
1 

ות י נ י מד י  למחקר ימר  רסהי פלו ן  ו מכ  
                                          

  ?הֵיצא מתוק מעזה
  התנתקותהפלסטינים אחרי מות ערפאת וה

                          
  יוחנן צורף

                                                                                                                                    
  

   2006 ינואר, םירושלי



2 

THE FLOERSHEIMER INSTITUTE FOR POLICY STUDIES                

The Palestinians in Gaza  
Reflections on the Post-Arafat Era and the Disengagement          

Yohanan Tzoref 

      
  שונמית קרין: עורכת אחראית

  מרב ברונשטיין: עריכת לשון

                                                                               מ"דפוס אחוה בע: הדפסה
 No. Publication 3/46' פרסום מס

ISSN 0792-6251             
  מ"מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות בע  2005 ©

  02-5666252: פקס 02-5666243: טל  96440ירושלים ',  א9דיסקין ' רח

office@fips.org.il 
www.fips.org.il 



3 

  על המחבר

 האזרחי ברצועת עזה וחבר לשעבר היועץ לענייני ערבים של המינהל, )'ל מיל"סא(יוחנן צורף 

אילן ועמית מחקר במכון -כיום חוקר באוניברסיטת בר. ועדת הקישור האזרחית אחרי אוסלו

  .תחומי בהרצליה- טרור במרכז הביןדלמדיניות נג

  על המחקר

פלסטיני שני תהליכים המתחוללים -מחקר זה בוחן כיצד משפיעים על זירת הסכסוך הישראלי

נבחנים גם . ארגון שלטוני מחד ופינוי יישובים ישראליים מאידך-החילופי הנהגה ור: כיום

את האופן שבו הציגה את הסכמי , מערכת הקשרים בין הרשות הפלסטינית לבין התושבים

נסקרות . ומאפייני תפקוד אחרים העומדים בשורש הקיפאון המדיני, אוסלו לאוכלוסייה

פתחים בין מוקדי הכוח השונים וכן מאבקי השליטה המת, התגובות הפלסטיניות להתנתקות

החוקר מנסה להצביע על כיווני התפתחות . ארגונית-ההשלכות על מערכת היחסים הבין

אפשריים במערכת היחסים בין ישראל לפלסטינים לאחר התייצבות השלטון הפלסטיני 

  . 2005המחקר מכסה את התקופה שעד אוקטובר . ויישום תכנית ההתנתקות

  על המכון

האחרונות גוברת בישראל המודעות לחשיבותו של מחקר המכוון לסוגיות של בשנים 

פלורסהיימר יזם את ייסודו של מכון שיתרכז בסוגיות מדיניות ' ר סטיבן ה"ד. מדיניות

מטרתו הבסיסית של המכון היא לחקור תהליכים יסודיים שיעסיקו את קובעי . ארוכות טווח

 ההשלכות ארוכות הטווח של תהליכים אלה לנתח את המגמות ואת, המדיניות בעתיד

תחומי המחקר המתנהל במכון . ולהציע לקובעי המדיניות חלופות של מדיניות ואסטרטגיה

; ישראל ושכנותיה הערביות; יהודים וערבים בישראל; חברה ומדינה בישראל, יחסי דת: הם

  .מרחב וממשל בישראל, חברה

 פורת-עמיהוד בן' יד "עו, )ר"יו (פלורסהיימר' ן הסטיבר "ד: חברי הוועד המנהל של המכון הם

מחקר בכיר -עמית, הירש גודמןומר , ל משרד האוצר"לשעבר מנכ, דוד ברודטמר , )ר"סגן יו(

 עמירם גונן' ראש המכון הוא פרופ. אביב-אוניברסיטת תל, במרכז יפה ללימודים אסטרטגיים

' משנה לראש המכון הוא פרופ. מהמחלקה לגאוגרפיה באוניברסיטה העברית בירושלים

  . מהמחלקה לגאוגרפיה באוניברסיטה העברית בירושליםשלמה חסון
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  מבוא

, האיש הכל יכול. פלסטינית שינויים מרחיקי לכת-מותו של ערפאת חולל בזירה הפנים

 הפלסטינית ובמידה רבה גם חיי היום יום של שעל פיו התנהלו ענייני הרשות

 בהסתלקותו את אחד החסמים הכבדים ביותר בדרך לקידום העניינים התיר, האוכלוסייה

מותו פתח הזדמנויות חדשות והביא להתכנסות פנימית אשר במהלכה . פלסטיניים-פניםה

 בשאלת אופיה העתידי של היישות הפלסטינית ושל החברההפלסטינים  התמקדו

יעד אותו הציבו לעצמם מאז , הפלסטינית ובדרכי המימוש של תהליך הדמוקרטיזציה

  .  ולאורך כל התהפוכות והמשברים שעברו על הארגוןף"כינונו של אש

לטובת סדר , איבדה את בכורתה עם מות ערפאת למשך כמה חודשים התנתקותתכנית ה

לאחר הבחירות לנשיאות , המסר שעלה מהתבטאויות של בכירים. יום פלסטיני פנימי

זו כמו , אותה להיטותעוד הם לא גילו . מגמה זאתחיזק , )2005ינואר (הפלסטינית 

, בלוח הזמנים ליישומה, כניתלתאם ולהתעדכן בפרטי הת, ת ערפאתהסתלקול שקדמה

בשאלת הכדאיות שבתיאום התכנית עם ישראל יצר שנסב הוויכוח . עודצועה ויבאופן ב

 כאל דבר מובן מאליו התנתקותאל המתייחסים רמי הכוח הפלסטינים  כל גוכאילורושם 

נוכח ההקלה שחש הצד הישראלי מהסתלקות ,  בתיאום מהלך שאיבד ממשמעותוורואים

 בתיאום חלק מן האסטרטגיה שהם ראוש ,מאזן ומקורביו-קשה על אבוהדבר ִה. ערפאת

  .מבקשים ליישם

רשו להסביר אם הסתלקות ערפאת איננה אפילו הוגיה ותומכיה של התכנית בישראל נד

ואם יש עוד סיבה ,  מתוכן את הטיעון בדבר היעדר פרטנר בצד הפלסטינימרוקנת

  . להמשיך ולשמור על אופיו החד צדדי של מהלך זה

 והרעיונות את מקומן של כל התכניותכנית לתפוס תהבזירה המדינית המשיכה , עם זאת

ס תנאי הכרחי להמשך ההתקדמות בתהליך יישומה נתפ. האחרים שעמדו על הפרק
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הסיבה לכך נעוצה בעובדה שהאמריקנים נתנו זה . המדיני או לגיבושן של תכניות אחרות

הציגו אותה כמהלך , שילבו אותה במדיניות החוץ שלהם, מכבר את ברכתם לתכנית

השיגו את הסכמת , אותו הם מבקשים ליישםשהמשתלב עם חזון המזרח התיכון הרחב 

כנית והציגו אותה בפומבי כמהלך הבלעדי לת) הקוורטט(רוסיה ויפן , ם" האו,ופהאיר

הביעו האמריקנים ) 2004אפריל (בחלופי האיגרות בין בוש לשרון . העומד על סדר היום

למעשה תמיכה בעמדה הישראלית הגורסת שאין כל יכולת להשיב את הפליטים 

צורך להכיר בעובדה שלא יהיה ניתן ב, הפלסטינים לבתיהם לכשייחתם הסדר הקבע וכן

  .הכרה פלסטינית בגושי התיישבות, קרי, 1967לסגת באורח מלא לגבולות 

שלון ישני הצדדים לאחר כ אליהנקלעו ש" התקיעות"רקע תחושת תכנית זאת גובשה על 

התגבשה , אצאק-דת אלאנתיפיבחלוף כשלוש שנים מפרוץ א. )2000יולי  (וידיועידת קמפ די

 מסוגלת אידאולוגית ומעשית לדבר עם הצד לא הייתהקואליציה שלטונית שבישראל 

טא יכל מהלך שלא ב. פשרות טריטוריאליותעל דאי לא ובו, הפלסטיני במונחים של הסכם

נתפש כאיום על , םבמגעים עם הפלסטיני" מאבק בלתי מתפשר בטרור"את הרעיון של 

ים המבקשים ליזום מהלכים מדיניים קשה מאוד על קברניטמ מצב כזה. השלמות הקואליצי

שפיכות ל שתשים קץ ליצור תנופה מחודשת באזורמדיני או -פאוןילמנוע מצב של ק כדי

  .ובסופו של דבר מאלץ אותם לתור אחר פתרונות רדיקליים יותר, הדמים

מן הסוג  "תקיעות" על להתגבר שעשויבצד הישראלי יש מכניזם שלטוני ומוסדי ש בעוד

 לבחון – גם לאחר הסתלקות ערפאת – רךוצ יש שם. מצב חמורהלסטיני בצד הפ, הזה

 התבססו )2000יולי ((ויד יעידת קמפ דיועד לו. במונחים של בשלות" התקיעות"את 

 עמה כל עוד היה להשליםניתן שסימטרית -אה אוהמגעים בין ישראל לפלסטינים על משו

של מי שרוצה להבטיח את עתידה ישראל מדברת במונחים : קרי, דובר על הסדרי ביניים

ולחלץ את בעוד הפלסטינים מדברים במונחים של מי ששואף להבטיח את ההווה 

כל עוד דובר על הסדרי . הלחץ הביטחוני הישראלישנובעות ממן המצוקות האוכלוסייה 

הסדרי הקבע על  הצדדים לדיון ועד שיגיעוואה זו תשתנה וה תקווה שמשיתביניים הי

  . סימטריה הזו-את הא שיצרור גם על המשקעים ייאלצו להתגב

 מן שבה הסכימה ישראל לוויתורים שחרגו(, ועידת קמפ דייויד הכישלון של, אולם

וחוסר  הקיבעון חשף את עומק )הקונצנזוס שהיה קיים עד אז בחברה הישראלית

ל פלסטיני א-החזיר את הדיון בסוגיית הסכסוך הישראלי, עיקר בצד הפלסטיניהבשלות ב

 האמתיות של הםשורשיו ההיסטוריים והעלה סימני שאלה רבים באשר לכוונותי

לנשיא הרשות ) 2005ינואר (שנבחר לאחר מות ערפאת , מאזן-אבו. םהפלסטיני

-מנסה אמנם להוביל מדיניות שיש בה כדי להתמקד בבעיות הפנים, הפלסטינית

להתגבר על עמדות אך הוא מתקשה , פלסטיניות בטרם יפתח במשא ומתן עם ישראל
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הוא קרא תיגר על האופי המזויין של . ודעות קדומות שחלחלו במשך שנים בקרב הציבור

  . ה וטען שהנזק שהסבה לפלסטינים גדול לאין ערוך מן הנזק שגרמה לישראלאינתיפאדה

הוא הציב אותה . מאזן עמדה במבחן הבחירות האחרונות לנשיאות-עמדה זו של אבו

     מן המצביעים שהם 70%- מערכת הבחירות וזכה בתמיכה של כבמוקד סדר היום של

הצלחתו במימוש מדיניות זו עשויה לתרום לשינוי .  מבעלי זכות הבחירה50%-כ

  . לעילשהוצגה סימטרית -המשוואה הא

מאזן בהתנגדות חריפה של גורמים -עם ראשית כהונתו כנשיא נתקל אבו, אולם

 במדיניותו מהלך מרחיק לכת המשחק לידי ישראל הרואים, שמרניים ופונדמנטליסטיים

. יותר מזו בה הם נתונים כיוםעוד ועלול להותיר את הפלסטינים בעמדת נחיתות רבה 

מאזן - המכבידה כאבן ריחיים על צווארו של אבו, זו היא למעשה המורשת של ערפאת

השואפים ליישם את הרפורמות המתבקשות בתוך הבית , ושל רבים מתומכיו

, ששאבו את כוחם מערפאת, ח"רבים מן המנהיגים הוותיקים בתנועת הפת. סטיניהפל

הם למעשה . הישרדותקרב שעומדים לאבד מכוחם ומנהלים שהם חשים עתה 

. טיכה אהוא מאזן ותומכיו ליישם -שים אבוהאחראים לכך שקצב הרפורמות אותו מבק

ם איכות כוח האדם מאזן ליישם רפורמות מועטות בלבד בתחו-הצליח אבו, עד כה

מהלך שיש בו כדי לתרום לחלופי הגברי המתבקש בתוך , במנגנוני השלטון ובצמצומו

יציאה לגמלאות של השמרנים הוותיקים תומכי ערפאת לטובת בני : המנגנונים השונים

הקונספירציה " תסביך"חפה מפלסטינית - על הזירה הישראליתשהשקפתם , דור הביניים

, ברם. קים ומשתק מדי פעם בפעם מהלכים פלסטיניים חשוביםשכה מאפיין את הוותי

הכאוס והאנרכיה השולטים , לא עלה בידו לשפר ולו במעט את מצב הביטחון הפנימי

  .לובכ

ישראל וגם לעומת לתרומתה לחולשה הפלסטינית , סימטריה זו-מאזן מודע לא-אבו

  שם.ת ערב האחרותבין הפלסטינים לבין מדינובשאלת הזהות  להבדלים שהיא חושפת

ערביות לטובת השלמה עם המציאות של סדר - מגמה של נטישת הפאן1967בולטת מאז 

  חיזוק הזהות הטריטוריאלית–מדינתי כפי שנקבע לאחר מלחמת העולם הראשונה 

שבשנים האחרונות שבה ומאיימת על מגמה זו (האסלאמית ערבית ו-הכללעומת הזהות 

בניגוד . )אסלאמיות-ערביות ופאן-י אל עידן הפאןומבקשת להחזיר את העולם הערב

, תסוריו, תמצרי, ניתירד: לזהות הטריטוריאלית של המדינות הערביות השכנות

בדן הטריטוריה דווקא א. ת קיומה של מדינת ישראלהטריטוריאליזם הפלסטיני סותר א

ות  שנ55- מיותרצב את הזהות הפלסטינית במשך י שעבסיסוהרצון לשוב אליה הם ה

, ומעצבת של אסון היא חוויה טראומתית 1948של " הנכבה. "קיומה של מדינת ישראל

מן העמים הערביים האחרים הפלסטינים בכך שונים . בדן מולדת ופליטותא, תבוסה
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 לא  השאיפה ,במילים אחרות. תחו את זהותם סביב הטריטוריה בה הם חייםי שפ,באזור

וסלו הות הפלסטינית בעשורים שקדמו להסכמי אצבה את הזילחזור לטריטוריה הגזולה ע

אולי אפילו אבדן האמון ביכולת לשוב לאותה ; בדן והתבוסההא,  משקעי האסוןאלא

  . השניםפו נקשככל  ה בממדימה והצטמצכההל הטריטוריה כיעד .טריטוריה

ממד  :פלסטיני שני ממדים-לסכסוך הישראלימוסיף המאבק על קודשי האסלאם 

קושי זהו עוד . אחד מהם תורם להחרפת הסכסוךשכל , תרבותי-ערבימד מדתי ו-אסלאמי

  .מצריםעם סכסוך עם ירדן וב קייםשלא היה קושי  ,פלסטיני-הישראלי הסכסוך פתרוןב

מורכבויות אלה עמדו ביסוד המאבקים הפנימיים התכופים שעברו על התנועה הלאומית 

מת במרכיב זה או י גמישות מסוהניסיונות לגלות. יוםהעד והפלסטינית משחר קיומה 

,  העמדות המסורתיותבעלי בהתנגדות של כלל-בדרךנתקל " הבעיה הפלסטינית"אחר של 

 לאחר ם"אוב שנתקבלה 242החלטה . שעם הזמן פשטו ולבשו צורה, "שומרי החומות"

טענה שהיא ב,  שנה20- מיותר במשך ף"אש על ידימלחמת ששת הימים נדחתה בתוקף 

 כשנתקבלה החלטה זו ,לבסוף". זכויות הלאומיות של העם הפלסטיניה"מתעלמת מן 

היא נכרכה עם החלטות , ה הראשונהאינתיפאד לאחר פרוץ הכשנה, 1988יר 'ועידת אלגוב

. העוסקת בחזרת הפליטים – 194והחלטה , החלטת החלוקה – 181:  אחרותם"או

 החזירה את הפלסטינים ,2000עידת קמפ דייויד ו בו,התביעה הישראלית לסיום הסכסוך

 מהלך זה הסיט את הדיון .העבר-ועוררה התנגדות שמקורה במשקעי ,194לדיון בהחלטה 

 המבקשת לטפל במציאות שנוצרה לאחר 242 בניגוד להחלטה ,1948-לבעיות שמקורן ב

  . התנחלויות וירושלים,  גבולות: כלומר.1967

 דיםדברות בין הצדי מערכת ההה הראשונה הגבירה אתאינתיפאד אם ה–במילים אחרות 

ת אינתיפאדהרי ש, הישראלי והפלסטיני והובילה בסופו של דבר להכרה הדדית ביניהם

 המחלוקות הפנימיות בתוך המחנה הפלסטיני ואת המגבלות אקצא חשפה את עומק-אל

יש אומרים , מדובר בקושי מובנה. שהן מטילות על יכולת התמרון של בכל תהליך מדיני

נזוס רחב שיוכל לאפשר לא רק חתימה על סלגבש החלטה וליצור סביבה קונ, רבלתי עבי

  . הסכם אלא גם עמידה בהתחייבויות הכרוכות בו

אמץ ל נה נכונותהסתמ וידי משום שערב ועידת קמפ דירבהתדהמה שררה בצד הישראלי 

רב  שאבו עידוד עבישראלתומכי התהליך המדיני . "שתי מדינות לשני עמים"רעיון ה את

הודאות מורצועת עזה וה המערבית  מן השליטה החזקה של הרשות בשטחי הגדהוועידה

צמה הרבה ואותה עת בחולשתם הרבה נוכח מה שהגדירו כעבס ”ראשי החמא

מעניקה לרשות , ירדנית וערבית, מצרית, פלסטינית, אמריקאית, שהקואליציה הישראלית

ודעים לפוטנציאל ההרסני הטמון  לא היו מ,אזס " כמו רבים בחמא,הם. הפלסטינית

 מחנה התומכים , או ליתר דיוק,ח”במחלוקות הפנימיות בתוך המחנה המרכיב את הפת
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ה יצאה מכלל אינתיפאדמחנה זה התפורר למעשה מרגע שה. בהסכם בצד הפלסטיני

בראשיתו על ידי  נמנעלא  שצמח מלמטה ועימות אליםשליטה והתברר כי ההימור על 

התרסקות , התוצאה היא אבדן אמון. נכשל פעם נוספת, ערפאתההנהגה בראשות 

חסר , קיום עם הפלסטינים ועימות אלים-פוליטית של תומכי התהליך המדיני ושוחרי הדו

   .תפלסטיני-יתישראלזירה הב, תקדים

 ורצועת הגדה המערבית מוותיקירבים ו ישראלב תקוות שתלו תומכי התהליך המדיניה

בשחרור  -היינו , ריאלי של הסכסוךה-הטריטוריאלי שלו בממד נבע מן ההתמקדות, עזה

לאי היכולת להיענות לדרישת הפלסטינים  בהבנה וכן ,מן הכיבוש הישראלי ולא בישראל

   .מסגרת מדינה פלסטיניתבלשיבת הפליטים שלא 

את הבנתם אינטלקטואלים פלסטינים ואנשי הרשות  הביעו,  בדיונים פנימיים,לא אחת

והבהירו שעל הרשות הפלסטינית " בתיהם"הישראלית להשבת הפליטים אל להתנגדות 

הללו  1.להתוות מדיניות שתקלוט את הפליטים בשטחי המדינה הפלסטינית הצפויה לקום

ההכרה הישראלית . מרבים לדבר במונחים של פתרון בעיית הפליטים ולאו דווקא שיבה

  .על רקע תפיסתם האמורה, עיניהם לבעיית הפליטים חשובה ב,חלקיתרק  ולו ,באחריות

א נתפשה בעיני ישראלים רבים כמהלך המוכיח שבפועל לא חל צאק-ת אלאינתיפאד

ישראל ב הציבור רוב .םיחלטות הפלסטינהשינוי בסדר העדיפויות הלאומי של מקבלי ה

תביעה לסיום הסכסוך ללא פתרון  את ההפלסטיניםחומרה בה רואים לא נתן את דעתו ל

 סיום ללא פתרון ראוי לבעיה זו משמעותו שינוי הנרטיב הלאומי. יטיםת הפליבעי

ה עמדו אל. נטישת האמונה שעל בסיסה חונכו דורות של ילדים ובני נוערו, הפלסטיני

  . אקצא-ת אלאינתיפאדביסוד ההתפרצות של 

 . התפוררותהגיעה בימי ערפאת לסף ,סממן הריבונות המרכזי, הרשותש תהי היהתוצאה

 לפעול זרוהחזית העממית והחזית הדמוקרטית ח, יםזתנה, ח"פתה, ף" אשמוסדות

אסלאמי שלא חדלו לקרוא תיגר על ההאד י'גהס ו”חמאהעם ארגוני בשיתוף , כבעבר

 חזר לתפוס ,"התנגדותה"מכנים הפלסטינים ש או מה ,הטרור. התהליך המדיני מראשיתו

ה הלאומית הפלסטינית שבה מקום מרכזי בשיח הציבורי הפלסטיני ונראה כי התנוע

  . 1948 לדפוסי המאבק של

                                                 
סמוך לחתימה על הסכמי , ראה סיכום דיון שנערך במרכז הפלסטיני למחקרים של פתחי שקאקי   1

. םבהשתתפות אינטלקטואלים ואנשי ממשל פלסטינים שהיו מעורבים בגיבוש ההסכמי, אוסלו

' מרכז אלבחות. זה ואריחא אולא'אלאסראילי ע-קראאת תחליליה ללאתפאק אלפלסטיני

  .16' ע. 1993ספטמבר , נבלס, ואלדראסאת אלפלסטיניה
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רעיון או מדיניות , מדוע אין הפלסטינים מצליחים לגבש יוזמה? קרה הדברכיצד 

האם זה תקדים ? יתםישתזכה לתמיכה רחבה ותאפשר את הפתרון הנכסף של בע

 מדוע סכסוך זה ממשיך לדמם בעוד סכסוכים אחרים ,לאאם ? ראשון מסוגו בעולם

ערוצי הטלוויזיה בשאלות מן הסוג הזה מוצגות תדיר בשנים האחרונות ? רונפת

עיתונות ב וכן , הלבנוניתLBC-בי ו'אבו ט, אלערביה, זירה' אלגבהםהלווייניים הערביים 

הסכסוך המתחולל באזורינו  בין להשוותהללו מרבים . הערבית ברחבי העולם

 של ןימו והביאו בהדרגה לשיקומהסתי,  שהתחוללו במקומות אחרים,סכסוכים דומיםל

 רואים באופי הממסד הפוליטי ,נויי שוחרי הש,הליברלים. עורבותהמדינות המ

 הצליחה יפן אשרהם מביטים בעיניים כלות על . והאסלאמי את שורש הבעיה

ולהפוך למעצמה " האויב"חלק מתרבות " לאמץ" ואף ,הפצצה גרעיניתמלהתאושש 

 הוא השמרנים סבורים שלב הבעיה 2.בינלאומייםמשפיעה על תהליכים הכלכלית 

 ישראל , תפיסה זופיל  ע.שלוטוללהשתלט הרוצה , כניעה הערבית לתרבות המערבה

רחיב את דריסת רגלו יוכל לה כלי שבאמצעותו , באזור המערב שלהיא העמדה הקדמית

  .  ולהעמיק את שליטתוהתיכון-רחבמז

 .על המשטרים הערבייםלמצב האחריות שוחרי השינוי ומתנגדיו מטילים את מלוא 

 לדיכוי רך כללמביא בד,  בהישרדותם מנהיגיםהעיסוק המתמיד שלהליברלים טוענים כי 

 כלי בידי המערב ואילו השמרנים מאשימים את השלטונות כי הם משמשים ,הפרט

  . רצונוהעושה בהם כ

ם בפסיקתו של  נעשו הכל תלויי, לעילהזכרו נוכח המורכבות שה,ת הפלסטיניבסוגיה

בבעיה " ולמעשה ף" שנה במוסדות השונים של אש40-ששלט כ , ערפאת.המנהיג

ולמנוע מראשי " בלעדיות ההחלטה" הצליח להפקיע מידי מדינות ערב את ,"הפלסטינית

המדינות הערביות את השליטה והתמרון בעניין הפלסטיני בהתאם לאינטרסים 

 את היסודות שהביאו להתגבשותה של הוא הניח. של כל אחד מהםהפרטיקולאריים 

אין ערבית -ן בזירה הבינלאומית והבי,היום.  שהגדירה את עצמה כעם הפלסטיני,קהילה

בעוד התנהלותו של , אולם. ההגדרה העצמית של הפלסטיניםזכות על מי שמערער 

                                                 
התבטאויות מן הסוג הזה בולטות מאוד בשיח הערבי הפנימי בשנים האחרונות למרות שאינן מהוות    2

ערבי -וא נשלט בידי חסידי הקו השמרני הפאןשכן ה, מסה שיש בה כדי לשנות אותו באורח ממשי

בולט בהקשר זה בשנים האחרונות האנטלקטואל המצרי טארק חגי שבסדרה ארוכה . אסלאמי-והפאן

התרבות , הקדמה.  איננה עניין מערבי אלא צורך קיומי של כל חברהדמהשהִקשל פרסומים מבהיר 

כות אלא של ערכים שהחברה מאמינה וההתאזרחות של כל חברה אינן שאלה של כסף ולא של מהפי

את , את טיפוח הפרט, החשובים ביותר הוא מציין את הזמן כמשאב שיש לנצלובין הערכים . בם

: למשל, ראו. את טיפוח הידע והעמקתו ועוד, הלימוד על בסיס של חידוש ויצירה ולא של שינון

  .175, 19' מע. 2004קהיר , אטלס, פי אלעקל אלמצרי, י'טארק חג
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לאחר כינון הרשות , הרי פעילותו בשטחים, ערפאת בגלות עוררה עליו ביקורת

. לבנייה וליצירה, ניפצה את התקווה למנהיגות שתוביל את העם לשיקום, הפלסטינית

ימי ב כמוהרשות חשו  קרבמרבים . לא השתנתהשל ערפאת הטרמינולוגיה התברר כי 

-ב  עד גרוש הפלסטיניםף"רות בו התמקמה מפקדת אשיהרובע בבי(רות ופקהאני ייב

 ל והסיכון שבאופן תפקודר עומק המחדרככל שהכתה הרשות שורשים הלך והתבו). 1982

  .זה

ה ואופן התנהלותה והגילויים השליליים הרבים שליוו אותה היכו מכה אינתיפאדפרוץ ה

שאיננו מזוהה עם הארגונים , הציבור הפלסטיני הרחב. אנושה את שלטונו של ערפאת

איבד בהדרגה את אמונו בשלטון וראה באי מניעת האלימות מצד ערפאת , הפוליטיים

בכוח , ישראל נתפסה כמי שדוחפת. ולציה מבית מדרשו המוכר והערמומימניפעוד 

רבים מן הציבור הזה למעגל האלימות ומחזקת בכך את ,  שהיא מפעילההמופרז

התעמולה האסלאמית הקוראת תיגר על ערפאת ומצביעה על ישראל כמי שמתכוונת 

  . לחסל פיסית את הבעיה הפלסטינית

 קמה הנהגה בצד הישראלי .פאוןיטינית למצב של קפלס-כך נכנסה הזירה הישראלית

 הזדמנויות אינה מנצלת ו,הרואה בלחץ הצבאי את האופציה היחידה בתקופה זו

 רבותל פעמים "מהלכים צבאיים שנקט צהבעקבות אפשרים תשמ, למהלכים מדיניים

בדה הרשות את השליטה ובהדרגה גם את י בצד הפלסטיני א.האינתיפאדמאז פרצה ה

  . ימציה לייצג את העם הפלסטיני ולקבל בשמו החלטותהלגיט

-שעשויות לזכות בתמיכת ארצותחיפוש אחר פתרונות והחשש מפני יוזמות מדיניות ה

 את ראש ממשלת והביא, ץ על ישראלוחל מנוף לולשמשאו מדינות מערב אירופה הברית 

 ,ד הפלסטיניבתקווה לצמצם את החיכוך עם הצזאת  .התנתקותישראל ליזום את מהלך ה

שקט לפרק " לקנות"ל ו" לשפר את יכולת ההגנה של צה,להרחיק את האיום הדמוגרפי

  בצד הפלסטיניתהליכי החשיבהזמן מסוים עד אשר יתחולל השינוי המיוחל ב

  . לישראלובהתייחסות 

 כיצד משפיעים על הזירה שני תהליכים המתחוללים  היא לבחוןה זמחקר ו שלמטרת

ם י שלטוני מחד ופינוי יישובים ישראליארגון-החילופי הנהגה ור: יניםכיום בקרב הפלסט

 איזו ; התהליכים והסיבות שהובילו להתגבשותה של תכנית ההתנתקותמה הם. מאידך

  . התנתקותזירה הפלסטינית לאחר המציאות תיווצר ב

 דרך , מנקודת מוצא פלסטיניתיהםמנסה להשקיף עלוהדברים  את ן בוחמחקרה

  . ערביתהמשקפת ה
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  :מציג את הטענות הבאות מחקרה

אינו נתפס בצד הפלסטיני באורח קטגורי כחולשה  רצועת עזה וצפון השומרון פינוי •

 . כהחלטה עצמאית שהתקבלה על ידי מדינה ריבוניתבמידה רבהאלא , ישראלית

מאפילה לעתים בצד הפלסטיני תחושת חוסר הוודאות שעוררה תכנית ההתנתקות  •

 . מייחסים אותה להתנגדות המזוינתתהדרים בהתנתקות והמעל הקולות 

מוקדי ביכולת  תלויה במידה רבה  מות ערפאת לאחריכולת השליטה הפלסטינית •

עקב  חלון הזדמנויות שנוצר עקב מותו ולנצלהכוח הפועלים בזירה הפלסטינית 

בעיקר ,  כדי לערוך את הרפורמות החיוניות בשלטון ובארגונים,התנתקותתכנית ה

 . ח"בפת

מערכת שלטונית פלסטינית יציבה וליצירת מפתח להטחוני הוא יהתיאום הב •

 . תקינה בינה לבין ישראלקשריםמערכת 

מערכת את ,  בימי ערפאת של הרשות הפלסטיניתהאת דרכי התנהלותסוקר  מחקרה

 ,לאוכלוסייהבו הציגה את הסכמי אוסלו שהאופן את ,  התושביםהקשרים בינה לבין

 עוד מדגיש.  לעילשבה דובר "התקיעות"תפקוד אחרים העומדים בשורש ומאפייני 

מאבקי השליטה המתפתחים בהקשר את  ,התנתקותהתגובות הפלסטיניות ל את מחקרה

ומנסה ארגונית -השפעותיה על מערכת היחסים הביןואת  זה לאחר מותו של ערפאת

לאחר לפלסטינים היחסים בין ישראל להצביע על כווני התפתחות אפשריים במערכת 

  . התנתקותהתכנית יישום התייצבות השלטון הפלסטיני ו
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  :ינית בתקופת ערפאתפלסט-זירה הפניםה   1
  בדנה של תקווהא

 בקרב ותקבלה ממשלת ישראל ידיעל שורה יאכמו גם  התנתקותהתגבשותה של תכנית ה

. נגדמחד וקורת רוח מופגנת צד א מאכזבה זעם וברגשותהפלסטינים בהפתעה מהולה 

 מאחריות ולהימנע ממימוש החובות להתנערתכנית כניסיון ישראלי נתפסה ה ,לכאורה

כאילוץ שכפה מוזכרת תדיר כאשר ההתנגדות המזוינת , עליהמטילה " מפת הדרכים"ש

פלסטיני נחשפו -םהפני עמוק בשיח ,אולם. נתקות החד צדדיתתעל ישראל את רעיון הה

והתעלמות חד  הדרהשל , )התבוסה הנשנית" (הָסהנּכ"התחושות המלוות את תסמונת 

השפעות מפני , הפקעת זכות הפלסטינים לקבוע את עתידםשל חרדה מפני , צדדיים

של חשש מפני התערבות גורמים לא פלסטינים בענייניהם , התכנית על היציבות הפנימית

רשמו הפלסטינים לחובתם הפנימיים ושל הכאה על חטא נוכח ההימור הכושל ש

  .)ראה להלן( פעם נוספת ה זותיפאדאינב

מאז  בציבור הפלסטיני התשפשאנשיו מערפאת ומתחושת אכזבה  נלוויתלתחושות אלה 

  בראשות ערפאתהנהגההבין  שנפער העמוקמן הפער אכזבה  .1994בשנת לאזור הגיעו 

  קבלת ההחלטות למשקלה של דעת הקהל בתהליךביחס, הוותיקיםלבין התושבים 

הרצון , ך באימוץ חלק ממאפיינים אלה אל תוך הפוליטיקה הפלסטינית והצורבישראל

לראות חברה מתפתחת במתכונת שונה מזו המוכרת במדינות ערב האחרות מתוך תקווה 

שהקשר עם ישראל יסייע בהצמחת חברה מן הסוג הזה והשאיפה לראות בעזה 

 .ת הפיתוח שלהובמקומות נוספים תהליך דומה לזה שעבר על סינגפור כשהחלה בתנופ

מאחורי עמדו , לצד אישיותו המורכבת של ערפאת, פער זה המשקף שאיפות ואופי שונים

דרכי התפקוד וההתנהלות של הרשות הפלסטינית שבלעדיהם לא ניתן להבין את 

בו שפאון והתקיעות י ואת הקדהאנתיפיאת פרוץ הא, תוצאותיה של ועידת קמפ דייויד

  .ערב ההכרזה על תכנית ההתנתקותפלסטינית -שרויה הזירה הישראליתהייתה 
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  ות הפלסטיניתתפקוד הרש

עוררו תקוות , )1994(נונו של ממשל עצמי פלסטיני והקמתה של הרשות הפלסטינית יכ

לאחר שנים ארוכות .  תושבי הגדה המערבית ורצועת עזה,בני העם הפלסטינירבות בקרב 

מבטיחה , )1987-1994(ה ארוכה יפאדאינתולאחר , כישלונות והשפלות, רצופות משברים

 וכי םהקץ לסבל הקיץכי הפלסטינים האמינו , בראשיתה וכושלת מאוד באחריתהמאוד 

תחילתו של את  תמבשר, )1993 מברספטב 13(הצהרת העקרונות שנחתמה בוושינגטון 

  .הריבונות הפלסטיניתתהליך שבסופו תיכון 

תחושות של גאווה לאומית או של  לא נבעה מ,מראשיתו , זהתהליךבהתמיכה הרבה 

 לתהליך מדיני אחרי שנים והגשמת שאיפות קולקטיביות שניתן לצפות ממי שהגיע

 כפי שפורסמו ויושמו ,תכני ההסכם – נהפוך הוא. ארוכות של מאבק ושפיכות דמים

לית תחום הנוגע למערכת היחסים הבילטר העניקו לישראל עדיפות בכל ,בראשית הדרך

 לשלב יון בכל השאלות הרגישות הדדחיית. להתפתח בין שני הצדדים הייתהאמורה ש

 אותם דחקהשטח ובאת היכולת לקבוע עובדות , של הסדרי הקבע העניקה לישראל

 עמדה זו. צד שווה בין שוויםכ ם ולאעצמכל העת להוכיח את  כיםשצרי מי של העמדל

 מדינות מערב אירופה ,הברית-ארצות , כל הצדדים המעורבים בתהליךה לגיבוי שלתזכ

 כמי שאמורה לפקח על תפקודה האמין שראתה עצמה בשלב ההוא, ילו מצריםואפ

  .והתקין של הרשות הפלסטינית

הם הכירו ביכולת המיקוח  . בחירוק שיניים אלוהשלימו עם תכתיביםלסטינים הפ

 העצמי שהמיטה עליהם-ההרסבשל , ה הראשונהאינתיפאד השלהם בשלהמוגבלת 

 הגדה המערבית בשטחי הקשה מנשוא יומםבשל שגרת ו) 1991(מלחמת המפרץ ב עמדתם

 עמימות"כהוגדר  התמקדו במה ש עליהםיכלו להצביעש ההישגים המועטים .ורצועת עזה

 וכן ,ההתנחלויות והפליטים,  בשאלות ירושליםשא ומתןת המי דחי:"תקונסטרוקטיבי

בהיעדר התנגדות ישראלית , '67 מאז  ישראל בהםהחזיקהשמשטחים " המעודדת"נסיגה ה

 כמו הבחירות ,כתובה להקמת מדינה פלסטינית ובסממנים כאלה ואחרים של ריבונות

  .1996 למועצת הרשות שבפועל התקיימו בראשית

, על השלמה פלסטינית עם מציאות מוכתבת בעיקרההיה  מדובר ,במילים אחרות

. השפלה וקיפוח, ל נחיתות רגשות קיימים שהנציחהוהעמידה את הפלסטינים בצל ש

התחושה שרווחה בקרב רבים בציבור ובהנהגה הפלסטינית ערב החתימה על הסכם 

הגמוניה ישראלית לשל כניעה , הייתה של הנפת דגל לבן, אוסלו הראשון ואחריה

עליו דובר ש" סדר העולמי החדש" והינלאומיתמהקהילה הב גושפנקאת מקבלה, מוחלטת

  . )1991 (לאחר מלחמת המפרץ
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  המאוסהתסמונת האחות 

, וניס והרכיבה את הרשות הפלסטיניתטוהחבורה שהגיעה עמו מ, אם כן, יאסר ערפאת

מוטלת חובת ההוכחה  כתפיהםכשעל , נכנסו לאזור עם יישומו של הסכם אוסלו הראשון

 ומשלב , בהסכם תמיכה מותניתתמך  ציבור רחב שברובו הגדולניצב צד אחדמ. בכדאיותו

 עמדה מנגד.  מטעמי קוצר רוחקצר מועדהעניק להנהגתו אשראי וש, ריריתמסוים שב

אמרנו " בסגנון  את הרשותס כשהיא מבקרת"האופוזיציה הפלסטינית ובראשה החמא

בין היתר באמצעות פיגועי ,  במבחןביניהןומעמידה את מערכת היחסים " לכם

  . ההתאבדות הרבים שעשו אנשיה בישראל

כל העת כמכשול והעניק לרבים בזירה הפלסטינית חומר רב זהו מקדם שלילי שעמד 

ה מן הקו הלאומי הפטריוטי יסטיב, לניגוח הרשות ולהאשמתה בחריגה מן הנורמה

  . בבגידה רבים אףובמקרים

 להימנע ככל האפשר  מחמת מיאוס שישהכאל מוקצ להסכם  אפואהתייחסה הרשות

בעלי  הנרקמים עם ם קשריולהצניע , בהםהמשפילה  הדבריםרוחמלחשוף את תכניו ואת 

גם כך , )1979(יויד י אחרי החתימה על הסכמי קמפ ד,כמו מצרים.  ישראליםהשפעה

להתמודד עם ניסיונות רבים של דה לגיטימציה שעשו לה נאלצה , הרשות הפלסטינית

 אחרים בעולם הערבים וקיצוניי וגורמים פונדמנטליסטים ארגוני האופוזיציה הפלסטינים

סיון לפתור את הסכסוך עם יהממשיכים גם היום לראות בכל נ,  הסכם עזה ויריחולאחר

  .  דבר פסול מעיקרו, ישראל בדרך מדינית

בניגוד למה שניתן היה לצפות לאחר , על כן, מעמדה של ישראל בעיני הרשות לא חרג

 של , יריבהוא נשאר אותו דימוי של. ממה שהכרנו בעבר, חתימה על הסכמים מדיניים

, ככל שחלף הזמן והציפיות הפלסטיניות לא התממשו. אויב ובעתות משבר אף אויב אכזר

 של ן ובסיוען בגיבוי,"פעם נוספת " לפלסטיניםנתפס ההסכם כתבוסה שהנחילה ישראל

 את וזקי את עצמת השבר וחאלה הגבירו .ערבית-ןהקהילה הבינלאומית וקואליציה בי

בות לסיוע של ו במאבק מול ישראל ללא כל ערההערכה לפיה נותרו הפלסטינים לבדם

 בבעיותיהן  אך ורקמעוניינות לעסוק היולאחר הסכמי אוסלו ש, ממש מצד מדינות ערב

יים על חכאבן רית היום מונחהבעיה הפלסטינית ,  הפלסטיניםלשיטתם של. הפנימיות

  .  מה שמגביר את הכאב ומבליט את ממדי החולשה, צוואריהן של מדינות אלה

 שישראל טענו הפלסטינים,  החדשה עם ישראלזירת העימות, ומתןשא שולחן המ ביבס

מחזיקה בידה  זו בלבד שהיאלא . מנצלת את העליונות שמעניקים לה הסכמי אוסלו

 של הפרט ו היומייםהיא גם ממשיכה לקבוע את אורחות חיי, מנופי לחץ רבי עוצמה
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 ולו קלף לא נותר, צמה זווד מול עשחשו מושפלים מאו, בידי הפלסטינים. הפלסטיני

ואכן כבר בשנה הראשונה ליישומם של הסכמים אלה החלה . ראוי לשמואחד מיקוח 

צבא ( "צבא לחד"גם בעיני עצמה כ ותכופותהנהגת הרשות להצטייר בעיני האופוזיציה 

 כלומר ).הדוק עם ישראלבאופן דרום לבנון שעליו פיקד אנטואן לחד ששיתף פעולה 

אם בשל אופיו המניפולטיבי של .  ישראל ולא כצד שווה בין שוויםעם" ת פעולהמשתפ"כ

 אם ,אם בשל קוצר ראות ורצון להפיק רווחים אישיים מן הקשר עם ישראל, ערפאת

העדיפו ערפאת ועוזריו שלא , משום הפחד והבושה לחשוף את החולשה בעיני הציבור

  . הםתכניבלעסוק יתר על המידה במשמעויות ההסכמים ו

 הקשריםה של מערכת את אופיו פירטמעולם לא הרשות הפלסטינית בכירי ערפאת ו

, לפיכך, היההמסר שהועבר לתושבים .  בהיר וברור, באופן פרוגרמטיהרצויה עם ישראל

 אם .ציבור הפלסטיניל כלל לא היו נהירותבראשית התקופה כוונותיה של הרשות ו עמום

כלה הפלסטינית והרשות תובעת כל העת להגדיל העבודה בישראל מותרת ורצויה לכל

האין זה מן הראוי שעם פתיחתו של פרק חדש ביחסים , את מספר היוצאים לעבודה שם

בין , בין עובד למעביד, שני הצדדיםב בין האוכלוסיותיתאפשר מגע בלתי אמצעי , עמה

ציאות  הסתבר שהמעד מהרה! ?אישי ועמית לעמיתו או כל קשר אחר על בסיס מקצועי

. שהורגלו שנים רבות לקיים קשרים מן הסוג הזה מי  להשציפו זומשונה בתכלית 

האמין כי יכולתה של ציבור ה .ערוימששגדול  הפער בין הרשות לבין הציבורשהתחוור 

בנות ולהתפתח באופן חיובי תלוי בקשר שלה עם ישראל יהישות הפלסטינית החדשה לה

נו כי ראוי לה לישות הפלסטינית לראות בישראל רבים אף האמי. ולא בהתרחקות ממנה

מעצבי דעת קהל .  אלמנטים רבים ככל הניתן בתחומיה מתוכודגם חיקוי וליישם

יכולת בתחום של כנון כיח להוהחברה הפלסטינית תשכיל והאליטות האמינו שככל ש

 יבתטכך , פלורליסטים עם רגישות לזכויות האדם ולמיעוטים, אורחות חיים דמוקרטיים

ולעולם הערבי ,  הביטחונית באזורוכיח לעולם כולו שיש ביכולתה לתרום ליציבותלה

שיש ביכולתו של כוח קטן וחלש ליצור ישות ריבונית התואמת את רוח הזמן והתנאים 

) 1999(ליל שקאקי במחקר מיוחד שערך ' ביטוי בולט לכך נתן ח. העכשווייםהבינלאומיים

תקויה מואססאת אלסלטה -שות הפלסטיניתחיזוק מוסדות הר"תחת הכותרת 

 ביטוי לדברים אלה לאן’דח בנימה מסוימת של כעס ואכזבה נתן מחמד 3.אלפסלסטיניה

. וניס היה לי חלוםטכשחזרנו מ "4):2001בדצמבר  11(איון לעיתון מעריב בו אמר יבר

 ,הדמוקרטי. ראינו בכם מודל לחיקוי. רציתי שהמדינה שלנו תהיה כמו המדינה שלכם

  ..."היום אני חושב אחרת.  נאורות,פלורליזם

                                                 
   www.pcpsr.org/arabic/new/new.html, ה אלפלסטניה אלגזא אל אואלמואססאת אלסלטתקויה    3
  images.maariv.co.il/cgi-bin/print.p1,  כספיתבן   4



19 

היא גילתה יחס אמביוולנטי כלפי ישראל ללא , לא הבהירה דברהרשות ש אולם לא די

כאשר כללים בלתי ברורים אלה מוחלים אף הם באורח , שום הבהרה של המותר והאסור

יהם אנשי עסקים וסוחרים רבים שהרבו לצאת לישראל לצורך עסק. סלקטיבי ביותר

נקראו בזה אחר זה לתשאול וחקירה באחד ממנגנוני הביטחון של הרשות שם הם 

השם הנרדף של ישראל , )אלטרפ אלאחר" (הצד האחר"נתבקשו להסביר את קשריהם עם 

 הוצגו הקלטות של שיחות שקיימו עם ישראלים למקצתם. 5בשיח הפנימי של הרשות

תוך שימוש בטיעון , יטחון אחרותבהם קצינים לשעבר במנהל האזרחי או במערכות ב

רבים , בעקבות זאת. יםישהללו ממשיכים לעבוד כסוכנים של אי אלו גופי מודיעין ישראל

הבהרותיהם באשר לתחומי . מהם צמצמו באורח ניכר את קשריהם עם ידידים ישראלים

סוק העכשוויים של אותם קצינים לשעבר והעובדה שהרשות הפלסטינית עצמה יהע

יוצאי מערכות הביטחון שהפכו  ,ישראליםגעים בדרגים הבכירים ביותר עם מקיימת מ

סביבתם , משפחותיהם של נחקרים אלה. נפלה על אוזניים ערלות, לאנשי עסקים

מחד .  קלטו בעקבות ניסיונות אלה מסר כפול ודו ערכיציבור הרחבהקרובה ולאחר מכן ה

המבטא חוסר שוויון נגד מסר ומ, הישראליםאיסור על קיום מפגשים ידידותיים עם 

אם , כך טענו, שהרי; ותומוסרייש דופי בש ,חוקיםהתקנונים וה במערכתמוחלט 

 שלה עד לדרגים המפגשים אסורים כיצד זה בכירי הרשות וראשי מנגנוני הביטחון

מבלים עם הישראלים בנסיבות חברתיות ובשהיות , הבינוניים נפגשים באורח חופשי

פרי " האם ישראל היא אותו 6. לא מסתירים את הנאתם מכךל וכלל"משותפות בחו

אותו יעד נכסף שרק מתי מעט יכולים להגיע , את מי שטועם ממנו" לקלקל"היכול " אסור

להדק את השליטה בו ולצמצם  ,או שמא יש כאן ניסיון להטיל מגבלות על הציבור? !אליו

  7." בישראל מציעהשילכו שבי אחר הפיתויים הרבים שהחברה "את מספרם של מי

פעילים בתנועות שלום ישראליות שקיימו מגעים שוטפים עם עמיתיהם מתנועות 

הלכו מפגשים אלה ,  מן השנה השנייה ליישום הסכמי אוסלוכי סבורים ,פלסטיניות

נציגי התנועות הפלסטיניות נדרשו לקבל אישור של הרשות . ונעשו קשים ופחות יעילים

. עודומי הצד הישראלי עמו מתקיים המפגש , מה הוא מתקייםלהבהיר לצורך , לכל מפגש

התבטאויותיהם במהלך , התוצאה הייתה שהמשתתפים הפלסטינים החלו לחשוש

 בשלמספר המפגשים הצטמצם . הלכהדעכה והמפגשים היו מוגבלות ואמינות הדברים 

כמה . לת שחשו הישראליםח חוסר התובשלהמכשולים שהערימו מנגנוני הרשות ו

                                                 
חקירות שהיו ומתוך שיחות עם נחקרים שנאלצו לעבור מסכת קשה ובלתי נעימה של תשאולים    5

  . ועוד1999ה עז, 1997עזה , 1996גבאליה . מלווים באיומים
  .1998 אפריל ,עזה, שיחה   6
  .1999אוגוסט , חאן יונס, שיחה   7
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מדי " מקורבים" או שזוהו כ,מוקדי כוח קטניםל שהתפתחו ,אלההם יפלסטיניה הגופיםמ

  . הוגבלהמנהיגיהם ותנועת ,צומצמו, לצד הישראלי

בעיקר לגורמי האופוזיציה גם וקשה הרשות להעביר לתושביה אבל יהמסר שב

 וכי החתימה על הסכמי אוסלו אין משמעותה 8"המאבק לא הסתיים"האסלאמיים היה ש

לא הפכנו ", כלומר .תכופותחזרה ישראל וטענה אמנם כפי ש, שאופציית הנשק נזנחה

 על ידיההתחייבות שלא לשוב לדרך של אלימות לא הוכחשה . "פים של ישראל"למשת

. פלסטינית באורח פומבי-בזירה הפנים ערפאת על ידי הרשות אך גם לא אושרה מעולם

 נועדו , מסוג זההשתמש בנשק ופעולות נוספות הודרכו ילדים לןבה) 2000(קייטנות הקיץ 

. סיק מסקנות מרחיקות לכת יותרהאולם הציבור הרחב . במידה רבה להעביר מסר זה

טהורות וכי כל אינן עדות לכך שכוונותיה   היתההתנהלותה של הרשותדרך  ,לדידו

 בגלות ולאפשר ממושכיםההסכמים עליהם חתמה נועדו לשחרר את אנשיה מנדודים 

המחזיקים המחמירים מבין . יוכלו לחוש תחושת בעלותש היכן קבוע את מקומםם ללה

שעניינו של הציבור כלל איננו עומד בראש מעייניה של הרשות וכי ו טענ זו אף בדעה

  .הם המניעים אותהקולים אישיים יש

 יחס הרשות שאפיינה אתהדואליות הרבה מ בלתי נפרד חלק היהמסר כפול זה 

ודדו התמבו  לידי ביטוי חד באופן והדברים בא.  בתקופת ערפאתי ישראלהפלסטינית כלפ

 היו אמורים שני  ההסכמים במהלך תקופת הבינייםל פישע, עם סוגיית הנורמליזציה

 הואששום על , בפומבי מונח זה נאסר להזכיר ,בפועל.  לסלול את הדרך לקראתההצדדים

, הסתות,  מלחמותללאעי  לאורח חיים טבהשיבהאת , את סיום הסכסוךמבטא 

השלמה ערכית " ישראל זו גם בעיני. אסוג שהוכל דמוניזציות הדדיות או מעשי אלימות מ

לי ונורמטיבי של  נורמ,של הקיום הישראלי כחלק טבעיותרבותית עם הלגיטימיות 

מערכה   מהלך זההתנהלה נגדאקצא -ת אלאינתיפאדשנתיים לפני פרוץ  9".המרחב

מועד הדיונים על הסדרי הקבע התקרב  ככל ש.ל רחבי העולם הערביתעמולתית ענפה בכ

הם ראו בכך לא . גורמים פונדמנטליסטים וגורמי שמאל קיצונייםבעיני  העניין קריטי הפך

אלא אף , רק חריגה מכללי ההתנהגות המקובלים בעולם הערבי כלפי ישראל והמערב

זה מציגים תעמולה גני מסע מאר .האסלאםמעמד ערבית ואחדות הפגיעה בכבודה של ה

אנשי עסקים , אינטלקטואלים, פוליטיקאיםאת הנורמליזציה כסכנה נוכח גל חדש של 

מעל הדור הצעיר שלא , לטענתם, סכנה של ממש מרחפת. ואחרים הפועלים למימושה

 מול אמירות ורעיונות וחווה מלחמות ולא ספג מן האתוס הלאומי האמור לחסן אות

                                                 
  .)2000 באוגוסט 18(במפגש עם קבוצת ישראלים בעיר עזה , ח ברצועת עזה”דיאב אללוח מראשי הפת   8
ובמן אסתר : בתוך, אקצא-המאבק הפלסטיני ומאזן הרווח וההפסד של אנתיפדת אל, ססר אשר   9

'  עמ, 2002א "אוניברסיטת ת, 129סקירת מכון דיין ,  ומערב בין עימות להשלמהאסלאם, )עורכת(

102-93.  
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של הציונים אל תוך " חדירה"להעמיק  עלולשמה , "תרבות השלום" מהסוג של ותמוטע

 באחד הכנסים שנערכו במסגרת מסעות תעמולה אלה 10.החברה והתרבות הערבית

 המרכז למחקרים ערביים במצרים בשיתוף עם קרן על ידי, )2000מרס ב 14-13 ,קהיר(

להופיע ולייצג את המרבה  ,ד עריאן נציף" עו, אחד המרציםטען, הברית-ארצות ,אלקדס

כי הניסיון המצרי מלמד שהנורמליזציה לא רק שאיננה מסייעת , האחים המוסלמים

גרם שיתוף הפעולה הכלכלי עם ישראל . למצרים היא אף מאיימת על ביטחונה הלאומי

 שחררהלטענתו גידול במספר חולי הסרטן באזור הדלתא של הנילוס משום שישראל 

שימוש  יקף האת ההגבירה לאזור זה ובאזורים אחרים גם קרינה של חומר רדיואקטיבי 

הרווי בסמי (ו 'חומרים כימיים המאיצים את תהליך הגידול של צמח הבנגבסמים על ידי 

      11).הזיה

עם ניסיונות נמרצים  הרשות  גםהתמודדה כמו משטרים ערביים אחרים ,במילים אחרות

על שום דרך הצגתם מוגבלת ביותר ניסיונות אלה  וףדהל היכולת. לגיטימציה-של דה

עם  את הרשות לעמת העלולסטיה ש .הלכתיים מסוימיםו  לאומייםה מעקרונותסטיכ

על כן . בויתור על עקרונות מקודשים ועוד, בפגיעה בדת שיאשימההממסד האסלאמי 

מדיניות נקוט לו משמעי-לדבר באופן דו, לפסוח על שני הסעיפיםבכירי הרשות העדיפו 

  . פי ישראל וההסכם שנחתם עמה כלעמומה

בסוגיית ביטול הסעיפים הקוראים להשמדת מדינת דואליות זו משתקפת ביתר שאת 

דעת הקהל בישראל נאלצה להתמודד במשך  .)1996אפריל (ישראל באמנה הפלסטינית 

למעלה משנתיים עם השאלה האם שינתה המועצה הלאומית הפלסטינית את הסעיפים 

. כאשר לכל צד היו טעונים כבדי משקל להוכחת טענתו, ברתהנדרשים באמנה המדו

, דיה נדונלא , שאלת המפתח מדוע קבלו הפלסטינים החלטה כה מעורפלת בסוגיה זו

 של וההסבר לכך טמון ברצונ. לפחות לא בדיון הפומבי בתקשורת האלקטרונית והכתובה

 ו ואינותעצמאיהחלטות מחליט  ,עומד על דעתו להופיע בו זמנית כמי ששל ערפאת

 בהתפרקות מכל ולא ניתן להאשים אותכך גם  .ישראלמדאי לא ובו, מקבל תכתיבים

קשה הרשות יב שדימויישראל סייע רבות לב הפנימייכוח והו. בעבר דגלהרעיונות בהם 

בסופו של דבר היא הצליחה להתיש את דעת הקהל .  בעיקר בעיני מתנגדיהלהציג

  . חלטה המעורפלת ולאלץ אותה להסתפק בהבישראל

                                                 
  .30' מע, לונדון, 2000אפריל , פלסטין אלמסלמה   10
  .32' מע, שם   11
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  מערכת היחסים בין הרשות לתושביה

 ,בניית מוסדות דמוקרטיים פעיליםבמן הרשות להשקיע מאמצים  ציפופלסטינים רבים 

הדבר עשוי היה . ניח את התשתית למדינה העתידיתלה את חיי היום יום ולנהל כחוק

 שחשיבותו , הגשמת רעיון ההגדרה העצמיתלקראתצעד משמעותי , כך האמינו, להיחשב

, 1999-ליל שקאקי ב'ח שפרסם ח"בדו. באתוס הלאומי הפלסטיני איננה מוטלת בספק

  12 : עודנאמר" חיזוק מוסדות השלטון הפלסטיני"תחת הכותרת 

ההתקדמות לקראת מצב של שלום באזור מחייבת הקמה של ישות מדינית פלסטינית על כל 

הקמת  ...הצלחתו של התהליך המדיניזהו תנאי ל ...אמינה ובעלת כשורים, המשתמע מכך

 ייחשבו כצעד כביר לקראת מימוש ההגדרה העצמית אלא ]לא רק[, ם פעיליםימוסדות דמוקרטי

מעבר מוצלח ממצב של שיקום . גם לקראת השגת יציבות באזור ושלום לישראל ולשכנותיה

-ות חברתיתלמצב של התפתח, בשלב שאחרי המאבק, אומי הנשען על סיוע בינל,ה מחדשיובני

  .חייב בסיס איתן של יציבות אזורית מ,כלכלית הנשענת על מקורות עצמיים

שהפלסטינים שותפים לשאיפה כל הגורמים המעורבים בתהליך המדיני שאין ספק 

 הקמת ,היינו, יה עצמית ובהכנת התשתיות לקראת שלב הסדרי הקבעי בבניתמקדו

 החששות היה להפיג את עשוי מבחינת ישראל הדבר. המדינה הפלסטינית המיוחלת

האם הדבר לא . כוונותיה של הרשות ולתרום לבניית קשרי האמון בין הצדדיםל יחסב

ישראל או משום נגד יה של תשתיות הייתה מתפרשת כסיום המאבק ינעשה משום שבנ

 ללא מחויבויות , מתנהלת במתכונת של ארגון מהפכנידייןשהרשות הפלסטינית ע

 וממשיכה להישען על ת לחייהם של מיליוני בני אדם ופרנסתםלא אחריושלטונית וב

מציבה ישראל ש או שמא המכשולים ?יכול-ראש הארגון הכל, אישיותו של המנהיג

הפקעת , שטחים חקלאייםוים ת הרס ב שעדיין בשליטתה דוגמתבשטחיםבפעילותה 

הפיכות בלתי ות עובדות קובעעיבוי התנחלויות ופעולות אחרות ה, כבישיםשטחים ו

  ?  בבניית העתידעיסוקאת ה" הזניח" אותה ליםמאלצהם ש, בשטח

 טענות המטילות חרף אינה יורדתציפיות מן הרשות הבציבור הפלסטיני רמת שמסתבר 

זהו אינטרס עליון של הרשות להבליט את יכולתה ואת . "על ישראל את האחריות לכך

בכך תיווצר עם . הוביל אותםרמת מודעותה לפערים הקיימים ולתיקונים הנדרשים ול

 לקראת … בו יתקדמו הפלסטינים...סיום תקופת הביניים ההזדמנות להיכנס לשלב חדש

 13.ליל שקאקי'ובראשו של ח, ח של המרכז הפלסטיני"אומרים מחברי הדו, "הגדרה עצמית

 :כיום השר לענייני אסירים ברשות הפלסטינית ,בהקשר אחר אמר סופיאן אבו זיידה

                                                 
12  www.prs-palestine.org 7' מע, זא אלאואל'תקויה מואססאת אלסלטה אלפלסטיניה אלג.    

  .10' מ ע,שם   13
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אנחנו לא מצליחים לגבש כללי . אין אפילו נהלים תקינים, ן חוקה ואין חוקיםכאן אי"

אנחנו . אנחנו מתקשים לעבור משלב של מחתרת לשלב של בניית מוסדות, התנהגות כאן

     14."בעזה עדיין מתנהגים כאילו היינו בלבנון

י היחס האמביוולנטי כלפלצד אי ההשקעה בתחום התשתיות . אולם בזה לא היה די

 נתפסו בעיני,  של ההנהגהבולטיםמחדלים תפקודיים הצטרפו לשורה ארוכה של ישראל 

בעיקר כהיעדר תרבות ו ,שורים שלטונייםיוכתרבות , תודעהעדר יהתושבים כביטוי לה

הזמן הפכה פרשנות זו לתדמית הבלעדית ף נקשככל . ציבורית לרווחת הכללשל עשייה 

רה בין תושבי השטחים הוותיקים לבין אנשי עשתה הבחנה ברונ , בשעתה.של הרשות

הטענה העיקרית שהועלתה . שבאו יחד עם יאסר ערפאת, "העולים החדשים", ההנהגה

. תה שהם עדיין חושבים במונחים מהפכניים ואינם מכירים את הזירה הנוכחיתינגדם הי

ערפאת נחשב לאבי . הסתלקותו של ערפאת מעוררת תקוות לתפנית משמעותית

המפלגת והמכבידה שאיננה מאפשרת לפנות לכוון של התחדשות , ות השמרניתההתנהל

 הטביעו חותם ועשר השנים שחלפו מאז הוחל ביישום הסכמי אוסלו ועד למות. ועשייה

שלילי ביותר על מערכת הקשרים עם ישראל והפחיתו במידה רבה את התקוות שתלו 

הפקפוק והחשדות ההדדיים , משקעי חוסר האמון. במימושו של תהליך זההפלסטינים 

  . בין שני הצדדים היו הגורם המרכזי ביישום המקרטע והמתסכל של תהליך זה

ועומדים גם ,  ממשיכים להוות חסם בדרך לגיבוש הסדר כלשהו עם ישראלמשקעים אלה

סיונו ימאזן בנ- על אבוומקשים ביסוד חלוקי הדעות בין הרשות לבין ארגוני האופוזיציה

לגרום לציבור הפלסטיני להאמין ו,  שלטונית חדשה בזירה הפלסטיניתליצור תרבות

העניקה ברשות  אמון הציבור ןאבד. במנגנון השלטוני המשתנה ולהעמיד אותו במבחן

בחירות ס יתרונות רבים המעמידים אותה בעמדת זינוק נוחה יותר לקראת ה"לחמא

  .2006האמורות להיערך בסוף ינואר 

                                                 
  .11' ממוסף מדיני ע, 1995ינואר  ב27 ,ידיעות אחרונות   14
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  ה אינתיפאדהאסירי  –הפלסטינים   2

  

 לסממן המרכזי בחיי היום , ככל שהיא נמשכה, הפך,האינתיפאדה המרגהשבר המוחלט ש

מאבקים אלימים אחרים שניהלו הפלסטינים בהתפרצויות ובכמו . יום של הפלסטיני

מפני הסכנה שהתריע מי כל  מה שהיה ברור להמהרעד  התחוור במאבק זה גם ,בעבר

כילתה את עצמה מהר מאוד והפכה לגורם שתפוקתו היא . אלימותה שבהישנות דפוס

שעמדו על הפרק בשיח אחת השאלות . על האוכלוסייהלנטל כבד מנשוא שלילית ו

ה מבלי אינתיפאד לסיים את היתה כיצדהי, פלסטיני למן תום השנה הראשונה-הפנים

התנגדות "ב או האינתיפאד שהמשיכו לראות בקיצונייםגורמים . כבד מדימחיר לשלם 

 למנוע את דעיכתה ואת השבר כדיהשקיעו מאמצים רבים , מהלך מבורך" המזוינת

הדבר עלול היה לגבות מחיר לא רק מן הרשות . המוראלי שעלול להיות כרוך בכך

נוכח ש ,ס"חמאההאד האסלאמי וי'הפלסטינית וארגוני הלוויין שלה אלא גם מהג

אחמד . משך עד יום הדיןת שהמכריעמערכה  עלה דיברה בנימה רברבית מעמדהתחזקות 

נס בראשית י אמר במסיבת עיתונאים שכ,ס"חמאה מנהיגו לשעבר של ארגון ,יאסין

 רבים שוחררו מן הכלא של םזמן קצר לאחר שפעילי) 2000נובמבר ב 12(ה אינתיפאדה

  15:הרשות הפלסטינית לאחר תקופה ארוכה בה הארגון היה כמעט משותק מפעילות

ויב הציוני היא מערכה של התנגשות מקומית והתחלה של מערכה המערכה של היום עם הא

אנו , ]הערביים לכאן[איננו דורשים את הנעת הצבאות . סופית שתכליתה שחרור פלסטין

על , לייםהמדיניים והמור, הכלכליים, מריים החוהמשאביםדורשים שיעמדו לצד עמנו עם כל 

המערכה .  בו ולחסל אותו בעזרת אללהלחםילה, מנת לסייע לעמנו בעמידתו מול האויב הזה

 עד ]שתמשיך להיות מוטלת[זו חובה . הגורלית באה ואין נשיא או עם שיכול להשתחרר ממנה

  .יום הדין

                                                 
15   www.palestine-info.info/arabic/palestoday/press13/11/2000  
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בה עשו גורמי , "אמרנו לכם"נבעו מתחושת הביטויים אלה שבלטו בחודשים הראשונים 

ינה מאוד גם את תחושת התרוממות הרוח שאפימהאופוזיציה הפלסטינים שימוש תדיר ו

יצרה , העובדה שלפרק זמן קצר יצאו המונים לרחוב. הראשונהה אינתיפאדראשית ה

בוש יהכ בתבוסתמראית עיין של התגייסות עממית ועוררה תחושות של כוח ואמון 

  . הישראלי

תקה ישו ,כמו בישראל, קורת קשה על הרשותיהאופוזיציה הפלסטינית החלה למתוח ב

צלו את יעמלניה נֹודוברי האופוזיציה האסלאמית ות. ונים שלהבהדרגה את עצמת הטע

של ההרוגים הפלסטינים בשטחי הרשות ביומו הלוויות הרבות שנערכו מדי יום 

 . שני מסרים עיקריים ולהדגישלהתסיס את הרוחות כדי ,ל"ם עם חיילי צהיבעימות

 הלא ?ה משפילמדוע חתמתם על הסכם כ" –כלומר  ,"אלו תוצאות הסכם אוסלו ":האחד

זו ההגנה  ":אחרוה, "אמרנו חזור ואמור שישראל לעולם לא תעמוד בהתחייבויותיה

דרכה אשר חסרת אונים , רשות חלשה –כלומר  ,"שהרשות הפלסטינית מסוגלת לספק

 המסר והתעמולה והתרחב, בנפשככל שגברו האבידות . האידאולוגית נכשלההמדינית ו

אין וכיוון ש ;ת את הבעיה הפלסטיניתסיומר לחסל פיגמרה אכמי ש ישראל שהצביעו על

האויב " למנוע מן כדי להפעיל כל אמצעיעוד כל משמעות לדרכה המדינית של הרשות יש 

, התאבדות-פיגועילבצע  את הנכונות בקרב צעירים ההגבירהתעמולה ". זממוביצוע  את

  . שישראל והעולם לא הכירו בממדים כאלה בעברתופעה 

  "התנגדות המזוינת"ית ההתאבדויות והמשך ההשיח בסוגי

 .ישראלנגד  למובילי המאבק המהרעד האד האסלאמי הפכו י'ס והג"חמאהארגוני 

 פעיל נאלץ אף הוא לה,המאבק את שמובילה כמי אינתיפאד שהצטייר בראשית ה,ח"הפת

  כלפיהםברחוב האהדהשמתאבדים על מנת שלא לפגר אחר הארגונים האסלאמיים 

  . תההלכה וגא

, ם הפלסטיניבקרבתאבדות ההשעוררו פיגועי תחושות של שמחה לאיד  לצדאולם 

 .כוח נוקבי וגם התעורר, אסלאמיההאד י'ס והג"חמאהבהם הרבו להתהדר ראשי ש

מהלל את ה מוכרים עד כה בלקסיקון לאנימוקים תאבדות הציגו ההמצדדים בפיגועי ה

ברו יהתאבדות כנשק אסטרטגי הם לא דגועי הישהגדירו את פ על אף. תופעת המתאבדים

 באוזני. הפחד ומאזן,  ההרתעהמאזןעל קידום המטרה של שחרור פלסטין אלא על 

ס ” מראשי החמא,מחמד נזאל. יריביהם הפוליטיים טרמינולוגיה זו נתפשת כאפולוגטית

 –מות הקדושים (האסתשהאד  ציין באחד הדיונים כי , בלבנוןולפרקיםן השוהה באיר

בדיון שנערך בערוץ . י עושה לפלסטינים'צ עושה לישראלים מה שהאפ)ההתאבדות פיגוע
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כי בפעם הראשונה הוא הבהיר גועי ההתאבדות י פבעניין) 2002 רוארפבב 28(זירה 'אלג

פלסטיני גם הישראלים משלמים מחיר וכי הפחד חדר -בהיסטוריה של המאבק הישראלי

גועים אלה וטען יים בישראל כתוצאה מפ את מספר ההרוגצייןהוא . לכל בית בישראל

 שבין הישגים הדגישו את הפער ההתאבדות המתנגדים לפיגועי 16.שזה הישג חסר תקדים

שנגרם הרב התדמיתי נזק את ה, יעד האסטרטגי של שחרור פלסטיןבין האלה ל

השלילית על הדור הצעיר העלול לראות השפעה את ה 17,עולםב לפלסטינים ולערבים

 חשיבה, מן הסוג הזה את התרומה הנשגבת ביותר למען מולדתו" ההקרב"במעשי 

 עיוורת טענות בדבר שיטהעלו  עוד . לבטל כל משמעות של עשייה פוליטיתהשעלול

 בין חפים ,בין ישראלים כאלה וישראלים אחרים,  בין יעדים ומטרותמבחינהיננה שא

ות בנימוקים של צו גועי ההתאבדיפב םיצדדמה ל ידיכל אלה נדחו ע. מפשע לרשעים

  . מבלי לתת את הדעת לנזק שהם גורמים לבעייתם בטווח הארוך, השעה

אין "לפיה , המתנגדים לפיגועי ההתאבדות שילבו בוויכוח גם את הביקורת הקדומה

   כך היה ". פלסטינית על דרכי המאבק-אין יד מכוונת ואין הסכמה כל, וןאין ארג, תכנון

חילוקי הדעות מפילים כמעט באורח קבע .  וכך גם עתה1987-ב, 1982-ב, 1948-ב, 1936-ב

. מלט כדי להבטיח לעצמם עתיד טוב יותריאת הפלסטינים אל התהום ממנה ניסו לה

ם את יהמציינ, חיזוק לכך נמצא בדברי אסירים פלסטינים ששיגרו מחבלים מתאבדים

. אקצא-אלת אינתיפאדכאחד מנקודות המפנה ב) 2002אפריל " (חומת מגן"מבצע 

 כי אין דין הגדה המערבית ורצועת עזה כדין  ישראלהבהירהבאמצעות המבצע , לטענתם

בפרט מאז , פיגועי ההתאבדות הסבו נזק בל ישוער לפלסטינים בזירה הבינלאומית. לבנון

שם נדרשו להתמודד , ערבית- ובזירה הבין,שם הוגדרו כטרוריסטים, 2001 בספטמבר 11

 אנשי הדת המייצרים שלכלי התקשורת בעולם על התרבות סיבית של עם התקפה מ

 נדבך לדימוי השלילי שאחז בחברות  עודפיגועי ההתאבדות נגד ישראל היוו. מתאבדים

  . ובמשטרים הערביים במזרח התיכון

מותו של ערפאת ,  הצבאית והמדינית,ס"חמאההנהגת מ ניכרחלק  לאחר חיסול ,כיום

אף שהיא  ,תופעת ההתאבדות. תומשמעומכוח זה בד ויי א,מאזן-של אבוובחירתו 

-םהפנימאבדת ממרכזיותה בשיח ,  על ישראלים רביםקיומיממשיכה להוות איום 

 מצתה הציבור בדעה שהשיטה. הולכתגוברת ו לה יתתנגדות הציבורה משום שהפלסטיני

עתה הניצב האתגר החדש . שהביאה טרם הוכרעאודות התועלת יכוח ואת עצמה אך הו

 ,גדרה. י ארגוני ההתנגדות הפלסטינים הוא גדר ההפרדה המוקמת בגדה המערביתבפנ

ד פעולות הסיכול שמבצעת מערכת הביטחון הישראלית תוך שימוש באמצעי לחימה לצ

                                                 
16   www.aljazeera.net/programs/op_direction/articles/2002/8/8-22-1.htm  
  .ראה דברים של הפובלציסט האני אלמצרי יריבו של נזאל בוויכוח זה. שם   17
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להוכיח לישראל שגם  מוטיבציהיוצרים , משוכללים המבוססים על טכנולוגיות חדישות

 הפלסטינית להתגבר על כל מכשול לגדרות יש פתרונות וכי ביכולתה של ההתנגדות

ירי . ה לא ישררו כל עוד הבעיה הפלסטינית ממשיכה לדמםושהשקט והשלוח בטיולה

משיטות ההגנה  תכאחמנומק אף הוא , גדרב לוחמהטילי הקסאם שהתפתח כאמצעי 

 ,סמי אבו זהרי אמר ,זירה'יין אלגוערוץ הלובסדרה ארוכה של התבטאויות ל. העצמית

 מתעלםכשנתבקש להבהיר מדוע ארגונו , )2004באוגוסט  3( ס”של החמאדוברה הצעיר 

לא שחרור  ,כלומר ."זו התנגדות של הגנה עצמית" כי ,הנזק הרב שגורם שיגור הטיליםמ

 העניין אלא הרצון להשיב מלחמה שערה לישראל ולנקום על האבידות הוא לבפלסטין 

  . והנזק הרב שהיא גורמת לצד הפלסטיני

באית של ישראל פגעה בתשתיות החיים של האוכלוסייה הפלסטינית תגובתה הצ

מאזן -יטוי בולט לכך נתן אבוב. ושיתקה את המוסדות והמנגנונים הקשורים לרשות

עם פעילים מארגוני בפגישה  , זמן קצר לאחר ועידת עקבה,בראשית דרכו כראש ממשלה

נגדות הצבאית ההת ":אסלאמי וארגוני אופוזיציה אחריםההאד י'גה, ס"חמאה

 18".ביסודות הקיום הבסיסיים ביותר, אבל אנחנו נהרסנו, הפלסטינית השפיעה על ישראל

ח במחנות "עדות העממיות מתנועת הפתובפורום סגור של ראשי הו, קודמתבהרצאה 

  : אמר לפני שנבחר לראשות הממשלה, הפליטים ברצועת עזה

אנו נמצאים מתחת לקו  ...מה שבנינומה שקרה בשנתיים האחרונות הוא הרס מוחלט של כל 

 הגיבוהסיבה לכך היא שאנשים רבים  ...עמנו שרוי במצב של אבדון ורעב. העוני בעזה ובגדה

פקו לה את העילה להשתמש בנשק ובאמצעים מפותחים שעמדו יהתגרויות של ישראל וסל

ולומר ... דרךעעל הממשלה לקבו ... שמוש בכוחידיעל לא נוכל להגשים את המטרה  ...לרשותה

הם רוצים להרוס אותה . יש ארגונים שאינם רוצים באמת את הרשות ...לאן פניה מועדות

הציבור מאס בכל  ...אנו ננסה לכפות עליהם לראות את האינטרס הפלסטיני העליון ...מבפנים

  . הוא רוצה לאכול ולהבטיח את חייו ...הסיסמאות של עמידה איתנה ואורך רוח

 ,בלשון בוטה יותראך  , דברים דומים19. פורסמו בעתון אלחיאת בלונדוןמאזן-דברי אבו

  20. באותה תקופהלאן’דחחמד והשמיע מ

בהופעותיו אלה ערב כינונה של מאזן ניסה לממש את המדיניות שאותה התווה -אבו

תוצאותיה ההרסניות של ב מכיריםקרב הציבור הפלסטיני מ רביםהוא האמין ש. ממשלתו

 בעיני הציבור הצטייר . כמוהו לשינוי בתפקוד מנגנוני השלטוןיםיחלה ומיאינתיפאדה

                                                 
  .2003 יוני 24, הארץ   18
19   www.daralhayat.com/ ,26 2002 בנובמבר.  
  :2002 בנובמבר 26, ח ממרי"דו, ראו   20

www.memri.org.il/memri/LoadArticlePage.asp?language=Hebrew&enttype=4&entid=1019 
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אשר אינו  כאיש אמין ועצמאי ,שקם את הרשותכמי שיכול יותר מאחרים ל, מאזן-אבו

  מנוגדת לעמדת ערפאת והמערכת הפלסטיניתיתהחושש לעמוד על דעתו גם כאשר הי

לה לא רק את כינונה של היא סמ. מרשימיםבטקסים  צוינהכניסתו לתפקיד . השמרנית

 ערפאת אל גם את דחיקת, הברית וישראל-בעיני ארצות ,ממשלה פלסטינית חדשה אלא

אמור היה להביא לכינונה תהליך שהיה  ,המשא ומתן על מפת הדרכיםחידוש  ויםשוליה

 אולם מערכת היחסים בין שני האישים כפי .2005של המדינה הפלסטינית הזמנית עד 

 וקמאזן בתפקידו הביאה בחלוף חודשים ספורים לפיר-ל אבושהתפתחהה מאז הח

  .ממשלה זו

  התנתקותהתגובות הפלסטיניות לתכנית ה

 מפני , שרון,מאזן הגבירה את חששו של ראש ממשלת ישראל-נפילתה של ממשלת אבו

עדר גורם יבה. ואקום מדיני ממושך העלול להחריף את מצבה הביטחוני של מדינת ישראל

 שלא ונוכח החלטת הממשלה, גועים נגד ישראלילחם במבצעי הפיגל להמסושפלסטיני 

 .צור דינאמיקה של שינוייטוס קוו וימהלך שישנה את הסטנדרש , להידבר עם ערפאת

  21:)2003 בדצמבר 18(שרון ס הרצליה הודיע וניבנאום שנשא בכ

יזום  ת– לא לבצע את חלקם במפת הדרכיםש חודשים ימשיכו הפלסטינים כמהאם בעוד 

ש של ד תכלול פריסה מחהתנתקותתכנית ה ...התנתקותישראל מהלך ביטחוני חד צדדי של 

 מספר , ככל הניתן,כך שיפחת, שוביםיל בקווי ביטחון חדשים ושינויים בפריסת הי"כוחות צה

. זהו מהלך ביטחוני ולא מהלך מדיני ...הישראלים הנמצאים בלב האוכלוסייה הפלסטינית

לא ישנו את המציאות המדינית בין ישראל לפלסטינים ולא יסכלו את נקטו יהצעדים שי

   .מפת הדרכים ולהגיע להסדר בהסכמההאפשרות לחזור וליישם את 

הוא . ל"שובים תחול התכנית ובאילו אזורים יתפרס צהישרון לא הזכיר בנאומו על אלו י

ל מרקוס מעתון איון שהעניק לעיתונאי יואי כחודש וחצי לאחר מכן ברמסר את הפרטים

 תושביהם וכי בכל 7500 יישובים בעזה על 17 כי הנחה להיערך לפינוי של ואמר "הארץ"

 ממשלת שאישרה בנוסח הסופי של התכנית 22.הסדר עתידי לא יהיו בשטח זה יהודים

גנים (שובים בצפון השומרון י יארבעההורחב היקף הפינוי גם ל) 2004יוני ב 6(ישראל 

 לאפשר כדי, ולכל המתקנים הצבאיים שישראל מחזיקה באזור) שנור וחומ-שא, כדים

חסת תכנית הממשלה יאחת המשמעויות שמי. רצף טריטוריאלי פלסטיני במרחב זה

                                                 
21   www.nfc.co.il/ArticlesPrintYersion.asp?docId=4320&subjectID-19  
22   www.walla.co.il/?w=/2927/501943@@/item/  
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גורל לצעדים אלה היא שלילת תוקפן של הטענות בדבר אחריותה של מדינת ישראל ל

   23.האמורה להתפנות במלואה מנוכחות ישראלית, פלסטינים ברצועת עזהה

 ראש הממשלה הייתה ו שלבעקבות הודעתבישראל הסערה הפוליטית שהתעוררה 

ת ו תחוש.הסערה עד מותו של ערפאתלא שככה   בצד הפלסטיני,אתלעומת ז. צפויה

מהבעות פומביות של  ועבר יהההלם והתדהמה שלוו את השבועות הראשונים שלאחר

, פלסטיני-םפני שיח-ודלהתחדשות  עד לתקווהוחשש ממזימה ישראלית , חוסר אמון

התחושה הפלסטינית ברקע לכל התגובות הללו עומדת . למאבקי כוח אלימיםוהתפתחו 

לקבוע עובדות בשטח , להתעלם מן הקיום הפלסטיני, פעם נוספת, לפיה ישראל מנסה

גישה זו . וליצור מצב העלול להפוך את כל המאמצים המדיניים שעל הפרק ללא רלוונטים

 בהתנשאות ובזלזול ובהדרגה הופכת לאתגר בעיני הפלסטינים מאשימה את ישראל

תגובה זו שכישלונה ידוע מראש .  לה ביטחוןנהלהוכיח לישראל שמדיניות זו לא תק

תורמת בסופו של דבר להתחזקות הגורמים הקיצוניים ומגבירה את האנרכיה וחוסר 

  . היציבות הקיימים

א נעדרה נימה אפולוגטית וקבעה  הרשמית שהתגבשה בחלוף ההלם הראשון למדההע

עם זאת הביעו דוברים . מנומשיש לקדם בברכה כל פינוי של שטח שישראל נסוגה 

 על הכלכלה הפלסטינית התנתקותהשפעת הרשמיים ולא רשמיים חשש כבד מפני 

  : את הדברים הבאים הם בקשו להבטיח.הקשורה בטבורה לישראל

גדה  הנצחת המצב הקיים ב,מרכלו". עזה סוף"לא תהיה גם " עזה תחילה" •

מימוש  להמשך העימותים בין שני הצדדים ולדחיית ם שעלול לגרומצב, המערבית

 . '67בגבולות  פלסטינית החלום של מדינה

המוצא את , פינוי עזה לא יותיר בידי ישראל את השליטה על מעבר הגבול ברפיח •

 לזכות –מר כלו. לים ולא ימנע את הפעלתו מחדש של נמל התעופה המושבת

 .בסממנים מסוימים של ריבונות

 באמצעות מעבר יבשתי על מנת ליצור זיקה ה המערביתאת הקשר בין הרצועה לגד •

 .  בשלבים הבאיםה בגדהתנתקותצביע על המשכה של הולה, בין שני האזורים

 והזהירו) המזוינת( הישג של ההתנגדות התנתקות בראוארגוני האופוזיציה לעומת זאת 

הם תבעו לראות בהתנגדות נקודת מוצא בתכנון הניהול והשליטה . זימה ישראליתמפני מ

  . המשותפים ברצועה בתקופה שלאחר הפינוי הישראלי

                                                 
23   www.mfa.gov.il/MFAHeb/…/DISENGAGEMENT+PLAN+060604.htm?DisplayMode  
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שקולי הדעת העומדים את  שאינן משקפות את המניעים ורשמיותמדובר בעמדות 

 במבוכה רבה התנתקותמסתבר שמתחת לפני השטח הכה רעיון ה. מאחורי התגבשותן

משמעויות בנוגע ל מוסכמת עמדה לגבש ,עד מותו של ערפאת, התקשופלסטינים שאת ה

ארבעה זרמים בזירה הפלסטינית ביחס של ניתן להצביע על התגבשות . המהלך הישראלי

 שותפי אתח ו"פתה מתוכם שלושה בתוך המחנה הלאומי הכולל את ,התנתקותהלתכנית 

  :הרשות הפלסטינית 

   הזרם השמרני

מעטים מבני דור הביניים , 1994-וניס בטתיקה שבאה עם ערפאת מוה הונהגהצג את הימי

בראש שנועד זרם זה ראה בתכנית מהלך . תיקיםוח ומתושבי האזור הו"פתהשל 

פוליטית חדשה בתוך הבית הפלסטיני הנהגה ר ווליצ, ובראשונה לנטרל את ערפאת

הסדר במתכונת תאפשר ו" אמריקניזציה וישראליזציה"כוחות שעברו תהליך של תכלול ש

, יצגי הזרם הזהי מענו ט"זו מלכודת ישראלית". שנדחתה על ידי ההנהגה הנוכחית

 להכניס את המחנה הפלסטיני בכלל ואת המחנה הלאומי בפרט למלחמות שנועדה

שיחלישו את העמדה הפלסטינית ובסופו של דבר יאפשרו לגבש הסכם , פנימיות

יריביהם ל מרבים ללעוג שמרניםה.  ולישראליתהבר-לארצותבמתכונת שתהיה רצויה 

את הבעיה " למכור" ובנכונות תיהבר-ולארצותבהתקרבות יתר לישראל ולהאשימם 

המקורבים  םענמנה ה ,חסן-האני אל, ח"ועד המרכזי של הפתבכיר בו. הפלסטינית בזול

איון לעיתון אלחיאת י אמר בר,קרב השמרנים הדמויות המרכזיות בתלערפאת ואח

ישראל אינה רוצה בסיום האנרכיה ובהפסקת "כי ) 2004באוגוסט  5( בלונדון תפרסםהמ

תוך חיפוש אחר אישיות שתהיה מוכנה לעבור ישראליזציה  ...היא מזינה אותה, אש

חסן לא עסק -אל."  את האחריות לרצועת עזה לאחר נסיגה על פי תנאיהעליהולקבל 

ישראל : "לי והוסיףבק בהיבט הפרסונ הוא ד.במהות הנסיגה המוצעת ובמשמעויותיה

בשני מקרים הם נטשו את  .הנשיאניסתה לגייס בחודשים האחרונים סוכנים שיהרגו את 

, הדגיש, הכוונה הישראלית". כשהתברר להם שמדובר בערפאת, הרעיון ויידעו אותנו

הגיעו אלי ידיעות לפיהן "חסן -עוד אמר אל. "2005היא לחסל את ערפאת עד מרס "

 כמוני , המוגדרים כערפאתיסטים,ח"בלה החלטה לחסל אישים נוספים מן הפתיאל קישר

 לדברימה שנדרש מן הפלסטינים ". וכמו אישים מהחזית העממית והחזית הדמוקרטית

ה יצרה איזון ברמת אינתיפאדהש משום) צומוד( הוא המשך העמידה האיתנה ,חסן-אל

 לסגת שיהיה מעונייןש את האויב עד תיי"ה אינתיפאדהמשך ה. המשברים בשני הצדדים

 בנימה עוקצנית ".אינני רואה מצב של קיפאון כפי שרואים האחרים ...אל מעבר לגבול

 הניסיון להתנקש חקירתחסן כי ממצאים ראשונים של -לאן הוסיף אל'כלפי יריבו דח

, זהעמצביעים לכיוון ) 2004מרס  – ל מכוניתו באזור רמאללהא אלמונים י שליר(בחייו 
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-עזאם אל , דובר נוסף של מחנה זה24".הצד האשם הוא המודיעין הישראלי ": הדגישאך

בראיונות הרבה להופיע ש ,התנתקותבעת פרסום תכנית השר התחבורה אחמד 

 או התנתקות שרון לא מדבר על אמר כי ,מהדורות החדשות של ערוצי הלוויין הערבייםבו

 להמשיך ולהחזיק במעבר שרון מתכוון, בריולד. אלא על היערכות מחדש, כללנסיגה על 

זו מזימה שתכליתה לעוור את ." ליצור כלוב ברצועת עזהו , הים והאווירובנמלירפיח 

 בניהול ענייני הרצועה שדורש להשתתף ,ס"חמאהנראה שאפילו  ...קצרי הרואי שבינינו

אחמד -אלעזאם  גם ,חסן-כמו האני אל".  ישראלטמנה נפל בפח ש,לאחר יציאת ישראל

וטוען שהכול תוצאה של הכיבוש בהנהגה הפלסטינית השחיתות ת יבעיב ראש מקל

ענה לתביעת הפלסטינים י תאומית עד אשר הקהילה הבינללעמוד איתןלכן יש , הישראלי

, התנתקותבוויכוח על סוגיית ההתבלט בקרב השמרנים ש דובר אחר 25.ותלחץ על ישראל

שהנהיג את , ח"המשתייך לדור הביניים של הפתח ותיק " איש פת,לוח-הוא דיאב אל

-אל"ח "תון הפתי עעורך ,דיאב. וניסט גרעיןעם ה הקודמת ואינו נמנה אינתיפאדה

ובשני אתרי מרבה לפרסם מאמרי מערכת בעיתונו  , ברצועת עזהמתפרסםה" כראמה

בלו אופי תעמלני יקמאמריו ח "מאז החל המאבק בתוך הפת. שהוא מנהלאינטרנט 

הוא מרבה לטעון כי יש פער גדול מאוד בין הצהרותיה של ישראל לבין ו,  ענייניופחות

,  הסגרים והמחסומים שהיא מציבה,החיסולים, ההסלמה שהיא יוצרת בשטחים. מעשיה

היא מונעת את פריסת הכוחות הפלסטינים ואת . כנות כוונותיהמעמידים בספק את 

לנהל את מסוגלים אינם ם שהפלסטינים מנסה להוכיח לעולו ,יישום תכניתם הביטחונית

   27: במאמר אחר אומר דיאב26.ענייניהם בעצמם

המוני הפלסטינים רואים  ...כלפי העם הפלסטיני... ישראל רשמה שיא בחשיבה מוזרה ונאיווית

למרות  –אבל ממשלת ישראל  ...בנסיגה הישראלית הישג של העמידה האיתנה והמאבק שלהם

 מנסההיא ... עובדות בשטחלקבוע בוש ילתת לתפישת הכממשיכה  ,כישלון האופציה הצבאית

שאיננה מבינה אלא את שפת  ...זו גישה גזענית ...עתה להפוך את עזה לבית כלא מוקף בגדרות

            .דרך זו תכשל במוקדם או במאוחר ...הכוח

 הזרם הרפורמיסטי

פתחו , ה הראשונהאינתיפאדשהנהיגו את ה ומיח " דור הביניים של הפתכולל את

הם . מבקשים לאמץ מאורחות החיים הנהוגים בישראלו,  הישראליהציבורדברות עם יהב

בין  ,אוה התנתקותמשבר בו היו מצויים הפלסטינים בעת פרסום תכנית השה בדעה

                                                 
24   www.mfa.gov.il/MFAHeb/…/DISENGAGEMENT+PLAN+060604.htm?DisplayMode  
25   www.aljazeera.net/  102004  באוגוסט.  
26   www.alkrama.com/alkrama/alkrama65.htm  
27   www.alkrama.com/mkalat/mkalat635.htm  222004,  ביוני.  
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.  בתקופה זוניהלה את העניינים הלאומייםשאופן ב המנהיגות משבר שגרמה, השאר

 את תקופת הגלות ומדברים במונחים של העבר מנציחיםאנשי הזרם השמרני , לטענתם

שמקורם עוצמה וכוח בלתי מבוטלים יש  ,חבורה זול". מהפיכה עד הניצחון ":הרחוק

תומכיה . מנגנוני המודיעיןחלק מ בוהשליטהותיקים ו תושבי האזור ההישענות עלב

שראלי לבין נהל האזרחי היי בין המלהשוות נוהגים ,יישראל ןשלטו שחיו תחת ,הרבים

בימי תנהל שהיכוח ובו. מקוממות את אנשי ערפאתש השוואות, הרשות הפלסטינית

 שישראל אכן מתכוונת לסגת גרסו תומכי הרפורמות ההתנתקות בסוגיית ערפאת

. פחלהם לטמון וכי אינה מנסה להונות את הפלסטינים או מרצועת עזה ומצפון השומרון 

 ת משרתלאהישארותה בשטחים אלה שלמסקנה עוזבת משום שהגיעה ישראל , לטענתם

היא תשוב ותחדור אל ,  כל סימן של חולשהכךאין ב. את האינטרסים הביטחוניים שלה

לכן יש . שהרי אין כוח פלסטיני שיוכל לעצור אותה, שטחי הרצועה כל אימת שתרצה

 זה דוברי זרם. להתכונן לתקופה שלאחר הפינוי על מנת שלא להיגרר למאבקים פנימיים

שקופה  מדיניות להתוות ו ותבע,את יאסר ערפאתו,  לבקר את הרשות הפלסטיניתהרבו

 זו אחת הסיבות ,לטענתם. םאיזה כוון הרשות מובילה אותב לדעת תושביםל שתאפשר

ה הנוכחית אינתיפאדפעמים רבות במהלך ה. לאנרכיה ולשחיתות שפשו בשטחי הרשות

לערפאת בתביעה לבצע מהלכים מסוימים ,  זההנציג הבולט ביותר של זרם, לאן'פנה דח

ישראל תגובת  וגררה את טרור  לרסן את האופוזיציה האסלאמית שלא חדלה מפיגועיכדי

המתח בין ערפאת .  לא נענההוא .לחדור לשטחי הרשות ולהותיר מאחוריה נזקים כבדים

 לחפש מקורות תומכי הרפורמות דחף את השמרנים לרפורמיסטיםלאן ובין 'לדח

ח "בחירות פנימיות בסניפי הפת) 2004יולי -מאי (נערכובמסגרת זו . לגיטימציה נוספים

בתמיכה תומכי הרפורמות בבחירות זכו . בצפון הרצועה בניגוד לעמדתו של ערפאת

והייתה אחד הגורמים למהומות שפרצו ברצועת העניקה להם תחושה של כוח רחבה ש

. ראש הביטחון הלאומילעמוד במוסא ערפאת בעקבות מינויו של ) 2004 יוליב 17(עזה 

דה את לדחוק הצ, יסיון לכבוש מוקדי כוח ערפאת כנעל ידימהלכים אלה התפרשו 

נסיגת  ביום שאחרי , ברצועת עזה הנהגה חלופית לזו של הרשותולכונןההנהגה הנוכחית 

 להישבע אמונים אמנם המשיכוהם . מכל וכלהכחישו זאת  ואנשיו לאן’דח. ישראל

 היתה כרוכה לראותו מוותר על חלק מסמכויותיו משום ההרסנות שקיווערפאת אך ל

  אותה עתהתנהלש ואנשיו במאבק הפנימי לאן’דחהסיסמה שאמצו . פקודויבהמשך ת

אם  על הפלסטינים לבחור ,כלומר ,"או סומל) עצמאות(אסתקלאל "לקראת הפינוי היא 

נוכחית עד אשר גורלם יהיה כגורלה  להגיע לעצמאות או להמשיך במתכונת ההיעד הוא

 יוני 21( אמר השארבין .  כנופיותעל ידיארץ ענייה וחסרת כל הנשלטת , מליהשל סֹו

 , חיקוי לכל העולם הערבימודללהפוך את רצועת עזה ל –בפנינו שתי אפשרויות  ":)2004

ינו על. ה יותרמורח) במתכונת(או להפוך אותה לקאבול , שהרי יש לנו היכולות לכך

באופן ענייני ולא ברובד  לדון בפינוי הישראלי לאן’דחכן קרא כמו ". ללמוד מניסיון העבר
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 28.קורת על כך שהרשות הפלסטינית טרם קבעה את עמדתה בסוגיה זויבומתח , הרגשי

 , רשיד אבו שבאכ,לאן לדרך ומחליפו בתפקיד ראש הביטחון המסכל'שותפו של דח

 במונחים של התארגנות והכנות לקראת הפינוי קותהתנתמאז פורסמה תכנית ההתבטא 

-אמר כי יש לגבש הסכמה פנים) 2004אפריל ב 13(נס יבמסיבת עיתונאים שכ. הישראלי

נקייה "משום שמצב בו עזה תהיה , לאומייםלזכות בתמיכה של הגורמים הבינופלסטינית 

  29.ימית הביטחון בזירה הפנלשמור על מנגנוני הביטחון יחייב את" בושימן הכ

 הזרם השלישי 

 כיבושו בתקופת הדלנו ש, שלושיםעד בני בני עשרה ,מורכב מן הדור הצעירזרם זה 

הגוף  הם מתרכזים סביב. ל"הישראלי והכירו את ישראל דרך העימותים עם כוחות צה

אנרכיה שהתפתחה בחודשי שהקמתו היא תולדה של  ,"אקצא-גדודי חללי אל"המוכר כ

בכירים החיכוך עם רים אלה היא צעי המוטיבציה המניעה .םה הראשוניאינתיפאדה

. מבקשים לדחוק את רגליהם ולעשות דה לגיטימציה לפעילותם, ח המתעלמים מהם"בפת

 בתיאום עם הצד אם היא תיעשה ,נאיםהם מציבים כמה ת התנתקותסוגיית הבנוגע ל

ם לא ישלמו שהפלסטיני, שישראל תיסוג לא רק מעזה: עיקר דרישותיהם. הפלסטיני

שחרור , קבעו עובדות שישפיעו על אופיו של הסדר הקבעישלא י, בגין נסיגה זומחיר 

 פקפקוצעירים  ה30.הימנעות מחדירה לשטחי הרשות ורדיפה אחר מבוקשיםואסירים 

דיברו אך ,  הקרבה הרבה שיש ביניהםאף-על, באופטימיות של אנשי הזרם הרפורמיסטי

הם דורשים לערוך  .ובתביעותיהם לרפורמותלטון בשהשחיתות בלשון נחרצת נגד 

בסוגיית המשך . מוסדות השלטון האחריםאת ח ו"הפתאת  מחדש ותבנלבחירות חדשות ו

יותר  עד להסתלקות ערפאת עמדות קרובות  חבורה זו הביעהההתנגדות המזוינת

 . ההישגים הגדולים שהם מייחסים להתנגדות זובשלס מאשר לזרם הרפורמיסטי "לחמא

הם ממשיכים להיאבק על , לאחר בחירתו של אבו מאזן לראש הרשות וההתנתקות

תוך ביצוע פיגועים וירי רקטות על ישראל כדי לחזק את קלף , ח"מעמדם בתוך הפת

 . המיקוח שלהם במאבקים הפנימיים

                                                 
28   www.alkrama.com/mkalat/mkalat635.htm  
29   palestine-info.info/arabic/palestoday/dailynews/04’/apr04/13_4details2.htm#2  132004,  באפריל.  
בה דרשו עריכת בחירות והענשה ) 2004 ביוני 27(תביעותיהם הוצגו בתכנית שהגישו לערפאת    30

   .חמורה של המושחתים
 www.daralhayat.com/arab_news/levant_news/06-04’0627-28p01-10.txt/story.html  

 .2004,  ביוני28  



34 

  הפונדמנטליסטיהזרם 

בשה אקצא התג-ת אלאינתיפאד שבמהלך ארבע שנות ,ס"חמאה תנועת את בעיקר כולל

כמה שנערכו  סקרים יפל ע. חזקים בזירה הפלסטיניתוהגדולים האחד הארגונים והייתה ל

 :בורית רחבה ביותריתמיכה צב ס"החמאזכתה  התנתקותה חודשים לאחר פרסום תכנית

ה שומיים בגדי המרכז הפלסטיני למחקרים מדיניים ויעל ידי 2004יולי ב 4-סקר שפורסם ב

ס "חמאה(עור התמיכה בזרם האסלאמי יבש 6%של ה יל עליצביע עה,  וברצועההמערבית

 הסקר על פי ו ששיעור התמיכה ב,ח"פתה לעומת ,35%- ל29%- מ,)אסלאמיההאד י'גהו

השתתפות על ) 2004בספטמבר  20( שערכה אוניברסיטת ביר זית , סקר אחר31.28% היה

חזית הממית ועהחזית ה ,ח"פתה(יון בין הזרם הלאומי ושו-כמעטעל צביע הבבחירות 

 לבין )האופוזיציהם  נמנות עף וא,דמוקרטית שאינן תמימות דעים בשאלות המדיניותה

  אחוזי תמיכה30.7 אחוזי תמיכה לעומת 31.4: )ס וגיהאד איסלאמי"חמא(הזרם האסלאמי 

 בגיבושה של כל רב משקל אפואיש הפונדמנטליסטי לעמדתו של הזרם  32.בהתאמה

.  הישראלית מרצועת עזהההתנתקותהו  ערפאתאחר לתקופה שלרחישתכנית או ת

 נמנעו ,לשוןהמשיכו לדבר באותה , אסלאמיההאד י'גהס ואנשי "חמאה ראשי ,דובריו

 להפיק את בה בעת ניסו .כוונותיה של ישראלל  והטילו ספק בנוגע, מחלוקותמחשיפת

  :בביטויים הבאים, מהמצבמרב התועלת 

 בעצם או אך רהתנתקות לנוגע ישראל ב ספק רב בכנות כוונותיה שלהם הטילו •

ה של ההתנגדות המזוינת גדולפרסומה ביטוי למשבר בו היא מצויה והצלחה 

 33.ס"חמאה הלישמוב

 לראות בה סוף  סרבואך, "מכל שעל מאדמתנו הכבושה" בברכה נסיגה הם קידמו •

 34.המערבית-המן הגדגם נסיגה  ותבעו פסוק

שלא יידרשו  דיכ,  כפי שמודיעה ישראל,לראות בנסיגה מהלך חד צדדיבעו תהם  •

אלא להותיר ,  הפסקת ההתנגדות–למשל , לתת תמורה פוליטית או ביטחונית

 35.מצע יעיל שהוכיח את עצמושלדעתם מדובר ב משום ,אותה כאופציה

                                                 
31   www.palestine-info.info/arabic/palestoday/dailynews/04’/july04/6_7/details2.htm#7  
32   http://home.birzeit.edu/dsp/opinionpolls/poll18/results.html  
ששימש בעת פרסום דבריו גם , ס”חבר ההנהגה המדינית של החמא, ראה התבטאות של סעיד ציאם  33

 www.palestine-info.info/arabic/hamas/hewar/seyaam.htm)   2004 בפברואר 12(דובר הארגון 
  ).2004 ביוני 10(ס ”ראה התבטאות אסמאעיל הניה חבר ההנהגה המדינית של החמא  34

www.palestine-info.info/arabic/hamas/hewar/04’/haneyah1.htm 
  .שם   35
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 יאחרו  לאחר מותו של ערפאתבניהול ענייני הרצועהלהשתתף  הם תבעו •

ובלבד " בדם שותפים בהחלטהשותפים  ":שלהםנקודת המוצא . התנתקותה

הקשרים בין הארגונים השונים  מערכת ושתתשהביטחון לא יהיה היסוד שעליו ת

רכי הביטחון של מדינת ולשרת את צנועדה שותפות לא ה כלומר. בתקופה זו

 36.פירוק ארגון זה או אחר מנשקול תגרוםישראל ולא 

ההסכמים שנחתמו כל ים של בסעיפים הביטחוניראו ס וארגוני אופוזיציה אחרים "חמאה

לא רק משום התנגדותם להסכם אלא  ,עם ישראל מהלך שכל כולו נועד לפגוע בהם

היינו להמשיך , בעיקר בשל נחישותם להמשיך ולהוציא לפועל סדר יום משלהם

אף חיונית משום שהיא אלא , תםלדעזו לא רק דרך לגיטימית . המזוינת" התנגדות"ב

 של הסכם מוערב יישו. הלאומיות הרמוסות והמדוכאותלתחושות משיבה את הכבוד 

עם ח ו"פתהלפעילים שלא להיגרר לעימותים עם אנשי ס ”ראשי החמאאוסלו קראו 

 הלגיטימיות של אתלערער כדי שלא  ,נציגי השלטון ולהמשיך במאבק המזוין בישראל

נים  הרשות הפלסטינית התקשתה לפעול בכוח נגד ארגונים אלה בש,ואכן. מאבק זה

תחושת הכוח . ת הרבות שלהםהתגרויו העל אף ,הראשונות שלאחר יישום אוסלו

רחבה ה מן התמיכה בעהנ, באוטונומיה ס”החמא פעיליההתנתקות בסוגיית פגינו שה

מרס  ( אחמד יאסין ―המנהיגילאחר חיסולם של מן האוכלוסייה ס "חמאה השקיבל

 של הרשות הפלסטינית שות מעמדהמהחל ,)2004אפריל  (רנטיסיעזיז -עבדל אל ו)2004

  37.בה שפשתה מתפקודה הלקוי ומהשחיתות, האינתיפאד ארבע שנות מקץ

אחד הביטויים הבולטים של תחושת כוח זו הוא הניסיון הגלוי להפקיע מדי הזרם 

הטענה . הלאומי את הבלעדיות בקבלת החלטות בשאלות הקשורות לכלל הפלסטינים

מייצג באורח בלעדי את כלל הציבור אינו לאומי הזרם הש, בניגוד למקובל ,היא

) 2004יולי ב 21-17(ח "שפרצו בתוך הפת אלד משעל בהתייחסו למהומות'ח. הפלסטיני

מדוע הרפורמות הם : "ברצועת עזה על רקע התביעות לרפורמות ולחיסול השחיתות אמר

יט מתי חליא זו שוח ה"מדוע שהפת, השחיתות פשתה ופגעה בכל? ח בלבד"עניין לפת

אחרים הס "חמאה כמו ראשי , משעל38"? ומתי למתוח בקורת על השחיתותהחרישל

 אלא הרצון ח"עיני מורדי הפתלא הרפורמות עמדו לנגד אמנם שאמר , שנדרשו לסוגיה זו

                                                 
  ).2004 באוגוסט 1(ס בריאיון ארוך ”ר הלשכה המדינית של החמא"אלד משעל יו'ראו דברים של ח  36

www.palestine-info.info/arabic/hamas/hewar/04’/mishal1.htm 
, ס” פנימי שהופץ בקרב פעילי החמאס הרשמית ניתן לראות במסמך”פירוט מלא של עמדת החמא   37

ס כפי שהוצגה ”המסמך משקף באופן נרחב את עמדת החמא. 2004 במאי 23-הנושא את תאריך ה

 ).2004 ביולי 8(נין 'ל ממשרדי ועדת הצדקה בג"הוא נלקח שלל עלידי כוחות צה. לעיל
http://www.intelligence.org.il/sp/6_04/si_7e_04.htm  

  .שם   38
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 מחשיבות הדבר גורעאך אין , ההתנתקותלהשתלט על מוקדי כוח שלטוניים לקראת 

נהג בשעתו ס "חמאה.  בהכרח לארגונו להשתתף בפתרון בעיה שלא קשורהתביעתם

הציבור ונתפס בעיני , ח"פתההתייחס לשחיתות כאל עניין פנימי של הרשות ושל ל

העידן  להשפיע על מעונייןס "חמאשהעתה נראה . תחליף הגון של שלטון מושחתכ

מבלי , נויים אחרים העשויים להתחולל בזירה הפלסטיניתיש לע או התנתקות השאחרי

שר שיש לנצלה ומאמינים שזו שעת כמנהיגי הארגון .  לתכתיבי הזרם הלאומילהיכנע עוד

  .היטב

  שרון והמעורבות המצרית– בושלמכתביהתגובות 

 שרון הממשלה-אשגרות בין רילופי האיאת הפלסטינים לאחר ח הכהשנראה כי ההלם 

רון  הודעת שאחריהיה כבד לא פחות מן ההלם הראשוני ) ’04אפריל (לבין הנשיא בוש 

קורת רוח מסוימת הסבה  התנתקות על תכנית ה שרוןכרזתה. על הפינוי החד צדדי

תדהמה  בוגרות הכילופי האי חאך,  הישג שלהםכךם שראו ביארגוני אופוזיציה פלסטיניל

ח טענו שהדבר עומד "ברשות ובפת. ללא הבחנה,  מתנגדיהואתרשות הפלסטינית את ה

 מוכיחה שוב עד כמה עמדותיה מוטות הברית-תצובניגוד מוחלט למפת הדרכים וכי אר

בהבטחות והישגים ,  הדבר גם מרפד את דרכה של ישראל מחוץ לרצועה.ישראללטובת 

ס התקשו להתמודד עם הפרשנות שניתנה "בחמא. שכל כולם על חשבון הצד הפלסטיני

יות רשמיות נ של הפלסטינים יצא על עמדות אמריקהזעםעיקר . גרות אלהילופי אילח

לגבי סוגיות מרכזיות הנוגעות להסדר ) 2004אפריל ב 14( במכתב בוש , לטענתם,שיש

  : נאמר במכתבשארבין ה.  בכלל זה פליטים וגבולות,הקבע

כחלק , הוגן ומציאותי של סוגיית הפליטים הפלסטינים, צודק, ברור שבמסגרת פתרון מוסכם

, יישוב הפליטים בתוכהנית והפתרון יהא באמצעות הקמתה של מדינה פלסטי, מהסדר הקבע

  .ולא בישראל

  :ובעניין הגבולות כותב בוש במכתבו

וי שביתת ו על הסדר הקבע תהיה חזרה מלאה לקשא ומתןאין זה מציאותי לצפות שתוצאת המ

יהא זה מעשי לצפות . הגיעו לאותה מסקנה ...וכל המאמצים בעבר לשאת ולתת, 1949הנשק של 

  .אשר משקפים את אותה מציאות, דדיםיים המוסכמים על שני הצשכל הסדר קבע יתבסס על שינו
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בניגוד לטענות הפלסטיניות ,  וקביעה ברורההתנתקותזאת לצד תמיכה מלאה בתכנית ה

  39.שאין בה כדי לפגוע בחזון בוש ובמפת הדרכים, הרשמיות

משהחלה להסתמן גם מעורבותה של מצרים בתכנית גבר החשש בצד הפלסטיני מפני מה 

" פעם נוספת"ישראלית לגייס מדינות ערביות על מנת לכפות -יתנגדר כמזימה אמריקשהו

אווירת השמחה וקורת הרוח שאפיינה עד אז . על הפלסטינים פתרון בו אין הם מעוניינים

הצפויה של " הבריחה"ח מן "את התחושות בקרב ארגוני האופוזיציה ובחלקים מן הפת

זעם ומורת רוח שהופנו לא ,  לרגשות של תסכולנתה את מקומהיפ, ישראל מרצועת עזה

  .  כלפי מצרים, ואולי בעיקר, אלא גםהברית-צותרק כלפי אר

גרות י פרסום האלאחרס הבהירו כי המצב השתנה באורח מהותי "חמאהאנשי 

נציגה וס "חמאה אחד הדוברים הבולטים של ,אוסאמה חמדאן. והמעורבות המצרית

 בברכה את הנסיגה הישראלית מן הרצועה םדיס ק"חמאה"): 2004יוני ב 4(בלבנון אמר 

אבל שרון שינה את ... תוצאה של המאמצים וההקרבה של ההתנגדותכךמשום שראה ב

 ,חברו להנהגה...". לא שמענו ממצרים תגובה ברורה עד כה, תכניתו באופן מאוד עקרוני

 יוניב 27 ("לקסאםדין א-גדודי עז א"איון לאתר האינטרנט של י אמר בר,אסמאעיל הניה

2004:(40  

כלומר , ם לרוקן מתוכן את הנסיגה הישראלית מרצועת עזהיישראלי-יםננעשים ניסיונות אמריק

, דבר שהוא לכשעצמו הישג של ההתנגדות, מבריחה ללא תנאי או התחייבות... להפוך אותה

ורמים כדי להשיג זאת פועל שרון לצרף ג. לנסיגה בהסכם ובתנאים ביטחוניים ומדיניים

  .נים וערביים למשחק הגלוי הזה שלופלסטי

הוא ; ת המזוינת לאחר הפינויאסמאעיל הניה לא שלל אפשרות של הפסקת ההתנגדו

  41:אמר

בהסכמה עם , )לכך(אם ייסוג האויב נסיגה מלאה מן הרצועה נמצא את המתכונת המתאימה 

  .ן זה מועיל לעסוק בעתיד ההתנגדותעד אז אי, שאר בני עמנו

לא , ס"חמאה וחמדאן שבטאו בדבריהם גם חשש מפני כוונה לדחוק לשוליים את הניה

 כך מצרים ומן הקשר שיש ל עליההקיבלהיו היחידים שהביעו מורת רוח מן התפקיד ש

בזירה הפלסטינית נשמעה בקורת קשה מאוד על . גרות בין שרון לבושיעם חלופי הא

 על גבם של אומיבי והבינלער-ן לשקם את מעמדה הבי,כך טענו, מצרים המנסה

מצרים האחות "דמו בברכה את הסיוע של ימאחורי ההצהרות הרשמיות שק. הפלסטינים

                                                 
39   www.mfa.gov.il/MFAHeb/MFAArchive/04’/letter+bush+sharon140404.htm  
40 http://www.alqassam.net/do/more.php?cid=110  
  .שם   41
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 אשר בכוונתהאופי התפקיד לעלו תהיות רבות באשר לכוונותיה ו, "לאחיה הפלסטינים

  : עלו השאלות הבאותשארבין ה. למלא ברצועת עזה

 האם הוא נועד לעסוק ? למלאמה מהות התפקיד הביטחוני אותו מתכוונת מצרים •

או שמא לפקח על העברת ? קום של מנגנוני הביטחון בלבדישבבהכשרה ו

 ? קבע כאחראי למנגנונים אלהיהסמכויות מדי ערפאת לשר הפנים או כל מי שי

שנועדה  ,ישראלית כוללת-יתנ אמריקמדיניות הוא חלק מתפקידה של מצריםהאם  •

 ולפרק אותם ארגוני הטרורלהיאבק ב, ישראלית-שקט בזירה הפלסטיניתלהשיג 

 שהוא ,מנשקם באמצעות מנגנוני הביטחון המשוקמים תוך התעלמות מן הכיבוש

 ? ומן הזכויות הלגיטימיות של הפלסטינים,שורש הבעיה

תתייצב לצד האם ? של הפלסטיניםכיצד תתמודד מצרים עם הבעיות הפנימיות  •

וטו שיש לפלגים ומודעת לעצמת ההאם היא ?  בעימותים הפנימייםאחד הארגונים

או אולי נועד התפקיד ? ים השונים במגעיהם עם הרשות הפלסטיניתיהפלסטינ

בתוך כלוב ולעורר מלחמות כהמצרי להכשיל את כוונת שרון שעניינו סגירת עזה 

 ? פנימיות

לשאת ולתת בשם "באורח לא פומבי תהו פלסטינים רבים לגבי המניע המצרי  •

רצונה האם הם שצריכים לשלם בעבור ". לעשות כןשנתבקשו  מבלי ,הפלסטינים

שם נחלה כישלונות לא מעטים ,  בזירה הבינערביתהמצרים לשקם את מעמדשל 

 להשם היא נתפסת כמי שאבדה , בתקופה האחרונה וגם בזירה הבינלאומית

 ?השפעתה בעולם הערבי ולכן מתערער מעמדה כמדינה ערבית מובילה

שבצעד יוצא דופן ים יתר לתהיות אלה נתנו עשרה פלגים פלסטינאת הביטוי הבולט יו

  42:שארהודעה משותפת בה הביעו בין ה) 2004יוני ב 21(פרסמו 

השתוממות מן הדיבורים על תפקיד ביטחוני שאמורים למלא גורמים ערביים ברצועת עזה 

ולא במונחים  במונחים של תמיכה וסיוע ]שתדבר[עמנו הלוחם מצפה מאומתו . ה המערביתובגד

 לעם הנלחם כדי להגן על ]ראויה[ שיכולה להתקבל כהתייחסות ]טרמינולוגיה[זו . של ביטחון

הדבר יוצר את .  תרבותה]משרוע[ערש על אדמתו וכבוד אומתו והמקומות הקדושים לה ו

  .בוש המשתלט על אדמתנויהרושם כאילו הבעיה מתמקדת בעם הפלסטיני ולא בכ

בה ,  כי העם הפלסטיני הוא חלק בלתי נפרד מן האומה הערבית ההודעה קובעת,כןכמו 

לבוא " והגימוד' הפטרונאז"הוא רואה את העומק האסטרטגי שלו ולא ייתן לרציונל 

  .התמיכה והעשייה המשותפת, במקום הסולידאריות

                                                 
42   www.palestine-info.info/arabic/hamas/statements/04’/21-6-04.htm  
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אולם את הביטוי המהותי יותר לחששות אלה נתן העיתונאי הפלסטיני בלאל חסן 

. )2004יוני ב 12( בלונדון המתפרסם אלשרק אלאוסטון הסעודי במאמר שפרסם בעית

בדן חלום המדינה  מסמל את אהתנתקותרוף מצרים וירדן לתכנית הי צ,לטענתו

כאשר רצועת עזה , 1967-זו חזרה למצב שהיה ערב המלחמה ב. הפלסטינית העצמאית

 הוא ,ברקע לכך.  תחת שליטה ירדניתה המערביתהייתה תחת שליטה מצרית והגד

הייאוש מאי היכולת הפלסטינית ,  להידבר עם ערפאתסירובה של ישראלעומד , מסביר

המצב הזה . ס על הרצועה"חמאה לו חלופה והחשש הישראלי מפני השתלטות הציגל

מצרים היא הכתובת המתאימה והשקט באזור יישמר גורם שיש לו עניין שמ מחייב סיוע

 בשיתוף פעולה מלא עם הפלסטינים פעולינת ל שהייתה מאוד מעוני, אולם מצרים.לכך

. במהלךי הדוחה את השתתפות ערפאת נאמריק- התנאי הישראליבגללמוגבלת מאוד 

"  הוא הנציג הבלעדי של העם הפלסטיניף"אש"הדבר עלול לשים קץ לסיסמה המקודשת 

   1974.43שנתקבלה בפסגת קזבלנקה 

. הקמתה של מדינה פלסטיניתיון ניסהאשימו את מצרים בסיכול דוברים פאן ערביים 

דס ו אלקהביטאון עורכו של , פלסטיני שמוצאו מרפיח, עבד אלברי עטואן,מהםאחד 

 תבקשהכי מצרים לא נ) 2004יוני ב 23( טען באחד ממאמריו , בלונדוןהמתפרסםאלערבי 

. אותם ותהה מדוע היא מתנדבת לשמש להם תחליף הפלסטינים לייצג ידי לכלל ע

 ישראל משטר הפנתברצועת עזה ובשטחים שוונה המצרית היא ליצור הכ, לטענתו

חלום המדינה לקץ ובכך לשים  ,1967תקופה שלפני ב כמו אומימנדטורי מצרי ובינל

   44.הפלסטינית העצמאית

  השינוי בעמדה המצרית

ההודעה שפורסמה בשם .  מעיני מצריםעלמו לא נביקורתמורת הרוח הפלסטינית וה

אחד  הייתה ,)מההודעהח התנער למחרת "פתה שארגון אף(ם יפלסטיניעשרת הארגונים ה

ודיעה פרסום ההלמחרת . על ההתרככות בעמדה המצריתהגורמים שהשפיעו ביותר 

 של ישראל אלא התנתקות כי לא תשגר מומחים לרצועה ולא תשתלב בתכנית המצרים

 נסיגהה מותנה בם וכי הדבר יהיי כל הפלגים הפלסטינידיי לאם תתבקש לעשות זאת ע

פתיחת הנמל הימי וכן , מעבר רפיחו בכלל זה ציר פילדלפי ,הרצועהמ ה מלאתישראלי

 קבארו יועצו המדיני של הנשיא מ,אוסמאה אלבז. נמל התעופהוהפעלתו מחדש של 

 העשרה ושעות אחדות לפני פגישה שקיים תניסה לרכך את התמונה בטרם פורסמה הודע

                                                 
43   www.aawsat.com/print/default.asp?did=id239038  
44   www.alquds.co.uk/print.asp?fname=04’\06\06???23g26htm&storytitle=???%20???????%20???%20  
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אמר ) 2004יוני ב 17(בקהיר , עלא- אבו,חמד קריע הפלסטיני אאש הממשלהעם ר

עוץ ייב בהדרכה ווכי תפקידה יסתכםדיכוי העם הפלסטיני תיתן יד לשמצרים לא 

משום  למלא תפקיד כזה ברצועה קהיר מוכנה, לדבריו. םימנגנוני הביטחון הפלסטיניל

 ,אז דברים אחרים של אלב45. מקובלת על הפלסטינים יותר מכל גורם זר אחרשהיא

ר החוץ הישראלי סילבן שלום קורו של שיכמה את בישנאמרו במסיבת העיתונאים שס

 השר.  נתנו ביטוי לרגישות הרבה שמייחסת מצרים לתפקיד זה,)2004יוני ב 6( בקהיר

, התנתקות התהליך מצרים בשקיבלה עליהמהתפקיד המרכזי רצון -שביעותשלום הביע 

אזור לנוע ב את המדינות האחרותלשכנע , בי כמנהיגת העולם הער,היא תפעל" שיחלו

מצרים אינה מקבלת " :בקוצר רוח ואמרהגיב על הדברים אלבאז ". וון של שלוםיבכ

 מה . היא עושה במשך ששת אלפי שנהזאת .החלטות כדי למלא תפקיד מרכזי באזור

היציבות והביטחון , שחשוב הוא לספק את הצרכים של כל הצדדים בשמירה על השלום

  46".ורבאז

 הפלסטינים כנכונות על ידיהאנטגוניזם הרב שהתעורר כלפי מצרים נבע ממה שנתפס 

 שלא רק שמו את חיסולו של ערפאת כמנהיג הברית-וארצותלשתף פעולה עם ישראל 

הרשות הפלסטינית בראש מעייניהם אלא גם את עיצובו של פתרון הקבע באופן את ו

תפסה בעיני פלסטינים רבים כמי שלא באה היא נ. המתעלם מבעלי העניין הפלסטינים

בידיים נקיות וכמי שמנצלת את מעמדה הבכיר בעולם הערבי ואת חולשת הרשות 

  .ת פתרונות שאינם רצויים ואינם נוחים לפלסטיניםיהפלסטינית כדי לסייע בכפי

התגובות המצריות לשמע הביקורת הפלסטינית מלמדים על ערנות רבה מאוד לרחשי 

זאת לצד בקורת פנימית בתוך מצרים השוללת בחלקה את המעורבות . הלב הללו

יישום  לאחר ,מלאהתכוונה ל התפקיד שמצרים הביאו לצמצום משמעותי של, המצרית

- יתמקד בסופו של דבר בשמירה על הגבול המצריהתפקיד. ההתנתקות הישראליתתכנית 

. וני הביטחון הפלסטינייםבאזור העיר רפיח ובהדרכה וייעוץ בתוך הרצועה למנגנ ישראלי

הקוורטט והרשות הפלסטינית בחיפוש אחר , בה בעת מצרים משתפת פעולה עם ישראל

, נוסחה שתאפשר לפלסטינים להפעיל את מעבר רפיח באופן שיבטיח בקרה וביטחון

  . ויעניק לצד הפלסטיני ממד מסויים של ריבונות

                                                 
45 www.islam-online.net/arabic/news/04’-06/17/article14.shtml  
46   www.ahram.org.eg/index.asp?CurFN=front1.htm&DID=8146  
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  פלסטיניות לאחר מות ערפאת-התמורות הפנים

לאחר כשלוש שנות . ערפאת יצר מציאות פלסטינית ומזרח תיכונית חדשהמותו של 

 רבים ממנהיגי ערב על ידיננטש , בידוד במהלכן איבד את הלגיטמציה שלו בעולם

  .  מת ערפאת בבית חולים בפריס,הברית- נשיא ארצותעל ידיוהוחרם 

ם מבכורתה בחודשיאיבדה  התנתקותדומה שמנקודת המבט הפלסטינית תכנית ה

לטובת העיסוק האינטנסיבי בעתידה של החברה , הראשונים שלאחר הסתלקותו

הכל הבינו שהוסר מחסום של ממש בדרך לקידום ענייני . הפלסטינית לאחר עידן ערפאת

, נתפס ערפאת כמי שמנסה להיאחז בהשקפת העולם הישנה, עד מותו. החברה הפלסטינית

ואין , העם הפלסטיני כל עוד הכיבוש נמשךהגורסת שאין לקדם את ענייניו הפנימיים של 

גם לוותר על המאבק המזויין כל עוד אין סימנים שישראל עומדת לפנות מאחזים 

, קצותיו ומתן הנחיות והבהרות לא ברורותבשני מדיניות זו של אחיזת המקל . והתנחלויות

ו זמן רב בטרם מות, התבררה לרבים מראשי הרשות הפלסטינית, לעתים אף סותרות

  . יעיל ונטול זעזועים, המעבר לעידן שאחרי ערפאת היה מהיר, לכן. כמוטעית והרסנית

קורת ארוכת השנים שהטיח י הב.מאזן עורר תקוות רבות עם כניסתו לתפקיד הנשיא-אבו

נתפסו דרכי בו והאופן שתיקה וגברדיה הוההשקפות בינו לבין הפער ובערפאת 

. מאזן-מקור הכוח והתקווה שעורר אבוהיו ב ציבור הרחהתנהלותו של ערפאת בעיני ה

כמה שנים לאחר שהוחל ביישום הסכמי אוסלו הבין הציבור הפלסטיני שלערפאת אין 

כמחולל , אולם מעמדו המקודש. ולניהול ענייניהנדרשים הכישורים וההבנה המדינית 

כמי שהפקיע את בלעדיות ההחלטה בסוגיה , החדש של התנועה הלאומית הפלסטינית

 לו וסייע,  הבלתי מעורער של הבעיה הפלסטיניתההפלסטינית מידי מדינות ערב וכסמל

ערפאת לא איפשר לערוך רפורמות ומי . בכל המאבקים הפנימיים בזירה הפלסטינית

  . שניסה להמרות את פיו הודח

. ובישר על משב רוח חדש ומרענן במזרח התיכוןבאזור ובעולם מותו עורר תקוות רבות 

  :זה ניתן לציין את ההתפתחויות הבאותבהקשר ה

הוא . מאזן-שיח הרחב שנפתח בין הפלגים הפלסטיניים השונים בעידן אבו-הדו •

    כמה . הוכיח יכולת הידברות עם הפלגים השונים המבוססת על אמון הדדי

ס והפלגים האחרים להפסקת אש או ”מאזן את הסכמת החמא-פעמים השיג אבו

, יצאו הפלגים הפלסטיניים בתחושה של צד שווה בדיאלוגמהדיונים עימו . לרגיעה

שלא נעשה ניסיון להחלישם או להפקיע מידם הישגים ויתרונות שצברו בקרב 

 . האוכלוסייה הפלסטינית
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 התעוררה מתיחות בין הצדדים בגלל החשש של התנתקותככל שהתקרב מועד ה •

ס בבחירות ” החמאנותיה הבולטים שלניצחו. ס”ח מפני התחזקות החמא"הפת

, התנתקותערב השצברה תמיכה העממית הרחבה מלבד ל, בכמה רשויות מקומיות

ח והרשות הפלסטינית מפני מאבק ”מגבירים עוד יותר את החשש בקרב אנשי הפת

 . בכלל זה בבחירות למועצה המחוקקת, ס”נימי עם החמאפכוחות 

היא בעיני להתמודד בבחירות למועצה המחוקקת נכונותה ס על ”הכרזת החמא •

רבים בציבור . פלסטינים רבים ביטוי לפרגמטיזם שעד אז לא בא לידי ביטוי

במערכת הפוליטית לאחר הבחירות ואולי תשתלב ס ”כי החמא סבוריםהפלסטיני 

 לפרוקה או לשלובה במנגנוני עדאת פעילות הזרוע הצבאית של הארגון תצמצם גם 

 . הרשות

שקבע את העקרון היחסי כאחד ממסלולי הבחירה שיעמוד , השינוי בחוק הבחירות •

השינוי . משרת את הפלגים שאינם נמנים עם הרשות הפלסטינית, לפני המתמודדים

שפעילים רבים בה בקשו לשמר את העקרונות , ח"אינו לרוחה של תנועת הפת

  .  הישנים כדי להמשיך ולהחזיק ברסן השלטון

 ורצועת עזה והחגיגיות ה המערביתוקרטית שהשתררה ברחבי הגדוירה הדמואה •

 יום לאחר מותו 60,  כחוקשנערכו(שאפיינה את מערכת הבחירות לנשיאות הרשות 

תחושות של שביעות רצון ואמונה רבה ביכולת , עוררה תקוות) של ערפאת

הוכרה  בחירותהמערכת . הפלסטינית לשמש דוגמה לשאר החברות הערביות באזור

זכתה לשבחים ממדינות ערב ומהמשקיפים ,  האופוזציה כהישג פלסטיניעל ידיגם 

  .ם כמעוררת קנאה בעולם הערבייים פלסטינפרשנ על ידיהזרים והוצגה 

גברה עם מותו של ערפאת והיא אף שבזירה הפלסטינית פעילות הדפלומטית ה •

, נשיאים. מיכיאה לצד שחזר להיות פרטנר בזירה מעוררת עניין בינלאו, מתרחבת

 בכירים ממדינות ערביות ומערביות מרבים ובעלי תפקידיםשרים , ראשי מדינות

 , ואת משרדו של אחמד קריע,מאזן- אבו,לפקוד את משרדיהם של מחמוד עבאס

  . על ערפאתבשל הסגר שכפתה ישראלמשלוש שנות בידוד יותר לאחר , אבו עלא

 בין ו ועד לבחירות לנשיאות הימים ממות60 במהלך חלוקה שקטה של סמכויות •

  מזכיר–פארוק קדומי , ף"אשראש - יושב–מאזן -ארבעת האישים הבכירים אבו

ללא עוררין של , נשיא בפועל ה–ראש ממשלה ורוחי פתוח  –אבו עלא , ח"פתה

שהפיקו הדבר מלמד על הלקח . גופי אופוזיציה או יריבים פוליטיים, אישים

 השלטון אחרת יתנהלשלאחר הסתלקותו להם ר היה ברו.  מימי ערפאתהפלסטינים

ההפרדה לשלוש רשויות היא . בחלוקת סמכויות ובהאצלתם, בטא ביתר שקיפותתוי
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מהלך משמעותי ביותר מבחינתו של הציבור הפלסטיני המבקש לחקות את 

 ,2006-מקווים כי התהליך יצבור תאוצה בפלסטינים רבים . הדמוקרטיה הישראלית

 . ח"פתהלמועצה המחוקקת ולמוסדות ,  לרשויות המקומיותעם השלמת הבחירות

האיש שהתעמת יותר מכל אישיות פלסטינית אחרת עם . מאזן- של אבוומעמד •

לוקי דעות חריפים ביניהם בשאלות של דרכי ניהול השלטון יערפאת על רקע ח

 האכזבה .כעת מהמעמד הבכיר ביותר נהנה ,מקורבי ערפאתמקורת קשה יוספג ב

הם  ,ותי'ג מרואן ברכמו, מאזן- ממנהיגותו ודיון בחלופות שלטוניות לאבוהמושמעת

קורת על תפקודו יותר מאשר התגבשות יניסיונות של יריביו להחלישו או להביע ב

 . מאזן-של מוקד כוח חדש היכול להיות חלופה לאבו

בחודשיים ים ימעמדם של ארגוני האופוזיציה הפלסטיננשחק סקרים ה פיעל  •

     ה בה צנחשהתמיכה ס ”חמאה  שלבעיקרו ,מותו של ערפאתם אחרי הראשוני

הן מאזן -אבומשום שחיזקו את דרכו של הן הממצאים היו חשובים  .18%-ל 30%-מ

העובדה שמעשי . ציבורבחשיבות להלכי הרוח ייחסה ס תמיד ”חמאהמשום ש

שינוי אינה מצביעה בהכרח על לנשיאות הטרור והפיגועים גברו לאחר הבחירות 

שבגינן הוא נאלץ לדחות התחייבויות , ח"בעיות פנימיות בפת  עלאלא, במגמה זו

כוח לפעול המאזן את יפוי - מאבוס לשלול”של החמאסיון ינוכן , ס”שנתן לחמא

שחיקה דומה במעמדם של ארגונים . האינתיפאד של ההפעולות המזויינותהפסקת ל

 אלא שהשבר הגדול המתחולל אלה הסתמנה גם חודשים ספורים לאחר ההתנתקות

 . טה את המשוואה במידה רבה לטובת החמאסח מ"בתוך הפת

-עם מותו של ערפאת ולאחר בחירתו של אבו, שהביעו בכירים בישראלנכונות ה •

.  עם הפלסטיניםהתנתקותלתאם שלבים ב, בראשם ראש הממשלה שרוןמאזן ו

התקבלה מאזן -בוהבעת האמון של מערכת הביטחון הישראלית בכוונותיו של א

 באזור הסממנים החשובים ביותר של השינוי המתחולל הפלסטינים כאחד בקרב

בגלל טענת ישראל , המתיחות שהתעוררה בין הצדדים. לאחר הסתלקות ערפאת

שהרשות הפלסטינית אינה עושה די להפסקת הפיגועים ולפירוק ארגוני הטרור 

רובו מעדיף שלא . ור הפלסטיניבדן התקווה בקרב הציבעד כה לאלא גרמה , מנשקם

 .מאזן-חרף הביקורת הקשה הנמתחת על אבו, לשוב לעידן ערפאת
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    ח"אבדן תחושת הרוב של הפת

אך חשפה גם את , "מיוחלת"האופטימיות ביטאה אמנם את הכמיהה לפריצת הדרך ה

ובלתי שהייתה נתונה לוויכוח נוקב , ההרכב האמתי של המפה הפוליטית הפלסטינית

  . בתקופת ערפאת מוכרע

כפי שטענה תנועת , רובמתמיכת הנהנה בלעדי  התברר כי אין כוח פוליטי ולאחר מות

תמונת המצב כיום מלמדת על התגבשותם של שני זרמים עיקריים . ח עד אז"הפת

ח והזרם "שמובילה תנועת הפת, הזרם הלאומי: המובילים את הפוליטיקה הפלסטינית

ח נתפס אמנם כריאלי "המצע המדיני של הפת. ס"החמאתנועת המובל על ידי האסלאמי 

בקרב הציבור נוכח המסרים העולים מדעת הקהל בישראל ומן העמדות של הקהילה 

היא , אך בשל דימויה של תנועה זו כמפלגת שלטון מסואבת ומושחתת, הבינלאומית

יה אנש. נתפשת כמי שאינה ראויה ואינה מסוגלת להגשים בעצמה את תכניתה המדינית

קוממו נגדם בהדרגה את רוב הציבור ואיבדו בסופו של , ראו בשלטון את נחלתם הפרטית

הותרו , סמלה המקודש של תנועה זו, עם הסתלקותו של ערפאת. דבר את אמונו

ח על כל אשר עוללה "בור אינו מהסס לבוא חשבון עם תנועת הפתיחרצובות הזעם והצ

  .לו בעשר שנות שלטונו של ערפאת

נתפסת כמי שתכניתה המדינית איננה ריאלית כלל אך יש , לעומת זאת, ס"חמאתנועת ה

 שמעמיד את האינטרס הציבורי ,עקבי במעשיו ונאמן לדרכו, נקי כפייםלה דימוי של גוף 

מסייע לחלשים ובהדרגה , מתחשב מאוד ברחשי הלב של הציבור, מעל לכל שיקול אחר

  .  הרווחה והסיוע לנזקקיםתופס את מקומה של הרשות הפלסטינית בתחומי

ברצועת עזה ובגדה ) 2005 נובמבר – 2004דצמבר (בבחירות לרשויות המקומיות 

ברוב לה שליטה לא הייתה על אף ש. ס בהישגים מרשימים”המערבית זכתה החמא

יכול בהן , ה במספר הקולות הרב ביותר בערים הגדולותתזכהיא , הרשויות המקומיות

   47.ם מייצג לכלל האוכלוסייה הפלסטיניתמספר הבוחרים לשמש מדג

 לידי ביטוי גם בהתנהגות הרחוב הס בא”התחזקות זו במעמדה של תנועת החמא

  לההאנטגוניזם הציבורי כלפי הרשות מעניק. ההפלסטיני ובהתבטאויותיהם של בכירי

ההתנגשויות . כוח בינה לבין הרשות הפלסטיניתכלל תמיכה מידית בכל עימות או וי-בדרך

ס לירי מרגמות ורקטות קסאם ”על רקע הצטרפות החמא) 2005יולי ב 17-15(בין השתיים 

, )2005 ביולי 12( יישובים יהודיים ובשל ההסלמה עקב פיגוע ההתאבדות בנתניה  עבראל

הצתת השריונית של כוחות . ס בציבור”הבהירו היטב את מידת האהדה שיש לחמא

                                                 
47   www.palestine-info.info.net/arabic/palestoday/report/2005/fawz.htm   
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תר מכל את הפגיעה בכושר ההרתעה של המסמלת יו, הביטחון הלאומי הפלסטיני

" עז אלדין אלקסאם"שמקצתו אף הריע לאנשי , לובתה על ידי ההמון במקום, הרשות

העובדה שמרבית לובשי המדים נוהגים לעטות רעלות .  כוחות הביטחון עברשירו אל

גם המתקפה האישית . בעת ביצוע המעצרים מצביעה אף היא על חששם מפני דעת קהל

אבו עלא וראשי , מאזן-עדר גיבוי פומבי ונחרץ מצד אבויוה, נאסר יוסוף, ניםעל שר הפ

 על חוסר תיאום ואי קבלת מרות במנגנוני יםהמנגנונים האחרים להתנגשויות אלה מלמד

  . זו למעשה הפגנה של חולשה יותר מאשר הפגנה של כוח. הביטחון

, רשות ועל שר הפניםלמתוח ביקורת על ה, ס להגיב בנחישות”כל אלה אפשרו לחמא

ההתעלמות מן התביעות להפסיק את . לתבוע את פיטוריו ולהאשימם בסיוע לישראל

ראשי הטרידו את , ם זאת ע.ס” החמאנגדהירי לימדה כי אין בידי הרשות אמצעי הרתעה 

 הבכירי.  לחולל הפיכה ולתפוס את השלטוןהתכוונה התנועהס ההאשמות לפיהן ”החמא

הדגישו את נאמנותם לקונצזוס הלאומי הפלסטיני ,  בכל דרךאלהלהדוף האשמות ניסו 

  .והתחייבו למנוע קרעים בעם שעלולים להוביל למלחמת אזרחים

שהתמודד , הזרם השלישי במפה הפוליטית הפלסטינית ובראשו מוסטפא ברגותי

מזוהה עם ארגוני השמאל ,  מהקולות20%-מאזן וזכה בכ-בבחירות האחרונות מול אבו

לארגונים אלה יש מכנה משותף עם הארגונים האסלאמים בסוגיית המאבק . ייםהחילונ

קבוצה זו ממלאת את החלל הגדול . בישראל אך הם חלוקים מאוד בענייני חברה ומדינה

. ח ורבים רואים בה את הרע במעוטו"ס לפת"התמודדות בין החמאכתוצאה מהר פעשנ

התמיכה בו . חלופה של ממשולא ת ברגותי שימש מעין מפלט בבחירות לנשיאועם זאת 

.  בתקופה זו הציבורתמיכתשאיבדו את , ס”ח והחמא"הפתנגד מחאה כבעיקר שירתה 

סכוייו של הזרם השלישי לזכות במושבים בפרלמנט הפלסטיני מבטאת את התסכול 

וחוסר האונים בו מצוי הציבור ולא את ההתפלגות האמתית של הזרמים הפוליטיים 

אך חסר , איכותי אמנם, ארגוני השמאל הם עדיין מיעוט. נה הפלסטיניהשונים בתוך המח

 השכילו להניח יסודות של פרגמטיזם מנהיגיו לאשעל שום השפעה פוליטית של ממש 

  . שהיה בהם כדי לעורר עניין בציבור
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  פלסטינית בזירה השליטה ה סוגיית  3

 הרשות מעמדשחלה ב השחיקה הרבה  מתבקש נוכחהדיון ביכולת השליטה הפלסטינית

לאחר מותו של שהתגלעו ומאבקי הכוח ) 2005-2000(ה אינתיפאדבתקופת ההפלסטינית 

גדה במסוגלת לשלוט הוכיחה הרשות הפלסטינית שהיא  2000-1997בשנים . ערפאת

חדלו להתקיים באורח  ,ס”חמאהבכללם ו ,ארגוני האופוזיציה. רצועת עזהבהמערבית ו

ס הודו באותה ”חמאה הבכירים של הדוברי .הה סרה למרותהאוכלוסייה כולו אפקטיבי

-ארצות : נגדםקמההרחבה שלאומית -הבין שאין ביכולתם להתמודד עם הקואליציה עת

   48.מצרים ומדינות ערביות, ישראל,  האיחוד האירופי,הברית

הציבור הרחב המיאוס שחש  ניזון מן אלהרשות הפלסטינית בשנים בסיס השליטה של ה

ההבנה שמעשים אלה פוגעים מן , יהאד'גהס ו”שעשו אנשי החמאגועי הטרור י פכלפי

 במקורות הפרנסה ומן הפגיעה הסכם אוסלובסיכויים לממש את הציפיות שעורר 

 הרשות ,אולם.  באינטרס הלאומי הפלסטיניה פגיעראו בהםרבים . כלכלה הפלסטיניתוב

רחיב את הלגיטימציה שלה  לחזק את מעמדה ולהההזדמנותצלה את יהפלסטינית לא נ

 והתעלמ המתנשאיםבכיריה ומנהיגיה , נוצל לרעה ה כוח.נהפוך הוא. בקרב הציבור

  למעשה נכפתהת אל אקצאאינתיפאד .את זעמו  ועוררו עליהם של הציבורלבומרחשי 

ה אינתיפאדשאיפיינה את העממית ההתלהבות את העל ההמונים ונעדרה מראשיתה 

  צבאיהלחץ לבין ה, הגוברת כלפי הרשות וההתנגדות האינתיפאדההשילוב בין . הראשונה

בדן הלגיטימציה של הרשות  משמעותי מאוד בתהליך אגורםהיה , שהפעילה ישראל

   .ההפלסטינית והתפוררות כוח

 היא לא רק .ת השליטה בתוך הזירה הפלסטינית מחייבת אם כן בחינה מחדשיסוגי

 ומוסרי שיפתח בפניו יציבה ברובו לשלטון  של הציבור הפלסטיני הכֵמדרישה נחרצת

                                                 
  . לעיל44' ו הערה מסרא  48



47 

 אבן יהיהמרכיב הביטחון בו שתנאי הכרחי לכל מהלך מדיני גם היא , אופקים חדשים

  49.בוחן מרכזית להצלחתו

  הגדרה ומשמעות  –שליטה 

, "שליטה"התאמה בכל הקשור ליישום המושג כמובן בקשרים בין ישראל לפלסטינים אין 

 בשליטה מנגנון ים רואים הפלסטינ.שכנגדאת כוונת הצד בין יטיב להאף שכל צד מ

רכי האוכלוסייה ולספק את צ, המאפשר לנהל את ענייני היום יום ברמה מסוימת של סדר

מתנגש הדבר לעתים גם כאשר ,  מחיכוך יתר עם האוכלוסייהולהימנעבהתאם ליכולתו 

 את מידת המכריע בדן לגיטימציה הואהחשש מפני א. ים אחריםעם אינטרסים משמעותי

. הסיכוןגדל ,  גורם זרלרצות שנועדכאשר מדובר בחיכוך העלול להתפרש כמהלך והחיכוך 

לכן מרבית המשטרים הערביים ממלאים אחר התחייבויות כאלה באופן חלקי תוך מתן 

  .  ובעלי מסר כפולמעורפליםהסברים 

נטולת וצמה  משמעותו מאבק בטרור בעהפלסטינית מימוש השליטה ,בעיני ישראל

 איסוף ועם ארגוני האופוזיציה והתנגשויות אלימות חיכוך גם במחיר של , פשרות

    גועי טרור מתוך השטחים י רואה במניעת פ, כידוע, ישראל.ידיהםשבהנשק 

 הכמעט בלעדי ליכולת המבחןשבשליטה פלסטינית ובהפסקת המאבק המזוין את 

  . שליטת הרשות

, קבל את עמדת ישראל בסוגיית השליטה לומעולםאז  מהתקשתההפלסטינית ההנהגה 

מציגה את הבעיה הפלסטינית כבעיה , מתפרשת כהגנה על ישראלשכן מימושה ברוח זו 

מתנה את הפתרון המדיני היא  .ביטחונית ולא כבעיה לאומית של עם שנגזלו זכויותיו

מעמידה אותם , מפקיעה למעשה את כל קלפי המיקוח מידי הפלסטינים, בפתרון ביטחוני

של  מתמיד ומעוררת קונפליקט בלתי נסבל בין תדמית נלאומיבמבחנים ותחת פיקוח בי

הפועל למען  וןשלטכ ,י לבין הרצון להצטייר כפטריוטפעולה עם ישראלף שלטון המשת

הנחרצת תביעה הישראלית ב כל שלטון פלסטיני יתקשה לעמוד. האינטרס הלאומי

ומקבל למעשה באורח עקרוני את , ישראלמאמון הנה שנ, מאזן- אבוגם. למניעת טרור

ראשי גם . מתקשה להתגבר על המורשת שהשאיר אחריו ערפאת, עמדתה בסוגיה זו

לעמוד מול  מתקשים, השפעה מסוימת ברחוב הפלסטיניבהם בעלי  ,מנגנוני הביטחון

                                                 
לטענתו זה . בו הוא מבהיר את חשיבותו של הגורם הביטחוני) 2004 ביוני 2(לאן 'ראה ריאיון עם דח   49

הביטחון הוא הגורם שיספק את האפשרות . ישראלית-הציר המרכזי של מערכת היחסים הפלסטינית

   . קיום והוא גם יכול לשמש תירוץ לכל צד שאיננו מעוניין בהסכם-לדו

http://mic-pal.info/newsdetails.asp?id=5192   
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 שהתגבשו עם החתימה על "המשחק" המתעלמת לטעמם מכללי ,רטוריקה שמרנית זו

ות מגבלההתייחסו למקצת , כמו גם המנהיגות בישראל ,ם אלומי הסכ.מי אוסלוהסכ

לא שמו קץ לתהליך המדיני , כך. לחולשת הרשות ולעוצמה של ארגוני האופוזיציה, הללו

 שכן כישלונה של הרשות היה נתפס ככישלון של על אף פיגועי ההתאבדות הקשים

  .התהליך כולו

 שהיה וסבוך יותר מכפיחמור ה אינתיפאדת אחרי יותר מחמש שנו, כיוםהמצב 

בין . התמודד אתםקשה עוד יותר ל חסמים שוהוא מציב ,בראשית התהליך המדיני

  :היתר מדובר ב

 יהיה הרכבו ,כל שלטון פלסטיני. חשדנות והיעדר רצון טוב בעיקר מצד ישראל •

ימי שאפיינה את ראשית סובלנות ו אותה פתיחותמ יהנהלא , הפרסונלי אשר יהיה

דבקות במשימה והשקעה של מלוא המאמץ , הוא יידרש להוכיח אמינות. אוסלו

 . האפשרי במניעת טרור

 של מנגנוני הרשות מעבר לכוחםכוחם של ארגוני האופוזיציה האסלאמיים  תעליי •

  .הפלסטינית

בדן אמח "ס החריפו בשל החשש של הפת"ח לחמא"מאבקי השליטה בין הפת •

  .מתמשך של מוקדי כוח

מקשים מאוד , יעדר פיקוד אחיד וקבלת מרות בתוך מנגנוני הביטחון הפלסטינייםה •

 .על הרשות לממש את כושר הרתעתה ולהשליט את מרותה

 העוצמה להתמודד עםיכולת אין ה שלרשות  מודיםבכירים במנגנוני הביטחון הפלסטינים

ד על הרשות הציבור מתייצב לצדם בעימותים ומקשה מאו. שצברו ארגוני האופוזיציה

 לא רק  יישום מפת הדרכים נתפשתלפני ארגוני הטרור לפרק אתהתביעה . לאכוף סדר

  אלא, מלחמת אזרחיםל להביא עלולש,  בלתי אפשרי מנקודת מבט פלסטיניתכמהלך

  . "מפת הדרכים" ישראל בהשתמטות מיישום תואנה להאשים אתכ

ית של גורם שלטוני אפקטיבמה אם כן צריך להתרחש על מנת שתתאפשר שליטה 

-יחסים פניםמערכת ; ארגונית-יחסים ביןמערכת  : תלוי בארבעה גורמיםהדבר ?פלסטיני

משפיע  גורם מבין גורמים אלוכל . המדיניות הישראלית; הואופיההנהגה מבנה ; ארגונית

שיפור באחד מהם לא יביא בהכרח . האחרים מהגורמים ומושפע על השליטה הפלסטינית

   .ביניהםהזיקה בגלל ,  בכללותולשיפור המצב
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  ארגוניים- היחסים הביןמערכת 

  :סובלת משלוש בעיות יסודזו 

 בסיסיחוסר אמון עמוק ו •
 יריבות אידאולוגית •
 היעדר תרבות של עשייה למען הכלל •

 לדרכם המדינית  ששידר ערפאת בנוגענובע בעיקר מחוסר הבהירותחוסר האמון 

באיזו מידה הם אכן נאמנים לדרך שאותה . יתח והרשות הפלסטינ"והשלטונית של הפת

התנהלות ערפאת עוררה ? האם הם אכן מאמינים בהסכמים שחתמו עם ישראל? התוו

?  בפני הציבור והבהיר את משמעויות ההסכמים מעולם מדוע לא התייצב:שאלות רבות

כפי , אלימות יישב את הסתירה בין חתימה על הסכם לבין הצורך לשים קץ למדוע לא

 ארגוני ?כל העת בשני קולותבר ימדוע ד? בצדק לטענת פלסטינים רבים, תבעה ישראלש

סיונם של ינ .הפלסטינים ניצלו זאת כדי להמשיך לעשות פיגועים נגד ישראלהאופוזיציה 

 לערער על ולא היה בכך כדירופס וחלש נשמע כה  על דרכם המדינית להגןנציגי הרשות 

   .ישראלנגד ) המקאומה(נת הלגיטימיות של ההתנגדות המזוי

 טרם השכילתפנית אך חולל אמנם , עם התמנותו ליושב ראש הרשות, מאזן-אבו

אחרים הארגונים הבעיני . מאוד על הנהגתוהמקשה מורשת נאמני ערפאת מלהשתחרר 

ראשי . יש לו מעמד של אדם אמין המכבד את יריביו ואיננו מתכחש להתחייבויותיו

 השינוי החיובי שהתחולל במגעים עם הרשות הפלסטינית ס מרבים לציין את"החמא

פלסטינית ולבסס אותה על יסודות -ומאמינים שנוצרה הזדמנות לשקם את הזירה הפנים

אי יכולתו לשים קץ לאנרכיה הפנימית לאחר ,  עם זאת.של צדק ושותפות שלטונית

  .יישום ההתנתקות החד צדדית פוגעת במעמדו גם בקרב ארגונים אלה

איננה נובעת מהשקפת העולם הפונדמנטליסטית ביחס לישראל יבות האידאולוגית היר

, נדה הדתית'האג .הנחשב בחלקו לגיטימי גם בעיני הזרם הלאומי ולתהליך המדיני

 שלטוןהחרדה מפני לצד   היא לב המחלוקתחברתית והתרבותית בהשקפת עולם זוה

, השכלהה, חברהה, תרבותה וחפיתצעד ל ויסכל כל, אחורהאת החברה סיג ישאסלאמי 

השאלה נוגעת למעמד הדת בחברה , השאלה איננה שאלה של רוב או מיעוט. כלכלהוה

על פי רוב נוכח הכישלונות הרבים שמיוחסים , הערבית בכלל והפלסטינית בפרט

ולפיה שתורמים להתחזקות ההנחה להנהגות ולמשטרים הערביים במזרח התיכון 

  ). אסלאם הו אלחלאל" (האסלאם הוא הפתרון"

נהגה הרשות הפלסטינית בטקטיקה של הרחקת , האיום הזהממדי לצמצם את במאמץ 

תוך נשיפה מתמדת שיתופם במנגנוני השלטון -אי ,ארגוני האופוזיציה האסלאמיים
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הלחץ הצבאי  .לנטרל את כוחם האופוזיציוניכדי , בעורפם והערמת מכשולים בפניהם

ה הנוכחית יצר מראית עין של אינתיפאד מאז פרוץ המפעילה על הפלסטיניםישראל ש

  . סדר יום משותףעל הסכמה עד כה לא גובשה כלאך , אחדות לאומית

 ף”אשזהו למעשה מקור השחיתות במנגנוני . היעדר תרבות של עשייה למען הכלל

 הכספיים  ה למאפיין המרכזי של ניהול ענייניההיעדר שקיפות הי. ני הרשותובמנגנו

שר . שנתרמוכספים ההמדינות התורמות התייאשו בשלב מסוים מן המעקב אחר אפילו ו

י הצליח לתקן במעט את תפקודה של מערכת נ שמונה בלחץ אמריק, סלאם פיאד,האוצר

בדן א, ה היא תסכול גובר בקרב הציבורהתוצא. זו אך לא יצר את התפנית המתבקשת

פכה זה מכבר לסיסמה בדיון שה השגורההשאלה . אמון וביקורת נוקבת כלפי הרשות

ביטוי  – )?מניין לך זה(? "א'ִמן ַאְיָנא ָלָּכ ַהָד"הציבורי המתנהל בסוגיית השחיתות היא 

, של בכירי הרשות חייהםהשיפור בתנאי לפחות  או ,ם התעשרותולסימני השאלה שעורר

 ת למימון שיטות ייחודיוהנהיגו מנגנוני השלטון השונים .זאת ועוד 50.עוזריהם וקרוביהם

באמצעים בלתי חוקיים ולהתרים  , הם נהגו לגבות כספים רבים מן הציבור:פעילותם

רשויות הגביה התקשו למלא את , הדלדלוהכנסות האוצר הפלסטיני . ובלתי מוסריים

כל מנגנון .  הרשותכספי היעדר סמכות ברורה השולטת על של ונוצר מצב ןתפקיד

 עובדים על פי העסיקושגם  ,ערפאת מקורבי תבשליט "אחוזה פרטית"הפך לשלטוני 

  .ל פי אמות מידה מקצועיותנאמנות אישית ולא ע

  ארגונית- מערכת היחסים הפנים

על  השפיעו באופן מכריע, שגברו עם מותו של ערפאת, ח"ח בתנועת הפתומאבקי הכ

התרבות השלטונית שהתגבשה בתקופת ערפאת . יכולת השליטה של הרשות הפלסטינית

מקשים מאוד על , ח ממשיכים להחזיק בתפקידי מפתח"ה שרבים מוותיקי הפתוהעובד

ואינם מאפשרים לו לממש את סדר היום אותו מאבקי הכוח בצמרת מחלישים . מאזן-אבו

  . עליו הצהיר במערכת הבחירות לנשיאות ובמגעיו עם ארגוני האופוזיציה

 עם יישום  מטוניסעו עמו נאמני ערפאת שהגי–עיקר המאבק הוא בין ההנהגה הוותיקה 

שחלקם , הוותיקים. ה הראשונהאינתיפאדלבין דור הביניים שהנהיג את ה, הסכמי אוסלו

 חוששים לאבד את מוקדי הכוח שהחזיקו ,עדיין לא מקבל את עקרונות הסכם אוסלו

-לחולל יחד עם אבומסרבים לפנות את מקומם לטובת דור הביניים שלתחושתם עלול ו

תום למעשה את הגולל על התקופה הערפאתית ותדחוק אותם לקרן כה שתסמאזן מהפ

                                                 
  .2004 באוגוסט 5, דיון בסוגיית השחיתות, זיריה'אלגראו    50

www.aljazeera.net/programs/op_direction/articles/04’/8/8-13-1.htm  
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 רואים במימוש רפורמות תנאי הכרחי לחידוש ימיה ,ותיקים כדור הביניים, שניהם. זווית

    .ח ולחיזוק מעמדה ברחוב"של תנועת הפת

 –" אקצא-גדודי חללי אל "–ח קבוצה שלישית "שתי קבוצות אלה צמחה בפתל מלבד

הם . תובעים נתח מן העוגה השלטוניתה, ה הנוכחיתאינתיפאד מימי הפעילים, צעירים

  .מוסיפים שמן רב למדורת האנרכיה המתפשטת ומציגים את הרשות כחסרת אונים

ההנהגה הוותיקה עורמת . בין שתי הקבוצות הראשונותניטש עיקר המאבק , ואולם

לא התחייבויותיו  מנהיגותו ומונעת ממנו לממערערת על, מאזן-קשיים בדרכו של אבו

מאזן לדחות את הבחירות למועצה -כך למשל אילצו את אבו. כלפי ארגונים אחרים

דחו את כינוס המועצה , ס"מחשש לעליית כוחו של החמא, )2005 ביולי 17-מה(המחוקקת 

ועוררו , שהיה אמור להיות אחרי הבחירות למועצה המחוקקת, ח"המהפכנית של הפת

ח בעיני "הדימוי המושחת והמסואב של הפת. ור הבינייםמורת רוח רבה בקרב בני ד

בדן השלטון לטובת תנועת לא, לטענת בני דור הביניים, גרוםועלול ל,  מתקבעהציבור

 25( ככל שקרב מועד הבחירות למועצה המחוקקת .ס וארגוני האופוזיציה האחרים"החמא

  .לדחייתןח ועמם גם הקולות "גוברים מאבקי הכוח בתוך הפת) 2006בינואר 

שהתנגד להסכמי , ח" ומזכיר הפתף”אש יושב ראש המחלקה המדינית של ,פארוק קדומי

לנהל מאבק נגד החל  בעת האחרונה .לאזורוניס ולא הגיע עם ערפאת טנשאר ב, אוסלו

בכרוזים שהפיץ . מאזן לממש את המדיניות הבלתי אלימה-סיונות אבוידור הביניים ונגד נ

בהיעדר כישורי מנהיגות , סיוןי האשים אותו בחוסר נ,נייםתקף את דור הביברצועה 

הוא ניסה גם להקים צבא עממי . ח"והזהיר מפני מתיחת ביקורת פומבית על הפת

  . והגביר את האנרכיה בתחומההתנתקותברצועת עזה ערב ה

חושש למעמדו וממשיך להיות נאמן , ח"אף הוא מוותיקי הפת, ראש הממשלה אבו עלא

מאזן -התיאום בינו לבין אבו.  השמרנית שאפיינה את ימי ערפאתלהשקפת העולם

כך למשל ניסה אבו עלא . מצומצם והמסרים שהם מעבירים שונים ולעתים אף מנוגדים

, אשר ניסה להרגיע את המצב, מאזן- ופעל נגד אבוהתנתקותלהלהיט את הרוחות ערב ה

  . בשל חששו מתופעות של ביזה והרס, ככל האפשר

כמי שאיבדה את יכולת הניווט , ח כעדר ללא רועה"ב מציגה את תנועת הפתתמונת המצ

הדבר מעמיד בספק את .  יוםוסדרמוסכמת שלה ואיננה מצליחה להתגבש סביב מנהיגות 

מאזן לעגן בחקיקה את -אבובידי אם יעלה . ס"יכולתה לנצח בבחירות את תנועת החמא

תגבר על מאבקי הכוח הפנימיים ואולי הרחבת סמכויותיו כנשיא הדבר עשוי לסייע לו לה

  . ס"אף לנטרל מקצת העוצמה שצבר החמא
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  הואופי ההנהגהמבנה 

 ורצועת המערביתהגדה תושבי , רביםפלסטינים  עורר תהיות בקרב ערפאתתפקודו של 

סרב לוותר על סמכויותיו ויצר מערכת , בידו את כל מוקדי הכוחריכז הוא . עזה

כל ו מנע כל רפורמה אפשריתא וה. על פי רוב לא תפקדהאשר , מסורבלת, בירוקרטית

 , אם נעשו,נוייםיש. נגדו אישית נתהמכווהפיכה התפרש כממנו סמכויות  להפקיעניסיון 

 את ערפאת כמי שנתון למרותם של זרים והציגו לחץ חיצוני על הרשות בעקבותבאו 

   51.ומוותר על עצמאותו

 היו הגורם שייצג את השלטון בעיני ,אחרים כמו במשטרים ערביים ,מנגנוני הביטחון

אלא ית שלום י אינה עשאוסלוהרושם שתכליתו של הסכם נוצר בהדרגה . האוכלוסייה

  . הפלסטינית הרשותלשחיתות שלגיבוי ישראלי ל בתמורה לישראל ביטחון מתן

 רוארפב( לאחר הפיגוע בבית ליד החלה להסתמן רק של הרשות  יותריעילהשליטה 

יהאד 'גהס ו"חמאהפיגועי מ הביעה שאט נפש  הפלסטיניתאשר האוכלוסייהכ, )1995

 והאופוזיציה המוסלמית קיצונית מוחלטתהשליטה הייתה  2000-1997 בשנים. האיסלמי

כוחנות , לויים רבים של אכזריותי בגהשלטון באותה עת התאפיין. שותקה כמעט לגמרי

  .אוכלוסייה האזרחית של היי היום יוםשיפר במאומה את חולא יהירות ו

 שכשלה נוכח ה האחרונות עשו שמות במעמדה של הרשות הפלסטיניתאינתיפאדשנות ה

 פילנתרופימדובר בארגון  כבר לא. ס בשנים האחרונות"חמאה הצמה הרבה שצברוהע

שהיכה שורש בקרב אלא בזרם פוליטי ,  נגד ישראלבעודו נלחםנזקקים ל המסייע

התושבים ומספקים את צורכיהם  ומוסדות המלווים את יםהמורכב ממנגנונ, האוכלוסייה

   52.ערב יישומו של הסכם אוסלו שנודעה זמשונה לחלוטין מצב  .השונים

                                                 
ף "חבר המועצה המחוקקת וחבר הוועד הפועל של אש, ח”חבר הוועד המרכזי של הפת, עבאס זכי   51

אמר באחד הדיונים שהתנהלו במרכז הפלסטיני למחקרי מדיניות מיסודו , ממקורבי יאסר ערפאתו

הוא . כי ערפאת דחה את רעיון מינויו של ראש ממשלה פעמים רבות) 2003 מרס 5(ליל שקאקי 'של ח

הסכים לכך זמן מה לפני קיום הדיון משום ההמלצות של טריה לארסון ומיגל מורטינוס ומשום 

המציאות כפתה את , כלומר. ה בעיראק עמדה לפרוץ וטמנה בחובה סכונים לפלסטיניםשהמלחמ

בכך שהיה מי שכפה את המינוי על , ערפאת אף ביקש על פי זכי להסביר את השינוי ברבים. הדבר

   .אבל השתכנע בסוף שנכון יותר להציג את המינוי כהשתכנעות פנימית, הפלסטינים
www.pcpsr.org/arabic/domestic/workshops/primeminister/cover.htmlp’9 

הבהיר בפגישות עם , מפקד משמר הגבול וראש מנגנון התיאום הביטחוני, רבחי ערפאת) אלוף(לואא    52

אנו לא יכולים להתגבר על "שאל לה לישראל לצפות למלחמת אזרחים ) 2004 ביוני 26-24(ישראלים 

ל ביקורת על ישראל על כך שהיא משפילה את השלטון הוא אמנם אמר את הדברים בנימה ש". ס”החמא

  .ארגונית-אך אין בזה כדי להפחית מן המשמעות בהקשר של המערכת הבין, הפלסטיני בעיני נתיניו
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.  בכל מקוםנראיםסממני האנרכיה .  הרשות הרבה מכושר ההרתעה שלה איבדהםכיו

 שוטרים ונציגי רשות המבקשים לשמור מעט על הסדר נתקלים בביטויים של לעג וזלזול

 הצליחו אנשי מנגנוני הביטחון המסכל ברצועת עזה בשנתיים האחרונות .מצד הציבור

  .  עצמםשקיבלו על למרות ההתחייבויות ,מעצרים ספורים בלבדלבצע 

  המדיניות הישראלית

כמי ששולטת בפועל בשטחי ישראל נתפסה מן היום הראשון ליישום הסכמי אוסלו ל

 שליטתה בשל בשטחים אלה החייםעת את אופי היא הקוב. ורצועת עזהה המערבית הגד

  . ועל כל גורם שיש בו סממן של ריבונותהכבישים, על המעברים

 ישראל. בהם ה מאבקאופי את  הישראלית מכתיבה חרדת הקיום,בעיני הפלסטינים

אין רובה לש  האזרחיתפוגעת קשה באוכלוסייה, םישימוש באמצעים קטלנימפריזה ב

 המרכיבים לושתיי היום יום ומעוררת נגדה זעם המאפשר לשמשבשת את ח, טרורלקשר 

  .להשפיע זה על זהשציינו 

שחרג , האחרונותשנות העימות בוהפצועים הפלשתינים הרוגים מספרם הרב של ה

 "גולית" הפלסטיני מול "דדִו"התחושת את עורר בקרב הפלשתינים  ,מגבולות הסביר

 שיוכל לפגוע בחלשים מבלי שישלם על  בענק החושבכלומר את תאוות הנקם, הישראלי

המשך הבנייה בהתנחלויות . מה שדחף רבים לבצע פיגועי התאבדות ,כך מחיר כואב

של סירוב לפנות שטחים ולאפשר את קיומה של , והפרשנות שניתנה לכך בצד הפלשתיני

מדובר בעובדות הנוצרות מדי יום . חיזק מאוד תאוות נקם זאת, המדינה הפלשתינית

עמוק אל  חדרהסוגיה זו .  ומהוות הוכחה ניצחת לאי כנות כוונותיה של ישראלבשטח

,  את ארגוני האופוזיציה ככלי לניגוח הרשות ותומכיהמשהישארגוני ו-ןיכוח הביותוך הו

  . בבחינת פתיים המאמינים להצהרות מילוליות ישראליות

  מכשולים שהוסרו

   :ואלה עיקריו,  מעורר תקוותהשתנה לאחר מות ערפאתשהפנימי הפלסטיני השיח 

הקמת , זכויות אדם .התמקדות בשאלות הקשורות לעתיד החברה הפלסטינית •

המונופול על השימוש , הלגיטימיות של השימוש בנשק, שיטת הבחירות, מוסדות

 .שימת קץ לאנרכיה הפנימית ועוד, בנשק
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 הלבטעד מותו של ערפאת התאם  .ס"תביעה מרכזית של החמאכשותפות בשלטון  •

תובעת לערוך כיום היא ,  בבחירות למועצה המחוקקתבשאלת ההשתפות תנועהה

בשיח הפנימי היא נדרשת להסביר כיצד ההשתתפות . את הבחירות במועדן

עולה בקנה אחד עם רצונה , שמשמעותה קבלת כללי המשחק הפוליטי, בבחירות

. ום משלהולהחזיק בסדר י) קסאם-דין אל-גדודי עז אל(לשמר את המליציות 

הדוגמה של חזבאללה בלבנון משמשת נר לרגליה ובאמצעותה היא דוחה את 

 .אך ספק רב אם תוכל להמשיך ולהתעלם מכך לאחר הבחירות, הדרישות הללו

והחולשה הרבה חרף המשברים  .מאזן- ישראל באבושנתנהשביעות רצון מן האמון  •

לה הבינלאומית כפרטנר מאזן להיתפס בעיני ישראל והקהי-ממשך אבו, שהוא מפגין

 . להבדיל מערפאת, אמין

האחדות . בין הארגוניםהיריבות בהתפתחויות אלה כדי לבטל את די אין , עם זאת

 נוכח חולשת התפוגגה, ה ומותו של ערפאתאינתיפאד בתקופת ההלאומית שהתחזקה

 על שבריריותה של כל התקרבות יש באלה כדי ללמד. ס"ח והתחזקות החמא"הפת

מאזן יסודות חדשים שיצעידו את - המסתמנת בין הפלגים כל עוד לא הניח אבוואחדות

החברה הפלסטינית לכוונים חדשים וישככו את ממדי חוסר האמון שהניח ערפאת בעשר 

מאזן השואף לישב את ההדורים -אולם גם אבו .ר הרשות הפלסטינית"שנות כהונתו כיו

ס ”לם מן העוצמה הרבה שצברה החמאולשכך את המתיחות הבינארגונית לא יכול להתע

  .  האחרונותהאינתיפאדשנות הב

עשויה ס "חמאה יאסין ורנטיסי יצר מצב בו שסילוקם של ניתן לומרבאורח פרדוקסלי 

ה בולטת מאז חיסול דעתהמורכבות בשיקול .  הפיגועיםמהמשך הרבה יותרלהפסיד 

גבר רצונה לתרגם את השניים ונכונותה להתחשב ברחשי הלב של הציבור גברה ככל ש

ס " נשמעו בחמא לכן קודםאף ואולי 2002קיץ מ .בורית לערכים אלקטורליםיהתמיכה הצ

 מדינה פלסטינית ת הקמעל עם הפלגים האחרים להגיע להסכמה נכונות שהביעוקולות 

 קולות  התפתחותהדבר מלמד על . האלימות ואי פגיעה באזרחיםתהפסק, 1967בגבולות 

לפני מותו על נכונות כמה פעמים הצהיר , אחמד יאסין. ס" בתוך החמאמעשיים ומגוונים

 כהתחשבות ברחשי הלב של הציבור דבריו הוצגו. ממושךלפרק זמן ) דנהוה(להפסקת אש 

, בגדהס "מבכירי החמא,  חסן יוסוף53.וכמהלך שאינו מבטא את סוף ההתנגדות המזוינת

ר כמה פעמים בשנה האחרונה כי אמ, ששוחרר מן הכלא בישראל לאחר מותו של ערפאת

ולהאריך , '67על בסיס גבולות , ארוכת טווח) הפסקת אש(ניתן להגיע עם ישראל להודנה 

שלא קיבלו תמיכה מבכירים , דברים אלה. בהתאם לצורך, את תוקפה מדי פעם בפעם

                                                 
53   www.palestine-info.info/arabic/palestoday/press/new/fadeel.htm  
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מלמדים על מודעות לקושי הכרוך בהצבת הסיסמה של פלסטין מן הים , ס”אחרים בחמא

היכולת לסלק -ר כיעד בבחירות הקרובות ובכוח פנימי ואולי גם השלמה עם איעד הנה

   .את ישראל מן האזור

ס במתקפת תעמולה שהיא למעשה " פתחו ראשי החמאהתנתקותעם תחילת יישום ה

 בינואר 25-שאמורות להיערך ב, יריית הפתיחה של מערכת הבחירות למועצה המחוקקת

טחון הם דיברו על סוף דרכה של הציונות ומיגור בלשון רברבנית ושופעת בי. 2006

. והצביעו על ההתנגדות המזוינת כדרך שהוכיחה את עצמה, מוחלט של ישראל מן האזור

ס ברצועת עזה אמר בריאיון לעיתון הלונדוני אלשרק "מראשי החמא, מחמוד אל זהאר

 הדיני שלוכי המצע המ, ח"החלופה לפתהיא ס "כי החמא) 2005באוגוסט  17(אלאוסט 

המצע מבוסס בעיקר . הכלכלי והחברתי, עונה על כל צורכי הפלסטינים בתחום המדיני

 חאלד משעל דיבר אף הוא 54.לצמיתותעל ביטול הסכם אוסלו ואי הכרה בישראל 

  55.במסיבת עתונאים שכינס בביירות על ניצחון ההתנגדות ועל סוף המפעל הציוני

התפוצצות חומרי נפץ . ס נזק תדמיתי רב"האינטנסיביות של האירועים הסבה לחמא

למותם של גרמה  לאחר ההתנתקות) 2005ספטמבר " (וןהפגנות הניצח"שהוצגו באחת מ

. ס הזדרזה להאשים את ישראל ופתחה בירי רקטות לעברה"החמא.  איש20-יותר מ

, ס”משהתברר לציבור כי ישראל לא הייתה מעורבת באירוע חלה תפנית ביחסו לחמא

ראשי התנועה נוכחו לדעת שהאמון . מהלך נתפס כמתעלם מצורכי הציבורמשום שה

  .והתמיכה כלל אינם מובנים מאליהם

 השבועות שאפיין את, ס”האירוע מיתן במידה רבה את הסגנון הרברבני של ראשי החמא

  .הראשונים לאחר ההתנתקות

                                                 
54   www.asharqalawsat.com/details.asp?section=3&article=318030&issue=9759  
55   www.palestine-info.net/arabic/palestoday/dailynews/2005/aug05/17_8/details1.htm#9  
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  ווני התפתחות אפשרייםיכ   4

הגורם הביטחוני לתפוס ינים ימשיך  בין ישראל לפלסטמערכת יחסים שתתפתחבכל 

 שהתגבשה עם חתימת ,מקום להנחהעוד  שאין סבוריםישראלים רבים . מקום מרכזי

תמנע תצמצם או  שיעילה בשטחשליטה פלסטינית ל צפות ולפיה ניתן ל,הסכם אוסלו

מעמידה בספק , המבטאת חוסר אמון כלפי הצד השני, זוגישה .  על ישראלמתחומהאיום 

משמעויות שיש לייחס למאבקים ומפחיתה מהאפשרי בין שני הצדדים ולה שיתוף פע

  .פלסטינית-ולהיערכות הארגונית בזירה הפנים

 ? האם נגזר על ישראל להמשיך ולהשקיע את מרב כוחה במאבק בטרור הפלסטיני,אם כך

האם ניתן ? פלסטינית-פניםאלו משמעויות יש לייחס להיערכות הארגונית בזירה ה

ן היכולת המרשימה שגילתה הרשות הפלסטינית בארבע השנים שקדמו להתעלם מ

ה אינתיפאדנזקם של ההאם ? )2000  ספטמבר- 1996סוף ( ה האחרונהאינתיפאדלפרוץ ה

  ?התנתקות ברעיון ה,אם כן, מה התועלת? ושל ימי ערפאת אינם ניתנים לתיקון

  :במילים אחרות,  או, עשויה לתת מענה לשאלות אלה שלעילמרכיביםהסינתזה של ה

,  הפנימו את תכתיבי המציאות הפוליטיתח והרשות הפלסטינית"האם אנשי הפת •

 ועליהם להגיע להסכמות  קשה שמעמדם כראשונים בין שווים נפגע באורח,היינו

או , שא אופי לגיטימי ואפקטיבייעם גורמי הכוח השונים על מנת לכונן שלטון שי

לזרוע ח בלבד ימשיכו "שלטון נועד לפתשמא החיכוכים הפנימיים והתחושה שה

 ?פלסטינית-מתח בזירה הפנים

המציאות חזקה מכל ס כדי להצביע על הכרה ש"אכן יש בפרגמטיזם של החמאהאם  •

ושהרצון ליטול חלק בשלטון  ;הבלתי מתפשרותוההתבטאויות האידאולוגיות 

ם עקרונות  עולו גם במחיר של התנגשותיצירתיות ומציאת נוסחאות , מחייב ויתור
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ושפיגועי הנקם המכאיבים לישראל אין בהם כדי לקדם את פתרון הבעיה ; יסוד

  ?מאזן-כדבריו החוזרים ונשנים של אבו, הפלסטינית

ערבית במעמדה ואיזה מחיר תהיה מוכנה -ןס ההכרה הבי"עד כמה יקרה לחמא •

 ?לשלם כדי לשמור על מערכת יחסים טובה עם מצרים

   ?סי"ם החמאהם גבולות הפרגמטיזה מ •

שענות על דמות ישל ה, האם ישראל מבינה שהפרסונליזציה של היחסים הללו •

מוטעית , אבק באחיהישתביא את הישועה ות, מאזן- או אבוכמו ערפאת ,אחת

 ? מיסודה

שיש בידי קבוצות ) זכות וטו(כוח הנטרול ההרסני למודעת  ישראלהאם  •

 ? זובחברה ואחרות האסלאמיות האופוזיציה 

בחברה המתרחשים פנימיים התהליכים להיקף השפעתה על המודעת ישראל האם  •

 ? כאלההעלולים לקטוע תהליכים  צעדים בנקיטת סכנה הטמונהלו? הפלסטינית

.  הפלסטיניםמצדטחוני יהתשובה לשאלה האחרונה מותנית במידה רבה ברמת האיום הב

ארגוני -ןאם הדיאלוג הבי, וונים אחריםיישראל תוכל להרפות מן הלחץ או לתעל אותו לכ

בהמשך ההתנגדות המזוינת לישראל  הטמונותסכנות ב יכיר גורמי הכוח הפלסטיניםבין 

יש , הדיאלוג". זה עתה הוכיחה את עצמהש"ההתנגדות אודות  ס”ת החמאויפריך את טענ

  בדיונים אלה מופעלרך כלל בד.של ישראל ומפעילותההמדיניות ממושפע מאוד , לזכור

 את יםשמוביל, ים והארגונים האחריםזתנה ,ח"פתהגם על יום כ, ס”חמא על הלחץ

מה שמציב את ישראל במעמד של , ממעשי הטרור וחדלישארגוני האופוזיציה כדי 

  . אלהפורומים ב"נוכחת נפקדת"

היא . מתנה את השתתפותה בבחירות בביטול הסכם אוסלואינה ס ”החמא, עברשלא כב

ומאמינה שיש בכוחה להתגבר על ,  באורח מעשיסבורה שהסכם זה חדל להתקיים

 כהישג של המגעים התנתקותח והרשות לצמצם את הישגיה ולהציג את ה”ניסיונות הפת

  . עם ישראלשנהלו 

 התנתקותהאם נאמר כי ) 2004מאי ב 24 (פעילי הארגון בקרב שהופץבמסמך פנימי 

אמצעות "ב מעמדהס להבטיח את ”החמאתפעל עשה באופן מוסכם יהישראלית ת

בין השאר ". על דעת עצמה מהרשות קבלת החלטות שימנעותכניות מדיניות ועממיות 

השתלבות ב, השתתפות בכינון הנהגה שתנהל את ענייני הרצועה לאחר הנסיגהב מדובר

לרשויות התמודדות בבחירות ב, האוכלוסייהרכי ובמשרדי הרשות המספקים את צ
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חקירות פליליות , תעבורהה ל המשטרה בתחוםש ממנגנוני הביטחון ובכמה המקומיות

   56.וההגנה האזרחית

סיסמה  תחת הנחרצת לקיים במועדן את הבחירות למועצה המחוקקתהתביעה ה

 את, ס" מבטאים את המדיניות החדשה של החמא"שלטוןשותפות ב – שותפות בדם"

 ו הארגון הרבראשי. אמון ביכולתה לממש את כוחהאת הכרה במציאות החדשה והה

 ,מחמוד אלזהאר. שימי המעצרים והכלא חלפו לבלי שוב, האינתיפאד מראשית ה,לציין

התקופה של החרמת נשק  ":)2002מבר נובב 30(ס ברצועת עזה הבהיר ”בכיר אנשי החמא

זהאר אל דברי מקבלים , היום57.מעצרים ועינויים נסתיימה והלכה לבלי שוב, הלוחמים

של הכרה ה ביטא את , מן הכלא בישראל בחוטיםשךהמו ,ותיגמרואן ברגם . משנה תוקף

אסלאמי ההאד י'גהס ו"חמאהאת תפקידם של  בהדגישו ,ס"בכוחו של החמאח ”הפת

ס "חמאה" : הפלסטיניהם ברחובבאת התמיכה העממית הרחבה ו ,)המזוינת(בהתנגדות 

 שותפה בדם הן ברמת הדרג הלוחם והן ברמת ההנהגה ,היא חלק מן הפסיפס הפלסטיני

   58.אין אפשרות להתעלם מן הנוכחות שלה בזירה הפלסטיניתו

בעת   עם מצרים ישירשיח-דומן המעמד הבכיר שמקנה להם  הן מרוצים ס" החמאראשי

, בשיחות קהיר(קשה מהם ייפוי כוח להמשך השלטון י שבמחולשת הרשותהן אחרונה ה

זכו , )מאזן- אבו ולאחר בחירת2004בר דצמ (כו לאחר מכןבשיחות שנער). 2003דצמבר 

 הרשות איננה ,מבחינתם. ס לקבלת פנים ולכבוד השמורים לראשי מדינות"נציגי החמא

  ".פלג כאחד הפלגים"עוד במעמד של ראשונה בין שווים אלא 

 בו דרשו אנשי ,)2004יולי ב 24-17(ח ברצועת עזה "בעימות בתוך הפת –את יתרה מז

עמדה ס "חמאה הנהגת נקטהלא ,  ערפאתל ידייישום הרפורמות שהובטחו עאת לאן 'דח

 התייצבו לצד ערפאת וטענו בפומבי כי אין מדובר הראשי. בעבר כפי שנהגה ,ניטרלית

 הוא וכי כל עניינם של מחוללי המהומות ,בתביעה לרפורמות כי אם במאבק על השלטון

, הראיה לכך.  הישראליתהתנתקות כוח על מנת להשתלט על הרצועה ערב הצבירת

 לבוא בתביעות לא זה הזמןלכן ו, בארגון אינה תופעה חדשה היא שהשחיתות ,רוהסבי

 שקיים שיחה טלפונית עם ערפאת בעניין זה אף הבהיר ,אלד משעל'ח. לתיקון העוולות

 עניינה של אינםחיסול השחיתות ועריכת רפורמות , כי תיקון העוולות) 2004באוגוסט  1(

   59.ליטול חלק בטיפול בתופעה זוח בלבד וכי כל הכוחות צריכים ”הפת

                                                 
56   www.intelligence.org.il/sp/6_04/si_7e_04.htmp’3   
57   www.palestine-info.info/arabic/palestoday/dailynews/2002/nov02/30-11/details2.htm#1  
58   http://mic-pal.info/newsdetailes.asp?id=3385  
59   www.palestine-info.info/arabic/hamas/hewar/04’/mishall.htm  
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  ס בפני הרשות"חמאההאתגר שמציבה 

ס "החמא, כוחהעל אף עליית  .השלטוןבראשות  מעונייןס אכן "החמאארגון ספק רב אם 

 ניסיון בדברלה ת וחסו המיהאשמות מתומתנערבשלטון לתבוע השתתפות ממשיכה 

ס " בהיררכיית החמאהשני, אסמאעיל הניה. לבצע הפיכה או להציג חלופה לשלטון

ס לבין מנגנוני "טען לאחר העימות בין אנשי הזרוע הצבאית של החמא, ברצועת עזה

הכתבים ואמצעי , כל הפרשנים"כי ) 2005 ביולי 19-14(הביטחון הפלסטיניים בעיר עזה 

אלא , ס איננה ביצוע הפיכות”התקשורת הרחיקו לכת בדבריהם משום שדרכה של החמא

 בכירים אחרים 60".על כל פרטיו"ס נדחה על ידה "ס ניסיון כזה לחמאכל ייחו". שותפות

מן הסוג הזה איננו מבין את דרכה או " חוצפה"ס טענו שכל מי שמייחס לארגון "בחמא

  61.שיש לו כוונות זדוניות אחרות

עצמה כמספר את עניין להנציח ס "לתנועת החמא שיש  היאהאם משמעות הדברים

?  להתמודד על ראשות השלטון,לפי שעה, מה מונע ממנה? שתיים בזירה הפלסטינית

 לאומיתערבית והבינ-ןהבי, פלסטינית-קונסטלציה הפוליטית הפניםב טמון ההסבר

לעומת תנועות  –  בקפדנות הנשמרת על ידה– ס"חמאהבייחודיות של כן ו, שתיווצר

  :להלן כמה מרכיבים .פונדמנטליסטיות אסלאמיות אחרות

רואה אינו  הציבור רוב. ישות אסלאמיתל למדינה או הפלסטיניםהתנגדות  •

לארגון נובעת בעיקר מהאכזבה האהדה ו פתרון ריאלי ס"של החמאבאידאולוגיה 

ם מתמקדים יהדוברים האסלאמי, בדיונים על עתיד הפלסטינים .ח"הפתמהרשות ומ

 לאחר החתימה על הסכמי אוסלו שהתעורר בפולמוס .באופי המאבק בישראל

עונים יס בט"חמאה הלא השתמש, בסוגיה זוה האחרונה ינתיפאדאובמהלך ה

השארת :  הלאומיות והביטחוניותהסוגיותדגש על את השמה אלא תאולוגיים 

העוצמה הרבה , ת הדיון בשאלת ירושלים ובשאלת זכות השיבהידחי, התנחלויות

 שרבים מן , גם הקשר עם הציבור הישראלי62. ועודהצורך לנקום, ישראללשיש 

משמר בתודעתם את האופי המועדף של , לקיימו בו ושוקדיםלסטינים מעוניינים הפ

ה יותר לישראל מאשר למדינות ערביות  דוֶמ,כלומר, המדינה הפלסטינית העתידית

 .אחרות

                                                 
60   www.palestine-info.net/arabic/palestoday/dailynews/2005/july05/20_7/details3.htm#6  
61   www.palestine-info.info/arabic/hamas/hewar/2005/adnann.htm  
אסלאם בתוך מאיר ליטבק עורך , יהאד'זהות פלסטינית וג, אסלאם: ס”החמא, קראה מאיר ליטב  62

  .165' ע. 1997ישראל , ודמוקרטיה בעולם הערבי



60 

גם , עם ישראלההנהגה הפלסטינית הידברות של בצורך ס "ראשי החמא ה שלהכר •

בצורך , ס"לולים באמנת החמא עם עקרונות וערכים מרכזיים הכותהתנגשבמחיר 

 .ערבית-נאמנות למערכת הפוליטית הביןבו, בגורמים בינלאומיים רביםלהתחשב 

ס היא בראש ובראשונה "החמא. העם אחריות לגורל וקבלת יהיעדר ניסיון ניהול •

כמו תנועות אסלאמיות אחרות בעולם . תנועת מחאה בעלת אופי אופוזיציוני

הטרור עיקר כוחה בא לה מ". מפלגת שלטון"כפסת נתהערבי היא אינה נחשבת או 

 המסייעים יא מפעילהרופיה שהתשהיא מפעילה נגד ישראל וממנגנוני הפילנ

 מבטיחים יכולת לנהל חיים של ציבור אינםדאי ואמצעים אלה בו. לנזקקים הרבים

 תשתיות לפתח,  מקומות תעסוקהליצור,  המצפה לשיפור בחיי היום יום שלו,רחב

 קשרים והכרה ס"אין לחמא .שלטוניים שיישמו כל זאתמוסדות וגופים ולהקים 

 זהנופל אף מ כוחהנראה שבתחום זה . ליווי וסיוע, שיאפשרו תמיכהבינלאומית 

 שהעולם הערבי והקהילהבזירה הפלסטינית יש גם הטוענים . של הרשות

מנהיג השיעים שנלחם (דר אמוקתדא צל ס כמו"מתייחסים לחמאינלאומית הב

הם יכולים להוביל התנגדות אך אינם יכולים להנהיג "): באמריקנים בעיראק

 63".מדינה

ישות כל  מבחינתם .לכינון משטר אסלאמיבאזור התנגדות המשטרים הערביים  •

לערער את ,  להתפשט אל מדינותיהםהעלולש  היא סכנהסמוכה אליהםאסלאמית 

 .היציבות בעולם הערבי ולהחריף את העימותים הפנימיים

  צורות השליטה האפשריות

צורת ס במערכת הפוליטית הפלסטינית יקבע במידה רבה את "האופן בו תשתלב החמא

. ללא ספק על המצב הביטחוני באזורוהדבר ישפיע  ,השליטה שתתגבש בתוך רצועת עזה

 את הביטחון לספק ,הימנהיגות שיש בכוחה לשלוט באוכלוסיב מעוניינתכמובן ישראל 

מידת הלגיטימציה  לעתנה הדעת ינברור שלא בהכרח . גועיםי פולמנועמה לאורך הגבול ע

חשיבה זו ראויה להיבחן מחדש נוכח צורת . בקרב בני העם הפלסטיניזו כשיש למנהיגות 

מנהיגות  שסופה , של ערפאת בציבור הפלסטיני ו מנהיגותשתההשימוש המניפולטיבי שע

 במעמדה כמקור סמכות יציג בעיני פגעה ו העם הלגיטימציה שלה בעינייבדה אתאש

  . ערבית-ן והביהבינלאומית וגורמים נוספים בזירה הברית-ארצות, ישראל

                                                 
 http://asharqalawsat.com 2' עמ, 2004 אפריל 20, ראה מאמרו של מאמון פנדי  63
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      :כוללות בין היתרו, האפשרויות שעומדות על הפרק אינן רבות

 הרשות שיורכב מנציגי לאחר בחירות או ללא בחירות גוף שלטוני חדש התגבשות •

שיחלקו ביניהם את ,  אופוזיציה אחריםאס וארגוני"חמה, ח"פתה, הפלסטינית

 שוחרי הקו זאת האפשרות הטובה ביותר בעיניהם של. אחריותאת ההשליטה ו

האפשרות  .בית הפלסטינילהרפורמיסטי המבקשים להניח יסודות דמוקרטיים 

רב בעבר משום שאשר  יותר מכיוםממשית  נראית בעיני הרפורמיסטים הזאת

שותפה בתהליך  להיותס "חמאה ובשל דרישת ,המשותף בין הפלגים על המפלג

אם יוכלו הצדדים לגבש סדר יום ה :שאלת המפתח היא. קבלת ההחלטות בשלטון

שלטוני מבלי שהמחנה האסלאמי יחוש שמנסים  מנגנוןמשותף ולהסכים על 

ומבלי שהמחנה הלאומי יחוש שהוא מאבד , כמו בימי ערפאת, להחליש את כוחו

 אולם תמספר אח כמנהיגס "אזן יזכה בהכרת החמאמ-סביר שאבו ?את עולמו

בשל המחיר הכרוך   בהשוואה לערפאתסמכויותיו ויכולת התמרון שלו יוגבלו

 שמשמעותם צמצום , והפיקוחתוביקורתיה  הגברת ―ס בשלטון"בשיתוף החמא

מאזן ערב הבחירות -הסכמה לעקרונות שהציב אבו. לגיטימציהוביסוס ההשחיתות 

עשויה לחזק מאוד את , )שלטון אחד נשק בידי,  הירי נגד ישראלהפסקת (לנשיאות

ליצור מקומות , הדבר יאפשר להניע את פיתוח רצועת עזה. היציבות הביטחונית

 בכל שהשפעתה רבה ,ישראל. עבודה ולקדם את האזור לקראת שיתוף פעולה כלכלי

שותו של  התגב אם בהצהרותיה ובפעולותיה הצבאיותקבעת, פלסטיני-עניין פנים

, פלסטינית- טרם עברו את המשוכה הפנים, מכל מקום,הדברים.  אפשריתזהכגוף 

עצם . כגוף אופוזיציוניס "חמאהשם מודעים זה מכבר לכוחה ההרסני של 

הפונדמנטליסטי שדרוג המחנה כייראה בעיני רבים לשלטון של התנועה הצטרפותה 

 אורחות עלחסו לישראל ויעל , התפקוד של השלטוןאופן  שעתיד להשליך גם על

  .הם של העומדים בראשוחיי

 .נראה שאפשרות זו תשרת בעת הזו טוב יותר את האינטרסים של ישראל

הוא  שכן ,ממשיכי דרכו של ערפאתיסייע ל .הרשות הפלסטיניתמעמדה של שיקום  •

מאזן -ספק רב אם אבו . את מעמדם במוקדי הכוח שהשיגו בימי ערפאתיבטיח

ח במנהיגותו "ראשי הפתהוא עדיין אינו נהנה מתמיכתם של שום שמ, מעוניין בכך

על ישראל להיות . ס למדיניותו החדשנית" יותר מן החמא עודמכשול גדולהם ו

מודעת לכך שייתכן כי מימוש אפשרות זאת לא יוביל לשינוי המיוחל במחנה 

ן ס וארגוני האופוזיציה האחרים יראו באפשרות זאת ניסיו"החמא. הפלסטיני

 . להתעלם מקיומם ויעשו הכול כדי לשבש את התהליך
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מצליחים לגבש הבנות או להכריע זה אינם  גורמי הכוח .אנרכיהההמשך  – יהְלָמּוס •

קבוצות , שלטון של ארגונים חמושים. את זה והשליטה היא על פי מרחבי מחיה

שק  משום שהיא תוסיף להיותבמצב זה ישראל עלולה לשלם מחיר כבד . וכנופיות

לברוח מהתמודדות עם הבעיות הפלסטינים החבטות שבאמצעותו ימשיכו 

 . הפנימיות

 אפשרות שעולה נוכח העוצמה הרבה שצברה .ס"חמאההשתלטות בלעדית של  •

הדבר נראה לא בפועל . ס ברחוב הפלסטיני בארבע השנים האחרונות"חמאה

 ראשי .ן לעמוד בראש השלטומעוניינתס "החמאכלל לא ברור שאפשרי משום ש

מדברים כל העת במונחים של שותפות ויוצאים חוצץ נגד האשמתם בנסיון ליצור 

 .אלטרנטיבה לרשות

 את מטיבה לקרואס "חמאהס אמר כי "תונאי העזתי מצטפא צואף המקורב לחמאיהע

הדגש של המפה הפוליטית ומבינה שהמצב באזור לא יתיר לה לשלוט ברצועה ולכן 

על השתתפות בניהול , צמאי של רצועת עזה אלא על השפעה על ניהול עאיננודובריה 

  64.שלטוןענייני ה

נראית ריאלית מבעבר משום  )התגבשות גוף שלטוני חדש(האופציה הראשונה 

היא . האחרונותות האנתיפאדה שנ במהלך ,ההתקרבות שנוצרה בין הפלגים השונים

ון ואולי גם צודק את כלל  באורח נכהמייצג הרכב עצמאי פנימי , לראשונה,עשויה ליצור

 ייהנה מלגיטימציה רחבה יותר של הרכב כזה. גורמי הכוח הפועלים בזירה הפלסטינית

של בשיתופה סכנה מבחינתה של ישראל יש . עוצמה וסמכותיותהרגשת צור יהציבור וי

 ובשל  תנועה זאתמשום השקפת העולם הקיצונית של, השלטוניתס באחריות "חמאה

ששיתוף  , עם זאת,סביר.  רצועת עזה לישות בעלת אופי אסלאמיה אפשרית שלהפיכ

דרש יבמהלכו יש, ארגוני-ןדברות הבייבוא בטרם יושלם תהליך ההי בשלטון לא התנועה

לפרק זמן ) הדנה(תכן גם נכונות להפסקת אש יבמצב זה ת. כל צד להתפשר על עמדותיו

 של פיתוח שהשפעתה  ולהביא לרצועה תנופה רגיעהת שעשויה לפתוח תקופ,ארוך

   .עשויה להרחיק לכת גם לאזורים נוספים

                                                 
ס בבחירות ”בכתבה שסקרה את הצלחת רשימת החמא) 2004 באוגוסט 31(צואף אמר את הדברים   64

  . המושבים במועצת האגודה13 מתוך 9-בהן זכתה ב, לאגודת רואי החשבון ברצועת עזה

www.aljazeera.net/news/arabic/04’/8/8-31-10.htm  
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  "ִפְתָנה" – מלחמת אזרחים

שהתווה המדיניות . מלחמת אזרחים נמוכה למדיל הסבירות ,ס"ככל שהדבר תלוי בחמא

שאין לעבור מלחמת אזרחים היא קו אדום כי  יישום הסכמי אוסלו קבעה הארגון לפני

עמדו במבחן כבר הצהרות אלה .  הפלסטיניבעםדמים  לשפיכות כי אין לתת ידו, אותו

 כאשר פרצו משברים שאיימו על .עד היוםו) 1994(שנים שעברו מיישום הסכמי אוסלו ב

בהם נהרגו , )1994אוקטובר ( אירועי מסגד פלסטין בהם, שלמותה של החברה הפלסטינית

ועי הטרור של גי פעילי הארגון לאחר פאחרי וכאשר רדפה הרשות ,ס” פעילי החמא13

 : מכךמחיר המשתמע את היהבלה עליס על המאבק וק"חמאהויתרה , 1996מרס -רוארפב

מרבים ראשי , לאחר עידן ערפאת, גם היום 65.תהאבדן השפעוגועים בישראל יצמצום הפ

פלסטינית -ס להבהיר שאין בכוונתם לעשות דבר העלול לגרור את הזירה הפנים"החמא

 שהוטחו בהם בעקבות העימות האחרון שפרץ בינם לבין ההאשמות. למלחמות פנימיות

את ולהפקיע בכוונתם לגרום להפיכה לפיהן , )2005יולי ב 19-15(כוחות הביטחון הלאומי 

מיד לאחר ששכך העימות פרסמה התנועה הודעה . הביכו אותם, השלטון מידי הרשות

עתה בראש רשימת העומד , איסמאעיל הניהשקרא ) 2005יולי ב 19(מיוחדת לעיתונות 

ס "החמא: " בה נאמר בין השאר,באוזני העתונאים, ס לבחירות למועצה המחוקקת"חמא

המאבקים . ח"לא נמצאת בשוחת האויב מול הרשות הפלסטינית או האחים בתנועת הפת

שיח -אנו משוכנעים שדו... ח"ס או הפת"ולא את החמא... הפנימיים לא ישרתו את עמנו

התרגלנו בדרכנו הפוליטית לכבד את ... חידה לפתרון חילוקי הדעותכן ובונה הוא הדרך הי

עמדנו על עקרון . הפלורליזים הפוליטי ואת התחרות ההוגנת ולא את המאבק המזוין

הרחיקו לכת ... חלק מן הפרשנים וכותבי המאמרים... ההשתתפות ולא על ההיפרדות

ע הפיכה נגד הרשות ס לבצ"כשהגדירו את האירועים הללו כפעולת הכנה של החמא

ס מכחישה דברים אלה "החמא... ולהשתלט על רצועת עזה לאחר הנסיגה הישראלית

הזירה הפלסטינית זקוקה לכל גוני הקשת הפוליטית ולאנרגיות השונות ... במלואם

שההכרעות הפוליטיות יתקבלו דרך ... חזרנו והדגשנו פעמים רבות... הקיימות בקרבה

   66...ושקופותנקיות , בחירות חופשיות

של  אפשרות לשלול, באותה מידה, ח והרשות הפלסטינית קשה"פתהמנקודת מבטם של 

ההתחייבויות הפומביות שמשמיעים דובריהם חרף , מלחמה או התלקחויות פנימיות

 לויים רבים של אלימות ושפיכות דמיםימאבקי הכוח בתוך הארגון ידעו ג. בהקשר זה

.  חשים מאוימים כיום,בני הדור הישןבכירים . רפאתוהם גברו מאוד לאחר מותו של ע

ינסו לסלקם ממוקדי , המבקשים לחולל רפורמות, הם חוששים שנציגי דור הביניים

                                                 
  . לעיל44' ראה הערה מס   65
66   www.palestine-info.net/palestoday/dailynews/2005/july05/20_7/details3.htm#6  



64 

. ח והרשות"פת הבתוך  את עוצמת המאבקם המכתיבים ההישרדות השיקולי. השליטה

 בכלל ,ת עלולים להתרחב אל כלל הזירה הפלסטיני,צאו מכלל שליטה אם ֵי,מאבקים אלה

ח למסור "אם יסרבו פעילי פת . ואולי אף לגלוש אל תוך שטחה של ישראל,ס"חמאהזה 

ס בבחירות למועצה המחוקקת עלול הדבר "את השלטון במקרה של נצחון סוחף לחמא

  . אף להתפתח לכדי מלחמת אזרחים

 בטוחה בכוחה להכניע את  אינה,שבידה הנשק הרב על אף, הפלסטיניתהרשות עם זאת 

וט בקבוצות השונות המשתמשות בשמה ואינן סרות כל לשל אולם ספק אם תוס"מאחה

 ,לא תסתכן בהמשך אבדן הלגיטימציה בקרב הציבורהרשות יש להניח אפוא ש. למרותה

היא תמשיך להשקיע מאמצים בחידוש . ס"חמאהמנע מלפתוח במערכה רחבה נגד יולכן ת

 ,ישראלו נלאומיתקהילה הביבקרב ה את הלגיטימציה שלה לבססהתהליך המדיני כדי 

הציבור הפלסטיני עשוי .  בשעתם שנהנתה מהיתרונות שהעניקו לה הסכמי אוסלוכפי

מאזן להתחזק בתוך תנועתו ולהעמיק -אם יצליח אבו. להעתיק את תמיכתו אל הרשות

עשוי הדבר לתרום , ס לאחר הבחירות למועצה המחוקקת"את הקשר עם ראשי החמא

מצוי , כאמור, המפתח. תיחות ואולי גם למנוע מאבקים פנימייםהמלהפגת רבות 

הן יכולות להיות אירוע מכונן מנקודת המבט . אם תיערכנה במועדן, בתוצאות הבחירות

 על לבו של הציבור דיניותמשום שזו לראשונה מתמודדות שתי התכניות המ, הפלסטינית

  . הרחב
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  מה טוב לישראל  5

חזק הצד העל ידי  כפהנשמהלך חד צדדי של גירושין  תההייראשיתה מ התנתקותתכנית ה

תמונת המצב השתנתה . צד החלששמאס באזלת ידו ובחוסר תפקודו של ה, שנייםהמבין 

שהיה בעיני ישראל המכשול העיקרי בדרך למציאת , במידה רבה עם מותו של ערפאת

-ינים בימי אבו עם הפלסט האוירה והתיאום על אף שיפור. קיום בין הצדדים-נוסחה לדו

 חוסר ,נשמר אופיה החד צדדי של תכנית ההתנתקות בשל חולשתו של אבו מאזן, מאזן

הרחבת התיאום הביטחוני מפני בישראל פוליטיקה הפלסטינית והחשש יציבות של הה

 המשא ומתן יתחדשבטרם עוד  ,ה לפירוק ארגוני הטרורתבתביעשעלול לכרסם באופן 

  . המדיני

שלאחר ההתנתקות הביאו לירידה ניכרת בהיקף הירי של רקטות  הראשונים השבועות

הכנות לקראת :  בענייני פניםהפלסטינים מתרכזים. ות לעבר ישראלקסאם ומרגמ

פ השטח ממשיכים " אולם ע.הפעלה מחדש של מעברי הגבול, צמצום האנרכיה, הבחירות

האד 'הג. ייניהםלפעול גורמים שסדר העדיפויות הפנים פלסטיני איננו עומד בראש מע

ח הנאבקות על מעמדן בתוך "האסלאמי שאיננו נוטל חלק בבחירות וקבוצות רבות בפת

יגוע אחרים הארגון ממשיכים בירי רקטות קסאם לעבר ישובים ישראלים ובניסיונות פ

ל "תוך שמוש במעצרים ובסכולים הממוקדים שעושה צה, ברצועת עזה ובגדה המערבית

  .כאמתלה לכך

 את שיחזקו תהליכים תניע אם לא את יתרונותיה לאבד עלולהעל כן  נתקותהת תכנית ה

על , לפיכך .בתוך המחנה הפלסטיניבעיקר , את המציאות וישנו מאזן-אבודרכו של 

  : ובכלל זהישראל להבהיר את עמדתה לגבי עתיד הקשרים עם הפלסטינים

 לגיטימציה לויקבבחר באורח דמוקרטי י להידבר עם כל גורם שייתישראלהסכמה  .1

 מדרך ו ובלבד שיתנעראסלאמיההאד י'גהס ואפילו "חמאה בכלל זה , הציבורמן

  יומו להניח על סדר,לחדור אל תוך השיח הפנימי הפלסטיני  היאהמטרה. האלימות
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. את העיסוק בשאלת העתיד ולחדול מן התביעה המסורתית לפתרון בעיות ההווה

נאמנות  שאינם מגלים ות הפלסטיניתח והרש"מהלך זה עשוי להבהיר לראשי הפת

פעל נגדו אם ימיר לא תשישראל  – ס" ולחמא, שעתידם איננו מובטח,מאזן-לאבו

מן הסוג הזה חדשניות  הצהרות ישראליות.  פוליטיתאת דרך הטרור בפעילות

לשרת את גם פלסטינית וממילא -פוליטיקה הפניםב המיוחל לתרום לשינוי ותעשוי

  .האינטרס הישראלי

קובעים את מדיניותה ולא חששות מפני שאינטרסים הלאומיים של ישראל הם ה .2

לישראל מעולם לא היה עניין לשלוט בפלסטינים וכל עניינה הוא . הטרור הפלסטיני

 דחתה את היציאה  רקס במעשיה"החמא. לשמר את קיומה של המדינה היהודית

מנעה כך ך אוסלו והיא שיבשה את תהלי, אותוהאיצה הישראלית מרצועת עזה ולא 

 .למעשה את כינון המדינה הפלסטינית על פי לוח הזמנים שקבע הסכם זה

רבים מן הפלסטינים .  ורצועת עזההגדה המערבית ההבדל בין לבנון לשטחי חידוד .3

אין דין מבחינתה של ישראל ה שאינתיפאדהבינו כבר בחודשים הראשונים של ה

והנחיל זו ק תחושה זיח) 2002פריל א(מבצע חומת מגן . לבנוןדין שטחים אלה כ

את ההמונים כאמצעי לשלהב את נסיגת ישראל מלבנון לגייס  ושניסמהלומה למי 

 .  באלימות ובטרור נגד ישראללהשתתף

 האהדה והיוקרהההישגים שהושגו בעקבות ההתנתקות וביניהם  הדגשת .4

ה של הכר, מכתבי ההתחייבות של הנשיא בוש. שישראל זכתה להם ייםבינלאומה

הפעלת מעבר רפיח . ם מצרי הדוק עםתוף פעולהישומהלך הרטט בחשיבות והקו

היא ביטוי לתמורות החיוביות ,  המלוות אותהתחרף ההסתייגויו, בהסכמת הצדדים

מאזן -היא מחזקת את אבו. העשויות להתחולל ברצועה מנקודת הראות הפלסטינית

התנגדות המזוינת וחולשה מבית ומחלישה את הטיעונים בדבר יציאה תחת לחץ ה

  .ישראלית

 עם מדינות להידוק הקשריםשאיפה  וההמשך חזון השלום הישראליל ותהתחייב .5

לשעבר - מתווה הנשיאעל פירצוי , לפתרון של שתי מדינות לשני עמים .ערב

 , דב וייסגלס, של ראש לשכת ראש הממשלה לשעברכמו זוהתבטאויות  .קלינטון

 על חשבון פינוי רצועת הגדה המערבית להרוויח את ה נועדהתנתקותהלפיה תכנית 

יתרונות  במאוד לפגוע ות עלול67," יהפכו הפלסטינים לפינלנדיםרעד אש"עזה 

 .להחריף את משבר האמון ולעודד את המשך האלימות, התכנית

                                                 
 .2004 באוקטובר 8, וסף שבתארי שביט מ, הארץ   67
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 "רוב הדומם"ה,  תחושת המחוייבות הישראלית כלפי הציבור הפלסטיניהדגשת .6

יש  . השותף האמתי לקשרים בין שני העמים היאהיאהאוכלוסייה ש מתוך הבנה

לקרוא ות למצב הנוכחי ו כאחראיס"הקודמת ועל החמא ההנהגהלהצביע על 

הבהרות  .קיום עם ישראל- המחוייבים לדו לבחור מנהיגים ראוייםלאוכלוסייה

כאלה מפי אישים רמי דרג בישראל עשויות להפיג במידה רבה את הזעם שהצטבר 

כדי , הביאה לשטחים במכוון הנהגה לא ראויההיא שכח הסברה כי נגד ישראל נו

 .ממנה" להתנתק"שתהיה לה עילה 

סוגיית  את יומוסדר מ סירפלסטיני באופן שי-םעל השיח הפניהשפעה  .7

במחיר ,  כמהלך השובר את הטאבו הישראלייציג את ההתנתקות, ההתנחלויות

בספקנות רבה ו עד כה התייחסהפלסטינים  .הקרע הפנימי שהוא גרם בישראל

 תכנית ההתנתקותעד ליישום . התנחלויות לפנות של ישראלליכולת או לרצון 

ההתנחלויות אין לה יכולת לממש את ההסכמים שעליהם ישראל כי בעניין  הוכיחה

, בזירה הבינלאומיתגם ספק בכנות כוונותיה לזרוע  לפלסטינים אפשרההיא . חתמה

חלקן ( מנקודת מבט פלסטינית פינוי התנחלויות .בעולם הערבי ובקרב הפלסטינים

הוא תנאי הכרחי לכינונה של מדינה פלסטינית עצמאית )  הסכמהעל פי ,ןאו כול

 .ריבונית בתחומהבעלת רצף טריטוריאלי ויכולת שליטה 

מאז פרצה נראה כי .  הפלסטיניםנגד השימוש בכוח  יש לבחון מחדש אתעוד

 שמור על האיזון הנדרשה לנוסחה שתאפשר לראל ישמחפשת  ,ה הראשונהאינתיפאדה

צמה נגד ומלוא העב לבין הכורח לפעול, הרצון שלא לפגוע באוכלוסייה חפה מפשע בין

 לקראת פורסמו ושאינן בדוקות , פלסטיניםמפי פרשנים הערכות .האחראים לטרור

הגדה  מכלל תושבי 30%- כמלמדות כי ,)2004בדצמבר  9(הבחירות לרשויות המקומיות 

 ים כשני שליש, כלומר68.ארגונים אסלאמיים או לאומייםפעילים ב ורצועת עזה המערבית

 מכיר היטב את ,ציבור זה מודע למחדלי הנהגתו.  לרוב דומםמהעם הפלסטיני נחשבים

מאזן יצליח לממש את דרכו אם יזכה -מעריך שאבו של המשטרים הערביים ואופיים

  . לסיוע ולחניכה מישראל

 צוברת, אתהאכזבה מן הרשות הפלסטינית ומהקושי למצוא את האיזונים העל רקע 

טחוניסטית במערכת הביטחון של מדינת ישראל בשנים יהאסכולה הבדומיננטיות 

 שאין להרפות מן הלחץ המופעל על הגורם המייצר את גורסתאסכולה זו . האחרונות

, תחליש אותובעורפו משום שרק תחושת הנרדפות והנשיפה ,  על ביטחון ישראלהאיום

 ,זאתלעומת . תקטין את המוטיבציה שלו ובסופו של דבר תחסל או תצמצם את האיום

                                                 
. אתם אבו שעבאן המביע במאמרו חשש מפני הרשום הנמוך של הציבור לקראת הבחירות'ח, ראו   68

  .2004 בספטמבר 14, ירושלים'  מז,אלקדס
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 ליצור כדי סבורה שיש לחפש דרכים לנטרול האיום , הערביסטית,האחרתהאסכולה 

אסכולה זו יוצאת נגד ההתנהלות כלפי  .שינוי מחולליהנעת תהליכים לתשתית 

ל פי ע.  מה להפסידשאין להםשל ייאוש ולתחושה  למצב שדחקה אותם, הפלסטינים

הוא , "האחר" עם כריתת הסדר שלוםחילופין להמפתח לניצחון בקרב או לאסכולה זו 

דאות ומספקת מידע היכול וההיכרות מצמצמת מאוד את מרחב אי הו.  איתותוכריבה

  .  המתפתחת בין שני הצדדיםקשרים כלי חשוב ביותר בכל מערכת לשמש

ללמד אותנו שהמניע לפעילותם אינו רק שאיפות  עשויה הפלסטיניםובה של היכרות ט

, ישראללעומת ת ההשפלה והנחיתות ותחוש, לוקי דעות פנימייםי חאלא גםלאומיות 

, אחד הלקחים מהבנה זו הוא שיש לשקול מחדש. ומחסומים פסיכולוגיים אחרים

השימוש בנשק , למשל. את מידת השימוש בכוח נגד הפלסטינים, מסוימיםבמצבים 

יצר הנקמה מגביר את , ממדי פולחן הקדושים את ובה בעת מעציםשגורם להרג רב 

הרוב על ישראל להיות מודעת להלוך הרוחות של  .פיגועי התאבדות נגד ישראל ומעודד

מדינת ישראל ולא למדינה ל קרובה יותר באופיה מדינה פלסטינית המייחל לכונן, הדומם

 פוגעים ים המלווים בצעדי ענישה קולקטיבי,מהלכים כוחניים מדי. יתערבית מזרח תיכונ

  .הופכים אותו לטרף קל בידי ארגוני הטרורוקשה ברוב הדומם 

ישראל תידרש להמשיך ולהשקיע מאמצים במאבק על לבו של הרוב הדומם בצד 

התנאים ו  עצמתה הכלכליתבשל כך ובשל. בשל התלות הרבה שלו בה, הפלסטיני

 לשמשתמשיך  היא , לרצועת עזההגדה המערביתים של נתק טריטוריאלי בין הגאוגרפ

  .התנתקותהערפאת ועידן  אחרי גם ,גורם משמעותי מאוד בזירה הפלסטינית
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  כוםיס

ף שלוש  בחלוניתפלסטי-שנוצר בזירה הישראליתפאון י הקההתנתקות נולדה בשלתכנית 

 גם את  אבדה אלא"פרטנר"ות הרשות הפלסטינית לא רק חדלה להי. שנות אינתיפאדה

בצד הישראלי ערב ההתנתקות התגבשה . י לשמש גורם שלטוני אפקטיבי וסמכותיכולתה

  ". מלחמה בטרור" שחורג מן המנדט של ם שהתנגדה לכל מגע עם הפלסטיני,קואליציה

 של כינון מוסדות  הפלסטינים בעניינים פנימייםמותו של ערפאת שהגביר את התעסקות

ות שותפ מחדש למעגל הםאמור היה להשיב, ה של המדינה העתידיתייפעת אויוקב

בניגוד ש, תי הנבחר של הרשות הפלסטינה נשיא,דברות עם אבו מאזןיולפתוח ערוצי ה

צברה  ההתנתקותאלא שתוכנית . טחון הישראליתילקודמו נהנה מאמון של מערכת הב

קהילה השל זה פי ורויא, בוי אמריקאייגמ ונהנתהנכנסה לשלב היישום , תאוצה

,  את המהלך הישים הבלעדית הסכסוך ראו בהבזיר" התקיעות" שעל רקע ,הבינלאומית

  .נכון לאותה עת

 את הזכות שובסיון ישראלי להפקיע מידיהם י הפלסטינים כנדייל התכנית נתפסה ע

 עובדות בשטח שאינן לוקחות קובעמתעלם מקיומם ו הכמהלך. להחליט על עתידם

עלולות בסופו של דבר לשים לאל את כל התכניות שקיום הפלסטיני ובחשבון את ה

הויכוח שהתעורר בזירה הפלסטינית הושפע מן .  בשטחיםלכינון מדינה פלסטינית

 ארגוני יהם שלזק את קולותי את חוסר האמון במדינת ישראל וחהגביר ,התחושות הללו

  הויכוחדדי מנגד ח.זוינתות המגד שטענו כי ישראל יוצאת בלחץ של ההתנ,האופוזיציה

ב יהיטושהנהיג את האינתיפאדה הראשונה  ,ח"את ההבדלים בין דור הביניים של הפת

 לבין קולות ,בוניתיאת הציבור הישראלי ורואה במהלך זה החלטה ישראלית רלהכיר 

  .יותר לחוסר אמונם בישראלחזק שאחרי מותו נתנו ביטוי ,  מקורבי ערפאת,השמרנים

תכנית ההתנתקות יצר פוליטיקה פלסטינית וילוב של הסתלקות ערפאת הש ,מכל מקום

 יש ה לפי,ח ההגמוניה שלה והתבהרה המפה הפוליטית האמיתית"פתלבה אבדה , אחרת
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ח " תנועת פתדייל  המיוצג בעיקר ע, זרם לאומי:שני זרמים עיקריים בזירה הפלסטינית

הזרם הלאומי איננו יכול עוד . ס"חמאהי על יד המיוצג בעיקר ,רם אסלאמי וז,המשוסעת

שלטון רסן הרשותו וספק רב אם יוכל להמשיך ולהחזיק בשבבעוצמה הרבה להתהדר 

ויונית ו צודקת וש לשותפות,ס וארגונים אחרים"חמאהשל מבלי להיענות לתביעות 

  . בשלטון ובמוסדות הרשות השונים

 ,האנרכיה בשטחמגביר את מצב זה  ,ערב הבחירות למועצה המחוקקת הפלסטינית

במועד ח מפני אבדן פורמלי של ההגמוניה ומאיים על קיומן "ות ופחדים בפתששמעורר ח

 היא םעורי התמיכה להישעולים ס ו"כוחה של חמא והולך חזקת מבד בבד. של הבחירות

  . בציבורזוכה

ס "חמאהשל  הצפוי כוחה צבירתמהמאיימים עליה כונים יישראל תוכל לצמצם את הס

ם ותאפשר ייהפלסטינ- אם תחדל מלהתערב בעניינים הפנים, למנוע אותםואולי אף

מותו של ערפאת שחרר למעשה את השאיפות . לתהליכים הפנימיים לעשות את שלהם

 של חלוקת בלתי הפיך ויצר תהליך , מוסדות מדינה עתידיתכינוןות למוסכההפלסטיניות 

ם של הגופים יאופי.  מבעברויוני יותרושונים באורח שה םגורמיהמוקדי הכוח בין 

ל פי יחסם לישראל אלא קבע לא רק עיוהאישים שיובילו את הפוליטיקה הפלסטינית י

. ה של המדינה הפלסטינית העתידיתי ואופיתושבי הרשותפי לכיחסם מ , ואולי בעיקר,גם

 גובר ,שם. פלסטיני-םטויים רחבים בשיח הפנייזהו מאבק פנימי מר ונוקב שיש לו ב

     . ני התנגשויות פנימיות ואף ממלחמת אזרחיםמפ החשש

פחות התהדרות : למאפייניו הקודמים,  חזר חודשים אחדים לאחר ההתנתקות,שיח זה

המציאות שוב . בהישגי ההתנגדות המזוינת וחזרה לתלאות היום ולרצון להיחלץ מהם

פנימיות גוברת והמחלוקות הההאנרכיה הפנימית , קשיי היום: מוכיחה שדבר לא השתנה

 עניין אופטימי –גם גורלן של הבחירות למועצה המחוקקת . אינן מגיעות אל פתרונן

  .בשל לחצים של בעלי עניין לדחייתן,  איננו ברור–כשלעצמו 

השיח הפנימי ימשיך להיות רווי בביטויים של חוסר אמון כלפי ישראל וממשלותיה 

ק את הפלסטינים מן האזור ולספק עילות לקיצונים לטעון שמטרת ישראל היא לדחו

  .ולהשתלט על אדמתם

הם .  חדשעידןשני הצדדים בפני ניצבים כנית ההתנתקות ותנוכח ערפאת ובלעדי 

זהו  .ל להתמודד עם הכרעות גורליות שנדחו עד כהשכינדרשים להתוות מדיניות שת

  .שלב מעבר שבו מתעצבות מחדש עמדות והשקפות עולם ומתנהל חשבון נפש עמוק
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אשליה כ" מן הים עד הנהר"רעיון המדינה הפלסטינית ההכרה בהפלסטיני מתחזקת בצד 

 וגוברת הראייה הפרגמטית המבקשת למצוא נוסחה לניהול שקט של ,מימוש- בתשאינה

   .חיי היום של התושבים

תובעת ,  המעוררת סקרנות יותר מגורמי כוח אחרים בזירה הפלסטינית,ס”תנועת החמא

בדבר הצורך ראשיה תמימי דעים ". באחריות  הלאומית"ול חלק להשתתף בשלטון וליט

אך חלוקים בשאלת עתיד היחסים עם , ולפתח את תשתיותיה לשקם את רצועת עזה

 שנה ויותר עם אופציה להארכה 30-ארוכת טווח ל) הפסקת אש(האם הדנה : ישראל

ובלבד , ותראו לפרק זמן קצר י, גדהבס "חמא בכיר ,תי מוגבלת כדברי חסן יוסוףבל

בכלל זה המשך החזקה של והמזוין המאבק או המשך , '67שתשוב ישראל לגבולות 

רעיונות אלה שאינם חדשים  .מליציות עצמאיות בנפרד ממנגנוני הביטחון של הרשות

. תנועההמקבלים בתקופה זו ביטוי פומבי רחב יותר ומצביעים על חילוקי דעות בתוך 

  .הכרעת הענייןל ללא ספק וסייעי ,אם ייערכו, טיניהבחירות הקרובות לפרלמנט הפלס

פינוי  ובכלל זההשלמה אבדן חלום ארץ ישראל ההשלמה עם בצד הישראלי גוברת 

  שעברה בלא אלימותההתנתקות. ים בשטחי הגדה המערבית ורצועת עזהייישובים יהוד

י והעובדה שהציבור הישראלי חזר ברובו לסדר היום זמן קצר לאחר השלמתה מבל

מן הפלסטינים ועל נכונותו לשלם להיפרד מלמדים על רצונו , שניכרו בו סימני טראומה

  .יישובים מן האזורים הללוהאת מחיר פינוי 

, על רקע החולשה הפלסטינית והצורך הישראלי בתיאום, גם מעורבות של צד שלישי

ותנת התפקיד שממלא צד זה מקבל משמעות רבה יותר מבעבר משום ההסכמה שנ. גברה

ישראל לתפקידו כערב לביטחון המעבר ברפיח ואולי גם מקומות אחרים ומשום ההכרה 

את ולמלא  של צד שלישי יתקשו הפלסטינים להטיל מרות ומשמעת ושללא נוכחות

היסודות יושתתו נוכחות זו עשויה להתפתח כמסלול שעליו  .חלקם בהסכמות אלה

  .סדר הקבע בעתיד הרחוק יותרלבניית האמון הדרוש בין שני הצדדים לקראת ה

תנסה להניח , הפלסטיני-הפנים לשיח  תשומת לבטהתישראל תוכל להאיץ תהליך זה אם 

, אופייה של המדינה היהודית: על סדר יומו רעיונות שיצביעו על יעדיה ארוכי הטווח

הבהרות . מהות הקשר עם ישראל ועוד, מהות הסדר הקבע, גבולות המדינה הפלסטינית

ישראל  לשג הזה משמעותיות מאוד מבחינת הפלסטינים משום המשקל הרב מן הסו

מתוק להוציא תנתקות ההאולי תשכיל כך בסופו של דבר ו, בהתוויית העתיד הפלסטיני

   .מעזה
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  .1996 אוקטובר 11, ירושלים, אלנהאר
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76 

  אתרי אינטרנט
        

http://asharqalawsat.com 

http://home.birzeit.edu/dsp/opinionpolls/poll18/results.html 

http://images.maariv.co.il/cgi-bin/print.p1 

http://mic-pal.info/newsdetailes.asp?id=3385 

http://mic-pal.info/newsdetails.asp?id=5192 

http://palestine-info.info/arabic/palestoday/dailynews/2004/apr04/13_4details2.htm#2 

http://www.aawsat.com/print/default.asp?did=id239038 

http://www.ahram.org.eg/index.asp?CurFN=front1.htm&DID=8146 

http://www.aljazeera.net/ 

http://www.aljazeera.net/news/arabic/2004/8/8-31-10.htm 

http://www.aljazeera.net/programs/op_direction/articles/2002/8/8-22-1.htm 

http://www.aljazeera.net/programs/op_direction/articles/2004/8/8-13-1.htm 

http://www.alkrama.com/alkrama/alkrama65.htm 

http://www.alkrama.com/mkalat/mkalat635.htm 

http://www.alqassam.net/do/more.php?cid=110 

http://www.alquds.co.uk/print.asp?fname=2004\06\06-???23g26htm&storytitle=???%2
0???????%20???%20 

http://www.bambili.com/bambili_news/katava_main.asp?news_id=5168&sivug_id=1 

http://www.daralhayat.com/ 
http://www.daralhayat.com/arab_news/levant_news/06-20040627-28p01-10.txt/

story.html 
http://www.intelligence.org.il/sp/6_04/si_7e_04.htm 
http://www.intelligence.org.il/sp/sib_1_04/ar_01_04.htm 

http://www.islam-online.net/arabic/news/2004-06/17/article14.shtml 
http://www.knesset.gov.il/library/heb/docs/sif027.htm 
http://www.memri.org.il/memri/LoadArticlePage.asp?language=Hebrew&enttype=4

&entid=1019 
http://www.mfa.gov.il/MFAHeb/MFAArchive/2004/letter+bush+sharon140404

.htm 



77 

http://www.nfc.co.il/ArticlesPrintYersion.asp?docId=4320&subjectID-19 
http://www.palestine-info.info/arabic/hamas/hewar/2004/haneyah1.htm 
http://www.palestine-info.info/arabic/hamas/hewar/2004/mishal1.htm 
http://www.palestine-info.info/arabic/hamas/hewar/mashall_1.htm 
http://www.palestine-info.info/arabic/hamas/hewar/seyaam.htm 
http://www.palestine-info.info/arabic/hamas/statements/2004/21-6-04.htm 
http://www.palestine-info.info/arabic/hamas/statements/2004/6_10_04_2.htm 
http://www.palestine-info.info/arabic/palestoday/dailynews/2002/nov02/30-11/

details2.htm#1 
http://www.palestine-info.info/arabic/palestoday/dailynews/2003/oct03/12_10/details. 

htm#3 
http://www.palestine-info.info/arabic/palestoday/dailynews/2004/july04/6_7/ 

details2.htm#7 
http://www.palestine-info.info/arabic/palestoday/dailynews/2004/june04/11_6/details. 

htm#1 
http://www.palestine-info.info/arabic/palestoday/press/new/fadeel.htm 
http://www.palestine-info.info/arabic/palestoday/press/new/fadeel.htm 
http://www.pcpsr.org/arabic/domestic/workshops/primeminister/cover.html 
http://www.pcpsr.org/arabic/new/new.html 
http://www.pmo.gov.il/PMO/archive/Spokesman/2003…/Spokesman8537.htm? 

Display Mode  
http://www.undp.org/rbas/ahdr/englishpresskit2003.html 
http://www.walla.co.il/?w=/2927/501943@@/item/ 
http:www.palestine-info.info/arabic/palestoday/press 
www.cprs-palestine.org 
www.cprs-palestine.org\arabic\cfr\ful1.html 
www.mfa.gov.il/MFAHeb/…/DISENGAGEMENT+PLAN+060604.htm? 

DisplayMode  
www.pchrgaza.org\files\arab-stud\icj_final.html 
www.pchrgaza.org\files\arab-stud\icj_finl.htm 
www.web.amnesty.org\ai.nsf\index\mde21062000 


