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הדרך לבירה  -הפיכת ירושלים למקום
בשנת * 7949
הרשמי של ממשלת ישראל

מושבה

אורי ביאלר

מבוא
מעמדה של ירושלים הוא אחד הנושאים הבולטים והבעייתיים ביותר במדיניות

משנותיה הראשונות  .י

הבעייתיות נעוצה בניגוד בין האינטרס הישראלי החד

החרן של ישראל

 -משמעי ובין החלטות

 ,התקבלו

שנתקבלו על  -ידי הקהיליה הבינלאומית  ,אשר עמדו בסתירה לאינטרס זה ואשר  ,עם זאת
לאומיים  ,דתיים
בהסכמה גם על  -ידי הנהגת היישוב  .כך היתה מרכזיותה של העיר בתחומים
 ,באוגוסט
ותרבותיים עובדת  -יסוד בחיי העם היהודי הרבה לפני הקמת המדינה ; אך  ,מאידך גיסא

עצמאית  ,קיבלה
 , 1947תוך המאבק המדיני החריף להכרה בזכות להקמתה של מדינה יהודית
מאוחר יותר בסיס
אונסקו " פ ( ועדת האו " ם לארץ  -ישראל ) המלצה  ,ששימשה שלושה חודשים
ירושלים  .גם
להחלטת החלוקה של עצרת האו " ם  .ההחלטה שלא שונתה עד היום  ,קוראת לבינאום

הנהגת היישוב  ,עקב סיבות שונות  ,נאלצה להסכים להחלטה זו .
*
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מהקמת המדעה  ,כחצ  -שנה לאחר קבלת החלטה זה מעסיקה בעחת ירועלים את קובעי

המדיניות של ישראל סביב שני צירי  -פעולה

:

האחד  ,הנסיגה העצמית מההחלטה של

1947

הן

בעקרון והן במעשה  .והשני  ,הפיכת ירושלים לבירת ישראל  ,בשלב ראשון  ,והנסיונות הבלתי -

פוסקים לקבל הכרה בינלאומית בכך  ,בשלב השני  .ההחלטה שנתקבלה בממשלת ישראל

ב 11 -

בדצמבר  , 1949להפוך את ירושלים למקום מושבה של הממשלה  ,היתה לכן שיאו של השלב

הראשון למימוש מטרה בסיסית במדיניות החצן של ישראל  .להשפעתה ותוצאותיה של החלטה זו

נודעו משמעויות מרחיקות לכת  ,שהוכרו זה מכבר על  -ידי חוקרים שעסקו בנושא ואשר

הצליחו ,

גם בהעדר גישה למסמכים מדיניים של משרד החצן הישראלי  ,לגלות היבטים מרכזיים

שלה .

2

בשנים האחרונות נחשפים בהדרגה מסמכים כאלה וגם מקורות אחרים  ,וכך אפשר להטיל אור

על בעיות אחדות המציגות זוויות  -ראייה חדשות בנושא זה  .בשלוש מהן יעסוק מאמר זה  :ראשית

 -בניתוח הבעייתיות של העמדה הישראלית הפומבית בשאלה זו

;

שנית  -בהיבטים של

הנסיונות הישראליים להשפיע על הכנסייה הקאתולית לקבל את עמדתם  ,אשר קדמו להחלטה של
דצמבר

; 1949

ושלישית  -בעימות בין דוד בן  -גוריון ומשה שרת סביב ההחלטה עצמה .

'עיגול הריבוע '  -המדיניות הישראלית המוצהרת בשאלת ירושלים
ממשלת ישראל הגיעה כבר

הקודמת בבינאום

ב  12 -וב 26 -

ירושלים .

3

בספטמבר

1948

להחלטות המבטלות למעשה את הכרתה

הסיבה לכך ברורה  -ההחלטה לתמוך בהמלצות הרוב של

1 64
ראה

למשל :

בריצ ' ר  ,לעיל  ,הערה

; 1

מ ' בר  -זוהר  ,בן גוריון  ,ב  ,תל  -אביב

ראה תזכירו של משה שרת לחברי הממשלה מיום
( עורך ) ,

10

בספטמבר

, 1948

, 1976

עמ '

גנזך  ,משרד החרן ,

. 892 - 889
; 2384 / 21

י ' פרוינדליך

תעודות למדיניות החמן של מדינת ישראל  ,א  ,ירושלים תשמ " א  ,הערות העורך בעמ ' 586

נקדימון  ' ,בכיה לדורות '  ,ידיעות אחרונות ,

16

באוקטובר

. 1970

;

וכן ש '

ירושלים מושב ממשלת ישראל בשנת
ב 1947 -

אונסקו " פ

1949

התקבלה למעשה מחוסר  -ברירה  .גורל תכנית החלוקה של האו " ם היה תלוי

במידה לא  -מעטה בנכונות הישראלית להסכים להפיכת ירושלים לעיר

בינלאומית .

4

מהכרזת

העצמאות במאי  , 1948ובשלבים הראשונים של המלחמה שנפתחה בעקבותיה  ,נוצר בארץ מצב
שביטל למעשה את ההנחות הבסיסיות של תכנית החלוקה

;

ולכן ראו בו קובעי המדיניות

הישראלים גם אפשרות והצדקה לנסיגה מעמדות קודמות  .כך ביטא זאת שר החדן  ,משה שרת ,
בהוראות למשלחת ישראל לעצרת האו " ם בראשית ספטמבר של אותה שנה  ,אשר נימקו את
השינוי בעמדה הישראלית

:

א  .הוכח שמשטר בינלאומי יעיל בירושלים לא יכון אלא בעזרת כוח צבאי ניכר וחמוש
כהלכה

;

ב  .הוברר שהקמת כוח כזה במסגרת בינלאומית היא כיום מחונן לגדר מדיניות

מעשית ; ג  .נוכח הפקרת העולם הנוצרי את ירושלים לכיבוש מוסלמי  ,השתתפות פיקוד
בריטי במסע הכיבוש הזה  ,הצלת ירושלים משלטון ערבי בכוחם של היהודים בלבד
ועובדת שליטתה של ישראל כיום ברחבי העיר החדשה  ,הננו רואים עצמנו זכאים
לחידוש התביעה על כלילת ירושלים בתחום מדינת

לכן  ,מסוף

1948

ישראל .

5

התנהל הוויכוח בעיקרו של דבר סביב שאלות טקטיות  -כיצד ומתי יש לפעול

לביטול ברור  ,חד  -משמעי ורשמי של התמיכה הקודמת בבינאום העיר

;

ובמיוחד  ,אילו פעולות

פיסיות והצהרתיות יש לנקוט  ,שמשמען הפיכת ירושלים לבירת ישראל  .פעולות אלה החלו כבר
6

ב 20 -

בדצמבר אותה שנה  ,בעקבות החלטת הממשלה להעביר מוסדות ממשלתיים

לעיר .

מספר גורמי  -יסוד הפכו בעיות אלה למסובכות וקשות  .הראשון והמשמעותי ביותר היה
הזדקקותה של ישראל לכל סיוע חומרי ומדיני שיכולה היתה לקבל בשנים

, 1949 - 1948

כדי

להגשים ולהבטיח בפועל את החלטות האו " ם להקמת המדינה  .מימוש העצמאות היה משימה
קשה ביותר  ,שהצריכה מידה רבה של תעוזה מעשית בתחום הצבאי  ,אבל לא פחות מכך זהירות
ותחכום בתחום המדיני  .עובדת השליטה הישראלית הצבאית בירושלים החדשה ובפרוזדור אליה
היתה  ,כאמור  ,ברורה כבר בסוף

; 1948

אך לא פחות ברורה היתה החזית הבינלאומית שתמכה

ברעיון הבינאום  .בעייתה של ממשלת ישראל היתה בראש וראשונה כיצד ומתי לבצע צעדים
הפגנתיים שיקנו הכרה וה  -יורה במצב הדברים  ,או לפחות שישנו מבחינה קונסטיטוציונית פנימית

את המצב בעיר  .עניין זה נראה באותה תקופה על  -ידי רבים כנוגד מטרות מדיניות לא פחות
חשובות  ,והעיקרית בהן  -ההכרה הבינלאומית במדינה היהודית שנוצרה במהלך המלחמה

בגבולות שונים מגבולות תכנית האו " ם  .כפי שניסח זאת שרת בפגישה מפלגתית סגורה שעסקה
בבעיית גבולות הארץ

:

 . . .ההנחה היא שבכלל תפשנו מרובה . . .
4

5

דיון נוקב בבעיה נערך בהנהלת הסוכנות היהודית

ב 24 -

.

בנובמבר

, 1947

גנזך ,

. 2443 /4

ראה תידרוכו מיום  10בספטמבר  , 1948גנזך  2384 / 21 ,וכן דבריו בישיבת משלחת ישראל לאו " ם מיום
באוקטובר  1948שם  ; 181 / 3 ,וראה הערותיו של מיכאל קומיי בתזכיר על ירושלים ( ללא תאריך  ,אך ככל הנראה
בסוף

6

והם [ האומות המאוחדות ] יודעים את החשבון

1948

או ראשית

, ) 1949

שם ,

: 2443 / 2

3

' לפני שנה היתה השאלה באיזו מידה תסופח העיר היהודית

המודרנית למדינה היהודית  ,השאלה כיום היא באיזו מידה היא יכולה להנתק ממנה ' .
בריצ ' ר ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ '  . 24על היישום של ההחלטה משך  1949ראה תזכירו של דב יוסף
במארס , 1949

יוסף . 724 / 12 ,

ותזכירו של משה ברכסן לוועדת השרים שטיפלה בנושא מיום

7

באוגוסט

לממשלה מיום

, 1949

24

גנזך  ,אוסף דב

וקע

)

ן

נציגות או " ם מקימה

מטה  -פעולה במלון

' המלך

דוד ' 1949 ,

שמסתכם בשלושה זוגות של מספרים

:

אונסקו " פ הציע , 62 : 38

למדינה ערבית  .החלטת כ " ט בנובמבר קבעה פרופורציות של

לכל הפחות

79

למדינת ישראל ולכל היותר

21

לחלק

62

למדינת ישראל

. . . 45 : 55

הערבי .

38

המצב עכשיו

7

המבחן הספיציפי המרכזי בתקופה זו היה קבלתה של ישראל לארגון האומות המאוחדות  ,אשר
עמד לסיים את התהליך של הכנסתה כחברה לגיטימית בקהיליה הבינלאומית  .בעיה זו המשיכה
להטריד את שרי ממשלת ישראל גם לאחר שישראל נתקבלה כחברה באו " ם במחצית  , 1949שכן
החברות בארגון הבינלאומי חייבה משמעת להחלטותיו  ,או לפחות מדיניות שלא תיראה כקוראת

תיגר עליו באופן גלוי וחד  -משמעי  .היטיב לבטא זאת שר האוצר באותה תקופה  ,אליעזר קפלן ,
כשהצביע בפני חבריו למפלגה על הסכנות הטמונות במדיניות בלתי  -זהירה בנושא זה
האם עלינו לרצן

לקראת מצב שלא יהיה לנו אף תומך באו " ם ? . . .

:

אנו לא נמצאים במצב

של עבר הירדן שלה נחתן רק התקציב מאנגליה לקיומה  ,אנו תלויים בעזרת

העולם .

כשקיומנו עומד בסכנה  ,קיומנו הכלכלי  ,עלינו לשקול היטב את הצעד שאנחנו הולכים

לעשות  .יש הרבה דרכים לעשות את קיומנו ללא נשוא  ,אל ניתן להם את האפשרות

הזו . . .

השאלה היא מהי הדרך היותר טובה ללחום למען ירושלים  ,מהי הדרך היותר

טובה בהתאם ליכולתנו לפגוש את

כוח .

הסכנות . . .

בשבילנו התפקיד המרכזי הוא לצבור

8

צבירת כוח זו בתחום המדיני היתה תהליך מסובך  .בהעדר נכונות לצעד הפגנתי חד  -משמעי עד
דצמבר
1 66

, 1949

עקב שיקולים מדיניים  ,הועמדו מנהיגי ישראל בפני לחץ פנימי כבד לפעול  .זה בא

מחוגי הימין הקיצוני  ,אבל באופן משמעותי הרבה יותר  -מ ' השדולה הירושלמית '  ,שהפעילה
7

ישיבת סיעת מפא " י בכנסת עם מזכירות המפלגה מיום

28

ביולי

. 11 / 2 / 1
8

ישיבת סיעת מפא " י בכנסת

ב 12 -

לדצמבר

, 1949

שם ,

שם .

949נ  ,ארכיון מפלגת העבודה

[ להלן

 :אמ " ה ]

ירושלים החצויה  :קיר
מגן נגד צלפים בקצה
רחוב ממילא

החל ממחצית

עתידה של

1948

ירושלים .

את השפעתה על קובעי ההחלטה

בכיוון של פעולה נועזת וברורה בנושא

9

שיקולים וכוחות נוגדים אלה הולידו מאמץ מדיני של ישראל
הבינלאומית פתרונות חלופיים להחלטת האו " ם מנובמבר

 ,משך כשנה  ,להציג בזירה

פתרונות שיסירו  ,מחד גיסא  ,מעל

; 1947

המדינה את ההאשמה של הפרה ברורה של החלטות הארגון

 ,ומאידך גיסא יקדמו את המטרה

היתה משימה קלה  .לכאורה ,

הישראלית הבסיסית 0 .ן קביעת מדיניות מוצהרת להשגת מטרה זו לא
חלק אחר  ,לא היה טבעי יותר
במציאות בה שולטת ישראל על חלק אחד של ירושלים וירדן על
למעשה היתה חלוקה זו אחד
מלהציע לארגון האומות המאוחדות להכיר במצב דברים זה ; אולם
המדיניות הישראלית  .שכן  ,אחד
הגורמים המכריעים לתסבוכת הגדולה שבה מצאה עצמה
המדינה היה הרתיעה מהשלמה
השיקולים החשובים ביותר בדיונים על הבעיה בקרב הנהגת
מעל לכל  . . .נתעורר  . . .הספק אם
יורידית עם עובדת ההלוקה של העיר ; כפי שביטא זאת שרת ' :
אחרון בטרם תפול הכרעה להציל את
מותר לנו מבחינת האחריות ההיסטורית להסתלק מנסיון
ן ] גם לא היה אפשר להציג בפומבי תביעה להכרה
ירושלים העתיקה משלטון ערבי גמור ' .
 גוריון עם איסר הראל המובאת ביומנו מיום 20]
השדולה
הקיצוני ראה  ,למשל  ,שיחתו של בן
על הלחץ מצד הימין
21פטמבר 949נ ( היומן נמצא בארכיון המכון למורשת בן  -גוריון [ להלן  :מדב " ג] )  .על מאמצי '
 21בספטמבר , 1949
רושלמית ' ניתן ללמוד  ,בין היתר  ,ממברקו של ראש עירית ירושלים למשה שרת ביום

9

:

באוגוסט

:

10

ראה ' דברי שרת  ,תידרוך

מס ' 5

קווי הדרכה לנציגויות ,

, 1949

גנזך ,
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14

הסכמת עבדאללה לוויתור על שליטתו בעיר

שם  ,שם  .הכוונה הישראלית היתה להשיג בדרכים מדיניות את

לפתות את המלך הירדני על  -ידי

-

גמזרחית  .בין ההצעות שמשרד החרן שקל באותה תקופה לשם כך  ,היה הרעיון
תשומת  -לב שר החרן לאפשרות של
מיכה " כראלית בתכניות התפשטות שלו לכיוונים אחרים  .בהפנותו את  ' :ברור שבזמנים נורמליים לא היה

צקה

"

כזאת  ,כתב ליאו כהן  ,יועץ מדיני במשרד הח ן ב  28 -באפריל 1949
המצב הנוכחי הוא יוצא מן הכלל ובעל
ליס ערבי מסכים למסור את כל העיר לידי שלטון יהודי  ,אבל
על סוריה  .לשם מטרה זו הוא
וטנציאליות גדולה  ,וזה אך ורק בגלל התיאבון המטורף של עבדאללה להשתלט

:

 67ך

אורי ביאלר

בינלאומית בחלוקה כאשר ירדן וישראל היו עדיין חלוקות בשאלות מהותיות הקשורות להסכמים
הטריטוריאליים ביניהן  .לכן  ,דווקא רעיון הבינאום נראה אז באופן טבעי כדרך השומרת את
התקווה למנוע שלטון ערבי באזורים אלה

;

אלא שבעת ובעונה אחת נגד הוא מהותית מטרות

ישראליות חשובות אחרות  ,כפי שביטא זאת ד " ר דב יוסף  ,מושלה של ירושלים בסוף ספטמבר
: 1948

' קשה לי להבין מחשבה מדינית האומרת שבמקום שיהיה לערבים משהו מוטב שגם להם

וגם לנו לא יהיה  ,נוציא לעצמנו עין אחת ובלבד שנוכל להוציא להם שתי עינים
' 2 .ן
הפתרונות
שנמצאו לדילמה זו  ,ושסביבם נעה המדיניות הישראלית הרשמית מנובמבר

1948

ועד דצמבר  , 1949היו בסופו של דבר המלצות לבינאום מרחבי ולבינאום
תיפקודי  -כלומר
משטר
בינלאומי בעיר העתיקה  ,או בכל שטח העיר אבל רק על המקומות הקדושים  -כאשר

בשני המקרים נכללת ירושלים החדשה במדינת ישראל  .היתרונות והחסרונות שהיו טמונים בשני
הפתרונות הללו  ,שהיו מוכרים היטב לקובעי המדיניות בארץ  ,ממחישים בצורה הטובה ביותר את

המורכבות של מציאת נוסחה מדינית ואת הקושי בניהול המאבק לקבלתה על  -ידי ממשלת
ישראל 3 .י

לנוסחה של משטר בינלאומי בעיר העתיקה היו מספר יתרונות בולטים  .ראשית  ,מבחינה
עקרונית והיסטורית היה בה נסיון לדחוק כליל את השלטון הערבי מירושלים  .שנית  ,היה בכך

בבחינת צעד  -פיוס כלפי הכנסייה הקאתולית  ,שהיתה התומכת התקיפה ביותר ברעיון הבינאום

;

שכן במצב כזה יכול היה הוותיקן לקוות למעמד רב  -השפעה ואולי גם לתפקיד מכריע במינהל

חלק העיר שבו מרוכזים המקומות הקדושים לנצרות  .שלישית  ,גם כלפי ברית  -המועצות  ,אשר
התנגדה למתן העיר העתיקה לעבדאללה  ,בן חסותה של בריטניה  ,היה בהצעה זו פתרון הטומן

סיכויים לשיתוף הגוש הסובייטי בפיקוח על השטח הבינלאומי ; וכן מתן מעמד מסוים לכנסייה
הפראבוסלבית הסובייטית באזור  .הערכה נפוצה בחוגים ישראליים אז היתה  ,כי ברית  -המועצות
עשויה להעדיף משטר בינלאומי  ,אולי בראשיתו תחת מרות קאתולית  ,על חלוקה שפירושה

תקיעת יתד של שלטון ירדני  -בריטי בירושלים  .להצעה כזו יוחס ערך תכסיסי  ,גם אם לא תתקבל

בסופו של דבר ; ההתפשרות עם עבדאללה בעיר העתיקה עשויה היתה להיתקל בהתנגדות חלשה
יותר מצד ברית  -המועצות  ,אם היתה קודמת לה הצעה ישראלית שלא מומשה לבינאום העיר

העתיקה  .כמו  -כן היו ההצעה הישראלית וההתנגדות הצפויה לה מצד עבדאללה עשויות להפנות
את לחץ דעת הקהל הנוצרית נגדו ולא נגד מדינת ישראל  .ומעל לכול  ,עיקר הרווח מהתעקשות  ,ולו

תיאורטית  ,על משטר בינלאומי בעיר העתיקה היה בסיכוי לוויתור מצד עבדאללה במשא  -ומתן
המדיני הארוך והמייגע שהתקיים איתו באותה תקופה בנושאים  ,שעיקרם אפשרות סיפוח הרובע
יהיה מוכן לפי דעתי להקריב אפילו את ירושלים .

ברור שבשבילו דמשק היא עיר בירה הרבה יותר טבעית

ובטוחה מירושלים  ,אשר בה אפילו במקרה הטוב ביותר תהיה לו התערבות בלתי פוסקת מצד העולם הנוצרי

והיהודי  .בדמשק הוא ישלוט כמו שפארוק שולט בקהיר או פיסל בבגדד '  .שם ,
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עוד על רעיון זה ראה

מכתבו של א ' בירן לשרת מיום  30באוקטובר  , 1949גנזך  ,משרד ראש הממשלה  , 8221 ,מיכל ג
ץ1 ) ( 2

12

מתוך פרוטוקול ישיבת ממשלה

13

הניתוח שלהלן מבוסס ( אלא אם

ב  22 -בספטמבר , 1948

נקדימון  ,לעיל ,

'  /דך. 55

הערה . 3

מצוין אחרת ) על נקדימון  ,לעיל  ,הערה  : 3קווי הדרכה לנציגויות מס '  , 5לעיל ,
הערה  : 10מכתבו של מ ' אליעש למ ' קומיי ותזכירו מה  7 -וה  10 -באוקטובר  , 1949גנזך  ; 2451 / 4 ,מכתבו של

עמיר לאיתן מיום

4

בנובמבר

מכתבו של שרת לקצנלסון

שם ,

 ; 36 / 8ותזכירו

, 1949

ב4 -

גנזך ,

בנובמבר

של ליאו כהן מיום

2550 / 10

, 1949

28

והתשובה למכתב זה מיום

שם ,

באפריל

; 87 / 11
, 1949

14

בנובמבר

, 1949

מכתבו של אליעש לקומיי מיום
שם ,

. 2451 / 4
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(
המפה ( קנה  -מידה

) 1 : 20 , 000

עליה הותווה

ב 30 -

בנובמבר

1948

קו הגבול בין ישראל לבין ירדן בירושלים .

בפינה הימנית התחתונה חתימות המפקד הישראלי  -משה דיין והמפקד היררני  -עבדאלה אל  -תל

היהודי לאזור הישראלי של ירושלים  ,חופש הגישה לכותל המערבי ולהר  -הצופים  ,ואולי אף
סיפוחו למדינה היהודית

;

כל אלה תמורת ויתור ישראלי על רעיון הבינאום של העיר

העתיקה .

הסיכונים הטמונים בתכנית הישראלית הממליצה על קביעת משטר בינלאומי בעיר העתיקה ,
היו ברורים לקובעי המדיניות הישראלים לא פחות מסיכוייה  .ראשית  ,אם ייתכן משטר כזה באיזה

חלק שהוא של העיר  ,קשה יהיה לשלול את מעשיותו בעיר כולה  .שנית  ,התכנית היתה עשויה
להישמע כערטילאית ותלושה מהמציאות  ,כל עוד העיר העתיקה נתונה היתה בתחום הכיבוש של
הלגיון הערבי וכל עוד לא היו כל כוונות ירדניות לפנות את צבאה משם  ,ומצד האו " ם  -לעשות

זאת בכוח  .שלישית  ,התכנית היתה עלולה להיתקל בהתנגדותן של מדינות רבות  ,שיראו בה אמצעי

65

"

אורי ביאלר

לחלק את ירושלים למעשה בין הנצרות ליהדות  ,בלי להניח בה דריסת  -רגל של ממש

לאסלאם .

ורביעית  ,התביעה הזו היתה עלולה להביא את ממשלת עבר  -הירדן לידי הצטרפות לעמדת יתר

הממשלות הערביות  ,שחייבה משטר בינלאומי בירושלים כולה ועל  -ידי כך להקמת חזית ערבית
מאוחדת בשאלת ירושלים  ,שלא היתה קיימת באותה

תקופה .

הרעיון של בינאום תיפקודי היה בעייתי לא פחות מהתכנית לבינאום מרחבי  .לכאורה  ,הוא טמן
בחובו סיכויים רבים

:

ראשית  ,חלק ניכר מהסיכונים הטמונים ברעיון הבינאום המרחבי שמנינו

קודם  ,נעדר מתכנית הבינאום התיפקודי  .ושנית  ,היה סיכוי מסוים  ,כי מדינות שנוכחו באי -

המעשיות של התכניות החלופיות  ,יתמכו בו  .אולם גם בו טמונות היו סכנות  ,משום שהיה בו ויתור
מוצהר על התנגדות לריבונות ערבית על ירושלים המזרחית

;

וכן חלוקה ברורה של העיר בין

היהדות והאסלאם  ,תוך כדי דחיקה ברורה וחד  -משמעית של רגליה של הכנסייה  ,אשר עלולה
היתה להתנגד בחריפות לכך .
המוצא הנראה ביותר משלל שיקולים סותרים אלה היה אולי להימנע בכלל מהבעת עמדה
חיובית והצעה קונקרטית  ,מתוך תקווה שהדיונים בארגון הבינלאומי יוכיחו את חוסר המעשיות
של התכניות השונות  ,ובכך יאפשרו לישראל להשיג את מטרותיה הרחק מזרקורי האו " ם  .אולם
מוצא זה אף הוא טמן סיכונים  ,שעיקרם הטלת האשמה כבדה על ישראל באחריות לאי  -הגשמה
של תכנית לבינאום

ירושלים .

בסופו של דבר  ,היו בתכניות הישראליות  ,שהוצגו מסוף

המרכזיים  ,אשר הודגשו בצורה שונה  .כך בנובמבר

1948

1948

משך כשנה  ,שני היסודות

הובלט היסוד של בינאום מרחבי  ,וממאי

של השנה שלאחריה הועתק מרכז הכובד ליסוד של בינאום תיפקודי  .תזוזות אלה יותר משביטאו
שינויים מהותיים בתפיסה ובמטרות  ,היו במידה לא  -מעטה ביטוי לתיסכול ששרר בצד הישראלי

כתוצאה מחוסר היכולת להשיג את מטרותיו באחת משתי הדרכים  ,ומשנוכח באי  -המעשיות
שבמיזוג של שתיהן  .היטיב לבטא זאת ולסר איתן  ,מנכ " ל משרד החתן  ,במכתבו לציר ישראל
בבריסלי מיכאל עמיר :
אמת ונכון הדבר שאנו מנסים לאחוז בשני קצותיו של מקל  ,כלומר לשמור את העיר

החדשה לעצמנו ועם ואת להבטיח שהעיר העתיקה לא תעבור לעבדאללה  ,כל כך משום
שאנו נתונים בסבך הנותן לנו שתי ברירות הגיוניות בלבד  :או שאנו מסכימים לבינאום
העיר כולה  ,ובזאת אין אנו רוצים  ,או שאנו מסכימים לקיום השלטון הערבי באותם חלקי

העיר שאינם בידינו  -ואף בזאת אין אנו רוצים  ,בנסיבות כאלה נאלצים אנו לנקוט
עמדה מחוסרת

הגיון . . .

4ן

ירושלים מול הוותיקן  -ישראל והכנסיה הקאתולית
אין זה מפתיע  ,לאור הנאמר כאן  ,שבד  -בבד עם המאמץ שנעשה למצוא נוסחה שתוצג כתרומה
1 70

חיובית ישראלית למאמץ הבינלאומי להגשים את החלטות האו " ם  ,היתה פעולה אינטנסיבית של
משרד החתן לסכל את ההחלטה על  -ידי קשרים ברמה הבילטראלית עם מדינות וגורמים שונים

14

המכתב מיום

14

בנובמבר  , 1949גנזך ,
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הדיפלומטית מאחורי
בעלי השפעה ועניין בבעיה זו  .ניתוח מימדיה ושלביה השונים של המערכה

חלקי של

הקלעים נגד תכנית האו " ם  ,תחת הכיסוי של התמיכה הישראלית הרשמית בבינאום
 מימדים שעדיין לא נחקר ,ירושלים או של המקומות הקדושים  ,הוא נושא מסובך  ,מורכב ורב
היבטים מסוימים
והוא חורג מתחומי חיבור זה  .עם זאת  ,ניתן כבר בשלב זה לעמוד בקצרה על
הקאתולית
שלו  .אחד המעניינים והמרכזיים בהם הוא הנסיונות להטות את המדיניות של הכנסייה
בנושא

זה .

5ן

כמה

כמסגרת כללית להבנת המדיניות הישראלית כלפי הוותיקן בשאלת ירושלים יש להבהיר
עיר הקודש
קווים עיקריים במדיניות הכנסייה הקאתולית כלפי מדינת ישראל בכלל ובשאלת
זאת מסיבות
בפרט 6 .י ראשית  ,אין ספק  ,שהכס הקדוש לא ראה בחיוב את תקומת מדינת ישראל .
הפוליטית
תיאולוגיות ידועות  ,מסיבות מדיניות  -שעיקרן החשש מהאידיאולוגיה

הסוציאליסטית של הנהגת היישוב בארץ בתקופה המנדטורית  ,ומסיבות כלכליות  -הקשורות
תביעות
להשפעה הלא  -רצויה שהיתה עלולה להיות לפעילות של הסתדרות העובדים בארץ על
 ,מנקודת
שכר של הסקטור הערבי  ,אשר היה הבסיס לתעסוקה במוסדות הכנסייה בארץ  .שנית
ישלטו בארץ
מבטו של האפיפיור היה זה רצוי  ,מסיבות מובנות  ,שלא היהודים ולא הערבים
,
הקדושה  ,אלא כוח שלישי  .אך אם פתרון זה לא ניתן להשגה  ,היתה העדפה ברורה לצד הערבי

זאת בעיקר בגלל עמדתם של הקאתולים במזרח  -התיכון  .שלישית  ,למרות הנאמר קודם
1947

 ,מנובמבר

שמר הכס הקדוש בקפדנות על ניטראליות פומבית בסכסוך בין ישראל ומדינות ערב

ישראל  ,בנימוק של אי  -התערבות בנושא פוליטי ותוך הדגשת האינטרס הדתי של

על ארץ -
הכנסייה

במקומות הקדושים בארץ  .קו זה נקבע ככל הנראה כדי לשמור על חופש  -פעולה ומרחב

במצב מדיני ופיסי בלתי  -ברור  .רביעית  ,בכל מה שקשור לענייני ירושלים  ,תמך הוותיקן

 -תמרון

ברעיון

לה .

הבינאום רק מאוקטובר  1948ולא  ,כפי שאולי מקובל לחשוב  ,מנובמבר של השנה שקדמה
הקדושים בארץ -
משך תקופה זו הביע האפיפיור את רצון הכנסייה בערבויות בינלאומית למקומות
האו " ם
ישראל  ,בעיקר משום שתמיכה בעקרון הבינאום היתה מהווה הכרה מעשית בהחלטת

מנובמבר  , 1947שלא היתה רצויה לכנסייה  .וחמישית  ,תביעת הכנסייה הקאתולית

לבינאום
את

ירושלים היתה כרוכה מראשיתה בדרישה להחזרת הפליטים הנוצרים לישראל  ,כדי להבטיח
בזמן
קיומן של הקהילות הקאתוליות בארץ  ,אשר נידלדלו ביותר בעקבות הבריחה הגדולה
מלחמת

השחרור .
קשות

15

ניתוח של נסיונות אלה מחייב הערה מקדימה  :כל נסיון למחקר מקיף על הנושא יתקל כיום במספר בעיות
ביותר  .הטיפול בבעיית יחסי מדינת ישראל עם הכנסייה הופקד מאז קום המדינה לא בידי משרד החסן אלא בידי
מחלקה מיוחדת במשרד הדתות  ,בראשותו של ד " ר יעקב הרצוג  .נתון זה מסביר מספר קשיים של מחקר היסטורי

בבעיה זו ; ראשית  ,משרד החרן הישראלי היה מנותק מטיפול שוטף ויום  -יומי בנושא  ,ולכן באופן טבעי החומר
שנותר בתיקיו לפחות לתקופה של השנים הראשונות לאחר הקמת המדינה אינו רב ומסודר  .שנית  ,המשרד לא

עודכן תמיד  ,ובוודאי לא בצורה מסודרת ושיטתית  ,בתחום זה על  -ידי הממונה על העניין במשרד הדתות  ,כפי
שתיאר זאת פקיד בכיר בנובמבר  ( 1949גנזך  ,א '  . ) 170 / 12ושלרטית  ,מסיבות מנהלתיות נחשף עד היום רק חלק
זעיר מתיקי המחלקה לעדות נוצריות של משרד הדתות לתקופה של

; 1949 - 1948

ומרבית החומר  ,אשר כמותו

ואיכותו אינם ידועים  ,גם ישאר ככל הנראה חסוי בשנים הקרובות  .התוצאה הבלחי  -נמנעת מנתונים אלה היא כי

ניתן להצביע רק על מספר יסודות הקשורים למדיניות ישראל כלפי הכנסייה בכלל  ,ולבעחת ירושלים בהקשר זה

בפרט  .אלה מתבהרים מהספרות הלא  -דלה העוסקת כבעיית ירושלים בתקופה זו  ,בעיקר מנקודת הראות של
הכנסייה  ,ומהחומר הארכיוני החדש שנחשף בגנזך
16

הניתוח שלהלן מתבסס ( אלא אם מצוין

אחרת ) על

,

המדינה בירושלים ובארכיונים אחרים בישראל .
מנדם  ,לעיל  ,הערה  ; 1פרארי  ,לעיל  ,הערה . 1

71

אורי ביאלר

עובדות  -רקע אלה מסבירות כמה התייחסויות ראשוניות של קובעי מדיניות ישראלים בנוגע

לוותיקן  .למרות ההכרה המוקדמת בעוינות השורשית של הכנסייה למדינה  ,לא הציגה עמדתה
אתגר ממשי בנושא של ירושלים משך כחצי  -שנה לאחר ההכרזה על עצמאות

ישראל .

7ן

יש לזכור

בהקשר זה גם את העובדה  ,ששינוי גישתה של ממשלת ישראל להחלטת הבינאום של ירושלים
חל  ,כאמור  ,רק בסוף

ספטמבר . 1948

לכן  ,ולנוכח הבעיות הצבאיות והמדיניות החמורות שהציבה

מלחמת השחרור  ,עד סוף אותה שנה לא הוצג אתגר משמעותי לקובעי המדיניות בארץ בתחום

היחסים עם הכנסייה הקאתולית  .ייתכן  ,שבכך יש הסבר להחלטה הישראלית שהתקבלה בתקופה

זו  ,להסמיך את משרד הדתות ולא את משרד החקן לטפל בנושא .
עם זאת  ,מרגע שהציג האפיפיור לראשונה את עמדתו החד  -משמעית בנושא בינאום ירושלים
( באוקטובר

, ) 1948

נתגלה לאנשי משרד החרן הקונפליקט בין הצדדים בשאלה

זו .

8ן

לכאורה ,

לאור הניתוח שהוצג בחלקו הראשון של המאמר  ,לא היתה ברשות מדינת ישראל כל תחמושת
מדינית כדי לקדם את האינטרס שלה  ,נוכח דרישת האפיפיור לבינאום טריטוריאלי מלא של
ירושלים  .לקושי זה של פער גדול מאוד בעמדות נוסף קושי תקשורתי  :נוכח גישתה המסויגת
והשלילית קשה היה ביותר ליצור קשר ישיר קבוע עם מזכירות המדינה של הוותיקן
17

ראה תזכירו של וולטר איתן על יחסי ישראל והוותיקן מיום
מיום

18

20

לאוגוסט

, 1948

שם  ,א '

; 2382 / 12

ומברקו של יעקב הרצוג לשרת מיום

מכתבו למוריס פישר

 7כאוקטובר  , 1948שם . 186 / 2 ,

העובדה התבררה במלוא חריפותה בזמן ביקורו של הבישוף תומס מקמהון  ,שליחו של הקרדינל ספלמן  ,בארץ

בדצמבר  . 1948ראה מברקו של שרת לאיתן מיום
לשרת מיום
; 2468 / 13

19

8

ביוני

, 1948

גנזך ,

; 2396 / 15

;

9ן

קושי אחר

6

בדצמבר  , 1948שם ,

; 186 / 16

מכתבו של אליהובן  -חורין למקמהרן מיום

א'

ומכתבה של אסתר הרל " ן לבן  -חורין מיום

ראה מכתבו של איתן לפישר מיום

,

 25בנובמבר  , 1948גנזך ; 2396 15 ,

מכתבו של גדעון רפאל

 20באוגוסט , 1948

6

באפריל

, 1949

שם  ,א '

 25במארס  , 1949שם ,

. 2468 / 13

גנזך  ,א '  , 2382 / 12המצביע על הקשיים הראשונים בהם

נתקלו קובעי המדיניות בישראל לאחר הקמת המדינה ליסד קשר ישיר ורשמי עם הוותיקן  ,אשר לא פסקו
למעשה משך תקופה ארוכה

ביותר .

מונסיניור ורגאני  ,נציג הוותיקן  ,בוחן את
הנזקים שנגרמו לכנסיית הדורמיציון
בהר  -ציון  ,דצמבר

1 72

1948

ירושלים מושב ממשלת ישראל בשנת

~ 949

היה כרוך בכך שחלק של ההנהגה הקאתולית בארץ  -ישראל ישב בתחום ממלכת ירדן וחלקה
האחר  -בתחום שלטונה של מדינת

ישראל .

למרות האמור לעיל  ,עשתה ממשלת ישראל נסיונות בכמה כיוונים כדי לרכך את הקונפליקט
ולהשיג הסכם כללי כלשהו לגבי היחסים בינה לבין הוותיקן  ,ובמיוחד לגבי ירושלים  .הדרך
הראשונה והחשובה ביותר היתה קשורה לטיפול הישראלי במקומות הקדושים ובאינטרסים

המקומיים של הנוצרים בתחומי מדינת ישראל  .מלחמת השחרור היתה מכה קשה למימסד
הכנסייתי בארץ  .לא רק שנקבעה חלוקה פיסית בינלאומית בארץ  ,שיצרה חיץ חדש בין הקהילות
הנוצריות  ,אלא שחלק גדול מהנוצרים וממנהיגיהם נטשו את מקום מושבם ונמלטו לארצות

ערביות שכנות  .בנוסף לכך  ,במהלך המלחמה פגעו חיילים ישראלים פעמים אחדות

בכנסיות .

המקרה הבולט ביותר היה בכנסיית הדורמיציון בהר  -ציון בירושלים  ,שהיתה אחד המקומות
הקדושים ביותר לעולם הנוצרי הקאתולי  .במהלך המלחמה סולקו ממנה הנזירים והיא הפכה
למוצב צבאי

ישראלי .

20

שנה לאחר התרחשויות אלה תיאר זאת שר החףן הישראלי בלשון חדה ,

בהגדירו את התופעות הללו כהתנהגות של ' זד פרוע שיכור ההורס

ומחלל ' .

ובעיותיהן של הכנסיות בארץ הובררו לאפיפיור במהלך המחצית השנייה של

מעשים אלה

ן2

, 1948

והם מסבירים

את מסע ההתקפה החריף שניהלה הכנסייה הקאתולית נגד ישראל  ,שבמרכזו עמדו ההאשמות על
פגיעות במקומות הקדושים .

22

דווקא הקשיים הרבים שהועמדו בפני המוסדות הנוצריים בארץ בעקבות המלחמה והעניין
הטבעי הרב שגילה הכס הקדוש בנושא  ,הם שפתחו בפני ממשלת ישראל אפשרות לפעולה מדינית
כלפי האפיפיור בשאלת ירושלים  .במהלך ביקור חשאי של משלחת ישראלית במזכירות המדינה
בוותיקן בסוף ספטמבר  -ראשית אוקטובר

1948

הציגו לישראלים את דרישתו החד  -משמעית של

האפיפיור לתיקון הנזק במקומות הקדושים והסדרת חיים דתיים תקינים לנוצרים בישראל ; ולאור
אופן ביצועה של דרישה זו תיקבע המדיניות הכללית של הוותיקן כלפי ישראל .

23

המסקנה אליה

הגיעו בארץ היתה ככל הנראה  ,כי לפעילות נמרצת לסילוק אבני הנגף ביחסים עם ראשי הכנסייה

הקאתולית וכנסיות אחרות בארץ יהיה ערך משולש  :ראשית  ,היא תקטין את האפקט התעמולתי
של טענת האפיפיור בדבר הפגיעות במקומות הקדושים כאחת ההצדקות המשמעותיות לתביעה

לבינאום ירושלים  .שנית  ,יהיה בה כדי להסיר מכשול משמעותי ביחסים הכלליים עם

הוותיקן .

ושלישית  ,ואולי החשוב ביותר  ,בעטייה יצמחו גורמים נוצריים מקומיים שיהנו מפעילות
ישראלית זו  .הם יהוו קבוצת  -לחץ בתוך העולם הקאתולי  ,שתפעל נגד מאבק חזיתי ומסוכן של

,

) טן

מכתבו ש

/

ה צ ג  ,או

ום

 9כאוגוסט , 1948

"

עו , , ,

/

_ 239 ,

דבף מוטה שרת בישיבת סיעת כימפא " י בכנסת מעם  31בדצמבר  , 1949אמ " ה ,

במברק של שרת לה ' גרן מעם

1

באסיסט

1948

( גתך ,

 , ) 2329 / 23ביקוץ שר

האנטרישראלית החריפה מנבעה ממקורות בארץ  -ישראל .

ב 20 -

. 11 / 2 / 1

החץ לברר את מקורות התעמולה

באוגוסט כבר יכול היה מנכ " ל המשרד להצביע

על המקור למסע  -תעמולה זה ועל סיבותיה ראה מכתבו מתאריך זה לפישר  , oe ,א ' . 2382 / 12

על

נועף זה ראה מברקק של איתן לפיטר מעם  15בספטמבר  , 1949גתך  ; 2344 / 1 ,מברק ווטלהרצוג לשרת מ -

 29בספטמבר ו  7 -באוקטובר  , 1948וטם  ; 186 / 2 , 2394 / 15 ,וכן מכתבך שללהיוזט לצירישראלברומא מעם 20

'

בספטמבר  , 1949טם  ,א '

. 2515 / 5

בץ התיקים שגחוטפו למחקר בנמך המדעה לא הצליח כותב שורות אלה

למצוא פירוט מדויק זבל פגישות הרצוג בוותיקן חסל הדימם  -והחוםבונות ו11ו מביקור

זה .

לף1 /

פגישתו של חיים וייצמן
עם הקרדינאל הקתולי
ספלמאן

הכנסייה בישראל בנושאים בהם לא תוכל המדינה

להתפשר  ,ובראש וראשונה בשאלת ירושלים .

24

גישה זאת קיבלה חיזוק מנתון נוסף  ,שהתברר לישראלים שהופקדו על הנושא בביקור ברומא
בספטמבר

1948

וקיבל אישורים נוספים בשנה שלאחר  -מכן  :המימסד של הכנסייה הקאתולית לא

היה אחיד בדעותיו בנושא המדיניות הכללית כלפי ישראל  ,ובמיוחד בשאלת ירושלים  .מצד אחד

עמדו מזכירות המדינה והקאתולים בארצות  -הברית  ,בראשות הקרדינל ספלמן  ,שדרשו בינאום

טריטוריאלי מלא וברור  .ומולם עמד הקרדינל טיסרון  ,ראש הקונגרגאציה המזרח  -תיכונית  ,שגילה
בכמה הזדמנויות נטייה להגיע להסכם עם ישראל בשאלת המקומות הקדושים  ,בלי דרישה
לבינאום העיר

הקדושה .

וכך ניתח את הדברים יעקב הרצוג

25

:

הקרע בין מזכירות המדינה ומחלקת הכנסיות המזרחיות בקשר לירושלים בעינו

עומד . . .

מזכירות המדינה רואה בירושלים בינלאומית הזדמנות לכונן מפלט אחרון

לאינטרסים הנוצרים במזרח

התיכון . . .

הם חוששים מאוד לעתיד הנצרות באיזור זה ,

פחד זה מתעורר לנוכח תוכניות לאיחוד האסלם וכן
24

לרגלי . . .

אי האפשרות לחדש את

על גישה זו ראה כין היתר גנזך  ,מיכל  / 5804ג ' של המחלקה לעדות נוצריות במשרד הדתות  ,המכיל חומר על

הטיפול בנושא היורנים  -הקאתולים באו ] בתקופה זו ; מכתבו של ארתור לוריא לאיתן מיום
שם ,

; 2397 / 7

מכתבו של שרת לאבא אבן מיום

פרוסקאראר מיום

בספטמבר

174

, 1949

24

ביולי

שם  ,א '

ומ 14 -

; 2515 / 5

סיעת מפא " י בכנסת מיום
25

23

באוגוסט  , 1949שם ,

, 1948

; 87 / 11

חיים ורדי מיום

בדצמבר

, 1949

1

אמ " ה ,

בנובמבר

29

כספטמבר

, 1949

שם  ,א '

ומ 13 -

; 170 / 12

באוקטובר

, 1949

7

שם ,

ודבריו של שרת בפני

. 11 / 2 / 1

ראה מברקו של הרצוג לשרת מיום  29בספטמבר  , 1948שם ,
בינואר  , 1949שם  ,שם ; ומכתביו של הרצוג

מכתבו של שרת לג ' וזף

תזכירו של התצוג לראש הממשלה מיום

מכתביו של הרצוג לאבן מיום

 ; 38 / 4 , 36 / 8מכתבו של שרת לד " ר
31

בנובמבר

שם ,

; 2395 / 25

19

בנובמבר

, 1948

; 2396 / 15

לאבן  ,לעיל  ,הערה

. 24

מכתבו של בן  -חורין לשרת מיום

18

ירושלים מושב ממשלת ישראל בשנת

1949

המזרחיות חוששת מפני

הקפיטולציות שהיו בזמן הטורקים  . . .מאידך מחלקת הכנסיות
איזולציה העלולה לצמוח מצמצום שלטון הנצרות בירושלים

והיא מוכנה לקבל את

כנטע זר במזרח התיכו. 7

26

הסיכון של העדר מרכז מובטח ובלבד שהנצרות לא תראה
על  -ידי שר החקן בישיבת סיעת מפא " י
כיוון הפעולה הישראלי  ,בהתאם להנחות אלה  ,פורט
בכנסת בסוף

י י

: 1949

הכנסיה

הקתוית

כפי שאתם יודעים אמתה על היתתן ערש

לדררם  ,קרנתן לאלוהים מה

ואנחנו בפעם הראשונה

שמגיע לאלוהים  .הכנסיה חייבת לתת לקיסר מה שמגיע לקיסר ,
והקיסר עשה דברים רבים כדי
הופענו בתפקיד של הקיסר  . . .הרבה תלוי הדבר בקיסר ,
כך ולא יפסידו  . . .עצתנו
לספק את צרכי הכמורה ולהוכיח להם שהם ירוויחו על ידי
יבוצע  .הוא רק יקומם את ממשלת
לוותיקן היתה לא לעמוד על בינאום כי הדבר הזה לא
דבר תפסיד הכנסיה יותר
ישראל ואת הציבור הישראלי נגד הכנסיה הקתולית ובסופו של
הטוב שמגלה ישראל כלפי
מאשר תרוויח מהחלטה זו  .הצענו לוותיקן לטפח את הרצון
ללכת נגד הזרם ולטפח את
הכנסיה הקתולית ולעשותו לבסיס של הסדר  .הצענו לו לא
ערטילאית שלא תהיה לה
הנכס היקר הזה  .בקשנו אותו לא להשען על יסוד החלטה
אחריות 27 .
אחיזה בחיים  ,החלטה שתשחרר את מדינת ישראל מכל
הצהרת האפיפיור בשאלת ירושלים
ואכן ממשלת ישראל גילתה  ,משך השנה שחלפה בין
המאוחדות בנושא בדצמבר , 1949
באוקטובר  1948ובין החלטת העצרת הכללית של האומות
בארץ  .הדברים התבטאו במספר
פעילות רצופה כדי להשביע את רצון ראשי הכנסייה הקאתולית
פיצויים עבור נזקים ובמתן חופש
הצהרות פומביות בדבר השמירה על חופש הפולחן  ,בתשלומי
הממשלה צעד חריג  ,יוצא  -דופן
פעולה ותנועה לראשי הכנסיות  28 .לפחות במקרה אחד נקטה
ערבים נוצרים מעבר לגבול  29 ,בנימוק
ומסוכן  ,לפי התפישה המקובלת באותו זמן  :החזרת פליטים
המחנה דרוש לו  ,אחרת הוא יהיה ראש בלי
ש ' באשר יש לראש כמורה ערך אם יש לו צאן מרעית ,

צאן ' .

30

עמטרה

הקונקרטית של הפעילות הזאת היתה לשכנע בראש

וראשונה שניים מראשי הכנסייה
פעילות ממשלת ישראל כלפי

הקאתולית בארץ לשלוח לוותיקן דינים  -וחשבונות חיוביים על
בינאום ירושלים ולפרסם כל זאת
הנוצרים בארץ  ,להצביע על השלילה שבלחץ של הוותיקן בנושא
10 Verganiח ) 0מ , )14נציג הפאטריארך
בפומבי  .הראשון בהם היה מונסיניור אנטוניו וארגאני )

26
27

::

תזכיר לראש הממשלה מיום  7בספטמבר
31

בדצמבר

, 1949

אמ " ה ,

, 1949

גנזך ,

. 2451 /4

. 11 /2 / 1
יהושע פלמון

[

ועיוני  1949הוסכם בין ג ' ורג ' חאכים  ,ראש הכנסייה היוונית  -קאתולית בצפון הארץ  ,ובין
גנזך  . 2396 / 18 ,באחד מסעיפיו
ממשרד ראש הממשלה  ,על החזרת  500פליטים מלבנון  .על פרטי ההסדר ראה

"

ע2 ::

לקראתו  .כך  ,למשל  ,ב -

1

לא עמד תמיד בהבטחתודאך גם אז היתה נכונות  ,מטעמים ברורים  ,ללכת
חאכים לשחרור
בספטמבר 949נ פנה הרצוג בבקשה למושלה הצבאי של עכו להיענות לרצונו של
הבנתנו לקשיי עבודתך בשטח זה  ,נעשית
מבני עדתו שנכלאו בעיר  .בסיום המכתב הסביר הרצוג  ' :עם כל
במשרד הדתות  , 29 / 1 / 4 ,מיכל
10

בקשתנו זו מתוך חשבון מדיני חשוב ביותר '  .גנזך  ,המחלקה לעדות נוצריות
אמ " ה ,
30

דברי שרת בישיבת סיעת מפא " י בכנסת מיום  31בדצמבר , 1949

 /2 / 1נ. 1

מסתננים

1 75

(

אורי ביאלר

הלאטיני של ירושלים בגליל  ,אשר נהנה מהתואר המיוחד של ' עוזר סודי של האפיפיור
'
( 1118ח61 sua 58
 31 camerlere segretoהשני היה הארכיבישוף ג ' ורג ' חאכים  ,ראש העדה
היוונית  -קאתולית  ,אשר היתה מרוכזת בצפון

הארץ .

32

פעילות זו הציגה מספר בעיות קשות למשרדי החקן והדתות בארץ  :ראשית  ,למרות ההנחות
החיוביות  ,נותרה בעינה השאלה באיזו מידה ניתן יהיה להשפיע על הוותיקן דרך נציגיו

בארץ .

שנית  ,היתה קיימת אפשרות  ,שבעיני שר החוץ הישראלי נראתה מציאותית במחצית
כי
' הוותיקן פועל לפי דיכוטומיה עקמומית על ידי מתן אפשרות לנציגיו במקום לקבל מאתנו את מה
, 1949

שהם יכולים בעוד שבחזית החיצונית אנו ממשיכים להיות קרבנות התקפותיו הבלחי נלאות

 ,שלישית  ,נציגו הבכיר
של האפיפיור בארץ  ,גוסטבו טסטה  ,ישב מחוץ לגבולות המדינה -
בבית  -לחם  .לכן קשה היה ליצור אתו קשר שוטף  .יתירה מזאת  ,טסטה לא רק סירב לשתף פעולה

'.

33

עם השלטונות הישראליים  ,אלא אף גילה יחס עוין במיוחד כלפי המדינה  .גישה זו נבעה ללא ספק

גם מכיוון שרכושו הפרטי בהר  -ציון בירושלים הושחת ונגנב במהלך הקרבות של מלחמת

השחרור .

34

רביעית  ,גם יחסם של כמה אחרים מראשי הכנסייה הקאתולית לישראל היה מסויג במקרה
הטוב ; זאת עקב העוינות הבסיסית שאפיינה את גישתם הכללית למדינת ישראל  ,וגם בגלל הסבך

התוך  -כנסייתית .

של הפוליטיקה

וחמישית  ,מסיבות מובנות סירבו וארגאני וחאכים ברוב

35

המקרים לאפשר את פרסום דעותיהם  ,שהובעו לפחות בחלק מהדינים  -והחשבונות שהעבירו
לרומא
31

;

אף  -על  -פי שבכמה הזדמנויות העבירו עותקים שלהם לראשי משרד החצן הישראלי .

על האיש ראה דין  -וחשבון של מחלקת החקר של משרד
( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ '

32

החין

על האיש ראה דין  -וחשבון מחלקת החקר של משרד החרן מיום  25בדצמבר  . 2396 / 18 , 1949ג
' ורג ' חאכים היה
שותף פעיל בחיים הפוליטיים של ערביי ארץ  -ישראל בתקופה
שלפני קום המדינה  .הוא שיתף  -פעולה עם
המופתי וניצל את מסגרת הכנסייה
לתעמולה לאומית ואנטי  -ציונית  .עם פררן מלחמת השחרור היה חאכים בין
המעודדים את הערבים למלחמה ; במהלכה  -בין המסיתים לבריחה ; ובין המנחמים  -לאחר המפלה .

בתחילת

1949

הותר שובו לישראל  .הוא התאים עצמו למציאות החדשה  ,ותוך הכרה בישראל ובסיועה פתח

מכתבו של שרת לפרוסקאואר מיום
באוקטובר 1949

( שם ,

15 ' : ) 38 / 4

24

ביולי

, 1949

doom 15

35

הנוצריים .

גנזך  . 87 / 11 ,בהקשר לאותה בעיה כתב הרצוג לאבן

something substantial or

 the sinners 10 repentanceח0הזמזטVatican 10 5
finally before
sealed
34

מנדס

. 49 - 47

בפעילות נמרצת לחידוש קהילותיו ולהגנה על האינטרסים
33

מיום

22

בדצמבר

, 1949

גנזך ,

; 2396 / 18

36

be

ב 13 -

11 remains 10

seen whether .
 the part ofת81 attempt 0תmerely 8 11

. ' their

"

ראה מנדס ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ '  ; 51מכתבו של הירש לציר ישראל ברומא מיום
'
 ; 2515 / 5מכתבו של קולבי להירש מיום  15באפריל  , 1953שם  ,א
'  ; 2524 / 11ומכתבו של הרצוג לציר ישראל
בברן מיום  30בספטמבר  , 1953שם / 1 ,
. 2524
ראה
ניתוחי מחלקת החקר  ( ,לעיל  ,הערות  31ו  ; ) 32 -מנדס ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ '  ; 47גנזך  ,המחלקה לעדות
20

נוצריות במשרד הדתות  ,מיכל
17

במאי

1949

( שם ,

) 29 / 1 / 4

ג ' . 5804 /

בספטמבר

 , 1949גנזך ,

א

לפחות לגבי חאכים היחס היה  ,מסיבות מובנות  ,כנראה דו  -צדדי  .כך כ -

כתב הרצוג לחיים ורדי  ,כי ' מאז בואו [ של חאכים ] אנו נוהגים לקמם יחסים

קבועים אולם מסויגים איתו  .הוזכר לו בדרכי עקיפין שונים שאין עברו ניתן לשכחה בנקל ורק שינוי יסודי

מוצאת ביטוי במכתבו של פלכנו ממשרד ראש הממגזלה לט

() 1 7
36

על

.

.

ץ

ז

דינים  -וחשבונות חיוביים שהועברו לוותיקן ושהעתקיהם נמסרו לשלטונות הישראליים וכן על מכתבים

ישירים כאלה למשרד הדתות ראה  ,בין היתר  :מכתבו של ד " ר קולבי לאיתן מיום  21באוקטובר  , 1948גנזך ,
; 2397 / 7

מכתבו של שרת לאבן מיום

לארץ מיום

14

באוגוסט

, 1949

שם  ,א '

 23בנובמבר  , 1948שם ; 2395 / 25 ,
0 / 12ד; 1

מכתבו של שרת לנציגי ישראל בחוץ -

מכתבו של הירש לציר ישראל ברומא מיום

20

בספטמבר

, 1949

ירושלים מושב ממשלת ישראל בשנת

1949

בגלל המחסור בחומר תיעודי אי  -אפשר לפרט את מלוא המגעים בנושא ועוד יותר קשה

להעריך את הצלחת המאמץ הישראלי  .מכל מקום  ,ממספר דינים  -וחשבונות שיצאו מהארץ
ונשלחו לוותיקן  ,וכן מעצם הטיעון הישראלי בדבר חוסר האחידות בעמדת הכנסייה בנושא
היחסים עם ישראל בכלל ושאלת ירושלים במיוחד  -עולה שפעילות זו הוכתרה בהצלחה חלקית

לפחות .
כיוון  -פעולה שני שהופעל כלפי הוותיקן במקביל  ,אך בעיקר מהמחצית השנייה של  , 1949היה

להגיע להסכמים מיוחדים עם הכנסייה הקאתולית בנוגע למקומות הקדושים ; הסכמים שיבטיחו
את האינטרסים הכנסייתיים  ,אך יותנו כמובן בוויתור הכס הקדוש על תביעתו לבינאום

ירושלים .

נסיונות אלה נעשו החל מביקורו השני של מקמהון  ,נציגו של הקרדינל ספלמן  ,בארץ בסוף
אותה
יולי  -ראשית אוגוסט  , 1949ונמשכו למעשה עד החלטת העצרת בנושא ירושלים בדצמבר של
שנה  .הטענה הבסיסית שניסו הישראלים להעביר לכס הקדוש היתה  ,כי הסכם זה הינו למעשה

37

ההסדר הריאלי היחידי בנושא ירושלים  ,ובמסגרתו ישראל מוכנה להיענות לחלק

מתביעותיו .

הנסיון הישראלי להוכיח  ,כי העולם הנוצרי אינו מלוכד סביב התביעה לבינאום ירושלים ובכך
להחליש את האימפקט של הלחץ האפיפיורי  ,הופעל לא רק לגבי הכנסייה הקאתולית אלא גם לגבי
עדות נוצריות אחרות בארץ  .היו אלה בראש וראשונה הארמנים והיוונים  -אורתודוכסים  ,שחששו
מאוד למעמדם במקרה שתתקבל תכנית הבינאום שעליה המליץ האפיפיור  .על רקע זה היו מגעים
לפעולה
בין נציגים ישראלים ובין ראשי העדות הללו ; ובהזדמנויות אחדות הביאו מגעים אלה

מתואמת בנושא  .כך  ,למשל  ,בנאום שנשא בראשית ספטמבר  , 1949עם פרסום הדין  -וחשבון של
ועדת הפיוס בנושא ירושלים ( ראה להלן )  ,הדגיש שרת את חוסר האחידות השורר בקרב הקהילות
הנוצריות בארץ בשאלת בינאום ירושלים  .עם פרסום הנאום הסכימו ראשי העדה היוונית

אורתודוכסית  ,לאחר משא  -ומתן עם נציגי ישראל  ,להתנגד לכל נסיון להשיג מהם הכחשה למה
שנרמז

בו .

38

ולבסוף  ,בכל מיני הזדמנויות ניסו נציגים ישראלים להעביר לוותיקן את המסר  ,כי החשש של
שם  ,א '

; 2515 / 5

מכתביו של הרצוג לאבן מיום

שרת לורדי מיום

1

לוריא לאיתן מיום

19

במכתבו לאבן מיום

בנובמבר

1949

 ,שם ,

בנובמבר  , 1948שם ,

. 2395 /25
; 2397 / 7

זו .

( גנזך ,

 29בספטמבר 1949

 29בספטמבר ו 13 -

כאוקטובר

, 1949

שם ,

; 38 / 4 , 36 / 8

מכתבו של

על הקושי לפרסם דינים  -וחשבונות אלה ראה מכתבו של

) 36 / 8

ומכתבו של שרת לנציגי ישראל בחו " ל המחכר בהערה

.,

כתב הרצוג  ,כי הצליח להשיג מווארגאני הצהרה ' המתנגדת

לדיעה כי הצהרת האפיפיור בדבר בינאום ירושלים היא סופית ובלחי ניתנת להחלפה על ידי הצעה אלטרנטיבית
הכוללת הבטחה של זכויות הנוצרים בירושלים  .ה -

שרת מצדו דיווח לסיעת מפא " י בכנסת

ב 31 -

Monitor

בדצמבר

1949

Aristian Science

( אמ " ה ,

, ) 11 / 2 / 1

( וה  // -ם 3

'פרסמו זאת ' .

כי וארגאני וחאגים מסרו הצהרות

לעיתונות  ,וחלקן נגנז על  -ידי עיתונים בארצות  -הברית עקב ' ההשפעה הקתולית שם  ,אשר לא רצתה שהדברים

הציבור ' .

האלה יבואו לידיעת
37

הטענה

 -כן

הוצגה בצורה חד  -משמעית על  -ידי שרת בפגישתו עם מקמהון

ראה מכתביו של גינוסר למשרד החין
של הרצוג לאבן מיום
; 2451 / 4

בדצמבר

 29בספטמבר ,

מיום

לעיל  ,הערה

מכתבו של קומיי לאליעש מיום
, 1949

4

באוגוסט

26

; 36

באוקטובר  , 1949שם  ,א ' , 2515 / 5

מיזכרו של שבתאי רוזן מיום

באוקטובר  , 1949שם ,

; 2443 / 4

20

; 2396 / 15

באוקטובר

( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ '

מכתבו

 , 1949שם ,

וכן התזכיר של ג ' ון רוס מיום

המדווח על שיחה עם הרצוג  ,תיקי המשלחת האמריקאית לאו " ם  -נושא פלסטינה

הארכיון הלאומי בוושינגטון  ,המצוטט אצל פרארי
38

ו1 1 -

ב 28 -

כיולי

, 1949

גנזך ,

. 36 / 8

כמו

5

, 1946 - 48

. 281

ראה מכתבו של הרצוג לאבן מיום  29בספטמבר  , 1949גנזך  ; 36 / 8 ,מכתבו של הרצוג לראש הממשלה מיום
בספטמבר  , 1949שם  ; 2451 / 4 ,מברקו של הרצוג לאכן מיום  10באוקטובר  , 1949שם  ; 2329 / 14 ,ומכתבו של
7

שרת לאבן מיום

12

באוגוסט

, 1949

שם . 87 / 11 ,

1 77

שר המיעוטים בכור
שטרית מארח את נציגי

העדה היוונית  -קאתולית

:

הארכיבישוף ג ' ורג ' חכים
ולשמאלו  -האב לתאם
והארכימנדריט פח ' ורי ,
פברואר 949
~

הכנסייה מפני נטיותיה הקומוניסטיות של מדינת ישראל וממשלתה הוא נטול כל יסוד  .כך  ,למשל ,
הבהיר בן  -גוריון בפגישה עם מקמהון  ,שליח הקרדינל הקאתולי  -אמריקני  ,שנערכה ב  4 -באוגוסט
 , 1949כי ' התוכן של המורשת הלאומית

[ היהודית ]

לעולם לא יוכל להסתגל למערכת המונעת

אנוש ' .

חירויות אנושיות חיוניות  . . .האופי היהודי חייב לראות בקומוניזם סכנת מוות לערכי
"3
פעולות אלה לא נשאו  ,כידוע  ,פירות גלויים
וברורים לפני ההחלטה הישראלית להפוך את
ירושלים למקום מושבה של הממשלה בדצמבר

. 1949

נהפוך הוא  ,עמדתו הפומבית של האפיפיור

בנושא בינאום ירושלים אף זכתה לאישור רשמי נוסף במהלך  , 1949כאשר באפריל של אותה שנה
פורסמה האנציקליקה ( ' אגרת הרועים ' ) ה 051 ] 1 -א  , Redemptorisשחזרה והבהירה את האינטרס
המיוחד של הכנסייה בהפיכת ירושלים לעיר

בינלאומית .

בעיני קובעי מדיניות החקן הישראלים  ,מן הזווית הלא  -פומבית  ,נראו הדברים אחרת לגמרי ,

ובמיוחד לקראת סוף אותה שנה  .סימנים רבים שהגיעו למשרד החלן רמזו על כך  ,שהאפיפיור לא
יעמוד על מאבק חזיתי בנושא ירושלים בדיוני עצרת האו " ם  ,שעמדה להתכנס בנובמבר  .ראשית ,
היו מספר גילויים מיוחדים שמקורם בדינים  -וחשבונות של הצירות הישראלית ברומא החל
מאוגוסט  ,שמסרו על נכונות

יוצאת  -דופן של נציגי הוותיקן להיפגש ולשוחח על ענייני ירושלים .

40

שנית  ,מסר ברוח דומה העביר ג ' ורג ' חאכים  ,בשמו של הנונציוס של ביירות שחזר באוקטובר
מביקור ברומא  .חאכים גם דיווח על החלטה שנתקבלה בוותיקן  ,להפסיק את מסע התעמולה נגד
ישראל בשאלת

ירושלים .

ן4

הפסקת מסע זה לא נעלמה עוד קודם  -לכן מעיניהם של אנשי משרד

178
39

מתוך דין  -וחשבון של יעקב הרצוג על השיחות  ,שם ,

40

ראה מכתביו של גינוסר למשרד החצן מיום
מכתבו

41

של שרת להרצוג מיום

30

ראה מברקו של הרצוג לאבן מיום

4

באוגוסט ,

כאוקטובר  ,שם ,
19

באוקטובר

. 36 / 8
ומ  11 , 10 -ו  18 -באוקטובר  , 1949שם  ,א '  ; 2515 / 5וכן

. 2396 / 15

 , 1949שם . 2329 / 14 ,

ירושלים מושב ממשלת ישראל בשנת

החקן

הישראלי .

1949

ולבסוף  ,ואולי החשוב ביותר  ,היה עצם ביקורו החשאי של ד " ר הרצוג ברומא

42

בנובמבר  ,אשר במהלכו דווח למשלחת הישראלית באו " ם על עמדתו של הוותיקן בשאלת

ירושלים .

43

דיווחים אלה הצביעו כולם על כיוון אחד

כך

:

ב 20 -

בנובמבר נמסר למשלחת  ,כי ' האפיפיור

הגיע למסקנה סופית נגד בינאום  ,ההנחה היא שתביעה זו מכניסה סבך נוסף לשאלה המסובכת
בלאו הכי  ,והאינטרסים של הקתולים ישמרו על [  -ידי ] הסכם בינם לבין הממשלות האחראיות '
ב2 -

44

;

בדצמבר דווח לצירות ישראל בארגנטינה  ,כי ' בהתאם לאינפורמציה סודית [ של ] יעקב הרצוג

הוותיקן משוכנע שלא יהיה פתרון ארגוני לבעית ירושלים שיתקבל בעצרת הזו  [ ,הוא ] מוכן להכנס
למשא ומתן ישיר עם ישראל לאחר העצרת '

;

45

דיווחים אלה מרומא  ,שקיבל בזמן כינוס עצרת

ארבעה שבועות לאחר  -מכן חזר שר החרן על

האו " ם .

46

נתונים אלה מורים  ,בניגוד לטענתו של

פרארי  ,כי ככל הנראה לא היה זה מקרה שבהוראות התפילה של האפיפיור
הבינאום של

ירושלים .

47

ב 19 -

בנובמבר לא נזכר

כל הסימנים שהגיעו לידיעת משרד החוץ הישראלי הראו בבירור  ,כי

האפיפיור לא היה נכון להטיל את מלוא משקלו על מאבק בעד בינאום ירושלים בדיונים בעצרת
הכללית של

האו " ם .

אם אכן זאת היתה עמדתו  ,קשה לקבוע במדויק מה היה חלקן של הפעולות הישראליות

בגיבושה  .לשר החוץ הישראלי נראו הדברים ברורים יותר
[ בינאום

ירושלים ]

' האפיפיור אינו רוצה לעשות מזה

:

מלחמה  .באי כח הוותיקן בארץ השפיעו כנראה על עמדת האפיפיור  ,כי הם
48

רוצים לשמור על יחסים טובים עם ישראל  .קו מציאותי  -תכליתי  :לתת לקיסר מה שמגיע

לו ' .

כידוע  ,בסופו של דבר התבדו ההערכות הישראליות  :עם פתיחת מושב עצרת האו " ם  ,כאשר

הוצע להפוך את ירושלים לעיר בינלאומית  ,אמנם לא היתה זו יוזמתו של האפיפיור ; אבל לא רק
שהוא תמך בכך  ,אלא אף הטיל את מלוא כובד משקלו להבטיח את קבלת ההצעה  .צעד זה גרר

תגובה ישראלית יוצאת  -דופן בחריפותה  ,אשר ניתן להסבירה בחרדה העמוקה מתוצאות המדיניות

של האפיפיור  .בנסיון לשכנע את הכס הקדוש לחזור בו  ,נמסר לו ב  7 -לדצמבר על  -ידי איש הקשר

של ישראל בוותיקן  ,כי ' החלטת הבינאום לא תתגשם כי התושבים ישימוה לאל  ,ואין שום כח
להכריחם  .לעומת זאת ההחלטה משחררת אותנו לגמרי מכל התחיבויותינו ואינה מאפשרת יותר

להטיל עלינו אחריות כלשהי '  .יתירה מזאת  ,ישראל הבהירה במסר זה כי אם ההחלטה תתקבל ,
יהיה הוותיקן אחראי

42

' לאבדן

[ הישגיו] הקימים והאפשריים לעתיד לבוא ' .

ראה מברקו של זינדר לאיתן מיום

באוקטובר

11

, 1949

שם ,

. 2308 / 11

49

נסיון זה נכשל .

שר החוץ ראה בהחלטת הוותיקן להפסיק

את התעמולה האנטי  -ישראלית נצחון ישראלי ברור  ,שהיה פועל  -יוצא ישיר מהטקטיקה שהופעלה כלפי
הכנסיות בארץ  .ראה מברקו לאליהו אילת מיום
43

העדויות הקיימות
, 1949

שם ,

 ) 1עמ '

מכתבו של ג ' אבנר לציר ישראל בפריס מיום

14

בנובמבר

גנזך . 75 / 3 ,

45

46

47

ראה מכתבו של עמיר למשרד החצן

48

פגישה עם משלחת ישראל באו " ם ,
גנזך ,

, 1949

שם  ,א '

 29באוקטובר

; 170 / 12

פרארי

. 282 - 281

ישיבת סיעת מפא " י בכנסת מיום

49

31

מקוטעות ולאקוניות  .ראה  ,למשל  ,הערותיו של שרת למנכ " ל משרד החין מיום

; 2396 / 15

( לעיל  ,הערה
44

באוקטובר

, 1949

שם ,

. 2308 /4

בגנזך המדינה לא הצליח כותב המאמר לאתר דיווחים מפורטים על פעילותו של הרצוג בוותיקן בשליחות

זו .

31

בדצמבר
ב 20 -

20

, 1949

בנובמבר

לנובמבר

 . 2523 / 17הוותיקן לא הגיב על פנייה זו .

אמ " ה ,

, 1949

, 1947

גנזך  ,א '

גנזך ,

שם . 2202 / 5 ,
~

. 11 / 2 / 1
; 2517 / 7

. 75 / 3

173

פרארי ( לעיל  ,הערה

 ) 1עמ '

. 280

אורי ביאלר

החששות הישראליים הוכחו כמוצדקים ביותר  .לצעדו של האפיפיור היתה אכן השפעה מכרעת על
תוצאות ההצבעה בעצרת האו " ם .

50

כך נחלה המדיניות הישראלית כלפי האפיפיור בשאלת ירושלים כשלון חרצן  .שר החרן משה
שרת הגדיר זאת בדיון מסכם על הנושא בראשית

, 1950

עצום  ,אולי הנצחון הפרלמנטרי הגדול ביותר שנחל אי

כמצב בו ' הוותיקן נמצא אחרי נצחון

פעם ' ' .
ן

אף  -על  -פי ששרת התנגד באותו

זמן להערכות של מנהל משרדו  ,כי כשלון ישראלי זה נבע מכך ש ' לא הקדשנו די מחשבה לבעית
יחסינו עם הכס

הדתות '

2

' -

וכי ' לא נוכל עוד לראות ביחסינו עם הוותיקן ענין צדדי שדי לו במשרד

הקדוש ' ,

דירבן הכשלון את קובעי מדיניות החוץ הישראלית לטפל באופן אינטנסיבי יותר

בבעיה זו  ,החל מראשית

. 1950

53

משה שרת  ,דוד בן  -גוריון ושאלת ירושלים
ב 11 -

ההחלטה שקיבלה ממשלת ישראל

בדצמבר

, 1949

להפוך את ירושלים למקום מושבה של

הממשלה  ,היתה תגובה לאירועים בלתי  -צפויים בזירה המדינית של ארגון האומות המאוחדות
בסוף אותה שנה  ,שאותם לא חזה משרד החוץ הישראלי  .קשה להבין היבטים חשובים של התגובה

הישראלית בלי לעמוד על גודלה של ההפתעה הזו .
אמנם הארגון הבינלאומי לא נסוג רשמית מההחלטה של נובמבר

1947

בדבר בינאום ירושלים

משך השנתיים שלפני ההחלטה הישראלית ; אולם בתקופה זו  ,ובמיוחד בסופה  ,ניתן לממשלת
ישראל פתח  -תקוה  ,כי בסופו של דבר לא ייווצר עימות חזיתי מסוכן עם האו " ם  .הסיבות המרכזיות
לאופטימיות זהירה זו היו נעוצות בקשיים העצומים שהיו כרוכים בביצוע ממשי של תכנית כזאת
על  -ידי ארגון האומות המאוחדות  .זאת  ,לא רק נוכח הבעיות הארגוניות המשמעותיות שמימוש זה

היה מציג ואשר היו עלולות להציג את הארגון כחסר  -אונים ; אלא גם  ,כמובן  ,נוכח ההתנגדות לכך
מצד שליטי העיר בפועל  -הישראלים והירדנים  -שלא היה אפשר לבטלה או להמעיט

בחשיבותה  .קשיים אלה מסבירים את העובדה  ,כי הארגון הבינלאומי לא הצליח לגבש בתקופה זו
50

מידע שהושג מנציגות לבנון באו " ם אישר לנציגי ישראל  ,כי מברקו של האפיפיור למשלחות המדינות הנוצריות
באו " ם הקפדן את התמיכה בהצעה האוסטרלית
במברקו של אבן לאיתן מיום

51
52

מתוך פרוטוקול של התייעצות
ראה

תזכירו של איתן מיום

24

14

בדצמבר

ב 6-

בינואר

בדצמבר

מ  24 -ל , 35 -

, 1949
, 1950

ובכך הבטיח את רוב שני השלישים הקובע  .ראה

שם . 2202 / 5 ,
שם  ,ב '

. 2443 / 5

 , 1949שם  ; 175 / 10 ,ותגובתו

של שרת מיום

29

בדצמבר

, 1949

שם ,

. 2396 / 15
53

במשרד החצן הובעה לא פעם במהלך שנת

1949 - 1948

אי  -שביעות רצון מהטיפול הלקוי בבעיית היחסים עם

הוותיקן והכנסייה הקאתולית  .ראה  ,למשל  ,מכתבו של פישר לאיתן מיום

ולאבן מיום

5

ביוני  , 1949שם  ,א '

; 170 / 12

מכתבו של רפאל לפישר מיום

15

9

בספטמבר

ביוני

 , 1948שם , 2516 / 10 ,

 ( 1949שם  ,שם ) ,

בו סיפר  ,כי

הגדיר לשרת את הטיפול הישראלי בבעיית הוותיקן כ ' מדיניות של כת יענה ' ; ומיזכרו של ליאו כהן לשר החתן

1 2 0
~

מיום  27ביולי  ( 1949שם  , ) 2393 / 23 ,בו הציע להעביר את הטיפול בנושא הכנסיות למשרד החצן  .בדיונים
במשרד החצן סביב בעתת ירושלים בראשית  1950הוקדש מקום נרחב לפעולות בנושא הוותיקן והכנסיות בכלל .
ראה הדיונים

כ6 -

בינואר

 , 1950שם ,

ב'

 , 2443 / 5וב 17 -

שרת למנכ " ל המשרד מיום  10בינואר  ( 1950שם ,

הכנסיה

הקתולית ' .

באפריל אותה שנה  ,שם ,

, ) 2393 / 23

. 2443 / 7

כמו  -כן ראה תזכירו של

בו דרש ' תיקון כדק ביתנו מבחינת יחסי המדינה עם

ירושלים מושב ממשלת ישראל בשנת

תכנית אופרטיבית מוסכמת  ,שתקבל בין השאר גם את אישור הצדדים הישראלי והערבי
התוקף המחייב של החלטת העצרת

הכללית .

ערב כינוסה של עצרת האו " ם בסוף

1949

~ 949

וכן את

54

כזאת ,

גיבשה ועדת הפיוס של האו " ם הצעת תכנית

העיר

שעיקריה היו  :חלוקת ירושלים לאזור ערבי ולאזור יהודי בעלי שלטון עצמי מקומי  .על
האדם .
יופקד נציב מטעם הארגון  ,שיטפל בענייני המקומות הקדושים ובעניינים הקשורים בזכויות
בה כדי
לידו תפעל ועדה מיוחדת  ,שבה ייוצגו באופן שווה יהודים וערבים  .תיאסר ההגירה  ,שיש

לשנות את הרכב האוכלוסיה בעיר  .כמו  -כן הוצע להקים בית  -דין  -עליון לבירור עניינים
לתושבי אזורים שונים  ,למקומות הקדושים

הנוגעים

ועוד ' .
5

תכנית זאת לא היתה בלתי  -נוחה לישראל  ,בהשוואה להצעות קודמות שהועלו על בימת הארגון
ירושלים :
הבינלאומי  .כמה הנחות  -יסוד שלה תאמו את התפישה הישראלית לגבי פתרון בעיית

היא היתה מושתתת על העקרון שאין ריבונות ישראלית או ערבית בעיר  ,אלא

שלמעשה היא

מתחלקת מבחינת המינהל היום  -יומי בין שתי המדינות  .בנוסף לכך  ,התקבל העקרון של פיקוח
התפישה
האו " ם על המקומות הקדושים בלבד  56 .ברור היה עם זאת  ,שהתכנית על פרטיה נוגדת את

הישראלית לגבי ירושלים  ,וקבלתה היתה בולמת או מקשה ביותר את יישומה ההדרגתי בפועל  .אין

תימה אפוא  ,שממשלת ישראל התנגדה להצעת ועדת הפיוס .

57

למשרד

בסוף  1949נראה היה  ,כי הכשלתה של הצעה זו תהיה קלה יחסית  .הדיווחים שהגיעו
 ,הצביעו על כך  ,כי עיקר התגובה
החקו משליחיו השונים בארגון האו " ם ובבירות השונות בעולם
לדין  -וחשבון של ועדת הפיוס היה  ,כפי שנוסח לאחר מעשה על  -ידי שר החרן הישראלי  ,לא ' שאין
הענין
בו די בינאום אלא שיש בו יותר מדי בינאום וצריך לרוקן חלק גדול מתוכנו  ,למעט את דמות
ולסגל אותו יותר למציאות '  58 .הנימוקים העיקריים נגד התכנית שהושמעו באוזני דיפלומטים
 ידי הארגוןישראליים בחצן  -לארץ היו קשורים לחשש  ,פן נסיון המימוש של הדין  -וחשבון על
על המקומות
' יגרום בזיון ופשיטת רגל לאו " ם '  .רבים טענו לכן  ,כי ' צריך לדבר רק על פיקות

הקדושים ולא על ידי מינוי שליח מיוחד אשר ינהל את העניינים ויתערב בעניינים ' .
הערכות אופטימיות אלה התייחסו מפורשות לוואריאציות שונות על התיזות הללו  ,שהעלו
 המועצות  59 .הןנציגים של מספר מדינות דרום  -אמריקאיות  ,בריטניה  ,צרפת  ,ארצות  -הברית וברית

לפירוט הדיונים

באו " ם בנושא י אין בי ביס  ,קעת  ,ייעי ן 1 ,
Peace-fl /laking:
the (Jonciliation Commission

.

Forsythe , United P/ations

]( .

על הוועדה ראה for :
Pa/estine , Baltimore 1972
ראה מכתבו של הירש

לציר ישראל ברומא מיום

ראה מכתבו של הירש  ,לעיל  ,הערה

; 56

11

בספטמבר

, 1949

מברקו של אבן לשרת מיום

14

גנזך  ,א '

בספטמבר

. 2515 / 5

, 1949

למזכיר הכללי של האו " ם ליושב  -ראש הוועדה המדינית המקבילה של האו " ם מיום
של מאיר מאיר  ' ,בינאום ירושלים
, 1953

שם  ,א '

;

תולדות הדיונים באו " ם  29 ,נובמבר

18 - 1947

15

גנזך ,

, 2337 / 13

בנובמבר

דצמבר

1949

6 , ' 1952

ומכתבו

בתזכירו
באוגוסט

 / 5נ. 245

הניתוח והמובאות שלהלן מתבססים ( אלא אם מצוין אחרת ) על דיווחו של שרת לסיעת מפא " י בכנסת מיום

בדצמבר

, 1949

אמ " ה ,

31

. 11 /2 / 1

על הערכות אלה ראה מברקו של אבן לשרת מיום

5

באוגוסט

, 1949

גנזך ,

; 2329 / 7

מכתבו של שרת לאכן מיום

 12באוגוסט  , 1949שם  ; 87 / 11 ,מכתבו של קומיי למגבה טוב מיום 1נ באוגוסט  , 1949שם  ; 2383 / 13 ,מברקו של,
אבן לשרת מיום  14בספטמבר  , 1949שם  ; 2337 / 13מברקו של אילת לשרת מיום  29בספטמבר  , 1949שם

 ; 2308 / 11מברקו של אבן לשרת מיום  29בספטמבר  , 1949שם 3 ,נ  ; 2337 /מברקו של קומיי למשרד החצן מיום
באוקטובר  , 1949שם  : 36 / 8 ,מכתבו של אבן לפישר מיום  10באוקטובר  , 1949שם  ; 175 / 10 ,מברקו של אבן

4

11~ 1

אורי ביאלר

התבססו בכל המקרים על עדויות ישירות ובמקרה אחד  -של ברית  -המועצות  -על הערכה
הגיונית למדי  .זו האחרונה נבעה מההנחה  ,כי דווקא עקב תמיכתה הבסיסית בהחלטות כ " ט

בנובמבר ברית  -המועצות לא תשאף להפגין את בדידותה באו " ם בשאלה לא  -מרכזית כזאת לגביה ,

זו .

לא תציג תכנית חלופית לזו של ועדת הפיוס  ,ולכן תסתפק בהצבעה נגד הצעת ועדה

60

בנוסף

לציפיות אלה לגבי מדינות רבות וחשובות בארגון הבינלאומי היתה הנחה  ,שנותחה לעיל  ,שגם
הוותיקן לא יזום עימות חזיתי בנושא ירושלים בדיוני

העצרת .

הבטחון בתמונה הכוללת

שהסתברה מהערכות אלה  ,בוטא במכתב של שרת לידיד במשלחת ישראל לאו " ם לפני צאתו של

שר החוץ לדיונים בארצות  -הברית בראשית נובמבר

:

אלמלא היתה קיימת ועומדת החלטת דצמבר

1948

היה נבהר [ כך

!]

לנו שעצרת זו לא

תקבל שום החלטה על עתיד ירושלים  .אך בהעדר החלטה חדשה יוכל לטעון כל מי
שירצה בכך כי ההחלטה הקודמת על בינאום שרירה וקיימת  .חשש הגיוני זה הובע באחד

ממברקיו של אבן  .ואם יש לראותו כמבוסס כי אז מוטב לנו שתתקבל החלטה חדשה
אשר גם אם לא במפורש  ,תסיט למעשה את החלטת

1948

הצידה ותעמיד את עקרון

הפיקוח על המקומות הקדושים במקום עקרון הבינאום  .בין אם תתקבל החלטה כזאת
ובין אם לא תתקבל  ,רצוי לנו שיעשה נסיון על ידי מישהו לאשר מחדש את עקרון
הבינאום ושנסיון זה יכשל [ ההדגשות שלי  ,א " ב ]  .י6
עם זאת  ,היתה ממשלת ישראל ספקנית יותר משר החרן שלה  ,ושבועיים מאוחר יותר היא הגדירה
את המטרה של משלחת ישראל לעצרת

:

 . . .להשתדל שלא תתקבל כל החלטה במושב הזה של האו " ם בשאלת בינאום
באם לא תצליח המשלחת למנוע זאת מוסמך שר החדן להגיש לעצרת האו " ם הצעה . . .

ירושלים .

להחלטה לעצרת ליפוי כוח המזכיר הכללי לחתום הסכם עמנו בענין המקומות
הקדושים .

62

גם הממשלה  ,ככל הנראה  ,לא העריכה את משימתה של המשלחת כקשה במיוחד  .במבט לאחור

ניתן אולי לבקר את מידת השאננות של משרד החתן הישראלי לגבי תמונת  -מצב זו בשלהי

; 1949

אך קשה לטעון  ,כי הנתונים שהיו לנציגיו באותה עת נתנו בסיס לתחזית שונה מזו שגיבשו לעצמם .
עם זאת  ,כידוע  ,הבלחי  -צפוכ אכן קרה  .המשלחת האוסטרלית העלתה בהזדמנות הראשונה
שהיתה לה הצעה חלופית נגד הדין  -וחשבון של ועדת הפיוס  ,בקראה לבינאום מלא של ירושלים .
המשמעות של הצעה זו היתה כפולה

63 :

ראשית  ,הצעת ועדת הפיוס חדלה להיות ההצעה

הקיצונית לחומרה  -כלשונו של שר החדן הישראלי שניתח זאת מאוחר יותר  ' -היא נעשתה
ההצעה המרכזית  ,המתונה המציאותית  ,המתקבלת על הדעת '  .ושנית  ,וחשוב הרבה יותר  ,היא

לשרת מיום
 , 1949שם ,

שם ,

מיום

12 2
~

; 64 / 2

 13באוקטובר
; 75 / 3

 , 1949שם ,

; 2329 / 15

דברי אבן בישיבת משלחת ישראל לאו " ם מיום

דין  -וחשבון על שיחות שרת עם מקדונלד  ,שגריר ארצות  -הברית  ,מיום

מכתבו של אברהם קצנלסון לשרת מיום

 6בנובמבר  , 1949שם ,

א'

26

באוקטובר

, 1949

שם ,

; 2384 / 21

17

13

באוקטובר

. 58

60

ראה

61

המכתב מיום

62

ראה מברקו של איתן לאבן מיום

63

הניתוח והמובאות שלהלן מתבססים על דברי שרת בישיבת סיעת מפא " י בכנסת  ,לעיל  ,הערה

4

בנובמבר

גנזך ,

. 87 / 11

17

בנובמבר

, 1949

שם ,

, 1949

מכתבו של פישר לאבנר

. 170 / 12

ניתוחו של שרת בישיבת סיעת מפא " י בכנסת לעיל  ,הערה
, 1949

בארקטובר

. 2329 / 14
. 58

' ועדת הפיוסי של האו " ם ,

ינואר  : 1949מימין
לשמאל  :ילצ ' ין

( תורכיה ) ,

אתריג ' ( ארצות  -הברית ) ,

אסקרטה

( ספרד )

הפעילה הגיון של ' קל וחומר '  ,שמוטט לחלוטין את התחזיות של משרד החלן הישראלי  ,כדברי
שרת

:

אם ממשלה כאוסטרליה שהיא ממשלה פרוטסטנטית מציעה בינאום מלא  ,איזו ממשלה

קתולית תוכל לשאת פניה בפני תושביה אם לא תתמוך בהצעה זו . . .

אם איש כאווט [ שר

החטן האוסטרלי שהיה קודם נשיא העצרת ופעמים אחדות יושב ראש הוועדה
שתמך בהקמת מדינת ישראל רוצה בהחלטה זו

עכשיו . . .

המדינית ]

אם איש כאווט עושה צעד

חריף כזה נגד מדינת ישראל  ,הרי האחרים שאינם אויבים ואינם ידידים מושבעים . . .

אינם יכולים להצדיק את תמיכתם . . .

[ ואשר לברית המועצות

]:

אם באה הצעת

אוסטרליה  ,מדינה שאיננה שחורה כל כך  ,שלא פעם הצטרפה ברית המועצות להצעותיה
גם בעניינים שלנו וגם בעניינים עולמיים אחרים מציעה הצעה כזאת  ,איך יכולה ברית
המועצות להיות אדישה לגבי הצעה זו  ,עליה להצטרף  ,על ידי כך תוכל לבעוט בוועדת

הפיוס .
אולם ניתוח רטרוספקטיבי זה על מהלך האירועים בעצרת בנובמבר  -דצמבר

1949

אינו חל כמובן

על ההערכות שהובעו תוך כדי מהלך המאורעות  .נהפוך הוא  ,תמונת המצב השוטפת בתקופה זו
כלל לא היתה בהירה וחרה לנציגי משרד החוץ הישראלי באו " ם  .הערכות שוטפות אלה היוו את
הבסיס העיקרי לקונפליקט  ,שהתפתח מהרגע שהאוסטרלים הציגו בהצלחה את תכניתם ומשך
כשבועיים  ,בין נציגות ישראל באו " ם בראשות משה שרת ובין ראש הממשלה דוד

בן  -גוריון .

קונפליקט זה  ,שחשיבותו חורגת מתחומי זמנו ומקומו ושאינו מוסבר במלואו בספרות המחקר

הדנה בעניין  ,נסב סביב שאלות אבחנתיות  -מה משמעותן של החלטות שונות ועד כמה ניתן
לשנות

כיוון  -התפתחות

בלתי  -רצוי לישראל באו " ם בשאלה זו

פרוגנוסטיות  -מה צריכה להיות תגובת ישראל

עליהן .

;

וחשוב יותר ,

בשאלות

2ן

3
~

אורי ביאלר

העימות החל למעשה בעת שתת  -הוועדה המיוחדת של הוועדה הפוליטית של האו " ם אישרה
את ההצעה האוסטרלית ,

אופן לא אבדן

ב2-

המערכה ' .

בדצמבר  .שרת אמנם דיווח כי משמעותה ' הפסד בקרב '  ,אך ' בשום

לפי הערכותיו  ,התוצאה באותו יום לא היתה אינדיקאטיבית לגבי

התפתחויות מאוחרות  ,מפני שהרכב תת  -הוועדה היה ' מקרי ובלתי משקף [ את] הרכב ועדת האד
הוק

[ הפוליטית ] ' .

64

לכן תחזיותיו היו אופטימיות

:

' יש סיכויים טובים ' להביס את ההצעה

האוסטרלית על  -ידי חוסר רוב של שני  -שליש  ,אז אפילו רוב פשוט  ,בעצרת הכללית  .במברק אחד

כ ' אפס ' .

הגדיר אפילו את סיכויי הצעה זו

65

באשר לתוצאות הסופיות של הדיון היתה הערכתו  ,כי

עקב הדינאמיקה שצפה  ,או שיתקבלו הצעות הרבה פחות חמורות לישראל מאלה של ועדת הפיוס ,

או שבסופו של דבר לא תתקבל כל הצעה  .כדי לקדם השגת תוצאה רצויה זו לישראל המליץ לאשר
פעילות המשלחת הישראלית באו " ם להשגת תמיכה עקרונית בהצעה שבדית שהוגשה כחלופה
להצעה האוסטרלית וקראה לבינאום תיפקודי של ירושלים  .זאת כדי להשיג במשא  -ומתן ממושך
שינויה לעקרון של פיקוח הארגון הבינלאומי על המקומות הקדושים  ,שהיה עקרונית מקובל על
ממשלת

ישראל .

66

המסר הכללי של מברקיו לאחר ההחלטה של תת  -הוועדה של הוועדה

הפוליטית היה לכן ברור וחד  -משמעי  -למרות החלטה זו  ,תוכל המשלחת הישראלית לעצרת
להשיג את מטרתה בנושא ירושלים בדרך

מדינית .

באוץ ראש הממשלה ראה כנראה את המצב באור שונה לחלוטין  .לכן הודיע לשרת

ב4 -

בדצמבר  ,כי יכנס למחרת את הממשלה ויציע לה ' הצהרה בכנסת שמדינת ישראל לא תשלים עם
שום צורה של שלטון זר בירושלים היהודית וקריעתה מהמדינה  ,ואם נעמוד בפני הברירה של
יציאה מירושלים או מאו " ם  -נבכר לצאת

מאו " ם ' .

67

בן  -גוריון הגיע ככל הנראה ביום זה

למסקנה  ,כי יש להיאבק בגלוי נגד החלטות האו " ם  .במברק שנשלח מייד לאחר  -מכן לשרת הובע
גם אי  -אמון וחשש מהטקטיקה שהציע כתגובה להחלטה של תת  -הוועדה

הפוליטית .

68

בין אם

היתה מטרתו העיקרית של בן  -גוריון להזהיר את האו " ם מפני החלטות בלתי -רצויות לישראל כדי
למנוע אותן  ,או שהבין כי הדרך לקידום האינטרס הישראלי בשאלת ירושלים באופן שעוצב משך
כשנה  ,עלולה להיחסם על  -ידי החלטה בלתי  -נמנעת של האו " ם  ,ולכן יש להכין את הקרקע
לפעולה

חד  -צדדית ברורה של ישראל  -אין ספק  ,שתפישתו הכללית נגדה את זו של שר החףן .

תגובתו של האחרון להצעת הפעולה של בן  -גוריון היתה נחרצת בהתנגדותה לצעד ישראלי
שיוכיח ' עצבנות בלתי מוצדקת '

69

אומלל ' .

ביציאה מן האו " ם  ,ש ' יצור רושם

ממשלת ישראל נקראה

ב5-

ויהווה קריאת  -תיגר על האו " ם  .שרת התנגד במיוחד לאיום
70

בדצמבר להחליט על תגובה לאירועים באו " ם  ,והחלטתה היתה

במידה רבה פשרה בין שני כיווני הפעולה  .מחד גיסא התקבל הקו הכללי של שרת לגבי המשך
הפעילות באו " ם כדי לסכל החלטה שלילית בנושא ירושלים  ,וכן הוסר איום הפרישה מהארגון
64
65

 84ך

54
67

68
69
70

ראה מברקיו  ,גנזך , 2329 / 17 ,

שם ,

. 2202 / 5

שם .

יאה מברקיו מיום נ ו  4 -בדצמבר  ,שם ,
ראה מברקו לשרת מיום  4בדצמבר 1949

שם .

ראה מברקיו של איתן לשרת מיום

מברקו של שרת מיום
שם ,

שם .

4

בדצמבר

 4ו 6-

, 1949

( מס ' , ) 524 / 34

בדצמבר

שם ,

שם ,

. 2443 / 4

 , 1949שם . 2329 / 14 ,

. 2329 / 17

;

הודעתו של דוד בן  -גוריון
בכנסת לאחר ההחלטה
על בינאום ירושלים

אשר חלקה העיקרי היה
אולם מאידך גיסא אושרה הצהרה תקיפה של ראש הממשלה בכנסת ,

י 7הצהרה זו חרגה מקו הטיעון

קביעה חד  -משמעית בדבר שייכותה של ירושלים למדינת

ישראל .

הרשמי של משלחת ישראל באו " ם  ,ועוררה לכן את ביקורתו של שר

החךן .

72

בתחילת דצמבר

האוסטרלית ברוב

נכונה לשרת אכזבה נוספת  :בניגוד לציפיותיו  ,ב  7 -בחודש זה התקבלה ההצעה
 73המערכה הסופית אמורה
מוחץ בוועדה הפוליטית ; ההצעה השבדית אפילו לא הועלתה לדיון .
המשלחת הישראלית ,
היתה להתנהל בפני העצרת הכללית  .כאן  ,למרות מאמצים נואשים של
  9בדצמבר  ,זכתה ההצעהציפתה לה ההפתעה הגדולה מכולן בתקופה זו  :בסיום הדיון  ,ב

הקולות .

האוסטרלית ברוב המחייב של שני -שליש מן

על רקע החלטה זו הגיע העימות בין ראש הממשלה לשר החרן

העצרת נמסרה לבן  -גוריון בשבת בבוקר ,

10

הידיעה על החלטת

לשיאו .
בטבריה .

בדצמבר  ,בעת ששהה

הצהריים קרא למומחים של משרד החקן להתייעצות בחיפה  .בתום הפגישה אתם

היום .

ידועים  ,הורה לכנס ישיבת ממשלה למחרת

74

בשעות אחר -

 ,שפרטיה אינם

כנראה שההחלטה על כיוון

בעקבות פגישה זו  ,אף שאנשי משרד החצן התבקשו לברר עם שרת ' לפני הצעד
הממשלה מה תהיה גישת ארצות  -הברית לאחר ההצבעה  ,או באופן ספציפי  ' -עד

ן
ארצות הברית בנסיון למנוע או לישם את החלטת
71

ראה מברקיו של איתן לשרת מיום

 4ו 5-

בדצמבר

בדצמבר

72

ראה מברקו של שרת לאיתן מיום

5

73

ראה בוביס ( לעיל  ,הערד נ )  ,עמ '

. 78

75

ראה מברקו של איתן לשרת מיום

10

העצרת ' .

, 1949

, 1949

שם ,
74

בדצמבר

שם ,

הפעולה נפלה
הבא ' של ראש

איזה גבול תלך

מ

 85ו
. 2202

/ 5 , 2329 / 14

. 2329 / 17
ראה בר  -זוהר ( לעיל ,

 , 1949גנזך . 2329 / 14 ,

הערה

, )2

עמ '

. 891 - 890

הפגנה נגד מסירת
ירושלים לשלטון
בינלאומי  ,סוף

1949

כיוון הפעולה שבן  -גוריון החליט עליו בשלב זה היה יציאה חזיתית למאבק נגד החלטת
האו " ם  ,שתסיר כל ספק לגבי אפשרות מימוש החלטות העצרת בדרכים מדיניות  .חלק מהטענות
שעמדו מאחורי צעד זה מצא ביטוי פומבי בהצהרות קודמות של מדינאים ישראלים והוא קשור
לתביעה הישראלית לכלול את ירושלים במדינת ישראל  ,לראות בה את בירתה ולהתנגדות לפגיעה
בריבונותה

בעיר .

ביומנו ובפרוטוקול ישיבת סיעת מפא " י בכנסת

ב 12 -

בדצמבר מתגלים מניעים נוספים  ,לא

פחות חשובים  ,המאירים באור חדש את מחשבותיו של האיש שקבע יותר מכל את המדיניות
הישראלית בנושא זה באותה תקופה  .הסכנה של הנסיון למימוש החלטת העצרת בנושא ירושלים

נתפשה אצלו בהקשר רחב הרבה יותר  .כשלון ישראלי בשאלה זו טמן בחובו השלכות הרות  -אסון
בתחומים פנימיים וחיצוניים רבים וחשובים  ,כשם שהצלחה להגשים את המדיניות הישראלית
בשאלת ירושלים היתה יוצרת תגובת  -שרשרת רצויה  .הסכנה הראשונה ביישום החלטת העצרת
היתה דווקא פנימית

:

' שלטון בינלאומי בירושלים פירושו אינטריגות בינלאומיות ושלטון

אינטריגות אלה בישראל  .לכל " צד " בירושלים יהיה " צד " בישראל  .זה פיצוץ העם  .נוסף על " שתי
האוריינטציות " המחבלות

186

בנו גם עכשיו יהיה לנו מי יודע כמה אורינטציות ' .

76

קשה להבין תפישה

זו בלי להכיר את החשיבות הפוליטית  -פנימית שהיתה באותה תקופה של ' אי  -ההזדהות ' במדיניות
החרן הישראלית ושל קיום אופוזיציה שמאלית משמעותית למפא " י בארץ  ,לבעיית האוריינטציה
76

ששום ביומנו מיום

14

בדצמבר

, 1949

מדב " ג  .בדבריו בישיבת סיעת מפא " י בכנסת

תפישות המועלות כאן  .ראה הפרוטוקול  ,אמ " ה ,

. 11 / 2 / 1

ב 12 -

בדצמבר פורטו אותן

.
Israel

ירושלים מושב ממשלת ישראל בשנת

הבינלאומית של

ישראל .

77

ירושלים .

בשאלה קריטית זו של

בגודלו לשלמות הטריטוריאלית של ישראל מחצן לעיר הקודש

...

משמעותי ביותר גם

המימד הפנימי בתחום מדיניות החכן היה לכן

הטיעון השני היה  ,כי קבלת עקרון הבינאום של ירושלים ויישומו מהווה

סיכון שאסור להמעיט

:

כל זה היא רק התחלה  .רוסיה מעוניינת לא רק בירושלים  .היא

עומדת על גבולות

בנובמבר  ,זאת אומרת לקחת מאתנו יפו  ,לוד רמלה  ,מגדל גת  ,נצרת
זאת אומרת הרס המדינה  ,גם הוותיקן מעוניין

ישראל המהווה סכנה תיאולוגית .

ב 29 -

והגליל

הנימוק השלישי הצביע על הסכנה הדמוגראפית הטמונה ביישום החלטת

29

המערבי .

והמעטת שלטון

לנובמבר מפני נצרת

78

1949

האו " ם  ' :יבוא אז גם דבר

הפליטים  .אם אפשר לעשות בנו נגד רצוננו  -אין מניעה להחזרת הפליטים

הערבים  ,רק יתחילו

79

בקמפניה ועל רקע " הומניטרי " וכאן יצטרפו לא רק קתולים ' .

על ירושלים אלא

בקצרה  ,תפישתו של בן  -גוריון ראתה בהחלטת העצרת איום משמעותי לא רק
השחרור
על מכלול הישגיה הטריטוריאליים החשובים של מדינת ישראל במלחמת
החלטת או " ם
לעמוד בפני הסכנות אפשר רק מהתחלה  -בשאלת ירושלים  .אם נכשיל
הצלחתנו בשאלת
פה  -חוסלה שאלת הגבולות  ,ולא  -ידרשו מאתנו פליטים .
:

80

ישראל .

ירושלים פותרת כל בעיות בינלאומיות סביב מדינת

החלטתו היתה אפוא קריאת  -תיגר ברמה אסטראטגית כללית לא רק נגד

סמכותו של

להכריע בשאלות הנוגעות לאינטרסים חיוניים ישראלים  ,אלא כלי להקטין את יכולתו
המסוכנת לעשות זאת  .ביומנו נתן לכך ביטוי גלוי  -לב ומיוחד

:

אני מכיר חברינו [ בסיעת מפא " י בכנסת ] ופחדיהם  - .ואני מכיר עצמי

האו " ם

המעשית

 ,ואני יכול להגיד

מפחד

שאין ביניהם אף אחד שידמה לי בפחדנותו  .אני הפחדן הגדול ביותר  ,אם כי אני
אליהם  .לא
לעתים קרובות מדברים אחרים  ,שהחברים לא מפחדים מהם או לא שמים לב

תמיד אני מביע כל ' פחדי '  -כי אני מפחד שמא אפחיד יותר מדי חברינו

והתנועה ,

ן8

ומתוך ' פחד ' אני מחייב הפרת החלטת או " ם מיד ובמעשים .
החשש מתוצאות אי  -תגובה להחלטות האו " ם בנושא ירושלים היה גדול מהחשש

לתוצאות תגובה
שהציע ; הגדולה

ישראלית נוגדת  .בן  -גוריון היה מודע לחלוטין לסכנות הטמונות בכיוון הפעולה
בנקל להחניק
ואולי היחידה  ,לפיו  ,היתה זו של תגובה אמריקאית שלילית  ,ש ' יכולה

אותנו ' .

82

את יסוד ההימור

הידיעות שארצות  -הברית לא קבעה את עמדתה ואין לדעת מה תעשה  ,הדגישו
אופרטיבית  ,חייב בן  -גוריון
בנקודה זו  .לא פחות ברורה היתה  ,עם זאת  ,הנכונות ליטול הימור זה .
הממשלה ויישומה .
בסופו של דבר הצהרה פומבית בזכות הפיכת ירושלים למקום מושבה של
הצהרה כזו היתה שינוי בולט מהקו הישראלי בנושא ירושלים עד

אז .

מחשבותיו של שרת בשאלות אלה היו שונות  .במברק ששלח לבן  -גוריון
po[icy orientation
77

!

sforeign

ראה 2 :גע1947- 1

lhP world': Mapai and

'

'

 Peace Problems , 33מס ( Jerusalem 1981 ( Jerusalem Papers
78

רישום ביומנו מיום
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בדצמבר

 , 1949מדב " ג .

שם .

79

שם ,

82

דבריו בישיבת סיעת מפא " י בכנסת

ב 12 -

בדצמבר 949נ  ,אמ " ה ,

. 11 / 2 / 1

"

ושנמסר לו ככל

Bialer , ' Our' place

80

, oe

81

שם ,

.ט

ומם .
שם .

7ן12

אורי ביאלר

הנראה סמוך למסירת המידע על תוצאות ההצבעה בעצרת  ,בתדריך לנציגויות ישראל בעולם
למחרת  ,בניתוח מפורט בפני חברי מזכירות מפא " י וסיעתה בכנסת שלושה שבועות מאוחר יותר ,

ובמברקים נוספים  -פורטו והוסברו תפישות נוגדות  .במברק ששלח לבן  -גוריון
כתב שרת

ב 10 -

בדצמבר

:

השאלה איננה מה אנו צריכים לעשות אלא מה האו " ם יכול [ הדגשות שלי ,

א " ב]

לעשות  ,עלינו לא לעשות מאומה שיטיל עלינו את האשמה בחתירה נגד החלטת העצרת
[ ובכך ]

לאפשר גיוס דעת קהל עולמית נגד ישראל

[ והאשמתה ]

בקעקוע הסמכות

המוסרית של האו " ם למען שלום עולמי  .להיפך  ,עלינו לתת את כל הסיכוי לבינאום
ליפול מעצמו ושהאו " ם יודה בעצמו בחוסר היכולת לביצוע  .לכן כדאי לחכות לדיון כנס
הנאמנות בג ' נבה בינואר  .במידה ונמצא לנחתן לעשות צעדים מכריעים נוכל תמיד

עכשיו .

לעשות זאת  ,אבל לא

83

בתדריך לנציגויות ישראל בעולם ולמשרד החתן בירושלים למחרת  ,העלה שרת טיעונים נגד
החלטת העצרת ותבע ' לחשוף מזימות הערבים להוציאנו מדרכנו ולהביאנו לידי התפרצות
שתחזיר המצב לתוהו ובוהו  ,לחידוש הדיון בכל היקף הבעיה  ,ולדחות בשאט נפש מזימה זו שלא

ת קום ' [ ההדגשה שלי  ,א " ב ] .

84

שלושה שבועות לאחר  -מכן הסביר שר החוץ לחבריו במפלגה את

מחשבותיו מייד לאחר החלטת האו " ם על בינאום ירושלים

:

חשבתי שאיננו מעוניינים להקל את הענין למועצת הנאמנות נגדנו  ,אמרתי לעצמי אנחנו

בירושלים  ,שום כוח לא יוכל להזיז אותנו מירושלים  ,ואנחנו אמרנו דבר זה מראש  .היו

זמנים שהדרך היחידה בשבילנו היתה להלחם נגד מישהו ; היה מעשה  ,בין אם המעשה
היה רק מילולי  -מחאות  ,תהלוכות  ,שבתון  ,תזכיר  ,מאמרים בעתונות  ,משלחת -

ובין אם זה היה באמת מעשה כמו תעמולה וכמו המאבק  .זו היתה דרך יחידה  .אבל
אנחנו עכשיו במצב שאנחנו יכולים להלחם בשב ואל תעשה  ,מדוע לא נלך בדרך הזאת

איזו חולשה יש בדרך הזאת
מושל  ,מי ישים לב
) ( YMCA

אליו ?

?

אנחנו פה ואנחנו לא זזים  ,מה תעשה לנו

מי יתחשב בו ? הוא יהיה עלוב . . . . . .

?

?

אתה תשלח

בניין הצעירים הנוצרים

נמצא בשיפוטה של מדינת ישראל  ,לא יהיה כל צורך להניף עליו דגל כדי

להדגיש את העובדה הזאת  ,מספיק שיהיה שם שוטר יהודי אחד  ,מי יגרש
שוטר בעולם שיוכל לגרשו משם

תילה  ,מדינה עם עיר

?

בירה . . . . . .

אותו ?

האם יש

עלינו להתרגל לעובדה שישנה מדינה הבנויה על
אם מתקבלת החלטה שאיננה לרצונה של מדינה

מסויימת  ,הרי היא יכולה רק לא לשתף פעולה  ,אולם אין צורך בהפגנות  .אנו התרגלנו
לתכסיסי תגובה ולא השתדלנו לעקור את ההרגל הזה מלבנו  .טרם התחלנו לחוש
עצמנו כהויה

קיימת .

המציאות שלנו היא הויה קיימת  ,אבל התחושה שלנו

היא של כוח החותר להיות הויה קיימת  ,ועל כן אנו רואים צורך בתגובה  .עלינו
להשתדל להנזר מהמושגים האלה  ,ולהקנות לנו מושגים חדשים [ הדגשות שלי ,

188

. 2329 / 17

83

גנזך ,

84

שם ,

85

פרוטוקול ישיבת סיעת מפא " י בכנסת

. 2550 / 5
ב 31 -

בדצמבר

, 1949

אמ " ה ,

. 11 / 2 / 1

א " ב] .

85

 גוריון בבעייתהנקודה האחרונה בה חלק שרת בשבוע השני של דצמבר

1949

על תפישתו של בן

מדיניות

ירושלים  ,היתה החשיבות של הגורם הפוליטי הפנימי בעיצוב הכרעות ישראליות בתחום
העצרת  ,אשר
החצן  .לא רק ששרת כשל לחזות את עוצמת התגובה הישראלית הפנימית על החלטת
במיוחד כדי למנוע
לפי דיווחים שהגיעו אליו ' גרמה לכך שהממשלה חשה שהיא חייבת לעשות ,
הכפפת
פרטים לקחת את החוק בידיים '  - 86אלא שהוא אף נטה לסרב לקבל את העקרון של
מדיניות החדן לשיקולים פנימיים במקרה

זה .

87

תפישותיו של שרת היו לכן שונות מאלו של בן  -גוריון בכמה נקודות מרכזיות  :ראשית  ,בעוד
העצרת ,
שבן  -גוריון ייחס משקל רב ליכולת האו " ם לפגוע באופן מעשי בישראל בעקבות החלטת
בניגוד
שרת היה משוכנע בחוסר יכולתו של הארגון להזיק בשאלת ירושלים  .שנית ,
 גוריוןלסטריאוטיפים שבהם נוהגים לעתים לנתח את שני המנהיגים הללו  ,הרי שהיה זה דווקא בן
את
שייחס חשיבות עליונה להצהרה מילולית בעניין בעיית ירושלים ; בעוד ששרת הבליט
 גוריון האמיןהמשמעות המרכזית של פעולה ונוכחות פיסית  ,שקטה ועקבית  .שלישית  ,בעוד שבן
בהחלטת האו " ם  ,ראה
כי ההכרזה על ירושלים כמקום מושב הממשלה תסכל את הסכנות הטמונות
המציאות
בה שרת סכנה חמורה  .ורביעית  ,היה פער גדול בין השניים בכל מה שקשור להבנת

הפנימית בישראל נוכח החלטת

העצרת .

על רקע עימות זה ניתן להבין טוב יותר כמה היבטים נוספים של ההחלטה הישראלית

בדצמבר  .אין

מיום

11

ספק  ,שהמהירות שבה התקבלה ההחלטה הישראלית בנושא ירושלים הפתיעה את

שלושת מברקי איתן לשרת מיום

86

ראה

87

ראה מברקו לאיתן מיום 2נ בדצמבר

13

בדצמבר

, 1949

שם ,

, 1949

גנזך ,

. 2329 / 17

, 2202 / 5

ו . 2329 / 14 -

18
~

אורי ביאלר

החק .

שו

שרת ציפה לפחות להתייעצות ממשית אתו בנוגע לתגובה הישראלית על החלטת

העצרת  ,כנושא ' בעל חשיבות מכרעת '

התבקש מפורשות

בעקבות החלטת

ב 10 -

העצרת .

בתחום מדיניות החצן הישראלית  .בנוסף לכך  ,הוא

88

בדצמבר  ' ,לפני הצעד הבא '  ,לברר ולוודא את עמדת ארצות  -הברית

אין זה ברור לחלוטין  ,אם בשעה שקיבלה הממשלה את החלטתה

89

עמדו לנגד עיני שריה המלצותיו הכלליות והראשוניות של שרת לבן  -גוריון אשר נשלחו יום קודם ,
או תידרוכו לנציגויות הישראליות שנשלח באותו

היום .

ברור עם זאת  ,שהחלטת הממשלה

הפתיעה את שרת וכי היה מעוניין מאוד להעמיד את דעותיו לדיון חוזר  .על רקע זה  ,ולאור
התנגדות דומה שהיתה לכמה מחבריו השרים ממפא " י להחלטת הממשלה  ,מובן יותר כינוסה יוצא
הדופן של סיעת מפא " י בכנסת

ב 12 -

בדצמבר לדיון חוזר בשאלת התגובה הישראלית להחלטת

העצרת  .בסיום ויכוח נוקב  ,שבו הוקרא מברק  -התנגדות חד  -משמעי של שרת  ,אישרה הסיעה את
החלטת הממשלה ברוב של

ההלטתה מיום

11

בדצמבר .

נגד . 6

24

90

למחרת הובא העניין שוב לדיון בממשלה  ,וזו אישרה את

מפלתו של שר החצן היתה אפוא מושלמת  .ככל הנראה  ,גברו רגשות

ן9

התסכול והכשלון של שרת כאשר קיבל דיווח על קולות הביקורת הנוקבת בעיתונות הישראלית
ובדיונים הסגורים של הממשלה  ,גם

אלה הדגישו את אחריותו הישירה

אפוא

שב 14 -

על  -ידי חבריו למפלגה  ,כנגד משרד החוץ וכנגדו באופן אישי .
לכשלון המדיניות הישראלית בנושא ירושלים  92 .אין תימה

בדצמבר הודיע שרת לבן  -גוריון במברק על החלטתו להתפטר מתפקידו ומחברותו

בממשלה בנימוקים הבאים

'א .

:

לא ראיתי מראש המפנה הבינלאומי בשאלת

ירושלים  .ב .

הממשלה והמפלגה דחו הקו שלי לאחר ההכרעה בעצרת  .ג  .במערכה הכבדה הצפויה לנו חוששני
שלא אוכל להגן ביעילות ובלב שלם על הקו

שנקבע ' .

93

למחרת שלח שרת מברק נרגש לחבריו

במשרד החצן שניסו להניאו מהחלטתו  ,ובו הבהיר את עמדתו בלשון פחות מאופקת ; זאת  ,גם

לאחר שהגיע לידיו נוסח הצהרה של בן  -גוריון  ,בה הגדיר את ברית  -המועצות ומדינות אחרות
כארצות אויבות לישראל בגלל עמדתן בשאלת ירושלים

:

ראו נא שתשמרו על כבוד ראש הממשלה מפני עצמו  .דאגו שיראה תקיף ושקול ולא
היסטרי ויוצא דופן  ,מכובד ונערץ ולא מזולזל  .כל הדיבורים על מלחמה לנו בעולם כולו
חסרי שחר ומזיקים

בתכלית . . .

כל השיטה הזאת של יצירת עובדות במדיניות חוץ על

ידי הצהרות ישירות של ראש הממשלה
88

שם ,

שם .

89

ראה

מברקו לבן  -גוריון מיום

90

ראה פרוטוקול הישיבה  ,א " ה ,

91

ראה תעודות למדיניות החצן של ישראל כרך

92

ראה מברקו של איתן לשרת מיום

93

ראה

אצ " מ

. /) 245 / 183

12

בניגוד גמור לסגנוני עושה מצבי לבלתי נשוא .

94

בדצמבר  ,שם .

11 / 2 / 1

13

ומברקו של שרת ( מס '  1941 , 565אום )  ,גנזך ,
4

בדצמבר

( עתיד
, 1949

. 2202 / 5

להתפרסם ) .

גנזך ,

. 2329 / 14

בתיק זה גם חומר המתאר את הנסיונות של ידידיו הקרובים של שרת במשרד החרן

לשכנעו לחזור בו מהתפטרותו  .ראוי לציין שמברק ההתפטרות אינו נמצא משום  -מה בתיקי משרד החוץ בגנזך
המדינה  .על תחושת הכשלון של שרת בקשר לדיוני העצרת הכללית של האו " ם על ירושלים בסוף  1949ראה

מכתבו של אפרים עברון למשה ריבלין מיום  25במארס  , 1966שם  / 219 ,א , 4245ובמיוחד  -רשימותיו
190
94

היצריות של שר החוץ בפנקסו בשלהי דצמבר  , 1949שם ) 245 / 15 ,נ
ראה מברקו לאיתן מיום  15בדצמבר  , 1949גנזך . 2308 / 16 ,
חשיבות להחלטתו של שרת להתפטר  .העובדה שסיעת מפא " י בכנסת הקדישה פגישה ממושכת ב  31 -לדצמבר
אין ספק  ,שהביקורת הפנימית בארץ היתה מניע רב -

לשמיעת הסבריו של שר החצן על המדיניות הישראלית בשאלת ירושלים כדירני העצרת הכללית של האו " ם ,
הינה משמעותית ביותר בהקשר

זה .

ירושלים מושב ממשלת ישראל בשנת

בן  -גוריון דחה

ב 16 -

בדצמבר את ההתפטרות

1949

:

משאלתך  . . .בלתי אפשרית מבחינה אישית ומבחינת כל שאר החברים  .מבצעי ה 14 -
למאי אסור להם להפרד  .מלבד הנזק הפנימי והחיצוני של הצעתך  -אין היא מוצדקת .
א  .אין איש מחויב ומסוגל לראות מראש כל דבר וביחוד ענין מסובך  .האינפורמציה

שקיבלת בהיותך פה באותו ענין נתנו לכולנו מקום לטעות  ,וגם נותני האינפורמציה אין

ב  .היו כבר הרבה מקרים שהגורמים המנויים במברקך לא קיבלו דעתי

להאשימם .

וביטלתי דעתי מפני דעת הרוב  ,לפעמים גם בעניינים חמורים ויסודיים בתקופת המדינה .
ג  .בכל אופן על כולנו לעמוד יחד במשבר זה .
95

דחיית התפטרותו של שרת בנימוקים אלה אסור לה שתטשטש את ההשלכות ארוכות הטווח של
העימות בין השניים בשאלת ירושלים  .התפתחות המאורעות לאחר ההחלטה הישראלית ופרסומה

הצדיקה ברורות את התחזיות של בן  -גוריון והבליטה את כשלונו של שר החוץ  ,שכאמור הודה בו
עוד קודם  -לכן .

נצחונו של בן  -גוריון במאבק על הכתבת מדיניות והצלחתו בה  ,בניגוד לדעת שר החקן שלו אז ,
היו במידה מסוימת חזרה על פרשה דומה שאירעה

ב 12 -

במאי  . 1948הוויכוח אז ניטש סביב

השאלה החמורה שניצבה בפני מנהלת העם  -האם להכריז על עצמאות מדינית עם יציאת
הבריטים את
ב 12 -

הארץ .

בדצמבר

1949

96

את דברי דוד רמז אודות רגשותיו ונטיותיו לגבי החלטה היסטורית שהתקבלה

שנה וחצי קודם  -לכן

וטעיתי ' .

97

אין זה מפתיע לכן לקרוא בפרוטוקול דיוני סיעת מפא " י בכנסת על ירושלים

:

' לי היה ברור שיציאה למלחמה [ מלחמת

היא חיסול גמור ,

השחרור ]

כידוע  ,עמדתו של שרת ערב אותה החלטה  ,במאי  , 1948לא הזדהתה לגמרי עם זו של

בן  -גוריון  ,וברור שעמדתו של האחרון  ,שהכריעה את הכף בדיונים  ,הוכחה כצודקת מבחינה
היסטורית .
לנצחון תפישותיו של בן  -גוריון בשתי שאלות מרכזיות במדיניות החצן של ישראל בתקופת

18

החודשים הראשונים לקיומה  ,כנגד דעותיו של שרת  ,ובידיעה מלאה של הנהגת מפא " י  ,היו
חייבות להיות השפעות על מערכת היחסים בין השניים בעתיד ; ומה שחשוב הרבה יותר  -על

התבססות עליונותו של בן  -גוריון בתחומים מרכזיים של עיצוב מדיניות החצן של ישראל בשנות

החמישים .
95

98

המובאה מתוך יומן בן גוריון ,

16

בדצמבר

1949

מדב " ג  .בניגוד לניתוח של כר  -זוהר הלעיל  ,הערה  , ] 2עמ ' , ) 891

לא הגיש שרת את התפטרותו לקראת ישיבת הממשלה ב -

11

כדצמבר  ,אלא שלושה ימים מאוחר יותר  ,כאשר

התבהרה לו התמונה כולה  .על הקונפליקט בין בן  -גוריון ושרת סביב שאלת ירושלים בשנת

שרת  ,יומן אישי  ,תל  -אביב
ביומנו ביום
לעבור
96

3

כיולי

1956

 , 1978עמ ' , 1535 - 1534

. 1545

( שם  ,עמ '  , ) 1534כי התפטרותו בדצמבר  , 1949נבעה ' לא בתגובה להחלטת הממשלה

לירושלים ' .

הפרשיה מנותחת בפרוטרוט אצל בר  -זוהר ( לעיל  ,הערה
שרת

:

1949

ראה גם מ '

הניתוח שהובא במאמר כאן אינו תומך בטענת שרת

, )2

עמ '

; 742 - 721

א ' ביאלר  ' ,דוד בן  -גוריון ומשה

תדמיות והחלטות ערב הקמת המדינה '  ,חיבור לשם קבלת התואר מוסמך  ,האוניברסיטה העברית ,

ירושלים  , 1971עמ ' . 75 - 65
בארכיון למורשת בן  -גוריון .

חומר חשוב עליה  ,שלא פורסם עד כה  ,מצוי בסטנוגרמה של ראיון עם אריה אופיר

97

ישיבת סיעת מפא " י בכנסת

98

על נושא זה ראה  . 251 - 290 :קק 1972 ,

ב 12 -

בדצמבר

, 1949

של משה שרת מספקים חומר רב על עניין זה .

אמ " ה . 11 / 2 / 1 ,
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