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ישראלכבירתירושליםשלמעמדהעלההחלטה

'קרןשלומיתר"ד

.ירושליםשלמעמדהלגביגורליתהחלטהישראלממשלתקיבלה1949בדצמבר13-ב
הכנסתמושבאת,ישראלשלההיסטוריתמרתה,בירושליםלקבועהחליטההממשלה

,לישראלוחשובותעקרוניותשאלותעםלהתמודדהממשלהמןדרשהההחלטה.והממשלה

משלהםאינטרסיםבעלי,בינלאומייםכוחותעםולהתמודד,פנימיויכוחעתבאותהשעוררו

.זובסוגיה
,1947מאוגוסטפ"אונסקוהמלצתעלהתבססהאשר,ם"האועצרתשלהחלוקההחלטת

חזרהבדצמבר13-השלבהחלטהואילו,בינלאומיתכעירירושליםשלמעמדהאתקבעה

.לבנאוםהדאשומתמהסכמתהישראלבה
שלהריבונימשטחהחלקהיאירושליםכי,ם"האולהחלטתבניגוד,קבעהישראלממשלת

אתהנוגדתהחלטהאפואזוהיתה.הישראלייםוהשלטוןהחוקבהחליםוכי,ישראלמדינת

בלגיטימציהוהצורךהבינלאומיתבמערכתהתלותשבהבתקופה,הבינלאומיתההסכמה

מרכזיתהחלטה,להלןשיוסברכפי,כאןהיתההפנימיבמישורגם.בשיאםהיובינלאומית

והפוליטיהתרבותי,החברתיליכודהולמען,בארץהדמוקרטיהשלטוןהבטחתלמעןבתהליך

.ישראלשל
הראשוניםבימיהישראללפניעמדואשרהאתגריםאתמשקפתבדצמבר31-ההחלטת

.אלהאתגריםעםהמדינההתמודדהשבהוהדרך,עצמאותהבמימוש
מימוששלבשאלההמתחבטת,קטנהמדינהשלסיפורההואירושליםהחלטתשלסיפורה

היתהההחלטה,עתהשאדגיםכפי,ואכן.הבינלאומייםהכוחותמולאלועצמאותהזהותה

הפעולהמירווחלביןהמנלאומיתבמערכתהתלותביןהמתחשלמעמיקההבנהשלתוצר

.קטנהלמיינההאפשרי



היסטוריתבפרספקטיבהירושליםשלמעמדהשאלת

מאז.רמםדורותזהבעולםרבותמדינותמעסיקהבהוהשלטוןירושליםשלמעמדהשאלת

ישראלמדינתשלהשתתפותה.לוויכוחהשותפיםהגופיםאחדהיאישראלמדינת,הקמתה

מיוחדאירועמהווה,עתיקיםואינטרסיםאדיריםכוחותובומשתתפיםרבהיסטוריבמאבק

.הראשוניםממיהישראלשלהפעולהמירווחועלעוצמתהעל,מעמדהעלאורהשופך,במינו
לגבימתמדתבתחרותירושליםשאלתהתרכזה,בעירמוסלמישלטוןשלשנה700במשך

הכנסייהלבין,רוסיהתמכהשבה,האורתודוקסיתהכנסייהביןהקדושיםהמקומותניהול

,פלשתינהשלהאסטרטגיתחשיבותהעלייתעם,19-הבמאה.צרפתתמכהשבה,הלטינית

שמירהשלבמסווההתנהלהפוליטיוהמאבק,אירופיותלאינטריגותמרכזירושליםהפכה

אחרי,המנדאטממשלתוהקמתמאנית'העותהאימפריהפירוק.הקדושיםהמקומותעל

המקומותניהולעללמאבק.נוצריותלידייםירושליםאתהחזירו,הראשונההעולםמלחמת

מסיבהאחתכל,וצרפתשרוסיהבעוד.בעירהשלטוןשאלת-חדשגורםנוסףהקדושים

המניעלכוחהוואתיקןהפך,בירושליםכנסייתי-הביןבמאבקתמיכתןאתהפסיקו,שונה

.בעירהקאתוליתהכנסייהשלטוןאתלהבטיחבמטרה,בנושאוהפעיל
המדינותביו,ירושליםגורלעלשיחות,הוואתיקןבהשראת,התנהלוהמנדאטבתקופת

אתליישבתקופהבאותהשנערכוהנסיונותבכל.העירתושביהשתתפותללא,האירופיות

במסגרתומתן-למשאהנתון,נפרדכנושאירושליםבעייתהופיעה,יהודי-הערביהסכסוך

שללאומייםרגשותושלעצמיתהגדרהשלהשאלותמןלחלוטיןוהמנותק,בינלאומית

להישארירושליםעלהיה,1937בשנתפילועדתשהציעה,החלוקהבתוכנית.אוכלוסייתה

בתוכניתגםנכללירושליםעלבינלאומיפיקוח.בריטניהבחסותבינלאומיפיקוחתחת

,"נפרדגוף"להיותירושליםעלהיההפעם.1947בנובמברט"כ-המןם"האושלהחלוקה

להנהגתנראתהנפרדגוףכעלירושליםעלההכרזה.ם"האובחסות,בינלאומיתבהנהלה

בינאום,הוואתיקןבעיני.לההסכימהכןועל,החלוקהתוכניתהשגתלשםהכרחיתהיישוב

ולהעניקהקתוליתהכנסייהשלמוחלטתהשפעהתחתהעיראתלהביאהיהאמורירושלים

תמיכההצדיקכזההיסטוריהישג.בירושליםהצלבניםימימאזלההיהשלאמעמדלנצרות

.יהודיתמדינהבהקמת
,החלוקהתוכניתבעדם"באולהצביערבותמדינותעללהשפיעכוחזובתקופההיהלוואתיקן

י.עבורההדרושהרובאתלהשיגסיכויהיהלאזההסדרללאואילו



העצמאותמלחמתכימיירושליםבשאלתעמדותהתגבשות

האפשרותאתלישראלנתןהעצמאותמלחמתבמהלךבעירהשלוםאתלקייםנישלון

החלטתכלפייותרמחויבתעצמהראתהלאישראל.ירושליםלבנאוםמהסכמתהבהלחזור

בשטחלראותההכשראת,תפיסתהלפי,להנתנההמלחמה.1947בנובמבר29-ה

2.הארץאזורישארשללזהשווהמעמדבעל,ישראלממדינתנפרדבלתיחלקשבשליטתה

ובמהלכו,"אלטלנה"האונייהבפרשתדיוןהזמניתהמדינהבמועצתהתנהל1948ביוני24-ב

זהבעניין.ירושליםעלגםחלהל"האצפירוקעלהממשלההחלטתהאםהשאלההועלתה

שיכוןעד.היהודיהצבאשולטשבהםעובדתייםתחומיםרקישכרגע":גוריון-בןדודהכריז

הממשלהבתחומיהיאירושלים.היהודיתהממשלהשלתחומיםעלמדבריםאנו...השלום

ביןהבחנהשוםואין,אביב-תלכמובדיוק-העתיקההעירבלי,לצערי,שעהלפיהיהודית

הממשלהבתחומיכולןהן:'עסלוגוביןחניתהוביןחיפהבין,אביב-תללביןירושלים

,החדשההמדינהשלאינטגרליחלקכאללירושליםלהתייחסאיפשרההמלחמה3."היהודית

העםשלההיסטוריותהתקוותאתבהולהגשיםוהחברתיתהכלכליתהבחינהמןלפתחה

מכשלותגםבחובוטומןירושליםשבינאום,ברורלהיותהחללממשלה,כןעליתר.היהודי

.הארץחלקיבשארהממשלהלריבונותוסכנות
לשליטתומחוץיהודייםכוחמוקדישלקיומםיאפשרהבינאוםהחלטתשמימוש,העובדה

.אפשריתלבלתילבינאוםישראלממקלתהסכמתאתהפכה,בארץהמימשלשלהריבונית
IIDוכינוןהמדינההקמת

~

wnהאידיאולוגיותהקבוצותכלהכנסתאתחייבו,בההריבוני

ובבלעדיותוהלאומייםהמוסדותבמרותשכפרוקבוצותכולל,בישובשפעלו,והפוליטיות

במערכתשילובו.הכנסתושלהממשלהשלהמרכזיהשלטוןסמכותתחת,ההגנהארגוןשל

4.קשיםפוליטייםבמשבריםקשורהיה,המאורגןליישובבעברהשונייךשלאמיכלשל

ושלהריבונותשללחוסנןאיוםרבותמבחינותהיווה,בינלאומיתכעיר,ירושליםשלקיומה

שלבתפיסתו,ירושליםשלחשיבותה.החדשההמדינהשלהרכיםהנולדים,הממלכתיות

אלא,היהודיתהלאומיתבזהותממקומהרקלאנבעה,גוריון-בןדודהממשלהראש

כיטען,י"הששלחות"דועלבהתבסס,גוריון-בן.הריבונותהשלטתבתהליךמחשיבותה

להמשיךיוכלושממנו,בסיסשללקיומואפשרותמתןפירושובירושליםבינלאומישלטון

5."העספיצוץ"לפוטנציאלבנךראההוא.המרכזיהשלטוןמןמתבדלותקבוצותולפעול

כוחמוקדילבטלהשלטוןעליקשהשהואבכךרקהסתכמהלא,עבורו,הבינאוםמשמעות

לתככיםמוקדלהיותעלולהבינלאומיתשירושליםהאמיןהואאלא,י"ולחל"אצכשלצבאיים

מתמיכה,למשל,חששגוריון-בן.בישראלפוליטי-חברתילליכודהרסנייםשיהיו,בינלאומיים

החלטת.הבינלאומיתמרושליםרוסימוקדשלבצורה,ם"מפשלהאופוזיציהתזכהלה



גםכמו,ופוליטייםהיסטורייםמנימוקיםנבעהירושליםלבינאוםמהסכמתהלסגתהממשלה

הממשלהואולם.היהודיתהמדינהבתחומילהיכללהעירשלהיהודייםתושביהמדרישת

ביןמחולקתהיתההעירהמלחמהבעקבותשכן,זהבנושאברורהעמדהלנסחהתקשתה

חתרההממשלה6.העתיקההעירעלויתורהיהפירושהזהמצבעםהשלמה.לירדןישראל

,פונקציונליבינאוםשלכלשהינוסחהבצירוףהחדשהבעירשליטהלהשיאפשר,למצבלפיכך

.העתיקהלעירגישהשישאיר
שלדעתו,הוואתיקןידיעלנדחוהקדושיםהאתריםשלפונקציונלילבינאוםשונותהצעות

,בירושליםהנצרותתחייתלידילהביאהיהיכולהעירשלמוחלטטריטוריאליבינאוםרק

אל.בלבדמוזיאונייםלמוצגיםלהופכםהיהעשויהקדושיםהמקומותעלשפיקוחבעוד

עברמלך,לעבדאללהלאפשררצולאאשר,ערבמדינותגםהצטרפוהנוצריתהעמדה

,הסובייטיתרוסיהוגם,העתיקהבירושליםהשליטהכמוכךכלחשובבנתחזכייה,הירדן

7.באזורהבריטיתההשפעההמשךהיהפירושהבירושליםעבדאללההשארתשבעבורה

,כבוששטחכאלירושליםאללהתייחסם"האומוסדותהמשיכואלומעמדותכתוצאה

-חדשהנוסחהלפתחהוראהניתנה,1948בדצמברידועלהוקמהאשר,הפיוסולוועדת

באורח,ישראלהחליטה,נוסחתהעלשוקדתהפיוסועדתבעודאך,העירלניהול-מעשית

לביןבינהבמגעיםהעירחלוקתאתולהסדיר,הבינאוםנושאמכללהיסוג,משמעיוחדסופי

.הירדןעבר
ואת,העבריתבירושליםישראלשליטתאתלהבטיחכדישוניםצעדיםנעשו1949במהלך

שלהנשיאוביקור,לירושליםהעליוןהדיןביתהעברתכגון,ישראלמדינתבתחומיהכללתה

הממשלהמוסדותאתלהעבירהחלטהנתקבלה.מרושלים,ויצמןחיים,הזמניתהמדינהמועצת

ירושליםתושביהצביעו1949בינואר.הישראליתירושליםעירייתמועצתוקמה,לירושלים

החלהממשלההאש.ישראלשלהמכוננתלאסיפהבבחירותכולההמדינהאזרחיעם

בירושלים":ישראלבמדינתומקומההעירשלההיסטוריתחשיבותהעלברורבאופןלהתבטא

,היהודיתההיסטוריהשלהמוקדנקודת-השעה.המקוםואימתהשעהאימתאלהבימים-

לא-המקום.הגאולהוראשיתהגלותקץבין-השעה.הארץשלהמוקדנקודת-המקום

בירושליםהצבאיהמימשל8."למדינהמחוץעודלאירושלים...האומהלבאלאהארץלברק

בשארהנהוגיםהשלטוןסדריירושליםעלהוחלוהזמניתהממשלההחלטתפיועל,פוזר

.לירדןישראלביןהנשקשביתתגבולותהסכמינחתמו1949באפריל3-ב.הארץחלקי
ישראלמבחינת9.הגבולותהתווייתועלהעירחלוקתעלעבדאללהעםשיחותלהםקדמו

.ישראלממדינתנפרדבלתיחלקהמערביתירושליםעכשיוהיתה
ירושליםבינאוםעלם"האוהחלטת.כיסויללאמעשיםבגדרהיוהללוהצעדיםשכלאלא

באביב.ישראלממדינתכחלקירושליםסיפוחעלבפועלהכריזהלאוישראל,התבטלהלא

.בעירקבועבינלאומילמשטרהצעותונוסחודיוניםם"באוהתנהלו1949וקיץ



בדצמבר13-בההחלטהקבלתלקראתהמהלכים

הפנימיתהזירה

נוסחתהאתלהגישהפיוסועדתעמדה,1949דצמברבחודש,ם"האועצרתמושבלקראת

,לנקוטשעליהלמדיניותבאשרדיוניםשלבשורההוחלובישראל,ירושליםשאלתלפתרון

מדיניותלנהלישראלעלכילתפיסתונאמן,שרת-משה,החוץשר.העצרתמושבלקראת

כלפיסובלניתמדיניותלנהלדרש,בינלאומיתלגיטימציהועלהסכמהעלהנשענתחוץ

ם"האוחברותכלאתלקומםהעלולקיצוניצעדמכלולהימנע,ם"האובזירתההתרחשויות

תגיעשלאבתנאי,בירושליםמטרותיהאתלהגשיםתוכלהממשלהכיטעןהוא.ישראלנגד

שלבסיכוייהשהמעיטו,מצבמהערכותלגישתוחיזוקקיבלשרת.ם"האועםהתנגשותלכלל

0י.כעצרתלהתקבלמנאוסתוכנית

ירושליםאתהקובעתהחלטהלקבלהאםבשאלה,אוגוסטבמהלך,בממשלהשנערכובדיונים

הכנסתלהעברתהמכוונתבנייההתחלתידיעלפרסוםלכךלתתוהאם,ישראלכבירת

.העצרתלאחרעד,בנושאישראלמצדפאסיביותהחוץשרדרש,לירושליםוהממשלה
,אבןאבאגם.ירושליםבענייןכלשהיהחלטהדחייתהכתיבההפוליטיתהמציאות,לדעתו

,האפשרותעלאבןהגיב,שרתאלששלחבמברק.זובעמדהתמך,ם"באוישראלשגריר

זוהיתהאבןלדעת.ירושליםלגביכוונותיהעלותכריזעצמאיתמדיניותתנקוטשהממשלה

ולידיישראלשלגמורפוליטיבידודלידיתביאכזושפעולההיונימוקיו.מיותרתפעילות

תוך,בירושליםלשליטהלהגיעתוכלישראללדעתו.כולההשאלהעלהוויכוחחידוש

הנושאאתלנהלהבינלאומיתלמערכתותאפשר,תחפזשלאבכך,בינלאומיתהסכמה

צעדים.קווהסטטוסעלכיוםלשמורהיא,אבןטען,האלמנטריתהתבונה.שלהבקצב

שהעולםמאחר,תימוגהערביםעםכלשהילפשרהתקווהוכל,מאודחמורהטעותיהיואחרים

הפיוסועדתבדיוניהישראלייםהנציגיםמןגםדומהתגובהקיבלשרתיי.לימינםיעמודכולו

קשותלחבלועלולהבעצרתגלויהכהתגרותתתפרשהמוצעתשהפעולהטענואלה.בלוזאן

2י.רבותמדינותמצד,הניטרליותעללפחותאו,הירירותעללשמורבמאמצים

שזרזלמן.הממשלהחברימרביתידיעלנתמכה,החלטהבאיהמצדדת,שרתשלעמדתו

יהודיתנאמנותקבלתשיסכן,פזיזצעדלירושליםוהממשלההכנסתמעברעלבהחלטהראה

לירושליםהפוליטיהכובדמרכזבהעברתכיהאמיןרוזןפנחס.ם"האובעצרתירושליםעל

חריפהלתגובהמחשש,החלטהבאיצידדשיטריתבכור,פוליטיתתבונהחוסרמשוםיהיה

לירושליםהמעברעלהחלטהולקבללהיחפזישמדועהביןולא,הבינלאומיתהמערכתמצד

תגרוסאמנם,העצרתלפניתיעשהאשרשפעולהחששהמאירגולדה.זובשעהדווקא

.ישראלכנגדלהתארגנות



,האפשריתלתגובהחששמתוך,ירושליםבנושאהחלטהקבלתבדחייתהמצדדיםמול

ראהמימוןהרב.קפלןואליעזריוסףדב,מימוןהכהןלייביהודההרב,גוריון-בןדודעמדו

החלטתהאתבתוקףלהשאירהיתהעלולה,לדעתו,העצרת.פחדנותמשוםההחלטהבדחיית

טעםהיהשלאכך,העצרתאחריבכוחשימושממילאדורשתהיהמה,ירושליםבינאוםעל

מהכרזותהימנעותתוך,בירושליםמעשיתפעולהלהתחלתמקוםראהיוסףדב.בדחייה

שרירובתמכושבה,למדיניותממשיתהתנגדותמלהביענזהר,מצידו,גוריון-בן.פומביות

ראהגםהואאך,כהתגרותבעולםשתתקבלנההצהרותעללוותרמוכןהיהוהוא,ממשלתו

שטחאיתורכגון,לירושליםהממשלההעברתאתשיאפשרומעשיםלעשותברורצורך

.והבנייההתכנוןוהתחלת,הממשלהובנייניהכנסתעבור
המערכתעםמקסימליתהסכמהתוךהמתקבליםבפתרונותהדוגלת,לגישתונאמן

כמודבריםלבצעבאפשרותהאמיןלאשרת.גוריון-בןעמדתעלשרתזעם,הבינלאומית

שיקפהשרתשלזועמדתו3י.ם"האושלגבומאחורילירושליםהממשלהמשרדיהעברת

כללקבלשלא,באוגוסטהחליטהזובאשר,ישראלממשלתשלמדיניותהאתלמעשה

הבינלאומיתלמערכתלהניחוביקשה,ישראלכבירתירושליםשלמעמדהבנושאהחלטה

.היאנוסחתהאתלפתח
שמרהוא.מהםסטייהכלכנגדונלחםאלהמדיניותקוויעלשרתהגןהבאיםבחודשים

עליתר.להחליטשלא,מאוגוסט,הממשלהבהחלטתשהשתקףהפאסיביהקועלבקפדנות

אתיוליךבאזורהפוליטיתהמציאותשלפנימיהגיון'כ,האומרתעמדהפיתחשרת,כן

כי,האמיןשרת.בעירלשלטונההלגיטימציהאתלישראללהעניקהבינלאומיתהמערכת

לנטושבוהחברותאתתדריך,הבינאוםשלמעשיבביצועהכרוכיםבקשייםם"האוהכרת

ח"לדושרתשלפרשנותו,למשל.יכולתחסרכגוףם"האואתמלהציגולהימנע,הרעיוןאת

לקורפוסמנוגדתקונספציהמציגח"הדוכיהיתה,ם"האול"למזכשהוגש,הפיוסועדת

היואלו.במפורשנאמריםהדבריםשאיןאלא,העירבחלוקת,ודוגל(נפרדגוף)ספראטום

אתוהדגיש,רוחבאורךלנהוגוביקשחזרשרת.ח"הדומןהמשתמעותמסנפותלדעתו

,הממשלהלינייניבירושליםשטחהכנתעלידיעהבפרסום,לדעתו,כרוךשהיההתבונהחוסר

.בשרלנעשה"שמירהכלב"שישמשמטעמוממונה.לשלוחם"לאוגרסשאכןפרסום
העירבינויתוכניותאתלתאםשישכתבובו,לעירייהמכתבשלחבירושליםהאוצרמשרך

.עיתונאיםנכחוובאולם,פתוחותבדלתייםהעירייהבישיבתנדוןהעניין.הממשלהתוכניותעם
המלמדסעיףקייםהממשלהבתקציבכינודעהכנסתשלהכספיםועדתבישיבת,כןעליתר

וגרם"פוסטפלשתין"בפורסםהדבר.בעירהממשלהשלהקבועהמושבלהקמתתכנוןעל

-בארצותהמדינהובמחלקתלוזאןבוועידת,הבינלאומיותבזירותישראללנציגילסיבוכים

להחלטתובניגודידיעתוללאהתרחשזהכלכאשרביותרנסערהיההחוץשר.הברית

.הממשלה



שראתרקלאהדאיגה,נרחבותפיקוחסמכויותבעלמיוחדנציגלשלוח,ם"האוהחלטת

בשאלתם"האועםלעימותהזמןהגיעכיוחשבחומרהלכךהתייחסהממשלהראשגם.החוץ

ירושליםכי,הברית-לארציתובעיקר,ם"לאולהבהירצורךישכיהאמיןגוריון-בן.ירושלים

ם"האולנציגלהודיעדרשהוא.ישראלמידייוציאוהבכוחרקוכי,ישראלממדינתחלקהיא

.בהסמכותכלאיןולנציגישראלממשלתשלליוריסדיקציהכפופהירושליםכי,במפורש
ניתןלאבירושליםהעתידינציגווכנגדם"האוכנגדהממשלהראששלהתקיפהלעמדתואך

התקופהכלבמהלך.בנידוןממשייםצעדיםננקטולאהעצרתלכינוסועד,פומביפרסום

ירושליםעלהצהרותכגון,יינקטלאקיצוניצעדשוםכילהבטיחמאמציםהחוץשרעשה

להקשותעלולותכמרהירושליםעלהצהרותכילגישתונאמןהיההוא.ישראלבורתכעל

החלטהלמנועהיהביקשששרתכל.נוחהסדרלהשגתהבינלאומיתבמערכתהפועליםעל

-ירושליםלגסהמרכזיתהשאלהלעלזתעמדהשבעצרתאף.העצרתבמושבשלילית

,זהבענייןישראליתעמדהבניסוחלעסוקהחוץשרסירב-הטריטוריאלימעמדהשאלת

.לטובתההחלטהתתקבלהרי,הנושאאתישראלתעוררלאשאםבהנחה
.ם"האובמסדרונותקייםהיהשלדעתו,חיובירוחותהלךעלהחוץשרהתבססזובעמדתו
שהגיעוהידיעותפיעל,לכאורההתכוונואמריקהדרוםשלהלטיניותהמדינותורובצרפת

.בהוהשלטוןירושליםשלמעמדהלענייןולהניחהקדושיםהמקומותעלבהגנהלעסוק,אליו
שנמצאה,הברית-ארצותוכי,הפיוסועדתשלח"הדונגדיצביעהסובייטיהגושכיהניחהוא

זילנדוניומדה,נורווגיה.ברורהעמדהגיבשהלא,נוצריתקהלדעתשלפנימילחץתחת

החוץלשרנראהזהכל.עמדתןאתלבחוןביקשועדייןאך,ישראללעמדתחיוביחסהביעו

.למדיטוביםסיכוייםעלכמצביע
הממשלה.שעהלפיאפואנדחה,בעצרתנדוןלהיותשעמד,ירושליםשלמעמדהעניין

,הקדושיםלמקומותבנוגעם"האועםלהסדרלהגיעבצורךהמכירהזוכגון,החלטותקיבלה

הדורשתאו,ירושליםעלההיסטוריתלזכותההטוענת,ברורהבעמדהיצאהלאישראלאך

.ישראלממדינתכחלקבירושליםבשלטונהבינלאומיתהכרה
להסכםלהגיעהחיווריםמניסיונותיהגםהממשלהאתלהסיטביקש,אבןשלבתמיכתו,שרת

העתיקההעיראתלפנותהצעההועלתהכאשר.העצרתלפני,הקדושיםהמקומותעל

רעיוןזהוכיאבןהגיב,בינלאומיפיקוחתחת,הדתותלכלקדושלמקוםולהופכה,מתושביה

ישראלשלמעמדהאתיסבךזהבכיווןנוסףרעיוןכלוכי,הדמיוןמןכקלוטלעולםשייראה

.בלבדהקדושיםהמקומותעלבינלאומיבפיקוחמהסתפקות,קיימתזואם,תמיכהכלויסיר
ואלתעירואל"שלעמדהלהיותחייבתישראלשעמדתושובשובוטעןחזרשרתואילו

.משלהעמדותליזוםבלי,"תעוררו



דיוןכלבממשלהנערךלאהסתיוחודשיכלשבמשך,לכךגרמההחוץשרשלעמדתו

הלךעלבדיווחיםהסתפקוהמדיניותקובעי:ירושליםשאלתשלהשוניםההיבטיםעלמעמיק

.לבאותובציפייההבינלאומיתבזירההכלליהרוח

הבינלאומיתהזירה

הדיפלומטיהמכלליוחריגה,העובדותשלממצהניתוחעריכתמפניהממשלהשלהיסוסיה

לאישראל.הבינלאומיתבזירהההתרחשויותלאור,ככישלוןנראים,ם"האובמסדרונות

מסכםח"דומתוךמסתברותאלועובדות.לפניהשעמדוהאפשרויותאתלנצלהשכילה

.הפרשהשלסיומהלאחר,החוץלשראבןאבאשהגיש
משטרלהקמתהפיוסועדתתוכניתם"באוהחברותהמדינותלפניהונחהבספטמבר9-ב

ועדתמטעםהמיוחדתהמשנהועדתידיעלשעובדה,התוכנית.ירושליםבאזורבינלאומי

הנוגעותוהממשלותהאוכלוסיותשלשאיפותיהןלמןהמנאוםעקרוןביןכפשרההוצגה,הפיוס

בעירהציבורייםוהשירותיםהמוניציפליהמינהללאירגוןבהצעההתבטאההפשרה.בדבר

הבינלאומיהגוףשלהסמכויותהגדרתתוך,היהודיולאזורהערבילאזורנפרדיםגופיםבעזרת

הבינלאומיתהשליטהנושאעלויתורמוקוםהזהלאבהצעה,כלומר.בעירישלוטאשר

,העולםברחביביקורתספגהההצעה.שלההבינלאומיהמדיניבסטטוסשינויאו,בירושלים

להתעלםכוונהתוך,הבינלאומיהמשטרלעקרוןמופרזביטוילתתיעילבלתיכמאמץותוארה

.העירחלקיבשניומגובשתיציבהממציאות
סיכוייולגביהתוכניתצידקתלגסהיסוסיהםאתהביעוהברית-ארצותשבעיתוניהגדולים

שאףבליארוכיםשבועותעברוהשונותהמדינותבפניהתוכניתהונחהמאז.הגשמתה

התוכניתמצדדי.ומובהקתעקביתתמיכהבהולתמוךעמהלהזדהותאפשרותראתהמדינה

קיימתכיהדגישוהס.נוקבתביקורתמפניוהתגוננולהצדקתהקשהבמערכהעצמםמצאו

באזורוהתיישבותעלייההאוסרהסעיףכגון,שוניםסעיפיםעלולוויתוריםלשינוייםאפשרות

,הבינאוםלעקרוןכאישורדווקאלאוהתוכניתאתלראותישכיטענוהוועדהחברי.ירושלים

.שקרון'מאזתוהסתלקותקלכראשיתהאלא
,התקווהאתהברית-ארצותשלהמדינהמזכירהביע,העצרתבמליאתהכלליבוויכוח

הדגישהצרפתיהחוץשר.הפיוסועדתח"מדוכתוצאהמעשיפתרוןלגבשתשכילשהעצרת

ישכיאמרהוא.בדברהנוגעיםהצדדיםהסכמתעלולהישעןמעשיתלהיותהתוכניתשעל

החוץשר.הבינלאומיותהמגמותמןהנובעותמינימליותהתחייבויותבהטלתלהסתפק

בירושליםהשולטותהממשלותששתיIVD,בארצוהקאתוליתהמפלגהממנהיגי,ההולנדי

למשטרלדאוגחייבם"האוואילו,העירשלהמדיניגורלהעלהסכםלידילבואחייבות

חלהתקופהבאותהכי,רושםמתקבלאבןח"מדו.הקדושיםהמקומותעלבלבדיעילפיקוח



חיוביותתוצאות,לדבריו,הבטיחהלאאמנםזו.ירושליםלגביהבינלאומיתבעמדהרגיעה

נמצאנובמברשלהשנילשבועעדכיהעריךאבןאולם,ישראלמצדפעולהללאאוטומטיות

כמתואר,ישראל.פנימיליכודאומשותפתתוכניתללא,חולשהשלבמצבהבינאוםמחנה

שהרגשתבעוד,הבינלאומיהמעגלמןמרצוןהזוהתקופהכלבמשךעצמההוציאה,למעלה

לפנייומיים,בנובמבר.לפעילותהבינאוםתומכיאתהמריצה,אבןפיעל,הבולטתהסכנה

לנקוט,מפורשתהוראההאוסטרליתהמשלחתקיבלה,לעצרתהמכינההוועדהדיוניפתיחת

.והצודקהיעילהפתרוןאת,ב1947הוחלטשעליו,בבינאוםהרואההצעהולהגישיוזמה
שלא,הלטיניתאמריקהנציגי.הבינאוםתומכיכלאתסביבהאיחדההאוסטרליתההצעה

ירושליםאתהמשאירהיוזמהלהכשילהעזולא,הפיוסועדתתוכניתאתלאשרנחפזו

לא,כלשהובבינאוםהתומךצעדכלליזוםהתכווןשלא,הסובייטיהגוש.נוצריתבשליטה

להוצאתתביאאשר,1947-מההחלטהאתהמאשרתלתוכניתלהתנגדאפשרותראה

להסתערותהביאההאוסטרליתהיוזמה,לוואתיקןואשר.ירושליםמאזורהירדניהצבא

להתאחדבדרישההקאתוליותהבירותלכלמברקיםנשלחומרומא.מצידותקיפהמדינית

התנגדותחילהאשר,ואחרותמבסיקו,כלוקסמבורגומדינות,האוסטרליתההצעהסביב

,ההחלטהאתלבטלמסוגלתשהיתה,היחידהאוליהיתההברית-ארצות.בהןחזרו,לבינאום

במרץנעשהלאהדבר-זהבכיווןמאמץהשקיעהאםאך,השפעתהכלאתהפעילהאילז

.הוואתיקןשגילהלזהדומה
ם"האוחברותשלהמדינייםהאינטרסיםפיעללהיחרץעמדהירושליםשלמעמדהשאלת

הקוראתההצעהבעצרתלהצבעההוגשה1949בדצמבר9-ב.הבינלאומיתהמערכתכלפי

-בהעצרתידיעלאומצהההצעה.1947בנובמברט"כהחלטתברוחטריטוריאלילבינאום

4י.נמנעים7-ו,נגדקולות14,בעדקולות38

בדצמבר13-ההחלטת

בידיירושליםשאלתנוהלה1949בסתיו.מופתעתממשלהמשראלמצאהם"האוהחלטת

משמעיתחדמעמדהוהימנעותהבינלאומיתהמרותקבלתשלמגמהמתוך,החוץשר

היסטורייםמכוחותהושפעם"באוהכוחותמערךואולם.ם"האועםחזיתיתומהתנגשות

גורלהבהפקדתכינראהמעשהשלאחרחות"ומדו,ירושליםבשאלתמעורביםשהיואדירים

האנטיהרגשותעומק.העירעלמראשויתורמשוםהיהם"האובידיירושליםשלהמדיני

כפי.בבינאוםהתומכיםהגורמיםלפעילותבטוחהקרקעוהיווהחריףהיהם"באוישראליים

מעבר.חיוביתלהחלטהסיכויכללמעשהלישראלהיהלא,יותרמאוחר,אבןזאתשניתח

מדינותבקרבזמןזההיתהקיימת,הוואתיקןשלהנמרצתפעילותוכמו,המיידייםלגורמים



הצבאיתההצלחה.הישראליתההתקדמותאתלבלוםהעתשהגיעה,תחושהם"באורבות

הפליטיםנושא,ם"האוידיעלשנקבעההסדרגבולותאתשעברה,ישראלשלוהמדימת

,ירושליםבנושאבדיוןמטוימצאואלוכל,קדומיםדתייםבחשבונותשמקורםורגשותהערביים

'5.ההחלטהגורלאתוקבעו

ישראליתמדיניותלהפעילבצורךהממשלהראשאתשיכנעההאוסטרליתההצעההגשת

אנשי(וולטר)ואיתן(זסלני)ראובןבאו":ביומנוגוריון-בןכתבבדצמבר4-ב.אקטיבית

עלהחלטהשיקבלובפחדשרויהוא.ירושליםעלממשהחדשותבטלגרמות,החוץמשרד

הממשלהאתבבוקרמחרלכנסהחלטתי.עמדתנולהבהירצורךשישלינראה.בינאום

בירושליםזרשלטוןשלצורהשוםעםתשליםלאישראלמדינת':האומרתהצהרהלהולהציע

נבכר-ם"מאואומירושליםיציאהשלברירהבפנינעמודואם,מהמדינהוקריעתההיהודית

6י."'ם"מאולצאת

החוץועדתאתכינסהממשלהוראשלהצהרהאחדפההסכימהשהתכנסההממשלה

לנושאלהתייחסבכנסתהמתסיעותמכלדרשהוא.בהצהרהלדיוןהכנסתשלוהביטחון

היאירושליםכיבעמדהמאוחדתכולהשהכנסת,ר"היוסיכםהדיוןבסיוםלי.עמדתןולהביע

8י.המדינהשלאורגניחלק

הגורליתההחלטהאתישראלממשלתקיבלה,ברצמבר31-וב11-ב,ישיבותשתיבמהלך

אתגוריון-בןמנהביומנו.והממשלההכנסתמושבאת,ישראלבירת,בירושליםמקבוע

:הממשלהשיקולי

מסוגליםאנואחדמוםלא.יהודים000,100ישראלממדינתמוציאירושליםמנאוםא

000,100רקלאזהאולם.שלנוהקליטהביכולתרציניתחבלהגםזוהי.כזהיישובלהקים

שלטון.לבהלבהיאירושלים-העבריתהאומהלבהינהי"אאם.דודעירזוהי.יהודים

לכל.בישראלאלואינטריגותושלטוןבינלאומיותאינטריגותפירושובירושליםבינאום

אולי...ייפסקהיהודיתירושליםגידול.העםפיצוץזהו.בישראל'צד'יהיהבירושלים'צד'

רקהואזהבלאבל...ישראלנגדערבעמישלהראשוןהניצחוןיהיהזה.ייהרסגם

.ההתחלה
אומרתזאת.לנובמבר29גבולותעלעומדתהיא-בירושליםרקלאמעונינתרוסיה

הרסאומרתזאת.המערביוהגלילנצרת,גדמגדל,רמלה,לוד,יפומאיתנולקחת

המהווהישראלשלטוןוהמעטתנצרתמפנילנובמבר29-במעונייןהוואתיקןגם.המדינה

.תיאולוגיתסכנה
להחזרתמניעהאין-רצוננוכנגדבנולעשותאפשראם.הפליטיםדברגםאזיבוא

רקלאיצטרפווכאן,'הומניטארי'רקעועל,בקמפניהיתחילורקהערבים.הפליטים

העדותבחיזוקמעונייןהוואתיקן.מנושליםפליטיםלטענת'אפיל'ישכי-הקאתולים



קנאכפר,נחוםכפר,כנרתחוף:בארץקדושיםמקומותעודיש.והנוצריותהקאתוליות

-במדינההדתייםוהמקומותהבנייניםכלעלשלטוני'פיקוח'ידרשו,(נצרתמלבד)ועוד

9י."פנימיתאנרכיהזוהי,השפלתה,המדינההרסזהו.החלטהתבוא,מספיקההחלטהואם

שליטהאובדןרקולאכולהלמדינהממשיאיוםהעצרתבהחלטתראההממשלהראש

.בירושלים
מודעהואכיוהוסיף,והביטחוןהחוץועדתלחבריהממשלהראשאמררוחבאותהדברים

ופעולהם"האוהחלטתשלביודעיןביטול-הממשלההחליטהשעליוהמעשהלמשמעות

,וקשהחמורההיא,הממשלהראשאמר,ם"האוכנגדהממשלהפעולת.להחלטותיובניגוד

ס2.העולםשלוםלמעןוקובעמכריעכוחלהוותם"האוביכולתהתלויהישראלעבורבמיוחד

מרחבשראתה,בתפיסהמעוגנתהיתההממשלהלהחלטתלהביאגוריון-בןשליוזמתו

המערכתעליהשמטילההמגבלותבתוךריבוניתמדינהשללרצונותיהברורמחיה

,זאתלעומת.גורלןאתלקבועקטנותלמדינותשישבקושיהכירגוריון-בן.הבינלאומית

השמששאיןכשם,לדבריו.רצונותיהןמימושלצורךמדיניותהזדמנויותלנצלביכולתןהניר

המדיניותבתחוםהמצבגםכך,השמשאתמושכתהארץגםאלאהארץאתמושכתלבדה

:אמרם"האושללכוחוהזמניתהמדינהמועצתמשיבתבהתייחסוי2.הבינלאומית

החלטהכללבצעם"באושלישיםשנישלרובאחריהעומדיםהכוחותבודיישספקבלי"

,ולרוסיהלאמריקה.הרובהחלטתמאחוריהכוחותעומדיםאםהיאהשאלה.מקבליםשהם

הקטןשבמעגלוהכוחות,בארץרצונםלהטילהמספיקהכוחספקבליישוצרפתאנגליה

השאלהאבל.הגדוליםרצוןמפנירצונםלבטלויצטרבובפניהםיעמדולא(האזורמדינות)

בתוךהגדוליםמוכניםמידהבאיזוהיא
.

תבוצעלמעןכוחותיהםלהפעיל,הגדולהמעגל

:לגמרישוניםדבריםשניביןמדוקדקתהבחנהלהבחיןעלינו.ישראלארץבדברהחלטתם

להפעילויכולתםנכונותםובין,ישראלארץבשאלתוהמדינאיםהממשלותעמדתמן

22."לרשותםהעומדיםהכוחות

החלוקההחלטתהפרת-האחד.גוריון-בןשלעיניולנגדעמדוהקרובהעברמןאירועיםשני

,ואיש.ישראללמדינתזכרנותרהיהלא,האמין,הצבאינוחםלהםעמדלו.הערימםידיעל

-ארצותלעמדתבניגודהמדינההכרזתהיההשניהאירוע.ומצפצףפהפוצההיהלא,לדבריו

שלכוחהכימחשבהמתוךנעשתהלאהמדינההכרזת.מרשל'ורג'גשהביעהכפי,הברית

שלבנכונותושהטילההספקמתוךאלא,מרשלשללרשותוהעומדהכוחמןגדולישראל

מהביןלהבחין,גוריון-בןאמר,ידענואלמלא.זהכוחלהפעילהאמריקניהמדינהמזכיר

23.ישראלמדינתקמההיתהלא,לעשותמוכנהשהיאמהוביןממשלהשאומרת

איפשרהוכךממדיתכרבהבינלאומיתבמערכתהתבוננותמתוךנבעההממשלההחלטת

עולסמרבצולהעירשלאנדיפעולהלאיהקוראתלגיתהבניגוד.ממדיתרבמדיניותגם



ההתבוננותמאפשרת,מחירבכללפעולההקוראלשמולאקטיביוםובניגוד,כהומוגניהנתפס

אינטרסיםהמבטאתפעולההבינלאומיתהמערכתאתהמרכיביםהשוניםבגווניםהזהירה

,הזכאית,קטנהכמדינהישראלבמדינתההכרההיתהגוריון-בןשלהמוצאנקודת.עצמאיים

כפי.מטרותיהלקידוםהבינלאומיתבמערכתתורפהנקודותולנצללנסות,כןפיעלאף

:ביומנושרשם

איני.גורליותגם,וקשותמרותשעותבפניפעםלאהועמדתיהאחרונותהשניםבשלוש"

העולםבפניולעמוד,ם"האופילהמרות,יותרקשהשעהבפניפעםהועמדתיאםיודע

כלעצמנועללקחתשעלינוהחלטתי,רבשיקוללאחר.הערבי,הסובייטי,הקאתולי

.במעשיםאלא,שבועלפניעשיתיזאת-בלבדבהצהרותלא,ם"אובפניולעמוד'ריסק'ה
.לירושליםבפועלהממשלההעברת-והמעשה

כלנגדישראלשלבמערכה-שלנובהיסטוריההראשונהבפעםאולי-הפעםהועמדנו"

הגוש:עולמייםכוחותשלושהשלמשונהבריתידיעלנתקבלהם"האוהחלטת.העולס

לאכאשר-נתגלההפעם.והאיסלםערבעמי,הקאתוליוהעולםהוואתיקן,הסובייטי

הועמדנואולם...העולמיתוהקאתוליותהוואתיקןכוחהרפורמציהמלפנים"באונתגלה

משלושהיותרכאןיש...מהםבאחדאףלזלזלשאין,האלההגושיםשלושתנגדרקלא

מורדת,ם"אויצירתכמעטבעצמה,וצעירהקטנהומדינה...ם"האוהחלטתזוהי...גושים

24"?הנצליח...בה

העובדהואולם.הבינלאומיתהקהילהמןהמתעלמתהחלטהכאןהתקבלהלכאורה

-בן.להצלחההוליךלאשורוהבינלאומיהמצבשלוהבנהניתוחעלהתבססהשההחלטה

והתומכתעבדאללההמלך-מקובליםלאבריתבעליזהבנושאהיולישראלכיהביןגוריון

,העריךגוריון-בן.הפרוטסטנטיותהמערבמדינותעומדותאנגליהמאחוריכאוצר,אנגליהבו

,ס"האופיאתהממרהבהחלטהלתמוךיכולהלאזו.הברית-ארצותהיאהתורפהנקודתכי

.הבריטיתבמדיניותלתמוךהברית-ארצותנוהגת,התיכוןהמזרחבנושאי,זאתלעומתאך
,אנגליהידיעלהנתמכתפעולהוהפעם,ישראלשלמצידהמיידיתפעולהכיהאמיןגוריון-בן

אי,כןעליתר.ישראלנגדלתגובהולאם"אועמדתלשינוילפעולהברית-ארצותאתתביא

נאמנותאתולחזקם"אועמדתאתלגבשעלולישראלמצדפעולהשלהמיידיהאפקטניצול

,שבדברהסכנהאףשעללמסוקהגוריון-בןהגיעמכאן0.25"אולהחלטותהברית-ארצות

נטילתכאןהיתה.ההפוכההמדיניותמןהמדינהלעתידפחותמסוכנתהממשלההחלטת

באותוהבינלאומיתהמדיניותשלובהערכההמצבבתמונתמלאההתחשבותתוךסיכון

.קטנהכמדינהישראלשל,ביכולותיהגסכמו,במגבלותיהלהכירונכונות,הזמן
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