נתברר  ,שהוועד

ממשיך

לפעול נגד המדיניות הציונית  ,וגם אירגונים לא  -ציונים אחרים לא תמכו בהצבעת חבריהם בכנס
הראשון של הוועידה בסוף אוגוסט

. 1943

האחדות שהוצגה בוועידה  ,היתה הפגנה פוליטית בעלת

ערך רב  ,אך האחדות שהופגנה  ,לא התמסדה  .בתחום האירגוני ובתחום המדיני  .גם א " ה

סילבר ,

אדריכל החלטת ארץ  -ישראל של הוועידה  ,הבין במהרה שאין סיכוי שהיא תיהפך למוסד  ,שייצג
ויחייב את יהדות אמריקה בקביעות  .חשיבותה של הוועידה קטנה משנה לשנה עד להיעלמותה ב -
1946

 .אף הנרי מוסקי  ,הנשיא הציוני של מסדר ' בני ברית ' ואחד היוזמים של

הוועידה  ,התנגד

בתוקף שהיא תהיה ל ' פראלאמנט ' מייצג של כל יהודי אמריקה ותעסוק בענייניו הפנימיים של
הציבור היהודי .
האחדות האירגונית והמדינית המחייבת של יהדות אמריקה לא הושגה  ,לא בשנות הארבעים ולא
מאוחר יותר  ,ואם נתבונן בהתארגנות המוסדית של יהדות אמריקה כיום  ,נראה שלא חל בעניין זה
שינוי מהפכני  .אמנם קיימת כיום תמיכה יהודית מאוחדת במדינת ישראל למרות חילוקי

דעות ,

שמתגלים לפרקים בין חלקים שונים של הציבור היהודי באמריקה ובין ממשלת ישראל  .יש גם
מידה רבה יותר של תאום בין האירגונים היהודים בארצות  -הברית מאשר היתה בשנות הארבעים  .כן
מתאחדת יהדות אמריקה כולה למען מטרות מוגדרות  .אך גם כיום לא קיים אירגון שייצג בצורה
מחייבת ציבור יהודי זה .
הציונים

,

אולי יותר מהלא  -ציונים  ,רצו באחדות יהדות אמריקה  .חלק ממנהיגות הציונות

האמריקאנית חשב שיוכל להשיג הגמוניה ביהדות אמריקה המאוחדת באירגון אחד  ,אך רוב
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הלא  -ציונים בארצות -הברית
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האירגונים הלא  -ציונים נרתעו מאחדות אירגונית מסוג זה  .כך נאלצו הציונים להסתפק בהתלכדות
זמנית של יהדות אמריקה למען השגת מטרות מוגדרות  ,שבהשגתן היו מעוניינים כל חלקי הציבור
היהודי  .מצב זה קיים למעשה עד היום  .לנטייה הדצנטראליסטית של החברה האמריקאנית יש ודאי
השפעה רבה על זרמים אלה בציבור היהודי האמריקאני .

נושא נוסף הוא הערכת פעולתו של פרוסקאואר בחודשים אפריל  -מאי  . 1948השאלה שהוצגה
בהקשר זה היתה  ,האם ניסה נשיא הוועד להכשיל את המדיניות הציונית בחודשים מכריעים אלה .

לאחרונה אף הופיע מאמר בו כונה פרוסקאואר ' יהודי חצר '  ,כלומר משרת נאמן של מדיניות
מזכירות המדינה אף בניגוד לאינטרס היהודי .
עד כמה שניתן ללמוד מן התיעוד שעומד לרשותנו  ,אין זו גישה מאוזנת ושקולה  .פרוסקאואר אמנם
נקט בעמדות שלא היו מקובלות על אבא הלל סילבר וההנהגה הציונית בארצות הברית וגם לא על
ההנהגה הציונית בארץ בראשות

בן  -גוריון ,

אך אין ספק שראה עצמו כמשרת העניין היהודי

ושכוונותיו היו טהורות  ,אלא שהוא הבין את העניין היהודי בצורה שונה ממרבית המנהיגים

הציוניים  .מצד אחד תשש ממיליטאנטיות יהודית באמריקה  ,שלדעתו היתה עשויה להביא

להתערערות מעמדה של יהדות ארצות  -הברית  ,אך בעיקר הפחידה אותו האפשרות שבשואה חדשה
עשוי היישוב היהוד בארץ להשמד  .הכישלונות הצבאיים של ראשית

1948

גרמו לחרדה זו  .אין זה

נכון שפרוסקאואר זנח את העניין היהודי על מנת לשרת את הממשל  ,ובדרך זו איבד שני עולמות .

אמנם פרוסקאואר היה נכון באפריל  -מאי

1948

לסייע לראשי מזכירות המדינה במאמציהם לדחות

את הקמת מדינת ישראל  ,אך הדינים והחשבונות שקיבל מיהודה מאגנם ונלסון גליק

שכנעוהו ,

שחייהם של יהודי ירושלים נתונים בסכנה  ,ושיש לפעול להצלתם מכיליון  .כמו כן היה משוכנע
שהתערבות מדינות ערב תכריע את המלחמה לטובת הערבים  .הערכת המצב הצבאי שלו ושל רבים
אחרים

באמריקה ,

ביניהם גנרל ג ' ורג '

מרשאל ,

מזכיר המדינה ומפקד צבאות ארצות  -הברית

במלחמת  -העולם השנייה  ,היתה שונה מזו של בן  -גוריון ומפקדי ההגנה .
כפי שפרוסקאואר ואחרים טעו בהערכת המצב הצבאי  ,טעו ראשי מזכירות המדינה בהערכת המצב

המדיני  .הם חשבו שניתן להביא לשינוי המדיניות היהודית על  -ידי הפעלת לחץ על יהודי ארצות -
קברית  ,שילחצו על יהודי ארץ  -ישראל  .למען השגת מטרה זו הזמינו את י " ל מאגנס לארצות  -הברית

יפנו

אל פרוסקאואר  ,בו ראו נציג ' היהדות המתונה ' .

שניים אלה ואחרים נתבקשו לפעול למען השהיית ההכרזה על הקמת מדינת ישראל  .פרוסקאואר

נענה לפניות אלה היות והיה בטוח שהוא פועל למען יהודי ארץ  -ישראל  .בסוף אפריל שלח מכתבים

למשה שרת ושדר לדוד בן  -גוריון  .הוא טען שם שאם לא תתקבל ההמלצה האמריקאנית להשהיית
ההכרזה על הקמת

המדינה  ,עשויה

ארצות  -הברית להטיל הסגר כלכלי כולל על היישוב  ,ותיתכן אף

הסתייגות של יהודי ארצות  -הברית מן היישוב .
מתוך המסמכים בהם ניתן לעיין עתה מתברר  ,שמקורם של חלק מנוסחיו של פרוסקאואר בשדר
שלו לבן  -גוריון  ,מצרי בשיחתו עם נחום גולדמן  .גולדמן  ,ששכנע את פרוסקאואר באוגוסט

1946

לתמוך בחלוקה  ,לא יכול היה להיות חשוד באי  -נאמנות לעניין הציוני בעיני נשיא הוועד היהודי
האמריקני  .פרוסקאואר חדל ממאמציו לשכנע את מנהיגי היישוב כאשר בראשית מאי נדחתה
ההצעה האמריקאנית שזכתה להמלצתו .
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מנחם קאופמן

יתר על כן  ,גם בתוך הוועד היהודי האמריקאני פעל פרוסקאואר נגד סיעה אנטי  -ציונית חזקה

למדי ,

שעוד במארס  1948תבעה לתמוך במפנה שחל במדיניות האמריקאנית  -הנסיגה מתוכנית החלוקה
עליה הסכימו מזכירות

המדינה  ,הפנטאגון

מעמדת הממשל  .יתר על

כן  ,ב 5 -

במאי

וקהילת המודיעין האמריקאנית  .כידוע הסתייג אז הוועד
1948

תמיכה במדיניות האמריקאנית החדשה ( תכנית

דרשה הסיעה האנטי  -ציונית בוועד לקבל החלטת
הנאמנות )  .פרוסקאואר  ,אשר

פעל עד זמן קצר לפני

דיון זה למען דחיית ההכרזה על הקמת מדינת ישראל  ,הביא להכשלת החלטה זו  ,שעשויה היתה

להביא נזק מדיני חמור לעניין הציוני  .הוועד אמנם לא תמך אז בפומבי בחלוקה  ,אך הוא לא הזדהה
עם נסיגת ארצות  -הברית מהחלטת

ה 29 -

בנובמבר .

מוסדות הוועד קיבלו אמנם באותו מעמד החלטה אחרת  ,שלא היתה כלל לרצון הציונים  ,שדרשה

לנהל מדיניות דו  -מפלגתית לגבי ארץ  -ישראל  .קבלת ההחלטה היתה הוכחה לכוחם של האנטי -
ציונים במוסדות הוועד  ,שפרוסקאואר עשה למען ריסונם  .פרוסקאואר מעולם לא היה ציוני  ,אך
הביטוי ' יהודי חצר ' עושה לו עוול  .הוא ראה את עצמו תמיד פועל למען העניין היהודי .
המידע  ,שהיה בידי יהודי אמריקה על המצב בארץ

ב , 1948 -

לקה בחסר  ,ואף עניין זה עשוי היה

להביא להערכות מצב מוטעות  .ההכרעה על הקמת מדינת ישראל

ב 15 -

מאי נפלה בארץ והערכת

המצב של בן  -גוריון וראשי ההגנה אומתה ואילו זו של מפקדים ומדינאים מנוסים כגון גנרל ג ' ורג '
מרשאל הוכחה כמוטעית  .בהיסטוריה המנצח הוא הצודק .
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