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ת וריון ומעורבותה של בריג-ןב
המועצות במאמץ לכונן ממלכתיות 

בשלהי מלחמת  ץ ישראלריהודית בא
  העולם השנייה ואחריה

  
  מתתיהו מינץ

  
  

  .ד רךכ, ש ריביא: את דודקנ, בשולי חיבורו של שבתי טבת

  

עלה תרומה מסקרנת להבנת אישיותו של מ, ש ריביא: נאת דודק, יבורו של שבתי טבתח

יתוח התובנות שהונחו ביסוד יעדיו וצעדיו במלחמת בעיקר בכל הנוגע לנ, ריוןוג- דוד בן

נה לו שבתי ק, וריוןג-שהוא הכרך הרביעי בביוגרפיה של בן, יבור זהחב. העולם השנייה

ום מכובד ויוקרה בין מחברי הביוגרפיות של אישי הציבור קמ ,למיטב הבנתי, טבת

ת מראשית דרכה המובילים שליוו את הפוליטיקה של ההנהגה הציונית והמדינה היהודי

 ,טה ומאלפתורה, תעוגנת היטב במקורומ, תיבתו ההיסטורית מיומנתכ. וניווטו אותה

ספר סב במרבו על ה. והקורא אינו מתקשה לנחש את האמירות הסמויות בין השורות

יושב ראש הנהלת , וריוןג-בין בןל, שיא ההסתדרות הציוניתנ, העימות בין חיים וייצמן

סוגיית יעילותה האסטרטגית ודחיפותה הטקטית של תכנית ב, הסוכנות בירושלים

ין  בסעים עמוקים לא פחותשו חלוקות כואבותמ, דועיכ, ימות זה גרר אחריוע. בילטמור

וריון ג-דחק לא אחת את בןו, טבנקיןיצחק וריון לג-בין בןו, וריון למשה שרתוקג-בן

  ק חבר אחד ר' :לעת של טבתובלשונו הק או, י"מפא ,לבדידות בצמרת מפלגתו

-חרף הנאמר יש עמי תהייה על שתיקתו). ראש המזרחי, כוונה לרב מימוןה(' וריוןג-לבן

וריון עם הגורם הסובייטי ג- תעלמותו של טבת באשר למגעיו או להבנותיו של בןה

  . של חיבורודבשנים שבהן עוסק כרך 
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היחסים תפרסמו המהדורות האנגלית והרוסית של קובץ תעודות על ה 2000שנת ב

הישראלי שהכין את התיעוד  צוות ה1953-1941.1 סובייטיים בשנים-הישראליים

וליקט חומר , את הארכיון הציוני המרכזי ווריוןג- סרק את ארכיון בן, הישראלי לקובץ

אינטרסים ב, רב המציג את המאמץ של ההנהגה הציונית לעניין את הסובייטים במצוקות

כלל זה חשף הצוות עדויות הנוגעות למעורבותו  ב.ובהצעות הפוליטיות של היהודים

, עלימהמ-שנקט סלקציה מצמצמת, הצוות הרוסי. וריון במגעים אלהג-הישירה של בן

החושפות , פרסם בקובץ שורה של תעודות מארכיון משרד החוץ הסובייטי, לטעמי

  .וריון לגורם הסובייטיג-ערוצי הידברות גלויים ואולי גם סמויים בין בן

. 2000ראו אור בשנת  של עלי שטבת אולי לא התוודע אל קובצי התעודותקובמ

  ובעיקר בארכיון , אולם תמהני שלא נתקל בתעודות שהיו גנוזות בארכיונים בישראל

שהוא עצמו מרבה להשתמש במקורות , וריון ובפרוטוקולים של הנהלת הסוכנותג-בן

ד כמה הן רלוונטיות לחזיתות הלן אנסה לפרוש את יריעת התעודות ולהראות על .האלה

  . תבבהן מתמקד מחקרו של טוריון בשנים ג-העימותים שבהם היה מעורב בן

, בבריטניה ת המועצותישגריר בר, יון עם מאיסקירגו-פגישה הראשונה של בןה

הדיווח של  2.האחר הפלישה הגרמנית לרוסיל, 1941 באוקטובר 9-בהתקיימה בלונדון 

 יםילנונים פורמינעדר ג, ומתאר מפגש לבבי ,נו בשדה בוקרוריון נשתמר בארכיוג-בן

ג להדגיש אוד, וריון הרצה על התפתחות היישוב העברי בארץג-ןב. גויות מופגנותיומסו

נחנו מודאגים באשר ליחסה של א, 'וסיף ה',ואולם '.שאין הוא בא חשבון עם העבר

ביקור של משלחת ם הביע משאלה שרוסיה תתיר גוא  ה3.'רוסיה לפלשתינה בעתיד

השתכנע לת המועצות ויעל מנת שזו תלמד כיצד יכול היישוב להגיש סיוע לבר, יהודית

קצועית מ-שמוסקבה מיטיבה להבין את תפקידה וחשיבותה של התנועה האיגוד

איסקי מ 4.הן עבור העם היהודי והן עבור כלל התנועה המקצועית בעולם, בפלשתינה

 הוא. אותו ישגר במהרה למוסקבה בליווי המלצהש, כירוריון להגיש לו תזג-הציע לבן

ות ציון יוכל לקבלה לפני שיפליג לאררגו-הביע תקווה שהתשובה תבוא מהר ובן

תקרב להבנת  אם, וכל לעשות לנו שרות חשובת. תה נוסע לאמריקהא ':והוסיף 5,הברית

                                                           
1  Documents on Israeli-Soviet Relations 1941-1953, part 1, 1941-May 1949; part 2, May 1949-

1953, London 2000 )להלן :Documents( ;Советско-Израильские Oтношеня: Сборник 
документов, том 1, 1941-1953, книга 1, 1941-май 1949, книга 2, май 1949-1953, Москва 

  ).סבורניק: להלן (2000
 ל שמנשביקי הפלג הבר חיהה). 1974-1884 (אחֹוֶבְצִקי למקורי המוש', יכאילוביץ מיוואן אאיסקימ   2

. בולשביקים לצטרף ה1921-ב ומנשביקים הן מ1919- ברש פוקטוברא הפכת מחריא. רוסיתד ה"סה
 1943-1932 שניםב. ינלנדפת המועצות ביר בירצכ חילהת, יפלומטיים דתפקידים לונה מ1922-מ

  .חיבור הגוף בעילותו פמשך הלע. בריטניה בגרירשכיהן כ
  .24' עמ, 7תעודה , בורניקס   3
  .יונות חברת העובדיםגוריון כיוון כאן להסתדרות ולרע-בן   4
  .13.10.1941- תזכיר הוגש למאיסקי בה   5
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 ההרב, מטוסיםל, תותחיםל, נו זקוקים לטנקיםא. האמריקנים את בעית הסיוע המידי לנו

  6.'ניתןהככל הניתן ומהר ככל 

תה קשורה יייבתו הש. צא מאיסקי מלונדון בדרכו חזרה לרוסיה י1943טמבר פבס

וכמוביל אחת הוועדות שכוננה הממשלה , למינויו כממלא מקום שר החוץ הסובייטי

 7.יםיהסובייטית לצורך הכנת ניירות העבודה לדיונים על הסדרי השלום והפיצו

ל אלה נעשתה דחופה לאחר הניצחונות המשמעותיים של צבאות בעלות שאליות קטואה

של המלחמה נאלץ מאיסקי לעשות את דרכו ב. 1943 הברית על גרמניה הנאצית בשנת

הגיע לארץ והיה אורחו  הוא, שבתב, אוקטוברב 2- ב. לל את פלשתינהכש ,בתוואי עקיף

עה מארמון הנציב על נוכחותו בארץ וצאי שבת קיבל דב יוסף הודמב. של הנציב העליון

, אנגלים נענו ככל הנראה למאוויי האורח בלב ולבה. ועל רצונו לבקר ביישובים יהודיים

איסקי מ. וחתרו לצמצם את מרווח הזמן שיעמוד לרשותו לצורך המפגש עם היהודים

 גלל העדרו שלב. אוקטובר ב3-ה, לחץ והם נעתרו להקצות לכך את ערבו של יום ראשון

שיירה עם מאיסקי ה. וריון לפגישה את אליעזר קפלןג-נטל עמו בן, שרתוק מן הארץ

  ל הסיור ועל השיחות עם האורח דיווח ע. ביקרה בקרית ענבים ובמעלה החמישה

וריון ג- פתח דבריו ביקש בן ב8.שדחו ל4- וריון להנהלת הסוכנות בישיבתה בג-בן

 ,'יזנסב'כך עבר ל חר א9.'ניםולא יהיה בעיתבר זה ד[...] א בה' ד יום אעכי  'מהנוכחים

  :כלשונו

ה.ל הציונותע –חזרה היה בדעתנו לדבר אתו ביזנס ב ו  מ צ ע ב א   ו

וא שאל אם אנחנו מעבדים תכניות לאחר ה.  בשאלה על הציונותחתפ

י ום יש לנו תכנית התיישבות לאחר המלחמה א, המלחמה נ א

ו ט ש פ ת י א  ל ה  ל א ם  י ר ב ד ש ד  ו א מ ש  ק ב חרי א: מ

ששה תהיה המלחמ ק ת  י ד ו ה י ה  ל היו מוכרחים לפתור  י,הא

ומרים לנו שאין א .חנו צריכים לדעתנא, הנחנו צריכים לחוות דעא, אותה

                                                           
  .24' עמ, 7תעודה , בורניקס   6
, 4.10.1943, ס"נה הרוטוקולפ. דיווחו באת זציין ואיסקי מם עיחתו שעת בוריוןג-ן במע שינויו מלע   7

 Занятия подготовкой‘ ,וא רמאיסקי לציפתה שמטלהל הע). מ"אצ: להלן(הארכיון הציוני המרכזי 
oN, Документы русской истории. Источник, ’будущего мира4 -129, 126-124. стр, )1995(

 םו גאר. )'רוסית ההיסטוריה העודותת, מקורה, 'עתידי השלום ההכנת בהעיסוק( .134-135 ,131
 לש [נול שבעיותב ':קהיר בסובייטית המשלחת ליועץה, ולודס ס" דברי דל עילת איהו אלל שיווחוד
 בינלאומי המערך הל עתכניות לאחראיה, יטווינוב לם גפשרא, בעקיפיןו, איסקי מוסקע] הודיםי
  .100' עמ, 38 עודהת, בורניקס. 'מלחמה האחרל

 חוץ המשרד לנמסרש, איסקי מל שכתב ביווח דם גיהה. מ"אצ, 4.10.1943, ס"רוטוקול הנהפ   8
, וריוןג- ן בומןי. רלין בשעיה ים עשיחה בוריוןג-ן בך כל עעידה. סקי לרולד הותו אאהר. סובייטיה

  .ג"אב, 28.7.1963
 יווח דור אאה רעולםהב. חודש ב10-ה'  אום יאחר לתפרסמה נביקור הל עראשונה הידיעה ה,אכןו   9

  .איסקי מם ענוהלו ששיחות התוכן לנגעה שינפורמציה אל כשמטש, 12.10.1943-  בצומצםמ
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ה מ, נחנו רוצים לדעת את האמתא, כאן מקום בארץ ישראל

ל א ר ש י ץ  ר א ל  ש ה  ת ל ו כ   ]הדגשה שלי [.י

ר שורה מעור, גוריון-אלותיו של מאיסקי בפי בןש- שהוא תמצות הצהרותיו, טע זהק

   .וגיותס-של תהיות

לשון אפשר שהוא לא הקפיד באשר ל. וריוןג- או מפיו של בן בדבריםה  .א

  . לאין להניח שמאיסקי נקט את הלשון ארץ ישרא, משלל.  של מאיסקיההתבטאות

וראתו ה-תה בקשתויהי' דברים אלה לא יתפשטוש'אם האמירה בדבר הצורך ה  .ב

 ?שסבר כי יש להימנע מלתת פומבי לדברים, וריוןג-ןשל מאיסקי או לפנינו שיבוץ של ב

ריון על סודיות וג-התחשב בתיעוד שיובא להלן נראה כי היה זה מאיסקי שרמז לבןב

  .העניין ועל סיווגה של ההידברות הפוליטית בכלל

רתקת העובדה שמאיסקי מאתר את הבעיה היהודית בין הבעיות הקשות מ  .ג

אלא שהוא מחבר אותה אל בעיית פלשתינה , זו בלבדולא . שתתעוררנה לאחר המלחמה

עצם ההזדקקות לשאלה היהודית . ושואל במפגיע מהו כושר הקליטה של הארץ

ויש , והסבתה לפלשתינה היא תמורה מרחיקה לכת בגישה הקומוניסטית והסובייטית

  .בה איתות ברור על מהפך בהתייחסות הסובייטית לשאלת היהודים

דיבר על כך שאחרי המלחמה תהיה בעיה שכ, ן מאיסקי קונקרטיתלמה כיוו, אכןו  .ד

נגד עיניו ל. אה שלא לסבל ולאובדן שייחשפו לעין כול כיוון את דבריורנ ?יהודית קשה

תמדה נ'הייתה אג י ש ין למחנות ב – הטיפול ביהודים שנעקרו מבתיהם אוהי ,ע

בין ו, על אדמת פוליןבין לגטאות חסומים שעדיין התקיימו , העבודה והמוות הנאציים

הודים י, אמורל. לכאלה שהוגלו או ברחו לנבכי ברית המועצות ויהיה צורך לשקמם

אולם השיקום יהיה בלתי אפשרי  ו,שישרדו את המלחמה יבקשו לחזור לביתם ולעירם

הוא לא יוכל להתבצע בארצות או בשטחים שמהם  .Status quo ante- על ידי חזרה ל

שהממשלים , י הבין שבמקומות אלה נוצרו עובדות קיומיותאיסקמ. נעקרו היהודים

א יוכלו ל) כבר היו באותו זמן תכניות ספציפיות בנדון ולברית המועצות(ים שהחד

שלא ניתן יהיה , וששולטת בהם אווירת שנאה ליהודים, לבטלם כליל או לערערם

הודים אפשר להניח שלמאיסקי הייתה ידיעה עדכנית על גורל הי. להפיגה לאלתר

אן שאין למצות את האומדן כמ .רבות שטחי רוסיה שתחת שלטון הנאציםל, באירופה

לא אם נכלול במניין א, של שני מיליון או שני מיליון וחצי יהודים שיש לדאוג לקליטתם

  .חלקים גדולים משארית הפליטה מקרב יהודים אזרחי ברית המועצות

תשובה לאתגר ב. זור להמשך הדיווחחנ .וריוןג- ד כאן דברי מאיסקי בגרסה של בןע

וריון את דבריו לתכניות הפיתוח וההתיישבות ג-סב בןה, שהציב מאיסקי בפני בני שיחו

בל הוסיף א, יכולים להיקלט בארץש' ל שני מיליון יהודיםע'ין היתר דיבר ב. היהודית

 ןה. יביר שהתבטאויות אלה לא באו באקראס. 'זמן לא אוכל להגיד בדיוקה'שעל 

סגירות דין ודברים שהתנהל בסוגיית היקפי הקליטה הדרושים וטווח הזמנים מ
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 הצורך בהכנת תכנית לקליטה גדולה תא, רוב לוודאיק, איסקי הטעיםמ. האפשרי

וכשִהקשה כיצד תגיע התכנית , וריון הבטיח לו להכין תכנית מפורטתג- ןב. הומהיר

ת דיווחו סיכם א. קרוב את הדרךיורה לו ב, מאיסקי, נה שהואענ, לשולחנו של מאיסקי

  :וריון כדלקמןג-בן

הם ש, ת הסוציאלי ואת הציוניא, אה את שני הצדדיםר] איסקימ[וא ה

יפברור שגילה יחס  בל א10,דבולטים מאו ט י ל ציני לפרובלימה זו  רו

. אם ארץ ישראל יכולה לפתור את שאלת היהודים לאחר המלחמה או לא

יז ל י ב ש ב י  ו ל י ג ה  י ה ה מחייב ז.  לדבר זהא האמנתיל. ה 

וי, אותנו לפעול ז ה  ל א ש ב ת  נ י י נ ע ת מ ה ה  נ י ד מ ד  ו ע . ש 

  ]הדגשה שלי[

אין . בבחינת מגלה טפח ומכסה טפחיים, ריון הוא לקוני וחסכניוג-יכומו של בןס

ם שומעיו את כל התובנות המפציעות מאליהן מתוך הדיאלוג שניהל עם עהוא חולק 

לי ב, ה לדבר על משימת קליטה של מיליוניםמאיסקי לא יכול הי שברור, למשל. אורחו

היינו בלי לרמוז או לומר במפורש שאם תוסכם ד, לתת את הדעת על האספקט הפוליטי

ם לעשה רוסיה הכול כדי ת, במוסקבה ההחלטה על פלשתינה כיעד הקליטה ד ק

ה ב ת  י ד ו ה י ת  י ת כ ל מ מ ת  ו א מ צ וריון כשאמר שמאיסקי ג- זה כיוון בןל. ע

הוא התקשה להאמין כי כזאת . תה זו הפתעה בשבילוייעל כן ה ו,'ילה יחס פוליטיג'

חויבת מציאות מ, החיבור ההכרחי בין קליטה גדולה, וריוןג-דידי בןל. שמעו אוזניו

 היה מאבני היסוד של תכנית בילטמור כפי ,בין עצמאות ממלכתיתל, בדרגה עליונה

 אימוץ תכנית בילטמור ריון נגד וייצמן עלוג- מאבק של בן ה11.הילעשהבינה ונאבק 

וההסתייגות ממנו שהתגלתה בצמרת ההסתדרות הציונית ובקרב חברי , ברוח כוונותיו

אוקטובר  ב26- הביאו להתפטרותו מראשות הנהלת הסוכנות ב, ההנהלה בירושלים

ין לגרוע ממנה אלא אש', יבח את תכנית הפעולה של התנועה הציוניתשבהודעתו . 1943

ם התנועה ונציגיה יהיו נאמנים לה במחשבה ומעשה אש'הוסיף  ו,'על חשבון עתידנו

  12.'יכויים לא מצערים להצלחתהסיתכנו י –וישקדו על ביצוע בתמים ובעוז 

ל ש) תיכוןה(וריון על תפקידו כיושב ראש ועדת התכנון ג-שמר בן, רף התפטרותוח

יקה  שהייתה לכך זלהכחישאין  ו,)דת דוד הורוביץעו(הפיתוח והקליטה בארץ 

                                                           
, נבים עקרית מאיסקי משפחת מהתפעלות לכוונהה. סוציאליסטי הראהנ הכל כוא האן כסוציאליה   10

  .קיבוציים החיים הגם דת אייצגהש
, לייה על ששטר מל עהחליט לדיכ': 3-7.4.1943-א ב"גוריון אמר במועצת ההסתדרות הנ-ןב   11

 ובלייש ומונית הלייה עביצועל [...] הודית ידינה מקמת הל עהחליט לשי, יליון מהעלות ליאפשרש
  .67' מע, כרך ד, וד דנאתק, בת טצל אוטטמצ. 'מדינה בכרח הש יעוליםה

  .138' עמ, םש   12
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וריון חזר ג- בןו, ם וייצמןע' וסיפ'כשנמצאה הדרך ל ,גם אחר כך 13.יקלהבטחתו למאיס

וא הקפיד להשתחרר יום אחד בשבוע כדי להשתתף ה, להנהלת הסוכנות בירושלים

 להכין התיהי, כפי שהוגדרה, וועדההמשימת  14.בודתהעבדיוני הוועדה והמריץ את 

בטחת מגוריהם הוך ת, סיום פעולות המלחמהתכנית לקליטת מיליון יהודים מיד לאחר 

  בדה במקביל על תכנית לקליטת מיליונים עמסתבר שהוועדה , ואולם 15.ופרנסתם

1944.16וסט גאו ב8-ב, וריון יכול היה להגישה למאיסקי בליווי מכתבג- ובן
תכנית ה 

. והמכתב נשתמרו בארכיון משרד החוץ הרוסי ופורסמו במקבץ התעודות מטעמו

  :גוריון את התכנית- המלווה הציג בןמכתב ב

 2,500,000המסקנה כי ניתן ליישב בפלשתינה ש, אינהרעיניך ת[...] 

יישבים חדשים הוסקה על יסוד חישובים זהירים במישור המשק תמ

לה א. ייצור התעשייתי וכמו כן במישור המסחר והתחבורהה, החקלאי

האוכלוסין ן מסתברות מהשוואה עם צפיפות ה. לא השערות חריגות

בארצות אחרות בעלות ממדים טריטוריאליים קרובים והנתונים מובאים 

  ].תכניתה[בפרקים הנוגעים בממורנדום 

וריון נמנע ג-ןב. תחזית זו נשאה אופי כללי והגדירה את כושר הקליטה לטווח ארוך

 ו לבטל אא היה בתזכיר ובמה שחסר בו כדי לשבש ל,רםב. מלנקוב במשך הזמן הדרוש

ה לכוונת הסובייטים להתייצב עקרונית לימין התביעה ת א נ י ד מ ת  מ ק ה

ת י ד ו ה בי ה  נ י ת ש ל נציגים הדיפלומטיים הסובייטיים שפעלו באזור עסקו ה. פ

הוכתרה ההודעה של , למשל, ךכ. בנושא בהתכתבותם עם משרד החוץ במוסקבה

 ד"א, אמילובסקי ושל ציר ברית המועצות בקהירו ַס"האחראי למדור המזרח הקרוב א

ל יחסנו לפדרציה ע ':ממלא מקומו של שר החוץ הסובייטי, ַקנֹוזֹובֶדג "ין אל וווִרביִצְש

 גוף המכתב ממליצים השניים לאב. 'רבית ולייסוד המדינה היהודית בפלשתינהע-ןהפא

כן הצהרות מסוג זה עשויות ש, לתת כעת פומבי לתמיכה ברעיון ייסוד המדינה היהודית

תן עם האנגלים בדבר החזרת הרכוש הרוסי בפלשתינה לידי להקשות על המשא ומ

על כן הם המליצו לנווט את היחסים המתרחבים והולכים עם היישוב היהודי . רוסיה

                                                           
  .139' עמ, םש   13
  .282' עמ, םש   14
מאיר אביזוהר ואבי בראלי : בתוך, 11.6.1947- י ב"גוריון במזכירות מפא- ראו גם דברי בן. םש   15

תכניתו : כנית המיליוןת, דבורה הכהן; 48' עמ, כרך א, 1989בית ברל , כשיו או לעולם לאע, )עורכים(
  .174-117' עמ, 1994אביב - תל, 1945-1942גוריון לעלייה המונית בשנים - של דוד בן

  , 35 עודהת, בורניקס, מאיסקי למכתבה. 250' עמ, 1970 ביבא-לת, לי שאתמולה, ורוביץ הודד   16
 ליהו אל שדיווחו בכלול המידע הבנת הל עקשה ממכתב ברשום התאריך האולםו. לךי וא93' עמ
 איסקי מאיוון לתזכיר הת אמסור לדי כקהיר לולי ימחצית בהגיע שספר מילתא. 3.9.1943- מילתא
 מפגשו שניח נם אק רסתירה הת איישב ליתןנ. פלשתינהב 'פטריאנטיםר' קליטת לאפשרויות הלע
  .99' עמ, 38 הדעות, בורניקס. ה זאריך תאחר למוך סו אאוגוסט ב8- בתקיים הולוד סםע
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17).ץראלחברה לקשרי תרבות עם חוץ ה( BOKC-בפלשתינה למישור תרבותי ובזיקה ל
 

  :ראה הבאהוהאת ה כתב יד בצמברד ב1- בל מכתב זה רשם דקנוזוב  ע,את ועודז

ומר לעיראקי שלא נציגים סובייטיים רשמיים כלשהם ויותר מזה לא ל

וריון להופיע עם גילויי ג-הממשלה הסובייטית ייפתה את כוחו של בן

אמור ל, ל הבית היהודי בפלשתינהע (דעת כלשהם מצד ברית המועצות

   18).עשה ככהתם ברית המועצות ג, שאם אנגליה וארצות הברית יתמכו

ריון לא קיבל וג- א רק טוענת שבןיה. ן אינה מכחישה את העובדות עצמההוראה

דיפלומט סובייטי , ככל הנראה, הוא עיראקי נמען ההוראהה.  על זהרּבייפוי כוח לַד

אפשרות שהייתה זאת ה. ולשאלתו ביקש דקנוזוב להשיב את אשר השיב, רשמי בעיראק

  .אישיות עיראקית נוגדת את ייעודה של ההודעה

ועדה להכנת הסכמי השלום וההסדרים שלאחר וה'ל  עם ליטווינוב הופקדקסימ

ן יב, בקש להכין רשימה של סוגיות שצפוי כי תטופלנהת הוא ה1943-ב 19.'מלחמהה

יונים על הסכמי השלום בתום דב, ןבמוסכם על המעצמות ובין על פי רצונה של אחת מה

ין הסוגיות אותרה השאלה ב. וגיות כאלה ס28 ליטווינוב פרש, אמנםו. המלחמה

והדבר עולה בקנה אחד עם האיתותים שאותת מאיסקי , היהודית כשאלה מיוחדת

ל פי ע. צד השאלה היהודית הופיעה גם שאלת פלשתינהב. וריוןג- באותה שנה לבן

עד אז . המסורת הרעיונית הקומוניסטית היה באיתורן של שתי השאלות משום חידוש

החידוש היה בהצעה לטפל  .רבית ברורהע- מדה פרוענה הקומינטרן נקט לגבי פלשתי

שאלה שראוי כי תידון בפורום בינלאומי ותופקע בדיעבד מסמכותן  כבשאלה היהודית

  .הריבונית של המדינות שהיהודים היו אזרחיהם

שעליו חתם , שרה הוועדה את נייר העבודה על פלשתינהיא 1945יולי  ב27-ב

ה לדיון ולאישור נייר סה הישיבה האחרונה של הוועדנובמבר כונב 15-ב 20.ליטווינוב

סר ליטווינוב כי מ, 28סוגיה ב, שנפתח הדיון בנושא זהמ. שאלה היהודיתהעבודה ב

א מילא אחר לבגלל מותו בטרם עת ש 21,ןהתזכיר בנדון הוטל על שכנא אפשטיי

                                                           
 .25.11.1944, 43תעודה , בורניקס   17
18  Documents, pp. 90-92 מביאים את התעודה ושומטים את הערת השוליים.  
', 1948-1945 שנים בסובייטית הלומטיהיפד בלשתינה פשאלת ויהודים האלתש, 'מתתיהו מינץ, אור   19

 .180-163' עמ, )2001 (22קובץ , אלפיים
  .122-117' עמ, 51תעודה , א בסבורניקייר העבודה הובנ   20
   ,גבא. 21.7.1945- בפטר נ,אשיסטיפ-אנטי היהודי הוועד הל שזכירו מ,פשטיין אכנאש   21

 וועדה 'יתוןע (ייניקייטא באמר מפשטיין ארסםפ, וקטובר אמהפכת לשנה הום ירגלל, 8.11.1944-ב
 בו ו,]ם על שחייתות[' אלק פ און פוידערגעבורט וערד 'כותרת החתת) 'אנטיפאשיסטי היהודיה
 היהודים שה זגד נהתייצב לכול יאל, ן כרות חאוהבו ילורמ נחושב הדם אשוםש, רורב': מרא
וי פלשתינהב פ י ס וו ו  כ י ש מ בי ח  ר ו חא י  ש פ וו ל  יע ת  ו ד ו  ס
םמ ת ו י ת כ ל המ ת  י נ ו ב י לר ח  ת אפ בת  ם  ת  יוצרת היגיעתם בוננוהו כם השרא, י
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ם א, ומיא עומדת בינתיים על סדר היום הבינלאל] יהודיתה[לבד זה השאלה מ'. המטלה

ישיבה האחרי  22.'שלחנהתזכיר עליה כבר ש, לא נביא בחשבון את שאלת פלשתינה

  .הזאת התפזרה הוועדה רשמית

לי שתחליט על המשך הטיפול בהכנת התזכיר על במ ין ספק שפיזור הוועדהא

למד שהגורמים מ, לכשתהיה אקטואלית בסדר היום הבינלאומי, השאלה היהודית

ם לא היודגש ש. עליה ולקשור את השאלה לסוגיית פלשתינההקובעים החליטו לוותר 

ן ה אאל, הסתלקו מהערכתם כי השאלה דחופה וחשובה ו ר ת פ ה ש ו  ט י ל ח

ה נ י ת ש ל פ א  ו ה ר  י ב ס הם ראו קושי בדיון ש, אין זה משנה הרבהו, פשר גםא. ה

לי שיקושר מעשית ב, יון שיהיה סתמי ועקרד, יבשאלה היהודית בפורום בינלאומ

לנגד עיניהם עמדה שאלת הריבונות העקרונית של המדינות . סוימתלטריטוריה מ

כוח מ, העשויות להתעקש על זכותן לטפל, ית כולם רצו לכבדןלפורמש, השונות

  .כל השאלות האזרחיות הנוגעות להןב, ריבונותן

 ?יצד דן אפוא תזכירו של ליטווינוב בשאלת היהודים בהקשר לסוגיית פלשתינהכ

תזכיר הרבה לדבר על ה. כן היה א?יכוי להיענות למצוקה היהודיתכלום היה בו פתח ס

הודגש . תרומת היהודים לפיתוח הארץ ועל הגידול הדמוגרפי שהוא פועל יוצא ממנה

ל ע. שיביא לקליטת שלושת רבעי מיליון נפש בחקלאות, בו פוטנציאל הפיתוח החקלאי

בתעסוקות , שה מיליוןעד כדי שלו, סיס זה תתאפשר קליטה של אוכלוסייה נוספתב

תזכיר פרש ברוח חיובית את סיפור המאמץ ה. שתימצאנה הודות להתרחבות התיעוש

ם הסקירה ההיסטורית על הציונות ג. של התנועה הציונית להרחבת היאחזותה

שלא לדבר על המחויבויות מכוח המנדט , ורעיונותיה הייתה קולעת וחיובית

וש ר פ ו כיר דגש על הקושי של אנגליה לטפל מסקנות שם התזב.  בידי אנגליהה

, הוא הדין בארצות הברית. בבעיה בשל התחייבויותיה הגורפות הן ליהודים והן לערבים

שאין לה מחויבות ,  כן ברית המועצותאל. בויות גורפות לשני הצדדיםייכן גם לה התחש

רית בעל . לשום צד והיא יכולה לטפל בהתרת הסבך בעין בלתי משוחדת ובנחישות

אם שתי  .להיות מוכנה לקבל על עצמה את האחריות, ליץ ליטווינובמה, המועצות

צריך יהיה לתבוע אחריות של שלושת , המעצמות האחרות לא תיאותנה להיעתר להצעה

לקפח את  ת המועצותיהתזכיר לא כיסה על שום כוונה סמויה מצד בר. המעצמות

  .ווקא דהיהודים

? חרי השיחות עם מאיסקיאת המועצות יות עם ברוריון ערוצי הידברג- לום היו לבןכ

ין מקום לטיעון נחרץ בנדון בלי שתינתן לחוקרים האפשרות לסרוק את ארכיון משרד א

 ה גםמ. שלא תופרע על ידי אינטרסים זרים למחקר, החוץ הרוסי סריקה חופשית

                                                                                                                                   
 .]הדגשות שלי[' מטרות וינטרסים אשותפות באוחדמה, קולקטיב כמוחלטת הכותם זוהיז. הקשהו
  . תזכירו בומר להתכוון שמה לרמז מותר יאן כיש שפשרא

  .15.11.1944, 54תעודה , סבורניק   22
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יחו הנ לולא כל שכן, הצוות הרוסי בין עורכי הקובץ לא טרח למצות את כל התיעודש

העשוי לשקף את התהליך , לפני הצוות הישראלי כדי להכריע יחד עמו על המבחר

ועם , וריון טרם מצאתי סימנים לכךג-ף בארכיונו של בןא. ההיסטורי בוודאות מרבית

. התנאי להם היה סיווגם הקפדני. זאת הנני נוטה להניח שערוצים כלשהם התקיימו

  .ציטטתי לעיל ש,1944נת עקבות לכך טבועים להערכתי בתעודות משה

 של הוריון על אופיג-יוע פורתא יכול לבוא לנו מהסתכלות בהתבטאויותיו של בןס

ועל יחסה ליהודים שבתוכה בשנים שבהן עוסק מחקרו של , ומעמדה ברית המועצות

םבוריון על ברית המועצות שהושמעו ג- פתח בדברי בןנ. טבת ר שיחה עם מאיסקי  הט

, םש. 1942באוקטובר , כפר ויתקיןבי " של ועידת מפאמושב השלישיב, )1943(

וריון לכמה אפיונים של ברית ג-נזקק בן, במסגרת העימות האידאולוגי עם טבנקין

  :המועצות

ין זו א, ייתה סגורהה] יאהואם  [תם רוסיה הסובייטית יכולה להשתנוג

] כתובת[ם ברוסיה יש אדרסה לאו. גזירה שהיא תהיה סגורה לעולם

להשפיע ו, ו אל היהודים א"דבר אל העםל"ם אי אפשר ש. טוןלשה, אחת

וריינטציה א. ו בארצות הברית או בבריטניהמכ, הבאמצעותם על הממשל

מעמיד את כל ה. יניות של קוביוסטוסמדעל רוסיה הסובייטית היא אפוא 

  23.תעדזה איבוד לו, הונו על קלף אחד

 יאה, הפוך הואנ. וריוניתג-ןב, בוחן את הנוסחה צריך שיודה כי היא אינה בוטהה

יא שמה את הדגש על הקושי שיש ליהודים להמר על ה. מאופקת מאוד ואובייקטיבית

אמירה היא ה. וריוןג- בת אינו מחמיץ עוד אמירה ביקורתית בלשונו של בןט. קלף אחד

וריון ג- ןב). ף מצומצם וסגורוג(י "אהושמעה בוועדה המדינית של מפ ו,1945 מינואר

  :שהיא מונעת את חילוצם של ניצולי פולין ורומניה לארץ, ל ברית המועצותקבל ע

ולך ה. ו הספר הלבןהוז, ד עכשיו ידענו יש לנו מכשול גדול אחדע

. פר אדום שהוא צרה לא פחות קטנהס, ומתברר שיש עוד ספר אחד

ספר האדום ה, י הוא אינו נותן ליהודים להיכנסכ, פר הלבן הוא נגדנוסה

י חי בסיוט שנאבד את נא. י הוא איננו נותן ליהודים לצאתכ, הוא נגדנו

  24.םהיהודי

בחודשים , שים לב לטראומת אוזלת היד של הסוכנות היהודית בשאלות ההצלהב

ם הנוסח ג, וריוןג- הכירנו את סגנונו הבוטה של בןבו, הסמוכים לסיומה של המלחמה

העקורים באוסטריה ובגרמניה זמן קצר לאחר מכן החלו מחנות . הזה הוא מאופק לעילא

                                                           
  .39' עמ, כרך ד, קנאת דוד, טבת   23
  .823' עמ, שם   24
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שיציאתם משם לא הייתה למורת רוחם של , להתמלא יהודים ממדינות אירופה המזרחית

ובץ התעודות מביא מכתב רלוונטי לעניין ק. יא זכתה לעידודםה, הפוך הואנ. הסובייטים

ממלא , קנוזובג ד"וולוגר  וש25,קסימובמ' ומ מירנובס' מכתב חתום בידי אה. הנדון

  :1946 בספטמבר 17-ב,  של שר החוץ מולוטובמקומו

   ,קאנוזובד ג"חבר וול

  .ודיס

 ת המועצותימלא מקומו של מיופה הכוח מטעם מועצת השרים של ברמ

דרך , שמפולין, ודיע ה26ֶיבְּבּולנרל גֹוגבענייני הרפטריאציה הלייטנאנט 

זור הסובייטי של אוסטריה ודרך נמלי פולין אה, וסלובקיהכ'ל צששטחה 

עור היהודים יש. מתרחשת יציאה המונית של יהודים שפניהם לפלשתינה

טרנספורטים של היהודים ה.  אלף180-150- להשואפים לצאת עולה 

וקד מ, ביכולכ, יכן שמתארגןה, מינכןל, פונים לאזור הכיבוש האמריקני

ל עהמסתמך  27,וסוקיןאחבר ה. איסוף להמשך שילוחם לפלשתינה

ודיע ה, ספטמבר השנהב 10-ב ציוני בהונגריהשיחתו עם ראש הארגון ה

ציונים בהונגריה גם הם לנסוע ה- מבודפשט על כוונתם של היהודים

  .לפלשתינה

. הארגונים הציונייםי עת היהודים מארצות אלה מאורגנת על ידהס

לידו פועל נציג ש, לצורך זה הוקם בוורשה ועד יהודי ציוני מרכזיו

  .ות הבריתצממשלת אר

סלובקיה וכ'צ, ומניהר, ם למועיל להזמין משגרירינו בפוליןננו מוצאיה

וצירינו בבולגריה והונגריה מידע מפורט על פעילות הארגונים הציוניים 

בארצות אלה הקשורה למבצעי הארגון של היציאה ההמונית של 

תב. היהודים לפלשתינה ב ע וו ם נע י א ו ר ו  נ נ ה ת  ח א ה 

ת ו צ ר א ב ו  נ י ר י צ ו ו  נ י ר י ר ג ש ת  א ר  י ה ז ה ל י  ח ר כ ה  כ

ה ל ם ש, א י נ י י נ ע ב ב  ר ע ת ה ל ם  י כ י ר צ א  ל ו  נ י ד ב ו ע

ה נ י ת ש ל פ ל ם  י ד ו ה י ה ת  א י צ י ב ם  י כ ו ר כ   .ה

                                                           
 שרד מל ששלישית האירופית המחלקה על הנדונות השניםבהיה מופקד ) 1982-1905 (ירנובמא ס"א   25

 קום ממלאמ 1948-1945היה בשנים ) 1988-1901(' לקסייביץ איכאיל מקסימובמ. סובייטי החוץה
  .סובייטי החוץ המשרדח במזר למחלקה הל עמופקד הלש

  בסבורניק  66 תעודהב. וסיים רזרחים אל שרפטריאציה בטיפל שסובייטי המנגנון לכוונהה   26
 רפטריאנטים הין בהיכלל לה משום מביקשו וטריהאוס להגיעו שהודים יל עוברדמ) 161' עמ(
 ינה אודהעהת. 1939- ברוסיה לסופחה שמזרחית הולין פל ששעבר לושביה תהם שטענהב, רוסיהל
  .אלה היהודים הבקשת להיענות לסכים הסובייטי ההמנגנון שומרתא

  .מופקד על שירות הביטחון הסובייטי בהונגריה   27
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, וסלובקיהכ'צ, נו מצרפים את נוסח ההודעה לנציגויותינו בפוליןא

  .ננו מבקשים הוראותיךה. מניהור, נגריהוה, ולגריהב

  28אקסימובמ' מ מירנובס' א

  

 בקילצה והיציאה תעודה משקפת את המצב שהתהווה בפולין אחרי הפוגרוםה

לרבות פליטי פולין שחזרו מרוסיה לפולין החל מאפריל , ההמונית של היהודים משם

 רית המועצותבחסה של י, הוא החשוב בדיוננוש, מצד שני .ך מצד אחדכ. 1946

נוגע לא רק לפולין אלא לכל המדינות שנכללו , על פי הגישה הנחשפת כאן, לתהליך

הודעה ה.  המלחמה והיו בהם עדיין ציבורים יהודייםבאזור ההשפעה הסובייטי לאחר

אבל מחייבת את כל הדיפלומטים הסובייטיים ואת אנשי שירותי , מבקשת לדווח

  .דהיינו לא לערום מכשולים, ברהביטחון שלא להתע

בברית המועצות ראתה ב ו י שכן הוא שחרר , ת תהליך היציאה של היהודים אח

ומורת הרוח הקשורים בשיקומם של היהודים עימותים ה, את המדינות מן הלחצים

בעיקר ו, יא גם חתרה להומוגניזציה אתנית של המדינותה. כאזרחים בארצותיהם

ראתה בכך פיצוי רצוי וטוב על תהליך שילובן הכפוי של ו, לשחרורן מנוכחות היהודים

רוכות בשינוי כה ועל התמורות הכואבות, המדינות האלה בתחום ההשפעה הסובייטי

ריתה למעשה יה יאת היהודיםצי. טרן החברתימש י שג כן היא גררה עמה את ש, ו

, ת אובדן הזכויות הטוטלי לגבי קניינים שהיו בידיהם ערב המלחמהא, נטילת האזרחות

אי מתן פיצוי על סבל ונישול והעדר הבטחה לפיצוי , ד התעלמות מכל סיוע חומריצב

, ודית בפלשתינה שהפעימה אותנו באהצוות התמיכה ביסוד ממלכתיות יהמ. כזה בעתיד

למגינת לבנו בעבירת הלחץ לביטול הנוכחות היהודית במדינות הלוויין , אפוא

 ימפריאליסטיותא-ולא כל מיני סברות אנטי, ית ניצב הגורם הזהלרדוקספ. הסובייטיות

 בכל הקשור חישות המרשימה של הגורם הסובייטימאחורי ההתמדה והנ, כוליכב

בדיעבד גם להבטחת העתודה הקריטית של ו, נה של הממלכתיות היהודיתלהבטחת כינו

אוכלוסיית העולים היהודים למדינה החדשה ולהבטחת גבולותיה והרחבתן במלחמת 

  .העצמאות

ואין עמי ספק שהשגיח בתהליך , וריון חרד להישרדותם של היהודיםג-בן

,  לתחום הסובייטיהתלקטותם של המוני יהודים במחנות העקורים באירופה שמחוץ

                                                           
 פורסם שנוסח הן מושמטו המסמך בהודגשו ששורותה.  ואילך163' עמ, 68 עודהת, בורניקס   28

 גנזך בשמור ה,קבצים להכנה הומר חתיקי במור שמקור הילוםצ. אנגלי הנוסח בצויים מםה. רוסיתב
 גבי לתמיהה הלבדמ. רוסית המהדורה הלצורך ורוסי העורך הדייב עשתה נהשמטהה. מדינהה
 השלמתו וומר הריכת עעת לרוסי הצד הכוונות גביל עיקים מרהורים הו זתנהגות העוררת מנוהלה
  .רוסית המהדורהל
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נמנע מלדבר , גם אם השגיחו. וביתרון האדיר שהוא מקנה למאבק המדיני היהודי

. שתי עילות לדברו, ובעיקר לא שר שיר תהילה לגורם הסובייטי, בשבחן של התופעות

אחיוון שהסובייטים כ, אשיתר ל ש ו  ת ו א ו  ב י לי ר  ב  ם מצדו הואג, יתשנ. ד

י ביטוי גלוי של הכרת תודה לסובייטים מסכן ן החשש כיבג ,עשה הדבר בנפש חפצהנ

   29).רהקהימים ימי ראשית המלחמה הו (את סיכויי התמיכה מצד ארצות הברית

וריון היה משוכנע שרק סיוע אמריקני יכול לקדם את הריכוז הטריטוריאלי של ג-בן

לא ש, על כן דבק בקלף הזה ללא מצרים והקלו, היהודים במדינה ריבונית משלהם

ל ברית המועצות לכינונה של ממלכתיות ש, ולי המכרעתא, בתרומתה, ת מכווןבכוונ

  .ף שבאה בעבירות מעיקותא, עשה זה היה בגדר מצווה גדולהמ. יהודית

ש מקום להנחה י, ם קולעת הערכתי בכל הנוגע להבנת התהליך המתוארא, סיכוםל

תה בו נחמה פורתא לא זו בלבד שהייש, וריון נצר באמתחתו קלף פוליטי חשובג-כי בן

לא שהוא גם עשוי היה לעודדו א, לנוכח האובדן של יהדות אירופה המזרחית, במצוקתו

באשר לסיכוייה הריאליים של תכנית בילטמור כמקדם חשוב לכיבוש הממלכתיות 

 תא שלמה חשובה ההיה לא רק משלים, אילו אבחן אותו שבתי טבת, יבט זהה. היהודית

לא מוסיף להסברת עמידתו הנחושה א, ריוןוג-בה נערך בןתמונת הזירה הפוליטית ש

  .בהתמודדויותיו נגד יריביו

  

  

                                                           
 היות לעולם השוב יא למלחמה החריא' שו לרור ביהה, 1942 וקטובר בא,יתקין וכפר בוועידה בודע   29

 גורם כמועצות הרית בתחזקתמ, מלחמה בוחה כמכלה האנגליהו, שוקעת הרפת צעומתל; שהיהכ
, נאת דודק, בתט. 'מכריע הכוח התהיה שיאה, אדירים הכוחות העלתב, ברית הרצות אךא, ולמיע
  .35' עמ, ד רךכ


