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שלמי־תתה
מחקר זה הוא פרי מאמץ משותף של צוות חשיבה ,אשר התכנס במכון ירושלים לחקר
ישראל בתקופה שבין ספטמבר  2003לדצמבר  .2004אני רוצה להודות בהזדמנות זו לכל
חברי הצוות ,לאיש איש בנפרד ולכולם ביחד ,על המסירות ,השקידה והתבונה שהשקיעו
במחקר זה ,מתוך אמונה בחשיבותו וכתרומתו המקווה לשיח הציבורי :ד״ר יוסי בן־ארי,
פרופ׳ דניאל בר־טל ,אפרים הלוי ,פרופ׳ תמר הרמן ,ד״ר יפרח זילברמן ,פרופ׳ דן זכאי,
פרופ׳ רות לפידות ,ד״ר קובי מיכאל ,ראובן מרחב ,פרופ׳ עזרא סדן וד״ר יצחק רייטר.
תודה מיוחדת שלוחה לעובדי מכון ירושלים לחקר ישראל :אורה אחימאיר — מנהלת
המכון ,חמוטל אפל ואילנית סגן ,שללא תמיכתן המסורה לא ניתן היה להניע א ת ה מ ח ק ר
ולהפיקו.

פרופ׳ יעקב בר־סימן־טוב
׳

ראש מכון ירושלים לחקר ישראל

על המחברים
פרופ׳ דניאל בר־טל — פרופסור לפסיכולוגיה חברתית ופוליטית בבית הספר לחינוך
וראש מכון וולטר ליבך לחינוך לדו־קיום יהודי־ערבי באוניברסיטת תל־אביב .א ת לימודי
הדוקטורט בפסיכולוגיה חברתית סיים באוניברסיטת פיטסבורג ב־ .1974בשנים 2000־
 2001שימש נשיא החברה הבין־לאומית לפסיכולוגיה פוליטית .תחומי המחקר שלו נוגעים
לאמונות הרווחות בחברה ,כמו למשל אמונות א ת ו ס הקונפליקט הקשורות לביטחון ,דה־
לגיטימציה ,מנטליות ,מצור ופטריוטיזם .כמו-כן הוא חוקר יסודות פסיכולוגיים של
קונפליקטים בלתי־נשלטים .כ ת ב וערך  15ספרים ופרסם יותר מ מ א ה מאמרים ופרקים
בספרים.
פרופ׳ יעקג בר־סימן־טוב — פרופסור ליחסים בין־לאומיים באוניברסיטה העברית
בירושלים ומכהן בקתדרה ללימודי שלום ולשיתוף פעולה אזורי .הוא ראש מרכז שווייץ
לחקר סכסוכים ,ניהולם ויישובם באוניברסיטה העברית בירושלים וראש מכון ירושלים
לחקר ישראל .חיבר וערך שמונה ספרים ומאמרים רבים בנושאים הקשורים לניהול ויישוב
סכסוכים ,בעיקר בנושא ה ס כ ס ו ך הישראלי־ערבי.
ד״ר קוגי מיכאל  -השלים א ת עבודת הדוקטורט שלו במסגרת מרכז שווייץ לחקר
סכסוכים ,ניהולם ויישובם באוניברסיטה העברית בירושלים ,עמית מחקר במכון ירושלים
לחקר ישראל וממקימי מנגנון התיאום הבטחוני הישראלי־פלסטיני בעקבות הסכמי אוסלו
וממפקדיו הבכירים .מ ת מ ח ה באסטרטגיה ,ביטחון לאומי ויחסי הדרג המדיני—הדרג
הצבאי בישראל .עבודותיו עוסקות בהיבטים השונים של יחסי הדרג המדיני—הדרג הצבאי
בישראל ,במציאות של תהליכים מדיניים ,בסוגיות בטחוניות בנוגע לירושלים ,ובעיקר
לגבי גדר הביטחון ב״עוטף ירושלים״ ,במאפייני שיתופי־פעולה בטחוניים בתנאי קונפליקט
ובפיתוח מודלים למעורבות בין־לאומית באזורי הסכסוך השונים ,ובכללם באגן ההיסטורי
בירושלים .מרצה במכללה לביטחון לאומי ובמסגרת התכניות לחקר ס כ ס ו כ י ם באוניברסי
טה העברית ובאוניברסיטת תל-אביב.
אל״מ מיל .אפרים לביא — מזרחן ,חוקר במרכז משה דיין באוניברסיטת תל-אביב.
שירת בחטיבת המחקר באמ״ן בראש הזירה הפלסטינית וליווה א ת כל שלבי המו״מ על
הסדר הקבע והמשבר שפרץ בעקבותיו .באינתיפאדה הראשונה ובמהלך שנות ה־ 90שימש

יועץ לענייני ערבים במינהל האזרחי בשטחים .בנוסף ,ה ת מ ח ה בנושאי מצרים ,ירדן
ו ה א ס ל א ם הקיצוני .בוגר חוג המזה״ת ,השפה והספרות הערבית באוניברסיטת תל־אביב,
בוגר מצטיין של המכללה לביטחון לאומי ,מוסמך במדע המדינה באוניברסיטת חיפה
וכיום דוקטורנט בביה״ס להיסטוריה באוניברסיטת תל-אביב.
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פתח־דבד
העימות האלים שפרץ בספטמבר  2000בין ישראל לפלסטינים ,ה ת פ ת ח לכלל עימות
אלים נמוך־עצימות ומתמשך ,אשר גובה מחיר דמים כבד משני הצדדים ,מ ס ב נזקים
כלכליים חמורים ומגביר א ת רמת האיבה ,העוינות ואי־האמון לממדים אשר מקשים
הידברות.
תחושת המבוי ה ס ת ו ם וכישלון המאמצים לסיים א ת העימות או להפחית מעוצמתו,
הביאו את חוקרי מכון ירושלים לחקר ישראל לבחון מחדש א ת דרכי ניהולו של העימות
על־ידי ישראל בארבע השנים האחרונות .המטרה היא להציע מסגרת חשיבתית שתציג
חלופות מבוקרות יותר לניהול הסכסוך ,אשר יקלו על המעבר מניהולו ליישובו .מ ח ק ר זה
אינו עוסק בדרך ניהול ה ס כ ס ו ך בצד הפלסטיני — שראויה להיבדק אף היא לעומק — אף
שהיא תשומה חשובה ומרכזית במדיניות ניהול ה ס כ ס ו ך על־ידי ישראל.
בקרב חוקרי המכון השתררה תחושה שתפיסת ניהול ה ס כ ס ו ך והאסטרטגיות שננקטו
בניהולו בארבע השנים האחרונות ,אינן מ ס פ ק ו ת מענה יעיל להתמודדות עם העימות
הנוכחי .שיעור האבדות הגבוה והמחיר הכלכלי והפוליטי שישראל משלמת ,ה ם קרבן
כבד מאוד וערכי המוסר שלנו עומדים ,חדשים לבקרים ,למבחנים חסרי תקדים .הצורך
בחשיבה חדשה ויצירתית בהתמודדות עם העימות הזה ,אינו מוטל בספק.
בהתבטאויות שונות של הדרג המדיני והצבאי ובשיח התקשורתי והציבורי בישראל
מתגבשות לאחרונה ארבע תובנות ראשוניות באשר לתוצאות העימות:
א .הסכסוך הישראלי־פלסטיני אינו ניתן להכרעה צבאית.
ב .ניהול ה ס כ ס ו ך מיצה א ת עצמו במתכונתו הנוכחית ואין בו די כדי לסיים א ת העימות
או כדי למתנו באופן משמעותי.
ג.

הצדדים אינם בשלים עדיין ליישב א ת הסכסוך ,א ל א ר ק לנהלו באמצעות הסדרים
מדיניים מוגבלים או חלקיים ,שתפקידם להפחית א ת עוצמת ה ס כ ס ו ך ולצמצם א ת
נזקיו .אולם נראה כי גם לצורך מהלכים כאלה יזדקקו הצדדים לסיוע צד שלישי,
מחמת משקעי האיבה ואבדן האמון ביניהם.

ד .כל עוד ישראל תעריך כי ״אין פרטנר״ להידברות מדינית ובטחונית בצד הפלסטיני,
היא תנקוט )בתיאום עם ארצות הברית( אסטרטגיות ניהול חד־צדדיות כדי להגביר
את בטחונה ,כגון ה ק מ ת גדר ההפרדה וההתנתקות.
9

במסגרת המאמץ לפיתוח תהליכי חשיבה חדשים ,יזם מכון ירושלים לחקר ישראל
בספטמבר  2003מהלך ל ה ק מ ת ה ולגיבושה של קבוצת חשיבה שתעסוק בניתוח מצבו
הנוכחי של הסכסוך הישראלי־פלסטיני .הקבוצה בחנה מחדש א ת הנחות היסוד והאסטרט־
גיות של ניהול העימות והיא ת נ ס ה לפתח עקרונות לאסטרטגיות חלופיות לניהול הסכסוך,
ב ה ת א ם לסיכונים ולהזדמנויות המתפתחות.
קבוצת החשיבה היא רב־תחומית באופייה והיא מורכבת מחוקרים ומומחים מתחומים
שונים :ד״ר יוסי בן־ארי ,פרופ׳ דניאל בר־טל ,פרופ׳ יעקב בר־סימן־טוב ,אפרים הלוי,
פרופ׳ תמר הרמן ,ד״ר יפרח זילברמן ,פרופ׳ דן זכאי ,פרופ׳ רות לפידות ,ד״ר קובי מיכאל,
ראובן מרחב ,פרופ׳ עזרא סדן וד״ר יצחק רייטר .המפגש הראשון התקיים ב־ 3בנובמבר
 .2003הקבוצה ה ת כ נ ס ה מאז באופן סדיר ,א ח ת למספר שבועות ,ובין המפגשים התפתחה
דינאמיקה של הפצת מסמכי־רקע ,ניירות־עמדה ופגישות של צוותי־משנה ששקדו על
פיתוח רעיונות וניסוח מסמכים.

במהלך ה ת ק ו פ ה ע ס ק ה הקבוצה בנושאים הבאים:
.1

בחינת התפיסה והנחות היסוד של ישראל בתהליך אוסלו)עד לשיחות טאבה ,ינואר
;(2001

.2

בחינת התפיסה והנחות היסוד שליישראל בתקופת העימות ,מספטמבר  ,2000והצגת
משמעויותיה והשלכותיה של ת פ י ס ה זו

.3

;

ניתוח תהליך ניהול העימות האלים עם הפלסטינים.

עתה ,משהונחה התשתית המושגית לגבי מאפייני ניהול הסכסוך מראשיתו ,תעסוק הקבוצה
בנושאים הבאים:
.1

בחינת המשמעות של ניהול ס כ ס ו ך בעצימות נמוכה ,נוסח הסכסוך הישראלי־פלסטיני,
והיכולת להביא לסיומו המכריע או לצמצמו במידה ניכרת ,כדי לאפשר ״חיים נסבלים״
משני הצדדים;

.2

בחינת המשמעות של צעדים חד־צדדיים כמרכיב באסטרטגיה של ניהול העימות
הנוכחי ,ב ה ם גדר־הפרדה ו ה ת נ ת ק ו ת )כולל פינוי יישובים(•,

.3

בחינת אפשרויות לניהול משותף של הסכסוך ,תוך שיתוף פעולה ישראלי־פלסטיני
מוגבל ,במטרה לצמצם א ת העימות או לסיימו ,וזאת באמצעות צעדי אמון ראשוניים,
הסדרים חלקיים או הסדרי־ביניים

10

;

ן
.4

בחינת יוזמות מעורבות והתערבות בין־לאומית כאמצעי לניהול ה ס כ ס ו ך )משטר
נאמנות באזורים מפונים ,הצבת כוחות זרים לניטור ,פיקוח ובקרה על צעדים חד־
צדדיים או דו־צדדיים(;

.5

בחינת משמעויות המעבר מניהול ה ס כ ס ו ך ליישובו ,באמצעות יוזמות קיימות או
מוצעות ,יוזמת ז׳נבה ,מפת הדרכים או יוזמות אחרות.

המסמך הנוכחי עוסק בשני תחומים:
.1

ניתוח הנחות היסוד והתפיסה הישראלית בתהליך אוסלו

.2

ניתוח הנחות היסוד והתפיסה הישראלית במהלך העימות הישראלי־פלסטיני הנוכחי

;

)מספטמבר  .(2000ה מ ס מ ך בוחן א ת מקורותיהן ו א ת מידת תוקפן של הנחות־יסוד
אלו ,מציג א ת דפוסי הפעולה שנגזרו מ א ו ת ה ת פ י ס ה ועומד על השלכות דפוסי פעולה
אלה על שני הצדדים.

פרופ׳ יעקב בר־סימן־טוב
י ראש מכון ירושלים לחקר ישראל
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j

התפיסה הישראלית והנחות היסוד
במדיניות ישראל ביחסיה עם הפלסטינים
בשנים 1993־2000
בתום שנים ארוכות של ס כ ס ו ך ישראלי־פלסטיני ,שניתן להגדירו ב ת ח ו ם ח ק ר ה ס כ ס ו כ י ם
1

הבין־לאומיים כ ס כ ס ו ך בלתי־נשלט) intractabieConflict),

אשר לווה במעשי אלימות

רבים ,ששיאם במלחמת לבנון ) (1982ובאינתיפאדה הראשונה )1987־ ,(1993החליטו
ישראל ואש״ף לפתוח בתהליך מדיני שנועד להביא ליישוב הסכסוך .תהליך זה היה
פריצת־דרך שהתאפשרה בעיקר בעקבות ה ת פ ת ח ו ת ה של ת פ י ס ה ישראלית חדשה ,לפיה
ניתן ,בתנאים מסוימים ,ליישב א ת ה ס כ ס ו ך הישראלי־פלסטיני.
תפיסה זו ,שפותחה על־ידי הדרג המדיני בראשות ראש הממשלה המנוח יצחק רבין
ושר החוץ שמעון פרס ,היתה מהפכנית ביסודה ומנוגדת לתפיסה הישראלית המקובלת,
שגרסה שהסכסוך אינו ניתן ליישוב אלא לניהול בלבד ,וגם זאת בעיקר באמצעים אלימים.
התפיסה החדשה התפתחה בהדרגה ובתהליך למידה ממושך ,על רקע אירועי האינתיפאדה,
מלחמת המפרץ ,קריסת ברית המועצות ,ועידת מדריד וכישלון שיחות וושינגטון ]בין
ישראל למשלחת משותפת ירדנית־פלסטינית)נציגי השטחים([ .ת פ י ס ה חדשה זו ה ת ב ס ס ה
על ההנחות הבאות:

2

 .1הסכסוך הישראלי־פלסטיני אינו ניתן להכרעה באמצעים צבאיים.

1

Daniel Bar-Tal, "Societal Beliefs in Times of Intractabie Conflict: The Israeli Case", International
Journal of Conflict Management,
9 (1998), pp. 22-50. Also published in Megamot, 39(4), (1999),

pp. 443-491 (in Hebrew).
2

ההנחות הוגדרו ונוסחו על בסיס שורה ארוכה של מקורות שעמדו לרשותנו ושבהם עשינו שימוש
לצורך כתיבת פרק זה ,ובכללם ראיונות מפרוייקט המחקר של מכון דייוויס ליחסים בין־לאומיים
באוניברסיטה העברית בירושלים ,אשר עסק בסוגיה :״מה השתבש בתהליך השלום הישראלי־פלסטיניי״
)"? :("What Went Wrong in the Israeli-Palestinian Peace Processראה גם גלעד שר ,במרחק נגיעה —
המשא ומתן לשלום  :2001-1999עדות)תל־אביב :ידיעות אחרונות ¡(2001 ,רודף שלום — נאומי השלום של
ראש הממשלה יצחק רבי) )תל־אביב :זמורה־ביתן ¡(1995 ,דני רובינשטיין ,רוברט מאלי ,חוסיין אגא ,אהוד
ברק ובני מוריס ,קמפ-דיוויד  2000מה באמת קרה שם? )תל־אביב :ידיעות אחרונות וספרי חמד¡(2003 ,
איתמר רבינוביץ ,חבלי שלום — משאלת לב או מדינאות?)תל־אביב :כנרת ,זמורה־ביתן ,דביר ¡(2004 ,רון
פונדק ,ושאול אריאלי ,ההיבט הטריטוריאלי במו״מ הישראלי-פלסטיני על הסדר הקבע )תל־אביב :מרכז
פרס לשלום ¡(2003 ,אורי סביר ,התהליך — מאחורי הקלעים של הכרעה היסטורית )תל־אביב :ידיעות
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 .2ישראל אינה רוצה להמשיך א ת השליטה על הפלסטינים ומעוניינת להיפרד מהם.
 .3תהליך מדיני עם הפלסטינים הוא אינטרס ישראלי חיוני והוא אפשרי רק עם אש״ף,
בראשותו של יאסר ערפאת.
 .4אש״ף וערפאת נכונים להיכנס לתהליך מדיני והם יכולים להיות בני־שיח למשא
ומתן על הסדר מדיני לאור השינויים האסטרטגיים שחלו בעמדותיהם ,דהיינו :זניחת
עקרונות ״המאבק המזוין״ ותורת השלבים ,נכונות להכיר בישראל ולהגיע ל ה ס כ ם
על ה ק מ ת מדינה פלסטינית בגבולות  1967על ב ס י ס החלטות או״ם  242ו־ 338וכן
פתרון בעיית הפליטים על ב ס י ס החלטה  .194אף שתנאי הפלסטינים בעניין זכות
השיבה וירושלים כבירת פלסטין היו ידועים לישראל ולא היו מקובלים עליה ,הובעה
התקווה כי אלו הן עמדות מ ק ס י מ א ל י ו ת שהפלסטינים יגמישו אותן במהלך המו״מ,
בהיותם מודעים לאי־יכולתה של ישראל לקבלן.
 .5אש״ף מוכן לקבל א ת עמדת ישראל לפיה התהליך המדיני חייב להיות מדורג ולהיעשות
בשלבים ,תוך הותרת הסוגיות הבעייתיות — כמעמדה של ירושלים ,שאלת הפליטים,
הגבולות ,ההתנחלויות וסידורי הביטחון — לדיון בהסדר הקבע.
 .6ניתן לכונן הסדר־ביניים בלי שיתופו של צד שלישי ,כלומר בלי מנגנוני פיקוח ,אימות,
ליווי ובקרה ,ולהשאיר א ת דמות הסדר הקבע פתוחה.
 .7עוצמתה של ישראל וחולשתו המדינית של אש״ף יאפשרו לישראל עמדות מיקוח
משופרות במו״מ.

אחרונות ¡(1998 ,יגיל לויי ,צבא אחר לישראל — מיליטריזם חומרני בישראל ,סדרת תפו״ח )תל־אביב:
ידיעות אחרונות ;(2003 ,משה יעלון ,״הכנת הכוח לעימות מוגבל״ ,מערבות ,גיליון 380־)381דצמבר ,(2001
עמי  24־  ¡29גרשון הכהן ,״׳מבחן התוצאה׳ כמבחן של מגמות״ ,מערבות ,גיליון ) 383מאי  ,(2002עמ׳ 12־
 ;15יאיר הירשפלד ,אוסלו נוסחה לשלום — המשא ומתן על הסכמי אוסלו — האסטרטגיה ומימושה )תל־
אביב :מרכז רבין ועם עובד ;(2000 ,גל הירש ,״מיעופרת יצוקה׳ לידרך אחרת׳ — התפתחות המערכה בפיקוד
המרכז 2003-2000״ ,מערכות ,גיליון ) 393פברואר  ,(2004עמי 26־ ;31רביב דרוקר ,חרקירי  -אהלד ברק
במבחן התוצאה )תל־אביב :ידיעות אחרונות ¡(2002 ,יעקב בר־סימן־טוב )עורך( ,דברי אלופים :קריסת
תהליך אוסלו והעימות הישראלי-הפלסטיני האלים )ירושלים :המכון ליחסים בין־לאומיים ע״ש לאונרד
דייוויס ,האוניברסיטה העברית ;(2003 ,רונן ברגמן ,והרשות נתונה  -איפה טעינו! כך הפכה הרשות
הפלסטינית לפס ייצור של שחיתות ל׳שרלר )תל־אביב :ידיעות אחרונות ;(2002 ,שלמה בן־עמי ,חזית ללא
עורף ־ מסע אל גבולות תהליך השלום )תל־אביב :ידיעות אחרונות ¡(2004 ,יוסי ביילין ,מדריך ליונה פצועה
)תל־אביב :ידיעות אחרונות ¡(2001 ,רן אדליסט ,אהוד ברק ומלחמתו בשדים — מה קרה לו! מה קרה
לכולנו? )תל־אביב :ידיעות אחרונות ,כנרת וזמורה־ביתן.(2003 ,
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 .8התחייבות אש״ף להימנע מטרור ולמנוע טרור ,תאפשר להעביר לידיו א ת נטל המלחמה
בטרור הפלסטיני.
 .9ניתן לבנות אמון בין הצדדים בתהליך שלום מתמשך.
 .10ה ק מ ת רשות פלסטינית תביא להתנהגות פלסטינית אחראית ,שכן ה ק מ ת רשות
ומוסדות יוצרת מעין מדינה שמאותו רגע יש לה מה להפסיד ,ולכן היא תישא ותיתן
עם ישראל באופן אחראי על ״פשרה הוגנת״.
לאחר חתימת ה ס כ ם אוסלו לא השתנתה ביסודה התפיסה הישראלית הבסיסית ,הן כלפי
תהליך אוסלו והן כלפי אש״ף וערפאת .זאת למרות שבעיני הצד הישראלי ,מילאו ערפאת
והרשות הפלסטינית באופן חלקי בלבד א ת התחייבויותיהם להימנע משימוש באלימות
3

ולסכל פעולות טרור של ארגונים פלסטיניים .שיתוף הפעולה הבטחוני שהתקיים בין
4

הצדדים השביע בדרך כלל א ת רצון הצד הישראלי ,אשר העריך כי ערפאת ד ב ק בתהליך
המדיני ובפתרון של שתי מדינות לשני העמים.
תפיסה זו ל א השתנתה ביסודה ,לפחות ל א באופן גלוי ורשמי ,גם ב ת ק ו פ ת כהונתו
של בנימין נתניהו בראשות הממשלה ,וזאת למרות אירועי מנהרת הכותל ,בקיץ ,1996
בהם ירו לראשונה שוטרים פלסטינים לעבר צה״ל ב;שק שנמסר ל ה ם על־ידי ישראל וחרף
ה ה א ט ה במו״מ .על ב ס י ס ת פ י ס ה זו והנחות היסוד שלה ,חתמו ממשלות ישראל על
הסכמי־ביניים והעבירו טריטוריה וסמכויות לידי הרשות הפלסטינית .המו״מ עם ערפאת
ואנשיו נמשך גם במהלך כהונתו של אהוד ברק — בוועידת קמפ־דיוויד ,ביולי 2000
ובשיחות טאבה ,בינואר .2001
תוקפה של תפיסה זו ,שהתגבשה כאמור בימי כהונתו של יצחק רבין בראשות הממשלה,
התערער במידה רבה לאחר הפסגה בקמפ־דיוויד ,כאשר ברק הטיל על ערפאת א ת האחריות

3

בעיני הצד הפלסטיני ,הצד הישראלי לא מילא את התחייבויותיו הוא במסגרת תהליך אוסלו ,בעיקר
בנושא המשך הבנייה בהתנחלויות והגידול במספר תושביהן ,וכן עקב העובדה ששלביו המקוריים של
תהליך אוסלו התחלקו לשלבי־ביניים נוספים ,שבחלקם הגדול לא מומשו.
4

הכוונה במקרה זה היא לשירות הביטחון הכללי ,שהיה אחראי לשיתוף הפעולה המודיעיני עם גופי
המודיעין של הרשות הפלסטינית לצורך סיכול הטרור .מדיניות השב״כ נשענה ,בעיקרה ,על העברת התרעות
ודיווחים מודיעיניים לגופי המודיעין הפלסטיניים ,לצורך טיפול שלהם בסיכול הטרור .השב״כ נטה לקבל
בהבנה מסוימת את הפסיביות הפלסטינית .מאידך־גיסא ,מדיניות זו זכתה לביקורת רבה של בכירים
באמ״ן ובצה״ל ,שקבעו נחרצות כי ערפאת ומנגנוני הביטחון הפלסטיניים לא עושים את כל שהם יכולים
וצריכים לעשות  -ראה אלוף בן ואיתן רבין ,״ראש אמ״ן :ייש לבנוניזציה בעזה .לא נראה שערפאת יפעל
נגד הטרור׳״ ,הארץ ) 5דצמבר  ¡(1994אלוף בן ,איתן רבין וסמי סוקול ,״שחק :יספק א ם אפשר לקיים
הסדרי ביטחון הבנויים על תיאום עם המשטרה הפלסטינית׳״ ,הארץ ) 29ספטמבר .(1996
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5

לאי־השגת ה ה ס כ ם  ,וטען כי הוא אינו פרטנר למו״מ לשלום .עם זאת ,ביטאה מדיניותו
של ברק שניות במדיניות הישראלית ,נוכח המשך המו״מ עד ינואר  ,2001למרות טענתו
של ברק בדבר ״היעדר פרטנר״ פלסטיני .אי־השגת הסדר־קבע בקמפ־דיוויד ,פרוץ העימות
האלים בספטמבר  2000וסירובו של ערפאת לקבל א ת ההצעות מרחיקות הלכת של
ישראל ו א ת מתווה קלינטון ככתבו — כל אלה הוצגו על־ידי ברק כהוכחה לאי־נכונותו
של ערפאת להגיע לפשרה היסטורית ,הדרושה להשגת פתרון של שתי מדינות לשני העמים.
ח ל ק מהישראלים שהשתתפו במו״מ בקמפ־דיוויד התרשמו כי שני המבחנים הבסיסיים
לכוונותיהם האמיתיות של הפלסטינים היו הר הבית וזכות השיבה .במהלך הוועידה
ובמו״מ שלאחריה ,ה ם נוכחו שהפלסטינים אינם מעוניינים ליישב א ת ה ס כ ס ו ך ב ה ת א ם
לציפיות הישראליות ,לא ר ק משום שאינם רוצים להתפשר בסוגיות ירושלים ,הר הבית
ושיבת הפליטים ,אלא גם כי אינם רוצים לקבל א ת ישראל כמדינה יהודית בעלת לגיטימציה
להתקיים באזור ,שכן ה ק מ ת ה גרמה לפלסטינים עוול כבד ,שאינו ניתן לתיקון.

6

ראוי לציין שבקרב המשלחת הישראלית הובעו במשך הזמן דעות שונות לגבי המו״מ
7

שהתקיים בקמפ־דיוויד .מאז התפרסמו כמובן דברים רבים על הוועידה ,גם על־ידי כמה
מן המשתתפים בה ,ו מ ה ם משתמעת אי־הסכמה רבה לגבי תיאור התהליך והסיבות
8

לתוצאותיו .בכל זאת ,מ ס ק י ר ת רוב דברי המשתתפים עולה כי למרות שהיו גם הסכמות
שונות במהלך המו״מ  -ה מ ח ל ו ק ת ע\מנעה ה ס כ ם נגעה בעיקרה לסוגיות ירושלים והר

5

ניצן הורוביץ ואלוף בן ,״ברק שיגר מכתב לקלינטון והודיע כי הוא עוזב את קמפ־דיוויד״ ,הארץ )20
יולי  ¡(2000ניצן הורוביץ ,ויוסי ורטר ,״נכשלה קמפ־דיוויד ...ברק :חזון השלום לא מת״ ,הארץ ) 26יולי .(2000
Weymouth, Lally. "Stream of Life", interview with Ehud Barak, Newsweek (May 6, 2002); Ehud
Barak, "Israel Needs a True Partner for Peace, New York Times (July 30, 2001); Ehud Barak. "More
an Actor Than a Leader", Newsweek (May 12, 2003).
ארי שביט ,ראיון עם אהוד ברק ,הארץ ) 6ספטמבר .(2002
6

ארי שביט ,ראיון עם שלמה בן־עמי ,הארץ ) 14ספטמבר  ¡(2001ארי שביט ,ראיון עם אהוד ברק ,הארץ
) 6ספטמבר .(2002
7

Jeremy Pressman, "Visions in Collision - What Happened at Camp David and Taba?",
International
Security, vol. 28 (2003), pp. 5-43.
8

גלעד שר ,במרחק נגיעה •,בן־עמי ,חזית ללאעורף•,ארי שביט ,ראיון עם אהוד ברק ,הארץ ) 6ספטמבר
 ¡(2002ראיונות אישיים במסגרת פרוייקט המחקר של מכון דייוויס ארי שביט ,ראיון עם דן מרידור ,הארץ
) 21מארס  ;(2003כנס ״פסגת קמפ־דיוויד  - 2000מה השתבש?  -לקחים לעתיד״)אוניברסיטת תל־
אביב16 ,־ 18יוני  — (2003הרצאות של אהוד ברק ,דני יתום ,אמנון ליפקין־שחק ,גלעד שר ,דן מרידוד,
ישראל חסון ,יוסי גינוסר ,מרטין אינדיק וארון מילר .כמו כן ראה :דני רובינשטיין ואחרים ,קמפ-דיוויד
 2000מה באמת קרה שם׳ ;.מנחם קליין ,שוברים טאבו :המגעים להסדר־קבע בירושלים 1994־)2001ירושלים:
מכון ירושלים לחקר ישראל ¡(2001 ,יורם מיטל ,שלום שבור — ישראל ,הפלסטינים והמזרח התיכון ,סדרת
;
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9

הבית .אולם ,עם הזמן הפיץ הדרג המדיני בקרב הציבור בישראל א ת הטענה שנקודת
ה מ ח ל ו ק ת העיקרית היתה העמידה הפלסטינית על זכות השיבה .גורמים בישראל פירשו
דרישה זו כביטוי לאי־רצונם של הפלסטינים להגיע לפתרון מדיני של שתי מדינות ,וכרכו
זאת במחויבותו של ערפאת לתורת השלבים .מכאן ה ו ס ק ה ה מ ס ק נ ה כי העימות היה
מתוכנן ויזום וכמוהו כ מ ל ח מ ה כוללת וקיומית.

10

ערפאת וצוות המו״מ הפלסטיני טענו מצדם כי הצעות ברק בקמפ־דיוויד אינן מ ס פ ק ו ת
ואינן ראויות ,והן קנוניה ישראלית־אמריקנית שנועדה לכפות ה ס כ ם ל א צודק ולא הוגן.

11

בראייתם ,ניסתה ישראל ,בעזרת ארצות הברית ,להכתיב פתרון הגזור על־פי ה א י נ ט ר ס י ם
שלה בלבד ,והצעותיה בקמפ־דיוויד ל א היו מ ס פ ק ו ת כדי לאפשר כינון מדינה בת־קיימא.
מבחינתם ,אין בדחיית הצעות ב ר ק כדי להעיד על אי־נכונותם ליישב א ת ה ס כ ס ו ך  ,א ל א
על אי־יכולתם ל ק ב ל ה ס כ ם שאינו כולל א ת היעדים ה א ס ט ר ט ג י י ם הבאים (1) :ה ק מ ת
מדינה פלסטינית עצמאית בגבולות  ,1967שאינה ס ו ב ל ת הגבלות על עצמאותה ,פרט

תמונת מצב)ירושלים :כרמל ,(2004 ,עמ׳ 33־.45
Hussein Agha and Robert Malley, "Capip David: The Tragedy of Errors", New York Review of
Books (August 9, 2001); Arie Kacowitz, "Rashomon in Jerusalem; Mapping the Israeli Position in
the Israeli-Palestinian Peace Process 1993-2001", Paper presented at the conference "Assessing the
Israeli-Palestinian Negotiations 1993-2001" (The Davis Institute for International Relations, The
Hebrew University of Jerusalem, 2004); Acram Hannieh, "The Camp David Papers", Journal of
Palestine Studies, vol. 30 (2001), pp. 75-97; Dennis Ross, "Camp David: An Exchange", New York
Review of Books (September 20,2001); Charles Enderlin, The Shattered Dreams: The Failure of the
Peace Process in the Middle East 1995-2002 (New York: Other Press, 2003).
9

מנחם קליין,שוברים טאבו -,שר ,כמרחק נגיעה ,עמ׳ 228־ 235אלוף בן ,״אין שינוי בעמדות הפלסטינים״,
הארץ ) 1ספטמבר  ;(2001דני רובינשטיין ,״הר הבית בראש״ ,הארץ ) 21יוני .(2004
Khalil Shikaki, "New Thinking about Jerusalem", Presentation at the Conference in Washington
D.C., www. centerpeace.org. (September 5, 2000); Pressman, "Visions in Collision".
;

1 0

עמוס גלעד ,״הערכת ההתפתחויות בסכסוך הישראלי־פלסטיני״ ,בתוך בר־סימן־טוב ,דברי אלופים,
עמ׳ 39־ 48יוסף קופרווסר ,״זהות האחר :מורכבות מבנה החברה הפלסטינית״ ,בתוך בר־סימן־טוב,דברי
אלופים ,עמ׳ 27־ 37ראיון עם אריאל שרון ,מוסף מעריב) 5ספטמבר  ¡(2002ארי שביט ,ראיון עם הרמטכ״ל
רא״ל משה יעלון ,מוסף הארץ ) 29אוגוסט  ;(2002ארי שביט ,ראיון עם אריאל שרון ,מוסף הארץ ) 13אפריל
.(2001
;

;

1 1

אכרם הנייה ,״מסמכי קמפ־דיוויד״ ,סדרת מאמרים ,אלאיאם ) 29יולי —  10אוגוסט  ;(2000אבו
מאזן ,״הלכנו לקמפ־דיוויד כדי שלא יגידו שהפלסטינים מסרבים למשא ומתן״ ,הארץ ) 9אוגוסט ¡(2001
רוברט מאלי וחוסיין אגהא ,״כך הכשיל ברק את שיחות קמפ־דיוויד״ ,ידיעות אחרונות ) 20יולי .(2001
Tracy Wilkinson, "Blame for Camp David Talks' Failure Takes a Twist", Los Angeles Times, (July
29, 2001).
17

לסידורי ביטחון;) (2ירושלים הערבית כעיר בירה)בכלל זה ריבונות בהר הבית(;) (3פתרון
12

בעיית הפליטים על ב ס י ס ה ח ל ט ת או״ם .194

בדיעבד נראה כי דרישת ישראל ל״סופיות הסכסוך״ ,בתנאים אשר הציבה ,התפרשה
אצל הפלסטינים כניסיון להכניע א ת הנרטיב הפלסטיני בפני הנרטיב הישראלי .״כניעה״
13

כזו ,מבחינתם ,לא היתה ב ח ז ק ת אופציה פוליטית אפשרית .דרישה ישראלית זו הרחיקה
א ת שני הצדדים מדיון על תוצאות מ ל ח מ ת  ,1967לדיון על תוצאות מלחמת 1948־.1949
המשבר הפוליטי ביטא אפוא ,בעוצמה גבוהה מאוד ,א ת ההתנגשות בין שני הנרטיבים
הלאומיים .ברק חתר להביא לסיום ה ס כ ס ו ך ולקץ התביעות ,בתמורה לוויתורים מרחיקי־
לכת ששיקפו א ת תוצאות מ ל ח מ ת ששת הימים :ה ק מ ת מדינה פלסטינית ,ויתור על רוב
שטחי יהודה ושומרון ורצועת עזה ,לרבות בקעת הירדן ,עקירת התנחלויות וחלוקת
ירושלים .אולם בקמפ־דיוויד ,כמו גם בהמשך המו״מ ,למד הצד הישראלי להכיר את
העמדה הפלסטינית הנחרצת ,שלא ליישב א ת ה ס כ ס ו ך במחיר של פתרון תוצאות מלחמת
 1967בלבד.

12

עמדה מדינית זו של הפלסטינים היא קבועה ,גלויה ולא השתנתה מאז התקבלה במועצה הלאומית
הפלסטינית ה־ ,19בנובמבר .1988
13

שר ,במרחק נגיעה ,עמי  ;416הטענה הישראלית היא כי הדרישה הפלסטינית לצדק מנעה מהם אפשרות
להגיע להסדר ,שכן הם אינם מחפשים פתרון אלא צדק )בן־עמי ,חזית ללא עורף ,עמ׳  .(497 ,475צדק
פירושו תיקון ״העוול ההיסטורי״ שנגרם לפלסטינים מעצם הקמת מדינת ישראל .ראה גם גלעד ,״הערכת
ההתפתחויות בסכסוך הישראלי־פלסטיני״ ,עמ׳  ¡40יוסף קופרווסר ,״החזון הפלסטיני — מדינה על כל
פלסטין״ ,הארץ ) 23יוני  .(2004הפלסטינים גורסים כי הם לעולם לא יוכלו להסכים לכך שאירועי מלחמת
 1948־ 1949היו צודקים .עם זאת ,הזרם המרכזי מוכן כנראה ,בלית ברירה ,להשלים עם תוצאות המלחמה
ולהגיע להסכם על הסדר שלא יהיה ״צודק״ ,ומכאן שגם לא יהיה סופי ומוחלט .זרם זה והנהגתו עושים
את ההבחנה המעשית בין ״הסדר צודק״ ,שכולל מימוש גורף ומלא של זכות השיבה ,אך הוא בלתי־מעשי,
לבין הסדר אפשרי ,שיטפל בתוצאות מלחמת  1967ולכל היותר תהיה בו הכרה בעוול ההיסטורי אך לא
מימוש זכות השיבה הלכה למעשה .אלא שהצד הישראלי ,בדרישתו מהפלסטינים להצהיר על סופיות
הסכסוך ,בעצם ביקש מהפלסטינים ,מבלי משים ,להכיר בכך שמלחמת 1948־ 1949ותוצאותיה היו צודקות,
דבר שהפלסטינים לא יוכלו לקבל לעולם.

18

תפיסת־ביניים ישראלית חדשה
בסכסוך הישראלי־פלסטיני
מראשית האינתיפאדה ועד תום תקופת
ממשלת ברק
הכישלון בהשגת הסדר־קבע מצד אחד ,וההתפרצות הפלסטינית האלימה בסוף ס פ ט מ ב ר
 2000מצד שני ,הביאו בהדרגה לשינוי בתפיסה הישראלית .בשלב הראשון ,עד ת ו ם
כהונת ברק )פברואר  ,(2001התגבשה מעין תפיסת־ביניים כדי להתמודד הן עם כישלון
ועידת קמפ־דיוויד ,הן עם המשך תהליך המו״מ והן עם האלימות הפלסטינית .מעצבי
המדיניות הישראלית נדרשו לפתח ת פ י ס ה מדינית־אסטרטגית חדשה ,אשר גם תאפשר
להמשיך במו״מ המדיני ,גם תמנע מהפלסטינים הישגים מדיניים באמצעות אלימות ,וגם
תתיר פעילות צבאית מרוסנת ,שתבטיח א ת הכלת העימות בגבולות שיאפשרו מענה
בטחוני סביר לאזרחים ,בלי לפגוע בסיכויי התהליך המדיני.
לצבא הובהר כי מדיניות ההכלה אינה מיועדת להכריע א ת הפלסטינים או למוטטם,
14

הן בשל הרצון להמשיך בתהליך המדיני והן מחשש לבינאום ה ס כ ס ו ך  .ההחלטה להמשיך
בתהליך המדיני ה ת ק ב ל ה גם על רקע הערכות מערכת הביטחון כי ערפאת מעוניין ב ה ס כ ם
אם ימולאו תנאיו על־פי מרחבי הגמישות המצומצמים של הפלסטינים .יתרה מכך ,התהליך
המדיני נתפס על־ידי הדרג המדיני והבטחוני גם כאמצעי היעיל ביותר ל ה פ ס ק ת האלימות
או לריסונה .תפיסה זו גובתה בהנחה שאין פתרון צבאי לעימות האלים עם הפלסטינים ,וגם
א ם יוכו קשות  -לא תאריך הרגיעה ימים ולא ישתנו ״תנאי המינימום״ שלהם לשלום.

15

הניסיון לגבש ת פ י ס ה זו היה קשה במיוחד נוכח הסתירות הרבות שהכילה .מעצבי
המדיניות ,ובראשם ברק ,חשו תסכול גמור מכישלון ועידת קמפ־דיוויד ,וייחסו א ת הכישלון
לערפאת .למרות זאת נמשך התהליך המדיני ,הפעם ת ח ת אש .ראוי לציין שברק הודה

1 4

אלוף משה יעלון ,סגן הרמטכ״ל ,״ניצחון והכרעה בעימות מוגבל״ ,עיונים כביטחון לאומי)יולי ,(2001
עמ׳ .80
15

שלמה בן־עמי ,חזית ללא עורף ,עמי 329־ .426 ,360 ,330מערך המודיעין הישראלי ,כמו גם המועצה
לביטחון לאומי ,המליצו להמשיך בתהליך המדיני גם מתוך הנחה שהמו״מ המדיני עצמו מהווה גורם מרסן
לאלימות.

19

מאוחר יותר כי ניהול המו״מ אחרי קמפ־דיוויד נעשה בעיקר לצרכים פוליטיים־פנימיים,
וכי ה ו א עצמו איבד כ ל אמון בכוונותיו של ערפאת להגיע ל ה ס כ ם .

16

בנוסף לכך ,ריבוי

מעשי הטרור הקשה הן על המשך המו״מ והן על תגובה צבאית מ א ו פ ק ת במסגרת מדיניות
ההכלה ,ב ה ת א ם להנחיות הדרג המדיני.

17

הצלחת ה ת פ י ס ה החדשה ,המשלבת תהליך מדיני עם התמודדות מבוקרת באלימות
הפלסטינית ,היתה תלויה בעיקרו של דבר בסיכויי התהליך המדיני ובהכלת העימות
הצבאי .א ך היעדר ה ת ק ד מ ו ת מהירה לעבר הסדר ,חרף מאמצי המו״מ המוגברים מצד
אחד ,והתגברות האלימות מצד שני ,הכשילו כל סיכוי להצלחת ת פ י ס ה זו.
הנכונות להמשיך במו״מ ,גם לאחר שפרצה האינתיפאדה ,נשענה גם על רוב גורמי
ההערכה בישראל ,שראו בה ת ח י ל ה ה ת ק ו מ מ ו ת עממית שערפאת ל א תכנן מראש.

18

ההערכה לגבי אפשרות של התפרצות אלימה ,התגבשה במודיעין עוד לפני פסגת קמפ־
דיוויד ,נוכח החשש כי הפערים בין הצדדים לגבי ה ס כ ם הקבע עלולים להוביל להכרזה
חד־צדדית על מדינה פלסטינית ולעימות מוגבל .הערכה זו היתה א ח ד הגורמים שהניעו
א ת ברק ,לפי עדותו ,לנסות ולהגיע להסדר־קבע עם הפלסטינים ,כדי למנוע א ת האלימות.

19

1 6

אהוד ברק ,הרצאה באוניברסיטת תל־אביב במסגרת כנס ״פסגת קמפ־דיוויד) :(2000מה השתבש? -
לקחים לעתיד״)16־ 18יולי .(2003
17

בן־עמי ,חזית ללא עורף ,עמ׳ 318־ 319בן כספית ,״שנתיים לאינתיפאדה  -פרק א״ ,מעריב )6
ספטמבר  ;(2002בן כספית ,״שנתיים לאינתיפאדה — פרק ב״ ,מעריב ) 13ספטמבר  ¡(2002שר ,במרחק
נגיעה ,עמי  ¡349ביילין ,מדריך ליונה פצועה ,עמ׳ 256־ 257ראיונות אישיים של יעקב מיכאל עם יוסי שריד,
אמנון ליפקין־שחק ,וגלעד שר.
;

;

18

ואולם ,קיימת כאן ניגודיות שראוי להדגישה ,בין ההערכה שהיתה קיימת ,כאמור ,להתפרצות אלימה
אך מוגבלת ומבוקרת מלמעלה ,במקרה של משבר בתהליך המדיני והיעדר הסכם ,לבין התפרצות
האינתיפאדה מלמטה .בין גופי המחקר של השב״כ ,אמ״ן ומשרד החוץ היתה הסכמה שהעימות הוא
התפרצות עממית מלמטה ,שערפאת רכב על גבה ואיבד את השליטה על ההתרחשויות בה .ואולם ,דרגים
בכירים באמ״ן נטו שלא לקבל תפיסה זו וגרסו כי ערפאת יזם את האלימות ,כיוון אותה ושלט בה )יוסי
מלמן ,״מודיעין/מחלוקת בין השב״כ לאמ״ן על חלקו של ערפאת במהומות״ ,הארץ 16 ,נובמבר ;(2000
ראש אמ״ן ,האלוף עמוס מלכא ,אמר בהופעתו בוועדת החוץ והביטחון ב־ 21בנובמבר  ,2000כי האירועים
בשטחים הופכים מהתקוממות עממית)יידוי אבנים ,הפגנות( להתנגדות עממית ,שמתאפיינת במעורבות
קטנה יותר של אזרחים והגדלת פעילות הפח״ע .ראה :גדעון אלון ,״ראש אמ״ן :ערפאת ימשיך בטרור״,
הארץ ) 22נובמבר  ¡(2000רס״ן מיכאל ,״האם שב ערפאת לאסטרטגיית המאבק המזוין״ מערבות )דצמבר
 ,(2001עמ׳  ;6עקיבא אלדר ,הארץ ) 11,10יוני  ;(2004אלכס פישמן ,ידיעות אחרונות) 11יוני  ;(2004יואב
שטרן ,ראיון עם אפרים לביא ,הארץ ) 13ביוני  ¡(2004יואב שטרן ,ראיון עם עמוס גלעד ,הארץ ) 15יוני ;(2004
דני רובינשטיין ״ההערכה המוטעית הגשימה את עצמה״ ,ראיון עם מתי שטיינברג ,הארץ ) 16יוני ¡(2004
יואל אסתרון ,הארץ ) 23יוני  ;(2004עמוס מלכא ,״שיכתוב בדיעבד״ ,ידיעות אחרונות ) 30יוני .(2004
19

20

ארי שביט ,ראיון עם אהוד ברק ,הארץ ) 6ספטמבר .(2002

ואולם ,על־פי גורמי ההערכה בקהילת המודיעין ,פרצה האלימות בספטמבר  2000כי
בשלו התנאים להתפרצות אינתיפאדה עממית ,הן נגד הרשות הפלסטינית והן נגד ישראל.
ההערכה היתה כי בציבור הפלסטיני הלכה וגברה האכזבה מאופיו הריכוזי והמושחת של
השלטון העצמי ,בצד מרירות מצטברת כלפי ה ס כ ם אוסלו ,שלא הביא לשיפור המצב
הכלכלי ,שימר א ת תחושת הכיבוש באמצעות הגבלות תנועה ונוכחות צבאית ישראלית
מתמדת ,ואפשר א ת המשך הבנייה בהתנחלויות ,הפקעת האדמות וסלילת הכבישים
העוקפים .ביולי  ,2000כאשר התברר לציבור הפלסטיני שלא הושג ה ס כ ם מדיני אשר
יסיר א ת הכיבוש ,חל בקרבו תהליך דומה לזה שהתרחש ב־ 1987והתעוררו תחושות
בדבר הצורך לסייע להנהגה לפרוץ א ת המבוי המדיני הסתום .אירועי ס פ ט מ ב ר  2000היו
אפוא ,במידה רבה ,ביטוי למצוקה ותסכול של רוב הציבור הפלסטיני כלפי הרשות וכלפי
ישראל כ א ח ת .
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מקובל להצביע על ה־ 28בספטמבר  2000כתאריך תחילת העימות האלים ,הקרוי ״אמתי-
פאדת אל־אקצא״ ,עם ביקורו השנוי במחלוקת של יו״ר הליכוד אריאל שרון בהר הבית.
הביקור עורר ת ס י ס ה בקרב הפלסטינים ,ואלה יזמו מהומות שהצריכו א ת התערבות
כוחות הביטחון .למחרת ,במהלך המהומות היזומות ,נהרגו שבעה פלסטינים וכ־300
נפצעו .בצד הישראלי נפצעו כ מ ה עשרות שוטרים '.בימים הבאים התפשטו המהומות
למקומות שונים בגדה המערבית וברצועת עזה ,ואף הגיעו לתחומי מדינת־ישראל .כוחות
הביטחון ,שהיו מוכנים לפריצת עימות אלים ביוזמת מנגנוני הביטחון של הרשות
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בראיון עם דני רובינשטיין גרס ד״ר מתי שטיינברג ,ששימש באותה עת יועץ לראש השב״כ :״האינתיפאדה
לא היתה פרי של החלטה מגבוה ,אלא תוצאה של הלך רוח שהשתלט על הציבור הפלסטיני .שררה אצל
הפלסטינים תחושה של מבוי סתום ,כתוצאה מכישלון קמפ־דיוויד .מצבם האישי ,הכלכלי והחברתי הלך
והורע .מערכות הרשות כשלו .השחיתות פשתה .הנסיבות המבניות הללו ,שרחשו מתחת לפני השטח,
המתינו רק לזרז שיוציאם מהכוח לפועל״ ,״ההערכה המוטעית הגשימה את עצמה״ ,הארץ ) 16יוני ¡(2004
עמי איילון ,ראש השב״כ לשעבר ,אמר בהרצאה בשם ״החלום ושברו — ניתוח תהליך השלום הישראלי־
פלסטיני״ :״אנתיפאדת אל־אקצא היא בראשיתה תופעה עממית בלתי־מתוכננת שאינה פועלת על־פי מטרה
מדינית מוגדרת .ההתקוממות מכוונת נגד ישראל ,נגד התהליך המדיני כולו ואף נגד הרשות הפלסטינית״,
בתוך בר־סימן־טוב )עורך( ,דברי אלופים ,עמ׳  ¡11עמוס מלכא ,ראש אמ״ן באותה עת ,כתב במאמרו
״שיכתוב בדיעבד״ ,ידיעות אחרונות ) 30יוני  ,(2004כי ״אין עדות חד־משמעית לכך שערפאת הצית את
האש בספטמבר 2000״ וכי ״סביר יותר שהאש פרצה מלמטה״; בראיון להארץ אמר מלכא :״ ...עם פרוץ
העימות ערפאת חשב שהוא הולך למשהו הרבה יותר מוגבל ,שיחולל זעזוע ...אחרי יומיים־שלושה ערפאת
לא היה יכול ללכת נגד הרחוב״ ,עקיבא אלדר ,״פרצופו האמיתי״ ,ראיון עם עמוס מלכה ,הארץ ) 11יוני
 ¡(2004כמו כן ראה הרצאותיו של אפרים לביא ,ששימש באותה עת ראש זירת מרכז בחטיבת המחקר
באמ״ן ,בנושא ״החברה הפלסטינית בעקבות האינתיפאדה״ :במרכז פרס לשלום ) 18מאי  ,(2003במרכז
דיין) 29ינואר  ,(2004במרכז יפה למחקרים אסטרטגיים וכן במכון ירושלים לחקר ישראל) 21יוני .(2004
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הפלסטינית ,הגיבו בעוצמה רבה כדי להכיל א ת המהומות .כך נגרמו אבדות כבדות בקרב
21

האוכלוסייה הפלסטינית :עד סוף חודש אוקטובר נהרגו  141פלסטינים וכ־ 500נפצעו•,
בחודשים נובמבר־דצמבר  ,2000נהרגו  186פלסטינים וכ 540-נפצעו בשלושת החודשים
;

הראשונים של  2001נהרגו  82פלסטינים וכ־ 700נפצעו.
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בחודשים הראשונים של העימות לבשה האלימות בין הישראלים לפלסטינים בעיקר
צורה של מהומות המוניות ,שבהן התנגשו כוחות הביטחון הישראליים עם הפלסטינים.
הטרור ה ת ב ט א בחודשים אלה בעיקר בירי פלסטיני על כלי־רכב ישראליים בכבישי הגדה,
ברצח ישראלים בשטחי הרשות הפלסטינית ובמארבי־ירי לחיילים .פעולות טרור במקומות
ציבוריים היו נדירות בתקופה זו .פעולת טרור ראשונה של התאבדות ,בה נרצחו שלושה
אנשים בנתניה ,בוצעה ב־ 4במארס  .2001עד סוף אוקטובר  2000נהרגו  11ישראלים
)אזרחים וחיילים( ואחד נפצע בחודשים נובמבר־דצמבר  2000נהרגו  31ישראלים וכ־84
;

נפצעו בשלושת החודשים הראשונים של  2001נהרגו  28ישראלים וכ־ 98נפצעו.
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;

השינוי בהתייחסות הישראלית לאינתיפאדה חל בדצמבר  ,2000נוכח הסלמת הפעילות
האלימה .הדינאמיקה הצבאית שהתפתחה ,הפכה א ת ה ה ת ק ו מ מ ו ת העממית לעימות
מזוין של ממש .הגורמים החמושים של תנזים הפת״ח ,ומאוחר יותר גם של ה ח מ א ס
והארגונים האחרים ,נטלו לידיהם א ת היוזמה בעימות האלים ,שהתרחב לכדי תקיפת
אזרחים וכוחות צבאיים בצירים ,ירי לעבר יישובים ומחנות צה״ל ופיגועים במרכזי
האוכלוסייה בישראל .הן במערכת המדינית והן במערכת הבטחונית קיימת היום סברה
שלפיה ייתכן כי תגובת־היתר של צה״ל תרמה ל ה ס ל מ ת העימות האלים .הצבא ,שהתכונן
לאפשרות של התפרצות אלימה ,בהשתתפותם הפעילה של כוחות הביטחון הפלסטיניים,
ניהל א ת המלחמה מתוך שיקולים צבאיים טהורים ,ללא התייחסות מ ס פ ק ת לשיקולים
המדיניים .בתוך כ ך נטש הצבא א ת ההקפדה המלאה על ביצוע מדיניות ההכלה ברוח
הנחיות הדרג המדיני ,ותרם ל ה ס ל מ ת ה ס כ ס ו ך האלים .תגובת היתר של צה״ל נועדה לא
ר ק להכלת העימות ,א ל א גם להכנעת הפלסטינים .המטרה היתה להענישם על ייזום
האלימות וללמדם ל ק ח שלא יישכח ,כי אין באלימות כדי לקדם א ת מטרותיהם המדיניות
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בן־עמי מציין בספרו ,חזית ללא עורף ,עמ׳  :319״לפיקוד של צה״ל היה סדר־יום שונה ,ורוח מפקדיו
הקרינה זעם מתפרץ שהביא בסופו של דבר להרחבת מעגל הקסמים של האלימות ,במקום לצמצם אותו״.
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הנתונים נלקחו מאתר האינטרנט של  .www.palestinercs.org Palestine Red Crescent Societyעל
פי נתוני צה״ל ,עד סוף חודש אוקטובר נהרגו  129פלסטינים ,בחודשים נובמבר־דצמבר נהרגו  170פלסטינים,
בשלושת החודשים הראשונים של  2001נהרגו  67פלסטינים .ראה עמוס הראל ואבי יששכרוף ,המלחמה
השביעית :איך ניצחנו ולמה הפסדנו במלחמה עם הפלסטינים )תל אביב :ידיעות אחרונות ,(2004 ,עמי .401
2 3

22

הנתונים נלקחו מאתר האינטרנט של משרד החוץ הישראליwww.mfa.gov.il :

24

ולהובילם למו״מ כשהם חלשים ומותשים .התוצאה המרכזית היתה כישלון מדיניות
ההכלה .הביטוי הבולט לכך הוא המספר הגדול של אבדות פלסטיניות ,דבר שתרם להסלמה
לא רצויה של האלימות בגלל רצונם של הארגונים הפלסטיניים להשוות א ת ״מאזן הדמים״.
כל זאת ,בצד היחלשותה של הרשות הפלסטינית ותחילת תהליך התפוררותה.

25

בשלב הראשון של העימות האלים ,עד לסיום ממשל ברק )פברואר  ,(2001התייחסו
שני הצדדים אל העימות כאל ״סכסוך מיקוח״ .כלומר ,לא בהכרח ס כ ס ו ך ״סכום אפס״,
אלא מ א ב ק לשיפור קלפי המיקוח הפלסטיניים במו״מ.
ההנהגה הפלסטינית לא הציבה מצידה מטרות מוגדרות לאינתיפאדה ,שפרצה מלמטה.
בתחילה רכב ערפאת על גבה ,כאמצעי לחץ על ישראל כדי שתגמיש א ת עמדותיה במו״מ
״תחת אש״ ,וכדי להשיג ממנה ויתורים נוספים מעבר לאלה שהציגה בקמפ־דיוויד .המטרה
היתה לאלץ א ת ישראל להכיר בזכויות הפלסטיניות ב ה ת א ם להחלטות האו״ם ),194
 ,242ו־ ,(338כך שכל ה ס כ ם שיושג י ת ב ס ס על מקור־סמכות בין־לאומי מוכר ולא על
האסימטריה בין ישראל לפלסטינים .בהמשך ,משהופסק המו״מ בעקבות ה ס ר ת הצעות
ישראל ו מ ס מ ך קלינטון ,ונוצר חלל מדיני ריק ,התגלגל העימות ככדור שלג עד שנשמט
משליטת שני הצדדים .בהיעדר סיכוי לחזור למו״מ במצב זה ,ביקשה ההנהגה הפלסטינית
לנצל א ת העימות כדי להביא לבינאום הסכסוך ,נוסח קוסובו .דהיינו ,מעורבות ביו־
לאומית ,כולל הצבת כוחות שמירה בין־לאומיים ,תוך הפקעת הבלעדיות של המעורבות
26

האמריקנית והגברת המעורבות האירופית .בניגוד למטרות אלו של ההנהגה ,ביקש
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שר ,במרחק עגי׳גה ,עמ׳  ¡368בן־עמי ,חזית ללא עורף ,עמ׳ 321־ 319בן־עמי טוען כי הדינאמיקה של
התגובה הצבאית היתה לעתים עשרת מונים מזו שאושרה ,או מרוח האישור ,שהיתה בדרך כלל בכיוון
המצומצם)עמ׳  .(321בתחילת אוקטובר עמד המאזן על  75הרוגים פלסטינים ,מול ארבעה ישראלים בלבד.
יחס ההרוגים עמד בתחילה על אחד לעשרים .כספית ,״שנתיים לאינתיפאדה — פרק א״ ,מעריב) 6ספטמבר
 ¡(2002״שנתיים לאינתיפאדה — פרק ב״ ,מעריב ) 13ספטמבר  ¡(2002ראובן פדהצור ,״תרומתו של צה״ל
להסלמה״ ,הארץ ) 30יוני  .(2004שאול מופז מכחיש טענות אלו וגורס כי לא צה״ל גרם להסלמה וכי
התחושה הזו נובעת מהעובדה שצה״ל התכונן לעימות והפלסטינים הופתעו מכך .אלכס פישמן ,ראיון עם
שר הביטחון שאול מופו ,ידיעות אחרלמת ) 30בינואר .(2004
;
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כספית ,״שנתיים לאינתיפאדה — פרק א״ ,מעריב ) 6ספטמבר  ¡(2002״שנתיים לאינתיפאדה — פרק
ב״ ,מעריב ) 13ספטמבר  ¡(2002בן־עמי ,חזית ללא עורף ,עמי 319־ 322גל הירש ,״מיעופרת יצוקה׳ לידרך
אחרת׳״ ,עמי  .28הגורמים החמושים הללו הלכו והתחזקו והפכו לדומיננטיים בקביעת סדר היום וניהול
העניינים בחברה הפלסטינית ,ואילו משרדי הממשלה ומנגנוני הביטחון של הרשות ,אשר סימלו את תהליך
אוסלו ,נדחקו לשוליים ואיבדו בהדרגה את יכולת התפקוד שלהם .אלכס פישמן ,ראיון עם תא״ל גדי
אייזנקוט ,ידיעות אחרונות ) 11אפריל .(2004
;

2 6

שי פלדמן ,״משבר אוקטובר סיכום ביניים״ ,עדכן אסטרטגי)אוניברסיטת תל־אביב ,מרכז יפה למחקרים
אסטרטגיים ,כרך ) 3נובמבר  (2000חוברת .3

23

הזרם ה א ס ל א מ י לרתום א ת העימות לקידום סדר היום האידיאולוגי שלו ,הדוגל ב מ א ב ק
מזוין ושלילת כל הסדר עם ישראל.
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המטרה המוצהרת של ישראל בראשית העימות היתה להמשיך במו״מ חרף האירועים
בשטח ,במטרה להשיג הסדר־קבע עם הפלסטינים ,תוך ניסיון להביא לרגיעה במהירות
האפשרית .במלים אחרות :להכיל א ת ההתפרצות האלימה ולמנוע הסלמה העלולה להביא
ל ה ת ל ק ח ו ת אזורית ו  /א ו לבינאום הסכסוך .ב ה ת א ם לכך כובדה הריבונות הפלסטינית
בשטחי  Aוצה״ל לא פעל בתוכם באופן שיטתי)עד למבצע ״חומת מגן״( .כוחות הביטחון
נדרשו לפעול באופן שיקנה לדרג המדיני גמישות מרבית בניהול המו״מ עם הפלסטינים,
בכל מתאר ובכל מתווה.
סיכום שלב זה מצביע על כישלון הניסיון לגבש ת פ י ס ה דו־ראשית — המשך התהליך
המדיני מצד אחד ,ומדיניות הכלה לצורך התמודדות אפקטיבית עם האלימות מצד שני —
והדבר הביא לחילופי השלטון בישראל .מדיניות ברק התאפיינה בשניות באשר לרציונל
של ניהול מו״מ ת ח ת אש ואפשרות השגתו של הסדר עם הפלסטינים .ייתכן כי שניות זו
היא שהקשתה על הדרג המדיני לכפות על הדרג הצבאי את ביצועה של מדיניות הכלה
אפקטיבית.
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הביקורת הנוקבת ,באופוזיציה ובציבור ,פגעה גם היא בלגיטימציה של

עצם ניהול המו״מ ת ח ת אש .ביקורת זו הגיעה לשיאה בשיחות טאבה ,שהתנהלו בצל
מערכת הבחירות בישראל .בשיחות דווח על ה ת ק ד מ ו ת משמעותית במו״מ ,אך הן פסקו
תוך ה ב ט ח ה הדדית להשלימן בעתיד.
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ראה פרסום ממר״י :״על המאבק בין הרשות הפלסטינית לתנועת ה׳חמאס׳״ 2 ,יוני ,2003
http:llwww.memri.0rg.illmemrilL0adArticlePage.asp?lang1mge=Hebrew&enttype=4&entid=1216
המאמר דן בחילוקי הדעות בין ה׳חמאס׳ לאש״פ/רש״פ ,בנוגע למטרות המאבק בישראל :תנועת ה׳חמאס׳
דוגלת בשחרור כל פלסטין ,שעל־פי אמנת ה׳חמאס׳ הנה אדמת וקף אסלאמי שאסור לוותר אפילו על חלק
ממנה ,בעוד אש״פ חותר להקמת מדינה פלסטינית לצד מדינת ישראל; מבחינת האמצעים להשגת המטרה,
תנועת ה׳חמאס׳ דוגלת בגיהאד כפתרון היחיד לשאלת פלסטין; ראה גם ארנון רגולר ,״חמאס מגנה דברי
ערפאת ל׳הארץ׳ :הכשיר גירוש הפליטים״ ,הארץ ) 22יוני  .(2004בכירי החמאס מתחו בראיון ביקורת קשה
על דברי ערפאת ,לפיהם הוא מכיר בהיותה של ישראל מדינה יהודית ובזיקת היהודים לכותל המערבי,
תומך בהסדר המבוסס על העברת  98%מהגדה לפלסטינים ,ומכיר באי־היתכנות חזרתם של כל הפליטים
הפלסטינים לאדמתם.
28

בן־עמי ,רוזית ללא עורף .בן עמי מדווח בספרו אודות פנייתו לראש הממשלה ברק בעניין הצורך
להפעיל את סמכותו על הצבא ,״המתנהג כמדינה בתוך מדינה״ ,עמ׳ ז .39לדברי בן־עמי ,ברק שידר מסר
כפול :״גם להמשיך בשיחות ...וגם להעמיק ולהרחיב את התגובה הצבאית לאלימות הפלסטינית״ ,עמ׳ .402
בסופו של דבר כשל ברק בהפנמת המסר המדיני אצל הדרג הצבאי :״הדבר בלט בעיקר בחוסר יכולתו
להביא את הפיקוד הצבאי אל תוך מדיניות השלום שלו״ ,עמ׳ .468
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24

David Matz, "Why DidTaba End?", Palestine-hraelJournal,

אי־השגת ה ס כ ם מדיני על רקע הביקורת הציבורית ,והצורך ל ס פ ק הסברים לדעת
הקהל)ערב בחירות( ,דחפו א ת הדרג המדיני לקביעה החלטית כי יש לראות בצד הפלסטיני
אחראי בלעדי לכישלון התהליך המדיני ולייזום האלימות .הדרג המדיני הדגיש ביתר־
30

שאת טענות שהשמיע כלפי ההנהגה הפלסטינית לאחר כישלון פסגת קמפ־דיוויד .טענות
אלו התקבלו אצל ח ל ק גדול מהציבור כ א מ ת צרופה אשר אין עליה עוררין ,א ם כי ח ל ק
אחר בציבור ראה בכך תירוץ שהדרג המדיני אימץ כדי להסיר מעליו א ת האחריות ולהטילה
על ערפאת.

31

כך או כך ,כשלה גם הנחת היסוד במדיניות החדשה של ישראל ,שלפיה אין לאפשר
לפלסטינים להגיע להישגים מדיניים באמצעי אלימות .במסגרת תהליך המו״מ ,אשר
הביא להתקרבות בין עמדות הצדדים ,אכן השיגו הפלסטינים ויתורים ישראליים נוספים
ומשמעותיים ,מאז ועידת קמפ־דיוויד ועד שיחות טאבה .במקביל ,כפי שנאמר ,בגלל אי־
שיתוף פעולה של הרשות הפלסטינית בהכלת האלימות ,ומחמת בקרה מוגבלת של הדרג
המדיני הישראלי על הדרג הצבאי בניהול ה ס כ ס ו ך האלים עם הפלסטינים ,חלה עלייה
ברמת האלימות והידרדרות של תחושת הביטחון בציבור הישראלי .הציבור איבד א ת
האמון בממשלת ברק ,הן באשר ליכולתה להשיג הסדר מדיני עם הרשות הפלסטינית והן
באשר ליכולתה ל ס פ ק ביטחון.

and issue 4, pp. 92-104; Pressman, "Visions in Collision".
עקיבא אלדר ,״מסמך טאבה ,חשיפה ראשונה״ ,הארץ ) 14פברואר .(2002
3 0

ארי שביט ,ראיון עם אהוד ברק ,הארץ ) 6ספטמבר  ¡(2002שר ,כמרחק נגיעה ,עמ׳  ¡416בן־עמי ,חזית
ללא עורף ,עמי 463. ,456-455 ,447 ,445 ,377־.476
3 1

Daniel Bar-Tal, and Keren Sharvit, "Psychological Foundations of the Israeli Jews' Reactions
to Al Aqsa Intifada: The Role of the Threatening Transitional Context", Invited paper presented at
the conference "Why Neighbours Kill: Explaining the Breakdown of Ethic Relations" (University
of Western Ontario, Canada, June 3-6, 2004).
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התפיסה החדשה בתקופת ממשלת שדון
והנחותיה
התפיסה המדינית
לאחר חילופי השלטון בישראל ,בפברואר  ,2001ובמיוחד לאחר הבחירות בפברואר 2003
)עם פירוק ממשלת האחדות הלאומית( ,ה ת פ ת ח ה בהדרגה ת פ י ס ה מדינית חדשה לגבי
התהליך המדיני וההתמודדות עם העימות האלים .בהשוואה לתקופת ברק ,נוצרה למעשה
התאמה מלאה יותר בין התפיסה המדינית ה מ ת פ ת ח ת לבין התפיסה הצבאית־אסטרטגית
והתפיסה המבצעית המיושמת בשטח .השינויים בתפיסה המדינית השפיעו במישרין על
שתי התפיסות האחרות .מפח הנפש מהתהליך המדיני והפסקתו ,הגידול בהיקף הטרור
ופגיעותיו הקשות ,האפקטיביות הנמוכה של ההתמודדות הצבאית עם הטרור ,וכן אירועי
ה־ 11בספטמבר  — 2001כ ל אלה השפיעו במידה ניכרת על גיבוש שלוש התפיסות:
המדינית ,הצבאית־אסטרטגית והמבצעית בשטח.

32

קברניטיה המרכזיים של התפיסה המדינית החךשה היו ראש הממשלה אריאל שרון,
וכן שר הביטחון בנימין בן־אליעזר ,בממשלת האחדות הלאומית ומחליפו ,שאול מופז,
לאחר פירוק ממשלת האחדות .ה ם ירשו א ת הערכות ברק באשר לאי־בשלות הפלסטינים
ליישב את הסכסוך ,לאחריותם לכישלון התהליך המדיני ולהיעדר פרטנר פלסטיני ראוי
לתהליך זה .זאת למרות הערכות המודיעין הרשמיות ,שקבעו לאורך שנת  2001כי ערפאת
33

וההנהגה הפלסטינית עדיין מעוניינים להשיג א ת יעדיהם במו״מ .ואולם ,הסבריו של
ברק ,אף כי לא התיישבו עם ההערכות הרשמיות של המודיעין ,ת א מ ו לחלוטין א ת
השקפותיו המדיניות של שרון .זה התנגד במשך שנים לתהליך אוסלו ,ראה בו ס כ נ ה
34

ממשית לקיומה ובטחונה של ישראל ,ותמך תמיכה גורפת ב ה ק מ ת התנחלויות .שרון
ומופז התנגדו לוויתורים שהציע ברק לפלסטינים בקמפ־דיוויד ,במתווה קלינטון ובטאבה.
מופז ,כרמטכ״ל ,לא זו בלבד שהביע התנגדות מפורשת לוויתורים אלה ,אלא ח ל ק במפגיע
על מדיניות ההכלה של הדרג המדיני ולמעשה לא ביצע א ו ת ה כלשונה וכרוחה.

3 2

35

הירש ,״מיעופרת יצוקה׳ לידרך אחרת״׳ ,עמי .28

3 3

בן־עמי ,חזית ללא ע1רף ,עמי 387־.459 ,389

3 4

שרון ,אריאל ,״הסכם אוסלו זרע למלחמה״ ,מוסף ידיעות אחרתות ) 4פברואר .(1994

35

בן־עמי ,חזית ללא עורף ,עמי 387־ ;459 ,389לויי ,צבא אחר לישראל ,עמי  ;398שר ,במרחק נגיעה ,עמי

27

הנחות היסוד של המדיניות החדשה מ ב ט א ו ת בעיקר א ת מערכת האמונות של מעצבי
המדיניות ו א ת ה ת י י ח ס ו ת ם לתהליך המדיני ולאופי האלימות הפלסטינית — מערכת
שחוזקה גם על־ידי הדרג הצבאי.

36

התפיסה המדינית החדשה נשענה על הנחות־יסוד שונות במאוד מהנחות תהליך
אוסלו:
•

37

אף שישראל לא ה ס ת ל ק ה באופן רשמי מתהליך אוסלו ,בפועל חדל התהליך המדיני
להתקיים בשל העימות הצבאי ,ומכאן גם בשל היעדר פרטנר.

•

אף שישראל ד ב ק ה בפועל בפתרון של שתי מדינות לשני עמים ,ס פ ק א ם ייתכן הסדר
כזה בטווח הקצר או הבינוני ,שכן הפלסטינים שללו אותו למעשה.

•

הצעות ישראל לפלסטינים בקמפ־דיוויד ,ב ט א ב ה או ב ה ס כ מ ה למתווה קלינטון ,אינן
מחייבות א ו ת ה עוד ,מרגע שהפלסטינים דחו אותן ויצאו ל מ א ב ק אלים.

•

האלימות הפלסטינית הוגדרה כהפרה ברורה של תהליך אוסלו ,וחידוש התהליך
המדיני הותנה בסיום מוחלט של ה מ א ב ק האלים.

•

ל א זו בלבד שערפאת חדל להיות פרטנר לגיטימי וראוי לתהליך מדיני ,אלא שהוא
מכשול לשלום וללא סילוקו ל א ניתן לחדש א ת התהליך המדיני.

•

ישראל נכונה לשאת ולתת עם הנהגה פלסטינית אחרת ,המתנערת מהטרור ,נלחמת
בו ועוברת תהליכי רפורמה דמוקרטיים ב ה ת א ם לנאום בוש מיוני .2002

 ,367כספית ,״שנתיים לאינתיפאדה — פרק א״ ,מעריב) 6ספטמבר  ¡(2002כספית ,״שנתיים לאינתיפאדה —
פרק ב״ ,מעריב ) 13ספטמבר  .(2002התייחסות נוספת לעניין ביקורתו הפומבית של מופז כנגד הממשלה,
ראה במאמרו של זאב שיף ,״מחלוקת מופז־יעלון הובילה לעימות מופז־שרון״ ,הארץ ) 15אוקטובר .(2001
3 6

הוויכוח בין ראשי אמ״ן לשעבר :עמוס מלכא ,עמוס גלעד ,ואפרים לביא ,כפי שבא לידי ביטוי בעיתון
הארץ ביוני  ,2004מצביע על כך שהשינוי בהנחות היסוד הללו אינו תוצר של שינוי הערכות הרשמיות של
אמ״ן לגבי הפלסטינים .חשיבותו היא יותר באשר לאתיקה המקצועית של אמ״ן ,כמו גם באשר ליחסי
הדרג המדיני והדרג המודיעיני .זאת ,מכיוון שבכירי אמ״ן דיברו ,כנראה ,בשני קולות :״תורה שבכתב״ לצד
״תורה שבעל־פה״ .האחרונה תאמה יותר את עמדות הדרג המדיני ונתנה לו גיבוי מודיעיני־מקצועי ,לכאורה.
דומה כי הן ברק והן שרון קבעו את עמדתם באשר לפלסטינים על־פי מערכת אמונותיהם והערכותיהם הם,
ולא על־פי הערכות בכתב או בעל פה של אנשי אמ״ן .שר הביטחון מופז אף הדגיש כי הערכותיו של גלעד
היו נכונות ומדויקות ,גלי צה״ל ) 13יוני .(2004
3 7

הנחות אלו מבוססות על מספר מקורות ,ובהם :בן־עמי ,חזית ללא עורף -,ראיונות עיתונאיים עם
הרמטכ״ל שאול מופז ,עם סגן הרמטכ״ל משה יעלון וראיונות מאוחרים יותר עמו כרמטכ״ל ,ראיונות עם
אהוד ברק ושלמה בן־עמי ,קובץ ההרצאות של אלופי צה״ל כפי שהן מופיעות באסופה שיח אלופים
בעריכת יעקב בר־סימן טוב ,נאומי ראש הממשלה אריאל שרון בכנסי הרצלייה  2002ו־.2003

28

•

בהיעדר סיכוי ליישוב הסכסוך ,ישראל ת ת מ ק ד בניהולו ,מ ת ו ך מ ט ר ה לסיימו או
להפחיתו במידה ניכרת ,ת ו ך מניעת כ ל הישג צבאי ומדיני של הפלסטינים בעימות
_זה.

38

הנחות היסוד הללו ינקו מהשקפות פוליטיות של לפחות ח ל ק ממנהיגי הדרג הפוליטי,
39

כפי שבוטאו במשך שנים ,ו ה ס ת מ כ ו על הפרשנות החדשה שנתנו גורמי הערכה בכירים
של המודיעין לעמדות הפלסטינים בתהליך אוסלו ,ובעיקר באשר למטרות הפלסטינים
בעימות האלים .הפלסטינים נתפסו עתה כיריב וכאויב בעל כוונות זדון ,אשר מ ל כ ת ח י ל ה
ל א יוחס אמון רב לכוונות השלום שלו:
•

ערפאת אינו משלים עם קיומה של ישראל כמדינה יהודית ,ולכן ל א י ח ת ו ם לעולם על
סופיות הסכסוך ,גם א ם ימולאו כ ל תנאיו .ערפאת ל א הזכיר מעולם במפורש מדינה
יהודית עצמאית ה מ ת ק י י מ ת לצד המדינה הפלסטינית ,ודיבר על ישראל באופן
40

מעורפל .גם השגת ארבעת יעדיו האסטרטגיים :מדינה ,גבולות  ,1967מזרח־ירושלים
כבירה ,ומימוש זכות השיבה — ל א ת ב י א להכרזה על ס י ו ם ה ס כ ס ו ך וסופיות
התביעות.

41

3 8

לדברי תת־אלוף גדי אייזנקוט ,מפקד אוגדת איו״ש ששימש מזכירם הצבאי של ברק ושרון והיה שותף
להנחיה המדינית של ברק ושרון באשר לניהול הסכסוך ,הן ברק והן שרון לא דיברו על הכרעה צבאית של
העימות .עם זאת ,בעוד שברק הורה על צמצום האלימות ,שרון הורה על הפסקת האלימות .אלכס פישמן,
ראיון עם תא״ל גדי אייזנקוט ,ידיעות אחרונות ) 11אפריל .(2004
3 9

נחמה דואק ,״נתניהו :אם הליכוד רוצים להתאבד שימשיכו במאבק פנימי״ ,ידיעות אחרונות )29
ספטמבר  ;(1993בנימין נתניהו ,נאום בכנסת ,ידיעות אחרונות) 22ספטמבר  ¡(1993״משקר ומסית״ ,מאמר
מערכת הארץ ) 29דצמבר  ;(1998בינה ברזילי ,״הצבעה לא תהיה שם״ ,ידיעות אחרונות ) 19אוקטובר
 ;(1993אריאל שרון ,״הסכם אוסלו זרע למלחמה״ ,מוסף ידיעות אחרונות ) 4פברואר  ;(1994נחום ברנע,
״זמן אמת״ ,ידיעות אחרונות מוסף השבת) 29דצמבר  ;(2000מיכאל קרפין וע .פרידמן ,רצח בשם אלוהים:
הקשר נגד יצחק רבין)תל־אביב :זמורה ביתן ¡(1999 ,בנימין נתניהו ,מקום תחת השמש )תל־אביב :ידיעות
אחרונות.(1995 ,
J. Bennet, "Sharon's Wars", New York Times (August 15, 2000).
4 0

גלעד ,״הערכת ההתפתחויות בסכסוך הישראלי־פלסטיני״)לדעת עמוס גלעד לא היה מקום מלכתחילה
להתייחס ברצינות לכוונות השלום של ערפאת כאשר נחתם עמו הסכם אוסלו ,שכן הוא מעולם לא הסתיר
את חזונו המדיני האסטרטגי לכונן מעצמה פלסטינית מהים עד המדבר ,כולל ירדן(; ראה גם עקיבא אלדר,
הארץ ) 11,10יוני  ;(2004אלכס פישמן ,ידיעות אחרונות) 11יוני  ¡(2004יואב שטרן ,ראיון עם עמוס גלעד,
הארץ ) 15יוני  ;(2004דן שילון ,ראיון עם הרמטכ״ל רא״ל שאול מופז ,מעריב ) 4ינואר  ;(2002ארי שביט
ראיון עם הרמטכ״ל רא״ל משה יעלון ,מוסף הארץ ) 29אוגוסט .(2002
4 1

קופרווסר ,״זהות האחר :מורכבות מבנה החברה הפלסטינית״ ,עמ׳ 33־.34
29

•

ערפאת ד ב ק ב״תורת השלבים״ ויעדו הוא ״פלסטין השלמה״ שתושג באמצעות היתרון
הדמוגראפי הפלסטיני .עמדותיו של ערפאת במו״מ והתבטאויותיו המערערות על
זכות קיומה המוסרי של ישראל ועל הזיקה היהודית־לאומית לארץ־ישראל  -לעומת
הזכות ההיסטורית של העם הפלסטיני על הארץ — משקפות לא רק תפיסה היסטורית־
42

דתית אלא תכנית־פעולה .גישתו היא ריאלית והוא פועל מתוך הבנה פוליטית־
מדינית ,אך חזונו האסטרטגי הוא כינון מעצמה פלסטינית מן הים התיכון עד המדבר
העיראקי ,בזכות העוצמה הדמוגראפית שתעניק לפלסטינים א ת השליטה בה.
•

43

ערפאת רואה ב מ א ב ק האלים אמצעי עיקרי לקידום היעדים הלאומיים .הוא קיבל
44

החלטה אסטרטגית לפתוח בטרור לצד מסלול מדיני־פוליטי ,אך הכלי המדיני מיצה
א ת עצמו ,ואפילו הפך להיות מסוכן מבחינת האינטרס הפלסטיני .אשר על כן ,רעיון
״ ה מ א ב ק המזוין״ ל א נזנח והוא חוזר להיות כלי עיקרי להשגת יעדים מדיניים,

45

כ ח ל ק ממהלך אסטרטגי של מימוש ״תורת השלבים״.
•

ערפאת הוא טרוריסט ,והרשות הפלסטינית היא ישות תומכת טרור .מערך הביטחון
הפלסטיני הוא ארגון טרור ממלכתי .ערפאת מפעיל א ת הטרור באופן ישיר ,באמצעות
מנגנוניו ה מ ק ב ל י ם שכר מהרשות הפלסטינית — התנזים ,הביטחון המסכל ,המודיעין
הכללי ,המודיעין הצבאי וכוח  — 17ובאופן לא ישיר ,בהיתר מרומז לחמאס ,לג׳יהאד
ולארגונים נוספים לבצע פיגועים!

•

4

העימות האלים עם הפלסטינים שוב אינו תוצאה של התקוממות עממית אלא מלחמה
ממשית ,בה מנסים הפלסטינים להשיג א ת יעדיהם המדיניים באמצעי אלימות .זוהי
מ ל ח מ ת אין־ברירה שנכפתה על ישראל — מלחמה קיומית ח ס ר ת פשרות )״מלחמה
על הבית״( ,המשך מ ל ח מ ת העצמאות ,והחשובה שבמלחמות ישראל מאז מלחמת
העצמאות.
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4 2

יהונתן דחוח־הלוי ,״נקודת המבט הפלסטינית ביחס לפתרון הסכסוך״ ,מערכות ,גיליון ) 383מאי
 ,(2002עמ׳ 16־ 25ארי שביט ,ראיון עם הרמטכ״ל רא״ל משה יעלון ,מוסף הארץ ) 29אוגוסט  ¡(2002יואב
שטרן ,ראיון עם עמוס גלעד ,הארץ ) 15יוני .(2004
;

4 3
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שטרן ,שם.
שם.
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קופרווסר ,״זהות האחר :מורכבות מבנה החברה הפלסטינית״ ,עמ׳  ¡32יעקב עמידרור ,״מרכיבי
האסטרטגיה הישראלית במלחמה בטרור הפלסטיני״ ,ביטחון לאומי ,גיליון 2־)3ספטמבר  ,(2003עמ׳ 13־.23
4 6

דן שילון ,ראיון עם הרמטכ״ל רא״ל שאול מופז ,מעריב ) 4ינואר  ¡(2002עמוס מלכא ,״המערכת
האזורית במבחן היציבות״ ,בתוך בר־סימן־טוב )עורך( ,דברי אלופים ,עמי 20־ 21יואב שטרן ,ראיון עם
עמוס גלעד ,הארץ ) 15יוני .(2004
;

4 7
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ארי שביט ,ראיון עם הרמטכ״ל רא״ל משה יעלון ,מוסף הארץ ) 29אוגוסט .(2002

התפיסה שלפיה ערפאת אינו מעוניין בהסכם ,ולכן פנה לעימות אלים ואינו מהווה פרטנר
לתהליך מדיני  -ת פ י ס ה שהושמעה לראשונה מפי הדרג המדיני בישראל לאחר פסגת
קמפ־דיוויד — אומצה על־ידי הממשלה החדשה ללא בדיקה מחודשת ונעשתה ח ל ק
מהנחות היסוד בתפיסה המדינית החדשה .גורמים בכירים במודיעין זיהו בהתרחשויות
הקשורות ל ה פ ס ק ת התהליך המדיני ולהסלמה בעימות ,הצדקה לאי־השגת ה ס כ ם ולפרוץ
8

העימות .בכך ה ם העניקו גיבוי לתפיסה שאומצה על־ידי הדרג המדיני* .
על בסיס הנחות היסוד החדשות נבנתה ת פ י ס ה מעודכנת ,לפיה קיים ס פ ק עמוק לגבי
אפשרות השגתו של הסדר־קבע ,של שתי מדינות לשני העמים .בתוך חודשים ספורים
הפכה תפיסה זו לנחלת כלל מקבלי ההחלטות בדרג המדיני ,בדרג הצבאי ובדעת הקהל.
גורמי הערכה בכירים טענו כי כוונות הזדון של ערפאת אמנם נחשפו ר ק בשלביו המאוחרים
של תהליך אוסלו ,בפסגת קמפ־דיוויד ובעימות שערפאת יזם לאחר הפסגה ,אך מבחינה
מודיעינית ניתן היה לעמוד על כוונותיו הקונספירטיביות עוד מראשית התהליך ,אלא
49

שמהלכי הדרג המדיני ל א הובאו לידיעת קהילת המודיעין .על־פי אותה קביעה נחזו
בצורה מדויקת גם כוונות ערפאת להכשלת המו״מ בפסגת קמפ־דיוויד ולפתיחה בעימות
אלים ,אך הדרג המדיני התעלם מהאזהרות בשונה מצה״ל ,ששעה לאזהרות ונערך לעימות
מבעוד מועד.
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8

י גלעד ,״הערכת ההתפתחויות בסכסוך הישראלי־פלסטיני״; על תופעת ההטיות המודיעיניות כגיבוי
לדרג המדיני ראה :גבי שפר ,״כשל החשיבה האסטרטגית״ ,הארץ ) 5יוני  ;(2001אלוף בן ,״אמ״ן כתועמלן
של הממשלה״ ,הארץ ) 6פברואר  ;(2003דורון רוזנבלום ,״מי צריך קונצפציות״ ,הארץ ) 25יוני  ¡(2004ראובן
פדהצור ,״זהירות ,שירותי מודיעין נחרצים״ ,הארץ ) 2פברואר  ;(2004אורי בר־יוסף ,״בדק בית באמ״ן״,
הארץ ) 14יוני  ;(2004מתן וילנאי ,״הכישלון הוא של הדרג המדיני״ ,הארץ ) 31מארס  ;(2004עוזי בנזימן,
http://www.ynet.co.il/
״כשהצבא פושט מדיו״ ,הארץ 7),דצמבר  ,(2003רן אדליסט ,״אמ״ן כבקשתך״,
.(2002'1,7340,L-1579249fl0.html
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עמוס גלעד עומד על מחירה הכבד של התעלמות הדרג המדיני מהמודיעין ומהערכותיו ,וטוען כי הדרג
המדיני סירב במשך שנים להכיר בחזונו המדיני המוצהר והגלוי של ערפאת לגבי כינון ״פלסטין השלמה״,
הכוללת את ירדן ,ובעשותו כן הוביל למציאות הנוכחית .גלעד ,״הערכת ההתפתחויות בסכסוך הישראלי-
פלסטיני״ ,עמי 39־.44 ,40
5 0

שם ,עמי  ;44 ,41 ,39עמוס גלעד ,הרצאה בכנס הבין־לאומי של המכללה האקדמית נתניה ) 23יוני
 .(2003בהרצאה זו אמר גלעד :״ההשפעה השלילית של ערפאת נובעת מחיבור של שני גורמים :אמונתו שכל
שלום חייב לכלול את זכות השיבה באופן שבשילוב עם המגמות הדמוגרפיות כל תהליך שלום יוביל
להיעלמותה של ישראל כעבור עשרות שנים .ההערכה הזו הוצגה כהערכת מודיעין לממשלה לפני שהחלה
פסגת קמפ־דיוויד ...אני מוכרח לציין בסיפוק מצד אחד ,שהצבא קיבל זאת ,ואני לא בטוח שהממשלה או
ראש הממשלה קיבלו זאת .ומה שראש הממשלה דאז)ברק( דיבר היום )בכנס( — זה בעקבות הניסיון
שניתן היה לצפות אותו אז בדייקנות רבה .סליחה שאני מדבר כאן בכנות״.

31

ואולם ,מול ה ת ק ב ע ו ת ה של ת פ י ס ה זו ,לפיה הצד הפלסטיני ד ח ה א ת הצעות ישראל
במו״מ משום שאינו מכיר בזכות קיומה של ישראל ,מצטברות עדויות סותרות .בין השאר
מדובר בגורמי מודיעין בכירים ,המעלים סימני שאלה ותהיות לגבי טיבן של ההערכות
שנופקו לדרג המדיני וסיפקו מעין גיבוי מקצועי למדיניות הממשלה בנושא הפלסטיני.

51

כך למשל ,על־פי עדותו של ראש אמ״ן לשעבר ,עמוס מלכא ,היה פער מהותי בין ההערכות
הרשמיות והכתובות של אמ״ן לבין ההערכות שהושמעו בעל־פה באוזני הדרג המדיני.
ההערכות הרשמיות ביטאו א ת כוונת ערפאת והדרג המדיני להגיע במו״מ להסדר של שתי
מדינות לשני העמים ,וראו באינתיפאדה אירוע של התפרצות עממית מלמטה ,ואילו
ההערכות בעל־פה הביעו מ ס ק נ ה שונה לחלוטין.
52

עדויות אלו השתלבו בשיח ציבורי ער ,שביקר א ת עבודת ה מ ח ק ר ב א מ ״ ן וערער על
ת ו ק פ ה של ה ת פ י ס ה הקיימת .אנשי אקדמיה ,מומחי ביטחון ובכירים שהשתתפו במו״מ
הגדירו א ת ה ת פ י ס ה החדשה כפשטנית ושטחית ,והציעו ה ס ב ר י ם מורכבים יותר לכישלון
53

התהליך המדיני ולעימות ה א ל י ם  .ה ם טוענים ,בין היתר ,כי מנהיגי שני הצדדים ס ט ו
מהנתיב המרכזי של המו״מ — לפתור באופן מעשי א ת בעיות  — 1967ועברו להתמודדות
בלתי־אפשרית עם בעיות  1948־ 1949הנוגעות בנרטיבים הלאומיים של העמים .ה ם
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עמוס מלכא כתב במאמרו ״שיכתוב בדיעבד״ ,ידיעות אחרונות) 30יוני  (2004בעניין זה :״כאן התפתחה
לה אופנת ה׳מזימה׳ ...גלעד ובכירים אחרים החלו לטעון ש׳גם אם היה ערפאת מקבל את כל מבוקשו לא
היה חותם...׳ — משפט מאוד פופולארי באותם ימים ,אולם לא מבוסס .אני לא ביטאתי קו זה מאחר שלא
נתמך במודיעין ,אבל אופנה זו קנתה לה אחיזה בקרב קברניטים״; ראה גם מאמרו של עוזי בנזימן אודות
מודיעין מוטה :״בשורות לשנה ה־57״ ,הארץ ) 30אפריל  ;(2004עופר שלח ,״הסיפור העצוב על עמוס
ועמוס״ ynet.co.il. (11 ,יוני  ¡(2004דני רבינוביץ ,״על המרקע הלאומי נותר דובר אחד״ ,הארץ ) 30יוני
 ;(2004שלמה גזית ,״שובה של הקונספציה״ ,מעריב ) 14יוני .(2004
5 2

ראה מאמרו של אלוף בן ,״אמ״ן כתועמלן של הממשלה״ ,הארץ ) 6פברואר  ,(2003רן אדליסט ,״אמ״ן
ינואר .(2002
כבקשתך״html(htp:/w.ynecoil/arts,7340L-1592,0.4,
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בשנה האחרונה התקיימו מספר ימי עיון בנושא ,למשל :״פסגת קמפ־דיוויד ) :(2000מה השתבש׳ —
לקחים לעתיד״)16־ 18יולי  ;(2003ו״מיישוב סכסוך לניהול סכסוך :העימות האלים הישראלי־פלסטיני״
)מכון ירושלים לחקר ישראל 21 ,יוני  .(2004כמו כן ,פורסמו מאמרים וספרים של אנשי אקדמיה,
פובליציסטים ומשתתפי המו״מ .ראה :מיטל ,שלום שבור •,דניאל דור ,עיתונות תחת השפעה ,הוצאת בבל,
תל־אביב) ¡(2001דניאל דור ,מאחורי חומת מגן)תל־אביב :בבל ¡(2003 ,קליין ,של ברים טאבל; דנירבינוביץ,
״סוף הסכסוך או חוזר חלילה?״ ,בתוך אופיר )עורך( ,זמן אמת ,עמ׳ 33־ 45יואב פלד ,״אל תהיו צודקים,
היו חכמים״ ,בתוך אופיר )עורך( ,זמן אמת ,עמ׳ 46־ 56טניה ריינהרט ,״השלום שהורג״ ,בתוך אופיר
)עורך( ,זמן אמת ,עמי 57־ ;68עוזי בנוימן ,״בשורות לשנה ה־57״ ,הארץ ) 30אפריל  ¡(2004בן כספית,
״הצבא יחליט ויאשר״ ,מעריב ) 13ספטמבר  ;(2002יוסי ביילין ,מדריך ליונה פצועה ,דני רובינשטיין,
״הדרך היורדת לקמפ־דיוויד״ בתוך יהודה מלצר )עורך( ,קמפ-דיוויד  — 2000מה באמת קרה שם< )תל־
אביב :ידיעות אחרונות ,(2003 ,עמ׳ 16־.63
;

;

32

מצביעים על העובדה שהמו״מ עצמו ל א כשל ,א ל א ה ו פ ס ק )בשל הבחירות בישראל(
בטרם מוצו עד ת ו ם הניסיונות לבחון א ת מרחבי הגמישות ההדדיים הסופיים במסגרת
ע ס ק ת חבילה כוללת .ה ם מבקרים בחריפות א ת החלל המדיני שיצרו ישראל וארצות
הברית )בפברואר  .(2001ה ם שוללים א ת תיאורית הקונספירציה המיוחסת לערפאת,
ותוהים איך היא מתיישבת עם אי־הסכמתו לקבל א ת רוב שטחי  1967ולהמתין למערכה
נוספת ממעמד של מדינה ,ועם אי־הסכמתו להצעות ישראליות לפתרון חלקי ,שהיו עשויות
לקדם אותו ב״תורת השלבים״ .ה ם גם מטילים ס פ ק בטענה שלפיה ערפאת הצית א ת
האינתיפאדה כמהלך מתוכנן שנועד לכפות על ישראל א ת ״זכות השיבה״ ,כדי לממש א ת
״תורת השלבים״ ,ומצביעים על שורשיה כהתפרצות עממית .ה ם אינם רואים בערפאת
אחראי יחיד להתמשכות האינתיפאדה ולהסלמתה ,ומייחסים משקל נכבד בעיצוב
המציאות שנוצרה לגורמים שונים ,ובכלל זה לתגובה הצבאית של ישראל.

54

התפילזה האסטרטגית־צבאית
הנחות היסוד של התפיסה המדינית החדשה הנחו ,מטבע הדברים ,גם א ת התפיסה
האסטרטגית־צבאית .עתה ,משחדל המו״מ המדיני׳ להתקיים והעימות הצבאי הוגדר
55

כמלחמה ממשית ,כוונה האסטרטגיה הצבאית של ישראל ישירות נגד הרשות הפלסטינית,
בהיותה מערכת שלטונית הנושאת באחריות ומקיימת זיקה לארגוני הטרור .המטרה
האסטרטגית־צבאית היתה ס י ו ם מהיר של האלימות הפלסטינית ,או ה פ ח ת ת ה במידה
שתמנע מהפלסטינים כל הישג צבאי ומדיני ותחרוט בתודעתם שאין לאל ידם להשיג
הישגים צבאיים ומדיניים באמצעות טרור .המטרה הוגדרה אפוא ,כשינוי תבנית חשיבתם
של הפלסטינים )ולמעשה של הערבים בכלל( כך שיפנימו באופן מעמיק כי ״בטרור
ובאלימות לא מנצחים אותנו ,לא מקפלים אותנו .א ם לא תהיה הפנמה עמוקה כזו בסוף

5 4

עקיבא אלדר ,״פרצופו האמיתי״ ,ראיון עם עמוס מלכא ,הארץ ) 11יוני  .(2004בראיון סיפר מלכא
כיצד הצמרת הבטחונית הישראלית תרמה לליבוי האש .לדבריו ,בחודש הראשון לאינתיפאדה צה״ל ירה
בגדה ובעזה מיליון ו־ 300אלף כדורים ,ולטענתו זהו נתון אסטרטגי שהעיד על כך שחיילי צה״ל ירו ללא
הרף והמשמעות היתה שצה״ל עיצב את ״גובה הלהבות״ .ראה גם :ראובן פדהצור ,״תרומת צה״ל להסלמה״,
הארץ ) 29יוני  ¡(2004דורון רוזנבלום ,״אפוקליפסה שוב״ ,הארץ ) 20מאי .(2004
5 5

נחום ברנע ,״זמן אמת״ ,ידיעות אחרונות מוסף השבת) 29דצמבר  ¡(2000ארי שביט ,ראיון עם הרמטכ״ל
רא״ל משה יעלון ,מוסף הארץ ) 29אוגוסט  ¡(2002דן שילון ,ראיון עם הרמטכ״ל רא״ל שאול מופז ,מעריב
) 4ינואר  ¡(2002ארי שביט ,ראיון עם אריאל שרון ,מוסף הארץ ) 13אפריל  ¡(2001ירון לונדון ,ראיון עם
הרמטכ״ל רא״ל משה יעלון ,ידיעות אחרונות ) 13אוגוסט .(2004

33

העימות ,ת ה י ה לנו בעיה אסטרטגית עם איום קיומי על מדינת ישראל .א ם הדבר הזה לא
ייצרב בתודעה הפלסטינית והערבית ,לא יהיה סוף לתביעות מאתנו״.

56

לפי תפיסה זו ,ישראל חייבת להחזיר את אמינות ההרתעה שנפגעה כתוצאה מאירועים
מצטברים :אי־תגובה במלחמת המפרץ ,השתתפות בוועידת מדריד בניגוד לרצונה של
ישראל ,ויתורים ב ה ס כ ם אוסלו בגלל האינתיפאדה ,מסירת חברון בגלל אירועי המנהרה,
58

57

והנסיגה מלבנון .לכן נדרשת הכרעה מהירה ככל האפשר של איום הטרור .כוונת הזדון
של ערפאת ל ח ס ל א ת ישראל נחשפה ברגע ה א מ ת והדבר מעיד על האיום הממשי הטמון
בכך .יש למנוע א ת האיום בכל מחיר ,באמצעות יתרון הכוח הצבאי של ישראל ועמידה
איתנה של החברה .זו האופציה האפקטיבית היחידה .מדיניות זו חיונית כדי לסכל כל
איום פלסטיני עתידי על קיומה של המדינה .יש לסמוך על כוחו של צה״ל לסכל את
כוונות הזדון של הפלסטינים.
מכאן ואילך נתפסה משימת הסיכול של כוונות הזדון של ערפאת והרשות הפלסטינית
על־ידי הדרג המדיני והבטחוני כאחד ,כמחייבת צריבה תודעתית אצל הפלסטינים בדבר
עליונותה הצבאית של ישראל ואי־יכולתם לממש הישגים מדיניים באמצעות כוח ,אלא
ר ק באמצעות תהליך מדיני .צריבה כזו נועדה להביא לצמצום איום הטרור בהווה ,ולמנוע
איום פלסטיני על ישראל למשך שנים רבות .ל ק ח נוסף של מדיניות הצריבה התודעתית
קבע שעם החזרה לשולחן המו״מ על ה ס כ ם הקבע ,יצטרכו הפלסטינים לשלם מחיר
מדיני ,בין היתר בהישגים פחותים מאלה שיכלו להשיג מישראל בסיבוב המו״מ הקודם.
בפעם הראשונה הוגדר הטרור הפלסטיני עצמו ,על־ידי הדרגים המדיני והבטחוני ,כאיום
אסטרטגי קיומי .המערכת הבטחונית הונחתה למגר א ת ארגוני הטרור ,ובכללם את מנגנוני
הביטחון הפלסטיניים העוסקים בטרור.

59

כבר בשלבים הראשונים של הסדר הביניים ,בעקבות הפיגועים של ראשית שנת
 ,1995ובמיוחד עקב ייזום אירועי האלימות על־ידי הרשות הפלסטינית בעקבות פתיחת
מנהרת הכותל בספטמבר  ,1996נדרש צה״ל ל ה ת א י ם עצמו למערכה מסוג חדש מול
הפלסטינים .מערכה זו אובחנה כ״עימות בעצימות נמוכה״ )Low intensity Conflict

-

56

ארי שביט ,ראיון עם הרמטכ״ל רא״ל משה יעלון ,מוסף הארץ ) 29אוגוסט  ;(2002דן שילון ,ראיון עם
הרמטכ״ל רא״ל שאול מופז ,מעריב ) 4ינואר  ¡(2002יעלון ,״ניצחון וההכרעה בעימות מוגבל״ ,עמ׳ 75־.81

57

ארי שביט ,ראיון עם הרמטכ״ל רא״ל משה יעלון ,מוסף הארץ ) 29אוגוסט  ;(2002עמידרור ,״מרכיבי
האסטרטגיה הישראלית במלחמה נגד הטרור הפלסטיני״ ,עמי .3
58

גלעד ,״הערכת ההתפתחויות בסכסוך הישראלי־פלסטיני״ ,עמ׳ .48

59

יעלון ,״הכנת הכוח לעימות המוגבל״ ,עמ׳ .26
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 ,(Lieבעל מאפיינים הקרובים לאלה של מ א ב ק י ם בין־מדינתיים .זאת נוכח קיומה של
רשות מדינית פלסטינית עם שלטון עצמי בעל מנגנוני־ביטחון חמושים .על ב ס י ס ל ק ח י ם
מבצעיים מאירועי מנהרת ה כ ו ת ל ) ס פ ט מ ב ר  (1996ומאירועים אלימים א ח ר י ם ) ב ה ם ציון
יום ה״נכבה״ ב־ 15במאי  ,(2000התכונן צה״ל לעימות אפשרי עם מנגנוני הביטחון של
הרשות הפלסטינית ,בין היתר בתרחיש של כשלון התהליך המדיני .הצבא גיבש מסגרת
קונספטואלית לניהול ״עימות נמוך־עצימות״ ,באמצעות תהליך המוגדר כ״תכנון המתאר
המערכתי״ ,שמטרתו לעצב מציאות עתידית שתשרת באופן מיטבי א ת המטרה המדינית־
אסטרטגית .ב ה ת א ם למתודה זו ,גובשה מסגרת ת פ י ס ת י ת מקיפה ,המחברת בין רמת
היעדים המדיניים לפעילות ה ט ק ט י ת ומאפשרת תאימות בין כמה רמות המדרג )תשע
במספר(  -החל מהרמה המדינית ועד לחייל ב מ ח ס ו ם .

60

הדרג הצבאי הציב שתי מטרות־על בבואו לגבש א ת קווי הפעולה שלו לניהול העימות:
•

61

לשרת א ת היעדים המדיניים של ישראל באמצעות הישגים צבאיים שיובילו לעיצוב
62

המציאות ב ש ט ח וישפיעו על תודעת הפלסטינים והנהגתם עד כדי הכרה שלא ישיגו
הישג מדיני כלשהו מהמלחמה שהם תכננו ויזמו .לאחר שלוש וחצי שנות עימות
אלים שינה הצבא א ת תפיסתו במידה מסוימת .אף שהרמטכ״ל ,רא״ל משה יעלון,
המשיך להאמין כי ניתן להדביר א ת הטרור לחלוטין ,דומה שהמטרה ה ט ק ט י ת
העיקרית במלחמה בטרור היא לצמצמו במידה ניכרת ,כדי לאפשר לציבור לנהל א ת
חייו באופן נסבל ולאפשר לדרג המדיני לקבל החלטות מדיניות שלא בלחץ הטרור.
עם זאת ,לא השתנתה התפיסה כי יש לטעת בצד השני א ת ההכרה שלא ניתן להשיג
יעדים מדיניים באמצעות טרור.

63

6 0

התיאור המובא כאן ,לגבי מדיניות הדרג הצבאי והיערכותו לעימות לקוח ממאמרו של סגן הרמטכ״ל
האלוף משה יעלון ,״הכנת הכוח לעימות מוגבל״ ,עמ׳ 24־ ¡28ארי שביט ,ראיון עם הרמטכ״ל רא״ל משה
יעלון ,מוסף הארץ ) 29אוגוסט  ¡(2002ברגמן ,והרשות נתונה ,עמ׳ 31־.32
6 1

המכשלה היא בהיעדר הגדרות ברורות של הדרג המדיני בנוגע ליעדים ולהישגים המדיניים הנדרשים.
בהיעדרן של אלו ,ההנחיה המדינית לדרג הצבאי התאפיינה בעמימות ,שאותה צריך היה הדרג הצבאי
לפרש כדי ליצור את ההקשר והרלוונטיות להפעלת הכוח הצבאי .משה יעלון ,בהרצאה בסמינר בנושא
״יחסי הדרג המדיני והדרג הצבאי במציאות של עימותים אסימטריים״)המכון לחקר תורת המערכה -
המלת״ם 24 ,פברואר  ,(2003אמר כי ״לדרוש מהדרג המדיני לתת דירקטיבה ברורה לדרג הצבאי זו נאיביות״.
ראה גם :יואב לימור ,ראיון עם אלוף איציק איתן ,אלוף פיקוד המרכז ,מעריב ) 29מארס  .(2002איתן
התבטא בראיון באומרו :״זה טבע מערכת היחסים בין הדרג המדיני לדרג הצבאי בישראל .מעולם לא
קיבלנו משימה ברורה ,והדברים דרשו פירושים וניסיונות להבין את ההנחיה״.
6 2

עיצוב המציאות באמצעות אופרציות צבאיות לא שירת בהכרח את היעדים אליהם כיוון הדרג המדיני
ושאותם נמנע מלהגדיר באופן ברור.
6 3

בן כספית ,ראיון עם האלוף קפלינסקי ,מעריב ) 25מאי  .(2004אבי צור ,״מתחילת העימות אני טוען

35

•

להבטיח א ת הרלוונטיות של הכוח הצבאי ב״עימות בעצימות נמוכה״ על־ידי הכנתו,
ציודו ו ה ת א מ ת תורת הלחימה שלו למאפיינים המיוחדים של העימות.

צוותי חשיבה ברמת המטכ״ל והפיקודים ,קיימו דיונים רבים על־פי המתודה החדשה,
ובהם נותחו היבטים מורכבים בעימות ,כגון האידיאולוגיה של הצד השני וגורמים משפיעים
באזור ומחוצה לו ,בצד היבטים צבאיים ופיזיים של שדה הקרב .פותחה מסגרת תיאורטית
של ידע על העימות מול הפלסטינים ,שבאה לידי ביטוי גם במערכת מושגים חדשה
ותואמת .כך הובן ,למשל ,כי עיקר הלחימה בעימות הוא על ״התודעה״ הישראלית,
הפלסטינית והבין־לאומית :״מבחינה אופרטיבית ,המערכה על התודעה מול האוכלוסייה
64

הפלסטינית ...היתה המערכה המרכזית...״ .כמו־כן הובן כי היריב הפלסטיני מפעיל את
נשק הטרור כדי לערער א ת כוח העמידה של החברה הישראלית .הוא חותר ליצור בתודעת
הפלסטינים א ת ו ס של מ ל ח מ ת שחרור ,ואילו בזירה הבין־לאומית הוא מנסה לקעקע את
הלגיטימיות של מ א ב ק ישראל בטרור .הדרג הצבאי הגיע אפוא ל מ ס ק נ ה שעליו לפעול
בכמה דרכים :לחזק א ת תחושת הציבור הישראלי ביכולת לעמוד בעימות הזה לפעול נגד
;

הפלסטינים כדי להבהיר להם שהאלימות לא ת ק נ ה להם הישגים; ובמקביל ,לנסות לזכות
בלגיטימציה בין־לאומית לדרכי ה מ א ב ק של צה״ל.
״העימות המוגבל״ שנכפה על ישראל מחייב ניהול מערכה משולבת ומתואמת; דהיינו,
תיאום מרבי בין הגורמים הרבים המשולבים בו :המדיני ,הצבאי ,הכלכלי ,ההומניטארי,
הדיפלומטי וההסברתי .כן נדרש למלחמה זו חוסן חברתי שיאפשר לכידות ויכולת עמידה.
על־פי המסגרת התיאורטית והמושגית שגיבש ,הגדיר הצבא א ת ההתמודדות על
״המרחבים התודעתיים״ באופן הבא:
•

גבולות המערכת — על המערכת משפיעים כוחות חזקים הנמצאים מחוצה לה ,כגון:
מדיניות ארצות הברית ,אירופה ומדינות־ערב כלפי העימות .לצבא אין השפעה על

שאת הטרור ניתן למגר״ ,ראיון עם הרמטכ״ל רא״ל משה יעלון ,הלוחם )אוגוסט  .(2004ראה גם דבריו של
סגן הרמטכ׳׳ל היוצא ,האלוף גבי אשכנזי ,שנרתע להגדיר את המערכה עם הפלסטינים ״ניצחון צבאי״.
לדבריו ,״ההישג במלחמה הוא להביא את הטרור לרמה נסבלת .אין ניצחון רגיל במלחמה בטרור הפלסטיני.
זאת יאמרו לך גם המח״טים של צה״ל בשטח .לא נפסיק את הטרור בלא שיתוף פעולה עם הפלסטינים,
שאינו קיים״)זאב שיף ,״סליחה ,לא ניצחנו״ ,הארץ 1 ,אוקטובר  .(2004כמו כן ראה :אמיר אורן)הארץ30 ,
אפריל  ,(2004שכתב כי הצבא ״איבד גם את להיטותו לנצח על התזמורת .הוא מסתפק בהפקת צלילים
מסוימים מכליו ,ומחזיר את השרביט לממשלה .הוא מחויב לניצחון טקטי)׳התגברות על האויב בקרבי(,
אך מבחין בינו לבין שתי רמות גבוהות יותר .אחת מהן היא ׳הכרעה במערכה׳ ,ומעליה ה׳ניצחון במלחמה׳.
בניסוחים מפותלים ,בצה״ל מנסים לשלול את הציפייה שינצח״.
6 4

36

הירש ,״מיעופרת יצוקה׳ לידרך אחרת״׳ ,עמי .30

גורמים אלה ,אך להם יש השפעה על מרחב הפעולה הצבאי .לפיכך חייב המתכנן
הצבאי ,גם ברמת המפקד בשטח ,להכיר א ת השיקולים הללו ,להבינם ואף לחזות א ת
השפעתם.
•

גבולות המערכה — מדובר בתופעות ובתהליכים שמשפיעים על המערכה ,אשר לצבא
השפעה רבה עליהם .למשל ,השאלה באיזו מידה יזכו הפלסטינים בהישגים מדרך
האלימות ,קשורה למערכה בתחום התודעתי .לא ניתן למדוד זאת ברמת האירוע
הבודד ,אך ס ך הפעולות היזומות ,ס ך הפעילות ה מ ס כ ל ת ו ס ך תוצאות המפגשים -
כל אלה מעצבים א ת ההבנה ,הן בצד הישראלי והן בצד הפלסטיני ,לגבי יכולתה של
האלימות הפלסטינית לזכות בהישגים .עיצוב התודעה הפלסטינית ביחס לכך הוא
גורם בעל משמעות רבה ,משום שהוא נוגע באחד ממרכיבי היסוד של ההחלטה
הפלסטינית לפתוח בעימות המזוין בצורתו זו .ה ם יצאו מנקודת ההנחה שהאלימות
תביא שינוי ,ואם מנטרלים א ת המרכיב הזה ,ניתן אולי להשפיע על כלל ה ת י י ח ס ו ת ם
להמשך העימות ולפתרונות המדיניים שאמורים לסיימו .חשוב לזכור כי בחתירה
לעיצובם של גבולות המערכה באופן הרצוי לישראל ,אין הצבא פועל לבדו .במקביל
לפעילותו ישנן פעילויות רבות של גורמים שונים ,הן בצד הישראלי והן בצד הפלסטיני,
ולפעמים לא כל הפעילויות מתואמות לאותה תכלית.

•

גבולות התיאום — מפקדים בכירים ברמת אלוף פיקוד או במטכ״ל ,אינם רשאים
ל ה ס ת פ ק בהבנת הנעשה בתחומם .ה ם חייבים להבין א ת מערכות הקשרים וההשפעות
ההדדיות בין הנעשה בגבולות המערכת ובגבולות המערכה לבין הפעילות ה ט ק ט י ת
המתנהלת בתחומם .יש הכרח בראייה מבדילה יותר .כך למשל ,יש להבחין בין גורמים
שונים בתוך המחנה הפלסטיני ובמניעים השונים לפעילותם.

•

מעצבים  -קביעת כיווני פעילות שבאמצעותם יוכל הצבא להשפיע על המציאות
בכיוונים הרצויים .כינוס כלל הידע הקיים אודות הרציונל של הגורמים המעורבים
בעימות והפיכתו להבנות המתייחסות לכיווני ה ה ת פ ת ח ו ת האפשריים ולהתפתחויות
שישראל שואפת ליצור .התוצר הוא רעיון אסטרטגי מעצב ברמת המטכ״ל ,או רעיון
אופרטיבי ברמת הפיקוד המרחבי.

•

ההנחיה המדינית — היא תוצר של ת פ י ס ת העולם של הדרג המדיני מצד אחד ,אך גם
פועל יוצא של השיח המתמשך בין הדרג המדיני לדרג הצבאי .הדינאמיות הרבה של
המציאות מחייבת ,אפוא ,שיח רצוף ומתמשך בין שני הדרגים ,כדי להבטיח שדרך
הפעלת הכוח תהיה רלוונטית.
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•

תרבות השיח — תרבות השיח כוללת א ת הדרגים הצבאיים השונים ומטרתה לתרגם
א ת הרעיונות האסטרטגיים והמערכתיים לרעיונות מבצעיים ולתכניות .הדרגים בשטח
חייבים להיות מודעים לרעיון המבצעי ,כמו גם לאילוצים שונים ,כדי למנוע טעויות
באשר לביצוע הנדרש.

•

ערכים מוסריים — נוכח אופיו הייחודי של העימות ,הכרוך בחיכוך רב עם האוכלוסייה
האזרחית ,יש הכרח בהנחלת ערכים מוסריים לניהול העימות ובהקפדה עליהם.

•

הכנת הכוח — הכנת הכוח מ ת ב ס ס ת בעיקר על פיתוח רעיונות אסטרטגיים חדשים
ועל גיבוש ת פ י ס ה מבצעית עדכנית ,שכן ניסיון העבר אינו רלוונטי תמיד למציאות
החדשה ו ה מ ת פ ת ח ת .
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המחשת הגישה של הדרג הצבאי לאופן מימוש מטרות־העל שקיבל על עצמו בעימות,
בולטת בהתייחסות לתפקיד המפקד בשטח .זה נדרש להימנע מלהחיל א ת הערכת המצב
ה ט ק ט י ת בגזרתו בצורה פשטנית ,אלא להכיר בכך שבשטחי הרשות הפלסטינית פועלים
כוחות שונים )ההנהגה הפלסטינית ,הרחוב ,הארגונים השונים( שלכל אחד מ ה ם ״סדר־
יום״ משלו ורציונל הכולל מטרות ואילוצים .זאת ,״כדי שניתן יהיה להגיע להישגים
התודעתיים שבהם אנו מעוניינים ככלי להשגת היעדים המדיניים שלנו״.
יתרה מזאת ,הבנת הרציונל של המערכת היריבה ת ק ל על תכנון פעילות צבאית
אפקטיבית ותמנע מצב שבו הכוח הצבאי המופעל אינו רלוונטי .חשיבה זו לגבי תפקידו
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וייעודו של הצבא ״בעימות המוגבל״ ,עוגנה בתורת ההדרכה של צה״ל .ב ה ת א ם לתפיסה
זו ,ו ב ה ת א ם למסגרת המושגית החדשה ,נבחנת הלחימה מול הפלסטינים ותוצאותיה,
בעיני צה״ל ,לא ר ק בממדי כ מ ו ת ) כ מ ה נשק נתפס ,כמה מעבדות הושמדו ,כמה מבוקשים
נלכדו( ,אלא גם ב א פ ק ט י ם ובמגמות שנוצרו בעקבות פעולות הלחימה על החברה בישראל
ועל החברה הפלסטינית .למשל ,הלחימה בערים ובמחנות הפליטים של הפלסטינים נשפטה
לא ר ק בממד הצבאי הרגיל ,אלא גם בממדים של נחישות הלחימה ,רוח ההתנדבות
ויכולתה של החברה הישראלית להפוך מחדש לחברה לוחמת ומגויסת בעמדה מול איום
ממשי.
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באופן זה ,סבור צה״ל ,הובהר לחזבאללה ולפלסטינים הנלחמים בישראל ,כי

יעלון ,״הכנת הכוח לעימות מוגבל״ ,עמי 24־.33
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אל״מ שמואל ניר )סמו( ,העימות המוגבל )תוה״ד ,(2001 ,עמי  :44״במלחמה הצבא הוא זה שמכריע
בפועל ,ובעימות המוגבל הצבא משפיע באופן מכריע .בעימות המוגבל נדרש הצבא למצות את יכולותיו
להוגעת היריב לשם השגת התכלית המדינית ולמנוע את היריב מלהוגיע אותנו״.
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הכהן ,׳״מבחן התוצאה׳ כמבחן של מגמות״ ,עמ׳ 12־.15

