,

אליעזר טאובר

תרדמתה המשמעדתלרנ

של קנרה לקבלת
החלטת החלוקה
בעצרת האו " ם ,
נובמבר 1 947

יומיים לאחר פרסום מסקנות ועדת החקירה המיוחדת של האו " ם לשאלת ארץ  -ישראל ( ע5 ) 0אט) ,
בישיבה השבועית של ראשי המחלקות במשרד החוץ הקנדי  ,הזכיר ראש המחלקה הפוליטית
הראשונה  ,גרי רידל (  , ) 2144 11לעמיתיו שהגיע הזמן שקנדה תגבש לעצמה עמדה בשאלת ארץ -

"

ישראל בוועדה השתתף אמנם נציג קנדי ,

השופט אייוון רנד )  ( Randמבית  -המשפט העליון של

.

קנדה  ,אשר תמך בהמלצת רוב חברי הוועדה בזכות חלוקת ארץ  -ישראל ואולם  ,ציין רידל  ,הוא לא
קיבל הנחיות מממשלת קנדה  ,עובדה שצוינה על ידי הממשלה באופן פומבי  ,ועל כן ההמלצות
שתמך בהן

להן ' .

' לא בהכרח

מייצגות את דעות ממשלת קנדה  ,אשר רשאית שלא לראות עצמה מחוייבת

1

.

אבחנתו של רידל אומצה על ידי הקבינט הקנדי בישיבה שנערכה כעשרה ימים לאחר מכן הוחלט
להורות למשלחת הקנדית למושב הסדיר השני של עצרת האו " ם שלא תראה עצמה מחויבת להמלצות

.

הרוב של אונסקו " פ אף על פי שהללו נתמכו בידי רנד על המשלחת יהיה ללמוד את דוח אונסקו " פ

.

בזהירות ולתמוך בעצרת אך ורק בהחלטות שתהיה ' הוכתה משמעותית ' למעשיותן הקבינט העריך

.

שאין כל טעם לאמץ התלפות שהן היהודים והן הערבים יתנגדו להן  ' ,יהיה ערכן אשר יהיה ' עוד ציין

תודתי לאגודה הישראלית ללימודים קנדיים על סיועה להשלמת המחקר .
1

ישיבת ראשי מחלקות ,

2

בספטמבר  , 1947הארכיון הלאומי של קנדה  ,אוטווה ולהלן 41) :ן ] ,
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שכיוון שטרם היה סיפק בידו לבחון את דוה אונסקו " פ ולהתייעץ עם ממשלות הנוגעות בדבר ,
2

המשלחת תצטרך קרוב לוודאי לבקש ממנו הנחיות ככל שהדיון באו " ם יתפתת.
הממשלה ה ' נוגעת בדבר ' ביותר היתה כמובן זו הבריטית  .ואכן ימים ספורים

לאחר מכן נתקבל

באוטווה מברק מהמשרד לקשרי חבר העמים הבריטי בלונדון  ,ובו דווח לקנדה שבריטניה לא תסכים

.

בשום אופן ליטול על עצמה את האחריות לכפיית הסדר בארץ  -ישראל בכות הנשק כבר במושב
המיוחד של העצרת חמישה חודשים קודם לכן הבהירה בריטניה שהיא שומרת לעצמה את הזכות
לסרב להשתתף במשימת יישומן של החלטות שתחייבנה שימוש בכות ' ושלא תעלינה בקנה אחד עם

מצפוננו '  ,למעשה בריטניה אף לא התחייבה אז לקבל את המלצות העצרת הכללית אפילו באופן

פסיווי  .אין הם רוצים אמנם להכשיל את המושב הצפוי של העצרת בכך שיסרבו לקבל את המלצותיו ,
ציינו הבריטים  ,אולם הם סבורים שהנושא החשוב ביותר לליבון במושב זה צריך להיות נושא

.

ה ' יישום ' היה ולא יתקבל בעצרת שום פתרון שיהיה מקובל על שני הצדדים היריבים בארץ  -ישראל ,

בריטניה פשוט תיסוג משם .

3

שלושה מחקרים נכתבו עד כה בסוגיית מדיניותה של ממשלת קנדה בשאלת ארץ  -ישראל  ,על ידי

.

זכריה קייץ אן הילמר 5ודיוויד ברקסון  6קיי כתב את ספרו בטרם נפתחו לחוקרים המסמכים הקנדיים

של שנת  , 1947והגיע למסקנה שמדיניותה של קנדה בסוגיה זו היתה של ' הוסר מחויבות '  ,כמצוין

.

בכותרת המשנה של ספרו הילמר  ,פקידה במשרד החוץ הקנדי  ,הושפעה מאוד לאורך כל כתיבתה

מאליזבט מקקלום )  , ( MacCal[ umמזרחנית פרו  -ערבייה אשר היתה בעצמה פקידה במשרד החוץ
הקנדי בשנת  , 1947והיא שלמעשה הציעה להילמר לכתוב את עבודת המוסמך שלה בנושא

זה .

7

מקקלום  ,שהיתה מתוסכלת ביותר מהוסר הצלחתה להסב את מדיניות קנדה לטובת הערבים  ,פירטה
בפני הילמר בהרחבה את השקפתה באשר למה שאירע בשנת

1947

.

ואולם נראה שהיה זה ברקסון

שרתק מכולם מהבנה נכונה של המעורבות הקנדית בשאלת ארץ  -ישראל  ,על אף המחקר המקיף

שערך  ' .מתקר במדיניות התוץ של קנדה ' כינה בכותרת המשנה את ספרו  ,שבו ניסה להוכיח

.

שמעורבותה של קנדה בסוגיית

ארץ  -ישראל היתה אך ורק מתוך שיקולים של ראלפוליטיק ' בשירות

2

,

טיוטת מכתב מוו " ל מקנזי קינג אוטווה ) אל שר החוץ ,
קבינט  11 ,בספטמבר ) , RG 2 /2640 , 1947גא ;

10
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בעניין דעותיה הפרו ערביות והאנטי ציוניות הקיצוניות של מקקלום והצעתה להקים מדינה יהודית בפולין
במקום בארץ  -ישראל ראה  :א ' טאובר  ' ,תכנית להקמת מדינה יהודית בגרמניה לאפר מלחמת העולם השנייה ' ,
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,
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.

האינטרס הלאומי '  ,הוא קרא למאמר מוקדם שלו בנושא זה  8ברקסון ניסה להוכיח שלסטר
פירסון
) , ( Pearson
תת שר החוץ הקנדי שפעולותיו תידונה בהרחבה במאמר זה  ,דבק במדיניות הממונים

עליו  ,ושילא יעלה על הדעת ' שהוא פעל בניגוד לאינטרסים של קנדה  ,או שהיתה זו אהדתו
לציונים
שהכתיבה
את דרכו בכל מקרה  ,קבע ברקסון  ,השפעתו של פירסון על קביעת מדיניותה של קנדה

.

מאמר זה יוכיח בדיוק את ההפך
היתה מוגבלת בטרם מונה לשר החוץ בשנת
בקבלת.
שהמשלחת הקנדית לאו " ם  ,בהנהגתו של פירסון  ,מילאה תפקיד ראשון במעלה
תכנית
החלוקה  ,אלא
שפירסון וחבריו עשו זאת שלא מתוך ראיית ' האינטרס הלאומי ' של קנדה  .האינטרס
9 , 1948

לא רק

של קנדה היה לשמור שלא להיות מעורבת יתר על המידה בשאלת ארץ  -ישראל ולא לסכן
את יחסיה
עם
בריטניה בגלל זה  ,כפי שדרש ראש ממשלת קנדה  ,ויליאם ליון מקנזי קינג ( 8ת ) 10ואולם פירסון

.

החליט לנהוג אחרת  ,כפי שהכתיב לו מצפונו .
ב 16 -

בספטמבר

1947

נפתח המושב הסדיר השני

.

של עצרת האו " ם בלייק סקסם בראש המשלחת
הקנדית לעצרת עמד שר החוץ לואי סטפן סן לורן

ואולם

הלה

נכח

רק בישיבת

) Laurent

.

הפתיחה ,

עקב התחייבויותיו השוטפות

r ( St

4

באוטווה .

כיוון שבניגוד למושב המיוחד של אפריל  -מאי  ,אשר עסק בשאלת ארץ  -ישראל בלבד ,
עמדו על סדר
יומו
של המושב השני סןגיןת רבות הוחלט להקים ועדת אד  -הוק שתתמקד בשאלת ארץ -
ישראל ,
ותשחרר את העצרת לעסוק בשאר ענייניה כל הברות האו
" ם אמורות היו לשלוח נציגים לוועדה זו ,
ואולם עלתה השאלה מי יעמוד בראש הוועדה

.

.

פירסון  ,אשר עמד בראש הוועדה הראשונה ( ' הפוליטית ' ) של העצרת במושב המיוחד  ,אשר
היא שעסקה
אז
בסוגיית ארץ  -ישראל והקימה את אונסקו " פ  ,נראה בעיני רבים כאישיות המתאימה לתפקיד
זה ,
וכנראה אף רצה
בו ראש ממשלת קנדה  ,קינג  ,סבר אחרת הלה  ,שהיה תומך נאמן של בריטניה ומאמין

.

.

גדול במקומה של קנדה בחבר העמים הבריטי  ,סבר שעל קנדה לשמור על פרופיל נמוך
בכל הנוגע
לשאלת ארץ  -ישראל כאשר פירסון דיווח לו שהופעל עליו ' לחץ ' לכהן כראש ועדת האד  -הוק ,
יעץ לו
קינג
' בתקיפות ' שלא לקבל את התפקיד קנדה צריכה להיות זהירה ' שלא לקבל על עצמה יותר
ממה
שצריך ' קינג ,
שמסתבר כי לא נתן אמון רב בתת שר החוץ שלו ( ' אני סבור שפירסון מתפתה מאוד

.

.

.

.. .

.

לתפקיד אף על פי שהוא אומר שהיה מעדיף שלא ' )  ,חזר על הדברים גם באוזני סן לורן
זו תהיה
' טעות ' לתת לפירסון להיות יושב הראש  ,במיוחד בהתחשב בעובדה שקינג עצמו אמור היה להיעדר
8

 , Middle East Focils ~ 6 ,י940 - 1949נ
12 - 16 , 26 -27

9

 .קק

5 ) 1984 ( ,

ברקסון ( לעיל  ,הערה , ) 6

עמ ' . 253
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הנסיכה אליזבת בלונדון ) ומן לורן

מאוטווה למשך יותר מחודש ( הוא התעתד להיות נוכה בחתונתה של
נגיש בבית  ,טען קינג  ,ולא לעסוק
אמור היה למלא את מקומו  ,בתקופה זו פירסון צריך להיות
יקבל את התפקיד 10
בעניינים אחרים  ,סן לורן הבטית לקינג לדאוג לכך שפירסון לא
לורן מסיבת עיתונאים והצהיר בפומבי
ואכן מיד עם בואה של המשלחת הקנדית לניו  -יורק כינס סן

.

סבורים שאין אנו יכולים לוותר על

שאינו רוצה שפירסון ייבהר ליושב ראש ועדת האד  -הוק' .אנומעדיפה שמישהו אחר ייבתר לתפקיד.
.

שירותיו לאורך הזמן שיידרש לביצוע משימה זו '  ,אמר קנדה

על עמדתו הבלתי צפויה של השר

שאר פקידי משרד החוץ שליוו את המשלחת נראו מצטערים למדי
 ,התעקש שהוא צריך את פירסון לצדו
שלהם ואולם סל לורן  ,בישיבה של המשלחת שנערכה לאחר מכן
ביומנו שטיעונו זה של סן לורן לא שכנע
מאחר שקינג עתיד לנסוע ללונדון  ,אחד מחברי המשלחת ציין
ללוות אותו ללונדון פירסון על כל
במיוהד  ,משום שהכול ידעו שקינג עצמו הציע קודם לכן לפירסון
בתפקיד בסופו של דבר  ,בתמיכה
פנים נאלץ לתת גיבוי לשר החוץ שלו  ,והודיע שאינו רוצה
(  ,לתפקיד יושב ראש ועדת האד  -הוק י י
אמריקנית  ,נבהר שר ההוץ של אוסטרליה  ,הרברט אווט )Evatt

.

.

.

.

בוועדת האד  -הדק
ב 25 -

בספטמבר
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ההלה ועדת האד  -הוק לשאלת ארץ

)

 -ישראל בדיוניה כשעל סדר יומה שלושה

סעיפים  ( :א ) פנייתה המקורית של בריטניה בעת שהעבירה את
( ב ) דוח אונסקו " פ  ( ,ג ) הצעת ההלטה שהגישו ערב הסעודית

בכל שטחה של ארץ  -ישראל  .שני הפתרונות האפשריים

שאלת ארץ  -ישראל לאו " ם באפריל ,
ועיראק להקים מדינה אתת  ,ערבית ,

שעתידים היו להידון בוועדה היו מהד גימא

הלוקת ארץ  -ישראל  ,כפי שהציעו רוב מקרב הברי אונסקו " פ

בכל ארץ  -ישראל  .הסוכנות היהודית תמכה בהצעת החלוקה .

 ,ומאידך גיסא תכנית המדינה הערבית
הוועד הערבי העליון  ,שייצג את ערביי

ערבית בכל שטתה של ארץ  -ישראל .

ארץ  -ישראל  ,לא היה מוכן לקבל שום פתרון למעט מדינה

האד  -הוק היתה שלא להתחייב לשום

עמדת המשלחת הקנדית בשלב הראשון של הדיונים בוועדת
שהיא של הסכמה ביניהן במיוחד השוב
פתרון עד שתתבררנה עמדות המעצמות ואם יש מידה כל
פעולה מצדה  ,כך סברו  ,לא ניתן יהיה
היה לקנדים לברר את עמדת ארצות  -הברית  ,אשר בלי שיתוף
שארצות  -הברית תדבר ' ) כאשר נדמה
לגבש רוב של שני שלישים לשום הצעה ( ' לא נאמר מאומה עד
 ,סבר פירסון שיש ללחוץ עליהם לעשות זאת
היה שהאמריקנים משהים את השיפת עמדתם במתכוון

.

.

.

הרי הם אלה שתמיד התלוננו על יחס הבריטים

.

י
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מ 1303מהמשלחת הקנדית

בניו  -יורק אל שר החוץ ,
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תרומתה של קנדה לקבלת החלטת החלוקה בעצרת האו " ם

ב 26 -

בספטמבר הצהיר שר המושבות הבריטי  ,ארתור קריץ '  -ג ' ונס

)

 Ionesא
-

)

""

121

ז ) )  ,בפני ועדת האד -

הוק שבריטניה נחושה בדעתה לסיים את המנדט שלה על ארץ  -ישראל ולסגת משם בהקדם האפשרי .

בריטניה לא תסכים לכפות בכוח הנשק הסדר שלא יהיה מקובל על שני הצדדים  ,היהודים והערבים .
ב 11 -

באוקטובר הודיע הנציג האמריקני  ,הרשל ג ' ונסון

אונסקו " פ .

בחלוקה כפי שהמליצו רוב חברי

) r ( Iohnson

על תמיכת ארצות  -הברית

לדעתה של ארצות  -הברית המעצמה המנדטורית ,

בריטניה  ,היא שצריכה להוציא את החלוקה
לפועל  ,בסיוע כלכלי ואחר מטעם האו " ם
במהלך

המעבר .

תקופת

הוזכרה

גם

האפשרות להקים כוח שיטור של מתנדבים
לסייע לבריטניה לשמור על הסדר בארץ -

ישראל

בתקופה

ו ' מאוד

בלתי מתחייבת '  ,חשבו

לבסוף ,

ב 13 -

הסובייטי ,

זו

( הצהרה

' מעורפלת '

הקנדים .
)

באוקטובר ,

הודיע הנציג

צרפקין

) , ( Tsarapkin

ממיון

שברית  -המועצות תומכת בחלוקה ומכירה
בזכות היהודים למדינה

משלהם .

ההצהרה

הסובייטית עמדה גם על הצורך להקים
סמכות מסוג כל שהוא שתוציא את החלוקה

לפועל לאחר תום המנדט .

13

הבריטים לא היו מרוצים כלל וכלל מעמדת
ארצות  -הברית  ,ובעצתו של אווט הם כינסו
את נציגי משלחות חבר העמים הבריטי

.

.

המערביות לדיון במצב אילסלי ייצג בפגישה זו את קנדה קריץ '  -ג ' ונס פתח את המפגש בהדגישו

מימין

שההצעה האמריקנית שבריטניה תהיה אחראית ליישום החלוקה אינה קבילה הוא הצהיר על כוונתו

אנדריי גרומיקו
וממיון צרפקין נציגי
ברית  -המועצות,
אליהו אילת
ממשלחת הסצנות
היהודית

.

.

לבקש מממשלתו להודיע מיד על נסיגת הכוהות הבריטיים מארץ  -ישראל עד האביב הבא החלטת

בריטניה לנטוש את המנדט היא חד  -משמעית  ,הוסיף  ,הוא שאל את אילסלי מהי עמדת קנדה

בשאלה זו  ,ועל כך השיב אילסלי שזו הפעם הראשונה שקנדה מעורבת בשאלת ארץ  -ישראל ,

.

ומשלחתו מצפה להוראות מאוטווה זאת ועוד  ,המשיך אילסלי  ,בלתי סביר מצד הבריטים לצפות
) , RG 25/3694גא ; תזכיר ( לעיל  ,הערה  ! the United Nations ; ) 11ם Department of External Affairs, Canada

.

" York September

שא ש Of' the United Nations Held

45 - 46
13
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16-November 29 , 1947 , Ottawa 1948 ,
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8 ] 142ט5ג ( 1303לעיל  ,הערה

; ) 12

בתוך  the Palestinian :חס United Nations 14 Hoc Committee

מניו  -יורק אל שר החוץ ,

,

11

באוקטובר ] , %0 25 / 1056 , 1947גא ; מברק

קנדה באו " ם לעיל  ,הערה , ) 12

עמ ' . 46

לשמאל :

שקדרה 126

אליעזר

טאובר

מהקנדים להגדיר במדויק את עמדתם בשאלת החלוקה כאשר בריטניה עצמה נמנעה עד כה

.

מלנקוט עמדה ברורה עם זאת הוא העריך שבסופו של דבר קנדה תתמוך ' בעקרונות
של

העיקריים '

.

המלצת הרוב של אונסקו " פ הארי לורנס )  , ( Lalaaenceראש המשלחת הדרום  -אפריקנית  ,הציע

.

שכל חבר העמים הבריטי ' ידבר בקול אחד ' ואולם משחיווה דעתו שכלל אין להתייחס אל המנדט
הבריטי בארץ  -ישראל כאל סיפור של כישלון  ,הגיב מיד שר המדינה הבריטי  ,הקטור מקנייל

( ט )א) 4נ )  ,אשר נלווה אל קריץ '  -ג ' ונס  ,וקבע שהמנדט הבריטי נכשל גם נכשל  ,וזו בדיוק הסיבה

.

לעזיבתם קריץ '  -ג ' ונס סיים את המפגש בהזהירו שצפויות ' צרות ' אם תאומץ החלוקה  ,ומשמעות

.

הדבר תהיה אתריות נוספת על כתפי החיילים הבריטים יש על כן לגרום לאמריקנים לשאת גם

.

הם באחריות לשאלת ארץ  -ישראל הוא הביע עוד את תקוותו שכאשר בריטניה תודיע על פינוי

.

ארץ  -ישראל יתקבל הדבר בעין יפה על ירי ממשלות חבר העמים הבריטי וכפי שהבטיח  ,מיד לאחר
הפגישה הבריק קריץ '  -ג ' ונס ללונדון ש ' הגיע הזמן ' להודיע את תאריך נסיגת הבריטים מארץ -

ישראל .

14

בתוך יומיים הודיע השר לקשרי חבר העמים הבריטי לראשי הממשלות של קנדה  ,אוסטרליה  ,ניו -
זילנד ודרום אפריקה שאין דעת בריטניה נותה מעמדת ארצות  -הברית  ,המטילה את כל האחריות על

.

כתפי הבריטים אף בימי הבר הלאומים  ,אשר החליט על המנדט  ,לא ניתן היה להכרית את בריטניה

להמשיך במנדט ללא סוף בניגוד לרצונה  ,שלא לדבר כעת  ,כאשר חבר הלאומים איננו קיים יותר .
בריטניה רואה על כן את שהותה בארץ  -ישראל כמעשה של התנדבות  ,ותישאר שם רק אם היהודים
והערבים יחדיו יסכימו להסדר שיאומץ על ידי האו " ם  ,אם לא כן  ,היא תיסוג  ,ואפילו אינה מבטיחה

.

להשתתף בכוה בין  -לאומי שיוקם לכפייה של הסדר כזה הצעת האמריקנים להקים כות משטרתי

.

איננה רצינית יהיה צורך בכוחות גדולים  ,ולפרק זמן ארוך  ,קבעו הבריטים  ,כדי לכפות את הסדר

.

ההלוקה נגד רצונם של הערבים זאת ועוד  ,שתי המדינות שתוקמנה על פי הצעת הרוב של אונסקו " פ

.

לא תהיינה בנות קיום  -היהודית מטעמים אסטרטגיים  ,והערבית מסיבות כלכליות חשוב על כן לא

רק לחפש פתרון אלא גם לבדוק כיצד ניתן ליישמו .

15

בניגוד לציפייתם של הבריטים  ,המשלחת הקנדית לאו " ם ביקרה את החלטת בריטניה לסגת אם לא
תושג הסכמה בין היהודים לערבים ואף לשמור לעצמה את הזכות לקבל או שלא לקבל את ההחלטה

שתתקבל בעצרת  .אחדים מחברי המשלחת תשבו לפנות לעמיתיהם הבריטים ולשכנעם שעל בריטניה
להישאר בארץ  -ישראל ולו רק כדי למנוע את היווצרותו של ואקום פוליטי  ,שאליו עלולה להיכנס

.

 ברית  -המועצות ואולם הבריטים התמידו בעמדתם  ,והודיעו לממשלות תבר העמים הבריטי על14

מברק  2898מקריץ '  -ג ' ונס  ,ניו  -יורק  ,אל ראש הממשלה ושר החוץ  13 ,באוקטובר  371 % 1791 , 1947סע
תזכיר מאת איגנטייב  13 ,באוקטובר  , 1947מצורף למברק  13264505 ] 159מניו  -יורק אל שר החוץ ,
באוקטובר ) , RG 25/ 1049 , 1947גא קריץ '  -ג ' ונס היה אופטימי מאוד בתום המפגש באשר לעמדות משלחות חבר
; PRO ,
14

.

.

העמים הבריטי אף אחת מהן לא תעלה קושיות בעניין ההחלטה לסגת  ,הוא דיווח ללונדון  .דעת הכלל היתה

שעמדה בריטית תקיפה תכריח את ארצות  -הברית והאו " ם לנקוט גישה ראליסטית יותר לבעיה

לעיל  .העתיד היה צפוי להפריך הנחות אלו .

,

ראה מברקו

)

15

מברקים
באוקטובר

 0822ו 0823 -

, 1947

מהמשרד לקשרי חבר העמים הבריטי אל קנדה  ,אוסטרליה  ,ניו  -זילנד ודרום  -אפריקה ,

 ( PRO , 00 114/115גם ב 4) , RG 25/3694 -א) .

15

תרומתה של קנדה לקבלת החלטת החלוקה בעצרת האויים

.

 127דדר

"

כוונתם לנקוט עמדה ' פסיווית במידת מה ' בעת הדיונים על ארץ  -ישראל באו " ם הם ייזהרו ' שלא

להיות מזוהים בטרם עת עם כל הצעה ספציפית שהיא ' .

16

לאתר ששמעה את עמדות כל המעצמות בעניין ארץ  -ישראל היה על המשלחת הקנדית לגבש את

.

.

עמדתה שלה רוב חברי המשלחת סברו שקנדה תחליט בסופו של דבר לתמוך בחלוקה היתה זו

לדעתם האפשרות היחידה שטמון בה סיכוי כלשהו לפתרון  .ואולם כאשר רידל  ,בהתייעצות

עם

פירסון  ,הכין הצהרה ברוח זו  ,על מנת שאילסלי  ,ראש המשלחת בפועל  ,יציג אותה בפני ועדת האד -
הוק  ,הודיע אילסלי שהוא ' מוטרד מאוד ' מכך שההצהרה לא ניסתה כלל להתמודד עם ' הטיעונים

.

המוסריים והפוליטיים החזקים מאוד ' שהעלו הערבים בוועדה נגד חלוקה רידל טען שקנדה לא נטלה
כל חלק בהיסטוריה של הסכסוך ,

ולכן אין היא מחויבת להכריע בין הטיעונים ההיסטוריים שהועלו .

חבר אחר במשלחת ציין בפני אילסלי שהבטחות העבר של בריטניה לשני הצדדים סתרו למעשה זו

.

.

את זו ' דברים כאלה קורים '  ,הסכים אילסלי התנגדותו החלושה של אילסלי נעקפה  ,ולמתרת היום
גם נתקבל אישורה של ממשלת קנדה לנוסה ההצהרה  ,אם כי הקבינט העיר שכל החלטה שתתקבל

צריכה להיות באחריותן המשותפת של כל חברות האו " ם .
16

מברק  1330%50] ] 163מניו  -יורק אל שר החוץ  14 ,באוקטובר , 1947
לקשרי חבר העמים הבריטי אל קנדה  ,אוסטרליה  ,ניו  -זילנד ודרום  -אפריקה ,

24

באוקטובר  , 1947סע

 , ' Memorandumמאת פירסון ,

13

באוקטוגר , 1947

) , RG 25 /3694גא ; מברק  0843מהמשרד

371 / 61881
17

17

(

גם ב ) , RG 25/5745 -גא .

PRO ,

)

' for the Secretarf of State for External Affairs

 Policy ' ; 25/3694תNations Assembly; Palestine; Canadian Statement 0

,

, 'United

החלטות ישיבת קבינט  14 ,באוקטובר  ) , RG 2 / 2640 , 1947גא ; תזכיר לעיל  ,הערה

14

NAC , RG

באוקטובר , 1947

שם ;

 Regard ; ) 11ח' The Policy 1

 27 , !0 Palestine ofבדצמבך , 1947
' Canadian Delegation 10 the Second Session 01 the General Assembly
) , MG 2614 310גא ; ריאיון עם א ' מקקלום  25 ,ביולי  , 1980הספרייה הציבורית היהודית  ,מונטריאל  ,תיקי ד '
ברקסון  ; 9קנדה באו " ם ( לעיל  ,הערה  , ) 12עמ ' 47

,

נציג הסוכנות
היהודית משה
שרתוק נואם בוועדת
האד  -הוק לשאלת
ארץ  -ישראל

ץתדרה 128

אליעזר

טאובר

ב  14 -באוקטובר הציג אילסלי את עמדתה הרשמית של קנדה בפני ועדת האד  -הוק  .הוא פתח בהצהירו
 ,היה
שלקנדה אין שום מחויבויות קודמות בשאלת ארץ  -ישראל  -נציגה באונסקו " פ  ,השופט רנד

.

בן חורין להחליט על פי שיקול דעתו ולהגיע למסקנות עצמאיות  ,ללא שום הנחיות מממשלתו לאחר
שלמדה את רוח

בעיון החליטה ממשלת קנדה לתמוך בהמלצותיו ' באופן עקרוני '  :יש

אונסקו " פ

.

לסיים את המנדט ולהעניק עצמאות לארץ  -ישראל הדיונים שנערכו בוועדת האד  -הוק היזקו את

.

הטיעונים המרכזיים לתמיכה בחלוקה אמנם הן היהודים והן הערבים העלו טיעונים הזקים  ,אולם
,
הסוגיה העיקרית העומדת על הפרק היא כיצד לאפשר לשני העמים  ,החיים בשטה גאוגרפי מצומצם

.

לחיות בדו  -קיום באופן תפשי גם בקנדה חיים שני עמים עם שתי מורשות תרבותיות  ,ושם נמצא
 ,ואין
לכך פתרון משביע רצון ומעשי  -קונפדרציה אולם הקונפדרציה בקנדה מבוססת על הסכמה

.

כל ראיה לכך שהיהודים והערבים מוכנים לחיות במדינה אחת ; הם דחו אפילו את פתרון המדינה

הפדרלית שהציעו מקצת הברי אונסקו " פ  .לכן בנסיבות אלו  ,אמר אילסלי ,
אלא לקבל  ,במידת מה של תוסר רצון  ,את הצעת הרוב לחלוקה  ,כבסיס

' לא נותרה לנו בררה

לדיון '  ,כיוון שבריטניה

הודיעה על כוונתה לסגת מארץ  -ישראל מוטל על הוועדה  ( :א ) למצוא בדחיפות הסדר לשאלת ארץ

ישראל  ( ,ב ) לקבוע מי יקבל על עצמו את האתריות לניהול ארץ  -ישראל לאחר עזיבת הבריטים

-

,

.

( ג ) להחליט כיצד לכפות את ההלטות העצרת במקרה שהיהודים והערבים יסרבו לקבלן באשר
,
למטלה הראשונה  ,תכנית החלוקה שתאומץ צריכה להיות בת ביצוע באשר לשנייה ולשלישית

.

ארצות  -הברית הציעה סיוע כלכלי והקמת כות שיטור של מתנדבים לשם שמירה על הסדר בארץ -

.

ישראל בתקופת המעבר יש לקבוע מעל לכל ספק אם לאו " ם ישנה הסמכות להקים כוה כזה  ,ציין
בניהול
אילסלי  ,המשלחת הקנדית מציעה על כן שתוקם תת  -ועדה שתלמד את העניינים הקשורים

.

ארץ  -ישראל לאחר נסיגת הבריטים וביישום תכנית החלוקה אילסלי סיים את דבריו בהרגישו את

הצורך בתמיכת כל הברות האו " ם בהחלטות שיושגו .

18

עוד לפני נאומו של הנציג הקנדי בפני ועדת האד  -הוק הניחה המשלחת האמריקנית הצעת ההלטה

.

להקים תת  -ועדה שתחבר תכנית מפורטת בהתאם להמלצות הרוב של אונסקו " פ הקנדים  ,שסבורים
להצעה
היו שאין טעם לדון בפתרון מבלי לעסוק בשאלת יישומו  ,הציעו על כן כעת תיקון
האמריקנית  ,ולפיו תת  -הוועדה המוצעת תעסוק גם בשאלת האתריות לניהול ארץ  -ישראל בתקופת
תקופת
המעבר ובאמצעים להוצאת ההמלצות אל הפועל  ,הבריטים  ,שהיו מוטרדים מאוד מסוגיית
( מהמשלחת
המעבר  ,תמכו בתיקון האמריקנים סברו אחרת גנרל ג ' ון הילדרינג ) Hilldring
,
האמריקנית ניסה לשכנע את פירסון שההצעה האמריקנית כוללת כבר מיניה וביה את התיקון הקנדי

.

.

.

ושהתיקון הקנדי עוסק בהיבטים בסוגיית ארץ  -ישראל ' שעדיף לא להדגישם ' אך פירסון היה בדעה
תסכים
שהנחת האמריקנים שכל חברות האו " ם תשתפנה פעולה עם ההלטת העצרת  ,ושאף בריטניה
Statement made
18

 . ; ] .חטא  .וא

 Palestine , by theתCommittee 0

 , NAC , RGי8ת0ט8א the United

,

,

0

) מא

Assembly

 ; 25/3695ועדת אד  -הוק לעיל  ,הערה , ) 13
 14באוקטובר , 1947
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' Text of

the

Ilsley, Member of the Canadian Delegation 10

מברק

החוץ ,

2916

ממשלחת בריטניה לאו " ם אל משרד

3 , 17 , ) 21 October 1947 ( ,

United Nations Weekly Bulletin

תרומתה של קנדה לקבלת החלטת החלוקה בעצרת האו " ם

.

לפעול לדיכוי המהומות שיפרצו בעקבותיה  ,היא ' לא ראליסטית באופן קיצוני ' הוא התעקש על כן
ששאלות היישום והאחריות לארץ  -ישראל בתקופת המעבר תוזכרנה במפורש בהנחיות
ב 21 -

של

באוקטובר הועמדו ההצעה האמריקנית והתיקון הקנדי להצבעה משותפת  ,והתקבלו בתמיכה

35

עם

8

.

נמנעים וללא מתנגדים הצעה סורית להקים תת  -ועדה שנייה  ,שתלמד את הצעת ערב

הסעודית ועיראק להקים מדינה ערבית בכל ארץ  -ישראל  ,התקבלה גם היא  ,ברוב של
6

לתת  -הוועדה ,

נמנעים .

30

נגד

עם

10

19

.

השלב הבא היה לקבוע מי ישתתף בכל אחת משתי תתי  -הוועדות הקנדים  ,שחשדו באמריקנים שהם
ינסו להתחמק מלהשתתף בתת  -הוועדה הראשונה  ,גמרו אומר להתנגד בתקיפות לכל ניסיון כזה

.

להתנער מאחריות כאשר אווט פנה אליהם בבקשה להשתתף בתת  -ועדה זו  ,הוא נענה שקנדה

.

תשתתף רק אם גם ארצות  -הברית תנהג כך אווט מצדו הציע רשימה של תשע מדינות  ,שכללה את

.

ארצות  -הברית וברית  -המועצות ( וקנדה )  ,ואולם אחדות מהמדינות שהציע סירבו להשתתף הצעה

.

סובייטית שתת  -הוועדה תכלול את כל חברות מועצת הביטחון  ,נפלה אף היא לבסוף הוחלט להאציל

על אווט את הסמכות למנות בעצמו את משתתפי שתי תתי  -הוועדות  ,לאחר שיתייעץ עם המשלחות

השונות  ,תשע המדינות שבחר לתת  -הוועדה הראשונה היו קנדה  ,צ ' כוסלובקיה  ,גואטמלה  ,פולין ,

דרום  -אפריקה  ,ברית  -המועצות  ,ארצות  -הברית  ,אורוגוואי וונצואלה  ,כולן תומכות מוצהרות ברעיון

.

החלוקה לתת  -הוועדה השנייה נבתרו שמונה מדינות מוסלמיות וקולומביה  ,ואולם זו האחרונה פרשה

מיד  ,במחאה על כך שהיא החברה הלא מוסלמית היחידה בתת  -ועדה זו .
תת  -הוועדה הראשונה
ב 23 -

באוקטובר

) mski

1947

( 23

באוקטובר -

20

 4בנובמבר )

ערכה תת  -הוועדה הראשונה את ישיבתה הראשונה ובחרה בקסוורי פרושינסקי

.

מפולין ליושב ראש הרושם של הקנדים מפגישה זו היה שחברי תת  -הוועדה נטו

( Prus

.

~
להתעלם מסוגיות תקופת המעבר והיישום מוטל היה אם כן על הקנדים לעורר את תשומת לבם

לסוגיות אלו .
19
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לסטר פירשון ( במרכז )
בין משה שרתוק

לנציג צ' כוסלובקיה ,
קרל ליסיצקי  ,בדיון

ב 2-

.

בנובמבר הציגו האמריקנים את גרסתם כיצד יש ליישם את החלוקה ג ' ונסון הציע לבטל את

תקופת המעבר לחלוטין  ,על ידי הקמת המדינות היהודית והערבית מיד עם תום המנדט  .ה  1 -ביולי
1948

הוצע כתאריך להעברת הסמכויות מהמעצמה המנדטורית למדינות החדשות  ,והעצרת הכללית

אמורה היתה להדריך את הצדדים ולסייע לתהליך באמצעות ועדה בת שלושה חברים שתישלח
מטעמה לארץ  -ישראל  ,הצבא הבריטי אמור היה על פי גרסה זו להמשיך ולשמור על הסדר בארץ -

ישראל עד ה  1 -ביולי  ,בשיחה פרטית עם הקנדים התעקשו האמריקנים שבשום אופן אין לאפשר את

.

התערבות מועצת הביטחון בתהליך  ,על מנת למנוע כל מעורבות של הסובייטים אם הללו יתערבו ,

תרומתה של קאה לקבלת החלטת החלוקה בעצרת האויים

טענו האמריקנים  ,הם יתחילו להפעיל את זכות הווטו שלהם להשגת מטרותיהם האינטרסנטי ו ת .

 131קתדרה

22

.

למחרת היום הציגו הסובייטים בפני תת  -הוועדה את הגרסה שלהם ליישום ההלוקה צרפקין הציע

שהמנדט הבריטי יסתיים ב  1 -בינואר  , 1948הכוחות הבריטים ייסוגו עד ה -
ה 31 -

ולאחר מכן תהיה תקופת מעבר קצרה  ,שתימשך לא יאוחר מאשר עד

באפריל לכל המאוחר ,

1

בדצמבר  , 1948ותהיה זו

.

מועצת הביטחון שתנהל את ארץ  -ישראל בתקופה זו  ,באמצעות ועדה בת אחד  -עשר הברים הוועדה
תקבע את גבולות שתי המדינות ותדריך את ממשלותיהן הזמניות  ,אשר תערוכנה בחירות למועצות

.

מכוננות בתוך שישה חודשים המועצות המכוננות תחברנה חוקות למדינות החדשות ותבחרנה את

.

ממשלותיהן הקבועות ביטחון הפנים בארץ  -ישראל יישמר בתקופה זו על ידי מליציות מקומיות
חמושות  ,שתוקמנה על ידי הממשלות הזמניות ואולם תהיינה נתונות

לפיקוח של הוועדה ' .

2

הבריטים  ,שנכחו בתת  -הוועדה כמשקיפים  ,שמרו בכל העת הזו על ' מדיניות האדישות הרשמית
שלהם '  ,כפי שכינו זאת הקנדים  ,ונמנעו מלהתערב בדיונים או להודיע את עמדתם הרשמית בעניין

.

ההלוקה פירסון ניסה לשכנע אותם לשתף פעולה יותר  ,על מנת להפוך את ההצעה האמריקנית

.

למעשית למעשה ג ' ונסון ביקש מפירסון לעשות שימוש בקשריו הטובים עם הבריטים כדי להגיע

.

לשיתוף פעולה אנגלו  -אמריקני  ,שיבלום כל ניסיון סובייטי להתערב בשאלת ארץ  -ישראל ואולם
הבריטים  ,על פי הוראות מבווין  ,התמידו בעמדתם שיסכימו להצעה האמריקנית רק אם זו תהיה

.

מקובלת על שני הצדדים  ,היהודים והערבים בשיתות פרטיות הזהירו הבריטים שהלוקה תוביל

.

לשפיכות דמים מתמשכת חלוקה רק תשחק לידיהם של הסובייטים  ,הם טענו  ,ואולם לא הצליחו

.

לשכנע את הקנדים כיצד אי קבלת כל החלטה שהיא תועיל יותר לבלימת הסובייטים כאשר נשאלו
על הסתירה שבין עמדתם האדישה ובין העובדה שהם אלה שהביאו את הסוגיה בפני האו " ם  ,הודו
הבריטים בכנות שכעת  ,כאשר כבר החליטו לסגת  ,הם מצטערים שבכלל הביאו את העניין בפני

האו " ם .

24

.

בשלב זה ההל פירסון ליטול חלק באופן פעיל יותר ויותר במהלך הדיונים הנציגים הקנדים חשו
שיש צורך בהצהרה משלהם בפני תת  -הוועדה  ,על מנת ' לסייע בהכוונת הדיון ולמנוע את צורת
החשיבה המבולבלת שהתלה להיות ניכרת '  ,הם היו בעד הגישה האמריקנית שיש להעביר את
הסמכויות למדינות החדשות מיד עם תום המנדט  ,ואולם רק אם יהיה זה חלק מ ' תכנית מעשית

.

.

שלמה ' ' ככל שתושבי ארץ  -ישראל יקבלו את האחריות הישירה לשלטון מהר יותר  ,כך ייטב ' תקופת

ביניים רק תגרום לצרות  ,בלי קשר לשאלה איזו סמכות בין  -לאומית תפקח על הנעשה בארץ באותה

22
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תקופה  ,האפשרות היחידה למנהל בין  -לאומי יעיל תהיה באמצעות מועצת הביטחון  ,ואז קיימת
האפשרות של מעורבות סובייטית  ,או באמצעות משטר של נאמנות  ,שיחייב את ההסכמה של כל

.

הצדדים המעורבים  ,הסכמה שלא סביר כי תושג אשר על כן ביקשה המשלחת את אישורו של סן
לורן להצהיר שקנדה תעריך את ההצעה האמריקנית  ,או כל הצעה אחרת  ,בהתאם ליכולתה להתמודד

.

.

עם הקשיים המעשיים הצפויים תכנית לא מעשית תהיה בלתי קבילה הם יצהירו שהם תומכים
ברעיון שלא תהיה תקופת מעבר לאחר תום המנדט  ,אבל שיש לחפש גם דרכים כיצד להתמודד עם

.

הקשיים הצפויים בתקופה שעד תום המנדט הם מוכנים לשקול את העברת הסמכויות באמצעות

.

ועדה מטעם האו " ם  ,בתנאי שהבריטים ישתפו פעולה והאמריקנים והסובייטים יסכימו לזה חובה

.

שתהיה אחדות רעים בסוגיה זו במועצת הביטחון  ,על מנת שלא ייעשה שימוש בזכות הווטו סן לורן
מצא את אבחנותיה של משלחתו הגיוניות  ,ואולם התריע שיש לנהוג ' בזהירות מרובה ' לפני שמציעים

.

דרכי התמודדות עם קשיים ' אף אחד אחר אינו נראה מוכן להציע מרשם  ,ואינני בטוח כל כך

.

בדיאגנוזה שלנו שאהיה מוכן לעשות זאת ' יתרה מזו  ,אם בסופו של דבר אכן תוקם ועדה מטעם

האו " ם  ,רצוי לקנדה שלא תהיה מזוהה יותר מדי עם הרעיון  ,פן תמצא עצמה נאלצת לשרת בה
ב 4-

25 ,

בנובמבר הקריא פירסון בפני תת  -הוועדה הצהרה ארוכה שהכין  ,ובה ניתח את הצעות החלוקה

שהועלו עד אז  ,הצביע על חולשותיהן  ,והציע רעיונות ' בלתי פורמליים וטנטטיוויים '  ,מבלי לחייב

.

את משלחתו לרעיונות אלה הוא ציין שלמשלחתו יש אמנם הצעות שתוכלנה לגשר על הפער שבין

.

ההצעות האחרות  ,ואולם היא מעדיפה להגישן ' במועד המתאים '  ,מאוחר יותר הקו המנחה של דבריו
היה שכל תכנית שבסופו של דבר תאומץ צריכה לעמוד בשלושה מבחנים  :היא צריכה להיות ' בעלת

.

בסיס חוקי מוצק  ,מעשית ויעילה ' יש למלא את הוואקום שייווצר כתוצאה מנסיגת הבריטים באופן
שהציעו רוב חברי אונסקו " פ ,

ואולם תוך נתינת הדעת לאפשרות שההסדר לא ימומש בדרכי שלום .

הצעת ארצות  -הברית לדלג על תקופת המעבר סבירה  ,אך לא כן הצעתה שתהיה זו העצרת הכללית ,

.

או גוף מטעמה  ,שיכפה את החלוקה לפי מגילת האו " ם העצרת יכולה רק להמליץ ולא לצווא ועל

.

כן כל הסדר שתמליץ עליו צריך להיות מקובל על שני הצדדים או שייכשל אפשרויות היישום

.

האחרות הן באמצעות נאמנות או על ידי מועצת הביטחון נאמנות במקרה זה יוצרת את הקושי של

.

זיהוי ' המדינות הנוגעות בדבר באופן ישיר '  ,שעמן יצטרכו לדון על פי המגילה ואולם אם לא תהיה

.

תקופת מעבר  ,לא יהיה כלל צורך בנאמנות ביצוע החלוקה על ידי מועצת הביטחון  ,כפי שהציעו

.

הסובייטים  ,יהיה מעשי רק אם תושג הסכמה מוקדמת של כל החברות הקבועות של המועצה כולן

תצטרכנה להסכים שהמצב בארץ  -ישראל מהווה סכנה לשלום ועל האמצעים שיש לנקוט כדי להחזיר

.

את השלום פירסון סיים את דבריו בהדגישו שיש לבחון היטב כל תכנית שתועלה  ,על מנת להיות

מוכנים מראש לקשיים העשויים להיווצר כתוצאה מיישומה .
מברק
 ,לעיל  ,הערה
מברק
 ] 1304ט5ג1525
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מתה של קנדה לקבלת החלטת החלוקה בעצרת האו " ם

עוד בבוקרו של אותו יום הוחלט להקים קבוצת עבודה לא פורמלית  ,בהשתתפות נציגי ארצות -

הברית  ,ברית  -המועצות וגואטמלה ( אף הגואטמלי הציג בפני תת  -הוועדה תכנית ליישום החלוקה ) ,

.

כדי לבחון את אפשרויות היישום השונות ולנסות למצוא פשרה ביניהן בעקבות נאומו של פירסון

.

הציע נציג ונצואלה בתת  -הוועדה שאף קנדה תשתתף בקבוצת עבודה זו ההצעה נתמכה מיד הן על
ידי האמריקנים והן על ידי הסובייטים  ,כשהאמריקנים מקווים שפירסון יהווה חוליית קישור בין

.

קבוצת העבודה לבריטים פירסון מצדו ציין שלא נשא את נאומו על מנת להיכלל בקבוצת העבודה ,

אבל אם תת  -הוועדה רוצה בכך הוא יציית .

27
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אליעזר

שקדרה 134

קיצת

טאובר

העבודה

( 18 -4בנובמבר)

כאשר הצטרפה משלחת קנדה לקבוצת העבודה היא העמידה לעצמה שלוש מטרות  ( :א ) לספק להסדר

בסיס חוקי הולם בכדי למנוע ספקות עתידיים בדבר הסמכות של האו " ם ליישם אותו ; ( ב ) להדגיש

שתושבי ארץ  -ישראל עצמם צריכים לקבל את האחריות לנהל אותה  ,ולא האו " ם או כוח בין  -לאומי
מטעמו  -ואם יתפתח מצב שהוא מעבר ליכולתם של תושבי הארץ  ,יש להכריז עליו כעל סכנה
לשלום  ,ואז הדבר יהיה מסור למועצת הביטחון ; ( ג ) להבטיח שדעותיה של בריטניה יובאו בחשבון ,

בייחוד בנוגע לסיום המנדט  ,נסיגת הכוחות הבריטיים והעברת הסמכויות .

28

אשר על כן עם תחילת דיוני קבוצת העבודה הביא בפניה פירסון רשימה של הצעות כיצד ליישם את
החלוקה  ,בבקשו שיתייחסו אליהן כאל ' נקודות לדיון בלבד '  ,ולא כאל הצעות רשמיות מטעם

.

.

ממשלת קנדה העתק של הרשימה נמסר לבריטים על פי המסמך שהגיש  ,אם תאומץ חלוקה ללא
תקופת מעבר  ,הרי שעל העצרת הכללית להכריז מיד על המצב בארץ  -ישראל כסכנה לשלום ולבקש

ממועצת הביטחון לנקוט את הצעדים הבאים  ( :א ) להקים את שתי המדינות החדשות ביום סיום
המנדט ; ( ב ) לבקש מהסוכנות היהודית להקים ממשלה במדינה היהודית ; ( ג ) לבקש מהליגה הערבית

להקים ממשלה במדינה הערבית ; ( ד ) לסייע לבריטניה לשמור על הסדר בתקופה שעד נסיגתה ;
( ה ) למנות ועדה כלכלית מכינה שתכונן שיתוף פעולה כלכלי בין שתי המדינות ;

( ו ) להקים את הממשל של העיר ירושלים ( שאמורה היתה להיות בין  -לאומית על

פי דוח אונסקו " פ .
הביטחון כאיום על השלום ופעולה של תוקפנות .
)

כל ניסיון לשנות הסדר זה בכוה ייתשב על ידי מועצת
29

כיוון שכל הצעת יישום תלויה היתה בשיתוף הפעולה של הבריטים  ,ארגן פירסון
פגישה בסוויטת המלון שלו  ,בהשתתפות ג ' ונסון  ,הילדרינג ונציג בריטניה
באו " ם  ,אלכסנדר קדוגן

)

. Cadogan
(

בפגישה זו השתתפו למעשה שני חברי

קבוצת העבודה שנחשבו על ידי הבריטים כאוהדים להם  ,דהיינו פירסון וג ' ונסון ,
ונעדרו ממנה נציגי ברית  -המועצות וגואטמלה  ,שנחשבו על ידי הבריטים

כעוינים להם ( נציג גואטמלה בגלל הסכסוך בין בריטניה לגואטמלה על הונדורס
גנרל ג ' ון הילדרינג

ןךת

ארצי

"

הבריטית .
)

.

התקווה היתה שבהעדרם יגלה נציג בריטניה יתר נכונות לשתף פעולה פירסון עדכן את

קדוגן על הדיונים בקבוצת העבודה ועל העמדות השונות בעניין סוגיית היישום  ,ואילו מונסון

.

שאלי

בדבר נכונות הבריטים לשתף פעולה קדוגן ענה שאינו יכול לתת שום תשובה מחייבת בטרם יקבל
הוראות מלונדון  ,אבל הוא יכול לומר שבריטניה נחושה בדעתה לסגת  ,ושום סיבוך שייגרם על ידי

.

האו " ם לא יעכב אותה מלעשות זאת הם ייסוגו באופן הדרגתי  ,כשהם מפסיקים להיות אחראים לחוק
28
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 ; 49 - 48חן

Canada

Spencer ,

 .ג 1.

World

the: .
airs
 Implementation~oflחס , ' Suggestions
:

מצורף למכתב

] , 26 25 1049גא ; מברק  3217ממשלחת בריטניה לאו " ם אל משרד

0 371 / 61886ע PRO ,

תרומתה של קנדה לקבלת החלטת החלוקה בעצרת האו " ם

.

ולסדר באזורים שפינו אם תהיינה צרות באזורים המפונים  ,והם סבורים שאכן תהיינה  ,אין להם שום

.

כוונה לחזור לשם בנקודה זו שאל פירסון את ג ' ונסון אם ארצות  -הברית תהיה מוכנה לסייע אם
הבריטים יישארו עד העצמאות  ,ואת קדוגן שאל אם הבריטים יהיו מוכנים להישאר אם תינתן

התחייבות כזו  .ג ' ונסון ענה שארצות  -הברית תסכים לשלות מומחים ויועצים  ,אולם לא חיילים ; קדוגן

לא ענה .

30

.

אך הבעיות שעמדו בפני קבוצת העבודה היו מעבר לסרבנות בריטית בלבד הן האמריקנים והן

.

הסובייטים התחפרו בעמדותיהם האמריקנים התעקשו על ה  1 -ביולי

1948

כמועד העברת הסמכויות ,

כשהבריטים אמורים להישאר בארץ  -ישראל עד אז  ,וועדה מטעם העצרת הכללית תפקח על התהליך .
הם החזיקו בדעה שהעצרת מוסמכת להמליץ על חלוקה  ,ושהמלצה כזו תטיל ' מחויבות מוסרית חזקה '

.

על חברות האו " ם לסייע ביישום ההלוקה הם לא נראו מוטרדים כלל מהאפשרות שבריטניה או

.

תושבי ארץ  -ישראל עצמם יסרבו לקבל את ההמלצה הסובייטים לעומת זאת עמדו על כך שהמנדט

יסתיים ב  1 -בינואר

1948

ושהבריטים יפנו את ארץ  -ישראל לא יאוחר

מה 30 -

.

באפריל הגרסה שלהם

.

לוועדה מטעם האו " ם היתה ועדה בעלת סמכויות מנהליות מטעם מועצת הביטחון הצעת פשרה
אמריקנית שוועדת הפיקוח תמונה על ידי העצרת אך תדווח למועצת הביטחון  ,נדחתה על ידי

הסובייטים כלא קבילה  ' .לא ניתן להזיז את הנציג הסובייטי מדעתו '  ,דיווח פירסון  ,והשש שבסופו
של דבר תוגשנה כמה תכניות יישום לאישור העצרת  ,מהלך שמשמעו שאף אחת מהן לא תזכה לרוב

הנדרש .

31

היה זה מבוי סתום ופירסון חש להושיע  ,הוא שאל את ג ' ונסון אם האמריקנים יסכימו לסיום המנדט
ב1 -

ב1 -

בינואר  ,במקום

ביולי  ,בתנאי שהבריטים יסכימו לדאוג לענייני ארץ  -ישראל עד הקמת

המדינות ביולי  ,ושאל את צרפקין אם הסובייטים יסכימו שבריטניה תיטול על עצמה ' סוגי אחריות
מסוימים ' בארץ  -ישראל כשליחה מטעם האו " ם בתקופה שמינואר עד יולי  ,אם המנדט עצמו יסתיים
ב1 -

.

בינואר הוא שאל את שניהם אם במקום ועדה בת אחד  -עשר חברים מטעם מועצת הביטחון ,

כמוצע על ידי הסובייטים  ,ובמקום ועדה בת שלושה חברים מטעם העצרת הכללית  ,כמוצע על ידי
האמריקנים  ,הם יסכימו לוועדה בת שלושה חברים שתמונה על ידי העצרת ואולם תהיה אחראית

.

כלפי מועצת הביטחון להפתעתו של פירסון  ,כפי שהודה הוא עצמו  ,הן ג ' ונסון  ,במידת מה של מורת
30

'  , ' Memorandum of Conversationמאת פ ' וילקינס  ,ניו  -יורק 7 ,
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בנובמבר  , 1947מצוטט בתוך  , :ע
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FRUS 1 947 ,

בנובמבר , 1947

.

מפגש זה דיווח מקנייל ללונדון שכיוון שמשלחות חבר העמים הבריטי מצפות ל ' הכוונה מאתנו '  ,רצוי לעדכן

לפחות את אווט ופירסון על כוונות בריטניה  ,אף אם לא תהיינה הצהרות פומביות על כך  .ראה  :מברק
משר המדינה אל שר החוץ ,
31
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לונדון המשיכה

לשמור על מידור .
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יורק אל שר החוץ  11 ,בנובמבר , 1947
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בדצמבר , 1947
אילת

; PRO , ) 0 537/ 2351

( לעיל  ,הערה , ) 10

עמ ' , 374

בולטין

135

קתדרה

ץתדרה 136

אליעזר

סאובו

רות  ,והן צרפקין  ,ביתר אהדה  ,הסכימו לשקול את הצעותיו  ,אך ביקשו הפסקה של עשרים וארבע

.

שעות כדי להיוועץ עם ממשלותיהם פירסון מצדו ביקש מהם שאם בסופו של דבר תושג פשרה היא

תוצג כהצעה אמריקנית  -סובייטית  ,ולא כהצעה קנדית .

32

הבריטים אמרו לג ' ונסון בשיחה פרטית שהזמן שהוקצה בתכניתו של פירסון עד סיום המנדט קצר

.

מדי מבחינתם ואולם בישיבה שערכה המשלחת האמריקנית עמד ג ' ונסון על כך שתכניתו של
פירסון למעשה דחפה אותם לפינה  ,משום שאם ייצמדו לעמדתם המקורית הם
אלה שיואשמו באחריות לכישלון אפשרי של אימוץ החלוקה  ,הוא הציע על כן
לאמץ את תכניתו של פירסון עם תיקונים  ,ובתנאי שהסובייטים יסכימו

.

לתיקונים בוויכוח סוער שפרץ בעקבות דבריו תמכו אחדים מחברי המשלחת
בגישתו  ,שעה שהאחרים התעקשו על העמדה האמריקנית המקורית  ,בסופו של
דבר הוחלט לקבל את התאריך

1

בינואר  ,אם הבריטים יסכימו לנהל את ארץ -

ישראל עד הקמת המדינות ההדשות  .יתרה מזו  ,ג ' ונסון הוסמך להגיע להחלטות

.

בעת הדיונים בקבוצת העבודה  ,בהתאם להתפתחות הנסיבות הסובייטים מצדם

רצו לראות את הבריטים מחוץ לארץ  -ישראל בהקדם האפשרי  ,והבינו שניתן
להשיג זאת רק באמצעות חלוקה  ,הפתרון היחיד שיכול לגייס רוב של שני
הרשל  '1ג' וגסון ,
נציג ארצות  -הברית
באו " ם

.

שלישים רוב זה ניתן היה להשיג רק באמצעות תמיכה דו  -גושית  ,והם לא היו מוכנים לסכנו בגלל
י
את עמדתם בנוגע ילתאריך סיום המנדט ,
פרטים זאת ועוד  ,ההצעה של פירסון אימצה למעשה
והתחשבה בעמדתם בעניין מעמדה של מועצת הביטחון בסוגיה  .על כן בסופו של דבר היו אף הם
)

.

מוכנים להקשיב לו .
ב 10 -

33

.

בנובמבר נמצאה הפשרה צרפקין גילה גמישות תמרת תקדים בעמדותיו החדשות  ,שלמעשה

התבססו על הצעותיו של פירסון  ,ואפשר לדיון בקבוצת העבודה להתנהל באווירה

' נותה

.

וידידותית ' גם ג ' ונסון היה מוכן לשנות את עמדותיו המקוריות  ,הפשרה שהושגה לבסוף היתה

קרובה יותר לעמדה האמריקנית  ,כיוון שהסובייטים הסכימו לסיום המנדט ב -

1

במאי  ,ארבעה

חודשים מאותר יותר מעמדתם המקורית ורק חודשיים מוקדם יותר מהעמדה האמריקנית המקורית .
בריטניה אמורה היתה להמשיך ולשמור על הסדר בארץ  -ישראל עד תום המנדט  ,ואולם גם להשלים

.

את פינוי כוחותיה עד אז תאריך הענקת העצמאות לשתי המדינות החדשות נקבע

ל1 -

ביולי לכל

המאוחר  ,כאשר האחריות לניהול ארץ  -ישראל ממאי עד יולי וליישום החלוקה אמורה היתה להיות

בידי ועדה בת שלושה או חמישה חברים  ,נציגי ' מעצמות קטנות '  ,שימונו על ידי העצרת הכללית

32

מברק 2 ] 360ט 159945מניו  -יורק אל שר  -החוץ ,
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 . 94 , 97קע . 1947- 1954 , New Brunswick 1980 ,
הערה  , ) 10עמ ' . 375 - 374

RG 25/3694
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) ,גאו מברק

; וסטרן ( לעיל  ,הערה

3280
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,

ממשלחת

עמ ' ; 128

),
בנובמבר  , 1947מצוטט בתוך  ( FRUSלעיל  ,הערה  30ן
אילת . Ro'i ,
 Practice: The USSRת ) Soviet Decision Making
לעיל ,
לעיל  ,הערה ; ) 31

כן ראה  :שאלת ארץ  -ישראל

,

,

קנדה לקבלת החלטת החלוקה בעצרת האו " ם

137
-

מליאת

.

אך יפעלו תחת חסותה ובהדרכתה של מועצת הביטחון בו ביום אומצה הפשרה גם על ידי
במשרד החוץ
תת  -הוועדה הראשונה  ,שנתכנסה במיוחד לשם כך  ,ופירסון יכול היה לדווח לעמיתיו
המשלחת
ש ' כתוצאה מהנסיבות ' פרק היישום של תכנית החלוקה ' היה במידה רבה מלאכתה של

הקנדית ' .

34

.

' סידורים לא ראליסטיים '  ,הגיבו הבריטים הם טענו כי לוה הזמנים אינו מתאים

לתכניות הנסיגה

.

שלהם  ,וכי החלטה שלא תתבסס על הסכמה תערב אותם בכפיית החלוקה  ,ולזה לא יסכימו קדוגן

.

הבהיר שבריטניה מצפה שההחלטות שתתקבלנה תתאמנה להצהרות שהשמיע קריץ '  -ג ' ונס פירסון

.

מצדו הציע לו להופיע בפני קבוצת העבודה ולפרט את הסתייגויות הבריטים בימים הבאים דווח
1לראשי הממשלות המערביות בחבר העמים הבריטי על כוונת בריטניה לסיים את נסיגתה ב
באוגוסט

1948

.

נאמר להם עם זאת שאין משמעות הדבר שהמנהל הבריטי בארץ  -ישראל ימשיך

לתפקד עד לתאריך זה  ,או שניתן יהיה להשתמש בכוחות בריטיים כדי לכפות את החלוקה  .יתרה
מזו  ,בריטניה שמרה לעצמה את הזכות לסיים את המנדט מיד אם תגיע למסקנה שהאו " ם נכשל

במציאת פתרון מוסכם ; במקרה כזה הכוחות הבריטיים בארץ  -ישראל ידאגו לביטחונם שלהם בלבד .
.

בארץ  -ישראל משרתים תיילים בריטים  ,ועל בריטניה להיזהר שלא לסכנם זוהי הסיבה ל ' מגמתה

השלילית משהו ' של בריטניה באו " ם  ,ואין לייחס מגמה זו ל ' מצב רוה של חוסר שיתוף פעולה ' .
הבריטים ציינו כמו כן את התנגדותם לנהל את ארץ  -ישראל יחד עם ועדה מטעם האו " ם .

35

הם יתירו

.

לוועדה כזו להיכנס לארץ  -ישראל רק לאחר סיום המנדט או סמוך למועד זה אם האו " ם יתעקש

על בואה המוקדם  ,בריטניה תנטוש את כל תחומי אחריותה בארץ  -ישראל מיד  .קדוגן נתבקש על
ידי ממשלתו להבהיר שהמרב שבריטניה יכולה להבטיח הוא שלא תנסה להכשיל באופן פעיל

ההלטה שהעצרת תקבל ברוב של שני שלישים .
בריטניה לסיים את נסיגתה

34
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ב NAC , % 0 -

אליעזר

קתדרה 138

טאובר

.

בריטניה לא תשמש כלי לכפיית החלוקה הכוחות הבריטיים ישמרו על החוק והסדר רק באזורים

.

שתחת שליטתם בטרם נסיגה  ,והוועדה מטעם האו " ם לא תורשה להיכנס לאזורים אלה ברור היה
לגמרי מדבריו שקבוצת העבודה תצטרך לבחון מחדש את החלטותיה  ,בייחוד בנוגע ללוחות

הזמנים .

36

בשלב זה העריכה כבר המשלחת הקנדית שהבריטים אינם רוצים באמת שיימצא פתרון מעשי לשאלת

.

.

ארץ  -ישראל חוסר שיתוף הפעולה שלהם היה בלתי מובן מתקבל הרושם  ,תשב פירסון  ,שהם רוצים

.

שישאירו להם לטפל בבעיית ארץ  -ישראל בעצמם במקום לסייע בפתרון הבעיות המעשיות  ,כמו
לוחות הזמנים  ,הם המשיכו בהתייחסותם האדישה  ,כשהם משוכנעים ש ' נגזר ' על מאמצי האו " ם

.

להיכשל  ,כפי שאמר אחד מהם עמדה זו צפויה היתה להוביל להאשמת הבריטים באחריות בלעדית

.

לכישלון כזה  ,אם אכן יתממש פירסון ורידל שוחחו עם שני חברים במשלחת הבריטית ולמדו שאף
לאלה אין מידע עדכני על תכניות הנסיגה של לונדון  ,פירסון הפציר בהם לשתף פעולה  ,ואולם הם

לא יכלו לסייע לו במאומה  ,אפילו לא באופן בלתי רשמי  .רידל הגיע למסקנה שבריטניה פשוט אינה

.

.

מוכנה לשקול שום תכנית שאינה לטעמה וברור היה שבריטניה מתנגדת לחלוקה פירסון הצטער
אמנם שכל הכעס יופנה כלפי בריטניה במקרה של כישלון  ,שעה שהאמריקנים  ,אשר אף הם ' לא

.

מילאו תפקיד מאוד יצירתי או משביע רצון '  ,יימלטו מהביקורת שהם ראויים לה גישת האמריקנים
התמיהה אותו  ,לאורך כל הדיונים הם נקטו ' עמדה לא ראליסטית של אופטימיות קלילה '  ,כשהם

.

מתעלמים מכל הקשיים הם התייחסו אל שיתוף הפעולה הבריטי כאל דבר המובן מאליו  ,לא טרחו
להגות תכנית שתהיה מקובלת על הבריטים או להתייעץ עמם  ,ולא גילו כל נכונות לסייע באופן

.

פעיל בפתרון בעיות הם אפילו השתמטו מהצעתו ליטול על עצמם אחריות בתור חברים מן השורה

.

באו " ם במקרה שתפרוצנה מהומות בעקבות קבלת החלוקה אכן לשבת בקבוצת העבודה לא היתה

.

משימה קלה כלל וכלל ' הנה אני באמצע '  ,הוא כתב לידיד  ' ,בין רוסי עקשן לאמריקני לא יותר מדי

כשרוני  ,וזו החוויה המתישה ביותר שהיתה לי

מעודי ' ,

37

בנובמבר קיבלה קבוצת העבודה פה אחד הצעת יישום חדשה שהוגשה לה יום קודם לכן על

ב 18 -

ידי פירסון  .היא התמקדה בעיקר בפתרון בעיות לוחות הזמנים שהתעוררו בעקבות הודעתו של

.

קדוגן על פי הצעה זו אמור היה המנדט על ארץ  -ישראל להסתיים בתאריך שייקבע יחדיו על ידי

.

בריטניה והוועדה מטעם האו " ם  ,ואולם לא יאוחר מ  1 -באוגוסט בריטניה תודיע לוועדה מראש על

.

תכניות הנסיגה שלה מכל אזור העצמאות תוענק לשתי המדינות לא יאוחר
36

מ1 -

.
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תרומתה של קנדה לקבלת החלטת החלוקה בעצרת האו " ם

139

ארץ  -ישראל בתקופת המעבר שמאוגוסט עד אוקטובר יימסר לוועדת האו " ם  ,שיהיו בה חמישה

.

חברים  ,ואשר תמונה על ידי העצרת הכללית ותודרך על ידי מועצת הביטחון הוועדה תצטרך ליישם

הן את המלצות העצרת והן את הוראות מועצת הביטחון ותעביר דוחות התקדמות לשתיהן .
בחזרה לעצרת הכללית

38

 29 - 1 %בנובמבר)

תכנית היישום החדשה של קבוצת העבודה אומצה על ידי תת  -הוועדה הראשונה ,

וב 19 -

בנובמבר

.

הוצגו דוחותיהן של שתי תתי  -הוועדות בפני ועדת האד  -הוק למחרת היום ביקש אווט מפירסון

למסור לוועדת האד  -הוק פרטים מפרק היישום שבדוה תת  -הוועדה הראשונה .
פירסון פתה בהזכירו שהמשלחת הקנדית עמדה כל הזמן על כך שהתכנית שתתקבל צריכה להיות

לפחות על הנייר .

מעשית ואכן התכנית המוצעת כעת על ידי תת  -הוועדה הראשונה היא מעשית ,

מרכיב השוב בה הוא הפקדת ניהולה של ארץ  -ישראל בתקופת המעבר בידי ועדה שתמונה על ידי

.

העצרת ותודרך על ידי מועצת הביטהון הוסכם שהנחיות המועצה לוועדה תצטרכנה להתאים

.

להמלצות שתקבל העצרת  ,ושהמועצה לא תתערב בעבודתה השוטפת של הוועדה מרכיב חשוב אחר ,
ציין פירסון  ,הוא לוה הזמנים להקמת שתי המדינות  ,אשר מתחשב בכוונת בריטניה לסגת עד

ה1 -

.

באוגוסט סיום המנדט יהיה על כן לא יאותר מתאריך זה  ,ואז תיטול על עצמה הוועדה מטעם האו " ם

.

את השליטה בארץ  -ישראל  ,באמצעות מועצות ממשל זמניות עצמאות המדינות תיכנס לתוקף עם
בחירת האספות המכוננות שלהן והקמת ממשלותיהן הזמניות ,

ב1-

.

באוקטובר בתקופה שמאימוץ

.

התכנית ועד תום הנסיגה הבריטית תהיה האחריות לניהול ארץ  -ישראל משותפת הכוחות הבריטיים
ייסוגו באופן הדרגתי  ,כשהם שומרים על החוק והסדר באזורים שתחת שליטתם ומעבירים את

.

הסמכויות באזורים שפינו  ,כולל בענייני הגירה וקרקעות  ,למועצות הממשל הזמניות יש לקוות שעד
ה-

1

בפברואר יהיה תחת שליטתה של מועצת הממשל היהודית די שטה  ,כולל נמל  ,על מנת

שתתאפשר הגירה יהודית משמעותית לשם .

39

.

הבריטים הגיבו בו ביום בנאום בפני ועדת האד  -הוק הודיע קדוגן שהצעותיה של תת  -הוועדה

.

הראשונה אינן תואמות את תכניותיה של בריטניה בהזכירו את הצהרת קריץ '  -ג ' ונס

מ 26 -

בספטמבר

.

הדגיש שבריטניה לא תשתף פעולה בכפיית הסדר שלא יהיה מקובל על שני הצדדים חייליה לא

.

ייהפכו למכשיר בידי האו " ם יתרה מזו  ,כיוון שתת  -הוועדה קבעה שתקופת המעבר עומדת להתחיל

38
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שקדרה 140

אליעזר טאובר

בקרוב  ,תובה להבהיר שבכוונת בריטניה לשמור בידיה את כל הסמכויות בארץ  -ישראל עד סיום

.

המנדט היא לא תרשה לוועדה מטעם האו " ם להקים ממשלות או כוחות צבא בשטחים שיימצאו עדיין

.

תחת שליטתה בריטניה מוכנה לשקול סידורים שיקבע האו " ם  ,ואולם להעביר סמכויות למועצות
הממשל הזמניות משמעו מעורבות בהוצאת החלוקה אל הפועל  .בריטניה תהיה מוכנה לכל היותר

.

להעביר סמכויות לוועדה  ,ושזו תעביר אותן בתורה הלאה קדוגן הדגיש עוד שהבריטים בלבד הם

שיחליטו מתי בדיוק יסתיים המנדט .

40

פירסון שאל את קדוגן אם אין סתירה בין הצהרתו שבריטניה תשמור בידיה את כל הסמכויות עד

.

תום המנדט לבין דבריו שבריטניה תעביר את הסמכויות לוועדה מטעם האו " ם קדוגן השיב שאין
סתירה משום שבפועל עשויים הבריטים להודיע על סיום המנדט בקרוב מאוד  ,אפילו לפני שהפינוי

.

הבריטי יתחיל בריטניה תפסיק בתאריך זה לנהל את ארץ  -ישראל  ,ואולם תקיים ממשל צבאי

.

באזורים שבהם יימצאו עדיין חייליה בשלב זה הציע אווט ששתי תתי  -הוועדות תתכנסנה שוב  ,כדי

לבחון את דבריו של קדוגן ולשנות את תכניותיהן בהתאם .
עם חידוש דיוני תת  -הוועדה הראשונה ,

ב 20 -

41

בנובמבר  ,הודה קדוגן בפניה שאינו יודע מתי בדיוק

.

יסתיים המנדט  ,אבל הדבר יקרה בקרוב הנסיגה הבריטית תהיה הדרגתית וייעשה מאמץ להודיע

.

לוועדת האו " ם מראש על שלביה אזורים שיפונו יימסרו לידי הוועדה מבלי להתעניין מה היא

.

.

מתעתדת לעשות בהם אזורים שלא יפונו יישארו תחת ממשל צבאי בעקבות הבהרותיו של קדוגן
הציעו פירסון וחברים אתרים מספר תיקונים לתכנית החלוקה  ,על מנת ' להסיר את אי

ההתאמות '

שבינה ובין גישת הבריטים  .התיקונים שנתקבלו היו זעירים  ,בעיקר שינויי מילים שתכליתם היתה
לקבוע שבריטניה תעביר את הסמכויות לוועדה ולא ישירות למועצות הממשל הזמניות ; שעד סיום
המנדט כל הסמכויות תישארנה בידי בריטניה ; ושהאתריות הצבאית לאזורים שטרם פונו תיוותר בידי

הבריטים אף לאתר סיום המנדט .
ב 22 -

42

בנובמבר הציג פרושינסקי את דוח תת  -הוועדה הראשונה המתוקן בפני ועדת האד  -הוק  ,ולאחר

מכן הסביר פירסון את השינויים שנערכו בו במטרה לשפר את שיתוף הפעולה בין בריטניה לוועדת

.

.

האו " ם בגרסה המתוקנת נאמר כי תאריך סיום המנדט ייקבע על ידי בריטניה בלבד אף על פי
שתאריך זה איננו ידוע עדיין  ,הוא צפוי בקרוב  ,ייתכן כי אפילו לפני השלמת נסיגת הכוחות

40
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 141קתדרה

תרומתה של קנדה לקבלת החלטת החלוקה בעצרת האו " ם

.

הבריטיים האחריות לניהול ארץ  -ישראל לאתר תום המנדט תהיה משותפת לבריטניה ולוועדת

.

האו " ם  ,כשבריטניה נסוגה באופן הדרגתי והוועדה נכנסת במקומה פירסון הביע את ביטחונו

שהפתרון המוצע על ידי תת  -הוועדה הראשונה הוא ' המעשי ביותר ' בנסיבות הנתונות  ,ומספק מנגנון

.

להעברה מסודרת של סמכויות הוא קיווה לשיתוף הפעולה של בריטניה ולתמיכת החברות הקבועות
במועצת הביטחון  ,ושתכנית שתאומץ ברוב של שני שלישים תתקבל בסופו של דבר גם על ידי

תושבי ארץ  -ישראל עצמם  .זהו ' סיכון מתושב '  ,אמר  ,ואולם גם ' הסיכוי הטוב ביותר להביא שלום

וסדר ' לארץ  -ישראל .

43

.

על סדר יומה של ועדת האד  -הוק עמד גם דוח תת  -הוועדה השנייה תת  -ועדה זו הגישה למעשה

שלוש הצעות נפרדות  ( :א ) להעביר את שאלת ארץ  -ישראל לבית  -הדין הבין  -לאומי ; ( ב ) ליישב את
הפליטים היהודים במקום אחר  ,ולא בארץ  -ישראל ; ( ג ) להקים מדינה אחת  ,ערבית  ,בכל ארץ -

.

ישראל פירסון סבר תחילה שיש ממש ברעיון להעביר את הסוגיה לבית  -הדין הבין  -לאומי  ,וכי ראוי
לשקול אותו בזהירות

ובאובייקטיוויות .

ואולם נציגים של הסוכנות היהודית  ,שהיו מזועזעים

מהרעיון  ,מיהרו להסביר לו שאין זה אלא תכסיס מצדם של הערבים על מנת למנוע מהעצרת להגיע

.

להחלטה ואכן המשלחת הקנדית החליטה בסופו של דבר להתנגד לרעיון  :באופן תאורטי רעיון זה
אולי רצוי  ,סברו  ,ואולם בפועל הוא יעכב את פתרון הבעיה במשך שנים  ,ולא נראה כי הבריטים

.

מסכימים להמתין המשלחת התנגדה גם להצעה השנייה  ,מאחר שהיא ראתה בה אפליה גזעית נגד

.

הפליטים היהודים ובאשר להצעה השלישית  ,להקים מדינה ערבית בלבד  ,שאל פירסון את חברי

תת  -הוועדה השנייה אם הם באמת מאמינים שניתן להשיג פתרון זה בדרכי שלום  ,ואם לפי דעתם

.

יש בסיס חוקי לעצרת  ,על פי מגילת האו " ם  ,להקים מדינה כזו על השאלה הראשונה ענה לו יושב

ראש תת  -הוועדה השנייה  ,מחמד זפראללה ח ' אן מפקיסטן  ,שרק תושבי ארץ  -ישראל עצמם יוכלו

.

.

לספק תשובה הדבר תלוי בנכונותם לשתף פעולה על השאלה השנייה הוא ענה שכבר חבר

הלאומים הכיר בעצמאותה החלקית של ארץ  -ישראל בכך שהפקיד אותה למנדט  ,שמשמעו שהיא

.

היתה זקוקה רק לסיוע מנהלי ממעצמה מנדטורית כדי להגיע לעצמאות מלאה סיוע זה איננו נדרש

עוד  ,ובכל מקרה הוא עומד להסתיים  ,ולכן על עצמאותה החלקית של ארץ  -ישראל להפוך למלאה .
תגובת פירסון להסברים אלה היתה שהם למעשה רק שכנעו אותו שתכנית תת  -הוועדה השנייה

חסרת משמעות ובלתי מעשית לחלוטין .

ב 24 -

השנייה להצבעה ונדהו על ידי ועדת האד  -הוק
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.

הדיון בוועדת האד  -הוק על דוח תת  -הוועדה הראשונה נמשך פירסון העלה את שאלת חוקיות
סמכותה של ועדה שתמונה על ידי העצרת הכללית לשלוט על ארץ  -ישראל ולו אך לזמן קצר  ,הוא

ציין כי אם תכריז עצרת הביטחון על המצב בארץ  -ישראל כסכנה לשלום  ,ותייפה
לנקוט את הצעדים הנדרשים  ,יוסרו כל הקשיים

הלגאליים .

את כוח הוועדה

פירסון עתיד היה לקבל סיוע

ממשלחתה של דנמרק  ,אשר הגישה הצעת תיקון שלפיה על מועצת הביטחון יהיה לבחון את המצב

.

במהלך תקופת המעבר ולהחליט אם הוא מהווה סכנה לשלום אם כך תחליט  ,היא תגדיל את
הסמכות שהעצרת נתנה לוועדה  ,על ידי ייפוי כותה לנקוט את הצעדים הנדרשים על מנת להוציא

.

לפועל את החלטות העצרת עוד קבע התיקון שהמועצה תראה כסכנה לשלום וכפעולה של
תוקפנות כל ניסיון לשנות בכוה את ההסדר שיושג  ,האמריקנים יכלו להשלים עם תיקון זה משום

שהוא לא הכפיף את הוועדה למועצת הביטתון מראש  ,והגדיר במדויק מתי תוכל המועצה להתערב .
.

פירסון ייחס חשיבות רבה לתיקון הדני הוא סבר כי תיקון זה יחזק את הוועדה בדיוק כאשר תזדקק
לכך  ,וזאת מבלי להגדיל את סמכויותיה של מועצת הביטחון בהקשר זה מעבר למה שתוכנן

מלכתחילה  .אימוץ תיקון זה יסיר על כן את הספקות שהיו עדיין למשלחת הקנדית בעניין ההסדר .
ב 25 -

.

בנובמבר הועמד התיקון הדני להצבעה והתקבל מיד לאחר מכן הועמד להצבעה הדוח של

תת  -הוועדה הראשונה במלואו  ,ונתקבל על ידי ועדת האד  -הוק ברוב של

נמנעים .

25

נגד

13

עם

17

45

פירסון תזר בשלב זה לאוטווה  ,למילוי התחייבויותיו

השוטפות במשרד החוץ  ,ואילסלי אמור היה

.

לייצג את קנדה בימיו הנותרים של הדיון על ארץ  -ישראל כבר

ב 19 -

בנובמבר הודיע אילסלי לסן

לורן שהדיון על ארץ  -ישראל הגיע לנקודה שבה על המשלחת להחליט אם לתמוך בחלוקה או לא .
אילסלי  ,שיחסו לחלוקה כזכור מעולם לא היה אוהד  ,הזכיר לסן לורן שעמדת קנדה היתה כי היא

.

מוכנה לסייע בניסוח תכנית ההלוקה  ,ואולם אין היא בהכרח מחויבת לתמוך בה בנאומו

ב 4-

בנובמבר אמר פירסון שקנדה תתמוך רק בתכנית שתהיה ' בעלת בסיס חוקי מוצק  ,מעשית ויעילה ' ,

.

ועליה כעת להחליט אם התכנית שהציגה תת  -הוועדה הראשונה היא אכן כזו הוא הזכיר את הספקות
שהיו לפירסון בעניין הבסיס החוקי של הוועדה מטעם

האו " ם

( שאז עוד לא באו על פתרונם )  ,ושאין

.

זה כלל מובטח שבריטניה תשתף פעולה עם תכנית החלוקה כיוון שמן לורן מילא אז את מקומו של
קינג כראש הממשלה  -קינג היה בלונדון בחתונתה של הנסיכה אליזבת  -המתין אילסלי
להוראותיו ,

45

,מברק

46
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תה של קנדה לקבלת החלטת החלוקה בעצרת האויים

.

אלא שכעת התעוררה בעיה אחרת האמריקנים רצו שקנדה תהיה אחת מהברות הוועדה המתוכננת

.

מטעם האו " ם כשגילו שהמשלחת הקנדית אינה נלהבת לרעיון  ,הם ההליטו לפנות ישירות לאוטווה

,

השגריר האמריקני באוטווה הודיע לאסקוט ריד )  , ( Reidראש המחלקה הפוליטית השנייה במשרד

.

החוץ  ,שמחלקת המדינה האמריקנית מקווה שקנדה תשתתף בוועדה התפקיד שמילאה קנדה  ,בפרט

.

באמצעות תת שר החוץ שלה פירסון  ,במהלך הדיונים באו " ם שכנע את הכול ביושרה ובהגינותה על

.

כן השתתפותה בוועדה תחזק אותה מאוד ריד הבטיח לו להעביר את המסר לסן לורן  ,ואולם הזהירו

.

שלא לתלות בכך תקוות רבות כשדיווח על כך לסן לורן  ,הזכיר ריד את המשאבים 'המצומצמים

.

מאוד ' של משרד החוץ סן לורן סבר שלא יהיה זה נבון להברה בחבר העמים הבריטי להשתתף בוועדה

.

כזו קנדה בכל מקרה לא תרצה להיות במצב שבו ייתכן כי תצטרך לבקר את בריטניה  ,או להימנע
מביקורת כזו רק בגלל היותה חברה בחבר העמים  ,הוא ביקש לדעת את דעותיהם של פירסון ושל

שגריר קנדה בוושינגטון בסוגיה זו .

47

.

פירסון השיב ברשימה של יתרונות וחסרונות  ,השתתפותה של קנדה אכן תחזק את הוועדה יתרה

.

מזו  ,חברי הוועדה אמורים להיות לא רק בעלי יכולת  ,אלא גם מסוגלים לתקשר עם הבריטים לחבר

.

קנדי יהיה יתרון מבחינה זו  ,משום שהבריטים יתנו בו אמון לעומת זאת אפשר לראות במאמץ

.

שהשקיעה קנדה עד כה בסוגיית ארץ  -ישראל מילוי של חובתה כלפי האו " ם בעניין זה זאת ועוד ,
קנדה כבר משתתפת במועצת הביטחון  ,במועצה הכלכלית והחברתית  ,בוועדה לאנרגיה אטומית

.

ובגופי או " ם נוספים ומכל מקום בהיותה תברה בחבר העמים הבריטי ייהשב נציגה כנוטה מראש

.

לטובת בריטניה פירסון הגיע אפוא למסקנה ש ' בוודאי לא תיגרם בושה לקנדה ' אם היא לא תשתתף

.

בוועדה שגריר קנדה בוושינגטון כתב שהרבה יותר תשוב לקנדה להתמקד ביחסיה עם בריטניה

.

וארצות  -הברית  ,מאשר להעמיס על כתפיה אחריות נוספת כשסן לורן קרא את רשימת טיעוניו של

.

פירסון הוא העיר שמדובר בהרבה יותר מכך שקנדה תיחשב כנוטה מראש לטובת הבריטים אם בתור

תברה בוועדה היא תעז לבקר את בריטניה  ,הדבר יעורר ' סערה איומה ' בקנדה  ,ורבים יראו זאת

.

כחוצפה לבקר מדינה שיש לה כבר ניסיון של שלושים שנה בארץ  -ישראל זאת ועוד  ' ,בצדק או שלא

.

בצדק ' קנדה נתפסה כתומכת בעניין היהודי לכן הערבים יתייחסו אליה כאל גורם עוין

בוועדה .

ואולם בעיקר הטרידה את מנוחתו של סן לורן המחשבה שאם יהיה צורך בשימוש בכוח ליישום

החלוקה  ,יצפו מהמדינות שתשתתפנה בוועדה לספק תיילים  .ריד התקשר מיד לפירסון והודיעו את

דעת השר שלהם .
' המשלחת נתנה פרסום לעובדה שקנדה איננה פנויה ' .

פירסון השיב לו שהוא יכול להבטיח לסן לורן שקנדה לא תשתתף בוועדה
)

(

סן לורן החליט בשלב זה לכנס את הקבינט

ולהכריע בסוגיית ארץ  -ישראל  ,אילסלי עדיין המתין בניו  -יורק להוראותיו .
47

48

48

שם ; שני המברקים
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טאובר

הקבינט התכנס

ב 25 -

בנובמבר  ,ואולם כל דיון לא נערך בסוגיה העיקרית שעמדה על הפרק  ,אם

.

לתמוך בחלוקה באופן שבו ניהל סן לורן את הישיבה ההצבעה בעד חלוקה נתפסה כדבר מובן מאליו ,

.

והשאלה היחידה שנדונה היתה אם להשתתף בוועדת האו " ם או לא סן לורן הסביר לשרים שחלוקה

.

היא ' הפתרון המעשי היחיד ' עם זאת מאמציה של קנדה בעת הדיון על ארץ  -ישראל לפשר בין
העמדות השונות מביאים לכך שמצפים ממנה להשתתף בוועדה  ,וסירוב מצדה

ייתקל בביקורת.

ואולם קנדה הגיעה לקצה יכולתה מבחינת משאביה האנושיים  ,כיוון שהיא משתתפת בגופי או " ם

.

רבים אתרים יתרה מזו  ,הבר קנדי בוועדה עשוי לבקר את בריטניה  ' ,מצב לא רצוי כשלעצמו מבחינה

פנימית '  ,והוא גם ייהשב על ידי הערבים כעוין להם  ,כיוון שקנדה ' נחשבת כמי שתמכה בצד היהודי ' .

.

ולבסוף  ,השתתפות קנדית משמעה גם שייתכן כי יהיה עליה לשגר חיילים לארץ  -ישראל כצפוי

החליט הקבינט לסרב להשתתף בוועדת האו " ם .
ב 26 -

49

בנובמבר חידשה מליאת העצרת הכללית את דיוניה בשאלת ארץ  -ישראל  ,ושמעה את דוח ועדת

.

האד  -הוק זמן קצר לאחר מכן נשא אילסלי את הצהרת הסיכום של קנדה בפני העצרת הכללית  ,ובה

.

אמור היה להצדיק את הצבעתה הצפויה של קנדה בעד תכנית החלוקה עיקר נאומו היה סקירה של
האפשרויות השונות שעמדו על הפרק  ,על מנת להוכיח שחלוקה היא ' הטובה ביותר מבין ארבע

.

אפשרויות שכולן לא אטרקטיוויות וקשות ' אין אפשרות שלא לאמץ שום פתרון  ,קבע  -זו תהיה

.

השתמטות  ,בריחה מאחריות ומבוא ודאי לשפיכות דמים מדינה ערבית בכל ארץ  -ישראל יכולה היתה
להיות אפשרות קבילה אלמלא הצהרת בלפור  ,תנאי המנדט והקהילה היהודית המושרשת היטב  ,בת

שבע מאות אלף הנפש  ,שהוקמה בארץ  -ישראל בעקבות זאת  ,ומכל מקום מיעוט בלבד מקרב חברות
האו " ם תומך בפתרון

זה .

גם בתכנית המדינה הפדרלית  ,שהוצעה על ידי מיעוט מקרב תברי

אונסקו " פ  ,לא היתה שום התקדמות מאז ; היא קיבלה תמיכה מועטת בלבד  ,ואפילו לא טרחו להקים

.

תת  -ועדה לדון בה אילסלי ציין כי הקנדים ראו פתרון זה באור חיובי  ,כיוון שהוא מזכיר את

ההתפתחות הלאומית שלהם עצמם  ,אך הם מודעים לכך שארץ  -ישראל אינה קנדה  ,והן הסוכנות

.

היהודית והן הוועד הערבי העליון דתו אותו נשארה אם כן רק חלוקה  ,ו ' בה החלטנו לתמוך כאפשרות

.

.

המעוררת פחות התנגדות מבין הארבע ' ' אנו תומכים בתכנית זו בלב כבד ועם הרבה חששות ' הם
הצטערו לשמוע את כל האיומים במעשי נקם אם תאומץ תכנית החלוקה ' ואת כל הדיבורים על אש

.

וחרב '  ,אבל הם משוכנעים שאם תאומץ אחת האפשרויות האחרות אי הסדר רק יגדל האוויר מלא

.

בתחזיות קודרות  ,אך צריך לעשות משהו חלוקה היא אמנם פתרון מלא קשיים  ,אולם כל פתרון

.

.

אחר גרוע יותר זאת ועוד  ,חלוקה היא הפתרון היחיד שזכה לתמיכת שתי המעצמות הגדולות ' כפי

.

שהעצרת יודעת '  ,המשלחת הקנדית נשאה במלוא האתריות במהלך הדיון על ארץ  -ישראל הם עבדו

' ללא לאות ' על מנת להשיג פתרון בר ביצוע  ,וכעת בדעתם להצביע בעדו .
49

החלטות ישיבת קבינט ,

50

"

25

בנובמבר , 1947

26 , 1947 , by Mr . 1 . 1 . 1151 7 , Member
NAC , RG

NAC , RG 2 /2641

פ 'Text of
 Novemberמס  Plenarf Sessionתו  Palestine madeת; Statement 0

5ח0תפא 1 the Unitedס Canadian Delegation 10 the Second Session 01 the General Assembly

",

 ; 25/3695מברק  3553ממשלחת
the General

50

0

'Plenary

,

בריטניה לאו " ם אל משרד החוץ ,

:

!the General

0

27

בנובמבר , 1947

,Second Session

the

,

0

of

; PRO , FO 371 / 61890

'Oecal

United Nations ,

 145ץתדרה

תרומתה של קנדה לקבלת החלטת החלוקה בעצרת האו " ם

.

הבריטים ניסו להזות בשלב זה כיצד תנהגנה מדינות הבר העמים הבריטי בהצבעה בעצרת דרום -

.

אפריקה ' כמעט בוודאות ' תצביע בעד חלוקה  ,הם העריכו אוסטרליה אולי תימנע  ,מפני שאווט

עמד בראש ועדת האד  -חוק  ,הקנדים  ,שנטלו ' חלק פעיל ' בדיונים ,

מן הסתם יצביעו בעד חלוקה .

ראש ממשלת ניו  -זילנד אמר שהם יצביעו בעד הלוקה  ,אבל נציגו באו " ם אמר שלא יוכל להצביע

בעד תכנית חסרת מנגנון מסודר ליישומה ולהגנה על התושבים  .פקיסטן מחויבת לעמדה הערבית ,

.

והודו מן הסתם תנהג כמוה אלא שלא כל הבריטים הסתפקו בניסיונות הערכה  .היה מהם מי שסבר

.

עדיין שניתן להשפיע על אופן ההצבעה כיוון שקינג שהה באותה עת בלונדון  ,תהה אחד מפקידי

.

משרד החוץ אם אין זה ראוי שבווין ייעץ לו ' להימנע או להצביע נגד ' פקיד אחר שראה הצעה זו

.

מתק את המילים ' או להצביע נגד ' ופקיד שראה את ההצעה אחריו הוסיף -
לקביעת אופן הצבעתה של קנדה היה זה מאוחר

מדי .

ב 29 -

בנובמבר

' מאוחר מדי ' .

1947

51

ואכן

היתה קנדה אחת

משלושים ושלוש המדינות שהצביעו בעצרת הכללית בעד אימוץ תכנית ההלוקה והקמת מדינה

יהודית בארץ  -ישראל .
ולניעיך של פירסון
תרומתה של המשלחת הקנדית לניסוחה ואימוצה של החלטת החלוקה היתה משמעותית ביותר ,
התערבויותיו הבלתי נלאות של פירסון במהלך הדיונים כל אימת שנתגלעו קשיים והפשרה שהשיג

בין ארצות  -הברית לברית  -המועצות הבטיחו את התמיכה הדו  -גושית בהצעה  ,אשר מבלעדיה לא ניתן

.

היה להשיג רוב של שני שלישים אך מדוע נהג פירסון כפי שנהג ? מדוע ההליט פקיד בכיר במשרד
החוץ הקנדי לפעול בניגוד גמור לדעותיו של ראש ממשלתו ולנצל את העדרותו מאוטווה בחודש
נובמבר  ,וזאת תוך סיכון הקריירה העתידית

שלו ?

האינטרס של קנדה היה לשמור על מעורבות

.

נמוכה בשאלת ארץ  -ישראל  ,ולא לסכן את יחסיה עם בריטניה על רקע זה אך פירסון החליט לנהוג

אחרת .

מדוע ?

' זו היתה תוצאה של התלהבות דתית '  ,טענה מקקלום  ,שהשתתפה בעצמה במשלחת הקנדית

לאו " ם ,

בתור יועצת ' :מה שזה היה בשבילו להימצא בעמדה שבה הוא באמת יכול לעזור ליהודים "להזור " . ' . . .
מתברר שפירסון עצמו הודה בתחושה זו בזיכרונותיו  ,אם כי טען שהיתה רק ' גורם מסייע '  ' :אני מוכרח

להודות שנהייתי מעורב רגשית באופן מיוחד מאוד  ,מפני שעסקנו כאן בארץ הקודש  -הארץ שעליה

למדתי בבית  -הספר של יום ראשון . . .
לדוגמה  .אני לא זוכר שאי פעם התעמקתי בסוגיית קוריאה כשהלכתי לבית  -הספר של יום ראשון ' .

זה הפך את הפולמוס למוחשי בעיני הרבה יותר מאשר קוריאה

; 1311 - 1312 , 1317 - 1320

 .קק
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מאמר הערכה על
לסטר

פירשון ,

שפורסם ב ' הארץ '
שבועיים לאחר
קבלת ההחלטה

באו " ם

ואולם מסתבר שהיו סיבות הרבה יותר ספציפיות להתנהגותו של פירסון מאשר ' התלהבות דתית '

.

גרידא פירסון שירת בשגרירות הקנדית בוושינגטון כאשר בסוף

שלתה זו לאוטווה דוח על

1944

.

ממצאי האמריקנים בעניין מחנות ההשמדה אושוויץ ובירקנאו נכללו בדוח עדויות ראייה וכן הערכה
שיותר

מ 1 765 , 000 -

,

יהודים הושמדו שם מאפריל

עד אפריל

1942

- 1944

' המסמך המזעזע ביותר

שפורסם מעולם על ביצוע מעשי זוועה מאורגנים '  ,השפעת השואה עתידה היתה להפוך לגורם מרכזי

.

בהתגבשות גישתו של פירסון בשאלת ארץ  -ישראל ' המדינה היהודית החדשה תביא מידה רבה של

מזור לאותם חלקים של יהודי העולם שסבלו כה נוראות '  ,הוא כתב בסוף

1947

.

בשנת

1947

ניצתה

תכנית החלוקה  ,הוא אמר מאוחר יותר  ' ,בגלל התחושה הבסיסית שהיא הפכה להכרחית בעקבות

.

הטבת של יהודי אירופה במהלך מלחמת העולם השנייה ' ' לאחר הכחדתם של שישה מיליוני יהודים

בארצות אירופה השונות ' נראה הכרחי לערוך סידורים ' שלפחות בארץ אתת בעולם היהודים יהיו

.

משוחררים באופן מוחלט מההגבלות והפחדים שמכתיב מעמד של מיעוט ' ' רשעות מדיניותו הגזענית

תרומתה של קנדה לקבלת החלטת החלוקה בעצרת האו " ם

של היטלר . . .

.

הבהירה את הצורך התיוני במדינה יהודית ללא זה ייתכן שההחלטה בשנה זו בעד חלוקת

ארץ  -ישראל לא היתה

מתקבלת ' .

53

אחת מתוצאות השואה היתה מאתיים אלף פליטים יהודים שחיו במחנות עקורים ובמקומות אחרים ,

ולא הורשו על ידי הבריטים להיכנס לארץ  -ישראל  ,בהתאם לתקנות ה ' ספר הלבן ' של

1939

.

סבלם

הפך גם הוא לגורם משמעותי בגיבוש גישתו של פירסון  ,הוא הגיע למסקנה שישנו רק פתרון סביר

.

אחד לפליטים אלה  -ארץ  -ישראל בנאום שנשא

ב 20 -

בנובמבר בפני ועדת האד  -הוק בנושא היישום

ציטט פירסון במלואה את הפסקה מדוח תת  -הוועדה הראשונה שקבעה ש ' המעצמה המנדטורית תעשה
כמיטב יכולתה להבטיח ששטח מתחום המדינה היהודית בהיקף שיאפשר הגירה משמעותית  ,ובו נמל ,
יפונה בהקדם האפשרי  ,ובכל מקרה לא יאוחר

בפברואר

מ1-

זאת הוסיף פירסון הסבר  ' :הכוונה היא שיש לקוות שעד

. ' 1948

ה1-

ולמי שעשוי היה שלא להבין

בפברואר יהיה תחת שליטתה של

המועצה הזמנית של המדינה היהודית די שטח כדי לאפשר הגירה אליו ' .

54

מסקנתו של פירסון מכל הנסיבות ההיסטוריות ומדיוני האו " ם היתה שלא יוכל להיות פתרון לשאלת

.

ארץ  -ישראל מבלי להקים מדינה יהודית עצמאית בנאום שנשא בשנת

1949

הוא אמר שכל הפתרונות

האחרים לא היו משביעי רצון  ,כיוון שאף לא אחד מהם העניק לשבע מאות וחמישים אלף היהודים

' שהורשו ואף עודדו להתיישב בארץ  -ישראל '  ,את ההזדמנות ' לנהל את ענייניהם בעצמם ולהתווא

.

את עתידם באופן חפשי ועצמאי ' הישגיהם הגדולים של היהודים בארץ  -ישראל בזמן המנדט העניקו

להם את הזכות לכך  ,בזיכרונותיו עתיד היה פירסון לכתוב  ' :מעולם לא היה לי ספק שאי אפשר

.

לפתור את הבעיה בלי להכיר במדינה יהודית מסוג כלשהו בארץ  -ישראל בשבילי היה זה תמיד לבו

.

של העניין ' ' מדינה יהודית בארץ  -ישראל  " ,בית לאומי "  ,משהו שחשתי שהוא תנאי בל יעבור לכל

הסדר ' .
בשלהי

55

1948

החליף סן לורן את קינג כראש הממשלה  ,ופירסון תפם את מקומו כשר החוץ  ,תפקיד

.

שמילא במשך קרוב לעשור בעת משבר סואץ בשנת

1956

יזם פירסון את הקמתו של כוח החירום

של האו " ם  ,שנשלח לחצוץ בין כוחות ישראל למצרים  ,מפעל שזיכה אותו בפרס נובל לשלום בשנה

.

שלאחר מכן בשנת

53

אשגר
ס'

2730

1963

ניצח פירסון בבחירות כמנהיג המפלגה הליברלית  ,וכיהן כראש ממשלת

מהשגרירות בוושינגטון אל משרד החוץ ,

הייז  ,מונטריאל ,

בדצמבר , 1947

30

Meeting 01 the lewish Community

' Toronto

American

'
, 1953
54
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.
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.ג -ת' Israel' s .Answer 10 Racial Persecutiol

4) , RG 25א ; ץ6
. /3694

81 8

) , RG 25 / 3034גא ; מכתב מפירסון אל

of State for External Affairs , Mr L .B . Pearson , Delivered

ביוני  , 1952הספךייה הציבורית היהודית  ,מונטריאל  ,תיק ישראל  -פירסון ;

 Connection with the Radio Programme ofתן
s
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Fifth Anniversarf of

'

הצהרת פירסון ( לעיל  ,הערה

) 39

' Statement by the

President ofthe United Nations General.
of

,

Counci ! -Celebration

9 7ח) , MG 26גא ;  . 324ק : The Life o( Lester Pearson , 1 , Toronto 1989 ,

.

the Secretarf

Zionist

19

באפריל

(English , Shadow o

ו

אינגליש ( לעיל  ,הערה  , ) 53עמ '  . 324פירסון גם גילה עניין במצוקתם של

.

הילדים היהודים שהיו עצורים בידי הבריטים בקפריסין נגע ללבו מכתב שקיבל מטורונטו בעניין ילדים אלה ,

.

שרידי מחנות ההשמדה הוא הסכים עם דעת כותבתו שרק על ידי ההזרת ילדים אלה לתנאים נורמליים ניתן יהיה

.

להסיר מהם את השפעות סבלם  ,והביע את ביטחונו שוועדת האו " ם תגלה אהדה לשיקומם ראה  :מכתב מפירסון
אל ה " א קולמן  ,טורונטו ,
55

נאום מאת פירסון ,

16

8

בדצמבר , 1947

במאי , 1949

NAC, RG 25/3694

9/ 2ח4) , RG 26א ; פירסון

( לעיל  ,הערה  , ) 52עמ ' , 214

217

.
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קנדה בחמש השנים הבאות בדצמבר  , 1968חודשים מספר לאתר פרישתו מהחיים הפוליטיים  ,הוזמן
פירסון לישראל על ידי מכון וייצמן  ,הוענקה לו חברות כבוד במכון

והוקמה בו קתדרה על שמו .

בדברים שנשא לכבודו שר החוץ דאז  ,אבא אבן  ,הוא אמר  ' :אני שמת שסוף סוף לאחר עשרים שנות

.

תמיכה ועזרה  ,התפנה מר פירסון מעיסוקיו הרבים ובא לראות את ארצנו אני מקווה שעם שובו

לקנדה  ,הוא יוכל להצהיר  :ראיתי את ישראל  -ונוכחתי כי לא טעיתי ' .

56

56

הודעה לעיתונות  ,מאת מכון וייטמן למדע  -הלשכה ליחסי ציבור  ,י " ב בכסלו תשכ " ט  ,ארכיון מכון וייצמן ,
רחובות

.

