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כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל

מבוא
ירושלים רתוקה מלהיות ס ת ם עיר ,תופעה אורבנית מקומית .ירושלים אינה עוד עיר בירה בין
יתר בירות העולם .ירושלים היא אפילו יותר מאשר העיר הפוליטית ביותר במדינת ישראל ובגדה
המערבית .אם נלך מן המעגל הפנימי בישראל התוצה ,נמצא שירושלים היא מיקרוקוטמוט של
ההוויה הישראלית ושל העימות בין ישראל לעולם הערבי ובין ישראל לפלסטינים .על דרך התיוב
נהוג להציג זאת כך :ירושלים מורכבח מפסיפס מרהיב של אבני חן ,עיר מופלאה המאחדת את כל
השוכנים בה זה לצד זה בהרמוניה .אלא שהמציאות אינה כה אידילית .כל השסעים התותכים
בבשרה של ההברה הישראלית מתנקזים לירושלים ומבתרים אותה .וכמו לא די בכך ,מצויה
ירושלים בתזית העימות בין ישראל לפלסטינים .ירושלים היא בירת ישראל ובה בעת מזרת
ירושלים היא בירה שבדרך בעבור הפלסטינים .יתסם של רבים מהפלסטינים לירושלים הוא יתס
אישי אף על פי שלא ביקרו בה שנים ) (Segal & Sa'id, 1997בדומה ליחטם של יהודים רבים.
בעקבות המשוררת זלדה כינה אותה מירון בנבנישתי ״מקום של אש״)בנבנישתי996 ,ו(.
קווי החזית בירושלים אינם לאומיים־אתניים בלבד .קדושתה של ירושלים ליהודים ,למוםלמים
ולנוצרים מוסיפה ממד דתי לסבך הזהויות הסותרות והמנוגדות בירושלים ,ומעמידה את העיר
במוקד התעניינותו של העולם כולו .קדושתה של העיר בדתות המונותאיסטיות מתערבבת לא
אתת עם קדושתה הלאומית ,ושתי הקדושות מלבות זו את תבערתה של זו .ירושלים אף עמוםה
בזיכרונות היסטוריים ,בתרדות קיומיות ובתקוות אוטופיות ,המתערבבים ביורה הרותתת ששמה
ירושלים.
ירושלים היא עיר טפר ,אף על פי שמשנת 967ו היא אינה נתשבת כזו .החיץ הפיזי ,ההומה
שהצצה בין ירושלים הישראלית לירושלים הירדנית ,ועמדות צה״ל והלגיון הערבי ששכנו אלו
מול אלו אכן אינם קיימים עוד .אולם החיץ הלאומי והאתני בעיר נותר בעינו ,ואפילו העמיק מאז
967ו .לאתר שנים של עימות בין־קהילתי בדוו9ו ועד 948ו ,הפך העימות בין ישראל לערבים
מ־948ו עד 967ו לעימות בין מדינות .בשנים אלה הייחה ירושלים עיר ספר החצויה בין שתי
מדינות ,ישראל וירדן .מבתינות רבות תזר מאז  967ו העימות בין ישראל לפלטטינים לדפום
הקודם ,הקהילתי .לאחר שסיפתה ישראל את מזרח העיר ניצבות בירושלים שתי קהילות
אתניות־לאומיות זו מול זו ללא כל תיץ פיזי ביניהן .כעיר ספר הייתה בירושלים ,ובמידה רבה
עדיין יש בה ,תתרות על השליטה בעיר ואי־השלמתה של קבוצה אחת עם ממשלתה של זולתה.
הזולת אינו שותף ,אלא יריב .חדירחה החלקית של הרשות הפלסטינית לירושלים ,מטפטמבר
993ו ,הכניסה ממד של מדינתיות למזרת ירושלים .בניגוד לאופי הטטיכי של היתסים הבין־קהילתיים,
יתסים בין מדינות הם בעלי אופי ממוסד ומסודר יותר .בין מדינות אפשר ביתר קלות לאתר
ולנהל עימותים מאשר בין קהילות .יישובו של העימות בין ישראל לפלסטינים ,וייצובו ,מצריכים
מיטוד ,ומיטוד אינו יכול להתקיים ללא יםודות פוליטיים.
ספרים רבים נכתבו על העימות בירושלים וכמה ממחבריהם אף טבורים כי התיכוכים
והמאבקים השוררים בעיר היו לה כבר לתוק הטבע .בניגוד למגמה המקובלת ,עניינו של םפר זה
הוא תהליך ההשלמה וההתקרבות בין ישראל לפלסטינים בירושלים ,והניסיון שנעשה מאז 1977
לשנות את המצב ,ליצור מציאות של שכנות ודו־קיום בין ישראלים לפלטטינים תוך צמצום
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מבלא
החיכוך הלאומי ,האתני והדתי בעיר .אף על פי שהצדדים המעורבים במשא ומתן הצהירו כי
ירושלים עומדת מעבר לכל מיקות ופשרה ,הושגו ביניהם סיכומים והבנות .החיפוש אחר הסדר
פוליטי בירושלים שיהיה מקובל על כל הצדדים המעורבים בעימות הוא ניסיון תדש בעבורם,
שבא לאחר שנים ארוכות של התמתות בליבוי המאבקים בעיר .טפר זה מלווה את שלביו השונים
של הניטיון ,ומציין את םלעי המחלוקת שנותרו בתוקפם בעת תתימת הדברים.
הספר לא נועד להציג לקורא את תולדות ירושלים מאז יוני 967ו ,ואף לא לפרוס בפניו את
מגוון ההצעות שהועלו במרוצת השנים לפתרון אפשרי של שאלת ירושלים ,או לנתתן .על עניין
זה עמלו משה הירש ,דבורה האוסן־כוריאל ורות לפידות בספרם ירושלים לאן? ,וסקרו הצעות על
עתידה של העיר .הספר שלהלן מניח כי הקורא מודע באופן כללי לבעיית מזרת ירושלים ומכיר
לכל הפתות את עמדת ישראל כלפיה מאז 967ו .םפר זה מחחיל היכן שההצעות התאורטיות
לפתרון שאלת ירושלים הפכו עובדה פוליטית והונחו על שולחן המשא ומחן ,או שאחד הצדדים
אימץ אותן .ייחודו של הטפר הוא בשילוב שהוא מציע בין מצבה הפוליטי של העיר על שולתן
המשא ומתן לבין המציאות העירונית המשפיעה עליה.
ניטיתי להעמיד לרשות הקורא את המידע המקיף והמהימן ביותר שיכולתי לדלות על
הנעשה בפועל בירושלים בתתומים השונים כגון כלכלת העיר ,כניטת מתנחלים לשכונות ערביות,
מספר התושבים הערבים בירושלים ובפרבריה ,תכנון ובנייה ושלילת זכויות תושב מערביי מזרת
העיר .בתחומים אלה עדיין אין מאגר מידע מהימן ,ותקוותי היא שהנתונים השזורים בספר
אמינים דיים .את שעיוותי או שהחסרתי אשמת לתקן בעתיד.

i

e

םפר זה אינו מהדורה הדשה ומעודכנת של תיבוריי הקודמים על עמדות הערבים בשאלת
ירושלים )קליין:Klein,ו . ( b 1 9 9 6 ,995נקודת המבט של הטפר רתבה יותר ומציגה את שני
הצדדים כאתד ,לצד המציאות הפוליטית ,הגאוגרפית וההיטטורית בירושלים .הקורא נכנם בשעריה
של שאלת ירושלים דרך הפרק הראשון המציג את המציאות הגאוגרפית והעירונית ואת הרקע
ההיטטורי שלה .שאר הפרקים עוטקים במציאות הפוליטית שהתהווחה על שולחן המשא ומתן•,
בפרק השני אבחן כיצד טופלה שאלת ירושלים במהלך המשא ומתן לשלום בין ישראל למצרים
מ־977ו עד 979ו :בפרק השלישי ינותח ויפורט המשא ומתן בין ישראל לפלסטינים מראשית
שנות השמונים ועד להםכם העקרונות בין ישראל לאש״ף ,שנתתם בטפטמבר  ;1993הפרק
הרביעי דן במעמדה של הליגה הערבית ,במעמדו של ארגון ועידת מדינות האםלאם ובמעמדה של
ירדן במשא ומתן על ירושלים ועל קודשי האםלאם בעיר )גרטה קודמת של כמה מטעיפי הפרק
) . ( b
The Catholic University ofAmerica1996,K
l
הפרקים האחרונים חוזרים לעסוק במציאות העירונית ומנתתים את דפוסי התתרות ואת
ההטכמה דה־פקטו בין ישראל לפלטטינים בירושלים ,מאז ספטמבר 993ו :הפרק החמישי מנתח
את צעדי הפלטטינים בירושלים ואת המתת בין המוטדות המקומיים בירושלים לארציים; הפרק
השישי בוחן אם ייחודה של מזרח ירושלים המתואר בפרקים הקודמים מתבטא גם בתתום
הפוליטי .לשם כך מנותת הפרופיל הפוליטי של תושבי מזרח העיר ושל נציגיהם במועצה
המתוקקת של הרשות הפלטטינית .השוואה של תוצאות םקרי דעת קהל שנערכו בירושלים בין
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מבוא
 1994ל־996ו לתוצאות שהתקבלו ביתר חלקי הארץ ,והשוואת ההתנהגות הפוליטית בעת
הבחירות לנשיאות הרשות הפלסטיניח ולמועצה המחוקקת בינואר  ,1996מאפשרות לנו לעמוד
על תווי פניהם הפוליטיים של התושבים הפלסטינים במזרח העיר ושל נציגיהם במוסדות
המרכזיים של הרשות הפלסטינית :הפרק השביעי עוסק במדיניות ישראל ובצעדיה ,תחילה תחת
שלטון מפלגת העבודה ולאחר מכן ת ח ת שלטון הליכוד .סיכום הספר אינו מסכם את עניין
ירושלים ,מפני שעל כך אמורים הצדדים להחליט בהסדר הקבע .לפיכך מתווה הסיכום את נקודת
הפתיתה במשא ומתן על הסדר הקבע תוך חשיפת ההבנות הבלתי־רשמיות שהושגו בין ביילין
לאבו־מאזן ,ותוך ניתוח המציאות הפוליטית והעירונית בירושלים .יהיו אשר יהיו פרטי הסדר
הקבע ,דפוס ההסדר יותווה בהתאם למציאות השוררת בירושלים .מציאות זו ,כך סבור אני,
תכפה את עצמה על הנושאים והנותנים ,גם על אלו התותרים ללא הצלתה לשנות אותה מן
היסוד.
ספר זה עוסק בנושא סבוך שעדיין לא הגיע לידי מיצויו .שאלת ירושלים לא הוכרעה עדיין,
אף שכיווני ההתמודדות ברורים עתה יותר מבעבר .התמונה המתוארת להלן היא בעליל וביודעין
תמונת המצב הנוכתית כפי שהדברים נראים עתה ,וכפי שהמתבר רואה אותם .למרות מגבלות
הידע אין אנו משותררים להיפטר מהמלאכה לנטות ולהבין כמיטב יכולתנו את המתרתש .כיוון
שהמקורות הגלויים העומדים לרשות התוקר בשלהי המאה העשרים עולים לאין ערוך על
המקורות לפני דור ,יכול המחקר להתבסס עליהם ולצאת נשכר.
בתעתיק מערבית לעברית נקטתי את הכללים המקובלים בפרסומים מדעיים בישראל .הריגה
מכללים אלה נמצא ביחס לשמות ולמונתים שקנו להם שביתה בעיתונות העברית .הם הובאו
בצורתם המוכרת לקורא כגון אינתיפאדה במקום אנתפאצ׳ה ,או חוסיין במקום חסין ,ולא
כמתתייב מכללי התעתיק .כדי להקל על הקורא שילבתי בציטוטים ובמסמכים המופיעים בגוף
הטפר מילות הבהרה ,והן נתונות בתוך םוגריים מרובעים ] [.
ברי כי ההבדל הסמנטי בין הערבית לעברית באשר לכינוי ה ש ט ח הערבי־המזרחי של
ירושלים אינו חף מהשפעה פוליטית .הערבים נוטים להדגיש את היות האזור מאוכלס ברובו
בפלסטינים דוברי ערבית .מסמכיהם הרשמיים מרבים לכנות את האזור ״ירושלים הערבית״ ,כדי
להבדילו מחלקה האחר של ירושלים ,ששולטת בו העברית .ואילו הישראלים מציינים בשגרת
שפתם בביטוי ״מזרת ירושלים״ את היות השטח תלקה המזרתי של ישות רחבה אתת ,ירושלים.
אך טבעי הוא כי המתלוקת בין שתי הקבוצות הלאומיות בנושא כה טעון תחלתל גם ללשונותיהן,
בפרט בשעה שבתוך כל אחת מהן שוררת הסכמה ציבורית רתבה בשאלת ירושלים )& Segal
 .(Sa'id, 1997לפיכך בציון כינויה של העיר ננקטו שלושה כללים) :ו( ב ט ק ס ט י ם שתורגמו
מערבית הושאר כינויה של העיר כפי שהובא במקור הערבי .יש לציין כי את הכינוי ״אל־קדט
אל־שריף״ ,הרווה בטקסטים פלטטיניים ,העדפתי לתרגם ״ירושלים הנעלה״ .נצמדתי למשמעותו
המילוליח של כינוי זה כדי להבחין בינו לבין ״אל־מדינה אל־מקדסה״  -עיר הקודש  -המופיע
לעתים גם הוא בטקסטים פלסטינים; ) (2במהלך הדברים השחמשחי בכינוי הרווח בעבריה
״מזרח ירושלים״ .לשפה תיים ושגרה משלה ,ואין זה נדיר למצוא את הכינוי ״מזרח ירושלים״
,
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אפילו בכתבים פלסטיניים; ) (3אזור כיפת הסלע ומסגד אל־אקצא מכונה בעברית הר הבית
ובערבית אל־תראם אל־שריף .לכל אחד מהשמות יש מטען היסטורי ומשמעות בהווה .מכיוון
שהיבור זה נכתב עברית ,השימוש במונה ״הר הבית״ בלבד היה מעלים את העובדה כי באתר
שוכנים קודשי האטלאם ,ולכן העדפתי שלא להיצמד למונה זה ולציין לצדו גם את השם הערבי
של האתר או לכנותו ״קודשי האםלאם בירושלים״ וכיוצא בזה.
רבים וטובים טייעו לי בהכנת פרטום זה ולכולם מגיעים שלמי תודה .הגב׳ אורה אחימאיר,
מנהלת מכון ירושלים לחקר ישראל ,יזמה את פרםום הדברים וליוותה מקרוב ומרתוק את שלביו
השונים .עמה יבואו על התודה כל נשות המכון ואנשיו ,ובראשם פרופ׳ אברהם )רמי( פרידמן,
ראש המכון ,פרופ׳ שלמה חסון ,ישראל )לוליק( קמהי ,ד״ר מאיה חושן וראובן מרהב .סיוע רב
קיבלתי גם מד״ר רון פונדק ,עו״ד דני זיידמן ,היועץ המשפטי של עמותת ״עיר שלם״ ,אל״מ
)מיל׳( שלום גולדשטיין ,היועץ המדיני לראש עיריית ירושלים ,העיתונאי הלל כהן מ״כל העיר״,
אנשי ארגון ״מבט לשלום״ ,הגב׳ יפה רוזנברג ממרכז התרבות של ארצות הברית בירושלים ,ד״ר
גרשון בסקין  (Israel/Palestine Center for Research and Information) IPCRTOוממר מחמד אל־נה׳אל.
חודה מיוחדת חייב אני לד״ ר ריאד אל־מלכי מארגון ״פנורמה״ ,לע׳אמי נאצראללה ^IPCC
) ,(International Peace and Cooperation Centerלאנשי האוריינט האוס ובמיוחד לד״ר ח׳ליל אל־תפכג׳י,
ראש מתלקת המיפוי באגודה ללימודים ערביים ,לאנשי הספרייה ולמרכז התיעוד שם .הפרק על
הפרופיל הפוליטי של תושבי מזרה ירושלים לא היה רואה אור בלא סיועו של המרכז למחקרים
וללימודים פלטטיניים שבשכם )מרכז אל־בתות׳ ואל־דראסאת אל־פלסטיניה )Center for Palestine
 (Research and Studiesבהנהלת דייר ח׳ליל אל־שקאקי .ראש יתידת הםקרים במרכז ,ד״ר נאדר
סעיד ,והגב׳ ראג׳א טאהר אף הואילו בטובם להעמיד לרשותי ממצאים שלא נכללו בין דפי
הסקרים שפרסמו .עזרה דומה קיבלתי ממר ג׳מיל רבאח ,האחראי לסקרים במרכז ירושלים
למדיה ולתקשורת ) ,(Jerusalem Media and Communication Centerבראשותו של ע׳סאן אל־ת׳טיב.
את המפות ציירה ורד שתיל וערך ישראל )לוליק( קמהי .העריכה הלשונית נעשתה בידי ד״ר עידן
ירון ,הסידור והעימוד נעשו בידי אסתי ביהם ,ותרומתם הרבה מוצנעת בין דפי הספר .כמובן איש
מלבדי אינו נושא באתריות לדברים שלהלן .ניתוח האירועים ,פרשנות הממצאים שהובאו בסקרים
השונים ואף המשגים  -כולם שלי.
בעיצומה של מלאכת התקנת טפר זה לדפוט נפטרה אמי בירושלים ,העיר אליה הגיעה
מאושוויץ .לזכרה מוקדשות שורות אלה.
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זירת ההתרחשות :עיר ספר
ערי קזפר וערים רב־תרבותיות

המונחים "ספר״ ו׳׳חזית״ ) ,(Frontierעל פי התפיסה הקלסית ,מנוגדים ל״גבול״ ).(Boundary
"ספר" ו״תזית״ מציינים מרתבים פתותים להתנחלות ולכיבוש .״רוח הספר״ ) (Fromierityמניעה
אנשים ומדינות להרחיב את גבולם .הספר אינו משחרע על פני מרחבים גאוגרפיים ופיזיים בלבד,
אלא גם לעבר "כיבוש החלל״ ועמידה ב״חזיח הידע״ ,כאשר המטרה היא הרחבה ,התפשטות,
הזזת הגבול הגאוגרפי או ההשכלתי .על פי תפיםה זו החנועה היא חד־כיוונית קדימה בשם
הנאורות ,הציביליזציה והקדמה .יש אזורי "טפר״ ו״תזית" ,שהמדינה נוכתת בהם יותר מאשר
בעורף ,כיוון שהיא מפעילה בחזית מאמצי התפשטות ממלכתיים .ויש אזורי טפר ששליטתה של
המדינה רופפת בהם יותר מאשר במרכז ,וההתפשטות נעשית בידי יחידים או בידי תבורות
הפועלים על דעת עצמם .אבל בשני המקרים מאבד אזור הספר את צביונו המקומי והופך
לשלוחה ולזרוע מבצעת של המדיניות הלאומית .לעומת זאת המונח "גבול״ מציין משהו סטטי
שחייבים לעצור בו .גבול מכוון כלפי פנים ,ומציין את המצב הקיים ואת קצה האפשרויות
הנוכחיות .לעומת חזית וספר המכוונים כלפי הוץ ומורים על מגמה של הרחבת הגבול הנייח
והבולם .תזית וספר הם גורמים מכלילים )אינקלוסיביים( המציינים עתיד פתוח ,ואילו גבול הוא
גורם מחצין )אקסקלוסיבי( ,המציין את קו החיץ בין זרים  -הם לעומת אנחנו .אם נחיל גישה
זו על התפיסה המקובלת בישראל ביהס לירושלים נמצא שקו ה־ 4ביוני הוא גבול ,ומדינת ישראל
עמדה במלחמת  967ו בחזית והרתיבה את גבולה ,יישבה את ״העיר השוממה״ והיטיבה עם
Hasson;1969,B a r t h ,
הערבים בהביאה להם קדמה ושגשוג )גל־נור ,תשנ״ה
, 1977; Klein, 1997; Kotek, 1997b.(K
אולם על פי התפיסה החדשה הפער בין חזית וספר לבין גבול הוא מצומצם .ספר ותזית
מציינים עימות בין תפיסות או בין קהילות ,ולא הכרעה או תנועה חד־כיוונית ,כפי שגרסה
התפיסה הקודמת .בניגוד לתפיסה הקלסית ,החפיסה החדשה אינה מייצגת עוד עימות בין
נאורים לבין תסרי תרבות ,בורים או פראים בני המדבר ,אלא עימות בין שתי תרבויות .גבול על
פי התפיסה החדשה מציין עד היכן מגיע כל קולקטיב ,ואילו ספר ותזית מציינים את צדו השני
של הגבול ,את המפגש ואת העימות עם ישות או עם תרבות מנוגדת .לכל אתת מהן יש
היסטוריה מציאותית לצד עבר מיתי ,יש לה דת וערכים ,נורמות ושאיפות משלה .כל קבוצה
מגדירה כיצד היא נבדלת מאחרים ,וכל אחת מהקבוצות משנה או מעדכנת את תמונת עולמה
בהתמדה בהתאם לנסיבות הפוליטיות וההיטטוריות .העימות בטפר אינו מופשט ,אלא מרוכז
בטריטוריה מסוימת .כל אחת מהקבוצות המתעמתות רוצה לשלוט על טריטוריה או להגן עליה
בפני השתלטותו הפיזית של ה״אחר״ ,ה״פולש״ .במטגרת העימות על הטריטוריה מ פ ח ח ת כל
קבוצה מקומות קדושים משלה והופכת אתרים מםוימים לטמלי מאבק והגנה ,או מעצימה את
ערכה של הטריטוריה ומגדירה אותה נכס אטטרטגי .לפיכך טריטוריה מייצגת ערך טמלי ,שבשמו
יכולה הקבוצה לגייס את בניה להגן על הטריטוריה שלהם נגד ה״אחר״ המאיים עליה .תהליכי
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הסמלה ) (iconographyשל טריטוריה הם בעלי משקל רב באזור ספר .הקהילה יוצרת מערך של
סמלים מקודשים הקושרים את תבריה זה לזה ,ומניעה אותם להגן על נחלתם ולהיאחז בה .זוהי
מגמה ס ט ט י ת המנוגדת לפעילות המאפיינת אזורים ״רגילים״ ,שמאופיינים בניידות ובמתזוריות.
באזורים ״רגילים״ קיימת זרימה מתמדת של רעיונות ,אנשים ,מסהר ,הון וידע והקשר לטריטוריה
הוא משני .על פי תפיסה זו ,מתנהל במזרת ירושלים עימות בין שתי תרבויות וקהילות המתחרות
על מרחב אחד ,ובה בעת חולקות אותו .בירושלים ,כפי שיובהר להלן ,יש כמה קווי גבול
המפרידים בין המזרת הערבי למערב היהודי ,ובין שתי הישויות המתמודדות בעיר התפתחו גם
Kimmerling;),Hasson,1996; Hasson, 1997a; Hasson, 1998
י גומלין לצד יחסי עימות ואיבה
.
(
a
;Stotkin1997,,
1989
המונתים ״ספר״ ו״חזית״ מציינים גם א ח היחם בין המצויים בעורף לבין הנושאים בנטל
העימות .המונח ״עיר ספר״ אינו מציין רק את העימות בין מזרת ירושלים למערבה ,אלא גם את
זיקתה של כל אחת מהן אל פנים הארץ .מקומה של מערב ירושלים במדינת ישראל ומקומה של
מזרח ירושלים בתודעת הפלסטינים ובמעשיהם מקבילים לפער שבין חזית ועורף .כדי לצמצם
את המרחק שבין החזית לבין העורף נוהגת המנהיגות הלאומית להפוך את אזור הספר ,ואת
העימות עם הצד שכנגד ,לצירים מלכדים שסביבם נבנות האומה והמדינה ,ומושגת ״אתדות
לאומית״ .למרות שבועות הנאמנות וההצהרות על התייצבות העורף כולו כאיש אהד לצד אנשי
החזית ,קווי המגע והתיכוך ,קווי הגבול ,מצויים באזור הספר ולא בעורף .קווי העימות מבחינים
בין לב הארץ לבין החזית ואין בכותן של מילים רמות לגשר על פער זה.
המושגים ספר ותזית מציינים שסע עמוק יותר מאשר ״עיר רב־תרבותית ורב־אתנית״ .כיום
כל הערים המודרניות בעולם המערבי כגון פריז ,ניו יורק או לונדון הן רב־לאומיות בגלל הגירה
גדולה של בני לאומים שונים ודוברי שפות רבות אליהן .ערים רב־תרבותיות מורכבות ממיעוטים
לשוניים־תרבותיים שונים ומתרבות אתת דומיננסית ,ואילו עיר ספר היא עיר שיש בה עימות
אתני־לאומי בין שתי קהילות .בניגוד לעיר רב־תרבותית שהמיעוט חש בה מקופח בגין שונותו
הלשונית־התרבותית ,בעיר טפר קבוצת המיעוט אינה רואה עצמה מיעוט נתות .ראשית ,נובעת
הלוקה זו מכך שבעיר רב־תרבותית בני המיעוט רואים עצמם חלק ממערכת משותפת עם הרוב.
המחלוקת בין הרוב למיעוט היא על הלגיטימציה להיות מיעוט ,על מדיניות הממשל כלפיהם ועל
חלוקה צודקת של משאבים .בני המיעוט אינם מבקשים לפרוש מהמערכת הכוללת ,אלא
להשתלב בה כמיעוט לגיטימי ובלתי מקופת .לעומת זאת בעיר ספר יש דה־לגיטימציה של שלטון
הרוב מצד המיעוט הדמוגרפי התפץ להינתק בדרך כלשהי משלטון הרוב .כל אחת מהקהילות של
עיר הספר רואה עצמה שוות מעמד לזולתה ,אם לא נעלה עליה .לכן ,בעיר ספר השאלה
העיקרית המעסיקה את היריבים היא מי השליט ומי זכאי להגדיר את מטרות השלטון .המיעוט
רואה בפוליטיקה של שימור המצב הקיים הכתבת הטדר על ידי הרוב והנצתת שלטונו ,אף על פי
שבמקרים רבים ממשל הרוב אינו מסוגל מבהינה מבנית לחלק את הטובין באופן הוגן ,ולכן
תביעתם של בני המיעוט להפרדה מקבלת משנה תוקף; שנית ,בעיר ספר המתלוקת של בני
המיעוט הדמוגרפי עם הרוב אינה מקומית ,אלא מייצגת פן של העימות הלאומי .הפער הלאומי־האתני
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זירת ההתרחשות :עיר קפד
משתלט על קווי המתלוקת העירוניים כגון ניהול עירוני ,גבולות העיר ,א ס פ ק ת שירותים,
דמוגרפיה וטריטוריה והם מקבלים משמעות לאומית והופכים לסמל של זהות .בניגוד ,העיר
הרב־תרבותית אינה מגלמת עימות בין קבוצות לאום ,אלא לכל היותר בעיה חברתית המאפיינת
את המדינה עצמה בתוך גבולותיה; שלישית ,העיר הרב־אתנית היא עיר הטרוגנית ,שיש בה
קואליציות שונות בין בני הקבוצות האתניות המרכיבות אותה .קואליציות אלה מתחלפות
בהתאם לנושא הנדון .אבל בעיר ספר הקיטוב עמוק ודיכוטומי ,והשסעים המאפיינים אותה
חופפים במידה רבה לשסע הלאומי ) .Bollens, 1998; Kotek, 1997b; Roman, 1997aחלק ממקורות
אלו מכנים עיר טפר ״עיר מקוטבת״ ,אך מעבר להבדל בכינוי כל מאפייניה של עיר מקוטבת
מתקיימים בעיר ספר(.
כעיר ספר נבדלת ירושלים מבריסל ,שהיא עיר שסועה או רב־תרבותית .בבריסל המתת הוא
לשוני־תרבותי באופיו בין דוברי פלמית ,שהם הרוב באזור אך לא בעיר עצמה ,לבין דוברי
צרפתית ,שתלקם באוכלוסיית העיר עלה מ־3.5ו אתוזים ב־846ו ל־ 66.5אתוזים ב־968ו .בבריסל
יש מנגנון של פשרה ומבנה־על המגשר על הפערים ומסדיר רשמית את העימות .לעומת זאת
בירושלים עדיין אין הסדר רשמי והבדלי השפה מבסאים עימות אתר ,עמוק יותר ,בין יהודים
לערבים .בניגוד לבריסל ,שיש בה מערכת דו־לשונית מעל שתי המערכות הלשוניות הנפרדות,
בירושלים אין הסדרי פשרה רשמיים ואין מוטדות שמטרתם להסדיר את העימות ,ולכן רמת
המתת בין שתי הקבוצות האתניות־הלאומיות גבוהה בהרבה .מוסדות הציבור פועלים על פי
מנגנונים שונים לתלוטין בשגי תלקי העיר כגון ימי שבתון ,הוקי מטבע ושפה דומיננטית,
ולקבוצת המיעוט יש מעמד חוקי־אזרחי אתר ממעמד קבוצת הרוב .הודות להסדרים ולמוסדות
שהונהגו בבריסל הצטמצם הוויכות לשאלות כגון אם הצרפתית תוכר כשפה ראשונה בפרברים
החדשים וברבעים הנוספים שמתוץ ל־6ו הפרברים שבהם כבר זכתה למעמד זה .בניגוד לבריסל,
ששני הצדדים בה נהנים ממעמד שווה ומתלקים את עמדות העוצמה ביניהם ,הבידול הלאומי בין
יהודים לערבים בירושלים עמוק יותר וראשיתו בתקופת המנדט .בבריסל יש נטייה של פרטים
להמיר את שפתם הפלמית בצרפתית ,אך בירושלים אין מעבר מזהות אחת לשנייה .אין נישואין
בין־קהילתיים ,כפי שקורה לא אתת בבריטל ,שיש בה גם שכונות מגורים מעורבות .בירושלים יש
בידול אקולוגי כמעט מלא בין יהודים לערבים ,ושני המגזרים מקיימים מערכות נבדלות של
מוסדות ציבור ומוסדות פרטיים ואיגודים מקצועיים שונים; אין שותפויות בבעלות על קרקעות
ולא בארגוני מסחר וכלכלה ,והמגעים היום־יומיים הם פונקציונליים בעיקרם .לצד היהודי יש
בירושלים עליונות דמוגרפית ,כלכלית ופוליטית והוא מנצל זאת כדי לקבוע עובדות חד־צדדיוח
לטובתו .בבריסל מעוגנת הזהות הדו־לשונית בתוק ובטמלים .היא מוםכמת ומוצהרת והתפתחה
הודות לתרבות פוליטית של פשרה .לעומתה ,בירושלים אין מוסדות שבהם המיעוט נהנה ממעמד
שוויוני .בירושלים יש שליטה יהודית והותרת הערבים בשוליים .לבסוף ,דוברי הצרפתית בבריסל
הם הרוב בעיר אך מיעוט במדינה ,ואילו הפלטטינים בירושלים הם מיעוט בעיר ובמדינה גם יתד
).(Gutmann & Klein, 1980;Demant, 1997; Roman, 1997a
דוגמה נוספת לעיר שסועה או רב־תרבותית השונה מאוד מירושלים היא מונטריאול ,העיר
הגדולה ביותר בקנדה .מטרופולין מונטריאול מרכז  44אתוזים מתושבי חבל קוויבק שהצרפתית
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פרק ראשון
בו היא שפת החוק ,המנהל והעטקים .כמו כן מרוכז במטרופולין מונטריאול רוב דוברי האנגלית
שבתבל ,ושפתם היא שפת רוב תושבי המדינה .ברמה העירונית יש במונטריאול מיעוט של דוברי
אנגלית המוקף ברוב של דוברי צרפתית ברמת החבל ,אך הם מוקפים בדוברי אנגלית ברמת
המדינה .בניגוד לבריטל ,שצביונה הדו־לשוני התגבש בעקבות החחזקות שפת המיעוט ,הצרפתית,
במונטריאול הייתה שחיקה במעמדן של שתי השפות .במאה השנים בין ו87ו ל־971ו ירד
במונטריאול א ה ה דוברי האנגלית מ־ 38אתוזים ל־ 26אתוזים ,כאשר כוללים בנתון זה גם עשרה
אחוזים של מהגרים ששפתם המקורית אנגלית .במקביל אי־אפשר לומר שהצרפתית התחזקה.
היא איבדה כארבעה אחוזים מתוך  64אתוזים של דובריה ואת מעמדה הבלעדי .נוסף לכך,
הצרפתית של בני תבל קוויבק נתשבת נתותה בעיני הצרפתים מאירופה ,ואין זה כך ביחס
לאנגלית שבפי רוב תושבי המדינה ,הנהנים גם מהחחזקות מעמדה של השפה האנגלית בעולם
ומהשכנות הגאוגרפית עם ארצות הברית .כך הפכה בהדרגה מונטריאול לדו־לשונית וסדרה של
הסדרים רשמיים ובלתי־רשמיים ממסדים זאת .כתוצאה מכך הצטמצמו נקודות המחלוקת בין
שתי הזהויות הלשוניות־התרבותיות לשאלות נקודתיות כגון קבלת תלמידים ששפת אמם אינה
אנגלית לבתי ספר של דוברי אנגלית ,או מעמד הצרפתית כשפה רשמית במגזר הפרטי)Gutmann
 .(& Klein, 1980כאמור ירושלים אינה עיר שסועה אלא עיר ספר ולמרות ההסדרים הלא־רשמיים
והרשמיים למהצה שהתפתתו בירושלים ,כפי שנראה להלן ,ההבדל בינה לבין מונטריאול רב על
המשותף ביניהן.
גם בין ירושלים ליוהנסבורג שבדרום אפריקה ,תתת נשיאותו של מנדלה ,יש כמה הבדלים
חשובים .בירושלים מטרת הממשל היא לשלוט במזרת העיר ולהנצית את הדומיננטיות של
היהודים; ואילו מאז ו99ו המטרה ביוהנסבורג ,שיש בה  60אחוזים שחורים ו־ו 3אחוזים לבנים,
היא להשיג פיוס ,למחוק את מציאות האפרטהייד ואת הגאוגרפיה של העוני השחור .כפי שמראה
בולנס ) ,(Bollens, 1998החפחחה בירושלים אסטרטגיה של תכנון עירוני לותמני .לדעת בולנס,
אנשי המקצוע לא נותרו אדישים או אובייקטיבים ,והם סיפקו לדרג המחליט דרכים טכניות
ומקצועיות שבאמצעותם סיפחה ישראל את המרתב הערבי ,ומפקתת עליו .לדעת בולנס ,הפיכתם
של אנשי המקצוע לכלי שרת בידי הפוליטיקאים הותירה אותם מחוסכלים וחסרי אונים מבתינה
מקצועית ,ובה בעת הם גאים על תרומתם למטרה הלאומית שהזדהו עמה .לעומת הדומיננטיות
של הקריטריון האתני בתכנון ובתלוקת המשאבים בירושלים ,ביוהנסבורג שלטת גישה תכנונית
שוויונית .על בסיס גישה זו נעשה תכנון מחודש של העיר שבמסגרתו מועצמות סמכויותיהם של
השחורים ,משודרגים מוסדותיהם ותל שיפור ניכר בתנאי תייהם ).(Bollens, 1998
מן העבר האחר ,ירושלים כעיר ספר אינה עיר הצויה פיזית ,ושתי האוכלוסיות או הקבוצות
אינן מנהלות מלתמה בתוכה .בכך היא נבדלת מבלפטט בשנים  998-1968ו ,מביירות בתקופת
מ ל ח מ ת האזרחים  ,1991 -1975ומניקוסייה מאז  .1974בלפסט היא העיר המרכזית בצפון
אירלנד שתיים בה  23.6אתוזים מתושבי ההבל הקשור לבריטניה .האירים הקתולים ,שהם רבע
מתושבי העיר ,רצו להיות חלק מהרפובליקה של אירלנד ,ולעומתם הרוב הפרוטסטנטי רצה
לשמור על הקשר ללונדון .מכאן התפתת עימות בין פרוטסטנטים לקתולים סביב סדרה ארוכה
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זירת

ההתרחשות :עיר קפד

של שאלות שעיקרן נאמנות פוליטית ,זהות לאומית ,חלוקת משאבים וייצוג פוליטי המן .בלפסט
בתקופת העימות הייתה מקוטבת ותצויה לעומקה ולרותבה ,ולא היה אפשר לשמור בה על
ניטרליות .בין פרוטסטנטים לקתולים היה בידול אקולוגי ומוסדי תד במגורים ,באזורי תעסוקה
ובמערכת התינוך .מליציות תמושות וכותות מתתרתיים ניהלו את הביטתון והסדר ,ותל צמצום
בתפקודה של העירייה ,שכן העימות הלאומי־האתני השפיע על בלפסט ומנע כל הטדר עירוני־מקומי.
מהמקרה של בלפסט הטיקו גוטמן וקליין כי במציאות של עימוח לאומי־אחני רחב היקף
אי־אפשר לנתק את העיר מסביבתה .ברומזם לטדי קולק קובעים גוטמן וקליין כי ניהול עירוני
נבון מפתית מתחים ,אמנם באופן זמני ,אבל העימות הכולל עתיד להקרין על העיר ולסתוף אותה
למאבק .גם אם שלטון הרוב היהודי נקבע בירושלים בהליכים דמוקרטיים והרוב לא מפריז
בהפעלת עוצמתו ,וגם אם ננית שבעתיד יתוקן הקיפוח המבני של המיעוט הערבי בירושלים
והרוב היהודי יספק שירותים יעילים למיעוט הערבי ויעניק לו יחס הוגן ,העימות בירושלים לא
ייפתר .לכל היותר תהיה הקלה זמנית ,אך ללא עיסוק במישור הפוליטי והייצוגי־הסמלי של
העימות לא יהיה שלום .בניגוד לססמאות ישראל על ירושלים כעיר שמקיימת מאז  1967דו־קיום
יהודי־ערבי למופת ת ח ת שלטון ישראל ,ירושלים אינה יכולה להיות אי של שלום בים של
מלחמה בין ישראל לערבים ) .(Gutmann & Klein, 1980הםדר השלום בצפון אירלנד ,שנחתם
ב־998ו ,פותת אופקים תדשים למתקר השוואתי בין בלפטט לירושלים ,ובפרט אם ההסדר בצפון
אירלנד יתממש בפתות קשיים מאשר הטכמי אוטלו שנתתמו בין ישראל לאש״ף.
פלישת התורכים לקפריטין ב־ 1974הפכה את ניקוםייה ללב העימות בין יוון לתורכיה,
שראשיתו במאבקה של יוון לעצמאות מהאימפריה העות׳מאנית בשנות העשרים של המאה
התשעה עשרה .בקפריטין לא מדובר על אומה שטועה מבתינה פוליטית כפי שהיה בגרמניה,
בקוריאה ובווייטנאם ,אלא על עימות בין שתי קהילות לאומיות ,אתניות ודתיות שונות על זיקתן
לארצות האם ,לזיכרון ההיסטורי שלהן ,לתרבותן ,ולשליטה על מערכות כלכליות ,על טריטוריה
ועל משאבים .ראשיתה של תלוקת ניקוסייה בקו ההפרדה הצבאי של הכוחות הבריטיים,
 ,1964-1963והמשכה בקשרים שכוננה תורכיה בשנות השישים עם נאמניה בקפריסין ,ויצירת
מערכות שירותים תורכיות כגון רישוי רכב ,רישיונוח בנייה ,מסחר ושירותי דואר ,כהכנה למקרה
שתיכשל הפדרציה שניהלו היוונים .לאחר מכן נוצר כפל שלטון ,ועם פלישת התורכים באו גם
התלוקה הפיזית של ניקוסייה לשני תלקים ,ותנועת אוכלוטין נרתבת שיצרה הומוגניות דמוגרפית
בקפריטין בכלל ובניקוטייה בפרט .בין שני תלקי העיר מפרידות נקודות גבול בלתי עבירות ויתסי
איבה ועוינות שוררים בין שתי ההנהגות הארציות .לא רק השפה ,הדת ומוטדות ההברה והשלטון
שונים בשני חלקי העיר ,אלא גם הזיכרון הקולקטיבי והמרחב הציבורי .לצד טיפוח הציפייה
לשתרור הצפון מידי התורכים שומר המרחב הציבורי בדרום על זיכרון היטטורי של נוכחות
התורכים באמצעות שמירה על שמות גנים ,בתים ורתובות .ואילו בצפון נעשו תורכיפיקציה
ואסלאמיזציה של האזור ונמתקו ממנו כל סממניו היווניים והנוצריים .למרות זאת ניקוסייה אינה
עיר התצויה לתלוטין .קיים שיתוף פעולה בין שתי העיריוח בחשמל  -אספקת התשמל לצפון
תלויה בדרום שבשליטת יוון ,במים  -אספקת המים לדרום נתונה בידי הצפון התורכי ,בביוב,
בשופכין ובתברואה  -בניקוסייה מערכת הביוב מאותרת לשני הלקיה ,ומתקיים ביניהן תיאום
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בנוגע לתכנונו של המרתב העירוני וגם בכמה היבטים של שירותי בריאות )Kliot & Mansfield,
 .(1997מהמקרה של ניקוםייה אפשר להסיק שעימות רהב היקף ועמוק התוצה עיר לשני תלקים,
אפילו מבהינה פיזית ,אינו מונע שיתוף פעולה בתתומים מקצועיים מוגדרים ,ולהפך .שיתוף
פעולה מקצועי בכמה נושאים הקשורים לניהול משותף של המטרופולין העירוני אינו מגשר על
פעריה של עיר תצויה פיזית.
המקרה של ביירות מלמד שבנטיבות מטוימות עיר רב־תרבותית והטרוגנית יכולה להדרדר
ולהיות עיר תצויה פיזית .בשנות השישים נהנתה ביירות משגשוג כלכלי ותרבותי .העיר הפכה
לבירתם של אינטלקטואלים רבים ולמוקד תקשורת ,ספרות ותרבות ערבית .חיי הכלכלה הפורהים
שברו מתיצות עדתיות ובזכות הליברליזם הכלכלי והיעדר מגבלות על פעולת הבנקים ועל
התבטאויות פוליטיות ותרבותיות הפכה ביירוח לפריז ולז׳נבה של המזרח התיכון .המגורים
בשכונות העיר לא היו על בסיס עדתי מוצהר ,אבל במרבית הרבעים היה רוב מובהק לאתת
העדות .עם זאת ,בשכונות לא־מעטות היו כיסי מגורים של בני עדה או קבוצה אתרת ,מה שהפך
בעת מלתמת האזרתים את כיסי המגורים האלה למלכודות מוות .עד אז גילמה ביירות את
צביונה הפתות של המדינה כולה ואת הבשורה הלבנונית על אודות כור ההיתוך ,והדרך של בני
דתות שונות לחיות במטגרת פוליטית משותפת ,מתקדמת ,תרבותית ומערבית באופייה .האינטגרציה
בביירות התפשטה מהמרכז אל הפריפריה ,מהעיר העתיקה ,מהבורסה ,מהבנקים ומהקניונים,
מהמרכז העירוני המשותף אל רובעי המגורים שרמת הבידול בהם נקבעה לפי גיל הרובע .ככל
שהרובע היה תדש יותר כך הבידול העדתי בו היה רב יותר ,ומרבית תושביו היו מהגרים שזה
מקרוב הגיעו לעיר .אבל באופן פרדוקטלי ,שגשוגה של ביירות ,שהיה גם שגשוגה של לבנון,
ערער את ההוויה השבירה של העיר ושל המדינה .פריחתה של ביירות משכה אליה מאות אלפי
מהגרים ,בהם מוסלמים סונים מסוריה ,נוצרים־מרונים מכפרי הר הלבנון שהיפשו בה תעטוקה
והכנסות גבוהות ,ושיעים מהדרום שנמלסו מאיימי המאבק שהתתולל בין ישראל לפלסטינים
בדרום לבנון .וכמובן אי־אפשר לשכוח את הפליטים הפלסטינים הרבים שנמלטו לערי התוף של
לבנון ולביירות בעקבות מלתמת 948ו .במפקד של 932ו היו הנוצרים בביירות שני שלישים
מאזרתיה ,ואילו במדינה כולה הם היו רוב קטן בלבד .על פי תוצאות מפקד זה נקבע מפתת עדתי
שלפיו חולקו עמדות העוצמה והמנהל הבכיר במדינה .השינויים הדמוגרפיים במדינה מאז המפקד
של 932ו בלטו והיו מוחשיים מאוד בביירות ,ורבו הכותות שחתרו ת ת ת הסדר הקיים במדינה.
קבוצות המיעוט והשוליים המוטלמיות ,שהיו באופן לא־רשמי רוב דמוגרפי ,התאגדו למחנה
משותף שתתר לחלק מתדש את עמדות העוצמה והמשאבים במדינה .את הלתץ העיקרי הם
הפעילו על המוקד הפוליטי ,הכלכלי ,התרבותי והטמלי של לבנון שהתרכז בביירות .כאשר ההלה
הלחימה בביירות היא התפשטה מהפריפריה אל המרכז ,ממחנות הפליטים ומרצועת העוני אל
המרכז העירוני .כות ההרט היה כה גדול עד שטתף אתריו את בני כל העדות ,והמלהמה הפכה
למלתמה בין תת־קבוצות שונות בתוך כל א ת ת מהעדות או המחנות .הטרור והגאוגרפיה של
הפחד הפכו לאורח חיים )Hanf, 1993: 66, 97,103—106,160—168,194—202, 223, 242—243,
 .(328, 339—347, 357המקרה של ביירות מדגים כי רב־תרבותיות ואינטגרציה אינן יכולות
להתקיים במנותק ממציאות דמוגרפית ופוליטית .הטדר היוצר רב־תרבותיות תייב להתעדכן
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ולהיענות ללחצי המציאות ,והעיר תייבת להתאים עצמה להקשר הפוליטי שהיא נתונה בו,
שאלמלא כן ייגבה ממנה מחיר כבד.

גבולות רכים ,גמישים ועבירים
ירושלים היא העיר הגדולה ביותר בשטתה במדינת ישראל ,במטפר תושביה ,באוכלוטייתה
היהודית ובתושביה הלא־יהודים .בשנת  ,1967בעקבות מלחמת ששח הימים ,סיפחה ישראל את
מזרח ירושלים והרתיבה את גבולותיה המוניציפליים של העיר כולה )ראו מפה( .לא רק העיר
הירדנית שהשתרעה על פני  6.5קילומטרים רבועים ,סופחה לישראל ,אלא גם  64.4קילומטרים
רבועים של כפרים בגדה המערבית ותלק משטתיהן של בית לחם ובית ג׳אלה .בצעד זה הפכה
ממשלת ישראל שתי ערי־קצה  -זו הירדנית וזו של ישראל ,שהשתרעה על פני ו 38.קילומטרים
רבועים  -לעיר הגדולה ביותר במדינה המשתרעת על פני  08,500ו קילומטרים רבועים .עד אז
שכנו שתיהן בקצה פרוזדור צר .העיר הירדנית הייתה עיר קצה ,רתוקה מעמאן הבירה ונתונה
למרותה .בירת ישראל מוקמה בקצהו של פרוזדור ירושלים ,מסדרון צר שחיבר אותה לשפלת
התוף וליתר חלקי המדינה .כפי שנראה להלן לשינוי שטתה ומעמדה של ירושלים היו תוצאות
מרתיקות לכת .בשנת  1993הוגדל עוד יותר ש ט ת העיר ,ועתה הוא עומד על  123אלף
קילומטרים רבועים )בנבנישתי ;57 :1996 ,תושן998 ,ו(.
הרתבת גבולותיה הגאוגרפיים והמוניציפליים של ירושלים לוותה בגידול דמוגרפי של
אוכלוסייתה .ביוני  ,1967עם הסיפות ,קיימה ישראל מפקד אוכלוטין במזרה ירושלים וכל תושבי
מזרה העיר וילדיהם ,כ־ 66אלף איש ,קיבלו מעמד של תושב קבע .רק  2,700עד  5,000ערבים
במזרה העיר התאזרחו וזכאים לשאת דרכון של מדינת ישראל )הארץ996 ,17.5.1996 ,ו.(28.5.
רוב ערביי מזרח העיר דחו את האפשרות להחאזרח בישראל והעדיפו לשמור על אזרחותם
הירדנית .כתושבי ירושלים הם קיבלו את הזכות להתזיק תעודת זהות של ישראל ולהשתתף
בבחירות המוניציפליות .אין להם זכות לשאת דרכון ישראלי ולא להשתחף בבחירות הכלליות
לכנסת ולראש הממשלה .בשנת  1997מנתה אוכלוסייה העיר ,על פי נחתי מכון ירושלים לחקר
ישראל ,ו 602.אלף נפש ,שהם  0.5ו אתוזים מכלל אוכלוסיית מדינת ישראל .התלוקה הפנימית
של אוכלוסיית ירושלים על פי שיוך דתי היא .2ו 42אלף יהודים ,שהם  70אחוזים ,לעומת 80.9ו
אלף לא־יהודים ,שהם  30אתוזים.
אמנם נתוני מפקד האוכלוסין והדיור שנערך במזרה ירושלים מ ט ע ם הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה של ישראל ,גבוהים יותר ,אך יש בסיס לסברה כי הייתה במפקד זה התפקדות יתר.
נתונים גבוהים עוד יותר פרסמה ,בפברואר  ,1998הלשכה המרכזית לטטטיסטיקה של הרשות
הפלטטינית )אל־קדס998 ,26.2.1998 ,ו .(27.2.אבל זהו אומדן בלבד מפני שהרשות הפלסטינית
לא הייתה רשאית לערוך באוקטובר  997ו מפקד אוכלוסין ודיור במזרת ירושלים ,אלא רק במתת
ירושלים שבשליטתה .הנתונים הפלסטיניים כוללים גם פלסטינים שביום המפקד שהו בחו׳׳ל ,או
שהיו בבתי הכלא בישראל ואת תושבי העיר שלא שהו בארץ ביוני  ,1967ומבחינת ישראל איבדו
את תושבותם בה ,אך מבחינת הפלסטינים אין הדבר כן)הארץ998 ,ו2.ו.(2.
11

כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל

פרק ראשון
הטבלה שלהלן מציגה את הנתונים השונים ביתס לאוכלוסיית העיר:
אוכלוסיית ירושלים
נתוני מכון

מפקד האוכלוסין

נתוני הלשכה המרכזית

ירושלים

והדיור של ישראל 1995

לסטטיסטיקה של הרשות

לתקר ישראל

)בסוגריים :נתונים מתוקנים

הפלסטינית 1997

1997

 1996עקב התפקדות יתר(

יהודים )באלפים(

.2ו 42

ו(426.2) 417.

אין נתונים

ערבים )באלפים(

180.9

(187.49) 182.7

0.0ו2

(69:31) 68:32

 35:65בהשוואה למספר

יתם )באתוזים(

70:30

היהודים על פי מכון ירושלים•,
 58:42בהשוואה למספר
היהודים ע ל פי הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה של ישראל

מקורות :אל־קדס ;27.2.1998 ,26.2.1998 ,חושן ושחר ,תשנ״ה ;30 :הושן  ;1998מדינת ישראל ,משרד ראש הממשלה,
הלשכה המרכזיתלסטטיסטיקה.BureauofStatistics.www.pcBS.ORG1estinianCemra,1998;Pa1

האוכלוסייה היהודית בירושלים מהווה ו 9.אחוזים מכלל האוכלוסייה היהודית במדינה ,בדומה
לחלק היתסי של תושבי מזרת ירושלים בכלל תושבי הגדה המערבית ורצועת עזה ,שהוא 8.6
אחוזים .בעיקרו של דבר מורכבת האוכלוסייה הלא־יהודית בירושלים ממוסלמים בדתם
ומפלסטינים־ערבים בלאומיותם ובתרבותם .בשנת  997ו מנתה האוכלוסייה המוסלמית בעיר
 164.3אלף נפש ,שהיו  90.8אתוזים מכלל התושבים הלא־יהודים בירושלים ,ו־6.5ו אלף נוצרים,
שהיו  9.1אחוזים מכלל האוכלוסייה הלא־יהודית בעיר )תושן ושתר ,תשנ׳׳ח ;30 :חושן.(1998 ,
הנתונים הדמוגרפיים מורים שלמעשה מתגוררת בבירת מדינח ישראל אוכלוסייה רבה ,שליש
מתושבי העיר ,הדוחה א ת אזרתות ישראל ,ומרכיבה את הריכוז הגאוגרפי הגדול ביותר של בני
המיעוט הערבי במדינה.
העיקרון המרכזי שהנתה א ת מתווי הסיפוח ב־967ו היה לצרף מקסימום שטח ,כולל של
רכטים שולטים ,אך מינימום אוכלוסייה ערבית .ההנתה הייתה כי פני האוכלוסייה והרכבה
האתני־הלאומי יקבעו אם הסיפות יתמיד לדורות ,או יהפוך לאפיזודה קצרת ימים .היהס בין
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יהודים לערבים בעת קביעת גבולות הסיפוח היה  74.2אחוזים יהודים ו־ 25.8אחוזים ערבים.
עקרונות אלה היו מרכזיים בקביעת גבול הסיפוח ,וכך נוצרו כמה עיוותים מעניינים .יישובים
כאל־עזריה ורובה של אבו־דיס שבמזרח וחזמא ואל־זעים שבצפון ,המרוחקים חמישה קילומטרים
בלבד ממרכז העיר ירושלים ,נותרו מחוץ לשטחה המוניציפלי .עד לכניסתה של הרשות הפלסטינית
אליהם ,בסוף 995ו ,היו אבו־דיס ואל־עזריה שייכות למנהל האזרחי הישראלי של בית לחם,
הרחוקה מהן עשרה קילומטרים ,ואילו את תזמא ואת אל־זעים הכפיפה ישראל למנהל האזרחי
ברמאללה ,הרחוקה מהן 5ו קילומטרים )בנבנישתי996 ,ו ;60-57 ,48-47 :חשין992 ,ו79 :ו(.
השיקול הדמוגרפי הפך לעיקרון פוליטי שהממסד בישראל החגייס ,מאז הסיפוח ,כדי לשמור
עליו .ביסודו היה המאזן ,שנקבע ב־967ו ,ועמד על רוב יהודי של  74.2אחוזים ,כמעט זהה למאזן
ששרר בירושלים ביום הקמת מדינת ישראל ,לאחר שבמהלך השלב הראשון במלחמת  948ו עלה
א ה ה היהודים מ־ 66.3אחוזים ל־ 74אתוזים .עד  29בנובמבר  ,1947מועד קבלת תכנית החלוקה
באו״ם ,התגוררו בירושלים  102אלף יהודים ו־ 65אלף ערבים ,מוסלמים ונוצרים; ואילו ב־15
במאי  ,1948יום ההכרזה על עצמאות ישראל ,היו בעיר  80אלף יהודים ו־ 30אלף ערבים )תשין,
 .(1992לאחר הטיפוח ב־ 1967קיוו שלטונות ישראל להגדיל את א ה ה היהודים בעיר ל־ 80ואף
ל־ 90אתוזים על ידי מתן תמריצים ליהודים להגר לירושלים ,ועל ידי יצירת תנופת בנייה בה ,אך
תקוותם נכזבה .גם המהשבה שהועלתה בראשית שנות התשעים להפנות לירושלים מהגרים רבים
שהגיעו לישראל מברית המועצות לשעבר ,לא עלתה יפה .כבר ב־973ו עמדו שלטונות ישראל על
העובדה שאין הם יכולים לממש את שאיפתם ולשנות משמעותית את המאזן הדמוגרפי בין
יהודים לערבים בירושלים .לפיכך אימצה ממשלת ישראל את המלצתה של ועדה בין־משרדית
שקבעה כי יש לשמור על יחס דמוגרפי של  74.5אחוזים יהודים ,לעומת  25.5אחוזים ערבים.
הוועדה תזתה כי עקב הריבוי הטבעי בשתי הקהילות ,היהודית והערבית ,יעמוד היחס הדמוגרפי
ב־ 1992על  65.9אחוזים יהודים לעומת  34.1אחוזים ערבים ,אלא אם תפעל ישראל להשפיע על
מגמה זו .השגת רוב יהודי של  77.2אתוזים ב־ 1992נראתה לוועדה לא מציאותית .לפיכך היא
המליצה להפוך את היתס  74.5:25.5אתוזים לקו המנתה בעבודתם של עיריית ירושלים ומשרדי
הממשלה )מדינת ישראל (12 :1973 ,ולנימוק עיקרי בזכות תנופת הבנייה הגדולה ליהודים במזרת
העיר.
משמעות המדיניות של ישראל הייתה הצמדת קצב גידול האוכלוסייה היהודית לערבית,
והשלטת הצו הדמוגרפי על פני שיקולים אחרים .מבתינה זו אפשר לומר כי ישראל לא נהלה את
ההצלחה שקיוותה לה .מאז הסיפות ,ב־ו 3השנים שתלפו ,התערער המאזן הדמוגרפי בירושלים
לרעת התברה היהודית ,שירד ל־ 70אתוזים ב־ ,1997ואולי אף לפתות מזה .במקביל עלה חלקה
של האוכלוסייה הלא־יהודית בעיר בתקופה זו מ־ 25.8אחוזים ל־ 30אחוזים לפחות .יתרה מכך,
על פי הערכות הממסד בישראל ,חיים במזרח העיר בין  10,000ל־ 30אלף ערבים שאינם מופיעים
בנתונים הרשמיים .מכאן שהיהס הדמוגרפי האמתי הוא רע עוד יותר מבחינת ישראל .שני
גורמים השפיעו על כך ,האהד המהפך שתל מאז  988ו במאזן ההגירה היהודית לירושלים .משנת
973ו עד 978ו ובעשור שבין  1979ל־ 1987היה מספר היהודים הבאים לירושלים גדול מאלה
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העוזבים אותה בכ־ 5,600איש ,בכל אתת מהתקופות הנדונות .אבל בעשור שלאחר מכן,1997-1988 ,
עזבו את העיר  35,341איש יותר מאשר הגיעו אליה ,כלומר כ־ 6,000נפש מדי שנה .אם תימשך
מגמה זו יירד החלק היחסי של היהודים בירושלים לעומת תלקם של הערבים באוכלוסייה באתוז
אחד מדי שנה .הגורם השני הוא הגידול שתל באוכלוסיית הערבים הפלסטינים בירושלים .משנת
 1967עד  ,1995גדל שיעור היהודים ב־ 110.9אחוזים ושיעור הערבים גדל ב־54.2ו אחוזים .אם
תימשך המגמה הנוכתית צפוי שבשנת 0ו 20היהס בין יהודים לערבים בעיר יעמוד על 69.3
אחוזים יהודים ,לעומת  30.7אחוזים ערבים )חושן ושתר ,תשנ״ז.(35-34 :
פרופ׳ דה־לה פרגולה מהאוניברסיטה העברית הכין תתזית דמוגרפית מרתיקת לכת עוד יותר,
וחזה שבשנת  2020יגיע תלקם היהסי של הערבים בעיר ל־ 45אהוזים .התתזית עוררה ביקורת
מצד אנשי מקצוע ,אבל סייעה לעיריית ירושלים להניע את ממשלת ישראל לאשר את התכנית
״לתיזוק ירושלים״ )הארץ ;13.7.1998 ,כל העיר .(3.1.1997 ,לנתונים הדמוגרפיים יש משמעות
קשה מבתינת ישראל :כישלון מדיניותה ארוכת השנים ועתירת ההשקעות של ישראל ,והטלת
ספק בריבונותה במזרה העיר .לכן התלו העירייה ומשרדי הממשלה הנוגעים בדבר לנקוט צעדים
כדי לצמצם את מספר התושבים הערבים במזרח ירושלים.
הגורם העיקרי לגידול האוכלוסייה היהודית בירושלים היה הקמת שכונות תדשות במזרת
העיר ,ואילו האוכלוסייה הערבית גדלה בעקבות ריבוי טבעי ובעקבות הגירה לעיר .באופן
פרדוקסלי סייעה תנופת הבנייה והסיפוח של ישראל לגידול שחל באוכלוסייה הערבית של מזרה
ירושלים .הסיפות והבנייה הנרתבת הפכו את מזרה ירושלים למוקד מטרופוליני ,מרכז שתושבי
הסביבה נמשכים אליו כדי למצוא תעסוקה והכנסות כמשתקעים או כפועלים על בסיס יומי .על
פי נתונים מאמצע שנות השמונים ,כשהעסקתם של הערבים הייתה בשיאה ,נפות בית לחם
ורמאללה סיפקו את רוב המועסקים היומיים בירושלים .מתוך כלל המועסקים מבין תושבי הגדה
המערבית בירושלים 99 ,אתוזים מהם באו משתי נפות אלה )כהן ומזור994 ,ו( .בסוף שנות
השמונים עבדו כ־ 20אלף איש ממטרופולין ירושלים במערב העיר ,והיו כ־5ו אהוזים מכלל כוח
העבודה בירושלים ,יהודי וערבי גם יתד .בשנת 994ו ,על פי ההערכה ,הועסקו במערב העיר כ־2ו
אלף ערבים אצל יהודים ,והם היו כ־ 40אחוזים מכלל כוח העבודה הערבי בירושלים )Kimhi,
.(1997
הסיפוח לישראל הפך את כלכלת מזרח ירושלים תלויה במקורות המצויים במערב העיר כגון
תעסוקה ,הכנטות מעבודה והכנטות מתיירות .גם בתקופת שלטון ירדן נשענה כלכלת מזרה
ירושלים על ענפי המסתר ,על מתן השירותים ועל ההכנסות מתיירות .אך בניגוד לגדה המערבית
ששליש מהעובדים בה עסק בחקלאות ,בירושלים שליש מהעובדים עסק במתן שירותים ,והעיסוק
במסתר היה גבוה פי שניים מאשר בכלל הגדה המערבית ) .(Dumper, 1997: 214—216לאחר 1967
המשיכה כלכלת מזרה ירושלים להתבסס על הענפים האלה ,אך הפכה תלויה במקורות המצויים
במערבה.
הטבלה שלהלן מציגה את אתוזי התפלגות העבודה בירושלים ,על פי ענפים:

14

כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל

זירת

ההתרחשות :עיר ספר

התפלגות כוח העבודה בירושלים ,ע ל פי ענפים )אחוזים(

1961

1994

994ו

מזרח ירושלים

ערבים

יהודים

במזרח ירושלים

במערב ירושלים

חקלאות

1.0

תעשייה

19.0

16.6

בניין

7.4

15.6

מים ותברואה

1.4

מסחר
תחבורה

11.0
3.7

15.7

22.1

12.4

5.0

6.9

5.6

פקידות ציבורית ופרטית,
בנקים ,שירותים ושירותי
תיירות

33.0

37.8

65.0

אחר

17.5

1.0

2.3

מקורות :נתוני מכון ירושלים לחקר ישראל

.Dumper, 1997:214—216: Kimhi, 1997 ;1996

כות העבודה במזרה ירושלים הוא צעיר :כ־ 79אהוזים ממנו הוא בין גיל  8ו ל־) 44כהן ומזור,
 .(1994כוח העבודה בשכבת הגיל  34-25ו־ 54-45גבוה יותר במהוז ירושלים הפלסטיני מאשר
ביתר האזורים הפלטטיניים ) .^«^¡1111,1998להבדיל מיתר חבלי הארץ הפלטטיניים ,במחוז
ירושלים יש פחות מועסקים תסרי כל השכלה מסודרת ) 0.5אחוזים חסרי השכלה ,לעומת 4.3
אתוזים ביתר חלקי הארץ( ,ויותר מועסקים בעלי השכלה יסודיח ).9ו 3אחוזים ,לעומת 26.2
אתוזים()1998

ר

\\!^^\(.

על פי נחונים מ־995ו ,כ־ 90אחוזים מהמועסקים בירושלים הם שכירים ,הן אצל יהודים והן
אצל ערבים .אבל שיעור ההשתחפוח בכוח העבודה של היהודים גבוה משל הערבים ,ועומד על
 53.2אתוזים אצל היהודים לעומת שיעור הנע בין  35.3אחוזים ל־ 36.1אתוזים אצל הערבים.
פער גדול עוד יותר בין יהודים לערבים קיים בשיעור האבטלה 5.3 :אחוזים יהודים ,לעומת
שיעור הנע בין 0.9ו אתוזים ל־1.1ו אהוזים ערבים .פער זה נובע בעיקר מפני שהיצע מקומות
העבודה לערבים בירושלים קטן מזה המוצע ליהודים ,ומשום ששיעור השתתפות הנשים הערביות
נמוך בהרבה מאשר אצל היהודים ), 1998ח^וז^-מ( .על פי סמיר תזבון שיעור האבטלה ב־1995
במהוז ירושלים הפלסטיני היה  15אחוזים ,ושיעור השתתפות בכוח העבודה במחוז זה עמד על
 37אחתים

)1998

,ו״01נ.(1^1
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היצע התעסוקה לערבים במערב ירושלים הוא בתהומי הצווארון הכחול כגון בניין ,מוסכי
רכב ,פועלי תברואה וניקיון .ככלל אלה הן עבודות שהגיל הצעיר הוא יתרון בהן ,ואינן מצריכות
השכלה אקדמית .הכנסותיהם של העובדים במערב העיר גדולות יותר מאלו של העובדים במזרח
העיר ובהשוואה לעבר .אבל הם משתכרים פתות מחברם היהודי למקצוע ,ומעמדם במקום
העבודה נתות לעומת היהודים ,המצויים לרוב מעליהם במדרג המקצועי והניהולי .גם היתסים
הלא־רשמיים בין עובד למעביד במערב העיר מושפעים מאוד מהשיוך האתני ומהמעמד הפוליטי
הנתות של הפלסטינים )בנבנישתי996 ,ו 5 3 :ו  5 4 -ו ( .
ההכנסות של ערביי ירושלים מושפעות מהיותה עיר פחוחה .העיר הפתוהה מאפשרת
תנועת תיירות וגם יוצרת תלות כלכלית הדדית בין גורמים בלתי־שווים .הצד הישראלי התזק
נזקק לפועלי הכפיים הערבים ,והערבים תלויים בהכנסות ממקומות עבודתם במערב העיר; מה
גם שההכנסה היומית במחוז ירושלים הפלסטיני גבוהה יותר מאשר בשאר הבלי הגדה המערבית
וברצועת עזה ,ובשנת 997ו הייתה  82.6שקלים בירושלים לעומת ו 6שקלים במקומות אהרים
)¡!113111,1998׳«^ .יתרה מזו ,שירותי הבריאות והרווחה שמקבלים חושבי מזרח ירושלים מישראל
מותירים להם יותר הכנסה פנויה משיש לפלסטינים שבתחומי הרשות הפלסטינית .אף על פי
שתושבי מזרח ירושלים הם רק  8.6אחוזים מהאוכלוסייה הפלסטינית בגדה המערבית וברצועת
עזה ,ההכנסה הלאומית לנפש במזרח ירושלים גבוהה ב־ 55אחוזים מאשר ההכנסה בגדה
המערבית ,וב־ 70אחוזים מאשר ברצועת עזה ,אך נמוכה בכ־ 20אחוזים מזאת המקובלת בישראל
)נתוני מכון ירושלים לתקר ישראל לשנת 996ו(.
גם מדדי התוצר המקומי מבליטים את תלותה הכלכלית של מזרה ירושלים במערבה .התוצר
המקומי הגולמי במחוז ירושלים הפלסטיני גבוה ב־3ו אתוזים ויותר מהתוצר המקומי הגולמי
ביתר חבלי הארץ הפלסטינים .הענפים העיקריים שהתוצר המקומי הגולמי מושתת עליהם במהוז
ירושלים הם ענפי השירותים ,שהם  23אחוזים מהתוצר המקומי הגולמי ב־995ו; הנדל״ן
והשירותים העסקיים ,שהם  8.3ו אתוזים מהתוצר המקומי הגולמי ,וייצור ,העומד על  5ו אהוזים
מהתוצר המקומי הגולמי )נתוני מכון ירושלים לשנת  , 1998 ;1996נ ז  0 1 1נ  . ( ^ 1התלות הכלכלית
של ערביי מזרח ירושלים בהכנסות שמקורן במערב ירושלים מתבטאת בעיקר בענף התיירות.
מבתינת מספר המעסיקים הישירים כגון בתי מלון ,מורי דרך ,סוכנויות נסיעות וכדומה ,והמעסיקים
העקיפים כגון חנויות ורוכלים זעירים ,זהו ענף התעסוקה הגדול ביותר במזרה העיר .אבל
התיירות במזרח העיר חלויה במערב העיר .מספר הדרי המלון במזרח ירושלים לא גדל מאז 1967
והוא עומד על  2,061חדרים ,ואילו במערב היהודי גדל מספר החדרים מ־ 1,193הדרים ב־1967
ל־ 6,500חדרים ב־ .1997בתקופה זו ירד מספר סוכנויות הנסיעות במזרח ירושלים מ־ 46ל־,36
ואילו במערב העיר הייתה פריחה בענף זה שהתבטאה בעלייה מ־ 35סוכנויות ל־ 436סוכנויות
) , 1998ו ״  0 1נ  . ( ^ 1הייתה ,ועדיין קיימת תוצאה ביטחונית ישירה לתלות של הפלסטינים בהכנסות
מענפי התיירות ומהעבודה במערב העיר .תלות זו משפיעה על יצירת שקט ביטחוני בירושלים
ועל הורדת רמת החיכוך בין יהודים לערבים בעיר .כפי שנראה להלן ,ירושלים לא הפכה למוקד
של תנועת ההמא׳׳ס .אנשיה ,שביצעו פעולות טרור במערב העיר ,הוהדרו לרוב לירושלים מבתוץ
כשהם נעזרים בסייענים מקומיים.
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נוסף להחלת החוק ,השיפוט והמנהל של ישראל ,ניהלה ישראל מבצע בנייה רחב היקף
מסביב לעיר הערבית במטרה להשתלט על הרכסים שמסביב למזרח העיר ,ולהולל שינוי דמוגרפי
ותמורה בלתי־הפיכה באזור הירדני לשעבר של ירושלים .ישראל גרסה כי המפחח לשליטה
במרחב מצוי בשליטה על הרכסים ,בחסימת בנייה ערבית ,בהחדרת מספר מרבי של מתיישבים
יהודים לאזור הירדני לשעבר ובהיבור השכונות היהודיות החדשות אל לב העיר המערבית
באמצעות מערכת כבישים מפותתת .כיום אפשר בההלט לומר שישראל הצליחה לממש יעדים
אלה .אמנם השגת רצף של בנייה יהודית נותרה בגדר תכנית שישראל פועלת להגשימה ,אך
מבתינה דמוגרפית ותתבורתית עלה בידה לקשור את השכונות התדשות אל לב העיר ,ובכך לקזז
מעט מהיותן אזורי מגורים בלבד ,אך לא אזורי תעסוקה ,מטתר ,תרבות ובילוי .בשנת  995ו
החגוררו באזורים שסופחו למדינת ישראל לאחר  55 1967אחוזים מכלל אוכלוסיית ירושלים,
מהם  48.9אחוזים )כ־25ו אלף איש( יהודים ,שרובם מתגוררים בשכונות הלוויין החדשות
שבנתה ישראל מסביב למזרת העיר .כלומר ,אוכלוסיית העיר נתלקת שווה בשווה בין השטח
הירדני לשעבר לזה של ישראל עד  ,1967ובתוך השטת הירדני לשעבר יש שוויון דמוגרפי בין
יהודים לערבים .ברם אליה וקוץ בה .הישגי ישראל לא הצליתו לשבור את קווי ההפרדה הדתית,
הלאומית והאתנית בין האוכלוסיות העיקריות במזרה העיר מכל בתינה שהיא .השכונות היהודיות
התדשות הן חלק ממערב ירושלים ,בעוד שמזרת העיר היא עיר ערבית .לרשות תושבי השכונות
היהודיות עומדת מערכת כבישים המתברת אותם אל ירושלים המערבית תוך עקיפת האזורים
המאוכלסים בערבים .ואילו התושבים הערבים של מזרת ירושלים נזקקים באופן טבעי למערכת
כבישים נפרדת המחברת אותם עם אהיהם ללאום ,לשפה ולדת .מבהינה גאוגרפית וטופוגרפיה,
נוכחות היהודים מעבר לקווי הגבול של ה־ 4ביוני  1967היא מסיבית ודומיננטית ומבטאת מעשה
של בעלות וקניין .בעבור ישראל נקנתה ירושלים בבניין ,אולם הצלחחה של ישראל הייתה
חלקית .אין במזרח העיר מזיגה של שתי הקהילות ,או הטמעה של המיעוט בקהילת הרוב.
כדי לעצב את ירושלים כעיר יהודית הפעילו ממשלת ישראל ועיריית ירושלים אמצעים
ביורוקרטיים ומנהליים מגוונים .במרס 973ו הקים מנהל מקרקעי ישראל יתידה בשם "איגום״
שמטרתה בירושלים הייתה לפצת את גרעין המגורים הערבי־המוטלמי בלב העיר העתיקה של
ירושלים על ידי רכישת נכסים שיהפכו למוטדות ציבור יהודיים־ישראליים ,כתשובה למוסדות
המוםלמיים והנוצריים בעיר העתיקה .״איגום״ פעלה לקניית רכוש מאנשים פרטיים באמצעות
אנשי קש שהציגו עצמם כבעלי עניין פרטי בלבד בנכם .בניגוד למגמותיהן של ממשלות הליכוד
בשנות השמונים ובאמצע שנות התשעים ,איגום לא פעלה לרכישת יתידות דיור כדי לאכלםן
באנשים פרטיים ,שכן מקובלת הייתה על ממשלות העבודה והעירייה בראשות טדי קולק מדיניות
ההפרדה בין מגורי יהודים למגורי ערבים .ההצלחה של איגום בירושלים הייתה חלקית בלבד
בניגוד לרכישות רחבות ההיקף שעשתה בגדה המערביח .משעלה הליכוד לשלטון בישראל
ב־ 1977הופטקה פעילות היחידה כמעט לגמרי .לא היה צורך ביחידה ממשלתית שתעשה זאת
מפני שממשלות הליכוד התירו לגורמים יהודים פרטיים לרכוש קרקעות ובתים בשטחי ,1967
והותרה התנתלות על קרקעות מדינה )כל העיר996 ,ו.וו .(29.אולם גופים ששמו לעצמם מטרה
להחנחל ברבעים הפלסטיניים של מזרח ירושלים העתיקו את שיטת עבודתה של איגום .כפי
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פרק ראשון
שחשפה ועדה בראשות מנכ״ל משרד המשפטים ,תיים קלוגמן ,העמותוח הפרטיות שפעלו במזרח
ירושלים עד לראשית שנות התשעים שיתפו פעולה עם גורמים במשרד השיכון ,בעיריית
ירושלים ,במנהל מקרקעי ישראל ,במשרד האפוטרופוס לנכסי נפקדים ,בקרן קיימת לישראל
ובמשרד המשפטים .ללא בקרה ופיקוח ושלא כדין ,העבירו גורמים אלה לידי העמותות כספים
ומבנים ,והעניקו להם טובות הנאה נוטפות )הארץ998 ,ו998 ,26.5.ו.(29.5.
מבצע הבנייה של ישראל לא היה יכול להתממש ללא הפקעת קרקעות נרתבת מערבים.
הפקעת הקרקעות והנכסים במאי  968ו נועדה לאפשר בנייה של השכונות הישראליות התדשות
רמות אשכול והגבעה הצרפתית ,ולהרתיב את הרובע היהודי בעיר העתיקה .מעניין כי המהשבה
הראשונה של מתכנני ההתפשטות של ישראל נעה במסלול המקובל על התנועה הציונית ועל
מדינת ישראל הצעירה :תיבור מערב ירושלים להר הצופים באמצעות הגבעה הצרפתית ורמות
אשכול ,והתבססות ברובע היהודי .עוד קודם לכן ,כמה ימים לאתר הכיבוש ,הרסה ישראל את
שכונת המוגרבים הצמודה לכותל המערבי .לפעולה זו היה יעד פונקציונלי :המגמה ליצור רחבת
ענק לתפילה ולעצרות המונים לפני הכותל .אך לא פתות מכך היא הייתה גם אקספרסיבית,
ונועדה לבטא את ריבונות ישראל ,ולמתות את הגורם הפיזי שהסתיר את המקום הקדוש בין
בתיו ,השפיל אותו והזכיר ליהודים רבים את התלאות שפקדו אותם ואת ההגבלות שהוטלו על
תפילתם בעידן המנדט .הפעולה לביתור מזרח העיר בשכונות יהודיות מכל עבריה באה מאותר
יותר .רק ב־970ו הופקעו האדמות שקמו עליהן השכונות רמות ,גילה ותלפיות מזרת; פסגת זאב
קמה על אדמות שהפקיעה ממשלת הליכוד עשור מאוחר יותר ,ב־980ו :והקרקעות שהר הומה
נבנית עליהן הופקעו ב־991ו מיהודים ומערבים .בסך הכול בין  1967ל־994ו הופקעו 24.8
קילומטרים רבועים מתוך  70.5הקילומטרים הרבועים שסופתו לישראל ב־967ו .כל השטת
שהופקע נמצא במזרח ירושלים ,ו־ 80אחוזים ממנו הופקע מערבים .רוב רובם של הפלסטינים
סירבו לקבל פיצויים על קרקעותיהם המופקעות כדי שלא להעניק לגיטימציה לצעד של ישראל,
וכדי שלא לשוות לו תותם של טופיות .הם שילמו מהיר גבוה על כך ,משום ששלטונות ישראל
לא היו צריכים לשלם טכומי עתק כפיצוי ,וזה הקל מאוד על ההפקעה )עיר שלם998 ,ו( .משנת
 967ו ועד  1997נבנו בבנייה ציבורית  38,350יתידות דיור ליהודים על יותר מ־ 35אהוזים משטתי
מזרח ירושלים שהופקעו מערבים ,לא כולל הר חומה ,ולא נבנתה עליהם ולו דירה אתת לערבים.
בצד הערבי נבנו בתקופה זו רק  8,890יתידות דיור ,שהן  12אהוזים בלבד מכלל הבנייה בעיר,
מתוכן נבנו בבנייה ציבורית לערבים ,בראשית שנות השבעים ,רק כ־ 600יתידות דיור בצפון העיר
)זיידמן .(17.8.1997 ,מיעוט הבנייה הערבית נובע בראש ובראשונה מסיבות פוליטיות־דמוגרפיות
וגם מפני שהבעלות על הקרקעות הערביות הייתה מפוצלת ,וללא הסדר בעלות על גושים
אי־אפשר לבנות .גם הנוהל של הפרשות לצורכי ציבור ,המקובל בתכניות הבנייה למגזר היהודי,
זר לציבור הערבי .בראשית שנות התשעים עמד שיעור הדירות התסרות לציבור הערבי בירושלים
על כ־ 20אלף .מאז גדל הפער בהיקף הבנייה לשתי האוכלוסיות בעיר .מממוצע רב שנתי של 12
אחוזים ירד אתוז הבנייה לפלטטינים מכלל הבנייה של יתידות דיור בעיר ל־ 4.8אתוזים )בצלם,
995ו.(36-32 :

18

כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל

זירת

ההתרחשות :עיר קפד

יתר על כן ,מתוך  45.5קילומטרים רבועים ,שנותרו במזרת ירושלים לאהד ההפקעות,
הושלמו הליכי התכנון לכ־ 39אתוזים בלבד מהשטת .מאז  1967אין תכנית מתאר כללית למזרח
העיר ,ולכן קשה לפלסטינים לקבל היתרי בנייה .עד שנות השמונים ניתנו היתרי הבנייה אד־הוק,
ומאז ועד היום הוכנו תכניות מתאר שכונתיות ,אך לא הוכנה תכנית כללית המאגדת א ת כל
שכונות מזרת ירושלים למערכת עירונית אתת שתענה על צורכי האוכלוסייה ברמה העל־שכונתית.
נוסף לכך ,מתוך השטה המחוכנן ,כ־ 40אחוזים מוגדרים שטח נוף פחוח וכ־ 37אתוזים מיועדים
למגורים .כדי לממש א ת אפשרות הבנייה למגורים יש לבצע בחלק מ ש ט ח זה תכניות איתוד
והלוקה של הבעלות על הקרקעות ,תהליך מטובך שיארך זמן רב בגין ביורוקרטיה מורכבת
ובעיות משפטיות ,ובגלל הנהונים המיוחדים השוררים במזרח ירושלים של שטחים נרתבים שאין
רישום בעלות עליהם ,ולא קיימים גושי רישום בטאבו; התושבים אינם מוכנים לקבל את הליכי
האיחוד והחלוקה מחדש של הקרקע ,ובעלי קרקעות רבים מגישים לוועדות הרלוונטיות התנגדויות
לתכניוח האיחוד וההלוקה .על כן רק  7.3אחוזים משטחה של מזרח העיר זמין בפועל לבנייה
לפלסטינים .השטח הזמין מצוי בעיקר באזורים בנויים ומרוכז באזור שמוגדר גאוגרפית ״צפון־מזרח״.
במונחים של יחידות דיור זמינות מותר בדרך כלל לבנות רק קומה א ת ת או שתיים ,ועל פי
התכניות המאושרות אפשר להוסיף פתות מ־ 5,000יתידות דיור מתוך  15,120יחידוח דיור,
וכ־ 4,000השלמות דיור ,העומדות כביכול לרשות ערביי מזרה ירושלים )הארץ996 ,ו.ו ;4.זיידמן,
 .(17.8.1997בתכניות הבנייה למזרת ירושלים נקבעה צפיפות בנייה נמוכה למגורים משיקולים
של עיצוב ומתוך הרצון לשמור על אופי כפרי ,ומשיקולים פוליטיים ודמוגרפיים ,כדי להגביל את
אוכלוםיית מזרת ירושלים )עיר שלם998 ,ו( .צפיפות הבנייה הממוצעת במזרה העיר היא 2.21
יתידות דיור לדונם ,לעומת ו 6.יתידות באזורים של היהודים .המסקנה היא שחושבי מזרח העיר
עשירים יתסית בקרקע ,אך עניים בשטה רצפה )הארץ ;17.8.1997 ,3.9.1995 ,15.8.1995 ,עיר
שלם.(1998 ,
כאמור הטילה ישראל הגבלות בנייה .על הערבים כשהכריזה על עתודות הקרקע הפנויות
במזרה העיר אזורים ציבוריים או אזורים ירוקים .ברוב התכניוח ,מיועדים כ־ 40אחוזים מכלל
השטת המתוכנן במזרה העיר להיות שטת נוף פתוח ,שהבנייה אסורה בו .השיקולים לקביעת
שטת כשטת נוף פתוה מושפעים משיקולים מקצועיים כגון הרצון לשמור על הוואדיות ועל האגן
החזותי של העיר העתיקה ,אך בלי ספק ,גם מהרצון לפקה על היתס הדמוגרפי בירושלים )עיר
שלם .(1998 ,השטת הירוק במזרת ירושלים משתרע על פני כ־ 35אלף דונמים ומאז  1967נטעה
עליהם קרן קיימת לישראל  11מיליוני עצים .בתודעה הלאומית ובמיתום הכללי של ישראל
מסמלים העץ והנטיעה את לב לבה של הציונות ,בניגוד למדבר ולשממה ,המסמלים את האזור
הערבי .בתגובה לצעדי ישראל החלו הפלטטינים בגדה המערביח ובמרחב ירושלים לנטוע שתילים
של עצי זית ,המםמלים בעבורם את הקשר הרצוף שלהם לאדמתם ואת שורשיותם ,א ת שמן
הזית ואת הכפר ).(Cohen, 1993:5—8,112—131,186—189
טיפורה של התכנית לבנייה בצפון העיר ,ליד שועפאט ובית חנינא ,על עתודת הקרקע
הגדולה היתידה שנותרה לבנייה בעבור האוכלוסייה הערבית ההולכת והגדלה ,מדגים היטב את
דרכי פעולתה של הביורוקרטיה בישראל .עיריית ירושלים הכינה את התכנית הראשונה ב־,1980
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פרק דאשז;
והציעה בנייה של  8ו אלף יתידות דיור ,אך משרד הפנים בישראל דהה אותה ,כפי שדתה גם את
התכנית המקוצצת לבניית  1,500ו יתידות דיור .בשנת ו99ו אושרה תכנית לבניית  7,500יתידות
בלבד ,שעה שעל פי ההערכה המקובלת חסרות במזרת העיר כ־ו 2אלף דירות .זאת ועוד ,על פי
תביעח משרד השיכון צומצם השטה המיועד לבנייה ,וחלקים נרחבים ממנו הוכרזו שטחים
ירוקים .לא רק הרצון להבטית פארקים וריאות ירוקות עמד לנגד עיני המתכננים ,אלא הרצון
להקפיא את הקרקע לבנייה ולשהררה בעתיד לבנייה יהודית ,כפי שאכן היה בהר הומה ובאזור
רמות .אפילו תכנית מצומצמת זו לבנייה לערבים לא אושרה סופית.
השימוש בתכנית בנייה כמכשיר התוסם את צמיתתה של האוכלוסייה הערבית מודגם גם
במקרה של אום טובא וצור בהר .על פי התכניות הראשונות ,צפיפות הדיור בשכונות אלה עמדה
על  0.6יתידות דיור לדונם ,ואילו בתכנון של השכונה היהודית הסמוכה ,הר הומה ,אושרה תכנית
להקמת  3.5יחידות דיור לדונם .אהוזי הבנייה שהוקצו לערבים נעו בין עשרה אתוזים ל־50
אחוזים ,ואילו ליהודים הוקצו בין מאה אחוזים ל־ 200אתוזים .רק בעקבות המשבר הבין־לאומי
שחוללה הבנייה בהר חומה ,הועלה אחוז הבנייה באהד משטהי צור בהר ל־ 70אחוזים .לשון
אחר :מטרתן של התכניות המיועדות ליהודים היא ליישב מקסימום אנשים על יתידת שטח,
ואילו באשר לערבים  -המטרה הפוכה לתלוטין )בנבנישתי996 ,ו33-132 :ו :בצלם995 ,ו:
-65ו.(8
ההגבלות על האוכלוסייה הערבית יצרו מצוקת דיור חריפה במזרח ירושלים .בשנת  995ו
הייתה צפיפות הדיור הממוצעת במזרת ירושלים גבוהה פי שניים מזו שבמערבה  -ו 2.נפשות
לחדר במזרח לעומת  1.1נפשות במערב .במזרת ירושלים 27.8 ,אהוזים מהערבים גרים בצפיפות
של שלוש נפשות ויותר לחדר ,לעומת  2.4נפשות בלבד אצל היהודים בירושלים )בנבנישתי,
996ו ;133 :הארץ ;17.8.1997 ,חושן ושחר ,תשנ״ת30 :ו( .בשנת  1994ניתנו לערביי מזרח
ירושלים רק  95אישורי בנייה ,ב־ 1995רק  86אישורים ,וב־ 1996ניתנו  108אישורים ,כולם
לבנייה פרטית ,ובהיעדר תכניות מתאר התארך מאוד זמן ההמתנה עד שהושגו אישורי הבנייה.
לצורך ההשוואה ,ועדת הבנייה מטעם מ ת ה ירושלים של הרשות הפלסטינית הנפיקה ב־996ו
לתושבי הפרברים במרתב ירושלים ,הנתונים ת ת ת סמכותה ,יותר מ־ 20אישורי בנייה בשבוע
)הארץ997 ,ו.(2.6.
הגידול הדמוגרפי של ערביי העיר ,אהוזי הבנייה הקטנים שאישרה העירייה והאמרת מחירי
הדיור בירושלים לתצו על בני מעמדות הביניים להגר מהעיר או לבנות בה בנייה בלתי־חוקית.
פלטטינים רבים עברו אל מתוץ לירושלים ,הרתיבו את הכפרים שבשולי העיר והפכו אותם
לפרבריה .מצב זה מאפיין את התקופה מאז  982ו .מתקופה זו עיקר הבנייה של הערבים במרחב
ירושלים מתבצעת בפרבריה ,בניגוד לבנייה רתבת היקף בתוך תהומי העיר בתקופה שבין מלתמת
967ו ועד  982ו ) .(Kimhi, 1997קיימות הערכות שונות באשר למספר הפלסטינים שעזבו את
ירושלים לפרבריה .לדעת סבלה כ־2ו אלף בני מעמדות הביניים עזבו לגדה המערבית או למדינה
אחרת ) b1997,S a b e i i aאלף32עלפי הערכתו של אל־נת׳אל עזבו כ־( , .ואילו ההערכה הרוותת
במזרח ירושלים היא כ־ 80אלף )אל־נח׳אל996 ,וFriedland & Hecht, 1996: 175—192, ;33 ,7 :
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 275ע * ^ (  .הבנייה הרהבה בפרברים ,שישראל רואה בהם הלק מהגדה המערבית ,הסתייעה
בפיקוה הרופף על הבנייה באזורים אלה ,שהיו נתונים ת ח ת שליטת המנהל האזרהי של ישראל.
לגורמי המשיכה ממרכז המטרופולין לפרבריו יש להוטיף את העובדה ששיעור המיטוי בגדה
המערבית היה נמוך מהשיעור בירושלים ואת העובדה שעלות הקרקע שם הייתה נמוכה בכעשירית
מזו שבמזרת העיר .הביקוש למגורים ולקרקע בפרברים שינה את מעמד התושבים הוותיקים .הם
הגדילו את הונם ממכירת אדמותיהם למגורים ,והפכו לבני מעמדות הביניים הקשורים יותר
מבעבר למרכז העטקים והשירותים העירוני .כך ,קשרי המרחב עם המוקד העירוני התהדקו
למרות ההגירה לפרברים .גידול האוכלוסייה ממזרח ירושלים בפרברים חולל תמורה היסטורית
בהחלישו את זיקותיה הקודמות של אוכלוסיית הפרברים לערים הערביות העוטפות את ירושלים.
זיקות אלו נוצרו במהלך המאה התשע עשרה והעשרים בגלל הגירה גדולה מהן ,בעיקר מחברון,
אל פרברי ירושלים ולעיר עצמה .ההגירה מתברון לירושלים התלה בשנות העשרים של המאה
העשרים ובמקביל יצאה העילית התברתית ,הכלכלית והפוליטית מהעיר העתיקה אל שכונות
היוקרה שטביבה כגון שייה׳ ג׳ראה .גל שני של הגירה מחברון היה לאתר מלתמת  ,1948שגרמה
גם ליציאת רבים מבני העילית הוותיקה לירדן ,לארצות ערב ולמערב .המהגרים מחברון היו בני
מעמדות הביניים הנמוכים ,ואף מהמעמדות הנמוכים מהם .עם הפליטים הרבים שהגיעו לירושלים
השתנה אופייה .המהגרים מתברון הביאו לעיר סממנים של אטלאם שמרני כגון התוק המנהגי
כאמצעי לתיווך ולפישור בסכסוכים אזרתיים ומוסדות תברתיים משלהם .במהלך הזמן בני הברון
נקלטו בהצלתה בעיר ,והם רכיב משמעותי בשכבת הסוחרים ,ונציגיהם מילאו תפקידי מפתח
במוסדות הדתיים ובלשכת המסתר בירושלים )אל־נה׳אל994 ,ו , 1997 :ו ז ^ ז ד ! ^ ^ ( .
העתקת מקום המגורים לפרברים לא שינתה את היתס הדמוגרפי ה ס ט ט י ס ט י בירושלים
מפני שהתושבים החדשים לא הצהירו על שינוי כתובתם .הם רצו להמשיך ולקבל את טובות
ההנאה שהיו זכאים להן כתושבי ישראל ,בראש ובראשונה דמי הביטוח הלאומי ,ביטוח בריאות
ותופש מעבר בעתות סגר ,זכויות שהיו מאבדים עם שינוי מעמדם לתושבי הגדה המערבית
)תשין .(184-182 :1992 ,יתר על כן ,סביר להנית כי את מקום המהגרים היוצאים תפסו
מהגרים נכנםים ,משטתי הגדה המערבית .על פי הערכה אתת מדובר ב־ 10,000איש בערך )בצלם,
 , 1997 ;31 :1995ח ^ ^ ^ (  .על פי הערכה לא־רשמית בישראל שבו כ־ 20אלף איש להתגורר
במזרת העיר ,תוך הגדלת צפיפות הדיור והאצה בבנייה הבלתי־תוקית .ואילו על פי הערכה
פלטטינית מדובר על כ־ 30אלף איש )הארץ ;17.6.1998 ,כל העיר997 ,ו ;22.8.רובינשטיין,
 .(12.2.1998לפיכך ב־ 1995פתת משרד הפנים בפעולות שתכליתן לשלול את תעודת הזהות ממי
שעזב את העיר ,ומאז שננקטו פעולות אלה תל שינוי במגמה ,וניכרת שיבה מהפרברים אל העיר.
כאמור ,עם ההגירה לפרברים התפתתה במזרת ירושלים בנייה בלתי־חוקית .ישראל קמתי
ממכון ירושלים לחקר ישראל השווה בין תצלומי אוויר מ־ 1968לתצלומים מ־995ו ,ובדק גם את
נתוני עיריית ירושלים והגיע למסקנה כי בתקופה זו הוכפל כמעט מספר הבתים במזרח ירושלים,
לא כולל העיר העתיקה וסילואן ,שקשה מאוד לאבחן בהן שינויי בנייה בעזרת תצלומי אוויר.
בתקופה האמורה נוספו  13,600בתים ל־ 8,890הבתים שהיו ב־968ו במזרת העיר וברצועה של

21

כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל

פרק דאשל;
כשלושה קילומטרים סביבה .בממוצע נבנו כ־ 2,000בתים תדשים מדי שנה .במונתים של יחידות
דיור זוהי תוספת של כ־5ו אלף יתידות על פי קמתי ,או  2,500ו יתידות על פי נתוני ״עיר שלם״.
מאז 968ו ,על פי קמחי 40 ,אחוזים מהתחלות הבנייה היו באזורים שסביב העיר העתיקה כגון
עיסאויה ,סילואן וראס אל־עמוד 30 ,אחוזים היו בצפון העיר 20 ,אחוזים בדרומה ועשרה
אחוזים בביח צפאפה .אבל בשנים האחרונות התחלות הבנייה מתרכזות רק בצפון העיר ,ובצפון
ירושלים קיים רצף ערבי בנוי עד רמאללה )הארץ997 ,ו^, 1997 ;6.6.דח^( .בהיעדר אישורי בנייה
ומטעמים לאומיים מתבצעת הבנייה הערבית ללא היתר .למען ההגינוח ,יש לציין כי הבנייה
הבלתי־תוקית נפוצה גם מתוך הרצון לתסוך זמן בהמתנה עד לסיום ההליכים הביורוקרטיים,
ומתוך הרצון לחסוך בהוצאות הכספיות על תשלום אגרות והיתרי בנייה .באשר לאזורים שיש
בהם תכנית בניין ערים ,מדיניות העירייה ובתי המשפט היא ״להלבין״ את הבנייה תמורת קנס
נמוך יחםית מגובה האגרות )עיר שלם ;1998 ,שלום גולדשטיין למחבר ,אוקטובר 998ו( .ישראל
אינה יכולה להשתלט על היקף הבנייה הבלתי־מבוקרת והבלתי־תוקית של הפלסטינים ,ואינה
יכולה להרוט אותה או להתעלם ממנה .באופן פרדוקטלי ,ככל שההערכה על היקפה הכמותי של
התופעה נעה כלפי מעלה ,כפי שעשו ראש העירייה אולמרט ,שטען כי בין קיץ 995ו לקיץ 1997
איתרה העירייה  2,600עברות ,ומשרד הפנים ,שהכריז במאי  1996על גילוי ו,29ו עברות נוטפות
)הארץ998 ,25.3.1998 ,23.7.1997 ,1.6.1997 ,6.6.1997 ,20.5.1997 ,ו ,(9.4.מעמיקה פשיטת
הרגל של מדיניות ישראל ,שניטתה לשמור על היהם הדמוגרפי בין יהודים לערבים בעיר ,כפי
שהיה ב־967ו .בניגוד גמור לכוונתה המקורית של ישראל ,הפכה בניית הפלסטינים לנטל שאין
היא יודעת כיצד לשאתו.
חשוב לציין כי הגבול המוניציפלי שקבעה ישראל ב־ 1967שונה מהגבול המטרופוליני של
העיר הנקבע על ידי פריסתה הגאוגרפיח של האוכלוסייה ועל ידי זיקוחיה הכלכליוח ,התעסוקתיות
והתתבורתיות .הגבול החוקי שקבע סיפוה ישראל הוא הד וברור ,אך היי היום־יום קבעו גבולות
רבים יותר ומטושטשים בהרבה .מאז  1967ירושלים היא מוקד תעסוקה ,קניות ,מסהר ,שירותים,
בילוי וחינוך בעבור אוכלוטייה רבה השוכנת מםביב לה ,ממבואות תברון בדרום ,ועד לפאתי
רמאללה בצפון ,ומהכניסה ליריחו במזרת ועד בית שמש במערב .דווקא סיפוח מזרח ירושלים
לישראל סייע להפוך את ירושלים למטרופולין ,שהפכה מאז  1967מעיר קודש במעמד נתות לאבן
שואבת .בעיקר השתנה מעמדה של מזרת העיר .תנופת הבנייה של ישראל בירושלים והזכויות
שהקנה הסיפות לתושביה הפכו את העיר למוקד תעסוקה ,מסתר ,שירותים ,תקשורת ופעילות
פוליטית בעבור הפלטטינים השוכנים בפריפריה שלה .עם השנים טושטש קו ה־ 4ביוני ,1967
שהצה א ת העיר פיזית ומדיניח ,וגם קו הטיפוח של ישראל שנקבע ימים טפורים אחר כך .עד
כמה הפך הסיפוח לעובדה יום־יומית יעידו הממצאים שלהלן :על פי סקר דעת קהל שנערך
במחצית 996ו ,כ־ 30שנה לאתר הסיפות 69 ,אתוזים מכלל הפלסטינים מתייחסים לשכונות
היהודיות שנבנו במזרח העיר לאחר  967ו כאל חלק ממזרח ירושלים ,ו־ 84אהוזים מהם כוללים
במזרת העיר גם את הכפרים הפלסטיניים ,שלא נכללו לפני  1967בתהומי ירושלים ,וישראל
סיפהה גם אותם .בין תושבי מזרה ירושלים הממצאים ברורים עוד יותר 74 :אחוזים מהם רואים
בשכונות היהודיות החדשות חלק מהעיר ,ו־ו 9אחוזים מהם מכלילים בה גם את אזורי המגורים
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;  . ( S e g a lהנה כי
1997:37,Segal & S a ' i
כן ,גברה המציאות היום־יומיח על טפרי החוק נטשטשה את קווי הסיפוח של ישראל .הגבול
שקבעה ישראל ב־ 1967לא תתם את המרהב הפונקציונלי של ירושלים ולא את התודעה של
רבים מבין הפלסטינים .אף על פי שמבתינת המשפט הבין־לאומי עומדת חוקיות הסיפוח של
ישראל בסימן שאלה גדול )בלום ,תשל״א; בלום ,תשל׳׳ב-תשל״ג; בצלם;23-20 :1995 ,
דינשטיין ,תשל״א; לפידות997 ,ו .(Lustick, 1997 :היי היום־יום הכריעו כי בפועל הורתבו גבולות
העיר ,וכך הם נתפסים גם בתודעת תושבי ישראל ובתודעת רוב הפלטטינים ,ובפרט תושבי
ירושלים שבהם.
קו ההיץ הבולט יותר בירושלים הוא הקו הלאומי־האתני בין יהודים לערבים .קו זה אינו
חוצה רק את העיר עצמה ,אלא גם את המרתב המטרופוליני .אמנם אין על כך נתונים רבים ,אך
המתבונן בתפקוד המרתבי של ירושלים יוכל להסיק כי גם הזיקות המטרופוליניוח של ירושלים
מפוצלות מבתינה גאוגרפית ואתנית .מערכי התתבורה הציבורית ,מתברון הערבית ומרמאללה,
מוליכים לתתנה המרכזית בשער שכם שבמזרח העיר ,ואילו הקווים שמשרתים את ההתנחלויות
הישראליות מוליכים לתחנה המרכזית במערב ירושלים .יהודים נמנעים מלהשתמש במערכת
התחבורה הערבית ,שכן יעדיה אינם מחוזות תפצם .לעומת זאת ערבים שאינם בעלי רכב פרטי
או שאינם יכולים להשתמש במונית ערבית נעזרים במערכת התתבורה הציבורית היהודית כדי
להגיע אל עבודתם ובהזרה ,למרות האי־נעימות הכרוכה בבדיקות ביטתוניות שהם עוברים מעת
לעת בנוסעם באוטובוטים יהודיים )אל־נת׳אל993 ,ו( .האינטראקציה בין שתי הקבוצות האתניות
השוכנות במטרופולין ירושלים דומה לאינטראקציה הקיימת ביניהן בירושלים העיר ,שלמעשה
קיימת בה הפרדה בין מזרח למערב.
מנקודת מבטם של הפלטטינים חשיבותו של ההיבט המטרופוליני גוברת כאשר שוקלים גם
את ההיבט הדמוגרפי ,מפני שמזרת ירושלים בגבולותיה המוניציפליים־הישראליים כוללת רק
כ־ 30אתוזים מכלל התושבים הערבים במרחב ירושלים .לעומת זאת במרתב שבין רמאללה
בצפון ,בית להם בדרום ,מעלה אדומים במזרת וגבול ה־ 4ביוני  1967במערב ,קיים כמעט שוויון
בין יהודים לערבים .בשנת  1992היו במטרופולין ירושלים  489אלף יהודים ו־ 467אלף ערבים.
הערבים הופכים לרוב כאשר מרתיבים את גבול המטרופולין לעבר גוש עציון בדרום ,יריתו
במזרח ,שילה בצפוךובית שמש במערב )חסון ;1997 ,כהן ומזור994 ,ו( .בניגוד לתלות הרבה
בירושלים של מעלה אדומים ,ביתר ואפרת ,או של בית שמש במערבה :בית לתם ,בית ג׳אלה
ורמאללה החפחחו כערים פלסטיניות עצמאיות בשולי המרהב המטרופוליני .אולם קיומן של
ערים ערביות עצמאיות ,תשובות ובעלות ייתוד בפאתי האזור המטרופוליני של מזרה ירושלים,
לא מערער את מעמדה הבכיר של מזרת ירושלים בעיני הפלטטינים .במזרת ירושלים מרוכזות
רוב קבוצות העילית הפלסטיניות :העילית הדתית ,מנגנון הוקף )ההקדש האסלאמי( ,שהוא גם
מנגנון דתי ,כלכלי ותברתי רב נכסים ורב עוצמה ,מוסדות התרבות המרכזיים של הפלטטינים
ומוסדות פוליטיים חשובים .מזרח ירושלים מקשירת בין צפון הגדה המערבית לבין דרומה ,ובין
עמאן ,בירת ממלכת ירדן ,לבין עזה שבה שוכנים משרדיה הראשיים של הרשות הפלסטינית.
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פרק ראשלן
הסגר הממושך שהטילה ישראל על הגדה המערבית ועל רצועת עזה ,מראשית  ,1993פגע
קשה בתפקוד המטרופוליני של מזרח ירושלים .קווי הסגר זהים כמעט לגמרי לגבול המוניציפלי
של ירושלים למעט השארת אזור שדה התעופה עטרות מתוץ לתהומי ירושלים .הטגר ק ט ע את
קשרי מזרח ירושלים מפנים הארץ ומהפרברים ,וגרם לפגיעה משולשת בפלסטינים בירושלים.
כפי שמערב ירושלים אינה עיר תעשייה ,כך גם מזרה ירושלים היא עיר של שירותים ,פקידות
ומסחר ,והסגר ק ט ע את קשריה עם הסביבה שהיא משרתת .קרוב ל־ 90אחוזים מהעובדים
במקומוח העבודה הגדולים במזרח ירושלים כגון חברת החשמל הערבית ,בית החולים אל־מקאסד
ומשרדי הוקף ,הם פלסטינים המתגוררים מתוץ לירושלים העיר .התפקוד של המוסדות הללו
נפגע בגלל אי־יכולתם של העובדים להגיע למקום עבודתם באופן סדיר .כמו כן נגרם אבדן
הכנטות בעקבות השפל העמוק בתיירות ,שנפגעה מפעולות הטרור של התמא״ס בירושלים,
בחורף  1996ובקיץ  ,1997וגם רמת השירותים וההכנסות של תושבי הפרברים נפגעה קשה .כדי
להתגבר על מקצת הבעיות האלה פתהו כמה תברות ממזרח ירושלים סניפים באזורי הגדה
המערבית הסמוכים לירושלים .תברת ההשמל הערבית פתתה סניפים ברמאללה ובבית להם
באמצע  ,1996וכך עשו גם בעלי מקצועות חופשיים ממזרח ירושלים ,שהתקרבו ללקותותיהם
שעה שלא יכלו להגיע למשרדיהם של עורכי הדין ,הרופאים הפרטיים ,המהנדסים ,הרוקתים או
רואי החשבון .בעלי מסעדות ובעלי אולמי השמתות הבינו כי ת ת מ ה במזרח ירושלים פירושה
אי־הגעת אורחים מיתר תלקי הגדה המערבית ,ולפיכך הוקמו אולמי שמתות ומסעדות בפרברי
ירושלים ,מחוץ לגבול המוניציפלי של העיר ,בשכונות אל־רם או דאחיית אל־בריד ,שאפשר
להגיע אליהן בלי רישיון מיותד .גם ענף התחבורה נאלץ להסחגל לסגר הקשה שהטילה ישראל.
מספר המשתמשים בתתנה המרכזית שבשער שכם ,מרכז העסקים העיקרי של מזרח ירושלים,
ירד בכ־ 60אחוזים ,ולכן נפגעו קשות גם בעלי העסקים בסביבה ,שנהנו מתנועת הנוסעים
והקונים .בתחילת  996ו הוקמו תחנות אוטובוסים מאולתרוח ליד מחסומי ישראל שהוצבו
מדרום ,ממזרת ומצפון לירושלים והתליפו תלקית את התהנה המרכזית בלב העיר .כאמור הסגר
לא פגע רק בחושבי מזרח ירושלים ,אלא גם בתושבי הפרברים הנשענים עליה .שוב קשה
לתושבי הפרברים לקיים את קשריהם עם המרכז כמקודם ומאיימת עליהם סכנת הפיכתם
לתושבי פרובינציה תלושה .לכן רבים מהם עוקפים את מחסומי ישראל ומנסים לשמור על
קשריהם עם המרכז העירוני ,ורק מקצתם מתפשים תהליפים בערי הרשות הפלסטינית ,ברמאללה
ובביח לחם )הארץ ;26.3.1998 ,רובינשטיין .(29.9.1996 ,אבל תחום מרכזי אחד אי־אפשר
להעחיק והוא קודשי האסלאם בהר הביח .קדושחה הדחיח של ירושלים למאמיני האסלאם לא
נפגעה בגין הסגר .אדרבה ,מדיניות ישראל דרבנה את המוסלמים הפלטטינים להחלכד סביב
קודשי האסלאם בירושלים כביטוי לזהות הערבית־הפלסטינית של מזרח ירושלים ,שאי־אפשר
ואסור לפגוע בה .כך יש להבין את הרגישות הרבה שגילו הפלסטינים ומדינות ערב לפתיתת
״מנהרת הכותל״ בספטמבר ) 1996ראו להלן בפרק השביעי( ,ואת העובדה שבתפילת יום השישי
האחרון של תודש הרמדאן שהתקיימה באל־אקצא ,ב־996ו ,השתתפו כ־ 250אלף מוסלמים.
ישראל נהגה באיפוק והתעלמה מכניסת המוני מתפללים מתתומי הרשות הפלסטינית לירושלים
ללא היתר ,תוך הפרת הסגר ,וכך נהגה גם בימי שישי הקודמים של הודש הרמדאן.
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נוסף לסגר ,הביאה כניסת הרשות הפלסטינית לרמאללה ,בדצמבר  ,1995לעלייה במעמדו
של אזור רמאללה-אל־בירה .העיר רמאללה הפכה לעיר של פקידות ,מסחר ,תרבות ,אמנות
ובילוי ,ולמרכז תלופי מכמה בתינות לירושלים .ברמאללה מוקמו המשרדים המרכזיים של הרשות
הפלסטינית המטפלים בענייני הגדה המערבית ,אתת לכמה זמן נוהגת להתכנס בעיר המועצה
המחוקקת ,ויש בה מרכזים של שירותי הביטתון והמשטרה .שני יומונים מטעם הרשות הפלסטינית
מופיעים ברמאללה :אל־איאם ואל־תיאת אל־ג׳דידה .הבנקים הערביים הגדולים הפועלים בתחומי
הרשות הפלסטינית מיקמו ברמאללה את הנהלותיהם לצד תברות ביטות ופיננסים .אוניברסיטת
ביר־זיח ,שליד העיר אל־בירה ,היא מוקד משיכה לצעירים מכל רחבי הגדה המערבית ומרצועת
עזה ,ויש בה שלושה קולג׳ים למורים .הפיכתה של רמאללה למוקד המנהלי והפיננסי של הגדה
המערבית הובילה לתוצאות עסקיות וכלכליות מידיות :הלה עלייה בתעסוקה ובהכנסות ,בין
דצמבר  1995ועד לקיץ 996ו נפתחו ברמאללה  669תברות ובתי ע ס ק תדשים ,ובעיר נפתתו
מסעדות ,בתי קפה ,מאפיות ,סופרמרקטים ואפילו אזור תעשייה קטן )אלגזי ;19.8.1998 ,ליטני,
 ;3.9.1996רובינשטיין.(27.10.1995 ,
ההתפתתויות שנסקרו עד כה מדגישות את חשיבותו של הממד הפוליטי בעיצוב קווי הגבול
בירושלים משתי בתינות .ראשית ,כניסת הרשות הפלסטינית לערים הגובלות בירושלים מדרום
ומצפון ,בית להם ורמאללה ,צמצמה את תפקודה המטרופוליני של מזרת ירושלים ואת המרתב
שהיא משתרעת עליו; שנית ,קו הסגר אינו קו מוניציפלי גרידא ,אלא גם קו פוליטי ,תתום
ריבונותה של ישראל בירושלים ,שהיא תוזרת ומדגישה אותו באמצעות הסגר .הפגיעה שפגע
הסגר במעמדה הפלסטיני של מזרת ירושלים משרתת את ממשלת ישראל .אמנם לא הייתה זו
המטרה שלשמה הוטל ,אלא רק תוצאתו ,וככל שהוא נמשך תפסו הפלסטינים את התוצאה של
הדגשת ריבונות ישראל בירושלים כסיבה הראשית להתמדתו .אמנם מזרח ירושלים לא הפכה את
זיקתה ואת מגמת פניה מהשתלבות ברשות הפלטטינית להשלמה עם הסיפוח לישראל ,אבל
מעגל קשריה עם פנים הארץ הפלטטיני הצטמצם ,והפך קשה יותר מבעבר בגלל הטגר .הלתץ על
תושביה הערבים של ירושלים גבר והם נלתצו בין קו הסיפוה והסגר ש ק ט ע אותם מהגדה
המערבית לקו הלאומי־האתני ההוצה את העיר.
מאז התלו ישראל והרשות הפלטטינית ,במאי  ,1994ליישם את הסכמי אוסלו השתנתה
המפה הפוליטית בתוך ירושלים ובטביבתה .עד אז היה קו גבול אתד ויתיד מבתינתה של ישראל,
גבול הסיפות שהוא גם תתום האזור המוניציפלי של ירושלים .כינונה של הרשות הפלסטינית
ותדירתה לירושלים הפכו את הגבול הפוליטי בירושלים לגבול מורכב .רשמית נאסר על הרשות
הפלסטינית לפעול בתחומי ירושלים הישראלית ,אך כפי שיובהר להלן מצאה הרשות דרכים
לעקוף איסור זה ,וחידדה את קו הגבול הפוליטי־הלאומי שעבר בתוך העיר .לצד גבול זה נוספו
מאז הסכמי אוסלו קווי מחוז הבחירה הפלסטיני של ירושלים למועצה המחוקקת של הרשות
הפלסטינית והמהוז המנהלי )מתאפט׳את אל־קדט( הפלטטיני של ירושלים .שני הקווים האלה
תופפים וזהים למתת ירושלים )ליוא אל־קדס( ,שהיה ת ת ת ריבונות ירדן)ראו מפה(.
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פרק דאשל;
הטכם אוסלו ב ,שנתתם בטפטמבר 995ו ,מתלק את מרחב ירושלים לארבעה אזורי שליטה.
באזור ישראל כלולים העיר ירושלים וההתנחלויות שסביבה .המרהב הפלסטיני מתולק לאזור ^
שנתון ת ת ת שליטה מלאה של הפלטטינים ,ומכיל א ת הערים יריתו ,בית לתם ובית ג׳אלה,
רמאללה ואל־בירה החותמות א ת מרהב ירושלים :באזור  8יש לפלסטינים שליטה אזרתית
ומשטרתית ,ולישראל יש אתריות עודפת בתחום הביטחון .שטח  8מכיל א ח פרברי ירושלים
מבחינה אורבנית כגון אל־עזריה ,אבו־דיס וחזמא .גוש גדול של שטח  6מצוי במזרח ובדרום־מזרת
ירושלים ומשתרע ברצף מאל־עזריה ועד לפאתי בית לתם .לעומת זאת בצפון מצויים רק איים
קטנים של שטחי  6המגיעים עד לרמאללה .שכונת אל־רם שבצפון העיר מפוצלת .הלקה המזרתי
נמצא באזור  ,3מרכזה ב א ז ו ר י ולמערב השכונה ,טמוך לכביש הראשי המוליך לשדה התעופה
עטרוח ,המצוי בשטח העירוני של ירושלים ,יש מעמד מיוהד .בין האיים השונים של שטהי 8
המציינים א ת פרברי מטרופולין ירושלים משתרע ש ט ת  ,0שעל היקפו ועל סמכויות הפלסטינים
העתידות לעבור לידיהם ,יש לנהל משא ומתן נוסף )ראו מפה( .בעקבות הסכמי אוסלו הכלילה
הרשות הפלסטינית א ת מזרת ירושלים שטופתה לישראל במתח )מתאפט׳ה( ירושלים ,שהוא
אחד מתשעת המתוזות בגדה המערבית לצורכי השלטון המקומי ולשימוש משרד הפנים הפלסטיני.
בשנת  1995קיבלה שכונת אל־רם מעמד עצמאי לצורכי תכנון ובנייה ,אך יתר האזורים במרחב
ירושלים נותרו כפופים ישירות לוועדת התכנון המתוזית באבו־דים ,שיושבים בה גם נציגים
ממזרח ירושלים ).(0108116116181., 1998
חשיבותו של הטכם אוטלו ב הוא בהחדרת הקטגוריות והםמכויות של אזורים  8ו־ (:למרחב
ירושלים .הסכמי אוסלו מונעים מהרשות הפלסטינית לפעול בירושלים ,עניין שישראל התעקשה
עליו ,אולם מבתינת הפלטטינים ,אזורים  8ו־כ> ועוד יותר מהם הערים הפלסטיניות בשטח  Aהן
קרש קפיצה או עוגן שאפשר לתבר אליו את מזרת ירושלים לקראת הדיון על הטדר הקבע .זוהי
תמצית המוטיבציה של ישראל להקים א ת שכונת הר חומה כטריז בין הגוש של אל־עזריה
ואבו־דיס לבין בית לתם :שנית ,בצפון ירושלים ,אזור עתודות הקרקע לבנייה פלסטינית ,אין בידי
הרשות הפלסטינית רצף טריטוריאלי בין האזורים שבשליטתה :שלישית ,שטתי  Aו־ 8קוטעים
א ת ירושלים מההתנתלויות בפריפריה הדרומית שלה ,מאפרת ומגוש עציון ,שעל פי תכנית
ישראל )להלן עמ׳  (235היו צריכות להיות חלק מירושלים רבתי בשלטון ישראל .גם הקשר
למעלה אדומים ממזרת נעשה צר בגלל קיומו של גוש אל־עזריה כאזור  3ולכן עיריית ירושלים
מנטה ליזום תכנית בנייה והפקעת קרקעות מערבים ,במטרה לקשור פיזית א ת מעלה אדומים
לשכונות היהודיות החדשות במזרח העיר )ראו מפה( .ולבסוף ,הקו שהמפה מסרטטת הוא ארעי
באופיו ואי־אפשר להפכו למפה של קבע .קווי אוסלו ב מקשים על תושבי המרתב הערבי,
שמבחינה אורבנית תפקד עד כה כיתירה אתת ,לנהל א ת אורת הייהם הקודם .וכך באל־סואהרה
עובר ק ו הגבול בין ירושלים הישראלית למהוז ירושלים הפלסטיני ממש בתוך השכונה ,עובדה
שהתושבים מתקשים לקבל ,בעיקר בכל הקשור לסגר המוטל על ירושלים ומונע מתושבי הרשות
הפלטטינית להיכנט אליה )בנבנישתי ;2.11.1995 ,רובינשטיין.(15.10.1995 ,
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הנה כי כן ,בירושלים יש קווי גבול אתניים־לאומיים ,דמוגרפיים ,פוליטיים ומטרופוליניים.
כזירת ספר קווי הגבול אינם חוצים את העיר בלבד ,אלא אף עוטפים אותה .לכאורה יש בריבוי
קווי הגבול כדי להתריף את העימות בין ישראל לפלטטינים ,אך ריבוי קווי הגבול דווקא ממתן
אותו .במקום שסע עמוק העובר במקום אהד בלבד פיצלו הישראלים והפלסטינים ,שלא במתכוון,
את קו העימות הלאומי־האתני־הגאוגרפי לכמה קווים .כפי שיובהר להלן ,פיצול קווי הגבול אינו
מתדד את העימות ,אלא מרכך אותו .קווי הגבול בירושלים הם עבירים ,לא־קשיתים ,רכים
וגמישים.

חלוקת ירושלים1967-1937 :
קו הגבול עובר בירושלים מאז ההלה להסתמן באופק מדינה יהודית בארץ ישראל .כבר ב־937ו,
כאשר נדונה בוועדת פיל תלוקת ארץ ישראל בין היהודים לערבים ,היה ברור להנהגה הציונית
שירושלים תהיה עיר ספר .ההנהגה הציונית סברה שאין מנוס מחלוקת העיר בין שתי המדינות
העתידות לקום בארץ ישראל ,והיא הגישה לוועדת פיל תכנית לתלוקת ירושלים .קווי ההפרדה
בהצעה הציונית היו גאוגרפיים ,אתניים־לאומיים ופונקציונליים־דחיים .מבחינה גאוגרפית דגלה
ההנהגה הציונית בהפרדח מזרח העיר ממערבה ,כאשר הר הצופים ,שהאוניברטיטה העברית ובית
ההולים הדסה שכנו עליו ,יהיה ת ת ת ריבונות ישראל; מבתינה אתנית הוצע להפריד בין היהודים,
שיהיו אזרהי המדינה היהודית ,גם אם יישארו בחלק המזרחי של העיר ,לבין הערבים; ומבחינה
פונקציונלית־דתית הציעה ההנהגה הציונית להעניק למקומות הקדושים מעמד בין־לאומי )גולני,
 ;33-32 :1994גולני998 ,ו .(272-268 :ההצעה הציונית מלמדת על דפוס התשיבה ועל סדרי
העדיפויות שהנחו את מתכנניה .השליטה על האוכלוסייה היהודית וכינון מדינה היו חשובים
להנהגה הציונית יותר משליטה על הטריטוריה של מזרת ירושלים .יתר על כן ,הריבונות על הר
הצופים הייתה תיונית יותר מהריבונות על הר הבית )פז997 ,ו( .טמלי הציונות ,תרבותה והרצון
להקים מדינה גברו על הטמלים היהודיים בירושלים .הזרם העיקרי בהנהגה הציונית ,בראשותו
של בן־גוריון ,היה מוכן לוותר על העיר העתיקה ועל ירושלים ההיטטורית ,כדי שיוכל להקים
מדינה ולכונן בירושלים החדשה את בירתה .כעיקרון הייתה זו גם המדיניות שהנחתה את ישראל
עד ) 1967גולני998 ,ו.(270 :
הפלסטינים והבריטים דתו את תכנית התלוקה שהציעה ההנהגה הציונית .הפלטטינים
בהנהגת המופתי של ירושלים ,חאג׳ אמין אל־חוסייני ,שהפך את ירושלים ואת משמעותה הדתית
לאסלאם למוקד העימות המדיני עם הציונות ,רצו מדינה א ת ת בשלטון רוב ערבי .בריטניה לא
אבתה להתתלק בנכסים הנוצריים של ארץ הקודש ולוותר בכך על משהו ממעמדה כאימפריה.
ועדת פיל קבעה שירושלים ובית לתם יישארו בשליטה מנדטורית בריטית ,ואולי אף נצרת וימת
כנרת .כמו כן הציעה ועדח פיל שירושלים וביח לחם יתוברו ליתר חלקי הארץ באמצעות פרוזדור
מזרחי שיקשר אותן לים המלה .עיקר הקשר שלהן ,על פי ההצעה הבריטית ,יהיה עם אמירות
עבר הירדן ,לימים ממלכת ירדן ההאשמית ,ולא עם המדינה היהודית העתידה לקום ממערב
לירושלים ולביח לחם ) .(Laqueur& Rubin, 1995:48מעניין כי מאז  939ו ועד למלתמת 967ו לא
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פדל ,דאשלן
הציעו נציגי הציונות ,ולא מדינת ישראל ,שהם ישלטו בירושלים כולה .ואילו הבריטים העלו,
תחילה בספר הלבן של 939ו ,את העמדת העיר בשליטה ערבית מלאה ,כלומר שליטה של
הערבים גם במערב ירושלים ,ומאותר יותר העלה זאת גם המתווך מטעם האו׳׳ם ,הרוזן ברנדוט,
ביוני  .1948שתי העמדות הקיצוניות הגורסות ״כולה שלי״ לא שרדו זמן רב .העמדה הציונית
הייתה תגובה ט ק ט י ת לספר הלבן הבריטי של  ,1939והצעתו של הרוזן ברנדוט נדתתה בידי
הערבים והיהודים כאחד ,וירדה מהר מעל הפרק )גולני.(Laqueur & Rubin, 1995: 54—66 ;1994 ,
ככלל ,שתי החלופות המקובלות מאז  1937ועד 967ו ביהס לירושלים היו בינאום העיר או
חלוקתה.
בתהילה היה מקובל יותר רעיון בינאום ירושלים מאשר תלוקת העיר .ועדח החקירה של
האו״ם לשאלת ארץ ישראל ) ,(UNSCOPשקמה במאי  ,1947והגישה לעצרת הכללית בסוף
אוגוטט את הדות ואת ההמלצות שחיברה ,לא קיבלה את העמדה הציונית שמערב ירושלים
תהיה בריבונות ישראל ומזרה העיר ת ח ת שלטון בין־לאומי .המלצתם של רוב תברי ועדת
החקירה הייתה לחלק א ת ארץ ישראל לשתי מדינות ,יהודית וערבית ,ולהעמיד א ת ירושלים
כולה ת ח ת משטר בין־לאומי ,לעומת המיעוט בוועדה שהעדיף להגדיר את ירושלים כבירת
המדינה הפדרלית העצמאית ) .(Laqueur & Rubin, 1995: 92—95ההנהגה הציונית הייתה תייבת
לבחור כבר בשלב זה בין שתי אפשרויות לא פשוטות ,מדינה או ירושלים .בתכנית שהגישה
לוועדת החקירה של האו״ם ,ניסתה ההנהגה הציונית להשיג הלק מהבירה ,את החלק המערבי,
עם המדינה .כדי לרצות א ח המוסדוח הבין־לאומיים חשבה ההנהגה הציונית כי יהיה זה נבון
מצדה להציע גם להעמיד את הלקה המזרתי של ירושלים ת ת ת תסות בין־לאומית .אולם להצעה
לא־שוויונית מעין זו לא היה סיכוי .ההנהגה הציוניח נאלצה לבחור ולהכריע :מדינה או בירה.
מכל בחינה שהיא הצורך במדינה היה דתוף יותר ,בפרט לאחר שואת יהודי אירופה .כדי להשיג
את תמיכת עצרת האו״ם ליישום המלצת הרוב בוועדח החקירה ,הלוא היא ההמלצה לחלק את
ארץ ישראל לשתי מדינות ,הציונים היו תייבים לקבל את רעיון בינאום ירושלים .הצורך הדותק
וההגיוני במדינה הביא ,את ההנהגה הציונית לקבל בלית בררה את רעיון הבינאום ,ולוותר על
ריבונות ישראל במערב ירושלים תמורת תמיכה בין־לאומית במדינה יהודית .לא היה טעם
להתעקש על ירושלים כבירה אם מעמדה של המדינה אינו מובטח .עם זאת ,ההנהגה הציונית לא
הייתה מוכנה לקבל חד־צדדית א ת תכנית הבינאום ,אלא רק אם יםכימו לקבלה גם הערבים
)גולני994 ,ו(.
אכן ,ב־ 29בנובמבר  ,1947קיבל האו״ם את המלצת הרוב ,וקשר את תכנית הבינאום של
ירושלים לפתרון הכולל של שאלת ארץ ישראל .עצרת האו״ם המליצה בנובמבר  ,1947בההלטה
 ,181העוסקת בחלוקת ארץ ישראל לשתי מדינות  -יהודית וערבית  -להעמיד את העיר תתת
משטר בין־לאומי מטעם האו״ם .משטר זה אמור היה להבטית את פירוז ירושלים ואת הניטרליות
שלה; למצוא הסדר לקיום הפולתן במקומות הקדושים ,וליישב סכסוכים בנוגע לירושלים בין
המדינה היהודית למדינה הערבית .על פי התלטת העצרת ,תהיה בעיר מועצה מתוקקת שתיבהר
בבחירות יחסיות :יוקמו בה אוטונומיות מוניציפליוח ליהודים ולערבים ,ולאחר עשר שנות
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שלטון בין־לאומי ייערך משאל עם בין תושבי העיר על עתידה .עם זאת קובעת ההחלטה
שתוצאות משאל העם הן בגדר המלצה בלבד .למשטר הבין־לאומי שמורה זכות ההכרעה אם
לקבל את דעת הרוב או לדתותה .למעשה קבעה העצרת הכללית כי הבינאום אינו מוגבל מראש
בזמן ,ובה בעת אין הכרת שיישאר לנצה )הירש ,האוסן־כוריאל ולפידות994 ,ו ;10 :לפידות,
 .(Laqueur& Rubin, 1995:97—103 ;1997פשרה קרה והגיונית זו התבססה על המציאות הדמוגרפית
בעיר ובפלשתינה המנדטורית .עד ל־ 29בנובמבר  ,1947מועד קבלת ההחלטה על החלוקה,
התגוררו בירושלים  102אלף יהודים ו־ 65אלף מוסלמים ונוצרים ) 63אתוזים יהודים( ,ואילו
בתהומי המנדט הבריטי היו כמיליון ערבים פלסטינים וכ־ 600אלף יהודים .לשון אחר :היחס
הדמוגרפי בירושלים היה הפוך מהיתט ששרר ביתר תבלי פלשתינה המנדטורית ,אלא שבאזור
שלטו היגיון אחר ומציאות של מלחמה שבה כל צד טורח לטרוף את הקלפים ולחלקם מחדש
לטובחו.
הערבים דחו מיד את החלטת החלוקה כולה ,מפני שלא רצו לראות בתקומתה של מדינת
ישראל ,ולכן ראו ראשי המוסדות הלאומיים היהודיים עצמם משותררים מהסכמתם לקבלה
ומהסכמתם לבינאום ירושלים .המלחמה בין היהודים לערבים בארץ ישראל ,שהחלה מיד לאחר
קבלת התלטת ההלוקה בידי האו״ם ,מנעה את אכיפת ההחלטה וצמצמה את היחס בין יהודים
ללא־יהודים בעיר .בתאריך  15במאי  ,1948כאשר הוכרזה הקמת מדינת ישראל ,היו בירושלים 80
אלף יהודים ו־ 30אלף מוסלמים ונוצרים ) 74אחוזים יהודים( .התפתתות הלתימה לאתר ה־5ו
במאי  1948הביאה לתלוקת העיר בין שתי קבוצות האוכלוסייה ,והפחיתה עוד יותר את יכולת
האו״ם לממש את החלטת החלוקה .עצרת האו״ם הזרה וקיבלה אותה לאחר המלחמה ,בנובמבר
 .(Laqueur & Rubin, 1995: 115—116) 1949מאז דנו מוטדות האו״ם כמה פעמים בשאלת
ירושלים ,אך לא אושררה בהם מחדש החלטת הבינאום ,ומ־953ו ועד  1967לא עלתה בהם כלל
שאלת מעמדה של העיר .היו שתי סיבות להורדת עניין ירושלים בכלל ולהורדת רעיון הבינאום
בפרט מטדר היום של הקהילה הבין־לאומית .ראשית ,רעיון הבינאום לא היה רלוונטי עוד.
ישראל וירדן הוללו במהלך מלתמת 948ו שינויים בירושלים בכות הנשק .בעיקר עשתה זאת
ישראל ,ולא היה אפשר לתזור לרעיון הבנוי על המציאות ששררה בירושלים בטרם המלתמה;
שנית ,לאחר מלחמת 948ו התפתתה הבנה בין ישראל לירדן במטרה להכשיל את יוזמת האו״ם
ולהלק ביניהן את העיר .במבט לאחור אפשר לקבוע כי הן בהתלט הצליתו בכך.
המגעים באשר לירושלים בין הנהגת המדינה היהודית שבדרך לבין הנטיכות שבעבר הירדן
החלו עוד לפני המלחמה .כבר ב־947ו וב־ 1948עלה נושא ירושלים במגעים שהיו בין המלך
עבדאללה למנהלת המתלקה המדינית בסוכנות היהודית ,גולדה מאירסון )מאיר( .הערכת מגעים
אלה היא נושא לוויכות מר ומרתק בין היסטוריונים המתמחים בחקר התקופה ,אולם אליבא
דכולי עלמא ערב מלחמת  1948לא הושג דבר באשר לירושלים .אף על פי שהסוכנות היהודית
ומלך ירדן הגיעו למידה כלשהי של הבנה על אי־לוחמה ולהלוקה שקטה של ארץ ישראל,
פלסטין ,ביניהם ,הם לא הגיעו כלל להבנה באשר לירושלים .משהתלו הקרבות ביקש הלגיון
הירדני ,משיקולים מדיניים ,להימנע ממעורבות צבאית בעיר המזרתית עצמה ,להבדיל ממבואותיה
ומהשכונות הערביות העוטפות אותה ,בהנתה שגם כותות ההגנה וגם צה״ל יימנעו מלהשתלט על
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פרק דאשל;
העיר .ככל שהדבר נגע לעיר העתיקה של ירושלים ,הנתתם לא הייתה תלושה מהמציאות ,אך לא
כך היה באשר למערב העיר .הנהגת הםוכנות היהודית ,ואתר כך הנהגת מדינת ישראל ,ההליטו
לעצב בכוח הנשק את עתידה של מערב ירושלים כבירת ישראל .כותותיהם נטלו במהלך מלתמת
 1948כמה פעמים את היוזמה והתקיפו את צבא ירדן .מההורף עד האביב של  948ו ניהלו ההגנה
וצה״ל קרבות לכיבוש הדרך לירושלים ממערב ,מכיוון תל אביב ושפלת ההוף ,וביצעו סדרה של
מבצעים צבאיים לפריצת המצור הערבי עליה ,מצור שנמשך מ־ 20באפריל ועד  2ביוני .1948
בדרך כלל ,פעילות ישראל הונתתה על ידי קווי מדיניותה הקודמים .פריצת המצור הערבי על
ירושלים נועדה להביא למערב העיר את ריבונות ישראל ,ולא רק להעלות מזון ואספקה ליהודי
העיר .ישראל לא השקיעה בכיבוש העיר העתיקה מאמץ זהה לזה שהפנתה לעבר מערב ירושלים.
ההנהה שלה הייתה שאם היא תכבוש את ההלק המזרהי של ירושלים ,על המקומות הקדושים
לאסלאם ולנצרות המצויים בו ,יביא הכיבוש לנישול ישראל גם ממערב העיר )גולני:1998 ,
 .(272-270לכן ניסתה ישראל לפעול רק פעמיים במזרה העיר ,ברובע היהודי שבעיר העתיקה.
הניסיון הראשון היה בין  17ל־ 19במאי  1948עת נכנס צה״ל לרובע היהודי ,אך פינה את כוחותיו
כעבור שעות מספר .מיד לאתר הפינוי ,ב־ 19במאי  ,1948נכנס הלגיון הירדני לעיר העתיקה,
וב־ 28במאי  1948כבש את הרובע היהודי .התקפת ישראל נתנה לעבדאללה את שתיפש ,עילה
לכיבוש העיר העתיקה ולהפכה לבירה הדתיח־הרוחנית של ממלכתו .אגב ,הוא פעל בניגוד
לשיקולים הצבאיים שהנחו את ג׳ון גלאב ,מפקד צבאו ,ואת קירקברייד ,הנציג הבריטי הבכיר
בירדן .באמצעות כיבוש העיר העתיקה רצה עבדאללה להרתיב את ההבנה שגובשה ערב המלחמה
בינו לבין מנהיגי היישוב גם לעבר ירושלים ,ולהביא לתלוקתה .ההנהגה בישראל לא הייתה
מתויבת לכך ,וביולי  1948נעשה הניסיון השני לשתרר את הרובע היהודי ,אך גם ניסיון זה נכשל.
וכך ,בהפוגה הראשונה ב־וו ביוני 948ו ,נוצר בירושלים קו גבול שתילק את העיר .העיר
המערבית הייתה בשליטת ישראל ,כולל השכונות הערביות בקעה ,טלביה ,קטמון והלק מאבו־תור,
ואילו במזרח שלטה ירדן על העיר העתיקה כולה ,להוציא הר הצופים )ראו מפה( .קו זה נוצר
תוך כדי לתימה ולא על סמך הסכמה מוקדמת בין מנהיגי הצדדים הלוחמים )מוריס;29 :1996 ,
,
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המטרה הראשונה במעלה של ישראל עם תום הלחימה הייתה להתקבל כהברה באו״ם ,וכך
לחזק את מעמדה המדיני של המדינה שזה עתה נולדה .כאן ניצבה הנהגת ישראל בפני דילמה..
קבלתה לאו״ם חייבה אותה להםכים בדרך כלשהי לבינאום העיר כולה בהתאם להחלטח העצרת
הכללית .אך עם זאת רצו מנהיגי ישראל לשמור על הישגי המלחמה ,ולקבע את תלוקת העיר
בינם לבין ירדן ולהכריז על מערב ירושלים בירת ישראל .לכן ,בסוף  948ו דחתה ישראל את
גישושי המלך עבדאללה לחלוקת ירושלים ,והציעה בינאום פונקציונלי ,כלומר שהמשטר הבין־לאומי
יתול רק על המקומות הקדושים .אולם הואיל ומרבית המקומות הקדושים מצויים במזרה העיר
ומשתרעים על פני אזור קטן של העיר העתיקה ,הייתה זו דרך אתרת להבדיל את מזרת ירושלים
ממערבה .מובן שהצעה זו לא זכתה לתמיכה בין־לאומית )ביאלר ;1985 ,גולני ;1994 ,גולני,
 ;275-274 :1998קרפל .(13.10.1995 ,או אז פנתה ישראל לירדן במטרה להגיע עמה להסכם
מהיר שיתסום א ת הדרך לבינאום ירושלים .בעניין זה ישראל קראה נכון את כוונותיו של
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עבדאללה ,שמטרתו הראשונה במעלה הייתה לשמור ת ת ת ריבונותו א ת האזורים שהשתלט
עליהם במלחמה ,הגדה המערבית ומזרה ירושלים ) 1 ^ , 1994: 156—157,170, 242״  1ק (  .ישראל
הציגה את תלוקת העיר כאינטרט משותף לה ולירדן .עבדאללה יוכל לרכוש לגיטימציה למשטרו
ולהצדיק את סיפוה הגדה המערבית לממלכתו באמצעות שליטה במקומות הקדושים לאסלאם
בירושלים; ואילו בן־גוריון יוכל להפוך את ירושלים לבירת ישראל .האינטרס המשותף בהכשלת
תכנית הבינאום היה הבטים להצעה הקיצונית והמפתיעה של ישראל לירדן בינואר ,1949
בשיתות שניהל משה דיין ,המפקד הצבאי של מחוז ירושלים ,עם עמיתו הירדני עבדאללה אל־תל.
דיין הציע להגיע מהר להסכם באשר לירושלים ,הסכם שיהיה הלק מהםדר כולל בין שתי
המדינות .הרצון להגיע להסדר מהיר ,ציין דיין בגלוי ,הוא שהביא לוויתורים הגדולים של ישראל.
ואכן ,הוויתורים המוצעים של ישראל היו משמעותיים .ישראל הסכימה לוותר על הרבעים
הערביים שכבשה ב־ ,1948קטמון ,המושבה הגרמנית ,בקעה ומלתה :על העמדות הצבאיות שלה
בהר ציון ובאבו־תור :על הקיבוץ הישראלי רמת רתל ,ועל שתי השכונות היהודיות תלפיות ומקור
היים .כך היה נוצר רצף טריטוריאלי ערבי ממזרח לדרום ולדרום־מערב ירושלים ,וחיבור רהב בין
העיר הערבית לאזור בית לתם .בתמורה דרשה ישראל ליצור רצף טריטוריאלי צר יתסית עם בית
הקברות היהודי בהר הזיתים באמצעות שליטה על גבעת העופל :להעביר לידיה א ת הרובע
היהודי בעיר העתיקה ,הרובע המקשר בין גבעת העופל מזה להר ציון מזה .הר הצופים ,על פי
ההצעה של דיין ,יישאר בריבונות ישראל ,וכן גם הדרך אליו .בניגוד לשכונות ולאתרים היהודיים
בעיר העתיקה שהיה רצף טריטוריאלי אליהן ,הר הצופים היה אי יהודי מנותק .כדי לתבר את
ההר לעיר הישראלית הציעה ישראל שייטלל כביש גישה שיעקוף את השכונות הערביות )הקונטול
האמריקני בירושלים בורדט למזכיר המדינה8,13.1.1949:661—663 ,ס*מ(.
מלך ירדן לא היה יכול לדתות על הטף הצעה כה נדיבה האמורה לתת לו באמצעים מדיניים
הרבה מעבר למה שהשיגו חייליו בכלי נשקם .אולם הוא לא מיהר ,והעלה א ת סף הדרישות .נוסף
לשכונות הערביות של ירושלים תבע ריבונות מלאה גם על הרובע היהודי בעיר שבין התומות,
ולא הסתפק בקבלת העמדות הצבאיות באבו־תור ובהר ציון .עבדאללה תבע להעביר לריבונותו
את שני האזורים הללו בשלמותם .העלאת הדרישות ,גם אם נולדה לצורכי מיקוח בלבד ,מסמסה
את גורם הזמן בהצעה של ישראל .משנעלמה הדתיפות נעלמה גם הנדיבות של ישראל .השיחות
שהתנהלו לאתר מכן בין דיין לעבדאללה אל־תל לא הובילו לשום מקום )הקונסוליה בעמאן
למתלקת המדינה בוושינגטון15.1.1949:667 ,
הצעתו של דיין נדונה באופן לא־רשמי גם בין הקונטולים של ארצות הברית ,צרפת ובריטניה
בתל אביב ובעמאן ,ובינם לבין מלך ירדן .עמדת ארצות הברית ,בשלהי ינואר  ,1949הייתה
שתלוקת העיר בהסכמה עדיפה על בינאום בכפייה .ארצות הברית צידדה בתלוקת ירושלים
בהתאם לקו הגבול שהציע דיין ,אך מבלי לאפשר לירדן ולישראל להחיל א ת ריבונותן בירושלים,
כל אחת על חלקה שלה בעיר .כדי לפייס א ת האו״ם ציינה וושינגטון כי כל הסדר דו־צדדי בין
ישראל לירדן צריך לקבל את אישור העצרת הכללית של האו״ם ,אישור שיבוא במקום ההחלטה
על בינאום העיר .עמדת ארצות הברית נראתה מבטיהה בעיני ירדן ,שהרי הגדילה א ח הרווח של
ירדן .ירדן לא התכוונה להעתיק א ת בירתה מעמאן לירושלים ,ונזקיה מאי־החלת ריבונותה בעיר
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פרק דאשז;
יהיו פחותים מאלו של ישראל .ירדן אפילו הלכה קצת מעבר להצעה של ארצות הברית ,והציעה
להגדיל את הנתח הבין־לאומי בעיר .בשיחות הישירות שניהלו נציגיה ,בסוף ינואר 949ו ,עם
נציגי ישראל הציעה ירדן לחלק את העיר בהתאם להצעה האמריקנית ולאפשר פיקוח בין־לאומי
רופף מעל .הצעה זו לא נראתה כלל לישראל ,ובשבועיים לאתר שהציע דיין את הצעתו הנדיבה
הזרה ישראל ותבעה להתיל את ריבונותה על מערב העיר ואת הבינאום על הלקה המזרהי של
ירושלים ,שבה שוכנים המקומות הקדושים )בורדט למזכיר המדינה 29.1.1949: 710
מקדונלד למזכיר המדינה )!*^, 3.2.1949: 721, 740ק( .נציגי ארצות הברית התרשמו ששר ההוץ
של ישראל ,משה שרתוק ,היה מוכן לגושפנקא מטעם האו׳׳ם להסכם בין ישראל לירדן על תלוקת
העיר )שיחת דין ראסק עם שרתוק 949ו .(890 :5.4.במקביל חסמה ישראל את הדרך למימוש
הצעת דיין משהחלה ליישב את השכונות הערביות שכבשה בדרום העיר )הקונסוליה האמריקנית
 , 1998ח ^ ^ ! ( .
בירושלים למזכיר המדינה 29.1.1949: 711
מלבד העמדה הבין־לאומית היו לירדן שתי סיבות נוספות שבגללן דתתה את הצעת דיין כמו
גם את יתר ההצעות של ישראל בעניין ירושלים .ראשית ,היא ראתה כי ישראל נלהבת להגיע
עמה להסכם על תלוקת ירושלים ,ולכן רצתה לנצל את עניין ירושלים כאמצעי לתץ להשגת
ויתורים של ישראל בשאלות אתרות העומדות ביניהן ,כגון יישוב בעיית הפליטים ועתיד הנגב.
עניין הנגב היה נושא לחילוקי דעות בין עבדאללה לבריטניה ,וסדרי העדיפות שלהם היו שונים.
בריטניה ראתה בנגב נכס אסטרטגי ,ואילו בעבור עבדאללה הגדה המערבית וירושלים היו עדיפים
על פני שימוש בנגב במסדרון לרצועת עזה .תביעותיו הטריטוריאליות של עבדאללה בנגב לא היו
בבתינת ״ייהרג ובל יעבור״ ,ואפשר היה למצוא להן פתרון באמצעות מסדרון ירדני תלופי לים
התיכון)>11^ 1994:156,173—174,194,197,278—279וזג1ק(; שנית ,התעקשותה של ישראל לכונן
בירושלים את בירתה עוררה חשש .ירדן פחדה שישראל לא תוכל להשלים לאורך זמן עם בירה
מחולקת ועם שלטונה של ירדן בעיר העתיקה ובמקומות הקדושים ליהדות .ירדן הששה שהר
הצופים ייהפך לבסיס יציאה למתקפה של ישראל על מזרח ירושלים ,ואז יעמדו הירדנים בפני
תנועת מלקתיים ישראלית שתמחץ את מזרת העיר ממערב ומצפון־מזרה .רמז לכך ראתה ירדן
בהצעוח ישראל להחיל את ריבונותה גם על הדרך להר הצופים .לכן כרך עבדאללה את פתרון
שאלת ירושלים עם פתרון כל שאר הבעיות התלויות ועומדות בין שתי המדינות ,והציע הצעה
דומה להצעתה של ארצות הברית להעניק אוטונומיה לישראל ולירדן בירושלים ,אך לא להתיל
עליה ריבונות מטעם שתיהן ,ולהסתפק בבינאום מזערי)בורדט למזכיר המדינהFRUS, 5.2.1949:,
.(729—730
בינתיים נותרה בעינה המציאות שיצרו הקרבות בירושלים .הייתה זו הסכמה שקטה ,מעשית,
של ישראל וירדן על תלוקת ירושלים בהתאם לקווים שצה״ל והלגיון הערבי נערכו לאורכם
בסיום המלחמה .הניסיון הבא לעגן אח חלוקת ירושלים בהסכם כתוב בין שתי המדינות תוך
עריכת שינויים טריטוריאליים בריבונותן בעיר ,נערך בסוף  1949ובראשית 950ו .שוב הייתה
הצעת הבינאום גורם מדרבן שהביא את ישראל וירדן אל שולתן המשא ומתן .בנובמבר 1949
התליטה העצרת הכללית לתזור ולאמץ את הצעת הבינאום שההליטה עליה שנתיים קודם לכן
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)גולני .(1994 ,היה זה הזמן המתאים לתדש ביתר שאת את המגעים המדיניים לחתימת הסדר
כולל בין מדינת ישראל לממלכה ההאשמית של ירדן .ישראל תבעה תביעות טריטוריאליות
בירושלים ,וערב פחיחת הדיונים בין ישראל לירדן ,בנובמבר  ,1949רצה בן־גוריון להשיג רצף
טריטוריאלי ממערב העיר לכותל המערבי דרך הרובע היהודי בעיר העתיקה ,ורצף טריטוריאלי
להר הצופים .בתמורה היה בן־גוריון מוכן להעביר לירדן שטת מטוים בדרום העיר שתהומו לא
נקבע בדיוק .ביום  13בדצמבר  1949הושג מטמך משותף לישראל ולירדן ,שהגדיר את ראשי
הפרקים להסכם ביניהן .אחד הסעיפים העיקריים במסמך קבע כי ירושלים חחולק בין ישראל
לירדן .כפי שדרשה ישראל המטמך הבטיח את ריבונות ישראל על הרובע היהודי בעיר העתיקה
ועל הכותל המערבי הסמוך לו .אך בניגוד לעמדת הפתיחה של ישראל היא לא השיגה רצף
טריטוריאלי להר הצופים .כדי להרגיע את תששות ירדן ,שמא תנצל ישראל את הרצף הטריטוריאלי
להר הצופים כדי לתקוף את ירושלים הירדנית ,נאלצה ישראל להסתפק במעבר מוסכם להר דרך
השטח של ירדן .בתמורה תקבל ירדן ,כפי שתשב בן־גוריון מלכתתילה ,רצף טריטוריאלי ממזרח
העיר לדרומה )רבינוביץ׳. ( 8 1 1 1 3 ™ , 1988: 233—234,440 ;112 :1991 ,
לא עניין ירושלים הכשיל את ההסדר המחרקם ,אלא האי־הטכמה בשאלוח טריטוריאליוח
אחרות כגון הנגב ואזור לטרון .לכן ,מדצמבר  1949עד פברואר  ,1950פעלו שני הצדדים להגיע
להסכמה בשאלת ירושלים ,שלפתות לגביה הייתה ביניהם הבנה בסיסית .ברם עתה החל המשא
ומתן בנקודה נמוכה בהרבה ,וההבנה הקודמת הייתה כלא הייתה .ישראל הציעה לתלק את העיר
לחלק צפוני ,שיהיה בריבונות ירדן ,ולהלק דרומי ,כולל העיר העתיקה ,שיינתן לישראל .ירדן
כמובן דחתה הצעה זו על הסף .לחלופין חזרה ישראל על תביעתה לקבל לרשותה את האזור
שמהכותל המערבי דרך הרובע היהודי ועד לעיר המערבית ,ולרכוש רצף טריטוריאלי מהעיר
המערבית ועד לפסגת הר הצופים .בתגובה דרשה ירדן לקבל לרשותה את השכונות הערביות
שבידי ישראל במערב העיר .עתה הגיע תורה של ישראל להשיב בלאו מוהלט .במקום זאת
הסכימה ישראל לנהל משא ומתן על תילופי שטתים בירושלים ועל מתן פיצוי כטפי תמורת
השכונות הערביות שיישארו ברשותה .בסופו של דבר גם משא ומתן זה נקלע למבוי סתום.
כישלון המשא ומתן על ירושלים פותה בפני ההיסטוריונים מרתב לוחכות מדוע ,ולתובת מי,
אירע הכישלון .לדעת רבינוביץ׳ ופונדק הכישלון נזקף לתובת מלך ירדן .מהלכי סיפוח הגדה
המערבית ,שעבדאללה החל בהם עם תום הלתימה ,תייבו אותו לערב במשא ומתן את ממשלתו,
שנכללו בה נציגים פלסטינים בני הגדה המערבית .ממשלת ירדן נקטה עמדה שלילית לגבי ויתור
טריטוריאלי כלשהו בירושלים לטובת ישראל .לדעתם יכולת השליטה והמניפולציה של עבדאללה
בממשלתו פתתו מעת שההל בצעדי הסיפוה ,והמלך עבדאללה היה באותה ע ת איש חסר תיוניות
ומרץ .חולשת המלך לעומת ממשלתו והמציאות הפוליטית־החברתית בגדה המערבית מנעו את
הסכם לדעת רבינוביץ׳ ופונדק .שליים לעומתם סבור כי האחריות מוטלת על ישראל ,שהעלחה
דרישות מופרזות כדי למנוע הסכמה .ישראל לא רצתה בקו גבול קבוע ומוסכם בירושלים ,כדי
שבעתיד אפשר יהיה לשנותו בכות .ישראל ,לדעת שליים ,העדיפה להמתין לשעת כושר שבה
תוכל לכבוש לעצמה את כל ירושלים )רבינוביץ׳>, 1994: 280—281 ;146-113 :1991 ,ו(11ו!11ק;
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פרק ראשזן
 .(811131111,1998קנאי לאומי פלסטיני ,מהסידי המופתי ,רצת ב־ 20ביולי ו 95ו את המלך עבדאללה,
וכך האפשרות להגיע להסדר כולל או תלקי בין ישראל לירדן הייתה לפרשייה היסטורית.
בהיעדר הסכם נרחב יותר נותרו בעינם ההלוקה דה־פקטו של העיר והסכם שביתת הנשק
שנתתם בין הצדדים בסיום המלהמה .בתאריך  7ביולי 948ו הסכימו ישראל וירדן על צעדים
אלה:
הידוש העבודה הטדירה במוטדות התרבותיים וההומניטריים שעל הר הצופים ]האוניברסיטה
העברית ובית החולים הדםה[ וגישה תופשית אליהם; גישה תופשית אל המקומות הקדושים
ואל מוסדות התרבות ]היהודיים בעיר העתיקה ,בתי הכנםת למשל[ ,והשימוש בבית הקברות
שעל הר הזיתים )הירש ,האוסן־כוריאל ולפידות994 ,ו.(4 :
אך ירדן לא כיבדה סעיף זה .כמו כן קבע ההסכם כי הר הצופים יפורז; על ההר תהיה נוכחות
מצומצמת של אנשי משטרה ושל סגל תהזוקה אזרהי; האו״ם יבטית אספקת מים וציוד להר
הצופים ויםדיר א ת החלפתם בשיירות דו־שבועיות .למעשה התדירה ישראל להר הצופים תיילים
במטווה של שוטרים ,הבריחה לשם כלי נשק והפכה א ת ההר לבסיס תצפית .נוכתותו של כוה
צבאי שם הפכה את'הר הצופים ליעד עיקרי בתכניותיה הצבאיות של ישראל במקרה של מלהמה.
הזיקה להר הבית התחלפה בזיקה להר הצופים ,ובמקום לשתרר את המקומות הקדושים הוכנו
תכניות לחלץ א ת הכוה הישראלי שעל הר הצופים )גולני998 ,ו :ו ;296-29נרקיס975 ,ו;
ו99ו(.
במשך 9ו השנים שבין 948ו ל־967ו הולקה ירושלים בין ישראל לירדן ,שהשלימו בינתיים
עם חלוקת העיר ביניהן .תלוקת העיר התקבלה גם על דעת הציונות הדתית והימין ההילוני של
תנועת תירות )גולני998 ,ו .(279-278 :אזורי הגבול בין ישראל לירדן בירושלים הפכו לאזור
ספר מוזנח ולא לנקודת מוצא להתרתבות מזרהה או מערבה .כפי שמציין גולני ,ההסכמה עם
ירדן על חלוקת העיר אפשרה לישראל לקבוע את מערב ירושלים כבירה ,והיא ההלה למלא את
ההצהרה בתוכן )גולני .(279 :1998 ,בשנת 949ו תנכה ישראל במערב ירושלים את הכנסת
וב־950ו א ת הממשלה ,פתהה א ת בית המשפט העליון בירושלים ב־ ,1948והקימה אתרים של
זיכרון לאומי כגון הר הרצל ,שנחנך ב־949ו ,ויד ושם שנפתה ב־959ו .כמו כן העבירה ב־953ו
א ת משרד החוץ ,וב־954ו קבעה א ת ירושלים כמקום שבו מוגשים כחבי האמנה של שגרירים
זרים .בתאריך  5בדצמבר  1948הכריז ראש הממשלה דוד בן־גוריון על ירושלים תלק ממדינת
ישראל ,וכעבור שמונה ימים קבעה הכנסת כי ירושלים היא בירת המדינה .סיפות מזרת ירושלים
לממלכת ירדן ההאשמית אירע כשבוע מאותר יותר ,ב־ 13בדצמבר  ,1948במסגרת סיפוה כלל
הגדה המערבית לממלכה .היה זה סיפוח דה־פקטו שהפך לסיפוה דה־יורה במאי  .1950רק שתי
מדינוח ,פקיטטן ובריטניה ,הכירו בטיפוח זה ,ובריטניה אף הצהירה כי אינה מכירה בריבונות ירדן
על ירושלים ,אלא רק בשליטתה המעשית שם .בינואר  1952החליטה עצרה האו״ם שישראל
וירדן אתראיות להסדר ביניהן בירושלים ,בהתאם להתלטת האו״ם ,והן סוף־סוף זכו להכרה
הבין־לאומית במציאות המתולקת בירושלים .בצעד זה הכירו מוסדות האו״ם בסמכותן של ירדן
וישראל להחליט על עתיד העיר ,והנתו אותן לפעול בהתאם להתלטות הבינאום ,מבלי לציין כיצד
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זירת

ההתרחשות :עיר ספר

שתי המדינות יקדמו את ההתלטה שהתנגדו לה .לשון אחר :מוסדות האו״ם הכירו בישראל
ובירדן בסמכויות השולטות והקובעות בירושלים והשלימו למעשה עם ״קבורתו״ של רעיון
הבינאום .הליגה הערבית השלימה עם הסיפוה הירדני ב־ו 3במאי  ,1950כשהתהייבה ירדן כי אין
בסיפוח הגדה המערבית לממלכה כדי לפגוע ביישוב הסופי של בעיית פלסטין .מאז ועד מלחמת
967ו הוכרה ירדן כבעלת הבית על הגדה המערבית )הירש ,האוסן־כוריאל ולפידות994 ,ו.(6-3 :
דפוסי שלטונה של ירדן בירושלים לא היו שונים מאלה שהנהיגה בגדה המערבית כולה.
בדומה לתקופת המנדט הבריטי גם ת ת ת שלטון ירדן שלטו בני העילית התברתית ,בני המשפחות
הנכבדות ובעלי הייחוס המשפתתי ,שהיו גם בעלי הנכסים ,הקרקע וההון ,גם על מוקדי העוצמה
הפוליטיים .הייתה בידיהם השליטה על לשכות המסתר והממסד הדתי)הוקף ובתי הדין השרעיים(,
והאמצעים הכספיים שבידיהם הבטיהו לבניהם נגישוח למערכוח חינוך מודרניות ,להשכלה
וליכולת למלא תפקידים בכירים .לאתר  948ו שולבו בני העילית המסורתית במוסדוח הירדניים,
כשהממסד בירדן מנצל לטובתו את אבדן הנכסים והיוקרה של העילית הפלסטינית הוותיקה ואת
התפוררות ארגונה הפוליטי במלחמת  .1948לטובחו של הממסד בירדן שיחקה גם העובדה
שרבים מבני העילית הוותיקה היגרו לארצות ערב והמערב בגין המלתמה .מעמדה של העילית
המקומית הוותיקה בגדה המערבית נתלש ופחתה םמכותה כלפי התושבים ,אך אחדים מבניה,
כגון בנים למשפתות כנוטייבה ,אל־תיטיב ,אל־עלמי וברכאת ,שולבו בעמדות בכירות בפרלמנט,
בממשלה ובפקידות הבכירה של ירדן ולמעשה הוענקו להם כלים שבאמצעותם שמרה העילית
הוותיקה על מעמדה .במסגרח ביח המלוכה ההאשמי פוחחו יחטי פ ט ר ו ן  -ל ק ו ת בין העילית
הירדנית בגדה המזרתית לעילית הפלטטינית בגדה המערבית ,ובין העילית הפלטטינית לציבור
.(a)Sabella,
1997
הבחירות לעיריית ירושלים הירדנית נערכו ב־ 13ביולי  1951ואתריהן ,ב־ 1באפריל ,1952
הורחבו גבולוח העיר הירדניח כך שייכללו בה גם אזורים הסמוכים לעיר העחיקה כגון סילואן
וראט אל־עמוד )ראו מפה( .ש ט ה העיר הירדנית היה  6.5קילומטרים רבועים ,אבל השטח הבנוי
היה רק כמחצית מזה ,שלושה קילומטרים רבועים .בפברואר 958ו יזמה עיריית ירושלים
הירדנית את הרתבת שטהה בצפון לעבר שדה התעופה קלנדיה ,אך לא מימשה את תכניתה ,ואח
הדיונים על תכנית האב משנת  1963הכוללת גם את הרתבת ש ט ח העיר עד  75קילומטרים
רבועים ,קטעה מלתמת ) 1967אל־תפכגיי ;363 :1996 ,אל־תפכג׳י .(136 :1997 ,לעומת זאת,
השתרעה מערב ירושלים בשנים אלה על פני  38קילומטרים רבועים לאחר ששטהה הורהב
מערבה .גודלה הפיזי של מערב ירושלים שיקף את הבדלי המעמד בין בירת ישראל לבין ירושלים
הירדנית ,שנותרה עיר קצה בעלת חשיבות דתית־פוליטית סמלית בלבד .מעמדה של מערב
ירושלים במדינת ישראל היה רם מזה של מזרת ירושלים בירדן ,אף על פי שמרכז הכובד של
ההיים הכלכליים ,התרבוחיים והחברתיים ,מרכזי המפלגות ,ארגוני העובדים ומערכות העיתונים
הראשיים היו בתל אביב.
מלחמת  1967לא הייתה מתוכננת מראש והצדדים המעורבים בה ,למעט הפת״ת והאגף
הקיצוני במשטר הסורי ,היתדרדרו אליה שלא ברצונם .ביום פרוץ הקרבות העבירה ישראל שדר
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פרק דאשלן
לירדן לבל תצטרף למלחמה .ישראל הייתה מוכנה לספוג השתתפות סמלית של ירדן בלחימה,
למשל באמצעות ירי בלתי־מכוון של אש מנשק קל לאורך קו הגבול בירושלים ,אבל ירדן לא
נעתרה .התקשורת בין ראשי שתי המדינות שובשה לחלוטין בעקבות פעולת התגמול הנרתבת
של ישראל בסמוע ,בנובמבר 966ו ,והצבא המלכותי ספג בה אבדות כבדות .על פי מסורת
ההשיבה המדינית־הביטתונית של ישראל ושל מוסדות ״המדינה שבדרך״ ,גם ביסוד התרהישים
הצבאיים של ישראל בשנות השישים לא עמד כיבוש העיר העתיקה של ירושלים ,אלא ההשתלטות
על הדרך למאחז שבהר הצופים .המהלך הצבאי הראשון של ישראל ב־967ו נעשה בכיוון זה
ובמקביל ,בדרום העיר ,נכבש ארמון הנציב והאזור שםביבו כדי להרחיק א ח ירי הירדנים מבתי
השכונות היהודיות הסמוכות ,וכדי לקטוע את המהלך של ירדן לכיבוש ארמון הנציב .בשלב הבא
כותרה העיר העתיקה ,ורק לאהר שעבר הכיתור בהצלהה ובשקט מדיני ניתנה פקודת הפריצה
פנימה )ז״ק06 :1996 ,ו .(115 ,ז״ק אף מספר כי ישראל כעסה על חוטיין על כי פתת באש ,ולכן
הפציצו מטוסי חיל האוויר הישראלי ביום הראשון ללהימה א ח ארמונו של המלך ,ואף ניסו
להחנקש בהייו)ז״ק.(Klein, Forthcomming ;116 :1996 ,
מיד לאחר המלחמה בחנה ישראל את האפשרות לכונן מנהל עצמי של הפלסטינים בהלקים
מסוימים של הגדה המערבית ,לא כולל ירושלים ,אך המגמה נגנזה בספטמבר ) 1968פדהצור,
תשנ״ה( .האופציה הפלסטינית שקעה למשך יותר מ־ 20שנה ,והאופציה הירדנית צצה ועלתה.
בתאריך  27בספטמבר  1968נפגש שר התוץ של ישראל ,אבא אבן ,עם המלך תוסיין ופירט
באוזניו את עקרונותיה של ישראל למשא ומתן .שלא כמו לפני המלהמה ,עתה לא הייתה ישראל
מוכנה להתתלק עם ירדן בריבונות על ירושלים .ישראל תבעה כי ירושלים תישאר מאותרת תתת
ריבונותה המדינית .תתת המטרייה המדינית והריבונות של ישראל הסכימה ישראל להעניק לאזור
הערבי בירושלים ,שהר הבית במרכזו ,מעמד ירדני־מוסלמי .אבן אף העלה את האפשרות להעניק
לירדן מטדרון טריטוריאלי שיקשר בין אזור זה של ירושלים ליתר תלקי הגדה המערבית שיותזרו
לריבונות ירדן .במילים אתרות ,ישראל תבעה לשמור בידיה את הריבונות המדינית בעיר ,אך
הייתה נכונה להעניק לירדן כמדינה אתיזה במזרת ירושלים ,בתנאי שהמנגנון והסמכויות של
אחיזה זו יהיו דתיים בלבד .ירדן השיבה בשלילה מנומסת .ירדן הייתה מוכנה ,לכל היותר,
להסכים לריבונוח ישראל על המקומוח הקדושים ליהודים במזרח ירושלים ,להוציא אח הר הבית
שלא נתפס מקום קדוש ליהודים ,אלא למוסלמים .היא הסכימה עם ישראל שהעיר צריכה
להישאר פתותה ותופשית לתנועה ,למסתר ולמעבר בין שני הלקיה .אולם ירדן לא הייתה מוכנה
לראות את העיר ,המאותרת דה־פקטו ,נותרת גם דה־יורה בריבונות ישראל .המרב שהייתה מוכנה
להסכים לו היה כינון מעמד מיוחד למזרח העיר )ז״ק .(159 — 157 :1996 ,קו זה ינהה מכאן ואילך
אח המלך חוסיין במגעיו החשאיים עם ישראל.
בשנת  1972פרסם תוסיין את הצעחו לפלטטינים לכונן פדרציה שווח מעמד בין הגדה
המזרתית של ירדן לגדה המערבית ,לאתר שתשותרר מכיבוש ישראל .בתכנית הפדרציה נקבע כי
מזרת ירושלים תהיה בירת ההבל הפלסטיני של הפדרציה .ישראל מסרה את תגובתה להצעה
בפגישה תשאית של ראש הממשלה גולדה מאיר עם המלך הוסיין .גולדה הייתה נכונה להכיר
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במלך ירדן כשומר המקומות הקדושים לאסלאם בירושלים ,אך בשום אופן לא הייתה מוכנה
לוותר על הריבונות המדינית של ישראל במזרח העיר .תוסיין דבק בשאיפתו לקבל לידיו את
הריבונות על מזרת העיר ,או למצער ,להוציא את מזרח ירושלים מריבונותה של ישראל ולכונן בה
משטר מיוהד .כה רבה הייתה כמיהתו של הוסיין לעיר שאיבד במלתמת  967ו ,עד כי הוא דחה
ב־ 7במרס  1974את הצעתו של שר הביטחון ,משה דיין ,לקבל לידיו בתזרה את כל הגדה
המערבית ,פרט למזרח ירושלים .חוסיין היה מוכן להותיר את קבלת מזרת העיר לסוף ,כפי
שהציע דיין ,אך תבע מישראל התחייבות עקרונית מראש להתזיר לירדן את הריבונות על מזרח
ירושלים )ז׳׳ק.(180 ,166-161 :1996 ,

הפער שהתגלה בין ישראל לבין ירדן ,מראשית הדיאלוג החשאי ביניהן ,הסיט את מרב
מאמציהן ממציאת הסדר כולל ליישום סדרה של הבנות מוגבלות והסדרי אד־הוק )Garfinkie,
 .(1992במסגרת זו אפשרה ישראל לירדן לבסס את אחיזתה במזרת ירושלים באמצעות המנגנונים
הדתיים ובאמצעות יתר המוסדות שהיו בשליטת בני העילית הוותיקה כגון חברת החשמל של
מזרה ירושלים ,הוקף ובתי הדין השרעיים ,ולשכת המסחר במזרח ירושלים ,שחידשה דרכונים
ירדניים והשיגה אישורים שאפשרו לתושבי מזרת ירושלים לצאת לירדן) .(Sabeiia, 1997aהתחרות
של ירדן עם אש״ף והתעצמותו בשנות השמונים התריפה גם על רקע חברתי ,משום שאש״ף
הציע מסגרת פעולה ותמיכה לעילית המקומית החדשה .עד שביטלה את הסיפות של הגדה
המערבית ,ביולי  988ו ,מינתה ירדן את ראש המועצה המוסלמית העליונה ,את המופתי של
ירושלים ושלטה במנגנון הוקף ובנכסיו ,נוסף למימון משכורותיהם של פקידיה )מורים ,רופאים,
פקידי עירייה וממשל וכדומה( ,שמבהינה רשמית הוסיפו להשתייך לממלכה ההאשמית .באמצעות
נכסי הנדל״ן הרבים של הוקף ותקציביה הממלכתיים מימנה ירדן בתי ספר ,מכללות ,בתי קברות,
מסגדים ,שירותי רווהה ומנגנוני צדקה ,סיפקה תעסוקה לנאמניה ופיתחה מנגנוני פטרונות
והשפעה פוליטית בגדה המערבית בכלל ובירושלים בפרט .באמצעות תקציב שנתי של  7ו מיליוני
דולרים ,מהם תמישה מיליוני דולרים שהופנו לאזור ירושלים ,ניהל משרד הוקף הירדני כ־950
מסגדים ברתבי הגדה המערבית ,מהם  80ו בירושלים ובפרבריה ,ומימן את משכורותיהם של
 2,500עובדים ,מהם כאלף בירושלים ובסביבתה .מ־ 1953עד  1994השקיעה ירדן בסך הכול בוקף
בגדה המערבית סכום של  485מיליוני דולרים ,ומ־ 1967עד  1989השקיעה בסך הכול כרבע
מיליארד דולר בוקף בגדה המערבית .נוסף לכך ,בקיץ  1992תרם המלך חוסיין  8.2מיליוני דולרים
לשיפוץ כיפת הזהב של כיפת הסלע .תרומתו של המלך חוסיין עוררה את בית המלוכה הסעודי
לתרום אף הוא לקודשי האסלאם בהר הבית סכום זהה .בניגוד לתרומה של ירדן ,שניתנה
באמצעות מנגנוני הממלכה ההאשמית ,התרומה מערב הסעודית הוענקה באמצעות אונסק״ו
ובתיאום אש״ף )גלעדי ומרתב ;1998 ,ז״ק ;178-175 :1996 ,רייטר Friedland & ;1991
 . ( M u s a i i a m ;288—1996:86,98—97:1ישראל אישרה את צעדי ירדן כיוון שהם
עלו בקנה אחד עם מדיניותה ,שדגלה במתן מעמד דתי לירדן בירושלים ובחיזוק אתיזתו
הפוליטית של חוסיין ביתר תלקי הגדה המערבית ,תוך דחיקח רגלי אש״ף ודיכוי כל סממן של
עצמאות פלסטינית מקומית.
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ביוני 967ו ,מיד לאהר הסיפות ,רצתה ישראל להכפיף את בתי הדין השרעיים למשרד
הדתות ,אך אנשי הדת במזרה העיר דהו על הסף רעיון זה ,וביולי 967ו הקימו מהדש את
המועצה המוסלמית העליונה ,שנוסדה בשנות ה־ 20הראשונות בהנהגת האג׳ אמין אל־תוסייני,
והכפיפו את בתי הדין אליה .ישראל לא הכירה במועצה ,אך משהפעילה ירדן את השפעתה
וכיוונה את פעולתם של מוסדות הדת במזרה ירושלים נמצאה גם הדרך להסדיר את פעולתם של
בתי הדין השרעיים במזרח העיר .הם נותרו כממסד עצמאי שהתלטותיו אינן מתייבות את
הממסד בישראל .פסקי דין הקשורים למעמד אישי ומחייבים רישום במסמכי המדינה כגון רישום
נישואין ולידה ,מועברים לאשרור בית הדין השרעי בישראל ,תחילה ביפו ועחה במערב ירושלים.
בית הדין במזרח ירושלים אינו אתראי להעברות ,אלא הפונה מעבירן אישית .נוהל זה אינו מהייב
הכרה הדדית וכך נמצא פתרון טכני שכל צד מתייחס אליו מנקודת מבטו .הממסד בישראל
מתחשב באישור בית הדין המוכר על ידו ,ובית הדין במזרת ירושלים נותר עצמאי ולא כפוף
למשרד הדתות של ישראל ) .(ai-Qaq, 1997; Roman, 1997; Sabeiia, 1997bהמעורבות של ירדן
בהכוונת מוסדות הדת מאהורי הקלעים הקלה על השגת הסדר זה .העימות ווסת והוסדר בדרכים
פרגמטיות גם ביחס לפיקות על הדרשנים הדתיים בהר הבית .כאשר ביקש פקיד יהודי מדרשן
מוטלמי ,ב־ 24ביולי  ,1967לקבל מראש את נוטה הדרשה שיישא ביום שישי במטגד אל־אקצא,
כדי לאשר א ת תוכנה ,סירב השייח׳ הסן טהבוב ,מנהל הוקף בירושלים ולימים שר ההקדשות
ברשות הפלטטינית ,להיענות לדרישה .המועצה המוסלמית העליונה הודיעה שאטור ללא־מוסלמים
לפקת על ענייני האסלאם .בתגובה גירשה ישראל כמה מחותמי ההודעה ובראשם השיית׳ עבד
אל־חמיד צאיח ,ראש המועצה המוסלמית העליונה דאז ,שיהיה בין  983ו ל־993ו יושב ראש
המועצה הלאומית־הפלסטינית )בנבנישחי ;84 :1996 ,ז״ק.(ai-Qaq, 1997 ;178-175 :1996 ,
מעורבות ירדן הסדירה את חיי הדת ושמרה על מעמדה בגדה המערבית .ככל שהחחזק מעמד
אש״ף בגדה המערבית וברצועת עזה והתריפה התתרות שלו עם ירדן הפכו מוסדות הדת ,ובפרט
הנהלת הוקף ,יעד להשתלטותו של אש״ף .בשנות השמונים החדיר אש״ף כמה מאנשיו להנהלת
הוקף ,והעליוח והמורדוח ביחסים בין אש״ף לירדן בשנים אלה נתנו את אותותיהם בגוף זה,
שבראשו עמדו השייח׳ טעד א־דין אל־עלמי ואתריו השיית׳ הטן טהבוב .באמצע שנות התשעים
הפך גוף זה ,עם הגופים הדתיים האתרים בירושלים ,לנשלט בידי הרשות הפלטטינית )ai-Qaq,
.(1997

ירושלים מול הר הבית
מזרח ירושלים התברכה בנכסים היטטוריים ובאתרים מקודשים בעבור שלוש הדתות
המונותאיטטיות כגון מקום צליבתו ותתייתו של ישו ,שנמצא כיום בתתומי כנסיית הקבר הקדוש
לדעת רוב המסורות הנוצריות :אתר עקדת יצתק על פי היהודים ,וגם על פי מוטלמים ,ועקדת
ישמעאל על פי רוב המסורות האסלאמיות :מקום משכן השכינה ובית המקדש הראשון והשני של
היהודים :אתר עלייתו של הנביא מתמד לביקור בשמים על פי המסורת האסלאמית :כיוון
התפילה המוטלמי בטרם הועבר דרומה למכה )כל אלו בתחומי הר הבית הלא הוא אל־תראם
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אל־שריף(; הכותל המערבי ,חלק מהתומה החיצונית של בית המקדש השני והר הבית ,האתר
המקודש ביותר ליהדות באין בית מקדש; ועוד כנסיות ,מסגדים ,בתי כנסת ,בתי קברות ואתרים
היסטוריים רבים הפזורים בעיר ומטילים אתריות כבדה על השולט בה .מבין כל המקומות
הקדושים במזרח ירושלים ,אל־תראם אל־שריף  -הר הבית  -הוא המקום המועד ביותר
לפורענות .זהו מקום קדוש בעבור בני שתי דתות ,שמאמיניהן בירושלים מצויים בעימות פוליטי
הריף .ככל שעולה אדיקותם הדתית כך גדל העניין שהם מגלים במקום ,ועולה החשיבות שהם
מייתסים לו) .(Segal & Sa'id, 1997יתר על כן ,במאה העשרים ,עידן אביב העמים במזרת התיכון,
השתלטה בתורה כל אתת מהקבוצות על אזור זה .הבעיה התריפה משנוסדו תבורות של מאמינים
יהודים מזה ומוסלמים קיצונים מזה ,שבעבורם השליטה והריבונות בהר הבית הן אבן בוהן של
האמת הדתית .בתמצית סבורות הקבוצות הללו שהעימות במזרח התיכון אינו עימות פוליטי,
אלא דתי ,והשולט בהר הבית מוכית שאלוהים עמו ומביא גאולה לעולם.
כדי לווסת את המתת הדתי ולמנוע את גלישתו לעבר עימות לאומי ,הקיים ממילא בעיר,
התליטו שלטונות ישראל מאז  967ו לתת לרשויות המוטלמיות והנוצריות אוטונומיה בניהול
אתריהן הקדושים .בחוק השמירה על המקומות הקדושים ,שנתקק ב־967ו ,הבטיתה ממשלת
ישראל הגנה מלאה על אתרים אלה מפני הילול ופגיעה ,תופש גישה למבקרים ולתיירים וחופש
פולחן דתי בכל המקומות הקדושים .הכניסה להר מותרת לכול במסגרת שעות ביקור שקבעו
מנהלי המקום ,בהתאם לצורכי הפולתן הדתי המוסלמי .דווקא חופש הפולחן היהודי על הר הבית
הוגבל מיד לאחר הכיבוש ב־967ו מתשש לשיבוש הסדר הציבורי בעקבות המתאה המוסלמית
העזה .בתאריך  22באוגוסט  967ו אף הזהירו ״תכמי משפט ,עלמא ומופתים בירושלים ובגדה
המערבית״ ,כי כל שינוי בטטטוס־קוו יהיה ״הפרה בוטה של קדושת המקומות המקודשים
למוטלמים ותוקפנות תמורה שיהיו לה תוצאות מרתיקות לכת ,לא רק בתוך הקהילה המוסלמית
בירושלים ,אלא ברחבי העולם המוטלמי ובקהילה הבין־לאומית״)בנבנישתי996 ,ו .(222 :היה זה
שר הביטחון דיין שקבע ,ביוני  ,1967כי מותר ליהודים לבקר בהר הבית ,אך לא להתפלל שם
בציבור או באופן הפגנתי ופרובוקטיבי ,גם לא ליתידים .התלטת דיין קיבלה גושפנקא מהממשלה.
בתאריך  16באוגוסט  1967ההליטה ועדת השרים לענייני המקומות הקדושים לאטור על הרב
הראשי לצה״ל ,שלמה גורן ,להביא אלפי מתפללים יהודים להר הבית בשבת שאתרי תשעה באב.
הר הבית תפס מקום מרכזי מאז  1967בעולמו הדתי של הרב גורן ובפעולותיו .בעוד היריות
האתרונות עדיין מתרידות את העיר העתיקה ,ביוני 967ו ,הציע לאלוף פיקוד המרכז שניהל את
הקרבות לפוצץ את כיפת הסלע .אלוף הפיקוד ,עוזי נרקיס ,דהה את הרעיון על הסף ,אך הרב
גורן לא שקט .את מהלכי דיין כינה ״הסגרת הר הבית לידי מוסלמים״ ו״תילול הר הבית״ ,ועוד
בהיוחו במדים חתר בדרכים מגוונות לשנות את ההתלטה ,אך נבלם בעקיבות )שרגאי.(31.12.1997 ,
התלטתה של ועדת השרים קיבלה תוקף של התלטת ממשלה ,ומאז נסמכו עליה כל התלטות
הממשלה הנוגעות לסטטוט־קוו בהר הבית .כמקובל בפוליטיקה ניטתה ממשלת ישראל להימנע
מלקבל ההלטה עקרונית האוסרת על תפילת יהודים בהר הבית ,או להגדיר א ת האתר מקום
קדוש למוסלמים בלבד .במקום זאת העדיפו שרי הממשלה לקבוע כי הכניטה לאתר תיאטר על
מחפללים יהודים במועד מסוים .כמו כן בחרו בלשון תיובית האומרת כי יהודים הרוצים להתפלל
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בהר יופנו על ידי המשטרה לכותל המערבי ,ונימקו את החלטתם ברצון לשמור על הסדר הציבורי
)שרגאי997 ,ו.(25.2.
מאז 967ו מקיימים משטרת ישראל ועיריית ירושלים הידברות רצופה עם הנהלת הוקף
)ההקדש המוטלמי( המנהלת את הר הבית ,ומשטרת ישראל אוסרת על יהודים להתפלל בציבור
בהר הבית מנימוקים של שמירת הביטחון והסדר הציבורי .אם עמד יתיד והתפלל בצנעה בשולי
המתחם ,התעלמו ממנו .ואילו שרי הדתות בממשלות ישראל הקפיאו את התקנות המאפשרות
להם להתיר תפילת יהודים במקום .מסייעת לממשלת ישראל בכך הרבנות היהודית־האורתודוכסית
האוסרת .מנימוקים הלכתיים על עליית יהודים להר הבית .הרבנים הראשיים לישראל אף התנגדו
ליוזמותיהן של קבוצות ימין דתיות שתכננו להיאבק להקמת בית כנסת בתחום הר הבית המצוי
מחוץ לשטח המקודש של ההר ביהדות )הארץ996 ,ו0.ו3.ו( .בשנות התשעים התרתשו כמה
שינויים בסטטוס־קוו על הר הבית ובמעמדו המשפטי ,הפוליטי והתודעתי .ראשית ,בניגוד לשנות
השבעים שבהן דחה בית המשפט העליון בישראל את זכות התפילה ליהודים בהר הבית מטעמים
רשמיים ,הכיר בית המשפט בכך בשנות השמונים באופן עקרוני ,וקבע כי שלילת זכות זו
מטעמים של שלום הציבור אינה גורפת ,אלא תייבת להיות מוכחת באופן קונקרטי בכל פעם
מחדש וברמה של ודאות קרובה; שנית ,הסכמי אוסלו והסכם השלום עם ירדן העמידו את הר
הבית בסימן שאלה ,בפרט בעיניי תוגים דתיים־לאומיים בישראל .ועד רבני יהודה שומרון ועזה
קרא ״לכל רב אשר לדעתו העלייה ]להר הבית[ מותרת ,לעלות בעצמו להר וכן להדריך את בני
קהילתו כיצד לעלות על פי כל גדרי ההלכה״ )שרגאי997 ,ו9.2.ו( ההנעה הפוליטית־הדתית של
רבנים אלה דחפה אותם לסדוק את העמדה החד־משמעית של הרבנות הראשית האוסרת על כל
עלייה להר הבית .השקפתם הדתית־הפוליטית גברה על נאמנותם הדתית לרבנות הראשית ,והם
התלו לפעול כדי להתיר להם לעלות לאתר; שלישית ,שלטונות ישראל ואנשי הוקף אינם
מאפשרים עוד ליהודי יחיד להתפלל בצנעה תפילה אישית .כדי להבטיח שלא יהיו פעולות
פרובוקטיביות מצדם ,יהודים דתיים מורשים להיכנס להר הבית ביתידים או בזוגות ,למטרות
תיור בלבד ,ואף זאת בליווי שוטרים או בליווי אנשי הוקף )רייטר ;1997 ,רמון.(1997 ,
נוסף לוויסות המתת הדתי ,הבטתת חופש הפולהן והביקור במקומות הקדושים משמשת את
ממשלת ישראל ככלי פוליטי במאבקה להשיג הכרה בריבונותה על מזרת ירושלים ועל הר הבית.
ממשלת ישראל מעלה על נס את הבטחת הופש הגישה והפולתן במזרת ירושלים לכול ,בניגוד
למציאות ששררה בין  1948ל־ .1967בתקופה זו לא התיר שלטון ירדן לישראלים לגשת לכותל
המערבי ולבית הקברות היהודי בהר הזיתים",אף על פי שסוכם על כך עקרונית בהטכם שביתת
הנשק בין ישראל לירדן ב־949ו )הירש ,האוסן־כוריאל ולפידות :1994 ,ו  3ו  5 8 -ו (  .למעשה
ריבונותה של ישראל אינה מוכרת על ידי גורם בין־לאומי כלשהו ,ולא מונף כל דגל על המבנים
בהר הבית .בתוך תתנת משטרת ישראל מצוי דגל ישראל והפלסטינים מניפים את דגלם בהפגנות
הפורצות לעתים ברתבה .הביטהון והסדר הציבורי מסורים רשמית לאתריותה של ישראל ,אבל
בפועל גם אנשי הוקף משתתפים בכך ,וממלאים משימות שיטור ,אבטחה ופיקוח בהר .משטרת
ישראל שומרת בלעדית על פתה הכניסה ליד הכותל המערבי ,שער המוגרבים ,משתתפת בשמירה
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על יתר השערים ושומרת על התומות מבתוץ .שומרי הוקף מופקדים בלעדית על יתר שערי
הכניסה ועל שמירת המתתם מבפנים )רייטר997 ,ו(.
מאז  967ו מבקשות כעשר קבוצות לאומניות ודתיות של יהודים קיצונים להתיר להן לקיים
פולחנים דתיים בהר הבית ,אך המשטרה ובתי המשפט בישראל מונעים זאת מהם .על רקע זה
בהגים ובימי אזכור יהודיים הקשורים להר הבית ,כגון חשעה באב ,יום חורבן בית המקדש,
ושלושת הרגלים :פסת ,שבועות וטוכות ,שהמקרא מצווה לעלות לרגל בהם לבית המקדש,
מתתוללים עימותים בין קבוצות אלה למשטרת ישראל .לרוב זהו עימות פנימי בישראל המתרחש
בשערי המתתם המקודש .העימות אינו עימות בין־דתי או בין קיצונים לאומים יהודים וערבים,
והוא אף אינו מתחולל בתחומי הר הבית עצמו ,אלא בשעריו .למעשה זוהי הפגנת מחאה והצהרת
כוונות יותר מאשר ניסיון לכבוש את הר הבית .עימות מעין זה אירע בתשעה באב ב־995ו .בדרך
כלל נהגה המשטרה להתיר לפעילי הימין בישראל לעלות ,זוגות־זוגות ,להר הבית ביום זה
כמבקרים .כבעבר ,גם אז ניטתה המשטרה להפעיל את הנוהל השגרתי שתואם מראש עם פייצל
חוסייני ,האחראי לענייני ירושלים ברשות הפלסטינית ,ועם סגן ראש המועצה המוטלמית
העליונה המפקתת על ניהול המקום .אולם התלהטות הרותות והכנותיהם של צעירים מוסלמים
לעימות פיזי עם המבקרים הישראלים ועם כותות המשטרה ,שליוו אותם ,מוטטה את ההבנה
המוקדמת ,והביאה לכך שמשטרת ישראל םגרה את הר הבית בפני יהודים ומוטלמים כאתד
)הארץ.(7.8.1995 ,
ככלל ,השלטון בישראל הצלית לנטרל את הר הבית כגורם העלול להצית תבערה דתית־לאומית
שלא יהיה אפשר לשלוט בה ,וגם ניטיונותיהן של התנועות היהודיות הקיצוניות ,הפועלות בנושא
הר הבית להקים מ ט ה פעולה משותף ,נכשלו .במשך השנים מאז  ,1967ספורים היו המקרים
שבהם נכשל הפיקוה הכפול ,היהודי־הישראלי והמוסלמי־הפלסטיני ,על האתר המקודש למאמיני
שתי הדתות .אפשר לתלק את המקרים הללו לשלוש קטגוריות .הראשונה ,צירוף של פונדמנטליזם
דתי ובעיות נפשיות .ביוני  1968הצית יהודי־אוטטרלי קיצוני אש במםגד אל־אקצא; ביום 28
באוגוסט  1969הזר על המעשה פונדמנטליסט נוצרי־משיתי; ביום ו 1באפריל  1982התבצר יהודי
דתי לאומי קיצוני בכיפת הסלע ,ירה לכל עבר הרג שני פלסטינים ופצע  44מהם .למרבה
האירוניה ,הקבוצה הקרובה ביותר פיזית להגשמת מטרתה ,פיצוץ קודשי האסלאם בירושלים,
השתייכה לקטגוריה זו .מבין הקבוצות שהגו רעיונות דומים ,הייתה זו קבוצה מרשימה פתות,
מפותחת פחות מבתינה רעיונית ומיומנת פתות מבהינה מבצעית ,ושירותי הביטחון של ישראל
לא שמו לבם אליה .בליל ה־ 26בינואר  1984ניסתה כת בני יהודה ,קבוצת עבריינים לשעבר
שתזרו בתשובה מהשכונה הנטושה ליפתא שבירושלים ,להדור להר הבית בהנהגת שמעון ברדא,
אך שומרי הוקף גילו אותם בעת המעשה.
הקטגוריה השנייה היא צירוף של פונדמנטליזם דתי ומטרות פוליטיות .איש הימין הלאומי־הדתי
הקיצוני ,יואל לרנר ,אסף סביבו בשנים  ,1977,1974ו־982ו שלוש קבוצות של צעירים נלהבים
שהתארגנו לפוצץ את מסגד אל־אקצא ואת כיפת הסלע .השב״כ תשף אותם בשלב די מוקדם,
והברי הקבוצה נשפטו והורשעו .בהג הטוכות2 ,ו באוקטובר 990ו ,ערכו הפלסטינים הפגנת
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מחאה פלסטיניח־מוסלמיח אלימה נגד כוונת קבוצה של יהודים קיצונים להניח אבן פינה לבנייה
מתדש של בית המקדש היהודי .ביית המקדש ,כך האמינה קבוצה זו ,ייבנה על תורבות קודשי
האסלאם ,וכדי להחיש את קצם יש להניה כבר עתה את אבן הפינה למקדש היהודי .העניינים
הסתבכו כאשר החליטו שלטונות ישראל שלא לאפשר ליהודים להכניס את האבן לתהומי ההר,
אבל להרשות להם להתפלל במקום .בתגובה נערך גיוס כללי של צעירים מוסלמים להגנה על
ההר .סערת הרוחות גרמה לפרוץ הפגנת מתאה אלימה שבמהלכה נזרקו אבנים ממרומי אל־הראם
אל־שריף על מתפללים יהודים ברתבת הכותל המערבי שמתתתיו .כניטתה של משטרת ישראל
ל מ ת ה ם ההר הביאה להרג  21פלטטינים ולפציעתם של כ־) 150שרגאי,298-292 :1996 ,
 .(360-343בדצמבר 997ו סיכלו שירותי הביטתון של ישראל תכנית של תברי קבוצה ימנית
קיצונית להשליך לרתבת הר הבית ,בעת אתת מתפילות יום השישי של הודש הרמדאן ,ראש של
חזיר עטוף בדפי טפר הקוראן .מטרתם הייתה לעורר את זעמם של עשרות אלפי המתפללים
ולחולל מהומות דמים שיסבלו את כוונת ממשלת ישראל לסגת נסיגה נוטפת ,מוגבלת בשטהה,
בגדה המערביח ,כפי שהחחייבה )הארץ.(25.12.1997 ,
הקטגוריה השלישית מאפיינת אנשים בעלי תפיסה תאולוגית משיתית הגורסת שגאולת
ישראל והעולם מותנית במעשה אדם ,ולכן יש לסלק בכות את קודשי האסלאם מהר הבית,
מעשה שאלוהים הטיל על נאמניו כדי להוכיה כי הם רוצים גאולה וראויים לה .בניגוד לקטגוריה
השנייה ,שמאופיינת באידאולוגיה פוליטית השווה במשקלה לעיקרון דתי־קנאי ,קטגוריה זו בנויה
כולה על העיקרון התאולוגי המשיהי .המסוכן והידוע בניסיונותיהם של קיצונים יהודים לפגוע
בקודשי האסלאם בהר הבית הייתה תכנית הפעולה של תברי ״המתתרת היהודית״ ,ששולבו בה,
זו לצד זו ,שתי הקטגוריוח האחרונות .בינואר  1984תכננו כמה מחברי ההמחתרת לפוצץ את
קודשי האסלאם באל־הראם אל־שריף .קבוצה זו יצאה מלב הממסד הדתי־הלאומי בישראל וכ־80
איש ידעו ,ברמה זו או אתרת ,על תכניתה .לא הייתה זו תבורת תמהונים ואנשי שוליים ,אלא
אנשים שהפנימו היטב את האידאולוגיה הדומיננטית בחברה שלהם .קווי מתשבתם נבעו מתוך
אידאולוגיה תאולוגית משיתית ופוליטית גם יחד .מבחינה תאולוגית הם הגיעו למטקנה שאלוהים
זועם על עמו ,ולכן הביא עליהם את רעת הנסיגה מטיני ואת הטכם השלום עם מצרים .סיבת
זעמו של האל ,כך חשבו ,נעוצה בכישלון מדינת ישראל לסלק את המוסלמים מהר הבית .״טיהור״
הר הבית מקודשי האסלאם נראה בעיניהם מעשה מהפכני שיגאל אח עם ישראל וישנה סדרי
עולם .הפיצוץ הגואל ישכך בבת א ת ת א ח ח מ ח האלוהים ,ומעחה ח ס ד האל ישרה על עמו.
למרבה האירוניה הם לא ראו בג׳האד הכול־אסלאמי ובפעולה הבין־לאומית שתבוא בעקבות
המעשה מיצוי דין ועונש על מעשה נבלה ,אלא גילוי של ה ס ד אלוהי ,סדר עולם משיחי המסב
לאחור את גלגל ההיטטוריה ,ופותת את הדרך לתידוש מלכות ישראל ובניין בית המקדש .ואילו
אתרים בקבוצה רצו להשיג יעד פוליטי שיעצור את נטיגת ישראל מטיני ומיתר שטחי ארץ
ישראל באמצעות מהלך דרמטי שיגרור מלהמה .תכנית הפעולה של המתתרת היהודית שילבה
אלימות משיתית דתית־מיטטית עם אלימות פוליטית ,אך לא יצאה לפועל ,והמתתרת כולה
נתפטה כעבור כתצי שנה .יכולתה המבצעית והמוטיבציה האידאולוגית של תבריה יצרה את
הקבוצה המפותתת ביותר מבין הקבוצות שתכננו לפגוע בקודשי האםלאם בירושלים .מה שהכשיל
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את הברי המתתרת היהודית בביצוע המשימה שהציבו לעצמם היו לבטיהם האידאולוגיים־הדתיים,
שגרמו לדתיות תוזרות ונשנות של ביצוע הפעולה .דתיית הפעולה העלתה לראש סדר יומם
יעדים אתרים ,בעייתיים פתות מבתינתם ,פגיעה במנהיגים ובאזרתים פלטטינים כנקמה על רצת
מתנהלים ישראלים ,והם פעלו להגשימם עד שנתפטו )רמון997 ,ו; שפרינצק ;1995 ,שרגאי,
 ;1996שרגאי231> 1991 ;30.12.1996 ,ו1ד1ק.(5
י

לסיכום נראה כי ישראל ,שעל שכמה מוטלת האתריות לירושלים ולהר הבית ,הצליתה מאז
הכיבוש ב־ 1967לשמור על שאלת ירושלים כשאלה פוליטית יותר מאשר בעיה דתית .סינדרום
ירושלים כתופעה דתית פתולוגית לא הרס את המםגרות המדיניות .לשון אתר :הפוליטיקה
הצליתה עד כה להשתלט על הגורם הדתי בירושלים ,גייסה אותו לטובתה ,ובה בעת השתלטה
עליו .בעיית ירושלים אינה תופפת או זהה לבעיית הר הבית ,ושאלת הר הבית אינה עומדת
להכשיל כל משא ומתן מדיני על ירושלים .הר הבית נותר בגדר אחד הנושאים ששאלת ירושלים
מורכבת ממנו ,והפוליטיקאים מקווים לנטרל אותו ,אם לא לפתור את חילוקי הדעות לגביו.
המועמד לראשות הממשלה ,בנימין נתניהו ,התתייב ב־ 7במרס 995ו ,במכתבו ליהודה עציון,
להסדיר את תפילת היהודים על ההר כאשר ייבהר .יהודה עציון היה מהפעילים הקיצוניים
והעקיבים ביותר לסילוק קודשי האסלאם מהר הבית כדי להקים את בית המקדש היהודי
במקומם ,והרוח החיה מאהורי הכנוחיה של ״המחתרת היהודית״ לפוצץ א ת קודשי האסלאם.
אבל לאהר שנבהר לא עשה נתניהו דבר בכיוון זה .יתר על כן ,סיעת המפד״ל ,הנותנח ביטוי
פרלמנטרי לתפיסות הדתיות־הלאומיות הדוגלות בריבונות יהודית בהר הבית ובקידום ההכנות
לבניין המקדש היהודי ,הציעה לנסת את קווי היסוד של ממשלת נתניהו כדלקמן :״הממשלה
תסדיר את זכות התפילה של היהודים בהר הבית על פי גדרי ההלכה״ .אולם נתניהו החליט
להשמיט את אזכור הר הבית ולכתוב ש״תובטת זכותם של היהודים להתפלל בכל המקומות
המקודשים להם על פי גדרי ההלכה״ ,ולהעביר סעיף זה מהפרק על ירושלים בקווי היטוד של
ממשלתו לפרק הדן בדת ומדינה )הארץ .(4.7.1996 ,הפוליטיקה לא נענתה לתביעה הדתית
המשיתית ,אלא להפך .הפוליטיקה עשתה שימוש בגורם הדתי של הר הבית כמכשיר לגיוס
תמיכה ,ומשהשיגה את מטרתה נטרלה אותו.

עיר מאוחדת להלכה ומחולקת למעשה
בתאריך  27ביוני  ,1967לאחר ניצחון מוחץ במלהמה ,ההליטה ישראל להחיל חד־צדדית את
מערכת המשפט והמנהל שלה על מזרת ירושלים .בטקס ,שבנבנישתי מתארו משפיל ,זומנו ב־29
ביוני  1967ראש העירייה מטעם ירדן ,רוחי אל־חיטיב ,ותברי המועצה אל המושל הצבאי ,והוא
הודיע להם בעל פה כי ״בשם צבא ההגנה לישראל ...מועצת עיריית ירושלים מפוזרת בזה .עובדי
העירייה המנהליים והטכניים ייהשבו מכאן ולהבא כעובדים זמניים של עיריית ירושלים העברית
עד אישור מינוןם על ידי העירייה ועל בסיס בקשות שתוגשנה על ידם בכתב״)בנבנישתי:1996 ,
 .(90-89 ,225אמנם הודה המושל הצבאי לרוחי אל־ת׳טיב על תרומתו הרבה להתזרת התיים
בעיר למסלולם מיד לאחר כיבוש ישראל ,אך ישראל לא ייעדה לאל־ח׳טיב ולאנשיו כל תפקיד,
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פרק ראשון
ולא תשבה אפילו להעניק להם פיצוי סמלי .הסיפות עורר תגובה קשה מצד  22מנהיגים
מקומיים ,שמתו ב־ 24ביולי 967ו בפני המושל הצבאי של הגדה המערבית על הצעד התד־צדדי
של ישראל .בעצומתם ציינו המנהיגים כי ״ירושלים הערבית היא חלק אינטגרלי של ירדן״.
ההשתייכות לירדן נראתה להם לגיטימית ומקובלת על הקהילה הבין־לאומית ,ולכן ציינו ״כי
סיפוה ירושלים הערבית הוא צעד בטל ששלטונות הכיבוש כפו אותו בדרך תד־צדדית ,בניגוד
לרצון תושבי העיר המתנגדים לסיפות זה ומאמינים באתדות המולדת הירדנית״ )בנבנישתי,
996ו6 :ו.(2
רכישת שטחים בדרך של סיפות עוררה את התנגדות האו״ם ורוב מדינות העולם .סדרה של
החלטות או׳׳ם גינו את הסיפות ,ושללו אותו מכול וכול .בההלטה  2253של עצרת האו״ם ב־4
ביולי 967ו ,נקראה ישראל לבטל את הסיפוח הסר התוקף של מזרח ירושלים .כעבור עשרה
ימים קיבלה העצרת התלטה נוספת ,2254 ,התוזרת על התלטתה הקודמת ומביעה צער על כך
שישראל לא צייתה לה .בנובמבר 967ו קיבלה מועצת הביטתון של האו״ם את התלטתה
המפורסמת  242המציינת במבוא כי אין להטכים לרכישת שטתים באמצעות מלחמה .חשוב לציין
כי בשעת קבלת החלטה  242השטה היתיד שישראל סיפתה היה מזרה ירושלים .מאז שנתקבלה,
הפכה ההחלטה לאבן הפינה בכל ההסכמים המדיניים שהושגו בין ישראל לשכנותיה ,ומדינות
ערב תובעות להחילה גם על מזרח ירושלים .סיפוח מזרח ירושלים גונה שוב בהחלטה  252של
מועצת הביטחון ,ב־ו 2במאי 968ו ,הקובעת כי ״רכישת שטתים באמצעות מלהמה היא דבר
אסור״ .בהחלטה המועצה נאמר כי היא "מחשיבה את כל הצעדים התוקיים והמנהליים ואת
הפעולות שעשתה ישראל ,כולל הפקעת קרקעות ונכסים מאז ואילך ,שנועדו לשנות את המעמד
החוקי של ירושלים ,בטלים ומבוטלים״ .המועצה קראה לישראל לבטל את צעדיה ״ולהימנע
מלתזור עליהם בעתיד״) .(Moore, 1974:991בדרך כלל האו״ם הזר על החלטות אלה ועדכן אותן
כל אימת שישראל הפקיעה קרקעות במזרת ירושלים ,או לאתר תקריות דמים ומעשי טרור בהר
הבית .כך היה בהתלטת מועצת הביטתון  ,267ב־ 3ביולי  ,(Moore, 1974: 997) 1969ההלטה 298
ב־ 25בטפטמבר  ,1971התלטה  672ב־ 12באוקטובר ) 1990בנבנישתי996 ,ו 6 :ו  9 - 2ו , ( 2
ובהחלטה  478ב־ 2באוגוטט  .1980ההחלטה האתרונה התקבלה בתגובה לקבלת ״חוק יסוד:
ירושלים בירת ישראל״ בכנסת ישראל ,ב־ 30ביולי  .1980ההוק קבע כי ״ירושלים השלמה
והמאוחדת היא בירת ישראל ...מקום מושבם של נשיא המדינה ,הכנטת ,ובית המשפט העליון״,
וכך הפך הסיפוח של  1967לתוק יסוד של מדינת ישראל )הירש ,האוסן־כוריאל ולפידות:1994 ,
 .(8התלטת מועצת הביטהון  478קבעה כי ישראל הפרה את המשפט הבין־לאומי ,וקראה ל־14
המדינות שיש להן נציגויות דיפלומטיות בירושלים לצאת מהעיר .בעקבות הההלטה העתיקו כל
המדינות הללו את נציגויותיהן מירושלים .אל־סלוודור וקוסטה ריקה התזירו את שגרירויותיהן
לירושלים במאי  1982ובאפריל ) 1984בהתאמה( ,ובורקינה־פאסו עשתה זאת בספטמבר .1986
תקרית הדמים בהר הבית באוקטובר  1990והטבח שביצע המתנהל ברוך גולדשטיין במערת
המכפלה בחברון ,בפברואר  ,1994הביאו להתלטות  672ו־ 681ב־ ,1990ולההלטה  904ב־,1994
שבהן הזר האו״ם על גישותיו משכבר.
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זירת

ההתרחשות :עיר קפד

יהסה של ישראל למזרח ירושלים שונה מבחינה חוקית מיחסה לשאר שטחי 967ו .מאז
מלתמת ששת הימים גרסה ישראל כי אין לספת רשמית את מרבית השטחים שכבשה במלחמה.
במקום זאת העדיפה ישראל ליצור אינטגרציה דה־פקטו בין שטחי  967ו לבין מדינת ישראל .הלם
המלהמה והמעבר הפסיכולוגי החד מתתושת מצור חטר מוצא לניצהון היסטורי ולכיבוש שטחי
ארץ ישראל של התנ״ך ,דרבנו את מדינת ישראל לספת את מזרח ירושלים מיד כאשר שככה
סערת הקרב בבירת ישראל ,ב־ 9ביוני 967ו .רבים בישראל ראו בסיפוח מזרת ירושלים המשך
למפעל הציוני והשלמת המהלך שהתל ב־948ו .נוסף לכך ,יש לזכור את העובדה שישראל ביקשה
מהמלך חוסיין ,ביום פרוץ הקרבות ,ב־ 5ביוני 967ו ,לבל ייכנס עמה למלחמה ,ובין מנהיגיה ,כגון
הרמטכ״ל יצחק רבין ואלוף הפיקוד עוזי נרקיס ,היו שנשאו עמם את זכר הכישלון הצבאי של
ישראל בעיר העתיקה של ירושלים במלחמת ) 1948הירש ,האוסן־כוריאל ולפידות ;1994 ,נרקיס,
975ו :נרקיס ,ו99ו; רביו979 ,ו(.
ממשלת ישראל לא סיפחה את רמת הגולן עד ו98ו משיקולים פרגמטיים ומתוך הכרה
בגבולות היכולת שלה ,ולכן לא סיפתה גם את הגדה המערבית ואת רצועת עזה ,אפילו ממשלות
הליכוד לא עשו זאת ,והעדיפו תמיד לנקוט מדיניות של טיפוח דה־פקטו והתנתלויות .מדיניות זו
לא יושמה באמצעות הפרדה בכות של הערבים מעל אדמתם )טרנטפר בכפייה( .אף על פי
שהרעיון זכה וזוכה לאהדה ציבורית מטוימת בישראל ,התמיכה הפוליטית בו הייתה ונותרה
קטנה .ישראל יישמה את רעיון הטרנספר בעבר ,אך רק בנסיבות של מלתמה ,ב־ 1948וב־967ו,
או כאשר רצתה לקבע בתודעת הפליטים את קווי  1948כקווי גבול קשיחים )בראון;1997 ,
מוריס ,ו99ו; מוריס996 ,ו; ששר997 ,ו( .ישראל הבינה כי בהיעדר אופציה של טרנספר יש
ליצור מדיניות של עידוד הגירה ויצירת שינוי במאזן הדמוגרפי שבין יהודים לערבים בשטתי
 967ו על ידי שימוש בכללים ובאמצעים אדמיניטטרטיביים העומדים לרשות מדינות ,שעה שהן
קובעות מי זכאי לשבת דרך קבע בשטתן הריבוני והמוכר .ישראל השתמשה בשיטות כגון אי־מתן
היתר לתזור לגדה המערבית למי שלא היה שם ב־ 5ביוני 967ו ולמי ששוהה מחוצה לה שבע
שנים ברציפות ,ואינו מגיע לביקור אחת לשנה לפתות ,וכן הערמת קשיים בפני בני משפתה של
לא־מקומיים הבאים להתגורר עם קרוביהם בגדה המערבית .יש לזכור כי התלות של תושבי הגדה
המערבית ושל תושבי רצועת עזה באישורים האדמיניסטרטיביים של שלטונות ישראל שימשה
בעיקר אמצעי לשליטה ולפיקוה ,וגם הייתה אמורה בעקיפין ליצור אצלם הנעה להגר מהשטח.
ברם מרבית ערביי השטחים נצמדו לאדמתם למרות הכול )צומוד מתורגם מילולית :עמידה
איתנה .משמעות המונה היא התזקת מעמד בנסיבות קשות( .נוכה הפער הרב בגידול הדמוגרפי
בין שתי האוכלוסיות המצויות בשטחי  ,1967היהודית־הישראלית והפלסטינית )גזית;1985 ,
גילבר992 ,ו ;39-20 :גרוסמן ;1987 ,מעוז ,(1985 ,הועילה מדיניות ההגירה באמצעים
אדמיניסטרטיביים למתכנניה ולמבצעיה אך מעט ,אם בכלל ,ומיוני  1967היא לא יושמה בקביעות.
מדיניות האינטגרציה דה־פקטו ניסתה ,אם כן ,ליהנות מכל העולמות האפשריים ומהמתיר הנמוך
של הכיבוש ,אלא שלאורך זמן היא כשלה.
אפילו בירושלים ,שיושמה בה מדיניות של אינטגרציה דה־יורה ולא רק אינטגרציה דה־פקטו,
ומנהיגי ישראל מצהירים השכם והערב כי היא אוחדה לנצח נצחים ,נשמר השסע הלאומי־האתני
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פרק דאשל;

\,Veingrod
־יום .אמנם כפי שהוכיחו מיכאל רומן ואלכס וינגרוד )& ™!™!0*0, 1991
ירושלים אינה מחולקת פיזית בין מזרה למערב ,כפי שהיה בתקופה שבין 948ו ל־967ו ,אך גם
לאתר יוני  967ו היא נותרה מבותרת בין יהודים־ישראלים לערבים־פלסטינים בשסע כפול ,כלומר
הלוקה אנכית בין מזרח למערב בסדרה של חחומי חיים והלוקה אופקית המציבה את הצד
היהודי מעל לצד הערבי .הסיפות לישראל לא צמצם את השסע האתני־הלאומי ולא את הפער
התרבותי .ההפרדה בשכונות המגורים של בני שתי הקהילות הלאומיות בעיר ,המרכזים העירוניים
השונים שלהם ,מרכזי העסקים והמסחר ,מערכות התינוך ומוסדות הציבור ,שירותי התחבורה
והרפואה הנפרדים ,יצרו קו גבול תודעתי .זהו אינו עניין של מה בכך .זהו תיץ תודעתי מוהשי
שבני שתי הקבוצות מודעים היטב לתצייתו ,ומעשה זה נתפס בתודעתם כמסוכן .שני ההוקרים
מצאו גם שהמעבר מהטריטוריה של הצד האהד ,״שלנו״ ,לזו של ״האחר" אינה מעשה של
יום־יום .הגבול האתני־הלאומי שנותר על כנו בירושלים יצר בידול עמוק בין מזרה העיר
למערבה ,בסדרי תיים ובדפוטי התנהגות השונים בשני עבריו.
יחסי החליפין והמגעים הכלכליים כמעט אינם חוצים את הגבול האתני־הלאומי .במסתר,
בכלכלה ובשוק העבודה נחלקים הצדדים לא רק על פי חחך כלכלי של בעלי־הון ,אלא גם על פי
תתך אתני־לאומי ,ושני החתכים תופפים זה לזה .הצד היהודי הוא בעל האמצעים ועתיר ההון,
וממילא שולט על שיתוף הפעולה הכלכלי .שיתוף פעולה כלכלי שוויוני ,אם קיים בכלל ,הוא
אד־הוק ,מזדמן ,אינטרסנטי ,מוגבל בהיקפו וקצר טווה .אלה הם אפוא יתסים כלכליים כפויים
מ ח מ ת צורך ,מתוסר בררה או מתוך אינטרט מםוימים ,ולא מתוך בהירה חופשית והעדפה .זאת
ועוד ,היחסים בין שתי הקהילות האתניוח כלל וכלל אינם שוויוניים או טימטריים .השסע
האתני־הלאומי בירושלים הוא גם שסע בין שולט לנשלט .קיים פער מובהק לטובת הצד
היהודי־הישראלי בנגישות למשאבים ,לעוצמה פוליטית ,לכות ,וליכולת להפעיל מנגנוני פיקוה
ובקרה על הצד הערבי התלש .למעשה הצד הערבי בירושלים תלוי מכל הבתינות בצד היהודי,
ונשלט על ידו .היהודים מכתיבים את התנאים ,את המקום וכיצד יחבצעו יחסי התליפין בינם
לערבים .כך למשל תלויים הערבים בשוק התעטוקה שבמערב העיר ,ולפיכך הם נאלצים לאמץ
את השפה העברית .יהודים אף פעם אינם תלויים בשפה הערבית ולא בשירותים תיוניים הניתנים
להם בחלק הערבי של ירושלים .יהודים קובעים בלעדית את מדיניות העירייה ואת החלטותיה
העיקריות לגבי מזרת העיר ,ולרוב מקיימים מגע מצומצם מאוד עם האוכלוםייה הערבית במזרח
העיר .אמנם המגע הישיר עם הפונים לעירייה מנוהל בידי פקידים ערבים ,אך הם אינם קובעי
מדיניות .הרוב היהודי דואג למנוע מהצד הערבי להתחרות בו ,וקובע כללי משהק המסייעים לו
להנציח את הדומיננטיות שלו .קשרי התלות של הפלסטינים במזרה העיר ביהודים הועמקו עם
השנים ,ונוצרה תלות גדולה של הפלסטינים בהכנסות מעבודה אצל היהודים ,או מסחר עמם ,בה
בעת העמיקה התלות את הפערים הכלכליים והחברתיים בין שתי הקבוצות.
גם בתחום החינוך נשמר הפער בין היהודים לערבים .עם הסיפוה ב־967ו ביקשה ישראל
להחיל על ירושלים הערבית את תכנית הלימודים של המגזר הערבי בישראל .הצעה זו עוררה את
התנגדות הפלטטינים מבהינה לאומית ומטיבה פרקטית גם יתד .מבהינה לאומית ,הם סירבו
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לראות עצמם ערבים־ישראלים ,ולהנחיל לדור הצעיר שלהם את המסרים ואת התכנים העלולים
להפוך אותו לישראלי .תכנית הלימודים הייתה פרו־ישראלית בנרטיבים שלה ,ודרשה ידע בתרבות
היהודים ובתולדותיהם על השבון התרבות הערבית ,שהודגשה בתכנית הירדנית .כך למשל,
הוקדשו בתכנית של ישראל 56ו שעות שנתיות ללימוד ט ק ס ט י ם יהודיים ,ורק  30שעות לדת
האסלאם ,לעומת  360שעות שהוקדשו בתכנית הירדנית ללימוד ספרות אסלאמית .ההתנגדות
לתכנית הלימודים של ישראל נבעה גם מסיבה פרקטית .בוגרי מערכת החינוך של ישראל אינם
יכולים להתקבל לאוניברסיטאות בארצות ערב ,מקום הלימודים הגבוהים המועדף על רוב
הצעירים ממזרה ירושלים ,הרוצים ללמוד מחוץ לארצם .לכן פתהו הפלסטינים בשביתות לימודים,
בין יוני  1967לינואר  ,1968ובתי הספר הציבוריים התרוקנו מרוב תלמידיהם .רק כ־ 50אהוזים
מתלמידי בתי הספר היסודיים של העירייה בשנת  1969-1968המשיכו ללמוד בבתי ספר
עירוניים גם בשנה שלאתר מכן .בקיץ 968ו עברו את בחינות הבגרות של ישראל רק ארבעה
מתוך  96התלמידים שניגשו אליהן ,בהשוואה ל־ 70אתוזים עד  80אתוזים שעמדו בממוצע
בבתינות הבגרות של ירדן .לכן רק תלמידים אתדים נרשמו לבתי הספר התיכוניים ,ונכפתה
עליהם הבגרות של ישראל )בתי הספר הנוצריים הכינו א ת תלמידיהם לבגרות במתכונת אירופית
ולקראת כניסה לאוניברסיטאות במערב ,ובתי הספר המוסלמים הכינו א ת תלמידיהם לבתינות
של ירדן( .הלימודים בבתי הספר הפרטיים היו בתשלום ,ומי שלא השיגה ידו לשאת בנטל
ההוצאות שלח א ח ילדיו ללמוד ברמאללה ובביח לחם .משהפכה תופעה זו נפוצה ,אסרה ממשלת
ישראל ב־ ו  97ו על תושבי מזרת ירושלים ללמוד בגדה המערבית .בשנת  969ו ניסתה ממשלת
ישראל לווסת א ת מחאת הפלטטינים לאפיק אתר .היא אישרה לפתוח מסלול המכין את תלמידי
בתי הספר העירוניים לבגרות ישראלית וירדנית גם יתד ,אך מתוך  200התלמידים שנרשמו
למסלול זה ,עברו רק חמישה את הבתינות של ירדן ,ואף לא אתד את הבגרות של ישראל .בשנת
 1975ויתרה ממשלת ישראל והציעה שני מסלולים :הראשון נהוג בין ערביי מדינה ישראל,
ויילמד רק בבית ספר אהד .והשני כמו בגדה המערבית ,קרי תכנית הלימודים של ירדן .על פי
נתוני העירייה ואיגוד המורים הפלסטינים ,מאז למדו  60-50אהוזים־מכלל התלמידים בבתי
ספר פרטיים השייכים למנזרים ,לכנסיות ,לוקף ולגורמי תוץ ,והשאר למדו בבתי ספר עירוניים.
התנועה מהחינוך העירוני לפרטי ,ובהזרה ,הושפעה גם מסיבות כלכליות .שפל ,מיתון כלכלי,
ירידה בהכנטות והעלאת שכר הלימוד במוטדות הפרטיים הגבירה את זרם הפונים לבתי הספר
העירוניים ), 1997־1«51ח״ז& 1^1ג131ג ;81-(^, 1997;10תשין81-180 :1992 ,ו; כל העיר.(2.10.1998 ,
מתכנית הלימודים של ירדן נעקרו כמה היבטים בעייתיים כגון קיומה של ישראל ,הסכסוך
בין ישראל לפלטטינים ופתרונו ,ולא ניתנה כל הנהיה כיצד ללמד מקצועות שבהם הנרטיב וזווית
הראייה של הפלסטינים שונים לגמרי מאלו׳של ישראל׳ כגון גאוגרפיה והיטטוריה .לצד מערכת
הלימודים של ירדן מלמדים בתי הספר במזרח ירושלים גם עברית ,אזרחות וזהירות בדרכים.
אולם מקצועות אלו הם רשות ואינם תנאי מעבר מכיתה לכיתה ,ולכן רמת הידע וההוראה בהם
נמוכים .העירייה מסתפקת באתריות מנהלית לאתזקת המבנים ובתשלום המשכורות ,אך מזניחה
את פיתוה המערכת ואינה מעניקה א ת השירותים שהיא מעניקה לתלמידי מערב העיר .בעיריית
ירושלים היו ב־ 1995רק שחי משרוח וחצי למפקחים על מערכח החינוך העירונית במזרת העיר,
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פרק דאשל;
מערכת שמנתה על פי נתוני העירייה ואיגוד המורים הפלסטיני ב־997ו  26,153תלמידים )לצד
כ־ 16אלף תלמידים במוסדות הפרטיים( .בשנת  1998היו במזרה העיר  33בתי ספר ו־842
כיתוח ,שלחלמידיהן אין ייעוץ פסיכולוגי מטעם העירייה ,לא פיקוח על בטיתות ולא פיקוח על
מינוי המורים והמנהלים ,כמקובל במערב העיר .למעשה תוכני ההוראה לא היו נתונים לפיקות
משרד החינוך בישראל ,אלא בידי קצין הממשל הצבאי .דוה של משרד ההינוך ,משרד האוצר
ועיריית ירושלים ,משנת  ,1997מצביע על הזנתה פיזית ופדגוגית ארוכת שנים של מערכת החינוך
העירונית במזרח ירושלים ,וכתוצאה ממנה שיעור האנאלפביתים בכיתות הגבוהות של בית הספר
היסודי מגיע ל־ 30אחוזים ,ושיעור הנשירה מבתי הספר העל־יסודיים הוא כ־ 40אחוזים .ההזנהה
מתבטאת גם בפערי השכלה בין יהודים לערבים בירושלים ,בחינוך היסודי ובהשכלה הגבוהה.
בשנח  1995רק  13.9אחוזים מכלל האוכלוסייה שמעל גיל  15במזרח העיר היה בעל השכלה עד
שמונה כיתות לימוד ,לעומת  35.2אחוזים במגזר היהודי; אחוז בעלי השכלה מעל  13כיתות עמד
על  39.9אחוזים בין היהודים ,לעומת  19.1אתוזים בין הערבים; אבל א ה ה המסיימים תשע עד
 12כיתות דומה 46.2 :אחוזים בין היהודים ו־ 45.7אהוזים בין הערבים )הארץ ;16.6.1998 ,חושן
ושחר ,תשנ״ח ;266 :מדינת ישראל ,נתוני סקר אוכלוסין ודיור ,הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,
 ;1995נשר ;6.9.1996 ,רובינשטיין ;11.8.1995 ,שגב995 ,ו.(4.7.
עם העברת תחום החינוך לאתריותה של הרשות הפלטטינית ב־ 15בנובמבר  ,1994נמסר
הטיפול בבחי הספר הציבוריים של מזרח ירושלים לידי הרשות הפלסטינית ,והיא גם נקבעה
אחראית לקביעת תוכני הלימוד ,כאשר עיריית ירושלים ממשיכה לשאת בנטל האהזקה המנהלית.
מעבר לשינוי הסמלי ,התלפת סמל הממלכה ההאשמית בסמל הלאומי של הפלטטינים ,לא שינתה
הרשות הפלסטינית את תכניה הלימודים ואת ספרי הלימוד מירדן ,והם זהים לחלוטין בירושלים
וביתר חלקי הרשות הפלסטינית .בחומר הלימודים אין הסתה נגד ישראל ואין מידע הנוגד את
הסכמי אוסלו .הטבעת הסמל הפלסטיני על ספרי הלימוד ועל מבהני הבגרות הביכה את ממשלת
ישראל ,אך באין מוצא אתר התליטו שלטונות ישראל ב־ 1995להדביק על סמל הרשות הפלסטינית
מדבקות הנושאות את סמלה של עיריית ירושלים )הארץ ;26.8.1996 ,נשר ;6.9.1996 ,רובינשטיין,
 ;11.8.1995שגב.(4.7.1995 ,
בשנת  1994דתק ראש העירייה אולמרט בוועדת השרים לענייני ירושלים לקבל החלטה על
מניעת השימוש בתכנית הלימודים הפלסטינית .במטמך שהגיש באוקטובר  1994קבע:
באמצעות תכנית הלימודים תיסלל הדרך להשתלטות מותלטת של רשות האוטונומיה על כל
מערכת החינוך במזרח ירושלים ...קיימת סכנה ממשית מאוד כי במימון ממשלת ישראל,
באמצעות מנגנון שלנו ,מורים במימוננו ,מפקהים בהשראתנו ,תתנהל מערכת התינוך בפועל
על ידי אש״ף ו  /א ו רשות האוטונומיה בכל הקשור לתוכני הלימוד .יש תשש מפני השתלטות
תכניות לימודים פלסטיניות ,לרבות היסטוריה של הסכטוך מנקודת מבט פלסטינית ,מעמד
ירושלים וכדומה ,על תכנית הלימוד בבתי הספר במזרת ירושלים )עיריית ירושלים ,מסמך
רקע לדיון בוועדת השרים לענייני ירושלים.(10 :25.10.1994 ,
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בקשתו של אולמרט לא התקבלה .בשנת  1996אמורה הייתה ,על פי הצהרות הפלסטינים,
להתליף תכנית לימודים פלסטינית את התכנית של ירדן ,ושר החינוך ,אמנון רובינשטיין ,הודיע
בקיץ  1995כי הוא יפעל לסכל זאת )הארץ ;15.8.1995 ,רובינשטיין ;11.8.1995 ,שגב995 ,ו.(4.7.
אולם הפלסטינים לא מימשו את כוונתם .במקביל ,ממשלת ישראל התדשה ,שעלתה לשלטון
ביוני 996ו ,לא השליטה את תכנית הלימודים של ישראל במזרה ירושלים ,ובניגוד לכוונתה
המקורית גם לא מנעה את מעורבותה של הרשות הפלסטינית במבהני הבגרות ,בקיץ  ,1997בבתי
הספר העירוניים והפרטיים כאחד .הרשות הפלסטינית רצתה שהמבחנים בירושלים יהיו כביתר
שטהיה והצהירה כי בכוונתה להורות על העתקת מקום הבתינות להר הבית ולכנסיות כדי למנוע
את הפיקוח של ישראל .גם ממשלת ישראל התכוננה לעימות ,אך שני הצדדים הבינו כי מחירו
של עימות יהיה גבוה ממהירה של פשרה .ללא מעורבותה של הרשות הפלסטינית לא היה אפשר
לקיים את המבתנים ,ואם ת ת מ ו ט ט מערכת החינוך במזרת ירושלים ודאי תפרוץ מחאה רבתי.
לפיכך העבירה הרשות הפלסטינית למחטומי ישראל ,שבגבול השטה העירוני ,שאלוני בתינות
ללא סמל פלסטיני ,ושם גם קיבלה אותם בהזרה לבדיקה .הפיקוח על המבחן עצמו היה בידי
עובדי הוראה ערבים־ישראלים .שלטונות ישראל הציגו הסדר זה כארעי לשנה אתת ,והוא דומה
מכמה בתינות להסדר שהושג ביתס לספירת הקולות בקלפיות שהוצבו במזרת ירושלים בעת
הבתירות ברשות הפלסטינית ,בינואר ) 1996הארץ996 ,5.6.1997 ,3.6.1997 ,ו ;26.8.כל העיר,
 .(13.6.1997 ,6.6.1997פשרה זו הותירה את ממשלת ישראל בראשות הליכוד מתוסכלת מקוצר
ידה ,ולכן כוננה ועדה של פקידים בכירים שהמליצה לכפות את תכנית הלימודים של ישראל
במזרה ירושלים .ביוני  1998ביטלה ועדת השרים לענייני ירושלים את ההמלצה ,לאתר שהתברר
שאי־אפשר לבצעה .ועדת השרים הסתפקה בההלטה לקיים בקרה בלבד על תכנית הלימודים
במזרה ירושלים ,וקבעה כי ״ספרי הלימוד שם יודפסו בהדפסה ישראלית״ ,ולא בידי הרשות
הפלסטינית )הארץ.(16.6.1998 ,
שינוי גדול יותר התחולל במוסדות שאינם כפופים לישראל .בתהום ההשכלה הגבוהה
הרשות הפלסטינית הכפיפה את אוניברסיטת אל־קדס ,הפועלת בירושלים בלי שתהיה תלק
ממערכת ההשכלה הגבוהה של מדינת ישראל ,למועצה להשכלה גבוהה הפועלת מטעמה .אוניברסיטת
אל־קדס נוסדה ב־984ו .בשנת 996ו למדו בה  2,564סטודנטים ,מהם ו 4אתוזים )1,050
סטודנטים( תושבי ירושלים ,ונכללו בה  247אנשי סגל .זוהי אוניברסיטה קטנה גם בקנה מידה
פלסטיני ,וכמובן גם בהשוואה לאוניברסיטה העברית בירושלים ,שהיו בה ב־996ו 24,739
סטודנטים ו־ 1,249אנשי סגל בכיר במשרה מלאה .ממשלת ישראל משתתפת במימון האוניברטיטה
העברית כפי שהיא משתתפת בכל האוניברסיטאות בישראל ,אך אין זה כך באשר לאוניברטיטת
אל־קדס ) .(Kamel & Reiter, 1998בעקבות עתירת הארגון הימני ״בצדק״ לבג״ץ ,הודיעה האוניברסיטה
שההלה בהליכים לבקש אישור לפעילותה מטעם המועצה להשכלה גבוה של ישראל )כל העיר,
998ו998 ,3.7.ו .(24.7.מערכות התינוך של בתי הטפר היטודיים והתיכוניים של המוסלמים
והנוצרים במזרה העיר ,שישראל מעולם לא טיפלה בהן ,כפופות מאז הסכמי אוסלו לרשות
הפלסטינית .לטענת תוסייני הוסכם עם ישראל שההינוך הפרטי על כל גווניו יהיה באתריות
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הרשות הפלסטינית .מקורות בישראל הכתישו את קיומה של הסכמה ,ואולם בפועל הרשות
הפלסטינית היא המטפלת הבלעדית במערכות הינוך אלה )הארץ.(9.2.1996 ,1.2.1996 ,
רומן ווינגרוד ) & \Veingrod, 1991ו13!11ז (1101מציינים כי הערבים בירושלים העדיפו לשמור
על הבידול העמוק בין שתי הקהילות האתניות־הלאומיות על פני טשטושו .זו הייתה הדרך
היתידה מבחינתם לשמור על זהותם הלאומית השונה .ברצותם לשמר את זהותם המגזרית ולא
להכיר בסיפוח מזרת ירושלים למדינת ישראל ,הם התרימו את המוםדות הישראליים כקולקטיב,
ולכן רבים מהם לא השתתפו בבתירות לעיריית ירושלים .אולם ההתרמה הקולקטיבית לא כללה
את רמת הפרט .פלסטינים רבים ,כ־,500ו ,רובם ממזרה העיר ,הועטקו בעירייה )השין992 ,ו:
 ,(191ורבים אחרים עבדו בשלוחות שלטון אתרות של ישראל ,או סיפקו שירותי בנייה ליהודים,
גם על אדמות פלסטיניות מופקעות .הם הצדיקו את פעילותם מטעמי צומוד ,כדי לאפשר קיום
פלטטינים ונוכתות שלהם בירושלים .ההתרמה הקולקטיבית שימרה את הזהות העצמית ואסרה
על מה שהחחייב באופן טבעי והגיוני מטיפוה ישראל כגון דרישה קולקטיבית לשוויון בתלוקת
המשאבים ובנגישות למנגנוני הפיקוח והשליטה וקביעת הזכאות לקבלת משאבים .אף על פי
שעמדה זו יצרה אי־שוויון ,שהלך וגדל מאז  ,1967מוכנים היו הערבים במזרח העיר לשלם את
המחיר ובלבד שיעמיקו את הבידול הקולקטיבי ואת המאבק הטמוי בינם לישראל .מבתינות רבות
הצליתו הפלטטינים במשימתם בירושלים .מאז הטיפות התקיימו במזרח העיר שורה של מוסדות
והסדרים פלסטיניים ייחודיים כגון תכניות לימוד של ירדן ,טדרי שיפוט אסלאמי ,מוסדות דת
ורוותה )וקף( והטדרי מטבע שלפיהם הדינר הירדני היה הילך מקובל ובנק ישראל התיר לחלפנים
ערבים לפעול שם .בירושלים נבנים מוסדות פלסטיניים רבים בתסות התוק בישראל המאפשר
תופש פעולה רב מזה ששרר ביתר שטתי  ,1967ששלט בהם התוק הצבאי .השלטון בישראל
השכיל להעלים עין מתריגות ההוק בירושלים ככל שהן נגעו להסדרים ולמוסדות הפנים של
הפלטטינים .ישראל הסתפקה בכפיית מרותה ברמה התוקית ,ובכל הקשור למגע של הפלסטינים
במזרח העיר עם הממסד בישראל .בה בעת לא עשה השלטון בישראל הרבה כדי לצמצם את
הפער בין הצד היהודי הגדול והתזק לצד הערבי התלש .קיים פער עצום ברמת השירותים
הניתנים לאוכלוסייה הערבית מזה והיהודית מזה ,אף על פי שמבתינה חוקית מעמדם שווה אתרי
שהאזור סופח לישראל ,ותושביו נושאים תעודות זהות ישראליות ומשלמים מסי עירייה כחוק.
אכן ,נקודת הפתיחה של שלטון ישראל במזרח ירושלים הייתה נמוכה .בירושלים הירדניח
היו רשתות מים והביוב תלקיות בלבד ,והשטת של ירדן שישראל כללה בתחומי ירושלים הכיל
אזורים כפריים שניהלו את תייהם באופן עצמאי ללא קשר מוניציפלי לעיריית ירושלים הירדנית.
רמת השירותים והתשתית באזורים הכפריים הייתה נמוכה אפילו מזו של ירושלים הירדנית .רשת
כבישים כמעט לא הייתה קיימת באזורים הכפריים ,רשת המים לא סיפקה את הדרישות ,וכלל
לא היו בהם רשתות ביוב וטלפון .השוואת השירותים והתשתיות בין שני תלקי העיר תייבה את
ישראל להשקיע השקעה ניכרת מאז הסיפות ,אולם מהשיקולים המנויים לעיל עשתה ישראל אך
מ ע ט בתהום זה .עד שנות השמונים נמנעה ישראל מלהכין תכניות מתאר ,פיתות ובינוי למזרח
העיר ,וכך סיפקה לעצמה עילה אדמיניטטרטיבית לשמור על הפער בין המזרה הערבי למערב
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היהודי .ישראל אמנם תיברה את כל הבתים בירושלים המוניציפלית לרשת המים ,אבל שירותי
פינוי האשפה ,מצב הכבישים והמדרכות ,התאורה והביוב נתותים בירושלים הערבית בהרבה
מאלו שבשכונות היהודיות .ועוד ,בשנים 988ו990-ו פתות מהמישה אתחים מכלל התחלות
הבנייה שלא למגורים נעשו באזורים הערביים של ירושלים .הקיפוה המבני של הערבים משתקף
גם במצבת כוח האדם של העירייה ,ורוב העובדים המטפלים במזרת ירושלים הם בני מערב
העיר .בשנות התשעים ,שיעור העובדים הערבים בעירייה מתוך כלל עובדיה הוא  7ו אתוזים,
כאשר האוכלוסייה במזרה העיר היא כמעט פי שניים מכך .יתר על כן ,שני שלישים מכלל
העובדים הערבים בעירייה מועסקים בעבודות תברואה ותהזוקה )בנבנישתי;151 -150 ,102 :1996 ,
השין.(184—178 :1992 ,
עיריית ירושלים הכינה ב־995ו דוה שיש בו הודאה ראשונה מסוגה בפער הקשה הקיים בין
מזרה העיר למערבה בתהומי התשתית ,השירותים העירוניים והממשלתיים .בהיעדר תכנון
מפורט שקיבל את אישור הרשויות ,אי־אפשר לפתח תשתית של כבישים ,מים וביוב :לאתר
שטתים לבניית בתי טפר ,מוםדות ציבור וגנים ציבוריים; יש קושי רב בפינוי אשפה ,בכיבוי אש,
בתלוקת דואר וגז ,ובפיתות רשתות חשמל וטלפון .היעדר התכנון הביא למצוקת דיור חמורה
ולבנייה בלתי־תוקית בירושלים ומהוצה לה .בכמה תתומים המצב קשה במיותד :אין תאורת
רחוב באזורים נרחבים ,חסרים ו 2קילומטרים של כבישים 150 ,קילומטרים של צנרת ביוב
וניקוז; אין פינוי שוטף של אשפה :יש לבנות  345תדרי כיתות; קיימת בעייח סמים קשה בין בני
הנוער ,יש עוני חמור והזנתת קשישים עקב היעדר שירותי רווחה ואי־טיפול באוכלוטיות מצוקה.
אין הסדרי אשפוז לתולי נפש ולמפגרים .ראוי לזכור כי תושבי מזרה ירושלים מונים כ־ 30אחוזים
מכלל תושבי העיר ,אך חלקם בתקציב העירייה ,בי995ו ,היה כשבעה אחוזים בלבד .בתקציב
הממשלתי תלקם אף קטן מזה .בשנת  1995קיבלו ערביי מזרח ירושלים בתקציב הממשלתי פתות
מאחוז אחד ,מחוך כ־ 175מיליוני השקלים שהוקצו לירושלים רק מיליון שקלים וחצי יועדו
לאזורים ערביים .למרבה האירוניה םכום זה יועד ברובו לשכונה הערבית בית צפאפה ,שבמערב
העיר ,ולכביש העובר בה שעתיד לשרת יהודים רבים .זאת ועוד ,הכנטות העירייה ממטיהם של
תושבי מזרה ירושלים היו ב־  1991כ־ ו ו אתוזים מכלל תקבולי העירייה מתושביה ,אך תקציב
העירייה שהועבר למזרח העיר עמד על חמישה אחוזים בלבד .הדוח של עיריית ירושלים המליץ
לשנות את סדרי העדיפויות העירוניים והממשלתיים ואת הקצאת המשאבים כדי להתגבר על
הפער .הסכום הדרוש לצמצום הפערים בין מזרח העיר למערבה הוא  250מיליוני שקלים ,והדוח
המליץ לשתף את תושבי מזרה ירושלים בתהליכים השונים לצמצום הפערים ,בעזרת המנהלות
והוועדים השכונתיים ,להתיות את מרכז העסקים הראשי במזרת העיר באמצעות פיתוח תשתית
ובנייה של תתנת אוטובוסים מרכזית הדשה ולעודד השקעות בתיירות )הארץ;10.7.1995 ,
רובינשטיין.(20.11.1996 ,
טדי קולק ,ראש עיריית ירושלים  993-1965ו ,יישם את מדיניות הטיפוח והקיפוח של
ישראל ,וגרס כי כדי למנוע תיכוך בין יהודים וערבים בעיר יש לפתח את ירושלים במארג רב־דתי
ומגוון תרבותית .אבל מדיניותו של קולק ,כפי שהוא עצמו הודה ,הייתה גם ״להקשות על
הערבים לתיות ,לא להרשות להם לבנות .אולי יטתלקו מרצונם ויובטת המאזן הדמוגרפי
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בירושלים״ )בנבנישתי996 ,ו32 :ו( .כך מוסדו הקיפוה והאפליה של ערביי מזרח ירושלים.
ההפרדה והאוטונומיה הקהילתית של הערבים בירושלים בתהומי דת ,הינוך ,שפה ,איגודים
מקצועיים ,תקשורת ,כלכלה ,מסחר ותרבות גררה הזנהה ,למרות ההזרה התכופה על הקביעה כי
ירושלים היא עיר מאוחדת ,ולמרות השכנוע העצמי העמוק של ישראל בנכונותה .טדי קולק
התוודה:
אמרנו שוב ושוב שנשווה את זכויותיהם של הערבים לזכויות היהודים בעיר .דיבור ריק
מחוכן ...הם היו ונשארו אזרחים מדרגה שנייה ושלישית ...בשביל ירושלים היהודית עשיתי
משהו ב־ 25השנים האתרונות .בשביל מזרח ירושלים? כלום! מה עשיתי? בחי ספר? שום
דבר! מדרכות? כלום! בתי תרבות? מאומה! כן ,עשינו להם ביוב ושיפרנו את אספקת המים.
אתה יודע למה? אתה תושב שלטובתם? לרווחת הייהם? איפה! היו שם כמה מקרי כולרה
והיהודים נבהלו שזה יגיע אליהם .אז עשו ביוב ורשת מים )מעריב990 ,ו0.ו0.ו ,בתוך
בצלם995 ,ו.(50-49 :
כאמור ,לא עוררה מדיניות זו את תמת הערבים שכן היא עלתה בקנה אתד עם מטרתם הלאומית
להיפרד מהמסגרת הישראלית ולא לזכות לשוויון זכויות ומעמד בתוכה.
כדי לנהל את היי היום־יום השתמשו הממסד בישראל ,ובעיקר העירייה ,והציבור הפלסטיני
ממסד מתווך בדמות המות׳תאר המקומי ,ראשי המוסדות הדתיים והעילית הוותיקה .המות׳תאר
היה גלגול מודרני של מוסד עות׳מאני במקורו ,מוסד שגם ירדן ידעה לנצלו כדי ליצור מעמד
מתווך )וסטה( בין רשויות השלטון לאוכלוסייה .לצדם של המות׳תארים פעלו בני האליטות מכל
תהומי הכלכלה ,האקדמיה ,הדת והתברה כמתווכים המשיגים טובות הנאה ואישורים שונים
בעבור מוסדותיהם ובני משפחתם .מעמד המתווכים אפשר לשלטון המרכזי ,שמרותו על האוכלוםייה
ונאמנותם למוסדותיו ולערכיו הוטלו בספק ,לכפות את מרותו .המות׳תאר והמתווך פנו בשליתות
בני שכונתם ליועץ ראש העירייה לענייני ערבים בתלונות ובבקשות ,ומילוין בידי ישראל העניק
להם סמכויות בפני קהילותיהם .תמורת המעמד שזכו לו מידי שלטונות ישראל היה על המות׳תארים
והמתווכים להעניק לגיטימציה לשלטונות ישראל ,ולהשתתף באירועים רשמיים כנציגי האוכלוסייה
במזרח העיר .כיוון שלא היה מדובר באישים פוליטיים מהשורה הראשונה ,לא נשמעו קולות
מחאה על הענקת הלגיטימציה לישראל ,ודינם לא היה כדין משתפי פעולה )בנבנישתי996 ,ו:
00ו 02 -ו 04 ,ו  07 -ו; ו 3ו 35 -ו; .(1^011,1996השלטון בישראל נעזר אפוא בעילית הוותיקה,
הסתגלנית ומשתפת הפעולה ,והשתמש בדרכי פעולה מסורתיות כדי לפקח באמצעותן על
האוכלוסייה הערבית ולפתח דימוי נאור ,מבלי להשוות את תנאי התיים במזרה העיר לאלו
שבמערבה .הפלסטינים תושבי מזרה העיר סופהו לישראל ,אך לא נהיו חלק מהקהילה ומהקולקטיב
הישראלי .מעבר למניע הלאומי היה לכך גם מניע ביורוקרטי־פוליטי.
הם אינם נמנים על אותו ״ציבור״ .רשויות ממשלתיות ומוניציפליות מוטות מטבען לטפל
בדרישותיה ובבעיותיה של קהילה אזרתית צורכת ,קרי :הציבור הישראלי היהודי .גם כאשר
אינם נוקטים במודע מדיניות מקפתת המנגנונים השלטוניים אינם ערים לצרכיו של ציבור
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שאינו נמנה עם "החברה האזרהית" ...במקרה הטוב הציבור הפלסטיני משול למטוסי החמקן
שאינם נקלטים במסכי הרדאר של מקבלי הההלטות .ההטבה עם ציבור זה אינה מניבה כל
רווה פוליטי למי מבין מקבלי ההחלטות ויש גורמים המפיקים רווח אלקטוראלי מהפגיעה בו
)עיר שלם998 ,ו.(50-49 :
בדרך זו הצליחה ישראל להכיל את המתה הלאומי ת ת ת עליונותה .כל זאת עד לפרוץ האינתיפאדה
ולעליית מעמדה של המנהיגות הצעירה והאקטיביסטית שהובילה את האינתיפאדה ברתובות
ירושלים ,בגדה המערבית וברצועת עזה.
ממשלות העבודה וטדי קולק גרסו כי ריבונות ישראל תיקבע בהתאם לשינויים הפיזיים
בבניית שכונות יהודיות במזרה העיר ,ואכלוסן ,והעדפה בוטה של יהודי ירושלים על פני ערבייה.
כפיצוי אפשרו לתושבי מזרח ירושלים לטפח מרחב סמלי מסוים בדמות זיקה לירדן שכלל
שימוש בדרכונים של ירדן ובדינר הירדני ,שמירה על אזרחות ירדנית ,הפעלת מנגנון הוקף
ומערכת בתי הדין השרעיים שלא הוכפפו לדיני ישראל ,או מידה של חופש פעולה מקומי ,טיפוה
מוסדות וזהות פלסטינית מקומית .המהסור והקיפוה שמרו על הייהוד הפלסטיני של מזרת
ירושלים והידקו את זיקתה ליתר שטתי  .1967כך התאפשר פיתוח נמרץ של המגזר היהודי
בירושלים ובפרבריה ,פיתוה שמשייריו נהנו גם ערביי המרחב המטרופוליני של ירושלים .אולם
הנאתם הייתה עקיפה בלבד ,בעיקר באמצעות גידול בתעסוקה וכהכנסה .בתשתיות ובשירותים,
בבנייה ובחינוך ,כמו גם בשירותי הרווהה ,מצבם הלך והורע בעקבות הגידול בפער בינם לבין
מערב העיר ,והגידול הרב במספרם של ערביי מזרה ירושלים .השיה בין ישראל לציבור הפלסטיני
היה שיח הגמוני ,שאופיין על ידי הגמוניה ישראלית ודתיקת רגליהם ) (exclusionשל פלסטינים
מעמדות עוצמה וממוקדי תלוקת משאבים .דחיקת רגליהם לא נכפתה על הפלסטינים ,להפך הם
בתרו בה.
שלטון הליכוד בעירייה מאז  ,1993ובממשלה מאז 996ו ,חפץ ללכת בדרך הפוכה לתלוטין
מדרכן של ממשלות העבודה .הוא פועל לכפות את טמלי הריבונות של ישראל ואת נוכתותה
השלטונית ,ומצהיר על הכוונה לצמצם את הפערים בין מזרה העיר למערבה .ממשלת הליכוד
מניהה כי שיפור חיי היום־יום יהיה תחליף לפלסטינים בעבור האבדן במישור הסמלי .אולמרט
תבע ממשלת ישראל ״לעמוד על שלנו בנתישות ,ולהבהיר שאין שום פשרה מדינית פוליטית לגבי
מעמדה של העיר כולה כבירת ישראל .ומצד שני דרישה מממשלת ישראל לשתף פעולה עם
העירייה בבניית תשתית אחרת שתביא לשיפור דרמטי באיכות ההיים של התושבים הערבים״
)הארץ .(10.7.1995 ,צעד ראשון לצמצום הפער בין מזרח העיר למערבה עשתה ממשלת ישראל
כאשר החליטה ,בראשית ינואר  ,1997להוטיף  130מיליוני שקלים להקציב העירייה ״במטגרח
התכנית לתיזוק ריבונות ישראל במזרה העיר״ )הארץ .(27.1.1997 ,הייתה זו החלטה תטרת
תקדים שאפילו הממשלה ה״יונית״ ביותר בתולדות מדינת ישראל ,ממשלת ה ע ב ו ד ה  -מ ר צ  ,לא
קיבלה ,קל ותומר ממשלות ליכוד ״ניציות״ .אך במהלך  1997ובראשית  1998תוקצבו מטכום זה
פרויקטים של  80מיליוני שקלים בלבד ,והתלו לבצע תכניות בטכום של כ־ 30מיליון )הארץ,
.(9.4.1998
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פרק ראשון
כפי שיתברר להלן ,הפלסטינים במזרת ירושלים דותים את מערכת הסמלים הלאומית של
ישראל ואין להם תביעות לשיפור היי היום־יום .הם רואים בהתלטות ממשלת ישראל להשקיע
בפיתוח התשתית במזרת העיר םוג אתר של כיבוש ושל כפיית הזהות הישראלית ,ולא חובת
השלטון כלפי התושבים .בפברואר  ,1997כהודש לאהר הההלטה על ההשקעה הגדולה במזרת
ירושלים ,קיבל שלטון הליכוד בעירייה ובממשלה ההלטה לבנות בבנייה ציבורית שכונה יהודית
בג׳בל אבו־ע׳נים ,הר תומה בפי הישראלים .כפיצוי הודיעו ראשי הממשל הארצי והמקומי של
ישראל כי יותל בביצוע עבודות תשתית ,שיאפשרו למגזר הפרטי לבנות אלפי יתידות דיור
לערבים במזרת העיר )הארץ ;5.6.1997 ,27.2.1997 ,כל העיר .(9.5.1997 ,הפלסטינים הבינו כי
המחיר שהם עלולים לשלם ת ת ת שלטון הליכוד יהיה גבוה ,ואולי אף כפול .הם ייפגעו הן
במישור הסמלי ,מישור שחשיבותו עלתה לאחר הסכמי אוסלו ,והן במישורי ההיים היום־יומיים.
פרשח הבנייה לערבים כפיצוי על הר חומה מלמדת על כך .בניגוד לעבודות התשתית ליהודים
בהר תומה ,שההלו בה מיד ,מפני שהושלמו ואושרו כל התכניות ונתתמו החוזים עם קבלני
הביצוע ,לא היה אפשר להתחיל לבנות לערבים ,גם אם עמדו לרשות מקבלי ההתלטות שפע של
רצון טוב והחלטה פוליטית מתאימה וגם אם היה צץ היזם הפרטי הערבי .כדי לממש את הבנייה
יש להכין תכניות מפורטות ולקבל את אישור גורמי התכנון בעירייה ובמשרד הפנים ,אישורים
שבאופן שיטתי נמנעו עד כה מערביי מזרח העיר .עד שייושמו החלטות ממשלת ישראל בראשות
הליכוד במלואן ,אין הן יותר מאשר הצהרת כוונות וניסיון לשפר תדמית שניזוקה מתמת הבנייה
בהר תומה )שרגאי997 ,ו.(27.2.
מערכת היחטים שיצרה ישראל בירושלים לא שונה מהותית מזו שפיתחה עם יתר שטהי
הגדה המערבית ועם רצועת עזה ,אף על פי שהן טריטוריות שמעמדן שונה מבתינת ישראל .שני
טקרי דעת קהל מ ט ע ם עיריית ירושלים שנערכו על פי מדגם מייצג של האוכלוסייה היהודית
בעיר ,בהפרש של 2ו שנים זה מזה )968ו980 ,ו( ,משקפים את ההומה הבלתי נראית ההוצה את
ירושלים .תוצאות הסקר הראשון כה הדהימו את עיריית ירושלים ,עד כי היא התליטה לגנוז
אותו ולשרוף א ת כל עותקיו .שני הסקרים העלו כי בקרב תושבי מערב העיר שוררים עוינות,
תרדה ,דעות קדומות ורצון להתנתק מהערבים ,כולל מערביי מזרת העיר )בנבנישתי996 ,ו59 :ו(.
אפשר לשער שבעקבות האינתיפאדה והשתלטות הגאוגרפיה של הפחד על אורח החיים היום־יומי
של תושבי מערב העיר ,התמונה אף תמורה יותר.
האינתיפאדה ,שההלה בשלהי 987ו ,הפכה את המאבק בין ישראל לפלטטינים בירושלים
מםמוי לגלוי .מעניין שמכמה בחינות האינתיפאדה בירושלים הייתה שונה מזו שהתנהלה ביתר
שטחי  ,1967וכולן קשורות לעצם היותה של ירושלים עיר טפר .התלות הכלכלית של ערביי
מזרח העיר ־במערבה והשכנות הגאוגרפית של שתי האוכלוסיות הקלו על התנועה ועל המעבר בין
המזרת המתקומם למערב העיר ,והבהינו בין כמה מדפוסי האינתיפאדה בירושלים לאלו שביתר
שטחי  .1967ראשית ,ההיענות לקריאה של הנהגת האינתיפאדה להתנתק מהמנהל הישראלי
במזרת ירושלים הייתה מצומצמת מאשר ביתר השטחים :שיעור השוטרים ועובדי העירייה
ממזרת העיר שהתפטרו מתפקידם נפל מזה של עמיתיהם בשאר שטתי  1967משום שתלותם של
תושבי מזרת ירושלים בהכנטות מתעטוקה במוטדות ישראליים הייתה גבוהה מהמקובל בגדה
54

כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל

ו
ו

ו
זירת

ההתרחשות :עיר קפד

המערבית ,והציבור לא עמד בגזרה שהוטלה עליו .בדרך כלל בירושלים המעביד היהודי מהמגזר
הפרטי נמנע להעטיק ערבים מתשש לביטהונו האישי ,בעוד שבמקומות אחרים ,הפועל הפלסטיני
הוא שהתרים את מקום העבודה היהודי; שנית ,תעודת הזהות הישראלית הבטיתה לבעליה
הפלסטיני חופש תנועה בעתות םגר .הקרבה הגאוגרפית בין האזור היהודי לערבי בירושלים
הקלה על העובדים הפלסטינים להגיע למקומות עבודתם בעתות השבתה פלסטינית ,או בעת
עוצר מטעם ישראל בקלות רבה מזו של אחיהם ביתר שטחי  .1967לכן ,החלו מעסיקים יהודים
להעדיף עובדים פלסטינים בני ירושלים על פני תושבי שאר השטתים; שלישית ,הנגישות הקלה
יתסית למערב העיר אפשרה לפלטטינים שחששו פתות מאלימות יהודית ,מהטרדות ,מהצקות
ומבדיקות ביטתוניות ,לעבור למערב העיר כדי לבלות ולהירגע ,וכמובן גם להתפרנס בה .מתפשי
הפרנםה במערב באו מקרב הענפים הניידים כגון נהגי מוניות ,משאיות ואוטובוםים ומורים
לנהיגה שניצלו את הקרבה למערב ירושלים כדי להגדיל את הכנםותיהם בעתות השבתה במזרה
העיר ובגין הירידה בתיירות .יש הרבה סמליות בעובדה שלמרות הניסיון של המתקוממים
לההרים כל מה שקשור לישראל ,המשיכו חנויות המזכרות בעיר העתיקה ,בבעלות נוצרים
ומוסלמים כאהד ,להציע סמלים יהודיים וישראליים כגון מנורות ומזכרות שמתנוסס עליהן מגן
דוד :רביעית ,בתטות ההוק הישראלי השולט במזרה העיר יכלה ההנהגה הפלטטינית לטפה
מוסדות עצמאיים ולנצל את החופש היהםי ששרר שם בהשוואה לשאר השטחים כדי להנהיג את
האינתיפאדה .עם מיסוד ההתקוממות היה קל יותר לנהלה מירושלים ,שפעלו בה איגודים
מקצועיים ,ארגונים דתיים ומוסדות אהרים של ההברה האזרתית הפלטטינית .בירושלים ובסביבתה
הקרובה הודפסו כרוזי האינתיפאדה מטעם המפקדה הלאומית המאותרת ,שדרכם הורתה הנהגת
האינתיפאדה לציבור כיצד עליו לנהוג .יותר מכל מקום אהר ,קל היה לשלוה מירושלים למפקדת
אש״ף בתוניט את תוכן הכרוזים לאישור בפקטימיליה .העילית הפוליטית הנהיגה את ההתקוממות
במזרה ירושלים ,אך בעיר היו גם קבוצות ששאפו להגביל ולמתן את ביטויי האינתיפאדה
בירושלים בגלל אינטרסים כלכליים .האינתיפאדה במזרת ירושלים נישאה בעיקר בידי תושבי
מתנות הפליטים והפרברים שבשולי העיר ,הגובלים עם הגדה המערבית ,שלא היה להם אינטרס
כלכלי בקיום השקט .הובלת האינתיפאדה בידי בני שכבה זו קשרה את מזרת ירושלים לגדה
המערבית ,לצד הקשר שיצרה העילית הפוליטית הוותיקה עם מקבילותיה ביחר חבלי הגדה
המערבית; חמישית ,בשלב השני של האינתיפאדה ,משמיצו ההפגנות ההמוניות ושביתות המטהר
והתעטוקה את עצמן ,וקבוצות נבתרות ניהלו את האינתיפאדה ולא המון מאורגן ,היו במזרת
ירושלים פתות פעולות טרור מאשר במקומות אהרים בשטהי 967ו .בה בעת ,יש לציין,
מאופיינת האינתיפאדה בירושלים בפעולות טפונטניות של דקירת אזרחים ואנשי משטרה יהודים
בידי ערבים פלסטינים יחידים מסיבות לאומניות ,ולעתים אף ממניעים אישים .הטיבות הלאומיות
והדתיות התגברו מאוד לאתר תקריח הדמים בהר הביח ,באוקטובר 990ו ,וירושלים הפכה לזירה
המרכזית בפעילות הנקם של קנאים מוסלמים ,שיצאו ביוזמתם לרחובות העיר המזרתית והמערבית
ודקרו אזרחים יהודים .בעיר ספר זו הפכו קווי ההיכוך והמגע להיות קרובים עד כדי תקיעת
טכין .ומאותר יותר ,כאשר תמה האינתיפאדה ,פגע גל הטרור של החמא״ס בעוצמה רבה
בירושלים .בפברואר ובמרס 996ו הפכה ירושלים לעיר שהטרור של התמא״ט הכה בה קשות,

55

כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל

פרק

דאשלן

יותר מכל עיר אחרת בישראל .כפעולת תגמול על הריגת מפקד הזרוע הצבאית של הארגון,
״המהנדס״ יחיא עייאש ,בידי השב״כ ,בדצמבר  995ו ,ביצע החמא׳׳ס פעולות טרור נגד אוטובוסים
ישראליים ובירושלים נהרגו  53אנשים ,מהם  43בשבוע אהד )רומן992 ,וFriedland & Hecht,:
. ( Z i l b e r m a n;3 4—3 :19 6,1997
עם זאת ,קיים מטפר לא מבוטל של נקודות דמיון בין גילויי האינתיפאדה בירושלים
ודפוםיה ליתר האזורים הפלטטיניים .הדפוסים השווים :התרמת מוצרים וסחורות מישראל.
חחילה החרמה כוללת שהציבור הפלסטיני לא יכול היה לעמוד בה ,ואהר כך ההרמה רק של
מוצרים שיש להם תחליפים מתוצרת פלסטינית עצמית כגון סיגריות ,משקאות קלים וממתקים;
עקיפת ההחרמה בגלל הפיתוי הכלכלי להרוויח מהברחת המוצרים הישראליים ,בגלל הביקוש
להם ובגלל איכותם הגבוהה יותר :אי־התרמת חומרי גלם ישראליים שנרכשו בעבור התעשייה
המקומית ,והמשך ייצוא המוצרים הפלסטיניים לשוק הישראלי; עצם המעבר ממרי אזרהי
והפגנות המוניות בשלב הראשון של האינתיפאדה לפעולות מזוינוח של יחידים; כתיבת כתובות
קיר והפצת עלונים ששימשו ערוץ תקשורת בין הנהגת האינתיפאדה לציבור הפלסטיני; השבתת
מערכות החינוך ויציאת התלמידים והסטודנטים לרחובות להפגין ולהפר את הסדר הציבורי;
ניתוק המגע עם שלטונות ישראל ,אפילו מצד המות׳תארים שתיווכו בין האוכלוסייה לעירייה
וירידה ניכרת במספר הערבים ממזרח העיר המשתתפים בקורסים מטעם העירייה ,ובפרט
בקורסים לעברית; שביתות המסחר והתעסוקה המתמשכות ,בין שהיו אלו שביתות מלאות ובין
שהיו שביתות חלקיות; קביעת לוה שנה פלסטיני ,סדר יום לאומי עצמאי ,שהנהגת האינתיפאדה
הכריזה עליו ,וזכה לציות מרשים מצד הציבור הפלטטיני; ירידה חריפה במספר המבקרים
היהודים והתיירים במזרה העיר ,אפילו בכותל המערבי; שינוי מטלולי הטיולים והנהיגה של
יהודים ישראלים כך שיעקפו את מזרה העיר או יימנעו מלהיכנס אליה; מציאת תלופות לשירותים
הזולים יותר שהציעה מזרח ירושלים בעבר ליהודים ,בעיקר במוסכים ובמסעדות :נסיגה ניכרת
בהפעלת זרועות השלטון של ישראל במזרת ירושלים ,למשל באכיפת תקנות לרישוי עסקים,
הקפדה על חוקי הבנייה והתברואה ואכיפת חוקי התעבורה והתניית :טגירת טניפיהם של גופים
ישראלים במזרח העיר כגון בנקים וסניפי תברת בזק :העתקת מוסדות תעשייה של יהודים
מצפון־מזרח העיר למערבה; פיטורי עובדים ערבים בלחי־מקצועיים כגון עובדי ניקיון ואהזקה,
עובדי שירותים בחנויות ופועלים בתתנות דלק ,במערב העיר בגין חרדה מפעולוח טרור ,וקליטת
פועלים יהודים ,לרוב מהגרים מהבר המדינות ,במקומם .תלות היהודים בעובדים הערבים
המקצועיים ,בעיקר בענפי הבנייה ומוסכי הרכב ,מנעה פיטורין בהיקף דומה במגזר זה למרות
החרדות שפקדו את המעסיקים היהודים :אלימות ספורדית וספונטנית של יהודים כלפי הערבים
החוצים אח ירושלים ממזרח למערב ,לצד בדיקות תכופות של אנשי משטרה וצבא ,צמצמה את
מספר הפלסטינים שתצו את קו התפר העירוני)חשין :192-188 :1992 ,רומןZilberman, :1992 ,
.(1997

המסקנות המתבקשות הן :ראשית ,במרבית ממדי הזמן והמרהב היברה האינתיפאדה את
מזרח ירושלים עוד יותר לשטהי  ,1967והעמיקה את ההיץ עם מערב העיר .בעת האינתיפאדה
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זירת

ההתרחשות :עיר ספר

שלטה בעיר הספר ירושלים גאוגרפיה של פהד .היהסים הקרובים בין שתי האוכלוסיות והמגעים
המפותחים ביניהם ,אך החריפו את הפתד :שנית ,דפוםי האינתיפאדה המיוהדים לירושלים לא
שינו מיסודם את מערכת היהסים הקודמת ,יהסי שולט ונשלט ,אלא העמיקו אותה .שני הצדדים
סיגלו את מערכת יהםיהם הקודמת לתנאי האינחיפאדה ,ואפילו הרחיבו את הפערים ביניהם.
אמנם מאז ראשית האינתיפאדה ועד עליית ממשלת העבודה ב־992ו חדרו ,בעידוד שלטונות
ישראל ,מתנהלים יהודים ליותר מ־ 40אתרים באזורים הערביים במזרה העיר ,אך לא שונתה
המציאות הבסיסית הקיימת במזרה ירושלים .האינתיפאדה הפלסטינית הייתה אפקטיבית הרבה
יותר מן הפעולה של ישראל לייהוד ההלק הערבי של ירושלים :שלישית ,האינתיפאדה הבליטה
את ייהודה של מזרת ירושלים בתוך המרהב הפלטטיני .גם מבחינת הפלסטינים ,ירושלים היא
עיר ספר בעלת זיקות רבות ל״אחר״ ה״אויב" ,ומכאן דפוטיה הייחודים של האינתיפאדה בה.
השוב לציין כי התהליכים שפקדו את הפלסטינים אזרתי מדינת ישראל מאז  948ו לא פקדו
את הפלסטינים במזרת ירושלים ,ולא גרמו להשלמתם עם סיפותם לישראל .התפתתות מעין זו
הייתה מן הנמנע בתנאים של שנת 967ו ולאתריה .כפי שמדגישים רומן ווינגרוד הבדלים רבים
מבחינים מלכתהילה בין הפלטטינים במזרח ירושלים לפלסטינים תושבי מדינת ישראל .כאשר
כבשה ישראל ,במלתמת 948ו ,את האזורים שישבו בהם ערבים רבים ,הייתה זו אוכלוסייה
כפרית ברובה שהתפזרה על פני שטת רהב .מעבר להיבט הגאוגרפי ,ורמה נמוכה של עיור
ומודרניזציה שאפיינו אוכלוסייה זו ,הסרה האוכלוסייה הפלסטינית ב־ 1948הנהגה פוליטית
ומוסדות אוטונומיים המתפקדים ,פתות או יותר ,כראוי .כנראה כתוצאה מהתפוררות המנהיגות
הפלסטינית ,בריתת רבים מהבריה ,או מעצרם בידי הבריטים ,והפיצול העמוק בתוכה מאז
הטתבך מרד 936ו939-ו )ארנון־אותנה989 ,ו :נבו977 ,ו :פורת978 ,ו( .מאפיינים אלה לא
התקיימו במזרח ירושלים ב־967ו ,וקל וחומר שלא מאז ואילך .בירושלים שכנה קהילה של
פלסטינים בעלי תודעה עצמית מגובשת ,מנהיגות מקומית ומטורת של פעילות פוליטית בין
שבמסגרת המוסדות הפלסטיניים של תקופת המנדט הבריטי ובין שבחסות הממלכה ההאשמית
של ירדן .בתקופה שקדמה לכיבוש הישראלי ,לא הייחה ירושלים אזור כפרי נידח ,אלא עיר בעלת
תשיבות דתית רבה שהשליטה בה הקנתה לגיטימציה לשלטונה של השושלת ההאשמית בממלכה,
אף על פי שמבחינה מנהלית ופוליטית היא הייתה בשוליים .נוסף לכך ,ניתוקם של ערביי מדינת
ישראל במשך  19שנים מאהיהם הפלטטינים והערבים תולל שינויים מרתיקי לכת אצלם .בניגוד
לערביי מזרה ירושלים ,רק מ ע ט מהפלטטינים במדינת ישראל קשורים בקשרים חברתיים
ומשפתתיים עם בני הגדה המערבית ועם בני רצועת עזה .ובניגוד גמור לערביי מזרח ירושלים,
הקשורים פוליטית למנגנוני תושבי השטתים ,ורובם המכריע מתרים את המוםדות העירוניים
והפוליטיים של ישראל ,ערביי מדינת ישראל הם משתתפים פעילים בפוליטיקה הישראלית.
הגבולות האתניים־הגאוגרפיים בינם לבין הרוב היהודי הדומיננטי והשליט פתותים מאז בוטל
הממשל הצבאי ב־966ו .במקרים רבים אף חוצים הערבים בישראל את הגבול האתני־התרבותי,
ומטמיעים את נורמות הרוב כחלק מההליך הישראליזציה הפוקד אוחם )מנאע וחאג׳ יחיא,
 :1995רכס .(127-99 :1992 ,רבים מהם אימצו את הזהות הישראלית ,והזרם העיקרי בקרב
ערביי מדינת ישראל תובע משלטונות מדינתו להתייחס אליו כאל אזרח שווה מעמד .למעשה
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פרק ראשז;
זוהי תנועה לשני כיוונים ימנוגדים_.בעוד הפלסטינים במדינת ישראל מגבירים את דרישתם
לשוויון בחלוקת המשאבים ובנגישות למנגנוני הקולקטיב ,מעמיק תהליך הבידול של הפלסטינים
במזרח ירושלים .הפלסטינים בירושלים אינם רוצים לחדור ללב המוקד הפוליטי ולשנות את
תלוקת העוצמה והמשאבים ,אלא להיפרד משליטת ישראל .עד הסכמי אוסלו החביעה הרשמית
של הפלטטינים הייתה להיפרד בירושלים לשתי ישויות עירוניות ריבוניות ,תוך שמירה על עיר
בלתי־מתולקת מבחינה פיזית .מאז ,הניב תהליך השלום צורות אתרות של תלוקת עמדות שליטה,
ניהול ומשאבים בירושלים בין יהודים לערבים.
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פרק שני
המסך עולה :ירושלים במשא ומתן לשלום
בין ישראל למצרים

לסיני דרך ירושלים :מסע הנשיא סאדאת לירושלים
בעיית ירושלים עלתה כבר כשהתלו הדיונים בין ישראל למצרים .דיונים שראשיתם בשיחות
תשאיות בין שר ההוץ משה דיין לבין שליהו של הנשיא סאדאת וסגן ראש ממשלתו ,תסן
תוהאמי ,במרוקו בספטמבר  .1977הפרוטוקולים של השיחות בין דיין לתוהאמי טרם פורסמו ,אך
בהתחשב בהפקידו של ד״ר אליהו בן־אלישר ,מנכ״ל משרד ראש הממשלה דאז ומאוחר יותר
השגריר הראשון של ישראל במצרים ,ובעובדה שהוא מביא בספרו את דברי משה דיין בציטוט
ישיר ובמרכאות ,סביר להנית כי ניתן להסתמך על דבריו.
תוהאמי תבע מדיין להציג תכנית קונטטרוקטיבית שתתתשב ברגישותן של מדינות ערב
כלפי העיר הקדושה למוטלמים .תשובתו של דיין ,על פי בן־אלישר ,הייתה מעניינת ביותר .״יש
לנו זכויות מוקנות בשטתים״ ,אמר דיין ,והזכיר את ״ההתיישבות ברמת הגולן ,הכותל המערבי
והרובע היהודי ]בעיר העתיקה[ ,הר הזיתים והאוניברסיטה ,מרכזי האוכלוסייה החדשים בדרום
]ברצועת עזה ובצפון סיני[״" .פתרון בעיית העיר הקדושה״ ,הוסיף ואמר ,״יכול להיות קל,
לשביעות רצונם של כל הנוגעים בדבר״ )בן־אלישר .(41 -40 :1995 ,נראה כי משה דיין הלך
לקראת תוהאמי כברת דרך לא קצרה .הוא לא התעקש על סיפוח מזרת ירושלים למדינת ישראל
ולא על הדרישה כי השכונות היהודיות התדשות ,שנבנו במזרת ירושלים לאתר יוני  ,1967יהיו
חלק ממדינת ישראל .דיין עמד רק על שמירת הזכויות הדתיות של ישראל במזרה העיר ,ונמנע
מלציין את הר הבית כאתר קדוש ליהודים :הוא הזכיר רק את ההתיישבות הישראלית המחודשח
ברובע היהודי בירושלים לצד ההתנתלויות ברמת הגולן ובפתתת רפיה .דיין ,על פי מקור זה ,לא
הבהין בין השכונות היהודיות שישראל הקימה במזרח ירושלים לבין ההתנתלויות שבנתה ברמת
הגולן ובקדמת סיני ,אף על פי שמעמדן של ההתנחלויות על פי ההוק הישראלי היה שונה ,משום
שהן לא סופחו לישראל ,בניגוד לסיפוהה של מזרח ירושלים .על פי תיאורו של בן־אלישר ,רק
במהלך ארוחת הערב ,משהם הדיון הרשמי ,ציין דיין אח השינויים הגאוגרפיים ,הדמוגרפיים
והעירוניים שישראל ערכה בירושלים .חוהאמי ,על פי בן־אלישר ,לא ייחס חשיבות לדברים אלה
של דיין .למעשה ,הוא לא היה צריך לייחס להם חשיבוח ,משום שדברי דיין עצמו בדיון הרשמי
סיפקו לו את שחיפש :בסיס לפסגה בין סאדאת לבגין ויותר מךמז על התנאים של ישראל להסדר
עם מצרים.
בואו הגלוי של טאדאת לירושלים היה אירוע מדיני והיטטורי ,שהדרך להגשמתו נסללה
בשיתה בין דיין לתוהאמי .הנשיא סאדאת נאם בכנסת ב־ו 2בנובמבר  ,1977וכבר אז ,בחחילתו
של המשא ומתן הגלוי עם ישראל ,הדגיש כי המוסלמים מייחסים חשיבות רבה לשאלתי שלטונה
של ישראל במזרת ירושלים בכלל ובמקומות הקדושים לאטלאם בפרט .הסיפות של מזרת העיר
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פרק

שני

ושלטונה של ישראל על המקומות הקדושים לאסלאם הם תמצית הכיבוש הישראלי בעבור
המוסלמים .מנאומו של סאדאת עולה כי אפילו המתונים בעולם הערבי ,שהוא התייצב בראשם
ב־977ו ,לא השלימו עם טיפוחה של מזרה ירושלים לישראל ועם המשך שלטונה הבלעדי שם.
מבחינתם ,השכנת שלום עם ישראל מתייבת את ישראל לשנות מדיניות :להפוך מישות תוקפנית
המאיימת על הערבים למדינה המוכנה לחיות בשלום עם שכנותיה .מעבר זה יוכל להתרחש רק
כאשר ירושלים המזרחית והמקומות הקדושים לאסלאם יותזרו לריבונות ערבית )ישראלי,
תשמ״ב .(80-79 :הדברים שנשא הנשיא סאדאת בכנסת נשמעו כבר בהכרזות הפומביות של
ראשי מדינות ערב ובדברים שמנהיגי ישראל שמעו לא א ח ת מפי מנהיגים ערבים ,שנועדו עמם
בתשאי ,והידוע ביניהם הוא המלך תוסיין .ההידוש היה ,אם כן ,במסגרת הדיון  -סוף־סוף עמדת
מצרים הובעה בגלוי ובירושלים  -ולא בתוכנו ,שהיה כבר ידוע.
נאום התשובה של מנחם בגין ,ראש ממשלת ישראל ,לא עסק בפרטים .הוא נמנע מלחזור
על הנתונים שדיין ציין במרוקו והסתפק באמירה :״הנשיא יודע וידע מפינו לפני בואו לירושלים
כי לנו יש עמדה שונה מעמדתו בנוגע לגבולות הקבע בינינו לבין שכנינו״ .בגין הדגיש בדבריו את
העיקרון שהכול פתוח למשא ומתן :״אל נא תגידו  -אין ,לא יהיה ,משא ומתן על דבר כלשהו.
אני מציע ,על דעת הרוב המכריע בפרלמנט הזה ,שהכול יהיה נתון למשא ומתן ...הכול ניתן
למשא ומתן״ )בן־אלישר995 ,ו .(41 :בהצהרה זו צירף בגין את ירושלים לשולחן המשא ומתן
מבלי להתתייב על תוצאותיו .שני המנהיגים נעו במסלולים מקבילים :בגין התתייב תד־משמעית
לתהליך עצמו ,ואילו סאדאת הביע א ח מחויבותו הנתרצת באשר לתוצאות .אולם ,הם לא יכלו
להמשיך בקו זה לאורך זמן ,והעימות הענייני והאישי בין מנתם בגין לאנואר סאדאת לא בושש
לבוא .עימות זה פרץ כאשר התהליך תייב את שני הצדדים לפרט את עמדותיהם באשר לתוצאות
המשא ומתן.
בגין הציג את עמדת ישראל בשונה להלוטין מהעמדה שהציג דיין בפגישה עם תוהאמי:
מזרת ירושלים הוצאה לתלוטין ממטגרת האוטונומיה שבגין הציע לפלטטינים ,ולכן תושביה
הערבים של העיר לא יוכלו להשתתף בבחירות למועצה המנהלית של האוטונומיה; הסדרי הניהול
של המקומות הקדושים בירושלים יגובשו על פי תכנית ישראל בהסדר נפרד שיבטיח גישה
חופשית לכל בני הדתות אל המקומות הקדושים להם .למעשה ,בגין רצה לנתק את הדיון על
מזרת ירושלים מהדיון על יתר הלקי הגדה המערבית .במהלך המשא ומתן הוא הציע להוציא את
מזרת ירושלים ממטגרת האוטונומיה ,כלומר להותירה ת ת ת ריבונות ישראל ,ולהשאיר את שאלת
הריבונות בגדה המערבית פתוחה ,כאשר על הפרק עומדת תביעתה של ישראל לריבונות על שטת
זה מול ״תביעות אתרות״ .סאדאת לא התנגד לדתיית הדיון בשאלת הריבונות על הגדה המערבית,
אולם הוא הודיע לבגין ,באמצעות נשיא ארצות הברית ג׳ימי קרטר ,כי ירושלים המזרתית לא
תוכל להישאר בריבונות ישראל )מכון שילוה ;1978 ,בן־אלישר .(109,103-101 :1995 ,כלומר,
מנהם בגין העמיד את ירושלים בדרגה אתת מעל למעמדם של יתר שטתי  .1967על פי תכניתו,
הריבונות על שטחי  1967נתונה במתלוקת בין שני הצדדים ,ואילו על מזרח ירושלים אין כל
תביעה מצד מצרים ,אלא השלמה עם הסיפוה הישראלי .מיותר לציין כי עמדה כזו לא הייתה
יכולה להתקבל כלל על דעתו של נשיא מצרים .הנשיא סאדאת התבצר בעמדתו :יש להעמיד את
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המסך עולה :ירושלים במשא ומתן לשלום בין ישראל ׳למערים
מזרה ירושלים כשווה במעמדה ליתר שטחי 967ו .אם שטתי 967ו נתונים במחלוקת הוא הדין
באשר לשטהי מזרה ירושלים .זו הייתה כברת הדרך המרבית שסאדאת יכול היה לעבור לקראת
בגין.
מהו ההטדר המיוחד באשר למקומות הקדושים שמנתם בגין השב עליו? בן־אלישר מציין
בזיכרונותיו כי בגין העלה הצעה ״זמנית״ ו״בלתי מתייבת״ :״המקומות הקדושים יימטרו לניהול
עצמי של כל דת ונציגיה .המקומות הקדושים לאטלאם יינתנו לניהול נציג אחד של המועצה
המנהלית ונציגים של המדינות השכנות  -לכל מדינה נציג אתד״ .בגין ,מוטיף וכותב בן־אלישר,
מוכן היה שבנוםף למדינות העימות ייוצגו בגוף המנהל של המקומות הקדושים גם מדינות שאינן
גובלות בישראל כגון םעודיה ,מרוקו ואירן .רעיונות אלה לא נשארו נחלתו של ראש הממשלה
וצוות עוזריו בלבד .בגין שיתף את הנשיא קרטר בהרהוריו ,ומשזה שאל אותו אם מדובר במתן
מעמד דומה לזה של הוותיקן ,ענה בגין :״נשקול כל מיני אפשרויות .לא התלטנו עדיין״
)בן־אלישר9 :1995 ,ו.(220-2
היה זה צעד מרתיק לכת מצד בגין ,משום שבגישתו אישר כי לישראל אין אחיזה פוליטית
בלעדית בירושלים ,וכי הוא מוכן להעניק לנציגים פוליטיים של מדינות ערב מעמד לא פורמלי
בגוף המנהל את המקומות הקדושים לאםלאם בירושלים .אין הכוונה רק לניהול המקומות
הקדושים בידי אנשי דת ,אלא לניהול דתי ופוליטי של קודשי האסלאם בירושלים ,ובגין הכיר
באתרים אלה באתרים שאינם דתיים בלבד; יתר על כן ,בתכניתו הוא העניק לנציגי האוטונומיה
הפלסטינית בגוף המנהל מעמד שווה לזה שהעניק לנציגי המדינות הרשמיות; אמנם דובר בהסדר
המיותד על ייצוג מוגבל מבתינה תפקודית ובמעמד נתות מזה של ישראל ,אולם מנחם בגין פתה
פתה לייצוג פוליטי נוסף על זה של ישראל בירושלים.
אמנם היו אלה הצעות ראשוניות ולא מתייבות באשר לניהול ענייני הדת במקומות הקדושים
לאסלאם ,אולם העובדה שהן הוצגו לנשיא ארצות הבריח מוכיחה כי לא היו אלה רעיונות סרק.
תשוב לזכור כי ב־967ו תקף בגין ,שר בלי תיק בממשלת האתדות הלאומית ,בשצף קצף את השר
יגאל אלון על כי הציע שממשלת ישראל תיתן לירדן שליטה כלשהי במקומות הקדושים לאסלאם
בירושלים .בגין טען אז שמדינה אינה יכולה ליהנות ממעמד כלשהו זולת מעמד מדיני .הוא היה
כה נתרץ עד כי שלל גם את האפשרות שבהצעת אלון ייאמר מפורשות שהמעמד הדתי של ירדן
יהיה ת ח ת ריבונות ישראל .בגין םבר כי מתן מעמד לירדן פירושו מניה וביה מעמד מדיני ,ומעמד
מעין זה מסלק בהכרח את ריבונותה של ישראל מהמקום )שרגאי996 ,ו.(372 :
בגין לא דתה את המודל של הוותיקן בשיתתו עם קרטר ,ויש לכך משמעות פוליטית
מרחיקת לכת משני טעמים :ראשית ,איטליה הכירה ב־929ו בריבונותו של הכס הקדוש על
הוותיקן בתהום הבין־לאומי ,בעוד הכט הקדוש התחייב להישאר ניטרלי בטכטוכים בין־לאומיים.
אם נתאים את הדגם של הוותיקן לירושלים נמצא כי הריבונות על המקומות הקדושים תהיה
עצמאית ,ומעמדה יהיה שונה מזה של האוטונומיה על פי בגין .האוטונומיה אינה אמורה להיות
עצמאית במישור הבין־לאומי ,מה שאינו כך באשר ל״מדינת האסלאם״ בירושלים; שנית ,האזרתות
במדינת הוותיקן היא תלוית תפקיד ,כלומר נרכשח מכוח משרתו של אדם בוותיקן ואינה מוענקת
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פרק שני
לו אישית .התלת הדגם של היתסים בין איטליה לוותיקן על ירושלים פירושה שבלב לבה של
העיר העתיקה תהיה בתוקף אזרתות עצמאית .העתקת הדגם של הוותיקן לירושלים מתייבת
לטלק את ריבונות ישראל ואת אזרתותה מהמקומות הקדושים לאםלאם בירושלים ,ולהעניק
לאתרי האטלאם בעיר מעמד רם מזה שהעניק בגין בתכניתו ליתר שטתי ) 1967הירש ,האוסן־כוריאל
ולפידות.(1994 ,
בהעלאת רעיונות אלה הוכיה בגין לשעה קלה מידה של פרגמטיזם .כדי להבטית שהערבים
והמוסלמים ישלימו עם טיפוח מזרה העיר למערב ירושלים ועם מתן האוטונומיה לתושבי הגדה
המערבית על פי הפרמטרים שהתווה לה ,בגין היה מוכן לשקול את הוצאת הר הבית מתהומי
הריבונות של ישראל ולהקים ״מדינת אטלאם״ בלב העיר העתיקה של ירושלים .אולם ,כפי
שיובהר להלן ,זו הייתה עמדתו בראשית המשא ומתן ,כאשר היה נתון ת ת ת הרושם של מטע
סאדאת לירושלים ובטרם התל המיקוה הקשה על פרטי ההטדר בין ישראל למצרים .ככל שגבהו
סלעי המתלוקת עם מצרים כך הלכה והקשיתה עמדתו של מנתם בגין.

ועידת קמפ דיוויד :שלום למרות ירושלים
המשא ומתן בין ישראל למצרים על פרטי ההסדר ביניהן נקלע לקשיים רבים עוד לפני הדיון
המעמיק בשאלת ירושלים :שאלת נטיגת ישראל מםיני ,עתיד ההתנתלויות שם ,והצעת בגין
לאוטונומיה מנהלית ,א־טריטוריאלית ופרטונלית בגדה המערבית )Laqueur & Rubin, 1995:
 ,(400-^103כל אלה היו אבני הנגף שעגלת המשא ומתן נתקלה בהן עוד לפני ששאלת ירושלים
לובנה בין שני הצדדים .המבוי הסתום שהמשא ומתן בין ישראל לבין מצרים נקלע אליו לאהר
שמונה תודשים של הידברות ,הוביל לוועידת קמפ דיוויד.
הוועידה נפתחה ב־ 6בספטמבר 978ו ,וכבר למתרת התברר כי עמדות הפתיחה של שני
הצדדים היו מנוגדות .סאדאת ביקש להתיל על ירושלים את עקרונות הריבונות כפי שהתווה
אותם בנאומו בכנסת ,כלומר התזרת ירושלים המזרתית לריבונות ערבית לפי גבולות  4ביוני
967ו .בתכנית לפתרון הסכסוך ,שסאדאת הניח על שולתן הוועידה ,הוא כתב:
ישראל תיסוג מירושלים לקווי התיתום של הסכם שביתת הנשק מ־949ו בהתאם לעקרון
אי־ההכרה ברכישת ש ט ה על ידי מלהמה .ריבונות וממשל ערביים יותזרו לאזור הערבי.
מועצה עירונית משותפת ,מורכבת ממספר שווה של הברים פלטטינים וישראלים ,תופקד
על הניהול והפיקות של הנושאים הבאים :שירותים לציבור ברחבי העיר; תנועה ותהבורה
ציבורית; שירותי דואר וטלפון :תיירות .הצדדים מתתייבים להבטית תופש פולתן ,גישה
תופשית ,ביקורים ומעבר למקומות הקדושים ללא הבדל וללא הפליה )בן־אלישר995 ,ו:
.(220
נוסף על כך דרש סאדאת להניף בירושלים דגל ערבי כלשהו מעל המקומות הקדושים לאסלאם,
ואילו בגין בתגובה רצה לשמור על ירושלים המזרתית בריבונות ישראל בהתאם לגבול התדש
שקבעה ישראל ביולי ) 1967בן־אלישר ;220 :1995 ,קוונדט.(Kamil, 1986:297 ;309 :1988 ,
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המסך עולה :ירושלים במשא ומתן לשלום בין ישראל למצרים
למרות המחלוקת בשאלת ירושלים ,נפתתה ועידת קמפ דיוויד כמתוכנן ,ויש לכך שתי סיבות
עיקריות :ראשית ,שאלת ירושלים נדחקה בקמפ דיוויד מפני שאלות בוערות יותר לשני הצדדים.
כפי שהחרחש במהלך שמונח חודשי המשא ומתן שקדמו לוועידה ,גם בוועידת קמפ דיוויד
הנושאים הדו־צדדיים בין ישראל למצרים היו תשובים יותר משאלת ירושלים ,משום שזו שאלה
ישראלית־פלסטינית ביסודה .במקום לדון דיון מפורט בשאלת ירושלים והגדה המערבית ,הסתפקו
ישראל ומצרים בהחייחטות כללית לעניין הפלטטינים; שנית ,כשנכנסו האמריקנים לעובי הקורה
כמתווכים פעילים ,ביקש הנשיא קרטר ב־וו בטפטמבר  1978מהנשיא טאדאת שלא לדון כרגע
בשאלת ירושלים .בקשה זו סימנה את מגמת האמריקנים להוציא את ירושלים ממםגרת הדיון
כדי שהמחלוקת סביבה לא תפריע לגיבושו של ההסדר בגזרה המצרית )קותדט988 ,ו8 :ו.(233-2
סאדאת לא הגיב לבקשת האמריקנים ,אך גם לא העלה עוד א ת העניין הזה בוועידה .סדרי
העדיפויות שלו היו דומים לאלו של ארצות הברית ,מפני שעמדתה של ארצות הברית בשאלת
ירושלים הייתה קרובה לעמדתו יותר מאשר לעמדתה של ישראל .סאדאת העדיף להמתין,
ולעורר את שאלת ירושלים בשעת רצון אמריקנית .היה זה דווקא בגין שהעלה למתרת א ת נושא
ירושלים כאשר נפגש עם הצוות האמריקני .בגין תזר על מתויבותו לריבונות הישראלית בירושלים,
אולם דבריו נבלעו בהמולת המתלוקת סביב נושאים אתרים ,שהיו תשובים יותר להסכם
הדו־צדדי המתגבש.
ב־4ו בטפטמבר  1978הציעה מצרים לארצות הברית מתווה של רצון טוב ,כשסאדאת אמר
לקרטר כי הוא מוכן להוציא את ירושלים ממסגרת ההסדר ,אם אך תםכים ישראל להניף דגל
ערבי בירושלים במקומות הקדושים לאםלאם .קרטר ביקש להמתין והעדיף לדתות א ת העימות
בשאלת ירושלים כדי לקדם את ההסכם בין ישראל למצרים )בנזימן978 ,ו :הבר ,שיף ויערי,
 ;1980סופר986 ,ו111,1980:29 :זז .(*:3רק ביומה האתרון של ועידת קמפ דיוויד ב־7ו בטפטמבר
 978ו ,התלו לדון בשאלת ירושלים ,דיון שהתנהל ביסודו בין ישראל לארצות הברית ולא בין
ישראל למצרים .קרטר הפך את הוויכוה על ירושלים לוויכוה אישי בינו לבין בגין .אף על פי
שארצות הברית פעלה כמתווך פעיל הנוקט עמדה וניסתה להגיע להבנה עם בגין בנוגע לסדר
הביניים תוך דתיית ההכרעה על מעמד הקבע של ירושלים ,היא הצליתה להכעיט את בגין עד
שהוא הקשית א ת עמדתו לתלוטין .בגין תזר וטירב בתוקף להכליל א ת ירושלים במסגרת
האוטונומיה ואף טירב לדון בכך ,בניגוד גמור להתתייבויותיו הקודמות שהכול פתוה למשא ומתן.
בשלב זה הוא לא נטה לכל פשרה ודהה על הסף גם את הרעיון להניף דגל ירוק מעל מסגדי הר
הבית ,גם אם יהא זה דגל סתמי ,שאינו מייצג מדינה ערבית מסוימת .בשעת כעסו איים בגין
לנטוש א ת הוועידה .גוכת המשבר התריף שבגין תולל לא נותרה לאמריקנים בררה אלא לרצות
את המצרים .לכן האמריקנים ניסתו לנשיא סאדאת מכתב ,וציטטו בו א ת דבריהם של נציגי
ארצות הברית באו״ם ,השגרירים גולדברג ויוטט ,כי בהתאם לעמדתה משכבר ,ארצות הברית
רואה במזרת ירושלים ש ט ת כבוש .כלומר ,ארצות הברית תומכת בתביעות מצרים מישראל
באשר לאוטונומיה ובאשר לעתיד מזרת ירושלים .נקיטת עמדה כה תד־משמעית מצד ארצות
הברית הכעיסה א ת נציגי ישראל והם איימו לעזוב א ת הוועידה .לאתר דיון נוקב ,המתהייב
מעוצמת הוויכות ,ומהלהץ הנפשי שהצדדים היו נתונים בו ,הושגה הפשרה המתבקשת .הוסכם כי
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פרק

שלי

נשיא ארצות הברית ישגר לבגין ולסאדאת מכתב כללי המבהיר את עמדתה .מכתבו של קרטר
מבהיר כי ״עמדת ארצות הברית לגבי ירושלים נשארה כפי שהצהיר עליה השגריר גולדברג
בעצרת הכללית של האו״ם ב־ 14ביולי  1967ולאהר מכן השגריר יוטט במועצת הביטחון של
האו״ם ב־ 1ביולי 1969״ )בן־אלישר ;221:1995 ,סופר ;1986 ,קוונדט.(219 :1988 ,
מהי עמדת ארצות הברית במסמכים שהנשיא קרטר התייהס אליהם? בדיון בעצרת הכללית
של האו״ם באמצע יולי  ,1967הסביר השגריר גולדברג את נימוקי ארצות הברית להימנעותה
בהצבעה על החלטה .2254

ברצוני להבהיר שארצות הברית אינה מקבלת באמצעים אלו ]שננקטו בירושלים[ או מכירה
בהם כקובעים סופית את מעמד ירושלים .ממשלתי אינה מכירה בצעדים המנהליים ]קרי:
הסיפוח[ שעשחה ישראל ב־ 28ביוני כמילה האחרונה בנושא זה .אנו מדגישים שהצעדים
שננקטו אינם אלא צעדי ביניים ארעיים ואינם בגדר קביעה מוקדמת של מעמד הקבע הסופי
.
(
N
e
a
r
and Middle East Doc.
;VII
1967:579)52-Amer
השגריר הסתמך על הודעת נשיא ארצות הברית מה־ 28ביוני  967ו ,שהצהיר כי אל לישראל
לנקוט צעד תד־צדדי כלשהו בירושלים ,ועל הודעת משרד ההוץ האמריקני מיום זה האומרת כי
ההתלטה לספת את מזרת ירושלים לישראל אינה יכולה לקבוע סופית את מעמד המקומות
הקדושים או את מעמד הקבע של העיר .דבריו של השגריר יוטט בתתילת יולי  1969היו לא
פתות תריפים:
ארצות הברית סבורה שהחלק של ירושלים המוחזק בידי ישראל מאז מלחמת יוני הוא שטת
כבוש ,כיתר השטחים שכבשה ישראל ,ולפיכך נתונה למרות החוק הבין־לאומי הקובע את
האסור והמותר לכובש ...לכובש אין שום היתר לערוך שינויים הוקיים או מנהליים זולת אלו
הנחוצים כהוראות שעה לצורך האינטרט הביטחוני ,וכן אסור לכובש להפקיע רכוש פרטי או
להורטו ...צר לי לקבוע שמעשי ישראל בתלק הכבוש של ירושלים מציירים תמונה אחרת...
ממשלתי מצטערת וכואבת על דפוס פעולה זה ,והיא הבהירה זאת לממשלת ישראל בכמה
הזדמנויות מאז יוני  967ו .אנו םירבנו בעקיבות להכיר בצעדים אלו זולת היותם בעלי אופי
ארעי ,ואין אנו מקבלים אותם כמשפיעים על המעמד הסופי של ירושלים )Moore, 1974:
.(993—994
השגרירים גולדברג ויוסט הדגישו את ייהודה של ירושלים כעיר הקדושה לשלוש הדתות ,וכעיר
קודש עליה להישאר פתוחה וחופשיח לפולחן של כל המאמינים .דווקא משום שירושלים קדושה
לא רק ליהודים ,אל לישראל לבצע צעד תד־צדדי מסוג כלשהו.
נשיא ארצות הברית לא שינה במכתבו את עמדתה המהותית של ארצות הברית כלפי שאלת
ירושלים ,והדבר סיפק את מצרים .מצרים קיוותה להיעזר בארצות הברית בעתיד ,כאשר יתלו
הדיונים על האוטונומיה ותעלה שאלת הזיקה בין מזרח ירושלים לאוטונומיה .מאידך גיסא,
אי־אזכור עמדת האמריקנים לפרטיה ,אפשר לישראל לטעון כי למעשה לא אירע כל הדש ,וכי
ארצות הברית רק הזרה על עמדתה הידועה )טענה דומה העלה שר התוץ המצרי ,אבראהים
כאמל ,שהתזיק בעמדה מדינית נצית .הוא טבר כי ארצות הברית ערפלה במתכוון את עמדתה
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המסך עולה :ירושלים במשא ומתן לשלום בין ישראל למצרים
באשר למעמד ירושלים בהסדר הקבע ,כיוון שהיא רוצה להנציה את הכיבוש הישראלי בעיר
) .(Kamil, 1986: 297, 333,345, 373עוד הוסכם בין ישראל ,ארצות הברית ומצרים שבמענה
למכתבו של קרטר יציינו בגין וסאדאת את עמדותיהם השונות בשאלת ירושלים.
מכתבו של ראש ממשלת ישראל היה לקוני ורשמי ,והציג חד־משמעית את עמדתו ,שליטה
בלעדית של ישראל במזרת ירושלים )בן־אלישר .(222 :1995 ,הדרך המשפטית היבשה שבגין בתר
להביע את עצמו באמצעותה נועדה ,ובצדק מבתינתו ,לעקוף את הוויכוח ולדתותו .די והותר היה
לו בקמפ דיוויד.
בניגוד למכתבו של בגין ,מכתבו של סאדאת היה מפורט והציע שותפות וחלוקה גם יחד
בירושלים .על עמדתו העקרונית שהביע בנאומו בכנסת הוסיף סאדאת כמה סעיפים מעשיים
המראים באיזו דרך ,לדעח מצרים ,יש לחלק את הריבונות בירושלים מבלי לפגוע בשלמותה
הפיזית ,בניהול הבלתי מהולק של העיר ,ובפעילויות התיוניות בה ,שאף הן אמורות להיות
משותפות .הנה כי כן ,בהילופי מכהבים אלה נמשך הדיון על מעמד מזרה ירושלים בהסדר
הביניים ובהסדר הקבע .בגין לא הצליה להוריד את הנושא משולהן הדיונים ,ואפשר לומר כי
הקדים את המאותר .תילוקי הדעות התמורים בשאלת ירושלים עלו טרם זמנם ,כך גם הילוקי
הדעות ההמורים בין בגין לבין הנשיא קרטר .מבתינת מצרים היה בכך הישג ,מפני שיריית
הפתיתה במשא ומתן על האוטונומיה במזרת ירושלים נורתה ביומה האחרון של ועידת קמפ
דיוויד.

ירושלים והמשא ומתן על האוטונומיה :דיאלוג בשתי שפות
רשמית ,המשא ומתן בין ישראל למצרים על כינון אוטונומיה לפלטטינים ההל במאי  979ו.
בשיתות אלה עלו שוב הילוקי הדעות סביב השאלה אם מזרת ירושלים תיכלל באוטונומיה
כדרישת מצרים ,או שהיא תישאר מתוץ למסגרת המשא ומתן כדרישת ישראל .מצרים לא ראתה
במזרת ירושלים תלק בלתי נפרד מישראל ,אלא הלק מהגדה המערבית ,ולכן לדעת מצרים
תושביה הפלסטינים של ירושלים יהיו זכאים לממש את זכויותיהם הפוליטיות והלאומיות
במסגרת הסדרי האוטונומיה שיונהגו בה .עקרונות עמדת מצרים ,כפי שאושרו בוועדת השרים
המצרית לענייני האוטונומיה ב־0ו במאי  979ו ,קבעו כי ״האוטונומיה הכוללת תתול על כל
השטהים הפלסטיניים שנכבשו ב־967ו .כלומר ,על הגדה המערבית כולל ירושלים ,ועל רצועת
עזה״ )גמר .(3 :1981 ,הצעתה של מצרים לדגם האוטונומיה מ־ 29בינואר 980ו גובשה על פי
עקרונות מנהים אלה )גמר.(42-41 :1981 ,
כצפוי ,עמדתה של ארצות הברית בנושא הייתה קרובה לעמדתה של מצרים ,והדבר התבטא
גם במגעי הממשל האמריקני עם ירדן .ממשלו של קרטר ניטה לפתות את ירדן לעלות ולהצטרף
לעגלת קמפ דיוויד באוקטובר 978ו ,ולכן השיב בכתב לכמה שאלות של ירדן בנדון .הרולד
סונדרס ניסת את תשובת ארצות הברית ,ובעמוד האחרון של מכתבו התנוטטה תתימתו של
הנשיא קרטר .באשר לירושלים ,חזר סונדרס על דבריהם של השגרירים גולדברג ויוטט ,וקבע
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פרק שגי
שארצות הברית תתמוך בעמדת מצרים המתירה לתושבי מזרת ירושלים להשתתף בבחירות
לאוטונומיה ובפעולותיה ,אם כי האוטונומיה לא תתול על העיר בתקופת הביניים )בןיאלישר,
 ;135-134 :1995קוונדט .(339-336 :1988 ,עמדתה של ארצות הברית לגבי ירושלים הכעיסה
את בגין כהוגן ,ובתגובה הורה להעביר את משרדו למזרת העיר )ההלטה שלא יושמה( ולעבות
כמה התנחלויות .ארצות הברית לא רצתה לכפות את עמדתה החד־משמעית על ישראל ,ועל כן
הותירה א ת בעיית ירושלים לטיפולם של הצדדים המעורבים בטכםוך .גם מאותר יותר ,בתכניתו
של רייגן בטפטמבר  ,1982חחזור ארצות הברית ותביע עמדה דומה.
תילוקי הדעות באשר לירושלים גרמו לנשיא מצרים לטרב לחזור ולבקר בירושלים ,ולהעלות
את הנושא בטדרת פגישות פטגה בין מנהיגי שתי המדינות .תוטר התקשורת בין טאדאת לבין
בגין לגבי ירושלים העיב על היתסים ביניהם .אפשר ללמוד על בעיות בתקשורת בין מנהיגי שתי
המדינוח על פי אירוע שהתרחש ביולי 978ו ,כאשר התכנסו לפגישת פסגה באל־עריש .בפגישה זו
הבין בגין מדברי סאדאת כי נשיא מצרים מציע ע ס ק ת חליפין :ויתור של ישראל בירושלים
תמורת הזרמת מי הנילוס לנגב )בן־אלישר .(224-223 :1995 ,אך בגין ראה בירושלים ערך רוהני
וסמלי שאינו ניתן להמרה תומרית ,והוא לא ידע להעריך את מעמדם הלאומי והסמלי של מי
הנילוס בתודעת המצרים .תקרית זו תוזכר מאותר יותר ,כאשר תמו שיתות האוטונומיה ,וכל צד
ביקש לתלוק עם עמיתו את מאזן המגעים.
בפגישה ביניהם ביולי  1979באלכסנדריה ,תזר סאדאת וניסה להבקיע את תומת הסירוב של
בגין לוותר ויתור כל שהוא בירושלים .הוא שב והעלה אז את הרעיון להתיל ריבונות ערבית על
העיר שבין התומות להוציא א ת הכותל המערבי ,ולהניף דגל ערבי כלשהו בעיר העתיקה של
ירושלים .בגין דתה כמובן על הסף את שתי ההצעות ,לא התמיץ את ההזדמנות ללמד את סאדאת
פרק בתשיבותה של ירושלים לישראל ,ופירט בדקדקנות את נוסת התוקים שממשלת ישראל
תוקקה לגבי מזרת העיר והמקומות הקדושים בה .אולם לא מידע והסברה תסרו לסאדאת ,אלא
גמישות של ישראל.
מכאן ואילך פעל הממשל המצרי בשני כיווני פעולה .הנשיא התאמץ כדי לתלץ מבגין ויתור
בשאלת הריבונות הערבית בירושלים וזיקת תושביה לאוטונומיה ,וסגנו ניסה לשכנע את ישראל
לוותר לערבים ויתור סמלי :להתיר הנפת דגל כלשהו בירושלים .סגן הנשיא דאז ,תוטני מובארכ,
ניסה במרס 980ו לשכנע א ת השגריר בן־אלישר להםכים לזה )בן־אלישר.(225-224 :1995 ,
מובארכ התעלם מהעובדה כי בגין ומשטר הליכוד שהוא מייצג דוגלים בפוליטיקה של סמלים,
להבדיל מתרבותה הפוליטית של מפלגת העבודה ,שקידשה את העשייה .מובארכ ניטה לשכנע
א ת בן־אלישר כי תמורת מתיר זעום ,סמלי ,יוכלו ישראל ומצרים לגייט את אהדת טעודיה ואת
תמיכת המוני המוסלמים שמתוץ לארצות ערב .מוסלמים אלה היו תשובים למצרים נוכת הבידוד
שכפה עליה ההסדר עם ישראל בעולם הערבי .מובארכ טען כי אין ביכולתו של העולם המוסלמי
לערער א ת אתיזתה של ישראל במזרח ירושלים ,ולכן אין כל משמעות לוויתור הסמלי שישראל
מתבקשת לעשות .אולם ,השלטון הישראלי דאז החשיב מאוד את הפוליטיקה של הסמלים ,וראה
כל ויתור בתתום הםמלי כוויתור מהותי.
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מובארכ לא אמר עדיין נואש .בסוף הודש מרס ניסה בגישתו הישירה להסביר לבן־אלישר ער
כמה תשוב למצרים לעקוף את הבידוד הערבי במסגרת של השלום עם ישראל.
אסור שהם יוכלו להאשים אותנו שוויתרנו מכל וכול על ירושלים .אתם צריכים לעזור לנו
בכך ...אתם מוכרתים לעשות משהו .זה פסיכולוגי .ירושלים לא תחולק עוד .מה אכפת לכם
דגל ,דגל ערבי .כל מה שאנו מבקשים זה משהו תיצוני ,משהו סמלי ,זה הכול .מי יודע מה
יהיה בעוד ה מ ש שנים .הרי אתם שם .אתם תהיו שם .איש לא יוציא אתכם משם .תנו את
זה ותראו איך כל המדינות המוטלמיות יצטרפו אלינו ,בנגלה־דש ,פקיסטן ,אינדונזיה .גם
ערב הםעודית ...הם יםתפקו במשהו תיצוני .הם מתכים להזדמנות ,לתירוץ ,כדי להצטרף
אלינו .צריך לתת להם את התירוץ הזה .דגל יטפיק.
בתשובה לשאלת בן־אלישר על איזה דגל הוא מדבר ענה מובארכ ״איזשהו דגל״ .״דגל מצרי?״,
תהה בן־אלישר .״שיהיה דגל מצרי״ ,ענה לו סגן הנשיא )בךאלישר995 ,ו .(226 :למקרא הדברים
הגובלים בתתנונים מצד המצרים מתברר עד כמה הייתה מצוקתם גדולה ,ועד כמה לא הבינו שני
המשטרים זה את שפתו של זה ואת מצוקותיהם.
בפעם השלישית הזר העניין ועלה ב־ 8באוגוסט 980ו ,בשיהה בין בן־אלישר לבין טגן
הנשיא מובארכ )בן־אלישר995 ,ו ,(233 :אך גם הפעם היו המאמצים של מצרים לשווא.
הפוליטיקה של הסמלים ,שהממשל הישראלי עשה בה שימוש נרתב במדיניות הפנים והחוץ,
עמדה בטתירה לטיעונים הפרגמטיים של טגן הנשיא המצרי .מבתינת שלטון הליכוד לטמל ,לדגל,
יש תפקיד פסיכולוגי תשוב ביצירת תודעה .לא המעשה יוצר את ההוויה ,אלא התודעה היא
הקובעת אותו .מה שהוצג על ידי מצרים כפיסת בד המכסה על ערוות השלום הנפרד עם ישראל,
נתפס בעיני המשטר הישראלי כסמל של ריבונות זרה בעיר כולה ולא רק במקומות הקדושים
לאסלאם בירושלים.
במקביל ניסתה מצרים להתקדם בשיחות על כינון האוסונומיה ,שיתות שאמורות היו
להטתיים ב־ 26במאי  .1980מצרים עשתה כל מאמץ כדי להבטית זיקה בין תושבי מזרת ירושלים
לאוטונומיה ותבעה :ראשית ,תושבי מזרת העיר ישתתפו בבחירות למועצת רשות האוטונומיה;
שנית ,בירושלים ישוכנו מוסדות המנהל העצמי ,ובהסכם זה תהיה מזרה ירושלים לבירת
האוטונומיה הפלסטינית )בן־אלישר995 ,ו ;225 :גמרLegum, Shaked & Rabinivich, ;99 :1981 ,
 .(1979—1980:131ישראל דתתה כמובן את שתי תביעותיה של מצרים ,מכיוון שבגין ראה בהן
הלוקה מהדש של הריבונות בעיר .בניגוד לסירובו הראשוני לדון בכלל על ירושלים המזרתית,
עתה הוא היה מוכן לדון בנושא בלי לראות בדיון עצמו הכרזה על תלוקת העיר .עם זאת ,הוא לא
הסכים להעניק לתושבי האוטונומיה זיקה פוליטית לישות כלשהי מלבד למדינת ישראל ,משום
שהשש כי הצבעת התושבים הערבים בירושלים בבתירות למועצת האוטונומיה תיצור זיקה
פוליטית לממסד הפלטטיני האוטונומי ,ובצעד זה יוכתש טיפות מזרת העיר לישראל.
כפי שכבר הוזכר ,מנהם בגין היה מוכן להתתייב לתהליך אך לא לכל תוצאה מלבד זו שהוא
רצה בה .משיתבררו בהמשך ממדי הפער בין התוצאות הרצויות לשני הצדדים ותוסר היכולת
לגשר ביניהם ,יקיץ הקץ גם על התהליך .אבל בינתיים המשיכו בדיונים .ישראל הסבירה שוב
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פרק שני
ושוב את עמדתה בהניהה שבן השיתה הוא קשה הבנה ,ומקור הבעיה אינו במדיניות הישראלית
אלא בהסברתה; בד בבד ,ניסתה מצרים להרתיב את מעגל הדיונים ולערב במתלוקת גורמים
חיצוניים ,בתקווה שאלה ישפיעו על ישראל להגמיש את עמדתה.
תהילה פנו המצרים לארצות הברית ,וסאדאת הציג באפריל 980ו את המתלוקת על זיקת
תושבי מזרת ירושלים לאוטונומיה בפני ג׳ימי קרטר ,נשיא ארצות הברית .קרטר העלה את
הנושא בפני בגין כאשר נפגשו בוושינגטון ימים אתדים לאתר מכן .קרטר צידד בעמדת מצרים,
והשתמש בנימוק שישראל מתירה לאזרתי ירדן ,תושבי מזרה ירושלים ,להצביע לפרלמנט הירדני
ואינה רואה בזה פגיעה בריבונות הישראלית .אולם בגין לא השתכנע מנימוק זה ואף הטיל טפק
בנכונות ישראל לאפשר בעתיד לאזרהי ירדן ממזרה ירושלים להמשיך ולהצביע למוטד המהוקק
הירדני .בגין אף שלל את הצעתו של קרטר לאפשר לתושבי מזרה ירושלים להצביע באמצעות
הדואר כפי שאזרחי ארצות הברית המתגוררים מחוץ לארצם מצביעים לנשיאות )בן־אלישר,
995ו .(227 :חשוב לזכור כי כאשר בגין העלה את תכניה האוטונומיה הוא חשב להציע לערביי
יהודה ,שומרון ועזה ,להוציא כמובן את ערביי מזרח ירושלים ,לבחור בין אזרחות ישראלית.
לאזרתות ירדנית .על פי הצעתו זו ,הענקת האזרתות תקנה למקבליה זכות לבהור לפרלמנטים
בארצות אלה ,כל אזרח בארצו .על פי עדותו של בן־אלישר ,האפשרות לבתור באזרתות הישראלית
הייתה צעד ט ק ט י ביסודו ,שמטרתו לדתות את האשמה שישראל מתכוונת לשלוט במיעוט
הערבי .בגין האמין כי רק מעטים מבין ערביי יהודה ,שומרון ועזה יבחרו בריבונות ישראליה,
וישראל תדע כיצד להתמודד עם מגמה זו בבוא העת )בן־אלישר :1995 ,ו  0ו  0 2 -ו  .בן־אלישר
אינו מ ה ס ט לכתוב כי בגין ביטא תמימות בגישתו זו( .הצעתו של קרטר צמצמה את התיץ שבגין
העמיד בין תושבי מזרת ירושלים לתושבי יתר שטתי  ,1967ויצרה זיקה פוליטית בין תושבי
מזרח ירושלים לבין שלטונות האוטונומיה ,זיקה שבגין לא היה מוכן להיות שותף לה .אמנם
האוטוגומיה שבגין הציע הייתה אוטונומיה מנהלית ופרםונלית גם יהד ,ולכאורה בגין יכול היה
לוותר על אתד משני מאפיינים אלה במזרה ירושלים ועדיין לשמור על מעמדה המיוהד ,אך הוא
לא עשה כן .בגין לא רצה ליצור באמצעות הבחירות זיקה פוליטית־פרסונלית בין תושבי מזרת
ירושלים לאוטונומיה ,ועם זאת לשמור גם על זיקתם המנהלית לישראל .בגין ראה בבחירות
עצמן לא פחות מאשר הלוקה מהדש של העיר .הוא לא ראה בבתירות לאוטונומיה אקט
פוליטי־פרטונלי המתצין את זיקת ערביי מזרח ירושלים ,אלא צעד שיכניט את האוטונומיה לתוך
בירת ישראל ולחלוקתה הפוליטית של העיר .בגישה זו טמון קושי ,משום שבגין מעולם לא הציע
לכפות על ערביי מזרת ירושלים את האזרתות הישראלית .הוא העדיף את המצב הקיים שבו רק
חלק קטן מערביי מזרת ירושלים קיבל מרצון את האזרתות הישראלית ,וחלק קטן אתר שמר על
אזרחותו הירדנית .הרוב אמור היה להישאר ללא כל זכויות פוליטיות ,גם ללא הזכויות המעטות
שבגין הציע בתכנית האוטונומיה.
מכיוון שהניסיון לערב את קרטר בוויכוה נכשל ,עברו הדיונים למוסדות האו״ם .לאהר
שהמתתרת היהודית התנקשה בראשי הערים של שכם ,של רמאללה ושל אל־בירה ,ולאהר
שמלכדה אוטובוסים ערביים והתכוננה לפיצוץ קודשי האסלאם בירושלים ,מועצת הביטהון של
האו״ם ההליטה ביוני  980ו לגנות את ישראל .שלא כבעבר ,התקבלה הההלטה ללא וטו אמריקני
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המסך עולה :ירושלים במשא ומתן לשלום בין ישראל למצרים
והההלטה כללה גם את מזרת ירושלים בין השטחים הכבושים שישראל צריכה לסגת מהם.
בחגובה ההליט בגין שוב להעביר אח לשכחו למזרח ירושלים ,ההלטה שארצות הברית שללה
להלוטין וניסתה למנוע .ממשלת ישראל הגיבה לאירועים אלה על ידי תמיכה בחוק יסוד:
ירושלים ,חוק יסוד שתברת הכנסת גאולה כהן מהאופוזיציה הימנית הציעה ,שקבע את טיפוח
מזרת ירושלים .ההוק התקבל ב־ 30ביולי 980ו כאשר בגין הצביע בעדו ,אף על פי שהנושא נותר
עדיין על שולחן המשא ומתן עם מצרים .אישור החוק גרם למצרים להכריז על הפסקת השיחות
על האוטונומיה ,מפני שמצרים הבינה כי במצב זה אין לתהליך כל ערך .הפער בתוצאות
המיותלות גדול מכדי להמשיך ולהתתייב לתהליך ,והסכם השלום בין ישראל למצרים כבר כמעט
נתתם .למצרים לא הייתה כל סיבה להעדיף את העניין הפלטטיני על פני האיגטרס שלה.
לאחר שבוטלו השיתות על כינון האוטונומיה הגיעה עת הסיכומים וההאשמות ההדדיות בין
הנשיא המצרי לראש ממשלת ישראל .במהלך אוגוטט 980ו התליפו טאדאת ובגין איגרות אישיוח
ארוכות ,שפירטו את קובלנותיהם ההדדיות )בן־אלישר995 ,וFBIS, Daily Report, ;230-229 :
 .(13.8.1980,18.8.1980סאדאת טען כי דיאלוג ומשא ומתן אינם יכולים להיות מלווים במעשים
תד־צדדיים .מי שמתתייב לתהליך ומצהיר כי הכול פתות למשא ומתן הייב להוכית את כנות
כוונותיו ולהימנע מלפעול תד־צדדית בהתאם לאידאולוגיה שלו .סאדאת דהה את גישתו של בגין
המבהינה בין זכויות היהודים בירושלים ,שהן גם זכויות לאומיות ,לבין הזכויות של הנוצרים
והמוסלמים ,שהן רק זכויות דתיות .סאדאת אף דהה את גישתו של בגין האומרת ״כולה שלי״,
והציע שותפות ישראלית־פלטטינית בניהול העיר ובתלוקתה במקום שליטה ישראלית בלעדית,
אם כי לא הציע את תלוקתה הפיזית כבעבר .טאדאת טבר כי חלוקת הריבונות בירושלים
ושמירת אתדותה המנהלית והמוניציפלית של העיר בעזרת דגם של ניהול משותף ,מציעות פשרה
הוגנת בין מטרתה של ישראל שלא לתלק שנית את ירושלים ולראות א ת מזרח העיר כחלק
מבירת ישראל ,לבין מטרות הערבים להשיבה לריבונותם ולראותה כחלק מהשטחים הפלסטיניים.
למעשה ,סאדאת הציע אתדות דה־פקטו והלוקה דה־יורה .הייתה זו הצעתו של מדינאי פרגמטי
למדינאי שבעבורו הטמל והמצב המשפטי חשובים יותר ,ובעצם מעצבים את חיי היום־יום .בגין
העדיף עיר מאותרת דה־יורה ומתולקת דה־פקטו ,אם כי מבחינתו ,יש לומר ,המציאות דה־פקטו
נגזרת מהמצב דה־יורה .שני המנהיגים דיברו שפות שונות.
בגין ניסה בתשובתו ללמד את טאדאת פרק בהיטטוריה של העם היהודי ,וכאמצעי מתודי
ניצל את קריאתו של הנסיך פהד מסעודיה לג׳האד בשל המתלוקת על ירושלים .בגין כתב:
איומי הנסיך פהד אינם מדאיגים אותנו .הוא אינו יודע  -איך הוא יכול לדעת?  -מה
מסוגל הדור הזה של יהודים להקריב ולעשות על מנת להגן על העם ,על הארץ ,על
ירושלים ...אתה כתבת לי שירושלים תייבת להיות בלתי מתולקת ח ח ת שתי ]הדגשה
במקור[ ריבונויות .זאת ,אני תייב להודות ,אינני מבין .אינני מאשים איש בכך שאני אינני
מטוגל להבין ,אבל אני אומר לך בכל הכנות כי פשוט אינני יכול לתפוס את הרעיון .אינני
מבין את התכנית של עיר אתת ת ת ת שתי ריבונויות או של שתי ריבונויות על עיר אתת
)בן־אלישר995 ,ו.(235-234 :
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פרק שני
נושא ירושלים חזר ועלה כאשר בן־אלישר ומובארפ נפגשו באלכטנדריה ב־ 26באוגוסט ,1980
וגם בפגישה זו לא הושגה הבנה )בן־אלישר995 ,ו.(239-235 :
הפסקה המשא ומתן על חכנית האוטונומיה שמה קץ למשא ומהן בין ישראל למצרים למעט
ההתמקחות הארוכה על אודות טאבה .מעתה ואילך אין מצרים מתיימרת לשאת ולתת בעבור
הפלססינים או בשמם ,אלא לכל היותר לתווך בינם לבין ישראל ,לאתר שכוננה עמה הטדר שלום
ופתתה ערוצי הידברות ישירים גם בין הפלטטינים לבין ארצות הברית  -הכות שהניע את
המהלך המדיני במזרח התיכון .מצרים הטתפקה בהישגיה :הוזה שלום ונורמליזציה תמורת כל
תצי האי טיני ופירוק ההתנתלויות; מתויבות ישראלית לאוטונומיה לפלסטינים וקבלת הקביעה
כי פתרון הקבע תייב ,כנאמר בהטכמי קמפ דיוויד ,״להכיר בזכויות הלגיטימיות של העם
הפלטטיני ובדרישותיו הצודקות" ) .(Rubin & Laquer, 1995: 404—410מכאן ואילך זה יהיה
תפקידה של מצרים במשא ומתן על ירושלים.

דגם קמפ דיוויד :הגישה העקיפה ומגבלותיה
שיתות השלום בין מצרים לישראל קידמו את בעיית ירושלים לקראת פתרון .אמנם לא הושגה
הסכמה בין הצדדים ,אך קשה לתאר התנגדות מצד ישראל לנקודות שהנשיא סאדאת העלה
במכתביו לקרטר ולבגין .ראשית ,מצרים מכירה במערב ירושלים כבירת ישראל ,ועצם ביקורו
ההיסטורי של הנשיא המצרי בירושלים בנובמבר  1977מוכיח זאת .המשא ומתן עם מצרים
התנהל סביב מזרה העיר בלבד; שנית ,מוסכם כי ירושלים תישאר עיר בלחי מחולקח מבהינה
פיזית .כל הפונקציות שמטרתן להבטית בפועל את אחדותה של העיר ,ושבלעדיהן היא לא
תתממש ,יימטרו לידי מועצה עירונית משותפת ופריטטית שתפקה על פעולותיהם; שלישית,
יובטת תופש פולתן דתי ,ונציגי הדתות ינהלו את המקומות הקדושים .למעשה זוהי הכרה מצד
מצרים במציאות שישראל יצרה במקומות הקדושים מיד לאתר מלתמת ששת הימים ב־ 1967עם
סיפות מזרת העיר.
לאחר שסיכמו נקודות אלה כנקודות הסכמה ,הגדירו ישראל ומצרים גם את נקודות
המתלוקת :כצפוי ,לא הושגה הטכמה בשאלת הריבונות בירושלים .מצרים שללה קטגורית את
הטיפות לישראל ואת צעדי ישראל במזרת העיר מאז הכיבוש ב־967ו .היו עוד הילוקי דעות
באשר לזיקה שיש לכונן או למנוע בין מזרת ירושלים ליתר שטתי  .1967ישראל שללה זיקה מעין
זו ,ומצרים חייבה להחיל על מזרח ירושלים את כל ההסדרים שיתולו על יתר על שטהי 967ו.
אמנם ארצות הברית התייצבה לצד מצרים בוויכות המהותי בעניין ירושלים ,אולם עם זאת לא
כפתה את עמדתה על ישראל .ארצות הברית השקיעה מאמצים רבים כדי להגיע לסיכום חיובי
בנושא המועדף עליה ועל שני הצדדים המתדיינים :הסכם שלום ונסיגה ישראלית מסיני .לגבי
שאלת ירושלים פיתהה ארצות הברית אטטרטגיה שונה.
ההתקדמות בפתרון שאלת ירושלים לא קיבלה ביטוי רשמי במסמך מוסכם ,שכן למרות
תשיבותו ,העיסוק של שני הצדדים בטוגיה היה משני .טדר היום בין ישראל למצרים כלל נושאים
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המסך עולה :ירושלים במשא ומתן לשלום בין ישראל למצרים
דו־צדדיים מובהקים כגון היקף הנסיגה הישראלית מסיני ולוה הזמנים לביצועה; שאלת היישובים
הישראליים בסיני; הסדרי הביטתון ותתנות ההתראה שישראל הציבה בסיני; שלבי הנורמליזציה
ביהסים הדו־צדדיים והבעלות על טאבה .שני הצדדים ייתסו לשאלות אלה תשיבות גבוהה יותר
מאשר לשאלת האוטונומיה הפלטטינית בכלל ולשאלת ירושלים בפרט .בראש ובראשונה ,מצרים
רצתה להגיע לשלום עם ישראל ולהשיב לריבונותה את הצי האי סיני כולו .עיסוקה בשאלת
ירושלים והגדה המערבית היה משני בתשיבותו ,ונועד להכשיר את הדרך להסדר בסיני ,ובכל זאת
אין להקל ראש במתויבותה הערבית ובזיקתה לירושלים.
המשא ומתן בין ישראל למצרים בקמפ דיוויד הוליד את הסברה כי כדי להצליח ולהתקדם
במשא ומתן לשלום יש לדתות את העיסוק בשאלת ירושלים לסוף הדיון .שאלת ירושלים היא
שאלה כה גורלית לצדדים המעורבים ,בה עד כי כל טיפול בה בטרם עת מועד לעורר פורענות.
כדי שלא לפוצץ את המשא ומתן כבר בראשיתו יש להעביר את העיטוק בשאלת ירושלים לסוף
התהליך .אמנם הדתייה לא תפתור את הבעיה ,אולם כאשר יגיעו הצדדים לטפל בשאלת ירושלים
ייווצר מאזן אימה הדדי שיוביל אותם לפשרה .או אז שאלת ירושלים תתהלק לשני היבטים :מן
ההיבט השלילי ,תאיים הבעיה להרום את כל הישגי המשא ומתן ,ובניין השלום שנבנה בעמל כה
רב יטה לקרוט; מן ההיבט ההיובי ,ההבנה וההסכמות שהושגו בשאלות שערכן פתות מזה של
שאלת ירושלים יצמיחו אמון הדדי בין הצדדים .האמון וההבנה עתידים להתרתב ולהתפשט
מהפריפריה למוקד ולנטרל את אימת ירושלים .בקצרה אפשר לכנות דגם זה אטטרטגיה של גישה
עקיפה וטיפול מושהה בשאלת ירושלים.
אטטרטגיה זו פותהה בקמפ דיוויד על ידי הנשיא קרטר .תהילה אימץ אותה הנשיא סאדאת
ואהר כך גם ראש הממשלה מנתם בגין ,אם כי לא באותה התלהבות של הנשיא המצרי .שהרי
מנהם בגין הרבה להתייתם לשאלת ירושלים ,וייחט לה חשיבות רבה בפוליטיקה של הסמלים
שנהג להשתמש בה .דגם זה הוכית את עצמו שכן הוא הביא לתתימת הטכם שלום בין ישראל
למצרים ,ומאז מקובל להניח כי זו הדרך ואין בילתה להתמודד עם בעיית ירושלים.
ברם הנהה זו הייתה יפה למשא ומתן בין ישראל למצרים ,כאשר הנושאים הדו־צדדיים
התלויים ועומדים בין ישראל למצרים דתו את הטיפול הפרטני בסוגיה הפלסטינית שעניין
ירושלים הוא אהד מהיבטיה ,וכל עוד לא נוהל המשא ומתן על ירושלים עם בעלי העניין
הישירים  -הפלטטינים .משעה שישראל והפלסטינים ניהלו משא ומתן על שאלת ירושלים ,שוב
לא היה אפשר לאמץ את דגם קמפ דיוויד במלואו .יתר על כן ,כבר בעת המשא ומתן על
האוטונומיה התברר כי אי־אפשר להתעלם לתלוטין משאלת ירושלים ,והחעוררה מחלוקת על
מעמד ירושלים בתקופת הביניים ועל הקשר של תושבי מזרח העיר למוסדות האוטונומיה.
תילוקי הדעות בטוגעת אלו באו לידי ביטוי בחילופי דברים בוטים בין בגין לסאדאת.
הצדדים המעורבים במשא ומתן למדו את מגבלותיו ואת מעלותיו של דגם קמפ דיוויד
לפתרון בעיית ירושלים .לכן ,מעתה ועד לוועידת מדריד ב־ ו  99ו העיסוק בשאלת ירושלים יהיה
בשני אפיקים מקבילים :ישראל תנסה להתעלם כליל מנושא ירושלים בתכניות שהיא תעלה ,כדי
שלא להיקלע למתלוקות שנקלעה אליהן במשא ומתן עם מצרים על כינון האוטונומיה ,או כדי
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פרק שני
להימנע מעימות פנימי בין רכיביה השונים של ממשלת ישראל; ואילו הערבים וארצות הברית
יבינו שאי־אפשר להכריע כבר עתה על מעמד הקבע של ירושלים .בה בעת הם יתבעו שלא
להתעלם כליל משאלת ירושלים .ארצות הברית ,הפלסטינים ומצרים יתרכזו בהיפוש אהר
מקומה של ירושלים בהסדר הביניים ובתקופת המעבר עד שיכון הסדר הקבע.
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פרק שלישי
אש״ף :משולי הבמה לקדמתה

אש״ף :הפוליטיקה נבלמת בשערי ירושלים
אש״ף נוסד ב־964ו כגוף שמעמדו המדיני היה שולי לתלוטין .בשנת 968ו שינה הארגון את פניו
והפך לקואליציה של ארגוני לוחמה זעירה וטרור .המעשה המדיני נדחק מפני המעשה המהפכני,
פעולת שתרור באמצעות ״המאבק המזוין״ .שנים ארוכות היה אש״ף בשולי הבמה הפוליטית
ונלהם על מקומו בה .בדרכים שונות חתר הארגון כדי לזכות בהכרה כארגון היחיד של העם
הפלסטיני שמטרותיו צודקות .סיפור המעבר של אש״ף משולי הבמה המדינית לקדמתה מושפע
משינוי יהסו של הארגון כלפי הדרך המדינית מאז שההל לפסוע בה ב־974ו .נקודות הציון בדרך
ארוכה זו היו בין 974ו ל־993ו :ביוני 974ו קיבל אש״ף את ״תכנית השלבים״ ,שבדיעבד אפשר
לראותה כצעד הראשון לכיוון הפתרון המדיני; באוקטובר של שנה זו הכירה ועידת הפסגה
הערבית באש״ף כארגון הלגיטימי והיתיד של העם הפלטטיני; כעבור תודש הוזמן ערפאת לנאום
בעצרת הכללית של האו״ם ,וכמעט  20שנה לאתר מכן ,בטפטמבר  993ו ,ת ת ם ערפאת על
מדשאת הבית הלבן על הסכם העקרונות עם ישראל .הסכם זה ,שנתתם לאתר שאש״ף הכיר
בישראל בשלהי 988ו ולאתר משא ומתן ארוך שהתל בוועידת מדריד ב־ו99ו ,ביסס סופית את
מעמדו של אש״ף כנושא ונותן עיקרי על ירושלים מן הצד הערבי ,אם לא הבלעדי שבהם.
מראשיתו ראה עצמו אש״ף קשור לירושלים ,וכנס היסוד שלו שנערך בירושלים בין  28במאי
 1964ל־ 2ביוני  ,1964במלון אינטרקונטיננטל על הר הזיתים .קיומו של הכנס התאפשר לאתר
משא ומתן של ראש אש״ף המיועד עם שלטונות ירדן ,שבתהילה סירבו להיענות לבקשת
הפלסטינים לערוך את הכינוס בעיר .הירדנים נעתרו משהגיעו לעמק השווה עם אש״ף באשר
למטרות הארגון וליהס בין זהות הפלסטינים לזהות של ירדן .כדי לרצות את ירדן התהייבו ראשי
אש״ף לייצג רק את הפלסטינים שמתוץ לירדן .משמעותה של התחייבות זו היא כי אש״ף אינו
מאיים על ירושלים הירדנית אלא על העיר הישראלית .בתקנון היסוד של אש״ף נקבע כי
ירושלים תהא מקום מושבה של המועצה הלאומית־הפלסטינית ,גוף שהיה מעין פרלמנט של
אש״ף )הרכבי975 ,ו .(48 ,24 :אולם למעט כינוס היסוד ב־964ו לא כונסה עד כה המועצה
הלאומית־הפלטטינית שוב בירושלים.
עמדתו העקרונית של אש״ף כלפי ירושלים מתבטאת בתגובתו החריפה כלפי ״תוק יטוד:
ירושלים בירת ישראל״ ,שנתקבל בכנסת ב־ 30ביולי ) 1980הירש ,האוסן־כוריאל ולפידות:1994 ,
 .(9-8הוועד הפועל של אש״ף ראה בקבלת חוק זה טתירה להתלטות האו״ם ,ופירש אותו
כתוקפנות נוטפת נגד העם הפלטטיני ומורשתו ונגד ישותה הלאומית־הפלסטינית וישותה הדתית,
המוסלמית והנוצרית של ירושלים .אש״ף ראה בארצות הברית האתראית העיקרית לצעד של
ממשלת ישראל ,משום שהיא לא ריסנה אותה ,ואדרבה המשיכה להעניק לה סיוע כלכלי ,צבאי
ופוליטי .הודעתו של הוועד הפועל הדגישה כי ירושלים:
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פרק שלישי
היא בירת מולדתנו הערבית־הפלסטינית מאז נבנתה בידי אבותינו היבוסים והכנענים הערבים
בלב פלסטין ובה במידה הייתה לכיוון התפילה הראשון של מאמיני האסלאם ]קבלת
אל־מאמנין[ .לכן שחרור ירושלים מהכיבוש הציוני המתנכר להווייתה הנוצרית והמוסלמית
של העיר הנו עניין גורלי לעמנו ואומתנו ,וזוהי הדרך היהידה להבטית את חופש הפולחן בה
לכל המאמינים )פלסטין אל־ת׳ורה980 ,ו.8.וו(.
אש״ף מבליט את היסוד ה״כנעני״ כדי להוכיח את בעלותו על ירושלים של ימינו ,וכדי לגנות את
הכיבוש של ישראל ב־967ו .אש״ף טוען לבעלות קודמת ,יבוסית־כנענית ,ובמרומז אף מגנה את
כיבוש העיר בידי דוד המלך .כדי להוכית את זכותו ההיסטורית ,אש״ף מוכן לראות בכנענים
וביבוסים את אבותיו הקדומים ,אף על פי שהם לא היו כלל ערבים ואף על פי שהתקופה
הטרום־אסלאמית ,הג׳אהליה ,גונתה במסורת האסלאם כתקופה של עבודת אלילים ובערות.
התמורות שחלו בגישתו המדינית של אש״ף במהלך שנות השמונים ,לא שינו את עמדתו
המהותית כלפי עתידה של מזרח ירושלים .עד שלהי שנות השמונים דבק אש״ף בכל סעיפי
״האמנה הפלסטינית״ )968ו( ובכל סעיפי "תכנית השלבים" )974ו( ,ועמדתו באשר לשאלת
ירושלים הייתה הלק מהן .בין 988ו ל־993ו קיבל אש״ף את התלטת ״החלוקה״ 81ו ,והכיר
בקיומה של מדינת ישראל ,קיבל את התלטת האו״ם  242לצד עמידה על עקרון המדינה
הפלסטינית העצמאית ,והציע תכנית פיוס שעיקרה שלום תמורת שטהי  967ו .גם שינוי זה,
מאיבה ועוינות לשלום ולדו־קיום ,לא שינה את יהסו של אש״ף לירושלים ,משום שכל עוד לא
הכירה ישראל באש״ף וכל עוד לא קיבלה אותו כשותף למשא ומתן על ירושלים ב־993ו ,לא הל
כל שינוי בעמדתו כלפי ירושלים .אמנם ,בהכרזת העצמאות שלו ,הכיר אש״ף בעקיפין במדינת
ישראל ,אך הוא •לא הכיר בנוכתוהה בשטהי  1967ובכלל זה במזרת ירושלים.
אש״ף ביטא את עמדתו כלפי ירושלים כאשר הכריז עליה ב־ 15בנובמבר  1988כבירת
מדינתו" .בהתאם לזכויות הטבעיות ,ההיסטוריות והמשפטיות של העם הערבי הפלסטיני על
מולדתו פלטטין ...מכריזה המועצה הלאומית בשם אללה ובשם העם הערבי הפלטטיני על הקמת
מדינת פלסטין על אדמתו הפלטטינית ,ובירתה ירושלים הנעלה ]אל־קדט אל־שריף[" )פלטטין
אל־ת׳ורה.(20.11.1988 ,
סמוך להכרזת העצמאות ,בנובמבר  ,1988התכנסה המועצה הלאומית־הפלסטינית למושבה
התשעה עשר ,ופרסמה תכנית מדינית הממשיכה ביהסה לירושלים את עקרונותיה! של ״תכנית
השלבים״ מ־ 1974ואת ״תכנית פאס״ מ־982ו .אש״ף תבע מישראל לסגת נסיגה מלאה משטהי
 1967הכוללים גם את מזרח ירושלים ,ולהעביר אותם לידי האו״ם לפרק זמן קצוב בטרם ייכנסו
אליה הפלסטינים .בתכניתו המדינית אש״ף לא ציין כי העיר צריכה להישאר פתוהה פיזית
)פלסטין אל־ת׳ורה.(20.11.1988 ,
באמצעות הכללת קווי מדיניות "נציים״ בתכנית המדינית ,קנו ראשי אש״ף את הסכמת
המהנה הקיצוני בארגון לניסוה הכרזת עצמאות ״יונית״ .מבתינתם של ראשי אש״ף המדיניות
ה׳׳נצית״ כוונה כלפי ירושלים וכלפי ההתנתלויות ,אולם לא כלפי עצם נכונותם לתיות בשלום,
במדינת פלסטין ,לצד ישראל.
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אש״ף :משולי הבמה לקדמתה
בעקבות ההחלטות של המועצה הלאומית־הפלסטינית התשע עשרה ,הוזמן ערפאת לנאום
בכנט מיותד של עצרת האו״ם בז׳נבה ב־3ו בדצמבר 988ו ,ובנאומו חזר על עמדות אש״ף באשר
לשאלת ירושלים ,ושיבץ אותן בהקשר מתון יותר מאי־פעם בעבר בתולדות הארגון )הארץ,
988ו2.ו4.ו ובנספח( .מיד לאחר נאומו של ערפאת ולאחר דבריו במסיבת העיתונאים שהתכנסה
למתרת ,פתתה ארצות הברית בדו־שיח רשמי עם אש׳׳ף ,משום שפירשה את דבריו של ערפאת
כקבלת החלטה  ,242בנטישה של דרך הטרור וכהכרה בקיומה של ישראל )הדו־שיח בין ארצות
הברית לאש״ף הופסק ב־990ו ,לאחר שהארגון סירב לגנות תד־משמעית את הניסיון של חזית
השהרור הפלסטינית ,בראשותו של אבו־אל־עבאס ,לבצע בחוף ניצנים מעשה טרור נגד אזרחים
ישראלים ב־ 30במאי 990ו(.
מדיניותו המתונה דאז של אש׳׳ף כלפי ישראל קיבלה את אישור העולם הערבי בוועידת
הפסגה הערבית בקזבלנקה ,במאי 989ו .ערב הוועידה הגיש אש״ף נייר עבודה ,שפירט בו את
הצעות הההלטה הראויות לדעתו להתקבל בוועידת הפסגה .הצעותיו של אש׳׳ף נוסחו בהתאם
להתלטות המועצה הלאומית־הפלסטינית התשע עשרה ובהתאם לנאומו של ערפאת בעצרת
האו״ם בז׳נבה ,ואכן פסגת קזבלנקה אימצה את נייר העבודה ברובו)פלסטין אל־ת׳ורה989 ,ו.(28.5.
בשלב זה ,אש״ף טרם ניהל משא ומהן עם ישראל וממילא הארגון לא היה במרכז הבמה
המדינית .ההתמתנות במדיניותו של אש׳׳ף לא כללה את ירושלים ,משום שהתייתסותו אליה
בשלב זה לא נבעה משיקולים פוליטיים ,אלא משיקולים אידאולוגיים; אש״ף אינו מוכן להתמקת
על ירושלים .אש״ף משלם תשלום הד־צדדי כדמי כניסה למשא ומתן מבלי שזכה עדיין בכרטיס
ההשתתפות הנכסף ,ודמי הכניסה אינם משולמים במטבע הירושלמי.
להוציא ממשלת ישראל ,אש״ף התקבל באוהה העת כארגון לגיטימי המייצג לבדו את העם
הפלסטיני וארה׳׳ב ניהלה דיאלוג גלוי עמו ,אולם היו במתנהו גם קולות נוספים .כדי להבין את
עמדתו של אש׳׳ף בשלב זה ולהבין להיכן ישים את מגמת פניו מאוחר יותר משיעלה על מסלול
המשא ומתן ,ננתח להלן שתי עמדות פלטטיניות לא רשמיות .העמדה הראשונה היא עמדתו
ה׳׳יונית״ של פרופ׳ וליד ח׳אלידי ,והשנייה ה׳׳נצית״ יותר היא עמדת החמא״ט ,הארגון שהתהרה
באש׳׳ף מאז שהוקם ב־987ו.

פרופ׳ וליד ח׳אלידי :מזרח ירושלים נבדלת משטחי  1948ומשטחי 1967
פרופ׳ ח׳אלידי ,יליד ירושלים ,מכהן כפרופסור באוניברסיטת הרווארד שבארצות הברית ,והוא
מהדוברים הפלסטינים הבולטים בארצות הברית .בעבר היה הבר במועצה הלאומית־הפלסטינית
ומילא שליתויות מדיניות שונות מטעם אש״ף וערפאת ,והיה אהד האישים שערפאת נועץ בהם.
פרופ׳ ה׳אלידי פרסם בהפרש של עשר שנים )978ו988-ו( שני מאמרים בכתב העת Foreign
 ,Affairsשבהם הציע קווים להסדר העימות בין ישראל לעולם הערבי בכלל ובין ישראל לפלסטינים
בפרט .שאלת ירושלים זכתה להתייתסות נרחבת ומפורטת בדבריו ,כנראה משום שהבין את
מרכזיותה לשני הצדדים ואה הבעייתיות הרבה שהיא מציבה בפני כל הניגשים לפתור את
העימות בין ישראל לעולם הערבי .כאמור פרופ׳ ה׳אלידי הציג במאמריו את עמדותיו הפרטיות,
75

כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל

פרק שלישי
אך מעמדו ואישיותו הקנו לדבריו חשיפות לאומית .יתרה מזאת ,עמדתו הייתה מפורטת יותר
מעמדתו של אש״ף ,וניתות גישתו מאפשר לזהות את הקווים האדומים ואת גבולות התמרון של
הארגון.
בשני מאמריו ,פרופ׳ ה׳אלידי הרתיק לכת מעבר לגבולות העמדה הקולקטיבית והרשמית
בעולם הערבי ,כולל זו של אש״ף .עמדתו של ת׳אלידי מתונה מהמקובל גם באשר לעקרונות
ההםדר על ירושלים בין ישראל לפלטטינים ,וגם באשר לירושלים גופא .הוא הציע להלק את
הריבונות על העיר :מזרח ירושלים תהא בירת פלטטין ומערב העיר תישאר בירת ישראל .הצעה
זו לא הרגה מן העמדה הרשמית של הפלסטינים ,אבל כבר במאמרו הראשון הבהין בין ירושלים
לבין שאר שטתי  1967ובין מוסדות הדת ,המקומות המקודשים והבתים שהיו עד  1948בבעלות
יהודית בעיר העתיקה של ירושלים לבין יתר הלקי העיר .באשר ליתר הלקי העיר מציע פרופ׳
ח׳אלידי להחיל הסדרים מיוחדים ההורגים בכמה נקודות אף מעמדתו של הנשיא סאדאה.
ה׳אלידי קבע במאמרו הראשון כי :״אין קיום לגדה המערבית ללא ירושלים ,וזאת לא רק מתמת
קדושתה לאסלאם ,עברה ,מעמדה וערביותה .ירושלים קושרת בין דרום הגדה לצפונה ,מהווה עם
האזור שסביבה את הריכוז העירוני הגדול ביותר בגדה המערבית ,ובה מרוכזת העילית התברתית
והמשכילה של התושבים הפלסטינים״)311>«, 1978ו0ז(.
ישראל צריכה לסגת ממזרת ירושלים ,שתהפוך לבירת פלסטין ,אך אין הכרת לתזור בדיוק
לטטטוס־קוו ששרר ב־967ו .בין שתי הבירות יעברו גבולות פתוחים ,ושתיהן יהיו בירות
מפורזות מנשק למעט זה הדרוש לצורכי ביטחון פנים .הוא הציע כי לצד העיריות הנפרדות תפעל
״מועצה מוניציפלית משותפת שתפקת על שירותים תיוניים משותפים״ ,ואילו ניהול ענייני הדת
יהיה בידי מועצה משותפת לנציגי שלוש הדתות המונותיאיטטיות ,שבראשה יעמוד נציג של
האו״ם או שנציגי הדתות יתתלפו ביניהם בראשות המועצה .מועצה זו תפקה על ניהול המקומות
הקדושים והמוסדות הדתיים של כל הדתות ותכריע במקרים של תילוקי דעות .הופש התנועה
והמעבר לכותל המערבי יהיו תלק בלתי נפרד מההסכם ,וייעשו סידורים מיותרים באשר לרכוש
המצוי בבעלות יהודית בסמוך לכותל המערבי ,קרי ברובע היהודי .על אזור זה אפשר יהיה לההיל
הסדרים מיוסדים שיופעלו על ידי המועצה הבין־דתית או על ידי גוף משותף לשתי המדינות.
התייחסותו לרובע היהודי מעניינת במיוחד :ה׳אלידי הציע להחיל סידורים מיותרים על
הרכוש ברובע היהודי שהיה בבעלות יהודית ב־948ו .לטענתו ,רוב הבתים ברובע היהודי אז לא
היו בבעלות יהודית והוא מביא נתונים מקרוב משפתתו ,פרופ׳ רשיד ה׳אלידי מאוניברטיטת
שיקאגו ,שלפיהם היקף נכטי הדלא ניידי בבעלות יהודית ברובע היהודי עד  1948לא עלה על 20
אחוזים מכלל שטהו של רובע זה בשיא גודלו .מאז  1967הרהיבה ישראל את שטתו המקורי של
הרובע היהודי ,שהיה ב־ 1948בין  16ל־ 20דונמים בלבד ,פי תמישה ויותר .יתר על כן ,הרובע
היהודי מעולם לא היה אך ורק יהודי כפי שעיצבה אותו ישראל לאהר  967ו ,לדבריו של רשיד
ת׳אלידי .המונה ״הרובע היהודי״ מופיע במסמכים העת׳מאניים הרשמיים רק במאה התשע
עשרה ,ותמיד התגוררו באזור זה גם לא יהודים ) .(101311*, 1992ייתכן כי עובדות אלה היו
ידועות גם לפרופ׳ וליד ח׳אלידי ,ולכן הוא הציע לההיל הסדרים נפרדים ביהס לרכוש היהודי
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אש״ף :משולי הבמה לקדמתה
בתקופה שעד מאי  ,1948והסדרים גפרדים ביהס לרובע היהודי בגבולותיו הנוכחיים .ח׳אלידי אף
הבתין בין נוכחות יהודים בעיר העתיקה והרכוש היהודי בה לבין ההתנתלויות של ישראל ברהבי
הגדה והרצועה .בניגוד לגישתו המתפשרת כלפי הנוכתות היהודית ברובע היהודי ,תבע ה׳אלידי
לפרק את כל ההתנתלויות ,מפני שתושבי פלטטין לא יוכלו לתיות עמן בשלום ,ופלסטין לא תוכל
לערוב לביטתון תושביהן .ההתנחלויות ,וכפי שנרמז מדבריו ,גם השכונות התדשות שהוקמו
בירושלים בשטתי  ,1967מטמלות את הווייתה התוקפנית וההתפשטותית של מדינת ישראל.
כעבור עשר שנים ,במאמרו השני) ,(101811*, 1988מיתן וליד ח׳אלידי את עמדותיו ,והבליט
עוד יותר את עקרון ההדדיות אל מעבר למה שסרטט במאמרו הקודם .ההסדר שהזה ישים קץ
לסכסוך בין ישראל לפלסטינים ,לא רק משום ששתי המעצמות הגדולות יתחייבו להטיל סנקציות
נגד מי שיפר את ההסדר ,אלא גם משום שמדינות ערב והאסלאם יצטרפו אליו .באשר לירושלים,
הציע וליד ה׳אלידי כי המקומות הקדושים יהיו אקט־טריטוריאליים :ראש המועצה הבין־דתית
לא יהיה נציג מטעם האו״ם ,אלא נציג מתתלף מטעם הצדדים עצמם ,שיכהן ברוטציה; ובמםגרת
השמירה על ירושלים כעיר בלתי מתולקת פיזית ,יתאפשרו מגורים הדדיים ותנועה מתמדת בין
שתי הבירות ״בגבולות שיוסכם עליהם במשא ומתן״.
ה׳אלידי אינו מפרט מהן אמות המידה שיקבעו את מקום המגורים ואת התנועה בין הצדדים:
אם ההגבלה תהיה כמותית )מספר מסוים של תושבים מכל צד שיורשו לגור בכל אתת מהבירות(;
גאוגרפית )קביעת אזורי מגורים מוגדרים :למשל ,השכונות היהודיות שהוקמו מסביב לעיר
המזרתית מאז  ;(1967או פונקציונלית )מידת הריבונות והאזרחות שתחול עליהם( .אפשר להסיק
מדבריו כי אפשר שכמות מוגדרת של ישראלים ,המתזיקים דירות ובתים שלא היו בבעלות של
יהודים ב־ ,1948יוכלו לגור במזרה העיר ,וכנגדם מטפר זהה של פלטטינים יוכלו להתגורר במערב
ירושלים .הצעה זו פתהה פתה להטדר הבעיה של השכונות התדשות שנבנו לאחר  ,1967אליהן
התייהסו דוברים ערבים ופלסטינים רשמיים כאל התנתלויות לכל דבר.
זאת ועוד ,ח׳אלידי הבהין במאמר זה בין היישובים היהודיים שהיו קיימים לפני 1948
בשטתי  967ו )גוש עציון דאז ,קליה ,ולענייננו הלק מנוה יעקב( ,העתידים להתקיים ת ח ת התוק
הפלסטיני לבין ההחנחלויות החדשוח שהוקמו לאחר  ,1967העתידות להיות מפונות מתושביהן,
גם אם לא ייהרסו .ה׳אלידי מבהין אם כן בין שני סוגים של התנחלויוח :אלה שאינן לגיטימיוח,
שנוסדו לאתר 967ו ,ואלה שעלו על הקרקע לפני 948ו ,נכבשו במהלכה ותזרו ונבנו לאתר .1967
לדעתו ,רק ההתנתלויות שנוסדו לאתר  1967צריכות להתפנות ,משום שהן מייצגות את הווייתה
ההתפשטותית של מדינת ישראל ,לעומת ההתנתלויות שהיו קיימות לפני 948ו ,שיוכלו להמשיך
להתקיים גם אהרי שיושג שלום .סביר להנית כי וליד ה׳אלידי התכוון להתנתלויות בממדיהן
המקוריים ב־948ו ,ולא לקיומן הנוכחי ,אהרי שהורהבו ב־967ו ,ובכל מקרה הן יהיו כפופות
לריבונות הפלסטינים .אמנם ,הבתנה זו בין ההתנתלויות נובעת מתוך ההיגיון הפנימי של גישחו,
המבהינה בין שני סוגים של מדינת ישראל :ישראל של גבולות  948ו שוחרת שלום ,לעומת
ישראל של גבולות 967ו השואפת להתפשט .גישתו של ת׳אלידי הייתה גישה מרחיקת לכת ,שכן
קבלת ישראל בגבולות  1948אינה רק עובדה יום־יומית בעבורו שמעידה על שינוי אופייה
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פרק שלישי
התוקפני למדיגה שותרת שלום ,אלא משום שהשלמה עם ישראל בגבולות 948ו היא ,מבחינה
מסוימת ,גם השלמה בדיעבד עם התנועה הציונית ועם המדינה היהודית בגבולות 948ו .״מבהינה
מסוימת״ ,מפני שמדובר על קיום ההחנחלויות האלה ח ח ת ריבונות המדינה הפלסטינית שתקום.

החמא״ס :מזרח ירושלים מתפשטת לגבולות 1948
תנועת ההתנגדות האסלאמית ,התמא״ס ,יצאה מאז שנוסדה בשלהי  1987נגד הגישה המאפיינת
א ת מדינות העולם הערבי בכלל ונגד גישתו של אש״ף בפרט .תנועת התמא״ס היא ארגון
פונדמנטליסטי ,שקם כדי להתזיר את עטרת האסלאם ליושנה ולהשליט את דת האסלאם על כל
אורתות ההיים של הפרט והחברה .התנועה מושתתת על הנתת יטוד דתית:
אדמת פלסטין היא וקף ]הקדש דתי[ אסלאמי של המוסלמים לדורותיהם עד קץ הימים .אין
לוותר עליה או על חלק ממנה ...פלסטין היא אדמה אסלאמית ,בה ירושלים ,שהיא
הראשונה בכיווני התפילה והשלישית במקומות המקודשים ...לפיכך שתרורה הוא הובה
אישית לכלל המוסלמים באשר הם .כל ויתור על פיטת אדמה מפלטטין הוא ויתור על הלק
מהדת ...האסלאמיות של פלסטין היא תלק מדתנו ומי שמוותר על תלק מדתו  -יפסיד )פז,
.(47-33 :1988
כשם שלא ייתכן ויתור על נכסי האל ועל דברו ,כך לא ייתכן ויתור על אף שעל מארץ הקודש -
פלסטין .בניגוד לעמדתן של מדינות העולם הערבי ולעמדתו של אש״ף ,התמא״ס אינה רואה
בשאלת פלטטין שאלה פוליטית ,אלא עניין דתי בעיקרו .בעבור התמא״ס מהות הסכסוך בין
העולם הערבי לישראל אינו סכסוך עם הציונות ,אלא סכסוך עם היהדות בגלגולה הציוני
)אל־תכרורי .(143-139 :1998 ,יתרה מזאת ,בניגוד לעמדתם של הגופים הלאומיים הרשמיים
המכלילים את ירושלים עם שאר תלקי פלסטין ,תנועת התמא״ט טוענת כי פלטטין היא ירושלים
רבתי)פז.(1988 ,
תפיסת עולמה של התנועה רואה בפלטטין יתידה דתית ,ולכן כרוזי התמא״ס שפורסמו
במהלך האינתיפאדה הכתירו את פלטטין שוב ושוב בתואר אדמת ״אל־אסראא״ )המסע הלילי(
ו״אל־מעראג׳ )העלייה לשמים(״ ,שני מושגים מן המסורת המוטלמית אשר העניקו את שמם
לארץ ,כדי להדגיש את מעמדה הדתי והאסלאמי של הארץ .על פי המסורת המוסלמית שבקוראן,
עלה הנביא מוהמד בליל ה־ 27בחודש רג׳ב במסע פלאי לשמים ממסגד אל־אקצא שבירושלים.
האם יש מקום אתרי מכה ומדינה שסביבו פועמים הלבבות המוסלמים על אדמת אללה יותר
מבית־המקדשי ...במאורע אל־אסראא ואל־מעראג׳ הנית אלוהים את עטרת תותם הנביאים
ואדון הבריות על אדמת פלסטין .בשום עיר בירה בעולם ובשום עיר בתבל לא אירע מאורע
כדוגמת אל־אסראא אלא בירושלים ,כדי שתהיה זו אחותה של מכה בהיטטוריה ,וכדי שידעו
המוסלמים כי נטישת ירושלים דינה כדין נטישת מכה ומדינה ...פלטטין השלמה לא תתולק.
צפונה ודרומה ,הופיה והרריה ,ימה ונהרותיה ,הכל מצטרף לשלמות מרוממת אתת בברכת
האל ונביאיו ומלאכי אלהים ...תיגדע כל יד שתתתום על ]ויתור על[ גרגיר מאדמת פלטטין
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אש״ף :משולי הבמה לקדמתה
לטובת אויבי אלהים ואויבנו שהשתלטו על אדמת אל־אסראא ואל־מעראג׳ ,האדמה הברוכה
)משעל ,214-212 ,209 :1989 ,ו ,239 ,223 ,22ו.(248 ,24
בדומה לכרוזים גם כתובות הקיר הפכו במהלך האינתיפאדה לערוץ תקשורת והתבטאות .הכתובות
מטעם התמא״ט לוו בגרפיטי של כיפת הטלע העומדת בבםיס זרוע שאגרופה קמוץ .זרוע זו ייצגה
בציור את עמוד השדרה של מפת פלטטין ,ובכך הביע הציור את המטר הדתי של התנועה ואת
התפרטותה של ירושלים על פני הארץ כולה .ירושלים במשנת ההמא״ט אינה גורם שאפשר לגמד
או לעקוף באמצעות הםדר מדיני .התנועה רואה בירושלים גורם מפעיל ,ציר שטביבו נבנית
תנועה דתית אקטיביסטית ).(Steinberg & Oliver, 1990:27
תנועת התמא״ס מייצגת מגמה קיצונית הנוגדת את גישתו של פרופ׳ ת׳אלידי ,משום שהיא
רואה במהותה של ירושלים עניין דתי־מוסלמי .ההמא״ס ״אסלמה״ את פלסטין ,ועל פי תפיסתה,
ירושלים היא עיר הקודש המוסלמית המקרינה על פלסטין כולה; זאת בניגוד לגישה הלאומית של
ח׳אלידי ,הדוגלת בפוליטיזציה של שאלת פלסטין ומהפשת דרך להתפשר עם ישראל בעזרת
הטדרים פוליטיים שיהולו על פלטטין ועל ירושלים ) .(Klein, 1996כמייצג מובהק של הגישה
הלאומית ,אש״ף דהה את הנתות היסוד של ההמא״ט ,אך עדיין לא הלך במטלול שהתווה לו
פרופ׳ ת׳אלידי .בשנות השמונים קיבל אש״ף את הפוליטיזציה של שאלת פלסטין ואת הצורך
להתפשר עם ישראל ,אך עדיין לא התיל על ירושלים את העקרונות שהארגון היה מוכן להתיל
על פלסטין .לעת עתה הפרגמטיזציה והפוליטיזציה של אש׳׳ף נעצרו בשערי ירושלים.
בבואנו להשוות את עמדתו של אש״ף לעמדתם של הנציגים האחרים במשא ומתן עם
ישראל באותה עת ,נמצא כי הפרגמטיזציה והפוליטיזציה של הערבים באשר לשאלת ירושלים
התתזקו ככל שהורתב המגע הישיר עם ישראל או ,למצער ,עם עמדותיה .גם הנשיא טאדאת,
בקמפ דיוויד ובשיתות האוסונומיה ,וגם פרופ׳ וליד ת׳אלידי שהיה בארצות הברית ופנה לדעת
הקהל של העולם המערבי ,שנטה לצד ישראל ,נאלצו להתתשב במציאות שישראל יצרה מאז יוני
 .1967ככל שהתקדם המשא ומתן בין ישראל לעולם הערבי בשנים -1977ו99ו ,או כשנאלצו
להתמודד עם המעשים של ישראל בירושלים ,גדלה הנכונות של העולם הערבי להיכנט לפרטים
ביתס לאי־תלוקתה דה־פקטו של העיר ,והמצרים אף העלו הצעות לניהול מוניציפלי משותף,
ולמתן מעמד מיותד למקומות הקדושים.
למעשה הצעוח המצרים שהועלו בקמפ דיוויד הבחינו בין מזרת ירושלים לבין שטתי הגדה
המערבית ורצועת עזה ,בניגוד לעמדתו של אש״ף ולעמדוח של העולם הערבי שראו במזרה
ירושלים הלק משטהי 967ו .על פי הצעת מצרים ,ירושלים תהיה פתותה ולא יוגבל בה תופש
התנועה למעבר בין הלקיה ,ובאשר לניהול המקומות הקדושים לשלוש הדתות המונותיאיסטיות
נכונים היו המצרים ופרופ׳ ת׳אלידי להתפשר מ ע ט עם המציאות שישראל יצרה מאז  967ו.
כאמור פרופ׳ ה׳אלידי הרחיק לכת בהצעותיו יותר מן המצרים ,והבחין אף בין אזורים שונים
בתוך ירושלים גופא .ואכן ,הנציגים הפרגמטים שניהלו אח המשא ומחן עם ישראל לפני ו  99ו
והתמודדו עם עמדותיה ,התאימו את עמדתם בסכסוך לגישה האופרטיבית שאימצו בשאלת
ירושלים .ההכרת לצמצם.את הפער וליישב את הסתירה בין עמדתם והתנהגותם בסכסוך לבין
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פרק שלישי
שאלת ירושלים ,נבע משיקולים פוליטיים והסברתיים כלפי תוץ )כהוכתה למחויבותם כלפי
השלום וכתלק מתהליך המשא ומתן( ומשיקולים של תודעה עצמית כאתר )הצורך לשמור על
עקיבות בעמדתם ולא ליצור דיטוננט קוגניטיבי הריף מדיי( .אלמלא כן הםתירה הייתה רבה,
מזיקה ודיטפונקציונלית .הפרגמטיזציה והפוליטיזציה של נציגי הערבים ,שנשאו ונתנו בפועל עם
ישראל בשנים 977ו-ו 199או היו הייבים להתייתם ברצינות לעמדותיה ,לא נבעו אפוא מתוך
המשא ומתן הישיר על ירושלים ,אלא מתוך אהד הצרכים :הצורך להתייתם למציאות בירושלים
ולעמדות ישראל ,או משום שהשלמה והתפשרות בשאלות אחרות השפיעו על עמדתם בשאלת
ירושלים.
יש להדגיש כי תהליך הפרגמטיזציה שפקד את הנציגים הערבים הללו לא לווה במקביל
בתהליך פרגמטיזציה ישראלי .עמדת ישראל בשאלת ירושלים לא הוגמשה מאז  :1967העיר
שישראל הוללה בה לאהר מלתמת ששת הימים שינויים פיזיים ,דמוגרפיים ותתוקתיים ,תייבת
להישאר מאוחדת ת ת ת ריבונות ישראל בלבד ,והיא אתראית גם להופש הפולהן של כל הדתות
במקומוח הקדושים .בעיני ישראל מעמדה של מזרה ירושלים שונה ממעמד יחר שטהי ,1967
ולכן ההסדרים החלים עליהם לא תקפים לגביה .בראשית שנות החשעים ,כאשר יידחק אש׳׳ף
לאולם הדיונים ויתפוס את מקומו ליד שולחן המשא ומתן ,תשתנה עמדתו בשאלת ירושלים,
והפרגמטיזציה והפוליטיזציה של עמדותיו יכללו גם את ירושלים .אז כבר לא תוכל ישראל
להתעלם מנוכחותו של ״בעל הבית״ הפלסטיני מולה ,ובמשא ומתן על ירושלים תהולל קפיצה
מדרגה .עד שהדבר יתרתש בוועידת מדריד ובהסכמי אוסלו ,יצטרכו הצדדים להתגבר על שני
לאווים של ישראל :לא למשא ומתן עם אש״ף ולא למשא ומתן על ירושלים .כצפוי ,שבירת
הלאווים של ישראל הפכה לאתגר פלטטיני.

מסלול עוקף ירושלים ועוקף אש״ף
הנשיא הרפובליקני רונלד רייגן היה מהנשיאים האמריקנים הידידותיים ביותר לישראל .גישתו
כלפי העימות בין העולם הערבי לישראל וכלפי הסכסוך במזרה התיכון הייתה שונה להלוטין
מגישתו של קרטר קודמו ,ולמרות זאת גם הוא לא קיבל את עמדת ממשלתו של בגין באשר
למזרת ירושלים .בעקבות מלחמת לבנון ב־982ו ,התליט רייגן לקדם את התהליך המדיני שהתל
בקמפ דיוויד .ממשלו של רייגן הבין כי אין הוא יכול להתעלם כליל מהבעיה בירושלים ,וכי לא
כדאי לו לעורר מחלוקות רבוה מדיי לגביה .בתכנית שהציע ב־ 1בספטמבר  ,1982התייחס .רייגן
רק למינימום ההכרחי לדעתו :הוא ציין כי ארצות הברית תומכת בהצעה לשתף את הפלסטינים
תושבי מזרח ירושלים בבחירות לרשות האוטונומיה ,וכי ירושלים תישאר בלתי מהולקה ומעמדה
הסופי ייקבע במשא ומתן .רייגן סבר כי יש ליישם בגדה המערבית את הנוםהה של שטתים
תמורת שלום בלי להביא להקמת מדינה פלטטינית .פתרון הקבע בגזרה זו יושג ,לדעתו ,בין ירדן
לישראל .בינתיים ישרור הסדר ביניים של המש שנים ,שבהן יהיה שלטון פלטטיני עצמי שינוהל
בידי רשות פלסטינית נבתרת .רייגן נמנע מלציין בתכניתו אם העיקרון של שטתים תמורת שלום
חל גם על ירושלים ,או שהוא חל רק על יתר הלקי הגדה המערבית ,וכן לא ציין אם בהסדר
80

כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל

אש״ף :משולי הבמה לקדמתה

הקבע תהיה האוטונומיה קשורה לירדן או לישראל .בגין וערפאת דחו על הסף את תכניתו של
רייגן .בגין כעס למראה התכנית כולה שפורטמה ללא התייעצות קודמת עמו ,וערפאת לא היה
מוכן לתת את ידו לתכנית השוללת את הקמתה של מדינה פלסטינית ואינה מקבלת את אש״ף
כבן שיה ביהס להסדר הקבע .יתרה מזאת ,תכניתו של רייגן תלתה תקוות רבות במלך תוסיין
שיתפוס את מקומו של אש״ף ,לאתר שכותותיו הוכו במהלך המלתמה והארגון גורש מלבנון .ירדן
התנתה את כניסתה להרפתקה זו בכך שארצות הברית תלתץ על ישראל לכל הפתות להקפיא את
ההתנתלויות .מבתינתה של ירדן סיכנו ההתנתלויות את הווייתה ההאשמית של הגדה המזרחית,
משום שהן היו גורם שעלול לדתוף את בני הגדה המערביח להגר מזרחה .רצונה של ירדן לשמור
על צביונה ההאשמי של הממלכה היה רב יותר מאשר רצונה להשתלט מחדש על הגדה המערבית,
מה גם שמבהינה מדינית אש״ף לא הובס כלל במלתמת לבנון .אש״ף נהנה מסיוע פוליטי של
מצרים ,ומובארכ הזר ואמר לשר ההוץ האמריקני ג׳ורג׳ שולץ כי אש״ף צריך לנהל את המשא
ומתן עם ישראל ,ולא ירדן .לכן חוסיין חזר וציין באוזני ארצות הברית כי קשה לו להתהיל
לפעול ללא אישור מאש״ף )ססר ;25-22 :1985 ,קליין988 ,ו; Laqueur & Rubin, 1995:
 . ( s h u i t z ;2.9.1982,Fכישלון יוזמתו של הנשיא רייגן הוכיח כי
המלהמה בלבנון לא מהקה את אש״ף מעל פני המפה הפוליטית .אדרבה ,כוח הווטו שלו רק
התחזק .תכנית רייגן הייתה מה שמכנים האמריקנים .non starter
הרצון לשבור את הקיפאון המדיני הניע את שר התוץ בממשלת האתדות הלאומית בישראל,
שמעון פרס ,לאמץ דיפלומטיה אישית תשאית מאהורי גבו של ראש הממשלה ויושב ראש תנועת
הליכוד ,יצהק שמיר .כבר לפני האינתיפאדה ,ב־  11באפריל  987ו ,הניבה הדיפלומטיה התשאית
של פרס את ״הסכם לונדון״ .למעשה ״הסכם לונדון״ תתם סדרה ארוכה של מגעים שהתפרטו בין
השנים  ,1987-1986שהשותפים להם היו פרס ,תוסיין ושליתי ארצות הברית .במגעים אלה
ניסה פרס לממש את ״האופציה הירדנית״ על פי תפיסתו .כלומר ,לכנס ועידה ביךלאומית
שאש״ף לא ישתתף בה ,ולכל היותר יהיה שותף זוטר .שמונה שנים בלבד אתר כך הוביל פרס את
המשא ומתן עם אש״ף ללא ידיעת ירדן ,אבל בשנים  9 8 5ו  9 8 7 -ו הוא עמל כדי לתזק את
מעמדה של ירדן בגדה המערבית ולהתליש את מעמדו של אש״ף בשטתים ובתוניט גם יהד
)ההפצצה על מטה אש״ף וביתו של ערפאת בתוניס ,באוקטובר  ,1985הוצגה כפעולת גמול של
ישראל על רצה שלושה אזרהים שלה בקפריסין ,אולם בד בבד פעולתה של ישראל נועדה לפנות
את הגורם הפלסטיני הבכיר מהזירה ולהקל על מלך ירדן לתפוס את מקומו( .ביולי  985ו הגיע
פרס להבנה עם תוסיין שארצות הברית תפתת בדו־שית עם משלתת של ירדן והפלסטינים ויהיו
הברים בה גם אנשי אש״ף .פרס התנה את השתתפותם של נציגי אש״ף בהתנערותו של הארגון
מן הטרור מיד עם תום הפגישה ,והבטיה כי במקרה זה ישראל רק תמתה על עצם פתיתת
הדו־שיה עם אנשי אש״ף בלי שקודם לכן נטש הארגון את דרך הטרור ,אולם רייגן התנגד לצעד
זה .באוקטובר ובנובמבר 985ו נערכו עוד כמה וכמה מפגשים חשובים בין הצדדים ,ועל פי עדות
אהד המשתתפים גם בעיית ירושלים ריהפה בהם ,כלומר ,הועלתה בהם בעקיפין .מתמת התביעות
הםותרות של שני הצדדים לריבונות על ירושלים ,העדיפו כולם לאמץ את גישתו של קרטר
ולדתות את פתרון הבעיה לםיומו של המשא ומתן .בינתיים הטכימה ישראל כי בהםדר הקבע
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פרק שלישי
תהיה נוכתות של ירדן בהר הבית ,ודגל ירדן יונף מעל למקומות הקדושים לאסלאם )ז״ק:1996 ,
.(205 ,202-201 ,20
״הסכם לונדון״ נחתם בין תוסיין לפרס ,וממשלת ישראל אמורה הייתה לאשרו לאתר
שארצות הברית תציג אותו בפני שמיר .״הסכם לונדון״ קבע כי תכונס ועידה בין־לאומית לשלום
במזרח התיכון בהשתתפותה של משלתת נציגים משותפת לירדן ולפלסטינים .המשתתפים
בוועידה מתויבים לקבל את התלטות  242ו־ 388של מועצת הביטחון; עוזבים א ח דרך הטרור
והאלימות ומחחייבים לנהל שיתות ישירות ביניהם .זהו מסמך פרוצדורלי בעיקרו ,שאינו מציין
דבר באשר לסדר היום של הוועידה ואינו כולל כל התייתסות באשר לירושלים .אי־הכללת
ירושלים היה צעד שפרט אימץ בעקבות קרטר במטרה לעקוף את תילוקי הדעות בין ישראל
לירדן ולפלטטינים ,ואת תילוקי הדעות בין העבודה לליכוד ,מפלגתו של ראש הממשלה .לא היה
זה ה״פטנט״ היהיד בפוליטיקה היצירתית עד לרועץ שרקת פרס .פרס ניטה להשתמש בתוסיין
כדי לפתות א ת שמיר להגיע לוועידה הבין־לאומית ,והשתמש בארצות הברית כסוכן מכירות
האמור לשווק את הסהורה ללקות העקשן .פרט הנית בפני שמיר תפריט מוכן במתיר מציאה,
אולם המתיר לא עניין את שמיר ,אלא העובדה שהסעודה הוכנה ללא ידיעתו .שרי הליכוד ראו
בצעדיו של פרס תתרנות מדינית ואיששו את דימויו של שר התוץ ,ושל מפלגתו ,בעיניהם כבלתי
אמינים .משהפך הוויכות לעימות בין המפלגות ,נגוזה תקוותו של פרס להצבעה שתהצה את
המתנות הפוליטיים ,כפי שהיה בממשלת האתדות הלאומית ב־ 1985בהצבעה על יציאתו של
צה״ל מלבנון .המתנות היו ברורים כמו גם הוקי המשתק הקואליציוני .ממשלת האתדות הלאומית
הייתה ממשלה פריטטית וכל שוויון בהצבעה גרם לדתיית הנושא .זו הייתה התוצאה גם בהצבעה
על ״הסכם לונדון״ ב־ 13במאי  .1988השוויון המשחק והווטו ההדדי חרצו מראש את גורלו של
כל נושא שהפך לוויכוח בין המפלגות )ז״ק ;273-270 ,268-267 :1996 ,קורן994 ,ו,150-148 :
 , 1996: 181—182; 81™^, 1993: 937—942 ;193-188ץ ^ ( ^ ! (  .הוויכוה בין המפלגוח דהק
לשוליים שאלות ענייניות באשר ל״הסכם לונדון״ כגון ,האם פרס שיווק נכון את ההסכם? האם
ירדן אכן התכוונה לתפוט את מקומו של אש״ף בהטדר כפי שטען פרס ,או שמא שימש המלך
תוטיין כטוכן ,במידה רבה במינוי מטעם עצמו ,להבאת אש״ף לוועידה הבין־לאומית? האם דרכו
של אש״ף לוועידה הייתה חסומה? ואם אכן היה משתתף בה ,האם היה שותף זוטר ותלוש לצד
אהיו הירדני הבכיר? האם הפתרון המדיני שהוועידה הייתה מניבה היה מנצית יתס זה בין
השניים? כל דיון ב״הסכם לונדון״ היה תייב להתהשב גם ב״הסכם עמאן״ מ־985ו ובשברונו
ב־986ו .״הסכם עמאן״ היה הסכם לשיתוף פעולה מדיני בין ירדן לאש״ף )על ״הסכם עמאן״ בין
ירדן אש״ף ראו קליין.(1988 ,
השיתוק המדיני היה אהד הגורמים לפרוץ האינתיפאדה בדצמבר 987ו .זמן מה אהר כך,
בינואר  ,1988פרסמו המנהיגים הפוליטיים של התושבים המתקוממים )מנהיגי ״הפנים" בז׳רגון
הפוליטי הפלסטיני ,להבדיל מהנהגה "החוץ" ,שראשיה יושבים בתוניס( תכנית מדינית ,שניסהה
את תביעותיהם ב־4ו נקודות .עמדתם של הפלטטינים כלפי מזרת ירושלים הייתה נתרצת,
ובניגוד לרצונו של פרט להשמיטה מסדר היום המדיני ,הם דווקא הרבו להתייהם אליה .על פי
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אש״ף :משולי הבמה לקדמתה
התכנית של הפלטטינים ,מזרת ירושלים היא תלק בלתי נפרד משטחי 967ו ,ועל כן ישראל
נתבעה להפסיק את פעולות הבנייה ,האכלוס ,הפקעת הקרקעות וההתנתלות במזרח ירושלים
כביתר שטהי 967ו ,ובכלל זה גם את מגוריהם הפרובוקטיביים של המתנהלים ושל השר שרון
ברובע המוסלמי במזרה ירושלים; להימנע מכל פגיעה במקומות הקדושים לאסלאם ולנצרות
בירושלים :להימנע מכל שינוי בטטטוס־קוו הקיים בעיר ,ולבטל את גביית המסים בירושלים
וביתר השטחים שכבשה ישראל ב־967ו .בכל מקרה ,הדגישו הפלטטינים ,ישראל תייבת לנהל את
המשא ומתן עם אש״ף ) .(Laquew&Rubin, 1995:505—507לאמתו של דבר ,תכנית 4ו הנקודות
הייתה מניפסט מהאה ,פעולה של התקוממות פוליטית יותר מאשר בסים למשא ומתן ענייני.
תשיבותה של התכנית אינה בפרטיה ,אלא באישים שהציגו אותה .הצלתות האינתיפאדה הבליטו
את מעמדם של תושבי השטתים ואת מנהיגיהם הפוליטיים ,ומעתה והלאה תפטה שכבה זו את
מקומה הראוי כגורם מתווך בין ישראל וארצות הברית לבין אש״ף.
למרות ניסיונו המר של ממשל רייגן בהצעת תכנית ליישוב הסכסוך במזרה התיכון ,השב שר
ההוץ האמריקני ג׳ורג׳ שולץ ששלושת תודשי האינתיפאדה היו תמריץ מדרבן מספיק כדי ששני
הצדדים יתקרבו זה לזה .ביום  4במרס  1988כתב שולץ למלך תוסיין ולראש הממשלה שמיר
מכתב וביקש את תגובתם להצעותיו שרוכזו במסגרת שהייתה כבר מוכרת להם מהצעות קודמות
וכללה ועידה בין־לאומית לשלום במזרה התיכון ומשלתת משותפת לנציגים ירדנים ופלסטינים;
הסדר ביניים והסדר קבע; קבלת התלטות  242ו־ ,338נטישת הטרור והאלימות והסכמה לשיחות
ישירות בין הצדדים כתנאי כניסה לאולם המליאה .שולץ אף קבע לוה זמנים מפורט הקושר את
הסדר הביניים לפתרון הקבע ,ותשב שכך ימשוך את לב הפלסטינים .ואילו את שמיר ניסה שולץ
לפתות באמצעות הקביעה כי המטלול הירדני־הפלטטיני לא יהיה תלוי באפיקי המשא ומתן
האהרים ,הוועידה לא תוכל לכפות פתרונות על הצדדים ולא להטיל וטו על הסכמים שיושגו
בשיתות הדו־צדדיות ,ומכאן שהוועידה לא תהפוך לאמצעי לתץ של הערבים נגד ישראל .בעניין
ירושלים אימץ שולץ את הקו של פרט ,ולכן הוא השמיט מתכניתו כל אזכור של בעיית ירושלים
Shuitz; 1996:
183,
שלא ציין דבר לגבי סדר היום של הוועידה
.(1028—1029
מבתינת הפלטטינים הצלית שולץ לעקוף את בעיית ירושלים בדרך לוועידה הבין־לאומית,
אך לא את אש״ף .בעיקר הטריד את מנותתם של ראשי אש״ף בתוניס היעדרם מתמונת המשא
ומתן ,והוא התפרש כהכתשת זכותם למדינה עצמאית .אש״ף זיהה את עצמו מאז ומתמיד עם
הלאום הפלסטיני ועם תביעתו לעצמאות מדינית .עקיפת אש״ף התפרשה בשלילת הזכות וההובה
להקים מדינה פלטטינית עצמאית והכתרת מנהיגות תלופית וקוויזלינגית .אש״ף התייהס לנציגות
הפלטטינים ,המיועדת להשתתף בוועידה ,כאל נציגות מטעם ,שיהיה קל להכתיב לה את תנאי
ההסדר .עניין המדינה היה עקרוני לאש״ף יותר מאשר קיום מפגש ראשון מסוגו במזרה ירושלים
בין שר התוץ של ארצות הברית לאישים פלטטינים .על כן הבהיר אש״ף כי אין הוא מתיר לנציגי
השטהים להגיע לפגישה עם שולץ במלון אמריקן קולוני במזרה העיר .מה שנראה מסוכן מאוד
לפלטטינים לא פיתה את שמיר .הוא התמלא תלתלה מעצם כינוטה של ועידה בין־לאומית וכלל
לא התרשם מהדרך העוקפת בה רצה שולץ להגיע אליה .אמנם תששותיו של שמיר היו אהרים
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פרק שלישי
מאלו של אש״ף ,אולם באופן פרדוקסלי התשש של צד אתר בעימות לא נטרל את החשש של
המתהרה .שולץ לא הצליח להשתמש בתששות של כל צד כגלולה הרגעה לצד שכנגד .שמיר דהה
את יוזמחו ,ומשלחת הפלטטינים המיועדת הודיעה מראש לשולץ על הווטו של אש״ף .למרות
זאת התעקש השר האמריקני להגיע למקום הפגישה במלון אמריקן קולוני שבמזרח ירושלים .הוא
רצה להיות שר ההוץ האמריקני הראשון המבקר במזרה ירושלים ונושא בפני התקשורת בעולם
דברים על אודות הזכויות הפוליטיות של הפלסטינים ,ועל כך שהפלסטינים צריכים לקבל לידם
את האתריות המדינית והכלכלית בנושאים הנוגעים להם ומשפיעים על תייהם )Shuitz, 1993:
 .(1024—1025על נטייתם של כמה ממנהיגי הפנים להרים את הכפפה שהשליך לעברם שולץ
למרות האיסור של אש״ף והתקפלותם נוכה האיומים על הייהם ראו שיף ויערי.305-300 :1990 ,
מזיכרונותיו של שולץ נוצר הרושם כי הדתיות התחרות ונשנות של יצהק שמיר השפיעו על
הליכתו של שולץ למזרת ירושלים ,כמו גם על הקשר הרשמי שכונן עם אש״ף בשלהי כהונתו
בטטייט דפרטמנט ,בדצמבר 988ו ,כאשר קיבל אש״ף את התנאים שארצות הברית הציבה בפני
פתיתת דו־שית רשמי עם הארגון .יש לציין כי עניין ירושלים לא הועלה במגעים הרשמיים בין
ארצות הברית לאש״ף .בדיונים שניהל אש״ף עם ארצות הברית הועלו נושאים אתדים :המדינה
הפלטטינית בגבולות  ;1967הרצון לתיות בשלום לצד ישראל; גינוי הטרור וקביעת התלטות
האו״ם  242ו־ 338כבסיס להסדר ,אך לא לגבי ירושלים .מבתינתה של ארצות הברית עניין
ירושלים לא עמד בדרכו של אש״ף להשגת לגיטימציה ומעמד .עניין זה הועלה רק בהצהרותיהם
הפומביות של ראשי אש״ף ).(Abbas [Abu-Mazen], 1995:28—29
שולץ צדק בנוגע לתמריץ שהוללה האינתיפאדה בשני הצדדים הנצים ,ישראל והפלסטינים,
אלא שהיה צריך לעבור זמן מה עד שהאינתיפאדה תניב פרות מדיניים .האינתיפאדה שההלה
ב־987ו נמשכה זמן רב ונהלה הצלתות מרשימות :הכרזת העצמאות הפלסטינית בנובמבר ,1988
שבה קיבל אש״ף את החלטח החלוקה של 947ו ולמעשה הכיר בישראל ,והכרזותיו של ערפאת
מנובמבר-דצמבר  1988כי אש״ף מקבל את התלטות האו״ם  242ו־ ,338מגנה את הטרור ומכיר
בקיומה של ישראל .הצלתות אלה גרמו לממשלת ישראל להבין כי עליה ליזום תכנית מדינית
כלשהי ,שאם לא כן עתידים הפלטטינים לקטוף בהצלהה מלאה את פרי התקוממותם .תכנית
השלום של ישראל ,ב־ 14במאי  ,1989התכוונה להמשיך את הטכמי קמפ דיוויד באמצעות משא
ומתן עם משלחת של תושבי השסהים .התידוש הגדול בתכנית היה הםעיף שקבע כי המשלתת
של הפלטטינים תהיה משלתת נבתרת שתיבהר בידי התושבים הפלטטינים של הגדה המערבית
ושל רצועת עזה .הייתה בכך הכרה של ישראל בצורך לתגמל את תושבי השטהים על התקוממותם.
לצד התגמול ההיובי ,ביקשה ישראל באמצעות הבתירות להצמית מנהיגות תלופית לזו של אש״ף.
ישראל קיוותה כי האינתיפאדה היא מעשה התנערות של תושבי השטחים מאש״ף לא פתות
משהיא התקוממות המכוונת לסלק את ישראל מעל גבם .התכנית אינה מדברת על ועידה
בין־לאומית ,שהייתה טאבו מבתינת הליכוד ,אלא על משא ומתן ישיר עם משלתת נבתלת של
פלסטינים .תחילה ידונו על הסדר לתקופת ביניים של המש שנים ,שבהן ייהנו תושבי השטתים
משלטון עצמי פרט לתהום הביטהון ,יהסי ההוץ וההתנתלויות ,ומאותר יותר יתנהלו דיונים על
הסדר הקבע .התכנית שללה במפורש כל משא ומתן עם אש״ף ,וציינה שהטדר הקבע ופתרון
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בעיית הגבול של ישראל במזרת תיעשה עם ירדן .עם זאת נמנעה התכנית של ישראל מלהציע
מאפיינים ברורים באשר להסדר הקבע .כמקובל על ממשלות ישראל בשנות השמונים ,התכנית
אינה מזכירה את ירושלים ) .(Laqueur & Rubin, 1995:547—551אולם משעלה עניין הבתירות לא
היה אפשר להתעלם מדיון בשאלת ירושלים :האם וכיצד תיערכנה הבתירות בירושלים? וכמו לא
היה די בכך ,מעתה והלאה נכרכה שאלת ירושלים בשאלת נוכתותו של אש״ף ליד שולחן הדיונים.
אי־אזכור ירושלים בתכנית של ישראל היה נוסח פשרה של חברי ״מועדון ראשי הממשלה",
ראשי מפלגת העבודה ומפלגת הליכוד :פרס ,רבין ושמיר ,בנסותם להוציא ת ת ת ידם תכנית
מדינית למרות הילוקי הדעות בעמדותיהם .היה זה בעידן ממשלת האחדות הלאומית שהורכבה
מנציגות פריטטית של העבודה ושל הליכוד .בעוד שרי העבודה לוהצים לקבל התלטה חיובית
ביחס להשתתפות ערביי מזרת ירושלים בבתירות כבותרים ,אם כי לא כנבתרים ,לתצו שרי
הליכוד שרון ,מודעי ולוי על ראש הממשלה שמיר להתנגד לתכנית :הם התנגדו להשתתפותם של
ערביי מזרח ירושלים בבתירות בצורה כלשהי ,לניהול כל משא ומתן עם אש״ף ,ולהקמת מדינה
פלטטינית )קורן .(224-219 :1994 ,הליכוד תשב שהיתר לפלטטינים במזרה העיר לבתור
למועצת הרשות ,משמעו הכנטת גורם פוליטי פלטטיני למזרת ירושלים ושלב משמעותי בדרך
לתלוקת העיר מהדש .ואילו העבודה גרסה כי אין כל רע בהצבעתם של תושבי מזרת ירושלים
כשם שאזרתי ארצות הברית למשל ,הגרים מהוץ לארצם ,רשאים להצביע בבתירות לנשיאות
במקום מגוריהם .כדי להבדיל את ההצבעה בירושלים מיתר תלקי השטתים ,הציעה העבודה
להוציא את הקלפיות אל מחוץ לתהום השיפוט של העיר .מפלגת העבודה התנגדה למתן היתר
לפלסטינים במזרח ירושלים להציג את מועמדותם בבתירות ,מפני שעל פי פרשנותה משמעות
הדבר היא החלת השיפוט והחקיקה של הפלטטינים על מזרח ירושלים באמצעות נציגיהם
במועצה המתוקקת ).(Makovsky, 1996:31—32
הדרך היהידה להתגבר על הלחצים המנוגדים בתוך ממשלת ישראל הייתה להתעלם כליל
מנושא ירושלים בידיעה כי בעניין זה חלוקות הדעות בין הליכוד לעבודה .עוד בטרם הגיעה העה
להכריע כבר נחלקו העבודה והליכוד בשאלה האם תותר השתתפוחם של אישים פלסטינים
ממזרת ירושלים אפילו במשא ומתן שייערך על נוהלי הבתירות ועל דרך ביצוען .הליכוד ,כאיש
אהד ,הטיל וטו גם על כך ,בראותו בזה צעד ראשון בהשתתפותם של אנשי מזרח ירושלים
בבתירות ,ודהה את הצעת מפלגת העבודה ללכת לקראת הפלסטינים .יוזמה נוספת של ישראל
לקידום התהליך המדיני נגרטה עד דק בממשלת האתדות.
אש״ף דהה רשמית את התכנית של ישראל ,שהרי היא עקפה אותו ואת עניין ירושלים.
בעקיפין הבינו ראשי הארגון כי באמצעות הבחירות הם יכולים להיכנם לתהליך המדיני דרך
ההלון אף על פי שהדלת נטרקה בפניהם .ואכן ,כך היה במציאות ההדשה שנוצרה בשטהים מאז
האינתיפאדה בשלהי 987ו ומאז הסתלקותה של ירדן מהגדה המערבית בסוף יולי  .1988אי־אפשר
עוד להתעלם מאש״ף כגורם מדיני ,ויהא זה אש״ף שיכריע את תוצאות הבחירות בשטהים .ראשי
אש״ף זכרו שזה ארבע שנים הם מחפשים דרך להשתלב בתהליך המדיני אולם מבוקשם לא ניתן
להם ,אף על פי שבהםכם עמאן ) (1985קיבל עליו הארגון א ח העיקרון של שטחים תמורת
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פרק שלישי
שלום .ישראל וארצות הברית דגלו בעמדה כי פתרון הבעיה הפלסטינית ייעשה במסגרת ירדן או
במטגרת אוטונומיה לתושבי הגדה המערבית ולתושבי רצועת עזה .אכן ,האינתיפאדה הוכיהה כי
אי־אפשר להתעלם עוד מהפלסטינים כגורם פעיל ,ולכן השתעשעו ישראל וארצות הברית
במהשבה שאת מקום אש״ף ימלאו נציגי המתקוממים .אולם תקוותם נכזבה .האינתיפאדה.שיפרה
אמנם את מעמדם של מנהיגי ״הפנים״ ,אך הם כלל לא יכלו להיות מנהיגות תלופית לממסד
היושב בתוניס; מה גם שמנהיגי ״החוץ״ דאגו למנוע זאת בכות ובאמצעות ויסות המענקים
שהזרימו ״פנימה״ ,עידוד צמיתתן של כמה קבוצות עילית ״בפנים״ המתתרות ביניהן ונושאות
עיניהן אל אש״ף ״בחוץ״ ,ושמירה על מעמדם כאוצלי טמכויות ,לגיטימציה ומעמד .הנהגת אש״ף
בתוניס תמרנה בתחכום ובהצלהה בין האילוצים השונים .היא ידעה שכדי להשתלב בתהליך
המדיני עליה לנצל את הפתת שנפתת בפני הנהגת ״הפנים״ ,ובה בעת עליה להפוך את אנשי
״הפנים״ לשליהיה; עליה לתת להם הבל לניהול שיתות ובד בבד להוכיח לבני שיתם את קוצר
ידם ואת העובדה ש א ת ההתלטות מקבלת צמרת אש״ף ״בחוץ״; ועליה להוכית את רצינות
כוונותיה ולהיות גמישה מבלי לאבד את מטרותיה העיקריות .תהליך זה התנהל בין השנים
989ו993-ו והגיע לשיאו בתקופה שמוועידת מדריד ועד להצהרת העקרונות בין ישראל לפלסטינים.
מי ששכנע את אש״ף להרים את כפפת הבתירות שישראל זרקה לעברו היה מובארכ ,שהבין
היטב את תשיבותן של הבחירות המתוכננות :בתירות פוליטיות כלל־ארציות שתיערכנה לראשונה
בתולדות הלאומיות הפלטטינית בכלל ,ומאז שנכבשו הגדה המערבית ורצועת עזה בידי ישראל
בפרט .מובארכ סייע לאש״ף להשתכנע כי בקצה המסלול שעוקף את אש״ף ,שישראל סללה ,יכול
להתייצב לא אתר מאשר יאסר ערפאת )מאותר יותר יגיע אש״ף בעזרת שר ההוץ האמריקני
בייקר למסקנה זו באשר לירושלים( .לכן רקם נשיא מצרים בספטמבר 989ו תכנית של עשר
נקודות ,ובמרכזה הבתירות בשטהים .הוויכוה בין ישראל למובארכ התנהל סביב השאלה מי יהיה
שותף למשא ומתן בנוגע לתכנית של ישראל ,מי ייצג את הצד הפלטטיניל היה ברור לכל
שמשלתת הפלטטינים תורכב מאנשי הגדה המערבית ומאנשי רצועת עזה .אך מה יהיה הלקו של
אש״ף בהרכב המשלתתל אש״ף נעתר לבקשת מובארכ להישאר מאתור אך דרש שכל התוטים
יובילו אליו ובגלוי :הארגון הוא שירכיב את המשלחת ויכריז כי הפלסטינים מקבלים את היוזמה,
או לכל הפתות יבהיר לעולם כולו כי הוא נתן למשלתת אור ירוק.
עניין זה השיק כמובן לעניין השתתפותם של הנציגים ממזרח ירושלים במשלתת של
הפלטטינים ולשאלת הבתירות במזרת ירושלים .בתכניתו של מובארכ ירושלים היא הלק מהגדה
המערבית ,וכל הסעיפים העוסקים בתהליך הבתירות בגדה המערבית תלים גם על ירושלים .כל
תושבי הגדה המערבית ועזה ,לרבות ״הפלסטינים אשר במזרת ירושלים ,ישתתפו בבתירות״ הן
כבוחרים והן כנבתרים )פלטטין אל־ת׳ורה .(17.9.1989 ,לפיכך גרס הנשיא מובארכ ,יתולו על
מזרה ירושלים כל ההסדרים שיתולו על שאר שטתי  1967באשר לבתירות :כל כותות הביטחון
של ישראל ייאלצו לסגת מאזורי ההצבעה במהלך הבתירות ,תאסר כניסה של ישראלים ביום
הבחירוח ,הבחירות יתנהלו בפיקות בין־לאומי ,ולמועמדים יינתן תופש ביטוי מלא במהלך מסע
הבתירות שלהם .למרות שישראל דתתה את תכניתו  -טרתתו של הנשיא מובארכ לא הייתה
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לשווא .תכניתו תואמה עם ארצות הברית ,ושר ההוץ האמריקני ג׳יימס בייקר  -אביהן ומולידן
של תכנית המש הנקודות ומאותר יותר של ועידת מדריד  -אימץ נקודות אחדות מתוכה.
באוקטובר  989ו גיבש בייקר את ת מ ש הנקודות שנועדו למצוא דרך מוסכמת להרכבת
המשלחת של הפלסטינים .בייקר הציע שישראל תאשר את הרכב המשלתת ,וכך היא תוכל למנוע
משא ומתן עם אנשי אש״ף :סדר היום בדיונים יהיה פתות .ישראל תבוא למשא ומתן על תכנית
הבתירות שלה מה־4ו במאי  989ו ,ואילו המשלתת של הפלטטינים תוכל להעלות נושאים אתרים
לסדר היום או להציע להרתיב את מעגל המשתתפים ולכלול בו גם את אש״ף .עוד הבהיר בייקר
כי במסגרת המשא ומתן יוכלו הפלטטינים להביע את עמדתם באשר לסידורי הבתירות; כלומר,
הם יוכלו לתבוע לערוך אותן גם בירושלים ) .(Laqueur & Rubin, 1995: 556נוסחה זו אפשרה
להעביר את הילוקי הדעות ביתס לבתירות בירושלים אל שולהן הדיונים ,ולא להניח להשקפות
השונות לתסוס את הדיונים עצמם .הפשרה הטכנית־הפרוצדורלית לוותה בהבהרה של ארצות
הברית למצרים ולאש״ף כי לדעתה ערביי מזרה ירושלים צריכים להשתתף בבתירות המתוכננות,
אך ארצות הברית נמנעה מלהבטית כי תכפה את דעתה על ישראל.
למראה חמש הנקודות של בייקר התווכתו שוב הליכוד והעבודה על סוגיית השתתפותם של
הפלטטינים ממזרת ירושלים במשלתת למשא ומתן .העבודה צידדה בהשתתפותם ,כפי שסברה
ארצות הברית ,והליכוד כמובן התנגד .מתלוקת זו גרמה לפירוקה של ממשלת האתדות הלאומית
במרס  ,1990לא לפני שהעבודה ובייקר ניטו ניטיון אתרון לפייט את דעת הליכוד .בייקר לא
תיווך בין העבודה והליכוד ,אם כי בעקיפין לא נמנע מלהשפיע על הזירה הפוליטית הפנימית
בישראל .בייקר הציע שהמשלתת של הפלטטינים תכלול שניים או שלושה פלסטינים שישראל
גירשה בעבר מהשטהים ,לצד אדם המתזיק כתובת מגורים כפולה שאחת מהן נמצאת במזרה
ירושלים .באמצעות פשרה זו קיווה בייקר לרצות את מנהיגות אש״ף בתונים ואת ישראל גם יהד.
כל אהד מהם אמור היה לראות בשני הנציגים האלה את מה שהוא מתפש ולהתעלם מעובדות
שאינן נותות לו .היה זה רעיון מבריק שעורר תילוקי דעות בליכוד .שר החוץ ארנס היה בעד
קבלת הצעת הפשרה של ארצות הברית ,אולם שמיר והשרים מטעם הליכוד ,שרון ודוד לוי,
התנגדו בתוקף .בייקר סבר שמתוני הליכוד יצביעו עם שרי העבודה בעד קבלת הצעתו ,אולם
כאשר הוויכות וההצבעה הפכו ממדיניות תוץ למדיניות פנים ,שוב לא היה אפשר להפר את דין
התנועה ואת צו הגיוס המפלגתי .הליכוד לא ראה אלא את מה שרצה לראות  -את הצלתת
מדיניותה של מפלגת העבודה .הליכוד ראה בעבודה שד מאיים ,נורא יותר מקיפאון מדיני
ומעימות מדיני עם ארצות הברית .רק כאשר נותר הליכוד לבדו בממשלה הפכו תילוקי הדעות
הפנימיים בתוכו לזרז המקדם את תהליך השלום .אולם זה התרתש רק לאתר מלתמת המפרץ
ב־  991ו כאשר התהוללו במקביל השינויים בעולם ובאזור ,הדרושים כדי לכנס את ועידת מדריד
)אמס ;124 :1995 ,בנצור997 ,ו ;50-46 :שמיר994 ,ו.(258 ,249-248 :
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שקר מוסכם :אש״ף אינו פועל בירושלים
לאתר מלתמת המפרץ ,במרס ו99ו ,הידש בייקר את מאמציו להגיע להסדרי שלום במזרח
התיכון וניצל את המצב שנוצר בעולם הערבי עם סיום המלהמה :שבירת האיהוד הערבי באופן
החריף ביותר מאז שהוקמו מדינות הלאום הערביות במזרת התיכון :ואת גיבושו של מהנה
פרו־מערבי ,שחברו בו לראשונה הן מדינות הנפט בעלות הממון והן סוריה ומצרים ,ההזקוה
והחשובות שבמדינות ערב שהובילו בעבר את המלהמה בישראל .זאת ועוד ,תבוסת הצד
שהפלסטינים תמכו בו ,והתדפקותה של ירדן על דלתה של ארצות הבריח לאהר שנקטה עמדת
ביניים במלהמה ,עם התמורות הבין־לאומיות שסייעו לארצות הברית ובראשן התמוטטות הגוש
הסובייטי וסיום המלחמה הקרה ,שעליה נבנתה קומה העל של הסכסוך בין ישראל לעולם
הערבי ,אפשרו לארצות הברית להניע את גלגלי התהליך המדיני .בייקר נהנה מתמיכתו המלאה
של הנשיא בוש ,מנהיג הקואליציה המנצתת במלהמה ,וקשה היה להתנגד למהלך המבריק שתכנן.
בייקר ,האדריכל הנמרץ של הוועידה ,נכנס להיטטוריה המדינית של המזרח התיכון הודות
לדיפלומטיה מעוררת התפעלות שהפגין.
בעיקרו של דבר הציעה ארצות הברית ב־ 6במרס ו  99ו מסגרת פרוצדורלית לכינוסה של
ועידת שלום למזרה התיכון .על פי ההצעה יתנהל במסגרת הוועידה המשא ומתן בין ישראל
לפלסטינים על פתרון דו־שלבי של העימות ביניהם .השלב הראשון יהיה הקמת שלטון עצמי
לתקופת מעבר של ח מ ש שנים ,כאשר בשנה השלישית להקמתו יותל במשא ומתן על הסדר
הקבע .את הפלטטינים תייצג בוועידה משלתת של חושבי השטחים שתהיה תלק ממשלתת
משותפת לירדן ולפלסטינים )ניחוח המהלכים שהובילו לכינוטה של ועידת מדריד נשען על
ארנס ,246-241 :1995 ,ו :272-27בנצור997 ,ו 3 5 - 8 2 :ו  :נופל :1995 ,עבאס ]אבו־מאזן[,
.(Ashrawi, 1995: 81—130; Baker, 1995: 443^167; Makovsky, 1996 ;1994
כדי להביא את הצדדים השונים לאזור המטרה השתמש בייקר בכמה שיטות שאף הוא
בעצמו השווה אותן לשיטות ציד ,התהביב האהוב עליו .ראשית ,בייקר השתמש ביסודוה שונים
מתכניות העבר :עניין הוועידה הבין־לאומית ששולץ וקודמיו עמדו עליה ,תכניתה של ממשלת
ישראל למשא ומתן עם מנהיגוח נבחרת של הפלסטינים ,והמתכננת הרשמית שניסת בייקר
בתכנית תמש הנקודות שלו על אודות משלתת הפלסטינים לוועידה וסדר היום בה; שנית ,בייקר
היה מתווך פעיל שאינו ממתין עד שיקבלו הצדדים את הצעתו .הוא הציג את עצמו כפועל מטעם
נשיא ארצות הברית והפעיל מערכת של להצים על כל הצדדים הנוגעים בדבר .בייקר ניצל את
ה ת מ ו ט ט ו ת ה של ברית המועצות ואת עמידתה של ארצות הברית בראש הקואליציה המנצתת
במלתמת המפרץ כדי להביא למצב שבו לא יוכלו הצדדים לדתות את תכניתו .אמנם המשתתפים
העיקריים בוועידה :ישראל ,הפלסטינים וסוריה ,גררו את רגליהם בדרך למדריד אבל בסופו של
עניין הגיעו לשם :שלישית ,בייקר הצלית להגדיר מתדש את השאלות העקרוניות לממדים של
בעיות פרוצדורליות .מסרתו של בייקר הייתה להביא את כל הצדדים המעורבים לוותר ויתורים
פרוצדורליים וסמליים ולהותיר א ת העניינים המהותיים למשא ומתן .הוא ידע כי מאתורי כל
ויתור פרוצדורלי ,קל ערך וסמלי מסתתרת בעיה מהותית ,אולם לגביהן הציע בייקר פשרות
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שקשה יהיה לדחותן .כך היה גם בעניין ירושלים .בניגוד לשולץ ,בייקר הבין שאי־אפשר להתעלם
כליל מעניין ירושלים .בייקר כפה פשרה בין הרצון של ישראל להוציא אח ירושלים מוועידת
מדריד לבין רצון הפלסטינים לקשור אוחה לחלוטין למה שיחרחש ביחר שטחי  ;1967רביעית,
בייקר משך את הצדדים לתהליך באמצעות הבטתת תגמולים אם המהלך יצליה והעלאה מתמדת
של מהיר הכישלון .בייקר אף ידע כי ככל שהתהליך יתקדם ותגבר מעורבותם של הצדדים
בגיבושו כך יקשה עליהם להשתהרר ממנו ,להתנער מכל אתריות לכישלון השיתות ולהטיל את
האשמה על היריב .לכן ,הוא הזר ואמר ברגעי המשבר לכל אהד מהצדדים :אל לך להניה למהלך
לגווע באשמתך .ברגעי משבר ,מששקע הרצון להצליה ודומה היה כי ההתמוטטות מובטתת ,ידע
בייקר לעורר בכל אתד מבני שיתו רתיעה מפני הכעט של ארצות הברית ורצון להוכית לה כי אין
הוא אשם בכישלון המשא ומתן .הוא לא היה המתווך האהוב אלא היעיל ,הקר והמתושב.
היושבים מולו יראו מפניו ותששו לאכזבו .אל תניתו לתתול למות על סף דלתכם ,הוא חזר
והתרה בצדדים ,כל אתד בתורו .בה בעת ידע בייקר לעורר ציפיות ולהעמיק את האמון ואת
הביטהון בדברתו.
תהילה טיפל בשמיר ,הלקות שהעריך כקשה מכולם .בייקר לא רצה להתהיל מאפס אלא
מהםיכומים שכבר הושגו בין שמיר לשולץ ומתכניה ה־ 14במאי 991ו של ממשלת ישראל .סיכום
אהד היה בדבר פתיהה בין־לאומית ,הכינוי של שמיר לוועידה בין־לאומית בת מושב אחד
שלאתריו יתנהלו דיונים דו־צדדיים ישירים בין ישראל לבין כל אתת משכנותיה .הסיכום השני
היה על אודות אי־תלותו של כל אתד ממסלולי המשא ומתן ביתר הערוצים .הסיכום השלישי
היה שבוועידה לא ישתתפו נציגים רשמיים מטעם אש״ף .ביום 0ו באפריל ו  99ו הבהיר בייקר
לשמיר שאם הנציגים הפלטטינים במשלתת המשותפת יכריזו שהם מייצגים את אש״ף תוכל
ישראל לפרוש מהשיתות ,ובמקרה כזה תלך ארצות הברית בעקבותיה .אבל הבטהה זו לא סיפקה
את שמיר והוא תבע שהפלטטינים שישתתפו בוועידה לא יזכירו כלל את אש״ף ,ואף דרש מהם
התתייבות בכתב שאין הם מייצגים את ערפאת .אך בייקר לא היה מוכן להרתיק לכת עד כדי כך.
הוא הבהיר לשמיר שאף פלסטיני לא יוכל להגיע לוועידה ללא קבלת אור ירוק גלוי או השאי
מאש״ף ,כיוון שאתרת יהיו תייו נתונים בסכנה .נציגי הגדה המערבית ורצועת עזה יהיו הייבים
להצהיר שאש״ף אינו מתנגד לשילובם במשלתת ,טען בייקר ,וסביב עניין זה יכולה להתגבש
הסכמה בינו לבין הפלסטינים שהוא עומד עמם בקשר .כדי לקדם אפשרות זו ביקש בייקר
משמיר שלא להתבטא בגנות אש״ף וגם נציגי הגדה המערבית ורצועת עזה לא ירעיפו דברי הלל
על אש״ף ולא יטענו שהם באי כותו .בלתצו הכבד ,המאיים והבוטה של בייקר נאלץ שמיר
להסכים בתצי פה למשלתת של הפלסטינים ,הקשורה למעשה לאש״ף אך כלפי תוץ מתכתשת
לכך ,או לפתות אינה מאשרת זאת בפה מלא .היה זה פתת שמעולם לא נפתה בפני אש״ף ,ודרכו
יכול היה להשתתל למשא ומתן .בייקר גם ידע להושיט לשמיר תבילת גזר :ביום  19באפריל
 1991הוא סיכם עם שמיר שאם ייכשל המהלך מתמת קשיחות יתר של הפלטטינים יאשימו
שניהם את הארגון .בתמורה לוויתוריו הפרוצדורליים של שמיר הלך בייקר לקראתו אף בנושאים
פרוצדורליים אהרים :לוועידה לא יהיו סמכויות כפייה ,לא ייערכו בה הצבעות ולא יתקבלו בה
התלטות .זו תהא ועידה ט ק ס י ת בלבד ,הסכימו בייקר ושמיר .בתאריך  22במאי  1991העלה
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בייקר על הכתב את הסיכומים עם שמיר .ארצות הברית מבינה שישראל לא תסכים לשבת עם
מי שלא מקובל עליה ,אך גם הפלסטינים מהגדה המערבית ומרצועת עזה לא יבואו אם אש״ף
יתנגד לכך בפועל .הם זקוקים לאישור אישי ופרטי ,מעין הסכמה שבשתיקה ,להשתתפותם
בוועידה .שמיר לא התלהב וניטה לשנות את עמדת בייקר אך ללא הועיל .הוויכות עבר עתה
לנושאים אחרים .ביום  28במאי ו 199נערך דיון בשאלה כיצד ייבהרו הנציגים הפלסטינים
לוועידה וכיצד יינתן בחשאי האור הירוק מטעם הנהגת אש״ף .בשלב זה ניסו שניים מעוזריו של
שמיר להתזיר את הגלגל לאתור ולשלול כל זיקה למטה אש״ף בתוגיס או לארגון בכלל ,אך נתקלו
בתגובה קשה של בייקר שתבע משמיר לעמוד בהתתייבותו .משהשיג הסכמה מסויגת מצד ישראל
יכול היה בייקר לבוא לאש״ף עם הישג כלשהו ולשכנעו לקבל את המסגרת המועדפת על שמיר.
בייקר טיפל באש״ף בכמה ערוצים :ראשית היה על אש״ף לאשר את המפגש של מנהיגי
״הפנים״ עם בייקר כדי שהדיון על כינוס ועידת מדריד יוכל לצאת לדרך .לאור מעמדו הבין־לאומי
הירוד של אש״ף הארגון לא היה יכול לטרב ,ומבחינה זו מצבו של בייקר היה טוב מזה של1שולץ.
מה גם שמאז יוזמת שולץ התהזקה השליטה של אש״ף על המנהיגות הפוליטית של הפלסטינים
בשטחים ,והיכולת שלו למנוע מהם להיות מנהיגות תלופית לזו השוכנת בתוניט .מנהיגי השטהים
נראו לארצות הברית שותפים נאותים לדו־שיה ,לא רק משום שכך הוצגו בתכניוח המדיניות
שהועלו בעבר ,אלא גם משום שהם הסתייגו מתמיכתו התד־משמעית של אש״ף בצדאם תוסיין
במלחמת המפרץ .בנסיבות שנוצרו עם תום המלתמה ניהול משא ומתן באמצעות מנהיגי
השטחים נראה לישראל כמסלול עוקף אש״ף ,ולאש״ף נראה כדרך המלך לזירה הבין־לאומיח.
אפילו עצם המשא ומתן על המשא ומתן העניק יוקרה מדינית לפלטטינים ולאש״ף .התשובה
התיובית של הפלסטינים ניתנה ב־0ו במרס ו99ו ,וכעבור יומיים נפגשה משלתת של פלסטינים
עם בייקר בקונסוליה האמריקנית במערב ירושלים )משלתת הפלסטינים הורכבה מ־ ו ו הברים.
למפגש הבא הגיעו המישה ומאז הצטמצם הצוות הפלטטיני היושב מול בייקר לשלושה :הנאן
עשראוי ופייצל חוסייני מירושלים וזכריא אל־אע׳א מעזה( .כבר בשיהה הראשונה הודיע בייקר
לנציגים הפלסטינים שאין זה עניינו מיהו מנהיגם וממי הם מקבלים הוראות .הוא מחפש מנהיגים
מהשטתים שאינם הברים רשמיים באש״ף ,המוכנים לנהל משא ומתן ישיר עם ישראל בנוגע
לפתרון דו־שלבי על בסיס התלטות  242ו־ ,338מסתייגים מטרור ותומכים בעיקרון של שטהים
תמורת שלום .נציגי הפלסטינים היו זקוקים ,מן הסתם ,לברכת הדרך של אש״ף ,ובייקר אישר
להם להתייעץ עם תוניס .כך הפך אש״ף ל״נוכת־נפקד״ במשא ומתן.
שנית ,בהיעדר אפיק הידברות רשמי בין ארצות הברית לאש״ף גייס בייקר את המלך פהד
ואת הנשיא מובארכ ,שותפיו לקואליציה הלותמת בעיראק ,כדי לסחוט מאש״ף הסכמה להימנע
ממילוי כל תפקיד רשמי בוועידת מדריד ובדרך אליה ,ועם זאת לקשור אותו למהלך כך שלא יוכל
לברות ממנו ולא לטרפד אותו; שלישית ,עם המלך הוסיין היה בייקר יכול בקלות יתטית לםגור
עסקה .ירדן הסכימה עקרונית למשלתת משותפת עם אש״ף כיוון שרצתה לשפר את יתסיה עם
ארצות הברית לאהר שישבה במלהמה על הגדר ולא הצטרפה לקואליציה נגד עיראק .בתאריך  4ו
במאי סיכמו ביניהם חוסיין ובייקר שמשלחת תושבי ״הפנים״ תעבוד בגלוי עם תוטיין ,אך תתאם
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בחשאי בינו לבין ערפאת את עניין המשלתת המשותפת .חוסיין אף הסכים שלא להזמין את
ערפאת לבקר בעמאן כל עוד לא הושלמה העסקה .מעל לכול ,הוסיין גם הסכים לנצל את ערוצי
ההידברות הישירה שלו עם מנהיגי ישראל כדי להעביר לשמיר הבטתה שלא יהיו ״הפתעות
שליליות״ במשלתת המשותפת .קרי ,ערפאת ואנשיו לא יצוצו פתאום במסגרתה .היה זה צעד
תכם מצד בייקר ותוסיין ,שכן אף על פי ששמיר לא נהנה מאמונו של תוסיין )51111^, 1993:
 ,(942—944תוסיין נהנה מאמונו של שמיר ,לאתר שמילא את התתייבויותיו כלפיו בפגישתם ערב
מלחמת המפרץ .בפגישה זו ביקש הוסיין משמיר התתייבות של ישראל שכותות אוויר או יבשה
של ישראל לא יעברו בתתום ממלכתו ,אם תהליט ישראל להתקיף א ח עיראק לאחר שהיא
תתקוף אותה .הוסיין לא רצה להפוך את מדינתו לזירת מלהמה שהוא אינו משתתף בה .שמיר
הסכים בתנאי שגם כותות של עיראק לא יורשו להיכנס לירדן ,ושני הצדדים התהייבו זה לזה.
ואכן ,הוסיין לא הניח למטוסים של עיראק לתקוף את ישראל מתהומו ,ושמיר מנע פעולה של
כותות ישראל נגד עיראק ,ונימק זאת בין היתר בטיעון כי הוא מנוע מלפגוע בריבונוח של ירדן
)ז״ק996 ,ו :ו ,48 ,35 ,2ו .(5הודות לסיכום עם הוסיין הצליח שמיר לעמוד איתן בפני הלהצים
של ממשלתו ושל מערכת הביטתון של ישראל להגיב על פגיעות הטילים העיראקיים בישראל,
ובכך לא סיכן את הקואליציה הערבית של ארצות הברית נגד עיראק .לסיכום ,אש״ף קיבל את
הקו של בייקר שיש לתת לשמיר את ההתתייבויות הפרוצדורליות שדרש ,ולהתעקש רק על
עניינים מהותיים טהורים שיעלו לדיון בוועידה עצמה .כדרכו ,ניהל שמיר פוליטיקה פרוצדורלית
במטרה להרוויה זמן וליהנות מהסתבכויותיו של השותף הפלסטיני .בייקר הציע לשמיר נוסחה
שבאמצעותה ,כך היה נדמה לשמיר ,יוכל להמשיך ולנהל את הפוליטיקה הפרוצדורלית שלו.
בו־זמנית הצלית בייקר לשכנע את הפלסטינים להגמיש מאוד את יתסם לשאלות נוהל תמורת
ויתורים מקבילים מצד ישראל ותמורת מכתב ביטתונות מארצות הברית ,שקרוב בתוכנו לעמדתם
יותר מאשר לעמדת ישראל.
בעיית ירושלים עלתה כבר בתתילת המגעים של בייקר וליוותה את כל מערכת המגעים
שניהל אם כי בעוצמה משתנה .לעתים העניין רק הוזכר ולעתים נדון בהרהבה .כמו כן יש לשים
לב לעיתוי שבו התגבש פתרון ונפרצה דרך בשאלת ירושלים ,באפריל ובמאי ו99ו ,לבין המגעים
המאותרים יותר שבהם הלך והתקבל פתרון זה על דעת הצדדים כיוון שהעסקה כולה ריצתה את
כל אהד מן הצדדים .לשאלת ירושלים היו שני רכיבים :ראשית ,השתתפותם של הנציגים ממזרח
ירושלים במשלתת של הפלטטינים; שנית ,הכללתה של שאלת ירושלים בסדר היום של הוועידה.
ביום  10באפריל תבע שמיר להוציא לתלוטין את ירושלים ממטגרת המשא ומתן בוועידה ,וכך
להשיג הכרה דה־פקטו בעובדות שישראל קבעה במזרה העיר מאז  .1967עצם העלאתה של
שאלת ירושלים על סדר יומה של הוועידה נתפסה בעיני שמיר כערעור על הטיפות ,ולכן תבע
לאטור על הנציגים ממזרח ירושלים להיכלל במשלתת .בשלב זה טירב בייקר להבטית זאת
לשמיר ,והםכים רק לנטות לשכנע את הפלטטינים להיעתר לכך .כדי לעזור לו להשיג את הסכמת
בני שיחו הפלטטינים ,ביקש בייקר משמיר להימנע מלחזור בפומבי על האולטימטום שניטה.
בייקר הבהיר כי אין הוא מםכים עם עמדת ישראל השוללח קטגוריח ,בכל דרך ובכל זמן ,את
השתתפותם של הנציגים ממזרת ירושלים במשא ומתן .ארצות הברית תפעל לשם כך ,אך היא
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אינה יכולה להתהייב שהם לא ישתתפו בעתיד ,הסביר לישראל בדרכו הדיפלומטית .בין  10ל־8ו
באפריל  1991הציע בייקר שבמשלתת של הפלסטינים ייכלל פייצל הוסייני ממזרה ירושלים,
שנועד כבר בעבר עם שמיר בנסיבות אתרות .באשר לסדר היום הציע בייקר ששאלת ירושלים
לא תידון בשלב הראשון של הוועידה ,ושלב זה יוקדש להסדר בתקופת הביניים .ירושלים תועלה
לדיון רק בהקשר להסדר הקבע ועל כך מוכנה ארצות הברית להתתייב לישראל בכתב .לכן ,טען
בייקר ,יוכלו הנציגים ממזרת ירושלים להשתתף במשלתת המשותפת לירדן ולפלטטינים כבר
בדיונים על הסדר הביניים .אם ישראל תמשיך ותשלול את השתתפותם של הנציגים ממזרת
ירושלים בכל זמן ובכל שלב ,ואף לא תסכים להעלות לדיון את נושא מזרה העיר ותראה בזה
תנאי מוקדם לקיום הוועידה ,לא יהיה תהליך שלום ,הזהיר בייקר .כך רצה בייקר לפשר בין
עמדת שמיר לעמדת בני שיהו הפלסטינים ,שגם כלפיהם נקט לשון דומה ,שהרי תביעות
הפלטטינים היו הפוכות מאלו של שמיר ונועדו להוכיה כי העובדות שישראל קבעה תד־צדדית
אינן מקובלות עליהם .ראשית תבעו הפלסטינים להכליל את הנציגים ממזרה העיר במשלההם;
שנית ,הם תבעו להכליל את מזרה ירושלים בשלטון העצמי של תקופת הסדר הביניים; ולבסוף,
על פי עמדתם נועדה הוועידה להבטית את יישומה המלא של ההלטה  ,242כולל נסיגת ישראל
ממזרח ירושלים.
ביום  26באפריל  1991חלה התקדמות במגעים המטועפים שניהל בייקר ,והוא בישר לשמיר
כי התקבלו תנאיו הפרוצדורליים :הנציגים ממזרח ירושלים לא יקחו תלק במשלתת של הפלטטינים,
וירושלים לא תעלה על סדר יומה של הוועידה הדנה בהסדר לתקופת הביניים .בתמורה תילץ
בייקר משמיר הסכמה שבמשלתת המשותפת לירדן ולפלסטינים יהיו תבר אתד או שניים
שנושאים דרכון ירדני ושנולדו במזרת ירושלים או גרים בה .אך ב־ 17במאי  1991הזר בו שמיר
וכתב לבייקר כי אין הוא מוכן לכל השתתפות של נציג ממזרת ירושלים ,ובייקר קיבל את
החלטתו .לאחר שהושג ההטדר בנוגע להרכב משלתת הפלטטינים התרכזו הדיונים בשאלה כיצד
יובטה ההרכב :מי יבתר את הנציגים הפלטטינים ,והאם תוכל ישראל להטיל וטו על הרכב
המשלתתל
במהלך מגעיהם עם בייקר ,היה קשה לפלטטינים לעכל את הסיכום של בייקר עם שמיר
באשר להוצאת ירושלים והנציגים שלה מהוועידה .מבתינתם הייתה בכך הכרה בסיפוה מזרה
העיר לישראל .באחד המפגשים אף טען פייצל תוסייני באוזני בייקר כי שר התוץ האמריקני מדבר
למעשה עם אדם מת .למרות הכול הצלית בייקר לשכנע את הפלטטינים להגמיש את עמדתם
בענייני נהלים ולהשאיר את ההתעקשות לשלב הדיונים על המהות .הוא טען באוזניהם כי
בדיונים המהותיים יתגבש פתרון הקרוב יותר לדגם המקובל עליהם מאשר פתרון בדמות הדגם
של ישראל .בייקר אף הבטית לפייצל תוסייני ולתנאן עשראוי ,תושבי ירושלים בעלי תעודות
זהות ישראליות ,כי אף על פי שלא יהיו במשלתת של הפלטטינים לוועידה הוא ימשיך להיפגש
עמם ולתאם עמם את מהלכיו .בייקר תזר וטען באוזניהם כי ההגבלות הללו הן זמניות לשלב
הראשון של השיתות וההסדרים ,והתתייב כי מכתב הערבויות יבטא תד־משמעית את עמדת
ארצות הברית בסוגיית מזרח ירושלים .הוויכוח האחרון בסדרה זו התנהל סביב תביעת הפלסטינים
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להיות הקובעים היחידים באשר לחברי משלהתם .שמיר לא היה מוכן לכך ,מפני שהוא חשד
שברגע האתרון יוכנסו בכל זאת אנשי אש״ף או אישים ממזרת ירושלים למשלתת .הסדר הפשרה
קבע כי שמות הברי המשלתת של הפלסטינים יועברו לבייקר והוא יוודא כי הם אכן עומדים
בתנאים של ישראל .בייקר התהייב בפני הפלטטינים שלא להראות א ת הרשימה לישראל ,כדי
שהיא לא תהיה זו שמאשרת אותה או קובעת מי יהיו הנציגים של הפלטטינים .בייקר הודיע
לשמיר כי המשלתת של הפלסטינים עומדת בתנאים של ישראל ,ולכן עליה לאשר בתיוב את
השתתפותה .ואכן ישראל נתנה את הטכמתה ב־ 2באוגוטט ו  99ו.
ערב ועידת מדריד ,ב־ 3באוקטובר ו99ו ,נותר רק לקבוע א ח כללי המשחק בין אש״ף לירדן
בנוגע למשלתת המשותפת .הפלסטינים רצו להגיע לסיכום מוקדם עם ירדן לגבי משלתת
משותפת להלכה אך נפרדת למעשה .בייקר עודד את המנהיגים מהשטחים לצאת לירדן כדי
להוכית לשמיר כי אש״ף אכן לא ישתתף בוועידת מדריד .עשראוי ,חוטייני ואל־אע׳א יצאו
לעמאן ,ובד בבד הגיעה לשם משלתת מטעם אש״ף בראשותו של אבו־מאזן )מהמוד עבאס(.
ארצות הברית דאגה לתאם את הביקור של שתי המשלתות כך ששמיר וממשלתו לא יוכלו לבוא
בטענות לאיש .על פי הבימוי האמריקני ,משלתת תושבי השטהים הועמדה באורם של זרקורי
התקשורת ומשלתתו של אש״ף נותרה בצל .משלתת ״הפנים״ הלכה עם התקשורת ללשכתו של
ראש ממשלת ירדן ובסיום הפגישה הודיעה כי הושג הסכם עקרוני באשר למבנה המשלתת
המשותפת לירדן ולפלטטינים .לאהר שהסתלקה משלתת ״הפנים״ עם מלוויה ,פסעה פנימה
המשלתת של אש״ף .בישיבה זו הוסכם כי כל אחד משני הרכיבים של המשלחת המשותפת ידון
בנושאים הנוגעים אליו .על דעת ארצות הברית גם סוכם כי למשלחת יהיו שני יושבי ראש שווי
מעמד ושניהם יישאו דברים בפתיחה של ועידת מדריד ).(Abbas, 1995:86—87
וכך ,ההתכתשות של שני הצדדים לפעילותו של אש״ף בירושלים הייתה לשקר מוסכם.
אמצעי התקשורת שמו את האיטור שהטילה ישראל על מגע עם אש״ף ללעג ולקלס .המנהיגות
המבצעית של האינתיפאדה ניצלה את התוק של ישראל בירושלים כדי לכוון את האינתיפאדה
ולארגנה בהתאם להוראות שהגיעו מתוניט בטלפון ובפקטימיליה .ואילו המנהיגות הפוליטית של
תושבי השטהים עמדה לאהר האינתיפאדה ת ת ת מרותה של הנהגת "החוץ״ ,והפכה א ת מזרה
ירושלים למוקד פעילותה .הייתה זו עילית פוליטית שלא נבחרה ופעלה בהתנדבות ,אך היה לה
מעמד רם בארגוני אש״ף ״בפנים״ ,והתליטה בראשית האינתיפאדה לקחת על עצמה את עול
ההסברה והפעילות המדינית .מנהיגים אלו גרו במרהב המטרופוליטני של ירושלים ופעלו בה.
מראשית האינתיפאדה הם יזמו פעולות הסברה לנציגי התקשורת בעולם ולנציגי הקונסוליות
הזרוה שנמשכו לאש ההתקוממות בשטהים ,ואף התליפו דעות עם ראשי אש״ף בתוניס
).(Ashrawi, 1995: 50—57
הפעילות הפלסטינית הפוליטית במזרת ירושלים עלתה מדרגה כשבייקר התל לדלג בין
מנהיגי האזור .אמנם בני שיתו הפלסטינים גפגשו עמו בקונסוליה האמריקנית שבמערב העיר ,אך
את מרבית הכנותיהם למפגשים הללו הם ערכו בירושלים באוריינט האוס .היה זה מבנה ששייך
למשפתת תוסייני ,ופייצל הוסייני ניהל ממנו את התברה ללימודים ערביים שהקים ועמד בראשה.
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ההכנות למפגשים עם בייקר כללו קשר רצוף עם מ ט ה אש״ף בתוניס ,וכך בעצם נקבעה עובדה
מדינית שקשה היה לערער עליה אתר כך .יתר על כן ,המשא ומתן על השתתפות אש״ף והנציגים
ממזרח ירושלים בוועידת מדריד ועל הכללת עניין ירושלים בטדר יומה של הוועידה נוהל עם
הנציגים ממזרת ירושלים ועם אש״ף ,ונערך בידיעתה המלאה של ממשלת ישראל .המשלתת של
הפלססינים נפגשה עם בייקר  8ו פגישות ,רובן בירושלים .המפגשים הללו לוו במערכת של
הכנות והתייעצויות בין תברי המשלתת לבין עצמם ובינם לבין מטה אש״ף בתוניס .כל מערכת
ההתייעצויות והשיתות עם בייקר היו נתונות ת ת ת עינה הפקותה של התקשורת ,ואף לא מעט
קונטוליות זרות גילו בה עניין .רוב רובה של הפעילות הקדתתנית הזו התקיימה בירושלים
בידיעת ממשלת ישראל אך תוך התכתשות לה .ממשלת ישראל קיוותה בהתכתשותה להציל
משהו מסמלי ריבונותה בעיר ,ובתירוק שיניים ציפתה לצמיתת מנהיגות תלופית לאש״ף .הטיעון
של בייקר כלפי שמיר היה שאם ישראל לא תםפק למנהיגות השטתים את הכלים הנהוצים כדי
לתפוט את מקומו של אש״ף היא לא תוכל להמריא .שמיר ועמיתיו ייתלו לרגע שבו ינתקו עצמם
מנהיגי ״הפנים״ מאנשי ה״חוץ״ וממטד אש״ף יטמיך בבלי דעת את יורשיו הנותים יותר לישראל.
הם לא שיערו כי ההפך הוא שיחרהש וכי אנשי ה״פנים״ יהיו האמצעי הרשמי שאש״ף יתבסס
דרכו בשטתים ובוועידת מדריד .ממשלת ישראל דאז העריכה כי הקיצוניות של אש״ף היא עניין
עקרוני ואנשיו לא יגלו גמישות מדינית ,מה שאין כן בנוגע לאש״ף ב״פנים״ .כפי שיתברר להלן,
גם בעניין זה טפהה המציאות על פני ממשלת ישראל .אש״ף ״בחוץ״ היה גמיש ומתותכם והוא
ם״ . ( A s h r a w i ;1995:87,A b b a s ) 5 7 — 1 9 9 5 : 5 0 ,
המאפיינים של קשרי ה״פנים״ עם תוניס לא נותרו כפי שהיו במרס ו  ,199עת התתיל בייקר
לדלג בין בירות המזרה התיכון בדרכו לוועידת מדריד .המשלתת של הפלטטינים לשיתות עם
בייקר השכילה להעלות את רמת פעילותה בירושלים ואת קשריה עם הנהגת אש״ף כך שלא
תנתק את השיחות עם בייקר .הדבר נעשה בהדרגה .בתחילה נוצלה שהותם של בייקר וערפאת
בעמאן בטפטמבר ו  99ו כדי לדון בעניין המשלתת המשותפת לירדן ולפלטטינים לוועידת מדריד.
מפגש חשאי התקיים תהילה בין עשראוי לערפאת ,ודבריו הועברו אהר כך לבייקר במפגש גלוי
בינו לבין עשראוי .כיוון שעשראוי לא רצתה להתכהש לקשריה עם אש״ף ,הסכימו היא ובייקר
לשתוק עד שעזבו נציגי התקשורת את ההדר .התכנית השתבשה משנשאלה עשראוי בידי נציג
הסי־אן־אן אם יש לה מסר מערפאת לבייקר ,והיא השיבה בתיוב .תגובתו הצינית של בייקר לא
מתתה את העובדה המדינית שקבעה עשראוי באורה הד־צדדי .לא הייתה זו העובדה היתירה
שנקבעה על ידי הפלסטינים בביקור זה .אש״ף ארגן לעשראוי רכב רשמי עם דגל פלסטין בתזיתו
שיסיע אותה מגשר אלנבי לעמאן; ולאהר פגישתה עם בייקר ערכה עשראוי מסיבת עיתונאים
בשגרירות אש״ף בירדן כאשר לצדה דגל אש״ף ומעליה משקיפה תמונת ערפאת )Ashrawi, 1995:
.(95—100
עלייה נוספת במעמדם התחוללה כאשר חוסייני ועשראוי הופיעו בפני המועצה
הלאומית־הפלססינית שכונסה בספטמבר ו99ו למושבה העשרים כדי לאשר את השתתפות
המשלתת של הפלטטינים בוועידת מדריד .גם במהלך זה בייקר היה מעורב .הוא תיאם את פרטי
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הנסיעה עם אש״ף ועם ישראל .בייקר התרה בפלסטינים לבל ידליפו את דבר הנסיעה אולם הם
בכל ןאת עשו כן ,אך סירבו לאשר אותה רשמית .ההדלפה הכעיסה מאוד את ישראל ,והיא איימה
לנקוט נגד הוטייני ועשראוי צעדים משפטיים השמורים נגד מפרי החוק האוסר מפגשים עם
אנשי אש״ף .שוב נהלץ השר בייקר לפעולה וחיאם עם המשלחח של הפלטטינים שהיא לא תשוב
לישראל עד שיוסדר העניין עם שמיר .משנכחב החסריט שיחקו השהקנים הפלסטינים את
המשהק עד הסוף .עשראוי והוסייני שבו לישראל וטענו באוזני העיתונאים והמשטרה שהם לא
עברו על התוק הישראלי .כעבור יומיים ,ב־0ו באוקטובר ו99ו הם ט ס ו לפגישה עם בייקר
בוושינגטון ,מפגש שאורגן עוד בטרם שבו מתוניט לישראל ,ושנועד למנוע את מעצרם )Ashrawi,
.(1995:101—115

מירושלים לתוניס ,מדריד ,וושינגטון ,אוסלו ובחזרה
המועצה הלאומית־הפלסטינית העשרים הסמיכה את הוועד הפועל של אש״ף ״להגיב בתיוב״ על
ההצעה לכנס את ועידת מדריד לאתר שימולאו שני תנאים )אל־קדס991 ,ו ,(29.9.אותם הדגישה
התכנית המדינית של המועצה .ראשית ,התכנית הדגישה כי הוועידה תבטיח את יישום התלטות
מועצת הביטתון  242ו־ ,338שמשמען נסיגה מלאה של ישראל גם מירושלים; ושנית ,תבעה
התכנית כי נציג ירושלים ייכלל במשלתת של הפלטטינים ).(Ayaion, 1993:241
ראש אש״ף התליט לאשר את השתתפות המשלתת של הפלטטינים בלי שכתב הזימון
לוועידה יזכיר כלל את עניין ירושלים ובלי שיתקיימו התנאים שקבעה המועצה הלאומיה.
ערפאת נהג כך לא רק בגין ההישגים שנחל אש״ף עד אז ומשום שמאז ומתמיד נהג להרוג
מהמגבלות שהוטלו עליו ולחמרן מעבר להן ,אלא גם בגלל מכחב הביטחונות של ארצות הברית
לפלטטינים מה־8ו באוקטובר  991ו ,שבו הביעה ארצות הברית את עמדתה המהותית בעניין
ירושלים .ארצות הבריח אינה מכירה בטיפוח מזרה העיר וטבורה שתושביו זכאים לבהור לרשות
השלטון העצמי בתקופת הביניים ולהיכלל במשלתת למשא ומתן על הסדר הקבע )& Laqueur
.(Rubin, 1995: 573—576
ככלל ,כמעט כל מה שישראל ההשיבה כהישג בעיצוב ועידת מדריד לא היה מקובל על
ארצות הברית .יתר על כן ,ארצות הברית העלימה את עמדתה מישראל .עוד בשלב הראשון של
הדיונים בין ארצות הברית למנהיגי ה״פנים״ על מכתב הביטתונות שיופנה לפלטטינים ,ביקש
בייקר מבני שיהו הפלסטינים שלא להדליף אפילו טיוטה ונוסת של המכתב המיועד להם ,מכיוון
שלמראה מכתב כזה עתידה ישראל למתות בתריפות וכך יימנע ההישג של הפלסטינים .עד כדי
כך הגיעו הדברים שבייקר ביקש מהמשלתת הנושאת ונותנת עמו שלא להפיץ בין צירי המועצה
הלאומית את מכתב הביטתונות של ארצות הברית .הפלסטינים מילאו את בקשתו והסתפקו
בהפצת חקציר מעובד של ההחחייבויות של ארצות הברית במטרה לשכנע את צירי המועצה
הלאומית־הפלטטיניח ) .(Ashrawi, 1995:100לגופו של עניין ,ירושלים לא הוזכרה במכתב הביטתונות
של ארצות הברית שהופנה לישראל ,ולכן השבו מנהיגי ישראל כי העניין לא עלה גם במכתב
המופנה לפלסטינים .המכתב שהופנה לישראל הדגיש את הטיכום שישראל אינה תייבת לשבת
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פרק שלישי
ולדון עם בן שיח שאינו מקובל עליה ,לא רק בוועידת מדריד ובשלב הראשון של השיחות
)בנצור35 :1997 ,ו( .אבל ארצות הברית לא התהייבה לתמוך בעמדת ישראל אם היא אכן תסרב
לשבת עם נציג ממזרח ירושלים ,או שהיא תסרב לדון על עתידו של הלק זה של העיר בעת
השיתות על הסדר הקבע .קל לשער מה הייתה תתושתם של קברניטי ישראל למקרא המכתב
האמריקני שהופנה לפלסטינים.
אש״ף עקף באלגנטיות את המכשול הפרוצדורלי שהציבה ישראל בפני הנציגים ממזרה
ירושלים וכונן בעבורם תפקידים מיוהדים .הוקמה ועדת הכוונה של המשא ומתן ,שישבו בה
פייצל תוםייני ,תנאן עשראוי ועוד שני נציגים של מפלגות שלא זכו להיות מיוצגות במדריד :פדא
ומפלגת העם .לצדם היו הברים בוועדה שלושה מאנשי ה״הוץ״ ,עובדה שהיזקה את קשרי
המנהיגות מירושלים ואת זיהויה עם ממסד אש״ף בתוניס .יתרה מזאת ,פייצל תוסייני מונה
כראש המשלתת לוועידת מדריד והנאן עשראוי הפכה לדוברת המשלתת )Ashrawi, 1995:
 .(124—130הם אמנם לא השתחפו בדיונים עצמם אך הם נכחו בתהליך המדיני שנוהל באמצעי
התקשורת לא פתות משנוהל באולם המליאה .ואם בהצגה תקשורתית מדובר הרי שהיא' מתנהלת
גם סביב אולם המליאה ולא רק בתוכו .וכך ,הודות למגבלות הפרוצדורליות של ישראל ,עוררו
פייצל תוסייני ותנאן עשראוי מירושלים תשומת לב מיותרת ובלטו בתפקידיהם כראש המשלתת
וכדוברת המוכשרת שלה .משלתת הפלסטינים הגדילה לעשות עת נסעה ממדריד באישון לילה
כדי להיפגש עם ערפאת בתוניס ) .(Ashrawi 1995: 150בשלב זה הפגישה הייהה סודית ולא
הודלפה לתקשורת .רק מאותר יותר ,ביוני  ,1992נסעו עשראוי והוסייני ,ראשי המשלתת של
הפלסטינים לשיתות הדו־צדדיות עם ישראל בוושינגטון ,לבקר את ערפאת בבית ההולים בעמאן
כאשר אושפז לניתוח .הפעם הביקור היה פומבי וההדלפה על קיומו הייתה מכוונת .בעקבות
תאונת המטוט שערפאת היה מעורב בה באפריל  ,1992התבטאה עשראוי בפומבי כי אם אכן הוא
נהרג)כפי שנדמה היה בתהילה( יש להתארגן לבתירת יורש .דברים אלה הכעיטו את ערפאת,
ולכן הבינה עשראוי שעליה לפגוש את ערפאת בבית התולים בעמאן .נראה כי עשראוי ביקשה
לכפר על התבטאותה ולטהר את שמה הטוב כנאמנה לערפאת באמצעות פרסום הביקור .ישראל
הודיעה כי כאשר ישובו עשראוי ותוסייני לישראל הם ייעצרו על פי הוק האיסור לקיים מפגשים
עם אש״ף .היה זה שבוע לפני הבתירות בישראל והאמריקנים ,שכרגיל נתלצו לפתור את המשבר,
המליצו לעשראוי ולהוטייני להישאר בירדן עד לאהריהן .כעבור שבוע התתלף השלטון בישראל
והעניין איבד מחשיבותו) ^ , 1995:209—213ח ! ^ .
י

במקביל לדיונים במדריד ומאותר יותר בוושינגטון ,עלתה ופרהה הפעילות באוריינט האוט.
בבית זה רוכזה עבודת ההכנה של משלחת הפלטטינים לשיתות ,וממנו הפעיל דייר טרי נוסייבה
קבוצות של מומתים מקומיים בתתומים שונים שיעצו למשלתת והכינו ניירות עמדה וניירות
עבודה ורקע .התקשורת הפלטטינית ליוותה את הפעילות הענפה והדגישה מאוד את מזרת
ירושלים כמוקד המדיני של הפלסטינים בגדה המערבית וברצועת עזה.
לאחר מושב הפתיהה התפצלה ועידת מדריד לדיונים רב־צדדיים ודו־צדדיים ,כאשר השיתות
בין ישראל למשלתת הפלטטינים התנהלו מדצמבר ו99ו בוושינגטון .כפי שתואם קודם לכן בין
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אש״ף לירדן ,כבר בשלב הראשון של הדיונים דאגו הפלסטינים להפריד עצמם מהמשלחת של
ירדן באמצעות סדרה של צעדים הד־צדדיים .המשלתת של הפלטטינים הגיעה בנפרד לבית המלון
ולאולם הדיונים ,ניהלה תדרוכים ומסיבות עיתונאים משלה ,ותבעה מישראל לנהל את הדיונים
עמה בנפרד מהדיונים שהתנהלו עם ירדן .תביעת הפלסטיני עוררה את ה מ ה ישראל שסירבה
לפתות את המשא ומתן עם משלתת הפלסטינים .הפרובוקציה של הפלטטינים הייתה יעילה
והובילה לתוצאות מבתינתם של יוזמיה .בוושינגטון ,כמו במדריד ,הם הצליהו להבליט את הבעיה
של הפלסטינים כשונה מהםוגיה של ירדן ,והעמידו במוקד תשומת הלב הציבורית את הדוברת
תנאן עשראוי ואת ראש המשלתת פייצל תוסייני ,כנציגים מירושלים ).(Ashrawi, 1995:158—168
עד שהושגה פשרה בינואר  1992התנהלו השיתות בין ישראל למשלתת המשותפת במסדרון
מתלקת המדינה בוושינגטון ,והצטמצמו לשיתות בין שני ראשי המשלתות .הפשרה שהושגה
בינואר קבעה כי המשלחת המשותפת תתפצל לשני הלקים ,שכל אהד מהם יכלול שני נציגים מן
המשלתת התאומה .נוסף על כך הסכימה ארצות הברית להעניק ויזה לאיש אש״ף מחוניס הנושא
דרכון אמריקני ,נביל שעתי ,והוא נשלח מטעם אש״ף לתאם בין תוניט לצוות בוושינגטון .לא
שיקולי יעילות עמדו בבסיס שיגורו של שעת׳ אלא שיקולים מדיניים .עצם נוכחותו הייתה
אמירה מדינית ,אף על פי שזו סרבלה את תפקוד משלתת הפלטטינים ואת שרשרת הקשר עם
; . ( A s h r a w i
1995:88

מובן שכל מהלך השיתות בוושינגטון לווה במערכת ענפה של דיונים והתייעצויות בין
משלתת הפלסטינים למטה אש״ף בתוניט ,וגם בשטתים עקבו התושבים בעניין אחר המתרהש.
ההתייעצויות בין וושינגטון לתוניט היו שוטפות ,אולם הן הגיעו גם לרשות הרבים כשהשיחות
נתקלו במשברים ,וכפי שאפשר היה לצפות ,משברים לא היו הסרים .הילוקי הדעות סביב
הסוגיות הנדונות היו רק מקור אהד למשברים התכופים .המקור השני היה האינטרס של כל צד
ליזום משבר כדי להשיג תמיכה מבית .בעיקר עשו זאת הפלסטינים בתום כל סיבוב שיתות ולפני
פתיתת סיבוב הדש ,הפלסטיגים הודיעו על התייעצויות לגבי הגעתם או אי־הגעתם לסיבוב הבא.
המשבר היזום אפשר להברי המשלתת להזור ולהדגיש את מקומו של אש״ף כמורה דרכה של
משלתת הפלטטינים ,מלבד הפונקציות הפנימיות שמילא :שיתוף נציגים ,זרמים וארגונים רבים
בתהליך ושחרור להצים אידאולוגיים ופוליטיים מצד גורמי הארגון בתוניס .מקום מיוחד תפטו
בהתייעצויות אלה נציגי מזרה ירושלים .מעמדם הבכיר של אנשי ירושלים במשלחת הוכר לא רק
על ידי הפלסטינים ,אלא משלב מסוים ואילך גם על ידי ארצות הברית וישראל .בסיבוב השיתות
הרביעי ,בפברואר 992ו ,שלח בייקר איגרת רשמית לפייצל תוסייני מתוקף היותו ראש המשלתת
 . ( A s h r a w i ;250—173—1995:171,Abbasוערב סיבוב השיחות
ההשיעי ,במאי  ,1993הסכימה ישראל כי תוסייני ישתתף רשמית בשיתות.
בעיית ירושלים הועלתה לראשונה בוושינגטון רק בסיבוב הדיונים התשיעי ,במאי .1993
לקראת טיבוב שיתות זה הכינה משלתת הפלטטינים דגם שלטון המתאים לטעמה לשלטון
העצמי של הפלטטינים בתקופת המעבר. ( S G A ,Palestinian interim Self GoverningAuthority)P1
במסמך של הפלסטינים מצוין שוב ושוב כי ההסדרים ההלים על ׳׳.השטחים הפלטטיניים הכבושים״
בתקופת המעבר צריכים לתול גם על ירושלים .יש לאפשר לתושבי מזרח ירושלים ולצאצאיהם,
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פרק שלישי
שהיו רשומים במרשם התושבים ב־ 4ביוני  1967כתושבי העיר ,לבחור ולהיבהר למועצה
המתוקקת של  .PISGAהפלטטינים ראו בהרתבת גבולות השיפוט של ירושלים וסיפוהה לישראל
מעשים תד־צדדיים בלתי חוקיים ובטלים מעיקרם .ירושלים ,מציינים הברי המשלחת ,היא לב
לבה של הזהות הלאומית של הפלטטינים ,ועל כן הם נחושים בדעתם להפכה לבירת מדינתם
העצמאית לכשתקום ) .(PAS si A Diary, 1994:337—342למעשה עמדת הפלסטינים באשר להתלת
הסמכות המשפטית של השלטון בתקופת הביניים גם על ירושלים גובשה עוד קודם לכן ,לקראת
סיבוב השיחות השביעי ,בנובמבר  ,1992אולם אז טרם עלה נושא זה לדיון).(Abbas, 1995:94
לאחר שמפלגח העבודה חזרה לשלטון ב־992ו ,הסכימה ישראל שפייצל הוסייני ,תושב
מזרח ירושלים ,ישתתף רשמית במשלחת הפלסטינים ההל מטיבוב השיתות התשיעי בוושינגטון,
וכי בבוא העת גם תושבי מזרת העיר ישתתפו בבתירות לרשות השלטון העצמי של הפלסטינים
בתקופת המעבר ,כבוחרים אך לא כנבהרים .ההגמשה של ישראל הביאה לכך שבטיוטת הצהרת
העקרונות שהפלטטינים הגישו במהלך סיבוב השיתות התשיעי ,במאי 993ו ,מופיעה עמדה
מרוככת יותר מזו של מסמך  .PISGAבטיוטה נאמר כי הפלסטינים הרשומים במרשם האוכלוסין
כתושבי העיר ב־ 4ביוני  1967וצאצאיהם ״ישתתפו בבתירות״ ,מבלי לפרט אם רק כבותרים או
גם כנבהרים כפי שצוין במסמך  ,PISGAאם כי כך עולה מן המטמך .ועוד מצוין בטיוטה ,כי שטתי
 967ו מהווים מבתינת הפלטטינים יהידה אתת שאי־אפשר להלקה ,הנתונה ת ת ת מערכת הוקים
אחת ,יהידה שמשתמע ממנה כי היא כוללת גם את ירושלים .״הטמכות של  PISGAתופעל על
השטהים הפלטטינים הכבושים מאז  967ו המהווים שלמות טריטוריאלית אתת ,יהידה טריטוריאלית
אורגנית הנהונה ת ח ת אותה מערכת חוקים״) .(PASSIA Diary, 1994:347אף על פי שהכרזה זו
היא הזרה על עמדתם של הפלטטינים בעניין ירושלים ,הם לא הבליטו אותה כבעבר ,ובכך קיוו
לרצות א ת ישראל .זה היה הוויתור המרבי מבתינתה של משלתת הפלטטינים ,שאנשי מזרח
ירושלים עומדים בראשה .מה גם שהנהגת אש״ף בתוניס דרבנה את המשלתת בוושינגטון לנקוט
עמדה קשוחה .כדי להםוות את ההתקדמות שהלה מאהורי הקלעים באוטלו ,טלפן ערפאה
לוושינגטון פעמים אחדות ביום ,והעביר אישית הנתיות קשותות למשלתתו .לכן במהלך טיבוב
השיתות התשיעי ,עולה שוב בעיית ירושלים ,כמוקד לתילוקי דעות .מדורבנת בידי הנהגת אש״ף
ובידי ערפאת אישית ,תבעה המשלתת של הפלטטינים בוושינגטון לההיל על ירושלים את
התקיקה הפלסטינית וישראל טירבה ,כמובן)אל־וטן אל־ערבי ;20.8.1993 ,אל־שרק אל־אוטאט,
 ;10.8.1993נופל.(Ashrawi, 1995: 183—184, 218 ;67 :1995 ,
בסיבוב השיחות העשירי ,ביוני 993ו ,הגישה ארצות הברית הצעה משלה להצהרת עקרונות
בין ישראל לפלטטינים .בניגוד לעמדת אש״ף ולמשלתת הפלטטינים בוושינגטון ,שגרסו כי מזרה
ירושלים צריכה להיות חלק מהרשות הפלטטינית ותתול עליה גם סמכות ההקיקה של המועצה
הפלטטינית הנבתרת ,על פי הצעת ארצות הברית יםכימו שני הצדדים לדתות את הדיון בשאלת
ירושלים עד לשיתות על הסדר הקבע ולהוציאה ממסגרת הסדרי הביניים .הפלסטינים התנגדו
נמרצות להצעתה של ארצות הברית הן משום שהיו אלה ההנתיות שקיבלו מערפאת כדי להביא
את השיחות למבוי סתום והן משום שמוצאם של הברי המשלתת מהשסתים וממזרת ירושלים.
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אש״ף :משולי הבמה לקדמתה
במזכר ההריף שהעביר פייצל תוטייני לדניס רוט ,מתאם שיתות השלום מ ט ע ם ארצות הברית,
ב־ ו ביולי  1993צוין כי שאלת ירושלים כפי שהוצגה בהצעה של ארצות הברית היא אהד משני
הנושאים המטרידים את הפלטטינים .משלתת הפלסטינים קובעת כי קיים פער ניכר בין מכתב
הביטתונות שארצות הברית העבירה אליהם ערב ועידת מדריד לבין ההצעה של ארצות הברית
 . ( P A S S I A ;349—55:1996,PASSIA Diary,כפי
שנראה בהמשך ,בעוד הפלטטינים בוושינגטון ממטירים אש וגופרית על ארצות הברית ,כבר
הסכים אש״ף במגעיו ההשאיים עם ישראל באוסלו להעתיק את הדיון בעניין ירושלים לשלב
השיתות על הטדר הקבע .בידי ארצות הברית לא היה מידע מפורט ומעודכן בנוגע לשיתות
באוסלו והיא לא ייהסה תשיבות למתרתש שם .ארצות הברית עמלה ביוני ובאוגוסט 993ו
להוציא מוושינגטון הצהרת עקרונות משותפת לישראל ולפלסטינים .כדי לעקוף את ההתנגדות
ההדיפה של הפלטטינים בוושינגטון לדתיית העיסוק בשאלת ירושלים להסדר הקבע ,הציעה
ארצות הברית להתעלם כליל מהעניין .ראשי המשלתת לוושינגטון דהו גם הצעה זו ,משום
שההזיקו בעמדה ״נצית״ .כפי שיובהר ,ראשי אש״ף בתוניס ״סבלו״ מהצלהה יתרה במשימתם
להקשית את עמדת נציגיהם בוושינגטון.
ראשי משלחת הפלסטינים לשיתות בוושינגטון התנגדו בראשית אוגוסט 993ו להעביר לידי
שר ההוץ האמריקני וורן כריטטופר את תגובת אש״ף לטיוטת הצהרת העקרונות שארצות הברית
הגישה לעיונם בסוף יוני 993ו ,בעיקר משום שעניין ירושלים לא הוזכר במטמך של הנהגת אש״ף
כשם שלא הוזכר במסמך של ארצות הברית .מבתינת הפלטטינים ,משמעות הסירוב הייתה
היענות לעמדת ארצות הברית .במקום הנייר שהוכן בתוניס רצו ראשי המשלתת להעביר
לכריסטופר מסמך משלהם ,שיציין כי הסמכות המשפטית והתתוקתית של הרשות הפלטטינית
תהול גם על מזרה ירושלים .עמדה זו זכתה לברכת המועצה המהפכנית של ארגון הפח״ח בסוף
יולי  :1993״המועצה מדגישה כי ירושלים היא בירתה של מדינת פלסטין והיא דוחה את כל
הניסיונות לעקוף את נושא ירושלים משום שהיא מהווה הלק בלתי נפרד מהאדמות שנכבשו
ב־967ו ,ומשום שההלטה  242הלה עליה בדיוק כפי שהיא תלה על כל האדמות הפלטטיניות
והערכיות שנכבשו ב־967ו״ )פלטטין אל־ת׳ורה993 ,ו .(30.7.גם מאמר המערכת של שבועון
אש״ף קבע כי ״ללא הכרה בזכויות הפלסטיניות בירושלים לא יהיה הסכם שלום״ )פלסטין
אל־ת׳ורה993 ,ו.7.וו(.
ברם ההוראות מתוניס היו תד־משמעיות :המשלתת צריכה להגיש את הנייר שהוכן בתוניס.
המשלתת ניסתה לתמרן ולהתמקת עם תוניס ועם האמריקנים .במהלך המשבר היא אף למדה
לדעת כי טיוטת התשובה של הפלטטינים כבר הועברה לידי האמריקנים ,לאחר שנביל שעת׳,
הנשיא מובארכ ,שר התוץ המצרי עמר מוסא ויועצו המדיני של נשיא מצרים אוטאמה אל־באז
עיבדו אותה בקהיר ,ואנשי המשלתת מתבקשים רק להזור על המעשה ולמסור רשמית את
תשובתו של אש״ף לשר ההוץ כריטטופר .בזמן שהמשלתת גיבשה נייר שכנגד מטעמה ,נסע פייצל
הוסייני לקהיר כדי לראות את המסמך המוצע .הוסייני הודיע לחבריו בירושלים שבלי הוראה
בכתב מערפאת בל יעזו להגיש לכריסטופר מסמך כה מרתיק לכת .לבקשת אנשי המשלתת הועבר
לירושלים המסמך שהוכן בקהיר ובתוגיס ,ובראשו הוראה תד־משמעית בכתב ידו של ערפאת
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פרק שלישי
להגיש א ת המסמך כמות שהוא .המשלחת ניצבה בפני דילמה .האם להגיש מסמך המאשר
ויתורים מפליגים מדיי לדעתה ,כולל בעניין ירושלים ,או לאי האם להסכים לפגיעה כה הריפה
במעמדם ובסמכותם ,או לקבל בהכנעה את דינו של ערפאתי האם לתלוק על דעת ראשי אש״ף
בתוניס ולהעמיד לה מנהיגות תלופית ,או לדבוק במדיניות הקודמת הגורסת כי רק ראשי אש״ף
"בחוץ״ קובעים את המדיניות של הפלסטינים? כריסטופר נפגש עם אנשי המשלחת ב־ 3באוגוסט,
וציפה לקבל לידיו את המטמך שהובטת לו ,אבל המשלתת טענה כי טרם נשלמה העבודה על
המסמך .בינתיים הרוויהה המשלתת שעות אתדות של ויכוה עם תוניס ,עד שבמפגש הבא עם
כריטטופר העבירה לידיו רשמית את תשובת אש״ף ,ובמקביל מסרו ראשי המשלתת לידי ערפאת
את מכתב התפטרותם .ערפאת הזמין את המתפטרים לתוניט כדי לדון בוועד הפועל של אש״ף
בסוגיה כולה ,ושם הוא הצלית לפתור את העניין בדרכו).(Ashrawi, 1995:250—264
כפי שהתברר בטוף אוגוטט  ,1993המשא ומתן בין ישראל לפלטטינים לא התנהל לאמתו
של דבר בוושינגטון ,אלא בערוץ ההשאי שבין ישראל לאש״ף באוטלו .ערוץ אוטלו לא היה
הערוץ היתיד שהופעל מאתורי ערוץ השיתות הרשמי בוושינגטון ,אבל היה המוצלח שבהם.
הערוץ האחורי הראשון היה הערוץ במצרים והוא קרם עור וגידים עוד בטרם ההל הערוץ
הנורבגי לפעול .באוקטובר  1992ביקר שר החוץ של מצרים עמר מוטא בישראל וניטה לקדם את
המשא ומתן בכל התהומים שבהם לא הושגה התקדמות ,כולל בעניין ירושלים .במוקד המגעים
עמדה שאלת עריכת הבתירות בירושלים למועצה המתוקקת שתפעל בשלב הביניים .מוסא הציע
לערב בעניין את ועדת ירושלים של ועידת מדינות האסלאם ולערוך את הבתירות במתתם קודשי
האטלאם ובכנטיית הקבר .כך רצה מוטא לגשר בין הרצון של הפלטטינים לקיים בתירות
בירושלים לבין הירתעותה של ישראל מלדון בכך בנימוק שצעד כזה יביא לנפילת הממשלה .עוד
הציע מוסא לכונן שתי קבוצות עבודה לדיון עם הפלסטינים :האתת בנוגע לבחירות בירושלים
והאחרת באשר לסמכויותיה של המועצה הנבחרת .גישתו של רבין הייתה שיש לדתות כל דיון
בעניין ירושלים מפאת רגישותו בדעח הקהל בישראל ומפני שהפלסטינים טרם הוכיהו לו את
רצינות כוונותיהם .רבין קבל באוזני מוטא על כי המשלתת של הפלטטינים בוושינגטון רודפת
אחר התקשורת ,וטען כי הפומביות מתסלת את הטיכוי להגיע לדיון שיוביל לתוצאות .אם ייאותו
הפלטטינים לקבל את גישתו בדבר הצורך במשא ומתן השאי הוא ,רבין ,יהיה מוכן לדון עמם
בהצעה של מצרים בנוגע לנוהל הבתירות במזרה ירושלים).(Abbas, 1995:67—69
חודשיים אתר כך ,במפגש בין עפיף צפיא ,נציג אש״ף בבריטניה ,לאבו־עלא ולד״ר יאיר
הירשפלד בלונדון בדצמבר  ,1992נולד ערוץ אוטלו כערוץ חשאי ,לא רשמי ,ואקדמי למחצה )על
נטיבות היווצרותו ראו אבו־מאזן ;112 :1994 ,ביילין .(80-63 :1997 ,מרגע שהתברר כי ערוץ
אוטלו הוא ערוץ מבטית ,שאולי אף עתיד להניב פרי ,התגייסו שני הצדדים למענו .הם קטעו את
הניסיונות האתרים לכונן ערוץ תשאי והתרכזו רק בערוץ זה .כאשר נפתהו ערוצים אתרים
במקביל היה זה כסיוע לערוץ אוסלו ולא כתתליף לו .שיתות אוסלו אופיינו בכך שהן הקיפו את
מגוון הנושאים העומדים ותלויים בין ישראל לפלסטינים .ירושלים לא נתפסה בשיתות אלו
כנושא מיוחד ,טאבו ,שאין לגעת בו או שדנים בו בנפרד .יתרה מזאת ,אי־מציאת פתרון מקיף

 00ו

כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל

אש״ף :משולי הבמה לקדמתח
ומןדי לסוגיית ירושלים לא מנעה התקדמות בנושאים אתרים .אדרבה ,משהתהוללה התקדמות
ניכרת אפשר היה להגיע להסדרי מיקוה ופשרה בעניין ירושלים דווקא משום שהעיר לא עמדה
לדיון כסוגיה נפרדת .בעוד משלתת הפלסטינים הייתה מורכבת מאישים מדיניים ומפקידים
בכירים כגון אבו־עלא )אתמד קריע ,ראש המשלתת( ,האיש המופקד על ענייני הכלכלה בפת״ה;
מאהר אל־כורד ,יועצו הכלכלי של ערפאת ,ותסן עצפור ,מזכיר ועדת המשא ומתן עם ישראל
ועוזרו של אבו־מאזן שטיפל בתיק של ישראל בוועד הפועל של אש״ף .המשלחת מישראל הייתה
מורכבת משני אנשי אקדמיה שלא נשאו תפקיד רשמי .שני הישראלים ,דייר יאיר הירשפלד ודייר
רון פונדק ,שאבו את סמכותם הלא־רשמית מיוסי ביילין ,טגן שר התוץ של ישראל ,שנטל
ביוזמתו את האתריות להנתותם .הנתת העבודה של בני שיתם הפלסטינים ,כך התרשמו הישראלים,
הייתה שפרס ורבין עומדים מאהורי השליהים מישראל ולכן יש להתייהס לערוץ זה במלוא
הרצינות )ביילין997 ,ו.(82 :
במהלך השיתות בלטו שני נושאים בסוגיית ירושלים :ראשית ,כיצד ישתתפו תושבי מזרה
העיר בבתירות ,האם הם יורשו רק לבתור או גם להיבתר? שנית ,האם תוצא העיר מהטכס
המטגרת ותושאר להטדר הקבע? ואם כן ,האם ההוצאה תוזכר במטמך? לא בכל םיבוב התמקד
עיקר הוויכות בסוגיות אלה .כפי שיובהר ,בהלק מהן צוינה האי־הסכמה בין הצדדים כאשר
המאמץ לגשר על הפערים הופנה לעבר שאלות אתרות.
בסיבוב השיתות הראשון באוסלו ,בינואר 993ו ,ובמהלך סיבוב השיתות השני ,בפברואר
 ,1993הוצגה העמדה המסורתית של הפלטטינים .התושבים הערבים של מזרח ירושלים ישתתפו
בבתירות למועצה המתוקקת של הסדר הביניים כיתר אתיהם הפלטטינים ,ומן הדין שהסדר
הביניים יתול במלואו על כל שטתי  ,1967כולל מזרת ירושלים .לעומת עמדת הפתיחה המרבית
של הפלסטינים ,הגישה של ישראל בסיבוב השני הייתה פרגמטית .הנציגים של ישראל ,דייר
הירשפלד ודייר פונדק ,הציעו כבר בשלב זה הצעה מעניינת שרבים מרכיביה נכללו בסוף המיקוה
הנפתל בהסכמי אוסלו .הירשפלד ופונדק הגיעו לפגישה עם טיוסה כתובה ומסודרת של הצהרת
עקרונות בין ישראל לפלטטינים המתתשבת בעמדות שני הצדדים ומנסה לפשר ביניהם .יוסי
ביילין תיאר זאת כך :״הקו שהנהה אותנו לאורך כל המשא ומתן הוא לנטות להימנע מן הדרך
המובנת מאליה ,לכאורה ,של משא ומתן הפותתת בהצעות מרתיקות לכת והמתכנטת לשם
פשרה .ניסינו להבין היכן הקווים האדומים של הצד השני ,הבהרנו היטב מה היו הקווים
האדומים שלנו ,והשתדלנו לבנות אופציות רתבות יותר שבהן יהיה לשני הצדדים מרחב להתגדר״
)ביילין.(83 :1997 ,
ברם ,למשא ומתן היו תוקים משלו והוא לא נענה לתוקים שישראל הכתיבה לו .בפגישה
השנייה באוסלו הציעו הירשפלד ופונדק לנתק את הדיון במזרת ירושלים מהדיון ביתר השסתים
ולדתות את ההכרעה על עתידה להסדר הקבע .בינתיים יוענק לעיר מעמד מיוהד בהסדר הביניים
תוך שמירה על שלמותה הפיזית .המעמד המיוהד על פי הירשפלד יכלול הכרה במעמדו של
האוריינט האוט כמטה פוליטי ,הכרה במוטדות הפלטטיניים הרשמיים הפועלים בירושלים ואף
בניית שיכונים בעיר בשביל התושבים הפלטטינים .על פי עדותו של אבו־מאזן ,הירשפלד טען כי
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ירושלים צריכה להישאר בריבונות ישראל ,מה שאין כן ביתס לתושביה הפלסטינים שיהיו
קשורים פוליטית לרשות הפלסטינית באמצעות הבתירות למועצה המתוקקת .בשלב זה הירשפלד
לא הבחין בין בחירה להיבתרות ,אלא בין מיקום הקלפיות בעיר או מהוצה לה .ישראל לא
תסכים שהקלפיות לבתירת תברי המועצה המתוקקת של הרשות תוצבנה בירושלים עצמה ,והיא
אף תתנגד לאפשר לתושבי מזרה העיר להציג את מועמדותם כנבהרים .ד״ר רון פונדק השלים את
דבריו בהציעו כי נציגי מזרה העיר יוכלו להיבתר באמצעות הרצתם במחוז רמאללה הסמוך
)ביילין .(Abbas, 1995: 120—126 ;84 :1997 ,אולם לדברי אתד הנציגים של ישראל ,עניין
ההצבעה של תושבי מזרת ירושלים כלל לא הוזכר במסמך שהגיש הירשפלד .רק מאותר יותר
הועלה הנושא בנספת למסמך זה.
בין הסיבוב השני לסיבוב השלישי דיווה ביילין לפרס על השיתות התשאיות ,והראה לו את
הטיוטה של הדיונים .פרס עדכן את רבין ,ששמע ולא הטיל וטו על המשך המגעים .מעתה ניצב
פרס בקצה הפירמידה המנחה א ת ישראל .עם זאת המשלתת מישראל לא הייתה מוסמכת לומר
לפלטטינים כי פרס מעורב בתמונה ,ומידע זה נמסר להם מפי המתווך הנורבגי טריה לארסן.
בסיבוב השלישי ,במרס 993ו ,ביקשו הישראלים להכניס שינויים בדפוסי ההצבעה של תושבי
מזרה ירושלים ונענו בגישה פרגמטית של הפלטטינים .אבו־עלא הציע שהקלפיות בירושלים
ימוקמו במסגד אל־אקצא ובכנסיית הקבר ,בהתאם להצעה של מצרים מאוקטובר  .1992בהצעה
זו פתתו הפלטטינים פתת למתן מעמד מיותד לירושלים בתקופת הסדר הביניים ,עיקרון שהמשלתת
של ישראל תבעה ליישם מאז הטיבוב הראשון באוםלו ,אולם בינתיים הוקשהה עמדת ישראל.
בין הטיבוב השלישי לטיבוב הרביעי ביקש פרט לתקן א ת הנםפת לנייר שהגיש הצוות של ישראל
ולהבהין בין בהירה להיבתרות כנאמר במצע מפלגת העבודה )ביילין .(90 :1997 ,על פי גישה זו
פעולת הבהירה קושרת פוליטית את הבוהר עם המוטד הנבהר המרוהק ממנו ,ואילו פעולת
ההיבחרות מהילה א ת טמכויות המוטד הנבתר ,המועצה המתוקקת ,על הבותר .לשון אתר:
ההיבתרות מביאה א ת הגדה המערבית לירושלים ולכן היא נפסלה בידי פרט ,בניגוד לבהירה
השומרת על המרחק ביניהן.
בסיבוב השיתות הרביעי ,מסוף אפריל עד ראשיה מאי 993ו ,לא עלה נושא ירושלים ,אף על
פי שבשיתות ההכנה של משלתת ישראל סוכם כי היא תבקש לפתות מתדש לדיון את שאלת
אופן הצבעתם של תושבי מזרח ירושלים .בסיבוב שיתות זה אצה הדרך דווקא לפלסטינים ,אולם
הישראלים התבקשו לעכב את ההתקדמות כיוון שפרס ורבין לא סיימו א ת הדיון ביניהם על
אודות הצהרת העקרונות )ביילין997 ,ו .(99 :בלהץ הפלטטינים גובשה בסיבוב השיתות ההמישי,
במאי  993ו ,טיוסה של הצהרת עקרונות משותפת ,שהועלו בה על הכתב רק הנושאים המוסכמים
בין הצדדים .לא היה זה צעד טכני בלבד ,אלא אות להיווצרותה של הטכמה על טדרה של שאלות.
בטיוטה צוין כי ההכרעה על ירושלים תעבור לשלב הדיונים על הסדר הקבע; טמכות ההקיקה
של המועצה הפלטטינית הנבחרת תחול על כל הגדה המערבית ועל רצועת עזה; ובנוגע לבתירות
נאמר ש״לפלטטינים בירושלים יש זכות להשתתף בתהליך הבתירות כבוהרים וכנבהרים .הבוהרים
בירושלים ישלשלו א ת פתקי הצבעתם במטגד אל־אקצא ובכנטיית הקבר הקדוש״)Abbas, 1995:
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 .(146—147האם יממשו הפלסטינים את זכותם להיבתרל.על כך לא גובשה תשובה .שאלה זו
נותרה שנויה במתלוקת והועברה לשלב הדיונים הבא ,שבו הדרג המקצועי הבכיר של ממשלת
ישראל יתפוס את מקומם של הנציגים מהאקדמיה .לגבי תהליך הבחירה סוכם לאמץ את הצעת
הפשרה של מצרים .במקום להוציא כליל את הקלפיות מהעיר סוכם להציבן במקומות הקדושים,
וכך להעניק צביון מיותד לבתירות בירושלים .הטיוטה בנויה על סמך פשרה נוספת בעניין
ירושלים ,תמורת הסכמתם של הפלסטינים לדתות את הדיון בשאלת ירושלים להטדר הקבע
ולהעניק לה מעמד מיותד בתקופת הביניים הם זכו שלראשונה מאז  967ו הסכימה ישראל
להעלות לדיון את סיפות מזרה ירושלים ,הסכמה שמעמידה סימן שאלה רשמי על המשך
הריבונות של ישראל בעיר.
ההתקדמות בערוץ ההשאי באוסלו השפיעה לטובה על הערוץ הגלוי בוושינגטון .ערב סיבוב
השיתות התשיעי בוושינגטון ,במאי  ,1993הגיע לוושינגטון פייצל תוסייני כהבר רשמי במשלתת
של הפלסטינים .צעד זה השתלב במאמץ לתזק את הפת״ה בשטהי הגדה המערבית וברצועת עזה
בטרם תתיר ישראל לכ־ 400אנשי המא״ס שגירשה בדצמבר הקודם לתזור לבתיהם .הגירוש עיכב
את ההתקדמות בתהליך המדיני ופגע בישראל .בתיווך ארצות הברית ,מצרים וירדן הושגה פשרה,
שבמסגרתה הסכימה ישראל להתיר את שובם ההדרגחי של מגורשי החמא״ס ,לא לפני שתאפשר
לאנשי פת״ת שגירשה בסוף שנות השישים וראשית שנות השבעים לתזור לבתיהם ).(Klein, 1996
הפלטטינים באוסלו ראו בצעד זה פיצוי להסכמתם לדתות את הדיון על ירושלים להסדר הקבע.
עוד באותו ההודש ,בסיבוב התמישי ,התתזק מעמדן של שיתות אוטלו ,כשהוברר למשלחת אש״ף
כי היא דנה עם נציג מוסמך של ישראל .נציג רשמי של ממשלת ישראל ,מנכ״ל משרד החוץ אורי
סביר ,הועמד בראש המשלתת מעל שני המומסים מהאקדמיה ,ד״ר יאיר הירשפלד ודייר רון
פונדק ,שפתתו.ביוזמתם במגעים בינואר .בסיבוב זה וגם בסיבוב שלאתריו עלתה שאלת ירושלים
במלוא חריפוחה והדיון נטב טביב שני ההיבטים ,שהחמקדו בהם בעבר שיחות אוסלו :אזכור
הנושא בין העניינים שיושארו להםדר הקבע ,ושאלת השתתפותם של חושבי מזרח ירושלים
בבתירות.
בינהיים התהוללה דרמה גם בירושלים .היועץ המשפטי יואל זינגר הצטרף לצוות הישראלי
והציע להגיע להכרה הדדית בין ישראל לאש״ף .פרס הסתייג מהרעיון אך לא מהתפתחות המשא
ומתן באוסלו ,ואילו רבין הגיע למסקנה המוטעית שהנציגים הפלסטינים באוסלו אינם מבטאים
נאמנה את עמדת אש״ף ואולי אף מנסים להוליך את ישראל שולל ולמנוע הסכם בינה לבין
מנהיגי ה״פנים״ המתונים .רבין לא הבין מדוע משלתת הפלסטינים בוושינגטון מקשיהה אה
עמדותיה בהתאם להוראות מטה אש״ף בתוניס .רבין ראה באנשי אש״ף מתוניס קשוהים ו״נצים״
יתטית למנהיגי השטהים שישראל מנהלת עמם את המשא ומתן הרשמי בוושינגטון ,ואת
ההוראות מתוניט למשלתת בוושינגטון להקשית א ת עמדותיה הבין כביטוי האמתי של עמדת
מטה אש״ף .העמדה המתונה של נציגי מטה אש״ף מתוניס באוסלו נראתה לו מעשה רמייה.
לפיכך ,בראשית יוני  1993הטתייג רבין מרשימת הנקודות המוטכמות שתוברה באוטלו במאי
993ו .היה זה פרט שהעמיד את רבין על טעותו וכדי לרצות את רבין הותלט שאפשר לבתון
מתדש את ההבנות שגובשו באוטלו .ביום 0ו ביוני  1993נתן רבין אור ירוק להמשיך את השיתות
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ואף התיר ליואל זינגר ,שהפך לנציגו האישי במשא ומתן ,להעלות את רעיון ההכרה ההדדית
כרעיון פרטי)מילין 0 7 :1997 ,ו  2 -ו ו ( .
כניטתו של רבין למשא ומתן כמקבל ההתלטות הראשי מצד ישראל מיטדה רשמית את
המשא ומתן ,והיזקה את המתויבות של ישראל כלפי השיחות .כמו כן ,השתנו הסגנון ,ההדגשים
והלק מהעמדות של ישראל .מתוך ההבנות של הירשפלד ופונדק בנושא ירושלים אימץ רבין את
עניין דחיית הדיון בשאלת ירושלים ותיפש אישור מתודש של הפלטטינים לסיכום זה .מלבד
החשש שמא חזרו בהם הפלסטינים ,היה חשוב לרבין לאשר מחדש את דחייח הדיון בעניין
ירושלים ,מפני שהוא הקשית מקצת מהעמדות הרשמיות של ישראל .רבין רצה להיות בטוה
שלמרות זאת הסיכום הקודם בעניין ירושלים נשאר בתוקפו.
בדיקת תוקפו של הסיכום הזדמנה בסיבוב השיתות השביעי ,ב־3ו ביוני 993ו .בסיבוב זה
השתתף לראשונה יואל זינגר והוא הרבה להזכיר את רבין כדי לרמוז לבני שיהו כי המשא ומתן
התקדם צעד נוסף ,וכי הוא נשלת מטעם ראש ממשלת ישראל .זינגר הציג לאש״ף  40שאלות,
שהיבר בעצה א ת ת עם רבין לאתר שקראו בעיון את טיוטת ההצהרה המשותפת .שני עניינים
בנוגע לירושלים הטרידו את רבין במיותד .ראשית ,רבין ההשדן רצה להיות בטוה שאכן אש״ף
עומד מאחורי הסכמתו לדחות את הדיון על ירושלים להםדר הקבע; שנית ,רבין רצה לדעת אם
הרשות הפלטטינית תפעל בירושלים ,והיכן ימוקמו משרדיה ,בירושלים או ביריחו .״אם תשובתכם
היא ירושלים הדבר יוצר בעיה״ ) ,(Abbas, 1995:153אמר לפלטטיגים ,שתשבו כי הגיעו לדיון
המסכם שבעקבותיו יועבר המטמך המוםכם לוושינגטון כדי ששתי המשלתות שם יתתמו עליו,
אך התברר להם כי המשא ומתן נמשך ומתפתה .זינגר העלה את רעיונותיו הפרטיים על אודות
הכרה הדדית ,תיקון האמנה הפלטטינית והפסקת האינתיפאדה .משלתת הפלסטינים לא התכוננה
לכך ,ולכן הייחה חייבת להעביר את העניין לבירור בתונים .הרושם של זינגר היה כי הפלסטינים
עומדים מאתורי הסיכום לדתות את הדיון על ירושלים להסדר הקבע והוא העביר זאת לרבין.
לפיכך בפגישה הבאה עם הצוות של הפלטטינים יכול היה זינגר להתמקד בשאלות אתרות בנוגע
לירושלים )ביילין ;116—112 :1997 ,סביר.(Abbas, 1995: 153 ;55-49 :1998 ,
הוצאת ירושלים אל מתוץ לתהולהם של הסכמי הביניים עוררה סדרה של שאלות משנה
שמכאן והלאה ישפיעו על המשא ומתן .ראשית עמדה על הפרק שאלה שכבר הוזכרה :האם גם
המוסדות של הפלסטינים יוצאו מתהומי העיר? אם כן ,האם גם המוסדות הקיימים או רק
המוםדות התרשים שברשות הפלטטינית? שנית ,האם לא מכלילים את העיר רק בתתולת
ההסדרים או גם בנוסה הסכם המסגרת? האם להזכיר את העיר במסמך ,אף על פי שההסכם אינו
הל עליה? ואולי דווקא יש לציין את הוצאתה מתחולת הסדר הביניים? שלישית ,האם יציין
הסכם המסגרת א ת העובדה שהבתירות למועצת הרשות הפלסטינית ייערכו גם בירושלים? אם
כן ,האם יהיה זה אזכור כללי בלבד או שיפורטו בו סידורי הבתירות המיותדים שיונהגו בעיר?
בסיבוב השיתות השמיני ,בסוף יוני  ,1993ביטא זינגר את רצונה של ישראל שעניין ירושלים
יוזכר בהצהרת העקרונות רק בהקשר לבתירות ,ללא ציון הדהייה של הסדר הקבע באשר
לירושלים .כך רצתה ישראל להפתית מערך הדיון בנושא ריבונותה במזרת ירושלים .נוסף לכך
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תבעה ישראל כי הבתירות בעיר לא ינוהלו כפי שהן מנוהלות ביתר שטחי  ,1967ומנגד סירבה
להציב את הקלפיות במקומות הקדושים כפי שסוכם .ישראל אף התנגדה להתלת טמכות התקיקה
של המועצה הנבתרת על מזרה העיר ,ואמרה מפורשות כי תושבי מזרח ירושלים יורשו לבחור אך
לא להיבחר .ישראל סברה כי בהירה ללא התלת סמכות ההקיקה של הנבהרים על הבוהרים
בירושלים מפתיתה עד למינימום את הזיקה הפוליטית של מזרת ירושלים למוסדות הפלטטיניים
ופוגעת פגיעה מזערית בלבד בשלטון של ישראל במזרה העיר .בדבריו לא התמקד אבו־עלא
בנושאים ההדשים שהעלה זינגר ,אלא בנושאים שישראל הציגה בפניו בסיבוב הקודם .בשם
ערפאת הוא תבע לדעת מה יעלה בגורל המוסדות הפלסטיניים הפועלים במזרת ירושלים אם
הרשות הפלסטינית לא תפעל בעיר? מי ידאג לתושבי מזרת ירושלים? תשובתו של זינגר הייתה
ששום סוכנות של הרשות הפלסטינית לא תורשה לפעול בעיר ,והמוסדות הנוכהיים ימשיכו
לפעול בה כמקודם )ביילין.(Hirshfeid, 1998 ;120—119 :1997 ,
עניין ההכרה ההדדית בין אש״ף לישראל עלה לדיון כאשר אבו־עלא קיבל את הרעיון הפרטי
של זינגר )זינגר998 ,ו8.9.ו; סביר998 ,ו - 6 9 :ו  , ( 7וצעד זה הרתיב את מרתב התמרון של שהי
המשלתות .תמורת ההכרה של ישראל באש״ף לאתר עשרות שנים של התנכרות ,יכלה ישראל
לווהר לפלסטינים באשר לשלב הביניים .השוב לציין שההסכמה של הפלטטינים לדחות את
הדיון בשאלת ירושלים להסדר הקבע קדמה להעלאת ההכרה ההדדית על שולחן המשא ומתן.
הסכמת הפלסטינים לדתות את עניין ירושלים ניתנה במאי ונושא ההכרה ההדדית עלה ביוני
993ו .לשון אהר :לא הדיון על הכרת ישראל באש״ף הביא להסכמת הארגון לדתות את העיסוק
בשאלת ירושלים ,אלא ההבנה שעליו לוותר בירושלים יותר מאשר תוותר ישראל .בתוניס הבינו,
ככל הנראה ,שלולי כן לא ייכון הסדר הביניים ויישמט הבסיס למדינה הפלססינית .מה גם
שמהפגישה הראשונה ייצגו פונדק והירשפלד את קצה הקונסנזוס הישראלי בעניין ירושלים כפי
שהם הבינו אותו .מראשית המגעים הם הבהירו שהכנסת ירושלים לממשל העצמי לא תתקבל
בממשלת ישראל ולא בדעת הקהל בישראל .עם זאת קרוב לוודאי שהדיון ביוני על הכרה הדדית
בין ממשלת ישראל לאש״ף דרבן את אש״ף לנוע קדימה בכיוון זה .הכרה באש״ף הבטיחה לארגון
גידול ברוותיו ,למרות הוויתור בעניין ירושלים בתקופת הביניים ,ושיפור נקודת הפתיהה שלו
בשיתות על הסדר הקבע.
המשא ומתן קיבל פנים תדשות בסיבוב השיתות הבא שהסתיים ב־ 6ביולי 993ו ,הסיבוב
התשיעי .ישראל סירבה להזכיר את ירושלים כלל ועיקר במסמך המשותף .עמדה זו נדונה בדיוני
הצוות המנהה בירושלים זה זמן ועתה ה מ ת ה בפני הפלסטינים .עמדתה של ישראל זכתה
לתמיכת שר ההוץ הנורבגי הולסט ,שניסה לשכנע את ערפאת לקבל אותה כאשר ביקר בתוניס
אבל ערפאת סירב .בתוניט ובאוטלו תבעו הפלטטינים שבהצהרה העקרונות יוזכרו הבתירות
בירושלים לא רק כעניין שיעלה לדיון במסגרת המשא ומתן על סידורי הבהירות בכלל ,אלא אף
יובהר כי ערביי מזרת ירושלים ישתתפו בבתירות .בשלב זה שינו הפלטטינים את העמדה שהציגו
בשיתות אוטלו ,וכעת הם העדיפו שתושבי מזרת ירושלים ישתתפו בבתירות כנבתרים אך לא
בהכרח כבוהרים ) ,(Abbas 1995:160—161אף על פי שעד אז הם רצו בשני הדברים .כעמדת
מיקוה הציגו הפלטטינים תמונת ראי של עמדת ישראל .הם רצו לקבל בעבור תושבי ירושלים את
 05ו

כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל

פרק שלישי
זכות ההיבתרות ולווהר בתמורה על הבהירה בעיר מכול וכול ,גם על הסידור המיוחד של קלפיות
ההצבעה .הפלסטינים רצו לתמרן את ישראל לפשרה באמצעות ויתור מצדם בכיוון שאינו •גוה
לישראל .על ידי נקיטת עמדה הפוכה מזו של ישראל הם קיוו להביא לפשרה ,אף על פי
שבאמצעות טקטיקה זו הם ויתרו על אתת משתי תביעותיהם המקוריות .ובכלל ,הגישה של
הפלסטינים בטיבוב שיחות זה התאפיינה בנוקשות שנבעה משיקולים טקטיים .אבו־עלא הגיע
עם רשימה של  26תביעות לשינויים בנוסה ההצהרה של זינגר מהסיבוב הקודם )ביילין997 ,ו:
ו23-12ו(.
בסיבוב השיחות העשירי ,ב־  21ביולי  ,1993הגיעו הפלסטינים עם רעיון תדש .במקום פשרת
הליפין)היבחרות כן; בהירה לא( ,שהתעקשו עליה קודם ,הם הציעו עתה פשרה של אמצע הדרך
בכל אתת מהשאלות שאין עליהן הסכמה .ערפאת הסכים שבהצהרה העקרונות תהיה עמימות
מסוימת בעניין ירושלים .במקום אזכור ירושלים כעיר יצוינו במסמך המקומות הקדושים ,וכך
שינוי זה אפשר להציב את הקלפיות בהר הבית ובכנסיית הקבר .נציגי ערפאת באוסלו גם תבעו
שלא להותיר את ירושלים מחוץ למסמך לחלוטין ,ולציין בדרך כלשהי שעתיד העיר יועלה לדיון
בשיחות הסדר הקבע .הוויכוח גם נסב סביב השאלה מה יהיה סוג הקשר בין המוסדות הנבהרים
לירושלים .ישראל תבעה לקטוע כל קשר בין הרשות הפלסטיניח לירושלים ,ואילו הפלסטינים
תבעו למצוא פתרון של פשרה בשאלה זו ,כמו גם לגבי הבעיה כיצד ינוהלו הבהירות בירושלים
)ביילין.(Abbas, 1995: 107—108 ;162 ,128 :1997 ,
יום לפני פתיתת סיבוב שיתות זה ,ב־ 20ביולי ,הופעל ערוץ הידברות נוסף בין ישראל
לאש״ף .לאור המתלוקת הקשה והעמדות הקוטביות בשיתות אוסלו בסיבוב התשיעי ,ביקש רבין
לבדוק שוב ,ומכיוון אתר ,סדרת נושאים וביניהם אם עדיין מקובלת על ערפאת דהייה העיסוק
בשאלת ירושלים להסדרי הקבע .מצדו תיזק רבין את מתויבותו להכיר באש״ף .בירושלים נועד
שר הבריאוח חיים רמון עם יועצו של ערפאת ,דייר אחמד טיבי ,והציע פשרת תליפין בנוגע
לנושאים החשובים ביותר לשני הצדדים :דתיית העיסוק בנושא ירושלים תמורת הכרה מוצקה
ובעלת תוכן של ישראל באש״ף .רמון אמר לטיבי כי הוצאת ירושלים ממסגרה הסדר הביניים
היא תנאי להתקדמות בתהומים אהרים .בתמורה התתייב רמון בשם רבין שאם תושג הסכמה על
הצהרת עקרונות משותפת יהיה זה אש״ף שיתתום עליה בשם הפלסטינים ,וכך תושג למעשה
הכרה הדדית בין שני האויבים .ישראל אף התהייבה לצקת תוכן להכרה :אם  99אהוזים
מהנושאים הנדונים יסוכמו בתיוב ,תיערך פגישה פומבית בין ראש אש״ף לראש ממשלת ישראל.
רמון פעל והופעל כערוץ משני לזה של אוסלו ושונה מאוסלו .בעוד שבאוסלו לא הלו אה עניין
ההכרה בנושא ירושלים ,עשה זאת רמון .בין שהייתה זו יוזמתו שלו ובין שכך הנתה אותו רבין,
נראה כי היו לכך שתי סיבות :ראשית ,רבין או רמון היו הייבים להעניק תמורה לאש״ף תמורה
תביעתם לדחות את הטיפול בשאלת ירושלים .כך היא דרכו של משא ומתן :שניה ,רמון לא ניהל
משא ומתן מפורט ,אלא התבקש לברר עניין מוגדר .לרשותו לא עמדו מרהב התמרון והאפשרויות
שעמדו לרשות הצוות הישראלי באוסלו .הוא לא היה יכול לתמרן בין שלל הנושאים הקשורים
בירושלים ,לוותר בזה ולקבל את האחר .הוא התבקש לברר עניין עקרוני והיה עליו להציג ויתור
עקרוני בתמורה .באחת ,דברי רמון הם בבתינת יוצא מן הכלל המעיד על הכלל המתגבש באוסלו.
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תגובתו של טיבי הייתה גלוית לב .הוא העלה את התשש של אש״ף שהוצאת מזרח ירושלים
ממטגרת ההםדרים בשלב הביניים תיתן לישראל אפשרות פעולה תופשית לקביעת עובדות
לקראת הטדר הקבע .קרי ,לפגוע במעמד הפלסטינים ומוטדותיהם הקיימים בירושלים .אף על פי
כן ,אמר טיבי ,הפלסטינים מוכנים לשאת ולתת על הטדר מיותד לגבי ירושלים .על נייר מכתבים
לבן ולא על מסמך רשמי של מדינת ישראל ,העביר רמון לאש״ף באמצעות טיבי ארבע שאלות
מטעם רבין ,ואתת מהן התייהסה לירושלים :״האם אש״ף מקבל את העיקרון שמעמד הקבע של
ירושלים יידון וייקבע במטגרת הדיונים על הטדר הקבע?״).(Abbas, 1995:81
תשובותיו של אש״ף הועברו לרמון ב־ 26ביולי ,ביום החחלת טבב השיתות האתד עשר
באוסלו .תשובת אש״ף הייתה :״אנו מסכימים שמעמד הקבע ]של ירושלים[ יידון במסגרת
הדיונים על הסדר הקבע .לגבי המעמד הנוכתי :יש לאפשר ]לתושבי ירושלים[ השתתפות מלאה
בבתירות הן על ידי הצגת מועמדים מתוכם והן כבוהרים .צריך ליצור זיקה בין המוסדות
בירושלים והרשות הזמנית ]הפועלת בתקופת הסדר הביניים[ אשר תפקה עליהם״)Abbas, 1995:
 .(76—81אש״ף הזר והתהייב לקו שהוצג באוסלו :דתיית הדיון בעניין ירושלים תמורת השתתפות
מלאה בבתירות וזיקה בין מוטדות אש״ף לאלו של הרשות הפלטטינית .יש להדגיש :הפשרה
שהציע אש״ף האמה לקו של אוסלו לקבל ולתת בנושאים הקשורים לירושלים ולא תמורת
ההכרה בארגון .בה בעת תזר אש״ף לנקודת פתיתה מקסימליסטית ודרש בהירה והיבתרות גם
יהד ,וזיקה ברורה בין מוטדות הרשות הפלטטינית מחוץ לירושלים לאלו הפועלים בה .נקיטת
עמדה זו הייתה צעד טקטי ,שנעשה לצורכי מיקוה כפי שעשה זאת הארגון בשלב זה באוטלו.
לדברי אבו־מאזן ,תגובת רבין ב־ ו באוגוטט למראה תשובת אש״ף הייתה תיובית .רבין היה מוכן
ללכת לקראת אש״ף בכל נקודות המתלוקת ,למעט באשר להתלת הטמכות המשפטית הפלטטינית
על מזרת ירושלים .אם ירושלים אינה כלולה במסגרת הםדר הביניים הרי שלא הלה עליה
הטמכות המשפטית של הרשות הפלסטינית ,גרס רבין ,ולכן תשוב לומר זאת בהצהרת העקרונות.
העמדה של הפלטטינים ,מטבע הדברים ,הייתה הפוכה ).(Abbas, 1955:76—81
בטיבוב השיתות האהד עשר ,ב־ 26ביולי ,הוגדרו בכתב נקודות ההטכמה ונקודות המחלוקת
בין הצדדים ,וניסוחי הפשרה השונים שהם מציעים .ביתס לירושלים תבעו הפלטטינים שהעיר
תוזכר בין הנושאים שיידונו בהסדר הקבע ,בעוד שישראל תבעה כי ייאמר שבשיתות על הסדר
הקבע כל צד יהיה רשאי להעלות את הנושאים שהוא הפץ לדון בהם ,מבלי לפרט מה הם .שני
הצדדים הסכימו שעם התתימה על הצהרת עקרונות משותפת יתלו שיתות על הכרה הדדית בין
ישראל לאש״ף .לשון אהר :עניין ההכרה ההדדית נותר תלוי ועומד .העניין לא היה תלוי בהצהרת
העקרונות שעתידה להיההם גם ללא הכרה רשמית ,ולא נקשר לירושלים ולא לוויתור של
הפלסטינים לדתות את הדיון על עתיד העיר להסדר הקבע .יתר על כן ,הפלטטינים קיבלו את
עמדת ישראל שמשרדי הרשות הפלטטינית יהיו ביריחו ולא בירושלים .בתמורה דרש אש״ף
מכתב משר ההוץ של ישראל אל שר התוץ של נורבגיה ,הולסט ,האיש שתיווך בין ישראל לאש״ף,
ובו תתתייב ישראל לשמור על מעמד מוסדותיהם של הפלסטינים במזרת ירושלים )Abbas,
 .(171—173אולם ישראל סירבה להנפיק מכתב כזה.
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פרק שלישי
בסיבוב השיתות השניים עשר ,ב־4ו באוגוסט ,שוב הוזכרו הנושאים השנויים במחלוקת
בעניין ירושלים מבלי שנערך ויכוה מפורט .זמנו של ויכוה זה הגיע ב־7ו באוגוטט עת הגיע פרס
לשטוקהולם .שם נוהלה בלילה שבין  8ו ל־9ו באוגוטט שיתת ועידה טלפונית שנמשכה שמונה
שעות עם ישראל ועם תוניט ,וטוכמו בה טופית פרטי הצהרת העקרונות המשותפת )Abbas,
 .(1995:177הוויכוח התמקד בשאלות היכן ימוקמו משרדי הרשות הפלטטינית ,ומה יהיה גורל
המוסדות הפלסטיניים בירושלים .ערפאת הציע שהרשות תפעל באזור מוגדר בתוך מזרח ירושלים,
או ,לתלופין ,שמיקומם לא יוזכר כלל בהצהרת העקרונות .כאמור ,ערפאת רצה לקדם לא רק את
השגת המדינה הפלטטינית ,אלא אף א ת מזרת ירושלים כבירתה ,בין שבמפורש ובין שבהוראה
שבשתיקה מצד ישראל .אך פרט עמד על כך שמשרדי הרשות ופעולותיה כלל לא יהיו בתוך
העיר .רבין ופרט תבעו כי ייכתב בפירוש שהרשות תנוהל מיריתו ומעזה כדי להותיר את שאלת
ירושלים פתותה .אולם ערפאת לא היה מוכן להשאיר א ת העניין פתוח שכן חשש כי ישראל
תנטה לפגוע במעמד מוטדות אש״ף בעיר מתוך כוונה להתליש א ת עמדת הפלטטינים במשא
ומתן על הסדר הקבע .רק לאתר דין ודברים ארוך הםכים פרט להתתייב שלא לפגוע במוטדות
הפלסטיניים הקיימים במזרה ירושלים ,כולל האוריינט האוס ,בתמורה להיענות ערפאת לדרישתו
להוציא את העיר מתתומי פעילותה של הרשות הפלטטינית .כלומר ,ערפאת היה מוכן לדתות את
הדיון על בירתה המתוכננת של המדינה הפלטטינית כדי לקדם א ת הקמת המדינה הפלסטינית.
בעבור אש״ף שימשו הכרת ישראל בארגון וההסכמה לכונן רשות פלסטינית לפרק זמן מוגבל
מראש נקודת זינוק להקמתה של המדינה הפלטטינית בשטהי 967ו .הנה כי כן בזמן שבוושינגטון
הציגה משלחת הפלטטינים עמדות קשותות בשאלת ירושלים בעידודה של הנהגת אש״ף ,הגמישה
הנהגה זו א ת עמדתה בערוץ ההשאי באוטלו .הפלטטינים לא הסתפקו בהתתייבות בעל פה
ודרשו מישראל התתייבות כתובה שלא לפגוע במוסדותיהם הקיימים במזרה ירושלים .בתהילה
נעתר פרט ,אלא שבהוראת רבין הוא תזר בו .פרט השתמש בטיעון של נציגי ישראל במהלך כל
הדיונים באוסלו :התשש מתגובת הציבור בישראל ,שעלול להתקומם נגד הההלטה ולהביא
לנפילת הממשלה .לאתר משא ומתן נוסף הסכימו הישראלים להעביר את המכתב המבוקש .עתה
התעורר ויכות בין הנציגים מישראל אם לתת פומבי למכתב .ידם של התוששים מפרסום גברה
והצד הפלטטיני הסכים שתוכנו יישמר בטוד מותלט ולא יובא לידיעת המוסדות העליונים של
אש״ף שיתבקשו לאשר א ת מהלכי הפלטטינים )ביילין ;135 :1997 ,הארץ;6.6.1994 ,9.6.1994 ,
נופל.(Makovsky, 1996: 71—73 ;126-123 :1995 ,
השוב לציין כי כאשר סוכם עניין ירושלים טרם הושג טיכום באשר להכרה ההדדית של
ישראל ואש״ף .עניין ההכרה עלה בדיונים וקידם א ת ההבנה של ישראל ושל הפלטטינים בנוגע
לסדרת נושאים שהיו שנויים במתלוקת ,אולם מכיוון שהתייתסותם של הנציגים משני הצוותים
באשר לירושלים הייתה כאל אהד הנושאים העומדים להכרעה ולא כאל נושא מיותד העומד בפני
עצמו ,שוב לא היה צורך להתנות בו את ההכרה .בעיקרו של דבר הפשרה בעניין ירושלים הושגה
באמצעות ״תן וקת״ באשר לשאלות הנוגעות לירושלים עצמה .ירושלים הייתה אתד מתוך כמה
נושאים שדנים עליהם ,ובניגוד לדגם הדיון בקמפ דיוויד ,הדיון בעניין ירושלים התל במקביל
לעיסוק בשאר הנושאים שעמדו לדיון .דתיית ההכרעה הטופית לא מנעה מלפרוט את עניין
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אש״ף :משולי הבמה לקדמתה
ירושלים לפרוטוה ,ולהסכים לעסקאות של ״תן וקה" לגביה .ירושלים איבדה א ת מעמדה
המיתולוגי והפכה לעניין פוליטי.
אמנם מכתבו של פרט לעמיתו הנורבגי הולטט נושא א ת התאריך 993ו) 9.9.כלומר ,ארבעה
ימים לפני התתימה על הצהרת העקרונות בין ישראל לפלטטינים על מדשאת הבית הלבן( ,אולם
הוא לא הועבר לאש״ף בתאריך זה ואף לא נתתם אז ,אלא רק ב־0ו או ב־ ו ו באוקטובר ,לאהר
שהכנטת אישרה א ת הצהרת העקרונות ורבין הכריז כי אין כל התחייבות םודיות הנלוות אליה
) 1996:37-^8מז^^ן; , 1996:71—73ץ ^ «  ^ 1ן (  .פרט כתב במכתבו:
ברצוני לאשר שהמוטדות הפלטטיניים במזרה ירושלים ,ענייניהם ורווחתם של הפלטטינים
במזרה ירושלים הנם בעלי תשיבות רבה והם יישמרו .לכן כל המוטדות הפלטטיניים במזרה
ירושלים כולל הכלכליים ,התברתיים ,התינוכיים והתרבותיים ,וכן המקומות הנוצריים
והמוסלמיים הקדושים ,ממלאים תפקיד חיוני בעבור האוכלוטייה הפלטטינית .אין צורך
לומר שאנו לא נפריע לפעילותם .להפך ,מילוי תפקיד תשוב זה יזכה לעידוד )הארץ,
994ו .7.6.1994 ;2.6.מקור זה מציין כי המכתב נושא את התאריך .9.1993וו(.
התתייבותה של ישראל במכתב עולה בקנה אהד ע ם המגמה של הסכמי אוסלו :מיקוה ופשרה
בעניין ירושלים ,אם כי במובנים מסוימים תורגת ממנו .לראשונה השתמשה ישראל בביטוי
״מזרה ירושלים״ לציון אופיו הפלטטיני של אזור זה במשמעות שאינה גאוגרפית גרידא ,אלא גם
דמוגרפית ותברתית ,ואפשר להבין גם משמעות פוליטית .זאת ועוד ,לראשונה הכירה ישראל לא
רק במוסדות ד ת מוסלמיים ונוצריים ,אלא בכל מוסדות הפלטטינים במזרת העיר ובתשיבותם
לאוכלוסייה ,והבטיהה לא רק לשמור על הטטטוס־קוו ,אלא אף לעודד א ת פעילותם .ערפאת
אמנם לא השיג הכרה מישראל במזרת ירושלים כבירת מדינתו ,אך הוא תילץ התתייבות לשמור
על צביונה הפלטטיני של מזרת העיר .מבתינת ערפאת היה זה צעד משמעותי לקראת ניתוק
הריבונות של ישראל על מזרת העיר ממערבה והפיכתה לבירתו .ניםיונות מאוחרים יותר של
ישראל להציג את ההתתייבויות במכתב כנוגעות אך ורק להמשך תפקודם של מוסדות שאינם
מוסדות שלטון ,כמו אלה המספקים שירותי בריאות ,תינוך ,צדקה וסעד )שר התוץ פרס במכתב
לארגון מ ב ט לשלום ,נטפה  3לדוה מ ב ט לשלום 995ו ,מה הם מוסדות הרשות הפלטטינית
בירושלים(  -הם ניםיונות רתוקים ,שלא לומר פתטיים .לא ייפלא אפוא כי ישראל ניטתה
לשמור בטור א ת קיומו של המכתב ,ורק דברי ערפאת במטגד ביוהנםבורג הביאו לתשיפתו.

הצהרת העקרונות בין ישראל לפלסטינים
בהצהרת העקרונות בין ישראל לפלטטינים שנתתמה בטפטמבר  1993נאמר שהשיתות על הטדר
הקבע יכללו גם את ירושלים ,ובתקופת הביניים לא יהולו על ירושלים הטדרי הממשל העצמי של
הפלסטינים .״תהום שיפוטה של המועצה ]מועצת הרשות הפלטטינית המהווה א ת הסמכות
השלטונית הפלסטינית בתקופת המעבר[ יכטה א ת שטהי הגדה המערבית ורצועת עזה ,למעט
נושאים שיידונו במסגרת המשא ומתן על מעמד הקבע :ירושלים ,ההתנתלויות ,אזורים צבאיים
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פרק שלישי
וישראליים״)מדינת ישראל993 ,ו( ,לא יאותר מראשית השנה השלישית של תקופת הביניים .שני
הצדדים אף הסכימו כי תוצאות המשא ומתן על הסדר הקבע לא ייפגעו מהסיכומים ביתס
לתקופת הביניים ,וכי דתיית הדיון בנושאים אלה לא תשפיע על המשא ומתן על הסדרי הקבע.
לאמור ,דחיית הדיון בשאלת ירושלים אינה מניהה כי הפלסטינים השלימו עם המצב הקיים ,וכי
ישראל אינה יכולה להשתמש בהסכמה זו כראיה במשא ומתן בעתיד .הילוקי הדעות והרצון
המשותף להגיע להצהרת עקרונות מוסכמת תייבו את דתיית הדיון בשאלת השתתפותם של
תושבי מזרת ירושלים בבתירות למועצת הרשות הפלטטינית עד למשא ומתן המפורט שיוקדש
לנושא זה .״לפלטטיגים מירושלים הגרים בה תהיה הזכות להשתתף בתהליך הבתירות בהתאם
להסכם בין הצדדים״ ,בלי לציין אם ישתתפו רק כבוחרים או גם כנבתרים )מדינת ישראל993 ,ו(.
ההכרעה בנדון נותרה פתוחה למשא ומתן הכללי על תנאי הבתירות .יש לציין כי הצהרת
העקרונות באשר לשאלת ירושלים שונה מכתב הזימון לוועידת מדריד :בכתב הזימון לוועידה
ירושלים לא הוזכרה כלל ,ואילו בהצהרת העקרונות מצוינת ירושלים כאתד התהומים השנויים
במתלוקת ,ושפתרונם נדתה עד לשלב הדיונים על הסדר הקבע .תילוקי הדעות בסוגיה קיבלו
עתה גושפנקא רשמית של הצדדים ,שהסכימו כי המתלוקת בשאלת ירושלים אינה מונעת הסכמה
בנושאים אתרים .פירושו של דבר כי שאלת ירושלים אינה טוטלית ואינה אבן בותן לכוונות הצד
השני .משאלה הרת עולם שעליה יקום או ייפול ההסדר כולו ,גם בשלב הביניים ,הפכה שאלת
ירושלים בהצהרת העקרונות לבעיה השובה ,אך אתת מני כמה ,שהיהט אליה הוא פוליטי ביסודו.
ירושלים תעלה למשא ומתן מדיני ,ושני הצדדים זכאים להתמקה ולהתפשר.
הצהרת העקרונות בין ישראל לפלטטינים העלתה גישה הדשה באש״ף באשר להסדר הקבע
בירושלים .אם בעבר העמדה הרשמית של הפלטטינים גרטה כי יש לתלק את הריבונות בירושלים,
והתבטאויותיהם הפומביות של ראשי אש״ף לא הוטיפו ולא גרעו מכך )בניגוד לעמדות של
אישים כפרופ׳ תא׳לידי לעיל( ,הרי שמטפטמבר  993ו שונתה הגישה הרשמית .בריאיון לדר
שפיגל ב־ 20בספטמבר  1993הגיב ערפאת על הצהרת רבין כי ירושלים תישאר לנצת בירת
ישראל:
אם הוא מתכוון לכל ירושלים טעות בידו ...ההסכם קובע כי הדיונים על אודות מעמד הקבע
של העיר יתלו בתוך שנתיים .שאלה :אתה מתכוון למעמד מזרת ירושלים? תשובה :כן .מזרה
ירושלים היא בירת מדינת פלטטין וירושלים היהודית ,המערבית ,היא בירת ישראל ותהיה
כזו ,וכנגד זאת אין כל התנגדות ...בבוא העת המוה האנושי ,כלומר אנו ,ודאי נמצא דגם
לפתרון שיהלום את ירושלים .בדבר אתד אני בטות :פלטטינים וישראלים יתיו בעיר זו זה
לצד זה בשלום ).(FBIS, Daily Report: 21.9.1993
דברים דומים אמר ערפאת בריאיון לבי־בי־טי ב־ 15בטפטמבר  1993ובריאיון לסי־אן־אן ב־4ו
בטפטמבר 993ו ,וכן בריאיון לרדיו מ מ ט ה קרלו ב־ 30בדצמבר 993ו .עמדה דומה הביע פייצל
תוסייני באשר לעתידה של העיר :״בתור תושב ירושלים אינני רוצה כי העיר תהולק ...אנו רוצים
כי ירושלים תהיה עיר פתוהה ,מושב של שתי בירות עם הסדרים משותפים לשני הצדדים״
)הארץ ;8.6.1994 ,כל העיר994 ,ו .(6.5.על עמדה זו הזר שגריר אש״ף בקהיר בריאיון לטלוויזיה
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אש״ף :משולי הבמה לקדמתה
המצרית ב־ 24בדצמבר  993ו ) .(Albin, 1992: 24—25מתברר כי מאז הסכמי אוסלו ראשי אש״ף
אינם נמנעים מלציין כי אין דין ירושלים כדין הגדה המערבית ורצועת עזה .העקרונות שהנחו את
פרופ׳ תא׳לידי למשל או את הנשיא סאדאת ,היו לנתלת ראשי אש״ף .הריבונות בירושלים תהולק
בהסדר הקבע אך העיר לא תתולק פיזית ,ושלא כמו שאר שטהי 967ו ,יונהגו בה הסדרים
מיותרים שיאפשרו את התיים בצוותא.
התתימה על הצהרת העקרונות ומכתבו של פרט להולטט ,בספטמבר 993ו ,לא הרגיעו את
תששם של הפלטטינים מפני מעשיה של ישראל בירושלים בתקופת הביניים עד שיעלה לדיון
עתידה של העיר .תששותיהם נבעו מהטעם המציאותי כי ישראל היא השלטת ובעלת העוצמה
בעיר .הפלטטינים תששו פן תפעל ישראל בניגוד להתתייבותה במכתב התשאי של פרס להולסט,
ואף תטען כי נכונותם הפומבית של הפלטטינים לדתות את הדיון על עתיד ירושלים היא בעצם
הסכמה עם המצב הקיים ,המאפשרת לישראל לבסס את אתיזתה במזרת ירושלים .הפלטטינים
ביטאו חששותיהם בהצהרות ובמעשים גם יהד .במצע המדיני של הרשות הפלסטינית מובעת
העמדה המסורתית של הארגון כלפי ירושלים :התלטות  242ו־ 338מתייבות א ח ישראל לטגת
נסיגה מלאה מהשטתים ולכונן מדינה פלססינית עצמאית שבירתה בירושלים .כמו כן הכריז
אש״ף:
]אנו מתנגדים[ לכל פירוש שיאפשר לדתות את ההכרעה על מעמד הקבע של ירושלים
ולשלטון הכיבוש לשנות בינתיים את המצב הגאוגרפי והאנושי של ירושלים על ידי התנתלות
בלתי תוקית ופיתוה ובידוד נמשך של ירושלים הערבית ותושביה .אנו מדגישים את
ערכיותה של ירושלים ואת זהותה הפלטטינית ואת היותה תלק בלתי נפרד מהגדה המערבית
על פי ההתלטות הלגיטימיות הבין־לאומיות ועמדת כל מדינות העולם הדותות כליל את
הההלטה הבלתי תוקית בדבר סיפות מזרת ירושלים למדינת ישראל .הרשות הפלסטינית
תפעל לממש מובן זה בכל תכניות הפעולה שלה עד שיתבצע המשא ומתן על מעמד הקבע
של ירושלים בשלב הבא )דבר994 ,ו.5.ו.(3
הפלסטינים לא פירשו את מכתבו של פרט להולטט ,אף על פי שהיה מרחיק לכת ,כשינוי תקף
לאורך זמן במדיניותה של ישראל .להערכתם אין כל הבדל בין ממשלת הליכוד לממשלת העבודה
ושתיהן טוענות ״כולה שלי״ ביתס לירושלים .ישראל אינה מוכנה להתפשר בשאלת ירושלים ולכן
עליהם ליזום ולקבוע עובדות תד־צדדיות ,ברמה העירונית והיום־יומית .ברם אין הפלטטינים
הייבים להתכתש עם ישראל בשאלת הריבונות על מזרת העיר כבר עתה ,אלא עליהם להניה
בסיס מציאותי לתביעה כזו בעתיד .אקדמאים פלסטינים בירושלים פיתהו גישה זו ,והיא אומצה
במדיניותו של אש״ף ושל הרשות הפלסטינית מאז החתימה על הצהרת העקרונות )Albin, 1992:
.(32—35
נאומו של ערפאת במטגד ביוהנטבורג במאי 994ו היה יוצא דופן הן בחריפות הביטויים
שהושמעו בו והן בהוטר הדיוק ,בלשון המעטה ,שרווה בו באשר לסיבות שהניעו אותו להשתתף
בוועידת מדריד ואף לעכב לעיני העולם כולו את תתימתו על הסכם קהיר )הסכמים המםדירים
את נסיגה ישראל מרצועה עזה ומאזור יריהו ,מאי 994ו( .בנאומו ביוהנסבורג הדגיש ערפאת את
ווו
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פרק שלישי
קדושתה של ירושלים לאטלאם ,וטען כי אש״ף הלך לוועידת מדריד אך ורק כדי שלא לתת
לישראל ולארצות הברית עילה להוציא את ירושלים ואת פלסטין מידי בעליהן.
הג׳האד יימשך .ירושלים היא לא רק של העם הפלטטיני אלא של כל האומה האסלאמית
כולה .אתם אתראים לפלטטין ולירושלים ...הקרב העיקרי שלנו הוא לא להשיג כמה שיוהר
מהם פה ושם .הקרב העיקרי שלנו הוא ע ל ירושלים ,האתר השלישי בקדושתו בעבור
המוסלמים .הכול צריכים להבין זאת .לכן התעקשתי לפני התתימה ]על הסכם קהיר ליישום
הצהרת העקרונות ברצועת עזה ובאזור יריתו ,ראשית מאי  [1994לקבל מכתב מהישראלים
שירושלים היא אהד מסעיפי הדיון במשא ומתן)הארץ994 ,ו.(23.5.
לדברי ערפאת ,במכתב נאמר שאש״ף אהראי לכל המקומות הקדושים לנוצרים ולמוסלמים
בירושלים והוא קורא למאזיניו לבוא ולפתוח בג׳האד ע ל ירושלים .הוא טען כי היסס לתתום על
הסכם קהיר ״כיוון שהתעקשתי להזכיר את ירושלים ...הכול צריכים להבין שקיימת מזימה נגד
ירושלים ...הם ינסו לחסל ולשנות את הדמוגרפיה של ירושלים .זה השוב מאוד .עלינו להיות
זהירים מאוד ולהציב זאת בעדיפות שכן אין עדיפות גבוהה יותר מירושלים״)הארץ994 ,ו.(23.5.
דברי ערפאת הרגיזו את ישראל והיא דרשה ממנו לתזור בו תד־משמעית מדבריו ע ל ג׳האד,
משום שהם סותרים את הסכמי אוסלו .גורמים פלטטינים הסבירו את דבריו התריפים של
ערפאת בדרכים מגוונות ואף סותרות :הדברים הוצאו מהקשרם ולא הובנו כהלכה ,מפני שערפאת
בסך הכול רצה להסביר מדוע הוא תומך בהסכמי אוסלו ובהסכמי קהיר; אכן ,ערפאת שגה
והשתמש במונתים שלא היה צריך לעשות בהם שימוש :הטעות אינה של ערפאת אלא של
מערכת ההסברה הפלטטינית שלא העמידה את התקשורת העולמית ע ל משמעותם האמתית של
דבריו :המונה ״ג׳האד״ אינו מונת פוליטי אלא דתי ,ואינו מציין להימה כפי שגורסים קנאי
האסלאם אלא כל מאמץ באשר הוא ,כולל בדרכי שלום .הג׳האד שערפאת התכוון אליו הוא
המאמץ העקיב להשכין שלום ולבנות את מוסדות הרשות הפלסטינית ואת כלכלתה )1405311301,

.(1996:21—24, 32—35
מעבר לוויכות ע ל משמעותו של המונה "ג׳האד״ ,דומה כי הצורך של ערפאת להציג בתריפות
את עניין ירושלים ולעוות את שאירע במדריד ובקהיר ,נבע לא רק מהפורום שהוא הופיע בפניו,
מוסלמים אדוקים בתפילת יום שישי ,אלא גם מהנושא המדובר ,ירושלים .בנאום זה ביטא
ערפאת את התששות המלווים אותו כתוצאה ממעשי ישראל בירושלים בתקופת הסדרי המעבר,
ואת התשש כי גם הפלטטינים אינם מתכוונים לטמון את ידם בצלתת.
צאיב עריקאת ,תבר במשלתת הפלטטינים לשיתות השלום הדו־צדדיות עם ישראל ,טרטט
את קווי הפעולה של הפלטטינים לאהר ההסכם עם ישראל באומרו:
עם או בלי הסכם עלינו לעשות הכול כדי ליצור עובדות בשטת מדי יום ביומו ובמהירות כדי
להבטיח את עתידם של המקומות הקדושים בירושלים ואת אופייה הערבי של העיר .יש
ועדות רבות העובדות זה שנים ע ל העניין ,כולל הוועדה העליונה של ירושלים שנוטדה בידי
פייצל תוסייני לצד ועדות לנושאי בריאות ...המרכזים העיקריים של מוטדותינו העוסקים
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אש״ף :משולי הבמה לקדמתה
באיגודים המקצועיים שלנו ,בתינוך שלנו ,בבריאות ,בתרבות ובחברה ,כולם מצויים בירושלים.
לכן הוטייני מונה רשמית לתפקיד להבטית שהצעדים הנעשים בשטה ימשיכו להתבצע וכדי
להבטית כי ירושלים תישאר תלק בלתי נפרד מהשסהים הפלסטינים הכבושים ...ירושלים
הערבית היא ]עיר[ ערבית אסלאמית ונוצרית ואנו נעשה כל שביכולתנו כדי לשמור על כך
)צוות אל־ערב ,רדיו קהיר993 ,ו0.ו ,8.כפי שהובא בידי 11.10.1993
עמדה דומה ,הדוגלת בהרחבת הנוכתות של הפלטטינים בירושלים ובהפיכתה לבירת שתי
המדינות באמצעוה ניצול המוםדות הקיימים ,הביעה גם חנאן עשראוי ,הברה במשלחת הפלסטינים
לדיוני וושינגטון ,בריאיון לסוכנות הידיעות המזרת תיכונית ב־ 9באוקטובר 993ו.
ככלל ,נטייתם של המנהיגים הפוליטיים בשני הצדדים לדתות א ת ההכרעה על עתיד
ירושלים לסופו של התהליך המדיני לא הקפיאה את המציאות .למעשה פועלים שני הצדדים,
ישראל והפלטטינים ,לקביעח עובדוח בשטח כהכנה לקראת ההכרעה על עתיד מזרה העיר .הדבר
יידון בפרקים ההמישי והשביעי.

גמישות ,חרטה ותחרות
ירושלים הייתה השער שדרכו נכנסו ישראל והפלסטינים לוועידת מדריד .כינוסה של ועידת
מדריד התאפשר לאתר ששר ההוץ האמריקני ,ג׳יימס בייקר ,מצא דרך פרוצדורלית לעקוף את
הילוקי הדעות בשאלת ירושלים .מעמדו הבין־לאומי של אש״ף היה כה נמוך עד שהוא נאלץ
להסתפק במכתב הביטתונות שארצות הברית העבירה אליו .במכתב זה הודיעה ארצות הברית
מהי עמדתה בסוגיית ירושלים ,עמדה שהייתה קרובה יותר לעמדות אש״ף מאשר לעמדת ישראל,
ואילו בוועידה עצמה הייצוג של הפלטטינים היה בהתאם לעמדתה של ישראל ,כלומר בלא נציג
רשמי של אש״ף ובלא נציג של תושבי מזרת ירושלים .אש״ף תמרן את הדיונים עם ישראל כך
שנציג ממזרה ירושלים יעבור מאהורי הקלעים לקדמת הבמה ,ובמקביל דאג להפוך את ערוץ
המגעים ההשאי בין אש״ף לישראל באוסלו לערוץ לרשמי.
עמדתו של אש״ף בשיתות הגלויות בוושינגטון הייתה תד־משמעית .דין ירושלים כדין יתר
השטתים שכבשה ישראל ב־967ו ,וההסדרים שיהולו עליהם בתקופת הביניים צריכים לתול גם
על ירושלים .אולם בערוץ התשאי הגמיש אש״ף את עמדתו ,הארגון הסכים לדתות את הדיון
בשאלת ירושלים לשלב הדיונים על הסדר הקבע ,וכך ,בין היתר ,התאפשרה פריצת הדרך
לתתימה על הצהרת העקרונות בין ישראל לפלטטינים.
ההצהרה מיסדה את הילוקי הדעות בשאלת ירושלים ,אך בה בעת לא מנעה תתימה על
ההסכם שדן בנושאים אהרים .ירושלים לא הייתה עניין גורלי שמנע כל הבנה והסכם ,אלא
שאלה פוליטית השובה ששני הצדדים מוכנים להתמקת עליה .בסמוך לתתימה על הצהרת
העקרונות בטפטמבר  1993הביעו ראשי אש״ף את עמדתם התדשה ,שלפיה אין דין ירושלים כדין
יתר שטתי  .1967ירושלים לא תתולק עוד הלוקה פיזית אלא הלוקה ריבונית ,ומזרח העיר תוכרז
כבירת פלסטין .הדוברים הפלטטינים הדגישו כי יונהגו בעיר הסדרים מיוהדים ,השונים מן
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פרק שלישי
ההסדרים שבשאר שטהי  .1967אמירה זו מעידה כי לדעתם דינו של הרובע היהודי שנבנה מאז
967ו אינו שווה לדינן של השכונות התדשות של ירושלים שנבנו על שטחי 967ו ולדינן של
ההתנתלויות .ההסדרים המיותרים יהולו אפוא לא רק על המעבר ממערב העיר לעיר שבין
התומות ,אלא אף על השכונות התדשות של ירושלים .עמדה זו לא קיבלה אישור רשמי של
מוטדות אש״ף או של הרשות הפלטטינית ,אך בכל זאת זהו מפנה משמעותי שתל בעקבות הסכם
אוסלו .ראשי הפלטטינים רמזו שהם מוכנים להשלים עם הבנייה של ישראל בשטתי ירושלים
ועם סיפות השכונות התדשות לישראל הריבונית .בעקבות העימותים עם ממשל נתניהו מאז
 996ו הלה נטעה לפחות רטורית מעמדה זו.
מכתבו של פרס להולסט ,ככל שהיה מרתיק לכת בהתתייבויות של ישראל לשמור על אופייה
הפלטטיני של מזרת ירושלים ולסייע לפעילות המוטדות הפלטטיניים בה ,לא שימש כיסוד
ליצירח מציאוח חדשה ומוםכמת ,אלא שימש תמריץ בעבור שני הצדדים להקצין את התתרות
ביניהם על גורלה של מזרה ירושלים .ישראל רצתה לכפר על התתייבויותיה באמצעות מעשיה,
ואילו הפלסטינים שאפו לתזק את צביונה הפלטטיני של מזרת העיר ואולי רק אהר כך לתבוע
מישראל למלא אהר התתייבויותיה .ואכן ,מאז הסכמי אוסלו מתנהל מירוץ בין ישראל לפלטטינים,
שנועד לקבוע א ת פני מזרת ירושלים בעתיד .מתברר כי הצהרת העקרונות דתתה את הדיון
בשאלת ירושלים ,אך לא דתתה א ת מעשיהם של שני הצדדים לקבוע עובדות בשטת לקראת
המשא ומתן על הסדרי הקבע .אולם אדגיש כי ההתמודדות אינה התמודדות בין שווים :ישראל
שולטת בעיר ומדיניותה מכוונת מ ט ע ם שלטון מרכזי ,אף על פי שעיריית ירושלים בהנהגת
הליכוד )מאז 993ו( הייתה רוצה לראות עשייה נרתבת ונמרצת יותר; לעומתה הרשות הפלסטינית
אינה רשאית על פי הטכמי אוטלו לפעול בתהומי ירושלים ,ולמוקד השלטון בעזה אין כל עניין
לבצר א ת ירושלים כמוקד עצמאי והופשי .על כן העשייה של הפלססינים ,כפי שיובהר להלן,
הייתה פתותה בהיקפה ובעוצמתה מזו של ישראל .עם זאת ,הפלטטינים יצרו מסה שלא היה
אפשר להתעלם ממנה.
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פרק רביעי
שירת המקהלות :הארגונים הקולקטיביים ותרומתם
למשא ומתן
כפי שהתברר עד כה ,המשא ומתן העיקרי על ההסדר בשאלת ירושלים התנהל בין מדינת ישראל
לפלסטינים ,אולם לצדם היו מעורבים גם שני ארגונים קולקטיביים :הליגה הערבית באמצעות
פסגת ראשי מדינות ערב וועידת מדינות האסלאם .״שאלת פלטטין״ מלווה את הליגה הערבית
מאז שהוקמה ב־945ו ,ועומדת במוקד כינוסיה מאז ועידת הפסגה הראשונה של מנהיגי ערב
ב־964ו .עם השנים הפכו פגישות הפסגה של מנהיגי מדינות ערב לאהד המוסדות הפוליטיים
התשובים ביותר בעולם הערבי ,אף על פי שמהות המוסד אינה מעוגנת באמנת הליגה הערבית.
בעוד ועידות הפסגה הערביות דנות בירושלים כהלק מהאירועים של זירת ישראל והעולם הערבי,
הקמתה של ועידת מדינות האסלאם ודיוניה קשורים במישרין לירושלים .ועידת ראשי מדינות
האסלאם כונסה ב־ 1969ברבאט שבמרוקו בתגובה להצתת מסגד אל־אקצא בירושלים ,והטביעה
את הוהמה על הארגון .ארגון ועידת מדינות האסלאם שהוקם ב־972ו מיסד את ההתכנסות
ובמסגרתו פועלת ועדת ירושלים שבראשה עומד מלך מרוקו תסן השני.
תפקידן של מדינות ערב ושל מדינות האסלאם בגיבושו של ההסדר בשאלת ירושלים הוא
משני .למעשה אפשר להמשילו לתפקידה של המקהלה במהזה תאטרון .המדינות הערביות
והמוסלמיות מעצימות את הנורמות הקיימות אך אינן יוצרות אותן; הן אומרות אמן או תוזרות
על אמתות שגורות ,אך אינן פורצות דרכים ביישובה של שאלת ירושלים .כשני ארגונים
קולקטיביים ,מדינות ערב ומדינות האסלאם אינן מנהלות משא ומתן עם ישראל ואינן מתוות
מדיניות .המשא ומתן בשאלת ירושלים מתנהל בשיתות דו־צדדיות כאשר המסגרת הרב־צדדית
שהותוותה בוועידת מדריד ,למשל ,נותרה ברקע .כאשר מאפיינים את תפקידם של הארגונים
הקולקטיביים במשא ומתן ,יש לזכור כי ההתלטות בוועידות הפסגה הערביות והאסלאמיות
מתקבלות תמיד ללא התנגדות והן התלטות של קונסנזוט .לעומתן פריצות דרך יוצרות אי־ודאות,
שוברות מוסכמות ,ונוגדות במהותן את הקונסנזוס .רק כאשר מתגבשת הסכמה הדשה ,הההלטה
הקולקטיבית מברכת עליה בדיעבד .לכן ,כשמשא ומתן מתייב ויתורים ופשרות לצד פריצות דרך
לא שגרתיות ,מונע מהם מבנה המוטדות הקולקטיביים להשתתף בו .תפקידם מתמצה בתיזוק
הנורמה הרוותת ,והיא תלק מנקודת המוצא של הצד הערבי וגורם רקע שיש להביא בתשבון בעת
המקה והממכר המדיני בין הצדדים .למותר לציין כי ההתלטות של ועידות הפםגה הן תםרות
שיניים; אמנם הוועידה מצהירה על נקיטת צעדים ,אך אין לה היכולת לממשם .בהצהירה על
נקיטת אמצעים פוליטיים וכלכליים רוצה ועידת הפםגה הערבית לקבוע נורמה ולהזק את
יתדותיה ,אך לא מעבר לכך .אבל עם כל זאת הארגונים הקולקטיביים מתאפיינים באפקטיביות
מסוימת במערכת הפנים־ערבית .באמצעות המטגרות הכול־ערבית והכול־אטלאמית יכול אהד
השהקנים המרכזיים לנטרל יוזמה הריגה של מתהרהו .כך עשה אש״ף לממלכת ירדן ,כאשר
קיבלה מישראל בתתה השלום ביניהן הבטהה להעניק לה מעמד מועדף במקומות הקדושים
לאטלאם בירושלים בהטדר הקבע.
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פרק רביעי

ועידות הפסגה הערביות
פזמון ישן בשיר חדש
כאמור ,העמדות הקולקטיביוח הביעו א ח הגישה השגורה .בכל הקשור לעתידה של מזרח
ירושלים קיים מכנה משותף החוזר ונשנה בכל הודעות הסיכום ובהתלטות שהתקבלו בוועידות
הפסגה הערביות מאז 967ו דרך פסגת פאס ב־982ו ועד לפסגת קהיר ב־996ו .בכולן מדובר על
נםיגח ישראל מכל השטחים ,כולל ממזרח ירושלים .למשל ,בהתלטות של פסגת עמאן ב־וו
בנובמבר  1987נאמר :״השלום במזרת התיכון לא יושג אלא באמצעות השבח כל האדמות
הערביות הכבושות ובראשן ירושלים הנעלה״)פלטטין אל־ת׳ורה2.1987 ,ו.ו(; או בהתלטות של
פטגת אלג׳יר ,שהתקיימה ב־ 9ביוני 988ו ,שתבעו :״)ו( נטיגת ישראל מכל האדמות הפלטטיניות
והערכיות שכבשה אותן משגת  ,1967כולל ירושלים הערבית (2) ,-ביטול כל צעדי הסיפות
והצירוף והסרת ההתנתלויות שהקימה ישראל על האדמות הפלטטיניות והערכיות מאז שנת
1967״ )פלטטין אל־ת׳ורה .(19.6.1988 ,העמדה הקולקטיבית הרשמית רואה במזרח ירושלים
תלק בלתי נפרד מהשטהים הכבושים של 967ו ,ובבנייה המרובה של שכונות יהודיות במזרת
העיר החנחלות לכל דבר.
גישה זו התבטאה גם ביוזמת השלום שהעלתה פסגת ראשי מדינות ערב ב־982ו .הסכם
השלום בין ישראל למצרים ב־979ו ,והאפשרות שלאתר מלתמת לבנון ,ביוני  ,1982ייפתה תהליך
מדיני בחטותה של ארצות הברית )תכנית רייגן מ־ 1בטפטמבר  ,(1982הביאו לגיבוש תכנית
שלום כלל־ערבית שאושרה בוועידת הפסגה של ראשי מדינות ערב בפאס ,בראשית ספטמבר
 982ו .התלטות פ א ט תבעו מישראל לםגת ממזרה ירושלים וראו בה שטת השווה במעמדו ליתר
שטתי 967ו .ראשי מדינות ערב דרשו מישראל לפרק את כל ההתנתלויות שבנתה בשטהי 967ו,
ורמזו לפרק גם א ת השכונות היהודיות שנבנו במזרת העיר .במקום ריבונות ישראל על מזרת
העיר תשלוט בה ריבונות פלטטינית ,ומזרת ירושלים תהיה בירת המדינה הפלטטינית העצמאית
)טלע ,תשמ״ג.(259 :
התידוש היהיד ככל הנראה של התכנית הוא ההכרה כי ליהודים יש זכות לתופש פולתן דתי
במקומות הקדושים להם .סביר להנית כי מדינות ערב התכוונו לכותל המערבי ולא להר הבית,
ורצו להעמיד מחויבות דומה לזו שהתתייבה ישראל מאז  967ו  -להעניק תופש פולתן לבני כל
הדתות במקומות הקדושים שתתת ריבונותה .עם זאת תשוב לראות גם מה תסר בתכנית פאט:
תכנית פ א ס אינה מתייתסת לשאלת המעמד הדתי של המקומות הקדושים לאסלאם .כידוע
רואות עצמן סעודיה ,ירדן ,מרוקו ואפילו מצרים כמי שעתידות ליטול תלק לצד הפלסטינים
בשליטה על המקומות הקדושים לאסלאם בירושלים ובניהולם .האתרים המקודשים לאסלאם
בירושלים הם מקור לתוקיות מנהיגותם של השליטים במדינות אלה ,אולם תכנית פאס מתעלמת
מכך ,ואין כל הטכמה באשר למשטר ולמנהל שישררו בקודשי האסלאם לאהר סילוקה של ישראל
מהם .עתה מתאתדות מדינות ערב רק סביב הקביעה כי הריבונות הפוליטית במזרה ירושלים
תייבת לעבור לידי הפלטטינים.
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שירת

המקהלות :הארגונים

הקולקטיביים

ותרומתם למשא ומתן

למרות הרצף הברור בעמדה הערבית הקולקטיבית בשאלת ירושלים ,מאז פסגת פאס
ב־982ו ועד לפטגת קהיר ב־996ו ,אפשר להבהין בהתפתתות באשר להקשר שבתוכו משובצת
עמדה זו .ראשית ,מצרים השתתפה בפטגת קזבלנקה ב־989ו ,לראשונה מאז הטכמי קמפ דיוויד
ובלי שבוטלו ההסכמים האלה .לשון אתר ,מאז פטגת קזבלנקה לא הוטל וטו על השתתפותה
והיא הזרה להיק הקונסנזוט הערבי .מאז נטלה מצרים תלק מרכזי בדיונים של מדינות ערב
ותרמה למיתון העמדה הקולקטיבית .תרומה זו ניכרת ,למשל ,בהתלטות שהתקבלו בפסגה זו
ובפסגת בגדד ב־990ו ,שהיו מתונות מקודמותיהן)טלע ,תשמ״ג(; שנית ,במהלך שנות השמונים
הל שיגוי בגישה הקולקטיבית ביתס להסדר עם ישראל .תכנית פאס מ־982ו אינה עוסקת במשא
ומתן ישיר עם ישראל ובמתן ערבויות ערביות ישירות לקיומו של הסכם השלום עמה ,ואילו
התלטות פסגת קזבלנקה מ־989ו נשענות על תכנית פאס ,אולם בה בעת הן גם מאשרות את
יוזמת השלום של אש״ף ואת הודעתה המדינית של המועצה הלאומית־הפלטטינית במושבה
ה־9ו ,בנובמבר 988ו .כזכור ,במושב זה הכיר אש״ף בהתלטת האו״ם  242ובהתלטת ההלוקה של
947ו)התלטת האו״ם ו8ו( ,ובכך הכיר למעשה בישראל .התלטות המועצה הלאומית־הפלטטינית
ה־9ו נתשבו בזמנן לפריצת דרך ,וכעבור כשנה ,בפסגת קזבלנקה  989ו ,הן כבר היו הקונסנזוס
הערבי התדש )פלסטין אל־ת׳ורה989 ,ו.(4.6.
דומה כי אין עדות ברורה יותר לשינוי שתל במרוצת שנות השמונים בעמדה הקולקטיבית
הערבית מאשר הסתייגותה של סוריה מהכרה בישראל ללא הכרה מקבילה מצד ישראל במדינת
פלסטין וללא נסיגהה מכל שטתי  967ו .ההסתייגות של סוריה נכללה בנוסה ההלטוהיה של
פסגת קזבלנקה וכך קיבל ההשש של סוריה הסכמה ערבית ,אך נותר בגדר דעת יהיר .בהתלטותיה
נתנה ועידת הפסגה הכשר למהלך של אש״ף כלפי ישראל ופתחה את השער להכרה בה .סוריה לא
הסתייגה מעצם ההכרה בישראל ,אלא מאי־מילוי התנאים הבסיסיים מבתינתה .סוריה חששה כי
יוזמת אש״ף עלולה להתליש את עמדת המיקות שלה עם ישראל ו א ת תביעתה הקטגורית
להבטית כבר בראשית המשא ומתן לשלום נסיגה מלאה של ישראל מכל רמת הגולן .למרות
התמתנות העולם הערבי בשנות השמונים בשאלת ההסדרים עם ישראל וההכרה בה ,לא הל
שינוי בעמדה הערבית הקולקטיבית באשר למזרה ירושלים.
כאמור ,ועידת הפטגה הערבית כמוטד קולקטיבי אינה עוסקת במשא ומתן עם ישראל אלא
בעיצוב קונסנזוס ובתיזוק עמדת המדינות המתמודדות נגד ישראל .מוקדי התיכוך בין ישראל
לפלסטינים בירושלים מםפקים לעמדה הקולקטיבית הזדמנויות רבות לתזק את ידי הצד הפלטטיני
בהתמודדותו בירושלים .כך למשל עלתה שאלת ירושלים בהודעת הסיכום של פסגת בגדד ב־30
במאי  990ו ,בשני הקשרים שהתרתשו בתקופה זו והטרידו את מדינות ערב :פרשת ההתנתלות
היהודית ברובע הנוצרי בעיר העתיקה באפריל  990ו ,והתיישבות העולים ההדשים מברית
המועצות בהלקי העיר שלא היו עד  1967בשליטת ישראל ).^18,31.5.1990
עיצוב הקונסנזוס הערבי וקבלת התלטות הצהרתיות המתזקות את הרשות הפלסטינית
קיבלו ביטוי בולט בפסגת קהיר ,ביוני 996ו .הפסגה כונסה בעקבות עליית הליכוד והימין
הלאומי־הדתי לשלטון בישראל ,ולאהר שפורטמו קווי היטוד של ממשלת ישראל התדשה בראשותו
של בנימין נתניהו .בקווי היטוד של הממשלה התדשה נקבע:
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ירושלים השלמה  -בירח ישראל  -היא עיר אחח ,שלמה ומאוחדת ,שתישאר לנצח
בריבונות ישראל .לכל בני הדתות יובטחו הופש הפולחן וגישה חופשיח אל המקומות
המקודשים להם .הממשלה תסכל כל ניטיון לפגוע בשלמותה של ירושלים ,ותמנע כל פעולה
שאינה מתיישבת עם ריבונותה הבלעדית של ישראל בעיר .ממשלת ישראל באמצעות משרדי
הממשלה השונים ועיריית ירושלים תקצה משאבים מיותרים להאצת הבנייה בירושלים
ובסביבותיה ,לשיפור השירותים המוניציפליים לתושבים היהודיים ,הערביים והאהרים ולביצור
מעמדה הכלכלי והחברתי של ירושלים רבתי)הארץ 996 ,ו 7.6.ו(.
אף על פי שלא היה הבדל רב בין קווי היסוד של ממשלת נתניהו לקווי היסוד של ממשלות רבין
ופרס לפניו)992ו996-ו( באשר לירושלים ,דאגו הפלטטינים והערבים מהצפוי להם מממשלת
ישראל ההדשה .היה זה משום שמסע הבתירות של הימין בישראל ,ובפרט הקמפיין של הליכוד,
הדגיש את בעיית ירושלים .במסע הבחירות שלהם שללו ראשי הליכוד מכול וכול את מדיניוה
ממשלות העבודה כלפי הרשות הפלטטינית בירושלים ,וקיבלו על עצמם החחייבויות מרתיקות
לכת כגון טגירת האוריינט האוס וםילוק שאלת ירושלים משולהן המשא ומתן על הטדרי הקבע.
כינוסה של פסגת קהיר ,לראשונה מאז התפלג העולם הערבי בעקבות פלישתה של עיראק
לכוויית באוגוסט  ,1990נועד לקדם את פני הרעה .הצהרת הכוונות של ממשלת ישראל סייעה
לעולם הערבי להתאהד ולו לשעה קצרה סביב בעיית ירושלים .מנהיגי ערב תזרו והדגישו
בהודעתם את מחויבותם לעיקרון של ״שטתים תמורת השלום״ ,וציינו כי ״דבקות המדינות
הערביות בהמשך תהליך השלום למען השגת שלום צודק וכולל הנה יעד אסטרטגי ובהירה
מודעת ,התייבים להתממש במסגרת התוק הבין־לאומי״)אל־קדס .(24.6.1996 ,הצד הערבי אישר
בזה את מתויבותו האטטרטגית לתהליך השלום על יטוד הנוטתה של שטתים תמורת שלום,
והטיל על ממשלת ישראל התדשה להוכית לו את רצינות כוונותיה.
המנהיגים הערבים מאשרים כי כל הפרה מצד ישראל של העקרונות והיסודות שתהליך
השלום מושתת עליהם ,כל התנכרות להתתייבויות ,להוזים ולהסכמים שהוסכמו במסגרת
תהליך זה ,או כל סחבת ביישומן ,יגרמו לנסיגה בתהליך השלום על כל הסכנות הכרוכוה
בכך ויחזירו את האזור למעגל המתיתות .הפרה כזו תגרום לכל מדינות ערב לשקול מתדש
את הצעדים שעשו במסגרת תהליך השלום לקראת ישראל .ממשלת ישראל לבדה תישא
במלוא האתריות לכך )אל־קדס.(24.6.1996 ,
בטיכומו של דבר הארגון הקולקטיבי תומך במשא ומתן המוכתר בהצלהה וכך נוצרת מוסכמה
הדשה .פסגת קזבלנקה ב־ 1989נתנה תעודת הכשר להכרה של אש״ף בישראל שנה קודם לכן,
ופסגת קהיר 996ו הכשירה את הסכמי אוסלו ,אף על פי שהם היו רהוקים מרהק רב מהקונסנזוס
הערבי .המשא ומתן על ירושלים אינו מתנהל בין ארגון כלל־ערבי או כלל־אסלאמי לבין ישראל,
אלא בינה לבין כל אהד מהצדדים הנוגעים בדבר במישרין .משא ומתן שיצליה להניב הסכם
המקובל על המדינות המעורבות ועל המערכת הבין־לאומית יזכה לברכת הדרך בדיעבד מטעם
הארגונים הקולקטיביים.
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ועידת מדינות האסלאם
הצהרת וושינגטון והסכם השלום בין ירדן לישראל
השיתות להסדר שלום בין ישראל לירדן הניבו את הצהרת וושינגטון שרבין והוסיין התמו עליה
ב־ 25ביולי  994ו ,ושאתד מסעיפיה מתייתס למקומות הקדושים בירושלים .סעיף זה ,שמאוחר
יותר הוכנס ככתבו וכלשונו להסכם השלום בין ישראל לירדן בטפטמבר 994ו ,היה מבתינת
הפלסטינים אישור רשמי לחששות המלווים אותם מאז טפטמבר 993ו ממעשיה של ישראל
בירושלים ,והצית מתדש את המתלוקת בין ירדן לאש״ף .בהצהרת וושינגסון נקבע:
ישראל מכבדת את תפקידה המיוהד הנוכהי של הממלכה ההאשמית של ירדן במקומות
הקדושים המוסלמיים בירושלים .כאשר יתנהל המשא ומתן על הסדר הקבע תעניק ישראל
עדיפות גבוהה לתפקיד הירדני ההיטטורי במקומות קדושים אלה .נוסף לכך ,הסכימו שני
הצדדים לקדם יתסים בין־דתיים בין שלוש הדתות המונותיאיסטיות )הארץ994 ,ו.(26.7.
המשפט המצהיר על העדיפות הגבוהה שתעניק ישראל לתפקיד ההיטטורי של ירדן במקומות
הקדושים לא נכלל ככל הנראה בנוסה הסכם העקרונות שעמדו לתתום עליו המלך הוסיין ושר
התוץ פרס ב־ 2בנובמבר  ,1993הסכם שסעיפים רבים בו דומים להצהרת וושינגטון )הארץ,
 .(23.11.1994סעיף זה בהצהרת וושינגטון נוסח אישית על ידי רבין ותוסיין מתוך כוונה להפריד
בין הדיון על הריבונות הפוליטית של ירושלים לבין המעמד הדתי של המקומות הקדושים )משה
קותנובסקי ,היועץ המשפטי של משרד הביטתון וממנטהי ההצהרה בעיתון הארץ 995 ,ו0.ו.(27.
לאמתו של דבר ,עד לתתימה על הצהרת וושינגטון התנהל בממסד בישראל ויכות בין ראשי
משרד התוץ לצמרת משרד הביטהון וראש הממשלה בשאלה אם תיזוקה של ירדן נתוץ לישראל
כדי לעצב את הטדרי הקבע .אנשי משרד התוץ ראו בפטקה המוצעת התגרות מיותרת ופגיעה
בפלטטינים .לדעתם הפיכת הרשות הפלטטינית למדינה היא תהליך בלתי נמנע ,ולכן לשווא
תבקש ישראל למנוע זאת ולפרוס מעליה את תסותה של ירדן או לכל הפחות ,לסייע לה להיות
הרכיב ההזק בקונפדרציה בין ירדן לפלטטין .ובכלל ,שאלו במשרד ההוץ ,האין ירדן ההאשמית
הופעה בח חלוף שימיה כימי מלכותו של תוטיין? ומדוע לעורר את קנאת טעודיה ,מרוקו
ומצרים ,שלא יראו בעין יפה את העדפת ירדן על פניהן ויכשילו את המהלך? לעומת זאח סברו
במשרד הביטהון ובמשרד ראש הממשלה שאפשר יהיה להתגבר על ההתנגדות הערבית הצפויה
להעדפת ירדן .ירדן ההאשמית אינה עתידה לעבור מן העולם ,ולישראל יש עניין לצייד אותה
בכלים שיעזרו לה בעתיד לפקה על השכן הפלסטיני המשותף ,ששניהם תושדים בו ומעדיפים
לראותו קטן והלש .עוד טענו גורמים אלה כי מהלך זה הוא לרצונה של ירדן ,ולקראת הסדר
הקבע עם הפלסטינים תסכים ירדן לכונן ברית בינה לבין ישראל )גלילי.{5.8.1996 ,
ואכן ,ירדן שיתפה פעולה עם המגמה של רבין כאשר כפה את דעתו על משרד התוץ ועל
פרס .כדברי תוסיין בנאומו בפני הקונגרס האמריקני:
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אמונתי הדתית מתייבת שהריבונות על המקומות הקדושים בירושלים תישאר בידי האלוהים
ואלוהים בלבד .הדו־שיה בין האמונות השונות צריך לבוא לידי יישוב ואת הריבונות הדתית
יש להעניק לכל המאמינים בני שלוש הדתות ,לכל בני אברהם ,הכול לפי דתו של כל אהד
ואהד מהם ,וכך ירושלים תהפוך באמת לסמל השלום ...דבר זה יקבע בשלב הסופי של
המשא ומתן כאשר ידובר בירושלים )הארץ.(27.7.1994 ,
לעומתו הנסיך ה ס ן היה בוטה וגלוי יותר .לדבריו ירדן מעולם לא הסתלקה ולא תסהלק
מאתריותה למקומות הקדושים לאסלאם במזרח ירושלים .לדעתו יש לעשות הכול כדי להפריד
בין השאלות הדתיות לשאלות הפוליטיות במזרת ירושלים לא רק בתקופת המעבר ,אלא אף
בהסדר הקבע ,ולתלק את ירושלים לכל תהום בנפרד .בהסדר הקבע הריבונות הפוליטית תהיה
בידי הפלטטינים ,ואילו הסמכויות הדתיות יהיו בידי מועצה כלל־אסלאמית שישתתפו בה
הפלטטינים והירדנים כאחד )הארץ ;20.7.1994 ,דבר.(2.11.1994 ,
בהצהרת וושינגטון קיבלה ישראל על עצמה התתייבות ראשונה ביהט למעמד הקבע של
ירושלים ,ובכך למעשה הטירה כל טענה לבעלות על המקומות הקדושים לאסלאם בירושלים
וויתרה על הר הבית כאתר דתי .ישראל אמרה כי בפועל כל מעייניה נתונים לשמירה על
ריבונותה הפוליטית במזרת ירושלים ,וכי ניהול המקומות הקדושים לאסלאם והבעלות הדתית
עליהם אינו תלק מכך .יתרה מזו ,בהצהרת וושינגטון הכירה ישראל רשמית לראשונה במעמד
המיוחד של ירדן במקומות הקדושים לאסלאם בירושלים .אמנם כבר באופן מםורתי והיסטורי
היה מנגנון הוקף המוסלמי אתראי למקומות הקדושים לאסלאם בירושלים ,ולאהר סיפוה הגדה
המערבית לירדן ב־ ו  95ו הוא הוכפף לשלטונות ירדן .ככלל ,הבית ההאשמי פיתה זיקה מיותרת
למקומות הקדושים לאסלאם בירושלים ושאב מכך הלק ניכר מהלגיטימציה לשלטונו ולקיומו
הפוליטי .כפיפות הוקף לירדן נותרה בעינה גם לאהר שישראל כבשה ב־967ו את השטתים ,ודרכו
נשמרה ההשפעה של ירדן בירושלים ובהר הבית .הוקף שימש בעבור ירדן כמאהז בקודשי
האסלאם בהר הבית ,ולכן אפילו לאהר שהממלכה ההאשמית ניתקה את קשריה התוקתיים
והמנהלים עם הגדה המערבית ביולי 988ו ,לא נפגעה הכפיפות הדתית של הוקף לירדן .עד
להסכם עם ישראל פעילותה של ירדן בירושלים באמצעות הוקף נעשתה מכוה המצב הקודם
הממשיך להתקיים ,ואילו עם ההסכם נקבע כי מעתה הפעילות תיעשה מתוך בהירה מודעת
והעדפה גלויה באשר לעתיד .ולבטוף ,הצהרת וושינגטון פתתה פתת ליישום בעתיד של האפשרות
של ריקון המקומות הקדושים בירושלים מכל ריבונות פוליטית.
עדנאן אבו־עודה ,לשעבר ראש הממשלה וראש טגל הצר המלוכה בירדן וממקורבי הוסיין,
העלה עוד לפני הטכמי אוטלו ,באפריל  ,1992בידיעת המלך ככל הנראה את הרעיון לרוקן את
ירושלים שבין התומות מכל ריבונות פוליטית ולראות בה מקום קדוש הראוי שיתנהל בידי
מועצה משותפת ליהודים ,למוסלמים ולנוצרים ,כאשר כל דת אתראית למקומותיה הקדושים
)הארץ992 ,ו ;23.4.הירש ,האוסן־כוריאל ולפידות994 ,ו06 :ו .(Abu Odeh, 1992 :יש להדגיש כי
בהצהרת וושינגטון אימצו ירדן וישראל רק את אהד מהקווים המנתים בגישתו של עדנאן
אבו־עודה :ההפרדה בין ריבונות פוליטית לריבונות דתית .הצהרת וושינגטון הרהיקה לכת
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מתכניתו של אבו־עודה .אבו־עודה לא הציע לתת לירדן מעמד מועדף בניהול המקומות הקדושים
ולא התכוון להעניק בעקיפין תוקיות לאתיזתה הפוליטית של ישראל במזרח ירושלים :אדרבה,
הוא ביקש להוציאה משם .מכאן ברור כי גם א ת השכונות התדשות שבנתה ישראל במזרה
ירושלים מהוץ לתומות העיר העתיקה ראה כהתנתלויות.
אף על פי שבזמנו לא זכו דבריו של אבו־עודה לתגובה מצד ישראל ,לאתר הסכמי אוסלו
הפכה מגמתה של ירדן להפריד בין עתידה הפוליטי של ירושלים לעתיד המקומות הקדושים בה
גם לרצון של ישראל .מאז 967ו הפצה ישראל לשמור על ריבונותה הפוליטית במזרת ירושלים,
להעניק תוקיות למעשיה שם ולזכות בהכרה הערבית ,האסלאמית והבין־לאומית .תמורת הסכמת
ירדן לנתק בין השאלות הפוליטיות לשאלות הדתיות בירושלים נכון היה רבין לשמור על מעמדה
הדתי המיותד של ירדן במקומות הקדושים לאסלאם בירושלים; זאת אף על פי שבעמדתו
הלא־רשמית הביע רבין את רצונו לדון על עתיד המקומות הקדושים לאסלאם בירושלים עם
יותר משותף ערבי אהד )הארץ994 ,ו .(27.7.ירדן השיגה מישראל דריסת רגל בקודשי האסלאם
בירושלים תוך שהיא מוציאה מהם ,לטענתה ,את ישראל .ירדן טעגה כי בכך התקרבה ישראל
לקבלת העיקרון של ריקון המקומות הקדושים מכל ריבונות פוליטית ,כולל ריבונותה שלה .בעוד
ישראל מתזקת את טענתה כי עצם קיומם של מקומות קדושים לאסלאם במזרת ירושלים אינו
שולל את ריבונותה הפוליטית בעיר ,נוצר שיתוף פעולה בין ירדן לישראל המתליש בעליל את
עמדת הפלסטינים במאבקם להפוך את מזרת ירושלים לבירת מדינתם.
כצפוי הפלסטינים לא שתקו ,והרשות הפלטטינית ארגנה בתהומה מ ס ע של מהאה עממית
ומתתה בפני נשיאות ועידת מדינות האסלאם ומזכירות הליגה הערבית )Musaiiam, 1996:
 .(93 —103ישראל הזמינה את הוסיין להתפלל בירושלים ,וכתגובה לשמועות בגדה המערבית על
מימוש קרוב של ההזמנה הכריז ערפאת כי רק הוא מוסמך לשלוה הזמנות לתפילה בירושלים.
ערפאת אף גייט את המועצה המוטלמית העליונה בראשותו של ה ט ן טהבוב ,שהודיעה כי
המועצה היא הגוף היהיד הנושא באתריות לקודשי האסלאם בעיר .נוטף על כך האשים ערפאת
את ישראל בהפרת הצהרת העקרונות בין ישראל לפלסטינים ,ואף הוסיף כי משום כך תובעים
הפלטטינים להקדים את המשא ומתן על עתיד ירושלים )הארץ994 ,ו994 ,25.7.וMusaiiam,;2.8.
.(1996: 93 —104
האם אכן הפרה ישראל את ההסכם עם אש״ף? על פי שתי תוות ד ע ת משפטיות של
משפטנים ישראלים ,לא הפרה ישראל את ההסכם עם אש״ף מהנימוקים האלה :ראשית ירדן לא
נקבעה כשותף למשא ומתן על הסדר הקבע ,ואין בהסכם עם ירדן כדי להשפיע מהותית על
תוצאות המשא ומתן על מעמד הקבע של ירושלים .כל שנקבע הוא לשקול בעדיפות גבוהה בכל
משא ומתן עתידי את תפקידה של ירדן במקומות הקדושים :שנית ,ההסכם עם ירדן אינו מתייב
את אש״ף ואינו פוגע בזכויות הפלטטינים ,אלא מעיד על סדר העדיפויות של ישראל בבואה לדון
עם אש״ף :שלישית ,ההסכם עם ירדן מתייתט למעמד הקבע בעוד ההתתייבות לאש׳׳ף מבטיתה
את שמירת הסטטוס־קוו :רביעית ,ההסכם של ישראל עם הארגון קובע אך ורק את לות הזמנים
לדיון בשאלת ירושלים .לכל היותר יש בהסכם הריגה מציפיות הפלסטינים )הארץ.(4.8.1994 ,
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רבין ותוטיין ניטתו את הטעיף הזה בהצהרת וושינגטון כדי שהפלטטינים לא יוכלו לטעון
משפטית שהדבר מנוגד להתתייבות של ישראל כלפיהם ,ובד בבד אפשר יהיה לראותו כאישור של
ירדן בעקיפין לריבונותה הפוליטית של ישראל על מזרה ירושלים )הארץ994 ,ו 1.ו.(23.
אכן ,מבחינה משפטית ומילולית ייתכן שישראל לא הפרה את ההםכם שלה עם אש״ף ,אולם
לא כך הוא מבהינה פוליטית .ישראל רצתה לנצל את מגעיה עם ירדן כדי להשפיע על מעמד
הקבע של ירושלים ולהחליש את טענת הפלטטינים לריבונותם במזרה העיר.
מטבע הדברים הצהרת וושינגטון העלתה את תמתו של אש״ף ,משום שהפלסטינים הבינו
אותה כניסיון של ישראל ושל ירדן להצר את צעדי הרשות הפלסטינית ולדתוק אותה לפינה .על
פי עמדת הפלטטינים ,ישראל אינה בעלת הבית הרשאית לתלק את הר הבית למי שהיא תתפוץ
ביקרו ,אלא היא כובש .הבעלות הפוליטית תייבת להיות בידי הפלטטינים ,והם שיכריעו בדבר
עתיד המקומות הקדושים לאסלאם בירושלים .אי־אפשר לדעתם לנתק בין הריבונות הפוליטית
על המקומות הקדושים לאסלאם למעמדם הדתי ,מה גם שהלק ניכר מטיעוני הפלסטינים בזכות
ריבונותם הפוליטית במזרח ירושלים מבוסס על מעמדו הדתי של הר הבית )אל־הראם אל־שריף(
באסלאם .לפיכך ראה אש״ף בהסכם בין ישראל וירדן ניטיון לשמוט את הקרקע ת ת ת רגליו
בירושלים ולהותירו ללא כל מעמד דתי מיותד במקום .אש״ף קרא את ההסכם כעסקה שלפיה
ירדן נכונה להשלים עם ריבונותה הפוליטית של ישראל במזרת ירושלים תמורת מסירת המקומות
הקדושים לאסלאם לאתריותה הבלעדית )בהסדר הביניים( או הדומיננטית )בהסדר הקבע( .בכך
קבעה ישראל עובדה מוקדמת ביחס לנושא שהייב להיות נדון במסגרת השיתות על הסדר הקבע
ובניגוד להתתייבות של פרט במכתבו להולטט .ולבסוף ,ההסכם בין ישראל לירדן מותיר את
המקומות הקדושים לנוצרים בריבונות ישראל שעה שהרשות הפלסטינית היא האמורה לקבל את
האתריות עליהם ,כיוון שהם שוכנים בשטה שישראל כבשה ב־967ו .הופש הפולהן הנוצרי צריך
להינתן להם מידי ערפאת ,הטוען התוקי לריבונות הפוליטית במקום ,ולא מידי הכובש הישראלי
)1,1996: 75—89ז .(\111831131״אף מנהיג ערבי או ישראלי אינו שולט על המקומות הקדושים
במזרח ירושלים .זכות זו נתונה לפלטטינים לבדם״ ,כך נאמר בהודעה מ ט ע ם ערפאת )הארץ,
.(27.7.1994
בתגובה גרס המלך חוסיין כי ליבוי הוויכות על המקומות הקדושים בירושלים על ידי אש״ף
נעשה במגמה לתפות על כישלונות הארגון ,כלומר על תוסר יכולתו לתלץ מישראל את הר הבית
או את המדינה הפלטטינית הריבונית שבירתה ירושלים .תוטיין הבטית כי אין לירדן כל עניין
להתתרות עם אש״ף על ייצוג הפלטטינים במישור הפוליטי .אכן ,ירדן הפתיעה את אש״ף
בהסכימה עם ישראל ,אך לדבריו גם אש״ף הפתיע את ירדן ולא תיאם עמה את מדיניותו שעה
שנשא ונתן עם ישראל והגיע עמה בתשאי להסכמי אוסלו)ריאיון לדר שפיגל ,הארץ.(22.8.1994 ,
בנסותו לפייס את אש״ף קבע הוסיין כי ההפרדה בין השאלה״הפוליטית של עתיד ירושלים
להיותה בעיה דתית ,אין בה כדי לפגוע בניהול המשא ומתן הפוליטי בין אש״ף לישראל או
במעמדו הפוליטי של אש״ף כנציג הלגיטימי והיחיד של הפלסטינים.
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שירת המקהלות :הארגונים

הקולקטיב״ם ותרומתם למשא ומתן

הוויכוה בין ירדן לאש״ף בנוגע למעמד המועדף של ירדן בהר הבית לא היה אלא המשך
למערכת היהסים התשדנית שהתנהלה בין ערפאת לתוטיין ובין שתי הישויות הפוליטיות .כך
למשל ,ערב התתימה על הצהרת העקרונות בין ישראל לפלטטינים ,ב־ 23באוגוטט  ,1993ביקר
ערפאת בעמאן וסיפר למלך תוטיין כי יש מגעים תשאיים בינו לבין ישראל ,כי קיימת טיוטה של
הצהרת עקרונות וכי העניין עדיין אינו גמור .יותר מכך הוא לא פירט ונמנע מלהראות לתוטיין
את טיוטת ההסכם ,אף על פי שהראה אותו למובארכ .למרות מאמצי עוזריו ויועציו ,ערפאת לא
השתכנע כי התתימה על הסכם אוסלו חיסלה סופית את ״האופציה הירדנית״ וכי אין טכנה שהיא
תתממש ללא עצמאות פלסטינית .ערפאת חשש מכך ,ולכן תבע מישראל שנוסף על היערכות
כותותיה מתדש ברצועת עזה תיסוג ישראל אף מיריהו ,העיר ששימשה את ירדן ב־948ו כשער
הכניסה לגדה המערבית .ביריחו כונס ״קונגרס יריחו״ כאשר ביקשו אישי ציבור פלסטינים מהמלך
עבדאללה שיואיל לפרוס את תסותו המדינית על הגדה המערבית .בשנת  974ו דנו ישראל וירדן
על עתידה של יריהו בהקשר של כניסתה של ירדן לתהליך המדיני ולגדה המערבית .ישראל
הציעה אז לירדן את תכנית ״מסדרון יריחו״ ,שבעקבותיה ירדן מקבלת מסדרון המקשר בין יריתו
לאזור ההר הסמוך לרמאללה כצעד ראשון בדרך ליישום ״תכנית אלון״ ,אלא שירדן הפצה בנסיגה
מלאה של ישראל מהגדה ,וכצעד ראשון תבעה הפרדת כותות לכל אורך בקעת הירדן ,בדומה
לנסיגת ישראל לאורך התזיתות עם מצרים ועם סוריה )ז״ק996 ,ו 6 3 :ו  6 6 -ו (  .התתימה על
הצהרת העקרונות כמה ימים לאחר ביקורו של ערפאת הכעיסה את הוסיין והוא ראה באי־דיוות
של ערפאת הבעת הוסר אמון ,הפניית עורף והתכתשות לסיוע הרב שהעניקה ירדן לאש״ף מאז
המגעים על כינוסה של ועידת מדריד )נופל43:1995 ,ו44-ו(.
גם ארגון התמא״ס מתת ביקורת על הצהרת וושינגטון ,אף על פי שהארגון נטה מאז ייסודו
למצוא בירדן משענת נגד הרשות הפלטטינית ואש״ף .ההסכם הנית את היסוד לשלום ולנורמליזציה
בין שתי המדינות ,וארגון ההמא״ט התנגד לכך בתוקף .הארגון טען כי ההסכם של ירדן עם
ישראל פוגע באש״ף ומקל על ישראל לשאת ולתת עם הפלטטינים על הטדרי הקבע ,וכי בכך
ויתרה ירדן על הריבונות הפוליטית בירושלים לטובת ישראל .זאת ועוד ,הצעד של ירדן ,לטענת
התמא״ס ,הגדיל את התיכוך בין ירדן לסעודיה ומפיצול זה ,כמו גם מהפירוד של אש״ף מירדן,
מרוויתה רק ישראל .אכן ,ההמא״ט נמנע מלהמטיר על הצהרת וושינגטון את האש והגופרית
ששפך על הטכם אוטלו ,וראה בו כניעה גמורה ובגידה בכל ערך קדוש .וברצונו להמעיט מערכו
של ערפאת הביע ארגון ההמא״ס הסכמה עם רעיון ריבונות האל בירושלים .עם זאת תקף
התמא״ס את הצהרת וושינגטון על מה שנראה לו כהענקת הריבונות המדינית על הר הבית
וירושלים לישראל )אל־ביאן994 ,ו994 ,22.7.ו ;29.7.אל־אסתקלאל994 ,ו0.ו ;28.אל־מקאדמה
]ללא תאריך[; פלסטין אל־מסלמה ,טפטמבר ונובמבר 994ו ,כפי שהובאו אצל שבת997 ,ו(.
בזמן שתלף מאז תתימה הצהרת וושינגטון ניסו לגשר על הילוקי הדעות בין ירדן לאש״ף
ולמתן את המתלוקת ביניהם .הנסיך הסן ,יורש העצר של ירדן ,ניטה בראשית נובמבר  994ו
לשכנע את הפלטטינים שירדן אינה אלא שליתת העולם הערבי והאסלאמי להוצאת המקומות
הקדושים לאסלאם מרשותה של ישראל ,ובסופו של דבר היא משרתת גם א ת האינטרס
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הפלסטיני ) .(?315, 3.11.1994חודש קודם לכן הייתה נימת דבריו של אל־מג׳לי ,ראש ממשלת
ירדן ,בוטה יותר ) .(?818,31.10.1994שלא כנסיך הסן ,שהתנה את העברת הסמכויות על קודשי
האסלאם בירושלים לידי הפלסטינים בכך שהם יקבלו מידי ישראל את האתריות למקומות
הקדושים ,אל־מג׳לי התנה זאת בהשגת הריבונות הפוליטית .ברור לכול כי הרף שהציב אל־מג׳לי
בפני הפלטטינים גבוה מזה שהעמיד בפניהם הטן ,ומי ששמע בדברי אל־מג׳לי םפק עמוק אם
הפלטטינים יהיו מסוגלים בכלל לדתוק פוליטית את רגלי ישראל ממזרת ירושלים ,לא טעה.
בראשית דצמבר  1994ביקר בירדן פייצל הוטייני ,נציג הרשות הפלטטינית לענייני ירושלים,
במגמה לגשר על תילוקי הדעות בסוגיית ירושלים ולהכין את הקרקע לביקור רשמי של ערפאת
בירדן .בתום ביקורו הצהיר:
המקומות הקדושים האלה הם פיקדון בידי ירדן שיימסר לפלטטינים כאשר נהיה במצב
המאפשר לנו לשאת באחריות הזו .הסכמנו שהמצב יישאר כמו שהוא תוך יתר תיאום בין
הצד הירדני לפלטטיני .בהיעדר תיאום אפילו צעדים הננקטים מתוך כוונות טובות עלולים
להניב תוצאות שיתפרשו באורה שגוי על ידי צד זה או אהר )אל־קדט ;5.12.1994 ,הארץ,
. (5.12.1994
לשון אחר :שני הצדדים הסכימו כי הרשות הפלסטינית תכיר בטטטום־קוו השורר בירושלים מאז
967ו והמעניק לירדן את האתריות למקומות הקדושים לאסלאם בעיר .בתמורה יתחייבו שלטונוח
ירדן לראות את אתריותם למקומות הקדושים ,פיקדון שיועבר לפלסטינים כאשר הם יוכלו
לשאת באתריות .לא ברור עד כמה קיבל בכלל תוטייני מנדט מערפאת להגיע לסיכום זה ,שהיה
הקרוב יותר לעמדתה של ירדן מאשר לעמדם של הפלטטינים .בכל מקרה ערפאת לא היה מוכן
לאשר א ת הסיכום שהשיג הוטייני ,והביקור המתוכנן שלו לירדן בדצמבר  994ו לא יצא אל
הפועל .לתלופין העביר ערפאת את ההכרעה בינו לבין הוסיין לזירה תדשה ,לוועידת מדינות
האסלאם.
ועידת מדינות האסלאם :דצמבר  994ו  -י נ ו א ר 1995
בוועידת מדינות האסלאם ,שהתכנסה בקזבלנקה בדצמבר  1994פרץ במלוא עוזו הוויכוח בין ירדן
לרשות הפלטטינית על אודות המקומות הקדושים בירושלים .ירדן נהמכה בידי קטאר ,תימן
ועומאן ,ותבעה להעלות על נס בהודעת הסיכום של הוועידה את תפקידה כאפוטרופוס של
המקומות הקדושים ולברך את המלך הוסיין על העניין שהוא מגלה במקומות הקדושים בירושלים.
בנסותו לגייט לצדו את תמיכת ראשי מדינות האטלאם ,טען המלך תוסיין כי מיד משתושג
הסכמה בין ישראל לפלסטינים על מעמד הקבע של ירושלים ,תעביר להם ירדן את האפוטרופסות
על המקומות הקדושים בעיר .אך אש״ף ,שנתמך בידי סעודיה ,מצרים ומרוקו ,זיהה את כוונתה
הפוליטית של ירדן וסירב לכך בתוקף .הפלסטינים טענו כי הסעיף הדן בעניין זה בהסכם בין ירדן
לישראל מהווה מכשול בפני השגת ריבונותם במזרה העיר ונסיגת ישראל ממנה .מרוקו ,טעודיה,
מצרים ואש״ף אף ניסו לשכנע את המחכנסים להחליט על הקמת ועדה מטעם הוועידה האסלאמית,
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הקולקטיב״ם ותרומתם למשא ומתן

שתיטול את האפוטרופסות על המקומות הקדושים מידי ירדן עד שתקבל לידיה הרשות הפלסטינית
את האתריות המלאה בירושלים .משלא הצליה להביא את מרבית הנציגים להכיר בתפקידה של
ירדן בשמירה על המקומות הקדושים בטרם הושג הטדר הקבע ,עזב המלך תוםיין את הוועידה
לפני טיומה .לראשונה מאז נוטד הארגון ב־970ו לא היה קונטנזוט טביב התלטותיה ולמעשה הן
נכפו על ירדן)אל־קדס ;15.12.1994 ,אל־וםט.(19.12.1994 ,
הודעת הסיכום מציינת שהוועידה ״מדגישה שוב שבעיית פלסטין וירושלים הנעלה היא
בעיית היסוד לכל המוסלמים והם מביעים את הזדהותם עם ארגון השהרור הפלסטיני במאבקו
הצודק למען הסרת כל שריד של הכיבוש הישראלי ובניין המוסדות הלאומיים הפלטטיניים על
אדמת פלסטין" )אל־קדס994 ,ו2.ו6.ו( .ההודעה אומרת שתברות ארגון מדינות האסלאם צריכוה
"לסייע לאש׳׳ף במשא ומתן העתידי כדי שכל הסמכויות ותהומי האתריות באדמות הכבושות,
כולל בירושלים הנעלה ,יעברו לידי הרשות הלאומית הפלסטינית וכדי להבטית את חזרת
ירושלים לידי הריבונות הפלסטינית״ )אל־קדס994 ,ו2.ו6.ו( .ההודעה מדגישה את ״היותה של
ירושלים הנעלה הלק בלתי נפרד מהשטהים הפלטטינים שנכבשו בידי ישראל בשנת  967ו והלים
עליה כל הדינים התלים על יתר השטהים הכבושים״ ,וכי ״הכרח הוא להחזירה לריבונות
פלטטינית בהיותה בירת מדינת פלטטין״ )אל־קדט 6.12.1994 ,ו( .יתרה מזאת ,ההודעה מציינת
כי הסמכויות בירושלים בתקופת המעבר צריכות לעבור לידי הרשות הפלטטינית ומתעלמת כליל
מתפקידה של ירדן במקומות הקדושים )אל־קדס ;16.12.1994 ,הארץ994 ,ו2.ו995,22.ו.ו.(2.
כפי שאפשר לראות ,הודעה זו מדגישה את ההיבט הפוליטי .לא המעמד הדתי המועדף של
ירדן קומם את התזקות שבארצות האטלאם במזרת התיכון אלא המשמעות הפוליטית החבויה
בהצהרת וושינגטון ,ההכרה העקיפה שנתנה ירדן לטיפוח של מזרת ירושלים לישראל .הוויכות
בין מדינות האסלאם על המקומות הקדושים לא התנהל על הנושא הדתי ,אלא על הריבונות
הפוליטית .סעודיה ,מצרים ,מרוקו ואש״ף סברו כי מעמד המקומות הקדושים בירושלים נגזר
מהריבונות הפוליטית עליה ,ולכן אם הריבונות הפוליטית נותרת בידי ישראל ,אין המקומות
הקדושים משוהררים מהכיבוש ,כטענת ירדן .ואילו סעודיה הוסיפה לטיעון זה את הנימוק כי
ההפרדה בין דה ופוליטיקה ,כפי שביקש תוסיין לעשות ביהס לירושלים ,זרה לאסלאם .ביום  6ו
בינואר  995ו התכנסה במרוקו ועדת ירושלים מטעם ועידת מדינות האסלאם בהרכבה ההדש,
הרכב שיזמו מרוקו ,סעודיה ,מצרים ואש״ף ,ובמטגרתה השלימו התברות הדומיננטיות בארגון
את מה שהחלו לעשות במליאת הוועידה תודש לפני כן .ועדת ירושלים סירבה להכיר במעמד
המועדף שירדן אמורה הייתה לקבל מידי ישראל ,ולא הטכימה עם טיעוניה בזכות הצעד של ירדן
)אל־קדס ;18.1.1995 ,ראו גם בהודעת הסיכום שבנטפה(.
ההסכם בין הרשות הפלסטינית לבין ירדן
לאהר שהוכרעה סוגיית המקומות הקדושים לטובת הפלסטינים נפתתה הדלת בפני ערפאת לבקר
בירדן .ביום  25בינואר 995ו הגיע ערפאת לירדן כדי לתתום על מזכר הבגה ושיתוף פעולה בין
הרשות הפלטטינית לממלכת ירדן ההאשמית בתהומי התקשורת ,מעבר סתורות ואנשים ,בנקאות,
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פרק רביעי
דואר ,תרבות ,הינוך ומנהל מקומי .התתימה על ההסכמים הללו התעכבה מאז שכוננה הרשות
הפלטטינית ,וב־994ו תתמה ירדן על הסכמים כלכליים נפרדים עם הרשות הפלסטינית ועם
ישראל .החתימה על ההםכמים בין ירדן לרשות הפלטטינית באה להטדיר את היתםים הדו־צדדיים
בין הרשות הפלטטינית לממלכה שממזרה לה ,ובעקבותם אף התליטה ירדן לפתוה משרד קישור
מטעמה ברשות הפלטטינית בעזה .כמבוא לסדרת ההסכמים בתתומים שצוינו לעיל נתתם מסמך
מדיני ברוה של הסכם בין שתי ישויות פוליטיות בעלות מעמד מדיני שווה .מטמך זה אינו מציין
את מעמדה המיותר של ירדן בירושלים ואינו עוסק במישרין במקומות הקדושים לאסלאם בעיר,
אך בד בבד מציין מפורשות את ריבונותו הפוליטית של העם הפלטטיני על ירושלים .הצד
הפלטטיני רואה בתיוב את הוזה השלום של ירדן עם ישראל וקובע ,בניגוד לעמדת הסורים ,כי
חוזה זה אינו מתבל במסלולים האתרים במשא ומתן בין ישראל לשכנותיה ,כלומר במאמציה של
סוריה להשיב את כל רמת הגולן לריבונותה .הוזה השלום של ירדן עם ישראל מוצג במסמך
כמבטיח א ת זכותה של ירדן ״על אדמתה ,מימיה וגבולותיה ,ופעולה להבטתת זכויות העקורים
והפליטים״ ,כלומר אינו טותר א ת זכויות הפלטטינים .ירדן מתתייבת אפוא לטייע לפלטטינים
ולאש״ף להגשים את זכותם להגדרה עצמית ולמדינה שבירתה ירושלים .פירוש הדבר שאין
הירדנים רשאים להציב מכשול בדרך זו בדמות ההפרדה בין הריבונות הפוליטית בירושלים
לריבונות הדתית במקומות הקדושים בה .עניין זה משתמע גם מהםעיף שבו מתתייבת ירדן
לשתף פעולה עם הרשות הפלטטינית ולסייע לה בהקמת מוסדותיה הלאומיים )אל־תיאת,
.1995ו ;24.אל־שרק אל־אוטאט ;27.1.1995 ,הארץ995 ,ו.ו .(27.ואכן ,אין בהסכם בין ירדן
לפלססינים כל אישור למעמדה המועדף של ירדן במקומות הקדושים בירושלים ,ואהד הסעיפים
הבולטים בתוזה השלום בין ירדן לישראל היה כלא היה בהסכם בין הרשות הפלטטינית לירדן.
המצב החדש שנוצר בוועידת מדינות האסלאם ובעקבות ההסכם עם הרשות הפלסטינית
נכפה על הוסיין .הוא התקשה להשלים עמו ,וביודעו כי שאלח ירושלים לא הוכרעה עדיין
ועתידה להיות נדונה בהרהבה לקראת כינון הסדרי הקבע בין ישראל לפלסטינים ,הוא קיווה כי
עם הזמן יעלה בידו להתזיר את הגלגל לאהור .בדבריו בטקס התתימה על ההסכם עם הרשות
הפלסטינית אמר המלך תוסיין כי ארצו תמשיך למלא את תובתה ולפרוס את תסותה על
המקומות הקדושים בירושלים ״כפי שהיה בעבר״ .ירדן תעשה כן ״על סמך שקידתה לטפה את
המקומות הקדושים הללו ובמימוש מתויבותה לשמור על ירושלים ולטפת את זהותה הערביה
והאסלאמית״ )אל־תיאת ;27.1.1995 ,אל־שרק אל־אוטאט .(27.1.1995 ,עד כמה נפתל ומסובך
עניין ירושלים למלך תוסיין אפשר ללמוד מהריאיון שהעניק לאבראהים נאפע ,עורך היומון
המצרי אל־אהראם ,כתודש לאתר תתימת ההסכם עם הרשות הפלטטינית ) .(?618,21.2.1995מי
שיבקש לתלץ מדבריו תשובה תד־משמעית על אודות המדיניות של ירדן יתקשה מאוד לעשות
זאת ,משום שהסתירות עולות מכל פסקה בדברי תוסיין והמבוכה ניכרת בהם .ירדן ,לדברי המלך,
אתראית למזרת ירושלים ועם זאת אין לממלכת ירדן ההאשמית כל מטרה ושאיפה בירושלים;
השיתות על הטדר הקבע בין ישראל לפלטטינים הם שיקבעו למי תהיה הריבונות בירושלים ,ובד
בבד טבורה ירדן כי אין להותיר את הריבונות הלאומית־הפוליטית על עיר הקודש ירושלים בידי
מי מהצדדים הנצים עליה; הוא מקווה שירדן תהיה שותפה לעיצוב הםדרי הקבע ,אך אומר גם כי
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הפלטטינים הם שיגיעו עם ישראל לסיכומים ,וכי מטרת תהליך השלומ היא לכונן מרות
פלסטינית על אדמת פלטטין; אף על פי שלדבריו אין לירדן כל מטרה בירושלים ,תמשיך
הממלכה בפיקות ע ל המקומות הקדושים בתקופת הסדרי הביניים ,משום שזו תובתה .אף על פי
שהכיוון המסתמן בדברים אלה הוא כיוון של נטיגה מהצהרת וושינגטון לעבר תכניתו של עדנאן
אבו־עודה ,תוסיין לא אמר את הדברים בפה מלא .למעשה ועידת מדינות האסלאם טרפה את
קלפיו של תוסיין .הוא נפתל עם מציאות שנכפתה עליו ,התקשה להשלים עמה ,וכיוון שעדיין לא
הוכרע מעמדה הסופי של מזרת ירושלים בוויכות שבין ישראל לפלטטינים ,עדיין קיווה כי בעתיד
יקבלו מדינות האסלאם את דעתו.

המקומות הקדושים לאםלאם כבעיה פוליטית ביסודה
אם חשבה ישראל להכות את אש״ף מכה פוליטית ע ל ידי שימוש בקלף הדתי ,באו מדינות
האסלאם וםיכלו את תכניתה .כשם ש ב ־  9 7 4ו הדיהה ועידת הפםגה של ראשי מדינות ערב את
ירדן מהיותה נציג לגיטימי של העם הפלססיני לצד אש״ף ,כך הדיתו אותה כעבור  20שנה ראשי
מדינות האסלאם ממעמדה המועדף במקומות הקדושים לאסלאם בירושלים .ביטודו של דבר
התנהל הוויכות בין מדינות האטלאם ע ל שתי תלופות פוליטיות .ירדן גרסה כי ספק רב אם
יצליחו הפלסטינים להלץ מידי ישראל הסכמה להפוך את הרשות הפלסטינית למדינה ,ועוד יותר
רב הספק אם תסכים ישראל לוותר על ריבונותה במזרח ירושלים .לכן ,גרסה ירדן ,יש לכל
הפתות להביא לסיום אתיזתה הדתית של ישראל בקודשי האסלאם בעיר באמצעות הפרדת
הריבונות הפוליטית מהריבונות הדתית ,כמובן תוך היזוק מעמדה הדתי של ירדן בירושלים .ואילו
מרבית מדינות ערב והאסלאם ראו בדרך זו הכרה מרומזח בסיפוה הפוליטי של מזרח ירושלים
לישראל .לדעתן סיום האהיזה הדתית של ישראל בקודשי האסלאם בירושלים כרוך לבלי הפרד
בסיום הכיבוש בכלל .הן סברו שיש לתזק את הפלטטינים ולא להסכים למתן מעמד דתי מועדף
לירדן ,צעד שיתליש בעליל את תביעת הפלטטינים לריבונות מלאה ולעצמאות .מדינות ערב
והאסלאם היו בטותות ביכולתן להביא את ישראל להסכים להפיכתה של הרשות הפלטטינית
למדינה שבירתה ירושלים ,ולכן הדיתו את ירדן מהמעמד הדתי המועדף.
הוויכות בין ירדן למדינות האסלאם היה ויכות פוליטי ביסודו ,ויש לכך משמעות באשר
לניהול המקומות הקדושים לאםלאם בעתיד .כלל אין זה בטות כי מדינות האסלאם יסכימו
שהפלטטינים ינהלו בלעדית את המקומות הקדושים בירושלים ,לכל הפתות אין זה מן ההכרה
לאור התלטותיהן הנוכחיות .מדינות האםלאם ,ע ל פי הפרשנות שהוצגה לעיל ,תיפשו דרך לסיים
אה כיבושה של ישראל במזרת ירושלים ולכן תיזקו את תביעת הפלסטינים .הן לא הכריעו עדיין
כיצד יחנהלו המקומוח הקדושים לאחר שישראל תתזיר את ההלק המזרתי של ירושלים לריבונות
הפלטטינים .אפשרות הניהול הדתי של המקומות הקדושים לאסלאם בירושלים בידי כמה מדינוח
תתת הגג הפוליטי הפלטטיני לא ירדה מהפרק לעת עתה.
התייצבותן של מדינות האסלאם לצדו של ערפאת סייעה לו לשפר את עמדותיו בוויכות
הבא בינו לבין הוסיין .כינון הרשות הפלסטינית במתצית  1994העלה אה השאלה מי ישלוט על
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פרק רביעי
הוקף בירושלים :משרד ההקדשות הפלסטיני האהראי לוקף בגדה המערביה ,או הוקף הירדני
כבעבר ,מפני שהמשרד הפלסטיני מנוע מלפעול בירושלים .באוגוסט  1994ההליט ערפאה להקים
בירושלים מנגנון וקף פלטטיני שיתליף את המנגנון הירדני .הוא התל בסדרת מגעים להשיג את
הטכמתה של ירדן לכך ,אך נכשל )הארץ .(8.8.1994 ,לפיכך החליט ערפאת כי מראשית אוקטובר
 994ו יהיו אנשי משרד הוקף הפלטטיני אהראים למנגנון הוקף בגדה המערבית ובירושלים גם
יחד .בהבינה כי םילוקה ממנגנון הוקף ישים קץ למעמדה הבכיר בהר בית ,מיהרה ירדן למנות את
נאמניה להנהלת הוקף בירושלים ולהגדיל א ת הטיוע הכטפי למוטדות בירושלים שנתמכים על
ידה באמצעות הוקף ,כגון בית התולים אל־מקאסד .ירדן ניצלה את האיסור החל על הרשות
הפלטטינית לפעול בתחומי ירושלים כדי לטעון שסילוקה מהעיר יותיר הלל ריק שישראל תיכנס
אליו .ירדן לא יכלה להתעלם מהעובדה שהרשות הפלסטינית נהנית מלגיטימציה ומסמכות מלאה
באזורים שבשליטתה .לכן ,ב־ 29בטפטמבר 994ו ההליטה ממשלת ירדן לנתק עצמה ממנגנון
הוקף בגדה המערבית ולהעבירו לידי שר ההקדשות הפלסטיני ה ס ן טהבוב ,שעמד אף בראש
המועצה המוסלמית העליונה שמקום מושבה בהר הבית בירושלים .ירדן העבירה למשרד ההקדשות
הפלסטיני א ת המסמכים הנוגעים לניהול ענייני הוקף בגדה המערבית ,אך לא א ה אלה הנוגעים
למהוז ירושלים ).(Musaiiam, 1996:105—109
מעתה הצטמצם הוויכוה בין ירדן לרשוה הפלסטינית לההומי ירושלים והתנהל בו זמניה
סביב שלוש סוגיות :סוגיה אתת הייתה הזכות למנות את המופתי של ירושלים .באמצע אוקטובר
 ,1994כשנפטר המופתי של ירושלים  -סולימאן אל־ג׳עברי ,נצר למשפהה פרו־ירדנית ידועה
ומוכרת ,מיהרה ירדן ,כהרגלה מאז 948ו ,למנות את מתליפו השייה׳ עבד אל־קאדר עאבדין .בו
ביום מיהר ערפאת ,כראש הרשות הפלסטינית ,למנות את מועמדו לתפקיד .היה זה לא אתר
מאשר השיית׳ עכראמה צברי ,שירדן פיטרה ביוני  987ו מתפקידו כאמאם הראשי באל־אקצא
מפני שתמך באש״ף במתלוקת בין הארגון לבין ירדן על ״הסכם עמאן״ ועל הדרך הראויה לכינוס
ועידה בין־לאומית לשלום במזרח התיכון .הוויכות על איוש תפקיד המופתי של ירושלים ,תפקיד
רם מעלה במדרג הדתי־הפוליטי בפלסטין מאז התזיק בו האג׳ אמין אל־הוסייני ,ראש התנועה
הלאומית הפלטטינית בימי המנדט הבריטי ,היה גם ויכות על םמכות ראש הרשות הפלסטינית.
ה א ם סמכותו של ערפאת תלה גם על ירושלים ועל המנגנון הדתי בעיר שירדן שלטה עליו ,או
לא? לא פתות מכך שיקף הוויכוה ניסיון של שני הצדדים המתהרים ביניהם לשפר את אתיזתם
בקודשי האסלאם בירושלים .ע ם הזמן הוכרע הוויכות לטובת השייה׳ צברי הודות לאמצעי
השליטה והבקרה של הרשות הפלטטינית .אנשי מנגנון הביטהון של הרשות דאגו להודיע לבאים
לשתר א ת פני המופתי של ירושלים לאיזה הדר עליהם לפנות ,וכך נותר השייה׳ עאבדין עם
תוארו בלבד .משיצא השיית׳ עאבדין לגמלאות ב־998ו לא מינתה ירדן מהליף למופתי מטעמה
והטתפקה במינוי שייה׳ צעיר ,עבד אל־עט׳ים טלהב ,כממונה על שני בתי הדין השרעיים
בירושלים שעמדו ת ת ת פיקוהו של עאבדין)כל העיר998 ,ו.(27.2.
הסוגיה השנייה בוויכוה בין ירדן לפלסטינים נגעה לשיתות על הסדר הקבע .במאי 996ו,
ערב הבתירות בישראל ,נפגשו בקהיר המלך הוסיין ,הנשיא מובארכ וערפאת כדי לתאם אה
צעדיהם .פתיתת השיתות על הסדר הקבע בחודש זה ,שיתות שבהן עתידה לעלות גם שאלת
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שירת המקהלות :הארגונים הקולקטיביים ותרומתם למשא ומתן

ירושלים ,עוררה את חששות ערפאת מפני תיאום בין ירדן לישראל להתליש את אחיזתו
בירושלים בכלל ובאל־תראם אל־שריף בפרט .תששו של ערפאת לא היה לשווא ,כי הרי הייהה זו
ממשלת העבודה שתתמה עם ירדן על הטכם המעניק,לממלכה ההאשמית מעמד מועדף שם.
ההיאום עלול להזור על עצמו אם יזכה מועמד ממפלגת העבודה )שמעון פרם( בבתירות
לראשות הממשלה ,ולניצתונו של נתניהו לא ייחלו משתתפי הפטגה .לאור המירוץ הצמוד בין
נתניהו לפרס בסקרי דעת הקהל בישראל ,הדאיגה גם אפשרות זו את המתכנסים .מבין שלושת
המנהיגים היה ערפאת המודאג ביותר ,מפני שהמלך תוסיין נמנע מלצאת בהכרזות ביקורתיות נגד
נתניהו ואף קיבל אותו לשיחה במהלך מ ס ע הבתירות שלו .כדי לכבול את ידי ירדן בכל מקרה ,בין
שינצה פרס ובין שיזכה נתניהו ,גייס ערפאת לעזרתו את מובארכ .בדיוני הפסגה התתייב תוסיין
שלא לנהל משא ומתן על הסדר קבע בירושלים מאתורי גבו של ערפאת ,ובהתאם לבקשתו של
ערפאת לאטור על ראשי ההמא״ט בירדן לפעול נגד הרשות הפלטטינית או לנהל מ ס ע הסתה
נגדה .ערפאת ראה את שני הנושאים כקשורים זה בזה :ירדן התירה ,לדעתו ,לחמא״ס לפעול
בתהומה ולתקוף אותו אישית כהכנה לתפיסת מקומו בירושלים בגיבוי ההמא״ס .מנגד התחייב
ערפאת לתאם את עמדותיו ואת מהלכיו עם ירדן ,וקיבל את נימוקה של ירדן כי הממלכה תושפע
מתוצאות המשא ומתן שיתנהל בין ישראל לפלסטינים בנושא הפליטים ,גבולות הקבע וירושלים.
באשר לירושלים הסכים ערפאת להותיר א ת האתריות על המקומות הקדושים לאסלאם בידי
ירדן וקיבל את טיעונה של ירדן כי הסתלקות ירדן תשרת רק את ישראל .בתמורה התהייבה ירדן
להיות שוב המדינה הראשונה שתכיר בריבונות הפלטטינית על מזרת ירושלים ,אם וכאשר ישיגו
זאת הפלסטינים )אל־קדם996 ,ו3.5.ו; 996 ;14.5.1996ו5.5.ו( .״ירושלים הערבית היא שטח
כבוש ואם ירצה האל יצליחו אחינו ]הפלטטינים[ להשיב אותה לריבונותם כדי שתהיה סמל
לשלום הישראלי־הפלסטיני ובעקבות זאת לשלום הערבי־הישראלי״ ,אמר המלך הוסיין בסיום
הפסגה )אל־קדט ,(13.5.1996 ,ובפתת מושב הפרלמנט בירדן הכריז :״הודענו במלוא הבהירות
בפני הערבים והמוסלמים על מתויבותנו כלפי המקומות הקדושים ...נמסור אותם לפלטטינים
לאהר סיום השיתות על הסדר הקבע והקמת המדינה הפלטטינית שבירתה אל־קדס״)אל־קדס,
.(20.11.1996
במסגרת הפסגה זוטא העלה ערפאת א ת הרעיון להכריז כבר ע ה ה על קונפדרציה
ירדנית־פלטטיניה במגמה להגיע לשולחן המשא ומתן עם ישראל מעמדה טובה יותר ,כמי
שמונתת בכיסו הכרת ירדן במדינת פלסטין .הכרה זו ,כך תשב ערפאת ,תסתום את הגולל בפני
ברית של ישראל עם ירדן נגד פלטטין .כך שינה ערפאת א ה הטקטיקה המדינית שאפיינה אותו
מאמצע שנות השמונים ועד לאמצע שנות התשעים .בתקופה זו הוא תשש מיצירת קונפדרציה
בין הממלכה הוותיקה והמבוססת לבין ישות פלטטינית הלושה ,ולכן שאף לכונן קונפדרציה כזו
רק לאהר השגת עצמאות לפלסטין .עתה ביקש ערפאת לנצל את רעיון הקונפדרציה כצעד טקטי,
אמצעי פוליטי ומעין אסמכתא שבעזרתה ישיג את העצמאות הפלסטינית המלאה .על פי תכניתו
של ערפאת ,תלבש הקונפדרציה תוכן של ממש רק אתרי שתושג העצמאות הפלסטינית .ירדן
דההה את הצעתו כשם שדתתה אותה בשלהי 995ו ובראשית 996ו בטענה שההצעה מקדימה
את זמנה .הפלסטינים צריכים להגיע קודם להטכם עם ישראל ,שבו יוגדר מעמדם המשפטי
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פרק ר מ ע י
והפוליטי וייקבע אם יזכו למדינה ובאילו גבולות ,ורק אהר כך אפשר יהיה להסכים על קונפדרציה
בין ירדן לפלטטינים .ירדן תששה פן לא יצליהו הפלסטינים להלץ מידי ישראל הכרה במדינהם
העצמאית ,ואם ההכרה תיעשה בתסות קונפדרציה בין ירדן לפלסטינים שבה הצד הירדני איתן
מעמיתו הפלטטיני ,יוכלו הפלטטינים להאשים את ירדן בכישלונם ,ומכך בדיוק רצתה ירדן
להישמר )אל־וטט2.1995 ,ו ;25.אל־קדט 996 ,7.2.1996ו4.5.ו(.
מאז עלה רעיון הקונפדרציה בין ירדן לפלסטינים מ984ו בדיונים על ״הסכם עמאן״)קליין,
988ו( ,נעה מדיניות ירדן בבעיית הפלטטינים בין שיתוף פעולה עם ישראל או לפתות עמידה
מהצד והמתנה לתוצאות המשא ומתן הפלסטיני עם ישראל ,לבין התייצבות מאהורי הרשות
הפלטטינית והושטת טיוע כדי שתוכל להגיע לעצמאות .הדרך הראשונה ננקטה בעת שלטון
העבודה בישראל ,ואילו הדרך השנייה ננקטה כאשר שלטה בישראל קואליציה בראשות הליכוד.
ירדן העריכה שמדיניותו המסורתית של הליכוד ,הדוגל בהתנתלות רבתי בגדה המערבית ,מטכנת
א ת הווייתה ו א ת עצם קיומה של הממלכה ההאשמית בגדה המזרתית .מדיניות זו עתידה,
להערכת הירדנים ,לדהוף פלטטינים רבים אל מעבר לנהר מזרהה ולערער את האיזון הדמוגרפי
בממלכה בין פלסטינים במוצאם לירדנים .הווייתה ההאשמית של הגדה המזרתית נרכשה בעמל
רב שבמהלכו הפכו פלסטינים במוצאם לתומכים מובהקים של הממלכה ההאשמית .מדובר בעיקר
בפלטטינים שנקלטו בממלכה עם טיפות הגדה המערבית ב־949ו ובפליטי 967ו .רבים מבני
שכבת הסותרים ,בני משפתותיהם של פקידי ממשל ,מעמדות הביניים והלק ניכר מהמגזר הכלכלי
בירדן הם ממוצא פלטטיני ותרמו רבות לייצוב המדינה ולפיתוהה .הירדנים ממוצא פלסטיני כרתו
ברית פוליטית עם הארמון ותומכים במגמת המלך הוםיין לזהות את המדינה עם המוצא ההאשמי
של שליטה .הם השפיעו על המלך לעמוד לימין אש״ף וליצור זיקה בין הממסדים הפוליטיים
משני עברי הירדן ,ומדיניות הליכוד אף סייעה לכך ולדחיקת רגליהם של בעלי הגישה האתרת:
הבורגנות ,ראשי המודיעין והצבא ובכירי המנגנון הממשלתי הדוגלים בפיתוה זהות עבר־ירדנית
בלעדית ובשיתוף פעולה הדוק עם ישראל )אל־תל996 ,ו :ססר ,תשנ״ה(.
בשנות השמונים עשו הירדנים יד א ת ת עם אש״ף לסייע לפלסטינים להיצמד לאדמתם; ערב
ועידת מדריד הם אף סיפקו לאש״ף את הכסות הנדרשת לכונן משלתת משותפת לוועידה ,ועם
עלייתו של נתניהו הם התייצבו לצדו של ערפאת במיקות שלו עם ישראל .היה זה המלך תוסיין
שהביא בינואר  997ו לנתניהו בתל אביב הצעת פשרה של הפלסטינים ,ירדן ומצרים באשר
להסכם הפריסה מתדש בתברון וביתר הלקי הגדה המערבית .יתרה מזאת ,הוסיין היה ראש
המדינה הערבי הראשון שביקר באוקטובר  996ו ברשות הפלטטינית ביריהו על רקע ״מערכה
אל־אקצא״)התגובה הפלטטינית האלימה לפתיתת מנהרת הכותל בידי ממשל נתניהו( כדי לבטא
את העובדה שירדן יצאה לתלוטין מתמונת המשא ומתן על הגדה המערבית ,וכי היא ניצבת עם
הפלטטינים מול ממשלת ישראל )שר ההטברה הירדני מרואן מועשר ,הארץ.(4.11.1996 ,
הסוגיה השלישית נגעה לשליסה על הוקף בעיר ירושלים גופא ובהר הבית .באוקטובר  996ו
פרץ עימות בין אנשי הוקף הירדני ל מ ן עמיתיהם הפלטטינים .על רקע שמועות על שתיתות
כטפית ,דרשו שר ההקדשות הפלטטיני ומושל מהוז ירושלים מגזבר הוקף )שירדן מינתה(
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שירת המקהלות :הארגונים הקולקטיגיים ותרומתם למשא למתן

להעביר את טמכויותיו לפעיל פת״ה שמונה מטעם ערפאת להתליפו .דרישתם לוותה בהפגנת
כוה מצד אנשי מנגנון הביטתון הנשיאותי)כות  ,(17אהד ממנגנוני הביטתון ברשות הפלטטינית.
הנהלת הוקף מטעם ירדן פנתה למשרדיה בעמאן ,וראשי משרד ההקדשות הירדני הזמינו את
עמיתיהם מעבר לנהר לשיתות .סוכם כי תימשך תסותה של ירדן על הוקף בתהומי הר הבית,
והגזבר מטעם ירדן יישאר בתפקידו .עד שייכון הטדר הקבע ״מוקירה הרשות הפלטטינית את
תפקידה של ירדן ואת תסותה על המקומות הקדושים וההקדשים האסלאמיים בירושלים״,
הצהיר חבר המשלתת טייב עבד אל־רתים ,מזכ״ל משרד הנשיאות ברשות הפלטטיגית )אל־קדס,
 .(5.11.1996מהוץ לתהומי העיר בגבולותיה הישראליים ,הווי אומר במחוז ירושלים של הרשות
הפלטטינית הזהה למתוז ירושלים של ירדן ,תימטר האתריות על נכטי הוקף ועל מנגנוניו לידי
הרשות הפלסטינית .מדובר ב־50ו איש מתוך  700שפעלו בעיר ובמחוז והופקרו על בתי טפר,
מסגדים ושאר נכסי וקף בפרברים העירוניים של ירושלים כאבו־דיס ואל־עזריה שהרשות הפלטטינית
שולטת בהם )אל־קדס .(11.11.1996 ,6.11.1996 ,5.11.1996 ,ירדן הכירה עתה במעמדה של
הרשות הפלסטיניח במרחב העירוני של ירושלים ,הכרה שעד כה נמנעה ממנה .העניין של ירדן
במנגנון הוקף הצטמצם מעתה לתהומי הר הבית ,האתר היתיד בירושלים ,שירדן נושאת אליו את
עיניה לבל ייגרע בו הלקה בהטדר הקבע .ביטוי טמלי לכך ניתן לראשונה בהודעתה של משלחת
ירדן לשיתות עם המשלתת הפלסטינית כי המלך הוסיין התליט לקבל על עצמו את שיפוץ מסגד
אל־אקצא בדומה למימון השיפוצים בכיפת הסלע בשנת  .1994שנית ,באותו זמן נסגר היומון
הפרו־ירדני אל־נהאר ,שנוסד בקיץ  986ו מתמת השינוי במגמת היומון אל־קדס הגדול והנפוץ
ביותר בגדה המערבית .על רקע הוויכות בין ירדן לאש״ף על ״הסכם עמאן״ עבר אל־קדס מקו
פרו־ירדני לתמיכה באש״ף במקביל לשינוי שתל בבעלות עליו .או אז ייסדו תומכי ירדן את
אל־נהאר ,ועשר שנים מאותר יותר כבר לא היה קהל קוראים ליומון אל־נהאר ואף לא עורף
פוליטי וכלכלי .האינטרט של ירדן בהר הבית לא הצדיק קיומו של עיתון יומי )רובינשטיין,
.(6.1.1997
למעשה מראשית 997ו הוגבלה מאוד טמכותה האפקטיבית של ירדן בהר הבית .התסות
שמעניקה ירדן לקודשי האסלאם בירושלים היא למעשה כותרת שמאחוריה פועלים בעיקר
מנגנונים פלטטיניים )הארץ998 ,ו .(9.9.סיפורה של המועצה המוסלמית העליונה מדגים היטב
את תהליך הפלסטיניזציה של הר הבית .המועצה המוםלמית העליונה הוקמה בתקופת המנדט
הבריטי וחידשה את פעילותה לאתר מלתמת  .1967המועצה לא הוכרה על ידי ממשלות ירדן
)948ו967-ו( וישראל )מאז  ,(1967וישראל אף הגלתה את מי שעמד בראשה ב־967ו ,השייה׳
עבד אל־תמיד צאיה ,לימים ראש המועצה הלאומית־הפלטטינית .עיקר עיטוקה של המועצה היה
לעמוד מקרוב על המתרהש בהר הבית ובמוטדות הוקף .ערב כינונה של הרשות הפלסטינית
ב־994ו נבחר מנהל הוקף תטן טהבוב ,מי שיהיה זמן מה לאהר מכן שר ההקדשות של הרשות,
לעמוד בראש המועצה ,ולסגנו נבהר פייצל הוסייני ,המופקד על תיק ירושלים בוועד הפועל של
אש״ף .כך הפכה המועצה לגוף שראשיו נמנים על הצמרת הפוליטית הארצית והמקומית ,ועובדה
זו טייעה לה ולרשות הפלטטינית בניהול מאבקי השליטה על הר הבית .השלב הבא במאבק
התהולל בינואר  1997כאשר התליט ערפאת לצרף למועצה שמונה עשר נציגים מהגדה המערבית
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פרק רביעי
ומרצועת עזה ,ביניהם שר לשעבר בקבינט של הרשות הפלסטינית ,ד״ר עבד אל־עזיז אל־חג׳
אתמד ומושל מחוז ירושלים ברשות הפלטטינית ג׳מיל עות׳מאן נאצר שמשרדו ממוקם באבו־דיס
)רובינשטיין997 ,ו.ו .(26.כך הפכה המועצה כולה ולא רק ראשיה ,לגוף שתבריו העיקריים הם
אנשי ממשל פלטטינים שיש ביכולתו לנהל בפועל את ענייני הר הבית ולפקה על מנגנון הוקף
המצוי עדיין ת ת ת ריבונותה של ירדן.
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פרק חמישי
צעדי אש״ף לחיזוק הזהות הפלסטינית של מזרח ירושלים

מאז  1967שינתה ההברה הפלטטינית בהדרגה את דפוטי ארגונה הפוליטי .כבתקופת המנדט גם
תתת שלטון ירדן הוהזקה העוצמה הפוליטית בגדה המערבית בידי העילית המטורתית ,בעלת
נכסי הקרקע ,ההון ,המעמד התברתי הגבוה והייחוס המשפתתי .סביב עילית זו הוקמו ארגונים
פוליטיים ,והמשפהה המורחבת )המולה( מילאה תפקידים פוליטיים בעיקר בתהומי הגיוס
והארגון .שליטתה של העילית הוותיקה התפרסה לא רק על ההיים הפוליטיים ,אלא גם על ניהול
תיי הדת ועל נכסי ההקדש המוסלמי ,ומהם יכלה העילית הוותיקה להקצות משאבים לנאמניה
כתגמול על נאמנותם הפוליטית .הפיפה בין עוצמה פוליטית לעמידה בראש מערכות הדת
העניקה למנהיגות הוותיקה לגיטימציה מסורתית ודתית ,שיש בה השפעה רבת .ת ת ת שלטון
ישראל העילית הפוליטית בגדה המערבית וברצועת עזה נעשתה מגוונת יותר במעמדה ,בהשכלתה
ובהרכבה התברתי ,והיא אורגנה סביב זרמים אידאולוגיים וטביב מוטדות פוליטיים .מאמצע
שנות השבעים נהלש מעמדן המוביל של התמולות בפוליטיקה לטובת הארגונים הפלסטיניים
שאש״ף עמד בראשם .אש״ף חדר מ״התוץ״ ״פנימה״ הודות לשלושה תהליכים :ראשית ,התבטםות
מעמדו בעולם הערבי והכרתו הבין־לאומית מאז  ;1974שנית ,באמצעות השתלטות על ארגוני
רוותה ,נוער ,ספורט ,בריאות )״ארגונים עממיים״( ,עיריות ואיגודים מקצועיים ,או באמצעות
הקמתם; ושלישית ,שאיפתם של צעירים  -בעיקר סטודנטים ממעמדות הביניים ומהמעמד
הנמוך  -לתפוס מקום מוביל בפוליטיקה ובחברה ולסלק את העילית הוותיקה שתמכה בירדן,
והייתה הלק ממנגנון השלטון של הממלכה ההאשמית לפני מלחמת 967ו .במקום מועדון סגור
המבוטט על קשרי שארות ועל ניהול פוליטי מסורתי וסתגלני ,הציע אש״ף למבקשים לתדור
לפוליטיקה קשרים אידאולוגיים וארגוניים ,ובמקום פוליטיקה מסורתית הציע פוליטיקה של
מהאה ומהפכה .אש״ף שינה את הציר שסביבו אורגנו החיים הפוליטיים בשטחי  967ו והרהיב
את הרכבה התברתי של העילית הפוליטית .אש״ף ערך קואופטציה לבני העילית הוותיקה בשטהי
 1967והכיל אותם במסגרותיו תוך שהוא מקצה להם מקום מוגדר .הארגון שלל הנהגה שאינה
מטעמו וכך תסם את הדרך בפני מנהיגות ה״פנים״ לצמות כמנהיגות תלופית ברמה הלאומית,
ועם זאת ידע אש״ף לקנות את נאמנותה הפוליטית של העילית הוותיקה .אש״ף העניק לה
לגיטימציה לשרת את הארגון כמתווכת בינו לבין האוכלוםייה המקומית ,או בינו לבין ישראל
וארצות הברית .אבל ,יש לציין ,אש״ף לא שינה את דפוט היחםים של פ ט ר ו ן  -ל ק ו ת המאפיין
אותו .אמנם הנאמנות לממסד הפוליטי של אש״ף ההליפה את הנאמנות להמולה ,אולם אין זו רק
נאמנות מופשטת או כוללת לארגון ולרעיון הלאומי כשם שאין זו השתלבות בארגון שכל ראשיו
במעמד שווה .אש״ף מאופיין כארגון של בריתות פוליטיות אנכיות ,מלמעלה למטה ,בהתאם
למדרג בארגון .בריתות אלה מעודדות נאמנויות ויריבויות אישיות והופכות את הסולם המדרגי
בארגון גם לםולם של פטרונים המשתמשים בעוצמה שאש״ף העמיד לרשותם כדי לרכוש
תומכים .לצד הקשרים האנכיים באש״ף וכרתות מעת לעת גם בריתות פוליטיות לרותב ,בין
לרוב בין אלו התופטים עמדות בכירות בצמרת ה א ר ג ו ן Robinson;1997,K l e i n
.(Sayigh, 1997
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פרק חמישי

תהליכים אלה לא פסחו על ירושלים ,אך קיבלו בה ביטוי הדש .הגורמים לשינוי היו
מגוונים :הגירה ההוצה של הלק מהעילית הוותיקה לאתר מלתמת 948ו ,והגירה של בני הברון
אל תוך העיר :התבגרותו של דור צעיר שרכש השכלה גבוהה משנפתחו האוניברסיטאות בגדה
המערבית באמצע שנות השבעים וכניסתו לשוק העבודה ולהיים הפוליטיים :עלייתה של שכבה
תדשה של מתעשרים מעבודה בישראל ,שכבה בעלת אמצעים כלכליים ושאיפות פוליטיות אך
הסרת ייתוס משפתתי רם :פגיעתה של ישראל בעילית הוותיקה באמצעות טיפוח מזרת העיר
למערבה ,והעברת סמכויות ועמדות עוצמה מידי העילית המסורתית לידי המנגנונים של ישראל.
העילית הוותיקה לא סיפקה עוד שירותים עירוניים ולא תילקה טובין לנאמניה .ישראל הותירה
בידיה רק חלק ק ט ן מתפקידי התיווך בין המדינה לבין האוכלוסייה .מוקד קבלת ההתלטות
במישור המקומי עבר ממזרת העיר למערבה או למטה אש״ף .יתר על כן ,סמכוחה של העילית
בירושלים הייתה אף פתותה מטמכויותיהן של קבוצות העילית בשאר ערי הגדה המערבית
וברצועת עזה .בשליטתן של קבוצות אלה נותרו העיריות והרשויות המקומיות ,בעוד שבירושלים
הועברו סמכויות העירייה של מזרה העיר לידי ישראל .העילית ההלשה בירושלים לא שלטה
בתוך העיר ,קל והומר שלא ברמה הארצית .ככלל ישראל מנעה ממנהיגים מקומיים להיהפך
למנהיגים ארציים ומהעילית בירושלים לפרוס מוקדי השפעה בערים אתרות :ולבסוף ,תלק מבני
העילית הירושלמית הוותיקה גורשו וכמה ממוסדותיה נסגרו .בעילית המגוונת בירושלים מאז
 967ו בלטו בני הברון שהיגרו לירושלים ונקלטו בה היטב .הרקע המסורתי והדתי של בני הברון
לשעבר והחבלטוחם בחיי המסהר עזרו להם לתפוט עמדות מפתת במערכת הוקף ובארגוני
הסוהרים .מאז  1967רבים מהעילית בירושלים עברו בהדרגה מהזדהות עם ירדן לאימוץ זהות
פלטטיגית ולתמיכה באתד מארגוני אש״ף .תהליך זה פקד גם את קבוצות העילית ביתר שטהי
 ,1967אבל קצב השינוי בירושלים היה אטי יותר מאשר בגדה המערבית וברצועת עזה והיקפו
היה מוגבל יותר .לפיכך רמת התיכוך בין העילית של ירושלים למנהיגות הלאומית הייתה גבוהה
יותר מרמת התיכוך של כלל מנהיגי ה״פנים״ לבין הצמרת שב״חוץ״ .מזרח ירושלים שמרה על
אופייה הייחודי) .(Sabeiia, 1997aבסיכומו של דבר כניסתו של אש״ף מ״ההוץ״ ״פנימה״ ,מתונים
ומביירות לגדה המערבית ומהגרה המערבית לירושלים ,ופעולתו להיזוק זהותה הפלסטינית של
מזרח ירושלים ,מתנהלות בשני מסלולים מקבילים :התמודדות עם ישראל ועם צעדיה ,והתמודדות
עם העילית המקומית ועם הממטד הפוליטי המקומי.

החרמת מוסדות ותהליכים פוליטיים
לאחר סיפוח מזרה העיר ב־ 1967העניקה ישראל לתושבים הערבים זכות הצבעה למועצת העיר,
אולם רובם המכריע העדיפו להחרים את הבחירות ולבטא בכך את אי־השלמתם עם שלטונה של
ישראל ולהדגיש את זיקתם למערכת הפוליטית של הפלטטינים .הפלטטינים בירושלים לא קיבלו
את הטיעון של ישראל שהשתתפותם בבחירות היא הצבעה עירונית שיש לה משמעות מקומית
בלבד .בבהירות שנערכו ב־ 1969היה שיעור הצבעתם מתוך כלל בעלי זכות הבהירה הערבים
למועצת העיר  21.5אתוזים ,ב־973ו עמד על  7.3אתוזים ,ב־978ו היה 4.4ו אהוזים ,וב־983ו
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הגיע ל־8.4ו אתוזים .בתקופת האינתיפאדה ,ב־989ו ,ירד שיעור הצבעתם ל־ 2.75אחוז ,וב־993ו,
לאהר ההסכם של אש״ף עם ישראל והניסיון לגייס תמיכה מסיבית של תושבי מזרה העיר בטדי
קולק נגד מועמד הימין ,אהוד אולמרט ,עמד שיעור הצבעתם רק על שבעה אהוזים )הלבי993 ,ו:
 .(Romman & Weingrod, 1991:207 ;35פירושו של דבר כי הצהרת העקרונות שנחתמה ב־993ו
שינתה אך במעט את התנהגותם הפוליטית של תושבי מזרת ירושלים .מבתינה פוליטית רואים
עצמם ערביי מזרת העיר כתלק מהמערכת הפוליטית של הפלטטינים .דבר זה בא לידי ביטוי גם
בבתירות ב־ ,1998עת עמד שיעור ההצבעה הערבית על  6.5אתוזים בלבד )הארץ.(12.11.1998 ,
ערב הבחירות ב־ ,1989בעיצומה של האינתיפאדה ולאהר הכרזת העצמאות הפלטטינית,
העלה חנא סניורא ,פעיל פוליטי אמיד ממזרח ירושלים המזדהה עם אש״ף אך שומר על דעה
עצמאית ,את הרעיון שהוא ירוץ בבתירות למועצה העיר כמועמד מטעם חושבי מזרח ירושלים.
הוא הבתין בין בתירות כלליות שמכריעות בנוגע לשאלות לאומיות כשאלת סיפות מזרה
ירושלים ,לבין בתירות מקומיות שמשמעותן מוגבלת לניהול היי היום־יום .טניורא טען שהשתתפותו
בבתירות תביא להכנסת נציגות ממזרת ירושלים למועצת העיר ,והיא תפעל להפחתת האי־שוויון
בין מזרה העיר למערבה בהקצאת משאבים ובשליטה על עמדות עוצמה ,ובעיקר יהיה כך אם
הנציגות הערבית ההיה הלק מהקואליציה העירונית ותהיה שותפה בניהול העיר .הרעיון עורר
התנגדות רבה במזרה ירושלים ובמטה אש״ף בתוניט .שתי מכוניותיו של םניורא הוצתו והוא
קיבל איומים על הייו עד שהזר בו) .(ai-Qaq, 1997רעיון ההשתתפות בבחירות המקומיות הזר
ונדון בהקשר פוליטי אחר ,לאחר התתימה על הצהרת העקרונות בין ישראל לבין אש״ף .הפעם
נשקל הרעיון בכובד ראש ולא עורר אנטגוניזם כפי שעוררה הצעתו של סניורא ,אך גם עתה הוא
נדהה.
לקראת הבתירות לרשויות המקומיות ,בנובמבר  993ו ,נדונה האפשרות להקים רשימה
משותפת של ערבים ויהודים למועצת העיר שמצעה ידגול במתן זכויות פוליטיות לפלטטינים
במזרה העיר; בהפסקת הבנייה היהודית במזרת ירושלים; בהפיכתה של מזרח העיר לבירת
פלסטין ,מבלי לתלק פיזית את ירושלים .מטבע הדברים מרבית תומכיה של הרשימה אמורים היו
לבוא ממזרה העיר ,וכדי להביאם לקלפי היה צורך בהתערבותה של ההנהגה הפלטטינית המקומית
ובהתערבותו של אש״ף ב״הוץ״ .הנהגת אש״ף בתונים שקלה בכובד ראש את העניין ,לאהר
שראשי הרשימה הציגו את תכניהם בפניה ,שכן אמנם הצבעה המונית של פלסטינים לרשימה זו
עשויה הייהה לשנות את המפה הפוליטית במועצה העיר ,אך במהיר של הכרה דה־פקטו בסיפוה
מזרה ירושלים לישראל .לבסוף העדיפה הנהגת אש״ף להעביר את טמכות הההלטה לידי ההנהגה
המקומית .בהאריך  24בטפטמבר 993ו ההליטה הנהגת אש״ף בירושלים לדחות את היוזמה
ולהמשיך במדיניות הקוראת לתושבים הערבים במזרה ירושלים להתרים את הבחירות לעירייה
כדי למנוע הכרה בטיפוה מזרה העיר לישראל .מלבד השיקול העקרוני הועלו בהנהגת אש״ף
ב״פנים״ גם נימוקים מעשיים נגד השתתפות הפלסטינים בבתירות אלה .נטען כי בעידן שבו
נמשכת מדיניותה של ישראל לייהוד מזרה ירושלים אין מקום להקמת מועצת עיר משותפת ,וכי
עיריית ירושלים אינה הזירה המכריעה בנוגע לבנייה היהודית במזרת העיר ובנוגע לרכישת
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הבתים בה על ידי יהודים .רק הזירה הלאומית היא המקום להשפיע על מעשי ישראל במזרח
ירושלים ורק מגעים מדיניים בין הנהגת אש״ף לממשלת ישראל יפתרו את הבעיה .אם אין בכוהה
של הרשימה להשפיע בנושא כה כואב לפלסטינים ,מדוע עליהם להשתתף בבתירות? עוד נטען
באש״ף כי יש מקום להשוד שכמה מהברי הרשימה ,והכוונה כנראה למועמדים היהודים ,יהמכו
לאתר בתירתם במדיניותו של טדי קולק ,שססמתו ״ירושלים אתת״ .יתר על כן ,גם אם תצליה
הרשימה להכניס בין שבעה לעשרה נציגים למועצה הם עדיין יהיו במיעוט מול הרוב הגורס כי
העיר צריכה להישאר בריבונותה של ישראל.
הנהגת אש״ף לא רצתה ליצור מוקד מתלוקת נוסף בשאלה שהסכמי אוסלו דתו את ההכרעה
לגביה למשא ומתן בעתיד ,וסביב עניין שבו סיכוייה של הנהגת אש״ף לשכנע את מהנגדיה
קלושים לאור הנימוקים שפורטו לעיל .הנהגת אש״ף העדיפה למקד את הוויכוה הפנימי בהסכמי
אוסלו כמות שהם ולא לתזק את מתנגדיה הטוענים כי למעשה ויהרה לאורך כל ההזיה ,גם על
ירושלים הערבית .מכיוון שההנהגה הפלסטינית המקומיה העדיפה ב־993ו שלא להכיר דה־פקטו
בסיפות מזרת העיר ,גם אם צעד זה יקדם את תלוקתה מתדש ואת הפיכת מזרה ירושלים לבירת
המדינה הפלסטינית ,נגוז הרעיון והרשימה המשותפת לא קמה .אהוד אולמרט ,איש הימין ,ניצת
בבתירות את טדי קולק )הארץ993 ,ו994 ,29.9.ו ;3.6.הלבי.(43-38 :1993 ,
בקיץ  1998התנהלו שיתות גישוש בין עוזי ברעם ממפלגת העבודה ,ששקל לרוץ בבתירות
העירוניות בנובמבר ,לבין ההנהגה הפלטטינית בירושלים באשר לקריאה לציבור הפלטטיני להשתתף
בבתירות לראשות העיר ולהביא להדתתו של אולמרט :למרות מעשיו של אולמרט בירושלים
התשובה הפלטטינית הייתה שלילית ונתרצת .הדתייה על הטף נבעה לא מ ע ט מהתרפת העימות
על עתידה של מזרח ירושלים .אבל ,יש לציין ,הפלטטינים לא ישבו מאז האינתיפאדה בתיבוק
ידיים ,והתרמת הבתירות אינה מעידה על תגובה טבילה לטיפות מזרת ירושלים .פייצל תוסייני
בהר להגדיר א ת הפעולות הפלטטיניות כך :״אנתנו לא קובעים עובדות בשטה .אנהנו העובדות
בשטח״)הארץ.(1.6.1994 ,

בניית מוסדות שכנגד
עוד קודם להסכמי אוסלו ההלו הפלטטינים להפעיל בירושלים מוסדות מגוונים :אגודות מקצועיוח
כגון אגודות מהנדסים ,כלכלנים ,עיתונאים ,עורכי דין ,אתיות ,רופאים ,רוקהים ,אומנים ,סופרים,
פועלים וחקלאים :איגודי עובדים כגון איגוד לשכות המסתר ,איגוד תעשיינים ,ארגוני צדקה,
ארגוני רווהה ורפואה ,ארגוני צעירים ונוער ,ארגוני טפורט :מועצות בתתומי תינוך ,שיכון,
תיירות ,בריאות ,תרבות והסברה ,תעשייה וחקלאוח :ארגוני נשים ומשרד לטטטיסטיקה ולדמוגרפיה.
בתהום התינוך פעלו בעיר אוניברטיטת אל־קדס והאוניברטיטה הפתוהה ,קולג׳ים ומכונים
להינוך מקצועי .העיר אינה מוקד תעשייתי אך ממוקמים בה מוטדות לפיתות כלכלי ,תברות
אשראי המעניקות שירותים לרשות הפלטטינית ,ותברת השמל; קודשי האסלאם העניקו לירושלים
חשיבות דתית רבה ולכן ממוקמים בה מוסדות הדת הפלסטיניים התשובים ביותר כגון המועצה
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המוסלמית העליונה ,הוקף המוסלמי ובית הדין הדתי; ירושלים היא מרכז תקשורת פלסטיני,
ומערכות של מרבית העיתונים וכתבי העת הפלטטיניים המופיעים בגדה המערבית ,וסוכנויות
ידיעות פלטטיניות מרוכזים בעיר לצד ארגוני זכויות האדם ,ולצד מכוני המתקר העיקריים של
הציבור הפלסטיני; גם בתתום התרבות ירושלים היא מרכז פלסטיני שמצויים בה החשובים
שבמוזאונים הפלסטיניים וכמה תאטראות ,ביניהם התאטרון הפלסטיני הלאומי )אל־תכואתי(
)הארץ .(Passia, 1994 ;26.6.1994 ,8.6.1994 ,20.5.1994 ,ברי כי לא כל המוסדות הללו הם
מוסדות ממלכתיים ,גדולים ,מפותתים ומתפקדים היטב ,ולא כולם נוסדו לאהר תתימת הצהרת
העקרונות בין ישראל לאש״ף .לענייננו לא תשובות רמות המיסוד ,הארגון והתפקוד של המוסדות
הללו ,אלא העובדה שהם בירושלים .בעבור הפלסטינים ירושלים היא בירה שבדרך והם משתדלים
למקם בה את כל מוסדות הלאום ,ההברה ,הדת ,המדע ,התרבות ,התקשורת ,התעסוקה והכלכלה,
בעיקר אלו שתתום פעולתם אינו עירוני אלא כלל־ארצי ומתפרס על פני הגדה המערבית כולה.
גולת הכותרת של המוסדות הפלסטיניים בירושלים היא האוריינט האוס .בבניין ששייך
למשפתת אל־תוסייני ייסד פייצל תוסייני ב־ 1979את החברה ללימודים ערביים )Arab studies
 (Societyכמרכז המתעד את פעילות הפלטטינים בירושלים ואת שורשיה .בניין זה היה מטה
משלתת הפלסטינים לשיתות השלום ממרט ו99ו ועד להצהרת העקרונות בטפטמבר 993ו,
ורוכזה בו אף עבודת ״הוועדות הטכניות״ ,ועדות מומחים שתפקידן היה להכין את מסמכי
העבודה של המשלתות למשא ומתן הדו־צדדי והרב־צדדי עם ישראל .כמו כן הן הכינו את
התשתית המדעית והמקצועית למנהל העצמי הפלסטיני שנדון בשיתות עם ישראל .עד שהתמקמו
ערפאת ומטה הרשות הפלטטינית בעזה ביוני  ,1994פעל המקום כשלוהה פוליטית לא־רשמית
של מטה אש״ף בתוניס כלפי האוכלוסייה המקומית .ואילו בתתום מדיניות התוץ הפך האוריינט
האוס ) (1993 -1991למוקד שדרכו נוהלו המגעים הדיפלומטיים הרשמיים והפומביים של אש״ף
ושל משלתת הפלסטינים .לאהר התתימה על הצהרת העקרונות בין ישראל לאש״ף הל שינוי
בתפקודו של המקום ,והאוריינט האוס החל לתפקד כמוקד המייצג את תושבי ירושלים כלפי
שלטון ישראל וכלפי הרשות הפלסטינית ,לצד היותו שלוהה מדינית לא־רשמית של הרשות
הפלסטינית שמרכזה בעזה .ישיבוהיה של הרשות הפלטטינית והמפגשים המדיניים העיקריים של
ההנהגה הפלסטינית נערכים רובם בעזה ,ומקצתם בערים אתרות כגון רמאללה ,שכם והברון,
בעוד בירושלים נערכים מפגשים טקסיים וסמליים בלבד המיועדים להפגין את זהותה הערביה
והפלסטינית של מזרה העיר .לשם כך אף הונף על הבניין דגל פלטטין ואנשי אבטהה שומרים על
המקום .כמו כל תחומי פעילותו של האוריינט האוס ,גם שירות האבטהה הפלטטינית בבניין החל
לפעול באישורה של ישראל .היה זה בראשית המגעים על השתתפות משלתת הפלסטינים
בוועידת מדריד עת ההלו להישמע איומים על תייהם של הנציגים ,ובראשם פייצל הוטייני.
משנדמו איומי הפלסטינים על חיי חוטייני ,ופעילותו זכתה לברכת אש״ף ,החלו להישמע
האיומים מצד גורמים בימין הקיצוני בישראל .לכן היו הייבים להמשיך את השמירה הצמודה עליו
ועל המוםד שהוא עומד בראשו ,לבד מהשמירה הפריפריאלית של ישראל .אנשי האבטתה
הפלסטינים אינם נתפסים כבעלי תפקיד ביטתוני בלבד אלא כטמל של ריבונות .ישראל לא
אפשרה להם לשאת נשק ולא לפעול מהוץ לבניין ,ולכן טירב טגל האבטתה הפלסטיני לאפשר
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לשומרי הראש הישראלים של שר התוץ המצרי ושל ראש ממשלת תורכיה ללוות אותם בעת
ביקוריהם באוריינט האוט ,ועל רקע זה התכתשו טגלי האבטהה זה עם זה )1,1996:ז531131ג\11
.(51—54, 59, 63—64
האוריינט האוט אינו פועל רק כמוקד מדיני ,הוא משמש כתובת לפתרון בעיות ביהסי
הפלטטינים בירושלים עם רשויות ישראל :השגת רישיונות ,תעודות זהות ואישורי עבודה ,קבלת
הנתות בתשלום תשבונות הארנונה והמים ,טיפול בבקשות לאיתור משפתות ולקבלת רישיונות
לביקור קרובים בארצות ערב; הוא פועל בתתומים עירוניים כגון בניית בתי טפר ושיפוצם ,פיהוה
ענף התיירות בירושלים ופיתוה כלכלי של מזרה העיר ,וכן בתתומים משפטיים כגון פסיקה
והשגת פשרה בסכסוכים אזרתיים ,אישור עסקות מקרקעין ,תיווך ופסיקה בסכסוכי קרקעות
ובסכסוכי ממון בין בני זוג ,וכל זאת תוך עקיפת מערכת המשפט של ישראל )אכיפת הפסיקה
נעשית באמצעות המנגנון שבראשו עומד ג׳יבריל רג׳וב( .האוריינט •האוס מרכז גם בקשות
להקצאת טיוע כטפי ממוטדות הרשות הפלטטינית ומתורמים פרטיים לבתי טפר ,למועדונים,
לעמותות ולאגודות צדקה פלטטיניות במזרת ירושלים ,ומתווך בינם לבין הרשות הפלטטינית:
הוא אף מעניק שירותי משרד לגורמים ברשות הפלטטינית כגון לממונה על העניינים המוניציפליים
ועל הבתירות למועצת הרשות הפלטטינית ל־ PECDARולמרכז הפלטטיני לטטטיטטיקה )הארץ,
994 ,16.11.1994ו2.ו ;7.7.1996 ,20.מבט לשלום995 ,ו; שרגאי996 ,ו .(9.7.אבל מראשית 997ו
ניכרת ירידה בהיקף פעילותו של המוטד ובמעמדו לצד עלייה במעמדו של השלטון הפלטטיני
המרכזי .מאז  997ו התהרה מושל מהוז ירושלים בהצלהה באוריינט האוט כאשר מילא תפקידים
דומים לאלו של האוריינט האום.
מעבר לכך ,אנשי הביטתון המטכל הפלטטיגי בגדה המערבית בפיקודו של ג׳יבריל רג׳וב
נכנטו לתלל שנוצר בפעילות המשטרתית במזרה העיר מאז האינתיפאדה .עומט העבודה שהטילה
האינתיפאדה על משטרת ירושלים והתפטרות השוטרים הערבים במהלכה ,יצרו תלל שאליו
נכנסו ב מ א י  -י ו נ י  994ו אנשיו של רג׳וב .משאביה המוגבלים של משטרת ישראל הופנו למניעת
גלישת הפשע והסהר בסמים מהמגזרים הערביים למגזרים יהודיים והיא נמנעה מלהשליט הוק
וסדר בטמטאות מזרת העיר ,ועל כן מצאו אנשי רג׳וב כר נרהב לפעולה .הם התלו לבצע פעולות
שיטור במזרה העיר ,לקבל תלונות מהציבור ,ולפעול נגד עברייני סמים ,מין וזנות ,ועשו זאת
לעתים קרובות אף באלימות רבה .הם התלו לבצע חקירות משטרתיות במזרה העיר ופעלו כזרוע
אוכפת חוק שעה ששימשו כמוציאים לפועל והתזירו רכוש גנוב )הארץ994 ,16.11.1994 ,ו2.ו;20.
שרגאי996 ,ו.(9.7.
הפלטטינים אף הפעילו משטרת תיירות שהצרה את צעדיהם של הכייםים שפעלו ליד
כנטיית הקבר וליד אתרי התיירות במזרת העיר ,לאתר שראשי הכנטיות התלוננו במשטרת
ישראל על התופעה הפוגעת בהכנסותיהם ,שכן תיירים התלו להדיר רגליהם מהאתרים הנוצרים
בגין הכייסים והגנבים .משקצרה ידה של משטרת ישראל פנו ראשי הכנסיות לערפאת והוא הורה
לאנשי רג׳וב לתפקד גם במשטרת תיירות .רג׳וב מנהה מקצועית את אנשיו הפועלים במשימה זו
והכנסיות משלמות את משכורותיהם ) 2,200ש״ח לחודש( ,הגבוהות בכ־ 50אתוזים ממשכורותיהם
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הממוצעות של השוטרים הפלסטינים הפועלים בתתומי הרשות הפלסטינית .זהו התמריץ שניתן
להם כדי לפעול בירושלים ,ולישראל אין טיבה להתלונן על כך שהרשות הפלטטינית מפעילה
סוכנים מטעמה בעיר העתיקה )כל העיר .(7.3.1997 ,פעולתם של אנשי רג׳וב משתרעת אף על
פני התהום הפוליטי ,ובעתות של מתת בין הרשות הפלטטינית לירדן אנשיו של ג׳יבריל רג׳וב
פיקתו על הדרשות במסגד אל־אקצא ,ערכו רישום של תושבי מזרה העיר היוצאים להאג׳ במכה
דרך ירדן ורשמו את הבאים ללשכתו של המופתי של ירושלים שמינתה ירדן ,מתהרהו של השיית׳
עכרמה צברי שערפאת מינה באוקטובר  1994במופתי של ירושלים .יתר על כן ,אנשי המודיעין
הפלטטינים פעלו נגד גורמי אופוזיציה ולהנמכת קולם של מבקרי ערפאת כאשר עצרו את פעיל
זכויות האדם באםם עיד ,הטילו אימה על מערכות העיתונים במזרת העיר ועצרו את העיתונאי
דאוד כותאב על ששידר בשידור תי בתתנת הטלוויזיה של אוניברטיטת אל־קדם את דיוני
המועצה המחוקקת הפלטטינית ,שנמתתה בהם ביקורת תריפה נגד שחיתויות כטפיות ואישיות
של בכירי הרשות הפלטטינית .פרשת השתיתות עוררה הדים אצל הפלטטינים ,ומנגנון הביטהון
המטכל הפעיל כוה כדי להשתיק את הביקורת )הארץ997 ,ו997 ,25.5.ו.(26.5.
פעילותו של הביטהון המסכל הפלסטיני בירושלים ההלה באמצע 994ו בברכת השב״כ של
ישראל .השב״כ הישראלי ,שהתקשה לאטוף מידע מודיעיני בשטתי הרשות הפלסטינית כשם
שעשה כן בטרם הטכמי אוטלו ,נעזר בעמיתו הפלטטיני .מבתינת השב״כ רצוי היה שלא ייווצר
תלל ריק עם פינוי השטת בידי ישראל ושתהיה כתובת סמכותית שמנגנוני הביטהון של ישראל
יוכלו לפנות אליה .בתמורה התיר השב״כ לרג׳וב להרתיב את תתומי פעילותו בגדה המערבית
כולל באזור ירושלים .מעייניו של שירות הביטהון הישראלי היו נתונים להשגת מידע מודיעיני על
פעולות טרור מתוכננות ולטכלן ,ואף להבטית ששירותי הביטהון הפלטטיניים לא יפגעו במשתפי
פעולה לשעבר עם ישראל .ברם בפועל היה קשה לשב״כ למנוע מאנשי רג׳וב לטפל במשתפי
פעולה לשעבר במסווה של טיפול בגורמים פליליים .המנגנון הפלטטיני רצה לא רק להעניש את
משתפי הפעולה ,אלא בעיקר לקטוע כל קשר עם המודיעין של ישראל שאינו עובר דרכו .משתפי
הפעולה עם ישראל היו אוכלוסיית יעד לפעולתו של מנגנון המודיעין המסכל .השדו בהם שהם
סוכנים ישראלים ,אם לא סוכנים פעילים אזי סוכגים רדומים .כארגון שרק נוסד היה על
המודיעין המטכל הפלטטיני לקטוע כל זיקה בין שירותי המודיעין של ישראל לבין פלסטינים ,הן
כדי להבטית את הרשות הפלטטינית מפני ריגול של ישראל והן כדי לבטט את טמכותו .ביטוט
טמכוחו של הביטהון המטכל הפלטטיני היה חשוב גם לשב״כ כיוון שבזה תלויה הצלתתו באיסוף
המידע ובמניעת טרור ,שגם ישראל תיהנה ממנו .מדיניות השב״כ עוררה במתצית השנייה של
 1994את המהה של משטרת ישראל נגדו ,משום שמעייניה היו נתונים לאכיפת החוק והסדר
בישראל .משטרת ישראל ושר המשטרה טענו כי הודות לפעילותם של אנשי רג׳וב נפגעת
ריבונותה של ישראל במזרה העיר ,וריבונות המשטרה היא אהד מםמליה המובהקים .רבין צידד
בעמדת שר המשטרה ,אך בפועל יכולתה של ישראל למנוע את הפעילות הפלסטינית הייתה דלה.
מראשית  1996ועד למתצית  997ו עצרה ישראל  76אנשי ביטתון פלטטינים באשמת פעילות
בלתי תוקית בירושלים 66 ,מהם נעצרו בגין הטיפה של תושבי ירושלים והובלתם לתקירות
בתהומי הרשות הפלסטינית; שישה נעצרו בגין תקיפה וארבעה על אתזקת נשק בלתי תוקית
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פרק חמישי

)הארץ998 ;26.5.1997 ,ו .(16.2.במהלך 995ו הצטרפו למנגנון הביטהון המסכל הפועל בירושלים
אנשי המודיעין הכללי בפיקודו של אמין אל־הינדי ,אנשי הביטתון הנשיאותי)כוה 7ו לשעבר(,
וביטהון מהוז ירושלים ,מנגנון שהקים מושל מהוז ירושלים הפלטטיני ג׳מיל עת׳מאן נאצר .היקף
פעילותם של מנגנוני הביטהון הפלסטיניים גדל עם הזמן ,ולכל התתומים שכבר צוינו נוטפה
א ב ט ח ת ם של שר ההקדשות תטן טהבוב ,המופתי של ירושלים ,עכראמה צברי ופייצל תוסייני
המאובטת בידי אנשי האוריינט האוס ,ושל המתקנים :מסגד אל־אקצא ,משרדי השכיבה ,ארגון
הנוער של הפת״ת ,מועדון האטיר הפלטטיני ומשרד הפצוע הפלטטיני )הארץ 997 ,ו,26.5.
 .(16.2.1998במתצית הראשונה של 997ו ההל המודיעין הכללי בפעולה נרתבת נגד טוהרי
קרקעות פלטטינים המוכרים אדמות במזרח העיר ליהודים .בפעילותם הם נעזרו בתברי הפת״ת
בירושלים ,שמרבית טוכני מנגנוני המודיעין הפלטטיניים באים משורותיו .פעילותם של מנגנוני
המודיעין הפלטטיניים בירושלים נעשית בהסוואה מתוך אתרים אזרתיים ומתאפשרת משום
שסמכותם מקובלת על התושבים .האזרהים רואים בהם מנגנון לאומי לגיטימי משלהם ואינם
ממהרים להתלונן באוזני שלטונות ישראל )הארץ997 ,27.2.1997 ,26.12.1994 ,ו ,28.2.סגן ראש
השב״כ לשעבר גדעון עזרא למלמן 995 ,ו.(29.8.
בעקבות הצהרת העקרונות בין ישראל לפלטטינים ,המונעה מאנשי מזרה ירושלים לפעול
במסגרת הרשות הפלסטינית ,קבע הוטייני כי הפלטטינים צריכים ״לפעול כך שלא ניתן יהיה
למנוע את הפעילות בשל היותה מנוגדת להוק״)הארץ ;9.2.1996 ,כל העיר996 ,ו .(9.2.תוסייני
עצמו שימש דוגמה אישית למדיניות שהמליץ עליה ,ולא התמודד בבתירות למועצה המתוקקת
ברשות הפלסטינית ,בינואר 996ו ,שכן אילו היה נבהר היה עליו לנתק עצמו מהאוריינט האוס או
לנעול א ת שערי המוסד ,ואף א ת ת מהאפשרויות האלה לא שובבה את לבו .הוא מתזיק תיק
ירושלים בוועד הפועל של אש״ף ושותף לדיוני ההנהגה הפלטטינית ,פורום שבועי הכולל את
הברי הוועד הפועל ,תברי המועצה המבצעת ומוזמנים מיוהדים .אין זה מינוי רשמי וככל הידוע
הוא לא הושבע רשמית כהבר המועצה בטקס ההשבעה הראשון שהיה ביריחו במאי  .1994לאהר
בתירת הקבינט הפלטטיני והברי הוועד הפועל של אש״ף בידי המועצה הלאומית־הפלסטינית,
שהתכנסה למושבה העשרים ואהד בעזה במאי  ,1996והפרסומים בעיתונות הפלטטינית על
אודות מינויו כהבר קבינט ,מיהר תוסייני לכנס מסיבת עיתונאים ולהכריז כי מעולם לא היה הבר
בזרוע המבצעת של הרשות הפלטטינית ,אלא האהראי לענייני ירושלים בוועד הפועל של אש״ף
)אל־קדס ;13.5.1996 ,הארץ .(14.5.1996 ,אי־הכללתו הרשמית של תוסייני ברשימת שרי הקבינט
הפלסטיני אינה פוגעת בתפקודו כאתראי לענייני ירושלים .בישיבות הקבינט הוא יכול להשתהף
על בסיס אישי או מתוקף תפקידיו באש״ף ובפת״ה ,ובפרט שמאז כינוס המועצה
הלאומית־הפלסטינית העשרים ואתר אותרו ישיבות הקבינט הפלטטיני עם ישיבות הוועד הפועל
של אש״ף ,והן נערכות ת ת ת הכותרת ״ישיבת ההנהגה הפלטטינית״ .מבתינת ישראל אין כל
מניעה תוקית להתיר להוסייני להימנות על צמרת אש״ף ,שכן אין היא מגדירה עוד את אש״ף
כארגון טרור .ובדומה ,שר ההקדשות ,חטן טהבוב ,פעל רשמית בירושלים ת ת ת תוארו ותפקידו
כראש המועצה המוטלמית העליונה ,אבל לא כחבר המועצה המבצעת.
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ירושלים לעומת עזה
מנהיגי ה״פנים״ שבסיסם באוריינט האוט הובילו מאז ומתמיד את הפעילות הפלסטינית במזרח
ירושלים .גישתם הייתה נמרצת מזו של ראשי אש״ף שהיו ב״תוץ״ ,בתוניס עד אמצע  .1994ראשי
הציבור ב״פנים״ תשו את בעיית ירושלים במלוא תומרתה ,בניגוד למנהיגי הארגון בתוניס ,מה גם
שגישתם של מנהיגי אש״ף ב״תוץ״ הייתה שונה מזו של ראשי הציבור הפלטטיני ב״פנים״ .סדרי
העדיפויות הארגוניים והאישיים היו שונים :ראשי הארגון בתוניט רצו להשיג הכרה בין־לאומית
רהבה בארגון ובהם עצמם במנהיגיו ,תוך תיסול כל אפשרות של צמיתת מנהיגות תלופית מבין
ראשי הציבור הפלטטיני ב״פנים״ .הם סברו כי הכרה בזכות ההגדרה העצמית ובזכות להקים
מדינה עצמאית קודמים לכול ,אפילו לביצור מעמדה של ירושלים כבירה .ראשי אש״ף בתוניס
השכילו לתמרן את מנהיגי ה״פנים״ לתלות פוליטית מותלטת בהם ,ובלמו את ניסיונות מנהיגי
ה״פנים״ לשים את ירושלים בראש סדר היום של אש״ף .ניסיון כזה נעשה במאי 992ו ,כאשר
במסגרת עבודתן של הוועדות הטכניות המייעצות של מומהי אקדמיה מבין תושבי השטהים,
שסייעו למשלתת הפלטטינים למשא ומתן לשלום ,התכנס דיון בשאלת ירושלים .בדיון הסתמנו
שלוש גישות :האתת תמכה בפעולה פלטטינית תד־צדדית בירושלים שלא כהלק מהמשא ומתן
עם ישראל ,כנראה מתוך הנתה שישראל אינה מוכנה לוותר על ריבונותה במזרת העיר; השנייה
דווקא תמכה בהעלאת הנושא במשא ומתן עם ישראל ,אך לא על ידי אש״ף לבדו ,אלא בשיתוף
מדינות ערב והאסלאם שיהיו משקל נגד לישראל; הגישה השלישית סברה כי אכן אין ט ע ם
להעלות את נושא ירושלים לדיון ,לפתות לא עתה .אולם בניגוד לגישה הראשונה ,שגרסה כי
הושבי ה״פנים״ צריכים לשאת לבדם בנטל קביעת העובדות התד־צדדיות בירושלים ,סברו
המצדדים בעמדה זו כי על ה״פנים״ לאטוף את המידע הנהוץ ולהכין על פיו תכניות פעולה.
אולם ,לדעתם ,הביצוע הייב להיעשות בתיאום עם הנהגת אש״ף ב״תוץ״ ,בתמיכתה ובאישורה
)הלבי993 ,ו .(49 :גישה זו זכתה לתמיכת הרוב ואנשי ה״פנים״ התכוונו לפעול לפיה.
) ^  ^ 5 5הייתה הראשונה
האגודה האקדמית הפלסטינית להקר נושאים בין־לאומיים
שהכינה ניירות עבודה בנושא ירושלים ,וביניהם ניירות הדנים בהפיכת מזרה העיר לבירת
פלסטין; בהקמת עירייה ערבית במזרה העיר שתנהל את היי היום־יום; ביצירת תודעה ציבורית
למען מנגנון פלטטיני המנהל את היי היום־יום במזרה העיר; בשאלת הריבונות הפוליטית
בירושלים; במציאות הגאוגרפית בעיר ,ובמעמדם של הר הבית ,הרובע היהודי ,ההתנתלויות
והמתנהלים בעיר העתיקה ומהוצה לה )הלבי993 ,ו .(50 :אנשי האגודה האקדמית עיבדו את
תמצית הניירות ,הדיונים והגישות לתזכיר שראש האגודה ,ד״ר מהדי עבד אל־האדי ,הציג בפני
הנהגת אש״ף ב־2ו בטפטמבר 992ו .בדבריו עמד אל־האדי על הוסר התיאום בין זרועותיו
השונות של הממסד הפלטטיני המטפל בנושא ירושלים .תמור מכך; לדבריו ,לעתים אגפים שונים
בממסד אש״ף המטפלים בעניין ירושלים נאבקים זה בזה .הוא הציע לאש״ף ליצור מנגנון שיתאם
בין זרועות אש״ף השונות העוסקות בירושלים ,ולעורר את דעת הקהל הפלטטינית בירושלים
ובשטתי  967ו ביתס לתשיבות המאבק על ירושלים .לדעתו יש להשיג תיאום לא רק בתוך
הממסד של אש״ף ,אלא אף בינו לבין מדינות ערב והאםלאם ,ובעיקר עם החשובות שבהן :ירדן,
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ערב הסעודית ,מצרים ,אירן וסוריה .הוא עמד גם על הצורך להקים מאגר נתונים על אודות
מזרת ירושלים ולהכין בשיטתיות ובאופן עתי ניירות עבודה בשאלות הנוגעות למעמד ירושלים
בתקופת הביניים ,ולדרך הפיכתה לבירת המדינה הפלסטינית בהםדר הקבע .הוא הציע לאש״ף
להבליט במשא ומתן עם ישראל את ירושלים כמוקד לכל שטתי 967ו .הנתתו של אל־האדי
הייתה כי דין אחד יהיה לירושלים ולכל יתר שטתי  967ו בהטדר הביניים וכי ייערכו בה בתירות
ארציות ועירוניות כאתת .על בטיט הנהה זו הביע ד״ר אל־האדי אכזבה מכך שלאש״ף אין כל
עמדה או תביעה לערוך בתירות לעירייה ערבית במזרת ירושלים במקביל לבתירות האמורות
להיערך בשטתי 967ו על פי קווי המסגרת של ועידת מדריד.
דייר עבד אל־האדי המליץ להנהגת אש״ף לכלול את הנושא בין מאפייני ההסדר עם ישראל
בשלב הביניים ,ולתכנן הקמת עירייה ערבית במזרת העיר שיש בה מועצת עיר ,מנגנון ביורוקרטי,
מוסדות עירוניים ,ומתלקה לשיתוף פעולה עם עיריות אתרות בעולם .כדי ליצור ד ע ת קהל
אוהדת ולהכין א ת הקמת העירייה הוא הציע לגייס בין  00ו ל־50ו אישי ציבור שיקימו את
המועצה הלאומית למען ירושלים הערבית )אל־היאה אל־וטניה ללקדס אל־ערביה( .גוף זה עתיד
לבחור מתוכו א ת הוועדה הזמנית של עיריית ירושלים הערבית )אל־לג׳נה אל־מאקתה לבלרית
אל־קדס אל־ערביה( וימנה  5ו הברים .הקדנציה המוצעת של הוועדה תימשך שנתיים ,והיא תפעל
בעיריית מזרת ירושלים במקביל לעיריית ירושלים המערבית ,ותעסיק מנגנון ביורוקרסי ,תנהל
תקציב משלה ותשמור על קשר עם הנהגת אש״ף )הלבי .(53-50 :1993 ,אולם הנהגת אש״ף לא
אימצה א ת התכנית ופעלה על פי דרכה במשא ומתן עם ישראל .דרך היווצרותם של הסכמי
אוסלו מלמדת כי ארגון אש״ף "בחוץ״ העדיף להתקדם לעבר השגת המדינה הפלטטינית על פני
ביצור מעמדה של מזרת ירושלים כבירתה .בניגוד להנהגת ה״פנים״ ,הנטועה בעיקר באזור
ירושלים ,סברה הנהגת אש״ף כי המדינה הפלטטינית היא שתבטית את הבירה בירושלים ,ולא
להפך .מניעיה של גישה זו היו פוליטיים ואישיים כאהד .הנהגת אש״ף רצתה בעבר למנוע צמיתת
מנהיגות תלופית מבין תושבי ה״פנים״ ,ולא עשתה כדי להקים ממסד פלסטיני בירושלים כפי
שהציע פייצל חוסייני .לכן ,מאז הוחל ביישום הסכמי אוסלו העדיפו ראשי הרשות הפלסטינית
להפעיל את המוסדות בירושלים כזרוע של הממסד בעזה ,ולא להסתכן בהקמת ממסד מקומי
מקביל ועצמאי.
לפיכך החליטה הנהגת ה״פנים״ ליישם בכותות עצמה הלק מההצעות שהניהו לפניה מומהי
 PASSIAבהתאמה למציאות החדשה שנוצרה לאהד התתימה על הצהרת העקרונות בין ישראל
לפלטטינים .בעיקרו של דבר מדובר היה בהקמת גופים ייצוגיים"מלמעלה״.
הצעד הראשון בכיוון זה נעשה ב־ ו בנובמבר  993ו ,כאשר קרא פייצל הוסייני לראשי הציבור
הפלטטיני לכונן את מועצת ירושלים הלאומית  -פלטטין)היאת אל־קדס אל־וטניה  -פלסטין:
 ,( Jérusalem National Councii — Palestineכמקור סמכות לאומי פלסטיני לטיפול בעניינים המקומיים
בירושלים .הנתתו הייתה שלצד ניהול הרשות הפלטטינית מעזה נוצר מקום בתקופת הביניים
ליצור ממסד מקביל ברמה המקומית .אם יעלה הדבר יפה הוא ייתן ממד של ריבונות לפלסטינים
בעיר ,יבטית את נוכתותם בה ואת אופייה הפלטטיני של מזרה העיר ,וכך כאשר תעלה שאלת

142

כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל

צעדי אש״ף לחיזוק הזהות הפלסטינית של מזרת ירושלים

ירושלים לדיון במטגרת הטדרי הקבע יהיה מצב הפלסטינים טוב משהיה .בהצעתו של חוסייני
מדובר בהקמת גוף של ו 2תברים שמושבו יהיה באוריינט האוס ובראשו יעמדו היו״ר וסגניו עם
המפקה על הכספים .ת ת ת פיקותם תפעל לשכה מבצעת המופעלת על ידי מזכירות ומזכ״ל,
והלשכה תפקה על המתלקות השונות :תכנון ,כלכלה ,תוק ומשפט ,שירותים בסיסיים ,דת,
כספים ,מהלקה מדינית ,מתלקת המוטדות ומתלקת הביטתון והטדר הציבורי .פייצל הוסייני
קיבל על עצמו לעמוד בראש הגוף המכין את הקמת המועצה וכסגנו מונה הסן טהבוב לראש
המועצה המוסלמית העליונה )הארץ994 ,ו994 ,20.5.ו994 ,3.6.ו994 ,7.6.ו5.6.ו :הלבי993 ,ו:
.(56-53
למרות התכניות המרשימות לא הצליח הממסד בירושלים לממש את כוונותיו ,ובאמצע
995ו ניסה חוסייני תכנית הדשה ,והודיע לד״ר אמין מג׳אג׳ כי המועצה המבצעת )הקבינט( של
הרשות הפלסטינית ההליטה להפעיל מתדש את מועצת ירושלים הערבית )מועצת העיר( וכי הוא
מונה לעמוד בראשה .ד״ר מג׳אג׳ היה תבר מועצת העיר בתקופת שלטונה של ירדן ואף נבהר
לפרלמנט בירדן .בתאריך  27ביוני  967ו פיזר הממשל הצבאי של ישראל את מועצת ירושלים
הערבית שהיו הברים בה  16איש .בראש מועצת העיר ,שנותרה מאז יוני 967ו על הנייר בלבד,
עמד מי שהיה אז ראש העיר ,רות׳י אל־ה׳טיב .ישראל גירשה את אל־ה׳טיב ב־967ו לירדן והוא
הותזר רק לאתר שנתתם הטכם אוטלו ב־993ו .מותו של אל־ת׳טיב ב־994ו טלל א ת הדרך
למינויו של מג׳אג׳.
כאשר הכריז הוסייני על כינונה מהדש של המועצה ,היו היים רק שישה מבין  6ו הבריה
המקוריים ,ולכן צריך היה להתליט מי יתליף אותם .מלבד בעיה זו ,הייתה למועצת העיר
המתודשת גם בעיה כלכלית .המימון לפעולות המועצה הוטל על כתפי הרשות הפלסטינית לאהר
שעם ניתוק קשריה התוקתיים והמנהליים של ירדן עם הגדה המערבית ב־988ו ,הפטיקה ירדן
את העברה הקצבותיה למועצת העיר )הארץ995 ,ו2.6.ו995 ,13.6.1995 ,ו4.6.ו :כל העיר,
995ו6.6.ו( .ברם המימון לא הגיע וגורלה של עיריית הצללים הפלטטינית לא היה טוב מזה של
מועצת העיר הירדנית מאז 967ו .כקודמתה היא נותרה על הנייר בלבד )הארץ996 ,ו.(9.2.
תכניתו של הוסייני לא התמקדה רק בתהום השירותים העירוניים ,אלא אף תתרה להקים
ממסד מקביל לזה של הרשות הפלסטינית בירושלים תוך התפרסות על תתומים רבים ומגוונים.
כנראה ראשי הרשות בעזה הששו בדיוק מהתפרסות זו ,משום שההסכם עם ישראל מונע מהם
להפעיל רשמית את מוסדות הרשות מירושלים .הם אינם רוצים בצמיחתו של ממסד מקביל
ומתהרה ,ואין הם פועלים פעולה של ממש כדי להפוך את תכניחו של חוסייני למציאות .ראשי
הרשות הפלסטינית מעדיפים לנהל את התתרות עם ישראל בירושלים באמצעות הפעלת המוסדות
והאישים המקומיים בשלט רתוק או כזרוע של הממסד המרכזי בעזה ,שעיקר גופי הרשות
הפלטטינית ממוקמים בה ,כולל משרד היו״ר ,מטה המשטרה הפלטטינית ,ומרבית המיניטטריונים.
הרשות הפלסטינית דואגת שהזרוע בירושלים תישאר הלשה ולא יעילה ,ובלבד שלא יקום ממטר
מקומי מתהרה שקשה יהיה לשלוט בו .יתרה מזאת ,בסיס עוצמתם המסורתי של ראשי ה״פנים״
לשעבר נטוע בירושלים ובטביבתה הקרובה .לכן מבהינה זו הפעילות של אנשי ג׳יבריל רג׳וב
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בירושלים לא הייתה מקרית .באמצעות הפעלת מנגנון המודיעין המסכל ,שאנשיו היו גם אחד
מעמודי התווך של מנגנון הפת״ח בגדה המערבית וברצועת עזה ,קיווה כנראה ערפאת לא רק
לתזק א ת זהותה הפלסטינית של מזרח ירושלים ,אלא גם לפקת על פעולתה של המנהיגות
המקומית ,העילית הפוליטית בירושלים בראשות פייצל הוסייני ,ולמנוע ממנו להפוך למנהיג
כלל־לאומי ) .(Klein, 1997האישור שערפאת נתן להנהגה הארצית של צעירי הפת״ת )השביבה(
להקים את המרכז הארצי שלהם בעיר העהיקה )כל העיר996 ,ו ,(6.9.הוא הלק ממדיניותו
להאריך את טווח פעילותן היעיל של זרועותיו מעזה לירושלים כדי לשלוט על המנגנון המקומי
בעיר.
בקיץ 995ו ניסה תוסייני ללכת בכיוון אתר .במקום לנסות ולהקים שוב ושוב גופים הרשים
הבין תוסייני כי יש לשפר את תפקודם של המנגנונים הקיימים .הוא הגיע למסקנה המתבקשת כי
הפעילות הפלסטינית במזרח העיר אינה סדירה ותסרת יד מכוונת .כדי לתקן את הליקויים הוא
הציע להקים מועצה מ ת א מ ת שתרכז ותתאם את פעילות הפלטטינים בעיר .כמו כן שאף הוסייני
להגדיל א ת טכומי הכטף שיוזרמו מתו״ל ,מנטיכויות הנפט ,לאוריינט האוט כדי לשפר את
תפקודם ובעיקר לשפר את מעמדם של המוסדות המקומיים לעומת המנגנון הארצי בעזה .לפיכך,
בקיץ 995ו העלה תוסייני את הרעיון להקים ״ועדה עליונה להגנה על ירושלים" ,שתייסד סניפים
בארצות ערב ותגייס את תושביהן לתרום כספים לסיכול תכניותיה של ישראל בירושלים.
משלא הצלית גם במימוש יוזמות אלו ,העלה תוסייני רעיון תדש :לא עוד מוסדות מ״למעלה״
ולא עוד ניסיון לגייס המונים וממשלות מתוץ לפלטטין :עתה הוא פנה לגיוס הציבור מירושלים
כדי לבנות מוטדות מ״למטה״ .הוא הציע להקים את הרשות לפיתוה מזרה ירושלים כהברה
לפיתות ,שכל תושב פלטטיני יוכל לקנות בה מניה תמורת שקל אהד .רוכשי המניות יבתרו את
הנהלת ההברה שתשמש גם כנציגות פוליטית־עירונית של השכונות הערביות במזרה העיר .כך
קיווה הוסייני להשיג מטרות אתדות :ראשית ,לכונן הברה בעלת הון שתפתה א ה מזרה העיר
וחהיה גורם הזק נגד החברה הישראלית לפיתוה ירושלים המשקיעה א ה משאביה בפיתוה ההלק
היהודי של ירושלים :שנית ,הוסייני רצה לגייס את הציבור הפלטטיני הרהב לפעולה ולמעורבות
למען מזרת העיר :שלישית ,הוסייני קיווה להפוך את הרשות לפיחות מזרת העיר לנציגות
פוליטית .מששקע רעיון עיריית הצללים ,״העירייה־שכנגד״ של תושבי מזרה העיר ,קיווה תוסייני
לכונן נציגות שנשענת על בטיט תמיכה רתב .מימוש תקוות אלו מותנה היה בהיענות המונית של
פלסטינים ,כפי שהוטייני קיווה שיהיה )הארץ996 ,ו :9.2.כל העיר996 ,וMusaiiam, 1993::9.2.
 ,(17—18אך למורת רוחו של הוסייני נכשל גם ביצוע רעיון זה .הציבור הפלטטיני הרחב לא היה
בשל לקליטת היוזמה ,בין שהפרופיל הפוליטי של תושבי מזרה ירושלים היה מיותד ובין
שתרבותה הפוליטית של כלל האוכלוסייה הפלסטינית הייתה שונה .קל היה יותר לגייט את
ההמונים הפלטטינים לפעולות מהאה קצרות נגד הכיבוש של ישראל מאשר להביאו לעשייה
קונטטרוקטיבית ומתמשכת.
במקביל לניסיונו לארגן את תושבי מזרת ירושלים מ״למטה״ פעל תוטייני לגיבוש תזית
מאותרת של המנהיגות הפוליטית בעיר .הוסייני הבין כי ירושלים היא עיר ספר ,ולכן הוא לא

44ו

כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל

צעדי אש״ל> לתיזוק הזהות הפלסטינית של מזרת ירושלים

רצה להעמיק את תילוקי הדעות הפוליטיים בתוך המהנה הפלסטיני ,אלא להתגבר עליהם .לשם
כך הוא הרכיב "כוורת״ מייצגת שהברו בה נציגי כל הזרמים הפוליטיים .מלבד הוסייני ,נמנו על
הבורה זו הנאן עשראוי ,זיאד אבו־זיאד ודייר טרי נוטייבה מתומכי הפת״ה :ד״ר מוהמד ג׳אדאללה
 איש התזית הדמוקרטית ,ד״ר ריאד אל־מלכי  -עצמאי ,לשעבר איש החזית העממית ,ע׳סאןאל־ת׳טיב ממפלגת העם והשייה׳ ג׳מיל המאמי  -מאנשי ההמא״ט )הארץ996 ,ו.2.וו( .למעשה
לא היה מדובר בהקמת מוםד הדש ,אלא בשיתוף פעולה בין אישים פוליטיים בולטים באזור
ירושלים המייצגים קשת רהבה של עמדות .העיתוי ליוזמה לא היה מקרי ,והוא היה קרוב לערב
הבתירות למועצה המתוקקת של הרשות הפלסטינית .הוסייני קיווה שה״כוורת״ שיזם תרוץ
כרשימה מוסכמת לבתירות ,אולם התנגדותן של "החזית העממית״ ושל תנועת ההמא״ס הכשילה
את היוזמה .הכישלון לא מנע מהוסייני להפוך את ה״כוורת״ להבורה המשתתפת דרך.קבע
בפגישות המדיניות המתקיימות באוריינט האום עם אורתים רמי מעלה ממדינות זרות .כך למשל
נפגשה הקבוצה ביולי  996ו עם שר החוץ הצרפתי ,ובינואר  997ו נפגשו עם שר התוץ הבלגי.
בטוף מרט 996ו ,לאחר שני גלי הטרור של החמא״ס בירושלים ,באשקלון ובחל אביב ,הם אף היו
בין ו ו התותמים על הפנייה הפומבית להמא״ט להפטיק את פעולות הטרור ולפתוח בדיאלוג עם
הרשות הפלטטינית )הארץ996 ,ו997 ,8.9.ו.ו ;28.כל העיר996 ,ו .(29.3.למעשה הפכה הבורה
זו ,עם תברי המועצה המחוקקת הפלטטינית שנבהרו באזור ירושלים ובראשם יו״ר המועצה
אבו־עלא ,למנהיגות הפוליטית של מזרת ירושלים.
מרבית הניסיונות של הממסד הפלסטיני בירושלים לבנות מוטדות מקומיים שיתהרו במנהיגות
הארצית וייהנו מבסיס תמיכה היצוני או המוני ,נכשלו .כבר ב־995ו הבין זאת דייר מהדי עבד
אל־האדי ,כשניתת את ליקוייה של מדיניוה הפלסטינים בשאלת ירושלים ,וטען כי קיימות
סתירות בין כיווני המדיניות השונים שהמנהיגים הפלטטינים מכריזים עליהם :לא אתת נשמעוה
התתייבויות והכרזות שאינן מיושמות והכרזות אתרות המזיקות לעניין הפלטטיני בירושלים; אין
תיאום בין זרועות הממשל הפלטטיני העוסקות בירושלים; ברמה המקומית אין מסגרות תכנון
וביצוע המתפקדות כראוי ,ומתפעלות היטב את המוסדות הפלסטיניים בעיר; הפעולות עם ירדן
ועם סעודיה אינן מתואמות; הממשל הארצי בעזה אינו מתאם את פעולותיו עם הממסד המקומי
באוריינט האוס ועם האישים המקומיים :המוטדות הפלטטיניים בעיר סובלים מהיעדר תמיכה
כטפית מצד הממשל המרכזי בעזה ,ומוטדות שתוכננו נותרו תכניות על הנייר בלבד .מטקנתו של
ד״ר עבד אל־האדי הייתה שללא מנגנונים שיגייטו את האוכלוטייה הפלטטינית במזרת ירושלים
ויפעילו אותה ,וללא מסגרת מתאמת שתתאם בין המוסדות והפעולות הפלטטיניות בירושלים
לבין הממסד בירושלים לגורמי הוץ  -הממשל המרכזי ,אוכלוסיית הגדה המערבית ורצועת עזה
ומדינות ערב והאסלאם  -אין ט ע ם לגשת למשא ומתן על הסדר הקבע ,שכן נתיתות הפלטטינים
כפולה ומכופלת )עבד אל־האדי996 ,ו3 :ו.(222-2
במהלך 997ו ,לאהר העימותים עם ממשלת נתניהו ,התהזק מעמדה של ההנהגה הארצית
בירושלים על השבון מעמדו של הממסד המקומי .כמקובל בפוליטיקה ,ואף בזו הפלסטיניה,
המתת בין שתי ההנהגות גלש גם לתהום האישי ולהערכה הדדית שלילית באשר ליכולתו של כל
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פרק חמישי

אהד מהם להגן על ערביותה של ירושלים )רובינשטיין .(23.6.1997 ,מבתינה פוליטית תפס
ערפאת א ת מקומו של הוטייני כמוליך המחאה ובכתובת הראשית למשא ומתן על הסדר
המחלוקת והפיצוי שיקבלו הפלסטינים בעיר כתמורה על הבנייה היהודית .ערפאת כונן את ועדת
ירושלים בראשותו כמטה ארצי שמשתתפים בו שרים וראשי המנגנונים הארציים והעירוניים
הפועלים במרתב ירושלים )אל־איאם ,ינואר ופברואר 998ו( .ערפאת הכיל בצעד זה את הממסד
המקומי ועטף אותו במסגרת רתבה יותר הנתונה למרותו הישירה .אמנם אין זה גוף יעיל ביותר,
אך הקמתו נתנה לערפאת כלי שליטה ובקרה על הממסד המקומי בירושלים ואפשרות לעקוף את
ההנהגה המקומית באמצעות הפעלת מנגנונים ארציים .הממטד הארצי הציב מנגנוני ביטתון,
מודיעין ומשסרה באזורים הסובבים את ירושלים ונתונים לשליטתו ,ומשם פעל באינטנסיביות
בתוך העיר עצמה .מושל מתוז ירושלים במשרד הפנים ,ג׳מאל עת׳מאן נאצר ,ומפקד המשטרה
המתוזי ,קולונל ת׳אלד טנטש ,מילאו מעתה את התפקידים של האוריינט האום :בירור תלונות
ויישוב סכסוכים אזרחיים באמצעות מנגנוני פישור ובוררות ,סיוע בדיור לנזקקים ,הנפקת
אישורים ,תכנון פרויקטים ותקצובם ,ארגון טקסים ואספות ציבוריות הנוגעות לירושלים ,ארגון
פעולות מתאה נגד ישראל והכשלת צעדים דומים מטעם האוריינט האוט ,עידוד בנייה בלתי
תוקית באזורים הלא־מיושבים בעיר ובמרהב שסביבה ,השקעות בתשתית ובתכנון עירוני כדי
ליצור רצף פלסטיני בנוי ממזרה העיר לצפונה ,טיפול באירועים פליליים ,איסוף מידע על נדל״ן
העומד למכירה בכלל ונדל״ן שהוצע ליהודים בפרט ,אבטתת אישים ומתקנים )הארץ,1.2.1998 ,
998ו ;9.9.קשוע וכהן998 ,ו9.6.ו(.
בתוקף תפקידים אלה אפשר להפעיל מרות בירושלים ללא סמכות רשמיה ,וצעד זה התאפשר
כיוון שהאוכלוטייה הפלטטינית במזרה העיר מקבלת מרצונה את מרות המנגנונים הפלסטיניים.
במתצית הראשונה של  997ו ניטה ערפאת אף להשתלט על תקציב האוריינט האוט ותבע שכולו
או רובו יעבור דרך הרשות הפלטטינית ,אולם תוסייני לא הסכים לכך וטען כי הכטף נתרם
במיוהד בעבור ירושלים והופקד אישית בידיו .מתלוקת דומה פרצה בנוגע לשמונה מיליוני
)הארץ.(17.6.1998 ,
דולרים שנאטפו במבצע התרמה מ ט ע ם תתנת הטלוויזיה הסעודית
לדברי חוטייני עלות התפעול השוטף של המוטדות הפלטטיניים במזרה ירושלים מגיעה להמישה
מיליוני דולרים לתודש .בתלקו מגיע םכום זה מתקציב הרשות הפלטטיניח )הארץ996 ,ו(9.2.
ובתלקו מאגודת העולם האסלאמי בסעודיה ומתרומות שפייצל תוסייני מגיים אישית בסעודיה
בנסיכויות הנפט ובקטאר .במאבקו לשמור על הופש הפעולה והעצמאות התקציבית שלו הסתייע
הוסייני באיטור שהטילה ישראל על הרשות הפלטטינית לפעול בירושלים .תוסייני תשש פן
תיקה הרשות הפלטטינית ״דמי טיפול" ,או לפחות תשתמש באמצעי שבידה ככלי ללהץ פוליטי
עליו וכאמצעי להגביל את הופש הפעולה של המנהיגות בירושלים .בתגובה עיכב ערפאת העברת
כטפים לאוריינט האום ,כולל לפרויקטים במזרה העיר שמימונם מגיע ממוסד זה ,וגרם למוסד
גירעון תקציבי ובעיות בתשלום המשכורות )כל העיר997 ,ו .(7.3.למרות זאת הצליה הממסד
המקומי לקבל בראשית 997ו תרומה של 9ו מיליוני דולרים מסעודיה שייועדו לבניית בתים
ולשיפוצם במזרת ירושלים ,ועוד תמישה מיליוני דולרים לכיסוי הוצאות התפעול של האוריינט
האוס )רובינשסיין997 ,ו .(23.6.המתת בין הממסד המקומי לבין ההנהגה הארצית הפך לא אתת
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גם למתת אישי בין ערפאת להוסייני .מ ת ה זה התבטא לעתים בישיבות ההנהגה הפלסטינית,
כשההליפו השניים דברים בוטים והאשמות הדדיות בדבר האתריות על אי־הקצאת כספים
לפרויקטים שונים במזרה העיר ,או על אודות אזלת היד הפלטטינית במאבק נגד ישראל על
השליטה במזרת העיר )רובינשטיין998 ,ו.(20.7.
כאמור לעיל ,וכפי שניתת זאת ד״ר עבד אל־האדי ,מרתב התמרון של אנשי ירושלים לעומת
זה של אנשי עזה היה מוגבל .הדרך היעילה היתידה של הממטד הפוליטי המקומי לבצר את
מעמדו כלפי עזה ,באמצעות תמיכה עממית מ״למטה״ ,היה על ידי ניצול הבתירות למועצה
המתוקקת של הרשות הפלטטינית ,בינואר 996ו .כנבהרי ציבור השואבים לגיטימציה בבתירות
אישיות־אזוריות וכהברי המועצה המתוקקת יכלו ההברים מאזור ירושלים להתייצב כמנהיגות
מקומית בעלת בסיס תמיכה עממי.
עימות פנימי בין שני הממסדים הפלסטיניים ,המקומי והארצי ,פרץ בראשית אוגוטט 996ו,
כאשר פתה הבר המועצה המתוקקת ,תאתם עבד אל־קאדר עיר ,לשכה פרלמנטרית בביתו
שבשכונת בית תנינא בירושלים .מטרתו ,כך הבהיר ,הייתה לסייע לתושבים הפלסטינים להיאהז
בירושלים על ידי התמודדות עם בעיות מקומיות כגון שכר דירה גבוה שדורשים משכירי הבתים,
השגת אישורי בנייה מהעירייה ,למנוע הפקעת קרקעות והתרמת תעודות זהות ולמנוע מהושבים
רבים ממזרה העיר לבקש להיות אזרתיה של מערב העיר .עיד החליט לממש את רעיון הלשכה
הפרלמנטרית ,שכנראה הבשיל במוהו זה זמן מה ,בעקבות ההשפלה שספג יום קודם ,כאשר
מהסום של צה״ל אסר עליו להגיע לדיוני המועצה המתוקקת בבית להם ,לאהר שהעיר הוכרזה
שטת צבאי סגור .ישראל ראתה בצעדו של עיד הפרה של הסכמי אוסלו ,ולשכת נתניהו פנתה
לערפאת בבקשה שיורה על טגירת המשרד .ערפאת נענה ואף ציווה על ״קול פלטטין״ שלא
לסקר את פעילותו של עיד ,אך עיד התעלם מפנייתו ואף טירב להגיע למשרדי המשטרה
הפלטטינית ביריתו כדי לתתום על התתייבות לטגור את המשרד .על כן התליטה ישראל לפעול
בכותות עצמה ,וטענה כי הוא פעל בניגוד להוק כאשר פרסם מודעה ביומון אל־קדס ,ב־ ו
באוגוטט  996ו ,וגם ההודעה לעיתונות שהאוריינט האוט הפיץ הייתה בניגוד לתוק .משטרת
ישראל מסרה לעיד צו התראה שבו הוא נדרש להסביר את מעשיו בתוך  24שעות ,ואלמלא כן
יורה השר לביטתון פנים לסגור את המשרד לאלתר .כדי להרתיע את הפונים למודעה וכדי
להזהיר את עיד הציבה משטרת ישראל ניידת משטרה בפתת ביתו .להגנתו טען עיד כי אין מדובר
כלל במשרד ,אלא בביתו הפרטי שהוא מארת בו את תומכיו ושומר על קשר עם בותריו .משהפך
האירוע לתקרית ניסה שגריר מצרים בישראל מותמד בטיוני לתווך .בטיועו ובלתץ הממסד
הפלטטיני בעזה הצהיר עיד בכתב כי המשרד בביתו הוא משרד פרטי שאינו קשור לרשות
הפלסטינית או למועצה המתוקקת ,וכי אין הוא מתכוון להפר את ההוק )הארץ996 ,ו,2.8.
996 ,8.8.1996 ,5.8.1996ו.8.וו2.8.1996 ,ו( .יותר משהיה זה עימות בין עיר לבין ישראל היה זה
עימות פנים־פלטטיני ,בין הממטד הפרלמנטרי בירושלים לבין השלטון המרכזי בעזה .עימות זה
היה רק הוליה בשרשרת של עימותים בין הממטד הפלטטיני־הארצי לבין הממטד המקומי
שהתרתשו באביב ובקיץ של 996ו ובראשית 998ו ,על רקע ניםיונות אנשי הפת״ת והברי
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המועצה המחוקקת בירושלים להתריף את המאבק בעיר ,בניגוד לעמדת השלטון המרכזי ולעמדת
הרשות המבצעת שלו )כהן998 ,ו .(29.4.בםיום הפרשה התתוור שללא התמיכה של הרשות
הפלטטינית בעזה לא היו לעיד םיכויים מול ישראל .במערכת הפוליטית של הפלטטינים קשה
מאוד לגורם מקומי לפעול לאורך זמן בניגוד לדעת השלטון המרכזי ,וקשה עוד יותר כאשר
פעולתו העצמאית מ ע מ ת ת א ת ההנהגה הארצית ע ם ישראל .לשון אתר :עימות בין ישראל
לפלטטינים בירושלים פרץ כאשר ניצבו שני הממסדים המרכזיים זה מול זה לצד המוסדות
המקומיים ,כפי שאירע מאותר יותר בעת פתיתת מנהרת הכותל ובפרשת הר הומה .כאשר ניצבו
ממשלת ישראל והרשות הפלטטינית לימין עיריית ירושלים והאוריינט האום ,והעימות הקשה לא
איחר להגיע .לעומת זאת ,במשבר ראס אל־עמוד ,בקיץ  997ו ,הממשל המרכזי גילה אדישות
כלפי ההפגנוח ,שביחוח המסהר והלימודים ושאר צעדי המהאה שהאוריינט האוס ארגן .למרות
ניסיונות הממסד המקומי להעצים את המהאה ,להגדיל את היקפה ואח גיוס כוה האדם המוקצה
לכך ולתאם בין הגופים שנשאו אותה ,היא הייתה קטנה בהיקפה ,מבוזרת וללא הכוונה ותיאום,
כתוצאה מפעולת הממםד המרכזי בעזה ,שהעדיף לפעול בערוץ המדיני באמצעות ארצות הברית
)אל־קדט997 ,ו0.9.ו997 ,ו997 ,30.9.1997 ,29.9.ו0.ו ;26.רובינשטיין997 ,ו8.9.ו997 ,ו.(22.9.
התחרות של הפלסטינים נגד ישראל על ירושלים מלווה בתשש מתמיד מצעדים תד־צדדיים
של ישראל שיטו א ת הכף לתובתם .נקודת המוצא של הממסד המקומי הייתה כי כל עוד לא
נתתם הסכם הקבע ,תפעל ישראל לבטת לשנות א ת המצב בירושלים לטובתה .עדות לכך מצא
הממטד הפלטטיני של ירושלים בסגר שהטילה ישראל ,שניתק א ת העיר מהעורף הפלטטיני שלה;
בהגבלת פעילותם של המוטדות הפלטטיניים בעיר ובמדיניותה לצמצם א ת ביקוריהם של אישים
פוליסיים ממדינות זרות באוריינט האוס .ע ם עליית הליכוד והימין הלאומי־הדתי לשלטון
בישראל ב־996ו נוספו לכך פעולות כבניית שכונות יהודיות תדשות ,אכלוס יהודים בבתים
הנמצאים באזורים של ערבים ושלילת זכויות התושב מפלטטינים המתגוררים בירושלים .ערפאת
ביטא א ת מחאתו ואת התמרמרותו על הצעדים שנקטה ממשלת ישראל מאז אמצע  1994נגד
המוטדות הפלטטיניים הפועלים בירושלים בנאומו בוועידה לאתדות אפריקה ,שהתכנסה ביוני
994ו ,ובדברים שנשא במרוקו ב־6ו בינואר 995ו בפני ועדת ירושלים מטעם ועידת מדינות
האסלאם )אבו־ערפה ;1985 ,אל־תיאת ;14.6.1994 ,אל־נת׳אל993 ,ו994 ,ו :אל־קדס995 ,ו.ו8.ו;
פייצל תוסייני בקול פלטטין  .(?618,18.1.1994; 19.1.1994אפילו הסגר שישראל הטילה על הגדה
המערבית מדי פעם לאתר התגברות פעולות הטרור של התמא״ס בתתומי מדינת ישראל ,נתפס
אצל הפלסטינים כסגר שנובע ממניעים מדיניים יותר מאשר מאילוצים ביטהוניים :רצונה של
ישראל לנתק א ת ירושלים מהעורף התברתי והכלכלי שלה ולתזק א ת מעמדה כבירת הגדה
המערבית וכמוקד המקשר בין דרומה של הגדה לצפונה )הארץ .(1.6.1994 ,הפלטטינים גרסו כי
אין להותיר א ת הזירה פנויה לישראל .אכן הפלטטינים הם הצד התלש בשטה ועל יד שולתן
המשא ומתן ,אך כשם שהצליתו להביא א ת ישראל להכיר באש״ף ולדון על ירושלים ,כך יצליהו
להשיג ריבונות במזרה העיר הודות למאבק נכון ותקיף שיכפה א ת תוצאותיו על ישראל )הוסייני,
.(1996
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הפרופיל הפוליטי של תושבי מזרח ירושלים ושל נבחריהם
עמדות דעת הקהל
סקרי דעת הקהל הבלתי תלויים הנערכים בגדה המערבית וברצועת עזה בתכיפות מאז ספטמבר
993ו הם תופעה מיותרת במינה בעולם הערבי ,ומאפשרים לצייר את הפרופיל הפוליטי של
תושבי מזרה ירושלים .הרקע לעריכת סקרים אלה הוא התמורות שפקדו את הציבור הפלסטיני
כגון העניין הרב שאנשי אש״ף התלו לגלות מראשית שנות השמונים בדעתם של תושבי השטחים,
בד בבד עם התרכזותם בתהליך מדיני שיביא להקמת מדינה פלטטינית; האינתיפאדה שפרצה
בסוף  987ו כתופעה עממית וטפונטנית; התתרות עם החמא״ס מאז פרוץ האינתיפאדה על לבם
של אנשי השטהים; הטכמי אוטלו שנתתמו בטפטמבר  ;1993העתקת אש״ף מ״החוץ״ ״פנימה״
וכינון הרשות הפלסטינית ב מ א י  -י ו נ י  ;1994היכרותם הממושכת והקרובה של אנשי השטהים
עם הדמוקרטיה ועם דעת הקהל בישראל ,עם נציגי התקשורת העולמית ועם הדיפלומטיה
הביךלאומית .כבכל מערכת פוליטית שואפת ההנהגה לגייט את תמיכת הציבור ולענות על
ציפיותיו ,בעוד הציבור מבקש להעצים את השפעתו על מקבלי ההתלטות .המעבר של אש״ף
מארגון מייצג לארגון שעומד בראש השלטון ,ויצירת דיאלוג מתמשך בין הציבור הפלטטיני
בשטתים לבין הנהגתו הפוליטית ,עוררו לא אתת את ראשי ההנהגה לתהות ״עד כמה הם אמינים
בעיני האוכלוטייה בשטתים .מ מ ת המפתת ׳אמינות׳)מצדאקיה( רוות אצלם בקשר לדימוי שהם
יוצרים בעיני הציבור הפלסטיני ,המוניטין או הפופולריות שלהם״ )שטיינברג;5.9.1994 ,
.(Steinberg, 1994
סקרי דעת הקהל הנערכים מדי הודש מאז טפטמבר  993ו מטעם המרכז למהקרים וללימודים
פלסטיניים שבשכם ) ,(Center for Palestine Research and studies, CPRSבהנהלתם של דייר תיליל
שקאקי וסעיד כנען ,זוכים להערכה רבה ונהשבים אמינים בעיני אנשי מקצוע ובעיני הממסד
הפוליטי הפלסטיני)רוזנטל995 ,ו7.4.ו( .סקרים אלה הם בלתי תלויים ,ולעתים תוצאותיהם היו
למורת רוהם של יו״ר הרשות הפלטטינית וראשי מנגנון הביטחון שלו .בין יוני לאוגוסט  994ו
למשל ,אסרה הרשות הפלטטינית כמה פעמים להפיץ ברצועת עזה את היומון אל־נהאר ואת
השבועון את׳באר אל־בלד ,שיוצאים לאור במזרת ירושלים ,בטענה שהם מייצגים אינטרסים של
מדינה זרה ,קרי תומכים בירדן בוויכוה על הצהרת וושינגטון .משנכלל עניין אי־הפצת העיתונים
בסקר של אוגוטט ,סירב היומון אל־קדס ,שהיה אז היומון היחיד שהתפרסם בשפה הערבית
בשטתים ,לפרסם את הממצאים ,אף על פי שבעבר פרסם העיתון א ת ממצאי הסקרים הללו
במלואם .לכן הפיץ המרכז את תוצאות הסקר באמצעות הדואר והפקטימיליה ,והדגיש את
תומרת הפרשה .ראשי המכון פועלים מתוך מניע לאומי מובהק ומתוך תודעה היטטורית ערה.
לדבריהם הסקרים נעשים במגמה לתעד את התמורות הפוקדות את ההברה הפלטטינית ״בעידן
היסטורי השוב זה״ ,ולהנצית את תגובת הציבור הפלטטיני לאירועים הפוליטיים שהוא תי בהם.
עורכי הסקרים מצהירים על כוונתם לספק מידע לצורכי מחקר ולתת לציבור הרהב מקום
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להשמיע א ת דעתו ולהשפיע על מקבלי ההחלטות .אנשי המכון מציינים כי הסקרים אינם נוקטים
עמדה פוליטית ,וכי הם מסרבים להשלים עם כל ניסיון פוליטי להשפיע על המטקנות )מבוא
לסקרי פברואר ומרס .(1995
במבוא של כל אהד מהסקרים מפורטים פרטים על הסקר כגון המתודולוגיה שעל פיה הוא
נערך ,מהות המדגם ,הכשרתם של הסוקרים והמראיינים ודרכי עבודתם .הסקרים נבנו על פי
מדגם מייצג של האוכלוטייה בשטתים ,כולל בירושלים .בסוף  1993מנתה האוכלוסייה בשטהים,
על פי נתוני הלשכה המרכזית לטטטיטטיקה של ישראל.084 ,ו מיליון נפש ,לא כולל מזרה
ירושלים ,ואילו על פי משרד הטטטיסטיקה הפלטטיני הם מנו  2.19מיליון נפש ,כולל מזרת
ירושלים )הארץ995 ,ו .(8.3.המדגם שעל פיו נערכים הסקרים אינו קבוע בכמותו ,אולם הוא
גדול יתסית לגודל האוכלוסייה ומקיף ממוצע של ,223ו מבוגרים מעל גיל 8ו ,בסקרים שנערכו
מ־994ו עד 996ו .כל הסקרים נערכו באמצעות ראיונות אישיים בבתי המרואייגים .הסקר של
המרכז למתקרים וללימודים פלסטיניים הוא סקר ארצי ולא סקר עירוני .מתוך הסקרים של 994ו
ו־ 1995בודדתי להלן את הנתונים המתייחסים לירושלים והשוואתי אותם לממצאים הכלל־ארציים.
שולי הטעות ביתס לירושלים רהבים בהרבה משולי הטעות בכל הארץ ,שכן המדגם בירושלים
קטן ,אולם הואיל והדיון שלהלן הוא דיון השוואתי ומתפרס על פני שנתיים ,והואיל והמגמה היא
לסרטט את הפרופיל הפוליטי של תושבי ירושלים ולא לדקדק על קוצו של אהוז ,השוב לראות
את התמונה הכללית העולה מתוך הסקרים .זאת ועוד ,גם הבתירות לרשות הפלטטינית ,שנערכו
בינואר  ,1996מ א מ ת ו ת א ת הממצאים העולים מהסקרים .בסקרים אלה תוזרות על עצמן רק
שאלות אתדות בכל פעם ,ושיטה זו מאפשרת לנו לעקוב לאורך זמן אחר התפתתות עמדות
הציבור במספר מטוים של שאלות ולבתון את עמדת הציבור בנוגע לשאלות אתרות .אתר כך
אפשר להשוות את המסקנות העולות מהממצאים ביתס לשאלות הקבועות עם הממצאים ביהס
לנושאים המתתדשים במרוצת הזמן.
סקרי מרכז ירושלים למדיה ולתקשורת ),(Jérusalem Media and Communication Centre, JMCC
בראשות ע׳טאן אל־ת׳טיב ,נערכו במתכונת שונה מזו שלפיה נערכו הסקרים של המכון בשכם,
ולעתים רחוקות יותר .מרכז ירושלים העדיף לבנות את סקריו על מדגם מקרי ,ובין  1994ל־995ו
הוא ערך שמונה סקרים בלבד  -שישה מהם בשנת  995ו ושניים מהם נערכו בירושלים )הסקר
השמיני( ובהברון)הסקר התשיעי( בלבד .לצורך הסקרים רואיינו ,390ו איש בממוצע לסקר .עד
הסקר השישי ,במאי 995ו ,נערכו ראיונות אלה במשרדים שונים בערים הגדולות שהמרואיינים
הגיעו אליהם כדי לקבל שירותים ציבוריים שונים כגון תעודות זהות ,אישורי יציאה להו״ל,
תעודות לידה וכדי .אולם מאמצע  1995שונתה השיטה ,והסוקרים עברו לראיונות אישיים בבתי
המרואיינים .כך יכלו הסוקרים לבתור את מרואייניהם ולא היו תלויים בבהירה מקרית שאין להם
שליטה עליה .סביר להנית כי מקום עריכת הסקר השפיע על התשובות ,משום שהוא נערך
במשרד ציבורי והנסיבות היו של תלות והיזקקות לשירות מטוים ,ולכן השפיעו על תשובותיו של
הנסקר ,בעיקר כאשר נשאל בנוגע לעמדתו כלפי הרשויות .מכלל הראיונות שנערכו התקבל תתך
מסוים של האוכלוסייה הבוגרת מעל גיל  ,18והתפלגותה מצוינת במבוא המתודולוגי של סקרי
JMCC
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הדיון שלהלן יתבסס בראש ובראשונה על ממצאיו של 118ק ,0אולם ישולבו לצדו גם
תוצאות הסקרים של .1140:אף על פי שיש הבדלים בין התוצאות של שני המכונים בסקריהם,
התמונה הכללית דומה בשניהם .בהמשך ינותחו הבתירות למועצה המתוקקת של הרשות הפלסטינית
ולנשיאות ,ותיערך השוואה בין דפוסי ההתנהגות הפוליטית של הכותרים לדמות הנבהרים
בירושלים לבין הדפוטים בארץ בכלל .אפשר לראות בבחירות התנהגות פוליטית שיש בה עשיית
מעשה ,ויתרה מזאת ,יש בה הבעת עמדה ודעה ,משאל דעת קהל מהטוג האמין והמקיף ביותר.
לפיכך יהא זה מעניין לראות עד כמה מבטאות תוצאות הבהירות בירושלים מגמה קודמת
שהתבטאה בסקרי דעת הקהל בשנתיים שקדמו להן )התוצאות המלאות של הטקרים מופיעות
בנטפה(.

תמיכה פוליטית :ארגונים ומפלגות
ככלל ,הםקרים של ^ ! ק ם במהלך 994ו995-ו מורים כי הפת״ה ,הארגון המרכזי באש״ף ,היה
תלש יותר במזרת ירושלים מאשר ביתר תלקי הארץ ,ועם זאת שיעור התמיכה בו לא ירד מעולם
משליש מכלל הקולות .פירוש הדבר שבסיס האתיזה של הפת״ת בירושלים בשנים 994ו995-ו
היה מוצק ,אם כי פתות מזה שביתר הלקי הארץ .בהשוואה לשאר סניפי התנועה ,המנהיגות
המקומית עצמאית יותר ,בעלת מעמד בין־לאומי ועמדו לרשותה מקורות כספיים משלה ,ובגלל
ההוק הישראלי התל על מזרת ירושלים ,התקשו מנגנוני המדינה־שבדרך לפעול בירושלים .ערב
הבתירות לנשיאות ולמועצה המתוקקת של הרשות הפלטטינית עשה הארגון מאמץ להעצים אה
התמיכה בו .ואכן ,בשלהי 995ו עברה התמיכה בפת״ת את סף  40האהוזים בירושלים.
תמיכה הושבי ירושלים בשנים 994ו995-ו בקואליציה שהצביעה במוסדות אש״ף בעד
אישור הסכמי אוסלו)פת״ת ,פדא ומפלגת העם( הייתה מוצקה ונעה לרוב בין  35ל־ 40אהוזים.
מיולי  1995תדלו מפלגת העם ופרא להתקיים מבהינה ט ט ט י ט ט י ת בעיר ,והפת״ת נשא לבדו
בנטל הקואליציה בירושלים.
בניגוד לתמיכה המוצקה בפת״ה בירושלים ,התמיכה באופוזיציה )התמא״ט ,הג׳האד האסלאמי
הפלטטיני ,התזית העממית לשהרור פלטטין והתזית הדמוקרטית לשהרור פלטטין( קטנה יותר,
ניידת ,בלתי קבועה ונעה בתנודות תדות בין  2.8ו ל־ 23.4אהוזים .התמיכה באופוזיציה בירושלים,
למעט בגרעינה הקטן ,אינה קבועה ,והיא נובעת מהצבעת מתאה נגד העילית השלטת .יתר על כן,
בעוד הקואליציה ממצה עד תום את בסיס התמיכה בירושלים ,לא הצליהה האופוזיציה לגייט
יותר תמיכה על חשבון התמיכה ב״עצמאים״ וב״אף אהד״)הקטגוריות הללו יידונו בהמשך( .אף
על פי שהאופוזיציה מלאה טענות כרימון נגד הסכמי אוסלו ומדגישה שהנהגת אש״ף הזניתה את
עניין ירושלים ,היא לא מצאה דרכים ללבם של תושבי ירושלים והם מפקפקים ביעילות פעולתה.
מעמדה ההלש של האופוזיציה פתה בפני העילית השלטת את האפשרות להעביר אליה את
תמיכת הפריפריה האופוזיציונית באמצעות טיפול בעניינם של תושבי ירושלים הפלסטינים
ובאמצעות עמידה על משמר זכויותיהם ,כפי שעשתה בעת העימותים על אדמות אל־תדר
ובעימותים על ההפקעות בבית הנינא ,וכך הבליטה את קוצר ידה של האופוזיציה.
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אהיזתה של האופוזיציה בירושלים אינה בנויה על החמא״ס .למעט באוקטובר  ,1995לאורך
כל השנתיים )  ( 1 9 9 5 - 1 9 9 4ההמא״ט היה הלש יותר במזרה ירושלים מאשר בשאר הלקי הארץ
על פי סקרי  .CPRSאתיזתם של גורמים הילוניים־לאומיים קיצוניים היא הציר העיקרי של
האופוזיציה בירושלים ,ומידת התמיכה בתזית העממית בירושלים גבוהה לעומת שאר הארץ.
התמיכה בתמא״ס מרוכזת באזורים הכפריים סביב הברון ,ביה להם וירושלים ,ואילו בערי מרכז
הגדה המערבית )בית להם ,ירושלים ורמאללה( מרוכזת התמיכה בעצמאים־לאומים ,קטגוריה
שתידון להלן) .(Ross & Sa'id, 1995ככלל אין להמא״ט מעמד קבוע בציבור הפלטטיני שבירושלים,
אף על פי שירושלים היא עיר ספר הנתונה בידי ישראל ועיר הקודש הראשית באזור ,והשלישית
בתשיבותה הדתית באסלאם .גם על פי טקרי  J M C Cהתמא״ט תלש יותר מהפת״ה בירושלים,
ובדרך כלל הוא רק הלק קטן מהאופוזיציה .טקרי  J M C Cמבטאים גם הם את האי־יציבות
בתמיכה של אוכלוסיית ירושלים בהמא״ט ובאופוזיציה ,לעומת מוצקות אתיזתה של הקואליציה
שמעולם לא ירדה מ ת ת ת לשליש מהקולות.
״אתר״ היא קטגוריה בסקרי  CPRSהמתייתסת לגוף או לאדם שאינו נמנה באהד מארגוני
הקואליציה או האופוזיציה .התמיכה ב״אהר״ היא טוג של מתאה לא רק נגד הרשות הפלסטינית,
אלא גם נגד האופוזיציה .ל״אתר״ אין מעמד קבוע בציבור הפלסטיני ,ובמהלך  9 9 4ו  9 9 5 -ו אפשר
להבתין בתנודות תרות בשיעור התמיכה בקטגוריה זו הן בירושלים והן במישור הארצי.
שיעור התמיכה בארגונים או באישים שאינם מזוהים עם הממסד הפוליטי הנוכהי נמדד
ת ת ת התואר ״עצמאים״ .יש להדגיש כי מדובר במה שהמשיבים בוהרים להזדהות עמו ,ולענוה
שהיו מצביעים בעבורו אילו נערכו עתה בתירות .כלומר לא מדובר בהכרת בכותות קונקרטיים,
אלא בכוחות מדומים .התמיכה בקטגוריה זו משקפת רתיעה ,הסתייגות וככל הנראה גם סלידה
מהכותות הפוליטיים הקיימים ,יותר מאשר תמיכה תיובית בגורם הדש .המשיבים מבטאים את
יחסם כלפי המציאות הפוליטית הקיימת בדמות תמיכתם במועמדים עצמאים המזוהים בעיניהם
עם האסלאם או עם המהנה הלאומי .שיעור התמיכה ב״עצמאים״ במהלך  1 9 9 5 - 1 9 9 4היה גבוה
בירושלים ,אולם לא הייתה זו תמיכה מוצקה ,אלא רק הפגנת מהאה מובהקת .לכן התמיכה
הארצית ב״עצמאים״ היא פחות או יותר קבועה ,ונמוכה מאשר בירושלים ,בדרך כלל בשיעור
ניכר .זאת ועוד ,התמיכה ב״עצמאים״ באה על תשבון התמיכה באופוזיציה ,ולהפך .יש התאמה
בין העלייה הדרמסית בכותה של האופוזיציה הממוסדת בירושלים ביוני ובדצמבר  994ו לבין
הירידה בתמיכה ב״עצמאים״ בתודשים אלה .תופעה דומה אירעה בין פברואר למרס 995ו ובין
מאי ליולי  995ו ,כאשר הסתמנה ירידה בתמיכה באופוזיציה .בעיני תושבי ירושלים האפקטיביות
של ״העצמאים״ פתותה מזו של האופוזיציה ,וכאשר לדעתם יש צורך במהאה נמרצת ויעילה,
גוברת בקרב תושבי ירושלים הנטייה לתמוך באופוזיציה .ככל שהתקרבו הבתירות למועצת
הרשות הפלסטיניח ,החיפוש אהר פוליטיקה אפקטיבית גבר ,וירדה התמיכה בפוליטיקה של
מהאה .הלק מהמותים עברו לתמוך בפת״ה ,ומי שלא רצו להשתתף בבתירות או שללו אוהן
עברו מתמיכה ב״עצמאי״ לתמיכה באופוזיציה המאורגנת.
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בשנתיים הנדונות גוברת לרוב ידם של ה״לאומיים״ על ידם של ה״אסלאמיים״ בין ה״עצמאים״,
בשיעור ניכר של :2ו ואף יותר .זוהי הוכהה נוספת לתולשת אתיזתם של הכותות הפוליטיים
האסלאמיים בציבור בירושלים.
התמיכה ב״אף אתד״ מציינת בעצם טלידה מכל הכותות הפוליטיים במפה הפלסטיניה .זו
אינה תופעה מקרית ,מקומית או נםיבתית  -אלא תופעה רהבה  -ומעידה על כך העובדה כי
בדרך כלל ההפרש בין התמיכה המקומית לתמיכה הארצית ב״אף אהד״ אינו גדול .א ה ה התמיכה
של תושבי ירושלים ב״אף אהד מהכותות המנויים לעיל״ נייד מאוד והתנודות מתתוללות מדי
תודש בקביעות; לעומתה רמת התמיכה במישור הארצי ב״אף אהד״ נמוכה יותר ,וממצא זה מתזק
את המטקנה הקודמת על קיומו של קול צף הנוטה לעבר האופוזיציה והמחאה ,בלי שימוצה
וימוטד פוטנציאל המהאה בירושלים .מסקנה זו מתקבלת גם מעיון בסקרי  ,11400שלפיהם יש
פער בין תמיכת תושבי ירושלים לתמיכת כלל התושבים בארץ בקבוצות המהאה.
לאן היא עוברת?
כאשר פותתת התמיכה של תושבי ירושלים ב״אף אהד״ בסקרי
למעשה אין כיוון מעבר מוגדר ,לכל הפתות לא עולה כיוון כזה מהנתונים בסקרים .התמיכה של
תושבי ירושלים ב״אף אתד״ פתות מוגדרת ופתוהה לשינויים ,אם כי עד שלהי  995ו לא נהנו
משינויים אלה הקואליציה השלטת והרכיב העיקרי שלה ,הפת״ה .גרעין ההמיכה המוצק ב״אף
אהד" היה בנוי על סלידה ועל מיאוט מכל המוצע בשוק הפוליטי ,בעוד התמיכה הפריפריאלית
ב״אף אחד" נטתה להתנהג כקול צף הנע בין האופוזיציה לעצמאים.

תמיכה במועמדים לראשות הרשות הפלסטינית
הסקרים בדקו את התמיכה בראש הרשות ,ערפאת ,ובמבקריו העיקריים שנתפסו כעשויים
להתמודד מולו על ראשות הרשות הפלסטינית כאשר ייערכו הבתירות :השייה׳ אהמד יאסין,
מנהיג ההמא״ס  -האופוזיציה האסלאמית; ראש התזית העממית לשחרור פלססין ,ד״ר ג׳ורג׳
הבש  -המנהיג ההילוני־המרקטיטטי ,הקורא לדבוק בתכנית השלבים של  974ו ובאידאולוגיה
של פלטטין השלמה :ד״ר הידר עבד אל־שאפי  -ראש המשלחת הפלטטינית לוועידת מדריד
ולשיתות הדו־צדדיות עם ישראל בוושינגטון ,שתמך בהסדר עם ישראל ,אולם לא תמך בוויתורים
של ערפאת .הוא אף ביקר בתריפות את שיטות עבודתו של ערפאת ,וייסד בסוף  994ו את
התנועה לבנייה דמוקרטית במגמה לגייס את קולות תומכי העצמאים.
על פי הסקרים של 1*8ק ,0עלתה לאורך התקופה התמיכה בערפאת בירושלים מ־ 25אהוזים
בנובמבר  1994ל־ו 48.אהוזים בדצמבר  .1995אבל במישור הארצי התמיכה בערפאת הייתה
גבוהה בהרבה ,ועמדה בנובמבר 994ו על  44.2אהוזים ,ובערב הבתירות ,בדצמבר  ,1995הגיעה
ל־ 68.5אהוזים .יתרה מזאת ,התל מפברואר 995ו עבר ערפאת במישור הארצי את רף ה־50
אחוזים ,ובירושלים הוא עשה זאת רק פעם אתת ,וגם אז רק בקושי .לעומת העלייה בתמיכה
בערפאה ,התמיכה בשייה׳ יאסין בירושלים הייהה נמוכה ונעה לרוב בין  20.8אחוזים ,בנובמבר
 ,1994ל־4.3ו אחוזים באוקטובר  .1995חסידי יאסין לא הצליהו להרתיב באופן ניכר את מעגל
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תומכיהם לאורך זמן ,ואילו ערפאת הגדיל מאוד את שיעור התמיכה בו בירושלים .אבל ,יש
להדגיש ,ערפאת שיפר את מעמדו ברמה הארצית הרבה יותר משעשה זאת בירושלים.
בדרך כלל התמיכה של תושבי ירושלים בתבש הייתה גדולה יותר מהתמיכה בו בכל הארץ,
וזו התופעה שאפיינה גם א ת מועמדותו של אל־שאפי .אבל התמיכה באל־שאפי הייתה גדולה
יותר מזו של תבש הן במישור המקומי והן במישור ארצי ,משום שאל־שאפי מזוהה עם הביקורת
הבונה ,שתומכת במטלול אוםלו תוך תיקונו ,בניגוד לעמדתו של הבש המבקש להנתיל לפלסטינים
דרך שונה לתלוטין .עם זאת ,מועמדותו של אל־שאפי ,תושב עזה ,לא שבתה את לב הפלטטינים
בירושלים .דפוס המחאה העיקרי שלהם התבטא בהעדפה ניכרת של מועמד ״אחר״ או ״אף אהד
מהמועמדים הנ״ל״ .שתי קטגוריות אלה זכו לתמיכה משתנה ובלתי קבועה בירושלים ,ובה בעת
נשמר פער בין רמת התמיכה הארצית לרמת התמיכה המקומית בשתי הקטגוריות הללו .גם לפי
סקרי  11^00זכה ערפאת לפתות תמיכה ואמון בירושלים מאשר בכל הארץ :התמיכה בשיית׳
יאסין בירושלים נמוכה מאשר ברהבי הארץ :התמיכה בהידר עבד אל־שאפי גבוהה יותר ברהבי
הארץ מאשר בירושלים; ובירושלים יש מאגר גדול יותר של הצבעת מהאה מאשר בשאר אזורי
הארץ ,שהתבטאה בתמיכה בפרוק קדומי וב״אף אהד מהמנויים לעיל״ ,יותר מאשר בכל הארץ.
לשון אתר :המהאה בירושלים אינה מבטאת מגמה אטלאמית־קיצונית ,אלא מגמה לאומית
ביסודה.
הממצאים הארציים בסקרי 118ק 0מצביעים על קשר הדוק בין ביקורת על הרשות הפלטטינית
ועל ערפאת לבין רמת השכלה .ככל שעולה רמת ההשכלה גוברת הביקורת ופותתת התמיכה
בערפאת .כך למשל ,בנובמבר 994ו תמכו בערפאת  49אהוזים מבין הכותרים שלא סיימו תיכון,
לעומת  34אתוזים בעלי תואר ראשון ו־ 33.3אתוזים בעלי תארים שני ושלישי .גם התמיכה
בשיית׳ יאסין תלויה בהשכלה :מבין הכותרים שלא סיימו תיכון תמכו בו 8.7ו אתוזים ,לעומת
 6.75אתוזים בעלי תארים שני ושלישי .התברר כי האקדמאים תומכים בשיעורים גבוהים יתסית
בעבד אל־שאפי 3.3 ,ו אתוזים ,לעומת  6אתוזים מבין הכותרים שלא סיימו תיכון ,או ב״אתר״,
 20.4אתוזים לעומת  40אהוזים .בסקר זה נמצאה התאמה גם בין רמת השכלה לתמיכה בפת״ת:
 44.5אתוזים מבין הכותרים שלא סיימו תיכון תמכו בפת״ת ,לעומת  31.3אתוזים בעלי תואר
ראשון .הסקרים מדצמבר 994ו ומפברואר 995ו שבו והוכיהו כי ככל שעולה רמת ההשכלה
פותתת התמיכה בערפאת ובשיית׳ יאסין ,לעומת עלייה בתמיכה בעבד אל־שאפי ,בהבש ,או
ב״אהר״ ,שעמדה על  53.5אתוזים.
הערכת ביצועי הרשות הפלטטינית כהלשים או כגרועים הקיפה בסקר שנערך בדצמבר
994ו.4 ,ו 2אהוזים מבין הבוחרים שלא םיימו תיכון ,לעומת  50אהוזים מבין בעלי תארים
מתקדמים .ולהפך 33.8 :אתוזים מבין הכותרים שלא סיימו תיכון העריכו את הביצועים ״מצוינים״
או ״טובים״ ,לעומת  22.2אתוזים בין בעלי תארים אקדמיים מתקדמים .עוד נמצא כי שיעור
המשיבים ״לא יודע״ ביתט לשאלה זו היה אף הוא תלוי בהשכלה :בקרב מי שלא טיימו תיכון
בתרו באפשרות זו  13.4אחוזים ,לעומת  5.6אתוזים מבעלי ההשכלה האקדמית.
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בקיץ  995ו ערכה ^ ! ק ס בדיקה מקיפה של ההתאמה בין עמדה פוליטית לבין משתנים
שונים ,ונמצא כי בתתך הארצי התמיכה בפת״ת מאפיינת את בוגרי מערכת ההינוך בשלבים שבין
תטיבת הביניים למטיימי תואר ראשון ,או מקביל לו ,לעומת בעלי השכלה יםודית בלבד הנוטים
לתמוך בתמא״ט .התמיכה בשמאל בולטת בקרב שכבת הפרופםיונלים ) 7.2ו אתוזים( ,והתמיכה
בהמא״ט רהבה בין טטודנטים ,עקרות בית ופלאתים )אל־שקאקי997 ,ו 3 9 :ו  4 3 -ו (  .מעניין
לראות שככל שרמת ההשכלה נמוכה יותר ,כך עולה מפלס האופטימיות ,ולהפך .רמת השכלה
גבוהה מתזקת את הפטימיות של בעליה .מטבע הדברים ,התמיכה בהמשך המשא ומתן הייתה
גבוהה יותר בין האופטימים נמוכי ההשכלה מאשר בין הפסימים והמשכילים יותר ,שנוטים לעבר
האופוזיציה ,והניכור ביניהם גבוה מזה של תומכי הממסד השליט.
התמיכה בערפאת בקרב מועטקים אינה גבוהה יותר מאשר בקרב המובטלים ,וההשכלה
הייתה גורם משמעותי יותר מהתעסוקה ביתס לביקורת או לאי־ביקורת פוליטית .מטקנה זו
מתתזקת כאשר בודקים את התמיכה בערפאת בשעה שיש מודעות להרעה במצב הכלכלי .הסגר
שישראל הטילה בשלהי ינואר 995ו ,לאהר הפעולה של הארגונים האסלאמיים הקיצוניים בבית
ליד ,פגע כלכלית בתושבי השטהים ,אך לא בתמיכה בערפאת .התמיכה בו ,בטקר שנערך במרס
 ,1995דווקא עלתה כאשר  58.8אתוזים ממעוטי ההשכלה העריכו כי מצבם הכלכלי הורע
מתתילת תהליך השלום 30 ,אתוזים לא הבתינו בכל שינוי 2.4 ,אהוזים היו הטרי דעה בנידון
ו־ 8.8אהוזים טענו שמצבם השתפר .בין בעלי התארים האקדמיים טענו  38.9אחוזים שמצבם
הורע 49.3 ,אחוזים לא הבהינו בשינוי 3.8 ,אהוזים היו הסרי דעה בנידון ו־ 8אחוזים הבהינו
בשיפור.

מועמדים לסגן נשיא
הקטגוריה של סגן נשיא הרשות הפלטטינית היא קטגוריה מדומה ,שכן פונקציה מעין זו לא
קיימת באש״ף או ברשוה הפלסטינית ,וערפאת אף מסרב בעקיבות להיענות לתביעוה הרבוה,
המועלות מאז תאונה המטוס שאירעה לו ב־ ,1991לבזר לפתות תלק מסמכויותיו הרבות .עורכי
הסקרים ב־118קס המציאו פונקציה זו כדי לבהון מיהו המועמד הנתשב בעיני תושבי השטהים
כשני במדרג הפלסטיני ,אולם אין הכרה שסגן הנשיא יימנה באנשי הפת״ה .המועמדים לא נבהרו
מבין המתהרים על הנשיאוה ,אלא מבין מנהיגי השורה השנייה והשלישית בפת״ה ,הבכיר
והוותיק בארגוני אש״ף ,שמתוכו נבהר מנהיג אש״ף העומד גם בראש הרשות הפלסטינית ,וחלקם
עברו מאז הסכמי אוסלו לשורה הראשונה במנהיגות הלאומית .מדובר במגוון של מועמדים:
פייצל תוסייני  -איש מזרת ירושלים המתזיק בתיק ירושלים בוועד הפועל של אש״ף; נביל
שעת׳  -המתזיק בתיק הכלכלה ושיתוף הפעולה הבין־לאומי ברשות הפלטטינית ,ומתוקף
תפקידו מרכז בידיו את קשרי החוץ; פרוק קדומי  -ראש המתלקה המדינית של אש״ף שהתנגד
להסכמי אוסלו ,ונותר בתוניס במועד עריכת הסקרים; הנאן עשראוי  -שעמדה בעת עריכת
הסקרים בראש הוועדה הפלטטינית העצמאית לזכויות האדם ,גוף המתיימר לתפקד כמשרד בלתי
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תלוי לביקורת הרשות ,וכבר לפני כן הייתה הדוברת הבולטת של המשלתת הפלסטינית לשיחות
השלום :ואבו־מאזן  -מאדריכלי הסכם אוטלו ,שלא ביקר את מדיניותו של ערפאת אלא את
תפקודו ,ובמועד עריכת הסקרים לא הצלית להביא את ערפאת להכיר בו כמספר שתיים בפועל
ונותר בתוניס.
בסוף 994ו ובראשית  995ו אי־אפשר היה לסמן אישיות מסוימת המצטיירת בדעת הקהל
כטגנו של ערפאת .דמותו הפוליטית של ערפאת מאפילה על המערכת הפוליטית הפלסטינית
ומגמדת את כל הדמויות הפוליטיות האתרות ,גם כאשר רק נבדקה מועמדותו של אדם מסוים
לכהן כסגנו של ערפאת ,ולא לבוא במקומו .המהאה במזרה ירושלים הועלה להמיכה של כמעט
 50אתוזים ב״אתר״ או של הסרי עמדה בנידון .תומכי הפת״ה מפוצלים בשאלה מי ראוי להיות
סגנו של ערפאת ,משום שהתמיכה באיש מהמועמדים אינה עולה על  25אתוזים ,ואף אתר מהם
אינו מצלית לגייס תמיכה הזקה מתוץ לפת״ה .בסיס התמיכה העיקרי של שעת׳ ושל אבו־מאזן
הוא ברצועת עזה ,לעומת הבסיס של הוסייני ושל קדומי המצוי בגדה :התמיכה בעשראוי באה
משני האזורים כאהד ,והיא פופולרית קצת יותר בין גברים מאשר בין נשים .מעניין כי התמיכה
בחוסייני רבה יותר בערי הגדה המערבית מאשר במזרח ירושלים .מתברר כי בעיני האוכלוסייה
הפלטטינית מזוהה תוסייני עם ערפאת ועם ממסדו ,והמתאה בירושלים מופנית גם נגדו .חיזוק
לכך אפשר למצוא בממצא כי בדומה לערפאת ,התמיכה בתוטייני פותתת ככל שעולה רמת
ההשכלה ,ואילו קדומי ,המייצג א ת המהאה ואת הביקורת על הרשות הפלטטינית ועל ערפאת,
פופולרי יותר בין משכילים משהוא פופולרי בין מעוטי השכלה.

עמדה פוליטית בשאלות שוטפות
טקרי 115ק 0ו־כ> 1\«:בדקו א ת עמדות הציבור הפלטטיני בסדרת נושאים שעלו במרוצת
 9 9 4ו  9 9 5 -ו  .כצפוי ,בירושלים הייתה התמיכה בהסכמי אוסלו נמוכה יותר מאשר בכל הארץ.
הוצאתה של מזרה ירושלים מתהומי שלטונה של הרשות הפלטטינית הנמיכה את ציפיותיהם של
תושבי ירושלים ביתס ליכולת להגיע לפתרון מספק של בעייתם .הפלסטינים בירושלים ,יותר
מפלטטינים שגרים במקומות אתרים ,שללו את ההנחה כי על סמך ההישגים ההיסטוריים
שהשיגה התנועה הלאומית־הפלטטינית במשא ומתן שניהלה עם ישראל ,היא אף תצלית להביא
בעתיד לפתרון קביל מבתינתם בירושלים .אפילו בדצמבר 995ו ,ערב נטיגת ישראל מערי הגדה
ובעיצומן של ההכנות לבתירות ,הפלטטינים בירושלים היו אופטימיים פתות ביתם לעתיד,
ביטחונם היה מעורער יתסית ,והם היו מודאגים וספקנים יותר מכלל הפלטטינים באשר להווה
ולעתיד .תמונה דומה עולה מסקרי  ,mccועם זאח יש להדגיש שבמהלך החקופה עולה התמיכה
בהסכמים עם ישראל הן בירושלים והן ברתבי הארץ ,ובמקביל עולה רמת האופטימיות .ככל
שההסכם נחתם מאותר יותר כך גדלה התמיכה בו ,ופתתה ההתנגדות במישור הארצי ובמישור
המקומי גם יתד.
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המצב הכלכלי
הטגר הממושך שהוטל משלהי ינואר  1995על הגדה המערבית ועל רצועת עזה התמיר את מצבם
הכלכלי של תושבי השטתים ,ומעידים על כך אתוזי האבטלה .על פי טקרי ^!קם ,שיעור
האבטלה במתנות הפליטים ,בכפרים ובעיירות היה גבוה יותר מאשר בערים הגדולות ,ונמוך יותר
בין בעלי תארים אקדמיים מאשר בקרב בעלי השכלה יטודית .במרכז הגדה המערבית ,אזור
מטרופולין ירושלים ,שיעור האבטלה היה נמוך יותר מאשר ביתר תלקי הארץ ,ואפשר להםביר
זאת בעובדה שמטרופולין ירושלים טבל פחות מהסגר שהוטל על הגדה המערבית ובזכות רמת
ההשכלה הגבוהה של תושבי ירושלים .מעניין כי אף על פי שמרתב ירושלים סבל פתות מאבטלה,
הביקורת של תושבי העיר על הרשות הפלטטינית הייתה גבוהה יותר בהשוואה למקומות אהרים
בארץ .המצב הכלכלי לא גרם לביקורת הפלסטינים בירושלים על הרשות הפלטטינית ,ולראיה,
הסידיהם העקיבים של הרשות הפלטטינית ושל ערפאת היו בעלי השכלה נמוכה ,תושבי מתנות
הפליטים ,הכפרים והעיירות ,שטבלו אבטלה קשה .בתתך הארצי ,הטיעון על אודות שיפור המצב
הכלכלי מאז הסכמי אוסלו נתמך באתוזים גבוהים יתטית ברצועת עזה ,וזה מלמד כי התשובה
לשאלה זו אינה תלויה במצב הכלכלי ,אלא במצב הפוליטי .מאז הסכמי אוסלו מצבם הכלכלי של
תושבי רצועת עזה הורע ,ורמת תייהם ירדה ,אולם השתפרו מאוד תנאי חייהם ותתושותיהם
הפוליטיות.

תמיכה בדפוס פתרון הקבע לבעיה הפלסטינית בכללה
על פי טקרי ^ ! ק ם התגבש ברמה הארצית רוב מוצק של יותר מ־ 60אחוזים המצדד באהד
הפתרונות שהועלו באש״ף :מדינה פלטטינית עצמאית או קונפדרציה עם ירדן .אולם בדרך כלל
התמיכה של תושבי ירושלים בדפוסי הפתרון הקלטי של אש״ף הייתה נמוכה בהשוואה למקומות
אהרים בארץ .בשלהי  ,1995בהתקרב מועד הבתירות למועצת הרשות הפלטטינית ולנשיאה,
נרשם בירושלים גידול באחוזי התמיכה בשני דפוסי הפתרון של אש״ף ,ובמקביל הלה ירידה הדה
בתמיכה בסיפוה לירדן .ממצא זה מלמד כי במועד זה התבסס מעמדו של אש״ף במרחב ירושלים.
מתברר כי תמיכתם של תושבי ירושלים ,שנה קודם ,בדפוס הפתרון האסלאמי ,״כל פלסטין״ ,לא
הייתה מוצקה ,אלא הועדפה כביטוי של מהאה.

הערכת מפקודה של הרשות הפלסטינית
בסקרי ^ ! ק ם נתנו תושבי ירושלים לרשות הפלטטינית ציון נמוך מהתתך הארצי בכל הקטגוריות,
או שהרבו לענות "לא יודע״ ,יותר מאשר בשאר הלקי הארץ .בתהילה ההערכה השלילית של
ביצועי הרשות הפלטטינית הייתה נתרצת יותר בירושלים וסלתנית פחות מאשר ביתר תלקי
הארץ ,אבל בראשית  1995פתתו בשיעור ניכר האסרטיביות והביקורת של תושבי מזרת ירושלים,
וההערכה התיובית של ביצועי הרשות הפלטטינית גדלה.
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השוואת התשובות לשאלה זו לשיוך הפוליטי במועדי עריכת הסקרים מגלה ממצאים
מעניינים .כך למשל מתברר שבירושלים ,בכל המועדים ,שיעור המעריכים את ביצועי הרשות
הפלטטינית עולה על תומכי הקואליציה השלטת ברשות .פירוש הדבר כי הפקפוק בירושלים
באשר לכותות הפוליטיים גדול לעומת הדעתנות של תושבי העיר ביהט לביצועי הרשות הפלטטינית,
אולם לקראת טוף  995ו השתנתה התמונה .ההכנות לבתירות ברשות הפלטטינית קשרו את
ירושלים למוסדות הפוליטיים המרכזיים.
גם סקרי ^ ^ } ] מלמדים כי תושבי ירושלים נטו להעניק לרשות הפלסטינית ציון ״גרוע״ או
״ממוצע״ יותר מאשר בכל הארץ ,והוא הדין לגבי הערכת תפקודו של ערפאת ,שקיבל בירושלים
יותר ״ממוצע״ ,״גרוע״ ופתות ״טוב״ מאשר בכל הארץ .בסקר שיועד לתושבי ירושלים ,באוגוסט
 ,1995השיבו  49.7אחוזים כי הרשות הפלטטינית אינה עושה די בעניין ירושלים 38.9 ,אתוזים
סברו שמעשיה מספקים ול־ 11.4אתוזים לא הייתה דעה.

הפעולות המזוינות של הארגונים האסלאמיים
בתקופה שבין ינואר 995ו למרס 996ו ביצעו ההמא״ס והג׳האד האסלאמי סדרה של פעולות
טרור נגד יעדים אזרהיים בישראל .בינואר  1995הם תקפו תתנת אוטובוס בבית ליד ,ביולי
ובאוגוטט פעלו נגד אוטובוסים ברמת גן ובירושלים ,ובפברואר-מרס  1996ביצעו גל של ארבעה
מעשי טרור איומים .בפעולות אלה נהרגו כ־00ו איש ונפצעו כ־ ,200מהם  47הרוגים ו־62ו
פצועים בירושלים .התגובה העיקרית של ישראל הייתה הטלת טגר מותלט על שטתי הרשות
הפלטטינית ,ודרבון ערפאת לנקוס אמצעים תקיפים נגד הארגונים האסלאמיים הקיצוניים .סקרי
1*5ק 0בדקו את עמדת הציבור הפלסטיני כלפי הפעולות אלה.
ככלל ,התמיכה הפלסטינית בפעולות טרור נגד אזרהים ישראלים הלכה ופתתה ככל שהתבררו
נזקיהן לציבור הפלסטיני ופגיעתן האכזרית באזרתים תמימים ובתיירים ,והשפעותיהן על התקדמות
תהליך השלום .ההמיכה הארצית בפעולות אלו ירדה מ־ 57אהוזים ,בנובמבר 994ו ,ל־ו 2אהוזים
במרט 996ו .גם בין הטטודנטים  " -ה ק ב ו צ ה הקיצונית בציבור הפוליטי הפלסטיני  -ניכרת
מגמה זו :מתמיכה של  72אהוזים ,בנובמבר 994ו ,ירדה התמיכה ל־ 30אהוזים בלבד ,בספטמבר
 .1995במקביל ,עלתה ההתנגדות לפעולות אלה מ־ 33.5אהוזים בפברואר  1995ל־ 70.1אהוזים
במרס  .1996השינוי בדעת הקהל לווה בהבתנה שיצרו הפלסטינים בין יעדים ישראליים .דעת
הקהל הפלסטינית שללה תקיפת אזרחים ,אך העניקה לגיטימציה לפעולות מזוינות נגד היילים
ונגד מתנתלים .מבחינתם המתנהלים אינם אלא הזרוע האזרתית של הכיבוש הצבאי ,שהם
טובלים ממנו יותר מ־ 30שנה .במקביל לירידה בתמיכה בטרור גדלה התמיכה בתהליך השלום.
בינואר 994ו היה שיעור התמיכה ו 5אהוזים וביוני 996ו הוא הגיע ל־ו 8אהוזים ,ומגמה זו
אפיינה גם את הטטודנטים הפלטטינים .בקיץ 995ו צידדו 4ו אתוזים מתומכי ההמא״ט בדו־קיום
עם ישראל ,ורק  49אתוזים מהם תמכו בפעולות טרור נגד מטרות אזרתיות בתוך גבולות ישראל.
התנגדו לפעולות טרור מסוג זה  23אתוזים ,ולשאר לא הייתה עמדה מגובשת לכאן או לכאן)אל
שקאקי997 ,ו49 :ו , 1996:9-15 :״ . ( 8 ^ 1
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בראשית 995ו היו תלוקות הדעות של תושבי ירושלים ביתט לטרור האסלאמי יותר מאשר
ביתר הלקי הארץ ,אולם מקיץ  1995ואילך הציבור בירושלים התנגד נתרצות לפעולות טרור,
יותר מאשר בכל הארץ .השינוי בעמדת תושבי ירושלים נבע ככל הנראה משום שלא הייתה להם
אהיזה מוצקה בארגוני האםלאם הקיצוני ,ומפני שבין הנפגעים בפעולות הטרור היו גם פלטטינים
מירושלים.

האם להמשיך במשא ומתן עם ישראל?
תושבי מזרת ירושלים צידדו פתות מאשר כלל הפלטטינים בהמשך המשא ומתן ,ולמעשה
בירושלים רבו המתנגדים לו והמתלבטים בקשר אליו .ממרט 995ו שיעור התמיכה בהמשך
ההידברות עם ישראל עמד בירושלים על כ־ 60אחוזים ובכלל הארץ עמד על כ־ 70אחוזים.
נטייתם של הפלסטינים בכלל הארץ ,יותר מבירושלים ,להפסיק את המשא ומתן )המגמה זהה
באשר לשתי הקטגוריות האחרות( הייתה תגובה מידית ,קצרת טווה ,לטגר שהטילה ישראל
בראשית  995ו בעקבות פעולת הג׳האד האטלאמי בבית ליד ,ובעקבות האפשרות שנדונה בישראל
ליישם תכנית הפרדה תד־צדדית בין ישראל לשטחים .ממרט  995ו ואילך כבר אפשר להבתין
בדפוט הקודם ביהט שבין הפלטטינים ממזרת ירושלים לאתיהם בשאר הארץ.

המחאה ה״רכה״ בירושלים
דתיית הטיפול בשאלת מזרת ירושלים והיעדרה הרשמי של הרשות הפלטטינית ממזרה ירושלים,
הורגשו היטב בירושלים .הישגיה של הרשות הפלטטינית במישור הארצי לא נראו לתושבי מזרת
העיר רלוונטיים במיוהד' בעבורם ,והם תבעו מהרשות הפלטטינית הישגים במישור המקומי .יותר
מאשר בשאר תלקי הארץ ,תושביה הפלסטינים במזרח ירושלים היו נהרצים בהערכתם השלילית
ביהס להישגי הרשות הפלטטינית ,והיו מוכנים פתות להעניק לה הזדמנות נוספת.
אמנם טרם פורסמו הנהונים הטטטיטטיים המלאים על אודות רמת השכלתם של תושבי
מזרה ירושלים ,אולם אי־אפשר להתעלם מהקשר ההוזר ונשנה בסקרים בין רמת ההשכלה
לביטויי הביקורת .על פי סקרי  CPRSהתמיכה בעצמאים־לאומים נפוצה באזור ירושלים וגבוהה
יותר בין משכילים ופרופסיונלים ,ואילו תומכי העצמאים־האסלאמים מרוכזים בכפרים שבמרכז
הגדה המערבית ובדרומה ,והם משכילים פתות וצעירים יותר .בכל מקרה לא מדובר על תסרי
השכלה ועל תושבי מתנות הפליטים שתומכים בפת״ת יותר מאשר בתמא״ס או ב״עצמאים״
) .(Ross & Sa'id, 1995טביר להנית שהקהילה הפוליטית במזרח ירושלים מורכבת ממשכילים,
לעומת ערים אתרות בגדה המערבית וברצועת עזה ,ולכן התתזקה נטייתם הביקורתית .אכן
במדגם המצביעים בבתירות  996ו נמצא ששיעור ההשכלה העל־תיכונית ב מ ת ה ירושלים היה
גבוה במיוהד בין המצביעים שנדגמו ,ועמד על  31.8אתוזים ,לעומת כ־ 20אהוזים )או פתות(
בשאר המתוזות :לעומת זאת אהוז בעלי השכלה יסודית מלאה ,או תלקית ,היה  5.2ו אהוזים
בירושלים ,ובערך פי שניים מזה בשאר מתוזות הבהירה )עורתני997 ,ו.(65 :
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המבוכה ,ההשד והפקפוק שאפיינו את הפלסטינים במזרה ירושלים כוונו יותר כלפי הארגונים
הפוליטיים ,ולא כלפי הרשות הפלטטינית .הוטר האמון של הפלטטינים בירושלים כלפי המערכת
הפוליטית שלהם ,על כל פלגיה ,התבטא בדרכים רבות .במהלך 994ו ובראשית 995ו הביאה
המבוכה של רבים מתושבי ירושלים לדהייה מותלטת של כל הכותות במערכת הפוליטיה בשיעור
גבוה יתסית לזה שביתר חלקי הארץ .זו גם הסיבה לתולשתו של הפת״ת בירושלים ,יותר מאשר
בשאר הלקי הארץ ,כמו גם ביהס לתמא״ס .אף על פי שמזרת ירושלים היא עיר קודש אסלאמיה,
אתיזתה של תנועת התמא״ס בירושלים רופפת מזו של ארגוני האופוזיציה החילוניים־הלאומיים.
ובכלל ,האופוזיציה להסכמי אוסלו לא הצליתה לשמור על נאמניה בירושלים .הקול הצף והמוהה,
שאפיין את תושבי מזרה ירושלים ,נטה לעבר האופוזיציה ,אך עם זאת הסתייג מיכולתה להולל
שינוי .שיעור התמיכה ה״רכה״ באופוזיציה היה רב ,ואילו התמיכה בפת״ה הייתה מוצקה .ביסודו
של דבר ,בירושלים התמיכה באופוזיציה ביטאה מהאה והתרסה נגד הרשות הפלסטינית.
אפשר להסתכל על הנתונים גם כך :הפת״ת ,הרכיב הדומיננטי בקואליציה השלטת ברשות
הפלטטינית ,נהנה במזרת ירושלים מתמיכה מוצקה של לפתות שליש מהאוכלוסייה ,ולמרות
הביקורת כלפי הקואליציה 50 ,אחוזים מתושבי מזרת העיר  -ואפילו יותר  -ט ב ת כי תפקודה
של הרשות הפלטטינית משביע רצון ואף יותר מזה .למרות המרירות והתטכול נטו תושבי מזרה
ירושלים ה ס ד לתהליך הפוליטי ,והודות להשכלתם ראו בבתירות הכלליות את הדרך הטובה
ביותר לקבוע את הברי המועצה המתוקקת ,ולכן עלה שיעור המתכוונים להצביע ככל שהתקרב
מועד הבתירות.
מכיוון שבירושלים נהנה הפת״ה מתמיכה מבוססת ,פנתה האופוזיציה למאגר ההמיכה
הפוטנציאלי של הקולות הצפים והמוהים ,אך היא נכשלה בגיוסם או בשמירה על נאמנותם בגלל
הספקנות של תושבי מזרת ירושלים באפקטיביות פעולהה .תושבי מזרה ירושלים לא היפשו
מהאה לשמה ,אלא שינוי אמתי במצבם .במילים אתרות ,התתרות בין האופוזיציה לקואליציה על
הקול הצף והמוהה במזרת ירושלים הייתה מאבק על אפקטיביות .אף על פי שרבים מהושבי
מזרח העיר לא העריכו את ביצועיה של הרשות הפלסטינית ,גדלו טיכוייה של הקואליציה לשכנע
את הקול הצף והמוהה ככל שהתקרבו הבתירות .הישגיה במשא ומתן על סידורי הבתירות
בירושלים חיזקו א ת אתיזתה בעיר ואת נטיית תושביה להשתתף בבתירות .גם התתזקותם
העקיבה של ערפאת והפת״ה במישור הכלל־ארצי ,בטוף  1994ובראשית 995ו ,הביאה את תושבי
מזרה ירושלים למסקנה כי למרות ביקורתם אין לערפאת ולממסדו תתליף ,ומוטב להולל את
השינוי המיוחל באמצעות הממטד הפלטטיני הנוכהי.
מזרח ירושלים היא בירה שבדרך בעבור הפלטטינים ,וכל בירה מאבדת ממשמעוחה כאשר
הממטד הפוליטי המרכזי כולו נמצא מהוצה לה .לפיכך תתרה הרשות הפלטטינית לחדור למזרח
ירושלים ולפעול בה ,וישראל ניסתה לסכל ניסיונות אלה או לצמצמם מאוד .מעבר להיבט
הלאומי היו לקואליציה השלטת ברשות הפלטטינית ,ובפרט לפת״ה ,אינטרסים פוליטיים־ארגוניים
לחדור למזרח ירושלים ולבסס בה את אתיזתה .תולשת האופוזיציה בירושלים קרצה להם משום
שהם ידעו שהרתבת בטיט העוצמה והלגיטימציה של הרשות הפלסטינית בירושלים תחזק את
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שלטונם ברמה הכלל־ארצית .עד אמצע  995ו הצלתתם הייתה מוגבלת ,אבל היא גדלה לאחר
שהשיגו את ההסכם על טידורי הבתירות בעיר וככל שהן הלכו וקרבו.

התנהגות פוליטית :הבחירות למועצה המחוקקת של הרשות הפלסטינית
ולנשיאות הרשות
הבתירות למועצה המתוקקת של הרשות הפלסטינית ולנשיאות הרשות ,שהתקיימו בינואר ,1996
היו האירוע הפוליטי התשוב ביותר מאז התתימה על הצהרת העקרונות בין ישראל לפלטטינים,
בטפטמבר 993ו .לראשונה בתולדות התנועה הלאומית־הפלטטינית בהרו הפלסטינים את מנהיגיהם
הפוליטיים ,להבדיל מהבתירות בעבר לאיגודים מקצועיים ולהתאתדויות סטודנטים ,ובכך הם
נתנו לגיטימציה לרשות הפלטטינית ולאש״ף גם יחד .הבתירות היו אירוע מכונן גם מטעמים
אהרים :הן שינו את בטיט הלגיטימציה של מוסדות התנועה הלאומית־הפלטטינית ואת תלוקת
הסמכויות במוםדות הפוליטיים ,וביטאו טדר פוליטי תדש .מוםדות אש״ף מעולם לא נבהרו ,אלא
נשענו על הקונטנזוט הבין־ערבי ,הבין־לאומי והפלטטיני ,ועל המשאבים ההומריים שהארגון
פיקה עליהם וקבע כיצד יהולקו .התברות במוםדות הפוליטיים נקבעה באמצעות הלוקה מוטכמה
של מכטות ייצוג לזרמים פוליטיים־רעיוניים ההברים בקואליציה השלטת של אש״ף ,או באמצעות
מינויים פוליטיים מ ט ע ם הממסד השליט באש״ף .עד לכינונה של הרשות הפלטטינית נהנו
מוסדות אש״ף ,ארגון הגג הכלל־לאומי ,מעליונות על המוסדות המקומיים שהתפתהו בגדה
המערבית וברצועת עזה ובתפוצות הפלטטיניות הקטנות .כיוון שישראל מנעה את כניסתו
הרשמית של אש״ף לפלטטין ,ה״הוץ״ היה צריך להשתלט מרהוק על ה״פנים״ .הבתירות ב־996ו
פתהו שלב הדש בפוליטיזציה של הציבור הפלטטיני .לראשונה הכניסו הבהירות למערכת הפוליטיה
הפלטטינית בסיט לגיטימציה של נבהר השואב את טמכותו ואת הלגיטימציה שלו מבותריו
במישרין .השוב לציין שבטיט הלגיטימציה הקודם לא הלף כליל מן העולם ,אלא רק נהלש .לצד
כפל בטיטי הלגיטימציה נוצרה גם כפילות מוטדית רשמית :ארגון אש״ף לעומת הרשות הפלטטינית.
עלתה גם שאלת הכפיפות :אם הלגיטימציה הגבוהה יותר של הבתירות מציבה את הרשות
הפלסטינית מעל מוםדות אש״ף לפתות מבהינה ערכית ,או שמא ,כפי שנקבע רשמית במצע
המדיני של הרשות הפלטטינית ובהתלטות הוועד הפועל של אש״ף ,״הרשות שואבת את הלגיטימציה
שלה מאש״ף ,שיהיה מקור הטמכות המדיני והתוקתי שלה" )דבר.(31.5.1994 ,
מ י ט ת ם של אנשי אש״ף מ״ההוץ״ ״פנימה״ והתמודדותם בבתירות הקהו את חדות השאלה,
ויצרו מידה של הפיפה בין המעגלים של אש״ף למעגלים של הרשות הפלטטינית .ישיבותיה
השבועיות של ״ההנהגה הפלטטינית״ הן הביטוי למצב ההדש .פורום זה מורכב מהברי הוועד
הפועל של אש״ף ,מהברי הזרוע המבצעת של הרשות הפלטטינית ולצדם ראשי מנגנוני הביטהון
והמשטרה ומנהלי המשא ומתן עם ישראל .כך עקפו את הבעיה שהייתה יכולה להתעורר אילו רק
אהד משני הרכיבים היה פועל בקבינט של הרשות הפלטטינית.
גם סדר היום הפלטטיני השתנה מאוד .בעבר תפסו ויכותים אידאולוגיים־פוליטיים את עיקר
תשומת לבם של הפלסטינים ,והעימות הצבאי והמדיני עם ישראל שימש מכשיר לבניין האומה
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) .(Sayigh, 1997כינון הרשות הפלסטינית העלה עניינים פרוזאיים יותר כגון תפעול מוסדות
פוליטיים ושימוש במנגנוני השלטון כאמצעים לבניית המדינה .הנושאים שהעסיקו בעבר את
הממטד הפלטטיני ונותרו בכל זאת על סדר היום קיבלו צביון הדש .הוויכות בתוך הממסד
הפלטטיני ,והוויכוה בינו לבין ישראל ,התמקד פתות בשאלות כוללות כגון גבולות הקבע של
המדינה הפלטטינית והיתט בין המטרות הלאומיות לאמצעים הננקטים ,ועסק בסדרה של
נושאים מוגדרים מאוד כגון םידורי הבחירות ,מיקום השוטרים הישראלים במעברי הגבול של
הרשות הפלסטינית עם מצרים ועם ירדן ,היתרי כניםה לישראל והפעלת מנגנונים של שיתוף
פעולה ביטחוני עם ישראל .אפילו הגדרת הלאום־המדינה השתנתה .בעבר הייתה זהות בין
התנועה הלאומית ,אש״ף כארגון ,לבין הגדרת הלאום והלאומיות ,ועל פי תקנון אש״ף כל
פלטטיני היה חבר טבעי בארגון .מאז  994ו הגדרת הלאום והמדינה הלכה וחפפה לאוכלוסייה
ההיה בגדה המערבית וברצועת עזה .נפתת פתה להבהנה בין מדינת הלאום והאזרתות פלטטינית
בה לבין הזהות הלאומית־הפלטטינית ,שהיא אתנית־תרבותית והיטטורית ביםודה ,ובה בעת יש
לה זיקה הזקה לטריטוריה מוגדרת ,פלסטין)אל־בלאד996 ,ו.(25.3.
ההםכם בין ישראל לבין אש״ף ,בטפטמבר 993ו ,פתת את הדלת בפני הארגון ואפשר לו
להיכנט רשמית פנימה ,להבל הארץ ששאף לכונן בו שלטון פלסטיני עצמאי .למעשה ,מוטדוה
אש״ף שנוחרו ב״הוץ״ התאדו ,כפי שקרה גם לאישים פוליטיים שסירבו להיכנט לתהומי הרשות
בתסות הסכמי אוסלו .בחקופח המעבר שבין החחימה על הםכם העקרונוח בטפטמבר 1993
לבתירות בינואר 996ו ,פרק הזמן שבו עבר ממסד אש״ף מ״ההוץ״ ״פנימה״ ,נהנה הארגון מיתרון
בתתרות עם הכוחות המקומיים על המנהיגות .אש״ף ייתס לעצמו את התהילה על ההישג
ההיטטורי ,וההסכמים עם ישראל אפשרו לו לכונן משטר זמני לתקופת המעבר .משטר זה
)הרשות הפלטטינית( נבנה על עליונותם של אנשי ה״הוץ״ שזה מקרוב באו ,ועל ניצול היריבויות
בין הרבדים התברתיים והפוליטיים ״בפנים״ ,כדי להציב את הכותות המקומיים במקומוה
שהעילית השלטת ייעדה להם .העילית השלטת ברשות הפלטטינית נהנהה מיתרון לא מבוטל
כאשר נפתהה מערכת הבתירות )אל־שקאקי וקסיט997 ,ו.(Klein, 1997 :

נכונות להשתתף בבחירות
הבתירות למועצת הרשות הפלטטינית נערכו עוד לפני שקיבלו עצמאות ,וכאשר צה״ל כבר יצא
מרוב הערים ומהאזור המאוכלט אך לא נטוג כליל ,ובכל זאת נכונות הפלטטינים להשתתף
בבהירות הייתה רבה .רוב האוכלוסייה הבינה את המשמעות ההיסטורית של הבתירות ,וההשתתפות
בהן נתפסה כהובה לאומית וכתלק מהמאבק לעצמאות .מעבר לתודעה הלאומית וההיסטורית
עמדה גם תודעה דמוקרטית ערה ,פרי המגע הכואב עם הדמוקרטיה הישראלית .סקרי דעת
הקהל מצאו כי התמיכה בבתירות כלליות כאמצעי לקביעת הברי המועצה המחוקקת הייתה
כללית ובשיעורים גבוהים מאוד .על פי סקר  ,CPRSשנערך ב א ו ג ו ס ט  -ס פ ט מ ב ר  ,1995תמיכה
תושבי ירושלים בבתירות הייתה גבוהה מהתמיכה ביתר הלקי הארץ ) 92אתוזים לעומת 86.3
אהוזים( .ארגוני האופוזיציה ,ובראשם האסלאם הקיצוני ,קראו להתרים את הבתירות ,ולמרות
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הפרופיל הפוליטי של תושבי מזרח ירושלים ושל נבחריהם

זאת הנכונות להשתתף בהן הייתה רבה מלכתהילה .כבר במתצית 994ו ,עם כינון הרשות
הפלסטינית ,הצהירו  67.3אתוזים מהנשאלים בסקר 118ק 0כי בכוונתם להשתתף בבתירות.
מטבע הדברים ,בירושלים שיעור התמיכה בבחירות היה נמוך יותר ,אולם גם בשלב כה מוקדם
הוא הגיע ל־ 56.3אתוזים ,יותר מאשר כלל תומכי הקואליציה ) 42.7אהוזים( והעצמאים־הלאומים
)0.3ו אהוזים( גם יהד .תופעה זו של תמיכה גדולה יותר בבתירות מאשר בקואליציה השלטה
הזרה על עצמה גם בסקר שנערך בדצמבר 994ו .כבר בשלב מוקדם נתפסו הבתירות כמהלך
לאומי ולא כעניינה של העילית השלטת בלבד ,וכך גם באשר לרישום בפנקס הבוחרים .הנכונות
להירשם בפנקס הבוהרים הקנתה לתושבים זכות בהירה ,ולולא ההיענות הרהבה לצעד זה
הבתירות היו מאבדות מערכן הלאומי .זו בדיוק הייתה כוונתם של גופי האופוזיציה השונים,
שראו בבתירות צעד מבוים של העילית השלטת כדי לתת לגיטימציה להסכמי אוסלו ,שהיו
הסכמי כניעה מבחינתם .אולם ארגוני האופוזיציה נכשלו בניטיונותיהם לגרוף תמיכה רהבה.
בדצמבר 995ו עבר אהוז המתכוונים להשתחף בבחירות את רף  70האהוזים ,בירושלים ובכל
הארץ .יתר על כן ,התמיכה בבתירות כדרך ראויה לקביעת מנהיגות זכתה לתמיכתם של כ־75
אתוזים מתומכי התמא״ס )103^, 1996: 27ש .(8בשלהי 995ו כבר לא היו הבדלים של ממש בין
ירושלים לכלל הארץ בסקרי 118ק 0באשר לכוונה להשתתף בבתירות או להתרימן ,וגם אתוז
המתלבטים דומה .אכן ,המרירות והוסר הוודאות בקרב תושבי ירושלים היו גבוהים יחסית לשאר
הלקי הארץ ,אולם כאמור ,הבתירות לא נתפטו כאירוע מפלגתי אלא כאירוע לאומי .אף על פי
שסידורי הבתירות בירושלים היו שונים מהסידורים ביתר הלקי הארץ ,לא נזקף הדבר לתובת
הרשות הפלטטינית ולא שינה את כוונות תושבי מזרה ירושלים להשתתף בהן .מלבד זאת כמה
מתושבי ירושלים ציפו ,כנראה ,לתולל שינוי במצבו באמצעות הצבעתם הפוליטית.
גם מבתינות אתרות השתלבה מזרת ירושלים במגמות הפלסטיניות הכלל־ארציות .תושבי
ירושלים השיבו תשובות דומות לאלו שנשמעו בכל הארץ ,באשר לגורמים שלפיהם יעדיפו את
אהד המועמדים .על פי טקרי 1*8ק ,0שנערכו באוקטובר 995ו ,הנכונות בירושלים לבהור בנשים
הייתה ממוצעת ביהם לאזורים אהרים ) 74.7אהוזים( :ו 78.אתוזים בבית להם 80.8 ,אהוזים
בטול כרם 80 ,אתוזים ביריתו ,ו־ 60.7אתוזים בצפון רצועת עזה ובמרכזה .כמו במקומות אהרים
בארץ ,השתייכות פוליטית או תברות במוסד אקדמי לא מילאה תפקיד תשוב בירושלים כאשר
באו לבחור מועמד מסוים על פני מתחרהו .תושבי ירושלים המעיטו בחשיבותם של קשרי
המשפהה ,ובהערכת הגורם הדתי לא התקבלה תמונה אחידה :האסלאם הקיצוני היה חלש יחסית
בירושלים ,והוקצו לנוצרים שני מושבים במתח ירושלים.
עמדתם של תושבי ירושלים הושפעה מהעובדה שהם תושבי עיר ספר .בסקר ^!קם ,שנערך
בדצמבר  ,1995העריכו תושבי ירושלים את ההשתתפות במאבק כאמת מידה ראויה לבתירת
מועמד ,יוחר מאשר בכלל הארץ ) 39.7אחוזים לעומח  26.6אחוזים( .ועוד ,בירושלים א ה ה
התמיכה במועמדים המצדדים בהסכמי אוסלו היה מהנמוכים בארץ ,אף על פי שהיא הגיעה
לכ־ 79אתוזים .ברצועת עזה ,למשל ,שיעור המצדדים בקריטריון זה הגיע .ל־ 94.4אחוזים .כך היה
גם בתברון ,שבעת הבתירות בה לא התבצעה היערכות מתורשת של ישראל ,אבל אין להםיק מכך
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שהתמיכה במועמדים המתנגדים להסכמי אוסלו הייתה גבוהה בירושלים יותר מאשר במקומות
אהרים .התמיכה בקריטריון זה בירושלים הגיעה ל־0ו אהוזים ,כמו בג׳נין ,העיר הראשונה בגדה
המערבית שכותות צה״ל התפנו ממנה ערב הבתירות ,ויש בה מאתז תזק לפת״ח .לשם השוואה,
בעיר עזה מתנגדי ההסכם זכו ל־5.5ו אהוזים ,ובמרכז הרצועה ל־ 24.4אחוזים .נתונים אלה
מתזקים את שאמרנו לעיל על אודות תולשת האופוזיציה בירושלים.

סידורי הבחירות ,רשימות המועמדים ,הכנות ותעמולה
ש י ט ת הבחירות נקבעה לאתר ויכוה בין מצדדי השיטה הרובנית האזורית להטידי השיטה
הארציח־היחסית ,כמו שנהוג בישראל .על פי המצדדים בשיטה הראשונה ,הארגון הפוליטי הגדול
יזכת לתמיכה גורפת ותגבר יכולת ההכרעה של המוסדות הפלסטיניים .לדעת הסידי השיטה
השנייה ,ייצוג למרב הזרמים הפוליטיים הוא עיקרון תשוב יותר מיכולת ההכרעה של השלטון,
והולם א ת המבנה המגוון של התברה הפלטטינית .הוויכות לא היה בין ארגונים ,אלא הצה מתנות
פוליטיים ,בעיקר בתוך מנגנון הפת״ת )שקאקי וקטיט997 ,ו( .לבטוף ,הועדפה שיטת בהירות
אישיות .הבתירות לנשיאות הרשות הפלסטינית היו אישיות־רובניות ,וכל בוהר היה צריך לציין
שם של אהד משני המועמדים .בבתירות למועצה המחוקקת ,שהתנהלו במקביל ,נוסף המאפיין
האזורי .הגדה המערבית ורצועת עזה תולקו ל־6ו מתוזות בהירה ,ולכל מהוז הוקצו מושבים
אתדים .מספר הקלפיות נקבע ל־,696ו  164 -מהן במתח ירושלים ,ורק תמש מהן הוצבו במזרה
העיר ,בשטח שישראל סיפהה .הבוהרים התבקשו לרשום מועמדים כמספר המקומות שהוקצו
למחוז הבחירה שלהם .למהוז ירושלים הוקצו שבעה מושבים ,ושניים מהם שוריינו למועמדים
נוצרים .שיטת בתירות זו הפתיתה ממשקלן של התנועות הפוליטיות והבליטה את המועמדים
המתתרים ,בניגוד לשיטת המכטות הפוליטיות והמינויים הנהוגה באש״ף .זאת ועוד ,באש״ף
שלטה פוליטיקה של הסכמים ,ולרוב לא הייתה תתרות פתוהה בין הארגונים השונים ,אלא משא
ומתן בין ההנהגות שלהם עד להטכמה )קונטנזוט( .בניגוד לכך ,הבתירות לרשות הפלטטינית יצרו
תתרות ,והחידוש התקבל בברכה מפני שמבתינת התנועות באש״ף השיטה שנבחרה פתרה את
הבעיה שהתהבטו בה מטפטמבר  993ו ,אם להתפרק כליל ולהפוך למפלגות פוליטיות לכל דבר,
או לשמור על המבנה הנוכחי שלהן ולאפשר לחברים להתמודד בבתירות .שיטת הבתירות
האישיות־האזוריות פתרה גם את בעייתם של בני הגדה המערבית ובני רצועת עזה ,שלא נטלו
תלק פעיל בממטד אש״ף ותהו כיצד יוכלו להתמודד בבתירות שרק מפלגות משתתפות בהן.
אמנם השיטה שנקבעה אפשרה למועמדים אהדים להתארגן כגוש שבמטגרתו האתד יתמוך
ברעהו ,אך מכיוון שהן בתירות אישיות ביםודן ,הפכה אפשרות זו לתופעה שולית .בשיטת
הבחירות הפלטטינית אין יריבות מובנית ומאמץ מגויט של מתנה אהד מול רעהו ,בעיקר משום
שמטפר המתמודדים הרב פיזר את המתת ואת היריבות .זאת ועוד ,שיטת הבהירות הפלטטיניה
פחחה א ת השער בפני מועמדים עצמאים .מבתינתם של אנשי ה״פנים״ ,שלא ידעו את ממסד
ה״חוץ״ ,היה בכך כמובן יתרון ,אבל מזווית ראייתם של הממסדים התנועתיים היה זה הסרונה
הבולט של השיטה .״התזית העממית לשחרור פלטטין״ ,״התזית הדמוקרטית לשהרור פלסטין״
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וההמא״ס התנגדו להשתתפות בבתירות ונאלצו להתמודד עם מועמדים שניתקו עצמם מתנועות
האם שלהם והתמודדו על פי מצע אופוזיציוני .לעומתן ,הפת״ה צריך היה להתמודד עם מאות
מועמדים עצמאים שלא השלימו עם אי־הכללתם ברשימת מועמדיה.
לקראת הבתירות נקבעו  6ו מתוזות הבהירה .מהוז ירושלים הוגדר לא רק במחוז בתירות,
אלא גם כמהוז מנהלי במשרד הפנים של הרשות הפלסטיגית .בראשו עמד עו״ד ג׳מיל עת׳מאן
נאצר ,איש פת״ת ומנאמני ערפאת ,ומשרדיו נקבעו באבו־דיס .למעשה מדובר היה במחוז
ירושלים ת ת ת ריבונות ירדן ,למעט התלק שסיפהה ישראל .המתוז כלל את האזור שממבואות
רמאללה בצפון ועד לפאתי בית לתם בדרום ,ומהפינה הצפון־מערבית של ים המלת ועד לקו
הירוק במערב )ראו מפה .הארץ996 ,ו.ו9.ו( .הגדרת אזור הבהירה בירושלים בהתאם ל מ ת ה
המנהלי הפלטטיני ,ולא בהתאם לגבול המוניציפלי שקבעה ישראל ב־967ו ,אפשרה לקיים את
הבתירות בירושלים ולמצוא פתרונות פרגמטיים ופונקציונליים לתביעות השונות של ישראל ושל
הפלטטינים .שטתו של מהוז הבהירה היה גדול בהרבה מהשטה העירוני של ירושלים והמרחב
כלל גם את העיר .ישראל רצתה שעיקר הבתירות ייערך מהוץ לשטחה ,ואילו הרשות הפלסטינית
תכננה שהן ייערכו בעיר ,למרות הטיפוה .הטדר זה ביטא משמעות פוליטית פנים־פלטטיגית,
מפני שהכללת ירושלים במתוז רתב יותר הקלה על הרשות הפלטטינית להתמודד עם הביקורת
שנשמעה במזרה ירושלים כלפי השלטון הארצי .כך התקרבו ירושלים ועזה זו לזו.
המשא ומתן עם ישראל על זכותם של חושבי מזרח ירושלים לבחור ולהיבהר הניב סידור
הדש :אזרהי ישראל ,להבדיל מתושביה ,לא הורשו להשחחף בבחירוח ,אולם חושבי מזרח העיר
הורשו לבהור ואף להיבהר .מי שרצה גם להיבחר היה תייב להיות בעל כתובת כפולה ,בירושלים
ומהוצה לה .הכתובת הנוספת אינה חייבת להיות כחובח מגורים .המועמד נדרש להוכיה זיקה
למקום כלשהו מהוץ לירושלים ,לצורך מגורים ,עבודה או עסקים )הארץ995 ,ו6.7.ו(.
על פי הוק הבתירות הפלטטיני שאושר בדצמבר 995ו ,מספר המושבים במועצה המתוקקת
שעמדו לבהירה היה  ,89כולל נשיא הרשות הפלטטינית .בתהילה דרשו הפלסטינים מישראל
להסכים כי מספר הנבהרים יהיה בין ) 130מספר המושבים שהוצע להקצות למועצה
הלאומית־הפלטטינית לאחר רפורמה וייעול של מבנה המועצה ושל דרכי עבודתה( ל־80ו )מספר
המושבים שהוקצו לנציגי ה״פנים״ במועצה הלאומית־הפלטטינית ,אך מעולם לא אויש ולא נכלל
במניין ההברים ,שהגיע במושבים האהרונים ל־ .(486ישראל הציעה להםתפק רק בכ־ 30עד 40
איש כדי לשוות למועצה אופי מקומי ,בניגוד לדמות הפרלמנטרית שאש״ף ביקש לשוות לה.
לבסוף הטכימו הפלטטינים להסתפק ב־ 89נבהרים .ההישג של ישראל היה בניתוק הקשר בין
מספר ההברים במועצה המחוקקת למספר ההברים במועצה הלאומית־הפלטטינית ,והפלסטינים
השיגו מועצה שיושבים בה יותר תברים מאשר במועצות עיר או מהוז אתרות.
בתהילה הקצו לירושלים שישה מושבים ,ואהד מהם שוריין למועמד נוצרי .בראשית ינואר
 996ו הועלתה המכסה לשבעה ,כששני מושבים שוריינו לנוצרים .בכל הארץ שוריינו לנוצרים
המישה מושבים :שניים בירושלים ,שניים בבית להם ואהד ברמאללה .למעשה הלקם היהסי של
הנוצרים באוכלוםייה היה כשני אהוזים ,וייצוגם במועצה הוא כמעט פי שלושה מהלקם באוכלוסייה.
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מטעמים פוליטיים ,וכדי להפגין א ת פניה הרב־תרבותיות של הרשות הפלסטינית ,הוקצה מקום
אהד במהוז שכם לנציג העדה השומרונית הזעירה ,אך לעומת זאת לא הוקצו מקומות לנשים.
בירושלים ובתאן יונס הציגו ת מ ש נשים א ת מועמדותן בכל אהד משני המתוזות ,ובשאר
המתוזות מספר הנשים המועמדות היה בין  1ל־) 3אל־קדס996 ,16.12.1995 ,ו ;6.1.עוכל
ואל־צוראני .(19.1.1996 ,הקצאת המושבים לכל אתד ממתוזות הבהירה לא הייתה בהתאם לגודל
האוכלוסייה או בהתאם להתפלגות בעלי זכות הבהירה .במהוז ירושלים כל מושב ייצג ,309ו ו
בעלי זכות בחירה ,לעומת צפון עזה למשל ,שבה עמד יתס זה על  8,949בעלי זכות בהירה לכל
מושב :בעיר עזה עמד י ה ס זה על 4ו0,4ו ובטובאס על ) 16,349אל־נאס ואל־אנתת׳באת,
אל־קדס ;20.1.1996 ,גאנם ;1996 ,שקאקי וקםיס.0997 ,
מכלל האוכלוסייה בירושלים נרשמו בפנקס הבוחרים כ־ 40אחוזים ,כך גם ברמאללה וברפיה
ובממוצע הארצי )עוכל ואל־צוראני .(19.1.1996 ,תלוקת המושבים באזורי הבהירה השונים
נקבעה על פי מערכת שיקולים שלא הייתה שקופה די צורכה .הגורמים שהשפיעו עליה היו גודל
האוכלוסייה במתוזות השונים )כדי שהמועצה הנבתרת תתפלג בהתאם לריכוזי האוכלוסייה(,
התפלגות הנרשמים בפנקס הכותרים ו״קריטריונים אהרים״ ,כפי שהגדיר זאת צאיב עריקאת,
השר האהראי מ ט ע ם הרשות לסדרי הבתירות )הארץ .(4.12.1995 ,סביר להנית שבין השיקולים
ההטויים נשקלה גם התועלת הפוליטית הצפויה בהתאם למעמדו האיתן או ההלש של הפת״ה
במתח מסוים ,לצד מעמדו ותשיבותו הלאומית של האזור.
קביעת מועמדי הפת״ת נעשתה בשני שלבים :בתירות מקדימות בסניפים המתוזיים ,ואהריהן
התכנסה ועדה מסדרת ,שהוועד המרכזי של הפח״ח בתר מבין תבריו ומבין תברי המועצה
המהפכנית הנמצאים ב״פנים״ .מינוי הוועדה המסדרת הפך את הבתירות המקדימות ממנגנון של
הכרעה למנגנון של המלצה בלבד.
הוועדה המסדרת קמה כדי לאזן בין הרכיבים השונים שערפאת רצה שייוצגו במועצה.
ראשית ,ערפאת השש פן הבתירות יעלו את שכבת המנהיגות הצעירה שנשאה על כתפיה את נטל
האינתיפאדה .שכבה זו זכתה לאהדת הציבור כשנלתמה בישראל ,וכשנציגיה ישבו בכלא ישראל
או גורשו ממנה .ריהוקה מהפוליטיקה הארצית וקרבתה לאדם הפשוט ודימויה הקולקטיבי
כנקיית כפיים ,לעומת הדימוי המושתת שדבק באנשי המנגנון והממסד המורמים מהעם ורהוקים
ממנו ,תיזקו א ת מעמדה בעיני הציבור; שנית ,ערפאת וראשי הפת״ת רצו לבנות רשימה שתייצג
שכבות תברתיות שונות ומעמדות פוליטיים מגוונים כדי להגדיל א ת כותם הייצוגי ואת הלגיטימציה
שלהם ,וכך יוכלו לתמרן פוליטית בין רכיביה השונים והמנוגדים .לצד פעילי השטת של האינתיפאדה
הוא רצה להציב אישים פוליטיים ידועים ,אנשי ממםד ,נציגי עדות ומיעוטים וראשי משפתות
נכבדות )רובינשטיין ;(25.12.1995 ,שלישית ,בדרך זו רצה ערפאת לפקח על מוםדות הפת״ה,
שהבחירות עמדו להפוך אותה למפלגה ולהשפיע על הרכב הפרלמנט .ערפאת ידע שבאמצעות
שליטה על מועמדי הפת״ה הוא ימזער א ת יכולת הפיקוה והבקרה של המפלגה ושל הפרלמנט על
מנגנוני הביצוע שהוא עומד בראשם .עם זאת ,השוב היה לו לשוות לבתירות אופי דמוקרטי
וייצוגי ,ולפיכך הותלט בפת״ת על תהליך דו־שלבי להרכבת הרשימה של מומלצי התנועה.
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בבתירות המקדימות של הפת״ת בירושלים התמודדו  8ו מועמדים על קולותיהם של כ־400
בעלי זכות בהירה מבין פעילי מנגנון התנועה ותברי מוסדותיה בעיר )אל־תנט׳ים( .לתמשת
המקומות הראשונים נבתרו :תאתם עבד אל־קאדר עיר ,ממפקדי האינתיפאדה הבולטים בעיר!
אהמד ע׳נים ,איש מנגנון הביטהון המסכל של רג׳וב בירושלים; ושלושה פעילים מקומיים
זוטרים :מוהמד סואן; מוהמד ה׳אלד וסלוה הודייב ,אהוה יו״ר ארגון הרווהה המקומי של הפת״ה
)כל העיר995 ,ו2.ו5.ו( .האישים המוכרים של התנועה לא התמודדו .הם לא היו זקוקים לכרטיס
כניסה מעין זה ,וגם לא להתתרות על תשומת לבם של ערפאת ושל הוועדה המסדרת .ההתמודדות
מול תבורת הצעירים לא הייתה לכבודם.
בראש הוועדה המסדרת עמד אהד מראשי מנגנון התנועה ,צה׳ר הבש .כמו כן מינה הפת״ת
ועדה מדינית בראשות אבו־מאזן )שכיהן גם כיו״ר ועדת הבתירות המרכזית מ ט ע ם הרשות
הפלטטינית( ,וועדת תקשורת בראשות נביל שעת׳ .בראש ועדת הארגון בגדה המערבית עמד
פייצל תוסייני ,ובראש הוועדה המקבילה ברצועת עזה עמד זכריא אל־אע׳א ,שני ראשי התנועה
במתוזות אלה .אבו־עלא ניהל את ועדת הכספים ,ואם ג׳האד )אנתצאר אל־וזיר( ניהלה את ועדת
הנשים )אל־קדס995 ,ו.וו.ו.(2
אנשי פת״ה ,שלא השלימו עם התלטות הוועדה המסדרת ,או שנכשלו בבתירות המקדימוה,
לא קיבלו את דין התנועה ואת הכרעתו של ערפאת ,וההליטו להתמודד כעצמאים .שיטת
הבתירות האישית יצרה דינמיקה משלה ,שהייתה שלילית מבתינתו של הפה״ה .ככל שעלה מטפר
המתמודדים קטן מטפר הקולות הדרוש כדי לזכוה במושב במועצה .עוד בטרם מרדו העצמאים
בסמכות המרכזית בתנועתם ,מספר המתמודדים בבתירות היה גבוה ,ונתון זה דרבן את אנשי
הפת״ה ,שלא הסכימו עם הכרעת הוועדה המסדרת לצאת ולהתמודד כעצמאים .כיוון שהבתירות
היו אישיות ואזוריות הם יכלו להתייצב נגד נציגי הממסד והארגונים הפוליטיים ,ולקוות להיבהר
על טמך הביצועים והמוניטין שלהם במהוז מגוריהם .מנגנון הפת״ה לא ראה מרד פוליטי זה בעין
יפה ,ותבע לסלק משורות הפת״ה כל מי שירוץ כעצמאי .אולם בשל מטפרם הרב של המועמדים
העצמאים שהיו תברי פת״ה ומעמדם הרם ,אי־אפשר היה לממש תביעה זו מבלי לפגוע אנושות
בתנועה .על כן הבינו ראשי הארגון כי הנזק הצפוי לתנועה מן המרוץ לבתירות יהא קטן יותר,
ולכן לא נותר למנגנון הפת״ח אלא לדאוג כי בטוף המירוץ יכו מועמדיו א ת העצמאים.
בניגוד לנעשה בשאר מתוזות הבהירה ,הוועדה המטדרת לא הוטמכה להרכיב את רשימת
מועמדי הפת״ת במתה ירושלים )אל־קדט995 ,ו ,(27.12.וערפאת הטיל את המשימה על פייצל
הוסייני .במעשה זה העצים ערפאת את כותם של תוםייני ושל המנהיגות המקומית בירושלים על
השבונם של ראשי מנגנון הפת״ת )אל־תנט׳ים( ברמה הארצית :צה׳ר הבש ,מרואן ברע׳ות׳י,
עבאס זכי ומוהמד ע׳נאים .התתזקות מעמדו של הוסייני באה גם על השבון התהזקוהו של רג׳וב.
לרג׳וב הייהה השפעה רבה במנגנון הפת״ה ,ורבים מאנשי מנגנון הפת״ה היו אנשי הביטהון
המסכל שבפיקודו .למרות יריבותו של רג׳וב עם האגף האזרחי הכלל־ארצי של פת״ה ,היה
לשניהם אינטרס משותף  -לצמצם את עוצמה הממסד המקומי בירושלים .מקורה של היריבות
בין הממסד הפוליטי בירושלים ,האוריינט האוט בראשות הוםייני ,לבין ראשי המנגנון הארצי של

 67ו

כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל

פרק שישי
הפת״ה ,נעוץ ביחטי ״הוץ״ ו״פנים״ .חוסייני ,כזכור ,הוא אהד המייצגים הבולטים של ה״פנים״
לשעבר ,ואילו צח׳ר חבש ,מוחמד ע׳נאים ועבאט זכי היו ראשי מנגנון הפת״ה ב״חוץ" .מינויו של
חוטייני לראש הפת״ת בגדה המערבית ,בטפטמבר 993ו ,וכניטת ראשי המנגנון ״פנימה״ ,במחצית
994ו ,הפכו את היריבות הקודמת ליריבות שבין מוקד ,שהיה פעם ארצי ועתה הוא מקומי
בירושלים ,לבין המוקד הארצי ,הרוצה להכפיף למרותו את הםניפים המקומיים השונים ,ואינו
משלים עם עצמאותו של הממטד בירושלים .המאבק בין מנגנון הפת״ה לבין הוסייני והעילית
הפוליטית שבירושלים היה גם מאבק בין דורות .מול העילית הפוליטית והתברתית שתוסייני
והאוריינט האוט ייצגו ,הציב מנגנון הפת״ת אנשי שטת צעירים שזכו לתהילה על פעולותיהם
באינתיפאדה.
כדי לתמרן בין האילוצים השונים ניטה תוטייני לפעול בניגוד לשאר מתוזות הבהירה,
ולהרכיב רשימה מוםכמת ומאותדת שתכלול את נציגי כל הזרמים הפוליטיים .אולם שני ארגוני
אופוזיציה ,ההמא״ט והתזית העממית לשחרור פלסטין ,אםרו על שייח׳ ג׳מיל חמאמי ועל ד״ר
ריאד אל־מלכי להשתתף בבחירות .המשא ומתן בין הוסייני לארגוני האופוזציה הסתיים בלא
כלום סמוך מאוד למועד הגשת רשימות המועמדים .בשלב זה הוקצו למהוז ירושלים שישה
מושבים ,שניים מ ה ם לנוצרים ,ועל ארבעת המקומות הנותרים התתרו יותר מ־ 20פעילים
בולטים ,ולא נמצאה דרך להכריע ביניהם בשעות הספורות שנותרו עד למועד הגשה הרשימות,
ב־ 12בדצמבר ) 1995הארץ.(24.12.1995 ,
נוסף על כל הקשיים נאלץ חוסייני להתמודד עם הבעיות שהוועדה המסדרת וההנהגה
הארצית של הפת״ת כבר התמודדו עמן :תביעותיה של שכבת המנהיגוח הצעירה בהנועה ,שפעלה
באינתיפאדה ורכשה לה מעמד ציבורי ,לזכות במרביה המקומות ברשימת מועמדי הפת״ת,
ודרישתם של פעילים מקומיים בסניף הפת״ת לזכות בייצוג הולם בעקבות תוצאות הבתירות
הפנימיות של התנועה בעיר .מבין שתי הקבוצות בלטו המועמדים הצעירים ,שראשי המנגנון
הארצי בפת״ת תמכו בהם .הם קיוו לנצל את המוניטין שלהם כלוהמים בכיבוש הישראלי ולגבור
על מי שכינו ״מנהיגות טלונית ותקשורתית״ )העילית הפוליטית הוותיקה( ועל ההדשים שזה
מקרוב שבו ארצה ,ולא טבלו מתלאות הכיבוש הישראלי)אנשי ממסד אש״ף( .קבוצה זו סירבה
להרכיב רשימה מאוחדת עם המועמדים הוותיקים ,כיוון שידעה כי ייצוגה יהיה נמוך יתטית לזה
של המנהיגות הפוליטית הוותיקה ,וטענה כי יש לתת לעם לומר את דברו .הוםר היכולת להכריע
מי ייכלל ברשימה גרם לכך שרשימת מועמדי הפת״ת במתה ירושלים כללה בתהילה רק שני
שמות :אבו־עלא ,שעל מועמדותו הייתה הסכמה כללית ,ופייצל חוסייני)אל־קדס,22.12.1995 ,
995ו2.ו ;25.הארץ995 ,ו2.ו.(24.
כעבור ימים אחדים פורסמה רשימה הדשה ,שכללה ארבעה שמות .במתוזות הבהירה
האהרים הציב הפת״ה מועמדים כמספר המושבים שהוקצו למחוז הבהירה ,אולם במחוז ירושלים
רשימת הפת״ח הותירה שני מקומות פנויים ,ובכך למעשה ניתנה הלגיטימציה למי שלא נכלל
ברשימה ,לרוץ כעצמאי ,ולשאול את פי העם .הפעם פייצל הוטייני לא נכלל בה ,משום שלא רצה
לרוץ לבהירות ולנתק את קשריו עם האוריינט האוס .ברשימה נכללו אבו־עלא ,מאדריכלי הסכם
אוסלו ,אהמד האשם אל־זע׳יר ,טותר ירקות מתברון ,פעיל פת״ה והבר במפקדה הלאומית
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המאותרת )המטה המתאם א ת פעולות האינתיפאדה( .הכורת ל ת ת ייצוג לתושבי ירושלים
שמוצאם מתברון ,נבע מתמורות דמוגרפיות שתלו בעיר ובמרהבה לאתר 947ו .רבים מבני
העילית התברתית והכלכלית הוותיקה עזבו את ירושלים ,ובני תברון תפטו א ת מקומם והפכו
לקבוצה השלטת במוסדות הכלכלה והמםהר ), 1997ו1!11ו1־.(3150
אל־זע׳יר לא היה קשור לממטד הפוליטי המקומי ולעילית הוותיקה ,אלא למנגנון הפת״ה של
פעילי האינתיפאדה ויוצאי חברון :תאתם עבד אל־קאדר עיר ,שהגיע ראשון בבתירות הפנימיות
של הפת״ח בירושלים ,ואמיל ג׳רג׳ועי ,רופא ילדים שמעולם לא היה פעיל פוליטי ,ואומץ על ידי
הפת״ה בירושלים כמועמד נוצרי ,משום שהממטד היה משוכנע בנאמנותו הפוליטית .מעניין כי
רשימת הפת״ת כללה רק מועמד נוצרי אתד מתוך שני המקומות שהוקצו להם .ד״ר תנאן עשראוי
הייתה עצמאית מדיי לטעמה של הנהגת פת״ה הארצית ,ולכן יצאה למטע הבתירות כמועמדת
עצמאית .לצדה התמודדו כעצמאים כמה מהאישים הפוליטיים הבולטים באזור ירושלים :הנא
טניורא ,רוקה אמיד שהיה גם עורך היומון אל־פג׳ר והתנגד בשנות השמונים לערפאת :זיאד
אבו־זיאד ,עורך דין ועיתונאי ,פעיל בפת״ת; ג׳ונת׳ן כותאב ,עורך דין ,עיתונאי ופעיל פוליטי .זיאד
אבו־זיאד וג׳ונת׳ן כותאב ניטו לאהד םביבם גוש של המישה מועמדים עצמאים בולטים ,שכלל
גם א ת אבו־עלא הפופולרי ,אולם הם לא הצליתו להגיע להםכמה וכל א ה ד מ ה ם פנה לדרכו
)אל־קדט995 ,ו2.ו995 ,22.ו2.ו ;25.הארץ995 ,ו2.ו .(26.לצד העצמאים מהפת״ה הציבה פרא
מועמדת אתת )זהירה כמאל( ,ומפלגת העם ,המפלגה הקומוניטטית־הפלסטינית לשעבר ,הריצה
ארבעה מועמדים .היו גם שני גושים של מועמדים אלמונים יחטית :״גוש העצמאים״ ,שהציב
ארבעה מועמדים והזדהה עם הפה״ה ,ו״האיהוד הלאומי־הפלסטיני" ,שהציב שלושה מועמדים
)אל־איאם996 ,ו .(6.1.אבל מטלול המירוץ העיקרי התנהל בין הרשימה הרשמית של פח״ה לבין
העצמאים הבולטים ,שהפרו את משמעת הפת״ת אך נותרו נאמנים לדרכה.
ככלל ,רשימת המועמדים מאופיינת בכמה תתכים ,הלקם תופפים והלקם רק מצטלבים:
נציגי הפת״ה מול העצמאים המזוהים עמו; תברי פת״ה מול תברי ארגונים אתרים ומפלגות
אתרות; הברי ארגונים פוליטיים מול מועמדים עצמאים להלוטין; אמידים ובעלי אמצעים )כגון
תנא סניורא או רג׳ת אבו־עצב ,םותר מוצרי תשמל( מול בני מעמדות הביניים הנמוכים :צעירים
לותמי האינתיפאדה ומפקדיה מול אישי ציבור ופעילים פוליטיים כגון תאג׳ אבו־דיאב ,יו״ר ועד
עובדי חברת החשמל של מזרח ירושלים ,או ד״ר אנים אל־קאק ,רופא ומזכ״ל המועצה הפלטטינית
לשירותי רפואה ,ועו״ד עלי גוזלאן ,יו״ר ועד עורכי הדין הערבים; אישים שנחשפו בתקשורת
העולמית מול מועמדים הידועים רק בציבור הפלטטיני או רק לתושבי מהוז הבהירה שלו:
מיותסים בני משפתות המעמד התברתי או הכלכלי הגבוה מול הטרי ייהוט; אנשי ה״הוץ״ שזה
מקרוב באו לעומת בני ה״פנים״; ובירושלים היו גם מועמדים שמוצאם מהברון ,שהתמודדו מול
הושביה המקוריים מדורי דורות .כגון השייה׳ נביל אל־ג׳עברי ,ראש המכללה האסלאמית בתברון
שגר בירושלים ,בן לאתת המשפתות הידועות בהברון מבהינה תברתית ,שעד אמצע שנוה
השבעים גם הייהה המשפהה הפוליטית העיקרית במרתב תברון)רובינשטיין40:, ;2.11.1995 ,א;
.(1996: 187—216
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ועדת הבתירות המרכזית ההלה לרשום את המועמדים חודש לפני הבחירות ,ב־9ו בדצמבר
995ו ,ואמורה הייתה לסיים את עבודתה כעבור שבועיים .אכן ,במקומות שלא התעוררו בעיות
נסתיימה ההרשמה במועד שנקבע ,אולם לא כך היו פני הדברים בירושלים ,בתברון ,בה׳אן יונס
ובעיר עזה ,ולכן במקומות אלה הוארך בשבוע מועד ההרשמה של המועמדים .בסך הכול התתרו
 676מועמדים על  88מושבים .מהם נכללו  76ברשימה שפרסם ארגון הפת״ה ,וכ־ 50היו הברים
ב־5ו מפלגות וארגונים אהרים .רק  7.4ו אהוזים מהמועמדים היו מטעם אהד הארגונים הפוליטיים,
והלקם של מועמדים מ ט ע ם ארגונים המשתתפים ברשות הפלטטינית היה קטן עוד יותר ועמד
על  7.6אחוזים .בירושלים מועמדי הפת״ת המוצהרים היו  7.6אתוזים מכלל רשימת המועמדים,
מתנגדי הסכמי אוסלו היו  7.4אחוזים ,והעצמאים האסלאמים היו  3.7אהוזים .הרוב הגדול )81.3
אהוזים( היו מועמדים עצמאים בדומה לשיעור המועמדים העצמאים הכלל־ארצי ,שעמד על 82.6
אחוזים )עוכל ואל־צוראני .(19.1.1996 ,מעניין כי מתוך כלל הארגונים והמפלגות שהציבו
מועמדים ,תשע היו התארגנויות חדשוח ורק שישה מועמדים נמנו עם ארגוני אש״ף .ההתארגנויות
התדשות היו בתלקן מפלגות שזה עתה נוסדו כגון גדודי אל־אקצא שהתפלגו מהג׳האד האסלאמי
או ממפלגת הבעת׳ הפלטטינית ,שצפה ועלתה מ ע ל לפני השטח לאתר שנים של היעלמות
)הטינה994 ,ו; סלע984 ,ו( .תלק אתר היו רשימות והתארגנויות אדיהוק של מועמדים עצמאים,
לאחר שעזבו את תנועות האם שהתרימו את הבתירות .ולבסוף ,גם מועמדים בלתי ידועים והטרי
אמצעים ייסדו רשימות משותפות כדי להתמודד לבדם כ״גוש העצמאים״ .תנועת הפת״ח הייתה
הגדולה מבין המפלגות שהתמודדו בבתירות ,ואהריה עמדה מפלגת העם שהריצה  25מועמדים.
אבל רוב המועמדים ,כ־ ,550הגדירו עצמם כעצמאים ,ביניהם  23נשים ,מהם  350-300אנשי
פת״ת ,שהתמודדו ללא תמיכת תנועת האם שלהם; כ־ 200מועמדים ההליטו להתמודד כעצמאים,
בין שלא תשתייכו לאהד הארגונים הפוליטיים ובין שארגון האם שלהם אםר עליהם להשתתף:
ולבסוף היו עוד  5ו מועמדים ,המזוהים עם ארגוני האםלאם הקיצוני ,שהתליטו להשתתף
בבתירות למרות האיסור שארגוניהם הטילו).(Shikaki, 1996:34—37
מספר המועמדים בכל מתוז ,יתסית למושבים שהוקצו לו ,נותן תמונה על רמת התתרות.
בירושלים היהס עמד על  7.4מועמדים לכל מושב .היהס הממוצע היה ) 8.6גנים :1996 ,וו(,
כלומר התחרות בירושלים הייתה מ ע ט פתות מהממוצע הארצי ,אך לא בשיעור ניכר .ככלל יש
לזכור שתקופת מ ס ע הבחירות לא הייתה ארוכה ,וגם זה גרם למיתון התתרות והיריבות.
המועמדים השונים השקיעו כ־ 2.5מיליוני דולרים במירוץ .כ־ 90אתוזים מהמועמדים היו
זעיר־בורגנים ,בני מעמדות הביניים )אקדמאים או טכנוקרטים ופרופסיונליים( ,או מועמדים
מ ה מ ע מ ד הכלכלי הגבוה ,אנשי הצווארון הכחול לשעבר .שתי שכבות אלה אפיינו את רוב
המועמדים ,שהם כ־ 5אהוזים בלבד מכלל האוכלוםייה .המעמדות הנמוכים לא יוצגו בין המתהרים,
ביחס קרוב למספרם באוכלוסייה ,ובירושלים עמד שיעורם על  6.7אחוזים מכלל המועמדים
במתה .בהשוואת למחוזות אהרים זהו שיעור נמוך :צפון רצועת עזה )0.4ו אחוזים( ,שכם )2.9ו
אחוזים( ,יריהו)6.6ו אהוזים( ורמאללה ) 9אחוזים( ,אך גבוה מאשר בתברון) 4אתוזים( ובת׳אן
יונס 4.5 ,אחוזים )עוכל ואל־צוראני.(19.1.1996 ,

170

כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל

הפרופיל הפוליטי של תזשבי מזרח ירושלים ושל נבחריהם
מבין כלל המועמדים רק  55) 359אחוזים( פרםמו מודעות מ ט ע מ ם בעיתונוח היומית
כאמצעי תעמולה 60 .אהוזים מהם עשו זאת פעם או פעמיים ורק כ־ 40אחוזים מכלל המועמדים
פרםמו שלוש מודעות או יותר .אלה הם מועמדים שהייתה להם תמיכה כלכלית מ ט ע ם תנועתם
)תנועת הפת״ה העמידה לרשות כל מועמד 0,000ו דולר .הלאל997 ,ו8 :וו( ,או שהיו בעלי הון
ויכלו לממן בעצמם אמצעי תעמולה זה .השימוש בעיתונות הושפע מרמת ההשכלה של המועמד
ומקהל היעד שלו .בירושלים בלטו בתהום זה המועמדים העצמאים חנאן עשראוי ,ג׳ונת׳ן כותאב
והנא סניורא ,שהתמודדו על המושב הנוצרי ופנו לקהל המשכיל .על מצבם הכלכלי ורמת
ההשכלה של המועמדים בירושלים ועל קהל היעד שלהם יכולה להעיד העובדה שאהוז גבוה,
יתסית לממוצע הארצי ,השתמש בעיתונות היומית ככלי תעמולה .בירושלים ו 4מבין 77) 54
אהוזים( המועמדים השתמשו בעיתונות ,בניגוד למתוזות אתרים ,שבהם העדיפו המועמדים
להתוודע לקהל הכותרים פנים אל פנים ,לכנס אספות קטגות ,תוגי בית ולהדפיט הומר תעמולה
בעצמם .אכן בירושלים נאסר על המתמודדים לכנס אספות ברתוב ,אולם גם במקומות אתרים
לא היו האספות אמצעי להגיע לקהל הבוהרים .המועמדים ובוהריהם העדיפו א ת המגע האישי
על פני ההתכנטויות ההמוניות )אל־נאט ואל־אנתת׳באת ,אל־קדט996 ,ו.ו .(20.פרט לכמה
תקריות ,שבמהלכן מנעה משטרת ישראל מתנאן עשראוי להשתמש בתעמולת חוצות שלא
בהיהר ,לא היו עימותים בין המועמדים לכותות הביטתון של ישראל .אף על פי שעשראוי רצתה
להיעזר במשטרת ישראל כדי לתזק את דימויה כלותמת למען זכויות הפלסטינים ,היא לא
הצליהה ,ולתקריות האתדות שארגנה לא הייחה השפעה .הבוחרים לא רצו לצעוק ,להפגין
ולהתעמת עם שלטונות ישראל ,אלא לשותת עם המועמדים כדי לשמוע מה בפיהם .לאהר שבאו
על סיפוקם ושמעו מהמועמדים את ההצהרות הלאומיות הרמות שציפו לשמוע ,רצו הכותרים
לקבל פתרונות לשאלות יום־יומיות ולדעת יותר על הבתירות ועל דרכי ההצבעה )הארץ,
996ו.ו4.ו -,18.1.1996 ,ניר996 ,ו.ו5.ו(.
המשא ומתן על הבתירות ההל במאי 995ו ,והשיתות המפורטות על סידורי הבתירות
בירושלים נוהלו מאז ספטמבר  995ו .בשיתות של הסכם אוטלו ב לא עלתה בעיית טידורי
הבתירות בירושלים ,אלא עלו שאלות בנוגע לנסיגת ישראל מערי הגדה המערבית ומהשטה
הכפרי בה :היקף הנסיגה ,לוה הזמנים לביצועה ,ואילו סמכויות יועברו לרשות הפלסטינית
בשטהים המיושבים והפתותים .כבר במאי  1995הוטכם כי הפלטטינים יורשו לערוך מפקד
כותרים בירושלים ,שיתנהל ת ת ת הכותרת ״מפקד אוכלוטין ודיור״ .הוויכות התמקד בשאלה היכן
ימוקמו הקלפיות :על גבול השטה העירוני ,במתקני האו״ם או בכנסיות ובמסגדים? בשלב זה
התנגדה ישראל להצבת קלפיות בעיר ,ואף התנגדה לאפשרות שתושבי העיר ייבחרו למועצה
המתוקקת של הרשות הפלטטינית .ביולי  1995הוסכם שהקלפיות יוצבו על גבול השטח המוניציפלי
והזכות להיבתר תינתן לבעלי כתובת כפולה ,האתת בירושלים והאתרת מתוצה לה )הארץ,
 .(19.9.1995 ,8.8.1995 ,20.7.1995 ,7.7.1995 ,9.5.1995ההסכמה על סידורי הבתירות במזרח
ירושלים הושגה בספטמבר 995ו ,חודשיים לפני שהוסכם על סידורי ההיערכות מהדש של
ישראל בהברון .לשון אהר :הפשרה בעניין ירושלים הייתה קלה יותר מאשר הפשרה בנוגע
להתנתלויות.
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פרק שישי
בחחילת המשא ומתן על סידורי הבחירות בירושלים רצו הפלסטינים שבתי הדואר במזרח
העיר יתפקדו כתתנות קלפי לכל דבר .בנייר העבודה שהגישו בראשית הדיונים הם תבעו כי
מתכונת הבתירות באתרים אלה תהיה זהה להיערכות בשאר המקומות ,למעט אי־ביצוע ההיערכות
מתדש של כותות הביטתון של ישראל .לכן תבעו כי ההכנות לבתירות ,רישום מועמדים ,רישום
בוחרים ,ניהול תעמולה ,פתיתת משרדים של ועדת הבתירות המרכזית ,אבטתת מתקני הבהירה
והפיקוה הבין־לאומי על מהלך הבחירוח יחקיימו במזרח ירושלים כפי שיחקיימו בשאר שטחי
967ו )אל־קדט995 ,ו .(20.5.ישראל שללה את עמדת הפלטטינים בטענה שההצבעה בירושלים
נעשית באמצעות הדואר ,ולכן כל תג ותג בהצבעה תייב להיות בהתאם .ישראל רצתה כי שירותי
הדואר יופעלו כרגיל וההצבעה תהיה תלק משירותים אלה .הפלטטינים דרשו ששירותי הדואר
יופםקו בעת ההצבעה ,וישראל התנגדה לכך :ישראל תבעה שההצבעה תתבצע באמצעות מעטפות
כפולות שיישלתו כדבר דואר לכל דבר ולא יוכנטו לתיבות הצבעה ,הפלטטינים ,כמובן ,התנגדו
לכך .התעוררה השאלה מי יעביר את הקלפיות לםפירה אל מהוץ לעיר? האם יהיו אלה אנשי
ועדת הבתירות המרכזית כדרישת הפלטטינים ,או פקידי הדואר כדרישת ישראל? הוויכוה הגיע
עד למבנה תיבות ההצבעה :ישראל דרשה כי התריץ שדרכו ישולשלו המעטפות ייקבע בצד
התיבה ,בדיוק כפי שנהוג לעשות בתיבות הדואר .הפלטטינים רצו שההריץ ימוקם באמצע ההלק
העליון של התיבה ,כפי שנהוג לעשות בקלפיות; אפילו בתהום הטמנטי נוצרה בעיה :כיצד לכנות
בנוסה ההסכם את תיבות ההצבעה ,״קלפיות״ או ״תיבות דואר״?
כל הנושאים האלה נפתרו באמצעות ויתורים הדדיים ופשרות .על פי הסכם אוסלו ב לא כל
תושבי מזרת ירושלים יצביעו בתמשת בתי הדואר :בית הדואר המרכזי ברהוב צלאה א־דין ,ביה
הדואר של שער יפו ,טניפי הדואר בשועפאט ובבית הנינא שבצפון העיר וסניף הר הזיתים
שבמזרהה ,ומספר הכותרים שיפנו לבתי דואר אלה יוגבל בהתאם ליכולת הקליטה שלהם .כל
בוחר יקבל מידע על מיקום ההצבעה שלו מוועדת הבתירות המרכזית .בהגיעו למקום יידרש
הבוהר להזדהות בפני עובד הדואר ולהציג בפניו את תעודת הבותר .תעודת הזהות הישראלית לא
שימשה אמצעי זיהוי ,רק כרטיט הבוחר הפלטטיני ,וכך היה גם בכל הלקי הארץ :בכל הקלפיות
ניהלו את ההצבעה אנשים שמונו לכך ,אך בירושלים אהראים לכך פקידי הדואר .פקידי הדואר
ימטרו את פתקי ההצבעה ואת המעטפות לבותר ,יקבלו ממנו את המעטפות התתומות וישלשלו
אותן לתיבות ההצבעה .הפשרה שנמצאה לגבי מבנה תיבות ההצבעה הייתה למקם את התריץ
באתת הזוויות של ההלק העליון של התיבה .כך התיבה לא הזכירה לישראל קלפי ,ולפלטטינים
לא נדמתה כתיבת דואר; באשר למינות סוכם לקרוא לתיבות ההצבעה בשם ניטרלי ״מכלים״
) ,(Receptaclesאבל מסמכי ההצבעה ייקראו ״פתקי הצבעה״ }! ;(Ballot Paperכמו כן אתראים
פקידי הדואר להעביר א ת התיבות התתומות לידי האהראים הפלטטינים שמהוץ לעיר ,כדי
שיוכלו להתתיל בטפירת הקולות .הטפירה תיערך במשרדי ועדת הבתירות המרכזית ותקיף אה
כל ,692ו הקלפיות .על פי ההסכם ,הפיקוה הבין־לאומי ,שילווה את הבתירות באזורי הארץ
השונים ,יורשה לבצע את משימתו גם במזרה ירושלים .הפלטטינים ראו בזה הישג המעמיד
מבהינה מסוימת את מזרת ירושלים ת ת ת פיקוה בין־לאומי ומהוץ לתהומי ההוק הישראלי ,אבל
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הפרופיל הפוליטי של תושבי מזרח ירושלים ושל נבחריהם

ישראל טענה כי הפיקוח נועד להבטיח את טוהר הבתירות ,ולא לסמל את סיום הסיפוה )הארץ,
.(State of Israel, 1995: 119—120 ;15.1.1996 ,5.1.1996 ,16.7.1995 ,4.9.1995
על פי הסכמי אוסלו הוגבלה בירושלים תעמולת התוצות .היא הותרה בתשלום רק על גבי
 35לותות מודעות במזרה העיר שעיריית ירושלים הציבה לשם כך במקומות מרכזיים .המועמדים
שרצו להשתמש בלותות המודעות היו תייבים לפנות לוועדת הבהירות המרכזית ,שפנתה לוועדה
הישראלית־הפלסטינית לעניינים אזרהיים ,ועדה שקמה ב־993ו בעקבות הסכם אוסלו .נוהל
מסורבל זה נועד לרכך את דרכם של הפלטטינים בקבלת רישיון מעיריית ירושלים לשימוש
בלוחות המודעות מטעמה .ישראל ראתה בנוהל זה הכרה בריבונותה במזרה העיר משום שהאישור
הסופי נותר בידיה ,אבל הפלטטינים ראו בזה פנייה לגוף מיוהד משלהם ,העוסק בבתירות ,ולא
פנייה לקבלת רישיון מעיריית ירושלים .ועדת הבתירות המרכזית לא עסקה רק בהשגת אישורים
להדבקת תעמולת תוצות ,אלא אף בדקה א ת תוכנן ,ווידאה שאין בהן ססמאות גזעניות והסתה
נגד ישראל .הסדר זה נולד כיוון שישראל הששה פן תיהפך תעמולת הבתירות ,בפרט בתוצות
ירושלים ,למסע מהאה נגד סיפות מזרה העיר ,ולכן הסכימה למסור את הסמכות לבדוק את תוכן
התעמולה לידי ועדת הבתירות המרכזית .למעשה ,בהסכם אוסלו ב העניין לא הוצג כך ,אלא הוצג
כבדיקה אם התעמולה מנוגדת לתוק הבתירות הפלטטיני ולהסכם .בפועל לא נשמרו כל הסעיפים,
והודבקו מודעות רבות על פתתי תנויות ,על קירות ועל עמודי השמל ,ולא רק על לותות
המודעות של העירייה ,אולם בשום מקרה ,לא הכילה תעמולת התוצות ביטויים נגד ישראל
)הארץ.(State of Israel, 1995: 119 ;5.1.1996 ,
שלא כמו בשאר.מחוזוח הבהירה ,פנקס הבוחרים בירושלים היה הייב ,על פי הסכמי אוסלו
ב ,לקבל את אישור משרד הפנים הישראלי ,שבדק כי אין כפל שמות וכי הרשימה אינה כוללת
את אזרהי ישראל .מעבר להיבט הפונקציונלי ,ראתה בזה ישראל ביטוי סמלי לריבונוהה במזרת
העיר ,ואילו הפלסטינים ראו בבדיקה זו צעד טכני שנועד לוודא כי רשימותיהם מדויקות .מכיוון
שלפלסטינים לא היה מרשם אוכלוסין משלהם ולא היה זמן לערוך מפקד אוכלוסין ודיור,
השתמשה הרשות הפלסטינית ברישומי המנהל האזרתי ובמאגר הנתונים של ישראל )הארץ,
.(1.1.1996
עובדי מערכת התינוך ביצעו את רישום האוכלוסייה בפנקס הבוהרים ,ובמזרה ירושלים
ישבו בתתנות ההרשמה מורים ותלמידים ממכללת אל־אברהימייה ,שאף עברו בשכונות העיר
)הארץ .(22.11.1995 ,הרישום התל באמצע נובמבר 995ו ואמור היה להימשך שבועיים .מספר
הנרשמים בפנקס הכותרים הגיע ל־ו.0ו מיליון נפש .כבר בעת ההרשמה פתחו הוגי ימין מישראל
בלוהמה פסיכולוגית נגד הבתירות בעיר ,ותלו מודעות קיר ופרסמו שמועות כי מי שיירשם
בפנקס הכותרים ,תיפגע זכאותו להיות תושב ישראל ,יישללו ממנו תעודת הזהות ותגמולי
הביטוה הלאומי ושאר ההטבות הסוציאליות שהוא זכאי להן מעצם היותו תושב ישראל )הארץ,
 .(16.1.1996 ,7.12.1995פעולות אלה השפיעו על הפלסטינים ,אף על פי שראשי הממסד
הפוליטי הפלסטיני בירושלים ובעזה חזרו והבטיהו כי לא יאונה להם כל רע ,וכי ״ההרשמה
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פרק שישי
לבתירות היא הובה לאומית ...ומקעקעת את הניסיונות לשנות את זהותה הערבית־הפלסטינית
של ירושלים״)הארץ995 ,ו.וו .(22.כאשר הסתיים המועד הרשמי של הרישום בפנקס הבותרים,
בראשית דצמבר 995ו ,התברר כי ב מ ת ה ירושלים נרשמו רק כ־ 35אלף איש .לשם השוואה,
בהברון נרשמו כ־35ו אלף איש ובשכם כ־00ו אלף איש .על פי הערכת הממסד הפלסטיני ,במתוז
ירושלים יש כ־ 280אלף תושבים ,וכ־ 40אתוזים מהם בעלי זכות בהירה ,סך הכול כ־0וו אלף
איש .שילוב הלוחמה הפסיכולוגית עם מיקומה השולי של ירושלים במערכת הפוליטית הפלסטינית
הביאו להיענות דלה .אחוז ההרשמה הנמוך עמד בניגוד גמור לציפיוהיה של ההנהגה הפלסטינית
המקומית ,שקיוותה להגיע לכ־ 90אהוזי הרשמה .ההנהגה בירושלים הבינה שעם היענות כזו,
עתיד מהוז ירושלים להיות בין המתוזות הקטנים ,והפלסטינים יאבדו את טיעונם על אודוה
זתותה הלאומית של מזרה ירושלים .לפיכך הוהלט להאריך את מועד ההרשמה בירושלים ואת
שעות הפתיהה של הלשכות ,ולפתות במסע הסברה .אכן ,הודות לכך עלה מספר הנרשמים
במהוז כולו ל־ ו  80,05איש ) 40אהוזים מהם נשים( ,שהם כ־ 65אתוזים מבין בעלי זכות הבהירה,
אולם רק כ־ 40אהוזים מהם היו תושבי מזרה ירושלים )גאנם996 ,ו ;24-21 :הארץ995 ,ו2.ו,3.
995ו2.ו995 ,4.ו ;7.12.מרכז אל־קדס ללנסאא996 ,ו :ו ו (  .מספר הבוהרים בעיר עצמה היה
6ו 32,3והם היו  40.37א ת ה מכלל בותרי ה מ ת ה )אל־קדס996 ,ו.ו .(23.לפיכך כל מושב
בירושלים ייצג כי 27אלף תושבים וכ־1ו אלף בעלי זכות בהירה )עוכל ואל־צוראני.(19.1.1996 ,
התפלגות הגיל בפנקס הבוהרים מראה כי מתוז ירושלים לא נבדל הבדל ניכר משאר תלקי
הארץ ,וכמו ביתר מתוזות הבחירה ,גם בירושלים כמתצית מהאוכלוסייה הייתה מתתת לגיל
הבחירה ,ולכן ברור כי התהליך הפוליטי היה רלוונטי רק למתציתה .בני  8ו  2 9 -היו בירושלים
.7ו 4אחוזים מהרשומים ,ובני  49-30היו  38.5אחוזים; בחחך הארצי :בני  29-18היו 43
אחוזים ובני  49-30היו  38אחוזים )עוכל ואל־צוראני .(19.1.1996 ,לשון אחר 80 :אחוזים
מהאוכלוסייה הבותרת היו צעירים בני  8ו  , 4 9 -רובם נולדו אל תוך הכיבוש ואיש מהם לא
התוודע לפוליטיקה ת ח ת שלטון ירדן .עשר שנים אהרי האינתיפאדה הפכו ״ילדי האבנים"
לבוהרים ,ומפקדיהם למועמדים .הזירה הפוליטית היהידה שהם הזדהו עמה וראו עצמם הלק
ממנה היא הזירה הפלטטינית.
ריהוקה של ירושלים מהמוקד הפוליטי כעיר ספר התבטא בבתירות לא רק בשיעור נמוך של
הרשמה ובאתה קטן של משתתפים ,אלא גם בהוסר סדר ובארגון לקוי של סדרי הבתירות בעיר,
בהוסר מידע של המצביעים על אודות סדרי ההצבעה ובתוסר אמון מצדם ביכולתו של הממטד
הפלטטיני לפתור את בעיותיהם ,בפרט נוכה ההיכוך היום־יומי עם שלטונות ישראל ועם הסגר.
אפילו בסילואן ,שמראשית שנות השמונים תדרו לתוכה מתנהלים ורכשו בה בתי מגורים ,עד
שהשכונה הפכה לחזית ולמוקד מתיתות ,הקיפה ההרשמה רק כ־ 40אתוזים מבעלי זכות הבהירה
)כהן .(19.1.1996 ,הבתירות הדגישו את ריהוקה של ירושלים מהמוקד הפוליטי ,ולא את קווי
החזית והעימות עם ישראל.
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הבחירות
כיאה לאירוע היסטורי ההשתתפות בבהירות הייחה רבה ,והממוצע הארצי עמד על  75.3אחוזים.
שיעור ההשתתפות בגדה המערבית היה  69.5אתוזים ,וברצועת עזה  86.2אהוזים )אל־קדס,
.1996ו ;23.אל־שקאקי997 ,ו .(304 :מעניין לציין כי שיעור ההשתתפות היה גבוה גם בין תומכי
ההמא״ס ,שההרימה רשמית א ת הבתירות ,והוא הגיע לכ־ 60אתוזים .לעומת זאת שיעור
ההשתתפות בירושלים עמד על כ־ 30אחוזים בלבד ,ובמחוז כולו עמד על  40.3אחוזים ,שהם
6ו 32,3כותרים מתוך ו 80,05בעלי זכות בהירה )אל־קדס996 ,ו.ו400, 1996: 17 ;23.ז;:
11>31!:1,1996:34ו .(81מתוך כ־ 4,500בעלי זכות הבהירה הגיעו להצביע בבתי הדואר במזרת העיר
כ־ 500איש בלבד )כל העיר996 ,ו.ו .(26.על פי סקר שנערך ביום הבתירות ,הצביעו באזור
ירושלים יותר גברים מנשים ,והם שיצאו להתמודד עם הקשיים שהציבה ישראל בדרכם של
הכותרים .גם הגיל קבע את ההשתתפות :בירושלים נטו הצעירים להשתתף ,והיו אף המשכילים
באוכלוסייה .שיעור ההשתתפות של בגי  8ו  2 5 -היה בירושלים  40אחוזים ,לעומת ו  3אהוזים
בתתך ארצי; בני  33-26השתתפו בירושלים בשיעור של  26.3אתוזים ,כמו בתתך הארצי שעמד
על  28.5אתוזים :בני  49-34השתתפו בירושלים בשיעור של .3ו 2אתוזים ,ובתתך הארצי היה
הלקם  17.9אהוזים; בני  50ומעלה היו 2.5ו אתוזים בלבד ,לעומת  22.6אחוזים בתתך ארצי.
השכלתם של הבוחרים :מבין הבוחרים הצעירים שנדגמו ,בני  8ו  , 3 3 -רק 5.2ו אחוזים היו בעלי
השכלה יסודית או פתות )עוארתני.(63:1997 ,
בהשוואה למתוזות אתרים א ת ה ההשתתפות במהוז ירושלים היה הנמוך ביותר בתתך
הארצי ,והרהק אהריו עמד מהוז הברון עם  66.4אהוזים )גאנם996 ,ו 6 :ו  7 -ו (  .ירושלים
והברון הן תזיתות הפעילות מדינית בהתמודדות מול ישראל ,ובשתיהן הבתירות נערכו ת ת ת
נוכתות כוהוה ישראל .בהשוואה למשטרים דמוקרטיים מערביים ,שבהם עניין ההושבים בפוליטיקה
נמוך ,אהוז ההשתתפות הארצי בבתירות הפלטטיניוה היה גבוה ועמד על  78אתוזים ,כמעט כמו
זה שהיה ב־996ו בישראל ,מדינה שאזרהיה מעורבים מאוד פוליטית ,ומערכות הבתירות בה
״תמות״ וארוכות .עם זאת שיעור ההשתתפות הפלטטיני נפל בכ־0ו אהוזים מהמקובל במערכות
בהירות דמוקרטיות ,שנערכו לראשונה ,בהשוואה למדינות מזרח אירופה בשנות התשעים .צריך
לזכור כי הבתירות בגוש הטובייטי לשעבר נערכו לאהר שהמשטר הקודם התמוטט ,אמנם בגדה
המערבית וברצועת עזה הכיבוש הישראלי הצטמצם והתרהק ,אך לא נעלם כליל.
ההשש משיעור הצבעה נמוך הביא את ראשי הציבור הפלטטיני בירושלים לקרוא למצביעים
להגיע לקלפיות למרות המכשולים הפסיכולוגיים ולמרות המכשולים המוהשיים שהמשטרה
הציבה בדרכם .הטיעונים היו לאומיים בעליל ,והזכירו כי המאבק על הריבונות הפלטטינית
במזרה העיר והסדר הקבע בירושלים יושפעו מרמת ההשתתפות והמעורבות הפוליטית שיגלו
תושבי מזרה העיר )הארץ ,(19.1.1996 ,16.1.1996 ,בכל זאת אהוז הבותרים בירושלים היה נמוך
מאוד .ישראל הערימה קשיים בדרכם של הבוהרים אל הקלפיות בצורת כותות גדולים של
משטרה שהוצבו סביב תמש הקלפיות במזרה ירושלים ,בטענה שהם נועדו להגן על הפלסטינים
מפני גורמי ימין בישראל ,שאיימו לשבש את מהלכן התקין של הבתירות .טדר הכותות היה גדול
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פרק שיש׳
מדיי יתסית לאיומים ,והשוטרים הישראלים הפגינו פעלתנות יתר כגון הצבת מתסומים וסגירת
אזור הקלפיות לתנועת כלי רכב ,צילום הבאים לבחור ובדיקת תעודות הזהות וכרטיס הבותר
שלהם .בכניסות לירושלים עיכבו תיילים ישראלים א ת ההסעות שוועדת הבתירות המרכזיה
ארגנה ואת ההסעות שהמתמודדים ארגנו ,ולא התירו לאמצעי תהבורה פרטיים להסיע מצביעים
למקומות הצבעתם מתוץ לעיר ,נוסף על כך ,ערב הבתירות הפיצו פעילי ליכוד שמועוה שווא
ואיומים על הענשת מי שיבוא להצביע באמצעות שלילת זכותו לגור בעיר .ביום הבהירות
התעמתו פעילי ימין קיצוני מישראל עם מצביעים פלסטינים כדי לגרום לירידה בשיעור ההצבעה,
משום שזה שירת א ת האינטרט שלהם ,הטוען כי הפלסטינים בעיר אינם מרגישים עצמם
קשורים למערכת הפוליטית הפלסטינית .השיבושים המכוונים גבו מהיר סמלי גם מישראל,
ובניגוד לכוונתה המקורית ,הושבתו שירותי הדואר בסניפים שנערכה בהם ההצבעה )הארץ,
 ;21.1.1996 ,19.1.1996מרכז אל־קדס ללנםאא996 ,ו.(9-8 :
א ה ה ההצבעה הנמוך לא הושפע רק מהמכשולים של ישראל ,וערב ההצבעה גרמו מארגני
הבתירות לקשיים טכניים ולבלבול באשר למקום ההצבעה .ועדת הבתירות המרכזית לא הילקה
מראש א ת המצביעים בין הקלפיות השונות ולא קבעה זמן רב מראש מי יורשה לבהור בסניפי
הדואר ומי מתוץ לשטה העירוני .מבתינה טכנית אי־אפשר היה להפנות א ת עשרות אלפי בעלי
זכות הבהירה לתמשת טניפי הדואר במזרה העיר .היה ברור שרק כ־ 4,500מצביעים יוכלו
להצביע בעיר ,וכ־ 28אלף מצביעים יחויבו לצאת לקלפיות שהוצבו מחוץ לשטה העירוני .צעד
כזה הצריך ארגון יעיל של משלוח הודעות וסידורי הסעה ,אולם רק בשלב מאותר יתסית ,ולאהר
שהמועמדים התלו לארגן הסעות ביוזמתם ,העמידה ועדת הבתירות המרכזית לרשות המצביעים
50ו אוטובוסים ו־ 80טרנספורטרים )הארץ ;19.1.1996 ,14.1.1996 ,12.1.1996 ,מרכז אל־קדס
ללנסאא ;9-8 :1996 ,ניר .(15.1.1996 ,לא רק הקשיים שהוצבו בדרכם לקלפי מנעו ממזרה
ירושלמים רבים להשתתף בבתירות אלא גם ביקורתם והסתייגותם מהמערכת הפוליטיה הפלסטיניה,
והעובדה שהם היים בעיר ספר ,הרתוקה יתסית מהמוקד הפוליטי.

הנבחרים
בבחירות לנשיאות זכה ערפאת רשמית בכלל הארץ ב־ו 88.אהוזים מהקולות )הארץ,22.1.1996 ,
996ו.ו ,(23.כמעט כמו בירושלים בה זכה ל־ 88.8אחוזים ) ,(11/100,1996: 172אבל התוצאות
הרשמיות לא כללו א ת הפתקים הלבנים .לדעת 118קם כ־ 22אתוזים מהקולות היו פתקים לבנים,
 4אתוזים מהם כתוצאה מתקלות טכניות ו־8ו אחוזים מהם בהצבעת מתאה .לפיכך ,טוען 118ק,0
התמיכה הראלית בערפאת עמדה על  70אחוזים בלבד ,כאשר מקזזים גם א ת  8ו אתוזי התמיכה
במועמדת השנייה  -סמיהה ה׳ליל ).(8₪>010 1996:38
י

במתוז ירושלים נבתרו שלושה מועמדים עצמאים המזוהים עם הפת״ת ,וארבעה אנשי פת״ת
מובהקים ,ששניים מהם זכו לתמיכת מנגנון התנועה המקומי ,ושניים היו אנשי העילית הפוליטית.
אהד מהם היה נאמן הממטד הלאומי והכלל־ארצי ,והשני היה נאמן לעילית מירושלים .הנבהרים
בירושלים היו :אבו־עלא ,איש הממטד הארצי והלאומי ,תבר פת״ה ,שזכה ב־8,839ו קולות ,שהם
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 58.3אתוזים; ד״ר הנאן עשראוי ,נוצרייה עצמאית התומכת בפת״ת ,שזכתה ב־ 17,944קולות,
שהם  55.5אתוזים; אהמד אל־בטש ,עצמאי צעיר ,איש הפתת ,מפקד שטת בצפון ירושלים ,שהיה
אםיר ישראל בעת האינתיפאדה וזכה ל־ 9,846קולות ,שהם  30.4אתוזים :זיאד אבו־זיאד ,עורך
דין עצמאי תומך בפת״ת ,שנמנה עם המנהיגות הפוליטית הוותיקה בירושלים וזכה ב־8,434
קולות ,שהם ו 26.אתוזים ,ותאתם עבד אל־קאדר עיד ,איש פת״ח וממפקדי השטת הבולטים
 .באינתיפאדה .נציג התנועה במפקדה הלאומית המאותרת ,שזכה במקום הראשון בבתירות המקדימות
של הפת״ה ,זכה ב־ 8,307קולות ,שהם  25אהוזים; אהמד האשם אל־זע׳יר זכה ב־3ו 7,6קולות,
שהם  23.5אתוזים; ד״ר אמיל ג׳רג׳ועי ,רופא ילדים נוצרי ,איש פת״ה ונאמנו של הוסייני זכה
ב־ 5,334קולות ,שהם 6.5ו אהוזים )אל־קדם ;23.1.1996 ,כהן 996ו.ו. ( ^ 0 0 , 1 9 9 6 : 166 ;26.
שתיים שכמעט נבהרו היו זהירה כמאל מפדא ,שנהנהה מתמיכת הפת״ת במטגרת עסקה בין שתי
התנועות ,ורנא נשאשיבי ממפלגת העם .ביום הבתירות פעלו משכנעי מנגנון הפת״ת ,אל־תנט׳ים,
למען בתירתם של אל־זע׳יר ועיר בלבד.
מנגנון הפת״ת לא תמך באל־בטש למרות שמבהינה דורית והרקורד שלו באינתיפאדה הוא
נמנה עם אותה קבוצה שעמה נמנו אל־זע׳יר ועיד ,וממנה באו מרבית פעילי מנגנון הפת״ח
בירושלים ,משום שהוא היה עצמאי מדיי לדעת מנגנון זה .המנגנון גם לא התגייס למען איש
הממסד המרכזי ,המבוגר יותר מרוב פעיליו ושזה מקרוב בא לעיר מתונים ,וגם לא למען ד״ר
ג׳רג׳ועי שנתפט כנאמן הממטד הפוליטי הירושלמי ולא כנאמן למנגנון הפת״ח בעיר; בהתגייסותו
למען בתירתם של שני מועמדים בלבד הביא המנגנון בתשבון גם את האטרטיביות הפוליטית של
הקול המזרת־ירושלמי .המנגנון הותיר לירושלמים את האפשרות לבתור גם במועמדים אתרים
ובכך הגדיל את סיכויי הצלחתם של המועמדים המועדפים עליו .שיקול זה הוכה כנכון על פי
תוצאות הבתירות.
בירושלים ,יותר מאשר במקומות אהרים ,לא נערכה הצבעה עיוורת לרשימת מומלצי
הפת״ת .למרות א ה ה התמיכה במועמדים עצמאים בירושלים 43.4 ,אהוזים ,שהיה דומה מאוד
לאהוז התמיכה הארצי 45.5 ,אתוזים ,ניכרת ההמיכה במועמדים עצמאים בירושלים ,והם זכו
באחוז גבוה של קולות .בתתך הארצי התמיכה הממוצעת במועמד הייתה כ־ 24אחוזים מהקולות.
מועמדים בולטים ברמה הלאומית ,כגון חנאן עשראוי בירושלים ,עבד אל־ג׳ואד צאלח ברמאללה
והידר עבד אל־שאפי בעזה ,הצליתו לגבש סביבם תמיכה רהבה של מעל ל־ 50אהוזים ) 8 ^ & ,
 .(1996:38עשראוי זכתה בירושלים במספר קולות קרוב לזה של איש הארגון ,אבו־עלא ,ושלושה
מועמדים עצמאים נכנסו למועצה מתוך שבעת המקומות שהוקצו למחוז .שלושתם ,יש לציין,
הקדימו שלושה מבין ארבעת מועמדי הפת״ת.
הנבהרים בירושלים היו  7.9אתוזים מכלל הצירים במועצה .מבין הנבהרים בירושלים רק
אתד מתוך השבעה )אל־בטש 4.2 ,ו אהוזים( אינו בעל השכלה אקדמית .יהס זה ) 85.8אהוזים(
דומה ליהס הכולל של בעלי התארים האקדמיים במועצה המתוקקת ) 82.9אתוזים( .ייצוג הנשים
במועצה היה רק  5.6אהוזים מכלל הצירים ,כשייצוג הנשים בירושלים גבוה מייצוגן הממוצע
ביתר הלקי הארץ4.2 ,ו אתוזים לעומת  5.6אהוזים .ייצוג הנוצרים :ברמה הארצית זכו הנוצרים
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פרק שישי
לייצוג משוריין של  8אתוזים ,ואילו בירושלים תלקם היתסי עמד על  28.5אתוזים ,שניים מתוך
שבעת הנבחרים.
רוב הברי המועצה הם פוליטיקאים מנוסים ,ויש בה תת־ייצוג לבעלי הצווארון הכחול
ולקהילת בעלי העסקים .אפיון זה מתתדד כשבותנים את הרכב הנבהרים בירושלים :רק אהד
מהנציגים בירושלים היה איש עסקים לפני שנבהר ,ואיש מהם אינו נמנה עם אנשי הצווארון
. ( a n n e xvi)JMCC,1996:
הבתירות חיזקו את מעמדם של "השבים״ ,אנשי "החוץ" ,ומתקו את ההבדל הגאוגרפי
הקודם בין ה״הוץ״ ל״פנים״ ,שליווה את אש״ף מאז אמצע שנות השבעים .אישים בולטים בממסד
הפלטטיני ב״תוץ״ נבתרו בקולות רבים :טייב עבד אל־רהים ,שהיה מזכ״ל הוועד הפועל; נביל
שעתי ,שר הכלכלה ושיתוף הפעולה הבין־לאומי; עבאט זכי ,מראשי מנגנון הפת״ח ב״הוץ״; הכם
בלעאוי ,לשעבר שגריר אש״ף בתוניס ומראשי מנגנון הביטתון הפנימי בפת״ת; אם ג׳האד,
אלמנתו של אבו־ג׳האד ,שנהרג בידי היילי צה״ל בתוניס ,שעמדה בראש מוסדות הרווהה של
פח״ח ושל אש״ף; אתמד קריע )אבו־עלא( ,הממונה על הכלכלה בפת״ח.
מבין  75מועמדי הפת״ח נבחרו  ,50ומבין העצמאים נבחרו ו ו עצמאים־לאומים ושבעה
חומכי חמא״ט .ניצחונו של הפת״ת היה כמעט מותלט .מלבד הפת״ת הציגו  3ו ארגונים ומפלגות
מועמדים משלהם ,וזכו בכ־0ו אחוזים מהקולות ,אולם רק שתי מפלגות הצליהו להכניט נציגות
למועצה ,באמצעות נציג אתד לכל א ת ת מהן :עזמי אל־שועייבי ממפלגת פדא ברמאללה ,והידר
עבד אל־שאפי מהברית הלאומית־הדמוקרטית בעזה ) .(Shikaki, 1996:37השיטה שיהקה לטובת
הפת״ח ,והפיצול הרב והוסר הארגון של העצמאים ,לעומת ארגון המתוזות וההצבעה בידי מנגנון
הפת״ה ,הכריעו את הבתירות לטובתו .אמנם  505מהמועמדים העצמאים קיבלו כ־ 60אהוזים
מהקולות ,אך זכו רק ב־ 39.8אתוזים מהמושבים במועצה .לעומת זאת זכו מועמדי הפת״ה רק
בכ־ 30אתוזים מהקולות ,אך זכו ב־ 58אתוזים מהמושבים )גאנם996 ,ו8 :ו( .יש להוסיף את ו2
אנשי הפת״ה שהתמודדו כעצמאים ל־ 47המועמדים הרשמיים מטעם הפת״ה שהצליתו להיבתר,
וכך מגיע מספרם של נבהרי הפת״ת ל־ 68מתוך  88הנבחרים ,שהם  77.3אהוזים מכלל נבהרים
)הלאל6 :1997 ,וו(.
בין הפוליטיקאים המקצועיים שנבתרו יש דומיננטיות לאש״ף בכלל ולפת״ה בפרט ,ואכן כל
השבעה שנבהרו בירושלים מזוהים עם הפת״ת .אבל ראוי לציין שרק ארבעה מהם ההמודדו
מ ט ע ם התנועה ושלושה התמודדו כעצמאים .אהוז העצמאים מבין הנבהרים בירושלים היה 43.4
אחוזים ,כמעס כפול מהשיעור הכלל־ארצי של העצמאים אנשי הפת״ח שהיה  22.7אחוזים .זו
תופעה שסקרי ד ע ת הקהל צפו ,משום שכאמור לעיל ,בירושלים יש מ ה א ה הנוטה לעבר
העצמאים־הלאומים על השבון האופוזיציה שמתוץ לאש״ף ,בעיקר ההמא״ס .גם היעלמותן של
פדא ושל מפלגת העם נצפתה בסקרים.
חשוב לציין כי השיוך המשפתתי לא מילא תפקיד בבתירות .היתלשות הזיקה למשפהה
המורחבת נצפתה כבר בסקרי דעת הקהל ,כאשר הנשאלים לא ציינו זאת בין הגורמים להעדפת
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הפרופיל הפוליטי של תלשבי מזרח ירלשלים ושל נבחריהם
מועמדים ,ומתוך העובדה שבמספר מקרים לא מבוטל צמחו כמה מועמדים מתוך חמולה אחת,
וכך התתרו בניהן נגד עצמם.
מתוך הטקירה המפורטת עד כה אפשר ללמוד כי נמצא הבדל בין ירושלים ליתר הבלי הארץ
כמעט בכל אתד מן הקריטריונים :סידורי הבתירות ,אופן ההצבעה ,מקום ההצבעה ,קביעת
רשימת המועמדים ,דרכי התעמולה ,הזכות לבהור ולהיבחר ,הרישום בפנקס הבוחרים ,ההוצאה
הממוצעת למירוץ ,שיעור ההשתתפות בבתירות ופעילות ישראל לצמצמה .תשוב לציין כי אין זה
הבדל מלאכותי ,אף על פי שאתת מדרכי מיסודו והסדרתו הייתה באמצעות משא ומתן עם
ישראל .המשא ומתן עם ישראל על סידורי הבתירות בירושלים לא הביא לתוצאות שהיו שונות
במהותן מהמציאות הפוליטית במזרת ירושלים .מתברר אפוא שהצעדים הכוהניים שהפעילה
ישראל כדי לצמצם את ההשתתפות של תושבי מזרת ירושלים לא יצרו א ת ייחודן של הבתירות
בעיר .הצעדים ההד־צדדיים של ישראל הוטיפו לבטת עוד כמה מאפיינים ייתודיים לתהליך
הבתירות בירושלים ,אך לא הם ייתדו א ת תהליך הבתירות בעיר .ביטודו של דבר השפעתם על
עיצוב דמותה הפוליטית של מזרת ירושלים הייתה שולית ,וקדמה להן התאמה בין הפרופיל
הפוליטי של הפלסטינים במזרת ירושלים לבין תוצאות המשא ומתן עם ישראל על טידורי
הבתירות ,על ניהולן בפועל ועל ההשתתפות בהן .זאת ועוד ,השוואת הרכב הנבחרים בירושלים
מבתינת מוצא חברתי ,רמת השכלה ,מעמד כלכלי ,תתך גיל ,שיוך ותפקיד פוליטי להרכב
הנבהרים בשאר המתוזות ,מעידה גם היא על ייהודה של מזרת ירושלים במפה הפוליטית
הפלטטינית .לשון אתר :לא רק התהליך בירושלים היה שונה ,גם התוצאה הייתה שונה והתאימה
לפרופיל הפוליטי של מזרה ירושלים.

מתוך כלל הברי המועצה  8אהוזים הם מגורשים לשעבר ,ו 59.אהוזים הם תושבים מקוריים
בגדה המערבית וברצועת עזה ,ו־ 33אתוזים הם ״שבים״ ,אנשי אש״ף שבאו בעקבות ההסכמים
עם ישראל .אבל בין הנבהרים בירושלים אין מגורש לשעבר ,ורק אהד מהם ,אבו־עלא ) 4.2ו
 . ( a n n e xvi:1996תוצאות הבתירות אישרו שירושלים היא
״תוזר״,
תקע
מעוזם הפוליטי של אנשי ה״פנים״ לשעבר .הפער בין ירושלים לשאר תלקי הארץ בולט עוד יוהר
כאשר משווים את הלקם היהסי של ה״שבים״ מול ה״מקומיים״ בין נציגיה הרשמיים של תנועת
הפת״ה במועצה :ו 48.אתוזים שבים לעומת 4.2ו אהוזים מקומיים )עודה997 ,ו22 :וJMCC, :
( .לעומת זאח בייצוגם היהסי של פליטי  948ו אין הבדל בין הנבחרים בירושלים
annex vi :
לכלל הארץ .שניים מבין הצירים בירושלים ) 28.6אתוזים( מוצאם ממשפתות של פליטי 948ו,
וכך המצב גם בתתך הארצי העומד על  28.3אתוזים .אבל בניגוד לתלק מעמיתיהם ביתר
המתוזות ,הנבתרים בירושלים שמוצאם ממשפתות פליטים מ־948ו אינם מתגוררים במתנות
הפליטים בפאתי ירושלים.

פריסה גאוגרפית 60.2 :אתוזים מהברי המועצה גרים בערים 22.7 ,אתוזים בעיירות ובכפרים
ו־7.0ו אתוזים במתנות פליטים ,אבל במהוז ירושלים כל הנבהרים הם תושבי העיר )JMCC,
 . ( a n n e x vi :1בירושלים הקשר בין פעילות מדינית וזיקה לממטד הפוליטי לבין מקום המגורים
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פרק שישי
תזק מאשר בשאר המקומות ,אם כי אי־אפשר לקבוע מה קדם למה ,מקום המגורים יצר את
המשיכה לפוליטיקה ולממסד ,או שמא ההפך הוא שקרה.
קודם להיבתרם פעלו המישה מתוך שבעת הנבתרים בירושלים במישור הארצי או הלאומי,
ורק לאחד )ג׳רג׳ועי( אין רקע במאבק המדיני נגד ישראל או במאבק במסגרת האינתיפאדה.
לשלושה מתוך השישה יש רקע מרשים בפעילות מדינית )זיאד אבו־זיאד ,עשראוי ואבו־עלא(,
ושלושת האהרים היו מפקדים בולטים באינתיפאדה .ובכלל ,שיעורם היתסי של מפקדי האינתיפאדה
בין הנבחרים ב מ ה ה ירושלים היה גבוה ,ועמד על  42.6אהוזים )הלאל997 ,ו; J M C C , 1996:
.(219—225

הלוקה על פי מקצועות :רוב הנבהרים בירושלים הם טכנוקרטים־פרופסיונלים ,אנשי ארגון
אש״ף או פעילי אינתיפאדה .אין בהם אנשי צווארון כהול ,שהם  8אהוזים מבין הברי המועצה,
ולא שכירים'מהמגזר הפרטי ,שהם  5.8אתוזים מהמועצה )הלאל997 ,ו20 :ו( .הבותר בירושלים
הפקיד את ייצוגה של העיר הפוליטית ביותר בגדה המערבית בידי פוליטיקאים מנוסים ,והעדיף
אותם על פני הטרי הניטיון .מגמה זו בולטת בירושלים על רקע הממוצע הארצי .רק אהד
מהנציגים בירושלים אינו פוליטיקאי מנוטה ואינו איש הממטד הפוליטי) 14.2אתוזים( ,לעומת
 25אתוזים בתתך ארצי)הלאל .{127—119 :1997 ,בולטותם הפוליטית של נבתרי מזרת ירושלים
מתבטאת בתפקיד שהם ממלאים במועצה המחוקקת )כולל היו״ר שלה שגר בירושלים( ,במועצה
המבצעת )הקבינט( ובוועד הפועל התדש של אש״ף ,שנבתר במועצה הלאומית־הפלטטינית
העשרים ואתת ,שהתכנטה בעזה באפריל  996ו .בוועד הפועל של אש״ף ובכל אהד משני
ההרכבים של המועצה המבצעת )הקבינט( של הרשות הפלטטינית נכללו נציגים ממזרת ירושלים.
ח ט ן טהבוב ,שר ההקדשות ,ותנאן עשראוי ,שרה לענייני התינוך הגבוה ,נכללו בהרכב של  996ו,
וזיאד אבו־זיאד שר בלי חיק נכלל בהרכב של .1998
מעמד כלכלי :רוב הנבתרים בירושלים משתייכים לשכבה כלכלית גבוהה יתסית מהחתך
הארצי .רק שניים מבין הצירים בירושלים ) 28.5אהוזים( הם בעלי הכנסות נמוכוה )עד  600דינר
בתודש( ,לעומת  22.4אחוזים בחתך ארצי .אמנם בין נבהרי ירושלים אין בעלי הכנסוה בינוניות
)עד אלף דינר בחודש( ,שהם  24.7אהוזים בההך ארצי ,אבל המישה ).4ו 7אחוזים( מהם בעלי
הכנסות גבוהות )מעל לאלף דינר בהודש( .זהו שכר גבוה בהרבה מהתתך הארצי העומד על .8ו5
אהוזים )עודה997 ,ו22 :ו(.
גיל :הנבתרים בירושלים מבוגרים יותר מהתתך הכולל של הברי המועצה המחוקקת .בירושלים
 56.8אתוזים מהנבתרים משתייכים לקבוצת הגיל ו  , 6 0 - 5לעומת  30.6אתוזים בתתך הארצי.
בירושלים  43.2אהוזים מהצירים משתייכים לקבוצת הגיל ו  , 5 0 - 4וגם התתך הארצי עומד על
 42.4אתוזים .בירושלים אין ייצוג לצעירים מ ת ת ת לגיל  ,40ולא למבוגרים מעל גיל  60שבתתך
הארצי הם 7.4ו אהוזים ו־0.2ו אהוזים בהתאמה )הלאל ;123:1997 ,עודה997 ,ו64 :ו66-ו(.
קיימת ה ת א מ ה בין גיל הנבתרים לבין תפקידים קודמים שמילאו בפוליטיקה ובממסד ,ויש
התאמה גם לרמת ההכנטה .ההשתייכות לעילית הפוליטית והכנםה גבוהה יותר מאפיינות את
שכבת הגיל המבוגרת יתסית ,וקבוצה זו מאפיינת את הנציגים בירושלים.
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הפרופיל

הפוליטי של תושבי מזרח

ידלשליס

ושל נבחריהם

בניגוד להזדהות הכללית עם אש״ף ,השוכן ב״תוץ״ כמושא הזדהות וסמל למאוויים הלאומיים,
התארגן הציבור הפלטטיני ברצועת עזה ובגדה המערבית במסגרות פוליטיות שצמהו מ״למטה״,
מהשכונה ,מהרובע ,מהכפר ומהרחוב .תהליך זה צבר תאוצה בשנות השמונים ,כשתדרו ארגוני
אש״ף ״פנימה״ ובנו סניפים של מוקדי פעולה מקומיים ,הקימו ארגוני נשים ונוער ,איגודים
מקצועיים וארגוני טטודנטים באוניברטיטאות )הס996 ,ו .(Robinson, 1997 ;70-57 :משנכנסה
״פנימה״ הרשות הפלטטינית ,באמצע 994ו ,היא השלימה את המהלך .היא כוננה מ״למעלה״
מוסדות מייצגים ,שהיו תטרים לתושבי הגדה המערבית ורצועת עזה ,ו״בלעה״ לתוך הממטד
ההדש שכוננה את הגופים המקומיים.

קווי המתאר של הארגון הפוליטי הפלסטיני
קיימות תמש גישות במהקר המטבירות את קווי המתאר של הארגון הפוליטי הפלטטיני)Brynen,
;
1995b
פרימודיאליים ,קשרי הדם שבין בני המשפהה המורתבת )ההמולה( .כפי שכבר ראינו לעיל,
מפריכות תוצאות הבתירות למועצה המתוקקת והבתירות לנשיאות הרשות הפלטטינית את
תקפותו של הטבר זה .אכן ,בתקופת המנדט הגורם המשפתתי הכריע את עיצוב המפה הפוליטית
הפלטטינית ,אולם בעקבות המלתמות ב־ 1948וב־967ו ,ובעקבות שלטונן של ירדן וישראל בגדה
המערבית ,נהרטה העילית הפוליטית והתברתית הוותיקה ,שהייתה מושתתת על שיוך משפתתי.
קבוצות תדשות תפטו את מקומה ופתתה מאוד עוצמתה של המשפהה המורתבת בפוליטיקה
הפלטטינית .נוסף לכך ,ארגוני אש״ף נבנו על בסיס תברתי שונה לתלוטין מזה של מנהיגות
התנועה הלאומית־הפלטטינית בזמן המנדט הבריטי :הזיקה לארגון ,לתפיסת עולם ולמדיניות,
בניגוד לקשרים פרימודיאליים ולהשתייכות למעמד תברתי מטוים.
הגישה השנייה קובעת כי הארגון הפוליטי הפלסטיני מושתת על השתייכות לעילית שכנגד,
שכבה תברתית הדשה שיצאה נגד קודמתה ,העילית הוותיקה בעלת המעמד ההברתי הגבוה
והרכוש ,ששלטה גם על המוטדות הפוליטיים בערים הראשיות בפלטטין בתקופת המנדט הבריטי
ותתת שלטונן של ירדן וישראל .העילית ההדשה צמהה הודות לההליכי מודרניזציה והתפתהוה,
שעיקרם רכישת השכלה גבוהה בידי בני מעמדות הביניים וההליכי עיור .מקרב בני שכבה זו
צמהו בשלהי שנות התמישים והשישים ראשי הפת״ת ,ובעשור שבין  975ו ל־985ו יצאו ממנה
מנהיגי האינהיפאדה שפרצה ב־987ו );Kimmerling & Migdai, 1994: 205—208, 246—275
 .(Quandt, Jabber & Lesch, 1973; Robinson, 1997אפיון זה נכון ביתס לאבות המייסדים וביהס
להברים המרכזיים בארגוני אש״ף השונים ,והסבר זה תקף עד 968ו ,המועד שבו התליפה העילית
ההדשה את המנהיגות הוותיקה באש״ף .זאת ועוד ,הסבר זה תקף למאבקים בתוך הממסד
והעילית השלטת וספק אם כוהו יפה בנוגע ליהסי העילית באש״ף עם הציבור הפלטטיני .מדובר
בעילית הצומתת מהוץ לטריטוריה שהיא רוצה לשלוט עליה ולהפעיל בה את טמכותה .אש״ף
ב״הוץ״ היה ארגון פוליטי ללא ריבונות וללא מונופול על קביעת כללים המתייבים את כל
המתגורר בהבל הארץ עליו הוא רוצה לשלוט .למעשה הוא היה ממטד מדיני ללא תשתית
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פרק שישי
כלכלית ותברתית בהיקף ארצי .בנתונים אלו קשה לקבל את הטברה שמדובר באינטרס חברתי־מעמדי
שלפיו עוצבו המוסדות הפוליטיים והעשייה המדינית הפלטטינית .גם הבתירות של ינואר  996ו
תורמות לערעור הסבר זה כהסבר עיקרי ,שכן הבתירות הוכיהו שהתמונה התברתית־הפוליטיה
של הפלסטינים מורכבת מאוד ,לפתות בתלק מהמתוזות .אפילו במהוז ירושלים העילית המקומית
אינה עשויה מקשה אתת.
הגישה השלישית מצביעה על המתת בין ״חוץ״ ל״פנים״ כגורם הקובע יותר מכול את פני
המפה הפוליטית הפלסטינית .מקורו של מ ת ה זה נובע ,לפי גרסה אתת ,מ מ ת ה בין עילית
מסורתית לעילית שכנגד ,ושסע זה הופף לשסע שבין מנהיגי ה״פנים״ לממסד אש״ף ב״הוץ״
) ,(Robinson, 1997ולפי גרסה אתרת הן נובעות בראש ובראשונה ממיקום גאוגרפי שונה .אלה
שתי קבוצות הנבדלות זו מזו במיקום שלהן ,ומתנהל ביניהן מאבק על השליטה הפוליטית ועל
הסמכות התברתית .כפי שראינו לעיל ,הבתירות טשטשו את ההבדל בין שתי קבוצות ההנהגה.
כפי שהוכה בפרקים הקודמים ,הביאו הבתירות לסיומו של מהלך שההל זמן רב לפניהן .כבר
במחצית השנייה של שנות השבעים ההלו ארגוני השמאל באש״ף לפעול בגדה המערבית וברצועה
עזה במישור האזרתי כדי לבטט את אתיזתם הפוליטית והחברחיח .הפינוי מלבנון ב־982ו
והמעבר הכפוי של מפקדתם המדינית לתוניט המריץ גם את הפת״ה להשתמש בשטהי  967ו
כעורף וכמאהז העיקרי שלו .האינתיפאדה לא פרצה ב־987ו בהלל ריק ,ומיטודה ותיעולה לאפיקי
המעשה המדיני בידי הנהגת אש״ף בתוניס ,אך תיזקו א ת בכורתו של ממטר אש״ף ב״הוץ״,
שטיפין טיפין היה גם לארגון בעל אהיזה ב״פנים״) .(Klein, 1997כאמור ,הבתירות ב־996ו מהקו
סופית א ת ההבדלים בין ה״תוץ״ ל״פנים״.
הגישה הרביעית טוענת שהעיקרון המארגן של הפוליטיקה הפלטטינית הוא העיקרון
הנאו־פטרימוניאלי .מדובר במעין שלטון אב ,ששואב את טמכותו המורתבת והעדכנית משלטונו
של ראש החמולה בהברה הערבית המסורתית .הודות לתהליכי מודרניזציה תל מעבר של דפוט זה
מתהומי המשפהה המורתבת ,או השבט ,אל התהום הפוליטי־המוסדי .בראש המערכת ניצב
מעין־אב שסמכותו מועצמת על ידי שורה של מנגנונים פוליטיים ומוטדות ביורוקרטיים .נוטף
לכך ,המנהיג מתזק את עוצמתו בעזרת הטדרי פטרונות .הוא פורס את תסותו על ״לקותות״
פוליטיים ובכך קונה את נאמנותם .במדרג הפוליטי מאופיינת המערכת כולה בטדרה של יהסי
פ ט ר ו ן  -ל ק ו ח  ,פ ו ק ד  -מ צ י י ת  .סמכותם של הנתותים יותר במדרג שאולה ונשענת על סמכותם
ועל עוצמתם של פטרוניהם המצויים מעליהם ,עד שמגיעים למנהיג .המצדדים בהטבר זה אינם
תותמים אותו לזירה הפלסטינית לבדה ,אלא טוענים שכך מאופיינת המערכת הפוליטית־התברתית
הערבית כולה ) .(Sharabi, 1988גם אם יש מערכות פוליטיות בעולם הערבי שהסבר זה תקף
ומועיל לגביהן ,דומה כי מתעוררים טפקות באשר להתאמתו המלאה למקרה הפלטטיני .המערכת
הפוליטית הפלטטינית ,והמערכת של אש״ף והפת״ת בפרט ,מאופיינת בתרבות מפותתת של
ויכוח .אש״ף ניהל מאז היווסדו דיונים רבים וארוכים וראשיו פיתתו פוליטיקה הטכמית ולא
פוליטיקה של הכרעות ,כמתתייב מהמערכת התלותית ומהמדרג שתוארו לעיל .במסגרת הדיונים,
הרבו הכפופים לערפאת לתלוק על דעתו ,לבקר אותו ואף לקטוע את דבריו).(Rubinstein, 1995
כפי שכבר ראינו ,בבתירות של ינואר 996ו התקשה המנהיג־האב לשלוט בבניו ,ורבים מאנשי
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הפרופיל

הפוליטי של תושבי מזרח ירושלים ושל נבחריהם

הפת״ה התמודדו כעצמאים .אם הייתה בכלל מערכת נאו־פטרימוניאלית פלסטינית היא קרסה
ערב הבתירות.
הגישה התמישית היא הגישה הארגונית .המצדדים בה טוענים כי ה מ פ ת ה הארגוני הוא
העיקרון שלפיו מאורגנת הפוליטיקה הפלטטינית ,וכך נקבעת התברות בעילית הפוליטית
ובמוסדותיה .גם הסבר זה מתפצל לשני הסברים :האחד טוען כי הארגונים נבדלים זה מזה על פי
האוריינטציה שלהם אל אתת ממדינות ערב או אל המעצמות .דומה כי התתזקות אש״ף כארגון
עצמאי ,שהאוריינטציה הקובעת שלו היא כלפי הפלטטינים ,והעובדה שהציב לעצמו מטרה
להקים מדינה פלטטינית עצמאית ,מפריכה את תקפותו של הסבר זה לגבי התשובים והגדולים
שבארגוני אש״ף .המרד הפרו־טורי הכושל בפת״ת ובאש״ף ,שפרץ בין  982ו ל־983ו ,בהנהגת
אבו־מוסא ,הוציא את הארגונים מ ט ע ם א ח ת ממדינות ערב אל מהוץ לאש״ף ,והפך אותם
לאפיזודה שולית בהיסטוריה ,והתמוטטות הגוש הטובייטי הרסה את עולמם של ארגוני השמאל
הפלטטיני ,שראו בעיניים כלות ובתימהון כיצד הצליה ההמא״ס להכות שורש בהברה .ההסבר
השני מדגיש את השיוך הארגוני בזירה הפלטטינית .אכן ,מאז הפך אש״ף ב־968ו לקואליציה של
ארגונים ,הפך המפתה הארגוני לעיקרון שלפיו תולקו מכםות ייצוג ,תפקידים ותקציבים .אבל אין
די בהסבר זה ,משום שברוב הוויכותים הפוליטיים ,קווי ההיץ לא היו רק בין־ארגוניים ,אלא
ההנהלו גם בתוך הפת״ת עצמו ,בפרט מאז האיץ הארגון את מהלכיו במסלול המדיני בעשור שבין
 9 8 3ו  9 9 3 -ו  .זאת ועוד ,ככל שהארגון העיקרי ,הפת״ת ,התעצם והתרחבה התשתית שהכין
להקמתה של המדינה הפלטטינית ,כך הפך לממסד שליט .תהליך זה התגבר בעיקר עם המעבר
מ״ההוץ״"פנימה״ ועם כינון הרשות הפלסטינית .כפי שראינו הבחירות למועצה המתוקקת של
הרשות הפלטטינית ה ו מ ת ו יפה את המעבר של הפת״ת מארגון לממטד שליט .מלבד השינויים
האהרים ,כינונה של הרשות הפלטטינית חולל שינוי יטודי בקווי המתאר הפוליטי של אש׳׳ף ,ויש
צורך בהטבר תדש שיעמוד על טיבו של השינוי .מכל האמור לעיל עולה כי קווי המתאר
העיקריים בממטד הפוליטי הפלטטיני אינם עוד בין־ארגוניים ,הפת״ח מול הארגונים הקטנים
באש״ף ,אלא בין מי שמצוי בתוך הממטד לבין המצויים מהוצה לו .לא התברות הרשמית בתנועת
הפת״ה היא שקובעת ,אלא ההשתייכות לממטד השליט או עמידה עצמאית נגדו .יתר על כן,
המיקום במדרג הממטדי אף הוא גורם מכריע כגון השליטה על משאבים תומריים רבים והטמכות
האפקטיבית שהוענקה לממסד של הרשות הפלסטינית ,שהביאו למאבקי עוצמה בין אגפיו
השונים של הממטד השליט ).(Klein, 1997
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פרק שביעי
מדיניות ישראל וצעדיה
סגירת מוסדות והצרת צעדיהם ש ל מנגנונים פלסטיניים
ביוני 994ו ,עם תתימת הסכמי אוסלו ב וכינון הרשות הפלסטינית ,ההל משרד המשפטים
בישראל להכין תיקוני הקיקה שיאפשרו לטגור מוטדות פלטטיניים הפועלים במזרת ירושלים,
בניגוד להסכם עם אש״ף .ההוק שנועד להגביל את פעילותו המדינית של אש״ף במזרת ירושלים
 חוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריהו )הגבלת פעילות( התשנ׳׳ה  -התקבלבכנסה ב־ 26בדצמבר 994ו )ספר ההוקים 497ו ,כ״ה טבת תשנ״ה 994ו2.ו ;28.הארץ994 ,ו,15.6.
994ו994 ,26.6.ו3.7.ו( .לאתר קבלת ההוק ובהתאם להנתיית ראש הממשלה יצחק רבין ,החל
מעקב אהר הפעילות הפלטטינית במזרת ירושלים .במערכת הביטחון סברו כי:
לפני נקיטת פעולת אכיפה נגד מוסד כל שהוא ,שיימצא לגביו עוגן משפטי מוצק לפעולה,
מומלץ כי תועבר ההראה לרשות הפלסטינית באשר לכוונותינו לפעול לטגירת מוטדות אלו
בירושלים ,והמלצה לרשות הפלטטינית שתיטיב אם תעשה זאת בעצמה ולאלתר ...אם
הרשות הפלטטינית לא היענה לדרישתנו ,דבר שסביר להניה כי אכן יקרה ,יש להוציא צו
סגירה למוסדות האלה ומשטרת ישראל תאכוף זאת ...אם מהליטים שאנו הולכים עד הסוף,
מניטיון העבר למדנו כי הפלטטינים מבינים את המסר כשאנו נחושים )הארץ995 ,ו0.2.ו(.
הממטד הביטתוני בישראל קבע אמות מידה שעל פיהן נבדקה הפעילות הפלסטינית במזרה העיר
כגון םוג הפעילות ,אם הפעילות מאפיינת משרדי ממשלה; זיקה תקציבית וכפיפות ביורוקרטית
לרשות הפלסטינית; סימני זיהוי רשמיים ,לוגו הנושא את סמלי הרשות הפלטטינית ותארים
רשמיים של נושאי המשרות הבכירות )שרגאי .(9.7.1996 ,אכן ,מנגנוני ממשלת ישראל פעלו
בהתאם לאמות מידה אלה ובהתאם לשלבים שפורטו לעיל.
פעילות ישראל לסגירת מוסדות פלסטיניים ולהצרת צעדיהם של מנגנונים אהרים הפועלים
בניגוד להסכמי אוסלו התנהלה בכמה ערוצים :הערוץ הראשון היה הצרת צעדיו של מנגנון
הביטהון המסכל בירושלים ,שעם כניסת הרשות הפלטטינית למרחב המטרופוליני של ירושלים
נפתהו בפניה אפשרויות הדשות ,ומנגנון הביטהון המטכל הפך אזור זה לבטיט יציאה לפעילותו
במרהב העירוני של מזרה העיר ,והעמיק את אתיזתו בה .בספטמבר 994ו הורתה ממשלת ישראל
לשים קץ לפעילות הביטהון המטכל הפלטטיני במזרת ירושלים .עד תתילת 995ו טיפלה משטרת
ישראל ב־ 23אירועים בהקשר זה ,עצרה  22השורים ,מהם  3ו הובאו לדין )הארץ.(20.9.1995 ,
אמנם שר המשטרה הצהיר ,בראשית  ,1995שהפעילות המשטרתית הפלסטינית במזרה העיר היא
אקראית ומצומצמת ואינה מאורגנה כבעבר )הארץ994 ,ו.6.ו,19.9.1994 ,26.6.1994 ,7.6.1994 ,
994ו2.ו994 ,22.ו2.ו995 ,27.ו.ו7.ו; כל העיר994 ,ו ,(23.9.אבל צעדי ישראל לא הביאו להפסקת
פעילותו של מנגנון הביטתון המסכל בירושלים .לפיכך ,פעלה משטרת ישראל ב־ 20ביולי 995ו
נגד תתנת המשטרה הפלסטינית בעיטאויה שבתהומי הרשות הפלטטינית ,והייתה בסיט היציאה
של אנשי רג׳וב לפעילותם במזרת ירושלים .מתחנה זו הם יצאו כדי לגבות דמי תסות מסותרים,
זימנו השורים להקירה במשרדי המודיעין המסכל באבו־דיס וענתא ,רכשו קרקעות במזרת העיר
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פרק שביעי
כנגד רכישת הקרקעות מצד ישראל ,פתרו סכסוכים אזרתיים ונלתמו בנרקומנים .אכן ,פעילות
המשטרה הפלסטינית נעשתה ללא נשיאת נשק ,אך היא הייתה יעילה משום שבוצעה בשם מנגנון
הביטהון ,ולכן קוממה נגדה את משטרת ישראל ואת עירייה ירושלים )הארץ995 ,ו.7.ו .(2במאי
 996ו נהשף משרד של הביטחון המטכל בוואדי ג׳וז ,ונעצרו שבעה מאנשיו שהואשמו בישראל
בתטיפת השורים ,עינו/ים ,תקירתם והעברתם לבסיס האם באבו־דיס ,וגם בגיוס טוכנים מתושבי
מזרה ירושלים )הארץ996 ,ו .(8.5.פעילותה של ישראל נעשתה ערב הבתירות לכנסת ולראשות
הממשלה בישראל ,והיא נועדה להפריך את הטענה של הליכוד ושל שותפיו למהנה הנצי כי פרס
מחלק את ירושלים.
ממשלת הליכוד שעלתה ב־996ו ההליטה להילתם בנוכתותם של טוכני רג׳וב בירושלים
באמצעות הקמת תתנות משטרה תדשות במזרה העיר ואיושן ב־ 400שוטרים שיפעלו ״לאכוף
את ריבונות ישראל במזרח ירושלים״ )הארץ .(3.6.1997 ,למטרה זו הוקצבו  45מיליוני שקלים,
אך העברתם עוכבה בגלל קשיי תקציב )כל העיר997 ,ו997 ,9.5.ו .(15.8.רק לאחר שהמודיעין
הכללי של הרשות הפלטטינית התל לרצוח סוחרי קרקעות ממזרה ירושלים ,וישראל ראהה זאה
בחומרה ,הועבר הכסף למשרד לביטתון פנים ,אולם עד לתתימת ספר זה לא הוקמו התתנות
המתוכננות בגלל מחלוקה נוספה בין משרד האוצר למשרד לביטחון פנים על ענייני הקציב
)הארץ .(5.6.1997 ,3.6.1997 ,בראשית  1998ניסו להתגבר על הקשיים על ידי ארגון מהדש של
כות האדם והעתקת מגוריהם של שוטרי מג״ב המשרתים בעיר העתיקה למקום ,ועל ידי התקנת
אבטחה אלקטרונית כגון טלוויזיה במעגל טגור כאמצעי ניטור ברתובות המרכזיים של העיר
העתיקה )הארץ998 ,ו ;24.6.כל העיר998 ,ו.ו .(30.יכולתה של ישראל להצר א ה צעדיהם של
סוכני מנגנון הביטחון הפלטטיני הייתה מוגבלה ,משום שהאוכלוסייה הפלסטינית במזרה העיר
דתתה את סמכותה ,וקיבלה את מרוהם של טוכני המנגנון הפלטטיני שפעלו בהשאי.
ערוץ הפעילות השני ההל לפעול באמצע 994ו ,כשרבין התליט למנוע את הקמתם של
מוסדות פוליטיים הרשים במזרה ירושלים ,ולהגביל את פעילותם של המוסדות הקיימים למהכונה
פעולתם לפני החתימה על הצהרת העקרונות עם הפלסטינים .על פי מסמך שמערכת הביטתון
הישראלית היברה ,פעלו בירושלים ,לאתר טפטמבר  13 ,1993מוסדות פלטטיניים בעלי צביון
ממלכתי או שלטוני)הארץ ,(10.2.1995 ,שפעלו בתהומים אלה:
קיום אירועים ,כנסים ,מפגשים ,עצרות עם ,תהלוכות ,אירועים ,ימי זיכרון ,פעילות אכיפה
ושיטור )כולל קבלת תלונות ,הקירה ,הוצאה לפועל ,פסקי דין( ,קיום פעילות מודיעין
)מודיעין מסכל של ג׳יבריל רג׳וב ,איסוף מודיעיני( ,מעצר תשודים ,ביצוע תקירות לקבלת
מידע ,הפעלת סוכני השפעה ,איומים על בעלי הפקידים לבצע מעשה או מתדל הרצוי
לרשות הפלסטינית ,נוכחות ופעילות אנשי מנגנון )בדרך כלל מזוינים( בירושלים )הארץ,
.(10.2.1995
אולם על פי דוה הארגון ״מבט לשלום״ ,הפעילה הרשות הפלסטינית בירושלים בתקופה זו רק
שבעה מוסדות בעלי זיקה ברורה אליה ,ועוד שניים שזיקתם לרשות מוטלת בספק )מבט לשלום,
995ו ,ובנספה(.
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מדיניות ישראל לצעדיה
ממשלת ישראל פעלה רק נגד מעטים ממוסדות אלה .באמצע 994ו תבעה ישראל לסגור את
משרדי הלשכה לסטטיסטיקה ואת מועצת השיכון בירושלים כיוון שעם הקמת הרשות הפלטטינית
הם הדלו להיות גופים עצמאיים )הארץ994 ,ו.6.ו994 ,ו .(8.6.הרשות הפלסטינית נענתה
לתביעת ישראל וגם לדרישתה להעתיק את מ ט ה ) PECDARהמועצה הכלכלית הפלטטינית
לפיתוה ולשיקום(  -הארגון שמרכז א ה התכנון ואת הפיקוה על פרויקטים כלכליים וחברתיים
בשטהי הרשות הפלסטינית ,וגם א ת שיקום התשתיות .מ ט ה  PECDARהוקם בשכונת דאתיית
אל־בריד ,מטרים ספורים מהגבול המוניציפלי של ירושלים ,אך ישראל טענה כי זו הפרה של
הסכם העקרונות שכן על פי ההסכם ,ניהול הרשות הפלטטינית הייב להיות מנוהל מיריהו או
מעזה )הארץ994 ,ו.5.ו.(3
לאהר שמשרדי  PECDARהועברו לשכונת דאתיית אל־בריד ,ההל המנהל האזרחי באיו״ש
]אזור יהודה ושומרון[ ללהוץ על הנהלת  PECDARלהעתיק את המשרדים ליריהו .המשרדים
אף נותקו מרשת המים והטלפון והחיבור מחדש בוצע חודשים אחדים מאותר יותר ,לאהר
שפקדאר התהייב להשמיט את המילה ״ירושלים״ מהלוגו המודפט על ניירות המכתבים של
המוטד ]והמטה הוזז לכפר אל־רם הסמוך[)מבט לשלום995 ,ו.(24-23 :
בוועידת המדינות התורמות לרשוה הפלטטינית ,שהתאספה בספטמבר 994ו ,התנגדה ישראל
להכליל בתקציב הפיתוה של  PECDARא ה שיפוצם של כמה בתי םפר ובחי חולים ,שפעילותם
לפני תתימת הצהרת העקרונות המשותפת מומנה מכטפי אש״ף .תביעת ישראל עוררה ויכוה
קשה בממסד הפלסטיני ,ולמורת רותם של תושבי מזרת ירושלים קיבלו ערפאת ואנשיו בעזה את
עמדת ישראל )הארץ 1.9.94 ,ו; .(141153113111,1996:67—72
באוגוטט  1995ערכה משטרת ישראל ביקורת בעשרה מוטדות פלטטיניים במזרת ירושלים
כדי לברר א ת קשריהם עם הרשות הפלטטינית )הארץ995 ,ו 8.8.ו( .לאור הבדיקה ההליט השר
שהל לסגור שלושה מוסדות פלסטיניים נוספים במזרה ירושלים שיש להם זיקה מוכתת לרשות
הפלסטינית :רשות השידור הפלסטינית ,שלותה של הלשכה לסטטיסטיקה והמועצה הפלטטיניה
לבריאות .בעקבות זאת ח ת ם מנכ״ל המועצה הפלסטינית לבריאות ,ד״ר תכמת עג׳ורי ,על תצהיר
שהתהייב בו שלא לפעול בירושלים מ ט ע ם הרשות הפלטטיניח .ימים אחדים אחר כך תתם
רצ׳ואן אבו־עייאש ,שעמד בראש רשות השידור הפלטטינית ,על הצהרה כי משרדו בירושלים הוא
משרד פרטי ,וכי הוא מתתייב שלא לקיים כל פעילות מ ט ע ם הרשות הפלטטינית בעיר ,אבל
המרכז הפלטטיני לטטטיסטיקה העדיף לטגור א ת םניפו בירושלים )הארץ995 ,ו995,28.8.ו,3.9.
4.3.1997ו( .ככלל ,פעולותיה של ישראל נגד מוטדות הרשות הפלטטינית במזרה ירושלים
הושפעו מהיכולת להוכית את טיעוניה בבית משפט ,ולא רק מיכולתה המודיעינית .נוטף על כך,
נאלצה הממשלה לשקול שיקולים נוספים ,כגון אם יהיה ביכולתה להביא לסגירת המשרדים
והמוסדות בלי לעורר תגובת זעם פלטטינית או בין־לאומית .שיקולים אלו הנתו א ת ישראל שלא
לפעול נגד הוקף ,אף על פי שהיו לה די ראיות נגד פעילותו בתהומי מזרה ירושלים .ישראל לא
רצתה להצית תבערה דתית ,שסופה מי ישורנו ,והיה צריך גם לגבש עמדה כלפי האוריינט האוס.
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פרק שביעי
בתקופה שבין הדיונים על ההליכה למדריד לבין התתימה על הצהרת העקרונות בין ישראל
לפלסטינים ) ו  9 9ו  9 9 3 -ו (  ,לא מנעה ישראל ממשלתות מדיניות זרות לבקר באוריינט האוס.
ממשלת ישראל קיווהה כי הביקורים יעודדו את ההנהגה הפלטטינית המקומית להתייצב כמנהיגוה
תלופית לאש׳׳ף ) .(!41153113:11, 1996: 60לאתר שהוציאו את ירושלים מתהומי פעילותה של
הרשות הפלסטינית ,הטרידו הביקורים המדיניים באוריינט האוס את ישראל ,ואילו הפלסטינים
לא רצו להחמיץ את ההישג המדיני שביקורים אלה הנחילו להם .על פי דוח הארגון מבט לשלום,
התקיימו באוריינט האוט מטפטמבר  993ו ועד מרם  995ו לפתות  47פגישות מדיניות ,הלקן
פגישות רשמיות עם נציגי ארצות הברית ,צרפת ,בריטניה ורוסיה .במפגשים נדונו גם נושאים
הקשורים לממשל העצמי הפלסטיני בתקופת הביניים ,ונתתמו הטכמי סיוע ושיהוף פעולה בין
הצדדים )הארץ ;13.7.1994 ,מבט לשלום995 ,ו( .מאז הסכמי אוסלו ב ,במאי  ,1994ועד קיץ
995ו פקדו א ת האוריינט האוס נציגיהן של  29מדינות ,ראש ממשלה אהד ,שני סגני ראש
ממשלה ,חמישה שרי תוץ ,שני סגני שרי תוץ ,תשעה שרים ,שגרירים וקונסולים רבים ,שקיימו
כ־ 50פגישות מדיניות )הארץ .(15.8.1995 ,גולת הכותרה במפגשים המדיניים באוריינט האוס
היה ביקורה של ראש ממשלת תורכיה ב־ 5בנובמבר 994ו .כאמור ,מאז כינון הרשות הפלסטינית
באמצע 994ו הפכו המפגשים המדיניים באוריינט האוס לטקסים סמליים או שקיבלו אופי
מקומי ,להבדיל מהפגישות המוקדשות לנושאים כלל־ארציים ,שמתקיימות בעזה.
לאתר שסגן ראש ממשלת שבדיה גברת מונה סאלין ,עזבה ביוני  995ו את ישראל בכעס
משום שלא ניתן לה לבקר רשמית באוריינט האוס ,ולקראת ביקורו של שר התוץ של אירלנד,
באוגוטט 995ו ,שתבע לבקר במוסד הפלטטיני ,נערך דיון בצמרת הממשל בישראל אם למנוע
מהשר האירי לבקר באוריינט האוס ,אף אם יגרום הדבר לביטול ביקורו בישראל ,כפי שגרס שר
המשטרה שהל ,או להניה לו להשלים את ביקור הנימוטין במקום ,כפי שהציע שר ההוץ פרס.
עוד עלתה לדיון השאלה על איזה דרג ראוי לאטור ביקור רשמי באוריינט האוט ,שרי הוץ ומעלה,
כפי שטען פרט ,או כל דרג מיניטטריאלי באשר הוא ,כפי שטענו שתל ,ליבאי ואולמרט .ברקע
עמדה התלטת האיהוד האירופי המתייבת את שרי התוץ של מדינות האיהוד המבקרים בירושלים,
לבקר גם באוריינט האוט .בטוף התקבלה עמדת רבין שקבע כי מבהינה ההוק אי־אפשר למנוע
ביקור ראשי מדינות במקום :״לא אציב משטרה כדי למנוע ביקור של שר הוץ ]באוריינט האום[׳׳.
אבל ,הוסיף רבין ואמר ,״קבענו לעצמנו לא לקבל לפגישה אישיות מעל רמת שר ,אם היא תבקר
באוריינט האוס״ )הארץ .(1.11.1995 ,ממשלת ה ע ב ו ד ה  -מ ר צ קבעה כי ביקוריהם של שרי
האיהוד האירופי באוריינט־האוס יהיו ביקורי נימוטין בלבד ,והאורהים יצהירו על כך בפומבי.
ואכן ,כך הצהירו שר ההוץ של אירלנד ושר השיכון הבריטי ,להבדיל מנציגי הטרויקה האירופית
)איטליה ,צרפת וספרד( ,שביקרו רשמית במקום באוקטובר 995ו )הארץ995 ,ו0.ו ,(29.מעהה
קיבלו על עצמם גם נציגי הקהילה האירופית את כללי המשהק של ישראל .ביקורו של שר ההוץ
הצרפתי ארווה דה־שארט ,בדצמבר  995ו ,התאפשר לאהר שסוכם מראש כי הוא יסיים את
ביקורו הרשמי ביום שישי ,וילך לאוריינט האוס למתרת ,במסגרת ביקור פרטי)הארץ995 ,ו9.6.ו,
995 ,15.8.1995ו2.1995 ,24.12.ו .(29.םידור זה נמשך גם בממשלתו של נתניהו .בינואר 997ו
ביקר באוריינט האוס התת־שר הבלגי לשיתוף פעולה בין־לאומי ,בעוד שר ההוץ נמנע מכך .לאהר
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מדיניות

ישראל וצעדיה

שנועד עם עמיתו הישראלי ,הגיע שר ההוץ הבלגי למפגש עם המשלתת הפלסטינית במלון
אמריקן קולוני ,הסמוך לאוריינט האוס )הארץ997 ,ו.ו.(28.
קווי הפעולה של ישראל כלפי המוטדות הפלטטיניים בירושלים קיבלו את אישור הבג״ץ.
בסוף ינואר  996ו דהה בג״ץ את עתירת הארגון הימני ״בצדק״ נגד ממשלת ישראל .בג״ץ לא קיבל
את טענת העותרים על כך שהממשלה אינה פועלת ליישום הסכמי אוסלו בירושלים ,ומאפשרה
לשבעה מוסדות לפעול שלא כהוק ,והעדיף על פניה את ט ע נ ה המדינה ,שהסבירה כי היכן
שנמצא תומר ראיות מספק נגד המוסדוה הפלסטיניים ,הביאה הממשלה לסגירתם .באשר למשרד
המופהי ולמיניסטריון הדתות וההקדשות שהעותרים ציינו בעתירתם ,השיבה המדינה כי מדובר
במוסדות דתיים אסלאמיים ולא רק במוטדות פוליטיים ,ולכן השוב לטפל בהם במשנה זהירות.
הרגישות הפוליטית־המדיניה מהייבה טיפול זהיר ,אישר הבג״ץ ,״ורק טבעי הוא שאין הם
מטפקים את כל הזרמים בישראל על מגוון דעותיהם והשקפותיהם בהקשר למדיניות ממשלת
ישראל; אלא שבכך בלבד אין כדי להביא להתערבותנו״)פטקי דין ,בג״ץ  42/95ו ,2כרך מ״ט ,תלק
תמישי תשנ״ה/תשנ״ו  ;365-362 :1995הארץ996 ,ו.ו .(30.מקריאת פטק הדין עולה בבירור כי
ממשלת ישראל באמצעות הצוות בראשוה שר המשטרה ,הגיעה להסדרים עם המוטדות הפלטטיניים
השונים באשר לדפוסי פעולתם ,כולל אלו שלא הושגו נגדם ראיות לסגירתם .הסדרים אלה עוררו
את התנגדותו של ראש העירייה ,אהוד אולמרט ,והוא קבל על שאין מדווהים לו עליהם .לדעתו
פעילוהם של כל המוסדות הפלסטיניים שצוינו לעיל מנוגדת להוק ,והמוטדות שנטען לגביהם כי
הם נסגרו ממשיכים בפעילותם )פסקי דין ,בג״ץ995 ,ו.(365 :
שיקוליה של ממשלה ישראל לא נראו לאולמרט מוצדקים ,והוא העלה את טיעוניו שוב
ושוב במסגרת מאבקו הפומבי בממשלת העבודה .אולמרט ניטה ,בשיתוף ״נצי״ הליכוד ,להניע את
הממשלה לפעול נגד המוטדות הפלטטיניים בירושלים .הוא המשיך את מאבקו בפברואר ובמרס
997ו ,לאתר ההיערכות מתדש של ישראל בתברון ,ובמקביל לתתילת עבודות הבנייה של ישראל
בהר תומה ,ושוב בספטמבר 998ו ,עם הידוש הדיונים על נסיגה נוספת ישראל של משטהה בגדה
המערבית בשיעור של  3ו אחוזים .ה״נצים״ בליכוד ובקואליציה של נתניהו התקשו להשלים עם
הנסיגה מחברון ,ולחצו עליו להקשית את המדיניות בירושלים .מ ס ע הלחצים כלל פרסום מסמך
שהוצג כמסמך ביטתוני וגרס כי בירושלים פועלים יותר מ־ 20מוסדות של הרשות הפלסטינית
)הארץ 2.2.1997 ,ו997 ,ו 4.2.ו998 ,ו .(9.9.מהברי הרשימות ועורכיהן כללו במסמך כל אדם וכל
מוסד הממלאים תפקיד ברשות הפלסטינית או קשורים אליה .הם לא הבתינו בין פעילות רשמית
מטעם הרשות הפלסטינית לבין פעילות לא־רשמית ,ולא בין פעילותו של אדם באתד ממוסדות
הרשות הפלסטינית לבין פעילותו במוסד מקומי בירושלים .יתר על כן ,האהראים למסמך לא
הבהינו בין מוטד הפועל בירושלים כזרוע של הרשות הפלטטינית לבין מוסד דתי או קהילתי
שהרשות הפלטטינית ההליטה להכיר בו ,כגון אוניברסיטת אל־קדט ,הפועלת בעיר בלי שקיבלה
את אישור המועצה להשכלה גבוהה בישראל ,אולם המועצה הפלסטינית המקבילה הכירה בה,
לבין מוסד שהרשות הפעילה את השפעהה כדי שנאמניה ימונו לתברי הנהלתו ,כפי שהיה בבתי
ההולים אל־מקאסד ואוגוסטה ויקטוריה .כמו כן הם לא הבהינו בין מוסד השוכן בירושלים לבין
גוף המצוי מתוץ לתתום תתולתו של ההוק הישראלי ,אך פעיליו עוברים ושבים בירושלים .רוב
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פרק שביעי
המוסדות ברשימה נקשרו בעקיפין למנגנון הרשות ,דרך האישים המרכזיים העומדים בראשם
ומתפיקדים בשני מישורים ,במישור הארצי ובמישור המקומי ,במישור הפרטי או במישור האסלאמי.
אכן ,תפקידם הכפול של אישים אלה מ ט ש ט ש א ה הגבול בין המוטד המקומי לבין המוסד
הכלל־ארצי ,וזה מסייע לרשות הפלסטיניה להעלים את עקבוה פעולהה בירושלים .אולם
מבהינה ממשלה ישראל ומערכה המשפט שלה חשובה ההבהנה בין השניים ,תהא דקה ככל
שתהא .לעצם ההבחנה יש משמעות מדינית ,ומבהינה משפטית קשה ל ה ו מ ה כי המוסדות האלה
עברו על התוק .לעומתם ,מהברי המסמך ביקשו לקעקע כל סימן היכר לאומי־ארצי בפעילותם
של גופים ואישים מקומיים ,ולא הסהפקו בהענקת צביון מיותר ,ירושלמי ,לפעילותם של גורמים
אלה .מגמתם הייתה מקסימליטטיה ,ופרסום המסמך נועד ליצור להץ ציבורי על ראש הממשלה
כדי ליישם מדיניות זו.
מתברר כי שאיפות פוליטיות הן עניין אהד והמציאוה התוקית היא עניין אתר .מתוך 20
מוטדות אלה יכלה משטרת ישראל ,מבתינת ההוק ,לבדוק בשלהי פברואר  997ו רק עשרה מהם.
תוצאות הבדיקה עוררו מתלוקת בישיבת הממשלה .נתניהו רצה לפעול לסגירתם של ארבעת
המוסדות ,והורה ליועצו לענייני טרור לטפל בכך ,ואילו השר לביטהון פנים אביגדור קהלני רצה
לפעול רק נגד שניים ,ותבע כי הטיפול בעניין יהיה באתריותו .לבסוף ,מ  4במרס  997ו הורהה
ממשלת הליכוד לסגור ארבעה משרדים קטנים במזרה ירושלים :״משרד המוםדות הלאומיים״;
״הוועדה הלאומית האסלאמית למאבק בהתנתלויות״; ״מוסד הפצוע הפלסטיני״; ו״אגודת ירושלים
לרוותה ולפיתוח״ )הארץ997 ,ו997 ,5.3.ו .(6.3.ארבעת המשרדים ערערו בפני השר לביטהון
פנים על התלטתו ,והגישו תצהירים הטוענים כי אין הם קשורים כלל לרשות הפלסטינית ולא
פועלים מטעמה .נתניהו ואולמרט טענו כי התצהירים כוזבים ,אך השר לביטהון פנים ,האהראי
הבלעדי ליישום ההוק ,התליט לקבל אותם )הארץ997 ,14.2.1997 ,12.2.1997 ,ו8.2.ו997 ,ו,20.2.
997 ,14.3.1997 ,11.3.1997 ,23.2.1997ו .(26.3.בעקבות פעולת הטרור של ההמא״ס בשוק מהנה
יהודה בירושלים בסוף יולי  ,1997הורה קהלני לםגור את משרדי ״אגודת ירושלים לרוותה
ולפיתוה״ בטענה כי נמצא ברשוהו מידע הדש הקושר א ה המוסד לרשות הפלסטינית )אל־קדס,
 ;1.8.1997הארץ.(1.8.1997 ,
ישראל נקטה צעדים לא רק נגד מוסדוה פלסטיניים הקשורים לרשות הפלסטינית ,אלא אף
נגד השתתפותם של אישי הרשות באירועים רשמיים בירושלים במסגרת תפקידם .בסוף 1995
מנעה משטרת ישראל משר ההינוך הפלטטיני יאסר עמר ומסגן השר לתכנון ולשיתוף פעולה
בין־לאומי דייר אניס אל־קאק ,תושב ירושלים ,להשתתף בכנס לרגל יום המורה הפלסטיני שנערך
בתאטרון הלאומי אל־תכואתי .כניסהו של עמר לירושלים נאסרה ,וד״ר אל־קאק הובל להקירה
במטה המשטרה )הארץ995 ,ו2.ו5.ו( .בתאריך  6ביוני 996ו מנעה משטרת ישראל מסיבת
עיתונאים באוריינט האוס בהשתתפות אנשי הרשות הפלסטינית )הארץ ,(7.3.1996 ,וכעבור
כהודש ניסו הפלסטינים למתות את גבולות האיטור של ישראל ולבדוק אם היא תמנע מאנשי
הרשות הפלסטינית להשתתף בכנסים מטעם מוסדות פלסטיניים לא־ממשלהיים .אכן ישראל
מנעה זאת ארבע פעמים במתצית הראשונה של ) 1996הארץ .(3.4.1996 ,7.3.1996 ,משלא צלהה
ביד הפלסטינים דרך זו ,ניסו דרך הדשה ,וערכו כנס מטעם ארגון אופוזיציה ישראלי ,המרכז
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מדיניות

ישראל וצעדיה

לאינפורמציה אלטרנטיבית ,שאמורימ היו להשתתף בו כמה מהברי המועצה המחוקקת ,אך
משטרת ישראל מנעה גם את קיומו של אירוע זה )הארץ996 ,ו .(24.3.בקיץ 997ו מנעה ישראל
אפילו את קיומו של מופע בלט של רקדנים מצ׳ילה בתאטרון אל־חכואתי בטענה שהאירוע ,כפי
שנמסר עליו בעיתונות הפלסטינית ,נערך בתסות משרד ההסברה הפלסטיני כחלק מסיבוב
הופעות של הלהקה בערי הרשות )הארץ997 ,ו.(4.8.
בכל זאת ,לא תמיד הצליהה ישראל למנוע את פעילות הפלסטינים בירושלים .משטרת
ישראל מנעה כנס פוליטי של  PECDARבמזרה ירושלים ,שאמור היה להתקיים בימים 23-22
בדצמבר  ,1994אך לא מנעה בראשית ינואר 995ו את המפגש בין אנשי הרשות הפלסטינית לבין
משלתת גרמנית בטענה שלא ידעה עליו מראש )הארץ .(17.1.1995 ,ככלל ,ישראל מצרה רק את
צעדי מוסדות השלטון הקשורים להסכמים שנתתמו בין ישראל לאש״ף בטפטמבר  ,1993אך
נמנעה מלהגביל למשל ,את העיתונות הפלטטינית ואת מוסדות האקדמיה הפועלים בעיר.
מוסדות פלסטיניים רבים ממשיכים לפעול בירושלים כבעבר ,ואף מרתיבים את פעילותם.

עיריית ירושלים נגד ממשלת ישראל
בהתאם למדיניותה המסורתית ,השקיעה ממשלת העבודה משאבים רבים בירושלים היהודית,
והכינה תכניוה מרתיקות לכת בעיר .עם הילופי השלטון ב־992ו ,אושר המשך עבודתו של צוות
פקידים בכירים ,שהוטל עליו ב־ 1983להכין תכנית־אב לפיתוח מה שהוגדר ״ירושלים רבתי״:
מצפון לרמאללה ועד דרומית לגוש עציון ,וממזרח למעלה אדומים ועד מערבה לבית שמש .יתר
על כן ,ב־ 24בינואר  1993אישרה הממשלה החדשה את דוה מנכ״ל משרד ראש הממשלה ,שמעון
שבס ,וקבעה כי ל״ירושלים רבתי ,לרבות גבעת זאב ,הר אדר ,גבעון ההדשה ,גוש עציון ,ביתר
ואפרת יינתנו הטבות לפי החוק לעידוד השקעות הון למפעלים עתירי ידע וטכנולוגיה כבאזור
עדיפוה א״׳ )שרגאי .(20.1.1995 ,בסוף  1994הרהיב אלוף פיקוד המרכז את ש ט ת השיפוט של
מעלה אדומים מערבה לכיוון ירושלים ,כך שמשפטית שתי הערים נושקות זו לזו .וכמו לא די
בכך ,בפורומים ממשלתיים שונים נדונו בהשאי הצעות להתלת צווים ותקנות של ישראל על אזור
ירושלים רבתי שמעבר לשטה שסיפהה ב־967ו )שרגאי995 ,ו.ו.(20.
המהפך הפוליטי בעיריית ירושלים ,שהל בנובמבר 993ו ,כאשר הדיה הבר הליכוד אהוד
אולמרט את ראש העיר טדי קולק ,שינה את מדיניות העירייה מטיפות ש ק ט של מזרה העיר
וסביבתה להביעה לעשות זאת בריש גלי ובדרמטיות .ממשלת העבודה  -מ ר צ חפצה להתאים את
מדיניותה הקלטית של מפלגת העבודה ,שראש העיר הקודם טדי קולק היה חבר בה ,והמבצע
הבולט שלה בירושלים ,למציאות המדינית ההדשה שיצרו הסכמי אוסלו .ואילו מטרתו של
אולמרט הייתה הפוכה בתכלית .הוא ראה בוויכוח עם הפלסטינים איום על הריבונות הבלעדית
של ישראל בעיר ,ורצה לקעקע את השלכותיהם של הסכמי אוסלו על ירושלים באמצעות ניצול
סמכותו כראש עירייה .לשם כך השתמש בסמכויות הבנייה והתכנון שברשותו ובמנגנון אכיפת
ההוק על בנייה בלתי חוקיה במטרה להביא תועלת כפולה :להפגין מיהו הריבון בירושלים וליצור
סדקים במבנה המדיני שהסכמי אוסלו כוננו .כל עוד כיהנה ממשלת העבודה ,היה אולמרט
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אופוזיציונר תקיף שעם ראשי מפלגתו העמיד את ירושלים בראש סדר היום הפוליטי .כפי
שיובהר להלן ,לאחר הילופי השלטון בישראל ,במאי  ,1996נטל אולמרט תלק מרכזי בקבלת
התלטות ממשלתיות בנושא ירושלים ,גם כאשר מצא עצמו מול ראש הממשלה נתניהו .תתת
שלטון הליכוד הוא היה הלק מהממטד השליט ושוהף בעיצוב המדיניות .גם כאשר דעתו לא
נתקבלה או במקרים שהוא פעל לבד ,הוא היה אופוזיציונר מ״בפנים״.
באמצע  ,1994כאשר כוננה הרשוה הפלסטיניה ,הודיע אולמרט על תמיכתו בבניית שכונות
יהודיות חדשות .האתת בדרום מזרה העיר ,הר הומה ,שאמורה לתצוץ בין ירושלים לבית להם
ובית סתור ,שתי ערים פלסטיניות הנמצאוה ה ה ה שלטונה המלא של הרשות הפלסטינית ,ולכהר
מדרום את אזור אל־עזריה ואבו־דיס .זהו פרבר של מזרת ירושלים ,שמצוי מתוץ לגבולות
המוניציפליים של העיר ,בתהומי ש ט ה  6של הרשות הפלסטינית )ראו מפה( ,ובתכנית המשותפת
לביילין ולאבו־מאזן)ראו להלן( אף נשקלה האפשרות להקים שם את בירה המדינה הפלסטינית.
עתה ממוקמים באבו־דיס משרדי המושל של מהוז ירושלים הפלסטיני ,ורשויות פלסטיניוה
שונות פועלות בה וממנה ,כולל במזרה ירושלים .ממזרה סוגרה על אל־עזריה ואבו־דיס מעלה
אדומים ,שמנהה ב־ 25,000 1997הושבים ,ואילו מצפון יכוהר האזור ,על פי התכנון ,בשלוש
כך ייהפך האזור הפלסטיני העיקרי
שכונוח חדשות :אבו־דיס היהודיה ,שער מזרת ותכנית
במרהב ירושלים לאי בודד ,כמו אזורי  8הפלסטיניים הזעירים בצפון העיר.
הביצוע והתכנון לא הספיקו להדביק את מירוץ השאיפות הפוליטיות .עד סוף  1997לא
נעשה הרבה לקידומן של תכניות אלו ,אף על פי שבמאי  996ו ה פ ס הליכוד את השלטון במדינת
ישראל ,ולא רק בעירייה .בראשית ינואר  997ו אישרה מועצת עיריית ירושלים להקצוה כסף
לתכנון שכונה יהודית של  250דירות על כ־ 180דונם משטהו של הפרבר אבו־דיס ,בגבול השטה
העירוני של העיר ,על קרקעות הנמצאות בבעלות יהודית פרטית .הקצב האטי של התכנון הביא
את משרד החקלאוח לבחון את האפשרות לבנות תממות על השטת כדי לתקוע יהד באזור,
ולהשיג לפתות הלק מהמטרות הפוליטיות של התכנית )הארץ997 ,ו ;29.9.כל העיר997 ,ו.09.9.
בתכנית אבו־דיס תכננו לבנות  250יתידות דיור בשטה השיפוט של עיריית ירושלים על קרקע
בבעלות יהודית פרטית ,שאין צורך להפקיעה )כל העיר998 ,ו ,(4.9.אך לא כך המצב באשר
לתכנית ^ .
תכנית  ^Eמחולקת לבניית  1,500יתידות דיור ו־ 3,000תדרי מלון ,ואטרקציות תיירותיות
נוטפות ,ובטווה הרתוק מיועדת לבניית כ־ 20אלף יתידות דיור ,שישתרעו בטך הכול על פני 12
אלף דונם שעליהם וסביבם מתגוררים  44אלף פלסטינים ,והאזור הוא עתודת קרקע בעבורם
)הארץ .(18.2.1997 ,כדי לקדם את הפרויקט הוכנה תכנית להרהיב את שטה השיפוט של עיריית
מעלה אדומים ביותר מ־ 12אלף דונם )הארץ .(21.5.1998 ,בראשית מרט  1997תתם שר הביטהון
יצהק מרדכי על האישור להפקדת תכנית  1£למשך תודשיים לשמיעת התנגדויות הציבור ,ולאהר
שאלה יידחו ,יחלו בהכנת תכניות בנייה מפורטות )הארץ.(28.3.1997 ,3.3.1997 ,
תכנית שער מזרת עוטקת בהקמת  8,000יתידות דיור על ש ט ח כולל של  2,400דונם ,מהן
 2,200בשלב א על שטת של כ־ 700דונם בין הגבעה הצרפתית לפטגת זאב ,כדי ליצור רצף בנייה
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מדיניות

ישראל וצעדיה

יהודית בין שתי השכונות .תכנית שער מזרת עוסקת ברובה בהקמת מרכזי מסתר ,תעשייה
ומוסדות ציבור )כל העיר998 ,ו .(27.3.אולם הבעלות על רוב קרקעות התכנית נמצאת בידיים
ערביות ,וכדי לממש את התכניה יש להפקיען .התכנית נהגתה ב־ו99ו ,לפני הסכמי אוסלו,
וממשלת העבודה הקפיאה אותה לאהר טפטמבר 993ו .אבל אולמרט התליט כי ישראל צריכה
ליישמה מהר באופן הד־צדדי ,בטרם יוהלט על הסדר הקבע בירושלים ,ואף על פי שביצועה כרוך
בהפקעת קרקעות פרטיות )הארץ995 ,23.1.1995 ,ו996 ,7.4.ו.ו ;4.רובינשטיין995 ,ו.ו0.ו(.
יתרה מכך ,תבע אולמרט מהממשלה להמשיך במדיניות המסורתית של ממשלות ישראל להגביל
באמצעים אדמיניסטרטיביים את הנוכחות הדמוגרפיה של הערבים בירושלים )בנבנישתי996 ,ו;22.8.
הארץ ;4.7.1997 ,3.6.1994 ,20.5.1994 ,6.5.1994 ,הס ;2.7.1997 ,כל העיר .(6.12.1996 ,אולמרט
גייס את אלי סויסה ,שהיה אז יו״ר הוועדה המתוזית לתכנון ולבנייה של משרד הפנים ומאמצע
 996ו גם שר הפנים ,והורה על הריסת מבנים בלתי חוקיים במזרת ירושלים ,אבל ממשלת רבין
ניצבה בדרכו של אולמרט .במתציה  995ו הורו היועץ המשפטי לממשלה ,בן־יאיר ,וממלא מקום
שר הפנים ,שר המשפטים ליבאי ,לעכב אה ביצוע צווי ההריסה מטעם העירייה )הארץ,14.6.1995 ,
 .(2.6.1997 ,23.7.1995 ,5.7.1995אכן הפער הגדול ביותר בין מספר צווי ההריסה לאלו שבוצעו
מתגלה ב־995ו :משרד הפנים והעירייה הוציאו ב־993ו  56צווי הריסה ,מהם בוצעו רק ;48
בשנת  1994הוצאו  65צווים ,מהם בוצעו רק  ;29ב־ 1995מספר הצווים שהוצאו עלה ל־17ו ,אך
רק  25בוצעו; וב־996ו הוצאו  66צווים ,מהם בוצעו  17בלבד )נתוני עיר שלם( .את הנתונים
ב־996ו ,ניתן לייהס לאירועי מנהרת הכותל בספטמבר 996ו ,שבעקבותיהם לא אישר נתניהו
לבצע עשרוה צווי הריסה שמשרד הפנים ועיריית ירושלים הוציאו)הארץ997 ,ו3.7.1997 ,29.5.ו,
997ו6.7.ו :כל העיר997 ,ו .(28.3.ישראל לא העניקה עדיפות להריסת מבנים רק בתהומי העיר
ירושלים ,אלא גם במרחב שמתוץ לשטה השיפוט העירוני שלה .בשנת 993ו 47.7 ,אהוזים מכלל
ההריסות שבוצעו בגדה המערבית היו במרתב ירושלים; בשנת 994ו הם היו  34.8אחוזים :בשנת
 1995הם היו  58.1אתוזים ,ובשנת  1996הם היו  23.8אהוזים בלבד )בצלם997 ,ו(.
המוסד הבולט ביוהר ,שפעילוהו ניקרה את עיני הימין בישראל ,היה האוריינט האוס.
האופוזיציה בישראל בהנהגת הליכוד טענה כי ממשלה ה ע ב ו ד ה  -מ ר צ מתלקת אה ירושלים ,ולכן
ההייצבה לצד ראש עיריית ירושלים בתביעתו התוזרת ונשנית מאז הצהרת העקרונות בין ישראל
לפלסטינים ,בספטמבר  ,1993לסגור את שערי האוריינט האום .בראשית  1995דחה רבין את
התביעה )הארץ ,(17.1.1995 ,אך אולמרט התעקש על שהחוק מקנה לו סמכות לפעול נגד
האוריינט האוס ,ואפילו לסגור את שעריו .אנשי ימין ישראלים תמכו בו ,ופתחו ביוני 1995
בשביתת שבת מול המוטד הפלטטיני בתביעה לסגרו .עמידתו של פייצל הוסייני בראש האוריינט
האוס הפכה גם אותו לכתובת שכוונו נגדה פעולות מהאה והפגנות אלימות של פעילי ימין
בישראל )הארץ .(1.9.1995 ,14.6.1995 ,ביוני 995ו פתהה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
בעיריית ירושלים בהליכים לסגירת המוסד בנימוק שהשימוש בו לצורכי משרדים נוגד את הגדרת
ייעודו של האתר כמלון .בהודעת העירייה נאמר:
נשמעו התבטאויות של המוסמכים באוריינט האום הכופרים בסמכותה התוקית של עיריית
ירושלים ובמעמדה לגבי השטת בו נמצא הנכט ...יתרה מזאת ,באוריינט האום מכריזים על
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פרק שביעי
כך שאינם מכירים בעצם מעמדה של עיריית ירושלים והם מקימים מועצת עיר אלטרנטיבית...
ברור על כן כי השימוש ההריג והבלתי הוקי בנכם הפך להיות עניין המיועד לערער על
מעמדה הריבוני של מדינת ישראל ועיריית ירושלים בעיר )הארץ.(30.6.1995 ,
מרגע מסירה הודעה זו הוקצבו לאוריינט האוס שבועיים כדי להגיש בקשה לשימוש הריג בנכס,
וכאשר היא תידחה ,כמובן ,תפנה העירייה לבית המשפט כדי שיוציא צו סגירה )הארץ,25.6.1995 ,
.(30.6.1995
בטרם הפעיל את סמכותו ,נועד אולמרט עם רבין וסיפר לו כי נעשות עבודות בנייה
באוריינט האוס כדי להכשיר אגף הדש ללא רישיון ,ולכן הייבה העירייה להתערב .ברם רבין,
שתל ,ליבאי ובן־יאיר סירבו לייפות את כוהו של אולמרט לפעול בשם המדינה ובשם ריבונוהה.
בניגוד לאולמרט לא רצו שר המשטרה ושר המשפטים להפסיק את פעילותו הציבורית של
האוריינט האוט ,אלא רק את פעילותו המדינית .הם הפקיעו מידי אולמרט את הסמכות לנעול
את שערי המקום ,והודיעו לו כי הטמכות לכך מצויה בידי היועץ המשפטי לממשלה ולא בידי
ראש העירייה .תוות דעת של היועץ המשפטי לממשלה בן־יאיר קבעה כי לראש העירייה מותר
לפעול נגד חריגות בנייה או תוספות בנייה הנעשות שלא כחוק ,אך ההוראה לסגור אה המוסד
בנימוק כי הוא שינה א ה ייעודו ,אינה מסמכותו )הארץ995 ,12.7.1995 ,ו .(24.8.אולמרט נאלץ
להסתפק בצעד אדמיניסטרטיבי מוגבל ,ומסר ביולי  1995לאנשי האוריינט האוס צו איסור
פעילות בהלק הצפוני של הבניין ,שנבנה ללא רישיון)הארץ .(13.7.1995 ,אנשי האוריינט האוס
ביקשו אישור לשיפוצים ,והאישור ניתן להם .העירייה ראתה בזה הודאה של אנשי האוריינט
האוס בכפיפותם לחוק ישראל ולעיריית ירושלים ,ואילו אנשי האוריינט האוס היו מוכנים לשלם
מהיר זה תמורת המשך פעילותם במקום ,והציגו את תביעות העירייה לסגירתו המותלטת של
האתר ,כתביעות לא מציאותיות .אבל האופוזיציה בישראל לא אמרה נואש ,ובראשית 1996
הצליחה האופוזיציה הנצית־הדתית להעביר בכנסת ,בקריאה ראשונה ,הצעת תוק לסגירת האוריינט
האוס .ההצעה אמרה כי מי שפועל מתחומי מדינח ישראל שלא מטעם המדינה ,או בשם ארגון
בין־לאומי המוסמך מכות אמנות בין־לאומיות שישראל צד בהן ,דינו  5ו שנות מאסר; אם פעל,
או התיימר לפעול פעולה שלטונית ,או עשה כן למען כינון רשויות שלטון של מדינת הוץ ,בין
שהיא קיימת ובין שלא )הארץ.(8.3.1996 ,
מאבקם של הליכוד ועיריית ירושלים בממשלת העבודה השפיע גם על הפוליטיקה בארצות
הברית .האופוזיציה הרפובליקנית בהנהגת הסנטור רוברט דול ,מנהיג הרוב הרפובליקני בקונגרס
ומתומכי המדיניות ה״נצית״ של ישראל ,יצא נגד הנשיא הדמוקרטי ,קלינטון .דול ונהניהו קיימו
קשרי עבודה הדוקים ,כשם שהנשיא קלינטון פיתה יהסים דומים עם המלך תוסיין ,עם הנשיא
מובארכ ועם היו״ר ערפאת .כידוע היו לקלינטון יחסים אישיים חמים מאוד עם ראש הממשלה
יצהק רבין ,ולכן היה זה טבעי שהמאבקים הפנימיים בישראל ישפיעו על המאבקים בארצוה
הברית ,ואף יגלשו לתתום מדיניות ההוץ .בעידוד אנשי הליכוד בישראל והומכיהם בין יהודי
ארצות הברית ,יזם סנטור רול הוק הקובע כי ירושלים היא בירת ישראל מאז 950ו ומדיניוהה
של ארצות הברית היא שהעיר תישאר בלתי מתולקת ובה יוגנו הזכויות של קבוצה אתנית ודתית.
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מדיניות ישראל לצעדיה

התוק קבע כי ארצות הברית צריכה להכיר בירושלים כבירת ישראל ,ולהעביר א ת השגרירות
האמריקנית מתל אביב לירושלים עד לאמצע 999ו ,כלומר עד למועד ההסכם על הסדר הקבע בין
ישראל לרשות הפלטטינית .ולבסוף ,ההוק מורה על הקצאת כספים זמינים למטרה זו)האלברשטאם,
998ו(.
יוזמת ההקיקה הייתה למורת רותו של הממשל הדמוקרטי .בתהליך המיקוה של יוזמי התוק
עם הממשל ,נמסר ליוזמי ההוק כי אם לא יוכלל בנוטה ההוק טעיף המקנה לנשיא סמכות
להשעות א ה ביצוע ההוק ,יטיל הנשיא קלינטון וטו .דוברי הממשל תבעו למהוק מהנוסת המוצע
את האריך היעד המתייב ,א ת ההובה לרוות לבתי הנבתרים על הקצאת הכםפים הדרושה
לפרויקט ועל ההתקדמות ביישומו ,וגם א ת סעיף הסנקציות כאשר הפרויקט לא יתקדם כצפוי
ובמתוכנן .לשון אתר :הממשל רצה הקיקה דקלרטיבית ,ואילו יוזמי ההוק שאפו להבר הקיקה
אופרטיבית .בסוף ,בלהץ הממשל הוכנס להוק סעיף המתיר לנשיא שלא להקציב כספים להעברת
השגרירות ,אם יוכה לקונגרס שהדבר נהוץ כדי להגן על הביטהון הלאומי של ארצות הברית.
ההוק אושר בקונגרס ובסנאט ב־ 24באוקטובר  ,1995וקלינטון הודיע כי לא יתתום על ההוק ,אך
גם לא יטיל עליו וטו ,ולכן נכנס לתוקפו ב־ 8בנובמבר 995ו .לדברי קלינטון ,שני הצדדים,
ישראל והפלסטינים ,יתליטו על עתיד ירושלים ,ולארצות הברית אטור לעשות צעד שיפגע
בדימויה כמתווך הוגן וניטרלי )אלדר995 ,ו0.ו ;27.הארץ995 ,ו0.ו .(26.זו גם הסיבה לביטול
הביקור של קלינטון ,כשנה קודם לכן ,במזרה ירושלים כאשר שהה בישראל לרגל תתימת הוזה
השלום בינה לבין ירדן .קלינטון לא רצה ליצור רושם כי הוא משלים עם ריבונות ישראל במזרה
העיר ,רושם שהיה יכול להיווצר אילו אולמרט ,שהתעקש ללוות א ת הנשיא בביקורו ,היה
מצטרף .אך הפלסטינים הפצירו בקלינטון שלא להתיר לאולמרט ללוותו ,ובעקבות תוסר ההסכמה
בוטל הביקור ).(141153113111,1996: 62

בתקופת שלטון מפלגת העבודה ובראשית שלטונו של הליכוד הציג אולמרט אופוזיציה
תקיפה לממשלה ,אך בתקופה זו עמדו לרשותו ערוצי השפעה ופעולה מצומצמים בלבד .ככל
שהלכה והתבססה ממשלת הליכוד בשלטון התברר כי ראש העירייה ממלא תפקיד מפתח בקבלת
ההתלטות בנושא ירושלים ,וכי הוא מאיץ ,מדרבן ויוזם )הארץ996 ,ו0.ו0.ו( ,אף על פי שלעתים
התגלעו תילוקי דעות בין אולמרט לנתניהו .כפי שיתברר להלן ,לאתר תתימת ההסכם בין ישראל
לפלטטינים על ההיערכות מתדש של ישראל בתברון ,בינואר  ,1996בנתה ממשלת נהניהו סדר
יום חדש בתחום הפלסטיני ,ואולמרט היה שותף פעיל בעיצובו.

ירושלים :אמצעי מילוט מהסכמי אוסלו
ממשלת הליכוד בשיתוף המפלגות הדתיות בישראל שההלה א ת כהונתה בסוף מאי  996ו העלתה
את ירושלים לראש סדר היום של ישראל והפלסטינים .ירושלים הפכה לסמל ולמוקד המאבק של
הממשלה ההדשה בקודמתה .כבר במסע הבתירות שניהל בשנה שקדמה לבחירות ,הדגיש הימין
הלאומי־הדתי בישראל את המאבק על ירושלים ,והאשים את ממשלת ה ע ב ו ד ה  -מ ר צ בעשיית יד
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פרק שביעי
א ת ת עם הפלטטינים להלוקה מהדש של ירושלים .משהוהלף השלטון השתעשעה הממשלה
התדשה בראשית דרכה ברעיון לשנות ימן היםוד את חוקי המשהק עם הפלסטינים בירושלים,
והניחה שפעילותה תעמוד גם במבהן בג״ץ .הממשלה החדשה הכננה להניה על שולהנו של
ערפאת סדרה של תביעות מרתיקות לכת ,כולל סגירת משרדו של שר ההקדשות ,הסן טהבוב,
ואת משרדו של מהזיק תיק ירושלים בוועד הפועל של אש״ף פייצל תוסייני ,תוך ביטול האתריות
הפלסטינית למערכת ההינוך הציבורית בעיר .נוסף על כך ,תבע אולמרט לסגור את אוניברסיטת
אל־קדס ואת משרדו של מופתי ירושלים ,שערפאת מינה ,השיית׳ עכראמה צברי)הארץ,4.3.1996 ,
996ו2.6.ו996 ,ו ;12.7.רובינשטיין996 ,ו5.7.ו(.
תששותיהם של הפלטטינים באשר לכוונותיה של הממשלה ההדשה התאמתו ,אולם התברר
לממשלת נתניהו כי לא כל מה שנראה להם מספסלי האופוזיציה בר ביצוע ,אכן כך הוא .לכן,
בתהילה פעלה ממשלת נתניהו בהתאם לאמות המידה של ממשלות רבין ופרס ,והסתפקה
בפעולה נגד משרדים אהדים שהיה בידיה תומר ראיות מוצק נגדם ,ומשמשים גם את הרשות
הפלטטינית ,כחנאי לחידוש הדיאלוג בין ישראל לרשות הפלסטינית בכלל ועל הנסיגה מהברון
בפרט .שר החוץ דוד לוי תבע בפגישתו עם ערפאת ,שהתקיימה ב־ 23ביולי  ,1996לסגור לאלתר
את משרד מנכ״ל המתלקה לנוער ולטפורט באוריינט האוס ,את המהלקה למיפוי ולגאוגרפיה
בוואדי ג׳וז ,את המכון להכשרה מקצועית בשועפאט ,וכן להפטיק את פעילות המודיעין המסכל
של רג׳וב בירושלים )הארץ996 ,ו996 ,28.7.ו996 ,9.8.ו.8.ו .(2כדי לרכך את תביעותיו התתייב
לוי כי ״אנו ]ישראל[ לא נפגע בפולהן הדתי ,ובפעילות קהילתית ותברתית של הושבי מזרה
ירושלים ,אבל פעילות שלטונית ומדינית היא בלתי נסבלת ומנוגדת להסכם״ .״אני ערב לכך
שהפעילות תופםק״ ,התתייב ערפאת )הארץ .(25.7.1996 ,24.7.1996 ,לשון אתר :שני הצדדים
הזרו והתהייבו לפעול בהתאם לפרמטרים שנקבעו במכתבו של שר התוץ פרט לעמיתו הנורבגי
הולטט.
ואכן מחלקת המיפוי והגאוגרפיה חזרה למקומה המקורי באוריינט האוט ,ומשרדי מתלקת
הנוער והספורט והמכון להכשרה מקצועית הועברו לרמאללה )הארץ .(14.3.1997 ,ערפאת
והבריו להנהגה הלאומית בעזה סברו כי זהו מחיר הולם בתמורה למפגש רשמי בין ערפאה
לנתניהו ,בפרט לאתר שנתניהו הצהיר במהלך מ ס ע הבתירות שלו כי יסרב להיפגש עם ראש
הרשות הפלטטיניה ,ויורה לשר התוץ שלו לעשות זאת במקומו .פגישה זו תעניק לגיטימציה
לערפאת וללאומיות הפלטטינית מצד האגף השמרני בליכוד ,שהתנגד להטכמי אוסלו וראה
באש״ף ובעומד בראשו ארכי־טרוריטטים ,ולא שותפים למשא ומתן ולהסכמים .לעומתו צידדו
פייצל הוסייני ואנשי הממסד הפלסטיני מאזור ירושלים ,כדרכם ,בגישה תקיפה כלפי ממשלת
ישראל ,וסברו שאין להקריב את המשרדים על השבון הידוש הההליך המדיני .הוסייני סירב
להעניק הזדמנות לממשלת נתניהו ורצה להתיש את העימות עמה ,שהיה הבלתי נמנע לדעתו
)גלילי996 ,ו ;30.8.הארץ996 ,ו996 ,26.8.ו .(3.9.בטרם יפרוץ העימות ניסו ערפאה ונהניהו
למצוא שפה משותפת ,ונפגשו לראשונה ב־ 4בספטמבר  996ו במתקן ארז ,בגבול הרשות הפלסטינית
בעזה ,והתהייבו להסכמי אוסלו ,להמשך שיתוף הפעולה ולהמשך המשא ומתן.
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מדיניות

ישראל וצעדיה

אף על פי שהימין בישראל הבליט במטע הבתירות שלו את התנגדותו המותלטת לפעילות
האוריינט האוס ,ממשלה ישראל לא הורתה על סגירת הבניין ,והטתפקה בהגדרת תחומי פעילותו
בהתאם למדיניוה הממשלה הקודמת ובהתאם להסכמי אוסלו )הארץ996 ,ו;5.7.1996 ,30.6.
שרגאי 996 ,ו .(9.7.הממשלה ההדשה לא הצליהה להביא להפסקת פעילותם של מנגנוני הביטתון
הפלסטיניים בירושלים ,והם המשיכו את המדיניות הקודמת .בתאריך ו 2באוגוטט 996ו ערך
צה״ל היפוש במשרדי כוה  7ו באל־עזריה ,הנמצאת מהוץ לשטה המוניציפלי של ירושלים ,בטענה
כי משם יצאו אנשי כות 7ו לפעילותם במזרה ירושלים )הארץ .(22.8.1996 ,דוברי הממשלה
הצהירו שוב ושוב שישראל תעמוד על הפסקת פעילותם כתנאי להמשך תהליך השלום ,אבל צעד
זה היה מעבר ליכולתה של ממשלת ישראל .ראשית ,נבע קוצר ידה של ישראל מהעובדה שמנגנוני
הביטהון הפלטטיניים מסווים את פעילותם בתוך העיר ,ומשתמשים בכמאה דירות המצויות
מהוץ לשטה העירוני כבסיסי יציאה לפעילות בעיר וכתדרי תקירות ומטה )הארץ997 ,ו.8.ו,
 996ו ;(2.9.שנית ,סמכותם של הסוכנים מקובלת על האוכלוסייה הפלסטינית בירושלים יותר
מזו של משטרת ישראל ,ולכן צריך היה להתהולל אירוע תריג ויוצא דופן כדי שישראל תפעל נגד
סוכני המודיעין הפלסטיני .זה בדיוק מה שאירע במקרה של עבד אל־סלים תירבאוי .ביולי 996ו
הטף מנגנון הביטחון המסכל של רג׳וב את תירבאוי משכונת אל־רם ,בגבולה הצפוני של ירושלים,
והעביר אותו למעצר ברמאללה .הירבאוי היה מטוכטך ארוכות עם הכנטייה הקופטית הפועלת
במתהם כנסיית הקבר ,ושבוע קודם לכן הרסה הכנטייה הקופטית קיר במרתף שהיה משותף לה
ולהירבאוי בטענה כי בתהומו של הירבאוי המשמש אותו כבית מלאכה ,יש שרידים של כנסייה
קופטיה עהיקה .לאהר שהתפתהה תגרה בין הצדדים ,פנה הירבאוי בצעד יוצא דופן לבית
המשפט הישראלי בירושלים ,שאסר על הכנסייה להמשיך בפעולותיה .הקופטית התלוננו באוזני
שגריר מצרים בישראל ,מוהמד בסיוני והוא העביר את תלונתם למשרד ההוץ המצרי .משרד
ההוץ המצרי פנה לערפאת ,והוא הורה לעצור את הירבאוי .הירבאוי הוא אזרה ישראלי ,ולא רק
תושב מזרת ירושלים ,ולכן פתתו שלטונות ישראל בפעולה נתרצת .צה״ל הטיל סגר על רמאללה,
והטיר אותו רק לאהר כיממה עם שתרורו של הירבאוי)הארץ996 ,ו.7.ו.(2
למעשה הממשלה ההדשה בישראל לא הייהה יכולה להביא לשינוי המקווה בדפוסי פעולתם
של המוסדות והמנגנונים הפלסטיניים בירושלים ,אף על פי שזו הייתה הבטחתה כאשר ניהלה
את מ ס ע הבהירוה שלה מספסלי האופוזיציה .לכן ,משמלאה הצי שנה לכהונתה של ממשלה
הליכוד ,לא התפעל אולמרט ממאזן מעשיה בירושלים ,ואמר:
יש עדיין פער לא קטן בין מה שהממשלה הבטיהה לבין מה שעשהה .אפשר לעשות הרבה
יותר כדי להפסיק את הפעילות הזאה .גורמי הביטתון אומרים לי שאין שום פעילות ישירה
של המודיעין המסכל של רג׳וב בתוך ירושלים ,ואם תהיה פעילות כזאת היא תופסק ,ונגד
הגורמים שעסקו בכך יינקטו צעדים .אין לי הוכתות שהפעילוה הדלה ,אבל אני רוצה
להאמין שמה שאומרים גורמי הביטהון ייעשה בפועל .גם העובדה שהממשלה לא מאשרת
בנייה הדשה בירושלים רבתי ,מעלה אדומים ,גבעת זאב וביתר ,תורמת לסימני השאלה שאני
מוטרד מהם] ...ראש עיריית ירושלים תקף את ההנהה שמעשי הממשלה בירושלים חייבים
להיגזר[ מההקשרים האהרים של היהסים עם הרשות הפלטטינית ...ירושלים היא היטוד,
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פרק שביעי
נקודת המוצא שלנו בארץ הזאת ...תייבים להגדיר את היעדים בירושלים ולהתחיל לפעול
להגשמתם בלוח זמנים מואץ באופן בלתי הלוי בשום דבר אהר )הארץ997 ,ו.ו.(2.
הוסר היכולת של ישראל הוליד הסכול ,שגרם להפנייה המאמץ מצעדי מניעה לעשייה מוגברת
בירושלים.

תחרות על המרחב הערבי המובהק
בניגוד למדיניותן של כל ממשלות ישראל בעבר ,שהסתפקו בבניית שכונות יהודיוה מסביב
למזרה ירושלים ,בעיקר על הרכסים המשקיפים עליה ,פעלו בסוף 996ו שר הפנים אלי סויסה
וראש העירייה אהוד אולמרט לקדם תכנית לבניית מתתם יהודי של 32ו יתידות דיור בלב
השכונה הערבית ראס אל־עמוד ,שמתגוררים בה כ־ ו ו אלף תושבים ערבים .בראשית שנות
השמונים ,בתקופת כהונתו של טדי קולק ,הוכנה תכנית בנייה קטנה יותר בהיקף של  75יתידות
דיור ,ועוררה ויכוה הריף בעירייה ובממשלה .בין מצדדי התכנית היה גם אלי סויסה ,שהיה אז
הממונה על המחוז במשרד הפנים ,וסירב במשך כהמש שנים לאשר תכניה בנייה של  560יהידוה
דיור לערביי השכונה ,עד שלא תאושר במקביל הבנייה היהודית .בלחצו של קולק אישרה עירייה
ירושלים במאי  992ו את התכנית ,והיא הועברה לתתימת שר הפנים .רבין הורה לגנוז את
התכנית ,אך לאהר המהפך הפוליטי ,בדצמבר 996ו ,אישרה הוועדה המתוזית לתכנון ולבנייה
בעיריית ירושלים תכנית כפולה בהיקפה ,והעבירה אותה לאישורו של שר הפנים ,טויסה ,אבל
נתניהו הקפיא את הנושא .אכן ,אין זו בנייה על אדמות מופקעות ,אלא על קרקעות בבעלות
יהודית ,אולם כוונתם וזהותם של הרוכשים ברורות ,הם רוצים לשנות אה אופייה של מזרת
העיר וליישב בשכונוהיה הערביות כמה שיותר יהודים במגמה לממש את תפיסתם הדתיה ,וכדי
לסכל הסדר קבע שיקשור אה השכונוה הערביות במזרה ירושלים למדינה הפלסטינית .״הזמו אל
ביתנו על פי פקודה אלוקית״ קבע הרב שלמה אבינר ,מנהיגה הרותני של קבוצת עטרת כוהנים,
מהאגודות העיקריות הפועלות בתהום זה .הוא קרא לתלמידיו לטייע לאל במימוש תזון הגאולה
"ולפעול למען הידוש היישוב היהודי בלב ירושלים ,לרגלי הר הבית .לו זכינו הייתה מלאכה זו
נעשית באופן ממלכהי .אך לא זכינו ולכן היא הולכת ומשתכללת לאטה על ידי היהירים אשר
נדבם לבם״ )שרגאי996 ,ו 2.ו .(23.תכניות הבנייה שהוכנו לשכונה משקפות מגמה זו ,ואתוזי
הבנייה וזכויות ניצול הקרקע בתכנית היהודית גדולים יותר מפי שניים מאשר הזכויות בתכנית
הבנייה לערבים 5 :ו ו אחוזי בנייה ליהודים לעומת  50אהוזים בבנייה לערבים .יתרה מכך,
הערבים חויבו לשמור על מרהק של שישה מטרים מבית לבית ,ולהגביל את בנייתם לגובה של
שתי קומות ,ואילו על היהודים לא הוטלה כל מגבלת מרהק בין בתיהם ,והותר להם לבנות לגובה
של ארבע קומות )הארץ996 ,ו2.ו ;5.רובינשטיין996 ,ו3.12.ו; שרגאי996 ,ו2.ו997 ,23.ו.8.ו(.
ירדן והפלסטינים הזהירו את ישראל שלא תיישם את התכנית )בנבנישתי996 ,ו2.ו ;12.הארץ,
996ו2.ו ,(5.ואכן היא הוקפאה לזמן מה )הארץ997 ,ו ;26.5.כל העיר997 ,ו .(23.5.אמנם
הגורמים שהאיצו בבניית השכונה היהודית בראס אל־עמוד ניסו לרומם את ערכה כמהסום בפני

198

כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל

מדיניות

ישראל וצעדיה

יצירה מסדרון פלסטיני להר הבית )הארץ ,(2.1.1997 ,23.12.1996 ,אולם הם התקשו לשכנע את
ראש העירייה ואת ראש הממשלה לשנות אה סדרי העדיפויות.
עיריית ירושלים שינתה את דעתה ,וב־ 24ביולי  1997אישרה ליזם לבנוה  75יתירוה דיור,
על פי התכניה המקוריה )הארץ .(27.7.1997 ,ברור כי העיהוי לא היה מקרי .ממשלת ישראל
ניהלה אז מגעים עם ארצות הבריה במגמה למצוא פשרה בעניין הר הומה ,וכדרישת ארצות
הברית ,ייכלל בה סעיף הקובע כי ייפסקו העבודות בהר הומה לפתות לפרק זמן ניכר .מבתינת
אולמרט ערכה האסטרטגי של שכונת ראט אל־עמוד היה נמוך יותר מערכה של שכונת הר הומה,
משום שראס אל־עמוד שוכנת בשיפולי הר הזיתים ומתוכננות בה מ ע ט יתידות דיור יחסית לאלו
שבהר הומה .ביולי  ,1997משצברו תאוצה הדיונים של ישראל עם ארצות הברית ,מצרים
והפלסטינים על מציאת פשרה בעניין הר הומה ,פעלה עיריית ירושלים למנוע זאת באמצעות
קידום תכנית ראס אל־עמוד .במקביל אישרה העירייה לשלוש משפתות להתנחל במקום ,בבית
שרכש ארווין מוסקוביץ' ,הפטרון הפיננסי של עמותות המהנהלים באזורים הערביים של מזרת
ירושלים .הפלסטינים וארצוה הברית מהו בתריפות )הארץ,17.9.1997 ,16.9.1997 ,15.9.1997 ,
 ,(19.9.1997 ,18.9.1997ולמורה רוהו של אולמרט סברה ממשלת ישראל כי אין זה העיתוי
המתאים לבנייה ולהתנתלות בראס אל־עמוד .היא מצאה דרך משפטית למנוע זאת באמצעוה
הוות דעת של היועץ המשפטי לממשלה ,שקבע כי אם נוצרת ודאות קרובה להפרת הסדר
הציבורי ולסיכון שלום הציבור ,ניתן למנוע מבעלי הנכס לממש את זכויותיהם )הארץ,28.7.1997 ,
 ;11.6.1998 ,29.9.1997הראובני ודיין .(1.8.1997 ,ביוזמת נתניהו התפנו משפתות המתנהלים,
ועשרה אנשים תפסו א ה מקומם ״לצורך שמירה על הנכסים ואתזקתם" )הארץ.(19.9.1997 ,
הבנייה והאכלוס בראס אל־עמוד הוקפאו ,אך נותרה במקום דריסת רגל יהודית )הארץ.(25.9.1997 ,
השינוי בעמדה הממשלה אירע בשלהי ינואר ובראשית פברואר  ,1998כשנתניהו ביטל את
ההנהיה שבתים הנמצאים באזורים שאינם יהודיים במובהק יאוכלטו רק לאחר שהוא יאשר זאת
אישית .שר הפנים ,בתמיכת נתניהו ,אישר את התכנית המקורית לבניית  132יתידות דיור
ליהודים ו־ 560יתירות לערבים )הארץ .(11.6.1998 ,4.2.1998 ,צעד זה טימל את העברת
הסמכות לידי עיריית ירושלים ,ונפתהה הדלת בעבור היזם לבקש מהעירייה את היתרי הבנייה.
מעהה הבנייה בראט אל־עמוד לא שימשה עוד כצעד טקטי ,ולא נועדה לקדם את פרויקט הר
הומה או למנוע פשרה לגביו .עתה הייהה המטרה לממש את התכנית הנרחבת של ישראל בראס
אל־עמוד ,והדרג הממשלתי ,שעד אז מנע את ביצועה ,אישר אותה .הצעד של ישראל נעשה תוך
ניצול העובדה שכמה מתושבי ראס אל־עמוד פנו לבג׳׳ץ בעתירה נגד הצמדת אישור תכניות
הבנייה שלהם לתכניות של המהנהלים ,ונגד הפיכת תכניתם בת ערובה ,עד שתאושר תכנית
הבנייה היהודית )הארץ998 ,ו .(4.2.עוד לפני שנדונה העתירה ,הודיע משרד הפנים כי הוא מבטל
את ההצמדה ,והעתירה בוטלה .לאהר שבוטלה העתירה ,ההליט משרד הפנים לאשר את תכניה
הבנייה היהודית ,ובכך לשוב ולקשור בין שני הפרויקטים :שנית ,הצעד של ישראל נעשה בתסות
המהה והכנותיה הצבאיוה והפוליטיות של ארצות הברית לתקוף את עיראק ,וגם לאור המבוי
הסתום שניסיון ההיווך האמריקני נקלע אליו באשר להיקף ההיערכות מהדש של ישראל ,ובאשר
לתנאים הנלווים לה .מתברר אפוא שהוויכות שהתנהל ביולי  997ו בין נתניהו לאולמרט היה
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ויכוח טקטי ,ובאוגוסט  1998נכנסו שתי משפתות ראשונות לגור במתחם )הארץ,11.6.1998 ,
.(4.9.1998
המאמץ של ישראל לשנות את הגאוגרפיה העירוניח של מזרח ירושלים היה גם מאמץ
נקודתי .תדירת מתנהלים יהודים לאזורים ערביים מובהקים לא התבצעה רק על ידי רכישת
קרקעות ובניית שכונות יהודיות גדולות ,אלא גם על ידי קניית בתים בודדים בלב שכונות
ערביות .מאמצע שנות השמונים החלו עמותות של מהנהלים לקבל תזקה על בתים בסילואן
וברובע המוסלמי ,כאשר מאהוריהן עומדים מנגנונים ממשלתיים ,שסיפקו ממון ,מידע וסמכויות.
בדרך זו נרכשו עד יוני  1998כ־ 62יתידוה דיור ברובע המוסלמי ,והתגוררו בהן כאלף איש ,מהם
כ־ 400בחורי ישיבה .על פי הערכה זהירה ,כמתצית מבתי הרובע המוסלמי הם רכוש הוקף,
ולפיכך אינם עומדים למכירה ,ולכן ברור כי פוטנציאל הרכישה של יהודים מוגבל .בסילואן נרכשו
 17בתים ,ובמרס  1997התגוררו במקום כמאה יהודים ,מהם כ־ 30תלמידי ישיבה .לטענת
המתנתלים במקום ,כמתצית מהבתים בשטה סילואן הועברה לבעלות יהודית ,אבל רק כ־30
אחוזים מהם מאוכלסים ,ואכלוסם מתעכב בגין סיבות טקטיות או משפטיות )הארץ,21.3.1997 ,
998ו.6.וו998 ,ו .(27.7.עד סוף 996ו עברו להתגורר בעיר העתיקה של ירושלים קצת למעלה
מאלף מתנהלים בבתים שנרכשו בהון פרטי ,או שהועברו לרשותם על ידי האפוטרופוס הכללי
)הארץ996 ,ו .(20.9.מראשיתן עוררו רכישות היהודים סדרה של מאבקים משפטיים בין העמוהוה
הרוכשות לבין בעלי הנכסים הפלסטיניים ,ובמרביה המקרים הייתה יד הרוכשים על העליונה.
הבית הראשון ברובע הנוצרי של ירושלים העתיקה ,אכסניית ס נ ט ג׳ון ,נרכש ב־990ו והרכישה
עוררה סערה פוליטית בין־לאומית ובעיה משפטית הנמצאת עדיין בערכאות )הארץ.(27.12.1996 ,
בטפטמבר  1996השתלטו אנשי הברה שמירה ישראלית על בניין ברהוב צלאה א־דין .הם פעלו
בשליתותה של עמותת מתנתלים שקנתה את הנכט מאהד מבעליו באמצעוה הברת קש ,אבל
בעלי הנכט הנוטפים טענו כי צעד זה בוצע שלא על דעתם .עד לבירור העניין בערכאות אסרה
המשטרה על שני הצדדים להיכנט לבניין )הארץ .(20.9.1996 ,פינוי דיירים מבתיהם מעורר לא
רק שאלות משפטיות ופוליטיות ,אלא גם שאלות מוסריות ,שיש בהן טרגדיות אנושיות .כל אלו
קיבלו ביטוי במקרה של משפחת גוזלן ,המונה  28נפשוה וגרה בסילואן  32שנה .בית המשפט
פסק לטובת הרוכש ,עמותת אלע׳׳ד ,והמשפהה נדרשה לפנות את הבית כדי שהבעלים היהודים
יוכלו להיכנט .לא עזרה למשפתת גוזלן תעודה רשמית מטעם הקרן הקיימת לישראל המעידה כי
משפתת גוזלן הצילה יהודים במאורעות 929ו .פעילי אלע״ד הטבירו את גישתם כלפי משפחת
גוזלן :״הדבר התשוב ביותר במקום הזה הוא המיקום והתשיבות שלו ...להשאיר אותם ולא לפנות
זה לפספט את העיקר ,והעיקר הוא שעיר דוד שלנו .כמעט מתצית מאירועי התנ״ך ההרהשו
במקום הזה ,הנביאים ,דוד המלך .טבעי שכאשר יהודים שבים לירושלים הם שבים קודם כול
למקום שבו חיו המלכים והנביאים שלהם״)שרגאי.(27.7.1998 ,
עליית מפלגת העבודה לשלטון ב־ 1992בראשותו של רבין הביאה להקמתה של ועדה
בראשות מנכ׳׳ל משרד המשפטים היים קלוגמן ,שבדקה כיצד סייעו גורמים ממשלתיים במשרד
השיכון ,מנהל מקרקעי ישראל ,קרן קיימת לישראל ,משרד המשפטים ומשרד האפוטרופוס על
נכסי נפקדים לעמותות המתנחלים בירושלים .בשנה 992ו הגישה הוועדה דות שתיאר כיצד
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הועבר כסף לעמותות אלה ,שלא כדין ובלא פיקוח ,ואיך הועמדו לרשותם עשרות מבנים ומומנו
הוצאותיהם המשפטיות .״לא נערכו מכרזים למסירה הזכויות בנכסים .מי שקבע א ה העמותות
שיזכו ]עטרת כהנים ואלע״ד[ היה הדרג המדיני״ ,מדובר היה ״בעסקאות מתוכננות מראש״,
והאפוטרופוס על נכסי נפקדים ״לא הפעיל רמה מינימלית של שיקול הדעת המתבקש מנושא
תפקיד זה״)דוה קלוגמן ,ארכיון בצלם( .בטפטמבר  992ו ההליטה הממשלה ליישם את מסקנות
הוועדה ואת המלצותיה ,אך ההלטה זו לא בוצעה רשמית )הארץ ;25.9.1996 ,רובינשטיין,
 .(24.9.1996הדוח חיסל בדרך לא־רשמית את השיטה של סיוע ממשלתי לעמותות מתנהלים
ולאנשי הקש שהפעילו .מאז נעשית רוב הרכישה בידי גורם פרטי ,ארווין מוסקוביץ׳.
כניסתו של אולמרט לתפקידו כראש עיריית ירושלים שינתה את מדיניות העירייה .העירייה
עברה מריסון המתנהלים התודרים לרבעים מוסלמים ,כפי שגרט טדי קולק ,לסיוע באמצעות
סמכויות התכנון והבנייה של העירייה ,בתיאום עם שר התשתיות אריאל שרון .שרון היה הרוה
ההיה מאתורי פעילות זו עוד בהיותו שר השיכון בממשלות הליכוד עד למהפך ב־ .1992בדצמבר
 1996אישרה הוועדה המתוזית לתכנון ולבנייה בירושלים להקים ארבעה בתי מגורים ליהודים
בשכונה שייה׳ ג׳ראה )הארץ ,(22.12.1996 ,ואריאל שרון התיר לעמותת אלע׳־ד ,שעמדה מאהורי
אכלוס הבתים בסילואן ,לתכנן שכונה יהודית של  200יחידות דיור במקום )הארץ;25.9.1996 ,
כל העיר .(13.12.1996 ,ביוני 996ו אישרה עיריית ירושלים הפקדה של תכנית לבניית  48יתידות
דיור במתתם ישיבת ״בית אורות״ שבשכונת אל־טור ,בצמוד לאישור תוספת בנייה של מאה
יתידות דיור לתושבים הערבים במקום .שיטת הפעולה של העירייה דמתה לשיטה שנקטה בראס
אל־עמוד :הצמדת תכניות הבנייה של היהודים לתכניות הבנייה הקיימות לערבים; אישור תכנית
הבנייה לערבים על ידי שינוי סיווג השטת מ״ירוק״ לשטה המיועד למגורים ,והעלאת אהוזי
הבנייה המוצעים לאל־טור בהבניה המקורית מ־ 50אהוזים ל־ 70אהוזים )הארץ998 ,ו0.6.ו(.
בסוף מאי ובראשית יוני  998ו החלה עמותת ״עטרת כהנים" לבנות תשעה מבנים ברובע
המוסלמי ליד שער הפרהים ,על ש ט ה שמנהל מקרקעי ישראל העביר לרשותה שנה קודם .פעולת
הבנייה נעשתה ללא רישיון ,על שטה שהופקד בידי העמותה לשמירה ,לגינון ולתפירות ארכאולוגיות.
כנראה אנשי העמוהה לצו לנצל את רצה אהד מהבריהם שבוע קודם לכן כדי לקדם את תכנית
הבנייה שלהם במקום ,ולמעשה להשיג אישור בדיעבד .אולמרט לא שיתף פעולה עמם ותתם על
צו הריסה מנהלי שבוצע לא לפני שהמקום הפך למוקד של הפגנות מהאה של ישראלים ושל
פלסטינים .הריסת המבנה הבלתי־הוקי לא ההזירה את המצב לקדמותו ,וההלו במקום תפירות
ארכאולוגיות במימון ״עטרת כהנים״ והממשלה כפי שמתויב לעשות כל יזם בשטה בו יש
עתיקות .במקביל לתצו שרון ואולמרט לאשר את התכנית ש״עטרת כהנים״ הגישה ,ולבנות
במקום  200יתידות דיור ,אף על פי שהיא נוגדת את עקרונות תכנית המתאר העירונית ,כיוון
שהיא מתכננת בנייה לגובה מעל לתומת העיר העתיקה ובצמוד לה ,ועל ש ט ח ציבורי .לכן התנגד
מהנדס העיר לתכנית ,ועד לכתיבת שורות אלה ,ספטמבר  ,1998היא נמצאה בדיון )הארץ,
 ;8.6.1998 ,5.6.1998 ,3.6.1998 ,29.5.1998 ,28.5.1998 ,27.5.1998 ,26.5.1998כל העיר.(5.6.1998 ,
הרשות הפלסטינית נקטה בתגובה סדרת צעדים .תהילה ניסו הרשויות הפלסטיניות המקומיות
להתארגן להקמת גופים שירכשו נכסים פלסטיניים המוצעים למכירה ,ויתתרו בעמותות הישראליות.
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ביולי  995ו הוכרז על הקמת ההברה הפלסטיניה להשקעות ,וכעבור כשנה הוקמה האגודה
לפיתות העיר העתיקה בראשות פאיז דקאיק .פעולתן של שהי האגודוה לא הורגשה בשטה ,והן
לא הצליחו למנוע מכירת נכסי דלא ניידי ליהודים .לאהר שנכשלו הניסיונות להקים גופים מטעם
גורמים פרטיים בירושלים ומטעם הרשות הפלסטינית ,פנו הרשויות לאילי הון פלסטינים מהוץ
לארץ .בסוף מרס  ,1997ביוזמת פייצל הוסייני ,ייסדו בעמאן ,מוניב אל־מצרי ,עבד אל־מג׳יד
שומאן ותציב צבאע' ,אילי הון פלסטינים מנוסים בפעילות במוסדות לאומיים ,את ״קרן ירושלים
לפיתוח ולהשקעות״ ,בהון ראשוני של מאה מיליון דולר .הוחלט שרווחיה יוקצו למימון רכישה
קרקעות ונכסים המוצעים למכירה במזרת ירושלים במטרה למנוע את מכירהם ליהודים .המועצה
הפלטטינית לשיכון ניסתה לעצב תכנית לעידוד בנייה פלטטיניה ,ובסוף  1996אימצה תכניות
למתן הלוואות לטוות ארוך ובתנאים נותים לפלטטינים שיתפצו לבנות בתים או שיכונים
בירושלים )אל־קדס ;2.3.1998 ,הארץ ;17.8.1997 ,28.7.1997 ,27.12.1996 ,11.7.1995 ,כל העיר,
 .(11.4.1997אכן באמצע  1997הקצה בנק הפיתוה האסלאמי בסעודיה הלוואות בסכום של 19
מיליוני דולרים ,שיינתנו לבנייה פרטית בירושלים באמצעות האוריינט האוס .מתן ההלוואה
הותנה בהצגת רישיון בנייה מעיריית ירושלים ,כדי שהבית לא ייהרס וההשקעה לא תרד לטמיון
)הארץ997 ,ו .(23.6.לדברי חוסייני תולקו ב־997ו כתשעה מיליוני דולרים מתוך סכום זה
כהלוואות לדיור )הארץ ,(17.6.1998 ,ובהיעדר אישורי בנייה בהיקף כה נרהב מטעם העירייה
סביר להניח כי האוריינט האוס שינה את הקריטריון לקבלת ההלוואה.
עם הזמן ההלו הפלסטינים להתתרות בישראל על רכישת נכטי דלא ניידי במזרה העיר .כשם
שגופים יהודיים פרטיים נעזרו בסוכנויות ממלכתיות ועירוניות ,כך היה גם במגרש הפלסטיני.
אבל אין זו תחרות בין שני צדדים שווים ,משום שהמתויבות המילולית של הארגונים הערביים
ושל מדינות ערב לסייע לפלטטינים בתהום זה הייהה גבוהה בהרבה ממעשיהם בפועל .למשל,
קרן ״אוצר ירושלים״ ,שיזם מלך מרוקו בינואר  ,1995ההלה לפעול רק כשנתיים אתר כך ,באפריל
 ,1997ועד דצמבר  1997גייסה הקרן המישה מיליוני דולרים בלבד מתוך  500המיליונים שרצתה
לגייס ל״הצלת ירושלים״)אל־קדס ,3.12.1997 ,ובנספה( .אף על פי שקצב הרכישות של הישראלים
והיקפן אינו גבוה במיוהד ,והשינוי הדמוגרפי שהן הוללו הוא אפסי ,הן בלטו מאוד על רקע הוסר
יכולתו של הממסד הפלסטיני למנוע את מכירת הנכסים ליהודים.
קוצר ידם של הפלסטינים הביאם להפעיל עונש מווה ,בלי משפט ,נגד סותרי הקרקעות
והנדל״ן .המועצה המחוקקת תוקקה במאי 997ו חוק האוסר על פלסטינים למכור ליהודים בתים
וקרקעות במזרת ירושלים ,ואנשי דת גזרו איסור על המעשה ונידוי תברתי על הסוהרים .הקבינט
הפלטטיני קבע כי עברה זו תגרור עונש מוות ,והורה למודיעין הכללי לסכל עסקות אלה ,לאתר
את מוכרי הקרקעות ולהענישם .המודיעין הכללי הצליה להגיע ל־6ו סוהרים שפעלו בהמש
השנים האתרונות .במאי  997ו נרצתו שלושה סותרי קרקעות ונעצרו כתריסר ,ומשטרת ישראל
הצליהה למנוע ברגע האתרון רציתתו של אהר .ראש מנגנון המודיעין הכללי בגדה המערבית
קולונל תופיק טיראוי פיקד על הפעולוה .ישראל ראתה עצמה נפגעת מפעולות אלה משום
שמדובר היה ברצת תושבי מזרה ירושלים בידי מנגנוני הרשות הפלסטינית ובפגיעה בטותרי
קרקעות ונדל״ן .ישראל ההליטה להגן בגלוי על אנשים אלה ,וציידה אותם באמצעי התראה
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מדיניות

ישראל וצעדיה

והגנה ,ניהלה מ ס ע תעמולה נגד הרשות הפלטטינית על ביצוע עונש מוות בלי משפט ,ופנתה
לארצות הברית שתלהץ על הרשות הפלסטינית להפסיק את פעולותיה לאלתר .מנימוקים
הומניטריים נעהרה ארצות הברית לבקשת ישראל ,ומשיקולים של תועלת מדינית נענה ערפאת
לבקשה .השאלה אם להוציא נגד קולונל טיראוי צו מעצר ולשלול ממנו את תעודת האה״ם,
המקנה לו תופש תנועה בין האזורים הפלטטיניים השונים ,הפכה לםלע מתלוקת בין משטרה
ישראל ופוליטיקאים שתמכו בה לבין השב״כ ,שחשש שמא מעצרו יפגע בשיתוף הפעולה ביניהם
נגד טרור ההמא״ס .בסופו של דבר הסהפקה ישראל במעצר שישה מאנשיו של טיראוי שהיו
מעורבים בניסיון הרצת שנמנע .ביולי  998ו התזירה ישראל לקולונל טיראוי את תעודת האה׳׳ם
שלו ,משום שלדברי שר הביטהון מרדכי ,לא הוכה קשר בינו לבין רצה סוחרי הקרקעות )הארץ,
 ;10.6.1997 ,8.6.1987 ,6.6.1997 ,5.6.1997 ,2.6.1997 ,25.5.1997 ,6.5.1997 ,2.5.1997קול ישראל,
.(1.7.1998
רק בסוף  1997ובראשית  1998התגלו ההצלתות הפלסטיניוה הראשונות בהתום רכישות
הנדל״ן .המודיעין הכללי איתר מוכרים בפוטנציה ,ערבים ויהודים ,ושכנעם למכור חלקות קרקע
בראס אל־עמוד ,בג׳בל מוכאבר ,בעיר העתיקה ,בשייה׳ ג׳ראה ובוואדי ג׳וז לנציגי הרשות הפלטטינית
או לאוריינט האוסר בתלק מהמקומות גבר היקף הרכישה של הפלטטינים על זה של המתנהלים
)הארץ998 ,ו998 ,8.2.ו ;9.2.כל העיר998 ,ו.ו.(30.

ישראל מערערת על המאזן הדמוגרפי
כאמור דאגה ישראל משינוי המאזן הדמוגרפי בין יהודים לערבים בירושלים .ישראל העריכה שבין
 50ל־ 80אלף איש ,מתוך כ־ 180אלף תושבי מזרח העיר ,עברו להתגורר בפרברים שמהוץ לגבול
המוניציפלי של ירושלים ,אולם מרכז הייהם נוהר בירושלים )הארץ .(17.3.1997 ,26.1.1997 ,על
פי תוק ופסיקת בג״ץ ,תושבות קבע פוקעת מעצמה אם בעל הרישיון שהה מחוץ למדינת ישראל
שבע שנים ,אפילו אם ביקר בה לתקופות קצרות ,או אם קיבל רישיון לשבת דרך קבע במדינה
זרה או התאזרת בה .שלא כאזרתות ,תושבות קבע מועברת מהורים לצאצאים רק אם מתקיימים
תנאים מסוימים ,וזוגות "מעורבים״ נדרשים להגיש בקשה לאיתור משפתות .בקשה כזו צריכים
להגיש גם תושבי האזור שמסיבה כלשהי לא שהו בו בעת המפקד ב־ .1967ולבסוף ,שר הפנים
יכול לשלול את הזכות לתושבות הקבע ביתר קלות מאשר את האזרתות )בצלם והמוקד להגנת
הפרט ,אפריל.(1997 ,
עד תתילת  1996נערך רק רישום אקראי של מי שנתשד כי רישיון ישיבת הקבע שלו פג.
בשנת  1993נשללה תושבותם של  32איש ,ב־ 1994של  45וב־ 1995של ) 96בצלם .(9 :1998
אפשר ליתס את העלייה שהלה ב־ 1995לפעילותו של אגף התקירות במוסד לביטות לאומי,
שהתל לבדוק בשיטתיות בתים בפרברי ירושלים ולרשום מי גר בהם כדי לאתר את האוכלוטייה
הרבה שעברה להתגורר מהוץ לגבול המוניציפלי .הואיל ותקנות ישראל לא פירטו מה הן הנסיבות
המוכיתות שאדם השתקע מתוץ לישראל ,התאימו את התקנות למדיניות ההדשה .ראשית,
בדצמבר  995ו הוהלט כי פרברי ירושלים והגדה המערבית ייהשבו מהוץ לישראל לעניין פקיעת
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פרק שביעי
רישיון הקבע ,בניגוד למדיניות שננקטה כלפי מתנהלים .בעבור יהודים הגדה המערבית היא חלק
ממדינת ישראל ,ואילו בעבור פלטטינים ,ילידי המקום ,אזור זה נתשב תו״ל; שנית ,המונה ״מרכז
ההיים" ,המוזכר בתוק ,קיבל פירוש נרתב כך שהוא יהול גם על העבר ולא רק על ההווה .גם אם
בעבר הועתק מרכז התיים אל מתוץ לירושלים ,ובינתיים הזר ההושב לעיר ,בטלה זכותו
לתושבות; שלישית ,נטל ההוכהה הועבר מרשויות ישראל לתושבים הערבים .הם התבקשו להציג
קבלות על תשלומי ארנונה לעיריית ירושלים ,הוזה על שכירת דירה מיום הנישואין ,תשלום
השכונות תשמל ומים משנים עברו ולהוכית כי הם מבוטתים ביטות רפואי בעיר ,וילדיהם
לומדים בבתי ספר בירושלים .בעבר הוצגו דרישות אלו רק בפני מי שביקש להוציא תעודת תושב
במסגרת איחוד משפחות ,או במקרה של רישום ילד בתעודת הזהות של אמו הגרה בירושלים,
בעוד אביו אינו תושב העיר .כאשר לא הצליהו ל ה ו מ ה כי הם מתגוררים בירושלים ,נדתתה
הבקשה ,אך לא נשללה זכות התושב .עתה הפך נטל ההוכהה למשימה קשה יותר ,הועלה סף
הקריטריונים ,ורבים יותר הויבו לעמוד בהם .משרד הפנים שיגר מכתבים לתושבים שלא עמדו
בקריטריונים ההדשים ,והודיע :״רישיון ישיבת הקבע שלך פקע ...לאור העובדה שהעתקת את
מרכז התיים שלך אל מתוץ לישראל .כמו כן פקע רישיון הישיבה של בני משפתתך ...לאור האמור
לעיל הנך נדרש להתזיר את תעודת הזהות ותעודת המעבר שברשוהך ללשכה למנהל האוכלוסין
בירושלים וכמו כן לצאת אל מהוץ לישראל״ )הארץ997 ,ו7.3.ו :בצלם והמוקד להגנת הפרט,
אפריל.(1997 ,
במרס  996ו ההל משרד הפנים בסיוע המוטד לביטות לאומי בשלב נוטף ,שנועד להפוך את
ההתפתתות הדמוגרפית בירושלים .במתצית הראשונה של  996ו לקה המשרד תעודות זהות של
 400פלסטינים ,והם קיבלו צו המורה להם לעזוב את העיר בתוך  5ו ימים .אם תושבותם של בני
זוגם או של ילדיהם הייתה תלויה בתושב המגורש ,גורשו אף הם )הארץ ;15.1.1997 ,בצלם
והמוקד להגנת הפרט ,אפריל ;1997 ,מבקר המדינה דות שנתי .(576 :47 1996 ,עם התרמת
תעודת הזהות נשללו זכות המגורים והביקור בירושלים; הופש התנועה בתהומי ישראל ,שכל כך
תשוב בתנאי הטגר השוררים בגדה המערבית בשנות התשעים; תקבולי רווהה שונים ,ששלטונות
ישראל העניקו ,והזכות לרשום את ילדיהם ואת בני זוגם כתושבי העיר.
משרד הפנים הפעיל אמצעים נוספים ,פרט למידע של הביטוה הלאומי ,כדי לבדוק זכאות
של פלטטינים שונים להיות תושבי קבע בירושלים .ראשית ,נציגי משרד הפנים הפנו הלק
מהעוברים בגשרי הירדן לסניפים הראשיים של המשרד בתואנה שעליהם לההליף א ה תעודת
הזהות שלהם ,ושם נבדקה מחדש זכאותם )בצלם והמוקד להגנת הפרט ,אפריל ;0997 ,שנית,
משרד הפנים התרים תעודות זהות כאשר תושב ערבי מירושלים פנה אליו בבקשה להוציא
תעודת זהות הדשה במקום זו שנגנבה או אבדה ,ולא היה ביכולתו להציג אישור של שופט על
האבדן או על הגנבה ,ולא אישור של שוטר ממפלג המיעוטים או של המות׳תאר באזור מגוריו על
היותו תושב קבע בירושלים )הארץ ;(22.8.1996 ,שלישית ,בנובמבר  1996התל משרד הפנים
לערום קשיים ברישום ילדים פלטטינים שרק אמם רשומה כתושבת העיר .עד אז הקריטריון
היהיר לרישום הילד כתושב ירושלים היה הוכתה של האם כי מרכז הייה והיי ילדיה הוא
בירושלים .מעתה נדרשה האם ל ה ו מ ה כי היא או הוריה התגוררו בירושלים ברציפות מאז 967ו
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מדיניות ישראל לצעדיה
)הארץ996 ,ו.ו ו ;(27.רביעית ,פלסטיני שתי בתוץ לארץ ותידש את אשרת הכניסה שלו היה
צפוי לכך שפקידי משרד הפנים במעבר הגבול ימתקו את שמות ילדיו מתעודת הזהות שלו כדי
שלא יוכלו לקבל תעודת זהות ישראלית בבוא היום; תמישית ,המשרד שינה את מדיניותו גם
כלפי תושבי מזרה ירושלים ,שיש להם דרכון כפול ,והם נדרשו לבתור בין תושבות בירושלים
לאזרתותם הזרה .ישראל הפעילה את המדיניות התדשה גם נגד כ־ 70אזרתי ארצות הברית .הם
נדרשו לבתור בין תעודת הזהות הישראלית לבין הדרכון האמריקני שלהם ,וצעד זה גרר מחאה
מצד הקונטול האמריקני בירושלים )הארץ ;17.3.1997 ,רובינשטיין996 ,ו997 ,23.8.ו .(3.2.מי
שהעדיף את אזרהוהו הזרה איבד את זכויות התושב בעיר ,ומי שבהר לשמור על מעמדו כהושב
ירושלים נשאר נטול דרכון ,מפני שירדן אינה מנפיקה עוד דרכונים לאנשי הגדה המערבית
וירושלים ,ואילו הרשוה הפלטטיניה אינה רשאית להנפיק דרכון או ויזה מ ט ע מ ה לתושבי
ירושלים .כיוון שאין מדובר באזרתי מדינת ישראל ,אלא בתושביה בלבד ,נמנעת מהם האפשרות
לקבל דרכון ישראלי ,וכדי לנסוע להו״ל הם צריכים אפוא להצטייד בתעודת מ ס ע )לסה פטה(
ישראליה או בדרכון ירדני זמני ,שיקבלו בביה הדין השרעי ,הפועל בתסות ירדן ומשמש מעין
קונסוליה ירדנית במזרה העיר )רובינשטיין997 ,ו.ו ;(26.שישית ,בוטלו ההיתרים הזמניים
להתגורר בירושלים .עד אפריל  994ו דהה על הסף משרד הפנים בקשות לאיתור משפתות של
תושבות קבע ממזרה ירושלים שנישאו לגברים מהוצה לה ,ונשללו מילדיהן תשלומי הביטוה
הלאומי וביטוה הבריאות הממלכתי .המשרד אישר רק בקשות של גברים תושבי ירושלים שרצו
להביא לעיר את נשיהם .בעקבות פםיקת בג״ץ הושוו באפריל  994ו תנאי הנשים לתנאי הגברים,
ומשרד הפנים הוצף בבקשות לאיתור משפתות .בשנת 994ו הוגשו  3,480בקשות ,וב־995ו
הוגשו  .2,700משרד הפנים השהה את הטיפול בבקשות ,פרט לאלה שעתרו לבג״ץ ,ולכן הנפיק
אישורים זמניים ,שאפשרו לבני משפהה בעלי מעמד שונה להתגורר יהד בירושלים .ביטול
ההיהרים הארעיים ,בפברואר 996ו ,העמיד את המשפתות האלה בפני הבררה לתיות בנפרד או
לעזוב את העיר .מי שבתרו לעזוב את העיר ,איבדו את הסיכוי שבקשתם תאושר )דוה בצלם
והמוקד להגנה הפרט ,אפריל ;1997 ,מבקר המדינה ,דות שנתי996 ,ו  .(576 :47בפברואר 997ו
שינה משרד הפנים את מדיניותו ,אפילו כלפי מי שאושרה בקשתם לאיחוד משפתות .במקום
לספק תעודת זהות ישראלית בזמן קצר ,ההל המשרד להעניק את התעודה רק בתום המש שנים
מאישור הבקשה .עד אז קיבל בן הזוג אישור זמני עם כל הבעיות הכרוכות בכך ,ופעם בשנה
נבדקה זכאותו להארכת ישיבתו בישראל )בצלם והמוקד להגנת הפרט ,אפריל .(1997 ,עיכוב
האישורים לאיתור משפהוה יצר צוואר בקבוק ביורוקרטי ,ובסוף  997ו היו במשרד הפנים,
בשלבי טיפול שונים ,לפתות  7,470בקשות )אלגזי.(9.9.1998 ,
הביטוה הלאומי פעל לצד משרד הפנים בתתום סמכותו ,ובתתילת  1988הופסק תשלום
הגמלאות לתושבי מזרה ירושלים שעברו להתגורר בגדה המערבית ,זאת לאתר שב־ 1973וב־1987
נקבעו תקנוה שהסדירו את זכויותיהם של תושבי מזרת ירושלים שעברו להתגורר מהוץ לעיר.
בינואר  1998התברר שבתי החולים בירושלים מתייבים יולדות פלסטיניות לשלם דמי אשפוז ,אף
על פי שהמוטד לביטוח לאומי צריך לכסות זאת בפועל ,או להתהייב לכיסוי ההוצאות .המוסד
לביטוה לאומי לא מיהר לתתום על ההתתייבות ,ובדק אם היולדת או בן זוגה לא עברו להתגורר
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מהוץ לעיר .תהליך הבירור נמשך זמן רב ,שכן בטניף הביטוה הלאומי במזרה העיר עובדים
המישה הוקרים בלבד ,והתבצע בדרך כלל לאהר הלידה ,ולכן הויבו היולדות הפלסטיניוה לשלם
מכיסן את הוצאות האשפוז .בעקבות עתירה לבג״ץ הודיע המוסד לביטוח לאומי בראשית ,1998
כי מעתה נוהל זה לא יהול על כל היולדות הפלסטיניות ,אלא רק על מי שבן זוגן אינו תושב
ירושלים ,ובמשך הצי שנה יתאמץ למצוא הסדר לבעייתן מתוץ לכותלי בית המשפט )הארץ,
 ;1.2.1998 ,13.1.1998כל העיר ;9.1.1988 ,בצלם.(30-22 :1998 ,
ל ט ע נ ת הפלסטינים ,ישראל ההרימה באמצעים אלה כ־ 4,000ה ע ו ד ו ה זהוה
) , ( W W W . P N A . N E T , 25.1 1.1997ואילו ישראל מטרה רשמית שעד מאי  1997נלקתו רק 1,017
תעודות זהות ,מהם ערערו  ,588ונמצא ש־ 186מהם צדקו .בנוגע ליהר התעודות הבדיקה נמשכה
)הארץ .(5.5.1997 ,באופן בלתי־רשמי מסרו אנשי משרד הפנים כי בוטלה תושבותם של 1,300
איש ,מהם רק כ־ 200תושבי ירושלים שעברו להתגורר בפרבריה ,ומרביתם מתגוררים מהוץ לגדה
המערבית )כל העיר .(22.8.1997 ,לפי נתוני המוקד להגנת הפרט הוהרמו בשנה 689 1996
תעודות זהות ,בשנת 997ו הוהרמו  ,606ועד לאוגוסט  1998הותרמו עוד  346תעודות זהוה
)בצלם .(9 :1998 ,בסך הכול בין  1996-1967פקעה תושבותם של  3,874איש ,כולל אלו שעזבו
את ירושלים למדינוה אהרוה )הארץ .(9.9.1998 ,דברי מבקרת המדינה בדות לשנת  1996מעידים
שמדיניות ישראל לא יושמה בהיקף רהב ,ואף על פי שהמידע של הביטוה הלאומי נאסף
בשיטתיות הראויה ,המדיניות ההדשה של ישראל לא יושמה באופן דומה .לא נקבעו קריטריונים
חד־משמעיים המפרטים את אמות המידה להשתקעות קבע בגדה המערבית ,ולמשרד הפנים אין
כלים לבדוק אם אדם ישב ישיבת קבע במזרת ירושלים ,או לא .על פי נתוני המוסד לביטוח
לאומי פג ,רישיונם של אלפי איש לישיבה קבע בירושלים ,אולם לא ניטלו מהם תעודות הזהות
הישראליות שלהם ויתר זכויותיהם ,והם אפילו לא קיבלו הודעה על פקיעת רישיון הקבע שלהם
לגור בישראל )מבקר המדינה ,דות שנתי996 ,ו .(576 :47
בסיכומו של דבר מדיניות ישראל הועילה מ ע ט מאוד למתכנניה ,שכן היא לא גרמה לשינוי
המאזן הדמוגרפי בירושלים .אדרבה ,למרות הביצוע הכושל המדיניות ההדשה של ישראל עוררה
בהלה בקרב  80-50אלף פלסטינים שהעריכו כי הם עהידים לסבול ממנה .ההשש היה כה גדול
עד כי בתקשורת הפלסטיניה כונו עובדי משרד הפנים והביטוה הלאומי ממזרה ירושלים ״משהפי
פעולה" שיש להעמידם לדין .רציתתם של משתפי פעולה עם ישראל בעת האינתיפאדה ושל
שלושה טוהרי נדל׳׳ן באביב  ,1997הפתידו את העובדים ,והם נעדרו מהעבודה עד שמשטרת
ישראל נאלצה להבטיה להגן עליהם )הארץ ;3.6.1997 ,2.6.1997 ,כל העיר .(6.6.1997 ,בין 20
ל־ 30אלף מתושבי הפרברים תזרו לגור בירושלים בתנאי דיור קשים ,ובלבד שלא יאבדו את
תעודת הזהות הישראלית ואת זכויות התושב שלהם .בירושלים גדל הביקוש לדירות והמתירים
האמירו ,צפיפות הדיור גדלה ,והורעו הנאי המגורים והמחיה )הארץ,10.6.1997 ,2.6.1997 ,
998ו ;17.6.כל העיר998 ,ו .(22.8.שלטונוה ישראל גילו תופעה הדשה ,והתקשו לאמוד במדויק
א ה ממדיה .תושבים ממזרה ירושלים שעברו לגדה המערבית ולפרברי העיר התתתנו נישואין
פיקטיביים עם אזרחיות ישראל ,כדי לזכות בתעודת הזהות הישראלית .ניסיונה של ישראל לאלץ
את הנשים הישראליות ,שבעליהן תושבי הגדה המערבית לוותר על אזרתותן ,נתקל בביקורת של
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מדיניות ישראל לצעדיה
הבג״ץ )כל העיר .(24.7.1998 ,הנה כי כן מדיניות ישראל הזיקה למתכנניה יותר משהועילה ,ולכן
בסוף  1997ההליט משרד הפנים להאט את ביצועה )רובינשטיין .(12.2.1997 ,התלטת משרד
הפנים לא מנעה מהביטוה הלאומי ומקופות ההולים להמשיך במדיניותן במשנה מרץ ,והושבי
מזרת ירושלים שפנו לקבל שירותי בריאות בבתי תולים או ל מ ט ו ת הלאומי כדי לכסות הוצאות
בריאות ,נדרשו להומה שהם נושאים את תעודת הזהות הישראלית כדין .בדיקת ה מ ט ו ת הלאומי
ארכה הודשים ארומם ,שבמהלכם נשללה הזכות לקבל טיפול רפואי גם מתינוקות ,מיילודים
ומתולים מםוכנים .מדיניות זו זכתה לביקורתה של נציב הקבילות להוק הבריאות הממלכתי,
והיא הורתה כי במהלך תקירת הביטוה הלאומי לא יישלל טיפול רפואי מתינוקות ומהולים
שהייהם בסכנה )הארץ ;14.5.1998 ,הס ;25.3.1998 ,בצלם998 ,ו .(37-20 :הבעיות הרבות
שהתעוררו הביאו את שלטונות ישראל להשהמש באמצעים אהרים כדי להטות את המאזן
הדמוגרפי בירושלים לטובהה ,כגון בנייה רבה ליהודים ,הרס מבנים בלתי הוקיים של פלסטינים,
ויצירת ״ירושלים רבתי״ שייכללו בה רק יישובים יהודיים.

ניסיון להרוס את הסכמי אוסלו באמצעות חוקי הבנייה והתכנון
פעילות ישראל שקוממה את הפלטטינים יותר מכול ,הייתה פעילותה באשר להוקי הבנייה
וההכנון בירושלים .הגידול הדמוגרפי ומצוקת הדיור והקרקעות של תושבי מזרת ירושלים עודדו
בנייה בלתי תוקית רתבת היקף באזור ירושלים )הארץ,(16.7.1997 ,4.7.1997 ,3.7.1997 ,10.6.1996 ,
בעיקר בצפון ובצפון־מזרה העיר ,על עתודות הקרקע הפנויות שבין השכונות הפלסטיניות )ראו
מפה( .הבנייה הערבית היא בנייה ספונטנית פרטית ,שההנהגה המקומית או הארצית לא הכננה
אותה מלמעלה )הארץ997 ,ו997 ,9.7.ו0.7.ו ,(Cohen, 1993: 4 :אף על פי ששתיהן בירכו על
התופעה ,המתזקת את הנוכתות הפלטטינית במזרה העיר לקראת המשא ומתן על הסדר הקבע,
ונותנת מענה למדיניות ישראל .עיריית ירושלים מתייתטת לתופעה כערעור על ריבונות ישראל
בעיר .העירייה רואה בבנייה הפלסטינית הקמת רצף בין השכונות הערביות בצפון העיר ,במקום
להשאירן איים מבודדים המוקפים שכונות יהודיוה .נוסף על כך ,הבנייה הבלתי תוקית בצפון־מזרה
ירושלים תסכל את תכנית  Eו ,שנועדה לתבר את מעלה אדומים עם ירושלים ,ותמנע יצירת רצף
יהודי מנוה יעקב ועד מרכז ירושלים .יתרה מכך ,הבנייה הפלסטינית יצרה רצף עירוני של גוש
פלטטיני המשתרע עד רמאללה .הבנייה הפלסטינית מהדקת את תיבורי מזרת ירושלים לשטהי
הרשות הפלסטינית ,מ ט ש ט ש ת את קווי הסיפוח של ישראל ,ואף מאיימת לכתר כמה שכונות
יהודיות במזרה ירושלים .״זהו טרטן המאיים באופן מידי על ריבונות ישראל בירושלים״ ,קבע
אולמרט .״בכוונתי להיערך לאכיפה מטיבית ...בכל תהומי החיים יש חדירה והתפשטות של
הרשות הפלסטינית ונטייה מצד הממשלה להתעלם מכך״)הארץ 997 ,ו.(2.6.
כדי להילחם בבנייה הלא־תוקית אימצו משרד הפנים ועיריית ירושלים מדיניות של הריסת
מבנים בלתי תוקיים בשלבים שונים של בנייתם כגון שלד ,יסודות ,הרתבות של מבנים קיימים
וכדומה .על פי נתוני ״עיר שלם״ עיריית ירושלים הוציאה  207צווי הריסה בין השנים ,1997-1992
מהם בוצעו  .70על פי נתוני עיריית ירושלים מדובר בביצוע  84צווים מתוך ) 234הארץ,
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פרק שביעי
 .(4.6.1998מדובר בביצוע של פהות מ־ 30אהוזים של הצווים .היהס בין הצווים שבוצעו לבין
עברות הבנייה שהעירייה איהרה נמוך בהרבה ,כשמונה אהוזים ,על פי נתוני עיר שלם ,וכארבעה
אחוזים על פי נתוני העירייה )הארץ,18.9.1996 ,26.8.1996 25.8.1996 ,22.8.1986 ,21.8.1996 ,
 .(16.7.1997 ,13.7.1997 ,29.5.1997 ,20.9.1996ההריסות של העירייה מצטרפות להריסות של
שלטונות ישראל בפרברי ירושלים .בסך הכול ,מאז יולי  1997ועד לספטמבר  ,1997הרס המנהל
האזרתי במרתב ירושלים  12בתים ,מהוך  41.6) 29אהוזים( שהרס בכל הגדה המערבית
)אל־קדס ;1.8.1997 ,בצלם ;1997 ,הארץ .(4.8.1997 ,במתצית הראשונה של  1998בוצעו לדברי
עיריית ירושלים  5צווים מתוך  42שהוצאו )הארץ ,(4.6.1998 ,אך על פי נתוני בצלם ,בוצעו
בירושלים תשעה צווים ,ובמרהב שטביבה עוד  .17לדברי הפלטטינים ,בוצעו בתקופה זו 40
פעולות הריסה )רובינשטיין998 ,ו .(22.6.בכל מקרה קצב הפעילות של ישראל לא הדביק את
הקצב הפלסטיני ,ואולמרט ראה בזאת עניין קריטי .במתצית השנייה של 997ו הוא לתץ להרוס
מבנים רבים ודירות שנבנו שלא כתוק ,ותבע להעמיד לרשותו שוטרים שיאבטתו את הפעולה,
כמו כן תבע להגדיל את מספר פקהי העירייה העוטקים באיתור עברות בנייה ,שכן רק המישה
פקהים עסקו בכך בכל רהבי העיר .לטענת העירייה ,קיימים ברשותה יותר מאלף תיקים ישנים
שבית המשפט אישר את הריסהם ,אך ההושבים הערבים לא צייהו לצווי ההריסה ,והעירייה
נמנעה מלאכוף אותם .השב״כ התנגד ליוזמת אולמרט מתשש שמא יצית תבערה כללית בין
הפלסטינים ,וגם נתניהו ביקש ממנו לדתות את ביצוע ההריסות )הארץ,23.6.1997 ,2.6.1997 ,
997ו 0.7.ו( .אולמרט לא הרפה ,ובראשית יוני 997ו העלה את העניין בוועדת השרים לענייני
ירושלים .הוא טען כי בידו מלוא הסמכות התוקית לביצוע מדיניותו ,ואין עליו הובה לקבל
אישור מהדרג הממשלתי אלא לכל היותר להתייעץ עמו .אולמרט הודיע לוועדה כי במהלך
אוקטובר הוא עלול להפעיל את סמכותו ולהרוס מבנה מדי יום בממוצע )הארץ997 ,ו,3.6.
 .(22.7.1997בתתילת יולי 997ו השיג אולמרט אישור עקרוני מראש הממשלה ליוזמתו ,אך לפי
דרישת השב״כ והמשטרה הוחלט כי היקף ההריסות בשלב ראשון לא יהיה גדול .עוד הותלט
להרחיב א ח יחידת הפיקוה העירונית על עברות בנייה ולהפעילה שעות נוטפות כדי לאתר את
העבודות המתבצעות בלילות ובסופי שבוע ,ולתאם את ביצוע ההריטות בין המשטרה והשב׳׳כ
לבין לשכותיהם של אולמרט ונהניהו )הארץ .(22.7.1997 ,16.7.1997 ,4.7.1997 ,3.7.1997 ,לא
היה זה צירוף מקרים בלתי נשלט ,שהמסע הנרהב להריסת המבנים הבלתי־תוקיים במזרת
ירושלים עלה לראש סדר יומו של אולמרט במקביל למגעים הענפים בין נתניהו לבין הממשל
האמריקני בנוגע להקפאת העבודות בהר הומה ,ולו לזמן מה ,כדי לאפשר הזרה לנתיב אוסלו,
ועם מתן אישור מטעם העירייה לבנייה יהודית בראס אל־עמוד .ביום שאישרה עיריית ירושלים
ליזם של שכונת ראס אל־עמוד להתהיל בבנייה ,הורה אולמרט להרוס שני בתים בלתי תוקיים
בעיסאויה )הארץ997 ,ו ,(27.7.אף על פי שגל ההריסות תוכנן לשלב מאותר יותר .הריסות אלה
לא התבצעו בגלל הסערה שעוררה התלטת עיריית ירושלים לגבי ראס אל־עמוד ,ובגלל הוויכוה
הטקטי שפרץ בין אולמרט לבין נתניהו.
ההריסה שתוללה מהומה גדולה התרחשה כשנה קודם ,ב־ 27באוגוטט 996ו ,כאשר הרסה
עיריית ירושלים ,בתיאום עם לשכת ראש הממשלה ,מבנה של עמותת צדקה פלסטינית במגדל
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מריטות ישראל וצעדיה
התסידות )בורג׳ אל־לקלק( ,בפינה הצפון־מזרתית ברובע המוסלמי של העיר העתיקה .המבנה
שופץ ללא רישיון ,באמצעות תרומה של ממשלת קנדה ,ונועד לשמש אולם ספורט לילדי האזור
)הארץ996 ,ו .(28.8.העירייה טענה כי מדובר במבנה ישן המסוכן לציבור .את תתושות הזעם
הובילו אנשי ירושלים במוסדות הרשות הפלטטיניה ,בראשם פייצל הוטייני .הם הסיקו כי
הממשל ההדש של ישראל מבין רק כוה ,והוא יבוא לקראת הפלטטינים רק לאחר שיתתולל
ביניהם עימות כותני .בתקופה זו הפכה חפיסה זו גם לנחלת ראשי הממסד הפלסטיני בעזה
)הארץ .(3.9.1996 ,הממסד בעזה לא ראה במעשי ממשלת נתניהו בירושלים עניין מקומי ,אלא
ביטוי למדיניות מקיפה התותרת לטרפוד הסכמי אוסלו .תוליה בשרשרת ,שראשיתה באי־נכונותה
של ממשלת ישראל להתחייב על יישומם של סעיפים תתומים בהסכמי אוסלו כגון פריסה מתדש
של ישראל בתברון וביתר שטהי הגדה המערבית ,שתרור אסירים ואסירות ,פחיחת המעבר
המקשר בין רצועת עזה לגדה המערבית ,הפעלת נמלי הים והאוויר הפלסטיניים בעזה ,והקלה
בסגר כדי להקל על המצוקה הכלכלית הקשה .לדעת ראשי הרשות הפלסטינית ,מדיניות זו
נמשכה באי־הידוש המשא ומתן על הסדרי הקבע שנפההו במאי  ,1996ובבידוד ירושלים מיתר
הלקי הגדה המערבית באמצעות סגר כבד ,וסופה בהשפלתו של ערפאת כאשר לא נתנו לו היתר
להנתית את מסוקו ברמאללה ,כעונש על כי ט ס לשם כדי להיפגש עם פרס )גלילי;30.8.1996 ,
רובינשטיין.(30.8.1996 ,
ההנהגה הפלסטינית הסיקה כי צעדי ישראל בירושלים הם ביטוי למהלך כלל־ארצי ,ותכננה
תגובה נרתבת .הוועד הפועל של אש״ף והקבינט של הרשות הפלסטיניח חשבו על האפשרות
להכריז באורה הד־צדדי על מדינה פלטטינית בשטהי הרשות הפלטטינית ,אולם החליטו לדתות
מימוש אופציה זו לעתיד ,אם לא יושג הםדר קבע במועד שנקבע ,או אם ישראל תעשה צעדים
תד־צדדיים בתקופת הביניים .לא הייתה זו ההצעה היהידה לפעולה שהונהה על שולהנם של
מקבלי ההתלטות הפלטטינים .בעלי הקו התקיף יותר הציעו לשבות שביתת מהאה ליומיים,
ולצאה למאבק עממי נרהב כגון הפגנות ,תהלוכות ,שביתות שבת ותטימות כבישים .אולם
ההנהגה הפלטטינית דתתה גם דרך פעולה זו ,משום שלא רצתה לירות מיד בתותהים הכבדים
ביותר שברשותה .בסופו של הדיון קראו מוסדות הרשות הפלטטינית לפתות ב־ 29באוגוסט
 996ו בשביתה כללית ,לראשונה מאז הסכמי אוסלו ,בגדה המערבית וברצועת עזה ,שתימשך
ארבע שעות ,וקראו להגיע למחרת לתפילה המונית בהר הבית תוך רמיסח מחסומי הסגר
הישראלי .פעולות אלה נועדו ״לתמוך בתושבי ירושלים מול הניסיונות הישראליים להפר את
צעדיהם ,וכדי להוכית את ערכיותה של העיר בכל הרמות״)הארץ996 ,ו996 ,25.8.ו .(3.9.״כעת
ההלה המערכה על ירושלים ואין מנוס מלעמוד בה בכל יכולתנו״ ,וערפאת הזהיר כי כאשר
ההמונים יצאו לרחובות הם לא יבררו אמצעים )הארץ 996 ,ו .(29.8.שרשרת האירועים המתוכננת
נקראה בשם ״יום ירושלים״ )יום אל־קדס( ,והשיעור הראשון בבתי הטפר הפלטטיניים הוקדש
ביום השביתה לירושלים )אל־קדט996 ,ו.(29.8.
אפשר להנית ,אם לא מייתסים את צעדיו של ראש הממשלה הישראלי התדש להוסר ניםיונו
בקבלת החלטות לאומיות ,כי ממשלתו של נתניהו רצתה לדתות את יישום הסכמי אוסלו,
ששללה אותם מלכתהילה וראתה בהם אסון לישראל .במקביל העלה נתניהו בעקביות את המתיר
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פרק שביעי
המדיני שדרש מהפלסטינים תמורת יישום שאריות הסכם אוסלו )מרכוס .(27.8.1996 ,נתניהו
הציב אפילו תנאים מוקדמים לקיומו של אירוע טכני כמפגש בינו לבין ראש הרשוה הפלסטינית.
הפגישה הנחשקת של ערפאת עם נהניהו ,בספטמבר  ,1996עלתה לו במתיר של סגירת שלושה
משרדים בירושלים .הממשלה ההדשה בישראל רצהה להנצית את הסטטוס־קוו שהסכמי אוסלו
יצרו ,ולהפוך את מפת הסדר הביניים שהרשוה הפלטטינית תהומה בה במובלעוה טריטוריאליוה
של ריבונות מוגבלת ,למפת הסדר הקבע .לתלופין ,אם תפקע םבלנוהם של הפלסטינים ,והם
יגרמו לפיצוץ הסכמי אוסלו ,תוכל ממשלת ישראל להסתלק מהמחויבות שירשה בניגוד לרצונה.
אולם ערפאת והרשות הפלטטינית סירבו לשהק על פי התסריט של נתניהו .הם היו מוכנים
לשלם רק הלק מהמתיר הנדרש כדי לנוע קדימה ולכבול את הממשלה ההדשה בישראל להטכמי
אוסלו .הם סגרו את המשרדים שנתבעו לסגור בירושלים ואשר פעלו בניגוד להסכמי אוסלו ,ואף
השלימו עם יישום אטי יותר של הסכמי אוסלו .במקביל ניהלו בהצלהה מערכת הסברה
בין־לאומית נגד נתניהו ,וההלו להכין את פעילי השטת למהאה עממית נרחבת נגד ישראל.
שביתת המסהר ב־ 30באוגוסט 996ו הייתה מלאה כולל בירושלים ,בלי ההלוכות ,הפגנות
ועימותים עם כותות הצבא והמשטרה של ישראל .הייהה זו שביתת אזהרה טיפוסית שההיענות
לה הייתה וולונטרית ,בניגוד לתקופה האינתיפאדה ,שוועדות ההלם כפו שביתות לימודים ,עבודה
ומסהר .צעדי הפלסטינים תואמו עם מנהיגי מצרים וירדן .ירדן אף הגדילה לעשות כאשר שיגרה
ביום השביתה את ראש ממשלתה עבד אל־כרים בבריתי לרמאללה להיפגש עם ערפאת ולהביע
את תמיכתו בצעדיו .היה זה הביקור הרשמי הראשון של מנהיג ערבי בדרג זה בשטהי הרשוה
הפלסטינית .העמדה העניינית והכמעט תיובית ,שירדן הציגה כאשר עלה נתניהו לשלטון בישראל,
התהלפה בהתייצבות מלאה לצד ערפאת )אל־קדס996 ,ו996 ,29.8.ו ;30.8.הארץ996 ,ו.(30.8.
למרות זאת נכשלה הרשות הפלטטינית בניסיונה להביא את ההמונים הפלסטינים אל הר הבית
תוך פריצת מהסומי הסגר הישראלי סביב ירושלים ,או לכל הפתות לערוך תפילות המוניות לידם.
ביום השביתה התפרסו כ־ 2,500שוטרים והיילים בשלושה מעגלים בירושלים ,סביב העיר ,סביב
העיר העתיקה וסביב הר הבית ,ומנעו ממי שלא היה לו אישור מיוהד להיכנס למההם .על פי
ההערכה בישראל ,מספר המהפללים המוסלמים ביום זה לא הגיע למספרם הרגיל בימי שישי,
והיו שם כ־5ו אלף לעומת  20עד  25אלף ביום רגיל )הארץ .(1.9.1996 ,צעדי המהאה של
הפלסטינים השיגו הצלתה תלקית בגלל שתי סיבות נוספות :ראשית ,בתחומי הרשות הפלסטינית
נשמעה ביקורת על השתיתות של מנגנוני הרשות ,על ידם הקשה ועל שהצנוהם של אנשי
המשטרה ושירותי הביטתון .שבועיים לפני כן הפגינו בשכם כ־ 20אלף איש במהאה על עינויי
המודיעין הימי של הרשות ,שגרמו למותו של איש פת״ה בכלא המקומי .בתנאים אלו קשה היה
לערפאת לגייס את התסכול הפלסטיני ולנתבו לעימות פעיל בנוסה האינתיפאדה; שנית ,שנים
אתדות כבר לא הופעלו המנגנונים המתמתים בארגון פעולות מהאה ובהנעת המונים .המהאה
הגדולה תגיע שבועיים אחר כך ,כשהאש שתצא מירושלים תצית הפעם את כל הגדה המערבית
ורצועת עזה ,ותהולל משבר בין־לאומי.
בתאריך  22באוגוסט  1996אותרו בפעם הראשונה עבודות הבנייה של הוקף המוסלמי
להכשרת אורוות שלמה למסגד של קבע )אולמות תת־קרקעיים מימי הורדוס השוכנים בפינה
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מדיניות ישראל לצעדיה
הדרום־מזרתית של מ ת ה ם הר הבית בסמוך למסגד אל־אקצא .הצלבנים ייתסו א ת המקום
לשלמה ,והשתמשו בו באורוות .בפי המוסלמים נקרא המקום המסגד המרואני על שמו של
הה׳ליפה עבד אל־מליכ אבן מרואן( .בתאריך  4בספטמבר  1996מסרה עיריית ירושלים לוקף צו
המורה להפסיק את העבודות ,ופנתה לערכאות משפטיות .בית המשפט הורה להפסיק את
העבודוה ,ובתגובה ההיש הוקף אה קצב העבודה ,והמופתי של ירושלים השייה׳ עכראמה צברי,
הכריז כי המסגד נמצא מהוץ לההומי סמכותה של העירייה .אנשי הוקף מנעו מפקחי העירייה
להיכנס לאתר ,והמשטרה נאלצה לצלם את העבודות מרהוק כדי להוכיה כי אכן עברו על ההוק.
ועדת השרים לענייני ירושלים העלתה את האפשרות לאכוף את הצו ,אך ראשי משטרת ישראל
צפו כי צעד כזה יהולל מהומוה ,ולכן גם ראש הממשלה נתניהו דתה זאת .הוא העדיף להימנע
מכך ולפתוח את ״מנהרת הכותל״)הארץ.(10.10.1996 ,27.9.1996 ,8.9.1996 ,
ביום  24בספטמבר  1996פרצה ממשלת ישראל א ת פתה ״מנהרת הכותל״ ,המתברת בין
רהבת הכותל המערבי לרתוב ויה דולורוזה בעיר העתיקה .זוהי אמת מים עתיקה מימי החשמונאים,
שנהשפה ב־ 1987והפכה למנהרה המקבילה לכותל המערבי מדרום לצפון .״אני גאה שעשינו זאת
היום .מי שהיה במנהרה הכותל ,ואני ביקרהי בה לפני שנה ,לא יכול שלא להתרגש עד עמקי
נשמתו .אנו נוגעים בסלע הקיום שלנו ,בלי הגזמה״ ,הטביר נתניהו א ת החלטתו .לצד הנימוק
ההיסטורי והרגשי קבע ראש הממשלה כי ״הדבר תשוב לירושלים ,לסוהרים הפלסטינים שבסתר
לבם יודעים שמצבם הולך להשתפר לאין ערוך ,לתיירות ולעתיד הכלכלי של ירושלים המאותרת
הכולל יהודים וערבים כאהד" )הארץ .(25.9.1996 ,״בטך הכול שברנו קיר בעובי  20טנטימטר כדי
שהתיירים לא יצטרכו לתזור על עקבותיהם" ,הוסיף נתניהו למתרת ,ובאותה הנשימה אמר:
״מדובר כאן בריבונותנו על ירושלים .עלינו להחליט אם אנחנו ריבונים או לא״)הארץ.(26.9.1996 ,
ככלל ,מאז  1967ההנגדו אנשי הוקף והרשויות הפלסטיניות לתפירות הישראליות בסמוך
להר הבית ולכוהל המערבי ,כולל תפירות ארכאולוגיות ,בתערובת של נימוקים דתיים ופוליטיים.
הששם גבר לאהר שהתפירות הישראליות יצרו ב־ 1984סדקים במבנים ממלוכיים עתיקים,
שברובע המוסלמי ובמשרדי הוקף על הר הבית ,ונדרשה פעולה דהופה לשיקום הנזקים )הארץ,
 996ו .(27.9.בתשע השנים מאז שמשרד הדתות בישראל תשף א ת א מ ת המים התשמונאית
לראשונה ,טיכל הוקף שני ניסיונות לפריצתה .ביום  22ביולי  1981התפתת עימות אלים בין אנשי
הוקף לאנשי משרד הדתות בישראל ,כאשר רב הכותל והרב הראשי ביקשו לתשוף את מיקומו
המדויק של קודש הקודשים בבית המקדש היהודי לשעבר .הם גילו מהילה ב״מנהרת הכותל״,
שיוצאת לכיוון מזרה ,לעבר הר הבית ,והורו למשרד הדתות להפור בה .אך אנשי הוקף גילו את
מעשיהם ,והקימו קיר לבנים בין המהילה לבין ״מנהרת הכותל״ .העימות שהתתולל מ ת ת ת לפני
הקרקע ,עלה והצית מהומות ברהבי הגדה המערבית וברצועת עזה .בעקבות מ ת א ת הפלסטינים
ההליטו שר המשטרה יוסף בורג וראש הממשלה מנתם בגין ,לאטום א ת המהילה ה מ ס ת ע פ ת
מ״מנהרת הכותל״ .כעבור שבע שנים ,ביולי 988ו ,ניטה משרד הדתות לפרוץ א ת ״מנהרת הכותל״
מכיוון אתר ,ולפתוה בה יציאה לרהוב הםמוך להר הבית .אנשי הוקף הששו שהר הבית הוא היעד
האמתי המסתתר מאהורי הפעולה ,ולכן קראו למאמיניהם להגן על המקום הקדוש .בהתפרעויות
שפרצו בירושלים נפצעו כ־ 70איש והפתה נסגר )הארץ.(27.9.1996 ,
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פתיתת המנהרה נדונה בעת כהונתן של ממשלות קודמות ,אך תמיד דתו את ההצעה .בשנות
השמונים ,ת ת ת שלטון הליכוד ,דחו את הרעיון על הסף ועדת המנכ״לים לענייני המקומות
הקדושים ו״ועדת ירושלים״ )גוף לתיאום מדיני וביטהוני שישבו בו מנהלים כלליים ומפקדי
מתוזות במשטרה ובצבא( .גם ממשלת העבודה דנה בםוגיה ,ובאפריל 995ו התנה רבין אה
הפריצה בתיאום עמו ובמציאת עיתוי מתאים .בינואר 996ו התכוון פרס לממש את המדיניות של
קודמו ,מפני שצמרת מפלגת העבודה הרגישה כי היא צריכה לענות על הטענה של הליכוד כי פרס
מתלק א ת ירושלים .תשוב לציין כי בעניין פתיתת המנהרה לא הייתה תמימות דעים בצמרת
הממשל בישראל .בניגוד לשתל שתמך ,המליץ השר יוטי ביילין לראש הממשלה פרט לדתות את
המעשה עד לאתר הבתירות ,ואף אז לעשותו בעיתוי הולם ותוך הידברות והבנה עם הרשות
הפלטטינית ועם הוקף .ביום  6ו בינואר  996ו דהה פרם את המלצת ביילין ,ואריה עמית ,מפקד
מתוז ירושלים במשטרת ישראל ,ומשה ששון ,יועצו של השר לביטהון פנים ,הודיעו לאנשי הוקף
כי יינתן להם אישור לשפץ קלות את אורוות שלמה ולהשתמש במקום כמסגד בתודש הרמדאן,
ובמקביל תפתת ישראל את ״מנהרת הכותל״ .ראשי הוקף לא הגיבו .למעשה ישראל לא ציפתה
לתגובה מפורשת ,ורק ביקשה כי ״לא ירעישו עולמות״ .ישראל הבינה את אי־הבעת ההתנגדות
כהטכמה שבשתיקה ,בפרט לאהר שאנשי הוקף נלקתו לסיור מוקדם במנהרה כדי שייווכתו לדעת
שהמנהרה אינה מוליכה לעבר הר הבית .בתאריך  24בינואר  996ו אישרה ועדת השרים לביטהון
את מה שנראה היה לה עטקה םגורה ,ועמית הודיע זאת לוקף בכתב .ביום  6בפברואר  996ו ענו
בכתב אנשי הוקף לעמית:
ההחלטה לפתות את המקום ]אורוות שלמה[ הייתה התלטה של מועצת הוקף העליונה
באמצעות הנהלת הוקף האסלאמי .מקום זה ,כמו המםגד ,נפתח בזמנים ובתנאים שאותם
רואה לנכון הנהלת הוקף האסלאמי והם אינם מוגבלים בזמן או בנסיבות מסוימות ...עמדתה
של המועצה המוסלמית והוקף בקשר לפריצת מנהרת ההשמונאים ברורה .הדבר יגרום
לאווירה של מתת ואי־שביעות רצון ...אנו דורשים שלא לפתוה מנהרה זו)הארץ996 ,ו0.ו0.ו(.
ישראל פירשה מכתב זה כמעשה שנועד להסיר את האתריות מן הוקף ,ולא כהבעת התנגדות
לצעד המתוכנן .רק מזג האוויר הגרוע וגל פיגועי ההמא״ס בפברואר ובמרס מנעו מישראל לפתוה
את מנהרת הכותל כבר אז .לאתר האירועים הקשים שהתחוללו בעקבות התלטת נהניהו ,טענו
תומכי המעשה כי הפרוטוקולים מוכיהים שבעידן פרס הסכים הוקף לעטקה ,ברם הפלטטינים
הכתישו בתוקף כי הם אישרו את העסקה .״לא היה שום הסכם ...אין לנו צורך לעשות עסקות
עם איש כדי להתפלל שם .לשום מוסלמי אין רשות לעשות עסקות עם מישהו לגבי השטה הזה,
במיוהד לא עם הישראלים״ ,קבע השייח׳ עכראמה צברי ,המופתי של ירושלים )שהורי996 ,ו0.ו.ו.(2
כיוון שהוקף פעל באוגוטט  996ו כדי להפוך את אורוות שלמה למסגד של קבע ללא קבלת היהר
מישראל ,ובגין הקושי לאכוף את חוקי הבנייה והתכנון שם התליט נתניהו ב־6ו בטפטמבר  996ו
להתייחט לעניין כאל עטקה שבה כל צד מבצע תד־צדדית את הלקו .היועץ המשפטי של עיריית
ירושלים הגדיר מתדש את עבודות הוקף כשינוי פנימי שאינו מהייב רישיון ,וקבע כי לא הייהה
הפרה מהותית של התוק .צעד זה ביטל את טיעוניהם של נאמני הר הבית בבג״ץ ,כאשר ביקשו
לתייב את העירייה לממש את הההלטה הקודמת של בית משפט בערכאה נמוכה יותר ולהפטיק
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מדיניות

ישראל וצעדיה

בכות את עבודות הוקף באורוות שלמה .בו ביום הודיע מפקד משטרת ירושלים לראשי הוקף על
התלטת ישראל להתיר להם את השימוש באורוות שלמה ,וכי מועד פתיתת מנהרת הכותל קרוב
מתמיד )הארץ996 ,ו996 ,25.9.ו996 ,27.9.ו0.ו0.ו( .בתאריך 2ו באוקטובר 996ו דהה בג״ץ את
עתירת תנועת נאמני הר הבית .בג׳׳ץ לא הוציא את הר הבית מתתומי תתולתו של התוק
הישראלי ,אלא קבע כי אין עילה להתערבותו ,כיוון שלא הייתה פגיעה מהותית בתוק או
בעתיקות )בג״ץ 6403/96 ,נאמני הר הבית נגד ראש עיריית ירושלים ,פסקי דין ,נ :4ו ;24הארץ,
996ו9.9.ו996 ,ו0.ו3.ו(.
כפי שהתברר מאותר יותר ,מאוהר מדיי ,הההלטה של ישראל הייתה התלטה אומללה ,וגם
תהליך קבלתה היה לקוי .ישראל לא צפתה את התגובה הקשה של הפלסטינים ואת תגובתן
הנזעמת של ארצות ערב המקיימות קשרים דיפלומטיים עם ישראל .אף על פי ששבועיים קודם
לכן ניסו הפלסטינים לגייס את ההמונים לפעולה נגד ישראל ,ונוצקה תשתית ארגונית לכך,
מקבלי הההלטה לא ראו בזה מכשול שיש להתהשב בו .כמו כן לא קלטה הצמרת המדינית את
קולות המהאה שבקעו ממסגדי הר הבית מאז המהפך הפוליטי בישראל ,קולות שתזרו על
האזהרה הנשקפת לקודשי האסלאם בהר הבית מממשלת ישראל ומהשותפות לה ,הקבוצות
היהודיות הקיצוניות התותרות להעפיל להר ולשנות את הטטטוס־קוו בו .למעשה ההתלטה
לפתיתת המנהרה התקבלה בשני סיבובי דיונים .הדיון הראשון נערך ב־6ו בספטמבר  996ו
בוועדת השרים לענייני ירושלים ,שלא זומנו אליה הרמטכ״ל ,ראש אמ״ן ומתאם פעולות
הממשלה בשטהים .אמנם הם אינם הברים בפורום זה ,אך השלכות הההלטה נוגעות לתהומי
אתריותם .ועדת השרים אישרה ההלטה עקרונית והטמיכה את נתניהו ,קהלני ואולמרט לקבוע
את העיתוי המתאים לפריצת המנהרה; הדיון השני היה על העיתוי ,והוא נקבע למוצאי יום
הכיפורים 24 ,בטפטמבר 996ו ,יומיים לאהר הפגישה בין שר הביטתון מרדכי לערפאת .בניגוד
לציפיוה הפלסטינים לא הציג מרדכי לערפאת תכנית מפורטת להיערכות מהדש של ישראל
בתברון ,וגם לא נקב בתאריך יעד לביצועה ,מפני ששרים בממשלה התרעמו על כי ערפאת עתיד
לשמוע על כך לפניהם .הפלטטינים התאכזבו מאוד מהפגישה בין ערפאת למרדכי ,וערפאת סירב
לפתות במשא ומתן על כל נושא אתר ,ותבע מישראל התתייבות לבצע את ההסכמים שנתתמו
עם הממשלה הקודמת ,כולל הסכם הנסיגה מתברון .פריצת המנהרה נכרכה אפוא בעסקה שלא
הייתה עם הוקף ובאקט טכני ,הידוש ההידברות עם ערפאת ,אך לא בעסקה עמו ,שישראל תוותר
בסוגיית הברון בתמורה לפריצה המנהרה ,כפי שהציע ראש השב׳׳כ לנתניהו ,ועוד קודם לכן
לפרס )הארץ996 ,ו996 ,1.10.1996 ,26.9.ו0.ו0.ו :ידיעות אתרונות996 ,ו0.ו.(4.
הפלסטינים הגיבו בתריפות ,ובו ביום הוכרזה שביתת מסתר מלאה במזרה ירושלים ,ופרצו
הפגנות סוערות בעיר .הרשות הפלסטינית הוציאה המונים לרתובות ופתחה במסע מדיני נגד
הצעד של ישראל .״העם הפלטטיני לא יעמוד כשידיו כבולות בעת שפוגעים במקומות הקדושים
לו" ,קבע ערפאת .בגילוי דעת שפרסמו הרשות הפלסטינית ,הוועד הפועל של אש׳׳ף והמועצה
המתוקקת של הרשות ,נקבע כייפתיתת המנהרה היא "הלק מהמזימה הציונית־הישראלית לייהוד
העיר הקדושה ולפגיעה במסגד אל־אקצא וביתר המקומות הקדושים האסלאמיים והנוצרים״.
אנתנו מתנגדים למנהרה משלוש סיבות ,הסביר השייה׳ עכראמה צברי :היא עוברת מ ת ח ת
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לאדמת הקדש מוסלמי; פוגעת באתרים בצד המערבי של מסגד אל־אקצא ,ומהווה בעיה ביטחונית
בכך שאנשים עלולים להדור ממנה לשטת מסגד אל־אקצא )שתורי.(21.10.1996 ,
הטיעונים האלה נפלו על אוזניים קשובות בעולם המוסלמי ובמדינות ערב :הליגה הערבית
גינתה את ישראל על תתירהה ת ת ת יסודות מטגד אל־אקצא במטרה לכונן במקומו את בית
המקדש; התקיימו הפגנות נגד מעשיה של ישראל במצרים ,בירדן ,במרוקו ,בתוניסיה ובהורכיה
 מדינות אסלאמיות מרכזיות המקיימות קשרים עם ישראל ,ושליטיהן הקפו א ה מעשיה שלממשלה ישראל; גם הערבים הפלטטינים במדינת ישראל מהו וקיימו יום של הפגנות ושביתה
כללית )הארץ .(13.10.1996 ,29.9.1996 ,27.9.1996 ,26.9.1996 ,צעדיה של ירדן היו הריפים
במיוהד ,מפני שערב הההלטה נשלה יועצו המדיני של ראש הממשלה דייר דורי גולד לפגישה עם
המלך חוסיין ,אך הוא לא הודיעו דבר והצי דבר על המהלך הצפוי .לאתר פריצת המנהרה נוצר
הרושם הפומבי שמלך ירדן היה שוחף למהלך ,רושם שגרר אחריו מחאה הריפה בירדן .ירדן
מחתה גם על הטיעון של ישראל כאילו מוסדוח הוקף ,הנשלטים בידי נאמני ירדן ,אישרו את
העטקה )הארץ .(8.10.1996 ,26.9.1996 ,בתאריך  15באוקטובר  1996ביקר המלך חוסיין,
לראשונה מאז  ,1967בגדה המערבית ,כשהוא מדגיש שהוא נמצא על אדמה פלסטינית ,ותומך
בהקמת מדינה פלסטיניח )הארץ .(16.10.1996 ,חוסיין ערך את ביקורו ההיסטורי דווקא ביריהו,
העיר שנערך בה בשלהי  948ו "קונגרס ידיתו" ,ואישי הגדה המערבית "ביקשו" אז מהמלך
עבדאללה לפרוס את תסותו הפוליטית עליהם .עבדאללה נכנס ליריהו בדרכו לירושלים ,והמלך
הוסיין הגיע אליה בדרכו ההוצה.
הפלסטינים יצאו בהמוניהם להתעמת עם כותות ישראל ב׳׳מערכת אל־אקצא״ .הזעם וההסכול
היו אותנטיים ותועלו לעימות עם כותות ישראל .הוועדות העממיות ארגנו את ההפגנות שכוננו
עוד באוגוסט  ,1996כאשר נעשה ניסיון דומה להתעמת עם מהסומי צה״ל סביב ירושלים
בעקבות הריסת המבנה במגדל ההסידוה בעיר העתיקה .בעידודה של המנהיגות ברשוה הפלסטינית
הצטרפו למפגינים גם שוטרים ואנשי ביטתון ,שכבר מלכתהילה לא תפקדו כאנשי ביטתון
הפועלים כדי למנוע עימות ,אלא כמשתתפים סבילים .במקומות רבים נותרו הקצינים והמפקדים
הבכירים מאהור ,ולכן גבר הסיכוי להתדרדרות המצב .ואכן ,משהופהעו התיילים הישראלים
מהטתערות ההמון וממטר האבנים שנזרק לעברם ,תתלו לירות ,ומשהחלו גם הפלסטינים לירוה,
התדרדרו ההפגנות לסדרה של תקריות דמים .לא היה זה עימות בין היילי צה״ל להמוני מפגינים
בלתי המושים ,או פעילוה גרילה מצדן של קבוצות תמושות ,וזה לא מדויק לקבוע כי הההולל
עימות בין שני צבאות סדירים .זהו דגם ביניים" ,סופר־אינתיפאדה" ,המשלב הפגנות המוניות
אלימות ,מלאות זעם ,ייאוש ותסכול ,עם שימוש של כותות קטנים בנשק קל ,כותות שמאורגנים
למתצה ,ופועלים במפוזר ללא מטה־על מהאם .הקרבות ההנהלו במשך ארבעה ימים ברתבי הגדה
המערבית וברצועת עזה ,ונהרגו בהם  6ו חיילי צה״ל ו־ 74פלטטינים ,נפצעו  58ישראלים ויותר
מאלף פלטטינים .בדוח המעקב התקופתי של הממשל האמריקני מ־2ו בינואר  997ו נאמר:
]בישראל[ הועלו טענות שהרשות הפלסטינית לא עשתה דבר כדי למנוע מכותות הביטחון
שלה מלירות לעבר הישראלים .אין בידינו כל עדוה התומכה בהאשמות שהרשוה הפלסטינית
התכוונה להשהמש בכוהוה הביטהון שלה כדי להתעמת עם כותות ישראליים או לירות
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לעברם .סביר יותר להניה שהיה נתק בשרשרת הפיקוד והפיקוח של הרשות הפלסטינית...
פעולות אלה לא שיקפו מדיניות רשמית של אש״ף או הרשות הפלסטינית .יאסר ערפאת
התתייב בפומבי כי הרשות הפלסטינית הנקוט צעדים שיבטיהו אי־הישנותן של תקריות
מעין אלה ...הם ]הרשויות הפלסטיניות[ גם הבטיחו לנו שנקטו צעדים שיבטיחו את שלמוה
שרשרת הפיקוד והפיקוח של כוחות הביטתון שלהם )הארץ997 ,ו.(20.3.
לראשונה מאז ספטמבר 993ו הוטל ספק בהמשך תהליך השלום .נתניהו ביקש להיפגש בדתיפות
עם ערפאת ,אך עתה היה זה תורו של ערפאת להשיב בשלילה .תשובתו הזמינה התערבוה
בין־לאומית ,וארצות הברית הציעה לישראל לסגור את המנהרה לפחות לזמן מה ,או לתלופין
לזרז את פינוי תברון .נתניהו דהה שתי הצעות אלה ,ולכן זימן הנשיא קלינטון פסגת תירום
בהשתתפות נתניהו ,ערפאת והוסיין במטרה לקשור מתדש את תוטי תבילת השלום )מובארכ
סירב לבוא אם לא תובטה מראש סגירה המנהרה( .במהלך הפסגה ניסה קלינטון להלץ מנהניהו
תאריך יעד לפריסה מהדש של ישראל בהברון ,אך כל שהצליה להשיג היה הסכמה של ישראל
למשא ומתן אינטנסיבי בנוגע לתברון ,שייערך בליוויו הצמוד של דניס רוס ,המתאם האמריקני
לשיחות השלום .רוט קיבל על עצמו את המשימה להיות משתתף פעיל בשיתות ,וכל משתתפי
הפסגה ייפו את מ ה ו להציע הצעות פשרה בעת מתלוקת .בגיבוי ארצות הבריח הצליח נחניהו
לתלץ מערפאת גינוי לאלימות והתתייבות שלא להפעילה שוב ,ואילו ערפאת השיג מעורבות
אמריקנית רבה יותר במשא ומתן על יישום הסכמי אוסלו .אמנם הוא לא קיבל תאריך יעד
להשלמת המשא ומתן על הברון ,ובכך אפשר לנהניהו להרווית מ ע ט זמן ,אבל בינתיים כבל את
נתניהו להסכמי אוסלו ,והודות למעורבות האמריקנים יתקשה נתניהו לבטל לריק את זמן המשא
ומתן )הארץ996 ,29.9.1996 ,27.9.1996 ,ו0.ו996 ,2.ו0.ו .(3.אירועי אורוות שלמה ומנהרת
הכותל תשפו את קוצר ידה ואת מגבלות סמכותה של ישראל על הר הבית .לעין כול הומתש
שריבונות ישראל על ההר היא רשמית בלבד .תרומה כספית נכבדה והתנדבותם לעבודה של
ערבים־פלסטינים מישראל עזרו להשלים מ 12באוקטובר  1996את מלאכת השיפוץ באורוות
שלמה ,שהפכו ממסגד ארעי למסגד של קבע ,בלי לקבל את אישור עיריית ירושלים )הארץ,
 .(13.10.1996 ,10.10.1996פעולה דומה התבצעה במרתפי מסגד אל־אקצא באמצע  ,1998וכך
נתסמה הדרך להכשרת אורוות שלמה כמקום תפילה ליהודים ,כפי שתכננו כמה קבוצות יהודיות
התותרות להתיר תפילת יהודים על הר הבית )הארץ ;21.5.1998 ,רובינשטיין ;12.6.1998 ,שרגאי,
998ו .(8.6.מאז האירועים האלה מגלים הפלסטינים בישראל בכלל ופלג התנועה האטלאמיה
בישראל בהנהגת השיית׳ ראיד צאלת ,ראש עיריית אום אל־פהם ,בפרט ,עניין גובר בנעשה
במתהם הר הבית עצמו ובתפירות הארכאולוגיות שטביב תומותיו התיצוניות ,והתגייטו כדי
לשמור על האתר מפני מה שנראה להם מתקפה ישראלית עליו .אלפים ,ובימי שישי של תורש
רמדאן מאות אלפים ,מערביי ישראל מגיעים לתפילות יום השישי באל־אקצא במגמה לשמור על
צביונו המוסלמי של הר הבית )רובינשטיין998 ,ו2.6.ו( .זהו צעד הפגנתי בעיקר ,מפני שלמעשה
ישראל שומרת על הסטטוס־קוו בהר הבית ובסביבתו.
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הר חומה :המחסום בדרך למימוש הסכמי אוסלו
מיד לאהר מלהמת  967ו הכריזה ישראל שג׳בל אבו־ע׳נים שבדרום מזרה ירושלים ,הר חומה
בפיה ,יהא ש ט ח ירוק במגמה למנוע מערביי האזור לבנות במקום .באפריל ו99ו הפקיעה מדינה
ישראל  1,850דונם שם ל״צורכי ציבור״ במגמה לבנוה שכונה יהודיה .רק כשליש מהשטה הופקע
מערביי האזור ,והיתר מבעלי קרקעות יהודים ,מחציתם אנשים פרטיים ומהציתם גופים ציבוריים.
הילופי השלטון ב־ 1992לא השפיעו על קידום התכניה ,אף על פי ששר השיכון ניסה לקדמה,
ואף קיבלה את אישורו ואת ברכתו של רבין )הארץ .(11.1.1995 ,ישראל רצתה להשלים
באמצעות שכונת המגורים ההדשה את כיהור מזרה העיר ולשלוט בה מעל כל הרכסים המקיפים
אותה .מהנדס העיר ירושלים אמר :״הר הומה אינה יוצאת דופן .שיקולים פוליטיים ,ולא
תכנוניים־מקצועיים ,מכתיבים את פיתוה העיר כולה .עיקר התכנון והפיתות של ירושלים לאתר
איחוד העיר נעשה למטרות פוליטיות ,שעיקרן לבסס רוב של אוכלוסייה יהודית בעיר ולתפוס
את הנקודות האסטרטגיות התשובות ביותר וליישב אותן בשכונות יהודיות״)אלדר7.3.1977 ,ו(.
לאתר הטכמי אוטלו התהזקה תשיבותה הפוליטית של השכונה ,מפני שהקמתה תיצור תיץ
ישראלי פיזי בין שטתי הרשות הפלסטינית לשכונותיה של ירושלים ,ובה במידה גבר הדתף
הפלטטיני למנוע את הקמתה )ראו מפה(.
ממשלת העבודה שקלה את האפשרות לקדם את התכנית ,אך בדרך כלל נרתעה בגלל
התגובה הצפויה של הפלסטינים ותגובה מקומית ובין־לאומית )שרגאי .(15.10.1996 ,בדצמבר
 1994דהה בג״ץ עתירה של מקצת מבעלי הקרקעות הערבים נגד ההפקעה ,אך פתה בפניהם אה
האפשרות לחזור ולעתור בפניו אם יתברר כי אמות המידה לאכלוס  6,300יתידות הדיור מיועדות
ליהודים בלבד .כתודש לאתר תילופי השלטון בישראל ,ביוני  996ו ,דהה בג״ץ את העתירות
החדשות נגד הקמת השכונה ההדשה בת  30אלף תושבים כשכונה יהודית .שר הפנים הנכנס אלי
סויסה ,שהכיר את התכנית עוד מתפקידו הקודם כממונה על מחוז ירושלים במשרד הפנים ,הכריז
כי בתוך כמה שבועות יתלו עבודות להכשרת הקרקע .ברם ראש הממשלה נתניהו לא אישר את
פרויקט הר הומה למרות המאמצים של סויטה ,שרון וראש העירייה אולמרט .ביצוע תכנית הר
חומה הפכה לאבן הבותן של ממשלת נתניהו בעיני אולמרט ,שאיים בדבריו" :בשבילי המבהן
המהותי ביותר של כושר העמידה וההנהגה של הממשלה יהיה הר הומה ...אם יחברר לי
שהאי־תתימה על התכנית היא אינה תוצאה של ניסיון לחכות כמה שבועות לעיהוי נוה יותר,
אלא תוצאה של התלטה להימנע מבניית השכונה אראה בכך קזוס־בלי״)הארץ 997ו.ו .(2.נתניהו
הורה שלא לחתום על אישור התכניות לאור תוות דעת שקיבל מהשב״כ ,מצה״ל ומהמנהל
האזרחי ,ומההודעות הפלטטיניות התד־משמעיות כי אישור התכניות יוביל לעימותים אלימים
)הארץ996 ,19.12.1996 ,ו2.ו.(24.
בשלהי פברואר 996ו ,לאתר הפריטה מתדש של כותות ישראל בהברון ,שינה נתניהו את
עמדתו והחליט לבנות בהר הומה .בתאריך  26בפברואר  997ו אישרה ועדת שרים את תכנית הר
חומה ,כולל  6,300יתידות דיור המתוכננות בשכונה כולה ,ואת ביצוע השלב הראשון ,הכולל
בנייה של  2,450יתידות דיור .על נתניהו הופעלו להצים מכיוונים מנוגדים :הדרג הביטחוני
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המקצועי לתץ עליו כמקודם ,לעכב את התכנית שכן מימושה יוביל לתגובה פלסטינית קשה
)אלדר ;13.2.1997 ,הארץ997 ,ו7.2.ו( .מולו התייצבו כותות פוליטיים שהשפעתם על ראש
הממשלה הייתה הזקה יותר .שדולת המתנהלים והומכי הקו הנצי בליכוד ובקואליציה הממשלתית,
כולל ראש העירייה אולמרט ,תבעו מנהניהו להתתיל מיד בעבודות ואיימו שלא לתמוך בו
בבתירות הבאות .הם היו מוכנים לעכל ,בקושי ,את ההיערכות מהדש בתברון בתנאי שפרויקט
הר הומה והתכנית להיבור מעלה אדומים וירושלים ייצאו לדרך מיד.
בניגוד לההלטה על פתיחת מנהרת הכותל ,דאג נתניהו לשתף את ראשי זרועות המודיעין
של ישראל בתהליך קבלת ההתלטה לבנות בהר חומה .הם התריעו בפני ועדת השרים לענייני
ירושלים ובמליאת הממשלה שהתלטה תיובית תצית את הגדה המערבית ,ותגרור מעשי טרור
מצד קנאי האסלאם ותגובה מדינית קשה של מדינות ערב והאםלאם .לכן דאג נתניהו להרתיב את
מעגל מקבלי ההתלטות והביא את הנושא לאשרורה של מליאת הממשלה ,והיא הצביעה פה אהד
בעד )הארץ997 ,ו6.3.ו( .התלטת ישראל לבנות בהר הומה נפלה מתוך ידיעה ברורה כי המתיר
שהיא תגבה יהיה גבוה ,ובמידה רבה נבעה מתפיסה פטליסטית .על פי התפיסה של נתניהו,
העימות עם הפלסטינים הוא בלתי נמנע ,כיוון שהם לא יקבלו את תכניתו להסדר הקבע ובפרט
לא בירושלים )הארץ .(19.3.1977 ,האינטרס של ישראל ,כפי שהממשלה פירשה אותו ,הייב
להקדים את העימות ,משום שלהערכתה יהיה קל יותר לגיים את הציבור בישראל לתמוך במהלכי
הממשלה אם העימות יתרחש ביהס לירושלים ,שיש לגביה קונטנזוט נרתב בישראל .כזכור,
בראשיה כהונתה ניסתה ממשלת הליכוד להעלות את המהירים המדיניים שדרשה מהפלטטינים
כדי להביאם לפוצץ את הסכמי אוסלו שנכפו עליה ,וראתה בהם ירושה קשה מנשוא .כישלונו של
נתניהו להשיג את מטרתו הביא לתתימת הסכם הברון .הייתה זו הפעם הראשונה שממשלה
הליכוד קיבלה על עצמה לבצע התתייבות כלשהי במסגרת הסכמי אוסלו בניגוד לתפיסת עולמה
הקודמה .הפלסטינים ומדינות העולם הריעו לממשלת ישראל ,ו״נצי״ הליכוד והימין הדתי גינו
אותה .אולם ממשלת נתניהו התקשתה מאוד להמשיך ללכת בנתיב אוטלו ,בפרט לאהר הסכם
הברון ,מפני שהסכם הברון קבע מועדים להידוש הדיונים על הסדר הקבע ושלוש נסיגות נוספות
של ישראל מאזור  .0צלו של הסדר הקבע בנתיב אוסלו ,שעל פיו הפלטטינים מקווים לקבל כ־90
אתוזים משטתי הגדה המערבית ולכונן מדינה פלטטינית ,איים על ממשלו של נתניהו .נתניהו
ואולמרט רצו להשתמש בירושלים כדי לצאת ממסלול אוטלו ,וקיוו לגרור עמם גם את הפלטטינים.
התכנית להקים את שכונת הר הומה יצרה איום והציבה אתגר בתתומי הריבונות ,הדמוגרפיה
ובתהום הפוליטי־הפנימי .שלושת האיומים הופנו בעת ובעונה אתת כלפי ישראל והפלטטינים,
כל אהד מהם בנפרד .בעבור הפלסטינים הייתה שכונת הר הומה איום על ריבונותם באזור בית
להם וירושלים ,ואיום זה היה מבחינתם ההמור מבין השלושה .האיום על הריבונות הפלטטינית
התבטא ראשית בההלטה התד־צדדית של ישראל לבנות שכונה תוך התעלמות מהרמזים שפיזרו
ראשי הציבור הפלסטיני על רצונם להיות מעורבים בדבר .״זה יצביע על שינוי רדיקלי בגישה
כלפינו״ ,אמר צאלת תעמרי על הרעיון של אנשי השמאל בישראל לבנות לפלטטינים באותו
שיעור שבונים ליהודים ,זו הפעם הראשונה בתולדות מפעל ההתנתלות של ישראל מאז 1967
שמועלה רעיון מעין זה .כדי שהרעיון יתקבל ,יש להציע אותו רשמית למנהיגות הפלטטינית ,ולא
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באורח הד־צדדי)אלדר ;6.4.1998 ,הארץ ;18.3.1997 ,שגב .(19.2.1997 ,מעבר לכך בנייה השכונה
ביטאה איום מהותי על הריבונות הפלסטינית .בהסדר הקבע עתידה הר הומה לקטוע יצירת קשר
אפשרי בין אזור אל־עזריה ואבו־דיס ,מוקד השלטון הפלסטיני במהוז ירושלים ,לבין אזור בית
לתם ובית סחור ,שעתה שולטת בו הרשות הפלסטיניה שליטה מלאה )אזור  Aלפי הסכם אוסלו
ב( .לבסוף ,הבנייה בהר הומה הייתה הלק מסדרה של צעדים שממשלת הליכוד נקטה בירושלים,
והפלסטינים ראו בכולם כוונה לפגוע במאהז המוגבל שלהם בעיר ,ובאפשרות להרהיבו בהסדר
הקבע .מדיניותן של ממשלות העבודה ושל העירייה בראשות טדי קולק הפלו לרעה את ערביי
מזרח ירושלים בחיי היום־יום ,לעומת התנופה שהעניקו לנוכתות היהודית במזרה העיר ,אך בה׳
בעח אפשרו לערביי מזרח העיר לפצוה עצמם על הקיפות באמצעות טיפוח מוסדות וסמלי זהות
מקומיים־לאומיים .בניגוד להן גרסו ממשלת הליכוד והעירייה בראשות אולמרט כי יש לכפות את
ריבונות ישראל על ערביי מזרה ירושלים במלואה תוך הבטתה להעניק להם פיצוי במישור
העירוני .הפלסטינים דתו את גישת הליכוד ואולמרט ותבעו להמשיך במדיניות הקודמת העולה
בקנה אהד עם הסכמי אוסלו ,אבל ממשלה הליכוד הבהינה כי ריבונותה במזרה ירושלים נשהקה,
והששה לאבדה כליל בהסדר הקבע .לפיכך לא שיתפה ממשלת ישראל את הרשות הפלטטינית
בקבלת ההחלטה על בניית הר הומה ,כשם שלא שיתפה אותה בההלטה על היקף הנסיגה
הראשונה של ישראל ,מתוך שלוש משטה  ,0ופעלה לצמצם את האהיזה הפלסטינית במזרת
העיר.
מבתינה דמוגרפית ,התכנית ליישב  30אלף יהודים בהר הומה והמדיניות הנמרצת של
ממשלת הליכוד לשנות את המאזן הדמוגרפי בירושלים באמצעים אדמיניסטרטיביים ותוקיים,
עוררו תגובה הריפה באוכלוסייה הפלסטינית בירושלים ובבית לחם ,והם תבעו מנציגיהם לפעול
במלוא התוקף כדי למנוע את מימוש התכנית של ישראל .הציבור הפלסטיני הרגיש שהאיום
הישראלי מכוון נגדו יותר מאשר נגד מוסדותיו הפוליטיים ,ולכן המהאה לבשה אופי עממי־אזורי.
מהרמה הציבורית והמקומית הופנתה תביעה כלפי המוסדות הפוליטיים לפעול ,לעומת זאת
האיום הדמוגרפי בישראל לא היה נתלת הציבור ,אלא הממסד .ישראל דאגה מהשינוי לרעה
במאזן הדמוגרפי בעיר מאז  967ו ,וכפי שהודה עוזי וכסלר ,יו״ר הרשות לפיתוה ירושלים ,ישראל
הששה מההשלכות המדיניות שיהיו לזה בעת הדיונים על הסדר הקבע .״הקמת שכונת הר הומה
היא בהחלט במסגרת הקווים האדומים שלנו בירושלים .עצירה הקמתה תהווה תמרור אדום
להסדרים המתגבשים ...אין ספק שהבנייה בהר הומה היא מאבק מהותי על ירושלים שלנו״
)וכסלר997 ,ו5.4.ו(.
ממשלו של ערפאת עמד בפני אתגר פוליטי כאשר קראו הממסדים הפוליטיים המקומיים
בבית להם ובירושלים לממשל הארצי להתנגד בתוקף לתכניה ישראל ,והזהירו אותו לבל יתפשר
על השבון התושבים המקומיים .בראש המתאה המקומית עמד בתהילה גוף ושמו ״ועדת החירום
להגנה על ג׳בל אבו־ע׳נים״ ,שתברו בו אישים פוליטיים ממתוז ירושלים ומבית להם לצד תושבי
האזור שאדמתם הופקעה לבניית שכונת הר הומה )אל־קדס997 ,ו .(20.2.בהמשך הנהיגו אה
המתאה הברי המועצה המתוקקת של הרשות הפלסטינית מאזור ירושלים ומבית להם ,והצטרפו
אליהם מנהיגים מאזור השומרון ויהודה שהכירו את הבעיה מקרוב ,שכן התנתלויות או מפעלים
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ישראלים הורהבו על שטהם .הממסד המקומי היה לקבוצת מהאה שדרבנה את ההנהגה הארצית
להתריף את דרכי המאבק ולצאת נגד הרתבת ההתנתלויות הישראליות בכלל .לפיכך ההליטה
המועצה המתוקקת לצרף לוועדת ירושלים נציגים נוספים :את ה ט ן עצפור ,אהד הנציגים
בהסכמי אוסלו שתתום על מסמך ביילין-אבו־מאזן ומעורה בפרטי המשא ומתן על ירושלים;
את צאלת אל־תעמרי ,הבר המועצה מאזור בית להם הגובל בהר הומה ,שהוא גם ראש הוועדה
לענייני אדמות והתנתלויות במועצה; את אתמד אל־דיק מאזור ט ל פ י ת  -ט ו ל כרם ,שגם שם
התפתת עימות מקומי טביב מהצבה שישראל כרתה על אדמה פלטטינית; את ד״ר עזמי אל־שעיבי
מרמאללה ואת נביל עמר מתברון .בתקופה זו פרץ בתברון עימות בנוגע לכביש שישראל ההלה
לסלול על אדמות פלסטיניות בעבור קריית ארבע .החברים הוותיקים בוועדה היו כל הברי
המועצה מאזור ירושלים )פרט לאבו־עלא ,יו״ר המועצה ,ולתנאן עשראוי ,תברת הקבינט( :אתמד
האשם זע׳יר )יו״ר( ,אמיל ג׳רג׳ועי ,תאתם עיד ,זיאד אבו־זיאד ואתמד אל־בטש ,וכן בשארה דאוד
מבית לתם ,רפיק אל־נתשה מתברון ופואד עיד מעזה )אל־קדס .(14.2.1997 ,משלב זה ואילך
הובילה המנהיגות הארצית את המהאה ,והפכה את הר הומה סמל לפעולתה השתלטנית של
ישראל להרתבת ההתנתלויות )אל־קדס997 ,ו ;24.2.הארץ.(12.3.1997 ,
גם בישראל התפתה איום מסוג כזה .מבתינה פוליטית־פנימית התגבשה בליכוד ,בעירייה
ובכנסת קבוצת להץ התותרת לאמץ מדיניות ״נצית״ בממשלה .קבוצה זו התאפיינה במניע מקומי
מובהק .עיריית ירושלים פעלה כדי לקדם את האינטרסים שלה ,וממסד המתנתלים פעל בעיקר
בכנסת .בהיעדר תקשורת ואמון הדדי בין שני המנהיגים ,נתניהו וערפאת ,התתזקו הממסדים
המקומיים ,והמנהיגות הלאומית לא יכלה להם .המנהיגות הלאומית משני עברי המתרס הפוליסי
עמדה בראש הכותות המקומיים ויצרה תזית נגד הצד השני .רק משהפך המשבר למשבר אזורי,
שמעורבים בו גם ירדן ,מצרים ,מוסדות כלל־ערביים ואסלאמיים וארצות הברית ,הבינה ישראל
כי עליה לצמצם את שעלול להיגרם לה ,ולהכריז על בנייה כלשהי לערבים .בתאריך  26בפברואר
997ו ההליטה ועדת שרים להורות על תכנון עבודות תשתית בעלות של  50מיליוני דולרים כדי
לבנות 5ו 3,0דירות לערביי מזרת ירושלים בעשר שכונות ברתבי מזרת העיר )הארץ997 ,ו.(25.2.
התלטת ישראל המהישה את הפער בין שני חלקי העיר ,ראשית ,בניגוד לשכונת הר הומה
האמורה לקום במימון ממשלתי ,עסקה התלטת ישראל בפיתות תשתית לבנייה פרטית של ערביי
מזרה ירושלים )הארץ997 ,ו997 ,25.2.ו ;(27.2.שנית ,העבודות בהר הומה החלו ב־8ו במרם
 997ו במלוא הקצב ,ואילו העבודות לערביי מזרת ירושלים נותרו תכניות על הנייר ,בין שלא היו
להן אישורים הוקיים ובין שלא הייתה כוונה של ממש להוציאן לפועל .התגובה הבין־לאומית
הקשה על התלטת ועדת השרים הביאה את אולמרט ואת נתניהו למסקנה כי ללא סיוע ממשלתי
לבנייה לערבים ,לא יהיה אפשר לרכך את הביקורת על הבנייה בשכונה היהודית .לכן ,משהובאה
התלטת ועדת השרים לאשרור מליאת הממשלה ,ב־4ו במרט 997ו ,הנחתה הממשלה את
מוסדות התכנון בירושלים לתכנן בנייה ציבורית של  400דירות למגורים על קרקעות מדינה
שהופקעו ב־968ו מהכפר צור בהר ,שגובל בהר הומה )הארץ997 ,ו6.3.ו997 ,ו ,08.3.אולם גם
הנהיה זו נותרה בכתובים בלבד .עיריית ירושלים ומשרד השיכון ט ר ם הכינו את התכניות
הנתוצות ,ולא הוגדר היקפו של הסיוע הממשלתי לפרויקט זה )כל העיר ,(28.3.1997 ,בניגוד
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פרק שביעי
לסיוע הנרחב והמוגדר שפרויקט הר חומה יצא בעזרתו לדרך .מעבר להמהשת הפער בין מזרה
ירושלים למערבה ,הבליטה התלטת ישראל את העובדה שמזרה ירושלים היא אזור שנוי במתלוקת.
מעולם לא עוררה בנייה של ישראל במזרה ירושלים סערה בין־לאומית כה גדולה.
נוכה הבנייה בהר הומה שקל שוב ערפאת להכריז על הרשות הפלסטינית כמדינה )הארץ,
997ו ,(2.3.אך הוא הבין כי מוטב לו לתכות ולהכין את הקרקע לכך ,לגרום לישראל בידוד בזירה
הבין־לאומית ולתקוע טריז בינה לבין ארצות הברית .הרשות הפלטטינית פעלה לשם כך בכמה
אפיקים מקבילים.
ראשית ,פתהה הרשות הפלטטינית בטדרה של צעדי מהאה .מוםדות הרשות הפלטטינית
ארגנו ב־ 3במרט 997ו שביתת מהאה כללית בגדה המערבית וברצועת עזה .היה זה הצעד
הראשון בגיוס ההברה הפלסטינית למחאה מתמשכת .ערפאת איתר טביבו את כל הכותות
הפוליטיים הפלסטיניים ,ולכן השביתה הצליהה .בתאריך  27בפברואר 997ו ,יום אהרי ההלטה
ועדת־ השרים על הבנייה בהר תומה ,נפתה בשכם ״הדיאלוג הלאומי״ בין כל הכוחות הפוליטיים
הפלטטיניים .במקורו תוכנן הדיאלוג להיות צעד מכין לקראת שילובם של ארגוני אופוזיציה
בקביעת העמדות הפלטטיניות במשא ומתן על הטדר הקבע .משא ומתן זה אמור היה להתהדש,
על פי ההםכם להיערכות מהדש של ישראל באזור הברון ,ב־7ו במרט  997ו .הההלטה של ישראל
על בנייה בהר הומה גרמה להשעיית המשא ומתן על הטדר הקבע ולדתיקת המתלוקות הפנימיות
בין הפלטטינים )אל־קדט997 ,ו997 ,3.3.ו ;4.3.הארץ997 ,ו997 ,3.3.ו.(4.3.
הצלתת השביתה אפשרה לרשות הפלטטינית לעבור לדפוט המהאה השני ,שכלל הפגנות ליד
עמדות צה״ל וליד עמדות המשטרה .דפוס המהאה התבטא במישורים אהדים ,המהומות ההלו
בהר הומה עם קבלת ההחלטה לבנות באתר ,ומשם התפשטו לגבול שבין בית לתם לירושלים
)הארץ .(28.2.1997 ,עם תתילת העבודות בפועל ,ב־8ו במרס 997ו ,הפך גם גבולה הצפוני של
ירושלים ,הגבול עם רמאללה ,למוקד של מחאה .ביום האדמה ,ב־ 30במרס  ,1997הקיפה המהאה
את רוב שטהי הגדה המערבית ורצועת עזה ,ומכאן עבר מוקד החיכוך להברון ,העיר הפלסטינית
היהירה שבלבה שוכנת קבוצה קטנה של מתנהלים שבינם לבין ערביי העיר יש מסורה ארוכה של
מעשי איבה )הארץ .(19.3.1997 ,העתקת מוקד המהאה להברון אירעה ב־ 8באפריל 997ו ,כאשר
מתנהלים הרגו פלטטיני בכפר תרבתא ,ולמתרת נרצת אדם נוסף בתברון .בתקריות האלימוה
בהברון ,שהתפתתו בעקבות מעשים אלה ,נהרגו שני פלטטינים נוטפים ונפצעו יותר ממאה
)הארץ997 ,ו997 ,8.4.ו .(9.4.המהאה הורחבה ממחאה נגד הבנייה בהר הומה למהאה נגד
ההתנתלויות הישראליות בכלל .הגוף המארגן עבר מהתארגנות על בטיט מקומי להתארגנות
ארצית ,שבראשה עמד הפת״ה .מנגנון התנועה גייס להפגנות את פעיליו הצעירים ,הטטודנטים
הזמינים ,והצטרפו אליהם ילדים ונערים ,שששו ליידות אבנים בכותות ישראל .פעילי הפת״ת אף
החליטו לארגן מחאה פלטטינית כלל־ארצית ב״יום האדמה״ ,ב־ 30במרט 997ו)אל־קדט997 ,ו,(24.3.
וכך הפך יום האדמה מיום המציין את מאבקם של הפלסטינים בישראל ב־976ו נגד הפקעת
קרקעותיהם בגליל ,ליום של מהאה נגד מדיניות ממשלת ישראל בירושלים ,ו 2שנים מאוהר
יותר .לא ערביי ישראל הובילו את המתאה ביום האדמה  997ו ,אלא הפלטטינים ברשות
הפלטטינית.
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דרך המהאה לא הייתה אלימה בראשיתה .ביום שההלו העבודות בהר חומה קרא ערפאת
ברדיו פלסטין שלא להגיב באלימות )הארץ997 ,ו ,(19.3.וגם המנהיגות המקומית שהובילה
וארגנה את ההפגנות בהר הומה רצתה להימנע מאלימות .צאלח תעמרי ונביל עמר הצהירו:
״ההפגנות המתוכננות יהיו הפגנות שלום לא אלימות ...ממשלת ישראל מתגרה בנו עד קצה הגבול
והלק ממטרותיה הוא לדתוק אותנו לשימוש באלימות .אולם איננו מתכוונים להיכנס למלכודת
שלהם .דעת הקהל בעולם והקהילה הבין־לאומית תומכות בנו ואל לנו ליפול למלכודת האלימות"
)הארץ977 ,ו8.3.ו997 ,ו .(20.3.בדברו על מלכודת התכוון תעמרי לטנקים שהציב צה״ל במבואות
הערים הפלסטיניות כלקה מה״סופר־אינתיפאדה״ של ספטמבר .ישראל גרסה כי יש לאיים על
הפלסטינים ,שאם יתזרו על אירועי טפטמבר ושוטרים פלטטינים יפתתו באש על תייליה ,הם
עתידים לאבד אפילו את הריבונות המוגבלת שהשיגו בהסכמי אוטלו .שר המשפטים הנגבי
התבטא בגסות ואיים שאם תהודש האלימות הפלטטינית ייפגע ערפאת ,ולמצער יגורש עם
רעייתו הזרה לתוניס ,וישראל תכבוש מהדש א ה ש ט ה הרשות הפלסטינית )הארץ997 ,ו.06.3.
ברשות הפלטטינית התייתסו לדבריו כמבטאים את כוונותיה האמתיות של ממשלת נתניהו ,בפרט
נוכח אי־הסתייגותו של ראש הממשלה מהצהרת שר המשפטים שלו.
ככל שהפכו ההפגנות להמוניות יותר והתפרסו על פני מוקדים רבים יותר ברחבי הגדה
המערבית ,כך הפכו לסוערות יותר ,ובמהלכן השליכו הפלסטינים אבנים ובקבוקי תבערה על
כותות ישראל ,שהגיבו בירי כדורי גומי ובגז מדמיע .העימותים האלימים התלו בבית להם ב־20
במרס 997ו ,התפשטו ממנה לרמאללה ולהברון ,וב״יום האדמה״ הגיעו גם לשכם ולעזה )הארץ,
997ו.3.ו .(2הפלטטיני הראשון נהרג ב־ 29במרס 997ו ,כעשרה ימים לאהר שההלו ההפגנות,
ומספר הפצועים עלה ל־ 480איש .בעשרת הימים הראשונים של אפריל עלה מטפר ההרוגים
הפלסטינים לשישה )אל־קדס997 ,ו.3.ו" .(3התיילים שלנו בבעיה רצינית .הם קרועים מבפנים
בין המשימה והפקודות לבין הרגשוה ...עכשיו לקהנו לידינו הזרה את הרהוב כולו ...אם לא היינו
מארגנים את ההפגנות האלה היינו מפסידים את הרחוב לתמא״ס״ ,אמר מרואן ברע׳ותי ,ראש
הפת״ה בגדה המערבית )הס ;30.3.199 ,לוי .(4.4.1997 ,ראשי הפת״ח תיפשו ומצאו את המינון
הנכון לפרוק את הזעם והתסכול ,ובה בעת לעמוד בהתתייבויות כלפי ישראל וארצות הבריה.
במהלך ההפגנות הקפידו כוחות המשטרה והביטתון הפלטטיניים להרגיע מוקדי היכוך סוערים
במיותד ,ושמרו על שרשרת הפיקוד )הארץ .(31.3.1997 ,25.3.1997 ,״זו התתייבות בין־לאומית
שלנו ואנתנו עומדים בה .אנתנו מאוד לא אוהבים את זה ...צריך לשמור על הטדר ולמנוע
הטלמה .אני עושה את זה בשבילנו ,לא בשבילכם" ,הצהיר ראש מנגנון המודיעין המסכל
הפלסטיני ג׳יבריל רג׳וב )שגב .(1.4.1997 ,ויסות המהאה והאלימות נעשה באמצעות מניעת מגע
פיזי בין היילים ישראלים למפגינים פלטטינים ,והתייצבות כותות הביטתון הפלסטיניים בתווך
שבין שני המתנות תוך היתשפות לסיכון פיזי .בין שני הצדדים נקבעו ״כללי משתק" מטוימים
שנשמרו הודות לתיאום בדרג נמוך ,דרגי השטח ,שהוסיף להתקיים למרות השעיית התיאום
המדיני והמפגשים בין ראשי השירותים התשאיים של ישראל לפלסטינים .כדי שלא להסלים את
התקריוה וכדי למנוע הרוגים בצד הפלטטיני ,נזהר צה״ל ,ולא ירה כדורים היים לעבר המפגינים,
אלא השתמש בקליעי גומי ובגז מדמיע .בהשוואה לאינתיפאדה נקטו תיילי ישראל מדיניות ירי
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פרק שביעי
מאופקת ,והטנקים שנועדו לאיים על הרשות הפלסטינית בכיבוש מהדש של שטהיה ,הוצבו
בתוך מתנות הצבא ולא במבואות הערים הפלסטיניות.
ערפאת ראה לנגד עיניו את המישור המדיני ,מעבר למהאה ההמונית ,וכל יתר דרכי הפעולה
נועדו לשרתו .ערפאת התליט לנתק כל קשר מדיני עם ישראל ,ונשא עיניו לעבר ארצות הברית
במטרה להטות אותה לצדו )אל־קדס997 ,ו ;28.3.הארץ997 ,ו9.3.ו997 ,20.3.1997 ,ו,(27.3.
ובתאריך  30במרס 997ו שיגר ערפאת איגרת לנשיא קלינטון ,והתתייב בה להסכמים שההם עם
ישראל ,גינה את האלימות ,ביקש מהנשיא לכפות על ישראל לעמוד בהתתייבויותיה התתומות
ולהפסיק את הצעדים התד־צדדיים שתוללו את המשבר )אל־קדס .(31.3.1997 ,מתוך רצון
להתקרב לארצות הברית נענה ערפאת לבקשתה והידש בהדרגה את התיאום הביטהוני עם
ישראל .הוא נפגש עם ראש השב״כ הישראלי ועם נציג הטי־איי־אי ,ולאור המידע שקיבל מהם
הורה לעצור את שלושת תברי תוליית צוריף שנמלטו לעזה לאתר פעולת טרור שביצעו בקפה
אפרופו בתל אביב ,וכן הורה להלץ מפיהם היכן קברו את ההייל הישראלי הנעדר ,שרון אדרי,
שתטפו ורצהו )הארץ .(17.4.1997 ,15.4.1997 ,13.4.1997 ,תוליית המא״ט מהכפר צוריף ביצעה
פעולת טרור נגד אזרתים ישראלים בבית הקפה אפרופו שבצפון תל אביב ,ב־ 21במרס ,1997
ונהרגו בה שלוש נשים ונפצעו כ־ 50איש .ראש ממשלת ישראל האשים את ערפאת באתריות
לפעולה ,ברם ספק רב אם אכן כך היו פני הדברים .כפי שאנשי התוליה עצמם סיפרו ,הם נטלו
את הרשות הישירה לפעול מהנהגתם בדמשק ,ופירשו את התטכול של הציבור הפלטטיני על
מדיניות ממשלת הליכוד בהתנתלויות בכלל ובהר תומה בפרט כמתן רשות לפעול .פלג זה של
התמא״ט רצה לכבוש א ה לבם של ההמונים דווקא נוכה דרך הפעולה המדינית של ערפאת
)רובינשטיין997 ,ו6.5.ו(.
במקביל לניטיונותיו לרכוש את תמיכת ארצות הברית ,תתר ערפאת לזכות גם בתמיכה
בין־לאומית .במשך כשלושה שבועות ניהל מערכה מדינית ענפה ואינטנםיבית .הוא יזם בעזה,
ב־6ו במרט 997ו ,מפגש בין־לאומי "להצלת תהליך השלום״ ,והשתתפו בו שגרירי המדינות
המעורבות בתהליך השלום .בתגובה על הדהייה של ישראל לעכב את פרויקט הר הומה ,כפי
שביקש הנשיא קלינטון ,וכפיצוי על הווטו שהטילה על הצעת ההלטה ערבית־פלסטינית במועצת
הביטהון )ראו להלן( ,הייתה ארצות הברית המדינה הראשונה שנענהה בהיוב להזמנה ערפאת
)אל־קדט ,(12.3.1997 ,והיא נתנה את האות לשאר המדינות להשתתף .אבל ארצות הברית
התנגדה לכוונת ערפאת "ליצור מכניזם יעיל שיתמודד עם טירובה של ישראל למלא אהר מה
שהוסכם״ )הארץ997 ,ו 6.3.ו( .כלומר להפוך את ההתכנסות מאירוע חד־פעמי לפורום של קבע
ולהניע את משתתפיו להתערב ישירות במשבר שתוללה ישראל .היה זה מפגש בין־לאומי ,ולא
ועידה שיש לה סמכויות )הארץ.(16.3.1997 ,
הרשות הפלסטינית ומדינות ערב יזמו פעמיים כינוט של מועצת הביטהון ,ב־ 7במרס 997ו
וב־ו 2במרס 997ו ,כדי להביא בפניה הצעת ההלטה לגנות את ישראל על הבנייה בהר הומה.
בעקבות הווטו הכפול של ארצות הברית במועצה יזמו מדינות ערב ארבעה כינוסים של העצרת
הכללית של האו״ם .תהילה הביעה העצרת ,ב־3ו במרט 997ו ,״דאגה המורה מהתלטת ישראל
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מדעיות

ישראל לצעדיה

לבנות בהר הומה״ ,וביקשה ״להימנע מכל פעולות או אמצעים ,כולל פעולוה התנחלות ,שיש
בהם כדי ליצור עובדוה בשטה ולהשפיע על מעמד ירושלים״)הארץ997 ,ו4.3.ו( .בפעם השנייה
כונסה העצרת הכללית ב־ 24באפריל  .1997מדינות ערב רצו לכלול בהחלטה קריאה להברוה
האו״ם לנתק את קשריהן המסחריים והכלכליים עם תברות ישראליות הפועלות בהתנחלויות ,אך
גרמניה התנגדה ובעקבותיה התנגדו מדינות נוספות מאירופה .כדי להשיג רוב מרשים של 134
בעד ושלושה נגד )ישראל ,ארצות הברית ומיקרונזיה( נוטהה ההלטה המגנה את הבנייה בהר
הומה ודורשת להפסיקה מיד .תמורת שינוי סעיף הסנקציות מניתוק קשרים ל״הפסקת כל סוג
של סיוע ותמיכה בפעולותיה הבלתי תוקיות של ישראל בטריטוריה הפלסטינית כולל ירושלים,
ובמיותר פעילות התנתלותית״)הארץ997 ,ו997 ,25.4.ו ,(27.4.קיבלו הפלטטינים אפשרות לכנס
מהדש אה העצרת .הההלטה מציינת כי ״עצרת התירום מתפזרת באופן זמני״ ,ולנשיא העצרת יש
״סמכוה לכנסה שוב לפי דרישת מדינה הברה״ .העצרת אף דרשה ממזכ״ל האו״ם להגיש בתוך
הודשיים דוה על יישום ההתלטה בידי ישראל ,ו״בעיקר ההלק התובע את הפסקת הבנייה ]שם[״.
בראשית יולי  1997הגיש לעצרה האו״ם מזכ״ל האו״ם קופי אנאן דוה המציין כי ישראל לא
צייהה לההלטה להפסיק את הבנייה בהר הומה ,ומדינות ערב ביקשו לכנט שוב את העצרת
הכללית .בלתץ מדינות אירופה וארצות הברית ,ערפלו מאוד את הסעיף בהצעת ההתלטה מטעמן
הקובע שהמשך השתתפותה של ישראל באו׳׳ם מותנה בהפסקת הבנייה בהר הומה .אבל הסעיף
הקורא לתברות האו׳׳ם להפסיק כל קשר כלכלי עם ההתנתלויות נותר בעינו .הצעת הההלטה
התקבלה ב־5ו ביולי 997ו ,שוב ברוב של  134בעד ושלושה נגד .העצרת הכללית של האו״ם
גינתה את ישראל בפעם הרביעית ב־4ו בנובמבר 997ו ,ופעם נוספת עמדו לצדה רק ארצות
הבריה ומיקרונזיה )הארץ997 ,ו997 ,9.7.ו3.7.ו997 ,ו5.7.ו997 ,ו6.7.ו997 ,ו.וו5.ו( .שר ההוץ
הבריטי רובין קוק ביקר בהר הומה ב־8ו במרט 998ו ,ויצר תקרית דיפלומטית עם ישראל ,כיוון
שבמהלך הביקור קיבל תדריך גם מהברי המועצה המתוקקת מבית להם ולא רק מנציגי ישראל,
והכריז כי אין הוא מכיר בבעלותה של ישראל על הר הומה ,וכי בירושלים תהיינה שתי בירות
)הארץ.(19.3.1998 ,
במקביל לפעילות באו״ם הביאו הפלטטינים את העניין בפני ועידת ראשי מדינות האסלאם
שכונסה ב־ 24במרס  1997באסלאמבאד .בהודעת הסיכום ,זו הפעם הראשונה בתולדות הארגון,
הביעו המתכנסים:
תמיכה מלאה בתהליך השלום במזרת התיכון וביישום כל ההסכמים ,ההתתייבויות וההוזים
שנתתמו בין הצדדים הנוגעים בדבר] ...וקראו[ לנקוט את צעדים המתתייבים ,שייכפו על
ישראל להפסיק מיד את הפקעת הקרקעות הפלסטיניות ,בניית התנחלויות חדשות ובפרט
בג׳בל אבו־ע׳נים שבדרום מזרת ירושלים ,ולא לבצע שום שינויים גאוגרפיים ודמוגרפיים
בעיר במשך שלב הביניים )אל־קדס997 ,ו.(24.3.
ועדת ירושלים של מדינות האסלאם כונסה ב־ 27במרס  997ו ומאהורי הקלעים התנהל מאבק בין
שתי מגמות .טוריה ,םעודיה ומצרים רצו שהכינוט יקבל התלטה אופרטיבית הקוראת למדינות
התברות בארגון להקפיא את קשריהן עם ישראל; מולן התייצבו מרוקו וירדן ,והן הטתייעו
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פרק ש ניע׳
בשליהו של הנשיא קלינטון ,דניס רוס ,מתאם שיהות השלום ,שהגיע במיוחד לרבאט כדי לרסן
את ההחלטה הצפויה .ערפאת הצטרף בשתיקה למצדדים בההלטה מתונה יתסית כדי לזכוה
בתמיכת ארצות הברית .לבסוף התקבלה דרכם של המתונים ,בסיועו של דניס רוס ,והכינוס
הרשמי נמשך  35דקות בלבד ,ובו הוקראה הודעה שהזרה על עיקרי הודעת אסלאמבאד )אל־קדס,
 ;28.3.1997הארץ.(28.3.1997 ,
הצעת הההלטה שלא התקבלה במרוקו הפכה להתלטת שרי ההוץ של הליגה הערבית
שהתכנסה בקהיר כעבור ימים ספורים ,ב־  31במרס  997ו:
נוכח התתייבות מדינות ערב להשיג שלום צודק וכולל באזור ,ושאיפתן להציל את תהליך
השלום מועצת שרי ההוץ של הליגה הערבית ממליצה על (1):הפסקת כל צעדי הנורמליזציה
עם ישראל שננקטו עד כה במסגרת תהליך השלום והפסקת כל הכרוך בכך ,כולל סגירת
משרדים ומשלתות ,עד שישראל תציית לעקרון מדריד ,אדמה תמורת שלום ,ותיישם אה
ההסכמים וההתתייבויות שהצדדים המעורבים הגיעו אליהם בכל מסלולי המשא ומתן:
) (2השעיית ההשתתפות הערבית בשיתות הרב־צדדיות והמשך שמירה על ההרס הערבי
הראשוני נגד ישראל ,עד שיושג שלום כולל וצודק באזור )הארץ.(1.4.1997 ,31.3.1997 ,
יש לזכור שזוהי המלצה בלבד ,וכדי להפכה לההלטה מתייבת יש להביאה לאישור ראשי המדינות
בפטגה מיותרת שתתכנט לשם כך ,וכמו כל התלטות הליגה הערבית עליה להתקבל פה אהד.
פסגה כזו לא כונסה ,אך למרות זאת הודיעו קטאר ,עומאן ותוניטיה כי הן מקפיאות את פיתוה
קשריהן עם ישראל .מדינות ערב לא רצו ,או שמא לא יכלו בשלב זה ,להרתיק לכת עד כדי ניהוק
יתסיהן עם ישראל ,אך הן סימנו את המסלול שהן מתכוונות ללכת בו ,והמתינו לראות מה
תעשה ארצות הברית.
בנאומיו הרבים פירט ערפאת את תפיסתו ואת אכזבתו ממדיניות ישראל .ישראל ״מתכתשת
לתהליך השלום ומסרבת להמשיך ולבצע את שהוסכם ונתתם״ ,ונוקטת סדרה של צעדים
תד־צדדיים שמטרתם לעצב מראש ובכות את פני הסדר הקבע כגון בניית ההתנתלויות בכלל
ושכונת הר חומה בפרט ,התרמת תעודות זהות מתושבי ירושלים ,ניתוק ירושלים מיתר תבלי
הארץ באמצעות טגר ובניית התנתלויות ,עיכוב המשא ומתן על הפעלת שדה התעופה הפלסטיני
בדהניה והקמת נמל מים עמוק בעזה ,וההלטה על היערכות מחודשת רק בהיקף של שני אהוזים
מאזור .0
]המצב[ המור מאוד ועלינו להציל את ירושלים הנעלה ,ולהציל את תהליך השלום ...זוהי
בהירה אטטרטגית שאין נסיגה ממנה] ...השלום[ הוא האמצעי היהיר להשיג את מטרותינו
הלאומיות לאור הנתונים האזוריים ,הבין־לאומיים וביסודם הגשמת זכויותינו הלאומיות
שאינן נושא למשא ומתן ...אין שלום ולא יציבות בלי שתשוב ירושלים הנעלה ותהיה לבירת
המדינה הפלסטינית העצמאית )אל־קדס.(21.1.1997 ,
בנאומיו הדגיש ערפאת כי העדפת השלום שרירה וקיימת מבתינת הפלטטינים ,והם מילאו אה
הלקם בהטכמים ועשו כל שביכולתם כדי למנוע טרור ,אבל ישראל בזבזה זמן רב עד שההליטה
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מדיניות ישראל לצעדיה
על היקף ההערכות מהדש ,ועדיין אינה מקיימת סעיפים רבים בהסכמים שהתמה עם אש״ף ועם
הרשות הפלסטינית ,ויש לכפות זאת עליה .אמת ,שלום וטרור אינם עולים בקנה אהד כשם
ששלום והתנתלויות לא יכולים לדור בכפיפה אתת .ממשלת הליכוד מקדמת עימות ומתכתשת
לעיקרון של ״אדמה תמורת שלום" .ממשלת הליכוד הציבה את עניין ירושלים כמטרה ,שהייהה
״קו אדום״ בעבור הפלסטינים .אין שלום ״ללא התזרת ירושלים הערבית הכבושה״ לתושביה
כבירת המדינה הפלטטיניה ,הוסיף ערפאת ואמר:
הובה אישית מוטלת על כל אחד ואתד ממאמיני האסלאם להצילה מציפורני ההתנתלויות
ומסכנת הייהוד ,ולשמור על אופייה ההיטטורי והדתי ,ולהגן על קדשי האסלאם שתתתיהם
הופרים היהודים .איני מדבר רק על ניסיונות לערוך שינוי דמוגרפי באמצעות מתנתלים
והתנתלויות בתוככי ירושלים הנעלה וטביבה במגמה לנחק עיר זו לחלוטין מהטריטוריה
הפלסטינית ולערוך שינוי דמוגרפי בעיר בניםיון לתרוץ את עתידה ולכפות את אסטרטגיית
ייהודה )אל־קדס997 ,ו.(31.3.
ערפאת טען כי ישראל רוצה לקעקע ולמחוק את הזהות האסלאמית והנוצרית של ירושלים,
והביא לכך ראיה מהמתנה שהעניק נתניהו לפטריארך הלטיני של ירושלים לרגל ראשיתה של
שנת 997ו :תבליט של ירושלים שהוסרו ממנו מסגד אל־אקצא וכיפת הםלע ,ובמקומם הוצב דגם
בית המקדש )כנראה מדובר היה בדגם של ירושלים מימי בית שני( .לדברי ערפאת זו הייתה גם
מטרתו של נתניהו בפתיתת מנהרת הכותל ובניהול התפירות טביב אל־אקצא" :המנהרה שמגיעה
לדרך הייסורים של אדוננו המשיח ,שיחברו אותה ]את מנהרת הכותל[ אל מ ת ת ת למסגד
אל־אקצא המבורך וכיפת הטלע הנעלה .למעלה מזה .כפי שאמרתי ברבאט ,ברצוני להדגיש
בפניכם שהישראלים ההלו להרתיב את הכותל המערבי דרומה לעבר הכותל הדרומי של אל־הראם
אל־שריף כדי להגיע לקיר של מסגד אל־אקצא״ )אל־חיאת אל־גידידה ;16.3.1997 ,אל־קדס,
 ;31.3.1997 ,28.3.1997 ,24.3.1997 ,21.3.1997הארץ.(21.3.1997 ,
לא היה זה מקרה ששלוש המדינות הגובלות עם ישראל ומנהלות מגעים דיפלומטיים עמה
היו מעורבות מאוד ביתםים בין ישראל לפלטטינים .לכל א ת ת מהן היה אינטרם בירושלים:
סוריה הפצה לשפר את נקודת הפתיהה שלה במשא ומתן אפשרי עם ממשל נתניהו על רמת
הגולן .כאמור לעיל ,מלכתהילה היא העריכה בתומרה את מגמותיו של נתניהו ,והמליצה לנקוט
קו עוין כלפיו; ירדן ומצרים תתומות על הוזי שלום עם ישראל ,והן אף שכנותיה גאוגרפיות של
הרשות הפלטטינית .מצרים היא מנהיגת העולם הערבי שמצויה בה אופוזיציה לאומית ואסלאמית
קיצוניה ,הקוראת לנשיא המצרי לנקוט מדיניות קשוהה נגד ממשלת ישראל .גם בירדן יש
אופוזיציה מסוג זה ,החוששת כי כל הרעה במצב הפלטטינים בגדה המערבית עלולה להציף את
ירדן בפליטים ובמהגרים מהגדה המערבית )שמיר997 ,ו0.ו .(26.מצרים תמכה באימוץ קו תקיף
כלפי ממשלת ישראל ,ואילו ירדן ניםתה להידבר עם נתניהו ,כשם שעשתה לאחר שממשלת רבין
ההליטה ב־ 1במאי  1995להפקיע כ־ 530דונם במזרת ירושלים ,רובם אדמות בבעלות ערבית.
הצעד התד־צדדי עורר תגובה ציבורית קשה בירדן .״מצוקתה של הממשלה הירדנית הייתה קשה
במיותד בשל העובדה שהמהלך ננקט ערב הצבעה בפרלמנט על ביטול התרם נגד ישראל״)שמיר,
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פרק שביעי
 .(26.10.1997תוסיין שיגר לרבין בקשה לבטל את הההלטה ,אך ב־ 14במאי  1995הסתפקה
ישראל בההלטה שלא להפקיע אדמות נוספות בעתיד מערביי מזרה ירושלים .הפקעת 530
הדונמים הוקפאה ב־ 25במאי  ,1995לאהר שהליכוד תמך בהצעות האי־אמון בממשלת ישראל,
והן איימו להפיל את הממשלה )הארץ.(26.5.1995-21.5.1995 ,15.5.1995 ,10.5.1995 ,9.5.1995 ,
הוסיין סמך על ניסיון העבר שלו ,ופנה לנתניהו בבקשה להימנע מהההלטה על בנייה בהר הומה.
משלא נענה בהיוב ,הזמין את נתניהו לביקור רשמי בעמאן ב־ 23בפברואר  ,1997והפציר בו
אישית ,במאמץ של הרגע האתרון ,שלא לבנות שם .נתניהו דתה בתקיפות את הפנייה והודיע כי
עוד באותו השבוע יכנס את ועדת השרים לענייני ירושלים ,ויביא לאישורה את תכנית הבנייה
)הארץ .(24.2.1997 ,ראש הממשלה בבריתי הגיב על ביקורו של נתניהו בכעס:
כשהוא ]נהניהו[ הגיע היה זה בעבורנו כמו חדשות רעות .הוא יצר את הרושם כאילו היאם
אתנו את הההלטה לבנות בהר הומה .לומר שהמלך נרגז זאת לשון המעטה .כשנתניהו בא
לירדן הוא רוצה לדבר רק עם המלך .הוא לא מתתשב בממשלת ירדן .הוא שולת אלינו את
היועץ שלו דורי גולד .גולד בא ואומר :אני רוצה להיפגש עם תוסיין .יש לי איגרת בשבילו.
את האיגרת הוא היה צריך למסור לי ולא למלך .הוא לא ייפגש יותר עם תוסיין .איך אני
אסביר בפרלמנט את פרשת הר הומה? מה אומר להם? יש לי בפרלמנט  40אתוזים
פלטטינים )הארץ997 ,ו2.3.ו(.
אכן ,ב־ 23במרס  997ו נערך דיון סוער בפרלמנט של ירדן ,ובמהלכו תבעה האופוזיציה לנתק את
היתסים הדיפלומטיים עם ישראל .התלטת ישראל ויתס נתניהו לחוסיין הביאו אותו לכתוב
לנתניהו דברים קשים שכמותם לא כתב אפילו הנשיא סאדאת לבגין בעקבות הפסקת שיתות
האוטונומיה .באיגרתו ערך המלך תוסיין חשבון נוקב מאוד ואישי עם נתניהו .תשובת נתניהו
לתוסיין לא איתרה לבוא ,ונוטהה כמניפטט קר כלפי ירדן ועל גבול העוינות כלפי הפלסטינים
)ראו בנספת(.
רצה שבע התלמידות הישראליות שביקרו בנהריים ,על גבול ישראל-ירדן ,ב־3ו במרס
 ,1997הביא את המלך הוסיין לבקר בישראל .המלך לא התכתש לאתריות של מדינתו למעשהו
של הייל בצבאה ,וב־ 16במרס  1997הגיע לביקור תנתומים בבתי התלמידות שנרצהו ,מעשה
תסר תקדים בתולדות שפיכות הדמים בין ישראל לערבים .לאתר מכן נועד עם נתניהו והזר על
בקשתו לעכב את תתילת העבודות בהר הומה .נתניהו דהה את הבקשה ,אולם נעתר לבקשה
אתרת ,מחווה לערפאת ,להתיר לו ולפמלייתו להשתמש בשדה התעופה דהנייה מבלי לעבור
בדיקות ביטתוניות בידי ישראל ומבלי שהשדה יפעל באופן סדיר מ ח מ ת תילוקי דעות באשר
לטדרי הפיקוח הביטהוני של ישראל בשדה ,האמור להיות שדה תעופה בין־לאומי )הארץ,
997ו7.3.ו997 ,ו8.3.ו( .ערפאת ראה בכך הישג פלסטיני ,הכרה של ישראל במעמדו כראש
מדינה .אולם הציבור הפלסטיני ראה בצעד זה כאילו קנה נתניהו את ערפאת בנזיד עדשים אישי,
ולפיכך ויתר ערפאת על האפשרות להשתמש בשדה התעופה דהנייה ,עד שיוכלו יתר הפלסטינים
לעשות כן.
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מדיניות

ישראל וצעדיה

יום לאהר ביקור התנהומים של המלך הוסיין בישראל יצאו אהיו ,יורש העצר הנסיך הסן,
וראש הממשלה כבריהי לעזה והעבירו לערפאת את סיכום שיתתם האישית של נתניהו וחוסיין,
ובמהלכה הבטית נתניהו כי התנתלות הר הומה תהיה האהרונה שתוקם באורה הד־צדדי בטרם
יושג הסדר הקבע .לפיכך הבהין הנסיך הטן ,בדבריו הפומביים בעזה ,בין ״התנחלויות פוליטיות״,
קרי התנתלויות שנועדו לשרת מטרות מדיניות של ישראל ,לבין ״התיישבות הנעשית מהוך
שיתוף והסכמה בין שני העמים ,לצורך בנייתן של תברות שכנות .מסגרת זו היא מסגרת של
שלום ואמון״ שאפשר להשלים עמה )אל־קדס997 ,ו ;18.3.הארץ997 ,ו8.3.ו( .לא עברו יותר
מ־ 24שעות עד שהכהיש מזכיר הממשלה בישראל את ההתחייבות מכול וכול )הארץ997 ,ו.(20.3.
ארצות הברית לא יכלה להישאר אדישה להתלטת ישראל לבנות בהר תומה .בראשית
המשבר היא ניטתה לגבש הבנות דו־צדדיות בינה לבין כל אהד מבעלי המתלוקת בתקווה להשביע
את רצון שני הצדדים .בעבור כל אהד מהם הכין קלינטון תפריט של צפרדע וגזר .במהלך ביקורו
הרשמי של ערפאת בוושינגטון ,בראשית מרס 997ו ,מוסדו היתסים עם הרשות הפלסטינית,
ומבהינה מטוימת ניתן לה מעמד של מדינה ,כאשר הוהלט על הקמת ועדה דו־צדדית בראשות
שרת התוץ אולברייט וערפאת ,בדומה לוועדה הקיימת בין ארצות הברית לרוטיה ,דרום אפריקה
ומצרים .כמו כן הבטית קלינטון לערפאת כי יפעיל את ״מלוא השפעתו״ על ישראל כדי לדתות
את הבנייה בהר תומה ,להבדיל מעבודות תשתית והכשרת הגישה למקום ,או היבורו לרשת
ההשמל ,כל עוד אין הטכמה בין ישראל לרשות הפלטטינית .בתמורה ביקש הנשיא קלינטון
מערפאת שלא לאפשר לקיצונים הפלסטינים להפעיל טרור ,לסיים את תהליך שינוי האמנה
הפלסטינית ,להבר אמנה הדשה ולסגור את מוסדות שלטון הפלטטיניים הפועלים במזרת ירושלים,
אם אכן הם פועלים שם )הארץ997 ,4.3.1997 ,ו .(7.3.ה״גזר״ שנתן קלינטון לישראל היה וטו של
ארצות הברית במועצת הביטתון ,ב־ 8במרט 997ו ,על הצעת ההלטה לגנות את ישראל על
הבנייה בהר הומה .בו ביום הוא הפעיל לתץ כבד על ממשלת ישראל ,שהתכנסה לדון על היקף
הנסיגה הראשונה מתוך שלוש שהתהייבה עליהן בהסכם הברון .הסכם הברון קבע כי כותות
ישראל ייערכו מהדש בגדה המערבית בשלוש פעימות ,שיסתיימו במתצית 998ו .ישראל התחייבה
לבצע את הנסיגה הראשונה כשלושה שבועות לאהר ההיערכות מחדש בתברון ,ועמדה על זכותה
לההליט בעצמה על היקפה .בסיום כל שלוש הנסיגות צריכים כותות ישראל להישאר ״באתרים
צבאיים מוגדרים״ בגדה המערבית ,כלשון הסכם אוטלו .על פי פרשנותו הפומבית של ערפאת
למונה זה ,מדובר בשטה שהיקפו אינו עולה על עשרה אתוזים משטתי הגדה המערבית .בכל אתת
משלוש הנסיגות צריכה ישראל להעביר לידיו כ־ 20אחוזים משטת ) 0שטת כפרי או אזור ריק
מאוכלוטייה ,שטרם הלה עליו מרותה של הרשות הפלטטינית( ,והם יתוספו ל־ 30אהוזים מכלל
הגדה המערבית שכבר מצויים ת ת ת שלטונו .כך ,בטיומן של נטיגות ישראל יהל המשא ומתן על
הסדר הקבע ,כאשר מצויים ברשות ערפאת כ־ 90אחוזים משטחי הגדה המערבית ,ומטבע
הדברים יתנהל המיקות על עשרת האתוזים הנותרים .אבל ישראל ההליטה שלא לוותר על קלף
המיקות הטריטוריאלי ,ופירשה פרשנות רהבה א ת המונת ״אתרים צבאיים מוגדרים״ .תהילה
השב ראש הממשלה נתניהו לסגת נסיגה טמלית בלבד מ ש ט ה  0בהיקף של הצי אהה ,כשהוא
נעזר בלהצים שהפעילו עליו שדולת המתנהלים ונצי הקואליציה ,שאיימו כבעבר לפרוק מעליהם
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פרק שביעי
כל עול של משמעת קואליציונית ,כולל בהצבעות אי־אמון .מנגד להצה עליו ארצות הברית לסגת
עשרה אחוזים לפתות מ ש ט ח  £אך נתניהו לא היה מוכן לכך .מקבילית הלהציכו גרמה לכך
שממשלת ישראל ההליטה על נסיגה בהיקף של שני אהוזים משטה ס ,והפיכת שבעת האהוזים
הנוספים של אזור & )שטת בגדה המערבית המצוי ת ת ת הרשות הפלסטינית עם אתריות
ביטתונית עודפת של ישראל( לאזור ) Aהמצוי במלואו ח ח ת מרות פלטטינית( .בסך הכול דובר
על נסיגה של תשעה אתוזים מהשטה ,אם כי ברמה משתנה .״האם הם רוצים לצתוק עלינו? האם
אנהנו טיפשים?״ ,הגיב ערפאת .מאותר יותר תתבע ארצות הברית מישראל לסגת  13אהוזים
ולכך תתהייב ישראל במזכר וואי)הארץ.(14.3.1997 ,
ככלל ,על פי התכנית האמריקנית ,אמור היה ערפאת לקבל יותר שטת ו״יותר מדינה״ ,ואף
הפך לכתובת העיקרית שדנים אתה על פיצוי תמורת הפגיעה של ישראל בזהות הפלטטינית של
מזרח ירושלים .הצעד האמריקני ביטא את העמדה שהעבודות בהר הומה פוגעות במעמד
הפלטטינים בירושלים ,וערפאת הוא הכתובת למשא ומתן ולפיצוי ,ושארצות הברית תקדם את
הכנותיו של ערפאת להפיכת הרשות הפלטטינית למדינה .נוטף על כך רצתה ארצות הברית להלץ
מישראל סדרת צעדים הנוגעים ליישום הטכמי אוטלו ,ועדיין לא טוכמו כגון פתיהה הדרגתית
של שדה התעופה דהנייה ,הפסקת התרמת תעודות זהות מתושבי מזרה ירושלים הערבים ,מתן
היתרי בנייה לערבים במזרת העיר וביטול כל צווי ההריסה למבנים בלתי תוקיים במזרה ירושלים
)כל העיר .(21.3.1997 ,ארצות הברית ,שלא הייתה שותפה ליצירתו של מסלול אוסלו ,הפכה
לאתראית להשבת ישראל למסלול זה כדרישת הפלסטינים ,ובעצם למניעת התרסקותו המותלטת.
טענת ישראל ,שהרשות הפלסטינית פגעה ללא תקנה במסלול אוסלו ,לא הייתה מקובלת על
ארצות הברית ,ובדוה המעקב התקופתי של הממשל האמריקני נכתב:
בהסכם הביניים ...הוסכם ששום צד לא יזום או ינקוט צעד כלשהו שישנה את הטטטוט של
הגדה המערבית ורצועת עזה לפני שיושלם המשא ומתן על מעמד הקבע .איננו מאמינים כי
אש״ף או הרשות הפלטטינית נקטו צעדים לשנות את מעמד ירושלים או הגדה או הרצועה.
רטוריקה פלסטינית ת ח ר ת ונשנית על מדינה פלסטינית בעתיד שבירתה ירושלים היא
הצהרת עמדה בלבד ואינה בגדר צעד שמשנה את מעמד ירושלים )דוה המעקב התקופתי של
הממשל האמריקני נד997ו.ו2.ו בתוך :הארץ997 ,ו.(20.3.
בתמורה חשבה ארצות הברית לפצות את ישראל באמצעות הטלת וטו במועצת הביטהון ,בהשגת
התתייבות מהפלטטינים למנוע תגובות טרור על הבנייה בירושלים ובהשלמה עם נטיגת מוגבלת
של ישראל מאזור  .0ארצות הברית קיוותה שבשלב זה ,לאהר שהוכית לנצי מפלגתו ולקואליציה
כי הוא אכן ההליט על הבנייה בהר הומה ,יעכב נתניהו את תתילת העבודות ,או שיטתפק
בהתתלה צנועה כגון עבודות מדידה שיתפרטו בכוונה על פני זמן ארוך מבלי להעלות את
הדתפורים ולפתוח בעבודות התשתית .איגרת ברוה זו הפנה הנשיא קלינטון לנתניהו ב־3ו במרס
997ו ,ערב ישיבת הממשלה שאשררה את התלטת ועדת השרים לענייני ירושלים להתהיל
בביצוע העבודות .אלא שנתניהו דהה מכול וכול את פניותיו של הנשיא .אתר כך ,משהתלו
העבודות ,תבעו שרח החוץ אולברייט והנשיא בפגישותיהם עם נתניהו ועם שר הביטהון מרדכי
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מדיניות

ישראל )צעדיה

להקפיא את הבנייה בהר הומה ,אך הם המשיכו בסירובם )הארץ997 ,ו997 ,30.3.ו997 ,4.4.ו.(8.4.
קלינטון אף ניטה לתלץ מנתניהו הבטהה תשאית כי פרויקט הר הומה הוא פרויקט הבנייה
האהרון של ישראל בירושלים בטרם יושג הטדר הקבע ,בדומה להבטהה שהשמיע באוזני המלך
הוסיין .ככל הידוע גם לכך סירב נתניהו)אל־קדט997 ,ו8.3.ו :הארץ997 ,ו7.2.ו(.
פעילוהה של ארצות הברית לא הצליתה להרגיע את שני הצדדים ,וכל אתד מהם דחה את
הצפרדע שניסו להלעיטו והתלונן כי הגזר היה קטן מדיי .ישראל התעודדה מההשלמה דה־פקטו
של ארצות הברית עם ההתלטה לבנות בהר תומה ,ושמתה על התמיכה של ארצות הברית באשר
להיקפה המזערי של הנטיגה הראשונה בגדה המערבית; ואילו ערפאת התאכזב מתוטר יכולתה
של ארצות הברית להביא אפילו להשהיית העבודות בהר הומה ,ומממדי הנטיגה המתוכננת של
ישראל .כמו כן התמרמר ערפאת על שישראל קיבלה תד־צדדית את הההלטה ,כפי שקרה
בההלטה על הבנייה במזרה ירושלים ,והיו בפיו תלונות על סעיפים רבים מהטכמי אוטלו,
שישראל הפרה או לא יישמה אותם .הפלסטינים העריכו כי קצרה ידה של ארצות הברית ללהוץ
על ישראל ,ולכן לא ייתסו תשיבות רבה להודעת ארצות הברית כי הנסיגה הבאה של ישראל
צריכה להיות גדולה יותר מזו שהוהלט עליה כעת )הארץ997 ,ו .(9.3.נוסף על כך ,תבעו
הפלסטינים מארצות הברית להפטיק את הרתבת ההתנתלויות ולהמשיך את המשא ומתן במטלול
אוסלו תוך התתייבות מתורשת של ישראל ליישם את הסעיפים שטרם יושמו ולסכם במהרה את
אלו שנותרו פתוהים .הפלסטינים הסכימו לרעיון של האמריקנים ליצור זיקה בין התקדמות
בשיתות על ״שיירי״ אוסלו לשיתות על הסדר הקבע ,שנתניהו הציע לתדש מיד ואף לסיימן בתוך
חצי שנה .כן הסכימו הפלטטינים לתזור ולהתנער מהטרור באומרם כי הוא סותר את מעשה
השלום כפי שקיימת סתירה בין ההתנתלויות לשלום )אל־קדט997 ,ו7.4.ו( .הפלטטינים היו
נכונים ,מראשית המשבר ,לעסקה בנוגע לבנייה בהר הומה .למעשה תביעתם המוחלטת להפסיק
את הבנייה בהר הומה הייתה רק עמדת פתיתה .כל עוד לא נמצאה פשרה גאתה ההתמרמרות
בתוך הממסד הפלסטיני ,וברהוב גבר התסכול .המהלך המדיני כולו עמד על סף קריסה )אל־קדס,
 ;9.3.1997הארץ .(18.3.1997 ,11.3.1997 ,גם שגריר ארצות הברית בישראל מרטין אינדיק הבין
כך את הדברים ,ואמר במאי 997ו :״תבילת אוםלו התפרקה ואי־אפשר לבצע בה תיקונים
מהירים .בגרעין של אוטלו יש שבר״)הארץ997 ,ו9.5.ו(.
לפיכך שינו האמריקנים את הניסות ,וביקשו מנתניהו להורות על הפסקת הבנייה לפרק זמן
מוגבל .אורכו של פרק זמן זה השתנה בהתאם להצעות השונות שהוצעו לישראל) :ו( הפסקה
להצי שנה שאהריה יותלט אם תוארך ההקפאה או לתלופין ,לאתר סיום עבודות העפר והתשתית
יוקפא המשך העבודות בהר הומה עד שיושלמו העבודות באתר הבנייה המובטת לערבים;) (2עד
שתושג הסכמה על מימוש הסעיפים בהסכמי אוסלו ,שטרם בוצעו ,כגון הפעלת המעבר הבטוה
המקשר בין רצועת עזה לגדה המערבית ,פתיחת נמלי הים והאוויר של עזה ,שתרור אסירים
פלסטינים מכלא ישראל ותירוש התיאום הביטתוני בכל הרמות; ) (3להודיע על עיכוב באכלוס
שכונת הר הומה ,עד לסיום המשא ומתן על הסדר הקבע ,שעל פי נתניהו אמור להימשך תצי
שנה בלבד ,פרק זמן שבמהלכו ממילא לא תסתיים הבנייה )הארץ997 ,ו997 ,2.5.ו997 ,25.5.ו.(26.5.
ארצות הברית ניסתה לרצות את נתניהו בהצעה על הפסקה זמנית של הבנייה ,ואת הפלסטינים
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פרק שביעי
בתזרה למסלול אוסלו ובבנייה לפלסטינים כפיצוי .אבל ישראל דתתה הצעות אלה ,וגם סירבה
להתחייב כי הההלטה על נסיגותיה הנוספות באזורי  0תיעשה בתיאום עם הפלטטינים ,וכי
תופסק ההרהבה המואצת של ההתנתלויות .היא גם עוררה קשיים במשא ומתן על הפעלת שדה
התעופה הבין־לאומי של עזה ,עניין שנראה היה מלכתהילה קל יותר לפתרון מאשר יתר הנושאים
הנדונים )הארץ4.9.1997 ,12.9.1997 ,2.5.1997 ,ו99 ,ו997 ,20.9.ו .(30.9.כיוון שארצוה הברית
נכשלה בניסיונותיה המתמשכים לשכנע את ישראל להפסיק את הבנייה בהר הומה ,ברור היה
שעליה לכפות על ישראל את רצונה .למעשה הממשל האמריקני נרתע מלהתעמת ישירות עם
ישראל כי חשש מתגובת בוהריו היהודים.
הדיונים על בנייה לערבים בירושלים כפיצוי על הבנייה ליהודים בהר תומה התנהלו בעצלתיים.
האמריקנים תבעו מנתניהו לממש את הבטתתו לבנות לערבים בירושלים )הארץ,(15.4.1997 ,
אבל לנתניהו התברר כי ההמלצה לבנות  3,015יתידות דיור בעשר שכונות ברהבי העיר ,אינה
יכולה להתבצע בגין מצב התכנון במזרה העיר ומשום שהכנת תשתית לכך דורשת השקעה של
 180מיליוני שקלים הדשים ,ולכן ישראל צריכה לבנות לערבים באזור הר הומה גופא )הארץ,
 ;17.4.1997כל העיר .(6.11.1998 ,האתר שהוצע לכך גבל בהר הומה מדרום מזרה )הרבה
מזמוריה( ,וכמו כן הקמת שכונה ערבית של  2,300יתידות דיור לצד הר תומה מהייבה להפקיע
קרקעות מערבים ,והיא גם תפגע בתכניותיה של ישראל ,כאשר התליטה על הקמת הר הומה.
השכונה הערבית עתידה להתתבר לבית טהור ולאבו־דים ואל־עזריה ,וכך תהפוך את הר הומה
לשכונה יהודית ,הגובלת בשלוש שכונות ערביות .לכן הזדרזה הוועדה המתוזית לתכנון ולבנייה
במתה ירושלים לאשר ב־ 22במאי  997ו תכנית בנייה מקוצצה באזור צור בהר .התכנית עסקה
בסיוע ממשלתי ראשון מסוגו לערביי מזרת ירושלים כדי שיוכלו להקים  400יתידות דיור על
ש ט ת של  80דונמים ,שהופקעו מערבים ב־968ו .נוסף על כך אמורות היו לקום כ־ 3,000יתידות
דיור נוטפות ביוזמה פרטית ,שיהיו תוספת בנייה לגובה לבתים קיימים ,או הרתבתם ,לאתר
שיוגדלו אתוזי הבנייה המותרת בצור בהר מ־ 25אהוזים ל־ 70אהוזים )הארץ997 ,ו -,23.5.כל
העיר997 ,ו .(6.6.הדיונים על הקצאת קרקע לבנייה לערבים בהר הומה חודשו במרס 998ו
במסגרה היוזמה האמריקנית לביצוע הנסיגה השנייה של ישראל .במגעים אלה הבטיהה ארצוה
הברית לרשות הפלסטינית להקים ועדת מעקב משותפת לשתיהן שתעקוב אהר הרתבת ההתנהלויוה
של ישראל ,ועבודתה תכלול גם את מזרת ירושלים )הארץ998 ,ו .(23.3.בכל מקרה ,גם אם תרצה
ישראל להפגין רצון טוב ויעילות יימשכו הליכי התכנון המזורזים הצי שנה לפתות ,ויעבור זמן עד
שיתלו בעבודות הבנייה עצמן.
בינתיים הציעה גם מצרים שירותי תיווך .במוקד התיווך המצרי עמדה הבטהה של נהניהו
להימנע מהרהבה ״מהותית״ של ההתנתלויות ומהפקעת קרקעות ״מהותית״ ,כפי שהגדיר זאת
נתניהו בפגישתו עם הנשיא מובארכ ,בסוף מאי 997ו .נוסף על כך הציע נתניהו למובארכ לבנות
לערבים את אלפי יתידות הדיור המובטתות באזור הר חומה וצור בהר ,והתתייב שלא להרוס
בתים שנבנו בשטח  0באזור ירושלים ללא רישיון )הארץ997 ,ו997 ,29.5.ו9.6.ו( .הוויכות
בעניין הר הומה התמקד כעת בפרק הזמן שבו תופטק הבנייה .נתניהו לא רצה להפםיק את .
הבנייה ,אלא לכל היותר לימים אהדים .מובארכ הציע להפטיק את העבודוה לשישה הודשים,
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מדיניות ישראל לצעדיה
פרק הזמן שנתניהו הועיד למשא ומהן מואץ על הסדר הקבע; ואילו ערפאת רצה שההקפאה
תימשך עד לסיום המשא ומתן על הסדר הקבע ,גם אם הוא יימשך זמן רב יותר .עמדתה התקיפה
של ישראל בזכות המשך העבודות בהר חומה הכשילה את הפשרה המוצעת ,ומצרים עברה
להציע האטה של קצב העבודות בהר תומה עד כדי הפסקה כמעט מותלטת שלהן ,ובתמורה
ייפתרו הילוקי הדעות שנותרו לגבי הסכמי אוסלו ותהיה בנייה לערבים בירושלים .אך גם לכך
סירבה ישראל ,והיוזמה המצרית דעכה .במאמץ אתרון ובתיאום עם ארצות הברית ,עברה מצרים
להציע משא ומתן על שאריות הסכמי אוסלו בלי לכרוך זאת כבר בשלב הראשון עם הפסקת
הבנייה בהר הומה ובהתנתלויות .קודם יושג הסדר על הפעלת שדה התעופה של עזה והמעבר
הבטוח ,חידוש עבודת הבנייה של נמל עזה ושהרור אסירים ,ואהר כך יועלה לדיון עניין הר תומה
והרתבת ההתנתלויות )אל־תיאת997 ,ו9.8.ו :הארץ997 ,ו997 ,28.5.ו997 ,9.6.1997 ,8.6.ו0.6.ו,
997ו2.6.ו997 ,ו997 ,22.6.ו997 ,23.6.ו997 ,30.6.ו997 ,9.7.ו.7.וו(.
ישראל נעתרה לפשרה זו ,ובינתיים קבעה עובדות בשטה והרוויהה זמן .הפלסטינים הסכימו
כדי להוכית לארצות הברית את רצונם הטוב ,שכן בסוף יולי 997ו שינו האמריקנים את גישהם
מסבילה לפעילה ופתהו בהכנות ליוזמת תיווך הדשה .התכנית ההדשה התוותה קווים עיקריים
כגון דחיית הנסיגה השנייה של ישראל משטח  ,0שאמורה הייתה להתבצע על פי הסכמי אוסלו
בטפטמבר 997ו :ניהול משא ומתן מואץ על הסדר הקבע; הימנעות ישראל מצעדים חד־צדדיים;
הידוש התיאום הביטהוני בכל הרמות ומעורבות ישירה של מצרים וארצות הברית בשיתות בין
ישראל לפלטטינים .אם ייכשלו השיתות על הטדר הקבע ,יהזרו שני הצדדים לדון על ״זנבות״
במטלול אוטלו ,והדבר יובטת לפלסטינים מראש .משיצאה היוזמה לדרך לא דהו אוהה הפלטטינים
על הסף .ערפאת רק דרש להוסיף הצהרה ברורה של ארצות הברית בעניין ההובה להקפיא את
ההתנתלויות ואת העבודות בהר הומה .אבל נכונותה של ישראל להדול ממעשיה ההד־צדדיים
בירושלים ובהתנתלויות הייתה מוגבלת ,והיוזמה נפסקה )אל־תיאת997 ,ו9.8.ו :הארץ997 ,ו.7.ו.(2
באוקטובר  1997הסתיימו מרבית עבודות התשתית והעפר בהר תומה ,ומאז עוכב פרסום
המכרזים לקבלנים לבניית יתידות הדיור ,והעבודות באתר כמעט הופסקו .ראש הממשלה נתניהו
לא הודה בכך בפומבי ,אך העיכוב נעשה בהוראתו בעקבות להצה הכבד של ארצות הברית .לא
נעשתה אפוא עסקת חליפין ,אלא הקפאה לא־רשמית של חהליך הבנייה .בחחילת  998ו התהייב
נתניהו שבתוך זמן קצר יתוקן ״העיכוב הטכני״ ויהל השלב הבא )הארץ0.12.1997 ,ו; ידיעות
אתרונות ;8.1.1998 ,כל העיר998 ,ו.ו .(30.אך הוא התעכב עד שנחתם מזכר וואי ב־ 23באוקטובר
998ו ,ובו יושבו נקודות המתלוקת בין ישראל לרשות הפלטטינית באשר להטדר תקופת הביניים,
בתיווכה הפעיל של ארצות הברית .הסכם זה אינו מתייתם לירושלים אלא בעקיפין בלבד.
בתשובה להשש שהביעה המשלתת הפלטטינית מצעדים חד־צדדיים של ישראל בירושלים ,כתבה
מזכירת המדינה האמריקנית באתר ממכתבי הביטתונות ששלהה לרשות הפלסטינית כי ״ארצוה
הברית תמשיך להבהיר את התשיבות שבהימנעות מנקיטת צעדים תד־צדדיים שיקבעו מראש או
יקדימו את הנושאים השמורים לשיתות בנושא הסדר הקבע״)הארץ .(15.11.1998 ,נושאים אלה
כוללים גם את עניין ירושלים.
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פרק שביעי
מיד לאתר הישיבה שבה אישרה ממשלת ישראל את מזכר וואי ,ב־ 12בנובמבר  ,1998פרסם
משרד הבינוי והשיכון את המכרזים לבנייה בהר הומה .כמקובל בסוג כזה של מכרזים ,נאמר בהם
כי בחוזה שייתתם עם הקבלנים ייכלל סעיף המאפשר לממשלה להפסיק את הבנייה "מסיבות
שלטוניות״)הארץ  ;12.11.1998 ,2.12.1998כל העיר.(27.11.1998 ,
אולם נוכה הוויכות הבין־לאומי על פרויקט הר הומה קיבל סעיף סטנדרטי זה משמעות
קונקרטית .כאשר התנהל הוויכות בין ממשלת ישראל לממשלת ארצות הברית באשר להר הומה
הפעילו תומכי ממשלת ישראל בארצות הברית את הקונגרט האמריקני .בעיצומם של הדיונים על
הר הומה ,ביוני  ,1997קיבל הקונגרס החלטה דקלרטיבית הקובעת כי ירושלים המאותרת היא
בירת ישראל ,וביולי  1997עלתה לדיון הצעת הוק המתייבת את הממשל לכתוב בכל המסמכים
הרשמיים שלו ״ירושלים ,ישראל" ,והצעה אתרת הכפיפה את הקונסוליה האמריקנית במזרת
ירושלים ,האתראית לקשר עם הרשות הפלסטינית ,לשגרירות בתל אביב ,במקום הכפיפות
הישירה שלה לוושינגטון)הארץ .(27.7.1997 ,מלבד זאת ניסו נציגי ישראל ותומכיה בוושינגטון
לתסום את הדרך בפני שיפור היתסים של ארצות הברית עם הרשות הפלסטינית ,שיפור שבסופו
של דבר יסייע לקדם את הכנותיה של הרשות הפלסטינית להפוך למדינה.
בין ממשלת העבודה לבין הפלטטינים הייתה הבנה בלתי כתובה שהפיהה תיים בהסכמי
אוסלו .בהסכמי אוסלו הוטל על אש״ף ועל הרשות הפלטטינית לעמוד בםדרה של מבתנים כתנאי
מעבר ממעמד של ארגון טרור למעמד של מדינה ,כאשר עם החתימה על הסכם אוסלו הראשון,
בספטמבר 993ו ,הפך אש״ף לבן שית לגיטימי .ממשלת העבודה גרסה כי באופן בסיסי עמד
ערפאת לאורך זמן במבתנים שהוטלו עליו .על פי תפיטה זו ,המבחנים שהטילו הסכמי אוסלו היו
דו־צדדיים ,וגם ישראל הועמדה במבהן .השאלה אם שני הצדדים יכולים לתיות זה לצד זה,
שהונהה בבסיס ההסכם על פתרון ביניים בטרם יגובש הסדר הקבע והיא הלה על שני הצדדים.
מטבע הדברים ההמירה ישראל עם ההפרות הפלטטיניות של הטכמי אוטלו ,והמעיטה מערכם
של מעשיה ההד־צדדיים כגון הטלת טגר קשה וקפדני ,ובערכן של ההפרות שהפרה את ההסכם
כגון אי־פתיתת המעבר הבטוח בין הגדה המערבית לעזה ,או אי־שתרור אסירים ואסירוה .עם
זאת ,במשך כל תקופת שלטונם ראו רבין ופרס לנגד עיניהם גם את ההפרות של ישראל.
הפלטטינים ספגו את הפרות ישראל ואת מעשיה ההד־צדדיים ,כיוון שזכו למעמד שווה כבני
שיה ,והבינו כי ישראל מתקשה להכיר במגבלות כוהה ולעבור בבת אתת ממציאות של כובש
למצב שבו הנכבש הוא שווה מעמד לזה של כובשו .תהליך אוסלו הפית בהם תקווה ,והגדיל את
כושר הספיגה שלהם.
ממשלת הליכוד הביאה תפיסה שונה לגמרי להסכמי אוסלו ,ופעלה כאילו תהליך הלמידה
שהסכמי אוסלו התוו הוא תהליך הד־צדדי .הפלסטינים צריכים להוכית את רצינות כוונותיהם,
אך ישראל פטורה מכך ,שהרי עמדה בכל התתייבויותיה .הפלטטינים הייבים לעמוד עמידה מלאה
במבחנים ,ורק לאחר מכן יעברו ממעמד של חברים בארגוני טרור או בארגונים המעודדים טרור,
למעמד של בן־שיח נתות מדרגה .ממשלת הליכוד לא רצתה להגיע בהסדר הקבע לפתרון של
מדינה פלטטינית השווה במעמדה למעמדה של מדינת ישראל ,אלא לאוטונומיה שיש לה
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מדיניות

ישראל וצעדיה

טמכויות רתבות ,ותהומה בכמה מובלעות טריטוריאליות שכולן יתד משתרעות על פני כמחצית
משטה הגדה המערבית .כדי להגשים יעד זה פיתהה ממשלת הליכוד בראשותו של נתניהו,
שלושה נתיבים מקבילים :האתר ,הקצאת הצי שנה למשא ומתן על הסדר הקבע ופתיתתו כבר
עתה ,מתוך הנהה כי הוא יצלית לאלץ את הפלטטינים לקבל את ההסדר שהועיד לו .הפלטטינים
דתו נתיב זה על הסף מפני שרצו להגיע לשיתות על הסדר הקבע תוך פסיעה במסלול אוטלו
ומיצויו; הדרך השנייה היא להיכנט לעימות כוהני עם הפלטטינים ,בין שיפרוץ העימות כבר עתה,
ובין שיפרוץ במהלך המשא ומתן על הסדר הקבע .אולם הרשות הפלטטינית כלכלה היטב את
צעדיה ונשמרה שלא ליפול לפה זה .תגובותיה האלימות לבנייה של ישראל בהר חומה היו
נקודתיות ,ונוהלו ת ת ת שליטה ובקרה :שלישית ,ממשלת הליכוד פעלה להרתבת ההתנחלויות
בכלל ולהרחבת הבנייה ליהודים בירושלים בפרט ,במגמה להשתלט על שטתים שעל פי תפיסתה
הייבים להיות תתת ריבונות ישראל .כך תפםה מדיניות של עשייה חד־צדדית את מקום ההסכמה
עם הפלסטינים ,וממשלת הליכוד התייצבה להלכה בלבד מאהורי הסכמי אוסלו .כדי להשיג
תמיכה ציבורית רהבה לפעולותיה בהרה ממשלת הליכוד לרכז את מאמציה בירושלים .לדעהה
יש סביבה קונסנזוס לאומי ,וירושלים היא ערך מקודש שראוי בגינו להקריב קרבנות ולהילתם
עליו .כדי להשיג תמיכה ציבורית רבה יותר הצניע הליכוד את הטיעון האהרון ,והעדיף לנסה את
מטרתו על דרך השלילה :ממשלת העבודה ההלה למטור את העיר לפלטטינים )הארץ997 ,ו9.3.ו,
997ו.(20.3.
מדיניות הליכוד הפכה את ירושלים לתמצית נושאי המתלוקת ,ולא לעניין נפרד מהם ,בניגוד
להסכם אוסלו הראשון ,בספטמבר 993ו ,שירושלים הייתה בו נפרדת מהמתלוקת בנוגע להתנתלויות,
לפליטים ,לגבולות ולריבונות הפלסטינית .המהפך הפוליטי בישראל ב־996ו חולל שינוי במעמד
ירושלים במשא ומתן לשלום .בתקופה של ממשלת העבודה ,שהלכה בנתיב אוטלו ,הושגה הבנה
בין ישראל לפלסטינים ביהס לירושלים ,כבעיה בפני עצמה ,אמנם לא בעיה מקומית ושולית ,אך
גם לא הבעיה שמגלמת את העימות בין ישראל לפלטטינים ואת נקודות המתלוקת העיקריות בין
הצדדים .ירושלים נהפסה כעניין השוב ,אך עומד בפני עצמו ,ולכן בהרו להתקדם עד כמה
שאפשר בנתיב אוסלו ולהנית את היסוד לפשרה גם בעניין ירושלים .מדיניות הליכוד הפוכה
בתכלית משום שירושלים מגלמת בעבור הליכוד את לב לבו של העימות .הדרך לצאת מנתיב
הסכמי אוסלו או לכל הפתות לעצור במקום שאליו הגיעה הממשלה הקודמת ,עוברת בירושלים,
באמצעות פעולה נמרצת ותד־צדדית בה.
הפלסטינים ראו בירושלים גורם שבאמצעותו הם יכולים לאלץ את ממשלת הליכוד להמשיך
ולצעוד במסלול אוסלו )הארץ997 ,ו .(24.4.באיגרתו לאנשי ירושלים כתב ערפאת לרגל יום
השנה להכרזת העצמאות הפלטטינית :״למרות כל הניסיונות להתעקש ,להשהות ,להשתמט,
לשים מכשולים על דרך השלום ולהתכהש להסכמים תתומים ,אנו עומדים בהתתייבויותינו
הנובעות מבהירה אסטרטגית שקיבלנו .זו בוטאה ביצירת תהליך של שלום ובכינונו על אדמה זו
אדמת השלום" )אל־קדס996 ,ו.וו .(20.כדי לתזור ולבודד את בעיית ירושלים מיתר הבעיות
התלויות ועומדות בין הרשות הפלטטינית לישראל ,היה עליהם לחולל עימות מדיני ועימות
כותני מבוקר עם ישראל טביב פתיתת מנהרת הכותל וטביב העבודות בהר חומה .מבתינת
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פרק שביעי
הפלסטינים העימות על סוגיות בירושלים לא נועד לפוצץ את תהליך אוסלו או להפסיקו ,אלא
אדרבה לקדם אותו .בד בבד עם העמדת ירושלים במוקד המהלוקה עם ישראל ההלו הפלסטינים
גם להקשיח את עמדתם .ערפאת הפסיק לדבר בפומבי על פתרון יצירתי בסוגיית ירושלים ,וציין
כי ירושלים היא קו אדום מבתינת הפלטטינים )אל־קדס998 ,ו .(8.3.לשון אהר :ירושלים הפכה
מעניין שונה ומיותד לתמצית המתלוקת בין ישראל לפלטטינים .״המאבק על ירושלים הוא
עבורנו שאלה של תיים או מוות ...נגיים את כל המאמצים והיכולת למען הצלת ירושלים ונגד
מדיניות ישראל ...ירושלים היא קו אדום״)אל־קדס.(2.7.1998 ,
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סיכום
גשרים על פני עיר שסועה
ראשית המשא ומתן על הסדר הקבע
המשא ומתן על הסדר הקבע נפתת ב־ 6במאי  .1996בטקס פתיתת השיתות עמד בראש צוות
הפלטטינים אבו־מאזן ,איש ה״הוץ״ לשעבר ,שהצי שנה קודם לכן הגיע להבנה עקרונית עם יוסי
ביילין ביתט לפתרון הקבע בירושלים .בנאומו הרג אבו־מאזן מהנוםהה המוכרת כי ירושלים היא
בירת פלסטין ,והגדיר מפורשות כי הכוונה למזרת ירושלים בלבד" .אנתנו תפצים לתיות בשלום
במסגרת מדינה פלטטינית עצמאית שבירתה מזרת ירושלים ,גבולותיה בטותים ומוכרים ,גבולות
ה־ 4ביוני 967ו״ )אל־קדס996 ,ו .(6.5.כך קבע אבו־מאזן את נקודת המוצא של המשא ומתן
בגבולות ה־ 4ביוני  ,1967וכדרכו של משא ומתן ברור כי מכאן פתוחה הדרך בפני פשרה.
כשנהיים והצי לאהר מכן ,בנאומים בהם יתווה ערפאת כיוון לשיתות על הסדר הקבע ובתיאום
מראש עם ארצות הברית ,יהזור ראש הרשות הפלטטינית על הנוסהה של מערב ירושלים כבירת
ישראל ,מזרה העיר כבירת פלסטין כשביניהם אין תיץ פיזי )אל־איאם998 ,ו2.ו ;6.הארץ,
.(30.11.1998
אבל במאי  996ו היה זה ט ק ס פתיהה בלבד ,והמושב הראשון של המשא ומתן על הסדרי
הקבע הסתיים ביום שהתל כדי לציין את העמידה בלות הזמנים שקבעו הטכמי אוטלו ,ולסייע
לבתירתו מהדש של שמעון פרס בשלהי ההודש .לשני הצדדים היה ברור כי עד אז אי־אפשר
לעשות יותר ,משום שתעמולת הליכוד תקפה קשות את פרס על שהתל לתלק את ירושלים.
בהודעת הסיכום של המושב נאמר שתקום ועדת היגוי שתפתת את התפיסה של הסדרי הקבע
)הארץ996 ,ו ,(7.5.אולם הילופי השלטון בישראל הכניסו את המשא ומתן על הסדר הקבע
לקיפאון עמוק .בהטכם הברון ,בינואר  997ו ,נקבע כי השיחות יהודשו ב־ 17במרט  ,1997אך
משבר הר הומה הפך את האירוע לבלחי אפשרי.
עם פתיתת השיתות במאי  996ו דגלה ישראל מבהינה רשמית בתכנית שהציג רבין בראשית
אוקטובר  1995בכנסת כי ירושלים ,בגבולותיה הנוכתיים ,תישאר מאוחדת בריבונות ישראל תוך
כיבוד זכויותיהם של בני כל הדתות השונות בעיר ,וייכללו בגבולות ישראל ההתנתלויות המצויות
ב״ירושלים רבתי" :מעלה אדומים ,גוש עציון ,אפרת ,ביתר וגבעת זאב )הארץ995 ,ו0.ו.(6.
באמצע  997ו הציג נתניהו לממשלתו את תכניתו להסדר קבע :״ירושלים רבתי״ ,על פי גרסתו,
גדולה בהרבה מזו של קודמיו ממפלגת העבודה .נתניהו הרתיב את גבול "ירושלים רבתי״ צפונה
עד מעבר לרמאללה כדי לכלול בה גם את ההתנתלויות פסגות ובית אל ,וממערב הוא הרהיב
מאוד את פרוזדור ירושלים )ראו מפה( .מרהב ירושלים ,המשתרע מים המלת ועד לשפלת ההוף
של ישראל ,מבתר למעשה את הגדה המערבית לשני תלקים .ביתס למקומות הקדושים לאסלאם
ולנצרות הציע נתניהו לאמץ פתרון פונקציונלי שיבטיה גישה חופשית אליהם במסלול מוסכם,
תמורת מעבר מקביל למקומות הקדושים ליהודים שייכללו ב־ 40אחוזים מ ש ט ח הגדה המערבית
שיהיו בשליטת הפלסטינים )הארץ997 ,29.5.1997 ,ו.(5.6.
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סיכום
בשל ההצלתה המוגבלת של צעדי ישראל לשינוי המאזן הדמוגרפי בירושלים ,ובשל אי־קידום
תכניות הבנייה של אולמרט בירושלים ,למעט השלב הראשון של שכונת הר הומה ,לא נוהר
לרשויות ישראל אלא לתכנן הרהבה של גבולות העיר .״ירושלים רבתי״ אינה נתפטת כמרתב
אורבני יהודי וערבי משותף המתהלק שווה בשווה ,אלא כבעל צביון לאומי־אתני־דתי תר וברור.
כבעבר ,גבול המרתב לא נקבע משיקולים גאוגרפיים ,אלא משיקולים לאומיים .בתאריך  2ו
בפברואר 997ו ,כמה ימים לאתר שאולמרט הבהיר בפומבי וחד־משמעית כי הוא תותר להרהיב
את גבולות ירושלים )אל־איאם997 ,ו 2.ו ,(8.ההליטה ממשלת ישראל בתשאי להקים עירייה גג
למרתב ירושלים .לממשלה היה ברור שמבהינה מדינית אי־אפשר לטפה התנתלויות ,ולכן הההלטה
עםקה במתן סמכויות ״תכנוניות ואתרות״ באזורים ש״ממזרת ,מצפון ומדרום״ לעיר )מעריב,
998ו.6.ו .(2הממשלה התליטה להטיל על צוות מומתים בראשות דב קהת ,מנכ״ל משרד הפנים
לשעבר העומד בראש חברת הייעוץ "חלופה״ ,לבתון כיצד אפשר ליישם את הההלטה .המלצותיה
של הוועדה ,שכונתה ״הוועדה לתיזוק ירושלים" ,מדברות על העברת םמכויות הנמצאות כיום
בידי משרדי הממשלה ברמת ה מ ת ה לידי עיריית הגג ,ועל תיאום ״עם נציגי משרד הביטהון
]האחראי לנעשה בשטהי הגדה המערבית ובהחנחלויות[ ביהס לאופן שילובם של היישובים
ממזרת מצפון ומדרום במיותד בתהום התכנון והבנייה״ )מעריב998 ,ו.6.ו .(2הוועדה המליצה
להקים א ת עיריית הגג באמצעות הקיקה ישראלית .סמכויותיה יהולקו בינה לבין העיריות
והמועצות המקומיות שייכללו בה ,ויקיפו תתומים שנמצאים כיום בידי ממשלת ישראל .עיריית
הגג לא אמורה לגבות מסים וארנונה ,אלא לעסוק בתכנון ובבנייה ,בתשתיות ,באיכות הסביבה,
בגינון ,בפיתוח כלכלי ,בתיירות ,בתירום ובביטתון ,בבריאות ,בקליטת עלייה ,בבתי עלמין ובכל
יתר הנושאים ששר הפנים יעביר לאתריותה .בראש עיריית הגג יעמוד ראש עיריית ירושלים,
ועיריית הגג תזכה לתקציב ממשלתי ותיהנה מסמכויות מורתבות .במסגרת עיריית הגג תקום
לשכת תכנון אזורית ,שתקבל לידיה את סמכויות הבנייה והתכנון המצויות כיום במשרד הפנים
ובמשרד הביטתון .ההמלצות אינן מפרטות את שמות היישובים בשטהי הגדה המערבית שייכללו
בעיריית הגג ,אך מציינת מפורשות שיישובים כאלה אכן ייכללו בה .התכנית הוצגה כ״פעולת
הצלה״ נגד ״האיום הדמוגרפי״ מצד האוכלוסייה הערבית בירושלים ,העלולה להערכת הגורמים
הרשמיים בישראל להגיע בשנת  2020לכ־ 40אתוזים מכלל תושבי ירושלים .אף על פי שהתכנית
עוטקת בשמירת האוטונומיה של היישובים הקטנים מעבר לקו הסיפוח של יוני 967ו ,צלה של
ירושלים יוטל עליהם ,ועיריית ירושלים תרתיב את שליטתה בהם ,בעיקר בתתומי הבנייה
והתכנון .המסמכים אינם מפרטים את שמות ההתנתלויות שייכללו בעיריית הגג ,אך בעל פה
נמסר כי מדובר במעלה אדומים ,בגבעת זאב ובביתר .הן לא יסופהו סיפוה מלא לירושלים,
בניגוד ליישובים המצויים בתתומי מדינת ישראל :רמת רתל ,בית זית ,מבשרת ציון ,אורה,
עמינדב ,צור הדסה ומבוא ביתר .בתאריך ו 2ביוני 998ו אישרה ממשלת ישראל את המלצוה
״הוועדה לתיזוק ירושלים" וכוננה ועדת מנכ״לים שתגבש המלצות בנוגע למבנה עיריית הגג,
ליישובים שייכללו בה ,לסמכויותיה ולדרכי פעולתה .הוועדה אמורה הייתה לסיים את עבודתה
עד  20בספטמבר 998ו ,אך עד לכתיבת שורות אלה ,באוקטובר 998ו ,לא הוגשו מסקנותיה.
נוסף לכך ,בעקבות מ ח א ת ם של תושבי היישובים ממערב לירושלים ,שאינם רוצים להסתפת
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גשרים על פני עיר שסועה
בכפייה לעיר שעזבו ,הוטל על שר הפנים להגיש עד  1באוגוסט  998ו א ת המלצותיו בנוגע
לתהומי השיפוט של עיריית הגג)הארץ 1.5.1997 ,ו 998ו998 ,25.3.ו998 ,22.4.ו998 ,20.5.ו.5.ו,2
998 ,7.6.1998ו9.6.ו998 ,ו ;22.6.כל העיר997 ,ו2.ו .(5.גם המלצותיו של שר הפנים טרם הוגשו
באוקטובר  998ו ,כנראה משום שבמהשבה שנייה לא שש לוותר על תלק מםמכויות משרדו
לטובת עיריית ירושלים )כל העיר .(2.10.1998 ,רק עיריית ירושלים עשתה צעד להגשמת
התכנית ,כשאישרה ב־ 23ביוני  1998ה ק מ ת מרכז תעשייה מטרהפולעי ליד צרמת א ל ־ ז ע י נ ז
שבצפון העיר ,ואת העברת אתר האשפה העירוני הטמוך לאבו־דיט לידי ההברה הכלכלית של
מעלה אדומים )הארץ998 ,ו.(26.6.
התלטת הממשלה תורגת מעבר למשמעות הטכנית־הארגונית ששיוו לה דובריה .מדובר
בהעברת ההתנתלויות הנקובות לעיל מפיקוה משרד הביטהון לידי השלטונות האזרחיים של
ישראל .המגמה היא לטשטש את ההבהנה בין ישראל לגדה המערבית בנושאי תכנון ובנייה,
שהפכו למכשיר מרכזי בידי הממשלה בראשות הליכוד כדי לנטות ולקבוע עובדות בירושלים לפני
הסדר הקבע .באופן קונקרטי יישום התכנית יאפשר לישראל לקדם את תכנית  E 1י ת ר עלכן,.
.
E
ת
ו
נ
ו
ב
י
ר
כיום מאפשרוה הוראות צה״ל למהנהל ליהנות כאיש פרטי מרוב זכויות הפרט המוקנות לאזרתי
ישראל .התכנית מבקשת להעתיק זכויות מרמת הפרט לרמת הכלל .באמצעות מוםדות מטרופוליניים
יקבל הפער בין המתנהל היהודי לתושב הפלטטיני סדרה של משמעויות תדשות וייהפך לדה־יורה,
שעה שעד כה הצווים הצבאיים עשו זאת רק דה־פקטו :הפער יקבל משמעות אתנו־גאוגרפית
קולקטיבית :ולבסוף ,התכנית מפקיעה תד־צדדית טמכויות מהפלטטינים ומתעלמת מהשוויון
המספרי בינם לבין תושבי ישראל בתתומי ״ירושלים רבתי״)אלדר998 ,ו .(22.6.בתגובה לקבלת
התכנית בממשלת ישראל תבעו אש״ף ,מצרים וירדן מממשלת ישראל לבטלה ,והביאו א ת הנושא
לשולתן מועצת הביטתון .התגובות של ארצות הברית ושל ירדן מעניינות משתי בחינות :ראשית,
ארצות הברית לא רצהה להטיל וטו על הצעת ההתלטה במועצת הביטהון ,ובדיונים בינה לבין
הנציגים הערבים סוכם להמיר את הההלטה שהן הציעו בהודעה מוטכמת שיפרטם נשיא מועצת
הביטהון .בהודעה נאמר כי ״התלטת ממשלת ישראל להרתיב א ת ש ט ה השיפוט של ירושלים ואת
גבולות התכנון שלה היא בגדר התפתתות חמורה ומזיקה״ ,ונקראה ״להימנע מפעולות שעלולות
לקבוע מראש את תוצאות המשא ומתן״)הארץ .(15.7.1998 ,ארצות הברית לא קיבלה א ת עמדת
ישראל כי אין מדובר בסיפוה וכי אין להתלטות הממשלה משמעות מדינית ,ולכן אין עילה
להתערבוה בעניין פנימי של ישראל )הארץ :22.6.1998 ,מעריב998 ,ו :(21.6.שנית ,פעם נוספת
הביאה עשייה תד־צדדית של ישראל בירושלים את המלך תוסיין להתייצב לצדו של ערפאת.
בפסגה זוטא שכונסה בקהיר עם מובארכ ועם ערפאת הצהיר תוסיין כי התכנית ״מתייבת את
כולנו ...להתייצב נגד מה שמתרתש ולעצור כל שינוי המתרהש בשטה ...אנהנו רואים בהקמת
המדינה הפלטטינית העצמאית על אדמת המולדת הפלטטינית שבירתה ירושלים דרישה עיקרית
שלנו ולא נטטה מכך״)אל־קדט.(6.7.1998 ,
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סיכלס

במקביל לתכנית ירושלים רבתי הוכנו תכניות במשרד השיכון שלפיהן ייבנו בשטהי הגדה
המערבית במרתב ירושלים ו5ו6,ו יתידות דיור .מהן מצויות בשלבים מתקדמים של בנייה ,או
באישור לבנייה בידי שר הביטתון 0,405 ,ו יתידות דיור ביישובים אפרת ,אדם ,מעלה אדומים,
ביתר וגבעת זאב .למעשה מדובר כמעט בהכפלתן של יתידות הדיור ביישובים העירוניים סביב
ירושלים ,שעמדו בראשית 998ו על ,700ו ו יתידות דיור והתגוררו בהן כ־ 50אלף איש )הארץ,
988ו.ו ;9.שרגאי998 ,ו.ו8.ו( .על פי תפיסתן של ממשלת ישראל ועיריית ירושלים מימושן של
תכניות הבנייה ושל יתר הסעיפים בתכנית ״לתיזוק ירושלים״ יביאו ליצירת מאזן דמוגרפי של 70
אהוזים יהודים ו־ 30אתוזים ערבים בירושלים רבתי כולה ,ולא רק בגבולותיה הנוכתיים של
העיר ,וכך לדעתי תונה התשתית לסיפוח המרתב למדינת ישראל.
גם הפלטטינים פתהו בהכנות לקראת הדיונים על הסדר הקבע .בכינוס העשרים ואהד של
המועצה הלאומית־הפלסטינית בעזה ,באפריל 996ו ,הכינוט שבו שונתה האמנה הפלטטינית,
הוהלט בין היתר להקים את ״ועדת ירושלים ובניין המולדת״ כוועדת משנה של המועצה
ה ל א ו מ י ת ־ ה פ ל ס ט י נ י ת  .הטיבה הרשמית ל ה ק מ ת ה נעוצה בטדרי עבודת המועצה
הלאומית־הפלסטינית .המועצה עוקבת אתר פעולות הוועד הפועל של אש״ף באמצעות ועדות
משנה המקבילות לתיקים שהברי הוועד הפועל מהזיקים בהם ,ובמקרה זה פייצל הוטייני,
האתראי לענייני ירושלים בוועד הפועל של אש״ף .מעבר לסיבה הרשמית קיימת גם התעניינות
מ ה ו ת י ת של המועצה הלאומית־הפלטטינית בנושא .בכנס העשרים ואהד של המועצה
הלאומית־הפלסטינית ,הראשון מאז הטכמי אוטלו ומכניטת אש״ף מ״ההוץ״ ״פנימה״ ,נכללו
לראשונה תברי המועצה המתוקקת של הרשות הפלסטינית ,ביניהם ההברים מירושלים שמייצגים
קו תקיף יותר ו״נצי״ בעניין ירושלים .באמצעות המועצה הלאומית־הפלטטינית וועדת המשנה
שלה חתרו להשפיע על התלטותיו של הדרג הביצועי ברשות הפלטטינית ועל העמדות שינקטו
במשא ומתן על הסדר הקבע בירושלים.
בראש ועדת המשנה של המועצה הלאומית־הפלסטינית עמד לא אתר מאשר פייצל חוסייני,
האישיות הפוליטית הבכירה במרהב ירושלים .זהותו של תוסייני כתושב ירושלים גברה על
הנימוק האפשרי נגד העמדתו בראש ועדה פרלמנטרית בגין תפקידו המיניטטריאלי בוועד הפועל
של אש״ף .עמידתו של הוטייני בראש הוועדה הורגשה היטב בהתלטותיה והן ביטאו אה
עמדותיהם ואת תששותיהם של אנשי האוריינט האוט ושל הממטד הפוליטי בירושלים .בהודעת
הסיכום שלה עמדה הוועדה על הסכנות האורבות לזהותה הפלסטינית של מזרה העיר בגין
״היעדרה של אסטרטגיה לאומית פלסטינית המתמודדת עם הצעדים שעושה ישראל לייהוד
ירושלים ועיקרם הרתבת ההתנחלות בתוככי העיר ,הטלת סגר עליה כדי לנתקה ולהפרידה
מסביבתה הפלסטינית ,והרס מוסדות התשתית שלה״ )אל־קדם996 ,ו .(26.4.הוועדה הביאה
לאישור המועצה הלאומית־הפלטטינית תכנית פעולה מגוונת ,הכוללת ייסוד קרן וכינון ועדוה
תמיכה ציבוריוה בעולם הערבי והאסלאמי למען הפלטטינים שבמזרה העיר ,ניהול מסע הסברה
בין־לאומי ,חיזוק מרפאות ,בתי ספר ומוסדות הברה ורווהה הפועלים בירושלים ,שמירה על
העיר העתיקה מפני ייהודה ובניית התנתלויות בה ,קידום תכניות בנייה פרטיח וציבוריח ומימונן
בעזרת סיוע הוץ ,עידוד המגזר הפלטטיני הפרטי להשקיע בעיר ,תיזוק מוסדות ההשכלה הגבוהה
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ובתי ההולים וסיוע בהגנה על המקומות הקדושים מפני קנאים יהודים .באשר למשא ומתן על
הסדר הקבע נדרש מ״הפלסטינים להכין בדקדקנות את תיק המשא ומתן שלהם בעניין ירושלים
ולההליט על הקווים האדומים שלהם בנושא זה .הדבר מתייב לגייס את כל הפוטנציאל,
הכישרונות והמומהים הפלסטינים ,ואף את סיועם של הידידים ,כדי לתזק את עמדת הנושא
ונותן הפלטטיני״ )אל־קדס996 ,ו .(26.4.הודעת הוועדה וקווי הפעולה שלה תאמו את התכניות
שהכינו זה כבר אנשי האוריינט האום ,אולם רק מעטים מהם ,אם בכלל ,הוגשמו )הארץ,
996ו.(28.6.
במישור הפרלמנטרי התליטה המועצה המתוקקת של הרשות הפלטטינית באמצע מאי 996ו,
כי משכן הקבע שלה יהיה בירושלים ועד אז תנדוד בין עזה ,רמאללה ואל־בירה .הייתה זו ההלטה
סמלית ,שנלוותה לה ההלטה ארגונית .המועצה כוננה ועדת משנה לעניין ירושלים במטרה לעקוב
אהר המשא ומתן על הסדר הקבע ״באופן שלא יסתור את תקנון המועצה״ ,קרי לא יהפוך את
הרשות המחוקקת לנושאת ונותנת; לפקת על פעולות המיניטטריון לענייני ירושלים ,ולהשתתף
בקביעת ״אסטרטגיה לאומית מקיפה כלפי ירושלים שתשקול את צורכי העיר ותחזק את
עמידתם האיתנה של תושביה״ לצד הגנה על הזהות הערבית של העיר ועל זכויות אזרחיה
הפלסטינים )אל־קדס996 ,ו.5.ד1־ •,אחמד997 ,ו( .הגדרת התפקידים והסמכויות ז כ ת ה ל ת מ י כ ת .
הרוב במועצה המתוקקת ,לעומת הנוסה שהציע הבר המועצה מירושלים ,תאתם עבד אל־קאדר
עיד ,שתבע כי בכתב המינוי ייאמר מפורשות כי ירושלים היא תלק בלתי נפרד מהשטהים
שנכבשו ב־967ו .לא הייתה זו העמדה ה״נצית״ היחידה של תאתם עיר .הוא אף אמר כי כאשר
תעלה שאלת ירושלים על שולהן המשא ומתן ,וישראל תתבע לעגן בהסכם את ריבונותה על
מזרה העיר ,הייבים הפלטטינים בתגובה להעלות את תביעותיהם באשר לרכוש ולנכסים שהותירו
מאהוריהם ב־948ו במערב ירושלים ,אולם עמדתו לא זכתה לתמיכה רתבה )הארץ996 ,ו7.5.ו(.
פעלתנותם הרבה של תברי המועצה המתוקקת ממהוז ירושלים בעניינים הנוגעים למהוז הבהירה
שלהם והתייצבותם מול ההנהגה הארצית ,הביאה את דעת הקהל הפלטטינית לזהות את המועצה
שנערך בטפטמבר ובאוקטובר
המחוקקת כמוסד הנאבק על ירושלים .על פי טקר של
 996ו ,ירושלים היא הנושא שהמועצה המתוקקת קיבלה בו את ההערכה הגבוהה ביותר .בתתך
כלל־ארצי 70.8 ,אהוזים טענו שביצועיה בתהום זה ״טובים״ ו״טובים מאוד״ .ההפרש בין עניין
ירושלים לבין ההחנחלויות היה של  0.9ו אתוזים .גם בין תושבי ירושלים זכו ביצועיה של
המועצה המתוקקת בנושא זה להערכה הגבוהה ביותר ,אם כי בשיעור פתות בהרבה .רק 58.2
אתוזים מתושבי ירושלים העריכו את ביצועיה ״טובים מאוד״ ו״טובים״)ראו בנספה(.
ככלל אפשר להבתין בשתי גישות בממסד הפלסטיני :גישה אתת מייצגת את תברי המועצה
המתוקקת ממזרח ירושלים ואת אנשי הממטד הפוליטי המקומי ,שבמרכזו האוריינט האוס,
ובעיקר תאתם עיד ,הנאן עשראוי ופייצל הוסייני .הם רוצים למזער את ייהודה של ירושלים
לעומת יתר שטתי 967ו לכלל אתר :למנוע את תצייתה הפיזית של העיר על ידי ההומה שתילקה
את ירושלים בין 948ו ל־967ו .קו הגבול צריך לעבור בתוואי הגבול שקדם למלתמת 967ו,
והריבונות הפוליטית הפלטטינית על מזרת ירושלים ,הם מדגישים ,תייבת להיות מלאה .בירושלים
מיוצגים לדבריהם כל נושאי העימות בין ישראל לפלטטינים :סכטוך על גבולות ועל ריבונות;
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בעיית הפליטים בעיר ,תושבים פלסטינים שפונו מבתיהם כדי להקים את השכונות היהודיות
התדשות ,או מי שנדחקו אל מהוץ לגבולותיה המוניציפליים בגין מצוקת הדיור שיזמה ישראל;
המתלוקת על מעמד המוסדות הפוליטיים של הפלטטינים ובעיה משפטית בין־לאומית באשר
להתלת התלטות האו״ם על מזרת העיר ,וההתעניינות הבין־לאומית בנעשה במקום .למעשה
בעיית ירושלים אינה שונה מהותית מיתר שטהי 967ו ,ואולי אף עולה עליהן בתומרתה )הארץ,
 ;19.2.1996רובינשטיין996 ,ו.(27.5.
ביודעו כי ישראל תתבע להכיר בםיפוה מזרה ירושלים לשטהה ולעגן אותו בהסדר הקבע,
ציין פייצל תוסייני כי מנגד יתבעו הפלסטינים לההזיר להם את רכושם ואה נכסיהם במערב
העיר .לדברי פייצל הוסייני המשא ומתן על הסדר הקבע לא יתנהל רק על מזרה העיר ,אלא גם
על מערבה .לדבריו 40 ,אתוזים משטת ירושלים המערבית הם רכוש פרטי של פליטים פלסטינים
משנת 948ו;  26אהוזים הם נכסי ההקדשות המוסלמי והנוצרי ,ו־5ו אהוזים הם רכוש ממשלתי
שהרשות הפלטטינית היא היורשת התוקית שלהם .בטך הכול ,טען הוסייני ,הפלסטינים טוענים
לבעלות על ו 8אחוזים מ ש ט ח ירושלים המערבית )יערי995 ,ו0.ו .(6.לפיכך התל ״המכון
למתקרים ולשירותים משפטיים בענייני קרקעות ומים״ לאסוף נתונים על נכסים פלסטיניים
בשכונות הערביות לשעבר של מערב ירושלים )בקעה ,קטמון ,מלהה ,עין כרם ודיר־יאסין(,
ולהקים מאגר מידע שעל בסיסו יועלו תביעוה הבעלות על נכסים אלה .לדברי מקורות פלסטיניים
כבר נפתתו כ־,300ו תיקים על בתים וקרקעות שיש בידי המכון הוכתות משפטיות על בעלות של
פלטטינים )הארץ996 ,ו996 ,7.2.ו9.2.ו998 ,ו .(24.9.ארגון נוטף ,״האגודה להגנת זכויות האדם״,
אסף לדבריו מסמכי בעלות על  6,000בתים ומגרשים ,מתוך כ־0,000ו משוערים ,שהיו בבעלות
פלטטינים במערב ירושלים )הארץ997 ,ו.(22.9.
יש לראות בצעדים אלה גיבוש קלף מיקוה טקטי ולא אטטרטגיה הדשה של הפלסטינים
להשתלטות על הלקים ניכרים במערב ירושלים .כדי להתפשר על קווי 967ו ,מכשירים הפלסטינים
את הקרקע לוויתור הדדי של תביעות .ישראל תוותר על כל תביעותיה במזרה העיר ,או על
מרביתן ,והפלסטינים יעשו כן באשר לרכושם במערבה ,אתרת קווי הפשרה יעברו בתוך מזרת
העיר והישגי הפלטטינים בירושלים יהיו דלים .הוטייני גייט למטרה זו דווקא את הטיעון הקלסי,
והכמעט מיתי ,של ישראל כי ירושלים היא עיר אתת ובלתי מתולקת לנצה נצהים .אם אי־אפשר
לתלק את הריבונות על העיר ,כי אז יש לההיל עיקרון זה גם על שולהן המשא ומתן ולדון על
שני תלקי העיר גם יתד .אם תסרב ישראל לעשות כן ,אזי יוכלו הפלסטינים לטעון שירושלים
אינה עיר א ת ת אלא שתיים ,ויש לתלק את הריבונות בה בהתאם לקווי  967ו )אל־קדס,
 ;14.5.1996חוסייני996 ,ו ;208-203 :עבד אל־האדי996 ,ו 3 :ו 1^1153113111, 1996: ; 2 2 2 - 2
.(121—126

המוסדות הממלכתיים הראשיים בעזה ביטאו את הגישה השנייה ,וסברו כי שאלת ירושלים
היא א ת ת מני כמה שיש לפתור במסגרת המשא ומתן על הסדרי הקבע .לא מדובר בשאלה
העומדת מעל לנושאים האהרים ,אלא שווה להן ,ולפיכך אפשר לדון בה בעזרת עסקת הליפין עם
ישראל בסדרה של נושאים ,ובהם גם ירושלים .תמורת ויתור מצד הפלטטינים בשאלת ירושלים
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יקבלו מישראל ויתורים ,למשל בשאלת הקמתה של מדינה פלסטינית וגבולותיה .גישה זו
התקבלה בהיוב אצל גורמים בישראל ,ולמעשה עמדה בבםיס המסמך של ביילין ואבו־מאזן .שני
הצווהים שעיבדו מסמך זה גרסו כי אפשר להגיע להסכם מסגרת ביהס להסדר הקבע עוד בטרם
תם תוקפו של הסדר הביניים .היוזמה להתחיל בכך הייתה של ד״ר יוסי ביילין בפגישתו עם
ערפאת ,באוקטובר  ,1993כתודש לאתר תתימת הסכם אוסלו הראשון)ביילין67 :1997 ,ו.(170-

הבנות ביילין-אבו־מאזן
במשא ומתן חשאי ,שהתנהל בין 994ו ל־995ו ,גיבשו הצוותים של ישראל ושל הפלסטינים
מסמך הבנות בלתי רשמי על הפרמטרים של הטדר הקבע .מטרתם הייתה לסיים את העבודה עד
מאי 996ו ,מועד הפתיהה הרשמי של השיתות על הסדר הקבע .או אז ,על פי התכנון ,יישלף
הסכם המסגרת וייתתם בראשי תיבות .ישראל תערוך בתירות לכנסת שיאשרו גם את הסכם
המסגרת כדי להגיע להסדר מלא כעבור זמן קצר )ביילין80 :1997 ,ו( .רוב הדיונים התנהלו בין
הצוות שהתל את מהלך אוסלו ,ד״ר רון פונדק וד״ר יאיר הירשפלד בהנתיית יוסי ביילין ,לבין שני
אנשי אקדמיה מאנגליה ,דיר אהמד ה׳אלידי והוסיין אע׳א ,שאבו־מאזן הנחה אותם .ד״ר ה׳אלידי
ואע׳א ,הברי הפת״ת מאז שנות השישים ,היו בצוות המייעץ למשלתת הפלסטינים במדריד,
וה׳אלידי היה שותף גם במשא ומתן בטאבה על הסכמי אוסלו ב )ביילין.(195 ,183 :1997 ,
במהלך הדיונים על מסמך ביילין-אבו־מאזן הועמדה ירושלים כאחד הנושאים על סדר היום ולא
כבעיה השובה ועקרונית מהם .הקושי להגיע להסכמה על ירושלים לא היה רב מהקושי להסכים
על עתיד ההתנתלויות של ישראל .גם כאשר לא הושגה הסכמה בשאלות השונות שבעיית
ירושלים מורכבת מהן ,היא לא הפריעה להתקדם בפתרון נושאים אחרים )ביילין,174 :1997 ,
.(200 ,193
פגישת הסיכום של הדיונים על המטמך התקיימה ב־ 30באוקטובר  .1995לא היה זה הסכם
רשמי ,אלא הבנה אקדמית ולא מתייבת שנערכה בידיעת ביילין ואבו־מאזן ובהנתייתם ,וממנה
יכולים הקברניטים הפוליטיים להמשיך במשא ומתן .הסעיף הראשון במסמך עוסק בהקמת
מדינה פלטטינית ,שהפך מבתינת הפלטטינים לאבן פינה שתמורתה היו נכונים לשלם בנושאים
אהרים ,כולל בירושלים .הבנות ביילין-אבו־מאזן מרתיבות את גבולות ירושלים ותותמות מחדש
את המרהב המוגדל לתמישה אזורים פוליטיים־עירוניים :בירת ישראל ,בירת פלסטין ,הר הבית,
העיר העתיקה והשכונות הערביות והיהודיות במזרה העיר .בתמשת האזורים האלה תתקיים רמה
משתנה ,דיפרנציאלית ,של ריבונות ישראל או של ריבונות פלטטינית.
כאמור ,מציע המסמך המשותף להרתיב את גבולות העיר ירושלים ולהקים עיריית גג של
מרתב ,ירושלים שתנוהל ברוב יהודי ובראשה יעמוד ראש עיריית הגג .מ ח ח ת לעיריית הגג יפעלו
שתי תת־עיריות :תת־עירייה יהודית ,שתספק שירותים ותהיה אתראית לכל השכונות היהודיות
במערב העיר ובמזרהה ,כולל בעיר העתיקה ,ותת־עירייה ערבית ,שתספק שירותים זהים לתושבים
הערבים בהלק ההדש והמורהב של ירושלים .מרהב הפעולה של תת־עירייה זו ישתרע גם על פני
אזורים שאינם כלולים עתה בשטה העירוני של ירושלים :אל־עזריה ואבו־דיס לצד יתר הפרברים
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סיכלם
המרוהקים של מזרח העיר .תת־עירייה זו תיקרא אל־קדס ותהיה בירת המדינה הפלסטינית.
ההלק המערבי בירושלים יכלול את מערב העיר ואת מעלה אדומים וגבעת זאב ,שיסופהו לעיר,
ושני הצדדים יכירו זה בבירתו של זה .הכרת ישראל בבירת פלסטין לאתר שנים ארוכות של
הכתשת ישותם הלאומית וזיקתם הלאומית של הפלסטינים לירושלים תהיה הישג היסטורי
בעבורם .הכרת הפלסטינים במערב ירושלים כבירת ישראל תאפשר למדינות ערב והאסלאם
וליתר מדינות העולם ללכת בעקבות הפלסטינים ולהכיר במערב ירושלים כבירת ישראל ,צעד
שמדינות רבות נמנעות עתה לעשותו .מזרת ירושלים של היום ,קרי השכונות הערביות והיהודיות
של מזרת ירושלים ,להוציא העיר העתיקה ,תישאר אזור ששני הצדדים תובעים לעצמם וישראל
מוכנה להמשיך במשא ומתן עליו ,אך בפועל ימשיך אזור זה להיות ת ת ת ריבונות ישראל עד
שיגיעו הצדדים להטדר .ישראל תוכל לטעון כי אין הזרה לגבולות  967ו ,בפרט לא בירושלים ,וכי
ירושלים לא מתולקת מבהינה ריבונית ,שכן הבירה הפלסטינית תיכון מהוץ לגבולותיה כיום,
באזור המצוי עתה בידי הרשות הפלטטינית .הפלסטינים יוכלו לטעון כי ההכרה במערב ירושלים
כבירת ישראל היא הודאה בעובדה קיימת ,וכי במשא ומתן הצליהו להוציא את מזרח ירושלים
מידי ישראל ולבטל את סיפוחה ,אף על פי שהם לא עתידים לקבל ריבונות מלאה על השטת
שכבשה ישראל ב־967ו .שאלת הריבונות לא הוכרעה בכוונה תהילה .הריבונות שתשרור במזרת
ירושלים של היום תהיה בעיני הפלסטינים המשך ארעי ולא מוכר לסיפוה הכפוי ב־967ו.
הפלטטינים יוסיפו לתבוע להעביר את השטת לריבונותם ,וועדה משותפת תשב על המדוכה מבלי
לקבוע זמן לסיום עבודתה .ישראל ראתה בזאת פתרון לטוות ארוך שבמטגרתו תישאר שאלת
הריבונות ללא הכרעה סופית .בינתיים יישאר על כנו המצב הקיים ,וישראל תמשיך לנהל את
העניינים .ישראל תטען כי השארת המצב הקיים פירושו שישראל היא הריבון ,מפני שמשטרת
ישראל תוסיף לשמור על הסדר הציבורי מכוה המצב הקיים; ואילו הפלטטינים יוכלו להציג את
הקמת הוועדה והעמדת הנושא על שולחנה כתזרתה של ישראל מסיפות מזרת העיר למערבה.
הטדר זה לא יכלול את העיר העתיקה ,שחקבל מעמד מיוחד ויובטח בה הופש פולהן גמור
ומותלט לבני כל הדתות במקומות הקדושים להם ,עם שמירת הטטטום־קוו הקיים באשר
לתפילת יהודים בהר הבית.
על פי ההבנות בין שני הצוותים יוכלו הפלטטינים להניף את דגלם מעל אל־תראם אל־שריף
כביטוי לניהול האוטונומי של הוקף הפלטטיני במקום ,והשטת יוכרז כאקט־טריטוריאלי .הניהול
של קודשי האסלאם בידי הפלסטינים לא יבטא את ריבונותם ,אבל בה בעת לא יוכלו ירדן,
סעודיה או מרוקו למשל לזכות במעמד שווה לזה של הפלסטינים .אם ישתתפו בניהול האתר
יהא זה משום שהפלטטינים ייתנו להן להשתתף .וכמובן ,לא תוגבל זכותם של הפלסטינים לגשת
למקומות הקדושים לאסלאם ולנצרות בעיר העתיקה של ירושלים ,ולשם כך יובטה להם מעבר
בין אל־קדט להר הבית .במגמה להקטין את רמת ההתנגדות הצפויה מצד הקנאים היהודים עלתה
בדיונים בעל פה האפשרות שהפלטטינים יםכימו להקצות לתפילת יהודים מקום מוגדר וקטן
בפאתי ההר ,באזור שעל פי ההלכה היהודית האורתודוקטית אין טפק שהוא מתוץ להר הבית ,אך
ההצעה לא נכללה במטמך הכתוב המדגיש את שמירת הטטטוט־קוו .בניגוד להר הבית ,כנטיית
הקבר במזרת ירושלים תהיה תתת התת־עירייה הפלטטינית ,מבלי שתוכרז כשטה אקס־טריטוריאלי.
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גשרים על פני עיר שסועה
למעשה ההבנות של ביילין ואבו־מאזן מרתיבות את תהומי העיר העתיקה אף מעבר לאזור
שבין התומות ,וכוללות בו גם את עמק יהושפט ואת הר הזיתים על אתריהם המקודשים לשלוש
הדתות המונותאיסטיות .ריבונות ישראל על מרחב זה תהיה בידיה בפועל ,מעין המשך למצב
הקיים ,אבל היי היום־יום יתנהלו במשותף עם הפלטטינים .הפלטטינים כמובן אינם אמורים
להכיר להלכה בריבונות ישראל .יתר על כן ,יש אפשרות שהייצוג בגוף המנהל יהיה שוויוני
לישראל ולפלסטינים .אזור זה יוכרז שטה קדוש ,המיועד לשימור לא רק בגין האתרים המקודשים
וההיסטוריים שבו ,אלא גם כדי למנוע תתרות לאומית ודתית עליו .להוציא ה ש ט ח הקדוש,
מרהב ירושלים כולו ייבנה מחדש מבהינה מנהלית ,במסגרת של רבעים שיזכו לעצמאות בניהול
העירוני שלהם .הרבעים של אל־קדס ירכיבו את התת־עירייה שלה ,ורבעיה של ירושלים ירכיבו
את התת־עירייה שלה .הרבעים השונים יהיו יתירות גאוגרפיות ,פונקציונליות ולאומיותיאתניות.
כל קבוצה אתנית חבחר את ראש התת־עירייה שלה .חשוב לציין כי התושבים הערבים של מזרת
ירושלים ישתתפו בבתירת ראש העירייה של אל־קדט ,וכך יבטאו את זהותם השונה .אזורים אלו,
כגון השכונות שיה׳ ג׳ראה וואדי ג׳וז ,ינוהלו כרובע מהתת־עירייה של אל־קדס ,אף על פי
ששכונותיהם לא יהיו בריבונות פלטטינית ,בניגוד לאל־עזריה ולאבו־דיס ,שהניהול היום־יומי בהן
והריבונות יהיו בידי הפלסטינים .ההבנה שתושבי מזרת העיר של היום יבתרו את ראש התת־עירייה
במטגרת הבתירות לאל־קדט מבטאת הישג לפלססינים .בניגוד למצב שהם מסופתים לישראל
ורשאים להשתתף בבחירות לעירייה הישראלית ,יוכלו לבהור ולהיבחר לראשות התת־עירייה
אל־קדט .הפלטטינים יראו בזאת ביטוי לריבונות לאומית על מזרת ירושלים ,וישראל תטען
שעניין זה נותר ללא הכרעה ,והבתירות נוגעות רק לתפעול השוטף של היי היום־יום .מעל מצויה
עיריית הגג ,והיא שתבתר את ראש העיר .הייצוג בעיריית הגג ייקבע על פי מטפר הרבעים
המיוצגים בה .מכיוון שבהבנות ביילין-אבו־מאזן יש לישראל הרבה יותר רבעים מאשר לפלסטינים,
סביר להנית כי ראש העיר של ״ירושלים רבתי״ יהיה ישראלי .עיריית הגג תקבל לסמכותה את
התכניות ואת הפעולות הנוגעות לשתי התת־עיריות ,כגון תכניות אב לפיתוה ,דרכים ראשיות,
שפכים וכדי .ולבסוף ,הפלסטינים יוכלו להשתמש בשדה התעופה עטרות )קלנדיה( מבלי לעבור
את ביקורת הגבולות של ישראל.
גדולתו של מסמך ההבנות הנושא את שמם של ביילין ואבו־מאזן נעוצה בשילוב שנוצר בין
רכיבים שונים כגון הישגים ששני הצדדים מתהלקים בהם בשווה ,ההכרה ההדדית זה בבירתו של
זה ,פירוט שאלת ירושלים לרכיביה העיקריים ומשחק של קח ותן בין הצדדים ,שמשמעו עמידה
על עיקרון חשוב בתמורה להטכמת הצד השני להתפשר על עיקרון תשוב פתות מבתינתו .כך לא
תהיה ריבונות פלטטינית על תהומי ירושלים ,שקבעה ישראל ב־967ו ,ואף לא בהר הבית,
והפלטטינים יוכלו להניף את דגלם מעל קודשי האסלאם .פונקציות עירוניות מטוימות המצויות
כיום בתהומי ירושלים הישראלית יועברו לידי עיריית אל־קדם ,וערביי מזרת ירושלים ישתתפו
בבתירות לעיריית אל־קדס ותיווצר זיקה בינם לבין בירת פלטטין ,להבדיל מהמצב הנוכחי שבו
הם רשאים לבהור לעירייה הישראלית בלבד ברמה העירונית ולרשות הפלסטינית ברמה הארצית.
בתמורה תיהנה ישראל משליטה בעיריית הגג המרתבית .ועוד ,הבנות ביילין-אבו־מאזן משתמשות
בסדרה של אמצעים כדי לרכך את המתלוקת על ירושלים כגון דחיית ההכרעה בטוגיית הריבונות
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סיכום
על ירושלים המסופתת ,הכרזה על אזור מסוים כאתר קדוש כדי לא לאפשר לקיצונים להשתמש
בלהט הדתי להצתת תבערה לאומית ,עמעום המונת ריבונות והבהנה בין הצד המשפטי־הרשמי
שלו למאפייניו הפוליטיים ,הסמליים והפונקציונליים .כל אחד מהמאפיינים של הריבונות מהולק
אחרת בין שני הצדדים במרחב ירושלים .ההבנות עושות גם שימוש רב ומתוחכם בגישה
הפונקציונלית המעדיפה הםדרים פרטניים ,המתהייבים מהיי היום־יום ,על פני הכרעות כוללות
ועל פני השימוש במישור הסמלי .אבל השוב להדגיש כי בהבנה שהשיגו ביילין ואבו־מאזן אין
הזנתה של התהום הסמלי .במקום לתת לתחום זה להיות דומיננטי ,שיקבע את קווי ההסדר ,יש
מדרג של מוסדות ופתרונות האמורים לספק לפי הצורך את המאוויים הסמליים .יוצא אפוא
שההכנות של ביילין ואבו־מאזן משתמשות גם בגישה הדיפרנציאלית ,המבתינה בין מימוש תלקי
למימוש מלא של זכויות ,מאוויים וסמלים ,ובין רמות שונות של ניהול עיר והגדרה המרהב
העירוני)על הבטיט הקונצפטואלי של המסמך ראו תסון997 ,ו(.
אפשר לראות בהבנות של ביילין ואבו־מאזן הצעה לשמירה על אתדות העיר ברמה משתנה,
ועם זאת מסמך המסמן רמות שונות של תלוקת ירושלים .אין צד שעתיד להגשים את כל
תלומותיו ,אך גם אין צד שנאלץ לנטוש את זווית הראייה שלו ,והוא מגשים אותם בדרך כלשהי.
להלן מאזן הרוותים של כל אהד מהצדדים :ישראל השיגה הכרה בבירתה; אין ריבונות פלטטינית
על מזרה ירושלים כפי שישראל הגדירה ב־967ו; אין הזרה לגבולות 967ו בירושלים; ירושלים
אינה מתולקת פיזית ולא ריבונית; אין ריבונות פלסטינית בהר הבית ,אלא אישור דה־יורה למצב
דה־פקטו השורר מאז 967ו :עיריית הגג תהיה בשליטת ישראל וראש העיר יהיה ישראלי; מעלה
אדומים וגבעת זאב ,שמהוץ לירושלים המוניציפלית ,יטופתו לישראל בהטכמת הפלטטינים.
ואילו הפלסטינים השיגו הכרה בבירתם; הסכמת ישראל לבתון מתדש את סיפות מזרת ירושלים,
ובכך להעמיד את ריבונות ישראל במזרה ירושלים בטימן שאלה :הנפת דגל פלטטין מעל למתהם
הר הבית ורכישת מעמד מועדף בו ,העברת הסמכות להעניק מעמד כלשהו לגורמים ערביים
ואטלאמיים שונים בהר הבית תהיה מישראל לידי הפלטטינים :השגת מעבר בטוח בין אל־קדס
למתחם הר הבית; ניהול משותף של העיר העתיקה; שיתוף ערביי מזרה ירושלים בבתירות
העירוניות לאל־קדס ,ומתן סמכות לתת־עירייה לניהול חיי היום־יום העירוניים של הערבים
בתיאום עם עיריית הגג.
ההטכמה על קווי המטגרת והעקרונות המנהים אפשרה לאבו־מאזן להביע הערכה אופטימית
כי יידרש רק חודש ימים עד שיאשרו רבין וערפאת את המסמך ואת המפות שצורפו אליו .רצה
ראש ממשלת ישראל יצתק רבין ב־ 4בנובמבר  995ו ,שיבש את הכוונה להציג את ההבנות בפניו,
וביילין ואבו־מאזן הציגו אותן בנפרד לראש הממשלה שמעון פרס וליו״ר ערפאת ,שבוע לאתר
הרצת .ערפאת ופרט ,כל אתר וטעמיו עמו ,לא קיבלו את המסמך ,אך הקשיים שראה ערפאת היו
קלים יתםית לנימוקים שהעלה פרט בזכות דתייתו .הוא לא רצה להגיע להםכם מהיר עם
הפלטטינים ,אלא העדיף מטיבות אלקטורליות לדחות אה המשא ומתן .פרס סבר כי המסמך
הקדים את זמנו ואזרתי ישראל אינם בשלים דיים כדי להסכים עליו ,וכן דהה את גישת ביילין
שתמך בהפיכת המסמך למצע הבתירות של העבודה ,שבזכותו תוכל להשיג רוב בבתירות .פרס
העדיף לקבל מאזרתי ישראל מנדט כללי לניהול משא ומתן ,ולא אישור לתכנית מסוימת .במקום
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להתריף את המתלוקת העדיף פרס לנסות ולאתות את הקרע בין תומכי ההסדר עם הפלסטינים
למתנגדיו בימין הדתי־הלאומי .אפשר להוסיף לכך גם את כובד האתריות שנפלה על פרס לאהר
רצח רבין .הייתה זו הפעם הראשונה בתולדות מדינת ישראל שנרצה ראש ממשלה ,או שר ,על
רקע פוליטי ,לאהר מ ס ע הוקעה ,שיטוי ושטנה מצד יריביו הפוליטיים והאידאולוגיים .לנגד עיניו
עמדה ,אולי ,גם הודאתו של הרוצה כי שקל לפגוע בשר ההוץ פרס ,שעבר לידו השוף לפגיעתו
הקטלנית והרעה כדקה לפני שהגיע ראש הממשלה רבין .לאהר רצה רבין ראש הממשלה בישראל
אינו פטור עוד מלחשוש מביצועו של רצח פוליטי נוסף .מעבר לשיקול האישי קיים גם השיקול
הלאומי ,מה יעולל הרצה הבא לדמוקרטיה בישראל .לגופו של המסמך ,עניין הריבונות על מזרח
ירושלים נותר פהוה מדיי לטעמו של פרט ,והוא אף התנגד להנפת דגל פלטטין על הר הבית.
ועוד ,פרס תיפש דרך לכלול את ירדן בהסדר הקבע כדי להעניק לה מעמד ממוסד ומוסכם גם
בהר הבית .ומעל לכול ריהפה גם שאלת העיתוי האלקטורלי )ביילין997 ,ו 0 :ו  8 - 2ו  ; 2גלילי,
 ;4.8.1996הארץ996 ,19.2.1996 ,ו996 ,22.2.ו.8.1996 ,31.7.ו996 ,ו996 ,2.8.ו0.ו0.ו997 ,ו.(7.3.
הפרסומים בישראל ,באוגוטט  ,1996על ההבנות בין ביילין לאבו־מאזן ,עוררו את ת מ ת
הממסד הפלטטיני בירושלים .הבר המועצה המחוקקת מאזור ירושלים ,זיאד אבו־זיאד ,תבע
שהמועצה תדגיש כי ״ירושלים היא הבירה הנצתית העתידית של העם הפלטטיני ,ואף כפר או
עיר אינם יכולים להיות לה תהליף״ )סוקול996 ,ו .(4.8.אך בפועל לא התקיים ויכוה של ממש
במהנה הפלסטיני על מסמך ביילין-אבו־מאזן ,כיוון שהוא לא היה רלוונטי מבתינתו של השלטון
ההדש שקם בישראל ביוני 996ו .עצם התלפת השלטון בישראל הביאה לכך שכל הנציגים
הפלסטינים שעמלו על הכנת המסמך ,כולל אבו־מאזן ,התנערו ממנו והתכהשו לעצם קיומו .כך
עשה גם הוועד המרכזי של תנועת הפת״ה ,שהתכנט בראשית אוגוטט 996ו בהשתתפות אבו־מאזן
עצמו .השיתות בין הצוותים של ישראל והפלטטינים הוצגו כתרגיל אינטלקטואלי הסר ערך ,ולא
כשלב ראשון במשא ומתן להסדר קבע .״לעולם לא נםכים להנפת הדגל על אל־הארם אל־שריף
לבדו .אנו נםכים רק לכך שהדגל יונף בכל מזרה ירושלים״ ,אמר יו״ר המועצה המחוקקת והציר
מאזור ירושלים אבו־עלא )אהמד קריע( )סוקול996 ,ו .(4.8.כזכור עמד אבו־עלא בראש צוות
הפלטטינים לדיונים התשאיים באוסלו .עתה ההליפה נאמנותו המקומית ותברותו בממסד
הפרלמנטרי שמטית ביקורת במעשיה של הרשות המבצעת ,את נאמנותו המותלטת בעבר
לערפאת .ההתנערות מהמסמך התרהשה בזמן שהנושא הנדון היה מדיניות ישראל לאכיפת הוקי
הבנייה והתכנון ,ובעקיפין אכיפת ריבונותה בירושלים .מדיניות העירייה וממשלת ישראל הביאה
את הפלסטינים לגיבוש מדיניות ״נצית״ שכנגד .לא החיפוש אהר פשרה עמד לנגד עיני הצדדים,
אלא העתקת מוקד העימות ביניהם לירושלים .בהקשר זה לא היה כל מקום לדון במסמך
ביילין-אבו־מאזן.
גרסה מרוככת יותר מהמקובל בממסד המקומי הפלסטיני ,וקרובה מכמה בתינות לעמדת
אבו־מאזן ,הציג הגאוגרף ד״ר ת׳ליל אל־תפכג׳י ,הנמנה עם אנשי האוריינט האוס ממזרת ירושלים.
במסמך פנימי הציע ,כגאוגרף ,לפתור את שאלת ירושלים ולכוננה כבירת פלטטין תוך התתשבות
בייהודה .בדומה למלך הוסיין ולאבו־מאזן ,הציע שלא להתיל את הריבונות הפלסטינית על העיר
שבין התומות .הרובע היהודי בגבולותיו המקוריים ,משנת  ,1948יהיה בשליטת ישראל ,הרובע
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המוטלמי יהיה בשליטת הוקף ,והרובע הנוצרי ינוהל בידי הכנסיות .השכונות הערביות שמחוץ
לתומות כבית הנינא ,צור בהר או ג׳בל מוכאבר ,עם אזורים שהיו במהוז ירושלים הירדני)ולאית
אל־קדס( אך נוחרו מחוץ לירושלים הישראלית כעיסאויה ואבו־דיס ,ייכללו בירושלים הערבית,
בירת פלטטין .במקביל לעירייה הפלסטינית במזרת תפעל במערב העיר עיריית ירושלים הישראליח.
מעל לשתיהן תקום עיריית גג שתתאם א ת הטיפול בנושאים המשותפים לשני תלקי ירושלים.
מכל הבתינות שצוינו עד כה דומה תכניתו למסמך ביילין-אבו־מאזן .אולם בניגוד למסמך זה
הציג אל־תפכג׳י שתי תלופות בנוגע לשכונות היהודיות התדשות שקמו במזרה העיר :האהה
הייתה להתיל עליהן א ת הריבונות הפלסטינית ,והשנייה להכריז עליהן שטת בריבונות משותפה
ולפתות אותן למגורים גם בפני הפלטטינים .אל־תפכג׳י הציע את רעיון הניהול המשוהף לא רק
ביתס לשכונות היהודיות התדשות ,אלא גם ביהט לשדה התעופה עטרות ולמוסדות ישראל בהר
הצופים  -האוניברטיטה העברית ובית ההולים הדסה .סביר להניה שלא נעלמה מעיני גאוגרף
היסטורי ברמתו של אל־תפכג׳י העובדה שהר הצופים היה אזור ת ת ת ריבונות ישראל גם כאשר
שלטה ירדן בירושלים ,ותביעה פלטטינית לאהוז בו אינה עשויה להתקבל על דעת ישראל .לכן
מדובר בתביעה טקטית ,קלף מיקות ,שממנו אפשר לטגת תוך הצגת העניין כוויתור פלסטיני
שייעשה תמורת ויתור מקביל של ישראל .הצעה דומה העלה אל־תפכג׳י כאשר הציע כי הבתים
שיהודים רכשו ברובע המוטלמי בעיר העתיקה לאתר  1967יותזרו לידי פלטטינים ,ובתמורה
יוותרו הפלסטינים על תביעתם להתזיר לוקף את האדמות שהופקעו לאתר  1967םמוך לרובע
היהודי ,כדי לאפשר את הרתבתו)כל העיר.(14053113111,1996:122—166 ;20.10.1995 ,
ראיה נוספת לכך שהקו ה״נצי" של הממטד הפוליטי במזרת ירושלים הוא טקטי במידה רבה
וקשור לשאלה אם מעורב ממסד זה במשא ומתן ,או שהוא מנוהל בלעדית בידי הממסד הארצי,
אפשר למצוא בעובדה שבכמה מהדיונים על מסמך ביילין-אבו־מאזן ,שהתקיימו במחצית יוני
995ו ,השתתף גם פייצל הוסייני .לדברי ביילין ,בדיונים אלה הביע הוסייני עמדה המאפיינת את
הממשל המרכזי בעזה ולא א ת הממםד בירושלים .הוטייני הציע לההליט על הקמת מדינה
פלטטינית בגבולות המוםכמים על שני הצדדים ,ולפתור את בעיית הפליטים )זכות השיבה( כך
שישראל לא תיפגע ,ואילו ההכרעה בשאלת ירושלים ,תלקה או כולה ,תידהה לעשר שנים לצד
ההכרעות על עתיד ההחנחלויות וטידורי הביטתון שייכונו בין ישראל לפלטטין .דווקא ישראל
פעלה לצמצם א ת מספר הנושאים שיישארו פתותים .ביילין נותר נאמן לשיטתו כי דתיית
ההכרעה בנושאים שנויים במתלוקת מאפשרת לקיצונים ,בשני המתנות ,לטרפד כל הסכמה
אפשרית )ביילין997 ,ו97 :ו.(202-
פתיתת המשא ומתן על הסדרי הקבע במאי  1996תידדה את ההבדלים שהסתמנו עוד קודם
לכן בין המנהיגות הפלטטינית הארצית ,הנושאת ונותנת עם ישראל ,לבין המנהיגות המקומית.
ההנהגה המקומית בירושלים לא הייתה מאושרת מעמדותיו של אבו־מאזן ,כפי שביטא אוהן
בנאומו בפתיתת המשא ומתן על הסדר הקבע ב־ 6במאי 996ו ,ופקפקה ביכולתו לייצג בתקיפות
הדרושה א ת מאוויי הפלטטינים .א ת המהאה הוביל תאתם עבד אל־קאדר עיר ,ציר המועצה
המתוקקת של הרשות הפלטטינית מאזור ירושלים ומזכיר ועדת ירושלים ,אתת מוועדות המשנה
של המועצה .עיד ,ממפקדי ה ש ט ה הצעירים של הפת״ת באינתיפאדה )יליד 954ו( ,נציגה
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במפקדה הלאומית המאוחדת ,שניהלה את ההתקוממות ,ומראשי הפת״ח בירושלים ,עמד מאחורי
הגוף הפיקטיבי הקרוי ״ועדת הקמפיין ירושלים בירתנו״ ,ופרסם בשמו ב־5ו במאי 996ו כרוז
הקורא לציבור הפלטטיני להתגייט להשבת ירושלים לריבונות הפלטטינים .עיר הרד מקצב
קביעת העובדוה בעיר .״ירושלים הערבית שוקעת .אנתנו רואים בכך ניסיון לקבוע את תוצאות
המשא ומתן לפני שהוא התתיל ותובתנו להיאבק בכך״ )עיתון ירושלים996 ,ו0.5.ו( .הוא יצא
נגד מי שתמכו בעידוד מטפר רב של פלטטינים לקבל אזרתות ישראלית במגמה לגבות מישראל
מתיר בלתי אפשרי מבחינתה בעבור הםיפוה .במקום להציף את ירושלים בערבים המתזיקים
אזרתות ישראלית ,הוא קרא להיאבק על צביונה הפלטטיני של מזרה העיר .הכרוז שתיבר הדגיש
כי ״ההמונים ]שהציתו את אש האינתיפאדה[ הם הגורם התשוב לניצתון במערכה להשבת
הריבונות הפלסטינית על ירושלים .ירושלים לא תשוב לידינו במשא ומתן בלבד ,אלא ברצון
פלסטיני קיבוצי״ )עיתון ירושלים996 ,ו0.5.ו( .יש לכונן ועדות עממיות שיסייעו למצוא דיור
בתהומי העיר העהיקה ,תוך שיקום הבהים ההרוסים בה ,שיקבעו את תקרת דמי השכירות בעיר,
ויאכפו זאת על בעלי הבתים המעדיפים להשכיר את נכםיהם לדיפלומטים ,לאנשי תקשורת זרים
ולנציגי האו״ם תמורת מהירים גבוהים ,כמו כן יארגנו הפגנות המוניות ושביתות .עיר הבהיר כי
אין הוא קורא לתדש את האינתיפאדה במתכונתה הקודמת ,״אלא ]קורא[ לפעילות ציבורית
לא־אלימה״ .הוא השתמש באינתיפאדה כטמל מגיים ולא התכוון להתליף את הערוץ המדיני
במאבק האלים .״ברור שלא ננקוט אלימות ישירה .נפעל בשיקול דעת ומתוך התתשבות ותיאום
עם צורכי המשא ומתן״ ,הבטיה עיד .לדבריו הוא התכוון רק ״לעזור למנהלי המשא ומתן״)עיתון
ירושלים996 ,ו0.5.ו( באמצעות גיוס ההמונים .במסגרת זו הודיע עיר על כוונתו לפתוה לשכה
פרלמנטרית בירושלים כדי לשרת את ציבור בוהריו ,צעד שאכן ניסה לעשות ,בהקשר אתר,
באוגוסט של אותה שנה .כרוז נוטף ברוה זו מטעם ״המפקדה הלאומית של ירושלים״ פורסם
ביולי  1997על רקע הדיונים עם ערפאת למציאת הסדר בעניין הבנייה היהודית בהר הומה,
ובאוגוסט  1998קראה ״המפקדה הלאומיח של ירושלים״ לערביי מזרח ירושלים להתרים את
הבהירות הצפויות לעירייה ,בנובמבר  ,1998על רקע המשא ומתן שנוהל אז בין הברים בהנהגה
הפלסטינית המקומית בירושלים לבין אנשי מרצ על אודות מתן לגיטימציה ועידוד של הפלטטינים
תושבי ירושלים להשתתף בבתירות ,ולהביא לאי־בתירתו של אולמרט כראש עירייה )הארץ,
996ו4.5.ו :כל העיר997 ,ו8.7.ו :רובינשטיין996 ,ו7.5.ו; שרגאי998 ,ו8.8.ו :עיתון ירושלים,
996ו 0.5.ו( .עיד עמד גם מאתורי פעילות מהאה שיזם סניף הפת״ת בירושלים נגד מדיניות
ישראל בירושלים במרס  998ו .בהכוונת הסניף המקומי של הפת״ת אורגנה שביתת מסתר
ולימודים ,אך ערפאת קיצץ את כנפיו של עיר ולא אפשר למתאה שארגן להמריא .במהאה
התפטר עיר מראשות ועדת ירושלים במועצה המתוקקת )כל העיר998 ,ו998 ,6.3.ו ,(27.3.וקבע
כי ״הרשות ויתרה על ירושלים״)כל העיר998 ,ו" .(27.3.נראה לי שהם מעדיפים מדינה פלסטינית
בלי ירושלים מאשר ההפך״)כהן998 ,ו .(29.4.הבתירות להנהגת הפת״ה בירושלים שנערכו ב־6ו
בנובמבר  998ו הידרו אה הפרופיל האקטיביסטי שלה 62 .מועמדים התחרו על  7ו מושבים
ונאבקו על תמיכתם של כאלפיים בוהרים שהתכנסו לשם כך .הנבתרים הם צעירים ,רובם בגיל
שבין  25ל־ ,35לשעבר פעילי אינתיפאדה ,בגיל ובדרגה שמתתת לאלו של תאתם עיד ,אנשי שטת
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מובהקים ,בעלי עמדות ״נציות״ )כל העיר. 1998 ,וו .(20.עמדות אלה הן שהביאו את ערפאת
להצהיר בנאומו בפני המתכנסים כי אם דרך השלום לא תביא למימוש הזכות למדינה ובירתה
ירושלים ״רובינו מוכנים ,ואנו נכונים להשתמש בהם נגד כל מי שינסה למנוע מאתנו להתפלל
בירושלים״)הארץ .(16.11.1998 ,ההתבטאות המאזנת לא איהרה לבוא ,והיא נאמרה בשטוקהולם
באירוע לציון עשר שנים להכרת אש״פ בישראל ,גינוי הטרור וקבלת ההלטה  ,242ולאחר תיאום
מוקדם עם גורמים ישראליים .בנאומו התווה ערפאת שישה עקרונות מנתים להסדר הקבע.
בהתייהסו לירושלים הוא קבע שעל העיר להישאר פתוהה "לכל תושביה ללא יוצא מן הכלל
וללא אפליה .על העיר להישאר בלתי מתולקת פיזית באמצעות מהסומים וביצורים .אין פתרון
לשאלת ירושלים אלא אם יילקהו בהשבון האינטרסים של כל הצדדים יהד עם עמידה בהוקף על
הפסקת ייהוד ירושלים ושמירה על זכויותיהם של בני כל העדות ומאמיני כל הדתות המונותאיסטיות
שווה בשווה״)אל־איאם.(6.12.1998 ,

דפוסי חלוקה ,תפקוד ותחרות
אפשר לתלק את ההתרתשויות ואת האירועים במרהב ירושלים מאז  ,1967שמשפיעים על עיצוב
הסדר הקבע בה ,בהתאם לשאלות הבאות :האם קיימת הלוקה פונקציונלית או גאוגרפית בין
יהודים לערבים? האם קיימת תתרות ביניהם ,ואם כן באיזה תהום ומהי רמת התהרוה?
תחומי חלוקה פונקציונלית בין יהודים לערבים
) (1הזהות המרחבית של תושבי מזרח ירושלים.

מבהינה תרבותית ,לשונית ודתית זהותם של תושבי מזרה ירושלים היא ערבית מוסלמיה או
נוצרית .הזהות המרתבית של תושבי מזרת ירושלים ייתודית ומובתנת בעליל מזו של הושבי
מערב ירושלים .למרות הוקי העזר העירוניים המתייבים את בעלי התנויות להציב שלט בעברית
לצד שפות אתרות ,השילוט על התנויות שם אינו בעברית אלא בערבית ובאנגלית ,למעט
באזורים מסוימים שיש בהם תנועת קונים יהודים מישראל; העברית אינה נלמדת בבתי הספר
במזרת העיר ובאוניברסיטת אל־קדס כשפת הוכה ,אלא כקורס בהירה בדומה לשפות זרוה
אתרות; מוסדות ישראליים הפועלים במזרה העיר נאלצים להשתמש בערבית כדי להעניק
שירותים לתושבי המקום ,אם כי הם עושים זאת לצד עברית או אנגלית; מכשירי הבנק
האוטומטיים ,דפי ההשבון בבנק דיסקונט ,טופסי הבנקים ,העירייה וקופת הולים הם דו־לשוניים
או תלת־לשוניים )בתוטפת אנגלית( ,כמו שילוט הרתובות; אכן ,הפונט העברי גדול יותר מהפונט
הערבי בטפסים ובשלטים הרשמיים ,אך גם זה אינו יכול להסתיר את העובדה שלמזרת ירושלים
יש הוויה לשונית עצמאית ).(31-(^, 1997
מבתינה תרבותית־דתית לא רק מוסדות הדת וקודשי האסלאם קובעים את צביונה השונה
של מזרת ירושלים ,אלא גם פתיחת בתי העסק והמסתר והפעלת התהבורה הציבורית בימי שבת
ובתגים יהודיים ,בניגוד מובהק לנעשה במערב העיר; אפילו תדירת המתנתלים לאזורים המאוכלסים
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בערבים במזרה ירושלים אינה משנה מצב זה מיסודו; תדירת המתנהלים קטנה בהיקפה יחסית
לאוכלוסיית הרוב ,יוצרת חיכוכים בולטים עמם ,מבליטה את השינוי שהדירה זו מבקשת לחולל
בזהוה המרתבית וגורמת לאוכלוסייה הפלסטינית לההלכד להדיפת האיום.
)(2

ס מ ל י הזהות ,ה ש י י כ ו ת והריבונות ה ר ש מ י י ם נ מ צ א י ם בידי ישראל.

לעניין זה יש שני היבטים :האהד במישור הסמלי והאהר במישור השימושי .במישור הסמלי
הריבונות מתבטאת בעצם נשיאת תעודות זהות ישראליות בידי תושבי מזרת ירושלים .המישור
השימושי מתבטא בטובות הנאה ,בתקבולים ובשירותים ,שמקבלים מחזיקי תעודות הזהות
הישראליות ,לצד החובות והתשלומים המוטלים עליהם .אחזקת תעודת זהות ישראלית מקנה
לבעליה הטבות במגוון ההומים מכוה השייכוה הרשמית לישראל כגון זכות הצבעה בבהירוה
מוניציפליות ,זכויות סוציאליות ותקבולי רווחה שונים מטעם הביטות הלאומי ,זכות מגורים
בירושלים כתושב ,חופש תנועה ותעסוקה מהעיר ואליה בתנאים של סגר ,וחופש דומה לנוע
ולעבוד במערב העיר .ערביי מזרת ירושלים מתשיבים מאוד את הזכויות הללו ,המעניקות להם
יתרון כלכלי ,הברתי ותעסוקהי על פני אהיהם בגדה המערבית .אף על פי שמדי פעם הופש זה
מופרע על ידי בדיקות ביטתוניות והצקות ,הן אינן מערערות את ההבדל במעמדם של תושבי
ירושלים הערבים מזה של יתר הפלטטינים בגדה המערבית .בכל הנושאים הללו יש לישראל
בלעדיות ,ואין היא מתהרה עליהם עם הרשות הפלטטינית .ישראל רואה במישור הטמלי את
העיקר ,ואילו תושבי מזרת ירושלים מקבלים את הזהות הישראלית במובן השימושי.
בהקשר זה יש להבדיל בראש ובראשונה בין הזהות הרשמית והפונקציונלית־המקומית של
הפלסטינים במזרה ירושלים לבין זהותם הפוליטית והלאומית .למעט כ־ 2.3אתוזים ,הפלטטינים
במזרח ירושלים אינם אזרחי ישראל אלא תושביה בלבד .מבהינה משפטית זהותם הלאומית אינה
ישראלית ואין להם זכויות פוליטיות שהאזרחות מקנה במישור הלאומי ,שהחשובה בהן היא זכות
הבהירה וההיבתרות לכנטת; כמו כן ,יש להבהין בין זהות טמלית ״תזקה״ ומלאה של אזרת
ישראל לבין זהות סמלית ״הלשה״ ,שהיא נתלת תושבי ישראל שאינם אזרתיה .לכן אתזקת
תעודת זהות כתושב יוצרת זיקה סמלית ״הלשה״ בלבד לישראל .תושבותם הישראלית של
הפלטטינים במזרה ירושלים אינה קובעת דבר באשר לזיקתם הפוליטית ולזהותם הלאומית.
)(3

מ ו ס ד ו ת ושירותים.

מבתינת המטבע הנהוג במזרח ירושלים המטבע הישראלי הוא ההילך החוקי העיקרי מאז 967ו
ולצדו הדינר הירדני .מעמדו של הדינר בתיי המסהר והכלכלה והכספים של מזרת ירושלים בלט
עד לצניתת ערכו ב־ו99ו .אם המטבע אינו רק מכשיר לפיתוח חיי כלכלה ומסהר ,אלא גם סמל
לאומי ,הרי ברור כי הטמל השולט הוא השקל של ישראל ,אך אין לסמל זה בלעדיות.
ה ת ר ב ו ת ו ה ת ק ש ו ר ת במזרת העיר הן ערביות ופלטטיניות ,ופועלות במטגרת הוק ישראל המכפיף
אותן להוראות הצנזורה בישראל .המסגרת הכוללת היא ישראלית ,אך תתתיה פועמת זהות
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לשונית־תרבותית והיסטורית שונה .יש לזכור כי התנועות הלאומיות של עמי המזרת התיכון בנו
את תודעתן הפוליטית ואת האידאולוגיה הלאומית שלהן על אדני הייהוד הלשוני־התרבותי שלהן
ועל תודעת הייהוד ההיטטורי שלהן .לרוב תודעת הייהוד התרבותי־הלשוני וההיסטורי הוליכה
את בעליה לתבוע ביטוי לייהוד במבנה פוליטי מוגדר ובמוטדות לאומיים נפרדים .אף על פי שאין
זה מן ההכרת ,בדרך כלל תובעות התנועות הלאומיות עצמאות מלאה לעמיהן ,וכך גם הפלטטינים.
הזהות הלשונית־התרבותית וההיטטורית של הפלטטינים במזרת ירושלים לא תוכל להיות מנותקת
מביטוי פוליטי ומוסדי .לאורך זמן אי־אפשר לשמר מערכת .שבעלי זהות תרבותית־לשונית וזהות
היטטורית ערבית־פלטטינית בה נותרים ללא זכות לאומית ,וקיימת בה אפליה בתלוקת שירותים
ומשאבים ,בנגישות למוקדי עוצמה ובהפעלת מנגנוני השליטה בעיר .הטדרי הבתירות לנשיאוה
הרשות הפלסטינית ולמועצה המחוקקת פתהו פתה בכיוון זה ,אבל גם הציעו דרך שונה מזו
שהונהגה ביתר הבלי הגדה המערבית.
הופש העיתונות שהתקשורת הפלסטינית נהנית ממנו הוא זכות שתמורתה היא משלמת
בכפיפות לצנזורה בישראל .הכפיפות לישראל נותנת לאנשי התקשורת והתרבות של הפלטטינים
מרתב פעולה רב יותר מזה של עמיתיהם ביתר שטהי הגדה המערבית שבשליטת ישראל,
ויכולתם לבקר את המוסדות הפלטטיניים המרכזיים גדולה יותר .הצנזורה המוטלת על גילויי
ביקורת של אמצעי התקשורת והתרבות במזרה ירושלים נגד הרשות הפלסטינית ונגד אש״ף היא
צנזורה עצמית .זאת ועוד ,בזמן האינתיפאדה הקלה המסגרת הישראלית על המוסדות הפלסטיניים
במזרת העיר להדגיש את זהותם הלאומית ,משום שהוראות ההוק בישראל ,ההל במזרה ירושלים,
כבלו את ידי מערכת הביטתון של ישראל יותר מאשר הוראות השלטון הצבאי בשאר חלקי הגדה
המערבית.
חינוך .בתהום ההינוך קיים הסדר הקובע כי ברמה הסמלית ,כגון המדבקות על כריכת ספרי
הלימוד ,וברמה הארגונית ,האתריות על מבני בתי הספר העירוניים ,אתזקתם ותשלום המשכורות,
תהיה זיקה לישראל ,אך הרשות הפלסטינית תקבע את רוב התכנים ,ספרי הלימוד ומתכונת
המבתנים ,כשם שבעבר קבעו זאת שלטונות ירדן .הסדר זה תקף רק ביתס לבתי הספר הציבוריים
הפועלים בתסות עיריית ירושלים ,ואינו תל על בתי הטפר הפרטיים ועל אלו הפועלים מטעם
מוסדות דת שהאתריות הארגונית והמנהלית מצויה בידי הגורם המפעיל אותם .בבתי ספר אלה
הזיקה הסמלית לישראל מצומצמת עוד יותר מאשר בבתי הספר העירוניים ,והקשר לרשות
הפלסטינית הדוק יותר .בתקופת המעבר מהסדר פונקציונלי בתסות ירדן להסדר זהה עם הרשות
הפלסטינית ניסו שני הממסדים המדיניים ,של ישראל ושל הפלסטינים ,לשנות את כללי המשהק
ולפתות את תהום התינוך בירושלים לתתרות ביניהם .בעיקר עשו זאת הממסדים העירוניים
והארציים בישראל ,שרצו להרתיב את תתומי פעולתם לעבר המישור התוכני והסדרי הבתינות,
אך לעת עתה ,לפתות ,הדלו מכך כיוון שקצרה ידם.
בהסדרים בתהום התינוך יש לכלול גם את ההינוך הגבוה במזרת ירושלים ,אולם שבנושא זה
הזיקה לישראל הלשה מאוד .בדומה לבתי הטפר הפרטיים ,אוניברסיטת אל־קדס פועלת במזרה
העיר ללא היתר ופיקוה של המועצה להשכלה גבוהה של ישראל ,אלא לפי אמות המידה של
250

כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל

גשרים על פני עיר שסלעה
המערכת הפלסטינית המקבילה .גם במקרה זה גורמי ימין בישראל ועיריית ירושלים לחצו
באמצעות עתירה לבג״ץ לשינוי המצב ,אך לעת עתה הליכי האישור מ ט ע ם ישראל לא הוםדרו
סופית .בכל מקרה בתהום זה אין תתרות.
ת ח ב ו ר ה  .ההוק בישראל מסדיר אה הוקי התעבורה והרישוי ושולט במזרה העיר כבמערבה ,אולם
מתתתיו פועלת במזרת ירושלים מערכת תהבורה ציבורית נפרדת מזו הפועלת במערב העיר,
והאחת אינה מתהרה במשניה .ההפרדה בין שתי מערכות התהבורה אינה ארגונית בלבד )התברות
המעניקות אה השירות( ,אלא מתבטאת גם ביעדי הנסיעה ,טיב השירות ,מהירו ואוכלוסיית
הנוסעים.
ח ש מ ל  .לאתר מלתמת  967ו המשיכה תברת התשמל במזרת ירושלים לפעול כתברה עצמאית,
וניסיונה של עיריית ירושלים לטעון כי היא היורשת התוקית של העירייה הירדניח ,ועל כן זכאית
היא למנות שני נציגים מ ט ע מ ה להנהלתה של החברה במזרח ירושלים ,נדחה בבג״ץ .בניית
השכונות התדשות במזרת העיר ,השטה שבו זיכיונה של ההברה במזרת ירושלים היה בתוקף,
עורר את השאלה מי יטפק להן חשמל .ישראל הודיעה שההכרה שלה תעשה זאת ,אך ההברה
במזרה ירושלים התנגדה .בינואר  9 7 0ו נקבע שכל ההתנחלויות ומתנות הצבא יתוברו לרשת
הערבית ,ובתמורה תספק ההברה במזרת ירושלים רמת שירות זהה לרמה שמםפקת ההברה
הישראלית ותגיש לצרכן הישראלי תשבונות דו־לשוניים .כדי לספק את העלייה בביקוש להשמל
הוסכם שההכרה הערבית תקנה תשמל מישראל .באמצע שנות השמונים כ־ 90אהוזים מכמות
התשמל שסיפקה ההברה במזרת ירושלים )יותר מפי שלושה מאשר בשנת  9 6 7ו ( הגיעה מהתברה
הישראלית ,כיוון שעם העלייה ברמת ההיים הייתה גם עלייה רבה בביקוש להשמל מצד צרכנים
ערבים ויהודים גם יהד .הגנרטורים שברשות החברה במזרה ירושלים סבלו מליקויים ,והיא לא
זכתה לסיוע ממשלתי מישראל ,בניגוד לתברת התשמל הישראלית .כמן כן מנועה הייתה ההברה
במזרה ירושלים להעלות את מתיר ההשמל ,כיוון שהתחייבה ב־967ו לספק את השירות ברמת
מהירים נמוכה ,ואילו את התשמל היא קנתה מישראל במחיר מלא .לכן נקלעה החברה במזרה
ירושלים לקשיים ,והיא הוכרעה כספק עצמאי .למעשה עתה היא אינה אלא סוכנת של ההברה
הישראלית ).(81-(^, 1997

ב ר י א ו ת  .התוק בישראל תל על מערכת הבריאות במזרת ירושלים ,ומתוקפו מבוטהים תושבי
מזרת העיר באתת מקופות ההולים הישראליות ומטופלים במרפאות ובבחי חולים במערב העיר
ובמזרתה.
) (4ק ו ד ש י ה א ס ל א ם ו מ ו ס ד ו ת י ו .

בתי הדין השרעיים .בתי הדין השרעיים של מזרח ירושלים אינם חלק ממשרד הדתות של ישראל,
שתתת סמכותו מצויים בתי הדין השרעיים במדינת ישראל .מדינת ישראל אינה מכירה בפסיקותיהם
של בתי הדין השרעיים במזרה ירושלים לצורכי רישום מעמד אישי )נישואין ,לידה( ,אלא אם
אושררו בבית הדין השרעי של מערב ירושלים או יפו .המסמך המאשרר הוא המתייב את
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שלטונות ישראל .ההסדר הטכני של האשרור פותר את בעיית הרישום במסמכי המדינה ,מונע
פגיעה בתושבים הערבים של מזרת ירושלים ,ושומר על עצמאות בתי הדין השרעיים במזרת
ירושלים ,בפרט כשלא בית הדין במזרת ירושלים מעביר את פסיקתו לבית הדין המקביל במערב
העיר ,אלא הפונה עצמו ,תושב מזרה העיר .בית הדין במערב ירושלים רואה בפנייה צעד טכני
ומנפיק אוטומטית את המטמך המבוקש ,מבלי לההשיב עצמו כערכאה עליונה על פני זו שבמזרה
העיר.
אל־תארם אל־שריף .במתהם קודשי האסלאם בירושלים וסביבו קיימת מאז  967ו הלוקה פונקציונלית
וגאוגרפית בין ישראל לבין הרשויות הדתיות האסלאמיות כגון המועצה המוסלמית העליונה,
הוקף והמופתי של ירושלים והמוטדות הפוליטיים הרלוונטיים בירדן וברשות הפלסטינית .סמכויות
הפיקוה על הטדר הציבורי בעתות שגרה ,אבטתת האתרים המקודשים למוסלמים ,ניהולם הדהי,
סדרי התפילה והביקורים  -כל אלה נקבעים בידי הגורמים הדתיים האהראים להפעלת המקומות
הללו ולניהולם ,ופעולות בינוי ושיקום במתתם נעשות ללא רישוי מטעם עיריית ירושלים .על הר
הבית עצמו מצויה תהנה של משטרת ישראל ,אולם נוכתותה אינה אומרת הרבה על מעורבותה
השוטפת .מעבר לממד הטמלי של ריבונות־על ,נוכתות משטרת ישראל נהוצה בעתוה של
מתלוקת עם גורמי ימין יהודיים ,וכדי לפקה שהם לא יפרו את הסדר הציבורי .שלטונות ישראל
מתירים ליהודים לבקר במקום כתיירים ,אך לא להתפלל שם ,ומי שנתשד שיש לו מטרה
פולתנית עשוי למצוא את דרכו הסומה או לזכות לליווי משטרתי שיפקת עליו לבל יפר את כללי
הביקור .רוב הפיקוה על הסדר הציבורי ואבטתת האזור מבפנים והאתריות על שערי הכניסה,
למעט אהד ,נעשים בידי שומרי הוקף .ואילו משטרת ישראל אתראית לאבטחה התיצונית,
ומפקתת על הכניסה לאתר בשער המוגרבים ,הסמוך לכותל המערבי .כאמור ,הריבונות־על היא
של ישראל ,אך היא אינה מורגשת בהיי היום־יום .כניסת כותות משטרה גדולים לאתר בעת
הפרות סדר והפגנות לאומיות  -כפי שאירע באוקטובר  - 1990גררה עימוה דמים ,אבל לרוב
נמנעה כניטת כותות המשטרה בעקבות הידברות מוקדמת עם הרשויות הדתיות והפוליטיות של
הפלטטינים.
השוב לציין כי בהוגי הימין הדתי והלאומי בישראל התפתתו לתצים לשינוי ההסדר הקיים
בהר הבית ולפתיתת תתרות כוללת עם המוטלמים הפלסטינים על השליטה באתר .הלהצים אינם
באים מהממסדים הארציים והמקומיים של ישראל והפלסטינים ,משום שאלה שולטים במצב
ומעוניינים להמשיך בהסדר הקיים ,הטדר שזכה לתמיכת בתי המשפט בישראל ולתמיכת הממסד
היהודי־הדתי .הלחצים לשינוי ההסדר הנוכתי באים מ״למטה״ ,מצד קיצונים יהודים התותרים
לשנות את דפוםי ההלוקה הקיימת ולהעמיד את המקום בלב הוויכוה הפוליטי בין ישראל
לפלסטינים .כמה מהם אף הרחיקו לכת עוד יותר ,ורצו להפוך את הר הבית ללב לבו של העימות
היהודי־האסלאמי .כאמור ,עד כה לא נתנו הממסד הפוליטי והרשויות הדתיות המוסמכות
בישראל את ידן לכך ,ונמנעו אירועים שהיו עלולים להוביל לעימות אלים.
מבתינת הפלטטינים המעמד הדתי של המקומות הקדושים קל יותר לפתרון מאשר השאלה
הפוליטית ושאלת הריבונות במזרח ירושלים .יותר פלסטינים במזרת ירושלים מאשר בכלל הארץ
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גשרים על פני עיר שסועה
מוכנים שהמקומות הקדושים ינוהלו בידי הרשויות הדתיות הרלוונטיות ,ודותים את קביעת
ההמא״ט שירושלים אינה עומדת למשא ומתן כיוון שהיא אדמת הקדש מוםלמי).(8356118,19975
מאז הסכם העקרונות ,בספטמבר 993ו ,התפתהה תתרות בין ירדן לרשות הפלסטינית על
השליטה במרחב הפונקציונלי באל־חראם אל־שריף ועל הפעלתו .ישראל ניסתה להתערב בוויכוה
והתייצבה לצד ירדן .בהסכם השלום שלה עם ירדן ,בקיץ 994ו ,התהייבה ישראל להעניק מעמד
מועדף לירדן במקומות הקדושים לאסלאם כאשר ייכון הסדר הקבע בינה לבין הפלסטינים.
התתייבות זו ההבססה על המגמה המשותפת לישראל ולירדן להפריד בהר הבית בין פונקציות
דתיות לפונקציות פוליטיות .ברם הפלטטינים הצליתו בוועידת מדינות האסלאם ,בסוף  994ו
ובראשית 995ו ,לגייס את תמיכת המדינות התשובות בארגון ולשלול מירדן את הזכות הפוטנציאלית,
שישראל נהנה לה .בעקבות זאת הלה תמורה תשובה במעמד המנהלי של ירדן במרתב ירושלים
ובהר הבית .משנת  1997הועברה בהסכמה האתריות על הוקף במרתב ירושלים מידי ירדן לרשות
הפלטטינית .ירדן המשיכה לפעול בתהומי הר הבית כשהיא מנסה לנצל את האיסור שתל על
הרשות הפלטטינית לפעול רשמית בירושלים ,אבל בפועל ובאופן לא־רשמי השתלטה הרשות
הפלסטינית על מרבית עמדות המפתה בוקף ובמועצה המוסלמית העליונה ,וכך נאמני ערפאת
מכהנים כיושבי ראש המועצה ויוצרים רוב בין הברי הנהלתה .גם בתחרות על מעמדו של המופתי
של ירושלים ניצה הממונה מטעם ערפאת את עמיתו מירדן ,הודות למנגנוני הרשות הפלטטינית
שהתגייסו לפעולה למען האיש מטעמם .מתברר שבכל הקשור להר הבית ,מעמדה של ירדן סמלי
במידה רבה ,והסמכויות הדתיות שהיא מפעילה מוגבלות בהיקפן.

התהומים שרמת התהוות בהם נמוכה
)ו( תוק וסדר.
החוק השולט להלכה במזרה ירושלים הוא ההוק של ישראל ,שהוטל שם עם הסיפות .בדרך כלל
נשמר הסדר הציבורי במזרת ירושלים באמצעות פיקוח רופף מ״למעלה״ של משטרת ישראל,
למעט מקרים לא רבים של הפגנות לאומיות ללא רישיון ,בין שהן מתנהלות כשורה ובין שאבדה
עליהן השליטה והן הידרדרו לאלימות פיזית .אבל שמירת התוק ואכיפתו בתהום האזרהי
והפלילי לקויות :לא קיימת מלהמה של ממש בפשע ,בעיקר בסמים ,בזנות ,בגנבות ובמיטות,
ורק הלק מהסכסוכים האזרתיים מגיעים לערכאות בישראל .פלסטינים רבים מעדיפים למצוא
הסדרי פשרה ובוררות ,לפעול בהתאם להוק המנהגי ,ולא להזדקק למערכת המשפט של ישראל.
במזרה העיר פועלים סוכני מנגנוני הביטהון הפלסטיניים השונים בתהום הלאומי ובתהומים
הפלילי והאזרתי כאתד .פעילותם נעשית בבגדים אזרהיים וללא מדים ונשק ,או שהוא מוסווה,
וכך אין פגיעה בסמלי הזהות של ישראל .אפשר לומר שלמעשה לא קיימת תתרות בין מנגנוני
משטרת ישראל לאלו של זרועות הביטהון הפלטטיניות בתחומים המשטרתיים הקלסיים ,אבל
משטרת ישראל היא המתנגדת הבולטת ביותר מבין מנגנוני הביטתון בישראל לפעילותם של
אנשי הביטהון הפלטטינים במזרה ירושלים בתהום הלאומי .התתרות עם משטרת ישראל
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התעוררה ,בעיקר בעקבות הרחבת תהומי פעילותם של המנגנונים הפלסטיניים ,כגון גיוס סוכנים
ומאבקם בסוהרי נדל״ן המוכרים קרקעות ובתים למתנהלים או לשלוהיהם .במידה פתותה
התתרות הואצה גם בגין המשמעות הלאומית של פעולתם של מנגנוני הביטהון הפלסטיניים
בתהום המשטרתי הקלסי .ממשלת הליכוד שעלתה לשלטון במאי  ,1996התליטה לפתוה תהום
זה לתתרות עם הפלסטינים ולאכוף את ריבונות ישראל במזרה העיר באמצעות הקצאת תקנים
ל־ 400שוטרים תדשים ובניית כמה תתנות משטרה תדשות שם ,אולם עד כתיבת דברים אלה
יושמה הההלטה באופן תלקי מאוד.
)(2

מידת האוטונומיה ש ל ה מ מ ס ד הפלסטיני המקומי.

פעולתם של המוטדות הפלטטיניים במזרה העיר הוטדרה באמצעות מכתבו של שר ההוץ פרס
לשר ההוץ הנורבגי הולסט ,בספטמבר 993ו ,שבו התהייבה שלא לפגוע ואף לעודד את פעילותם
של כל המוסדות הפלסטיניים הקיימים במזרת ירושלים ,כולל מוסדות הכלכלה ,ההברה ,ההינוך
והתרבות ,וכן המקומות הקדושים לנוצרים ולמוסלמים .לצד ההתהייבוה הרשמית צמהה סדרה
של הבנות בלתי כתובות בין הצדדים ,שהסדירה את דרכי פעולתם של המוסדות הפלטטיניים.
מבהינה פונקציונלית המוסדות הפלסטיניים מטפלים בנושאים שאינם מטופלים כיאות בידי
מוסדות ישראל .ההלוקה אינה רק בתהומי הפעולה ,אלא גם באוכלוסייה שבה עוסקים המוסדות
הפלסטיניים .מדובר בקבוצת אוכלוסייה מובתנת ,שמעמדה במוסדות של אוכלוסיית הרוב נתות
מלכתתילה מעצם היותה מיעוט אתני־לאומי ,לשוני ודתי .יתרה מזו היא אינה מקבלת מהממסד
הישראלי את חלקה היחסי בתקציב ,במשאבים ובשירותים .אבל יש לציין ,שהתתום הטמלי
העליון נשאר בידי ישראל ,ותוק ישראל קובע את מסגרת הפעולה של המוסדות הפלסטיניים,
תוך הטלת מגבלה תמורה על תתומי פעולתם ,כגון איטור למוטדות שלטוניים של הרשות
הפלסטינית לפעול במזרה העיר .תשוב להזכיר בהקשר זה שפעולתו של האוריינט האוט כמוקד
מדיני לפלטטינים הוטדרה בראשית  ,1991עוד לפני ההתתייבות שנתן פרט להולטט .מאז הרהיב
המוסד את תתומי פעולתו ,והוא עוסק גם בצמצום בעיות ביהטי הפרט הפלסטיני עם שלטונוה
ישראל ובפתרונן ,בהסדרת עניינים עירוניים ובמציאת פתרונות משפטיים לסכסוכים אזרהיים.
התופעה המייתרת את התחרות בין ישראל לפלטטינים בתהום המוסדות היא ההדירה
ההדדית לתתומים שבמקרים אחרים מפוצלים מבחינת תפקודם .כפי שראינו לעיל ,לרוב הריבונות־על
והבעלות על הנכסים הםמליים הן של ישראל ,ואילו ההפעלה השוטפת בתהומי ההיים השונים
נמצאת בידי הפלטטינים .בנוגע להלק מהמוטדות הפלטטיניים במזרה ירושלים התמונה שונה
במקצת .הפלסטינים הודרים לתהום הטמלי ,למשל באמצעות הנפת הדגל הפלטטיני באוריינט
האוט ,האבטהה העצמאית במקום או קיום מפגשים מדיניים שם ,ואילו ישראל תודרת לתתום
הפונקציונלי ומצרה את צעדיהם של המוסדות הפלסטיניים באמצעות חקיקה .לכן נאלצו המוסדוה
הפלטטיניים שישראל תבעה את סגירתם לתדול מפעילות או להגבילה ,ולספק תביעה סמלית
שמשמעה הכרה בריבונות ישראל .בכל מקרה ,התדירה ההדדית אינה עמוקה ,ולכן התתרות על
מידת האוטונומיה של המוטדות הפלטטיניים בתהום זה אינה הריפה .הגבלת ישראל על אי־כניטתה
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הגלויה והרשמית של הרשות הפלסטינית לפעולה במזרה העיר נשמרת בדרך כלל ,והמוסדות
הפלטטיניים שם רכשו להם מעמד סמלי מוגבל בלבד .ולהפך ,למעשה עוקפים הפלסטינים את
מגבלות ישראל ומבססים בפועל את אתיזת מוסדותיהם במזרה העיר מבלי שישראל תשבש
שיבוש ניכר את פעולתם .הממסדים הפוליטיים בשני הצדדים מנהלים את ההדירה ההדדית
והתחרות ברמה הארצית והעירוניה כאהד ,ורוצים לשנות את המצב הקיים ,אבל עד כה לא
הוכהה יכולתם לתולל שינוי ניכר ומרתיק לכת.
) (3זיקה פוליטית והשתתפות פוליטית.
בתהומים אלה רמת התתרות נמוכה ,ראשית בשל ההרמהם של רוב הפלסטינים במזרה ירושלים
את השתתפותם בבהירות לעיריית ירושלים הישראלית :שנית ,כבר ב־ו99ו אישרה ממשלת
ישראל בשתיקה למנהיגות במזרח ירושלים לפתה זיקה פוליטית לאש״ף ,ונקבע כי המרכז
הפוליטי של הגדה המערבית ושל רצועת עזה ייכון במזרה ירושלים .מאז התהדקו קשרים אלה,
ואש״ף נכנס מ״התוץ״ ״פנימה״ ,לא רק מתונים לגדה המערבית ולרצועת עזה ,אלא גם מאזורים
אלה לירושלים :שלישית ,רמת התתרות נמוכה כיוון שבאוקטובר 995ו נקבעו הסדרי הבתירות
לנשיאות הרשות הפלסטינית ולמועצה המחוקקת ,ובינואר  996ו כבר השתתפו בהן הפלטטינים
ממזרת ירושלים.
הסדרי הבתירות והשתתפותם של תושבי מזרת ירושלים קבעו את ייהודה של ירושלים
במגוון נושאים כגון סידורי הבתירות ,אופן ההצבעה ,מקום ההצבעה ,קביעת רשימות המועמדים,
דרכי התעמולה ,הזכות לבחור ולהיבהר ,הרישום בפנקס הבוחרים ,רמת ההוצאות של מועמד
במירוץ ,שיעור ההשתתפות בבתירות ופעולת ישראל לצמצמו .אין זה שוני מלאכותי ,אלא ביטוי
רשמי לפרופיל הפוליטי המיותר של תושבי מזרה ירושלים ולמקום המיוחד של מזרה ירושלים
במציאות הפלסטינית והישראלית .ההסדרים שהושגו בתחומים אלה הגבילו את הריבונות הסמליה
והפוליטית של ישראל במזרת ירושלים ,וגם את אלה של הרשות הפלטטינית .כך אפשר להבין
את הסידור על מתן זכות בהירה ץהיבתרות לתושבי מזרת ירושלים ,בתנאי שלמועמד יש כתובה
נוספת מתוץ לאזור ,את ההסכמה להציב קלפיות בכמה בתי דואר ואת העיצוב הטכני השונה של
תיבוה ההצבעה מזה של יתר הקלפיות ושל תיבות דואר רגילות .ההגבלה ההדדית יצרה מציאות
של דואליות סמלית ופוליטית במזרח ירושלים ,ושל שטת ״אפור״ שאינו נתון לשליטת אתר
מהצדדים .קיומו של שטה אפור התבטא למשל במאבק בין רשויות ישראל לרשויות הפלטטיניות
על שיעור ההרשמה בפנקס הבוחרים ועל א ה ה ההשתתפות בהליך הבתירות עצמו .כל אהד
מהצדדים ניסה להשתלט על השטה האפור ועודד השתתפות רבה של פלטטינים או ניסה למנוע
אותה.
התתרות על תהומי הזיקה הפוליטית וההשתהפוה הפוליטית לא התנהלה רק בין הממסד
הארצי בישראל לממסד הפלטטיני ,אלא גם בהוך שני הממסדים עצמם .ממשלת ישראל ,בהנהגת
מפלגת העבודה ,רצתה להשיג לגיטימציה להסדרים שתתמה עם אש״ף ,ואילו הליכוד וראש
עיריית ירושלים השתמשו בסיכומים ובהכנות ביתס לירושלים כמכשיר לבטל את הסכמי אוסלו.
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עם עליית ממשלת הליכוד בראשותו של נתניהו ,ביוני  996ו ,הצטמצם הפער בין הממסד העירוני
לארצי ,והוויכוה ביניהם הפך אישי וטקטי בלבד ,אך לא עקרוני .התתרות בתוך הממסד הפלסטיני
הייתה שונה באופייה ,אף על פי שגם היא התנהלה בין הממסד בירושלים לממסד הפוליטי
הארצי .נושא התחרות ביניהם היה שמירת מעמדו וייהודו של הממסד במזרה ירושלים במפה
הפוליטית הפלסטינית .הממםד המקומי בירושלים התנגד להעדפת האינטרס הכללי על פני
האינטרס בירושלים ,וכמובן לא הסכים לקבל את מרותו המותלטת של הממסד הארצי והזרוע
המבצעת שלו .אך ככל שהתתדדו העימותים הלאומיים בירושלים ,מאז פתהה ישראל את מנהרה
הכותל באוקטובר 996ו ומאז שיצא לדרכו פרויקט הבנייה של ישראל בהר הומה בראשית 997ו,
דתק הממסד הארצי של ערפאת את רגלי הממסד הפלסטיני המקומי בראשוה הוסייני.
לבסוף ,רמת התתרות בין ישראל לרשות הפלסטינית בתהומי הזיקה הפוליטית וההשתתפות
הפוליטית אינה גבוהה ,משום שהבתירות למוסדות הפלסטיניים נערכו בינואר  996ו ועד כה לא
נקבע מועד לבתירות נוספות ,ומשום ששאלת ירושלים וסוגיית המדינה הפלסטינית וריבונותה
הן סוגיות מפתת שיידונו בשיתות על הסדר הקבע .ברם תהיה זו טעות לראות בסידורים שנקבעו
באשר לבחירות למוסדות הפוליטיים של הרשות הפלטטינית בתקופת הביניים סידורים מלאכותיים.
הבחירות הפלסטיניות לא יצרו יש מאין את זיקת הערבים במזרח ירושלים לאש״ף ולרשות
הפלטטינית .הן הושתתו על המציאות ששררה במזרח ירושלים זה שנים ,הסדירו ,ביססו ומיסדו
אותה .תהום זה מבטא את המציאות הייתודית בירושלים על כל רכיביה ,כגון סידורי הבתירות,
דרכי התעמולה וקביעת המועמדים ,ועד הרכב רשימת הנבהרים והרקע התברתי והביוגרפי
שלהם .הבתירות הביאו לכך שבמועצה המתוקקת של הרשות הפלסטינית ובזרוע המבצעת שלה,
ועוד קודם לכן גם בוועד הפועל של אש״ף ,יש נציגות נכבדה ובכירה של ערביי מזרה ירושלים,
שדרכם מתבטאת זיקתם של תושבי מזרת ירושלים למערכת הפוליטית הפלטטינית.

התהומים שרמת התחרות בהם גבוהה
)ו( בנייה ותכנון.
רמת התתרות בתהומים אלה גבוהה ,ואין הסדר בין הצדדים .שנים רבות ,עד אמצע שנות
התשעים ,לא הייתה תתרות רבה בתהומי הבנייה והתכנון ,וכמו בחחומים אחרים נוצרה הלוקה
פונקציונלית וגאוגרפית בין ישראל לפלטטינים .הייתה בנייה ישראלית רבה ליהודים במזרה
ירושלים מסביב לעיר הערבית ,אך לא בתוכה ,ובנייה פלסטינית בפרברי מזרת ירושלים ,מתוץ
לשטה המסופת לישראל .אבל מאמצע שנות התשעים ,לקראת השיהוה על הסדר הקבע ,ההלו
רשויות ישראל להבליט את העובדה שעל פי ההוק הישראלי הפרברים הללו מצויים מהוץ
לתהומי ירושלים הישראלית ,והוהל בהקמת שכונת הר הומה .יתרה מזו ,בין  1997ל־998ו נעשו
צעדים ראשונים למימוש התכנית לבניית שכונה יהודית ראשונה בלב שכונה ערבית ,בראס
אל־עמוד .התחרות בתחומי הבנייה והתכנון התבטאה בהדירה העמוקה של כל אהד מהצדדים
לתהומו המובהק של השני .ישראל פעלה להרתיב את אתיזתה באזורי מגורים מובהקים של
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פלסטינים ותכננה להקים שכונות מגורים הדשות באזורים הפתוהים המפרידים בין ריכוזי
אוכלוטייה פלטטינית .על אזורים אלה בדיוק רצו גם הפלטטינים להשתלט באמצעות בנייה ,וכך
כל אהד מהם תתר ליצור רצף בנוי המקשר את השטה הפתות עם שכונותיו .המאבק בין הצדדים
הפך למאבק כולל ,מבלי שהסכימו ביניהם אפילו על הסדרת התהום הסמלי .הפלסטינים בנו
באופן לא־תוקי ,ועיריית ירושלים ומשרד הפנים פעלו כדי להרוס את הבנייה הלא הוקיה .על
התרתבות המאבק בתהומי הבנייה והתכנון תעיד גם העובדה שהממסד הפלטטיני המקומי ניסה
להרהיב את תהומי התתרות גם לעבר השכונות היהודיות של מערב ירושלים באמצעות רכישת
בתים שם ,כצעדים נגד פעולות ישראל במזרת העיר ,אולם מאמציו כשלו מתוסר אמצעים
ומארגון לקוי ,או מהוסר התלהבות .לא נותר לממסד הפלסטיני בירושלים אלא להבטית כי
הנושא יועלה בשיתות על הסדר הקבע באמצעות תביעות שיוגשו ביהס לרכוש הערבי שננטש,
או נכבש ,במלתמת 948ו .אולם בתהום רכישות הנדל״ן במזרה העיר נהל הממסד הפלסטיני
הארצי כמה הישגים .בסוף  997ו ובראשית  998ו הצליהה הרשות הפלסטינית להקדים ולרכוש
במזרת ירושלים תלקות קרקע אתדות וכמה בתים שהוצעו למכירה גם למתנהלים יהודים ,וכך
סיכלה את כוונתם להשתקע במקומות אלה ולשלוט בהם.
הממסד הארצי והעירוני של ישראל מנהל את התתרות בתחומי הבנייה והתכנון ,והיא
ממוקדת במרחב הערבי .מנגד ,מלבד עידוד הבנייה הלא־תוקית וטיוע משפטי וכספי ,למי שנפגעו
מצעדי ישראל אין הרשויות הפלסטיניות עושות הרבה .הבנייה הלא־תוקית של הפלטטינים היא
בנייה ספונטנית ,שאינה מתואמת עם הממסד הארצי או המקומי ,ואף לא מתוכננת מראש על
ידו .בניגוד לתהומים אהרים שהתתרות בהם מתרתשת רק בתחומי מזרח ירושלים המסופתת
לישראל ,בתהומי הבנייה והתכנון התתרות בין הרשויות של ישראל לפלטטין מתנהלת על פני
מרהב ירושלים כולו ,והיא ההדיפה בגלל הצעדים המשלימים שנקטו שלטונות ישראל .ממשלה
ישראל לא הסתפקה בבנייה לאוכלוסייה היהודית ,והיא אף ההלה להרוס מבנים פלסטיניים
לא־חוקיים בירושלים ובפרברים שסביבה ולשלול את זכות התושב ממי שעבר לגור שם .זאת
ועוד ,שלטונוה ישראל התליטו לאמץ את התכנית ״לתיזוק ירושלים״ ,ולכונן את התכנית
״ירושלים רבתי״ ,שבמסגרתה תקום עיריית גג שתיהנה מטמכויות בנייה ותכנון במרהב המטרופוליני,
העתיד לכלול גם יישובים ישראליים המצויים בתהומי הגדה המערבית .סיפות יישובים אלה
בתהומי הבנייה והתכנון לעיריית ירושלים ,כך מקווים שלטונות ישראל ,ייתן לעירייה כלים
שבעזרתם תוכל להכריע את התתרות עם הבנייה של הפלסטינים .אבל למרות הרתבת העימות
בתהומי הבנייה והתכנון ,ישראל הבינה שעליה לעצור בשערי הר הבית ולא לכפות את תוקי
הבנייה והתכנון שלה שם.
לבסוף לא הצליהה ישראל להכריע אה המאבק לטובתה .הפלסטינים השיגו בתהומי הבנייה
וההכנון הישגים לא מבוטלים .בתהום הסמלי הפכו המוסדות המרכזיים של הרשות הפלסטינית
לכתובת שגורמים ערביים וארצות הברית דנים אתה על הנושא ,וערפאת נתפט כ״בעל הבית״ גם
בענייני התכנון והבנייה במזרת ירושלים .נוסף לכך ,מרבית המבנים והבתים הלא־תוקיים שבנו
הפלסטיניים במרתב ירושלים נותרו על תלם ,והוכת שנוכתות הפלסטינים היא" בעלת מסה
קריטית ,שאי־אפשר לגבור עליה בכוה אלא יש להידבר עמה .מה גם שעד ראשית  998ו יצא
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לדרך רק השלב הראשון בתכנית הר הומה .יתר השכונות שתכננה ישראל לבנות עדיין נמצאות
בשלבי תכנון ,וגם עיריית הגג עדיין לא קמה.
)(2

א ו כ ל ו ס י י ה ו מ א ז ן דמוגרפי.

מאז אמצע שנות התשעים גברה התתרות בתהום זה ,משום שערב השיתות על הסדר הקבע
התברר לשלטונות ישראל כי המאזן הדמוגרפי האופטימלי מבתינתם התערער מאוד במהלך 20
השנים האתרונות ,והוא עוד צפוי לרדת .פירושו של דבר שאחת מאבני היסוד של מדיניות
ישראל נשהקה לטובת הפלסטינים ,וזה יצר מבתינת ישראל איום על המשך אתיזתה במזרה
העיר .לפיכך פתחו רשויות ישראל בסדרת צעדים להפוך את המאזן הדמוגרפי לטובתם .הם ההלו
לשלול את זכות התושב מפלסטינים שעל פי התוק איבדו את זכאותם להמשיך ולשאת אותה,
ובמקביל תכננו בנייה רחבת היקף במרתב ירושלים ,ואף פתהו בהכנות להקמת "ירושלים רבתי״
כממטד מטרופוליני שיספק שליטה ודומיננטיות לישראל.
המנגנונים הממלכתיים והעירוניים מנהלים בישראל את התתרות בתהום הדמוגרפי .יתרה
מזו ,שר הפנים מאז 996ו היה קודם לכן הממונה על מהוז ירושלים במשרד .ואילו בצד
הפלטטיני יש רמה נמוכה מאוד של תיאום וארגון .פרשת מפקד האוכלוסין במזרה ירושלים
מדגימה זאת היטב .בדצמבר  997ו פתהה הרשות הפלסטינית במפקד אוכלוסין בגדה המערבית
וברצועת עזה .ישראל ערכה את המפקד הקודם בגדה המערבית בקיץ 967ו ,ואילו ברצועת עזה
לא נערך כל מפקד מאז 948ו .המערכת הפוליטית של הפלטטינים לא ראתה במפקד רק צורך
מקצועי שייתן לביורוקרטיה כלי עבודה הכרתיים ,אלא גם ביטוי לכינון מוסדות לאומיים ושלב
בדרך לעצמאות מלאה .נציגים פוליטיים של הפלטטינים הודיעו כי המפקד ייערך גם במזרת
ירושלים ,אולם המערכת האהראיה לביצוע המפקד לא עשתה את ההכנות הדרושות ולא הילקה
לבתי האב הפלטטינים בירושלים טופסי הכנה ,כפי שעשתה כהודש לפני המפקד ביתר האזורים.
בין שמחוסר יעילות ובין שהעריכה כי ההיענות תהיה נמוכה .לאנשי הרשות הפלסטינית לא
הייתה כל תכנית מגירה כיצד להערים על שלטונות ישראל ולערוך מפקד בירושלים באמצעות
בקרה מרהוק ,כגון בפקסימיליה או בהשאי .אפילו הכנסים לציון המפקד ,שהממסד הפלסטיני
החשיב כציון דרך בבניין המדינה הפלסטינית ומוסדותיה ,נערכו בפרברי מזרה ירושלים ,אך מהוץ
לשטח השיפוט של ישראל .כזכור מנועה הרשות הפלסטינית לפעול בירושלים ,וישראל הודיעה
כי היא תסכל כל כוונה לפקוד את בתי האב בעיר .בעניין זה התגלו הבדלים בין התבטאויותיהם
הזהירות של אנשי המקצוע ,ראשי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ברשות הפלסטיניה ,שציינו כי
ביהס למפקד בירושלים אין הם מתואמים עם ישראל ,לבין דבריהם של אנשי הממסד הפוליטי
בירושלים ,שבניגוד לאנשי המקצוע ביטאו עמדה תד־משמעית ,שיש כוונה לבצע את המפקד
במזרה ירושלים .אולם להצהרוהיהם הרמות לא היה כל כיסוי במציאות )הארץ997 ,ו2.ו0.ו,
997ו2.ו.וו( .ככלל ,לממסדים הפוליטיים של הרשות הפלסטינית ושל ישראל היה נוה להפוך
את המאבק לעקרוני ולסמלי .הרשות הפלטטינית לא נערכה לביצוע המפקד בירושלים ,ובישראל
שלטה ממשלת הליכוד ,שהעדיפה ,בהתאם למסורת שלה ,לפתה פוליטיקה של סמלים על פני
הסדרים פרגמטיים .הרשות הפלסטינית הותירה בידי ישראל את התהום הסמלי למורת רוהו של
258

כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל

גשרים על פני עיר שסועה
הממטד הפוליטי המקומי ,שניסה להציל את המעט האפשרי באמצעות הפרתת ס ט מ א ו ת רמות.
כיוון שארגון המפקד לא היה בידיו ,אלא בידי השלטון המרכזי ,לא יכול היה הממסד המקומי
לתולל עימות עם ישראל ,אפילו במרהב הסמלי.
ישראל פעלה בכמה מישורים .ראשיה ,כפי שהיה בעה הבתירות לנשיאות הרשות הפלסטינית
ולמועצה המתוקקת ,בינואר 996ו ,הופצו שמועוה במזרה העיר שישראל עתידה לשלול את
תעודת הזהות הישראלית ואת זכויות התושב ממי שייפקד :שנית ,משטרת ירושלים פרסה כותות
רבים כדי לעצור את הפוקדים אם ייצאו לדרך ,אבל רק צעירה פלטטינית אתת ,שנהשדה
כנפקדת ,עוכבה להקירה קצרה במשטרת ישראל )הארץ997 ,ו2.ו.וו(; שלישית ,הכנסת תיקנה
את התוק כך שתיאסר בירושלים גם "פעילות בעלת אופי מדיני או שלטוני ,או פעילות אתרת,
שאינה מתיישבה עם כיבוד ריבונוהה של ישראל״ ,קרי עריכת מפקד )הארץ2.1997 ,ו;(11.
ולבסוף ,ישראל הצהירה בתצי פה כי תעניק לפלטטינים נגישות למידע שאספה במזרח ירושלים
בסקר האוכלוסין והדיור שערכה ב־ ,1995נתונים שממילא עתידים היו להתפרסם ברבים.
בסיכומו של דבר ,מאמצה של ישראל למנוע את עריכת המפקד בירושלים היה מוגזם ,אלא אם
כן רואים בו הפגנה של סמלי ריבונות.
כמו בההומי הבנייה והתכנון ,התתרות בתהום הדמוגרפי התנהלה על פני המרהב כולו ולא
הצטמצמה למזרה העיר שסופהה לישראל ,וגם בנושא זה קשה להצביע על הכרעה תד־משמעית
לטובת ישראל .זכויות התושב נשללו רק ממטפר מועט יתטית של פלטטינים ,ורבים מהם הזרו
להתגורר בעיר גופא .כמו כן עוררה התרמת תעודות הזהות מהאה ערבית ובין־לאומית ,הבליטה
את זהוהם הפלסטינית של ערביי מזרה ירושלים והציבה את ערפאת ואת הממסד הפלטטיני כצד
הנפגע ,שיש לדון עמו בנושא.
כאמור ,התהרוה החריפה גלשה מתהומי מזרה ירושלים המסופחת לישראל ,ועברה להתנהל
על פני המרהב המטרופוליני כולו .הרתבת העימות ראויה להארה משלוש זוויות ראייה :ראשית,
בתסות הסיפוה נהניה ישראל בתהומי מזרה העיר מיתרונות שכמותם אין לה במרהב העוטף את
העיר .הסיפוה מספק לישראל מכשירי שליטה שכמותם אין לה בגדה המערבית :בדיוק משום כך
היתרון של הפלטטינים מצוי במרהב הטובב את השטה המטופת .תתרות קשה בשטה הסובב את
ירושלים משמעה ניהול תתרות באזור שהפלטטינים נהנים בו מיתרון ,ולהפך .למרות זאת
הרהיבה ישראל את תהום התתרות ,מפני שהאזור סביב ירושלים משמש את הפלטטינים כנקודת
מוצא לפעילותם בעיר .אבל ישראל ,שרוצה למנוע זאת מכול וכול ,מתקשה לעשות זאת :שנית,
הרתבת ממדי התתרות טשטשה ועמעמה את קו הסיפות של ישראל .לשון אהר :במעשיה מודה
ישראל כי קווי הסיפוח אינם רלוונטיים עוד .עובדה זו משרתת את הפלטטינים ,ובה בעת
מהלישה את עמידתם על משמר קווי ה־ 4ביוני 967ו ,שכן תתומי ירושלים מתרהבים ולא
מצטמצמים .ולבסוף ,לתתרות ההדיפה המתנהלת על פני מרהב ירושלים כולו יש גם משמעות
באשר ליהסי העוצמה בתוך הממסד הפלסטיני .כיוון שבטיט העוצמה של הממטד המקומי מצוי
בתהומי העיר המסופתת ,האינטרס של ממסד זה הוא לראות בקווי הסיפות מסננת המהלישה
את יעילות פעולתו של הממטד הפלטטיני הארצי בתהומי ירושלים ,כפי שהיה כאשר שלטה
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סיכום
מפלגת העבודה בממשלת ישראל ובעירייה .התרפת התתרות תוך התלשת קווי הסיפוח מקלים
על הממסד הארצי לתדור לירושלים ,ומאפשרים למנהיגות הפלסטינית הארצית לנהל את התתרות
בירושלים על השבונה של המנהיגות המקומית.

שלום במנות קטנות
יותר מ־ 30שנה שולטת ישראל במערב ירושלים ובמזרהה גם יתד .תקופת שלטונה על ההלק
הערבי של ירושלים ארוכה מתקופת שלטונה של ירדן948 ,ו976-ו ,או מתקופת שלטונם של
הבריטים 7 ,ו  9ו  9 4 8 -ו  .למרות הזמן הממושך שעבר מאז כיבוש ישראל ,מרהב ירושלים אינו
תתום בגבולות קשוחים .גבול קשוה קיים רק בהצהרותיו של הממטד בישראל ,הרוצה להשיג
הסכמה פלטטינית ובין־לאומית להפיכת קו הסיפות לגבולות של קבע ושל שלום .הגבול המוניציפלי
אמור לטגור על העיר מבתוץ ולנתק אותה משטהי הגדה המערבית ,ובתוך תהום זה אמורה
להיווצר יהירה אינטגרלית אתת ,ירושלים השלמה .הגבול המוניציפלי זהה כמעט להלוטין לקו
הטגר ,שמוטל מאז  991ו על הגדה המערבית ,ותשיבותו הן לממסד בישראל והן לתושבים
הפלסטינים המתמודדים עמו יום־יום אינה מוטלת בטפק .אבל הגבול המוניציפלי אינו אלא אהד
מרכיבי צביונה של ירושלים .בפועל קיים בירושלים שסע עמוק בין ישראלים לפלטטינים .זהו
שטע לאומי־אתני ביטודו ,ויש לו ביטוי פוליטי מובהק בדמות העימות על עתידה של מזרה
העיר .קיים עימות דמוגרפי בין שתי האוכלוטיות ,עימות על השליטה במרתב הלא־מאוכלס,
ערעור של גורמים קיצוניים בישראל על אופיו של האזור הערבי במזרת ירושלים ,ומתלוקת על
השליטה בקודשי האסלאם בהר הבית .לשון אהר :הקו שהצה בעבר את העיר מוסיף להתקיים
לא כחיץ פיזי ,אלא כתיץ בעל פנים מגוונות .לתושבי מרתב ירושלים יש גבולות רבים בהיי
היום־יום ובתודעתם .לצד הגבול המוניציפלי מתקיימים ״הקו הירוק״ ,שתצה פיזית את העיר בין
948ו ל־967ו וכיום אינו נראה אך מוהשי בעליל; הקו האתני־הלאומי ההוצץ בין שכונות
ישראליות שהוקמו לאהר מלתמת  1967במזרה ירושלים לבין שכנותיהן הפלטטיניות :הקו
המרתבי התותם עד היכן מתפקדת העיר כמוקד תעטוקה ושירותים להושבים הנשענים עליה,
וסדרה של הםדרים פונקציונליים בתוך ירושלים הישראלית המחלקים חחומי אתריות ותפקוד
בין האוכלוסייה היהודית לאוכלוטייה הערבית .התלת ההוק ,השיפוט והמנהל הישראלי לא
הצלית לנתק את מזרה ירושלים מהגדה המערבית או ליצור אינטגרציה מלאה שתהרוס את ההיץ
שבין יהודים לבין ערבים בעיר .במקום גבול קשיה המבתר את העיר או קוטע את מזרהה
מהעורף הפלסטיני ,יש גבולות אתדים וכולם עבירים ורכים .למזלם של תושבי ירושלים,
ישראלים ופלטטינים כאהד ,קווי השסע בירושלים מגוונים ותופפים אך תלקית .קל יותר לגשר
על פני שסע ״רך״ כזה מאשר על פני שטע ״קשה״ ,המרכז במקום אתר את כל נושאי העימות
ואח קווי החיץ בין שתי האוכלוסיות.
למעשה בגין התמורות הפיזיות הרבות שהוללה ישראל במזרח ירושלים אי־אפשר לחזור
ל״קו הירוק״ .כמו כן אי־אפשר להפוך את הגבולות המוניציפליים לגבולות של קבע בגלל
הנוכתות הרבה של הפלטטינים הפעילים במרתב ירושלים .מזרה ירושלים היא מרכז תעסוקה,
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תיירות ,שירותים ,מרכז מטהרי ,מוקד פוליטי והאתר הדתי הראשון במעלה בתהומי הרשות
הפלטטינית .מכל הבתינות הללו אי־אפשר לנתק את מזרה ירושלים מהגוף הפלטטיני שהיא
מחוברת אליו ,ובה בעת אי־אפשר לנתק אותה מהתלות הכלכלית ומהקשרים המוגבלים שפיתהה
עם מערב ירושלים .במהלך השנים הפכו הפלטטינים בירושלים מאוכלוטייה טבילה להברה
פעילה .באופן פרדוקסלי ,העשייה הישראלית הרבה הפכה את ירושלים לאבן שואבת ולמוקד
מטרופוליני בעבור הפלסטינים ,וההצלהה גררה את מגבלותיה .ההתעוררות הפלטטינית בירושלים
בנויה לתוך העשייה הישראלית הרבה למען יהודי העיר.
מסתבר ששני הצדדים הצליהו לבלום זה את זה ולהטיל וטו על המטרות המקסימליטטיות
של הצד השני .כל עוד מניהה ישראל כי היא יכולה להכרית את הפלטטינים בירושלים ,את
העולם הערבי ,את מדינות האסלאם ואת הקהילה הבין־לאומית לתת את ברכתם לסיפוה מזרח
ירושלים על אף התנגדותם הנתרצת ,היא תייבת לשמור על הפרדה אנכית בין יהודים לערבים
בירושלים ,ולקיים אי־שוויון בתלוקת המשאבים ,בעוצמה ובנגישות לשניהם ,מפני שרק בדרך זו
תוכל לנסוה ולהכריע את המתנגדים להתלת ההוק ,השיפוט והמנהל הישראלי על מזרת העיר.
אבל כך מעמיק החיץ בין יהודים לערבים בעיר ומתתזק הכורת לעגן רשמית את הסדרי ההפרדה
שהתפתחו בעיר בתהומים הפונקציונליים ובמרחב הגאוגרפי.
לעומת זאת ,תהליך השלום צמה הודות להכרה כי יש למצוא הסדר חדש המבוסס על
המציאות המגוונת והרב־ממדיח שנוצרה בירושלים ,כפי שהונח ביסודם של הסכמי אוסלו
ובהכנות שהושגו בין הצוותים בהכוונתם של יוסי ביילין ושל אבו־מאזן .בניגוד לתקווה התמימה
בישראל ,הסדרי השלום בירושלים לא צמתו ,ולא יצמהו ,מלמטה ,מההיים המשותפים בעיר
ומהשלמה של הפלסטינים עם הסיפוה של ישראל ,אלא מקווי ההיץ השונים שהתפתתו בירושלים.
ניסיון העבר הקרוב מלמד כי כאשר ההנהגות הפוליטיות בשני הצדדים הבינו שיש להתייהס
למכלול הקווים העוטפים את ירושלים ותוצים אותה ,התרתשו פריצות דרך במגעים ביניהם
והושגו הסכמים שמיסדו את התפיסה בכמה תתומים מוגדרים .המציאות גם הוכיתה כי הםדרים
בירושלים צמהו מטדרה של התלטות קטנות כביכול בנושאים מוגדרים ,ולא מהתלטה כוללת
״גדולה״ ,המיישבת בבת אתת את כל נושאי העימות .אילו יםודות מהמציאות המורכבת בירושלים
ייכללו בהסדר הקבע ואילו מהם יועדפו על פני אהרים  -על כך צפוי ויכוה נוקב בין ישראל
לפלסטינים במהלך השיתות .זאת ועוד ,מהלכי השלום לא צמחו מחוגי המנהיגות המקומית כגון
עיריית ירושלים והאוריינט האוס ,אלא מהמנהיגות הלאומית ,כשם שהעימותים בעיר ב־997ו,
בעקבות פתיתת מנהרת הכותל ובניית השכונה היהודית בהר הומה ,התתוללו כאשר ההנהגות
הלאומיות עמדו זו מול זו ,כשמאהוריהן הממסדים המקומיים .שתי ההנהגות הארציות אינן
מוכנות לאפשר לממסדים המקומיים להתליט באשר לדפוסי הפתרון בשאלת ירושלים ,וגם לא
לגרור אותן למאבק תזיתי בין ישראל לפלסטינים שלא ברצונן .ההנהגות הלאומיות רואות את
שאלת ירושלים כעניין לאומי ,והן יעצבו את עתידו .במסגרת המשא ומתן המדיני שניהלו
ההנהגות הארציוה על הסכמי אוסלו הראשון והשני ,הייתה שאלת ירושלים א ח ת השאלות
הנדונות וייצגה אינטרס לאומי אהד מני כמה .אילו העניקו הממסדים הארציים את רשות המשא
ומתן לממסדים המקומיים ,לא היו יכולים לתמרן בין הנושאים השונים ולהגדיל את יכולתם
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סיכום
לנהל משא ומתן של תן וקה .אבל מכאן אין להסיק שהממסדים המקומיים אינם שותפים בעיצוב
ההסדרים בירושלים .הממסדים המקומיים משפיעים על עתיד העיר באמצעות השפעה על
ממסדיהם הארציים ,ולא תוך עקיפתם והידברוה עם הצד שכנגד .עם זאת יש לציין שאין
הרמוניה בין הממסד המקומי לארצי אצל כל אהד משני הצדדים .לעתים מזומנות ההנהגה
המקומית ,בין שזו הפלטטינית בראשות תוסייני ובין שזו עיריית ירושלים בראשות אולמרט,
פועלת כחיל הלוץ כדי להשיג הישגים מקומיים וכדי להשפיע על ההנהגה הארצית ,כיוון שנדמה
להם שההנהגה הארצית אינה מכירה כדבעי את המציאות בירושלים ,מנותקת ממנה או ותרנית
מדיי.
בעידן של הסכמה גוברת בין הממסדים הארציים וצמצום התתרות ביניהם ,כפי שהיה כאשר
צעדו שניהם על המסלול שהתוו הסכמי אוסלו ,גדלו מאוד הפיקוה והבקרה שהממשלים
המרכזיים הפעילו על הממסדים המקומיים ועל הסוכנויות הארציות הפועלות מטעמם בירושלים
כגון המשטרה ושירותי הביטהון ,וגורמים אלה התנגדו לתהליך כולו או למקצת מסעיפיו
והערימו קשיים בהוצאת ההסכמים לפועל .במקביל ,עשו שני הממטדים הלאומיים מאמץ לגייס
תמיכה מצד רכיבים מקומיים התומכים בתהליך ומצד הסוכנויות הארציות הנתונות למרותם.
במצב זה ירדה תשיבותו של ״השטה האפור״ בירושלים שאין לגביו הסכמה .שתי השכבות של
המנהיגות הארצית נטו לצמצם את הילוקי הדעות ביניהן באמצעות הסדר זמני או מוגבל ,או
להתעלם כליל מנושאי המחלוקת .דרך אתרת שנקטו כדי להוריד את רמת המתה בירושלים
הייתה להעצים הישגים כלל־ארציים ו״לייבא״ אותם לירושלים .כך למשל אפשר להבין את
ההסכמות על דפוסי פעולתם של המוסדות הפלסטיניים במזרה העיר ועל סידורי הבהירוה
בירושלים למוסדות הרשות הפלטטינית .בדרך זו ניסו ההנהגות הארציות להוכיה כי הן לא ויתרו,
ואדרבה ,הושגו הישגים לטובתה של העיר ,ואין בסיט לטענת הממסדים המקומיים כי ההנהגות
הארציות שילמו במטבע מקומי בעבור השגת הסכמה רהבה בנושאים שמעבר לבעיית ירושלים.
בעידן של תתרות גוברת בין ישראל לרשות הפלטטינית וצמצום תחומי ההסכמה ,כפי
שאירע ת ת ת שלטון הליכוד בישראל ,גדלה השיבוהו של ״השטה האפור״ שהתתרות מתנהלת בו,
והוא עומד במוקד תשומת הלב והפעולה .עם גבור התתרות בין ישראל לפלטטינים בשלהי 996ו,
הפכו הכוחות המקומיים לכותות לוהמים מטעם השלטון המרכזי.
בניית גשרים בירושלים אינה מלאכה קלה ,והיא טרם נשלמה .בניגוד להנהה הרווחה כי לא
נערך כל משא ומתן באשר לעתיד ירושלים ,וכי לא הושגו הבנות והסכמוה בנוגע אליה ,תיבור זה
טוען כי באורת פרגמטי ומצטבר אבני בניין רבות כבר הונתו לפתרון שאלת ירושלים .מתוך
המהלכים שננקטו עד כה אפשר להסיק מסקנות אתדות:
א.

ארגונים מדיניים קולקטיביים לא נוטלים תלק בתיווך בין ישראל לפלטטינים :האו״ם מגנה
בעקיבות את ישראל על מעשיה התד־צדדים בירושלים ,אך אינו משתתף במשא ומתן
לפתרון בעיית ירושלים .התלטות מועצת הביטהון  242ו־ ,338על פי הפרשנות הבין־לאומית
המקובלת ,הן מקור סמכות ובסיס לוועידות ולהסדרים השונים שהושגו בין ישראל למדינות
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גשרים על ניט עיר שסועה
ערב מאז 977ו ,אולם מעבר לכך אין לאו״ם תפקיד בפשרה בין הצדדים המעורבים בסכסוך
בין ישראל לפלסטינים.
תפקידן של הליגה הערבית ושל ועידת מדינות האסלאם אף פתות מזה .הליגה הערבית
וועידת מדינות האסלאם מצליתות לתמוך רק בדיעבד ולתת לגיטימציה לאחר מעשה במשא
ומתן שהסתיים בהסכם בין מדינת ישראל לאתת מתברותיהן .ארגונים אלה תייבים לגבש
קונסנזוס ערבי או אסלאמי ,אך מתקשים לעשות כן בגין הילוקי הדעות בין תבריהם .רק
משא ומתן מוצלה הזוכה לתמיכה בתוך המדינה וללגיטימציה ביךלאומית קיבל את ברכתו
של ארגון הגג הערבי או האסלאמי .ועידת הפטגה הערבית בקזבלנקה ,שנערכה ב־989ו,
המכה בהכרה של אש״ף בישראל בנובמבר 988ו .פסגת ראשי מדינות ערב ,שנערכה בקהיר
במאי 996ו ,וועידת מדינות האסלאם שנערכה באסלאמבאד שבפקיסטן במרס  997ו ,הכשירו
את הסכמי אש״ף עם ישראל מטפטמבר  1993ומטפטמבר .1995
ב.

שאלת ירושלים אינה נדונה כשאלה דתית והיא אינה מתמקדת בבעיית הר הבית .עניין
קודשי האסלאם בהר הבית הוא אהד הנושאים שמרכיבים את בעיית ירושלים ,ולא הנושא
העיקרי או התשוב ביותר ביניהם .הגורמים הפוליטיים הנצים על ירושלים הצליהו עד כה
לנהל אה העימות ביניהם ולהשאירו בתהום הפוליטי ,ולנטרל את אפשרות הפיצוץ הדתי
הטמון בהר הבית .שני הצדדים יודעים שאם ישתתרר הלהט הדתי תוצת אש שיהיה קשה
מאוד  -אם לא בלתי אפשרי  -לשלוט בה .לשון אהר :בממטרים הפוליטיים של שני
הצדדים קיימת הבנה באשר למעמדו של הר הבית בסולם הטכםוך ביניהם :מעמד שגורמים
דתיים־פוליטיים מערערים עליו בשני המחנות .את הלהץ הם מפעילים על הממסדים
הפוליטיים ,כל אהד על ממטדו הוא .ההנתה המשותפת לקבוצות האםלאמיות והיהודיות
הקיצוניות היא ששינוי מעמדו של המתתם המקודש בעימות יוביל לפתרון הרצוי להם.
הלהצים בעניין זה גדולים יותר בישראל מאשר בצד הפלטטיני .קודשי האסלאם באל־הראם
אל־שריף לא הפכו למוקד פעולתם של אנשי ההמא״ס כפי שהפך הר הבית למרכז פעולתם
של ארגונים יהודיים קיצוניים הרוצים "לשחרר״ את הר הבית .יכולתו של הממסד הדתי
האסלאמי להגן על האתר מנטרלת את יכולתם של אנשי החמא״ס לפעול במקום ,מה גם
שמעמד התמא״ס בירושלים תלש ממעמדו ביתר הלקי הארץ .לעומתו ,מעמד הארגונים
היהודיים המקבילים תזק בירושלים יותר' מבשאר תלקי מדינת ישראל.

ג.

בקמפ דיוויד פיתה הנשיא קרטר דגם ראשוני לטיפול בבעיית ירושלים .על פי דגם זה
העיסוק בעניין ירושלים הייב להידתות לטוף התהליך המדיני כדי שהגישות הקוטביות טביב
עתיד העיר לא יפוצצו את המשא ומתן כבר בראשיתו .הדהייה לא אמורה לפתור את בעיית
ירושלים ,אלא לסייע במציאת פתרון .אם יושג הסדר ביתס לכל יתר השאלות הנתונות
במחלוקת ,יידהפו שני הצדדים לפשרה מכוה האיום שאם הוא לא יתרחש ,יקרוס מבנה
השלום כולו .לשון אתר :אפשרות הפשרה אינה מצויה בירושלים גופא ,שנדונה לקיטוב
ולעימות .רק איום היצוני יוכל להתגבר על הקשיים של העיר המסוכסכת מראשה ועד עמקי
נשמתה .תהילה אימץ דגם זה נשיא מצרים ,סאדאת ,ואתר כך גם ראש ממשלת ישראל ,בגין.
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סיכומ
אולם דגם זה היה יעיל ושימושי לפרק זמן קצר בלבד ,לצורך השגת שלום בין ישראל
למצרים ,וכל עוד הפלסטינים נותרו מתוץ לתמונת המשא ומתן .כבר בדיונים בין ישראל
למצרים על תכנית האוטונומיה לתושבים הערבים בגדה המערבית וברצועת עזה התגלו
תילוקי דעות עמוקים בעניין זיקתם של תושבי ירושלים הערבים לאוטונומיה ,ושני הצדדים
נוכתו לדעת כי אי־אפשר להתעלם משאלת ירושלים .עתה ניצבו ישראל ומצרים בפני
הבררה לזנות כליל את היעד של השגת הסכמה על תכנית האוטונומיה ולהסתפק בהוזה
השלום ביניהן ,או לסכן את השלום הדו־צדדי בגלל ריב על שטה ,שמצרים אינה טוענת
לבעלות עליו .טבעי היה שמצרים תעדיף את האינטרס הישיר שלה על פני סיכון הישגיה.
כאשר נוצר איום דומה לזה המונת ביסוד מודל קמפ דיוויד ,שאם לא תימצא פשרה יתערער
המבנה כולו ,העדיפו ישראל ומצרים להסתפק במה שהושג בין שתיהן .המציאוה הוכיהה
ששלום דו־צדדי זה היה יציב גם ללא פתרון שאלת ירושלים .השלום בין ישראל למצרים
עמד במבחנים קשים ,בראש ובראשונה במלתמת ישראל בלבנון ,שפרצה ב־982ו ,ובאינתיפאדה
שנמשכה מ־987ו עד 993ו.
ד.

כאשר נכנסו הפלסטינים לתמונת המשא ומתן ,בראשית שנות ההשעים ,התברר •ביתר שאת
שאי־אפשר לעקוף את שאלת ירושלים .משההל המשא ומתן בין נציגי שתי האוכלוסיוה
היושבות בירושלים ,התגלה שאי־אפשר להסתפק בהבנות ובהסדרים בנושאים אתרים כתתליף
למיקוה ולפשרה בעניין ירושלים.
אבל המשא ומתן בין ישראל לאש״ף לא התל בעיסוק בשאלת ירושלים .בשנוה השמונים לא
דנו אש״ף וישראל בפרטי הבעיות התלויות ועומדות ביניהם .ישראל סירבה לשאת ולתת עם
הארגון ,ואש״ף נאלץ להתמודד עם הבעיה עד כמה למתן את עמדותיו במאבק ההד־צדדי
שניהל על כרטיס הכניסה למשא ומתן .הפרגמטיזציה שחלה בעמדותיו המדיניות של אש״ף
לא כללה ,בשלב זה ,את נושא ירושלים .רק כאשר התל משא ומתן ישיר בין נציגי הארגון
לבין ישראל בתתילת שנות התשעים ,ההלו במיקוה ובהתפשרות ההדדית בעניין ירושלים.

ה .דגם קמפ דיוויד מדגיש את העיתוי הנכון לעסוק בשאלת ירושלים ,אולם בין שורותיו
מובלעת גם ההנהה שבבוא שעת ההכרעה יהיה צורך להתמודד עם כל היבטיה של שאלה
ירושלים .מתברר שעל פי דגם זה ,דתיית העיסוק בשאלת ירושלים תגבה מתיר ,וכל כובד
הבעיה יעמוד להכרעה בבת אתת ,ובסופו של דבר יכריע האילוץ ההיצוני הכבד .המציאות
הוכיתה שכל ההנחות שדגם קמפ דיוויד התבסס עליהן לא התגשמו .העיסוק בשאלה
ירושלים לא נדהה לסוף התהליך וגם ההתפשרות לא נעשתה בבת אתת ,אלא טיפין־טיפין
תוך פריטת בעיית ירושלים לפרוטות .הצורך לעשות זאת היה כה גדול עד כי כבר בדיון
בתוך ישראל ,עוד בטרם ההל המיקוה עם הפלסטינים ,ניצבה ממשלת ישראל בפני הכורת
לעטוק באהד מהיבטיה הרבים של שאלת ירושלים .במאי 989ו ,כאשר העלתה ישראל את
תכניתה לעריכת בתירות בשטהי הגדה המערבית וברצועת עזה ,עלתה השאלה כיצד יבהרו
תושבי מזרת ירושלים ,אם בכלל .מפלגת הליכוד ומפלגת העבודה נתלקו על כך ,וממשלת
האתדות הלאומית פורקה במרם 990ו.
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ו .גם בעת שנעשו ההכנות הראשוניות לכינוס ועידת מדריד התברר שאי־אפשר להתעלם
משאלת ירושלים .ישראל התנתה שני תנאים להשתתפותה בוועידה :ראשית ,אי־הכללתם
של אנשי מזרת ירושלים במשלתת המשותפת לירדן ולפלסטינים; שנית ,הוצאת ירושלים
מסדר היום של הוועידה ומתתומי תתולתו של הסדר הביניים ,שרוב דיוני הוועידה ייסובו
עליו .אבל ישראל לא יכלה להכתיב לארצות הברית עם מי מבין הפלסטינים תושבי הגדה
המערבית ורצועת עזה תיפגש כדי לשכנעם להסכים להשתתף בוועידה .המשא ומתן על
המשא ומתן כלל בעקיפין את עניין מזרת ירושלים ,נערך בירושלים והשתתפו בו מהצד
הפלסטיני בדרך כלל אנשים ממזרה ירושלים .בין אפריל לנובמבר ו99ו ,כמעט כל 8ו
פגישותיו של שר התוץ של ארצות הברית ג׳יימס בייקר ,האדריכל הנמרץ של הוועידה,
התקיימו עם משלתת של שלושה נציגים ,שניים מהם מירושלים ,תנאן עשראוי ופייצל
הוסייני .מרכז פעילותה של משלתת הפלסטינים היה במזרה ירושלים ,באוריינט האום.
במקום זה ניהלו הפלסטינים את מרבית הכנותיהם לקראת השיתות עם מ י ק ר וסיכמו אותן
לאהריהן ,העניקו ראיונות לנציגי התקשורת ותדרוכים לדיפלומטים זרים ,והיו בקשר עם
הנהגת אש״ף בתוניס .באמצעות הקשר עם הנהגת אש״ף ב״הוץ״ הפכה משלתת הפלטטינים
לנציגת הארגון ,והאוריינט האוס הפך למעין שלוהה מקומית של משרד חוץ .פעילות
הפלסטינים מיסדה את מעמדה של מזרת ירושלים כבירתה הפוליטית של הגדה המערבית
ושל רצועת עזה ,וקידמה את פעילותן של קבוצות העילית התקשורתית ,הפוליטית,
הפרופסיונלית והאקדמית ,שהתרכזו בעיר ובטביבתה עוד קודם לכן .למעשה נערכה מעין
עסקת הליפין .נציגי מזרה ירושלים הוצאו רשמית ,ועניין עתידה של מזרה העיר לא נדון
במטגרת הוועידה ,אך זהותה הפוליטית של מזרה ירושלים ומעמדה התתזקו מאוד .ארצות
הברית תרמה לכך תרומה ניכרת באמצעות המפגשים עם משלתת הפלטטינים ,ועל ידי
הלהץ שהפעילה על ממשלת ישראל לאשר בשתיקה לנציגים הפלסטינים המקומיים לפעול
בתופשיות בירושלים ,ולשמור משם על קשר שוטף עם הנהגת אש״ף ,בתמורה לאישור
תשאי שאש״ף ייתן לנציגי הגדה המערבית ורצועת עזה לשוחת עם בייקר ולייצג את
הפלסטינים בוועידת מדריד; כמו כן ,ארצות הברית עזרה לבני שיהה הפלטטינים לפתור
מתלוקות עם ישראל ,שהתעוררו כאשר נציגי הפלטטינים הדגישו ברבים את קשריהם
השוטפים ואת זיקתם הסמלית להנהגת אש״ף .ולבסוף ,ארצות הברית סייעה לתיזוק הזהות
הפלטטינית של מזרח ירושלים באמצעות הבהרת עמדות האמריקנים :בהסדר הקבע יעלה
עניין ירושלים לדיון ,ואז ראוי לאפשר לנציגי מזרה ירושלים להשתתף רשמית בשיתות.
ארצות הבריה טרהה להבהיר כי היא אינה מכירה בסיפות מזרת העיר ,וסבורה כי התושבים
בה צריכים להשתתף כבותרים בבתירות למוסדות הפוליטיים ,שייכונו כבר בראשית הסדר
הביניים.
ז.

אם השבה ישראל שמאז כינוס הוועידה במדריד ירד מעמדה של מזרה ירושלים ,טעות
הייתה בידה .אמנם נציגי מזרה ירושלים לא השתתפו בדיוניה הרשמיים של ועידת מדריד,
אולם כיוון שהוועידה הייתה אירוע תקשורתי גדול ופומבי ,ולא הצטמצמה לדיונים באולם
המליאה ,יכלו אנשי מזרה ירושלים להשתתף בתלקים אלה של הוועידה .אש״ף כונן בעבורם
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משרות המשרתות את עניינו ואת עניינם .נציגי מזרה ירושלים השתתפו בוועדת ההכוונה
של הצד הפלטטיני ,תוסייני מונה לראש משלתת הפלסטינים ועשראוי לדוברת שלה.
הנציגים הפלסטינים ניצלו אה ההגבלות הרשמיות של ישראל כדי ליצור דרמה ,למשוך
תשומת לב תקשורתית ולהפגין נוכתות .ככל שהתפתה התהליך שהתל בוועידת מדריד,
התעצם תפקידם הלא־רשמי של הנציגים מירושלים ,והאוריינט האוס הפך למוקד פעיל
ותשוב יותר.
ה.

ממאי  993ו פייצל חוסייני הוא שותף רשמי במשלתת הפלסטינים בדיונים בוושינגטון ,דיוני
ההמשך של ועידת מדריד ,ואז עלתה גם שאלת השתתפותם של תושבי מזרה ירושלים
בבתירות למוסדות השלטון העצמי הפלטטיני בתקופת המעבר .הפלטטינים התעקשו בהוקף
שבמזרת ירושלים יהולו ההסדרים שייכונו בגדה המערבית .העמדה התקיפה שהציגו הובילה
את השיתות בוושינגטון למבוי סתום והותירה את המשא ומתן האמתי לשיתות באוסלו.

ט .בדיוני אוסלו התברר כי עניין ירושלים אינו טאבו שאין לגעת בו .אף על פי שישראל הבעה
זאת ,הוכת פעם נוספת שאי־אפשר לדתות כליל את הטיפול בשאלת ירושלים .עיקר המשא
ומתן במסלול אוסלו בנוגע למזרח ירושלים התנהל על סידורי הבתירות המיותרים שיונהגו
בעיר ,דרך ההשתתפות ,כבותרים בלבד או גם כנבתרים ,מיקום הקלפיוה ודרכי הוצאת מזרת
ירושלים מהצהרת העקרונות .אמנם לא הייתה מתלוקת של ממש על עצם הצורך להוציא
את מזרה העיר מהצהרת העקרונות ,שעל גיבושה עמלו שתי המשלתות ,אבל הוצאת מזרה
ירושלים לא יכלה למנוע התמודדות עם סוגיות המתייתסות לאי־אזכור ונובעות ממנו .שתי
המשלתות היו תייבות למצוא מענה לשאלות כגון אם בהצהרת העקרונות תצוין הוצאת
מזרח ירושלים; אם המסמך יזכיר בכלל את קיום הבתירות במזרה העיר; מה יהא גורל
המוטדות הפלטטיניים הקיימים כבר במזרה ירושלים ,אם ייאסר על הרשות הפלסטינית
לפעול בה.
יש לציין שהדיונים באוסלו על הכרה הדדית בין ישראל לאש״ף סייעו להשיג הסכמה של
הפלסטינים להוצאת מזרת ירושלים מתתומי תתולתו של הסדר הביניים ,אך לא גרמו
לוויתור מצד הפלטטינים .הטכמת הפלטטינים לתביעת ישראל להוציא את מזרה ירושלים
מהסדר הביניים באה כדי שלא לסכן הישגים אהרים שהשיגו במהלך המשא ומתן ,וההכרה
ההדדית רק דרבנה אותם לכך.
י.

הצהרת העקרונות בספטמבר 993ו מציינת שלהסדר הקבע הועברו כמה נושאים לדיון
ולהכרעה ,ובהם ירושלים ,וכן שלא יהולו על העיר הסדרי הממשל העצמי לתקופת הביניים.
הילוקי הדעות והרצון המשותף להגיע להצהרת עקרונות מוסכמת תייבו לדתות את הדיון
על סדרי השתתפותם של תושבי מזרת ירושלים בבתירות למוסדות הפלסטיניים בתקופת
הביניים .מיסוד הילוקי הדעות בשאלת ירושלים לא מנע הסכמה בנושאים אהרים .שאלת
ירושלים לא הפכה לבעיה מותלטת או לאבן בותן לכוונות הצד השני .שאלת ירושלים הייהה
תשובה ,אך אתת מתוך כמה ,ויהס שני הצדדים אליה היה פוליטי ביםודו .יתר על כן ,שני
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הצדדים נהנו ממרתב של תן וקת במשא ומתן המדיני בעניין מזרח ירושלים .שאלת ירושלים
הולקה לסדרה של שאלות משנה ,שבנוגע למקצתן הייב להתקיים משא ומתן כבר בעת
הדיונים על הצהרת עקרונות משותפת .על נושאים אלה ניהל כל צד משא ומתן של תן וקה
בהתאם לסדר העדיפויות שלו .סדרי העדיפויות השונים של כל אהד מהצדדים אפשרו להם
לנהל מיקוח וחליפין ,ולהגיע לוויתורים הדדיים שהוצגו כלפי פנים ,כלפי האוכלוסייה
בישראל וכלפי הפלסטינים ,כהישגים .כך הפכה שאלת ירושלים ,לפחות בהלק מרכיביה,
ממכשול לעניין המקדם את ההסדר.
יא .במכתבו של שר התוץ פרט לעמיתו הנורבגי הולטט ,בטפטמבר 993ו ,השתמשה ישראל
לראשונה במושג ״מזרח ירושלים״ לציון האופי הפלטטיני של אזור זה במשמעות שאינה
גאוגרפית בלבד ,אלא גם דמוגרפית ותברתית ,ובמשתמע גם פוליטית .ישראל הכירה לראשונה
לא רק במוסדות דת מוסלמיים ונוצריים ,אלא בכלל המוסדות הפלטטיניים במזרת העיר
ובתשיבותם לאוכלוסייה .במענה לתששות הפלטטינים התהייבה ישראל לא רק לשמור על
מעמדם הקיים של המוסדות הפלטטיניים הפועלים במזרת ירושלים ,אלא אף לעודד את
פעילותם.
יב .בעקבות הצהרת העקרונות המשותפת לישראל ולפלטטינים ,בספטמבר 993ו ,תל שינוי
בעמדה הרשמית של אש״ף בשאלת ירושלים .בעבר דגלו ראשי הארגון בעמדה כי העיר
תייבת להישאר פתותה וללא מהסומים פיזיים בין מזרהה למערבה ,אך הריבונות עליה
צריכה להתהלק בין ישראל למדינה הפלטטינית ,בהתאם לקווי יוני  967ו .מזרח ירושלים ,על
פי עמדה זו ,היא תלק בלתי נפרד מהגדה המערבית ועתידה להיות בירתה של מדינת
פלסטין .ההסדרים שיהולו על כל הגדה צריכים להול גם על מזרה ירושלים ,כאשר המעבר
בין שני הלקי העיר יישאר פתות ותופשי .זו הייתה גם עמדתם הרשמית של הארגונים
הקולקטיביים הערבים .לאהר הצהרת העקרונות בטפטמבר  1993התלו ראשי אש״ף ,ובהם
גם ערפאת ,לדבר על פתרון שונה ,יצירתי ,באשר למזרת ירושלים .כך ההלה להיווצר הבהנה
בין הפתרון שחבעו להחיל על הגדה המערבית לבין זה שיושג בירושלים .יתר על כן ,ראשי
אש״ף ההלו להבהין בין ההתנתלויות בגדה המערבית וברצועת עזה ,שתבעו להסיר בהסדר
הקבע ,לבין השכונות היהודיות במזרת העיר .מגישתם אפשר להסיק שבמסגרת משא ומתן
וויתורים הדדיים הם ישלימו עם סיפוח השכונות היהודיות התדשות למערב ירושלים.
משמעות השינוי היא שראשי אש״ף מבינים כי אי־אפשר לתזור לקווי יוני 967ו ,וכי
המציאות בעיר שונתה עד כי יש לתשוב על קווי הלוקה הרשים .לקווי מהשבה אלו יש
לצרף את העיקרון שהיה מקובל עוד קודם לכן על ראשי אש״ף ,ושסאדאת ציין אותו
לראשונה בקמפ דיוויד :אי־אפשר לתלק פיזית את העיר כפי שהיה מ־948ו עד 967ו .אם
נוטיף לכך את העובדה שהתפקוד המטרופוליני של ירושלים נקבע בתודעה ובמציאות של
תושבי העיר והמרחב ,ישראלים ופלסטינים כאחד ,נמצא כי אי־אפשר לחזור למציאות
ששררה בעיר עד יוני  967ו .ככלל חזרה לקווי יוני  967ו אינה אפשרית ואינה קבילה על
ישראל ,והפיכת הגבול המוניציפלי לגבול של קבע אינה ישימה מבחינת התפקוד העירוני של
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ירושלים ,ואינה קבילה על הפלסטינים .הדרך היהידה הפתוהה בפני שני הצדדים בשיחותיהם
על הסדר הקבע היא להגדיר מתדש את גבולות העיר .עקרונית ,אפשר לעשות זאת בכמה
דרכים :על ידי הרחבת גבולות העיר וקביעת קו גבול אהד מוסכם ,הסכמה על אי־קיומו של
קו גבול שכזה ,והשארת העניין פתוה להכרעה בעתיד ,או על ידי הלוקה משתנה של
סמכויות וקביעת גבולות שונים בהתאם להן.
יג .ההסדרים שהושגו בהםכם אוטלו ב ,בטפטמבר 995ו ,ביתס לבתירות במזרת ירושלים
הסדירו ומיסדו את הקשרים הפוליטיים בין תושבי מזרה העיר למוסדות הרשות הפלסטיניה,
ובה בעת ביטאו רשמית את העובדה שלתושבי מזרה ירושלים יש צביון מיוהד ,שונה ,מאשר
לשאר התושבים הפלסטינים בארץ .כפי שמוכיתים סקרי דעת הקהל ועל פי הההנהגוה
הפוליטית ,התושבים הפלטטינים במזרה ירושלים אינם רואים עצמם קשורים למוסדות
הפוליטיים של מדינת ישראל ולא למוסדותיה העירוניים הנבהרים ,מפני שהם פועלים על
בסיט התוק לתיקון פקודת העיריות )מם׳  (6תשכ״ז967-ו ,שאינו מקובל עליהם .לפיכך,
אחוז השתתפותם בבתירות לעיריית ירושלים זעום ,ומנהיגי הציבור הפלסטיני דוהים
בעקיבות אפילו את הרעיון לקרוא לפלסטינים להצביע בעבור רשימה משותפת של ישראלים
ופלסטינים שתדגול במתן זכויות פוליטיות לתושבי מזרת העיר ובהפיכתה לבירת המדינה
הפלסטינית.
הפלטטינים במזרת ירושלים קשורים למערכת הפוליטית הפלסטינית ורואים בה מוקד
פוליטי וסמל זהות .בה בעת אין הם מסתירים את ביקורתם ואת מתאתם ה״רכה״ על צעדיה
של הרשות הפלסטינית ועל מדיניותה ,בעיקר בנוגע לנושאים הקשורים למזרה ירושלים.
במתאתם של הפלסטינים ממזרת ירושלים אפשר לזהות רכיבים אופייניים של מתאת
משכילים בעלי עמדה פוליטית־לאומית יותר מאשר דתית .תדירתה של הרשות הפלסטינית
לירושלים הייתה אטית יותר מאשר בכל הארץ ,אך התפתהה בעקיבות .הפת״ה והממסד
הפלטטיני המרכזי ניצלו את התמיכה הלא־מגובשת והלא־עקיבה באופוזיציה ,והצליהו לגבש
מוקד תמיכה נאמן בירושלים.
חילוקי הדעות בין הממטד הפוליטי המקומי במזרה ירושלים למנהיגות הפלטטינית הכלל־ארצית
נובעים מיריבות בין שתי קבוצות עילית בתוך המערכת הפלסטינית .הוויכוח נטב לא רק על
המדיניות כלפי ישראל ,אלא גם על סדרי עדיפויות פלסטיניים ,כגון אם עדיפה וקודמת
הקמת מדינה להשגת מזרת ירושלים כבירתה ,תלות וכפיפות פוליטית ,שליטה על הקציבים,
ורמת הביקורת הפרלמנטרית על מעשיה של הזרוע המבצעת .ביטודו של דבר ,לאורך זמן
אפשר להבהין בהתתזקות מעמדה של המנהיגות הארצית במזרה העיר על תשבון הממסד
המקומי .זרועותיו של הממטד הארצי נשלתות לתוך השטת העירוני של מזרה ירושלים,
ובמרתב שטביב העיר נבנו מוקדי הטמכות והשלטון של מתוז ירושלים ברשות הפלסטינית.
מאז  997ו גבר קצב פעולתם של מושל מהוז ירושלים במשרד הפנים הפלטטיני ומפקדי
המשטרה וזרועות המודיעין הפלסטיניים בתוך השטה העירוני ובאזור העוטף אותו ,עד כי
פעילותם מאפילה על פעילותו של האוריינט האום .תפקידים שהיו בעבר נתלתו הבלעדית

268

כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל

גשרים על פני עיר שסועה
כמעט של האוריינט האוס הפכו לשדה הפעולה של הממסד הארצי .בתחרות בין שני
הממסדים ,הארצי והממסד במזרה ירושלים ,נראה שגברה ידו של הממטד הארצי על זה
המקומי .זאת כנראה לא רק משום שהממסד הארצי בראשות ערפאת הצר את צעדי הממסד
המקומי מבתינה פוליטית ופיננסית ,אלא גם משום שהממסד העירוני והממסד הארצי של
ישראל הציבו את ירושלים בראש מאבקיהם בשלטון העבודה וברשות הפלסטינית .תידוד
העימות הלאומי בירושלים ,וסביבה ,סלל את הדרך לכניסת המנגנונים הפלסטיניים
הכלל־ארציים לעיר ,וערפאת התייצב בראש המערכת העומדת מול ישראל.
מלבד האוריינט האוס ,בסיט העוצמה הבולט של הממםד המקומי הוא המועצה המהוקקה
שהבריה מירושלים משמיעים בה את עמדתם ואת ביקורתם .אבל הממטד הפוליטי במזרה
ירושלים לא הצליח לבנות בסיס תמיכה המוני בירושלים בעמדותיו ,וניסיונותיו לקדם את
כינונה של מזרה ירושלים כבירה ,גם בלי לקבל את אישור השלטון המרכזי ,לא נשאו פרות.
כניסתו של ערפאת לפעולה בתהומי העיר אף היא הפתיתה מיעילות פעולתו של הממסד
הפוליטי במזרת ירושלים.
סידורי הבהירות לנשיאות הרשות הפלטטינית ולמועצה המתוקקת הרתיבו את תתומיה של
מזרת ירושלים ואף קיבעו את ייהודה .ירושלים הוגדרה כמחוז בהירה רחב יותר מאשר
גבולותיה העירוניים של מזרת ירושלים ,ונקבעו סידורי בתירות שונים שהגבילו את מספר
הקלפיות והמצביעים בתוך הגבול המוניציפלי .סידורי הבתירות במזרת העיר תאמו לאלו
שהונהגו ביתר מתוזות הבהירה מכמה בחינות ,שהבולט בהם היה הפיקוה הבין־לאומי על
הבחירות .אך מהרבה בתינות אתרות הייתה מזרת ירושלים יוצאת דופן .דרכי התעמולה
ותעמולת התוצות ,האפשרות להציג מועמדות ולהיבהר ,מיקום הקלפיות ,מבנה תיבות
ההצבעה ,דרך ההצבעה ,דרך קביעת מועמדי הפה״ה ,הרכב רשימת המתמודדים ,היענות
האוכלוסייה לקריאה להירשם בפנקס הבוהרים ,אהוז ההשתתפות בבחירות עצמן ,הרכב
רשימה הנבחרים במחוז ירושלים מבתינת שיוכם הארגוני ,השכלתם ,מקצועם ,גילם ,מוצאם,
מקום מגוריהם ,רקעם החברתי והכלכלי ,ודרכי פעולתם במועצה המתוקקת  -בכל אלה
שונה הפרופיל של מזרה ירושלים מזה של כל חלקי הארץ.
עצם הבתירות ושיתופם של נציגי מזרח ירושלים במועצה הנבתרת )הפרלמנט( של הרשות
הפלסטינית ,בזרוע המבצעת שלה ובוועד הפועל של אש״ף ,יצרו זיקה פוליטית קבועה
וממוסדת ,וגיבשו סמלי זהות והזדהות של ערביי מזרה ירושלים עם המוסדות הפוליטיים
הכלל־לאומיים והכלל־ארציים .הזיקה היא דו־כיוונית :יש ההצנה והזרמת לגיטימציה
מהפלסטינים במזרח ירושלים למוסדות המרכזיים ולמוקדי העוצמה הארציים־לאומיים ,ובה
בעה יש ייבוא של עוצמה וסמכות ממוסדות אלה למזרת ירושלים .עם זאת ,שונה מזרח
ירושלים מיתר הלקי הארץ הפלטטיניים גם בתהומים אלו.
מאז הסכמי אוסלו התפתתו במזרת ירושלים גם דפוסי תתרות בין ישראל לפלסטינים ולא
רק דפוסי הסכמה .במסגרת זו נקטה ממשלת ישראל צעדים נגד מוסדות הרשות הפלטטינית
ונגד מנגנוניה הפועלים במזרת ירושלים בגלוי ובאופן רשמי באמצעות שלטים ,מודעות
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בעיתונות ,לוגו על נייר מכתבים ,הזרמת תקציבים ,כינוסים ,ביקורים רשמיים וכדומה.
ישראל השלימה עם קיומו של האוריינט האוס כמוקד פוליטי מקומי ,אף על פי שמעמדו ירד
משעלה מעמדו של הממםד המרכזי בעזה .ישראל השלימה גם עם פעולתם של מנגנונים
דתיים כלל־ארציים כגון המופתי של ירושלים ,שערפאת מינה ,ושר ההקדשות .ישראל
השלימה כשהבינה ,בגיבוי הבג״ץ ,שמהיר העימות עמם עלול להיות תבערה דתית־פוליטית
שטופה אינו ידוע.
טו .הממשלה בראשות הליכוד ,תהילה בעיריית ירושלים ואהר כך במישור הארצי ,הרדה מפני
הכיוון שתהליכים אלה הובילו אליו .מלבד רצונה לנגת את הממשלה בראשות העבודה,
מטרתה הייתה להשתמש בירושלים כמכשיר לעצור את המגמות שסימן ההליך אוסלו,
בעיקר בירושלים .למעשה רצתה ממשלה זו לקבע את הגבול שנקבע ב־967ו כקווי הסדר
הקבע ,ולכפות את ריבונותה במזרה העיר ,בניגוד למדיניות ולמעשיה של הממשלה בראשות
העבודה ובניגוד למסגרת שהתווה מסמך ביילין-אבו־מאזן באשר לסדר הקבע .המכשיר
העיקרי שאולמרט השתמש בו היה סמכויות הבנייה והתכנון העומדות לרשותו כראש
עירייה ,כולל הריסת מבנים בלתי תוקיים ,ביצור מעמדו כגורם מרכזי בקבלת התלטות
לאומיות בענייני ירושלים ,והעמדת מזרה ירושלים במקום בולט ומרכזי בסדר יומה של
ממשלת נתניהו.
שאיפותיה של הממשלה בראשות הליכוד היו מקסימליטטיות :פעולה נגד אנשים ומוסדות
במזרת העיר הקשורים לרשות הפלסטינית ,רשמית או לא רשמית; ניצול מרבי של סמכויוה
הבנייה והתכנון כדי לבנות שכונות יהודיות תדשות ,וסיוע לגורמים פרטיים לתדור לשכונות
הערביות .ממשלה זו תתרה גם לשנות את המאזן הדמוגרפי בין יהודים לערבים בירושלים
באמצעות שלילת זכות התושב מפלטטינים שעל פי ההוק הישראלי איבדו אותה ,הרס
מבנים בלתי תוקיים והכנת הקרקע ליצירת ״ירושלים רבתי״ יהודית וישראלית .בפועל הישגי
הממשלה בראשות הליכוד נמוכים בהרבה מציפיותיה .הממשלה בראשות הליכוד התקשהה
למנוע את פעולתן הלא־רשמית של זרועות הרשות הפלטטינית במזרה ירושלים ,ובעיקר אה
פעולתו של מנגנון הביטחון המסכל ,והאוריינט האוס המשיך לפעול על פי אמות המידה
שנקבעו בימי ממשלת העבודה .להוציא אה ההחלטה שקיבלה ממשלה זו להתתיל ולבצע
את בניית שכונת הר הומה ,פרויקט שהממשלה הקודמת תכננה ,אך הוא הוקפא בעקבות
ההסכמים עם הפלסטינים ,עד לכתיבת הדברים לא התקבלו התלטות על בניית יתר
השכונות שממשלה זו התכוונה לבנות ,והניסיון לשנות את המאזן הדמוגרפי בעיר נכשל.
ההנחה של הממשלה בראשות הליכוד שבאמצעים תד־צדדיים תוכל להשיג יותר מהפלסטינים
הוכהה כנכונה במידה מועטה בלבד .אמנם תהליך אוסלו נעצר ,אך הממשלה בראשות
הליכוד הידרה את העימות טביב מזרה ירושלים הן במרחב העירוני והן במישור הכלליארצי
והבין־לאומי .אירועי ״מנהרת הכותל״ והבנייה בהר הומה היו הגורמים הראשיים להעברת
החיכוך מהרמה העירונית דרך הרמה הארצית ועד למישור הבין־לאומי ,ולהפיכת הממסדים
הלאומיים לשחקנים המרכזיים בזירת ירושלים .מאז שהעימות בין ישראל לפלטטינים
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התרכז בירושלים ,וישראל פעלה תד־צדדית כדי לקבע את הגבול המוניציפלי כגבול של קבע,
פעלה ההנהגה הארצית של הפלסטינים כדי לבצר את מעמדה במרהב ירושלים ובעיר גופא,
ולשים לאל את כוונות ישראל .מנגנוני הרשות הפלטטינית עודדו בנייה בלתי־חוקית של
פלטטינים והכשירו תשתיות כדי ליצור רצף .פלסטיני בנוי או מעובד באזור שממזרת
ירושלים ועד לרמאללה .המשברים הגדולים ,שלא היו מקומיים כלל ועיקר ,הציבו את
ערפאת כדמות העיקרית הפועלת בתגובה למתרתש במזרת ירושלים ,שעה שעד אז עשה
זאת בעיקר הממסד המקומי במזרה ירושלים .העשייה התד־צדדית של ישראל בירושלים
הפכה את ערפאת לנציג הרשמי שיש לשאת ולתת עמו על פיצוי ,וקירבה אותו ליעדו
המועדף :הפיכת הרשות הפלטטינית למדינה מוכרת בתום תתולתו של הסדר הביניים.
מבתינת ישראל יכולה השליטה שרכש הממסד הפלסטיני הכלל־ארצי בירושלים להיהשב
ככישלון מדיני .ככל שמתקרב מועד פקיעת תוקפו של הסדר הביניים ,במאי 999ו ,מתברר
שהתתרות על מזרה ירושלים לא הוכרעה תד־משמעית לטובת ישראל.
מבתינת הממשלה בראשות הליכוד ,הדמוגרפיה ,התכנון והבנייה הן שאלות המפתה .שתיקת
היהס הדמוגרפי בין יהודים לערבים בירושלים הדאיגה את שלטונות ישראל ,והתתזית
הדמוגרפית הפטימית שאימצה דרבנה אותה לנקוט סדרה של צעדים הד־צדדים בירושלים.
ככל שמתקרב המועד ,שעל פי הסכמי אוסלו יש לסיים את המשא ומתן על הטדרי הקבע,
גוברת מצוקתה של ממשלת ישראל .אם תשלים עם המאזן הדמוגרפי בעיר יהיה עליה
להודות שאופייה היהודי של העיר עומד בסימן שאלה ,או שיהיה עליה להציע לבני שיהה
הפלסטינים ויתורים מהותיים .כיוון שהממשלה בראשות הליכוד דתתה שתי תלופות אלה,
היא פנתה ביוני  998ו להכנת תכנית ״ירושלים רבתי״ לכינון עיריית גג מטרופולינית .באשר
לשטהים שמעבר לקו הירוק עומדת במוקד התכנית העברת טמכויות הבנייה והתכנון של
המרהב המטרופוליני בגדה המערבית לידי עיריית הגג .כך אפשר יהיה לקדם תכניות בנייה
נרתבות ליהודים מעבר לגבול השטה העירוני ,ולהדום יותר בתים שנבנו באופן בלתי־הוקי.
עמידתו של ראש העירייה אולמרט כמוכיה בשער מפני הצפוי לישראל בתתום הדמוגרפי
ובתהומי הבנייה והתכנון ,מעידה על תומרת הבעיה בעיני ממשלת ישראל .ככל שמעצימה
ממשלת ישראל את תומרת הבעיה היא גוררת עצמה למצוא פתרון קיצוני יותר ורתב היקף,
ומתפשת לעשות זאת תד־צדדית .אולם המענה שממשלת ישראל מתפשת אינו אפשרי
ליישום הד־צדדי וללא הסכמה עם הפלסטינים.

המציאות הגאוגרפית־העירונית והמציאות הפוליטית שנסקרו ונותחו בספר זה יוצרות היבוק
הדדי בין ישראל לפלטטינים בירושלים .התפיטה השטתית ,אך הנפוצה ,שמדובר בתיבוק של
מתאבקים נכונה רק בהלקה ,משום שהיסודות להסדר שאלת ירושלים כבר מונהים בשטה,
והתתרות תלקית ומוגבלת .כדי להשיג הסדר יש בראש ובראשונה להכיר בעובדה שלא יהיה צד
שהכריע ארצה את יריבו; וכן שהדרך להסדר היא באמצעות ייצוב המצב הקיים בירושלים ולא
בערעורו .כדאי להכיר במציאות הקיימת בירושלים מאשר להסיה בה את הראש עד זוב דם .יש
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סיכום
למסד הסדרים קיימים ,לבטא רשמית הבנות לא־כתובות ,הסדרי אד־הוק ומציאות הקיימת
בפועל .מנקודה זו אפשר גם להתקדם ,לפתת ולשכלל את הדברים .באמצעות משא ומתן ענייני,
מפורט ופרגמטי אפשר להגיע להסדר קבע שיבטא אה מעמדה המיותד ואת צביונה הבלעדי של
ירושלים בממסד הישראלי והפלסטיני כאתד .פתרון שאלת ירושלים אינו מועד לכישלון מראש,
להפך  -המפתה כבר בדלת.
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נספחים
נספח 1
תעודות מהחלטות ועידות הפסגה הערביות

תכנית פאס ,ספטמבר 1982
א .נסיגת כוחות ישראל מכל האדמות שכבשה בשנת  ,1967לרבות ירושלים הערבית.
ב .הסרת ההתנחלויות שהקימה לאחר שנת  1967על אדמות ערביות.
ג .מתן ערבויות לחופש הדת והפולחן לבני כ ל הדתות במקומות הקדושים.
ו .הקמת מדינה פלסטינית עצמאית שבירתה ירושלים )סלע ,תשמ״ג:

.(259

ועידת הפסגה הערבית בקזבלנקה ,מאי 1989
 .1מימוש נסיגה ישראלית מלאה מכל האדמות הפלסטיניות והערכיות הכבושות מאז  ,1967ובראשן
ירושלים הערבית.
 .2הבטחת הזכויות הלאומיות הקבועות של העם הערבי הפלסטיני כ ו ל ל זכות השיבה ,ההגדרה העצמית
והקמת מדינתו העצמאית בפלסטין.
 .3סיוע בכינוס ועידה בין־לאומית לשלום במזרח התיכון בהשתתפות חמש המדינות החברות דרך קבע
במועצת הביטחון ושאר הצדדים לעימות ,כ ו ל ל משלחת מדינת פלסטין ,באופן עצמאי ו ע ל בסיס שווה,
במטרה להגיע להסדר כ ו ל ל וצודק לעימות ע ל בסיס שתי החלטות מועצת הביטחון  (1967) 242ו־338
) ,(1973שאר החלטות האו״ם הקשורות לכך והזכויות הלאומיות הקבועות של העם הפלסטיני ,וכדי
להגיע להסכמה על ערבויות לביטחונן ש ל כ ל מדינות האזור כ ו ל ל מדינת פלסטין...
 .4תמיכה בהחלטות המועצה הלאומית הפלסטינית במושבה ה־י״ט ,מושב האינתיפאדה ,והדגשת תמיכת
הפסגה ביוזמת השלום הפלסטינית המושתתת ע ל תכנית השלום הערבית ,ע ל הלגיטימיות הבין־לאומית
ועל התגובה הבין־לאומית החיובית ליוזמה זו )הסכמת הרפובליקה הערבית הסורית להחלטה זו אין
משמעה הכרה בישראל ,המסרבת להכיר במדינת פלסטין ולסגת מהאדמות הערביות הכבושות()פלסטין
אל־ת׳ורה.(4.6.1989 ,

הודעת הסיכום של פסגת בגיד ,מאי 1990
הוועידה מדגישה את מעמדה הדתי והפוליטי של ירושלים הקדושה ,ורואה את העיר כחלק בלתי נפרד של
פלסטין ובבירת מדינה זו .כ ל שינוי במעמדה הדתי והמשפטי של העיר ייחשב לתוקפנות גלויה נגד הסכמים
והחלטות בין־לאומיות .הוועידה גם מדגישה את החלטות הוועדות לענייני ירושלים של מדינות האסלאם,
הקוראות לכנס ועידה א ס ל א מ י ת ־ נ ו צ ר י ת כדי להגן ע ל קודשי האסלאם והנצרות ...הוועידה מכריזה כי
מדינות ערב תנקוטנה את האמצעים הפוליטיים והכלכליים הדרושים נגד כ ל מדינה שתראה את ירושלים
כבירת ישראל ...הוועידה תובעת מהאו״ם ל פ ע ו ל בהתאם לאמנת האו״ם ,החלטות העצרת הכללית של
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האו״ם ,החלטות מועצת הביטחון וההסכמים הבין־לאומיים ,כדי להבטיח שהמהגרים היהודים לא ייושבו
בשטחים הפלסטיניים והערביים הכבושים ,כולל ירושלים ).(?615,31.5.1990

הודעת הסיכום של פסגת קהיר ,יוני 1996
השגת השלום הכולל והצודק במזרח התיכון מחייבת נסיגה ישראלית כוללת מכל השטחים הפלסטיניים
הכבושים ,כולל מירושלים הערבית ,ומתן אפשרות לעם הפלסטיני לממש את זכותו להגדרה עצמית ולהקמת
מדינתו העצמאית שבירתה ירושלים .שהרי הבעיה הפלסטינית היא לב העימות הערבי־הישראלי ...המנהיגים
הערבים ...גורסים כי הקמת התנחלויות ואכלוסן במתנחלים הם הפרה של הסכמי ז׳נבה ומסגרת מדריד,
ומכשול בדרך לשלום .הם דורשים אפוא הפסקה מוחלטת של כל פעולות האכלוס הישראלי בגולן הסורי
הכבוש ובאדמות הפלסטיניות הכבושות ,ובפרט בירושלים ,ואת פירוק ההתנחלויות הללו .כמו כן מדגישים
]המנהיגים הערבים[ שהם דוחים כל שינוי בירושלים באמצעות בנייה מסיבית בה או שינוי מעמדה החוקי,
ומדגישים כי שלום צודק וכולל במזרח התיכון לא ייכון אלא על ידי יישוב בעיית ירושלים )אל״קדם,
.(24.6.1996
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נספח 2
תעודות מהמשא ומתן בין ישראל למצרים

דברי הנשיא סאדאת בכנסת ,נובמבר 1977
מה הוא השלום בשביל ישראל? התשובה היא  -שישראל תחיה בגבולותיה עם שכניה הערבים בביטחון
ובבטחה ,במסגרת כ ל הערבויות שהיא תסכים להן ואשר גם הצד השני יקבל אותן .אולם כיצד יוגשם הדבר?
כיצד אפשר להגיע לתוצאה זו כדי שבאמצעותה נגיע לשלום קבע צודק? קיימות עובדות שחובה להתמודד
עמן באומץ ובצורה ברורה  -קיימת אדמה ערבית שישראל כבשה אותה בכוח הנשק והיא עדיין תחת כיבוש.
אנו עומדים בתוקף ע ל ביצוע הנסיגה המלאה ממנה כ ו ל ל מירושלים הערבית .ירושלים ,אשר באתי אליה
בהיותה עיר השלום ,ואשר הייתה ותישאר תמיד התגשמות חיה לחיים משותפים זה לצד זה של מאמינים
בשלוש הדתות .אי־אפשר להסכים שבמצבה המיוחד ש ל ירושלים מישהו יחשוב ע ל סיפוח או התפשטות,
שכן עליה להיות עיר חופשית ופתוחה לכל המאמינים .וחשוב מכול ,אין לנתק עיר זו מאלה שבחרו בה
כמקום מושב זה כמה דורות .במקום לעורר מחדש את מלחמות הצלבנים ,עלינו להחיות את רוח עמר אבן
אל־ח׳טאב וצלאח א־דין .כלומר ,את רוח הסובלנות וכיבוד הזכויות .בתי התפילה המוסלמיים והנוצריים
אינם רק מקומות לקיום המצוות וטקסי הפולחן ,אלא הם בבחינת עד נאמן לקיומנו הרצוף במקום הזה
מבחינה מדינית ,רוחנית ורעיונית .וכאן אין לטעות בהערכת החשיבות וההוקרה שאנו חשים כלפי ירושלים,
אנו עדת הנוצרים והמוסלמים )ישראלי ,תשמ״ב.(80-79 :

מכתב הלוואי של בגין להסכם קמפ דיוויד ,ספטמבר 1978
אני מתכבד להודיעך אדוני הנשיא כי ביום  28ביוני

 1967פרסם וקיבל בית הנבחרים ש ל ישראל חוק

לאמור :המשפט ,השיפוט והמנהל של המדינה יחולו בכל שטח של ארץ ישראל שהממשלה קבעה בצו .ע ל
יסוד חוק זה נתנה ממשלת ישראל צו ביולי  1967כי ירושלים הנה עיר אחת שאינה ניתנת לחלוקה ,בירת
מדינת ישראל )בךאלישר,

:1995

.(222

מכתב הלוואי של סאדאת להסכם קמפ דיוויד ,ספטמבר 1978
אדוני הנשיא,
אני כותב לך כדי לשוב ולאשר את עמדתה של הרפובליקה הערבית של מצרים ב נ ו ג ע לירושלים.
 .1ירושלים הערבית היא חלק בלתי גפרד מן הגדה המערבית .ישי לכבד ולהשיב זכויות ערביות חוקיות
והיסטוריות בעיר.
 .2ירושלים הערבית צריכה להיות בריבונות ערבית.
 .3התושבים הפלסטינים של ירושלים הערבית זכאים להשתמש בזכויותיהם הלאומיות החוקיות בהיותם
חלק מן העם הפלסטיני בגדה המערבית.
 .4יש להחיל ע ל ירושלים את החלטות מועצת הביטחון השייכות לעניין ,במיוחד החלטות

 242ו ־ 2 6 7

]החלטה  267התקבלה ב־ 3.7.1967והיא ש ו ל ל ת את כ ל הצעדים החקיקתיים והמנהליים וכן את שאר
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הפעולות שעשתה ישראל לשינוי מעמדה ש ל ירושלים ,כ ו ל ל הפקעת אדמות ורכוש ובניית בתים[ .כל
הצעדים שנקטה ישראל כדי לשנות את מעמדה של העיר הם אין ואפס ויש לבטלם.
 .5ל כ ל העמים צריכה להיות גישה חופשית לעיר ,הם צריכים ליהנות מחופש הפולחן ומהזכות לבקר
במקומות הקדושים ולעבור אליהם בלא הבחנה או הפליה.
 .6המקומות הקדושים של כ ל אמונה יכול שיועמדו תחת המנהל והפיקוח של נציגיה.
 .7פעילויות חיוניות בעיר צריכות להיות בלתי מחולקות ,ומועצה עירונית משותפת המורכבת ממספר
שווה ש ל חברים ערבים וישראל יכולה לפקח ע ל ביצוען של פעילויות אלה .בדרך זו תהא העיר בלתי
מחולקת.
בכנות,

מוחמר אנואר אל־סאדאת גבן־אלישר.(222 :1995 ,

הצעת מצרים לדגם האוטונומיה ,ינואר 1980
רשות הממשל העצמי תחול ע ל כ ל האזורים הפלסטיניים שנכבשו אחרי  5ביוני  ,1967ואשר גבולותיהם
נקבעו בהסכמי שביתת הנשק של  1949בנוגע לרצועת עזה ,ובהסכם שביתת הנשק הירדני־הישראלי מ־24
בפברואר  1949ב נ ו ג ע לגדה המערבית כ ו ל ל ירושלים הערבית ...החלטת ישראל לספח את מזרח ירושלים
נחשבת בטלה ומבוטלת ויש לשים לה קץ .בעניין זה יש ל ב צ ע את החלטות מועצת הביטחון ובמיוחד את
החלטה  242ואת החלטה  267ע ל ירושלים ,שהיא חלק בלתי נפרד מן הגדה המערבית .יש לכבד את הזכויות
החוקיות וההיסטוריות ש ל הערבים בעיר ו ל ה ש י ב ן ) א ל ־ א ה ר א ם  ;5.2.1980 ,כפי שמובא אצל גמר:1981 ,
.(42-41

מכתב התשובה של הרולד סונדרם לירדן ,אוקטובר 1978
אנו סבורים שיש להבדיל בין ירושלים לבין שאר חלקי הגדה המערבית ,לאור מעמדה של העיר ותנאיה
המיוחדים .לכן אנו רואים לפנינו פתרון בדמות משא ומתן ע ל מעמדה הסופי של ירושלים העשוי להיות
שונה באופיו מכמה בחינות מזה של שאר חלקי הגדה המערבית .אסור שהפעולות החד־צדדיות שבוצעו
בירושלים מאז מלחמת  1967יכריעו מראש בהגדרת מעמדה הסופי של העיר .עמדתה המלאה של ארה״ב
בנוגע לירושלים נותרה כפי שהכריזו עליה השגריר גולדברג בנאומו לפני העצרת הכללית של האו״ם ב־14
ביוני  ,1967והשגריר יוסט בנאומו לפני מועצת הביטחון ב־ 1ביולי  ...1969שאלת הקשר של התושבים
הערבים במזרח ירושלים עם רשות הממשל העצמי והאוטונומיה נותרה להכרעה במשא ומתן ע ל הסדרי
תקופת המעבר ...במשא ומתן זה תתמוך ארצות הברית בהצעות המתירות לתושבים הערבים של מזרח
ירושלים ,אשר אינם אזרחים ישראליים ,להשתתף בבחירות לרשות הממשל העצמי ובפעולותיה של רשות
זו .נראה כי אין זה מציאותי לצפות שאפשר יהיה להרחיב את תחומי רשות הממשל העצמי באופן שיקיפו את
מזרח ירושלים בתקופת המעבר עצמה ,אך מצב זה לא יקבע מראש את מעמדה הסופי של ירושלים ,מעמד
שאותו יש לקבוע במשא ומתן שייפתח לא יאוחר משלוש שנים לאחר שתחל תקופת המעבר ...יהא אשר יהא
הפתרון שעליו יוסכם ,עליו לשמר את ירושלים כעיר בלתי מחולקת מבחינה פיזית .הפתרון צריך להעניק
חופש גישה למקומות הקדושים ליהודים ,למוסלמים ולנוצרים ,ואת חופש הפולחן בהם בלי אפליה .הוא
צריך להבטיח את הזכויות היסודיות של כ ל תושבי העיר .המקומות הקדושים של כ ל דת צריכים להיות
בפיקוחם המלא של נציגיה )בן־אלישר ;135-134 :1995 ,קוונדט.(339-336 :1988 ,
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דברי הנשיא מובארב לשגריר בן־אלישר ,מרס 1980
ירושלים זהו עיקר העיקרים .אם תוכלו לעשות כאן משהו תרגיעו את העולם המוסלמי ותמשכו אותו אל
התהליך .מה אכפת לכם שיונף איזשהו ד ג ל ערבי בירושלים? זה כ ל מה שהסעודים רוצים .אין להם שום
עניין בפלסטינים ,אבל יש להם עניין בירושלים .ב כ ל פגישה אתם ,עם האינדוגזים וגם עם אחרים ,חוזרת
ירושלים ועולה ע ל סדר היום .המצרים אינם דורשים שום שינויים בעיר ,לא חלוקה ולא גבול .בין כה וכה
יש לכם ,היהודים ,רוב מכריע .גם אם יוקמו שתי מועצות ,האחת יהודית והאחת ערבית ,ומעליהן מועצת גג
 יהיה ליהודים רוב .בכלל ,כ ל מה שאתם מתבקשים לתת זה לא דברים מהותיים ,אלא ויתורים חיצוניים,לכאורה ,למען הפסיכולוגיה <בן־אלישר.(225-224 :1995 ,

דברי הנשיא מובארכ לשגריר בן־אלישר ,אוגוסט 1980
כל זה הוא פסיכולוגיה  -כ ל ד ג ל ערבי שהוא ע ל המקומות הקדושים לערבים .ד ג ל זה לא ריבונות .אמנם
בכל הפגישות בין ראש הממשלה לנשיא אמר בגין שדגל זה ריבונות ,אבל זה לא כך .דגל ייתן סיפוק
פסיכולוגי ,והכול כאן הוא עניין של פסיכולוגיה .עזבו עכשיו את עניין הריבונות ,תנו להקים את המועצות,
הרי גם המועצות האלה ייעלמו עם הזמן .בסוף זה יהיה שלכם ,אבל לא עכשיו .אל תדברו ע ל ריבונות ...ע ל
כל אלה אנחנו יכולים להסתדר במשא ומתן אם רק תרדו לסוף דעתנו <בן־אלישר.>233 :1995 ,

ההלטות ממשלת מצרים בגוגע לאוטוגומיה ,ינואר 1980
רשות הממשל העצמי תחול ע ל כ ל האזורים הפלסטיניים שנכבשו אחרי  5ביוני  ...1967החלטת ישראל
לספח את מזרח ירושלים נחשבת בטלה ומבוטלת ויש לשים לה קץ .בעניין זה יש ל ב צ ע את החלטות מועצת
הביטחון ובמיוחד את החלטה  242ואת החלטה  267ע ל ירושלים ,שהיא חלק בלתי נפרד מן הגדה המערבית.

יש לכבד את הזכויות החוקיות וההיסטוריות ש ל הערבים בעיר ולהשיבן)1979—1980:131

31.,ז16ז1ג.(1^1

חילופי איגרות בין בגין לסאדאת ,אוגוסט 1980
מכתבו של הנשיא סאדאת לראש הממשלה בגין
אנו הצטערנו מאוד ,ורבים מידידי ישראל הופתעו לראות ,כיצד הדברים מתפתחים בכיוון שונה מזה שהכל
ייחלו לו  -שאנו נתקרב יותר להסכמה .אדרבה ,כמה צעדים פרובוקטיביים ושליליים נעשו תוך כדי התרסה
פומבית נגד תהליך השלום ומהותו...
 .5בנקודה זו עשוי להואיל ריענון זיכרונך בנוגע לירושלים .זוכר אתה כי נושא זה היה הראשון שהעליתי
בפניך ובפני עמיתיך מאז החילותי ביוזמת השלום .במהלך שיחותינו הדגשתי בפניך את מרכזיותו של
הנושא במוחותיהם ובלבבותיהם ש ל  800מיליון מוסלמים ומספר גדול יותר ש ל נוצרים .הדגשתי בפניך
בכמה הזדמנויות ,במונחים הברורים ביותר ,כי בנושא זה לבטח תעניק לדחף השלום שלנו תנופה רבה
יותר מכל מעשה אחר.
 .6תזכור כי בפגישתנו באל־עריש במאי  1979אמרתי לך כי יש לנו הזדמנות היסטורית להתקדם בלא דיחוי
לקראת ההסדר הכולל ,כפי שהתחלנו להגשים בהצלחה את חוזה השלום המצרי-הישראלי.
 .7תזכור גם כי בפגישה ההיא ובאלה שלאחריה באלכסנדריה ,בחיפה ובאסואן ,התרכזתי בנושא ירושלים
ואמרתי ל ך כי אם זה עניין ש ל אינטרס חיוני ל ־  1 8מיליון יהודים בכל העולם ,הרי הוא חיוני במידה
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שווה ורגיש ל ־  8 0 0מיליון מוסלמים .לפיכך ,לא יכולנו להתעלם מעובדה זו ולהיות חסרי רגישות להיבט
רוחני ותרבותי זה .מיליונים של מוסלמים ברחבי תבל נוטים לשפוט את ישראל בהתאם להתנהגותה
כלפי ירושלים .מדוע עליך לאבד אמונם ואמון רבים אחרים ,בשעה שיש בידנו אלטרנטיבה בת־קיימא
ומושכת? אני חוזר ואומר שאין זה הנושא הקשה ביותר ,וכי צריך שיהא אפשרי למצוא פתרון המכבד את
זכויותיהם ומספק את שאיפותיהם של שני הצדדים.
אנו מודעים ל כ ך שהסכם כ ו ל ל ב נ ו ג ע למעמדה ש ל ירושלים יכול להידחות לשלב השיחות ע ל הסדר

.8

הקבע .עם זאת ,עובדה היא שעניין ירושלים חופף לנושאים רבים שיש לבחון אותם כבר עתה .לכן היה
טבעי להעלות זאת בכמה מפגשים בדרג המיניסטריאלי ובוועדות ,בייחוד בוועדה המשפטית ובוועדת
הבחירות.
.9

אפשר לטעון שהצעדים שננקטו בירושלים ע ל ידי מספר אגפים בממשלתך מבטאים לא יותר מאשר
עמדה במשא ומתן ,ואין להתייחס אליהם ברצינות ,ובפרט נוכח העובדה שהם חסרי כל תוקף חוקי .ברם,
אין אנו יכולים להתעלם מעובדות אלו:
א.

שצעדים אלו הם תוקפנות פומבית של החלטת מועצת הביטחון  ,242ששנינו התחייבנו למלא אותה
ולציית לה .אין אני צריך להרחיב בעניינים משפטיים אלו ,אך ברור שהמעשים האחרונים של
ישראל מייצגים התפשטות טריטוריאלית ורכישת שטחים באמצעות מלחמה ,צעד הנאסר במפורש
ע ל ידי החלטה  .242ראוי לציין שממשלתך הצהירה פעמים מספר שהיא לא תסכים ולא תסבול כל
התחכמות להחלטה זו.

ב.

יתרה מזאת ,צעדים אלו מגוגדים למכתבים ולרוח של קמפ דיוויד ומהווים תוקפנות כלפי מסמך
המסגרת לשלום במזרח:התיכון ,ובה במידה הם מהווים הפרה של החלטה  ,242שהיא הבסיס החוקי
המוצק למסגרת זו .אנו התחייבנו להסדיר את כ ל חילוקי הדעות פנים אל פנים ברוח של פיוס ולא
באמצעות צעדים חד־־צדדיים .היה זה ברור לחלוטין שעה שחתמנו ע ל ההסכמים ,שאיש מאתנו לא
יעשה דבר כדי לכפות עובדה מוגמרת ע ל רעהו.

ג.

מובן מאליו גם שצעדים אלו סותרים את הכתוב באמנת ז׳נבה הרביעית ,האוסרת ע ל סיפוחם של
שטחים כבושים.

 .10כשהזכרתי באוזניך את אמונתי כי אין זה בלתי אפשרי למצוא פתרון טוב בקשר לשאלת ירושלים,
הצהרתי קבל עם ועדה כי פתרון כזה אסור שתוצאתו תהא חלוקת העיר או הצבת מחסומים העלולים
לקצץ בחופש התנועה או הפולחן .עיצבתי נוסחה העשויה להציג דגם מזהיר לדו־קיום ולשכנות טובה בין
מוסלמים ,נוצרים ויהודים .ביסודה קוראת הנוסחה להשבת הזכויות המשפטיות וההיסטוריות הערביות
בעיר מתוך שמירתה כמאוחדת ל כ ל תכלית מעשית.
 . 11ב כ ל הידידות ,אני מאמין שהרעיונות שהצעתי ופרסמתי בקשר לעניין זה לא נשקלו כראוי מצדך .לא
הגיע לידיי כ ל מענה אובייקטיבי או תגובה לנוסחה המוצעת ,המבטיחה את האינטרסים של כל הנוגעים
בדבר ומהווה שירות ר ב ־ ע ר ך לשלום ותרומה מונומנטלית לתהליך הפיוס בין ערבים ליהודים...
 .14אולי תזכור שהצעתי לספק לך מים דרך הנגב עד ירושלים .הצעתי לך זאת כדי לסייע בידך לבנות
בשטח הבלעדי שלך שכונות חדשות בעבור המתנחלים .אתה לא הבנת כ ל ל ועיקר את הרעיון שמאחורי
הצעתי ואמרת שהשאיפות הלאומיות של עמך אינן עומדות למכירה .למעשה ,לא זו הייתה כוונתי כאשר
הצעתי לך לשתף פעולה כדי להגיע לפתרון שיספק את שני הצדדים...
 .15אנו דוחים את כל האמצעים או הפעולות שנקטה ישראל חד־צדדית ובניגוד לקונסגסוס האוניברסלי
בקשר לירושלים ולהתנחלויות .פעולות אלה הן משוללות תוקף ובטלות מעיקרן לחלוטין.
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 .16הזכויות ההיסטוריות והמשפטיות של הערבים והמוסלמים צריך שיכובדו תוך שמירת פונקציות שונות
בעיר במאוחד .יש לערוב לחירות הפולחן והתנועה ).>?818,13.8.1980

ת ש ו ב ת ר א ש ה מ מ ש ל ה בגין ל נ ש י א ס א ד א ת

הבה נרענן אפוא את זיכרונותינו.
 .1בפסקה  14אתה כותב :״אולי תזכור שהצעתי לספק לך מים דרך הנגב עד ירושלים ...אתה לא הבנת
כלל ועיקר את הרעיון שמאחורי הצעתי ואמרת שהשאיפות הלאומיות של עמך אינן עומדות למכירה״.
אני מאמין אדוני הנשיא כי כאשר תשחזר בזיכרונך את הדיאלוג הקצר בינינו באל־עריש תסכים עמי כי:
א .הצעת לי להביא מים מן הנילוס לנגב; באותה שיחה מעולם לא הזכרת הבאת מים לירושלים.
ב .אני מעולם לא אמרתי כי שאיפותיו הלאומיות של עמי אינן למכירה .זו עלולה הייתה להיות לשון
שאינה נקיה ,ומעולם לא השתמשתי בלשון כזאת בשיחותינו .אתה נטלת את היוזמה והצעת לי
הצעה כפולה .אמרת :״עלינו לפעול בחזון .אני נכון לאפשר לכם קבלת מים מן הנילוס כדי
להשקות את הנגב; והבה ונפתור את בעיית ירושלים ,כי אם נפתור בעיה זו נפתור בכך הכול״.
השבתי אז :״אדוני הנשיא ,מים מן הנילוס לנגב  -רעיון טוב ,אכן חזון גדול ,אך עלינו תמיד
להבחין בין ערכים היסטוריים מוסריים ,וכזאת היא ירושלים ,להישגים חומריים .הבה נפריד בין
שני הנושאים :ירושלים מזה ומים מן הנילוס לנגב מזה״...
 .4לגבי לירושלים ...אני מודע למכתבך לנשיא קרטר בעניין ירושלים ,והוא מצדו כתב לי מכתב לאחר
שלקח בחזרה את הטיוטה הראשונה שלו .ביחס לטיוטת זו אמרנו לידידינו האמריקנים ,שמיד עם הפיכתה
למכתב רשמי נסרב לחתום על הסכמי קמפ דיוויד ,שכבר הושלמו באותו יום ראשון 17 ,בספטמבר
 .1978אני שואל אותך שאלה הגיונית פשוטה :איזה מכתב עלינו ,ישראל ,לאמץ? את שלך? את זה של
הנשיא קרטר? או את מכתבו של ראש ממשלת ישראל המדבר במקרה זה בשם  95אחוז מהעם בישראל
ללא הבדל בהשתייכותם המפלגתית?
מעולם לא הטעיתי אותך ואף לא אדם אחר .שוב ושוב חזרתי ואמרתי כי ירושלים בשלמותה היא בירת
ישראל ,עיר שאוחדה מחדש ושאינה ניתנת עוד לחלוקה לדורי־דורות .אמנם כן ,יש בירושלים מקומות
קדושים לנוצרים ולמוסלמים .אנו מכבדים אותם .לא כך היה תחת הכיבוש הירדני בכל הנוגע מקומות
הקדושים ליהודים .ישראל מבטיחה לאנשים ולנשים מכל הדתות גישה חופשית לחלוטין למקומות המקודשים
להם ,דבר שחוק היסוד ערב לו לנצח .אנו יודעים כי מנקודת המבט של האמונה הדתית קדושה ירושלים
לנוצרים ולמוסלמים .לעם היהודי ירושלים אינה רק קדושה; היא תולדותיו במשך שלושת אלפי שנים ,לבו,
חלומו ,הסמל המוחשי של תקומתו ה ל א ו מ י ת ]הדגשה במקור[ ,אתה מבטיח לי אדוני הנשיא כי אתה בעד
אחדות ירושלים ,אך כנאומך במועדון העיתונות הלאומי בוושינגטון לפני חודשים אחדים דרשת כי
״ירושלים המזרחית״ תושם תחת ריבונות ערבית .זוהי סתירה מניה וביה .שתי ריבונויות על עיר אחת
פירושן חלוקתה מחדש .בלתי אפשרי .ירושלים היא ותהא אחת ,בריבונות ישראל בירתה הבלתי ניתנת
לחלוקה ,שבה יחיו יהודים וערבים יחדיו בשלום ובכבוד אנושי .כל מי שמצהיר כי מעשי החקיקה הריבוניים
של בית הנבחרים הדמוקרטי שלנו הם בטלים ומבוטלים ,מוסר הצהרה שהיא בטלה ומבוטלה )בן־אלישר,
.(?618, 12.8.1980 :233-231 :1995
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תגובת םאדאת למכתבו של בגין
תהיה זו טעות לקבוע שנוסחת קמפ דיוויד אינה נוגעת לירושלים .אתה ודאי זוכר שבמהלך שיחותינו בקמפ
דיוויד עלה בהבלטה עניין ירושלים .בטיוטה ״מסגרת לשלום כ ו ל ל במזרח התיכון״ שהצעתי בפניך ובפני
ידידנו הנשיא קרטר ב ־  6בספטמבר

 ,1978עוד בטרם החלו השיחות בקמפ דיוויד ,הוקדשה פסקה לנושא

וסורטטה נוסחה כ ו ל ל ת שהבטיחה את האינטרסים של כ ל הצדדים המעורבים .ארבע טיוטות אמריקניות
הוגשו ב ־  , 1 1ב ־  , 1 2ב־ 13ו ב ־  1 6בספטמבר ,והן הכילו את אותם התנאים ,אם כי לא באותו היקף .כאשר
מצאתי את הנוסח המוצע בלתי מספק ביחס לירושלים ,ביקשתי מהנשיא קרטר לבטל אותו .וכך הפתרון
הכולל לבעיה נדחה לשלב הסדר הקבע .שעה ששלושת המשתתפים בפסגת קמפ דיוויד העלו ע ל הכתב את
עמדותיהם השונות ,היבטים מסוימים של הבעיה נדונו אם במישרין ואם במסגרת השיחות ע ל תקופת
הביניים ...המונח ״הגדה המערבית״ כ ו ל ל את מזרח ירושלים בכל קנה מידה גאוגרפי או פוליטי .זהו
קונסנזוס כ ל ל ־ ע ו ל מ י שממנו לא יכולה ישראל להתעלם .אף מדינה לא הכירה בסיפוח החד־צדדי של
ירושלים הערבית .ע ל יסוד זה ניהלו נציגיך בשיחות האוטונומיה דיונים עם נציגינו בנושאים כגון זכות
הצבעתם של התושבים הפלסטינים במזרח ירושלים בבחירות לרשות המנהל העצמי ...מכיוון שמזרח
ירושלים נתפסה במהלך מלחמת

 ,1967נוסח זה ]של החלטה  242לגבי שטחים כבושים[ חל עליה לא רק

לדעתנו אלא גם לדעת שאר מדינות העולם .עד היכן ניתן להתעלם מעובדות אלו?
במכתבך הבחנת בין הזכויות והרגשות של המוסלמים ושל הנוצרים בנוגע לירושלים מזה ,לבין אלו של
בני העם היהודי מזה .חושבני שהבחנה זו אינה מוצדקת והיא חסרת בסים .כל המאמינים באלוהים ,העמים
המאמינים בכתבי הקודש ,מעניקים לעיר מעמד רם במוחם ובלבם .היא חלק מתרבותם וממורשתם הלאומית.
לכולם יש זכויות וגם נגיעה רוחנית למקום קדוש זה ,המסמל את ייחודה ש ל האמת האלוהית .איני צריך
להרחיב את הדיבור באשר להיבטים ההיסטוריים והרוחניים של קשר מיוחד זה .באשר לבני העם הפלסטיני,
ירושלים הערבית מקבלת ממד נוסף בשל היותה חלק מזכויותיהם הלאומיות .זאת מציאות שאין איש יכול
להימלט ממנה או להתכחש לה .אתה הצהרת גם כי הנוסחה שהצגתי לפתרון שאלת ירושלים היא ״סתירה
מניה וביה״ .אני מבקש לחלוק ע ל כך .איני רואה כ ל סתירה שהיא בין קיומן של שתי ישויות ריבוניות ובין
אחדותה המנהלית או המוניציפלית של העיר .עיניהם של ישראלים רבים ושל מנהיגים מכובדים בקהילות
יחודיות בחו״ל לא טחו מלראות את ההיגיון שבתכנית מלאת דמיון זו לפיוס ולדו־קיום הרמוני בין מאמיני
הדתות העולמיות הגדולות ביותר .תהא זו טעות היסטורית חמורה להתעקש ע ל פתרון קשוח המבוסס על
ההיגיון ש ל ״הכול או לא כלום״ ,כהמלצתם של הסרבגים משני הצדדים .הדבר לא יגרום אלא להנצחת
הסכסוך ולחעמקת חחיכוך בין דודנים שיטיבו לעשות אם יקדישו מאמציהם ליוזמה יצירתית יותר וחיובית

יותר )18.8.1980

.(?618,
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נספח 3
תעודות מן המשא ומתן בין ישראל לפלסטינים
מתוך התכנית המדינית של המועצה הלאומית הפלסטינית ,נובמבר 1988
 .2נסיגת ישראל מכל האדמות הפלסטיניות והערכיות שכבשה מאז  ,1967כ ו ל ל ירושלים הערבית.
 .3ביטול כל צעדי הסיפוח וההכללה והסרת ההתנחלויות שהקימה ישראל באדמות הפלסטיניות והערכיות
מאז .1967
 .4חתירה להעברת האדמות הפלסטיניות הכבושות כ ו ל ל ירושלים הערבית לפיקוח האו״ם לפרק זמן קצוב
כדי להגן ע ל עמנו; כדי לאפשר תנאים הולמים להצלחת פעולותיה של הוועידה הבין־לאומית; כדי
להגיע להסדר מדיני כולל; כדי להבטיח ביטחון ושלום לכול ,ביטחון ושלום שיהיו מקובלים ורצויים
הדדית ע ל שני הצדדים; וכדי לאפשר למדינה הפלסטינית לקיים ב פ ו ע ל את ריבונותה ע ל אדמות אלה.
 .6יובטחו חופש הפולחן וקיום הטקסים הדתיים במקומות הקדושים בפלסטין לבני כ ל הדתות )פלסטין
אל־ת׳ורה.(20.11.1988 ,

נאום ערפאת בעצרת הכללית של האו״ם ,דצמבר 1988
עמנו אינו דורש זכות שאינה מגיעה ל ו או שאינה גלומה בלגיטימיות הבין־לאומית ובחוק הבין־לאומי .אין
הוא מבקש את חירותו על חשבון חירותו של עם אחר ,ואין הוא מעוניין בגורל השולל גורלו של עם אחר...
ההחלטה הראשונה והמכרעת של המועצה הלאומית הפלסטינית שלנו הייתה ההכרזה על הקמתה של מדינת
פלסטין אשר עיר הקודש ירושלים הנעלה היא בירתה ...המועצה הלאומית הפלסטינית שלנו אישרה שוב את
הצורך בנסיגתה ש ל ישראל מכל השטחים הפלסטיניים והערביים שנכבשו ב ־  , 1 9 6 7לרבות ירושלים
הערבית ...כמו כ ן אישרה המועצה הלאומית הפלסטינית שלנו מחדש את הצורך בחיפוש דרך להעמיד את
שטחי פלסטין הכבושים ,לרבות ירושלים הערבית ,בפיקוח האו׳׳ם ,לתקופה מוגבלת ,כדי להגן ע ל עמנו,
ליצור אווירה שתאפשר את הצלחת ההחלטות של הוועידה הבין־לאומית בדבר השגתו של פתרון מדיני מקיף
והשכנת שלום וביטחון לכל העמים והמדינות במזרח התיכון)הארץ.(14.12.1988 ,

מהחלטות המועצה הלאומית הפלסטינית ,ספטמבר 1991
הצלחת המאמצים לכינון ועידה בין־לאומית מצריכה המשך העבודה עם הצדדים האחרים כדי להשיג את
העקרונות האלה (1):להתבסס ע ל הלגיטימיות הבין־לאומית ו ב כ ל ל זה החלטות מועצת הביטחון  242ו ־ 3 3 8
והתחייבות ליישמן ,כ ו ל ל נסיגה ישראלית מוחלטת מהאדמות הערביות והפלסטיניות ו ב כ ל ל ן ירושלים
הנעלה ,ויישום עקרון האדמה תמורת השלום והזכויות הלאומיות של העם הפלסטיני >2< .החשבת ירושלים
כחלק בלתי נפרד מהאדמות הפלסטיניות הכבושות ויישום החלטות האו״ם הנוגעות אליה (4)...תישמר זכות
אש״ף להרכיב את משלחתו הפלסטינית מבין אנשי המולדת ואלו שמחוצה לה ,כ ו ל ל מירושלים )אל־קדס,
.(29.9.1991

ממכתב הערבויות של ארה״ב למשלחת הפלסטינית לוועידת מדריד ,אוקטובר 1991
ארה״ב סבורה ש״יש לשים קץ לכיבוש הישראלי״ ולמצוא פתרון שבו ״פלסטינים וישראלים יוכלו לכבד זה
את ביטחונו ,זהותו וזכויותיו הפוליטיות של זה ...ארה״ב אינה מבקשת לקבוע מי בתהליך זה דובר בשם
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הפלסטינים .אנו מבקשים לפתוח בתהליך של משא ומתן פוליטי שמעורבים בו במישרין פלסטינים ,אשר
יסלול דרך למימוש הזכויות הפוליטיות הלגיטימיות של העם הפלסטיני והשתתפותו בקביעת עתידו ...רק
הפלסטינים רשאים לבחור את חברי משלחתם ולאיש אין זכות וטו על כך .ארה״ב מבינה שחברי המשלחת
יהיו פלסטינים מהשטחים המסכימים לקיים משא ומתן בשני מסלולים ,בשלבים ,והרוצים לחיות בשלום עם
ישראל .אין להכריח שום צד לשבת עם מי שאין הוא חפץ לשבת עמו .הפלסטינים יהיו חופשיים להכריז על
המרכיב שלהם במשלחת המשותפת ולשאת דברים בפתח הוועידה .במהלך המשא ומתן יהיו רשאים להעלות
כל נושא מהותי הקשור במשא ומתן.
ארה״ב מבינה עד כמה חשובה שאלת מזרח ירושלים לפלסטינים .לכן אנו רוצים להבטיח ששום צעד
שהפלסטינים יעשו בשלב זה של התהליך בבחירת חברי משלחתם לא .ישפיע על תביעתם במזרח ירושלים,
ולא יהיה קביעה מראש או תקדים בנוגע לתוצאות המשא ומתן .עמדתה הקבועה של ארה״ב הייתה ועודנה
היא שלעולם אל לה לירושלים לחזור ולהיות עיר חצויה ,ושמעמד הקבע שלה צריך להיקבע במשא ומתן.
לכן אין אנו מכירים בסיפוח הישראלי של מזרח ירושלים או בהרחבת גבולותיה המוניציפליים ,ואנו
מעודדים את כל הצדדים להימנע ממעשים חד־צדדיים שיחריפו את המתיחות המקומית או יקשו על המשא
ומתן או יחרצו מראש את תוצאותיו .נוסף על כך ,ארה״ב סבורה שפלסטיני תושב ירדן הקשור למשפחה
ירושלמית נכבדה יוכל להצטרף לצד הירדני במשלחת .יתר על כן ,ארה״ב אף סבורה שיש לאפשר
לפלסטינים במזרח ירושלים להשתתף בבחירות לרשות הממשל העצמי של תקופת הביניים כבוחרים .ארה״ב
גם סבורה שיש לאפשר לפלסטינים ממזרח ירושלים ולפלסטינים מחוץ לשטחים הכבושים העונים על
שלושת הקריטריונים ]הנ״ל[ להשתתף בשיחות על מעמד הקבע .כן תומכת ארה׳׳ב בזכות הפלסטינים
להעלות לשולחן הדיונים כל נושא שהוא ,כולל עניין מזרח ירושלים < .(Laquer & Rubin, 1995:573—576
ממזכר המשלחת הפלסטינית לשיחות וושינגטון למתאם שיחות השלום מטעם ארה״ב ,יולי 1993
 .1במכתב הביטחונות שלך הצהרת שאינך מכיר בסיפוח הישראלי של מזרח ירושלים וציינת את החשיבות
הרבה שמעניקים אנו לשאלת ירושלים ואת זכותנו להעלות את העניין לשולחן הדיונים] .אולם למעשה[
הטיוטה מבקשת מאתנו להסכים להרבה פחות מכך ולהמתין עם שאלת ירושלים עד אשר ייפתחו הדיונים
על מעמר הקבע .אתה לבטח מבין כי עמדה זו כלל איגה מקובלת עלינו ,בפרט לא לאור מעשיה של
ישראל בשטח ,שיש בהם כדי לקבוע מראש הן את הסדרי הביניים והן את מעמד הקבע ,ולאור
הצהרותיהם החוזרות ונשנות של מנהיגי ישראל על אודות ירושלים] ,הצהרות[ העומדות בסתירה
למדיניותה ארוכת השנים של ארה׳׳ב ולמוסכם על הקהילה הבין־לאומית ,ובניגוד להחלטות האו״ם
שנתמכו בידי ארה״ב.
 .2ההתייחסות השנייה לירושלים בטיוטה נוגעת לבחירות .הטיוטה מתייחסת רק לפלסטינים ממזרח ירושלים
ובכך שוללת מהעיר הכבושה כל ממד טריטוריאלי .הטיוטה אף מצמצמת את עניין ההשתתפות בבחירות
להשתתפות כבוחרים בלבד.
 .3בפסקה על אודות השטח יש התייחסות לשטחים הכבושים כיחידה אחת שלמה והתייחסות לשלמותם
הטריטוריאלית .האופן שבו מוצגת מזרח ירושלים בטיוטה משמעו אחד ויחיד :מזרח ירושלים אינה
נחשבת חלק משלמות זו אלא מצויה מחוץ לתחומי השטח שחלה עליו סמכותה החוקית של הרשות
הפלסטינית בתקופת המעבר .דבר זה מנוגד לחלוטין לטיוטה של הצהרת העקרונות שלנו ,אשר ניסתה,
כפי שציינת בעצמך בהתייעצויות שקיימנו עמך ,להציג את העניין הטריטוריאלי באופן משכנע המגן על
האינטרסים שלנו—.(A1PASS, 1996: 348)349

282

כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל

נספח 4
ירדן וקודשי האסלאם בירושלים
מתוך הצעתו של עדנאן אבו־עודה לפתרון בעיית ירושלים
יש להפריד בין העיר העתיקה בתוך החומות לבין האזורים שמחוץ לחומות ...האתרים הקדושים העיקריים
ש ל שלוש הדתות מתוחמים בבירור ,נבדלים ומוכרים :כנסיית הקבר הקדוש לנוצרים ,הכותל המערבי
ליהודים ,כיפת הסלע ומסגד אל־אקצה למוסלמים .כ ל שלושת האתרים שוכנים בתוך חומות העיר העתיקה.
מסביב לאתרים אלו צמחו במשך השנים שכונות המאוכלסות ע ל ידי בני כ ל אחת מדתות אלו המאמינים
כולם באל אחד ...ו ל כ ל ר ו ב ע יש מאפיינים תרבותיים נפרדים ונבדלים מן האחרים .במשך הזמן התפשטו
אבק קדושה ומידה מסוימת ש ל קדושה לרבעים אלה בעיר העתיקה ומסביב לאתרים עצמם .אך מעבר לכך,
תהיה זו הפלגה מ ע ל ומעבר לכנות בשם ״קדושים״ כ ל בניין ,שכונה או קרן רחוב שהוקמו מסביב לעיר
העתיקה ומשתרעים ע ל קילומטרים רבים.
קשה למצוא הצדקה דתית או היסטורית לסירוב להתפשר ע ל אזורי ירושלים הערבית השוכנים מחוץ
לחומות העיר העתיקה אך כלולים עדיין במסגרת הגבולות המוניציפליים הנוכחיים ...בתוך החומות,
ירושלים האמתית והקדושה לא תהיה שייכת לשום מדינה או דת יחידה .היא תהיה שייכת לעולם כ ו ל ו
ולשלוש הדתות :מוסלמית ,נוצרית ויהודית .כ ך אפוא לא תהיה לשום מדינה ריבוגות פוליטית עליה...
האזורים העירוניים המשתרעים מעבר לחומות העיר העתיקה בכיוון מזרח ,צפון־מזרח ודרום־מזרח ,החלק
הערבי ש ל העיר ,הם יכונו אל־קדס ...האזורים העירוניים המשתרעים מחוץ לחומות בכיוון מערב ,צ פ ו ן ־ מ ע ר ב
ודרום־מערב ,שמם יהיה ירושלים ,השם היהודי .הדגל הפלסטיני יתנוסס באל־קדס והדגל הישראלי בירושלים,
אך מ ע ל לעיר שבתוך החומות לא יתגוסס שום דגל ...העיר הקדושה שבתוך החומות תהיה פתוחה לכול...
עיר זו תנוהל בידי מועצה המייצגת את׳ הרשויות הדתיות העליונות  -המוסלמית ,הנוצרית והיהודית .כל
רשות תהיה אחראית לניהול האתרים הקדושים לדתה ולתחזוקתם ...את שאר הפרטים המנהליים ש ל העיר
הרוחנית ש ל ירושלים יש להשאיר למוחות יצירתיים שיחליטו עליהם במשא ומתן .ההתנחלויות היהודיות
באל־קדס יהיו כ פ ו פ ו ת לאותו פתרון שיושג לגבי ההתנחלויות בשטחים הכבושים ) א ב ו ־ ע ו ד ה :1992 ,
 ;188-183הארץ.>23.4.1992 ,

הנסיך חסן וראש הממשלה אל־מגילי ,אוקטובר-נובמבר  :1994על המקומות הקדושים לאסלאם
בירושלים
בהסדר הקבע ,כאשר האחריות תועבר במלואה לידי הפלסטינים ,אחריות זו ןלמקומות הקדושים[ תועבר
במלואה לנוגעים בדבר .אין אנו יכולים להשלים עם כ ך שביום מן הימים נהיה חייבים לוותר ע ל הזהות
הערבית והמוסלמית ]של המקומות הקדושים[ אלא לטובת הזהות הערבית־הפלסטינית ...אנו מתחייבים
להעביר את האחריות למקומות הקדושים לידי הרשות

הפלסטינית ).(?618,3.11.1994

א ל מגילי :ביום שתסתיים ריבונותה הפוליטית ש ל ישראל ע ל ירושלים ואחינו הפלסטינים יקבלו
ריבונות זו לידם ,נשקול ברצינות לנטוש סמכות זו ע ל המקומות הקדושים לאסלאם בירושלים

)?818,

.(31.10.1994
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הודעת הסיכום של ועדת ירושלים מטעם מדינות האםלאם ,יגואר 1995
א .המישור המדיני הבין־לאומי:
] .1הוועדה[ מדגישה שהשלום הצודק והכולל במזרח התיכון לא יושג אלא באמצעות יישום החלטות מועצת
הביטחון

,242

 338ו ־  , 4 2 5ויישום העיקרון של האדמה תמורת השלום] ,צעדים[ המבטיחים נסיגה

ישראלית מלאה לקווי  4ביוני

 ,1967מכל האדמות הפלסטיניות והערכיות הכבושות כ ו ל ל מירושלים

הנעלה ,הגולן הסורי ודרום לבנון ,ומבטיחים את מימוש הזכויות הלאומיות של העם הפלסטיני כולל
זכותו לשוב ,וזכותו להגדרה עצמית ולהקמת מדינתו הפלסטינית העצמאית על מכורתו ובירתה ירושלים
הנעלה.
] .2הוועדה[ מדגישה שירושלים הנעלה היא חלק בלתי נפרד מהאדמות הפלסטיניות שנכבשו ב־ .1967כן
מדגישה היא את הצורך להשיבה לריבונות הפלסטינית כבירת פלסטין.
 .3האומה האסלאמית קוראת לתאם את המאמצים של חברותיה למען חיזוק הזכות הפלסטינית בירושלים
הנעלה ,ולתמוך בכל האמצעים בעמדות אש״ף והרשות הלאומית הפלסטינית.
)הוועדה( קוראת למועצת הביטחון ש ל האו״ם ,ובעיקר לשתי המדינות נותנות החסות לוועידת השלום,

.4

לאחוז באמצעים הדרושים שיביאו את ישראל להפסיק את מפעלי ההתנחלות בירושלים ואת ייהודה,
למנוע ממנה לחולל בירושלים איזשהו שיגוי גאוגרפי או דמוגרפי] ,ולאלצה[ לדבוק בהסכמים ובחוזים
שחתמה ,ובפרט לא ל פ ג ו ע במוסדות הפלסטיניים ובמקומות המקודשים לאסלאם ולנצרות בירושלים
בהתאם להחלטות מועצת הביטחון הקשורות לכך.
 .5מדינות האםלאם דורשות לדבוק בהחלטת מועצת הביטחון  478מ ־  , 1 9 8 0שקבעה כי אין להעביר את
הנציגויות הדיפלומטיות של חברותיה לירושלים הנעלה ,ומדגישות שוב כי כ ל האמצעים והצעדים
החוקיים ,המנהליים וההתנחלותיים המכוונים לשנות את המצב המשפטי של עיר הקודש בטלים הם
מיסודם ומהווים עברה ע ל החווים הבין־לאומיים ,המסמכים וההסכמים ]הבין־לאומיים[ ,וזאת בהתאם
להחלטות הבין־לאומיות הלגיטימיות ובהן החלטות מועצת הביטחון

,465

 ,476ו ־  , 4 7 8וכן החלטות

העצרת הכללית של האו׳׳ם שפסקה כי הצעדים הללו משוללי כל תוקף.
] .6מדינות האסלאם[ שוללות בתוקף את החלטת הכנסת שהתקבלה ב־ ,26.12.1994שקבעה כי יש למנוע
כ ל פעילות ש ל המוסדות הפלסטיניים בירושלים הנעלה ,והן מבקשות מהקהילה הבין־לאומית שלא
להכיר בהחלטה זו ולאלץ את ישראל לבטלה.
]סעיף  7עוסק בשלילת צעדי ישראל בדרום לבנון[
.8

]מדינות האסלאם[ מבקשות מהמלך חסן השני שימשיך במגעים הבין־לאומיים ,שאותם הוא מעריך
כחיוניים ,ובפרט עם המדינות החברות במועצת הביטחון ,נותנות החסות לוועידת השלום ,האיחוד
האירופי ,הותיקן ושאר הרשויות הדתיות הנוצריות ,כדי להשיג את עזרתן ותמיכתן בהשבת ירושלים,
וכדי להבהיר עד כמה מסכנים מעשיה ש ל ישראל וצעדיה את תהליך השלום ואת הביטחון והיציבות
במזרח התיכון.

.9

]מדיגות האסלאם[ קוראות למזכ״ל האו״ם לפתוח במגעים הנחוצים עם הארגונים הבין־לאומיים,
הארגונים האזוריים והסוכנויות הבין־לאומיות הנוגעות בדבר כדי למצוא את הדרך הטובה ביותר לשמר
את המורשת התרבותית ,הדתית והציביליזציה של עיר הקודש ולחזק את עמידתם האיתנה של תושביה.

] .10מדינות האםלאם[ מחליטות ע ל הקמת שלוחה במטה האו״ם בניו יורק בדרג של שגרירי המדינות
החברות דרך קבע בוועדת ירושלים ,כדי לעקוב אחר ביצוע החלטות הוועדה והחלטות מועצת הביטחון
ובפרט אלה הקשורות לירושלים הנעלה.
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ב .במישור של ביסוס ירושלים הנעלה
] .11מדינות האסלאם[ מדגישות את התפקיד החשוב של קרן ירושלים בביסוס עמידתם האיתנה של תושבי
עיר הקודש ומוסדותיהם גוכח התכגיות הישראליות .הן קוראות למדיגות החברות בארגון הוועידה
האסלאמית להתחייב לממן את קרן ירושלים ולתרום כספים לבניין העיר ירושלים ,לבניית יחידות דיור
בה ולשיקום בנייניה העתיקים מתוך שמירה ע ל המורשת התרבותית והאסלאמית ]בה[ וחיזוק עמידתם
האיתנה של תושביה.
] .12מדינות האסלאם[ קוראות למועצת המנהלים של קרן ירושלים להפעיל את סמכויותיהם בקרן ולממש
את התכניות המופיעות לעייל בסעיפים  3,2ו ־ . 8
] .13מדינות האסלאם[ מברכות ע ל הצעת המלך חסן השני להקים את אוצר ירושלים הכבודה כדי להציל את
העיר ולהגן ע ל הזכות הפלסטינית בה ,ולבסס את עמידתם האיתנה של תושביה ולשמור ע ל מורשתה
התרבותית ,הדתית ,ציביליזטורית והיישובית .האוצר ילבש צורה של סוכנות שמטרתה גיוס אמצעים
חומריים וכספיים מהמדינות החברות בארגון הוועידה האסלאמית  -מהמוסדות ,מהסוכנויות ומהמגזרים
השוגים שלה ,מאגודות ומקיבוצים אסלאמיים וערביים ומאישים פרטיים )אל־קדס.(18.1.1995 ,

הסכם לשיתוף פעולה ולתיאום בין ירדן והרשות הפלסטינית ,ינואר 1995
בהתבסס ע ל הקשרים ההיסטוריים המושרשים בין שני העמים הירדני והפלסטיני; כדי להגשים את המטרות
והאיגטרסים המשותפים שלהם; לשם הדגשת הרצון של ממלכת ירדן ההאשמית ושל פלסטין ל פ ע ו ל לכינון
שיתוף פעולה ואינטגרציה מגוונת ביניהן בכל התחומים; ע ל יסוד הקשר החם בין שני העמים-האחים ,קשר
איתן ומוצק; כדי ל פ ע ו ל למען הרמת תשתית היחסים לשלב מתקדם יותר של תיאום ואינטגרציה במסגרת
העתיד המשותף ולטובת שני העמים-האחים; כדי לחזק עוד יותר את כ ל המאמצים המבורכים שמשקיעים
אחינו במדינות ערב לשם הרמת קרן עמנו הערבי האחד; כדי לעמוד מול הסכנות; ובהתבסס ע ל התקוות
המשותפות והמטרות הנעלות שחותרים אליהן שני הצדדים ,הסכימו הם על הצורך לגבש אסטרטגיה מאוחדת
המבוססת על היסודות ו ע ל נקודות המוצא כדלהלן:
 .1יש צורך בתיאום מעשי מלא ורצוף בין שני הצדדים כדי לממש את מטרותיהם המשותפות לטובת שני
העמים-האחים.
 .2הקשר הירדני-הפלסטיני הוא קשר מיוחד וייחודי למופת ,קשר המחזק את יכולת האומה ]הערבית[
להניח גשרי אמון ,שיתוף פעולה והבנה בין עמיה כדי שתישא באחריותה ותזכה למעמד הראוי לה ,בפרט
לאור התמורות הבין־לאומיות.
 .3להדגיש את תמיכתה הקבועה ש ל ממלכת ירדן ההאשמית בעם הפלסטיני בהנהגת ארגון השחרור
הפלסטיגי ,כדי שיממש את זכותו להגדרה עצמית ע ל אדמתו ומכורתו הלאומית ]ואת זכותו[ לכינון
מדינתו העצמאית ובירתה ירושלים .וכן תמיכה בעמדה הפלסטינית למען יישום הסכם הצהרת העקרוגות
הפלסטינית-הישראלית ,בהיותו צעד בדרך להגשמת הזכויות הלאומיות של העם הפלסטיני.
 .4ממלכת ירדן ההאשמית תשתף פעולה עם הרשות הלאומית הפלסטינית בכל התחומים ותספק לה את
הידע הדרוש להקמת מוסדות לאומיים בעלי יכולת למלא את תפקידם ותחומי אחריותם למען טובת העם
הפלסטיני.
 .5להדגיש את המחויבות לתפיסת שלום הבנויה ע ל ]השגת[ פתרון כ ו ל ל בהתאם לעקרונות הלגיטימיות
הבין־לאומית והחלטות מועצת הביטחון  338 ,242ו־ ,452והשבת הזכויות הערביות הלגיטימיות במלואן.
 .6ל פ ע ו ל יחדיו כדי להרחיב את אווירת הפיוס הערבי ולהשיג סולידריות ערבית למען שני העמים־האחים
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ולמען האומה הערבית כולה .,כדי לחזק את הסיכוי להגשים שלום המושתת ע ל צדק] ,שלום[ שיבטיח
יציבות וצמיחה ,ייטיב עם העמים הערבים ,יחזק את קשריהם המשותפים וישמור ע ל זכויות האדם וכבודו
ע ל י אדמות.
 .7שיתוף פעולה ותיאום רצופים בכל החוגים והגופים האזוריים והבין־לאומיים כדי להגשים בכל התחומים
את האינטרס ש ל שני הצדדים ואת האינטרס הערבי העליון.
 .8ההסכם שחתמה ירדן עם ישראל ב־ 26.10.1994הוא צ ע ד חשוב להשבת זכויותיה הריבוניות ש ל ירדן על
אדמתה ,מימיה וגבולותיה ,ופעולה להבטחת זכויות העקורים והפליטים בהתאם להחלטות הלגיטימיות
הבין־לאומיות] .הסכם זה[ מסייע למסלולי המשא ומתן האחרים ]המכוונים[ להשיג את הזכויות הערביות
הלגיטימיות במלואן.
 .9כהשלמה למגוון דרכי ההתייעצות והתיאום ולטובת שני העמים־האחים ,שני הצדדים סבורים כי מן הדין
להפעיל את הוועדה המשותפת הירדנית־הפלסטינית העליונה כדי שתעקוב אחר הנושאים שבהם מתעניינים
במשותף ]שני הצדדים[ ולקבוע מנגנון מתאים המטפל במימוש האינטרס ש ל שני העמים באמצעות קשר
רצוף וישיר )אל־שארק אל־אוסאט ;27.1.1995 ,אל־חיאת  ;24.1.1995הארץ.(27.1.1995 ,

המלך חוסיין לאבראהים נאפע ,עורך ״אל־אהראם״ ,פברואר 1995
אני הוא האחראי לחלק הערבי ש ל העיר .הדבר נאמר במלוא הבהירות בהחלטה  .242ברם ,בהתאם להסכם
הישראלי־הפלסטיני ,שאלת ירושלים נדחית לדיונים ע ל מעמד הקבע ...היעד חייב להיות ברור :שטחים
תמורת שלום וכינון מרות פלסטינית ע ל אדמת פלסטין .באשר לירושלים ,אדוני ,חלקה המערבי היה לבירת
ישראל מאז ייסודה ,מבלי להתחשב ]כמה[ מדינות הכירו בכך .אולם החלק הערבי ]של ירושלים[ יכול להיות
לסמל השלום בין שני הצדדים ,ושני הצדדים יגיעו לפתרון הדרוש בנוגע אליו .ביום מן הימים הדבר יכול
להתממש ,ברצון האל ,בסיומו של המשא ומתן ,הודות למאמצי הפלסטינים ,מאמצי ישראל או מאמציהם של
אחרים .עניין השטחים המקודשים הוא עניין אחר שיש לדון עליו .פעם נוספת ברצוני לחזור ולציין שלנו
כההאשמים וכירדנים אין כ ל מטרה בירושלים או שאיפה בנוגע אליה .מה שאירע הוא שבהצהרת וושינגטון
ואחר כ ך בהסכם השלום ]הישראלי־הירדני[ הייתה הכרה ישראלית בכך שירדן תמשיך בפיקוח שלה ]על
המקומות הקדושים[ בפרק זמן זה .בין שנושא זה היה מוזכר בהצהרת וושינגטון או במקום אחר ,הנושא רגיש
בעבורנו כמו גם בעבור העולם האסלאמי ויתר ]מדינות[ העולם.
השאלה שברצוני להפנות לאחינו ]היא זו[ :מה היה נאמר ע ל הצהרת וושינגטון או ע ל הסכם השלום אם
הנושא לא היה מוזכר ]בהם[ כלל? ההתמודדות עם נושא ירושלים תיערך בעתיד כפי שנאמר בהסכם
הישראלי־הפלסטיני .אנו נמשיך לשאת באחריותנו ע ל המקומות הקדושים עד אשר יימצא פתרון משביע
רצון ומקובל .אנו רוצים רק למלא את חובתנו ,לא יותר ולא פחות .בו בזמן הרגשתי האישית כלפי
המקומות הקדושים לאסלאם ,לנצרות ואפילו ליהדות ,היא שהם אינם צריכים להיות תחת ריבונות מדינה זו
או אחרת ,או ]בריבונות[ צ ד כ ל שהוא .תחושתי האישית היא שהמקומות הקדושים צריכים לאחד את כל
המאמינים ב א ל  ,וכולם צריכים להיות בעלי זכויות שוות ]עליהם[ .המקומות הקדושים לאסלאם ,למשל,
צריכים להיות שייכים ל כ ל עולם האסלאם .דו־שיח בין־דתי יהפוך את ירושלים ,עיר קטנה זו ושטח מצומצם
זה ,למה שאלוהים רצה שתהיה ־ מחוז חפץ ל כ ל המתפללים .אלמלא כן תתחוללנה שוב טרגדיות .אני מאמין
שהשקפה זו תתקבל ע ל ידי כ ל הצדדים והעמים .הדבר יסייע לפתור בעיות אחרות .ב כ ל מקרה ,אדוני,
העניין אינו בידנו ,וידוע מי הצד האחראי לו .אנו תומכים ומסייעים כמיטב יכולתנו כדי שתהליך השלום
ישיג את מטרותיו).(?615,21.2.1995
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נספח 5
בץ ישראל לירדן
איגרת המלך חוסיין לראש הממשלה נתניהו ,מרס 1997
אני חש צער אמתי ועמוק נוכח שרשרת הפעולות הטרגיות שיזמת כראש ממשלת ישראל .עשיית שלום -
המטרה הנאותה ביותר של חיי  -נראית יותר ויותר כחזיון תעתועים חמקמק המתרחק והולך .יכולתי
להישאר שווה נפש אלמלא גלשו חייהם ועתידם של כל הערבים והישראלים לעבר תהום של שפיכות דמים
ואסון שמקורם בפחד ובייאוש .אגיד בגלוי שאיני יכול לקבל את התירוץ שלך ,החוזר שוב ושוב ,שנאלצת
לפעול כפי שפעלת בגלל כורח כבד ולחצים .איני יכול להאמין שאזרחי ישראל מחפשים שפיכות דמים
ואסון ומתנגדים לשלום ,ושראש הממשלה בעל העוצמה החוקתית הגדולה ביותר בתולדות ישראל נאלץ
לנקוט פעולה כלשהי בניגוד לתפיסותיו .העובדה המרה הנגלית לעיניי היא שאיני יכול לראות בך אדם
הניצב לצדי במאמץ למלא את רצון האל להתפייסות סופית בין כל צאצאיו של אברהם .דרך הפעולה שלך
נראית כמכוונת להרוס את כלימה שאני מאמין בו ואת כל מה שהאמינה בו המשפחה ההאשמית מתקופתם
של פייצל הראשון ועבדאללה ,רחמי האל עליהם ,ועד ימינו אלה .לא ייתכן שתבטיח לי שלא תתיר יותר
התנחלויות ושתספר לי על החלטתך לסלול שני כבישים כדי לעזור לישראלים ולפלסטינים ,ולאחר מכן
תחזור בך .בדרדור המצב עד כדי הבאת ארצות הברית להטיל וטו במועצת הביטחון עשית שירות רע למעמד
ולאינטרסים של בעל בריתך ,מקור תמיכתך העיקרי שהוא גם השותף שלנו בעשיית השלום כמתווך הוגן
ומאוזן ...אם בכוונתך לתמרן את אחינו הפלסטינים להתנגדות אלימה שלח את דחפוריך לאתר ההתנחלות
המוצעת בלא התחשבות ברגשות הייאוש והזעם שלהם .אחר כך שלח את הישראלים הצעירים ,אנשי צבאך
רב העוצמה המבתרים את הערים הפלסטיניות ,לבצע מעשים שרירותיים של רצח ופציעות ,דבר שיגרום
לבריחה המונית חדשה של פלסטינים חסרי ישע מארץ אבותיהם ולנצח יסתום את הגולל על תהליך השלום.
ואשר להתחייבותך בפני ארצות הברית וירדן והעולם כולו להשלים את נסיגתכם מהשטחים עד אמצע ,1998
מה הטעם להציע בשלב הראשון נסיגה בלתי משמעותית כל כך? מדוע ההשפלה הבלתי פוסקת והמכוונת
הזאת של הפלסטינים ,שאותם אתה מכנה שותפיך לתהליך השלום? האומנם יכולים יחסים נאותים לשגשג
בהיעדר כבוד ואמון הדדיים? מדוע עדיין מדווחים הפלסטינים שהתוצרת החקלאית שלהם נרקבת בהמתנה
לייצוא דרך ישראל? מדוע העיכובים כאשר ידוע שאם לא תאושר התחלת העבודה להקמת נמל עזה לפני
סוף החודש הזה ,יסבול הפרויקט כולו דחייה של שנה? ולבסוף ,נמל התעופה של עזה .כולנו התייחסנו
לנושא פעמים רבות במטרה לספק צורך חיוגי של הפלסטינים ולהעניק למנהיגיהם ולבני עמם מוצא חופשי
לעולם ,במקום הבידוד הנוכחי שהם שרויים בו .ביקשתי רשות והתכוונתי להטיס את הנשיא ערפאת בעצמי
במטוס הטריסטאר המלכותי הרשמי של ירדן לנמל התעופה הפלסטיני של עזה ,כפי שביקשתי בעבר כאשר
תיווכתי בסוגיית חברון .השלמתי אז עם סירובך רק משום שהיו אז דברים חשובים יותר לעסוק בהם .ציפיתי
הפעם לתשובתך החיובית .אני מאמין שהדבר היה מסייע לשיפור גיכר באווירה .אבל ,אה־ה ,הדבר לא קרה.
ונניח שלמרות הכל הייתי ממריא לעזה בהתאם לזכותו המלאה של ידיד ,האם היית מצווה אז על עמיתיי
הטייסים בחיל האוויר הישראלי ,אלה שליוו אותי בטיסת השלום הראשונה בשמי ישראל ־ נראה כאילו זמן
כה רב חלף מאז  -למנוע בכוח את נחיתתי בעזה ,או אולי אף גרוע מזה? לעולם לא תדע כמה קרוב היית
לצורך לקבל החלטה בנושא זה .רק במקרה לא הייתה הטסת אורחים הביתה כלולה בתכניותיי .איך אני יכול
לעבוד אתך כשותף וכידיד אמתי באווירה מבולבלת ומביכה זו ,כאשר אני רואה כוונה להרוס את כל מה
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שעמלתי לבנות בין עמינו ובין מדינותינו? התעקשות ע ל בעיות אמתיות היא דבר אחד ,אבל התעקשות
לשמה? תמהני .מכל מקום ,נוכחתי לדעת שהחלטתך נחושה ואינך זקוק ל כ ל עצה מידיד .אני מצטער
עמוקות שאני נאלץ לכתוב ל ך את המסר האישי הזה ,אבל תחושת האחריות והדאגה שלי הניעוני לכך,
למען הדורות הבאים ולנוכח הבלתי ידוע )הארץ ;13.3.1997 ,אל־קדס ;12.3.1997 ,ידיעות אחרונות,
.(12.3.1997

תשובת ראש הממשלה נתניהו למלך חוסיין ,מרם 1997
קראתי את מכתבך בדאגה עמוקה .הדבר האחרון שברצוני לגרום לך הוא חשש ואכזבה ...נבחרתי להוביל את
ישראל בשל חוסר שביעות הרצון והמרירות בארצי ע ל הדרך שבה התקדם תהליך השלום .ירשתי תהליך
כושל .המדינה סבלה מגל הטרור הגרוע ביותר בתולדותיה ...בזמן הבחירות היה תהליך השלום בייסורי
גסיסה .אולם במקום להניח ,לאחר הבחירות ,לתהליך אוסלו לגווע ,חיפשתי דרך להחיותו .קיבלתי החלטות
אשר אפילו קודמיי חשו איינוחות לקבלן :ההיערכות מחדש בחברון ,שחרור האסירות הפלסטיניות ובהן גם
כאלה שרצחו ישראלים ,הקלות בסגר והעברות כספי המשא ומתן לפלסטינים למרות חובות הרשות
לישראל ...גם החלטתנו בסוף השבוע שעבר ע ל פריסה מחדש לא הייתה חסרת משמעות .אני יודע שאנשים
המקורבים ליו״ר ערפאת טיפחו את תקוותיו ביחס לממדיה ,אך עובדה היא שהסכם הביניים אוסלו ב אינו
אומר דבר ע ל היקף הפריסה .הוא משאיר החלטה זו לממשלת ישראל בלבד .ייתכן שזה לא מה שמר ערפאת
רוצה ,אך זו מציאות ההסכם שהוא חתם עליו .קודמיי ,ראש הממשלה רבין ושר החוץ פרס ,מסרו רק 2.8
אחוזים משטח  Aשל הגדה המערבית לשליטה פלסטינית מלאה .לאחר ההתפרסות שלנו 10.1 ,אחוזים משטח
הגדה המערבית יהיו בשליטת הפלסטיגים  -יותר מפי שלושה .וזה רק השלב הראשון בשלושת שלבי
הפריסה מחדש ...מה שהקשה במיוחד ע ל הפריסה מחדש מבחינתה של ממשלתי היה העדר ההדדיות מצדם
ש ל הפלסטינים ...מאז חברון חזרנו והסברנו לרשות הפלסטינית כי היא מפרה את התחייבותה כשהיא
משחררת טרוריסטים מארגוני החמא״ס והג׳יהאד האסלאמי ,שרבים מהם היו מעורבים בפיגועים באוטובוסים
ב־ .1996הרשות הפלסטינית לא הגיבה ע ל טענותינו .הודענו לרשות שלפחות ארבעה מכעשרים המוסדות
הפלסטיניים בירושלים מפירים ללא ספק את התחייבותה להגביל את פעילותה לתחומים הנמצאים בשליטתה.
גם הפעם לא קיבלנו כ ל תגובה ...רק ממשלתי יכולה להביא שלום יציב יותר ,שלום מתוך קונסנסוס .אולם
היא לא תוכל להצליח בכך אם היא תתעלם מיותר ממחצית הציבור הישראלי .תהליך אוסלו לא השאיר לנו
ירושה קלה .הוא דחה את הסוגיות הקשות ביותר ביחסים בין ישראל לפלסטינים לשלב מאוחר יותר ...כל
שלב מייצג ש ל ב סיכון רגיש יותר לישראל .יתרה מכך ,עם המעבר מנושאי הסכם הביניים לשאלות הסדר
הקבע בעייתיות התהליך הולכת וגדלה .איננו יכולים להפוך את היחסים הישראליים-הירדניים לבני ערובה
ש ל המשא ומתן הישראלי-הפלםטיני .איננו יכולים לתת ל כ ל מבוי סתום במשא ומתן ל פ ג ו ע ביחסי
מדינותינו .אף אינני מבין כיצד בנייה של  2,500יחידות דיור ליהודים ו ־  3 , 0 1 5יחידות דיור לערבים
בתחומיה המוניציפליים של ירושלים יכולה להיחשב כבנייה נוספת של התנחלויות .אני מאמין שהישגי

,

מדברים בעד עצמם .למרות התנגדותם העזה של רבים מבוחריי ,בחרתי בדרך של תהליך אוסלו .אך אני
מאמין כי אחרי שהוחלט ללכת בדרך זו שני הצדדים חייבים להחליט כי האופציה של שימוש באלימות חדלה
להתקיים ...אני תמה ע ל הנימה האישית של ההתקפות נגדי .ב כ ל מגעיי עם מגהיגי האזור בפרטיות
ובפומבי ,איני נוקט סוג כזה של התבטאות ...ישראל וירדן ידעו בעבר משברים קשים מזה שאנו מצויים בו
כיום .עלינו מוטל להבין את תפקידנו ההיסטורי המשותף ולא לתת למכשולים בערוץ הפלסטיני להעיב ע ל
ההבנות שהושגו עוד בימי קודמיי) ...הארץ ;13.3.1997 ,אל־קדס ;12.3.1997 ,ידיעות אחרונות.(12.3.1997 ,
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נספח 6
תעודות ישראליות
חוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו)הגבלת פעילות( ,התשניה1994-
 .1חוק זה מטרתו להבטיח את קיום ההתחייבות של ארגון השחרור הפלסטיגי)להלן  -אש״ף> בדבר הגבלת
פעילות הרשות הפלסטינית לתחומי עזה ויריחו ,בהתאם להסכם ,ולמנוע פעילות ב ע ל ת אופי מדיני או
שלטוני ,או פעילות אחרת בדומה לכך ,בתחומי מדינת ישראל ,ללא הסכמת ממשלת ישראל ,אשר אינה
מתיישבת עם כיבוד ריבונותה של מדינת ישראל ע ל ידי הרשות הפלסטינית או אש״ף) 3 ...א( הרשות
הפלסטינית לא תפתח ולא תפעיל נציגות ולא תקיים אספה בתחומי מדינת ישראל ,אלא אם ניתן היתר
בכתב לכך מאת הממשלה או מי שהיא הסמיכה לכך; לעניין סעיף זה :״הרשות הפלסטינית״  -לרבות אדם
הפועל מטעמה או בחסותה או המשתמש בשמה )ספר החוקים  ,1497כ״ה בטבת תשנ״ה.(28.12.1994 ,

המוסדות הפלסטינים הפועלים בירושלים
רשימת המוסדות הפלסטיניים הפועלים בירושלים ע ל ־ פ י מסמך של מערכת הביטחון הישראלית ,פברואר
:1995
האוריינט האוס; משרד ההקדשים והדתות; המועצה הפלסטינית העליונה לפיתוח ולשיקום <,(PECDAR
הפועלת ע ל גבול ירושלים בשכונת אל־רם; המועצה הפלסטינית העליונה לתעשייה; המועצה הפלסטינית
העליונה לבריאות; המועצה הפלסטיגית לשיכון; מרכז הסטטיסטיקה הפלסטיגי; המכון לאדמה ומים; מרכז
האנרגיה הפלסטיני; משרדי רשות הרדיו והטלוויזיה הפלסטינית; המועצה הפלסטינית הלאומית לזכויות
האדם; אוניברסיטת אל־קדס; האוניברסיטה הפתוחה של אל־קדס )הארץ.(10.2.1995 ,

המוסדות הפלסטיניים הפועלים בירושלים על פי דוחות ארגון מבט לשלום
שבעת המוסדות שלמחברי הדוח לא היה כל ספק באשר לזיקתם לרשות הם :מיניסטריון הוקף האסלאמי
וענייני הדת; המרכז הפלסטיני לאנרגיה; המרכז הפלסטיני לסטטיסטיקה; משרד המופתי הפלסטיני;

- PECDAR

המועצה הפלסטינית לפיתוח כלכלי ולשיקום; רשות השידור הפלסטינית; האוריינט האוס.

שני המוסדות שלארגון היה ספק באשר לזיקתם הישירה לרשות הם המועצה הפלסטינית לבריאות והמועצה
הפלסטינית לשיכון .מבט לשלום לא אישר שפעילותם של המועצה הפלסטינית העליונה לתעשייה ,המכון
לאדמה ומים ,המועצה הפלסטינית הלאומית לזכויות האדם אוניברסיטת אל־קדס והאוניברסיטה הפתוחה
קשורה לרשות הפלסטינית .לתשעת המוסדות המופיעים ברשימה של מבט לשלום מראשית  1995הוסיף
הארגון בספטמבר של אותה שנה שני מוסדות שזה מקרוב החלו ל פ ע ו ל בירושלים  -המועצה המוניציפלית
של ירושלים ומשרד המופתי של ירושלים ,וקבע כי זיקת כולם לרשות הפלםטיגית היא ודאית )מבט לשלום,
מרס  ;1995הארץ.(5.9.1995 ,
המרכז לסטטיסטיקה ,רשות השידור ומועצת הבריאות הפסיקו את פעולתם לאחר התערבות ישראל,
ולטענה כי ביולי  1995פתחה הרשות הפלסטינית בירושלים לשכה ש ל ״מוסד הפצוע הפלסטיני״ מטעמה,
בניגוד להסכם אוסלו)הארץ (5.7.1995 ,לא מצא מבט לשלום תימוכין.
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רשימת המוסדות הפלסטיניים הפועלים בירושלים על־פי עיריית ירושלים והמשרד לביטחון פנים,
פברואר 1997
משרד ההקדשות; משרד המופתי של ירושלים; המודיעין הכללי; המודיעין המסכל; כוח  ;17האוריינט האוס;
משרד החינוך; לשכתו ש ל חאתם עבד אל־קאדר עיד; מועצת השיכון הפלסטיני ,ועדת ירושלים של המועצה
המחוקקת; הפרויקט הפלסטיני לעסקים קטנים; הוועדה למאבק בהתנחלויות; מוסד הפצוע הפלסטיני; מרכז
האנרגיה; סוכנות הידיעות פלסטינית ואפ״א; אוניברסיטת אל־קדס; בית החולים אל־מקאסד; בית החולים
אוגוסטה ויקטוריה; מושל מחוז ירושלים; המועצה המוסלמית העליונה )הארץ.(12.2.1997 ,

רשימת המוסדות הפלסטיניים הפועלים בירושלים על־פי עידית ירושלים והמשרד לביטחון פנים,
ספטמבר 1998
המשרד לענייני ירושלים ש ל פייצל אל־חוסייני; המרכז לגאוגרפיה במוסד למחקרים ערביים; משרד הוקף
והעניינים הדתיים; משרד המופתי של ירושלים; בית החולים אל־מקאסד; אוניברסיטת אל־קדס; אוניברסיטת
אל־קדס הפתוחה; המועצה העליונה לתיירות; סוכנות הידיעות הפלסטינית ואפ׳׳א; משרד הנוער והספורט;
משרד החינוך הפלסטיני; משרד הבריאות; מושל מחוז ירושלים; המועצה המחוקקת; משרד האוצר; משרד
התחבורה )הארץ.(9.9.1998 ,
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נספח 7
תעודות פלסטיניות
נאום ערפאת בוועידה לאחדות אפריקה ,יוני 1994
מפגשנו זה נ ע ר ך בעת חשובה ,עת שתופסים בה כולנו עד כמה מסוכן המצב שנתונים בו ירושלים הנעלה
ומקומותיה הקדושים ,ועד כמה מסוכן הניסיון הנוכחי ש ל ישראל לשנות את אופייה הדתי ואת זהותה
הערבית־הפלסטינית ש ל העיר באמצעות השתלטות ע ל קרקעות ,הקמת התנחלויות בתוכה וסביבה והגדלת
מספר המתנחלים בה] .והכול[ במגמה לחולל שינוי דמוגרפי בעיר הקודש ירושלים ]אל־מדינה אל־מקדסה[
ולקבוע מדי יום מציאות חדשה במטרה ליצור עובדה קיימת .זאת נוסף להמשך בידודה ש ל העיר ]מהגדה
המערבית[ ומניעה מהמוסלמים ומהנוצרים למלא את חובותיהם הדתיות בתוכה תוך הפרת החוק הבין־לאומי
והחלטות מועצת הביטחון והעצרת הכללית ש ל האו״ם ,הסכם ז׳נבה הרביעי משנת ] .1949במעשיה של
ישראל יש[ חריגה והפרה ש ל ההסכמים בין ארגון השחרור הפלסטיני ובין ישראל ,המציינים שאין לעשות
שום שינויים בירושלים במשך תקופת המעבר ולשמור ע ל המוסדות הפלסטיניים בתוכה ולהקל ע ל פעולתם,
וכן להגן ע ל המקומות הקדושים לאסלאם ולנצרות ולתת ]להם[ את כ ל הסיוע לכך...
הנה כי כן ,מה שמתבצע במציאות הוא עניין אחד ,ומה שהוסכם עליו הוא עניין אחר לחלוטין המאיים
ע ל תהליך השלום כולו .הדבר מטיל ע ל כ ו ל נ ו אחריות לאומית ,היסטורית ודתית להציל את עיר הקודש
ולהגן עליה .משימה זו מוטלת ע ל שכם כולנו .מה שעושה ישראל בעיר הקודש מחייב אותנו ל פ ע ו ל בכל
הכיוונים :הערבי ,האסלאמי ,הנוצרי והבין־לאומי ,ולהתמודד עם הנושא ב כ ל המסגרות ,כ ו ל ל האו״ם,
מועצת הביטחון ,נותנות החסות לתהליך השלום והקהילה הבין־לאומית ,לצד סיוע שנעניק לעמנו הפלסטיני
כדי להתמודד עם המתרחש ולחזק את עמידתו האיתנה ,לבסס את עמדותיו ולבצר את מלחמת הקודש שלו
בעיר הקודש בפרט ובפלסטין בכלל .חגורת ההתנחלויות ,הפקעת הקרקעות הנעשית תחת שמות שונים
למען מימוש תכנית מסוכגת והשינויים הדמוגרפיים הרצופים שעושה ישראל לילה ויום זה זמן ר ב כדי
לשנות את המצב ולבסס את מדיגיות העובדה המוגמרת שלה ,משפיעים השפעה שלילית ומסוכנת ע ל כ ל
תהליך השלום באזור .כיצד ייכון שלום בלא ירושלים? וכיצד ייראה העתיד בלי שיישמרו מקומותינו
הקדושים בה ,ובלי שתישמר זהותם הערבית והפלסטינית? והלוא עיר הקודש היא חלק בלתי נפרד מהאדמות
הערביות והפלסטיניות שנכבשו ב־ 1967ושעליהן מצביעה החלטה  ,242המהווה את הבסיס היסודי לתהליך
השלום כולו אותו מנסים עתה המתנחלים להכות באמצעות התנחלויותיהם החדשות .שלא לציין את העיכוב
בגסיגה ]הישראלית[ מיתר הגדה המערבית ואי־העברת שאר הסמכויות ,והשהיית הבחירות ושאר הצעדים
המסוכנים.
אכן הוד רוממותו ,אכן אחיי המכובדים ,עיר הקודש ,ירושלים הנעלה ,היא בירת פלסטין .הייתה
ותישאר .זו הבטחתנו לאומתנו הערבית והאסלאמית .זו הבטחתנו לחללים הקדושים ,ואותה נמלא יהיו
הקשיים אשר יהיו)אל־קדס.(18.1.1995 ,
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נספח 8
סקרי דעת הקהל הפלסטינית 1996-1994
תמיכה פוליטית :ארגונים ומפלגות
)כל הנתונים בטבלאות להלן הם באחוזים(

סקרי 118ק0
^118

ינואר 1994

פת״ח
כ ל ל הקואליציה
חמא״ם
כ ל ל האופוזיציה
עצמאים

אף אחד

 ,0?1*8אפריל 1994
פת׳׳ח
כ ל ל הקואליציה
חמא״ס
כ ל ל האופוזיציה
עצמאים

אף אחד
אחר

13.4
 ,25.0מהם
 6.7אסלאמיים
 18.3לאומיים

ירושלים
32.5
40.5
4.8
13.6
 ,28.6מהם
 10.3אסלאמיים
 18.3לאומיים
15.7
5.6

«!? ,0מאי 1994
פת״ח
כ ל ל הקואליציה
חמא׳׳ס
כ ל ל האופוזיציה

אף אחד
אחר

32.7
40.4
12.1

20.2
0.1

אחר

עצמאים

ירושלים

ירושלים
31.7
39.7
4.8
12.8
 ,28.5מהם
 8.7אסלאמיים
 19.8לאומיים
13.4
5.6
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חתך ארצי
34.9
39.2
14.7
14.7
12.1

9.7
4.3

חוזך ארצי
37.8
41.9
15.9
28.8
15.5

15.0
2.7

חתך ארצי
44.4
47.0
12.3
23.7
15.5

11.1
2.7

 ,0?118יוני 1994

ירושלים

חתך ארצי

פת״ח
כלל הקואליציה
חמא״ס
כלל האופוזיציה
עצמאים

34.6
42.7
8.8
22.8
,16.9

41.7
45.3
13.7
25.5
11.8

אף אחד
אחר

16.1

מהם
 6.6אסלאמיים
 10.3לאומיים
1.5

17.1
2.4

^ מ ס  ,אוגוסט 1994

ירושלים

חתך ארצי

פת״ח
כלל הקואליציה
חמא״ס
כלל האופוזיציה
עצמאים

34.9
39.5
4.6
13.8
,33.0

39.0
43.0
13.9
25.2
12.6

אף אחד
אחר

12.8

מהם
 11.0אסלאמיים
 22.0לאומיים
0.9

14.7
4.5

 ,0?118דצמבר 1994

ירושלים

חתך ארצי

פת״ח
כלל הקואליציה
חמא״ס
כלל האופוזיציה
עצמאים

41.6
42.9
11.7
23.4
 ,9.1מהם

43.1
44.7
16.6
27.3
8.6

 5.2אסלאמיים
 3.9לאומיים
אף אחד
אחר

20.8
3.9

11.7
7.7

 ,0?118פברואר 1995

ירושלים

חתך ארצי

פת״ח
כלל הקואליציה
חמא״ס
כלל האופוזיציה
עצמאים

42.5
43.0
7.5
21.3
 ,5.1מהם

49.5
52.2
14.4
22.5
6.0

 1.3אסלאמיים
 3.8לאומיים
אף אחד
אחר

17.5

12.5

8.8

6.8
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^!קס,

מרם

1995

פת״ח
כלל הקואליציה
חמא״ס
כלל האופוזיציה
עצמאים

34.2
34.2
10.5
19.6

 ,9.2מהם
 6.6אסלאמיים
 2.6לאומיים

אף אחד
אחר
^!?ס,

14.5
22.4
מאי

1995

פת״ח
כלל הקואליציה
חמא״ס
כלל האופוזיציה
עצמאים

ירושלים
36.3
37.5
11.0
23.2

 ,14.6מהם
 6.1אסלאמיים
 8.5לאומיים

אף אחד
אחר
^!?ס,

ירושלים

20.7
3.7
י ו ל י 1995

פת״ח
כלל הקואליציה
חמא״ס
כלל האופוזיציה
עצמאים

13.0
10.0
חתך ארצי
49.2
51.1
12.3
21.6
7.1

13.6
6.5
חתך ארצי

41.9
41.9
8.1
17.6

13.1
20.3
7.3

16.2
4.1

;«!? ,0א ו ג ו ס ט ־ ס פ ס מ ב ר 1995

49.5
50.5
12.4
19.7
6.8

43.6
45.4

 ,17.6מהם
 8.1אסלאמיים
 9.5לאומיים

אף אחד
אחר

פת״ח
כלל הקואליציה
חמא״ס
כלל האופוזיציה
עצמאים

ירושלים

חתך ארצי

ירושלים
39.3
39.3
5.6
15.7
 ,9.3מהם

18.6
8.1
חתך ארצי
43.2
44.4
16.6
24.1
15.2

 7.9אסלאמיים
 1.4לאומיים
אף אחד
אחר

18.0
1.1
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15.2
1.1

1995

 1 8מ  , 0אוקטובר
פת״ח
כ ל ל הקואליציה
חמא״ס
כ ל ל האופוזיציה
עצמאים

אף אחד
אחר

1995

 ,€?118ד צ מ ב ר
פת״ח
כ ל ל הקואליציה
חמא׳׳ס
כ ל ל האופוזיציה
עצמאים

ירושלים

חתך ארצי

39.2
39.2
17.6
27.1
 ,5.4מהם
 2.7אסלאמיים
 2.7לאומיים
21.6
5.4

52.5
54.5
13.0
18.5
7.3

4.7

ירושלים

חתך ארצי

45.9
45.9
8.1
17,6
 ,5.4מהם
 2.7אסלאמיים

55.3
57.5
9.7
17.0

 2.7לאומיים
23.0

אף אחד
אחר

15.0

4.1

6.8

13.8
4.8

סקרי J M C C
 , ^ 0 0י נ ו א ר 1994

45.5

פת״ח
חמא״ס
כ ל ל הקואליציה

15.4

כ ל ל האופוזיציה
אחר
אין תשובה

 , J M C Cיולי

ירושלים

46.9
37.8
15.4

1994

פת״ח

ירושלים

חתך ארצי
40.0
14.2
47.6
30.0
9.9
12.5

חתך ארצי

חמא״ם
כ ל ל הקואליציה

43.3
11.9
46.3

40.9
10.8
47.3

כ ל ל האופוזיציה
עצמאים

29.9
23.9

23.1

אחר/אין תשובה

-

16.8
12.9
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 ,דצמבר 1995

ירושלים
33.3
8.0

פת״ח
חמא״ס
כ ל ל הקואליציה
כ ל ל האופוזיציה
אף אחד
אחר/אין תשובה

34.9
14.7
32.0
18.4

 ,!&«:(:ינואר < 1996טרם הבחירות(

ירושלים

חתך ארצי
43.4
8.4
45.0
17.4
22.4
15.2

חתך ארצי

פת״ח
חמא״ס
כ ל ל הקואליציה
כ ל ל האופוזיציה

42.3
7.7
46.1
9.6

38.9
12.3
41.6
18.5

אף אחד
אחר/אין תשובה

44.2

17.1
23.4

—

של מי האחריות לתקרית ליד מסגד פלסטין בעזה ב־ 18בנובמבר  ,1994שבה נהרגו  18פלסטינים
ונפצעו 250ז
^!ק,(:

דצמבר 1994

ישראל
החמא״ס והאופוזיציה
הרשות הפלסטינית
כ ל המנויים לעיל
אחר

ירושלים

חתך ארצי

33,8

32.7

7.8
19.5
32.3

7.1
18.4
28.7

6.5

13.1

תמיכה במועמדים לראשות הרשות הפלסטינית
ט מ ס  ,נובמבר 1994

ירושלים

חתך ארצי

ערפאת

25.0

שייח׳ יאסין

20.8
8.3

6.8

חיידר עבד אל־שאפי
אחר/אף אחד

8.3
37.6

8.9
20.4

ג׳ורג׳ חבש
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44.2
19.7

^ ! ? ס  ,דצמבר 1994
ערפאת
שייח׳ יאסין
ג׳ורג׳ חבש
חיידר עבד אל־שאפי
אחר/אף אחד

^ ! ? ס  ,פברואר 1995

ירושלים
31.2
14.3
5.2
11.8
37.5

ירושלים

ערפאת

37.2

שייח׳ יאסין
ג׳ורג׳ חבש
חיידר עבד אל־שאפי
אחר/אף אחד

14.1
3.8
19.2
25.6

118ק ,0מרס 1995
ערפאת
שייח׳ יאסין
ג׳ורג׳ חבש
חיידר עבד אל־שאפי
אחר/אף אחד

^ ! ? ס  ,מאי 1995
ערפאת

ירושלים
46.1
14.5
1.3
5.3
32.9

ירושלים

חתך ארצי
48.5
18.4
5.8
8.6
18.7

חתך ארצי
53.4
14.6
3.6
10.0
18.4

חתך ארצי
56.5
13.5
3.2
7.6
19.2

חתך ארצי

45.2
14.3

55.4
11.1

ג׳ורג׳ חבש

3.6

חיידר עבד אל־שאפי
אחר/אף אחד

7.1
29.8

4.0
8.4

שייח׳ יאסין

 ,CPRSיולי 1995
ערפאת
שייח׳ יאסין
ג׳ורג׳ חבש
חיידר עבד אל־שאפי
אחר/אף אחד

ירושלים
50.7
6.8
5.5
13.7
23.3

20.2

חתך ארצי
49.3
13.4
3.9
7.6
25.7
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ירושלים

ח ת ך ארצי

ערפאת
שייח׳ יאסין
ג׳ורג׳ חבש
חיידר עבד אל־שאפי
אחר/אף אחד

38.6
14.3
4.3
10.0
32.9

58.4
14.1
3.2
8.6
16.3

 ,0?118ד צ מ ב ר 1995

ירושלים

ח ת ך ארצי

ערפאת
שייח׳ יאסין וג׳ורג׳ חבש לא הופיעו בסקר
מכיוון שתנועותיהם החרימו את הבחירות
חיידר עבד אל־שאפי
אחר/אף אחד

48.1

68.5

8.9
43.1

7.4
24.1

טמ,(:

א ו ק ט ו ב ר 1995

מיהי האישיות הפלסטינית שאתה בוטח בח ביותר?
כ>כ>^1ז ,.ד צ מ ב ר 1995

ירושלים

חתך ארצי

ערפאת
שייח׳ יאסין
ג׳ורג׳ חבש
חיידר עבד אל־שאפי
פייצל אל־חוסייני
פארוק קדומי
אחר
אף אחד
אין דעה

29.4
5.9
5.9
2.9
8.8
7.4
9.0
29.4
1.3

32.7
5.0
2.2
8.7
2.6
1.0
10.7
14.3
20.0

ירושלים

חתך ארצי

39.6

41.0
3.2
0.9
7.2
1.3
18.2
11.4

,3&1€0

י נ ו א ר < 1996טרם הבחירות(

ערפאת
שייח׳ יאסין
ג׳ורג׳ חבש
חיידר עבד אל־שאפי
פייצל אל־חוסייני
אחר
אף אחד

3.8
1.2
34.0
20.8
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איזו אישיות פלסטינית אתה רוצה מאוד שתיכלל ברשימת המועמדים לבחירות לנשיאותז
,^00

ירושלים

דצמבר 1995

66.7
9.8
9.8
2.0

ערפאת
שייח׳ יאםין
חיידר עבד אל־שאפי
פייצל אל־חוםייני
אחר

11.9

אין תשובה

—

חתך ארצי
55.6
3.0
6.2
1.4
7.1
26.7

מועמדים לתפקיד סגן נשיא
ירושלים

118ק ,0דצמבר 1994
פייצל אל־חוסייני
נביל שעת׳
פארוק קדומי
חנאן עשראוי

10.4
10.4
22.1

17.3
10.4
16.3

2.6

11.5
5.5

49.4

39.0

5.2

אבו־מאזן
אחר/לא יודע

 ,0?1*8פברואר 1995

חתך ארצי

ירושלים

חתך ארצי

פייצל אל־חוסייני
נביל שעת׳

16.3
5,0

15.2
12.6

פארוק קדומי
חנאן עשראוי

12.5
8.8
6.3

11.5
9.9
6.7

51.3

43,8

אבו־מאזן
אחר/לא יודע

עמדה כלפי הסכמי אוסלו

ואר

\

1994

ירושלים

חתך ארצי

תומך

38.7

מתנגד

51.5

45.3
39.8

אחר
אין תשובה

9.8

8.5
6.4

-
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סקר  3^100ן היחס להסכם קהיר ,יולי 1994

ירושלים

חתך ארצי

תומך
מתנגד
אין תשובה

51.3
48.7

-

56.5
34.5
9.0

סקר ^00ן] 1היחס להסכם אוסלו ב ,דצמבר 1995

ירושלים

חתך ארצי

תומך מאוד
תומך מסויג
לחלוטין לא תומך
לא קראתי את ההסכם

20.0

44.4
16.7
18.9

39.8
27.3
14.5
13.7

אין דעה

-

4.7

סקר  :0?1*8שיעורי אבטלה

מרכז הגדה

חתך ארצי

דצמבר 1994
פברואר 1995
מרס 1995
מאי 1995
יולי 1995

16.0
34.0
19.6
10.0
12.0

30.0
51.0
38.0
36.0
29.0

האם הורע המצב מאז הסכמי אוסלו או הוטבז
 ,€?118מרס 1995

ירושלים

חתך ארצי

הורע
אין שינוי
הוטב
אין דעה

38.2
55.3
2.6
3.9

53,0
36.0
8.0
3.0

 ,0?1*8אוגוםט-ספטמבר 1995

ירושלים

חתך ארצי

הורע
אין שינוי

17.4
79.3

43.5

הוטב
אין דעה

3.5

-
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45.2
9.8
1.5

תחושות והערכות כלפי הסכמי אוסלו והעתיד
 ,€?118אוגוסט-ספטמבר 1995

ירושלים

חתך ארצי

אופטימי
פסימי
לא בטוח

42.7
24.7
32.6

49.5
28.8
21.7

 ,0?1*8דצמבר 1995

ירושלים

חתך ארצי

בטוח יותר
מודאג יותר
ככה־ככה
לא יודע

45.0
21.3
20.0
13.8

59.6
12.1
24.2
0.4

תחושות והערכות כלפי הסכמי אוסלו והעתיד
€כ(1גן ,,מאי 1995

ירושלים

חתך ארצי

אופטימיות רבה מאוד
אופטימיות
לא פסימי
אין דעה

19.2
46.2
34.6

21.7
51.8
25.2
1.3

 ,^00יוני 1995

ירושלים

חתך ארצי

אופטימי בתום שגה לרשות

59.3
31.4

57.9
27.0

4.7

6.7
8.4

1(:€ג ,,1אוקטובר 1995

ירושלים

חתך ארצי

לאחר אוסלו ב האופטימיות רבה מאוד
אופטימיות במידה
פסימי
פסימי מאוד

13.0
58.0
18.8
10.1

25.5
48.4
14.7
7.5

-

פסימי
אחר
אין דעה

אין דעה

-

-

3.9
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, ^ 0 €

דצמבר 1995

ירושלים

חתך ארצי

אופטימיות רבה מאוד ביחס לעתיד
אופטימי במידה

34.4
46.2

פסימי
פסימי מאוד
אין דעה

15.1
4.3

45.0
36.2
12.2
4.4

-

2.2

עתיד העיר
 ,€?118יוני 1994
המשא ומתן לא יביא פתרון קביל בשאלת ירושלים

ירושלים
51.2

חתך ארצי
43.8

תמיכה בדפוס פתרון הקבע לבעיה הפלסטינית בכללה
 ,€?118נובמבר 1994

ירושלים

חוזך ארצי

הפתרון של אש׳׳ף :שתי מדינות עצמאיות

40.0
53.3
5.0

49.8
38.7
11.5

הפתרון האסלאמי :כ ל פלסטין
סיפוח לירדן

« ! ?  , €דצמבר 1994

ירושלים

חתך ארצי

שתי מדינות עצמאיות
סיפוח לירדן

53.8
20.5

64.5
18.5

קונפדרציה עם ירדן
אחר

21.8
3.9

14.4
2.6

«!? ,€מרס 1995

ירושלים

חתך ארצי

שתי מדינות עצמאיות

60.5
19.7
11.8
7.9

65.0
15.0
14.0
6.0

 ,€?118אוגוסט-ספטמבר 1995

ירושלים

חתך ארצי

סיפוח לירדן
קונפדרציה עם ירדן
אחר

שתי מדינות עצמאיות

68.9

61.2

סיפוח לירדן

7.6

17.2

קונפדרציה עם ירדן
אחר

22.1
1.4

20.2
1.4
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ריבונות פלסטינית על אל־חרם אל־שריף תמורת ריבונות ישראלית על הכותל
1996 ,Segal and Sa'id
מוכנים לשקול זאת ברצינות רבה
ברצינות
לחשוב ע ל זה
לא מוכנים להתייחס ברצינות
דחייה ע ל הסף

ירושלים
19.0
21.0
15.0
18.0
27.0

חתך ארצי
30.0
20.0
15.0
16.0
19.0

מערב ירושלים בריבונות ישראל ,מזרח ירושלים בריבונות פלסטינית ,עם סידור מיוחד של פיקוח
ישראלי על השכונות היהודיות במזרח ירושלים
1996 ,Segal and Sa'id
מוכנים לשקול ברצינות רבה
ברצינות

ירושלים

לחשוב על זה
לא מוכנים להתייחס ברצינות

18.0
34.0
15.0
10.0

דחייה ע ל הסף

23.0

חתך ארצי
23.0
29.0
16.0
16.0
16.0

ישראל וחפלםטינים יפעילו יחד ריבונות משותפת על עיר בלתי מחולקת
1996 ,Segal and Sa'id

ירושלים
16.0

חתך ארצי
22.0
18.0

מוכנים לשקול ברצינות רבה
ברצינות
לחשוב ע ל זה
לא מוכנים להתייחס ברצינות

21.0
13.0
20.0

16.0
22.0

דחייה ע ל הסף

30.0

23.0

יש להפסיק כל ויכוח ודיון על הריבונות במקומות הקדושים ,כי הריבונות עליהם שייכת לאל
1996 ,Segal and Sa'id

ירושלים

חתך ארצי

מסכים בהחלט

31.0

44.0

מסכים
לא מסכים
דוחה בתוקף

16.0
23.0
30.0

20.0
21.0
15.0

303

כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל

הערכת תפקודה של הרשות הפלסטינית
« ! ?  , 0דצמבר 1994
מצוין
טוב
סביר
חלש
גרוע
לא יודע

ירושלים
7,7
24.4
17.9
17.9
19.2
12.8

« ! ?  , 0מרס 1995

ירושלים

חתך ארצי
8.8
22.6
29.5
15.6
3,1
20.4

חתך ארצי

מצוין
טוב

10.5
15,8

14.0
23.0

סביר
חלש
גרוע
לא יודע

19.7
17.1

30.0
9.0
8.0
16.0

7.9
28.9

8ן ,0?1אוגוםט־םפטמבר 1995

ירושלים

חתך ארצי

מצוין
טוב
סביר

5.6
29.5
33.1

10.5
28.1
35.2

חלש
גרוע
לא יודע

6.9
5.4
19.5

12.5

6.1
7.6

הערכת ביצועי הרשות הפלסטינית
 , ^ 0 0יוני 1995
טוב
ממוצע
גרוע
אחר
אין דעה

ירושלים

חתך ארצי

43.8

40.5

32.3
24.0

32.3
17.0
2.1
8.1

-
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אוקטובר

1995

טוב
ממוצע
גרוע
אחר
אין דעה

ירושלים
24.3
47.1
28.6

-

-

חתך ארצי
37.1
38.0
15.0
1.5
8.4

הערכת ביצועי המועצה המחוקקת בנושא ירושלים
^ ! ? ס  ,ס פ ט מ ב ר  -א ו ק ט ו ב ר 1996

ירושלים

חתך ארצי

טוב וטוב מאוד
סביר
גרוע וגרוע מאוד
אין דעה

58.2
18.3
17.4
6,1

70.8
0.7
13.8
14.7

הערכת תפקודו האישי ש ל ע ר פ א ת כ ר א ש הרשות הפלסטינית
,^(:0

י ו נ י 1995

ירושלים

טוב
ממוצע
גרוע
אין דעה

,mcc

54.9
30.8
14.3

א ו ק ט ו ב ר 1995

טוב
ממוצע
גרוע
אין דעה

ירושלים

חתך ארצי
52.0
24.7
13.9
9.4

חתך ארצי

31.2

51.4

45.7
22.9

25.9
11.8

-

10.9

הפעולות המזוינות ש ל הארגונים האסלאמיים

 ,0?118פברואר 1995

תמיכה
התנגדות
אין דעה

ירושלים
48.8
38.8
12.4

חתך ארצי
46.0
33.5
20.5
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 ,0?1*8מרס 1995

ירושלים

ח ת ך ארצי

תמיכה
התנגדות
אין דעה

35.5
34.2
30.3

33.0
44.0
23.0

,€?1*8

ירושלים

ח ת ך ארצי

תמיכה בפעולות נגד מטרות אזרחיות
התנגדות
אין דעה
תמיכה בפעולות נגד מטרות צבאיות
התנגדות
אין דעה

11.2
79.8
9.0
69.7
14.6
15.7
80.9
15.7

18.3

24.3

אין דעה

3.4

6.5

 ,€?1*8מ ר ס 1996

ירושלים

ח ת ך ארצי

תמיכה בפעולות נגד מטרות אזרחיות
התנגדות
אין דעה
תמיכה בצעדי הרשות למניעת פעולות
נגד אזרחי ישראל
התנגדות
אין דעה

20.0
74.0
6.0

21.1
70.1
8.7

57.4
33.7
8.9

58,5
31.9
9.6

הרשות הפלסטינית אשמה בסגר ובצעדים
שננקטו בעקבות פ ע ו ל ו ת החמא״ס
החמא״ס אשם
ישראל

16.2
29.3
53.5

11.3
30.5
50.0

א ו ג ו ס ט ־ ס פ ט מ ב ר 1995

תמיכה בפעולות נגד מתנחלים
התנגדות

73.9
7.8
67.6
23.7
8.7
69.2

ה א ם להמשיך ב מ ש א ומתן ע ם ישראל?

 ,0?1*8פברואר 1995

ירושלים

בעד

21.5

נגד
אין דעה

75.9
2.5

4.6

 ,0?118מ ר ס 1995

ירושלים

ח ת ך ארצי

בעד

60.5
22.4

67.0
21.0

17.1

12.0

נגד
אין דעה
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ח ת ך ארצי
14.1
81.3

118ק ,0מאי 1995

ירושלים

חתך ארצי

בעד
נגד
לא בטוח

59.5
27.4
13.1

65.0
22.7
12.3

18מ ,0אוגוסט-ספטמבר 1995

ירושלים

חתך ארצי

בעד
נגד
לא בטוח

59.5
27.4
13.1

70.6
18.8
10,6

הסכם השלום הישראלי-הירדני
 ,0?118נובמבר 1994

ירושלים

חתך ארצי

יזיק לפלסטינים
יועיל לפלסטינים
אין השפעה
לא יודע

52.0
12.0
16.0
20.0

51.7
10.9
20.4
17.0

הדרך הטובה ביותר לבחור את חברי המועצה המחוקקת
^ ! ? ס  ,אוגוםט-ספטמבר 1995

ירושלים

חתך ארצי

בחירות פוליטיות
מינוי מטעם אש״ף
מינוי מטעם אש״ף ע ל פי מכסות מוסכמות

92.0
3.4
3.4

86.3
9.0
2.8

אחר

1.1

1.9

נכונות להשתתף בבחירות למועצת הרשות הפלסטינית
 ,0?118יוני 1994

ירושלים

חתך ארצי

בכוונתי להשתתף
בכוונתי להחרים
לא יודע

56.3
אין נתונים
אין נתונים

67.3
13.0
14.2

 ,0?118דצמבר 1994

ירושלים

חתך ארצי

בכוונתי להשתתף

51.3
30.3

57.3
26.4

לא יודע

17.9

16.3

בכוונתי להחרים
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 ,0?118אוקטובר 1995

ירושלים

חתך ארצי

אם האופוזיציה תחרים את הבחירות אשתתף בהן
אחרים אותן
אין דעה

64.0
22.7
י13.3

67.8
19.4
12.8

^ מ ס  ,דצמבר 1995

ירושלים

אם האופוזיציה תחרים את הבחירות אשתתף בהן
אחרים אותן
לא בטוח

חתך ארצי

74.4
11.4

71.3
13.8

13.9

14.9

 0כ > ^  ,ינואר 1996

ירושלים

חתך ארצי

בכוונתי להשתתף בבחירות
לא אשתתף
אין דעה

92.3
7.7

83.9
8.4
7.7

-

השתתפות בבחירות
^ מ ס  ,מרס 1996
השתתפתי בבחירות

ירושלים
38.2

חתך ארצי
77.2

נכונות להירשם בפנקס הבוחרים
 ,€?1*8אוקטובר 1995

ירושלים

חתך ארצי

כן
לא
אולי

67.6
29.7
2.7

80.4
15.0
4.6

נכונות לבחור בנשים
^ ! ? ם  ,אוקטובר 1995
כן
לא
לא יודע

ירושלים
74.7
25.3

-
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חתך ארצי
70.4
24.7
4.9

גורמים בהעדפת מועמד
ירושלים

ט מ ס  ,דצמבר 1995
שיוך פוליטי
קשר משפחתי
חברות במוסד אקדמי
רמה דתית
השתתפות במאבק

 , ^ ( : 0דצמבר 1995

17.9
19.2

22.1
20.4
26.6
8.6

78.8
10.0
42.5

84.7
18.8
56.8

53.8
22.5
13.8

22.7
23.9
43.4

39.7
0.3

ירושלים

שיוך פוליטי
שיוך דתי
נאמנות למשפחה
האיכות האישית של המועמד
אחר/יותר מאחד מהמנויים לעיל
אין דעה

 , ^ ( : 0ינואר 1996

19.2

18.9
3.4

-

אחר
תמיכה בהסכם השלום
התנגדות
אין קשר לעמדה פוליטית
)שלוש התשובות הללו ניתנו לשאלות שונות>
ממפלגה אחת בלבד
מכמה מפלגות
הבחירה מותנית במועמד ולא במפלגתו

חתך ארצי

16.1
22.6
1.1
44.1
16.1

ירושלים

חתך ארצי
19.9
17.5
3.0
45.0
7.6
7.0

חתך ארצי

שיוך פליטי

19.1

28.1

התכונות האישיות
סיבות אחרות
אין דעה

57.4
23.5

49.8
14.0
8.1

-
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מפה 2
מטרופולין ירושלים
פריסת האוכלוסיה היהודית והערבית  1997על רקע הסכמי אוסלו

מקרא:

ת ח ו ם מוניציפאלי

דרך ראשית מתוכננת

ה ק ו הירוק

אוכלוסיה יהודית

דרך ראשית ק י י מ ת

אוכלוסיה ערבית

שטח  Aב ה ת א ם
ל ה ס כ ם אוסלו
שטח  6ב ה ת א ם
ל ה ס כ ם אוסלו
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מפה 3
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מקורות
ארכיון בצלם
ארכיון מכון ירושלים לחקר ישראל
מדינת ישראל ,ספר החוקים
פסקי דין ,בג״ץ
American Foreign Policy, Near and Middle East Documents
FRUS (Foreign Relations of the United States) 1949
WWW.PNA.NET
WWW.PCBS.ORG
אל־איאם
אל־בלאד
דבר
הארץ
אל־וטן אל־ערבי
אל־וסט
אל־חיאת
ידיעות אחרונות
כל העיר
מעריב
עיתון ירושלים
פלסטין אל־ת׳ורה
אל־קדס
אל־שרק אל־אוסאט
FBIS, Daily Report
אבו־ערפה עבד

אל־רחמן) ,(1985אל־קדס תשקיל ג׳דיד ללמדינה דראסה ע ן אל־מת׳טטאת אל־אסראאיליה

לתהויד מדינת אל־קדס ,אל־קדס :ג׳מעית אל־דראסאת אל־ערביה.
אחמד עאישה ) ,(1997״היכלית אל־מג׳לס אל־תשריעי אליפלסטיני" ,בתוך ח׳ליל שקאקי )עורך(,
אל־אנתח׳אבאת אל־פלסטיניה אל־אולא :אל־ביאה אל־סיאסיה ,אל־סלוך אל־אנתח׳אבי ואל־נתאיג׳,

נאבלס :מרכז אל־בחות׳ ואל־דראסאת אל־פלסטיניה:
אלגזי יוסף ,19.6.1998 ,״עכבר העיר של רמאללה״ ,הארץ.
 ,9.9.1998״אין תושבות אין בריאות״ ,הארץ.
אלדר עקיבא ,14.11.1996 ,״מי מכיר את הירדנים״ ,הארץ.
 ,13.2.1997״סוכת משא ומתן לנצח?״ ,הארץ.
" ,17.3.1997מהנדס העיר נגד הר הומה״ ,הארץ.
998ו ,6.4.״לרדת מהר הומה בלי להפצע״ ,הארץ.
 ,26.5.1998״ענין של שבועות״ ,הארץ.
 ,22.6.1998״ירושלים המורתבת :המסמך של אולברייט״ ,הארץ.

.202-185
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ארנון־אוחנה יובל ),(1989

הרב מבית :המאבק הפנימי בתנועת הלאומית הפלסטינית,

תל אביב:

הדר

ומרכז

דיין באוניברסיטת תל אביב.
ארנס משה ),(1995

מלתמה ושלום במזרת התיכון ,1992-1988

תל אביב :ידיעות אתרונות.

ביאלר אורי )" ,(1985הדרך לבירה :הפיכת ירושלים למקום מושבה הרשמי ש ל ממשלת ישראל בשנת

1949״ ,קתדרה
י ו ס י )  , ( 1 9 9 7לגעת בשלום,

.191 -163:35

ביילין

תל אביב :ידיעות אתרונות.

בלום יהודה )תשל׳׳א(" ,ציון במשפט הבינלאומי נפדתה" ,הפרקליט
)תשל״ב-תשל״ג( ,״מזרח ירושלים אינו ש ט ח כבוש" ,הפרקליט
בן־אלישר א ל י ה ו )  , ( 1 9 9 5לא עוד מלתמה ,מעריב :אור יהודה.
בנבנישתי מירון 9 9 5 ,ו  .ו  ,2.1״המפתהות בפנים" ,הארץ.
 ,22.8.1996״על סף שבירה״ ,הארץ.
 9 9 6ו  2 .ו  2 .ו  ,״משחק מסוכן בגפרורים" ,הארץ.
) ,(1996מקום של אש ,תל אביב :דביר.
בנזימן ע ו ז י )  , ( 1 9 7 8ראש ממשלה במצור ,ירושלים :דביר-אדם.
 ,26.6.1998״מלהמת שולל״ ,הארץ.
בנצור א י ת ן )  , ( 1 9 9 7הדרך לשלום עוברת במדריד ,תל אביב :ידיעות אתרונות.
בצלם )  9 9 5ו (  ,מדיניות של אפליה :הפקעת קרקעות ,תכנון ובניה במזרת ירושלים,
כז.324-315 :

כח 8 3 :ו  9 0 -ו .

ירושלים :מרכז המידע

הישראלי לזכויות האדם בשטחים.
)997ו(,

הורסים שלום :מדיניות ההריסה ההמונית של בתי פלסטינים בגדה המערבית,

ירושלים:

מרכז המידע הישראלי לזכויות האדם בשטתים.
)אפריל  9 9 7ו ( ,

הטרנספר השקט :שלילת מעמד התושבות מפלסטינים במזרת ירושלים,

בשיתוף

עם המוקד להגנת הפרט ,ירושלים.
),(1998

הטרנספר השקט נמשך :שלילת מעמד התושבות וזכויות סוציאליות מתושבי מזרת

ירושלים ,בשיתוף עם המוקד להגנת הפרט ,ירושלים.

בראון אריה ) ,(1997תותם אישי :משה דיין במלחמת ששת הימים ואתריה,
ברקוביץ ש מ ו א ל ) ,(1997המעמד המשפטי של המקומות הקדושים בירושלים,

תל אביב :ידיעות אחרונות.
ירושלים :מכון ירושלים

להקר ישראל.
גאנם אסעד ),(1996

הבתירות הפלסטיניות הכלליות הראשונות ינואר  :1996מבהן הדמוקרטיה,

גבעת

הביבה :המכון לתקר השלום.
גולני מ ו ט י )  , ( 1 9 9 4״ציונות ללא ציון? עמדת הנהגת היישוב ומדינת ישראל בשאלת ירושלים  1 9 4 9 - 1 9 4 7״ ,
בתוך אבי בראלי)עורך( ,״ירושלים התצויה״ ,עידו  ,18ירושלים :יד בן־צבי.33-32 :
) ,(1998״כיסופים להוד ,מעשים להוד :מדיניות ישראל בשאלת ירושלים  1 9 6 7 - 1 9 4 8״  ,בתוך

אניטה שפירא )עורכת( ,עצמאות 50 :השנים הראשונות,
שלמה ) ,(1985המקל והגזר ,הממשל הישראלי ביהודה ושומרון,

ירושלים :מרכז זלמן שז״ר.296-267 :

גזית

תל אביב :זמורה־ביתן.

גילבר גד )  9 9 2ו (  ,״התפתחויות דמוגרפיות וכלכליות כגורמים לאינתיפאדה״ ,בתוך גד גילבר ואשר סטר
)עורכים(,

בעין הסכסוך :האינתיפאדה,

תל אביב :מרכז דיין באוניברסיטת תל אביב והקיבוץ

המאוחד.39-20 :
גלילי אורית" ,5.8.1996 ,ירושלים שתי פנים לה״,

הארץ.

גלילי לילי" ,4.8.1996 ,להגדיל את העוגה במקום לתלק אותה״,
גל־נור

הארץ.

 ,30.8.1996״הפרד ומשול בירושלים העתיקה" ,הארץ.
יצחק )תשנ״ה( ,ושבו בנים לגבולם :ההכרעות על מדינה ושטתים

בתנועה

וירושלים :המרכז למורשת בן־גוריון ומאגנס.
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הציונית

שדה בוקר

גלעדי רתם ומרתב ראובן)998ו( ,הממלכה ההאשמית הירדנית ותפקידה בהסדר קבע עתידי בירושלים:
היבטים משפטיים ,מדיניים ומעשיים ,ירושלים :מכון ירושלים לתקר ישראל.
גמר משה )עורך()981ו( ,המשא ומתן על מ ט ן האוטונומיה :מסמכים עיקריים ,תל אביב :מרכז משה דיין.
גרוסמן דויד) ,(1987הזמן הצהוב ,תל אביב :סימן קריאה והקיבוץ המאוהד.
דינשטיין יורם )תשל״א( ,״ציון במשפט הבינלאומי תיפדה״ ,הפרקליט כז.11-5 :
״הפדה לא נפדתה או :לא הפגנות אלא מעשים" ,הפרקליט כז.522-519 :
האלברשטאם מלווינה )" ,(1998הוק השגרירות בירושלים :הכרת ארה״ב בירושלים בלתי מתולקת כבירת
ישראל״ ,מהקרי משפט .407-391 :31
הבר איתן ,שיף זאב ואהוד יערי)980ו( ,שנת היוגה ,תל אביב :זמורה־ביתן־מודן.
הירש משה ,האוסן־כוריאל דבורה ורות לפידות )994ו( ,ירושלים לאן? הצעות בדבר עתידה של העיר,
ירושלים :מכון ירושלים לתקר ישראל.
הלאל ג׳מיל ) ,(1997״אל־מג׳לס אל־תשריעי אל־פלסטיני :אל־בניה אל־סיאסיה ואל־אג׳תמאעיה״ ,בתוך
ת׳ליל שקאקי )עורך( ,אל־אנתת׳אבאת אל־פלסטיניה אל־אולא :אל־ביאה אל־סיאסיה ,אל־סלוך
אל־אנתה׳אמ ואל־נתאיג' ,נאבלס :מרכז אל־בתות׳ ואל־דראסאת אל־פלסטיניה.140-115 :
הס עמירה ) ,(1996לשתות מהים של עזה ,תל אביב :הקיבוץ המאותד וסימן קריאה.
" ,30.3.1997את האור הירוק נתן נתניהו״ ,הארץ.
 ,2.7.1997״מעלה יהודים״ ,הארץ.
 ,25.3.1998״כמה צעדים רהוק מדי״ ,הארץ.
 ,14.5.1998״תעודה מונעת״ ,הארץ.
הראובני אייל ודיין אריה ,1.8.1997 ,״פרשת ראס אל־עמוד :כולם בעסק״ ,כל העיר.
הרכבי יהושפט)עורך  ,(1975ערב וישראל  :4-3החלטות המועצות הלאומיות הפלסטיניות ,תל אביב :עם
עובד.
וכסלר עוזי" ,15.4.1997 ,הומה דמוגרפית" ,הארץ.
זיידמן דניאל ,17.8.1997 ,״לפני שמתהילים להרוס״ ,הארץ.
זינגר יואל ,18.9.1998 ,״יומן שלום״ ,הארץ.
ז״ק משה ) ,(1996חוסיין עושה שלום ,רמת גן :אוניברסיטת בר אילן.
תוסייני פייצל ) ,(1996״אל־אסראיליון מלזמון באן ינהו אתתלאלהם למדינת אל־קדס״ ,בתוך ד״ר ג׳ריס
סעד ת׳ורי ,ד״ר עדנאן מסלם ואסתאד׳ מוסא דרויש )עורכים( ,אל־קדס :דראסאת פלסטינית
אלאמיה ומסיתיה ,אל־קדס :אל־לקאא.208-203 :
הושן מאיה ) ,(1998על נתוניו ירושלים  :1997מצב קיים ומגמות שינוי ,ירושלים :מכון ירושלים להקר
ישראל.
הושן מאיה ושהר נעמה )עורכות תשנ׳׳ה( ,שנתון סטטיסטי לירושלים  ,1997ירושלים :מכון ירושלים
להקר ישראל.
הטינה מאיר ) ,(1994רדיקליזם פלסטיני :תנועת הג׳האד האסלאמי ,תל אביב :מרכז משה דיין באוניברסיטת
תל אביב.
תלבי אסאמה ) ,(1993בלדית אל־קדס אל־ערביה ,אל־קדס :אל־ג׳מעיה אל־פלסטיניה אל־אקדמיה ללשואון
אל־דוליה.
הסון שלמה )997ו( ,הארגון המוניציפאלי של מטרופולין ירושלים :חלופות רעיוניות ,ירושלים :מכון
ירושלים להקר ישראל.
השין אמיר )992ו( ,״מזרת ירושלים :מדיניות מול מציאות״ ,המזרח החדש לד.179 :
יערי אהוד995 ,ו0.ו ,6.״אוסלו  :2קריאה פלסטינית״ ,דבר.
ישראלי רפי)תשמ״ב( ,אנור סאדאת על מלחמה ושלום  ,1980-1970ירושלים :מאגנס.
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כהן הלל 996 ,ו 9.1 .ו ,״סלואן הולכת לקלפי״,
 ,26.1.1996״הנבהרים" ,כל העיר.
 ,29.11.1996״השיפה :כך גאלנו את אדמות מזרה העיר״ ,כל העיר.
כל העיר.

" ,29.4.1998טלטלה בשטהים״ ,כל העיר.

כהן שמריהו ומזור אדם )  9 9 4ו (  ,מטרופולין ירושלים :תכנית א ב ו ת מ י ת פיתוח ,ירושלים :מכון ירושלים
להקר ישראל.
לוי גדעון 997 ,ו ,4.4.״זמן הסירנה״ ,מוסף הארץ.
ליטני יהודה 996 ,ו ,3.9.״תל־אביב של הפלסטינים היא כלוב של זהב" ,הארץ.
לפידות רות ) ,(1997ירושלים :היבטים משפטיים  -דפי ר ק ע לקובעי מדיניות ,ירושלים :מכון ירושלים
לתקר ישראל.
מבט לשלום )  9 9 5ו (  ,מה הם מוסדות הרשות הפלסטינית בירושלים? דוה מבט לשלום ,ירושלים.
מדינת ישראל )  9 7 3ו (  ,הועדה הבינמשרדית לבדיקת קצב הפיתוה לירושלים :המלצות לקצב פיתוח מתואם
ומשולב ,ירושלים.
מדינת ישראל ,משרד מבקר המדינה ) ,(1996דות שנתי :מס׳ .47
) , (1993משרד התינוך והתרבוה מרכז ההסברה ,הצהרת ע ק ר ו נ ו ת ע ל הסדרי ביניים ש ל ממשל
עצמי ,ירושלים.

מוריס בני) ,(1991לידתה ש ל בעיית הפליטים הפלסטיניים  ,1949-1947תל אביב :עם עובד.
) ,(1996מלתמוה הגבול ש ל ישראל  ,1956-1949תל אביב :עם עובד ומכון טרומן באוניברסיטה
העברית.
מכון שילוה להקר המזרה התיכון ואפריקה ,אוניברסיטת תל אביב ) ,(1978יחמת השלום :המו״מ המדיני
נובמבר -1977יולי  :1978מסמכים עיקריים ,תל אביב :אוניברסיטת תל אביב.
מלמן יוסי ,29.8.1995 ,״הגיאומטריה של הסכמי קהיר״ ,הארץ.
מנאע עאדל והאג׳ יהיא קוסאי ) ,(1995מברופ :תרבות ההתונה הערבית בישראל ,רעננה :המרכז להקר
ההברה הערבית בישראל.
מעוז משה ) ,(1985המנהיגות הפלסטינית בגדה ה מ ע ו מ ת  ,תל אביב :רשפים.
אל־מקאדמה אבראהים )בלי תאריך( ,אתפאק עיזה ואריחא :ראיה אסלאמיה ,בלי הוצאה.
מרכוס יואל ,27.8.1996 ,״גם אם זה יקה שישה הודשים״ ,הארץ.
מרכז אל־קדס ללנסאא ) ,(1996תותייק אל־אנתת׳באת אל־פלסטיניה ללעאם  996ו מן מנט׳ור נסוי ,נתאיג׳
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187

כנען סעיד 149

המהלקה למיפוי ולגאוגרפיה 196

כריסטופר וורן 99-100

המהלקה לנוער ולספורט 196
מהנה יהודה 190

לארסן טריה 102

המתתרת היהודית 68 ,42

לבנון  8 2 ,81-82ו

מיקרונזיה 223

לוי דוד 196 ,87 ,85

מכה 139 ,78

לונדון

המכון להכשרה מקצועית  9 6ו

 00ו

המכון למתקרים ולשירותים משפטיים בענייני

לטרון 33
ליבאי דוד 193-194 ,188

קרקעות ומים 240

הליגה הערבית 263,224,214,121

המכללה האסלאמית בתברון  69ו

לרנר יואל 41

מכללת אל־אברהימייה 173

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 187

מלתה 240 ,31

לשכת המסתר 37 ,35 ,21

אל־מלכי ריאד 168 ,145
המנהל האזרתי באיו״ש 216 ,208 ,187

מאירסון)מאיר( גולדה 36 ,29

מנהל מקרקעי ישראל 200-201

מבוא ביתר 236

מעלה אדומים ,217 ,207 ,197 ,191-192 ,26 ,23

מבט לשלום 188 ,186
מבשרת ציון 236

244 ,242 ,235-238
המפלגה הדתית־לאומית )מפד״ל( 43

מג׳אג׳ אמין 143

מפלגת הבעת׳ הפלסטינית 170

מגדל התסידות )בורג׳ אל־לקלק( 214 ,208-209

מפלגת העם 177 ,170-169 ,151 ,145 ,96

אל־מג׳לי עבד אל־סלאם 124

אל־מצרי מוניב 202
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,102-103 ,100 ,88 ,71-72 ,64-66

מצרים

,197 ,162 ,147 ,142 ,138 ,123-124

,119
,199

,230-231 ,227 ,225 ,223 ,219 ,214 ,210

הסוכנות היהודית

סוריה

אל־מקאסד

,128 ,24

מקור היים

31

מרדכי יצהק

228 ,213 ,203 ,192

מרוקו

ס ו ו י ס ה א ל י ,198 ,193

סונדרס הרולד

237

,61

189

סילואן
סיני

65

110

,94

200-201,174 ,35 ,21-22
70-71

,62

ס ל ה ב ע ב ד א ל ־ ע ט ׳ י ם 128

242 ,223-224

אל־סלוודור

מרכז ירושלים למדיה ו ל ת ק ש ו ר ת
)(JMCC

29-30

225 ,223 ,142 ,126 ,123 ,117 ,88

סי־אן־אן

,214,202 ,148,124 ,119,116

216

סוכנות הידיעות המזרח תיכונית  3ו ו

,156 ,150-154

המרכז לאינפורמציה אלטרנטיבית

סלפית

158

219

סמוע

190-191

המרכז למתקרים וללימודים פלסטיניים

44

36

ס נ י ו ר א ת נ א  6 9 ,135ו  ,ד ד ו

),162-164 ,159 ,151-157 ,149 ( CPRS

188

ספרד

176
משרד המוסדות הלאומיים
משרד הפצוע הפלסטיני
מתקן ארז

140

אבראהים

עבד

אל־האדי מהדי

 47,145 ,141-142ו

עבד

אל־שאפי תידר

177-178,153-154

עבד

אל־רחים טייב

178,131

126

עומאן

165,146,140,132

,186-187 ,180 ,177-178 ,173 ,163-166
,238-240 ,231 ,227 ,221-224 ,209 ,196

נ ו ה י ע ק ב ,77

270

207

נ ו ס י י ב ה ס ר י 145 ,96
ניצנים

אל־עזריה

75

נצרת

27

עיד תאתם עבד אל־קאדר

77ו

,235 ,208-232 ,188-199 ,147 ,145

,256

עיר פואד

270
219

עיסאויה
עיראק

א נ ו ר ,263 ,226 ,111 ,79 ,76 ,59-71

ס א ל י ן מ ו נ ה 188
103
26
167

,167 ,147-148

69ו,

246-247 ,239 ,219 ,177

עין כרם

א ל ־ נ ת ש ה רפיק

201

ע י ד ב א ס ם  39ו

נ ת נ י ה ו ב נ י מ י ן  8 ,114 ,43ו  7 — 1ו ו ,129-130 ,

סואןמוהמד

2 4 3 , 3 5 ,26

ע ט ר ת כ ה נ י ם ,198

נשאשיבי רנא

סביר אורי

,241

243

8-10

אל־סואתרה

ראה גם רצועת עזה
,230 ,218 ,197 ,192 ,131 ,26

ע ט ר ו ת )קלנדיה(

נ ר ק י ס ע ו ז י 45 ,39

םאדאת

187

224 ,124

226

ניקוסיה

214

ע ז ה ,154,140-148,137,126,108,23

149,131

נהריים

,123,29-34

עג׳ורי ח כ מ ת

32-33

אל־נהאר

עבד אל־קאדר

עבדאללה

212-213

נאצר ג׳מאל עות׳מאן
הנגב

190

196

נאמני הר הבית
נאפע

עאבדין

28ו

267

219
240
246 ,208 ,185 ,22

,118 ,90

199

ע י ר ש ל ם 207-208 ,22
העיר העתיקה

,186 ,36 ,30-31 ,27 ,21

,200

245 ,214 ,209-210 ,203
אל־עלמי

סעד אל־דין

עמינדב

236

38
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עמית אריה 212

צברי עכראמה 211-213 ,196 ,139-140 ,128

עמק יהושפט 242

צדאם חוסיין 90

עמר יאסר 190

צור בהר 246 ,230 ,219

עמר נביל 221 ,219

צור הדסה 236

ע׳נאים מוהמד 167-168

צוריף 222

ע׳נים אהמד 167

צפיא עפיף 100

ענתא 226 ,131 ,31 ,23

צרפת 188 ,145 ,31

עצפור הסן וסו219 ,

אל־קאק אניס 190 ,169

עציון יהודה 43
עשראוי הנאן  3 ,94-97 ,92 ,90ו ו 45 ,ו,
 ,171,169 ,155-156דדו 8 0 ,ו 9 ,ו,239 ,2

קדומי פרוק 154-156
אל־קדס 147 ,131
קהיר 224

265-266
ערב הסעודית )סעודיה( ,69 ,66-67 ,61 ,37

קהלני אביגדור 213 ,190

,202 ,145-146 ,142 ,123-124 ,119 ,116

קהת רב 236

242 ,223

קול פלסטין 147

עריקאת צאיב 166 ,112

קולק טדי 218 ,201 ,198 ,191 ,136 ,53,51

ערפאת יאסר ,91 ,89 ,86 ,84 ,81 ,75 ,73

קוסטה ריקה 44

,137-139 ,121-131 ,105-112 ,94-101
,187 ,176 ,165-169 ,153-161 ,144-148

קוק רובין 223
קטאר

224,146,124

,215 ,213 ,209-210 ,203 ,194-197

קטמון 240 ,30-31

,256-259 ,253 ,247 ,241 ,237 ,218-234

קירקברייד אלק 30

267-270

קלוגמן היים 200
קלינטון ביל ,222-223 ,215 ,194-195

אל־פג׳ר

169

227-228

פדא 177-178 ,169 ,151 ,96

קמהי ישראל 21-22
209

פהד 90 ,69

קנדה

פונדק רון 241 ,101-105 ,33

קפריסין 81

פיל )ועדת( 27

קרטר ג׳ימי 263 ,80-82 ,70-71,68 ,60-65

פסגות 235

קרן אוצר ירושלים 202

פסגת זאב 192

קרן ירושלים לפיתוה ולהשקעות 202

פקיסטן 67 ,34

קרן קיימת לישראל 200

פרס שמעון ,114 ,108-111 ,101-103,81-85

ראס אל־עמוד 256 ,208 ,198-203 ,35 ,22

פרוזדור ירושלים 235
,209 ,196 ,188 ,186 ,129 ,122 ,118-119

רבאט 223-225

267 ,254 ,244-245 ,235 ,232 ,213 ,211

רבין יצתק ,118 ,107-110 ,100-104 ,85 ,45
,200 ,194-198 ,185-188 ,139 ,121-122

אל־צאית עבד אל־תמיד 131,38

244-245 ,235 ,232 ,225 ,216 ,211

צלאת א ל ־ ד י ן ) ר ת ו ב ( 200 ,172

רבינוביץ׳ איתמר 33

צאלת עבד אל־ג׳ואד 177

רג׳וב ג׳יבריל 67 ,143 ,138-139ו,196 ,186 ,

צאלה ראיד 215
צבאע׳ הציב 202

221
רדיו ממטה קרלו 110
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רובינשטיין אמנון
ה ר ו ב ע היהודי

שרתוק משה

49

,76-77,59,30-33

,114

32

ששון משה

212

תוהמי הסן

59

245-246
ה ר ו ב ע ה מ ו ס ל מ י 246 ,209 ,200-201 ,83

תוניס

ה ר ו ב ע ה נ ו צ ר י 246 ,200 ,117
רומן מיכאל

ת ו ר כ י ה ,188 ,138

50,46

התיאטרון הפלסטיני הלאומי אל־תכואתי

ד ו ס ד נ י ם 223-224 ,215 ,99
,118

רוסיה

אל־רם

83 ,80-81

,187 ,26 ,24

רמאללה

תימן

197

תל־אביב יפו

,152 ,137,102 ,68 ,47,22-26

,239 ,235 ,219-221 ,210

ר מ ת גן

271

106-107

158

,207

תלפיות

236

31

222 ,195 ,145 ,38 ,35 ,30-31

31

ההנועה

האסלאמית בישראל

התנועה

לבנייה ד מ ו ק ר ט י ת

תעמרי

ר מ ת ר ה ל ,31

124

אל־תלעבדאללה

,197 ,191 ,177-178 ,170 ,165-166

רמון היים

,137

190-191

227

רייגן ר ו נ ל ד

224 ,221,214
214

צ א ל ת ,217-219

אל־תפכג׳י ת׳ליל

215
153

221

245-246

ר מ ת ה ג ו ל ן 225 ,126 ,117 ,59 ,45
רפיה

,207 ,192 1 E

166

רשות השידור הפלסטינית
הרשות לפיתות ירושלים

שבדיה

CPRS

187

237

239

218

188
191

שבס שמעון

ש ו ל ץ ג ׳ ו ר ג ׳ 88-90 ,81-84
שומאן עבד אל־מג׳יד

202

א ל ־ ש ו ע י י ב י ע ז מ י ,178
ש ו ע פ א ט ,172

219

196

ש ה ל מ ש ה ,194 ,187-188 ,139
שטוקהולם

212

108

ש י י ה ג ׳ ר א ה 243 ,203 ,201,21
שילה

23

ש כ ם ,137,68
שליים אבי

221,174,170,166

33
81-95

שמיר יצהק
ש ע ר י פ ו 172
שער

ה מ ו ג ר ב י ם 252 ,40

ש ע ר מזרה

192-193

שער הפרהים
שעת׳

201

נ מ ל ,167 ,155-156 ,99 ,97

ש ק א ק י ת׳ליל

178

149

ש ר ו ן א ר י א ל ,201 ,83-87

216

335

כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל

כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל

מפתח עניינים
אוטונומיה 264 ,232 ,226 ,79-80 ,60-61

 40ו ,ו  6ו ; המועצה הלאומית הפלסטינית
65 ,140 ,131 ,117 ,94-95 ,73-75 ,38ו,

או״ם  ;262 ,247 ,68-69אונסק״ו ;37

 ;238,180מטה אש׳׳ף בתוניס ,81-83

ועדת התקירה לשאלת ארץ ישראל

,141 ,134-137 ,103-108 ,93-99 ,87-90

) ק  8 0 0א ס (  ;27מועצת הביטתון ,64 ,44

 ;265 ,255 ,182 ,178 ,161מיתוס המוצא

,227 ,222 ,117 ,95 ,92 ,90 ,82-83 ,68

הכנעני  ;73-74מנהיגי ׳החיץ׳ ומנהיגי

 ;262 ,248 ,237העצרת הכללית ,27

׳הפנים׳ ,103,93-100 ,88-90 ,83-86

222-223 ,117 ,73-75 ,64 ,44 ,29-34

;265-266 ,161-183 ,141-144 ,133-136
פוליטיקה הסכמית ופוליטיקה תחרותית

אזרתות ישראלית 11

 ;182 ,164ותכנית  14הנקודות ,82-85
 ;89 ,87ותכנית ההלוקה ;84 ,74
תכנית השלבים  ;73-74תמיכה פוליטית

אינתיפאדה ,104 ,93 ,81-86 ,78-79 ,54-57 ,50

 ;171 ,151-161תקנון היסוד 73

,174 ,169 ,166-167 ,149 ,138 ,135-136
264 ,250 ,246 ,221 ,210 ,206 ,180-182

בתירות ;249 ,110 ,100-107 ,98 ,85-87
בהירות עירוניות ,247-249 ,134-136

ארצות הברית ,82-85 ,73 ,69-70 ,63,31-32
,113 ,108 ,103-104 ,96-99 ,95 ,88-93

 ;268בהירות לרשות הפלסטינית

,219-224 ,215 ,208 ,205 ,203 ,199 ,188

;264-269 ,259 ,255-256 ,164-183

 ;257 ,235-237 ,227-232 ,227ואש״ף

וישראל  ¡171-176הנבהרים ו  8ו 1 7 6 -

 ;84 ,75העתקת השגרירות ,194-195
 ;232מכתבי ביטתונות ,113,99 ,95-96

בירה

 ;231עמדה באו״ם ,68-69 ,63-64

בירת ישראל ;246 ,242-243 ,235 ,34 ,27-29

 ;228-229 ,222-223תכנית רייגן ;80-81

במאום 246 ,242-243 ,28-35

תכנית שולץ 83-84
בית הדין השרעי ,205 ,137 ,128 ,53 ,37-38 ,35
אש״ף ,100 ,93-96 ,90 ,85 ,76-81 ,55 ,37

251-252

,148-149 ,142 ,124 ,121 ,118 ,103-113
,250 ,248 ,237 ,224 ,188 ,182-185
 ;263-266 ,255-256האמנה הפלסטינית

בית המשפט העליון ובג״ץ ,199 ,196 ,189 ,34
251 ,216 ,212-213 ,203-206

 ;238 ,227 ,104 ,74ארגוני אופוזיציה
באש״ף  ;151-161הוועד הפועל ,95 ,73

בניין אומה 161,6

,180 ,178 ,161 ,155 ,140 ,131 ,100-101
 ;269,256,238,213,209,196וההלטה

בניין מדינה 162

 ;84 ,74-75 242הכרזת העצמאות ,74
 ;233,135,84והסכמי אוסלו  4ו ו , 8 6 -

ג׳האד 112

 ;157 ,139וירושלים ,142-143,73-114

גבולות העיר ,76-77 ,34-35 ,27-30 ,22-23,11

 ;227וירדן ,115-132,88-97,82,38
 ¡133-148ישיבות ההנהגה הפלסטינית

268-270 ,260-261 ,110

ראה גם סיפות

וריבונות ,מטרופולין ירושלים
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דמוגרפיה ,203-207 ,193 ,45 ,17-23 ,11-14
271 ,258-260 ,236-238

ירדן ,88 ,80-84 ,68 ,65 ,61 ,29-31 ,21-27
,145 ,141 ,131 ,120-124 ,103 ,91-96
,210 ,205 ,202 ,198 ,195 ,181 ,174 ,162

הגירה 169 ,134 ,20-21

;253 ,245 ,237 ,223-227 ,219 ,214
ואש״ף ,123-134 ,119 ,115 ,88-97 ,73

הסמלה ש ל טריטוריה 6-7

 ;265 ,250-253מסדרון יריחו ;123
והמקומות הקדושים ,242 ,119-132 ,115

התנתלויות ,239 ,236 ,231-233 ,81 ,77-78 ,59

 ;253הסכם לונדון  - 8 2ו  ; 8הסכם עמאן
 3 0 - 1 3 1 , 1 2 8 ,85 ,82ו  :והסכמי אוסלו

267 ,246

 ;121הצהרה וושינגטון ;149 ,119-127
ועידת הפסגה הערבית ,127-131,115-116
 ;263ועידת אלז׳יר ;263,116 1988

מגעים עם ישראל עד  ;29-34 1967מאז
 ;119-124,81-82,36-37 1967קונגרס

בגדאד  ;117-118 1990פאס 1982

יריהו  ;123קשרים ואינטרסים לאהר

 ;116-117עמאן  -,116 1987קהיר 1996

;133,85,52-53,47-49,37-38 1967

 ;116קזבלנקה ;263,117-118,75 1989

שלטון ירדן בירושלים ,133,57 ,50 ,35 ,30

תכנית פאס 117

260 ,246 ,143

ועידת מדינות האסלאם ,124-128 ,121,115

כלכלה 14-17

 ;263 ,253 ,223ועדת ירושלים ,115 ,100
223 ,148 ,125

המופתי ,196 ,189 ,139-140 ,128 ,37-38 ,27
270 ,252-253 ,211-212

וקף ,120 ,78 ,53 ,47 ,40-41 ,35-38 ,23-24
,210-214 ,200 ,137 ,133-134 ,128-131

מהוז ירושלים 25-26

 ;252-253 ,246 ,242 ,240וקף ירדני
128-132

מטרופולין ירושלים ,267 ,257-259 ,20-26 ,14
 ;271ירושלים רבתי 91 ,26ו 9 4 ,ו ,
270-271 ,257-258 ,246 ,235-238

זהות
זהות מרתבית  ;248-249זהות תרבותית
 ;248-251סמלי זהות 269

מלתמות ) 1948העצמאות( 1967 ;57 ,29-30
)ששת הימים( ) 1982 ;43 ,35-36לבנון(

תזית  ;5-11ועורף 6
תוק יסוד ירושלים 71 ,96

) 1991 ;264 ,116 ,80המפרץ( 90 ,87-88
מפלגות ודרכי שלטונן
העבודה ,111 ,102,98 ,87,85 ,82 ,66 ,57 ,53

הינוך  ;250 ,46-50תינוך גבוה 250-251 ,49-50

,193-196 ,191 ,188-189 ,136 ,129-130
,244 ,232-233 ,225 ,218 ,216 ,211 200,

הלוקה

;270 ,269 ,264 ,260 ,255

הצעות ההלוקה של האו״ם  ;27-29תלוקת העיר
בין ישראל לבין ירדן 50 ,30-35

הליכוד ,111 ,84-87 ,81-82 ,71 ,66-67 ,53-54
,189-196 ,186 ,148 ,130 ,117-118 ,114
,232-237 ,217-226 ,209-211 201,

טרנספר 45

269-271 ,262-264 ,254-258
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מצרים 116-117 ,59-72

0גר 260 ,249 ,232 ,209 ,148 ,24-26

מוסדות ושירותים 249-251

סקרי דעת קהל 268 ,149-161

מפקד האוכלוסין והדיור 258-259

סיפוח וריבונות
לישראל ,253-254 ,249 ,43-45 ,22-23 ,12-13

מקומות קדושים ,82-83,62 ,60 ,34 ,30-32

 ;267-270 ,259-261לירדן 50 ,34-35

,120-122 ,116 ,112 ,109 ,100-106
,235 ,242-244 ,225 ,131 ,125-126

עיר ספר 5-11

 ;260 ,248-254אבטחה ,252 ,40-41
 ;263הנפת דגל ,82 ,66-67 ,62-63

עיר חצויה 8-11

 ;242-245ניהול ,76-77 ,70 ,61-63 ,39
עיר רב־תרבותית 6-7

 ;123 ,79-80והסגר ;100 ,68 ,24
אורוות שלמה/המסגד המרוואני ;210-215

פלסטינים אזרתי ישראל 220 ,215 ,57-58

אל־אקצא ,131 ,128 ,115 ,78 ,41 ,38 ,24
;242-243 ,225 ,213-215 ,210 ,139-140
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יוניס בשמי ירושלים הוא ספר ראשון מסוגו המנתח את המשא ומתן
המדיני על מעמדה של מזרח ירושלים ,ובוחן את היחסים בין יהודים
לערבים בעיר מאז  .1967המחבר מראה כי בנינוד להנחה המקובלת,
העיסוק בשאלת ירושלים כבר החל ,ואף הושגה בו התקדמות ניכרת .במשא
ומתן המדיני ,כמו גם בחיי היום-יום ,אין הכרעה של אחד מן הצדדים,
ומסתמנים יסודות של פשרה.
הספר יונים בשמי יוושלים הוא התבוננות אמיצה במציאות הקיימת
בירושלים ומסתמך על מגוון מקורות פלסטיניים ,ישראליים וזרים .הוא
מציג בפני הקורא את הנתונים המהימנים והעדכניים ביותר .בשל מקומה
המרכזי של ירושלים בסדר היום הלאומי של ישראל ,יש לספר חשיבות
מיוחדת.
ד״ר מנחם קליין הוא עמית מחקר במכון ירושלים לחקר ישראל ומרצה
בכיר למדע המדינה באוניברסיטת בר-אילן.
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