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 בזירה הבינלאומיתסטינים ישראל והפל -ניצחונות פירוס 

 עודד ערן

דיפלומטים מרשימים בהתגוששות ישראל והפלסטינים בהישגים זכו  בחודשיים האחרונים

 םצחונות אלו מקדמים אותיכי נלעמיהם בישרו מנהיגי שני הצדדים  ארוכת השנים ביניהם.

קורתי יעיון באולם,  ים.יהלאומהם יאת מאוויפתרון לסכסוך התואם  –לעבר המטרה הנכספת 

בה הם אמנם מקדמים את היעדים שאשר למידה ות ניספקמסקנות מעלה אלו הישגים ב

 תביעה ישראלית ליישום מידי של חלקים מתוכנית טראמפמנגד, המוצהרים של שני הצדדים. 

מחד גיסא, ומאידך גיסא סירוב פלסטיני לראות בה בסיס למשא ומתן, דווקא מגבירים צורך 

 בפתרונות ביניים מוסכמים, שישמרו את האופציה לפתרון מוסכם לסכסוך. 

בחודשיים האחרונים זכו ישראל והפלסטינים בהישגים דיפלומטים מרשימים בהתגוששות 

דים בישרו לעמיהם כי ניצחונות אלו מקדמים אותם לעבר ארוכת השנים ביניהם. מנהיגי שני הצד

יקורתי פתרון לסכסוך התואם את מאווייהם הלאומיים. אולם, עיון ב –המטרה הנכספת 

מסקנות ספקניות אשר למידה בה הם אמנם מקדמים את היעדים המוצהרים בהישגים אלו מעלה 

חידושו של משא ומתן מטינים והפלסאת ישראל למעשה, ההישגים מרחיקים של שני הצדדים. 

בעת כי הפעולה שלהם האמונה שדראת את האשליה וים מעצימ, ביניהם ישיר וקונסטרוקטיבי

 הן. את שני הצדדים להתחפר בים מביאעל כן הצלחות וות מייצרהנוכחית 

ההחלטה  תהיהית ההצלחות של הפלסטינים שנרשמו באחרונה ראשונה בסדרכרונולוגית, ה

מכוח האמנה למניעת פועלת ה ,מומחים עצמאים 18לביטול האפליה )וועדה של ה הוועדה בלישק

לדון  (JURISDICTION)לה סמכות נתונה לפיה ש ,2019בדצמבר  12-ב (1965אפליה גזעית, 

נוספות.  מדינותישראל ו למרות התנגדותן של ,זאת. ין" נגד ישראלסטנתה של "מדינת פלבתלו

במסגרת  ין" כמדינה שהיא צד לאמנה בינלאומית.סט"פל קר על מעמדינסובה בע ןתנגדותה

מאמציה הדיפלומטיים להסיט את מירב סטינית ההחלטה האסטרטגית שקיבלה ההנהגה הפל

היא יכולה  לניגוח ישראל בזירה הבינלאומית ולקיבוע מעמדה בכל פורום בינלאומי כמדינה,

 לראות בהחלטה זו הישג.

בהאג כי  הודיעה התובעת בבית הדין הפלילי הבינלאומי, 2019בדצמבר  20-מאוחר יותר, ב

בגדה המערבית, במזרח ירושלים וברצועת עזה. מאידך גיסא, התובעת התבצעו ומתבצעים פשעים 

ביקשה לקבל חוות דעת האם לבית הדין סמכות שיפוט באזורים אלו. גם במקרה זה מדובר 

סטינים יוכלו להידון בבית צעו על ידי פלבהישג פלסטיני ברור, על אף שלכאורה, גם פשעים שבו

בהינתן הכרעה שלפיה בית הדין מוסמך לדון בתביעות נגד ישראל, יתכן ששרים וכן אנשי הדין. 

צבא וכוחות הביטחון הישראליים יוזמנו להעיד ולהישפט בבית הדין וצווי מעצר יוצאו נגדם אם 

מדיניים. ייתכן אבקים משפטיים ויסרבו להופיע בפניו. או אז תיפתח מסכת מטרידה של מ

מדיני בבית הדין הפלילי -ישראלי אחד למשפט, אבל המאבק המשפטיולו שבסופם לא יעמוד 

  אם וכאשר יחודש. –הבינלאומי יהיה ברקע משא ומתן בין הצדדים 
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הגופים אודות פרסום בסיס המידע הראשוני על ישגים הפלסטינים היה הה שלישית בסדרת

  שמות של, הכולל את הדוח. ובמזרח ירושליםהמערבית ם הפועלים בהתנחלויות בגדה יהעסקי

בפברואר  12-בשל האו"ם לזכויות אדם העליון פרסם משרד הנציב  ,ם(י)רובם ישראליגופים  112

סטיני לקדם המאמץ הפל. אמנם, למנוע את הפרסוםממושך מאמץ ישראלי ולמרות אחרי  ,2020

 למאמץ החרם של אך הצטרפות, טיםכלית בהתנחלויות נושא פירות מועהפעילות הכלנגד חרם 

מעודדת הבעייתיים ומוטים, פעילותה בידועה בהרכבה והיא אף כי , סוכנות בינלאומית מוכרת

בתחום  - מחוץ לתחומי ההתנחלויותגם אפשריות השליליות ה יההשלכותעל פעילות החרם את 

 ישראל גופא. 

פלסטיני -הסכסוך הישראלי פתרוןטראמפ לדונלד ל פניה יוזמת הנשיא מול הצלחות אלו נראית ע

ישיר תחילתו של משא ומתן מאז . וחסרת תקדים מרשימה ביותרהיסטורית, כהצלחה ישראלית 

 – פתרוןלהנחיל לקהילה הבינלאומית את גרסתם לסטינים הצליחו הפל, ישראל לפלסטיניםבין 

בגדלם;  שוויםשטח חילופי מכתוצאה שינוים קלים ב ,1967על בסיס קו הגבול ב סטינית מדינה פל

סטינים. ית הפליטים הפלילבע "ומוסכם צודק פתרון" ;בירתה של מדינה זוכמזרח ירושלים 

בעקיפין גם על ידי  אלא ,(2007-ושוב ב, 2002) עמדה זו אומצה לא רק על ידי הליגה הערבית

האיחוד  צות הברית,נלאומי הכולל את ארהביהפורום  –לענייני המזרח התיכון הקוורטט 

החלטת הליגה הערבית אוזכרה כאחד ממקורות יוזמת הקוורטט שכן  -רוסיה והאו"ם  האירופי,

הגורם הבינלאומי היחיד ששני הצדדים הסכימו צות הברית, אר .לפתרון הסכסוך 2003-מ

וויליאם כנית ודבקה בעמדתה מאז תמשא ומתן קודמים, נותרה למעורבותו הישירה בסבבי 

מתאר ים" יהוו י"בתיקונים מזער 1967לפיה קווי ש ,1969-מהאמריקאי,  מזכיר המדינה, רס'רוג

בהקשר . כל הניסוחים האמריקאים ערבי-הישראלי הסוגיה הטריטוריאלית בסכסוך פתרוןל

בוש הבן ג'ורג' הנשיא מכתבו של בעבור (, 2000)קלינטון הפרמטרים של הנשיא ביל מ לסוגיה זו,

כשהסביר את ההכרה טראמפ עצמו ו של הנשיא דברי(, 2004ש הממשלה אריאל שרון )לרא

מתל אביב העברת השגרירות האמריקאית בהמשך בירושלים כבירת ישראל והאמריקאית 

  רוג'רס. ת לא חרגו מהצהרכל אלה  –לירושלים 

פלסטיני, -להסדר ישראלי ריקאיתתפנית דרמטית בגישה האמאם כך כנית טראמפ מהווה ות

ישגים העל רקע בסיס שונה לרב שיח הבינלאומי בנושא הסכסוך. ת לפחות זמני תיוצרו

פלסטיניים שהשפעתם המידית זעירה, גם הביקורת הפושרת של מדינות ערב ושל מדינות אחרות 

כפי ערערת את יסודות התמיכה הבינלאומית המ ,כרעידת אדמהנראית כנית טראמפ ות לע

ערבי -נרטיב הביןהבקיעים בסטיניות המסורתיות. בעמדות הפלשהייתה מוכרת לאורך שנים 

 ,החל לעסוק בגיבוש פתרוןשל טראמפ ממכבר מרגע שפלסטיני ניכרו -בהקשר הסכסוך הישראלי

לאחר  ןלעיר, וכהעברת השגרירות ובירת ישראל בירושלים אלה הורחבו לאחר שהממשל הכיר ו

משרד אש"ף סגר את סטינים, והסיוע הכלכלי לפלאת באונר"א ואת תמיכתו שהממשל ביטל 

, של ארצות הברית הנחשבות בעלות בריתאלה של לא רק , כל מדינות ערבת בוושינגטון. תגוב

הציג בנימין נתניהו,  בנוכחות ראש ממשלת ישראל, ,טראמפהנשיא יתה מינורית ורפה. בעת שיה

שליש משטחי יהודה ושומרון לישראל )תמורת פיצוי קטן יותר כהעברת ובכללה  -ו כניתואת ת

 - הפליטים ללא אזכור שיבהסוגיית ופתרון ל על כנוהשארת המצב הנוכחי בירושלים  בגודלו(,

הנושא הפלסטיני אינו עוד בראש סדר היום שה משגרירי מדינות ערב. וישבו באולם בבית הלבן של

חים בעולם הערבי, שבמהלכן נספרו מאות אלפים הרוגים ערבי לאחר עשור של מלחמות אזר-הבין
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התמיכה המלאה בדחייה הפלסטינית החלטות על רקע זה, ווכמיליון פליטים, ומדינות התפוררו. 

נחמה חלקית לא היו אלא , מושב החרום של הליגה הערבית, שהתקבלו בטראמפ כניתואת ת

  .בלבד עבור הפלסטינים ומגומגמת

של  עמדתובקול ענות חלושה ולמעשה נשמעה טראמפ כנית ותגובתה של אירופה לתעד כה, 

הגיב  , ז'וסף בורל,טחוןייני חוץ ובילעניחוד הנציג העליון של הא. כלל ההאיחוד האירופי לא נשמע

לא יוכל , קרי תספח שטחים, צדדי-תפעל באופן חדישראל אמר שאם ולאחר מכן  תחילה באיפוק

שה שבועות אחרי ושלכשנערך  ,במושב של מועצת שרי החוץ האירופאיםע מתגובה. יחוד להימנהא

אמברגו על שיפקח ה צבאי מהם העדיפו לדון בהקמת כוח משי, כניתוואת תהציג שיא טראמפ נשה

בשיחותיו  למפגשם הבא.זה ודחו את הדיון בנושא , סטיניהנשק ללוב מאשר לעסוק בנושא הפל

תמיכה הבטחות , אנגלה מרקל, אבו מאזן שמע גרמניה יתקנצלרהם , ביניעם מנהיגים אירופאים

יא אמר שהכנית טראמפ, ובהתייחסו לתהייקו מאס,  ,שר החוץ הגרמני .פתרון שתי המדינותב

אף  עם זאת, . ציין שזו "הצעה רצינית"דומיניק ראב,  ,עמיתו הבריטילעומתו,  ."מעלה שאלות"

בדיון נחרצות. היא לא נפסלה התכנית, הגם שעד כה מנהיג פוליטי אירופאי בכיר לא ברך על 

שלון מהדהד יכסטינים נחלו הפל ,בו נאם גם אבו מאזן, אשר טחון של האו"םישנערך במועצת הב

לא נמצאו תשע , שכן ת להיקנולהפעיל את זכות הווטו המלא נאלצה צות הברית אפילו כאשר אר

 .טראמפ כניתוהמגנה ושוללת את תסטינית, חמש עשרה החברות שיתמכו בעמדה הפלבין 

קרון של שתי מדינות לשני עמים במרחב שבין נהר ימחנה הישראלי שאינו מקבל את העעבור ה

טראמפ היא הצלחה כפולה. היא מכירה כנית ות והים התיכון כקו המנחה לפתרון הסכסוך,הירדן 

סטינים והיא מרחיקה את הפל ,יות של העם היהודי בארץ ישראלבזכויות ההיסטורגיסא מחד 

מוסכמת על דעתה של סטינית, מדינה פללכונן  האפשרותוכך מרחיקה את שא ומתן משולחן המ

על פי מתווה ולמצער בשטח ש ,ו עובדות בשטחישל מחנה זה לקבוע כבר עכשתו תביע ישראל.

. נראה שהממשל עצמו ידי הממשל האמריקאיעל בשלב זה נבלמה בשטח ישראל, יוותר טראמפ 

שלפיה  דוברים שונים של הממשל פתח לפרשנותלאחר מספר ימים שבמהלכם הותירו התעשת 

תוך התעלמות , זאת .הבונותישארו בריישראל יכולה לפעול לאלתר בשטחים שלפי המתווה י

 ין שני הצדדים.הצעה למסגרת הסכמית בבשבו מודגש מספר פעמים כי מדובר  ,מהמתווה עצמו

אודות עצרו לחשוב על , , וגם גורמים בממשלת ישראל הנוכחיתיתכן שהממשל האמריקאי

הסיכוי להסדרה מוסכמת של הסכסוך לגבי צדדים -ההשלכות האפשריות של צעדים ישראלים חד

 מאידך למהלכים ישראליים בכיוון זה. ועל התגובה הערבית והבינלאומיתפלסטיני, -הישראלי

תעמוד בפני סטינים עם הפלשא ומתן בעתיד למגיע תן להניח שכל ממשלה בישראל שתני ,גיסא

דה רבה למתווה שהציע יבור גדול בישראל לאמץ עמדות פתיחה הדומות במישל צמצדו לחץ 

שא ומתן המ מאז שהחלסטיניות, שחלו בהן שינויים שוליים בלבד העמדות הפל ממשל טראמפ.

מתווה בלא יראה סטיני צד הפלה :משמעית-אות למסקנה החדמבי ,בין הצדדים על הסדר הקבע

על כל כשל ידוע מראש של כל משא ומתן עתידי ניתן לצפות שא ומתן. על כן, למ טראמפ מצע

 , ואפילו כשל לשוב לשולחן הדיונים. סוגיות הליבה של הסכסוך

 ,עצם הצגתו תוצאות הלוואי האפשריות של לא התכוונו לכך,טראמפ כלי מתווה יעל אף שאדר

רוב יסמאידך גיסא ום מתוכו מחד גיסא, ישום מידי של חלקייתביעה ישראלית ולחץ ל היינו,

, שישמרו ים מוסכמיםינאת הצורך בפתרונות ביגבירות משא ומתן, לראות בו בסיס למסטיני פל

ו אם יאמצ ים.לנהר השתי מדינות לשני עמים בין  - האופציה הכמעט בלעדית לפתרון מוסכםאת 
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את  ,למשל ,לקבועהצורך את הראשונים משא ומתן בשלבי הלעקוף יוכלו  ,שני הצדדים גישה זו

לאורך ימים הם לא יוכלו להתחמק  הגבול הסופי או את מעמד מזרח ירושלים.מתאר 

ליצור ייתכן שאפשר יהיה בשלבים המוקדמים של התהליך אך  אלו,מפתח לסוגיות מהתייחסות 

המאפיינת כיום את הסתכלותם על סלעי המחלוקת העיקריים מזו  השונחיובית, דינמיקה 

 ביניהם. 

 

 


