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 מבוא

 על שלל האפיונים שייחדו אלפי שנים את ירושלים משאר הערים, נוסף באמצע
 המאה הקודמת נדבך חדש. מאז 1948, ירושלים היא אחת מערי הבירה היחידות
ע מכירות  שכל מדינות העולם, לבד משתי מדינות קטנות וידידותיות לישראל, אי
 במעמדה ככזו. סממני הריבונות המקובלים נותנים ביטוי מובהק לפער בין מקומה
 של ירושלים בעיני מדינת ישראל ואזרחיה ובין מעמדה בעיני אומות העולם. נשיא
 המדינה, הכנסת ומשרדי הממשלה שוכנים בעיר, ואילו הרוב המכריע של
 השגרירויות הזרות, ובכללן כל אלה של המעצמות העולמיות, פזורות הרחק

 ממנה, בתל־אביב וסביבתה.

 הפער הזה היה קיים גם קודם סיפוחה של מזרח העיר ביוני 1967. גם אז קבעו רק
 מדינות מעטות, ולאו דווקא החשובות שבהן, את מושב שגרירויותיהן במערב העיר.
 רובן נטשו אותה לפי החלטת מועצת הביטחון של האו״ם עקב ׳חוק יסוד: ירושלים
 בירת ישראל׳ שהתקבל בכנסת בשנת 1980. כל אותן שנים מילאה ארצות־הברית
ה  תפקיד מפתח בהגדרת מעמדה של ירושלים. עצמתה המדינית של ארצות־הברית מז
 והקשרים ההדוקים שלה עם ישראל מזה, הפכו את מדיניותה לאבן בוחן ליחסן של
 מדינות אחרות לשאלת מעמדה של ירושלים. כל עוד שגרירות ארצות־הברית שוכנת
 מחוץ לירושלים, ישראל מתקשה ותתקשה למשוך לבירתה שגרירויות של מדינות

 אחרות.

 במרוצת השנים, ובעיקר בשלושים השנים האחרונות, תפסה סוגיית מיקומה של
 שגרירות ארצות־הברית בישראל מקום של קבע בסדר היום הישראלי־אמריקני.
 ויתרה מזו, בסדר היום הפוליטי הפנימי של ארצות־הברית. בסוגיית העברתה של
 השגרירות שזורים שיקולים פוליטיים, אישיים ואידאולוגיים של שחקנים רבים:
 המערכות הפוליטיות בארצות־הברית, בישראל ובמדינות ערב; השדולה הפרו־
 ישראלית בארצות־הברית על כל ארגוניה; הארגונים המוסלמיים האמריקניים
 וארגונים נוצריים למיניהם. נשיאים, מועמדים לנשיאות, ומנהיגי המפלגות עשו
 בסוגיה שימוש פוליטי במסעי הבחירות שניהלו. ואולם למרות הבטחותיהם לשנות
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 את המצב הקיים, כל אימת שהגיעו לעמדות כוח מצאו דרך לחמוק ממימוש הבטחות
 אלו. הנושא שב והיה פעם אחר פעם סלע מחלוקת וכלי משחק במערכות הפוליטיות
 הישראלית והאמריקנית, היהודית והמוסלמית, וכל אחד מהשחקנים הנזכרים
ת חותמו בתהליכי קבלת ההחלטות ובהד הציבורי והתקשורתי שנלווה  טבע א

 לעיסוק בסוגיה.

 בשנת 1995 תורגמו ההבטחות בפעם הראשונה לשפתו של ספר החוקים.
 ה־'Jerusalem Embassy Act of 1995' קבע כי על ארצות־הברית להקים את
 שגרירותה בירושלים עד לחודש מאי 1999 — מועד שבו היה אמור, לפי הסכמי
 אוסלו, להיחתם הסדר הקבע הישראלי־פלסטיני. התמשכות המשא ומתן מעבר
 לאותו מועד, גרמה שהנשיא הדמוקרטי, ביל קלינטון, ובעקבותיו הנשיא הרפובליקני,
 ג׳ורג׳ וו׳ בוש, השעו את יישום החוק. עם זאת, הם נאלצו להתמודד עם יוזמות
 חקיקה חוזרות ונשנות של חברי קונגרס, שנועדו לכפות את יישום החוק ואת ההכרה
 בירושלים כבירת ישראל על כל המשתמע מכך. מספרן של יוזמות אלו הלך וגדל כל
 אימת שבחירות לקונגרס נראו באופק. סמוך למועד פרסומו של חיבור זה, קיבל
 הדבר ביטוי נוסף. ב־30.9.2002 , כחודש לפני הבחירות לבתי הנבחרים, הציג הקוערס
 הצעת חקיקה נרחבת שכללה גם סעיף הקורא ליישום חוק העברת השגרירות משנת
 1995. כמו כן, היה מדובר בו על הכפפת הקונסול הכללי בירושלים לשגריר בתל־
 אביב. בוש בחר לאשר בחתימתו את הצעת החקיקה. יחד עם זאת, כדי שלא לעורר
 זעם רב מדי בעולם הערבי, ערב התקפה אפשרית על עיראק, הוא רמז כי גם הפעם
; הנשיא הדגיש כי המהלך החדש אינו מסמל  אין מדובר בחריגה מהצהרות למעשים

 שינוי במדיניותה של ארצות־הברית ביחס לירושלים.

ת שגרירות ארצות־הברית  בחינת השתלשלות העניינים סביב היוזמות להעביר א
 לירושלים מאפשרת הצצה לרבדים מגוונים ביחסים בין גורמים בעלי השפעה
 בערוץ הבילטרלי הישראלי־אמריקני בזירה היהודית והמוסלמית ואף במשא ומתן
 לשלום. חיבור זה הוא ניסיון לתאר ולנתח את מכלול התהליכים וההתרחשויות
 הגלויים, לצד אלו שהתנהלו בחדרי חדרים. ניתוח זה יסייע להעריך את הסיכויים
 שהחוק בדבר העברת השגרירות יבוא לידי מימוש, וזאת בהקשר למצבו של
 תהליך השלום ולקשריה של ארצות־הברית עם ישראל ועם העולם הערבי והמוסלמי.
 כמו כן ינסה החיבור לעמוד בקצרה על התוצאות הצפויות של הכרה בינלאומית
 בירושלים כבירת ישראל על חיי היום־יום בעיר. העברת שגרירות ארצות־
 הברית לעיר, ולאחריה, יש להניח, העברתן של עשרות נציגויות אחרות, מחייבת
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 תכנון מקדים וקפדני בתחומי התשתית, החינוך, הנדל״ן, התעסוקה, השירותים
 העירוניים ועוד.

 כדי להניח את הבסיס לניתוח היוזמות השונות להעברת השגרירות, יעסוק
 פרקו הראשון של החיבור בתיאור היסטורי של מהלכי ישראל בקביעת ירושלים
 כבירתה ובביסוס מעמדה שכזו — החל בהכרזה על ירושלים כבירת ישראל בשלהי
 1949, דרך העברת מוסדות שלטון לשטח הבירה, וכלה בחוקים שהרחיבו את שטחה
 המוניציפלי של העיר ושבאו לשריין את מעמדה בפני כל משא ומתן בעתיד. לצד כל
 האמור לעיל, יסקור הפרק גם את פעילות השגרירויות הזרות בירושלים מאז קום

 המדינה, ואת עמדתה של הקהילה הבינלאומית כלפי הבירה.

 הפרק השני יתמקד במדיניותה של ארצות־הברית באשר לירושלים; מדיניות
 אשר חלו בה גלגולים מספר מאז התמיכה האמריקנית ב־1947 בהקמת שלטון
 בינלאומי בעיר, ועד להצהרתה של מזכירת המדינה מדלן אולברייט ב־1994,
 שלפיה ארצות־הברית מתנגדת לראיית מזרח ירושלים שטח כבוש. כמו כן יבחן
 הפרק את המעמד העצמאי של הקונסוליה הכללית האמריקנית בירושלים,
 המכפיף אותה במישרין למחלקת המדינה בוושינגטון ולא לשגרירות בתל־אביב.
 הוא ידון גם בעיסוק האמריקני עד 1983 באפשרות ההעברה של שגרירות ארצות־
 הברית בישראל לירושלים, אשר בא לידי ביטוי בעיקר במצעי הבחירות של
 המפלגות, בהצהרות של מועמדים למשרות שלטון, וביוזמות חקיקה חסרות סיכוי

 בקונגרס.

 יוזמת החקיקה הרצינית הראשונה בעניין העברת השגרירות, אשר הוצגה ב־1983
 ונידונה ב־1984, תעמוד במרכז הפרק השלישי. הפרק יסקור את ההיבטים השונים
 של היוזמה — תוכנה, יוזמיה ומניעיהם, הטיעונים העיקריים שהשמיעו תומכי
 היוזמה ומתנגדיה, התפקיד שמילאו השחקנים השונים בארצות־הברית ובמזרח
 התיכון, הדיונים שהתנהלו בעניינה בסנאט ובבית הנבחרים, וידידתה מעל סדר היום
1 לקראת סופו,  ללא כל הישג ממשי עם התקרב מועד הבחירות לנשיאות ולקוערס.
 יציג הפרק גם את ההתרחשויות שאירעו בשנים 1994-1985 — תקופת הביניים בין
 שתי הצעות החקיקה המרכזיות בסוגיית העברתה של השגרירות, בה ננקטו בקונגרס

ט ובית הנבחרים. א נ ס : ה ם י ק ק ו ח ס מורכב משני בתי מ ר ע ו ק  1 לשם הבהרה, ה
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 מהלכים שנועדו להביע תמיכה עקרונית בהעברת השגרירות ולנסות לחשק את
 הממשל האמריקני לנקוט צעדים מעשיים לתחילת הקמתו של בניין שגרירות

 בירושלים.

 הפרק הרביעי ינתח את קורותיה של יוזמת החקיקה משנת 1995, וזאת בשימוש
 בפרמטרים דומים לפרמטרים שבהם נחקרה יוזמת 1984. עם זאת, יודגש המשא
 ומתן המורכב שהביא לידי גיבוש הנוסח הסופי של יוזמת החקיקה — נוסח שאפשר
 לשחקנים שונים, בעלי עמדות מנוגדות לעתים, לטעון לניצחון במאבק על תוכן החוק.
 הפרק יפרט כיצד הצליחה יוזמת החקיקה לקרום עור וגידים, על אף ההתנגדות

 הרחבה לה.

 הפרק החמישי ידון בהתפתחויות בנושא העברת השגרירות, מחקיקת 1995 ועד
 לתקופת נשיאותו של ג׳ורג׳ וו׳ בוש. הפרק יעסוק במהלכים שנקטו הצדדים השונים
 בניסיונות להבטיח את יישום החוק או, מנגד — לגרום להשעייתו; הצהרתו של
 הנשיא קלינטון בדבר תמיכתו בהעברת השגרירות, מיד לאחר סיום פסגת קמפ־
 דייוויד; המקום שתפסה סוגיית העברתה של השגרירות במערכת הבחירות לנשיאות
 ולקונגרס בשנת 2000¡ ומדיניותו של ממשל בוש לנוכח גל האלימות הישראלי־

ת תקופת נשיאותו עד כה.  פלסטיני המאפיין א

 לאחר ניתוח מכלול המהלכים שאירעו בעבר בזיקה לאפשרות העברתה של
 השגרירות, יתמקד הפרק האחרון במבט לעתיד. פרק זה יבחן חלופות אפשריות
 להתפתחויות עתידיות בסוגיה, וינסה להעריך אם תועבר לבסוף השגרירות
 האמריקנית בישראל לירושלים ובאילו נסיבות. כמו כן ייבחנו ההיבטים
 היישומיים הכרוכים בהעברת השגרירות לבירה: סוגיית מיקומה האפשרי של
 שגרירות אמריקנית בירושלים, כפי שהתבטאה בחכירה האמריקנית של מתחם
 אלנבי בירושלים ובמחלוקות שבעקבותיה; מידת מוכנותה של ירושלים לקלוט
; וקווים מנחים להתמודדות עם האתגר התשתיתי  לשטחה עשרות שגרירויות זרות
 והתכנוני שבהפיכת ירושלים לבירה מוכרת מבחינה בינלאומית — התמודדות, שכדי

 שתוכתר בהצלחה, ראוי להתחיל בה כבר היום.

 מחקר זה נעזר במגוון רחב של מקורות כדי לאפשר לנו לפרוס תמונה מלאה של
ת המידע הגלוי לכול, אלא גם את הרבדים  הסוגיה הנחקרת, שלא תציג רק א
 העמוקים יותר של העיסוק בשאלת העברתה של השגרירות. עיקר התמקדותנו
 הייתה באירועי עשרים השנים האחרונות והדבר העמיד לפנינו קשיים בהשגת חומר
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א ו ב  מ

 ארכיוני אשר טרם נחשף לעיני הציבור. עם חשיפתם של מסמכים נוספים, ייתכנו
 גילויים חדשים שלא עמדנו עליהם במחקר זה.

 המחקר התבסס על ריאיונות עומק עם דמויות מפתח בישראל ובארצות־הברית,
 ניתוח חומר ארכיוני, ספרי זיכרונות וביוגרפיות של מנהיגים ושל מקבלי החלטות,
 תמלילי דיונים שהתנהלו בבתי המחוקקים האמריקניים, והצהרות פומביות

 בתקשורת הכתובה והאלקטרונית בארץ ובעולם.

 תודתנו נתונה לראש מכון ירושלים לחקר ישראל, פרופ׳ אברהם (רמי) פרידמן,
, גב׳ אורה אחימאיר, שאפשרו את עריכת המחקר. תודה למר ראובן  ולמנהלת הממן
ת כתב היד ותרמו רבות  מרחב ולד״ר מנחם קליין שהנחו וליוו את המחקר, קראו א
 בעצה ובהארה. פרופ׳ רות לכידות ודייר עודד ערן קראו אף הם את כתב היד, ותודתנו
 נתונה להם על הערותיהם המחכימות. תודה לתחקירנית גב׳ רחל פירסט שסייעה
 בריכוז החומר בארצות־הברית ולגב׳ ג׳ניפר סאלא על המידע שהעמידה לרשותנו.
 אנו מודים לגב׳ חמוטל אפל על עזרתה בהפקת כתב היד ולגב׳ עינת לייטנר על

 עריכתו הלשונית.

9 

כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל
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 פרק א
 ציוני דון בקביעת ירושלים בביות ישראל

 והתגובות הבינלאומיות

 מדיניות ישראל בקביעת מעמדה של ירושלים כבירת ישואל ובביסוסה

 ״ירושלים היא חלק בלתי נפרד ממדינת ישראל ובירתה הנצחית. שום הצבעה באו׳׳ם
 אינה משנה עובדה היסטורית זו״ — כך קבעה כנסת ישראל בישיבתה בירושלים
 ב־2.5.12.1949 בחלוף 52 שנים מתברר שתהליך קביעתה של ירושלים כבירת ישראל,
 הלכה למעשה, מורכב שבעתיים; לפנינו החלטות וצעדים רבים, מקצתם סמליים
 ומקצתם מהותיים, שנקטו ממשלות ישראל, ושעיצבו בתודעתם של רוב אזרחי
 ישראל את מעמדה של ירושלים כבירתם המאוחדת והנצחית. ואולם לא היה

 בהחלטות ובצעדים אלו כדי לשנות את מעמדה בקרב הקהילה הבינלאומית.

 פרק זה ידגיש נקודות ציון מרכזיות במדיניות הישראלית בנוגע לירושלים, החל
 בעמדות ההנהגה הציונית בעניין ירושלים טרם הקמת המדינה, דרך תהליך קביעתה
 של מערב ירושלים כבירת ישראל בשנים הראשונות לעצמאותה והחלת המשפט
 הישראלי במזרח העיר, וכלה בקביעה שלפיה ירושלים השלמה היא בירתה הנצחית
 של מדינת ישראל וכי כל שינוי במעמדה ובגבולותיה מחייב רוב מיוחס של חברי

 הכנסת.

 המלצות ועדת פיל אשר התפרסמו ביולי 1937 קבעו כי ירושלים תיהפך ליחידה
 מדינית נפרדת תחת שלטון בינלאומי או תחת המשך שלטון המנדט הבריטי. המלצות
 הוועדה, ואף עצם דיוניה בעניין ירושלים קודם לכן, העלו את סוגיית עתידה של
 העיר על סדר יומה של ההנהגה הציונית. בינואר 1937, עוד קודם לפרסום החלטות
 הוועדה ועוד לפני שגוף בינלאומי כלשהו העלה באופן רשמי את רעיון הבנאום,

ם מושבה הרשמי של ממשלת ישראל 1949׳, ו ק מ  2 אורי ביאלר, ׳הדרך לבירה - הפיכת ירושלים ל
, 35, (אפריל 1985), עמי 164.  קתדרה
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 הביע דוד בן־גוריון את תמיכתו ברעיון שלפיו ״ירושלים ובית לחם מוכרחות לצאת
 מן החשבון וזה צריך להיות שטח אינטרנציונאלי תחת שלטון עליון של האנגלים
 והנהלה מקומית יהודית־ערבית״. עם זאת, כבר באפריל אותה שנה חלה תפנית
 בעמדתו ובעמדת מנהיגים ציונים אחרים, והנהגת היישוב נעשתה מאוחדת בדעה
 שאין הגיון במדינה יהודית ללא ירושלים. ואולם הפרגמטיזם של ראשי מפא״י
 הנחה אותם להימנע מלהצהיר על רצונם להפוך את ירושלים כולה לבירתם. בקרב
 מנהיגי היישוב התגבשה בשנת 1937 התפיסה שירושלים המערבית תהיה בירת
 המדינה היהודית, ואילו מזרח העיר (כולל המקומות הקדושים) יהיה תחת פיקוח
 בריטי/בינלאומי; עם זאת, תבעה עמדת מנהיגי היישוב שליהודים יובטח חופש
 גישה אל המקומות הקדושים, ואף שליטה מסוימת עליהם. תפיסה זו, על השינויים
 הקלים שחלו בה במרוצת השנים, עמדה בבסיס התביעות הציוניות בעניין ירושלים
 בשנים 1947-1937, אף שהערבים דחו לחלוטין את המלצות ועדת פיל וממשלת

3  המנדט גנזה אותן.

 אחת ההמלצות של ועדת החקירה המיוחדת של האו״ם לשאלת ארץ ישראל
 (?800^1) ב־1947, שלפיה תחולק ארץ ישראל לשתי מדינות ויוקם שלטון בינלאומי
 בירושלים, סתרה את עמדותיה הקודמות של ההנהגה הציונית בעניין מעמד
ת המלצות  העיר. ואף־על־פי־כן הן נתקבלו בהתלהבות יתרה. ראשי היישוב הציגו א
 הוועדה כהצלחה ציונית כבירה ועשו מאמצים ניכרים להבטיח להן רוב מוצק
 באו״ם. תמיכת ההנהגה הציונית בהוצאת ירושלים מתחומי המדינה היהודית
 ובבנאומה נעשתה בחוסר רצון ובלב כבד. ואולם הקמת המדינה היהודית
 הייתה בעיני ההנהגה הציונית אינטרס עליון, ולמען הגשמתו מותר לחלק את

 ירושלים.4

 קביעתה של ירושלים כבירת ישראל חייבה נסיגה מהחלטת התמיכה המוקדמת של
 הנהגת היישוב בבנאום ירושלים כחלק מתכנית החלוקה שהתקבלה באו״ם בשנת
 1947. אכן, מיום הקמת המדינה, קובעי המדיניות בישראל היו שותפים להסתייגות
 מהחלטת עצרת האו״ם 181, שקראה בין השאר להחלת משטר בינלאומי בירושלים,

ת ירושלים 1949-1937, תל־אביב: משרד ל א ש יות הציונית ג נ טי גולני, ציון בציונות — המדי  3 מו
 הבטחון, ההוצאה לאור, 1992, עמ׳ 27-21.

 4 שם, עמ׳ 54-39.
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ות מי נלאו ת הבי בו ו התג ת ישראל ו ר י ב ת ירושלים כ ע י ב ק : ציוני דרך ב ק א ר  פ

 ובספטמבר 1948 החליטה ממשלת ישראל באופן רשמי על ביטול תמיכתה של מדינת
 ישראל ברעיןן הבנאום.5

 ואולם עד דצמבר 1949 נמנעה ממשלת ישראל מפרסום הודעות רשמיות בדבר
 ריבונותה על ירושלים ומעמדה של העיר כבירת ישראל. היא בחרה שלא להכעיס את
 חברות האו״ם, שכן הן עמדו להחליט באותם ימים על קבלת ישראל לארגון. בד בבד
ת שליטת ישראל בירושלים העברית  נקטה הממשלה צעדים מספר שנועדו להבטיח א

 ואת הכללתה בתחום מדינת ישראל:6

 .1 22.4.1948 - הקמת מועצת עיריית ירושלים היהודית, אשר קיבלה לידיה את
 הנהלת העניינים באזורים היהודיים של ירושלים.

 2. ספטמבר 1948 — הקמת בית המשפט העליון בירושלים.

 .3 20.12.1948 — החלטת הממשלה להעביר פעולות ומחלקות של הממשלה
 לירושלים, במגמה לחזק את העיר מבחינה כלכלית ופוליטית.

 .4 2.2.1949 — פיזור הממשל הצבאי בירושלים, והחלת סדרי השלטון הנהוגים בכל
 הארץ גם על העיר. צעד זה נעשה עקב הסכמה שקטה בין ישראל לירדן על
 חלוקת ירושלים לפי קווים שצה״ל והלגיון הערבי נערכו לאורכם עם תום

 המלחמה.

 .5 14.2.1949 — כינוס הבנסת בפעם הראשונה בירושלים. כינוס חגיגי זה היה
 אמור להיערך בנוכחות נציגים דיפלומטים זרים. נציגי ארצות־הברית, בריטניה
 וצרפת החרימו את האירוע, שכן חששו שבנוכחותם בו תהיה משום הכרה
 בתביעת ישראל לריבונות בעיר; דווקא ברית־המועצות הייתה זו שאישרה לצירה

 בישראל להשתתף באירוע.

 .6 5.12.1949 — בתאריך זה הכריז בן־גוריון בפעם הראשונה לפני הכנסת על
 ירושלים כעל בירתה הנצחית של מדינת ישראל, וזאת בתגובה לכוונת העצרת

ר הומינר, ׳קביעתה של ירושלים כבירת מדינת ישראל ופיתוחה כעיר בירה בשנים ת ס  5 א
יברסיטה העברית בירושלים, 1997, עמ׳ 38. נ  הראשונות׳, עבודת גמר לתואר מוסמך, האו

ר ישראל, ק ח ם קליין, יונים בשמי ירושלים, ירושלים: מכון ירושלים ל ח נ  6 שם, עמ׳ 43-39¡ מ
Shlomo Slonim, Jerusalem In ¡134-133 33¡ גולני, (לעיל, הערה 3), עמי  1999, עמ׳ 31-
America's Foreign Policy 1 9 4 7 - 1 9 9 7 , The Hague: Kluwer Law; International, 1998, pp. 122, 

Martin Gilbert, Jerusalem In The Twentieth Century, New York: John Wiley & Sons ;176, 
p, 444. Inc., 1996 
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ת החלטת העצרת 181 הקוראת לבנאום מלא של  הכללית של האו״ם לאשרר א
 העיר.7

 7. 23.1.1950 — כנסת ישראל הצהירה כי ירושלים היא גירת ישראל, והדגישה את
 היותה של העיר בירתו ההיסטורית של העם היהודי לדורותיו.

 לאחר ההכרזה הרשמית על ירושלים כבירת ישראל, היה על מקבלי ההחלטות
 הישראלים לתרגם הכרזה זו למעשים ולנקוט שורת מהלכים שייתנו לה ביטוי. על כן
 החליטה ממשלת ישראל להעביר בהדרגה את מוסדות השלטןן המרכזיים מתל־אביב
 לירושלים, ובכך לבסס את מעמדה של ירושלים כבירה פוליטית ולא רק היסטורית.

 את ההחלטה הראשונה בעניין קיבלה ממשלת ישראל ב־27.3.1949, עוד לפני ההכרזה
 על ירושלים כעל בירת ישראל, ועל־פיה יועברו לעיר ארבעה משרדי ממשלה (משרד
 הבריאות, משרד החינוך, משרד הדתות ומשרד הסעד ונפגעי המלחמה) וכן כמה
 מחלקות ממשלתיות נוספות. ואולם ההחלטות החשובות יותר התקבלו בכנסת
 ב־13.12.1949 ולפיהן יועתק מקום מושבן של ממשלת ישראל ושל כנסת ישראל
 מתל־אביב לירושלים. החלטות אלו קיבלו משנה תוקף בהחלטת הכנסת מיום
 23.1.1950. בהחלטה זו הסמיכה הכנסת את הממשלה לאתר אזור בירושלים שבו

 תוקמנה הכנסת וקריית הממשלה העתידית.8

 בד בבד עם העברת מרבית משרדי הממשלה לירושלים, הודיעה ממשלת ישראל במאי
 1952 על כוונתה להעביר את מקום מושבו של משרד החוץ לבירה. צעד זה עורר
 התנגדות מצד הקהילה הבינלאומית, אשר סירבה ברובה לתת גושפנקא מכל סוג
 שהוא לריבונות הישראלית בירושלים, ומתוקף כך היו צפויות חברותיה להימנע
 מלבוא במגע עם רשויות שלטוניות הממוקמות בעיר. לבסוף, לאחר המתנה של שנה
 עד שוך ההמולה הבינלאומית סביב המהלך, הועבר ביולי 1953 משרד החוץ מתל־
 אביב למשכנו החדש בירושלים. עם זאת, הוסיפה לפעול בתל־אביב שלוחה של משרד

״ם 181 בוצע לבסוף ביום 9.12.1949, בהחלטה 303 של העצרת! מדינת ת עצרת האו ט ל ח  7 אשרור ה
Ruth Lapidoth and Moshe Hirsch (eds.), ¡222-221 ישראל, דברי הכנסת, 3 (מושב שני), עמ׳ 
The Jerusalem Question and its Resolution: Selected Documents, Dordrecht: Martinus 

NijhoiT Publishers, 1994, pp. 85-86 
Records of the Foreign Service Posts of the Department of the State: Records of the Tel 8 
סת, 3 (מושב שני), עמי 281¡ שם, 4 (מושב  Aviv Embassy, 28.3.1949! מדינת ישראל, דברי הכנ

 שני), עמ׳ 602 - 603.
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 החוץ, כדי שהשגרירים הזרים אשר החרימו את משרד החוץ בירושלים יוכלו
 להמשיך ולנהל את ענייניהם מתל־אביב. ביולי 1962, לאחר שישראל חשה בהיחלשות
 עקבית בחרם הבינלאומי שהוטל על משרד החוץ בירושלים, הוחלט על סגירת
 השלוחה בתל־אביב. מאותה העת ואילך, נאלצו דיפלומטים זרים לנהל את מגעיהם
 עם רשויות השלטוץ הישראליות בירושלים, אם כי רובם התמידו והדגישו כי אין

 בדבר משום הכרה בריבונות ישראל בעיר.9

 ואולם לא רק העברת משרד החוץ לירושלים הערימה קשיים לפני הקהילה
 הדיפלומטית הזרה בישראל, גם סוגיית מיקומו של משכן נשיא המדינה עוררה
 בעיות דומות. חיים וייצמן, נשיאה הראשון של מדינת ישראל, אמנם נבחר והושבע
 לתפקידו ב־17.2.1949 בירושלים, אך מעונו הרשמי מוקם בביתו הפרטי בעיר
 רחובות. רק עם מותו, ועם היבחרו של יצחק בן־צבי תחתיו בנובמבר 1952, נקבע
 מעונו הרשמי של הנשיא בירושלים. בתחילה ניסו שגרירים זרים לחמוק מהצורך
 להגיש את כתבי האמנתם בבית הנשיא בירושלים (כך, שגריר איטליה הגיש את
 כתב האמנתו בטבריה, בזמן שהותו של בן־צבי בחופשה בעיר). ואולם החלטת
 ממשלת ישראל שהגשת כתבי האמנה במעונו הרשמי של הנשיא בירושלים היא תנאי
 בל יעבור, הביאה לשינוי בעמדת הקהילה הבינלאומית. המדינות, שניהלו יחסים
 דיפלומטיים עם ישראל, והראשונה שבהן — שוויצריה, הורו לשגריריהן לפעול
 בכפוף לדרישה הישראלית, וזאת למרות לחץ דיפלומטי ערבי כבד שהופעל עליהן לבל

1 0 .  יעשו כן

 מכלול הצעדים המתוארים לעיל, נועד לשם העברת מסר חד־משמעי, הן לציבור
 בארץ והן לקהילה הבינלאומית, ולפיו.ישראל רואה בירושלים את בירתה ובכוונתה
 לעשות ככל יכולתה כדי לגרום למדינות העולם להכיר בכך (ואם לא דה־יורה, אזי
 לפחות דה־פקטו). שיאם הסמלי של הצעדים האלה היה במצעד הצבאי שנערך
 בירושלים ב־1958 לציון עשור להקמת מדינת ישראל. מצעד זה, אף שגרם למתיחות
 בין ישראל לארצות־הברית (הממשל האמריקני מנע משגרירו בישראל להיות נוכח
 באירוע ואף איים לפרסם אזהרה לאזרחי ארצות־הברית מפני ביקור בירושלים),

ים (לעיל, הערה 6), עמ׳ 180-176; גילברט (לעיל, הערה 6)¡ לפידות והירש (לעיל, הערה 7), נ  9 סלו
 עמ׳ 105.

ים (לעיל, הערה 6), עמ׳ 176; גילברט (לעיל, הערה 6), עמ׳ 254; הומינר (לעיל, הערה 5), עמ׳ נ  10 סלו
.41 
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רה ת לבי י ר ב ה ־ ת ו צ ר ם להעברת שגרירות א י כ ל ה מ : ה ב ירושלמי ר א  מ

 סימל בעיניים ישראליות באופן מוחשי את היותה של ירושלים בירתה הבלתי־
ת הפער בין עמדת ישראל בנושא  מעורערת של ישראל — אך הדגיש פעם נוספת א
 ובין עמדתה של הקהילה הבינלאומית. בשנים אלו, עקב חלוקתה של ירושלים
 הלכה למעשה בין ירדן ןבין ישראל, היה נדמה שהחלטת האו״ם בדבר בנאום העיר
 נעשתה לאןת מתה. לפיכך היה אפשר להבין את צעדיה של ישראל ביתשלים
 במרוצת שנות החמישים כמהלכים הצהרתיים בעיקרם, שנועדו לתת תוקף
 לריבונותה במערב העיר, ולא כמענה לאיום אקטואלי מצד האו״ם בדבר הוצאה

1 1  לפועל של תכנית הבנאום.

 עם השלמת המעבר של מןקדי השלטון הישראליים לירושלים, למעט משרד הביטחןן,
 וביסוסה של העיר מבחינה פוליטית, התפנו ממשלת ישראל ועיריית ירושלים להביא

 לחיזוקה הכלכלי־חברתי של ירושלים.

 עוד שינוי ניכר במעמדה הפוליטי־המדיני של העיר חל רק כעבור שנים רבות, עם
 כיבוש העיר העתיקה ומזרח ירושלים במלחמת ששת הימים (יוני 1967), על כל גלי
 ההתלהבות הציבורית שהיו כרוכים בו. ב־27.6.1967 קיבלה כנסת ישראל שלוש

1 2  החלטות חשובות באשר לעתיד הבירה:

 1. חוק לתיקון פקודת העיריןת — קבע בין השאר כי ״רשאי השר, לפי שיקול דעתו
 וללא עריכת חקירה לפי סעיף 8, להרחיב באכרזה את תחומה של עירייה פלונית
 על־ידי הכללת שטח שנקבע בצו לפי סעיף 11ב לפקודת סדרי השלטון והמשפט,

 תש״ח-1948״.

 2. חוק לתיקון פקודת סדרי השלטון והמשפט — לחוק הוסף סעיף מספר 11ב
 (שאליו נוגע החוק לתיקון פקודת העיריות). סעיף זה קבע כי ״המשפט, השיפוט
 והמינהל של המדינה יחולו בכל שטח של ארץ־ישראל שהממשלה קבעה בצו״.

 3. חוק השמירה על המקומות הקדושים — קבע בין השאר כי ״המקומות הקדושים
 יהיו שמורים מפני חילול וכל פגיעה אחרת ומפני כל דבר העלול לפגוע בחופש
 הגישה של בני הדתות אל המקומות הקדושים להם או ברגשותיהם כלפי אותם

 המקומות״.

ם (לעיל, הערה 6), עמי 185-184. י נ ו  11 סל
נת ישראל, דברי הכנסת, 49 (מושב שני), עמ׳ 2421-2420¡ מדינת ישראל, ספר החוקים,  12 מדי

 תשכ״ז, עמ׳ 156.
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 שני החוקים הראשונים מהחוקים הנזכרים לעיל, הסמיכו למעשה את הממשלה
 להכריז בצו על סיפוח מזרח ירושלים לשטח ישראל. עם זאת, החוקים לא הזכירו
 את שמה של ירושלים אפילו ברמז, וזאת מתוך כוונת הממשלה לשמור על ערפול
 בנושא סיפוח מזרח העיר ולהימנע ממחאה בינלאומית. הושקע מאמץ רב
 להמעיט ממשמעותן הדרמטית של החלטות הכנסת. הדבר בא לידי ביטוי גם
 באיסור שהוטל על שרים ועל אנשי ציבור למסור הצהרות פומביות בנושא. ואולם
 למרות הניסיונות לעמעם את משמעותן של החלטות הכנסת, הן היו חד־משמעיות.
 החוק, המשפט והמנהל הישראלי הוחלו על חלקה המזרחי של ירושלים, אשר צורף
 בזאת לתחום שיפוטה של עיריית ירושלים. כך, עם תום הדיונים בכנסת, היה יכול
 שר הפנים לבשר לראש עיריית ירושלים, טדי קולק, כי ״מהלילה תהיה ראש־העיר
 של ירושלים השלמה״. חשוב לציין כי במגמה להפחית את חששותיהם של
 תושבי מזרח ירושלים ושל חברי הקהילה הבינלאומית מפני תוצאותיהן של
 החלטות הממשלה, העביר באותו היום ממש ראש הממשלה דאז, לוי אשכול, מסר
 חד־משמעי, בנאום לפני ראשי הקהילות הדתיות בירושלים, שישראל מחויבת

1 3  לשמור על חופש גישה למקומות הקדושים בירושלים לבני כל הדתות.

 בתוך ימים מספר, שבהם הוסרו מחסומים, מעברי גבול וחומות הפרדה, אוחדו מזרח
 ירושלים ומערבה לכדי ישות חדשה. אמנם רוב מדינות העולם סירבו להכיר בה, אך
 בתודעה הישראלית היא התקבעה כ״בירתה המאוחדת והנצחית של מדינת ישראל״.

 ב־1980 נקטה הקהילה הבינלאומית צעדים מספר אשר קראו תיגר על עמדתה של
 ישראל באשר למעמדה של ירושלים ואשר ראשיתם בהתנגדות הבינלאומית להפקעת
ת קריאת מועצת  קרקעות לצורך הרחבת הרובע היהודי. בצעדים אלו ראןי לציין א
 הביטחןן של האו״ם ב־1.3.1980 לפירוק ההתנחלויות ב׳׳שטחים הערבים שנכבשו
 ב־1967, כולל ירושלים״. עקב כך החליט הפרלמנט המצרי החלטה שקבעה כי כל
 פעולותיה של ישראל במזרח ירושלים הן חסרות כל תוקף. באפריל אותה שנה הפעיל
 נשיא ארצות־הברית, ג׳ימי קרטר, לחץ על ראש הממשלה דאז, מנחם בגין, למען
 יאפשר לתושביה הערבים של מזרח ירושלים להשתתף בבחירות לאוטונומיה,
 שעליהן הוחלט בהסכמי קמפ־דייוויד משנת 1978, דבר שנחשב לערעור על הריבונות

רה, ירושלים: ויידנפלד וניקולסון ירושלים, 1973, עמ׳ ו  13 מירון בנבנשתי, מול החומה הסג
 149-140¡ גילברט (לעיל, הערה 6), עמ׳ 302-298¡ לפידות והירש (לעיל, הערה 7), עמ׳ 166.
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 הישראלית בחלק זה של העיר. מוסדות הקהילה האירופית נקטו גישה קיצונית אף
 יותר. בתגובה לצעדים אלו החליטה חברת הכנסת גאולה כהן (ממפלגת ׳התחייה׳)
 להגיש הצעת חוק פרטית בדבר קביעת מעמדה של ירושלים המאוחדת כבירת
 ישראל. הצעת חוק זו עוררה דיון נוקב בקרב חברי הכנסת בשאלה מדוע צריך לעגן
 בחוק דבר הנתפס מובן מאליו. היו שטענו שאישור החוק לא יחזק במאום את
ת תמיכת הממשלה בחוק,  האינטרסים הישראליים ואף יפגע בהם. בכדי להבטיח א
 שולבו בו גם סעיפים מ׳חוק החלת המשפט, השיפוט והמינהל׳ ומ׳חוק השמירה על

 המקומות הקדושים׳, שניהם משנת 1967. נוסחו הסופי של החוק קבע כי:

 1. ירושלים השלמה והמאוחדת היא בירת ישראל.

 2. ירושלים היא מקום מושבם של נשיא המדינה, הכנסת, הממשלה ובית המשפט
 העליון.

 3. המקומות הקדושים יהיו שמורים מפני חילול וכל פגיעה אחרת ומפני כל דבר
 העלול לפגוע בחופש הגישה של בני הדתות אל המוקמות המקודשים להם או

 ברגשותיהם כלפי אותם המקומות.

 4. הממשלה תשקוד על פיתוחה ושגשוגה של ירושלים ועל רווחת תושביה בהקצאת
 משאבים מיוחדים, לרבות מענק שנתי מיוחד לעיריית ירושלים (מענק הבירה)
; לירושלים יינתנו עדיפויות מיוחדות  באישור ועדת הכספים של הכנסת
 בפעילויות של רשויות המדינה לפיתוחה של ירושלים בנושאי משק וכלכלה

 ובנושאים אחרים! הממשלה תכוע גוף או גופים מיוחדים לביצוע סעיף זה.

 ב־30.7.1980 אישרה הכנסת את החוק ברוב של 69 תומכים לעומת 15 מתעדים. חוק
 זה השלים למעשה את הצעדים שנקטה ישראל בעניין ירושלים מאז 1948 : מיקום
 מוסדות השלטון בירושלים; עידוד פיתוחה של העיר וסיפוח מזרח ירושלים. צעדים
 אלו קיבלו עתה את הגושפנקא החוקית שממשלות קודמות נרתעו מפניה מחשש
 לתגובה בינלאומית חריפה (אשר אכן הגיעה במלוא עוצמתה עם אישור החוק, כפי
 שיפורט בהמשך פרק זה), זאת אף שהיו שגרסו כי החוק הוא הצהרתי בעיקרו ואינו

1 4  מחדש למעשה דבר.

ק יסוד: ירושלים בירת ד; חו סו - רות לפידות, פירוש לחוקי הי , p . Facts On File, 1.8.1980, 572 14 
 ישראל, ירושלים: נבו הוצאה לאור, 1999, עמ׳ 64-56, 81,79, 106¡ לפידות והירש (לעיל, הערה

ם (לעיל, הערה 6), עמ׳ 247-244¡ גילברט (לעיל, הערה 6), עמי 328-327. י נ  7), עמי 322¡ סלו
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 בד בבד עם הדיון הציבורי שהחל להתפתח סביב מעמדה העתידי של ירושלים,
 ובמסגרת המשא ומתן על הסכם הקבע בין ישראל ובין הרשות הפלסטינית
 במחצית השנייה של שנת 2000, הועלה להצבעה בכנסת התיקון שיזם חבר הכנסת
 יהושע מצא (׳ליכוד׳) ל׳חוק היסוד: ירושלים בירת ישראל׳. תיקון זה, אשר הוצג
 לפני הכנסת בפעם הראשונה בשלהי 1999, קבע בין השאר כי ״לא תועבר לגורם
 זר, מדיני או שלטוני, או לגורם זר אחר בדןמה לכך, בין דרך קבע ובין לתקופה
ת המתייחסת לתחןם ירןשלים ןהנתתה על־פי דין למדינת ישראל מ מ  קצובה, כל ס
 או לעיריית ירושלים״. על־פי התיקון המוצע לחוק היסוד, שנועד לשריין את
 גבולותיה של ירושלים, נדרש רוב מיוחס של חברי כנסת לאישור כל שינוי בסטטוס
 העתידי של בירת ישראל - רוב זה עמד על 80 חברי כנסת בנוסח המקורי של תיקון

1  הצעת החקיקה, אך שונה ל־61 בנוסח הסופי שלה.5

 ב־27.11.2000 אישרה מליאת הכנסת בקריאה שלישית את הצעתו של מצא ברוב
 סוחף של 84 תומכים לעומת 19 מתנגדים. בהצעה תמכו מרבית סיעות הבית (לבד
 מ׳מר״צ׳ ומהמפלגות הערביות — שטענו שהחוק כובל את ידי הממשלה בכל משא
 ומתן עתידי אפשרי) ובכלל זה ראש הממשלה, אהוד ברק, וראש הממשלה לשעבר,

1  שמעון פרס.6

 האמור לעיל סקר את ההחלטות והצעדים הפוליטיים המרכזיים שנקטו ההנהגה
 הציונית וממשלות ישראל השונות, בשנים 2002-1937, לשם קביעת ירושלים כבירת
 ישראל ולביסוס מעמדה ככזו. בתיאור מאורעות אלו יש כדי לספק את הרקע
 ההיסטורי לפעילותן של הקהילה הבינלאומית בכלל ושל ארצות־הברית בפרט,
 בקביעת עמדתן כלפי מעמד ירושלים ובאשר לשאלת מיקומן של הנציגויות

 הדיפלומטיות שלהן בישראל.

 השגרירויות הזרות וירושלים, 2002-1948

 אחד המאפיינים האוניברסליים של עיר בירה הוא מיקומן של השגרירויות הזרות
 בתחומה. הכרזת ישראל על ירושלים כעל בירתה לא נתפסה קבילה בעיני הקהילה

,  15 ׳חוק יסוד: ירושלים בירת ישראל (תיקון), התשס״א-2000י
http://www.knesset.gov.il/asp/hebframe.asp7content = jasp/lawjlaws.asp?type = 2 

ה שלישית״, הארץ, 27.11.2000, עמ׳ א3. א י ר ק ום ב  גדעון אלון, ״ ׳חוק ירושלים׳ יאושר הי
ק שריון ; גדעון אלון, יאושר חו ם  16 ׳חוק יסוד: ירושלים בירת ישראל (תיקון), התשס״א-2000י, ש

; גם ברק תמך׳, הארץ, 28.11.2000, עמ׳ א2.  גבולות ירושלים
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רה ת לבי ת־הברי ת שגרירות ארצו ר ב ע ה ם ל י כ ל ה מ : ה ב ירושלמי ר א  מ

 הבינלאומית, ולפיכך לא לוותה בהקמת שגרירויות זרות בעיר. אמנם בירושלים
 פעלו קונסוליות כלליות אחדות, אך רובן היו ממוקמות בה שנים רבות קודם
 להקמת מדינת ישראל, חלקן עוד מהתקופה העות׳מאנית. פעילןתן לא שיקפה הכרה
1 לפיכך ניסתה ישראל דרך קבע לעודד את  במעמד ירושלים כבירת ישראל.7
 מדינות העולם למקם את שגרירויותיהן בעיר, בהנחה שבכך יינתן תוקף בינלאומי,
 ואפילו סמלי, להכרזתה על ירושלים כעל בירתה. מאמצים הישראליים ידעו עליות
 ומורדות במרוצת השנים, ואת תוצאותיהם אפשר לחלק על־פי כמה תקופות

 ומגמות מרכזיות שהשפיעו במישרין על מספר השגרירויות הזרות בעיר:

 1. שנותיה הראשונות של מדינת ישראל היו מלוות בהיעדר מוחלט כמעט של פעילות
 דיפלומטית זרה בירושלים. תחילה הטילה הקהילה הבינלאומית חרם דיפלומטי
 על ירושלים, אך בראשית שנות החמישים של המאה העשרים הלך חרם זה

 והתרופף. עם זאת, הדבר לא קיבל ביטוי בפתיחת שגרירויות בעיר.

 2. מהעתקת משרד החוץ לירושלים ב־1953 פעלה ישראל נמרצות למען הרחבת
 הפעילות הדיפלומטית הזרה בירושלים. עד לשנת 1962 הפעילה ארצות־הברית
 לחץ על מדינות ששקלו לכונן שגרירויות בבירת ישראל, לבל יעשו כן. עם
 התפוגגות הלחץ האמריקני, הצליחה ישראל לשכנע מספר לא־מבוטל של מדינות,

 רובן מאפריקה ומאמריקה הלטינית, להקים שגרירויות בירושלים.

 3. ׳חוק יסוד: ירושלים בירת ישראל׳ שהתקבל בכנסת בשנת 1980, והחלטת מועצת
 הביטחון של האו״ם שבאה בעקבותיו, הביאו לסגירתן של כל 13 השגרירויות
 הזרות שפעלו בירושלים, אף שבשנים שלאחר מכן נפתחו שוב שגרירויות קוסטה

 ריקה ואל סלבדור.

 4. בשנות השמונים והתשעים הסתמנה מגמה ולפיה כמה מדינות הביעו נכונות
 להקים שגרירות בירושלים, לעתים בשל הבטחות ישראליות שונות, אך כולן חזרו

 בהן עקב לחצים ערביים ובינלאומיים.

 דבקותה של הקהילה הבינלאומית בהחלטות האו״ם באשר לבנאום ירושלים, הביאה
 בשנת 1949 להתעלמותן של מרבית מדינות העולם מהכרזת ישראל על העיר כבירתה.
 זאת, נוסף על העובדה שעם קום מדינת ישראל הייתה ירושלים נתונה במצב לחימה,

נסוליות הכלליות בירושלים, ראו להלן עמ׳ 32-31, 41-40.  17 על סוגיית מעמדן המיוחד של הקו
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ות מי לאו נ ת הבי בו ו התג ת ישראל ו ר י ב ת ירושלים כ ע י ב ק ך ב ר : ציוני ד ק א ר  פ

 גרמו למדינות אשר הכירו בישראל, למקם את שגרירויותיהן בתל־אביב — מקום
 מןשבה דאז של ממשלת ישראל. הן אסרו על נציגיהן הרשמיים לערוך פגישות
p בהקשר זה הייתה הולנד — הקןנסןל הכללי ו  וביקורים בירושלים. יוצאת ד
 ההולנדי התגורר בירושלים קודם להקמת מדינת ישראל, ושמר על מקום מושבו
 בעיר גם לאחר 1948. עם שדרוג היחסים הדיפלומטיים בין הולנד לישראל מדרג
 צירות לדרג שגרירויות, ב־14.1.1958, נהפכה הולנד למדינה האירופית הראשונה
 והיחידה ששגרירותה הייתה ממוקמת בירושלים. הקהילה הבינלאומית לא הוקיעה
 את צעדה של הולנד, עקב הסכמה בין ממשלת הולנד ובין ארצות־הברית ומדינות
 נוספות, ולפיה אין בנוכחות השגריר ההולנדי משום הכרה הולנדית בריבונות
ס קוו רב־  הישראלית בירושלים. הולנד הבהירה כי אין מדובר אלא בשימור סטטו

1 8  שנים, שעל־פיו הנציג הדיפלומטי ההולנדי מתגורר בירושלים ופועל משטחה.

 הנוכחות הדיפלומטית ההולנדית בירושלים נומקה בסיבות היסטורית וא־פוליטיות,
 ואילו ההכרזה הישראלית על ירושלים כעל בירתה והעברתם של משרדי הממשלה
 (ובראשם משרד החוץ) לירושלים, גרמו לשינוי מסוים בזיקה הפוליטית של הקהילה
ת תחילתו  הבינלאומית לעיר. ביקורו של שר יוגוסלבי בירושלים ב־30.5.1950 סימל א
 של שינוי זה — זה היה הביקור הרשמי הראשון של חבר ממשלה זרה בירושלים,
 והיה בו כדי לבשר על מגמה שעתידה לצבור תאוצה עם השנים, ולפיה התירו
 ממשלות זרות לנציגיהן לנהל את ענייניהם גם בירושלים, וזאת בלי להכיר בריבונות
 הישראלית בעיר. הבולטות שבמדינות שנקטו מדיניות זו היו גואטמלה ואורוגוואי,
 שהחליטו בשנים אלו למקם את נציגויותיהן הדיפלומטיות בירושלים, אף שהיו אלו

1  נציגויות קטנות ונטולות השפעה פוליטית רבה.9

ת הפרצה בחרם הבינלאומי על קיום מגעים דיפלומטיים בירושלים  ישראל ניצלה א
 לשם הגברת הלחצים לקבלת הכרה בינלאומית בריבונותה על העיר, ובתוך כך
 להקמת שגרירויות בבירתה. אמנם ישראל לא ניסתה באותה העת ללחוץ על ארצות־
 הברית שתעביר את שגרירותה מתל־אביב לירושלים, אך היא הפעילה לחץ כזה

Records of the Foreign Service Posts of the Department of State: Records of the Jerusalem 18 
Consulate, 5.3.1959; 23.3.1960; Henry Bovis, The Jerusalem Question, 1 9 1 7 - 1 9 6 8 , Stanford: 

Hoover Institution Press, 1971, p. 95 
Records of the Foreign Service Posts of the Department of State: Records of the Tel-Aviv 19 
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ת לבירה י ר ב ה ־ ת ו צ ר ם להעברת שגרירות א י כ ל ה מ ב ירושלמי: ה ר א  מ

 על מדינות רבות אחרות, כדי לפצל את הקהילה הדיפלומטית הזרה בישראל בין
 ירושלים ןבין תל־אביב, ובכך ליצור סדקים בעמדה המקובלת בקהילה הבינלאומית,

2  שלפיה אין להכיר בריבונות הישראלית בעיר.0

 מאמציה של ישראל, בשנות החמישים והשישים התמקדו במדינות אפריקה, שזה
ת עצמאותן, ובמדינות אמריקה הלטינית, שבאורח מסורתי אימצו  עתה קיבלו א
 עמדות פרו־ישראליות. ואמנם מאמצים אלו נשאו פרי — עד לשנת 1967 מוקמו
 בירושלים (בייחוד בשכונות המבוססות כגון רחביה וטלביה) כמעט 40% מ־54
2 1  הנציגויות הדיפלומטיות הזרות בישראל, רובן אכן מאמריקה הלטינית ומאפריקה.

 נכונןתן של עוד ועוד מדינות למקם את הנציגויות הדיפלומטיות שלהן בירושלים,
 עודדה מהמחצית השנייה של שנות החמישים פעילות אמריקנית נמרצת ועקבית
 לטרפוד מגמה זו. הממשל האמריקני הנחה ב־20.2.1959 את נציגיו ברחבי העולם
 לנסות ולאתר מדינות המתעניינות בהקמת שגרירויות בירושלים. משאותרה מדינה
 כזו, הופנתה לעברה מערכת הסברה אמריקנית מסיבית, שכללה סקירה של סוגיית
 ירושלים, הדגשת חשיבותן של החלטות האו״ם באשר למעמד העיר, וציון העובדה
 שהשגרירות האמריקנית ורוב השגרירויות הזרות בישראל ממוקמות בתל־אביב.
 המאמץ כוון בעיקר לעבר מדינות שהחליטו לכונן בפעם הראשונה יחסים
 דיפלומטיים עם ישראל. ארצות־הברית חשדה שישראל מנצלת את חוסר המודעות

2 ת שגרירויותיהן בעיר.2  שלהן לעניין ירושלים כדי למשוך אותן לפתוח א

 ונצואלה נמנתה עם המדינות הראשונות אשר חשו את הלחץ האמריקני במלוא
ת רצונו להקים בירושלים את שגרירות  עוצמתו. באפריל 1959 הביע נשיא ונצואלה א
 ארצו בישראל, לצד שגרירויות הולנד, אורוגוואי וגואטמלה. כאמור נהנתה שגרירות
 הולנד ממעמד מיוחד, ושגרירויות אורוגוואי וגואטמלה נחשבו לחסרות משמעות
 פוליטית. לפיכך אפשרות הקמתה בעיר של שגרירות גדולה למדי, כשגרירותה של
 ונצואלה, עוררה אצל האמריקנים את החשש שהדבר יגרור מדינות שהיססו
 באשר למיקום שגריתתן, כגון מכסיקו וארגנטינה, ללכת בעקבות ונצואלה. הלחץ

Records of the Foreign Service Posts of the Department of State: Records of the Jerusalem 20 
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ות מי לאו נ ת הבי בו ו התג ת ישראל ו ר י ב ת ירושלים כ ע י ב ק : ציוני דרך ב ק א ר  פ

 האמריקני הכבד נשא פרי לזמן־מה בלבד. ב־14.4.1959, החליט אמנם נשיא ונצואלה
 לחזור בו מהחלטתו הקודמת ולהקים את שגרירות ארצו בתל־אביב אך בשנות
 השישים, עת גדל מספר המדינות שהקימו שגרירויות בירושלים, מיהרה ונצואלה
 להצטרף אליהן. עד לשנת 1962 הופעל, במידות הצלחה משתנות, לחץ אמריקני
 כמן זה שהופעל על ונצואלה, גם כלפי אקוודור, אתיופיה, גאבון, גאנה, גואטמלה,

2 3  האיטי, וולטה עילית, יפן, ליבריה, פיליפינים, קובה וקןסטה ריקה.

 ישראל לא קיבלה את המדיניות האמריקנית כמובנת מאליה. בשנים 1959-1958
 פנו שגריר ישראל בארצות־הברית, אבא אבן, ושרת החוץ, גולדה מאיר, פעמים מספר
 אל הממשל, בבקשה שיחדל מהפעלת לחץ על מדינות המביעות נכונות להקים
 שגרירויות בירושלים. ואולם בקשות אלו נדחו בתואנה שראוי להבהיר למדינות
 העולם את מורכבותה של סוגיית ירושלים ואת החשיבות שבמילוי החלטות
 האו״ם בנוגע לעיר. הממשל אף דחה את הטענה שהוא מפעיל לחץ על מדינות
 אלו והגדיר את פעילותו מתן מידע ושיתוף המדינות הנידונות בשיקולים שעמדו
 לנגד עיניהם של קובעי המדיניות בארצות־הברית, בעת שהחליטו למקם את

2  שגרירותם בישראל דווקא בתל־אביב.4

 פעילותה של ארצות־הברית בשלהי שנת 1961 למניעת הקמתה של שגרירות אתיופיה
 בירושלים, עוררה שוב את זעמם של ראשי השלטון הישראלים. ישראל טענה
 שארצות־הברית הפרה הבטחה שנתן שנתיים קודם לכן מזכיר המדינה הרטר לשרת
 החוץ הישראלית לחדול מפנייה למדינות המעוניינות להקים שגרירות בירושלים
 ולהסתפק בחיווי עמדתה רק במקרים שבהם מדינות אלו יבקשו זאת ממנה
 במישרין. אף שהממשל האמריקני הכחיש כי הבטחה מעין זו ניתנה לישראל,
ת מטרתה. ב־1962  השיגה המחאה הנוקבת של ישראל על המדיניות האמריקנית א
 התחייבה ארצות־הברית לחדול מלייעץ למדינות בדבר מיקום שגרירותן בישראל,
 כל עוד אלו לא ביקשו את עצתה. דעיכת הלחץ האמריקני הביאה להתגברות המגמה

2  של פתיחת שגרירויות בירושלים.5

Records of the Foreign Service Posts of the Department of State: Records of the Jerusalem 23 
ת ק ל ח ם (לעיל, הערה 6), עמ׳ 181; מ י נ  Consulate, 7.4.1959; 8.4.1959; 9.4.1959; 14.4.1959! סלו

 המדינה (לעיל, הערה 22), עמ׳ 61.
ת המדינה (לעיל, הערה 22), עמ׳ 61, 152-151,66. ק ל ח  24 מ

Records of the Foreign Service Posts of the Department of State: Records of the Jerusalem 25 
נים (לעיל, הערה 6), שם.  Consulate, 11.12.1961; 15.1.1962! סלו
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 מלחמת ששת הימים, ההחלטה על סיפוח מזרח ירושלים והגינויים שישראל ספגה
 מהאו״ם עקב כל אלה, לא גרמו לשינוי מהותי במספר השגרירויות הזרות בירושלים.
 אמנם באותה העת נסגרו שתי שגרירויות שמוקמו בירושלים (וולטה עילית וניז׳ר),

2  אך אלו הוסיפו להיות מיוצגות באמצעות שגרירות חוף השנהב בירושלים.6

 לעומת השקט היחסי שבו התקבל סיפוח מזרח ירושלים על־פי ׳חוק החלת
 המשפט,השיפוט והמנהל׳ ב־1967, החקיקה הבאה של ישראל באשר למעמד ירושלים

 ב־1980 הנחיתה מכה אנושה על היקף הפעילות הדיפלומטית הזרה בעיר.

 חקיקת ׳חוק יסוד: ירושלים בירת ישראל׳, בשלהי יולי 1980, עוררה תרעומת רבה
 בקהילה הבינלאומית. עיקרה היה האשמת ישראל בנקיטת צעדים חד־צדיים,
 ובהפרת החלטות האו״ם והמשפט הבינלאומי. מוביליה הבולטים של המחאה, מחוץ
 לעולם הערבי(שנקט עמדה אחידה ותקיפה כלפי החקיקה הישראלית) היו בריטניה,
 גרמניה, יוון, ניגריה וצרפת. עמדתן הביאה לידי גינוי חריף מאוד מצד מועצת
 הביטחון של האו״ם. ב־20.8.1980 אישרה המועצה את החלטה 478, ובה גינתה
 את ישראל וקראה למדינות העולם להעביר את שגרירויותיהן מ׳העיר הקדושה׳.
 ארצות־הברית בחרה להימנע בהצבעה ולא לעשות שימוש בסמכות הווטו שלה,
 וקבעה כי על סוגיית ירושלים להיפתר במשא ומתן לשלום ולא בהכרזה חד־צדדית
 של אחד הצדדים. עם זאת, ביום קבלת ההחלטה של מועצת הביטחון, הביע
 מזכיר המדינה, אדמונד מאסקי, את התעדותו לקריאה להעברת השגרירויות
 מירושלים — אף שעמדתה המסורתית של ארצות־הברית הייתה למנוע מיקום
 שגרירויות זרות בירושלים, טען מזכיר המדינה כי אין מקום שהאו״ם יכתיב מדיניות

2 7  למדינות העולם.

 ההחלטה של מועצת הביטחון האיצה את מגמת הנטישה של השגרירויות הזרות,
 שהסתמנה קודם להחלטה זו. עד לחודש ספטמבר 1980 עזבו את ירושלים כל 13
 השגרירויות שנותרו בעיר — אורוגוואי, אל סלבדור, אקוודור, בוליביה, גואטמלה,

Robert M. Brown, 'Foreign Embassies In Israel: Tel-Aviv or Jerusalem?', Legislation 26 
Calling for a M o v e of the U.S. Embassy in I s r a e l to Jerusalem; H e a r i n g s and M a r k u p before 
the Subcommittees on E u r o p e and the M i d d l e East and on I n t e r n a t i o n a l Operations of the 
committee on Foreign Affairs, House of Representatives, Washington: U.S. Government 

Printing Office, 1984, pp. 366-367 
 27 לפידות והירש (לעיל, הערה 7), עמ׳ 351! בראון(לעיל, הערה 26), עמ׳ 370-369! סלונים (לעיל,

 הערה 6), עמ׳ 247-245.
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 האיטי, הולנד, ונצואלה, פרו, צ׳ילה, קולומביה, קוסטה ריקה והרפובליקה
 הדומיניקנית. כמו כן סגרה תורכיה את הקונסוליה הכללית שהפעילה בירושלים

2  והחזירה את נציגה בתל־אביב להתייעצויות באנקרה.8

 בנמקן את החלטתן לסגור את שגרירויותיהן בירושלים, ציינו מדינות אלו את
ת ההפרה  ההחלטה של מועצת הביטחון כסיבה מרכזית. על כך הן הוסיפו א
 השיטתית של ישראל את החלטות האו״ם בדבר ירושלים ואת הצעדים החד־צדדיים
 שהיא נקטה באשר למעמדה של העיר. צעדים אלו, רחוק יסוד: ירושלים בירת

2  ישראל׳ בראשם, נחשבו להפרה של המשפט הבינלאומי ולפגיעה בשלום העולמי.9

 מאחורי ההצהרות הפומביות בדבר המניעים לעזיבת ירושלים, הסתתר גורם
 נוסף — כניעה ללחץ ערבי כבד. עקב חקיקת הכנסת ב־1980 מיקדו הערבים את
 לחציהם במדינות אמריקה הלטינית. בשנת 1947 היה הגוש הלטינו־אמריקני כשליש
 ממדינות האו״ם, וללא תמיכתו בהצעת החלוקה לא הייתה הצעה זו מתקבלת.
 מדינות אמריקה הלטינית הכירו בירושלים כבירת ישראל וקבעו בה את
 שגרירויןתיהן, למרות הסנקציות שהפעיל עדן העולם הערבי. בשנות השבעים
 גברה תלותן של מדינות חסרות משאבי אנרגיה כגון צ׳ילה ואורוגוואי בנפט הערבי,
ה עניין  ואילו למדינות רוויות נפט כגון ונצואלה ואקוודור החברות באופא״ק הי
 בתיאום עם מדינות הנפט במזרח התיכון. מדינות הגוש שאיבדו ממשקלן בזירה
 הבינלאומית, נזקקו לתמיכתן של מדינות ערב גם בהתמודדות על תפקידים במענוני
 האו״ם ובגופים בינלאומיים אחרים. חוק ירושלים סיפק להן קרש קפיצה מתמיכתן
 המסורתית בישראל אל מציאות בינלאומית חדשה, שבה ידידות לישראל נחשבה

3  למטרד ולא לנכס.0

 בתגובת עד לעזיבת השגרירויות הזרות את ירושלים, החליטה בחודש ספטמבר 1980
 קבוצה נוצרית ושמה Almond Branch Association להקים בעיר שגרירות נוצרית.
 החלטה זו הוצגה כתגובה ספונטנית של נוצרים אוהדי ישראל לנטישתן של

p, 29.8.1980; 572. p, 1 9 8 0 , 1.8.1980, Facts on F i l e 2  .643 ; ;369-368עמ׳ , )26בראון(לעיל, הערה 8
ת הבירה׳, הארץ, ¡ גדעון אלון, ׳שגרירויות נוטשות א p , p . 660; 24.10.1980, 5 . 9 . 1 9 8 0 . 800 

 22.8.1980, עמי 3.
 29 בראון(לעיל, הערה 26), עמי 370-369.

, הארץ, 22.8.1980, עמי 13, 20¡ דן מרגלית, ׳בלי חשבון, בלי  30 עוזי בנזימן, ׳נסיגה דרום־אמריקאית׳
p, 1980,1.8.1980, Facts on F i l e ¡ בראוו(לעיל, הערה 26)¡ 572 . 9 ץ ר א  עמ׳ , 30.7.1980, מחירי, ה
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 מדינות העולם את ירושלים. ב־30.9.1980 הוכרז במעמד ראש עיריית ירושלים קולק
 על הקמתה של השגרירות הנוצרית הבינלאומית בירושלים. שגרירות זו שמה לה
 למטרה להביע את תמיכת העולם הנוצרי־הפרוטסטנטי בעמדתה של ישראל באשר
 לירושלים, ובתוך כך להדגיש את הקשר ההיסטורי והתנ״כי של היהודים לארץ
ת היוזמה בעין יפה, בייחוד  ישראל בכלל ולירושלים בפרט. הממשל הישראלי ראה א
 לאור הערך ההסברתי שנודע אז לכל ביטוי של תמיכה זרה בריבונותה של ישראל

3  בירושלים.1

 עמדת השגרירות הנוצרית הבינלאומית סתרה לחלוטין את עמדתו הרשמית של
 הוותיקן, שכאמור תמך ברעיון בנאום ירושלים, כפי שהוצע בתכנית החלוקה משנת
 1947. בשנים האחרונות הוותיקן אינו מבליט עמדה זו הבלטה יתרה. גורמי הוותיקן
 נוטים להתחמק מקביעת עמדה באשר לריבונות על העיר, בהדגישם כי מנקודת
 מבטו של ׳הכס הקדוש׳, השיקול העליון הוא שמירה על האופי הקדוש והאוניברסלי
 של העיר וחתירה ל׳הבנה בינלאומית׳ באשר למעמדה המיוחד. בהסכם שנחתם
 ב־15.2.2000 בין הוותיקן ובין הרשות הפלסטינית, נקבע כי הפתרון לבעיית ירושלים
 צריך להתבסס על ההחלטות הבינלאומיות בעניין, וכי צעדים חד־צדדיים המשנים
 את אופייה של העיר ואת מעמדה הם בלתי־קבילים בעליל. ראוי לציין כי להסכם זה
 קדם תהליך נורמליזציה וכינון יחסים דיפלומטיים בין ישראל ובין הוותיקן, שהחל

 בשלהי 1993 — ראשית 32.1994

 הקמת השגרירות הנוצרית הבינלאומית בירושלים הייתה בעיקרה צעד סמלי שלא
ת תמיכתו של העולם הנוצרי בישראל, ובשנת 1982 החלו להיחשף בקיעים  עורר א
 בעלי משמעות מדינית בחרם הבינלאומי על הקמת שגרירויות בירושלים. במאי 1982
 נפתחה שוב שגרירות קוסטה ריקה בירושלים. קוסטה ריקה, שהייתה מידידותיה

Facts -, 11.7.2000 נס, ראש השגרירות הנוצרית הבינלאומית בירושלים, ריאיון מיום  31 דייוויד פרסו
ב אריאל, ציונות נוצרית פונדמנטליסטית, ירושלים: ק ע י , 1 9 8 0 , 24.10.1980, p , o n F i l e . 800 
ם בינלאומיים ע״ש ליאונרד דיוויס, האוניברסיטה העברית י ס ח י ן ל ם המכון מס׳ 48, המכו ו ס ר  פ

 בירושלים, 1994, עמ׳ 19-18.
י שלום בירושלים, ירושלים: מכון ירושלים לחקר ישראל,  32 צוות חשיבה על סוגיית ירושלים, הסדר
ח בינ״ל בירושלים, לא בינאום׳, הארץ,  2000, עמ׳ 36-34¡ אמנון ברזילי, ׳עמדת הוותיקן: פיקו
Basic Agreement between the Holy See and the Palestine Liberation ;516.8.2000, עמי א 
Organization, 15.2.2000; Fundamental Agreement between Israel and the Holy See, 

0rs30.12.1993 , h t t p / l w w w . m f a . g o v . i l l m f a / g o . a s p ? M F A H 0 0 
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 הגדולות של ישראל מאז 1948, נימקה צעד זה בהציגה פרשנות שונה מהמקובל
 להחלטת מועצת הביטחון משנת 1980, שקראה להוצאת כל השגרירויות מ׳העיר
 הקדושה׳. ממשלת קוסטה ריקה טענה שההחלטה נוגעת לעיר העתיקה בלבד, ולפיכך

 אין היא שוללת הפעלת שגרירות משכונותיה החדשות של ירושלים."

 יומיים בלבד לאחר הודעת קוסטה ריקה, ב־14.5.1980, הודיעה גם זאיר על כןןנתה
 לפתוח שגרירות בירושלים. זאיר, שניתקה את קשריה עם ישראל עקב מלחמת יום
 הכיפורים, הצהירה כי הסכסוך שלה עם ישראל תם עם השלמת הנסיגה הישראלית
 מסיני. הסכמתה של זאיר לפתוח את שגרירותה בירושלים התאפשרה עקב נכונות
 ישראל להעניק למדינה זו סיוע צבאי מקיף. ואולם נכונותה של זאיר הייתה קצרת

3  ימים — לחץ ערבי כבד שכנע אותה לחזור בה מכוונתה.4

 באוגוסט 1983 הביע גם נשיא ליבריה את כוונת ארצו לחדש את יחסיה
 הדיפלומטיים עם ישראל, ולמקם את שגרירותה בירושלים. גם במקרה הזה
 הציעה ישראל למדינה האפריקנית סיוע נדיב, בעיקר בתחומי הכלכלה והתשתית.

 ואולם הלחץ הערבי הכניע גם את ליבריה.

 באפריל 1984 חולצה שגרירות קוסטה ריקה מבדידותה בירושלים — אל סלבדור,
 שנמנתה אף היא עם המדינות שסגרו את שגרירויותיהן בבירה ב־1980, החליטה
 לפתוח אותה שוב. התמורה הייתה סיוע ישראלי נרחב, לפי המדיניות הישראלית

3  כלפי מדינות המוכנות להכיר בריבונותה בירושלים.5

 קוסטה ריקה ואל סלבדור, שתושביהן הנוצרים רוחשים אהדה מיוחדת לישראל,
 היו מאז לשתי המדינות היחידות בעולם שקבעו את שגרירויותיהן בירושלים. הן
 משלמות על כך מחיר כלכלי ומדיני כבד. רוב מדינות ערב מקיימות עמן יחסים
ת  דיפלומטיים נמןכי דרג בלבד, ןיש בהן השומרות על נתק דיפלומטי ומחרימות א
 מוצריהן. ישראל גומלת להן במערכת יחסים הדוקה, במסגרתה זכתה אל סלבדור
 לסיוע ישראלי בתחומי הביטחון (הספקת נשק והכשרה צבאית), החקלאות
 והפיתוח הקהילתי. קוסטה ריקה ביקשה מישראל סיוע כלכלי, ועזרה בקבלת

B'nai B'rith, 'Embassy Row - Maybe Next Year in Jerusalem', 33 
http://www.bnaibrith.org/pr/embassyrow/8299.hlml 

Facts on File, 1 9 8 2 , 21.5.1982, p. 358 !370 34 בראון(לעיל, הערה 26) עמ׳ 
ם (לעיל, הערה 33). ח ת  Facts on File 35 (לעיל, הערה 34) ; בני ברית, מ
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 סיוע מגופים כלכליים בינלאומיים. בשנת 1995 היא הציעה שישראל תרכוש ממנה
 איגרות חוב ממשלתיות ששוויין 80 מיליון דולר, תסייע לה בהספקת ציוד למלחמה
 בסמים, ותפעל למענה בבנק העולמי ובקרן המטבע הבינלאומית. בשנת 2001 העלה
ת ההצעה לכונן אזור סחר חופשי בין ארצו ובין  אף שר החוץ של קוסטה ריקה א

3  ישראל.6

 ישראל התמידה במאמציה לרתום מדינות נוספות להקים שגרירויות בירושלים.
 לאחר ועידת מדריד באוקטובר 1991, וחתימת הסכמי אוסלו בספטמבר 1993, היה
 נדמה שמאמצים אלה יחלו להניב פירות. מדינות רבות (ןבהן חשובןת כמן סין,
 הודו, מדינות בצפון אפריקה ובמפרץ הפרסי), שלא היו להן קשרים עם ישראל, פתחו
 את שעריהן לפני נציגי המדינה. מחמת מחסור בסגל דיפלומטי ומצוקה תקציבית,
 התכוונה ישראל לסגור כמה נציגויות במדינות בעלות חשיבות משנית. משרד החןץ
 הבטיח למדינות אלו לחזור בו מכוונתו אם יעתיקו את שגרירויותיהן מתל־
 אביב לבירה. ואולם יוזמה זו לא עמדה מול הלחצים שהפעילו על מדינות אלו
 גורמים שונים, ובראשם מדינות ערב, לבל ייענו להצעה הישראלית. אף שמדינות כגון
 בנין, גואטמלה ובוסניה־הרצגובינה הביעו בשנים 2000-1999 את כוונתן להקים
 שגרירויות בירושלים, גם הן נכנעו לבסוף ללחצים אלו, כפי שנכנעו בעבר זאיר
 וליבריה. ההצלחה היחידה שרשמה ישראל, מוגבלת ככל שתהיה, הייתה בהשגת
 הסכמתן של בוליביה ושל פרגוואי להעביר את השגרירויןת שלהן מתל־אביב
 למבשרת ציון הסמוכה לירושלים, אך המרוחקת מהוויכוח הפוליטי הניטש על מעמד

ת לחץ סורי׳, הארץ, 24.10.1995, עמ׳ א1! ה ריקה תישאר בירושלים, למרו ט ס ו  36 אלוף בן, ׳שגרירות ק
'Envoy Says El Salvador's Embassy will Stay in Jerusalem', 

httpllwww.bnaibrith.orglprlelsahadorll3099.html 
Janine Zacharia, 'Costa Rica urges United States to open Jerusalem embassy', The 

Jerusalem Post, 1.2.2001, P. A2 
'Israel and El Salvador', 

h t t p : H w w w . t h i r d w o r l d t r a v e l e r . c o m l M i d d l e _ E a s t l I s r a e l _ E l S a l v a d o r . h t m l 
,21.7.2000 , 3 ת השגרירות לבירה׳, הארץ 7 , ׳בלחץ מדינות ערב: גואטמלה לא תעביר א ר האוסמן מ  ת
Nina Gilbert, 'Benin to open Jerusalem embassy, support Israel at UN', The ;  3עמי א

Jerusalem Post, 7.1.2000, p. A l ; 'Israel Hopes for BiH Embassy in Jerusalem', 
http:lwww.networkbosnia.orglarchiveslnewslbdlll0899.html 

Alan Schneider, M e m o r a n d u m on Foreign Embassies in Jerusalem, Jerusalem: B'nai B'rith 
World Center - Jerusalem, p. 1 

28 

כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל



ות מי לאו נ י ת הב בו ו התג ת ישראל ו ר י ב ת ירושלים כ ע י ב ק : ציוני דרך ב ק א ר  פ

 במרוצת השנים קיוותה ישראל כי תצליח לשכנע גם אחת ממדינות המערב להקים
 שגרירות בירושלים, וכי מדינה זו תסחף מדינות נוספות. עם זאת, בהערכה שסיכוייו
 של אפיק פעולה זה קלושים, לא יוחדו לו מאמצים רבים. לבד מהמאמצים
 להעברת השגרירות האמריקנית לירושלים שיתוארו בפרוטרוט בהמשך, היו שני
 מקרים בלבד שבהם התחייבו מנהיגים מערבים בפומבי להעביר את שגרירות
 ארצם לירושלים. בשני המקרים דובר בהבטחות שניתנו ערב בחירות, והמנהיגים
 חזרו בהם מהן זמן־מה לאחר זכייתם בבחירות: בשנת 1979 היה זה ג׳וזף קלרק
 מקנדה שהבטיח במסע הבחירות שלו לראשות הממשלה להעביר את שגרירות
 ארצו לירושלים, אך חזר בו מכוונתו לאחר הבחירות; ב־1998-1997 חזר בו קייל

3 8  בונדביק, ראש ממשלת נורבגיה הנבחר, מהתחייבות בחירות דומה.

 הנכונות הנורבגית, אף שלא יצאה אל הפועל, הייתה חריגה בנוף האירופי, ונבעה
 מהעובדה שבונדביק עמד בראש מפלגת העם הנוצרית, שקהל בוחריה היה בעל נטיות
 פרו־ישראליות. מאז ומעולם הציגו מדינות היבשת עמדה תקיפה כלפי תביעות ישראל
 לריבונות על ירושלים. עד לשנת 1967 הביעו מדינות אירופה עמדה לגליסטית
 התומכת בבנאום העיר, וזאת, לפי עמדת האו״ם. ואולם אף שלא שינו את עמדתן
 הרשמית, הרי העמדות שהוצגו בהצהרות הקהילה האירופית ב־1980 (הצהרת ונציה)
 וב־1996 (הצהרת פירנצה), קראו להסדרתה של סוגיית ירושלים במשא ומתן בין
 הצדדים, וזאת תוך הבטחת חופש הגישה למקומות הקדושים לבני כל הדתות,
 הימנעות מנקיטת צעדים חד־צדדיים בעיר, והתבססות על החלטות מועצת הביטחון
 242 ו־338. לצד הכרזות אלו ושלילה מוחלטת של הקמת שגרירויות גם במערב העיר,

 הכירה אירופה דה־פקטו בחלק זה של העיר כבירת ישראל.

 עם זאת, באיגרת שהעביר האיחוד האירופי למשרד החוץ הישראלי בחודש מרס
 1999, יש כדי לערער גם על הכרה דה־פקטו זו. באיגרת תשובה לבקשת ישראל למנוע
 משגרירים זרים לבקר נציגים פלסטינים רשמיים ב׳אוריינט האוס׳ שבמזרח העיר,
 קבע האיחוד האירופי כי הוא תומך בבנאום ירושלים. לשון חריפה זו, המערערת על
 כל אפשרות של הכרה בירושלים או בחלק ממנה כבירת ישראל, לא ננקטה בשום
 החלטה של הקהילה האירופית מאז שנת 1947, ויש בה כדי לסתור כל אפשרות של

; h t m l . 0 2 1 2 l 9 9 h t t p : H w w w . a r c h i v e s . m e r m a i i o r g . j f e b ;368-367 26לעיל, הערה ( בראון עמי( , 3 8 
 פרסונס, ריאיון מיום 19.7.2000.
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 הקמת שגרירויות אירופיות בעיר, עד להסדרת מעמדה במשא ומתן הישראלי־
3 9 .  פלסטיני

 פעילותה הרשמית של ממשלת ישראל לעידוד מדינות נוספות להקים שגרירויות
 בירושלים, לא נשאה עד כה פירות ממשיים. עם זאת, מעניין שמאמצים רבים
 כל כך הושקעו בניסיון להשיג הכרה בירושלים מצד מדינות נטולות חשיבות
 מהותית בזירה הבינלאומית, ובד בבד נמנעה ישראל מללחוץ בנושא על מעצמות
 המערב ואף רמזה לארצות־הברית בכמה הזדמנויות כי אל לה להיחפז ולהעביר את
 שגרירותה לירושלים קודם להשגת הסדר ישראלי־פלסטיני בדבר מעמד העיר (פירוט
 על כך בפרקים הבאים). לפיכך ייתכן שהמאמץ הרב שהושקע בעיקר כלפי מדינות
 אמריקה הלטינית נבע מ׳דינמיקה של פקידים׳ ןתן לא — היינן, אין מדובר ביוזמה
 ממשלתית מוסדרת אלא ביוזמה מקומית באגף זה או אחר של משרד החוץ

 הישראלי.

 לצד ניתוח המדיניות הרשמית של ממשלות ישראל, ראוי לעמוד גם על פעילויות
 שנקטו ארגונים חוץ־ממשלתיים פרו־ישראליים, בעיקר יהודיים, לקידום העברתן של
 שגרירויות לירושלים. כך למשל, פועל בסוגיה זו המרכז העולמי של ארמן בני ברית
 בירושלים. המרכז הוקם בירושלים ב־1980 במחאה על החלטת מועצת הביטחון
 בעניין חוק ירושלים של הכנסת, ושם לעצמו יעד להעמיק את הקשר עם מדינות
ת שגרירויותיהן לירושלים(היינו אל סלבדור וקוסטה ריקה), ולפעול למען  שהחזירו א
 הרחבת הסיוע הישראלי המוענק להן, כגורם מאזן לחרם שהטיל עליהן העולם
 הערבי. כיום פועל המרכז לגיבוש דרכי פעולה לרשויות הישראליןת, שבעזרתן תוכל
 אולי ישראל להגדיל את היקף הפעילות הדיפלומטית הזרה בבירתה. ארגון יהודי
 אחר אשר שם לו למטרה לעודד הקמת שגרירויות בירושלים ולפעול למען הכרה
 בינלאומית בה כבירת ישראל הוא Root and Branch Associations. את הארגון
 הקימו יהודים דתיים במטרה להגביר את שיתוף הפעולה בין ישראל, מדינות העולם
 ו׳בני נוח׳ באשר הם (יהודים ןמןסלמים כאחד). ארמן זה השיק בסוף שנות התשעים
 את יוזמת 'Jerusalem Embassy 3000', שעיקרה החתמת פוליטיקאים, אנשי רוח

; 1  39 עקיבא אלדר, ׳האיחוד האירופי: ירושלים אינה בריבונות ישראלי, הארץ, 11.3.1999, עמי א
; צוות חשיבה על סוגיית 3 ת ירושלים׳, הארץ, 11.3.1999, עמי ב ם א א נ ב  עקיבא אלדר, ׳נתניהו מ

 ירושלים, (לעיל, הערה 32), עמי 37-36.
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 ואזרחים מן השורה מישראל ומהעולם על הצהרות תמיכה בהעברת שגרירויות
4  זרות לשטחה של ירושלים.0

 למרות כל הפעולות שנקטה מדינת ישראל במרוצת השנים, ולמרות כל היוזמות של
 ידידי ישראל בארץ ובעולם — רק שתיים מכ־80 השגרירויות הזרות בישראל,

 ממוקמות בירושלים.

 עם זאת, מספר הקונסוליות הכלליות הממוקמות בירושלים הוא רב יותר,
 והוותיקות שבהן פועלות בה יותר מ־150 שנה. בתקופה העות׳מאנית הייתה העיר
 מוקד לפעילות דיפלומטית, ואז זכו הקונסוליות הזרות שבה למעמד מועדף
 מהשלטונות. כעבור זמן, עם החלטת החלוקה ב־1947 ועם פרוץ מלחמת 1948, אף
 מילאו הקונסולים בעיר תפקידים חיוניים בניסיונות להביא להפוגה בעיר. כך
 למשל מינתה מועצת הביטחןן של האו׳׳ם באפריל 1948 את הקונסולים של ארצות־
 הברית, של בלגיה ושל צרפת (עם נציג או״ם) לוועדה שתפקידה היה לקשר בין

4  שלטונות ירדן וישראל ולפקח על פעילויותיהן בעיר עד נובמבר 1948 \

 בחלקה המערבי של ירושלים ממוקמות קונסוליות כלליות של תשע מדינות:
4 2  איטליה, ארצות־הברית, אתיופיה, בלגיה, בריטניה, דנמרק, יוון, ספרד וצרפת.
 לשבע ממדינות אלו (איטליה, ארצות־הברית, בלגיה, בריטניה, יוון, ספרד וצרפת)
 יש קונסוליות כלליות גם במזרח העיר, ושם פועלות גם הקונסוליות הכלליות
 של שבדיה ושל תורכיה וממוקמת נציגות אפוסטולית. רוב הקונסוליות הכלליות
 שבמזרח העיר ממוקמות בשכונת שיח׳ ג׳ראח. עיקר עיסוקן הוא בטיפול בפלסטינים
 תושבי הגדה המערבית, הן עמדו בקשר רציף עם ה׳אוריינט האוס׳(אשר לפני סגירתו
 שימש מרכז מדיני פלסטיני בירושלים המזרחית) ועם אישים פלסטינים במזרח
 העיר, ונתפסות בשגרירויות לכל דבר לשטחי הרשות הפלסטינית. נוסף על כך ראוי
 לציין את המעמד הייחודי שזוכות לו הקונסוליות הכלליות המערביות בירושלים —
 מתוך ניגוד לנוהג המקובל, שלפיו קונסוליות כלליות כפופות לשגרירות ארצן במדינה

 40 שניידר (לעיל, הערה 37) ; The Root and Branch Association http://www.rb.org.il; שלמה הלל,
ום , .24.7.2000ריאיון מי I n i t i a t i v e 3 0 0 0 International Co-Chairman - Jerusalem Embassy 

: ך ב ס ת בירושלים׳, אמנון רמון (עורך), עיר ב רו תם גלעדי וראובן מרחב, ׳הקונסוליות הז  41 רו
ם פורסם. ר ר ישראל, ט ק ח ן ירושלים בת־זמננו, ירושלים: מכון ירושלים ל קו  לקסי

וזילנד ה, בוליביה, סו ם לשם כבוד של אוסטרי לי סו נ  42 בחלקה המערבי של ירושלים מתגוררים גם קו
 והרפובליקה הדומיניקנית.
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 המארחת, הרי הקונסוליות הכלליות המערביות בירושלים כפופות במישרין למשרד
 החוץ שלהן, ולנציגיהן אסור לנהל מגעים רשמיים עם גורמים פוליטיים ושלטוניים
 ישראליים בירושלים. מתן מעמד עצמאי לקונסוליות הכלליות בירושלים מטעם
 המדינות השולחות נועד למנוע מצב, שבן תצטייר פעולתן של קונסוליות כלליות אלו

 כהכרה בריבונות ישראל בעיר.

 מהאמור לעיל ברור מדוע אין ישראל רואה כל הישג דיפלומטי בהתנהלותה של
 פעילות קונסולרית בעלת היקף לא מבוטל בירושלים. בהימצאותן של הקונסוליות
 הכלליות הזרות בירושלים אין משום הכרה של אותן מדינות בירושלים המאוחדת
 כבירת ישראל — נהפוך הוא, למרבית הקונסוליות הכלליות הללו מעמד עצמאי
 ולרבות מהן משרדים הן במזרח העיר ןהן במערבה, ובכך יש משום ערעור בסיסי על
 עמדת ישראל בסוגיית ירושלים. עם זאת, מעולם לא פגעה ישראל במעמד
 הקונסוליות הזרות בירושלים, אף־על־פי שמדי פעם הועלתה שאלת הפגיעה בריבונות

 ישראל הנובעת מפעילותן.

ת מספר השגרירויות הזרות  המאמצים הישראליים במרוצת השנים להגדיל א
 בירושלים וכישלונם המתמשך, הנחילו בקרב רבים את האמונה שייתכן ששינוי
 של ממש יחול רק לאחר החלטה אמריקנית להעביר את שגרירות ארצות־הברית
 בישראל מתל־אביב לירושלים. בתנאים מסוימים, שיפורטו בהמשך, עשויה החלטה
 כזו לסחוף עוד מדינות ולחולל שינוי מהותי במעמדה הבינלאומי של העיר ובאופייה.
 עם זאת, בתנאים המדיניים הנכונים לשנת 2002, אין עוד כל ודאות שהעברת
 השגרירות האמריקנית לירושלים תוכל בכלל להיעשות עוד טרם השגת הסדר
 ישראלי־פלסטיני. גם אם הדבר יקרה, קשה להניח שהוא יוכל להביא בעקבותיו

 למהלך דומה של מדינות האיחוד האירופי.
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 פרק ב
 אוצות־הנוית ושאלת יוושלים ־ קווי מדיניות

 ומיקום השגויוות

 המשכיות ושינוי במדיניות ארצות־הברית בשאלת ירושלים

 במדיניות האמריקנית באשר למעמד ירושלים חלו כמה תמורות מהותיות במרוצת
ת ארצות־הברית לסגת מתמיכתה המקורית ברעיון  השנים — תמורות שהביאו א

 בנאום העיר ולהכיר דה־פקטו במערב ירושלים כבירת ישראל.

 בהצבעתה בעד החלטה 181 של עצרת האו׳׳ם בנובמבר 1947 (תכנית החלוקה),
 הביעה ארצות־הברית את תמיכתה ביצירת ׳קורפוס ספרטום׳ בירושלים — היינו,
 גוף על־־ריבוני בשליטה בינלאומית. ואולם בחודשיה האחרונים של שנת 1949 חל

 שינוי בעמדה האמריקנית, והוא נבע מגורמים מספר:

 1. תוצאות מלחמת 1948 קבעו למעשה את חלוקתה הטריטוריאלית, הפוליטית
 והצבאית של ימשלים בין ישראל ןבין ירדן.

 2. ארצות־הברית הייתה סבורה שאין בכוחו של האו״ם לנהל עיר בינלאומית, קל
 וחומר עיר גדולה ורגישה כירושלים.

 3. ברית־המועצות חזרה בה מתמיכתה המקורית ברעיןן בנאום העיר, תמיכה
 שנחשבה אז לתנאי הכרחי לקידום יוזמה מעין זו.

 כל אלה הביאו את קובעי המדיניות האמריקנים לידי המסקנה שרעיןן הבנאום, כפי
 שנקבע בהחלטות האו״ם, איננו ישים. לפיכך פנתה ארצות־הברית לגיבוש מדיניות
 חלופית בעניין ירושלים — מדיניות זו עסקה ב׳בנאום פונקציונאלי׳, שלפיו יחול
 המשטר הבינלאומי רק על המקומות הקדושים בעיר, ואילו בשאר שטחה יינתנו
 סמכויות שלטוניןת לירדן ולישראל, בלי להכיר בריבונותן על ירושלים. באותה העת
 הקפיד הממשל האמריקני לגנות הן את הכרזתה של ישראל בשנת 1949 על מערב
 ירושלים כבירתה והן את הכרזתה של ירדן ב־1950 על כוונתה להפוך את מזרח
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 ירושלים לבירתה השנייה. כמו כן עד 1967 פעל הקונסול הכללי האמריקני בירושלים
 באופן שווה מול השלטונות הישראליים והירדניים, וזאת כדי שלא להביע העדפה

4  כלשהי כלפי תביעות מי מהצדדים לריבונות בחלקי העיר השונים.3

 כיבושה של מזרח ירושלים בידי ישראל בשנת 1967, אילץ את ארצות־הברית לגבש
 שוב את עמדתה באשר למעמד העיר. המדיניות האמריקנית הקודמת שניסתה ליצור
 מראית עין של עיר מאוחדת ובד בבד להכיר דה־פקטו בחלוקתה, לא הייתה עוד
 רלוונטית אל מול המציאות בשטח והחלטת ישראל מיוני 1967 על שינוי הסטטןס
 החוקי של מזרח העיר — החלטה שמשמעותה הייתה לספח לשטחה את מזרח
 ירושלים. ארצות־הברית הסתייגה בפומבי מהחלטתה זו של ממשלת ישראל, וכבר ב־
 1967 אימצה מדיניות שעיקריה הובעו בדבריהם של השגרירים האמריקנים לאו״ם,

4 4  ארתור גולדברג וצ׳רלס יוסט, בשנים 1968 ו־1969, בהתאמה:

 1. צעדיה של ישראל בירושלים זמניים, והם אינם מגדירים את מעמדה הסופי של
 העיר — מעמד זה יוסדר אך ורק במשא ומתן בין הצדדים.

 2. לדברי יוסט, מזרח ירושלים הוא שטח כבוש, שחלים עליו הדינים הבינלאומיים
 הנוגעים לשטחים כבושים (ובכלל זה אמנת ז׳נבה הרביעית משנת 1949, העוסקת

 בהגנה על אזרחים בשעת מלחמה).

 3. ירושלים היא עיר קדושה לשלוש הדתות, ובהיותה כזו עליה להישאר פתוחה
 וחופשית לפולחן של כלל המאמינים. דווקא משום שירושלים קדושה לא רק
 ליהודים, אל לה לישראל לבצע בה צעד חד־צדדי כלשהו אשר עלול לפגוע

 בזכויותיהם של בני הדתות האחרות.

 משנות השבעים ואילך אימצו הממשלים האמריקניים עמדות משתנות במקצת
 בשאלת ירושלים, שהושפעו מטיב הקשרים ששררו בינם ובין ישראל ומנסיבות
 בינלאומיות משתנות. ככלל, הסכימו הנשיאים האמריקנים השונים כי ירושלים
 צריכה להישאר עיר מאוחדת והמקומות הקדושים נגישים לבני כל הדתות.
 נוסף על כך הביעה ארצות־הברית דרך קבע את עמדתה, ולפיה המעמד הסופי

;Clyde Mark, Jerusalem, Washington D.C.: Congressional Research Service, 1995, p. 6 43 
ים (לעיל, הערה 6), עמ׳ 3-2, 124-118. נ  סלו

 44 קליין, (לעיל, הערה 6), עמ׳ 64-63.
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 של העיר ייקבע במשא ומתן בין הצדדים הנוגעים בדבר. בכך היא הרחיקה למעשה
 את האו״ם מהתערבות בקביעת מעמדה של ירושלים, כפי שהתבטא ברעיןן בנאום

4  העיר.5

 גישתם של הממשלים האמריקניים השונים למזרח ירושלים לא הייתה אחידה.
 בשנות השבעים דבקו שלטונות ארצות־הברית בתפיסה שמזרח העיר הוא שטח
 כבוש, ןלפיכך אין לנהל בו כל מגעים עם רשויות רשמיות של מדינת ישראל. גישה
 זו נשארה בעינה גם בראשית שנות השמונים. כך למשל, כאשר הודיע בגין ב־1981
 על כוונתו להעביר את משרד ראש הממשלה לבניין המטה הארצי של המשטרה
 שבמזרח ירושלים (בשכונת שיח׳ ג׳ראח), בישר לו השגריר האמריקני בישראל
 דאז, סמואל לואיס, כי אם כך ייעשה השניים לא יוכלו להיפגש עוד. תכניתו של בגין

4  לא יושמה מעולם.6

 בימי כהונתן השנייה של הנשיא רןנלד רייגן(1988-1984) חל שינוי בעמדה זו. רייגן
 ניהל מערכת יחסים חמה עם ישראל, ואמנם לא סטה ממדיניותם הרשמית של
ת מזרח ירושלים,  קודמיו בעניין ירושלים, אך בפועל החלו נציגי ממשלו לפקוד א
 ובתוך כך נתנו גושפנקא סמלית מסוימת לריבונות הישראלית בחלק זה של העיר.
 ביקוריהם של נציגי הממשל האמריקני במזרח העיר הלכו ותכפו, בתחילה הוגדרו
 פרטיים ומשנת 1986 נעשו רשמיים לכל דבר — בשנה זו ביקר במזרח ירושלים סגן
 הנשיא, ג׳ורג׳ בוש, בלוויית שר הדתות הישראלי, יוסף בורג, ופקידי ממשל
 אמריקנים. מכוניתו של בוש חלפה ברחובות מזרח ירושלים ולצד הדגל האמריקני
 התנוסס עליה גם דגל ישראל. דווקא כשהיה נדמה שארצות־הברית מתקרבת
 בעמדתה בסוגיית ירושלים לעמדתה של ישראל, הביאה האינתיפאדה הראשונה
 לשינוי מגמה. לא זו בלבד שנציגי הממשל נמנעו ממראית עין של תמיכה בעמדת
 ישראל, אלא הם אף נקטו מהלכים שהצביעו על הכרה בזכויות הפלסטינים במזרח
ת  העיר: ביוני 1988 ביקר במזרח התיכון מזכיר המדינה, ג׳ורג׳ שולץ, כדי לקדם א
 יוזמת השלום שלו. בעת ביקורו ערך שולץ מפגש ראשון מסוגו בין שר חוץ אמריקני
 ובין אישים פלסטינים במזרח ירושלים. במפגש שנערך בגינת מלון ׳אמריקן קולוני׳,

, צוות חשיבה על סוגיית ירושלים (לעיל, הערה 32), 7 -  45 מרק, ירושלים (לעיל, הערה 43), עמ׳ 6
 עמ׳ 33.

ום 23.10.2001. ל לואיס, לשעבר שגריר ארצות־הברית בישראל, ריאיון מי א ו מ  46 ס
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 נאם המזכיר בפעם הראשונה על ׳הזכויות הפוליטיות׳ של הפלסטינים. אמנם שולץ
 לא עסק בנאום בסוגיית ירושלים, ואף לא בתכנית השלום שהציג, ואולם השילוב
 בין תןכן הנאום ובין זהות קהל מאזיניו ומיקומו של האירוע, לא השאיר ספק
 שארצות־הברית אינה מקבלת — גם לא דה־פקטו — את תביעת ישראל לריבונות

 בשכונותיה המזרחיות של ירושלים.7*

 השינוי במדיניות האמריקנית קיבל ביטוי מובהק עוד יותר בימי כהונתו של
 בוש, לאחר היבחרו לנשיא ב־1988. על רקע מתיחות בין ארצות־הברית לממשלתו של
 יצחק שמיר, הצהיר בוש ב־1990 כי השכונות היהודיות במזרח ירושלים הן בעיניו
 התנחלויות לכל דבר. הוא ליווה זאת באיסור על נציגי ממשל אמריקנים להיכנס
 למשרדי הממשלה הישראליים בשיח׳ ג׳ראח. זו הייתה ההסתייגות הבוטה ביותר של
 ארצות־הברית מהכרה בריבונות הישראלית במזרח העיר. בימי ממשל קלינטון
 בשנים 2000-1992 הייתה המדיניות האמריקנית ידידותית יותר כלפי עמדתה
 של ישראל בנוגע לירושלים. אחד מביטוייה הבולטים ביותר נתון בהצהרתה של
 אולברייט, שגרירת ארצות־הברית לאו״ם, וכעבור זמן, בימי כהונתו השנייה של
 קלינטון, מזכירת המדינה. בשנת 1994, בנמקה את החלטת ארצות־הברית להימנע
 בהצבעה באו״ם על סוגיית מעמדם של השטחים שכבשה ישראל בשנת 1967, הכריזה

4  אולברייט כי ממשלתה מתנגדת לראיית מזרח ירושלים ׳שטח כבוש׳.8

 הממשל האמריקני היה מודע כל השנים למורכבותה של סוגיית ירושלים ולרגישות
 הרבה שהיא מעוררת בקרב הצדדים השונים. לפיכך נמנעו נשיאי ארצות־הברית
 מלהביע עמדות מפורטות באשר לדמותו של הסדר הקבע העתידי בעיר. לעומתם
 הדגיש הקונגרס האמריקני בהזדמנויות שונות את הכרתו בירושלים כבירת ישראל
 ואת הצורך בשמירת אחדותה של העיר. הוא אף קידם במרוצת השנים כמה יוזמות
 חקיקה פרו־ישראליות בסוגיית מעמדה של ירושלים, כפי שיתואר בפירוט בפרקים

49 
 הבאים.

;Yossi Feintuch, U.S. Policy on Jerusalem, New York: Greenwood Press, 1987, pp. 47 
ד יערי, אינתיפאדה, ירושלים ותל־אביב: שוקן, ק (לעיל, הערה 43); זאב שיף ואהו ר  138-139 ׳• מ
 1990, עמ׳ 305-304¡ צוות חשיבה על סוגיית ירושלים (לעיל, הערה 32)¡ קליין(לעיל, הערה 6),

 עמ׳ 84-82.
 48 מרק, ירושלים (לעיל, הערה 43), עמי 16 ; צוות חשיבה על סוגיית ירושלים (לעיל, הערה 32).

ם (לעיל, הערה 6), עמ׳ 322-321¡ צוות חשיבה על סוגיית ירושלים (לעיל, הערה 32), י נ  49 סלו
 עמ׳ 34-33.
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 השגרירות האמריקנית כישראל ומעמדה אל מול הקונסוליה הכללית

 כירושלים

 ביום 12.8.1948 הגיע לישראל ג׳יימס מקדונלד, נציגה הדיפלומטי הראשון של
 ארצות־הברית במדינת ישראל. הכרתה של ארצות־הברית במדינת ישראל הייתה
 בשלב זה הכרה דה־פקטו בלבד, ןעל כן לא הגיע מקדונלד בתקן של שגריר מיועד,
 אלא כנציג דיפלומטי ותו לא. מיקום משרדו ומגוריו של הציר הדיפלומטי האמריקני
 החדש בתל־אביב ולא ביתשלים היה דבר מובן מאליו לכל הצדדים, ובכללם להנהגה
 הישראלית. ראוי לזכור כי באותה העת עדיין התנהלה לחימה בירושלים, היא עוד לא
 הוכרזה בירתה של מדינת ישראל, וכל מוסדות השלטון הישראליים היו ממוקמים
 בתל־אביב. נוסף על כך, גם הציר הרוסי שהוצב בישראל שלושה ימים לפני הגעתו של
 מקדונלד, ושהיה לנציג הדיפלומטי הראשון במדינת ישראל, קבע את מקום מושבו
 בתל־אביב. לפיכך לא נאלץ מקדונלד להתמודד בחודשים הראשונים לכהונתו עם
 לחצים כלשהם באשר לשאלת מיקומה של הנציגות הדיפלומטית האמריקנית

5  בישראל.0

 הבחירות לכנסת הראשונה שנערכו ב־25.1.1949 שמו קץ לשלטון ׳הממשלה הזמנית׳
 (שכיהנה מיום הכרזת המדינה) והביאו לידי הקמת ממשלה קבועה. בכך הן הכשירו
 את הקרקע להכרה דה־יורה של ארצות־הברית בישראל (31.1.1949) והביאו לידי
 ההחלטה האמריקנית ב־2.2.1949 להעלות את דרג נציגותה בישראל למעמד
 שגרירות.51 ואולם השינוי במעמד הנציגות הדיפלומטית האמריקנית בישראל, לא
 השפיע על מיקומה. רק בינואר 1950, עם הכרזת ממשלת ישראל על ירושלים בירת
 המדינה, העבירה ישראל לארצות־הברית בקשה רשמית בנוגע להעברת השגרירות
 לבירה. מזכיר המדינה, דין אצ׳יסון, דחה את הבקשה בתואנה שסוגיית ירושלים היא

5 2  בגדר ׳סוב־יודיצה׳, בגלל הדיונים שהתנהלו אז בעניינה באו״ם.

 עמדה אמריקנית נחרצת בדבר המשך מיקומה של שגרירות ארצות־הברית בתל־אביב
 הובעה שוב ב־1954, עת הגיש השגריר האמריקני החדש לישראל, אדוארד לאוסון,

כיר  50 ג׳יימס מקדונלד, שליחותי בישראל, ירושלים: אחיאסף, 1951, עמ׳ 48-44; תצהיר תת־מז
 המדינה לעניינים פוליטיים, לורנס איגלברגר, לפני ועדת החוץ של הסנאט, 23.2.1984. מופיע

p, 1984, 497: ב. A m e r i c a n Foreign Policy 
 51 מקדונלד (לעיל, הערה 50), עמ׳ 132-126.

 52 סלונים (לעיל, הערה 6), עמי 148, 251.
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 את כתב האמנתו במשכנו של הנשיא בן־צבי בירושלים. הנכונות האמריקנית לפקוד
 את משכן הנשיא בירושלים עוררה התמרמרות בקרב מדינות ערב, שכן הן ראו בכך
 הכרה בעיר כבירת ישראל. לפיכך כינס מזכיר המדינה, ג׳ון פןסטר דאלאס, את
 הדיפלומטים הערבים בוושינגטון. הוא הכריז באוזניהם כי צעד זה אינו מעיד שחל
 מפנה במדיניות ארצות־הברית כלפי ירושלים והבטיח כי לממשל האמריקני אין שום

 כוונה להעביר את השגרירות לירושלים.

 ואולם מאחורי הקלעים התנהל ויכוח בדרגי עבודה בממשל בנוגע להעברת השגרירות
 לירושלים: נייר עמדה פנימי של מחלקת המדינה שחובר בפברואר 1951 קבע כי ראוי
 לשקול את העברת השגרירות האמריקנית לירושלים. אף שמזכיר המדינה דחה
 את ההמלצה, יש רמז להלך רוח זה בתזכיר שמחלקת המדינה העבירה לממשלת
 ישראל ב־9.7.1952, עקב החלטת הממשלה על העברת משרד החוץ לירושלים.
 תזכיר זה הביע את התעדותה של ארצות־הברית למהלך, וקבע כי אין לה ״כוונה
 עכשווית להעביר את שגריר ארצות־הברית ואת סגל עובדיו לירושלים״ [ההדגשה
 שלנו. ע.א ונ.ג]. בכך נמנעה ארצות־הברית למעשה מלסגור את הדלת בפני אפשרות

5  של שינוי עתידי בעמדה השוללת את מיקום השגרירות בירושלים.3

 השגרירות האמריקנית בתל־אביב אינה הנציגות הרשמית היחידה של ארצות־הברית
 בישראל. בו בזמן פועלות קונסוליות אמריקניות בחיפה ובירושלים. ואולם הקונסוליה
 בחיפה כפופה לשגרירות בתל־אביב, ואילו הקונסוליה הכללית בירושלים נהנית מאז
 1948, כמו שאר הקונסוליות הכלליות בעיר, ממעמד עצמאי מיוחד, שכמותו היה נהוג

5  בארצות־הברית רק כלפי הקונסוליה הכללית האמריקנית בהונג קונג.4

 מעמדה העצמאי של הקונסוליה הכללית האמריקנית בירושלים מתבטא בכך שהיא
 אינה כפופה לשגרירות ארצות־הברית •בישראל. נציגיה מעבירים את דיווחיהם
ום פגישות עם גורמים פוליטיים  במישרין למחלקת המדינה, והם מנועים מקי

ם (לעיל, הערה 6), עמ׳ 177-176, 252. י נ ו  53 סל
Legislation Calling for a M o v e of the U.S. Embassy in I s r a e l to Jerusalem; H e a r i n g s and 54 
M a r k u p before the Subcommittees on E u r o p e and the M i d d l e East and on I n t e r n a t i o n a l 
Operations of the committee on Foreign Affairs, House of Representatives, Washington: U.S. 
ר תת־מזכיר המדינה לעניינים פוליטיים,  Government Printing Office, 1984, pp. 445-446 ; תצהי
A m e r i c a n Foreign Policy, :לורנס איגלברגר, לפני ועדת החוץ של הסנאט, 23.2.1984. מופיע ב 

1 9 8 4 , p. 497 
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 ישראלים. שאלת חלוקתן של הסמכויות בין הקונסוליה הכללית בירושלים ובין
 השגרירןת בתל־אביב הייתה מקןר לחיכןכים לא־מעטים בין שתי הנציגויות הנ״ל —
 חיכוכים שהושפעו גם מהבדלים באוריינטציה של כל אחת מהנציגויות האלה.
 השגרירות בתל־אביב נתפסת באופן מסורתי כידידותית לישראל, ואילו סגל
 הקונסוליה הכללית בירושלים נחשב למייצג את הזרם הפרו־ערבי במחלקת
 המדינה. החיכוכים בין השגרירות ובין הקונסוליה הכללית התרבו מאז 1954, עת
 הותר לסגל השגרירות בתל־אביב לנהל פגישות מדיניות בירושלים. מאז קום המדינה
 נקטו אנשי השגרירות גישה אוהדת יותר כלפי עמדת ישראל בסוגיית ירושלים, ועתה
 זכו לחופש פעולה יחסי במרחב גאוגרפי, שהיה עד אז באחריותה הבלעדית של
 הקונסוליה הכללית, שאנשיה הראו הבנה רבה יותר לעמדות הערביות (ובהמשך —
 הפלסטיניות) באשר למעמד העיר, ובתוך כך להתנגדותם להכרה בירושלים כבירת

5  ישראל.5

 תחום סמכותה של הקונסוליה הכללית האמריקנית בירושלים כלל לאחר קום
 מדינת ישראל את ׳המתחם הבינלאומי׳ שהוגדר בהצעת החלוקה — היינו, ירושלים
 ואף מחוזות סמוכים שהיו בשליטה ירדנית בשנים 1967-1948, סך הכול כ־200
 קמ״ר ובהם גם בית לחם. אופי פעילותה של הקונסוליה הכללית בירושלים מנע
 כל סוג של הכרה אמריקנית דה־פקטו בריבונות הישראלית במערב העיר ובריבונות
 הירדנית במזרחה: לקונסוליה היו שני משרדים נפרדים — האחד במערב העיר
 (באחריותו הייתה הפעילות הפוליטית והתרבותית של הקונסוליה הכללית) והשני
 במזרחה (ובו רוכזה הפעילות הקונסולרית). האחריות לשני המשרדים הייתה בידי
 הקונסול הכללי, שמקום מגוריו נקבע במערב ירושלים. סגל הקונסוליה נע בין שני
 חלקי העיר ללא ויזות או מסמכי מעבר ירדניים או ישראליים כלשהם. נוסף על כך,
 הקונסול הכללי בירושלים, כמו שאר הקונסולים הכלליים בעיר, לא ביקש כתב
 מינוי מהממשלה הישראלית או מהממשלה הירדנית, וצמצם לכדי מינימום את
 מגעיו עם שלטונותיהן. בכך התעלמה למעשה ארצות־הברית מהמציאות הפוליטית
 ששררה בירושלים, והקרינה את דבקותה בעיקרון בנאומה של העיר, כפי שקיבל

 אותו האו״ם בשנת 56.1947

ית גם אי־הכרה נסוליה הכללית האמריקנ ל המעמד העצמאי של הקו מ י  55 בשנים 1967-1948 ס
Robert D. Kaplan, The Arabists, New York: ;רח ירושלים  בתביעה הירדנית לריבונות על מז

. ( 5 4 1 9 9 3 , pp ; ה (לעיל, הערה ק י ק ח , The Free P r e s s . 193-194 
 56 יהודה ליטני, ׳שגרירות ארה״ב בגדה׳, הארץ, 29.7.1980, עמי 11.
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 איחודה של ירושלים תחת שלטון ישראלי ב־1967 הביא להרחבת תחום האחריות של
 הקונסוליה הכללית האמריקנית בעיר גם לגדה המערבית כולה, ואילו הטיפול
 ברצועת עזה הופקד בידי השגרירות בתל־אביב. בנוסף, פעילותה של הקונסוליה
 הכללית בירושלים בשנים שלאחר 1967, ובכלל זה הדגשת ההבדל בין שני חלקי
 העיר, גרמה שבעיני רבים היא נתפסה דומה יותר לשגרירות אמריקנית בגדה
 המערבית מאשר לנציגות במדינת ישראל. לסגל הקונסולרי שבה הייתה לרוב נטייה
 פרו־ערבית, ומעל לכול — במסמכים רשמיים של מחלקת המדינה לא צוין
 שהקונסוליה הכללית שוכנת בשטח ישראל (צןין שהשגרירות בתל־אביב שוכנת
'Jerusalem, ואילו מיקום הקונסוליה הכללית בירושלים צוין 'Tel-Aviv, Israel'^ 

5  'Jerusalem, וכך נרשם גם בדרכונים שהונפקו בה).7

 כאמור, גם הקונסוליות הכלליות האירופיות בירושלים היו בעלות מעמד עצמאי
 משגרירויות ארצן בישראל. עניין זה עורר תרעומת בקרב מדינאים ישראלים שראו
 במעמד המיוחד שניתן לקונסוליות הכלליות האלה משום פגיעה בריבונות הישראלית
 בירושלים. זאת ועוד, היו בקרב הקונסולים הכלליים בעיר כאלו שלא הסתפקו
 בשמיעת טענותיהם של תושבי מזרח ירושלים כלפי השלטונות הישראליים, אלא
5 בדיון שהתנהל בכנסת ב־8.5.1969 תבעו רוב  עסקו בעידוד פעילות אנטי־ישראלית.8
 הסיעות שלא להשלים עם קיומן של הקונסוליות הכלליות בירושלים, בייחוד לנוכח
 העובדה שראשיהן מסרבים לבקש כתבי מינוי מהרשויות הישראליות. ואולם משרד
 החוץ בראשות אבן טרפד את ההצעות האלה בטענה שאיע משרתות את טובתה של
 ירושלים. אבן הזכיר שקונסוליות מסוימות כבר קיימות בירושלים עשרות רבות של
 שנים והוסיף ש״מדינת ישראל מצאה אותן בשטח וקונסולים אלו לא ביקשו הכרה
ת הקונסולים הכלליים כי מצבם  של ישראל במעמדם״. עם זאת, הזהיר אבן א

ת על רצועת עזה לא הוצאה מידי שגרירות ארצות־הברית בתל־אביב גם 57 ו  מעניין לציין כי האחרי
את אף־על־פי שהגדה המערבית ורצועת עזה הן יחידה מנהלית ז ת הרשות הפלסטינית, ו מ ק  לאחר ה
Thomas W. Lippman, '2 Senators Reopen an Old Debate', ;(56 לעיל, הערה) ליטני ; ת ח  א
The Washington Post, 12.2.1995, p. A4; A m e r i c a n Embassy in Israel; H e a r i n g Before the 
Committee on Foreign Relations, U n i t e d States Senate, Washington: U.S. Government 

Printing Office, 1984, pp. 4-5 
יות בכך שבאפריל 1968 עודד קונסול אחד  58 דוגמאות לכך, על־פי בנבנשתי(לעיל, הערה 13), מצו
נסול  הפגנת נשים ערביות ואף עודד אותן להתנגד בכוח למשטרה, ושבסוף אוקטובר 1968 הביע קו
בתם להפגין נגד הכיבוש הישראלי(עמ׳ 156). ם לערבים לשבת בשקט אלא חו ה ת דעתו שאל ל  אחר א
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 המיוחד מטיל עליהם חובה כפולה ומכופלת להיזהר מחריגה קלה ביותר מהפעולות
5  הקונסולריות המקובלות.9

 אמנם מעמדה הייחודי של הקונסוליה הכללית האמריקנית בירושלים ביטא את
 הערעור האמריקני על תביעות הריבונות הישראליות בעיר, ואף היה בו כדי לשרת
 את צורכיהם השונים של הפלסטינים תושבי הגדה המערבית. ואולם למרות זאת
 הייתה הקונסוליה הכללית לצנינים בעיני מדינות ערב ונתפסה מכשיר להענקת
 לגיטימציה לשלטון הישראלי בעיר. עקב כך סירבה כוויית לאשר בשנת 1983 את
 מינויו של הדיפלומט ברנדון גרוב לשגריר ארצות־הברית בכוויית סיטי, שכן בתפקידו

6  הקודם שימש קונסול ארצות־הברית בירושלים.0

 המערכת הפוליטית בארצות־הברית עסקה גם היא לא אחת במעמדה הייחודי של
 הקונסוליה הכללית בירושלים. הצעות להכפיף אותה לשגרירות בתל־אביב הוצגו

6 1  במרוצת השנים פעמים מספר לפני בתי המחוקקים, כפי שיפורט בהמשך.

 שאלת מיקומה של שגרירות ארצות־ הברית בישראל עד 1983

 תוצאותיה של מלחמת ששת הימים העלו שוב את סוגיית ירושלים על סדר יומה של
 הקהילה הבינלאומית בכלל ושל ארצות־הברית בפרט. עם זאת, בפרק הזמן שלאחר
 המלחמה סבב רוב הדיון הציבורי האמריקני בשאלת ירושלים על סוגיית איחודה של
 העיר, ולא היה דיון, במישרין או בעקיפין, בשאלת מיקום השגרירות. אפילו ארגון
 איפא׳׳ק — החשוב שבארגוני השדולה הפרו־ישראלית בארצות־הברית — שנוהג
 לפרסם לקראת כל מערכת בחירות אמריקנית המלצות באשר למדיניות הרצויה

6  במזרח התיכון, לא דן בהמלצותיו משנת 1968 בהעברת השגרירות לירושלים.2

 באותה העת נתפסה סוגיית ירושלים בעיניים אמריקניות נושא רגיש שמוטב לרחוק

 59 בנבנשתי(לעיל, הערה 13), עמ׳ 157-156; ליטני(לעיל, הערה 56).
Facts on File, 1 9 8 3 , 20.8.1983, p. 643 60 

נסוליה הכללית לשגרירות העלו בקונגרס בשנים 61 1980 ת ההצעות הראשונות להכפפת הקו  א
. בשלהי שנות התשעים נהפכו הצעות אלו לתכופות  ר1984 חברי הקונגרס וולף וווין, בהתאמה
ק העברת השגרירות לירושלים(לפירוט — ראו פרק ו ת יישומו של ח  יותר, משום שהנשיא השעה א

ה (לעיל, הערה 54), עמ׳ Facts on File ¡444 ,260 (לעיל, הערה 60). ק י ק  הי); ח
'AIPAC Plank', N e a r East Report 12(15), 23.7.1968, p. 58; 'Debate Over Jerusalem', N e a r 62 

East Report 12(11), 28.5.1968, p. 42 
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 ממנו. קודם לבחירות לנשיאות בשנת 1968, לא הזכירו מצעי המפלגות הדמוקרטית
6  והרפובליקנית כלל את מעמדה של העיר או את עניין מיקומה של השגרירות.3
 הסוגיה צצה שוב בראשית שנות השבעים, לאחר שקיעת האבק מעל מלחמת ששת
 הימים ויוזמת השלום האמריקנית שלאחריה (יוזמת רוג׳רס). מאז היא החלה לפלס

 לעצמה מקום של קבע בשיח הפוליטי האמריקני.

 עשרים שנות ההתעלמות מנושא מיקומה של השגרירות האמריקנית בישראל, באו
 אל קצן עם פתיחת מערכת הבחירות לנשיאות ארצות־הברית ב־1972. בחדשים
 פברואר־מרס, הצהירו הסנאטור הדמוקרטי, יוברט האמפרי, וחבר הקונגרס
 הרפובליקני, ג׳רלד פורד (שגם היה לבסוף מועמד המפלגה לנשיאות בבחירות
 1972), על תמיכתם בהכרה אמריקנית בירושלים כבירת ישראל, שתכלול גם את
 העברת השגרירות האמריקנית לעיר. רעיון זה צבר תמיכה בקרב חוגים רחבים
 במפלגה הדמוקרטית, ומצע המפלגה כלל בפעם הראשונה קריאה להעביר את

 השגרירות לירושלים באקט של הכרה במעמד העיר כבירת ישראל.

 למרות הצהרתו של מועמדה לנשיאות, הוסיפה המפלגה הרפובליקנית להתעלם
 במצעה לחלוטין מסוגיית ירושלים. הדבר היה נעוץ כנראה במחלוקת החריפה בין
 מצדדי ההכרה בירושלים כבירת ישראל (עם הבולטים שבהם נמנה הסנאטור רוברט
 גריפין) ובין מתנגדיה התקיפים (ובראשם סגן הנשיא, ספירו אגניו). לצד הדיון שהחל
 מתפתח אז במערכת הפוליטית האמריקנית בשאלת העברת השגרירות, קרא אז
 בפעם הראשונה ארגון איפא״ק לשתי המפלגות בארצות־הברית לכלול במצען סעיף
 המביע את תמיכתן ברעיון. איפא״ק נמנע מלהעלות את הנושא על סדר היום
 הציבורי. ואולם משנפתח הדיון, התגייס הארגון למאבק הפוליטי והחקיקתי. כפי

6  שיתברר בהמשך, דפוס זה בהתנהגות איפא׳׳ק עתיד לחזור על עצמו.4

 ואולם ישראל והיהודים קיבלו תזכורת שמצעי בחירות לחוד וקביעת מדיניות לחוד.

The Encyclopedia of the Democratic Party, pp. 639-640; 'The Parties Are Agreed', N e a r 63 
East Report 12(18), 3.9.1968, p. 70 

'Jerusalem the Capital', N e a r East Report 16(6), 9.2.1972, p. 24; 'Jerusalem the Capital', 64 
N e a r East Report 16(12), 22.3.1972, p. 48; 'AIPAC Policy Conference', N e a r East Report 
16(17), 26.4.1972, p. 66; 'Campaign 72', N e a r East Report 16(35), 30.8.1972, p. 153; H i s t o r i c 
 Documents 1972, Congressional Quarterly Inc., p. 579; עמוס הוכשטיין, לשעבר יועץ בכיר של

ום 3.8.2000. , ריאיון מי נגרס דמוקרטי  חבר קו
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 לאחר השבעתו של פורד לנשיא, שאלו אותו עיתונאים על הבטחתו משכבר הימים
 להעביר את שגרירות ארצות־הברית בישראל לירושלים. באומרו ש״דברים נראים
 אחרת מהבית הלבן״ הסביר פורד כי צריך להימנע מהעברת השגרירות בשל
 ההתמקדות בניסיונות להשיג שלום צודק ובר־קיימא בין ישראל לשכנותיה. הפער
 בין העמדות שהשמיעו פוליטיקאים אמריקנים בעניין העברת השגרירות לפני מינויים
 לתפקיד רשמי ובין העמדות שנקטו אחרי מינוי כזה, יהיה גם הוא ממאפייני סיפורן

6  של היוזמות להעברת השגרירות.5

 לאחר הבחירות לנשיאות בשנת 1976 התנער הנשיא הדמוקרטי הנבחר קרטר
 במפורש ממצעה של מפלגתו בעניין ירושלים. לא זו בלבד שלא קידם את המדיניות
 המוצהרת של מפלגתו, התומכת בהעברת השגרירות לבירה, אלא אף הסתייג ממנה
 בפומבי. קרטר הדגיש בהצהרותיו כי עתיד ירושלים צריך להיקבע במשא ומתן בין
 הצדדים הנוגעים בדבר וכי אל לה לארצות־הברית לנקוט שום צעד, כמן העברת

6  השגרירות, שיתפרש כהכרה אמריקנית בשינוי חד־צדדי במעמד העיר.6

 אף־על־פי־כן ייתכן שחלןן הזדמנויות יוצא דופן להעברת השגרירות האמריקנית
 לירושלים נפתח דווקא באותה העת. בשנת 1979, בהקשר להסכם השלום שחתמו
 ביניהן ישראל ומצרים, גיששו ישראל וארצות־הברית אחר אפשרות של הכרה
 אמריקנית במערב ירושלים כבירת ישראל והעברת שגרירות ארצות־הברית בישראל
 לחלק זה של העיר. ראוי לציין כי בשני הצדדים לא שררה תמימות דעים באשר
 לכדאיות המהלך: בישראל היו שחששו כי הבחנה אמריקנית בין מערב העיר ובין
ט של ק ; בממשל האמריקני ראו במהלך א לקת  מזרחה תיצור מראית עין של עיר מחו
 הזדהות יתר עם ישראל, שעלול לפגוע במעמדה של ארצות־הברית כמתווך הוגן.
 הספקות האלה באשר לתוצאות המהלך, הכריעו לבסוף את הכף נגדו. לדעת חנן
 בראון ששימש בעבר משנה למנכ״ל משרד החוץ הישראלי, ייתכן שעמדה ישראלית
ת העברת השגרירות בעסקה הכוללת של הסכם קמפ־  אחידה ותביעה נחושה לכלול א

6 7  דייוויד, היו מניבות אז תוצאות.

'Fords First News Conference', H i s t o r i c a l Documents 1 9 7 4 , Congressional Quarterly Inc., 65 
pp. 773-774 

H i s t o r i c a l Documents 1 9 7 6 , Congressional Quaterly Inc., p. 591; 'A Tale of Two Platforms', 66 
N e a r East Report 26(34), 22.8.1980, p. 157 

 67 חנן בראון, לשעבר המשנה למנכ״ל משרד החוץ, ריאיון מיום 9.11.2000.
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 לצד כישלון יוזמה זו, פרסם הנשיא קרטר מכתב נלווה להסכמי קמפ־דייוויד, ובו
 הדגיש את דבקותה של ארצות־הברית בעמדותיה המסורתיות בעניין ירושלים, כפי
 שהובעו בהזדמנויות שומת מאז 1967. הפער בין עמדת הנשיא קרטר בנוגע לירושלים
 ובין מצע מפלגתו, הביאו לתחושה שעניין העברת השגרירות אינו נושא מהותי
 בפוליטיקה האמריקנית, אלא עניין הצהרתי גרידא שהשימוש בו נועד לצורך קידום

6  מטרות פוליטיות מפלגתיות.8

 תחושה זו התעצמה לקראת מערכת הבחירות של 1980, שבה הוסיפה המפלגה
 הדמוקרטית, וקרטר בראשה, לקרוא להעברת השגרירות האמריקנית לירושלים.
 ואולם קריאה זו יצאה עם סירוב הממשל הדמוקרטי להטיל וטו על החלטת האו״ם
 לגנות את ישראל בגין אישורו של חוק ירושלים בכנסת. אותה החלטה, שארצות־
 הברית נמנעה מלהצביע נגדה, קראה גם למדינות העולם להעתיק את שגרירויותיהן
 מירושלים. בשל כך התקבל המצע הדמוקרטי בקרב החוגים הפרו־ישראליים
 בספקנות רבה, כל שכן שנכלל בו משפט שרמז כי לממשל יהיה מותר לחרוג מעמדת
6 תומכי ישראל טענו שאם אכן קרטר תומך  המפלגה במדיניותו כלפי ישראל.9
 בהעברת השגרירות, הוא היה יכול לעשות זאת בכהונתו הראשונה. לנוכח הצהרותיו
 של הנשיא ופעולותיו בשנים 1980-1976, שלא עלו בקנה אחד עם ההכרה בירושלים
 כבירת ישראל, התרבו הספקות שדווקא בתקופת כהונה שנייה (ואחרונה), כשלא
 יזדקק עוד לתמיכה היהודית, יניח קרטר את אבן הפינה לשגרירות אמריקנית

7  בירושלים.0

 בשלהי שנות השבעים, בד בבד עם עליית הימין לשלטון בישראל, החלה תופעת
 הפונדמנטליזם הנוצרי לפרוח בארצות־הברית. תמיכתו של הימין הנוצרי האמריקני
 בישראל נבעה ממניעים דתיים־משיחיים, ותורגמה לתמיכה פוליטית גוברת בעמדות
 הימין הישראלי. תופעה זו יצרה בסיס חברתי אמריקני שתמך במדיניות ממשלת בגין
 בעניין ירושלים. עד מהרה הייתה סוגיית העברתה של השגרירות לבירת ישראל לכלי

ם (לעיל, הערה 6) עמ׳ 68 228-223. י נ  סלו
"It is recognized that the Democratic Administration has to proceed with : 6  משפט זה קמל כי 9
special care and sensitivity resulting from its deep engagement in the delicate process of 

promoting a wider peace for Israel" 
'A Sturdy Plank', N e a r East Report 24(29), 18.8.1980, p. 137; The ;(66 70 לעיל, הערה) סיפור 
1 9 8 0 Democratic N a t i o n a l Platform, Washington D.C.: Democratic National Committee, 

1980, p. 20 
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ת הסתירה הבולטת שבין מצע  ניגוח פוליטי שימושי ויעיל. יריביו של קרטר הציגו א
 מפלגתו בנושא זה ובין מדיניות ממשלו. על רקע זה הועלתה בקוערס האמריקני
 הצעת החקיקה הראשונה בנוגע למיקום שגרירות ארצות־הברית בישראל: פיל
 קריין, חבר הקונגרס הרפובליקני מאילינוי, הציע במערכת הבחירות של 1980
 חקיקה שתחייב את העברת השגרירות לירושלים. קריין ביקש לאלץ את קרטר
 להביע בפומבי את התנגדותו להצעת החוק, ובכך להחריף עוד יותר את מערכת
 היחסים בין הנשיא ןבין הציבור היהודי ולפגוע בסיכוייו של המועמד הדמוקרטי

 לנצח בבחירות המתקרבות.

 יוזמת החוק של קריין לא נתקבלה בתרועות גיל בקרב תומכי ישראל בוושינגטון.
 נהפוך הוא, המהלך עורר התנגדות עזה באיפא״ק, והארגון ראה ביוזמה החד־
 מפלגתית צעד אינטרסנטי שמטרתו לדחוק בנשיא להכשיל את החוק. היה ניכר
 שהיוזם לא עשה עבודת הכנה מספקת בגיבוש תוכן ההצעה ובגיוס תמיכה מקיפה
 בקונגרס. לפיכך מיהרה איפא״ק ליירט את ההצעה, קודם שזו תפגע ביעד שלשמו,

7  כביכול, נולדה.1

 אמנם הצעת החקיקה של קריין לא נבעה מזיקה מיוחדת לישראל ולירושלים, אך
 היא באה על רקע שינוי מסוים בעמדתה הרשמית של מפלגתו. מצע המפלגה
 הרפובליקנית, אשר עד ל־1980 התעלם מעניין ירושלים, כלל בשנה זו בפעם הראשונה
 סעיף המביע את תמיכת המפלגה באי־חלוקתה של העיר שוב. אף שסעיף זה לא
 ביטא מדיניות פרו־ישראלית במידה זהה למדיניותה של המפלגה הדמוקרטית ולא
 עסק בשאלת מיקומה של השגרירות, הוא עורר דווקא תקוות בקרב השדולה הפרו־
 ישראלית. המצע הדמוקרטי נתפס כאחיזת עיניים — הבטחות ללא כיסוי שהסיכוי

7  כי ימומשו קלוש מאוד — ואילו המצע הרפובליקני הצטייר כבר־השגה.2

 רייגן, המנצח בבחירות לנשיאות של 1980, הפגין בדרך כלל מדיניות אוהדת כלפי
 ישראל; עם זאת, הוא הוסיף להתנגד נחרצות להעברת השגרירות לירושלים, עד אשר
 יוסדר מעמד העיר במשא ומתן בין הצדדים הרלוונטיים. ממשל רייגן לא נאלץ
 להתמודד עם לחצים רבים מצד השדולה הפרו־ישראלית בעניין השגרירות. רבים
 מפקידי איפא״ק הבכירים (ובהם מרטין אינדיק, לימים שגריר ארצות־הברית

ום 20.9.2000. בת מי  71 דאגלס בלומפילד, בכיר בשדולה היהודית בארצות־הברית, תכתו
 72 מצע (לעיל, הערה 70) ; סיפור (לעיל, הערה 66).
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 בישראל) התעדו לפעול כעד רוח הממשל הרפובליקני המקורב לארגון. גם אלו מקרב
 חברי איפא״ק אשר היו נכונים להתעמת עם הממשל, לא העריכו כי יש סיכוי כלשהו
 לנחול הצלחה בעניין. מסר ברוח זה אף הועבר לשגריר ישראל בארצות־הברית, משה
 ארנס, כשהעלה לפני אחד מראשי השדולה הפרו־ישראלית את האפשרות לפעול למען

 קידום רעיון העברת השגרירות.

 דווקא קשיים מבית הם שתקעו מקלות בניסיונות של איפא״ק לקדם את רעיןן
 העברת השגרירות. כך למשל, אחד החברים בארגון אשר נחשב ליברל תומך
 המפלגה הדמוקרטית, סלד סלידה חריפה כל כך ממדיניותו של ראש ממשלת ישראל
 דאז בגין, עד שהדליף לממשל רייגן את תןכנן של ישיבות חסויות שנערכו באיפא״ק
 בשנת 1982. ככל הנראה רצה חבר זה למנןע מממשלת בגין לזקוף לזכותה כל
 הישג בסוגיה זו, ואף גרס כי פעולה למען העברת השגרירות יכולה לעןרר תגובות

7 3 . י ד אנטישמיות בקרב הממשל האמריקנ  ע

 הדיונים הללו התנהלו באיפא״ק בשנת 1982 בתגובה להצעת חקיקה נוספת בעניין
 השגרירות, הפעם ביוזמתו של טום לנטוס, חבר קוערס דמוקרטי מקליפורניה.
 הצעתו של לנטוס, ניצול שואה אשר ביקר בישראל עשרות פעמים, הייתה בעיני
 תומכי ישראל פופוליסטית וגרועה לא פחות מההצעה שהעלה קריין שנתיים קודם
 לכן. היוזמה של לנטוס המריאה בד בבד עם השקת מערכת הבחירות שלו לתקופת
 כהונה שנייה בבית הנבחרים. אזור הבחירה של לנטןס היה עמק הסיליקון
 בקליפורניה — מתחם עתיר אוכלוסייה יהודית. בהיותו אז פוליטיקאי בראשית
 דרכו נשען לנטוס במידה ניכרת על תמיכתה של הקהילה היהודית, ועל כן ניסה

7  לקדם יוזמות חקיקה אשר חשב שיגבירו את תמיכתה בו.4

 כדי לסכל את יוזמתו של לנטוס החלו באיפא״ק במאמצים לגיבוש יוזמת עד,
 שתזכה לתמיכת המפלגות הדמוקרטית והרפובליקנית כאחד. לנטוס נכנע ללחצים
 להסיר את הצעתו והצטרף להצעת איפא״ק. ואולם התעדותם של אחדים מראשי
 איפא״ק גרמה לפיצול במחנה היהודי, שעד אז היה מאוחד למדיי בעמדתו בסוגיית

7  השגרירות, ולכישלונו של המהלך כולו.5

 73 בלומפילד (לעיל, הערה 71).
b.html0526lmaylme99874 שם ;http:llwwwMsembassy-israel.org.illpublishlpeacelarchivesll 

 75 בלומפילד (לעיל, הערה 71).
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ם השגרירות ו ק י מ ות ו י נ י מדי ו ו ת ירושלים — ק ל א ש ת ו ת־הברי ק ב: ארצו ר  פ

 בראשית שנות השמונים החלה אפוא הזירה הפוליטית בארצות־הברית רוחשת
 בפעילות להעברת השגרירות לירושלים. אם עד אז הועלה הנושא רק במצעי הבחירות
 של המפלגה הדמוקרטית ובעצרות בחירות, הרי באותה העת נבטה תופעה חדשה:
 יוזמות חקיקה מצד גורמים אופוזיציוניים לממשל, המבקשים לחשוף את מגבלות
 תמיכתו של הממשל בישראל ובכך לקדם מטרות פוליטיות אישיות. כמו כן ניכרה
 בשנים אלו מעורבות הולכת וגוברת של ארגונים פרו־ישראליים, ובראשם איפא״ק.
 אמנם אלה לא הובילו את המאבק למען העברת השגרירות, אך היו ערניים ודרוכים
 להגיב על כל התפתחות בסוגיה. הם בחנו בקפידה את המניעים שהסתתרו מאחורי
 כל אחת מההצעות שהעלו פוליטיקאים משני צדי המתרס הפוליטי. תהליכים אלו
 הבשילו בשנת 1984 לכלל יוזמת חקיקה רצינית בעניין העברת השגרירות — יוזמה
 שאמנם לא הניבה תוצאות מעשיות, אך הייתה הראשונה שעוררה דיון ציבורי־פוליטי

 נרחב וענייני בנושא.
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כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל



 פרק ג
 יוזמת החקיקה להעברת השגרירות האמריקנית

 לירושלים, 1984

 יוזמי ההוק ומניעיהם

 ב־31.10.1983 הגיש הסנאטור הדמוקרטי מניו־יורק, דניאל פטריק מויניהן, הצעת
 חוק בזו הלשון: ״הסנאט ובית הנבחרים מחוקקים, ללא תלות בכל חוק אחר, כי
 שגרירות ארצות־הברית בישראל ומעונו של השגריר האמריקני בישראל, יהיו בעתיד
7 את ההצעה הזאת אימצו עד מהרה גם שני חברי בית הנבחרים:  בעיר ירושלים.״6
 הנציג הדמוקרטי מקליפורניה לנטוס, והנציג הרפובליקני מניו־יןרק, בנג׳מין גילמן.
 בניגוד להצעות החקיקה הקודמות בעניין השגרירות אשר נותרו בגדר יוזמות פרטיות
 של בעלי אינטרסים שונים, הצליחה הצעתו של מויניהן לרכוש לה תומכים רבים —
קה וכך עשו גם 225 חברי בית ת חתימתם להצעת החקי  50 חברי סנאט צירפו א

7  הנבחרים.7

 האם התמיכה הרחבה ביוזמתו של מויניהן יכולה להעיד כי הצעתו הייתה שונה
 באופייה מהצעותיהם של קודמיו? כלום הייתה זו הצעה עניינית המונעת אך ורק
 מתפיסה ערכית־אידאולוגיות, או שמא גם המהלך של מןיניהן לא היה נקי
 משיקולים זרים, שהפעם הלמו גם את האינטרסים של יותר מ־300 נציגי ציבור

 אמריקנים?

 מויניהן טען כי יזם את הצעת החוק בתגובה ליחסה המחפיר של ארצות־הברית
 לישראל — יחס שעליו עמד מקרוב בעת ששימש שגריר ארצו באו״ם. על כך הוא
ת הרצון להוביל מהלך נגד להחלטת ועידת המדינות הבלתי מזדהות בניו  הוסיף א

ית בישראל (לעיל, הערה 57), עמ׳ 3.  76 שגרירות אמריקנ
ים (לעיל, הערה 6), נ , הארץ, 6.4.1984, עמ׳ 13¡ סלו  77 עוזי בנזימן, ׳ירושלים על ראש שמחתם׳

 עמ׳ 252.
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רה ת לבי י ר ב ה ־ ת ו צ ר ם להעברת שגרירות א י כ ל ה מ : ה ב ירושלמי ר א  מ

 דלהי במרס 1983, שכפרה באחיזת ישראל במערב יתשלים. כמו כן טען מויניהן כי
 הושפע רבות משיחותיו עם שגריר ישראל באו״ם באותם ימים, חיים הרצוג, שעודדו

 אותו לפעול למען ביצור מעמדה של ירושלים כבירת ישראל.

 ואולם לדעת משקיפים אחדים, לצעדו של מויניהן היו מניעים נוספים. כקודמותיה,
 גם היוזמה להעברת השגרירות של הסנאטור מניו־יורק נתפסה כניסיון לקדם מטרות
 פוליטיות־אישיות, בראש ובראשונה לקנות את לבו של המגזר היהודי החשוב
 והגדול בניו־יורק. יש מי שמונה לחץ מבית עם הגורמים שדחקו במויניהן לצאת
 למאבק למען העברת השגרירות: אשתו, אליזבת׳ מויניהן, ארכאולוגית במקצועה
 ותומכת נלהבת של ישראל, ביקרה באןתה העת ביתשלים ןנחשפה למחלוקת
 שהתגלעה בין ישראל לאונסק״ו בעניין החפירות הארכאולוגיות שישראל ערכה
 בעיר העתיקה. רצונה של הגברת מויניהן להגיב על המדיניות האנטי־ישראלית
 של אונסק״ו גרם לה, לפי גרסה זו, ללחוץ על בעלה שיקדם חקיקה למען העברת

7  שגרירות ארצות־הברית לירושלים.8

 כמו במקרים הקודמים, גם הפעם נרשמה סמיכות עתים בין מועד לידתה של היוזמה
 ובין מועד הבחירות לנשיאות ולקונגרס. המועמדים הדמוקרטים לנשיאות, וולטר
 מונדייל וגארי הארט, העלו את ירושלים על ראש נאומי הבחירות שלהם. לאחר ששני
 המועמדים הדמוקרטים התחייבו לתמוך ביוזמת מויניהן, התקשו רפובליקנים
 יהודים וידידי ישראל לפגר אחריהם. לחברי הקונגרס לא היה אלא לפעול למען
 קידום יוזמת החקיקה. כך נהפך עניין שנראה בראשיתו גחמה אישית של מויניהן,

7  לסוגיה פוליטית מרכזית בוושינגטון.9

 לא רק מקבלי ההחלטות האמריקנים נדרשו לגבש עמדה באשר ליוזמת מויניהן.
 הדבר חייב את קובעי המדיניות בירושלים לקבל החלטות. מקורות רשמיים

ר רוזן, לשעבר שגריר ישראל  78 בנזימן, ירושלים (לעיל, הערה 77) ; בלומפילד (לעיל, הערה 71) ; מאי
 בארצות־הברית, ריאיון מיום 29.6.2000 ; דייוויד לוקינס, לשעבר עוזר בכיר של הסנאטור דניאל

ום 11.3.2001 ; ת מי ב ו ת כ  מויניהן, ת
;Semator Moynihan's Biography, http:Hwww.senate.govl~moynihanlbio.htm 

ר יהודה: מכון ירושלים לחקר ישראל והד־ ת הקדושים, או מו ת המקו  שמואל ברקוביץ׳, מלחמו
צאה לאור, 2000, עמ׳ 71-70.  ארצי הו

 79 בנזימן, ירושלים (לעיל, הערה 77)¡ עקיבא אלדר, ׳ירושלים כקלף בחירות/ הארץ, 3.4.1984,
pp, 1 9 8 4 , 30.3.1984, Facts on File 226-227¡ 9עמ׳. 
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ת לירושלים, 1984 י נ ק י ר מ א ת השגרירות ה ר ב ע ה ה ל ק י ק ח מת ה ז ו ק ג: י ר  פ

 ישראליים הכחישו לא אחת כי ישראל הייתה מעורבת בגיבוש הצעת מויניהן; עם
 זאת, כפי שיובהר בהמשך, משעלתה היוזמה על סדר היום, נדרשה ישראל למעין
 משחק כפול — תמיכה מופגנת כלפי חוץ ומדיניות מסויגת בחדרי חדרים. הסיבה
 לכך הייתה הצורך הציבורי לתמוך בכל מהלך שיש בו משום חיזוק מעמדה של
 ירושלים כבירת ישראל, ומצד אחר הרצון להימנע מעימות עם הממשל. ככלל לא
 מילאה ישראל תפקיד בעידוד מויניהן להגיש את הצעת החקיקה שלו, אך
 משהועלתה ההצעה ניסו בירושלים להפיק ממנה את מרב התועלת, ובד בבד למזער

8  כל נזק אפשרי.0

 מכל האמור לעיל אפשר להסיק שמבחינת המניעים להעלאת היוזמה להעברת
 השגרירות לא הייתה הצעת מויניהן שונה מהצעותיהם של קריין ושל לנטוס. כמותן,
 גם היא נבעה בעיקר משיקולים פוליטיים. עם זאת, הצעתו גובשה באורח
 רציני יותר, זכתה לתמיכה רחבה ועוררה הד ציבורי נרחב. לפיכך היא נהפכה
 למהלך החשוב ביותר שננקט עד לאותה עת בעניין מיקום השגרירות האמריקנית

 בישראל.

 הטיעונים העיקריים בעד העברת השגרירות לירושלים ונגדה

 עקב הדיון שהחל מתפתח בחוגים רחבים בארצות־הברית, בישראל ובעולם
 הערבי בשנת 1984 בעניין הצעת החוק של מויניהן, התגבשה מערכת סדורה
 של טיעונים בעד העברת השגרירות האמריקנית בישראל לירושלים ונגדה.
 17 טיעונים וטיעוני נגד, בעלי מידת תקפות משתנה, עיצבו למעשה את דמותו של
 השיח הציבורי והפוליטי בנושא וחזרו והופיעו פעם אחר פעם בכל פורום שדן
 בסוגיה. להלן מסכת הטיעונים וטיעוני הנגד, משובצים בשלוש קטגוריות: טיעונים
 משפטיים ודיפלומטיים, טיעונים דתיים והיסטוריים וטיעונים הקשורים לניהול

8  מדיניות חוץ.1

 80 בנזימן, ירושלים (לעיל, הערה 77) ; אלדר, ירושלים כקלף(לעיל, הערה 79) ; רוזן(לעיל, הערה 78).
Clyde R. Mark, 'The U.S. Embassy in Israel: Arguments in Favor of, and Opposed to, 81 
Moving the U.S. Embassy from Tel-Aviv to Jerusalem', H e a r i n g Before the Committee on 
Foreign Relations, U n i t e d States Congress, Second Session on S. 2 0 3 1 : A B i l l to Require that 
the United states Embassy in Israel Be Relocated in the City of Jerusalem, Washington D.C.: 

U.S. Government Office, 1984, pp. 354-361 
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ה ר י ב ת ל ת־הברי ם להעברת שגרירות ארצו י כ ל ה מ : ה ב ירושלמי ר א  מ

 טיעונים משפטיים ודיפלומטיים

 1. הברה בעיר הבירה

 בעד העברת השגרירות - מדינת ישראל הכריזה על ירושלים כעל בירתה. סירוב
 להכיר בכך, משמעו סירוב להכיר בסמכותה השלטונית של ישראל. הכרה דיפלומטית

 במדינה מחייבת גם הכרה במקום מושבה הפיזי של ממשלתה.

 נגד העברת השגרירות — ארצות־הברית מנהלת יחסים דיפלומטיים עם מדינות
 ולא עם ערים. לפיכך הכרה דיפלומטית במדינה אינה מחייבת בהכרח הכרה גם

 בבירתה.

 2. העברת שגרירות מעיר לעיר על-פי בקשת המדינה המארחת

 בעד העברת השגרירות — בעבר נענתה ארצות־הברית לבקשת ממשלות שונות
 בעולם להחליף את מיקום שגרירויותיה באותן מדינות על רקע העתקת ערי
 הבירה או המרכז השלטוני: העברת השגרירות בתורכיה מאיסטנבול לאנקרה,
 העברת השגרירות בברית המועצות לשעבר מסט. פטרסבורג למוסקבה, העברת
 השגרירות בברזיל מריו דה־ז׳ניירו לברזיליה, העברת השגרירות בפקיסטן מקראצ׳י
 לאסלאמאבאד, העברת השגרירות בערב הסעודית מגידה לריאד והעברת השגרירות
 במלאווי מבלנטייר ללילונגווה. בסירובה להסכים לבקשת ממשלת ישראל להעביר
 את השגרירות לירושלים, סוטה ארצות־הברית ממדיניותה המסורתית ומפלה את

 ישראל לרעה.

 נגד העברת השגרירות — בכל המקרים הנזכרים, מדובר בערים שמעמדן לא היה
 מוטל בספק על־פי המשפט הבינלאומי. לכן, בעצם החלטתה של ארצות־הברית
 להימנע מלהעביר את שגרירותה לירושלים, אשר מעמדה הסופי טרם הוסדר, היא

 פועלת על־פי נורמות ההתנהגות שלה עצמה ועל־פי כללי המשפט הבינלאומי.

 3. תקדים הקמת שגרירות אמריקנית במזרח ברלין

 בעד העברת השגרירות — לארצות־הברית כבר הייתה בשנת 1984 שגרירות
 במזרח ברלין, אף שבאותה העת הייתה זו עיר מחולקת שמעמדה הסופי טרם נקבע.
 לכן אין זה מן הראוי שארצות־הברית תימנע מהקמת שגרירות בירושלים, עיר
 מאוחדת שמעמדה נקבע בחוק של ממשלת ישראל. כמו כן אין זה מתקבל על הדעת
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ת לירושלים, 1984 י נ ק י ר מ א ה להעברת השגרירות ה ק י ק ח ת ה מ ז ו ק ג: י ר  פ

 לנקוט מדיניות אוהדת יותר כלפי מדינת אויב כמזרח גרמניה, מאשר כלפי בת ברית
 כישראל.

 נגד העברת השגרירות — אין כל סתירה בין מדיניות ארצות־הברית כלפי מזרח
 ברלין ובין המדיניות שהיא נוקטת כלפי ירושלים. ארצות־הברית אינה מכירה במזרח
 ברלין כבירת מזרח גרמניה או כחלק אינטגרלי ממדינה זו. נוכחות ארצות־הברית
 בעיר מדגישה רק את המחויבות האמריקנית להסכם שנחתם לאחר מלחמת העולם
 השנייה בינה ובין צרפת, בריטניה וברית־המועצות, ושחילק את השליטה
 הטריטוריאלית בעיר בין מדינות אלו. כמו הסירוב האמריקני להכיר במזרח ברלין
 כבירת מזרח גרמניה, בהיעדר כל הסכם בינלאומי המעניק לישראל סמכות שלטונית
 בחלק מירושלים, אל לה לארצות־הברית להכיר בעיר או בחלק ממנה כבירת ישראל.

1 (תכנית החלוקה) 8  1. החלמת עצרת האו״ם 1

 בעד העברת השגרירות — החלטת האו״ם 181 משנת 1947 קראה לחלוקתה של
 פלסטין המנדטורית למדינה יהודית, למדינה ערבית ולאזור בינלאומי בירושלים.
 סירובו של העולם הערבי לקבל החלטה זו, לעומת ההסכמה הישראלית ליישומה,
 גרם בעצם לביטולה. בהמשך אף תקפו כוחות ערביים, בראשות הלגיון הירדני, את
 ירושלים, ובכך שמו ללעג את ההחלטות הבינלאומיות באשר למעמד העיר. כמו כן
 סירבו מדינות ערב כל השנים לשאת ולתת עם ישראל על הסכם שלום שיבטיח חופש
 גישה ערבי ומוסלמי למקומות הקדושים בבירת ישראל. במכלול הצעדים הערביים
 הללו יש כדי לבטל את התביעות הערביות לשליטה בעיר והוא מחייב הכרה בריבונות

 הישראלית בבירתה.

 נגד העברת השגרירות - החלטת האו״ם 181 קראה להקמת משטר בינלאומי
ת ההחלטה הזאת שוב פעמים  בירושלים. מאז אישרה העצרת הכללית של האו״ם א
 מספר. לפיכך אין להכיר בצעדים החד־צדדיים שנקטה ישראל באשר למעמד העיר.
 צעדים אלו אינם משנים כהוא זה את תמיכת הקהילה הבינלאומית בבנאום

 ירושלים.

 5. תוקפנות ערבית ב-1948 וב-1967

 בעד העברת השגרירות — בשנת 1948 ניסו כוחות ערביים, ובראשם ירדן, לכבוש
 את ירושלים ותקפו יהודים שהתגוררו בעיר. בתגובה מימשה ישראל את זכותה
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 להגנה עצמית. ב־1967 ניסתה ירדן בשנית להשתלט על העיר בעזרת כוח צבאי, וזאת
 למרות פניות חוזרות ונשנות מצד ישראל להימנע מהפיכת העיר לשדה קרב. גם אז
 נאלצה ישראל לממש את זכותה להגנה עצמית. התוקפנות הערבית כלפי ירושלים
 באותה העת, ופעולות הטרור הרצופות כלפי תושבי העיר היהודים מעידים שהצד
 הערבי רואה בשימוש בכוח צבאי את האמצעי היחיד להשגת פתרון לסוגיית מעמד
 העיר, ושולל אפשרות של פתרון בדרכי שלום. מצב זה מחייב תמיכה בעמדת ישראל

 בסוגיית ירושלים.

 נגד העברת השגרירות — הניסיון לקבוע מי מהצדדים אשם בפתיחת מעשי
 התוקפנות שאירעו בשנים 1948 ו־1967 יהיה לא נכון ומיותר. די בקביעה שהן
 הערבים והן הישראלים עשו שימוש בכוח צבאי כדי לנסות ולכבוש חלקים
 מירושלים, ובכך הפרו את האיסור הבינלאומי על שימוש בכוח ועל רכישת שטחים
 במלחמה, כפי שנקבע במגילת האו״ם, בהחלטת האו״ם 242 ובהחלטות בינלאומיות
 נוספות. לפיכך העברת השגרירות האמריקנית לירושלים תצטייר בעיני מדינות

 אחרות כהכרה של ארצות־הברית ברכישת שטח בכוח הכיבוש הצבאי הישראלי.

 6. חלוקתה ואיחודה של ירושלים

 בעד העברת השגרירות — בשנת 1948 סירבה ארצות־הברית להכיר בירושלים
 כבירת ישראל משום שהעיר הייתה מחולקת בין ישראל ובין ירדן. טיעון זה איבד את
 תוקפו לאחר איחוד העיר בשנת 1967, ובייחוד משום שגס מדינאים אמריקנים

 בכירים תמכו ועודם תומכים בכך שהעיר תישאר מאוחדת ולא תחולק שוב.

 נגד העברת השגרירות — ארצות־הברית הביעה צער על העברת משרדי ממשלה
 ישראליים מתל־אביב לירושלים בשנת 1950, הואיל והיא ראתה בכך ניסיון ישראלי
 להעניק לעיר צביון לאומי, המנוגד להחלטות הקהילה הבינלאומית. בשנת 1953, עם
 העברת משרד החוץ הישראלי לירושלים, הצהיר מזכיר המדינה כי החלטות האו״ם
 בדבר כינון משטר בינלאומי בעיר עודן בתוקף, אף שישראל וירדן זכאיות למעמד
 פוליטי כלשהו בעיר. בשנת 1960, עת החלה ירדן במהלכים להפיכת מזרח ירושלים
ת התנגדותה למהלך זה, אשר עמד בסתירה  לבירתה השנייה, הביעה ארצות־הברית א
 להחלטות האו״ם בעניין מעמד העיר. הממשל האמריקני הכיר דה־פקטו בחלוקת
 העיר בין ישראל ובין ירדן, אך התנגד לכל ניסיון של מדינות אלו להעניק לעיר צביון
 לאומי כלשהו, המנוגד לעיקרון בנאום העיר. לפיכך הטיעון שישראל איחדה את
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 העיר אין בו כדי לשנות מדיניות אמריקנית זו ואין בו כדי להביא להכרה אמריקנית
 בירושלים כבירת ישראל.

 7. סוגיית ירושלים כמונעת משא ומתן ישראלייערבי

 בעד העברת השגרירות — הסכמי שביתת הנשק שנחתמן בין ישראל ובין שכנותיה
 בשנת 1949, קבען כי הסכסןך בין המדינות ייפתר ליד שןלחן הדיונים. על־פי רוב
 נמנעו מדינות ערב מלנהל משא ןמתן עם ישראל בכלל ובסוגיית ירושלים בפרט. הן
 ב־1949 והן ב־1967 קרא אבן למדינות ערב לדון עם ישראל בעתיד המקומות
 הקדושים בירושלים, אך ללא הועיל. ישראל ניסתה לפתוח ערוצים למשא ןמתן בינה
8 לכן על 2 ם. מי  ובין שכנותיה, שיעסוק גם בעניין ירושלים, אך נתקלה בקירות אטו
 ארצות־הברית לחזור בה מעמדתה כי על סןגיית יתשלים להיפתר במשא ומתן בין
 ישראל ובין הערבים, שכן משא ומתן מעין זה אינו מעשי. כל עוד נמשך הסירוב
 הערבי להתדיין עם ישראל, צריך לקבל את היותה של ירושלים בירת ישראל כעובדה
ל העברת השגרירות ל  קיימת, ולנקוט את כל הצעדים המשתמעים מכך, מ

 האמריקנית לעיר.

 נגד העברת השגרירות — הצעדים החד־צדדיים שנקטן ישראל וירדן בסיפוח
 חלקים מירושלים לתחומן, לא שינו את קריאת האן״ם לכינון משטר בינלאומי בעיר
 ואת הצורך להסדיר את סוגיית מעמד ירושלים ליד שולחן הדיונים. ההצעות
ת ההיבטים הדתיים של העיר בלבד. מנהיגים  הישראליןת לדןן בירושלים כללו א
 ישראלים הדגישו השכם והערב כי אין בכוונתם לדון עם מדינות ערב בסוגיות
 הפוליטיות הקשורןת במעמד העיר. הצד הערבי טוען כי בהחלטתה לספח את
 ירושלים, טרקה ישראל את הדלת בפני כל אפשרות לניהול משא ןמתן על עתיד
 העיר. לפיכך עמדת ארצות־הברית קוראת לישראל לבטל את הסיפוח החד־צדדי של
 העיר, למדינות ערב לסגת מתביעתן לנסיגה ישראלית מוחלטת מירושלים, ולשני
 הצדדים — לפתוח במשא ומתן שיקיף את כל ההיבטים של מעמד העיר. כל עוד לא
 הושגה הסכמה בין הצדדים, אל לה לארצות־הברית להכיר במעמדה של ישראל

 בירושלים.

ם שביתת כ ס ה ה הוחלט ב ת מ ק ת הוועדה הירדנית־הישראלית, שעל ה  82 בהקשר זה ראוי לציין א
ת מו ת חופש הגישה למקו רה להבטיח, בין השאר, א  הנשק של 1949 (סעיף 8). ועדה זו הייתה אמו

ל הפועל.  הקדושים בירושלים. ואולם בסופו של דבר פעולתה לא יצאה א
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 8. השפעת המהלך על מדינות ערב המתונות83

 בעד העברת השגרירות — מדינות ערב מתומת כמן ירדן וערב הסעודית לא הראו
 עד 1984 שום נכונות לשאת ולתת עם ישראל. היעדר נכונות זו בלא קשר להעברת
 השגרירות, מבטלת את הטענה שהמהלך יפגע בסיכןיים לפתיחת משא ןמתן בין

 ישראל ובין מדינות אלו.

 נגד העברת השגרירות — מדינות ערב המתןמת אינן פוסלות על הסף אפשרות של
 הסדר מדיני עם ישראל. על כן ארצות־הברית צריכה להימנע מנקיטת צעדים שיקצינו
 את עמדות מדינות אלו, ושיובילו אותן ליישור קו עם הקיצוניות שבמדינות ערב. יתר
 על כן, הממשל האמריקני חייב להפגין רגישות לעמדות הערביות, ולהקל בכך על

 הגעתן לשןלחן הדיןנים.

 9. העברת השגרירות למערב ירושלים בפתרון אפשרי

 בעד העברת השגרירות — מזכיר המדינה דאלאס הביע ב־1953 הכרה בזכויותיה
 הפוליטיות של ישראל במערב ירושלים. על־פי מדיניות זו, על ארצות־הברית להעביר
ת שגרירותה בישראל מתל־אביב למערב ירושלים. מיקום השגרירות במערב העיר  א
 יאפשר לארצות־־הברית לחמוק מנקיטת עמדה על הסוגיה הסבוכה של מעמד מזרח
 ירושלים, ובו בזמן לפעול לפי מדיניותה משכבר הימים — הכרה דה־פקטו בשלטןן

 הישראלי במערב העיר.

 נגד העברת השגרירות — ישראל טוענת כי היא איחדה את ירושלים, ובכך ביטלה
 את החלןקה שהייתה קיימת בשנים 1967-1949 בין חלקה המערבי ובין חלקה
 המזרחי של העיר. לפיכך בעיניים ישראליות דין העברת השגרירות למערב העיר זהה
 לדין העברתה למזרחה. העברת השגרירות לעיר — למערבה כמו למזרחה — עלולה

 ליצור מראית עין של תמיכה בסיפוח הישראלי של מזרח ירושלים.

 10. בידי מי הסמכות להעברת השגרירות — הקונגרס או הנשיא?

 בעד העברת השגרירות — בידי הקונגרס האמריקני נתונה הסמכות לקבוע את
 מיקומן של הנציגויות הדיפלומטיות של ארצות־הברית בעולם. סמכות זו באה לידי

'7^ 6111', ^ ן  83 1 .ק ,2.3.1984 ,(9)28 7ן0>̂/ ״.£0 •

56 

כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל



ת לירושלים, 1984 י נ ק י ר מ א ה להעברת השגרירות ה ק י ק ח ת ה מ ז ו ק ג: י ר  פ

 ביטוי בכמה תקדימים היסטוריים, משנת 1867 ואילך, ובהם קבע הקונגרס באילו
 ערים ראוי לפתוח או לסגור נציגויות דיפלומטיות. יתר על כן, מתוקף חקיקה
 הקונגרס הוא שמסמיך את מחלקת המדינה לטפל במתקנים הדיפלומטיים של
 ארצות־הברית: מאיתור שטח מיועד לנציגות, דרך רכישת הקרקע ובניית המבנה ועד
 ריהוטו וכד׳. לפיכך החלטה של הקונגרס בדבר העברת השגרירות האמריקנית
 בישראל לירושלים עומדת במבחן החוקתי, ואין בה משום חריגה מסמכות בית
 הנבחרים. נוסף על כך הצעת החקיקה הזאת נוסחה בלשןן מתונה, אשר נמנעה
 מלהכתיב לנשיא לוח זמנים, אלא הסתפקה בהתוויית המדיניות הרצויה — הקונגרס

 אינו כופה על הנשיא את העברת השגרירות, ןעל כן הוא אינו חורג מסמכותו.*8

 נגד העברת השגרירות — הסמכות לניהול מדיניות החוץ של ארצות־הברית נתונה
 אך ורק בידיו של הנשיא. בעבר היו אלו הנשיאים האמריקנים שקיבלו החלטות
 מדיניות כבדות משקל, כגון אי־הכרה דיפלומטית בברית־המועצות (בתקופת וודרו
 ווילסון), כינון יחסים עם סין(בתקופת ריצ׳רד ניקסןן) וכד׳. נוסף על כך הנשיא ולא
 הקונגרס הוא המוסמך למנות שגרירים ולכרות בריתות או לחתום על חוזים. לפיכך
 כל ניסיון של הקונגרס להכתיב לנשיא מהלכים בתחום מדיניות החוץ, כגון העברת
 שגרירות ארצות־הברית לירושלים, הוא חריגה מסמכותו של בית הנבחרים וניסיון

 לכרסם בסמכותו של הנשיא.

 טיעונים דתיים והיסטוריים

 11. חשיבותה של ירושלים לבני הדתות השונות

 בעד העברת השגרירות — מאז ומעולם הייתה ירושלים מרכז החיים היהודיים —
 החל בפרשת עקדת יצחק, דרך מיקום בית המקדש הראשון והשני בעיר וכלה
 בהיותה המושא היחיד לתפילותיהם של היהודים בגלות. כיום, לאחר הקמתה של
 מדינת היהודים, טבעי הדבר שירושלים תהיה בירתה. אמנם הנוצרים והמוסלמים
 מקדשים מקומות אחדים בירושלים, אך הם אינם רואים חשיבות בעיר בכללותה,
 במידה דומה לחשיבות שהיהודים רואים בה. על ארצות־הברית להכיר בחשיבותה
 הדתית והתרבותית של ירושלים לעם היהודי ולמדינת ישראל, ולהכיר בה כבירתה.

ה (לעיל, הערה 54), עמי 163. ק י ק  84 ח
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 נגד העברת השגרירות — ירושלים קדושה לבני שלוש הדתות המונותאיסטיות,
 ןאין דרך לאמוד את חשיבותה לכל אחת מדתות אלו, שכן אי־אפשר למדוד אמונה.
 חופש גישה למקומות הקדושים ושמירה על ביטחונם אינם מתאפשרים כאשר
 ישראל מכריזה על ריבונותה הפוליטית בכל חלקי העיר. אפשר להשיג מטרות אלו
 רק במשא ומתן בין הצדדים הנוגעים בדבר. המטרה שהציבה עצרת האו״ם לנגד
 עיניה בעת שהחליטה ב־1947 על בנאום העיר, הייתה לאפשר נגישות לעיר לבני כל

 הדתות ולמנוע את הפיכתה לכלי משחק פוליטי.

 12. חופש הגישה למקומות הקדושים והפולחן בהם

 בעד העברת השגרירות — ישראל מקנה חופש גישה ופולחן במקומות הקדושים
 לכל הדתות בירושלים ובסביבותיה. זאת לעומת המדיניות שנקטה ירדן בעת שבה
 שלטה בחלקה המזרחי של העיר, ולא אפשרה למאמינים יהודים להתפלל
 בכותל המערבי ולבקר בבתי כנסת ובבתי קברות יהודיים ששכנו באזור שתחת
 שלטונה. ירדן אף לא התירה לנוצרים ישראלים לפקוד את המקומות הקדושים
 להם במזרח העיר. ישראל שמה לה למטרה להבטיח את שלומם ואת רווחתם של
 בני כל הדתות העולים לרגל לעיר. היא מכבדת חגים דתיים, ומאפשרת לקהילות
 הדתיות השונות לנהל בעצמן את ענייני המקומות הקדושים להן. לפיכך אין סיבה
 לטעון כי שלטון ישראל בעיר פוגע בבני דתות אחרות, ורצוי להכיר בהכרזתה של

 ישראל על ירושלים כבירתה.

 נגד העברת השגרירות — אין די בהכרזה ישראלית חד־צדדית על חופש גישה
 למקומות הקדושים. כל עוד ישראל ומדינות ערב אינן מקיימות ביניהן יחסים
 דיפלומטיים, לא יוכלו מאמינים מוסלמים ונוצרים ממדינות ערב לבקר בירושלים,
 וזאת למרות ההכרזה הישראלית. כך אפשר גם להסביר את סירובה של ירדן לפני
 1967 לאפשר ליהודים להיכנס לתחומה לצורך תפילה בכותל המערבי. אם כן,
 להכרזה הישראלית אין כל תוקף והיא אינה יכולה לשמש טיעון רציני בעד ההכרה

 בריבונות ישראל בעיר.

 13. השמירה על שלמות המקומות הקדושים

 בעד העברת השגרירות — ישראל מגנה בדבקות על המקומות הקדושים שתחת
 שליטתה, וזאת לעומת המדיניות שנקטה ירדן עת שלטה בחלקה המזרחי של
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 ירושלים. ירדן סללה כביש שחצה את בית הקברות היהודי בהר הזיתים, החריבה
 בתי כנסת בעיר העתיקה וסגרה מקומות קדושים ליהודים, כגון קבר רחל. לעומת
 זאת כבר בשנת 1967 חוקקה כנסת ישראל חוק המטיל עונשים על כל ניסיון לפגיעה
; ישראל שיפצה ושחזרה אתרים קדושים רבים  במקומות קדושים לבני כל הדתות
; כוחות ביטחןן ישראליים מגנים  תחת שלטונה, כגון כנסיית הקבר ומסגד אל־אקצא
 על הפוקדים את המקומות הקדושים, תוך השארת השליטה על המקומות הקדושים
 עצמם לבני הקהילות הדתיות השונות. מדיניותה של ישראל, לעומת המדיניות
 שנקטה ירדן בעבר, מדגישה את החשיבות שבהשארת השלטון על המקומות

 הקדושים בירושלים בידי ישראל, ולפיכך גם בהכרה בעיר כבירתה.

 גגד העברת השגרירות — טענות על השחתת מקומות קדושים נשמעות בקרב
 שני הצדדים. היהודים טוענים כי הערבים השמידו בתי קברות ובתי כנסת ואף
 הסבו אתרים קדושים ליהדות לשימוש אסלאמי. לעומתם, הערבים טוענים כי
 ישראל פגעה בבית הקברות ׳ממילא׳ שבמערב ירושלים, הרסה את מקדש יוחנן
 המטביל בעין כרם, והפכה את מסגדי יפו לטברנות. החשש המנקר בלב הערבים
 הוא שבכוונת ישראל להרוס את מסגד אל־אקצא ולבנות תחתיו את בית המקדש.
 כדי להתמודד עם הפגיעות ההדדיות במקומות הקדושים ועם החששות באשר
 לעתידם של אתרים אלו, ראוי להגיע להסכם בין הצדדים המעורבים, ואין לקבל
 צעדים חד־צדדיים שקבעה ישראל בתוקף כוחה הצבאי, כגון סיפוחה את מזרח

 ירושלים והכרזתה על העיר כעל בירתה.

 טיעונים הקשורים לניהול מדיניות חוץ

 14. מיקום השגרירות והשפעתו על תפקוד הסגל הדיפלומטי
 האמריקני בישראל85

 בעד העברת השגרירות — מיקומה של שגרירות ארצות־הברית בישראל מחוץ
 לעיר שבה מרוכזים מרבית מוסדות הממשלה הישראליים, מציב קשיים לוגיסטיים
 רבים הפוגעים בתפקודה השוטף של השגרירות. הריחוק ממרכז השלטון פוגם בקשר

'American Embassy in Israel', H e a r i n g before the Committee on Foreign Relations, U n i t e d 85 
States Senate, February 2 3 , 1 9 8 4 , Washington D.C.: U.S. Government Printing Office, 

ה (לעיל, הערה 54), עמ׳ ; 1984 294. ק י ק ח , pp. 56, 101-102 
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 הישיר בין השגריר ובין ראשי השלטון הישראלי ובכך פוגע ביכולתו להעריך נכונה
 את מהלכי הממשלה הישראלית. נוסף על כך הנסיעות התכופות של סגל השגרירות
 מתל־אביב לירושלים גורמות לבזבוז כסף וזמן יקר. העברת השגרירות לירושלים
 תשפר את תפקודה ותסייע בכך לממשל האמריקני לנהל את מדיניות החוץ שלו

 במזרח התיכון.

 נגד העברת השגרירות — סגל השגרירות האמריקנית בתל־אביב מנהל פגישות
 רבות עם נציגי השלטון הישראלי בירושלים — השגריר עצמו מבקר כשלוש פעמים
 בשבוע בירושלים, ושאר חברי סגל השגרירות עורכים כ־25-20 ביקורים בעיר מדי
 שבוע. סך הוצאות הנסיעה השנתיות הנובעות ממיקום השגרירות בתל־אביב הוא
 כ־$10,000-9,500, סכום הנמוך לאין ערוך מהסכום שיידרש לבניית שגרירות חדשה
 בירושלים (התומכים בהעברת השגרירות טענו כי הוצאות הנסיעה השנתיות
 מסתכמות בסכום גדול פי כמה וכמה). נוסף על כך בתל־אביב ממוקמים משרד
 הביטחון, מטכ״ל צה״ל והמפקדות של ארגוני המודיעין השונים, הבנקים המרכזיים
 ומרבית קהילת העסקים. לפיכך העברת השגרירות לירושלים לא תחסוך לסגל

 השגרירות את הצורך בנסיעות תכופות בציר ירושלים־תל־אביב.

 15. מעמדה של ארצות-הברית באזור ותפקידה בו

 בעד העברת השגרירות — על ארצות־הברית להכיר במציאות, שעל־פיה ישראל לא
 תישא ותיתן על מעמדה הפוליטי של ירושלים ולא תוותר על שליטתה בעיר. אי־
 נכונותן של מדינות אחרות, ובעיקר של מדינות ערב, להכיר במציאות זו, אינה
 אמורה לגרום לארצות־הברית לנקוט מדיניות דומה. ארצות־הברית צריכה להפגין
 מנהיגות, להכיר בירושלים כבירת ישראל ואף לגרור מדינות נוספות בעקבותיה. מאז
 ומעולם נקטה ארצות־הברית מדיניות אוהדת כלפי ישראל, ותפקידה כ׳מתווך הוגן׳
 בסכסוך המזרח תיכוני מעולם לא לווה באימוץ עמדה לגמרי ניטרלית כלפי הצדדים
 השונים באזור. על כן אין בסיס לטענה שנקיטת צעד פרו־ישראלי כהעברת השגרירות

 יפגע במעמדה של ארצות־הברית במאמציה להשכין שלום במזרח התיכון.

 נגד העברת השגרירות — העברת השגרירות לירושלים צפויה לעורר תגובות
 חריפות מצד מדינות ערב, עד כדי ניתוק היחסים הדיפלומטיים, הכלכליים
 והתרבותיים עם ארצות־הברית. התפתחות מעין זו תפגע בהשפעתה וביוקרתה בעולם
 בכלל, ובפרט באינטרסים החיוניים שלה בעולם הערבי, כגון נפט, סחר, ופריסתם של
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 בסיסים צבאיים. כמו כן ייפגם מעמדה של ארצות־הברית כ׳מתווך הוגן׳ בין ישראל
 ןבין מדינות ערב, ובכך יפחתו הסיכויים להשיג יעד מרכזי במדיניות החוץ שלה —

 הסדר קבע ישראלי־פלסטיני.

 16. האיומים הערביים — ממשיים או ריקים מתוכן?

 בעד העברת השגרירות — האיומים הערביים לנתק את היחסים הדיפלומטיים עם
 ארצות־הברית ולנתק את קשרי הסחר והנפט עמה, אינם אלא סחיטה לשמה. לא
 ראוי שמעצמת־על תיכנע לניסיון סחיטה ותאפשר למדינות אחרות להכתיב לה את
 התנהלותה. יתרה מזו, העברת השגרירות לירושלים תחשוף את ערוותם של האיומים
 הערביים, שכן הערבים זקוקים לתמיכתה של ארצות־הברית יותר משהיא זקוקה
 להם. לפיכך מנהיגי ערב לא ירהיבו עוז לנתק יחסים דיפלומטיים או אחרים בינם
 ובין המעצמה החשובה בעולם. כמן כן אין מקום שארצות־הברית תיכנע לטרור
 ותקבל את תכתיביו. פיגועי טרור נגד מטרות אמריקניות נעשו עוד קודם לדיונים על
 העברת השגרירות(למשל בביירות ובלימה), ויימשכו מן הסתם בלא קשר למהלך זה.
 עצם הדיון באפשרות התגברות הטרור עקב העברת השגרירות עלול להפוך לנבואה

8 4  שתגשים את עצמה.

 נגד העברת השגרירות — החלטת מועצת הביטחון 478 מיום 20.8.1980. קראה
 לכל חברות האו״ם להעתיק מירושלים את נציגויותיהן הדיפלומטיות בישראל.
 ארגון המדינות האסלאמיות והליגה הערבית מתנגדים לכל צעד המסמל הכרה
 בינלאומית בירושלים כבירת ישראל, וכמה מדינות ערביות ואסלאמיות אף ניתקו
ת יחסיהן עם קוסטה ריקה משום שממשלתה פתחה שגרירות  בשנת 1982 א
 בירושלים. האפשרות שמדינות ערביות ואסלאמיות ינתקו או יורידו את דרג יחסיהן
 עם ארצות־הברית היא מוחשית מאוד. הדבר יפגע במעמדה הדיפלומטי, הצבאי
 והכלכלי של ארצות־הברית בעולם. הפיגוע בשגרירות ארצות־הברית בביירות ב־1983
 המחיש את סכנות הטרור האסלאמי, ואת עוצמת האיום על ביטחונם של דיפלומטים
 אמריקנים ברחבי העולם. לפיכך נזקה של העברת השגרירות האמריקנית לירושלים

8  יהיה רב שבעתיים מתועלתה לאינטרסים האמריקניים בעולם.7

ה (לעיל, הערה 54), עמ׳ 5, 321,6. ק י ק  86 ח
 87 שם, עמ׳ 48-47.
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 כאמור, מסכת טיעונים זו, בעד ונגד העברת השגרירות האמריקנית בישראל
 לירושלים, שימשה מצע לוויכוח העז שניטש בין גורמים שונים סביב הצעת החקיקה
 של מויניהן. כל אחד מהצדדים המעורבים — המנהיגות בישראל ונציגיה בשגרירות
 בוושינגטןן, איפא״ק וארגונים פרו־ישראליים אחרים, הממשל האמריקני, המפלגות
 הדמוקרטית והרפובליקנית, חברי קונגרס, ארגונים נוצריים למיניהם, ארגונים פרו־
 ערביים בארצות־הברית ומדינות ערב — אימץ טיעונים כאלו או אחרים מתוך

ת עמדתו ופעל לקדמה.  הרשימה הארוכה, ובעזרתם הציג א

 עמדות הצדדים המעורבים ביוזמת החקיקה

 בשנים שקדמו ליוזמת מויניהן היה העיסוק בהעברת השגרירות האמריקנית
 לירושלים בגדר דיון תאורטי, שלא חייב גיבוש עמדות מוגדרות. יוזמת מויניהן
 והתמיכה הרבה שהיא זכתה לה, הציגה בפעם הראשונה את הסוגיה באופן מוחשי
 וחייבה גופים וקבוצות שלא נדרשו לה עד אז באופן ענייני, לגבש עמדה בנושא.
 עמדות אלו באו לידי ביטוי מובהק מאוד בדיונים שהתנהלו בבתי המחוקקים

 האמריקניים בעניין החוק.

 עמדת המנהיגות הישראלית

 לכאורה הייתה צריכה המנהיגות הישראלית להביע תמיכה חד־משמעית בהעברת
 השגרירות לירושלים. ישראל התאמצה שנים רבות לזכות את ירושלים בהכרה
 בינלאומית כבירתה, וציפתה שצעד אמריקני בכיוון זה יכשיר את הדרך למדינות
 העולם. ואולם המציאות הפוליטית הכתיבה למנהיגות הישראלית דפוס תגובה
 שונה בתכלית. ממשלת ישראל התחמקה מהצגת מדיניות פומבית חד־משמעית

8 8 . ו  בסוגיה ז

 עמדתה של ישראל נבעה בראש ובראשונה מההנחה שהצעת מויניהן תעורר התנגדות
 נמרצת בממשל, והתנגדות זו תכשיל בסופו של דבר את המהלך. העניין נתפס
 בישראל כסוגיה אמריקנית פנימית, אשר עלתה על סדר היום בגלל שיקולי הבחירות
 המתקרבות. הממשלה רצתה להימנע מהפיכתה לכלי משחק במערכת הבחירות
 האמריקנית ומהיקלעות לעימות עם הממשל בנושא שלא נתפס כמהותי בעיני מקבלי

' ^ ! ־ ! ^ ז ז £ ו 'ץ355^1ז  pp. 115-116 88 ,נ»1׳0מ1/7/ >0£ 1984 ,
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 ההחלטות בישראל. יוזמתו של מויניהן הפתיעה את הדרג הפוליטי בישראל. אף
 שהסנאטור מניו־יורק הבטיח לראש הממשלה שמיר בעת פגישתם בירושלים
 בראשית 1984, כי יקדם את עניין העברת השגרירות, בירושלים לא העריכו שהוא
 אכן יפתח בפעילות מקיפה למימוש הבטחתו. באןתה העת ביקשה הממשלה להימנע
 ככל האפשר מעימות עם הממשל האמריקני, אפילן בעניין ירושלים. שמיר גנז אז את
 תכניתו להעתיק את לשכתו למזרח העיר, כדי שלא לעורר שוב את המחלוקת סביב
 ירושלים, ששככה במקצת לאחר הסערה שעורר ׳חוק יסוד: ירושלים, בירת ישראל׳
 שהתקבל בכנסת ב־1980. בכירי ממשלת ישראל, כמו עמיתיהם בממשל האמריקני,
 האמינו שעל סדר היום הישראלי־אמריקני עומדים נושאים חשובים הרבה יותר

8  משאלת מיקומה של שגרירות ארצות־הברית בישראל.9

 ההנהגה הישראלית העריכה כי גם אם תעבור הצעת החקיקה בבית הנבחרים, יוטל
 עליה וטו נשיאותי. ואולם למרות הרצון להימנע מעימות עם הממשל, לא יכלה
 ישראל להרשות לעצמה להביע בפומבי את הסתייגותה מהצעת החוק, אלא רק
 בחדרי חדרים. לפיכך נאלצה ישראל לנקוט מדיניות זהירה, שעיקרה נקיטת עמדה
 אמביוולנטית כלפי הצעת החוק. עמדת משרד החוץ, בראשותו של שמיר, הייתה
 להימנע מהבעת עמדה פומבית בעניין. בשיחת טלפון הונחה שגריר ישראל בוושינגטון,
 מאיר רוזן, להניא את מויניהן מיוזמתו. ואולם בקשתו של רוזן לקבל את ההנחיה
 בכתב לא זכתה למענה. משרד החוץ נמנע מלעשות כן, הן משום החשש מפני הדלפת
 ההוראה הרגישה והן מתוך תפיסה שכל עמדה פומבית או רשמית שינקוט לא תהיה

9  לטובתו.0

 בשיחותיהם הפרטיות עם מויניהן הביעו בכירים במערכת הפוליטית בישראל את
 הסתיימיןתיהם מהצעת החקיקה שיזם. בגין, עוד בהיותו ראש ממשלה, הדגיש
 באוזניו כי אין זה ראוי לנהל את הקרב על מעמד ירושלים ממסדרונות הקונגרס.
 במרס 1984 היה זה שמיר שהסביר לסנאטור מניו־יורק שאם הממשל מתכוון להטיל
 וטו על הצעת החוק, אין כלל טעם להעמידה להצבעה. גם יצחק רבין, לאחר מינויו

9 1  לשר ביטחון בשלהי 1984, נפגש עם מויניהן ותקף אותו בחריפות על יוזמתו.

ס (לעיל, הערה 46).  89 אלדר, ירושלים כקלף (לעיל, הערה 79) ; בראון, ריאיון(לעיל, הערה 67) ; לואי
 90 אלדר, ירושלים כקלף (לעיל, הערה 79) ; בראון, ריאיון(לעיל, הערה 67) ; רוזן(לעיל, הערה 77).
David Luchins and Michael Lostumbo, M e m o r a n d u m for Senator M o y n i h a n : A Jerusalem 91 
ום  Chronology, 19.5.1997, p. 5,• איתן הבר, לשעבר ראש הלשכה של יצחק רבין, ריאיון מי

.27.2.2002 
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 לצד המדיניות המגומגמת כלפי חוץ של ממשלת ישראל, היו בתוכה ומחוצה לה
 אישים שלא נרתעו מנקיטת עמדה ברורה בסוגיה: פרס גרס שעל ממשלת ישראל
; ארנס, שכיהן כשר הביטחון עת ניהן י  לעשות כל שלאל ידה לקדם את יוזמת מו
 עלתה יוזמת מןיניהן על סדר היום, ושימש בעבר שגריר ישראל בארצות־הברית,
 הביע תמיכה רחבה יותר בהצעה מהתמיכה שהביעו רוב עמיתיו לשולחן הממשלה.
 לעומתם היה ראש עיריית ירושלים קולק נחרץ בהתנגדותו להצעת מויניהן, וזאת

9 2 .  מתוך רצון להימנע מעימות עם הממשל האמריקני

 עמדת שגרירות ישראל בוושינגטון

 רוח העמימות שאפיינה את עמדתם של מקבלי ההחלטות בישראל, לא הייתה מנת
 חלקם של נציגי ישראל בארצות־הברית. רוזן, השגריר בוושינגטון באותה העת, קיבל
 כאמור הוראה טלפונית מישראל לנסות ולגרום למןיניהן לחזור בו מהצעת החוק
 שהעלה. ואולם מכיוון שלא קיבל הנחיה כתובה ורשמית, התעלם רוזן מההוראה.
 יתרה מזו הוא סבר כי ישראל אינה יכולה לערער על מעמדה של בירתה, ולכן הורה
 לעובדי השגרירות להציג עמדה חד־משמעית בזכות קבלת החוק. הדעה שרווחה אז
 הייתה שגם אם רוזן לא תמך במלוא מאודו ביוזמת מויניהן, הרי מרגע שהיוזמה
 הועלתה והלובי הערבי החל לפעול לסיכולה, לא הייתה בידיו כל ברירה אלא להפגין

9 3 . קה ת מחויבותו המלאה להצעת החקי  בקונגרס א

 עם זאת, מדבריו של עודד ערן, אשר שירת באותה העת בשגרירות בוושינגטון, עולה
 כי התמיכה הפומבית שהביעה השגרירות בהצעת החקיקה, לוותה גם בפעילות
 שקטה בעלת ניואנסים אחרים. לדבריו, עת הגיעה הצעת החקיקה לדיון בתת־הוועדה
 לענייני המזרח התיכון של בית הנבחרים, פנה אליו לי המילטון, שהיה יו״ר ועדת
 החוץ של בית הנבחרים. המילטון הביע לפני ערן את דאגתו מהתאוצה הרבה של
 התמיכה בהצעת החקיקה ומההשפעות החמודות שייתכנו מכך על מעמדה של
 ארצות־הברית במזרח התיכון. הוא ביקש במפורש שישראל תשפיע על יוזמי החקיקה
 למען יקפיאו את המהלך. בתגובה המליץ לו ערן לאפשר לחקיקה לעבור מתת־
 הוועדה למליאת הוועדה, בהנחה ששם יהיה אפשר לאשר את היוזמה בלי להעבירה
 למליאת בית הנבחרים, ובכך לגתם למעשה להקפאתה. ואכן, כפי שיפורט בהמשך,

 92 בנזימן, ירושלים (לעיל, הערה 77).
 93 בנזימן, ירושלים (לעיל, הערה 77); רוזן(לעיל, הערה 78)¡ שגרירות (לעיל, הערה 88).
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 ההצעה אושרה בתת־הוועדה, אך מעולם לא הועברה לדיון ממליאת הוועדה למליאת
 בית הנבחרים. לדברי ערן, השגרירות בחרה בדרך פעולה שקטה שנועדה למנוע את
 חשיפתה של ישראל הן כמתנגדת והן כתומכת ביןזמה. בדיעבד אישרה לשכת ראש
 הממשלה את דרך הפעןלה הזאת, מתןך חןסר רצןן לבזבז תחמושת על נןשא העברת

9 4  השגרירות שלא נכלל בסדר היום המדיני של ממשלת ישראל באותה העת.

 עמדת השדולה הפרויישראלית בארצות-הברית

 השדולה הפרו־ישראלית בארצות־הברית וארגון איפא״ק בראשה הביעו כלפי חוץ
 תמיכה נלהבת ביוזמת מויניהן ואף פעלו לגיוס תמיכה מסיבית בהצעה בשני בתי
 המחוקקים האמריקניים. עם זאת, כלפי פנים ניכר באיפא״ק הרהור שני באשר
 למידת התבונה והיעילות שבהצעת מויניהן, המחייבת עימות עם הממשל בסוגיה
 רגישה כירושלים, דווקא בעת שבה פעל איפא״ק למען מטרה שנחשבה חיונית
 שבעתיים — הגדלה ניכרת של סיוע החוץ האמריקני לישראל. הארגון לא התכוון
 להיאבק עד חורמה למען העברת השגרירות, אלא לנצל את העובדה שנושא זה עלה

9  על סדר היום כדי לקדם את מטרותיו הפרו־ישראליות בכללותן.5

 מערכת היחסים הקלוקלת בין מויניהן ובין איפא״ק לא תרמה לשיתוף הפעולה בין
 הארגון ובין יוזם ההצעה להעברת השגרירות. מויניהן טען כי איפא׳׳ק מקושר יתר
 על המידה עם המפלגה הרפובליקנית, וכי אין לראשי הארגון סמכות לטעון כי הם
 מייצגיו של סדר היום היהודי בארצות־הברית; לעומת זאת, באיפא״ק פקפקו
 בכנות כוונותיו של מויניהן, ונוצר שם הרושם שיוזמתו הועלתה, בין השאר, כדי

9  להביך את הארגון.6

 חילוקי הדעות בין איפא״ק ובין מויניהן לא נעלמו מעיני מקבלי ההחלטות
 האמריקנים. בעדותו לפני תת־הוועדה לענייני אירופה והמזרח התיכון ולפעולות
 בינלאומיות, הכפופה לוועדה לענייני חוץ של בית הנבחרים, נדרש מנכ״ל איפא׳׳ק
 דאז, תןמס דאיין, לסוגיה זו. דאיין נתבקש להגיב על ידיעה בעיתון ׳וושינגטון פוסט׳,

 94 עודד ערן, ריאיון מיום 13.11.2001.
 95 בנזימן, ירושלים (לעיל, הערה 77); עוזי בנזימן, ׳חשש בשדולה היהודית בארה״ב מהעברת
; בלומפילד (לעיל, הערה 71)¡ דייוויד לוקינס, 3  שגרירות ארה״ב לי־ם׳, הארץ, 29.3.1984, עמ׳ א

בת (לעיל, הערה 78).  תכתו
 96 בלומפילד (לעיל, הערה 71).
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 שלפיה פעילותו של איפא״ק למען קידום יוזמתו של מויניהן מסתכמת בהבעת
 תמיכה פורמלית ותו לא. הכחשתו של דאיין וטענתו שארגונו עושה רבות למען גיוס
 תמיכה ביוזמה, לא הצליחו לטשטש לחלוטין את הרושם שסדר היום הפרו־ישראלי
 של איפא״ק שלל ממנו את הזכות להביע עמדה עניינית כלפי היוזמה ועיתויה. מצב
קה נוספת בעניין העברת  זה חזר על עצמו גם ב־1995, עת הוצגה יוזמת חקי

9  השגרירות לירושלים (ראו פרק ד׳).7

 מלבד איפא״ק, השתתפו עוד כמה ארגונים יהודיים־אמריקניים במאבק למען גיוס
 תמיכה בהעברת השגרירות. הבולטים שבהם היו:

Zionist Organization of America, Anti-Defamation League of ETnai 
Brith, American Jewish Congress, American Jewish Committee, 
National Jewish Committee, Conférence of Présidents of Major 
American Jewish Organizations, National Jewish Community 
Relations Advisory Council. 

 נציגי ארגונים אלו נמנו עם הדוברים בעד יוזמת החקיקה בזמן הדיונים בבתי
9 8  המחוקקים האמריקניים, אשר תוכנם יפורט בהמשך פרק זה.

 עמדת הממשל האמריקני

 בשנת 1984, הפגין ממשל רייגן מדיניות אוהדת כלפי ישראל, שהתבטאה בין השאר
 בקיום דיאלוג אסטרטגי והגדלת הסיוע הכלכלי. עם זאת, למרות נטייתם של נשיאים
 אמריקנים לפזול לעבר הציבור היהודי בשנות בחירות (כגון 1984), התייצבו רייגן
 וממשלו במלוא כוחם נגד הצעת החוק להעברת השגרירות לירושלים. הם אף איימו

9  להשתמש בסמכות הווטו הנשיאותי אם תאושר ההצעה בקונגרס.9

 מזכיר המדינה שולץ נימק את עמדת הממשל במכתב ששיגר בפברואר 1984 לצ׳רלס
 פרסי, יו״ר ועדת קשרי החוץ של הסנאט, ובמכתב ששיגר לקונגרס חודש אחד לאחר
 מכן. עמדת הממשל, כפי שבאה לידי ביטוי במכתבים אלו ובהצהרותיהם של בכירים

ה (לעיל, הערה 54), עמ׳ 170. ק י ק  97 ח
ית בישראל (לעיל, הערה 57), עמ׳ 105, 112-109, 115,  98 שם, עמ׳ 122, 182¡ שגרירות אמריקנ

.129-119 
 99 בנזימן, ירושלים (לעיל, הערה 77) ¡ אלדר, ירושלים כקלף (לעיל, הערה 79).
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 נוספים במחלקת המדינה, גרסה כי צריך לדבוק בעמדה האמריקנית כלפי ירושלים,
 כפי שזו עוצבה מאז 1967. לפי עמדה זו, על סוגיית מעמד העיר להיפתר במשא
 ומתן בין הצדדים, בלי שארצות־הברית תנקוט צעדים היכולים להתפרש כתמיכה
 בעמדתו של אחד מהם. הממשל ראה בהעברת השגרירות לירושלים צעד שעלול
 לסכן את מעמדה של ארצות־הברית כ׳מתווך הוגן׳ בין ישראל ובין שכנותיה
 הערביות. חמור מזה — היא עלולה לעודד גורמים אסלאמיים קיצןניים לפגןע
 באזרחים, בדיפלומטים ובמוסדות אמריקניים ברחבי העולם. על טיעון זה, אשר
 תומכי החוק ראו בו כניעה אמריקנית לטרור, נוסף גם ההיבט החוקתי — שלפיו
 ההחלטה על העברת השגרירות היא בתחום סמכותו הבלעדית של הנשיא, ועל כן

1 0  אל לו לקונגרס לפסוק בעניינה.0

 עמדתו התקיפה של הממשל קיבלה חיזוק ניכר עת הוגשו לפני הקונגרס מכתביהם
 של הנשיאים לשעבר פורד, קרטר וניקסון, שהביעו את הסתייגותם מהצעת החוק
 להעברת השגרירות. כמן כן גם שלושה מזכירי מדינה לשעבר, דין ראסק, סיירוס
 ואנס ומאסקי, הגישו לקונגרס מכתב משותף המציג את התנגדותם להעברת
 השגרירות האמריקנית לירושלים. בכל המכתבים חזרה הטענה שהעברת השגרירות
 לא רק שתפגע ביחסי ארצות־הברית עם מדינות ערב, אלא אף תזיק לאינטרסים

1 0 1  החיוניים של ישראל, שהממשל האמריקני מחויב להם.

 עמדות המפלגות הדמוקרטית(הרפובליקנית ומועמדיהן
 לנשיאות ולקונגרס

ת המפלגות הגדולות ואת  היותה של 1984 שנת בחירות לנשיאות ולקונגרס, חייבה א
ת עמדתם באשר ליוזמות החקיקה להעברת  מועמדיהן למשרות השונות להביע א
 השגרירות. גם במערכות בחירות קודמות נדרשו המועמדים השונים ומצעי המפלגות
 לנושא מעמד ירושלים, אך לנוכח העלאת הצעת החוק על סדר היום הציבורי־פוליטי,

 מילא הדבר תפקיד מרכזי יותר משמילא במערכות בחירות בעבר.

 עמדתן של המפלגות הגדולות כלפי סוגיית ירושלים נותרה כשהייתה במערכות

Facts on File, 1 9 8 4  100 מדיניות חוץ (לעיל, הערה 50), עמ׳ 493-492, 498-497, 50-500; ,
p ,16.3.1984. 185 

ה (לעיל, הערה 54), עמ׳ 453-449, 456-455. ק י ק  101 ח
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ת לבירה ת־הברי ם להעברת שגרירות ארצו י כ ל ה מ ב ירושלמי: ה ר א  מ

 הבחירות הקודמות, היינו מצע המפלגה הדמוקרטית הביע את דבקות המפלגה
 בעמדתה מ־1976 ומ־1980 ולפיה צריך להכיר בירושלים כבירת ישראל ובתוך כך
 להעביר אליה את שגרירות ארצות־הברית. עם זאת, עמדה פרו־ישראלית נלהבת זו
 התקבלה בהרמת גבה, זכר לחוסר מחויבותו של קרטר, הנשיא הדמוקרטי הקודם,
 לעמדת מפלגתו בנוגע לירושלים, כפי שזו הופיעה במצע הבחירות. העמדה
 הרפובליקנית נותרה כשהייתה בשנת 1980, ותאמה את עמדתו הרשמית של ממשל
 רייגן — המפלגה הביעה את תמיכתה באי־חלוקתה של ירושלים שוב ובהבטחת
 חופש גישה למקומות הקדושים שבה לבני כל הדתות. בד בבד, כבעבר, נמנעה
 המפלגה הרפובליקנית מלהזכיר במצעה את היוזמות להעברת השגרירות לירושלים,

1 0 2 .  שראשי ממשל רייגן הסתייגו מהן

 מועמדי המפלגות הגדולות לנשיאות ׳יישרו קו׳ עם עמדות מפלגותיהן. סגן הנשיא
 הרפובליקני בוש הביע את עמדת ממשל רייגן בנאומו לפני ועידת איפא״ק באפריל
 1984. לדבריו, אף־על־פי שהממשל תומך בהישארותה של ירושלים מאוחדת, על
ס הסופי של העיר להיות מוכרע במסגרת משא ומתן. עד אז על ארצות־הברית  הסטטו
 להימנע מצעדים חד־צדדיים, כגון העברת שגרירותה בישראל לעיר. לעומת עמדה זו,
 נאבקו ביניהם המועמדים הדמוקרטים לנשיאות, מונדייל והארט, מי יפגין תמיכה
 נלהבת יותר בצעד זה. הארט, מתוקף היותו חבר סנאט, צירף את שמו למגישי הצעת
 החוק להעברת השגרירות, ומונדייל ניסה להוכיח כי תמיכתו של יריבו בהצעת החוק
 נובעת מאינטרסים אלקטורליים גרידא, ואילו תמיכתו שלו מושתתת על מניעים
 ענייניים. כראיה לכך, שלף מונדייל בעת העימות שניהלו ביניהם המועמדים במרס
 1984, הצהרה קודמת של הארט, שבה הסתייג מהעברת השגרירות קודם להשלמת
 המשא ומתן על עתיד ירושלים. ההתגוששות סביב העברת השגרירות מלמדת

1 0 3  שהמועמדים הדמוקרטים האמינו שטמון כאן פוטנציאל אלקטורלי נכבד.

 הדיכוטומיה שהייתה קיימת כלפי העברת השגרירות, בין המפלגות ובין מועמדיהן

H i s t o r i c a l Documents, 1 9 8 4 , Washington D.C., Congressional Quarterly Inc., 1984, pp. 102 
636-637, 712 

'George Bush on U.S.-Israel Friendship', N e a r East Report 28(15), 13.4.1984, p. 59; 103 
'Embassy Move Gains', N e a r East Report 28(17), 27.4.1984, p. 71; 'Mondale, Hart 
Speak Out', N e a r East Report 28(12), 23.3.1984, p. 47; Facts on File, 1 9 8 4 , 30.3.1984, 

 pp. 226-227; אלז־ר, ירושלים כקלף (לעיל, הערה 79).
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ת לירושלים, 1984 י נ ק י ר מ א ה להעברת השגרירות ה ק י ק ח ת ה מ ז ו ק ג: י ר  פ

ת עמדותיהם של המועמדים בבחירות לקונגרס. בזירה  לנשיאות, נעלמת כשבוחנים א
 זו זכתה סוגיית השגרירות למעין קונצנזוס. מועמדים משתי המפלגות הביעו את
 תמיכתם ביוזמה, בתקווה לזכות בתמיכת קהל הבוחרים היהודי במחוזות הבחירה
 השונים. סקר עמדות שערך איפא״ק בקרב המועמדים לקונגרס העלה כי 83% פד300
 המועמדים, שהסכימו להשתתף בסקר, תמכו בהעברת השגרירות האמריקנית
 לירושלים. עם זאת, ראוי לסייג ממצא זה — רק כשליש מהמועמדים לקונגרס
 ניאותו להשתתף בסקר. סביר שבקרב אלו שהסכימו להביע את עמדתם בגלוי לפני
 איפא״ק, אחוז המצדדים בהעברת השגרירות היה גבוה מאשר בקרב כלל אוכלוסיית
 המועמדים. למרות זאת ממצאי הסקר מדגישים את התמיכה בהצעת החקיקה בקרב

1 0 4 ם.  רבים מהמתמודדים על מושבים בבתי המחוקקי

 עמדות העולם הערבי והשדולה הפרו־ערבית בארצות-הברית

 התנגדות העולם הערבי והשדולה הפרו־ערבית בארצות־הברית ליוזמה להעברת
 השגרירות האמריקנית בישראל לירושלים הייתה נחרצת, וניסתה לצייר לפני קובע
 המדיניות בממשל האמריקני תסריטי אימה באשר לתוצאות העברה עתידית של
 השגרירות. מבחינתן של מדינות ערב, לבשה ההתנגדות בעיקרה אופי הצהרתי
 שהתבטא בהכרזות לוחמניות כגון אלו של נשיא מצרים ושל מלך ירדן. חוסני
 מובארכ הצהיר כי ארצו תנתק את יחסיה הדיפלומטיים עם כל מדינה שתעביר את
 שגרירותה לירושלים; המלך חוסיין הכריז כי העברת השגרירות תהיה ״הקש
 שישבור את גב הגמל״ בכל הנוגע ליחסי העולם הערבי עם ארצות־הברית. בו בזמן
 ניסו גופים שונים להעניק נופך מעשי להצהרות מנהיגי ערב. כך, עקב יוזמת החקיקה
 בבתי המחוקקים האמריקניים, קבעה הוועידה האסלאמית כי אזרחי כל מדינה
 שתעביר את שגרירותה לירושלים, לא יורשו עוד להיכנס לשטחן של מדינות
 האסלאם. החלטה זו נתפסה בארצות־הברית כחסרת תוכן ומשמעות מעשית, שכן לא
 ייתכן שמדינות הזוכות לסיוע אמריקני נרחב לא יתירו לאזרחים אמריקנים לשהות
 בתחומן. עם זאת, היה בכך כדי להבהיר את עוצמת ההתנגדות שחשו רבים בעולם

1 0 5  הערבי ליוזמת מויניהן.

'Candidates Back Israel', N e a r East Report 28(43), 29.10.1984, p. 178 104 
Facts on File, 1 9 8 4 , 16.3.1984, p. 184; 'Jerusalem Hearing', N e a r East Report 28(18), 105 

ה (לעיל, הערה 54), עמ׳ ;4.5.1984 165-166. ק י ק ח , p. 75 
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ת לבירה י ר ב ה ־ ת ו צ ר ם להעברת שגרירות א י כ ל ה מ ב ירושלמי: ה ר א  מ

 השדולה הפרו־ערבית בארצות־הברית ניסתה גם היא לפעול לסיכול היוזמה להעברת
 השגרירות האמריקנית לירושלים. ככלל, לא הייתה שדולה זו בעלת השפעה רבה
 בקרב מעצבי המדיניות המזרח תיכונית של ארצות־הברית, וזאת בייחוד לנוכח פיצול
 הנאמנויות של פעיליה בין מדינות ערב השונות, ובגלל נטייתה להתמקד בנושאים
 מקומיים, כגון האפליה כלפי ערבים בארצות־הברית. עם זאת, סוגיית העברתה
National Association of Arabs של השגרירות אפשרה לפעילי השדולה, ובראשם 
 Americans (NAAA), להפגין עמדה אחידה כנגד היוזמה, ולנהל מאבק שכותרתו
 ׳ירושלים — בירה לכולם׳. לעמדת השדולה הפרו־ערבית היה הד בבתי המחוקקים,
1American-Arab Anti-T ונציגיNAAA , ־  עת נאמו לפניהם דייוויד סאד, מזכ״ל ה
National Board of Palestine Human RightsTH Discrimination Committee 
Campaign. 1 0 6 

ומים הערביים באשר לתוצאות העברתה של השגרירות, שתומכיה של יוזמת  האי
קה תיארו כסחיטה פוליטית, חדרו לתודעתם של מקבלי ההחלטות בממשל  החקי
 האמריקני. הם אף נזכרו במסכת הטיעונים של מזכיר המדינה שולץ במכתב שבו
 נימק את התנגדותו לחקיקה בחשש כי העברת השגרירות תעורר קבוצות קיצוניות

1 0 7  בעולם הערבי לפגוע פגיעה פיזית באישים ובמוסדות אמריקניים.

 בהכירם את עמדות הנשיא רייגן ובכירי הממשל, לא האמינו ראשי השדולה
 הפרו־ערבית כי יש סיכוי כלשהו להעברת השגרירות. לפיכך הם ראו את מאבקם
 ביוזמת החקיקה כחינוכי בעיקרו, וככזה שנועד להעמיק את המודעות לעמדתם

1 0 8  ואת התמיכה בה בקרב מקבלי ההחלטות האמריקנים ובקרב הציבור הרחב.

 עמדות ארגונים נוצריים

 בדיונים שנערכו בבית הנבחרים האמריקני ובסנאט על הצעת החקיקה להעברת
 השגרירות לירושלים, השתתפו נציגים רבים מאוד מארגונים נוצריים שונים —
 מספר העדויות וההצהרות שהוגשו מטעם נציגי ארגונים אלו, היה רב מאלו של נציגי

ה ק י ק ית בישראל (לעיל, הערה 57), עמ׳ 80-79; ח  106 הוכשטיין(לעיל, הערה 64); שגרירות אמריקנ
ום  (לעיל, הערה 54), עמ׳ 193, 207¡ ג׳יימס זוגבי, נשיא Arab American instituted, ריאיון מי

.16.2.2001 
p, 1 9 8 4 , 16.3.1984, 107 185. Facts on File 

 108 זוגבי, ריאיון(לעיל, הערה 106).
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ת לירושלים, 1984 י נ ק י ר מ א ה להעברת השגרירות ה ק י ק ח ת ה מ ז ו ק ג: י ר  פ

 הארגונים היהודיים והערביים גם יחד. נציגי הארגונים הנוצריים לא דיברו בקול
 אחד, והיו חלוקים ביניהם באשר לעמדה הרצויה בעניין הצעת החקיקה. עם
 המתנגדים להעברת השגרירות, על־פי רוב בטענה שצעד זה יטרפד מהלכי שלום בין

 הצדדים, נמנו הגורמים האלה:

National Council of the Churches of Christ, U.S. Catholic Con-
ference, Friends Committee on National Legislation, Episcopal 
Bishop of Washington, and the Standing Conference of Canonical 
Bishops of America (Orthodox Church); 

 לעומתם, הביעו את תמיכתם ביוזמת החקיקה, לרוב על רקע תמיכה בלתי מסויגת
 בישראל ובזיקה ההיסטורית־דתית של היהודים לירושלים, הגופים האלה:

The Moral Majority, National Christian Leadership for Israel, 
National Coalition of American Nuns, and The International 
Christian Embassy. 

 לעמדות הארגונים הנוצריים לא הייתה השפעה ניכרת על תהליך החקיקה בבתי
 המחוקקים האמריקניים. עם זאת, מעורבותם הרבה של נציגי ארגונים אלו בדיוני
 החקיקהשירתה את מטרתם של לנטוס ושל שאר יוזמי הצעת החוק, בכך שסייעה
 להם שלא מדובר רק בעניין יהודי, אלא בסוגיה בעלת משקל גם בשיח הנוצרי הפנים־

109 
 אמריקני.

 גלגולה של הצעת החוק - דיונים, הצעות פשרה והחלטות

 ניתוח הדיונים שנערכו בקונגרס בעניין היוזמות להעברת השגרירות של 1984, יכול
 ללמד על המקום שמילאה סוגיית העברתה של השגרירות במערכת הפוליטית
 האמריקנית, ולהראות עד כמה הושפעו הדיונים בעניינה מאינטרסים פוליטיים צרים
 ולאו דווקא מתפיסות אידאולוגיות מגובשות. כל זאת, בייחוד משום שעיתוים של

 דיונים אלו היה סמוך לבחירות לנשיאות ולקונגרס.

 הדיונים בבית הנבחרים
 בית הנבחרים החל לדון ביוזמה להעברת השגרירות כארבעה חודשים לאחר שעשה

ת בישראל(לעיל, הערה 57), עמי 89-87,79-78, 94-93, 102-100, 119-112 ; י קנ  109 שגרירות אמרי
נים (לעיל, הערה 6), ה (לעיל, הערה 54), עמ׳ 82, 127, 136, 144, 221, 457, 462, 477; סלו ק י ק  ח

 עמ׳ 253-252; בוב קינג, ראש הצוות של לנטוס, ריאיון מחודש פברואר 2001.
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רה ת לבי י ר ב ה ־ ת ו צ ר ם להעברת שגרירות א י כ ל ה מ ב ירושלמי: ה ר א  מ

 זאת הסנאט, אולם הדיונים שניהל בעניין היו בעלי משמעות רבה יותר. ב־21.2.1984
 הגישו 17 מחברי הבית, ובראשם לנטוס וגילמן, את הצעת חוק H.R. 4877, שתוכנה

 כדלקמן:

A BILL to require that the United States Embassy in Israel be located 
in the city of Jerusalem: Be it enacted by the Senate and the House of 
Representatives of the United States of America in Congress 
assembled, that notwithstanding any other Act, the United States 
Embassy in Israel and the residence of the American Ambassador in 
Israel shall hereafter be located in the city of Jerusalem.110 

 הגשת הצעת החוק הייתה החוליה הראשונה בשרשרת פגישות ודיונים, שערכו
 בשנת 1984 שתי תת־ועדות של ועדת בית הנבחרים לענייני חוץ: תת־הוועדה
 לאירופה ולמזרח התיכון (בראשות המילטון, חבר בית הנבחרים הדמוקרטי
 מאינדיאנה) ותת־הוועדה לפעולות בינלאומיות (בראשות חבר בית הנבחרים
 הדמוקרטי מפלורידה, דניאל מיקה). שתי תת־הוועדות ניהלו את דיוניהן במשותף,
 וערכו סך־הכול חמישה דיונים פומביים, שני דיונים חשאיים ועוד עשרות פגישות
 לא־רשמיות עם גורמי ממשל ואחרים. בדיונים אלו העידו לפני תת־הוועדות 27 עדים,
 אשר הציגו ספקטרום רחב של עמדות ושל דעות — נציגי ארגונים יהודיים, נוצריים
 וערביים, נציגי ממשל וחברי קונגרס. לעדויות אלו ראוי להוסיף מספר רב של
 מכתבים ותזכירים, אשר הגישו גורמים רבים לעיןן תת־הוועדות, ובהם נשיאים

1 1  ומזכירי מדינה לשעבר.1

 מסכת הטיעונים שהשמיעו תומכי החקיקה ומתנגדיה במהלך הדיונים נפרסה ברובה
 בראשית פרק זה. עם זאת, היו גם עניינים מרכזיים אשר קיבלו ביטוי בדיונים אלו,
 ושלא נכללו בטיעונים שהוצגו לעיל: העיתוי שבו עלתה יוזמת החקיקה על סדר
 היום, והפרשנות הראויה לסעיף בהצעת החקיקה הדן במועד המתבקש להעברת

 השגרירות.

 לא נסתר מעיני כל הנוגעים בדבר שהעיתוי בו הוצגה החקיקה לא היה מקרי, והושפע

ה (לעיל, הערה 54), עמ׳ 333. ק י ק  110 ח
ת דיוניהן הפומביים היו:16.5.1984,1.5.1984,10.4.1984, ם שבהם ניהלו תת־הוועדות א כי  111 התארי
ה (לעיל, הערה 54), עמ׳ 314-313; שגרירות (לעיל, הערה 88), ק י ק  20-21.6.1984, 2.10.1984; ח

 עמ׳ 116-115.
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ת לירושלים, 1984 י נ ק י ר מ א רות ה ה להעברת השגרי ק י ק ח ת ה מ ז ו ק ג: י ר  פ

 מאוד מהיותה של 1984 שנת בחירות לנשיאות ולקונגרס. הרצון לעשות הון פוליטי
 מתמיכה בהצעת החוק, הביא כאמור לתמיכה ניכרת ביוזמת החקיקה בקרב
 חברי בית הנבחרים. יתר על כן מועד הבחירות הציב לפני חברי הקונגרס תאריך יעד,
יתז  אשר עד אליו קיוו להשיג הכרעה בנושא העברת השגרירות. הדבר גרם לז
 ההליכים החוקתיים בקונגרס, אשר לא אחת העלה את חמתם של מתנגדי החוק.
 אלה טענן, שעניין רגיש כל כך מחייב דיון יסודי וכבד ראש, בלא תכתיב של לוח
 זמנים פוליטי לוחץ. מתנגדי החוק התריסו בציניות ביוזמיו, כי אם מניעיהם
 טהורים־אידאולוגיים ואינם מושפעים משיקולי בחירות, אל להם להיחפז, ועליהם
 להמתין עד לקביעת זהותו של הנשיא והרכב הקונגרס הבא. ניתוח הדיונים שערכו
 תת־הוועדות מפריך את הטענה בדבר חופזת הדיונים ושטחיותם. ריבוי העדים,
 הפגישות והתצהירים מעיד שהתנהל דיון מעמיק, אשר נתן במה לביטוי מגוון רחב עד

1 1 2  מאוד של דעות, וכל זאת בפרק זמן לא קצר של כשישה חודשים.

 הארולד סאונדרס, לשעבר תת־מזכיר המדינה לענייני המזרח הקרוב ודרום
 אסיה, טען כי הוא מתעד לעיתוי החקיקה מכיוון שמדובר בשנת בחירות גם
 בישראל. לפיכך אין לנקוט לדידו צעד, אשר ייתכן שאחת המפלגות בישראל תציג
 כניצחון דרכה, ושיתפרש כהתערבות אמריקנית לא ראויה בענייניה הפנימיים של

1 1 3  ישראל.

 היבט מהותי יותר מסוגיית עיתוי החקיקה, אשר נהפך מרכזי בדיוני בית הנבחרים,
 עע לאופן ניסוח הצעת החוק ולשאלה עד כמה יחייב ניסוח זה (אם יתקבל) את
 הממשל להעביר את שגרירות ארצות־הברית בישראל לירושלים — השאלה
 המרכזית הייתה אם הצעת החוק קובעת לממשל מועד, אשר עד אליו יהיה חייב
 הממשל להשלים את העברת השגרירות, או שמא היא מסתפקת בקריאה כללית

 לממשל להעביר את השגרירות, בלי לכבול אותו ללוח זמנים מחייב.

 סוגיה זו שבה ועלתה פעמים מספר במהלך הדיונים. לנטוס הצהיר מפורשות
 בראשית הדיונים, שהחוק אינו מציב תאריך יעד כלשהו ואינו מטיל צעדי ענישה
 פיננסיים כלפי הממשל באם תועבר השגרירות, אלא נועד להצהיר על רצון בית

ה (לעיל, הערה 54), עמ׳ 153-151, 257-256. ק י ק  112 ח
 113 שם, עמ׳ 260.
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ת לבירה ת־הברי ם להעברת שגרירות ארצו י כ ל ה מ ב ירושלמי: ה ר א  מ

 הנבחרים לתקן אי־צדק ארוך שנים במדיניות ארצות־הברית כלפי ישראל. באומרו
 כן, הודה בעצם מציע החוק, כבר בשעת הדיונים הראשונה, כי אין בכוונתו לכפות על
 הממשל את העברת השגרירות וכי חשיבותה של הצעת החוק היא בתחום ההצהרתי
 גרידא. לא בכדי הקשה על לנטוס חבר הקונגרס, ג׳ואל פריטצ׳ארד, כשתהה מדוע
 צריך לנקוט הליך חקיקה מזורז כל כך, אם אין כוונה להביא להעברה מידית של
 השגרירות האמריקנית לירושלים — הייתכן שהכול נובע משיקולי בחירות ותו לאי
 הדיןן בסוגיה זו התמקד במשמעותה של מילה אחת המופיעה בנוסח הצעת החוק —
 'Hereafter'. לצד גרסה אחת שטענה שמשמעות המילה היא שהממשל יחויב
 להעביר את השגרירות מיד, טענו אחרים שזהו ניסוח מעורפל מכוון, אשר אינו
 מציב לוחות זמנים מוגדרים ולפיכך מוציא את העוקץ מהצעת החקיקה. אפילו חוות
 הדעת המשפטית שניתנה באשר למשמעות המילה לא הייתה חד־משמעית, וקבעה כי
 אמנם המילה נושאת אופי מידי, אך כזה שאי־אפשר ליישמו בעניין סבוך כהעברת

1 1  שגרירות.4

 בהיעדר תאריך יעד ברור להעברת השגרירות, ריחף מעל הצעת החוק עע כבד
 של אי־ודאות באשר למטרותיה האמתיות. היטיב לתאר זאת פריטצ׳ארד, עת
 שאל את לנטוס אם הוא באמת מעוניין בהעברת השגרירות או שמא כל כוונתו
 אינה אלא להשיג הכרזת תמיכה של בית הנבחרים במהלך. יצוין כי לנטוס
 הקפיד להדגיש שמדובר בהצעה צנועה ולא־יומרנית, אשר אינה מנסה לכפות
 מדיניות מסוימת על הממשל, אלא לקדם ולו במעט את תיקונו של עוול היסטורי

1 1  רב־שנים.5

 לנוכח הבעייתיות בהבנת משמעותה של הצעת החוק ועקב התנגדות הממשל לה,
ת הצעות הפשרה הללו, אשר מקצתן נידונו  הועלו בעניינה הצעות פשרה רבות. א
 במהלך הדיונים בבית הנבחרים, ומקצתן בסדרת פגישות שערכו יוזמי החוק עם
 פקידי ממשל בכירים בממשל, אפשר לחלק לשלוש קטגוריות: הצעות בתחום הניסוח
; פיתויים שהציע ק ו ח  והפרוצדורה; הצעות לצעדים חלופיים מאלו שמציעה הצעת ה

 הממשל לשם הסרת הצעת החוק מעל סדר היום.

 114 שם, עמ׳ 7, 67, 71, 72, 299, 300, 333.
 115 שם, עמ׳ 71, 72, 159.
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ת לירושלים, 1984 י נ ק י ר מ א ת השגרירות ה ר ב ע ה ה ל ק י ק ח מת ה ז ו ק ג: י ר  פ

 ההצעות בתחום הניסוח והפרוצדורה

 בבסיסן של הצעות אלו עמדה ההנחה ששינוי בנוסח הצעת החוק וכן בפרוצדורת
 הדיונים עליה יכןל לפתןר מקצת ההסתייגןיןת המןעלןת כלפיה.

 1. שינוי פרוצדורת הדיונים — לארי מין מקנזס הציע פתרןן לבעייתיות הנובעת
 מהעיסוק בחוק בתקופת בחירות. לדבריו, צריך להוסיף ולערוך את השימוע
 בעניין החוק בטרם הבחירות, אך את ההחלטות הסופיות בעניין ראוי לקבל
 בימים שלאחר הבחירות ולפני כניסת הממשל החדש לתפקידו — היינו מנובמבר
 1984 עד ינואר 1985. כך יובטח שההחלטה בנושא תהיה משוחררת משיקולים
 אלקטורליים, אך לא תידחה למועד עתידי ערטילאי. הצעה זו ירדה במהרה

1 1 6  מסדר היום, עקב התנגדותו הנחרצת של לנטוס.

 2. שינוי בנוסח החוק — אד שאו מקליפורניה העלה לפני תת־מזכיר המדינה
 לעניינים פוליטיים, מייקל ארמקוסט, הצעה לקבוע בנוסח החוק כי העברת
 השגרירות האמריקנית לירושלים היא מטרה ארוכת טווח של הממשל, אשר
 ייתכן שתצא לפועל רק לאחר השגת הסדר מדיני במזרח התיכון. ארמקוסט הביע
 את התנגדות הממשל ליוזמת הפשרה הזאת, בתואנה שגם בה יש משום שינוי
 במדיניות ארצות־הברית בנוגע לירושלים — שינוי שהממשל מעוניין להימנע

" 7 . קף  ממנו בכל תו

 3. שינוי במהות החוק — ההצעה החשובה ביותר בתחום הניסוח והפרוצדורה
 נגעה למהותה של הצעת החקיקה. כמה דוברים, ובהם מיקה ושאו, העלו את
 האפשרות לקבל החלטה בעניין השגרירות שלא תהיה חוק (Bill) אלא הצהרה
Sense of) בלתי מחייבת המסתפקת בהבעת עמדתו העקרונית של הקונגרס 
 Congress). הנימוק שהועלה בעד הצעה זו היה שהעימות עם הממשל יביא
 בסופו של דבר לידי וטו נשיאותי, אשר משמעותו תהיה שהצעת החוק לא רק
 שלא תקדם את העברת השגרירות לירושלים, אלא אף תרחיק אותה עוד יותר.
ת חתימת הנשיא, ובכך תימנע  הצהרה בדבר ׳רוח הקונגרס׳ אינה מחייבת א
 אפשרות הטלת הווטו ויועבר מסר חד־משמעי על תמיכת הקונגרס בהעברת

 116 שם, עמ׳ 152-151.

 117 שם, עמ׳ 289-288.
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רה ת לבי ת־הברי ם להעברת שגרירות ארצו י כ ל ה מ ב ירושלמי: ה ר א  מ

 השגרירות. טיעון נוסף בעד הצעה זו היה שבקבלת נוסח היוזמה כחוק יש משום
 בעיה חוקתית, סביב סמכותו של הקונגרס להורות לנשיא היכן למקם את
 שגרירויות ארצות־הברית בעולם. לעומת זאת הצהרה בדבר ׳רוח הקונגרס׳
 אינה כובלת את ידי הנשיא, ועל כן אינה מעוררת את סוגיית הסמכות החוקתית.
 הממשל הביע את התנגדותו גם להצעת פשרה זו, אף שקבע כי זו אכן פותרת
 את הבעיה החוקתית הגלומה בהצעת החוק. לדברי ארמקוסט, אפילו בהצהרה
 מעין זו יש משום איתות על שינוי במדיניות האמריקנית, שעלול ליצור

11ft 

 רושם שארצות־הברית תומכת באחד הצדדים בסכסוך.

 ההצעות לצעדים חלופיים ליוזמת החקיקה

 בדיוניהם עם אנשי מחלקת המדינה הציעו יוזמי החוק ארבעה מהלכים שונים,
 שיוכל הממשל לנקוט בתמורה להפסקתם של הליכי החקיקה. מהלכים אלו נועדו
 לסמל את ההכרה האמריקנית בירושלים כבירת ישראל. ההצעות נענו בשלילה, עקב
 עמדת הממשל שכל אחד מהצעדים מסמל תמיכה בעמדת ישראל בסוגיית ירושלים.

1 1 5 ' :  ההצעות שנידונו היו כדלקמן
 1. הכפפת הקונסוליה האמריקנית בירושלים לשגרירות בתל־אביב - צעד זה, אף
 שלא היה מביא לידי פתיחת נציגות דיפלומטית אמריקנית חדשה בירושלים, היה
 מדגיש כי לירושלים אין עוד מעמד עצמאי בעיני קובעי המדיניות האמריקנים,

 ושהעיר היא חלק בלתי נפרד ממדינת ישראל.

 2. הקמת שגרירות אמריקנית במערב ירושלים, בלא שיבוטל האיסור על
 דיפלומטים אמריקנים לערוך ביקורים רשמיים במזרח העיר — בכך תעניק
 ארצות־הברית גושפנקא רשמית להכרתה דה־פקטו במערב ירושלים כבירת

 ישראל, ותימנע מלנקוט עמדה בנוגע למעמד השנוי במחלוקת של מזרח העיר.

 3. פתיחת משרד קישור של שגרירות ארצות־הברית בירושלים - אמנם מהלך
 מעין זה לא יישא את האופי הדרמטי של העברת השגרירות לירושלים, אך גם בו

 118 שם, עמ׳ 164, 288-287.
 119 שם, עמ׳ 302-301, 444; עוזי בנזימן, ׳הבית הלבן שוקל לפתוח בירושלים משרד קישור של

 שגרירות ארה״ב׳, הארץ, 25.3.1984, עמ׳ 1 ; קינג(לעיל, הערה 109).
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ת לירושלים, 1984 י נ ק י ר מ א רות ה ה להעברת השגרי ק י ק ח זמת ה ו ק ג: י ר  פ

 יהיה כדי לסמל הכרה אמריקנית בריבונותה של ישראל בעיר. על־פי דיווחים
 עיתונאיים, שקלו בבית הלבן להסכים להצעה זו אם יתברר שאין דרך לבלום
 חקיקה בקונגרס שתחייב את העברת השגרירות לירושלים. עם זאת, היה זה
 דווקא לנטוס שהתנגד להצעה זו. הוא חשש שהסכמה לפשרה מעין זו תפחית את

 הסיכויים להביא בעתיד להעברה ממשית של השגרירות לבירה.

 4. קביעת תארין יעד לתחילת משא ומתן ישראלי־ירדני בעניין ירושלים. אם
 הירדנים יתנגדו תועבר השגרירות לעיר — הצעה זו הניחה כי סרבנות ערבית
 לניהול משא ומתן על מעמד ירושלים, אינה ראויה לפרס. ואולם היא לא הביאה
 בחשבון את ההתנגדות הישראלית לנהל משא ומתן כלשהו על עתידה הפוליטי

 של העיר, ונחשבה לפחות רצינית מכל הצעדים שהוצעו.

 כאמור הביע הממשל את התנגדותו לכל הצעות הפשרה הללו. לפיכך חזרו יוזמי
 החוק והדגישו כי למרות רצונם להימנע מעימות עם הממשל, לא נותרת בידם ברירה

 אלא להמשיך בהליך החקיקה.

 הפיתויים שהציע הממשל לשם הסרת הצעת החוק מעל סדר היום

 הממשל האמריקני ראה בהצעת החוק להעברת השגרירות מטרד שיש להסירו מעל
 סדר היום. עם זאת, הצעת החקיקה לא נתפסה בעיני הממשל כאיום רציני, ועל כן
 לא הייתה בו נכונות להסכים להצעות הפשרה של תומכי החוק. כדי לסלק את
 המטרד הציג הממשל לפני לנטוס, גילמן וראשי השדולה הפרו־ישראלית שתי

1 2 0 ק:  הצעות חלופיות לחן

 1. ביטול מכירת טילי סטינגר לירדן — ממשל רייגן הביע, בראשית מרס 1984, את
 כוונתו למכור טילי נ.מ. מסוג סטינגר לירדן ולערב הסעודית. הסערה העזה
 שחוללה היוזמה בקונגרס, בשדולה הפרו־ישראלית ובישראל גרמה לממשל
 לחזור בו מכוונתו. ראשי הממשל ביקשו לקטוף פירות כלשהם מביטול העסקה,
 וב־20.3.1984 הציע תת־מזכיר המדינה, לורנט איגלברגר, לבטל את עסקת
קה בעניין  הטטינגרים עם ירדן תמורת הסרת תמיכת הלובי הפרו־ישראלי מהחקי

Jordanian, Saudi Arms,' 1' ¡ בנזימן, הבית 9 8 4 C Q A l m a n a c , p. 117; (88 120 לעיל, הערה)שגרירות 
 הלבן(לעיל, הערה 119).
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 העברת השגרירות. ראשי השדולה הפרו־ישראלית ותומכי החוק דחו את ההצעה.
 ראוי לציין כי ראשי הממשל אף הבטיחו לבטל את עסקת הסטינגרים עם ירדן
 בתמורה להסרת התנגדות הקונגרס לכוונת הנשיא להעניק סיוע רחב היקף לצבא
 ירדן. אמנם עסקת הסטינגרים עם ירדן בוטלה, אך בלי שהממשל יצליח לקשור
 זאת אל הסרת היוזמה להעברת השגרירות לירושלים (או לתמיכת הקונגרס
 במתן סיוע לירדן). כך עלה בתוהו ניסיונו של הממשל לשווק לתומכי הצעת

 החוק ויתור מדומה.

 2. מכתב נשיאותי בענייו העברת השגרירות — בשלהי חודש טפטמבר הציעו ראשי
 הממשל ללנטוס ולגילמן את הצעת הפשרה הסופית שלהם. הממשל הציע
 שהנשיא רייגן יכתוב מכתב, ובו יברך את לנטוס וגילמן על העלאת נושא
 השגרירות על סדר היום, אך יביע את המשך התנגדותו להצעת החקיקה שלהם.
 ההנחה שהסתתרה מאחורי הרעיון הזה הייתה שלנטוס וגילמן העלו את הצעת
 החוק לשם העלאת קרנם בקרב ציבור הבוחרים אוהדי ישראל, ושמכתב נשיאותי
 יספק את מאווייהם. התנגדות פומבית של הנשיא הייתה מאפשרת לשניים לטעון
 כי עשו ככל יכולתם, וכי הממשל הוא שחיבל ביוזמתם. לנטוס וגילמן דחו את

 ההצעה והמשיכו בהליכי החקיקה בקונגרס.

 מגוון הצעות הפשרה שהועלו לא הצליח להביא להסכמה בין הממשל ובין לנטוס
 וגילמן באשר לגורל החוק. לפיכך נאלצו יוזמי החוק להחליט אם בכוונתם לפעול
 למען אישור הצעתם המקורית ןלהסתכן בהטלת וטו נשיאותי, או שמא לסגת מעט
 ולהפוך את יוזמתם להצהרה בדבר ׳רוח הקונגרס׳. בראשית ספטמבר נפל הפןר
 לטובת האפשרות השנייה. ב־6 לחודש זה הגישו לנטוס וגילמן לפני תת־הוועדות שדנו

 בעניין, את House Concurrent Resolution 352, שקבעה כדלקמן:

Concurrent Resolution expressing the sense of the Congress that the 
United States Embassy in Israel should be located in the city of 
Jerusalem. Whereas each nation, under international law chooses its 
own capital; whereas the State of Israel has selected Jerusalem as its 
capital; and whereas the United states maintains its embassy in all 
countries at the designated capitals of those countries except in the 
case of our democratic friend and strategic ally, the State of Israel: 
Now therefore, be it resolved by the House of Representatives (the 
Senate concurring), that it is the sense of the Congress that the United 
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States Embassy and the residence of the United States Ambassador in 
Israel should be moved to Jerusalem at the earliest possible date in 
accordance with international custom that Embassies are located in 
the capital of the host nation.121 

 בישיבה המסכמת של תת־הוועדות שהתנהלה ב־2.10.1984, כחודש לפני הבחירות
 לנשיאות ולקונגרס, נימק לנטוס את ההחלטה להפוך את הצעת החוק להצהרה בדבר
 ׳רוח הקונגרס׳. לנטוס טען כי ביקש להימנע ממחלוקת חוקתית נרחבת בשאלת
 הפרדת הסמכויות בין הקונגרס ובין הנשיא, וכן מהטלת וטו נשיאותי על החוק.
 ואולם הממשל התנגד גם להצהרה בדבר ׳רוח הקונגרס׳, ובשלהי ספטמבר עוד הציג

1 2 2 .  את הצעת הפשרה בדבר פרסום המכתב הנשיאותי

 הדיון בקונגרס בעניין הצעתם המעודכנת של לנטוס וגילמן היה קצר, והתמקד
 ברובו בהצעתו של שאו לתקן את נוסח ההצעה. שאו טען שישראל אינה המדינה
 היחידה שבה שגרירות ארצות־הברית ממוקמת מחוץ לבירת המדינה המארחת,
ע שוכנות בבירות.  והזכיר שגם שגרירויות ארצות־הברית בבנין ובבוליביה אי
 לבסוף הסיר שאו את דרישתו לתיקון נוסח החוק, וקבע שהעניין ייבדק עובדתית
 ויובא לדיון לפני ועדת בית הנבחרים לענייני חוץ. בכך נסללה הדרך לאישור הצעת
 לנטוס וגילמן ברוב גדול. רק ארבעה מ־13 חברי תת־הוועדות שנכחו בדיון הצביעו

1 2 3  נגדה.

 אמנם אישור הצעתם של לנטוס וגילמן נעשה לאחר מסכת דיונים שנמשכה כחצי
 שנה, אולם היה זה רק צעד ראשןן בדרך לאישורו של הקונגרס כולו את ההצעה. תת־
 הוועדות העבירו את החלטתן לדיון לפני ועדת בית הנבחרים לענייני חוץ, שהייתה
 אמורה לאשר את ההצעה ולהביאה לדיןן ולהצבעה לפני מליאת הבית. ואולם בפרק

א לא ל ק א ו , אשר אינן בגדר ח ם י ק ק ו ח מ ת בתי ה  121 המושג Concurrent Resolution נוגע להחלטו
ת אלו משותפות לשני בתי  יותר מהצהרה בדבר עקרונות ועמדות שהקונגרס מאמץ. החלטו
Senate א ר ק י ה שמקורה בסנאט ת ט ל ח ת בשניהם בו בזמן. ה ו ל ב ק ת ם הן אינן מ , גם א ם י ק ק ו ח מ  ה
House Concurrent קרא ת הנבחרים תי  concurrent Resolution, ולחלופין הצהרה שמקורה בבי

ה (לעיל, הערה 54), עמ׳ 313, 334. ק י ק  Résolution; ח
 122 שם, עמ׳ 319 ; שגרירות (לעיל, הערה 88), עמ׳ 116.

ה (לעיל, 54), עמ׳ 332-328¡ שגרירות (לעיל, הערה 88) עמ׳ 116-115. ארבעת חברי תת־ ק י ק  123 ח
ן (דמוקרטי מאינדיאנה, ראש תת־ ס וגילמן היו לי המילטו טו  הוועדות שהצביעו נגד הצעת לנ
 הוועדה לענייני אירופה והמזרח התיכון), לארי ווין (רפובליקני מקנזס), אד שאו (רפובליקני

קרטי מקליפורניה). דמו ) י ן דימאל י  מקליפורניה) וממו
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 הזמן הקצר שנותר עד לבחירות, לא היה סיפק בידם להביא את הנושא לדיון בוועדה
 לענייני חוץ. הבחירות לנשיאות ולקונגרס עצרו את הליך החקיקה, ומשזה לא חודש
 לאחר הבחירות, נסתם הגולל על הצעת לנטוס וגילמן. הרושם היה שמדובר במהלך

 פוליטי־אלקטורלי מחושב ומתוזמן היטב.

 הדיון בסנאט

 המהלכים בסנאט להעברת השגרירות החלו כבר ב־22.9.1983, עת הציע הסנאטור
 מויניהן תיקון ל־State Department Authorization 1}111. לפי התיקון לא תוכל
 ארצות־הברית להפעיל שגרירות בישראל, אלא אם כן תמוקם השגרירות בירושלים.
 מויניהן הסכים להסיר תיקון זה מעל סדר היום, רק לאחר שקיבל הבטחה מפרסי כי
 יערוך שימוע בוועדה שבראשותו, בעניין מיקומה של שגרירות ארצות־הברית

 בישראל.*12

 בתקווה לממש את הבטחתו של פרסי, הגיש מויניהן ב־31.10.1983 את הצעת
 החוק s.2031, שקראה להעברת השגרירות האמריקנית בישראל לירושלים. הצעה
 זו הייתה זהה בלשונה לזו שהציגו כארבעה חודשים לאחר מכן חברי בית הנבחרים

1 2 5  לנטוס וגילמן.

 לעומת דיוני בית הנבחרים שהתפרסו על־פני כחצי שנה ושניסו להתעמק במכלול
 ההיבטים של סוגיית העברתה של השגרירות, הרי פעילות הסנאט בעניין הצעת
 מןיניהן יצרה רושם כי היא נועדה בעיקר כדי לצאת ידי חובה: ועדת הסנאט לענייני
 חוץ ניהלה דיון אחד בלבד בהצעת מויניהן, ב־23.2.1984, בהשתתפותם של לא יןתר
 משבעה מתוך 18 חברי הוועדה. גם הרכב העדים שהופיעו לפני הוועדה הצביע על
 אופיו של הדיון — מתוך 14 העדים שהשתתפו בו, שבעה היו ראשי ארגונים נוצריים.
 האחרים היו נציגי ממשל, ארגונים ערביים וארגונים יהודיים — גופים שנתפסים
 כיותר רלוונטיים לסוגיה הנידונה מאשר אנשי הדת הנוצרים, ועל כן היה אפשר
 לצפות שמשקלם היחסי בדיון יהיה גדול יותר (כפי שאכן היה הדבר בדיונים שניהל

1 2 6  בית הנבחרים).

ל, הערה 91), עמ׳ 4. (לעי נס ולוסטמבו  124 לוקי
ית בישראל(לעיל, הערה ; שגרירות אמריקנ י אט האמריקנ ה שמקורה בסנ ק י ק ל ח מ ס  125 הקיצור .S מ

 57), עמ׳ 3.
. i ü ,ü, 1 126 שם, עמ׳ 
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 לדברי יו״ר הוועדה, הסנאטור הרפובליקני פרסי, הדיון הלקוי בהצעת מויניהן נבע
 מלוח הזמנים העמוס של הוועדה טרם הבחירות. לפיכך היא נאלצה לדחות פניות
 רבות של אנשים שביקשו להעיד בה. ואולם בכיר בשדולה הפרו־ישראלית בארצות־
 הברית העיד שמויניהן פנה אל פרסי בחשאי, וטען באוזניו כי הוא העלה את הצעת
 החוק רק לשם הצגת עמדה עקרונית, וכי אין בכוונתו לפעול במרץ למען אישור
 החוק. פנייה זו באה לאחר שקובעי מדיניות ישראלים בכירים הבהירו כי אינם
 ששים להתעמת עם הממשל האמריקני בעניין השגרירות. מהלך דברים זה יכול
 להסביר מדוע פרסי לא מצא לנכון לתת קדימות לדיונים בנוגע להעברת השגרירות
 על־פני עניינים אחרים שעמדו על סדר יומה של הוועדה שבראשותו, ומדוע ניאות

1 2 7  מויניהן להסתפק בהבטחת פרסי לערוך שימוע אחד בלבד.

 עצם הדיון בסנאט היה מעין מיקרוקוסמוס לזה שהתנהל בבית הנבחרים. אותם
 טיעונים ועמדות הועלו, אם כי במינון נמוך יותר ובמידת התפלפלות מועטה יותר. עם
 זאת, בסנאט הוצגה לנציג הממשל איגלברגר הצעת פשרה שטרם הועלתה בבית
 הנבחרים. הסנאטור הדמוקרטי היהודי מנברסקה, אדוארד זורינסקי, הציע למקם
 את השגרירות באחד מהאזורים שישראל סיפחה לשטח ירושלים בשנים שלאחר
 1967. כך יהיה בידי ישראל להצהיר כי השגרירות האמריקנית הועתקה לירושלים,
 ואילו ארצות־הברית, שאינה מכירה בסיפוח זה, תוכל לטעון כי השגרירות אינה
 ממוקמת בשטחה של העיר. את ההצעה הזאת, וכן את הצעות הפשרה שהועלו בבית
 הנבחרים, דחה איגלברגר, בטענה שיש בה משום הכרה דה־פקטו בצעדים החד־
 צדדיים שנקטה ישראל בירושלים, ושהדבר הוא סטייה מהמדיניות האמריקנית

1 2  בנוגע לעיר.8

 הדיון שהתנהל בוועדת הסנאט לענייני חוץ ב־23.2.1984 ושהסתיים בהצהרתו של
 פרסי כי הוא מקווה שיעלה בידיו לכנס יום דיונים נוסף בנושא, היה האחרון שניהלה
 הוועדה בנושא. הצעת החוק של מויניהן שזכתה לתמיכתם של יותר ממחצית חברי
 הסנאט ולוותה במסע יחסי ציבור רחב היקף, נמוגה בלא שהובאה להצבעה בוועדת

1 2 9  הסנאט קודם פיזורה לקראת הבחירות.

נס ולוסטמבו(לעיל, הערה 91).  127 שם, עמ׳ 1, 129 ; בלומפילד (לעיל, הערה 71) ; לוקי
ית בישראל (לעיל, הערה 57), עמ׳ 76. קנ  128 שגרירות אמרי

p, 1 9 8 4 , 19.10.1984, Facts on F i l e . 7 7 2 1 2  ¡ 129שם, עמ׳ 9
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 אמנם יוזמת החקיקה של 1984 הייתה גישוש חשוב ראשון בניסיון לכפות על
 הממשל את העברת השגרירות האמריקנית לירושלים, אולם ניכר כי הייתה נגועה
קה זו את מגבלותיה  בשיקןלים פןליטיים של יןזמיה. כמן כן הציגה יוזמת חקי
 של הפעילות להעברת השגרירות — התנגדות חד־משמעית של הממשל, חוסר
 נכונות של יוזמי החקיקה ושל השדולה הפרו־ישראלית להגיע לידי עימות
 גורף עם הממשל, וחוסר רצונה של ממשלת ישראל להיקלע לסבך הפוליטי
 הפנימי בארצות־הברית. כל אלו היו מהגורמים הבולטים שהביאו לידי גוויעת
 היוזמה על אף התמיכה הרחבה שזכתה לה, ובעיקר לאי־חידושם של הדיונים בה
 לאחר הבחירות לנשיאות ולקונגרס בנובמבר 1984. היה ברור לכול שבתנאים
 הקיימים לא יהיה אפשר להביא לביצועו של מהלך שגורמים מרכזיים ורבי־השפעה

 מתנגדים לו.

 בין שתי חקיקות: מהלכים ויתמות בהילוך נמון בשנים 1994-1985

 הבחירות לנשיאות ולקונגרס האמריקניים בשנת 1984 קטעו כאמור את הדיון
 ביוזמות החקיקה בעניין העברת שגרירות ארצות־הברית בישראל לירושלים, אולם
 לא הביאו לשינוי באופי הדיון בסוגיה במערכת הפוליטית האמריקנית. רעיון העברת
 השגרירות הוסיף לשמש כלי משחק בידי פוליטיקאים שונים בניסיונם לרכוש את
 אהדתו של קהל המצביעים היהודי, וזאת אף־על־־פי שעד שנת 1995 העיסוק בסוגיה

 היה בהיקף מועט יותר מבראשית שנות השמונים.

 נושא הדגל של הפעילות למען העברת השגרירות האמריקנית בישראל לירושלים,
 בשנים 1988-1985, היה הסנאטור הרפובליקני מצפון קרוליינה, ג׳סי הלמס.
 מעורבותו בעניין הפתיעה רבים עקב מדיניותו בעבר כלפי ישראל. עד לשנת 1984
 נקט הלמס מדיניות פרו־ערבית מובהקת. מדיניות זו כמעט ועלתה לו במשרתו
 כסנאטור בבחירות 1984 — ארגון איפא״ק דירגו במקום האחרון בין הסנאטורים
 מבחינת האהדה לישראל, והתגייס אז במלוא עוזו לשם טרפוד בחירתו המחודשת.
 על אף הסיוע הכספי וההסברתי המסיבי שסיפק איפא״ק ליריבו בבחירות
 1984, ג׳יימס האנט, הצליח הלמס לזכות במערכת הבחירות ברוב דחוק. מאז
 שינה הלמס את גישתו כלפי ישראל מן הקצה אל הקצה והיה לתומך מובהק
 של ישראל ולאחד מהפעילים הבולטים בסנאט למען ענייניה. הלמס ערך ביקור
 מתוקשר בכותל המערבי, פרסם בתקשורת מטפר רב של הצהרות פרו־ישראליות
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קה בעניין מיקומה של שגרירות ארצות־  והחל לקדם בסנאט יוזמות חקי
1 3  הברית בישראל.0

 מהלכיו של הלמס בשנים 1988-1985 נועדו לנצל את רצונה של מחלקת המדינה
 לשפץ או לבנות שוב את שגרירותה בישראל, כדי לאלצה להקים בו בזמן מבנים
 דיפלומטיים גם ביתשלים. בניין השגריתת האמריקנית בתל־אביב החל מתיישן ולא
 סיפק עוד את צורכי הסגל הדיפלומטי הרחב שפעל במקום. לפיכך ניהל בסוף שנות
 השמונים שגריר ארצות־הברית בישראל, תומס פיקרינג, משא ומתן עם הבעלים של
 מגרשי מועדון טניס באזור הרצליה, בכוונה לבנות שם בניין שגרירות חדש במקום
1 פרסום התכנית עורר זעם רב בקונגרס, והלמס 3  זה שברחוב הירקון בתל־אביב.1

 האמין שיוכל לנצלו למען קידום מטרותיו האישיות־פוליטיות.

 המהלך הראשןן שנקט הלמס היה עוד בשנת 1985, עת הגיש בסנאט תיקןן
 Diplomatic Security Acrt. תיקון זה קבע כי מחלקת המדינה תהיה רשאית לבנןת
 בניין חדש לשגרירות ארצות־הברית בישראל רק אם יוקם בירושלים. הצעתו של
 הלמס עוררה התנגדות רבה הן בממשל והן בקונגרס, ולפיכך גובשה החלטה שלפיה
 יאסור הקונגרס על מחלקת המדינה לרכוש, לבנות או לשפץ כל מתקן דיפלומטי
 בירושלים, בגדה המערבית ובישראל. החלטה זו, אשר אושרה שוב גם בשנים 1986
 ו־1987, הוציאה את העוקץ מכוונתו המקורית של הלמס. הסנאטור מצפון קרוליינה
 לא נקט בשנים אלו כל מהלך נוסף, אלא עם התקרב מועד הבחירות של 1988, עת
 רצה שוב להפגין לפני קהל הבוחרים היהודי את מחויבותו לתמיכה בישראל

1 3  ובעמדתה בסוגיית ירושלים.2

State Department Appropriation^ בשנת 1988 העביר הלמס בסנאט הצעת תיקון 
 Act, ולפיה יתיר הקונגרס למחלקת המדינה להקים שני מבנים דיפלומטיים

Lucille Barnes, 'Election Watch: Still Stunned by 1994 Election Results, Israels Supporters 130 
Worry About 1996', Washington Report O n M i d d l e East Affairs, March 1995, pp. 33-34; 

http:Hwww.washington-report.org/backissues/0395/9503033/htm 
, 1 3 נים 1  דיפלומט אמריקני בכיר, ששירת בשגרירות ארצות־הברית בתל־אביב בסוף שנות השמו

 ריאיון מחודש אוקטובר 2001.
Clyde Mark, Jerusalem: The U.S. Embassy and P . L נים (לעיל, הערה 6), עמ׳ 132 256¡ .  סלו
104-45, Washington D.C.: Congressional Research Service, The Library of Congress, 

22.9.1999, p. 3 
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 חדשים — האחד בתל־אביב והשני בירושלים - כשבידי הנשיא תינתן הסמכות
זה משני המבנים הללו ישמש משכנה העתידי של שגרירות ארצות־הברית.  לקבוע אי
 לפי נוסח התיקון, על שני המבנים להיות מוקמים בו בזמן וייעודם הסופי ייקבע רק
 לאחר שתחל בנייתם, ולאחר שלפחות אחד מהם יהיה בשלבי הקמה אחרונים. בכך
 רצה הלמס להבטיח את הקמתו של מבנה דיפלומטי אמריקני בירושלים, שגם אם
 לא ישמש שגרירות בשלב הראשון, הרי עצם הקמתו תאפשר בבוא הזמן מעבר מהיר

1 3  של שגרירות ארצות־הברית מתל־אביב לירושלים.3

 התיקון שיזם הלמס גרם למחלקת המדינה לבוא בדברים בחשאי עם ישראל באשר
 לאיתורו של שטח מתאים לבניית מבנה דיפלומטי אמריקני בירושלים. עקב מגעים
 אלו נחתם הסכם חכירה בין ישראל ובין ארצות־הברית על השטח המכונה ׳מתחם
 אלנבי׳ (הממוקם בין שכונת אבו־תור לשכונת תלפיות בירושלים), כדי לבנות בו
ת השגרירות האמריקנית בבירת ישראל. כפי שיתואר בפרק ו׳, הסכם זה  בעתיד א
 עורר מחלוקות רבות בין ארצות־הברית ובין ישראל ובעיקר בין ארצות־הברית ובין

1 3 4 .  העולם הערבי

 התיקון עצמו עורר עניין מועט בבתי המחוקקים והדיון בו התנהל בהשתתפות
 סנאטורים אחדים בלבד. בכך, ובעובדה שבפעם הראשונה מאז שנת 1968 לא קראה
 ב־1988 אף אחת מהמפלגות האמריקניות במצעה להעביר את השגרירות לירושלים,
 יש כדי להעיד על ירידה ניכרת שחלה אז בחשיבותה של סוגיית השגרירות בשיח

1 3  הפוליטי הפנים־אמריקני.5

 עם זאת, תמיכה בהעברת השגרירות עדיין נתפסה קלף מנצח במהלך החיזור אחרי
 הקול היהודי בתקופות בחירות. מלבד תיקון הלמס, אשר שירת גם, ואולי בעיקר,

Congressional Record, ;(6 133 לעיל, הערה) נים  מרק, ירושלים: השגרירות (לעיל, הערה 132)¡ סלו
Washington D.C.: U.S. Government Printing Office, 26.7.1988, p. S18794 

מם בתדרוך 134 ו ם החכירה היו חשאיים בטיבם, אושר דבר קי כ ס  אף־על־פי שהמגעים בדבר ה
'Location of ים (לעיל, הערה 6) ; נ ת המדינה ביום 29.12.1988 ; סלו ק ל ח  לעיתונאים, שנתן דובר מ

U.S. Embassy in Israel', A m e r i c a n Foreign Policy: C u r r e n t Documents, 1 9 8 8 , p. 419 
George Kurian (ed.), The Encyclopedia of the Republican Party, New York: M.E. Sharpe, 135 
1996, p. 778; George Kurian (ed.), 771e Encyclopedia of the Democratic Party, New York, 
M.E. Sharpe, 1996, pp. 829-830; Reuters, 'Senate Delays Move on New Israel Embassy', 

The New York Times, 30.7.1988, Section 1, p. 26 
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 צרכים אלקטורליים של הסנאטור מצפון קרוליינה, היה זה המועמד הדמוקרטי
 לנשיאות, מייקל דוקאקיס, שהצליח בכל זאת להעלות את הנושא על סדר היום.
 דוקאקיס התבטא בכמה הזדמנויות בדבר תמיכתו בהכרה בירושלים כבירת ישראל
 ובהעברת שגרירות ארצות־הברית לעיר. ההתנגדות החריפה שהביע שולץ להצהרות
 דוקאקיס, גרמה למויניהן להגיש שוב ביוני 1988 את הצעת החוק, שהגיש בעבר למען
 העברת השגרירות. במהלך בזק גייס מויניהן את תמיכתם של 50 סנאטורים, שצירפו
 את חתימתם להצעת החוק (2508 .8). ואולם כבעבר, גם הפעם לא התכוון מויניהן
 להפוך עולמות למען יוזמתו. משקיבל מסרים מהממשל כי יהיה אפשר להגיע לידי
 פשרה באמצעות דיפלומטיה שקטה (הנחה שהוכחה אחר כך כמשוללת כל יסוד),
 חדל מויניהן מללחוץ למען קידום הצעת החוק. אם כן, נראה כי מניעיו של מויניהן
 בהצגת החוק לא נבעו מרצון אמתי לפעול למען העברת השגרירות, אלא מתוך ניסיון
 להעלות על סדר היום של מערכת הבחירות את עניין העברת השגרירות, בהנחה
 שהדבר יסייע בידי דוקאקיס לזכות בתמיכת קהל הבוחרים היהודי והפרו־ישראלי.
 עם זאת, הדבר לא סייע בידי המועמד הדמוקרטי, ולא מנע את ניצחונו של בוש

 הרפובליקני בבחירות 6.1988״

 ממשל בוש אשר כיהן בשנים 1992-1988, נקט מדיניות נוקשה בעניין ירושלים. לפי
 מדיניות זו היו השכונות היהודיות במזרח ירושלים התנחלויות בלתי חוקיות.
 מדיניות זו, בצירוף המתיחות הישראלית־פלסטינית הגואה עקב פרוץ האינתיפאדה
 הראשונה בשלהי 1987, הפכה כל תקווה להעברת השגרירות לירושלים בשנים אלו
 לבלתי מציאותית. אמנם בתי המחוקקים האמריקניים בחרו להביע את תמיכתם
 בישראל על רקע האירועים במזרח התיכון באמצעות פרסום הצהרה המכירה
 בירושלים המאוחדת כבירת ישראל (כך למשל החלטת הסנאט מיום 22.3.1990
 והחלטת בית הנבחרים מיום 24.4.1990), אך באשר לסוגיית השגרירות, לא ננקטה

1 3 7 קה.  באותה העת כל יוזמת תחי

 הסנאטור מויניהן, אשר הוסיף וקרא בהזדמנויות שונות להעברת השגרירות, ביקר
 בינואר 1990 בירושלים, ודן בעניין עם כמה ממקבלי ההחלטות הבכירים בישראל.

'Because Its Right', N e a r East Report 32(25), 20.6.1988, p. 103; Facts on File, 1 9 8 8 , 136 
ס ולוסטמבו(לעיל, הערה 91), עמ׳ ¡24.6.1988 5. נ י ק ו ל , p. 459 

Congressional Record, 22.3.1990, pp. S5207-S5209; Congressional Record, 24.4.1990, 137 
pp. H7921-H7922 
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 ראש הממשלה שמיר, פרס לפני הסנאטור מניו־יורק את עמדתו, שלפיה צריך לפעול
ם יובטח מראש רוב סוחף  לקיום הצבעה בבית הנבחרים בעניין השגרירות, רק א
 בעד ההצעה. לעןמתן טען שר החוץ ארנס כי ראוי להמתין עם חקיקה בסוגיית
 השגרירות עד אשר תושרש בקרב ראשי הממשל האמריקני התפיסה, שלפיה
 ירושלים השלמה הנה בירתה הבלתי מעורערת של מדינת ישראל. ביקורו של מןיניהן
 לא הניב כל יוזמה חדשה להעברת השגרירות, אולם שימש הזדמנות יוצאת דופן
 להיווכח שגם גורמי ימין בישראל, המחויבים לקידום מעמדה של ירושלים כבירת
 ישראל ולביצורה ככזו, לא לחצו על תומכיהם בקונגרס כדי שיקדמו יוזמות למען
 העברת השגרירות לעיר בכל מחיר. נראה כי בעיני ממשלת ישראל היה חשוב יותר
 בימים ההם לפעול למען הגדלת הסיוע האמריקני לישראל מלקדם מהלכים סמליים

1 3 8  בעיקרם.

 לקראת הבחירות לנשיאות בשנת 1992 הביע המועמד הדמוקרטי קלינטון את
 תמיכתו העקרונית ברעיון העברתה של שגרירות ארצו בישראל לירושלים. לא זו
 בלבד שעמדה זו לא זכתה לכל ביטוי במצע המפלגה הדמוקרטית (גם המצע
 הרפובליקני התעלם בשנה זו מעניין השגרירות), אלא שמיד לאחר היבחרו, ועוד
 בטרם השבעתו לנשיא, סייג קלינטון את תמיכתו בהעברת השגרירות. לדבריו, ראוי
 להימנע מנקיטת צעד זה בטרם יושג הסכם ישראלי־פלסטיני, וזאת כדי למנוע פגיעה
 בתהליך השלום. השינוי בעמדתו של קלינטון הוכיח שוב כי אמרתו של הנשיא פורד,
 לפיה ׳הדברים נראים אחרת מהבית הלבן׳, נותרה בתוקף גם לאחר כמעט עשרים

1 3 9  שנה.

 עם זאת, מלבד סוגיית השגרירות הפגין ממשל קלינטון מדיניות אוהדת כלפי
 ישראל — מדיניות אשר הקשתה על המועמדים הרפובליקנים להשיג את תמיכתו של
 קהל הבוחרים היהודי לקראת הבחירות לקונגרס שנערכו בשנת 1994. לפיכך ניסתה
 המפלגה הרפובליקנית לקעקע את התדמית הפרו־ישראלית של הממשל, וזאת
 בהעלאה על סדר היום את הנושא שהממשל התנגד לו נחרצות — העברת השגרירות
 האמריקנית בישראל לירושלים. במפלגה הרפובליקנית קיוו שהתנגדות הממשל
קה בעניין, תפחית את שיעור התמיכה היהודית במועמדים הדמוקרטים.  להצעת חקי

ל, הערה 91), עמ׳ 138 6-5. (לעי ס ולוסטמבו נ קי  לו
Donald Neff, 'Jerusalem in U.S. Policy', Journal of ¡303 139 ם (לעיל, הערה 6), עמ׳ י נ  סלו

Palestine Studies 23(1), Autumn 1993, p. 38 
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ת לירושלים, 1984 י נ ק י ר מ א ת השגרירות ה ר ב ע ה ה ל ק י ק ח ת ה מ ז ו ק ג: י ר  פ

 כך, בחודש אוגוסט 1994, הוגשה לקונגרס הצעת החלטה מטעם חבר בית הנבחרים
 הרפובליקני, קליי שאו, שכותרתה:

House Concurrent Resolution 281: A concurrent resolution ex-
pressing the sensé of the Congress that the United States Embassy 
in Israël should, at the earliest possible date, be relocated to the city 
of Jérusalem. 

 לתמיכה בהצעה זו, אשר נקטה לשון זהירה ובלתי מחייבת, הצטרפו עוד 40 חברי
 בית נבחרים רפובליקנים. ההצעה הופנתה לעיונה של תת־הוועדה לענייני אירופה
 והמזרח התיכון של הוועדה לענייני חוץ של בית הנבחרים, ושם לא זכתה לכל טיפול
 נוסף. מטרתה הושגה בעצם הגשתה — זו הייתה יוזמה חד־מפלגתית אשר מטרתה
 העיקרית הייתה כאמור שיפור סיכוייהם של המועמדים הרפובליקנים בבחירות
 לקונגרס, ולאו דווקא קידום מעמדה של ירושלים כבירת ישראל. זהו דפוס החוזר על
 עצמו מדי שנים מספר במערכת הפוליטית האמריקנית — הניסיון לקעקע את
 התדמית הפרו־ישראלית של ממשל מסוים בהצגת יוזמות חקיקה בעניין העברת

 השגרירות.0*1

 אמנם יוזמה זו לא הצליחה לסחוף את הקול היהודי לעבר המפלגה הרפובליקנית
 בבחירות 1994 (כ־80% מהיהודים הצביעו למועמדים הדמוקרטים), אך הרפובליקנים
 זכו בכל זאת לניצחון גורף בבחירות אלו. העובדה שמנהיגים רפובליקנים, אשר לא
 היו ידועים בחיבה יתרה לישראל, זכו עקב הבחירות לתפקידי מפתח בקונגרס,
 העלתה חששות בשדולה הפרו־ישראלית כי לא יהיה אפשר לקדם עוד בקדנציה זו
 חקיקות פרו־ישראליות, וביניהן חקיקות בעניין העברת השגרירות. ואולם דווקא
 בנסיבות אלו יצאה אל אוויר העולם היוזמה החשובה ביותר בסוגיית השגרירות —

1*  יוזמת החקיקה של 1995, שבה יעסוק הפרק הבא.1

, ירושלים: ק ר מ , 11.8.1994, p. H7991, http:Hthomas.loc.gov ,Congressional Record 140 
 השגרירות (לעיל, הערה 132), עמ׳ 9.

 141 ברנס (לעיל, הערה 130).
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 פרק ד
 יוזמת החקיקה להעברת השגרירות האמריקנית

 לירושלים, 1995

 גלגולו של כדור השלג: הצהרות, יתמות ותכתובת עד מאי 1995

 לאחר תום מערכת הבחירות לקונגרס בנובמבר 1994, החלה הקרקע רוחשת
 פעילות בעניין העברתה של השגרירות האמריקנית מתל־אביב לירושלים. בחודשים
 האחרונים של 1994 ובראשית 1995, הותוו כמה מסלולי פעולה בעניין העברת
 השגרירות, אשר נבדלו זה מזה בכל הנוגע למטרותיהם, למניעים שבבסיסם ולדמויות
 המובילות בהם. שיאה של הפעילות במסלולים אלו הייתה החקיקה שאושרה בבתי
 המחוקקים באוקטובר 1995, ושחייבה את העברת השגרירות האמריקנית בישראל

 לירושלים עד למאי 1999.

ת הנושא במצע הבחירות שלה, איתרה בהעברת  המפלגה הרפובליקנית שהבלילה א
 השגרירות רווח כפול: האחד - קעקוע דימויו הפרו־ישראלי של הנשיא קלינטון,
; והשני — מתנגדי  שהיה צפוי להתנגד ליוזמה בשל החשש לגורלו של תהליך השלום
 תהליך השלום הרבים מקרב השמרנים ידעו שעצם העלאת סוגיית ירושלים על סדר
 היום הציבורי צפויה לחבל במשא ומתן, שהיה רגיש באותה העת לכל זעזוע. זה היה
 הרקע לצעדו של הסנאטור הרפובליקני החדש מאריזונה, ג׳ון קייל, שהביע בנובמבר
 1994 את כוונתו להציג חקיקה שתחייב את הממשל האמריקני להתחיל בבניית

 השגרירות בירושלים עוד בשנת 142.1996

 קייל לא היה בודד בהצהרותיו בעניין העברת השגרירות. בחודש ינואר 1995 ערך
 ניוט גינגריץ׳, חבר בית הנבחרים הרפובליקני מג׳ורג׳יה, ביקור בישראל ובמהלכו

נס ולוסטמבו(לעיל, הערה 91), עמי 8.  142 לוקי
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ה ר י ב ת ל ת־הברי ם להעברת שגרירות ארצו י כ ל ה מ ב ירושלמי: ה ר א  מ

 הכריז על תמיכתו בהעברת השגרירות. לעמדתו של גינגריץ׳, אשר לאחר בחירות
 1994 נבחר ליושב הראש של בית הנבחרים, נודע משקל רב בשיח הציבורי האמריקני,
 ודבריו עוררו תרעומת רבה בממשל קלינטון. הצהרתו של גינגריץ׳ ביססה את
 הרושם שסוגיית העברתה של השגרירות קנתה לה מקום של כבוד בסדר היום
 הרפובליקני — רושם אשר הלך והתחזק ככל שהתקרבו ההתמודדויות הפנימיות

 לקראת הבחירות לנשיאות של שנת 143.1996

 ציר פעילות מקביל לזה של ראשי המפלגה הרפובליקנית, אפשר לאתר בפועלם של
 חברי קונגרס מניו־יורק משתי המפלגות. ניו־יורק, שבה לקול היהודי חשיבות גדולה,
 שימשה מאז ומעולם כר נוח לפעילות פרו־ישראלית, והדבר קיבל ביטוי גם בראשית
 1995. בסוף חודש ינואר החלו יושב הראש של ועדת החוץ של בית הנבחרים, הציר
 הרפובליקני גילמן, והסנאטור הדמוקרטי, צ׳רלס שומר, לבחון את הלך הרוח בקרב
 שני הבתים. הם ביקשו לאמוד את עוצמת התמיכה הצפויה לרעיון העברת
ת האפשרות להפעיל לחץ על הנשיא קלינטון על־ידי  השגרירות, ובכלל זה בחנו א

1 4  מניעת הקצאה של כספים לשיפוץ בניין השגרירות בתל־אביב.4

 פועלם של שומר ושל גילמן קיבל ביטוי ביוזמה שנטלו ב־3.2.1995 שני סנאטורים
 מניו־יורק: אלפונס ד׳אמאטו הרפובליקני ודניאל מויניהן הדמוקרטי. השניים
 גיבשו מכתב תמיכה בהעברת השגרירות, שיועד למזכיר המדינה, וורן כריסטופר,
 והחלו מגייסים את חתימותיהם של חברי הסנאט השונים. מכתב זה נוסח בזהירות
 ונמנע מנקיטת לשון תקיפה בסוגיה. נקבע בו כי ראוי להתחיל בתכנון העברתה של
 השגרירות כדי שיהיה אפשר לבצע את המהלך עם סיומו של המשא ומתן הישראלי־
 פלסטיני על הסדר הקבע, המתוכנן למאי 1999. ד׳אמאטו וצוותו לחצו למען שימוש
 בנוסח מחייב יותר, אשר היה קורא להעברה מידית של השגרירות. בהתערבות
 מנהיגים בשדולה הפרו־ישראלית וממשלת ישראל, ובלחץ גורמים בממשל, התקבלה
 הצעת מויניהן לאמץ נוסח מתון יותר. מכתב זה זכה לחתימתם של 93 סנאטורים,
 והוא נשלח באופן רשמי למזכיר המדינה ביום 20.3.1995. אמנם כריסטופר לא
 הגיב באופן רשמי למכתב, אולם בחודש פברואר הגיב על יוזמת ד׳אמאטו־מויניהן.

Rowland Evans and Robert Novak, 'Another Time Bomb in Jerusalem', Washington Post, 143 
2.2.1995, p. A27 
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ת לירושלים, 1995 י נ ק י ר מ א ה להעברת השגרירות ה ק י ק ח מת ה ז ו ק ד: י ר  פ

 הוא אמר כי אין לו חילוקי דעות עם הסנאטורים באשר לצורך העקרוני בהעברת
 השגרירות לירושלים, אולם מוטב לדעתו להמתין להשגת הסכם ישראלי־
 פלסטיני באשר למעמד העיר. אף שהממשל לא הסכים לנוסח המכתב, הוא הניח
 שיהיה בו כדי למנוע העלאת יוזמות חוק קיצוניות יותר בידי רפובליקנים
 בעלי עניין להביך את הנשיא קלינטון, כגון גינגריץ׳ וקייל. היוזמות של הנבחרים
 מניו־יורק, הן בציר גילמן־שומר והן בציר ד׳אמאטו־מויניהן, נחשבו מתונות למדיי.
 יוזמיהן היו ידידי ישראל ותיקים, מקצתם יהודים, וייצגו את שתי המפלגות. לפיכך
 נוצר הרושם שמדובר ביוזמות ענייניות, נקיות יחסית משיקולים פוליטיים (זולת
 הפזילה לעבר קהל הבוחרים היהודי בניו־יורק). הנחה זו הופרכה כעבור חודשים
 מספר. טוגיית העברתה של השגרירות נהפכה לאמצעי להבכת ממשל קלינטון
 ולפגיעה בתהליך השלום. הדבר בא לידי ביטוי מובהק ביוזמת החקיקה שהגישו

 רוברט דול וגינגריץ׳ בשני בתי המחוקקים במאי 145.1995

 הצעת החוק של דול־גינגריץ׳, מאי 1995

 בנאום שנשא בוועידה השנתית של איפא״ק ב־8.5.1995, הכריז דול, מנהיג הרוב
 הרפובליקני בסנאט, על כוונתו להציג למחרת הצעת חוק בעניין העברת השגרירות.
 דול, שהודיע זה מכבר על כוונתו להתמודד על משרת המועמד הרפובליקני לנשיאות
 בבחירות 1996, מימש את הבטחתו, והצעת החקיקה שיזם הוצגה ב־9.5.1995 לפני
 הסנאט (S. 770). בד בבד הציג שותפו ליוזמה גינגריץ׳, מנהיג הרוב הרפובליקני בבית

House Resolution}.146 1595) הנבחרים, הצעה זהה 

 בכל שנות כהונתו הארוכות בקונגרס, לא זכה דול לאהדת השדולה הפרו־ישראלית
 בארצות־הברית (בייחוד לנוכח הצהרותיו בדבר הצורך לקצץ בסיוע החוץ לישראל).
 כדי לשקם את מעמדו בקהילה היהודית, הוא אימץ את המהלך של חברו, הסנאטור
 הלמס — התמסרות לעניין ירושלים. ארגון איפא״ק סיפק לו את הבמה ואת קהל

, 1 4 ים (לעיל, הערה 6), עמ׳ 321-319; ליפמן(לעיל 5 נ ס ולוסטמבו(לעיל, הערה 91) עמ׳ 9¡ סלו נ קי  לו
Steven Greenhouse, 'Rebuffing Clinton, Senators Call for an Embassy in ¡(57 הערה 

Jerusalem', The New York Times, 4.2.1995, p. A3 
Katharine Q. Seelye, 'Relocating ; H.R. נשתמש מעתה בקיצור House Resolution 146 לציון 
Embassy in Israel: Move Could Backfire on Dole,' The New York Times, 18.5.1995, pp. 
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91 

כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל



ת לבירה י ר ב ה ־ ת ו צ ר ם להעברת שגרירות א י כ ל ה מ ב ירושלמי: ה ר א  מ

 היעד לגיוס כספים לקמפיין הבחירות שלו. אמנם הכרזתו של דול על יוזמת החקיקה
 בוועידת איפא״ק נתקבלה בתשואות חן, אולם העסקנים היהודים המנוסים ידעו

1 4  שאין אלה מניעים אידאולוגיים בלבד אשר מנחים את המועמד הרפובליקני.7

 הצעותיהם של דול ושל גינגריץ׳ חרגו מהניסוחים העדינים שאפיינו את הפעילות
 למען העברת השגרירות בראשית 1995. הן קבעו כי ראוי להתחיל בבניית השגרירות
 האמריקנית בירושלים עד לסוף שנת 1996, ולהשלימה לא יאוחר ממאי 1999.
 על־פי החקיקה המוצעת ייאלץ מזכיר המדינה לדווח לקונגרס מדי חצי שנה על
 ההתקדמות בהקמת השגרירות בירושלים. כל אימת שיתברר שהליכי הבנייה לא
 ייעשו על־פי לוח הזמנים הנקבע בחקיקה, יקוצץ תקציב הבנייה של מחלקת המדינה

1 4 8 ת.  בשנים 1997 ו־1999 לכדי מחצי

 הצעות החוק אשר הוגשו לבית הנבחרים ולסנאט, זכו בעיקר לתמיכתם של חברי
 המפלגה הרפובליקנית. עם זאת, נעשה ניסיון להציג את החקיקה כעניינית
 וכבלתי מפלגתית, ולכן הודגשה תמיכתם של חברים מהמפלגה הדמוקרטית בה.
 ההצעה זכתה לחתימתם של 20 חברים, ואליהם הצטרפו בהמשך כ־40 חברים
 נוספים. לעומת בית הנבחרים אשר לא ניהל כל דיון בתוכן החקיקה עם הצגתה,
 אפשר הסנאט למגישי החוק (כ־13 במספר, ואליהם נוספו עוד כ־45 בחודשים
 הבאים) לשטוח לפני המליאה את הצעת החקיקה ואת הנימוקים לה. את הבמה
את ניצלו מציעי החוק, ובראשם דול, ד׳אמאטו, קייל והלמס, לפרוס את מסכת  הז
 הטיעונים המחייבת, על־פי תפיסתם, את העברת השגרירות האמריקנית בישראל
 לירושלים. מטכת טיעונים זו הייתה דומה לזו שהושמעה גם בדיונים על יוזמת

1 4 9 : ת הסעיפים המרכזיים האלה  החקיקה של 1984 (ראו פרק ג׳), וכללה א

 • ישראל היא המדינה היחידה שבה ארצות־הברית מסרבת למקם את שגרירותה
 בבירה — זהו עוול נוסף כלפי ידידתה הגדולה של ארצות־הברית, אשר כבר

 סבלה לא אחת בעבר מיחס לא־הוגן של הקהילה הבינלאומית כלפיה.

ום 24.9.2001¡ ברנס (לעיל, הערה 130)¡ סילי(לעיל,  147 ניל שר, לשעבר מנכ״ל איפא״ק, ריאיון מי
 הערה 146).

Facts on File, 1 9 9 5 , 11.5.1995, pp. 339-340; C Q A l m a n a c , 1995 (Vol. 141), Washington 148 
D.C.: Congressional Quarterly Inc., pp. S6345--S6346 

Congressional Record, 1995; C Q A l m a n a c , I b i d . 149 
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ת לירושלים, 1995 י נ ק י ר מ א ת השגרירות ה ר ב ע ה ה ל ק י ק ח זמת ה ו ק ד: י ר  פ

 • ירושלים הייתה מאז ומעולם מרכז העם היהודי ובירתו. לעומת זאת, בכל שנות
 שלטון המוסלמים בה, הם לא הפכוה לבירתם, ושמה אף אינו מופיע בקוראן. על
 כן ההכרה בירושלים כבירת ישראל היא מהלך מתבקש, ןאין בו משום פגיעה

 כלשהי בערבים.

 • מאז איחודה של ירושלים בשנת 1967 התירה ישראל חופש גישה למקןמןת
 הקדושים בעיר לבני כל הדתות. בזמן שבו הייתה העיר נתונה לשליטה ירדנית,
 לא הותר ליהודים להתפלל בכותל המערבי ואף נסללו כבישים על אתרים
 קדושים ליהדות. לפיכך ראוי להכיר באיחודה של העיר תחת ריבונות ישראלית,

 ולהפגין זאת בהעברת השגרירות לעיר.

 • העברת השגרירות לא תפגע בתהליך השלום, אלא אף תסייע לו. צעד זה יפיג
 תקוות שווא בקרב הצד הערבי ויבהיר לו כי מעמדה של העיר אינו נושא למשא
 ומתן. אם כן, תמיכתה האיתנה של ארצות־הברית בעמדת ישראל תקל על

 המאמצים להשגת הסכם בין הצדדים.

 • התפוררות ברית־המועצות הגבירה את התלות הערבית בארצות־הברית (כפי
 שהדבר בא לידי ביטוי בשיתוף הפעולה בין ארצות־הברית ובין מדינות ערב
 במהלך מלחמת המפרץ), ועל כן אין לצפות לתגובה ערבית קיצונית להעברת

 השגרירות.

 • בתי המחוקקים האמריקניים הצביעו פעמים מספר בעד הכרה בירושלים
 המאוחדת כבירת ישראל. העברת השגרירות, בתמיכת שתי המפלגות, תהיה

 מימוש עמדתם המסורתית של נבחרי העם האמריקני.

 • סוגיית ירושלים צפויה להיות בכל עת רגישה מבחינתם של הצדדים הנוגעים
 בדבר. ואולם יש שלב שבו ארצות־הברית חייבת לעשות מעשה, ולא להסתפק
ם לכך יותר מחגיגות 3000 שנה  במכתבים, בהצהרות ובהמלצות. אין עיתוי מתאי

 לירושלים (אשר החלו בשלהי 1995).

 במהלך הצגת הצעת החוק להעברת השגרירות לפני הסנאט, לא נשמע קולם של
 המתנגדים. עם זאת, הטיעון המרכזי שהוטח ביוזמה היה שהיא עלולה לטרפד את
 תהליך השלום הישראלי־פלסטיני, וכי ראוי להמתין עד להשלמת המשא ומתן בעניין
 מעמדה העתידי של העיר. שלא כמו בעבר, העמדה השוללת באופן עקרוני את העברת
 השגרירות לירושלים, לא זכתה להד נרחב. הוויכוח בשנת 1995 נסב בעיקר על שאלת

 עיתוי המהלך.
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ת לבירה י ר ב ה ־ ת ו צ ר ם להעברת שגרירות א י כ ל ה מ ב ירושלמי: ה ר א  מ

 עמדות הצדדים השונים כלפי יוזמת החקיקה

 הצעות החוק בעניין העברת השגרירות לירושלים הובאו להצבעה לפני בתי
 המחוקקים האמריקניים רק בסוף אוקטובר 1995. בחמשת החודשים שחלפו מאז
 הוגשו הצעות החוק, הן עוררו סערה רבה בקרב השדולה הפרו־ישראלית,
 הפוליטיקאים האמריקנים (ובהם ראשי הממשל וחברי קונגרס), מדינות ערב,
 השדולה הפרו־ערבית ומקבלי ההחלטות בישראל. עמדותיהם של הצדדים האלה
 השפיעו לא מעט על ניסוחן המחודש של הצעות החקיקה, וכשהוגשו לשני הבתים
 באוקטובר 1995, הן היו שונות מהותית מכפי שהוצגו בפעם הראשונה אך לפני

 חודשים מספר.

 עמדותיהם של מקבלי ההחלטות בישראל

 הן תומכיה של החקיקה והן מתנגדיה, ראו חשיבות רבה בעמדה הישראלית, וכל
 אחד מהצדדים ניסה לגייס אותה למימוש מטרותיו. כפי שיוצג בסעיף זה, היה אפשר
 למצוא בישראל יותר מעמדה אחת. אופוזיציית הימין הביעה תמיכה גורפת בהצעת
 החוק, ואילו מקבלי ההחלטות, שאמנם הביעו תמיכה מסוימת ביוזמה, שמרו על
 ארשת מסויגת מתוכן ההצעה ומעיתויה. עובדה זו אפשרה לכל אחד מהצדדים

 בארצות־הברית להציג את ממשלת ישראל כמי שתומכת בעמדתו.

 ממשלת ישראל והעומדים בראשה נקלעו לדילמה — מצד אחד, הם התנגדו למהלך
 החקיקה, שהיה עלול לשבש את תהליך השלום ולהביא לעימות עם הממשל
 האמריקני, ומצד אחר, הם חששו להפקיר את עניין קידום מעמדה של ירושלים
 כבירת ישראל בידי מפלגות. הימין. דואליות זו ניכרה היטב בהצהרות שנישאו סמוך
 להצגת החקיקה מפי ראש הממשלה דאז רבין, דוברים מטעמו, וחברי ממשלתו

 האחרים.

 עמדותיו של רבין בנוגע ליוזמת החקיקה של 1995 נבדלו זו מזו בשלוש תקופות
 שונות — קודם ההצגה הרשמית של החקיקה לפני הקונגרס, במהלך ההצגה במאי
 1995 ולקראת האישור הסופי באוקטובר 1995. כשעלתה שוב סוגיית העברתה של
 השגריתת על סדר היןם בשלהי 1994, הביע רבין, בשיחות סגורות במהלך ביקורו
 בוושינגטון, את התנגדותו לחקיקה. רבין, בשיחה עם מויניהן, חזר על מחויבותו רבת
 השנים לירושלים, אולם קבע כי אין לאלץ את הממשל לנקוט פעולה בשלב זה, כיוון
 שהדבר עלול לסכן את תהליך השלום. בהמשך, בינואר 1995, נערכה בישראל ישיבת
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ת לירושלים, 1995 י נ ק י ר מ א ה להעברת השגרירות ה ק י ק ח מת ה ז ו ק ד: י ר  פ

 מועצת המנהלים של איפא״ק. במהלכה סעדו על שולחנו של רבין חברי קבוצה
 מצומצמת של מנהיגי הארגון. הם שמעו מפיו (אם כי לא באופן חד־משמעי) כי
 ממשלת ישראל אינה תומכת בניסיון חקיקה ממשי ומסתפקת ב׳רעש׳ ציבורי. עמדתו
 זן של רבץ קוממה רבים בקרב ראשי השדולה הפרו־ישראלית בארצות־הברית. היא
 הוצגה בפורומים סגורים בלבד, ולא זכתה לביטוי פומבי, אשר היה עלול לקומם את

1 5 0 ד ראש הממשלה.  דעת הקהל הישראלית ע

 הצגת יוזמת החקיקה לפני הקוערס במאי 1995, הביאה לידי שינוי מסוים במדיניותו
ד היוזמה,  של רבין. ראש ממשלת ישראל החליט שאין מנוס מהפעלת לחץ ציבורי ע
ו(אם כי לא הצהיר זאת בעצמו, אלא באמצעות  והחל לשגר מסרים פומביים ברוח ז
 שליחים ודוברים מטעמו). עיקרם של מסרים אלו היה הטענה שיוזמת החקיקה
 אינה אלא מהלך ציני של הליכוד ושל הימין, העושים שימוש בירושלים ובפוליטיקה
 האמריקנית כמוקש לתהליך השלום וכי אין סיכוי ממשי שהיןזמה אכן תביא לבסוף
 לידי העברת השגריתת. טענה זן חזרה גם בדברי מקןרבן של רבין, שר הבריאות
 אפרים סנה, שטען באותה העת כי הליכוד בוחש בפוליטיקה האמריקנית כדי לפגוע
 בתהליך המדיני. עם זאת, ניסו רבין וממשלתו לעסוק במידה מועטה ככל האפשר
ם למאבק למען חיזוקה של  בעניין העברת השגרירות, כדי שלא להצטייר כמתעדי
ד פעילותו של הליכוד בקוערס לסיכןל  ירושלים. הם מיקדו את ביקורתם הפומבית ע
 התכנית להציב חיילים אמריקנים ברמת הגולן לאחר פינויה האפשרי, ולמען קיצוץ
 בסיוע החוץ שניתן לרשות הפלסטינית. בד בבד עם השמעת הטענות הפומביות כלפי
 מעורבות הליכוד בגיבוש הצעת החוק להעברת השגרירות, הוסיף רבין לשגר מסרים
 למנהיגים היהודים בארצות־הברית, שלפיהם אין סיכוי שיביע תמיכה פומבית

1 5 1  ביוזמה, וכי רצוי להימנע מעימות עם הממשל בנושא.

 ככל שהתקדמו המגעים בעניין הצעת החקיקה, כך התברר שהשאלה איננה אם החוק
 יעבור, אלא מתי הוא יעבור וכיצד. כיוון שכך, הבין רבין שטובתו הפוליטית מחייבת
ת פרי הבוסר, ולא  הבעת תמיכה פומבית בחוק — מוטב שממשלתו היא שתקטוף א
 אהוד אולמרט, ראש עיריית ירושלים, אשר פקד באותה העת בתכיפות את גבעת

נס ולוסטמבו(לעיל, הערה 91), עמ׳ 8¡ הבר (לעיל, הערה 91).  150 שר (לעיל, הערה 147)¡ לוקי
ס ולוסטמבו (לעיל, הערה 91), עמ׳ 10¡ סילי (לעיל הערה 146)¡ שר (לעיל, הערה 147)¡ נ קי  151 לו
Congressional Record, 1995, ;  עקיבא אלז־ר, ׳מגש כסף ועיטור חלם׳, הארץ, 25.10.1995, עמ׳ ב1

p. H29148 
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ה ר י ב ת ל י ר ב ה ־ ת ו צ ר ת שגרירות א ר ב ע ה ם ל י כ ל ה מ : ה ב ירושלמי ר א  מ

 הקפיטול לשם קידום העניין. עם זאת, תמיכתו הפומבית של רבין בהצעת החוק
 קיבלה ביטוי רק לאחר אישורה ב־24.10.1995. בנאומו לפני הקוערס הודה רבין
 במילים נרגשות לנבחרים האמריקנים על פעילותם למען ירושלים, וקבע כי ״ישראל
 תקבל בברכה כל שגרירות חדשה בירושלים. אנו מקדמים בברכה מיוחדת את

1 5  ידידתנו הגדולה, ארצות־הברית״.2

 אם כן, ניתוח עמדתו של רבין מעיד כי על אף התנגדותו להצעת החוק — הרי מרגע
 שהגיע לידי מסקנה, שהמסרים המסתייגים שהעביר לגורמים נוגעים בדבר בארצות־
 הברית, לא הניבו תוצאות וכי תהליך החקיקה אינו הפיך, הוא ניסה להפיק מהמהלך

 את מרב הדיווידנדים הפוליטיים, ולא להפקירו בידי מפלגות הימין.

 גם בכירי הממשלה שיקפו בהצהרותיהם את הדואליות שבעמדת הממשלה כלפי
 היוזמה להעברת השגרירות — שר החוץ פרס קבע כי אל לה לישראל להתערב
קה (ובכך שמר על ערפול באשר לעמדת הממשלה), ואילו סגנו, יוסי  ביוזמת החקי
 ביילין, הביע עמדה שונה. במסיבת עיתונאים שערך ב־12.10.1995, שעה שכבר היה
 ברור שהחוק צפוי לזכות ברוב סוחף, הודיע ביילין כי ראוי לקדם בברכה כל החלטה
 להעביר שגרירות לירושלים, ויפה שעה אחת קודם. סגן השר אף הסתייג מכל זיקה
 בין העברת השגרירות ובין פגיעה אפשרית בתהליך השלום. שרת התקשורת, שולמית
 אלוני, הביעה את התנגדותה להעברה מידית של השגרירות לירושלים, בטענה שהדבר
 עלול ליצור מתחים מיותרים. כיוון שהצעת החוק הסופית לא קראה להעברה מידית
 של השגרירות, אין לראות את עמדתה של אלוני בבחינת התנגדות נחרצת להצעת

1 5 3  החוק, כפי שניסו להציג זאת מתנגדי החוק במהלך הדיונים בקונגרס.

 העמימות שאפיינה את הפוליטיקאים, פסחה על אישי הציבור מימין ומשמאל
 המזוהים עם ירושלים. עיריית ירושלים ובראשה אולמרט, הביעו את תמיכתם
 הנלהבת בהצעת החוק. אולמרט היה מעורב בקידום יוזמת החקיקה, וחש שמעמדו
 כראש עירייה מאפשר לו לפעול בנושא ללא כל מגבלות ושיקולים פוליטיים. לדבריו,

תמר רבינוביץ׳, לשעבר שגריר ישראל בארצות־הברית, ריאיון מיום  152 שר (לעיל, הערה 147) ; אי
 14.8.2000¡ אלדר, מגש (לעיל, הערה 151)¡ עקיבא אלדר, אלוף בן ואורי ניר, ׳ברוב של 93
ם אושרה העברת שגרירות ארה״ב לירושלים׳, הארץ, 25.10.1995, עמ׳ א1! חיים שיבי, י ר ו ט א נ  ס

: ירושלים אינה נושא לפשרה׳, ידיעות אחרונות, 26.10.1995, עמ׳ 7. י גרס האמריקנ נ  ׳רבץ לקו
Congressional Record, 1995, pp. S29033, H29148 153 
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ת לירושלים, 1995 י נ ק י ר מ א ה להעברת השגרירות ה ק י ק ח ת ה מ ז ו ק ד: י ר  פ

 רביו ראה זאת כטבעי שראש העירייה יפעל בנושא והבחין בינו ובין אנשי ליכוד
 שהתערבו בנעשה בקונגרס כדי לטרפד את מדיניות השלום של הממשלה. עם זאת,
 ראןי לציץ שעל־פי עדותו של איתן הבר, הביע רבץ בפניו לא פעם תרעומת על
 התפקיד שמילא אןלמרט בקידןם היןזמה. מלבד אןלמרט גם קןלק, ראש עיריית
 יתשלים לשעבר, הביע את תמיכתן החד־משמעית בהצעת החןק ןאף עשה כן במכתב
ת המכתב במהלך  ששלח ביולי 1995 לעורך ה׳ניו־יורק טיימס׳. תומכי החוק הציגו א

1 5 4  הדיונים בסנאט.

 בעוד מקבלי ההחלטות בישראל משדרים טונים סותרים, נדרשה שגרירות ישראל
 בארצות־הברית לספק הבהרות באשר לעמדתה הרשמית של הממשלה. השגריר,
 איתמר רבינוביץ׳, ידע שאף כי רבין הסתייג מהיוזמה, הוא לא הרשה לעצמו לבטא
 את התנגדותו בפומבי. ההנחיות שקיבל רבינוביץ׳ היו לומר בעת הצורך שישראל
 מעוניינת בהעברת השגרירות, אך להימנע מהצהרות פומביות בנושא, העלולות להביך
 את הממשלה. עם זאת, בדיונים פנימיים הביע רבינוביץ׳ את התנגדותו לכל יוזמה
 הנוגדת את עמדת הממשל וגרס כי ממילא אין סיכוי שהצעת החוק תאושר בקונגרס
 בגרסתה המקורית הכופה על הממשל את העברת השגרירות. על אף שאנשי איפא״ק
 טענו כי קיבלו אישור מהשגרירות לקידום הצעת החקיקה, הרי שאנשי השגרירות
 בחרו לעמוד מנגד ולא לנקוט עמדה פומבית, גם כשהתבקשו להתערב במשא ומתן

1 5 5 ק.  לפשרה בנוגע לנוסח החו

 עמדותיהן של מדינות ערב והשדולה הפרו-ערבית בארצותיהברית

 רבים ממתנגדיה של יוזמת החקיקה להעברת השגרירות לירושלים, נימקו זאת בין
 השאר בהשפעות השליליות שעלולות להיות לחקיקה על מכלול יחסי ארצות־הברית
 עם העולם הערבי, ואף בסכנה שהיא תעורר גל של טרור ערבי כלפי מטרות
 אמריקניות ותפגע באינטרסים של ארצות־הברית באזור. הצהרותיהן של מדינות ערב
 הדגישו את הטיעונים הללו, במאמץ לבסס את הרושם שהן תראינה בהעברת

ה ט ל ח ת השגרירות לירושלים — היא ה ה להעביר א ט ל ח ה  154 ׳אלי גבאי, חבר הנהלת העיר י־ם: ה
ום 11.3.2002¡ הבר(לעיל, הערה ד אולמרט, ריאיון מי , הצופה, 10.5.1995, עמ׳ 2¡ אהו  היסטורית׳

.(91 
רית דיאן פינשטיין לוועדת החוץ בשנת  155 רבינוביץ׳(לעיל, הערה 152) ; דן שפירו, עוזר של הסנאטו

ום 17.2.2001.  1995, ריאיון מי
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ה ר י ב ת ל ת־הברי ם להעברת שגרירות ארצו י כ ל ה מ : ה ב ירושלמי ר א  מ

 השגרירות מכת מוות ליחסיהן עם הממשל האמריקני. עם זאת, הושמעו מרבית
 התגובות הערביות בעיקר לאחר קבלת החוק, ולא בתקופת הביניים שבין הגשת
 ההצעה בחןדש מאי ןבין ההצבעה בחודש אוקטובר. אש״ף היה הגורם הערבי המוביל
 בניטיון לסכל את החוק טרם אישורו בבית הנבחרים. מרוואן כנפאני, דןבר אש״ף,
 הכריז עם הצגת החוק במאי, כי אישורו ישים קץ להסכמי אוסלן מבחינתו של יאסר
 ערפאת. בד בבד העלו מנהלי הווקף (ההקדש האסלאמי) בירושלים ביתר שאת את
 טענת בעלותם על חלק ממתחם אלנבי, שמיועד להקמת השגרירות האמריקנית, וליוו
 אותה בדברי הסבר שלפיהם ״אלוהים אינו מתיר העברת רכוש אסלאמי לאחרים״
 (ראו הרחבה בנושא בפרק ף). בניסיון לחרוג מהממד ההצהרתי לפעילות דיפלומטית,
 נערכה בספטמבר 1995 פגישה בוושינגטון בין סלים זעמן, יושב ראש המועצה
 הלאומית הפלסטינית, וחסאן עבד אל־רחמאן, נציג אש״ף בוושינגטון, ובין דול.
 הבכירים הפלסטינים ניסו לשכנע את הסנאטור הרפובליקני כי יוזמתו להעברת
 השגרירות לירושלים היא הפרה של מדיניותה רבת השנים של ארצות־הברית בנוגע
 לירושלים. הם הזהירו את דול מפני ׳נפילה למלכודת׳ שטמנו לו גורמי ימין
 אמריקנים המעוניינים בטרפוד תהליך השלום. פגישה זו, כמו הצהרות שפרסמו
 אש״ף ומדינות ערב, לא הביאה לידי שינוי בעמדתו של דול או לידי עצירת תהליך

1 5 6 קה.  החקי

 אפשר לזקוף את ההשפעה הערבית האפסית על מהלכי החקיקה גם לאוזלת ידה של
 השדולה הפרו־ערבית בארצות־הברית באותה העת. הפילוג והארגון הלקוי שאפיינו
 את הארגונים הערביים בארצות־הברית במהלך הדיונים על יוזמת החקיקה של
 1984, היו בעוכריהם עם העלאתה שוב על סדר היום. הם השליכו את יהבם על
 התעדות הממשל להעברת השגרירות, וראו בווטו נשיאותי מעין תעודת ביטוח עד
 הוצאתו של החוק אל הפועל. לפיכך הם מיעטו בפעילות עצמאית לטרפוד ההצעה.
 עם זאת, המכון הערבי־אמריקני ניסה לאותת לפוליטיקאים האמריקנים כי החקיקה
 למען העברת השגרירות לא תסייע להם בגיוס מצביעים. המכון פרסם סקר שהראה
 כי 46% מקרב אזרחי ארצןת־הברית תןמכים בעמדת הממשל בסןגיית השגרירות,
 ורק 20% תומכים בעמדתו של דול (ממצאי סקרים שפרסמו ארגונים יהודיים
 באותה העת, היו מנוגדים לאלה). בלי לפסוק באשר לעמדתו האמתית של הציבור

Agence France Presse, 'Key PLO Official ; 340 (לעיל, הערה 148), עמ׳ Facts on File, 1 9 9 5 156 
Meets US Senate Leader on Israel Embassy', 13.9.1995 
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ת לירושלים, 1995 י נ ק י ר מ א ה להעברת השגרירות ה ק י ק ח מת ה ז ו ק ד: י ר  פ

 האמריקני, אפשר לקבוע כי המאמץ לקעקע את דימוי הפופולריות הרבה של יוזמת
 החקיקה בציבוריות האמריקנית, עמד במרכז פעילותה של השדולה הפרו־ערבית
 בחודשים שקדמו לאישור החוק. לדברי עוזרו של סנאטור דמוקרטי בכיר, עוררה
 הצעת החוק בשלביה המוקדמים התנגדות רבה יותר בקרב ארגוני השלום היהודיים

1 5 7  בארצות־הברית משעוררה בקרב הגורמים הערביים השונים.

 המחאה הערבית על החוק פרצה במלוא עוצמתה לאחר אישורו בקונגרס, בשלהי
 אוקטובר 1995. עיקר מטרתה הייתה להמחיש את המחויבות הערבית לירושלים,
1 ב־25.10.1995, 5 8 ק.  ולהפעיל לחץ על הנשיא קלינטון לבל יצרף את חתימתו לחו
 יממה לאחר אישור החוק, פרסמו 29 ארגונים מוסלמיים בארצות־הברית ׳קול
 קורא׳ הקובע כי החוק סותר את נוסח הסכמי אוסלו, פוגע בתהליך השלום ומזיק
 למעמדה של ארצות־הברית במזרח התיכון. לצד פעילות זו החלו גם נציגי מדינות
 ערב להשמיע ביקורת נוקבת כלפי החקיקה. התגובות החריפות ביותר הגיעו מצד
 הגורמים הרואים עצמם שומרי המקומות הקדושים לאסלאם בירושלים — הרשות
 הפלסטינית, ירדן וערב הסעודית. איראן, מצרים, סוריה, אלג׳יריה, כוויית, איחוד
 האמירויות והליגה הערבית גינו אף הן בתוקף את ההחלטה האמריקנית. אחדות
 מהן אף קראו למועצת הביטחון של האו״ם להכריז על החלטת הקונגרס כמבוטלת.
 ואולם מדינות ערב נמנעו מלחרוג מהממד ההצהרתי. מנהיגי ערב דחו לחצים מצד
 גורמים אסלאמיים להקצין את תגובתם ולנקוט צעדים מעשיים נגד החקיקה. כך
 למשל, דחה מזכ״ל הליגה הערבית קריאות לכינוס מושב מיוחד של הליגה לדיון
ת ; כנפאני, דוברו של ערפאת, קבע כי הצבעת הקונגרס ״לא תשנה במאומה א ק  בחו
 המציאות בשטח״; הממשל המצרי המעיט בחשיבות החוק האמריקני והעריך כי לא

1 5  יהיה בו כדי להשפיע על המשא ומתן הצפוי על עתיד ירושלים.9

ר דמוקרטי בכיר, ריאיון מחודש פברואר 2002 ; אטו  157 זוגבי, ריאיון(לעיל, הערה 106) ; עוזר של סנ
Dole's Jerusalem Efforts Receives L i t t l e P u b l i c Support, Washington D.C.: Arab American 

Institute, 26.7.1995; 'Jerusalem Embassy Act: Q&A', Aipac, http://www.aipac.org 
ד היחידה שנותרה י ד ת זכות הווטו, ה  158 מפני שהחוק עבר בקונגרס ברוב סוחף השולל מהנשיא א
את אין באי־חתימת ה עליו. עם ז מ י ת ח יתה בהימנעות מ ק הי ת הסתייגותו מן החו  לנשיא להפגין א

ת כניסתו לתוקף. ק או משום צעד המעכב א ו ח  הנשיא משום פגיעה במעמדו המשפטי של ה
American Committee on Jerusalem et al., Statement on Legislation to M o v e the U S 159 
Embassy to Jerusalem (S. 1 3 2 2 ) , 25.10.1995; Vimala Vasan, 'Shifting of US Embassy to 

Jerusalem - Arab League Plans Serious Action', Emirates News, 2 . 1 1 . 1 9 9 5 , 
ת  http://www.arabworld.com/jerusalem/htmls/press/press5.htm ; גיא בכור, ׳עיתון ירדני תוקף א
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ת לבירה ת־הברי ם להעברת שגרירות ארצו י כ ל ה מ ב ירושלמי: ה ר א  מ

 ככלל, הפעילות הערבית בעניין החקיקה הוכיחה את קוצר ידה של השדולה הפרו־
 ערבית בארצות־הברית מלהשפיע על החלטות בתי המחוקקים. גם החששות מפני
 פעולה מלוכדת של העולם הערבי נגד ארצות־הברית הופרכו משהתברר שמדינות ערב

 הסתפקו בגינויים חריפים.

 עמדות השדולה הפרו-ישראלית בארצותיהברית
 יוזמת החקיקה של דול וגינגריץ׳, אשר ממנה עלה כי בניית השגרירות תחל לפני
 המועד המשוער להשגת הסכם קבע ישראלי־פלטטיני, גרמה לפיצול חריף בין תומכי

 תהליך השלום בקרב השדולה הפרו־ישראלית בארצות־הברית ובין מתנגדיו.

 התחושה הרווחת, ולפיה הלשון התקיפה שבה נוסחה הצעת החוק נועדה להביך
 את ממשלי רבין וקלינטון ולטרפד את תהליך השלום, גרמה לחילוקי דעות בקרב
 רבים מהארגונים היהודיים. בחודש מאי, מיד לאחר הצגתה לפני בתי המחוקקים,
 הביעו ארגונים יהודיים רבים את הסתייגותם מהיוזמה — עמדתו של ארגון בני
 ברית, למשל, הייתה כי אף שהוא תומך בהעברת השגרירות לירושלים, ראוי לעשות
 זאת בדרך שתמנע כל פגיעה בתהליך השלום; לעומתו, ועידת הנשיאים, הקונגרס
,National Jewish Community Relations Advisory Councilהיהודי אמריקני ™־ 
 אימצו עמדה תקיפה יותר — הם קראו לדול להקפיא את יוזמתו ולהגיע לידי פשרה

1 6 0  עם הממשל.

 עיני כול היו נשןאןת לעמדתן של איפא״ק, הארגון היהודי הפעיל ביותר בזירה
 הפוליטית בארצןת־הברית. אמנם מנכ״ל הארגןן, ניל שר, הביע בפומבי את תמיכתו
 הנלהבת של איפא״ק בהצעת החקיקה, אך עמדה רשמית זו של הארגון לא ייצגה
 נאמנה את הלך הרוחות בקרב צמרתו, ואת המחלוקת החריפה שהתגלעה בין חבריו
 באשר לפעילות הראויה לנוכח יוזמת דול־גיעריץ׳. איפא״ק היה שרוי באותה העת

; ״הרשות 4 ת שגרירות ארה״ב לירושלים׳, הארץ, 25.10.1995, עמי א ית להעביר א כנ  התו
קאי ׳אויב השלום׳ ״, הארץ, 27.10.1995, עמי א3! רוני ת הקונגרס האמרי  הפלשתינית הגדירה א
ף בהעברת השגרירות האמריקנית לירושלים׳, תמר אייכנר, ׳אש״ף: ניאבק עד הסו אי  שקד ו
'Congress Passes Jerusalem Bill', Facts on File, 1 9 9 5  ידיעות אחרונות, 26.10.1995, עמי 7¡ ,
953-954 ,pp. 21.12.1995 
B'nai B'rith, 'B'nai B'rith Issues Statement on the ;(91 לעיל, הערה) ו לוסטמב נס ו  160 לוקי

Jerusalem Embassy Relocation Act', http://www.bnaibrith.orglprlembassyr.html 
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ת לירושלים, 1995 י נ ק י ר מ א ה להעברת השגרירות ה ק י ק ח זמת ה ו ק ד: י ר  פ

 במאבק פנימי רחב היקף, אשר צבר תאוצה סביב ההתמודדות בין שר ובין הוארד
 קור על ראשות הארגון. לאחר בחירתו של שר, נקטו כמה ממתנגדיו מקרב ותיקי
 העובדים באיפא״ק פעולות עצמאיות, אשר לעתים היו מנוגדות למדיניות הארגון ואף
 היו נגועות בשיקולים פוליטיים ואישיים. ביטויה של מציאות זו ניכר היטב בבחינת
 התנהלותו של הארגןן בעניין יוזמת החקיקה להעברת השגרירות. עמדתו המסורתית
 של איפא״ק הייתה לסייע לישראל ככל האפשר ולהימנע מנקיטת כל מדיניות
 העלולה להביך את ממשלתה. כמו כן ניסה הארגון להישמר מלשמש כלי שרת
 בידי המפלגות האמריקניות לקידום האינטרסים הפוליטיים שלהן. בשל כך ובשל
 הרמזים שקיבלו ראשי הארגון מראש ממשלת ישראל בדבר הסתייגותו מהחקיקה,
 התפשטה באיפא״ק התפיסה שלפיה ראוי לעודד צעדים הצהרתיים בלבד בעניין
 העברת השגרירות ולהימנע מהפעלת לחץ לנקיטת צעדים מחייבים. עם זאת, כבעבר,
 היה ברור לראשי איפא״ק כי עת תובא הצעת החוק להצבעה, לא תהיה להם ברירה

1 6 1  אלא להתייצב לצדם של תומכי ההצעה המובהקים.

 אם כן, תמיכתו הפומבית של שר ביוזמת דול־גינגריץ׳ אינה צריכה להפתיע. בהיותו
 העומד בראש השדולה הפרו־ישראלית המובילה בארצות־הברית, הוא לא היה יכול
 להרשות לעצמו ולארגון להימנע מהבעת תמיכה גורפת בכל מהלך, שנועד לבסס את
 ההכרה האמריקנית בירושלים כבירת ישראל. ואולם מעורבות איפא״ק בהצעת
 החקיקה לא הסתכמה רק בהבעת תמיכה שלאחר מעשה. מתוך ניגוד לעמדתו
ת  המסורתית של הארגון, הפעילו חברים בכירים בו, תומכי המפלגה הרפובליקנית, א
 השפעתם על אנשיו של דול במפלגה הרפובליקנית (ובייחוד על יועצו הבכיר לענייני
 מדיניות חוץ, רנדי שונמן) לשם עידוד רעיון החקיקה. הם עשו זאת, לדברי שר,

1 6 2  בלא ידיעתו של המנכ״ל.

 חודשי האביב של שנת 1995 הין ימי ראשית הקמפיין הנשיאותי של דול. בהמלצת
 יועציו, אשר קיימו קשר רצוף עם גורמים באיפא״ק, הוא ניסה להשתמש בסוגיית
 השגרירות כמנוף לגיוס כספים ולתקיעת טריז בין ממשל קלינטון, המתנגד להעברת
 השגרירות, ובין קהל הבוחרים היהודי. שר הודף את האשמותיהם של גורמי
 שמאל בישראל, שלפיהן פעילות איפא׳׳ק בעניין השגרירות נועדה לקדם אינטרסים

 161 שר (לעיל, הערה 147) ; סילי(לעיל, הערה 146).
 162 שר, שם.
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רה ת לבי ם להעברת שגרירות ארצות־הברי י כ ל ה מ : ה ב ירושלמי ר א  מ

 פוליטיים של הליכוד. לדבריו, בכירים באיפא״ק, ובראשם קור, ניצלו את סוגיית
 ירושלים לצורך קידום אינטרסים אישיים ופוליטיים, דוגמת רצונם להצטייר
 לדורשי שלומה המובילים של בירת ישראל ושאיפתם לסייע למפלגה הרפובליקנית
 ולמועמדה לנשיאות לקראת הבחירות המתקרבות. נוסף על כך היו באיפא״ק מי
 שראו בסוגיית השגרירות הזדמנות להעלות את קרנו של הארגון, לאחר שהחתימה
 על הסכמי אוסלו הציבה אותו בעמדת חולשה והולידה ספקות באשר לעצם נחיצותו
 של הלובי היהודי. מעורבות אנשי איפא״ק ביוזמת החקיקה של דול הייתה עמוקה
 כל כך, עד שאחדים מהם אף סייעו לו בכתיבת הנאום, שבו הציג את עמדתו
 באוזניהם של באי ועידת איפא״ק. את טענותיו החריפות של שר דחה בשנת 2000
י ווליגר. לדבריו, כל צעדיו של קור נעשו בידיעת הוועד המנהל  נשיא איפא״ק, טימות׳

1 6 3  של איפא״ק ובתמיכתו, ולפיכך אין בסיס להאשמה כי נקט עמדה מפלגתית.

ן את מערכת היחסים ת ח א  ביילין, שהיה שר בממשלות רבין וברק, אבחן בספרו ה
 בין איפא״ק ובין ממשלות העבודה והשמאל. האבחנה שלו יפה גם להתנהגותו של
 איפא״ק בפרשת חוק דול־גינגריץ׳: ״ארגון יעיל וחרוץ זה, הנשלט כבר שנים רבות
 בידי קבוצה יהודית ימנית, מגיע לשיאיו כשיש מתח בין הממשל לבין ישראל, ועולה
 על בריקדות כדי לטייע לישראל. במצב שבו מפלגת העבודה בשלטון, בדרך כלל
 נוצרים קשרים טובים בין שני צדי האוקיינוס, וחלק ניכר מעבודת איפא״ק מתייתרת
 ונעשית בידי שגרירות ישראל. איפא״ק רואה עצמו הרבה יותר ישראלי מישראלי
 כשהשמאל בשלטון, ונוהג להטיף לו מוסר על הצורך להיאבק בממשל ולא ׳לוותר לו׳.
 לממשל קשה להבחין בין איפא״ק לישראל, ולא פעם עושה איפא״ק פעולות כמו
 מאבק למנוע סיוע אמריקאי לגורמים מתונים במזרח־התיכון, על דעת עצמו, בלי

1 6 4  שישראל מסוגלת למנוע זאת מבעדו״.

 המחלוקת בקרב צמרת איפא״ק בנוגע לחקיקת דול־גינגריץ׳ המחישה שוב את ריבוי
 האינטרסים הפוליטיים והאישיים, אשר מלווים מאז שנות השמונים את היוזמות

ר נערכו מספר פניות לארגון איפא״ק על מנת לקבל תגובה רשמית על ק ח מ  163 יש לציין כי במהלך ה
; שם,• הוכשטיין  אודות הגרסאות שהוצגו בפנינו. עם זאת, הארגון בחר שלא העביר לידינו כל תגובה
'irony at Aipac as ; (154 לעיל, הערה) (לעיל, הערה 64) ; בלומפילד (לעיל, הערה 71) ; אולמרט 

7.7.2000, pp. 1, 5 ;ב ששלח ניל שר לטימותיי ת כ מ , Feud Over Dissent Widens', F o r w a r d 
Timothy Wuliger, 'Kohr's Action on Embassy', F o r w a r d  ווליגר ביום 13.7.2000 ; 14.7.2000 ,

 164 יוסי ביילין, מדריך ליונה הפצועה, תל־אביב: ידיעות אחרונות, 2001, עמ׳ 60.
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ת לירושלים, 1995 י נ ק י ר מ א ה להעברת השגרירות ה ק י ק ח ת ה מ ז ו ק ד: י ר  פ

 להעברת השגרירות האמריקנית לירושלים. איפא״ק הוסיף להביע כלפי חוץ
 תמיכה ביוזמת החקיקה, למרות חילוקי הדעות הפנימיים בעניינה אך לא מעט
 אישים בארגונים היהודיים בארצות־הברית העזו לצאת בגלוי נגד היוזמה והדבר
 השפיע על עתידה. התעדות ארגונים אלו, אשר לכאורה היו אמורים להביע תמיכה
 גורפת בכל צעד המחזק את מעמדה של ירושלים כבירת ישראל, אותתה לדול
 ולגיעריץ׳ כי נוסח חקיקה חריף מדי עלול להרחיק מהם את קולות חלק מהיהודים,

 במקום לקרבם.

 עמדות המערבת הפוליטית בארצות-הברית

 הסתייגותן של קבוצות גדולות למדיי בקרב השדולה הפרו־ישראלית לא הייתה
 המכשול היחיד בדרכם של דול ושל גינגריץ׳. המערכת הפוליטית האמריקנית
 קיבלה את יוזמת החקיקה בחשדנות — עצם העובדה שהיוזמה באה מחצרו של דול,
ת  אחד המועמדים הרפובליקנים לנשיאות, עוררה חשד שהיא נועדה להביך א
 הממשל הדמוקרטי ולסייע לדול בגיוס כספים לקראת הבחירות הקרבות. בגבעת
 הקפיטול ובארגונים היהודיים הזכירו שבימי ממשל רייגן, דול התנגד להעברת
 השגרירות ואף תמך בעבר בקיצוץ סיוע החוץ לישראל. ההסבר שהציע למהפך שחל
1 6 5  בעמדתו — שינויים במציאות הגאו־פוליטית במזרח התיכון — התקבל בספקנות.

 בעוד דול ניסה לגבש רוב חוסם וטו בסנאט, החלה להתגבש נגדו חזית רחבה,
 בהנהגתו של ממשל קלינטון. עם הצגת הצעת החוק במאי 1995, התבטאו בכירים
 בממשל באופן חד־משמעי בגנותה ואיימו להטיל עליה וטו נשיאותי. הביטוי הבולט
 להתנגדות הממשל מצוי היה בהצהרתו של מזכיר המדינה כריסטופר מיום
 20.6.1995. הוא קבע כי אין נושא רגיש יותר מירושלים במשא ומתן הישראלי־
 ערבי, ולפיכך הממשל האמריקני סבור ש״העלאת העניין בשעה רגישה זו של תהליך
 השלום פוגעת בסיכויים להצלחת המשא ומתן״. מזכיר המדינה אף הוסיף,
 שהתערבות הקונגרס בסוגיית מיקומן של שגרירויות מעלה שאלות חוקתיות בדבר
 פגיעה בסמכותו של הנשיא להוציא לפועל את מדיניות החוץ של ארצות־הברית.
 הממשל לא הסתפק בהבעת התנגדות פומבית להצעת החקיקה. הוא הצטייד בחוות
 דעת של משרד המשפטים האמריקני, שחיזקה את עמדתו של כריסטופר בנוגע

Carroll J. Doherty, 'Bill To Relocate Embassy Heads to President', CQ Almanac, 1995, 165 
p. 3318 
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ה ר י ב ת ל י ר ב ה ־ ת ו צ ר ם להעברת שגרירות א י כ ל ה מ ב ירושלמי: ה ר א  מ

 לבעיה החוקתית הכרוכה בהתערבות בניהול ענייני החוץ של המדינה. פקידי הממשל
 תדרכו חברי קונגרס, הפעילו עליהם לחץ לבל יתמכו בהצעת החוק, וניסו לדחות את
 הדיון ואת ההצבעה. ואולם מאחורי הקלעים החלה מתגבשת בממשל ההבנה, שלא
 יהיה אפשר למנוע חקיקה כלשהי בבתי המחוקקים בנוגע לשגרירות האמריקנית

1 6 6 ק.  בישראל. הפקידות מיקדה את פעילותה במזעור הנזק ובריכוך נוסח החו

 המפלגה הדמוקרטית הייתה אמורה לשמש בת ברית טבעית לממשל בניסיונו
 להכשיל את יוזמת דול־גינגריץ׳. אך המפלגה נקלעה למבוכה מסוימת בנוגע להצעת
 החוק, וחבריה התקשו לגבש מדיניות אחידה. מצד אחד, מתוקף היותם תומכי
 ממשל קלינטון ומצדדי תהליך השלום, נטו הדמוקרטים להתנגד ליוזמה, מצד אחר
 רבים מהנבחרים הדמוקרטים, בעיקר היהודים שבהם, שבעבר תמכו בהעברת
ת עניין ירושלים לידיים רפובליקניות ערב הבחירות  השגרירות, לא רצו להפקיר א

 לקוערס ולנשיאות.

 דול וגינגריץ׳ חתרו לגייס תמיכה דמוקרטית ביוזמתם, בעיקר כדי לנטרל את
 האיום בווטו הנשיאותי. הם נחלו הצלחה חלקית ביותר — רק שבעה סנאטורים
 דמוקרטים צירפו את חתימתם להצעת החוק. לעומתם, עשרות חברי קונגרט
 דמוקרטים, ובראשם הסנאטורית היהודיה מקליפורניה, דיאן פינשטיין, הבטיחו
 לארגונים היהודיים לא לתמוך ביוזמת החקיקה, אלא לפעול להחליפה בנוסח מתון
 יותר, שידחה את הדיון על העברת השגרירות עד לאחר השגת הסדר הקבע הישראלי־
 פלסטיני. חשיבות מיוחדת ראו במערכת הפוליטית האמריקנית בעמדתו של
 הסנאטור מויניהן, ששנים ארוכות יזם הצעות חקיקה רבות בעניין ירושלים.
 במחנה הרפובליקני האמינו כי תמיכה של מויניהן ביוזמת דול־גינגריץ׳ תעניק לה
ת הלגיטימציה הדמוקרטית החסרה. ואולם הרפובליקנים לא זכרו להיוועץ  א
 במויניהן בזמן גיבוש החוק, והוא, אף שלא גינה אותו בפומבי, נמנע מלברך על

1 6 7 זמה. ו  הי

 לנוכח החזית הרחבה שהתייצבה מולם — מקצת הארגונים היהודיים, הבית הלבן

וזמת דול להעברת השגרירות לירושלים׳, הארץ, ל י  166 עקיבא אלדר, ׳הממשל נחוש בכוונתו לסכ
ר דמוקרטי בכיר ב (לעיל, הערה 163)¡ ריאיון עם עוזר של סנאטו ת כ ; שר, מ 1  11.5.1995, עמי א

ם (לעיל, הערה 6), עמ׳ 323-322. י נ  (לעיל, הערה 157)¡ סלו
נס ולוסטמבו (לעיל, הערה 91), עמי 10¡ אלדר, הממשל (לעיל, לי (לעיל, הערה 146)¡ לוקי  167 סי

 הערה 166).
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ת לירושלים, 1995 י נ ק י ר מ א ה להעברת השגרירות ה ק י ק ח מת ה ז ו ק ד: י ר  פ

 והמפלגה הדמוקרטית — החליטו יוזמי החקיקה לשקול שוב את התועלת הגלומה
 בה. בשלהי חודש יוני הגיעו דול וגינגריץ׳ לידי המסקנה שאין טעם בהעלאת החוק
 לדיון ולהצבעה במתכונתו הקיימת, וכי הדרך היחידה הפתוחה לפניהם היא

 לנהל מגעים עם הגורמים השונים לשם גיבוש נוסח מחודש של יוזמתם.

 התהליכים שהביאו לידי גיבוש הנוסח הסופי של החוק

 לאחר שהיוזמה זכתה להדים רבים בחודשים מאי־יוני 1995, הנושא כמעט נעלם
 מסדר היום לחודשים מספר. יוזמי החוק המתינו לשעת כושר נוחה לאישורו המהיר
 ולצבירת הון פוליטי מרבי. זו אותרה ב־25.10.1995. באותו יום נועד להיערך בגבעת
 הקפיטול אירוע חגיגי לרגל 3000 שנה לירושלים, במעמד ראש ממשלת ישראל וראש

 עיריית ירושלים.

 בהיותו ער ללוח הזמנים הקצר, פתח דול בראשית אוקטובר בפעילות נמרצת
 להעברת החוק. הוא חידש את הפנייה לסנאטור מויניהן מניו־יורק, הפעם בכוונה
 לנסח יחדיו גרסה מרוככת יותר של הצעת החוק. בסיועם של הסנאטורים
 הדמוקרטים היהודים, פרנק לאוטנברג וג׳וזף ליברמן, ובהסכמתם של הסנאטורים
 קייל ודניאל אינויה, מיוזמי החקיקה המקורית וממנסחיה, הגיעו דול ומויניהן
 לידי הסכמה על נוסח חדש להצעת החקיקה S.1322. הם הציגו אותה שוב לפני

 הסנאט ב־13.10.1995, בלוויית חתימתו של מויניהן כשושבין.

 דול הסכים למעשה לכל דרישותיו של מויניהן — אזכור החלטת הסנאט שיזם
Senate) מויניהן בשנת 1990, המכירה בירושלים המאוחדת כבירת ישראל 
 Concurrent Resolution 106), הוספת סעיף בחוק המדגיש את אחדותה של
 ירושלים, והחשוב מכול — ביטול הסעיף בהצעת החקיקה המחייב להתחיל את
 בניית השגרירות בירושלים בשנת 1996. סעיף זה עורר התנגדות עזה בקרב
 העולם הערבי ואצל שאר מתנגדי החוק. נכונותו של דול לקבל את תכתיביו של
 מויניהן בלי לנהל עמו משא ומתן מתמשך, יכולה לשמש עדות נוספת למידת

 החשיבות שהוא ראה בהשלמת הליך החקיקה עד ל־168.25.10.1995

'Jerusalem Embassy Relocation Implementation ; 11 נס ולוסטמבו(לעיל, הערה 91), עמי  168 לוקי
', Congressional Record, 1995, p. S15176 ;1995 ,13(,עקיבא אלדרAct (Senate - October 
, הארץ, 12.10.1995, בא להצבעה בבית הנבחרים בשבוע הבא׳  ׳העברת שגרירות ארה׳׳ב לי־ם תו

 עמ׳ א1.
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 השגת תמיכתו של מויניהן הייתה חשובה לשם רתימתם של חברי קונגרס נוספים
 בעד הצעת החקיקה במתכונתה החדשה, אך לא היה בכך כדי להתגבר על התנגדותו
 הנחרצת של הממשל להצעה. דול רצה להימנע מווטו נשיאותי על החקיקה, ולשם
 כך פעל בשני אפיקים שונים — מצד אחד ניסה לגייס רוב סוחף מקרב חברי
 הקונגרס, כך שיובטח לחקיקה רוב חוסם וטו של שני שלישים ויותר, ומצד אחר
 לאחר שחזה בהצלחת מגעיו עם מויניהן, היה דול נכון גם לשאת ולתת עם הממשל
 באשר לנוסח החקיקה. הממשל, מצדו, רצה להימנע אף הוא מהטלת וטו נשיאותי.
 וטו כזה היה יכול ליצור קרע של ממש בין הממשל ובין קהל הבוחרים היהודי, אשר
 היה יכול לשחק לידי הרפובליקנים במערכת הבחירות המתקרבת. אף־על־פי
 שהממשל לא היה מעוניין בכל חקיקה בעניין השגרירות, יהיה נוסחה אשר יהיה,
ת החוק כליל, וכי מוטב לפעול למען  הוא הבין, כאמור, שאין סיכוי לעצור א
 ריכוך לשון החוק. על רקע זהות אינטרסים יוצאת הדןפן בין הממשל ובין דול, החלו
 במחצית אוקטובר מגעים קדחתניים בין הצדדים כדי להגיע לידי הבנה, וזאת

 בימים האחדים שנותרו עד לתאריך היעד, 169.25.10.1995

 תחילה העלה הממשל הצעה לבטל את הצעת החוק, בתמורה לכינון ועדה
ת העלויות הצפויות של העברת השגרירות ואת מגבלות לוח הזמנים  שתבדוק א
 של המהלך. יוזמה זו ירדה במהירות מסדר היום ופינתה את מקומה לסדרת דיונים
 בין דול ובין הממשל, אשר התנהלו בתיווכן של כמה דמויות מפתח ובמעורבותן —
 הסנאטורים הדמוקרטים היהודים, פינשטיין, לאןטנברג, ליברמן וקרל לוין, אשר
1 הסנאטור הרפובליקני היהודי קייל, אשר פעל 7 0

; ק ו ח  היו מוכנים למתן את נוסח ה
; וראש צוות  עם דול ואשר תמך בגיבוש חקיקה בעלת נוסח מחייב ככל האפשר
 השלום בממשל, דניס רוס, אשר שם לו למטרה לנסות ולרוקן את החוק מכל תוכן.
 הדיונים עסקו בין השאר בדרישה למחוק מהחוק את תאריך היעד לפתיחת
 השגרירות(מאי 1999), לבטל את חובת דיווחי הביניים של מחלקת המדינה לקונגרס
 על התקדמות הבנייה, ולבטל את הסעיפים המטילים סנקציות על מחלקת המדינה,
 אם זו לא תחל להקצות כספים להקמת השגרירות כבר בשנת 1996. ואולם המשא
 ומתן התמקד בדרישת הממשל להכניס לנוסח החוק סעיף השעיה (Waiver), המקנה

ם (לעיל, הערה 6), עמ׳ 323. י נ  169 אלדר, מגש (לעיל, הערה 151); שפירו(לעיל, הערה 155)¡ סלו
ק, כפי שהגישוהו דול ומויניהן ב־13.10.1995. וסח החו ם לנ ת מ י ת ת ח  170 ליברמן ולוין כבר צירפו א
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 לנשיא סמכות לדחות את יישום החוק על־פי שיקולים קבועים מראש, כך שגם
 אם החוק יעבור בקונגרס, יהיה בידי הנשיא מוצא חוקי להיחלץ מיישומו. מעבר
 להחלטה העקרונית אם לכלול את Vaivem\, נסב הוויכוח על שאלות רבות
 אחרות — האם מדובר בסמכות השעיה חד־פעמית הניתנת בידי הנשיא או שמא
 בסמכות חוזרת, שהשימוש בה אינו מוגבל? ממתי יוכל הנשיא להפעיל סמכות זו?
 מדי כמה זמן יוכל להפעילה שובז האם הנשיא יוכל להפעיל סמכות זו בקלות או
 שמא ייאלץ להוכיח את חיוניות השימוש בה? שאלות אלו חייבן תשןבה מהירה. הן
ת החוק להצבעה לפני  דול והן הממשל הילכו על הסף — דול הצהיר כי יעלה א
 25.10.1995 ויהי מה, ואילו הממשל הוסיף לאיים כי אם לא ימולאו דרישותיו,
 יוטל וטו נשיאותי על החוק. הממשל אף איים לנקוט צעדים משפטיים כדי לקבוע
 שנוסח החוק הוא חדירה של הקונגרס לתחום טמכותו הבלעדית של הנשיא בניהול

1 7 1  מדיניות החוץ האמריקנית.

 במחצית חודש אוקטובר התכנסו ארבעת הסנאטורים הדמוקרטים הנזכרים לעיל
 לדיון משותף על הצעת החוק. פינשטיין ולאוטנברג טענו כי הם משוכנעים
 שהאזהרה של רוס, שהממשל נחוש בדעתו להטיל וטו על נוסח שלא יכלול סעיף
 השעיה גמיש, אינה איום סרק. לפיכך, בידיעה שהחוק עבר את נקודת האל־חזור,
 הם חיפשו נוסחה שתהיה מקובלת על הממשל. לעומתם התנגדו ליברמן ולןין
 לעקר את החוק מתוכנו. השניים נטו להסכים להכנסת סעיף השעיה כלשהו, אך
 הם התעקשו להשאיר על כנו את תאריך היעד (מאי 1999) לפתיחת השגרירות.
 לבסוף סיכמו ארבעת הסנאטורים כי המוצא היחיד טמון בניסוח של סעיף השעיה
 כללי, שיעניק לנשיא סמכות חוזרת לדחות את יישום החוק, משיקולים של ׳ביטחון
 לאומי׳ (ולא כפי שדרש דול — משיקולים של ׳ביטחון לאומי חיוני׳). הארבעה
 החליטו להציג את הצעתם לפני ראש הצוות של הבית הלבן, ליאון פאנטה, ולאחר

1 7 2  מכן לפעול לשכנע את דול ואנשיו לאמץ אותה.

 רוס הציג את סירוב הממשל לנוסח הפשרה שהוצע — הוא הדגיש לפני פינשטיין את
 הצןרך לסלק את תאריך היעד של 1999 מלשון החוק ולרכך את הסעיף שמחייב
 דיווח תקופתי של מחלקת המדינה על התקדמות ההכנות להעברת השגרירות. מכאן

ר דמוקרטי בכיר אטו  171 עקיבא אלדר, ׳ירושלים של כסף׳, הארץ, 27.10.1995, עמ׳ ב3; עוזר של סנ
 (לעיל, הערה 157).

 172 שם; שפירו(לעיל, הערה 155).
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 ואילך החלה סדרה של פגישות אינטנסיביות, בהשתתפות כל הגורמים המעורבים.
 בפגישות אלו הביעו ליברמן ודול נכונות להתגמש, אולם קייל, שהיה נתון להשפעתם
 של פרנק גפני ושל דאג פיית׳(אנשי ימין אמריקנים ידועים אשר הטיפו נגד מדיניות
 השלום של ממשלת רבין), דבק בקו נוקשה. הוא סירב להסיר את תאריך היעד
 ואת חובת הדיווח, בקבעו כי לאחר שניתנה בידי הממשל סמכות ההשעיה, אין
 עוד מקום להתנגדותו לסעיפים אלו. פינשטיין ניסתה לגייס לצדה את המנכ״ל של
 ועידת הנשיאים, מלקולם הונליין, ואת ׳שלום עכשיו׳, כדי שייצאו בהצהרה פומבית
 בעד פשרה גורפת בנוסח החוק. ואולם אלו העדיפו להנמיך פרופיל ולא להתערב
 במשא ומתן. משנקלעו הדיונים למבוי סתום, הודיע רוס כי הממשל הגיע
 לקצה גבול הוויתורים שלו. לדבריו, הנשיא נחוש בדעתו להטיל וטו, אם ימאן
 הסנאט לעדכן את נוסח החוק על־פי כל השינויים שביקש. הוא איים שבתגובה
 לרוב חוסם וטו יסרב הנשיא, בצעד הפגנתי, לחתום על החוק. אף שצעד מעין זה
 לא היה שולל את כוחו המחייב של החוק, הוא לא היה מאפשר מראית עין של
 קונצנזוס באשר למעמדה של ירושלים כבירת ישראל. תסכולו של רוס מהמשא
 ומתן בא לידי ביטוי בהתפרצות באוזני משתתפי הדיון: ״אתם רוצים להעביר את
 החוק, בבקשה. אשתי תשמח מאוד. יהיה לי הרבה זמן לבלות בבית עם הילדים.

1 7  למזרח התיכון אצטרך לצאת עם שכפ״ץ״.3

 התקרבותו של הטקס בקונגרס לציון 3000 שנה לירושלים, ורצונו העז להגיע
 לשם מצויד בחוק, הפכו בעיני דול את נוסח החוק לעניין משני. ראשי איפא״ק
 הפעילו אף הם לחצים להעביר את החוק קודם לטקס. הם שכנעו את גינגריץ׳
 להטיל על גילמן, יושב הראש של ועדת החוץ של בית הנבחרים, לקבוע מועד
 לשימוע בוועדה בנושא העברת השגרירות. בכך הם ביקשו להעביר מטר לדול, שאם
 לא יזדרז — אחרים יגנבו לו את ההצגה. עקב כך הגביר דול את לחציו על קייל
 לסיים את המשא ומתן בכל מחיר. האינטרס של דול לא נעלם מעיניהם של
 פינשטיין, לאוטנברג וליברמן. בפגישתם עם קייל בערב 22.10.1995 סירבו השלושה
 להתפשר על השינויים שדרש הסנאטור הרפובליקני. התעקשותם של הסנאטורים
 הדמוקרטים נשאה פרי, והביאה לידי ויתור מצד קייל על דרישותיו, ולהעלאתה של
 הצעת החוק לדיון ב־23.10.1995. אמנם ההצעה כללה את תאריך היעד לפתיחת

 173 אלדר, ירושלים (לעיל, הערה 171).
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 השגרירות ואת חובת הדיווח על ההתקדמות בהכנות, אך השאירה בידי הנשיא
 סמכות השעיה גמישה הניתנת לחידוש מדי שישה חודשים. הניסוח הסופי של
 סעיף ההשעיה הושלם רק בערב 23.10.1995, לקראת ההצבעות שנועדו להיערך

1 7  למחרת בקונגרס.4

 ראייתם של מכלול הצדדים בסעיף ההשעיה פשרה ראויה, נבעה בין השאר
 מפרשנויות ומאינטרסים שונים שנקט כל אחד מהצדדים: הממשל ראה בסעיף
 ההשעיה אמצעי המעקר את החוק מתוכנו וההופך אותו בעצם לצעד הצהרתי
 בלבד, שאין בכוחו לחייב את הנשיא לנקוט מדיניות הנוגדת את עמדותיו; דול
 היה מעוניין בסעיף זה משיקול התואם את אמרתו של הנשיא פורד משנת 1974,
 ולפיה ״הדברים נראים אחרת מהבית הלבן׳׳ — דול הביא בחשבון, שאם ייבחר
י בשנת 1999 יהיה זה הוא שיחויב, על־פי החוק שהוא עצמו  לנשיאות ב־1996, אז
 יזם, לפתוח שגרירות בירושלים. סמכות ההשעיה הבטיחה לדול שהחוק לא
 ייהפך לבומרנג מול מאמץ עתידי מצדו להשגת הסדר שלום במזרח התיכון; קייל
 וליברמן נטו לראות בסמכות ההשעיה כזו שאפשר ליישם רק אם יישום החוק יגרור
 סכנת מלחמה מוחשית. משום שלא ראו באפשרות זו אפשרות ראלית, הם לא עסקו
 בפומבי בסעיף ההשעיה כבסעיף המעקר את החוק מתוכנו. עם זאת, ייתכן שקייל
 וליברמן הבינו היטב כי יש בסעיף זה כדי לנטרל את החוק, אולם העדיפו להציג
 כלפי חוץ פרשנות שונה, אשר תאיר באופן חיובי את תוצאות המשא ומתן על
 גיבוש נוסח החוק, שבו הם מילאו תפקיד מרכזי. לעומתם, פינשטיין ולאוטנברג
 אמרו מפורשות שהם מפרשים ׳אינטרס ביטחוני לאומי׳ בהקשר של פגיעה בתהליך
 השלום, ועל כן יש בסמכות ההשעיה כדי לאפשר לצדדים להתמיד בתהליך השלום
 בלא הפרעה ולמנוע שחיקה במעמדה של ארצות־הברית כמתווך הוגן. בכך נוטרלה
 לדידם מטרתם הסמויה של כמה מיוזמי החוק ומתומכיו לטרפד בעזרתו את המשא
 ומתן הישראלי־פלסטיני. הפרשנויות השונות שהעניק כל צד להכנסת סעיף ההשעיה,
 אפשרו לכל הנוגעים בדבר לסמוך ידיהם על נוסח החוק המתוקן, להתהדר בפועלם
 למען חיזוק מעמדה של ירושלים ולהציג בדיונים בבתי המחוקקים חזית אחידה בעד

1 7 5 א.  החוק, איש־איש ממניעיו הו

; שפירו(לעיל, הערה 155) ; הוכשטיין, (לעיל, הערה 64). ם  174 ש
ר דמוקרטי בכיר (לעיל, הערה 157) ; אלדר, בן וניר, אטו  175 שפירו (לעיל, הערה 155) ; עוזר של סנ

 ברוב של (לעיל, הערה 152) ; פורד, ועידה (לעיל, הערה 65).
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 הדיונים בקונגרס ואישור החוק

 אמנם הצעת החוק הקוראת להעברת השגרירות האמריקנית בישראל לירושלים
 הוצגה בפעם הראשונה לפני בתי המחוקקים כבר בחודש מאי 1995, אולם עד
 להצגתה שוב בנוסח המתןקן כחמישה חןדשים לאחר מכן, לא נערך בעניינה שום דיון.
 בראשית אוקטובר יזם גינגריץ׳ שימוע לפני ועדת החוץ של בית הנבחרים, אך
 זה לא יצא לבסוף אל הפועל, ככל הנראה עקב המגעים שהתנהלו באותם הימים

1 7 6  לגיבוש פשרה באשר ללשון החוק המוצע.

 בצהרי 23.10.1995, למחרת גיבוש הנוסח המחודש של הצעת החקיקה (1322 .8),
 התכנס הטנאט לדיון ראשון בה. בד בבד התכנס ב־24.10.1995 גם בית הנבחרים
ת החוק עד 25.10.1995 נתן  לדיון נפרד בחוק לקראת אישורו. הרצון להעביר א
 את אותותיו הברורים גם בדיונים בבתי המחוקקים. לעומת הדיונים שהתנהלו
 סביב יוזמת 1984, הפעם היו הדיונים חפוזים ושטחיים. אף כי הדיון בסנאט
 נמשך יומיים, הוקצו לו ביום הראשון רק שלוש שעות ולמחרת כארבעים דקות,
 כולל הצבעה. הדיון היה חד־גוני ורוב הדוברים הציגו עמדה אחידה, שצידדה
 בהצעה. חילוקי הדעות היחידים נסבו על הפרשנות לסעיף ההשעיה, והמגעים

1 7 7 . ן  באשר לנוסח הסופי שלו נמשכו עד לרגע האחרו

 במהלך הדיונים, מעט מאוד חברי בתי המחוקקים הביעו את דעתם, ולא הייתה
 בהם אפילו עדות אחת של גורמים מחוץ לקונגרס (כגון נציגי ממשל, ראשי
 השדולה הפרו־ישראלית, ראשי השדולה הפרו־ערבית, גורמים נוצריים וכדומה),
 אשר עדויותיהם נתנו את הטון בדיונים שהתנהלו ב־1984. הדיונים הלא־ממצים
 עוררו לא מעט תרעומת, ואותה ביטא בחריפות הרבה ביותר המילטון, חבר בית
 הנבחרים הדמוקרטי מאינדיאנה. המילטון הטיח בחבריו ששיקולים פוליטיים

1 7 8  פנימיים הכתיבו את אופן העיסוק בסוגיית יחסי חוץ רגישה מאין כמותה.

ת שני ימי הדיונים בסנאט בהצגת נוסח החוק, במתן סקירה היסטורית  קייל פתח א
 על סוגיית ירושלים ועל מעמד העיר כבירת ישראל, ובהבעת הערכה לכל המעורבים
 בגיבושה הסופי של הצעת החוק. אחריו, ובטרם החלו כמה מחברי הסנאט להביע

 176 אלדר, העברת שגרירות (לעיל, הערה 168).
.29021S-29037S 168יישום העברה (לעיל, הערה עמ׳( , 1 7 7 
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 איש־איש את עמדתו, נשאה דברים ארוכים פינשטיין, שהייתה הרוח החיה
 מאחורי גיבוש הפשרה על נוסח החוק. היא סקרה את הבעייתיות שטמנה
 בחובה הצעת החוק המקורית ואת הניסיונות שנעשו כדי לעקוף בעייתיות זו.
 לדבריה, בסנאט שרר קונצנזוס באשר להכרה בירושלים המאוחדת כבירת ישראל,
 אולם הצעת החוק המקורית יצרה סדק בקונצנזוס זה, בנסותה לכפות על הממשל
 צעדים בכיוון זה. לראיה הדגישה פינשטיין כי אף־על־פי ש־92 סנאטורים חתמו
 על המכתב הממליץ להעביר את השגרירות ששלחו מויניהן וד׳אמאטו למזכיר
 המדינה כריסטופר במרס 1995, הרי לנוסח המקורי של החוק, המחייב את
 הממשל לעשות כן, צירפו 62 סנאטורים בלבד את חתימתם. סדק זה בקונצנזוס
 נבע, לדבריה, מחששות משותפים לראשי הממשל ולרבים מחברי הסנאט, ולפיהם
 החלטה מחייבת בדבר העברת השגרירות לירושלים, בזמן שהמשא ומתן
 הישראלי־פלסטיני על עתיד העיר טרם הסתיים, עלולה לפגוע בהמשך תהליך

1 7 9  השלום המזרח תיכוני.

 עקב כך הציגה פינשטיין את נוסחת הפשרה שהושגה, ושיתפה את חברי הסנאט
 בפרשנות שלה לסעיף ההשעיה וליתרונות הגלומים בו — בעיניה, הקניית סמכות
 השעיה גמישה בידי הנשיא שימשה מוצא הן מהבעיה החוקתית שריחפה מעל
 החוק (האומנם יש בחדירה לתחום סמכותו של הנשיא משום סתירה לחוקת
 ארצות־הברית) והן ממצב שבו לא יושג הסדר קבע ישראלי־פלסטיני עד לתאריך
 היעד להעברת השגרירות. כמו כן הוספת סעיף זה אפשרה לצרף את חתימותיהם
 של שבעה סנאטורים נוספים לחוק ובכך להעלות את מספר החותמים עליו
 ל־69 — היינו רוב של יותר משני שלישים מחברי בית הנבחרים, המוציא
ת העוקץ מאפשרות הטלת וטו נשיאותי על החוק. ואולם הנקודה החשובה  א
 ביותר בדברי פינשטיין, אשר אולי מסמלת יותר מכול את הפער התפיסתי בין
 פרשנותה לחוק ובין פרשנותם של יוזמיו המקוריים, מצויה בפרשנותה למהות

 הצעת החוק, שהביעה כבר בראשית דבריה:

"... a bill that essentially expresses the sense-of-Congress that 
Jerusalem should remain undivided and be the capital of Israel, and 
that it should be the site of the United States Embassy at a date 
certain, namely May 1999". 

.28961S-28966S 179)168לעיל, הערה ( יישום העברה , עמי 
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 בהציגה את הצעת החוק ככזו המביעה את רוח הקונגרס, קבעה פינשטיין שחשיבותה
 של הצעת החוק הזאת אינה רבה מחשיבותה של ההצעה משנת 1984 — שתיהן
 הסתיימו בצעד הצהרתי ונטול שיניים, ולא בחקיקה מחייבת כפי ששאפו יוזמיהן.
 בכך קרעה למעשה פינשטיין את המסכה מעל פניהם של המתהדרים בחשיבות
 הצעת החוק S. 1322. לדידה, לא הייתה בחקיקה משום פריצת דרך היסטורית, אלא
 הוכחה נוספת לרצונם של בתי המחוקקים ללכת בין הטיפות בסוגיה רגישה כל כך

1 8  כמעמד ירושלים.0

 לאחר נאומה של פינשטיין הביעו כל 11 חברי הסנאט שנשאו דברים את תמיכתם
 בהצעת החוק. את ההסתייגות היחידה השמיע הסנאטור הדמוקרטי מרוד איילנד,
 קלייבורן פל, אשר גרס כי על אף תמיכתו בחוק, הרי לדעתו הסמכות להחליט
 על העברת השגרירות נתונה בלעדית אך ורק בידי הנשיא. הדיון נחתם בהצגתו
ת הנוסח הסופי של החוק, כפי שהוסכם באותו היום ממש בינו ובין  של דול א

1 8 1  לאוטנברג, ליברמן, פינשטיין וקייל.

 לאחר השלמת המשא ומתן על נוסח החוק, צירפו גם פינשטיין ולאוטנברג את
 חתימתם להצעת החקיקה. מהנוסח המתוקן הושמט הסעיף המחייב את הנחת

1 8 2  אבן הפינה לשגרירות בשנת 1996, ונכללו בו הסעיפים העיקריים האלה:

 • על ירושלים להישאר עיר מאוחדת, שבה יישמרו זכויותיהן של כל הקבוצות
 האתניות והדתיות.

 • על ירושלים לזכות בהכרה כבירתה של ישראל.

ת שגרירותה בירושלים לא יאוחר מ־31 במאי 1999.  • על ארצות־הברית לפתוח א

 • על מחלקת המדינה לייחד לצורך בניית השגרירות בירושלים לפחות 25 מיליון
 דולר מתקציב הרכישה והבנייה שלה לשנת 1996. בשנת התקציב 1997, תצטרך

 מחלקת המדינה להקציב למטרה זו סכום שאינו פחות מ־75 מיליון דולר.

 • מזכיר המדינה מחויב בדיווח ליושב הראש של בית הנבחרים ולוועדת החוץ של
 הסנאט על תכניותיה של מחלקת המדינה ליישום החוק, וזאת לא יאוחר מ־30

 180 שם.

 181 שם.
; אלדר, בן וניר, ברוב של (לעיל, הערה 152). ם ק ראו נספח בי! ש ו ח  182 לנוסח המלא של ה
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 יום ממועד החקיקה. הדיווח יכלול נתונים על איתור השטח לבניית השגרירות,
 רכישת הקרקע, תכנון הנדסי, סקרי בנייה, והערכת עלות.

 • מהגשת הצעת התקציב לשנת 1997 ואילך, ידווח מזכיר המדינה מדי חצי שנה על
 התקדמות תהליכי יישום החוק.

 • למחלקת המדינה ישנו תקציב המיועד לרכישת מבני הנציגויות הדיפלומטיות
 של ארצות־הברית בעולם ולתחזוקתם. על־פי הצעת החקיקה, אם עד 1999
 לא תיפתח השגרירות האמריקנית בירושלים, תוטל מגבלה על מחלקת המדינה
 כך שהיא לא תוכל לנצל יותר מ־50% מתקציב זה. עם פתיחת השגרירות

 בירושלים, תוסר מגבלה זו.

 • לנשיא ניתנת סמכות להשעות את יישום החוק משיקולי אינטרסים של ביטחון
 לאומי. הנשיא יוכל לנצל סמכות זו מ־1.10.1998 ומדי שישה חודשים, בכפוף

 להנמקת המניעים לצעדו לפני הקונגרס.

 ראוי לציין כי אף־על־פי שהושגה פשרה באשר ללשון החוק, היא לא הניחה את
 דעתו של הממשל, שהוסיף להתנגד להצעת החקיקה ואף כינה אותה ״פגיעה
 מיותרת בתהליך השלום״. עם זאת, זקף הממשל לזכותו הישג נכבד בהוספת סעיף

1 8 3 ק.  ההשעיה ללשון החו

 ב־24.10.1995 התנהל חלקו השני של הדיון בטנאט. הדיון נפתח בהצגת מכתב
 מטעם ראשי איפא״ק, ובו הם בירכו על גיבוש הנוסח הסופי של החוק, הביעו את
 תמיכתם בו והדגישו כי אל לו לנשיא להשתמש בסעיף ההשעיה ללא צידוק
 הולם. בהמשך הציגו 13 חברי טנאט משתי המפלגות (ובהם גם לאוטנברג
 וליברמן) את עמדותיהם כלפי הצעת החוק — רק שניים מהם הביעו התנגדות
 לחוק (הסנאטורים ג׳ון צ׳אפי ורוברט בירה, וזאת מטעמים של חשש לפגיעה
 בתהליך השלום ולא מחמת התנגדות עקרונית להכרה בירושלים כבירת ישראל.
 פינשטיין, אשר הציגה בראשית יום הדיונים השני את הפשרה שהושגה עם קייל על
ק יפגע במשא ומתן  סעיף ההשעיה, קבעה כי בכך הוסרה הדאגה שאישור החו
 הישראלי־פלסטיני. לקראת תום הדיון הקצר נאם יוזם החוק, דול, וביקש אף

1  הוא להפיג את חששות המתנגדים לחוק וזאת ב:*8

 183 אלדר, בן וניר, ברוב של (לעיל, הערה 152).
.29021S-29037S 168יישום העברה (לעיל, הערה עמ׳( , 1 8 4 
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 • הצגת מכתב התמיכה בהעברת השגרירות ששלח ראש עיריית ירושלים לשעבר
 קולק לעורך ה׳ניו־יורק טיימס׳ והצהרת התמיכה של סגן שר החוץ ביילין בעניין
 זה. בכך רצה דול לקעקע את הטענה בדבר התנגדות ישראלית לחקיקה המוצעת.

 • קביעה שהחקיקה קשורה רק להכרה בבירת ישראל, ושאין לה כל קשר למשא
 ומתן הישראלי־פלסטיני, שבו היא עלולה לפגוע, לדברי המתנגדים לחוק. הוא
 הדגיש כי סעיף ההשעיה מבטיח כי אם אכן תישקף סכנה מוחשית כלשהי

 לתהליך השלום עקב יישום החוק, שמור לנשיא פתח מילןט.

 • הצגת חוות דעת משפטית הקובעת כי אין בחקיקה שיזם משום חדירה לתחום
 סמכותו של הנשיא בניהול מדיניות החוץ.

 בהמשך דברין נתן דול ביטוי לפרשנותו המצמצמת באשר לסעיף ההשעיה, וקבע
 כי אם יעשה הנשיא שימוש מופרז בסמכות זו, הוא יצפה מהקונגרס לבטלה.
 מעניין לבחון את דרך הצגתו של דול את נוסח סעיף ההשעיה: כזכור, דרישתם
 המקורית שלו ושל קייל הייתה כי סמכות ההשעיה תינתן לנשיא רק במקרים של
 ׳פגיעה באינטרסים חיוניים של הביטחון הלאומי׳. במהלך המשא ומתן עם פינשטיין
 ועם עמיתיה, עקב מגבלותיו של לוח הזמנים ריככו השניים את עמדתם והטכימו
 להתפשר על הנוסח: ׳פגיעה באינטרסים של הביטחון הלאומי׳. דול ניסה בדבריו
 להצטייר כמי שנאבק עד לרגע האחרון על נוסח החוק, ופסח על העובדה שברגעים
 המכריעים של המשא ומתן, הוא היה מוכן לקבל את כל הדרישות של פינשטיין

1 8 5 .  ועמיתיה באשר ללשון החוק ובלבד שזה יאושר במועד הרצוי לו

 לקראת צהרי יום 24.10.1995 הועלתה להצבעה בסנאט הצעת החוק 8.1322,
 הקוראת להעברתה של שגרירות ארצות־הברית בישראל לירושלים. ההצעה זכתה
 ברוב סוחף מקרב חברי שתי המפלגות — 93 סנאטורים הצביעו בעד (ובהם 49
 רפובליקנים ו־44 דמוקרטים) ורק 5 התנגדו (ובהם 4 רפובליקנים ודמוקרטי
 אחד). זו הייתה הפעם הראשונה, מאז עלה נושא העברת השגרירות על סדר
 היום הפוליטי בארצות־הברית בראשית שנות השמונים, שהסנאט אימץ חקיקה

1 8 6  כלשהי בנושא.

. 1 8  שם 5
'Senate Record Vote Analysis: Jerusalem Embassy/Final Passage', ! 1 8  שם 6
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 כארבע שעות לאחר אישורה של הצעת החוק בסנאט, הועלתה אותה ההצעה
 עצמה לדיון בבית הנבחרים (1595 .11.11). דיון זה היה קצר עוד יותר מהדיון
1 הדיון נפתח בשני נאומים מרכזיים אשר 8 7  שהתנהל בסנאט, ונמשך כשעה בלבד.
 הציגו את עמדות התומכים בחוק ואת עמדות המתנגדים לו. בשם תומכי ההצעה
 נשא דברים גילמן, מהדמויות הבולטות ביוזמות השונות להעברת השגרירות
 לירושלים, ובשם המתנגדים נאם המילטון. לכל אחד מנאומים אלו הוקצו עשרים
 דקות, אך בפועל נמשך כל אחד מהם כחמש דקות בלבד. בדבריו הציג גילמן את
 מטרת החוק, וסקר את העוול ההיסטורי שנעשה, לדבריו, לישראל בטירובה של
 ארצות־הברית להכיר בירושלים כבירתה. הוא נתן ביטוי למורת רוחו מטעיף
 ההשעיה. לדידו, היה צורך להטיל מגבלה על מטפר הפעמים שבהן יוכל הנשיא
ת יישום החוק, ולצמצם את הקריטריון להפעלת טמכות ההשעיה. לדעתו,  להשעות א
 להזזת בניין השגרירות בישראל בשישים קילומטר אין קשר לביטחון הלאומי
 האמריקני. למרות ספקותיו באשר לסעיף ההשעיה, הביע גילמן את תמיכתו הנחרצת

1 8 8  בחוק, וקרא לחבריו בבית הנבחרים להצביע בעדו.

 המילטון פרס את מכלול הנימוקים שבבסיס התנגדותו להצעת החוק. להמילטון לא
 הייתה כל מחלוקת עם מציגי החוק באשר לאמונה ששגרירות ארצות־הברית
 בישראל צריכה להיות ממוקמת בירושלים. הוא הסתייג מרצונו של הקונגרס לכפות
 על הנשיא את המועד לביצוע המהלך. הוא קבע כי ראוי להשהות זאת עד אשר יושג
 הסדר קבע ישראלי־פלסטיני, אשר יסדיר גם את מעמד ירושלים. לדבריו, ראוי
 להמשיך במדיניות המסורתית של ארצות־הברית, שבמרכזה ערבות לביטחון ישראל
 וקידום תהליך השלום. העברת השגרירות בעיתוי זה, אמר, כל שכן שהמתחם
 המיועד הוא בחלקו אדמת וקף, עלולה להציב מכשולים נוספים לפני הניסיון הסבוך
 ממילא להשגת הטדר שלום. המילטון טען כי יוזמת החוק לא נידונה בהליכים
 המקובלים; ניכר שנהלים הוגמשו כדי לאפשר את אישור החוק קודם ביקורו של
 רבין בוושינגטון; בית הנבחרים הסתפק בדיון חפוז בהצעה, בלא להעניק לחברים
 רבים הזדמנות להביע את עמדתם; ההצעה לא הובאה לדיון מקדים בוועדות
 הקונגרס, ולא ניתנה לממשל הזדמנות נאותה להציג את עמדתו לפני חברי הקונגרס.

ה להעברת השגרירות משנת ק י ק ח נגרס בהצעת ה  187 לשם השוואה ראוי להזכיר כי דיון ועדת הקו
ס על־פני שישה ימים. ר פ ת  1984 ה

.29144H-29145H 168יישום העברה (לעיל, הערה עמ׳( , 1 8 8 
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ה ר י ב ת ל ת־הברי ת שגרירות ארצו ר ב ע ה ם ל י כ ל ה מ ב ירושלמי: ה ר א  מ

 המילטון ביקר את העובדה שהחוק פולש לתחום סמכותו של הנשיא בניהול מדיניות
 החוץ, והביע את מורת רוחו מסעיף ההשעיה, שמעיד לדעתו על התנערות הקונגרס
 מאחריות. מצד אחד הקונגרס מציב תאריך יעד להעברת השגרירות, אך מצד אחר
 מאפשר לנשיא לחמוק מתאריך זה. לטענתו, חברי הקונגרס מנסים להפיק
 מהחוק רווח פוליטי מרבי, אך את האחריות ליישומו ואת ההתמודדות עם
 תוצאותיו הם משליכים לפתחו של הנשיא. המילטון הדגיש שלא זאת בלבד
 שנשיא ארצות־הברית לא דחק בקונגרס לאשר את הצעת החוק, אלא אף ממשלת
 ישראל לא עשתה כן. הוא תמה אפוא מדוע הקונגרס נחפז כל כך להעביר את
 החוק. הוא הציע לחברי בית הנבחרים להתנגד להצעת החוק, ולהסתפק בהצהרה
 הקובעת כי הקונגרס תומך בהעברת השגרירות לירושלים, לאחר שמעמד העיר יעוגן

1 8 9  בהסכם שלום בין הצדדים.

ת עמדתם  לאחר דבריהם של גילמן ושל המילטון, הביעו עוד 25 חברי בית הנבחרים א
 כלפי החוק — לכל חבר הוקצו דקה עד שלוש דקות לשם הצגת עמדתו. 20
 מהדוברים הביעו את תמיכתם בהצעה (ובהם לנטוס, מהפעילים הדמוקרטים
 הבולטים להעברת השגרירות עוד משנות השמונים). רק חמישה דוברים התנגדו
 להצעה, כולם בשל החשש לפגיעה בתהליך השלום. עם סיום הדיון הקצר, הועלתה
 הצעת החוק להצבעה. כמו בהצבעה בסנאט, גם בבית הנבחרים זכתה ההצעה
 לרוב חוסם וטו: 374 חברים הצביעו בעד ההצעה ורק 37 התנגדו לה. כ־97%
 מהרפובליקנים וכ־84% מהדמוקרטים תמכו בהצעה, והבטיחו לה רוב סוחף של

1 9 0  כ־91% מקרב כלל חברי בית הנבחרים.

 עם אישורה החפוז של הצעת החוק בשני הבתים, נשלמו ההכנות לחגיגות 3000
 השנה לירושלים, בנוכחות רבין ואולמרט. כך, ב־25.10.1995, מצא עצמו ראש
 ממשלת ישראל, שהאשים תחילה את הימין בשימוש ציני בירושלים לחבלה בתהליך
 השלום, מברך במילים חמות את חברי הקונגרס על פועלם למען קידום הצעת
 החוק. ״ירושלים שלי הפכה עתה גם לירושלים שלכם״, אמר, ״זאת השעה לומר
 תודה רבה על ההחלטה שרוממה לב כל אדם בישראל וכל לב בעולם היהודי
 [...] צעדו של הקונגרס נגע ללבנו בשל הרוח המקופלת בחקיקה, הרוב הטוחף

 שם, עמ׳ 189 1129145-1129146.
€0, A l m a n a c , 1995, pp. 11210, 11211 ¡1129146-1129152 190 שם, עמי 
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ת לירושלים, 1995 י נ ק י ר מ א ה להעברת השגרירות ה ק י ק ח ת ה מ ז ו ק ד: י ר  פ

 שמאחוריה והעובדה כי לא היה פיצול מחנות בין רפובליקנים לדמוקרטים בשעת
 ההצבעה״.

 דברי הברכה של רבין העידו כי לא בכדי עשו יוזמי החוק הרפובליקנים מאמצים
 רבים לגייס תמיכה דמוקרטית מרפת. התמיכה הדן־מפלגתית העניקה לגיטימציה
 ציבורית ובינלאומית להצעת החוק. היה בכך, לכאורה, כדי להוכיח שאין מדובר
 ביוזמה מפלגתית־פוליטית, אלא בהצעה שמשקפת את רצונו של הציבור האמריקני
 כולו, שראש ממשלת ישראל, כמו הנשיא האמריקני, אינם יכולים להפנות לו

1 9  עורף.1

 לצד דבריו הנרגשים של ראש ממשלת ישראל היו גם רבים בזירה האמריקנית
 והבינלאומית, אשר הביעו התנגדות לחקיקה. כלפי חוץ הוסיף הממשל האמריקני
 להביע מורת רוח מהחקיקה, והדגיש כי הנשיא יממש את סמכות ההשעיה שניתנה
; מדינות ערב פרסמו הודעות גינוי חריפות  בידיו, כדי למנוע כל פגיעה בתהליך השלום
; גרמניה, צרפת ובריטניה הודיעו כי אין בכוונתן ללכת בעקבות  מאוד באשר לחוק
 הקונגרס האמריקני ולהעביר את שגרירויותיהן לירושלים. הצהרות אלו לא מנעו
 מאולמרט, להכריז כי ״אין לי ספק כי החלטת הקונגרס תביא לתגובת שרשרת,
 ושגרירויות נוספות יעברו לעיר״. ראש עיריית ירושלים אף הוטיף והכריז כי עקב

1 9  החקיקה פנו אליו כמה שגרירים ותתעניינו באפשרות המעבר לירושלים.2

 הצהרותיו של אולמרט הציגו תפיסה הרווחת בדיפלומטיה הישראלית, ולפיה מעבר
 השגרירות האמריקנית לירושלים יהווה פריצת דרך, שתיתן הכשר למדינות רבות
 בעולם לעשות כן. תפיסה זו עדיין לא הועמדה במבחן המציאות. מכל מקום, עקב

 חקיקת 1995 לא עברה שום שגרירות לירושלים.

 לנשיא האמריקני ניתנת על־פי החוק שהות של עשרה ימי עבודה מרגע אישור חוק
 בבית הנבחרים ועד לכניסתו לתוקף. בפרק זמן זה עומדות לפניו כמה דרכי פעולה
 אפשרויות: אישור החוק בחתימתו, החזרת החוק לבית הנבחרים בלוויית
 הסתייגויותיו, הטלת וטו או הימנעות מחתימה על החוק. הנשיא קלינטון בחר
 שלא לצרף את חתימתו לחוק — צעד סמלי בלבד המביע את מורת רוחו של הנשיא

Stephen Labaton, 'Congress Backs Israel Embassy Switch, but ;(152 191 לעיל, הערה) שיבי 
Gives Clinton an Out', The New York Times, 25.10.1995, p. A9 

 192 שקד ואייכנר (לעיל, הערה 158).
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ה ר י ב ת ל ם להעברת שגרירות ארצות־הברי י כ ל ה מ ב ירושלמי: ה ר א  מ

 מהחוק אך אינו מונע את כניסתו לתוקף. אמנם הרוב הסוחף שזכתה לו הצעת החוק
 שלל למעשה מהנשיא את סמכות הווטו, אך במפלגה הרפובליקנית היו שהעריכו כי
 הנשיא יחתום לבסוף על החוק משיקולים פוליטיים־אלקטורליים. הם חששו כי הוא
 ייטול לעצמו את הקרדיט על החוק, ובכך ישלול אותו מדול, יריבו המיועד בבחירות

1 9 3  הקרובות לנשיאות.

 ב־8.11.1995, ארבעה ימים לאחר רצח רביו, נכנסו לתוקפם החוקים 8.1322
 ו־11.11.1595, הקוראים להעברת השגרירות האמריקנית בישראל לירושלים. זו
 הייתה תחילתו של שלב חדש בטיפול בסוגיית העברתה של השגרירות — שלב שלא
 כלל עד כה מהלכי חקיקה חשובים חדשים, אלא התמקד במאבקי הכוח בין מי
 שניסו לכפות על הממשל את יישום החוק ובין ניטיונות הממשל לחמוק ממנו. כל
 זאת, תוך המשך עשיית שימוש בסוגיית השגרירות למען קידום אינטרסים, בעיקרם

 פוליטיים־פנימיים, מצד השחקנים השונים.

'How Our Laws Are Made', ; (155 193 לעיל, הערה) שפירו 
http://thomas.loc.gov/home/lawsmade.bysec/pres.action.html 

 חשד זה התעורר עקב מהלך דומה שעשה קלינטון לדול בעניין הרפורמה במערכת הבריאות.
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 פרק ה
 מהלכים מקבילים ליישום החוק ולהשעייתו,

2002-1996 

 כניסתו לתוקף של החוק להעברת השגרירות האמריקנית לירושלים לא הייתה סוף
 פסוק. בשנים 2002-1996, בד בבד עם תאריכי היעד שנקבעו בחוק ואף לאחריהם,
ת מאבקי האינטרסים  אפשר לאתר כמה אירועים ותהליכים, המדגישים מאוד א
 שהתנהלו בין הגורמים השונים(הממשל האמריקני, המערכת הפוליטית האמריקנית,
 ממשלת ישראל, השדולה הפרו־ישראלית והשדולה הפרו־ערבית) באשר לאפשרות

 יישום החוק או נטרולו.

 עמדות המפלגות בארצות־הברית ופעילותם של חברי קונגרס, 1998-1996

 עיתויה של הצעת החוק שיזמו דול וגינגריץ׳ ב־1995, כמו עיתויה של יוזמת החקיקה
 של 1984, היה מכוון בין השאר כדי להשפיע על מערכת הבחירות הקרבה לנשיאות
 ולקונגרס. כאמור, דול ראה את התגייסותו למען ביצור מעמדה של ירושלים כבירת
 ישראל כדרך יעילה לגייס לצדו את הקול היהודי, הנוטה לתמוך על־פי רוב במפלגה
 הדמוקרטית, וזאת תוך הבכת ממשל קלינטון הפרו־ישראלי, המתנגד בתוקף
 לחקיקה. עקב צעדו זה קיווה דול לזכות גם בתמיכתה של השדולה הפרו־ישראלית
 ובראשה איפא׳׳ק — תמיכה אשר יכלה להיות בעלת משמעות מרחיקת לכת בעבורו
 בגיוס כספים למסע הבחירות הנשיאותי שלו. מלבד זאת, גם חברי הקונגרס
 הדמוקרטים והרפובליקנים כאחד, אשר תמכו ברובם הסוחף בהצעת החוק, עשו

 זאת בין השאר כדי להיראות תומכי ישראל בעיני קהל בוחריהם היהודי.

 מצעי הבחירות לנשיאות ארצות־הברית בשנת 1996, מאפשרים הצצה אל עמדתן
 הרשמית של שתי המפלגות הגדולות באשר למעמד ירושלים ולאפשרות יישום החוק
 להעברת השגרירות האמריקנית לעיר. מאז 1984 לא הופיעה במצע אף אחת
 מהמפלגות קריאה להעברת השגרירות לירושלים (לעומת השנים 1984-1972, שבהן
 הופיעה קריאה כזו במצע המפלגה הדמוקרטית). מצעי המפלגות של שנת 1996 סימלו
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ה ר י ב ת ל ת־הברי ם להעברת שגרירות ארצו י כ ל ה מ ב ירושלמי: ה ר א  מ

 שינוי במגמה זו. מצעיהן של שתי המפלגות הגדולות הביעו הכרה בהיותה של
 ירושלים המאוחדת בירתה של מדינת ישראל. ואולם לעומת המצע הדמוקרטי
 שהסתפק בקביעה זו, הלך המצע הרפובליקני צעד נוסף קדימה, והזכיר בפעם
 הראשונה בתולדות המפלגה את העברת השגרירות, והתחייב לפעול ברוח החקיקה

 שאישרו בתי המחוקקים:
"We applaud the Republican Congress for enacting législation to 
recognize Jérusalem as the undivided capital of Israël. A Republican 
administration will ensure that the U.S. Embassy is moved to 
Jérusalem by May 1999".194 

 ניסוח המצע הדמוקרטי לווה בלחץ על ראשי הממשל מצד פעילי השדולה הפרו־
 ערבית בארצות־הברית, ובראשם נשיא המכון הערבי־אמריקני, ג׳יימס זוגבי. אף
 שהמצע לא הכיל לבסוף סעיף הקורא להעברת השגרירות לירושלים, הרי אין לזקוף
 זאת ללחץ הערבי. חוסר רצונו של הממשל לכבול עצמו במצע הבחירות
 לביצוע מדיניות שהוא מתעד לה, היה ככל הנראה הסיבה המרכזית לכך. ואולם
 בכך לא היה די — הקביעה שירושלים המאוחדת היא בירתה של מדינת ישראל,
 עמדה בסתירה לעמדתו של הנשיא קלינטון בסוגיית מעמדה של העיר, ולפיה נושא
 זה ייקבע במשא ומתן בין הצדדים השונים. השדולה הפרו־ערבית הפעילה לחץ על
 הממשל הדמוקרטי להתנער ממצע מפלגתו, וכך אכן קרה — קלינטון הצהיר לפני
 חברי מפלגתו, כי לדעתו על ארצות־הברית להימנע מנקיטת כל צעד שהצדדים
 יכולים לפרשו כמסמל שינוי במעמד העיר. עם זאת, לא פעל הממשל לשינוי הסעיף
 במצע, מפני שהוא נוסח באופן הצהרתי בלבד ולא כלל התחייבות לביצוע מדיניות

1 9  כלשהי(כפי שהיה קורה אילו נכלל בו סעיף הקורא להעברת השגרירות).5

James J. Zogby,'The Changing Jerusalem Debate', 26.7.1999, 194 
h t t p : H a r a b a m e r i c a n . o r g l n e w s a n d v i e w s l w a s h i n g t o n w a t c h j 0 7 2 6 9 9 . t h m 

1996 Democratic Platform, http://www.democrats.org; 
1996 Republican Platform, http://www.rnc.org/policy/feedback/frame.htm 

ית בסוגיה של העברת השגרירות, הביא גם  העיסוק הרב של המערכת הפוליטית האמריקנ
 להעלאת הנושא בדיון שהתנהל ב־15.1.1997 בבית הלורדים בבריטניה. במענה לשאלה, הבהירה
 שרת n־State, Foreign and Commonwealth Office הבריטית כי אין בכוונת ארצה ללכת

ית אפשרית להעברת השגרירות לירושלים  בעקבות כל כוונה אמריקנ
{http://www.parliament.the-stationary-office.co.uk) 

 195 זוגבי(לעיל, הערה 194) ; זוגבי, ריאיון(לעיל, הערה 106).
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ק ולהשעייתו, 2002-1996 ו ח ם ליישום ה י ל י ב ק ם מ י כ ל ה ק ה: מ ר  פ

 מוגבלות ככל שהיו תוצאות הלחץ שהפעילה השדולה הפרו־ערבית בארצות־הברית
 על הממשל ערב בחירות 1996, הרי ־עצם קיומו יכול לציין את ראשיתו של תהליך
 הפקת לקחים, שהתחולל בשדולה זו לאחר אישור חוק העברת השגרירות בשלהי
 1995. תהליך זה התבסס על ההנחה שהיעדר לובי ערבי מגובש בקונגרס, אשר יפעל
 אל מול הלובי היהודי רב־העוצמה, הוא מהגורמים העיקריים להחלטות פרו־
 ישראליות המתקבלות בקונגרס, כגון ההחלטה הקוראת להעברת השגרירות
 לירושלים. בשל כך החלה השדולה הפרו־ערבית בארצות־הברית לנסות לפעול
 ביתר תיאום בין הגופים השונים בה, ובתוך כך לנקוט קו פעיל יותר, אשר כלל
 פרסום עצומות נגד חוק השגרירות, הצגת פניות אישיות לחברי קונגרס כדי להשפיע
1 9  על עמדתם בנושא וארגון עצרות, הפגנות ושאר פעילויות הסברה רבות־משתתפים.6

 העיתוי שסיפק בידי השדולה הפרו־ערבית בארצות־הברית אפשרות ליישום שיטות
 פעולה אלו, היה בקיץ 1997, עת צוינו 30 שנה לאיחוד ירושלים. לרגל המאורע,
Senate Concurrent) העבירו שני בתי המחוקקים החלטה זהה בדבר עמדת הסנאט 
House Concurrent) ובדבר עמדתו של בית הנבחרים (Resolution 21, 20.5.1997 
ת ישראל ואת תושבי ירושלים לרגל יום  Resolution 60, 10.6.1997), המברכת א
 השנה, הקובעת כי ירושלים היא בירתה המאוחדת של ישראל, והקוראת לממשל
 האמריקני להימנע מכל פעולה הסותרת קביעה זו. תוכן ההחלטות אשרר שוב את

 מחויבות הקונגרס לחוק השגרירות משנת 197.1995

 אף־על־פי שהחלטות בתי המחוקקים לא שינו כהוא זה את עמדת הממשל, אשר
 הוסיף להתנגד להעברת השגרירות טרם השלמת המשא ומתן על עתיד ירושלים, הן
 עוררו, כצפוי, תגובות רבות — תמיכה נלהבת מצד הארגונים היהודיים בארצות־
 הברית, והתנגדות נלהבת לא פחות מצד השדולה הפרו־ערבית. הארגונים היהודיים
 הסתפקו בפרסום הצהרות תמיכה, ואילו השדולה הפרו־ערבית בחרה, כאמור לעיל,
 להציג קו תוקפני יותר — פרסום הודעת גינוי להחלטות, שיגור מכתבים לחברי

Lena Winfrey Sayyed, 'Last Call for Jerusalem', Palestine Times, Issue 73, July 1997, 196 
http://www.ptimes.com/issue73/articleslhtm 

Commemorating the 30th Anniversary of the Reunification of Jerusalem', Congressional 197 
Record, 11.6.1997, pp. S5497-S5500; 

'105th Congress, 1st Session, H. Con. Res. 60', http://thomas.loc.gov 
'105th Congress, 1st Session, S. Con. Res. 21', http://thomas.loc.gov 
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רה ת לבי ת־הברי ם להעברת שגרירות ארצו י כ ל ה מ ב ירושלמי: ה ר א  מ

 קונגרס, הסברת העמדה הערבית בסוגיית ירושלים והבעת תמיכה ב־17 חברי בית
1 9 8 . קה  הנבחרים אשר התנגדו להצעות החקי

 התגובות להחלטות הקונגרס לא הצטמצמו רק לפעילותן של השדולות הפרו־
 ישראלית והפרו־ערבית בארצות־הברית. ב־14.6.1997 פרצו בחברון התנגשויות בין
 צעירים פלסטינים ובין חיילי צה״ל, בין השאר כמחאה פלסטינית על החלטת
 הקונגרס בעניין ירושלים. במציאות זו היה אימות חלקי לטענתם רבת השנים של
 המתנגדים להעברת השגרירות, ולפיה כל צעד לקראת מהלך כזה יגרום להתלקחות
 גל של אלימות בין ישראל ובין הפלסטינים ויאיים על ביטחונם של מוסדות
 אמריקניים ברחבי העולם. עם זאת, ראוי לציין כי זהו המקרה היחיד שבו נקשרו
 באופן כלשהו מעשי אלימות מכל סוג שהוא למהלכים בעניין העברת השגרירות.
 העובדה שהדבר אירע דווקא עקב הצהרה לא מחייבת של בתי המחוקקים, הנופלת
קה הקודמות שבתגובה להן לא ננקטה כל  בחשיבותה באופן ניכר מהצעות החקי
 אלימות, ובעת שבה ניסתה ההנהגה הפלסטינית לכפות באמצעים שונים על ממשלת
 ישראל להגיע לידי הסכם על פינוי חברון, יכולה להעיד שאין להפריז בחשיבות

1 9 9  ההחלטה כגורם לפרוץ האלימות.

 דפוסי הפעולה שניכרו בפעילות השדולות הפרו־ישראלית והפרו־ערבית בארצות־
 הברית עקב החלטת הקונגרס, אפיינו את המאבק שהתנהל אז על יישומו של חוק
 השגרירות. הארגונים היהודיים שתמכו בהעברת השגרירות חשו כי השיגו את
 מטרתם עם אישור החוק וכי כעת, משעוגנה העברת השגרירות בחוק, אין עוד צורך
 בפעילות רבה מצדם. לעומתם, השדולה הפרו־ערבית התגייסה יותר ויותר למען
 נטרול החוק ולמען מניעת יישומו, ועל כן חלה עלייה בהיקף פעילותה תוך גיוס

 המתיחות הישראלית־פלסטינית הגואה למען מטרותיה.

HADASSAH, 'Policy Statements; Jerusalem', http://www.hadassah.orglizaialziontextljr.thm 198 
The Jewish Institute for National Security Affairs, 'Fall 1997 Board Resolution: 

Jerusalem', http:/!'www.jinsa.org/articles/articles...9/documentid/379/history!'3,648,149,379 
Arab American Institute, 'Statement on U.S. House of Representatives Resolution and the 
Status of Jerusalem', 16.6.1997; Al-Hewar Center, 'Thank the 17 Congressman who Voted 
against Resolution on Jerusalem', Virginia, 1997; American Muslim Council, "17 
Congressman Say 'No!' to U.S. Recognition of Jerusalem as 'Undivided Capital of 

Israel'", 17.6.1997; Frank R. Wolf, letter to Nabil Aly Sadek, 18.7.1997 
'Earlier Clashes', Facts on File, 1997, 4.9.1997, p. 623 199 
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ק ולהשעייתו, 2002-1996 ו ח ם ליישום ה י ל י ב ק ם מ י כ ל ה ק ה: מ ר  פ

 מתיחות כזו הייתה הבסיס לסערה שהתעוררה בעניין ביקורו של יושב ראש בית
 הנבחרים גינגריץ׳ בירושלים בחודש מאי 1998. גינגיריץ׳, מהתומכים המובהקים של
 העברת השגרירות לירושלים, תכע לערוך ביקור מתוקשר בבירת ישראל ולהביע
 במהלכו תמיכה בעמדות ישראל בסוגיית ירושלים. כל זאת על רקע התרעומת
 הפלסטינית והבינלאומית עקב כוונתה של הממשלה בראשות בנימין נתניהו להתחיל
 בבניית שכונת הר חומה בעיר. ואולם גינגריץ׳ לא הסתפק רק בביקור המתוכע
 בהר חומה, אלא הצהיר כי בכוונתו לפקוד גם את האתר המיועד להקמת שגרירות
 ארצות־הברית במתחם אלנבי ולהניח במקום אבן פינה לשגרירות. בכך רצה יו״ר
 בית הנבחרים למחות על הסחבת ביישום החוק להעברת השגרירות, ולנקוט צעד
 סמלי שימחיש את מחויבות הקונגרס להעברת השגרירות. כוונתו זו של גינגריץ׳,
 שעליה הכריז כשבוע לפני ביקורו המתוכע, זכתה להתנגדות תקיפה מאוד מצד
 הארגון היהודי ׳אמריקנים למען שלום עכשיו׳. ארגון זה, אשר התנגד גם להצעת
 החקיקה של 1995, קבע כי אין לבצע צעד חד־צדדי, שיש בו להשפיע על מעמדה
 העתידי של העיר, קודם שיוסדר עתידה בין הצדדים הנושאים ונותנים. הלחץ מצד
 הארגון ומצד מנהיג המיעוט הדמוקרטי בבית הנבחרים, ריצ׳רד גפהארדט, התנגדות
 ממשל קלינטון למהלך ואיומים פלסטיניים שביקור במתחם אלנבי עלול להצית
 גל אלימות באזור — כל אלו גרמו לגינגריץ׳ לסגת מכוונתו המקורית: בתחילה
 הצהיר כי יימנע מהנחת אבן הפינה ויסתפק בכינוס מסיבת עיתונאים באתר,
 ובה יקרא להתחלת בנייתה של השגרירות, אולם לבסוף הוחלט כי יו״ר בית
 הנבחרים יחלוף על־פני מתחם אלנבי באוטובוס ב־25.5.1998, בלי שיעצור כלל

2 0 0  באתר.

 חודש לאחר ביקור גינגריץ׳ בירושלים, ב־25.6.1998, וייתכן שבתגובה לטרפוד
 המהלך של הנחת אבן הפינה, הונחה לפני בית הנבחרים הצעת חקיקה בעניין
 השגרירות — הצעה זו, 11.11.4181, ניסתה לקשור בין הקמת השגרירות האמריקנית
 החדשה בברלין ובין הקמת השגרירות בירושלים. נוסח ההצעה קבע כי ׳רוח
 הקונגרס׳ היא שצריך להתקדם בו בזמן בבניית שתי השגרירויות, שאין להקצות

CNN, 'Gingrich views proposed site of American Embassy ־ but doesnt stop',25.5.1998, 200 
h t t p : l l w w w x n n x o m l W O R L D I m e a s t l 9 8 0 5 l 2 5 j i s r a e l . g i n g r i c h l i n d e x . h t m l 

Americans for Peace Now, 'APN Update on Moving the US Embassy to Jerusalem', 
http://peacenow.org/news/docs/embassy.htm 
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ה ר י ב ת ל ת־הברי ם להעברת שגרירות ארצו י כ ל ה מ ב ירושלמי: ה ר א  מ

 כספים להקמת השגרירות בברלין בלי להקצות סכום זהה להקמת השגרירות
 בירושלים, ושלא יהיה אפשר לפתוח את השגרירות בברלין בטרם ייפתחו משרדי
 השגרירות בירושלים (אם בבניין השגרירות המיועד ואם באתר זמני כלשהו עד
ת הצעת החקיקה הזאת הגיש חבר בית הנבחרים הדמוקרטי  להשלמת הבנייה). א
 מקליפורניה, ברד שרמן, בתמיכת 15 חברים נוספים — 13 מהם רפובליקנים, ורובם
 ממדינות בעלות אחוז תושבים יהודים גבוה (קליפורניה, ניו־יורק, ניו־ג׳רזי
 ופלורידה). עם זאת, הבולטים בחברי בית הנבחרים שתמכו בהעברת השגרירות
ת חתימתם להצעת החקיקה, והדבר יכול להעיד שבמסדרונות  לא צירפו א
 הקונגרס לא ראו בהצעה חשיבות רבה. לבסוף הועברה ההצעה לעיונה של ועדת

2 0 1 .  בית הנבחרים לענייני יחסים בינלאומיים, ושם הסתיים הטיפול בה

 ביקורו של גינגריץ׳ בירושלים ויוזמת החקיקה שלאחריו, מציגים לפנינו את תמצית
 הפעילות בעניין השגרירות באותה העת — מהלכים פוליטיים, נטולי משמעות
 מעשית, מלווים בהתגוששות מילולית בין תומכי העברת השגרירות ובין מתנגדיהם.
 לבד ממהלכים אלו, לא ננקט אז שום צעד שיכול להראות כוונה ליישם את חוק

 העברת השגרירות האמריקנית לירושלים.

 צו ההשעיה הנשיאותי הראשון לחוק העברת השגרירות

 והתגובות לו, 1999

 עם התקרבות המועד שנקבע בחקיקת 1995 לפתיחת השגרירות האמריקנית
 בירושלים (31.5.1999), גברה הפעילות הציבורית והפוליטית בנושא. תאריך זה נקבע
 בהנחה שעד אז יושלם המשא ומתן הישראלי־פלסטיני על הסדר הקבע (לפי לוח
 הזמנים שנקבע בהסכמי אוסלו) וכן תושלם מלאכת הבנייה של השגרירות. שני
 תנאים אלו לא התקיימו — סיומו של המשא ומתן על הסדר הקבע לא הסתמן
 באופק, וטרם הונחו אפילו היסודות הראשונים לבניין השגרירות בירושלים. עקב כך
 התמקדה תשומת הלב באופן התמודדותו של הנשיא קלינטון עם תאריך היעד
 המתקרב. על־פי לשון החוק, הנשיא היה מוסמך להפעיל כבר ב־1998 את סמכות
 ההשעיה שהקונגרס העניק לו. קלינטון נמנע אז מלהשתמש בסמכותו, אך רבים
 ציפו כי יבחר לממשה סמוך לתאריך היעד לפתיחת השגרירות — מאי 1999 - שכן

'Jerusalem and Berlin Embassy Relocation Act of 1998', h t t p : H l h o m a s . l o c . g o v 201 
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ק ולהשעייתו, 2002-1996 ו ח ם ליישום ה י ל י ב ק ם מ י כ ל ה : מ ק ה ר  פ

 החוק קבע כי אם השגרירות לא תועבר עד אז לירושלים, יקצץ הקונגרס במחצית
 את תקציבה של מחלקת המדינה לרכישת מבנים דיפלומטיים ברחבי העולם
 ולתחזוקתם. בשל כך לקראת סוף חודש מאי 1999 אפשר היה לאתר כמה אפיקי
 פעילות שנקטו בהם חברי בתי המחוקקים וארגונים חוץ־פרלמנטריים יהודיים,

 מוסלמיים ונוצריים.

 ככל שהתקרב תאריך היעד, החלו חברים בקונגרס נוקטים לשון תקיפה יותר ויותר
 למען העברת השגרירות. עם זאת, ראשיתה של הפעילות באותה העת הייתה דווקא
 בהצעת פשרה, שהציג לפני הממשל הסנאטור מויניהן ב־17.3.1999. במכתבו ליועץ
 לביטחון לאומי, סנדי ברגר, הציע מויניהן כי הממשל ינקוט מהלך אשר לא יטרפד
 את תפקידו כמתווך הוגן במשא ומתן המזרח תיכוני ובד בבד יפגין את מחויבות
ת שני הצעדים האלה: א.  הממשל להעברת השגרירות. הצעתו של מויניהן כללה א
 הצהרה הקובעת כי החוק להעברת השגרירות מחייב את הממשל וכי המהלך יבוצע
; ב. עד להשלמת בניית  עם סיום המשא ומתן הישראלי־פלסטיני על הטדר הקבע
 השגרירות, יבחר הממשל אתר זמני בירושלים, שבו יוכל השגריר האמריקני לנהל
 מעת לעת את ענייני השגרירות. האתר יתפקד כמעין סניף של השגרירות בתל־אביב

2 0 2  עד אשר זו תעבור לבירה.

 אמנם הממשל התנגד ליוזמת מויניהן, אך בחודש מאי פורסם בישראל כי שגריר
 ארצות־הברית בישראל, אדוארד ווקר, שכר דירה במלון הילטון בירושלים, והיא
 משמשת לפגישות וללינה מפעם לפעם. הגילוי עורר סערה. ארגונים ערביים טענו
 שזהו צעד פרובוקטיבי המסמל הכרה בתביעותיה של ישראל על ירושלים. הם ציינו
 גם כי כמו מתחם אלנבי, גם מלון הילטון ממוקם על אדמות בבעלות ערבית.
 לעומת זאת בירך מויניהן את הממשל על ׳ראשיתו של תהליך מתבקש של העברת
 מגוריו של השגריר לירושלים׳. הממשל האמריקני ניסה להמעיט ככל האפשר
 מחשיבות העניין — גורמי ממשל רשמיים ובהם אינדיק, אז עוזר מזכיר המדינה
 לענייני המזרח הקרוב ובעבר ולימים שגריר ארצות־הברית בישראל, קבעו כי
 בצעדו של ווקר אין כל חדש. לטענתם, לרשותו של שגריר ארצות־הברית בישראל

Hillel Kuttler and Danna Harman, 'Moynihan: Make temporary US Embassy in 202 
Jerusalem', The Jerusalem Post, 28.3.1999, h t t p : H w w w . j p o s t . c o m ; David Luchins, O 

Jerusalem! - M e m o r a n d u m for Senator M o y n i h a n , 1 9 9 9 
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ת לבירה ת־הברי ם להעברת שגרירות ארצו י כ ל ה מ ב ירושלמי: ה ר א  מ

 עמדה מימים ימימה דירה שכורה בירושלים מטעמים של ביטחון ונוחות. לפיכך
 שכירת הדירה אינה מעידה על שינוי כלשהו במדיניות האמריקנית בסוגיית

2 0  ירושלים.3

 בשל התנגדותו הנחרצת של הממשל לרעיון המבנה הזמני, חידשו חברי קונגרס
 אחדים את הלחצים ליישומו המלא של החוק. בראש קבוצת הפעילים התייצבו
 הסנאטורים קייל ושומר, שמלכתחילה תפסו את עמדת הסמן הקיצוני בנושא
 השגרירות. עם שמונה סנאטורים נוספים משתי המפלגות (ובהם דול, מיוזמי חוק
 1995 וליברמן, מהדמויות המובילות בגיבוש הנוסח הסופי של חוק זה), הם שיגרו
 לנשיא מכתב, שבו הסתייגו מכוונת הממשל להשעות את יישום החוק. הם איימו כי
 אם לא ישנה הנשיא את גישתו, הם יפעלו לתיקון נוסח החוק, באופן שיסיר ממנו את
 סעיף ההשעיה. לטענתו של מויניהן שהמכתב נוקט לשון קיצונית מדיי, השיבו
 היוזמים כי אין הוא מתחרה במכתב שהוא שיגר לממשל באותו עניין, אלא

2 0 4 .  משלים אותו

 ארגונים חוץ־פרלמנטריים יהודיים, מוסלמיים ונוצריים שיגרו אף הם מכתבים כדי
 להביע את עמדתם באשר ליישומה של סמכות ההשעיה ולנסות ולהשפיע על החלטת
 הנשיא. הארגונים היהודיים נחלקו בעמדותיהם — ׳אמריקנים למען שלום עכשיו׳
 וארגון הגג של הרבנים הרפורמים קראו לנשיא קלינטון להשעות את יישום החוק
 כדי שלא לפגוע במשא ומתן המתנהל. לעומתם הביעו מרבית הארגונים היהודיים
 (ובהם בני ברית, ארגון ציוני אמריקה ואיפא״ק) התנגדות להשעיית החוק.
 לדידם, יישום החוק לא רק שלא יפגע בהתקדמותו של תהליך השלום, אלא אף
 יתרום לו, בכך שיאפשר לראש ממשלת ישראל מרחב תמרון רב יותר בניהול

Arabic Media Internet Network, 'US Unilateral Initiative Reveals Prejudice on Final 203 
Status of Jerusalem', http:Hwww.amin.org/En/eyejrs/9906/06lfree05.htm; Thomas W. 
Lippman, U.S. Embassy in Israel to Remain in Tel-Aviv; Clinton Cites Peace Talks, 
National Security in Decision to Waive Relocation Law', The Washington Post, 19.6.1999, 
p. A14; United States Information Agency: Foreign Press Centers, 'U.S. Middle East 
Policy and the Mideast Peace Process: Martin Indyk, Assistant Secretary of State for Near 

Eastern Affairs', http://www.fpc.org 
Hillel Kuttler, 'Senators urge Clinton to relocate Embassy', The Jerusalem Post, 2.6.1999, 204 

 p. 3; לוקינס, ירושלים (לעיל, הערה 202).
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ק ולהשעייתו, 2002-1996 ו ח ם ליישום ה י ל י ב ק ם מ י כ ל ה : מ ק ה ר  פ

ף לצד ק ו ת י ארצות־הברית עומדת ב  המשא ומתן, ובכך שיבהיר לצד הערבי כ
2 0 5 .  עמדות ישראל

ק הצטרף ארגון גג נוצרי ושמו ׳כנסיות למען שלום ו ח ם בהשעיית ה ל המצדדי  א

ז א ל מ ב ות, ק י ת נוצריות אמריקנ כו 15 קבוצו ד בתו ה מאג  במזרח־התיכוף. ארגון ז

ך השלום עקב העברת ת 1995, על הפגיעה האפשרית בתהלי ק י ק  הדיונים על ח

ח הארגון ת לל על מעמד ירושלים. לפיכך פ ו ר כ ד ס ת ה ר ג ס מ  השגרירות שלא ב

ה בהשעיית החוק. כ י מ ם עמדותיו ולגיוס ת דו י לקי ת ר ב ס  בחודש מאי 1999 במאמץ ה

ן ולחברי נטו ם לנשיא קלי י ב ת כ ב חבריו, ושיגר מ ר ק רא׳ ב א הפיץ ׳קול קו ו  ה
2 0 גרס 6 נ  קו

ת ו ט ל ח ה י ה ל ב ק אר של מ ת הדו בו ת תי ת א ע ה ה ת ו א ם שגדשו ב י ב ת כ מ ל גל ה  א
ם של חברי השדולה הפרו־ערבית בארצות־הברית. ה י ב ת כ  בוושינגטון, הצטרפו מ
ם לנשיא י ב ת כ ם להפנות מ ה י כ מ ו ת ו ל א ר  הארגונים הערביים, ובראשם NAAATI, ק

2 0 7 . ק ו ח ת השעיית ה ח א ם כדי להבטי י ק ק ו ח מ  ולחברי בתי ה

ם י י מ ל ס ו מ נים היהודיים, ה ן להפריז בחשיבות פעולותיהם של הארגו לם אי או  ו
ם ת ההשעיה שבידו. ע ו כ מ ת ס ו להפעיל א ת ט ל ח ה ה נחוש ב  והנוצריים, שכן הנשיא הי
ת בישראל רו ר הבחי ח א ם צו ההשעיה עד ל ו ס ר ת פ ת א  זאת, בחר הנשיא להשהו

ו הלשון: ם צו בז ס ר  במאי 1999, וכך ב־18.6.1999 פ

"Pursuant to the authority vested in me as President by the 
Constitution and the laws of the United States, including section 

'Reform Leaders Criticized for Backing Down on Jerusalem Embassy Issue', 15.6.1999, 205 
http:llwwwMurjeritsalemxomldocumentsjfebmay99l0616docs.htm•, B'nai B'rith, 'Its Time 
to Move the Embassy to Jerusalem, B'nai B'rith Urges President Clinton', 28.5.1999, 
http:Hwww.bnaibrith.orglprlusembassy6199.html; Americans for Peace Now, Urgent Action 

A l e r t - Senate may block Presidential waiver on Jerusalem Embassy Move, 12.5.1999 
Churches for Middle East Peace, letter to President Clinton, 5.5.1999; Churches for 206 
Middle East Peace, letter to Spencer Abraham, 7.5.1999; Churches for Middle East Peace, 
Urgent Action Alert: Senators trying to block Presidential waiver on embassy move to 

Jerusalem, 18.5.1999 
National Association of Arab Americans, Action Alert: Oppose Congressional Efforts to 207 
Move the U.S. Embassy to Jerusalem, 7.5.1999; Americans Muslims for Jerusalem, 'No US 

Embassy in Jerusalem', http:Hwww.amjerusalem.orglaction%20alertslnoembassy.html 
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ה ר י ב ת ל ת־הברי ם להעברת שגרירות ארצו י כ ל ה מ ב ירושלמי: ה ר א  מ

7(a) of the Jerusalem Embassy Act of 1995,1 hereby determine that it 
is necessary to protect the national security interests of the United 
States to suspend for a period of 6 months the limitation set forth in 
section 3(b) of the Act..." 2 0 8 

 לצו ההשעיה הנשיאותי צורף מכתב לוואי מאת הנשיא קלינטון, שבו הוסבר
 כי פרסום הצו נועד למנוע פגיעה בתהליך השלום וכי תוכנו עולה בקנה אחד
 עם רוח החוק — העברת השגרירות תוכננה להיעשות מלכתחילה עם תום
 המשא ומתן על הסדר הקבע. מכיוון שההסדר טרם הושג, ראוי לדחות את העברת
 השגרירות עד למועד השגתו. נוסף על הנימוקים שהציג הנשיא במכתבו,
 הדגיש מזכיר העיתונות של הבית הלבן כי הצו פורסם כדי להגן על אינטרסים
 חיוניים של הביטחון הלאומי האמריקני, וכדי למנוע את הקפאת הכספים

2 0 9 .  המיועדים לתחזוקת שגרירויות ארצות־הברית בעולם ולאבטחתן

 בקונגרס הגיבו בחריפות על החלטת הנשיא:

 1. מויניהן הצהיר ביום פרסום הצו הנשיאותי כי הנשיא חוטא לרצון הקונגרס וכי
 הוא סוטה ממורשת רבין. מויניהן ציטט את הדברים שנשא רבין בזכות חקיקת
 1995. הוא קבע כי ״ההיטטוריה תשפוט אם צעדו של הנשיא הועיל לתהליך,

2 1 0 ו״. י  שתמורתו שילם יצחק רבין בחי

 2. מכתב בחתימת 84 סנאטורים נשלח ב־13.7.1999 אל הנשיא קלינטון וגינה את
2 1 1 ק.  החלטתו להשעות את יישום החו

 3. שורה של יוזמות חקיקה הוגשו בחודשים יולי־אוגוסט לבית הנבחרים, כדי
 להביא ליישום חוק העברת השגרירות וכדי לבסס את ההכרה האמריקנית

The White House, Office of the Press Secretary, 'Memorandum for the Secretary of State: 208 
Suspension of Limitation Under the Jerusalem Embassy Act', 18.6.1999 

http.i/ www.pub. whitehouse.gov 
Hillel Kuttler, 'Clinton waives moving embassy, to Jerusalem', The Jerusalem Post, 209 
20.6.1999, p. A l ; The White House, Office of the Press Secretary, 'White House Statement 

on Jerusalem Embassy Act Waiver, June 18', 18.6.1999, 
http:Husembassy-amman.org.jol6JerEmb2.html 

'Statement of Senator Daniel Patrick Moynihan (D-NY) on the Waiver of the Jerusalem 210 
Embassy Act', 18.6.1999, http://www.senate.gov/~moynihan/pressljerusemb.htm 

Churches for Middle East Peace, Action Alert: Oppose Congressional Action on Jerusalem, 211 
1.10.1999 
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ק ולהשעייתו, 2002-1996 ו ח ם ליישום ה י ל י ב ק ם מ י כ ל ה ק ה: מ ר  פ

H.R, 2529.),2584.H.R.2515, H . R ו ל  בירושלים כבירת ישראל. הצעות חוק א
, כללו סעיפים הקוראים לביטול סמכות ההשעיה . 2 7 6 8 , H.R(H.R.2785 
 הנשיאותית ׳• למניעת תקציב ממחלקת המדינה אם בניית השגרירות לא תחל
 לפני 31.12.1999; להכפפת הקונסוליה האמריקנית בירושלים לשגרירות בתל־
; לרישום ירושלים בצירוף שם ישראל במסמכים אמריקניים רשמיים  אביב
 ובדרכונים של אזרחי ארצות־הברית אשר נולדו בעיר או מקבלים בה טיפול
 קונסולרי; ולהקצאת כספים לבניית השגרירות בירושלים בשנת 2000. ב־1.9.1999
House Subcommittee on Internationale הועברו כל ההצעות האלה לעיונה של 
 Operations and Human Rights, ושם הן נשארו כאבן שאין לה הופכין עד תום

 כהונתו של הקונגרס ה־106 בסוף שנת 212.2000

 כצפוי עורר צעדו של הנשיא גם גל תגובות מצד ארגונים חוץ־פרלמנטריים.
 מקצתם הביעו תמיכה בהשעיה (ארגונים מוסלמיים, ׳כנטיות למען שלום במזרח־
 התיכןף, ׳אמריקנים למען שלום עכשיו׳ וארגון הגג של הרבנים הרפורמים) ואחרים
 גינו אותה (ארגון ציוני אמריקה ואיפא״ק). הצדדים השונים ניסן לרתןם לטובת
 עמדתם את ממצאיהם של סקרי דעת קהל, שפורסמו בראשית חודש אוגוסט 1999 :
 הארגונים הערביים התבססו על סקר שערך ה־המכון הערבי־אמריקני. הסקר
 קבע כי 40% מאזרחי ארצות־הברית תומכים בהשעיית העברתה של השגרירות
 לירושלים, לעומת 26% בלבד המתנגדים לה. ארגונים יהודיים מצאו תימוכין
 לעמדתם בסקר שערך מכון גאלופ ושתוצאותיו הראו כי 51% מיהודי ארצות־הברית
 תומכים בהעברה מידית של השגרירות, לעומת 29% המתנגדים לכך. סקר גאלופ
 הראה גם כי כ־64% מיהודי ארצות־הברית מתעדים לקביעה שהעברת השגרירות

2 1 יק למאמצים להשגת הסדר קבע ישראלי־פלסטיני.3  תז

 מעניינת במיוחד העמדה שנקט ראש ממשלת ישראל ברק באשר ליוזמות החקיקה

h t t p : I J t h o m a s . l o c . g o v 212 
Israel Wire, 'ZOA Condemns Clinton's Refusal to Implement US Law on Jerusalem 213 
 Embassy', 24.6.1999, http:llwww.israelwire.com/New/990624l9906244.html; ליפמן, שגרימת
Israel Wire, 'Gallup poll: 63.6% US Embassy move doesn't hurt ;(203 לעיל, הערה) 
peace prospects', 9.8.1999, http://www.israelwire.com/New/990809/99080921.html; Arabic 

News.com, 'US voters support divided Jerusalem', 19.8.1999, 
http://www.arabicnews.com/ansub/Daily/Day/990819/1999081946.html 
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ה ר י ב ת ל ת שגרירות ארצות־הברי ר ב ע ה ם ל י כ ל ה מ : ה ב ירושלמי ר א  מ

 האלה. בעבר נמנעו ראשי ממשלות ישראל מלהביע בפומבי את הסתייגויותיהם
קה בדבר העברת השגרירות. ברק חרג ממנהג זה. בפגישות  מיוזמות החקי
 שערך בקיץ 1999 עם כמה חברי קונגרס ועם קבוצה מראשי איפא׳׳ק, תבע ברק
 מחבר בית הנבחרים, ג׳ים באנינג, למתן עד מאוד את מאמצי הקונגרס לכפות על
ת העברת השגרירות. ראש הממשלה הסביר כי הדבר עלול לפגוע  הממשל א
 במשא ומתן הישראלי־פלסטיני. יתר על כן, מששאלוהו חברי איפא׳׳ק באשר
 לעמדתו בסוגיית השגרירות, הצהיר ברק כי העיתוי אינו מתאים וכי הוא מתנגד
קה שעלולות לפגוע בתהליך השלום. משדלפו דברי ברק לעיתונות,  ליוזמות חקי
 עורר הדבר גל תגובות נזעמות מצד גורמי ימין ישראלים (ובראשם אריאל
 שרון, אולמרט, יצחק לוי ומאיר פורוש), אשר טענו שבהצהרותיו ברק מחליש את
 אחיזתה של ישראל בירושלים. ברק הכחיש כי הביע התנגדות להעברת השגרירות.
 הוא ודובריו טענו כי ראש הממשלה תומך בהעברת השגרירות, אולם מכיר בזכותו
 של נשיא ארצות־הברית להשעות את יישום החוק ומקווה כי התנגדות הנשיא
 להעברת השגרירות לא תימשך אחרי 15.2.2001 (מועד שבו קיווה שיתברר אם יושג
 הסכם מסגרת ישראלי־פלסטיני לקראת הסדר קבע). התבטאויותיו של ברק
 והתגובות להן מדגישות עד כמה הדיון הציבורי בעניין העברת השגרירות נוטה כל
 השנים להתמקד ברמה ההצהרתית־סמלית של הסוגיה. כשניסה ראש הממשלה
 לעסוק בגופו של עניין, הוא נכווה ונאלץ אחר כך לספק הסברים פתלתולים כדי

2 1 4 . ת הביקורת שהוטחה בו  להדוף א

American Arab Anti-Discrimination Committee, 'More Moves ; (211 214 לעיל, הערה) ות  כנסי
in Congress to Move Embassy to Jerusalem', 16.7.1999, 

h t t p : H w w w . a d c . o r g / a c t i o n l I 9 9 9 l 6 j u l 9 9 . h t m ; 
Israel Wire, 'Barak favors moving US Embassy to Jerusalem', 

http://www.israelwire.com/New/990820/9908205.html; 
'Barak hopes Clinton will okay US Embassy move' The Jerusalem Post, 20.8.1999, p. 1; 
David Zev Harris and Jenny Badner, 'Ramon: PM misquoted on US Embassy move', 
The Jerusalem Post, 19.8.1999, p. 2; ArabicNews.com, 'Palestinians welcome for not 

moving out the US embassy to Jerusalem',19.8.1999, 
http://www.arabicnews.com/ansuh/Daily/Day/990819/1999081919.html; 

Arutz 7, "Barak 'helping' Clinton hold up Embassy move",18.8.1999, 
; http:/1 www.a7.org/English/newspaper/archive/newsarchive-99/news.augl8-99.htm 

 זוגבי(לעיל, הערה 194).
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ק ולהשעייתו, 2002-1996 ו ח ם ליישום ה י ל י ב ק ם מ י כ ל ה : מ ק ה ר  פ

 הפעילות בעניין יוזמות החקיקה של קיץ 1999 הלכה וגוועה במהירות שבה
 צמחה. שני צווי ההשעיה הנשיאותיים הנוספים שפרסם קלינטון ב־17.12.1999
 וב־16.6.2000, בעיצומו של המשא ומתן בין ממשלת ברק ובין הרשות הפלסטינית,
 התקבלו בשקט יחסי בקונגרס. הן לא עוררו אפילו מקצת העניין הציבורי

 שליווה את פרסום צו ההשעיה הנשיאותי הראשון ביוני 215.1999

 הצהרת הצשיא קלינטון עם תום ועידת קמפ־דייוויד, 2000

 המהומה הפוליטית והתקשורתית סביב סוגיית העברתה של השגרירות התחוללה
 שוב עם תום ועידת קמפ־דייוויד ביולי 2000. הנשיא האמריקני תלה את כישלון
ת ראש ממשלת ישראל על המחיר  הפסגה בהתנהגות הצד הפלסטיני, וביקש לפצות א
 הפוליטי ששילם בגין עמדותיו. קלינטון פנה לציבור הישראלי בריאיון טלוויזיוני
 אוהד ופייסני, ששודר בערוץ 1 ב־28.7.2000. הוא הצהיר בו בפעם הראשונה על
 תמיכתו בהעברת שגרירות ארצות־הברית לירושלים והבטיח לקבל החלטה סופית
 בעניין עד סוף שנת 2000. הנשיא הסביר כי נמנע עד אז מלנקוט צעד זה, מחשש
 שהדבר יפגע במעמדה של ארצות־הברית כמתווך הוגן במשא ומתן הישראלי־
 פלסטיני. קלינטון ציין כי עקב ההתרחשויות בקמפ־דייוויד הוא מוכן לשקול שוב

2 1  את הסתייגותו מיישום חוק העברת השגרירות.6

 לימים התברר כי דבריו של קלינטון לא שיקפו שינוי מהותי בעמדת הנשיא בסוגיית
 השגרירות, ולראיה — בדצמבר אותה שנה הוא פרסם צו השעיה נוסף. היה זה
 דווקא ראש ממשלת ישראל ששינה את עמדתו. כאמור, בקיץ 1999 הסתייג ברק
 מפעילות מסיבית למען העברת השגרירות, והנה, לנוכח כישלונה של ועידת קמפ־
 דייוויד, הוא החל לפעול במרץ, בכמה אפיקים, לקידום המהלך: ראש ממשלת
 ישראל דחק בנשיא שיודיע על כוונת הבית הלבן להעביר את השגרירות עד
 ל־13.9.2000 (המועד שהציב ערפאת כתאריך יעד להכרזה חד־צדדית על הקמת

The White House: Office of the Press Secretary, 'Suspension of Limitations under the 215 
Jerusalem Embassy Act', 18.12.1999; The White House: Office of the Press Secretary, 
'Suspension of Limitations under the Jerusalem Embassy Act', 19.6.2000; The White 
House: Office of the Press Secretary, 'Suspension of Limitations under the Jerusalem 

Embassy Act', 19.12.2000 
U.S. Embassy (Israel): Press Section, 'Transcription: Clinton Interview by Israeli 216 

Television on Peace Talks', 29.7.2000 
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רה ת לבי ת־הברי ם להעברת שגרירות ארצו י כ ל ה מ : ה ב ירושלמי ר א  מ

ת סמכות ההשעיה  מדינה פלסטינית), ובד בבד הביע עניין בחקיקה חדשה שתבטל א
 השמורה לנשיא. ברק פנה בעניין זה למנהיגי הסיעה הרפובליקנית בבית
; לסנאטור הדמוקרטי ליברמן(אשר התמודד  הנבחרים, טרנט לוט ודניס האסטרט
 באותה העת על משרת המועמד הדמוקרטי לתפקיד סגן הנשיא); ליו״ר הסיעה
 הדמוקרטית בבית הנבחרים גפהארדט; למנהיג המיעוט הדמוקרטי בסנאט, תום
Appropriations^ דאשל; ולסנאטור הרפובליקני טד סטיבנס, אשר עמד בראש 
 Committee (הוועדה המוסמכת למנוע העברת כספים למחלקת המדינה בגין עיכוב
 בבניית השגרירות האמריקנית בירושלים). בתגובה לצעדיו של ברק הזהיר הבית
 הלבן את חברי הקונגרס כי החלטה על העברת השגרירות עלולה לפגוע בסיכויים
ת תמיכתן של מדינות ערב בפשרה  לחדש את המשא ומתן, ובמאמצים להשיג א
 על מעמדה של העיר העתיקה בירושלים. עם זאת, הביע הנשיא קלינטןן נכונות
 לפרסם הצהרה חיובית בעניין העברת השגרירות. בכך הוא ביקש להביע את
 מורת רוחו מהתנהגותם של יורש העצר הסעודי עבדאללה והנשיא המצרי מובארכ,

2 1 7 . ת הפצרותיו להביע את תמיכתם במודל הפשרה שלו  שדחו א

 ההצהרה המעורפלת שהשמיע הנשיא קלינטון בטלוויזיה הישראלית, גרמה
 להתלקחותו המחודשת של הדיון בעניין העברת השגרירות, והפעם לא בקונגרס,
 אלא בעיקר בישראל, במדינות ערב ובארגונים יהודיים ומוסלמיים בארצות־

 הברית:

 • ברק ניסה לייחס משמעות יתר לדברי הנשיא האמריקני, וטען כי הבין שארצות־
 הברית תשכור ב־20.1.2001 משרדים בירושלים, ומהם תנהל את השגרירות
 שלה. נציגי הממשל הכחישו את הדברים והבהירו כי הנשיא טרם קיבל

2 1  החלטה סופית בעניין העברת השגרירות לירושלים.8

 • העולם הערבי הביע את התנגדותו להצהרת הנשיא קלינטון. ירדן למשל
 קבעה שהעברת השגרירות תקשה על מציאת פתרון לסוגיית ירושלים,
 והרשות הפלטטינית טענה שהצהרת הנשיא האמריקני נועדה לשרת את

; 1  217 עקיבא אלדר, ׳קלינטון יגבה עמדות ברק בטלוויזיה בישראל׳, הארץ, 28.7.2000, עמ׳ א
Jane Perlez, 'Barak Asked Clinton To Raise Embassy Issue', The New York Times, 
30.7.2000, p. 6; Lally Weymouth, 'Waiting for Arafat', The Washington Post, 28.7.2000, 

p. A25 
ה על העברת השגרירות לירושלים בינואר׳, 2.8.2000, ט ל ח  218 ׳הבית הלבן: אין ה

. h t t p : I J w w w . h a a r e t z . c o . i l 
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ק ולהשעייתו, 2002-1996 ו ח ם ליישום ה י ל י ב ק ם מ י כ ל ה ק ה: מ ר  פ

 האינטרסים הפוליטיים של ברק ושל קלעטון וכי היא עלולה לפגוע בתהליך
2 1 9  השלום כולו.

 • ארגוני החמאס, הג׳האד האסלאמי והחזבאללה השמיעו התבטאויות חריפות
 מאוד, שעיקרן הקביעה שהעברת השגרירות כמוה כהכרזת מלחמה על העם
 הפלסטיני כולו, ושהדבר יעמיד בסכנה את כל השגרירויות והדיפלומטים
 האמריקנים בעולם (כולל איומים היישר מפי מזכ״ל החזבאללה בפיצוץ

2 2  השגרירות האמריקנית שתוקם בירושלים).0

 • תגובות הארגונים היהודיים בארצות־הברית להצהרת קלינטון תאמו את
 עמדותיהם המסורתיות בעניין העברת השגרירות: איפא״ק וארגון ציוני
 אמריקה התייצבו בראש המברכים על ההצהרה הנשיאותית (אם כי טענו
 שהדבר נגוע במניעים פוליטיים), ואילו ארגון ׳אמריקנים למען שלום עכשיו׳
 הציג את הסתייגותו שמדובר בצעד חד־צדדי, שיקשה על המשך המשא

2 2 1 .  ומתן

 • התנגדות הארגונים הערביים בארצות־הברית להצהרת הנשיא קלינטון לא
 זכתה להבלטה יתרה. לעומת זאת התמקדו כלי התקשורת בהצהרותיהם

 הקיצוניות של הארגונים האסלאמיים ובעמדות שהשמיעו ראשי מדינות ערב.

 הצהרתו של קלינטון הוכיחה שוב כי בסוגיית העברתה של השגרירות יש פער ניכר
 בין המשמעות הנרחבת שמעניקים הצדדים השונים להצהרות ולצעדים סמליים,
 ובין המציאות בשטח. בדיעבד מתברר כי הצהרת קלינטון לא קידמה במאום את
 סיכויי העברתה של השגרירות. עם זאת, ההצהרה הנשיאותית העלתה שוב את
 הסוגיה על סדר היום הפוליטי בארצות־הברית, בעיתוי המקובל — ערב בחירות

 לנשיאות ולקונגרס — אשר הבטיח הצהרות וצעדים סמליים נוספים בנושא.

, 2 1 נים בעקבות דברי קלינטון על העברת שגרירות ארה״ב לירושלים׳ 9 ; יזעם בקרב הפלסטי ם  ש
hltp:Iי/dailynews.walla.co.il ,29.7.2000 

, 2 2 ם תועבר לירושלים׳, הארץ 0 ת השגרירות א  דניאל סובלמן, ׳נסראללה לארה״ב: נפוצץ א
'Clinton's Reckless Embassy Gambit', Chicago T r i b u n e , 1.8.2000; John ; 6 3 1 . 7 . 2 0 0 0  עמי א ,
F. Burns, "Arafat, on Diplomatic Tour, Accuses Israelis of 'Big Lies'", The New York 
Times, 30.7.2000, p. 6; Paula Amann, 'This year in Jerusalem? After Camp David cave-in, 

U.S. ponders embassy move', Washington Jewish Week, 3.8.2000, pp. 1, 22 
ל, הערה 220). (לעי  221 אמאן
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רה ת לבי ם להעברת שגרירות ארצות־הברי י כ ל ה מ ב ירושלמי: ה ר א  מ

 הבחירות לנשיאות ולקונגרס והמדיניות של ממשל גוש, 2002-2000

 העלאת הסוגיה של העברת השגרירות במצעי הבחירות של המפלגות הגדולות בשנת
 2000 סימלה המשכיות לעמדות המפלגות בבחירות 1996. כמו במערכת הבחירות
 הקודמת, בחרה המפלגה הרפובליקנית להביע במצע הבחירות שלה תמיכה בהעברת

 שגרירות ארצות־הברית בישראל לירושלים, בזו הלשון:

"The United States has a moral and legal obligation to maintain its 
Embassy and Ambassador in Jerusalem. Immediately upon taking 
office, the next Republican président will begin the process of moving 
the U.S. Embassy from Tel-Aviv to Israel's capital, Jerusalem".222 

 מחשש שהצהרתו של קלינטון תביא לסחף של בוחרים יהודים לכיוון הדמוקרטים,
 הציגה המפלגה הרפובליקנית את הסעיף הזה במצעה כהוכחה ניצחת למדיניותה
 הפרו־ישראלית. עם זאת, בצד המחויבות המוסרית והחוקתית להעברת השגרירות,
 הסתפק המצע הרפובליקני בלשון עמומה באשר לביצוע המהלך בפועל. בשנת 1996
 נקבע במצע במפורש כי ממשל רפובליקני יבטיח את העברת השגרירות עד מאי 1999,
 ואילו בשנת 2000 נמנעו הרפובליקנים מציון תאריכי יעד או ממתן הסבר באשר
 למהותו המעשית של המונח ׳התחלת תהליך העברתה של השגרירות׳. סעיף זה
 במצע הרפובליקני עלה בקנה אחד עם העמדה שהציג ערב הבחירות ג׳ורג׳ וו׳ בוש,
 המועמד הרפובליקני לנשיאות. בוש, אשר בשנה שקדמה לבחירות פרסם כמה
 הצהרות טותרות בדבר מחויבותו להעברת השגרירות (מצד אחד טען כי העברת
 השגרירות עלולה "to screw up the peace process", ומצד אחר הצהיר בהזדמנות
 אחרת על תמיכתו במהלך), יישר קו סמוך לבחירות עם הנוסח המופיע במצע

2 2  הרפובליקני והקפיד לחזור עליו כל אימת שנדרש לנושא.3

 לעומת זאת הוסיפה המפלגה הדמוקרטית להתעלם במצעה מעניין השגרירות
 בישראל, כפי שנהגה מאז בחירות 1988, אף ששבה וקבעה כי על ירושלים להישאר

'GOP Gets Tough On Bill's Gambit Over Jerusalem', Forward, 4.8.2000, pp. 1, 10 222 
h t t p : H w w w . r n c . o r g 

George Salem and James Zogby, 'George W. Bush and the ; (194 לעיל, הערה) זוגבי ; Ibid 223 
Middle East', Arab American Institute: Issues, Winter 2001, p. 3 

'Bush says he will move U.S. embassy to ; h t t p : / / w w w . c n n . c o m / 2 0 0 0 I A L L P O L I T I C S 
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ק ולהשעייתו, 2002-1996 ו ח ם ליישום ה י ל י ב ק ם מ י כ ל ה ק ה: מ ר  פ

 בירתה המאוחדת של ישראל. ההתעלמות מסוגיית העברתה של השגרירות נבעה
 מהתנגדותו של המועמד הדמוקרטי לנשיאות, אל גור, לבצע את המהלך כל עוד
 לא הושלם המשא ומתן הישראלי־פלסטיני על הסדר הקבע. מדיניותו של גור
 הייתה במישרין ההמשך של מדיניות קלינטון, והיה בה כדי להצביע על שינוי שחל
 בשנות התשעים במערכת הפוליטית האמריקנית. אם בעבר נטו פוליטיקאים פרו־
 ישראלים להדגיש את תמיכתם בעמדת ישראל בסוגיית ירושלים, הרי לאחר
 חתימת הסכמי אוסלו נחשבה דווקא הימנעות ממהלכים שעלולים לטרפד את
 תהליך השלום, כגון העברת השגרירות לירושלים, למדיניות פרו־ישראלית. לפיכך
 הימנעותם של המועמדים הדמוקרטים לנשיאות, ב־1996 וב־2000, מלתמוך
 בהעברת השגרירות, לא פגעה בדימוי הפרו־ישראלי שדבק בהם. הם זכו לתמיכה
ת הפסדו של  סוחפת בקרב קהל הבוחרים היהודי בארצות־הברית, דבר שלא מנע א

 גור בבחירות 00 224.20

 סוגיית העברתה של השגרירות תפסה מקום נכבד גם בהתמודדות על המושב
 הניו־יורקי בסנאט בין הילרי קלינטון הדמוקרטית ובין ריק לזיו הרפובליקני.
 המאבק על הקול היהודי בניו־יורק העלה את ההשערה שהסיבה להצהרת הנשיא
 קלינטון בעניין העברתה של השגרירות ביולי 2000 הייתה נעוצה בעיקרה ברצון
ת תמיכתה  לסייע לרעייתו במרוץ אחרי יהודי ניו־יורק. קלינטון חזרה והדגישה א
 בהעברת השגרירות, אך הקפידה לסייג את דבריה בצורך לבחור בעיתוי שלא יפגע
 במאמצי ישראל להשיג שלום בטוח עם שכנותיה. עמדתה הייתה אפוא דומה
 לעמדת הממשל הדמוקרטי, שגרסה כי העברת השגרירות תיעשה רק עם השגת
 הסדר הקבע. לזיו ניסה לקרוע את המסכה מעל עמדתה של קלינטון, וטען כי צריך
 להעביר את השגרירות לירושלים לאלתר, שכן מדובר במהלך עקרוני, הבא לתקן אי־
 צדק היסטורי שנעשה לגדולת ידידותיה של ארצות־הברית, ועל כן אין מקום

2 2 5  לשיקולי עיתוי.

 קלינטון נבחרה לבסוף לנציגת ניו־יורק בסנאט, ותפסה את המקום שפינה מויניהן

Arab American Institute, 'Presidential ;(194 לעיל, הערה) 224; זוגביhttp://www.democrats.org 
Candidate Positions: AI Gore, Democrat', 

2000/gore%5Fviews.htmhttp://arabamerican.org/archived%5Fcampaign 
225Marily Henry, 'Hillary Clinton backs moving US Embassy to Jerusalem', The Jerusalem 
Post, 9.7.1999, pp. 1-2; 'Press Release: Lazio Statement on the Jerusalem Embassy Act', 

http:lwww.house.gov/lazio/pr_990611.htm 
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רה ת לבי ת־הברי ם להעברת שגרירות ארצו י כ ל ה מ ב ירושלמי: ה ר א  מ

 בתום 24 שנות כהונה. הצהרותיה של קלינטון טרם הבחירות רמזו שהיא לא תלך
 בדרכיו של מויניהן, שהיה אחד מחברי הסנאט הפעילים ביותר בנושא השגרירות,

 אף־על־פי שנמנע ממהלכים פוליטיים תקיפים מדיי.

 כניטתו של בוש לבית הלבן בינואר 2001, העמידה במבחן את ההבטחות
 הרפובליקניות שניתנו ערב הבחירות, בדבר תחילתו המידית של תהליך העברת
 השגרירות לירושלים. כבר בחודש הראשון לכהונתו הורה הנשיא בוש לצוות מדיניות
 החוץ שלו לבדוק את ההליכים הדרושים להעברת השגרירות. ואולם לא נקבע כל
 לוח זמנים לסיום הבדיקה וכן לא נעשה שום צעד ממשי להקמת מבנה בירושלים.
 יתר על כן הצהרות הנשיא ובכירי צוותו העידו כי אין בכוונת ממשל בוש לנקוט
 מדיניות שונה בעניין מהמדיניות של קודמו. הדוברים השונים, ובראשם הנשיא
 עצמו, מזכיר המדינה, קולין פאואל, והיועצת לביטחון לאומי, קונדוליזה רייס, חזרו
 והדגישו את מחויבות הממשל להתחיל בתהליך העברתה של השגרירות, אך נמנעו
 מלומר מתי יעשו כן. הם לא הבהירו גם את משמעות ׳התחלת התהליך׳ — ביטוי
 שהיה שגור בראשית 2001 בפי כל העוסקים בנושא, בלי שאיש מהם פירש את
 דבריו. במצע הבחירות הרפובליקני צוין כי התהליך יתחיל מיד עם ראשית כהונתו
 של בוש, אך במרס 2001 הצהיר מזכיר המדינה כי ארצות־הברית בוחנת את כל
 ההיבטים של העניין ותחליט מתי יהיה זה מתאים להתחיל בתהליך. פאואל נימק
 את העיכוב בחוסר היציבות במזרח התיכון על רקע אינתיפאדה אל־אקצא, דבר

2 2 6  שחייב לדבריו זהירות רבה בניהול מדיניות החוץ האמריקנית.

 משהובהר לחברי הקונגרס כי ממשל בוש אינו מתכוון לנקוט צעדים של ממש בעניין
 העברת השגרירות, הוגשו בחודשים פברואר ואפריל 2001 שלוש הצעות חקיקה לפני
 בית הנבחרים. הצעות אלו, אשר מקצתן היו זהות לאלו שהוגשו בקיץ 1999, נועדו
 ללחוץ על הממשל לפעול וסיפקו בידי חברי בית הנבחרים החדשים אפשרות להציג
House) את מחויבותם לעמדה פרו־ישראלית בעניין ירושלים. הצעות אלו 
 Concurrent Resolution 30, H.R. 598, H.R. 1643) קראו בין השאר להתחלה

 226 ניצן הורוביץ, ׳בוש הורה לבחון העברת השגרירות לי־ם׳, הארץ, 24.1.2001, עמ׳ א3; ׳ממשל בוש
 נסוג: לא יעביר השגרירות לי־ם׳, הארץ, 5.2.2001, עמ׳ א1; ניצן הורוביץ, ׳תגובות חריפות בעולם
ר אל בעניין ירושלים׳, הארץ, 11.3.2001, עמ׳ א12,• ניצן הורוביץ, ״פאואל חז  הערבי על דברי פאו
; ניצן הורוביץ, ׳ארה״ב: יש לחדש 4  בו מדבריו על י־ם ׳בירת ישראל׳ ״, הארץ, 15.3.2001, עמי א

ת המו״מ לאחר ירידה באלימות׳, הארץ, 27.4.2001, עמ׳ א2.  א
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ק ולהשעייונו, 2002-1996 ו ח ם ליישום ה י ל י ב ק ם מ י כ ל ה : מ ק ה ר  פ

 מידית של תהליך העברתה של השגרירות לירושלים, ולנקיטת שורת צעדים
 המסמלים הכרה בירושלים כבירת ישראל — הכפפת הקונסוליה האמריקנית
 בירושלים לשגרירות בתל־אביב ורישום ירושלים בצירוף שם ישראל במסמכים
 רשמיים של מחלקת המדינה ובדרכונים של אזרחי ארצות־הברית אשר נולדו בעיר
 או מקבלים בה טיפול קונסולרי. ההצעות הללו הועברו לעיונה של ועדת בית
 הנבחרים לענייני חוץ, אשר עד כתיבת שורות אלו טרם ניהלה דיון ענייני בהן. כמו
 במקרים קודמים, גם הפעם היה נראה שחשיבותן של הצעות חוק מעין אלו
 טמונה בעצם הגשתן ובמסר שהן מבקשות להעביר. לפיכך יוזמיהן לא משקיעים
 בדרך כלל מאמץ ניכר בקידומן. אפשר אפוא לצפות שגורלן של הצעות החוק
 שהוגשו ב־2001 יהיה דומה לזה של קודמותיהן משנת 1999, וכי הן ישכנו לנצח

2 2 7 .  במגירות של תת־ועדה כלשהי

 ממשל בוש לא התרשם מהצעות החוק שהוגשו לקונגרס. ב־12.6.2001 חתם בוש,
 בפעם הראשונה בכהונתו, וכשהוא ממשיך את מסורת קודמו בעניין זה, על צו
 נשיאותי המורה על השעיית יישומו של החוק להעברת השגרירות האמריקנית
 בישראל לירושלים. פרסומו של צו זה ושל צווי השעיה נשיאותיים נוספים
 ב־17.12.2001 וב־17.6.2002, לא עוררו תגובות חריפות. שרון, ראש ממשלת ישראל,
 אשר בעבר נמנה עם הבולטים בכל הנוגע להמרצת חברי איפא״ק לפעול למען אישור
 חוק העברת השגרירות, לא הגיב כלל על ההשעיה. לבד מאכזבה בקרב ארגונים
 יהודיים אחדים, נראה כי לנוכח גל האלימות בין ישראל ובין הרשות הפלסטינית,
 התפרש צעדו של בוש כהכרח לא יגונה. בד בבד עם פרסום צווי ההשעיה הדגיש
 הנשיא כי ממשלו עודנו מחויב להתחיל את תהליך העברתה של השגרירות לירושלים,
 כפי שהובטח במערכת הבחירות. אף על פי כן, נמנע הממשל מלקבוע מתי יתחיל

2 2 8 ה.  תהליך ז

ה יופנו לעיון תת־הוועדה ק י ק ח  http:jjthomas.loc.gov 117. עקב ניסיון העבר, יש לצפות שהצעות ה
נגרס ה־107 ב־2002. נת הקו ם כהו ו  לפעולות בינלאומיות ולזכויות אדם, שם יישארו עד ת

; 3 ת בירושלים׳, הארץ, 12.6.2001, עמ׳ ב קאי  228 עקיבא אלדר, ׳גם שרון יכול בלי שגרירות אמרי
'Bush Postpones Moving U.S. Embassy to Jerusalem', 17.12.2001 

http:/lwww.reuters.com/news_article.jhtml?type + p ; נתן גוטמן o l i t i c a l n e w s & S t o r y l D + 4 6 1 2 5 9 # 
- , i n ה העברת השגרירות לי־ם׳, הארץ, 13.6.2001, עמ׳ ת ח  ושלמה שמיר, ׳ארה״ב שוב ד
The White House, Office of the Press Secretary, 'Suspension of Limitations under the 

Jerusalem Embassy Act', 17.6.2002 
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 פרק ו
 מבט קדימה - חלופות אפשריות והעטים מעשיים

 תרחישים למדיניות אמריקנית עתידית בסוגיית העברתה של השגרירות

 ניתוח המהלכים ההיסטוריים הקשורים לשאלת העברתה של השגרירות האמריקנית
 לירושלים, מאפשר לנסות ולהעריך את הצעדים העתידיים שיינקטו בסוגיה.
 מהתרחישים הרבים באשר למצב הפוליטי־מדיני העתידי במזרח התיכון, בחרנו
 בשלוש החלופות החשובות ביותר לשאלת עיצוב המדיניות האמריקנית בשאלת

 העברתה של השגרירות:

 חלופה אי: המשך הסטטוס קוו או השגת הסדר ביניים ללא פתרון
 סוגיית ירושלים

 חלופה זו מניחה כי טרם הושג הסדר קבע ישראלי־פלסטיני, בין אם הצדדים
 מנהלים מגעים מדיניים בדרגים כלשהם ןבין אם נמשך הקפאון במשא ומתן.
 במצב מעין זה, שבו טרם הוסדר מעמדה העתידי של ירושלים, אנו צופים את
 המשך המדיניות האמריקנית הנהוגה כיום בסוגיית העברתה של השגרירות —
 היינו הממשל יוסיף להתנגד לכל שינוי במדיניותו כלפי ירושלים ויטרפד כל
 מהלך, אשר עלול להתפרש בעיני מי מהצדדים כקביעת עמדה באשר למעמדה
 העתידי של העיר. לפיכך יוסיף נשיא ארצות־הברית ויפרסם מדי חצי שנה צו
 המשעה את יישום החוק המורה על העברת השגרירות. פרסום חוזר ונשנה של צווים
 מעין אלו — לבד מהתגובות הצפויות של ארגונים יהודיים, ערביים ונוצריים —

 יעורר בשלב מסוים לפעולה גם חברים בקונגרס.

 לצד המשך טפטוף הצעות חוק להכרה בירושלים כבירת ישראל, אפשר להניח
 שבשלב מסוים (למשל, על רקע מערכת בחירות או רצון של חברי המפלגה היריבה
ת הנשיא), תתגבש יוזמה רחבת היקף בקונגרס, כדי לאכוף על הממשל את  להביך א
 העברת השגרירות. יוזמה כזו תתמקד, להערכתנו, בניסיון לבטל את הסעיף בלשון
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ה ר י ב ת ל ת־הברי ם להעברת שגרירות ארצו י כ ל ה מ ב ירושלמי: ה ר א  מ

 החוק של 1995, המתיר למעשה לנשיא לעשות שימוש בלתי מוגבל בסמכות
 ההשעיה, ובקביעת תאריך יעד חדש לבניית השגרירות האמריקנית בירושלים. עם
 זאת, ניסיון העבר מלמד כי פועלן של הדמויות המובילות ביוזמות מעין אלו
 מושפע לא מעט מאינטרסים פוליטיים־אישיים, אשר על־פי־רוב אינם עולים
 בקנה אחד עם עימות חזיתי עם הממשל. על כן אפשר להניח במידה רבה של ודאות,
 שכפי שאירע ב־1995, ייפתח משא ומתן פרטני בין הממשל ובין מציעי החוק,
 ובסופו תושג פשרה שתחמיר את הקריטריון להפעלת סמכות ההשעיה הנשיאותית
 (למשל, הנשיא ייאלץ לנמק את ההשעיה בפגיעה ב׳אינטרס חיוני של ביטחון
 לאומי׳ ולא רק בפגיעה ב׳אינטרס של ביטחןן לאומי׳). אפשר שייקבע לוח זמנים
 חדש לבניית השגרירות (בלוויית התניית הדבר בהתקדמות המשא ומתן הישראלי־
 פלסטיני או בהשלמתו). ייתכן אף שהקונגרס יחמיר את הגבלות התקציב שנקבעו
 בעבר בתגובה להתחמקות הממשל מבניית המתקן בירושלים. חקיקה מעין זו
 תהיה הישג סמלי מסוים ליוזמיה, אך בפועל לא תביא לשינוי מהותי במדיניות

 הממשל.

 העברת השגרירות האמריקנית לירושלים תתאפשר רק בכוח החלטה נשיאותית.
 להערכתנו, חברי בית הנבחרים והסנאט לא יוכלו או לא ירצו לכפות על הממשל

 את העברת השגרירות מהסיבות האלה:

 1. סבירות נמוכה מאוד שיימצא רוב חוסם וטו בבתי המחוקקים, אשר יהיה מוכן
ד הנשיא בסוגיה רגישה כל כך.  לפעול בבוטות ע

 2. הדבר יעורר דיון משפטי עקרוני נרחב בעניין הפרדת הרשויות ובשאלה אם
 הקוערס חורג מסמכותו וחודר לתחום שיפוטו של הנשיא. לא סביר שיהיה
 זה מעניינם של חברי בתי המחוקקים לפתוח דיון משפטי כזה, אשר עלול

 להסתיים דווקא בהבהרת מגבלות כוחם.

 על סמך כל האמור לעיל אפשר להסיק כי כל עוד נמשך הסטטוס קוו הפוליטי־מדיני
 במזרח התיכון או אם יושג הסדר ביניים ללא פתרון לסוגיית ירושלים, אין לצפות
 להעברת השגרירות האמריקנית לעיר, שכן צעד זה יסתור את מאמצי הממשל לכונן

 הסדר קבע ישראלי־פלסטיני.

 עם זאת, ייתכן שבמסגרת חלופה זו יעלה בידי ישראל לפתות מספר קטן של
 מדינות קטנות (כגון קוסטה ריקה ואל סלבדור) להקים שגרירויות ביתשלים. גם
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 כך מדובר במהלך סמלי, שלא ישנה את מעמדה הפוליטי־בינלאומי של ירושלים
2 2 9  ולא ישפיע על אופייה של העיר.

 חלופה בי: קריסה מוחלטת של המשא ומתן על רקע צעדים פלסטיניים
 חד-צדדיים

 הנחת היסוד של חלופה זו היא היווצרותו של עימות ישראלי־פלסטיני כולל
 וקיצוני בממדיו, כגון הכרזת עצמאות פלסטינית חד־צדדית או הפעלת טרור
 ממסדי מסיבי מצד הרשות הפלסטינית כלפי ישראל. מצב מעין זה עתיד בתנאים
ת הדרג  מסוימים לגרום לקרע בין ארצות־הברית ובין הפלסטינים ולעודד א

 הפוליטי בוושינגטון להפגין את תמיכתו בישראל.

 אחת הדרכים לעשות זאת תהיה שינוי מדיניות הממשל כלפי העברת השגרירות.
 הדבר יכול להתבטא באחת מן הדרכים האלה:

 1. נשיא ארצות־הברית יסרב לפרסם את צו ההשעיה החצי־שנתי ויכריז על התחלת
 המהלכים ליישום החוק.

ס הנחת אבן פינה לשגרירות ארצות־הברית בירושלים, בנוכחות נציג ק  2. קיום ט
 ממשל בכיר.

 3. שינוי במעמד טדרי הדיור במלון העומדים לרשות שגריר ארצות־הברית
 בירושלים והגדרתם שלוחה ירושלמית של השגרירות האמריקנית בתל־אביב.

 מכלול צעדים אפשריים אלו אינו כולל העברה ממשית של שגרירות ארצות־הברית
 לירושלים. להערכתנו, יימנע הממשל מנקיטת צעד זה מכמה נימוקים: א. חשש
 מהחרפת העימות בין הצדדים; ב. חרדה לאינטרסים אמריקניים בעולם הערבי
 ובהם גורל שיתוף הפעולה מצד משטרים מוסלמיים מתונים במאבק נגד
; ג. קשיים לוגיסטיים מרובים העומדים לפני הקמת שגרירות  הטרור האסלאמי

ר הדיפלומטים פ קה ואל סלבדור גם יחד, יש (על־פי ס ה רי ט ס ו  229 בסגל הדיפלומטי של שגרירויות ק
חה שמעבר ת מעשרה דיפלומטים. מנתון זה נובעת ההנ  של משרד החוץ לשנת 2000) פחו
נת אופייה הכולל של ר משמעות מבחי ס ה שגרירויות נוספות מעין אלו, יהיה ח מ  לירושלים של כ

 העיר.
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 בירושלים (כגון שיקולי הביטחון שייהפכו רבי משמעות בעת עימות). מכל
 מקום תקפיד ארצות־הברית שכל צעד בעניין השגרירות (הנחת אבן פינה, הקמת
 שלוחה), יתרחש במערב ירושלים, לבל תואשם בנקיטת עמדה חד־צדדית בשאלת
 הריבונות בירושלים המזרחית בכלל, והמקומות הקדושים לאסלאם ולנצרות

 בפרט.

 חלופה זו לא תניכ כבל הנראה העברה מידית של שגרירות ארצות־הברית
 לירושלים, אולם היא עשויה לצקת יסודות סמליים ומעשיים, שיקלו על ביצוע
 המהלך בעתיד. ראןי לציין שאנו מניחים שככל שתגדל מורת הרוח האמריקנית
 מהפלסטינים כך יהיו הצעדים האמריקניים החלטיים עתר. עם זאת, מכיוון
 שסוגיית ירושלים היא בראש מעיני העולם הערבי והמוסלמי כולו, ואינה נחלת
 הרשות הפלסטינית בלבד, אין לצפות מארצות־הברית לנקוט צעדים קיצוניים אשר

ה את העולם הערבי כולו. ד  יקוממו ע

ים במדיניות ארצות־הברית כלפי שאלת מיקום שגרירותה, עשוי להשפיע  שינוי מסו
 גם על מדיניותן של מדינות אחרות. במרוצת השנים ניהלה ישראל מגעים עם
 כמה מדינות בניסיון לשכנען למקם את שגרירויותיהן בישראל בירושלים. פעמים
 מספר היו אלה האמריקנים שדיברו על לבם של מנהיגי אותן מדינות לבל ייענו
 להפצרותיה של ישראל. בידי ארצות־הברית האפשרות להביע את מחאתה על צעדים
 פלסטיניים שאינם לרוחה, בהסרת הלחץ ממדינות שיבקשו להעביר את
 שגרירויותיהן לירושלים. הדבר עשוי להכשיר את הקרקע למדינות קטנות
 מאמריקה הלטינית ומהאגן הבלטי, אשר בעבר מצאו עניין בהעברת שגרירויותיהן
 לבירה. ואולם בשל המשך התעדותן של מדינות אירופה ושל מדינות גדולות אחרות
 לכל שינוי במעמדה של ירושלים, ייתכן שגם מדינות אלו יעדיפו להמתין עד אשר דגל
 הפסים והכוכבים יתנוסס מעל שגרירות ארצות־הברית בעיר. יתר על כן אם תיעשה
 הכרזה פלסטינית חד־צדדית על מדינה שמזרח ירושלים בירתה, ייתכן שיהיו מדינות
 שישדרגו את מעמד הקונסוליות שלהן במזרח העיר לשגרירויות. עקב התעדותן
 לכיבוש הישראלי הן לא ינקטו צעד דומה במערב העיר. אף־על־פי שיהיה זה צעד
 הצהרתי בעיקרו, משום ששגרירויות חדשות כאלו לא יוכלו לפעול בחופשיות ללא
 היתר ישראלי, ייתכן שייווצר מצב שבו מספר השגרירויות במזרח ירושלים יהיה רב
 מאשר במערבה. דבר זה עשוי לגרום להפעלת לחץ ישראלי כבד על ארצות־הברית,

ן ותעתיק בכל זאת את שגרירותה לעיר.  כדי שתנקוט צעד מאז

142 

כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל



ים ם מעשי י ט ב י ה ת ו ו ת אפשרי ו פ ו ל ה — ח מ י ד ט ק ב ק ו: מ ר  פ

 חלופה גי: השגת הסדר קבע ישראלי-פלסטיני

 חלופה זו מניחה כי הושג הסדר קבע ישראלי־פלסטיני הכולל פתרון לסוגיית מעמד
 ירושלים. בהנחה שפתרון כזה יתבסס על ההצעה שהציג הנשיא קלינטון בשלהי שנת
 2000 (הכרה במערב ירושלים כבירת ישראל לצד העברת שכונות במזרח העיר
 לשליטה פלטטינית), הרי הוא יביא לידי שינוי מהותי במדיניות האמריקנית באשר
 לסוגיית השגרירות. המכשולים העיקריים שעמדו לפני העברת השגרירות, בעיקר
 החשש מפגיעה בתהליך השלום ובמעמד ארצות־הברית כמתווך הוגן, יוסרו באחת.
 העברת השגרירות לירושלים תוצג לציבור הישראלי כפיצוי על הוויתורים
 הטריטוריאליים והסמליים הכבדים שיידרשו מישראל במסגרת הסדר הקבע.
ת התהליכים הפרוצדוראליים הכרוכים בהעברת  הממשל ישתדל לקצר ככל האפשר א
 השגרירות, כך שיוכל להציג במהירות האפשרית את ׳פירות השלום׳ לפני הציבור

 בישראל ולפני ידידי ישראל בקונגרס ובשדולה הפרו־ישראלית בארצות־הברית.

 במסגרת חלופה זו, לא זו בלבד ששגרירות ארצות־הברית תועבר לירושלים, אלא יש
 לצפות שמרבית השגרירויות הזרות בישראל יחלו להיערך לקראת העתקת מושבן
 לבירת ישראל המוכרת. הזרז העיקרי להעברת שגרירויות העולם לירושלים, על־פי
 חלופה זו, לא יהיה בהכרח המהלך האמריקני, אלא השינוי במציאות הגאו־פוליטית
 במזרח התיכון. הסכם שלום ישראלי־פלסטיני יאפשר לרוב מדינות העולם להכיר
 במערב ירושלים כבירת ישראל ולנקוט את הצעדים הדיפלומטיים המשתמעים מכך,

 ובהם היענות לבקשת ישראל להעביר את שגירויותיהן לבירתה המוכרת.

 בד בבד צפויה הקהילה הבינלאומית להכיר במזרח ירושלים כבירת המדינה
 הפלסטינית. המדינות בעלות הקונסוליות במזרח העיר יכריזו עליהן כעל שגרירויות,
 ומדינות אחרות יקימו שגרירויות חדשות במזרח ירושלים (אם כי מגבלות שונות
 עשויות לגרום לרבות מהן למקם את שגרירויותיהן בערים ובשכונות פלטטיניות
 בקרבת ירושלים, כגון רמאללה ואבו־דיס). ייתכן שעקב שיקולי תקציב וכוח אדם,
 יעדיפו מדינות מסוימות למנות בירושלים שגריר לא־תושב (למשל, שהשגריר בירדן
 יהיה גם שגריר לא־תושב במזרח ירושלים) או שאדם אחד יאומן לשגריר הן בישראל

 והן בפלטטין.

 חלופה זו, המנבאת את מעבר השגרירות האמריקנית לירושלים עם עשרות רבות של
 שגרירויות אחרות, תחולל מהפכה של ממש בכל הנוגע למעמדה הבינלאומי של

 ירושלים ולאופייה של העיר בהיבטים מגוונים.
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ו מ ו מ  מתחם אלנבי: האתר המיועד להקמת שגרירות אמריקנית ב

 אחת הסוגיות שהיו ברקע המהלכים השונים להעברת שגרירות ארצות־הברית
 לירושלים הייתה היכן בעיר תמוקם שגרירות שכזו. הגם שנדמה היה שרחוק היום בו
 יבשילו יוזמות החקיקה לכדי מעבר בפועל של השגרירות, בסוף שנות השמונים החלו
 גישושים לקראת אפשרות איתורו של שטח הולם בבירת ישראל אשר עליו תוקם
 השגרירות. ואולם כפי שיתואר בהמשך סעיף זה, גם משאותר שטח כזה וגם לאחר
 שנחתם הסכם בין ממשלות ישראל וארצות־הברית לגבי ייעודו, הוא היה נושא
 למחלוקות ישראליות־אמריקניות וערביות־אמריקניות ארוכות שנים אשר טרם באו

 על פתרונן.

 ביום 18.1.1989, ערב יומו האחרון של ממשל רייגן, חתם שגריר ארצות־הברית
 בישראל, ויליאם בראון, על הסכם עם ממשלת ישראל, שנועד לממש את תיקון הלמס
 משנת 1988 באשר לבניית מתקנים דיפלומטיים אמריקניים בירושלים ובתל־אביב.

2 3 0 : י  עיקרי הסכם זה, אשר בעת חתימתו לא קיבל כל ביטוי פומבי, קבעו כ

 1. ישראל תספק לארצות־הברית שני מתחמים, האחד בתל־אביב והשני במערב
 ירושלים, שיתאימו לצורכי הנציגויות הדיפלומטיות האמריקניות בישראל (בלי

 לציין באיזה מתחם תמוקם השגרירות ובאיזה תמוקם הקונסוליה הכללית).

 2. בתמורה תפנה ארצות־הברית את השטח שבו ממוקמת שגרירותה בתל־אביב.

ת השטח החדש שיוקצה לה בתל־אביב, ותחכור  3. ארצות־הברית תרכוש מישראל א
 ממנה ל־99 שנה (במחיר של 1 דולר אמריקני לשנה) את המתחם, שיאותר

 בעבורה בירושלים.

 החלטת הממשל לחתום על הסכם זה, התפרשה כניסיון לשכך את זעמה של ממשלת
 ישראל על החלטת רייגן מאותם הימים לפתוח במשא ומתן עם אש״ף. מלבד זאת,
 ההסכם הצטייר כמחטף של הרגע האחרון, שביצע ממשל רייגן כדי לקבוע עובדות
 בשטח לקראת השבעת הנשיא החדש. ההסכם נכנס לתוקף באופן רשמי במחצית

2 3 1 ם.  חודש אפריל 1989, לאחר שממשל בוש האב ערך בו שינויים קלים אחדי

ת זהותו של השטח המיועד לחכירה בירושלים. ואולם  תוכן ההסכם לא הסגיר א

נס ונובאק (לעיל, הערה 143). ו  230 מרק, ירושלים: השגרירות (לעיל, הערה 132), עמ׳ 1; או
 231 סלונים (לעיל, הערה 6), עמ׳ 265-264, 318.
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 אחד הנספחים החסויים של ההסכם חשף כי מדובר ב׳מתחם אלנבי׳ — כ־31 דונמים
 של שטח נטוש למעשה בדרום־מערב ירושלים, אשר שימשו בתקופת המנדט מחנה
 צבאי בריטי ובהמשך בסיס צה״ל, שבו מוקמו בתקופות שונות בסיס נח׳׳ל, בית

2 3  הספר למודיעין ומפקדה של משמר הגבול (ראה נספח ד׳).2

 מרגע חתימת ההסכם ואילך החלו עולות על־פני השטח שאלות שונות הקשורות
 לייעודו העתידי של המתחם ולסוגיית הבעלות עליו — שאלות אשר הולידו שורת
 מחלוקות אמריקניות־ישראליות ואמריקניות־ערביות, שמקצתן נמשכות עד היום,

 יותר מעשור לאחר חתימת חוזה החכירה.

 המחלוקת הישלאלית-אמריקנית: סוגיית ייעודו של המתחם

 נוסח הסכם החכירה הישראלי־אמריקני קבע כי בירושלים יוקם ׳מבנה דיפלומטי׳
 אמריקני, בלי לציין אם הכוונה לשגרירות. ערפול זה שירת היטב את מטרותיו של
 הממשל האמריקני, שלא רצה לקבוע מראש את ייעוד המבנים שיוקמו ושלא רצה
 להתחייב בשום אופן להעביר את השגרירות לירושלים, ואילו ממשלת ישראל עמדה
 על כך שיובהר כי האתר המיועד בעיר הבירה ישמש שגרירות ארצות־הברית בישראל

2 3 3 . י  ומעונו של השגריר האמריקנ

 חילוקי דעות אלו גרמו שסוגיית ייעודו של מתחם אלנבי נותרה ׳תקועה׳ בוועדה
 המחוזית לתכנון של משרד הפנים הישראלי עד שנת 1994, וזאת למרות ניסיונות
 פשרה שגיבש היועץ המשפטי של משרד החוץ ושנדחו ברובם (ובהם הנוסחה שמבנה
 המגורים שייבנה במתחם אלנבי, יוגדר ״מגורים שיכולים לשמש כמגורים לשגריר״).
 הסכמי אוסלו והמציאות הפוליטית המשתנה במזרח התיכון גרמו לשני הצדדים
 להגמיש מעט את עמדותיהם ולחדול מוויכוחים לוהטים על קוצו של יוד, כפי
 שהתנהלו בשנים שקדמו לכך. ממשלת רבין הגיעה לידי הסכמה עם הממשל
 האמריקני, ולפיה ייקבע כי במתחם אלנבי ייבנו ׳מבנים דיפלומטיים׳ ובמבנה המיועד
 למגורים ״יתגורר הנציג הדיפלומטי הבכיר ביותר של ארצות־הברית״. פשרה זו, אשר

Walid Khalidi, The Ownership of the U.S. ¡(132 232 לעיל, הערה) מרק, ירושלים: השגרירות 
Embassy Site in Jerusalem, USA: The American Committee on Jerusalem and the Institute 

for Palestine Studies, 2000, pp. 7, 61 
ם אלנבי׳, הארץ, 25.10.1994, עמ׳ ב3. ח ת מ  233 אמנון ברזילי, ימה בונה ארה״ב ב
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 בו בזמן שמרה על ערפול ייעודה של הנציגות הדיפלומטית ורמזה כי במקום יתגורר
 השגריר האמריקני, אפשרה לישראל ולארצות־הברית להתקדם לעבר חתימת

2 3 4  הסכם הבנייה באתר — אף שבשטח עצמו לא החלה כל פעילות בנייה.

 המחלוקת הערבית-אמריקנית: סוגיית הבעלות על המתחם ותקפות
 הסבם החבירה

American Committee one משנת 1989 ואילך החלו חוגים פלטטיניים, ובראשם 
 Jerusalem, לקרוא תיגר על כוונתה של ארצות־הברית להקים מבנים דיפלומטיים
 במתחם אלנבי. הטענה המרכזית של חוגים אלו הייתה ששטח המתחם היה לפני
 שנת 1948 ברובו הגדול בבעלות פלסטינית, חלקו אף כרכוש הווקף, וישראל
 הפקיעה אותו מבעליו לאחר המלחמה. לפיכך אין לטענתם לישראל כל טמכות
 לנהל משא ןמתן עם גורם כלשהו על ייעוד השטח, אשר עודנו שייך בחלקו לווקף
 ובחלקו לצאצאי בעליו המקוריים — אשר כיום הם ברובם אזרחים אמריקנים,

2 3 5  קנדים ואירופים.

 טענה זו הולידה שורה של פעולות מצד ארגונים ערביים בארצות־הברית. ארגונים
 אלו שמו להם למטרה להוכיח קבל עם ועדה את אמתות טענתם ולגרום לממשל
 האמריקני לסגת בו מכוונתו להקים מתקן דיפלומטי כלשהו במתחם אלנבי,
 או בכל שטח אחר בירושלים אשר היה במקורו בבעלות ערבית. לצורך כך החל
 מתנהל מחקר רחב היקף, בראשות וליד ח׳אלידי, לאיתור כל בעלי החלקות
 השונות בשטח מתחם אלנבי. בד בבד ניהלו ארגונים אלו מסע הסברה, שכלל
 משלוח מכתבים ליועצים המשפטיים במחלקת המדינה ולבעלי טורים בכירים

2 3 6 ית.  בעיתונות האמריקנ

 מחקרו של ח׳אלידי העלה כי 70% משטח מתחם אלנבי היה נתון בבעלות פלטטינית
 עד פרוץ מלחמת 1948 — כשליש מהשטח היה בבעלות הווקף, ושאר החלקות היו
 בבעלות 76 אישים פרטיים. ממצאים אלו גררו טענה ערבית שלהסכם החכירה,
 שנחתם בין ישראל ובין ארצות־הברית בשנת 1989, אין כל תוקף. בהסכם נקבע כי

 234 שם.
 235 ח׳אלידי(לעיל, הערה 232), עמ׳ 21-19.

ס ונובק (לעיל, הערה 143). נ ו  236 שם, עמ׳ 20-9; או
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 על ישראל לספק לארצות־הברית שטח, אשר עליו אין כל תביעות בעלות של צד
 שלישי (סעיף 2.1 בהסכם החכירה). לפיכך, טוענים ח׳אלידי ושותפיו כי תביעתם
 לבעלות על הקרקע מפקיעה את ההסכם מתוקפו. ואולם נראה שלא די בטענה זו
 כדי לבטל את תוקפו של ההסכם — בהמשכו (סעיף 11.3) מועלית האפשרות של
 תביעות בעלות על השטח, ונקבע כי ישראל תהיה זו שתנהל ותממן כל מאבק
 משפטי בנושא, היינו מנסחי ההטכם הביאו בחשבון את האפשרות שיועלו תביעות

2 3 7  בעלות כלשהן, והיא אינה מצוינת כעילה לביטולו.

 בשנת 1989 הגיבה מחלקת המדינה האמריקנית על הטענות הפלסטיניות, באומרה
 כי בבדיקה שערכה בדבר הבעלות על המתחם, לא נמצאו כל ראיות לבעלות
 פרטית ולבעלות של הווקף. בשנת 1999 טען דובר מחלקת המדינה כי אינו מאמין
 שיש בסיס לטענות שהמתחם הוא אדמת וקף, אולם הדגיש כי הממשל יודע שישנה
 מחלוקת לא־פתורה בדבר שאלת הבעלות על השטח. כמו כן במכתב משנה זו,
 טענה נציגת מחלקת המדינה כי הסכם החכירה של שנת 1989 מעולם לא נכנט
 לתוקפו. טענה זו מעוררת תהיות, בייחוד בשל הקביעה בהסכם החכירה שהוא
 נכנס לתוקפו מיד עם חתימתו, בשל הראיות שהממשל האמריקני אכן העביר
 לממשלת ישראל סך של 1 דולר אמריקני בכל שנה בעבור חכירת המתחם, ומכיוון
 שלאורך המחצית הראשונה של שנות התשעים התנהל משא ומתן רצוף עם הממשל

2 3 8  על גיבוש תכנית הבנייה במתחם.

 השאלה על מידת הרלוונטיות של מתחם אלנבי כאתר המיועד להקמת מבנה
 דיפלומטי אמריקני בירושלים עולה גם לנוכח בעיות ביטחוניות המועלות בקשר
 אליו: הסכם החכירה הטיל מגבלות בנייה טביב מתחם זה. המגבלות נועדו
 להבטיח שבאזור לא יוקמו מבנים שיעלו בגובהם על המבנה הדיפלומטי האמריקני
 העתידי או שימוקמו בטווח של עד 300 מטרים ממנו. בשל העובדה שברבות השנים
 הפרה ישראל את הגבלות הבנייה האלה (בין השאר עקב הקמת בנייני מגורים

 237 ח׳אלידי(לעיל, הערה 232), עמ׳ 34-27.
"Now therefore the Parties hereby enter:(ההדגשה אינה במקור)ם קובע בפתיח שלו כי כ ס ה  238 ה
The date of :ובסעיף 11.7 נכתב into the following Land Lease and Purchase agreement" 
 execution of this Agreement shall be its date of signature; ח׳אלידי(לעיל, הערה 232), עמי 27,
ה בונה (לעיל,  33, 36, 46¡ מרק, ירושלים: השגרירות (לעיל, הערה 132) עמי 1, 5; ברזילי, מ

 הערה 233).
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 ב׳מתחם כספי׳ הסמוך, שמקצתם יועדו למגורים של עובדי השגרירות האמריקנית
 העתידה לקום באתר), יש בממשל האמריקני הקובעים כי האתר לא יוכל לשמש
 עוד להקמת מבנה לייעוד דיפלומטי, וכי לפיכך אין הסכם החכירה עוד בעל
 תוקף. מסקנה זו קיבלה חיזוק נוסף במרס 2001, עם החלטתם של עיריית ירושלים
 ושל מנהל מקרקעי ישראל להקצות קרקע הצמודה למתחם הדיפלומטי המיועד
 לטובת הקמת בית כנסת ומוזיאון של העדה התוניסאית בעיר, וזאת ללא תיאום
 עם ארצות־הברית ומתוך ניגוד לדרישותיה הביטחוניות, כפי שאלו עוגנו בהסכם

2 3 9  החכירה.

 אין ספק שהפגיעות בשנים האחרונות בנציגויות דיפלומטיות אמריקניות בעולם,
 אשר החריפו את הרגישות הביטחונית הקיימת ממילא כלפי ישראל בכלל וכלפי
 ירושלים בפרט, הגבירו מאוד את המודעות האמריקנית לשיקולי האבטחה באתר
ת הניסיונות האמריקניים לקעקע  המיועד להקמת השגרירות. לפיכך אפשר להבין א
 משיקולי ביטחון את התאמתו של מתחם אלנבי לאתר המיועד להקמת שגרירות
 ארצות־הברית בירושלים. מצד אחר, ייתכן שהממשל האמריקני נרתע מתביעות
 הבעלות הפלסטיניות במתחם ומתוצאןתיהן האפשריות, ולפיכך בחר להשתמש
 בנימוק הביטחוני כתירוץ, בהנחה שהוא ייחשב לגיטימי בשל הפגיעות הקודמות
 בנציגויות דיפלומטיות אמריקניות בעולם. נראה שהממשל מעוניין להימנע ככל
 האפשר מלעורר מחלוקות נוספות בסוגיה רגישה ממילא כירושלים. עם זאת, ראוי
 להביא בחשבון שרבות מהקרקעות במערב ירושלים היו גם הן בעבר בבעלות
 ערבית, ועל כן יש סבירות גבוהה שגם אתר חלופי, שיוצע לאמריקנים לצורך הקמת
 שגרירות בעיר, ייתקל בהתנגדות ערבית דומה, וזאת כל עוד לא הושג הסדר

 ישראלי־פלסטיני על מעמד העיר.

 בשל מכלול המכשולים העומדים לפני הקמת שגרירות אמריקנית עתידית במתחם
 אלנבי, ואף שממשלות ארצות־הברית וישראל לא הכריזו על כל שינוי בייעוד
 המתחם, אין לקבל עוד כמובנת מאליה את ההנחה שהאתר אכן ישמש בעתיד
 מקום משכנה של השגרירות האמריקנית בירושלים. לפיכך לא מן הנמנע כי עת

 239 ח׳אלידי(לעיל, הערה 232), עמ׳ 32-31, מרק, ירושלים: השגרירות (לעיל, הערה 132), עמי 5.
ם אלנבי׳, כל ח ת מ ת לא תעבור ל י א ק י ר מ א ת דיפלומטית: השגרירות ה תקרי  אורי יבלונקה, ׳

ס, 9.3.2001, עמ׳ 6.  העיר — כל העיר פלו
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 יוחלט על העברת השגרירות האמריקנית בישראל לירושלים, תיאלץ ישראל
 לספק לארצות־הברית שטח חלופי — אולי כחלק ממתחם שגרירויות כולל

 שיוקם בעיר.

 האתגר התשתיתי והתפצוני שבמעבר שגרירויות זרות לירושלים

 בשעת כתיבת שורות אלו, ובשל המציאות המזרח תיכונית השוררת מאז פרוץ
 אינתיפאדת אל־אקצא בספטמבר 2000, נראית חלופה א׳ כראלית ביותר לטווח
 הבינוני והארוך מבין החלופות אשר הוצגו לעיל. אף־על־פי־כן הפוטנציאל הגלום
 בחלופה ג׳ מציב אתגר למקבלי ההחלטות הישראלים ומחייב אותם להתחיל כבר
 היום בהכנות לקראת היום שבו תתממש. הסיכוי להפוך את ירושלים לעיר בירה
 קוסמופוליטית ומוכרת, על כל המשתמע מכך, מחייב שידוד מערכות עירוני בתמיכה
 ממשלתית בתחומי התשתית, הנדל״ן, החינוך, התעסוקה, התחבורה, השירותים
 העירוניים ועוד. שנים רבות נאבקה ישראל כדי שמדינות העולם ייאותו להעביר
 את שגרירויותיהן לירושלים. רצוי לוודא כי ביום שבו הן תיעתרנה להפצרותיה,
 יהיו בידי ממשלת ישראל האמצעים לספק להן את דרישותיהן הבסיסיות. חוסר

 הכנה עלול להביא לעיכוב המהלך ולאיבוד התנופה החיובית.

ן המכריע של כשמונים השגרירויות  השאלה המרכזית העולה מאפשרות העברת תב
א היכן ימוקמו. עד 1980 התרכזו מרבית  הזרות השוכנות בישראל לירושלים הי
 השגרירויות הזרות בירושלים בשכונות המבוססות הקרובות למרכז העיר — טלביה,
 רחביה, המושבה הגרמנית והמושבה היוונית. עד היום ממוקמות שם מרבית
 הקונסוליות השוכנות במערב העיר. על כן אזורים אלו נראים אתרים פוטנציאליים
 לשיכון השגרירויות הזרות בעתיד. ואולם היצע הנדל״ן כיום בשכונות אלו לא
 יאפשר למקם בהן יותר מעשרות אחדות של שגרירויות חדשות. עם זאת, ראוי
 להביא בחשבון כי יהיה אפשר להסב את הקונסוליות שבמערב ירושלים לשגרירויות,
 ובמקרה הצורך להרחיב את המבנים, כדי לספק את הצרכים התפעוליים הנוספים
 הכרוכים בניהול שגרירות. כמו כן מדינות אחדות מחזיקות ברשותן נכסים
 בירושלים, והם יוכלו לשמש את שגרירויותיהן. כך למשל, בריטניה חוכרת מממשלת
 ישראל שטח אדמה בסמיכות למתחם אלנבי, שטח שהיה בבעלות בריטית שנים
 רבות טרם הקמת המדינה; לצרפת יש בעלות על שטח אדמה בירושלים, עוד
 מתקופת השלטון העות׳מאני; חוף השנהב עדיין מחזיקה בבעלות על הבניין ששכנה
 בו בעבר שגרירות ארבע מדינות ההסכמה האפריקניות (חוף השנהב, וולטה עילית,
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 ניז׳ר, ודאהומיי — לימים בנין), וכיום שוכנת שם השגרירות הנוצרית הבינלאומית
2 4  בעיר.0

 הצורך להיערך מראש לאפשרות של מעבר שגרירויות רבות לבירה, גרם כבר ב־1990
 לראש עיריית ירושלים קולק לבחון אפשרות לייעד גבעה המצויה בין שכונת
 רמות ובין חלקו העליון של עמק הארזים לצורך הקמה של מתחם שגרירויות.
 אפשרות זו נגנזה, בין השאר בשל ההתרשמות שהאתר יוכל לשמש פתרון חלקי

2 4 1  בלבד.

 לאחר כמעט עשור שבו לא נידונה ברצינות האפשרות להקים מתחם שגרירויות
 בירושלים, החלה בשנים האחרונות המערכת הממשלתית לדון בכך. הרעיון שאול
 ממודל שיושם בקנברה, בוושינגטון די. טי. ובברלין (כדי לקלוט שגרירויות רבות
 לתחומה עם הכרזתה כבירת גרמניה בשנת 1999), והוא הועלה בימי ממשלת
 ברק (2000-1999) בעת שנראה כי הסדר ישראלי־פלטטיני מסתמן באופק. שר
ת תמיכתו ברעיון,  הבנוי והשיכון, יצחק לוי, הביע בחודש אוגוסט 1999 א
 ובחודשיים לאחר מכן אימצה ועדת השרים לענייני ירושלים את הצעתו של שר

2 4  המשפטים ביילין להקמתו של מתחם שגרירויות בעיר.2

 בפועל לא נעשה שום צעד ממשי לקידום התכנית. יתר על כן אתרים בירושלים,
 שנחשבו מתאימים להקמת מתחם שגרירויות, הוקצו לבנייה פרטית ולמלונאות.

2 4 3 : ם  הבולטים באתרים אלו ה

 1. מתחם אלנבי - בתחילה יועד המתחם להכיל מספר רב של שגרירויות זרות,
 אולם בהמשך החלה בו בנייה פרטית, ונשמר בו מקום להקמת השגרירות

 האמריקנית בלבד.

 2. שכונת טלביה — מגרש באזור רחוב גרץ (סמוך למלון ׳ענבל׳, לשעבר ׳לרום׳)

, מכון ום 7.8.2000 ; ישראל קמחי ות נדל״ן אנגלו־סכסון — ירושלים, ריאיון מי כנ  240 ורנר לובל, סו
ד החוץ, ירושלים: ר ש ר הדיפלומטים של מ פ ום 3.7.2000! ס  ירושלים לחקר ישראל, ריאיון מי
Herb Keinon, 'Europeans seek Jerusalem land ; (39 לעיל, הערה) ס נ  משרד החוץ, 2000 ; פרסו

p. A l ; 8.9.2000 ,).214האריס ובאדנר (לעיל, הערה, for Embassies', The Jerusalem Post 
ום 6.11.2001.  241 ראובן מרחב, ריאיון מי

"Jerusalem Planning New 'Embassy Row'", 28.10.1999, ¡(214 לעיל, הערה) 242 ערוץ 7 
http://www.melchizedek.com/press/news_J999J128-01 .htm 
ם (לעיל, הערה 35) ; לובל (לעיל, הערה 240). ח ת  243 בני ברית, מ
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 היה יכול להיות, על־פי תכניות שונות, מיקום אידאלי להקמה של מתחם
 שגרירויות, אך גם בו החלה בנייה פרטית.

 3. מגרש ימק״א — הריטת שרידיו של מגרש הכדורגל במקום הייתה אמורה לפנות
 מתחם גדול דיו להקמת שגרירויות במיקום נוח במיוחד, סמוך למרכז העיר

 ולמלון המלך דוד. גם מתחם זה מיועד כיום לבנייה פרטית.

 4. מתחם משרד החוץ - מעבר משרד החוץ למשכנו החדש ופינוי המתחם הקיים
 בקרבת בנייני האומה, העלו את האפשרות לבנות באתר מתחם שגרירויות.

 המתחם מיועד כיום לבנייה פרטית ולהקמת מלונות.

 למרות היעדר עבודת מטה שיטתית להכנתו של מתחם שגרירויות בירושלים, ראוי
 לציין כי במטגרת הדיונים שנערכו משנת 2000 לגיבוש תכנית מתאר חדשה למחוז
 ירושלים, הועלה הצורך להבטיח עתודות קרקע לשגרירויות ולקונסוליות חדשות
 ולמגורי הטגל הדיפלומטי. עקב כך הוצע להבטיח שטחים נרחבים בהר חרת או
 באזורים אחרים הסמוכים לירושלים, לצורך מגורי הסגל, ולדאוג לרכישת מבנים
ת הצרכים של הסגל  אחדים בשכונות ותיקות ויוקרתיות בעיר כדי להבטיח א

2 4 4 .  הדיפלומטי

 בקיץ 2000, כשהחלו ישראל והפלסטינים לדון בסוגיית ירושלים, הביעו אחדות
 ממדינות אירופה עניין ראשוני באפשרות העברת שגרירויותיהן לעיר. ואולם בהיעדר
ת צעדיהן בעניין כל עוד לא  פעילות ממשלתית סדורה בעניין, ועקב רצונן להצניע א
 הושג ההסדר המיוחל, הן פעלו בכוחות עצמן לגיבוש תכניות להקמת שגרירויות
 בעיר. באותה העת נמסר על כוונתה של צרפת לבחון אפשרות להסב לשגרירות את
 בניין הקונסוליה הכללית הצרפתית, השוכן בקרבת מלון ׳המלך דוד׳ (זאת בד בבד
 עם הקמת שגרירות נוספת במזרח העיר). כמו כן דווח ש׳מדינה דרום־אירופית׳
 רכשה אדמה באזור עמק המצלבה (סמוך לכנסת ולשכונת רחביה) ודווח על פניות
 של נציגי ארצות שונות לסוכני נדל״ן, לסייע באיתור נכסים המתאימים להקמת

2 4  שגרירויות.5

 פעילות אירופית, כגון זו המתוארת לעיל, יכולה ללמד כי המדיניות של מדינות

ל מועלם, ׳איד לתכp עיר בלי גבולותיי, הארץ, 28.7.2000, עמ׳ א3. ז  244 מ
ם — שגרירויות אירופה יועברו לירושלים׳, הארץ, 25.7.2000, עמ׳ כ ס אם יושג ה  245 ניצן הורוביץ, ׳

 א2! לובל (לעיל, הערה 240)¡ קינון(לעיל, הערה 240).
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 אירופה בשאלת ירושלים, ובכלל זה בשאלת מיקום שגרירויותיהן, תלויה בהשגת
 הסכם בין הצדדים, ולא במהלכים פוליטיים פנימיים וחקיקתיים בארצות־הברית.
 אם יושג הסדר קבע ישראלי־פלסטיני, ייתכן שמדינות אירופה ינסו להקדים את
 ארצות־הברית ולהיות הראשונות להקים שגרירויות בירושלים (הן במערב העיר והן
 במזרחה). ואולם כל עוד לא יושג הסכם כזה, קשה לתאר מצב שבו יעבירו מדינות

ת שגרירויותיהן מתל־אביב לירושלים.  האיחוד האירופי א

 סוגיית מיקומם של מבני השגרירויות אינה היחידה העולה בבואנו לשקול את
 התוצאות של מעבר השגרירות האמריקנית ושגרירויות אחרות לירושלים. העתקת
 מרכז הכובד של הפעילות הדיפלומטית הזרה בישראל לירושלים, תחייב את
 קברניטי העיר לספק צרכים בסיסיים של חברי הסגל הדיפלומטי הזר. על־פי נתוני
 משרד החוץ, שירתו בישראל בשנת 2000 יותר מ־650 דיפלומטים זרים (75 מהם
2 רוב הדיפלומטים ובני משפחותיהם מתגוררים כיום באזור 4  מארצות־הברית).6
 תל־אביב, גוש דן והרצליה. העתקת מקום עבודתם לירושלים (מלבד מי שיוסיפו
ת הקונסוליות שיישארו בתל־אביב), תעלה על סדר היום גם את אפשרות  לאייש א
 העתקת מקום מגוריהם לבירת ישראל. הדבר מותנה במציאת פתרונות דיור הולמים,
ת צורכי ילדיהם, במציאת  בקיומם של מוסדות חינוך ברמה גבוהה שיהלמו א
 תעסוקה הולמת לבני הזוג במקרה הצורך, ובאספקת שירותים עירוניים נאותים
 (תחבורה, תרבות, מסחר, בריאות ועוד). עד כה לא נעשתה עבודת הכנה של ממש
 בנושאי התעסוקה והשירותים העירוניים, אם כי בתחום הדיור והחינוך אפשר

 להצביע על צעדים ראשונים:

 1. דיור
 במסגרת הדיונים בגיבוש תכנית המתאר החדשה למחוז ירושלים, יוחדה תשומת לב
 גם לאפשרות של גידול באוכלוסיית העיר עקב מעבר שגרירויות זרות לתחומה.
 הועלתה הצעה לייחד שטחים נרחבים באזור הר חרת או באזורים אחרים הסמוכים

2 4 7 ר.  לירושלים למגורי הסגל הדיפלומטי הז

 בד בבד עם הניסיונות לגבש תכנית עבודה כוללת בנושא, ולפי התפיסה שהשגרירות

ר הדיפלומטים (לעיל, הערה 240). פ  246 ס
 247 מועלם (לעיל, הערה 244).
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 האמריקנית תהיה הראשונה לעבור לירושלים, הוצא מכרז לבניית מגורים סמוך
ת סגל השגרירות האמריקנית, שתשכון  למתחם אלנבי, כדי שאלו ישמשו בעתיד גם א
 במקום. עקב כך הוחל בבניית שלושה בניינים ברחוב אלבק, במרחק 300 מטר
 מהאתר המיועד לכאורה להקמת השגרירות האמריקנית. בניינים אלו, אשר מחציתם
 יועדה לשמש את הסגל הדיפלומטי האמריקני, נבנו בסטנדרטים איכותיים
 וביטחוניים מיוחדים (חנייה תת־קרקעית, כניסות מפוארות, גינות, רצפות שיש
 ועוד). חוסר הוודאות באשר למועד העברתה של השגרירות האמריקנית לירושלים,
 עלול להקשות על אכלוס הבניינים, והדבר ירתיע קבלנים מלהשקיע בבנייתם של

2 4 8  מבני מגורים המיועדים לסגל דיפלומטי זר.

 הלקח הנלמד מההתפתחויות בענף הדיור הוא שאין להיחפז ולהפקיד בידיים
 פרטיות את בנייתן של שכונות המגורים המיועדות לסגל הדיפלומטי הזר, קודם
 שתגובש תכנית מתאר ברורה למיקום השגרירויות. אם יוחלט על ריכוז השגרירויות
 במתחם מיוחד, רצוי להשתדל שאזור המגורים יוקם סמוך לאתר. ראוי להביא
 בחשבון שתנאי מגורים, שלא יניחו את דעתם של הדיפלומטים מבחינת מיקום
 גאוגרפי ונוחיות הדיור, עלולים לגרום שרבים יעדיפו להישאר בהרצליה פיתוח ובתל־
 אביב. בכך תחמיץ ירושלים חלק גדול מפוטנציאל הפיתוח הטמון בהעתקת

 השגרירויות הזרות לתחומה.

 2. חינוך
 בענף הדיור עדיין אין תשתית מתאימה לקליטתם של מאות דיפלומטים זרים ובני
 משפחותיהם, אך בתחום החינוך המצב טוב יותר. בירושלים פועלים שנים רבות
 שלושה בתי טפר זרים אשר משמשים בין השאר את ילדי הטגל הדיפלומטי

2 4 9 : ד ח  והקונסולרי המוצב בעיר, ואשר קלטו בשנת 2000 כ־300 תלמידים כל א

 א. בית הספר האנגליקני — שוכן ברחוב הנביאים שבמרכז העיר. המוסד נחשב
 לבולט שבבתי הספר הזרים בעיר ולמכובד שבהם. לומדים בו מרבית ילדי
 הקונסולים הזרים המתגוררים בירושלים ובסביבתה. בעת הצורך אפשר להגדיל

ת מספר הכיתות.  א

Jessica Steinberg, 'Politics and real estate development', The Jerusalem Post, 1.5.2001, p. 13 248 
, הערה 240) ; שניידר (לעיל, הערה 37). ל לעי )  249 קמחי
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 ב. בית ספר סן ג׳וזף — שוכן אף הוא ברחוב הנביאים, ומיועד לדוברי צרפתית.

 ג. בית הספר האמריקני — שוכן בשכונת בית חנינה שבמזרח ירושלים. רוב
 תלמידיו הם בני משפחות אמריקניות־ערביות מעורבות, וכן לומדים בו בני

 קונסולים ממזרח העיר.

 בתי הספר הנזכרים לעיל יכולים לשמש מענה חלקי לצרכים שינבעו ממעבר
 השגרירות האמריקנית ושגרירויות אחרות לירושלים. ואולם כוח המשיכה שלהם
 אינו משתווה לזה של בית הספר האמריקני הבינלאומי בכפר שמריהו, שבו לומדים
 כ־600 תלמידים. בית ספר זה הוא חילוני באופיו ופועל על־פי שיטות הלימוד
 האמריקניות. בשנת 2000 פנתה שגרירות ארצות־הברית בישראל להנהלת בית
 הספר בכפר שמריהו בבקשה לפעול למען פתיחת סניף מקביל של בית הספר
 בירושלים, לקראת אפשרות שהשגרירות האמריקנית תועתק לעיר. עקב כך נפתח
 בשנת הלימודים 2002-2001 הסניף הירושלמי של בית הספר האמריקני הבינלאומי.
 בית הספר שוכן בחוות הנוער הציוני על שם ישראל גולדשטיין בשכונת קטמון. אמנם
 בשנתו הראשונה קלט רק עשרה ילדים, בני שלוש עד חמש , אך זאת בכוונה להרחיב

2 5 0  כל שנה את טווח הגילים של הלומדים בו ואת מספרם.

 הקמת הסניף הירושלמי של בית הספר האמריקני הבינלאומי היא צעד תשתיתי
 חשוב. אף שהוא אינו מספק מענה מידי לצרכים שיתעוררו עם מעבר שגרירויות
 זרות לירושלים, יש בו משום יצירת מסגרת חינוכית, שתהלום את דרישות
 הסגל הדיפלומטי הזר. לא מן הנמנע שבעת הצורך יהיה אפשר להרחיב מסגרת זו
 בקצב מואץ ובהיקף גדול מהמתוכנן, וזאת כדי לספק מענה למעבר מהיר של

 שגרירויות רבות לירושלים.

 ניכר שגופי הממשלה והעירייה טרם עמדו על מלוא המשמעויות הכרוכות במעבר
 רחב היקף של שגרירויות זרות לירושלים. גופים אלו לא החלו בהיערכות ראויה
 למהלך כזה גם כשהיה נדמה כי הסדר קבע הוא בהישג יד, ועל אחת כמה וכמה אין
 הם עוסקים בכך במידה הנדרשת מאז החלה אינתיפאדת אל־אקצא בשלהי 2000.
 לפרנסי המדינה וירושלים מומלץ ללמוד מהמודל הגרמני. מאז הכרזתה לבירת

י הבינלאומי — סניף ירושלים, קנ ן גוגנהיים, בית הספר האמרי ז י (לעיל, הערה 240)¡ סו ח מ  250 ק
ום 27.6.2001, 10.10.2001.  ראיונות מי
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 גרמניה, ברלין מצויה בתהליך מואץ של קליטת שגרירויות זרות לתחומה. הממשלה
 ואנשי עסקים פרטיים חברו יחד להקמת Embassy Exchangee — רשות המאגדת
 את הטיפול בכל ההיבטים של מעבר שגרירויות זרות לברלין. אף שהיא אינה עוסקת
 בהיבטי התכנון העירוני הכולל, הרשות מספקת לכל שגרירות זרה שירותים ללא
 תשלום, ובהם מידע על ברלין ועל שירותיה העירוניים, איתור קרקע לבניית
 שגרירויות חדשות, איתור בתים ודירות למגורי הסגל הדיפלומטי, איתור משרדים
 להשכרה או לקנייה, ייעוץ בענייני משפט ומס, מתן שירותי ביטוח, אספקת מערכות
 תקשורת ואבטחה, סיוע בתהליך של בניית השגרירות ועוד. הרשות מלווה את
 השגרירות לכל אורך תהליך המעבר לברלין, ובתוך כך מקשרת בינה ובין ספקי

2 5 1  השירותים הרלוונטיים לצרכיה.

 עם זאת, ראוי לזכור שהקמת רשות מעין זו אינה מבטלת את הצורך בתכנון עירוני
 וממשלתי מקיף, שיקצה עוד היום מתחם מוגדר בעיר להקמת שגרירויות
 ושיחל להתמודד עם התוצאות הרב־תחומיות הצפויות עקב גידול ניכר בנוכחות

 הדיפלומטית הזרה בירושלים.

State Department of Urban Development, 'The World in Berlin: Embassy Exchange', 251 
h t t p : j I w w w . s t a d t e n t w i c k l u n g . b e r l i n . d e / b a u e n / b o t s c h a f t e n l e n / s t 0 0 2 . s h t m l 
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 אחרית דבר

 המחלוקת שנתגלעה בין ראש ממשלת ישראל שרון לבין נשיא ארצות־הברית בוש,
 בראשית אוקטובר 2001 ערב ההתקפה על אפגניסטן, סביב מדיניות הפיוס
 האמריקנית כלפי משטרים מוסלמיים, הצביעה שוב על החבל הדק שארצות־
 הברית מהלכת עליו במזרח התיכון. כמו במלחמת המפרץ ב־1991, נדרש הממשל
 בוושינגטון לשקלל שוב אינטרסים אסטרטגיים, ערכים דמוקרטיים, שיקולי יוקרה
 ומרכיבים פוליטיים־פנימיים. ההחלטה האמריקנית להשאיר שוב את ישראל מחוץ
 לקואליציה, ובד בבד לתאם עמדות עם מדינות ערביות המעניקות חסות לטרור,
 המחישה את כללי המשחק האמריקני: החלטת הנשיא לגייס קואליציה רחבה ככל
 האפשר למאבק בטרור המכוון נגד ארצות־הברית, הקפיאה באחת את היוזמות
 בקונגרס לנקוט צעדים נגד טרור המכוון כלפי ישראלים. ארצות־הברית אף לא
ת צירופה של סוריה — מדינה  הפעילה באותם ימים את מלוא השפעתה כדי למנוע א
 ששמה מתנוסס מדי שנה ברשימת המדינות המעניקות חסות לטרור — למועצת

 הביטחון של האו״ם.

 במלחמה בטרור האסלאמי, כמו בהתקפה על עיראק, דבקו הנשיאים בוש האב
 ובוש הבן באסכולה הגורטת כי התקרבות רבה וגלויה מדיי לישראל, תגרור הרחקת
 משטרים ערביים ידידותיים, כגון ערב הסעודית, מצרים ומדינות המפרץ. ידם של
 חסידי האסכולה הזאת גברה על פוליטיקאים, פקידים, מומחים ועסקנים יהודים,
 הגורסים כי בתום המלחמה הקרה, צומצם במידה מכרעת מרחב התמרון של
 המשטרים הערביים והמוסלמיים. אלה טוענים בין השאר כי מלבד מחאות
 מילוליות, אין למדינות ערב אופציות תגובה על צעדי תמיכה אמריקניים בישראל,
 כגון הכרה בירושלים כבירת ישראל ואף העתקת משכנה של שגרירות ארצות־הברית
 לעיר. לראיה הם הדגישו שלמרות הסיוע הגדול שארצות־הברית מעניקה מדי שנה
 לישראל, ועל אף הצהרות התמיכה בשלומה ובביטחונה של ישראל, הערבים

 מוסיפים לראות בארצות־הברית את המתווך העיקרי בינם ובין ישראל.

 מבחן התוצאה — העובדה ששגרירותה בישראל עדיין ממוקמת בתל־אביב, ולא
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 בירושלים הבירה — מלמד שגם במקרה הזה ארצות־הברית אימצה את הגישה
 המסורתית — הזהירה. עד היום לא ההין שום נשיא אמריקני להעמיד למבחן את
 התגובה הערבית והמוסלמית לשינוי במעמדה של שגרירות ארצות־הברית בישראל
 ובמיקומה. מדיניותה של ארצות־הברית כלפי ירושלים היא מעין מיקרוקוסמוס
 של מדיניותה המזרח תיכונית כולה. את שתיהן מאפיינים עמימות ומאמץ
 עקבי לעקוף נושאים רגישים, כמו מעמדם של המקומות הקדושים לשלוש הדתות
 המונותאיסטיות, מצב זכויות האדם במדינות נפט ידידותיות ואף תמיכה של
 משטרים ערביים בטרור. עשרות שנים ארצות־הברית פוסחת על שני הסעיפים
 במדיניותה כלפי ירושלים: מצד אחד היא תומכת בהמשך אחדותה של העיר, ומצד
 אחר היא גורסת כי צריך להשאיר את הפתרון למשא ומתן ישיר בין הצדדים. מצד
 אחד היא נמנעת מלהעתיק את שגרירותה למערב ירושלים, שמעמדה אינו נתון
 למשא ומתן, ומצד אחר שגריריה מגישים את כתבי האמנתם לנשיא מדינת ישראל

 במשכנו בירושלים.

 כמו בנושאים אחרים הקשורים למדיניות האמריקנית כלפי הסכסוך הישראלי־
 ערבי, גם בסוגיית ירושלים והעתקת השגרירות מתערבבים אלו באלו עמדות
; מציאות מדינית ומיתוסים ים מי  אסטרטגיות ארוכות טווח ושיקולים פוליטיים מקו
 דתיים ולאומיים; רגשות כנים וחיזור ריק מתוכן. עיתוי היוזמות לשינוי הסטטוס
 קוו בנוגע לעמדתה של ארצות־הברית כלפי ירושלים מצביע על סדר היום הפוליטי־
 מפלגתי שהסתתר מאחוריהן. כל אחת מהן יצאה לאוויר גבעת הקפיטול והעסיקה
ת המערכת הפוליטית בזמנים של מערכות בחירות. גם בזירה הזאת, התוצאה  א
 הסופית — העובדה שהשגרירות עודנה ממוקמת מחוץ לבירה — מעידה שמקבלי
 ההחלטות המדיניות בממשל גוברים בסופו של דבר על הגורמים במערכת הפוליטית
 המונעים משיקולים פוליטיים״אישיים. למרות התחייבויות בלשון כזו או אחרת
 שאם יגיעו לבית הלבן יפעלו להעברת שגרירותם לירושלים, משהגיעו לשם, התכחשו

 כל הנשיאים להבטחותיהם.

 היחס הדו־משמעי לסטטוט קוו הדיפלומטי בירושלים, מאפיין לא רק נשיאים
 ומפלגות בארצות־הברית. כל ממשלות ישראל — מימין, משמאל וממשלות
ת סוגיית השגרירות בראש סדר היןם המדיני שלהן. אף  אחדות — לא הציבו א
 שגריר ישראלי בוושינגטון לא קיבל הנחיה בכתב לרתום את סגל השגרירות, את
ת התקשורת ואת הקונגרס לפעולה נרחבת לקידום העניין.  הקהילה היהודית, א
 ראש הממשלה בגין ויתר מלכתחילה על ההזדמנות לכלול את העברת השגרירות
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 לירושלים בהסכם קמפ־דייוויד, שהצטייר כשעת רצון לישראל. בגין הסביר כי מכיוון
 שאין סיכוי שהיוזמה תתקבל פה אחד, הוא מתעד להפוך את ירושלים לסלע
 מחלוקת בארצות־הברית. מגמה זו שולטת בכיפה עד היום. במרוצת השנים ניהלו
 משרד החוץ והשגרירות בוושיעטון מערכות רבות לקידום יוזמות חקיקה רצויות
 לישראל, או לסיכול הצעות חוק מזיקות. אופייה והיקפה של הפעילות הישראלית
 בהקשר להצעות החוק להעברת השגרירות היו שונים בעליל. שום ממשלה ישראלית
 לא לחצה על ידידיה בקוערס ובקהילה היהודית לפתוח עימות עם הבית הלבן
 על רקע התעדותו לחקיקה. ההנחיה הלא כתובה שניתנה לשגרירים הייתה
 להסתתר מאחורי העמדה שישראל אינה מתערבת בעניינים הפנימיים של ארצות־
 הברית. גם הקהילה היהודית בארצות־הברית נמנעה עד היום מלצאת למערכה
 ציבורית כדי לקדם את היוזמה, באמצעים ובממדים שבהם היא ניהלה מערכות
 אחרות למען ישראל(כגון הגדלת הסיוע, סיכול עסקות נשק עם מדינות ערב, הדיפת

 לחצים להקפיא את הבנייה בהתנחלויות וכיו״ב).

 במקרה אחד בלבד — יוזמת החקיקה של דול וגיעריץ׳ ב־1995 — עודדו גורמים
 ישראליים ויהודיים רשמיים את היוזמים. ואולם גם בפעם הזאת ממשלת ישראל
 לא הייתה מעורבת במהלך, אלא גורמי אופוזיציה מהימין הישראלי, שניצלו לצורך
 כך את חגיגות 3000 השנה לירושלים ואת מערכת הבחירות לנשיאות בארצות־
 הברית. יתרה מזו, ראש הממשלה רבין, שהופתע מהיוזמה, תמך בעמדתו של הנשיא
 קלינטון שחשש כי החוק יפגע בסיכויים לקדם את המשא ומתן בין ישראל ובין
 הפלסטינים. רבין אף האשים את הליכוד בניסיון לעשות שימוש בירושלים כדי
 להכשיל את תהליך השלום. ואולם משהתברר כי היוזמה זוכה לתמיכה גורפת של
 הקוערס, הצטרף רבין למברכים. גם הפעם מילאו מדינות ערב וארגונים ערביים
 בארצות־הברית את תפקידם בריטואל — מחאה קולנית, איומים וחזרה לסדר היום.
 העובדה שהחוק החדש לווה בטייג שאפשר לנשיא להשעותו בנקל, בנימוק כללי של
 פגיעה בביטחון הלאומי של ארצות־הברית, סייעה לקלינטון להרגיע את ידידיה
 הערבים של ארצות־הברית. ואמנם החוק לא חיבל בהמשך המשא ומתן בין ישראל
 לפלסטינים. כל הצדדים הניחו שהנושא יטופל במסגרת פתרון טוגיות אחרות
 הנוגעות להסדר הקבע, ובכללן המעמד של מזרח ירושלים. במרוצת השנים
 הסתפקה ישראל בניסיונות סרק לשכנע מדינות קטנות לקבוע את שגרירויותיהן

 בבירה, על אף הלחצים האמריקניים שהופעלו עליהן.

 הרושם שמתקבל מהמערכות הפוליטיות לקידום יוזמות חקיקה בקוערס להעברת
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 השגרירות, הוא שלעצם ההשתתפות במערכה הייתה בעיני רוב היוזמים חשיבות
 רבה יותר מלניצחון. במלים אחרות, הדחף להראות את המאבק למען עשיית
 צדק לירושלים הישראלית היה חזק מהרצון שהצדק אכן ייעשה. יותר משרצו
 חברי קונגרס להעביר את החוק, הם לא רצו שיריבים מפלגתיים יזכו להעבירו,
 או להיחשב עוינים לישראל ולזיקתם של היהודים לירושלים. בד בבד הם נזהרו
 שלא יואשמו בחבלה בתהליך השלום. אם כן, המאמצים לגייס תמיכה פוליטית
 רחבה ככל האפשר בחוקים להעברת השגרירות לוו מצד אחד בהד ציבורי ותקשורתי
 רחב, ומצד אחר במאמצים גדולים לא פחות לרכך את הנוסח המקורי של הצעת
 החוק עד כדי סירוסו. חברי קונגרס שיזמו הצעות חוק — בין שהיו חברי מפלגתו
 של הנשיא ובין שנמנו עם מפלגה היריבה — נתנו ידם לתיקונים שרוקנו למעשה

ת החוק מתוקף מעשי והשאירו אותו בגדר הצהרת כוונות.  א

 כישלונה של פסגת קמפ־דייוויד, שלווה בהחרפת מעשי האלימות בשטחים
 ובהקפאה של המשא ומתן הישראלי־פלסטיני, היה אמור לעקר, לכאורה, את
 הטענה שהעברת השגרירות לירושלים תפגע בביטחון הלאומי האמריקני,
 קרי — תחבל בתהליך השלום. ואולם אף שהנשיא בוש התחייב לפתוח בפעולה
 להעתקת השגרירות, בבוא השעה השתמש גם הוא בסמכותו להשעות את ביצוע
 החוק. הדבר היה עוד טרם התקפת הטרור האלימה על ארצות־הברית בספטמבר
 2001, שלאחריה החליט ממשל בוש לייחד מאמץ רב לפייס את העולם הערבי
 והאסלאמי המתון. החשיבות המיוחדת שהממשל רואה בשכנועם שארצות־הברית
 מנהלת מדיניות הוגנת כלפי הסכסוך הישראלי־פלסטיני, מצמצמת את הסיכוי
ן הפוליטי־הדתי במזרח התיכון.  שהממשל ינקוט מהלך שעלול להפר את המאז
 רגישותה המיוחדת של ירושלים, הן מהבחינה המדינית והן מהבחינה הדתית, הופכת
יה בעמדתה של ארצות־הברית כלפי העיר, לכיוונה של ישראל, לאבן עף  כל סטי
 למימוש מדיניותה של ארצות־הברית באזור. המתעדים לשינוי הסטטוס קוו
 במדיניותה של ארצות־הברית במזרח התיכון, יוכלו למצוא כאן חיזוק נוסף

 לתפיסתם שאין להפר אותו בלא הסכמתם של שני הצדדים.

 המערכה למשוך את שגרירות ארצות־הברית לבירה, קשורה בעליל למיתוסים
 אחרים כגון ׳חיזוק ירושלים׳, ׳ייהוד ירושלים׳ ו׳אחדות ירושלים׳. מאז איחודה
 של ירושלים בשנת 1967, כל ממשלות ישראל מבקשות להביא לידי הכרתן של
 מדינות רבות ככל האפשר הן במעמדה כבירת ישראל והן במהלך החד־צדדי של
 סיפוח חלקה המזרחי. כל המדינות הבינו שהעברתה של שגרירות ארצות־הברית

160 

כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל



ר ב ת ד י ר ח  א

 לירושלים תכשיר את הדרך לשגרירויות אחרות. ואולם כל הממשלים שבו והבהירו
 כי לא יתנו יד לקיצור הדרך, ועמדו על כך שישראל תגיע תחילה לידי הסדר עם
 הערבים בנוגע למעמדו של מזרח העיר. אף שישראל לא היססה במקרים רבים
 לגייס את הקונגרס כדי לכפות על הממשל החלטות הרצויות לה, או לסכל מהלכים
 לא רצויים, במקרה הזה מנהיגיה נזהרו שלא לתקוע טריז בין שני גופי ההכרעה
 בוושינגטון. נושא השגרירות נשאר אפוא עוד אחד מהמיתוסים הירושלמיים,

 שהמרחק בינם ןבין המציאות השוררת בעיר רב מאוד.

 פוליטיקאים רבים, מימין ומשמאל כאחד, מרבים לדבר על הנצחת אחדותם של שני
 חלקי העיר. העובדות בשטח מצביעות על שורה של פערים בולטים, בין חלקה
 המערבי של העיר ובין מזרחה ובין התושבים היהודים לפלסטינים. היעד לחזק את
ן  הרוב היהודי בעיר, נשאר אף הוא בגדר של הצהרות ותכניות שלא עלו יפה. המאז
 הדמוגרפי נוטה יותר ויותר לטובת הפלסטינים. 35 שנים אחרי הפלת הגדרות
 הפיזיות בלבה של ירושלים, מתברר שאי־אפשר לשפר את מעמדה הפוליטי, הכלכלי
 והדמוגרפי של העיר, בלי להתמודד עם בעיות פוליטיות סבוכות הנובעות מקיומו של
 מיעוט פלסטיני גדול בעיר, וכן מהתביעות הערביות בנוגע לריבונות במזרח העיר

 בכלל ובמקומות הקדושים לאטלאם ולנצרות בפרט.

 היוזמות למשוך שגרירויות זרות לירושלים, ובראשן שגרירות ארצות־הברית, היו
 בבחינת ניסיונות עקרים לנתק את שדרוג מעמדה הבינלאומי של בירת ישראל
 מהמשא ומתן עם הצד הערבי על הסדר הקבע. התברר כי אף שמעטים מקובעי
 המדיניות בארצות־הברית חלוקים שראוי שידידתה הגדולה של ישראל תכיר באחד
 הסממנים הבולטים ביותר של ריבונותה, ותקבע את שגרירותה בעיר, מעטים עוד
 יותר סבורים כי על ארצות־הברית להקדים את המאוחר. נכונותה של ישראל
 מהבחינה הרשמית, ובעת האחרונה גם מהבחינה המעשית, לכלול את סוגיית
 ירושלים במשא ומתן עם הפלטטינים על הסדר הקבע, לא עלתה בקנה אחד עם
ס קוו הדיפלומטי בעיר. התפקיד הפעיל  מהלך אמריקני חד־צדדי לשינוי הטטטו
 שארצות־הברית ממלאת במשא ומתן זה, מחייב אותה ל^מור על דימוי ניטרלי

 ככל האפשר.

 העברת השגרירות שימשה בידי פוליטיקאים ובידי דורשי טובתם בארגונים יהודיים
 קרדום לחפור בו בקרב הציבור היהודי. בנושא זה לעתים קרובות נהפך האמצעי
 למטרה והמטרה נהפכה אמצעי, בעיקר בכל הנוגע לשחקנים השונים בארצות־
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 הברית, אם כי במידה פחותה גם בישראל. הפער בין עמדתו של דול, המועמד
 הרפובליקני לנשיאות בשנת 1996, כלפי סוגיית השגרירות לפני שהחליט
 להתמודד לנשיאות, ןבין המהלך שהוביל לאחר מכן, מאפיין את השימוש שעשו
 חברי קונגרס בסוגיה הזאת ממניעים שאין להם בהכרח זיקה לשאלת מעמדה
 של ירושלים. איש מחברי הקונגרס שניסו לקדם את העברת השגרירות לירושלים,
 לא העמיד במבחן את המסורת שהמחוקקים אינם מקבלים החלטות פרטניות
 הנוגעות למדיניות החוץ האמריקנית. גם במקרים שבהם היה אפשר לגבש רוב גדול
 דיו להדוף וטו נשיאותי, העדיף הקונגרס לרכך את נוסח החוק ולהשאיר את

 ההחלטה הטופית בידי הנשיא.

 בחלוף כשבע שנים מאז חקיקת החוק להעברת השגרירות לירושלים וכשלוש
 שנים מהמועד שחוק זה קצב לחנוכתה, לא מצאנו שום בסיס להערכה שממשל
 אמריקני — רפובליקני או דמוקרטי — ישנה את המדיניות המסורתית כלפי
 ירושלים. שני נשיאים — קלינטון וג׳ורג׳ וו׳ בוש — עשו שימוש בסמכותם להשעות
ת יישום החוק מנימוקים של פגיעה באינטרס הביטחון הלאומי של ארצות־הברית.  א
 האינטרסים שאפשר להצביע עליהם בהקשר זה, הם השאיפה לשמור על יציבות
 במזרח התיכון; לטפח את הקשרים עם מדינות מוסלמיות ידידותיות; ולהימנע
 מלספק תחמושת למדינות ולארגונים מוסלמיים קיצוניים. אין סימנים לכך
 שאינטרסים אלה עתידים להיעלם בעתיד הנראה לעין או אף לאבד מחשיבותם.
 מניתוח העמדה האמריקנית לאורך השנים, אפשר להעריך כי הכרה בירושלים
 כבירת ישראל והעתקת שגרירותה של ארצות־הברית לעיר אפשרית כתופעת לוואי
 של אחת משתי ההתפתחויות האלה: הסדר הסכסוך בין ישראל לפלסטינים או
מת הגולל על תהליך השלום, באשמתו הבלעדית של הצד הפלסטיני, ובתוך כך  סתי
 משבר עמוק ביחסי ארצות־הברית עם העולם הערבי והמוסלמי. במקרה הראשון
 אפשר להניח שאחד ממרכיבי ההסדר יהיה הקמת מדינה פלטטינית בשטחי הגדה
 המערבית, עזה וחלקים ממזרח ירושלים. יש אפוא לצפות שהעברת השגרירות של
 ארצות־הברית מתל־אביב למערב ירושלים, תלווה בהקמת שגרירות ארצות־הברית

 בפלסטין, באחת מהשכונות הירושלמיות שיועברו לריבונות פלסטינית.

 במבחן ׳עלות־תועלת׳, קשה להצביע על יתרון כלשהו שהמערכות למען העברת
 השגרירות ואף החוק משנת 1995, הביאו לישראל, או יכולות להביא לה בעתיד.
 הפרופיל הפוליטי והתקשורתי הגבוה שליווה את רוב היוזמות, העלה למודעות
 הקולקטיבית את נקודת התורפה הדיפלומטית של ירושלים ואת היותה נושא שנוי
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 במחלוקת בעולם. כל זאת בשעה שבפועל הדיפלומטים האמריקנים ושאר הסגל
ת רוב פעילותם המדינית מול משרד החוץ ושאר  הדיפלומטי הזר בישראל מנהלים א
 משרדי הממשלה והמוסדות הרשמיים השוכנים בירושלים. המערכות הפוליטיות
 חשפו את הקהילה היהודית למחלוקת בין גורמים שתמכו בהעלאת הסוגיה לראש
 סדר היום ביחסים עם ארצות־הברית, ובין גורמים שסברו כי מוטב להתמקד
 בסוגיות מהותיות, ולא לשחוק את המנוף היהודי מול הממשל במאבקים סביב
 סמלים. אחת מהסוגיות האלה היא מדיניות השלום של ישראל וההסדר הרצוי

 בשטחים ובכלל זה במזרח ירושלים.

 אין ספק שירושלים יכולה להפיק תועלת מרובה מהעברת השגרירויות הזרות
 לעיר, ובראשן שגרירות ארצות־הברית. הנפת דגליהן של אומות העולם בחוצות
 הבירה היא ביטוי שאין מובהק ממנו להכרה במעמדה של העיר, ובזכותה היסודית
ת מיקום בירתה. לצד החשיבות המדינית, עתידה  של מדינה ריבונית לקבוע א
 העברת השגרירויות לעיר להביא לתנופה בכל תחומי החיים בעיר — מענף הנדל״ן
 ועד חיי התרבות. ואולם מתברר שהאתר שיועד להקמת השגרירות האמריקנית שנוי
 שנים במחלוקת וייתכן שהוא אינו הולם יותר את צרכיה המיוחדים. היעדר כל
 היערכות תכנונית או פיזית לקראת העברת השגרירות האמריקנית לבירה —
 ובעקבותיה שגרירויות נוספות — יכול ללמד כי מקבלי ההחלטות בממשלה ובעיריית
 ירושלים, לא ראו חשיבות בהצהרות התמיכה של חברי קונגרס ואף לא בחוק הקובע
 את העברת השגרירות לבירה. בבוא היום, כאשר התנאים המדיניים והפוליטיים
 יביאו לידי הכרה בינלאומית במעמדה של ירושלים כבירת ישראל, יחלפו חדשים
 ארוכים, ואולי אף שנים, עד אשר תהיה העיר ערוכה לספק לאורחיה תנאי מחיה

 ושירותים כנדרש וכראוי לבירה.
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 נספח א

 הצעת החקיקה בעניין העברת השגרירות האמריקנית בישראל

 לירושלים, *198*

;TH C O N G R E S S Q Q A O I 
1ST S E S S I O N |J , ZU0 1 

To require that the United States Embassy in Israel be located in the city of 
Jerusalem. 

EN T H E SENATE OF T H E UNITED STATES 

OCTOBER 31, 1983 
Mr. MOYNIHAN introduced the following bill; which was read twice and referred 

to the Committee on Foreign Relations 

A BILL 
To require that the United States Embassy in Israel be located 

in the city of Jerusalem. 

1 Be i t enacted by the Senate and House of Representa-

2 tives of the U n i t e d States of A m e r i c a i n Congress assembled, 

3 Notwithstanding any other Act, the United States Embassy 

4 in Israel and the residence of the American Ambassador to 

5 Israel shall hereafter be located in the city of Jerusalem. 

נגרס בשנת 1983, אך הדיונים בעניינה התנהלו רובם ם בפני הקו ה הוצגה אמנ ק י ק ח  הצעת ה
 בשנת 1984.
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 נספח ב

 החוק להעברת השגרירות האמריקנית בישראל לירושלים, 1995

104th US C O N G R E S S / 1st Session / S. 1322 

AN ACT 

To provide for the relocation of the United States Embassy in Israel to Jerusalem , and for other 
purposes. 

Be i t e n a c t e d by t h e Senate a n d H o u s e of Representatives of t h e U n i t e d States of A m e r i c a 
i n Congress assembled, 

SECTION 1. SHORT TITLE. 

This Act may be cited as the 'Jerusalem Embassy Act of 1995'. 

SEC. 2. FINDINGS. 

The Congress makes the following findings: 

(1) Each sovereign nation, under international law and custom, may designate its own 
capital. 

(2) Since 1950, the city of Jerusalem has been the capital of the State of Israel. 

(3) The city of Jerusalem is the seat of Israel's President, Parliament, and Supreme 
Court, and the site of numerous government ministries and social and cultural 
institutions. 

(4) The city of Jerusalem is the spiritual center of Judaism, and is also considered a 
holy city by the members of other religious faiths. 

(5) From 1948-1967, Jerusalem was a divided city and Israeli citizens of all faiths as 
well as Jewish citizens of all states were denied access to holy sites in the area 
controlled by Jordan. 

(6) In 1967, the city of Jerusalem was reunited during the conflict known as the Six 
Day War. 

(7) Since 1967, Jerusalem has been a united city administered by Israel, and persons 
of all religious faiths have been guaranteed full access to holy sites within the city. 

(8) This year marks the 28th consecutive year that Jerusalem has been administered 
as a unified city in which the rights of all faiths have been respected and protected. 
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(9) In 1990, the Congress unanimously adopted Senate Concurrent Resolution 106, 
which declares that the Congress strongly believes that Jerusalem must remain an 
undivided city in which the rights of every ethnic and religious group are protected'. 

(10) In 1992, the United States Senate and House of Representatives unanimously 
adopted Senate Concurrent Resolution 113 of the One Hundred Second Congress to 
commemorate the 25th anniversary of the reunification of Jerusalem , and reaffirming 
congressional sentiment that Jerusalem must remain an undivided city. 

(11) The September 13, 1993, Declaration of Principles on Interim Self-Government 
Arrangements lays out a timetable for the resolution of'final status' issues, including 
Jerusalem . 

(12) The Agreement on the Gaza Strip and the Jericho Area was signed May 4, 1994, 
beginning the five-year transitional period laid out in the Declaration of Principles. 

(13) In March of 1995, 93 members of the United States Senate signed a letter to 
Secretary of State Warren Christopher encouraging planning to begin now' for 
relocation of the United States Embassy to the city of Jerusalem 

(14) In June of 1993, 257 members of the United States House of Representatives 
signed a letter to the Secretary of State Warren Christopher stating that the relocation 
of the United States Embassy to Jerusalem should take place no later than 1999'. 

(15) The United States maintains its embassy in the functioning capital of every 
country except in the case of our democratic friend and strategic ally, the State of 
Israel. 

(16) The United States conducts official meetings and other business in the city of 
Jerusalem in de facto recognition of its status as the capital of Israel. 

(17) In 1996, the State of Israel will celebrate the 3,000th anniversary of the Jewish 
presence in Jerusalem since King David's entry. 

SEC. 3. TIMETABLE. 

(a) S T A T E M E N T OF THE POLICY OF THE UNITED STATES-

(1) Jerusalem should remain an undivided city in which the rights of every ethnic and 
religious group are protected; 

(2) Jerusalem should be recognized as the capital of the State of Israel; and 

(3) the United States Embassy in Israel should be established in Jerusalem no later 
than May 31, 1999. 

(b) OPENING D E T E R M I N A T I O N - Not more than 50 percent of the funds appropriated to 
the Department of State for fiscal year 1999 for Acquisition and Maintenance of Buildings 
Abroad' may be obligated until the Secretary of State determines and reports to Congress 
that the United States Embassy in Jerusalem has officially opened. 
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SEC. 4. FISCAL YEARS 1996 AND 1997 FUNDING. 

(a) FISCAL Y E A R 1996- Of the funds authorized to be appropriated for 'Acquisition and 
Maintenance of Buildings Abroad' for the Department of State in fiscal year 1996, not less 
than 225,000,000 should be made available until expended only for construction and other 
costs associated with the establishment of the United States Embassy in Israel in the capital 
of Jerusalem . 

(b) FISCAL Y E A R 1997- Of the funds authorized to be appropriated for Acquisition and 
Maintenance of Buildings Abroad' for the Department of State in fiscal year 1997, not less 
than $75,000,000 should be made available until expended only for construction and other 
costs associated with the establishment of the United States Embassy in Israel in the capital 
of Jerusalem . 

SEC. 5. REPORT ON IMPLEMENTATION. 

Not later than 30 days after the date of enactment of this Act, the Secretary of State shall 
submit a report to the Speaker of the House of Representatives and the Committee on 
Foreign Relations of the Senate detailing the Department of State's pian to implement this 
Act. Such report shall include-

(1) estimated dates of completion for each phase of the establishment of the United 
States Embassy, including site identification, land acquisition, architectural, 
engineering and construction surveys, site preparation, and construction; and 

(2) an estimate of the funding necessary to implement this Act. including all costs 
associated with establishing the United States Embassy in Israel in the capital of 
Jerusalem . 

SEC. 6. SEMIANNUAL REPORTS. 

At the time of the submission of the President's fiscal year 19.97 budget request, and every 
six months thereafter, the Secretary of State shall report to the Speaker of the House of 
Representatives and the Committee on Foreign Relations of the Senate on the progress made 
toward opening the United States Embassy in Jerusalem . 

SEC. 7. PRESIDENTIAL WAIVER. 

(a) WAIVER A U T H O R I T Y - (1) Beginning on October 1, 1998, the President may suspend 
the limitation set forth in section 3(b) for a period of six months if he determines and reports 
to Congress in advance that such suspension is necessary to protect the national security 
interests of the United States. 

(2) The President may suspend such limitation for an additional six month period at the end 
of any period during which the suspension is in effect under this subsection if the President 
determines and reports to Congress in advance of the additional suspension that the 
additional suspension is necessary to protect the national security interests of the United 
States. 

(3) A report under paragraph (1) or (2) shall include— 
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.(A) a statement of the interests affected by the limitation that the President seeks to 
suspend; and 

(B) a discussion of the manner in which the limitation affects the interests 

(b) A P P L I C A B I L I T Y OF WAIVER TO A V A I L A B I L I T Y OF FUNDS- If the President 
exercises the authority set forth in subsection (a) in a fiscal year, the limitation set forth in 
section 3(b) shall apply to funds appropriated in the following fiscal year for the purpose set 
forth in such section 3(b) except to the extent that the limitation is suspended in such 
following fiscal year by reason of the exercise of the authority in subsection (a). 

SEC. 8. DEFINITION. 

As used in this Act, the term 'United States Embassy1 means the offices o f the United States 
diplomatic mission and the residence of the United States chief of mission 

Passed the Senate October 24, 1995 

Attest: 

Secretary. 

104th CONGRESS 

1st Session 

S. 1322 

AN ACT 

To provide for the relocation of the United States Embassy in Israel to Jerusalem . and for other 
purposes. 
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 נספח >

 עמדות המפלגות הדמוקרטית הרפובליקנית בנוגע לירושלים
 ולהעברת השגרירות, 2000-1968

ת י נ ק י ל ב ו פ ר ה ה ג ל פ מ ע ה צ ת מ י ט ר ק ו מ ד ה ה ג ל פ מ ע ה צ ה מ נ  ש

ם רושלי י ר ל ו כ ז ן א  אי

ם י ל ש ו ר י ר ל ו כ ז ן א  אי

רושלים ר לי ו כ ז ן א  אי

"Republicans believe that Jerusalem 
should remain an undivided city 
with continued free and unimpeded 
access to all holy places by people 
of all faiths." 

'We believe that Jerusalem should 
remain an undivided city with free 
and unimpeded access to all holy 
places by people of all faiths." 

ם רושלי ר לי ו כ ז ן א  1968 אי

"We recognize and support the established 1972 
status of Jerusalem as the capital of Israel, 
with free access to all its holy places 
provided to all faiths. As a symbol of this 
stand, the US Embassy should be moved 
from Tel-Aviv to Jerusalem." 

"We Recognize and support the established 1976 
status of Jerusalem as the capital of Israel, 
with free access to all its holy places 
provided to all faiths. As a symbol of this 
stand, the US Embassy should be moved 
from Tel-Aviv to Jerusalem." 

"The Democratic Party Recognizes and 1980 
supports the established status of Jerusa-
lem as the capital of Israel, with free access 
to all its holy places provided to all 
faiths. As a symbol of this stand, the US 
Embassy should be moved from Tel-Aviv 
to Jerusalem.,י 

"Jerusalem should remain forever undivided 1984 
with free access to the holy places for 
people of all faiths. As stated in the 1976 
and 1980 platforms, the Democratic Party 
recognizes and supports the established 
status of Jerusalem as the capital of 
Israel. As a symbol of this stand, the 
US embassy should be moved from Tel-
Aviv to Jerusalem." 
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 שנה מצע המפלגה הדמוקרטית מצע המפלגה הרפובליקנית
"We believe that Jerusalem should 
remain an undivided city with free 
and unimpeded access to all holy 
places by people of all faiths." 

"We believe Jerusalem should 
remain an undivided city with free 
and unimpeded access to all holy 
places by people of all faiths. No 
genuine peace would deny Jews the 
right to live anywhere in the special 
city of Jerusalem." 

"We applaud the Republican 
Congress for enacting legislation 
to recognize Jerusalem as the 
undivided capital of Israel. A 
Republican administration will 
ensure that the US Embassy is 
moved to Tel-Aviv by May 1999." 

"The United States has a moral and 
legal obligation to maintain its 
Embassy and Ambassador in 
Jerusalem. Immediately upon tak
ing office, the next Republican 
president will begin the process of 
moving the U.S. Embassy from Tel 
Aviv to Israel's capital, Jerusalem." 

ר לירושלים ו כ ז ן א  1988 אי

"Jerusalem is the capital of the state of 
Israel and should remain an undivided city 
accessible to people of all faiths." 

"Jerusalem is the capital of Israel and 
should remain an undivided city accessible 
to people of all faiths." 

"Jerusalem is the capital of Israel and 
should remain an undivided city accessible 
to people of all faiths." 

1992 

1996 

2000 

171 

כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל



 נספח ד

 מפת מתחם אלנבי
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Summary 

The story of the American Embassy in Israel and Jerusalem is a rare 
example in which a country declines to locate its embassy in the host 
country's capital. It becomes even more singular given the special and 
intimate relationship between Israel and the United States. 

Immediately after Israel's establishment, the United States (in common with 
nearly all other countries with representations in the country) situated its 
embassy in Tel Aviv, where it has remained ever since despite Israel's 
subsequent declaration of Jerusalem as its capital. This is due to the still 
unresolved status of Jerusalem, one of the most complex issues in the 
Israeli-Palestinian context. 

Beginning in the early 1970s, the location of the U.S. Embassy in Israel 
gradually became a central issue in the American domestic political arena 
and in the American public discourse. The debate over whether the United 
States should relocate its embassy to Jerusalem has involved many different 
players, both American and others, and has often sprung due to political 
and electoral considerations, rather than purely foreign policy ones. 

The book is the first in-depth analysis of the various Congressional 
initiatives to relocate the American Embassy from Tel-Aviv to Jerusalem 
and the consequent unavoidable disputes with consecutive administrations. 
It includes exclusive interviews with prominent figures directly involved in 
the matter and a wide variety of documents, some published for the 
first time. 

The first chapters examine the nature of foreign diplomatic activity in 
Jerusalem and American policy towards the city's status prior to and 
immediately after Israel's establishment. The following chapters describe 
and analyze the initiatives (particularly those of 1984 and 1995) to relocate 
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 מכון ירושלים לחקר ישראל

ר ק ח א מ ו  מארב ירושלמי: המהלכים להעברת שגרירות ארצות-הברית לבירה ה
ל א ר ש י י ס ח י ר ב ת ו י ת ב ו ק ת ר מ ת ה ו י ג ו ס ת ה ח ת א ו ד ו ל א ו ע ג ו ס ן מ ו ש א ר ף ו י ק  מ
ן י ב ם ש י ב כ ר ו מ ם ה י ס ח י ל ה ו ל כ מ ס ל ו מ ס ו ק ו ר ק י א מ י ו ה ה ז י ג ו . ס ת י ר ב ה - ת ו צ ר א  ו
ה ל י ה ק ה ת ו י ר ב ה - ת ו צ ר ת א ל ש מ ר - מ ת ו י ת ב ו ל ו ד ג ה ה י ת ו ד י ד י י ת ן ש י ב ל ל א ר ש  י

. ת י ד ו ה י  ה

ת ו מ ז ו י ת ה ג א י צ , מ ם י ל ש ו ר ת י ל א ש ת ב י ר ב ה - ת ו צ ר ת א ו י נ י ד ש מ ו ב י ר ג ח ב א ק ו ר ע פ ס  ה
ם י ע י נ מ ת ה ף א ש ו ח ם ו י ל ש ו ר י ל ל א ר ש י ת ב י נ ק י ר מ א ת ה ו ר י ר ג ש ת ה ר ב ע ה ת ל ו נ ו ש  ה
ת ו ל ו ד ש , ה ס ר ג נ ו י ק ר ב , ח ם י נ ק י ר מ ם א י א י ש ם - נ י נ ו ש ם ה י נ ק ח ש ל ה ם ש י ר ת ס נ  ה
ל א ר ש י ת ב י ט י ל ו פ ת ה כ ר ע מ י ה ש א ר ת ו י ר ב ה - ת ו צ ר א ת ב י ב ר ע - ו ר פ ה ת ו י ד ו ה י - ו ר פ  ה
ו ל י א ב ם ו ע א ו ב ק ה ל ר ט מ ם ב י י ר ש פ ם א י י ד י ת ם ע י ט י ר ס ם ת י ט ט ר ש ם מ י ר ב ח מ , ה ף ס ו נ  ב

. ם י ל ש ו ר י ת ל י נ ק י ר מ א ת ה ו ר י ר ג ש ף ה ו ס ב ר ל ב ע ו ם ת י א נ  ת

ם י נ ש ת ה צ ו ר מ ך ב פ ו ם ה י ל ש ו ר ד י מ ע מ י כ נ ו ר ק א ע ש ו ד נ צ י ר כ א ת  מארב ירושלמי מ
ם ו ד י ן ק ע מ י ל נ י ל צ ו צ י ת נ ח א א ו ל ם ב י ש ו ר ע ש , א ם י נ ו ן ש י י י ענ ל ע י ב ד י ק ב ח ש י מ ל כ  ל
ת ו י ו ד ל ע ע ת ו ו ר ו ק ל מ ר ע ת י ן ה י ך ב מ ת ס מ , ה ר פ ס . ה ת ו י ש י א ה ת ו ו י ט י ל ו פ ם ה ה י ת ו ר ט  מ
ל א ר ש י ם ב י י ר ו ב י צ ם ה י י ח ת ה ת א ו ו ל ה ל ד י ת ע ה ש י ג ו ת ס נ ב ה י ל נ ו י , ח ו מ ס ר ו ם פ ר ט  ש

. ת ו ם רב י נ ד ש ו ת ע י ר ב ה - ת ו צ ר א ב  ו

. ץ ר א ן ה ו ת י ל ע ר ש י כ ב י ה נ י ד מ ן ה ש ר פ א ה ו ר ה ד ל א א ב י ק  ע

. ל א ר ש ר י ק ח ם ל י ל ש ו ר ן י ו כ מ ר ב ק ו א ח ו ד גורן ה ו ר מ  נ

י 92 ס ל מ א ר ש ר י ק ח ם ל י ל ש ו ר ן י ו כ י מ ר ק ח  מ
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