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מאת ד”ר גיא בכור

“רמת הגולן היא אדמה סורית ,ואנו יושבים על האדמה הסורית… מבחינה
היסטורית רמת הגולן מעולם לא נחשבה חלק ממדינת ישראל”.

שמעון פרס ,ידיעות אחרונות 28 ,במאי  ,1995בזמן ניהול המשא ומתן
עם סוריה

“לא הרצל ,ולא שום מייסד אחר של ישראל ,מאיזו שהיא מפלגה ,לא חלם
מעולם ,שרמת הגולן תהיה חלק ממדינת ישראל”.

יצחק רבין ,וושינגטון פוסט 28 ,ביוני  ,1995בזמן

ניהול המשא

ומתן עם סוריה

כדי להקים בית לאומי ליהודים בארץ ישראל ,עמדה בריטניה לקבל מנדט
על השטח .בועידת השלום של פאריז )נפתחה ב 18 -בינואר  ,(1919לאחר
מלחמת העולם הראשונה ,הגיעה משלחת של ההסתדרות הציונית העולמית,
והגישה את מראה דמותה של ארץ ישראל ,כפי שהציונים דורשים אותה,
בהמשך להצהרת בלפור) ,מסומן במפה בקו הסגול הבולט(.

במשלחת הזו השתתפו ,בין הייתר ,חיים וייצמן ,מנחם אוסישקין ,נחום
סוקולוב ,ואהרון אהרונסון .במפה שהגישו ,הם שרטטו את ארץ ישראל,
אותה הם דורשים :מנהר הליטאני בצפון ,במזרח קו מסילת הברזל
החיג’אזית ,ובדרום קו הגבול עם סיני.

בגבול הצפון ,כלל השטח שדרשו מנהיגי ההסתדרות הציונית את כל
הגולן והחורן .ההצעה הזו הופקדה בועידת השלום ,ונרשמה ,כולל
ההצהרה שהם הגישו ,ואשר ניתן לקרוא אותה במקור כאן.

)תמונה :אימג’בנק(GettyImages/

האם ההסכם הזה משנת  1923בכלל חוקי? גם אם נתעלם לגמרי מעניין
הקיזוז תמורת מוסול ,התשובה היא שלילית.

.1

המנדט שניתן לבריטניה על פי ועידת סן רמו היה משורטט

באופן ברור ,ובתוכו רמת הגולן .ההסכם הזה משנת  1923הוא מאוחר
יותר.

את ההסכם לשינוי הגבולות אישרו ממשלות בריטניה וצרפת ,אך
.2
עד כמה שביררתי ,לא חבר הלאומים או גורם בינלאומי מוסמך אחר,
שהעניק את המנדט ,על פי דרישות הפרוטוקול .מן הסיבה הזו הוא נקרא
“ההסכם הפרנקו-בריטי” ,עוד סיבה מדוע אין לו תוקף בינלאומי נדרש.

.3

המנדט ניתן כבית לאומי ליהודים ,אך היהודים לא היו צד

להסכם הזה ,לא שאלו אותם ,אלא העבירו שטחים שלהם ,בניגוד לדרישתם
העקרונית ,אותה ראינו .הדבר סותר את רוח המנדט ,שנועד להתקיים
למען התנועה הלאומית היהודית .במילים אחרות ,הוא נקבע בניגוד
עניינים למנדט )תרתי משמע( .לא מצאתי בפרוטוקולים שהם אפילו
התייעצו עם מנהיגות הישוב היהודי .וזאת לדעת ,נושא הגבולות היה
בראש ענייניה של ההסתדרות הציונית בארץ ישראל .זהו פגם מהותי.

הסכם  ,1920שכלל את רמת
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רמו וחבר הלאומים .היתה לו סמכות
 1923התקבל בידי הבריטים והצרפתים
מחייב אותם בלבד ,לא צדדים אחרים.
היהודים ,הרי שמכר אותם לגמרי.

הגולן ,התקבל על ידי ועידת סן
מלאה ,והוא היה רב-צדדי .הסכם
בלבד ,כהסכם חד-צדדי ,ולכן הוא
אם המנדט הבריטי היה שלוחם של

הויתור על חבל ארץ שלם התקבל כבר לאחר שהרוב הגדול של
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שטח המנדט הופרד ,והועבר לרשות מדינה ערבית ,היא ירדן .מקל וחומר
היו צריכים לשאול את בעלי הבית האמיתיים של השטח ,התנועה
הציונית ,על מה שנשאר .זו היתה גזילה על גזילה.

שני הקצינים התמנו כמודדים טכניים בשטח .המנדט שניתן להם
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היה להזיז את הגבול כמה מאות מטרים פה או שם ,כדי להפוך אותו
לנוח יותר והגיוני .בשום אופן לא היתה כוונה שיעבירו חבלי ארץ
שלמים מצד לצד .היתה זו ועדה טכנית ,שפעלה על פי הגבולות
העקרוניים של המנדט ,כפי שנקבעו ונחתמו בידי חבר הלאומים
והלגיטימיות הבינלאומית של אז .ועדה טכנית כזו אינה מוסמכת לקבוע
מדיניות גיאופוליטית.

לנוכח עויינותו הלא מוסתרת של הנציג הבריטי ,ניוקומב,
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כלפי הציונות ,יש מקום להטיל ספק במידת האובייקטיביות שבה פעל.
הדבר מטיל צל כבד על ההסכם כולו .ביחוד שהצרפתים התכוונו לנגוס
ככל האפשר בשטחי המנדט הבריטי בארץ ישראל ,כך שגם הם באו מוטים
אל הועדה הזו ,ואף שמחו על עמדתו של ניוקומב.

עמדת סוריה בעצמה עקומה בנוגע להסכם  .1923מצד אחד היא
.8
טענה שהוא תקף ,וכי גבולות שנת  1920היו “זמניים” ,אך היא עצמה
לא הסכימה להכיר בגבול של  1923מעולם .יפה ,גם ישראל לא צריכה
להכיר בו לעניין הויתור על הגולן .שונה המצב לגבי תיקוני הגבול
האחרים ,שהם אכן טכניים ברובם.

אין יחס הולם בין מה שהמנדט הבריטי נתן למנדט הצרפתי,
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לבין מה שקיבל .תמורת ויתור על חבל ארץ שלם הוא קיבל שליטה מלאה
על הכנרת )היתה לו כבר שליטה על חצי הכנרת( ,שטחים קטנים בדרום
הכנרת ,והרחקת הגבול מזרחה לאורך הירדן בעשרות מטרים עד מאות.
מכאן שמאחורי ההסכם הזה עמדו אינטרסים נוספים ,הפוגעים בחוקיותו.

 .10ונניח שהועדה כן היתה מוסמכת לקבוע את שקבעה ,הרי ההסכם הזה
נולד מעוול כפול ומכופל ,קולוניאליזם לשמו .האם יש להמשיך את
העוול הקולוניאליסטי גם היום? לא די בנזק שהוא כבר גרם ,בקריעת
חבל ארץ שלם ,הוא הגולן הישראלי ,בניגוד לקביעה הבינלאומית?
במדינות העולם השלישי התנערו מהסכמים קולוניאליים ,למה כאן זה
ממשיך לתפוס?

לפני שתמשיכו בקריאת המאמר :ככל שמספר החברים במועדון קוראי
ג’יפלאנט יגדל ,כך יתממש השינוי התודעתי .זה בידיכם .למי שהמילה
אהבתי Like/מודגשת אצלו ,מתבקש ללחוץ עליה .האחרים מתבקשים
להמליץ על הדף הזה בפרופילים שלהם.

