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הקדמה
סיבות היסטוריות ,דתיות ומדיניות גרמו לריכוז תשומת לבם של גורמים רבים במדינות
שונות בשאלת מעמדה של ירושלים .אחת מנקודות המחלוקת החמורות בין הצדדים
לסכסוך הערבי-ישראלי הינה מעמדה העתידי של ירושלים; אך גם גורמים אחרים שאינם
מעורבים ישירות בסכסוך מייחסים חשיבות רבה להסדר שייקבע .כל אלה הובילו אישים
ומוסדות רבים בעולם לנסות ולהציע תוכניות שונות לפתרון המחלוקת .בעבודה זו סקרנו
וניתחנו למעלה מ־ 50הצעות ועמדות שונות שהועלו בדבר הסדר למעמדה של ירושלים.
אנו תקווה כי מחקר זה יסייע לחוקרים מתחומים שונים ,בין היתר היסטוריה ,מדעי
המדינה ,יחסים בין-לאומיים ומשפטים .כמו כן ,מקווים אנו כי הוא ישמש כלי עזר לאלה
המחפשים דרכים לפתרון בעיית ירושלים.
בעבודה זו ניתן לעקוב אחר ההתפתחות ההיסטורית של ההתמקדות בתוכניות מסוג
מסוים בתקופה מסוימת ,זניחתן לאחר מכן והעלאת תוכניות שונות לחלוטין עם שינוי
הנסיבות )כגון הצעת הפתרון בדבר מנדאט בריטי על העיר בשנות ה־ 30וה .(40-המחקר
מציג מודלים מדיניים אחדים ,שחלקם נוסו במקומות אחרים בעולם )כגון הסדרי אוטונומיה(
וחלקם ללא כל תקדים בפועל .ייתכן שניתוח מודלים אלה עשוי לסייע גם בחיפוש הסדר
למחלוקות מדיניות ודתיות במקומות אחרים בעולם .חלק ניכר מהתוכניות ומהעמדות
מבוסס על דעתו של המציע בדבר מעמדה המשפטי'של העיר על-פי המשפט הבין-לאומי,
ולסקירת הצעות ועמדות אלה יש חשיבות גם למשפטנים בין-לאומיים.
בפרק הראשון סקרנו את הרקע ההיסטורי והמשפטי לשאלת מעמדה של ירושלים,
החל מכיבוש העיר בידי הבריטים בשנת  1917ועד היום .העובדות הנסקרות בחלק זה של
הפרק חיוניות להבנת הרקע להצעות ולעמדות רבות שיוצגו בפרקים הבאים .כפי שנאמר
לעיל ,מתבססות הצעות ועמדות אחדות על ניתוח מעמדה המשפטי של העיר על-פי כללי
המשפט הבין-לאומי ,ולפיכך סקרנו בחלק השני של הפרק הראשון את הגישות השונות
בעניין זה .לבסוף הבאנו סקירה קצרה של מעמדה של העיר על-פי המשפט הישראלי.
בפרק השני סקרנו את ההצעות והעמדות השונות בדבר מעמדה העתידי של העיר .בפרק
זה הבאנו את עיקריה של כל תוכנית ואת עמדתה בנושאים אחדים :שאיפות לאומיות;
מקומות קדושים; מינהל עירוני .לכל תוכנית ועמדה הקדמנו דברי רקע קצרים המתארים
את הגורם העומד מאחוריה ,ולעתים אף את הרקע והבסיס להצעה .בפרק השלישי נותחו
ההצעות והעמדות שנסקרו בפרק השני על-פי חתך של נושאים ,תוך כדי מיון הדעות
והשוואה ביניהן .ניתוח זה עשוי לסייע לאלה המתעניינים בהסדר בתחום מסוים בלבד
)כגון מקומות קדושים( וגם לאלה המבקשים ליצור תוכנית חדשה תוך שילוב הצעות
שונות .הפרק הרביעי כולל לקסיקון של מונחים מסוימים המופיעים בפרקים הקודמים,
ובמיוחד בפרק השני .כאן הסברנו בקצרה את משמעותם או משמעויותיהם של המונחים
)כגון ״במאום״(.
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עם סיום העבודה חובה נעימה היא לנו להודות לאלה שסייעו לנו רבות בהכנתה.
תודתנו נתונה בראש ובראשונה לפרופסור רות לפידות שהנחתה אותנו בכל שלבי העבודה
ואשר כתבה את פרק הלקסיקון .אנו אסירי תודה לשגריר מרדכי גזית שקרא את הפרק
הראשון והעיר הערות רבות ומועילות .אורה אחימאיר ,מנהלת מכון ירושלים לחקר
ישראל ,ניצחה על המלאכה והעניקה לנו תנאי מחקר נוחים .ד״ר יצחק רייטר סייע רבות
בניסוח שני ערכי הלקסיקון ״הווקף״ ו״המועצה המוסלמית״ ,נעמי טיסדייל האירה את
עינינו בהכנת הערכים ״כנסיית הקבר הקדוש״ ו״המקומות הקדושים״ ,אמנון רמון יעץ לנו
במידע גיאוגרפי ,רונית בן דור סייעה לנו רבות בשלבי המחקר האחרונים ,ציונה חזקיהו
ממכון ירושלים לחקר ישראל הגישה סיוע .מינהלי יעיל ונעים ,ואסתי ביהם ,אף היא
ממכון ירושלים לחקר ישראל ,עיצבה את כתב היד .יבואו כולם על הברכה.

2

פרק ראשון:
מעמדה המשפטי של ירושלים
א .רקע משפטי-ה<סטור<
ב 11-בדצמבר  1917נכנס הגנרל אלנבי לירושלים עם כיבוש העיר על-ידי בריטניה מידי
התורכים .בוועידת סן-רמו )אפריל  (1920החליטה המועצה העליונה של בנות הברית כי
בריטניה תהיה המעצמה המנדאטורית שתנהל את ״פלשתינה״)ארץ ישראל המנדאטורית
ובה נכללה גם ירושלים( ,וב 22.7.1922-קבעה מועצת חבר הלאומים את תנאי המנדאט,
שנכנס לתוקף ביום  .29.9.1923בסעיף  2לכתב המנדאט נאמר כי בריטניה ת ה א אחראית
ליצירת תנאים פוליטיים ,מינהליים וכלכליים שיבטיחו הקמת בית לאומי לעם היהודי,
לפיתוח מוסדות שלטון עצמי ,וכן לשמירת הזכויות האזרחיות והדתיות של כל תושבי
פלשתינה ללא כל הפלייה על בסיס גזע או דתי.
ביום  29.11.1947קיבלה העצרת הכללית של האו״ם החלטה מספר  (11)181בדבר
עתיד השלטון בארץ ישראל )״החלטת החלוקה״(  .בהחלטה זו המליצה העצרת הכללית
כי בשטח המנדאט יוקמו מדינה יהודית ומדינה ערבית עם קשר כלכלי הדוק ביניהן.
החלק השלישי של ההחלטה דן בירושלים ובו כלולה המלצה כי ת ו ק ם ישות נפרדת
) (corpus separatumמפורזת וניטראלית .בעיר יוקם משטר בין-לאומי מיוחד שינוהל
על-ידי מועצת הנאמנות שתפעל מטעם האו״ם .מועצת הנאמנות התבקשה להכין תוך
חמישה חודשים הצעת חוקה מפורטת לעיר .על-פי ההחלטה יהיו גבולות העיר במזרח -
אבו-דיס ,בדרום  -בית-לחם ,במערב  -עין-כרם ,ובצפון  -שועפט )מקומות אלה נכללו
בשטח הבין-לאומי( .
2
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ראשי המוסדות הלאומיים היהודיים בארץ ישראל הביעו את ה ס כ מ ת ם לבצע את
תוכנית החלוקה ,בתנאי שיעשו כן גם התושבים הערבים בארץ .אך הערבים הביעו את
התנגדותם הנחרצת להחלטת העצרת* ,ולמחרת קבלת ההחלטה פתחו בהתקפות דמים

The,.)R.Lapidoth & M . Hirsch (eds
,2על תנאי המנדאט הבריטי לארץ י ש ר א ל ר א ה
 .Arab-Israel Conflict and its Resolution: Selected Documents, 1992, p. 25המנדאט הבריטי חל על
השטחים שממערב לירדן ושממזרח לו  -השטח הידוע כיו• כמדינת ירדן .אך בהתאם לסעיף  25לכתב המנדאט,
ובהסכמת מועצת חבר הלאומים מ י ו •  ,16.9.1922הוציאה בריטניה את השטחים שממזרח לירדן מתחולת אותם סעיפי
" Israel: Status, Territory and Occupied ;P. Malanczuk,
י
ד
ו
ה
pp,
12,
1990.
155,
י על החלטת העצרת הכללית של האו״ם מספר  (II) 181בדבר עתיד השלטון בארץ ישראל ,29.11.1947 ,ראה
.
p
.
נ

ש  , 0עמי .48

*Hassan Bin Talal, A Study On Jerusalem, 1979, p. 11; J.B. Tulman, "The International
)Legal Status of Jerusalem", 3 International Law Students Association Journal, 39, 46 (1979
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נגד היישוב היהודי .עם סיום המנדאט הבריטי הוקמה מדינת ישראל ביום 14.5.1948
ומייד החלה פלישת צבאות מדינות ערב לארץ )מצרים ,סוריה ,לבנון ,עיראק ,ירדן  -בסיוע
ערב הסעודית(  .כוחות הלגיון הירדני ,בסיוע יחידות מצריות ,פתחו בהפגזה כבדה על
השכונות היהודיות של ירושלים ,העיר היהודית היתה במצור ,ורבים מבני העיר נפגעו.
בעיר ובדרכים אליה התפתחו קרבות קשים ,במהלכם נפל ביום  28.5.1948הרובע היהודי
לידי כוחות ירדן לאחר מצור ממושך  .ביום  7.7.1948נחתם בחסות האו״ם הסכם בין
ישראל וירדן לפירוז הר הצופים ,שכן על ההר נותרה מובלעת יהודית .בהסכם נקבע כי
ישראל תורשה להשאיר במקום מספר מצומצם של אנשי משטרה וכן אנשים שיתחזקו את
המוסדות בהר הצופים .עוד נקבע בהסכם כי האו״ם יבטיח את הספקת המים והציוד
לאנשים אלה וכן יסדיר את החלפתם באמצעות שיירה דו-שבועית/
5

6

בסיום מלחמת העצמאות היתה מזרח העיר בשליטת הצבא הירדני ואילו מערבה
נשלט בידי צה״ל .בהסכם שביתת הנשק בין ישראל וירדן מאפריל  1949התחייבו שתי
המדינות שלא לבצע כל פעולת תוקפנות האחת כנגד רעותה  .כן הורה סעיף  (2)8להסכם
כי הצדדים יקימו ועדה משותפת שתדון בנושאים שיובאו בפניה על-ידי צד להסכם,
״עניינים אלה יכללו ,על כל פנים ,את הסעיפים דלקמן שעליהם כבר הושגה הסכמה
עקרונית ... :חידוש עבודתם הסדירה של המוסדות התרבותיים וההומניטריים שעל הר
הצופים וגישה חופשית אליהם גישה חופשית אל המקומות הקדושים ואל מוסדות
התרבות ,והשימוש בבית הקברות שעל הר הזיתים״' .על אף הוראות מפורשות אלה
כפרה ירדן בשנים שלאחר מכן בזכות הגישה של יהודים לכותל המערבי ,לא איפשרה את
חידוש הפעילות באוניברסיטה העברית ובבית החולים הדסה שעל הר הצופים ואף סירבה
להגיע לידי ה ס כ ם עם ישראל בנושאים אלה  .מתום מלחמת העצמאות ועד יוני 1967
נשארה העיר מחולקת בין ירדן ובין ישראל ,ומדי פעם ארעו תקריות ירי בין הצדדים".
8

;

10

בחודש ספטמבר  1948הוקם בית המשפט העליון של מדינת ישראל בירושלים וביום
 20.12.1948החליטה הממשלה להעביר את משרדי הממשלה לעיר" .ביום 5.12.1949
הכריז ראש ממשלת ישראל ,דוד בן-גוריון ,מעל בימת הכנסת ,כי ירושלים היהודית היא
5

.Tulman,ibid., p. 46

* T. Kollek & M . Perlman, Jerusalem, Sacred City of Mankind: A History of Forty
.Centuries, 1968, p. 250
יעל ההסכם בין ישראל וירדן לפירוז איזור הר הצופים ,7.7.1948 ,ראה Lapidoth & Hirsch (supra, note
T. Meron "The Demilitarization of Mount Scopus: A Regime ,
1
.
)That Was•", 3 Israel Law Review 501 (1968
'סעיף  1להסכם שביתת נשק ירדן-ישראל ,1949 ,כתני אמנה ,כרך  ,1מס׳  ,3עמ׳ .37
י סעיף  ,8שם.
10

.Kollek & Perlman (supra, note 6), p. 252

11

נ׳ שור ,תולדות ירושלים ,כיד ג ,1987 ,עמ׳ .855

" M . Brecher, "Jerusalem: Israel's Political Decisions 1947-1977", 27 The Middle East
1318״ Journal
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13

חלק אורגאני ובלתי נפרד ממדינת ישראל  ,וב 13.12.1949-הכריזה הכנסת כי ירושלים
היא בירת ישראל  .כבר למחרת הועבר משרד ראש הממשלה לעיר וב 26.12.1949-התכנסה
הכנסת לראשונה בירושלים .
14

15

במהלך הקרבות שהתנהלו בארץ ישראל ועד  1953דנו מוסדות האו״ם מספר פעמים
בשאלת ירושלים .העצרת הכללית של האו״ם אימצה ביום  26.4.1948החלטה מספר
 (S-II)185ובה התבקשה מועצת הנאמנות לבחון אמצעים להגנת ירושלים  .בהחלטה
מספר  (S-II)187מיום  6.5.1948קראה העצרת הכללית למינוי נציב מיוחד לירושלים; זה
אכן מונה אך למעשה לא יכול למלא את תפקידיו כנציב העירי  .העצרת הכללית קראה
להעמיד את ירושלים ת ח ת ״פיקוח אפקטיבי של האו״ם״ בהחלטה מסי  (111)194מיום
 . 11.12.1948אישור נוסף לרעיון הבינאום שנכלל בהחלטת החלוקה ,ניתן על-ידי העצרת
הכללית בהחלטה מספר  (IV)303מיום  . '9.12.1949העצרת הכללית דנה בשאלת מעמדה
של ירושלים גם בשנים  1952,1950ו־ 195 3אך לא נתקבלה כל החלטה בנדון .משנת 1953
ועד  1967לא עלתה שאלת מעמדה של העיר בדיוני מוסדות האו״ם.
16
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1

לאחר תום מלחמת העצמאות ניהלה ירדן את שטחי הגדה המערבית ,כולל מזרח
ירושלים ,על-ידי מערכת של מושלים צבאיים ,שהחילו את דיני ארץ ישראל המנדאטורית,
בכפוף לחקיקה ירדנית מתקנת  .בכינוס הוועידה הערבית הפלשתינית )Palestine Arab
 (Conferenceביריחו ב 1.12.1948-התקבלה החלטה ג י פלשתינה וממלכת ירדן יתאחדו
לממלכה אחת ת ח ת שלטונו של עבדאללה מלך ירדן .ביום  7.12.1948הצהירה ממשלת
ירדן כי היא מסכימה למהלך זה ,וביום  13.12.1948אישר הפרלמנט הירדני את הצהרת
הממשלה הנ״ל  .ארבעה חודשים לאחר מכן נערכו בחירות כלליות בירדן ובגדה המערבית,
ובמהלכם נבחר פרלמנט ירדני חדש עם ייצוג שווה לשתי הגדות .האסיפה הלאומית
שנבחרה אישרה בהחלטה מיום  24.4.1950את איחוד שתי הגדות  .אך הליגה הערבית
20
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״

דברי הכנסת ,מושב שני ,ישיבה צג 5 ,בדצמבר  ,1949עמ׳  ¡5על הרקע להחלטה זו ראהBrecher, ibid.,:
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דברי הכנסת ,מושב שני ,ישיבה צח 26 ,בדצמבר  ,1949עמ׳  ;313יש לציין כי הישיבות הראשונות של
״האסיפה המכוננת״ נערכו גם הן בירושלים )בבית הסוכנות היהודית(; דברי הכנסת 17-14 ,במרס  ,1949עמי .52-5
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5

הביעה א ת התנגדותה ל״סיפוח פלשתינה הערבית על-ידי ירדן״ ,וטענה כי הדבר מהווה
הפרת החלטת הליגה הערבית מיום  ,12.4.1950שעל-פיה נאסר לספח כל חלק של ״פלשתינה״.
מצרים ,ערב הסעודית ,סוריה ולבנון אף הצביעו בעד הצעת החלטה לגרש א ת ירדן
מהליגה הערבית בשל הסיפוח .לבסוף הושגה פשרה בתיווכה של ממשלת עיראק ,על-פיה
הכריזה ירדן ביום  31.5.1950בפני הליגה הערבית כי הסיפוח לא בא לפגוע ביישוב הסופי
של נושא פלשתינה" .רק שתי מדינות הכירו בסיפוח של הגדה המערבית לממלכת ירדן:
פקיסטאן ובריטניה ,אך זו האחרונה הבהירה כי אינה מכירה בריבונות ירדן על ירושלים,
אלא רק בשליטה הירדנית דה-פקטו במזרח העיר* .
2

ביום  5.6.1967פרצה מלחמת ששת הימים בגבול ישראל־מצרים ובשעות המוקדמות
של אותו הבוקר העבירה ממשלת ישראל שדרים למלך חוסיין באמצעות האו״ם וארצות
הברית כי אין בכוונת ישראל לתקוף א ת ירדן ,וכי א ם תישאר ירדן מחוץ למעגל הקרבות,
ישרור השקט בגבול שבין שתי המדינות .בכל זאת החל צבא ירדן בשעה  10:45להפגיז את
מערב העיר ונע לעברה ,ובשעות הצהריים כבשו כוחות צבא ירדניים א ת ארמון הנציב,
שהיה מוחזק על-ידי אנשי או״ם .יומיים לאחר מכן פרצו כוחות צה״ל למזרח העיר
והשתלטו עליה .
25

מספר ימים לאחר סיום מלחמת ששת הימים וגיבוש שליטת צה״ל במזרח העיר,
חוקקה הכנסת את החוק לתיקון פקודת סדרי השלטון והמשפט)מס׳  £11התשכ״ז.1967-
בתיקון זה הוסף סעיף 11ב לפקודה לאמור :״המשפט ,השיפוט והמינהל של המדינה יחולו
בכל שטח של ארץ ישראל שהממשלה קבעה בצו״  .החוק נכנס לתוקפו ביום קבלתו
בכנסת ,דהיינו ,27.6.1967 ,ולמחרת היום פרסמה הממשלה צו שהטיל את המשפט ,השיפוט
והמינהל של מדינת ישראל על מזרח ירושלים  .יחד עם ח ו ק זה התקבל בכנסת חוק
לתיקון פקודת העיריות  ,שבו הוסמך שר הפנים להרחיב את תחומה של עיריה על-ידי
הכללת שטח שנקבע בצו שהוצא על-פי סעיף 11ב לפקודת סדרי השלטון והמשפט הנ״ל,
והצו אכן נעשה  .באותו יום אימצה הכנסת את חוק השמירה על המקומות הקדושים,
התשכ״ז 1967-שבו הובטחו חופש הגישה והפולחן למקומות הקדושים ,וכן נקבעו סנקציות
פליליות חמורות נגד כל המחלל או הפוגע במקומות הקדושים .
26
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6

תגובת מוסדות האו״ם לצעדים אלה היתה שלילית וחריפה .ביום  4.7.1967כונסה
העצרת הכללית למושב חירום מיוחד ואימצה את החלטה מס׳ (£8-\0 2253המביעה צער
עמוק על הצעדים שנקטה ישראל לשינוי מעמדה של ירושלים .כן נאמר בהחלטה זו כי
צעדים אלה ה ם מחוסרי תוקף וכי על ישראל לבטל אותם  .ביום־  14.7.1967קיבלה
העצרת הכללית החלטה נוספת ,מס׳  ,2254החוזרת בעיקרה על החלטה מס׳  2253ומביעה
צער על כך שישראל לא צייתה להחלטה הקודמת  .בחודש נובמבר  1967אימצה מועצת
הבטחון את ההחלטה  242ובה נאמר כי ״אין להסכים לרכישת שטח על-ידי מלחמה״ וכי
שלום צודק ובר־קיימא במזרח התיכון צריך לכלול גם ״נסיגה של כוחות מזויינים ישראליים
משטחים שנכבשו בסכסוך האחרון״  .יש לציין כי ההחלטה אינה אומרת במפורש כי
היא חלה גם על ירושלים ,או כי על ישראל לסגת מהעיר )כך גם לגבי כל מקום אחר(.
בהחלטה  252של מועצת הבטחון מיום  21.5.1968הזכירה המועצה א ת החלטות העצרת
הכללית הנ״ל והביעה את צערה על שישראל לא צייתה להן .כן הכריזה המועצה כי כל
הצעדים והפעולות המשפטיים והמינהליים שנקטה ישראל ,ואשר יש בהם כדי לשנות את
מעמדה המשפטי של ירושלים ,ה ס חסרי תוקף ואין בכוחם לשנות מעמד זה*  .באורח
דומה ביקרה מועצת הבטחון את ישראל בהחלטה מספר  267מיום  3ביולי  1969על כך
שלא ביצעה א ת ההחלטות הנ״ל של העצרת הכללית ,והמועצה הכריזה כי כל הצעדים
המשפטיים שנקטה ישראל חסרי תוקף ,וקראה לישראל לבטלם .
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הסכמי קמפ-דיוויד משנת  1978לא קבעו דבר באשר למעמדה של ירושלים והצדדים
להסכמים הבהירו א ת עמדותיהם הסותרות במכתבים שנשלחו לנשיא ארצות הברית,
בסמוך לכריתת ההסכם .במכתבו של נשיא מצרים ,אנוואר סאדאת ,נאמר :״ .1ירושלים
הערבית היא חלק בלתי נפרד מן הגדה המערבית  .2 ...ירושלים הערבית צריכה להיות
בריבונות ערבית .3 .התושבים הפלשתינים של ירושלים הערבית זכאים להשתמש בזכויותיהם
הלאומיות החוקיות ,בהיותם חלק מן העם הפלשתיני בגדה המערבית .4 .יש להחיל לגבי
ירושלים את החלטות מועצת הבטחון השייכות לעניין ,במיוחד החלטה  242ו .267-כל
הצעדים שנקטה ישראל כדי לשנות את מעמדה של העיר הם אין ואפס ויש לבטלם״ .
במכתב ששיגר ראש ממשלת ישראל מנחם בגין ,צוין ״כי ביום  28ביוני  1967פירסם וקיבל
בית הנבחרים של ישראל )הכנסת( חוק לאמור :׳המשפט ,השיפוט והמינהל של המדינה
יחולו בכל שטח של ארץ ישראל שהממשלה קבעה בצו׳ .על יסוד חוק זה נתנה ממשלת
ישראל צו ביולי  ,1967כי ירושלים היא עיר אחת ,שאינה ניתנת לחלוקה ,בירת מדינת
36
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ישראל״״ .באיגרת התשובה אישר נשיא ארצות הברית את קבלת המכתבים הנ״ל וכתב
כי ״עמדת ארצות הברית לגבי ירושלים נשארה כפי שהצהירו עליה השגריר גולדברג
בעצרת הכללית של האומות המאוחדות ,ביום  14ביולי  ,1967ולאחר מכן השגריר יוסט,
במועצת הבטחון של האומות המאוחדות ,ביום  1ביולי 1969״" .מובן כי כל נפקותן
המשפטית של אגרות אלה היא בגדר שמירת זכויות וטענות ,והתווית גדר המחלוקת בלבד,
ואין בהן כדי להכריע בתוכן הטענות.
במהלך המשא ומתן בין ישראל ומצרים על הסדרי האוטונומיה ) (1982-1979היתה
שאלת עתיד ירושלים א ח ת מאבני הנגף העיקריות .עמדת ממשלת מצרים בשיחות היתה
כי משטר האוטונומיה צריך לחול על כל השטחים שנכבשו לאחר  ,5.6.1967כולל מזרח
ירושלים .מצרים טענה כי ״החלטת ישראל לספח א ת מזרח ירושלים היא בטלה ומבוטלת
ויש לשים לה קץ .בעניין זה יש לבצע את החלטות מועצת הבטחון ,ובמיוחד את החלטה
 242ואת החלטה  267על ירושלים ,שהיא חלק בלתי נפרד מן הגדה המערבית״  .נציגי
ישראל דחו א ת עמדת מצרים וטענו כי הסכם קמפ-דיוויד נמנע במתכוון מהתייחסות
לירושלים ,והדגישו כי ״ירושלים היא בירת ישראל ,בלתי מחולקת ,ואיננה נושא לדיונים
או למשא ומתן״ .
59
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ביום  30.7.1980אימצה הכנסת א ת חוק יסוד :ירושלים בירת ישראל סעיף  1לחוק
קובע כי ״ירושלים השלמה והמאוחדת ה י א בירת ישראל״ ,וסעיף  2מורה כי ״ירושלים
ה י א מקום מושבם של נשיא המדינה ,הכנסת ,הממשלה ובית המשפט העליון״ * .למעשה
חוק זה לא שינה א ת המצב המשפטי שהיה קיים וחשיבותו במישור ההצהרתי .תגובת
הקהילה הבין-לאומית לחוק זה היתה שלילית ביותר .מועצת הבטחון של האו״ם אימצה
א ת ה ה ח ל ט ה מ ס ׳  478המגנה א ת חקיקת החוק והצהירה כי ה ו א מהווה הפרה של
המשפט הבין-לאומי .כן אומרת המועצה בהחלטתה כי כל ההליכים החקיקתיים והמינהליים
שנקטה ישראל ואשר שינו ,או התיימרו לשנות ,את מעמדה של העיר  -בטלים .בסוף
ההחלטה הפנתה המועצה קריאה לכל המדינות אשר להן נציגויות דיפלומטיות בירושלים
שיעבירו אותן מהעיר  .גס העצרת הכללית גינתה את ישראל בשל חקיקת החוק ,היא
טענה כי הוא מהווה הפרה של המשפט הבין-לאומי ,וכי כל הצעדים החקיקתיים והמינהלייס
1
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״ שם ,עמ׳ .525
״ על עמדת ארצות הברית ראה בהמשך הפרק ,ובפרק הרביעי.
״ מ׳ גמר ,המשא ומתן על כינון האוטונומיה )אפריל -1979אוקטובר  - (1980מ ס מ נ י ם עיקריים ,1981 ,עמ׳
 ,41ראה על כך גם בעמי .66,29
4 0

ראה הערותיה של ישראל לדגם המצרי בפגישת משלחות ישראל ,מצרים וארה״ב לשיחות האוטונומיה -
עיקרי הדברים שהושמעו מפי מר חיים קוברסקי ,ראש משלחת ישראל 29 ,בינואר  ,1980מתוך :דברים על האוטונומיה,
מרכז ההסברה ,תשמ״א ,עמ׳  .13,12ראה גם ,גמר ,שם ,עמ׳  ¡66 ,45 ,29א׳ שלו ,האוטונומיה  -הבעיות ופתרונות
אפשריים ,1979 ,עמ׳ .127
״ ס פ ר החוקים ,תש״ם ,מסי  ,980עמי .186
" S.C. RES. 478, Official Records of the Security Council, Twenty-Second Year,
. Resolutions and Decisions, 20.8.1980 .
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שנקטה ישראל כדי לשנות את מעמדה של העיר בטלים" .בעקבות החלטת מועצת
הבטחון העתיקו כל המדינות שהיו להן נציגויות דיפלומטיות בירושלים ,לתל-אביב**
אל-סלוואדור וקוסטה ריקה החזירו את השגרירויות שלהן לירושלים בחודש אפריל ."1984
בחודש אוגוסט  1994התפרסמו ידיעות שבוליוויה הציעה לישראל כי תעביר א ת שגרירותה
מתל-אביב לירושלים ,אם ישראל לא תסגור ,כמתוכנן ,את שגרירותה בבירה לה-פאז *.
6

ביוזמת השלום של נשיא ארצות הברית ריגן ,שפורסמה בראשית ספטמבר ,1982
נאמר כי ירושלים חייבת להישאר בלתי מחולקת ,ומעמדה הסופי צריך להיקבע במשא
ומתן .יחד עם זאת הבהירה ארצות הברית כי היא תומכת בהשתתפות התושבים הערבים
של מזרח ירושלים בבחירות לרשויות השלטון העצמי בגדה המערבית וברצועת עזה *.
7

ועידת הפסגה הערבית שהתקיימה בפז אימצה ביום  6.9.1982החלטה לפיה על
ישראל לסגת מכל השטחים שנכבשו בשנת  ,1967כולל ״ירושלים הערבית״ .כן קראה
הוועידה להקמת מדינה פלשתינית שירושלים תהיה בירתה  .גישה דומה השתקפה גם
בהכרזת אלג׳יר של אש״ף מיום ) 15.11.1988״הכרזת העצמאות״( ,שם חזר הארגון על
עמדתו כי על ישראל לסגת מירושלים שתשמש כבירת המדינה הפלשתינית שתוקם.
השטחים שנכבשו בידי ישראל במלחמת ששת הימים ,כולל ירושלים ,יועברו לפיקוח של
האו״ם לפרק זמן קצוב".
48

50

ביוזמת השלום של ישראל ממאי  1989ירושלים אינה מוזכרת  .יוזמה זו המליצה
על מספר צעדים לקידום תהליך השלום :המשך תהליך השלום של קמפ-דיוויד והרחבתו,
כינון שלום בין ישראל ומדינות ערב ,מאמץ ביןי-לאומי לפתרון בעיית הפליטים ,קיום
בחירות בגדה לבחירת נציגות שתנהל מו״מ עם ישראל על הסדר-ביניים שבעקבותיו יוסכם
על פתרון קבע .אחת הסיבות לעליית יוזמה זו על שרטון היתה חילוקי הדעות בדבר
השתתפותם 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 יו״ש ועזה עמדו על השתתפות הנציגים
4 3

G.A. RES. 35/169 (E), Resolutions and Decisions Adopted By The General Assembly,
.During the First Part of its Thirty-Fifth Session, 1980
4 4

המדינות שלהן היו נציגויות דיפלומטיות בירושלים עד אותה עת היו :אורוגוואי ,אקוואדור ,בוליביה ,גבון,
גוואטמלה ,דהומיי ,הולנד ,וולטה העילית ,ונצואלה ,חוף השנהב ,מדגסקר ,ניגריה ,פנמה ,קולומביה ,קונגו-ברזוויל,
קוסטה ריקה ,הרפובליקה הדומיניקנית ,הרפובליקה של מרכז אפריקה ,הרפובליקה המרכזית של קונגו.
4 5

P. Mälanczuk, "Jerusalem", in: R. Bernhardt (ed.), Encyclopedia of Public International

.Law, vol. 12, pp. 184,192
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ממזרח ירושלים כדי להדגיש שאכן רבעים אלה הם חלק מן הגדה ,וכי הסדר הביניים יחול
עליהם.
בעיית ירושלים עלתה לכותרות בשנת  1990בשני הקשרים :בחודש מרס הביע נשיא
ארה״ב ,ג׳ורג׳ בוש ,א ת דעתו ,שהרבעים היהודיים במזרח העיר כמוהם בהתנחלויות' .
הרקע 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 ארה״ב ה ח ל ט ה משותפת המכירה בירושלים כבירת ישראל .אך מסתבר שהיתה זו
החלטה מסוג ההחלטות שאינו מחייבות את הנשיא.
5

נושא ירושלים עלה שוב לכותרות באוקטובר  ,1990כאשר המתפללים המוסלמים
בהר הבית ,עקב מידע לא-נכוו בדבר בואם כביכול של נאמני הר הבית כדי להניח אבן
פינה לבית מקדש חדש ,הוסתו וזרקו אבנים על המתפללים היהודים ליד הכותל .במעשי
אלימות שהתפתחו בין המשטרה לבין המוסלמים שעל ההר ,נהרגו  18איש .הפרשה
הטראגית .נבדקה על ידי ועדת חקירה רשמית מטעם ישראל ,ונדונה בהחלטה בלתי
מאוזנת של מועצת הבטחון אשר למעשה הטילה א ת כל האחריות לתקרית על מדינת
ישראל.
באוקטובר  1991התכנסה ועידת מדריד לשלום במזרח התיכון ,ובעקבותיה החל
מ ש א ומתן בין ישראל ושכנותיה .בעיית ירושלים רלוונטית במיוחד למשא ומתן בין
ישראל לבין הפלשתינים )שהופיעו במשלחת ירדנית־פלשתינית משותפת( .לפי כתב-הזימון
מ א ת ארה״ב ובריה״מ" ,יעסוק המשא ומתן עם הפלשתינים בשלב הראשון בהקמת
שלטון עצמי למשך תקופת מעבר בת חמש שנים ,ובשנה השלישית להקמת משטר זה יוחל
במשא ומתן על המעמד הקבוע.
כדי למנוע פגיעה בזכויותיה של ישראל בירושלים ,דרשה הממשלה ,שירושלים לא
תידון במשא ומתן וכי לא ישתתפו במשלחת הפלשתינית נציגים שמקום מושבם בירושלים.
לעומת זאת המשלחת הפלשתינית דרשה השתתפות נציגים מזרח-ירושלמים במשא ומתן,
הכללת מזרח ירושלים במשטר השלטון העצמי ,ונסיגה ישראלית מלאה ממזרח העיר.
כתב-הזימון אינו דן כלל בירושלים ,ואף במכתב הבטחונות לישראל אין העיר נזכרת,
אך נאמר בו ש״שום צד אינו חייב לשבת ]במו״מ[ עם מישהו שעמו אינו רוצה לשבת״
לעומת זאת במכתב הבטחונות שנשלח לפלשתינים ,נדונה שאלת ירושלים .ארה״ב הבטיחה,
שהרכב המשלחת לא ישפיע על •תביעותיהם של הפלשתינים לירושלים .כן הביעה ארה״ב
א ת דעתה ,שמן הראוי שהעיר לעולם לא תחולק שוב ,ומעמדה הסופי צריך להיקבע במשא
ומתן .כמו-כן הצהירה ,שאינה מכירה בסיפוח מזרח העיר על-ידי ישראל ,ואף לא בהרחבת
53
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American Foreign Policy: Current Documents, 1990, p. 567

" .Lapidoth & Hirsch (supra, note 1), p. 384
"Ibid.
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גבולותיה של העיר .לדעת ארה״ב ,תושבי מזרח ירושלים רשאים להשתתף בבחירות
לרשות השלטון העצמי לכשתוקם.
 .כפי שצוין לעיל ,עמדת ממשלת ישראל שונה לחלוטין .אך לקראת סיבוב השיחות
התשיעי)מאי  (1993הסכימה ישראל ,שפייסל אל-חוסייני ,שהוא תושב ירושלים ,ישתתף
במשלחת הפלשתינית ,ואף הובעה נכונות להתיר לתושבים הפלשתינים של מזרח העיר
להשתתף כבוחרים בבוא העת בבחירות לרשות השלטון העצמי.
במאי  1993הורחבו גבולותיה של ירושלים ,וזאת כדי להגדיל את האפשרויות לפיתוח
העיר .ההרחבה היא בכיוון מערב.
ביום  13בספטמבר  1993חתמו נציגי מדינת ישראל והארגון לשחרור פלשתין על
הצהרת עקרונות להסדר ביניים לממשל עצמי ביהודה ושומרון .ירושלים נזכרת בהסכם זה
בהקשר לשני נושאים; תחום סמכותה של מועצת המינהל העצמי והבחירות למועצה* .
5

בסעיף ב .1.למסמך ״הבנות והסכמות כלליים״ שצורף להסכם נאמר כי ״תחום
שיפוטה של המועצה יכסה שטחי הגדה המערבית ורצועת עזה ,למעט נושאים שיידונו
במסגרת המשא ומתן על מעמד הקבע :ירושלים ,התנחלויות ,אזורים צבאיים ,וישראליים״.
מסעיף זה ,ומסעיפים  4ו (3)5-להסכם ברור כי למועצת המינהל העצמי לא תהיה סמכות,
לפחות לא בתקופת הביניים ) 5שנים( ,על ירושלים .באשר להשפעת הסדרי הביניים על
הסדרי הקבע ,הוסכם בין הצדדים בסעיף  (4)5להסכם כי ״תוצאות המשא ומתן על
הסדרי הקבע לא ייקבעו או ייפגעו מראש על-ידי ההסכמים שיושגו ביחס לתקופת
הביניים״.
באשר לבחירות למועצת המינהל העצמי ,נקבע בסעיף  (1)3כי מועצה זו תיבחר
בבחירות פוליטיות ,כלליות ,ישירות וחופשיות .על הצדדים לשאת ולתת על אופן קיום
הבחירות והתנאים לקיומן ,כאשר המטרה היא לקיים את הבחירות לא יאוחר מתשעה
חודשים לאחר כניסתו לתוקף של ההסכם )על־פי סעיף  (1)17נכנס ההסכם לתוקף חודש
ימים לאחר חתימתו( .בסעיף  1לנספח ") 1פרוטוקול על אופן ותנאי הבחירות״( נקבע כי
״לפלשתינים מירושלים הגרים בה תהיה הזכות להשתתף בתהליך הבחירות ,ב ה ת א ם
להסכם שבין שני הצדדים״ .אחת השאלות החשובות העולות בהקשר זה היא ה א ם יורשו
התושבים הערבים של מזרח ירושלים להשתתף רק כבוחרים בבחירות הנ״ל ,או גם
להיבחר למועצה  .כאמור לעיל הביעה ממשלת ישראל במאי  1993נכונות להתיר לתושבים
אלה להשתתף בבחירות אלה רק כבוחרים .נושא זה יידון במשא ומתן בין הצדדים
לקראת חתימה על הסכם בדבר הבחירות.
55

באוקטובר  1993שלח שר החוץ פרס מכתב לשר החוץ הנורבגי הולסט ובו אישר שיש
חשיבות למוסדות הפלסטינים במזרח ירושלים וכי יש להמשיך ולקיימם .כמו-כן הוזכרה
החשיבות של המקומות הקדושים לנצרות ולאיסלאם.
54

״המועצה״ מוגדרת בסעיף  1להסכם כ״מועצה נבחרת עבור העם הפלסטיני בגדה המערבית וברצועת עזה״.

״ ראה על כך ,ד׳ האוסן־כוריאל ומ׳ הירש ,מזרח ירישליס והבחירות האמורות להיערך ביהודה ,שומרון וחבל
עזה ,לפי יוזמת השלום של ממשלת ישראל ,מאי  ,1992 ,1989עמ׳ .10-4
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ניתן להצביע על שתי התפתחויות חדישות מעניינות בנושא המקומות הקדושים.
בסוף  1993נחתם ״הסכם יסוד״ בין ישראל לבין הכס הקדוש ,ובו יש בין היתר הסכמה
לתמוך בעליה לרגל של נוצרים לארץ הקודש ,וכן התחייבות לקיים את ה״סטאטוס קוו״
במקומות הקדושים.
ביולי  1994נחתמה הצהרת ואשינגטון על-ידי המלך חוסיין וראש הממשלה רבץ.
בהצהרה זו יש הכרה בתפקידה המיוחד של ירדן בהווה במקומות הקדושים לאיסלאם
בירושלים ,וכן הודעה של ישראל שבעת המו״מ על הסדר הקבע היא תעניק עדיפות גבוהה
לתפקידה ההסטורי של ירדן במקומות הקדושים האלה.

ב .דעות ברבר מעמדה המשפטי של העיר על־פי המשפט
הבץ-לאומי
הדעות בדבר מעמדה המשפטי של ירושלים על-פי כללי המשפט הבין-לאומי חלוקות בין
מדינות ומלומדים ,ועמדתם של גורמים מסוימים נובעת מגישתם האידיאולוגית-הפוליטית
לסכסוך הישראלי-ערבי בכלל .כאן נביא בקצרה את הגישות העיקריות מבלי לנקוט עמדה
באשר לצידקתה של גישה זו או אחרת .בדיון בדבר מעמדה המשפטי של העיר יש להפריד
בין מעמדם של האזורים המערביים של העיר לבין אלה המזרחיים ,וזאת בשל הנסיבות
ההיסטוריות השונות שהובילו לשליטת ישראל באזורים אלה .נקדים ונאמר כי המחלוקת
העיקרית נסבה על זכויותיה של מדינת ישראל במזרח ירושלים ,ואילו באשר למערבה
שוררת הסכמה רחבה יותר ,לפחות באשר לשליטה במעשה של ישראל בחלק זה של העיר
)אם כי לא לגבי הריבונות(.
) (1מ ע ר ב י ר ו ש ל י ם
כפי שנאמר לעיל אימצה העצרת הכללית של האו״ם ביום  29.11.1947את ״החלטת
החלוקה״ ובה הומלץ כי העיר כולה תהיה חלק מישות נפ^דת )(corpus separatum
הכפופה למשטר בין-לאומי בחסות ה א ו ״ ם " נציגי היישוב היהודי הסכימו לקבל את
התוכנית שהוצעה על-ידי העצרת  ,בהנחה כי גם היישוב הערבי יעשה כן .נציגי המוסדות
הערביים בארץ ומדינות ערב דחו את ההצעה וטענו כי היא בלתי חוקית  ,פתחו בהתקפות
נגד היישוב היהודי בארץ ,ושמו מצור על מערב ירושלים .בתום מלחמת העצמאות היתה
לישראל השליטה על מערב העיר .כאן עולה השאלה :מהו מעמדה של ישראל בחלק זה של
57

58

״ ראה לעיל ,הערה .2
" U.N Official Records of the Second Session of the General Assembly, Ad Hoc Committee
. on the Palestinian Question, 1947, pp. 12, 15-17
יי על עמדת המועצה המוסלמית העליונה ראה .Ibid., pp. 5, 10-11 :על תגובת מדינות ערב להחלטת
החלוקה ,ראהU.N. Official Records of the Second Session of the General Assembly, Plenary :
 .Meetings, 1947, vol. 2, pp. 1425-1427על טענות משפטנים ערבי• בדבר אי-חוקיותה של החלטת החלוקה בכלל
ראה"The Palestine Question", Seminar of Arab Jurists on Palestine, Algiers, July 22-27, 1967; :
 .Reprinted in J.N. Moore, The Arab-Israeli Conflict, 1974, vol. 1, pp. 311-328ולגבי ההסדר שהוצע
לירושלים בהחלטה זאת בפרט.ibid., pp. 349-356 ,
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העירי לשאלה זו הועלו שתי תשובות עיקריות) :א( לישראל הריבונות באיזור ז ה
)ב( הריבונות לעם הפלשתיני או ריבונות מושעית.

;

א .הריבונות למדינת ישראל
גישה זו אומצה על-ידי מדינת ישראל ומשפטנים בין-לאומיים שונים ,שהבולט ביניהם
הוא אליהו לאוטרפכט" .על-פי גישה זו החלטת החלוקה )המתווה את בינאום העיר( היא
בגדר המלצה גרידא ,כמו מרבית החלטות העצרת הכללית .העצרת הכללית של האו״ם
יכלה רק להמליץ על פתרון שעשוי להתקבל על־ידי הצדדים לסכסוך ולהוות בסיס להסכם
ביניהם  .בין השנים  1952-1947דנו מוסדות האו״ם מספר פעמים בהצעה להקמת משטר
בין-לאומי בעיר ,אך הנושא לא הועלה על סדר היום של הארגון לאחר מכן ,דבר המלמד
כי הארגון הכיר במשתמע בחוסר היכולת לממש הצעה זו  .עם סיום המנדאט הבריטי על
ארץ ישראל נוצר חלל) (vacuumבריבונות ורק מי שפעל באופן חוקי רשאי היה למלא חלל
זה" .מייד לאחר עזיבת הבריטים פלשו כוחות מצרים ,עיראק ,ירדן ,לבנון וסוריה לארץ
במטרה להתנגד בכוח למימוש תוכנית החלוקה .פעולות אלה היוו הפרה בוטה של כללי
המשפט הבין-לאומי בדבר איסור השימוש בכוח" התקפה זו הקנתה לישראל א ת הזכות
לנקוט צעדי הגנה עצמית על-פי המשפט הבין-לאומי .גיבוש החזקה במערב ירושלים
במהלך צעדי הגנה עצמית חוקית מילא א ת החלל בריבונות והקנה לישראל א ת הריבונות
בחלק זה של העיר*  .לפי השקפה זו ,גם מוסדות האו״ם הסכימו בשתיקה למסקנות
הנ״ל .
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65

דעה דומה אימץ גם  Gruhinהסבור כי עם סיום המנדאט הבריטי בארץ ישראל נוצר
בירושלים מצב של ") "limited terra nulliusשטח ללא ריבון במידה מוגבלת( ,ובמצב זה
יכלו ירדן וישראל לרכוש בעיר א ת הריבונות על-ידי תפיסה אפקטיבית .הסכם שביתת
הנשק בין שתי המדינות מנע מהן לרכוש ריבונות בעיר כל עוד ההסכם בתוקף .עם סיום
תוקפו של הסכם שביתת הנשק במלחמת ששת הימים רכשה ישראל א ת הריבונות על
העיר על-ידי תפיסה אפקטיבית
66

״  .Lauterpacht (supra, note 19), p. 1על גישת בלום ושוובל נפרט בהמשך בעת הסקירה על מעמדה של
מזרח ירושלים.
16-18׳״

Ibid., pp.

"Ibid., pp. 23-36
".Ibid., pp. 40-42
"Ibid., p. 43
**.Ibid., pp. 44-45
"Ibid., p. 46
" M.I. Gruhin, "Jerusalem: Legal and Political Dimensions in a Search for Peace", 12 Case
 Western Journal of International Law 169, (1980), pp. 205-207על הסיבות שבגללן מנע הסכם שביתת
הנשק רכישת ריבונות על-ידי שתי המדינות ועל הסיבות לסיום תוקפו ב ,1967-ראה בהמשך בעת הדיון על מעמד מזרח
ירושלים ,בתיאור העמדה כי הריבונות מוקנית לישראל.
13

יש לציין כי פרופסור אנטוני קאססה) ,(Casseseהמצדד בזכות ההגדרה העצמית של
הפלשתינים ,פרסם בשנת  1986מאמר ^Palestine Yearbook of International Law
שבו ה ו א מפרט א ת התנגדותו לניתוח הנ״ל של לאוטרפכט  .עם זאת ,הוא מציע בסוף
המאמר כי יש להכיר בריבונות ישראל על מערב ירושלים בשל שלוש סיבות עיקריות:
)א( קו שביתת הנשק בין ישראל לירדן משנת  1949מקביל בעיקרו לחלוקה הדמוגרפית בין
יהודים וערבים בירושלים; )ב( לאחר מלחמת ששת הימים קראו מספר מוסדות של האו״ם
לסגת משטחים שנכבשו במהלך מלחמה זאת ,ומכאן ניתן להסיק שהאו״ם מוכן לקבל כי
שליטתה של ישראל במערב ירושלים נהפכה לחוקית; )ג( במכתב של נשיא מצרים ,אנוואר
ס א ד א ת  ,שנוסח בהקשר של הסכם קמפ-דיוויד  ,דחתה מצרים את זכותה של ישראל
להחזיק במזרח ירושלים אך אולי הסכימה במשתמע לשליטת ישראל על החלק המערבי
של העירי .
67

68
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ב .הריבונות לעס הפלשתיני או ריבונות מושעית
הנרי ק ט ן טוען כי כבר בעת המנדאט הבריטי היתה שייכת הריבונות על ירושלים ,כמו על
שאר חלקי ארץ ישראל ,לעם הפלשתיני  .החלטת החלוקה ,שקבעה את עקרון הבינאום,
עדיין עומדת בתוקפה ועל מדינת ישראל מוטלת התחייבות לקיים אותה בשל הצהרות
שנתנה בפני האו״ם בשנים  . 1949-1948החלטת החלוקה אינה פוגמת בריבונות הפלשתינית
על ירושלים כולה מאחר וההחלטה הוועידה למועצת הנאמנות של האו״ם רק תפקיד
מינהלי ולא יותר .גם א ם היתה חפצה העצרת הכללית להעביר את הריבונות על העיר ,לא
ה י ה בסמכותה לעשות כן  .שלטון ישראל במערב העיר מ א ז  1948היה בלתי חוקי •
ומרבית מדינות העולם לא הכירו בריבונותה על חלק זה של העיר  .המשפט הבין-לאומי
אינו מכיר ברכישת זכות של ריבונות על-ידי שימוש בכוח ,ומעמדה של ישראל במערב
העיר הוא כשל מעצמה כובשת בלבד* .
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" A. Cassese, "Legal Considerations on the International Status of Jerusalem", The Palestine
Yearbook of International Law, vol. 3, (1986), pp. 13,23-28
״ ראה על כ ן ליד הערות .37-36
.Cassese (supra, note 67), p.

38״
7 0

H. Cattan, Jerusalem, 1981, pp. 104, 107; H. Cattan, "Sovereignty over Palestine", in:
Moore (supra, note 40), vol. 1, pp. 191, 193-204; H. Cattan, The Palestine Question, 1988, pp.
. 324-326
״  ,Cattan, Jerusalem, ibid., pp. 105-107קטן מפנה כאן למכתב ששמר שר החוץ דאז ביום 15.5.1948
למזכ״ל האו׳׳ם ,וכן לדברים שנאמרו על-ידי נציג ישראל לאו׳׳• בעת הדיונים על קבלת ישראל לאו׳׳• ,שלדעתו ה ס
יוצרים התחייבות חד-צדדית של ישראל לבצע את ההסדר שנקבע בהחלטת החלוקה לגבי ירושלים .בספרו משנת 1988
 , T h e Palestine Questionמ צ ט ט קטן גם את נאומו של נציג הסוכנות היהודית דאז )משה שרתוק( בפני העצרת
הכללית מיום  ,27.4.1948שם ,עמ׳ .329-328
" .Cattan, Jerusalem (supra, note 70), pp. 107-108
".Ibid., pp. 107,110-111
74

14

Ibid., p. 121

עמדה דומה ,א ם כי פחות ברורה ,הביע הנסיך חסאן בן טלל ,על-פיה מושעית
הריבונות בעיר עד למציאת פתרון כולל  .הנסיך טוען כי מדינת ישראל קיבלה על עצמה
לבצע ,באופן חד־צדדי)באיגרת שר החוץ דאז מיום  15.5.1948לאו״ם( לבצע את החלטת
החלוקה לגבי ירושלים .תפיסת העיר המערבית על^ידי ישראל במהלך  1948לא הקנתה לה
ריבונות מאחר והגנה עצמית אינה דרך חוקית לרכישת טריטוריה על-פי המשפט הבין-לאומי,
ומעמדה בעיר הוא כשל כובש צבאי  .גם החלטות האו״ם לאחר מלחמת ששת הימים
אינן מעידות כי הארגון הכיר מכללא בריבונותה של ישראל על מערב העיר ,ומרבית
מדינות העולם סירבו לקבל כי לישראל הריבונות על חלק זה של העיר  .בדרך זו הולך
גם ג׳.אי.אי.ד .דרייפר הטוען כי ישראל לא רכשה את זכות הריבונות במערב העיר בשנת
) 1948וכך גם ירדן באשר למזרח העיר( ,זאת מאחר והקהילה הבין־לאומית התכוונה
להקים בעיר משטר בין־לאומי בפיקוח האו״ם .אז וגם עתה נשארה לדעתו הריבונות
מושעית ומעמדה של ישראל בעיר הוא כשל כובש צבאי .
75

74

77

78

) (2מ ז ר ח ירושלים
כפי שנאמר לעיל כבש הצבא הירדני במהלך מלחמת העצמאות את מזרח ירושלים והאיזור
הוחזק עד  1950כשטח תחת ממשל צבאי .בשנת  1950החליט הפרלמנט הירדני ,שהיה
מורכב מנציגי שתי גדות הירדן ,על איחוד שני האזורים ת ח ת שלטון המלך עבדאללה .
עם פרוץ מלחמת ששת הימים החל הצבא הירדני להפגיז את מערב העיר ,נע לעברה ואף
כבש את ארמון הנציב .יומיים לאחר מכן פרצו כוחות צה״ל למזרח העיר וכבשו אותה .
מספר ימים לאחר המלחמה נקטה ישראל במספר,צעדי חקיקה שהביאו לאיחוד שני חלקי
העיר  .שלוש גישות עיקריות הוצגו באשר למעמדה המשפטי של מזרח העיר) :א( מדינת
ישראל היא הריבון על חלק זה של העיר )ב( הריבונות על מזרח ירושלים מוקנית לירדן
ומדינת ישראל מחזיקה בשטח זה כמעצמה כובשת במשטר של ״תפיסה לוחמתית״ )שאינה
מקנה זכות ריבונות(; )ג( הריבונות בעיר נתונה לעם הפלשתיני.
7,

80

81

;

א .הריבונות למדינת ישראל
עמדה זו הוצגה בעיקר במאמרים של המשפטנים סטפן שוובל ,אליהו לאוטרפכט ויהודה
צ׳ בלום .על-פי גישה זו נוצר עם סיום המנדאט הבריטי על ארץ ישראל חלל בריבונות
ואותו ניתן היה למלא רק על-ידי פעולה חוקית .ירדן לא רכשה זכות חוקית במזרח העיר
75

.Talal (supra, note 4), p. 25

"Ibid., pp. 19-22
"Ibid., pp. 26-27, 39
7 1

G.I.A.D. Draper, "The Status of Jerusalem as a Question of International Law", in: H.
Kochler (ed.), The Legal Aspects of the Palestine Problem with Special Regard to the Question
. of Jerusalem. 1980, pp. 154,162-163
״ ר א ה על כ ך ליד ה ע ר ו ת .24-20
 *°ר א ה על כ ך ליד הערה .25
״ ר א ה על כ ך ליד ה ע ר ו ת .29-26
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משום שהיא כבשה אותה בשנת  1948במעשה תוקפנות ,פעולה העומדת בסתירה לכללי
המשפט הבין-לאומי  .קווי שביתת הנשק שהותוו בהסכם שבין ישראל וירדן בשנת 1949
ואשר חילקו א ת העיר ,לא נועדו להיות גבולות סופיים בין הצדדים .בהסכם שביתת הנשק
נאמר במפורש כי הוראותיו אינן משפיעות על זכויותיהם ותביעותיהם של שני הצדדים .
סיפוח מזרח ירושלים )יחד עם אזורי הגדה המערבית( בשנת  1950לממלכת ירדן בוצע
בניגוד למשפט הבין-לאומי ועל כן ה ו א נעדר כל תוקף  .הוראות הסכם שביתת הנשק
עמדו בתוקפן עד פרוץ מלחמת ששת הימים .ירדן הפרה את ההסכם הפרה מהותית
במעשה התוקפנות שעשתה כנגד ישראל עם פתיחת מלחמת ששת הימים .דבר זה הקנה
למדינת ישראל את.הזכות לראות א ת ההסכם כבטל ,וכך היא הכריזה באשר לבטלותו .
ישראל כבשה א ת מזרח העיר ביוני  1967במהלך צעדי הגנה עצמית חוקיים )לאחר
שהותקפה על-ידי ירדן( והיא רכשה א ת זכות הריבונות בחלק זה של העיר" .ההבדל
)הקל( בין עמדתו של לאוטרפכט לבין זו של בלום ושוובל הוא בכך שלאוטרפכט סבור כי
ישראל תפסה את מזרח ירושלים בצורה חוקית ועל כן עמדה לרשותה הזכות למלא את
חלל הריבונות  ,ואילו בלום ושוובל בוחנים את המצב המשפטי לאחר  1967תוך השוואת
הזכויות של ישראל וירדן על מזרח ירושלים ,ומסיקים כי ישראל רכשה את הריבונות
בשטח מאחר שזכותה עדיפה .
82

83

84

85

87

88

ב .הריבונות לירדן)ישראל מחזיקה במזרח ירושלים כמעצמה כובשת(
בסידרת מאמרים שפרסם יורם דינשטיין מאוניברסיטת תל-אביב בשנת  1971בכתב העת
״הפרקליט״ ,ה ו א הסביר כי מדינת ישראל פעלה במלחמת ששת הימים בהגנה עצמית
חוקית ,ובמהלך צעדים אלה נתפסה גם מזרח ירושלים .עם זאת הוא גורס כי כיבוש בזמן
מלחמה אינו מקנה למדינה זכות קניין על השטח שנתפס'  .העובדה שהמשפט הבין־לאומי
אינו מקנה למדינה זכות קניין על מזרח ירושלים אין פירושה שלישראל אין זכות כלשהי
עליה .כל עוד נמשך המצב של כיבוש בזמן מלחמה )כולל בתקופה של הפסקת אש( מוקנית
לישראל זכות החזקה גרידא .מצב זה יכול להימשך ללא הגבלת זמן ,עד לכריתת אמנת
שלום עם ירדן ' .המסמך הקובע את מעמדה של ירדן בעקבות מלחמת השחרור הוא
8

0

" Lauterpacht (supra, note 19), p. 47; S.M. Schwebel, "What Weight To Conquest?" 64
American Journal of International Law (1970), pp. 344, 346
ג

' י״צ בלו• ,״ציון במשפט הבינלאומי נפדתה״ ,הפרקליט כז) ,(1971עמ׳ .320,315

״ שס,עמ׳ .319
י שס,עמ׳ .320
5

Schwebel (supra, note
; בלום) ,לעיל ,הערה  ,(82עמ׳320¡,)82
p
,)19Lauterpacht(supra, no
 ,346.ראה גם י״צ בלום ,״מזרח ירושלים אינה שטח כבוש״,הפרקליט כח )183. ,(1972עמ׳
p

,48.La
p

p

.

ע
)
83(,לעילהערה
; בלום,
Y.Z. Blum, The Juridical Status of Jerusalem

מ

י  320עמדתו של בלום מובאת גם
p,
1974,
-5.ב

״ י׳ דינשטיין ,״ציון במשפט הבין-לאומי תיפדה״ ,הפרקליט כז) ,(1971עמ׳ .5
 '°י׳ דינשטיין ,׳״והפדה לא נפדתה׳ או •לא הפגנות אלא מעשים״ /הפרקליט כז) ,(1971עמי .521,519
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הסכם שביתת הנשק" .בהסכם זה אישרו ירדן וישראל זו את שלטונה של זו בגבולות
שנקבעו במסמך ,ובהסכם זה קיבלה ירדן מישראל הכשר לשליטה במזרח ירושלים".
ממאמרים אלה ואחרים" עולה ,כי לדעת דינשטיין הריבונות על מזרח ירושלים שייכת
לירדן.
ביום  31.7.1988נשא המלך חוסין נאום ובו ה ו א הכריז על התרת הקשר המשפטי
והמינהלי בין ירדן לבין שטחי הגדה המערבית )כולל ירושלים( ' .דברים אלה ,שטרם זכו
לתגובה פומבית על-ידי המחברים האחרים המוזכרים בפרק זה ,לא גרמו ליורם דינשטיין
לשנות את דעתו הנ״ל .בראיון שפורסם בעיתון ״הארץ״ טען הוא כי אין לנאום זה ״שום
קשר לזכות קניין על הגדה ומזרח ירושלים״ '.
4

5

ג .הריבונות לעס הפלשתיני או ריבונות מושעית
כפי שנאמר לעיל בדיון על מערב העיר גורס הנרי קטן כי הריבונות על כל ארץ ישראל,
כולל ירושלים ,היתה שייכת כבר בעת המנדאט הבריטי לעם הפלשתיני ,והדבר לא השתנה
גם בעקבות החלטת החלוקה ,מלחמת העצמאות ומלחמת ששת הימים  .באשר לצעדי
ירדן בשנת  1950שהובילו לאיחוד מזרח ירושלים עם ירדן ' ,סבור הנרי ק ט ן כי אלה לא
פגמו בריבונות העם הפלשתיני על חלק זה של העיר .ז א ת מאחר ובהחלטת הפרלמנט
הירדני מיום  24.4.1950נקבע כי זכויות הפלשתינים יישמרו^ והאיחוד לא יגרע מזכויותיהם
בפתרון הקבע של שאלת פלשתינה ' .לדעתו מהווים צעדי ישראל לאחר מלחמת ששת
הימים נסיון לספח א ת מזרח ירושלים" וגם מוסדות האו״ם הכריזו מספר פעמים כי
צעדי ישראל מהווים הפרה של המשפט הבין-לאומי והם נעדרים כל תוקף משפטי .
המשפט הבין-לאומי אינו מתיר העברת טריטוריה שהושגה כתוצאה משימוש בכוח ,ומדינות
העולם סירבו להכיר בסיפוח מזרח ירושלים לישראלי .
94

7

8

100

10

תומאס וסאלי מאליסון סבורים גם ה ס כי יש להקנות א ת הריבונות במזרח העיר
לעם הפלשתיני .לדעתם מוקנית לעם הפלשתיני זכות ההגדרה העצמית ,הכוללת גס את
״ י׳ דינשטיין ,״תשובה למר דוויק׳׳ ,הפרקליט כז) ,(1971עמ׳ .293 ,292
״ דמשטיץ)לעיל ,הערה  ,(90עמי .521
:in:,1981,
pp. 291,300

Y
,

7

'Autonomy

Y. Dinstein (ed.). Models of

2

.International Legal Materials

״ י׳ דינשטיין ,״ישראל אינה יכולה לספח השטחים לפי המשפט הבין-לאומי״ ,הארץ ,4.8.1988 ,עמי .1
״ ראה ליד הערות שוליים מס׳ .73-70
״ ראה על כך ליד הערות שוליים .24-20
".Cattan, Jerusalem (supra, note 70), p. 64
" H. Cattan, Palestine and International Law, 1973, p. 71
100

Ibid., pp. 139-141

1 0 1

Cattan, Jerusalem (supra, note 70), pp. 111-121
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הזכות לריבונות )לא ברור לחלוטין אם זכות זו חלה על כל השטחים שהוקצו למדינה
הערבית ב״החלטת החלוקה״ או על השטחים שתפסה מדינת ישראל במהלך מלחמת ששת
ה י מ י ם אך נראה כי החלופה השנייה מקובלת יותר על המחברים(  .החלטת החלוקה,
שעדיין עומדת בתוקפה'  ,מאפשרת מימוש זכות ההגדרה העצמית לעם הפלשתיני ולעם
היהודי .יש להקים מדינה פלשתינית בשטחי המנדאט הנמצאים מחוץ לגבולות מדינת
ישראל שלפני  1967בשינויים קלים ,ומזרח ירושלים תועבר ,בעקבות שלב ביניים ,למדינה
הפלשתינית שתוקם .
102

;

10

104

הנסיך חסן בן טאלל סבור כי ירדן לא רכשה זכות ריבונות על מזרח ירושלים בין
השנים  1967-1948ומעמדה בעיר היה כשל כובש צבאי  .הכיבוש הצבאי של ישראל
בשנת  1967לא הקנה לה זכות ריבונות ומוסדות האו״ם אישרו עמדה זו בהחלטות
רבות"  .מעמדה של ישראל כיום במזרח ירושלים הוא כשל כובש צבאי .צעדי החקיקה
שנקטה ישראל לאחר מלחמת ששת הימים מהווים סיפוח עקיף או סיפוח משתמע ,דבר
העומד בסתירה לכללי המשפט הבין-לאומי  .הקהילה הבין-לאומית לא הכירה בריבונותה
של ישראל על מזרח ירושלים והאו״ם לא זנח את תוכנית הבינאום .הריבונות על העיר
עדיין מושעית  .דעה כמעט זהה לזו של הנסיך הביע ג׳.אי.אי.ד .דרייפר .
105

1

107

108

109

ג .מעמדה המשפטי של ירושלים על-פי המשפט הישראלי
עד כה דנו במעמדה של ירושלים על-פי המשפט הבין-לאומי ,ועתה נסקור את מעמדה לפי
המשפט הישראלי הפנימי .כאמור לעיל נקטה מדינת ישראל לאחר מלחמת ששת הימים
צעדי חקיקה שתוצאתם היתה החלת החוק ,המשפט והמינהל הישראלי על מזרח ירושלים .
משמעותם המשפטית של דברי ח ק י ק ה אלה נדונה במספר פסקי דין של בתי המשפט
110

102

W.T. Mallison & S.V. Mallison, The Palestine Problem in International Law and World
Order, 1986, pp. 197-201
m

.Ibid., pp. 171-173

104

Ibid., pp. 206, 233; S.V. Mallison & W.T. Mallison, "The Status of Jerusalem as a Question
of International Law", in: H. Kochler (ed.).The Legal Aspects of the Palestine Problem, 1980, pp.
M . Van Dusen,-n
110-112
"Jerusalem, the Occupied Territories and the Refugees", in: M . Khadduri (ed.), Major Middle
 .Eastern Problems in International Law, 1978, p. 51ראה עמדה דומה התומכת בריבונות של העם
הפלשתיני על מזרח ירושלים )אך אינה מסתמכת על החלטת החלוקה(J. Quigley, "Old Jerusalem: Whose to ,
Govern", 20 Denver Journal of International Law & Policy (1991), pp. 145,164-166
105

.Talal (supra, note 4), p. 27

104

Ibid., pp. 29-30

107

.Ibid., p. 39

10

* .Ibid., pp. 30-31
109

.Draper (supra, note 78), pp. 162-163
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ראה ליד הערות .27-26

בישראל והמסקנה העולה מ ה ם היא כי מזרח ירושלים מהווה כיום חלק משטחה של
מדינת ישראל.
רמז ראשון למגמה זו ניתן היה לראות באימרת אגב של השופט אגרנט בבג״ץ גן דב
נ .שר הדתות ,ממנה ניתן להסיק כי בית המשפט רואה את מזרח ירושלים כחלק ממדינת
ישראלי" .שאלת מעמדה של מזרח ירושלים עלתה בצורה בולטת יותר בפסק דינו של בית
המשפט הגבוה לצדק בעניין חאנזאליס נ .גית הדין של הכנסיה היוונית אורתודוכסית ".
שם עסק בית המשפט בהחלטת בית הדין של הכנסיה הנ״ל ,שמושבו במזרח ירושלים,
שנטל לעצמו סמכות לדון בצוואה בניגוד להוראות חוק הירושה הישראלי .בית המשפט
ביטל את החלטתו של בית הדין הכנסייתי ,ובחוות דעת נפרדת הביע השופט הלוי את
דעתו כי מיום קבלת צעדי החקיקה הנ״ל ״ירושלים המאוחדת מהווה חלק בלתי נפרד
מישראל״ ".
2

1

פסק הדין החשוב ביותר בעניין מעמדה של מזרח ירושלים על-פי המשפט הישראלי
ניתן בשנת  1970על-ידי בית המשפט העליון בעניין רוידי ומאצ׳ס נ .בית המשפט הצבאי,
נפת חברון " .נגד שני העותרים ,שניהלו חנות לממכר עתיקות במזרח ירושלים ,הוגש כתב
אישום בשל יצוא עתיקות ללא היתר מהגדה המערבית לחנותם במזרח ירושלים "
השאלה העיקרית שעלתה בפני בית המשפט היתה א ם אכן מהווה מזרח ירושלים ״חוץ
לארץ״ כלפי הגדה המערבית ,ואם אכן כך הדבר ,היתה העברת העתיקות ״יצוא״ בניגוד
לדין .בית המשפט קבע אכן כי כתב האישום הוגש כדין וכי מזרח ירושלים מהווה ״חוץ
לארץ״ כלפי שטחי הגדה המערבית .השופט י׳ כהן קבע שם :״ ...לדידי אין צורך בכל
תעודה של שר חוץ או רשות מינהלית כלשהי לשם קביעה שמזרח ירושלים  ...סופחה
למדינת ישראל ומהווה חלק משטחה  ...על ידי שני חיקוקים אלה  ...וכתוצאה מכך שטח
זה מהווה חלק משטח ישראל ...״"'.
4

5

פסק דין זה שימש נושא למאמרים סותרים של יורם דינשטיין ויהודה צ׳ בלום.
דינשטיין מ ת ח ביקורת על החלטת בית המשפט .לדעתו מן הדין לפרש את החוק ,שעה
שהוא משתמע לשתי פנים ,ותוכנו אינו מחייב פירוש אחר ,כתואם את כללי המשפט
הבין-לאומי .כך יש לפרש גם את החוק מיוני  1967בדרך שתמנע התנגשות בינו לבין
המשפט הבין-לאומי .״פירוש זה אפשרי ומעשי גם יחד ,אם מכירים בכך שתחולת המשפט,
השיפוט והמינהל של ישראל על מזרח ירושלים אינה מגיעה כדי סיפוח״ " דינשטיין גורס
7

" י בנ׳׳ץ  223/67בן דב ג .שי הדתית ,פד׳׳י כ״ב) (1עמ׳ .442-440
1

" בג׳׳ץ  171/68חאנזאליס נ .בית הדיו של הפטריארכיה הימנית-אורתודוכסית ,פד״י כ״ג) (1עמי .260
"ישם ,עמי .269
י״בג׳יץ  283/69מ י ד י ומאצ׳ס נ .בית המשפט הצבאי ,נפת חברון ,פד״י כ״ד) (2עמ׳ .419
115

ש  , 0עמ׳ .422-421

"ישם ,עמי .423-422
'"דינשטיין)לעיל ,הערה  ,(89עמ׳ .7
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במאמר כי כללי המשפט הבין-לאומי אינם מתירים לישראל לספח א ת מזרח ירושלים
לשטחה ,ומעמדה של ישראל באיזור זה הוא כשל כובש חוקי בזמן מלחמה ".
8

בעקבות מאמר זה פרסם בלום מאמר תגובה המבקר את דעתו הנ״ל של דינשטיץ'".
בלום מסכים עם דינשטיין כי אין להשתמש במונח ״סיפוח״ כדי לתאר א ת צעדי ה ח ק י ק ה
שנקטה מדינת ישראל ביוני  ,1967אך זאת מאחר ולדעתו החלת המשפט הישראלי על
חלקים מארץ ישראל אינה בגדר סיפוח שטח זר ,אלא שחרור מעול זרים .לדעתו לא היתה
לירדן הריבונות על מזרח ירושלים בטרם המלחמה והחלת המשפט הישראלי על חלק זה
של העיר אינה נבדלת במהותה מהחלתו על חלקי ארץ ישראל האחרים שמעבר לגבולות
החלטת החלוקה ".
0

חשוב לציין כי מבחינת המשפט הישראלי הפנימי אין כיום משמעות רבה למחלוקת
זו ,ובמלותיו של רובינשטיין :״מזרח ירושלים הפכה לכל תכלית ולכל עניין להיות שטח
מ ש ט ח ה של המדינה .דינה של ירושלים המזרחית כיום אינו שונה מדינה של מערב
ירושלים ומשטחים אחרים שצורפו למדינה לאחר מלחמת השחרור״  .עמדה זו אושרה
לאחרונה שוב על-ידי בית המשפט המחוזי בירושלים בעת הדיון בפסק הדין היועץ
המשפטי לממשלה נ .יואל בן בנימין דיוויס  .כאן דן בית המשפט בבקשת היועץ
המשפטי להסגיר א ת דיוויס לארצות הברית על-פי אמנת ההסגרה שבין שתי המדינות.
סעיף  1לאמנת ההסגרה מורה ״ ...על הסגרה הדדית של בני-אדם הנמצאים בשטח ארצו
ב א כוחו של דיוויס טען כי אמנת ההסגרה שבין שתי המדינות אינה
של הצד האחר ...״ .
חלה על מרשו ,מאחר שזה מתגורר בעיר העתיקה ,שבה גם בוצע מעצרו ובה הומצאה לו
בקשת ההסגרה  .השופט צמח דחה טענה זו מאחר שהן ארצות הברית והן ישראל גילו
דעתן כי הן מסכימות כי האמנה חלה על מבוקש הנמצא במזרח ירושלים .על דעתה של
ארצות הברית למד השופט מעצם בקשת ההסגרה )שכללה את ציון מקום מגוריו של
המבוקש ,בעיר העתיקה(  ,ובאשר למדינת ישראל ציטט השופט א ת פסקי הדין הנ״ל
בענייו מעמדה של ירושלים וקבע כי :״לא רק המשפט של המדינה ,אלא גם השיפוט
והמינהל שלה הוחל על ירושלים המזרחית .כתוצאה מכך שטח זה מהווה חלק משטח
ישראל״" .
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' " ש ס  ,עמ׳  .8-7את גירסתו של דינשטיין באשר למעמדה של מזרח ירושלים ראה ליד הערות .93-89
י" בלום )לעיל ,הערה  ,(83עמ׳ .315
"״ שם ,עמ׳  ;318-317על עמדתו של בלום באשר למעמדה של מזרח ירושלים על-פי כללי המשפט הבין-לאומי,
ראה ליד הערות .88-82
1 1 1

א ׳ רובינשטיין ,המשפט הקונסטיטוציוני של מדינת ישראל ,מהדורה שלישית ,שוקן ,ירושלים ותל-אביב,
 ,1991עמ׳  .68למעשה העניקה מדינת ישראל הקלות מסויימות לתושבי מזרח ירושלים ,כגון בענייני חינוך .כמו-כן קבעה
הסדרי מעבר נוחים  -ראה חוק הסדרי משפט ומינהל ]נוסח משולב[ ,תש׳׳ל  p»n ,1970 -כרך  ,8עמ׳ .4860-4840
1

״ ב״ש )י-ס(  186/87היועץ המשפטי לממשלה נ .יואל בן בנימין דיוויס ,פ ס ק י ם מחוזיים ,תשמ׳׳ט )ג( עמ׳
.336
1

" ש ם  ,עמ׳ .338
1

״ שם.
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פדק שני:
הצעות ועמדות שהועלו 1קשד לפתרון
שאלת ירושלים
 (1ה ס כ ם ס״קס־פיקו)(Sykes-Picot
תאריך :ההסכם נכלל במכתב שר החוץ הבריטי ) (Sir Edward Greyלשגריר צרפת
בלונדון) (Paul Cambonמיום .16.5.1916

J.N. Moore (ed.), The Arab-Israeli Conflict, Readings and
מקור ההסכם:
Documents, Princeton University Press, New Jersey, 1977, p. 880.
הרקע להוראות ההסכם על ארץ ישראל :י׳ מינרבי ,הותיקאן ,ארץ הקודש והציונות ,יד
בן-צבי ,ירושלים ,1985 ,עמ׳ .28-21
D. Fromkin, A Peace To End All Peace: The Fall of the Ottoman Empire and
the Creation of the Modern Middle East, Avon Books, New York, 1989,
pp. 188-193.
רקע :המשא ומתן על עתיד הקיסרות העות׳מאנית החל בנובמבר  1915בין בריטניה
וצרפת .בראשית  1916הגיעו נציגי שתי המדינות )סייקס מטעם בריטניה ,ופיקו מטעם
צרפת( להסכמה בדבר עתיד המזרח התיכון לאחר מלחמת העולם הראשונה .באשר לארץ
ישראל ,הוסכם בין שני הצדדים כי השטחים שבמרכז הארץ יהיו כפופים למינהל בין-לאומי.
בשנים שלאחר מכן ,עם שינוי הנסיבות ,סברו קובעי המדיניות הבריטים כי הסדר הבינאום
אינו הולם את האינטרסים של בריטניה במזרח התיכון וההסכם לא מומש.

שאיפות לאומיות
סעיף  3להסכם קובע כי ״באיזור המסומן בצבע חום יוקם מינהל בין-לאומי ,שאופיו
ייקבע לאחר התייעצות עם בנות הברית האחרות ,ועם נציגי השריף ממכה״ .על-פי המפה
המצורפת להסכם כולל ״האיזור החום״ את כל ארץ ישראל ,למעט חיפה ועכו.
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 (2כ ת ב המנדאט הבריטי על ארץ ישראל
תאריד 24 :ביולי .1922
מקור:

League of Nations Official Journal, August 1922, pp. 1007-1012.

A. Ginio, "Plans for the Solution of the Jerusalem Problem", in: J.L. Kraemer (ed.),
Jerusalem: Problems and Prospects, Praeger, N.Y., 1980, pp. 41,43-44.
רקע :כתב ה מ נ ד א ט העניק לבריטניה סמכויות ניהול באיזור פלשתינה בפיקוח חבר
הלאומים .תוכן כתב המנדאט נבע ישירות מהתוצאות הפוליטיות של מלחמת העולם
הראשונה ושיקף הסדרים שסוכמו בין המעצמות האירופיות )בעיקר בריטניה וצרפת(
במשך המלחמה .כתב המנדאט לא הזכיר במפורש את העיר ירושלים אלא רק את
המקומות הקדושים.
שאיפות לאומיות
.1

בריטניה נקבעה כמעצמה המנהלת של שטח המנדאט תחת פיקוח חבר הלאומים.

.2

נושא הריבונות על שטח פלשתינה לא נקבע במפורש בכתב המנדאט )ראה ״מנדאט״
בפרק הלקסיקון( אך בסעיף  3נקבע כי המעצמה המנדאטורית תעודד אוטונומיה
מקומית .עוד נאמר שם כי על המעצמה המנדאטורית ליצור תנאים שיבטיחו הקמת
בית לאומי יהודי ופיתוח מוסדות שלטון עצמי.

המקומות הקדושים
.1

בריטניה ה י א האחראית על המקומות הקדושים בפלשתינה ועל שמירת הזכויות
הקיימות באתרים אלה )ראה ״סטאטוס-קוו״ בפרק הלקסיקון(.

.2

המעצמה המנדאטורית תבטיח את חופש הגישה למקומות הקדושים ,כפוף לדרישות
הסדר הציבורי.

.3

המעצמה המנדאטורית תבטיח את חופש הפולחן במקומות הקדושים ,כפוף לדרישות
הסדר הציבורי.

.4

נאסר על בריטניה להתערב בניהול מקדשים מוסלמיים ובחסינויות המוקנות להם.

.5

ועדה מיוחדת תתמנה על-ידי המעצמה המנדאטורית ללמוד ולהגדיר את הזכויות
והתביעות ביחס למקומות הקדושים ,וזאת כדי להחליט בנושאים אלה .דרך מינוי
הוועדה ,הרכבה ותפקידיה יוגשו לאישור מועצת חבר הלאומים.
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 (3הצעת ר״ר חיים ארלהורוב
תאריך :ינואר .1932
מקור :מכתב חיים ארלוזורוב להרברט סמואל מיום  7בינואר ) 1932הארכיון הציוני(.
מכתב מחיים ארלוזורוב לקמבל מיום  19בינואר ) 1932הארכיון הציוני(.
מכתב הרברט סמואל לחיים ארלוזורוב מיום  21בינואר ) 1932הארכיון הציוני(.
רקע :ההצעה הוצגה על-ידי ד״ר חיים ארלוזורוב ,ראש המחלקה המדינית של הסוכנות
היהודית ,במכתב להרברט סמואל )שהיה שייך באותה עת למשרד הפנים הבריטי( .התוכנית
גובשה לאחר שיחות בין ארלוזורוב לבין נציב המחוז הבריטי מיג׳ור .B. Campbell
בתשובתו הדגיש סמואל כי הוא מחווה את דעתו האישית בלבד )מאחר שהנושא היה
מופקד בידי משרד המושבות הבריטי( .לדעתו ,יצירת שתי רשויות עירוניות כה סמוכות זו
לזו עלולה להביא לחיכוכים ,אך ייתכן שזה הרע במיעוטו.

שאיפות לאומיות
נראה כי הנחת היסוד היתה כי ירושלים ,כמו שאר חלקי פלשתינה ,יישארו תחת מנדאט
בריטי.

מ מ ו ז ל עירוני
.1

העיר תחולק לשני רבעים :יהודי וערבי.

.2

הרובע היהודי יכלול את החלקים החדשים של העיר ויאוכלס ברובו ביהודים .הרובע
הערבי יכלול בעיקר את העיר העתיקה )שגרו אז בה כ 5,000-יהודים( ותלפיות ,והוא
יאוכלס בעיקר בערבים.

.3

לכל רובע תוקם מועצת רובע עם סמכויות מיסוי מסוימות.

.4

העיריה המרכזית תמשיך לתפקד כרשות מתאמת ומפקחת.
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עדת פיל

תאריך :דו״ח הוועדה נחתם ביום  22ביוני  1937ופורסם ביום  7ביולי .1937
Excerpts from the Report of the Palestine Royal Commission (The Peel
מקור:
Commission), June 22,1937, in: J.N. Moore (ed.), The Arab-Israeli Conflict, vol.
HI: Documents, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1974, p. 150.
H.E. Bovis, The Jerusalem Question, Hoover Institution Press, Stanford University,
California, 1971, pp. 21-25.
רקע :הוועדה המלכותית הוקמה על-ידי ממשלת בריטניה בעקבות המהומות שפרצו
בפלשתינה באפריל  .1936בראש הוועדה עמד  ,Earl Peelמזכיר המדינה של הודו לשעבר.
הוועדה שמעה עדויות מנובמבר  1936ועד פברואר  ,1937הן בפלשתינה והן במדינות
אחרות באיזור .הדו״ח פורסם ביום  7ביולי  1937ובאותו יום הכריזה ממשלת בריטניה כי
היא מאשרת את מסקנותיו וכי תנקוט בצעדים הדרושים למימושו.

שאיפות לאומיות
.1

הוועדה המליצה לסיים את המנדאט הבריטי במתכונתו הנוכחית ולהקים שתי
מדינות עצמאיות ,יהודית וערבית ,בשטח המנדאט.

.2

מובלעת ,שתכלול את ירושלים ,בית לחם ,נצרת ,הכינרת ,ופרוזדור מאיזור ירושלים
־לים התיכון ,תישאר תחת מנדאט בריטי.

.3

מטרת המנדאט הבריטי על איזור זה לא תהיה ליצור שלטון עצמאי בעתיד אלא
שמירת המקומות הקדושים.

המקומות הקדושים
.1

המעצמה המנדאטורית תבטיח את חופש הגישה למקומות הקדושים.

.2

המעצמה המנדאטורית תבטיח את שמירת הזכויות הקיימות במקומות הקדושים
)ראה ״סטאטוס־קוו״ בפרק הלקסיקון(.

.3

בריטניה גם תהיה אחראית להגנת האתרים המקודשים ליהודים ולערבים בשתי
המדינות העצמאיות שתוקמנה.
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 (5הצעת הסוכנות היהודית 1938 -
תאר<ן :דו׳׳ח ועדת וודהד ) ,(Woodheadהכולל את הצעת הסוכנות היהודית הנ״ל ,פורסם
בחודש אוקטובר .1938
מקור:

Palestine Partition Commission Report, Cmd. 5854, H. M . Stationary
Office, London, 1938, p. 73.

J. Le Morzellec, La question de Jérusalem devant l'Organisation des Nations
Unies, Etablissements E. Bruylant* Bruxelles, 1979, p. 50.
רקע :ועדת וודהד הציעה בדו״ח המסכם שלוש חלופות לחלוקתה של ארץ ישראל המנדטורית
ובשלושתן הוצע כי ירושלים תישאר ת ח ת מנדאט בריטי .ההצעה המפורטת בהמשך
מתוארת על־ידי הוועדה כהצעה של ״מקור יהודי״ אך ממקורות אחרים ברור כי המדובר
בהצעה של הסוכנות היהודית שהוגשה במזכר של הסוכנות לוועדה .במזכר זה מביעה
הסוכנות את התנגדותה להכללתה של כל ירושלים בשטח המנדאט הבריטי .עמדת הסוכנות
היהודית לא התקבלה על-ידי ועדת וודהד בשל ההערכה כי המוסלמים והנוצרים יתנגדו
לצירוף חלק מירושלים למדינה היהודית ובשל בעיות מינהליות הכרוכות במימוש ההצעה.

שאיפות לאומיות
.1

העיר העתיקה ושטחים מצפון ומדרום לה ,המאוכלסים בעיקר על-ידי מוסלמים
ונוצרים ,יישארו תחת מנדאט בריטי.

.2

״ירושלים היהודית החדשה״ ,הכוללת את הרבעים ממערב לעיר העתיקה לאורך
הכביש לעין-כרם ,הרבעים מקור חיים ורמת רחל ,ואיזור האוניברסיטה העברית
ייכללו במדינה היהודית .שטחים אלה ,על-פי הדו״ח ,מאוכלוסים ברובם ביהודים
) 71,000מתוך .(74,500

 .3בין האיזור היהודי בירושלים והמדינה היהודית במישור החוף יוקם פרוזדור.
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