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455 16.12.46 
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 נה. ״לוחמי חרות ישראל״ — מדינה עברית משני עברי הירדן באיזור נייטרלי
 מהשפעת המעצמות. נ. פרידמן־ילין לאונסקו״פ, 26.6.47. 461

 נו1. תליית הסרג׳נטים ע״י האצ״ל וסכנת עימות עם הצבא. דו״ח על שיחת ג.
 מאירסון עם הנציב העליון, 31.7.47 467

 נו2. התלייה — הפגנת ריבונות עברית. הסברה על תליית המרגלים הבריטיים,
469 .1.8.47 

 10. ועדח־החקידה האנגלו־אמדיקניח כמפנה

 נז. וייצמן לנשיא ארה״ב על אי־הצורך בועדת־החקירה. ן ו״ח מפגישת וייצמן עם

 טרומן, 4.12.45. 471
 נח. חיוב ההופעה בפני ועדת־החקירה כחלק ממערכה כוללת. מ. שרתוק בועה״פ

 הציוני המצומצם, 11.12.45. 474
 נט. דו״ ח הועדה — הישג ציוני חלקי. פרוטוקול של פגישה שהחקיימה בגרייט

 ראסל סטריט 77, ב־29.4.46. 478

 11. היש תקווה להםכס יהודי־עדביד

 ס. נסיגה מתוכנית המדינה היהודית כפתרון לשעה. אליהו ששון למשה שרתוק,

483 .7.12.45 
 סא. שאלת ארץ־ישראל ניתנת לפתרון ע״י בריטניה לבדה בשל התנגדות ערבית

 קלושה. א. ששון לדר׳ ב. ג׳תף, 12.4.46. 484
 סב. תוכנית בן־גוריון לברית עם עבר הירדן, 4.8.46. 488

 סג. מלחמה — מוצא יחיד לסכסוך הערבי־יהודי. שיחה עם עוני־בק עבד אל־

 האדי, 23.8.46. 489

 12. לקראת מלחמה יהודיח־ערבית

 סד. סכנת ההשמדה והתארגנות בטחונית חדשה. ד. בךגוריץ בועדה הפוליטית של

 הקונגרס הכ״ב, 18.12.46. 493

 סה. הכנות למלחמה — מרכז הדאגה. ד. בן־גוריון בישיבת הועה״פ הציוני,

496 .26.8.47 

 סו1. נסיון אחרון למנוע פלישת עבר־הירדן. ג. מאירסק: שיחות עם עבדאללה.

 מינהלת העם, 12.5.48. 499
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 סו2. נסיגת הממשל האמריקני מתמיכה במדינה יהודית. מ. שרתוק למינהלת העם,
502 .12.5.48 

 םו3. ד. בךגוריון על הכוננות למלחמה במדינות ערב. מינהלת העם,
506 .12.5.48 

 13. התתמוך בדית־המועצוח במדינה יהודית?

 סז. סטאלין מבהיר את עמדתו האנטי־ציונית. שיחת סטאלין־רוזבלט,

511 .10.2.45 
 סח. עמדתה הפרו־ערבית של ברית־המועצות והסיכויים לשינויה. סקירה חדשית
 על התפתחות המדיניות הרוסית לגבי או־ץ־ישראל. מס׳ 1, מאת א. לבבי,

511 .4.5.47 

 סט. ברית־המועצות מגלה את סדר העדיפויות שלה: מדינה דו־לאומית ולאחריה
 חלוקה. נאום גרומיקו בעצרת הכללית של האו״ם(14.5.47). 516

 14. ועדת החקירה של האו״ם כמפנה

 ע. תמיכת הכנסייה המארונית. הארכיבישוף מובארק אל השופט סנדסטרום,

523 .5.8.47 

 עא. דו״ח אונסקו״פ כהישג ציוני ״כביר״. מ. שרתוק לג. מאירסון, 7.9.47. 525

 עב. בריטניה דוחה את תוכנית הרוב של אונסקו״פ ומתכוננת לפינוי. תזכיר שר־

 החוץ לקבינט, 18.9.47. 529

 15. ארה״ב — מתמיכה במתנה יהודית לנאמנות

 עג. מחלקת־המדינה נגד חלוקה המזיקה לאינטרסים של ארה״ב. קנאן למרשל,

535 .19.1.48 

 עד. על הכרסום במעמד הציונות בארה״ב ובאו״ם. תזכיר מאת ז. ליפשיץ,

541 .15.2.48 

 עה. לקראת מפנה בעמדת חברות־הנפט כלפי המדינה היהודית? א. אפשטיץ

 (אילת) לחברי הנהלת הסוכנות היהודית, 17.3.48. 546

 עו. נסיגת ארה״ב מחלוקה לנאמנות. תזכיר מאת ג. רופר(רפאל), 20.3.48. 548

 מפתח שמות 551
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 הקדמה

 הקובץ שלפנינו מקיף את שנות ההכרעה של המדיניות הציונית — תריסר השנים
 שקדמו להקמת המדינה — ורוב החומר שבו לקוח מן הארכיונים השונים. מדיניות
 מטבעה שחיא מתגבשת בחדרי־חדרים ולא בריש־גלי, ומכאן הצורך בעיון מקיף
 בחומר, שבזמנו היה סודי ונפתח בינתיים לעיון הציבור. מדובר בפרוטוקולים של
 המוסדות מקבלי ההחלטות של היישוב והתנועה הציונית, כגץ: הנהלת הסוכנות,
 הועד־הפועל הציוני(המצומצם), מרכז מפא״י והועדה הפוליטית שלה, תיקי המחלקה

 המדינית של הסוכנות היהודית, יומנים אישיים והתכתבות אישית.
 בעיותיה של המדיניות הציונית נידונו גם מעל בימות פומביות, כגון הקונגרסים
 הציוניים, ובעיתונות. את תהליך קבלת ההחלטות ויישומן לא היה ניתן להסתיר
 לחלוטץ והוא עמד לברור קבוע ושיטתי, ביחוד בעיתות משבר ומפנה, כגון בעת
 פרסום דו״ ח ועדת פיל. כפי שניתן להיווכח מן המקורות שלפנינו, התנהלו ויכוחים גם
 בתוך הקואליציה הסוכנותית, שלא לדבר על מוסדות שבהם התנהל פולמוס עם
 מפלגות האופתיציה. יתר־על־כן: הויכוחים התנהלו אף בתוך המפלגות עצמן, כפי
 שניתן לשפוט מתוך הפרוטוקולים של המפלגה הציונית המרכזית שעסקה בעיצוב
 המדיניות — מפא״י. מובן שניתן היה להרחיב את יריעת המקורות כהנה וכהנה, הן
 לגבי הויכוח והעיצוב הפנימי של הנושא הנדון והן לגבי המו״מ החיצוני שניהלו נציגי
 הסוכנות היהודית, אולם מיגבלות הקובץ (אשר מידותיו הוכפלו בהשוואה לתכנון
 המקורי) מנעו מן המחבר להרחיב את היריעה. יתירה מזאת: מדובר אומנם בקובץ
 העוסק בעיצוב המדיניות הציונית, אולם אין ספק שכל העוסק בנושא חייב בעיץ גם
 במקורות ארכיוניים זרים — בראש ובראשונה אלה של בריטניה ושל ארה״ב —
 המאירים באור מעניין וחדש, ומזווית שונה, את המדיניות הציונית. הבאנו שני

 מקורות בלבד כדי להדגים את חשיבותם.

 הקובץ שלפנינו עניינו ההיבט הציוני גרידא: זאת, בין השאר, גם מתוך ההנחה
 שמדיניות זו אומנם עוצבה לפי אמות־מידה ושיקולים רחבים, אך מתוך אי־ידיעת
 שיקוליו המדויקים של הצד שכנגד. לעיתים נהנתה הסוכנות היהודית מהדלפות, אך
 אלו יכלו לכל היותר להקל על קביעת טכסיסי המדיניות, אך לא יכלו לקבוע

 אסטרטגיה מדינית זו או אחרת.

 הקובץ חולק לתמישה־עשר פרקים, שכל אהד מהם סובב סביב עניין מסרם. זאת
 עשינו כדי למקד את הדיון סביב הבעיות המרכזיות של התקופה. לא רק סביב בעיות
 כמו תוכנית החלוקה של פיל או ועדת־החקירה האנגלו־אמריקאית, אלא גם סביב
 עניינים כגון שאלת השותפות עם אנגליה או תוכניות הפעולה הציונית לאחר

 המלחמה.
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