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שקוף ומנצנץ, והקפריסאים הם אותם הקפריסאים: רגועים, -קפריסין יפה כרגיל. הים הוא אותו הים, כחול
יים בבית תורכמסבירי פנים למופת ואוהבים לילות מאוחרים של אלכוהול, גיטרות, ושירים מסורתיים: שירים 

גבול משם, אחרי מעבר  דקות הליכה במרחק שלוש ניקוסיה, ובטברנההמחולקת הקפה בצפון עיר הבירה 
מאולתר שבו בקושי פותחים את הדרכון, שירים מסורתיים ביוונית. לא נראה שמישהו מתרגש מהכישלון 

ולמה להם  שנה. לא ברור כמה בכלל שמו לב. ארבעיםהדרמטי של משא ומתן ליישוב סכסוך בן יותר מ
 א הדבר הכי נורא.זה לשהבעיה לא תיפתר לעולם, ומשוכנעים שפוליטיקה עכשיו? רבים 

 
. אז, היה ניסיון הפיכה )כושל( ביוזמת לאומנים 1974יציב מאז שנת  די מבחינת מלחמה ואלימות, המצב

יה פלשה לאי על מנת לסכל את תורכיוונית בשאיפה לספח את האי ליוון בכוח. -יוונים נגד ממשלה קפריסאית
יה התלהבה וכבשה שליש משטח האי, והשאירה תורכ. אבל ם שחיים שםקפריסאי-םיתורכהסיפוח ולהגן על ה

את הצבא שם עד היום. מאז, האי מחולק בין "הדרום" היווני, כשני שליש מהשטח, ו"הצפון" שם גרים בעיקר 
פשר "מתנחלים". וא , או לפי הדיבור המקומייהתורכים מתורכקפריסאים, בנוסף למספר גובר של -יםתורכ

 יונית יותר מאשר איחוד ביניהם. אולי להגיד שההפרדה בין העמים הג
 

 2:30-ביולי, ב 7-איחוד האי. אך באת רצונם ב כל השניםהביעו לאורך בכל זאת, המנהיגים וצוותי משא ומתן 
לפנות בוקר, לאחר שנתיים של עבודת פרך של מתווכים מסורים מהאו"ם, התייצב המזכ"ל אנטוניו גוטרש 

ם. אפילו לא מתווה להסכם עתידי. בכך מצטרף סבב השיחות עצמו, ובישר על "סגירת" הפסגה בלי הסכ
על כישלון האשמות הסבב  .1968-בהתחיל כבר הראשון ש, האחרון לשורה ארוכה של סבבים כושלים

 כבר התחיל, לפי הטקס המוכר.השיחות 
 

הצבא  הקפריסאי ניקוס אנסטסיאדס אומרים שנצמד לעמדה קשוחה של "אפס כוחות" של-נגד המנהיג היווני
וכרים את ניסיון הסיפוח ליוון נושא הביטחון בוער לתורכים: הם זי באי, בטיעון שזו מדינה ריבונית. אבל תורכה
-כאשר היוונים 1963-ב, הסכסוך התחיל קפריסיןבים תורכהאירועים קודמים גם כן. עבור , ו1974-ב

עצמאות  שנים לפני כן במועד ששלו קפריסאים מהממשלה הייצוגית שהוקמה-יםתורכקפריסאים זרקו את ה
 שנים.  11ים למובלעות והם חיו ככה במצור תורכקפריסין מהבריטים. היתה אלימות קצרה, דחקו את ה

 
יה להוביל קו נוקשה תורכקפריסאי מוסטפה אקינג'י נתן ל-יתורכלעומת זאת, אומרים שהמנהיג המהצד השני, 

יה תורכיוון ו (Guarantor powers)אבל רשימת החשודים עוד ארוכה: ה"כוחות הערבים"  בנושא הביטחון.
באוויר חשש כי  מרחףואולי הם אלה שסיכלו הגעה להסדר.  ,, יחד עם בריטניהשא ומתןהשתתפו אף הם במ

 ,שלום-שמוכרים כתומכי ,ים נחמדים. אולי שני מנהיגים קפריסאלרוסיה היה אינטרס לחבל במאמציםאפילו 
 משחק כוחות גדול מהם. ב פשוט שחקנים קטנים םה
 

ים הציעו תורכ. התחומי הליבה שדרושות על מנת לחיות יחדואולי כל צד פשוט לא השלים עם פשרות ב
 חיילים עם נשק קל בלבד 650-לכ )משוער( חיילים היום 30,00-40,000-לצמצם את כוחותיהם בצפון האי מ

 עולה כי סקרים של הארגון שלוסוזן מזכיר שמהי הקפריסאי אחמט תורכמספר "סמלי". אבל האקדמאי ה –
 חוזרת פלישהב זה מאיים עליהם ."ים באיתורכ"היוונים הקפריסאים לא יקבלו אף הסדר שכולל כוחות צבאיים 

רוטציה בתפקיד הנשיא בין חס ליהתיתן, שהיה שנוי במחלוקת במהלך המשא ומסעיף אחר . 7419-כמו ב

                                                
 שם היא עוסקת בחקר השוואתי של חוץ אזורית-המכון הישראלי למדיניות –מיתווים מדיניות ב-דלין היא עמיתתנד"ר דליה שיי ,

 סכסוכים ותהליכי שלום.

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4990377,00.html
https://www.nytimes.com/2017/02/05/world/europe/cyprus-fears-russian-meddling-in-its-settlement-talks.html?rref=collection%2Ftimestopic%2FCyprus&action=click&contentCollection=world&region=stream&module=stream_unit&version=latest&contentPlacement=3&pgtype=collection
https://www.nytimes.com/2017/02/05/world/europe/cyprus-fears-russian-meddling-in-its-settlement-talks.html?rref=collection%2Ftimestopic%2FCyprus&action=click&contentCollection=world&region=stream&module=stream_unit&version=latest&contentPlacement=3&pgtype=collection
http://www.mitvim.org.il/he
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ים הם מיעוט תורכ, ה)הניצית(קפריסאית -י. לפי העמדה היווניתתורכשתי הקהילות, על מנת לעגן את הייצוג ה
 –תקראו לזה זכויות קולקטיביות  –(. למה בעצם מגיע להם ייצוג יתר 16-)ובכלל הגיעו לאי רק במאה ה

 בממשלה? 
 

ובלי התקדמות בנושאי ליבה כה עמוקים, אולי פשוט "מעדיפים את הסטטוס קוו" אומר הוברט פאוסטמן, 
פרופסור גרמני שהשתקע באי ומלמד באוניברסיטה של ניקוסיה בדרום. החיים רגועים, בדרום מתאוששים 

מורים( והכי היהיה, ובתי תורכ, בצפון נראה שהכלכלה תוססת )הרבה בזכות 2013של  כלכליהמשבר המ
שם עוד חיים הם לימות כתוצאה מהסכסוך. "יש להם רתיעה עמוקה מאלימות" אומר פאוסטמן. אין א –חשוב 

עתיד אבל  ת באופק הקרוב. אז למה בעצם לקלקל?י. כך שהסלמה לא נרא1963-ו 1974 בחרדה מזיכרונות
 בלי הסדר נוצץ כמו הזיה במדבר שמתמוססת ככל שהיא מתקרבת.

 
מפגינים במחסום שהכרזות של קומץ קטנטן של פעילי שלום כן , ובקפריסאים עיתונאיםאקדמאים ום שיחות ע

בניקוסיה מקלקלים את האשליה הזוהרת של סטטוס קוו. הם אומרים שאם המשא ומתן אכן מת מוות אמיתי 
שתוביל  פוטנציאליתכנית חלוקה ת העתיד מתחיל לתפוס צורה. בקצה אחת נמצאתהרי שולא רק קליני, 

תנגדו לכך בתוקף. למדינה מוכרת עצמאית בצפון. הקהילה הבינלאומית לא אוהבת לפרק מדינות והיוונים י
סגנון רוסיה בי של הצפון, תורכ: סיפוח של הסקאלה בקצה השנישעדיף על התרחיש יש סיכוי שזה  ,אבל

חלק אל כיש יותר ויותר התייחסות בתורכיה אל צפון קפריסין  כאפשרות מופרכת. היום ראהבקרים. פעם זה נ
  , ולא כאל מדינה נפרדת. מרסין תיכוני-הים התורכי מהמחוז

 
יה לצפון תורכשמספר המהגרים מהתקשורת מדווחת היום. של העמקת המגמות גם תרחיש קיים  ,בין הקצוות

מדברים על שינויים ריסאית מואצת למהגרים. יש דיווחים על חלוקת אזרחות קפ מצוי בקו עלייה.קפריסין 
פלסטיני. -מהאוכלוסיות, כפי שמוכר לנו מהסכסוך הישראלי דמוגרפיים שאינם רצויים על ידי אף לא אחת

מסגדים בצפון גם המסחריים בצפון. נבנו אט על החיים -מקומיים מדווחים שחברות תורכיות משתלטות אט
 ח. השטוענקיים שבולטים בבדידותם בנוף 

 
. יםהמסגדאחד את נו בנסיעה ברבזעם מפתיע כשע 25ן בקפריסאי -יתורכ"אני שונא את ארדואן," מגחך נהג 

היווני הטיפוסי שעמד להצביע נגד הסדר במשאל עם בגלל -אם כך הוא מרגיש, אני תוהה על הקפריסאי
ים תורכחיילים  40,000-כביכול( בו נמצאים )כים, ומעדיף את הסטטוס קוו תורכחיילים  650נוכחותם של 

יה של ארדואן אורבת לו מעבר לקו הירוק המאולתר שחוצה את עיר תורכיבין שהיום. איך הוא ירגיש כש
סכנה עד שהמים באינה מרגישה שפרופ' פאוסטמן מזכיר את הצפרדע במים שמתחממים לאט ו הבירה שלו?

התנגדו. מסתבר שגם עם הפגמים, עדיף בכל זאת רותחים. שאלתי אנשים בדרום ובצפון על הדימוי, והם לא 
 להגיע להסכם.

 
 


