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 6-ירושלים בבנושא  דונלד טראמפ בארה" אנשישל במחלוקת ונכתב על הצהרתו השנויה  אמרנ רבות

 – הקהילה הבינלאומיתו לסכסוךהצדדים  – שכולםמשפט אחד של טראמפ היה בנאום  ך. א2017בדצמבר 
תניב כעת תוצאה אחרת או בדיוק הנוסחה אותה איוולת להניח כי חזרה על זו היה תלהסכים עליו: " וליםיכ

על מרכיבי יסוד הצביעו ירושלים, אך שחקנים בינלאומיים  בעניןטובה יותר". טראמפ דיבר על מדיניות ארה"ב 
בתקופה האחרונה ניתן . של התהליך במבנהשינויים לרבות , רים בתהליך השלום שצריכים להשתנותאח

בלעדי בתהליך כמתווך מאתגרים את המונופול של ארה"ב שקולות בשיח הדיפלומטי יותר ויותר לשמוע 
 .ומציעים לקדם מנגנון תיווך חדש פלסטיני-השלום הישראלי

 
שיחות רציניות, או מספר פעמים כי "לא יתקיימו  הפדריקה מוגריני, הצהיר שרת החוץ של האיחוד האירופי,

]...[ שום מאמץ בנוסף לכך  ךייראה כמאמץ אמריקאי בלבד, אזה אם בין הישראלים והפלסטינים , שא ומתןמ
הבינלאומית לא תכלול את ארה"ב".  הרב צדדיתאם המסגרת שא ומתן ם לשולחן המלא יביא את שני הצדדי

על הכרה בירושלים הצהרתו של טראמפ הפלסטינית על פיה בעקבות  עולה בקנה אחד עם הטענה הדבר
את  אי פעם)לא שהפלסטינים ראו  מתווך הוגן"של "ארה"ב אינה יכולה עוד למלא תפקיד בירת ישראל, כ

. כמו ללחוץ על ישראל( תוכלשרק ארה"ב הסכימו לקבל עובדה זו מתוך הנחה הם אך כמתווך הוגן, ארה"ב 
תעניק שחדשה עם ההצעה שמוביל אבו מאזן ליצירת מסגרת בינלאומית רב צדדית  תמשתלבגישה זו  ,כן

 תהליך השלום. ל חסות
 

לאחרונה את המעורבות שלהם בתהליך ואף מציעים את עצמם כמתווכים מציעים שונים שחקנים בינלאומיים 
-" ולארח שיחות ישראליותהוגנתרוסיה, למשל, הכריזה על נכונותה להיות "מתווכת אפשריים בתהליך. 

והזמינה משלחות ישראליות ופלסטיניות לסימפוזיון  םשלביפלסטיניות. סין השיקה תוכנית שלום בת ארבע 
יותר של צמצום כוחה ומעורבותה של ארה"ב במזרח  רחבשלום בבייג'ינג. ניתן לראות זאת גם כחלק מתהליך 

המבנה והתנאים של הסדר הבינלאומי הנוכחי שונים ". תחילהלחזון של "אמריקה גם  םמתאי דברהתיכון, וה
ארה"ב אינה מוותרת  אך בשנות התשעים. חלהוישראל אש"ף  ביןכאשר תהליך השלום מאוד מאלו שהתקיימו 

תפקיד מוביל" “וסגן הנשיא מייק פנס הדגיש כי על ארה"ב למלא ה כמתווך בלעדי על תפקידכל כך מהר 
". האולטימטיביתעסקה ה"קידום על  עובדעדיין  ואכי ה מדגישוממשל טראמפ בתהליך השלום כת כמתוו

תזכורת "אין תחליף לארה"ב".  ונתניהו הבהיר כיאפשרות של מתווך אחר מלבד ארה"ב ת הישראל דחתה א
ישראל סירבה , כאשר צרפת יזמה ועידת שלום 2017בינואר לעמדה זו של ממשלת ישראל ניתן היה לראות 

 ".ועידת סרק"ונתניהו כינה אותה: בה להשתתף 
 

הסכם אוסלו חתימת מאז בתהליך  אבן יסודהיא פלסטיני -הישראליהחסות האמריקאית לתהליך השלום 
בשונה ) יו רציניים בנכונותם להגיע להסכםה, כאשר שני הצדדים מיםמסוי שבשלבים. אף 1993בספטמבר 

-)למשל, במשא ומתן באוסלו בללא עזרתה של ארה"ב גם להשיג התקדמות הצליחו המצב היום(, הם מ
מסגרת רחבה יותר באו לאחר  להקמתשקראו (. הקולות הראשונים 2008-עבאס ב-ובשיחות אולמרט 1993

שלמה  פרופ'פרוץ האינתיפאדה השנייה. בעקבות ו 1999-2001 בשנים כישלון המשא ומתן על הסדר הקבע
בפנאטיות בכל פעם  גבלהארה"ב של  ההגמוניה, טען כי "שהיה שחקן מרכזי בשיחות באותה תקופהעמי, -בן

עמי תמך בהקמת מסגרת בינלאומית וקרא לאמריקאים -אחרים". בןשחקנים של  םשהוזכרה השתתפות

                                                
 באוניברסיטת ניו יורק ועמית דוקטורט מטעם המכון הישראלי במרכז טאוב ללימודי ישראל -ד"ר ליאור להרס הוא עמית פוסט

המאמר  הוא כתב את עבודת הדוקטורט שלו במחלקה ליחסים בינלאומיים באוניברסיטה העברית בירושלים. מיתווים.מדיניות במכון 
 .2018ביוני  7-ביורק( -)מטעם אוניברסיטת "ניו סקול" בניו" הסמינר הציבורי" ידי עללראשונה באנגלית פורסם 

http://www.publicseminar.org/2018/06/the-quest-for-an-honest-broker/
http://www.publicseminar.org/2018/06/the-quest-for-an-honest-broker/
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מכך שלא היו חלק  חשו תסכול. האירופאים תבינלאומיתוכנית ל ,2000, מדצמבר קלינטון הפוך את מתווהל
-כשל האיחוד האירופי  משחק המילים הישן)כלי רק כשיש צורך בסיוע כלשנעזרים בהם הרגישו ו מהתהליך

"payer" ולא "player פנה ובתהליך את העולם הערבי שילב  לאעל כך שגם "(. ממשל קלינטון זכה לביקורת
 .2000בשלב מאוחר מאוד במהלך ועידת קמפ דייוויד ביולי  רק למנהיגים ערבים

 
, שכלל את ארה"ב, "המזרח התיכוןלענייני קוורטט "ה םלפעולה והוקו תורגמו מחשבות אל 2002בשנת 

מאוחר  ומץ(, שא2003קוורטט היה תפקיד בגיבוש מפת הדרכים )אפריל לרוסיה, האיחוד האירופי והאו"ם. 
 גורםכהתגלה הקוורטט  ,(. בסופו של דבר2003של מועצת הביטחון של האו"ם )נובמבר  1515יותר כהחלטה 

ברשות של הכלכלה והמוסדות לארה"ב והתמקד בפיתוח וסיוע  העניק גיבויעיקר בחלש וחסר משמעות, ש
, (2013-2014ג'ון קרי )הוביל מזכיר המדינה הפלסטינית. הקוורטט לא מילא תפקיד חשוב בשיחות השלום ש

לא היתה השפעה , במטרה לשרטט מתווה לקידום תהליך השלום, 2016דו"ח שחברי הקוורטט פרסמו ביולי ול
ו ארה"ב והקוורטט יגבשו הצעה שתובא לאישור של מועצת הביטחון של האו"ם ותכלול הרעיון על פי. ממשית

פרמטרים ליישוב הסכסוך )אפשרות שהועלתה רבות בשיח הדיפלומטי בתקופת ממשל אובמה( מעולם לא 
  .משחקלשנות את כללי ה המדובר כעת בשיח הדיפלומטי, של מנגנון תיווך חדש, מציע העלי צעהההתגשם. ה

אינו חדש ולא ייחודי לסכסוך ( multiparty mediation framework) תתיווך רב צדדי מסגרתל הרעיון ש
)ארה"ב, רוסיה, צרפת,  "קבוצת הקשר"(, 1992-1995פלסטיני. במהלך המלחמה בבוסניה )-הישראלי

את הנוסחה שהובילה בסופו של דבר להסכם דייטון  וגיבשהתפקיד משמעותי  שיחקהבריטניה וגרמניה( 
הוקמה מסגרת בינלאומית שכללה את חמש החברות הקבועות במועצת (. בתחילת שנות התשעים 1995)

)ארגנטינה,  "ותמדינות הערבה"גם מנגנון , ולקידום תהליך השלום בקמבודיהוסייעה הביטחון של האו"ם 
 פרו.ו אקוודורבין שלום בתהליך המאוד ( סייע ב"הברזיל, צ'ילה ואר

מנגנון תיווך רב צדדי והם יכולים להיות שונים בגודלם, במבנה שלהם, ברמת התיאום בין אין מודל אחד של 
החברים ובחלוקת העבודה ביניהם בתהליך עשיית השלום. זה כלי שניתן גם להשתמש בו רק בשלבים 

ין קבוצת התיווך, בכל מסוימים בתהליך וניתן גם להסכים על חלוקת תפקידים שונה, בין "המתווך הראשי" לב
 שלב בתהליך.  

 
לסבך את  עלולזה . של מנגנון תיווך שכזה החסרונות על ,מצד אחד ,מצביעה 1הספרות המחקרית בתחום

רסים נוספים. להוספה של קולות ואינט מביאשחקנים נוספים  וצירוף של ,פחות יעילללהפוך אותו התהליך, 
עניק בכוחו לה. גם יתרונות חשוביםיש לתיווך רב צדדי , מצד שני. ולמסרים סותריםלהוביל לבלבול גם  יכולזה 

אחד מתווך אין שכיותר מנופי השפעה וגישה טובה יותר לשחקנים שונים בסכסוך, במיוחד מדינות המתווכות ל
ולהגדיל תיווך מסוג זה יכול להצטייר כמאוזן יותר, לקבל לגיטימציה בינלאומית רחבה יותר . מוסכם על כולםש

 מסונכרן וקוהרנטי.אך זה תלוי ביכולת של השחקנים להוביל תהליך תיווך שלום. ה תקואליציאת 

? מוגריני ומי צריך להיות חלק ממנופלסטיני -תיווך יתאים לסכסוך הישראלי איזה מנגנוןנשאלת השאלה 
ם על חשיבות ארה"ב מסכימיישראל, אש"ף ו את הצורך להוסיף שחקנים אזוריים, כגון ירדן ומצרים. הדגישה

"קבוצת להקמת ן פאביוס אקרא שר החוץ הצרפתי לור 2015. בשנת בתהליך השלום המסגרת האזורית
מועצת הביטחון של החברות הקבועות במדינות ערב, האיחוד האירופי ו שתכלול אתתמיכה בינלאומית", 

שהוכח כיעיל במשא ומתן על הסכם הגרעין עם איראן, ", P5+1האו"ם. הפלסטינים הזכירו את המודל של "
כרה בשל תפקידה ההיסטורי גיה הוזבנורגם בריטניה, גרמניה וארה"ב. כולל את סין, צרפת, רוסיה, וש

הסוגייה המורכבת והרגישה של רצועת המסגרת אמורה לסייע גם בהתמודדות עם  הרחבת .השלום בתהליך
 ישראל.ויחסים בין הרשות הפלסטינית שאלת העזה, בנוסף ל

גדר רעיון תיאורטי שנידון בשיח האפשרות של מנגנון תיווך רב צדדי תישאר בבשלב זה קשה לדעת אם 
בתהליך השלום. קשה שמדובר בהתחלה של שינוי דרמטי לשינוי משמעותי, או הדיפלומטי אבל לא מתורגם 

עימות עם יחליטו להתייצב מאחורי הרעיון ולקדם את המהלך גם במחיר של  שחקנים בינלאומייםאם הלנבא 

                                                
1 Chester A. Crocker, Fen Osler Hampson, and Pamela Aall, "A Crowded Stage: Liabilities and Benefits of 
Multiparty Mediation," International Studies Perspectives 2(1), 2001, pp. 51-67; Sinisa Vukovic, International 
Multiparty Mediation and Conflict Management: Challenges of Cooperation and Coordination (Routledge, 
2015). 
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בין הקהילה , וזאת בתקופה של משברים רבים ברחבי העולם ונקודות מחלוקת ומתיחות רבות ארה"ב וישראל
, לרבות תפלסטיני-תהישראלי זירההתפתחויות בהיושפע גם מ הנושאהבינלאומית לבין ממשל טראמפ. 

 מאז הצהרת כנית השלום.של ממשל טראמפ לקדם ת נחישותהמו, התפתחויות בזירה הפנימית בשני הצדדים
פלסטינית נמצא במגמת עלייה. המצב בגדה המערבית -ירושלים, המתח בזירה הישראליתבנושא טראמפ 

)ההסלמה  לקחברצועת עזה מאיים להת הנפיץוהמצב  המהסלמחוששים שליטה, אך רבים תחת עדיין 
תנאים ב יםשמתנהל כיםסכסו .(2014ביותר מאז המלחמה בקיץ יתה הקשה הי עזהו ישראלבין האחרונה 

, מסוכנים מאוד. ותישירים בין ההנהג תקשורת ערוצי ללאמקובל על שני הצדדים ושאלה, ללא מתווך שכ
-ישראלי הסכם מסגרת קדםל 2013-2014בניסיונו בשנים אומנם ג'ון קרי נכשל המדינה לשעבר מזכיר 

בין ישראל לפלסטינים רגישים ומסוכנים שהתפתחו הרגעת משברים ב, אך הוא מילא תפקיד חשוב פלסטיני
 במקרה של הסלמה נוספת.דומה תפקיד  לשחקירושלים. השאלה היא מי יוכל סוגית סביב 


