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 NGOאילן ונשיא מכון המחקר -הוא פרופסור למדעי המדינה באוניברסיטת בר ג'ראלד מ. שטיינברג

Monitorהפוליטיקה של זכויות . תחומי המחקר שלו  כוללים דיפלומטיה וביטחון במזרח התיכון ,

ממשלתיים, פוליטיקה ישראלית ובקרת נשק. פרופסור שטיינברג שימש כיועץ -אדם וארגונים לא

 למשרד החוץ הישראלי. הוא המחבר של ספרים ומאמרים רבים.

 

מערכת היחסים בין האיחוד האירופי וישראל היא מורכבת, ובמקביל לשיתוף הפעולה בתחומים 

 בשנים האחרונות, מקור מרכזי לחיכוך  1.כ"בעייתית ולעיתים בלתי יציבה"רת היא גם מתוארבים, 

אירו המועברים העשרות מיליוני הוא האיחוד האירופי וחלק מהמדינות החברות בו,  בין ישראל לבין

 ממשלתיים )ארל"מים( פוליטיים ובעלי השפעה, בישראל, ברשות הפלסטינית ובעזה.-לארגונים לא

 

הזוכים למימון פועלים במסגרת רבים ארל"מים נציגים של דות ממשלתיים אירופיים ומוסנציגים של 

לכאורה לקדם עקרונות זכויות אדם אוניברסאליים ומטרות הומניטאריות. על בסיס זה, החותרת 

ארל"מים כמקור מידע. אותם הידי -האיחוד האירופי עושה שימוש בדו"חות וניתוחים שפורסמו על

למדיניות האיחוד האירופי ואנליטי "חות הארל"מים יוצרים בסיס עובדתי במקרים רבים, דו

 לנושאים פוליטיים מרכזיים הקשורים לסכסוך.בנוגע והמלצותיו 

 

לתמיכה ממשלתית אירופית זו, כמו גם למערכות היחסים הפוליטיות, ארל"מים פוליטיים הודות 

פי ג'וזף ס. ניי גו'ניור, -מאפשרת, על"עוצמה רכה" משמעותית, הומממשים חשובה נראות צוברים 

כאשר מתייחסים לארל"מים  2".תשלומיםכפייה או באמצעות ידי משיכה במקום -"השגת רצונך על

רשת יש מקורות עוצמה רכה והם אינם מהססים -בהקשר זה, ניי מזהה ש"לארל"מים ולארגוני

וסריות אוניברסאלית וכי פיו הם מחויבים למ-ארל"מים מטפחים את הרעיון על 3להשתמש בהם".

פיה להם -כלכליים. הם גם מקדמים את התפיסה עלמשיקולים אינם מושפעים מפוליטיקה או 

 המומחיות בתחום מחקרם. ללא ספק, ארל"מים מרוויחים מיכולתם להעביר מסר זה.

 

ית "עוצמה קשה" צבאביחס ל משניותעבור האיחוד האירופי, עוצמה רכה ודיפלומטיה ציבורית אינן 

כלי מרכזי להפעלת השפעה בינלאומית. כך, ארל"מים פוליטיים הפועלים הן מהוות וכלכלית, כי אם 

והמטרות של אינטרסים, הנורמות, הבתוך אירופה עצמה והן במדינות אחרות, מהווים כלים לקידום 

יות ללא הסכמתן של מדינות ריבונלעתים קורה זה ; וכפי שציין החוקר איאן מנרס, דבר האיחוד

ממשלתיים", ארל"מים מקבלים מאות מיליוני יורו בכל -אף שהארגונים מוגדרים כ"לא-על 4אחרות.



שנה מממשלות אירופיות ומהאיחוד האירופי למען קידום יעדים כדוגמת "דמוקרטיה, זכויות אדם, 

 5שלטון החוק וממשל תקין".

 

באופן והגדיל  6,הים התיכון דרוםמימון זה מהווה נדבך מרכזי בקידום המדיניות האירופית ב

העיקריות מסגרות אחת הממשלתיים. -משמעותי את תקציבם, כוחם והשפעתם של ארגונים לא

זכויות להאירופי לדמוקרטיה והמנגנון הוא המספקות מימון לארל"מים לצורך פעילויות פוליטיות 

ת המשרד האירופי זה פועל בחסומנגנון . אירומיליון  061(, עם תקציב שנתי של EIDHRאדם )

  7לשיתוף פעולה וסיוע.

 

ידי גוף זה -בניגוד ליעדיהם המוצהרים, הראיות מעידות על כך שרבים מהארל"מים הממומנים על

( פועלים בדרכים שאינן עולות בקנה אחד עם חזון האיחוד האירופי למזרח התיכון. וגופים נוספים)

מערב בלסטינית, ישראל, עזה ובמספר מדינות בעוד הארגונים הזוכים למימון, היושבים ברשות הפ

של הארגונים סדר היום בדיקה מדוקדקת מדגימה כי  - אירופה, טוענים כי הם מקדמים ערכים אלו

מועברים באופן רשמי לטובת קידום הגדולים  כסף סכומי אינו עולה בקנה אחד עם מדיניות האיחוד.

טרות פוליטיות צרות. ארל"מים רבים, כפי בפועל לממנוצלים השלום ועניינים הומניטאריים, 

, מעוותים את המידע והניתוח בהתאם לאג'נדה הפרטית שלהם, מקדמים את הנרטיב להלןשמודגם 

, הקמפיינים שמובילים ובמיוחדהפלסטיני ומתעלמים מההקשר הביטחוני של המדיניות הישראלית. 

המתאפיינת , 1110שנת שנוסחה ב הארל"מים הם חלק מרכזי מאסטרטגיית דרבן ללוחמה פוליטית

 8בכל הנוגע לזכות היהודית להגדרה עצמית, שוויון ריבוני והזכות להגנה עצמית. במוסר כפול

 

מערכת היחסים הקרובה בין הארל"מים והאיחוד האירופי, הנובעת ממימון בהיקף גדול, משתקפת 

שות הפלסטינית בין השנים ידי או בחסות נציגי האיחוד בישראל ובר-במספר מסמכים שנכתבו על

, כוללים המלצות אשר ולארגונים. שבעת המסמכים, שהודלפו באופן סלקטיבי לעיתונאים 1101-1101

-ישראל ועל הקשרים הישראליים-על יחסי האיחוד האירופיבצורה משמעותית אם יתקבלו, ישפיעו 

לסטינים, ובמקרים רבים ידי ארל"מים פוליטיים ישראלים ופ-פלסטינים. המידע במסמכים סופק על

צדדי. כתוצאה מכך, ההמלצות בדו"חות אינן -, הוצא מהקשרו או חדבהם הוא מוטעההמידע 

לקיטוב נוסף בין הצדדים לגרום המדיניות של האיחוד, ולמעשה יכולות  מתאימות לתהליך קביעת

 אדם.הולתרום לסכסוך, במקום לקדם את תהליך השלום וזכויות 

 

בתקשורת, בדיונים בכנסת שבוטא בירה את החיכוך בין ישראל ואירופה, כפי התנהלות זו גם הג

משלחות  ראשי , בכיר במשרד החוץ הישראלי כינה את דו"חות1102ובהצהרות רשמיות. בפברואר 

 "מעגל סגור". היות הבכירים חיים בהאיחוד האירופי במזרח ירושלים וברמאללה ככאלו הנובעים מ

 

צדדיים...זוהי בעיה -צאה מכך, אין זה מפתיע שהם כותבים דו"חות חדהוא המשיך וטען: "כתו

, באופן מוסדיישראלי -מבנית. חלק אחד בבירוקרטיה של מדיניות החוץ של האיחוד הוא אנטי



ממשלתיים -ארגונים לאמסביבת העבודה כולה מורכבת מפעילים פלסטינים בגדה המערבית וו

 9החולקים אג'נדה זהה".

 

תוח מקיף של מסמכים אלו מדגיש את ההסתמכות השיטתית של האיחוד האירופי על יתרה מכך, ני

קבוצות פוליטיות, עד כי נראה שלאיחוד אין את היכולת לאסוף מידע באופן עצמאי או לאמתו כאשר 

 ישראלי.-מצד שלישי, לפחות בכל הנוגע לסכסוך הערביהוא מגיע 

 

 ניתוח

 

ומשלחות האיחוד האירופי בישראל וברשות הפלסטינית  , שבעה דו"חות ממשרדי נציגי1101מאז 

 הודלפו לתקשורת הישראלית והבינלאומית:

 

 10(;1101)דצמבר  ח ראשי משלחת האיחוד האירופי בנוגע למזרח ירושלים"""דו .0

11(;1100)דצמבר  ח ראשי משלחת האיחוד האירופי בנוגע למזרח ירושלים"""דו .1
 

12(;1101)דצמבר  וגע למזרח ירושלים"ח ראשי משלחת האיחוד האירופי בנ""דו .2
 

13, טיוטא(;1100)יולי " ובניית המדינה הפלסטינית C"שטח  .4
 

14, דו"ח חסוי(;1112דצמבר )" ישראלים-"מצבם של אזרחים ערבים .5
 

, דו"ח 1100)אפריל  מתנחלים" אלימותח ראשי משלחת האיחוד האירופי בנושא "דו" .6

15פנימי(;
 

16, עדכון(.1101)פברואר  מתנחלים" אלימותבנושא  ח ראשי משלחת האיחוד האירופי"דו" .7
 

 

הנסיבות סביב הדלפות מסמכים אלו משקפות ככל הנראה חילוקי דעות בין מדינות האיחוד האירופי 

הועבר לקומץ עיתונאים  Cשטח שהוצגו בדו"חות. דו"ח האיחוד האירופי על ולהמלצות לתוכן ביחס 

לא סופקו הסברים מדוע לא הופץ  17רות ולא מוגמרות.חסהפניות , וכלל טיוטהנבחר בצורת מסמך 

הטילה ווטו על (, המסמך מציין כי הולנד 1100מתנחלים" )אלימות דו"ח סופי. בנוגע לדו"ח העוסק ב"

. נראה כי 1101את פרסום העדכון שלו בשנת הדו"ח, ושללה את פרסומו הרשמי של המסמך ותוכן 

ידי -"פורום הזכויות", שהוקם ומנוהל עלההולנדי רל"מ בכירים אנונימיים הדליפו את הטיוטא לא

על פי  18ט, הידוע כפעיל פוליטי בנושא הסכסוך.חס ואן אילשעבר אנדרההולנדי ראש הממשלה 

הודלף  1101-מ ח ראשי משלחת האיחוד האירופי בנוגע למזרח ירושלים"""דודיווחים בתקשורת, 

 19ידי הנציבות האירופית.-ן ישירות עללארל"מ הפוליטי הישראלי שוברים שתיקה, הממומ

 

 ירושלים

 

נושא ירושלים מורכב ביותר, ומשקף את הקשרים הדתיים והלאומיים של הישראלים והפלסטינים 

לאזור זה חייבת להתבסס על מחקר זהיר. הדו"חות  החלטה שמתקבלת בנוגעלעיר. בעקבות כך, כל 



חפים מהפניות או בנושא ירושלים  1101 -ו 1100, 1101של נציגי משלחות האיחוד האירופי לשנים 

. מן לגבי מדיניות המלצות משמעותיות יםבמסמכים רשמיים הכוללהנדרשים הערות שוליים מ

הניתוח עולה כי המידע המוצג, השפה והנושאים בהם דן הדו"ח מבוססים בעיקרם על פרסומים של 

 פק.ממשלתיים, אשר רמת אמינותם ודיוקם מוטלת בס-ארגונים לא

 

-, ובייחוד חלק בו הנקרא " תכנון הריסות, פינוי ועקירה", משקף מסמך שהוכן על1100הדו"ח משנת 

בית: מסגרת נורמטיבית -בלי-בני" בשםידי ארל"מ פוליטי בשם הועד הישראלי נגד הריסת בתים 

 קל"מגדיר עצמו "רדי הארגוןמנהל (. 1100) "חדשה לבחינת הריסת בתים מנהלית במזרח ירושלים

והאג'נדה שלו חד צדדית במובהק. פרסומים של הועד הישראלי נגד הריסת בתים מאשימים את 

נשק וטקטיקות ]על פלסטינים[... ובשכלול ב םניסויי ביצועוב"ישראל ב"אפרטהייד", "טיהור אתני", 

אירו  066,660קיבל הארגון  1101-1101בין השנים  ". במעבדה הפלסטינית השליטה ]הישראלי[ מערך 

ממסגרת המימון של המכשיר האירופי לדמוקרטיה וזכויות אדם באמצעות מהנציבות האירופית 

(EIDHR.)20 

 

( טוען כי 1100בדיון על נושא היתרי הבנייה בירושלים והשפעתם על הפלסטינים, דו"ח האיחוד )

ה אל מחוץ דילמה עבור המשפחות הפלסטיניות: יש להם הבחירה בין הגיר מציבה"מדיניות התכנון 

השטח המוניציפאלי של ירושלים או בנייה ללא היתר הבנייה הנדרש". ישנו דמיון רב בין טענה זו 

להצהרה של הועד הישראלי נגד הריסת בתים בדו"ח שהוזכר לעיל, בנוגע לכך ש"הפלסטינים עומדים 

ק זה, בדומה בחל 21בפני הבחירה הקשה בין עזיבת בתיהם במזרח ירושלים או בנייה ללא היתר..."

 מקורות מוניציפאליים.מלחלקים רבים אחרים בדו"ח, לא מובא מידע מממשלת ישראל או 

 

"ארכיאולוגיה" בטיוטת דו"ח האיחוד האירופי הנ"ל על ירושלים בנושא בדומה, נראה כי החלק 

של  עוסק במקומהמתבסס על מידע מהארגון הפוליטי הישראלי עמק שווה. ארל"מ זה "ה

", קיבל מנורבגיה מענק על סך פלסטיני-וגיה בחברה הישראלית ובסכסוך הישראליהארכיאול

       1100.22יורו( בשנת  41,111 -קרונות נורבגיות או כ 204,727 -ש"ח )כ 100,647

 

צדדית הפוליטית המשתקפת משיתוף -לשפה החדמקום רב מעניק  1101דו"ח האיחוד האירופי לשנת 

ה ומקבלי ההחלטות האירופים, כולל הטענה הבלתי נתמכת לפיה הפעולה הגובר בין עמק שוו

 םמדגישה את הקשר ההיסטורי של העהשריף/הר הבית -ארכיאולוגית באזור חראם אלהפעילות ה"

פרסום נוסף של עמק שווה טוען כי  23האוניברסלי של העיר".האופי ...חותרת תחת בלבד היהודי

את הנרטיב ההיסטורי המתמקד בעם מחזקים י האדמה, "אתרי חפירות ארכיאולוגיות משנים את פנ

-בערך סביבתם של התושבים הפלסטינים והקשר שלהם להר הבית/חראם אל יםעיטמהיהודי, ומ

 24שריף".

 



על ירושלים מזכיר דו"ח שנתי משותף של  1101-ו 1100החלק הדן ב"חינוך" בדו"חות האיחוד לשנים 

-יות האזרח בישראל ועיר עמים. האגודה, ארגון לאממשלתיים: האגודה לזכו-שני ארגונים לא

לסכסוך ממשלתי ישראלי מוביל העוסק בהיבטים רבים של זכויות אזרח וזכויות אדם בהקשר 

יורו בקירוב( מהאיחוד האירופי בשנת  105,111ש"ח ) 0,166,170ישראלי, קיבל מענק בסך -הפלסטיני

ידה הוא להתנגד למדיניות ממשלת ישראל בנוגע . עיר עמים, קבוצה המצהירה מפורשות כי תפק1101

חלקים אחרים  1102-1101.25יורו מהאיחוד האירופי לשנים  665,141לירושלים, קיבלה מענק בסך 

ושל מחלקת המדינה האמריקנית,  OCHAבדו"ח האירופי מבוססים ככל הנראה על דו"חות של 

. דבר נוסף המעיד על מערכת היחסים המתבססים גם הם באופן נרחב על נרטיבים שמציגים ארל"מים

על ירושלים, בו נכתב  1100ממשלתיים והאיחוד האירופי הוא דו"ח האיחוד לשנת -בין ארגונים לא

, כמו גם הריסות בתים לא מוצדקות ואפליה בתחומי הבריאות, "בשטח"הידרדרות במסקנות כי חלה 

, ישראל ננזפת על "החתירה 1101החינוך והדיור. בדומה, בפרסום של האיחוד האירופי משנת 

 השיטתית תחת הנוכחות הפלסטינית" בעיר.

 

בכל שלושת דו"חות האיחוד על ירושלים והמלצות המדיניות הנלוות להם, לא מוצג כל מידע הסותר 

 ומבצעיםהאירופי האיחוד שזוכים למימון מטעם את עמדותיהם של הארל"מים הפוליטיים הללו, 

העלתה את מספר אישורי הבנייה עיריית ירושלים דיווחה כי  1100א, בשנת . לדוגמניתוחי מדיניות

 26;לתושבי ירושלים הערביים לרמה הדומה במספרה לכמות האישורים שניתנו לתושביה היהודיים

חנכה את הרכבת הקלה שמשרתת את  27;בשכונות ערביות בנתה סניפי דואר, מרפאות, וכיתות

 28.בעיר אוכלוסייה הערביתתחילה לממש יוזמות נוספות למען ההאוכלוסייה הערבית והיהודית; וה

שנציגי מידע זה אינו מוזכר כלל במסמכי הארל"מים או בדו"חות האיחוד. בדומה, אין סימן לכך 

ידי -ידי גורם שלישי ולא על-האיחוד האירופי ביקשו לאמת את הנרטיבים של הארגונים, לא על

 ירושלים.עיריית /או בממשלת ישראל ובגורמים 

 

לאמת טענות פוליטיות מודגם בחלק העוסק בתושבות ובעלות על קרקע בדו"ח האיחוד חוסר הניסיון 

 אדמותאחוזים מהאדמות הופקעו לטובת " 25במזרח ירושלים , בו נטען כי "1101על ירושלים משנת 

יכולים  (דיםכלומר יהו)מדינה". רק אזרחי ישראל או אלה שזכאים באופן חוקי לאזרחות ישראלית 

"התנחלויות מידע זה מבוסס ככל הנראה על דו"ח ששמו  29".לקנות נכסים שנבנו על אדמות מדינה

(, שנכתב 1101) 30התירוצים השקריים המובילים להרחבת ההתנחלות במזרח ירושלים" 6בפוקוס: 

עכשיו  ממשלתי המזוהה עם הארגון הישראלי שלום-, ארגון לאאמריקאים למען שלום עכשיוידי -על

פי הדו"ח מאת הארגונים -על 31.דלמטהידי ארגון ירושלים -ידי האיחוד האירופי( ועל-)הממומן על

הקונה מוכרח להיות  'אדמות מדינה' המוגדריםעל פי החוק הישראלי כדי שיוכל לקנות נכסים הללו, "

נים ירושלמים לא ...פלסטי(יהודי -כלומר)לאזרחות על פי חוק השבות  להיות זכאיאו  ...אזרח ישראל

 [שטחי]מ 25%-רק מנועים מלקנות נכסים ברוב מערב ירושלים אלא גם מנועים מלקנות נכסים ב

 32..."0667מאז  'אדמות מדינה'כ מזרח ירושלים שהופקעו

 



את החוק  הציג באופן מעוותידי העתקת טענותיהם של ארגונים פוליטיים, דו"ח האיחוד האירופי -על

(, כמו גם אינספור 0661) חוק מקרקעי ישראל. המדינה מטעםגזענות וק מבטא החהישראלי, ורמז כי 

פסיקות משפטיות בנושא, אוסר על אפליה בכל הנוגע למכירת אדמות מדינה, ומתיר לכל אזרח או 

ת מדינה, ללא הבדלי דת, גזע או ואדמ נכסים שנבנו עלתושב קבע )כולל תושבי מזרח ירושלים( לרכוש 

 33לאום.

 

ודו"חות הארגונים גם הם מצדיקים בנייה בלתי חוקית  1100-ו 1101דו"חות האיחוד לשנים  בנוסף,

של תושבים פלסטינים המתבססת על עקיפת ההליכים החוקיים והפרוצדורות של עיריית נרחבת 

 אשר נגרמת , . זאת כדי למנוע את "סכנת שלילת התושבות"ירושלים הנחוצים לקבלת היתרי בנייה

נרשמים באופן חוקי בכתובת חדשה הנמצאת מחוץ לגבולות המוניציפליים של  אנשיםכאשר 

עם זאת, הדו"חות אינם מציינים את העובדה שאזרחי ירושלים הערבים זכאים לאזרחות   34ירושלים.

ישראלית, המאפשרת להם לשמור על מעמדם החוקי וההטבות הנלוות אליו, גם במידה והם עוזבים 

הפלסטינים  המגישים בקשת אזרחות עלה  ירושלים ורת, מספר תושבישי התקאת העיר. על פי דיווח

כל   36.סיבות פוליטיותאינם ממשים זכות זו מאחרים, בעוד   35,באופן משמעותי בעשור האחרון

 הנתונים הללו אינם נכללים בדו"חות האיחוד האירופי על ירושלים.

 

שננקטו ההיסטורי של האמצעים השונים  דו"חות האיחוד גם ממעיטים בערך ההקשר הביטחוני או

 0122וגבתה את חייהם של  1111ידי ישראל בתגובה ל"אינתיפאדה השנייה" שהחלה בשנת -על

הדבר יוצר את הרושם כי אמצעים אלו, כמו גדר הביטחון )"החומה"( או אמצעים אחרים  37ישראלים.

אשר משקפים יחוד על ירושלים בכל שלושת דו"חות האתופעה זו מגולמת באופן שרירותי. ננקטו 

-מזאן ורופאים לזכויות אדם-עדאלה, אל -האיחודידי -עלארגונים הממומנים  מטעם שלושהפרסום 

"אמבולנסים מנועים מלהיכנס לשכונות פלסטיניות במזרח ירושלים ללא אישור  בשםבדו"ח  -ישראל

הדרישה טוען כי " האירופי ראשי משלחת האיחודבהתבסס על דו"ח זה, דו"ח  38.או ליווי משטרתי"

", רק תחת ליווי משטרתיאך הביטחונית שאמבולנסים יכנסו לשכונות פלסטיניות במזרח ירושלים 

לתושבים הפלסטינים במזרח "לעיכובים מיותרים ומסכני חיים בפוטנציה במקרים רבים גורמת 

בים בהם אמבולנסים מציינים את המקרים הר. עם זאת, דו"חות הארגונים והאיחוד אינם ירושלים

 39פלסטיניות. בשכונותכאשר הגיבו לקריאות ישראלים הותקפו 

 

ל"אגן הקדוש"  וא הגישהישראלי ה-הנושאים הרגישים והמורכבים ביותר בסכסוך הערביאחד 

שיפוצים בגשר המוגרבים בירושלים בכלל והגישה להר הבית בפרט, ואלו כוללים מחלוקות כגון ה

, מחלוקת 1100שריף(. בדו"ח האיחוד לשנת -לחראם אלמוסלמים -עבור לא נקודת הגישה העיקרית)

זו מוצגת באופן המאשים את ישראל בכך שהיא "מחריפה את המתיחות" תוך התעלמות מההקשר 

, השיח' ראאד סלאח, קרא מנהיג הפלג הצפוני של התנועה האסלאמית בישראלהחיוני. לדוגמא, 

בגשר ואמר שהישראלים "רוצים לבנות את בית המקדש שלהם נגד השיפוצים  40לבצע "אינתיפאדה"

 41כאשר דמינו על בגדיהם, תיבות הדואר שלהם, בתוך האוכל ומי השתייה שלהם".

 



שריף" -אלבחראם דיווח על "עלייה חדה בתקריות האלימות מייחס  1101דו"ח האיחוד לשנת 

גם במקרה  42תוארים כ"קיצוניים".ל"עלייה חדה בתדירות ונוכחות מבקרים" של קבוצות יהודים המ

זה, המידע המוצג סלקטיבי ביותר, ונמנע מלהזכיר את המהומות האלימות שיזמו פלסטינים בהר 

הבית, בהן הושלכו בקבוקי תבערה לעבר כוחות המשטרה ונעשו ניסיונות לתקוף מבקרים יהודים 

באופן סלקטיבי הגבלות בעוד הדוח מגנה את ישראל על כך שהיא "אוכפת , לכך בדומה 43באתר.

 ופוליטיות על חופש הדת והגישה של מתפללים נוצרים ומוסלמים למקומות הקדושים להם משפטיות

לאפשר ללא מוסלמים  44ווקףסירובו של ההדו"ח אינו מזכיר את בתוך ירושלים/העיר העתיקה", 

שיש לחפירות  וההשפעה הרבההבית ואת החפירות שהוא מבצע באופן לא חוקי ולהן  רבהלהתפלל 

בנושא חשוב זה, בדומה לנושאים אחרים הקשורים למורכבות המצב  45.לממד הדתי של הסכסוך

ממשלתיים פוליטיים -מדיניות החוץ של האיחוד האירופי לארגונים לא מיקור החוץ שלבירושלים, 

 בעלי אג'נדה צרה לוקה בבעייתיות בלשון המעטה.

 

 C בנושא שטחדו"ח האיחוד האירופי 

 

ממשלתיים משמשים בסיס לדו"ח האיחוד -דומה לשאר המסמכים, נתונים וטענות מפי ארגונים לאב

נושא רגיש ומורכב ב(, העוסק 1100) ובניית המדינה הפלסטינית" Cשטח האירופי המודלף "

 או ,באופן ישירממשלתיים -יותר ממחצית ההפניות מצטטות פרסומים של ארגונים לא 46בסכסוך.

כולל טענות לא  47(,OCHA)המשרד לתיאום עניינים הומניטאריים של האו"ם מצעות באעקיף  באופן

  מדויקות ובלתי ניתנות לאימות המובאות בהם.

 

כבסיס לטענה כי "לפני Save the Children UK (1116 )ארגון לדוגמא, דו"ח האיחוד מצטט את 

 111,111-211,111ה על בין , אוכלוסייתה המוערכת של בקעת הירדן עמד0667-הכיבוש הישראלי ב

נתון זה מובא כהוכחה לכך ש"ישראל,  .48תושבים" 56,111 -. האוכלוסייה כיום עומדת על כתושבים

אלו  נתוניםמקורם של  ".Cהכוח הכובש... חותרת באופן מתמשך תחת הנוכחות הפלסטינית בשטחי 

השונים שהארגון  בדו"חות יםאינם עקבי ( והם1112)ח של הארגון הפלסטיני מרכז מען לפיתוח "בדו

מדגימות כי טענות הראיות  .לנתונים אלו כל מקור חיצוניבמקרה זה, מרכז מען לא מציין  49.מפרסם 

, וכי שני הארגונים הפוליטיים הללו אימצו אותן עוד לפני הן מופרזותאלו בדבר כמות האוכלוסין 

הירדני בגדה המערבית שנערך בשנת  על פי מפקד האוכלוסיןשהועתקו למסמך של האיחוד האירופי. 

לכל הפחות כלל את  ,לכל אוכלוסיית בקעת הירדן אפשר שהתייחס)" , אוכלוסיית "מחוז יריחו0660

ישראל ביצעה על פי מפקד האוכלוסין ש 50ש.אי 62,621עמדה על  (האזור המאוכלס ביותר בבקעה

יש. על פי נתוני אותו המדגם של שנת א 6172עמדה על  מחוז יריחו אוכלוסיית, 0667-בגדה המערבית ב

אחד היה מחוז יריחו איש כאשר  611,111 -כאוכלוסייתה הכוללת של הגדה כולה עמדה על , 0667

 /Save the Children /  באם נתוניהם של מרכז מען לפיתוח 51.המחוזות הפחות מאוכלסים בגדה

בגדה המחוז המאוכלס ביותר ת אמורה להיוהאיחוד האירופי היו מדויקים, בקעת הירדן הייתה 

 ולא להיפך. המערבית, 



 

מקורן בארבעה דו"חות של המשרד לתיאום  Cשליש מן ההפניות המופיעות בדו"ח האיחוד על אזור 

ידי ישראל -(: "מרחב מוגבל: משטר התכנון המיושם עלOCHAעניינים הומניטאריים של האו"ם )

 -(; "ידיעון1101י גישה ותנועה בגדה המערבית" )יוני (; " דרכ1116בגדה המערבית" )דצמבר  Cבאזור 

ההומניטארי החודשי" )ינואר  המעקב(; "1101" )אוגוסט Cאזור ל התגובה ההומניטאריתתוכנית 

1100.) 

 

-של ארגונים לאקטנה מתבססים גם ברובם על נתונים המגיעים מקבוצה  OCHAהדו"חות של 

, ובכך יוצרים מעגל סגור של ציטוטים OCHAשל  ממשלתיים פוליטיים, בדומה למסמכים אחרים

( 45%התייחסויות ) 11והפניות לא מהימנות. לדוגמא, ההפניות בדו"ח "מרחב מוגבל" כוללות 

ידי הארגון הישראלי -מהן מצטטות דו"ח אחד שנכתב על 06לנתונים משלושה ארגונים, כאשר 

 האירופי.ש"ח מהאיחוד  250,241סכום של  1101במקום, שקיבל בשנת 

 

 ישראלים-אזרחים ערביםבנושא דו"ח האיחוד האירופי 

 

ח מסווג של "דו"פרסמו קטעים מ בישראל ובאירופה , מספר ערוצי תקשורת1100בדצמבר  06-ב

 52מעמדם של הערבים אזרחי ישראל. –בישראל נוסף ורגיש  מורכבשדן בעניין  "האיחוד האירופי

ירופי יתייחס לנושא זה כאל "נושא ליבה, ולא כאל נושא האיחוד האשהקטעים כללו המלצות על כך 

המסמך הוגדר כ"חומר  עוד דווח כיפלסטיני". -שנמצא בחשיבות משנית ביחס לסכסוך הישראלי

 53ח" שעל פיו מעצבים מדיניות."דו"למחשבה", בניגוד ל

 

 עובדה  - םעל פי הארץ והאינדיפנדנט, המסמך דן ב"קיפאון בתהליך השלום והמשך הכיבוש בשטחי

הארץ דיווח שטיוטה קודמת של המסמך "כללה  54".תי נמנעת על ערביי ישראל וזהותםלה השפעה בל

 55".המלצות לפעולה של האיחוד האירופי, אך אלה הושמטו מהגרסה הסופית בלחץ מספר מדינות

 

ן כי המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל נטע - ארגון עדאלה מטעםהודעה לעיתונות ב

המסמך האירופי שהודלף "מאמץ המלצות רבות מתוך הדוח 'האיחוד האירופי והמיעוט הפלסטיני 

תיכונית -ידי עדאלה, ההתאחדות הערבית לזכויות אדם והרשת האירופית הים-עלבישראל', שפורסם 

ידי האיחוד -שני הארגונים ממומנים ישירות על". )1100 וארבפבר (EMHRN)לזכויות אדם 

 56(.האירופי

 

 האירופילשירות החוץ , עדאלה הציג 1101בנובמבר,  21-בנוסף, שבועיים לפני הדלפת הדו"ח, ב

(EEAS,ולנציבות האירופית "נייר עמדה" הדן בהצעות חוק של הכנסת ) ,בנושא הבדואים בנגב



רבים" לכאורה, וב"התקפות על ארגוני ופעילי זכויות ב"מדיניות ממשלתית של אפליית אזרחים ע

 57דו"ח האיחוד התייחס לנושאים אלו. - "אדם

 

-לבכירי האיחוד האירופי יש יחסים קרובים עם עדאלה, ובעבר גם השתמשו במידע שהועבר להם על

"מאמצים מוגברים בפני האיחוד ולאחר , לאחר פרסום דו"ח עדאלה 1100ידי הארגון. בפברואר 

 ם אזרחיהאיחוד פרסם הצהרה הקוראת לישראל "להגן על זכויותיהם של ערבי 58,אירופי"ה

 59ישראל".

 

סתמכותו בהמשאר הדו"חות המודלפים הן בנושא והן בתוכן, ישנו דמיון  מהותיתבעוד הדו"ח שונה 

של האיחוד האירופי על ארגונים פוליטיים מקומיים כ"קבלני משנה" לקביעת מדיניות בנושאים 

האיחוד האירופי משלב בדו"חותיו מידע וניתוח מעוותים גם במקרה זה ורכבים הקשורים לישראל. מ

 ממשלתיים.-ידי ארגונים לא-או שאינם מדויקים המובאים על

 

 דו"ח האיחוד האירופי על אלימות בגדה המערבית

 

 י ברמאללה דיווח כי נציגי האיחוד האירופ EU Observer-, אתר האינטרנט ה1101 במרץ , 04-ב

 "הרשויות הישראליות כי הטוען מסמך לשימוש פנימי בן שלושה עמודים"  1101בפברואר "פרסמו 

  60אינן עושות די לעצירת העלייה המשמעותית במספר ההתקפות של קיצוניים יהודים נגד פלסטינים".

-ידי מקורות לא-שטען כי "הדו"ח הודלף עלהזכויות" פורום "ידי -עלח המלא פורסם לאחר מכן "הדו

את התקפות  תיאר" המסמךכי  דיווח EU Observer-ה 61".והגיעה לפורום הזכויות בדרך עקיפה ידוע

בן שמונה עמודים ח ""ושדו ,"רחב יותר להיפטר מן הפלסטיניםנלי המתנחלים כחלק ממאמץ ישרא

ראל יצרה טען שיש -גם הוא לידי אתר האינטרנט הזהשהגיע  -1100שפורסם קודם לכן, באפריל 

כמו כן,  ידי המדינה'".-ודים שמשמעותה 'הסכמה שבשתיקה עללתוקפים יה 'אווירה של פטור מעונש'

"האוכלוסייה הדו"ח טען כי "אלימות המתנחלים" היא הגורם למעשי הטרור והאלימות הפלסטינים: 

ונים כחלק הפלסטינית, בהיעדר הגנה או סעד משפטי, עלולה לתמוך יותר ויותר בנקיטת אמצעים ש

  62".מן המאמץ לשפר את מצבם

 

ישראלי, קבוצה קטנה של -למסמכים אחרים של האיחוד האירופי הקשורים לסכסוך הערביבדומה 

, Christian Peacemaker Teamsממשלתיים היוו להם תרומה מרכזית, בהם: בצלם, -ארגונים לא

Save the Children UK  רוב רובן של החקירות  י טוען כי האירופהאיחוד ויש דין. לדוגמא, דו"ח"

 תיימות בסגירת תיק החקירה בעילותמס –יותר מתשעים אחוזים –[של תלונות של פלסטינים]

ארגון מתנדבים לזכויות אדם,  - ידי יש דין-". נתונים אלו סופקו עלהמעידות על כישלון החקירה

 רלינג מהאיחוד האירופי. טות שליר 025,111סכום של  1101ממשלתי פוליטי שקיבל בשנת -ארגון לא

 



. הדו"ח אינו רווי בכשלים מתודולוגייםכפי שנידון בהרחבה, הניתוח של יש דין בנושא זה ואחרים 

בוחן נתונים משווים המעידים כי טענותיהם בנוגע לגדה המערבית הינן חריגות או אופייניות בנוגע 

מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מראים נתונים  63לחקירות משטרתיות בישראל או בכל מקום אחר.

 (,01.5%כתבי אישום ) 22,224תיקים, מתוכם הוגשו  264,721פתחה משטרת ישראל  1100כי בשנת 

כך, בדומה לדו"חות אחרים, גם  64.אחוז הדומה לאחוז כתבי האישום שהוגשו נגד מתנחלים כלומר

ממשלתיים מבלי לבצע כל -אאשמות של ארגונים להבדו"ח זה החזרה של האיחוד האירופי על ה

 המלצות מדיניות מטעות. גורמת ל הערכה עצמאית 

 

 השלכות והמלצות

 

בעוד האיחוד האירופי והמדינות החברות בו מדגישות את חשיבות תרומת "העוצמה הרכה" 

-לדיפלומטיה שלהם, לא ניתן לומר כי מערכת היחסים הקרובה בין האיחוד האירופי וארגונים לא

ישראלי )כפי שהודגם לעיל בניתוח -וליטיים הטוענים למומחיות בנושא הסכסוך הערביממשלתיים פ

שבעת הדו"חות המודלפים(, מהווה תרומה חיובית לשלום, זכויות אדם או לכל מטרת מדיניות חוץ 

ידי האיחוד לארגונים נבחרים והסתמכותם של -מוצהרת אחרת. סכומי הכסף הגדולים המועברים על

ים על דו"חותיהם של ארגונים אלו גרמו להליך מדיניות כושל ובעקבותיו נזק משמעותי בכירים אירופ

 רב מימדים.

 

אמינות הביאה בכירים אירופים לניסוח המלצות שלא רק חסרי בייחוד, הברית הקרובה עם ארגונים 

חיכוך מעלות את הפוטנציאל לשאינן משרתות את מטרות האיחוד האירופי המוצהרות, אלא 

ידי האיחוד האירופי -על שעברו מיקור חוץבין ישראל והפלסטינים. הנושאים ימות נוספים ולאל

ביותר בסכסוך, כולל ירושלים ומערכת היחסים בין הרוב הבוערים לארגונים פוליטיים הם הנושאים 

 והמיעוט הערבי בישראל.היהודי 

 

מוכחים, אשר בתורם -דו"חות לא להמשיך ולפרסםלארגונים אלו מאפשר להם הנרחב המימון 

"הנתונים" עליהם מסתמכים מממניהם הממשלתיים בכל הנוגע לקביעת חלק הארי של מהווים את 

מדיניות. על בסיס זה, ארגונים מפרסמים את השפעתם ומתרברבים בכך שנעשה שימוש 

 ידי האיחוד האירופי לצורך קבלת החלטות, דבר המעצים את תדמיתם ומגביר את-ב"דוחותיהם" על

 .חוות דעת נגדיתתזרים המימון לארגונים. ההליך המעגלי אינו מאפשר בדיקה עצמאית או 

 

על מנת שהאיחוד האירופי והמדינות החברות בו יהפכו לשחקנים רלוונטים ויימנעו ממדיניות שאינה 

. הצעה נוספת היא שהאיחוד מתחומים שוניםמועילה, עליהם להתייעץ עם מגוון רחב של מומחים 

 בשטח.המצב ופי ייצור מסגרת מחקר ואימות עצמאית הבוחנת את האיר

 

-אירופי ותהליכי הייעוץ הקשורים לארגונים לאהמימון חלק גדול מה, העובדה שמזאתיתרה 

לכשלון המבני של מוסיפה  ,ממשלתיים פוליטיים הם סודיים ומפרים את נורמות השקיפות האירופית



, מומלץ לאיחוד האירופי לחשוף משקיפות זו וליהנותבשקיפות מעגל המדיניות הסגור. על מנת לפעול 

ממשלתיים, כולל -את כל המסמכים והתהליכים הקשורים לקבלת החלטות בנוגע למימון ארגונים לא

שמות האנשים המעורבים )על מנת לוודא ידע רלוונטי והעדר ניגוד אינטרסים(, את המידע הנכלל 

ואת ההערכות של פעילותם והשפעתם של ארגונים, אם ישנן בשיקולי בקשות מימון של ארגונים, 

 כאלו.

 

הבעיות העולות ממערכת והפרלמנט האירופי יכול לשחק תפקיד חשוב בבחינת נושאים מרכזיים אלו 

ממשלתיים פוליטיים ומקבלי ההחלטות של האיחוד האירופי. למעט מקרה -היחסים בין ארגונים לא

היא סימן לכישלון  65בפרלמנטנידונה מעולם לא היחסים הזו שמערכת יוצא דופן אחד, העובדה 

האירופית בכל  נציבותמקבלי ההחלטות, מאחר שמדובר בעשרות מיליוני יורו מתקציבה השנתי של ה

 ישראלי.-שנה, התורמים לתהליך קבלת החלטות מזיק בתחום רגיש ומורכב כסכסוך הערבי

 

פי "המודלפים" שנידונו במסמך זה מדגימים כי בעוד לבסוף, ניתוח זה ושבעת דו"חות האיחוד האירו

מטרות חיובית, היא גם נתונה לממשלתיים -עוצמה רכה המופעלת דרך ארגונים לאשניתן להשתמש ב

איזונים ובלמים אכן, כפי שהודגם, ללא שקיפות, , כפי שנכון לגבי "עוצמה קשה". לרעה לניצול

-, הסתמכות של ממשלה על ארגונים לאאיתקביעת מדיניות אחרבסיסיים אחרים של וממדים

 ממשלתיים פוליטיים לצורך קביעת מדיניות יוצרת תוצאות מסוכנות ושאינן מועילות.
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