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אינה ההחלטה , 2016בדצמבר  23-, שהתקבלה ב2334ם "מועצת הביטחון של האוהחלטת 

 מת על מפעלגם עולה בקנה אחד עם ביקורת קודהיא הבינלאומית הראשונה נגד ההתנחלויות. 
, ועם מאמצים בינלאומיים אחרים לשימור 2016ח הקוורטט שפורסם בקיץ בדו"ההתנחלויות, כולל 

שמיוחסת  והמשמעות החריפות להחלטההישראליות ובות התג אולם,ו המדינות וקידומו.-פתרון שתי
זה . מסמך שלה הפוטנציאלית חשיבותהעל  ותה הבינלאומית, מעידלה על ידי שחקנים מרכזיים בקהיל

ר אהוד ערן, רבקה ר נמרוד גורן, ד"ד" – מאת מומחים במכון מיתוויםקצרות נויות פרשמרכז 
 .התמשמעולהחלטה והנוגעים להיבטים שונים לגבי  –ר עידו זלקוביץ' בורנשטיין, וד"

 
 

 ל ישראל;מרכזי ליחסי החוץ ש הפלסטיניהנושא 
 לעשות עוד ותהבינלאומית יכולהקהילה וארה"ב 

 

 "ר נמרוד גורןד
 ריתומרצה ללימודי המזרח התיכון באוניברסיטה העב ראש מכון מיתווים 

 
-בעלותכולל  –מדינות העולם עד כמה החלטת מועצת הביטחון מבהירה לציבור ולמקבלי ההחלטות בישראל 

על ההשפעה ההחלטה מעידה המדינות. -תי לפתרון שתייבהתנחלויות מכשול אמרואות  –בריתה של ישראל 
ההפוכות שמשמיעים  על יחסי החוץ של ישראל, וזאת בניגוד לטענותפלסטיני -הישראלינושא הרבה שיש  ל

  .משלת ישראלמנציגי לאחרונה 
 

שפר את מעמדה הבינלאומי של ישראל והיא שתאפשר פריצת דרך תהיא שהתקדמות בתהליך השלום 
 –זרים, מדינות, וגופים בינלאומיים וגידופים כלפי מנהיגים חרמות ביחסים עם מדינות האזור. אמיתית 
יסייעו לכך, אלא לא  – (כפי שנעשה בחודשים האחרונים) כל ביקורת אחרת או כלפי להחלטת האו"םבתגובה 

  במשפחת העמים. הראוי לה מקום התפוס את ליכולתה בפגעו בודדו את ישראל עוד יותר וירק י
 

, ההחלטה במועצת הביטחון אינה צריכה להיות סוף פסוק. ביכולתן ארה"ב והקהילה הבינלאומיתמבחינת 
את הבית הלבן, אשר יסייעו בהמשך למאמצים ליישוב לנקוט צעדים נוספים טרם עזיבתו של הנשיא אובמה 

, שאת נאוםל (קריג'ון או מזכיר המדינה )פלסטיני. כך, למשל, יכול הנשיא האמריקאי -הסכסוך הישראלי
 המדינות. -פתרון שתיושיספק יתר בהירות לגבי מהות  2000-ביל קלינטון בשהציג  עדכן את הפרמטריםיש
 

גם , נוספיםהיא הזדמנות למהלכים מועילים  2017ר ואשצפויה להתכנס בצרפת בינגם הועידה הבינלאומית 
 .לשלום תחבילת תמריצים בינלאומיגיבוש של  2016קידום הרעיון עליו הוכרז בקיץ ובראשם , אם מוגבלים

חבילה שכזו תוכל לכרוך יחדיו את יוזמת השלום הערבית, ההצעה האירופית לשדרוג יחסים, וערבויות ביטחון 
שיתחולל במעמדה האזורי והבינלאומי של ישראל  מהפךלציבור הישראלי את ה שיבהיר אמריקאיות, באופן

 לאחר הגעה להסכם שלום. 
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 ;ם נוחים לישראלגם סעיפי הבהחלטיש 
 , אלא גם פוליטיתמדינית היא לא רקה חשיבות

 

 ר אהוד ערןד"
 ומרצה ליחסים בינלאומיים באוניברסיטת חיפה ועד מנהל במכון מיתוויםחבר 

 
מבהירה כי בעיני המערכת הבינלאומית ההתנחלויות אינן חוקיות. ואולם, יש   2334 החלטת מועצת הביטחון

בהחלטה גם מספר סעיפים המקדמים את יעדיה של ישראל: היא מדגישה את זכותה של מדינת ישראל )כמו 
גם של המדינה הפלסטינית העתידית( לחיות בשלום בגבולות בטוחים ומוכרים; מגנה כל מעשה טרור וקוראת 

שיתוף הפעולה למניעתו; ומבהירה כי הגבול הסופי בין ישראל לפלסטינים ייקבע במשא ומתן בין  להמשך
 הצדדים, ולא בכפיה מבחוץ.

  

לטת של מדינות הדחייה הישראלית של ההחלטה אינה מרוקנת אותה מתוכן, באותו אופן בו הדחייה המוח
למסגרת המארגנת של הסכמי  לא מנעה מההחלטה להפוך בהמשך 1967שנת ב 242ערב את החלטה 

כך למשל מזכ"ל האו"ם יידרש מעכשיו לדווח  .ואש"פ. ההחלטה גם אינה סוף פסוק השלום עם מצרים, ירדן
 .2334למועצת הביטחון מדי שלושה חודשים על הצעדים ליישום החלטה 

  

שתומכים בפתרון ישראלית. היא מעודדת את מי -החלטת מועצת הביטחון חשובה גם בזירה הפוליטית הפנים
לאחר תקופה ארוכה של  –יהודית ודמוקרטית כמדינה שראל אשר יישמר את אופיה של י –המדינות -שתי

ברית אפשריים במערכת הבינלאומית, ובלבד שהשמאל יתמודד -דכדוך. היא מזכירה כי לרשותם יש בעלי
 היטב עם הטענה שהישענות על תמיכה חיצונית לעמדתו אינה לגיטימית.

  

לנראטיב לפיו ההתנחלויות הן חוקיות על פי המשפט הבינלאומי ויוצרת  יתר על כן, ההחלטה היא מכה קשה
המדינות. חלק מעוצמתו -הדוחה במעשיו את פתרון שתי ,גם תשתית אפשרית להחלשת ראש הממשלה

הפוליטית של נתניהו נובעת מן הדימוי שלו כשחקן יעיל במערכת הבינלאומית. אולם כישלונו בבלימת ההסכם 
 , מחליש אותו בזירה עליה בנה את הלגיטימציה הפוליטית שלו.ם"באו בבלימת ההחלטהעם איראן ועכשיו 

 
 

 מועצת הביטחון מעידה עלהחלטת 
 ב"הת ארהמשכיות, לא על שינוי, בעמד

 

 רבקה בורנשטיין
 ב ביחס לישראל ולאזור "פרסומים על מדיניות ארהועורכת סדרת  במכון מיתוויםחוקרת 

 
ממשלים  של – תת המסורתיאיהאמריק העמדהממתעלמת  2334החלטת מועצת הביטחון על ביקורת ה

מחויבות עמוקה  ארה"בהפגינה  לישראל. במשך חמישה עשוריםביחס  – דמוקרטים ורפובליקאים כאחד
  ההתנחלויות. נגדות להרחבת מפעלהתולביטחונה, לצד לישראל 

 
( הרחבת התנחלויות אינה חיונית 1)הוכיחה שארה"ב עדיין דבקה בכך ש:  ההימנעות האמריקאית באו"ם

-( הרחבת התנחלויות סותרת את פתרון שתי2; )(אמר בזמנו הנשיא רייגןכבר ראל )כפי שלביטחון יש
גורמים חיצוניים אינם יכולים לכפות פתרון ( 3המדינות, שהשגתו נתפסת בעיני ארה"ב כאינטרס ישראלי; )

עשות מעשה לאור ב צריכה לארה"המדינות נמצא בסכנה, -כשפתרון שתיני, אך פלסטי-לסכסוך הישראלי
ההתנחלויות הגבירו את הצורך הרחבת אחרים לם יחוק ההסדרה ומהלכים ישראלימחויבותה לעתיד ישראל. 

 י לחדד עמדות אלו, כפי שנעשה באו"ם. האמריקא
 
בהיעדר תהליך  תוקף-חסרת היאלא תסייע לתהליך השלום" "ביקורת לפיה ההצבעה האמריקאית באו"ם ה

, אלא מציגה את הקונצנזוס שקיים בקהילה פתרון על ישראלפה וכאינה שלום. החלטת מועצת הביטחון 
 הבינלאומית ביחס להתנחלויות. 
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ג'ורג' וו. ד רייגן ול רונלקאים רבים, כולל אלו שטראמפ צריך לזכור שממשלים אמריהחדש של דונלד ממשל ה
ת לתשומת ליבו את . כדאי לטראמפ לקחןאשר ישראל התנגדה לה תמכו בהחלטות באו"ם בוש, נמנעו ואף

יותר מכל צעד אפשרי אחר, סמנתה פאוור, לפיה באו"ם שגרירת ארה"ב  רייגן, אותה ציטטהשל אמירתו 
על מנת להביא להצלחת שיחות  לייצר את האמון הדרוש כלתוהיא שעל הקפאת התנחלויות החלטה ישראלית 

 יום.הוזה נכון גם , 1982-שלום. זה היה נכון ב
 
 

 ;ניצחון גדול לאבו מאזןהיא מועצת הביטחון ת החלט
 מברכים עליה בזירה הפלסטינית אפילו יריביו

 

 יץ'ד"ר עידו זלקוב
 עמק יזרעאל וראש חטיבת לימודי המזרח התיכון במכללת מדיניות במכון מיתווים-עמית

 
סימן אבו מאזן את המאבק הדיפלומטי כאסטרטגיית ההתנהלות שלו מול  ,פמאז ראשית כהונתו כיו״ר אש״

ולתמוך בהצעה פלסטינית היא ציון מדינת ישראל. ההחלטה האמריקאית לא להטיל וטו במועצת הביטחון 
 מורשתו של אבו מאזן. ב יעיקרמרכיב לסטיני ואולי אף תשמש כפ-דרך בהיסטוריה של הסכסוך הישראלי

 
מאז הקמת הרשות הפעם הראשונה  ו. זל לדרכו המדיניתניצחון גדוהחלטה רואים ב מקורבי אבו מאזן

ציה טימיג, והדבר מעניק למועצת הביטחון של האו״םזוכה לתמיכת  סטיניתחלטה פלצעת הההפלסטינית ש
 52-ה יועלה על נס ביום הציון הז. אין ספק כי הישג 1967ריבונות הפלסטינית על שטחי דרישה למדינית ל

ה ברחוב הפלסטיני כי מועצת הביטחון וישנה תקו ( בראשית חודש ינואר.אנטלאקה-יום אללייסוד הפת״ח )
  היא תרחיב את הבניה בהתנחלויות.שטיל סנקציות על ישראל במידה ת
 

אנשי החמאס , אלא גם על ידי פבקרב אנשי אש״לא רק ההחלטה להטיל דופי בהתנחלויות התקבלה בחום רב 
, ועל אף המדינות לשני עמים-שתיהחלטה תומכת ברעיון על אף העובדה כי ה. זאת, האד האסלאמייוהג׳

בין ישראל לרשות  משך התיאום הביטחוניהחלטה לההקריאה בהמדינות מ-החשש בקרב מתנגדי פתרון שתי
 לחץ על ישראל.הלכה למעשה כיצד יופעל האם ושאלה הבהירות לגבי ה-, ומחוסרהפלסטינית

 
כפ״ץ המדיני שהעניקו האמריקאים למדינת ישראל יכול להתרחב ולייצר מאמצים בינלאומיים הקרע בש

רדיקליים  לגורמים גם עניק נקודות זכותיחוקיות -סימון ההתנחלויות כבלתינרחבים יותר מצד הפלסטינים. 
  , תוך טשטוש הקו הירוק וההבדל בין מדינת ישראל לבין ההתנחלויות. על ישראל כולה םהתומכים בחר


