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אפלה תקשורתית
יחס הטיימס והניו יורק טיימס לשאלת 

הפליטים והעקורים היהודים בשנה האחרונה 
למלחמת העולם השנייה

אריה קיזל

מבוא
השנה האחרונה של מלחמת העולם השנייה העמידה את בעלות הברית 
בפני דרמה אנושית: הטיפול בפליטים, בעקורים ובניצולים היהודים 
ממחנות הריכוז וממחנות ההשמדה.1 שחרור המחנות וחשיפת היקף 
השמדת היהודים היו שזורים בפרקים מרכזיים של סיום המלחמה: 
שחרור אירופה מאימת הנאצים, תחילת המאבק הבין–גושי וגילויו על 
אדמת אירופה, עיצוב פני הארגונים הבין–לאומיים שפעלו עם תום 
המלחמה ועיצוב פניה המדיניים, הפוליטיים והכלכליים של היבשת 

המשוחררת.
של  הכלכלית  בעוצמתה  קשה  פגעה  השנייה  העולם  מלחמת 
בריטניה ובמעמדה הבין–לאומי. היא נאלצה להיאבק על עיצוב העולם 
הבתר מלחמתי בנסיבות קשות מבחינתה, כאשר 265,000 מחייליה 
נהרגו בקרבות, 62,000 מאזרחיה נהרגו בהפגזות באוויר ו–35,000 
אבדות  היא  אף  סבלה  הברית  ארצות  טבעו.2  שלה  סוחר  צי  ימאי 
נוסף על המחיר הכלכלי והצבאי. מתוך 12 מיליון החיילים  קשות, 
האמריקנים שהשתתפו בקרבות אבדו 325,000 איש.3 שתי המעצמות 
בחירות  מערכת  בפני  עמדה  בריטניה  פנימיות:  בבעיות  גם  הוטרדו 
לסיום  קודם  קצר  זמן  שהושבע  נשיא  עמד  הברית  ארצות  ובראש 
פנימיות  נסיבות  לעולמו.  שהלך  קודמו  את  החליף  ואשר  המלחמה 
אלה, בצירוף המאבק הבין גושי שהחל להתגבש, העמידו את ארצות 

הברית ובריטניה על פרשת דרכים.
אחרי  אירופה  של  הכלכלי  ששיקומה  כבר  ברור  היה  ב–1941 
בשנה  כאחד.  ודוחק  קשה  יהיה  הגרמני  והניצול  הכיבוש  שנות 
האחרונה של המלחמה, ובמיוחד לאחר שחרורו של מחנה ההשמדה 
מיידאנק ביולי 1944, החלו ארצות הברית ואירופה לעכל את תוצאת 
השואה ואת בעיית הפליטים והעקורים היהודים. מחקר העיתונות של 
דעת  מהיסודות שעיצבו את  אחד  בדיקה של  אותה תקופה מאפשר 
הקהל ואת ההשפעה ההדדית שבין השלטון לבין העיתונות. מאמר זה 
מתבסס על עבודת מחקר על התייחסות שני עיתונים בולטים, הטיימס 

טיימס האמריקני, לסוגיית הפליטים והעקורים  הבריטי והניו יורק 
היהודים בתקופה שבין 1 ביולי 1944 ועד 8 במאי 4.1945

הטיימס הבריטי וסוגיית הפליטים והעקורים היהודים 
עם ייסודו ב–1785 הייתה מגמת הטיימס הבריטי להיות מועיל לחברה 
ועם זאת אובייקטיבי. דינה גורן קובעת שהדוגמה המובהקת ביותר 
לעיתון שיישם הלכה למעשה את תורת אבות הליברליזם בדבר תפקיד 
העיתונות היא "הטיימס של לונדון שלקראת אמצע המאה ה–19 הגיע 
להשפעה פוליטית חסרת תקדים".5 לעורכי העיתון לא היה ספק כי 
בהפעילם השפעה זו הם עושים מעשה לגיטימי בעליל, משום שהם 
מבטאים וגם מעצבים דעת קהל. גורן מוסיפה ש"עורכי הטיימס לא 
היססו אפוא להתערב לפי ראות עיניהם בהחלטות השלטון ולנסות 
הטיימס  כמו  שעיתון  המפליגה  הפוליטית  ההשפעה   ]...[ לשנותן 
צבר לעצמו מוכיחה כי הזיקה בין שלטון, דעת הקהל ועיתונות היא 

מורכבת יותר מן המשתמע מן ההלכה הליברלית".6
הטיימס  לקה  השנייה  העולם  למלחמת  שקדמה  בתקופה  עוד 
בתרגום מוטעה של המציאות המדינית. בקיץ 1933 פרסם סדרה של 
ארבעה מאמרים שכללו תרגום ארבעה קטעים מתוך מיין קאמפף. 
את  סיכם  הוא  תקופה  באותה  העיתון  של  המערכת  מאמרי  בשני 
הערכותיו ולפיהן אין הספר אלא "גיבוב נרגש של הכרזות והכללות 
היסטריות ופסבדו מדעיות".7 העיתון אף חזה אז שהיטלר הוא בעל 
את  יטיל  רק  אם  ומכובד  קונסטרוקטיבי  למדינאי  להיהפך  סיכויים 
במארס  היהודים  רדיפות  על  ואילו  במפלגתו.  הקיצונים  על  מרותו 
1933 כתב העיתון כי הקומוניסטים הם שהכניסו את שיטות הטרור 
שבהן משתמשים הנאצים.8 במהלך כל השנים לפני מלחמת העולם 
השנייה ועד סופה היה הטיימס שופרה של ממשלת בריטניה. עורך 
הטיימס היה בעל קשרים אישיים עם נוויל צ׳מברלין וחלק מעמיתיו 

עודדו את ההליכה למינכן.9
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עם עליית היטלר לשלטון נקט הטיימס עמדה שתאמה את דעת 
נראה הדבר  היטלר "שוב  השלטון הבריטי. למחרת הקמת ממשלת 
שהנשיא  מאחר  במיוחד  היחיד,  המוצא  זהו  כאילו  הטיימס  לגבי 
הינדנבורג סרב להמשיך בדרך של צווים מלאכותיים. העיתון שהיה 
סיכויים  במתן  ראה  הבריטית  הממשלה  של  רשמי  הבלתי  דברה 
כי  הייתה  בטיימס  ונשנית  החוזרת  הנימה  טוב.  רעיון  להיטלר 
מאוד  יסייע  באדמיניסטרציה  ניסיון  לרכוש  לנאצים  אפשרות  מתן 
בהפיכתם למפלגה חוקתית".10 עמדת הטיימס בנושא רדיפת היהודים 
בגרמניה הייתה תחילה שמדובר בעניין גרמני פנימי וכי "הדבר קשור 
בתחייה הגרמנית". בכך ביטא העיתון את עמדת הממשלה הבריטית 

על הטרור בכלל, ורדיפת היהודים בפרט.11
יחס זה לא השתנה רבות גם לאחר גילוי זוועות השואה והיווצרות 
 1944 יולי  חודש  בתחילת  היהודים.  והעקורים  הפליטים  בעיית 
ובמהלכו ניתן להבחין שמגמתו של הטיימס הייתה לדווח על הקרבות 
והתפשטותם ברחבי אירופה. הושם דגש נרחב על נפילתן של ערים 

מרכזיות לידי בעלות הברית ובעיקר לידי הרוסים. 
ב–6 ביולי 1944 )עמ׳ 5(, בידיעה קטנה תחת הכותרת "היהודים 
שאלות  על  השיב  אידן  שאנתוני  העיתון  דיווח  הונגריה",  של 
בפרלמנט. מתשובותיו עלה כי "למרבה הצער יהדות הונגריה מיועדת 
שמכונה  למה  מפונים  היהודים  החל.  כבר  שלה  והטבח  להשמדה 
׳מחנות ריכוז בפולין׳ שהם למעשה מחנות שחיטה". הידיעה ציינה 
את פניות האפיפיור וממשלת שוודיה לממשלת הונגריה בבקשת סיוע 

ועזרה. אידן הביע רצון שהבי.בי.סי יתגייס להסברה ולהפעלת לחץ 
על ממשלת הונגריה "לחזור להומניות". למחרת ב–7 ביולי )עמ׳ 2( 
בתחתית העמוד, אחרי ידיעות פנים על הכלכלה הבריטית וגיוס גברים 
האינפורמציה  "שר  כי  נכתב  שבה  קטנה  ידיעה  התפרסמה  לצבא, 
׳הסקנדל  הונגריה  ליהודי  יחס הממשלה הגרמנית  כינה את  הבריטי 
הגדול ביותר בתולדות הפשעים נגד האנושות׳ והטיל את האחריות 
על הציבור הגרמני". ב–8 ביולי, לצד תמונתו של ילד מחייך בפרסומת 
הקוראת לסייע לכנסיות לונדון שנקלעו למצב קשה, בתחתית עמוד 
3, אחרי ידיעה על ממשלה חדשה ביוגוסלוויה, התפרסמה שוב ידיעה 
נמצא  הונגריה". בכותרת המשנה  יהודי  "גורל  קטנה תחת הכותרת 
הפריט החדשותי: "רצח בתאי הגזים". בידיעה נכתב: "המחנה שאליו 
נלקחים יהודי הונגריה ממוקם באושוויץ שבפולין. מרבית המגיעים 

אליו הם ילדים בני 2 עד 8 והמחנה גרוע מדכאו".
עד ה–15 ביולי לא הקדיש העיתון מילה לטבח, לא פרסם מאמר 
מערכת ונמנע מהתייחסות נוספת. רק ב–15 ביולי בעמוד 4, בתחתיתו, 
הופיעה ידיעה קצרה על "טבח ביהודי הונגריה" ובה הגינוי של מזכיר 
המדינה האמריקני קורדל האל )Cordell Hull(. ב–22 ביולי, בתחתית 
"יהודים  הכותרת  תחת  שורות  שמונה  בת  ידיעה  הופיעה   ,3 עמוד 
ביהודים השפיע על המצב הכלכלי  נכתב ש"הטבח  ובה  בהונגריה" 
בהונגריה". ב– 27 ביולי הופיעה ידיעה קצרה בת 10 שורות בתחתית 
עמוד 2 על כך שאידן קיבל משלחת של מגני טרור נאצי שהורכבה 
מנציגי הארכיבישוף מקנטנברי וארגונים יהודים ונציגי הפרלמנט. ב–
1 באוגוסט התפרסם מכתב למערכת ש"יש לפתוח את הדלת לארצות 
הברית ולבריטניה ולבדוק את שאלת הפליטים היהודים. זה יאפשר 

פתרון ליהודי אירופה".
הפליטים  להתייחס לשאלת  החליט הטיימס  באוגוסט  ב–16  רק 
היהודים במאמר מערכת תחת הכותרת "עזרה לפליטים". נכתב בו: 
"נציגים של 77 ממשלות בוועדה הבין–לאומית לפליטים אתמול שמחו 
לשמוע שיש תוצאות טובות לגבי היכולת להציל את שארית יהדות 
אירופה. סיר הרברט אמרסון, ראש הוועדה, הודה לשבדיה ולשוויץ 
על נכונותן לסייע ]...[ המלחמה הזו יצרה תופעות של הגירה וכן בעיית 
האחרונות  בשנים  כפויה.  הגירה  כפה  היטלר  משטר  קשה.  פליטים 
 ]...[ והסודטים  אוסטריה  גרמניה,  את  לעזוב  נאלצו  איש   400,000
במשך חמש שנים הברוטליות של שליטי גרמניה ומשתפי הפעולה 
אירופה  אוכלוסיית  של  רבים  אחוזים  בהשמדת  התבטאה  שלהם 
ועקירת מיליונים אחרים". העיתון הזהיר: "לאחר המלחמה מלאכת 
וארגונים אחרים.  אונרר"א  תיפול על הממשלות,  הטיפול בפליטים 
לחזור  ירצו  שלא  באלה  לטפל  יהיה  והממשלות  הוועדה  תפקיד 
גזעניות". לכל אורך המאמר  לבתיהם מסיבות פוליטיות, דתיות או 
העיתון  יהודים.  הם  מהפליטים  מאוד  רבים  כי  לעובדה  אזכור  אין 
הביע במאמר זה את דעת ממשלת בריטניה באותה תקופה ולפיה יש 
לדאוג לריפטריאציה של פליטים ועקורים ללא קשר לשיוך לאומי. 

בעמוד 2 של אותו יום דווח על ישיבת הוועדה ובה סקירה של 
הגופים שהשתתפו בה אונרר"א והצלב האדום. כן דווח כי אמרסון 
"מוטרד מהבעיות של הפליטים ובמיוחד אלה שנאלצו לעזוב מסיבות 
של דת וגזע". במהלך כל חודש אוגוסט, למעט דיווח נוסף על יהודי 
וזאת  היהודים  הפליטים  בבעיית  מלעסוק  העיתון  נמנע  הונגריה, 

למרות חשיפת זוועות מיידאנק. 
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ב–9 בספטמבר 1944 פרסם העיתון מאמר מערכת תחת הכותרת 
הארגון  פעילות  את  בקצרה  סקר  המאמר  ותפקידיה".  "אונרר"א 
לא  כך ש"אונרר"א  על  ביקורת  ומתח   1943 בנובמבר  הקמתו  למן 
הצליחה לסייע בבניית מערך מזון ראשוני לסיוע לכוחות הצבאיים". 
המאמר רמז שהארגון לא יוכל להתמודד עם "המספר המוערך של 
כתשעה מיליון עקורים". קצב חזרתם הוערך ב–35,000 איש ביום 
אונרר"א  של  העבודה  תחילת  עם  יהיה  "המבחן  סיכם:  והעיתון 
באירופה". כעבור יומיים פרסם העיתון מכתב למערכת של ויליאם 
גוד )Goode( אשר קבע, בהתייחסו לפעולות השיקום של אונרר"א 
ש"צריך להימנע מטעויות שנעשו בנושא פליטים בשנת 1919". ב–15 
נכתב  2 שבה  עמוד  בתחתית  קצרצרה  ידיעה  התפרסמה  בספטמבר 
כי הרב הראשי של יהודי בריטניה מותח ביקורת על סגירת שערי 
מלהתייחס  נמנע  העיתון  פליטים".  להציל  יכולים  "שהיו  פלסטינה 

למידע הכלול במכתב מעבר לעצם פרסומו.
עם פתיחת דיוני ועידת אונרר"א, ב–18 בספטמבר, נמנע העיתון 
לעסוק  העדיף  המערכת  במאמר  לוועידה.  מערכת  מאמר  מלהקדיש 
בוועידת קוויבק, ש"בה מתכננים רוזבלט, צ׳רצ׳יל והגנרלים שלהם 
את השלב האחרון של המלחמה". ב–19 בספטמבר התפרסמה ידיעה 
 — הידיעה  מקור  לשחרור".  רווחה  "אנחת  הכותרת  תחת   3 בעמוד 
רויטר. הידיעה ציטטה את דברי מזכ"ל אונרר"א,  סוכנות הידיעות 
ורעב  מחלות  נגד  "המלחמה  שקבע:   )Leheman( להמן  הרברט 
ידי  שהאויב כפה עלינו רק החלה. אל לו לעולם להיות מוטעה על 
דוחו"ת מהמקומות שכבר שוחררו ואשר בהם ישנן קהילות מסוימות. 
מחסור  לנו  יש  ידרשו.  שהממשלות  ככל  תתרחב  אונרר"א  פעולת 

בבשר ובשומן. אני מבטיח שאזורי המזרח לא יוזנחו".
במהלך הימים הבאים )20 עד 27 בספטמבר( טיפל העיתון בקביעות 
בעמוד 3 בדיוני הוועידה שבה נמסרו דיווחים, הועלו הצעות והודגשה 
הוועדה  חבר  כדברי  לאונרר"א",  לסייע  בריטניה  של  "מחויבותה 
הבריטי, ריצ׳ארד לאו )Richard Law( שציין "שהתפקיד הוא גם של 
הממשלות ולא רק של אונרר"א". במהלך כל דיוני הוועידה לא הופיע 
מאמר מערכת אחד בנושא, לא מאמר פרשנות שליווה את הדיונים 
והסקירות, לא תמונה מדיוני הוועידה, לא פרסום מכתב למערכת. כל 

הדיווחים היו פרי עטם של כתבי סוכנות הידיעות "רויטר". 

במהלך חודש אוקטובר 1944 ומחצית נובמבר 1944 זכה נושא 
ב–4  מינימלי:  לאזכור  הם(  רק  )ולא  היהודים  והעקורים  הפליטים 
ליוגוסלביה.  אונרר"א  עזרת  על   3 בעמוד  קצרה  ידיעה  באוקטובר 
ב–6 באוקטובר ידיעה קצרה בעמוד 2 על ביקורת בדיונים פנימיים 
בבריטניה על תפקוד אונרר"א. ב– 14 באוקטובר דיווח בתחתית עמוד 
3 על הצהרת דיואי, המועמד הרפובליקני לנשיאות ארצות הברית כי 
"פתיחת פלסטינה להגירה בלתי מוגבלת תיתן תקווה למיליוני חסרי 
בית". העיתון נמנע מלהתייחס להצהרה זו. ב–1 בנובמבר התפרסמה 

ידיעה קצרה בעמוד 3 על ביקור אנשי אונרר"א בפולין.
ב– 14 בנובמבר פורסם מכתב למערכת החתום על ידי שלושה: 
 )Chick( והרייט שיק )Hume( מרגרט היום ,)Martin( צ׳רלס מרטין
למדינות  לעזור  כדי  די  עושה  אינה  נוצרית  כמדינה  ש"בריטניה 
שכנות". כותבי המכתב שאלו: "האם לא מוטל עלינו תפקיד כמדינה 
נוצרית להכניס את עצמנו לדיאטה בריאה ונבונה כדי לסייע למדינות 

אחרות?".
במאמר  אונרר"א.  את  לתקוף  הטיימס  המשיך  בנובמבר  ב–17 
המערכת נכתב שאין עדיין הסכם בין הארגון לברית המועצות ויש 
מלא  מידע  מספקת  לא  עדיין  "אונרר"א  ובמזון.  באספקה  עיכובים 

ותוכנית מלאה על פעולתה". 
ב–28 בנובמבר העיתון פרסם מאמר על "קשייהן של הממשלות 
אינו  "הצבא  נכתב:  היתר  בין  ואחרות".  איטליה  ובהן  המשוחררות 
על  מילה  לא  אף  מדינות".  באותן  הנעשה  על  אחריות  לקחת  יכול 

הפליטים ועל הסובלים היהודים ממעשי הנאצים".
אונרר"א  על  נוסף  מערכת  מאמר  העיתון  פרסם  בדצמבר  ב–6 
לאונרר"א  שיסייע  המרכזי  המקור  תהיה  הברית  "ארצות  כי  וציין 
קשיי  את  סקר  המאמר  והובלה".  רפואית  אספקה  לבוש,  באוכל, 
אירופה ונמנע מלהזכיר את היהודים: "השליחות של אונרר"א ברורה 
לאנשיה. מה שלא ברור היא היכולת שלה להתמודד עם משימתה, 

במהירות הנדרשת בהתאם לשחרור אירופה".
ב–15 בדצמבר דיווח העיתון על ביקורת שהושמעה על אונרר"א 
לא  שאונרר"א  רושם  "יש  ציין:  מהנציגים  אחד  האנגלי.  בפרלמנט 
ממלאת את ההבטחות שלה". נציג הממשלה אמר: "הזהרנו שמשימת 
סיכם: "האווירה  והיא קשה". הכתב  זמן רב  אירופה תארך  שיקום 

ניצולות חוזרות לבתיהן בהונגריה לאחר המלחמהפליטים יהודים 1949
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הכלכלית בסיום הדיון הייתה של עייפות. האדונים הנכבדים קמו על 
רגליהם בארבע וחצי והלכו".

ב–28 בדצמבר התפרסם מאמר מערכת התוקף שוב את "חולשת 
המדינות  לבין  אונרר"א  בין  הפעולה  שיתוף  "חוסר  אונרר"א": 

שזקוקה בעזרתה מטילות צל כבד על העתיד".
הסוקרת  חוברת  הטיימס  צירף  בינואר,  ב–3   ,1945 בתחילת 
 The Times Review Of The Year את כל אירועי השנה החולפת. 
כללה דיווחים על הצלחות בריטניה במלחמה, המשפחה המלכותית 
רוסיה  התקדמות  הממשלה,  ראש  מסעות  הצי,  הצלחות  ותפקודה, 
אירופה, הנחיתה בנורמנדי, המצב באיטליה, המצב בבלקן ובתורכיה, 
המצב במזרח הרחוק, שיקום צרפת ובלגיה לאחר השחרור, כהונתו 
הרביעית של רוזוולט, המצב בהודו, המצב בתעשייה הבריטית, המצב 
בכנסייה, המצב באמנות וכן תאריכים מרכזיים של השנה החולפת. 
בכל החוברת לא מופיעה מילה על בעיית הפליטים והעקורים היהודים 
או הפליטים והעקורים האחרים. ל"טרוריזם בפלסטינה" הוקדשו שש 

שורות הסוקרות את רצח הלורד מוין ב–5 בנובמבר 1944.
לדאגה  שלו  המערכת  מאמר  את  הטיימס  הקדיש  בינואר  ב–4 
לפליטים. נכתב כי "ארצם היפה של ההולנדים הפכה במהלך המלחמה 
למכוסה בדם. אלפי אנשים, נשים וילדים מצאו מקלט בבלגיה, שם 
ונקב  אונרר"א  בעיות  את  שוב  ציין  המאמר  רבות".  בעיות  ישנן 
איש  מיליון  ל–12  להגיע  "שיכול  באירופה  כולל  פליטים  במספר 
אין  זה  ליהודים. מעבר לאזכור מספר  אין אזכור  לאחר המלחמה". 

בכל חודש ינואר 1945 ולו אזכור אחד של בעיית הפליטים.
בחודש הראשון של  העיתון  הנושאים המרכזיים שבהם התרכז 
השנה החדשה הם יחסי פולין רוסיה, עזרת ארצות הברית למלחמה 
וכהונתו הרביעית הצפויה של רוזוולט. העיתון בחר להקדיש בחודש 
זה מאמרים על מצבה של גינאה, לוחמת גרילה סינית ואף להתעכב 
במדינות  העקורים  באירופה,  הפליטים  בבריטניה.  הבנייה  מצב  על 

המשוחררות, היהודים ניצולי המחנות — אינם נזכרים כלל.
ב–7  זה.  בנושא  דיווחים  עתיר  היה  לא  פברואר  חודש  גם 
בפברואר, בידיעה קצרה בעמוד 3, נסקרה האפשרות לריפטריאציה 
של פליטים ממלאיה ומהונג קונג. ב–17 בפברואר בעמוד 3 הופיע 

את  להגביר  בעולם  הממשלות  את  ש"מעודדת  אונרר"א  על  דיווח 
מאמר  יום  באותו  מספק".  אינו  שבידיה  הרפואי  הציוד  כי  הסיוע 
מערכת שני )אחרי "המלחמה מגיעה ליפן"( דן בפתיחתה של ועידת 
אונרר"א, שם נמתחה ביקורת על כך שהארגון לא משכיל להבין "את 
גודל מלאכתו". בוועידה, נכתב בידיעה, נשמע דיווח על שאונרר"א 
אינה פועלת במדינות מערביות כמו בלגיה, צרפת והולנד "ונשאלת 
השאלה מדוע מדינות אלה לא מקבלות עזרה ולא מבקשות אותה". 
המאמר מזכיר את תפקיד ארצות הברית בסיוע לארגון ומאזכר את 

התחייבותה. "אין זמן", המליץ הכותב, "יש לבצע את המאמץ".
מסידני,   3 בעמוד  דיווח  העיתון  פרסם  ימים  ארבעה  כעבור 
אוסטרליה, מוועידת אונרר"א על כך שמספר הנפגעים במזרח הרחוק 
לא נופל מזה שבאירופה וכי ממשלת סין לא ביקשה עזרה מהארגון.

אומור  מייקל  מאת  למערכת  מכתב  התפרסם  בפברואר  ב–24 
מיכולתה  חלק  "כשראינו  נכתב:  שבו   )O’moore Cheagh( צ׳יאק 
של אונרר"א לרפא את פצעי המלחמה, מאכזב לראות את העיתונות 
האנגלית מדווחת יותר על דברים הרסניים מאשר על אלמנטים בונים 
ומרפאים. האם אנחנו לא מאמינים בכוחו של העולם להירפא? עד 
כמה שהבנתי מידידי באנגליה, הציבור שם לא מבין את הפוטנציאל 
של הארגון הזה. ביוון, למשל, אונרר"א ביצע תפקיד מועיל. לא אחת 
נהרגים  הארגון  מאנשי  וחלק  קשה  עבודה  מבצעים  אונרר"א  אנשי 
ונפצעים במהלך עבודותיהם". מכתב זה שיקף מורת רוח ממדיניות 
הפרסום של הטיימס, שבמשך חודשים ארוכים פרסם מאמרי ביקורת 
על אונרר"א לצד דיווח חלקי ביותר על הישגי הארגון ובחר להבליט 

את "חוסר היכולת" של אונרר"א לעמוד בציפיות שתלו בו.
ב–27  הטיימס  פרסם  זה  מכתב  פרסום  לאחר  ימים  שלושה 
ידיעה בעמוד 3 על כך שאונרר"א מסייע לצ׳כוסלובקיה  בפברואר 
במארס  ב–2  חקלאי.  ציוד  ביגוד,  רפואי,  ציוד  אוכל,  טון  ב–8,000 
יוון על סיוע רחב.  בין אונרר"א לממשלת  דיווח העיתון על הסכם 
במהלך כל חודש מארס, כמעט לכל אורכו, הסתפק הטיימס בדיווח 
הפליטים  נושא  את  מלהזכיר  ונמנע  אונרר"א  פעולות  על  מצומצם 
והעקורים, גם היהודים, אף על פי שנושא זה הפך אקטואלי ואקוטי 

מיום ליום, עם שחרור אזורים נוספים על ידי בעלות הברית.
ב–10 במארס כתב העיתון בעמוד 3 על תכניות אונרר"א לשיקום 
שיכלול  פנימי  כלכלי  לשימוש  אותם  שתעביר  "בתנאי  איטליה, 
תחבורה". ב–21 במארס כתב העיתון במאמר מערכת תחת הכותרת 
"אספקת אוכל על ידי כוחות הברית" על נושא אספקת המזון לתחומים 

הכבושים. אף לא מילה אחת על בעיית הפליטים.
למחרת דווח העיתון בעמוד 3 על בעיות בהובלת מזון ללוחמים 
נושא מלאי האוכל, הפעם  יום על  ובעמוד 4 של אותו  האמריקנים 
ליחידות הבריטיות שבשדה הקרב. ב– 27 במארס הקדיש הטיימס 
לא  "עם הקמתו  נכתב:  ובו  אונרר"א"  ל"קשיי  נוסף  מאמר מערכת 
יש  מגרמניה.  ביותר  קשה  פגיעה  נפגעו  שהמדינות  בחשבון  הביאו 
אכזבה גדולה מפעולות אונרר"א. הקשיים של אונרר"א לא הוערכו 
אכזבה  יש  המשוחררות.  במדינות  הנדרשות  פעולות  במיוחד  נכון, 
משיתוף הפעולה הלקוי עם הצבאות המשחררים. גם שיתוף הפעולה 
זכה לביקורת. הבעיה היא שעל כתפי הצבא מוטלת  יוגוסלביה  עם 
אחריות רבה מדי. הם לא דואגים מספיק לאזרחים. אונרר"א מבקשת: 

׳תנו לנו את הכלים ואנחנו נסיים את העבודה׳".

ג׳פרי דואוסון, עורך הטיימס בתקופת מלחמת העולם השנייה
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קצר  רצף  גם  הופיע  לראשונה  הפליטים.  בעיית  את  לפתור  לצורך 
של מכתבים למערכת בנושא המחנות והתגובות על גילויי הזוועות 

שבוצעו בהם.
הפליטים  סוגיית  בעיתון של  אזכור  עוד  אין  המלחמה  סיום  עד 
בריטי,  פרלמנט  חבר  כתב  שבו  במאי  ב–7  למערכת  מכתב  למעט 
שנתגלה  ביותר  המזעזע  "הדבר   :)Edwards( אדוארדס  אלפרד 
במחנות האימה, בערי האימה, הם הקורבנות — הילדים". גם כאן אין 

אזכור או ציון מוצאם היהודי של רבים מהנרצחים.
ב–8 במאי סיכם הטיימס את המלחמה במאמר רחב תחת הכותרת 
קברניטי  תמונות  לצד  השלישי".  הרייך  של  והנפילה  "העלייה 
הניצחון רוזוולט, צ׳רצ׳יל ו"המרשל סטלין" וחבורת הגנרלים שלהם 
מהפליטים  מתעלמת  היא  אך  הקרבות  של  נרחבת  סקירה  הופיעה 
והעקורים שהותירו. רק בעמוד 4 באותו יום הופיע מכתב למערכת 
של חבר הפרלמנט ה. אסטור )Astor( על המראות הקשים שנחשפו 
בבוכנוואלד ובבלזן. גם הוא נמנע מלהזכיר את היהודים אלא התייחס 
למצב הקשה של הפליטים הפוליטים ודרש פעולה נמרצת של ארגוני 

הסעד.
על  השנייה  העולם  מלחמת  בתקופת  רב  דגש  שם  לא  הטיימס 
תמונות, ופרסם בעיקר הודעות מלחמה, כתבות, ידיעות חדשותיות, 
חלק  זה  היה  צילומים.  מאוד  וכאמור מעט  מדורים  מאמרי מערכת, 
"העיתונות  של  מעלייתה  שהסתייג  העיתון  של  המערכתי  מהקו 
הצהובה", אשר לדעת דן כספי מסתייעת באפשרויות החדשות של 
הדפסת תמונות המשלימות את המגמה הבסיסית של פישוט החומר 
העיתונאי והצגה סנסציונית, לעתים מעוותת, של מצבים ואירועים.12 
ואולם למרות זאת השתמש הטיימס בצילומים מדי יום ומיקם אותם 

דרך קבע בעמוד 8, העמוד האחרון. 
הטיימס פרסם 1,094 צילומים במהלך התקופה הנבדקת. במהלך 
הופיעו רק התצלומים הבאים: 25 באוקטובר  כל התקופה הנבדקת 
1944 — תצלום אחד של פינוי פליטים, 30 בינואר 1945 — שלושה 
ו–19 באפריל 1945 — חמישה  תצלומים של פינוי פליטים גרמנים 
)20 אפריל( פתח  נרצחים מבוכנוואלד. למחרת היום  תצלומים של 
במאמר מערכת "הקורבנות" ומיד לאחר מכן פרסם מספר מכתבים 

למערכת בנושא.

הטיימס"  לעורך  ב"מכתבים  מכתב  התפרסם  במארס  ב–28 
באונרר"א  המידע  חטיבת  ראש   ,)Ingrams( אינגראמס  מליאונרד 
אירופה, שביקש לתקן "עובדות שגויות שהופיעו במאמר המערכת": 
בכך  נעוצה  מהמדינות  לחלק  עוזרת  לא  אונרר"א  מדוע  "הסיבה 
שאנחנו לא מוסמכים להציע עזרה שכזו למדינות שמסוגלות לעזור 
לעצמן", כתב איש אונרר"א. למרות הנושא החשוב שהכותב העלה 
המשחררים  הצבאות  בין  והתפקידים  הסמכויות  חלוקת   — במכתבו 
לאונרר"א והמנדט הבעייתי שניתן לארגון — לא מצא הטיימס לנכון 
להרחיבו במאמר כלשהו או בכתבת פרשנות מעמיקה. הנושא נותר 
סתום, בוודאי לאזרח הבריטי שאינו מצוי ברזי הבעייתיות הפנימית 
נימה  לשלוט  המשיכה  העיתון  דפי  מעל  בפליטים.  הטיפול  בנושא 

ביקורתית כלפי "קשיי אונרר"א".
דיווח הטיימס לקוראיו על "חזרתה של  בתחילת אפריל 1945 
בסיכום  העיתון  הרחיב  החודש  ובהמשך  נורמליים"  לחיים  אנגליה 
במאמר  העיתון  כתב  באפריל  ב–16  מותו.  עם  רוזוולט  של  כהונתו 
מערכת על "צרכיה של אירופה". המאמר סקר את כניסת הצבאות 
המשוחררים  באזורים  במזון  הגדל  הצורך  את  הגדיר  המשחררים, 
והצביע על הערכת הגנרל אייזנהאוואר שעל הגרמנים להאכיל את 
"לראות  במאמר,  נכתב  נטייה",  "יש  לאחרים.  להמתין  ולא  עצמם 
בנאומו  רוזוולט  התייחס  מותו  לפני  יום  במצב.  אשמה  באונרר"א 
 ]...[ בעקורים  לטפל  המיועדים  אונרר"א  צוותי  ל–200  בקונגרס 

היכולת של אונרר"א להתמודד עם צרכי האנשים מוגבלת".
סלייטר  ארתור  סיר  כתב  עמוד  באותו  אחר  פרשנות  במאמר 
בהשתתפות  כולל  לשיקום  "גוף  להקים  שיש   )Arthur Slater(
של  התכלית  חוסר  על  ביקורת  מתח  המאמר  המעצמות".  המדינות 
של  אנושיות  לסוגיות  התייחס  לא  ואולם  הקיימים  הגופים  פעולת 

הפליטים ונמנע מלהזכיר את מצב היהודים.
 ב–17 באפריל התפרסם מכתב למערכת מחבר הפרלמנט סיר קנת 
לידסיי )Kenneth Lindsay( שהסכים עם סלייטר וקבע שיש להקים 
מועצה לטפל בבעיות הסיוע למדינות. יום למחרת דווח העיתון על 
והן 755,573 איש תוך  האבדות "הענקיות" של הגרמנים במערכה 
16 יום. ב–19 באפריל פרסם העיתון תמונות ראשונות של נרצחים 
מאמר  לראשונה  הטיימס  פרסם  באפריל  ב–20  בוכנוואלד.  ממחנה 
יום  שפרסם  התמונות  בעקבות  "הקורבנות"  הכותרת  תחת  ראשי 
לפני כן. המאמר גינה במילים חריפות את הזוועות שעוללו הגרמנים: 
וגם  "הרבה סופר על הדברים הנוראים במחנות הריכוז הפוליטיים 
בעקבות שחרור מיידאנק. התמונות ששוחררו עתה לפרסום מלמדות 
על האופי הנורא של המעשים בבוכנוואלד, בבלזן ובמקומות אחרים. 

העולם חייב לדעת את האמת...".
השתמש  העיתון  היהודים.  מאזכור  תמוהה  הימנעות  הפעם  גם 
בביטוי "מחנות ריכוז פוליטיים", לא בביטויים "מחנה השמדה" או 
בידיעה בעמוד 3 על "הזוועות  נכתב  "מחנה מוות". ב–28 באפריל 
שנתגלו בעקבות דוח של הפרלמנט הבריטי. הדוח מכיל דיווח מזעזע 
התייחס  יום  באותו  בבוכנוואלד".  הנעשה  על  הרופאים  אחד  של 
הטיימס לסוגיית הקורבנות בפעם השנייה בתוך שמונה ימים במאמר 
נוסף: "האנושות צריכה להתבייש במעשים אלה. חובה על  מערכת 
גרמניה להכיר בפשעים שביצעה כלפי אזרחיה שלה". שוב הימנעות 
מאזכור מוצאם היהודי של "אזרחיה שלה". גם הפעם אין שום אזכור 

יורק  הניו  עורך  סולצברגר,  הייס  ארתור 
טיימס בתקופת מלחמת העולם השנייה
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הטיימס: עמידה לצד הממשלה הבריטית ודחיקת סוגיית 
הפליטים

מלחמת  של  האחרונים  החודשים  ב–11  ניהל  הבריטי  הטיימס 
העולם השנייה מדיניות פרסום שדגלה בקו של תמיכה כמעט עיוורת 
מערכת,  במאמרי  בממשלה  תמך  העיתון  הממשלה.  מדיניות  בכל 
שיבח את נחישות עמידתו של ראש הממשלה, וינסטון צ׳רצ׳יל, בעת 
העיתון  דפי  מעל  צעדיהם.  בכל  השלטון  פקידי  את  וגיבה  המלחמה 
וצעדיה. העיתון דחק  נכתבו מילות ביקורת רבות על הממשלה  לא 
לפינה צדדית את סוגיית הפליטים והעקורים היהודים. הוא דיווח על 
סוגיות אלה במינוריות, על פי מדיניות השלטון שעמה העיתון הזדהה. 
וסבלו  מבתיהם  שנעקרו  אנשים  למיליוני  נגעה  הפליטים  בעיית 
ועם  אירופה  של  הדמוגרפית  המפה  את  שינו  הם  הנאצים.  מאימת 
שחרורם הפכו למעמסה כלכלית ואנושית על כתפיהן של המדינות 

המשחררות. 
הסיבות לדרך התנהלות העיתון ביחס לסוגיות אלה הן מורכבות. 
בעיות  ועל  בעיות הלחימה באירופה,  על  בדיווח  היה טרוד  העיתון 
באנגליה  ש"החיים  לאחר  גם  אולם  בבריטניה.  הפנימיות  המלחמה 
מתחילים לחזור למסלולם", כפי שכתב בראשית 1945, לא התייחס 

לסוגיות אלה כמרכזיות.
הבעיה היהודית לא הייתה שונה מכל בעיה אחרת באירופה עבור 
העיתון הבריטי וייתכן שהתייחסות יוצאת דופן אליה הייתה נחשבת 
הבריטי  השלטון  במסדרונות  גם  שנשמע  הסבר  זהו  לשמה.  גזענות 
היהודים  והעקורים  לנושא הריפטריאציה של הפליטים  בהתייחסות 
מחנות  ששחרור  מפני  בעייתי  זה  הסבר  זאת  עם  המלחמה.  לאחר 

ההשמדה ומחנות הריכוז היה בעל חשיבות חדשותית יוצאת דופן. 
הצבאות  ששחררו  לאחר  רק  כי  הטענה  על  נסמך  נוסף  הסבר 
הבריטים והאמריקנים בשבועות האחרונים של המלחמה את המחנות 
החלו להבין בבריטניה את גודל השואה שפקדה את יהדות אירופה.13 
על פי אותה טענה נטו החוגים הרשמיים בבריטניה להעריך כמוגזמים 
את הדוחו"ת של היהודים בדבר היקף מעשי האכזריות, לפחות עד 
סוף המלחמה. היות שהטיימס הזדהה עם מדיניות השלטון, יכול היה 
הסבר זה להיות משביע רצון. למלוא המודעות לאסון הגיע הציבור 
וכתבים  פקידים  בריטים,  חיילים  הביתה  שיגרו  כאשר  רק  הבריטי 
ששוחררו,  במחנות  בעיניהם  שראו  מה  על  ראשון  ממקור  דוחו"ת 
במיוחד לאחר ה–21 באפריל 1945, כאשר משלחת של בית הנבחרים 
הבריטי ביקרה במחנה הריכוז של בוכנוואלד שהכוחות האמריקניים 
פורסם  המשלחת  של  הדוח  לכן.  קודם  ימים  עשרה  אותו  שחררו 
ובסיומו  במחנה  התנאים  על  מזעזע  תיאור  מסר  לבן,  ספר  בצורת 
ירדה האנושות".14 עם  זהו "שפל המדרגה שאליו  כי  ציינו מחבריו 
הממשלה  למדי.  נרחב  באופן  אונרר"א  בסוכנות  העיתון  טיפל  זאת 
החוץ  משרד  חשדנות.  של  רבה  במידה  באונרר"א  נהגה  הבריטית 
גדולה  השפעה  הייתה  שבאונרר"א  כך  על  להתלונן  נהג  הבריטי 

לנציגים אמריקנים שהיו ברובם ציונים נאמנים.15
לבין  הבריטית  הממשלה  בין  התגלעו  מעטים  לא  דעות  חילוקי 
נרחב  ביטוי  לידי  באו  אלה  המאוחדות.  האומות  של  הסעד  סוכנות 
מעטים  לא  ביקורתיים  מערכת  במאמרי  הטיימס,  של  בדיווחים 
שבח  דברי  היו  ושם  פה  כי  אמנם  נכון  הבין–לאומי.  הארגון  כלפי 
קו  נקט  וברור העיתון  גלוי  קרירים לפעולות הארגון, אולם באופן 

בלתי מתפשר נגד חוסר התכנון והיכולת הלקויה של ביצוע פעולות 
הקשור  בכל  בחסר  העיתון  לקה  החדשות  דיווח  בתחום  אונרר"א. 
נדחקות  הן  מצומצם,  הידיעות  מספר  והעקורים.  הפליטים  לנושא 
לקרן זווית ומופיעות בעמודים הפנימיים של העיתון, בתחתית עמודי 

החדשות.
אירועים מרכזיים כמו שחרור מיידאנק, שחרור אושוויץ–בירקנאו 
וכן גילוי אלפי גופות ובהן גופות ילדים רבים לא זכו לסיקור חדשותי 
כלל. אירועים אלה חייבו התייחסות עיתונאית מעצם טיבם כיוצאי 
דופן, נדירים, אנושיים וחריגים. אלה כל אותם קריטריונים שהופכים 

אירוע ל"חדשותי יותר", כדברי דן כספי. 
כל  לאורך  השיטתית  ההימנעות  הטיימס  בדיווחי  בלטה  עוד 
חודשי המלחמה האחרונים מדיווח ישיר על הטבח האכזרי ביהודים 
באירופה. בכל הידיעות המעטות והדיווחים הנדירים שהופיעו לרוב 
בתחתית עמודי החדשות אפשר להתרשם כי את הטבח עברו "אזרחי 
הבעיה  של  הייחוד  מדיווחיו.  באחד  ציין  שהעיתון  כפי  גרמניה", 
ודאי  הטיימס,  לעורכי  נהיר  היה  היהודים  שואת  וזוועות  היהודית 
בחודשי המלחמה האחרונים; למרות זאת הם לא זכו להבלטה יתרה, 

ודאי לא לסיווג מיוחד.
קשה שלא להתרשם כי היה קשר ישיר בין רצונה של ממשלת 
בריטניה שלא להעלות על סדר היום הציבורי את נושא פתיחת שערי 
יהודי  של  מצוקתם  נושא  העלאת  אי  לבין  הפליטים  בפני  פלסטינה 

אירופה לכותרות, לפחות בטיימס. 

הניו יורק טיימס והתייחסותו לנושא הפליטים והעקורים
ריימונד  ג׳.  הנרי  בידי   1851 בשנת  נוסד  טיימס  יורק  הניו 
איכות לשכבות אליטה,  ומראשית דרכו עוצב כעיתון   )Raymond(
לעצמו  קנה  לימים  היטב.16  וערוכות  מאוזנות  אמינות,  חדשות  בעל 
 )Paper of records( "מעמד יוקרה ואף זכה לכינוי "העיתון המתעד
חשיבות  בעלי  מסמכים  המפרסם  עיתון  קרי,  הברית.  ארצות  של 

בניין הטיימס בלונדון בעת מלחמת העולם השנייה. הבניין 

הופגז על ידי הגרמנים ב"בליץ"
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כלשונם ובמלואם. עוד קודם לכן העניק העיתון משקל נכבד לחדשות 
חוץ. תולדות העיתון המחודש מזוהים עם המוציא לאור ממוצא יהודי, 
 .)Van Anda( ועם העורך קר ו. ואן אנדה )Ochs( אדולף ס. אוקס
שני האישים הללו טיפחו את הסטנדרטים העיתונאיים הגבוהים אשר 

היו ונשארו מופת ואמת מידה. 
במהלך השנה האחרונה של מלחמת העולם השנייה יצא הניו יורק 
טיימס לאור בגיליון יומי בן יותר משלושים עמוד בחלקים מספר. 
שורות(,  שלוש  )בת  גדולה  ראשית  כותרת  הכיל  הראשון  העמוד 
תמונות גדולות, ידיעות רבות עם המשכים בעמודים הבאים. העמודים 
הבאים בחלקו הראשון של העיתון הכילו חדשות חוץ וחדשות פנים, 
נמצאו מדורי  ולא ממודר. בחלק השני של העיתון  בסדר לא קבוע 
הכלכלה, עמודי מאמרי המערכת, המכתבים למערכת. בחלק השלישי 
נמצאו דיווחים משטח הספורט, הבידור, הקולנוע וכן מדור ספרים 
יומי. לעיתון יום א׳ צורף גם מוסף שבועי וכן מוסף הספרים הנודע 

של הניו יורק טיימס.
בתחילת חודש יוני 1944 ובמהלכו של החודש ניתן להבחין כי 
מגמת הניו יורק טיימס היא לדווח בהרחבה על הקרבות של בעלות 
הופיעה   5 בעמוד   1944 ביולי  ב–1  ועל שחרורה.  באירופה  הברית 
ידיעה קטנה על פליטים יהודים מצפון איטליה "ללא מדינה". חלקם 
תחת  פותחת  ידיעה   6 בעמוד  הופיעה  ביולי  ב–6  לפלסטינה.  הגיע 
הכותרת "שני מחנות מוות ואימה נתגלו". כתב הניו יורק טיימס בברן 
מקיימים  "הנאצים  דיווח:   ,)Birgham( בירגהאם  דניאל  שבשוויץ, 
ובבירקנאו.  באושוויץ  ליהודים,  השמדה  מחנות  של  מודלים  שני 
חשיפתם הביאה לחשיפת התכנית. במחנות אלה בוצעה פעולת הרג 
יהודים". הדיווח הכיל פירוט רב על שיטת  יותר מ–1.7 מיליון  של 

ההרג במקלחות ובתאי גזים.
באותו עמוד דיווח הכתב בלונדון על כך שבסתר מתבצעים גירוש 

והשמדה של יהודי הונגריה.
הרבנים  של  עטם  פרי  למערכת  מכתב  התפרסם  ביולי  ב–9 
עיתון,  באותו  הונגריה.  ליהודי  לעזור  הקורא  בפלסטינה  הראשיים 
בעמוד 13, דווח על הארכיבישוף מקנטרנברי שביקש לסייע להצלת 
כל  כמעט  פני  על  המשתרע  גדול  דיווח   18 בעמוד  הונגריה.  יהודי 
העיתון  כתב  הגרמנים.  ידי  על  נלקחו  רומא  שיהודי  כך  על  העמוד 
ליהודים.  לסייע  לוותיקן  קריאה  על  דיווח  מתאו,  הרברט  ברומא, 
ועדיין באותו גיליון נכתב במאמר המערכת: "פעמים רבות במהלך 
כבד  מחיר  לשלם  צריכה  הייתה  האזרחית  האוכלוסייה  המלחמה 
עבור פשעי הנאצים. הנאצים החלו את טבח היהודים וגם של עמים 
אחרים כמו הצ׳כים". המאמר סקר את הפגיעות גם באזרחים אנגליים 
כתוצאה מההפגזות וסיכם בשאלה: "השאלה הנשאלת היום היא אם 

כדאי להיות אנושי". 
פניית  על  מפילדלפיה  ידיעה  התפרסמה   5 בעמוד  ביולי  ב–10 
ד"ר וייצמן וד"ר נחום גולדמן לעזור ליהודי אירופה. הידיעה זכתה 
להרחבה גדולה. בעמוד 9 התפרסמה תמונה של מתפללים בכנסייה 
דיווח  לצד  זאת  כל  טלאי.  עונדים  הונגריה. המתפללים  יהודי  למען 
נרחב על טבח ביהודי הונגריה ועל הפגנות בכנסיות מנהטן בניו יורק 
נגד הטבח. גם ראש העיר צוטט בגינוי חריף לטבח. כעבור חמישה 
האל  קורדל  המדינה  מזכיר  של  קביעתו  על  ידיעה  התפרסמה  ימים 
שהנאצים ייענשו על הטבח ביהודי הונגריה ועל הפגיעה בהם. הייתה 

הנרצחים  שמספרי  הודה  הוא  יומיים.  בתוך  שלו  שנייה  הודעה  זו 
9 על הגבלות  ידיעה בראש עמוד  היום התפרסמה  גדולים. למחרת 
וטיפול  רווחה  מזון,  בנושא  לסייע  תוכל  שאונרר"א  הסיוע  על 
הארגון  של  הבעיות  את  סקרה  הידיעה  עקורים.  של  בריפטריאציה 
וסיימה בציטוט מקור בכיר, בלתי מזוהה: "עושה רושם שהאמריקנים 
והאנגלים לא מעניקים חשיבות רבה מדי לארגון". מקור הידיעה היה 

סוכנות ידיעות בלונדון.
יושב  מקדונלד,  מג׳יימס  למערכת  מכתב  התפרסם  ביולי  ב–17 
וידידות  רב  כבוד  חוץ אמריקנית, ה"רוחש  למדיניות  ראש האגודה 
לעם הגרמני". הכותב גינה את היחס הקשה ליהודים: "הנאצים לא 
ביצעו את זממם תוך לילה אבל הם טבחו וגרשו יהודים רבים וזה 

ממחיש את החייתיות של הרוח הנאצית".
 )Beck( בחלוף שלושה ימים התפרסם מכתב למערכת של קרל בק
היטלר  התעללות  נגד  בצעדים  לפתוח  בממשלה  שהאיץ  יורק  מניו 
שימוש  ואף  פסיכולוגיים  אמצעים  גם  ולנצל  ובפליטים  באזרחים 
בגז נגד הנאצים. ב–28 ביולי התפרסמה מודעה גדולה בעמוד 8 ובה 
תנו  מיליונים.  נהרגים  באירופה  לשתוק.  יכולים  לא  "אנחנו  נכתב: 
וארגונים  יהודים  ארגונים  עליה  חתומים  להישמע".  ההומאני  לקול 

נוצריים.
באיטליה  אונרר"א  פעולות  על  דיווח  התפרסם  באוגוסט  ב–3 
ובסביבתה, ולמחרת דן מאמר המערכת ב"רעב תחת המשטר החדש" 
שהביע חשש אמיתי למחסור קשה במזון לפליטים ולעקורים בעקבות 
"זמני"  סיוע  על  דווח   5 בעמוד  באוגוסט  ב–18  אירופה.  שחרור 
יורק  הניו  כתב  הונגריה.  ליהודי  ובריטניה  הברית  ארצות  שיעניקו 
הממשלות  כי שתי  מסר   ,)Hard( הארד  צ׳רלס  בוושינגטון,  טיימס 
נכתב  בידיעה  פליטים".  לאותם  עדן  גן  ש"יתנו  להונגריה  הודיעה 
לאותם  תאפשר  אם  השאלה  על  מלענות  נמנעה  המדינה  שמחלקת 

פליטים להגיע לפלסטינה.
ב–25 באוגוסט בעמוד 6 התפרסמה ידיעה שמקורה בוושינגטון 
ובה נכתב כי הצעה הועלתה בסנט ובקונגרס כדי להאיץ ברוזוולט 
ובהאל ללחוץ על אנגליה כדי לאפשר את כניסתם של יהודי הונגריה 
לפלסטינה. הסנטור הדמוקרטי מיוטה אלברט ד. תומס, יוזם ההצעה, 
אמר ש"אנו בטוחים שבני בריתנו הבריטים יבינו את התביעה הדחופה 
והמוצקה למקלט בפלסטינה, לפחות עד שגרמניה תובס סופית. חיי 

כל יהודי אירופה בסכנה". בהצעתו תמכו שני סנטורים.
"האימה  הכותרת  תחת  מערכת  מאמר  התפרסם  באוגוסט  ב–31 
בארצות  פנימיות  בעיות  על  נכתב  המאמר  בתחילת  מיידאנק".  של 
הברית ורק אחר כך על שאלת מיידאנק בעקבות ביקור של כתבים 
ב"מקום הנורא ביותר עלי אדמות" הסמוך ללובלין. הערת העיתון 
באותו מאמר: "הכתב המועסק על ידינו ידוע ככתב אמין והוא ציטט 
בדיווח שלו הערכות של סובייטים ופולנים על טבח של 1.5 מיליון 
איש כמעט מכל מדינה באירופה. אלה נשחטו במשך שלוש השנים 
האחרונות. במקום היו קברים ענקיים ובהם גופות של גברים, נשים 
וילדים, תאי שרפה עם גז, מספר רב של שלדים — והכי נורא: החפצים 
של הקורבנות ובהם נעליים של ילדים בני פחות משנה. אין פתרון 
לבעיה הפולנית בלי לברר מי עשה את הפשע הבלתי יאומן הזה ובלי 
שיועמד לדין, כך שלעולם לא יוכל שום כוח באירופה להרים ראש 
פחות.  חשובים  ממשלות  בין  והסדרים  גבולות  שכזה.  אסון  ולבצע 
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האנושות עצמה בסכנה כעת. מול קברי מיידאנק — כל האנושות, כל 
הקבוצות וכל החברות החופשיות צריכות להתאחד". אין אזכור לכך 

שמרבית הנרצחים היו יהודים.
על  במוסקבה  ידיעות  מסוכנות  דיווח  התפרסם  בספטמבר  ב–4 
מחנה נוסף בסוביבור, "קטן ממיידאנק אבל למרות זאת מקום שבו 
שדדו  והגרמנים  דומות  היו  ההרג  שיטות  אדם.  בני  אלפי  נטבחו 
של  הסיפור  הנרצחים".  מגוף  ושומן  שיער  ואפילו  נעליים  בגדים, 
פולני.  יהודי  צעיר  של  בסיועו  סובייטי  קצין  ידי  על  נחשף  המחנה 
ידיעה מורחבת זו התפרסמה לצד פרסומת גדולה המציעה דברי לבוש 

לנשים.
"ועדת  על  גדולה  ידיעה   11 בעמוד  התפרסמה  בספטמבר  ב–7 
רווחה יהודית ]ש[מנסה לארגן עזרה לפליטי פולין היהודים". נכתב 
בה: "הדרישות והצרכים של היהודים גדולות. אנחנו חייבים לקבל 
ללבוש,  דבר  ללא  נותרו  היהודים  אלף  מאה  מרבית  מחו"ל.  עזרה 
הם זקוקים בדחיפות לתרופות וצרכים שונים לשוב לחיים". למחרת 
הופיע דיווח בעמוד 7 על אספקת מוצרים בסיסיים על ידי אונרר"א. 
כעבור יומיים הוקדש מדור המכתבים למערכת למצב הפנימי בפולין 

בלא אזכור הבעיה היהודית. 
דיווחים  טיימס  יורק  הניו  הקדיש   1944 ספטמבר  בהמשך 
 23 עמוד  ועד   5 מעמוד   — בעיתון  שונים  בעמודים  למדי  נרחבים 
— לדיוני ועידת אונרר"א במונטריאול, קנדה. העיתון שיגר לדיונים 
את כתבו ראסל פורטר )Porter( שהביא דיווחים נרחבים הכוללים 
סקירות, מספרים, בעיות הארגון וכן עדויות מצמררות של ניצולים 
)מסויגת  ביקורת  גם  הובעה  הדיווחים  לצד  הוועידה.  בפני  שהובאו 
אמנם( בכמה דיונים על מזכ"ל הארגון להמן, אף שהוא זכה לגישה 

חיובית מצד העיתון.
חלק  התנערות  את  העיתון  שליח  פירט  מהדיווחים  באחד 
ומנה אחד לאחד את  מהמדינות מתשלום כספים שהובטחו לארגון, 
כל  את  ששילמו  ש"היחידות  וקבע  מדינה  כל  שהבטיחה  הסכומים 
הכסף שהתחייבו לו היו רק קנדה ובריטניה וכן ארצות הברית. רוסיה 
מדינות  שהתחייבה.  וחצי  מיליון  מתוך  דולר   200,000 רק  שילמה 
אורוגוואי,  צ׳ילה,  קולומביה,  ברזיל,  אוסטריה,  הן  שילמו  שלא 

איראן, עיראק ואחרות".
במהלך כל החודש הקדיש העיתון מקום נרחב בעמודי החדשות 
לנושאים שהתעוררו בעקבות דיוני אונרר"א. ב–21 בחודש זכה הנושא 
להגיע גם לעמוד הראשון של העיתון תחת הכותרת הראשית שדיווחה 
על המשך הקרבות על אדמת אירופה. העיתון כתב: "אונרר"א תוציא 

מיליארד דולר ב–1945". 
המשוחררת,  לאיטליה  לסייע  אם  הוויכוחים  על  דיווחים  לצד 
צרפת  ש"יהודי  כך  על   12 בעמוד  בספטמבר  ב–24  העיתון  דיווח 
מבקשים סיוע מארצות הברית". הכתב בפריס דיוויד אנדרסון כתב 
שמתבקשת עזרה של ארצות הברית בשאלת העקורים שרוצים לשוב 
לפולין ולגרמניה. הכתב העריך שמדובר בכ–40,000 יהודים. באותו 
במרכזה  זה".  את  לזרז  "איך  קריקטורה שכותרתה:  התפרסמה  יום 

נראית אירופה ועליה הכתובת: "אוכל לעולם". 
ב–26 בספטמבר נכתב על בקשת מזכ"ל אונרר"א לצאת לשיחות 
לעמוד  שוב  והעקורים  הפליטים  נושא  הגיע  למחרת  במוסקבה. 
הראשון תחת הכותרת: "נדרש סיוע דחוף לאונרר"א". הדיווח מהכתב 

בהכרזה  יצאו  ובריטניה  הברית  ארצות  מנהיגי  כי  קבע  בוושינגטון 
משותפת בבירותיהם כדי לסייע לעם האיטלקי ולשאר העמים. באותו 
גיליון זכתה ההכרזה להבלטה גדולה בעמוד 6. דיווח נוסף התפרסם 
בראש עמוד 13 על דרישת להמן להאיץ את הסיוע לאונרר"א. בראש 
אותו עמוד התפרסמה גם ידיעה על ההגירה לארצות הברית, אשר 
דיווח,  אותו  פי  על  איש.  מ–100,000  פחות  מנתה  העיתון  לדברי 
במהלך 1944 הגיעו לארצות הברית 28,551 איש, מתוכם רק 8,694 

מאירופה.
למחרת שיבח העיתון את הכרזת רוזוולט–צ׳רצ׳יל לסייע לפליטים, 
אבל לא טיפל בנושא ההגירה המצומצמת מאירופה לארצות הברית 

ולא בסגירת השערים של ארצות הברית. 
הנבדק.  הנושא  על  בדיווחים  דל  היה   1944 אוקטובר  חודש 
העיתון שיגר שליח מיוחד מטעמו לוועידה של יהודי ארצות הברית 
ברכה  שיגר  הנשיא  אירופה.  יהודי  בבעיות  שדנה  סיטי  באטלנטיק 
 ,"Commonwealth" לוועידה והכריז כי יש למצוא דרכים להקמת
קהילה, במדינה יהודית דמוקרטית בפלסטינה. היהודים קיבלו הכרזה 
זו בשמחה גלויה. מאמרי המערכת העדיפו להימנע מעיסוק בשאלה זו 
ועסקו בנושאי הבחירות האחרים. במדור מכתבים למערכת התפרסמו 
ששיבח  ואחד  רוזוולט  של  הצעתו  את  שגינה  אחד  מכתבים:  שני 

אותה.
על   10 בעמוד  באיסטנבול  העיתון  כתב  דיווח  באוקטובר  ב–25 

טבח ביהודי רומניה ועל מצבם הקשה. 
ברעיון  תמיכה  על  בחודש  ב–2  בדיווח  התחיל  נובמבר  חודש 
של רוזוולט מצד יושב ראש הוועדה האמריקנית לענייניי פלסטינה, 
סנטור רוברט ונגר )Vanger(. הוא הודיע על כך בוועידה של ציוני 
אמריקה בכינוס לציון הצהרת בלפור. כעבור שלושה ימים התפרסמה 
ידיעה קטנה בעמוד 32 על הבטחת אונרר"א לשלוח בקרוב משלחת 

לפולין המשוחררת לצורך הסדרת עניינם של הפליטים. 
עם ניצחונם של רוזוולט וטרומן בבחירות ב–7 בנובמבר התרכז 
הדיווח בתכניותיהם. עם זאת, העיתון הבליט בימים שלאחר מכן את 

תמיכתו הבלתי מסויגת של הנשיא רוזוולט במזכ"ל אונרר"א. 
"התנגדות  על   8 עמוד  בתחתית  העיתון  דיווח  בנובמבר  ב–18 
ב–21  ולפליטים".  לעקורים  יהודית  קולוניה  להקמת  באוסטרליה 
בנובמבר בעמוד 9 דווח בראש העמוד על הקונגרס היהודי העולמי 
הפליטים.  בבעיות  וידון  שבוע  בעוד  סיטי  באטלנטיק  שיתכנס 
"ההערכה היא שכארבעה מיליון יהודים נהרגו באזורים הכבושים", 

כתב העיתון.
בתחילת  דיוניו  סיום  ועד  בנובמבר  ב–27  הקונגרס  פתיחת  עם 
דצמבר ליווה הניו יורק טיימס את הדיונים באופן מלא. העיתון שיגר 
לקונגרס את אלברט גורדון, כתב העיתון באטלנטיק סיטי והוא סיקר 
את הדיונים שבהם השתתפו 310 נציגים יהודים מ–38 מדינות. במרכז 
הדיונים — בעיית יהודי אירופה. ביום הדיונים הראשון, דיווח העיתון, 
הועלתה הצעה להקמת סוכנות חדשה לפתרון בעיית הפליטים תוך 
מתיחת ביקורת על חוסר היעילות של הגופים הקיימים. ד"ר נחום 
גולדמן, יושב ראש הוועדה האדמיניסטרטיבית, אמר ש"היעד שלנו 
הן המדינות הדמוקרטיות שבהן עדיין קיימים ערכים. האחריות שלהן 
הקדיש  בנובמבר,   27 יום,  באותו  ההיסטורי".  לצדק  לדאוג  צריכה 
העיתון את כל עמוד 15 לראיון נרחב שערך כתב העיתון בירושלים, 
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לו  במלאת  וייצמן  חיים  ד"ר  עם   ,)Melzer( מלצר  לואיס  ג׳וליאן 
שבעים שנה. וייצמן קבע: "כל פתרון של מה שנשאר מהעם היהודי 
צריך לכלול פיתרון של הגירת 100 אלף יהודים בשנה ושיקומם על 

ידי האו"ם בפלסטינה". 
לדיוני  הן  החדשות  בעמודי  הנרחב  מקום  הקדשת  למרות 
ולראיון נרחב  וייצמן  ליום הולדתו השבעים של ד"ר  והן  הקונגרס 
עמו, ניכר כי יש הפרדה ברורה בין הדיווחים החדשותיים לבין הצד 
העוסק בפרשנות ובדעות. יומיים מאוחר יותר הרחיב שליח העיתון 
באטלנטיק סיטי על דיווח של יצחק וייצמן מליסבון, נציג הקונגרס 
היהודי באירופה, שמסר לבאי הקונגרס על הדרך שבה מנעו מהנאצים 
מלהעביר 5,000 ילדים יהודים למחנות ההשמדה. "הילדים הוחבאו 
בבתים פרטיים, בחוות בצרפת, תחת שמות בדויים, על ידי קתולים 
סימפטיים. הילדים עדיין בסכנה ואנו מנסים להצילם". באותו עמוד 
אחוזים  מעשרה  שפחות  מאתונה  רויטר  סוכנות  של  ידיעה  הופיעה 
מיהודי יוון ניצלו, וכן דיווח נוסף על כך שהמחתרת הבולגרית מנסה 

להציל יהודים.
מאמר  את  טיימס  יורק  הניו  מערכת  ייחדה  בדצמבר  ב–10 
כתב:  העיתון  אונרר"א".  של  הגדול  ל"תפקיד  השני שלה  המערכת 
"יש עלייה במקרי התחלואה בקרב הפליטים. הנאצים גרמו למחלות 
רבות באזורים הכבושים וזאת מעבר לשוד המזון. בפולין ובמקומות 
אחרים, רבים נהרגו במתכוון מרעב מחמיר. רוזוולט מאמין שאירופה 
יכולה לספק תשעים אחוז מהמזון והלבוש שהיא זקוקה לו מיד אחרי 
הדאגה  הומניות.  מטרות  למען  יותר  לעשות  אמריקה  על  השחרור. 
לאנשים שמתים כתוצאה מקור, רעב ומחלות חשובה לא פחות מעניין 

השלום". 
עד סוף שנת 1944 הוסיף העיתון ידיעות קצרות על ניקוי בית 
השלמת  על  אמריקנים,  חיילים  בידי  שבהולנד  במאסטריכט  כנסת 
הלורדים  בבית  שנמתחה  ביקורת  על  ביוון,  אונרר"א  של  המשימה 
על  ארגנטינאי  סיוע  קבלת  על  וכן  אונרר"א  תפקוד  על  האנגלים 
ידי יהודי פולין. ב–11 בינואר 1945 דיווח העיתון בעמוד 6 על כך 
שוועדה אמריקנית החליטה לפצות בשישה מיליון דולר את הצרפתים 
ל– לסיוע  לסייע  ומתארגנת  המלחמה,  במהלך  יהודים  שהחביאו 

350,000 יהודים נוספים.
היהודים  מצב  על  בדיווח  העיתון  המשיך   1945 בינואר  ב–20 
באירופה. ג׳וזף לוי )Levy(, כתב העיתון באיסטנבול, דיווח ש"יהודי 
עדיין  נמצאים  חודשים  ארבעה  לפני  ששוחררו  למרות  בולגריה, 
במצב קשה. המדובר ב–45,000 יהודים חסרי בית, חסרי מזון ולבוש. 
דיווח  הכתב  זוהמה".  של  קשים  בתנאים  חיים,  לא  מתקיימים,  הם 
מרשמי  והביא  המשוחררים  של  הקשה  המצב  על  נרגשות  במילים 

ביקורו במספר רבעים שבהם מתגוררים הפליטים.
"פליטים  לנושא  מערכת  מאמר  העיתון  הקדיש  בינואר  ב–27 
והגירה". זו הפעם הראשונה בתקופה הנבדקת שבו העיתון יצא בגלוי 
הברית  ארצות  שערי  של  אמנם,  חלקית  פתיחה,  לעידוד  בקריאה 

לסיוע לעקורים. כך כתב העיתון: 

העובדה שאדם הוא פליט לא הופכת אותו לגיבור או קדוש. זה מלמד 
לנו  יש  זו, מאז עליית הנאציזם  יכול להמשיך כך. במדינה  שהוא לא 
פליטים מסוגים שונים. חלקם הסתדרו יפה מאוד ובנוחות, יצאו מעוני, 

חלקם אנשים ממוצעים, חלקם הרבה מעל הממוצע. זו הגירה במספרים 
זו:  מהגירה  כתוצאה  עשירים  אנחנו  גבוהות.  באיכויות  מצומצמים, 
בידע, בחכמה ואפילו בדולרים ובסנטים. הנשיא רוזוולט נגע בנקודה 
זו במכתב לצ׳רלס א. ריג׳למן )Charles A. Riegelman(, נשיא השירות 
הלאומי לפליטים. מכתב זה הוקרא השבוע בפני ועידה בניו יורק. רבים 
למלחמה,  גדולה  תרומה  שתרמו  ומדענים  משכילים  הם  מהפליטים 
החיים  לדרך  הסתגלו  רובם  ללוחמים.  הצטרפו  חלקם  הנשיא.  כדברי 
האמריקנית. לפני שנים מספר הענקנו אישור זמני ל–3,000 איש בחודש 
להיכנס לארצות הברית. הממוצע החודשי עכשיו הוא 300 איש. קליטת 
פליטים היא מסורת עתיקה במדינתנו. במשך השנים הגיעו לכאן פליטים 
ממדינות רחוקות. הימים של הגירה המונית ללא ספק עברו, לפחות בכל 
לתת  מה  להם  שיש  אנשים  של  סלקטיבית  הגירה  זו.  למדינה  הנוגע 
להימשך,  חייב  זה  אחר.  עניין  זה   — לקבל  גם  כמו  הברית,  לארצות 

במספר מוגבל, בוודאי עד אחרי שמשבר הפליטים יגיע לסיומו.

ב–28 בינואר דיווח הניו יורק טיימס בעמוד 19 בידיעה קצרה 
המלחמה  אחרי  בפלסטינה  היהודית  ההתיישבות  להגדלת  שתכניות 
נדונו בבולטימור. יום למחרת דיווח בעמוד 7 שיהודי ארצות הברית 
קראו לממשל לתמוך בתכנית ליישוב הפליטים היהודים בפלסטינה 
תוך שנתיים אחרי המלחמה. באותו כינוס בבולטימור הוקרא מברק 

תמיכה מרוזוולט.
הפליטים  בעיית  על  העיתון  דיווח  פברואר  חודש  במהלך 
מזון  על  דווח   5 בעמוד  בפברואר  ב–5  קצרות.  ידיעות  במספר 
ולבוש שהועברו ל–3,000 יהודי ורשה מיהודי ארצות הברית. ב–8 
מאמציה  את  מגבירה  שאונרר"א  כך  על  דווח   8 בעמוד  בפברואר 
יחד עם הצבאות המשחררים לסיוע לעקורים. "רוסיה מעונינת לטפל 
לבדה בריפטריאציה של אנשים שמספרם מוערך ב–20 עד 30 מיליון 
ממשיכים  שהבריטים  ציין  העיתון  אירופה".  כל  פני  על  המפוזרים 
לתקוף את אונרר"א, ובין היתר ציטט דיווח מבית הלורדים האנגלי 
איננה מתפקדת כמו שמתבקש מסוכנות של  נאמר: "אונרר"א  שבו 

האו"ם".
עם התחזקות הלחימה במזרח הרחוק ירדה ההתעניינות בשאלת 
הפליטים והעקורים. העיתון הרבה לדווח על פעילויות הצלב האדום 
לדיווחיו  רב  דגש  העיתון  העניק  מארס  חודש  במהלך  הבין–לאומי. 
וללחצי הרברט להמן, מזכ"ל אונרר"א, לתוספת סיוע כספי ואספקה 
לצורך שיקום הפליטים והעקורים. לעניין זה הקדיש העיתון שלוש 

ידיעות בעמודי החדשות.
שהוקדשו  הדיווחים  במספר  ירידה  ניכרה  אפריל  בחודש  גם 
מאמר  העיתון  הקדיש  זאת  למרות  והעקורים.  הפליטים  לנושא 
מערכת ב–9 באפריל ליהודים שנפגעו מהנאצים. וכך נכתב במאמר: 
"כשמדינה אחר מדינה משוחררת מהטרור הנאצי מתגלה הטרגדיה 
היהודית באירופה. עד עכשיו מדווח שרק 1.5 מיליון מתוך 6.5 מיליון 
מהם  שלישים  שני  שרדו.  מרוסיה(  )חוץ  אירופה  ביבשת  היהודים 
חסרי בית, קרוב למצב של מוות. מעולם בעבר לא ראינו טרגדייה 
שכזו. היהודים בעולם מבקשים לגייס 75 מיליון דולר לשיקום בני 
עמם. אנחנו שואלים את עצמנו מה אנו, כיחידים, יכולים לעשות כדי 

לרפא את הפצעים".
בוכנוואלד  למחנה  מפורט  דיווח  העיתון  הקדיש  באפריל  ב–29 
המשוחרר. הדיווח הדגיש שהיהודים "זכו במחנה ליחס הקשה ביותר". 
בשולי הידיעה נכתב שבוכנוואלד מתגמד אל מול אושוויץ–בירקנאו. 
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זהו הדיווח שחתם את עיסוק העיתון בתקופה הנדונה בשאלת הפליטים 
והעקורים בכלל ושאלת הפליטים היהודים בפרט.

הניו יורק טיימס שם דגש רב על צילומים במהלך מלחמת העולם 
בתקופה  במספרן.  רבות  ואף  יחסית,  גדולות  היו  התמונות  השנייה. 
על  או  המלחמה  על  רובם  צילומים.   2,104 העיתון  פרסם  הנבדקת 
הוא  הפליטים  לנושא  לה.  שנלוו  הברית  בארצות  פנימיים  אירועים 

הקדיש צילומים החל משחרור אירופה.
 ב–4 ביולי 1944 הופיעה בעמוד ראשון תמונה של "פטריוטים 
דנים בהפגנה נגד השלטון הנאצי". ב–13 בחודש הופיעה תמונה של 
 57,000 צעדת  של  תמונה  הופיעה  שבו  ב–19  הרוסה.  בעיר  פליט 
שבויים גרמנים במוסקבה. ב–10 באוגוסט הופיעו ארבע תמונות מקאן 
הראשונות.  התמונות  רק  היו  אלה  בעיר.  פליטים  ומראות  ההרוסה 
של  ביחסו  מסוים  שינוי  שציינה  תמונה  התפרסמה  בנובמבר  ב–21 
העיתון, לפחות מבחינה ויזואלית, לנושא הפליטים. בעמוד 3 הופיעה 
תמונת ילדה פליטה בהולנד עם בובה בידה. התמונה צולמה על ידי 

.A.P צלמי סוכנות
ב–6 בדצמבר הופיעו שלוש תמונות של פליטים פולנים השבים 
ב–12  העיתון.  שליח  שהיה  צלם  בידי  צולמו  אלה  תמונות  לפולין. 
בדצמבר הופיעה תמונה בעמוד 10 של חנוכת אתר הנצחה ליהודים 
שנהרגו במלחמה ובצידה ידיעה קצרה בנושא. ב–18 בדצמבר הופיעו 
חמש תמונות של מחנה עבודה משוחרר באלזס שבו ביצעו הנאצים 
מעשי אכזריות. ב–22 בדצמבר הופיעה תמונה בעמוד 4 של חיילים 
כנסת במאסטריכט שבהולנד. ב–2 בפברואר  בית  אמריקנים מנקים 
1945 הופיעה תמונה בעמוד 3 של פליטים בחזית עם עגלות בידיהם 
)שוב תמונה של שליח העיתון לאזורי הקרבות(. חמישה ימים מאוחר 
מאיטליה.  ללב  נוגעות  פליטים  7 שתי תמונות  בעמוד  הופיעו  יותר 
ב–27 באפריל הופיעו בעמוד 3 — בהבלטה גדולה — ארבע תמונות 
שתי   20 בעמוד  הופיעו  מכן  לאחר  יומיים  מבוכנוואלד.  מחרידות 
נראים  וכן תמונות מבוכנוואלד שבהן  בלזן  תמונות משחרור מחנה 

הנרצחים.
מתוך 2,104 תמונות שהופיעו בתקופה הנבדקת 27 דנו בנושא 

הפליטים והעקורים ובהם היהודים.

הניו יורק טיימס: יחס שונה לסוגיית הפליטים והעקורים 
היהודים

הקהילה היהודית הגדולה בארצות הברית החלה לקבל דיווחים על 
מלחמת  במהלך  עוד  הנאצים  בידי  הכבושה  אירופה  ברחבי  הנעשה 
החלו  המלחמה  גמר  לאחר  הראשונים  בשבועות  השנייה.  העולם 
זורמים למנהיגי ארצות הברית ולארגונים היהודים השונים דיווחים 

מחיילים ומרבנים על מצבם החמור של הניצולים.17
ידי  על  עוצבה  היהודים  העקורים  כלפי  הברית  מדיניות ארצות 
אינטרסים הומניים אבל לא מעט גם על ידי אינטרסים פוליטיים ואף 
של  העיקריות  המלצותיו  את  טרומן  אימץ  למשל  כך  אלקטורליים. 
ארצו  ונציג  פנסילווניה  באוניברסיטת  למשפטים  הספר  בית  דקאן 
בוועד הבין–ממשלתי לפליטים, הריסון, אשר נשלח לחקור את מצבם 
של העקורים ושל חסרי המולדת שלא ניתן להחזירם לארצות מולדתם, 
ובאוסטריה.  בגרמניה  הנמצאים  היהודים  של  מצבם  את  ובעיקר 

המלצות אלה הפכו לאבני יסוד במדיניות האמריקנית כלפי העקורים 
היהודים, לא מעט הודות לעובדה שטרומן לא היה נשיא נבחר. בעיית 
במאבק  ביותר  האפקטיבי  הפוליטי  לנשק  הייתה  היהודים  העקורים 

הציוני.18
יש בכך רק הסבר חלקי להתגייסות של הניו יורק טיימס, במיוחד 
בסופה של המלחמה, לטובת העניין היהודי באירופה. זאת בהתחשב 
הטיימס:  ידי  על  "נקבר  הספר  מחברת  לף,  לורל  של  במסקנותיה 
השואה והחשוב שבעיתוני ארצות הברית". היא קובעת כי מדיניותו 
גרמני,  ממוצא  יהודי  הייס–סלצברגר,  ארתור  הטיימס,  מו"ל  של 
הביאה לדחיקת מצוקת היהודים לעמודי הפנים וזאת לא כלאחר יד 
אלא כהחלטה מודעת. לדבריה, סלצברגר היה יהודי מתבולל והאמין 
בהיטמעות בחברה האמריקנית, אף כי לא הסתיר את יהדותו ואף היה 

חבר בארגונים יהודיים.19
בניו  היהודיים  והעקורים  הפליטים  בנושא  הדיווחים  בדיקת 
בדיווחיו  להכליל  כמדיניות,  נטה,  העיתון  כי  מעלה  טיימס  יורק 
לידי  באה  זו  מדיניות  הפליטים.  נושא  את  השוטפים  החדשותיים 
בימים  העיתונאי.  הסיפור  של  החדשותי  הערך  של  בהערכה  ביטוי 
שבהם נחשפו אירועים קשים בקרב הפליטים והעקורים ניתן דגש רב 
יותר לדיווחים החדשותיים ובימים שבהם הפכו עניינים אלה לשגרה 
נימה אוהדת לפעולתה של  הוצנעו הדיווחים. העיתון כלל בדיווחיו 
סוכנות אונרר"א. היו לכך מספר סיבות. ראשית, האמריקני הרברט 
להמן )מושל ניו יורק לשעבר( עמד בראש הסוכנות. שנית, ארצות 
שלישית,  הסוכנות.  של  בפעולתה  העיקרית  התומכת  הייתה  הברית 
להמן היה מקורב לחוגים בעיתון הניו יורקי והדבר השפיע על אופי 

הדיווחים. 
אוכלוסיית  בין  טיימס  יורק  הניו  הבחין  התקופה  אורך  לכל 
הפליטים והעקורים היהודית ובמיוחד אוכלוסיית הקורבנות היהודית 
הגדולה, לבין הפליטים והעקורים האחרים. העיתון לא ניסה לטשטש 
את השואה היהודית ואת משמעותה במיוחד בקרב שארית הפליטה 
החדשות  בדיווחי  ביטוי  לידי  בא  הדבר  ממצוקה.  והסובלת  הרעבה 
הנרחבים על יהדות אירופה, יהדות בולגריה, יהדות הונגריה ובמאמרי 
מערכת בולטים שהבהירו כי מדובר בפשעים חמורים כנגד יהודים 
ועידות,  של  לדיווח  נרחב  מקום  ניתן  אחרים.  אזרחים  כנגד  ולא 

כינוסים והצהרות של מנהיגים יהודים.
גישת מערכת העיתון במאמרי המערכת הייתה אוהדת למדי לעניין 
היהודי. ב–9 ביולי 1944 העיתון יצא בקריאה נרגשת לסייע לפליטים 
"וגם  הוסיף  הוא  היהודים";  "טבח  היהודים  לשואת  וקרא  היהודים 
של עמים אחרים", ובכך לא ניסה לטשטש או להסתיר את חומרת 
בינואר 1945 התפרסם מאמר מערכת  היהודים. ב–27  כלפי  הפשע 
לפליטים,  הברית  ארצות  שערי  של  פתיחתם  חשיבות  בנושא  שדן 
לפחות באורח שטחי, במאמרי מערכת על שואת יהודי אירופה. וב–9 
באפריל 1945 נמסרו מספרים אמינים יחסית על ממדי האסון היהודי 
זו  חיובית  גישה  למרות  ובעזרה.  בכסף  ליהודים  לסייע  קריאה  וכן 
לפתוח  שלא  האמריקנית  המדיניות  כנגד  חריף  קו  נקט  לא  העיתון 
את שערי ארצות הברית בפני הפליטים, ובמיוחד לא כנגד המדיניות 
האנגלית לסגור את שערי פלסטינה. העיתון היה מזוהה לחלוטין עם 
של  בקריאות  שתמכה  הנשיא  של  מדיניותו  רוזוולט.20  של  הממשל 
הארגונים היהודים לסייע ליהודי אירופה באה לידי ביטוי גם בדגש 
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והכינוסים  היהודים  ועידות  מכל  בדיווחים  העיתון.  לה  שנתן  הרב 
רוזוולט  הנשיא  כי  העיתון  הדגיש  הנבדקת  התקופה  במהלך  שלהם 
שונים.  ובביטויים  שונות  בצורות  תמיכה  וקריאות  מברקים  שיגר 
בעניין זה העיתון "יישר קו" עם השלטון, כמו גם בהימנעות ממתיחת 
ביקורת על המדיניות הפנים אמריקנית שלא להגדיל את המכסות של 

הנכנסים לארצות הברית. 
בעניין  הדיווח  לנושא  יחסית  רבה  לב  תשומת  הקדיש  העיתון 
בנושא  אמצעים  הקדיש  זאת  לצד  היהודים.  והעקורים  הפליטים 
אולם  הבעיה.  את   — בהרחבה  לא  אמנם   — להמחיש  כדי  הוויזואלי 
למרות ההתייחסות האוהדת לנושא היהודי אין ספק כי העיתון הזניח 
את מאמרי הפרשנות המרחיבים. במהלך כל התקופה לא נדפס בעיתון 
בניתוח   — לעומק  להכיר  העיתון  לקוראי  שיאפשר  פרשנות  מאמר 
היקפה של  את   — מומחים  דעות  ועם  ושרטוטים  מפות  עם  מספרי, 
הבעיה היהודית באירופה. במקום זאת העיתון הרחיב בצד החדשותי; 
אולם לא די היה בכך כדי להעניק לנושא את ממד החשיבות שהיה 

גלום בו. 

סיכום
ב–25 בנובמבר 1944 ציין הטיימס הבריטי במאמר המערכת את 
הדפסתו של הגיליון ה–50,000 של העיתון. "חומרי העיתון הזה יהיו 
מוקד לבחינת ההיסטוריונים, בבחינת חומרים אמיתיים המספרים על 
האנשים שנטלו חלק באירועים", נאמר בפתיח למאמר העוסק בשבח 
עצמי. מעבר לחוסר הצניעות של כותב המאמר ההוא יש משהו מטעה, 
לקוראיו  "המבטיח  היסטורי  כמקור  עיתונים  בבחינת  מאוד,  מטעה 
העיתון  מאמר.  אותו  בהמשך  הטיימס  שכותב  כפי  אמין",  דיווח 
יכול  אינו  ודאי  הוא  אמין.  היסטורי  בזכות עצמו כמקור  עומד  אינו 
להיות בלעדי. הוא משקף רק חלק, לעתים חלק קטן, מההתרחשות 
העיתון  זמן,  של  ממרחק  לבחון.  מבקש  שההיסטוריון  ימים  באותם 
מאוד  מהירה  לעתים  מהירה,  עשייה  מייצג  הוא  להטעות.  גם  יכול 
דה  מלוין  החוקרים  מגרעות.  בה  שיש  החדשות(,  בתחום  )במיוחד 
 Melvin Lawrence De Fleur, Everette E.( דניס  ואוורט  פלר 
 Understanding( "בספרם "להבין את תקשורת ההמונים ,)Dennis
Mass Communication(, מגדירים חדשות כתוצאה לא מושלמת של 
החלטות חפוזות המתקבלות תחת לחץ.21 ואכן, אחת הבעיות בהפקת 
החדשות היא אילוצי לוח הזמנים. אלא שזו לא הבעיה היחידה של 
"ייצור" או "הפקת חדשות". הכתבים, ובעיקר העורכים והעומדים 
בראש מערכות העיתונים, מביאים עמם לעבודתם מטען של ערכים 
הפקת  תהליך  תוך  אל  החודרים  קדומות,  ודעות  אמונות  ורגשות, 
העיתון. לא תמיד ניתן להצביע על אותה השפעה ובוודאי לא תמיד 
ניתן להצביע על קשר ישיר בין אותו מטען לבין התוצאה הסופית. 
הנוספים  ובמקורות  בפרספקטיבה  ההיסטורי  המחקר  של  יתרונו 
שמצרף ההיסטוריון אל הפסיפס המחקרי כדי להציג תמונה מלאה או 

מתקרבת למלאה לגילוי האמת ההיסטורית.
העיתונים שנבחרו במאמר זה מייצגים עמדה מסוימת. הם מייצגים 
יומרה אמיתית להפקת עיתון "איכותי, רציני, מכובד, אליטיסטי, אמין, 
התקופה  במהלך  עצמם  על  העיתונים  כתבו  אלה  במילים  אחראי". 
היסטורית  בדיקה  לאותה  ראויים  גם  הם  יומרתם,  בגלל  שנבדקה. 

ולאותה ביקורת היסטורית.22 

הטיימס הלונדוני היה בתקופה הנבדקת אחד העיתונים החשובים 
באירופה. הוא היה מקורב לממשלת בריטניה באחד מצומתי הדרכים 
את  בהגדירו  השנייה.23  העולם  מלחמת  של  בסיומה  ההיסטוריים 
עצמו כעיתון רציני, אמין ומכובד, היה עליו להעניק לקוראיו תמונה 
להציג  עליו  היה  והעקורים.  הפליטים  סוגיית  של  מלאה  עיתונאית 
את האמת המרה על הפשעים שביצעו הנאצים לעם היהודי ולא רק 
את  לשים  השטח,  מן  תמונות  להביא  עליו  היה  גרמניה".  ל"אזרחי 
הדגש על משמעות הפשעים — עקירתם של מיליוני איש והותרתם 
מבחינה  הרוסים  גופנית,  פגועים  גג,  קורת  ללא  אחרים  רבים  של 
אבל  היהודים,  והפליטים  העקורים  נושא  את  דחק  נפשית. הטיימס 
להעלות  יכולה  העיתונים  קריאת  זווית.  לקרן  היהודים,  רק  לא 
מסקנה שאינה מתיישבת עם האמת ההיסטורית — שבעיית הפליטים 
והעקורים כלל לא העסיקה את אירופה )וגם אמריקה( ואת כלכלתה. 
הטיפול בנושא בכתובים היה דל. מספר הכתבות היה מצומצם וגם 
אלה שראו אור דחקו את הנושא היהודי — ככזה — לאפלה תקשורתית. 
הטיימס הושפע ממדיניות השלטון הבריטי, ולכן הזניח את שבועתו 
העיתונאית לאמת המלאה והיחידה. דחיקת נושא הפליטים היהודים 
על ידי הממשלה הבריטית — גם כחלק מניסיון שלא לקשור בין בעיית 
השפיעה   — לפלסטינה  להגירה  האפשרות  לבין  באירופה  הפליטים 
על העיתון הבריטי. בכך חטא העיתון כלפי ההיסטוריה, כלפי האמת 

ובמיוחד כלפי קוראיו.
האמריקני  הממשל  עם  מזוהה  הוא  גם  היה  טיימס  יורק  הניו 
בעיתון עצמאות מערכתית בתחום  ניכרה  זאת  רוזוולט. למרות  של 
החדשותי והייתה בו הפרדה מוחלטת או כמעט מוחלטת בין התחום 
החדשותי לתחום הפרשנות. בתחום החדשות הניו יורק טיימס העניק 
מקום נרחב למדי לדיווחים על חשיפת מחנות ההשמדה ומחנות הריכוז 
חדשותיות,  בידיעות  זאת  עשה  הוא  היהודים.  כנגד  לפשעים  וגם 
בתמונות מועטות ובדיווחים על משמעות הפשעים. העיתון לא עשה 
די בתחום הפרשני ובהעמקת הידע והרקע בפני ציבור קוראיו. וביקש 

לא להעלות את הנושא על סדר היום. 
קורבן  נפל  שלהם  הפשעים  בין  מדויקת  הבחנה  הבחין  העיתון 
נגד עמים אחרים. הוא עשה זאת  העם היהודי לבין פשעים שכוונו 
בין היתר בגלל קירבתו לאוכלוסייה היהודית בניו יורק, בגלל היותם 
של חלק מהעיתונאים והעורכים הבכירים יהודים )שרצו אולי לכפר 
על האיפוק שהפגינו( ואולי, בעיקר, בגלל החשיבות שהעניק הממשל 

האמריקני לנושא היהודי ולייחודו. 
היהודים  כלפי  הפשעים  את  ומובחן  חריף  גינוי  גינה  העיתון 
בפליטים  הטיפול  המשך  לגבי  מוסריות  שאלות  העלה  ואף  כעם 
ובעקורים. למרות זאת הוא לא דרש מהממשל פתרונות והתגייסות 
חד משמעית אלא ייצג עמדה מוסרית טהורה, אובייקטיבית לכאורה, 
בנושא העקורים והפליטים. העיתון הזדהה באופן חלקי עם המדיניות 
בפני  האמריקנים  השערים  את  לרווחה  לפתוח  שלא  האמריקנית 
הפליטים ולא התגייס ללחוץ על שלטונות בריטניה לפתוח את שערי 

פלסטינה בפני הפליטים, לפחות לא עד מאי 1945.
עם  הזדהו  ששניהם  למסקנה  מביאה  העיתונים  בין  ההשוואה 
שני  באירופה.  היהודים  והעקורים  הפליטים  בנושא  ממשלותיהם 
וגם   — ההיסטורית  החשיבות  את  לראות  הרחיקו  לא  העיתונים 
האמריקני  העיתון  והעקורים.  הפליטים  נושא  של   — האקטואלית 
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לפליטים  ומשמעותם  היהודים  כלפי  הפשעים  בין  במדויק  הבחין 
לקרן  הנושא  את  האנגלי שדחק  עמיתו  לעומת  היהודים,  ולעקורים 
זווית והתייחס אל הבעיה היהודית כבעיה כללית. העיתון האמריקני 
היטיב לסקר את נושא הפליטים והעקורים מבחינה ויזואלית. העיתון 
הבריטי לא הקדיש לכך כל מאמץ כחלק ממדיניותו. העיתון האמריקני 
ייצג עמדה רחבה ופלורליסטית יותר בנושא הפליטים והעקורים גם 
בגלל קשריו עם הקהילות היהודיות בניו יורק וברחבי ארצות הברית. 
בלונדון  החלשה  היהודית  לקהילה  מחויב  היה  לא  הבריטי  העיתון 
וברחבי בריטניה אך מעל הכל היו שניהם מחוייבים לאינטרס היחסי 

של ממשלותיהם ושל דעת רוב הקהל.
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