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 הקדמה
 ירושלים ־ דפי רקע לקובעי מדיניות

 מכון ירושלים לחקר >שראל הוא מכון אקדמי עצמאי העוסק במחקרי מדיניות. המכון
 מתמקד במחקרי מדיניות בתחומי כלכלה וחברח ובמיוחד בירושלים בת-זמננו. בשלוש
 השנים האחרונות מתנהלת במכון עבודת חשיבח ומחקר על משמעות תהליך השלום
 לירושלים. בצוות החשיבח והמחקר משתתפים חוקרים בכירים מתחומים מגוונים,
 לרובם התמחות מיוחדת המעוגנת בשנים רבות של מחקר ועבודה על ירושלים והמרחב
 סביב לה. חלקם היו חברים בפרוייקט תכנון רב תחומי למטרופולין ירושלים, שהסתיים

 במחצית שנת 1994.

 מטרתו העיקרית של צוות חחשיבה של מכון ירושלים לחקר ישראל היא לבחון
 את החלופות להסדרים גיאו-פוליטיים לירושלים, העתידים לעלות במו״מ לשלום בין
 ישראל לבין הערבים. כל חלופה מניחה מצב שונה של ריבונות בירושלים, מבררת את
 חמשמעויות ואת חתרחישים מבחינת גבולות, הסדרים משפטיים, מינהל עירוני, פיתוח
 כלכלי, מינהל מטרופוליני, בטחון, מקומות קדושים, סמלים, ארכיאולוגיה ושמירת טבע
 ונוף. צוות חחשיבה לא בחר ואינו ממליץ על אחת מהחלופות אלא פורס את מרחב
 האפשרויות לפתרון ומשמעותן. עבודה זו, כמו דפי רקע אחרים לקובעי מדיניות, הוכנה
 במהלך עבודתו חמשותפת של צוות חחשיבה. העבודה תרמה רבות לעבודת הצוות

 ונתרמה ממנו.
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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.

 * ראה הערה בעמי 28.
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 סקירה היסטורית-משפטית

 לירושלים היסטוריה ארוכה ורבת תהפוכות. נסתפק כאן בסיכום כמה עובדות מן העת
 החדשה. מאז 1517 הייתה 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.1

 בתקופות רבות היו המקומות חקדושים בירושלים מוקד למחלוקות.2 הוויכוח
 החריף במאה ה-19, כאשר מדינות אירופיות מסוימות פרסו את 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 1852. פירמאן זה עסק בכמה
 מקומות קדושים לנצרות וקבע את הסמכויות והזכויות של הכנסיות השונות במקומות
ו חל על כנסיית הקבר  הללו. הסדר זה נהוג לכנות בשם סטטוס-קוו. הסטטוס-קו
 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 1856; ואושר שוב על-ידי המעצמות האירופיות בקונגרס ברלין בשנת 1878.
 בסעיף 62 של 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 1917," שבה הבטיחה בריטניה לסייע להקמת בית לאומי
 לעם היהודי בארץ-ישראל, לא הוזכרה ירושלים במפורש; ואף לא בכתב המנדט מיום
 23 ביולי 51922, שבו הוגדרו סמכויותיה ותפקידיה של בריטניה כמעצמה המנדטורית
 בארץ-ישראל. אך כתב המנדט עסק בשאלת המקומות הקדושים. בסעיפים 14-13
 נקבע שהמעצמה המנדטורית אחראית למקומות הקדושים, וכי עליח לחבטיח את
 הזכויות הקיימות באתרים אלה וכן את חופש הגישה והפולחן בכפוף לדרישות של
 שמירת הסדר הציבורי. כמו כן נתבקשה בריטניה להקים ועדה מיוחדת ש״תחקור,
 תגדיר ותקבע״ את 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 6,1924 כי סכסוכים חנוגעים למקומות חקדושים לא
 יהיו נתונים לסמכות שיפוטם של בתי-המשפט אלא יהיו בטיפולו של הנציב העליון

 הבריטי.

 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 1947, ביקשה בריטניה מעצרת האו״ם לדון
United Nations Special — בבעיית ארץ-ישראל. העצרת הכללית מינתה ועדה מיוחדת 
 Committee on Palestine (U.N.S.C.O.P.) — לטיפול בנושא, ובעקבות המלצת רוב
 חברי חוועדח אימצח חעצרת ביום 29 בנובמבר 1947 את חחלטתה המפורסמת בדבר
 עתיד השלטון בארץ-ישראל, שנהוג לכנותה בשם ׳החלטת חחלוקה׳.7 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
קה נועדה למועצה  המורכבת משוטרים שיגוייסו מחוץ לארץ-ישראל. סמכות החקי
 מחוקקת שהייתה אמורח לחיבחר בבחירות יחסיות על-ידי תושבי ירושלים. למושל
 מטעם האו״ם נועדה הסמכות להטיל וטו על חוקים חנוגדים את 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.

 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
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 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-
1 שתקפו מיד את היישובים היהודים  ישראל,' אך היא נדחתה נמרצות על-ידי הערבים,0

 ובכלל זה את האזורים היהודים בירושלים.

 ביום ה׳ באייר תש״ח (14 במאי 1948), עם 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
1 בעת הקרבות נשאר אזור זה כמובלעת יהודית בתוך השטחים שנכבשו על  הר הצופים.2
 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

 יידו•

4 

כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל



 ירושלים: הגגולות שהוצעו על ידי הוועדה אד-הוק לשאלת ארץ-ישראל, 1947
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 עם סיום הקרבות שלטו כוחות ירדן באזורים המזרחיים של ירושלים, ואילו
 האזורים חמערביים חיו תחת שליטת ישראל. בנובמבר 1948 הושגה הפוגה בכל שטח
 העיר, ובראשית 1949 נכרת 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 2). בין 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 8)¡ אך 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 1947, גם חחלקים המערביים של ירושלים נוהלו במשך זמן
 קצר כשטח מוחזק. תחולת המשפט חישראלי על החלקים חמערביים של ירושלים
1 ועל-ידי פקודת שטח השיפוט  הובטחה על-ידי מנשרים של שר הביטחון משנת תש״ח4
 וחסמכויות, תש״ח-15.1948 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.

 מכוח הסכם שביתת הנשק הוקמה ועדת שביתת נשק מעורבת (סעיף 11), בהשתתפות
 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 1949, סמוך לדיון מחודש בעצרת האו״ם בנושא ירושלים, הודיע ראש
 הממשלה דוד בן-גוריון בכנסת כי ירושלים היא חלק בלתי נפרד ממדינת ישראל
1 מעניין שהודעות אלו לא גררו תגובה  ובירתח חנצחית; גישה זו אושרה על-ידי הכנסת.6

 רשמית של מוסדות חאו״ם.

 לאחר תום מלחמת העצמאות ניהלה ירדן את שטחי הגדה המערבית, כולל מזרח
 ירושלים, על-ידי מערכת של מושלים צבאיים. בשנת 1950 כונסח ביריחו ועידח של
 נכבדי העדה מן השטחים הללו, ובעקבות החלטתם של באי הוועידה על רצונם לחסתפח
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1 פעולה  לירדן, הודיעו מלך ירדן והפרלמנט שלה על סיפוח הגדה וירושלים לממלכתו.7
 זו זכתה להכרה מטעם שתי מדינות בלבד - בריטניה ופקיסטן; ובריטניה הוסיפה סייג
 שהכרה זו איננח חלה על ירושלים. מדינות הליגה הערבית הביעו את התנגדותן לצעדים

 הללו.

 בשנים 1952-1948 התקיימו באו׳׳ם דיונים נוספים בדבר עתידה של ירושלים,
1 אך משנת 1952 ועד מלחמת ששת 8

 ומועצת הנאמנות ניסחה טיוטת חוקה עבור העיר;
 הימים לא התקיימו עוד דיונים משמעותיים בנושא זה.

 כשפרצה מלחמת ששת הימים ביוני 1967, פנתה 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 11), תשכ״ז-19,1967 שהסמיך את הממשלה לחחיל בצו את 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.20 ואכן, הממשלה הוציאה צו מתאים שכתוצאה ממנו הוחל
 המשפט הישראלי על אזורי מזרח ירושלים, והם נכללו בשטח השיפוט של עיריית
 ירושלים.21 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-22.1970 הדוגמאות הבולטות להבדלים בין הדין חחל בישראל מחד 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 (1994) גדל באופן ניכר מספר הפונים.

 בית המשפט העליון פסק בפרשת עללאד, כי ניתן לראות בתושבי מזרח ירושלים
2 הגבולות החדשים של העיר  שאינם אזרחי ישראל כמי שקיבלו רישיון לישיבת קבע.5
 נקבעו מעטרות בצפון ועד לקבר רחל בדרום, ומעין כרם במערב ועד מורדותיו המזרחיים
(ר׳ מפה מצורפת). הצעדים שנקטה ישראל בירושלים בתום מלחמת 2 ,  של הר הצופים

2  ששת הימים זכו לביקורת חריפה מטעם מוסדות האו״ם.5
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 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
 1967 שאין 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 7 ביוני 1967, מיד 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.27 עם הרחבת השיפוט והמינהל על מזרח העיר קיבלה הכנסת גם את
 חוק השמירה על המקומות הקדושים, תשכ״ז-28,1967 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.29

 ביום 22 בנובמבר 1967 קיבלה מועצת הביטחון של חאו״ם את חחחלטה מספר
3  242, שמקובל לראותה כבסיס עיקרי למשא-ומתן לשלום בין ישראל ושכנותיה.0
 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 338 שאותה קיבלה המועצה בתום

 מלחמת אוקטובר 1973."

 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
 1967, ירושלים היא עיר מאוחדת שאין לחלקה, והיא בירתה של מדינת ישראל. ואילו
 נשיא מצרים, אנוואר סאדאת, הודיע שירושלים הערבית חיא חלק אינטגרלי של הגדה
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 המערבית ועליה להיות תחת 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

5  מחולקת״.4

 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

5 5  אמור לחול עליה משטר האוטונומיה. כזכור, משא-ומתן זה לא הניב הסכם.

 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,56 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 את 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

5  נושא את חתואר ׳חוק יסוד׳.7

 אף על פי שלמעשה לא היה בחוק שום חידוש, הוא עורר זעם בקהילה הבין-לאומית
 ובמועצת הביטחון. המועצה גינתח בחריפות את ישראל על קבלת חוק המנוגד לדעת
 המועצה למשפט הבין-לאומי; היא קבעה שאמנת ג׳נבה הרביעית משנת 1949 בדבר
 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.58 ואכן, השגרירויות (13 במספר) עזבו בעקבות החלטה זו.
 בשנת 1982 חזרה שגרירות קוסטה-ריקה לשכון במערב חעיר, ולאחר מכן הצטרפה גם

 זו של אל-סלואדור.

 בסמוך לקבלת חוק יסוד: ירושלים בירת ישראל, ביקשה ירדן לרשום את העיר
(World Heritage List) העתיקח ואת חומותיה במירשם אתרי המורשת חעולמית 
5 המדובר ברשימה של מקומות ״בעלי ערך אוניברסאלי יוצא דופן״.  ובקשתה התקבלה.9
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 מירשם זה כונן בעקבות אמנה, שנעשתה בשנת 1972 ביוזמת ארגון יונסק״ו, בדבר הגנה
, כפי ששמה מרמז, מטרתה של האמנה 0  על המורשת העולמית בתחום התרבות והטבע.
 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.1

 ירושלים הוזכרה ביוזמת השלום של נשיא ארה׳׳ב רונלד רייגן מספטמבר 1982." זו
 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
, הוועידה דרשה שישראל תיסוג  תגובתן השלילית של מדינות ערב, במסגרת הצהרת פז:ג
 מכל חשטחים שנכבשו בשנת 1967, כולל ירושלים הערבית; הסרת ההתנחלויות, והקמת
 מדינה פלסטינית עצמאית שבירתה 'ירושלים, בתום תקופת מעבר קצרה בת כמה

 חדשים שבה חשטחים יחיו תחת פיקוח האו״ם.

 בשנת 1988 הודיע המלך חוסיין על ניתוק הגדה המערבית (כולל ירושלים) מירדן
, ובאותה שנה הכריזה המועצה הלאומית הפלסטינית של ,  בתחומי המינהל והמשפט,
, ההכרזה זכתה להכרה מצד מדינות  אש״ף על הקמת מדינת פלסטין שבירתה ירושלים.5
 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).4

, יוזמה זו המליצה  ביוזמת השלום של ישראל ממאי 1989 ירושלים איננה מוזכרת.7
 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
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 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 1990 בשני חקשרים: בחודש מרס חביע
 נשיא ארה׳׳ב דאז, ג׳ורג׳ בוש, את דעתו, שהרבעים היהודיים במזרח העיר כמוהם
, חרקע לוויכוח על נושא זה היה נעוץ בעלייה רבת הממדים מברית  בהתנחלויות.8
 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.9

 נושא ירושלים עלה שוב לכותרות באוקטובר 1990, כאשר 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.50 כמו-כן נדונה בהחלטה של מועצת
5 בהחלטה זו לא  הביטחון שלמעשה הטילה את כל האשמה לתקרית על ישראל.1
 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.52

 במאי 1993 חורחבו גבולותיה של ירושלים (ר׳ מפה בעמוד 12) בכיוון מערב, וזאת
 כדי להגדיל את האפשרויות לפיתוח העיר.
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 גבולות ירושלים - 1993
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 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 1995) שהתקבל באוקטובר
 1995." בסעיף הממצאים (Findings) נאמר, בין היתר, שעל פי המשפט הבין-לאומי
 והמנהג, כל מדינה רשאית לקבוע את בירתה; מאז 1950 הייתה ירושלים בירתה של
 מדינת ישראל; מאז 1967 ירושלים מאוחדת, תחת 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 31 במאי 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%) אם לא תעבור

 השגרירות לירושלים כאמור.

 הפעם, בהבדל מההחלטה משנת 1990, מדובר 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 7 בנובמבר 1995.

 קבלת חוק זה גררה מחאות מטעם מדינות ערב והפלסטינים, אך לא מעשי איבה.

 שונה היה גורלח של ירושלים בשנת 1996. בספטמבר 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 1996. פתיחת
 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
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 לרשות הפלסטינית בגלל ההאטה בתהליך השלום, גרמו לגל של מעשי אלימות בירושלים
 ובגדה.

 היו שטענו, כי הפתיחה מהווה הפרה של הצהרת העקרונות משנת 1993 שתידון
 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 1996 הודיע 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
5 במאמר זה נסקור רק את הדעות הייצוגיות ביותר, ונגביל את עצמנו  ירושלים.4
 להצגתן ללא ניתוח של המחלוקות חכרוכות בחן. מכיוון שחלקיה המערביים של העיר
 לא השתנו בחרבח מאז שנת 1949, נוכל לנתח את הדעות בקשר למעמדם ללא חלוקה
 לפרקי זמן. לעומת זאת, האזורים המזרחיים של העיר עברו מיד ליד בשנת 1967, ועל

 כן ראוי שנחלק את הדיון בהתאם לכך.

 קיימות ארבע דעות עיקריות בקשר למערב ירושלים. לפי הראשונה, ישראל רכשה
 ריבונות בשטח זה באופן חוקי בשנת 1948. כאשר 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 1948 על-ידי פעולה חוקית של הגנה

5  עצמית, הרי שהייתה זכאית למלא את החלל ובכך להפוך לריבון החוקי.5

 לפי דעה שנייה, הריבונות על ירושלים תלויה ועומדת עד אשר יוסכם על הסדר
5  כולל.6

 דעה שלישית גורסת שהעם הערבי הפלסטיני היה והנו בעל ׳הריבונות החוקית׳ על
5  כל שטח פלשתינה לשעבר, כולל ירושלים, מאז ימי המנדט הבריטי.7
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 אחרים טוענים שמעמדה של ירושלים כפוף להחלטה של עצרת האו״ם משנת
 1947, אשר המליצה על חקמת גוף נפרד (corpus separatum) תחת שלטון בין-לאומי

5  שינוהל על-ידי ארגון האומות המאוחדות.8

 מרבית המדינות הזרות לא אימצו עמדה חד-משמעית בקשר למעמדה של ירושלים
5 אף על פי שישנם הבדלים בין עמדותיהן של מדינות שונות, ניתן להבחין  המערבית.9
 בקווי דמיון מסוימים באשר לשאלות היסוד. ככל הנראה, המדינות הזרות לא היו
 מוכנות להכיר בחוקיות של שלטון ירדן או ישראל על חלקי העיר שחיו תחת שלטונן.
 כך, למשל, הקונסולים הזרים שהיו מוצבים בעיר סירבו לפנות לירדן או לישראל (הכל
 לפי העניין) כדי לבקש כתב הסמכה (exequatur) לביצוע תפקידיהם בעיר. ההתנגדות
 להכיר בשלטונה של ישראל במערב העיר באה לידי ביטוי בפרשת יורשות שכבו ואח׳ נ׳
 רוגיר היילן, הקונסוליה הכללית של בלגיה, והקונסול הכללי של בלגיה בירושלים,
 2 5 60:19 נהג 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
4 ולא נשמעה תביעה  ירושלים, חן מקבלות את תחולתו למעשה של המשפט הישראלי,1
 להחיל בשטח זה את דיני הכיבוש, כולל אמנת ג׳נבה הרביעית משנת 1949 בדבר הגנה

 על אזרחים בזמן מלחמה."

 נעבור עתה למזרח ירושלים, ונפתח בבחינת מעמדה בתקופה שבין השנים 1967-1949
 (תקופה שבה הייתה תחת 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.64
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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 

corpus^ ולבסוף — בקשר למזרח ירושלים, כמו למערבה, יש הטוענים שפתרון 
 separatum עדיין תקף."

 כיצד הושפעו דעות אלו מן חשינויים שחלו בשנת 1967? על פי הדעה הראשונה,
 חלל הריבונות היה קיים עד שישראל כבשה את מזרח העיר בפעולה חוקית של הגנה
6 למסקנה דומה הגיעו  עצמית, חוקיות שבגללה הייתה ישראל זכאית למלא את חחלל.7
 גם מומחים אחרים, שביססו את הריבונות חישראלית על חרעיון שלישראל חזכות
 היחסית הטובה ביותר על שטח זה, בחיעדר ׳ריבון קודם׳ חוקי, וזאת משום שלירדן לא

6  הייתה ריבונות חוקית ותקפה.8

 הדעה שעל פיה ׳הריבונות החוקית׳ של העם הפלסטיני הערבי חלה על כל שטחה
 של פלשתינח בלי להתחשב במצב העובדתי, לא הייתה מושפעת מתוצאות מלחמת

6  ששת הימים.9

 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

7  של השטחים חללו, מכיוון שכבשח אותם במלחמת הגנה עצמית.0

7  תיאוריית ^corpus separatum לא הושפעה, כמובן, מן חמלחמה.1

 באשר לעמדתה המעשית של הקהילח חבין-לאומית: גם לפני מלחמת ששת הימים
 וגם לאחריה לא ביקשו הקונסולים הזרים exequatur מירדן או מישראל; פירוש הדבר
 שלא הוכרה חריבונות של אף אחת משתיהן. יתירה מזאת, החל בשנת 1967 חזרו
 והצהירו מוסדות האו״ס, ובכלל זה מועצת הביטחון, שמזרח ירושלים הנה שטח כבוש

 הכפוף לאמנת ג׳נבה הרביעית משנת 72.1949

 עמדת ארצות-הברית הובעה בין השאר באגרת שנשלחה על-ידי הנשיא קרטר
 למצרים ולישראל בקשר עם הסכמי קמפ דייוויד משנת 1978." הנשיא כתב, שעמדתה
 של ארה״ב נשארה כפי שבאה לידי ביטוי בדבריהם של השגריר גולדברג בעצרת האו״ם
 בשנת 74,1967 ולאחר מכן של השגריר יוסט (Yost) במועצת חביטחון בשנת 75.1969 אך
 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 את בעיית עתידה של ירושלים במשא
; אך השגריר יוסט הוסיף שמזרח ירושלים חיא שטח כבוש שחלה עליו אמנת  ומתן
 ג׳נבה הרביעית משנת 1949 בדבר הגנה על אזרחים בזמן מלחמה. מעניין שעל אף עמדה
 עקרונית זו, הכירה ארה״ב למעשה בשליטה של ישראל במזרח ירושלים לעניין הסגרה

7 6 . ( 1 9 8  (ר׳ פסק הדין בפרשת היוה״מ נ׳ דילויס, 8

 באשר לקהילה האירופית, הרי היא אימצה בשנת 1980 הכרזה 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."77 

 (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

7  חופש גישה לכל אדם אל האתרים הקדושים).7

 לעומת ההשקפות הללו, נקטו בתי המשפט הישראליים בדעה שהאזורים המזרחיים של
 ירושלים הפכו לחלק ממדינת ישראל. אחד מן המשפטים המוקדמים בעניין זה היה
 רוידי ומאציס נ׳ בית המשפט הצבאי, עפת חברלן.78 נגד שני העותרים, שניהלו חנות
 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, האם 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.

 הדיון המקיף ביותר על מעמדה של ירושלים לפי המשפט הישראלי ולפי המשפט
 העברי כלול בפסק הדין של השופט מ׳ אלון משנת 1993 בפרשת אגודת נאמני הר הבית
 ואחרים נ׳ היועץ המשפטי לממשלה ואחרים.,7 העותרים במשפט זה ביקשו מבית
 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

 תהליך חשלום חחל לפני זמן רב;80 אך לצורך דיון זה נגביל את עצמנו לסקירת השלבים
 שחחלו בוועידת מדריד, 1991.

 באוקטובר 1991 התכנסה 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-
8 אמור היה המשא ומתן עם הפלסטינים לעסוק בשלב  הזימון מאת ארה״ב ובריה״מ,1
 הראשון בהקמת שלטון עצמי למשך תקופת מעבר בת חמש שנים, ובשנה השלישית

 להקמת משטר זה יוחל במשא ומתן על מעמד הקבע.

 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
8 לעומת זאת, במכתב חביטחונות שארה״ב שיגרה לפלסטינים  שעמו איננו רוצה לשבת״.2
 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
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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: האם 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 סמך
 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

8  הללו מצביע יותר על הצהרת כוונות פוליטית, ולא על התחייבות משפטית.4

 כפי שצוין לעיל, עמדת ממשלת ישראל תייתח שתושבי מזרח ירושלים אינם
 רשאים להשתתף במו״מ. אך לקראת סיבוב השיחות התשיעי (מאי 1993) הסכימה
 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 13 בספטמבר 85.1993

 הצדדים הסכימו לנהל משא-ומתן על הקמת ״רשות פלסטינית לממשל עצמי בשלב
 הביניים, המועצה הנבחרת (׳המועצה׳), עבור העם הפלסטיני בגדה המערבית וברצועת
8 לתקופת מעבר שלא תעלה על חמש שנים, אשר תוביל להסדר קבע המבוסס על  עזה,4
 חחלטות מועצת הביטחון 242 ו-338״ (סעיף 1). עוד לפני הקמת המועצה, אמורה
 לתתקיים חעברת סמכויות רחבת ממדים בעזח ויריחו,87 וכן העברת סמכויות מצומצמות
8 חמשא-ומתן על חסדר חקבע אמור לתתחיל שנתיים לאחר שהשלטון  ביתר חלקי הגדח.8
8 שלבים אלה אמורים להיות מלווים בפריסה  העצמי יתחיל לפעול בעזח וביריחו.9

 מחדש של כוחות צה״ל בגדה, ובנסיגה בעזה ויריחו.

 הצהרת העקרונות הייתה ללא ספק נקודת מפנה לגבי שני הצדדים בכל הנוגע
 לירושלים: הוסכם שירושלים לא תיכלל בהסכם הביניים בדבר השלטון העצמי —
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; והסכמה ישראלית מאידך שירושלים תהיה אחד הנושאים  ויתור מצד הפלסטינים מחד
9 בנוסף לכך,  שיידונו במסגרת המשא-ומתן שיתחיל בשנת 1996 על ׳מעמד הקבע׳.0
 הוסכם ש״הפלסטינים החיים בירושלים יהיו זכאים להשתתף בתהליך הבחירות״

9  לרשות הממשל העצמי הזמני בגדה המערבית ובעזה.1

 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׳: האם ההוראה של הצהרת
 העקרונות מתייחסת לעיר בגבולות שהיו קיימים בתקופת המנדט הבריטי? או בגבולות
 שעצרת האו״ם המליצה עליהם בשנת 1947 ?" או באלה שנקבעו על-ידי ישראל וירדן
 בהסכם שביתת הנשק משנת 1949 ?" או באלה שאומצו על-ידי ישראל לאחר איחוד
 העיר בשנת 1967 ?94 שאלה 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 1967, מכיוון 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.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

9  יוכלו להתקיים זה לצד זה המוסדות הלאומיים של שני הצדדים.4
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 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
' נראה שחוק זה איננו מונע מן הממשלה לדון 7 ל׳  ישראל׳ משנת 980¿ שנדון לעי
9 או בהסדרים לממשל עירוני." אפילו בתחום הפוליטי  במעמדם של המקומות הקדושים,8
 חחוק מותיר לנושאים-ונותנים מרחב-פעולה ניכר, מכיוון שהוא מוריה רק שירושלים

 חנח בירת ישראל, וחייבת להיות מאוחדת.

 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
1 0  בירושלים יהיו זכאים להשתתף בתחליך הבחירות, בהתאם להסכם בין שני הצדדים״.0

 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 28 בספטמבר 1995, ובהסכם נוסף מיום 23 בספטמבר 1995 בקשר לתהליך
1 השאלה הראשונה המתעוררת היא: מיהם הפלסטינים? 0  סקר חבוחרים לצורך רישומם.1
 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 7 בדצמבר 1995:

 ״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.
1 0  ה) הוא איננו בעל אזרחות ישראלית.״2

 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 20 בינואר 1996. עוד שאלה כרוכה בביטוי ״החיים שם״: מהי אמת-המידה
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 של ״חיים שם״? כמח זמן חיח חייב אדם לחיות בירושלים כדי להיות זכאי להשתתף
 בבחירות? ההסכמים משנת 1995 נתנו 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
1 0  בפנקס הבוחרים בכל כתובת לא תשפיע על שאלת מגוריו החוקיים באותה כתובת״.4
 מטרתה של הוראה זו הייתה לאפשר לתושבי הגדה המערבית הרבים המתגוררים

 למעשה בירושלים לחשתתף בבחירות, מבלי להעניק לחם זכות חוקית למגורים בעיר.

 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
1 0  המאוחדת; בעוד הזכות הפעילה לבחור בלבד עשויה להתיישב עם ריבונות זאת.5
 המסמך משנת 1995 מטעים 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״.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 1995. השטח העירוני של ירושלים נכלל באזור חבחירה של ירושלים, שהוא
 גדול בהרבה מן השטח העירוני. באזור בחירה זח, אך מחוץ לגבולות העיר ירושלים -

1 0  דהיינו באבו-דיס — בחרו מרבית הירושלמים.7
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 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...״.108 כיוון שמספר
 המצביעים שהורשו לבחור בבתי הדואר שנקבעו לכך היה אמור להיות ״בהתאם
1 הליך 0  לתכולת בתי דואר כאלו״, מנה מספרם כ-4,500 — בעיקר זקנים וחולים.9
 ההצבעה בבתי הדואר היה שונה במקצת מזה שבתחנות ההצבעה הרגילות, וזאת כדי

 להדגיש שהעיר ירושלים איננה חלק מן השטחים הכפופים למועצה הפלסטינית.

1 1  תעמולת בחירות בירושלים הייתה טעונה קבלת רישיון מאת שלטונות ישראל.0

 כחודש לאחר חתימת ׳הצהרת העקרונות׳, שלח שר חחוץ הישראלי שמעון פרס
 מכתב לשר החוץ של נורבגיה יוהן יורגן הולסט, בעניין מוסדות פלסטיניים במזרח
 ירושלים."1 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.2"

 משנשבר הקרח בין ישראל לפלסטינים, נפתחה הדרך להתקדמות במשא ומתן בין
 ישראל לירדן. בתחילה חוסכם על ׳סדר יום אחיד׳(14 בספטמבר, 1993); לאחר מכן
 אומצה ׳הכרזה משותפת׳ (25 ביולי, 1994), וביום 26 באוקטובר 1994 נחתמת אמנת
" אמנה זו כוללת, בין השאר, הבטחה מצד ישראל ״לכבד את מעמדה הנוכחי  השלום.3
 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״.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 30 בדצמבר
 5.1993" מסמך 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.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 1996! אך בשעה ששורות אלו נמסרות לדפוס, חלה בו הפסקה עקב

 הבחירות שהתקיימו בישראל ביום 29 במאי 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 ספק 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
1 שעה שבאים 1  לסייע בניסיון לחתגבר על חילוקי הדעות בקשר לריבונות על ירושלים.7
 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
jus ad) לקבל על עצמה סמכות שיפוט של גורם שלישי כלשחו, חזכות לצאת למלחמה 

 bellum) והתיאוריה שמקורו של כל כלל בין-לאומי ברצונן של המדינות.

 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
״ח וה-י״ט י  בתקופה האחרונח, למשל, בקונדומיניה ובמדינות פדרליות. במאות ח־
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 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 jure פירושה
 הזכות לריבונות העשויה להיות כפופה להגבלות, בעוד ריבונות de facto מתייחסת
territoriale נים בין  לחפעלת סמכות בפועל על טריטוריח מסוימת. יש חמבחי
 Souveränität — זכות חוקית לשטח מסוים, לבין Gebietshoheit — שליטה פיזית.
souveraineté-association נחים ויבק, השתמשו במו ליטית של קו  בעגה הפו
 ^souveraineté-partagée. מעניין גם המונח ׳ריבונות רוחנית׳ — תכונה המיוחסת לכס
 הקדוש. כזכור, בהסכם לאטראנו משנת 1929 בין 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

״ 8 .  ב״סמכות הריבונית שלו על חוותיקאן״ ובאופן בלתי תלוי בה

 מושג חדש שמקורו בהתפתחויות בדיני הים נקרא ׳ריבונות פונקציונלית׳: על-פי
 אמנת האו״ם משנת 1982 בדבר דיני הים, סמכויותיהן של מדינות תשוכנות לחוף ים
 ביחס למדף היבשתי ולאזור הכלכלי האקסקלוסיבי שמעבר לים הטריטוריאלי, הוגדרו

> 1 1  כ״זכויות ריבוניות לצורך חיפוש... וניצול של משאביו חטבעיים״.9

 כל חחתפתחויות הללו מאשרות שהריבונות, איננח בלתי ניתנת לחלוקה, וששתי
1 או 2  רשויות ואף יותר יכולות לחיות בעלות ריבונות מוגבלת, יחסית, דיפרנציאלית0

 פונקציונלית על שטחים, קבוצות של בני אדם או משאבים מסוימים.

 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
1 או להחליף ריבונות בלתי-מסויגת במושג גמיש יותר כגון 2  לריבונות לתקופה ניכרת1
 ריבונות פונקציונלית, דיפרנציאלית או נלווית. ניתן אולי לשקול גם הסכמה על סוגים
1 או ׳תערובות׳ אחרות 2  שונים של ריבונות למקומות מסוימים, כולל ריבונות משותפת2
1 אולי יהיה זה מועיל אם במקום להתנצח על תביעות לריבונות, ידגישו 2  של ריבונות.3
 הצדדים את החלוקה או השיתוף בסמכויות. חלוקת הסמכויות צריכה להיות מבוססת

 על שיקולים טריטוריאליים, פרסונליים ופונקציונליים.

 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 את ניהולו של כל אתר קדוש בידי הקהילה שהוא
 קדוש בעיניה, ולהקצות סיוע כספי לאחזקתו ולשיפוצו. זאת ועוד: המקומות הקדושים
1 נציגיהן של דתות מסוימות מרוצים מהמצב 2  נהנים מזכויות יתר פיסקליות מסוימות.4
1 אך כיוון שנציגי דתות אחרות מעדיפים שגורם בין-לאומי יהיה מעורה 2  הקיים.5
1 ייתכן שיש מקום 2  בנושא, או שתינתן התחייבות בין-לאומית על-ידי השליט במקום,6
1 בעוד שיש להימנע משימוש במונח ׳אקס 2  למידה מסוימת של בינאום פונקציונלי,7
 טריטוריאליות׳, שאבד עליו הכלח. ניתן לשקול אימוץ חוקה מיוחדת למקומות הקדושים,

 שתכלול פיקוח כלשהו מטעם קבוצה או מועצה בין-דתית.

 ברמה העירונית, אפשר אולי להפיק לקחים מערים חטרוגניות אחרות. מן הראוי
 לשקול חלוקה לרבעים (boroughs או arrondissements), וכל 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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 סיכום ומסקנות

 מעמדן של מזרח ומערב ירושלים הוא נושא לדעות שונות בין מלומדים ואישי ציבור.
 עד כה לא הכירו המדינות הזרות בכל ריבונות על ירושלים, אך השלימו למעשה עם
 שליטת ישראל במערב העיר, בעודן טוענות שמזרח ירושלים היא שטח כבוש. לגבי
 שלטונות ישראל, ירושלים כולה הנה חלק ממדינת ישראל. מדינות ערב והפלסטינים
 תובעים ריבונות ערבית לפחות על אזוריה המזרחיים של העיר, ואילו האיחוד האירופי

 כנראה עדיין דוגל בעקרון הבינאום.

 מחקר זה הראה שתמיד היה קשר הדוק בין ירושלים לבין המקומות הקדושים.
 חילוקי הדעות בקשר לירושלים נסבו על הריבונות על העיר, בעוד המחלוקות על
 המקומות הקדושים נגעו לבעלות או לזכות חחזקה בהם, וכן לחופש הגישה והפולחן.

 האתרים הקדושים לדת או לדנומינציה אחת בלבד לא היו בדרך כלל נושא לוויכוח.

 הן ירושלים הן המקומות הקדושים המצויים בה נדונו כבר במידת-מה במסמכים
 המתייחסים לתהליך השלום: ההוראות על השתתפות המזרח-ירושלמים בבחירות למועצה
 הפלסטינית והכללת ירושלים ברשימת הנושאים שיועלו לדיון במשא ומתן על הסדר
 הקבע — הוראות הכלולות בהסכמים עם הפלסטינים; וכן ההוראות המתייחסות

 לאתרים הקדושים לאסלאם בהסכם השלום עם ירדן.

 הקשיים שבהם הייתה כרוכה השגת הסכמה על הוראות אלו הם רק תחילתו של
 מאבק דיפלומטי על ירושלים, שנפתח רשמית בשנת 1996. יש להניח שחילוקי הדעות
 יחולו על שאלות קשות רבות כמו התביעות לריבונות, חלוקת הסמכויות — במיוחד
 בתחומי חביטחון, התעבורה וכבישי הגישה; התכנון העירוני; חאתרים חקדושים (במיוחד
 אלה הקדושים לשתי קבוצות או יותר); וכן נושאים הכרוכים בשירותים עירוניים כגון
 אספקת מים, טיפול בביוב, כבישים, חינוך וכדומה. כמעט שאין נושא שאיננו יכול

 לעורר מחלוקת.

 לעתים נשמעת השאלה: האם עניין ירושלים יוביל לקיפאון במשא ומתן? האם
 ניתן להגיע לפשרה? אין ספק שיהיה קשה לגשר בין הדעות והאינטרסים המנוגדים, אך
 מעודד הדבר שבנושא אחד לפחות יש תמימות דעים: מקובל על הכל שמן הראוי

 שירושלים לא תהיה שוב מחולקת פיזית. זוהי נקודת מוצא חיובית.
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L.G.A. Cust, The Status :ראה שמואל ברקוביץ, שם, עמ׳ 45-35, וכן , ו קו ס-  3. על הססטו
Quo in the Holy Places (1929, reprinted in 1980 by Ariel Publishing House, 

); Izhak Englard, "The Legal Status of the Holy Places in Jerusalem", 28Jerusalem 
at pp, 591-593. I s r a e l L a w Review (1994), pp. 589-600 

ו הוא: המצב כפי שהוא, והכוונה היא לשמירת ו ק - ס ו ט ט  מובנו המילולי של הביטוי ס
 המצב הקיים. בישראל משתמשים בביטוי זה בענייני דת בשני הקשרים שונים:

ס בדבר חלוקת הזכויות במקומות קדושים מסוימים בין הדתות י  1. שמירת המצב הקי
 השונות!

 2. הסדרי פשרה בין יהודים דתיים וחילוניים בנושאים הקשורים לדת היהודית, כגון:
 כיבוד צווי היהדות במקומות ציבוריים ובצה״ל; שמירה על זכויות המימסד הדתי,

 והחלת הדין הדתי על נישואים וגירושים.

R Lapidoth and M. Hirsch, The A r a b - I s r a e l Conflict and its Resolution: Selected .4 
 Documents (Dordrecht, Nijhoff, 1992), p. 20 (להלן ייקרא: לפידות והירש, קובץ

ם על הסכסוך).  מסמכי
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 שם, עמ׳ .5 25-32.

 דבר המלך במועצה על פלשתינה (א״י)(המקומות הקדושים), 1924, דרייטון, חוקי פלשתינה .6
 (א״י), כרך ג׳(1934), עמ׳ 2806-2805.

. העתקה G A O R , 2nd session 1947, pp. 131-151-n 18, ה מ ס ר ו פ ש K I D 7. החלטה מספר 
 מצוי גם בלפידות והירש, קובץ מסמכים על הסכסוך, ה״ש 4, בעמ׳ 54-33.

(U.N. Doc. T/118/Rev. 2) 8. קה  בשנת 1948 הכינה מועצת הנאמנות טיוטה ראשונה של חו
G A O R , 5th Session, 1950, Supp. 9 (A/1286), - וטה שנייה  ובשנת 1950 הכינה טי
R. Lapidoth and M. Hirsch,:הטיוטה השנייה מופיעה גם בקובץ Annex 2, pp. 19-27 
eds., The Jerusalem Question and Its Resolution: Selected Documents (Dordrecht, 
 Nijhoff and the Jerusalem Institute for Israel Studies, 1994), at pp. 117-134, להלן:

 לפידות והירש, ירושלים — קובץ מסמכים.

G A O R , 2nd session, 1947, Ad Hoc Committee on the Palestinian Question, pp. .9 
 12-19¡ לפידות והירש, קובץ מסמכים על הסכסוך, עמ׳ 56-55.

Ad Hoc Committee on the Palestinian Question, pp, 1 9 4 7 . .GAOR, 2nd session, 10 
; לפידות והירש, קיבץ p p , 2. ibid, Plenary Meetings, vol ; 1 4 2 6 , 1425. 5 - 1 1 , 1427 

 מסמכים על הסכסוך, עמ׳ 57 -60 .

 11. עיתון רשמי, מס׳ 1, עמ׳ 2-1, ה׳ באייר תש״ח, 14.5.1948.

• לפידות והירש, קובץ מסמכים על הסכסוך, ה״ש 4, / 3 0 I 5 , of 25 May,U.N. Doc. S 1953 12. 
 עמ׳ 67-66.

ם ממלכת ירדן ההאשמית-ישראל על שביתת נשק כללית, כתבי אמנה 3, כרך 1, עמ׳ כ ס  13. ה
 37¡ לפידות והירש, קובץ מסמכים על הסכסוך, עמ׳ 93-87.

 14. עיתון רשמי, מס׳ 12, עמ׳ 67-66. וכן: צווים, פקודות והודעות של שלטון צה״ל בירושלים,
 חוברת מס׳ 1, צו מס׳ 1.

 15. עיתון רשמי, תש״ח, מס׳ 23 (תוספת א), עמ׳ 61, מיום 22.9.1948.

 16. דברי הכנסת, מושב שני, כרך 3, ישיבה צ״ג, עמ׳ 226-220; ישיבה צ״ו, עמ׳ 287-281. ראה
 גם החלטת הכנסת מיום 23 בינואר 1950, דברי הכנסו/ מושב שני, כרך 4, ישיבה ק״ה,

 עמ׳ 615-602, בעמי 615.
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Department of State, . M. Whiteman, Digest of I n t e r n a t i o n a l L a w (Washington D . C . 1 7 
ם מצוי גם בלפידות והירש, ק המסמכי ת ע ה , 1963), Vol. 2, pp . P u b l i c a t i o n s . 1164-1168 

 ירושלים — קובץ מסמכים, עמ׳ 147-145

, לפילות והירש, p p . G A O R , 5th session, 1950, Supp. 9 (A/1286), Annex 2, 19-27 18. 
 ירושלים — קובץ מסמכים, עמ׳ 131-117.

, תשכ״ז(28.6.1967) , עמ׳ 74. 4 9  19. סיירו 9

, תשכ״ז(28.6.1967) , עמ׳ 74. 4 9  20. סיירו 9

, תשכ״ז (28.6.1967), עמ׳ 2 0 6  21. צו סדרי השלטון והמשפט (מס׳ 1), תשכ«ז-1967, ק״ת 4
.2690 

ק הסדרי משפט ומינהל [נוסח משולב], תש״ל — 1970, ספר הרווקים, תש״ל, עמי 138.  22. חו

 23. בג״צ 282/88 עווד נ. שמיר ואחרים, פד״י, מ״ב (2) 424.

 24. יש הטוענים, שהרחבת גבולות העיר באה כדי לאפשר בעקיפין סיפוח שטחים מן הגדה -
Sharon Korman, The R i g h t of Conquest: The Acquisition of T e r r i t o r y by F o r c e ראה 
. a t pp. in I n t e r n a t i o n a l L a w and Practice (Oxford, Clarendon Press, 1996), 252-253 
 לעומת זאת ניתן להסביר את ההרחבה גם על ידי שיקולים אסטרטגיים והצורך להבטיח

 שטח לפיתוחה של העיר.

General Assembly Resolution 2253(ES-V) of 4 July 1967, G A O R , 5th , 2 5  ר׳ למשל .
 Emergency Special Session, 1967, Resolutions, Supp. 1 (A/6978), p. 4; לפידות

 והירש, ירושלים — קובץ מסמכים, עמ׳ 170.

Letter of 10 July 1967, GAOR, 5th Emergency Special Sess., 1967, U.N. Doc. .26 
 A/6753 - S/8052; לפידות והירש, ירושלים — קובץ מסמכים, עמ׳ 173-171.

M. Medzini (ed), Israel's F o r e i g n Relations - Selected Documents, 1 9 4 7 - 1 9 7 4 , Vol. .27 
, 1  pp. 244-245 ,(Jerusalem, Ministry of Foreign Affairs, 1976) לפידות והירש ;

 ירושלים — קובץ מסמכים, עמ׳ 164-163.

. 2 8 , תשכ״ז(28.6.1967), עמ׳ 75 . 4 9  סייח 9
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. 141 ( 2 ) 2 9  ר׳ למשל, בג״צ 222/68 חוגים לאומיים נ׳ שר המשטרה לאח׳, פד״י כ״ד .

, לפידות והירש, קובץ מסמכים S C O R , 22nd year, Resolutions and Decisions, pp. 8-9 .30 
 על הסכסוך, עמי 135-134. החלטה זו הייתה נושא לפירושים שונים על-ידי הצדדים,
Adnan Abu Odeh, Nabil ,ולמאמרים רבים. מבין אלה שפורסמו לאחרונה, ראה, למשל 
Elaraby, Meir Rosenne, Dennis Ross, Eugene Rostow, Vernon Turner, UN Security 
C o u c i l Resolution 2 4 2 : The B u i l d i n g Block of Peacemaking (The Washington 
Institute for Near East Policy, 1993); Ruth Lapidoth, "Security Council Resolution 

242 at Twenty Five", 2 6 I s r a e l L a w Review (1992), pp. 295-318. 

, לפידות והירש, קובץ מסמכים S C O R , 28th year, Resolutions and Decisions, pp. 10-11 .31 

 על הסכסוך, עמ׳ 145.

. 3 2  כתבי אמנה, 857, כרך 25, עמ׳ 509 .

. 3 3  שם, עמ׳ 525-524 .

. 3 4  תוכן מכתבו של נשיא ארה״ב יידון להלן .

Ruth Lapidoth, "The Autonomy , 3 5 ה זו, ראה, למשל . פ ו ק ת נומיה מ  על שיחות האוטו
Negotiations: A Stock-Taking", 75 M i d d l e East Review (1983), pp. 35-43; Harvey 
Sicherman, Palestinian Self-Government ( A u t o n o m y ) : Its Past and Its F u t u r e 

.(Washington D.C., The Washington Institute for Near East Policy, 1991) 

, תש״מ (5.8.1980) , עמי 186. ר׳ גם חיים כהן, ״מעמדה של ירושלים במשפט 9 8  36. סייח 0
 מדינת ישראל״, בקובץ יהושע פראוור ואורה אחימאיר, עורכים, עשרים שנה בירושלים
1 (משרד הביטהון, ההוצאה לאור, ומכון ירושלים לחקר ישראל, תשמ״ח-1988), 9 8 7 - 1 9 6 7 

New York Law, 276-246 ¡Stephen Adler, "The Jerusalm Law — Legal Aspects" עמ׳ 
September23 1980 J o u r n a l , 22 and 

 37. על חוקי יסוד, ראה אמנון רובינשטיין, המשפט הקונסטיטוציוני של מדינת ישראל, מהדורה
 רביעית (תל-אביב, שוקן, 1991), כרך 1, עמ׳ 461-450¡ אהרון ברק, פרשנות במשפט, כרך
Claude Klein, Constitutional Law ¡58-35 ת (ירושלים, נבו, 1994), עמ׳  3: פרשנות חוקתי
of Israel, in R. Blanpain, ed., I n t e r n a t i o n a l Encyclopaedia of Laws (The Hague, 

. a t p. Kluwer, 1992), 24 
ק דין העוסק בפרוטרוט בחוקי יסוד: ס  ביום 9 בנובמבר 1995 נתן בית המשפט העליון פ
 ע׳׳א 6821/93, בנק המזרחי המאוחד בע״מ ואח׳ נגד מגדל כפר שיתופי ואח׳ (פורסם
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ק יסוד: ירושלים בירת ישראל, התוצאה  על-ידי בית המשפט העליון). אך נראה שלעניין חו
 היחידה היא, שניתן לשנותו אך ורק על-ידי חוק יסוד.

th year35, SCOR, . ,1980, Security Coucil Resolution 478, of 20 August 1 9 8 0 3 8 
 Resolutions, p. 14! לפידות והירש, קובץ מסמכים על הסכסוך, עמ׳ 257-256.

 39. ראה לפידות והירש, ירושלים — קובץ מסמכים, עמ׳ 361-358

UNESCO Convention for the Protection of the World Cultural and Natural .40 
.Heritage, I n t e r n a t i o n a l L e g a l M a t e r i a l s (1972), pp. 1358- 1366 

Silvio Ferrari, "The Religious Significance of Jerusalem in the Middle , 4 1  ראה, למשל .
East Peace Process: Some Legal Implications", 4 5 The C a t h o l i c University of 

. A m e r i c a L a w Review ( \ 9 9 6 ) , pp. 733-743, at p. 741 

I לפידות והירש, קובץ מסמכים על !27 n t e r n a t i o n a l L e g a l M a t e r i a l s (1982), p. 1199 .42 

 הסכסוך, עמ׳ 95-287 2.

. 2 7 I לפידות והירש, שם, עמי 296 ! n t e r n a t i o n a l L e g a l M a t e r i a l s (1982), p. 1144 .43 

I לפידות והירש, שם, עמ׳ !27 343-339. n t e r n a t i o n a l L e g a l M a t e r i a l s (1988), p. 1637 .44 

 UN. Doc. A/43/827-S/20278. of 18 November 1988 .45; לפידות והירש, שם, עמ׳ 356-344.

James Crawford, "The Creation of the State of Palestine: Too Much Too Soon?", .46 
7 E u r o p e a n J o u r n a l of I n t e r n a t i o n a l L a w (1990), pp. 307-313; Ruth Lapidoth and 
N. Karin Calvo-Goller, "Les éléments constitutifs de l'Etat et la déclaration du 
Conceil National Palestinien du 15 Novembre 1988", Revue générale de droit 
i n t e r n a t i o n a l public, 1992, pp. 777-809. See also the U.S. case of Klinghoffer v. 
A c h i l l e L a u r o , 937 F. 2D 44-54, at 47 (2nd Cir., 1991), discussed in Joel Singer, 
"Aspects of Foreign Relations under the Israeli-Palestinian Agreements on Interim 
Self-Government Arrangements for the West Bank and Gaza", 2 8 I s r a e l L a w 
ט שליד הערות 11-7 במאמרו של זינגר. אך ראה: ס ק ט  Review (1994), pp. 268-296, ה
Francis A. Boyle, "The Creation of the State of Palestine: Too Much Too Soon?", 
7 E u r o p e a n J o u r n a l of I n t e r n a t i o n a l L a w (1990), pp. 301- 306; Jean Salmon, 
"Declaration of the State of Palestine", 5 Palestine Yearbook of I n t e r n a t i o n a l L a w 

.(1989), pp. 48-82 
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 47. א׳ רובינשטיין, דרכי שלום, (תל-אביב, משרד הביטחון-ההוצאה לאור, 1992) , עמ׳ 354-350.

A m e r i c a n F o r e i g n Policy: C u r r e n t Documents, 1990, p. 567 (Washignton, .48 
.Department of State, 1991) 

A m e r i c a n ,1990 49. נט ובית-הנבחרים האמריקאי בדבר ירושלים, 22 במרץ  החלטת הסי
F o r e i g n Policy: C u r r e n t Documents, 1990 (Washington D.C., Department of State, 

.1991) p. 568 

 50. תמצית באנגלית פורסמה בלכידות והירש, ירושלים — קובץ מסמכים, עמ׳ 470-455.

Security Council Resolution 672, of 12 October 1990, S C O R , 45th year, 1990, .51 
 Resolutions, p. 7, לפידות והירש, קובץ מסמכים על הסכסוך, עמ׳ 376-375.

Security Council Resolution 673, of 24 October 1990, S C O R , 45th year, 1990, .52 
 Resolutions, p. 7; לפידות והירש, קובץ מסמכים על הסכסוך, עמ׳ 377.

 Public Law 104-45 [S. 1322]; November 8, 1995; 109 Statutes at Large 398 .53. עיין:
Geoffrey R. Watson, "The Jerusalem Embassy Act of 1995", 4 5 C a t h o l i c University 
of A m e r i c a L a w Review (1996), pp. 837-850; Ruth Levush, "Moving the Unifed 
States Embassy to Jerusalem — A Legal Analysis", World L a w Insight, September 
1995; Malvina Halberstam, "Can Congress Move an Embassy?", L e g a l Times, 

.October 9, 1995 

רה תמצאו במשה הירש, ״דעות בדבר מעמדה המשפטי של ירושלים על-פי המשפט  54. סקי
 הבין-לאומי״, בלפידות והירש, ירושלים — היבטים מדיניים ומשפטיים (מכון ירושלים
 לחקר ישראל, 1994) עמ׳ 15-11¡ ובמשה הירש, דבורה האוסן-כוריאל ורות לפידות,
 ירושלים לאן! הצעות בדבר עתידה של העיר (מכון ירושלים לחקר ישראל, 1994), מהדורה
ק השקפות על מעמדה המשפטי של ירושלים  שנייה, עמ׳ 18-12. במאמר הנוכחי הובאו ר
 בהווה. באשר להמלצות שונות לעתיד, ראה משה הירש ואח׳, שם, עמ׳ 144-25, וכן:

Alisa Ginio, "Plans for the Solution of the Jerusalem Problem", in Joel L. Kraemer, 
ed., Jerusalem: Problems and Prospects (New York, Praeger, 1980), pp. 41-71; 
Naomi Chazan, Negotiating the N o n - N e g o t i a b l e : Jerusalem in the F r a m e w o r k of a n 
I s r a e l i - P a l e s t i n i a n Settlement (International Security Studies Program, American 
Academy of Arts and Sciences, Cambridge, MA, Occasional Paper No. 7, March 
1991); Gershon Baskin, Jerusalem of Peace - Sovereignty and T e r r i t o r y in 
Jerusalem's F u t u r e (Jerusalem, Israel/Palestine Center for Research and 
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Information, 1994); Dore Gold, Jerusalem - F i n a l Status Issues: I s r a e l -
Palestinians, Study No. 7 (Tel Aviv, The Jaffee Center for Strategic Studies, Tel 
 (Aviv University, 1995; ראה גם ההצעה של האגודה הערבית למחקר, שתמציתה
 פורסמה בקול העיר,20 באוקטובר 1995! תכנית ביילין ואבו-מאזן, הארץ, מיום 22.2.1996
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A דעה דומה אך לא זהה ;64 m e r i c a n J o u r n a l of I n t e r n a t i o n a l L a w (1970), p. 344 
M.I. Gruhin, "Jerusalem: Legal and Political Dimensions לחלוטין הובעה על-ידי 

.in a Search for Peace", 12 Case Western J o u r n a l of I n t e r n a t i o n a l L a w (1980) 169 

HRH Crown Prince Hassan bin Talal, A Study on Jerusalem (London, Longman, .56 
1979), at pp. 24-27. See also G.I.A.D. Draper, "The Status of Jerusalem as a 
Question of International Law", in: Hans Koechler, ed., The L e g a l Aspects of the 
Palestinian Problem with Special Regard to the Question of Jerusalem (Wien, 

.Braumüller, 1981), at pp. 154-163 

Henry Cattan, Jerusalem (New York, St. Martin's.Press, 1981), pp. 104 and 107; .57 
id., Palestine and I n t e r n a t i o n a l L a w , 2nd ed. (London, Longman, 1976), at pp. 
112-121; id., The Palestine Question (London, Longman, 1988), at pp. 324-326; 
John Quigley, "Sovereignty in Jerusalem", 4 5 C a t h o l i c University of A m e r i c a L a w 

.Review (1996), pp. 765-780 

The Status of Jerusalem (New York, United Nations, 1979), prepared for the .58 
Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People; 
Sally V. Mallison and W. Thomas Mallison, "The Jerusalem Problem in Public 
International Law: Juridical Status and a Start Towards Solution", in Hans 
Koechler, ed., supra note 50, pp. 98-119, at p. 107; Antonio Cassese, "Legal 
Considerations on the International Status of Jerusalem", ibid., pp. 144-153, at pp. 

.149 and 151 

Shlomo Slomin, "The United States and the Status : 5 9  ניתוח עמדתה של ארה״ב מצוי ב .
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 ועדת המשנה לאירופה והמזרח התיכון, בית הנבחרים של ארה״ב, מהימים 29 ביוני ו-6

ם, עמ׳ 449-447.  בספטמבר 1989, פורסמו בלפידות והירש, ירושלים — קובץ מסמכי

 62. ראה, למשל, שם, בעמ׳ 449.

ת בהערה 55.  63. ראה האסמכתאו

ת בהערה 57. דעות דומות מצויות בפרסומים הבאים:  64. ראה האסמכתאו
Michael van Düsen, "Jerusalem, the Occupied Territories and the Refugees", in 
Majid Khadduri, ed., M a j o r M i d d l e Eastern Problems in I n t e r n a t i o n a l L a w 
(Washington D.C., American Enterprise Institute,\1978), p. 51; John Quigley, "Old 
Jerusalem: Whose to Govern", 2 0 Denver J o u r n a l of I n t e r n a t i o n a l L a w and Policy 

.(1991), pp. 145, 164-166 

Yoram Dinstein, "Autonomy", in Y. Dinstein, ed., Models of Autonomy (New .65 
 Brunswick, Transaction Books, 1981), pp. 291-303, at p. 300. על הוועידה ביריחו,
ם יורם דינשטיין שינה את דעתו על נושא הריבונות  ראה לעיל, הערה 17. לא ידוע א
ה ס המלווה את הערה 44. למסקנ ט ק ט תה של ירדן מן הגדה — ראה ה תקו  בעקבות התנ
אם כי מסיבות מעט שונות, הגיעה מחברת  דומה בדבר זכויותיה של ירדן במזרח העיר, '
Melinda Crane, "Middle East: Status of Jerusalem", 2 1 H a r v a r d :המאמר הבא 
. לדעתה, כיום יוכרו רק תביעות שנעשו I n t e r n a t i o n a l L a w J o u r n a l (1980), pp. 784-793 
 בשנת 1948 וזאת משום שהחלוקה דה פקטו של ירושלים שהייתה קיימת בפועל בין 1949
 לבין 1967 העניקה לירושלים מעמד שאין לשנותו באופן חד-צדדי(בעמי 791). יש לציין
 שמאמרה של הגב׳ קריין נכתב לפני שירדן ויתרה על זכויותיה המשפטיות והמינהליות

 בגדה, ויתור שכאמור נעשה בשנת 1988.

. 6 6  בדבר אסמכתאות, ראה הערה 58 .

. 6 7  בדבר אסמכתאות, ראה הערה 55 .

35 

כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל
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. 7 0 א בהערה 65 . ת כ מ ס  ראה א
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Resolutions, p. 5, U.N. Doc. S/INF/36; Security Council Resolution 478, of 20 
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 לואיס כדלקמן: ״גישה חופשית למקומות הקדושים, אין לחלק את העיר מבחינה פיסית,
Samuel W. Lewis, — על הצדדים ליישב את שאלת מעמדה הקבוע של העיר במו״מ״ 

", 4 5 C a t h o l i c University of A m e r i c a Law"Reflections on the Future of Jerusalem 
. a t p. Review (1996), pp. 695-698, 697 

; פורסם גם בלפידות והירש, p . B u l l e t i n of the E u r o p e a n Communities, 6-1980, 10 77. 
 ירושלים — קובץ מסמכים, עמ׳ 315-314.

 78. בג״צ 283/69, רוידי ומאציס נ׳ בית המשפט הצבאי,נפת חברלן, פד״י כ״ד(2), עמ׳ 419.
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 79. בג״צ 4185/90, נאמני הר הבית — עמותה ואח׳ נ׳ היועץ המשפטי לממשלה ואח׳, פד״י
 מ״ז(5), עמ׳ 221.

Jeursalem and the Peace Process", Ruth L a p i d o t h " , ה . א , ר ה ר י ק : עבור ס 8 0 
. a t p, 4 0 2 - 4 3 4 . 2 8 I s r a e l L a w Review (1994), pp. 407 

 81. לפידות והירש, קובץ מסמכים על הסכסוך, עמ׳ 386-384.

 82. מכתב מיום 18 באוקטובר 1991, מעריב, 21.10.1991.

 83. מכתב מיום 18 באוקטובר 1991. מכתב זה פורסם Jerusalem Posw מיום 31 באוקטובר
.1991 

ת שניתנו על-ידי ארה״ב ת אלו להבטחו ה זו ניתן להגיע כאשר משווים הבטחו נ ק ס מ  84. ל
ם מיום 1 בספטמבר 1975 בין ישראל ומצרים. הנוסח כ ס ה  בשנת 1975, במקביל לכריתת ה
 פורסם בין היתר בלפידות והירש, קובץ מסמכים על הסכסוך, עמ׳ 176-175. ראה גם

I n t e r n a t i o n a l L e g a l M a t e r i a l s 1  הדיונים שהתקיימו בסינאט של ארה״ב בנושא זה — 4
. ראה במיוחד את הודעתו של מזכיר המדינה ד״ר הנרי קיסינג׳ר ( p p ,(1975. 1483-1488 

 בעמ׳ 1485.

U.N. Doc. A/48/486 - S/26560 (Annex), of 11 October 1993; 32 I n t e r n a t i o n a l .85 
Joel Singer, :על הצהרת העקרונות, ראה . L e g a l M a t e r i a l s (1993), pp. 1525-1544 
"The Declaration of Principles on Interim Self-Government Arrangements", Justice, 
No. 1, February 1994, pp. 4-21; Eyal Benvenisti, "The Israel-Palestinian 
Declaration of Principles: A Framework for Future Settlement", 4 E u r o p e a n 
J o u r n a l of I n t e r n a t i o n a l L a w (1993), pp. 542-554; Antonio Cassese, "The 
Israel-PLO Agreement and Self-Determination", ibid., pp. 564-571; Raja Shihadeh, 
"Can the Declaration of Principles Bring About a 'Just and Lasting Peace'?", ibid., 
pp. 555-563; "Note: The Israel-PLO Declaration of Principles: Prelude to Peace?", 
3 4 V i r g i n i a J o u r n a l of I n t e r n a t i o n a l L a w (1994), pp. 435-468; Karin N. 
Calvo-Goller, "Le Régime d'autonomie prévu par la Déclaration de Principes du 13 

.septembre 1993", 3 9 A n n u a i r e Français de D r o i t I n t e r n a t i o n a l (1993), p. 435 

ם ביניים ישראלי־פלסטיני בדבר כ ס חתם ביום 28 בספטמבר 1995 ה  86. בעקבות מו״מ זה נ
Israeli-Palestinian Interim Agreement on the West — הגדה המערבית ורצועת עזה 
ם פורסם על-ידי מרכז האינפורמציה של מדינת ישראל. כ ס ה  Bank and the Gaza Strip. ה
 תרגום לעברית אמור להתפרסם בכתבי אמנה, כרך 33 עמ׳ 1. התרגום העברי במאמר זה
סס על התרגום הלא-רשמי שהוכן לקראת ישיבת הממשלה שדנה בהסכם. המחברת  מבו
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 מודה לגב׳ רונית בן-דור על שנתנה לה עותק מנוסח זה. על הסכם הביניים מספטמבר

Joel Singer, "The West Bank and Gaza Strip: Phase Two", 7 Justice : 1 9 9  ראה 5

(1995), p. 1; Rotem M. Giladi, "The Practice and the Case Law of Israel in Matters 
Related to International Law", 2 9 I s r a e l L a w Review (1995), pp. 506-543, at pp. 

.506-534 

U . N . D o c . : 8 7  בהתאם לכך נחתם ביום 4 במאי 1994 הסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו .

A/49/180— S/1994/727 (Annex) of 20 June 1994,33 I n t e r n a t i o n a l L e g a l M a t e r i a l s 
י אמנה, מספר 1067, כרך 32, עמ׳ ¡(1994 2. ב ת כ ) , pp. 622-720 

3 4 I n t e r n a t i o n a l L e g a l M a t e r i a l s (1995), :1994 88. ההסכם נחתם ב-29 באוגוסט 

 pp. 457-481; כתבי אמנה, מספר 1068, כרך 32, עמי 225. כעבור שנה הועברה עוד קבוצה
 של סמכויות, מכוח פרוטוקול נוסף בדבר העברת סמכויות, שנחתם בקאהיר ב-27 באוגוסט

.1995 

. 8 9  דהיינו, שנתיים אחרי מאי 1994 .

. 3 ת העקרונות ( ר ה צ ה ל ) V 0 IV 90. סעיפים 

. 9 1  נספח 1, פסקה 1, להצהרת העקרונות .

 הגבולות שהוצעו סומנו על גבי מפה', שהייתה נספח .B 92 להחלטה. ראה לעיל הערה 7.

 גבולות אלו נקבעו בסעיף .V 93 של ההסכם, וסומנו על גבי מפות שנכללו בנספח I להסכם

Martin Gilbert, Jerusalem: I l l u s t r a t e d History^ (לעיל, הערה 13). ראה גם המפה 

Atlas (Jerusalem, Steimatsky, 1994), p. 101; Dan Bahat, Carta's H i s t o r i c a l Atlas of 
Jerusalem (Jerusalem, Carta, 1986), p. 77 

Martin Gilbert, The A r a b - I s r a e l i Conflict: Its History in M a p s , 5th ed. (London, .94 

 Weidenfeld and Nicolson, 1992), p. 123; Dan Bahat, supra note 93, at p. 81. ישראל
Martin Gilbert, Jerusalem - שינתה גבולות אלו במעט בשנת 1993 — ראה המפה בספר 

.Past and F u t u r e (Jerusalem, Institute of the World Jewish Congress, 1994), p. 18 
 השינוי מתייחס לגבולות המערביים של העיר.

 95. ראה לעיל, הקטע המלווה בהערות 22-19.

Cecilia Albin, Moshe Amirav, and Hanna :96. ראה, למשל, ההצעה הכלולה במאמר הבא 

Seniora, Jerusalem: A n Undivided City as D u a l C a p i t a l , Israeli- Palestinian Peace 
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Research Project, Working Paper Seris, No. 16 (Jerusalem, Harry S. Truman 
Research Institute for the Advancement of Peace and the Arab Studies Society, 

.Winter 1991/2) 

ט המלווה על-ידי ההערות 36, 37. ס ק  97. ראה לעיל, ט

 98. בכתב-יד משנת 1993 שלא פורסם, ציין ד״ר משה הירש אלטרנטיבות אפשריות שונות
 בתחום זה. המחברת מודה לד״ר הירש על שהתיר לה לעיין בכתב-היד.

 99. הירש, שם.

ת מורות: ה 1 להצהרת העקרונות. יתר הפסקאו ק ס  100. נספח 1, פ
"2. In addition, the election agreement should cover, among other things, the 

following issues: 
a. the system of elections; 
b. the mode of the agreed supervision and international observation and their 

personal composition; and 
c. rules and regulations regarding election campain, including agreed 

arrangements for the organizing of mass media, and the possibility of licensing 
a broadcasting and TV station. 

3. The future status of displaced Palestinians who were registered on 4th June 
1967 will not be prejudiced because they are unable to participate in the election 
process due to practical reasons." 

ם בדבר תהליך כ ס ה ם הביניים מספטמבר 1995, ראה לעיל, הערה 86. באשר ל כ ס ה  101. באשר ל
ב אשר נתן לה ר הבוחרים לצורך רישומם, מבקשת המחברת להודות למר דניאל טאו ק  ס

 העתק ממסמך זה.

פקו לה את חוק  102. המחברת מבקשת להודות לגב׳ יעל רונן ולמר רותם גלעדי על אשר סי
 הבחירות הפלסטיני. הציטטה מובאת מתוך סעיף 7(2) לחוק הבחירות הפלסטיני, חוק
 מספר 15 משנת 1995, אשר פורסם בעזה ביום 7 בדצמבר 1995, על-ידי הרשות הלאומית

 הפלסטינית.

 103. סעיף 4 להסכם בדבר הסקר המוקדם להרשמה לבחירות.

ם הביניים מספטמבר 1995. כ ס ה  104. סעיף 2(1)(ח) לנספה II ל
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-כוריאל ומשה הירש, מזרח ירושלים והבחירות האמורות להיערך ה דבורה האוסן א  105. ר
1 (ירושלים, 9 8  ביהודה, שומרון וחבל עזה, לפי יוזמת השלום של ממשלת ישראל, מאי 9

 מכון ירושלים לחקר ישראל, 1992) עמ׳ 5.-8

ם הביניים מספטמבר 1995. כ ס ה  106. סעיף 3(1)(ב) של נספח II ל

 107. הארץ, 18 בינואר, 1996, עמ׳ א4.

ם הביניים מספטמבר 1995. הוגשו מספר עתירות לבית כ ס  108. סעיף 6(2)(א) לנספח II של ה
ום הבחירות בבתי הדואר, אך העתירות נדחו. ראה  המשפט הגבוה לצדק כדי למנוע את קי
 למשל בג״צ 298/96 אלישע פלג נ׳ ממשלת ישראל לאח׳, ובג״צ 317/96 זלמן שובל ואח׳ נ׳
 יו״ר ועדת המשנה המשותפת של ועדת החוקה, חוק ומשפט וועדת החלץ לאח׳ (טרם

 פורסמו).

 109. הארץ, 18 בינואר 1996, עמ׳ א4.

 110. סעיף 6(1) לנספח II להסכם הביניים.

T ביוני 1994. h e Jerusalem Post, 7 111. נוסח המכתב פורסם בעתון 

 112. שאלות אלו נדונו במאמר של רות לפידות שהוזכר לעיל בהערה 80, בעמ׳ 430-428.

, כרך 32, עמ׳ 1 0 6 9 1 9 9 5 ) , p; י אמנה, מספר ב ת כ ( I n t e r n a t i o n a l L e g a l M a t e r i a l s 3 4 . 43 113. 
.271 

ת השלום. הסעיף נדון במאמרה של רות לפידות, לעיל הערה 80, בעמי  114. סעיף 9 לאמנ

.432-430 

.Fundamental Agreement, 33 I n t e r n a t i o n a l L e g a l M a t e r i a l s (1994), p. 153 .115 

ס קוו, ראה לעיל, הערה .116 3. ו ט ט ס  על ה

Ruth Lapidoth, "Sovereignty in Transition", 4 5 J o u r n a l of I n t e r n a t i o n a l , 1 1 7  ראה, למשל .
Affairs (1992), pp. 325-346; id., "Redefining Authority: The Past, Present and 
Future of Sovereignty", 1 7 H a r v a r d I n t e r n a t i o n a l Review (Summer 1995), 
 pp. 8-11, 70-71 וכן ההפניות המובאות במאמרים אלה. שלמה אבינרי מבחין בין ״מושג
 הריבונות כמושג משפטי-קונסטיטוציוני... [לבין] מושג הריבונות בתודעה הפוליטית בשיח
ות לו עצמה ת המקנ קו ות ותחושות חז  הציבורי היום-יומי, ואזי הוא טעון אסוציאצי
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 הנעדרת מן הדיון החוקתי גרידא״ — מאמרו ״מעבר לריבונות? מספר קושיות היסטוריות
 ותיאורטיות״, בקובץ משה צימרמן וורנר ויידנפלד, עורכים, האינטגרציה האירופית(ירושלים,

 אקדמון, תשנ״ו-1996), עמ׳ 221-207, בעמ׳ 207.

.3 Peaslee, Constitutions of Nations, 3rd ed. (1968), pp. 1184-1193 .118 

Article 2 of the 1958 Convention on the Continental Shelf, and Article 77 of the .119 
1982 United Nations Convention on the Law of the Sea, with regard to the 
continental shelf; Article 56(1) of the said 1982 Convention with regard to the 
exclusive economic zone. See also W. Riphagen, "Some Reflections on 'Functional 

.Sovereignty'", 6 Netherlands Yearbook of I n t e r n a t i o n a l L a w (\91'5), pp. 121-165 

 120. בביטוי זה השתמש פרופ׳ עמירן גונן בשיחה עם המתברת.

ם כ ס טב הדרומי: מכוח ה  121: כדוגמא להשעיית התביעות לריבונות ניתן להצביע על אזור הקו
ך הקפאת התביעות לריבונות. כדוגמא  משנת 1959, הוסדר מעמד הקוטב והזכויות בו, תו
 נוספת ישמשו איי פאלקלאנד — מאלבינאס: הן בריטניה והן ארגנטינה תובעות ריבונות
 על האיים, אך למעשה הן מסדירות נושאים רבים וחשובים מבלי ליישב את חילוקי
סקת בבניית  הדעות בנושא הריבונות. ראה, למשל, ההודעה המשותפת משנת 1990 העו
 אמון הדדי ומניעת מעשי איבה, יחסי סחר, תקשורת ותחבורה, שימור הדגה, ענייני
ועצות ועוד: ו ת ומערכת של מידע והי ו י ל ו ס נ ו ת ק מ ק ת, מדע וספורט, ה  תרבו
. כמו-כן הסכימו בהודעה p p , 2 9 I n t e r n a t i o n a l L e g a l M a t e r i a l s ( 1 9 9 0 ) . 1291-1304 
ם בנושא ניצול אוצרות הנפט באזור: או תי  משותפת משנת 1995 על שיתוף פעולה ו
. עם זאת מוצהר בכל הודעה p p , 3 5 I n t e r n a t i o n a l L e g a l M a t e r i a l s ( 1 9 9 6 ) . 301-308 

 משותפת שאף אתת משתיהן איננה מוותרת על תביעותיה לריבונות.

Jerusalem - :י נוסייבה, בהרצאה שפורסמה בקובץ  122. זהו פתרון שהוצע על-ידי סאר
Visions of Reconciliation (New York, United Nations Publication, 1993, Sales No. 
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