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ירושלים ־ היבטים משפטיים
רות לפידות*

מבוא
הכותר של מאמר זה מעורר בעיה מושגית :האמנם יש לסכסוך על ירושלים היבטים
משפטיים? סכסוכים מסווגים ,בדרך כלל ,כפוליטיים מצד אחד ומשפטיים מצד שני.
בעוד שבסכסוך פוליטי הצדדים חלוקים בקשר לדין שיש לאמצו ,הרי שבסכסוך
משפטי המחלוקת מתייחסת לפירושו וליישומו של הדין הקיים .כמרבית ההיבטים
האחרים של הסכסוך הישראלי-ערבי ,כן גם המחלוקת על ירושלים היא בעלת אופי
פוליטי בעיקרה.
עם זאת מן הראוי לבחון ,מטעמים שונים ,גם כמה היבטים משפטיים .ראשית ,אף
שחמחלוקת היא בעלת אופי פוליטי בעיקרה ,הרי שיש לה גם כמה פנים משפטיים;
שנית ,בעלי המחלוקת נוטים להגדיר ולהצדיק את תביעותיהם תוך הסתמכות על
טיעונים משפטיים; ושלישית ,לכשיימצא פתרון ,יהיה צורך לנסחו במונחים משפטיים
ולהכלילו במסמך בעל תוקף משפטי מחייב.
נראה שבגלל הסיבות שפורטו לעיל ,שיקולים משפטיים הנם רלוונטיים בשלושה
תחומים עיקריים .העיר היא נושא לתביעות לאומיות סותרות של שני עמים — הישראלים
והערבים-הפלסטיניים .תביעות אלו מעוררות את שאלת הריבונות על ירושלים ,וכן
מחלוקת בדבר זכותה של מדינה או של גוף אחר לקבוע את מקומה של בירתו .נושא
שני שיש לנתחו באמצעות שיקולים משפטיים הוא בעיית המקומות הקדושים :מי יהיה
מוסמך לקבוע את חופש הגישה והפולחן ולפקח על מימושן של זכויות אלו? זאת ועוד,
ישנם מקומות הקדושים לשתי דתות ,וכאן הבעיות עלולות להיות חריפות עוד יותר.
ולבסוף ,המינהל העירוני של עיר כה הטרוגנית מחייב הסדר משפטי מתאים.
כדי לאפשר דיון יעיל יותר בבעיות אלו ,נתבונן בקצרה בכמה ציוני דרך בתולדות
העיר בתקופה האחרונה ,ונסקור דעות שונות בדבר מעמדה המשפטי .על רקע ההתפתחויות
החדישות במושג הריבונות נוכל אולי להעלות כמה הרהורים בדבר עתידה של העיר.
* ר א ה הערה בעמי .28
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סקירה היסטורית-משפטית
לירושלים היסטוריה ארוכה ורבת תהפוכות .נסתפק כאן בסיכום כמה עובדות מן העת
החדשה .מ א ז  1517הייתה העיר ,כמו ארץ-ישראל כולה ,תחת שלטון עות׳מאני שנמשך
ארבע-מאות שנים .העיר לא הייתה מעולם בירתה של מדינה ערבית כלשהי .מאז שנות
השלושים של המאה ה 19-יש בה רוב יהודי; תחילה היה זה רוב יחסי ,ואחר-כך רוב
מוחלט.
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בתקופות רבות היו המקומות חקדושים בירושלים מוקד למחלוקות .הוויכוח
החריף במאה ה ,19-כאשר מדינות אירופיות מסוימות פרסו א ת חסותן על כנסיות
נוצריות שונות בארץ ,ועל מקומות הקדושים לאותן כנסיות .חלק מן המעצמות הקימו
קונסוליות בירושלים )צרפת ,בריטניה ,רוסיה ,פרוסיה ,אוסטריה ,סרדיניה ,ספרד וארצות-
הברית( .להסדרת מעמדן של הכנסיות השונות במקומות הקדושים פרסמה הממשלה
העות׳מאנית מספר פירמאנים ,החשוב שבהם משנת  .1852פירמאן זה עסק בכמה
מקומות קדושים לנצרות וקבע את הסמכויות והזכויות של הכנסיות השונות במקומות
הללו .הסדר זה נהוג לכנות בשם סטטוס-קוו .הסטטוס-קוו חל על כנסיית הקבר
הקדוש וספיחיה ,מנזר דיר אל-סולטאן ,כנסיית העלייה השמימה שעל הר הזיתים,
כנסיית קבר הבתולה מרים )גת שמן( — כולם בירושלים .כמו-כן הוא חל על מספר
מקומות בבית-לחם :כנסיית המולד ,מערת החלב ושדה הרועים.
5

לאחר מלחמת קרים קיבל הסדר הסטטוס-קוו הכרה בין-לאומית בוועידת פאריס
בשנת  ;1856ואושר שוב על-ידי המעצמות האירופיות בקונגרס ברלין בשנת .1878
בסעיף  62של אמנת ברלין נאמר :״לא ייעשו כל שינויים בסטטוס-קוו של המקומות
הקדושים״ .בתקופת המנדט חבריטי חוחל עקרון הסטטוס-קוו גם על הכותל המערבי
ועל קבר רחל.
בהצהרת בלפור משנת  ",1917שבה הבטיחה בריטניה לסייע להקמת בית לאומי
לעם היהודי בארץ-ישראל ,לא הוזכרה ירושלים במפורש; ואף לא בכתב המנדט מיום
 23ביולי  , 1922שבו הוגדרו סמכויותיה ותפקידיה של בריטניה כמעצמה המנדטורית
בארץ-ישראל .אך כתב המנדט ע ס ק בשאלת המקומות הקדושים .בסעיפים 14-13
נקבע שהמעצמה המנדטורית אחראית למקומות הקדושים ,וכי עליח לחבטיח את
הזכויות הקיימות באתרים אלה וכן א ת חופש הגישה והפולחן בכפוף לדרישות של
שמירת הסדר הציבורי .כמו כן נתבקשה בריטניה להקים ועדה מיוחדת ש״תחקור,
תגדיר ותקבע״ א ת התביעות השונות של הקהילות הדתיות לגבי המקומות הקדושים.
הוועדה הייתה אמורה לחתמנות באישורח של מועצת חבר הלאומים; אך היא לא
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הוקמה ,כיוון שהמדינות לא יכלו להגיע לעמק השווה בדבר הרכבה וסמכויותיה .זמן
קצר לאחר כניסת כתב המנדט לתוקף קבעה בריטניה ,בדבר המלך במועצה על פלשתינה
)א״י()המקומות הקדושים( משנת  ,1924כי סכסוכים חנוגעים למקומות חקדושים לא
יהיו נתונים לסמכות שיפוטם של בתי-המשפט אלא יהיו בטיפולו של הנציב העליון
הבריטי.
6

בתקופת המנדט היה מקום מושבו של הנציב העליון לארץ-ישראל בירושלים
)בבניין שבו שוכן כיום האו״ם( ,והעיר חייתח חבירח חמנחלית של שטח המנדט.
לאחר מלחמת העולם השנייה ,בשנת  ,1947ביקשה בריטניה מעצרת האו״ם לדון
בבעיית ארץ-ישראל .העצרת הכללית מינתה ועדה מיוחדת — United Nations Special
) — Committee on Palestine (U.N.S.C.O.P.לטיפול בנושא ,ובעקבות המלצת רוב
חברי חוועדח אימצח חעצרת ביום  29בנובמבר  1947את חחלטתה המפורסמת בדבר
עתיד השלטון בארץ-ישראל ,שנהוג לכנותה בשם ׳החלטת חחלוקה׳ .חלקה השלישי של
ההחלטה עוסק בירושלים .העצרת המליצה להקים ) corpus separatum׳גוף נפרד׳(,
שאמור היה להיות נתון במשטר בין-לאומי מיוחד ולהיות מנוהל על ידי האו׳׳ם
באמצעות מועצת הנאמנות ומושל שיתמנה על ידה .ליחידות האוטונומיות שהיו קיימות
בשטח )כפרים ,עיירות וערים( נועדו סמכויות מינהל מקומי .המושל היה אמור להביא
בפני מועצת חנאמנות תכנית לחקמת יחידות עירוניות מיוחדות ,חמורכבות ,לפי העניין,
מהאזורים חיחודיים וחערביים של ירושלים החדשה .יחידות אלו היו אמורות להמשיך
ולחיות חלק מירושלים .העיר נועדה להיות מפורזת וניטרלית .לצורכי שמירת הסדר
הפנימי ,ובמיוחד להגנה על המקומות הקדושים ,אמורה הייתה לקום בעיר משטרה
המורכבת משוטרים שיגוייסו מחוץ לארץ-ישראל .סמכות ה ח ק י ק ה נועדה למועצה
מחוקקת שהייתה אמורח לחיבחר בבחירות יחסיות על-ידי תושבי ירושלים .למושל
מטעם האו״ם נועדה הסמכות להטיל וטו על חוקים חנוגדים א ת חוקת העיר ,שמועצת
הנאמנות התבקשה להכין ,וכן לחוקק חוקים במקרים שבהם לא תמלא המועצה
המחוקקת את תפקידה .העיר הייתה אמורה לקיים מערכת עצמאית של בתי משפט,
ובכלל זה בית משפט לערעורים.
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מבחינה כלכלית נועדה העיר להיות מאוחדת עם המדינה היהודית והמדינה הערבית
שעל הקמתן המליצה העצרת .לתושבי שתי המדינות חובטחה גישה חופשית לעיר
וזכות ישיבה בה .הכוונה הייתה להקנות אזרחות של ירושלים לכל תושבי העיר ,פרט
לאלה שאינם מעוניינים בכך .ההחלטה הבטיחה זכויות אדם בעיר ,כולל מערכת חינוך
בשפה העברית והערבית .למקומות הקדושים חובטחה הגנה בפני פגיעה ,המשך כיבוד
הזכויות הקיימות )דחיינו ,שמירת חסטטוס-קוו( וחופש גישח ופולחן בכפוף לדרישות
3

הסדר הציבורי .במקרים של היעדר הסכמה בין העדות הדתיות השונות הורשה המושל
לבצע עבודות תיקונים במקומות הקדושים .כמו כן הובטח שלא יוכבד עול המסים על
המקומות הקדושים.
בנוסף על סמכויותיו ותפקידיו בירושלים ,הוסמך המושל ליישב סכסוכים בין
עדות דתיות שונות בכל שטח ארץ-ישראל.
המשטר חמיוחד לירושלים אמור היה להיות בתוקף בשלב ראשון במשך עשר
שנים ,ולאחר-מכן נועד להיבדק מחדש על ידי מועצת הנאמנות של האו״ם לאור
הניסיון שנרכש .כמו כן חובטח לתושבים שיוכלו לחביע במשאל עם את בקשותיהם
בדבר שינוי אפשרי של המשטר.
חגוף חמיוחד של ירושלים אמור היה לכלול גם את בית-לחם ובית ג׳אללה בדרום,
עין-כרם במערב ,שועאפט בצפון ,ואבו-דיס במזרח )ר׳ המפה בעמ׳ .(5
המלצת העצרת זכתה להסכמתה של ההנהגה הלאומית של היישוב היהודי בארץ-
ישראל ',אך היא נדחתה נמרצות על-ידי הערבים ,שתקפו מיד את היישובים היהודים
ובכלל זה את האזורים היהודים בירושלים.
10

ביום ה׳ באייר תש״ח ) 14במאי  ,(1948עם התקרב המנדט הבריטי לסיומו ,הכריזו
נציגי היישוב היהודי בארץ-ישראל על הקמת מדינת ישראל ".הכרזת העצמאות אינה
מזכירה את ירושלים ,אך היא קובעת שישראל ״תשמור על המקומות הקדושים של כל
הדתות״ .מיד עם הקמת המדינה פלשו צבאותיחן של חמש מדינות ערב לישראל .באזור
ירושלים פעלו צבאותיהן של ירדן)או עבר-הירדן ,כפי שנקראה אז( ומצרים .המלחמה
על ירושלים הייתה קשה ,בין היתר משום שבשלב מסוים נותקו הרבעים היהודיים מן
השפלה .הקרב על העיר העתיקה הסתיים בכניעת הרובע היחודי לכוחות הלגיון
הירדני.
עוד לפני שוך חקרבות נערך ,בחסות האו״ם ,הסכם מיוחד בין ירדן וישראל בדבר
הר הצופים .בעת הקרבות נשאר אזור זה כמובלעת יהודית בתוך השטחים שנכבשו על
ידי צבא ירדן .בהסכם נקבע שהמובלעת היחודית וכן חשטח הסמוך של בי!ז חחולים
אוגוסטה ויקטוריה ,שהיה בשליטת צבאה של ירדן ,יהיו אזורים ניטרליים ויעמדו תחת
הגנתו של האו״ם .כמו כן נקבע ששוטרים אזרחיים ישראליים יורשו לשמור על המוסדות
ההומאניטריים שעל ההר )בית החולים הדסה והאוניברסיטה העברית( ,והשומרים
יוחלפו מדי פעם באמצעות שיירה בליווי האו״ם שתורשה לעבור דרך האזור שבשליטת
12

יידו•
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עם סיום הקרבות שלטו כוחות ירדן באזורים המזרחיים של ירושלים ,ואילו
האזורים חמערביים חיו תחת שליטת ישראל .בנובמבר  1948הושגה הפוגה בכל שטח
העיר ,ובראשית  1949נכרת הסכם שביתת הנשק בין ישראל וירדן ".בהסכם נאמר
ששום הוראה מהוראותיו לא תפגע בזכויות ובתביעות שהצדדים יעלו בהסדר השלום
הסופי ,וכי הוראותיו הוכתבו על-ידי שיקולים צבאיים גרידא )סעיף  .(2בין היתר
חובטח בהסכם זה שוועדה מיוחדת תפעל להשגת הסכם נוסף בנושאים שונים ,ובכללם
זכות הגישה למקומות הקדושים ופתיחתם מחדש של המוסדות ההומאניטריים על
הר-הצופים — נושאים שלגביהם כבר הושגה הסכמה עקרונית )סעיף  ¡(8אך הבטחות
אלו לא קויימו על ידי ירדן .יתירה מזאת ,ירדן הרסה את מרבית הרובע היהודי בעיר
העתיקה על בתי הכנסת שבו ,וכן הרסה חלק מן המצבות של בית הקברות היהודי שעל
הר הזיתים.
כמו יתר חלקי ארץ-ישראל שהיו בשליטת צה״ל ונמצאו מעבר לגבולות שהותוו
בחחלטת החלוקח משנת  ,1947גם חחלקים המערביים של ירושלים נוהלו במשך זמן
קצר כשטח מוחזק .תחולת המשפט חישראלי על החלקים חמערביים של ירושלים
הובטחה על-ידי מנשרים של שר הביטחון משנת תש״ח ועל-ידי פקודת שטח השיפוט
וחסמכויות ,תש״ח .1948-פקודה זו קבעה ,כי החוק החל על מדינת ישראל יחול גם
על כל חלק מארץ-ישראל אשר שר חביטחון הגדירו במנשר כמוחזק על ידי צח״ל.
14

15

מכוח הסכם שביתת הנשק הוקמה ועדת שביתת נשק מעורבת )סעיף  ,(11בהשתתפות
ירדן ,ישראל ונציג האו״ם .ועדה זו דנח מדי פעם גם בנושאים חקשורים לירושלים .בין
היתר הוסכם בה על חלוקת ״האזור האזרחי״ — האזור שארמון הנציב נמצא בו)אזור
זה היה לפני כן אזור מפורז בין הקווים( .כמו כן דנה הוועדה בתפיסתם של בתים
מסוימים בשטח החפקר )שטח שבין הקווים שהכניסה אליו לא הותרה( :אף על פי
שהתפיסה הייתה בלתי חוקית ,אישרה הוועדה שהמתיישבים בבתים אלה יקבלו
שירותים עירוניים מירדן או מישראל ,לפי העניין.
בסוף שנת  ,1949סמוך לדיון מחודש בעצרת האו״ם בנושא ירושלים ,הודיע ראש
הממשלה דוד בן-גוריון בכנסת כי ירושלים היא חלק בלתי נפרד ממדינת ישראל
ובירתח חנצחית גישה זו אושרה על-ידי הכנסת .מעניין שהודעות אלו לא גררו תגובה
רשמית של מוסדות חאו״ם.
16

;

לאחר תום מלחמת העצמאות ניהלה ירדן את שטחי הגדה המערבית ,כולל מזרח
ירושלים ,על-ידי מערכת של מושלים צבאיים .בשנת  1950כונסח ביריחו ועידח של
נכבדי העדה מן השטחים הללו ,ובעקבות החלטתם של באי הוועידה על רצונם לחסתפח
6

17

לירדן ,הודיעו מלך ירדן והפרלמנט שלה על סיפוח הגדה וירושלים לממלכתו .פעולה
זו זכתה להכרה מטעם שתי מדינות בלבד  -בריטניה ופקיסטן; ובריטניה הוסיפה סייג
שהכרה זו איננח חלה על ירושלים .מדינות הליגה הערבית הביעו א ת התנגדותן לצעדים
הללו.
בשנים  1952-1948התקיימו באו׳׳ם דיונים נוספים בדבר עתידה של ירושלים,
ומועצת הנאמנות ניסחה טיוטת חוקה עבור העיר אך משנת  1952ועד מלחמת ששת
הימים לא התקיימו עוד דיונים משמעותיים בנושא זה.
18

;

כשפרצה מלחמת ששת הימים ביוני  ,1967פנתה ישראל אל ירדן באמצעות האו״ם
ושגרירות ארה״ב ,והבהירה שאם ירדן לא תתקוף את ישראל ,ישראל לא תפגע בה .אך
ירדן תקפה את מערב ירושלים ,ואף כבשה את ארמון הנציב .כעבור ימים אחדים עלה
ביד-י צה״ל לכבוש את ארמון הנציב ולגרש את צבא ירדן ממזרח ירושלים ומאזורי
יהודה ושומרון)הגדה המערבית(.
בתום הקרבות קיבלה הכנסת את החוק לתיקון פקודת סדרי השלטון והמשפט
)מספר  ,(11תשכ״ז ,1967-שהסמיך א ת הממשלה לחחיל בצו א ת המשפט ,השיפוט
וחמינחל של ישראל על כל שטח שהיח בעבר חלק מארץ-ישראל וכן תוקנה פקודת
העיריות כך שנתאפשרה הרחבתה של עירייה במקרח שתתקבל חחלטה בדבר החלת
שיפוט ,משפט ומינהל כנ״ל .ואכן ,הממשלה הוציאה צו מתאים שכתוצאה ממנו הוחל
המשפט הישראלי על אזורי מזרח ירושלים ,והם נכללו בשטח השיפוט של עיריית
ירושלים .עם זאת ,בתחומים אחדים הקל המחוקק הישראלי על מזרח העיר וקבע
הסדרים מיוחדים עבור תושביח ,כפי שנובע מחוק הסדרי משפט ומינהל ]נוסח משולב[,
תש״ל .1970-הדוגמאות הבולטות להבדלים בין הדין חחל בישראל מ ח ד ובמזרח
ירושלים מאידך חם מערכת החינוך והכללים בדבר מטבע חוץ :ברבעים המזרחיים
מתנהלים הלימודים על-פי התכנית הירדנית ,וחדינר חירדני נמצא בשימוש במקביל
לשקל הישראלי .הסדר מיוחד הוחל גם בעניין האזרחות :האזרחות הישראלית לא
נכפתה על תושבי מזרח העיר ,אלא רכישתה טעונה פנייה מצדם .למעשה רק מספר קטן
של תושבי מזרח העיר ביקשו לרכוש את האזרחות הישראלית ,אך נראה כי מאז נכרתה
אמנת השלום בין ירדן וישראל ) (1994גדל באופן ניכר מספר הפונים.
19

;

20

21

22

בית המשפט העליון פסק בפרשת עללאד ,כי ניתן לראות בתושבי מזרח ירושלים
שאינם אזרחי ישראל כמי שקיבלו רישיון לישיבת קבע .הגבולות החדשים של העיר
נקבעו מעטרות בצפון ועד לקבר רחל בדרום ,ומעין כרם במערב ועד מורדותיו המזרחיים
של הר הצופים )ר׳ מפה מצורפת( .הצעדים שנקטה ישראל בירושלים בתום מלחמת
ששת הימים זכו לביקורת חריפה מטעם מוסדות האו״ם.
25

2,

25

7

בשעתו התעוררה השאלה ,האם בפעולות הללו יש משום סיפוח של האזורים
המזרחיים של ירושלים .שר החוץ דאז ,אבא אבן ,הודיע במכתב למזכיר האו״ם ביולי
 1967שאין בכך משום סיפוח ,אלא אינטגרציה מנהלית ומוניציפלית ".לעומת זאת,
מבחינת המשפט הישראלי נקבע בכמח חחלטות של בית המשפט העליון שירושלים
הפכה לחיות חלק ממדינת ישראל) .ראה החלק חשני של מאמר זה(.
ביום  7ביוני  ,1967מיד עם שוך הקרבות בירושלים ,הודיע ראש הממשלה דאז לוי
אשכול לראשי הדתות השונות בירושלים ,שישראל תמנע כל פגיעה במקומות הקדושים,
ותקיים מגע קבוע עם ראשי הדתות כדי שהפעילות הדתית תוכל להימשך ללא הפרעה.
כן ציין כי בהתאם לבקשתו הוציא שר הדתות הוראות שלפיהן ההסדרים בדבר הכותל
המערבי ייקבעו על ידי הרבנות הראשית; ההסדרים הקשורים למקומות הקדושים
לאסלאם ייקבעו על-ידי מועצה של אנשי דת מוסלמים ,ובדומה לכך יטופלו המקומות
הקדושים לנצרות .עם הרחבת השיפוט והמינהל על מזרח העיר קיבלה הכנסת גם את
חוק השמירה על המקומות הקדושים ,תשכ״ז ,1967-אשר הבטיח הגנה על המקומות
הקדושים בפני חילולם ,וכן הגנח על חופש הגישה אליהם .חחוק מאפשר חטלת עונשים
חמורים על מי שמפר את הוראותיו .פירושו של חוק זה וחחלתו היו לסלע מחלוקת בין
׳נאמני הר הבית׳ המבקשים לעלות להר הבית ולקיים שם תפילות בציבור ,לבין
המשטרה המונעת זאת מתוך שיקולים של שמירה על הביטחון והסדר .בית המשפט
העליון הכיר בסמכותה של המשטרה בנדון.
27

28
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ביום  22בנובמבר  1967קיבלה מועצת הביטחון של חאו״ם את חחחלטה מספר
 ,242שמקובל לראותה כבסיס עיקרי למשא-ומתן לשלום בין ישראל ושכנותיה.
ההחלטה דרשה מישראל לסגת משטחים שנכבשו בסכסוך חאחרון ,אל גבולות שיוסכם
עליהם )פירושה של ההחלטח נתון במחלוקת בין ישראל ושכנותיה( .החחלטה איננה
מתייחסת במפורש לירושלים .הוא הדין בהחלטה  338שאותה קיבלה המועצה בתום
מלחמת אוקטובר ".1973
30

ירושלים איננה מוזכרת כלל גם בחסכמי קמפ דייויד מספטמבר ) 1978״מסגרת
לשלום במזרח התיכון שהוסכם עליה בקמפ דייויד״ ,ו״מסגרת לכריתת אמנת שלום בין
מצרים ובין ישראל״( ",וזאת בגלל חילוקי דעות יסודיים בין הצדדים בנושא זה .אך כל
אחד מן המשתתפים בוועידה הגדיר את עמדתו במכתב שנשלח אל הצד השני באמצעות
נשיא ארה״ב ".ראש ממשלת ישראל ,מנחם בגין ,הודיע כי בהתאם לחקיקה משנת
 ,1967ירושלים היא עיר מאוחדת שאין לחלקה ,והיא בירתה של מדינת ישראל .ואילו
נשיא מצרים ,אנוואר סאדאת ,הודיע שירושלים הערבית חיא חלק אינטגרלי של הגדה
8

המערבית ועליה להיות ת ח ת ריבונות ערבית .עם זאת קבע ,שמן הראוי שהשירותים
העירוניים החיוניים לא יהיו נפרדים ,וכי עירייה משותפת עם מספר שווה של חברים
ערבים וישראלים תוכל לפקח על אספקת שירותים אלה .״באופן כזה ,העיר לא תהיה
מחולקת״.
54

בשיחות בדבר מתן אוטונומיה לתושבים הערביים של יהודה ,שומרון ועזה ,שהתנהלו
בעקבות הסכם קמפ דייויד בהשתתפות מצרים ,ישראל וארח״ב בשנים ,1982-1979
נתגלעו חילוקי דעות יסודיים בדבר ירושלים :משלחת ישראל הייתה סבורה שירושלים
ותושביה אינם כלולים בתכנית האוטונומיח שחותוותח בחסכם קמפ דייויד ,בהיותם
חלק מישראל; ואילו מצרים טענה שמזרח ירושלים היא חלק מן הגדה ,ובתור שכזאת
אמור לחול עליה משטר האוטונומיה .כזכור ,משא-ומתן זה לא הניב הסכם.
55

בשעה שהתנהל המשא-ומתן בין שלוש המדינות ,הוגשה לכנסת על-ידי חברת
האופוזיציה הצעת חוק פרטית בנושא ירושלים .החוק שנתקבל בסופו של דבר ,חוק
יסוד :ירושלים בירת ישראל ,איננו מחדש למעשח דבר אלא חוזר על דברים שנקבעו
לפני כן :ירושלים חמאוחדת היא בירת ישראל; היא מקום מושבם של נשיא חמדינח,
הכנסת ,הממשלה ובית המשפט העליון; יש להגן על המקומות הקדושים בפני חילולם
ולהבטיח א ת חופש הגישה אליהם; ועל הממשלה לדאוג לפיתוחה של ירושלים .החוק
אמנם נושא את תתואר ׳חוק יסוד׳ ,אך לא ברור מהן התוצאות המשפטיות מן השימוש
בתואר זה ,במיוחד לאור העובדה שלא נאמר בחוק זח שניתן לשנותו רק על ידי רוב
מיוחס בכנסת .התוצאה חיחידה היא ,כנראה ,שניתן לשנותו רק על-ידי חוק שאף הוא
נושא את חתואר ׳חוק יסוד׳.
56
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אף על פי שלמעשה לא היה בחוק שום חידוש ,הוא עורר זעם בקהילה הבין-לאומית
ובמועצת הביטחון .המועצה גינתח בחריפות א ת ישראל על קבלת חוק המנוגד לדעת
המועצה למשפט הבין-לאומי; היא קבעה שאמנת ג׳נבה הרביעית משנת  1949בדבר
הגנה על אזרחים בזמן מלחמח חלה על מזרח ירושלים; לדעתה ,מעשיה של ישראל
בעיר הם בטלים ומבוטלים וללא כל תוקף; כן דרשה מן השגרירויות הזרות ששכנו
בירושלים לעזוב את העיר .ואכן ,השגרירויות ) 13במספר( עזבו בעקבות החלטה זו.
בשנת  1982חזרה שגרירות קוסטה-ריקה לשכון במערב חעיר ,ולאחר מכן הצטרפה גם
זו של אל-סלואדור.
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בסמוך לקבלת חוק יסוד :ירושלים בירת ישראל ,ביקשה ירדן לרשום את העיר
העתיקח ואת חומותיה במירשם אתרי המורשת חעולמית )(World Heritage List
ובקשתה התקבלה .המדובר ברשימה של מקומות ״בעלי ערך אוניברסאלי יוצא דופן״.
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מירשם זה כונן בעקבות אמנה ,שנעשתה בשנת  1972ביוזמת ארגון יונסק״ו ,בדבר הגנה
על המורשת העולמית בתחום התרבות והטבע .כפי ששמה מרמז ,מטרתה של האמנה
היא לדאוג להגנה על אתרים ויצירות בעלי חשיבות תרבותית ,וכן על תופעות טבע
מיוחדות .ביוזמתה או בהסכמתה של המדינה הנוגעת בדבר ,ייכללו אתרים ראויים
במירשם הנ״ל .המדינות החברות רשאיות גם לבקש סיוע בין-לאומי בשימור האתרים
הסיוע יכול להיות טכני או כספי .בשעתו סירבה הוועדה לשמוע את דבריו של נציג
ישראל בעת הדיון על רישום העיר העתיקה של ירושלים ,וזאת בטענה ,שישראל איננה
צד לאמנה .יש לציין שטרם נסתם הגולל על פרשת ירושלים ומירשם אתרי המורשת
העולמית ,שכן יש המבקשים להעיזר במירשם זה במסגרת הפתרון לנושא ירושלים
בעתיד.
,0

;
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ירושלים הוזכרה ביוזמת השלום של נשיא ארה׳׳ב רונלד רייגן מספטמבר  ".1982זו
הייתה ,כזכור ,היוזמה שבאה בעקבות מלחמת לבנון)מלחמת של״ג( במטרה להפיח רוח
חיים בתהליך חשלום שחחל בקמפ-דייויד .באשר לירושלים ,אמר הנשיא שמעמדה
צריך להיקבע במשא-ומתן וכי מן הראוי שתושבי מזרח חעיר ישתתפו בבחירות למוסדות
האוטונומיה ,אך על העיר להישאר מאוחדת .ממשלת ישראל דחתה תכנית זו ,משום
שלדעתה ביצועה היה גורם לחלוקתה מחדש של העיר .כעבור ימים מספר ניתנה
תגובתן השלילית של מדינות ערב ,במסגרת הצהרת פז :הוועידה דרשה שישראל תיסוג
מכל חשטחים שנכבשו בשנת  ,1967כולל ירושלים הערבית; הסרת ההתנחלויות ,והקמת
מדינה פלסטינית עצמאית שבירתה 'ירושלים ,בתום תקופת מעבר קצרה בת כמה
חדשים שבה חשטחים יחיו תחת פיקוח האו״ם.
ג,

בשנת  1988הודיע המלך חוסיין על ניתוק הגדה המערבית )כולל ירושלים( מירדן
בתחומי המינהל והמשפט ,ובאותה שנה הכריזה המועצה הלאומית הפלסטינית של
אש״ף על הקמת מדינת פלסטין שבירתה ירושלים .ההכרזה זכתה להכרה מצד מדינות
רבות .כידוע ,על פי המשפט הבין-לאומי ,הכרזה גרידא ,אפילו היא מלווה בהכרה על
ידי מספר ניכר של מדינות ,אין בה כדי להקים מדינה ,אלא אם כן נתקיימו ארבעת
התנאים לקיומה של מדינה )שטח ,אוכלוסייה ,שלטון אפקטיבי והכושר לקשור קשרים
בין-לאומיים(.
,,

,5

,4

,7

ביוזמת השלום של ישראל ממאי  1989ירושלים איננה מוזכרת .יוזמה זו המליצה
על מספר צעדים לקידום תהליך השלום :המשך תהליך קמפ דייויד וחרחבתו ,כינון
יחסי שלום בין ישראל ומדינות ערב ,מאמץ בין-לאומי לפתרון בעיית התושבים של
מחנות חפליטים ,קיום בחירות בין הפלסטינים בגדה וברצועת עזה לבחירת נציגות
שתנהל מו״מ עם ישראל על שלטון עצמי כהסדר-ביניים .בשלב מאוחר יותר יוסכם על
10

פתרון קבע .אחת הסיבות לעלייתה של יוזמה זו על שרטון הייתה חילוקי הדעות בדבר
חשתתפותם של אישים ממזרח ירושלים במשא ומתן לקראת קיום הבחירות .ממשלת
ישראל התנגדה להשתתפות זו משום שחששה שהדבר עלול להתפרש כרמז לנכונותה
של ישראל לוותר על מזרח ירושלים; ואילו אנשי הגדה ועזה עמדו על השתתפות
הנציגים ממזרח ירושלים כדי להדגיש שאכן רבעים אלה הם חלק מן הגדה ,וכי הסדר
חביניים יחול עליהם.
בעיית ירושלים עלתח לכותרות בשנת  1990בשני חקשרים :בחודש מרס חביע
נשיא ארה׳׳ב דאז ,ג׳ורג׳ בוש ,את דעתו ,שהרבעים היהודיים במזרח העיר כמוהם
בהתנחלויות .חרקע לוויכוח על נושא זה היה נעוץ בעלייה רבת הממדים מברית
המועצות .הנשיא בוש דרש מישראל שתתחייב לא להפנות עולים מבריה״מ להתנחלויות,
כתנאי לקבלת ערבות להלוואה לצרכי קליטה .הנשיא ביקש להחיל סייג זה גם על
הרבעים היהודיים במזרח העיר .התבטאות הנשיא גרמה זעם רב בישראל ובין יהודי
ארה״ב ,ובתגובה קיבל הקונגרס של ארח׳׳ב חחלטה משותפת המכירה בירושלים
כבירת ישראל .אך מסתבר שהייתה זו חחלטה מסוג ההחלטות שאינן מחייבות את
הנשיא.
,8

,9

נושא ירושלים עלה שוב לכותרות באוקטובר  ,1990כאשר המתפללים המוסלמים
בהר הבית ,עקב מידע מוטעה בדבר בואם כביכול של ׳נאמני הר הבית׳ כדי להניח אבן
פינת לבית מקדש חדש ,הוסתו וזרקו אבנים על המתפללים היהודים ליד הכותל.
בהתנגשות אלימח שחתפתחה בין המשטרה לבין המוסלמים שעל ההר נהרגו 18
פלסטינים .גם בין המתפללים היהודים ובין השוטרים היו נפגעים .הפרשה הטרגית
נבדקה על ידי ועדת חקירה רשמית מטעם ישראל .כמו-כן נדונה בהחלטה של מועצת
הביטחון שלמעשה הטילה את כל האשמה לתקרית על ישראל .בהחלטה זו לא
הוזכרה כלל זריקת האבנים על ידי המוסלמים שקדמה לפעולת המשטרה .המועצה
טענה שוב לתחולתה של אמנת ג׳נבה הרביעית העוסקת באזרחים בזמן מלחמה,
במיוחד בשטחים כבושים .כמו כן אישרה את כוונת המזכיר הכללי לשגר ועדת חקירה
לירושלים .ממשלת ישראל דחתה את חחלטת המועצה שלדעתה הייתה בלתי מאוזנת,
וסירבה לקבל את פני המשלחת .המועצה חזרה וגינתה את ישראל.
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במאי  1993חורחבו גבולותיה של ירושלים )ר׳ מפה בעמוד  (12בכיוון מערב ,וזאת
כדי להגדיל את האפשרויות לפיתוח העיר.
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גבולות ירושלים 1993 -

12

כפי שראינו לעיל ,הממשל של ארה״ב לא הכיר במעמדה של ישראל בירושלים,
פרט להכרה בשליטתה דה פקטו במערב העיר .הקונגרס ניסה לשנות מצב זה על ידי
חוק השגרירות בירושלים ) (Jerusalem Embassy Act of 1995שהתקבל באוקטובר
 ".1995בסעיף הממצאים ) (Findingsנאמר ,בין היתר ,שעל פי המשפט הבין-לאומי
והמנהג ,כל מדינה רשאית לקבוע את בירתה מאז  1950הייתה ירושלים בירתה של
מדינת ישראל; מאז  1967ירושלים מאוחדת ,ת ח ת מינהל של ישראל ,ולבני כל הדתות
ניתנת גישה חופשית למקומות הקדושים בעיר ארה״ב מקיימת פגישות רשמיות וכן
פעילות אחרת בירושלים ,ובכך יש משום הכרה דה פקטו במעמדה של העיר כבירת
ישראל.
;

;

הקונגרס קבע ,כי מן הראוי שירושלים תישאר עיר בלתי מחולקת שבח יובטחו
זכויותיהן של כל הקבוצות האתניות והדתיות; מן הראוי שירושלים תוכר כבירת
ישראל ומן הראוי ששגרירות ארה״ב ומעונו של השגריר ייכונו בירושלים לכל המאוחר
עד  31במאי 1999
לחבטחת ביצועו של חחוק הקצה הקונגרס סכומים נכבדים להקמת השגרירות
בירושלים .מאידך נקבע ,שכלל הסכומים העומדים לרשות מחלקת המדינח עבור
״רכישה וקיום של בניינים בחו״ל״ יוגבלו באופן רציני)עד כדי  (50%א ם לא תעבור
השגרירות לירושלים כאמור.
הפעם ,בהבדל מההחלטה משנת  ,1990מדובר בחוק מחייב .דא עקא ,למעשה
הוסמך הנשיא לדחות את ביצוע הסנקציה הכספית הנ״ל לתקופות של שישה חדשים,
אם לדעתו הדבר נחוץ להגנת האינטרסים הלאומיים-ביטחוניים של ארה״ב.
הנשיא קלינטון לא הטיל וטו על החוק ,אך מאידך גם לא חתם עליו .הוא נכנס
לתוקף ביום  7בנובמבר .1995
קבלת חוק זה גררה מחאות מטעם מדינות ערב והפלסטינים ,אך לא מעשי איבה.
שונה היה גורלח של ירושלים בשנת  .1996בספטמבר פתחה ישראל את הפתח
הצפוני של המנהרה המובילה לאורך הכותל המערבי צפונה ,מחוץ להר הבית אך
בסמוך לו .הפתח הדרומי של המנהרה נמצא ליד הכותל המערבי ,והוא פתוח זה כמה
שנים ,ואילו פתחו הצפוני ,ליד הוויאה דולורוזה ,היה סגור עד לספטמבר  .1996פתיחת
חפתח הצפוני העלתה האשמות כאילו ישראל מבקשת לפגוע במסגד אל-אקצה ולחתור
תחת הר הבית .להאשמות אלו לא היה יסוד ,אך הן ,ביחד עם המתח ששרר בין ישראל
13

לרשות הפלסטינית בגלל ההאטה בתהליך השלום ,גרמו לגל של מעשי אלימות בירושלים
ובגדה.
היו שטענו ,כי הפתיחה מהווה הפרה של הצהרת העקרונות משנת  1993שתידון
להלן .אך למעשה לא הייתה כאן הפרה ,וזאת משום שההצהרה דחתה את הדיון בנושא
ירושלים לשלב של מו״מ על הסדר הקבע ,ולפי שעה השאירה את ירושלים בשליטתה
המלאה של ישראל.
בנובמבר  1996הודיע חמלך חוסייין שארצו מוכנה לוותר על תפקידה במקומות
הקדושים לאיסלאם בעיר ולהעביר תפקיד זה למדינה פלסטינית שבירתה ירושלים,
לכשתקום )האיץ.(20.11.96 ,

השקפות בדבר מעמדה המשפטי של ירושלים
מדינאים רבים ,כמו גם מומחים למשפט הבין-לאומי ,הביעו את דעתם על מעמדה של
ירושלים .במאמר זה נסקור רק את הדעות הייצוגיות ביותר ,ונגביל את עצמנו
להצגתן ללא ניתוח של המחלוקות חכרוכות בחן .מכיוון שחלקיה המערביים של העיר
לא השתנו בחרבח מאז שנת  ,1949נוכל לנתח את הדעות בקשר למעמדם ללא חלוקה
לפרקי זמן .לעומת זאת ,האזורים המזרחיים של העיר עברו מיד ליד בשנת  ,1967ועל
כן ראוי שנחלק את הדיון בהתאם לכך.
54

קיימות ארבע דעות עיקריות בקשר למערב ירושלים .לפי הראשונה ,ישראל רכשה
ריבונות בשטח זה באופן חוקי בשנת  .1948כאשר בריטניה עזבה את האזור ,נוצר חלל
של ריבונות ,שניתן היה למלאו בצורה תקפה רק על-ידי פעולה חוקית .מכיוון שישראל
רכשה את השליטה על מערב ירושלים בשנת  1948על-ידי פעולה חוקית של הגנה
עצמית ,הרי שהייתה זכאית למלא את החלל ובכך להפוך לריבון החוקי.
55

לפי דעה שנייה ,הריבונות על ירושלים תלויה ועומדת עד אשר יוסכם על הסדר
כולל.
56

דעה שלישית גורסת שהעם הערבי הפלסטיני היה והנו בעל ׳הריבונות החוקית׳ על
כל שטח פלשתינה לשעבר ,כולל ירושלים ,מאז ימי המנדט הבריטי.
57
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אחרים טוענים שמעמדה של ירושלים כפוף להחלטה של עצרת האו״ם משנת
 ,1947אשר המליצה על חקמת גוף נפרד ) (corpus separatumת ח ת שלטון בין-לאומי
שינוהל על-ידי ארגון האומות המאוחדות.
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מרבית המדינות הזרות לא אימצו עמדה חד-משמעית בקשר למעמדה של ירושלים
המערבית .אף על פי שישנם הבדלים בין עמדותיהן של מדינות שונות ,ניתן להבחין
בקווי דמיון מסוימים באשר לשאלות היסוד .ככל הנראה ,המדינות הזרות לא היו
מוכנות להכיר בחוקיות של שלטון ירדן או ישראל על חלקי העיר שחיו ת ח ת שלטונן.
כך ,למשל ,הקונסולים הזרים שהיו מוצבים בעיר סירבו לפנות לירדן או לישראל )הכל
לפי העניין( כדי לבקש כתב הסמכה ) (exequaturלביצוע תפקידיהם בעיר .ההתנגדות
להכיר בשלטונה של ישראל במערב העיר באה לידי ביטוי בפרשת יורשות שכבו ואח׳ נ׳
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היילן,

רוגיר
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 :19 5 2נהג הקונסוליה הבלגית היה מעורב בתאונת דרכים קטלנית שגרמה למותו של
מר שבבו .בני המשפחה תבעו לדין את הנהג ,את הקונסוליה ואת הקונסול הכללי
ודרשו פיצויים .הפרשה שימשה נושא לארבעה פסקי־דין של בית המשפט המחוזי
בירושלים ,מפיו של כבוד השופט א׳ ויתקון ז״ל .מבחינתנו מעניין במיוחד הדיון
הראשון )שלא פורסם במלואו( ,שבו כפרו הנחג ושולחיו בסמכות השיפוט של בית
משפט ישראלי על התאונה משום שזו אירעה בירושלים .הטענה נדחתה על-ידי בית
המשפט.
עם זאת נראה ,שאם כי מרבית המדינות לא הכירו בריבונות הישראלית על מערב
ירושלים ,חן מקבלות א ת תחולתו למעשה של המשפט הישראלי ,ולא נשמעה תביעה
להחיל בשטח זה את דיני הכיבוש ,כולל אמנת ג׳נבה הרביעית משנת  1949בדבר הגנה
על אזרחים בזמן מלחמה".
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נעבור עתה למזרח ירושלים ,ונפתח בבחינת מעמדה בתקופה שבין השנים 1967-1949
)תקופה שבה הייתה ת ח ת שלטון ירדן( .על פי דעה אחת ,בתקופה זאת היה השטח
מצוי בחלל של ריבונות :בריטניה נטשה את הריבונות ,אך ירדן לא הייתה רשאית למלא
את חחלל מכיוון שכבשה את מזרח ירושלים על ידי פעולה תוקפנית בלתי חוקית".
לפי דעה שנייה — הדומה לתיאוריה המקבילה בדבר מערב ירושלים  -העם
הערבי הפלסטיני היה והנו בעל חזכות ל׳ריבונות חוקית׳ על כל שטח פלשתינה לשעבר,
כולל מזרח ומערב ירושלים.
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דעה שלישית מכירה בריבונות ירדנית על מזרח ירושלים ,כנובעת מהפעלת הזכות
להגדרה עצמית של התושבים ,קרי — החלטת המכובדים שהתקבלח ביריחו בשנת
".1950
ולבסוף — בקשר למזרח ירושלים ,כמו למערבה ,יש הטוענים שפתרון ^corpus
 separatumעדיין תקף".
כיצד הושפעו דעות אלו מן חשינויים שחלו בשנת  ?1967על פי הדעה הראשונה,
חלל הריבונות היה קיים עד שישראל כבשה את מזרח העיר בפעולה חוקית של הגנה
עצמית ,חוקיות שבגללה הייתה ישראל זכאית למלא את חחלל .למסקנה דומה הגיעו
גם מומחים אחרים ,שביססו א ת הריבונות חישראלית על חרעיון שלישראל חזכות
היחסית הטובה ביותר על שטח זה ,בחיעדר ׳ריבון קודם׳ חוקי ,וזאת משום שלירדן לא
הייתה ריבונות חוקית ותקפה.
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הדעה שעל פיה ׳הריבונות החוקית׳ של העם הפלסטיני הערבי חלה על כל שטחה
של פלשתינח בלי להתחשב במצב העובדתי ,לא הייתה מושפעת מתוצאות מלחמת
ששת הימים.
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חמומחה שהכיר בריבונות הירדנית על מזרח ירושלים עקב זכות ההגדרה חעצמית
הביע את הדעה שריבונות זאת לא נפגעה עקב המלחמה; אך ישראל הנה כובש חוקי
של השטחים חללו ,מכיוון שכבשח אותם במלחמת הגנה עצמית.
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תיאוריית ^ corpus separatumלא הושפעה ,כמובן ,מן חמלחמה.
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באשר לעמדתה המעשית של הקהילח חבין-לאומית :גם לפני מלחמת ששת הימים
וגם לאחריה לא ביקשו הקונסולים הזרים  exequaturמירדן או מישראל; פירוש הדבר
שלא הוכרה חריבונות של אף א ח ת משתיהן .יתירה מזאת ,החל בשנת  1967חזרו
והצהירו מוסדות האו״ס ,ובכלל זה מועצת הביטחון ,שמזרח ירושלים הנה שטח כבוש
הכפוף לאמנת ג׳נבה הרביעית משנת .1949
72

עמדת ארצות-הברית הובעה בין השאר באגרת שנשלחה על-ידי הנשיא קרטר
למצרים ולישראל בקשר עם הסכמי קמפ דייוויד משנת  ".1978הנשיא כתב ,שעמדתה
של ארה״ב נשארה כפי שבאה לידי ביטוי בדבריהם של השגריר גולדברג בעצרת האו״ם
בשנת  ,1967ולאחר מכן של השגריר יוסט ) (Yostבמועצת חביטחון בשנת  .1969אך
דא עקא :יש הבדל בין נאומיהם של שני השגרירים .אמנם שניהם ציינו שפעולותיח של
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ישראל בעיר היו זמניות בלבד וכי יש לפתור א ת בעיית עתידה של ירושלים במשא
ומתן אך השגריר יוסט הוסיף שמזרח ירושלים חיא שטח כבוש שחלה עליו אמנת
ג׳נבה הרביעית משנת  1949בדבר הגנה על אזרחים בזמן מלחמה .מעניין שעל אף עמדה
עקרונית זו ,הכירה ארה״ב למעשה בשליטה של ישראל במזרח ירושלים לעניין הסגרה
)ר׳ פסק הדין בפרשת היוה״מ נ׳ דילויס. ( 1 9 8 8 ,
;
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באשר לקהילה האירופית ,הרי היא אימצה בשנת  1980הכרזה על המזרח התיכון
שכללה גם פסקה בדבר ירושלים:
"The Nine recognize the special importance of the role played by the
question of Jerusalem for all the parties concerned. The Nine stress that they
will not accept any unilateral initiative designed to change the status of
Jerusalem and that any agreement on the city's status should guarantee
"freedom of access for everyone to the Holy Places.
)חתשע מכירות בחשיבות המיוחדת של התפקיד הנודע לשאלת ירושלים עבור כל
הנוגעים בדבר .התשע מדגישות שלא יקבלו כל יוזמה חד-צדדית שמטרתה לשנות
את מעמדה של ירושלים ,וכל הסכם בדבר מעמדה של ירושלים חייב לחבטיח
חופש גישה לכל אדם אל האתרים הקדושים(.
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לעומת ההשקפות הללו ,נקטו בתי המשפט הישראליים בדעה שהאזורים המזרחיים של
ירושלים הפכו לחלק ממדינת ישראל .אחד מן המשפטים המוקדמים בעניין זה היה
ומאציס נ׳ בית המשפט הצבאי ,עפת חברלן .נגד שני העותרים ,שניהלו חנות
רוידי
למסחר בעתיקות במזרח ירושלים ,הוגש כתב-אישום בבית המשפט חצבאי בחברון ,בו
הואשמו בעבירה של ייצוא עתיקות מחברון למזרח ירושלים ,בניגוד לחוק העתיקות
הירדני חחל בגדה ,ואשר אוסר על ייצוא עתיקות ״לחוץ לארץ״ ללא רשיון .אגב הדיון
בעתירה התעוררה השאלה ,ה א ם מזרח ירושלים היא בגדר ״חוץ לארץ״ ביחס לגדה
המערבית .רוב השופטים הביעו את דעתם ,שאכן מזרח ירושלים הפכה להיות חלק
ממדינת ישראל ולכן היא בבחינת חו״ל לעומת חברון.
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הדיון המקיף ביותר על מעמדה של ירושלים לפי המשפט הישראלי ולפי המשפט
העברי כלול בפסק הדין של השופט מ׳ אלון משנת  1993בפרשת אגודת נאמני הר הבית
ואחרים .העותרים במשפט זה ביקשו מבית
לממשלה
המשפטי
נ׳ היועץ
ואחרים
המשפט הגבוה לצדק לצוות על היועץ המשפטי לממשלה ועל רשויות ישראליות אחרות
להעמיד לדין את הוואקף המוסלמי על ביצוע עבודות מסוימות בהר הבית ללא קבלת
רישיון כנדרש .בית המשפט החליט שלא להתערב בשיקולי הרשויות המוסמכות.
במסקנותיו הוא הדגיש שהר חבית חוא חלק משטחה של מדינת ישראל והריבונות של
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המדינה חלה על מזרח ירושלים בכלל ועל הר הבית בפרט .מכאן שכל דיני מדינת
ישראל ,כולל אלה המבטיחים את חופש הפולחן ,זכות הגישה וההגנה על המקומות
חקדושים מפני חילול ,חלים גם על הר הבית.
על רקע ההיסטוריה הסוערת של העיר והדעות הסותרות בדבר מעמדח ,ניתן אולי
להבין את המשא ומתן הנוקשה על ירושלים בתהליך השלום.

ירושלים ותהליך השלום
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תהליך חשלום חחל לפני זמן רב; אך לצורך דיון זה נגביל את עצמנו לסקירת השלבים
שחחלו בוועידת מדריד.1991 ,
באוקטובר  1991התכנסה ועידת מדריד לשלום במזרח בתיכון ,ובעקבותיה החל
משא ומתן בין ישראל ושכנותיה .בעיית ירושלים הייתח רלוונטית במיוחד למשא ומתן
בין ישראל לבין הפלסטינים )שהופיעו במשלחת ירדנית-פלסטינית משותפת( .לפי כתב-
הזימון מ א ת ארה״ב ובריה״מ ,אמור היה המשא ומתן עם הפלסטינים לעסוק בשלב
הראשון בהקמת שלטון עצמי למשך תקופת מעבר בת חמש שנים ,ובשנה השלישית
להקמת משטר זה יוחל במשא ומתן על מעמד הקבע.
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כדי למנוע פגיעה בזכויותיה של ישראל בירושלים ,דרשה הממשלה שירושלים לא
תידון במשא ומתן וכי לא ישתתפו במשלחת הפלסטינית נציגים שמקום מושבם
בירושלים .לעומת זאת דרשה המשלחת הפלסטינית השתתפות נציגים מזרח-ירושלמים
במשא ומתן ,חכללת מזרח ירושלים במשטר השלטון העצמי ,ונסיגה ישראלית מלאה
ממזרח חעיר.
כתב-הזימון איננו דן כלל בירושלים ,ואף במכתב הביטחונות שארה׳׳ב שיגרה
לישראל אין העיר נזכרת ,אך נאמר בו ש״שום צד אינו חייב לשבת במו״מ עם מישהו
שעמו איננו רוצה לשבת״ .לעומת זאת ,במכתב חביטחונות שארה״ב שיגרה לפלסטינים
נדונה שאלת ירושלים בחרחבה ".ארח״ב הבטיחה שהרכב המשלחת לא ישפיע על
תביעותיהם של הפלסטינים לגבי ירושלים .כן הביעה ארה״ב את דעתה שמן הראוי
שחעיר לעולם לא תחולק שוב ,ומעמדה הסופי צריך להיקבע במשא ומתן .כמו-כן
הצהירה שאיננה מכירה בסיפוח מזרח חעיר על ידי ישראל ,ואף לא בחרחבת גבולותיה
של העיר .לדעת ארה״ב ,תושבי מזרח ירושלים רשאים להשתתף בבחירות לרשות
82
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השלטון העצמי לכשתוקם .כזכור ,מכתבי הביטחונות שוגרו על־ידי ארה״ב כדי להמריץ
את הצדדים להשתתף בוועידה.
מסמכים אלה מעוררים כמה שאלות משפטיות מעניינות ,כגון :ה א ם הם מחייבים ל
האם חם יוצרים זכויות וחובות? אפשר אולי לטעון ,שמכתב הזימון יצר הסכם מכללא
בדבר סדר-היום בין המשתתפים בוועידה ,שכן המשתתפים באו לוועידה על ס מ ך
מכתב זח .באשר למכתבי הביטחונות ,הרי שנסחים שונים נשלחו למשתתפים השונים
וניתן לשאול האס הם מהווים הסכמים דו-צדדיים מחייבים בין ארח״ב לבין חנמענים
השונים ,או אולי הצהרות חד-צדדיות מחייבות של ארה׳׳ב .נראה שסגנון המכתבים
הללו מצביע יותר על הצהרת כוונות פוליטית ,ולא על התחייבות משפטית.
;
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כפי שצוין לעיל ,עמדת ממשלת ישראל תייתח שתושבי מזרח ירושלים אינם
רשאים להשתתף במו״מ .אך לקראת סיבוב השיחות התשיעי )מאי  (1993הסכימה
ישראל שפייסל אל-חוסייני ,שחוא תושב ירושלים ,ישתתף במשלחת הפלסטינית; ואף
הובעה נכונות להתיר לתושבים הפלסטינים של מזרח העיר להשתתף בבוא העת
כבוחרים בבחירות לרשות השלטון העצמי.
בשעח שבעקבות ועידת מדריד תתקיים משא-ומתן דו-צדדי בין ישראל לבין
משלחת פלסטינית אשר — לפי דרישת ישראל — לא כללה רשמית נציגים של אש״ף,
תתקיים משא-ומתן סודי בין ישראל לבין אש״ף באוסלו ,בסיועו של שר חחוץ הנורבגי.
כתוצאה מדיונים אלה הוחלפו בין הצדדים מכתבים מסוימים בדבר הכרה תדדית,
ונחתמה ״הצהרת עקרונות על הסדרי ביניים של ממשל עצמי״ .ההצהרח נחתמה בראשי
תיבות באוסלו ,ונחתמה בחתימה מלאה בוושינגטון ביום  13בספטמבר .1993
85

הצדדים הסכימו לנהל משא-ומתן על הקמת ״רשות פלסטינית לממשל עצמי בשלב
הביניים ,המועצה הנבחרת )׳המועצה׳( ,עבור העם הפלסטיני בגדה המערבית וברצועת
עזה ,לתקופת מעבר שלא תעלה על חמש שנים ,אשר תוביל להסדר קבע המבוסס על
חחלטות מועצת הביטחון  242ו338-״ )סעיף  .(1עוד לפני ה ק מ ת המועצה ,אמורה
לתתקיים חעברת סמכויות רחבת ממדים בעזח ויריחו ,וכן העברת סמכויות מצומצמות
ביתר חלקי הגדח .חמשא-ומתן על חסדר חקבע אמור לתתחיל שנתיים לאחר שהשלטון
העצמי יתחיל לפעול בעזח וביריחו .שלבים אלה אמורים להיות מלווים בפריסה
מחדש של כוחות צה״ל בגדה ,ובנסיגה בעזה ויריחו.
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הצהרת העקרונות הייתה ללא ס פ ק נקודת מפנה לגבי שני הצדדים בכל הנוגע
לירושלים :הוסכם שירושלים לא תיכלל בהסכם הביניים בדבר השלטון העצמי —
19

ויתור מצד הפלסטינים מחד והסכמה ישראלית מאידך שירושלים תהיה אחד הנושאים
שיידונו במסגרת המשא-ומתן שיתחיל בשנת  1996על ׳מעמד הקבע׳ .בנוסף לכך,
הוסכם ש״הפלסטינים החיים בירושלים יהיו זכאים להשתתף בתהליך הבחירות״
לרשות הממשל העצמי הזמני בגדה המערבית ובעזה.
;
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הוראות אלו מעלות מספר שאלות משפטיות .בראש וראשונה ,מהי ׳ירושלים׳? ניתן
לשער שהצדדים חתכוונו בעיקר למזרח ירושלים ,מכיוון שנראה שרק מזרח העיר הוא
כיום מוקד הסכסוך .עם זאת ,ייתכן שיש נושאים בעלי עניין לפלסטינים גם במערב
ירושלים ,כגון :זכויות הפליטים שעזבו אזורים אלה .אם הצדדים יגיעו להסכם בדבר
מעמדה של מזרח ירושלים ,עשויה להתעורר גם השאלה של חופש הגישה בין שני חלקי
העיר.
שאלה בוערת יותר נוגעת לגבולות של ׳ירושלים׳ :ה א ם ההוראה של הצהרת
העקרונות מתייחסת לעיר בגבולות שהיו קיימים בתקופת המנדט הבריטי? או בגבולות
שעצרת האו״ם המליצה עליהם בשנת  "? 1947או באלה שנקבעו על-ידי ישראל וירדן
בהסכם שביתת הנשק משנת  "? 1949או באלה שאומצו על-ידי ישראל לאחר איחוד
העיר בשנת  ? 1967שאלה זאת איננה נוגעת למקומות הקדושים ,כיוון שמרביתם
נמצאים בעיר העתיקה ,הנכללת ב׳ירושלים׳ בכל הגדרה שהיא; אך היא מהווה בעיה
חמורה באשר לשכונות היהודיות החדשות שהוקמו לאחר שנת  ,1967מכיוון שרובן
נכללות רק בגבולות העיר שנקבעו באותה שנה .האם ייחשבו שכונות אלה לחלק
מהגדה המערבית או מירושלים? ניתן להניח שכאשר ישראל חותמת על הסכם ,היא
מייחסת למונחים את המובן שיש להם במשפט הפנימי שלה ,ולכן  -על פי כוונת
ישראל — המונח ׳ירושלים׳ מתייחס לשטח הנכלל בגבולות השיפוט העירוניים לפי
המשפט הישראלי ,כפי שתואר בפרק הראשון דלעיל.
94

95

איננו יודעים לאלו גבולות תתכוון אש״ף בשעת החתימה על הצהרת העקרונות .יש
מקום לחזקה סבירה שכוונתו הייתה לגבולות שהתקיימו ב 28-השנים האחרונות,
במיוחד מכיוון שאש״ף לא הביע דעח אחרת בעניין זה בעת חתימת המסמך.
עם זאת ,בחסכמת חצדדים יכולים חדיונים על ירושלים לכלול גם שטח נרחב
יותר .ההרחבה עשויה לשרת שתי מטרות .ראשית ,הכללת חלק מן השטח המטרופוליני
של ירושלים עשויה לשרת מטרות דמוגרפיות ,טכניות וכלכליות כגון אספקת מים
וטיפול בביוב ,וכן תכנון בתחומי התקשורת וחתחבורה .שנית ,ההרחבה עשויה אולי
לסייע להשגת פשרה בעניין חשאיפות חלאומיות של חצדדיס :בירושלים נרחבת יותר
יוכלו להתקיים זה לצד זה המוסדות הלאומיים של שני הצדדים.
94

20

שאלה אחרת נוגעת להיקף המהותי של הדיונים על ירושלים .שלושת הנושאים
העיקריים שבמחלוקת הם :שאיפות לאומיות ,המקומות הקדושים והממשל העירוני.
האם הנושאים והנותנים מצד ישראל יהיו מוגבלים על-ידי ׳חוק יסוד :ירושלים ,בירת
ישראל׳ משנת  ¿980שנדון לעיל׳ ' נראה שחוק זה איננו מונע מן הממשלה לדון
במעמדם של המקומות הקדושים ,או בהסדרים לממשל עירוני ".אפילו בתחום הפוליטי
חחוק מותיר לנושאים-ונותנים מרחב-פעולה ניכר ,מכיוון שהוא מוריה רק שירושלים
חנח בירת ישראל ,וחייבת להיות מאוחדת.
7

98

מובן שהממשלה יכולה ליזום חצעח לתיקון חוק היסוד אך יש לחניח שהמשא
ומתן לא יחייב שינוי כזה.
;

ההוראה השנייה ב׳הצהרת חעקרונות׳ חנוגעת לירושלים עוסקת בבחירת ״המועצה
— רשות השלטון העצמי הפלסטינית .כפי שהוזכר לעיל ,הוסכם ש״הפלסטיניס חחיים
בירושלים יהיו זכאים להשתתף בתחליך הבחירות ,בהתאם להסכם בין שני הצדדים״.
100

הוראה זאת בקשר לתהליך הבחירות מעוררת מספר שאלות משפטיות ,שאחדות
מהן באו על פתרונן ב׳הסכם הביניים הישראלי-פלסטיני בקשר לגדה המערבית ורצועת
עזה׳ מיום  28בספטמבר  ,1995ובהסכם נוסף מיום  23בספטמבר  1995בקשר לתהליך
סקר חבוחרים לצורך רישומם .השאלה הראשונה המתעוררת היא :מיהם הפלסטינים?
האם חצתרתו של אדם על חיותו פלסטיני תתקבל כמחייבת ,או שתובא בחשבון גם
זיקה אתנית או דתית? ההסכמים אינם עוסקים בשאלות אלו ,אך הן נדונו בחוק
הבחירות הפלסטיני מיום  7בדצמבר :1995
101

״לצורכי חוק זה ,פלסטיני הוא אדם אשר:
א( נולד בפלשתינה בגבולות המנדט הבריטי ,או שהייתה לו הזכות להיות בעל
אזרחות פלשתינית בהתאם לדינים שהיו בתוקף באותה תקופה.
ב( הוא נולד ברצועת עזה או בגדה המערבית ,כולל ירושלים.
ג( אחד או יותר מאבותיו הישירים עונה על הדרישות של פסקה א׳ לעיל ,וזאת
מבלי להתחשב במקום הולדתו של חאדם.
ד( הוא בן זוגו/ה של פלסטיני/ת ,בהתאם לדרישות הנ״ל.
ה( הוא איננו בעל אזרחות ישראלית.״
102

כמו כן אנו עומדים שוב מול השאלה :מהי ירושלים בהקשר זה? ניתן לחניח שלצורך
זכאות להשתתף בבחירות ,יכובדו תגבולות חנוכחיים של העיר .ואכן ,כך היה בבחירות
שהתקיימו ביום  20בינואר  .1996עוד שאלה כרוכה בביטוי ״החיים שם״ :מהי אמת-המידה
21

של ״חיים שם״? כמח זמן חיח חייב אדם לחיות בירושלים כדי להיות זכאי להשתתף
בבחירות? ההסכמים משנת  1995נתנו תשובה מעשית לעניין זה .רשימות בוחרים חיו
אמורות להיערך בכל השטחים הרלוונטיים בגדה המערבית וברצועת עזה ,על בסיס
סקר של ועדות סקר מטעם ועדת חבחירות המרכזית שנתמנתה על-ידי הרשות הפלסטינית.
לגבי הפלסטינים בירושלים לא התמנתה ועדת סקר רשמית ,אלא ״תסקר יתבצע על
בסיס חוזי על-ידי קולג׳ האברהימייה ,אשר ישכור מורים פלסטינים מירושלים בעלי
תעודת זהות ירושלמית ,וחם שיבצעו את חסקר .מסמכי חסקר לא ישאו כל כותר או
סמל .תוצאות הסקר יימסרו למשרדי הבחירות האזוריים הנוגעים לעניין ,והם יהיו
אחראים להכללתם בטיוטה של רשימת הבוחרים״ .תוצאות הסקר יוגשו לוועדה משותפת
פלסטינית-ישראלית".
1

הכללת אדם ברשימת הבוחרים בעקבות הסקר איננה מעניקה לו את הזכות
החוקית לחיות בירושלים ולהיכלל ברשימת התושבים של העיר — ״הכללתו של אדם
בפנקס הבוחרים בכל כתובת לא תשפיע על שאלת מגוריו החוקיים באותה כתובת״.
מטרתה של הוראה זו הייתה לאפשר לתושבי הגדה המערבית הרבים המתגוררים
למעשה בירושלים לחשתתף בבחירות ,מבלי להעניק לחם זכות חוקית למגורים בעיר.
104

הבעיה הקשה ביותר נוגעת לביטוי ״השתתפות בתהליך הבחירות״ :האם כוונתו
רק לזכות הפעילח לבחור ,או שמא הוא כולל גם את הזכות הסבילה לחיבחר? ניתן
לחניח שלצדדים היו כוונות סותרות בקשר לפירושה של הוראה זאת כאשר חתמו על
הצהרת העקרונות.
ההבדל בין הצבעה פעילה לסבילה איננו רק בעל אופי טכני ,כיוון שהענקת הזכות
הסבילה להיבחר עלולה להתפרש כבלתי מתיישבת עם ריבונותה של ישראל על ירושלים
המאוחדת; בעוד הזכות הפעילה לבחור בלבד עשויה להתיישב עם ריבונות זאת.
המסמך משנת  1995מטעים שרק ירושלמי בעל כתובת נוספת בגדה המערבית יוכל
לחיבחר ,והוא ייצג את האזור האחר — כלומר ,לא את העיר ירושלים :״כל מועמד
למועצה ...חייב להיות בעל כתובת תקפה באזור הנתון בתחום הסמכות של המועצה,
באזור חבחירה שבו הוא מועמד ...כשלמועמד יותר מכתובת תקפה אחת ,הוא יהיה
רשאי לרשום את כל הכתובות הללו בטופס הגשת המועמדות שלו״.
105

104

נושא נוסף אשר בקשר אליו הגיעו הצדדים לפשרה קשור למקומן של הקלפיות
שבהן יבחרו תושבי מזרח ירושלים .אזורי הבחירה הוגדרו בחוק הבחירות הפלסטיני
מדצמבר  .1995השטח העירוני של ירושלים נכלל באזור חבחירה של ירושלים ,שהוא
גדול בהרבה מן השטח העירוני .באזור בחירה זח ,אך מחוץ לגבולות העיר ירושלים -
דהיינו באבו-דיס — בחרו מרבית הירושלמים.
107

22

עם זאת ,מספר קטן של פלסטינים הורשו לבחור בבתי דואר בתוך גבולות העיר
ירושלים עצמח :״מספר פלסטינים מירושלים יצביעו בבחירות באמצעות שירותים
הניתנים בבתי דואר בירושלים ,בהתאם לתכולת בתי דואר כאלו...״ .כיוון שמספר
המצביעים שהורשו לבחור בבתי הדואר שנקבעו לכך היה אמור להיות ״בהתאם
לתכולת בתי דואר כאלו״ ,מנה מספרם כ — 4,500-בעיקר זקנים וחולים .הליך
ההצבעה בבתי הדואר היה שונה במקצת מזה שבתחנות ההצבעה הרגילות ,וזאת כדי
להדגיש שהעיר ירושלים איננה חלק מן השטחים הכפופים למועצה הפלסטינית.
108

109

תעמולת בחירות בירושלים הייתה טעונה קבלת רישיון מ א ת שלטונות ישראל.

110

כחודש לאחר חתימת ׳הצהרת העקרונות׳ ,שלח שר חחוץ הישראלי שמעון פרס
מכתב לשר החוץ של נורבגיה יוהן יורגן הולסט ,בעניין מוסדות פלסטיניים במזרח
ירושלים ".מכתב זה נשמר בסוד במשך זמן מה ,וגילויו עורר ביקורת חריפה בישראל.
על פי מכתב זה ,״כל המוסדות הפלסטינים במזרח ירושלים — כולל אלה הכלכליים,
חברתיים ,חינוכיים ותרבותיים ,וכן האתרים הקדושים הנוצריים והמוסלמיים —
ממלאים תפקיד חיוני עבור האוכלוסייה הפלסטינית...״ ו״חם יישמרו...״ .מובנו של
מסמך זה ותוקפו מעוררים בעיות קשות של פרשנות" .
1

2

משנשבר הקרח בין ישראל לפלסטינים ,נפתחה הדרך להתקדמות במשא ומתן בין
ישראל לירדן .בתחילה חוסכם על ׳סדר יום אחיד׳) 14בספטמבר ;(1993 ,לאחר מכן
אומצה ׳הכרזה משותפת׳ ) 25ביולי ,(1994 ,וביום  26באוקטובר  1994נחתמת אמנת
השלום " .אמנה זו כוללת ,בין השאר ,הבטחה מצד ישראל ״לכבד א ת מעמדה הנוכחי
המיוחד של ...ירדן באתרים מוסלמים קדושים בירושלים״ ,ועוד :״כאשר יתנהל המשא
ומתן על מעמד הקבע ,תיתן ישראל קדימה גבוהה לתפקידה ההיסטורי של ירדן
באתרים אלה״" .
3

4

בעקבות שיפור היחסים עם הפלסטינים ועם ירדן ,כוננו או חידשו מספר מדינות
אחרות את יחסיהן הדיפלומטיים עם ישראל .בהקשר זה יש עניין מיוחד בנורמליזציה
של היחסים בין ישראל לבין הכס הקדוש ,בהתאם ל׳הסכם היסוד׳ מיום  30בדצמבר
 " .1993מסמך זה איננו מטפל בפירוש בירושלים ,אך כמה מהוראותיו נוגעות לעיר,
למשל :ההתחייבות לראות בעין יפה עלייה לרגל של נוצרים לארץ הקודש ,וזכותה של
הכנסייה הקתולית להקים בתי ספר ולבצע פעולות רווחה .עניין רב יש בהוראה בה
מאשרים הצדדים את ״חחתחייבות המתמשכת לקיים ולכבד את ה׳סטטוס קוו׳ באתרים
הקדושים לנצרות אשר עליהם הוא חל...״ — רמז ל׳סטטוס קוו׳ שנקבע במאה ה-י״ח
וה-י״ט על ידי האימפריה העותמנית כדי להסדיר את זכויותיהן של כנסיות נוצריות
מתחרות שונות באתרים קדושים מסוימים בירושלים ובבית-לחם" .
5

6
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כפי שהוזכר לעיל ,לפי הצהרת העקרונות עומדת סוגיית ירושלים על סדר היום
במשא ומתן על מעמד הקבע של הגדה המערבית ורצועת עזה .משא-ומתן זה נפתח
רשמית במאי  !1996אך בשעה ששורות אלו נמסרות לדפוס ,חלה בו הפסקה עקב
הבחירות שהתקיימו בישראל ביום  29במאי .1996

הרהורים על עתידה של ירושלים
ניתן להניח שהקרב הדיפלומטי על ירושלים יהיה חריף ומתמשך ,וזאת מכיוון שלכל
הצדדים תחושות חזקות בקשר לעיר עקב בגלל הסמליות שלה .לדעתנו ,כדי להקל על
המשא-ומתן מן הראוי לחלקו לשלושה רכיבים :שאיפות לאומיות ,המקומות הקדושים
והממשל העירוני .אין ס פ ק שרכיבים אלה משולבים ותלויים זה בזה ,אך מטעמים
מעשיים כדאי במידת האפשר לנהל משא ומתן נפרד על כל אחד מהם.
ייתכן שהשינויים שעברו על מושג הריבונות במאה זו ,ואשר בהם נדון להלן ,יוכלו
לסייע בניסיון לחתגבר על חילוקי הדעות בקשר לריבונות על ירושלים .שעה שבאים
לנסות ולהגדיר מהי ריבונות ,יש להבחין היטב בין ההיבט הפנימי והחיצוני שלה.
מבחינת ההיבט הפנימי ,הריבונות פירושה הסמכות המקורית )הבלתי־נגזרת( הגבוהה
ביותר במקום מסוים .סמכות זאת איננה כפופה לסמכותה של רשות זרה בתחומי
הממשל ,המינהל או השיפוט ,ואף לא לכל דין זר כלשהו ,פרט למשפט הבין-לאומי
הפומבי .ההיבט החיצוני של הריבונות פירושו העצמאות והשוויון של כל המדינות .הוא
מדגיש שהמדינה היא נושא מלא ובלתי אמצעי של המשפט הבין-לאומי ,שהיא איננה
נתונה למרותח של כל מדינח אחרת ,ושהיא רשאית ומסוגלת למעשה להפעיל סמכות
מדינתית במידה סבירה בכפוף למגבלות המשפט הבין-לאומי .מהריבונות נובעת גם
זכות לאי-התערבות בענייניה של המדינה — במיוחד ביחסיה עם אזרחיה ,הבלעדיות
של סמכות המדינה בתוך שטחה ,הנחה בדבר קיום סמכות של המדינה ,היעדר חובה
לקבל על עצמה סמכות שיפוט של גורם שלישי כלשחו ,חזכות לצאת למלחמה )jus ad
 (bellumוהתיאוריה שמקורו של כל כלל בין-לאומי ברצונן של המדינות.
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עם זאת ,כפי שחזכרנו ,חלו במושג הריבונות שינויים ניכרים .הקמתן של מדינות
פדרליות ,וכן הדמוקרטיזציה וההכרה בעליונותו של המשפט הבין-לאומי ,החלישו את
השפעתו של המושג .אף על פי שחוקרים מסוימים בתקופות קודמות סברו שהריבונות
איננח ניתנת לחלוקח ,חרי למעשח חיא חייתח מחולקת במספר מקרים בעבר וכן
בתקופה האחרונח ,למשל ,בקונדומיניה ובמדינות פדרליות .במאות ח־י״ח וה-י״ט
24

השתמשו בביטוי ׳ריבוני למחצה׳ לתיאור ישויות כגון מדינות-חסות ,אשר היו תלויות
במדינות אחרות .מושגים רבים של ריבונות מסויגת וכן מגוון מושגים אחרים הקשורים
לריבונות למעשה כרוכים בהכרה באופיה תגמיש .ריבונות שיורית או  de jureפירושה
הזכות לריבונות העשויה להיות כפופה להגבלות ,בעוד ריבונות  de factoמתייחסת
לחפעלת ס מ כ ו ת בפועל על טריטוריח מסוימת .יש חמבחינים בין territoriale
 — Souveränitätזכות חוקית לשטח מסוים ,לבין  — Gebietshoheitשליטה פיזית.
בעגה ה פ ו ל י ט י ת של קוויבק ,השתמשו במונחים souveraineté-association
^ .souveraineté-partagéeמעניין גם המונח ׳ריבונות רוחנית׳ — תכונה המיוחסת לכס
הקדוש .כזכור ,בהסכם לאטראנו משנת  1929בין איטליה לאפיפיור נאמר :״איטליה
מכירה בריבונותו של חכס חקדוש בתחום הבין-לאומי כנובעת מטבעו ,כתואמת את
מסורתו ואת צרכי שליחותו בעולם הזה״ .ריבונות רוחנית זו הוכרה בנוסף להכרה
ב״סמכות הריבונית שלו על חוותיקאן״ ובאופן בלתי תלוי ב ה .
8״

מושג חדש שמקורו בהתפתחויות בדיני הים נקרא ׳ריבונות פונקציונלית׳ :על-פי
אמנת האו״ם משנת  1982בדבר דיני הים ,סמכויותיהן של מדינות תשוכנות לחוף ים
ביחס למדף היבשתי ולאזור הכלכלי האקסקלוסיבי שמעבר לים הטריטוריאלי ,הוגדרו
כ״זכויות ריבוניות לצורך חיפוש ...וניצול של משאביו חטבעיים״> .
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כל חחתפתחויות הללו מאשרות שהריבונות ,איננח בלתי ניתנת לחלוקה ,וששתי
רשויות ואף יותר יכולות לחיות בעלות ריבונות מוגבלת ,יחסית ,דיפרנציאלית או
פונקציונלית על שטחים ,קבוצות של בני אדם או משאבים מסוימים.
120

דעיכתו של חרעיון בדבר ריבונות מוחלטת ,מקיפח וייחודית של המדינה באה לידי
ביטוי גם בהתפתחויות במערכת הבין-לאומית .שוקי ההון משולבים כיום זח בזה
בעולם כולו ,בשל מערכות התקשורת המודרניות .אנשים ,רעיונות ,ואף פושעים חוצים
גבולות בהמוניהם ,בעוד הזיהום והטילים הבליסטיים מצמצמים אף הם את משמעותם
של הגבולות הללו .חדירותם של הגבולות מפחיתה בהכרח את האפקטיביות והמשמעות
של ריבונות טריטוריאלית ,ואילו הסכמי סחר חופשי ושווקים משותפים הופכים את
המושג של מערכת כלכלית-מדינתית בלתי תלויה לבטל מן העולם.
לבסוף ,כמה התפתחויות נורמטיביות — ההגבלות החריפות על הזכות לצאת
למלחמה ,וההתפתחות של הגנה בין־לאומית על זכויות האדם — צמצמו את תוכנה של
חריבונות.
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על אף התפתחויות אלה ,נראה שאין הזמן בשל עדיין להתעלמות ממושג הריבונות.
דעת הציבור במרבית המדינות — במיוחד החדשות והחלשות יותר ,וכן אלו החשות
מאוימות — נאחזת במושג הריבונות .אך יש לקוות שהכרסום שחל במושג יסייע
במציאת פשרח ביחס לירושלים .על הצדדים לנסות להימנע מוויכוחי סרק על ריבונות
— רעיון מופשט בעל עצמה רגשית גבוהה .אנשים נסחפים על-ידי רעיון זה ,ומתקשים
להתפשר ביחס אליו .על כן רצוי להניח אותו בצד ,ולהסכים אולי על השעיית התביעות
לריבונות לתקופה ניכרת או להחליף ריבונות בלתי-מסויגת במושג גמיש יותר כגון
ריבונות פונקציונלית ,דיפרנציאלית או נלווית .ניתן אולי לשקול גם הסכמה על סוגים
שונים של ריבונות למקומות מסוימים ,כולל ריבונות משותפת או ׳תערובות׳ אחרות
של ריבונות .אולי יהיה זה מועיל אם במקום להתנצח על תביעות לריבונות ,ידגישו
הצדדים א ת החלוקה או השיתוף בסמכויות .חלוקת הסמכויות צריכה להיות מבוססת
על שיקולים טריטוריאליים ,פרסונליים ופונקציונליים.
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באשר למקומות הקדושים ,ייתכן ויהיה על הצדדים להביא בחשבון גם את דעתם
של אותם מיליוני הנוצרים ,היהודים והמוסלמים שאינם חיים בירושלים .מאז ומתמיד,
מדיניותה של ישראל היא להפקיד א ת ניהולו של כל אתר קדוש בידי הקהילה שהוא
קדוש בעיניה ,ולהקצות סיוע כספי לאחזקתו ולשיפוצו .זאת ועוד :המקומות הקדושים
נהנים מזכויות יתר פיסקליות מסוימות .נציגיהן של דתות מסוימות מרוצים מהמצב
הקיים .אך כיוון שנציגי דתות אחרות מעדיפים שגורם בין-לאומי יהיה מעורה
בנושא ,או שתינתן התחייבות בין-לאומית על-ידי השליט במקום ,ייתכן שיש מקום
למידה מסוימת של בינאום פונקציונלי ,בעוד שיש להימנע משימוש במונח ׳אקס
טריטוריאליות׳ ,שאבד עליו הכלח .ניתן לשקול אימוץ חוקה מיוחדת למקומות הקדושים,
שתכלול פיקוח כלשהו מטעם קבוצה או מועצה בין-דתית.
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ברמה העירונית ,אפשר אולי להפיק לקחים מערים חטרוגניות אחרות .מן הראוי
לשקול חלוקה לרבעים ) boroughsאו  ,(arrondissementsוכל רובע יחיח אחראי לענייניו
שלו .ניתן להשיג תיאום באמצעות עיריית-על משותפת .חלוקת הסמכויות בין הרבעים
השונים יכולה להתבצע על בסיס טריטוריאלי בתחומים מסוימים ,ועל בסיס פרסונלי
באחרים.
בנוסף לכך ,הסדר עתידי חייב להבטיח שיתוף פעולה ותיאום במרחב המטרופוליני
של ירושלים ,באופן בלתי תלוי בגבולות הפוליטיים .ניתוק העיר מסביבתה עלול לעכב
את פיתוחה ויגרום לקשיים בתחומי התקשורת והשירותים.
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