
 היהודים להצלת ותכניות ועדותועידות,

 גדולה בין-לאומית פעולה לארגון הברורההדרישה ך לע4'(; יי3/
 רשמית במה מעל הראשונה בפעם נוסחה היהודיםלהצלת
 של בנאומו 1943, במארס 23 מיום בית-הלירדיםבישיבת

 את שהעלה הוא ן טמפל ד. אז, מקנטרעוריהארכיבישוף
 שהדגיש והוא האנושות, כלפי הגדולה המוסריתהתביעה

 לחומרת יחס בשום עומדת אינה הפליטים לעזרת הגישהכי
 :המצב

 לב ובשים האחרים, העמים ובני היהודים בקרב שנערך לטבח לב בשים...
 בפני להכריז "זה הבית רוצה ידו, על ששועבדו ובארצות האויב בארץלהרעבתם
 בקנה-מידה שיינקטו, הצעדים בכל בשלימות תומך שהוא הוד-מלכותו,ממשלת
 מתן לשם הצבאיות, הפעולות דרכי אל להתאימם שאפשר במידה ביותר,נרחב
 להימלט הצליחו ואשר עליהם מרחפת שסכנת-מוות לאנשים ארעי ומקלטעזרה
 לו. המשועבדות הארצות מן או האויבמארץ

 על ירדה לא מעולם ועוותה. גודל את לתאר שאין שיטה בפני עומדיםאנו
 ואשר ביבשת-אירופה, כיום לראות שאפשר 11 מעין איומה אכזריות חסר-איניםעם

 נרכז לא אם נעשה, טוב בלבד. הכוח הנאת את לספק אם כי לנקום, לאתכליתה
 רבות ארצות אזרחי כי לזכור, עלינו בלבד. אהד גזע על תשומת-לבנו אתכאן

 שההש- לזמר, אפשר בכל-זאת לטבח. ואף האיומות הרדיפות לאותן כיוסנתונים
 להקדיש מצווים ואנו בעיקר, היהודים, ראשי על ירדה ביותר המראיתתוללות

 בעתיד. ולתכנית-השמדתם בהם המבוצעים למעשים מיוחדתתשומת-לב
 שתסתיים בהכרח זו מלחמה כי היטלר הצהיר המלחמה שבראשית יודעיםאנו
 שיושמד. הוא הגרמני העם לא וכי הגרמני, העם של או היהודי העם שלבהשמדתו

 חסרי-אונים מאוד רבה שבמירה ספק אין ; זה איום של בהגשמתו עוסק הואעתה
 למנעי יכולים אנו ואין כיום,אנו

 היחידי המעשי שהפתרון לנו אומרים ממעשיו.
 שבועות תוך הנצחון את לנחול יכולנו שאילו בכך, ספק אין מהיר. נצחוןהוא

 אין אך למות. גזר-דינם נחרץ שעתה אנשים, המוני להציל יכולים היינומעטים,
 יכ'לים אנו גין הדחוף הצורך שלעומת לנו וברור כיום, לכך לצפות מעיזיםאנו
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 זה, ברגע מדבר אני שעליהם אלה למען תביעתי מא.ה מעט אלא עתהלפעול

 שאנו מה כל לפחות, יהא, - הרבה או מעט - למענם עושים שאנו שמההיא,
 בכלל. לעשותיכולים

 שמקשה מה כי סבורני, הזוועה. מעשי את ולמנות להוסיף צריך אניאין
 לו מלתאר נרתע שדמיוננו זה הרי הזעם, מידת במלוא להתעורר כל-כךעלינו
 הצעה של תכליתה על אחת בדעה הננו הזה בכית כולנו אכן, אלה.מעשים

 למניעת לפעול שתוכל מה בכל העזרה מיטב את לממשלה להגיש - והיא,ו,
 בטוחני הוד-מלכותו, ממשלת לאנשי רוחשים שאנו האהדה כל עם אךהזוועה.
 מה כל נעשה אמנם אם עצמם, את השואלים מבינינו אלה של נפשם חרדתשתובן
 בדצמבר ב-17 שנמסר החגיגי גילוי-הדעת את אנו זוכרים הרי להיעשות.ש1-תן
 שנאמרו המלים של הרבה חגיגיותן את להשוות ועלינו המאוחדות, האומותמטעם
 כבירים שהקשיים מובן הגדולות. המלים אותן אחרי שבא מאוד המועט למעשהאז,
 תפקידים מילוי על הממשלה לאנשי האהדה מלוא את להביע שעלינו וראיהם.
 מצווים אנו הממשלה, כלפי משמיעים שאנו הבקורת בדברי אך זו, בשעהקשים
 גם צריכים משמיעים, שאנו דברי-הבקורת עליה. סומכים שאנו רק לא להלהגיד

 שנמשכים בזמן בו הללו השהיות האעשר. ככל פעולתה, קצב את להחישלהמריצה

 את להגביר אפשרות אין אמנם אם ספקות, בנו שמעוררות הן אלה, זוועהמעשי
 הפעולה.קצב

 רב עירור קיבלנו ו משהו לעשות אפשר האומנם : לשאלה מגיעים אנו...
 ילרים יהודים, העלאת בדבר בפברואר 3 ביום מושבות לעניני המיניסטרמהבטחת
 אז, אמר שהמיניסטר ודאי יזכרו בית-הלירדים חברי לארץ-ישראל.ומבוגרים,

 להכניס הסכימה וארץ-ישראל מגבולותיה. לצאת להרשית הסכימה בולגריהכי
 ילדים 500 גם לארץ להיכנס יורשו וכי בוגרים, מלווים ו-)501 יהודים ילדים4000
 בדרכם נמצאים כבר יהודים ילדים 270 כי אן אמר כן ורומניה. מהונגריהיהודים
 כי 29.000, של למנסיכים עד לארץ-ישראל לעלות יורשו זמן-מה בעוד וכילארץ,
 האחרונות. השנים ארבע של ממכסות-העליה נותר רשיונות-עליה של זהמספר
 לנו, להגיד המיניסטר נאלץ בפברואר ב-26 בפברואר. ב-3 שמענו אלהדברים

 ואנו בספינות, הרב המחסור את ידענו אמנם במקצת. אף הענינים התקדמושטרם
 תקופה שבועות שלושה אך כאלה. עיכובים למנוע שאי-אפשר לעצמנומתארים
 מאז. נעשה מה היום לשמוע לפחות, אנו, ותאבים היא,ארוכה

 שניתנה ההבטחה את ההקדם בכל למלא שיש מציע הייתי וראשונהבראש
 ויזות מתן של הסדר את לחדש עלינו : שנית שלנו. מיניסטר-המושבות על-ידיאז

 להגיע שיצליחו אלה כל לכניסת להסכים לפחות, יכולים, היינו הרילארצנו.
 אנשים של לכניסתם וביחוד - אלה אנשים יהיו רבים לא בהכרח, -אלינו

 שבניהם אלה ובראש-וראשונה באנגליה, נמצאים כבר בניהם או נשותיהםשבעליהם,
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 * מסוכנים להיות עלולים אלה שאנשים החשש המזויינים. בכוחותינו משרתיםכבר

 שנידחו מקרים היו כן על-פי ואף ממנו. להתעלם יכולים שאנו כל-כך, רפההוא
 על לי נודע לאנגליה. רשות-כניסה קבלת בדבר זה מסוג אנשיט שלבקשותיהם

 לספרד שברח אחד יהודי לזוג רבה. קשיחות-לב משום בהם שהיתה מקריםכמה
 יכלו אלה בנים המזויינים. בכוחותינו המשרתים בנים ארבעה יש שםונעצר
 אף- ויזות, להם לתת שלטונותינו סירבו והנה כן. לעשות לבם בכל ורצולכלכלם
 כמה ישנם המידה. במלוא זו בבקשה תמך לפליטים עזרה למתן שהארגוןעל-פי
 הברי- בכוחות משרת הפליט של אח או אחד מבן שיותר בעוד לזה, דומיםמקרים
 ביקש הלוחמים הצרפתיים בכוחות הגבוהים הקצינים שאחד הדבר, קרה כןטיים.
 הוויזות לפורטוגל. מצרפת לברוח שהצליחה יהודיה משפחה בשביל לבריטניהויזה
 הבקשה אך הצרפתיים, בכוחות לשירות להתגייס שיוכלו כדי הבנים, לשניניתנו
 במיטב זה בענין תמכו הצרפתיים שהקצינים אף-על-פי נדחתה, להורים ויזהלמתן
רצונם.

 ממעט, יותר הנוכחיות במסיבות לעשות אפשר אם בכלל, ספק להטיליש
 אני בלבד. אינדיווידואליים במקרים ויזות נותנים הזאת הארץ ששלטונות זמןכל

 יקבלו בתורכיה, גם ואולי פורטוגל, בספרד, הבריטיים שהק4גסולים איפואמציע
 לפני אנו, שערינו את נפתח כי חשוב שיקול-דעתם. לפי ויזות להענקתסמכויות

 פתוחים. שאינם ובין פתוחים גרמניה של המנוסה ששערי בין אלינו, שיגיע מיכל
 לבטוח עלינו בכך. האשמים אגו לפחות, נהיה, לא אפסית, תהא התוצאהאם

 הראויים אנשים שרק הנויטרליות, בארצות שלנו הקונסולים שלבשיקול-דעתם
 האמורות, הנויטרליות לארצות נעזור כי מאוד, חשוב לחופינו. להגיע יורשולאמון
 מובן, ולשווייץ. לספרד מצרפת פליטים של בלתי-פוסק זרם עתה שישמאחר

 מסשר אלא לקלוט תוכלנה לא בצרכי-מזון, מחסור בהן יש שכבר אלה,שארצות
 לבריטניה ונוציא השני הצד מן השערים את נפתח אם אולם, פליטים. שלמועט

 וגם לשווייץ 1ל19רטוגל, לספרד להגיע שיצליחו המליטים את אחריםולמקומית
 אלה. צינורות-הצלה ייסתמו שלא האפשרות מאוד תגדללתורכיה,

 הראשיות ומסילות-הברזל העיקריים הכבישים נחסמו מבין, שאגי מהלפי
 הפליטים. זרם בהם נמשך לכן נחסמו. טרם הפיריניים הרי שבילי אך האויב,משטחי

 אולם, זה. זרם להפסיק רוצים הם אין אולי אך זאת, יודעים הספרדייםהשלטונות
 ההצלה שערי לפתיחת נסכים לא אם רבים, ימים יימשכו אלה שדברים להניחקשה
 הנויטרליות, לארצות להמלט שיצליחו אלה מבין חלק שלפחות כדי השגי,בקצה
 לשטחי או הבריטית האימפריה לארצות או אנו, לארצנו להגיע אחרי-כןיוכלו
 המדינות את להמריץ אנו מצווים כן לכך. שתסכמנה במידה הברית,מדינות

 (eUbn, מלחמה ימי של ריגול חשש*
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 האומית מצד ערובה מתן תוך נוספים, פליטים ,התקלוטנה באירופההנויטראליות
 הפליטים. החזקת עומס מספרי, יחס לפי מעליהן, יוסר הנצחון לאחר כיהמאוחדות
 שונות הקלות אלה נויטראליות לארצות להעניק עלינו שיתוף-הפעולהתמורת
 האם בכסף. במישרין, עזרה להן להושיט וכן ונפט, הלבשה מזון, צרכיבקבלת
 תחמושת מזון, צרכי צבא, טעונות מאמריקה, האטלנטי האוקינוס את ההוצלתהאניות
 או אמריקה ביבשת בריטיים לנמלים פליטים להעביר בשובן, יכולות, אינןועוד,

 ז לכך תסכים ממשלתן אם ארצות-הברית,לנמלי
 כאן להביע יכול שאיני אף-על-פי אחד, דבר עוד לציין רוצה הייתיכאן

 גרמניה ממשלת לפני להביא מקום יש אולי אמונה. של מידה באותה התביעהאת
 יהודים של מסויים מספר קבלת בדבר הצעה הנויטרליות, המדינות אחתבאמצעות
 לכך. תסכמנה שאלה במידה הברית, מדינות ובשטחי הבריטית האימפריהבשטחי
 של אשמתו את יותר עוד מבליטה היתה זו ודחיה תידחה, שההצעה להניחיש

 הפליטים להעברת בנוגע רבים קשיים יתעוררו תתקבל, ההצעה אם אמנם,היטלר.
 זו לתכלית להשיג היה בפשר עליהם. להתגבר יצטרכו הגרמנים אולםלנמלים,

 משחרר היה לא זה דבר אחרות. נויטראליות ארצות ושל שבדיה של עזרתןאת
 כל עוד מספק אינו שהיטלר מאחר הזנה, בעיית מכל הגרמנית הממשלהאת
 על ממשלתנו חשבה מידה באיזו עצמם, את שואלים מאתנו כמה ליהודים.מזון

 דיונים התנהלו אמנם ואם באירלנד, ילדים, וביחוד פליטים, קבלת שלהאפשרות
 זו. ארץ עם כך עלכלשהם

 החגיגי גילוי-הדעת נמסר חדשים 3 לפני ההשהיות. נגד ביחוד מוחהאני
 פירושו באוטאבה. ועידה לעריכת הצעה ישנה שוב ועתה המאוהדות, האומותמטעם
 עד בדצמבר, 17 מיום עברו שבועות חמשה נוספים. רבים עיכובים דבר,של

 ששה עברו שוב ואחרי-כן ארצות-הברית, ממשלת אל פנתה הבריטיתשהממשלה
 להקירה הממשלות באי-כוח כינוס על וואשינגטון של תשובתה שבאה עדשבועות
 לעריכת הצעה ישנה וכאן ליום, אלפים עשרות בשיעור  נשבתים היהודיםראשונה.
 רבותי, שיוקא. לפליטים בין-ממשלתי לועד הענין מסירת לשם מוקדמת,חקירה
 יכולים אנו שאין יודעים, אנו החלטה. אם כי חקירות, לא לפחות לדרושעלינו
 כל לשקוט יכולים אנו אין אך הדחופים, הצרכים לעומת מאוד מעט אלאלעשות
 כבירה אחריות - - - לעשותו. שאפשר המעט את אף עושים אנו שאיןזמן

 ושל האנישית של ההיסטוריה, של המשפט כס לפני עומדים אנו עלינו.רובצת
האלוהים.

 vol. Lords, of EollSO Debates, .Parliamentary ,126 .0) ,41 .23 .3 1943לפי

 , ,, ,ל..,.,,,,י
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מן
 היהודים הגדולים הארגונים כל . של המאוחדהועד

 מארגני לידי 1943 באפריל 14 ביום המציאבארצות-הברית
 הדרכים על מפורטת תכנית ובו מיוחד תזכיר בברמודההועידה

 : הכבושה אירופה בארצות היהדות להצלתוהאפשרויות
 הנאצי, הכיבוש בארצות יהודים של השיטתית, ההמונית, ההשמדהדבר

 אמיתית את 1942. כספטמבר עוד נודע הגרמנית, המדינה מטעם מתגשמתכתכנית
 חקירותיהם את שערכו המאוחדות, האומות של קינסולאריים סוכנים קבעוהידיעה
 נויטראליות.בארצות

 מלאכת את נהרגו. כבר יהודים מיליונים משני שיותר נאמד, 1942 שנתבסוף
 מתים שבהם רכבת, בקרונות בשיירות גירושים על-ידי הנאצים עושיםההשמדה
 של ממית בעשן י בתאי-גאז : השמדה במרכזי , מרעב או ממחנקהקרבנות
 בשחי- ; המוניות במשרפות , המזויינים הכוחות של במכוניות-גאז ; גפריתמכרות
 שיטתית. הרעבה על-ידי , מכונות-יריה אש על-ידי המוניותטות

 שנז- האניסות לקריאת המאוחדות האומות נתעוררו חדשים חמשהלפני
 הכרזת ופירסמו - חזון אנשי מדינאים ושל דגולים מנהיגי-דת של ולקולםדעזעה
 חדשים נגדה. מעשיים צעדים לנקוט והתחייבות הנאצית ההשמדה למזימתגינוי
 הגענו. לא מעשה ולשום ההכרזה פרסום מיוםעברו

 של כשלונה הנאצית למנהיגות משנתברר הפוגות. לאין נמשך ההרגאבל
 זעמה את מפיגה היא הרי העולם, לכיבוש תקוותה ונכזבה הטוטאלית,המלחמה

 שכבר היהודים מלבד ישע. מחוסרי בידיה, המפרפרים היהודים כל את ברצחה כךעל
 הנאצית. באירופה שרדו שעוד היהודים כל על חרב-השמד עתה מאיימת לטבח,הובלו

 מלחמה של הקשה מידה הסובלים העמים לכל נתונה העמוקהאהדתנו
 מחובתנו אבל הנאצי. הדיכוי עול תחת הנאבקים העמים אותם לכל וביחודטיטאלית,
 התוקפנים של המשעבדת ידם תחת וסובלים שסבלו העמים שמכל ולהבליט,להדגיש
 גמורה. להשמדה בלבד היהודי העם את הנאצית גרמניה הועידההנאצים,

 בכל והולכות מצטברות המוניות, שחיטות על יום-יום המגיעותהידיעות
 נפשו. עומק עד היהודי העם את זיעזעו הללו הידיעות אדם. לב המדכדכיםפרטיהן,

 או לגיטו לעבור המר לצו המחכים בשבי, הנתונים -הישע, חסריהאנשים
 למחשבה, לתהומות-היאוש, מושלכים המוות, להם אורב ששםלמחנה-ריכוז,
 עלבונם תובע אינו ואיש כפסולת-אדם, אלא אותם רואה אינה האכזריתשהאנושות

 ואין מרחוק, להם להושיע ידם קצרה קרוביהם שאחיהם, בעוד בהם, רוצהואינו
 מקום. בשום תקווה של אחת קרן-אוראף

 והשילם הגמול ואיום הנאצים המנהיגים של הנוראים מעשיהםתישזף
 העולם של גינויו היהודים. כל את להשמיד ממזימתם אותם הטו לא המלחמהלאחר
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 המאוחדות האומות והולכת. גדלה היא לטראגדיה. קץ שם לאהתרבותי
~WDI-הזה. המזעזע המצב את מראות עיניהן לעצום עודלהן אי 

 לשם מכרעת פעולה שום המאוחדות האומות נקטו לא שידוע כמהעד
 בהרבה מפגרת הממשלתית הפעולה אפשרי. שהדבר במידה לקוחים-למוותהצלת
 של באמריקה, גדולים ציבורים של הנפשית ההתמרמרות דעת-הקהל.מאחרי

 האומות אל לפעולה בקריאה לשיאה הגיעה הפועלים, ומנהיגי הדתייםמנהיגיהם
 1943. במארס באחד בניו-יורק גדולה באסיפת-עם שהושמעההמאוחדות,

 ממשלת לפני והובאה ואושרה מפורטת, תכנית-הצלה הוצעה אסיפהבאותה
 קיבלו במרס האחד של באסיפת-העם שאושרו וההחלטות הדבריםארצות-הברית.

 האמריקנית העתונות אחרות. בערים אחר-כך שנערכו לזו, דומות בהפגנותסעדם
 במקומות וגם הממשלה. מצד פעולה לתביעת הצטרפו באמריקה דתיותוהסתדרויות

 ממש. של למעשים הציבור קורא הדימוקראטי העולם כל פני עלאדרים
 כלפי העמוקה האנושית להתעוררות ביטוי שנתנו הפומפיית, ההפגנותאותן
 אנו ברמודה. ועידת של להתכנסותה ידועה, במידה שהביאו, הן זו,טראגדיה
 של שיטתית תכנית על דעתן ליחן המאוחדות האומות שמחובת איפוא,אומרים,
 הנאצים, מארצות ניכר יהודים מספר של לשחרורם תשאף אשר מוחלטת,פעולה
 ולכלכלתם נויטראליות ובמדינות במדינות-הברית אלה לפליטים מקלטיםלהקמת

 מסויימות, בערובות - הנאצי, הכיבוש בארצות כלואים להשאר הנאלצים אלהשל
 לידיהם. יגיעושהמזונות

 שיהא הללו, ההצעות את הכבוד במלוא הועידה בפני איפוא, מביאים,הרינו
 : תכנית לאותה תרומה כדי אמונתנו מיטב לפיבהן

 של או הוואתיקאן של באמצעותו - תפנינה, המאוחדות האומות1.
 אל - ארגנטינה, או תורכיה שבדיה, ספרד, שווייץ, כגון נויטרליות,ממשלות
 בהלקה, עליהן משפיעה או עליהן שולטת שהיא המדינות ולממשלות גרמניהממשלת
 ולהרשות היהודים קרבנותיה את לשחרר האויבות הממשלות של הסכמתן קבלתלשם
 בשבילם. יוקמו אשר למקומות-מקלט לצאתלהם

 של מספר ולהקים לקבוע דיחוי, ללא צעדים, יעשו המאוחדות האומות2.
 את שם לאכסן נויטראליות, ובארצות בעלות-הברית של בארצותמקומות-מקלט

 אם בין ליהודים, מקלט ישמשו אלו מקומות ניכר. במספר היטלר שלקרבנותיו
 אל דרך להם שימצאו ובין המאוחדות, האומות פעולות על-ידי יסודרשחרורם
 הם. במאמציהםהחופש

 בארצות-הברית הוקי-ההגירה בהפעלת כיום השוררת הפריצידירה את3.
 להעביר יש החוקית, ההגירה של ובולם מעכב גורם עתה המשמשת אמריקה,של
 הכיבוש משטחי שפליטים כדי המלחמה, לתנאי ולהתאימה שבט-הביקורתתחת
 החוקית. המיכסה במסגרת מקלט שם למצוא יוכחהנאצי
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 הנאצי הכיבוש מששהי המתמלטים פליטים להכניס נדרשת אנג,ליה4.
 הבטחון מבחינת שלה האינטרסים שמירת כדי תוך - הדעת על מתקבלבמספר

 המלחמה. ימי במשך ופרנסתם לאכסונם ולד'אוג -הלאומי
 שונים בריטיים בשטחים אפשרויות-הקליטה את דיחוי בלי לברר יש5.

 פליטים, לאלפי מקלט ניתן כבר אלה בשטחים הקאריבאי. הים באיי וגם באפריקהגם
 המלחמה. ימי במשך שם לגור לפחות להשתקע, לא אם - נוספים לאלפים מקוםויש

 לשנות דרום-אמריקה של הריפיבליקות מאת תדרושנה המאוחדות האומות6.
 חוקית, הגירה כל למעשה עכשיו השוללות האדמיניסטראטיביות, תקנותיהןאת
 לפליטים מקום-מקלט ולהמציא כליל, אותה למנוע כדי עד קשה אותה עושותאו

 ניכר.במספר
 ותפתח המלחמה שמלפני חישובים על תתגבר כי אנגליה את לשדל יש7.

 המכריז בארץ, היהודי הישוב הצעת את ותקבל יהודית, לעליה ארץ-ישראל שעריאת
 המתמלט. לפליט ביתו פתח את איש לפתוח נכונותועל

 המדינות אותן לכל כספיות ערובות להמציא המאוחדות האומות על8.
 הכיבוש משטחי הבאים ליהודים זמני מפלט בארצותיהן נתנו שכברהנויטראליות

 יפלו לא שהפליטים להן ולערוב הפליטים, לפרנסת אמצעים להן לספקהנאצי,
 מאיצותיהן יוצאו האפשרי ובהקדם דבר, של ובסופו ציבורית, למעמסהעליהם

 קבע. של התישבותלמקומות
 הפליטים מן שרבים תעודות-זהות, חוסר של הבעיה את לחסל כדי9.
 יש מדיניות ופטרונות חסות להם להמציא וכדי ממנו, סובלים הנתינותמחוסרי
 הפליטים יקבלו פיו על אשר הבר-הלאומים, בימי שהיה להסדר בדומה הסדרלעשות
 בשעתן. "נטנסן" דרכיות מעין תעודות, הנתינותמחוסרי

 הרעבה על-ידי לקרבנותיו קץ לשים זומם הנאצי שהמשטר מכיון10.
 פעולה ארגון לשם מתאימים, צעדים דיחוי, ללא המאוחדות, האומות ינקטוכללית,
 ה"ציר". שלטון של ידו מתחת להיחלץ בידם שאין הנאצי, הדיכוי קרבנותלהזנת

 הערובות את להמציא תתחייבנה המאוחדות שהאימות מציעים, אנו11.
 המפורטת. תכנית-ההצלה להגשמת דרושות שתהיינההכספיות,
 תקבל אשר בינממשלתית, סוכנות לכונן נדרשות המאוחדות האומות12.

 למעלה. המפורטת תכנית-ההצלה את להפעיל והכוה הסמכות מלואאת
 של המזויינים הכוהות נלחמים להם אשר והאידיאלים, האנושותבשם

 בתקווה לתניכם, זו קריאתנו את הכבוד במלוא מביאים אנו המאוחדות,האומות
 דיחוי. ללא תיעשה ממשיתשפעולה

 שבאיר1םה. יהודים לעניני המאוחדועד-ההירום
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/" המע- הועידה בברמודה נפתחה 1943 באפריל 19ביום
 (ה ,

 ן י הרשמית והפתיחה הנאציות, קרבנות הפליטים, לעזרתחדת
 את מיד עוררה האנגלי-סאכסיות מעצמות-הברית נציגישל

 ממשית ליזמה שקיוה מי כל בלב ביותר המרההאכזבה
 : זו ועידה מארגנימצד

 בנאום- השאר בין אמר הבריטית, המשלחת ראש ו, א ל ד ר א צ' יר
 :הפתיחה
 לנו, נראה עולמי. להיות צריך הוא גם שפתרונה עולמית, בעיה זוהי...

 מאמץ מתוך רק שהיא, מידה באיזו ממשית, בהצלחה לטפל יהיה אפשר זה בעניןכי
 מוגבל, להיות פתרון כל עתיד שכיום בתנאים המאוחדות. כאומות שלמשותף

 שאפשר במקום ארצות-הברית... של שיתופן את ראשית-כל מלבקש טוב איןאך
 מסויים בסיס אקטיבי באופן לעבד אזלי נוכל אחרות, מדינות ,ו בשאלה לשתףיהיה
 יותר. רחבים בינלאומיים ולפעולה לארגון כוונה מתוך יותר, רחב בינלאומילדיון

 הממשלה כי ספק אין חמורה. במידה המצב הורע האחרוניםבחדשים

 והגזעיים, הדתיים הפוליטיים, המיעוטים, להשמדת מכוונת במדיניות פתחההגרמנית
 לבעיה היחיד הפתרון הנפשעות. לשאיפותיהם לשטן עומדים הם הנאציםשלדעת
 ההומניות שרגשות ביותר, לב לשים צלינו שלנו. הנשק  בכוח  הנצחון  הוא זואיומה

 ביותר, הטוב במקרה העלולות, לדרכי-פעולה אותנו יפתו לא שבלבנווהרחמים

 בלתי-אפשרי השחרור את לעשות - ביותר הרע ובמקרה יום-השחרור, אתלדחות
 ובכל-זאת אותו. לשכוח שלא לנו וראוי היום, של במצב המכריע הגורם זהוכלל.
 המשכתה עם בבד בד והעולים באמת להגשמה הניתנים האמצעים כל את לחקוריש

 להצילם שאפשר לאלה ונעזור להציל, אפשר מה שנדע כדי המלחמה, שלהתכליתית
 הבריטי וכן האמריקני, והעם העולם, עיני עבשיך רואות  מחוה-ווודהבעזרתנו.

 מאמץ כל יעשו לא ואם בשויון-נפש, זה מחזה יראו אם לעצמם נאמנים יהיולא
 המצב. חומרת את להקל כדי אנושית, אפשרות בגדרשהוא

 : האמריקנית המשלחת ראש ס, ד 1ד
 וסופי. בטוח פתרון הפליטים בעית את יפתור והסופי המלא הנצחון רק...
 אין אך ועריצות, דיכוי מחמת הגירות-פליטים של רבים מקרים זוכרתההיסטוריה

 שהבעיה הוא, הבטוח היחיד הדבר הנאצית. גרמניה של מזה איום מקרהלמצוא
 לבקש יש אותה. לפתור כאן המיוצגות הממשלות שתי משתוכלנה ביותר,גדולה
 הצעות ולהציע דרך לציין יהיה תפקידנו האחרות. הממשלות של שיתופןאת

 מכירים אנו כי לנמר, ברצוני המלחמה. בתנאי האפשרות בגדר שהןמסויימות
 ביותר, הקשים בתנאים בריטניה ממשלת עליה שנטלה במעמסה מלאההכרה

 האכזרית לתורה קרבן שהיו מפשע, החפים האנשים של גורלם את להקלבמאמציה
 הדימו- המעצמה עשתה שכבר הדברים את יפה מעריכים אנו הנאצית. גרמניהשל
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 עמדה שבה בתקופה נעשה שנעשה מה כי היטב וזוכרים הזאת, הגדולהקראטית
 - - גמור. כליון או גמור נצחון של ברירה בפני הבריטיתהקיסרות

 דיכוי של מכוונת מדיניות לידי גרמניה את הביאה הנאציתהאידיאולוגיה
 לאכזריותה. עכשיו הכפופים לשטחים מעבר הרחק פושטות שתוצאותיהוהשמדה,

 בתנאים י ישע חסרי לעמים האפשרית השרה כל את להושיט הצורך נוצרוכך
 היא, לזכרה שעלינו הראשונה, העובדה הועידה. מתכנסת זו כוונה ומתוךאלה
 הסופי שהנצחון מובן, מאליו מרה. מלחמה של בתוך-תוכה עכשיו עומדיםשאנו
 וגמור.. סופי פתרון הפליטים בעיית את יפתורהגמור

 1943. באפריל 11 מיום "רויטר" ~וכנותלפי

 סגורות ישיבות מספר אחרי 1943, אפריל 29ביוםעי'//ן'
 ועם בברמודה, הועידה ה ר ג ס נ ימים, עשרהבמשך

 : ן רשמית היעה נתפרסמה ה ת ר י גס
 ובדקו בחש המאוחדת הממלכה ושל באמריקה ארצות-הברית שלהמשלחות

 פליטים, להיות העלולים אלה של מצבם גם וכן צדדיה מכל הפליטים בעייתאת
 משם. להמלט דחיפים סיכויים ללא ""צירי, מעצמות של המלחציים ביןהנמצאים
 מפתרון הרחוקה אף אפשרות, כל וענין. ענין כל על דעתן את נתנוהמשלחות
 ברור הועידה מראשית עוד בכובד-ראש. ונדונה בתשומת-לב נחקרה -הבעייה
 לבחון הכרח יש לממשלותיהן להגיש המשלחות ביד שיש והמלצה הצעה כל כיהיה
 במאמץ-המלחמה והתערבות פגיעה משום בה יהיה לא אחרת או זו המלצה אסאותן,
 צורך היה וכן זה. למאמץ והשהייה עיכוב משום גם או המאוחדות האומותשל

 מוגשמות להיות ומסוגלות יכולות הנעשות וההמלצות ההצעות אם : אחרבמבחן

 הצעות לגמרי לדחות לעצמם הכרח הועידה צירי ראו זה מטעם המלחמה.בתנאי
 לידי להגיע הצליחו המשלחות זה. כפול במבחן לעמוד מסוגלות שאינןמסויימות,

 לממשלותינו. מלא והסכם שיתוף תוך שתוגשנה ממשיות, המלצות במספרהסכם
 בעק- ויביאו הנ"ל הכפול במבחן לעמוד יצליחו אלו שהמלצות הרגשתנו כלועם

 שיישארו הכרח יש והעמים, הגזעים מכל פליטים למספר חשוב וסיוע עזרהבותיהן
 בועידת השתתפו שלא אחרות לממשלות גם נוגעות שההמלצות לפי בסוד,כולן

 להגיד, מותר אף-על-פי-כן צבאיים. ענינים כוללות הן כך על ונוסףברמודה,
 ולכשלון למשבר הגיעה הפליטים בעיית כי נתברר וההתיעצות הדיוןשבמרוצת
 נחקרו הן גם אולם מזונות, ואספקת ספינות ענין שהן שבה, שאלות-היסודמחמת
 לצורת בנוגע ההמלצות על גם הסכם לידי הגיעו המשלחות וממצה. מלאהחקירה
 בבעייה לטפל הסגולות במיטב מצויד הוא אין דעתן שלפי הבין-ממשלתי,הארגון

 לו להרשות יהיה משאפשר ביותר, ובלחי-מוצק גמיש היה זה ארגון בעתיד.זו
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323 ותכניות ועדותועידנת,

 בכל לפניו להתעורר העשויים חדשים גורמים על משפט-קדום בלי ולדוןלעיין
 ולהציע הסכם לידי להגיע הצליחו המשלחות בחשבון. הבאים הפעולה משטתיאחד

 ודיון. עיון לשם ממשלותיהן לשתי ומוסכמות משותפותהצעות

 תש"ד. העתונאים", של "ספר-השנהלפי

מט
 את מצאה ברמודה ועידת שגרמה הכלליתהאכזבה

 ן 1943 במאי 19 ביום הבריטי, בבית-הנבחרים בויכוחביטויה

 כל התבלטה הבריטית הממשלה נציגי של נאומיהםמתוך
 של בנאומיהם ואילו י במלואה וההשהיה ההתחמקותשיטת
 רתבון, הצירה של בנאומה וביחוד בית-הנבחרים, מחבריכמה

 : מעשה-הצלה כל לחוסר המלאה החרדההודגשה
 : ברמודה( לועידת הבריטית המשלחת )חבר פיק מיניסטר-הפניםסגן
 דאגה מתוך הפליטים לבעיית תשומת-לב מקדישה מ. ה. שממשלת שניםזה
 בתחומי מצומצמת יהודית בעייה בעיקר זו היתה 1938, עד המלחמה, לפניעמוקה.
 שנה  באותה  ופולין.  מצ'כוסלובקיה  הגדולות  היציאות נתוספו 1938 אחריהרייך.
 הבינ- הועד הוקם ושם רוזוולט הנשיא של יזמתו פי על בטוייחו ועידהגתכ1סה
 הלורד של בנשיאותו ואחר-כך טיילור מיירון מר של בנשיאותו תחילהממשלתי,
 תחום אולם היוסדו. בשעת שהיו המסיבות לפי לפעולה תוכן זה ועדווינטרטון.
 הסודטים, וארץ אוסטריה מגרמניה, הבאים  פלירטים צל  רק וחל מצומצם היהסמכותו
 חשבון על יהיו לא והעברתם הפליטים שפרנסת ההנחה פי על התנהלהופעולתו
 המלחמה. פרוץ עם לקצם יבואו שמאמציו הדבר, טבעי והיה הועד. חברותהממשלות

 גם ששימש למרסין, הרברט סיר הועד, של הפעולה למנהל תודה להביע עליכאן
 במאמציו ליאות ידע לא הוא חבר-הלאומים. מטעם פליטים לעניני עליוןנציב
 לנו שהמציא ותזכיריו הזאת, הבעייה בכל כמוהו מאין בקי הוא הפליטים.למען

 עצום. ערך בעלי היולברמודה,
 דין- אביא ואחר-כך בכללותה, הפליטים בעיית על סקירה תחילהאמסור

 כלפיה. הממשלה עמדת ועל ברמודה ועידת עלוחשבון
 מספר את לקבוע יכול איש אין כולו. העולם את היום מקיפההבעייה

 מתשובתו ואיטליה. יאפאן גרמניה, של התוקפנות בעקב ובכוח, בפועלהפליטים
 של מתרומתה תמונה לקבל אפשר 1943( באפריל 7 )מיום הממשלה ראששל

 קלטה ארץ-ישראל פליטים. רבבות קלטה הודו הבעייה. לפתרון הבריטיתהקיסרית
 פרס המזרחית. אפריקה קלטה ניכר מספר יהודים. עולים איש, 300.000 1919מאז
 כיום יש ובאירופה עלינו. כולו שרבץ נטל פולנים, פליטים 40.000 אשתקדקלטה

- ן' -1
.,' ~ 

 ,'%4שב,"1,ונב,'ן1,
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 הדבר היה אילו האויב מכף להימלט מוכנים היו הגדול שברובם איש, מיליון120
 ידם.לאל

 בסולין הנאצי. המשטר של הבארבארטת על דברים להאריך צריך אניאין
 לזה דומה מצב נפש. מיליונים שמונה על מוות או אכזרית פורענות באונלבד
 כל של הגדול שרובם בעובדה, להכיר עלינו אולם הכיבוש. ארצות בשארשורר
 במקומותיהם, כלואים הם הצלה. של האפשרות לתחום מחוץ לעת-עתה הםאלה
 ומסוכנות. מעטות הן המנוסה דרכי מזויינים. גסטא19 זקיפי שומרים הגבולותועל

 ניכר. במסכר ויוגיסלאבים יוונים פליטים במזרח-התיכון עתה יש לכםכידוע
 לעומת ודל זעיר הכולל מספרם באירופה. שונות לארצות מגיעים אחריםפליטים
 הבעייה.היקף

 כלום ולא כמעט המאוחדות האומות ביד אין זה שברגע להודות,עלינו
 מסכים אינו הוא היטלר. של ידו תחת הנאנקים העצומים, ההמונים לעזרתלעשות
 שיעוריה ויהיו הצלה, פעולת ששום כזה, בקצב מתנהלת ההשמדה מרשותו.להוציאם
 הנצחון החשת הבעייה. עוצם את להשיג ביכלתה אין יהיו, אשר ככלגדולים
 המלחמתי המאמץ מן סטייה מכל יותר לאנשים תושיע אהד, בחודש אחד,בשבוע
 להגשימן. אפשר ואפילו עזרה, פעולותלשם

 ביום מקנטרבורי הארכיבישוף הציע גולאנץ וויקטור מר של רעיונו פיעל
 כזו שפנייה מוכיחים, הסימנים כל הגרמנית. הממשלה אל ישר שנפנה במארס23
 בפברואר שב-3 תזכרו, אל-נכון !(. נסו : הצירים )אחד בסירוב. אם בלתי תיתקללא

 לארץ- אירופה מדרום-מזרח יובאו שלפיו הסדר על מיניסטר-המושבותהודיע
 אף והנה מה. במספר מבוגרים בלווית יהודים ילדים אלפים ארבעתישראל
 עד מנעו אשר באשמתנו, שלא ועיכובים, קשיים קמו זה הומאניטאריבמעשה

 מצומצמת תכנית-עזרה של דרכה על מכשולים שמים ואם התכנית. הגשמת אתכה
 בהצעה לתלות אפשר תקווה מה אירופה, מדרום-מזרה ישראל ילדי בשבילכזאת
 ן מבוגרים להצלת ומכוונת לגרמניה המופנית יותר, הרבהגדולה

 לשם הספנות, בהעסקת השהייה וכל שלנו המלחמה במאמץ החלשהכל
 שייגרם וסופן הנצחון, יום את לדחות כדי אלא בהן אין פליטים, הצלת שלנסיון
 באירופה. המשועבדים לעמים יותר עוד גדולסבל

 שנשתדל למשל, הוצע, פאנטסטיות. הצעות כמה ברבים הושמעו זהלעומת
 עתה הנמצאים בפליטים-שבכוח שבידנו אזרחיים ועצורים שבויי-מלחמהלהחליף
 להחזיר נאמר אם תודה, לנו ירחשו שצבאותינו חושב אינני ה"ציר". שלטוןתחת
 לעצורים אשר הצפונית. באפריקה עתה זה שלקחנו השבויים 150.000 את האויבלידי

 האויב לידי שהחזרתו הלק יש אתנו מהנשארים הוחזר. כבר מהם חלק -אזרחיים
 חישובים ישנם אחרים עצורים מאות כמה לגבי ואילו גסה, אכזריות משום בהיהא
 לגרמניה. החזרתם נגד הבטחון מבהינת ביותר משקלכבדי
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ק5 ú  ז í╨ז╞גץ úז╞ץז ╨יúז זג

"á¢ז¢,  óזקגáה ¢ךñ'פ"פל ñí¢ף םזלúו úáיל ,ñל"ך"á זáז וזה ¢לזו :
úלםזה  זםגוק זךגםחה úזםקלל הג╨ךג¢á ה÷ג¢לוז ץגדהם הםפה-úג╨יúם והúק

úג╨יúה  úו íפזץ ,íגי¢פה הúגה כ╞ג ."הדגקל וזה ג╨גו ח¢זך úז¢זהם ז╨ם הל וגה
זס  וזהק .ץגפל ז╨ם קג ,הםפה-úג╨יú וגהז ,כזחפ╨ה םáו ,ג╨¢זñá וםק úג╨יúם

á╞לפá¢  ז¢áץק הקלח íגק╞ח סול ú¢הפה 71-ה
 כזזיúל .óזקגáה וזה ,úáזי

áזגí  כגוז .הםזץף ז╨גיח הקלח íגק╞ח ,וזהז ,óגקגáה ום וגáה íזק .הץפה
ום  גקגםקה ú╞גץזם ה╞זל¢á ס¢╞סה ם╨זםז÷ה ךךםוסו÷ ñí¢ףם ,úáיל íוק ה╞גץזה

.םה÷ה á¢חáה¢ל ג ú¢לזץú úúח¢ ¢¢זץáזú-ה╞גל áזםזץףú-גל הםפה╞ úףúח 

.הלקדהם  ,ג╨לז╞ וזהק ום כגáה úו úלדל .ה╞גץזה úז╞גץזז כ╨גו úזםá÷ל úזךםחה

úז╨÷ñל  úלדל ה╞גץזה הúגה ,Σץגúהם חú╨ם ,úז╞áזץ כזחáם ה¢סץ-úזךגק חñ╨םז

áג╨-  úזפםלהם úזליñזל םק úזםקלל ה÷ג¢לו הג╨ךג¢áז הל╞÷הי הםזץף-óזúגקם
.áח¢  גלזום ¢úזג

הגץáם  גúק úזחםקלה ú╞גץזם ,ה╞זל¢ú áגךג¢áה ,úג╨÷ג¢לוהז זקדג╨

כזáקחז-כג╞  úיáזñל הק÷ז זס טזúל ,íסגםוג¢ íץז הס הליú áזץפה .úזג╨גך÷ז¢ךñ╨ז÷
ú¢גלק  íיñזל הס טז¢י íג╨ג╨ץí áגגוáפ הליáז úז╨גלú áז¢חו úזáגגחלה úו

:  íג¢á╞ה ╞זáñ .¢זלד םáו ¢קףו ñí¢ףם הלי כל ,úזח╨הה כהגףםק ה╞áץ ה╞גץזה

ופזל áגק╨ו גםץí ñדז áúגלזח 
 úלפלךפלי

 (ו כגו úזו¢ם úו úגגץí áגךגםףה
כ╨זיםז  גץסד זו í ╞úגלגגזñל , (á ג╞ג-םץ הםזץף-óזúגק גלזום╨גá קג ם╞úקהם
úזג╨יú  ךם÷ל ג╨לס íגךגםףם áú¢÷י íז÷לה זáק íה íגופל╨ íזגי ג (ד קג כז╞ם םץ

1  ñ╨¢ףם úו íגךגםףה úזפ¢וáק úזגםו¢ךגז╨ ,הףז¢גוá ¢קףו-גוק íוגפזהם íקל
,ה÷ףñוהז  (╞ קג ¢¢áם úו úזגז¢קףו íגךם÷לה íגג╨לסה ╞חג íץ úזגץú áז╨ףñה

úזךגקה áגח╨ú זפ¢ום ג (הזúהגí גךגםףהí יק הלחםלה ז¢סחזגúזí זום ,הח╨הה¢ 
.קז¢╞ה  כזד¢ום הםזץף úסיז¢ל ú÷╨úהז כז╨ד╨לה ץפáלה

גúק áקגק ╞ג áזגú¢ זךהá ז¢גקהú וזה áל ,הח╨ה כזחפ╨הק הלחםלúטז 
úג¢áם  úזםקללה כחגם ,íגךגםףם הךגםחה ,ה╞גץזה והגק הס úז¢גק ץ¢ ום ÷¢
.íגךגםף  וםו íד íגךגםףם íלפץ úז╨ףהם úזג╨ו úז¢גקל הלחםלה íקם úםáזה
áךז¢ךז¢ף,  íםזו כ╨קג úזגז¢קףו ,úז¢חו íוק גי ג╨גו םזיג ¢זñלם íים םץ כáגך

.úזגקץל  קג ג╞גá חגךáהם ,íים íג╨גגץלק כהá הלדלú áגקלל ץגדהם úזופזúם

úג¢áה  íםזו קג ז╨╞גá םףךם כúלá ה¢סץ ,íגךגםףם ¢áיק זץגדה םו גחךק
úזגםו¢ךגז╨  זו úזדג╞לם úזגםו¢ךגז╨ - ¢áיז ז╨םףגך .טיí áיגםץ ,כגáהם úז╨ג╞לק

áםá╞.  úז╨זú╨ ג╨ג╨ץí áגךגםףה Σחםם íד ╞פל úזלפץל "¢גפ"ה וםז ╞פל úג¢áה
úז╨ג╞לם  ,áזקח ,וזףגו וםק ¢לוגג כוי חזיגזí áזק ¢á╞ גזקץה íז¢דם úז╞¢ך

íגקלחל  úזגםו¢ךגז╨ה .זםםה úז╨ג╞לú áזגםו¢ךגז╨ה זופל íהם ╞ץ הúץ ךם÷גל
-זוגד  ╞ץ íגקק óםו .קף╨ ÷םח ¢יג╨ íהל ,Σגגזזקí áזגיק כגו ╞זץ םי úז¢קףו

¢קו  úגף¢ד á¢úץהם íגק╨ו íקל גםá ¢זáץם áזק' חךק כזú╨ה כזךםקם .áגזוה
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 בהעברת תועלת מה : השאלה את לעורר איש-הרחוב עלול הרי הארצותלשאר
 - השואל ישאל - מדוע ז מרוחקות יותר למדינות נויטראליות מארצותפליטים
 להתקפות עדיין הנתונה כבריטניה, למדינה הזמני בטחונם ממקום פליטים להעביריש

 החוץ מן מיבאים מזונותיה ומרבית מצומצמים שיכונה אפשרויות ואשרהאויב,
 אלה. לשאלות תשובות ששתי סבורני, שלנו. המסחרית הספנית גבוריעל-ידי
 מספר אם מנשוא עליהן תכבד הללו הנויטראליות המדינות מעמסתראשית,
 לתת מוכנךת אחרות ארצות שגם להן להוכיח ורצוי חשך, בלי ויגדל ילךהפליטים

 הברית. של המלחמה במאמץ לסייע משתוקקים הפליטים מן רבים שנית, להן.ידן
 במתן רע כל איפוא, יהא, לא - הנצחון זה - הסופית מגמתנומבחינת
 בשלוש הסופית. המטרה להשגת ידם יתנו אשר אלה של להצלתםזכות-בכורה

 הבריטים הפליטים מלבד פליטים, 63,000 לבריטניה הוכנסו ו-1942 1941 1940,השנים
 פרק - האחרונים, החדשים בחמשת אחרים. ומקומות גיבראלטאר התעלה,מאיי
 נוספים. איש 4000 נכנסו - דבר שום עשינו שלא מבקרינו אומרים שעליוהזמן,
 מגיעה ותודתנו זה בענין ולילה, יומם מאוד, קשה עבדו שלנו הקונסוליותפקידי
 להצביע ידע לא מכם איש האלה. החדשים בחמשת בריטניה של זכותה וגדולהלהם.
 אלה. חדשים בחמשה כזה במספר להתגאות שיכולה ארץ, שוםעל

 לפליט ויזה הבטחת או שויזה הדעה, רווחת כאן הויזות. בענין מליםכמה
 ויזה היא. טעות לארצנו. בטוח מעבר כהבטחת כמוה נויטראלית, למדינהלכשיגיע
 אולם לארצנו. להיכנס רשאים שבעליה ההגירה, לקצין וראייה עדות אלאאינה
 וההצעה וטות, מתן של הזאת הפרוצידורה ניכרת במידה בוטלה לפליטיםביחס

 לפי לחלקן יוכלו אשר ויזות, של מספר הקונסולאריים הפקידים לרשותלהעמיד
 המסגרת את משתרחיב יותר - מיניסטריון-הפנים פי את לשאול בלי עיניהםראות

 פליטים, של רבים אלפים הגיעו בויזות, לארצנו שבאו לפליטים נוסףתצמצמנה.
 במסיבות כזה שיהא ייתכן לא וגם - מנגנון כל אין ויזה. כל בלי מגיעים,ועוד
 הרי האויב. יד תחת הנתונים לאנשים ויזות להבטיח נוכל שלפיו - עכשיושל
 אנו ושאין טיבם מה יודעים אנו שאין אנשים, בארצנו לקבל מראש שנתחייבזה

 לו גם - לפליט עזרה משום בכך שיהא ראייה כל שאין ובעוד לזהיתם.יכולים
 ויוסיף לו יזיק עוד שהדבר מבוסס, חשש יש הרי - כאלו בהתחייבויותנכנסנו
 על ויסודית מקפת סקירה נערכה האויב. מכף להימלט בנסותו דרכו עלסכנות
 למצוא ההכרח הוכר נויטהאליות. לארצות מגיעים ושעודם שהגיעו הפליטיםמצב
 מליטים לקלוט ומוסיפות שקלטו והארצות האפשר, גמידת אחרים מקומותלהם
 נטל סיוע וללא לבדן לשאת תוכרחנה שלא להבטחה, ראויות כזה, רוחב-לבמתוך
 מדוייקות המלצות ביותר. המלאה במידה בינלאומי שיתוף-פעולה המחייבזה,

 מסכימה, מ. ה. ממשלת לממשלותיהן. בברמודה המשלחות על-ידי ניתנו זהבשטח
 להימ*ט שהצליחו פליטים של וסידורם הצלתם לתיכון ביותר הטובהשהדרך
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לע ותכניות ועדותועידות

 ושיועמדו ביותר רחב בסיס על בינממשלתי ועד שיוקם היא, ממוות, גם ואולימגירוש
 לפעולה. האפשריים האמצעים כללרשותו

 הרחב הקהל אולם ; סגורה בישיבה התכנסנו אילו יותר לומר יכולהייתי
 זה בנושא כללית התענינות ניכרת היתה מזה וחוץ סגורות, בישיבות רוצהאינו
 בפומבי. הישיבה את לקיים הכרח שראינו באופן הרחב, הציבורבקרב

 ראתב1ן:הגב'
 עשתה שהממשלה מה כל בעד תודתנו את לקבל השתדל שהמיניסטרדומה,

 אפס. כדי עד מעטים טובים מעשים בעד טובה הכרת זו תהיה אכן לעשות.ואומרת
 לדעת רוצה הייתי הגויטראליות. לארצרת בנוגע משהו שהוחלט לנו, נאמראולם
 ישיגו הועידה הצעות אם היא, השאלה להן. שהוצע במה מרוצות הללו הארצותאם
 הדבר את מדגישה אני פליטים. לקלוט שיוסיפו לנויטראלים עידוד - תכליתןאת

 הריפאט- אודות על האמריקני הנציג מפי הרבה שמענו הועידה שבפתיחתמכיון
 המלחמה כתום לחזור אולי יוכלו מהפליטים חלק : ברור להיות צריךריאציה.

 לקחת המאוחדות האומות המוכנות לחזור. יוכל שלא חלק יישאר אולםלארצותיהם,
 תלויה זו לשאלה שבתשובה אני, סבורה ? מחדש לשיקום האחריות אתעליהן
 הטבעית הארץ היא שארץ-ישראל ברור, ברמודה. ועידת של שאיפתההצלחת

 הנרדפים הם היהודים כי אס בלבד, יהודים על חושבים אנו אין היהודים.להתישבות
 לארץ- אחריותנו בגלל יהודים לגבי מיוחדת אחריות רובצת עלינו אולםביותר.
 טבעי. באופן נפשם היהודים נושאים שאליה הארץישראל,

 בפעו- מספקת במידה מהיר הבינממשלתי הועד יהיה לא ביותר הטובבמקרה
 אותנו, המשגעת היא זו ונקודה הדחיפות. הוא הזה הענין בכל העיקרים ועיקרלתו.

 דחיפות. של הרגשה הממשלה אצל ראינו לא זו. לבעייה ולילותינו ימינו אתשנתנו'
 הזה, הזמן משך כל ברמודה, לועידת ההכנות של הארוכים החדשים על אדברולא

 ואשר לנו, שהובטח כפי לארץ-ישראל, להגיע היו צריכים ילדים אלפיםשכמה
 תבוסנות, סופם ועד מתחילתם ספוגים היו בברמידה נאומי-הפתיחה לאיבוד.הלך

 בברמודה. דחיפות הרגשת היתה ולא ויאוש.קוצר-יד
 המחשבה זו האלה. הענינים מהלך את להחיש נעשה מה לדעת רוציםהיינו

 אבל הספנות. קשיי את יודעים אנו ולילה. יומם ישותי כל את עכשיוהתופסת
 שבוע, לפני משהיו לפחות, זמני באופן עכשיו, קטנות בים-התיכון המעברסכנות

 אירופה, של שהוא לחלק פלישה תתחיל אם יהא ומה בטונים. הגדול נצחוננולפני
 למהירות. גדולה . כל-כך חשיבות מיחסים אנו כך ומשום ? אניות אז נקחמנין
 י~ ממדרגה חשיבות בעל בעיניה הנחשב ענין בכל במהירות הממשלה ויועלתכיצד

 ראש-הלמשלה עכשיו יושב לקה בברמודה. ועידות מסדרת אינה היא זראשונה
 פנים אל פנים שיחה של ספורות שעות כי שהבין, משום לא האם ?בוואשינגטון

 -.]- -.11ן,

 הסכנה. ממקום האלה היהודים של פינוייםאת
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 ם י כ מ ס והמי התעודות וט ק ליע3
 ? חדשים במשך מכתמם חילתי משל ימטחן

 אפילו או רבבות אפילו או - אלה אלפים מאות של להצלתם בנוגעובכן,
 אל אנשים כמה רב זמן לפני עוד לשלוח כדאי היה לא כלום - בלבדאלפים
 ארצותינו וגם הנויטראליות הארצות הוא והמקום ? בכך יהא עסקם שכלהמקום,
 חוץ פנים, לעניני שלנו המיניסטרים יכולים כמה האויב. לשטחי הקרובותאנו

 ז אחרים ענינים בהמון לאזנים עד שקועים בהיותם זו, לבעיה מזמנם להקדישומושבות
 ואם למדי. הבעייה גדולה כי - פליטים לעניני מיניסטריון לראות רוצההייתי

 חשיבות בעל אחד אדם לפחות לנו תתן מיניסטריון, לנו לתת יכולה אינההממשלה
 השלם. עבודתו יום למשך לענינו זו בעייה לו שיעשה ראשונה,ממדרגה

 שלנו, לקונסולים ויזות צרור להמציא שיש לרעיון, כאן לעג פיקהמיניסטר
 הודתה, ברמידה ועידת תועלת. בהן ויש יש אבל תועלת. כל בהן תהא לאבאשר
 משם האנשים את להעביר באפשרויות תלויה הנויטראליות בארצות פעולהשכל

 נציגה ביד אם הלאה, אנשים להעביר אלו ארצות של יכלתן תגדל לא כלוםוהלאה.
 בצפון- מחנה לאיזה או לאנגליה או לארץ-ישראל ויזות של צרור יהא בריטניהשל

 המדינות שאר ושל אמריקה של בנציגיהן הדין והוא ברשותנו, אשראפריקה
 זידידותינו

 לעזר, היה שלא בלבד זו לא דעת-הקהל מצד שהלחץ הרושם, לנו ישעתים
 להראות רוצה שהוא דומה, מיניסטר-הפנים. של לבו את יותר עוד הקשיח אףאלא
 משהיא יותר ושעמדתו יו"ד, של קוצו על אפילו לוותר ולא החזקה, ידואת

 למבקריו. כלשהו לוותר הסירוב עליה משפיע מהות-הענין על-ידימושפעת

נ
 נשיא יצא ממשי, מעשה שום ללא שנה שעברהלאחר
 1944 יאנואר בחודש רוזווטלט, אמריקה, שלארצות-הברית

 ממשלתו של מיוחד מוסד עצמאי באופן לכונן חדש,ברעיון
 : המלחמה" פליטי למען "הועדבשם
 לנסות לה והורה המלחמה, פליטי למען מחלקה אמש כונן רוזווטלטהנשיא

 זו. בשעה בסכנת-מות הנתונים האויב של עריצותו קרבנות בהצלת כוחהאת
 מיד להציל כוונתו זה מעשה כי אומר, הבית-הלבן מטעם שנתפרסםגילוי-הדעת
 - באירופה הנרדפים המיעוטים מן האפשר ככל רבים "אנשים דחיף, באופןהנאצים
 האויב". של מראותו קרבנות שהם ואזרחים -. פוליטיים או דתיים גזעיים,מיעוטים
 להשמיד הנאצים של מזימתם את להקדים "כדי -- מיד זה מעשה לעשות צורךוהיה
 כי אמר, רוזווטלט הנשיא באירוסה". הנרדפים המיעוטים ושאר היהודים כלאת
 זו. בתכנית הזרות הממשלות ושאר המאוחדות האומות כל של להשתתפותן מקוההוא

 רויטר.לפי
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33 ת יו ותכי ועדות עידורו

נא
 גם פליטרהמלחמה" למען האמריקני ש"הועדלאחר

 להש- הנאצית והתכנית בו, שתלו התקוית את מילא לאהוא
 פעולה כל ללא כמעט הוגשמה, באירופה ישראל שאריתמדת

 אסיפת- 1944, ביולי 31 ביום בניי-יורק, שוב נתכנסהשכנגד,
 קריאת-הצלה העולם באזני שהשמיעה גדולה, יהודיתמחאה
 : זואחרונה
 טראגדיה בצל המכונסת אמריקה, יהודי של הזאת הגדולהאסיפת-העם

 שופכים שלמענו לענין, העמוקה נאמנותה את מדגישה האדם, בתולדות דמיוןלאין
 הנפלאים להישגיהם הודות שדות-הקרב. בכל דמם ארצנו של המזויניםהכוחות
 שבעולם. המשועבדים העמים לכל הפדות יום ובאמתקרב

 לבנו, את מעוררות ובא הממשמש הנצחון על האלה הבשורות בעודאך

 לכשיושג למלחמה, הקץ שבביא בראיתנו, ומיואשים, הנפש עומק עד מזועזעיםהרינו
 יהודים שמיליוני כיון וגדוע, כרות אירופה יהדות של המכריע חזקה יהאהנצחון,
 החרב קרבנות אחיהם, לגורל צפויים בחיים שרדו שעוד אלה ואף הושמדוכבר

 תכופות, לעתים ונשנו וחזרו במפורש שהושמעו הנאצי, המשטר איומיהנאצית.

 עתה נעשו הנה - האחרון, עד שלטונם בשטח היהודים את להשמיד עומדיםשהם
 ביותר. אכזריתמציאות

 שמים קוראים אנו ניו-יירק החפשית בעיר השמים כיפת תחת זובאסיפה
 ללא מפלה ינחל שהוא התרבותי, בעולם מתרים ואנו לנו, לעדים להיותוארץ
 הכיבוש מארצות אחת בכל היהודים כי זממו. לבצע להיטלר, לו, ירשה אםקום,

 התרבות על וממילא ארץ, אותה על היטלר להתקפת ראשונה מטרה היוהנאצי
 היטלר של נצחונו את לאל לשים המועד את איחרנו לא שעוד קובעים, אנועצמה.
 מן ליהנות אחר-כך שיוכלו אלפים, להציל האפשרות ועוד האנטי-יהודית,בחזיתו

 העולם. לעמי תיקרא אשרהחירות
 הדימוקראטי, העולם כיום נלחם שלהם האידיאלים בשם והאנושות, ה'בשם

 המאו- האימות כל אל ובאמצעותו ארצות-הברית, נשיא אל קודם-כל פוניםהרינו
 : אלו פעולות-הצלה מיד שינקטו הנויטראליות, והאימותחדות

 הראדיו דרך להם ולהבהיר ההונגארי ובעם ההונגארית בממשלה להתרותא(
 מדינתם, בשטח הנעשים הפשעים כל על לאחריות ייתבעו שהם אחרים,ובאמצעים
 בארצם המהלכת המוות יד את לעצור יכלתם ככל לעשות שעליהם להםולהודיע
 שלטונם. בתחום אשר היהודים עלולהגן

 לתת הבינלאומי, לצלב-האדום הירטי האדמיראל של להצעתו בהתאםב(
 למבוגרים, גם וכן ויזיח, בעלי יהיו אם עשר, מבני שלמטה לילדיםאפשרות-יציאה

 לשפשר המאוחדות האומות לכל בדרישה פונים הרינו - לארץ-ישראל, ויזיתבעלי
 הסכנה. ממקום האלה היהודים של פינוייםאת
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íגילñגלהז  823 ךז÷םג úז╞זץúה

íגילñגלהז 033 ךז÷םג úז╞זץúה

úו  (ד ה÷ג¢לו úזלזוהז úז╞חזולה úזáגגח קז¢ףם כףזוá גלק¢ גזםדז
.íגקזáיה áגחךקí זגפו╨הú זףג╞¢הú ח םקñ¢ה ץקגה-ג÷¢á╨זú ח םץñזúכ 

זו¢ג  (╞ קג ךז÷╨ם íגץפלו íגלגוúל זץגףקגק םץ úזםקלל ,"¢גפגה גי

םק  זו íג¢זפץי íגגח¢סו כáזלí áיñהה
 הלחםל-גגזáקי

 úו íג╞זהגה íהג╞גáק
9291.  הáג╨'ס ú╨קל

,כו÷םוáה  (ה úזגה םו¢קג-Σ¢וז וגה ךם÷לה-íז÷ל áז¢÷ה ¢úזגá ג╞זהגם
¢áץלה-Σ¢ו úג╞זהגם םץז ,הגי¢זí, וה-ג¢ץק¢Σ וú םקלל ךו╞╨ולהú úףúו╨-ח 

.íגךגםףה  הáז¢÷ה ,¢úזגá קג ץגףקהם גי הúףú úו הגúזםזáד ¢áץלם
כהגúזפ¢ו  (ז á"ה¢ו úז╨ג╞לז úז¢חו םק úזלזוה úז╞חזולה úזו¢÷╨ חזúףם
.íם¢זד  ג╨ףם םי íג╞זהגה ¢קףוק ,íםגפהם úזפ¢והז úזגםו¢ךגז╨ה úזו¢÷╨ ם÷הם

ú¢ק¢╞╨  (ס כזזגיל הáץ¢ההק וגה ╞חו גםיל ה╞לקהה-÷ק╨ םק ¢םךגה

ג╞י  úזלזוה úז╞חזולה ךז÷╨ם םיí áגץפלוה í╨גוק ╞זדג╨ñ á¢ך╨גום ,הלחםלה
áñה╨י  וגפלהם זúחדקהá :םק íז╞וה-áםפה úז╨זסל úזףז¢úז íג╞זהגם íג╨זú╨ה

áזפ¢וú-גיהáקז.
áסץ¢ú  úíםיג םáחםז

 áךגלי
 (ח úז╨זךםקה íגגוáפה íגץú ╨úáזקץם

íגפו╨ה  úזחזי ú¢úחלה םיú, áזלז÷לה úו íג╨÷úגלה íג¢גקילהז íהáק íגי¢זץ
.úזג╨זלהה  íהגúזךגחק

,זםו  ז╨ו íגסג¢יל םז÷á ,םז╞ד םיק הץק á¢úזץה גםá זקץגגק הםפה-úזםזץף
.íגדז¢הה  ה¢גלחל úו úזזלה-úלגו úוז úזםí ñáג╞זהגה הםג╞דלז íגףםוú áו ¢ףñל
-úזפ¢וק áםá╨ה זú÷ו הזú גוקז╨זí ╞גק¢זí קם ז╨וúגםזיג .÷זí כגו ז╨ו 
זקג╨ץגז  úג¢áה הúג¢á-גםץáז זםץףג úזסג¢סúí áםפהם םק הםו ╞זץק ¢קףו íםגפהם

.הםו áםúגגקז╨ו-גí áגץקףí גלקוהí וú 

*
כז¢úףם  úו íזיגñ םי úק¢ף úזáסיוה םק úז╨זגñ╨ה

-÷ל  úגץí áגךגםףה íג╞זהגה כú ╨ú╨קá ,4491 ¢גñ ñל'ד
,íגלזוםה-¢áח  ,╞ם╨ז╞ ¢áץקם áגפ╨ כזגםץ ג╨ג╨ץם íגךגםף ג"ץ

úזג╨יúז  ¢קו םףגך זלפץá טקלí áג╨ק הליú áזץפה
ץגדה  ¢ז╞גñם הגץáה הופזúיז םיל זגúז╨זגí ╨ñגáז¢לה

:  ה╨÷ñלם זסי
ז╨úזו  íג¢קץ קלחז íג╨ק םק úזםזץף úזגúםקלל ג╨ג╨ץí áגךגםף úז╞לםל

:  úו úזגúלוה úזוáה

ג╞י  .ú 1גו¢ה-¢פז÷ םק úזלפץלה úזםז╞דה כ╨זפ¢-גוז םזץףם ╞זץá ╞ץזל
¢קףוק (áז כלס╞úגגí גגץסדí גךזץגלí לגסל םק ¢םךגה ╞גלקהםúז áגקם ¢זפץל ג╨ףí 
וזףגו  הגה ז¢פץם גםá (הלחםל - íה זל¢דק הלחםלם זס הגהúק ,úץ╨ל╨-גúםá קגז
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331 ותכניות ועדותועידות

 ולמותם הזה היום עד חיילים מיליונים עשרה ,טל למותם ישירה סיבה בהםלראות
 מיל- של ולעקירתם יהודים, מילונים 4 או 3 בהם באירופה, אזרחים מיליונישל
 יהודים. מיליונים שני או כמיליון בהב נוספים, אנשיםיוני

 מידת-הצורך, לפי שלא תמיד היתה חבר-הלאומים של המסורתית גישתו2.
 מטרה בעיית-הפליטים בפתרון מעולם ראו לא שהמדינות-ההברות מפניבעיקר
 ראשונה.ממדרגה
 הבינממשלתי הועד הצליחו לא עצמה, הסיבה אותה בגלל ממילא,3.
 המיוצגות העיקריות הממשלות , ידועות( שהן כמה )עד ותכניותיו פליטיםלעניני
 בועד להשתמש ברצונן שיש במעשה, להוכיח עדיין צריכות הבינממשלתיבועד

 מקיפה. תכניתלהגשמת
 - ודיון ויכוח כל ללא - מהווה עכשיו עד הישגיה לפי ארץ-ישראל,4.
 ההכרחית, המסקנה זו. בשעה בעיית-הפליטים לפתרון והראשונה האחתהתקוה
 בעניני בינממשלתיים מיקוחים של שנים 25 של ריאליסטי סיכום מתוךהעולה
 שבארץ-ישראל היא, העולמי, המצב של וריאליסטית נכונה הערכה ומתוךפליטים
 פנים בסבר יתקבלו כי לקוית, היהודים הפליטים המוני יכולים בארץ-ישראלורק
 רובם, ירגישו בלבד בארץ-ישראל במדינה. הציבור חיי עם להתמזג יוכלו וכייפות

 הביתה. חזרושאמנם

 מוצעת פעולהתכנית
 בלב בעיקר הגדולות, המעצמות בלב ההבנה את בהכרח להחדיר יש1.
 בעייה היא פליטים של שהטראגדיה הסובייטית, ורוסיה בריטניה-הגדולהאמריקה,
 האנושות כלל של האינטרס מבחינת דחוף צורך הוא שפתרונה ראשונה,ממדרגה
 בר-הקיום. השלוםומבחינת
 ראדיקאלית במידה לחזק יש פליטים לעניני הבינממשלתי הועד את2.
 ליישב העצום תפקידו את לבצע לך שיאפשרו הדרושים, האמצעים את לוולהמציא

 לבתיהם. לשוב יכולים שאינם פליטים, רבבותבמדינות-הים
 שלא יהודית, לעליה לפתוח יש עבר-הירדן, לרבות ארץ-ישראל, את3.
 השער את הסוגר 1939, משנת הספר-הלבן השטח. של בכוח-הקליטה אלאתצומצם

 פירושה אלא היה לא עיקרו כל הערבי. לטירור כניעה אלא היה לא יהודית, עליהבפני
 קודש-קדשים. אינו זה ופירוש המאנדאט, פי על לחובותיה בריטניה שלהאחרון
 היושר. פי על ולא החוק פי על לא א"י, של לעתידה היחיד השופט אינהבריטניה
 יעלו כי המאוהדות, האומות שבין העיקריות המעצמות את להניע יש4.

 ממשי להסדר בסיס ייתכן לא הקרובה. פגישתן של סדר-היום על ארץ-ישראלאת
 הגדולות. המעצמות ארבע בין בהסכם אלא ארץ-ישראללשאלת

 ד ל נ מקדו ג. ג'מס)--(
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