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א.

הודעת ראשהממשלה בדבר ירושלים והמקומות הקדושים

היו״ר י .שפרינצק :
אני מתכבד לפתוח את
רשותהדיבור לראשהממשלה.

הישיבה

התשעיםושלוש.

עצרת

בבעיית

ראשהממשלה ד .בןגוריון :
כידוע לכם ,דנה עכשיו
ירושלים ומקומותיה הקדושים.

האו״מ

מדינתישראל היא חברת או״מ ,לא מתוך נוחות
פוליטית ,אלא מתוך אדיקות עמוקה ומסורתית בחזון
שלום עולמי ואחוות עמים ,שהנחילו לנו נביאי יש
ראל — ושארגון או״מ חרת על דגלו.
חברותנו
במת הכנסת
נסות בעצרת
את מה שבלב
תחת שרביטו
שנה — בדבר
כל הדתות.

זו מחייבת אותנו להגיד מכאן ,מעל
הראשונה לישראל ,לכל האומות המכו
האו״מ ולכל שוחרי שלום וצדק בעולם,
עם ישראל מאז היותו לאומה מאוחדת
של דוד המלך לפני שלושת אלפים
ירושלים עירקדשו ובדבר יחסי לקדשי

מדינתישראל המחודשת ,מיום 14
בהכרזתנו על
למאי  ,1948הצהרנו והתחייבנו קבל ההיסטוריה והעו
ש״מדינתישראל תבטיח חופש דת ,מצפון ,לשון
לם,
חינוך ותרבות  ,תשמור על המקומות הקדושים של
לעקרונותיה של מגילת
כל הדתות ,ותהיה נאמנה
המאוחדות״ .בהתאם לכך הודיעה משלחתנו
האומות
שמדינתישראל מתחייבת לכבד לל הזכויות
באו״מ,
הקלימות ביחס למקומות הקדושים והבנינים הדתיים
בירושלים ,מבטיחה חופש פולחן וגישה חפשית בלא
כל הפליה לכל המקומות הקדושים והבנינים הדתיים
שברשותה ,מקיימת זכות הצליינים מכל האומות והד
תות לבקר במקומות הקדושים במדינה וחופש תנועה
לכוהניהדת ,והיא מסכימה שיקויים מצד או״מ פיקוח
יעיל על המקומות הקדושים ועל הזכויות הקיימות,
מדינתישראל.
כפי שיוסכם בין או״מ ובין
יחד עט זאת אנו רואים חובה להצהיר ,שירוש
לים היהודית היא חלק אורגאני ובלתינפרד ממדינת
בלתינפרד מההיסטוריה
ישראל — כשם שהיא חלק
הישראלית ,מאמונת ישראל ומנשמת עמנו .ירושלים
מדינתישראל .אנו גאים על כך,
היא לבלבה של
שירושלים נתקדשה גם בעיני בעלי דתות אחרות,
וברצון ובנפש חפצה נבטיח כל הסידורים וההקלות
הדרושים ,שכל בעלי הדתות האחרות יספקו צרכיהם
הדתיים בירושלים ותינתן מצדנו כל העזרה לאו״מ
להבטיח סידורים אלה.

אולם ,אץ אנו מעלים על דעתנו שארגון האו״מ
ממדינתישראל או לפגוע
ינסה לעקור את ירושלים
בבירתהנצח של ישראל.
בריבונותה של ישראל —
פעמיים בתולדות עמנו נעקרנו מירושלים — רק
במלחמתדמים אכזרית עלידי כוחות
לאחר שנוצחנו
מרובים וחזקים משלנו — כוחות בבל ורומא .קשרינו
עם ירושלים בימינו אלה אינם פחות עמוקים מאשר
היו בימי נבוכדנצר וטיטוס פלאביוס  ,וכשירושלים
ארבעהעשר למאי  ,1948ידע הנוער
נתקפה אחרי
הלוחם שלנו לחרף נפשו על בירת קדשנו ,לא פחות
משעשו זאת אבותינו בימי הבית הראשון והשני.
אין אנו מניחים אף רגע ,שארגון האו״מ ינסה
להוציא את ירושלים בכוח מידי ישראל .ואנו מצהי
רים ,שישראל לא יוותר על ירושלים ברצונו הטוב,
כשם שלא ויתר במשך אלפי שנה על אמונתו ,על
יחודו הלאומי ועל תקותו לשוב לירושלים ולציון —
למרות רדיפות שאין משלן בהיסטוריה.
אומה אשר קיימה בנאמנות במשך אלפיים וחמש
מאות שנה השבועה שנשבעו הגולים הראשונים על
נהרות בבל ,בל לשכוח את ירושלים — אומה זו לא
תשלים לעולם עם הפרדת ירושלים .וירושלים היהו
דית לא תקבל על עצמה שום שלטון זר — לאחר
שאלפי בניה ובנותיה שחררו בפעם השלישית מולד
תם ההיסטורית וגאלו את ירושלים מהשמדה והרס.
אין אנו עושים עצמנו שופטים על או״מ — על
כשמדינות אחדות חברות
שלא נקפה אצבע בזמנו,
או״מ הכריזו כגלוי מלחמה על החלטות או״מ מיום
 29לנובמבר  ,1947וניסו בכוח הזרוע למנוע הקמת
מדינתישראל ,להשמיד הישוב העברי בארץ הקדושה
ולהרוס את ירושלים עירהקודש על ישובה היהודי.
לולא הצלחנו לעמוד בכוחנואנו בפני התוקפנים
שמרדו באו״מ — היתה ירושלים היהודית נמחית מעל
ומדינתישראל
פני האדמה ,הישוב היהודי היה נשמד
לא היתה קמה .ואין אנו יכולים לראות עוד כל תוקף
בנובמבר  ,לאחר שאו״מ
מוסרי בהחלטות או״ממ29
לא הצליח לבצע החלטותיו ,לדעתנו החלטת  29בנו
במבר על ירושלים בטלה ומבוטלת.
ממדינת
הנסיון לקרוע את ירושלים היהודית
ישראל — אינו עשוי לקיים השלום במזרח ,ופחות
מכל — בירושלים עצמה .ישראלים ימסרו נפשם על
ירושלים לא פחות מאנגלים על לונדון ,רוסים על
מוסקבה ואמריקאים על ואשינגטון.
זוהי הפעם הראשונה בתולדות האיץ ,שהמדינה

השלטת בירושלים מקבלת על עצמה מרצונה החפשי
העקרון של פיקוח בינלאומי על מקומות הקודש בעיר
זו .אולי אין זה מקרה ,שזה נעשה עלידי העם שעשה
את ירושלים למרכז קדושה עולמית ובידי הממשלה
הראשונה שנבחרה עלידי תושבי ירושלים.

ואנו מקווים ,שהדתות המכבדות קדושת ירושלים,
והאומות הדוגלות כמונו בעקרונות השלום והצדק —
שישראל
בירושלים ,כשם
זכויות ישראל
יכבדו
ובמדינתה
מכבדת זכויות כל הדתות בבירת קדשה
הריבונית.

ב* דיון על הודעת ראשהממשלה בדבר ירושלים והמקומות הקדושים
מ .בגין )תנועת החרות( :
י.ריפטין )מפ״ם( :
שתי סכנות אורבות כיום לירושלים ,סכנת קריע
תה ממדינתישראל תחת מסווה של אינטרנאציונאליזאציה
בשם האומות המאוחדות ,וסכנת חלוקתה ע״י אישור
סטאטוס מדיניחוקי לצבא עברהידדני שפלש לאחד
מחלקי ירושלים .מדינתישראל חייבת להילחם נגד שתי
הסכנות האלה.
בשעתו השלימה מדינתישראל עקרונית עם תכנית
של אינטרנאציונאליזאציה של ירושלים כחלק של תכנית
כוללת על איחוד כלכלי של מדינתישראל עם מדינה
ערבית עצמאית; כמסגרת מסויימת שבאה לשמור על
שלימותה של ארץישראל .אבל ,למרות נכונותה של
מדינתישראל להגשים את התכנית הזאת ,למרות תמי
כתה של האופוזיציה הדמוקראטית בקרב האוכלוסיה
הערבית — ,התכנית הזאת נדחתה ,הופרה ועורערה
ע״י פלישת צבאותערב וע״י פעולת חבלה של מעצ
מות אימפריאליסטיות.

כבוד היו״ר ,מתוך ידיעה שהצעת החוק שלנו להח
זרת מעמד הבירה לעירדוד ,תבוא לדיון לפני ישיבה
משותפת של ועדתהחוקה וועדתהחוץ ביום ד׳ הקרוב,
ואחר מכן לדיון ולהחלטה לפני מליאת הכנסת ,הריני
מתכבד ,בשם הסיעה לתנועת החירות מיסודו של האר
גון הצבאי הלאומי ,להודיע שכל נסיון להטיל על ירו
שלים שלטון נכרי יתנפץ אל סלע ההתנגדות של העם
כולו.
הנוער הירושלמי ,והנוער הארצישראלי כולו ,אשר
ממקורות הנצח של משחררי המולדת ומורדי יהודה
הירושלמי והנוער
מחודשים  $הנוער
כוחות
שאב
הארצישראלי כולו שידע להרים את נס המרד נגד של
טון הכיבוש הבריטי ,להסתער על מבצריו ,לחדור לתוך
ה״בווינגראדים״ למיניהם ולעשות בהם שפטים ; הצוער
הירושלמי והנוער הארצישראלי כולו שלא נרתע מלה
כות במשעבד ,בעוד למעלה ממאה אלף חיילים ושוט
רים על נשקם החדיש מנסים להנציח שלטון זר בארץ
מולדתנו ; הנוער הירושלמי והנוער הארצישראלי כולו
שיכול למשעבד ופורר את שלטונו וסילקו מחלק של
המולדת ומן העיר החדשה של ירושלים — הנוער הזה
ישים לאל כל נסיון ,ויבוא מצד מי שיבוא ,להטיל על
ירושלים עול שעבוד מחודש.

במצב זה אין תוקף חוקי ,אין ממשות ואץ כל תוקף
האינטרנאציונאליזציה של ירושלים.
מוסרי לדרישת
שכוחותהקידמה בעולם יעמדו לימינה
אני מקווה
של מדינתישראל במלחמתה נגד ניתוק ירושלים תחת
מסווה זה .אבל ,באותו תוקף חייבת מדינתישראל להי
לחם גם נגד הנסיון להפוך את העובדה הצבאית הנוכ
ועדת המשנה לוועדה המדינית ,המקבילה לעצרת
? חית — שאושרה רק זמנית ע״י החוזה של שביתת
או״מ ,קיבלה החלטה החוזרת על החלטת עצרת או״מ
בשליחות
עברירדני
כוחצבאי פולש
הנשק — של
בנובמבר  ,1947היא ההחלטה על קריעת ירושלים
האימפריה הבריטית ,לגורםיסוד בפתרון המדיני של מ27
הטרוםממלכתיים,
המוסדות הרשמיים
מגוף ישראל.
ירושלים .חלוקת ירושלים היא סכנה לשלומה של ארץ
ישראל ,לשלומה של מדינתישראל ,לשלומה של ירוש
סמכו אז ידם ,לאסוננו ,על החלטה זו ,ואנחנו שמחים
לשמוע היום מפי ראשהממשלה כי ההחלטה ההיא על
לים עצמה.
קריעת ירושלים מגוף ישראל ,בטלה ומבוטלת .אנחנו
מדינתישראל חייבת לדחות בכל תוקף את התכ
מאמינים כי ההודעה הזאת על ביטול הוויתור על ירו
נית הזדונית הזאת ,ובמצב זה׳ שבו שתי התכניות
שלים ,כוחה יפה ביחס להחלטת ביתור המולדת .לא
ובלתיממשיות ,חייבת מדינת
הללו הן בלתיצודקות
כוחות זרים יחליטו על גבולות מולדתנו .העם היושב
ישראל לדרוש מאת ארגון האומות המאוחדות להסכים
בציון הוא אשר יקבע את הגבולות של ריבונות יש
לאותו הפתרון היחיד שיש בו שמירה על שלום בירר
ראל.
שלים ובארץישראל /שיש בו יחס של כבוד לגבורת
היהודים שלחמו על ירושלים בימי רעב ומצור ,שיש בו
אולם גם אם איננו יודעים אם הוועדה המדינית תא
תגמול לצבאההגנהלישראל ,לגדודי הפלמ״ח שהגנו על
שר ברוב את החלטת ועדתהמשנה ,או אם עצרת
הדרך לירושלים ,שיש בו — מתוך הסכם עם האומות
או״מ תאשר ברוב של שני שלישים החלטה זו או אח
המאוחדות — ערובה ממשית לשמירת המקומות הקדו
רת של הוועדה המדינית על מעמדה של ירושלים ,עלינו
שים בירושלים.
לקבוע שיש לשים קץ למצב המלאכותי ,שבו אנו מצ
פים להחלטותיהם של העמים הנכרים ביחס לירושלים.
ארגון האומות המאוחדות חייב במצב זה ,מתוך
הכרעה אמיצה ,שוב לתת תשובה יסודית לאחת השא
נהפוך הוא .נציגי העמים הנכריים חייבים לקבל הודעה
חדמשמעית על החלטה ברורה של עם ישראל ביחס
לות הכאובות והגדולות של ארצנו ע״י הסכמה לספח
לירושלים .הציפיה הזאת שאנחנו הרשינו ,מתוך החמ
למדינתישראל .עלכל
הבלתימחולקת
את ירושלים
צת הזדמנויות ברורות ,להתמיד בה ,היא היא הנותנת
פנים ,מה שלא יוחלט בארגון האומות המאוחדות — הי
שוב היהודי בארץישראל ,תושבי מדינתישראל ,יהיו
פתחון פה לנציגי אינטרסים אלד .או אחרים לנסות לה
מאוחדים בהכרה ובכוננות למעשים ,בדריכות לוחמת,
טיל על ירושלים שלטון נכרי .הודעה על ״ירושלים
ששום גזירה המכוונת לקרוע את ירושלים ממדינת
יהודית״ ,שממנה עלול להשתמע פירוש שקיימת ירו
שלים אחרת ,עלולה לתת פתחוןפה לעמים נכרים לה
ישראל ,לא תתגשם .גזירה כזאת לא תקום.

