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הקדמה

במה  מתן  היא  בישראל  אדנאואר  קונרד  קרן  של  ביותר  החשובות  ממשימותיה  אחת 

העבר,  לאור  באזור.  לדו-קיום  בסיס  שהוא  שיח  לשכנותיה,  ישראל  מדינת  בין  לשיח 

יהודית בעלת  גרמניה רואה עצמה מחויבת להתגייס למען קיומה של ישראל כמדינה 

גבולות בטוחים, החיה בשלום לצד שכנותיה.

הסכסוך  לפתרון  שיוביל  ותחושה  גדולות  תקוות  בזמנו,  עורר,  אוסלו  תהליך 

הישראלי-פלסטיני כבר בעתיד הנראה לעין. אך תהליך זה כשל וגם נסיונות מאוחרים 

יותר להחיות את תהליך השלום, כמו הצעדים החד-צדדיים במסגרת תכנית ההתנתקות, 

ממעטים  היום  המיוחל.  הפתרון  את  להביא  הצליחו  לא  באנפוליס,  השיחות  סבב  או 

לעסוק בשאלה מהו הפתרון לסכסוך מורכב זה. קיומו המתמשך כבר סיפק כר פורה 

לשורה ארוכה של פתרונות תיאורטיים. היבטים בעייתיים שונים נדונו לפרטי פרטים 

והצעות למכביר מונחות זה מכבר על השולחן, אך תהליך השלום אינו מצליח לעלות על 

הנתיב הנכון ולהמריא. השאלה העולה אפוא היא: מהם המגבלות והחסמים העומדים 

לפתרון  ההצעות  את  ליישם  ובניסיונות  השלום  לתהליך  בדרך  האזור  מנהיגי  בפני 

הסכסוך? 

נראה כי המצב היום חזר לאחור אל הימים שלפני אוסלו. הצדדים איבדו את האמונה 
נכונות לפשרה נתקלת בספקנות רבה. בין שני הצדדים שורר חוסר- במשא ומתן וכל 

אמון עמוק ופחד הדדי. מערכת הערכים המנוגדת, הרקע התרבותי והדתי השונה, כמו 

גם הדבקּות בנרטיבים הלאומיים, מהווים חסמים משמעותיים ומונעים משני הצדדים 

להושיט יד זה לזה. גם המצב הגיאופוליטי נתפס היום באופן שונה מכפי שהיה בימי 

שיחות אוסלו, אז האמינו כי ניתן לפתור את הסכסוך הישראלי-פלסטיני מבלי לטפל 

קיצוניים  אנשי-דת  של  ומתחזקת  הולכת  להשפעה  כיום  עדים  אנו  פנימיות.  בבעיות 

גורמים חיצוניים שונים, אשר הופכים, לעתים, את המצב לסבוך אף  ולהתערבות של 

לשלום  בדרך  להתקדם  בזמן  ובו  האלה  המכשולים  כל  על  להתגבר  ניתן  כיצד  יותר. 

ולפיוס?

בפרסום זה, שהוא תוצר של עבודת-מחקר משותפת של מכון ירושלים לחקר ישראל 

והציבורי  האקדמי  השיח  את  להפרות  מבקשים  אנו  בישראל,  אדנאואר  קונרד  וקרן 

ואינה  כלשהי  פוליטית  עמדה  בו  מביעה  אינה  אדנאואר  קונרד  קרן  זה.  חשוב  בנושא 

מכתיבה פתרון זה או אחר. קיומו של שיח מעמיק, לא רק בין הצדדים המסוכסכים 
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אלא גם בתוך החברה הישראלית עצמה הכרחי לקידום וחיזוק התהליכים הפוליטיים 

וביטוי לשאיפה מתמדת לשלום.

ד"ר לארס הנזל

מנהל קרן קונרד אדנאואר בישראל
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שלמי–תודה

מחקר זה הוא פרי מאמץ משותף של קבוצת חוקרים שהתכנסה במכון ירושלים לחקר 

צוות  חברי  לכל  מודה  אני  בישראל.  אדנאואר  קונרד  קרן  עם  פעולה  בשיתוף  ישראל 

שהשקיעו  והתבונה  השקידה  המסירות,  על  ביחד,  ולכולם  בנפרד  איש  לאיש  המחקר, 

במחקר זה, מתוך אמונה בחשיבותו ובתרומתו המקווה לידע בתחום זה ולשיח הציבורי: 

יהודית אורבך, ד״ר נטע אורן, פרופ' אלעאי אלון, פרופ' דניאל בר–טל, ד״ר עירן  ד״ר 

קובי  ד״ר  מעוז,  יפעת  פרופ'  לנדמן,  שירי  לביא,  אפרים  ד״ר  זכאי,  דן  פרופ'  הלפרין, 

מיכאל, ד״ר רובי סיבל, הנרי פישמן, ד״ר דידה פלייסיג, יוחנן צורף, נמרוד רוזלר, ופרופ' 

יצחק רייטר. תודה מיוחדת שלוחה לשלמה ארד על עריכתו המדויקת ומאירת העיניים 

בנוסף  לעימוד.  על תרומתה המיוחדת  ביהם  ולאסתי  היד  לשיפור כתב  רבות  שתרמה 

על הכרתו  קונרד אדנאואר,  קרן  מנהל  הנזל,  לארס  לד״ר  מיוחדת  והוקרה  תודה  לכך 

בחשיבות המחקר ושיתוף הפעולה והתמיכה במחקר ובפרסום ולגב' פלינה קדם מקרן 

אדנאואר על תרומתה ועל סיועה הרב לפרויקט. ולבסוף תודה והוקרה מיוחדת למיכל 

קורח ולחמוטל אפל ממכון ירושלים לחקר ישראל, שללא מסירותן ספק רב אם ניתן 

היה לפרסם ספר זה. 

יעקב בר–סימן–טוב
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על המחברים

יהודית אורבך — ראש היחידה ללימודי תקשורת ועיתונאות ומלמדת במחלקה למדעי 

פיוס וסליחה בסכסוכים  המדינה באוניברסיטת בר אילן. ד"ר אורבך חוקרת תהליכי 

לאומיים בכלל ובהקשר הישראלי-פלסטיני בפרט, ופרסמה מאמרים רבים בנושא. 

באוניברסיטת  וניהולם  קונפליקטים  לפתרון  בתכנית  אורחת  עמיתה   — אורן  נטע 

ג'ורג' מייסון בוריג'יניה ארה"ב.  את לימודי הדוקטורט שלה במדע המדינה השלימה 

פסיכולוגיה  סכסוכים,  פתרון  כוללים:  שלה  המחקר  תחומי  תל-אביב.  באוניברסיטת 

תוצאות  את  הציגה  הישראלי-ערבי.  והסכסוך  קהל  דעת  פוליטית,  תקשורת  פוליטית, 

מחקריה במספר רב של כנסים בארה"ב ואירופה. פירסומיה כוללים מעל ל-20 מאמרים 

ופרקים בספרים.

סיכסוכים  וניהול  ומתן  המשא  בתחום  ומתמחה  לאסלאם  מומחה   — אלון  אלעאי 

באסלאם דובר הערבית. מחקריו של פרופ׳ אלון עוסקים במו"מ ותרבות באסלאם. היה 

ספרים  פרסם   .2000–1999 בשנים  סוריה  עם  ומתן  למשא  הישראלית  במשלחת  חבר 

ומאמרים בתחומי הפילוספיה הערבית של ימי הביניים.

דניאל בר–טל — הינו ברנקו וייס פרופסור לחקר התפתחות הילד וחינוכו, בבית הספר 
חברתית- בפסיכולוגיה  נוגעים  שלו  המחקר  תחומי  תל-אביב.  אוניברסיטת  לחינוך, 

פוליטית. את לימודי הדוקטורט בפסיכולוגיה חברתית סיים באוניברסיטת פיטסבורג 

אתוס  אמונות  כגון  בחברה  הרווחות  לאמונות  נוגעים  שלו  המחקר  תחומי  ב-1974. 

הקונפליקט הקשורות לבטחון, דה-לגיטימציה, מנטליות, מצור ופטריוטיזם. כמו כן, הוא 

חוקר יסודות פסיכולוגיים של קונפליקטים בלתי נשלטים ופתרונם. חלק גדול מהמחקר 

הוקדש להבנת רכישת הבנות פוליטיות אצל ילדים ופיתוח חינוך לרב-תרבותיות ולשלום. 

במשך השנים כתב וערך 15 ספרים ופרסם יותר מ-200 מאמרים ופרקים בספרים. בשנים 

2001-2000 שימש כנשיא של החברה הבינלאומית לפסיכולוגיה פוליטית. בשנת 2006 

ספרו, שנכתב יחד עם פרופ' יונה טייכמן, זכה בפרס על שמו של אלכסנדר ג'ורג' מטעם 

האגודה הבינלאומית לפסיכולוגיה פוליטית כספר כטוב ביותר בתחום לשנת 2006. כמו 

הכוללת  תרומתו  על  והשלום  הצדק  לחקר  האגודה  של  השנתי  בפרס  זכה  ב-2006  כן 

למחקרי סכסוכים ופתרונם. 
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בירושלים  העברית  באוניברסיטה  בינלאומיים  ליחסים  פרופ׳  בר–סימן–טוב —  יעקב 

ומכהן בקתדרה ללימודי שלום ולשיתוף פעולה אזורי. משמש ראש מכון ירושלים לחקר 

ישראל מאז 2003. בר-סימן-טוב מתמחה בנושאים הקשורים לניהול ויישוב סכסוכים, 

הישראלי-ערבי.  בסכסוך  ובעיקר  והתפייסות,  יציב  שלום  ומתן,  ומשא  שלום  תהליכי 

מחברם ועורכם של 13 ספרים ומאמרים רבים בתחומים אלו. 

 From Conflict Resolution to Reconciliation  :שלושת הספרים האחרונים שערך הם

 (New York: Oxford University Press, 2004), The Israeli-Palestinian Conflict: The
Shift From Conflict Resolution to Conflict Management (New York: Palgrave-

(MacMillan, 2007, תכנית ההתנתקות — הרעיון ושברו )ירושלים: מכון ירושלים לחקר 
ישראל, 2009(. 

עירן הלפרין — מרצה בכיר וסגן ראש התכנית לפסיכולוגיה פוליטית בבית הספר לאודר 

של  בתפקיד  עוסקים  הלפרין  ד״ר  של  מחקריו  בהרצלייה.  הבינתחומי  במרכז  לממשל 

רגשות ותהליכי הסדרת רגשות בהשפעה על עמדות הציבור באשר לתהליכי שלום ושוויון 

מחד, ומלחמה, אפליה וחוסר סובלנות מאידך. הוא משמש כחבר בצוות העורכים של 

כתב העת הבינלאומי בפסיכולוגיה פוליטית. בשנים האחרונות מחקריו פורסמו בכתבי 

 Journal of Conflict Resolution, Journal of Peace Research, :עת רבים, בין השאר

.Journal of Social Issues and Political Psychology

הרצלייה.  הבינתחומי,  המרכז  לפסיכולוגיה,  החדש  הספר  בבית  מלמד   — זכאי  דן 

פרופ׳ זכאי שימש כראש המחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת תל-אביב, כיו"ר האיגוד 

מאה  מעל  פרסם  בישראל.  הפסיכולוגים  הסתדרות  וכיו"ר  ארגוני  לפיתוח  הישראלי 

וקבלת  שיפוט  תהליכי  סוביקטיביים,  זמן  שיפוטי  של  בתחומים  מדעיים  פרסומים 

החלטות ותהליכים מטה-קוגניטיביים. הציג את מחקריו בכנסים מדעיים בינלאומיים 

והוזמן כפרופסור אורח לאוניברסיטאות מובילות בעולם.

ומנהל  שלום,  למחקרי  שטינמץ  תמי  מרכז  את  מנהל  )מיל.(.  אל"מ    — לביא  אפרים 
בפועל את תכנית קרן קונרד אדנאואר לשיתוף פעולה יהודי-ערבי באוניברסיטת תל-

אביב. במקביל, הוא חוקר במרכז משה דיין ללימודי המזרח-התיכון ואפריקה. את תואר 

הדוקטורט קיבל מאוניברסיטת תל-אביב, ביוני 2009, על החיבור: "הפלסטינים בגדה 

של  מצטיין  בוגר  עצמי".  ובשלטון  כיבוש  תחת  פוליטית  התארגנות  דפוסי  המערבית: 

המכללה לביטחון לאומי )מחזור כ"ד(. בתפקידיו האחרונים בצה"ל, היה ראש מחלקת 

הזירה  וראש   )1998-1997( ושומרון  ביהודה  האזרחי  במנהל  ערביים  לעניינים  היועץ 
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שימש  האחרון  תפקידו  במסגרת   .)2002-1998( באמ"ן  המחקר  בחטיבת  הפלסטינית 

כיועץ לראש המשלחת הישראלית במשא-ומתן עם הפלסטינים על הסכם הקבע.

שירי לנדמן — דוקטורנטית בתכנית לחקר סכסוכים, ניהולם ויישובם, באוניברסיטה 
העברית בירושלים. כותבת עבודת דוקטורט בנושא ערכים מוגנים בסכסוך הישראלי-

ובפרט  סכסוכים,  יישוב  בפני  וחברתיים  פסיכולוגיים  בחסמים  מתמחה  פלסטיני. 

בפסיכולוגיה של הטאבו. שותפה לפרויקט המחקר "שלום צודק ובר-קיימא" של תכנית 

E7 של האיחוד האירופי. זוכת מענקים ומלגות ממרכז תמי שטינמץ למחקרי שלום ומרכז 
גילה לחינוך אזרחי ודמוקרטיה. עמיתת תכנית הופמן למנהיגות ואחריות חברתית.

קובי מיכאל — מרצה באוניברסיטת בן-גוריון בתכנית ליישוב סכסוכים ועמית מחקר 

בכיר במכון ירושלים לחקר ישראל. פעילותו האקדמית ממוקדת בחקר סכסוכים, ניהולם 

ויישובם ובמסגרת זו הוא מתמחה במחקר אודות תהליכי מעבר ממלחמה לשלום, יחסי 

שלום,  שמירת  מבצעי  ויישובם,  סכסוכים  ניהול  על  והשפעתם  צבאי  מדיני—דרג  דרג 

הסכסוך הישראלי-פלסטיני והסדרים אפשריים בירושלים.

ד"ר מיכאל הוא זוכה פרס צ'צ'יק למחקרי ביטחון לאומי לשנת 2005 וזוכה פרס יריב 

למחקרים בנושא הסכסוך הישראלי-פלסטיני לשנת 2002. ספרו בין צבאיות למדינאות 

בישראל בהוצאת אוניברסיטת תל-אביב זכה בפרס האגודה הישראלית למדעי המדינה 

 The Transformation of the ספרו האחרון   .2008-9 לשנת  ביותר  בעבור הספר הטוב 

World of War and Peace Support Operations  יצא לאור בארה"ב בהוצאת PSI בשנת 
 .2009

בנוסף, ערך ד"ר מיכאל עוד חמישה ספרים העוסקים בסכסוך הישראלי-פלסטיני ובמבצעי 

שמירת שלום ופרסם מעל ל-40 מאמרים, מונוגרפיות ופרקים בספרים העוסקים בתחומי 

התמחותו.

יפעת מעוז — פסיכולוגית חברתית, פרופסור חבר במחלקה לתקשורת ובמרכז שוויץ 

לחקר סכסוכים וראש מכון סמארט לתקשורת באוניברסיטה העברית בירושלים. פרופ׳ 

על  ובמרכז  סטנפורד  באוניברסיטת  לפסיכולוגיה  במחלקה  אורח  כחוקר  שהתה  מעוז 

תחומי  פנסילבניה.  באוניברסיטת  אתנו-פוליטיים  סכסוכים  לחקר  אש  סלומון  שם 

תפיסתיות  והטיות  קוגניטיביים  מנגנונים  כוללים:  מעוז  פרופ׳  של  המרכזיים  המחקר 

ביחסים בין קבוצתיים ובסכסוך, אינטראקציה, דימויים ותפיסות הדדיות של קבוצות 

בסכסוך, דיאלוגים ומגע בוני שלום, ופסיכולוגיה ומדיה בסכסוך. בתחומים אלו פרסמה 

 Journal of Peace Research, :עשרות מאמרים בכתבי עת אקדמיים בינלאומיים כולל



1313

 Journal of Conflict Resolution, Journal of Peace Psychology, International
 Negotiation Journal, Social Issues, Journal of Communication, Political
 Psychology, Research on Language and Social Interaction, The International

.Journal of Press/politics

תל-אביב  אוניברסיטת  בירושלים,  העברית  באוניברסיטה  אורח  מרצה   — סיבל  רובי 

והמרכז הבינתחומי בהרצלייה. לשעבר, יועץ מדיני בשגרירות ישראל בוושינגטון, שימש 

כיועץ המשפטי של משרד החוץ, נציג ישראל לבוררות טאבה עם מצרים וחבר משלחות 

ישראל למשא ומתן לשלום עם מצרים, ירדן והפלסטינים. שימש סמנכ"ל במשרד החוץ 

של  סאקר  )מכון  אחרים  עם  בינלאומי,  משפט  פרסומיו:  בין  נשק.  ולפירוק  לבקרה 

הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים(.

ארגוני.  ופיתוח  לניהול  יועץ  חברתית-יישומית.  בפסיכולוגיה  מוסמך   — פישמן  הנרי 

לשעבר, יועץ ארגוני במפקדת תאום הפעולות בשטחים )מתפ"ש( ובמינהל האזרחי באיו"ש, 

בתקופת תהליך אוסלו; יועץ ומנחה מקצועי בתחומי עבודת המטה של המינהל האזרחי 

בהכנת תיקי המשא ומתן בתהליך אוסלו ומרכז עבודת צוות החשיבה האסטרטגי.

דידה פלייסיג — בוגרת תואר שני בהצטיינות יתרה בתחום הפסיכולוגיה הקוגניטיבית 

היוריסטיקת  בנושא:  שלישי  ותואר  תל-אביב  באוניברסיטת  לפסיכולוגיה  במחלקה 

פלייסיג מלמדת  ד״ר  היתר.  ביטחון  פרדוקס  לתופעת  שיפוטי הביטחון: הסבר  שקלול 

המסלול   — למינהל  במכללה  החלטות  ובקבלת  קוגניטיבית  בפסיכולוגיה  קורסים 

קבלת  בנושא  בספרים  ופרקים  מאמרים  פרסמה  אביב.  תל  ובאוניברסיטת  האקדמי 

החלטות וחוקרת בתחום של שיפוטים מטה-קוגניטיביים.

יוחנן צורף — סא"ל )מיל.(. לשעבר, היועץ לענייני ערבים של המנהל האזרחי ברצועת 
עזה. מומחה לעניינים פלסטינים. עומד בראש תכנית ״מעגלי-דעת״ באוניברסיטת בר-

אילן ובאוניברסיטת בן גוריון בנגב, המיועדת למחנכים דתיים ומנסה לבחון את הסכסוך 

הישראלי-פלסטיני-ערבי דרך הפריזמה של הספרות ההלכתית היהודית.

נמרוד רוזלר — עומד בפני סיום דוקטורט במרכז שוויץ לחקר סכסוכים, ניהולם ויישובם, 

מנהיגים  של  וברטוריקה  בתפקידים  עוסק  מחקרו  בירושלים.  העברית  באוניברסיטה 

פוליטיים בסכסוך ובתהליך שלום, תוך השוואה בין הסכסוך הישראלי-פלסטיני לסכסוך 

בצפון אירלנד. מלמד במרכז הבינתחומי בהרצלייה, באוניברסיטת תל-אביב ובמכללת 
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ספיר. תחומי המחקר שלו כוללים דינאמיקות של סכסוכים ותהליכי יישובם, מנהיגות 

פוליטית, רגשות בסכסוך והיבטים מוסריים ופסיכולוגיים של כיבוש ממושך.

יצחק רייטר — חבר בסגל המכללה האקדמית אשקלון, החוג למדעי המדינה וכן מלמד 

בתכנית לחקר סכסוכים ויישובם באוניברסיטה העברית בירושלים. פרופ׳ רייטר משמש 

בנושאים:  מתמחה  ישראל.  לחקר  ירושלים  ובמכון  טרומן  במכון  בכיר  מחקר  עמית 

סכסוכים במקומות קדושים, ערביי ישראל, פוליטיקה מזרח-תיכונית ומשפט מוסלמי. 

בין ספריו: מלחמה, שלום ויחסים בינלאומיים באסלאם בן-זמננו: פתוות בנושא שלום 

עם ישראל )ירושלים, מכון ירושלים לחקר ישראל , 2008(.
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מבוא: חסמים בדרך ליישוב סכסוכים* 

יעקב בר–סימן–טוב

ולפרוץ העימות האלים הישראלי–פלסטיני בספטמבר  לכישְלון תהליך אוסלו  הסיבות 

במחקרים  ונותחו  השלום  תהליך  משתתפי  שכתבו  בזיכרונות  בהרחבה  נידונו   ,2000
אקדמיים רבים. אחדים הציגו את מאפייני הסכסוך הישראלי–פלסטיני כעיקש, בלתי–

נשלט ובלתי–פתיר. אחרים תלו את כישלון השיחות באי–בשלותם של הצדדים לעשות 
את הוויתורים הנדרשים ליישוב הסכסוך, בניהול לקוי של המו"מ, בהתמקדות בהסדר–

ביניים ולא בהסדר–קבע, בחוסר התייחסות לנרטיבים הלאומיים של הצדדים ולסוגיות 

ומוסדרת  ברורה  בעיצוב אסטרטגיית–שלום  מנהיגים  בכישלונם של  והוגנות,  של צדק 

ובגיוס תמיכה ציבורית לתהליך השלום. היו גם מי שהתמקדו באי–יעילותו של המתווך 

האמריקאי. 

מאז ועידת טאבה, שהתקיימה בינואר 2001, לא התקיים תהליך מדיני עד 2008, אף 

שבמהלך התקופה הועלו הצעות שונות ליישוב הסכסוך — כולל היוזמה הערבית, יוזמת 

ג'נבה, היוזמה הסעודית וועידת אנפוליס.  בוש, מפת הדרכים, המִפקד הלאומי, יוזמת 

אף שתכניות השלום למיניהן לקחו בחשבון חלק מהחסמים שהביאו לכישלון התהליך 

המדיני ואף ניסו להתמודד ִאתם במידת–מה, הן לא בחנו חסמים אלה לעומקם. הן לא 

בחנו גם אסטרטגיות ממשיות לנִטרולם כדי לאפשר את יישוב הסכסוך בדרכי–שלום. 
בעקבות ועידת אנפוליס התנהל התהליך המדיני בשני ערוצים: אולמרט–אבו–מאזן ולִבני–

אבו–עלא. הקושי לחדשו, מאז, רק ממחיש את הקושי שביישוב הסכסוך. לא זו בלבד 

שרוב החסמים שמנעו את יישובו בעבר שרירים וקיימים עדיין, אלא שהם אף התעצמו 

ובעקבות  התהליך  כיְשלון  מחמת  וזאת  באוסלו,  התהליך  תחילת  מאז  ניכרת  במידה 

הימין  מפלגות  ועליית  אחד  מצד  רצועת–עזה  על  חמאס  השתלטות  האלים.  העימות 

לשלטון בישראל מצד שני, מעידות על כך שבשני הצדדים התחזקו הכוחות השוללים 

את יישוב הסכסוך או אלה המפקפקים בסיכוייו ומעדיפים להמשיך לנהלו, בין מרצון 

ובין מחוסר–בררה.

מחקר זה גורס שדרוש דיון יסודי בחסמים ליישוב הסכסוך. דיון זה צריך לכלול את 

זיהויים ואפיונם של החסמים מצד אחד ואת בחינת האפשרויות והאמצעים )אם בכלל( 

*   This chapter has been part of a larger research project on “Just and Durable Peace by Piece”, 
which is funded by the EU's 7th Framework Programme#217589.



161717

להתמודד עמם מצד שני. בלי דיון כזה ספק אם ניתן לקדם את תכניות השלום למיניהן 

אל  להחזירם  שעלולה  שבורה  שוקת  בפני  שוב  לוודאי  קרוב  עצמם  ימצאו  והצדדים 

מעגל האלימות. בחינת החסמים יכולה לסייע גם באיתור הסיכויים להסדרים אפשריים 

קץ  שישים  כולל  הסכם–שלום  הסכסוך,  קץ  ללא  חלקי  הסכם–שלום  )הסדר–ביניים, 

לסכסוך אך לא יביא להתפייסות(.  

ולא– מוחשיים  כגורמים  אותם  ומגדיר  סכסוכים  ליישוב  חסמים  מציג  זה  ספר 

בסוג  קשורים  אלה  חסמים  הסכם.1  של  השגתו  את  מכשילים  או  המונעים  מוחשיים 

הסכסוך, במאפייניו, ביחסי הצדדים ובהיסטוריה של הסכסוך. חסמים ליישוב סכסוך 

הם תוצר של אינטרסים מנוגדים של הצדדים בסוגיות היסוד שעליהן מושתת הסכסוך, 

כמו למשל טריטוריה וגבולות. אולם יש גם חסמים הנובעים מהבדלים ומניגודים בין 

זהויות, ערכים, אמונות, נרטיבים היסטוריים, זיכרון קולקטיבי, מיתוסים ואתוסים של 

הצדדים באשר לשורשי הסכסוך, התפתחותו, ניהולו והאפשרות ליישבו. 

אסטרטגיים  חסמים  ופסיכולוגיים.  מבניים  אסטרטגיים,  להיות  יכולים  החסמים 

מתייחסים לסיכונים הביטחוניים שבעשיית שלום, באותם מקרים שהצדדים נקראים 

לוויתורים מוחשיים )טריטוריאליים למשל(. אולם הם מתייחסים גם למאמצי הצדדים 

למקסם את הישגיהם במו"מ על חשבון הצד האחר תוך הפעלת אסטרטגיות וטקטיקות 

נוקשות ותוך התעלמות מהצורך בבניית שלום, מהיום שאחרי ומצל העתיד, החיוניים 

לכינונו של שלום ולהתמדתו. 

הפנימיים של הצדדים. מבנים  הפוליטיים  מן המבנים  נובעים  החסמים המבניים 

לגיטימציה  על הבטחת  וביורוקראטיים אשר מקשים  מוסדיים  אילוצים  יוצרים  אלה 

אליטות  כמו  ומוסדות  גופים  ותועלותיו.  עלויותיו  כולל  ולתנאיו,  השלום  לתהליך 

ביטחוניים  וגופים  צבא  כמו  ארגונים  גם  אך   — אינטרס  וקבוצות  מפלגות  פוליטיות, 

אחרים — עלולים להתנגד לתהליכי–שלום מטעמים פוליטיים, אידיאולוגיים וביטחוניים. 

ארגונים כאלה ישללו תהליכי–שלום הנתפסים בעיניהם כמסכנים את האינטרס הלאומי 

והביטחוני. בנוסף תהיינה קבוצות שתתנגדנה באופן אלים לכל תהליך–שלום הנוגד את 

תפיסותיהן. החסמים המבניים בולטים במיוחד בתהליכי–שלום שבהם ניצבים שחקנים 

מדינתיים מול שחקנים לא–מדינתיים ושחקנים המייצגים סוגי משטר שונים, שכן השגת 

הלגיטימציה לתהליכי השלום תהיה שונה בהכרח אצל כל אחד מהם. 

1  דיון רחב בחסמים ליישוב סכסוכים ראו:

K. Arrow et.al. (eds.) (1995). Barriers to Conflict Resolution. New York: Norton.  



1717

ומוטיבציוניים,  רגשיים  קוגניטיביים,  חסמים  כוללים  הפסיכולוגיים  החסמים 

כלפי  ועמדות  אמונות  שינוי  על  המקשים  קולקטיביים  וזיכרונות  לאומיים  נרטיבים 

האחר וכלפי הסכסוך. הם משפיעים על תפיסת האינפורמציה ועל פרשנותה, על האי–אמון 
באחר ובתהליך שלום, על ביטחון–יתר באשר להכוונה רצויה של האירועים והערכת–

משחק  שהזמן  האמונה  כולל   — בתהליך  מטרות  לממש  ההצלחה  למידת  באשר  יתר 

לטובתך ולרעת יריבך — התמקדות בתפיסות ובערכים של צדק, הוגנּות ושוויון. חסמים 

אלה מקשים על נכונות לוויתורים, לפשרות, לנטילת סיכונים, לקביעת סדר–עדיפויות 

ולתחושות מּוטות של רווח והפסד )כמו הנטייה למסגר את יישוב הסכסוך במונחי הפסד 

ולא במונחי רווח(. החסמים הפסיכולוגיים מקשים על הערכה נכונה של האחר ביישוב 

הסכסוך ויוצרים הטיֹות באשר למטרותיו ולאסטרטגיות שלו, כמו גם להערכת–חסר של 

ויתוריו ונכונותו ליישב את הסכסוך. חסמים אלה קשורים ומושפעים אהדדי ולעתים 

אף קשה להפריד ביניהם. 

המחקר הנוכחי הוא ייחודי וחלוצי. זהו ניסיון של חוקרים ישראלים מתחומי–מחקר 

שונים לבחון מחדש את החסמים ליישוב הסכסוך הישראלי–פלסטיני כפי שהם נתפסים 

במאפייניו  מתמקד  המחקר  שונות.  ואמפיריות  תיאורטיות  מנקודות–מבט  בעיניהם, 

הייחודיים של הסכסוך המבליטים את החסמים המבניים, האסטרטגיים, הפוליטיים, 

הצדדים  על  מקשים  או  המונעים  והדתיים,  התרבותיים  ההיסטוריים,  הפסיכולוגיים, 

לשים לו קץ. חסמים אלה מתמקדים בשורשיו העמוקים של הסכסוך, בזהות הלאומית 

של הצדדים, בערכים ובמערכת האמונות, בנרטיבים ההיסטוריים ובזיכרון הקולקטיבי 

בין הצדדים הן בהתייחס  והם מדגישים את ההבדלים המהותיים המפרידים  שלהם, 

למאפייני הסכסוך ומרכיביו והן בהתייחס לפתרונותיו האפשריים. אף שחסמים אלה 

נידונו בצורה זו או אחרת במחקרים שונים, הם לא רוכזו באופן משולב ולא שוקללו 

במיוחד  עיקש  שהוא  זה,  סכסוך  של  ומורכבת  מקפת  כוללת,  תמונה  לספק  כדי  דיים 

ייחודו של המחקר הנוכחי מתבטא גם בניסיונו להציע דרכים  וקשה במיוחד ליישוב. 

את  לאפשר  במטרה  וזאת  הסכסוך,  יישוב  את  המונעים  החסמים  עם  להתמודדות 

יישובו. 

המחקר שלפנינו כולל שלושה חלקים עיקריים: החלק הראשון עוסק בחסמים פסיכולוגיים 

מנרטיבים,  הנובעים  בחסמים  עוסק  השני  החלק  פרקים.  ארבעה  וכולל  וסוציולוגיים 

בחסמים  עוסק  השלישי  החלק  פרקים.  חמישה  כולל  והוא  וזמן,  דת  תרבות,  ערכים, 

זו היא  והוא כולל שלושה פרקים. חלוקה  מבניים, אסטרטגיים, פוליטיים ומשפטיים 

מלאכותית משהו, שכן ההבחנה בין סוגי החסמים אינה מוחלטת ואינה חד–משמעית הן 
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מבחינת הנושאים והן מבחינת התכנים. לעתים החסמים דומים ומשיקים ויש ביניהם 

זיקות ברורות. כך למשל, החסמים הפסיכולוגיים יסודם באופי הסכסוך. סכסוך עיקש 

הזיכרון  ואת  הנרטיבים  את  ממסגר  הסוציו–פסיכולוגיות,  ההטיות  את  יוצר  וממושך 

הקולקטיבי של הצדדים ומעצים את ההבדלים התרבותיים–דתיים–אידיאולוגיים ביניהם 

כחסמים ליישוב הסכסוך. בנוסף לכך, אין בהבחנה המוצעת בין החסמים ובסדר–הצגתם 

כדי להצביע בהכרח על כך שחסמים מסוימים "חשובים" או "קשים" יותר בהשוואה 

לאחרים. רק במכלול החסמים יש כדי להציג תמונה מהימנה ומקיפה של המכשולים 

ליישוב סכסוכים עיקשים וממושכים כמו הסכסוך הישראלי–פלסטיני.         

בפרק הראשון — "חסמים סוציו–פסיכולוגיים ביישוב הסכסוך הישראלי–פלסטיני: 

מבט אל החברה היהודית–ישראלית" — מניחים עירן הלפרין, נטע אורן ודניאל בר–טל 

הישראלי–פלסטיני  בסכסוך  המהותיות  שהמחלוקות  לכך  המרכזיות  הסיבות  אחת  כי 

את  המונעים  סוציו–פסיכולוגיים  חסמים  היא  בנקל,  ייפתרו  לא  וגם  עדיין  נפתרו  לא 

יישוב הסכסוך בדרכי–שלום. חסמים אלה משקפים מכלול של תהליכים קוגניטיביים, 

רגשיים ומוטיבציוניים אשר בשילוב עם הרפרטואר הפסיכולוגי הקיים אצל שני הצדדים 

הנוגע  מידע  עיבוד  של  וסלקטיביים  מּוטים  מעוותים,  לתהליכים  מובילים  לסכסוך, 

לתרום  העשוי  חדש  מידע  של  חדירתו  אפשרות  את  מסכלים  אלה  תהליכים  לסכסוך. 

ולסייע לקידום פתרונות לסכסוך בדרכי–שלום. הפרק מתמקד בניתוח חסמים אלה רק 

בצד היהודי–ישראלי. אף שהחוקרים סבורים שחסמים כאלה קיימים גם בצד הפלסטיני, 

את  יותר  הרחבה  מהיכרותם  נובעת  היהודי–ישראלי  בצד  שהתמקדותם  גורסים  הם 

החברה היהודית–ישראלית ומהערכתם כי לישראל יש משאבים ויכולת להביא ליישוב 

הסכסוך נוכח שליטתה בשטחים. החלק הראשון של הפרק מציג מסגרת קונספטואלית 

חסמים  בדרכי–שלום.  סכסוך  יישוב  המֹונעים  סוציו–פסיכולוגיים  חסמים  של  כללית 

של  וחברתיות  אידיאולוגִיות  אמונות  בהן  בסכסוך,  התומכות  אמונות  כוללים  אלה 

אתוס הסכסוך והזיכרון הקולקטיבי; אמונות נסיבתיות המתפתחות בהקשר ובתנאים 

מסוימים אך יכולות גם להשתנות בתנאים אחרים )אי–אמון במנהיג הצד האחר בשל 

חולשתו הפוליטית( וכן רגשות שליליים כמו פחד ושנאה. החלק השני מתמקד בניתוח 

ביטוי  לידי  באים  שהם  כפי  הישראלי–פלסטיני  בסכסוך  המרכזיים  המחלוקת  סלעי 

בתהליכי המו"מ: טריטוריה וגבולות, אופייה של המדינה הפלסטינית, סוגיית ירושלים, 

סוגיית ההתנחלויות ובעיית הפליטים של 1948 ושל 1967. ניתוח זה כולל גם עמדות 
הסוציו– החסמים  את  מפרט  השלישי  החלק  אלו.  סוגיות  כלפי  בישראל  הציבור  של 

פסיכולוגיים המרכזיים אשר מעכבים את ההתקדמות בחברה הישראלית לעבר פתרון 
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בסכסוך;  התומכות  ואידיאולוגיות  אמונות  ובהם  בדרכי–שלום,  הסכסוך  של  אפשרי 

אמונות באשר למטרות הישראליות והפלסטיניות בסכסוך; דימוי שלילי של הערבים; 

תחושת הקורבן בחברה הישראלית; תדמית עצמית חיובית של כוח צבאי ומוסרי נעלה; 

ירידת מרכזיותן של אמונות השלום בישראל; אמונות נסיבתיות התומכות בסכסוך ובהן 

אי–אמון במנהיגּות הפלסטינית כחפצה וכיכולה להגיע להסכם–שלום; התחושה שהזמן 

פועל לטובת ישראל וכן חסמים רגשיים שונים ובהם פחד ושנאה.   

מסקנות המחקר מצביעות על מרכזיותם של החסמים הסוציו–פסיכולוגיים בחברה 

חסמים  של  השפעתם  הסכסוך.  של  יישובו  במניעת  משקלם  ועל  הישראלית–יהודית 

אלה היא בעיקר על עיבוד המידע הסלקטיבי אודות הסכסוך בחברה ובבלימת רעיונות 

חדשים בקשר לשלום וסיכוייו.     

בפרק השני — "חסמים ביישוב הסכסוך עם ישראל — הפרספקטיבה הפלסטינית" — 

יוחנן צורף מתמקד בעיקרי החסמים המשפיעים על קבלת ההחלטות בצד הפלסטיני 

בקשר למציאת פתרון לסכסוך ִעם ישראל ועל שיקול הדעת של מנהיג פלסטיני המעוניין 

למצוא פתרון לבעיה זו. חסמים אלה דומים אמנם בחלקם לחסמים שניצבו בפני מצרים 

הפנים–פלסטינית  בזירה  אך  ישראל,  עם  השלום  הסכמי  על  לחתום  כשעמדו  וירדן 

הם  העובדה שהפלסטינים  ונוכח  המיוחד  אופייה  נוכח  וזאת  לפירוק  יותר  קשים  הם 

שחקן לא–מדינתי שלא חווה עצמאות. הפרק מבחין בין סוגי החסמים הבאים: חסמים 

מבניים — הפילוג במחנה הפלסטיני והיריבות הבין–ארגונית, במיוחד בין אש"ף לחמאס, 

כמו גם הבחישה הבין–ערבית בקלחת הפלסטינית. חסמים טריטוריאליים וגיאוגרפיים — 

הקושי להתפשר על גבולות 1967 נוכח הנרטיבים הפלסטיניים באשר לזכּות על הארץ, 

נוכח ההיוואשות מפתרון שתי מדינות לשני עמים ונוכח הפזורה הפלסטינית באזורים 

זהותיים — המתח  יוצרת בעיות של פליטּות ותלישּות. חסמים  ובמדינות שונות אשר 

בין שימור הזהות בהיעדר מדינה, החשש מאבדן הזהות בהקמת מדינה והחשש מאבדן 

קדושת ההתנגדות המזוינת נגד הכיבוש הישראלי כערך מרכזי בזהות הפלסטינית. חסמים 

הקמת  בעצם  ההיסטורי  העוול  לתיקון  התביעה   — ותרבותיים  פסיכולוגיים–דתיים 

מדינת–ישראל ויצירת בעיית הפליטים, תסביך המובסות והקורבנּות, ותרבות ההכחשה 

וההדחקה. חסמים פוליטיים — אבדן האמון בהנהגות, היעדר מכניזם להתנהלות במצב 

של אי–הסכמה ורטוריקה קולנית וסיסמתית הכובלת את המנהיגים ואת הציבור כאחד. 

שינוי  היא  ִעמם  להתמודד  שהדרך  סבור  המחבר  אלה,  חסמים  של  עצימותם  למרות 

ההתייחסות וההתנהגות של ישראל כלפי הפלסטינים. זו חייבת לדעתו להתחשב יותר 

בצרכים ובזכויות של הפלסטינים כדי לסלול את הדרך לשלום.      
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בפרק השלישי — "חסמים תפיסתיים–קוגניטיביים בסכסוך הישראלי–פלסטיני" — 

יפעת מעוז מתמקדת בהטיות תפיסתיות ובהשפעתן על עיצוב העמדות הפוליטיות של 

הצדדים לסכסוך. מחקרה כולל שלושה חלקים: החלק הראשון דן בהטיות תפיסתיות 

חשיבה  להיעדר  המקור  הן  תפיסתיות  הטיות  הישראלי–פלסטיני.  לסכסוך  אופייניות 

רציונאלית, לעיוות המציאות וכן להתמשכות הסכסוך ולהסלמתו. הטיות אלו כוללות 

תפיסות שליליות של דמות היריב והתנהגותו, הטיות של העדפה בין–קבוצתית והטיות 

של הפחתה תגובתית. החלק השני של המחקר מתמקד בניתוח אמפירי של  הטיות אלו 

השליליים  הדימויים  של  בעיקשותם  עוסק  זה  חלק  אוסלו.  תהליך  לקריסת  ותרומתן 

הביטחוני–צבאי,  הפעולה  שיתוף  בכישלון  התגובתית,  ההפחתה  בהטיית  ההדדיים, 

המּוטה,  ההטמעה  בתופעת  אי–אמון,  ושל  שליליות  תפיסות  של  ובהסלמה  בהתמדה 

בהטיית הסכסוך ובּפרדוקס הזהות הקבוצתית. החלק השלישי והמסכם מציע דרכים 

להתמודדות עם חסמים פסיכולוגיים לצורך יישוב הסכסוך וביניהם השימוש ִּבמתווך, 

שילוב נשים בתהליך השלום, מפגשים, דיאלוג, פעילות משותפת וחינוך לשלום.

בפרק הרביעי — "פחד כחסם וכמניע ליישוב הסכסוך הישראלי–פלסטיני" — נמרוד 

רוזלר מציג את רגש הפחד כגורם המניע סכסוכים עיקשים וממושכים ומהווה בדרך–כלל 

חסם פסיכולוגי ליישובם, אך במקרים מסוימים מהווה גם מניע ליישובם. פחד בסכסוכים 

הוא תוצאה של איום או סכנה לפרט ולחברה. תפקידו הבסיסי לסייע בהישרדותו של 

הפרט והקולקטיב ובהסתגלותו לסכסוך, הן ברמה הפיזית והן ברמה הקיבוצית. פחד 

גורם מצד אחד לשימור עמדות והתנהגויות התומכות בהמשך הסכסוך וזאת מחמת חוסר 

האמון בצד האחר, וחוסר הנכונות ליטול סיכונים הכרוכים ביישוב הסכסוך. מצד שני, 

החשש מסיכונים הכרוכים בהמשך הסכסוך או בהחרפתו עשויים לעודד יוזמות מדיניות 

ליישובו. מסגּור הפחד כחסם או כמניע ליישוב סכסוכים בידי מנהיגים בתקופות שונות 

של הסכסוך, משפיע מאוד על דעת הקהל בכיוון זה או אחר.     

וחלק אמפירי. החלק התיאורטי  עיקריים: חלק תיאורטי  כולל שני חלקים  הפרק 

כולל הגדרות והתייחסויות שונות למושג "פחד", כולל דיון בהשלכותיו הפסיכולוגיות, 

החברתיות והפוליטיות והתנאים בהם הוא חוסם יישוב סכסוכים או לחליפין מניע את 

שעושים  הפוליטיים  השימושים  ואת  הפחד  נושא  את  מציג  האמפירי  החלק  יישובם. 

בו מעצבי המדיניות בישראל, כמו גם את השלכותיהם על החברה היהודית בישראל, 

במיוחד לאחר כישלון תהליך אוסלו ופרוץ העימות האלים הישראלי–פלסטיני. בתנאים 

נוכח התגברות האי–אמון בצד האחר  אלה בולט מצד אחד תפקידו של הפחד כחסם 

ונוכח הגברת האיום וחוסר היציבות הביטחונית מצד שני. עם זאת פחד זה גם מניע 
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חשוב ליוזמות מדיניֹות של הערוץ השני )"המִפקד הלאומי" ו"יוזמת ג'נבה"( שהציגו את 

האופציה המדינית כדרך יעילה יותר להתמודד עם הפחד ועם חוסר היציבות הביטחונית. 

יוזמות אלו אמנם נשללו ע"י ראש הממשלה, אריאל שרון, בשל אי האמון שרחש ליישוב 

הסכסוך, בהיעדר פרטנר פלסטיני, אולם אילצו אותו ליזום את ההתנתקות החד–צדדית 

מרצועת עזה ומצפון השומרון כדרך לייצוב המצב הביטחוני.

יהודית  בפרק  החמישי — "נרטיבים לאומיים ביישוב סכסוך בעל אופי זהותי" — 

הוא  הישראלי–פלסטיני  הסכסוך  ליישוב  לחסמים  העיקרי  המקור  כי  גורסת  אורבך 

מנוגדים,  לאומיים  ובנרטיבים  במטה–נרטיבים  המעוגן  זהותי  סכסוך  הסכסוך  בהיות 

אמפירי.  וחלק  תיאורטי  חלק  כולל  זה  בפרק  הדיון  זה.  בשלב  לגישור  ניתנים  שאינם 

לסכסוך  זהותי  סכסוך  בין  בינלאומיים,  סכסוכים  סוגי  בין  מבחין  התיאורטי  החלק 

חומרי וכן בין מטה–נרטיבים לנרטיבים לאומיים המעצבים את הסכסוך כזהותי. בעוד 

המטה–נרטיבים כוללים את התשתית הרעיונית והאידיאית של עם ומייצגים את האתוס 

לאדמת  ובזיקה  בזכות  בסכסוך,  העצמי  בזיהוי  הלאומיים מתמקדים  הנרטיבים  שלו, 

המטה–נרטיבים  בסכסוך.  השני  לצד  ובהתייחסות  טריטוריאלי(  )בסכסוך  המריבה 

והנרטיבים הלאומיים הם המקור המרכזי של הזהות הלאומית בסּפקם מסגרת רעיונית 

ואידיאית לייחודיות הנבדלת, ללכידּות הלאומית וליכולת העמידה בסכסוך, אולם הם 

גם מקור מרכזי לחסמים ליישוב הסכסוך. בעוד שהמטה–נרטיבים אינם ניתנים לשינוי 

בסכסוך  הלאומיים  הנרטיבים   — מוגנים  לערכים  והופכים  להתקדש  נוטים  ולערעור, 

שינוי  מחייבת  כזו  הבניה  יישובו.  את  לאפשר  כדי  בסכסוך  מחודשת  להבניה  נדרשים 

רעיוני ורגשי גדול מאוד והצדדים מתקשים מאוד לעשות זאת בסכסוכים עיקשים. 

החלק האמפירי של הפרק בוחן לעומק את המטה–נרטיבים והנרטיבים הלאומיים 

של ישראל ושל הפלסטינים בסכסוך, כפי שהם מובעים במסמכי יסוד וחזון של הצדדים, 

כפי  החזון  ומסמכי  הפלסטינית  הלאומית  האמנה  הישראלית,  העצמאות  מגילת  כמו 

שהוצגו  על–ידי הפלסטינים אזרחי ישראל. המסקנה הברורה של המחקר היא שהפערים 

בין מכלול הנרטיבים הם רחבים מאוד ואינם ניתנים לגישור בשלב הנוכחי. עם זאת, 

ללא נכונות הצדדים לעשות שינויים הדדיים בנרטיבים הלאומיים, ספק אם ניתן יהיה 

ליישב את הסכסוך.          

בפרק השישי — "ערכים מוגנים כחסם ליישוב הסכסוך הישראלי–פלסטיני" — שירי 

לנדמן מציגה את הערכים המוגנים של הצדדים כחסמים עיקריים המונעים את יישוב 

חברתית  קבוצה  בעיני  הנתפסים  ייחודיים  ערכי–יסוד  הם  מוגנים  ערכים  הסכסוך. 
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כערכים מקודשים המוגנים מפני כל פשרה, ויתור, או חליפין. לערכים מוגנים יש מעמד 

של טאבו אשר הפרתו נחשבת  כהפרה של כללי האתיקה והמוסר של החברה. ההתנגדות 

הנרחבת של שני הצדדים בסכסוך לפשרה בסוגיות הליבה של הסכסוך: גבולות הקבע 

וההתנחלויות, ירושלים והפליטים הפלסטינים — ניתנת להגדרה כהתנגדות להפרת ערכים 

ההיסטורי  האגן  עתיד  לשאלת  ובעיקר  אלו  לסוגיות  מתייחסים  הצדדים  שני  מוגנים. 

ובמרכזו הר הבית וזכות השיבה של הפליטים הפלסטינים, כאל ערכים מוגנים שאינם 

ניתנים למו"מ, למיקוח ולפשרה. הערכים המוגנים שואבים את תוקפם מהמטה–נרטיבים 

והנרטיבים הלאומיים של הצדדים בסכסוך.

כולל  והוא  בעיקרו  תיאורטי  הוא  הראשון  החלק  חלקים:  שלושה  כולל  זה  פרק 

וכן את המאפיינים הפסיכולוגיים של התגובה לפשרה  מוגן",  "ערך  את הצגת המושג 

ערכים  בין  הקשר  את  בוחן  והוא  בעיקרו  אמפירי  הוא  השני  החלק  מוגנים.  בערכים 

מוגנים לסוגיות הליבה של הסכסוך הישראלי–פלסטיני, תוך התמקדות בהתייחסות שני 

דעת–קהל  בסקרי  משתקף  שהדבר  כפי  מוגנים,  ערכים  ּכאל  הליבה  לסוגיות  הצדדים 

ובניתוח עְמדות הצדדים. שיח "ההתנגדות הערּכית" בשתי החברות הוא מהותי ביסודו 

ומחייב הסכמה רחבה בשתי החברות על–מנת שניתן יהיה לשנותו. החלק השלישי של 

לפשרה  הערכית  ההתנגדות  בהפחתת  לסייע  שבכוחן  אסטרטגיות  מספר  מציע  הפרק 

של  שונים  סוגים  בין  הבחנה  תוך  הישראלי–פלסטיני,  הסכסוך  של  הליבה  בסוגיות 

"עסקות" בערכים מוגנים. 

 — הישראלי–פלסטיני"  הסכסוך  ליישוב  כחסמים  והוגנות  "צדק   — השביעי  בפרק 

יעקב בר–סימן–טוב טוען כי התביעה הפלסטינית לשלום צודק ע"פ תפיסתם, או להכללת 

את  ליישב  בסיכוי  לחבל  כדי  בה  יש  הסכסוך,  ליישוב  מוקדם  כתנאי  הצדק  סוגיית 

הסכסוך ועל כן היא חסם ליישובו. התביעות הפלסטיניות לשלום צודק, כפי שהן מּועלות 

בפי מדינאים וחוקרים פלסטינים, מתמקדות בעיקר בעוול שגרמה ישראל לפלסטינים 

גירושם.  ע"י  הפלסטינים  הפליטים  בעיית  את  שיצרה  בכך   ,1948–1947 במלחמת 

התביעה  וקבלת  פלסטין  מאדמת  הפלסטינים  לגירוש  באחריותה  ישראל  הכרת  ללא 

הפלסטינית לפתרון צודק של בעיית הפליטים, באמצעות מימוש זכותם לשוב לבתיהם 

בפלסטין )בשטח מדינת–ישראל(, ואף שניתן לשאת ולתת לגבי מספר הפליטים שיחזרו, 

לא ניתן יהיה ליישב את הסכסוך. הפלסטינים מצדם מסרבים להכיר באחריותם לפרוץ 

מלחמת 1948-1947 ולתוצאותיה, כולל יצירת בעיית הפליטים. ישראל מצדה מסרבת 

לקבל את התביעות הפלסטיניות הללו כתנאים מוקדמים ליישוב הסכסוך, הן בעניין 

אחריותה ליצירת בעיית הפליטים והן למימוש "זכות השיבה" של הפליטים לשטחּה, 
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אלא  השיבה"  "זכות  במסגרת  שלא  פליטים,  של  מוגבל  מספר  לקלוט  שהסכימה  אף 

משיקולים הומניטאריים, בעיקר של איחוד משפחות.   

כולל  התיאורטי  החלק  אמפירי.  וחלק  תיאורטי  חלק  חלקים:  שני  כולל  זה  פרק 

דיון במושג "צדק" ומציג את הקשר בין צדק לשלום כתנאי הכרחי או כחסם אפשרי 

ליישוב סכסוך ע"פ פרדיגמות שונות העוסקות בקשר בין צדק לשלום. הדיון האמפירי 

לשלום  הפלסטינית  ובתביעה  לסכסוך  הצדדים  שני  של  הנרטיבים  בבחינת  מתמקד 

צודק על מרכיביה השונים: צדק מעֲברי, צדק חלוקתי וצדק מפצה, כפי שהדבר בא לידי 

ביטוי בתהליך השלום מראשיתו באוסלו )1993( ועד טאבה )2001(, וכן בערוץ השני של 

השיחות: יוזמת איילון–נוסייבה ויוזמת ג'נבה. בעוד שהתביעות הפלסטיניות לצדק היוו 

חסם להשגת הסכם–שלום בתהליך השלום, סוגיה זו לא יצרה חסם להסדרים של הערוץ 

השני. 

הנרטיבים ההיסטוריים הסותרים של שני הצדדים בנושא האחריות לגרימת העוול 

ותיקונו, הופכים את הסכסוך הישראלי–פלסטיני למקרה קלאסי הקושר סוגיה של צדק 

עם שלום. הקשר בין צדק לשלום הוא סוגיה חשובה שאי–אפשר להתעלם ממנה והיא 

הצדדים  בין  המפריד  הגדול  הפער  נוכח  אולם  הצדדים.  שני  התייחסות  את  מחייבת 

בנושא זה, שאינו ניתן לגישור בשלב זה של הסכסוך, יש להשאירה לשלב ההתפייסות 

ואין להכלילה בתהליך יישוב הסכסוך.

אלון  אלעאי  הישראלי–פלסטיני" —  בסכסוך  תרבותיים  "חסמים   — השמיני  בפרק 

בוחן באיזו מידה השוני התרבותי בין ישראל לבין הפלסטינים הוא חסם בניהול משא 

ומתן ובהשגת הסכם ביניהם, והאם וכיצד ניתן להתגבר על חסם זה. "חסם תרבותי" 

הוגדר כמכשול או כהפרעה להתקדמות בתהליך ליישוב הסכסוך, שנובע מאי–הבנה או 

אי–ידיעה של תרבות בן השיח, או מהיעדר נכונות להתחשב בה. אף שמחקר זה אינו 

גורס שכישלון תהליך–שלום מקורו בהבדלים תרבותיים בלבד, הוא מצביע בהחלט על 

כך שהבדלים תרבותיים בין צדדים המעורבים בתהליכי יישוב סכסוכים בינלאומיים 

הם גורמים חשובים הראויים להתייחסות מחקרית ומעשית, וזאת מן הסיבות הבאות: 

)1( היותה של התרבות מסגרת חברתית כללית ביותר שמכתיבה במידה רבה את תפיסותיו 

ואת התנהגותו של כל פרט במשא ומתן; )2( היות התרבות מושג עמום ומעורפל משהו, 

המקשה על התייחסות מושכלת כלפיו; )3( ההשלכות שעלולות לנבוע מהתעלמות מהנושא 

התרבותי במשא ומתן, או אי–התחשבות מספקת בו, בין במתכוון ובין שלא במתכוון. 

הצדדים  להתייחסות  נוגעת  בהבדלי–תרבות  הכרוכה  ביותר  הקשה  שהסוגיה  דומה 

לאמינות הצד האחר במצבים של תפיסות תרבותיות שונות בנושאים כמו מהות השלום, 



242525

מימוש הסכמים וכיבוד הסכמים והתחייבויות. הפרק משלב דיון תיאורטי ודיון אמפירי. 

הדיון התיאורטי מציג טיפולוגיה של חסמים תרבותיים, בהם חסמי זהות–עצמית מול 

האחר, קולקטיביזם מול אינדיבידואליזם, ההתייחסות לפערי עוצמה, ערכים, אי–ודאות 

תוך  לפלסטינים,  ישראל  בין  התרבותיים  ההבדלים  את  בוחן  האמפירי  הדיון  וזמן. 

התמקדות במאפייניה של תרבות האסלאם דובר הערבית. 

בפרק התשיעי — "דת כחסם בפני פשרה בסכסוך הישראלי–פלסטיני" — יצחק רייטר 

בוחן את נושא הדת כחסם בסכסוכים אתניים בכלל, ובסכסוך הישראלי–פלסטיני בפרט. 

חסם דתי הוא מצב בו ערכי–דת וסמלי–דת מֹונעים אפשרות למשא ומתן ופשרה בדרך 

ליישוב סכסוך טריטוריאלי. המחקר טוען שדת היא חסם ליישוב סכסוכים אם בשתי 

)1( ערכי אמונה  החברות שהן צדדים לסכסוך מתקיימים התנאים הבאים או חלקם: 

דתית המקדשים מלחמה ושליטה על מרחבים קדושים ועל טריטוריה קדושה והשוללים 

משא ומתן ופשרה על ערכים אלה; )2( שיח ערכי הדת הונחל לציבור הרחב — ובכללו 

לחילונים או לאנשים שאינם מקיימים מצוות באופן תדיר — באופן שערכים וסמלים 

דתיים הם חלק ממארג הזהות הקשיח שעליו לא יִטו לשאת, לתת ולהתפשר; )3( כוחן 

הפוליטי של תנועות דתיות הדוגלות בערכי הדת ופועלות להנחלתם לציבור הרחב הוא 

מיכולתו  או  שסועה,  פוליטית  במערכת  לשון–מאזניים  מהיותו  עצמו,  )מתוקף  מכריע 

או  בני–אדם  מצד  קיצוניות  פעולות   )4( וחוסמות(;  רחבות  פוליטיות  בריתות  ליצור 

תנועות המּונעות על–ידי אידיאולוגיה דתית לאומנית, היכולות לסכל הצלחה של משא 

ומתן מדיני על–ידי רציחות פוליטיות או פעולות–טרור ראוותניות; )5( גיוס "לוחמים" 

חדורי אמונה דתית מן העולם הרחב שמעבר לטריטוריה נשוא הסכסוך. 

לאחר הדיון התיאורטי בחמשת התנאים האלה, בוחן המאמר את עצם קיומם של 

תנאים אלה בכל אחד משני הצדדים לסכסוך הישראלי–פלסטיני. מעמדם של ערכי הדת 

ויכולת ההשפעה של שחקנים דתיים, בולטים בחברה הפלסטינית יותר מאשר בחברה 

הישראלית. זאת מהיות החברה הפלסטינית דתית יותר ומפאת כוחו של חמאס, המושתת 

על ארגון צבאי ותמיכה ציבורית רחבה. עצם קיומם הדומיננטי של תנאים אלה מלמד עד 

כמה החסם הדתי הוא מכשול ממשי ליישוב הסכסוך. 

בפרק העשירי — "גורם הזמן כחסם ביישוב הסכסוך הישראלי–פלסטיני" — דן זכאי 

ודידה פלייסיג בוחנים את צורת ההתייחסות לזמן ואת השפעות הְמָשגת הזמן על תהליכי 

חשיבה ותהליכי משא ומתן, ובודקים באיזו מידה משפיעים גורמים אלה על הסיכויים 
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ליישוב סכסוכים בין נציגי תרבויות שונות זו מזו. הפרק כולל 4 חלקים: החלק הראשון 

מציג את מושג הזמן באופן כללי ואת הקשריו לאישיות היחיד ולתרבות. החלק השני 

סוקר את השתקפות ממד הזמן בסכסוכים ובתהליכי משא ומתן וכולל דיון בנושאים 

הבאים: התייחסות מנהלי המו"מ לזמן, מידת הדחיפות בזמן, השפעת לחץ הזמן, הזמן 

כמקור כוח, השימוש בזמן באופן טקטי, קביעת מועדי סיום למו"מ, השפעת הזמן על 

בניית אמון בין הצדדים והשפעת מרחק הזמן בין מועד המו"מ למועד יישומו המתוכנן 

של ההסכם. החלק השלישי מציג את מושג הזמן בתרבות הערבית–אסלאמית ובתרבות 

היהודית–ישראלית. החלק הרביעי מנתח את ההשפעות הנובעות מהְמשגות הזמן השונות 

בשתי התרבויות על התנהלות הסכסוך הישראלי–פלסטיני. מסקנת המחקר אינה מותירה 

מקום לאופטימיות רבה באשר לסיכויי יישוב הסכסוך. הפער בין תפיסת הזמן ותודעת 

הזמן של שני הצדדים הוא גדול מאוד ודומה שאינו ניתן לגישור. 

בפרק האחד–עשר — "ההחלטות האסטרטגיות בתהליך המדיני בין ישראל לפלסטינים 
כחסמים ליישוב הסכסוך" — אפרים לביא והנרי פישמן טוענים כי הסכסוך הישראלי–

פלסטיני ניתן ליישוב בדרך של מו"מ, אולם הוא מחייב התגברות על חסמים אסטרטגיים 

אוסלו  תהליך  לכישלון  שגרמו  האסטרטגיים  החסמים  אותו.  מונעים  או  המקשים 

מתמקדים בשונּות התפיסה של הצדדים בשלבים שונים של התהליך באשר להכרעה 

האסטרטגית הנדרשת. בעוד שישראל תפסה את התהליך כמתמקד בתוצאות מלחמת 

1967, הפלסטינים ראו את התהליך כמתמקד בתוצאות מלחמת 1948-1947. ההבדלים 

בין שתי תפיסות אלו הם מהותיים, שכן משמעותם היא הכללת זכות השיבה לבעיית 

הפליטים הפלסטינים במו"מ, שללא פתרונה לא ניתן ליישב את הסכסוך. למעשה לא 

היו שני הצדדים בשלים לקבל החלטות אסטרטגיות מכריעות שיחייבו ויתורים ממשיים 

בסוגיה הטריטוריאלית ובסוגיות הפליטים וירושלים, והם ראו בתהליך משחק טקטי 

יותר מאשר משחק אסטרטגי. בנוסף לכך, ניהול תהליך המו"מ היה לקוי מיסודו, בעיקר 

בשלושה תחומים: ההחלטה להתקדם בתהליך בשלבים מן הקל אל הכבד, מהסכם–ביניים 

להסכם–קבע; ההנחה שהאמון בין הצדדים ייּבנה בתהליך עצמו; הערפול באשר למהותו 

הסכמי  הפרות  לכך,  בנוסף  הקבע.  הסדר  לאופי  באשר  דהיינו  התהליך,  של  המרכזית 

אוסלו ע"י שני הצדדים והיעדר תמיכה ציבורית בהסכמים אלה היו בעוכרי התהליך. 

האסטרטגית  ההחלטה   )1( מרכזיים:  תחומים  בשלושה  לקחים  להפיק  מציע  המחקר 

של הצדדים חייבת להיות החלטה מהותית אשר מניחה את התשתית המוצקה ליישוב 

מו"מ  אסטרטגיית  על  הצדדים  של  בהחלטה  הצורך   )2( מו"מ;  באמצעות  הסכסוך 

התואמת את ההחלטה האסטרטגית המהותית בדבר יישוב הסכסוך באמצעות מו"מ — 
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"החלטת האיך"; )3( קביעת מקור–סמכות משותף לתהליך ונכונות לעשות את הפשרות 

האסטרטגיות המתחייבות מכל צד. 

ביישוב הסכסוך הישראלי– "הסביבה הגיאו–פוליטית כחסם  בפרק השנים–עשר — 

פלסטיני" — קובי מיכאל מנתח את מורכבות הסביבה הגיאו–פוליטית ּבה ישראל פועלת, 

ובוחן כיצד סביבה זו הופכת לחסם משמעותי ברגע שהמנהיגות בישראל מתלבטת אם 

לקחת סיכונים ביישוב הסכסוך. ההתמקדות בחסם זה אין משמעּה שזהו החסם היחיד 

או העיקרי המונע את יישוב הסכסוך באזורנו. עם זאת, אין ספק שזהו חסם מרכזי וחשוב 

שאם ישראל לא תדע להתמודד עם מורכבותו, ספק אם ניתן יהיה לקדם את תהליך 

המרכיבים  את  כולל  הסכסוך,  ביישוב  כחסם  הגיאו–פוליטית  בסביבה  הדיון  השלום. 

הפיזיים של סביבת הסכסוך ואת המרכיבים הקונספטואליים והתפיסתיים הקשורים 

בין  האמון  ובחוסר  שלו  האלימה  בהיסטוריה  יסודם  אשר  בסכסוך,  האיּום  בתפיסת 

בתפיסת  האסטרטגי  האיום  גורמי  את  מעצבים  והעימות  הסביבה  מאפייני  הצדדים. 

גיסא, ואת הדרישות  הביטחון הישראלית באופן שמעצים את הגדרת הסיכונים מחד 

למקדמי–ביטחון )טריטוריה, התרעה, מרחב אווירי וכיו"ב( ולערובות ביטחוניות מאידך 

גיסא. בעוד שגורמי האיום מקשים על כל הנהגה ישראלית לקחת סיכונים ביטחוניים 

הכרוכים בוויתורים הנדרשים ליישוב הסכסוך — מקדמי הביטחון וערובות ביטחוניות 

עשויים לסייע בהתמודדות עם סיכונים פוטנציאליים. 

"מקומו של המשפט הבינלאומי בהסדר עתידי — חסם או  בפרק השלושה עשר — 

מניע הסדר" — רובי סיבל בוחן את חשיבותו של המשפט הבינלאומי ביישוב הסכסוך 

הישראלי–פלסטיני, למרות שלעתים השימוש שעושים בו הצדדים )ובמיוחד הפלסטינים( 

ליצור  יכול  במו"מ,  שלהם  הטיעונים  גם  כמו  שלהם,  הסכסוך  נרטיב  הצדקת  לצורך 

חסם ולהקשות על יישוב הסכסוך. המחקר בוחן בהרחבה בעיות של המשפט הבינלאומי 

במסגרת המו"מ, כמו למשל הגדרה עצמית, ההתנחלויות הישראליות, התביעה הפלסטינית 

לזכות השיבה וההסדרים בירושלים. בנוסף לכך דן המחקר בתפקיד התקדים המשפטי 

לשמירת  כוחות  של  ומעורבות  שלישי  צד  להכרעת  המשפטי  הסכסוך  העברת  בהסדר, 

השלום. יישוב הסכסוך הישראלי–פלסטיני צריך להיות מעוגן בהסכם, שהוא מכשיר של 

ופרשנותו  יישומו  ותוקפו,  ינוסח במינוחים משפטיים  כזה  המשפט הבינלאומי. הסכם 

ייבחנו לפי כללי המשפט הבינלאומי. 
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חסמים סוציו–פסיכולוגיים בפתרון 
הסכסוך הישראלי–פלסטיני: 

מבט אל החברה היהודית–ישראלית

עירן הלפרין, נטע אורן ודניאל בר–טל

ההיסטוריה הארוכה והאכזרית של הסכסוך הישראלי–פלסטיני וחוסר היכולת לפתור 

סכסוך זה בדרכי–שלום, חרף הניסיונות הדו–צדדיים הרבים והתערבויות בלתי–פוסקות 

להתעלם  בלי  מאוד.  ועמוק  קשה  הוא  זה  סכסוך  כי  מלמדים  אחרים,  גורמים  מצד 

יכול  בדרכי–שלום  פתרון  של  היעדרו  כי  נראה  הצדדים,  בין  המהותיות  מהמחלוקות 

להיות מיוחס במידה רבה לחסמים סוציו–פסיכולוגיים חזקים אשר בולמים ומסכלים 

כל התקדמות לעבר יישוב הסכסוך. חסמים אלה הם אותם כוחות סוציו–פסיכולוגיים 

אשר נוספים אל סלעי המחלוקת עצמם, מונעים את פתרונם ומערימים מכשול בהתחלת 

המשא ומתן, בניהולו ובהשגת הסכם, ומאוחר יותר בתהליך ההתפייסות )לסקירה ראו: 

 .)Bar-Tal & Halperin, 2009a

הדומיננטיים  הסוציו–פסיכולוגיים  החסמים  מהם  לברר  היא  זה  פרק  של  מטרתו 
בחברה היהודית–ישראלית אשר מערימים היום מכשול על השגת פתרון לסכסוך בדרכי–

שלום. אין ספק שבצד הפלסטיני פועלים כוחות סוציו–פסיכולוגיים דומים, אולם אנו 

משאירים את ניתוחם לחוקרים המתמחים בחקר החברה הפלסטינית.  

אחד  הוא  ועדיין  שנה  ממאה  למעלה  כבר  נמשך  הישראלי–פלסטיני  הסכסוך 

הסכסוכים הבולטים והמרכזיים בעולם. במשך השנים הללו עבר הסכסוך שלבים רבים 

"על  מונחות  אלו,  שורות  כתיבת  גם בעת  בלתי–פתיר.  נותר  ועדיין  רבות  והתפתחויות 

הערבית  הליגה  יוזמת  הדרכים׳,  ׳מפת  ביניהן  רשמיות,  תכניות–שלום  מספר  השולחן" 

איילון–נוסייבה.   והסכם  ג'נבה  הסכמי  כמו  לא–רשמיות  ויוזמות  ערבי–ישראלי  לשלום 

אולם למרות העובדה שבהסכם אוסלו מ–1993 הושגה הכרה הדדית בין ישראל לאש"ף 

והונחו היסודות לאלפי שְעות משא ומתן ישראלי–פלסטיני, טרם הושג ההסכם המיוחל 

שיביא לסיום הסכסוך בדרכי–שלום.  

בחלק הראשון של פרק זה תוצג המסגרת המושגית הכללית ולאחריה יוצג בהרחבה 

ִטבעם של החסמים הסוציו–פסיכולוגיים שהם לרועץ בדרך להשגת הסכם. 
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המסגרת המושגית של החסמים הסוציו–פסיכולוגיים

הנחת היסוד שלנו היא שאחת הסיבות המרכזיות לכך שהמחלוקות המהותיות בסכסוך 

סוציו– חסמים  היא  בעתיד,  בנקל  ייפתרו  ולא  עדיין  נפתרו  לא  הישראלי–פלסטיני 

משקפים  אלה  חסמים  בדרכי–שלום.  הסכסוך  יישוב  את  מונעים  אשר  פסיכולוגיים 

פעולה משותפת של תהליכים קוגניטיביים, אמוציונאליים ומוטיבציוניים, אשר בשילוב 

עם הרפרטואר הפסיכולוגי הקיים מובילים לתהליכים מעוותים, מּוטים וסלקטיביים 

של עיבוד מידע הנוגע לסכסוך. תהליכים אלו מסכלים את אפשרות חדירתו של מידע 

חדש אשר יכול לתרום ולסייע בקידום פתרונות לסכסוך בדרכי–שלום )תיאור מפורט של 

 .)Bar-Tal & Halperin, 2009a התפיסה ראו אצל

בחברות  פרטים  שלפיו  ההסבר  את  מציעים  אנו  אלה  חסמים  של  להתפתחותם 

המעורבות בסכסוכים בלתי–נשלטים, מחזיקים ברפרטואר סוציו–פסיכולוגי אשר כולל 

אמונות נוקשות, עמדות ורגשות משותפים )Bar-Tal, 2007a(. רפרטואר זה מכיל אמונות 

התומכות בסכסוך, השקפות–עולם כלליות ורגשות כלפי הצד השני בסכסוך — רפרטואר 

זו  ובדרך  בפרוטרוט,  להלן  יוסבר  אלמנט  כל  לפתרון הסכסוך.  מרכזי  כחסם  המשמש 
נתאר את המסגרת הכללית של החסמים הסוציו–פסיכולוגיים לפתרון סכסוכים בדרכי–

שלום. 

אמונות התומכות בסכסוך והנוקשות שלהן

האמונות  נטועות  המחלוקות,  בבסיס  המונחים  הסוציו–פסיכולוגיים  החסמים  בלב 

התומכות  אידיאולוגיות  "אמונות  ומוגדרות  במישרין  לעימות  הקשורות  החברתיות1 

בסכסוך".2 אמונות אלו כוללות בעיקר אמונות חברתיות של אתוס הסכסוך3 ושל הזיכרון 

לנושאים  נוגעות  לרוב הפרטים בחברה,  )קוגניציות( המשותפות  1  אמונות חברתיות מוגדרות כהכרות 

 .)Bar-Tal, 2000( המטרידים במיוחד את הפרטים בחברה ותורמות לתחושת הייחוד שלהם
2  אנו מכירים בכך שלפחות חלק מהאמונות התומכות עשויות להופיע לפני פרוץ הסכסוך, אולם טבעו 

של הסכסוך הבלתי–נשלט הופך רבות מהאמונות התומכות למערכת–אמונות משותפת לכולם ומאורגנת 
כזיכרון קולקטיבי וכאתוס של הסכסוך.

3  אתוס של סכסוך מוגדר כקונפיגורציה של אמונות חברתיות מרכזיות אשר מובילה לאוריינטציה שלטת 

ספציפית של חברה החווה סכסוך ארוך בלתי–נשלט )Bar-Tal, 2000(. הוצע כי בקונטקסט של סכסוך בלתי–
נשלט מתפתח אתוס בעל שמונה נושאים מרכזיים )Bar-Tal, 1998; 2007a( הכוללים אמונות חברתיות 
אודות מידת הצדק במטרותיו של צד אחד, אשר מתוות את מטרות הקונפליקט, מציגות את חשיבותן 
מדגישות  אשר  ביטחון  אודות  חברתיות  אמונות  שלהן.  והרציונאל  ההסברים  את  ומספקות  המכרעת 
חברתיות  אמונות  להשגתם.  התנאים  ומתוות את  הלאומית  וההישרדות  האישי  הביטחון  חשיבות  את 
של תפיסה עצמית קולקטיבית חיובית, המתייחסות לנטייה האתנוצנטרית לייחס תכונות, התנהגויות 
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הקולקטיבי4 של הסכסוך. התכנים של אמונות אלו מספקים לרוב מבט מּוטה וחד–צדדי 

על טבע היחסים בין הצדדים לסכסוך. ביתר פירוט, הם מצדיקים את מטרות הסכסוך, 

מציגים את היריב בדרכים שליליות ביותר ואפילו במונחים שעושים לו דה–לגיטימציה, 

תוך שהם מצמידים לקבוצת הּפְנים תוויות חיוביות ביותר, ומציגים את חבריה כקורבנות 

היחידים של הסכסוך. 

אולם, בנוסף למערכת האמונות האידיאולוגיות, שהן קבועות יחסית, אנו טוענים כי 

עשויות להיתוסף לרפרטואר זה גם אמונות נסיבתיות תומכות אשר מתפתחות בהקשר 

נתפס  היריבה  הקבוצה  של  המנהיג  לדוגמה,  מכן.  לאחר  ונעלמות  מסוימים  ובתנאים 

כחלש ולכן נחשב כמי שאינו מסוגל ליישם את הסכם השלום שעליו אמורים הצדדים 

לחתום. כך הקבוצה מחליטה שלא להיכנס למשא ומתן ִאתו אלא להמשיך בסכסוך. כל 

האמונות הישירות התומכות בסכסוך — אידיאולוגִיות או נסיבתיות — יוצרות חוסר 

אמון, עוינּות ותחושת איום. הן משמשות כחסמים מפורשים לתהליך השלום בכך שהן 

נותנות בסיס אּפיסטמי להארכת הסכסוך. 

התכנים של האמונות התומכות הם רק חלק קטן של הבעיה. תיאורטית, ניתן היה 

לשנות את האמונות בנקל, אולם הנחתנו היא שרפרטואר זה הוא נוקשה וקשה לשינוי, 

בעיקר בגלל גורמים מוטיבציוניים ומבניים המאפיינים אותו. כוונתנו לכך שהאמונות 

קוהרנטית,  בצורה  מאורגנות  שהן  משום  לשנותן,  ניסיונות  בפני  עמידות  החברתיות 

משום שהן אינן מורכבות )פשוטות( ומשום שהן נבדלות בצורה ברורה מאמונות חלופיות 

אשר תומכות בהשגת שלום )Tetlock, 1989; Rokeach, 1960(. הכוח המדרבן שתורם 

לנוקשות או לקיפאון הוא צורך ספציפי בסגירּות )ראו: Kruglanski, 1989, 2004( אשר 

לתפוס את האמונות החברתיות התומכות בסכסוך כאמת  מניע את הפרטים בחברה 

מוחלטת שאין ִּבלתה. 

לפונקציונאליות  נוגע  נובעת ממספר מקורות מרכזיים: הראשון  נוקשּות האמונות 

הפרט  ברמת  צרכים חשובים  הסוציו–פסיכולוגי המתואר, אשר מספק  הרפרטואר  של 

וערכים חיוביים של חברה המעורבת בסכסוך. אמונות חברתיות אודות קורבנּות, המתייחסות להצגה 
עצמית כקורבן, בייחוד בהקשר של הסכסוך הבלתי–נשלט. אמונות חברתיות בדבר דה–לגיטימציה של 
האחר, אשר מתייחסות לאמונות השוללות את אנושיות היריב. אמונות חברתיות של פטריוטיזם אשר 
יוצרות התקשרות למדינה ולחברה באמצעות קריאה לנאמנות, אהבה, דאגה והקרבה. אמונות חברתיות 
הסכסוך  במהלך  פנימיות  וממחלוקות  מסכסוכים  שבהתעלמות  לחשיבות  מתייחסות  אשר  אחדות  של 
הבלתי–נשלט על–מנת לאחד את הכוחות אל מול האיום החיצוני, ולבסוף: אמונות חברתיות של שלום, 

אשר מתייחסות לשלום כרצון האולטימטיבי של החברה. 
4  זיכרון קולקטיבי של סכסוך מוגדר כייצוגם של אירועי הסכסוך אשר זכורים לפרטים בחברה כהיסטוריה 

.)Kansteiner, 2002( של הסכסוך
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וברמת הקולקטיב בחברות שהן צד לסכסוכים קשים )לדוגמה: דימוי עצמי קולקטיבי 

חיובי, ביטחון או יכולת–שליטה(. מקור נוסף לנוקשות הוא המבנה העקבי של האמונות 

החברתיות והיותן קשורות זו בזו. עובדה זו הופכת את המבנה שלהן למבנה דומה לזה 

 Bar-Tal, Raviv, Raviv, & Dgani-Hirsch, 2009; Tetlock,( של אידיאולוגיית סכסוך

1989(. המקור השלישי נוגע לכך שאמונות אלו נתפסות כמרכזיות, הן מאופיינות ברמה 
 .)Eagly & Chaiken, 1993( גבוהה של ביטחון ומעסיקות מאוד את הפרטים בחברה 

בנוסף, נוקשות הרפרטואר הסוציו–פסיכולוגי נובעת מן ההקשר המלחיץ והמאיים של 

הסכסוך בו חיים הפרטים בחברה. ֶהקשר מלחיץ ומאיים זה מוביל לסגירות ולהגבלת 

הנוקשות  לסיכום,   .)Driskell & Salas, 1996; Staal, 2004( המידע  עיבוד  תהליכי 

גורמת לתהליכי עיבוד מידע סלקטיביים, מוטים ומעוותים, ובדרך זו היא מניחה את 

הבסיס לפעילות החסמים הסוציו–פסיכולוגיים שמעיבים על התקדמות בתהליך השלום 

 .)Bar-Tal & Halperin, 2009a  התפיסה מוסברת בפירוט אצל(

תפיסות–עולם כלליות

לרוב  מושפעות  בסכסוך,  כתומכות  להלן  כי האמונות המתוארות  סבורים  אנו  בנוסף, 

הרבה  כלליות  תפיסות–עולם  אלא משקפות  ישיר,  באופן  בו  שאינן קשורות  מאמונות 

יותר. תפיסות–עולם כלליות הן מערכות של אמונות ונטיות אשר אינן קשורות לסכסוך 

הספציפי, אך מספקות נקודות–מבט אשר תורמות להארכת הסכסוך בגלל ההשקפות, 

בין  ארוכה.  היא  אלו  תפיסות–עולם  של  הרשימה  מקדמות.  שהן  והערכים  הנורמות 

 Adorno, Frenkel-Brunswick,( הבולטות שבהן ניתן למנות את  האידיאולוגיה הפוליטית

 Levinson, & Sanford, 1950; Altemeyer, 1981; Jost, 2006; Sidanius & Pratto,
1999(, ערכים ספציפיים )Schwartz, 1992(, אמונות דתיות )Kimball, 2002( ותיאוריות 
הנוגעות לטבע האדם וליכולתו להִשתנות )Dweck, 1999(. לכל התפיסות הללו השפעה 

על הדרך בה הפרטים בחברה תופסים את המחלוקות המרכזיות בסכסוך ומפתחים את 

אמונותיהם לגבי היריב, הקבוצה שאליה הם משתייכים והסכסוך עצמו )לדוגמה ראו: 

 Beit-Hallahmi & Argyle, 1997; Dweck, & Ehrlinger, 2006; Feldman & Stenner,
 1997; Golec & Federico, 2004; Guimond, Dambrun, Michinov, & Duarte, 2003;
 Jost, Glaser, Kruglanski, & Sulloway, 2003; Kossowska, Bukowski, & Van Hiel,

 .)2008; Levinson, 1957; Sibley & Duckitt, 2008
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רגשות

על  מכבר  זה  הצביעו  האתניים  והסכסוכים  הבינלאומיים  היחסים  בתחומי  חוקרים 

פתרונו  ובתהליך  בהרגעתו  הסכסוך,  בהסלמת  רגשות  שממלאים  המרכזי  התפקיד 

)Horowitz, 1985; Lindner, 2006; Petersen, 2002(. בניתוח ספציפי זה, אנו מתרכזים 

 Halperin, :בתפקידם של רגשות בין–קבוצתיים שליליים כחסמים לפתרון סכסוכים )ראו

שליליים  שרגשות  הראו  האחרונים  העשורים  בשני  שנערכו  רבים  מחקרים   .)2008b
)ראו  יישוב סכסוכים בדרכי–שלום  ממלאים תפקיד מרכזי במניעת ההתקדמות לעבר 

 Baumeister & Butz, 2005; Corradi, Fagen & Garreton, 1992; Halperin, :לדוגמה

 2008a; Halperin, Sharvit & Gross, 2009; Scheff & Retzinger, 1991; Staub, 2005;
White, 1984(. בנוסף נמצא כי רגשות אלו מעודדים סגירּות של הרפרטואר הפסיכולוגי 

וייצוב נוקשותן של האמונות התומכות. 

אלה:  בין–קבוצתיים  רגשות  מופיעים  בהן  שונות  תצורות  שתי  בין  להבחין  ניתן 

מצבים אמוציונאליים פסיכולוגיים קצרי–טווח אשר מופיעים כתגובה רגעית לאירועים 

ספציפיים, ולעומת זאת סנטימנטים אמוציונאליים ארוכי–טווח המכוונים לקבוצה או 

 .)Arnold, 1960; Lazarus, 1994( למנהיג כלשהו ומוגדרים לעתים קרובות "כרוניים" 

בפרק הנוכחי אנו מתרכזים בשני רגשות בין–קבוצתיים בולטים אשר ממלאים תפקיד 

חשוב כחסמים לתהליכי שלום: פחד ושנאה. לתפיסתנו שני רגשות אלה ממלאים בשנים 

)ראו  ביותר בקונטקסט הסכסוך הישראלי–פלסטיני  ומשפיע  האחרונות תפקיד מרכזי 

גם: Bar-Tal, 2001; Halperin, 2008a(. נראה כי במקרים רבים מקּבעים הן הפחד והן 

השנאה את תפיסת היריב ומזינים את המשכיותו של הסכסוך.

קוגניטיביות  הטיות  גם  כוללת  המקיפה,  המושגית  המסגרת  כי  נציין  לבסוף 

בכל  שהם,  כפי  האדם  בני  כל  את  מאפיינות  אשר  ומוטיבציונאליות–אוניברסאליות 

הקשר, מצב או זמן. הטיות אלו משפיעות על תהליכי העיבוד של מידע חדש וחוויות 

חדשות. ניתן להצביע על עשרות סוגים של הטיות, אולם אלו הממלאות תפקיד מרכזי 

אוטומטיים  קוגניטיביים  לתהליכים  להיוריסטיקות,  קשורות  סכסוך  של  בתהליכים 

 Bargh, :ולמוטיבציות הקשורות בשימור התפיסה העצמית ובחיזוק האגו )ראו לדוגמה

Jarymowicz, 2008; Kunda, 1990; Nisbett & Ross, 1980 ;2007(. ניתן להניח שהקשר 
לפיתוח  מתאים  בסיס  ומספק  התומכות  באמונות  מלּווה  הקבוצות  בין  הסכסוך  של 

ולהגברה של הטיות אלו )Ross & Ward, 1995(. אולם לא נתייחס אליהן בהרחבה בפרק 

זה, כי הן מתוארות בהרחבה בספרות הפסיכולוגית. 



323333

לסיכום אנו מציעים ששני מערכי–אמונות הקשורים לתוכן )דהיינו, אמונות התומכות 

בסכסוך ובהשקפות–עולם כלליות( אשר תוארו לעיל, יחד עם הרגשות הבין–קבוצתיים 

השליליים, מספקים פריזמה דרכה תופסים הפרטים את המציאות של הסכסוך ומפרשים 

מידע.  עיבוד  של  ומעוות  מוטה  סלקטיבי,  בתהליך  ביטוי  מקבלת  זו  פריזמה  אותה. 

התוצאה של תהליך זה היא שימור ואף חיזוק של המחלוקות הבסיסיות ושל האמונות 

התומכות בסכסוך. תהליך זה מפריע לחדירה לתודעה של מחוות–שלום של היריב, של 

הצעות חדשות המועלות על–ידי צדדים שלישיים או על–ידי הצד השני או של מידע חדש 

על רצונו של הצד השני להתפשר. בנסיבות אלה, התגברות על המחלוקות הבסיסיות 

 Bar-Tal &  הופכת לאתגר קשה ביותר )ראו המודל המושגי בתרשים 1 המוצג על–ידי

 .)Halperin, 2009
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לאחר שתיארנו את המסגרת המושגית הכללית, נתמקד במצב הנוכחי בסכסוך הישראלי–

פלסטיני. ראשית נציג את סלעי המחלוקת המרכזיים בהם מתמקדים הליכי המשא ומתן. 

לאחר מכן נציג את מצב מהלכי המשא ומתן האחרונים ואת עמדות הציבור כלפיהם. 

לאחר מכן נפרט את החסמים הסוציו–פסיכולוגיים המרכזיים בחברה הישראלית–יהודית 

אשר מעכבים התקדמות לעבר פתרון אפשרי של הסכסוך בדרכי–שלום. נציג ביתר פירוט 

המזינות  בסכסוך  התומכות  הנסיבתיות  האמונות  ואת  האידיאולוגִיות  האמונות  את 

ומונעות את פתרונו בדרכי–שלום. לבסוף נצביע על הגורמים הרגשיים  את המשכיותו 
המרכזיים אשר משמשים חסמים. מפאת קוצר היריעה נדלג על הדיון בחסמים סוציו–

פסיכולוגיים נוספים כמו השקפות–עולם כלליות וחסמים קוגניטיביים ומוטיבציונאליים 

כלליים. 

מחלוקות בסיסיות בסכסוך הישראלי–פלסטיני 

ודעת הקהל לגביהן

נושאים  חמישה  סביב  סובבות  הפלסטינים  לבין  בישראל  היהודים  בין  המחלוקות 

מרכזיים לפחות. בהנחה שחלוקת האדמה בין נהר הירדן לבין הים התיכון עם הקמתה 

נוגעת  של מדינה פלסטינית היא עיקרון כללי המקובל על המתונים בשני הצדדים — 

הסוגיה הראשונה שבמחלוקת להיקף ולגבולות של הטריטוריות שאותן תכלול המדינה 

הסוגיה  שתוקם.  הפלסטינית  המדינה  של  לטבעּה  נוגעת  השנייה  הסוגיה  הפלסטינית. 

השלישית מתרכזת בירושלים והיא נוגעת לדרך בה שתי הישויות הלאומיות יחלקו אותה 

בטריטוריות  נבנו  אשר  היהודיים  ליישובים  מתייחסת  הרביעית  הסוגיה  בה.  וישלטו 

הכבושות מאז 1967. הסוגיה החמישית נוגעת לפתרון בעיית הפליטים של שנת 1948 

ואולי גם של אלה משנת 1967. ברור שהמחלוקות נוגעות גם לסוגיות נוספות כמו חלוקת 

אולם  ועוד,  הכלכליים  היחסים  של  טבעם  נוספים,  טבעיים  ומקורות  המים  מקורות 

בנקודה זו אנו רואים אותן כסוגיות משניות ועל כן לא נעסוק בהן. 

מספר הליכי משא ומתן רציניים אשר התרחשו בשני העשורים האחרונים, סיפקו 

מסמכים על פתרונות פוטנציאליים לסוגיות שמנינו לעיל. כך, לדוגמה, הועלו רעיונות 

חשובים במשא ומתן בטאבה בין נציגים של ממשלת–ישראל והרשות הפלסטינית בינואר 

2001, בהצעותיו של קלינטון מדצמבר 2000, במסמך הלא–רשמי בין אבו–מאזן לביילין 

אשר הופק בשנת 1995 או בהסכם ג'נבה הלא–רשמי אשר היה חלק מהליכי המשא ומתן 

שהתקיימו והוצגו בשנת 2003. הצעת הפתרון העדכנית ביותר — נכון לזמן כתיבת שורות 

אלו — פורסמה באופן פומבי מפי ראש ממשלת–ישראל לשעבר, אהוד אולמרט, לאחר 
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הליכי משא ומתן שנמשכו כשנה בינו לבין נשיא הרשות הפלסטינית, אבו–מאזן, בשנים 

2007–2008. ניתן לומר שהצעותיו של אולמרט היו מרחיקות הלכת ביותר בהשוואה לכל 

הצעה של מנהיג ישראלי בעבר.5 

הסכים  בו  בשלב  היה  הוא   ,2008 בסתיו  ומתן  המשא  משהופסק  העיתונות,  לפי 

מ–93.5%- ולנסיגה  פלסטינית  מדינה  להקמת  אולמרט,  אהוד  ממשלת–ישראל,  ראש 

השטח  מן   5.8% לקבל  אמורים  הפלסטינים  היו  כפיצוי  הכבושים.  מהשטחים   93.7%

במקומות אחרים וכן מעבר בטוח מהגדה המערבית לרצועת–עזה. בנוסף הסכים אולמרט 

שהאגן ההיסטורי )"הקדוש"( בעיר העתיקה בירושלים לא יהיה תחת ריבונות פורמאלית 

ישראלים,  ירדנים,  סעודים,  של  קונסורציום  ע"י  כולו  ינוהל  אלא  כלשהי,  מדינה  של 

פלסטינים ואמריקאים; ירושלים תחולק ותשמש בירה לשתי המדינות; ישראל תקבל רק 

מספר מצומצם של פליטים כמחווה הומאניטארית, בעוד שרובם יורשו לעבור למדינה 

 .)Peraino, 2009 ;2009 ,הפלסטינית שתוקם )ברנע ושיפר, 2008; בן

יצוין כי לאחר הבחירות שהתקיימו בפברואר 2009 נבחרה בישראל ממשלה ימנית–

נִצית חדשה בראשות בנימין נתניהו, אשר בסופו של דבר קיבל אף הוא את רעיון הקמתה 

של מדינה פלסטינית, אך עם רשימה ארוכה של תנאים מגבילים, ביניהם פירוז מלא 

של מדינה זו, הכרה של הפלסטינים בישראל כמדינת העם היהודי, ביטול זכות השיבה 

של הפליטים הפלסטינים למדינה היהודית ושלילת כל משא ומתן על חלוקת ירושלים. 

הליכי המשא ומתן בין הצדדים אמורים להתחיל בעתיד הקרוב.  

הציבור  עמדות  את  לבחון  מעניין  נתניהו,  של  ועמדתו  אולמרט  של  הצעתו  לאור 

היהודי בישראל בקשר לסוגיות שבמחלוקת, בהתבסס על סקרי דעת הקהל המקיפים 

והעדכניים ביותר. 

שבראייה  נציין  אלה,  בסוגיות  היהודית–ישראלית  הקהל  דעת  את  נציג  בטרם 

כוללת, לאורך השנים, חלו בדעת הקהל בישראל שינויים משמעותיים לגבי רוב הסוגיות 

שבמחלוקת. לדוגמה, המּוכנּות של הציבור הישראלי–יהודי לקבל את הקמתה של מדינה 

פלסטינית גדלה מ–20% לערך בשנת 1987, ל–61% בשנת 2006. בדומה לכך, הנכונות של 

היהודים בישראל לוותר על הריבונות הישראלית על שכונות ערביות במזרח–ירושלים 

ראוי  לפיכך   .)2007 ושקד,  )בן–מאיר   2006 בשנת  לכ-50%   1994 בשנת  מ–10%  גדלה 

לראות את העמדות הנוכחיות של הציבור בישראל גם בהקשר הרחב של שינויים בעמדות 

אלו לאורך שנים.  

5  הליכי המשא ומתן הופסקו בסתיו 2008 משום שראש ממשלת–ישראל אולץ להתפטר מתפקידו עקב 

האשמות בשחיתות.
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אשר לעמדות הנוכחיות של הציבור בקשר להקמת מדינה פלסטינית, בשנת 2009 

תמכו 53% מהיהודים בישראל בהקמת מדינה פלסטינית כחלק מפתרון אפשרי לסכסוך. 

באותו זמן תמכו 64% מהיהודים ב"שתי מדינות לשני עמים" כתפיסה כללית )בן–מאיר, 

)2009( מציין: "ההבדל ברמת התמיכה בשתי האפשרויות הוא  כפי שבן–מאיר   .)2009

שלילית  קונוטציה  יש  עדיין  פלסטינית'  'מדינה  שלמושג  העובדה  בגלל  לוודאי  קרוב 

עבור יהודים רבים". הסיבה לפער זה נקשרת ככל הנראה לחסמים הסוציו–פסיכולוגיים 

למטרות  בנוגע  )אמונות  אידיאולוגיות  אמונות  למשל  כמו  הפרק,  בהמשך  שיפורטו 

הפלסטיניות והדימוי השלילי של הערבים( ורגשות קולקטיביים )שנאה ופחד(. 

אשר לסוגיית גבולות הקבע ועתידן של ההתנחלויות, רוב היהודים בישראל מתנגדים 

 )INSS( לנסיגה גורפת מהשטחים. לדוגמה, סקר מטעם המכון למחקרי ביטחון לאומי

מצביע על כך ש–70% בערך מתנגדים להעברת אזורים כמו גוש עציון, עמק הירדן ומערב 

ו–2009   2000 השנים  שבין  כך  על  גם  מצביעים  הסקרים  הפלסטינים.  לידי  השומרון 

 ,2007 ועד   2000 משנת  יותר,  ממוקד  באופן  אלה.  מאזורים  בנסיגה  התמיכה  פחתה 

התמיכה בנסיגה מגוש עציון פחתה מ–33% לכ–15%; התמיכה בנסיגה מבקעת הירדן 

ירדה מ–32%  לכ–14% והתמיכה בנסיגה ממערב השומרון ירדה מ–51% ל–29% )בן–מאיר 

ושקד, 2007, בן–מאיר, 2009(. היוצאות מן הכלל הן השכונות הערביות במזרח–ירושלים. 

בקשר לאזור זה, התמיכה בוויתורים טריטוריאליים הוכפלה ואף יותר בין השנים 2000 

צנחה  ומאז   ,2006 שנת  עד  זו  ברמה  יותר  או  פחות  ונותרה  ל–51%,  מ–24%  ל–2001, 

לכ–41% בשנת 2009. 

רמת התמיכה בפינוי כל ההתנחלויות בגדה המערבית, אשר תוביל בפועל לחזרה 

תמי  מרכז  על–ידי   2004 באוגוסט  שנערך  מסקר  ביותר.  נמוכה  היא   ,1967 לגבולות 

שטינמץ למחקרי שלום )מדד השלום(6, עולה כי 17% היו מוכנים לפינוי כל ההתנחלויות, 

בין  הנמצאות  ההתנחלויות  לפינוי  רק  הסכימו   37% ההתנחלויות,  רוב  לפינוי   15%

יישובים פלסטיניים או לידם ואילו 25% התנגדו לפינוי כל התנחלות שהיא. בסקר של 

המכון למחקרי ביטחון לאומי )INSS( נמצא כי התמיכה בפינוי כל ההתנחלויות היתה 

נמוכה באופן עקבי לאורך השנים )ראו תרשים 2(. בשנת 2009 תמכו רק 15% בפינוי 

כל ההתנחלויות )ירידה מ–20% בשנת 2005(, אולם כפי שניתן לראות בתרשים 2, חלק 

ההתנחלויות.  של  ומבודד  קטן  חלק  בפינוי  רק  תמכו  היהודים  מהנשאלים  משמעותי 

בשנת 2009 היו 43% מוכנים "לפנות רק התיישבויות קטנות ומבודדות" בגדה המערבית 

שלום  למחקרי  שטינמץ  תמי  מרכז  על–ידי  נערכים  אשר  חודשיים  סקרים  הם  השלום  מדד  סקרי    6

www.tau.ac.il/ :באוניברסיטת תל–אביב החל משנת 1994 )למידע נוסף אודות פרויקט מדד השלום ראו
 .)peace
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בהקשר של הסדר–קבע )ירידה מ–57% אשר היו מוכנים לכך בשנת 2004(. בשנת 2009 

התנגדו 42% לפינוי התנחלויות בכל הנסיבות, וזוהי עלייה לעומת 27% שהתנגדו לכך 

בשנת 2004 )בן–מאיר, 2009(. 

תרשים 2: אחוז היהודים הישראלים המוכנים לפינוי התנחלויות בהקשר 

של הסדר–קבע

אשר לעתיד ירושלים, שהיא סוגיית–מפתח נוספת במחלוקת בין הישראלים לפלסטינים, 

בעוד ש–40% בערך תומכים ברעיון של ויתורים טריטוריאליים במזרח–ירושלים, מצביעים 

סקרי דעת–קהל על כך שרוב היהודים בישראל מתנגדים לרעיונות אחרים בנוגע לעתיד 

העיר. לדוגמה, מדד השלום מצביע על כך ש–60% מן הנשאלים מתנגדים לניהול משותף 

פלסטיני–ישראלי בהר הבית ובמקומות הקדושים בירושלים ו–83% מתנגדים למסירת 

 INSS–ה של  2008(. בסקר  אפריל  )מדד השלום,  לפלסטינים  בעיר העתיקה  הריבונות 

)המכון למחקרי ביטחון לאומי(, נמצא ב–2009 כי כ–82% מתנגדים לרעיון שהר הבית 

יעבור לידיים פלסטיניות והכותל המערבי יוחזק בידי ישראל )בן–מאיר, 2009(.

לשאיפה  מתנגדים  בישראל  היהודים  שרוב  כך  על  גם  מצביעים  דעת–קהל  סקרי 

הפלסטינית לזכּות השיבה. לדוגמה, לפי סקר שנערך בספטמבר 2007, התנגד רוב ניכר 

)87%( מהציבור היהודי לכך שאפילו פליט אחד יחזור לשטח ישראל, ואפילו בתמורה 

להסדר–קבע. 6% מוכנים לחזרתם של עד 100,000 פליטים ו–3% מוכנים לחזרתם של כל 

 INSS–מספר פליטים שעליו יוחלט )מדד השלום, ספטמבר 2007(. באופן דומה, סקר ה

משנת 2009 מצביע על כך שכ-89% מתנגדים לשובם של פליטים לישראל, ולו במספר 

מצומצם )בן–מאיר, 2009(. 
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לסיכום, למרות שבמשך השנים ניתן לזהות נכונות רבה יותר בקרב הציבור הישראלי–

יהודי להתפשר עם הפלסטינים, סקרי דעת–קהל עדכניים מצביעים על כך שרוב הציבור 

היהודי בישראל מתנגד עדיין לנקודות–מפתח בהצעות המרכזיות לסיום הסכסוך שהוזכרו 

שרוב  בעוד  אולמרט.  אהוד  דוגמת  ישראלים  בכירים  על–ידי  אלה שהוצגו  כולל  לעיל, 

הציבור הישראלי–יהודי תומך בפתרון של שתי מדינות, רבים מתנגדים לשיבה לגבולות 

1967, לפינוי רוב ההתנחלויות, לפשרה בהר הבית ולשיבה ולּו של מספר קטן של פליטים 

פלסטינים לשטח ישראל. אנו מניחים שהסיסמה הכללית "פתרון שתי המדינות" הפכה 

הסיסמא  רבות  שנים  במשך  שהיתה  כפי  בדיוק  פוליטית,  מבחינה  ותקינה  למקובלת 

"ישראל מעוניינת בפתרון הסכסוך בדרכי–שלום". שתי הסיסמאות הן כלליות ודורשות 

רמה גבוהה של פירוט על–מנת לשמש תכנית קונקרטית לפתרון הסכסוך. 

חסמים סוציו–פסיכולוגיים לפתרון הסכסוך הישראלי–

פלסטיני

מרכזי  הסוציו–פסיכולוגיים הממלאים תפקיד  נציג את החסמים  הפרק  של  זה  בחלק 

הציבור  של  בעמדותיו  ונתמקד  בדרכי–שלום,  הישראלי–פלסטיני  הסכסוך  בפתרון 

של  ובדעותיהם  המובילות  הפוליטיות  המפלגות  של  בעמדותיהן  הישראלי–יהודי, 

התומכות  האידיאולוגיות  האמונות  בהצגת  יחל  זה  ניתוח  הפוליטיים.  המנהיגים 

בסכסוך. בדיון זה נתמקד בעיקר באמונות אתוס הסכסוך אשר נמצאו מרכזיות בפיתוח 

המחלוקות ובמניעת עשיית השלום. אמונות אלה כוללות נושאים אשר נוגעים למטרות 

הסכסוך ולהצדקתו, דה–לגיטימציה של הערבים בכלל ושל הפלסטינים בפרט, תחושה 

של קורבנּות קולקטיבית, תדמית קולקטיבית עצמית חיובית ותמה המתארת כמיהה 

מתייחסים  הסכסוך  אתוס  של  נוספים  נושאים   .)2007 גופר,  של  מחקרו  )ראו  לשלום 

בעיקר לניסיונות לדרבן את חברי הקבוצה להזדהות עם גורמי הסכסוך, כולל  נושאים 

של ביטחון, פטריוטיזם, דימוי עצמי ואחדּות. 

יצוין כי אמונות חברתיות אידיאולוגיות התומכות בסכסוך מספקות בעיקרון בסיס 

אּפיסטמי לדחיית כל פשרה בנושאי הליבה של הסכסוך. אמונות כאלה דוחות כל פשרה 

של חלוקת הארץ בין נהר הירדן לבין הים התיכון בין שתי האומות. רעיון בסיסי זה 

נובע לפחות משני מקורות. מקור אחד הוא דתי–לאומי והוא מבוסס על אמונה דתית יחד 

עם  נימוקים לאומניים–היסטוריים. המקור השני מבוסס על שיקולי–ביטחון קיומיים 

 .)Magal, Bar-Tal, Oren & Halperin, 2009 :הטבועים בתוך הצרכים הלאומיים )ראו

שני המקורות הללו מספקים בסיס לאמונות החברתיות אשר מרכיבות חלקים מאתוס 



3939

הסכסוך. בנוסף יוצגו בפרק זה מספר אמונות נסיבתיות אשר הופיעו בתקופה הנחקרת. 

לבסוף נצביע על הרגשות אשר ממלאים תפקיד מרכזי כחסמים לעשיית שלום. ניתוח זה 

יבוצע באמצעות התמקדות בשנים 2009-2000 — תקופה בה החריף הסכסוך והתחזקו 

האמונות והרגשות התומכים בהמשך הסכסוך ובהרחבתו. 

אמונות אידיאולוגיות התומכות בסכסוך

בעבודותינו הקודמות חקרנו את האתוס הישראלי ואת האופן בו השתנה אתוס זה מאז 

 .)Oren, 2009; Bar-Tal & Oren, 2000; Oren & Bar-Tal, 2006;  Oren, 2005(  1967

ככלל מצאנו כי בתקופה בה הסכסוך הוגדר בלתי–נשלט )עד ביקור סאדאת בירושלים — 

יצרו  אשר  המרכזיות  החברתיות  האמונות  רוב  של  גדולה  דומיננטיות  ניכרה   ,)1977

 75% לפחות  החזיקו  אלו  באמונות  דהיינו,  הקונפליקט;  של  הישראלי  האתוס  את 

המדיניות  בהצדקת  הפוליטית  המנהיגות  את  תדיר  באופן  שירתו  הן  מהאוכלוסייה, 

בבתי  הלימוד  בספרי  הסכסוך  של  המרכזיים  הנרטיבים  את  הרכיבו  הן  ובהסברתה, 

הספר והן הופיעו תדיר בתקשורת וקיבלו ביטוי בתוצרי–תרבות שונים. 

עם זאת, מחקרים רבים מצאו שינויים משמעותיים באתוס הישראלי של הסכסוך 

השלום  הסכם  לאחר  הסכסוך  באופי  השינוי  לתהליך  במקביל  בייחוד  השנים,  לאורך 

של  במרכזיותן  כללית  ירידה  כללו  אלה  שינויים  אוסלו.  ובתקופת הסכמי  מצרים  עם 

האמונות החברתיות של אתוס הסכסוך. האירועים של שנת 2000, עם התפרצותה של 

האינתיפאדה השנייה והאירועים האלימים שהיו כרוכים בה, הפכו את המגמה והובילו 

 Bar-Tal :להתחזקות מחודשת של חלק מהאמונות החברתיות של אתוס הסכסוך )ראו

 .)& Sharvit, 2008

אמונות בדבר המטרות הישראליות והפלסטיניות

ושסירבו  הארץ  אדמת  על  פלסטיניות  זכויות  החברתיות ששללו  האמונות  שצוין,  כפי 

להכיר בקיום אש"ף וישות פלסטינית, חדלו לרווח בחברה הישראלית מאז שנות ה–80. 

לדוגמה, ממצאי סקר חדש של מדד השלום מראים כי רוב מכריע של 61% מהציבור 

היהודי בישראל הצדיק את דרישת הפלסטינים למדינה עצמאית משלהם )מדד השלום, 

נובמבר 2008(. בנוסף, 62% מהציבור הישראלי–יהודי הכיר ביוני 2009 בזכות הקיום של 

יוני 2009(. כפי  העם הפלסטיני )32% מתנגדים לכך והיתר לא יודעים( )מדד השלום, 

שצייּנו זה מכבר, כל ראשי הממשלה האחרונים של ישראל, כולל ראש הממשלה הנוכחי, 
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בנימין נתניהו, קיבלו את הרעיון של מדינה פלסטינית וסקרי דעת–קהל מצביעים על כך 

שרוב הציבור הישראלי–יהודי מקבל את פתרון שתי המדינות. לכאורה, שינוי זה מצביע 

על הסרה של מחסום משמעותי לפתרון הסכסוך עם הפלסטינים. 

ואולם, מבט מקרוב על האמונות הישראליות הנוכחיות אודות המטרות הישראליות 

והפלסטיניות חושף שהשינויים באמונות הישראליות הקודמות של האתוס הם פחות 

שההסכמה  לכך  רבים  סימנים  ישנם  ראשון.  ממבט  נראה  שהדבר  מכפי  משמעותיים 

לפתרון שתי המדינות אינה מציעה למעשה כל הכרה בנרטיב הפלסטיני של הסכסוך או 

ויתור על הדרישה היהודית בנוגע לטריטוריות בגדה המערבית שנכבשו במלחמת 1967. 

יתרה מכך, ישנם סימנים לכך שרמת ההתנגדות לנרטיב הפלסטיני הולכת וגדלה בשנים 

 2008 בשנת  שנעשו  בסקרים  לדוגמה,  הישראלית.  היהודית  החברה  בקרב  האחרונות 

הגדיר רוב של הציבור היהודי את הגדה המערבית "טריטוריה משוחררת" )55%( ולא 

2004 החשיבו  2004: באוגוסט  זהו שינוי בהשוואה לשנת   .)32%( "טריטוריה כבושה" 

51% את הגדה המערבית ואת רצועת–עזה כשטחים כבושים ואילו 39% חשבו או היו 

מתוך  בסקר  בהתאם,   7.)2008 מארס  השלום,  )מדד  כבושים  שטחים  שאינם  בטוחים 

מדד השלום נמצא כי רוב הישראלים היהודים מגדירים התנחלויות שנמצאות בבירור 

בשטחים כ"התנחלויות אשר אינן נמצאות בשטחים הכבושים" )מדד השלום, אוגוסט 

2004(. עוד ממצא מעניין בהקשר זה מראה שכ–50% מהיהודים בישראל חשים לפחות 

רמה מסוימת של איום מהחזרת שטחים תמורת שלום )בן–מאיר, 2009(.

הישראלית.  בפוליטיקה  אנשי–מפתח  של  ברטוריקה  גם  מופיעות  נוספות  מגמות 

לדוגמה, בריאיון שהעניק ראש ממשלת–ישראל לשעבר, אהוד אולמרט, במהלך 2006, 

הוא אמר:  "אנו עומדים בתוקף על הזכות ההיסטורית של עם–ישראל על ארץ–ישראל 

אנו  אין  ההיסטורית.  ממולדתנו  חלק  הם  ביהודה,  גיא  כל  בשומרון,  גבעה  כל  כולה. 

שוכחים זאת אפילו לרגע אחד".

בנימין נתניהו, ראש הממשלה הנוכחי, חזר על הרעיון של השטחים כ"אדמה ישראלית" 

בנאום שנשא באוניברסיטת בר–אילן ביוני 2009: "הקשר של העם היהודי לארץ–ישראל 

נמשך יותר מ–3,500 שנה. יהודה ושומרון, המקומות בהם הילכו אברהם, יצחק ויעקב, 
דוד ושלמה, ישעיהו וירמיהו — אינם ארץ נכרייה לנו. זוהי, ארץ אבותינו".8

7  אף על פי כן, אפילו בסקר זה, אחוז הנשאלים שחשבו שישראל לא צריכה לשנות את המדיניות שלה 

ולקבל את אמנת ג'נבה הרביעית, ובכך תכיר הלכה למעשה בטריטוריות כמוחזקות, עולה לאין שיעור על 
אחוז הנשאלים שחשבו ששינוי כזה של מדיניות והכרה יהיה הולם )מדד השלום, אוגוסט 2004(.  

8   ההדגשה שלנו.
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אשר לפלסטינים אמר נתניהו באותו מעמד: "אבל צריך גם כאן לומר את כל האמת: 

בלב חבלי המולדת היהודית חי היום ציבור גדול של פלסטינים. אנחנו לא רוצים למשול 

בהם". 

נתניהו אינו מזכיר כל קשר היסטורי פלסטיני לאדמה, או זכות פלסטינית עליה. הוא 

מדבר על הפלסטינים רק כ"אוכלוסייה" המתגוררת "בלב המולדת היהודית". 

היא  כבוש,  שטח  אינה  המערבית  הגדה  לפיה  הרווחת,  הדעה  כי  ספק  כל  אין 

חסם מרכזי לפתרון הסכסוך. התפיסה של רוב היהודים בישראל ושל חלק משמעותי 

 — היהודי  לעם  בלעדית  שייכת  המערבית  הגדה  לפיה  הפוליטית,  בזירה  מהמנהיגים 

ומכאן שהיא שטח משוחרר ולא שטח כבוש — מובילה לדחיית רעיון הּפשרה לגבי אדמה 

זו, לקושי לעזוב אותה ולהרגשה שהעם היהודי הוא הצד היחיד שתורם דבר–מה מוחשי 

 Magal, Bar-Tal, Oren & Halperin, :לפתרון הסכסוך )להרחבה נוספת בנקודה זו, ראו

 .)2009

סקרי דעת–קהל מצביעים גם על התנגדות גורפת לכל ניסיון להכיר או ללמד את 

הנרטיב הפלסטיני. לדוגמה, בסקר שנערך בשנת 2009, התנגד רוב הציבור היהודי )56%( 

לקבל אחריות ישראלית חלקית לסבל שנגרם לפלסטינים במלחמת 1948, כולל ליצירת 

בעיית הפליטים הפלסטינים. זאת גם באם ייקחו עליהם הפלסטינים באופן רשמי חלק 

מן האחריות על אירועי 1948 )מדד השלום, יוני 2009(. בנוסף, כפי שעולה מתרשים 3, 

מכירה  הספר, אשר  לבתי  תכנית–לימודים  לאימוץ  מתנגדים  הישראלים  היהודים  רוב 

במדינה הפלסטינית ומוותרת על השאיפה לקבל חלקים מהמולדת אשר נמצאים בתחומי 

המדינה הפלסטינית. זאת אפילו בהקשר של הסכם–שלום עם הפלסטינים והקמת מדינה 

פלסטינית שתוכר על–ידי ישראל.  

שטח  במהותה  היא  שבמחלוקת  הטריטוריה  כלל  פיה  על   — הרווחת  התפיסה  לאור 

ישראלי — ולאור ההתנגדות הניצחת לכל אזכור של הנרטיב הפלסטיני, אין זה מפתיע 

כי רוב הציבור הישראלי–יהודי מתנגד לנסיגה משמעותית מהשטחים הכבושים, מתנגד 

של  ואפילו  לשיבה  ומתנגד  הערביות(  לשכונות  )מעֵבר  בירושלים  משמעותית  לפשרה 

מספר קטן של פליטים פלסטינים לישראל. כל זאת למרות ההסכמה הישראלית הגורפת 

על העיקרון המעורפל של פתרון שתי המדינות. נראה כי בציבור היהודי בישראל יש רוב 

גדול הרואה עדיין את הפתרונות המוצעים ככניעה חד–צדדית אשר תוביל רק לוויתור 

על ריבונות, בלי לקבל כל תמורה משמעותית מהצד הפלסטיני. 



424343

תרשים 3: אחוז היהודים הישראלים המתנגדים לאימוץ תכנית–לימודים 

לבתי–ספר אשר מכירה במדינה פלסטינית ומוותרת על השאיפה לקבל בחזרה 

חלקים מהמולדת אשר נמצאים בשטח המדינה הפלסטינית

)http://truman.huji.ac.il/polls.asp :ראו ,JIPP data(

דימוי הערבים

בעוד ששינוי באמּונות לגבי המטרות בסכסוך נראה בלתי–הפיך במידה מסוימת, נראה 

כי השינויים החיוביים שהתרחשו בתקופה של תהליך השלום עם מצרים בנוגע לתפיסת 

הערבים הם הפיכים. מאז שנת 2000, סקרי דעת–קהל ומצעים פוליטיים מצביעים על 

 2000-1977 בשנים  ראשית,  והפלסטינים.  הערבים  לגבי  ישנות  לתפיסות  שיבה  מגמת 

השתנתה תפיסת היהודים הישראלים את הערבים מראייתם כקבוצה הומוגנית מאוחדת 

Bar-( בטינתה לישראל, לתפיסה מבדילה יותר, המבחינה בין האומות הערביות השונות

Tal & Teichman, 2005(. עדות לשינוי זה היא האופן בו הציגו המפלגות הפוליטיות 
בישראל בשנות ה–90 את המדינות הערביות הידידותיות לישראל — מצרים וירדן. משנת 

2000 חוזרת במידה כלשהי הנטייה להומוגניזציה, אם כי ניכרת עדיין הבחנה בין מדינות 

 The joint( JIPP–וקבוצות קיצוניות לעומת מתונות. כך, בשנת 2006 הראה סקר מטעם ה

"המוסלמים  כי:  ההצהרה  עם  הסכימו  מהמשיבים  כי 78%   )Israeli Palestinian Poll
באזור לעולם לא יקבלו את קיומה של מדינת–ישראל". 

דעה זו קיבלה הד בפי ראש הממשלה אולמרט, אשר נגע בנושא זה בנאומו מיום 17 

ביולי 2006 )בימי מלחמת לבנון, 2006(, בפני הכנסת: 

"המערכה שאנו מנהלים בימים אלו היא נגד ארגוני טרור הפועלים מלבנון ומעזה. 

בעידוד  ובהשראה,  בהרשאה  הפועלים  קבלני–משנה  אלא  אינם  אלה  ארגונים 
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ובמימון של משטרים תומכי–טרור ומתנגדי–שלום, בציר הרשע הנמשך מטהרן ועד 

דמשק. איראן וסוריה עדיין ממשיכות לבחוש, בשלט–רחוק, בענייני לבנון והרשות 

טרוריסטיים,  קיצוניים,  גורמים  וחמאס.  החיזבאללה  באמצעות  הפלסטינית, 

אלימים, משבשים את חיי האזור כולו ומעמידים בסכנה את יציבותו. המרחב שבו 

אנו חיים מאוים על–ידי קבוצות הטרור הרצחניות הללו.  זהו אינטרס אזורי — וגם 
בינלאומי — להשתלט עליהם ולהפסיק את פעילותם".9

שנית, ישנם סימנים לכך שהסטריאוטיּפ השלילי של הפלסטינים הפך לנפוץ יותר. לדוגמה, 

כאלימים  הפלסטינים  את  הישראלי–יהודי  בציבור  מהמשיבים   39% תיארו  ב–1997 

 2000 בנובמבר  בהתאמה.  ו–51%,   68% הממצאים:  היו   2000 בסוף  כרמאים.  ו–42% 

הסכימו 78% מהאזרחים היהודים עם ההצהרה לפיה לפלסטינים אין כבוד לחיי אדם 

הגבוה שהאלימות  למרות מספר הקורבנות  על שימוש באלימות,  ולכן הם מתעקשים 

גובה מהם )מדד השלום, נובמבר 2000(. מחקר שנערך ב–2008 הציג תוצאות דומות: 77% 

מהמשיבים חשבו שהערבים והפלסטינים אינם מייחסים ערך גבוה לחיי אדם ו–79% 

 Halperin( הסכימו עם ההצהרה שרמאות אִפיינה תמיד את הפלסטינים ואת הערבים

 .)& Bar-Tal, 2009

בעוד שלפני הסכמי אוסלו היו סימנים אחדים לתפיסה ביקורתית יותר של פעולות 
הערביים– ביחסים  הפוליטי"  ל"קיפאון  אחראית  ישראל  שגם  בכך  ולהכרה  ישראל 

 2000 מִתפקדי העבודה(, הרי שמאז  ובקרב  )בייחוד במצע מפלגת העבודה  ישראליים 

הערבים מואשמים שוב פה–אחד בהארכת הסכסוך ובעקשנות בלתי–נלאית הדוחה כל 

פתרון בדרכי–שלום. לדוגמה, מצע מפלגת העבודה בשנת 2003 מצהיר כי "תקוֹות לסיום 

הסכסוך בין ישראל לפלסטינים נסדקו קשות אל מול גלי האיבה, ההסתה, האלימות 

הבלתי–מרוסנת והטרור בחסות הרשות הפלסטינית...". 

גישה זו ניכרת ביתר–שאת במצע הליכוד משנת 2009: 

"איננו מאמינים כי הפלסטינים בשלים להתפשרות היסטורית שתסיים את הסכסוך. 

אין כל ראיות שהפלסטינים מוכנים לקבל ולו את הדרישות המינימאליות שדורש 

מנהיג ישראלי כלשהוא. הפלסטינים דחו ויתורים מרחיקי לכת שאנו, הישראלים, 

הצענו לפני שמונה שנים ועמדתם לא השתנתה או התמתנה גם כיום".

http://www.cjebaltimore.org/article.php?id=197–9  ראו: נאומו ב
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נתניהו חזר על רעיון זה בנאומו באוניברסיטת בר–אילן ביוני 2009: 

ששורש  היא  הפשוטה  האמת  שנה?  מ–60  למעלה  הזה  הסכסוך  מתקיים  "מדוע 

הסכסוך היה ונשאר הסירוב להכיר בזכותו של העם היהודי למדינה משלו במולדתו 

הם  ממנו.  מתרחקים  הם  ִאִתם,  להסכם–שלום  מתקרבים  שאנו  ככל  ההיסטורית. 

הסכסוך... חמאס  את  לסיים  רצון  עם  מתיישבות  שאינן  תביעות  ומעלים  חוזרים 

בדרום, כמו החיזבאללה בצפון, חוזרים ומצהירים שכוונתם "לשחרר" את אשקלון 

ובאר–שבע, את עכו וחיפה. הנסיגות לא שינו את האיבה וגם המתונים בין הפלסטינים, 

לצערנו, עד כה אינם מוכנים לומר את הדברים הפשוטים: מדינת–ישראל היא מדינת 

הלאום של העם היהודי, וכך היא תישאר". 

אלו.  להצהרות  שותפים  הישראלים  היהודים  שרוב  כך  על  מצביעים  דעת–קהל  סקרי 

ב–2009 רק כ–44% מהישראלים היהודים האמינו שרוב הפלסטינים  וגם   2007 בשנת 

רוצים שלום, בהשוואה ל–64% אשר חשבו כך בשנת 1999 )ראו תרשים מס' 4(.  

תרשים 4: אחוז היהודים הישראלים המאמינים כי רוב הפלסטינים רוצים שלום

המטרה  כי  שחשבו  המשיבים  באחוז  עלייה  על  מצביעים  דעת–קהל  סקרי  בהתאם, 

כ–50%  שרק  בעוד  מדינת–ישראל.  את  להשמיד  היא  הערבים  של  האולטימטיבית 

מהיהודים בישראל חשבו כך בשנת 1997, האמינו בכך 71% בשנת 2009 )ראו תרשים 

מס' 5(.  

ורמת  הפלסטינים  של  השליליות  הכוונות  אודות  אלו  משותפות  אמונות  ושוב, 

שלילי  באופן  מגיבים  הישראלים  מדוע  להסביר  עשויות  כלפיהם,  הגבוהה  החשדנות 

לרעיון של מדינה פלסטינית בגבולות סבירים ואינם תומכים ברוב ההצעות שעומדות 

על סדר היום. 
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תרשים 5: אחוז היהודים הישראלים אשר חושבים שהמטרה האולטימטיבית של 

הערבים היא להשמיד את מדינת–ישראל )בין השנים 2007-1993(

תחושת קורבן

החברה  בקרב  קורבנּות  של  מסורתיות  לתפיסות  לחזור  נטייה  ישנה   2000 שנת  מאז 

הישראלית. תחושה זו החלה להסתמן מחדש עם פרוץ האינתיפאדה השנייה )סתיו 2000(. 

כפי שצוין, רוב היהודים הישראלים האשימו את הפלסטינים בפרוץ האלימות וחשבו 

כי הפלסטינים הם האחראים הבלעדיים או לפחות האחראים העיקריים להידרדרות 

היחסים בינם לבין הישראלים )Bar-Tal & Sharvit, 2008(. אולם, זו לא היתה הסיבה 

היחידה לתחושות עמוקות של קורבנּות שנפוצו בקרב רוב היהודים בישראל. תחושה זו 

הועצמה על–ידי פיגועי התאבדות חוזרים ונשנים, אשר גבו את חייהם של יהודים רבים, 

רובם אזרחים. 

 81%  ,2007 נובמבר  חודש  במהלך  ערכנו  אשר  מייצג,  מדגם  על  שהתבסס  בסקר 

מהיהודים בישראל הסכימו עם האמירה: "למרות רצונה של ישראל בשלום, הערבים כפו 

מלחמה שוב ושוב" )Halperin & Bar-Tal, 2009(. באופן ספציפי יותר, בסקר שערכנו 

באוגוסט 2008, 61% מהיהודים בישראל הביעו לפחות הסכמה כלשהי עם העמדה לפיה 

לאורך שנות הסכסוך ישראל היא הקורבן, בעוד שהערבים והפלסטינים הם הפושעים 

הקורבנּות  שתפיסת  מעניין   .)Bar-Tal, Chernyak-Hai, Schori & Gundar, 2009(

הישראלית רווחת בציבור היהודי במקביל לאמונה הבוטחת בכוחה הצבאי של ישראל. 

השילוב של שתי תפיסות אלו יוצר תערובת פרדוקסאלית שעלולה להוביל להתנהגות 

.)Bar-Tal, Magal, & Halperin, 2009 :מיליטנטית )ראו
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בעוד  היהודים,  האזרחים  סבל  את  בנאומיהם  מדגישים  ישראלים  פוליטיקאים 

כקורבנֹות של מעשי  ורק  שהם מציגים את החללים מקרב האזרחים הפלסטינים אך 

ההנהגה הפלסטינית. עדות לעמדה זו ניתן למצוא בנאומו של ראש הממשלה לשעבר, 

אהוד אולמרט, מיום 17 בינואר 2009, לאחר המלחמה בעזה, אשר הסתיימה במותם של 

כ–1,300 פלסטינים, רבים מהם אזרחים: 

שלא   ,2005 שנת  בשלהי  האחרון  המילימטר  עד  רצועת–עזה  את  שעזבה  "ישראל, 

על–מנת לשוב, מצאה עצמה תחת מטר טילים. חמאס השתלט בכוח על רצועת–עזה 

בהן —  השיטות שחמאס משתמש  ביתר–שאת.  הדרום  יישובי  את  להתקיף  והחל 

מקומן לא יכירן בעולמנו. הוא הציב את מערכיו הצבאיים בשכונות–מגורים צפופות, 

פעל תוך שהאוכלוסייה האזרחית משמשת עבורו כמגן אנושי, ופעל בחסות מסגדים, 

ובתי–חולים, תוך שהוא הופך את האוכלוסייה הפלסטינית לבת–ערובה  בתי–ספר 

לא  עליונים,  ערכים  בעלת  כמדינה  שישראל,  הבנה  מתוך  הטרוריסטית,  לפעילותו 

תפעל. הנהגת החוץ של חמאס החיה בצורה נוחה ושלווה, המשיכה לקבוע מדיניות 

קיצונית, תוך התעלמות מן הסבל המתמשך של האוכלוסייה ומתוך אי–רצון בולט 

להביא להקלה במצבה... אני מבקש לומר משהו לתושבי עזה: עוד טרם החל המבצע 

הצבאי ובמהלכו פניתי אליכם. איננו שונאים אתכם, לא רצינו ואיננו רוצים לפגוע 

את  כואבים  אנו  משפחותיהם.  על  הוריהם,  על  שלנו,  ילדינו  על  להגן  רצינו  בכם. 

הפגיעה בכל ילד פלסטיני ובני משפחתו שנפלו קורבן למציאות אכזרית שיצר חמאס 

והפך אתכם לקורבנותיה".

גישה זו מציגה את ישראל כקורבן של ההנהגה הפלסטינית אשר "מכריחה" אותה להרוג 

פלסטינים. דוגמה ישנה לכך ניתן למצוא בציטוט שנהוג לייחס לראש ממשלת–ישראל 

לשעבר, גולדה מאיר, כשפנתה אל אנואר סאדאת, נשיא מצרים: "אנחנו יכולים לסלוח 

לכם על הריגת בנינו. אבל אנחנו לעולם לא נסלח לכם על כך שאילצתם אותנו להרוג 

את בניכם". הרעיון לפיו חמאס "אילץ" את ישראל להרוג פלסטינים חפים מפשע שוב 

הפך למקובל בעת המלחמה בעזה. לדוגמה, קטע ממאמר שכתב הסופר הישראלי ופעיל 

השלום, א.ב. יהושע, בשנת 2009, בעת המבצע בעזה: 

שלנו,  הילדים  הרג  על  כנקמה  פלסטינים  ילדים  להרוג  מתכוונים  איננו  "אנחנו 

והמרושעת  האווילית  התוקפנות  את  להפסיק  למנהיגיהם  לגרום  מנסים  רק  אלא 

והאוכלוסייה  חמאס  לוחמי  בין  והמכוון  הטראגי  הערבוב  בגלל  רק  וכי  הזאת, 

הארץ,  האזרחית נהרגים לצערנו גם ילדים" )א.ב. יהושע במכתב גלוי לגדעון לוי, 

 .)16.1.09
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ליחסים  מעבר  נוספת  פעם  התרחבה  הישראלית  בחברה  הקורבנּות  באמּונת  האחיזה 

מדינות  הכולל  עוין  עולם  של  כקורבן  ישראל  של  התפיסה  אל  הישראליים–ערביים 

מערביות וארגונים בינלאומיים כמו האו"ם. בסקר שנערך בנובמבר 2007 הסכימו 89% 

ההיסטוריה"  כל  לאורך  קיומי  איום  תחת  היה  היהודי  "העם  כי  בישראל  מהיהודים 

לדוגמה  הישראלית.  ההנהגה  על–ידי  מטופחת  זו  דעה   .)Halperin & Bar-Tal, 2009(

נצטט מנאומו של ראש הממשלה, בנימין נתניהו, בטקס הזיכרון לשואה ולגבורה 2009: 

"לא נרשה למכחישי שואה לבצע עוד שואה כנגד העם היהודי. זוהי חובה עליונה 

של מדינת–ישראל. זוהי חובתי העליונה כראש ממשלת–ישראל... העולם משמיע קול 

חלוש כנגד אלו אשר קוראים למחיקתה של ישראל" )הארץ, 21 באפריל, 2009(. 

הדעות המתוארות של הציבור ושל ההנהגה, משקפות את מנטאליות המצור המושרשת 

עמוק ומאפיינת את החברה היהודית–ישראלית לאורך שנים רבות. אלפיים שנות גלות 

אשר מקבלות משמעות של תקופה ארוכה אחת של רדיפות, ושיאן בשואה כטראומה 

לאומית אשר מותירה אותותיה על הפסיכולוגיה הקולקטיבית. האמונה שכל העולם נגדנו 

 Bar-Tal, 2007b;( מחוברת היטב לאמונות האידיאולוגִיות התומכות בהמשכיות הסכסוך

.)Halperin, Bar-Tal, Nets-Zehngut & Drori, 2008; Bar-Tal & Antebi, 1992

תדמית עצמית חיובית של כוח צבאי ומוסרי נעלה

בשנים 2009-2000 שררה יציבות רבה ואף התחזקות כלשהי באמונות החיוביות לגבי 

העליונות הצבאית של צה"ל בהשוואה לערבים )עם נסיגה כלשהי לאחר מלחמת לבנון 

יכולה  ישראל  כי  הישראלים  מהיהודים   58% האמינו   1993 בשנת  לדוגמה,  השנייה(. 

לפתוח במלחמה מוצלחת נגד כל מדינות ערב. שיעור זה ירד ל–48% בשנת 2000 ולאחר 

מכן עלה שוב ל–67% ב–2004 ול–72% ב–Oren, 2005( 2005(. בשנת 2009 טענו 75% כי 

ישראל תוכל להתמודד בהצלחה במלחמה כוללת ו–80.3% סמכו על צה"ל שיוכל להגן 

על המדינה )בן–מאיר, 2009(.

עם   להתמודד  וביכולתה  הפלסטינים  של  כוחם  לעומת  ישראל  בעליונות  הביטחון 

לסקר  מהמשיבים   70% לדוגמה,  מאוד.  גבוה  הוא  אף  היה  פלסטיניות,  התקוממויות 

באוקטובר 2007 האמינו כי אם יימשך המצב הנוכחי, תוכל החברה הישראלית להחזיק 

יותר זמן מבחינת חוסנה הפנימי בהשוואה לחברה הפלסטינית. בדומה העריכו 63% כי 

במצבה הנוכחי, החברה הישראלית נמצאת במצב טוב יותר מאשר החברה הפלסטינית 
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)מדד השלום, אוקטובר 2007(. בנוסף, 42% מהמשיבים לסקר ה–JIPP מיוני 2009 חשבו 

כי החברה הישראלית מסוגלת לעמוד "לעד" במחיר שהקונפליקט עם הפלסטינים כופה 

עליה. 17% חשבו שישראל תהיה מסוגלת לסבול "עוד מספר עשורים" ואילו 15% חשבו 

שהיא תוכל לעמוד בפרץ "עוד עשר שנים".  

את  להוריד  עשוי  הישראלית,  החברה  ובחוסן  העמידה  בכושר  הזה  הביטחון 

אלו  שאמונות  מאחר  הקרוב,  בעתיד  הסכסוך  את  לסיים  הישראלים  של  המוטיבציה 

הצבאי  הכוח  לגבי  החיובית  הדעה  מתמשך.  בסכסוך  לעמוד  יכולה  שישראל  גורסות 

מתחזקת לאור הדעה החיובית על רמת המוסר הישראלית. ראש ממשלת–ישראל, נשיא 

המדינה והרמטכ"ל, מדגישים בנאומיהם חזור והדגש את הדעה כי הצבא הישראלי "הוא 

הצבא המוסרי ביותר בעולם" )ראו לדוגמה ריאיון עם הרמטכ"ל, גבי אשכנזי, "הארץ", 

5 באפריל 2009(. נראה שהציבור מחזיק באמונות דומות. לדוגמה, רוב הציבור היהודי 

)64%( אינו מאמין לעדויות חיילים שהשתתפו במלחמה בעזה בשנת 2009, לפיה כוחות 

צה"ל פגעו בפקודה באזרחים ובמבנים פלסטיניים )מדד השלום, מארס 2009(. 

אמונות בשלום

מרכזיות  פחות  להיות  הפכו  בשלום  סימנים שאמונות  מספר  מעידים   2000 שנת  מאז 

רחוקות  לעתים  השלום  מוזכר  קודמות,  משנים  בשונה  לדוגמה,  הישראלית.  בחברה 

במצעי הבחירות של "הליכוד" ושל "העבודה" בשנים 2003, 2006 ו–2009, בעוד שהמפלגה 

השלישית בגודלה בכנסת ישראל לשנת 2009 — "ישראל ביתנו" — מצהירה במפורש 

במצע הבחירות שלה כי השלום אינו מטרתה העיקרית וכי הוא משני למטרות אחרות 

כמו ביטחון ומדינה יהודית.10 

כמטרה,  השלום,  הפך  ה–2000  שנות  שמאז  כך  על  גם  מצביעים  דעת–קהל  סקרי 

לאומי(  ביטחון  למחקרי  )המכון   INSS של  סקרים  בסדרת  לדוגמה,  דומיננטי.  לפחות 

באוניברסיטת תל–אביב, התבקשו הנשאלים לדרג על פי סדר החשיבות ארבעה ערכים: 

דמוקרטיה, שלום, ארץ–ישראל השלמה ורוב יהודי בישראל. מאז שנת 2000 ניכרת ירידה 

אשר   ,2009 בשנת  ל–57%   2000 בשנת  מ–72%  כמטרה:  השלום  בעדיפות  משמעותית 

הציבו את השלום כיעד "החשוב ביותר" או "השני בחשיבותו". בנוסף, כשהאלימות פרצה 

בשנת 2000, יהודים רבים בישראל החלו להביע פסימיות לגבי סיכויי פתרון הסכסוך. 

10  "השלום הוא משאת נפשנו, אך אינו ערך נעלה מקיומה של מדינת–ישראל כמדינתו של העם היהודי 

ומביטחון בר–קיימא לכלל אזרחיה".
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לדוגמה, סקר INSS מצביע על ירידה ברמת האופטימיות ועלייה ברמת הפסימיות בקשר 

לסיכויי השלום. בעוד שבשנת 2001 חשבו רק 56% שאין זה אפשרי להגיע להסכם–שלום 

עם הפלסטינים, חשבו כך 69% בשנת 2007 )ראו תרשים 6(. 

 תרשים 6: אחוז היהודים הישראלים הסבורים כי אין זה אפשרי להגיע 

להסכם–שלום עם הפלסטינים

גם  לא אחת  בשנים האחרונות  נשמעו  לשלום  להגיע  על האפשרות  פסימיים  ביטויים 

עוזי ארד,  לדוגמה,  ומעצבי מדיניות בישראל.  פומביים עם מקבלי החלטות  בראיונות 

ראש המטה לביטחון לאומי בלשכת ראש הממשלה, אמר בריאיון ביולי 2009: 

"קשה יהיה להגיע להסדר ישראלי–פלסטיני אמיתי שמעלים את רובו של הסכסוך. 

אני לא רואה שבשנים הקרובות אפשר יהיה ליצור אותה מציאות אחרת שכל כך 

הרבה ישראלים רוצים בה".

ואכן, בעקבות מנהיגיהם, רוב היהודים בישראל פסימיים לא רק לגבי הסיכויים להגיע 

להסכם–שלום עם הפלסטינים, אלא גם בנוגע לסיכויים שהסכם כזה )אם ייחתם( יביא 

לסיום הסכסוך. כפי שניתן לראות בתרשים 7, סקרי דעת–קהל מצביעים על כך שאחרי 

פרוץ האינתיפאדה בשנת 2000 ירד בצורה חדה שיעור היהודים הישראלים שמאמינים 

כי הסכם–שלום יביא לסיום הסכסוך מ–67% בשנת 1997 ל–25% בשנת 2007 ול–20% 

ב–2009. עם תחושת פסימיזם כזו בנוגע לסיכויי השלום, אין זה פלא שסקרי דעת–קהל 

בישראל מצביעים על התנגדות הציבור להצעות השונות לסיום הסכסוך )כולל הצעות 

ישראליות(. 
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תרשים 7: אחוז היהודים הישראלים שמאמינים כי הסכם–שלום עם הפלסטינים 

לא יביא לסיום הסכסוך הערבי–ישראלי

)בן–מאיר, 2008, עמוד 73( 

הנתונים שהוצגו לעיל לגבי האמונות החברתיות השונות, תואמת ממצאים של מחקר–

אזרחים   100 רואיינו  המחקר  במסגרת   .2003-2002 בשנים  שבוצע  רחב–היקף  עומק 

ישראלים–יהודים שהיו לפחות בני 17 במלחמת ששת הימים )מדגם מייצג של עמדות 

פוליטיות ומעמד חברתי–כלכלי(. כללית המחקר מראה כי האתוס של הקונפליקט טבוע 

עמוק בקרב אזרחיה הבוגרים של החברה הישראלית–יהודית )יונים ונִצים כאחד(. רבים 

 1967 במלחמת  וכי  הארץ  חלקי  כל  על  בלעדית  זכות  יש  ליהודים  כי  מאמינים  מהם 

יש  כי לפלסטינים  ורצועת-עזה. אולם חלק מהיונים סבורים  שוחררו הגדה המערבית 

זכויות כלשהן על אותה אדמה. אף על פי כן, בעוד שרוב המרואיינים הבינו שהרעיון של 

"ארץ–ישראל השלמה" אינו מציאותי וקיבלו את רעיון חלוקת האדמה בין שני הלאומים, 

הם מתנגדים לפירוק מלא של התנחלויות יהודיות בשטחים הכבושים ורובם מסכימים 

בירה מאוחדת של  בירושלים  רואים  רובם  בנוסף,  יפורקו.  שרק התנחלויות מרוחקות 

של  השיבה  זכות  את  פה–אחד  כמעט  דוחים  הם  לחלוקתה.  ומתנגדים  מדינת–ישראל 

הפליטים הפלסטינים ומאמינים שמעשה כזה יביא להרס המדינה היהודית. בה בעת, 

כמעט כל המרואיינים, כולל רבים אשר הגדירו עצמם "יונים", הביעו חוסר–אמון קיצוני 

הם   שלילי.  באופן  אותם  ותייגו  בפרט,  הפלסטינים  ושל  בכלל  הערבים  כוונות  לגבי 

מאמינים שהשאיפה לשלום לא תושג, וזאת בעיקר בשל תכונות האופי והשאיפות של 

הפלסטינים )ראו: רביב, בר–טל וארביב–אברמוביץ, בהכנה(. 
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אמונות נסיבתיות התומכות בסכסוך

בנוסף לאמונות האידיאולוגִיות הכלליות אשר מפריעות להתקדמות אפשרית בעשיית 

שלום, הופיעו גם אמונות נסיבתיות התומכות בהמשך הסכסוך. אמונות אלו מופיעות 

לשתי  נתייחס  זה  בפרק  הסכסוך.  של  הכללית  המסגרת  בתוך  מסוימות  בנסיבות 

אין  הפלסטינים  למנהיגים   .1 הישראלי:  בציבור  הרווחות  מרכזיות  נסיבתיות  אמונות 

הרצון והכוח ליישם הסכם–שלום פוטנציאלי עם ישראל; 2. הזמן פועל לטובתנו ואין כל 

לחץ חיצוני משמעותי על ישראל לסיים את הסכסוך. 

האמונה לפיה המנהיג הפלסטיני אינו פרטנר לשלום, הופיעה עוד בשנים 2004-2000 

ביחס למנהיג הפלסטיני הקודם, יאסר ערפאת. הוא הוצג כלא מוכן לסיים את הסכסוך 

עם ישראל ועל כן גם "לא רלוונטי". הציבור הישראלי קיבל את התיאור הזה כאילו היה 

אמת מוחלטת. לדוגמה, בסקר שנערך בשנת 2001 השיבו 70% שערפאת באופן אישי 

חסר את הרצון או את היכולת לחתום על הסכם אשר יביא לסיום הסכסוך עם ישראל, 

אפילו תסכים ישראל לכל דרישותיו )מדד השלום, מאי 2001(. 

מאז עליית אבו–מאזן לִנשיאות הרשות הפלסטינית בשנת 2004, לאחר מות ערפאת, 

מציגות אותו ההנהגה הישראלית והתקשורת בעיקר כבלתי–מסוגל ליישם הסכם–שלום 

מן  וחלקים  רוב מכריע בציבור הישראלי,  כיום בקרב  רווחת  זו  ישראל.11  אמונה  עם 

הציבור מוסיפים לכך אמונה שאבו–מאזן גם אינו מעוניין בקץ הסכסוך. לדוגמה, לפי 

סקר שנערך בספטמבר 2005 על–ידי ה–JIPP סברו 83% כי אבו–מאזן אינו חזק דיו כדי 

לשכנע את הפלסטינים לקבל הסכם פשרה עם ישראל. בנוסף, בעוד ש–55% מהיהודים 

בישראל מאמינים כי הרשות הפלסטינית בהנהגתו של אבו–מאזן מעוניינת בשלום, רוב 

מכריע של 71% מאמין כי יהיה זה בלתי–אפשרי להגיע להסכם–שלום עם הפלסטינים 

בלא הסכמת חמאס )מדד השלום, נובמבר, 2007(. 

שהתקיים  מריאיון  עולה  זו  לתפיסה  בולטת  דוגמה  מקבלי–החלטות,  של  בהיבט 

לאחרונה עם עוזי ארד )ראש המטה לביטחון לאומי(: 

"כל מי שעיניים בראשו, רואה שיש כשל מנהיגות פלסטיני. אין סאדאת פלסטיני. 

כמו  וקיצוני  מתלהם  ולא  ערפאת  כמו  וולגרי  לא  אבו–מאזן  פלסטיני.  מנדלה  אין 

חמאס. יכולים להיות גרועים ממנו. אבל גם אצלו אני לא מזהה עניין ורצון להגיע 

לקץ הסכסוך עם ישראל". 

11   בשרתו כראש–ממשלת הרשות הפלסטינית, כונה אבו–מאזן בפי ראש–ממשלת–ישראל, אריאל שרון: 

"אפרוח צעיר, שלא צמחו לו הנוצות" )הארץ, 12 ביוני, 2003(.  
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האמונה כי אין פרטנר בצד הפלסטיני, מלּווה באמונות נסיבתיות כי הזמן פועל לטובתנו 

לסיום הסכסוך. האמונה החברתית האחרונה  ישראל  על  שיופעל  חיצוני  לחץ  אין  וכי 

היתה נפוצה לפחות עד שנבחר ברק אוּבמה לנשיא ארצות הברית. לדוגמה, סקר שנערך 

בנובמבר 2004 על–ידי מרכז תמי שטינמץ באוניברסיטת תל-אביב, מצביע על כך ש–46% 

סבורים כי יש סיכוי "נמוך למדי" או "נמוך" לכך שאם ישראל תתעלם מפסיקתו של בית 

הדין הבינלאומי לפשעי מלחמה בהאג לגבי החוקיות של גדר ההפרדה ותימנע מהחלת 

על  שהוטלו  לאלה  הדומות  כלכליות  סנקציות  עליה  יוטלו  השטחים,  על  אמנת–ג'נבה 

דרום–אפריקה בגלל משטר האפרטהייד. רק 37% חששו שיש סיכוי גדול למדי או גדול 

מאוד שסנקציות כאלה יוטלו על ישראל. 

אובמה,  ברק  בראשות  הברית  ארצות  לחצי  לאור   ,2009 באוגוסט  כי  לציין  ראוי 

מול הלחץ  לעמוד  ביכולתה של ממשלת–ישראל  לפקפק  בישראל  היהודי  הציבור  החל 

הבינלאומי הנוכחי והצפוי. כך, לדוגמה, בסקר שנערך בשנת 2009 אמרו 54% מהיהודים 

בישראל כי הם אינם סומכים על יכולתה של הממשלה לעמוד בלחצים של מדינות העולם 

ולשמור על האינטרסים המדיניים והביטחוניים של המדינה. יש להניח כי להתפתחות זו 

תהיה השפעה מכרעת על הדינמיקה של הסכסוך במזרח התיכון בשנים הקרובות.

לעיל מפחיתות את המוטיבציה הישראלית להגיע  באופן כללי, האמונות שתוארו 

להסכם. ואכן, 49% אומרים שאם הסכם–שלום יצריך ויתורים רבים, יהיה עדיף להמשיך 

במצב הנוכחי, וזאת בהשוואה ל–43% אשר מעדיפים הסכם אפילו במחיר של ויתורים 

קשים )מדד השלום, מארס 2008(. 

חסמים רגשיים בסכסוך הישראלי–פלסטיני

שנערכו  סקרים  הראו  המוקדמות  ה–60  משנות  הישראלית:  בחברה  פחד  של  רמות 

 )Antonovsky & Arian, 1972( גבוהות של פחד  רמות  בקרב הציבור היהודי–ישראלי 

 Arian, 1998;( אשר המשיך להיות דומיננטי בדעת הקהל בישראל גם בעשורים הבאים

Bar-Tal, 2001(. לאחרונה, לאחר פרוץ האינתיפאדה השנייה בשנת 2000, עלה הפחד 
Bar-Tal & Sharvit, 2008; Ben-( האינדיבידואלי בקרב ישראלים יהודים באופן דרמטי

 )1999( ה–90  שנות  שבסוף  בעוד  לדוגמה,   .)Dor, Canetti-Nisim & Halperin, 2007
מכך שהם  מאוד  מפחדים  או  מפחדים  הם  כי  היהודים  מהישראלים  רק 58%  דיווחו 

או בני–משפחותיהם ייפגעו מטרור, הרי שבשנת 2002 הרגישו כך כמעט כל הישראלים 

)Arian, 2002( )92%(. אפילו בשנת 2004, אחרי הרגיעה של גל הטרור הגדול, אמרו 80% 
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מהיהודים הישראלים שהם חשים פחד לעלות לאוטובוס ו–60% אמרו שהם חוששים 

להיות במקומות צפופים או ציבוריים )בן–סימון, 2004(. מעניין שגם שנים אחדות לאחר 

שטרור המתאבדים בִשטחּה הריבוני של ישראל שכך, נותרו רמות הפחד גבוהות. בשנת 

2009 דיווחו עדיין כ–70% מן היהודים בישראל כי הם מפחדים או מפחדים מאוד שהם 

או משפחותיהם ייפגעו מטרור )בן–מאיר, 2009(

עתידית  ממלחמה  הפחד  רמות  להלן,   8 בתרשים  לראות  שניתן  כפי  כללי,  באופן 

ורמות הפחד מטרור בקרב יהודים בישראל היו גבוהות יחסית ויציבות לאורך העשור 

האחרון )Ben-Dor & Canetti, 2009(. בסולם של 1 )פחד נמוך( עד 6 )פחד גבוה( לא ירדו 

רמות הפחד מטרור מתחת לרמה של 4.78 אפילו כשתדירות פיגועי הטרור ירדה באופן 

משמעותי. מממצאים אלה עולה כי מאז שנת 2000, פחד הוא מאפיין פסיכולוגי קבוע 

ומרכזי בכל החברה היהודית בישראל.  

תרשים 8: רמות של פחד מטרור וממלחמה עתידית בקרב יהודים בישראל

 )Ben-Dor & Canetti, 2009(

בשנים האחרונות היתוספו מקורות של פחד לרפרטואר הפחדים האינדיבידואליים של 

יהודים בישראל. כמעט חצי מהיהודים בישראל )40% בשנת 2006 ו–41% בשנת 2007( 

הביעו פחד גבוה או גבוה מאוד ממתקפה לא–קונבנציונאלית )נשק גרעיני, ביולוגי או 

אחרי  בעיקר  בנוסף,   .)Ben-Dor et al., 2007( בקרוביהם  או  בהם  תפגע  אשר  כימי( 

על שדרות, כמחצית מהיהודים  והתקפות הטילים המתמשכות  לבנון השנייה  מלחמת 

ייפגעו  קרוביהם  או  שהם  מכך  מפחדים  הם  כי  אמרו   )2006 בשנת   51%( הישראלים 
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 Hall, Hobfoll, Canetti-Nisim, Johnson, Palmieri, Varley & Galea,( מטילים 

 .)2007

של  המכריע  הרוב  כי  האחרון  בעשור  שנערכו  סקרים  מצאו  הקולקטיבית  ברמה 

היהודים הישראלים עדיין מאמין כי התקפות הטרור המתמשכות עשויות להוביל לאיום 

)www.nssc.haifa.ac.il(. 86% מהישראלים  אסטרטגי ואפילו לאיום קיומי על ישראל 

 Ben-Dor et al.,( זו בשנת 2000; 87% בשנת 2002 ו–83% בשנת 2006  הביעו תחושה 

גבוהות  רמות   2006 בשנת  הביע  היהודי–ישראלי  מהציבור   80% כך,  על  נוסף   .)2007
של פחד ממתקפה גרעינית של איראן, אשר תביא להרס מדינת–ישראל )מדד השלום, 

אוגוסט 2006(. בנוסף, יותר מרבע מהציבור הישראלי דיווח לאחרונה )2005-2003( על 

לים  היהודים  כל הישראלים  יזרקו את  פחד מהאפשרות שהערבים  גבוהות של  רמות 

נגד  הליגה  על–ידי   2008 במארס  שנערך  ארצי  סקר  לסיום,   .)www.nssc.haifa.ac.il(
השמצה, מראה כי 82% מהצעירים היהודים )גילאי 18-15( ו–77% מהיהודים הבוגרים 

כלשהו  איום  או תחת  איום משמעותי  ישראל מתקיימת תחת  כי  18( מאמינים  )מעל 

של השמדה. מחקר זה מראה גם ש–39% מהצעירים ו–35% מהבוגרים מאמינים כי יש 

 Ynet,( בעתיד  נוספת  יהודית  שואה  שצפויה  כלשהי  סבירות  או  משמעותית  סבירות 

 .)April 30, 2008

נפוצה בחברה הישראלית פחות מפחד,  רמות של שנאה בחברה הישראלית: השנאה 

אבל השפעותיה האפשריות אינן הרסניות פחות. בשני סקרים שנערכו בשנים 2005-2004 

כשליש  כי  נמצא   )2007 וחסיסי,  סלומון  רוזן,  )קופרמינץ,  ועמיתיו  קופרמינץ  על–ידי 

מהנוער היהודי בישראל )32% בשנת 2004 ו–38% בשנת 2005( דיווח על רמות גבוהות 

של שנאה לערבים. מעניין כי תוצאות דומות נמצאו בסקר שנערך בקרב האוכלוסייה 

הבוגרת, בהתבסס על מדגם מייצג ארצי של יהודים בישראל, בו דיווחו 37% מהנשאלים 

באופן   .)Halperin, 2008b( פלסטינים  כלפי  שנאה  של  גבוהות  עד  בינוניות  רמות  על 

אפילו  דרמטי,  באופן  גדלו  ולא  יציבות  נשארו  שנאה  של  אלו  בינוניות  רמות  מפתיע, 

בעקבות תקופות של הסלמה בסכסוך ולחימה הדדית. 

לדוגמה, בסקר ארצי שנערך מיד לאחר מלחמת לבנון, דיווחו 35.6% מהישראלים על 

 Halperin, Canetti-Nisim & Hirsch-Hoefler,( רמות גבוהות של שנאה כלפי פלסטינים

שנאה  של  גבוהות  רמות  על  בישראל  מהיהודים  רק 33%  דיווחו  דומה  באופן   .)2009
 Halperin & Gross, :כלפי פלסטינים בסקר שנערך במהלך המבצע האחרון בעזה )ראו

 .)2009
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כלפי  גבוהה  שנאה  על  דיווח  בישראל  היהודי  מהציבור  כשליש  שרק  למרות 

ואחד הכוחות המניעים  ביותר  נחשב לאחד הרגשות ההרסניים  זה  רגש  הפלסטינים,  

Halperin, 2008a(. הופעתו הנמוכה–יחסית בסקרי  )ראו:  החזקים ביותר של הסכסוך 

דעת–קהל יכולה להיות מוסברת באי–לגיטימיות בהבעתו, שּכן שנאה נחשבת לרגש לא 

תקין מבחינה פוליטית )Politically Correct( ועל כן תוצאות של סקרי דעת–קהל, אשר 
מנסים להעריך רמות של שנאה בחברות מסוימות, עשויות להיות מּוטות למטה ולא–

מדויקות. משום כך לא היה זה מפתיע במיוחד לגלות כי 64% מהיהודים בישראל הביעו 

רמות גבוהות של שנאה כלפי פלסטינים, כשהכלים למדידת רמת השנאה היו עקיפים 

 .)Halperin & Canetti-Nisim, 2007 :ולא הזכירו במפורש את המילה "שנאה" )ראו

השלכות החסמים הסוציו–חברתיים

מלכתחילה  לבחון  תוכנן   ,2008 בקיץ  שנערך  אחד,  מחקר  שרק  אף  כי  נדגיש  ראשית 

מן  חלקים  של  לתוקפם  סימנים  בישראל  אחדים  מחקרים  נתנו  המוצע,  המודל  את 

המודל הכללי. רוב המחקרים הללו הראו שתמיכה במערכת אמונות חברתיות שהן חלק 

מהרפרטואר התומך בקונפליקט, נמצאת בִמתאם גבוה עם רמות נמוכות של פתיחּות 

השלום  תהליך  את  המעכבות  בלתי–מתפשרות  בגישות  דבקות  של  גבוהות  רמות  ועם 

באזורנו. ישנם אף מחקרים המעידים כי רמה גבוהה של רגשות מסוימים קשורה באופן 

הדוק לדחייה של פשרות הכרחיות לעשיית שלום. על–מנת לספק תמיכה ראשונית למודל 

המוצע, נציג להלן סקירה קצרה של מחקרים אלה. 

בהתבסס על מדגם ארצי מייצג של יהודים בישראל )n=550(, מצאו מעוז ומקאולי 

)Maoz & McCauley, 2005( כי שניים מן המנּבאים החזקים ביותר של התנגדות לעשיית 

פשרות במו״מ לשלום הם האמונה ארוכת הטווח שהסכסוך הוא של סכום אפס ורמות 

בלוויית  עצמן  על  חזרו  אלו  תוצאות  שנובעת מהפלסטינים.  איּום  גבוהות של תפיסת 

 )n=504( אחר  מייצג  ארצי  מדגם  על  שהתבסס  יותר  עדכני  בסקר  נוספים,  משתנים 

 .)Maoz & McCauley, 2009(

סדרת  מחקרים נוספת מדגישה את תפקיד האמונה האידיאולוגית בדה–לגיטימציה 

 Halperin, Bar-Tal,( של הפלסטינים בעיכוב התקדמות בכיוון השלום. הלפרין ועמיתיו

Nets-Zehngut & Almog, 2008( מצאו כי דה–לגיטימציה של הפלסטינים קשורה לרמות 
 Maoz( נמוכות של תקווה ואופטימיות לגבי האפשרות של פתרון הסכסוך. מעוז ומקאולי

McCauley, 2008 &( מצאו כי דה–הומניזציה הובילה יהודים בישראל להעדיף פעולות 
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תוקפניות כלפי פלסטינים על פני פתרונות פוליטיים חיוביים שעשויים לקדם את תהליך 

.)Hammack, Pilecki, Caspi, Strauss & Ruber, Nicol, 2008 :השלום )ראו גם

 Bar-Tal,( בהתבסס על שני מדגמים ארציים מייצגים, מצאו לאחרונה בר–טל ועמיתיו

Schori, Chernyak-Hai, & Gundar, 2009( ִמתאם גבוה בין האמונה בקורבנּות הקבוצה 
לבין רמות נמוכות של פתיחּות למידע חדש ורמות נמוכות של תמיכה בפשרות. באופן 

דומה, סילוואן ונאדלר )Sylvan & Nadler, 2005(, שעשו שימוש במערך–מחקר ניסויי, 

מצאו כי יהודים ישראלים אשר נחשפו למידע לגבי קורבנּות ישראלית ואופיינו כבעלי 

מחויבות גבוהה לקבוצה שעליה הם נמנים, הראו רמות נמוכות של נכונות להתפייסות 

עם הפלסטינים. מעוז ואידלסון )Maoz & Eidelson, 2007( מצאו גם כי האמונה ִּבפגיעּות 

הקבוצה מנבאת העדפה של פעולות אגרסיביות )טרנספר( על פני פשרות. 

 Schori, Klar, & Roccas,( במחקר מן העת האחרונה שנערך על–ידי שחֹורי ועמיתים

2009( נמצא ִמתאם גבוה מאוד בין התחושה העצמית של קורבנּות קולקטיבית לבין 
תפיסות של זכות מוסרית )Moral Entitlement( לפגוע בפלסטינים וִמתאם שלילי בין 

פעולותיה  לגבי   )Group-Based Guilt( לבין אשמה שנחווית בשם הקבוצה  זו  תחושה 

זו נמצאה קשורה גם לנכונות להמשיך לפעול  של ישראל בשטחים הכבושים. תחושה 

באופן צבאי בכל מחיר, גם אם הדבר יוביל לנזקים חמורים לשני הצדדים — הישראלי 

או הפלסטיני — ועם הרצון להמשיך לתקוף את קבוצת האויב, אפילו אם עונש כזה 

משמעו פגיעה בקבוצת הּפְנים. ברעם ועמיתיה )Baram, Dagan & Klar, 2009( מצאו 

גם שמחויבות גבוהה לנרטיב היהודי לגבי הסכסוך, כמו גם הזדהות גבוהה עם הלאום 

ספק  להטיל  שיכולות  בפעולות  מעורבים  להיות  גבוהה  להתנגדות  מובילות  היהודי, 

בנרטיב היהודי )למשל, להיחשף לנרטיב הפלסטיני על הסכסוך דרך קריאת מאמר או 

צפייה בסרט(.

 )Bar-Tal, Raviv, Raviv, & Dgani-Hirsch, 2009( לאחרונה סיפקו בר–טל ועמיתיו

את הבחינה האמפירית הראשונה של הדרך בה תצורה כוללת של אמונות אידיאולוגיות 

)המוגדרת גם כאתוס של הסכסוך( עלולה להשפיע על הדרך שבה אנשים מעבדים מידע 

בנוגע לאירועים אמביוולנטיים הקשורים בקונפליקט. הממצא העיקרי של מחקרם זה 

היה כי משתתפים בעלי רמה גבוהה של אתוס של הסכסוך נטו להסתכל באור שונה על 

בהשוואה  לפלסטינים,  יהודים-ישראלים  בין  מפגשים  המציגות  רב–משמעיות  תמונות 

למשתתפים בעלי רמות נמוכות של אתוס הסכסוך. הראשונים נטו לתפוס את הפלסטינים 

כתוקפנים יותר, להאשים אותם יותר בייזום פעולות–איבה ובכוונות תוקפניות ולייחס 

את  תוקפנותם לגורמים פנימיים ויציבים. 
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אשר להשפעת האמונות הנסיבתיות על פתיחּות למידע חדש ועל תמיכה בפשרות, 

משולב  שימוש   )Gayer, Landman, Halperin & Bar-Tal, 2009( ועמיתיה  גאייר  עשו 

לִצדם  "הזמן  כי  הנסיבתית  שהאמונה  מצאו  הם  וִמתאמיים.  ניסויים  במערכי–מחקר 

הולכת  ומתן  המשא  בשולחן  ישראל  של  עמדתה  הזמן,  שעובר  וככל  הפלסטינים  של 

 )Unfreezing( "הפשרה"  של  תהליכים  ביותר  משמעותי  באופן  מנבאת   — ונחלשת" 

שמובילים ליתר פתיחות למידע חדש ולתמיכה רבה יותר בפשרות תוך כדי מו"מ לשלום. 

יתרה מכך, חוקרים אלה אף מצאו כי התערבויות פשוטות המערבות מידע על הפסדים 

עתידיים במידה שהסכסוך יימשך, עשויות להשפיע על הרחבת תהליכים כאלה. 

 )Halperin, 2008b( אשר להשלכות החסמים הרגשיים, מצא מחקר עדכני של הלפרין

לשתי  ישראלים–יהודים  שהרגישו  פחד  הוביל   )2008 )נובמבר  אנפוליס  ועידת  ערב  כי 

תוצאות הרסניות. ראשית, אנשים אשר חשו רמות גבוהות של פחד מפלסטינים, התנגדו 

גם:  )ראו  ובא  סיכון אפשרי מצד המשלחת הישראלית במהלך המו"מ הממשמש  לכל 

Reifen., Halperin & Federico, 2008(. היות שסיכונים כאלה הם חיוניים להצלחה של 
משא ומתן, הרי שהמשמעויות של פחד בהקשר זה הן מכריעות. שנית, פחד ברמה גבוהה 

הוביל לצניחה משמעותית במידת התמיכה בפשרות העשויות לערב איום מכל סוג שהוא. 

באופן ספציפי יותר, בעוד שלּפחד לא נודעה כל השפעה )חיובית או שלילית( על רמות 

התמיכה בפשרות סמליות )לדוגמה, בסוגיית ירושלים(, נודעה לו השפעה שלילית נרחבת 

על מידת התמיכה בפשרות טריטוריאליות.12 

כפי שצוין זה מכבר, לשנאה יש השלכות פוטנציאליות הרסניות על עמדות ועל נטיות 

של  גבוהות  רמות  עם  יהודים–ישראלים  עדכני,  במחקר  במצבי–סכסוך.  התנהגותיות 

שנאה כלפי פלסטינים, הגדירו את מטרתם האולטימטיבית כ"פגיעה בפלסטינים כמה 

שרק ניתן" והביעו תמיכה בכל מהלך אלים אשר יקדם את ההשמדה של הפלסטינים 

)Halperin, 2008a(. במחקר נוסף נמצאה שנאה כלפי הפלסטינים כמנבא החזק ביותר 

של דחיית פשרות )Halperin, 2008b(. תוצאות המחקר הראו כי יהודים–ישראלים אשר 

מּונעים משנאה, מתנגדים באופן אקטיבי לכל חשיפה למידע חיובי על הפלסטינים או 

על אפשרויות ממשיות לפתרון הסכסוך. ממצא זה מצביע על כך שלשנאה נודעת השפעה 

גדולה על תהליכים של עיבוד מידע בקונטקסט של הסכסוך. 

12  ראוי להעיר כי המטרה המרכזית של אנשים אשר חשים פחד היא להביא למצב בו יחושו בטוחים 

יותר, ולאו דווקא להשמיד את הקבוצה היריבה )ראו: Halperin, 2008a(. על כן ניתן להניח כי במצבים 
)ראו:  לפתרון הסכסוך  חיוביות  בעל השפעות  להיות  עשוי  הנכון(  ובזמן  הנכונה  )ברמה  פחד  מסוימים, 

 .)Gayer, Landman, Halperin & Bar-Tal, 2009
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התיאורטי  למודל  ראשוני  אמפירי  אישוש  לספק  שמטרתו  מחקר  ערכנו  לאחרונה 

המוצע, תוך שימוש במערך–מחקר מִתאמי )Halperin & Bar-Tal, 2009(. המחקר התבסס 

על ראיונות טלפוניים עם 501 מבוגרים שהם מדגם מייצג של החברה הישראלית–יהודית. 

שהוצגו  הסוציו–פסיכולוגיים  מהחסמים  חלק  למדוד  נועדו  אשר  סולמות  כלל  הסקר 

במודל, דהיינו: 

השקפות–עולם כלליות )ערכים, תיאוריות מרומזות לגבי יכולת השינוי של קבוצות,  א.  

סמכותנות פוליטית ואוריינטציה פוליטית(; 

אמונות חברתיות התומכות בסכסוך, כולל אמונות ארוכות–טווח )תפיסה עצמית של  ב.  

בנוגע  נסיבתיות  ואמונות  ודה–לגיטימציה של קבוצת החוץ(  קורבנּות קולקטיבית 

למצב הנוכחי של הסכסוך; 

רגשות שליליים ארוכי–טווח.  ג.  

כמשתנים תלויים )דהיינו, תוצאת החסמים( נמדדו פתיחּות למידע בנוגע לסכסוך )מידע 

אלטרנטיבי על היריב או על תהליך השלום( ותמיכה בפשרות לשלום. 

ניתוח הממצאים אישש את התבניות הבסיסיות שהוצגו במודל התיאורטי. ראשית, 

 )m=2.60( התוצאות הראו כי בציבור הישראלי יש רמות נמוכות של תמיכה בפשרות 

  13.)m=3.28( ורמות נמוכות עד בינוניות של פתיחּות למידע חיובי חדש שקשור לסכסוך

 )m=4.65( ודה–לגיטימציה של הפלסטינים )m=4.33( מצד שני, רמות של תחושת קורבנּות

 )m=3.57( היו גבוהות–יחסית. מעניין לציין כי רמות הרגשות השליליים כלפי הפלסטינים

והתמיכה באמונה שהזמן פועל לטובת ישראל )m=3.06( לא היו גבוהות במיוחד. 

חשוב מכך, השקפות העולם הכלליות אשר נמדדו במחקר הובילו להפחתה ברמת 

הפתיחות למידע הקשור לסכסוך כמו גם ברמת התמיכה בפשרות, בעיקר דרך התיווך 

שקבוצות  שהאמינו  אלה  פירוט,  ביתר  בסכסוך.  התומכות  החברתיות  האמונות  של 

חברתיות לעולם לא יִשתנו )Entity Theorists( ואלה שהראו נטיות לאישיות סמכותית, 

נטּו גם לאמונות של דה–לגיטימציה של הפלסטינים, ובהמשך נטּו להציג רמות נמוכות 

של פתיחות למידע חדש ורמות נמוכות של תמיכה בפשרות. תכונות–אופי אלו )דהיינו, 

אישיות סמכותית ו–Entity Theory( בשילוב עם הנטייה לערכים שמרניים–מסורתיים, 

הובילו גם לרמות גבוהות של תפיסה עצמית של קורבנות אשר הובילו לאותו תהליך של 

סגירּות למידע ודחיית פשרות. 

13  כל הפריטים הוערכו בסולם של 1 )"לא מסּכים לחלוטין"( עד 6 )"מסּכים לחלוטין"(. 
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לטובת  פועל  הזמן  כי  הנסיבתית  מהאמונה  הושפעו  אשר  אלה  כי  לציין  מעניין 

הישראלים, ואלה אשר חוו רמות גבוהות יחסית של רגשות שליליים )דהיינו: פחד, שנאה 

וכעס( כלפי הפלסטינים, היו גם אלה שהיו פתוחים פחות למידע חדש בנוגע לסכסוך 

או לפלסטינים. בנוסף, האמונה שהזמן פועל לטובת הישראלים, הובילה את הישראלים 

לפשרנות נמוכה יותר לשם השגת שלום. 

מסקנות
סכסוכים הם חלק בלתי–נפרד מכל מערכת יחסים בין בני–אדם ובוודאי הם חלק בלתי–

נפרד ממערכות–יחסים בין קבוצות. לקבוצות שונות יש מטרות ואינטרסים מתנגשים 

אמיתיות  מחלוקות  עומדות  סכסוך  כל  ִּבבסיס  כי  ספק  אין  סכסוכים.  מציתים  אשר 

ועמוקות שקשה מאוד להביא לפתרונן משום שבני–אדם, מטבעם, אינם נוהגים לוותר 

בנקל על מקורות שליטה, כוח או יוקרה. אולם מעבר לחילוקי הדעות הממשיים, הקושי 

הגדול בפתרון סכסוכים בדרכי–שלום נובע מהחסמים הסוציו–פסיכולוגיים אשר מלווים 

רבים מהסכסוכים הבין–קבוצתיים, בעיקר את אלה העיקשים וארוכי הטווח. 

הסכסוך הישראלי–פלסטיני הוא סכסוך מתמשך ועיקש טיפוסי, והוא קשה לפתרון 

שימוש  תוך  לפתרונו,  להביא  שונים  ניסיונות  נעשו  מראשיתו  כמעט  בדרכי–שלום. 

בנוסחאות שונות שכולן נדחו או על–ידי מי מן הצדדים או על–ידי שניהם. בשנות ה–90 

ליישוב  קרבים  הצדדים  שני  כאילו  נראה  שבמהלכו  ואינטנסיבי  שיטתי  ניסיון  בוצע 

ניסיונות אלה העלו חרס. את האשמה לכישלונות אלה  גם  ביניהם, אולם  המחלוקות 

)ואחרים( אנו תולים בעיקר בחסמים הסוציו–פסיכולוגיים הטבועים עמוק מאוד בשתי 

החברות, עד שקשה מאוד לגבור עליהם בזמן קצר, לאחר שנבנו, חוזקו, התבססו והוזנו 

במשך עשרות ְשנות הסכסוך. 

היהודית  בחברה  ּפשו  אשר  הסוציו–פסיכולוגיים  בחסמים  התמקדנו  זה  בפרק 

קיימים  אינם  סוציו–פסיכולוגיים  שחסמים  להציע  כדי  אין  זו  בהתמקדות  בישראל. 

יותר של  נובעת מהיכרות רחבה  גם בצד הפלסטיני. ההתמקדות בצד הישראלי–יהודי 

החסמים בחברה הישראלית–יהודית ומן הדעה שבשנות ה–2000 יש לישראל המשאבים 

בגדה  בשטחים  מחזיקה  ישראל  שכן  בדרכי–שלום,  הסכסוך  לפתרון  להביא  והכוח 

המערבית, ולמרות יציאתה מרצועת–עזה היא שולטת עדיין באספקטים רבים של החיים 

שם באמצעות מצור על אזור זה. לצד דעה זו אנו מזהים בבירור גורמים נוספים התורמים 

לקיפאון ואף לרגרסיה בתהליך השלום. שכן, גם הצד הפלסטיני, מדינות–ערב האחרות 
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והקהילה הבינלאומית נושאים באחריות חלקית לאי–הצלחת התהליך. ברור לנו שלא 

רק היהודים מילאו תפקיד מרכזי בהארכת הסכסוך לאורך מאה שנותיו. עם זאת, מטרת 

פרק זה אינה לנתח לעומקם את כל האספקטים או את כל החסמים הסוציו–פסיכולוגיים 

סוציו–פסיכולוגיים  שחסמים  לתפקיד  דוגמה  לספק  אלא  הישראלי–פלסטיני,  בסכסוך 

ממלאים במניעת פתרון לסכסוך–דמים בדרכי–שלום. ניתוח זה הוא בבחינת ניתוח מקרה 

של מסגרת תיאורטית כוללת שניתן ליישמה גם לגבי התפיסה וההתנהגות הפלסטינית 

בסכסוך, כמו גם בסכסוכים ממושכים אחרים.  

פיתחה  הישראלית  החברה  כי  ומראים  הישראלית–יהודית  בחברה  מתרכזים  אנו 

לאורך השנים אידיאולוגיה לאומנית מוטבעת אשר מספקת לה טיעונים מבוססים היטב 

לתמיכה בהותרת הסטאטוס–קוו על כנו. יסודותיה של אידיאולוגיה זו מושרשים בציונות 

וביהדות אשר שירתו נאמנה את השיבה הראשונית של היהודים למולדתם ולאחר מכן את 
הקמת המדינה. מלחמת 1967, שהיתה כרוכה בכיבוש טריטוריות חדשות ובתוצאות לא–

מכוונות, הובילה להבניה מחודשת של האידיאולוגיה, שנועדה לספק הצדקה קוהרנטית 

למצב החדש שנוצר. בעיקרו של דבר ניסחה אידיאולוגיה זו מחדש את אתוס הסכסוך 

היא סיפקה מערכת של אמונות   .1967 לפני מלחמת  עוד  היהודית  אשר שלט בחברה 

חברתיות מאורגנות שנועדו להצדיק את ההחזקה בשטחים הכבושים מסיבות שונות: 

דתיות, היסטוריות, לאומיות וביטחוניות. בנוסף, כללו אמונות אלה דה–לגיטימציה של 

הפלסטינים, שלילה של זהותם הלאומית, הטלת האחריות להמשכיות הסכסוך אך ורק 

על הצד הפלסטיני והקניית חזות מאיימת לחברה הפלסטינית. אמונות אלו עמדו בניגוד 

לנטייה להאדיר את הצד היהודי ובניגוד לתחושת הקורבנּות העמוקה שלו. 

ערוצי  דרך  הועברו  הסכסוך  אתוס  של  הללו  החברתיות–אידיאולוגיות  האמונות 

התקשורת והמוסדות החברתיים. לאורך השנים פקד שינוי משמעותי את החברה היהודית 

בישראל, אולם נראה כי רבות מהאמונות החברתיות אשר היו בבסיס אתוס הסכסוך 

המבוססת  בדעה  בסיסי  באופן  משתקפת  זו  אידיאולוגית  מערכת  דומיננטיות.  נותרו 

היטב של רוב הישראלים היהודים כי הם, ורק הם, נתבעים לוותר על אדמותיהם ועל 

משאביהם לשם יישוב הסכסוך. המשמעות היא שרבים, וביניהם אף כאלה המעדיפים 

שייכת  המערבית  שהגדה  חשים  בדרכי–שלום,  הישראלי–פלסטיני  הסכסוך  את  ליישב 

רק ליהודים ולפיכך הצד היהודי–ישראלי הוא היחיד שנדרש לעשות ויתורים ממשיים 

למען השלום. דעה זו מסבירה היטב את הקושי, את היעדר הרצון ואת הסירוב לסגת מן 

השטחים הכבושים, לחלק את ירושלים ולפנות את ההתנחלויות. אומה אינה מוותרת על 

טריטוריה מרצון חופשי, במיוחד כשקיים ספק רב בכך שוויתורים אלה אכן יביאו שלום 

יציב. המוכנות ההולכת וגדלה של היהודים בישראל לסגת לפחות מחלק מן השטחים, 
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היא בעיקר תוצאה של התובנה שהחזקת השטחים עלולה לגבות מחיר יקר מהאומה 

היהודית וממדינת–ישראל בעתיד, במיוחד מהיותה מדינה יהודית.

התומכות  נסיבתיות  באמונות  מלּוות  הטווח,  ארוכות  האידיאולוגיות  האמונות 

רציונל  מספקות  אלו  אמונות  ִמשתנים.  ובתנאים  שונות  בתקופות  ומופיעות  בסכסוך 

מוצק לדחיית תהליך השלום. שתי מערכות אלו של אמונות, יוצרות רפרטואר פסיכולוגי 

עשיית השלום.  בולם את  ועם בסיס אּפיסטמי מוצק אשר  בעל מבנה עקבי  קוהרנטי 

מערכת זו של אמונות היא נוקשה כתוצאה מפעילותם של גורמים מבניים ומוטיבציוניים 

המתנגדים לשינוי. יתרה מכך, מערכת זו נתמכת לרוב על–ידי השקפות העולם הכלליות 

זו של אמונות קשורה  בנוסף, מערכת  על העולם.  נקודת–מבט שמרנית  אשר מספקות 
בלתי– חלק  שהיא  הפלסטינים,  כלפי  שליליים  רגשות  של  מערכת  עם  הדדית  בהזנה 

פחד  שנאה,  דוגמת  ספציפיים,  שליליים  רגשות  הסוציו–פסיכולוגי.  מהרפרטואר  נפרד 

גיסא האמונות מספקות את  או השּפלה, תומכים במערכת האמונות המתוארת. מחד 

נותנים היזון חוזר  גיסא, רגשות אלה  הנרטיב אשר מפיק את הרגשות האלה. מאידך 

ההקשר  על–ידי  נתמכים  אלה  שתהליכים  לזכור  ראוי  לבסוף  התכנים.  את  ומחזקים 

המאיים של הסכסוך, המוזן גם על–ידי רטוריקה מאיימת של מנהיגים, ערוצי תקשורת 

ומוסדות חברתיים.  

השפעת החסמים הסוציו–פסיכולוגיים על פוטנציאל פתרון הסכסוך היא דרמטית. 

היא נובעת בעיקר מקשר ישיר וחזק בין חסמים אלה לבין דרך עיבוד המידע של  החברה, 

בין כיחידים ובין כקולקטיב. החסמים הסוציו–פסיכולוגיים מובילים למידע סלקטיבי, 

מּוטה ומעוות, אשר מונע חשיפה וקבלה של מידע אלטרנטיבי שיכול להאיר את מצב 

הסכסוך, את פני היריב, את קבוצת הּפְנים או את ההיסטוריה של הקונפליקט, בדרך 

שתקדם רעיונות חדשים בקשר לשלום. מכאן שגם במקרים הנדירים בהם עשויות לעלות 

לסדר היום הצעות אטרקטיביות לפתרון הסכסוך או הסברים אלטרנטיביים להתנהגות 

קבוצת החוץ, חברי קבוצת הּפְנים אינם מבחינים בהם או שאינם קולטים אותם. 

זה המקום לשאול אם חסמים סוציו–פסיכולוגיים עלולים לפעול גם בכיוון הנגדי. 

כלומר: האם הם יכולים לפעול גם בחלקי החברה אשר תומכים בצורה החלטית בשלום? 

בו  "עיוורים" להקשר מסוכן  להיות  היֹוני  להוביל את חברי המחנה  יכולים  האם הם 

השלום אינו בר–השגה או שניסיונות לקידום השלום עלולים להיות מסוכנים? לפחות 

שתי סיטואציות ראויות להתייחסות בהקשר של תנאים אלה. 

ראשית, אפשרות כזו קיימת כשבסכסוך מעורב יריב שאינו מקבל עליו כל נורמות של 

מוסר ומסכן את קיום האנושות, כמו  גרמניה הנאצית למשל. אכן, היו מי שחתרו לשלום 
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יתר, שכן מדיניות הפיוס התגלתה כמשגה  בנחישות  לכך  וייתכן שחתרו  עם הנאצים, 

חמור שעלה בדמים רבים ולא חסך בקורבנות. מקרה זה נוגד בהחלט את הכללים ועליו 

צודקות  במלחמות  מכיר  המוסרי  העולם  המרושע.  הצד  שקבע  הכללים  לפי  להישפט 

)לדוגמה ראו: Walzer, 2006(, אולם אלה מקרים נדירים ביותר והקהילה הבינלאומית 

נעה לכיוון של בניית מערכת עקרונות, חוקים ותהליכים אשר יקבעו באופן ברור מלחמה 

צודקת מהי. ברם, תמיד אפשר שאפילו במקרים נדירים אלה יהיו אנשים אשר ידבקו 

באדיקות בכך שעשיית שלום היא אפשרית.  

המקרה השני הוא לא פחות בעייתי. תהליך שלום הוא תהליך קשה וסבוך שסיומו 
המוצלח אינו מובטח וברבים מהמקרים הוא מסתיים בכישלון חרוץ. המקרים של סרי–

מנסים  במדעי החברה  חוקרים  לכך.  דוגמאות  או קפריסין הם  לנקה, המזרח התיכון 

לנמק כישלונות אלה ולהסביר את הקושי הכללי שבהשקת תהליך–שלום בלתי–בשל ואף 

חיברו רשימה של תנאים הכרחיים לתהליך שלום מוצלח. תיאוריית הּבשלּות של זרטמן 

היא דוגמה לגישה זו )Zartman, 2000(. מנקודת–מבט זו, המקרים בהם תהליך–שלום 

נוקשה  החל כשהתנאים להשקתו או להצלחתו טרם בשלו, עשויים לרמוז על תמיכה 

)מדי( בשלום. יתרה מכך, הדבקות באידיאולוגיה של עשיית שלום בטרם הבשילו לכך 

התנאים, עשויה להיראות ככשל אשר עלול לגבות מחיר גבוה מן החברה שהחלה בכך 

מוקדם מדי. שכן כישלון התהליך לא זו בלבד שיחזיר את הסכסוך לשלב האלים, אלא 

גם יביא להיוואשות מן השלום. 

יותר להתמודד אינטלקטואלית עם הסוג השני של המקרים. ראשית,  לדעתנו קל 

בחיוב  נתפסים  בדרכי–שלום  הסכסוך  ופתרון  התּפייסות  אלה  שבמקרים  בהנחה 

טרם  כשהתנאים  אפילו  אלה  רעיונות  להעלות  חשוב  הרצויות,  המטרות  אל  ומכוונים 

הבשילו לכך. המיעוט הקטן שמעלה בטרם עת את הצורך בסיום הסכסוך בדרכי–שלום 

הוא מיעוט של חדשנים ופורצי–דרך אשר יוצאים למסע ארוך להפסקת שפיכות הדמים 

כנגד כל הסיכויים ומתווים את האור שבקצה המנהרה. מסעם מתחיל עם מעט מאוד 

קרובות  ולעתים  ומנותקים  תמימים  כיפי–נפש  היתר  בעיני  לעתים  הנתפסים  תומכים 

גם כבוגדים הפוגעים בקיום החברה ומסייעים לאויביה. אולם התעקשותם והקרבתם 

מביאות להפצת הרעיונות ולעתים גם ללגיטימציה שלהם. קבוצה כזו עשויה אף לעורר 

תהליך דומה בקרב המחנה היריב. בראשית הדרך קבוצה כזו צועדת נגד הזרם, אולם עם 

הזמן ועם שינוי התנאים היא עשויה  לזכות בתמיכה ולשמש ראש–גשר לקמפיין מוצלח 

 .)Bar-Tal, Landman, Magal & Rosler, 2009 :לפתרון הסכסוך בדרכי–שלום )ראו

הקושי בפתרון הסכסוך במזרח התיכון מראה כי עשיית שלום היא תהליך קשה אשר 

מעוכב באופן מתמשך על–ידי קבוצות שונות שיש להן אינטרס ברור בהמשך הסכסוך. 
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גם אם נתעלם מאינטרסים כלכליים, צבאיים ופוליטיים, אשר ממלאים גם הם תפקיד 

לשימור  שמובילה  הפסיכו–אידיאולוגית  ההשקעה  על  להצביע  נוכל  הסכסוך,  בשימור 

הסכסוך. כשאנשים נחשפים לרעיונות מגיל צעיר מאוד באופן שיטתי, הוליסטי ועקבי 

לגבי הסיבות שבגינן עליהם לדבוק במטרות הלאומיות ולהתעלם ממטרות הצד השני, 

קשה מאוד להביאם לידי שינוי תפיסתי. במצב כזה אין זה טבעי לתת אמון בצד השני, 

לראות את פניו האנושיות ולהימנע מלשנוא אותו. במצב כזה הפרט נוטה לראות את 

קבוצת השייכות שלו במושגים מאדירים וכקורבן יחיד ונצחי של הסכסוך, ואף להתעלם, 

להכחיש ולהדחיק את הסבל של היריב, תוך התמקדות בסבל העצמי. 

אידיאולוגיה זו נתמכת על–ידי ערוצים שונים של תקשורת ומוסדות חברתיים אשר 

הם  ומהימנים.  כאמינים  בחברה  להתקבל  על–מנת  חינוכיים  מאמצים  הם  אף  עושים 

מלמדים כי לכל אלה המספקים דעה אלטרנטיבית, בין מבפנים ובין מבחוץ, יש כוונות 

החלטיות  רק  כזה  במצב  הקבוצה.  במטרות  פוגעים  והם  אמינים  אינם  הם  שליליות, 

מצד המיעוט, מעורבות אקטיבית ורעיונות חדשניים, יכולים לגבור על הנטייה האנושית 

לדבוק בתבניות מוּכרות של חשיבה ופעולה, להתגבר על האיום הפנימי והסכנה, כדי 

לבנות עולם טוב יותר שיהא חף מאלימות, סבל והרס. 

בסיום פרק זה צפה ועולה שאלת מיליון הדולר והיא: כיצד ניתן להתגבר על החסמים 

הסוציו–פסיכולוגיים על–מנת להניע חברות השקועות בסכסוך בלתי–נשלט לעבר עידן 

לענות  מאשר  הסוציו–פסיכולוגיים  החסמים  את  להסביר  יותר  קל  שלום?  עשיית  של 

על שאלה זו עם פתרונות מעשיים. אף על פי כן ננסה להציע תשובה קצרה אשר תוכל 

לשמש בסיס למחשבות ולמחקר מקיף יותר. אנו מאמינים כי הרוב הגדול של הפרטים 

בחברה לא יעברו תהליך עמוק של שכנוע ושינוי שיונע מטיעונים המבוססים על מוסריות 

אוניברסלית, צדק, שוויון, חופש או אמפתיה אתנית. בסכסוכים בלתי–נשלטים סגורים 

הם  האישית.  והנקמה  העצמית  ההגנה  הצידוק,  הסבל,  בארון  בחברה  הפרטים  רוב 

שקועים עמוק באמונות אידיאולוגִיות התומכות בסכסוך ומחוזקות ברגשות שליליים. 

)או  חדש  רעיון  של  בהופעתו  מתחיל  והקיבעון  הקיפאון  הפשרת  תהליך  לדעתנו 

רעיונות חדשים( אשר אינו עולה בקנה אחד עם האמונות והדעות השולטות ויוצר סוג של 

מתח, דילמה או אפילו סכסוך פנימי, אשר עשוי להניע אנשים לזוז מעמדתם הבסיסית 

 Abelson, Aronson, McGuire, Newcomb, )לדוגמה:  חלופיים  רעיונות  אחר  ולתור 

 Rosenberg, & Tannenbaum, 1968; Bartunek, 1993; Festinger, 1957; Kruglanski,
1989(. הרעיון החדש אותו אנו מגדירים "אמונה ממריצה" )Instigating Belief( חייב 
לסתור את האמונות המושרשות היטב, לפיהן יש צורך בהמשך הסכסוך. בהקשר זה אנו 

מציעים כי האמונה הממריצה אשר עשויה לתדלק את המוטיבציה להפשרה, לפתיחות 
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ולגמישות, מבוססת על ההכרה בחוסר ההתאמה בין העתיד הרצוי לבין העתיד שמתגלה 

ו/או המצב כפי שהוא נתפס. 

המוטיבציה להעריך מחדש את האמונות המוחזקות ולשקול מחשבות אלטרנטיביות, 

מבוססת על ההבנה שהמשך המצב הנוכחי )של הסכסוך( לא יוביל לעתיד טוב יותר או 

רצוי, אלא עלול לפגוע או אף פוגע במטרות הבסיסיות או בצרכים הבסיסיים של החברה 

)Bartunek, 1993(. האמונה הממריצה מעודדת את החברה להעריך מחדש את האמונות 

המקובלות והיא מובילה להפשרתן בדרך לאימוץ אפשרי של אמונות חלופיות. אמונה 

נסיבות  לעלות באופן ספונטני במוחם של אנשים מבלי שיתקיימו  עשויה  זו  ממריצה 

מיוחדות, אולם לרוב הן מתעוררות כתוצאה מתנאים חיצוניים המאלצים הערכה–מחדש 

של הרפרטואר המקובל התומך בסכסוך )ראו את הניתוח המלא של הקונספציה אצל 

 .)Bar-Tal & Halperin, 2009b

באופן ספציפי, המשוואה המאפשרת פתיחות למידע אלטרנטיבי אשר תומך בתהליך 

של שלום, כוללת מודעות לכך שהעלויות של המשך הסכסוך עולות על העלויות הנובעות 

זוכה  ובהפסדים  בעלויות  שההכרה  ידוע  בנוסף,  שלום.  לעשיית  הנדרשת  הּפשרה  מן 

מעשיית  להתקבל  שעשויים  פוטנציאליים  ברווחים  ההכרה  מאשר  יותר  רב  למשקל 

השלום )Kahneman & Tversky, 1979(. עיקרון זה יכול להיות מיושם בנקל במקרה של 

החברה הישראלית–יהודית אשר מקבלת את העיקרון של פתרון שתי המדינות, בעיקר 

האוכלוסיות  בקרב  הגבוה–בהרבה  האוכלוסין  גידול  קצב  הדמוגרפי".  ה"איום  מחמת 

הפלסטיניות בישראל וברשות הפלסטינית ישפיע בקרוב על שיווי המשקל של היחסים 

בין שתי הקהילות האתנו–דתיות הגדולות באזור והוא צפוי להביא להיווצרותו של רוב 

 Gayer, Landman, Halperin & Bar-Tal, 2009; Soffer,( הבאים  בעשורים  פלסטיני 

2008(. הבנה זו הובילה להפשרה ולקבלה של אמונות אלטרנטיביות התומכות בפשרות 
משמעותיות בקרב נִצים אידיאולוגיים ידועים כמו ראש ממשלת–ישראל לשעבר, אהוד 

אולמרט, ושרת החוץ לשעבר, ציפי לבני. 

אין ספק שיש טיעונים אחרים, כמו גם דרכים ותהליכים העשויים להוביל בתנאים 

שלום  בעשיית  התומכות  אמונות  של  לקבלה  מכן  לאחר  שתוביל  להפשרה  מסוימים 

ואפילו בפיוס. בכל מקרה, כפי שצוין לעיל, תהליך כזה נובט כמעט תמיד בקרב מיעוט 

ומופץ לעתים בהצלחה בקרב החברה, עד שאתוס השלום הופך לאתוס הדומיננטי בקרב 

שאר הציבור. עלינו לזכור תמיד כי בני–אנוש הם אלה שמחליטים להתחיל בסכסוכים 

קשים, ובני–אנוש הם אלה שמחליטים לשים להם קץ. 
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חסמים ביישוב הסכסוך עם ישראל — 
הפרספקטיבה הפלסטינית

יוחנן צורף

"כי יבשו עורקי הגאווה בִקרּבנו..."

נזאר קבאני )אל אהראם 1995(

רקע

חלפו למעלה מ–30 שנה מאז נחתמו הסכמי קמּפ–דייוויד הראשונים )1979(, שהוציאו 

ִעמה.  הגבול  לאורך  ויציבות  שקט  והשליטו  בישראל  הלחימה  ממעגל  מצרים  את 

מן  והרחקתה  ההסכמים  חתימת  בעקבות  מצרים  על  הטילה  הערבית  שהליגה  החרם 

המוסדות הבין–ערביים, בוטלו כעבור שנים אחדות ובאורח לא בלתי–צפוי עלו מדינות 

וארגונים ערביים נוספים על מסלול ההידברות המדינית ופרשו אף הם ממעגל הלחימה. 

שנים  תוך  הבינו  מחרימיו,  בין  והיו  המצרי  המהלך  אחר  בדאגה  שעקבו  הפלסטינים, 

אחדות כי בעייתם לא תוכל להיפתר רק בכוח או ב"מאבק מזוין", אלא בנתיבים חדשים 

שיגייסו תמיכה חיצונית ויתרגמו לשפה מדינית את השינויים שהחלו להסתמן אצלם 

עוד מספר שנים לפני יוזמת הנשיא סאדאת. 

והסתיים   )1993-1987( באינתיפאדה הראשונה  בולט  ביטוי  לידי  זה, שבא  תהליך 
בחתימה על הסכמי אוסלו )1995-1993(, פתח למעשה דף חדש בהיסטוריה הישראלית–

נסוגה  ישראל  בזה,  זה  פורמלי  וישראל הכירו באורח  פלסטינית העקובה מדם. אש"ף 

משטחים רבים ברצועת–עזה ובגדה המערבית ומסרה אותם לשליטת הרשות הפלסטינית 

עצמאות  תושג  בו  להסדר–קבע,  הצדדים  את  להביא  שאמור  הדרגתי  מתהליך  כחלק 

פלסטינית ויושם קץ לסכסוך.

אך בעוד שההסכמים עם מצרים וירדן שהכניסו מוטיבים של חשבון נפש והאשמות 

הדדיות לתוך השיח הפנים ערבי, יצרו יציבות לאורך הגבולות ִעמן והצמיחו אינטרסים 

משותפים — ניסו גורמי אופוזיציה פלסטיניים לקעקע את ההסכמים עם הפלסטינים 

מיום חתימתם באמצעות טרור וחוללו משברים תכופים בין ישראל לבין הנהגת הרשות. 

ניסיונות אלה ערערו את האמון בין הצדדים, יצרו לחצים פנימיים כבדים ועוררו זעם 

עברה  זו  רעועה  מערכת–יחסים  ומתן.  המשא  במסלול  ההתקדמות  על  מאוד  שִהקשה 
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שביניהם.  באתנחתות  התהליך  את  לקדם  ניסיונות  עם  למשנהו,  אחד  אלימות  מגל 

הדברים הגיעו לשיא עם כליאתו של יו"ר הרשות, יאסר ערפאת, במוקטעה שברמאללה 

)2004-2003( ועם חיסול מנגנוניה הביטחוניים וחלק ממוסדותיה האזרחיים של הרשות 

יכולתה השלטונית, החליש את מעמדה בעיני  הפלסטינית — מה שהפקיע מידיה את 

הציבור וגרם לאבדן הרלוונטיות שלה.    

במה שונה הזירה הפלסטינית מן הזירות האחרות? מדוע אי–אפשר ליישם בזירה 

הפלסטינית את מה שהצליח עם מצרים וירדן? האם די בעובדה שמדובר בשתי ישויות 

מדינתיות התחומות בטריטוריה משלהן, בעוד שהישות הפלסטינית היא חסרת–ריבונות 

הסברים  לכך  יש  שמא  או  זו,  תופעה  להסביר  כדי  "זר"  משלטון  להשתחרר  ומבקשת 

נוספים.  תחנות הלוויין הערביות, שהחלו להופיע סמוך מאוד לחתימה על הסכמי אוסלו, 

סייעו מאוד בהבנת העניין. הן שפכו אור גדול על תוכני השיח הפנימי המתנהל בזירה 

הבין–ערבית, המכנים המשותפים שלו, הבעיות המעסיקות אותו והחולשות הרבות שהוא 

חושף. לצד בעיות מעיקות רּבות, מסתבר שהבעיה הפלסטינית יוצרת מכנה משותף של 

והיא  כולם  את  מעסיקה  היא  לכולם,  משותפת  היא  שכן  הבין–ערבית,  בזירה  אחדות 

משמשת מבחן לסולידריות הבין–ערבית. מקדשי רעיון הפאן–ערביות חוששים שפתרון 

הבעיה הפלסטינית יפגע באחדות הערבית, בהיותו יסוד מרכזי בגיבוש אחדות זו מאז 

ולתת  המחסומים  כל  את  לפרוץ  עלול  זו  בסוגיה  ישראל  עם  הְסדר  מבחינתם   .1948

קשרי  ליצור  העשירות,  המפרץ  למדינות  בעיקר  רבות,  ערביות  למדינות  לגיטימציה 

ניצבים שוחרי הלאומיות המדינתית הפרטיקולארית, הרואים  מנגד  ִעמה.  נורמליזציה 
בפתרון הבעיה הפלסטינית שחרור מנטל מעיק אשר מקשה על הטיפול בבעיות הפנים–

ערביות ובנחשלותן של החברות הערביות. זהו שיח רווי–אמוציות החושף את כל קווי 

המחלוקת הפנים–ערבית ומפתח שתי מערכות טיעונים מתנגשות: האחת אינה משלימה 

עם הטלת האחריות לכישלונות, לנחשלות ולמובסות על כתפי "האומה הערבית" ואינה 

והאסלאם.  הערבית  החברה  של  וההיסטוריה  התרבות  בשורשי  החיטוט  את  מקבלת 

הדברים מלווים בקולות רמים של זעם, אנטגוניזם והטחת האשמות במשטרים הערביים 

המקיימים קשר עם המערב, לצד קולות של בכי, נהי וקינה על גורלה המר של אומה זו. 

זו כמנוף לשינוי ולחתירה בלתי–פוסקת למצב בו  הגישה השנייה משתמשת במציאות 

תיטול כל חברה את האחריות לגורלה שלה,1 תתנער מן הלהט האידיאולוגי שהזין את 

החברות הללו שנים רבות ונשא באחריות לנחשלותן.2 

1  ראו למשל דיון באל–ג'אזירה, 11 במאי 2004:

                                                           http://www.aljazeera.net/channel/archive/archive?ArchiveId=92932.
2  ראו גם דו"ח UNDP הראשון משנת 2002 שהוכן ע"י סוציולוגים ערבים והציג בפני הציבור מציאות 

הפאן–ערביים  הגורמים  בפני  להציג  בקשו  החוקרים  באזור.  הערביות  החברות  כל  של  ביותר  עגומה 
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בין  מילוליים  חילופי–מהלומות  הוא  הזה  הוויכוח  את  ביותר  המאפיין  הסממן 
ליברלים שוחרי– לבין  ושומרי–חומות מצד אחד,  לפונדמנטליסטים, רדיקלים  שמרנים 

את  מטילים  הם  עליהם  ההלכה,  חכמי  ועל  הישן  הממסד  על  תיגר  הקוראים  שינוי 

האחריות לנחשלות. הראשונים, הנהנים ממעמד של רוב, רואים עצמם כמייצגי הציבור 

הנדכא, המקופח והמוזנח ומנסים לתעל את זעם ההמונים נגד המשטרים ורוחות השינוי 

והמודרנה המנשבות מצד הליברלים, או מצד משטרי "הדיכוי" הערביים המואשמים כל 

העת בכניעה למדינות המערב ולישראל. הללו, לטענתם, מוכְרים את הבעיה הפלסטינית 

בנזיד עדשים, תוקעים טריז בתוך האומה הערבית וחושפים את חולשותיה. הקבוצה 

השנייה מציפה את התקשורת בעובדות סטטיסטיות, ב"חשיפת האמת", בהצבת מראה 

מול פני השמרנים לאמור: "כך אנו נראים", "מצבנו עגום ביותר", "אין לכך קשר עם 

השפעת המערב", "שורש הבעיה הוא בתוכנו", "עלינו לאזור עוז ולהביט היטב במראה", 

שכן "אם לא נפעל במהרה נהפוך לגורם בלתי–רלוונטי בזירה הבינלאומית, דבר שישים 

לאל את שאיפות הפונדמנטליסטים לשוב לימי הזוהר של הח'ליפות האסלאמית".3 

פרק זה יתמקד בעיקרי החסמים המשפיעים על תהליך קבלת ההחלטות בצד הפלסטיני 

במציאת פתרון לסכסוך עם ישראל, ועל שיקול הדעת של המנהיג הפלסטיני המעוניין 

בפתרון בעיה זו. חסמים אלה דומים אמנם בחלקם לחסמים שניצבו בפני מצרים וירדן 
בעת שעמדו לחתום על הסכמי–שלום עם ישראל, אך קשים יותר לפירוק בזירה הפנים–

פלסטינית. 

והפאן–אסלאמיים מראה המשקפת את מצבו של הפרט הערבי, מידת נחשלותו ונחשלות החברה הערבית 
בכללותה, ועוררו ויכוח פנים–ערבי טעון ביותר:

 http://www.arab-hdr.org/publications/other/ahdr/ahdr2002e.pdf.   
3  וביטויים דומים רבים העולים תדיר בדיונים הרבים המתנהלים בערוצי הלוויין עתירי הרייטינג. ראו 

למשל:
דיון שהתנהל בערוץ אל–ג'אזירה, 11 במאי 2004:  ♦

http://www.aljazeera.net/channel/archive/archive?ArchiveId=92932.                                                
דיון נוסף שעסק ב"סיבות לתסכולו של האדם הערבי", 12 באוגוסט 2003:  ♦

http://www.aljazeera.net/channel/archive/archive?ArchiveId=92210. 
דיון אחר שעסק במאבקים פנים–ערביים ונשא את הכותרת "מאבק בין בני–חסות )המערב( לכוחות   ♦

הבולמים אותו":
http://www.aljazeera.net/channel/archive/archive?ArchiveId=1034319.

דיון על משמעותו של הדו"ח הראשון של האו"ם, 13 באוגוסט 2002:  ♦
http://www.aljazeera.net/channel/archive/archive?ArchiveId=90935.      
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החסמים הפלסטיניים

שעברה  בעיה   — הפלסטינית  הבעיה  של  מאופייה  מעוצב  אלה  חסמים  של  אופיים 

תהפוכות רבות, פיתחה תלות בגורמים רבים, מנסה להשתחרר מהם, אך טרם מצאה 

את דרכה אל הפתרון. מדובר בחסמים בעלי אופי שונה, המשפיעים, כל אחד מצדו, על 

תהליך קבלת ההחלטות בזירה הפלסטינית. חלקם מבניים ומקורם בייחודה של הבעיה 

הפלסטינית, מקומה בזירה הבין–ערבית והשלכותיה על זירה זו; חלקם דתיים ולאומיים 

המתערבבים זה בזה, מעבירים את הבעיה למרחבים גיאוגרפיים רחוקים, מערבים בה 

את כל המרחב הערבי, מגבירים את המחלוקות ואת המאבקים הפנימיים ולעתים אף 

גוזרים שיתוק המונע עשייה כלשהי. חלקם תרבותיים ומייצגים דפוסי התנהגות ותגובה 

שהתפתחו במשך השנים וקנו להם אחיזה בקרב  חברות וקבוצות ערביות ופלסטיניות.

ואנסה להציע  על מידת השפעת כל אחד מהם  להלן אפרט את החסמים, אעמוד 

דרכים להתמודד עמם.  

חסמים מבניים

אחד הגורמים המעצבים את הזהות של ציבור, קהילה או עם באשר הם, הוא הטריטוריה, 

הזהות  התפתחה  במדינות–ערב  וידועים.  מוכרים  בגבולות  תחומה  כשהיא  בעיקר 

הטריטוריאלית המדינתית מאז מלחמת העולם הראשונה, כשמעצמות המערב דאז חילקו 

את המזרח התיכון למדינות. הגבולות שסומנו אז, במידה רבה באורח שרירותי, קיבלו 

עם הזמן מעמד של קדושה והשפיעו על עיצוב זהותה של החברה שחיה בגבולות המדינה. 

סוריה לסורים, סעודיה לסעודים, ירדן לירדנים וכמובן מצרים, שזהותה כישות טבעית 

וטריטוריאלית היתה מוכרת עוד מתקופת האימפריה העות'מנית. זהות זו נתונה אמנם 

שהדומיננטיות  ערבית  לאחדות  השאיפה  לטובת  לערערה  שתכליתם  פנימיים  ללחצים 

שלה בעבר עוררה את תקוות ההמונים — אבל עם חלוף הזמן שככה שאיפה זו ומלחמת 

ששת הימים שמה לה קץ. חרף שבריריותה, גברה הזהות המדינתית הפרטיקולארית על 

הזהות הכול–ערבית ורבים מאלה שהתמקמו בגבולות גיאוגרפיים מוּכרים, עשו לביתם 

ניתן  זה  בהקשר  הפלסטינית.  התובענות  מנטל  להשתחרר  ביקשו  אף  מקרים  ובהרבה 

לִמנות את החסמים הבאים:

ייחודיות ומחויבות

הזהות הטריטוריאלית הפלסטינית חורגת מקווי 1967 ואינה מתמקדת רק בשטחי הגדה 

המערבית ורצועת–עזה. קווים בינלאומיים שתחמו את המרחב הטריטוריאלי הפלסטיני 
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לא נמתחו מעולם.4 הסכסוך עם ישראל אינו יכול להסתיים או להתחיל בקווי 1967, 

כפי שנעשה עם מצרים וירדן, שהסירה מעליה את האחריות לגורל הפלסטינים כשהמלך 

הראשונה  האינתיפאדה  של  בעיצומה  המערבית  מהגדה  התנתקותו  על  הודיע  חוסיין 

)1988(. שורשיו של הסכסוך עם הפלסטינים נעוצים בגבולות שעוצבו ב–1948. פירושו 

של דבר שהזהות הפלסטינית חוצה את קווי 1967, חודרת אל לבה של מדינת–ישראל 

ויוצרת מציאות בה ניתוק בין שני עברי הגבול עלול לחולל משבר–זהות ובעיות פנימיות 

קשות. בלשון אחרת, הנּכּבה אינה רק אבדן שטח, בית או רכוש, אלא אבדן היכולת להגיע 

ללכידות לאומית, לגיבוש הזהות ולחזור לסדר היום שהופר ב–1948. לכך יש להוסיף כי 

פלסטין והפלסטינים הם בעיני רבים בעולם הערבי "העמדה הקדמית" — הם נמצאים 

במוקד החיכוך בין עולמות שונים שטרם מצאו דרך להתקיים זה בצד זה. מדובר בחיכוך 

בין המזרח למערב, בין שתי דתות מונותיאיסטיות יריבות ועוד דת שלישית )הנצרות( 

שקשורה אף היא לאותה טריטוריה ורואה בה ארץ הקודש, אך בשל המיעוט היחסי של 

מאמיניה באזור משקלה במאבק זה הוא נמוך. מצב זה יוצר מציאות בה העיסוק בבעיה 

הפלסטינית הוא במקרים רבים עניינו של כל גורם הקשור ל"אומה" הערבית ולעתים גם 

ל"אומה" האסלאמית. 

 ,1988 בנובמבר  הפלסטינית  הלאומית  התנועה  בקרב  חמור  משבר  התעורר  לכן 

בהסתייגות  וקיבלה  העצמאות  הכרזת  על  חתמה  הפלסטינית  הלאומית  כשהמועצה 

את החלטה 242, שמשמעה הסתפקות בקווי 1967 כגבולות המדינה הפלסטינית, לצד 

ישראל. החלטה זו סימלה את שינוי אופיו של המאבק בישראל ממאבק קיומי למאבק 

חסמים  באותם  נתקל  הוא   )1993( אוסלו  הסכמי  על  אש"ף  חתם  כאשר  גבולות.  על 

שהייחודיות של הבעיה הפלסטינית יוצרת.5 מדובר בתחושות ובמשקעים החושפים את 

4  ראו גם: א׳ ססר )2006(. זהות קיבוצית, המדינה במזרח התיכון ותהליך השלום. בתוך ד׳ מנשרי, דת 

ומדינה במזרח התיכון, מחווה לפרופ' שמיר. אוניברסיטת ת"א, עמ' 202-201.
5  החלטת נוב' 1988 גרמה לפרישת חלק גדול מן הארגונים המרכיבים את אש"ף מן הוועד הפועל שלו, 

בהם החזית העממית של ג'ורג' חבש והחזית הדמוקרטית של נאף חוואתמה — שני הארגונים השניים 
בגודלם אחרי פת"ח. בשיח הפנימי הפלסטיני לא נתפסה החלטה זו מעולם כהישג אלא כאילוץ שנכפה 
על הפלסטינים עקב חולשתם. אולם משמעותה של החלטה זו חורגת הרבה מעבר למסגרות הארגונים 
המרכיבים את הוועד הפועל. אפילו חמאס, שבמלחמת התעמולה שהוא מנהל נגד פת"ח מגדיר את הכרזת 
על  ב–2006  בבחירות  ניצחונו  לאחר  מודיע  היה  אם  רב  ספק  ממנה.  להתעלם  יכול  אינו  כנכבה,   1988
נכונותו להסתפק לפי שעה בגבולות 1967 כבגבולות המדינה הפלסטינית אלמלא ההכרזה מ–1988. בלשון 
אחרת: האנדרלמוסיה הרבה שהתעוררה סביב הכרזה זו ממחישה היטב את הקשיים שנערמים על דרכם 
של מקבלי ההחלטות הפלסטינים בבואם לעסוק בשאלות קרדינאליות. ראו למשל מאמר שפורסם באתר 

חמאס לרגל יום השנה ה–61 לנכבה: 
http://www.palestine-info.info/ar/default.aspx?xyz=U6Qq7k%2bcOd87MDI46m9rUxJEpMO%2
bi1s7tn3CFaf1CNzMvAFZLpo8OWBLFwnKJjepqem2daJMxgF3%2bmJC78vYo5lgg4%2beHoa
7zj1zYCoU1FOFI%2fYA2SHulItr7bD%2bI4fGw4UONnqlR3Q%3d 
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חולשות הזירה הפלסטינית והעולם הערבי בכללו כתוצאה מן העיסוק הקשה מנשוא 

הנכפה על הפלסטינים בשאלות קשות של זהות והשתייכות. אפילו מעמדו של אש"ף 

כנציגם הבלעדי של הפלסטינים לא עמד לו עד כה בניסיונו להתגבר על חסמים אלה. 

הפיזור הגיאוגרפי

תופעת הפליטּות והתלישּות היא אחד מסממני ההיכר של העם הפלסטיני מאז מלחמת 

נפוצו בכל רחבי המזרח התיכון במסגרות של מחנות פליטים, ולא  1948. הפלסטינים 

נהנו ממעמד של אזרחים מן השורה, אלא ממעמד של אורחים שברוב המקרים נהנים 

מאזרחות מוחלשת ומוגבלים מאוד ביכולת התעסוקה, ההשתכרות ולעתים אף בחופש 

בתוך  קשות  מחלוקות  עוררה  הזה  הפזור  הציבור  של  הייצוג  שאלת  שלהם.  התנועה 

העולם הערבי מאז נסתיימה המלחמה ב–1948. כשהוקם אש"ף והוכר כ"נציג הבלעדי של 

העם הפלסטיני", הוא ינק את עיקר כוחו מן הפזורה הפלסטינית. הנהגת השטחים שהיו 

בשליטת ישראל, או מה שהוגדר אז "תושבי הפנים", עוררה חששות בקרב הנהגת אש"ף 

של יאסר ערפאת, בשל המגעים שניהלה עם ישראל והכוח שהפיקה מכך מול האוכלוסייה 

עמל  ולכן  בלעדית  כנציגה  בחו"ל  ההנהגה  של  מעמדה  על  איּום  בכך  היה  המקומית. 

ערפאת קשות על–מנת להטמיע את העיקרון של אחדות השורות בקרב הציבור.6  זה היה 

הימור מוצלח מאוד, לפחות לפרק זמן מסוים, כי הכישלונות הרבים של אש"ף בירדן, 

בספטמבר 1970, שהביאו לגירושו ללבנון ומלבנון לתוניס ב–1982, העמידו בסימן–שאלה 

את יכולתה של מנהיגות אש"ף ולא בהכרח את מעמדו של הארגון כנציג הבלעדי של 

העם הפלסטיני. דווקא הנהגת הּפְנים, שהזדמנויות רבות נקרו על דרכה לאחר כישלונות 

אלה, שמרה על מעמדו של הארגון ולא פגעה באחדות השורות גם כאשר ישראל ביקשה 

ליישוב  שונים  בתוואים  ולדון  לאש"ף  חלופית  מנהיגות  לכונן  עמה,  הידברות  ליצור 

הסכסוך שהתעלמו מן הפזורה הפלסטינית ולא הכירו בהנהגת אש"ף כנציגה בלעדית של 

העם הפלסטיני. הסכמי אוסלו יצרו מציאות חדשה. ישראל הכירה באש"ף כנציג העם 

הפלסטיני, אולם הדבר עורר חשש בקרב רבים מתושבי הפזורה הפלסטינית מכך שאש"ף 

יתעלם מעניינם ויתמקד בגדה המערבית וברצועת–עזה. חשש זה היה אחד מן המקורות 

שהזינו את כוחה של האופוזיציה הפלסטינית והעניקו לארגונים האסלאמיים עדיפות על 

גורמי אופוזיציה אחרים. כישלון מאמצי היישום של תהליך אוסלו גרם לאבדן הבכורה 

של אש"ף במתכונתו הנוכחית כנציג הבלעדי של העם הפלסטיני. השאלה מי מייצג את 

6  ראו למשל את תיאורו של סרי נוסייבה לחשדנות שהתעוררה אצל ערפאת מפעילות הוועדות הטכניות 

שבראשותו במהלך האינתיפאדה הראשונה. ס׳ נוסייבה, א׳ דוד )2008(. היה הייתה ארץ. ירושלים ות"א: 
שוקן, עמ' 267-265.
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האם  מבעבר.  יותר  היום  רלוונטית  היא  הפנים  תושבי  את  מייצג  ומי  הפזורה  תושבי 

הנהגה שסימן–שאלה מרחף על מידת ייצוגיותּה יכולה לקבל החלטות בסוגיות של הסדר 

עם ישראל בלי לפתור שאלות אלו מבית? התשובה לכך היא חיובית, אך מותנית בשיח 

פלסטיני עמוק וממושך שיניח בפני הציבור הפלסטיני את החלופות השונות. אבו–מאזן 

מנהל את השיח הזה באומץ חסר תקדים מאז בחירתו לנשיא; ואם ניקח בחשבון את 

מכלול החולשות של האופוזיציה, שלמעשה אינה מציגה אלטרנטיבה ואינה מקבלת את 

כללי המשחק המתקיימים במערכת היחסים הבינלאומית, הרי שסיכויי אש"ף גבוהים.

הבחישה הבין–ערבית 

כאמור, הבעיה הפלסטינית היתה אמורה למצוא את פתרונה תחילה על–ידי המדינות 

יהבם.  כל  את  עליהן  השליכו  הפלסטינים  שהפליטים   ,1948 לפני  שקמו  הערביות 

בראשית התהוותן הדגישו הנהגות הארגונים הפלסטיניים את הזהות הפלסטינית אך 

על  להימנות  וביקשו  כפלסטינים,  ואח"כ  כערבים  עצמם  הגדירו  הם  בתחילה  במעט. 

האומה הערבית. השאיפה למדינה פלסטינית לא קיבלה ביטוי בולט עד 1967. משנואשו 

הפלסטינים ממדינות–ערב, הם ניסו להבקיע דרך שתשחררם מן ההזדקקות ומן התלות 

במדינות אלה.7  יאסר ערפאת, המנהיג הבלתי–מעורער של הפלסטינים, ידע להלך בין 

הטיפות, הכיר במגבלות חופש התמרון של מדינות אלה, ראה עצמו כאחרון הסמלים 

של המנהיגות הערבית הוותיקה והכפיף את רצונו לאותן מגבלות שהשתייכות זו כפתה 

עליו. חולשתו נבעה מאישיותו המורכבת שפגמה באמינותו בעיני מי שבא עמו במגע. גם 

יכולת התמרון שלו היתה מצומצמת לעומת יכולתם של מנהיגים ערבים אחרים, משום 

שהנושא הפלסטיני מגלם בתוכו מכלול רחב מאוד של בעייתיות כול–ערבית המטילה על 

הפלסטינים אחריות וחושפת אותם למסכת של לחצים.

קווי המחלוקת בין בני הפלוגתה הפלסטינים עוברים אפוא באותם מקומות בהם 

עוברת המחלוקת הפנים–ערבית. בלשון אחרת, השאלה העומדת על הפרק היא: האם 

פתרון הבעיה הפלסטינית כרוך בכניעה למערב או בהסכמה עמו? האם הוא כרוך בנטישת 

עקרונות לאומיים ודתיים או בהגשמתם בדרך של פשרה? האם יש לנהוג בתבוסתנות 

7   הקמתו של אש"ף )1964( התבררה כניסיון ערבי לשלוט בעניין הפלסטיני ולהכפיפו לאינטרסים של 

המדינות הערביות. יאסר ערפאת וחבריו, שכוננו באותה עת את תנועת פת"ח, קראו תיגר על ארגון זה 
ועל אחמד שוקיירי שהועמד בראשו. הם ראו בו מריונטה שמצרים משחקת בה כדי לשמור את הבעיה 
הפלסטינית ברמה מסוימת של שליטה, מבלי שתעורר תסיסה בתוך המדינות עצמן. אחרי מלחמת ששת 
יכולות  לפתח  ראוי  וכי  ממדינות–ערב  תועלת  להם  תצמח  שלא  למסקנה  וחבריו  ערפאת  הגיעו  הימים 

פלסטיניות עצמיות.   
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או שיש לנהל משא ומתן ב"עמדה זקופה"? האם לגלות ותרנות או עיקשות? האם לנקוט 

להשתחרר  או  בנּכבה  להיאחז  להמשיך  האם  המציאות?  מן  לברוח  או  ריאל–פוליטיק 

ממנה? כל ההתלבטויות האלו נשמעות תדיר בשיח הפנימי הפלסטיני ובמידה זהה כמעט 

גם בשיח הכול–ערבי. זהו שיח של חירשים המשתק ובולם כל עשייה שתכליתה להיחלץ 

מן המציאות המעיקה בה מצוי הפלסטיני הממוצע ואחיו הערבי במקומות רבים במזרח 

התיכון. תופעה זו גם הורידה מהבימה מנהיגים אמיצים שביקשו לחולל שינוי ושחו נגד 

הזרם, כמו סאדאת שחולל שינוי רב–משמעות במזרח התיכון בביקורו בישראל ואחריו 

המלך חוסיין ויאסר ערפאת, שלאחר שביצע את המהלך הנחשוני של הכרה בישראל, 

ניסה למרבה הצער לאחוז את המקל בשני קצותיו.

ההשלכות של כל מהלך פלסטיני כלפי ישראל על המאבקים הפנים–ערביים, עלולות 

להיות אפוא מרחיקות–לכת. מה גם שחלק מן המדינות — בעיקר הרדיקליות שבהן — 

של  גיבושו  יכולת  על  להשפיע  ומצליחות  כקלף–מיקוח  הפלסטינית  בבעיה  משתמשות 

להסדר הבעיה  באי–הגעה  רואה  למשל  סוריה  נחתם.  לאחר שכבר  מימושו,  או  הסכם 

יכולתה להשיג את מלוא תביעותיה מישראל ברמת הגולן  הפלסטינית מפתח לשימור 

את  להחליש  עלול  הפלסטינית  הבעיה  פתרון  בלבנון.  שלה  האינטרסים  על  ולשמור 

סוריה ואת הקו הרדיקלי שהיא מיצגת. לכן היא מעוררת זעם בקרב הנהגת אש"ף בגין 

המכשולים שהיא מערימה והלחצים שהיא מפעילה על חמאס ועל ארגוני–סירוב אחרים 

אשר להם היא מעניקה חסות, לבל יגיעו להסכמות עם אש"ף ולבל יסכימו להתפשר על 

עקרונותיהם. מנגד משדרות חלק ממדינות–ערב זה שנים רבות מסר של חוסר–סובלנות 

כלפי הפלסטינים ורואות באי–פתרון בעייתם אבן–רחיים על צווארו של העולם הערבי. 

התביעה לתיקון עוול היסטורי

ראשית  מאז  והפלסטינים  הערבים  שהציבו  התביעות  במוקד  עמדה  לצדק  התביעה 

הסכסוך. היא ראתה בישראל נטע זר שנשתל באזור ע"י האימפריאליזם המערבי, ראתה 

בחיסולה של ישראל או בסילוקה מן האזור את הצדק הבלעדי ולא היתה מוכנה לכל 

של  דמוניים  במונחים  ישראל  על  הערבית  הרטוריקה  דיברה   1967 עד  שהיא.  פשרה 

)הרכבי,  בינלאומית  קונספירציה  יהדות מסולפת,  קולוניאליזם,  גזענות,  פשע,  טומאה, 

ישראליים  ויתור  או  יוזמה  כל  ועוד.  בהיסטוריה  הגדול  הקרקעות  גזל   ,)80-67  :1968

המלחמה  משהסתיימה  עמו.  להשלים  שאין  חלקי  וכתיקון  כבלתי–מספיקים  נתפסו 

ב–1967 והתבררו ממדי התבוסה, נחשפו חולשות נוספות. ההיסטוריון הלבנוני–בריטי, 

אלברט חוראני, טוען שאחת השאלות שעלו בעקבות תבוסה זו היתה שמא היא מבטאת 

ריקבון חברתי ומוסרי ושמא לא ניתן עוד להאשים את הזר ואת התערבותו בכישלונות 



848585

)חוראני, 1991: 425(. כאשר ההנהגה הפלסטינית ביקשה  זו חשפה  ובפגמים שתבוסה 

להגיע להסדרים של פשרה, נחשפו במלוא חריפותן חולשות פלסטיניות וערביות רבות 

כלומר,  חולשתם.  את  והחריפו  והאומה  העם  בפצעי  המתמיד  החיטוט  את  שהעמיקו 

השינוי שהתחולל אחרי 1967 בא לידי ביטוי בהשלמה עם המציאות המזרח–תיכונית 

שישראל היא חלק ממנה, אבל הוא לא הסיר את הצורך בתיקון העוול ואולי אף הגבירו, 

עוולות  לגרום  השני  לצד  המאפשרת  מתמשכת  לחולשה  ביטוי  היא  שהתבוסה  משום 

נוספות. משנפתח תהליך של משא ומתן בו נדרשת פשרה, הופכת שאלת תיקון העוול 

לחסם בדרכה של המנהיגות הפלסטינית, בשל המחלוקות שהפשרה מעוררת, בהיותה 

חלק מן המו"מ.   

חסמים דתיים ולאומיים

אופיו הדתי של הסכסוך הישראלי–פלסטיני הולך ומתבלט ככל שהניסיונות של המחנה 

הלאומי לפותרו אינם עולים יפה. התהליך הגיע אל השלב המכריע, בו לא ניתן עוד לדחות 

ועניינים  פליטים  קדושים,  מקומות  גבולות,  של  הקרדינאליות  בשאלות  העיסוק  את 

ומערכת  הדת  אנשי  את  הדברים,  ִמטבע  לתמונה,  מכניסה  זו  עובדה  אחרים.  רגישים 

שיקולים רחבה יותר, המחייבת להביא בחשבון משמעויות והשלכות נוספות, החורגות מן 

העניין הפלסטיני למרחב האסלאמי ומניחות בפני מקבל ההחלטות הפלסטיני מכשולים 

נוספים.  אם נוסיף לכך את הירידה המסתמנת, זה כבר, באמון הציבור כלפי המנהיגות 

הלאומית המנהלת מגעים עם ישראל — בין אם בשל שחיתותה, בין אם בשל האופן בו 

ניהל ערפאת את ענייני הרשות הפלסטינית והקשר שלה עם הציבור הפלסטיני. בנוסף, 

הצלחת חמאס והגורמים הדתיים להוכיח את ניקיון–כפיהם ולהפיח תחושה כלשהי של 

גאווה לאומית — תביא למסקנה שלא זו בלבד שמערכת השיקולים מורכבת יותר, אלא 

שלא ניתן עוד ליישב את הסכסוך ואפילו לשאת ולתת על יישובו מבלי לשתף או לערב 

בו את הגורמים האלה. ניתן להצביע על הקבלה מסוימת בצד הישראלי, בו תופס כיום 

הגורם הדתי משקל כבד יותר בהשוואה לעבר. התחזקותם של כוחות דתיים–לאומיים 

משני עברי הסכסוך, משפיעה במידה רבה על אופיו. לעתים נותנת התחזקות זו מעין 

תמונת–מראה, המשקפת לדתיים את המציאות כפי שהיא נראית מכאן ומכאן. בהקשר 

זה ניתן לִמנות את החסמים הבאים:

יריבות בין–ארגונית

היריבות הבין–ארגונית הופכת לאחד החסמים הבולטים יותר בתהליך קבלת ההחלטות 

לא  מעולם  ישראל.  עם  הסכסוך  ובפרט  הפרק  על  העומדות  הסוגיות  בכל  הפלסטיני 
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ניצבו זה מול זה בתוך העולם הערבי שני כוחות פוליטיים שווים פחות או יותר בגודלם 

השחרור  תנועת  מול  שניצבה  חמאס,  האסלאמית,  ההתנגדות  תנועת  כמו  ובהשפעתם 

הפלסטינית הוותיקה והמנוסה, פת"ח, במערכת–בחירות שלא היה לה תקדים בעולם 

הערבי. תנועת אופוזיציה אסלאמית התייצבה מול תנועה לאומית שלטת והציעה דרך 

אלטרנטיבית המצניעה אמנם כשלים וזוכה בניצחון שאיש אינו מערער עליו ושיש אף 

מתקנאים בו בזכות התהליך הדמוקרטי שיצר אותו.8 בלשון אחרת: להבדיל מן המדינות 

בזירה  נוצר  דורות,  לאורך  השולטת  קבוצה אחת  או  מפלגה אחת  יש  הערביות שבהן 

הפלסטינית איזון בין שתי קבוצות שאינן מאפשרות זו לזו לפעול באורח עצמאי ואף 

מניחות מכשולים זו על דרכה של זו. זוהי מציאות שיש לה השלכות מרחיקות–לכת על 

מדינות  כולה.  המזרח–תיכונית  המציאות  ועל  ישראל  עם  לפתור את הסכסוך  היכולת 

וחברות ערביות רבות עוקבות בדריכות אחר התפתחותה של יריבות פנים–פלסטינית זו. 

האם יימצא מכניזם של שיתוף–פעולה שיאפשר לשני זרמים מרכזיים אלה — שכמותם 

יש עוד רבים במדינות–ערב — לדור בכפיפה אחת וללכד את החברה הפלסטינית, או 

שהדבר אינו אפשרי? עד כה כשלה החברה הפלסטינית במציאת מכניזם כזה. הסכסוך 

ִעם ישראל הוא אבן הבוחן. מחד גיסא הוא מהווה חסם בפני מכניזם כזה, ומאידך גיסא 

הוא יכול לשמש גם זרז למציאתו, בשל הצורך להיחלץ מן הקרע הפנים–פלסטיני. 

קדושת ההתנגדות המזוינת )מָֻקאוַָמה( נגד ה"כיבוש"

ערב יישומם של הסכמי אוסלו דחו אנשי חמאס מכול וכול את הטענה שהנהגת אש"ף 

ויאסר ערפאת התחייבו למנוע את המאבק המזוין )ההתנגדות( בישראל. הם הבהירו כי 

לא יעלה על הדעת למנוע מעם הנתון תחת כיבוש, את התנגדותו הלגיטימית לכיבוש זה. 

לטיעון זה היו שותפים רבים בתוך פת"ח. אבו–מאזן עצמו, המתנגד באורח עקבי לשימוש 

באלימות, חזר בנאומו המתוקשר בפתיחת ועידת פת"ח השישית בבית–לחם )4 באוגוסט 

2009( על סיסמה זו. הוא מבחין בין התנגדות עממית לבין התנגדות מזוינת, אבל חוזר 

ומדגיש את מה שאנשי חמאס מרבים להדגיש: "לא יעלה על הדעת למנוע התנגדות נגד 

כיבוש. זה מעוגן בהחלטות הבינלאומיות".9 גם אחרי החתימה על הסכמי אוסלו ערפאת 

האמין שיש לשמר את האופציה הצבאית. כך טען אבו–מאזן בריאיון לאחר הסתלקותו 

של ערפאת. לדבריו ערפאת לא האמין שניתן להגיע לעצמאות הרצויה בדרך המדינית 

8  ראו למשל מחקר שפורסם באתר האינטרנט של חמאס זמן קצר לאחר הבחירות למועצה המחוקקת 

בינואר 2006. ע"פ מחקר זה, תוצאות הבחירות הן דוגמה חסרת–תקדים לעולם הערבי והוכחה לכך שיש 
ביכולתם של העמים הערביים לכונן משטר דמוקרטי: 

http://www.palestine-info.info/arabic/books/2006/5_2_06/5_2_06.htm, עמ' 5-2.
9  רדיו לונדון, בי.בי.סי, 4 באוגוסט 2009.
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בלבד וחשש שישראל תנצל את החולשה הפלסטינית.10 היום תופס נושא זה מקום מרכזי 

בעולם  היום  המתנהל  המאבק  זה.  קרע  מסממני  לאחד  הפך  והוא  הבין–ערבי  בשיח 

הערבי אינו בין מתונים לקיצונים אלא בין מתנגדי ההתנגדות לתומכיה. ההתנגדות נגד 

ישראל בעזה ובלבנון, כנגד ארה"ב בעיראק וכוחות זרים אחרים באפגניסטאן, גורמת 

לדעת מתנגדיה לנזק כבד מאוד לציבור. היא יוצרת אנרכיה, משבשת את חיי היום–יום, 

פוגעת בכלכלה ובסופו של דבר אינה מביאה תועלת. מחייבי ההתנגדות מרבים לדבר על 

הּכָרָאָמה — הכבוד הלאומי — על "הפקרת" עתיד "האומה" ועל תבוסתנות מתנגדיה 

שלא הוכיחו שדרכם מוצלחת יותר, תוך שימוש בכישלון הסכמי אוסלו כדוגמה.11  

מבטאת  הקדומה,  האסלאמית והערבית  במסורת  מעוגנת  שהיא  הגם  זו,  תפיסה 

לחוסר  מודע  שהוא  למרות  בדרכו  ממשיך  הוא  אותה.  שנוקט  הצד  חולשת  את  יותר 

התועלת שבה, משום שעצם הימשכותה היא ביטוי לאי–הרמת–ידיים ולעמידה איתנה 

הם  מותקפים,  ההתנגדות  כשאנשי  גם  המתמשכת.  לתבוסה  אנטי–תזה  כולה  שכל 

מצטיירים כגאים יותר ומכובדים, כי הם מטילים על הצד השני חובה לפעול. בהקשר 

הישראלי–פלסטיני ניתן לומר כי מדובר בשני צדדים: האחד מצויד היטב ובעל עוצמה, 

אך כפוף לכללי–משחק מוסריים בינלאומיים וכל עניינו יציבות ביטחונית ושקט לאורך 

גבולותיו וקווי החיכוך שלו עם הצד השני, ולכן הוא מתקשה ואף חושש להפעיל את כל 

מה שעומד לרשותו. הצד השני כעוס, בלתי–מסופק, מבּכה את מר גורלו, מקופח, רואה 

ולכן מגביר את כעסו וממשיך  נענה לדרישותיו או אינו מבין אותן,  שהצד השני אינו 

בהתנגדות )מקאומה( כדי לעורר פרובוקציה שבסופו של דבר תביא את הצד השני להגיב 

ותציג אותו עצמו כגיבור. כאן גם מגויסת התרבות האסלאמית, שהרי גם הנביא מוחמד 

גילה בראשית דרכו סובלנות כלפי האויב, המתין בסבלנות, לא נשבר ולבסוף הצליח. 

שכן, אם הנביא גילה סובלנות והצליח, אין סיבה שננהג בדרך שונה ממנו. קולות אלה 

הם קולות מחזקים, גם אם אינם מקובלים על כל תומכי ההתנגדות, שהרי הם נותנים 

וחיפוש אחר מפלט מפני המשברים התכופים. בהקשר הפלסטיני  בִעתות מצוקה  כוח 

ראוי לציין שפולמוס חריף התפתח בין אנשי פת"ח לחמאס ובציבור הפלסטיני בכללותו, 

פת"ח  מראשי  רבים  אל–אקצא.  אינתיפאדת  בראשית  עוד  ההתאבדות  לפיגועי  באשר 

אינה  הפלסטיניים,  באינטרסים  פוגעת  היא  כי  זו,  מדרך  לחדול  שיש  טענו  והציבור 

מקדמת את פתרון הבעיה וגורמת לכך שהתרומה למאבק הלאומי תימדד ע"פ הפרמטר 

של נכונות להתאבד, בעוד שחמאס הצדיק זאת בטיעונים של נקמה והרתעה, לאמור: 

http://www.alhayat.com/special/dialogues/03-2006/Item-20060301-b7421a5d-c0a8-10ed-001e-  10

064ced0586fe/story.html
11  ראה דיון בערוץ אל–ג׳אזירה )16 ביוני 2009(  בסוגיה זו:

 http://www.aljazeera.net/NR/exeres/B85B0155-B266-48FA-BB07-9F8F7819F24F
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"ישראל משתמשת באּפאצ'י ואנו משתמשים במתאבדים; זו הפעם הראשונה שלא רק 

אנו בוכים אלא גם הישראלים".12  

ההתנגדות המזוינת הנוכחית במזרח התיכון נגד כוחות לא ערבים, מובלת באורח 

כמעט בלעדי ע"י ארגונים אסלאמיים — חמאס מכאן, חיזבאללה מכאן, ארגונים סוניים 

ושיעים בעיראק, אל-קאעידה וטאליבאן באפגניסטאן. הכוחות הלאומיים, כמו פת"ח, 

כדי  בה  שאין  למסקנה  מכבר  זה  הגיעו  ישראל,  נגד  במאבקם  בהתנגדות  שהשתמשו 

ויתרו  לא  אם  גם  המדינית,  לדרך  עדיפות  נתנו  והם  הלאומיים  היעדים  את  להגשים 

כליל על האופציה של מאבק מזוין. העובדה שהבכורה בתחום זה עברה לידי ארגונים 

בשיח  גם  להתנגדות  הניתנת  והלגיטימציה  קדושה,  של  מעמד  לכך  שנתנו  אסלאמיים 

הלאומי, יוצרות מצב בו לא ניתן למנוע או להפסיק את ההתנגדות באורח מוחלט. היא 

תימשך מצד גוף חדש או מחודש שיתהדר בנאמנות רבה יותר לאסלאם ובפטריוטיזם 

רב יותר. בכך הם מציבים אתגר בפני מי שעבר לעמדת השליט לאחר תקופה בה היתה 

ההתנגדות חלק מן האג'נדה שלו, מאלצים אותו להתפתל בנימוקים קשים החושפים את 

חולשתו ולעתים אף מציגים אותו באור מגוחך ולעגני.

המתח שבין אבדן זהות לקבלת עצמאות

זה הוא במידה רבה תולדה של הפער בין קדושת ההתנגדות המזוינת לבין אי– מתח 

להשיג  אפשר  כיצד  ההתנגדות,  בקדושת  מדובר  אם  גורמת.  שהיא  והנזקים  הצלחתה 

עצמאות בדרך של משא ומתן? האם זה עולה בקנה אחד עם סיסמאות המהפכה שעליה 

על  הדבר  ישפיע  כיצד  כן,  ואם  הלאומיות?  תנועותיהם  כינון  מאז  הפלסטינים  דיברו 

עיצוב הזהות הלאומית? האם לא נאבד את זהותנו, לא נצטייר כתבוסתנים, לא נאמץ 

בדרך זו את ערכיו של הצד השני? שואלים השמרנים. לפיכך, גם כאשר נטשו את דרך 

ההתנגדות והטרור או הכריזו פורמאלית על נטישה זו, חשו כנועים ומתוסכלים וביקשו 

להסתיר את המהלך הזה מחמת הבושה, מחמת החולשה מול היריבים–מבית ומחמת 

הפגיעה בזוהר הגבורה וההקרבה שהפכו לחלק מן הזהות המתעצבת של בני הדור הצעיר. 

המשא ומתן עם ישראל, שהוא אחת מאבני הבוחן של מתח זה, מציב מראש את הצד 

הפלסטיני בעמדת חולשה ונחיתות, מעמיד אותו במבחן ומעניק לישראל גיבוי בינלאומי 

נרחב. כיצד ניתן לדבר אפוא על עצמאות? שהרי אין זה אלא פתרון מוכתב שהצד השני 

מעניק בטובו, לא מו"מ שבו יש התמודדות בין שווים. זהו מצב בו החולשה הפלסטינית 

מנוצלת לטובת האינטרסים של הצד השני. זוהי תחושה המשמרת מוקדי התנגדות לכל 

יוזמה או תהליך מדיני שמנסים להוביל את הסוגיה הפלסטינית לפתרון. אחמד יאסין, 

12  ראו: אל–איאם, 26 במאי 2002;  אל–חיאת אל–ג'דידה, 14 ביוני 2002; אל–קודס, 29 במאי 2002.
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על  רבים  בכלי–תקשורת  להגיב  נתבקש  ב–2004,  לחיסולו  עד  חמאס  במנהיגי  הבולט 

היוזמה הערבית בעת שהוכרז עליה לראשונה בוועידת ביירּות )מארס 2002(. הוא אמר 

כי כל יוזמה שיוצאת מידי הערבים באשר הם, היא ביטוי לתבוסה. על הערבים להימנע 

פתרונות  הם  שיציעו   — גירשו  רצחו,  גזלו,  )ישראל(  ש"הם"  משום  ביוזמות,  מלצאת 

ו"אנו" נחליט אם לקבלם או לא.13  

השחיקה ברעיון שתי המדינות לשני עמים

רעיון שתי המדינות לשני עמים היה זה כבר לסיסמת שוחרי הפשרה הטריטוריאלית משני 

עברי המתרס. ההחלטה שקיבלה המועצה הלאומית הפלסטינית בכינוס 1988 שהוזכר 

לעיל, עיגנה למעשה את הרעיון כהתחייבות פלסטינית. אולם בפועל היה זה רעיון מוכתב 

מבחוץ, דרישה שבאה מן הקהילה הבינלאומית שהתבססה בין היתר על רצונו של אש"ף 

באו"ם  ערפאת  יאסר  של  הראשונה  הופעתו  מאז  ממנה.  חלק  ולהיות  אליה  להתקבל 

)1974( נהג אש"ף לקדש החלטות בינלאומיות כאמצעי הנותן לגיטימציה לכל מהלך ולכל 

תביעה מישראל. הוא ִהרבה לדבר מאז על חשיבות ההכרה ב"לגיטימיות הבינלאומית". זו 

הסיבה למשברים הרבים שהיא עוררה בתוך אש"ף ומחוצה לו. ספק רב אם חמאס היה 

מציין בתכניתו המדינית להּודנה רבת–שנים עם ישראל את קווי 1967 כגבולות המדינה 

הפלסטינית, אלמלא החלטת אש"ף מ–1988 — משמע, זה מחייב במידה רבה גם את 

האופוזיציה של אש"ף. אולם בפועל מתרשמים מנהלי מו"מ ישראלים שהתנסו במגעים 

עם הפלסטינים בעידן אבו–מאזן,  שפתרון שתי המדינות אינו "בוער בעצמותיהם"14 כפי 

שהוא בוער בעצמותיה של ישראל, והם אינם יוצאים מגדרם לממשו. 

זו היא ביטוי לשחיקה שחלה ברעיון זה בשני הצדדים בשנים  ייתכן שהתרשמות 

שמאז פרוץ אינתיפאדת אל–אקצא )ספטמבר 2000(. ההבדל הוא שבצד הישראלי גדל 

מאז מספרם של תומכי הפתרון הזה מסיבות של אבדן האמון ביכולת להגיע להסדר–קבע 

עם הצד הפלסטיני, שמירה על הריבונות היהודית-ישראלית וחשש מהאיום הדמוגרפי, 

בעוד שבצד הפלסטיני התמיכה בו יורדת. ברצועת–עזה חיים מאז ההשתלטות של חמאס 

בתחושת משבר המשתקת את החיים הפוליטיים ואבדן האמון בנכונות ישראל, לאחר 

ההתנתקות מעזה, להקפיא התנחלויות ולפנותן. האם המחויבות הפלסטינית לרעיון זה 

עדיין קיימת? תשובת נציגי הרשות היא חיובית, אך גוברים שם הקולות הקוראים לוותר 

עליו. 

13   אל–ג'אזירה, 28 במארס 2002, 22:00.

14  חיים רמון, שהיה שר בממשלת אהוד אולמרט והיה מעורב במו"מ שהתנהל אז עם אבו–מאזן, אמר את 

הדברים ביום עיון באוניברסיטת ת"א בשאלת תוחלתו של רעיון שתי המדינות, ב–9 בדצמבר 2009. 
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ובעובדה  זוכה  לו הוא  כוחו של רעיון שתי המדינות הוא בגיבוי הבינלאומי אשר 

שאין לפי שעה פתרון אחר על הפרק. רעיון המדינה הדו–לאומית נתפס כבלתי–מציאותי 

טומן  שהוא  האלים  הפוטנציאל  ומשום  הלאומית  בזהותו  צד  כל  של  הדבקות  משום 

בצד  שאחז  השיתוק  על  בהתגברות  אפוא  מותנה  המדינות  שתי  רעיון  מימוש  בחובו. 

הפלסטיני מאז הפילוג בין עזה לבין הגדה המערבית. 

חסמים תרבותיים

מכלול רחב זה של חסמים מבטא תחושות עמוקות של חולשה, רפיון ונחיתות המפתחים 

בהדרגה תרבות של "נדכאים וחלכאים" שעיקר ביטויה בפרמטרים בהם היא מודדת את 

עצמה. לא ההתקדמות, הבנייה, הפיתוח של הפרט, המדינה, האינטרס הלאומי והחברה 

הכוחות  מול  הלכידות  על  זו, אלא השמירה  מעייניה של תרבות  בראש  הם שעומדים 

החיצוניים המבקשים "לנצל את חולשתנו, את משאבינו... לסחוט מאתנו ויתורים...להפוך 

אותנו לכלי בידיהם...לשלוט בנו...", ועוד.15 המונח "צומּוד" )עמידה איתנה( הוא אחד 

הבולטים שבביטוייה של תרבות זו. הוא רואה הישג בעצם הספיגה והאי–התמוטטות 

"מיגורו",  "סילוק הכיבוש",  ובמימוש הסיסמאות השחוקות של  ולא בהחלשת האויב 

ו"שחרור האדמות". זאת משום שלפי תפיסה זו, החולשה היא גזירת הגורל וביום מן 

ריקות  להגשים את מה שנראה עתה כסיסמאות  יהיה  וניתן  היוצרות  יתהפכו  הימים 

מתוכן.

תרבות זו מכשילה את חבריה שמנסים לקחת את גורלם בידיהם ולנסות להיחלץ 

מן המציאות הקשה, בה הם רואים מקור לנחשלות ולשיתוק שתרבות זו גוזרת עליהם. 

את  ובבגידה  בכניעה  בוותרנות–יתר,  בתבוסתנות,  יאשימו  לעולם  זו  תרבות  חסידי 

ולסבל  לחולשה  לדעתם  האחראי  "האחר",  עם  להידבר  אחרת,  לחשוב  המנסים  אלה 

שהוא מנת–חלקם. בכך הם חוסמים את דרכו של מנהיג המנסה לקחת את גורל עמו 

בידיו ולהיכנס למשא ומתן עם האחר הלא–ערבי. בהקשר זה ניתן למנות את החסמים 

הבאים:

15  זהו טיעון בולט בפי גורמי האופוזיציה הפלסטיניים, אנשי חמאס, ג'יהאד אסלאמי ואחרים מן השמאל 

החילוני, שתכליתו למנוע סחף וויתורים על העקרונות הלאומיים החשובים )ָת'וָאֳּבת(. בהקשר זה ראוי 
לציון מכתב שחשף חמאס אשר נשלח ע"י מוחמד דח'לאן )2003( שהיה שר ההגנה ברשות הפלסטינית 
והאחראי על משרד הפנים, אל שאול מופז, שהיה שר הביטחון.  במכתב מתחייב דח'לאן לעשות הכול כדי 

לחסל את מתנגדי הדו–קיום עם ישראל וכן לבודד את ערפאת ולהחלישו:
 http://www.palestine-info.info/arabic/palestoday/reports/report2003/dhlan.htm
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תסביך המּובסות

תחושת המּובסות עוברת כחוט השני בהתבטאויות או במסרים של כל דובר פלסטיני 

הפאן–ערביות  שוחרי  בין  בוויכוחים  גם  לא–ערביים,  גורמים  עם  במגע  שבא  וערבי 

למתנגדיה. ברקע לכך עומד רצף כישלונות של מאות שנים — 200 מאז נפוליון )1798( 

ניצחונו של צלאח  ויש אומרים אף למעלה מ–800 שנה — מאז  על מצרים,  שהשתלט 

א-דין על הצלבנים בקרב קרני–חיטים )1187(. 

לציון מצבם, מבטאים תחושה מן הסוג  גם המונחים המשמשים את הפלסטינים 

המציינת  שהנָּכָסה  בעוד  ב–1948,  המלחמה  סוף  את  שמציין  אסון  היא  הנָּכָּבה  הזה. 

את תבוסת המלחמה ב–1967, מבטאת סבל או אסון חוזר ונשנה. כל זה מבטא משהו 

מן  אינטגרלי  כחלק  החולשה  נתפסת  בה  )ִאְסִתזְעָאפְ(  והחלכאים  הנדכאים  מתרבות 

השיח הפנימי שהופך אותה לכלי בידי האחר, שמנצל אותה לטובתו. לגבי הסכמי אוסלו 

נטען שישראל ניצלה באורח–קבע את החולשה הפלסטינית. היא לא רק החזיקה בידה 

הפלסטיני.  של  אורחות–חייו  את  בפועל  לקבוע  המשיכה  אלא  רבי–עוצמה,  לחץ  מנופי 

בקלף–מיקוח  ולו  אוחזים  אינם  זו,  עוצמה  מול  מאוד  מושפלים  החשים  הפלסטינים, 

אחד שיוכל לתת מענה ראוי למצבם.16 ואכן, עוד בשנה הראשונה ליישומם של הסכמי 

אוסלו החלה הנהגת הרשות הפלסטינית להצטייר בעיני האופוזיציה, ולעתים אף בעיני 

עצמה, כ"צבא לַאחְד" )הכוונה לצד"ל ששיתף–פעולה עם ישראל בדרום–לבנון(, דהיינו: 

גם  שוויוני.  אופי  בעל  כצד בהסכם  ולא  ישראל  דברּה של  עושה  או  "משתפת–פעולה" 

הרטוריקה של חמאס בעימותיו הפומביים עם הרשות הפלסטינית עד לבחירות 2006 

ולאחריהן, היתה רוויה ביטויים מן הסוג הזה. לטענת חמאס ישראל מוליכה שולל את 

הפלסטינים, מוליכה אותם בכחש, אין לה כוונה לתת ולּו דבר אחד ממה שהתחייבה לו, 

הדיאלוג עמה משחית וגורם למכירת העקרונות הלאומיים,17 ועוד כהנה וכהנה ביטויים 

או  חולשתו  ניצול  מפני  הדובר  של  חששו  על  ומצביעים  כרויות  אוזניים  על  הנופלים 

אי–קבלת תמורה לתביעותיו. 

16  ראו למשל:

Rishmawi, M. (1995). The Action of the Palestinian Authority Under Gaza/Jericho agreement. The 
Palestinian Authority a critical Appraisal. the Center of Policy Analysis on Palestine. Washington 
(May), pp. 4-5.

17  ראו למשל האשמות חמאס נגד פת"ח באנרכיה שהתפתחה לאחר הבחירות בינואר 2006:

http://www.palestine-info.info/Ar/default.aspx?xyz=U6Qq7k%2bcOd87MDI46m9rUxJEpMO%2
bi1s7GnBcnYKBxMhRCu0L%2fD%2bAVIlcpcnSyaqOSkjxN%2f3vHVqEaCPYsdibbhNukUil3
WqzwGZ7HF5cdbvumICVoz4BXz3YO%2bSUITuVsCiHKGN8yPg%3d
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תרבות של הכחשה

מכיוון שבתחושת תבוסה ניכר ממד של בושה, מתעוררת סלידה מן הכישלון ומתפתחת 

תרבות של הכחשה. בוויכוח עם המשורר הפלסטיני מחמוד דרוויש, טען הסופר הלבנוני 

אליאס ח'ורי, שעסק הרבה בסוגיה הפלסטינית, כי הפלסטינים לא כתבו את ההיסטוריה 

שלהם, משום שלא רצו להכיר במה שקרה. לדעתו הם התכחשו למציאות שהתפתחה 

אחרי 18.1948 לעומתו טען דרוויש כי ההיסטוריה נכתבת בדרך–כלל על-ידי הצד החזק, 

ובמקרה זה על-ידי ישראל.19 הזיכרון שנתקבע בתודעת הציבור הפלסטיני הוא שהתבוסה 

בלתי–מאורגן,  להיות  ממשיך  והוא  מאורגן  היה  לא  הפלסטיני  שהצד  משום  אירעה 

סברה   20,"82 של  "הנּכבה  סמוע",  "נּכבת  קיביה",  "נּכבת  ונשנית:  חוזרת  הנּכבה  לכן 
ושתילה ועוד. כדי למנוע נכבות מן הסוג הזה יש להתארגן. כלומר, לא מדובר בבעיית–

יסוד מובנית, אלא בסיטואציה שניתנת לשינוי. על אותו משקל יש טוענים שהפליטים 

הפלסטינים אינם יכולים לוותר על זכות השיבה, משום שעודם מכחישים את התבוסה 

לעזה  גם ערפאת, לאחר הגיעו  ואינם מסוגלים להשלים עם המציאות הבלתי-הפיכה. 

ב–1994, העדיף שלא לעסוק יתר על המידה במשמעויות של הסכמי אוסלו בהופעותיו 

בפני הציבור הפלסטיני — אולי משום שביקש לשמר את האופציה הצבאית של המאבק 

המזוין ואולי מחשש לתגובת האופוזיציה הפלסטינית שתחשוף את חולשותיו כמנהיג 

ואת חולשת הפלסטינים כצד להסכמים אלה. כשאבו–מאזן הופיע בעזה בראשית ימי 

אוסלו, הוא ביקש מציבור שומעיו שלא לקבל כמובן מאליו את כל מה שערפאת אומר, 

וטען שהסכמי אוסלו הטילו על הצד הפלסטיני חובות כבדים וקשים.21 היה זה סוד גלוי 

וידוע לכול, שנוצל היטב ע"י חמאס כדי לקעקע את ההסכם ולשאוב לגיטימציה להמשך 

מעשי הטרור בישראל. 

מחלוקות וקרעים

שורשי המחלוקת בתוך הזירה הפלסטינית הם עמוקים כעומקם של הפערים בין קבוצות 

דומות בחברות הערביות האחרות שבסביבה. אולם כל עוד שמר הזרם הלאומי על עמדת 

18  צבחי חדידי )1999(. באב אל שמס, אל חכאיה אל תאריחיה ואל רואיה אל פלסטיניה אל כברה. אל 

כרמל, גיליון 85 )חורף(, עמ' 9.
19  ריאיון עם עבאס ביצ'ון: משאריף )1990(. חיפה, גיליון 3, עמ' 86.

20  פעולות–תגמול צבאיות שבוצעו ע"י ישראל בכפרים פלסטיניים בשנים שלאחר קום מדינת–ישראל, 

בהן ספגו הפלסטינים אבידות קשות. סּברה ושתילה הם שני מחנות–פליטים פלסטיניים בלבנון, בהם 
ביצעו )1982( הנוצרים טבח בעקבות הריגתו של בשיר ג'מייל, שהיה מועמד לנשיאות לבנון. ישראל שלטה 

באותם ימים במרחב בו נמצאים מחנות אלה.  
http://www.alhayat.com/special/dialogues/03-2006/Item-20060301-b7421a5d-c0a8-10ed-001e-  21

                                                                                                                   064ced0586fe/story.html
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הבכורה ונהנה מהגמוניה, לא היוו מחלוקות אלו מרכיב כה מרכזי בחולשה הפלסטינית. 

ניתן לציין את הופעת חמאס כארגון פוליטי מתחרה בראשית האינתיפאדה הראשונה 

עם  הפנים–פלסטינית.  בחולשה  דומיננטי  לגורם  הפכה  המחלוקת  בו  כשלב   ,)1988(

הופעתו הציע חמאס אלמנט חדש שלא נמצא במצע האחים המוסלמים שאליהם הוא 

משתייך אידיאולוגית. חמאס יצר סינתזה חדשה, בלתי–מוכרת בטרמינולוגיה הערבית, 

באידיאולוגיה  המחזיקה  כתנועה  עצמו  את  הגדיר  הוא  והפלסטינית.  האסלאמית 

משולבת: לאומית–פלסטינית ואסלאמית. בלשון אחרת: האסלאם הוא הרקע, אבל מוקד 

חמאס  מנהיגי  שבים  לפלסטין",  מחוץ  אחרות  שאיפות  לנו  "אין  פלסטין.  הוא  העניין 

ומכריזים ובכך הם מבהירים למעשה שלא באו לשרת מטרות חוץ–פלסטיניות, למרות 

 :1997 )ליטבק,  נמשכת  כול–אסלאמית  מדינה  של  הרחב  לרעיון האסלאמי  שהנאמנות 

הגדיר  פת"ח  ברור.  היה  אז  עד  אש"ף  את  שהרכיבו  הארגונים  בין  ההבדל   .)162-160

עצמו כתנועה לאומית לא–אידיאולוגית המאגדת בתוכה את שוחרי ההגדרה העצמית 

הפלסטינית, בעוד החזיתות העממית והדמוקרטית וארגוני אש"ף אחרים זוהו עם תורות 

למעשה  הציב  ערביות מסוימות. חמאס  מדינות  עם  או  סוציאליסטיות, מרקסיסטיות 

לדור  יכולים  הדברים  כי  להמונים  והבהירה  אש"ף  את  שאִתגרה  חדשה  אלטרנטיבה 

בכפיפה אחת וכי אין ללכת שבי אחר הרטוריקה של מנהיגי אש"ף המכבירים מילים על 

נאמנותם לאסלאם ולערכיו.

אלא שתכניתו המדינית של חמאס, שקראה לכינון מדינה פלסטינית מן הים לנהר, 

במידה  ממחזרת  היא  שכן  הראשונה,  האינתיפאדה  בשנות  הציבור  ע"י  נתקבלה  לא 

והוכח כבלתי–מציאותי. מרבית הציבור הפלסטיני, המושפע מאוד  רעיון שנשחק  רבה 

מן האסלאם, סבר שהמציאות חזקה יותר וכיבד את מעמד הבכורה של פת"ח ואש"ף 

כמובילים וכמייצגים את הקונצנזוס הפלסטיני בשאלת פתרון הבעיה הפלסטינית. 

אינתיפאדת  של  הראשונות  בשנים  חיסלה  כשישראל  לשיאה  הגיעה  זו  מחלוקת 

אל–אקצא את הגופים והמנגנונים של הרשות הפלסטינית שהוקמו לאחר הסכמי אוסלו. 

מהלך זה נתפס בעיני הציבור כעדות חותכת לכישלון דרכם המדינית של אש"ף ופת"ח 

וכהוכחה לצדקת דרכו של חמאס, שהדגיש כל העת את החיבור בין השחיתות של הרשות 

לבין ההסכם הבלתי–צודק וחוסר האמינות של ישראל, מה שפגע קשות באמינות הרשות 

ובמעמדה בעיני הציבור.

אנשי חמאס חככו ידיים בהנאה וקבעו כי דרך המו"מ נכשלה וכי "האסלאם הוא 

הפתרון". זהו גם השלב בו גבר עניינו של חמאס בשותפות בשלטון ובהשתתפות בבחירות 

למועצה המחוקקת, מה שמבטא מחד גיסא ביטחון עצמי ואמונה בכוח, ומאידך גיסא — 

שחיקה ואיבוד תמיכה בצד השני. הדברים הגיעו לשיא בבחירות למועצה המחוקקת 
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המושבים  ממחצית  יותר  בדמיונו:  העלה  שלא  בהישג  חמאס  זכה  בהן   )2006 )ינואר 

במועצה המחוקקת.

קיומיות.  הן  הפרק  על  שעומדות  השאלות  הישרדותי.  אופי  המאבק  מקבל  מכאן 

פת"ח חושש שמא מסירת השלטון לידי חמאס תסתום את הגולל על ההליך הדמוקרטי, 

כנציג  בו  האו"ם  הכרת  זה  ובכלל  אש"ף  של  המדיניים  ההישגים  כל  את  לאל  תשים 

בו  שהכירו  בעולם  רבות  ולמדינות  לאו"ם  שגריר  מינוי  הפלסטיני,  העם  של  הבלעדי 

והסכמי אוסלו שחמאס הודיע שאינו מתכוון להכיר בהם. זאת עוד בטרם החל הדיון 

בשאלות הנוגעות לפני החברה, אורחות–חייה, מעמד האישה, החמולה, השבט ומקום 

האסלאם בחיי היום–יום.

התהום שבין שני הצדדים הלכה והעמיקה, ניסיונות התיווך שדרשו התפשרות מצד 

חששו  בפת"ח  יפה.  עלו  לא  דתיות,  השלכות  גם  להן  שיש  עקרוניות  בשאלות  חמאס 

שחמאס לא יכבד את הסכמתו )הסכם מּכה, פברואר 2007( לכתב המינוי של ממשלת 

האחדות, בו דובר על כיבוד הסכמים והחלטות קודמות של אש"ף. לכן המשיכו לשמור 

על מוקדי הכוח השלטוניים ולא מסרו אותם. בחמאס סירבו להשלים עם סרבנות זו. 

מנהיגיו ראו בכך מזימה בין–ערבית ובינלאומית שנועדה למנוע מהם את השלטון וביצעו 

את ההפיכה ברצועת–עזה )יוני 2007(. בכוח מיומן ועדיף, הם השתלטו בתוך שעות על 

רצועת–עזה, סילקו את אנשי פת"ח והפכו לשליטים בלעדיים ברצועה. 

וברור,  עמוק  היה  הקרע  נפרדות.  ישויות  לשתי  חולקו  הפלסטינית  הרשות  שטחי 

המגעים בין שני הארגונים החלו להתנהל בתיווך מצרי חודשים רבים לאחר ההפיכה. 

המשחק  כללי  באי–כיבוד  בהפיכה,  זו  את  זו  המאשימות  ישויות-אחיות  שתי  נוצרו 

קורבן  הרצועה  תושבי  נופלים  כשבאמצע  השלטון,  את  למסור  ובסרבנות  הדמוקרטי 

לבידוד הארוך שנכפה עליהם. 

לסוגיית  להידרש  ומרבה  בוושינגטון  העושה  המצרי  הפובליציסט  פנדי,  מאמון 

המחלוקות הבין–ערביות, סבור שמחלוקות אלו הן אחד החסמים היותר קשים בדרכו 

של איזשהו פיוס פנימי, קל וחומר של הסדר–שלום עם מי שאינו ערבי. לכן יש צורך 

בבירור מחלוקות אלו ופתרונן בטרם "נעמיד עצמנו ללעג וחרפה בבואנו לדון עם האחר 

האמריקאי, הישראלי או המערבי, על שלום".22  

22  ראו העיתון אל–שרק אל–אוסט, 1 בדצמבר 2008:

 http://www.aawsat.com/print.asp?did=497139&issueno=10961. 
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היעדר מכניזם של התנהלות במצב של אי–הסכמה

במציאות זו אי–אפשר לפי שעה לפתח הסכמה, ולו על התנהלות בתנאים של אי–הסכמה. 

החסמים  לאחד  ביטוי  הוא  רצועת–עזה  על  חמאס  השתלטות  בעקבות  שנוצר  הקרע 

היותר מסובכים שמולם ניצבות שתי ההנהגות הפלסטיניות בעת הזו. מדובר על תקופה 

ממושכת של מחלוקות ומשברים שמעולם לא נפתרו בדרך של בירור והבנה. למן ראשית 

התנגשויות  משתנה  בתדירות  התחוללו  חמאס,  הופיע  עת  הראשונה,  האינתיפאדה 

ועימותים בינו לבין פעילי פת"ח על רקע מאבקים על מוקדי–כוח — חלקם היו מלווים 

באלימות ובשפיכות–דמים. בכל המקרים הללו הוקמו ועדות בירור ופיוס שמעולם לא 

זוהי  הבא.  המשבר  את  למנוע  הצליחו  ולא  לפרסם  שהתחייבו  המסקנות  את  פרסמו 

תוצאה של אבדן אמון המונע יצירת מכניזם מוסכם אשר לפיו יתנהלו חיי היום–יום 

במצב של חוסר–הסכמה.   

כשחמאס הודיע על נכונותו להשתתף בבחירות האחרונות למועצה המחוקקת )ינואר 

אולם  ענייניו.  את  ינהל  מי  הציבור  יקבע  ומעתה  המכניזם  שנמצא  קיוו  הכול   ,)2006

המציאות הבהירה שלא כך הם פני הדברים, למרות שאיש לא ערער על תוצאות הבחירות, 

כולל המפסידים מן הפת"ח. אלא שסירובו של חמאס להכיר מאז כינונו בהסכמי אוסלו 

ובהחלטות אש"ף מחד גיסא, וחששו של פת"ח מאבדן מעמדו ומוקדי הכוח בהם הוא 

מחזיק  מאידך גיסא, שברו את הכלים. חמאס הודיע אמנם טרם הבחירות כי הוא אינו 

מחויב לכללים הללו, אבל בפת"ח טענו כי אחד מעקרונות הדמוקרטיה הוא ההמשכיות 

וכי לא ניתן להבטיח המשכיות אם מי שנבחר מתנער מן ההתחייבויות שקיבל קודמו. 

התנערות מהחלטות  של  תופעה  לא מקובלת  הבינלאומית  היחסים  גם שבמערכת  מה 

מצהיר,  שהוא  כפי  הבינלאומית,  הקהילה  מן  חלק  להיות  רוצה  חמאס  ואם  קודמות, 

הרי שעליו לקבל את כללי המשחק. בחמאס המשיכו להתעקש על עמדתם ודרשו לקבל 

בפת"ח  אחרת.  גם  שאפשר  להוכיח  יוכלו  שבדרכם  הנחה  מתוך  לידיהם  השלטון  את 

התקשו להשלים עם אבדן השלטון וההישגים שהשיג אש"ף ב–45 שנות קיומו. הם ראו 

בעמדת חמאס עיקשות וחובבנות של מי שהבנתו בעניינים מדיניים ובינלאומיים מוגבלת 

ביותר. 

ניתן   לו שלא  הובהר  עבר  בעמדת חמאס, משום שמכל  כאן החלה אמנם שחיקה 

פי  שעל  האסלאם,  לעקרונות  הנאמנות  אולם  הבינלאומיים.  המשחק  מכללי  להתעלם 

וואקף  על אדמה הנחשבת לאדמת  זרה  בריבונות  להכיר  אינו מאפשר  פרשנות חמאס 

או במרחב המוגדר "דאר אל–אסלאם" )האזור בו שולט האסלאם( וכן התלות שפיתח 

במדינות וארגונים רדיקליים ואסלאמיים כאיראן וחיזבאללה, מקשים מאוד על מציאת 

על–מנת  ולפשר  לגשר  המצריים  הניסיונות  שכזה.  משברי  במצב  להתנהלות  מכאניזם 
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המצרי  שהמשטר  משום  היתר  בין   — יפה  עלו  טרם  המוסכם  המכאניזם  את  למצוא 

הפלסטינית  והרשות  אבו–מאזן  של  האינטרסים  את  חמאס  בעיני  רבה  במידה  מייצג 

ברמאללה. התוצאה היא פער הולך ומעמיק. תושבי הרצועה אינם מספקים את צורכיהם 

את  בפועל  שמגבירות  עובדות  יושג,  אם  גם  בר–יישום  אינו  מדיני  פתרון  הבסיסיים, 

תהליך ההתפוררות של החברה הפלסטינית ובהמשך יפוררו אולי גם את חלום המדינה 

העצמאית.

הפעולה הישראלית ברצועת–עזה )"עופרת יצוקה", דצמבר 2008-ינואר 2009(, חשפה 

את ממדי הקרע הפנים–פלסטיני והבהירה עד כמה הוא משקף את הקרע בזירה הערבית. 

איש מאנשי פת"ח לא גינה את המהלך הישראלי עם פרוץ הפעולה בעזה. הקול שיצא 

מרמאללה בראשית המבצע, הטיל את האחריות על חמאס וציין את האזהרות שהופנו 

לעברו בטרם הפעולה מפני התקפה ישראלית אפשרית נוכח ירי הטילים אל ערי ישראל 

ויישוביה. כך גם נהגו מצרים וסעודיה. הניסיונות לכנס פסגה ערבית ביוזמת המדינות 

הרדיקליות תומכות חמאס, שתדון בתוקפנות הישראלית ברצועת–עזה, נכשלו אף הם. 

בסופו של דבר התקיימו שתי פסגות נפרדות: האחת בדוחא, של המדינות הקיצוניות, בה 

ייצגו ראשי חמאס את הצד הפלסטיני, ואילו השנייה בסעודיה, שם נפגשו נשיא מצרים 

חוסני מובארּכ ומלך ירדן עבדאללה. התכנסויות נפרדות אלו המחישו את ממדי הקרע 

שנפער בין שני הצדדים בזירה הפלסטינית ובין שני הגושים בזירה הבין–ערבית. 

רטוריקה קולנית וסיסמתית  

כל  תוקעים,  אשר  חסמים  של  ארוכה  שורה  וברקע  בהישג–יד  אינו  הפתרון  בו  במצב 

המילה  המעשה.  של  מקומו  את  המילה  תופסת  בגלגליו,  מקלות  אחרת,  מזווית  אחד 

בזירה  הנצים  הכוחות  שני  בין  ולמחלוקת  ישראל  נגד  במאבק  העיקרי  לקלף  הופכת 

הפנים–פלסטינית. פואד עג'אמי, בספרו "ִמלכוד", ציין את תופעת הרטוריקה הקולנית 

של מנהיגי ערב בשנות ה–50 וה–60 של המאה ה–20 כאחד מביטויי האין–אונות שלהם. 

הוא כינה את התקופה הזו "משבר הקלישאות הנפוחות" )עג'אמי, 2001: 74(. המילים 

הפכו לעיקר, השליטים התחרו ביניהם מי יאמר מה באורח מליצי יותר, שיטביע חותם 

יותר באוזני השומעים. הם כלל לא נתנו את דעתם למשמעות הדברים שאמרו  עמוק 

ואם יש בהם ממד יישומי כלשהו ברמת השטח. "שפה מרתקת היתה אחד מכלי הנשק 

עצום... כוח  רושם של  ויצרה  אנשים  היא סיממה  ובדמשק.  של הפאן–ערביות בקהיר 

חסידי הרפורמות...היו משוכנעים ש)ב(סגנון זה...אפשר להסתיר רקב ולהתחנף" )עג'אמי, 

2001: 75(. בהמשך שואל עג'אמי, לאחר שהוא מאשים את הפאן–ערביות ביצירת תרבות 

של אשליות: "בהטביעה את התנועה הפלסטינית במילים, האם לא עשתה התרבות את 
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הדבר הטבעי לה ביותר: חזרה למוּכר, הפיכת כל דבר לבימה של תורת הנאום, בריאה 

חוזרת ונשנית של העולם באמרות–כנף, שעה שהמהות נותרה ללא כל שינוי?" )עג'אמי, 

  .)289 :2001

בזירה הפלסטינית לימדונו חמאס ופת"ח שגם בהן נותנת המציאות המסובכת אותות 

מן הסוג הזה. חודשים אחדים לאחר פעולת צה"ל ברצועת–עזה )יולי 2009( כינס חמאס 

היא עסקה  "תרבות של התנגדות".  מיוחדת שנשאה את הכותרת  ועידה  ברצועת–עזה 

בשאלה כיצד משמרים תרבות של התנגדות, במציאות בה הכול רוצים לחסל אותה — 

בוועידה  שעלו  וההמלצות  התכנים  ופלסטינים.  ערבים  אחים  גם  אלא  ישראל  רק  לא 

עסקו כולם בתרבות, באמנות, בספרות וכיצד נותנים לה ביטוי בערוצים הללו. אף לא 

מילה אחת על המשך הפיגועים בישראל, אף לא קריאה אחת להתחמשות מזוינת או על 

האופן בו תזין תרבות ההתנגדות את ההתנגדות המזויינת.23 העיתון "אל-קודס" היוצא 

לאור במזרח–ירושלים הביא רשמים שפורסמו בעיתון האמריקאי "אינטרנשיונל הראלד 

טריביון" מפי עיתונאי שעקב אחר דיוני הוועידה, ולפיהם שמה הנהגת חמאס דגשים 

חדשים על דרכי מאבקה. היא החלה להשתמש במטבע–לשון חדש: "התנגדות תרבותית", 

שתכליתו להטמיע בציבור את רעיון ההתנגדות דרך הספרות, האמנות והתרבות. לראיה 

הוא מביא מספר הצגות שעלו בוועידה, אחת מהן אף מתייחסת בציניות כלשהי לפיגועי 

חמאס  בכירי  מפי  התבטאויות  של  סדרה  גם  העיתון  מביא  לכך  ברקע  ההתאבדות. 

המבהירים כי זהו המהלך הנכון בתקופה זו.24 בין אם יש ממש בדיווח זה ובין אם לאו, 

ברור שברקע עומד הלקח של הפעולה הישראלית ברצועת–עזה, שהציבה סימן–שאלה 

גדול לגבי התוחלת שבהמשך ההתנגדות המזוינת. זהו הלקח שלמד פת"ח בשנים שקדמו 

להסכמי אוסלו, ואילו חמאס מאותת בוועידה זו על תחילתו של תהליך בו ההתנגדות 

כדי  בו  שיש  יעיל  ומאבדת ממעמדה כאמצעי  כסיסמה מקודשת  משמרת את מעמדה 

בכוונת  אין  כי  להבהיר  טרמינולוגיה שתכליתה  זוהי  הלאומיות.  השאיפות  את  לקדם 

התנועה להיכנע לתביעות "לחיסול ההתנגדות" ובמקביל להנציח אותה בתודעת הציבור 

ככלי המבטא תרבות של עמידה איתנה )צומוד( לא כנועה ולא תבוסתנית, ובהמשך גם 

כמכשול בתהליך המדיני המחפש פשרות ופתיחת דפים חדשים.

כדי  במילים  ומשתמש  הללו  החולשות  מן  להשתחרר  מתקשה  הוא  אף  פת"ח 

לבטא את זעמו כלפי ישראל הנהנית מעליונות, וכלפי חמאס המאשים אותו בנטישת 

ההתנגדות. הרוח וסגנון ההמלצות שניסו משתתפים בוועידת פת"ח האחרונה להכתיב 

http://www.palestine-info.info/ar/default.aspx?xyz=U6Qq7k%2bcOd87MDI46m9rUxJEpMO   23

%2bi1s7wM6wV5%2b1c5rqT7WF%2b8BcqL9pxbUFTwQ9vOieUjGmdfm4Pi4Y3fssinNHkRk1
 yLhlWIW6YJMm1Au4Nh4mR1cSseRffzun4l7QuKme%2bimnO2A%3d

24  אל–קודס, 25 ביולי 2009.
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שיש  קובעת  אלו  מהחלטות  אחת  היטב.  הדבר  את  מבהירים   )2009 באוגוסט   13-4(

הזמינים".  האמצעים  בכל  שימוש  תוך  גווניה,  כל  "על  ההתנגדות  קדושת  על  לשמור 

האופוזיציה מבית ומחוץ, מתוך פת"ח ומחוצה לו, טוענת נחרצות שאין כאן אלא מילים 

וכי ההתנגדות ע"פ נוסחים אלה משמעותה הפוכה; דהיינו: לא עוד התנגדות מזויינת.25 

ויתרנו על העקרונות  ולא  זהו מס–שפתיים להמונים, שעיקר תכליתו לומר: לא נטשנו 

המקודשים. אבל בפועל זה מה שנתבע מהם בכל תהליך מדיני. ישראל ומדינות המערב 

"הכירו  והצהרות.  מילים  והמתנים  המשאים  בכל  והערבים  הפלסטינים  מן  דרשו 

בישראל", "התנערו מן הטרור", "הפסיקו את כל סוגי האלימות". קל יותר לבצע מהלכים 

המבטאים היענות לתביעות אלו, אך קשה שבעתיים להכריז עליהם בפומבי. כי הצהרה 

מפורשת משמעה ִהשתנות, וִהשתנות משמעה התמודדות עם כל החסמים שצוינו לעיל, 

כלומר: תשלום מחיר גבוה מאוד מבית, שעלול אף להיות איום קיומי. לכן מרבים לפסוח 

על שתי הסעיפים: לומר דבר והיפוכו ולהשתמש ברטוריקה כתחליף לאי היכולת לעשות 

או להשיג את מה שרצו. 

אבדן האמון בהנהגות 

התוצאה של מכשולים וחסמים מצטברים אלה היא אבדן האמון של הציבור הפלסטיני 

בהנהגותיו. מנקודת–מבטו של האיש הקטן, הפלסטיני תושב רמאללה או עזה, דרכן של 

שתי התנועות המובילות — פת"ח וחמאס — הגיעה למבוי סתום. הדבר בולט מאוד 

לאחר מבצע "עופרת יצוקה" )ינואר 2009(, אך סימנים רבים לכך נראו אף קודם לכן. 

חמאס נכשל ביכולתו לקדם את העניין הפלסטיני ולמעלה משתי שנות שלטונו הבלעדי 

ברצועת–עזה הוכיחו כי אין בכוחה של ההתנגדות המזוינת לספק לאיש הקטן אפילו את 

צרכיו הבסיסיים. אבו–מאזן מצדו חוזר ומביע את אכזבתו מן התהליך המדיני, מכריז 

שלא יציג מועמדות בבחירות הבאות, מאיים בהתפטרות ומאשים את ישראל בעקשנות 

ואת ארה"ב בכך שאינה עושה די לקידום התהליך המדיני. פרץ השמחה שהתעורר בעזה 

לאחר ההתנתקות מיישובי גוש–קטיף )קיץ 2005( היה זמני מאוד. הוא נמשך שבועות 

וִעמן התפשטה האנרכיה  לעתיד  ביתר–שאת שאלות קשות באשר  עלו  ואחריו  אחדים 

לממדים חסרי–תקדים עד שביצע חמאס את ההפיכה )יוני 2007(. המהלומה שהארגון 

ספג במבצע "עופרת יצוקה" והירידה הדראסטית בהיקף ירי הטילים לאחריו, הוכיחו את 

מה שיריביו, ובראשם אבו–מאזן, שבּו והתריעו זה מכבר, שזוהי התנגדות חסרת–תועלת 

25  ראו למשל ניתוח נאום הפתיחה של אבו–מאזן בוועידה, באתר חמאס:

http://www.palestine-info.info/ar/default.aspx?xyz=U6Qq7k%2bcOd87MDI46m9rUxJEpMO%-
2bi1s7LDPQCH%2fJlQHOiJKwYYCv9FQdpiOVwwiHihHSanu71magA2yo2xiNAFEomxFfzQl
 cBnzaeengs%2b9izhzHza7SUwmAlzL44sUMQTJj25a0jUs%3d
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)עָּבָאטִ'ייה( שבסופו של דבר רק גורמת להרס וממררת את חיי התושבים. חמאס, גם ע"פ 

הודעותיו, סבור מאז "עופרת יצוקה" כי אין זה הזמן להמשיך בהתנגדות מזוינת וכי יש 

לתת "מנוחה ללוחם", "להתחשב בצורכי הציבור" והוא אף מונע מארגונים אחרים לשגר 

הציבור,  בעיני  חולשתו  חושף את  הדבר  להטמין מטעני–נפץ.  או  ישראל  לעבר  רקטות 

אינו  אבל  שבהתנגדות,  התוחלת  חוסר  בדבר  אבו–מאזן  טענת  את  מוכיח  הוא  שהרי 

מוריד, לפי שעה, באורח משמעותי את התמיכה הציבורית בו. מצב זה גם חושף אותו 

ניתן לחדול ממנו  ליתר לחצים מכיוון איראן, שרואה ב"התנגדות" ערך מקודש, שלא 

לתקופה ממושכת.

והרשות  כן צודקת? האם דרכם המדינית של אבו–מאזן, פת"ח   דרכו של מי אם 

סובלים  אך  בגילוי,  הציבור  אל  ומדברים  המציאות  את  נכוחה  הרואים  הפלסטינית, 

מתדמית של מי שעבר תהליך אמריקניזציה וישראליזציה — ביטויים עדינים יותר למונח 

משתפי–פעולה — או דרכו של חמאס, הממיטה אסונות ונזקים אך מספקת פירור של 

גאווה לאומית שכה חסרה בעידן של חולשה, ניצול ומחלוקות. 

ממשיך  הפלסטינית,  החברה  את  כה  עד  שליכד  הלאומי,  המשותף  המכנה  האם   

להתקיים או שאנו עדים להתפוררות החברה ולאבדן המכנים המשותפים שאיחדו אותה? 

במציאות כזו היש מנהיג פלסטיני שיוכל להציג לעמו הסדר כלשהו ליישוב הסכסוך עם 

ישראל ולזכות בתמיכה עממית? בציבור הפלסטיני יש קולות שאינם באים לידי ביטוי 

פומבי, המייחלים ליום בו תשוב ישראל לשלוט בשטחי הגדה המערבית ורצועת–עזה, 

בשל הנגישות היחסית לישראל ששררה אז, לעומת הקשיים והתלות הרבה בביורוקרטיה 

הפלסטינית הנוכחית. האין ליכוד השורות תנאי מוקדם לגיבוש הסדר עם ישראל?  האם 

אין הוא אינטרס ישראלי? 

דרכי התמודדות

מערכת היחסים הישראלית–פלסטינית עברה תהפוכות רבות מאז 1948, עת הוכרז על 

הקמת מדינת–ישראל. לאורך השנים הללו תרה ישראל אחר אישים, דמויות וקבוצות 

שניתן לנהל עמם מו"מ על–מנת להגיע לסיומו של הסכסוך. היא ראתה בשליט הערבי 

דמות המחזיקה בידיה את המפתח לכול וייחסה לו יכולות שאין למנהיגים העומדים 

בראש מדינות וגופים מערביים. דעת הקהל, הציבור והאופוזיציה, נתפסו בשיח הפנימי 

המודיעין  כישלונות  את  הסבירו  גם  בכך  שולית.  שהשפעתו  זניח,  כגורם  הישראלי 

)1973(, ביקורו של  יום הכיפורים  בחיזוי מהלכים היסטוריים כמו הפתיחה במלחמת 

הנשיא סאדאת בישראל )נובמבר 1977(, סיום מלחמת איראן–עיראק )1988(, הפלישה 
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העיראקית לכוויית )1990(, פרוץ האינתיפאדה הראשונה )1987( ועוד. שהרי אם הכול 

נתון בידי השליט והוא אינו נוהג לשתף יועצים רבים ולעתים אף מקבל החלטות לבדו, 

ברור שלא ניתן לחזות מהלכים משמעותיים מסוג זה.

אבל האינתיפאדה הראשונה הוכיחה כי יש ציבור שיש לו עמדה ושהוא יכול להתארגן 

ולהביע אותה בדרכו הייחודית. האינתיפאדה חוללה מהפכה מנקודת המבט החברתית. 

ליכולת  הוכחה  זו  בהתפרצות  ראו  הפאן–ערביות  ושוחרי  הערביים  המשטרים  מתנגדי 

ההמונים אשר לה הם מטיפים כל העת. אולם המונים אלה, בניגוד לְציפיות הראשונים, 

הובלו ע"י מנהיגי האינתיפאדה הזו לכיוונים אחרים. לא להחרפת העימות עם ישראל 

אלא לסוג חדש של מאבק, שתכליתו הידברות ולא התנגשות. באורח פרדוקסאלי תרמו 

משוחררים מעסקת–ג'יבריל )1985( הידועה לשמצה בישראל, לשינוי אופיו של המאבק 

הסיבות  וניתוח  בחינה  של  עמוק  תהליך  עמד  זה  מאבק  ביסוד  בישראל.  הפלסטיני 

לכישלונות הפלסטיניים, לחולשה שאליה הגיע אש"ף ערב פרוץ האינתיפאדה ולאופציות 

את  שהדריכו  יסודות  שני  התבהרו  להתגלגל  משהחלה  הפרק.  על  העומדות  האחרות 

מחוללי אינתיפאדה זו. האחד הוא אבדן האמון בכוחו של המאבק המזוין )טרור(, המוכר 

ככלי בלעדי לקידום פתרון הבעיה הפלסטינית, הן משום  )מקאומה(  היום כהתנגדות 

ישראל  של  העוצמה  משום  והן  העולם  ברחבי  שאט–נפש  המעורר  הטרוריסטי  אופיו 

והגיבוי הבינלאומי אשר לו היא זוכה. השני הוא ההכרה בדעת הקהל הישראלית כגורם 

כבד–משקל היכול להכריע ולחולל שינויים משמעותיים לטובת העניין הפלסטיני. זאת 

לאחר לימוד ממושך של הלכי הרוח בתוך החברה הישראלית, העניינים העומדים בראש 

מעייניה, ההיסטוריה הציונית והיסודות שעליהם נשענת חרדת הקיום היהודי שהעולם 

הערבי מתקשה עדיין להבין. מאבק זה גם הושפע מהאינטראקציה הרבה שיצר המגע 

העבודה  לשוק  שנחשפו  המערבית  והגדה  עזה  תושבי  לבין  ישראל  בין  הבלתי–אמצעי 

הישראלי. מגע זה התווה, בעיקר בקרב תושבי עזה, את הכיוון שאליו יש לחתור ואת 

בניגוד  אחרת:  בלשון  העתידית.  הפלסטינית  המדינה  את  לעצב  רצוי  פיו  שעל  הדגם 

בישראל,  ִתדבק  אם  רק  הצלחתה  את  להוכיח  זו  מדינה  תוכל  האחרות  למדינות–ערב 

בשלב  לפחות  בלתי–אלים,  ומאבק  הידברות  של  זה  שילוב  אותה.  ותחקה  בה  תיעזר 

הראשון שלו, הקנה להנהגה זו אהדה רבה ביותר בזירה הבינלאומית, פתח דיאלוג רחב 

עם דעת הקהל בישראל, יצר לחץ בינלאומי על ישראל וכפה על הנהגת אש"ף הוותיקה 

שינויים בקנה–מידה היסטורי, דוגמת הכרזת העצמאות של נובמבר 1988. 

אולם ברקע להתרחשויות הללו היה חבוי מסר מצד הציבור הפלסטיני, שמדינת–

ישראל וחלקים רבים בציבור הישראלי לא הפנימו או סירבו לקבל. המסר ביקש לומר 

שישנה שותפות בין תושבי רצועת–עזה והגדה המערבית לבין ישראל באשר לכינונה של 
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ישות פלסטינית עתידית. ישות כזו תוכל להצליח רק אם ישראל תסייע לה ותחנוך אותה 

על–מנת שלא תלך בדרכן של המדינות הערביות האחרות. ישראל עשויה להבטיח, אם 

לא תפר את "החוזה" שלה עם דעת הקהל הפלסטינית, את קיומה ושגשוגה של החברה 

והמדינה הפלסטינית. 

הבודד  המנהיג  על  שוב  הימרה  ישראל  כי  סבורים  ברצועת–עזה  רבים  זאת,  עם 

כמי  הפלסטיני  הציבור  של  קיומו  את  שכחה  היא  הסחורה".  את  ל"ספק  שיכול  כמי 

את  ראו  שלא  מנהיגים  בידי  אותו  והותירה  הפלסטינית  הרשות  לאחריות  שנתון 

ההתקרבות לישראל עין בעין עם הנהגת האינתיפאדה הראשונה, אלא ביקשו לצמצם 

את ההתקרבות ולקבוע סייגים. כתוצאה מכך צמח בשטחי הרשות הפלסטינית שלטון 

דומה לזה שבמדינות–ערב, שהתאפיין בכפל–לשון, בשחיתות, בנפוטיזם, בפרוטקציוניזם 

)ָמְחסּוִּביה( ומעל לכל בתלות מוחלטת בנציגי השלטון שהרעו מאוד את תנאי החיים של 

הציבור בהשוואה לתקופה שקדמה להסכמים. 

ניצחון חמאס בבחירות 2006 ואירועים דומים שקדמו לבחירות אלו, עוררו שאלות 

נוקבות בישראל לגבי נטיית–לבה של דעת הקהל הפלסטינית, שנחשבה בראשית הדרך 

כתומכת בתהליך השלום וכרואה בישראל דגם לחיקוי. שאלות אלו לוו בהכאה על חטא 

זנחה את הציבור הפלסטיני ושכחה את הגיבוי שנתן  ובטענות קשות על כך שישראל 

לשינוי שחוללה האינתיפאדה הראשונה בעמדת אש"ף ובמחנה הפלסטיני בכללותו )שיף, 

זו היה בה כדי להסיט לשולי הדרך חלק  הארץ, 27 בינואר 2006(. התייצבות עממית 

תקווה  שהפיחה  הזו,  הקולקטיבית  ההתייצבות  ללא  לעיל.  שצוינו  החסמים  מן  גדול 

בקרב ההמונים ברחבי העולם הערבי, ספק רב אם ניתן היה לחולל את השינוי שהתחיל 

ונקטע בִאּבו. 

האם הדבר ניתן לשינוי? האם ישראל יכולה לשוב ולהתחבר אל הציבור הפלסטיני? 

או שמא התנועות האסלאמיות השתלטו על הציבור והטמיעו בתוכו את תרבות הנדכאים 

והחלכאים ועמה את חוסר האמון בישראל? האם רוח האינתיפאדה הראשונה שביקשה 

עם  להתמודד  ניתן  אפוא  כיצד  עוד?  קיימת  אינה  לידיה  הפלסטינים  גורל  את  ליטול 

קשיים אלה והאם נגזר על ישראלים ופלסטינים להמשיך ולשלם את מחיר האלימות? 

האם כישלון המו"מ על הְסדר הקבע יכול ללמד על כך שחסמים אלה אינם עבירים? 

האם בכל פעם שנתקרב אל הפתרון יהיה מי שידאג להרחיקו מִאתנו? אחרי מאמץ צבאי 

שנכשל, רבים נוטים לטעון כי יש להפעיל כוח רב יותר. לאחר תהליך מדיני שנכשל, רבים 

נוטים להאמין שהדבר מוכיח כי אין פרטנר בצד השני.26 

26  ראו גם: מ׳ שטיינברג )2008(. עומדים לגורלם, התודעה הלאומית הפלסטינית 2007-1967. ת"א, עמ' 

.401-400
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השימוש הרב שעשתה ישראל בכוח במהלך האינתיפאדה האחרונה, החריף מאוד 

פיגועי ההתאבדות. ישראל הסירה מגבלות רבות שכפתה על עצמה קודם  את תופעת 

בניסיונותיה להתגבר על האלימות הפלסטינית, כבשה מחדש ערים שמסרה לידי הרשות 

הפלסטינית, השמידה את מרבית התשתית השלטונית שלה, פגעה קשות בארגוני הטרור 

הפלסטיניים, חיסלה רבים מפעיליהם ולמרבה הצער גם הרבה חפים מפשע. הפלסטינים 

תעמולת  אחר  שבי  והלכו  ישראל  כלפיהם  שהפעילה  הרב  הכוח  מול  עמדו  לא  מִצדם 

ישראל  גמרה  לפיה  האינתיפאדה,  של  הראשונות  שנותיה  בשתי  הקיצוניים  הארגונים 

אומר לחסל פיזית את הבעיה הפלסטינית.27 ההלוויות הרבות שנערכו כמעט מדי יום 

ביומו, חיזקו את רגשות הנקם. הנקם הפך לגורם מרכזי שהכתיב את התגובה הפלסטינית. 

ארגונים פלסטיניים רבים, כולל החילוניים שבהם, הצטרפו למעגל פיגועי ההתאבדות, 

למרות עמדתם העקרונית השוללת מעשים מסוג זה. תרבות הנדכאים והחלכאים קיבלה 

חיזוק רב. המתאבד נתפס כגיבור המצליח, ולו חלקית, לסייע לעמו לעמוד איתן מול 

"מכונת המלחמה הישראלית". המיתוס של החלש המתמודד מול כוחות עצומים ממנו, 

קנה לו אחיזה אצל רבים והיה לגורם מרכזי במוטיבציה שגילו צעירים פלסטינים רבים 

שהתדפקו על דלתות הארגונים השונים וביקשו לבצע פיגוע התאבדות.

אלא שבחלוף הסלמה זו, החלו הצדדים לחפש פתרונות. הם הותשו מן האלימות 

והסבל. הפלסטינים כרעו תחת המחיר הכבד ששילמו ונפשם של הישראלים נקעה מן 

העימות המזוין ומן הזעם על הפלסטינים, שאילצו אותם לשוב להשתמש בכוח ולחשוש 

שביטחונם נתון עדיין בספק. 

יתרונותיה  נרחב אודות  ציבורי  בדיון  ופתחה  ישראל בחרה באופציה החד–צדדית 

וחסרונותיה. הפלסטינים, שענייניהם הפנימיים תלויים במידה רבה במהלכים הישראליים, 

נכנסו למערכת של מאבקים וסכסוכים פנימיים, בהם תופס המהלך החד–צדדי מקום 

מרכזי. הוא הוכיח, לפחות בראשית העיסוק בו, מנקודת–מבט פנים–פלסטינית, את צדקת 

דרכם של מתנגדי המו"מ עם ישראל — קרי: חמאס ותומכיו, ואת כישלון דרכו של הזרם 

הלאומי שאימץ את דרך המו"מ בטרם החתימה על הסכמי אוסלו. המשמעות החמורה 

של מהלך זה מבחינתו של זרם זה, היתה שישראל מפקיעה שוב מידי הפלסטינים את 

של  רבה  התרופפות  האחת,  תופעות:  בשתי  לוו  גורלם. המאבקים  את  לקבוע  היכולת 

שלטון הרשות והשנייה, אנרכיה קשה שפגעה קשה בביטחון התושבים.

יש בכך משום האצה בחיזוק כוחו של חמאס, שראשיתו בפרוץ האינתיפאדה השנייה, 

עת הכריזה ישראל שאין פרטנר פלסטיני — מה שהתפרש בעיניים פלסטיניות שפרטנר 

27  ראו למשל דברים של אחמד יאסין ב–2003: 

 http://www.gazapress.com/arabic/modules.php?name=News&file=article&sid=4855
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הוא מי שמקבל את התכתיב הישראלי. הרס התשתית השלטונית של הרשות הפלסטינית 

"בת–בריתה" של ישראל חיזק את הפרשנות דלעיל. גם ההתנתקות החד–צדדית שבוצעה 

לאחר מותו של ערפאת הוסיפה נדבך לתחושה זו, והיא באה לידי ביטוי גם בקלפיות 

והביאה לניצחון החמאס בבחירות )2006(. 

השנים  במהלך  שהפעילה  הקשה  היד  מן  לישראל  שצמחה  התועלת  כן  אם  מה 

הראשונות של האינתיפאדה? האם היתה ישראל ממשיכה במדיניות היד הקשה אילו 

הנטייה  כי  שכן,  מאוד  סביר  לשלטון?  חמאס  לעליית  בסופו  יביא  זה  שתהליך  ידעה 

נוהגים לעשות  כל איום. את חשבונות הנפש  בעתות–משבר מן הסוג הזה היא להדוף 

מאוחר יותר, כשעשן התותחים נמוג. 

 הייתכן מצב בו כושר ההרתעה הישראלי יספק את השקט המיוחל וימנע את פעולות 

תוצאות  על  להישען  ניתן  האם  אחרת:  בלשון  באורח–קבע?  ישראל  נגד  והטרור  הירי 

לאיום  כמענה   )2009 )רצועת–עזה,  יצוקה"  ו"עופרת   )2002 )ג'נין,  מגן"  "חומת  מבצעי 

הפלסטיני? מהי תוחלת החיים של הרתעה זו ולכמה זמן היא משפיעה? קרוב לוודאי 

שהיא מוגבלת. מציאות של לא שלום ולא מלחמה — כך לימדונו המצרים ערב מלחמת 

יום הכיפורים — היא בלתי–אפשרית, קל וחומר בזירה הפלסטינית המעסיקה באורח 

מתמיד את העולם הערבי ואת הקהילה הבינלאומית. מה גם שמעל לפני השטח עולים 

קולות של תסכול וחוסר–שביעות–רצון המבקשים לצאת מן הקיפאון, להיחלץ מקשיי 

זה, מזמין התערבות  לפתרון הבעיה. החלל השלטוני שנוצר במקרה  ולפעול  היום–יום 

שלא  עולמי  ג'יהאד  וארגוני  אל-קאעידה  וחיזבאללה,  איראן  כמו  מבחוץ  גורמים  של 

יסבלו לעולם מצב של הסדר או הפסקת–אש באזור. אלה מחזקים בד"כ קבוצה אחת על 

חשבון אחרת ודוחפים להנציח מציאות של טרור וג'יהאד. אם נוסיף לכך את המגמות 

בין הים  הדמוגרפיות המצביעות על כך שתוך כשני עשורים ישתנה המאזן הדמוגרפי 

לנהר, נגיע למסקנה שישראל אינה יכולה להישען על החולשה הפלסטינית כגורם שיספק 

לה חוסן ביטחוני לעד, אלא אם כן היא תאמץ את עמדתן של קבוצות ימניות בחברה 

הישראלית הסבורות שמעמד הלא–יהודים באזור הוא מעמד של אורחים שאינם זכאים 

על רקע  פנימיים  דהיינו, להסתכן בסכסוכים  מן השורה.  ריבוניות, של אזרח  לזכויות 

התנגשות ערכית בין המוסר היהודי הרואה שוויון בין בני האדם שנבראו בצלם, לבין 

היחס ללא–יהודים, חוסר–יציבות פוליטי ולחצים בינלאומיים נוכח אי–השלמה עם יחס 

בלתי–מוסרי מן הסוג הזה.

הצד הישראלי — הנהנה מחוסן ביטחוני וכלכלי, מיציבות יחסית, ממעמד של חברה 

דמוקרטית חופשית אשר לה מנגנונים יציבים–יחסית לניהול מחלוקות ואי–הסכמות — 

עצם המו"מ  השני.  לפתחו של הצד  הניצבים  הרבים  מן החסמים  להתעלם  יכול  אינו 
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משמש לצד הפלסטיני משענת במאבקו מול יריביו מבית. במצב בו היריב טוען שאין 

לישראל כל כוונה להידבר וכי כל עניינה לסובבו בכחש, קיומו הוא ההוכחה שניתן לקדם 

את פתרון הבעיה הפלסטינית.

מה ראוי אפוא לעשות? 

הפלסטינים  מתייחסים  בו  האופן  הוא  לעיל  שצוינו  החסמים  של  העיקרי  המאפיין 

עם  האינטראקציה  מן  כתוצאה  שהתפתחו  ההתנהגות  ודפוסי  "האחר"  אל  והערבים 

"האחר". מדובר בתרבות ובדת מקומית שפיתחה מערכת–יחסים דו–ערכית כלפי המערב 

של  בתחושה  מדובר  ממנו.  בלתי–נפרד  חלק  היא  ושישראל  רבות  שנים  באזור  ששלט 

אדוארד  מתח  "אוריינטליזם"  בספר  לחיקוי.  בלתי–נשלט  רצון  לצד  ונחיתות  השפלה 

סעיד ביקורת קשה על האופן שבו מתארים ומנתחים חוקרי המזרח התיכון במערב את 

המזרח )האוריינט( וטען כי יש בארה"ב הסכמה כמעט כוללת על כך שאין קיום לערבי 

הפלסטיני מן הבחינה הפוליטית וכאשר יש מי שמודה בקיומו, רואים בו מטרד או אדם 

התרבותיים...והאידיאולוגיה  הסטריאוטיפים  הגזענות,  "רשת  זוהי  לדבריו  אוריינטלי. 

ועונשו  גורלו  שהיא  להרגיש  החל  פלסטיני  ...כל  הערבים  בה  שלכודים  הדה–הומאנית 

הערבים",  של  החלומות  "ארמון  בספרו  עג'אמי  פואד   .)31  :2000 )סעיד,  המיוחדים" 

המערב,  כלפי  הערבים  אצל  שהתפתח  האמביוולנטי  היחס  על  זאת  לעומת  מצביע 

שהשפילם והילך עליהם קסם בעת ובעונה אחת. בתארו את היחס למערב הוא מביא 

מפי אחד המלומדים הערבים את הדברים האלה: "מנהיגינו ומורינו שנאו את המערב 

ואהבוהו בעת ובעונה אחת: המערב היה המקור לכל מה שחשקה נפשם והמקור לסבלם 

ולבוז העצמי שלהם. כך נטעו בנו תסביך נחיתות כלפי המערב והאלהה שלו" )עג'אמי, 

 .)67 :2000

ישראל אינה יכולה להתעלם מן המטענים הכבדים הללו שהפלסטיני נושא בלבו. 

את  נכוחה  לראות  ממנה  מונעים  שלה,  הפנימיים  היהודיים  שהחסמים  נראה  לעתים 

נתנה  לא  היא  הפלסטינים  עם  ומתן  משא  שניהלה  בעת  למשל,  השני.  בצד  המתרחש 

האינתיפאדה  שחוללה  והלאומיים  החברתיים  השינויים  של  למשמעויות  דעתה  את 

הראשונה — שינויים שהיה בהם ניסיון להתמודד עם כל החסמים שפורטו לעיל. ערפאת 

עליהם  כפתה  אלמלא  אוסלו  הסכמי  על  חתימה  לידי  לעולם  מגיעים  היו  לא  ואש"ף 

את  כאמור  ששינתה   ,1988 של  העצמאות  הכרזת  את  הראשונה  האינתיפאדה  הנהגת 

אופי המאבק בישראל. הגעתו של ערפאת ארצה היתה אמורה להיות חלק מן התהליך 

ולא עיקרו. החברה הפלסטינית המשיכה להזדקק לישראל גם לאחר הגעתו. בראייתה 
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ושל  הפלסטינית  היישות  של  השלילית  ההתפתחות  למניעת  המפתח  ישראל  היתה 

את  עיניה  לנגד  העמידה  אילו  אוסלו,  הסכמי  יישום  תהליך  של  "העקומה"  הצמיחה 

הציבור הפלסטיני. אילו היתה סלחנית פחות ואילו באה חשבון עם ערפאת על כל שימוש 

בכפל–לשון כלפי ההתחייבויות שקיבל בהסכמים אלה, היה הדבר מחייב אותו לדבר 

אמת אל הציבור שלו ולהתמודד עם החסמים והמכשולים שמציבים לו מתנגדיו מבית. 

אהדת הציבור היתה גוברת, אילו היתה ישראל רואה בשחיתות איום על המשך יישומם 

של הסכמים אלה. 

תם עידן ערפאת, שגילם באישיותו את מרבית החסמים הללו ושככל הנראה לא היה 
מנוס ממנו, ועמו חל המעבר מפוליטיקה פנימית של "הפרד ומשול", כפל–לשון וחוסר–

שקיפות, לפוליטיקה של אמת, בה מתמודדות זו לצד זו באורח גלוי, שתי תפיסות–עולם 

מנוגדות ויריבות, כשהציבור ער ושותף לכך. מציאות זו לכשעצמה היא תוצאה של המגע 

כה  למערכת–יחסים  דוגמה  הערבי  בעולם  אין  שכן  אוסלו.  הסכמי  של  או  ישראל  עם 

שקולה, שוויונית ועממית בין שני כוחות פוליטיים יריבים כמו בזירה הפלסטינית. הנתק 

יצר כאמור,  לגדה המערבית מאז ההפיכה שביצע חמאס ב–2007,  עזה  בין  הגיאוגרפי 

לצד הקרע הפנימי, גם שיתוק פוליטי ואולי אף תלות הדדית של שני הצדדים בשאלות 

בדות–משקל.  לאומיות קרדינאליות ִכּ

בעיקר  הפלסטינית,  בזירה  מרכזי  שחקן  ונשארה  היתה  "ָאֶחרּותה",  חרף  ישראל, 

בשאלה העומדת על סדר היום הפלסטיני מאז בחירתו של אבו–מאזן לנשיא: האם דרך 

את  לפלסטינים  יגשים  מה  וג'יהאד?  התנגדות  של  צבאית  דרך  או  מו"מ  של  מדינית 

מאווייהם? עמדתה יכולה לחזק או להחליש את אחד הצדדים. המו"מ ִאתה הוא מפתח 

להמשך הדיון הפנים–פלסטיני ואתגר המחייב התמודדות עם תסביכים וחסמים פנימיים 

מורכבים.

זה  רוצה. בחמאס מרבים להעלות  ישראל  ברור מה  לא   מנקודת–מבט פלסטינית 

שנים טיעונים שלעתים יש להם ממד תעמולתי — אך הם מבטאים תחושה פלסטינית 

רווחת — כי עד היום לא הבהירה ישראל מהם גבולותיה. האם היא מתכוונת להמשיך 

ולכבוש שטחים נוספים? אם היא כה מעוניינת בהסדר–קבע עם הפלסטינים, מדוע אין 

היא מוכנה להכריז על גבולות 1967 כגבולותיה הסופיים? אבו–מאזן אף הוא, בתגובה 

כי  הבהיר   ,2008 בסוף  אולמרט  אהוד  של  הנדיבות  הצעותיו  את  דחה  לפיהן  לטענות 

ביקש לברר היכן עוברים קווי הגבול של ישראל במפה. 

בלשון אחרת יש כאן הבעה של חוסר–אמון בישראל, שגם אם אינה כנה וכל עניינה 

להתמודד עם חסם פלסטיני אחר, היא נשענת על מציאות המקנה לה תימוכין. ישראל לא 

התייחסה בכבוד להחלטת המועצה הלאומית הפלסטינית מ–1988. למרות שפורמאלית 
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לא יכלה להתעלם מתוכנה, המשיכה ישראל להביע אי–אמון בכנות החלטה זו ולהתייחס 

בביטול ולעתים אף בזלזול, לתחושת הוויתור שחשים הפלסטינים כתוצאה מהחלטה זו 

על חלק גדול ממה שהם רואים כאדמתם. ישראל גם אינה מדברת בבירור על המתכונת 

של הסדר הקבע ומגלה חולשה בפינוי או בהסרת מאחזים בלתי–חוקיים והקפאות–בנייה. 

זהו שילוב של שני מרכיבים שיוצר מציאות בעייתית ביותר מנקודת המבט הפלסטינית 

המכריעה את הוויכוח הפנימי לצד תומכי ההתנגדות המזויינת.

מכאן שיש חשיבות רבה למידת האמינות והנכונות המשודרת מן הצד הישראלי לעבר 

הצד השני. אמינות ללא נכונות ונכונות ללא אמינות, פורמים למעשה כל מרקם האמור 

לטפל במשקעים ובתחושות שצוינו לעיל ולא רק בזכויות ובאדמות. רבים בציבור היהודי 

אינם מקבלים עד היום את ההגדרה "עַם" בהקשר הפלסטיני, דבר שבעיני הפלסטינים 

כשהגיעו  בארץ  שהתקיימה  הערבית  או  הפלסטינית  הנוכחות  את  למחוק  ניסיון  הוא 

העלִיות הציוניות הראשונות. 

אסטרטגיה קבועה של חתירה כנה להסדר, שתשתף את הציבור משני הצדדים, תכין 

אותו לקראת הסדר ותלּווה ביוזמה ובייצור רעיונות, היא הדרך להתגבר על החסמים 

התיכון  המזרח  פני  את  שינו  סאדאת  אנואר  והנשיא  בגין  מנחם  רה"מ  הפלסטיניים. 

משותפות  פומביות  בהופעות  זהים  מסרים  להעביר  ִהרבו  כן,  בשיתוף–פעולה  כשפעלו 

וחתמו על הסכם–שלום ב–1979. מהלך זה ִחייב את הצד הערבי להניח על השולחן מכלול 

רחב של שאלות שעסקו בחסמים הפנימיים הנוגעים לזהות, לתרבות ולמכנים המשותפים 

ירדן והפלסטינים  הערביים שיש בהם כדי להתמודד עם הבעיות הערביות הפנימיות. 
העמיקו את השיח הבין–ערבי בשאלות אלו באמצע שנות ה–90, כשחתמו על הסכמי–

שלום עם ישראל. ירדן הגיעה לקו הסיום ויצאה ממעגל הלחימה, אך הפלסטינים טרם 

השתחררו מן המשקעים השליליים שהותיר אחריו ערפאת.

היום עומד בראש הרשות הפלסטינית אבו–מאזן — אדם שחרף חולשותיו אין בקרב 

מקבלי ההחלטות בישראל מי שמפקפק באמינותו. הוא הוכיח את יכולתו להתייצב מול 

ולומר לו את האמת על כל מכאוביה. ישראל תוכל להפיק תועלת רבה בתקופת  עמו 

כהונתו אם תוביל את הדיון לשאלות של מהות, כלומר: מהו ההסדר עליו מדברים, מהי 

יכולה להתפתח  ואיזו מערכת–יחסים  המתכונת שאליו היא שואפת בסופו של המו"מ 

בין העמים הפלסטיני והישראלי. אולם לשם כך עליה להניח שלושה יסודות שיפיגו את 

חששות הפלסטינים בדבר כוונותיה:

קבלה פומבית של עקרון קווי 1967 כגבולות ישראל והמדינה הפלסטינית ודרישה   ♦

לנהל מו"מ על החלפת השטחים שבהם יושבים גושי ההתנחלויות שישראל מעוניינת 

להשאיר בגבולה, תמורת שטחים אחרים בשטחּה הריבוני.  
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העדפה ישראלית של האחדות בין רצועת–עזה לגדה המערבית וראיית חמאס כחלק   ♦

בלתי–נפרד מן העם הפלסטיני הכפוף להנהגתו, ומודעּות לשיתוק המדיני ולנטרול 

ההדדי שהנתק גוזר על שני הצדדים. 

עמידה על עקרון הקונצנזוס, דהיינו: מתן גיבוי עממי לכל הסכם שיושג, כדי למנוע   ♦

מצב בו ייחתם שוב הסכם שיהיה מקובל רק על חלק מן העם הפלסטיני. אבו–מאזן 

תביעה  אבל  למשאל–עם,  הדברים  את  להביא  רבות  בהזדמנויות  אמנם  התחייב 

ישראלית מסוג זה עשויה לחזק את המחויבות הזו ולפתוח דיון ציבורי חשוב בשתי 

הזירות: הפלסטינית והישראלית.

ויניח  ישראל  של  לכוונותיה  באשר  הספקות  את  לצמצם  עשוי  הזה  הסוג  מן  כן  דיון 

לפתחם של הפלסטינים אתגרים שיחייבו אותם להתמודד עם החסמים הרבים שהציבו 

לעצמם או הוצבו בפניהם עם השנים. אבו–מאזן הוכיח עד כה כי הוא מצליח להניח על 

ופלסטינית.  ערבית  היו טאבו מבחינה  רבים שבעבר  נושאים  הציבורי  הדיונים  שולחן 

הוא מחולל מאז בחירתו לנשיא שיח פלסטיני פנימי שאין לו אח ורע בעולם הערבי. בכך 

תרומתו עשויה להיות משמעותית בהתגברות על החסמים העיקריים:  

ישראלית  הודעה  ישראל.  של  מנקודת–מבטּה  העיקרי  החסם  ההתנגדות:  קדושת   ♦

כזו יכולה ליטול את העוקץ מן הקדושה המיוחסת להתנגדות, כי היא מבהירה את 

הגבולות וחמאס כבר הודיע ממילא על נכונות, ולו זמנית, להסתפק בגבולות 1967 

כבגבולות המדינה הפלסטינית. במצב זה גם יוקל על אבו–מאזן וסלאם פיאד להכריז 

באורח זמני ומתואם עם ישראל על מדינה פלסטינית עם תוואי הגבול מוסכם, ובכך 

להגשים את אחד היעדים המרכזיים של הפלסטינים — עצמאות. 

מו"מ מדיני או התנגדות מזוינת: ויכוח שעשוי להיות מוכרע כתוצאה ממהלך ישראלי   ♦

מן הסוג הזה. הוא יעניק לאבו–מאזן ולדרכו יתרון גדול על פני דרך ההתנגדות, כי 

בשיח הפנימי שיתפתח ייתן המהלך הישראלי חיזוק ממשי לעמדתו.

את  שילווה  המיקוח  בזכות  הן  שייעלם  חשש  עצמאות:  קבלת  מול  זהות  אבדן   ♦

כמי  הפלסטינים  את  יציג  ולא  מאבק  של  תחושה  שייתן  הציבורי  והדיון  המו"מ 

שנזקקים לחסדיו של הצד השני והן בזכות המדיניות העצמאית שמנהלים אבו–מאזן 

וראש הממשלה שלו, סלאם פיאד, של תכנון ובניית מוסדות לקראת כינון מדינה 

עצמאית.

מחלוקות וקרעים: עלולים להחריף במהלך הדיון הציבורי הזה, אולם הפעם תנוטרל   ♦

הטענה לפיה אין ישראל מתכוונת למה שהיא אומרת ולכן עשויות להתפתח מחלוקות 
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בסוגיות "חדשות", כמו אופייה של המדינה הפלסטינית ומקומו של הִאסלאם בה. 

כלומר: עיסוק בשאלות שישראל לא תהיה בהכרח צד להן.

מכניזם של הסכמה: עשוי להתפתח כתוצאה מן המהלך הישראלי, משום שלשני   ♦

הצדדים יהיה מה להפסיד — הרשות הפלסטינית כאחראית וחמאס כשותף בכיר 

שלה. הרצון להתחלק ב"עוגה" שישראל תניח על השולחן, עשוי להציב אתגרים בפני 

הפלסטינים ואולי גם לעודד יצירתיות והסכמות.

אבדן האמון בהנהגות והתפוררות פנימית: דיון פנימי במציאות חדשה מן הסוג   ♦

 — וחמאס  פת"ח   — הצדדים  משני  ולדרוש  השורות  את  ללכד  כדי  בו  יש  הזה, 

מאז  יותר  בולט  ובאורח  ברצועת–עזה,  ההפיכה  מאז  להסכמות.  ולהגיע  להתפשר 

"עופרת יצוקה", הציבור הפלסטיני מרבה לדרוש את איחוד השורות מחדש.

מהלכים אלה מחייבים גם דיון ישראלי ציבורי כן ועמוק על עתידה של מדינת–ישראל. 

האם ניתן להבטיח את אופייה היהודי של המדינה "לנצח נצחים" כשישראל ממשיכה 

לשלוט בציבור הפלסטיני בשטחי יהודה ושומרון? ואם כן, מה יהיה מעמדו של ציבור 

זה? הדיון  מתנהל כבר שנים, אבל בסגנון של התנצחות בין מחנה פנימי אחד למשנהו — 

הפוליטי,  היריב  של  למגרשו  ושוב  שוב  הכדור  את  ומגלגל  להכרעה  מוביל  שאינו  מה 

לספק  עשוי  ביותר,  הבכיר  המדיני  הדרג  ע"י  שיונהג  כזה,  דיון  בו.  תלוי  הדבר  כאילו 

מענה לפוליטיקאים ולראשי–מפלגות המהססים לנקוט עמדה פומבית בסוגיה זו, מחשש 

הבחירות שמתקיימות במציאות הישראלית בתדירות גבוהה.28 

דיון כזה עשוי לעודד גם דיון בצד הפלסטיני. הוא יחזק את האמון בישראל ויבהיר 

יותר  ענייני  ממד  לתת  עשוי  הוא  הישראלית.  החברה  את  שפוקד  התהליך  עומק  את 

לדיון הפנים–פלסטיני ולעסוק גם בסיבות לחסמים שמהם סובלת החברה הפלסטינית 

ובניסיונות להתגבר עליהם. מדובר בתהליך ממושך שיכול להימשך שנים, ולא חודשים, 

וכלל לא בטוח שתוצאותיו יביאו לתוצאה שתשביע את רצון הצדדים. עם זאת, לאור 

המצב שאליו נקלעה מערכת היחסים הישראלית–פלסטינית, ברור שאין מנוס מדיון כזה 

ושהיוזמה לקיומו צריכה לצאת מישראל, המחזיקה בידּה את כל קלפי המיקוח ובכלל 

28  בדיון מן הסוג הזה אמור כל צד לחשוף את עצמו למציאות שבעבר צייר אותה בצבעים חדים יותר ועתה 

היא כופה עליו לבחון את הצד השני לא במונחים של אויב אלא במונחים חדשים המחייבים להתגבר על 
משקעים של אנטגוניזם, דמוניזציה, שנאה ותחושות רבות נוספות הנובעות מן ההכללות שעשה כלפי הצד 

השני . בהקשר זה ראו:
 Y. Bar-Siman-Tov (1994). The Arab-Israeli Conflict: Learning Conflict Resolution. Journal of
Peace Research, Vol. 31, no. 1, pp. 78-79.
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זה שליטה טריטוריאלית בשטחים שנויים במחלוקת ותשתית תרבותית דמוקרטית אשר 

בה יש מכניזם מסודר של קבלת החלטות ודיון צבורי גלוי, כן וערני.   

כמו  המרכזיות,  הערביות  המדינות  עם  מהלכה  את  במקביל,  ישראל,  תתאם  אם 

מצרים, סעודיה, ירדן ומדינות במפרץ, עשוי הדבר להניח תשתית איתנה לכינון קואליציה 

אזורית שישראל היא חלק ממנה. קואליציה זו תוכל לתת תימוכין למהלך כזה ולהיאבק 

המתנגדים  קיצוניים  ארגונים  של  החבלה  וניסיונות  האיראני  האיום  עם  קלות  ביתר 

לפתרונות וליישוב סכסוכים, שללא ספק יעשו הכול כדי לשבש מהלך כזה.   

החברה  על  שעוברים  והתהליכים  המגמות  בחינת  על  מבוססים  אלה  רעיונות 

המבט  מנקודת  הישראלי.  הציבור  ובקרב  שם  הפנימי  השיח  תוכני  ועל  הפלסטינית, 

הפלסטינית, הוויתור הגדול נעשה ב–1988. הכרה ישראלית בוויתור זה היא אבן הבוחן 

הפלסטינית לרצינות כוונותיה של ישראל. על כן למילים ולהצהרות בעניין זה יש היום 

שני  בין  במגעים  הוחל  מאז  שחלף  הרב  הזמן  מפאת  לעבר,  בהשוואה  ִמשנה–חשיבות 

הצדדים, ומחמת החשש הפלסטיני מניצול חולשתו, והצורך של הפלסטינים לדעת לאן 

חותרת ישראל בסופו של דבר. 

יכול לדבר ברורות על  ברעיונות אלה אין כדי לשרת את מי שאינו מוכן או אינו 

לישראל  לצמוח  שיכולה  התועלת  את  ולראות  היהודית  המדינה  של  הגבולות  מיקום 

מאחדות פלסטינית. הדבר מחייב לחשוב במונחים חדשים, להתייחס אל הפלסטינים 

רע  או  "טוב  של  בפרמטר  הנבחנת  מנהיגות  על–ידי  המיוצג  כציבור  ולא  שכן  עם  כאל 

ליהודים". מדובר במהלך שתכליתו להניח את המו"מ על יסודות חדשים של אמינות 

ולקיחה בחשבון של הבעיות הפנים–פלסטיניות והצרכים של ישראל. הדבר אינו מבטיח 

בהכרח שהמו"מ אכן יוביל, במהרה, לפתרון כל השאלות המסובכות העומדות על הפרק, 

משום שהטיפול בחסמים אלה יכול להתפרס על פני שנים ארוכות. המהלך יעמיד בפני 

הפלסטינים אתגרים שיחייבו אותם להתחבט בחסמים המונעים מהם להגיע להסכמות 

ולהעלות את מערכת היחסים על פסים של חיפוש פתרון למחלוקות הפנימיות ולסכסוך 

ִעם ישראל — שתי חזיתות שהתלות ביניהן היא ברורה.



109109

מקורות

אריאלי, ש׳ )2006(. תפסת מרובה לא תפסת, גישות במאבק על גבולותיה של מדינת–

ישראל. כרמל תמונת מצב, ירושלים.

בר–סימן–טוב, י׳ )עורך( )2006(. הסכסוך הישראלי–פלסטיני, מתהליך שלום לעימות 

אלים 2005-2000. ירושלים.     

הרכבי, י׳ )1968(. עמדת הערבים בסכסוך. דביר, ת"א. 

חוראני, א׳ )1991(. היסטוריה של העמים הערביים. דביר.

נוסייבה, ס׳, ודויד א׳ )2008(. היה הייתה ארץ. שוקן, ירושלים ות"א.

ליטבק, מ׳ )1997(. חמאס: אסלאם, זהות פלסטינית וג'יהאד. בתוך מ׳ ליטבק )עורך(.

אסלאם ודמוקרטיה בעולם הערבי. קו אדום הקיבוץ במאוחד, ת"א.

ססר, א׳ )2006(. זהות קיבוצית, המדינה במזרח התיכון ותהליך השלום. בתוך ד׳ מנשרי. 

דת ומדינה המזרח התיכון, מחווה לפרופ' שמיר, אוניברסיטת ת"א.

סעיד, א׳ )2000(. אוריינטליזם. עם עובד, ת"א.

עג'אמי, פ' )2001(. מלכוד. ידיעות אחרונות, ת"א.

עג'אמי, פ׳ )2000(. ארמון החלומות של הערבים, אודיסיאה של דור, עם עובד, ת"א.

 .2007-1907 הפלסטינית  הלאומית  התודעה  לגורלם,  עומדים   .)2008( מ׳  שטיינברג, 

ת"א. 

רואיה אל פלסטינייה אל  ואל  חדידי, צבחי, באב אל שמס, אל חכאיה אל תאריחיה 

כברה, אל כרמל, גיליון 85, חורף 1999.

אל–איאם, 26 במאי 2002. 

אל–חיאת אל–ג'דידה, 14 ביוני 2002. 

אל–קודס, 29 במאי 2002.

אל–קודס, 25 ביולי 2009.

משאריף, חיפה, גיליון 3, 1990.

שיף, ז׳ )2006(. הודנה תהיה אשליה, הארץ, 27 בינואר.



110111111

Bar-Siman-Tov, Y. (1994). The Arab-Israeli Conflict: Learning Conflict 
Resolution. Journal of Peace Research, Vol. 31, no. 1. 

Rishmawi, M. (1995). The Action of the Palestinian Authority Under Gaza/
Jericho agreement. The Palestinian Authority a critical Appraisal. The 
Center of Policy Analysis on Palestine. Washington, May. 

http://www.aljazeera.net/channel/archive/archive?ArchiveId=92932    

http://www.arab-hdr.org/publications/other/ahdr/ahdr2002e.pdf

http://www.aljazeera.net/channel/archive/archive?ArchiveId=92932  

http://www.aljazeera.net/channel/archive/archive?ArchiveId=92210

http://www.aljazeera.net/channel/archive/archive?ArchiveId=1034319

http://www.aljazeera.net/channel/archive/archive?ArchiveId=90935     

http://www.palestine-info.info/ar/default.aspx?xyz=U6Qq7k%2bcOd87MDI46
m9rUxJEpMO%2bi1s7tn3CFaf1CNzMvAFZLpo8OWBLFwnKJjepq
em2daJMxgF3%2bmJC78vYo5lgg4%2beHoa7zj1zYCoU1FOFI%2fY
A2SHulItr7bD%2bI4fGw4UONnqlR3Q%3d 

http://www.palestine-info.info/arabic/books/2006/5_2_06/5_2_06.htm

http://www.alhayat.com/special/dialogues/03-2006/Item-20060301-b7421a5d-
c0a8-10ed-001e-064ced0586fe/story.html 

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/B85B0155-B266-48FA-BB07-9F8F7819 
F24F 

http://www.palestine-info.info/arabic/palestoday/reports/report2003/dhlan.htm

http://www.palestine-info.info/Ar/default.aspx?xyz=U6Qq7k%2bcOd87MDI46
m9rUxJEpMO%2bi1s7GnBcnYKBxMhRCu0L%2fD%2bAVIlcpcnS
yaqOSkjxN%2f3vHVqEaCPYsdibbhNukUil3WqzwGZ7HF5cdbvumI
CVoz4BXz3YO%2bSUITuVsCiHKGN8yPg%3d

http://www.alhayat.com/special/dialogues/03-2006/Item-20060301-b7421a5d-
c0a8-10ed-001e-064ced0586fe/story.html

http://www.aawsat.com/print.asp?did=497139&issueno=10961

http://www.palestine-info.info/ar/default.



111111

חסמים תפיסתיים–קוגניטיביים בסכסוך 
הישראלי–פלסטיני

יפעת מעוז

מבוא

ותהליכי–היסק  פרשנויות  תפיסות,  חברתית,  מציאות  של  סובייקטיביות  הבְנָיות 

מּוטים — כל אלה תופסים מקום משמעותי בסכסוכים ובמחלוקות חברתיות. מצבים 

אלה מתאפיינים בדרגות גבוהות של חוסר–ודאות לצד אינטרס חזק לפרש ולהסביר את 

התנהגות היריב ולנסות לִצפות ולנבא אותה וכן במניע גבוה לצידוק עצמי ולביקורת על 

היריב )Rosenberg & Wolfsfeld, 1977(. בתנאים אלה מתגלה נטייה לתפיסה ולפרשנות 

הציפיות  העמדות,  כמו  מגורמים  המושפעות  הסכסוך,  מציאות  של  סובייקטיביות 

והאינטרסים המנוגדים של כל אחד מן הצדדים לסכסוך. דויטש,  המוקדמות, הדעות 

חוקר מרכזי בתחום הסכסוכים, מציין כי המתח הרב הקשור לסכסוך מפחית משאבים 

אינטלקטואליים להתמודדות עם מידע ומביא לעיוותי–תפיסה. הטיות תפיסתיֹות אלו 

 .)Deutsch, 1973( ממלאות תפקיד משמעותי בשימור ובהסלמה של סכסוכים

גורמים  שבהתנהגות  הרציונאליות  חוסר  תופעת  את  חקרו  חברתיים  פסיכולוגים 

המעורבים בסכסוכים. חלקם מייחסים משמעות מכרעת לתופעות כמו דעות קדומות, 

דימויים וסטריאוטיפים שליליים של היריב ולעיוותים בתפיסת ההתנהגות של הקבוצה 

השנייה ובהערכתה. חסמים אלה, הנובעים מתפיסות מּוטות בסכסוך, משמרים אותו 

 .)Silverstein, 1989( ועלולים אף להקצינו

פרק זה יעסוק בהטיות תפיסתיות בסכסוך — אותם חסמים פסיכולוגיים תפיסתיים–

קוגניטיביים המאפיינים את עמדות הצדדים בסכסוך הישראלי–פלסטיני. חלקו הראשון 

של הפרק ידון בהטיות תפיסתיות האופייניות לסכסוך הישראלי–פלסטיני. חלקו השני 

של  לקריסתו  אלה  תפיסתיים–קוגניטיביים  חסמים  של  תרומתם  את  ינתח  והאמפירי 

תהליך השלום שהחל עם חתימת הסכמי אוסלו. החלק השלישי והמסכם יציע דרכים 

להתמודדות עם חסמים פסיכולוגיים בדרך ליישוב הסכסוך הישראלי–פלסטיני. 
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הטיות תפיסתיות בסכסוך

הצדדים.  שני  בקרב  רציונאלית  חשיבה  היעדר  הוא  סכסוכים  של  מרכזי  מאפיין 

המתיחות העזה שהסכסוך יוצר מכרסמת במשאבים האינטלקטואליים הזמינים לעיבוד 

עיוותים והטיות כאלה עשויים לגרום  ומובילה לתפיסה מעוותת של המציאות.  מידע 

 .)Deutsch, 1973( להתמשכות הסכסוך ואף להסלמתו

תפיסות שליליות של דמות היריב ושל התנהגותו

הטיה תפיסתית יסודית במצבי סכסוך היא הייצוג השלילי המיוחס לדמותו של היריב. 

ייצוג שלילי זה מתבטא בתפיסת היריב כבעל כוונות רעות, מוסר ירוד ותכונות שליליות 

)Finlay, Holsti & Fagen, 1967; Holsti, 1986(. תפיסות אלו של היריב באות לידי ביטוי 

בדימויו השטני ובתופעת "דימוי הראי" — הדימוי השלילי שיש לצד אחד על יריבו, משקף 

בתמונת–ראי את הדימוי השלילי שיש ליריבו בקשר אליו. תופעה זו הודגמה לראשונה 

בהקשר של יחסים בין–קבוצתיים על–ידי ּברונפנּברנר )Bronfenbrenner, 1961( במחקר 

שבדק את התפיסות ההדדיות הסובייטיות והאמריקאיות בשנות ה–60 של המאה ה–20. 

בעקבות מחקר זה נערכו מחקרים נוספים שחלקם עסקו אף הם ביחסי ברית המועצות 

וארצות הברית )Eckhardt & White, 1967; White, 1965(, ואחרים עסקו בסכסוכים 

 ,)Haque, 1973( ההודי–פקיסטאני  בסכסוך  נמצאו  דימוי–ראי  של  תופעות  נוספים. 

הישראלי–פלסטיני  בסכסוך  גם  נרחב  ובאופן  לוונצואלה  קולומביה  בין  בקונפליקט 

 .)Eckhardt, Young, Azar & Solan, 1974; White, 1977; Haque & Lawson, 1980(

במקרים אלה נמצא כי כל אחד מן הצדדים נטה לייחס לעצמו תכונות חיוביות ולראות 

שליליות  תכונות  ליריב  מייחס  שהוא  בעוד  לשלום,  וכשואף  כהוגן  כמוסרי,  עצמו  את 

ורואה אותו כבלתי–מוסרי, כלא–הוגן וכתוקפן.

על  מקיף  מחקר   )2005( וטייכמן  בר–טל  מביאים  הישראלי–ערבי,  לסכסוך  בקשר 

תפיסות סטריאוטיפיות ועל דימויים שליליים שיש ליהודים–ישראלים כלפי ערבים, הן 

ברמת הפרט והן ברמת המנגנונים החברתיים–תרבותיים, כגון מערכת החינוך ואמצעי 

התקשורת המפיצים ומשמרים דימויים אלה.   

בנוסף  כי  הדגימו  ובין–קבוצתיים,  בינלאומיים  בסכסוכים  רבים שעסקו  מחקרים 

לדימוי השלילי של היריב קיימות גם הטיות עקביות של התייחסות שלילית להתנהגות 

המיוחסת ליריב. התייחסות זו מתבטאת בתפיסה, בשיפוט ובדפוסי הייחוס המופיעים 

המועצות,  וברית  הברית  ארצות  ביחסי  שעסקו  במחקרים  המעורבים.  הצדדים  אצל 
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נמצאו הטיות עקביות של הפעלת סטנדרט כפול מצד סטודנטים אמריקאים, שהעריכו 

פעולות זהֹות כשליליות יותר כאשר אלו שויכו לסובייטים וכשליליות פחות כאשר יוחסו 

בנוסף   .)Oskamp, 1965; Tobin & Eagles,1992; Mickolus, 1980( הברית  לארצות 

נמצא כי סטודנטים אמריקאים שקראו תיאור של פעולות שיוחסו לברית המועצות, נטו 

 Silverstein & Flamenbaum,( לזכור יותר את הפעולות שעירבו שימוש ישיר בתוקפנות

אוסטרליה(  )ולחליפין:  המועצות  "ברית  כי  האומרת  הצהרה  שקראו  נבדקים   .)1989
מכחישה את ההאשמות הסיניות בנוגע להחדרה של שידורי רדיו לתוך סין", נטו יותר 

לזכור כי המסר ייחס את החדירה לברית המועצות בהשוואה לנבדקים שייחסו אותה 

לאוסטרליה. נבדקים אמריקאים אף הציגו הטיות בייחוסים שלהם לפעולות סובייטיות. 

ייחסו  כי אמריקאים   )Sande, Goethals, Ferrari & Worth, 1989( כך מצאו חוקרים 

מניעים שליליים יותר לפעולות חיוביות ושליליות אשר שויכו לברית המועצות, בהשוואה 

למצב בו שויכו אותן פעולות עצמן לארצות הברית או לצרפת.

מחקרים  בסדרת  המזרח–תיכוני.  הסכסוך  של  בזירה  גם  נמצאו  דומות  הטיות 

שנערכו בזירה זו )Heradstveit, 1974; 1981( רואיינו חברי אליטות מדיניות משני עברי 

הסכסוך הישראלי–ערבי )חברי אליטות מישראל, מצרים, לבנון וסוריה(. במחקרים אלה 

נמצא כי הצדדים נטּו יותר להזכיר ולהדגיש התנהגות עוינת וקיצונית של היריב ותפסו 

לכוונותיו הלוחמניות  קיצוני, כאינדיקאטורים  תוכן  נמוכה, אך  בעלי אמינות  סימנים 

של היריב. לעומת זאת הפחיתו הצדדים מערּכם של סימנים חיוביים ומהלכים מתונים 

של היריב, תוך שהם מביעים חוסר–אמון ב"מתינות האמיתית" של כוונותיו. יחד עם 

עצמי, כאשר הם מפעילים  ייחוס בשירות  של  אופייניות  הנחקרים הטיות  הציגו  זאת 

נטו להסביר  ולגבי היריב. בעוד שהנחקרים  לגביהם  ייחוס —  נורמות שונות של  שתי 

תוקפנית  והתנהגות  פנימיים,  תכונתיים  בגורמים  שלהם  ומתונה  ידידותית  התנהגות 

כלומר,  היריב;  כלפי  הפוכה  נורמה  הפעילו  הם  חיצוניים,  ובאילוצים  בגורמים  שלהם 

התנהגות מתונה או ידידותית של היריב נתפסה בעיניהם כנכפית על–ידי המצב, ולפיכך 

כזמנית וכבלתי–משקפת את נטיותיו האמיתיות, ואילו התנהגות עוינת של היריב יוחסה 

לגורמים תכונתיים ולפיכך גם יציבים. 

 Rosenberg &( ּווֹולפספלד  רוזנברג  נמצאה במחקרם של  דומה  הטיה בעלת אופי 

Wolfsfeld, 1977(  שמצאו כי יהודים–ישראלים נטו לייחס הצלחות ומעשים מוסריים 
של יהודים–ישראלים לגורמים פנימיים, בעוד שמעשים לא מוסריים של ערבים הם נטו 

לייחס לגורמים פנימיים. הערבים, מִצדם, נטו לייחס כישלונות של ישראלים )יהודים( 

לגורמים פנימיים.
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הטיית ההעדפה הבין–קבוצתית

הטיות אלו בתפיסה ובייחוס אופייניות לתפיסות ההדדיות של קבוצות בסכסוך וביסודן 

נמצאת הטיית ההעדפה הבין–קבוצתית. הטיה זו מעדיפה את קבוצת הפנים )הקבוצה 

אליה משתייכים( על פני קבוצת החוץ )הקבוצה האחרת( ונוטה לשפוט התנהגויות זהֹות 

אנשים  אחרות:  במילים  הפנים.  קבוצת  לטובת  החוץ  קבוצת  ושל  הפנים  קבוצת  של 

נוטים להפעיל תפיסות, עמדות, הערכות והתנהגויות חיוביות יותר כלפי קבוצת הּפְנים 

בין השאר במחקרים  נמצאה  עדּות להטיה הבין–קבוצתית  כלפי קבוצת החוץ.  מאשר 

של  בהקשר  שנעשו  במחקרים  לדוגמה,  תוקפנית.  או  אלימה  בהתנהגות  שהתמקדו 

נתונה  תוקפנית  או  אלימה  התנהגות  להעריך  נטייה  נמצאה  הישראלי–ערבי,  הסכסוך 

כחמורה יותר וכמוצדקת פחות כאשר היא משויכת ליריב, מאשר כשהיא מיוחסת לצד 

כן  כמו   .)Crabb, 1989; Eshel et al., 1995  ;1994 וביזמן,  )ינון  הנבדק  שייך  שאליו 

נמצא שהתנהגות תוקפנית של חבר הקבוצה היריבה יוחסה לגורמים אישיותיים, בעוד 

 Duncan, 1976;( שהתנהגות תוקפנית של חבר קבוצת הּפְנים יוחסה לגורמים מצביים

 .)Jervis, 1976; Hunter, Stringer & Watson, 1991

הטיית ההפחתה התגובתית 

הטיות תפיסתיות יכולות לבוא לידי ביטוי גם בסיטואציה של משא ומתן בה מתקיימת 

בין הצדדים לסכסוך תקשורת שמטרתה להגיע לפתרון מוסכם. 

הטיה מרכזית הפועלת במצבי משא ומתן ויוצרת חסם משמעותי לפתרון סכסוכים 

היא הטיית ההפחתה התגובתית )Reactive Devaluation(. הטיה זו מתייחסת לנטיית 

הצדדים לסכסוך להפחית בערך הּפשרות או הפתרונות שהוצעו על–ידי היריב. במקרים 

כאלה עצם העובדה שהפשרה הוצעה על–ידי היריב גורמת לה להיות מוערכת פחות בעיני 

 .)Ross & Stillinger,1991; Ross, 1995( מקבל ההצעה

עדות להטיה זו נמצאה במחקרים אמפיריים שנערכו בהקשר של הסכסוך הישראלי– 

שהעלו  אמיתיות  הצעות–פשרה  ליהודים–ישראלים  הוצגו  מחקרים  בִסדרת  פלסטיני. 

הצעות  הוצגו  המקרים  מן  בחלק  הישראלי–פלסטיני.  ומתן  המשא  במהלך  הצדדים 

אותן  הוצגו  אחרים  ובמקרים  למו"מ  הרשמית  הפלסטינית  המשלחת  על–ידי  שהועלו 

הצעות ממש כהצעות שהועלו כביכול על–ידי המשלחת הישראלית הרשמית למו"מ. 

נמצא כי הצעות הוערכו כטובות יותר לישראל וכרעות יותר לפלסטינים כאשר הן 

הוצגו כהצעות ישראליות )Maoz et. al., 2002(. אפקט זה נמצא לגבי פשרות שונות, גם 
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כאלו שהוצעו על–ידי ישראל וגם כאלו שהוצעו על–ידי פלסטינים. מכאן שהצעת–פשרה 

ישראלית  לישראל מפשרה  יותר  כטובה  נתפסה  ישראלית,  כהצעה  פלסטינית שהוצגה 

שהוצגה לנחקרים כהצעת–פשרה פלסטינית. 

המסקנה המתבקשת היא שהטיית ההפחתה התגובתית היא מחסום מהותי העומד 

מספר  גם  זוהו  זאת  עם  הסכסוך.  לפתרון  בדרך  כאחד  והפלסטינים  הישראלים  בפני 

נמצאה  זו  הפחתה  ראשית,  התגובתית.  ההפחתה  הטיית  של  הפעולה  בטווח  מגּבלות 

פשרות  לגבי  ולא  אליו  מוליכות  שהן  הקבע  להסדר  באשר  עמומות  פשרות  לגבי  רק 

לגבי  לא  אך  יוניים,  משיבים  לגבי  נמצאה  התגובתית  ההפחתה  שנית,  חד–משמעיות. 

משיבים נִציים, שזהות מציעי הפשרה לא השפיעה כלל על הערכתם. 

לניהול  כחסם  לעיל  שתוארו  הפסיכולוגיות–קוגניטיביות  ההטיות  פועלות  כיצד 

ולפתרון הסכסוך הישראלי–פלסטיני? מסמכים ומחקרים המתעדים ומנתחים את כישלון 

תהליך אוסלו מאפשרים לבדוק שאלה זו באופן אמפירי.   

חסמים פסיכולוגים בכישלון תהליך השלום 

בעקבות הסכם אוסלו  

חסמים  לגבי  שהצגנו  המושגית  המסגרת  את  ניישם  האמפירי,  לחלק  עתה  נעבור 

פסיכולוגיים לפתרון סכסוכים וננסה להבין את השפעתם של חסמים אלה על קריסתו 

של תהליך השלום שהחל בהסכם אוסלו שנחתם בספטמבר 1993. 

הסכסוך  לגבי  הישראלי  הציבור  בעמדות  העוסקים  מקורות  מספר  של  ניתוח 

הישראלי–פלסטיני — ובאופן ספציפי יותר: מקורות העוסקים בתיעוד ובניתוח קריסתו 

פסיכולוגיים  חסמים  של  השפעתם  על  בבירור  להצביע  מאפשר   — אוסלו  תהליך  של 

תפיסתיים–קוגניטיביים על כישלון מימושו של הסכם אוסלו.   

עיקשותם של הדימויים השליליים הדדיים 

נראה כי חלק משמעותי מכישלון ההסכם ניתן לזקוף לחובת עיקשותם של הדימויים 

השליליים שכל צד בסכסוך מחזיק לגבי הצד השני. החוקרים מראים כיצד הדימויים 

השליליים ההדדיים, הדמוניזציה של היריב, חוסר האמון ההדדי ותפיסות אתנוצנטריות 

ודומיננטיים  נפוצים  להיות  המשיכו  החוץ,  קבוצת  על  הבית  קבוצת  את  המעדיפות 

בקרב קובעי ומממשי המדיניות הישראלים והפלסטינים )מיכאל, 2003; פונדק, 2001; 
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 Bar-On, 2008;  ;2001 )פונדק,  הצדדים  משני  הציבור  ברמת  הן   ,)Kacowicz, 2004
Bar-Tal, 2001; 2007( והן ברמת מנגנוני ההפצה הרחבים יותר של דימויים ואידיאולוגיות 
 Bar-Tal, 2001;( כמו מערכת החינוך ואמצעי התקשורת בישראל וברשות הפלסטינית

 .)Wolfsfeld, 2002; 2004

עיקשותם של דימויים שליליים אלה וחוסר האמון שהם יוצרים, היו ללא ספק גורם 

פסיכולוגי מרכזי לכישלון תהליך אוסלו, ברמת קובעי המדיניות, הציבור והפרט. 

הטיית ההפחתה התגובתית וכישלון שיתוף הפעולה הביטחוני–צבאי 

באופן ספציפי יותר ניתן לראות את פעולתם של החסמים הפסיכולוגיים בכישלון היבט 

קובי  הביטחוני–הצבאי.  הפעולה  שיתוף  של  ההיבט   — אוסלו  הסכם  במימוש  מרכזי 

מיכאל, מי שהיה מפקד מנגנון התיאום הביטחוני בתקופה הרלוונטית, שתיעד וניתח את 

הנושא, מצביע על דימויים שליליים שהישראלים והפלסטינים החזיקו אלה כלפי אלה, 
דבר שהוביל לחוסר–אמון הדדי ולחוסר יכולת לכונן שיתוף–פעולה אפקטיבי ביטחוני–

34(. מיכאל מתאר   ,39  ,30  :2003 )מיכאל,  לבין הרשות הפלסטינית  ישראל  בין  צבאי 

כל צד שפתרון הפשרה  כיצד חשד  מנגנון ההפחתה התגובתית —  פעולתו של  גם את 

ולרעת  המציע  לטובת  מוטה  הביטחוני–צבאי,  התיאום  של  בתחום  מציע  השני  שהצד 

מקבל ההצעה. מנגנון זה חיבל במשא ומתן וחסם למעשה את היכולת להגיע להסכמות 

למימוש  שנדרשו  ביטחוניים–צבאיים  הליכים  לגבי  ישראליות–פלסטיניות  קונקרטיות 

הסכם אוסלו בשטח )שם, עמ' 42(.  

התמדה ואסקלציה של תפיסות שליליות ושל חוסר–אמון  

מסמך נוסף, שנכתב על–ידי רון פונדק, מאדריכלי הסכם אוסלו, מתעד את קריסת תהליך 

שניסו  והפלסטינים  הישראלים  המדיניות  ובקובעי  במנהיגים  התמקדות  תוך  אוסלו 

לממש את ההסכם )פונדק, 2001(.  

הפסיכולוגיים–  הגורמים  של  מקומם החשוב  ניכר  פונדק  רון  של  מניתוח המסמך 

כיצד הדימויים השליליים ההדדיים  קוגניטיביים בכישלון תהליך אוסלו. הוא מתאר 

והדמוניזציה של הצדדים זה כלפי זה ברמת המנהיגים, קובעי המדיניות ומממשיה משני 

הצדדים, חיבלו בשיתוף הפעולה שנדרש ליישום ההסכמים. מדברי פונדק ניתן להסיק על  

אסקלציה של חשדנות וחוסר–אמון הדדיים שמקורם בהבנה מוטעה של פעולות היריב 

הנוגעות למימוש ההסכם, וראייתן כפעולות הרסניות המכּוונות להזיק לצד השני. פענוח 
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שלילי זה של פעולות היריב הוביל בתורו לנקיטת פעולות מתגוננות או תוקפניות נגדיות 

וחוזר חלילה, עד לשיבוש מוחלט של תהליך השלום ושל היחסים בין הצדדים )שם, עמ' 

4(. לפי פונדק, המדיניות הישראלית באשר לקיום הסכמי אוסלו פוענחה על–ידי ההנהגה 

והציבור הפלסטיני כמשפילה וִכמכּוונת לפגוע בחלום הלאומי הפלסטיני ולחסלו. חוסר 

האמון שרחש הצד הפלסטיני והדימויים השליליים שלו כלפי הצד הישראלי ופעולותיו, 

לאינתיפאדה  דבר  של  בסופו  והובילו  אוסלו  הסכם  מימוש  את  פונדק  לדעת  הכשילו 

השנייה, שהיתה למעשה קו–שבר מוחלט המסמן בבירור את קריסת המשא ומתן )שם, 

עמ' 5(. פונדק מתאר גם את הדימויים השליליים שחשו הציבור הישראלי ומנהיגיו כלפי 

הפלסטינים, כמי שמונעים התייחסות רצינית של ישראל למימוש ההסכם וכמי שמחזקים 

את החשדנות ואת חוסר האמון הפלסטיני כלפי ישראל )שם, עמ' 4, 6, 10, 11(. 

תת–אלוף יוסף קוּפרווסר )2003(, שעמד בתקופה הרלוונטית בראש חטיבת המחקר 

באגף המודיעין של צה"ל, מתאר באופן דומה את דימוי הישראלים בעיני הפלסטינים 

כדמוניים, אכזרים, אשר מתכוונים לעשוק את הפלסטינים ולגרשם מאדמתם. קופרווסר 

טוען שדימויים שליליים אלה, שהופיעו גם בספרי הלימוד הפלסטיניים, לא עברו שינוי 

משמעותי לאחר הסכם אוסלו ונותרו בעינם בהתבטאויות של מנהיגים, במערכת החינוך 

לבנות  ִאפשרו  דימויים שליליים אלה לא  וכן בעמדות בהן מחזיק הציבור הפלסטיני. 

לראות  הפלסטיני  הצד  של  לחוסר–יכולת  והביאו  הצדדים  בין  ושיתוף–פעולה  אמון 

את הסכסוך בפרספקטיבה ישראלית, ומכאן גם להתייחסות פלסטינית שלילית כלפי 

פתרונות הפשרה הישראליים לסכסוך. 

חוקרים ישראלים גילו בקרב הציבור היהודי–ישראלי תופעות דומות של דמוניזציה 

כלפי הפלסטינים, תחושות של פחד, ִאיום ודימויים שליליים שלהם, והראו כי תופעות 

אלו הולכות ומקצינות בציבור הישראלי לאחר חתימת הסכם אוסלו, וקשורות באופן 

שנדרשו  הּפשרה  לפתרונות  הישראלי  בציבור  ניכרים  חלקים  של  להתנגדות  משמעותי 

 .)Bar-Tal, 2001; Maoz & McCauley, 2005; 2008( למימוש תהליך השלום

תהליכים  עוד  לזהות  מאפשרים  וקריסתו  אוסלו  תהליך  לגבי  ועדויות  מחקרים 

פסיכולוגיים–תפיסתיים ספציפיים שיצרו חסם למימוש מוצלח של ההסכמים. 

תופעת ההטמעה )הּפרשנות( המּוטה

אחד הגורמים המשמעותיים שאִפשרּו את ההצלחה הראשונית של תהליך אוסלו — ההגעה 

לנוסח הסכם מקובל על שני הצדדים — הוא ללא ספק מה שמכונה בפי פוליטיקאים 

"עמימות קונסטרוקטיבית". ההסכם כלל ניסוחים עמומים שכל צד יכול היה לפרשם 
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הדיונים  את  בספרו  מתעד  ההסכם,  מאדריכלי  )אבו–עלא(,  קורי  אחמד  שלו.  בדרכו 

החשאיים שהתקיימו בנורבגיה, ומתאר כיצד נעזרו הצדדים בניסוחים עמומים על–מנת 

להגיע לנוסח ששניהם יוכלו להסכים לו )Qurie, 2006: 201(. תופעה זו של ערפול מכוון 

בניסוח הסכמי–שלום זוכה לתיאור מעמיק בספרו של יעקב בר–סימן–טוב, המנתח את 

מורכבות קבלת ההחלטות במעבר ממלחמה לשלום ביחסי ישראל–ערב )בר–סימן–טוב, 

   .)51 :1996

אלא שעמימות קונסטרוקטיבית זו הפכה לחרב–פיפיות כאשר הגיע השלב בו נדרשו 

הצדדים לתרגם את מונחי ההסכם להתוויות ספציפיות חד–משמעיות יותר, שיאפשרו 

את מימושו. בספרו "שלום שבור" )2004( מיטיב יורם מיטל להדגים את פעולת החסם 

מיטל   .)Biased Assimilation( המוטה  )הפרשנות(  ההטמעה  של  קוגניטיבי  התפיסתי 

מתאר  כיצד נוסחו העמום של סעיף 4 להצהרת העקרונות של אוסלו, הנוגע לסמכויותיה 

של המועצה הפלסטינית הנבחרת, פֹורַש על–ידי כל צד באופן שתאם את השקפותיו שלו 

ונגד את השקפות הצד השני )שם, עמ' 64-63(. 

הטיית הייחוס מגבירת הסכסוך 

הטיית הייחוס מגבירת הסכסוך היא נגזרת ישירה של הטיית ההעדפה הבין–קבוצתית 

שתוארה לעיל. זוהי הטיה נפוצה מאוד, הן ברמת האוכלוסיות המעורבות בסכסוך והן 

ברמת הייצוג של הסכסוך באמצעי התקשורת משני הצדדים. הטיית הייחוס מגבירת 

הסכסוך מתייחסת למצב בו כל צד לסכסוך רואה התנהגויות שליליות ותוקפניות שלו 

עצמו כנגרמות על–ידי אילוצים מצביים–חיצוניים, ולא כמעידות על כוונותיו האמיתיות 

בסכסוך, בעוד הוא רואה את ההתנהגויות החיוביות ושוחרות השלום שלו כתולדה של 

גורמים פנימיים וכמשקפות את כוונותיו האמיתיות.  

דפוס הפוך של ייחוסים מתקיים לגבי היריב בסכסוך. התנהגויות חיוביות ושוחרות 

שלום של היריב נתפסות כנגרמות מאילוצים ומלחצים חיצוניים, ולפיכך כלא–משקפות 

שליליות  התנהגויות  זאת,  לעומת  היריב.  של  )והמאיימות(  האמיתיות  כוונותיו  את 

אופיו  את  וכמשקפות  פנימיים  גורמים  של  כתוצאה  נתפסות  היריב  של  ותוקפניות 

ברור  באופן  ייחוס, משמר את הסכסוך  של  זה  דפוס  היריב.  של  וכוונותיו האמיתיות 

ומונע שינוי תפיסתי חיובי בהעניקו משקל יתר לפעולות תוקפניות של היריב ובהמעיטו 

ממשמעות פעולותיו שוחרות השלום. 

עדויות ומחקרים על תהליך אוסלו מצביעים על קיומה הברור של הטיית הייחוס 

מגבירת הסכסוך בקרב ישראלים ופלסטינים בשנים שלאחר חתימת הסכם אוסלו. כך, 
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תקופה  באותה  שהתפרסמו  ופלסטינים  ישראלים  מנהיגים  הצהרות  של  ניתוח  למשל, 

וההצהרות  הפעולות  חומרת  את  להעצים  נטּו  צד  מכל  מנהיגים  כי  מראה  בתקשורת 

ההשלכות,  ובהערכת  במשמעות  להפחית  בבד  ובד  היריב  של  והלוחמניות  התוקפניות 

הפעולות וההצהרות הלוחמניות של הצד שלהם עצמם )מיטל, 2003, עמ׳ 20-19(. ניתן 

יצר   — הסכסוך  מגבירת  הייחוס  הטיית  של   — זה  תפיסתי  חסם  כיצד  בנקל  לראות 

מכשול רציני לבניית האמון בין הצדדים ותרם להקצנה של אלימות ותוקפנות שהובילה 

בסופו של דבר לקריסתו של התהליך. 

פרדוקס הזהות הקבוצתית  

קבוצות  בין  העוינות  בהפחתת  העוסקים  קלאסיים  פסיכולוגיים-חברתיים  מחקרים 

ששניהם  אינטרסים  שתייצג  הצדדים,  לשני  משותפת  זהות–על  לכונן  מציעים  יריבות, 

יוכלו להזדהות עמם )Sherif, 1966(. ייתכן שמנגנון כזה הוא מוצלח ברמה של המחקר 

הפסיכולוגי–חברתי, אבל הנושא של כינון זהות–על משותפת הופך לבעייתי יותר כאשר 

מדובר בסכסוך אתנו–פוליטי ממשי. 

וחברי  מנהיגים  בין  בלתי–פורמאלי  ומתן  משא  של  תהליך  אחר  שעקב  במחקר 

אליטות ישראלים ופלסטינים, זיהה קלן )Kellen, 2009( תופעה מרתקת של "פרדוקס 

הזהות הקבוצתית". קלן מצא כי המשתתפים הישראלים והפלסטינים בצוותי המשא 

ומתן הצליחו אמנם להגיע לזהות–על משותפת של "תומכים בשלום", שגישרה באופן 

ניכר על הפערים ביניהם, אולם תוך כדי כך הם התרחקו מאוד מהעמדות המקובלות על 

הקהלים הרחבים שאותם ייצגו — הציבור הישראלי והפלסטיני. התרחקות זו מעמדות 

ולמימוש של הסכמות שהתקבלו  כמובן חסם משמעותי להפצה  יוצרת  הציבור הרחב 

בצוותים מצומצמים של נציגי הצדדים. 

פרדוקס הזהות הקבוצתית יצר באופן ברור חסם פסיכולוגי שמנע את קבלת הסכמי 

והפעולות  אוסלו  הסכמי  והפלסטיניים.  הישראליים  הרחבים,  היעד  בקהלי  אוסלו 

הצדדים  משני  הרחב  הציבור  על–ידי  והולכת  גוברת  במידה  זוהו  למימושם  המכוונות 

מסכנים  ואף  וכסותרים  ופעילי–שלום  תומכי–שלום  של  מצומצמות  קבוצות  כמייצגים 

אינטרסים לאומיים )מיטל, Qurie, 2006 ;2004(. לניתוח משכנע של היעדר הלגיטימציה 

עמ׳   ,1996( בר–סימן–טוב  יעקב  של  ספרו  ראו  אוסלו,  מדיניות  במימוש  הציבורית 

.)96-84

כי חסמים פסיכולוגיים– ניתן לראות  לסיכום: מן הניתוח האמפירי שהובא לעיל 

קוגניטיביים מילאו תפקיד מרכזי בכישלון תהליך אוסלו וקריסתו. חסמים אלה, שפעלו 
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הזרועות  של  המנהיגים,  של  תמיכה  מנעו   — והפלסטיני  הישראלי   — הצדדים  משני 

הביצועיות ושל הציבור משני הצדדים, בפעולות ובפשרות המעשיות שנדרשו כדי לממש 

את ההסכם בשטח ולהתקדם לעבר פתרון מעשי של הסכסוך. 

ובמילים  אחרת?  בדרך  לעשות  עדיין(  ניתן  )או  היה  ניתן  מה  השאלה  עולה  כאן 

אחרות: כיצד ניתן להתמודד עם החסמים הפסיכולוגיים–קוגניטיביים כדי להגיע לפתרון 

הסכסוך הישראלי–פלסטיני?    

דרכים להתמודדות עם חסמים תפיסתיים–קוגניטיביים 

בפתרון הסכסוך הישראלי–פלסטיני

עד כאן תוארו מספר דפוסי הטיה שעלולים ליצור חסמים משמעותיים בפתרון סכסוכים. 

הבנה מעמיקה של החסמים התפיסתיים–קוגניטיביים המתוארים בפרק זה, יכולה לסייע 

הנטייה  להגברת  דרכים  ובמציאת  עליהם  בהתגברות  כאלה  חסמים  עם  בהתמודדות 

של שני הצדדים להסכים עם פתרונות של פשרה לסכסוך.  להלן נתאר מספר מנגנונים 

שעשויים לסייע בכך.

האפקט החיובי של צד שלישי )מתווך( למשא ומתן 

תופעה תפיסתית מעניינת שנמצאה לגבי הערכת פשרות מוצעות בסכסוך, היא האפקט 
החיובי של צד שלישי )מתווך( במשא ומתן. מחקרים שנעשו בהקשר הסכסוך הישראלי–

פלסטיני מצאו כי פשרה המוצגת כהצעה אמריקאית, מוערכת על–ידי יהודים–ישראלים 

 Maoz,( יותר מאותה פשרה עצמה כאשר היא מוצגת כהצעה פלסטינית  באופן חיובי 

.)1999

ממצאים אלה מראים כי הצגת פשרה בסכסוך כמוצעת על–ידי גורם מתווך — צד 

המעורבים  הצדדים  נטיית  את  ניכרת  במידה  להעלות  יכולה   — ומתן  במשא  שלישי 

בסכסוך להסכים לפתרון זה, ובכך להתגבר על החסם של ההפחתה התגובתית.  

מגדר ותפיסות בסכסוך ובמשא ומתן 

לפתרון  פסיכולוגיים–תפיסתיים  חסמים  על  בהתגברות  לסייע  שעשוי  נוסף  מנגנון 

והשלום"  "הנשים  השערת  לפי  ונותנים.  הנושאים  של  הִמגדרי  להרכב  נוגע  הסכסוך, 

)The women and peace hypothesis(  — נשים נוטות יותר לתמוך בשלום ובאופציות 
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הממצאים  אולם  זו,  בהשערה  תומכים  מחקרים  מספר  לגברים.  בהשוואה  פשרה  של 

בנושא אינם עקביים לחלוטין. יש מחקרים שתומכים בהשערת "הנשים ושלום" וישנם 

 Tessler, Nachtwey, & Grant, 1999;( כאלה שממצאיהם אינם עקביים עם השערה זו

 .)Tessler & Warriner, 1997

עם זאת, ברור כי נשים נתפסות כשוחרות–שלום, כפשרניות וכנוטות לשיתוף–פעולה 

 .)Hunt & Posa, 2001; Tessler et al., 1999; Togeby, 1994( במשא ומתן יותר מגברים

הצעות–פשרה  בו  פשרות,  הערכת  על  מגדרי  לאפקט  לצפות  ניתן  לכך  בהתאם 

יותר  חיובי  באופן  ייתפסו  ומתן  במשא  היריב  את  המייצגות  נשים  על–ידי  המובאות 

בהשוואה להצעות של גברים המייצגים את היריב.

נשאלת השאלה כיצד ישפיע המגדר של מציעי הפשרה על הערכת הפשרה המוצעת 

בסכסוך ועל הערכת המאפיינים של המציעים עצמם? 

על–מנת לברר שאלה זו נעשתה סדרת מחקרים על האפקט המגדרי בהערכת פשרות 

  .)Maoz, 2009( בסכסוך הישראלי–פלסטיני

הצעה  בפניהם  הונחה  אשר  יהודים–ישראלים  סטודנטים  היו  המחקרים  משתתפי 

אותה  הוצגה  אלה  במחקרים  הישראלי–פלסטיני.  לסכסוך  פשרה  על  המבוסס  לפתרון 

פשרה עצמה בתנאי ניסוי שונים. בתנאי ניסוי אחד היא הוצגה כמוצעת על–ידי צוות 

חשיבה של מנהיגֹות פוליטיֹות פלסטיניֹות; בתנאי ניסוי שני היא הוצגה כמוצעת על–ידי 

צוות חשיבה של מנהיגים פוליטיים )גברים( פלסטינים; בתנאי ניסוי שלישי היא הוצגה 

כמוצעת על–ידי צוות חשיבה של מנהיגֹות פוליטיֹות ישראליֹות; בתנאי ניסוי רביעי היא 

הוצגה כמוצעת על–ידי צוות חשיבה של מנהיגים פוליטיים )גברים( ישראלים. 

ההשערה היתה שפשרה שתוצג כמוצעת על–ידי צוות חשיבה של  מנהיגֹות פוליטיות 

פשרה  אותה  מאשר  יותר  חיובי  באופן  יהודים–ישראלים  על–ידי  תוערך  פלסטיניות 

כשתוצג כמוצעת על–ידי צוות חשיבה של מנהיגים פוליטיים )גברים( פלסטינים.

ייתפסו  בנוסף שוער כי המנהיגֹות הפוליטיות הפלסטיניות — מציעות הפשרה — 

כאמינות, ישרות, מתחשבות וחמות יותר באופן משמעותי בהשוואה למנהיגים פוליטיים 

)גברים( פלסטינים, אשר יציעו את אותה פשרה. 

מנהיגֹות  של   צוות–חשיבה  כהצעת  המוצגת  פשרה  כי  נמצא  להשערות  בהתאם 

מאשר  יותר  חיובי  באופן  יהודים–ישראלים  על–ידי  הוערכה  פלסטיניות  פוליטיות 

)גברים(  פוליטיים  מנהיגים  של  צוות–חשיבה  על–ידי  כמוצעת  כשהוצגה  פשרה  אותה 

פלסטינים.
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למעשה נמצא כי אפקט ההפחתה התגובתית שתואר לעיל — ההפחתה בערכן של 

פשרות המוצעות על–ידי היריב — מתקיים רק לגבי גברים מהצד היריב, אך לא לגבי 

נשים.

בנוסף נתפסו המנהיגֹות הפוליטיות הפלסטיניות, מציעות הפשרה, כאמינות, ישרות, 

)הגברים(  הפוליטיים  למנהיגים  בהשוואה  משמעותי  באופן  יותר  וחמות  מתחשבות 

הפלסטינים אשר הציעו את אותה פשרה. 

ממצאים אלה )Maoz, 2009( מלמדים כי מעורבות מוגברת של נשים בתהליכי משא 

ומתן, בניהול ובפתרון סכסוכים — בהתאם להמלצות שהתקבלו בהחלטת האו"ם 1325 

)United Nations Security Council , 2000( — עשויה לסייע במידה כלשהי להתגבר 

על חסמים הנובעים מחוסר–אמון ומתחושת איום האופייניים לצדדים בסכסוך ולהגביר 
את נטיית הצדדים להסכים לפתרונות–פשרה המוצעים על–ידי היריב בסכסוך הישראלי–

 Bar-Tal, 2001; 2007; Bar-Tal, :פלסטיני )עוד על איום וחסמים רגשיים בסכסוך ראו

Halperin & de Rivera, 2007; Maoz & McCauley, 2005; 2008. לסקירה ממצה ראו 
הפרק של בר–טל והלפרין בספר זה(. 

ייתנו דעתם  וקובעי המדיניות אם  יעשו מקבלי ההחלטות  טוב  כי  נראה  לסיכום 

לסייע  העשויים  ובמנגנונים  סכסוכים  לפתרון  בחסמים  העוסקים  המחקרים  לממצאי 

לגבור על חסמים אלה שהוצגו לעיל )וכן בפרקים של אורבך, אלון, בר–סימן–טוב, בר–טל 

לפתרון  ותרבותיים אחרים  פסיכולוגיים  זה, העוסקים בחסמים  וזכאי בספר  והלפרין 

סכסוכים(. מודעּות כזו יכולה לסייע ביצירת מנגנוני התמודדות עם חסמים המעכבים 

הגעה לפתרון הסכסוך ומקשים עליה.  

מפגשים, דיאלוגים, פעילות משותפת וחינוך לשלום 

לצד הגּברת המודעּות ויצירת מנגנונים להפחתת חסמים ברמת מקבלי ההחלטות וקובעי 

המדיניות, דרוש גם שינוי כולל ומעמיק יותר ברמת האוכלוסיות משני הצדדים על–מנת 

להתגבר על החסמים הפסיכולוגיים–קוגניטיביים לפתרון הסכסוך. כאן עולה השאלה 

כיצד ניתן להשפיע על החשיבה והתפיסה של שכבות שונות באוכלוסייה בכל אחד מן 

הצדדים לסכסוך הישראלי–פלסטיני על–מנת להפחית את התפיסות והדימויים השליליים 

שהצדדים מחזיקים זה באשר לזה? מה אפשר לעשות כדי לחולל שינוי, להגביר ולקדם 

הבנה, הסכמה ויחסי–שלום? 

נראה כי טיפוח החמלה וההזדהות עם האחר הוא האמצעי החשוב ביותר להתגבר 

על המחסומים הפסיכולוגיים אשר מונְעים את פתרון הסכסוך.
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מכאן נובעת חשיבותם של מפגשי–דיאלוג מאורגנים בין יהודים–ישראלים לפלסטינים, 

 Kelman,( בהם נפגשים הצדדים ודנים בדעות, בהתנסויות וברגשות הקשורים לסכסוך

עשויים להפחית את הדימויים  Maoz, 2004; Bar-On, 2008 ;1999(.  מפגשי–דיאלוג 
יכולים  כך  אלה.  לגבי  והישראלים מחזיקים אלה  והתפיסות השליליות שהפלסטינים 

הסכסוך.  את  לפתור  הסיכוי  ואל  האחר  אל  חיובית  התייחסות  לעודד   מפגשי–דיאלוג 
עם זאת יש להתייחס גם לשאלות לגבי יכולת השימור של ההשפעות החיוביות של מפגשי–
דיאלוג לטווח ארוך )Salomon, 2006(: האם השינוי התפיסתי החיובי המושג במפגשי–

דיאלוג מתוכננים יכול לשרוד לאורך זמן? כיצד ניתן לשמר את האפקט של המפגשים 

 המאורגנים בין הצדדים לאחר שהמשתתפים בהם שבים למציאות הקשה של הסכסוך? 

ברור כי על–מנת להתגבר על המחסומים הקוגניטיביים–פסיכולוגיים העומדים בפני פתרון 

הסכסוך נדרש שינוי עמוק ורחב יותר. הן בצד הישראלי והן בצד הפלסטיני נדרש שינוי 

משמעותי ונרחב במסרים המועברים הן על–ידי מערכת החינוך והן על–ידי התקשורת 

 .)Bar-Tal, 2000; Bar-On, 2008( לגבי הצד השני ולגבי חשיבות פתרון הסכסוך והשלום

ראוי שמסרים מסוג זה יתמקדו ברה–הומניזציה  של האחר, בהעמקת ההיכרות עם הצד 

השני ובעידוד ישראלים ופלסטינים להכיר אלה את הנרטיב של אלה, ללמוד על הסבל 

שחוו בני העם האחר ובדרך זו לטפח חמלה אליו והזדהות ִאתו.
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פחד כחסם וכמניע ליישוב סכסוכים: 
דיון תיאורטי והמקרה הישראלי*

נמרוד רוזלר**

מבוא

להזכיר  מרבים  בינלאומיים,  בסכסוכים  רגשות  של  בתפקידם  עוסקים  אשר  מחקרים 

את רגש הפחד ככוח שמניע סכסוכים ומהווה בדרך–כלל חסם פסיכולוגי קשה ליישובם 

)Rothchild & Lake, 1998; Bar-Tal, 2001; Kelman, 2007(. יחד עם זאת, פחד יכול 

ולשכנוע.  עמדות  לשינוי  מוביל  כגורם  סכסוך,  ליישב  המיועד  מדיני  תהליך  להניע  גם 

הטענה המרכזית בפרק זה היא שפחד יכול לשמש הן כחסם והן כמניע ליישוב סכסוך. 

הדיון להלן ינסה לבחון את הגורמים ואת התנאים המבדילים בין "תפקיד" הפחד בשני 

המצבים. לצורך בחינת הטענה אציג דיון תיאורטי לגבי המושג "פחד" והשלכותיו על 

סכסוכים, בהתבסס על ספרות רחבה ובין–תחומית מפסיכולוגיה, מדע–המדינה ויחסים 

בינלאומיים. לאחר מכן אערוך דיון אמפירי במקרה הישראלי, במסגרתו אבחן את מקומו 

של הפחד בחברה היהודית בישראל בהקשר הסכסוך הישראלי–פלסטיני — כחסם ליישוב 

הסכסוך מחד גיסא וכמניע ליישובו מאידך גיסא.

פחד והשלכותיו הפסיכולוגיות והפוליטיות

משלימות  הגדרות  מציעות  הרגשות,  במחקר  סוציולוגיות  וגישות  פסיכולוגיות  גישות 

ולבחון  רבת–הפנים  התופעה  בהבנת  לסייע  יכולות  ההגדרות  שתי  "פחד".  למושג 

תחושה  כולל  פחד  הפסיכולוגית,  הגישה  לפי  סכסוכים.  יישוב  על  השפעותיה  את 

בהזעה,  להתבטא  שיכולים  פיזיולוגיים  שינויים  וחוסר–שקט,  דאגה  של  סובייקטיבית 

בדופק מהיר ובנשימה שטחית, וכן התנהגות שמלווה את התחושה — תוקפנות, הימנעות 

*   This chapter has been part of a larger research project on “Just and Durable Peace by Piece”, 
which is funded by the EU's 7th Framework Programme#217589.

על  ועירן הלפרין  בר-טל  ולדניאל  העיניים  על הערותיו מאירות  בר-סימן-טוב  ליעקב  ** תודתי שלוחה 
העזרה והרעיונות שסייעו לי בתהליך הכתיבה.
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או בריחה )Darwin, [1872] 1965; Gray, 1987; Gullone, 2000; Öhman, 2008(. לפי 

רגשות אחרים — מוגדר כתופעה חברתית שהיחיד  הגישה הסוציולוגית, פחד — כמו 

ויוצרים  חווה בתוך ֶהקשר תרבותי–חברתי שמזהה מצבים המעוררים פחד מצד אחד, 

תחושות, דרכי–הבעה והתנהגויות רלבנטיות מצד שני. פחד נתפס כאקט של תקשורת 

 Hochschild, 1979; Scruton,( ונועד לשרת אותה  בין–אישית שמובְנה על–ידי החברה 

.)1986; Barbalet, 1998

או  כאיום  הפרט  בעיני  ומתפרש  שנתפס  גירוי  הוא  פחד  להופעת  העיקרי  הגורם 

כסכנה. איום זה יכול להיות פיזי על האדם או סביבתו, איום חברתי על האדם ומעמדו, 

תיאוריות  ואמונתו.  ערכיו  הקולקטיבית,  או  האישית  זהותו  על  סימבולי  איום  או 

נובע  הפחד  שרגש  גורסות   )cognitive appraisal theories( הקוגניטיבית  ההערכה 

מהערכה סובייקטיבית של סיטואציה כמאיימת, נגרמת לרוב על–ידי גורמים חיצוניים, 

התנהגויות  להסביר  גם  שיכולה  וחוסר–אונים,  אי–ודאות  חוסר–נעימות,  תחושת  תוך 

 Smith & Ellsworth, 1985; Roseman, Antoniou,( בריחה  או  הימנעות  של  עוקבות 

בהישרדותו  לסייע  הוא  הפחד  של  הבסיסי  תפקידו   .)& Jose, 1996; Scherer, 1997
ברמה  והן  הפיזית  ברמה  הן  מסוים,  למצב  הקולקטיב  ושל  האדם  של  ובהסתגלותו 

החברתית. ברמה הפיזית, פחד משרת מערכות התנהגותיות בסיסיות של האדם, שעוצבו 

בתהליכי הסתגלות באבולוציה, ומטרתן להגדיל את סיכויי הישרדותו שלו והישרדות 

מינו )LeDoux, 1996; Gullone, 2000; Öhman, 2008(. עם זאת, חשוב לציין שלּפחד יש 

גם היבטים חברתיים בהיותו לִעתים מובנה על–ידי החברה לצורך שימור הקונפורמיות 

 Scruton,( של חבריה לעמדות, לערכים, לנורמות ולהיררכיה החברתית המקובלים בה

1986(. תפקידיו ההסתגלותיים של הפחד הופכים אותו לרגש בעל חשיבות רבה לאדם 
ולחברה, ואלה עשויים — כפי שאציע בהמשך — להוביל הן לשימור העמדות וההתנהגות 

התומכות בהמשך הסכסוך והן לפתיחות לרעיונות חדשים העשויים לקדם את פתרונו. 

גורם נוסף שהופך את הפחד לתופעה בעלת השפעות קוגניטיביות וחברתיות משמעותיות, 

הוא המנגנון הפיזיולוגי האחראי על תגובות הפחד.

)LeDoux, 1996; Öhman, 2008( הצביעו על מנגנון אוטומטי של  חוקרים שונים 

הפעלת הפחד, שעוקף את תהליך החשיבה ומפיק תגובות לא–מודעות, מהירות ודומיננטיות. 

האזור במוח הנקרא אמיגדלה )amygdala( אחראי ככל הנראה על הפעלתו של המנגנון 

באמצעות שליטתו על מערכות–גוף מרכזיות. גירויים חיצוניים יכולים לעורר את המנגנון 

בקלות, וכאשר הוא ער — הוא בעל השפעות שתלטניות על תהליכים קוגניטיביים כמו 

 LeDoux, 1996; Jarymowicz & Bar-Tal,( תפיסה, עיבוד–מידע, זיכרון וקבלת החלטות

2006(. השפעות אלו הופכות את רגש הפחד לכלי יעיל להשפעה חברתית ופוליטית — 
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חברתית  בפסיכולוגיה  הספרות  מסוים.  לכיוון–פעולה  להשפעה  והן  עמדות  לשינוי  הן 

העוסקת בשינוי עמדות מציעה מנגנונים שונים שבעזרתם מסר מעורר–פחד עשוי להביא 

 Janis & Feshbach, 1953; Leventhal, 1970;( לשכנוע לטובת עמדה או פעולה מסוימת

שהצטברו  העיקריים  הממצאים   .)Rogers, 1975; de Hoog, Stroebe, de Wit, 2007
רמות–פחד  מעורר  המסר  כאשר  אופטימאלי  הוא  השכנוע  כי  מראים  השנים  לאורך 

בינוניות, וכי מידת השכנוע מושפעת מִמשתנים מתווכים כגון תוכן המסר, מקור המסר 

ונמען המסר )Higbee, 1969; Rogers, 1975; Dillard, 1994(. גם חוקרים שונים בתחום 

המחשבה המדינית והמחקר הפוליטי הצביעו על כיוונים שונים בהם משפיע הפחד על 

הפרט והקולקטיב )ראו דיון בהמשך(.

יכול  הוא  אינדיבידואלית.  רגשית  כתופעה  רק  לא  הפוליטי  בתחום  משפיע  פחד 

גם לשמש הְקשר או אווירה פוליטית וחברתית, וכך להיות רגש קולקטיבי. נוסף לכך, 

היות שרגשות אינדיבידואליים נוצרים בהשפעת מסגרות וכללים חברתיים ותרבותיים 

באופן  בין  בחברה,  הפרטים  מרבית  לנחלת  יהפוך  מסוים  שרגש  טבעי  משותפים, 

 Markus & Kityama, 1994;( מכּוונים  חברתיים  תהליכים  באמצעות  ובין  ספונטאני 

קבוצה  המאפיינים  קולקטיביים  רגשות  על  מצביעות  שונות  גישות   .)Bar-Tal, 2001
חברתית ומהווים נדבך משמעותי ביצירה ובשימור של זהותה והתנהגותה הקולקטיבית 

)de Rivera, 1992; Barbalet, 1998; Bar-Tal, Halperin & de Rivera, 2007(. חברות 

בגלל  פחד  של  רגשי  באקלים  מאופיינות  לדוגמה,  אמריקה,  ובמרכז  בדרום  מסוימות 

 Corradi, Fagen( הטרור שמפעילה עליהן הממשלה כדי לשמר את שליטתה הפוליטית

של  קולקטיבית  אוריינטציה  על  הצביעו  חוקרים   .)& Garretón, 1992; Green, 1994
פחד ועל השפעותיה בחברות נוספות, כמו החברה הישראלית )Bar-Tal, 2001( והחברה 

.)Petersen, 2002( הפולנית

טבעו של הפחד והשפעותיו הדומיננטיות כרגש אינדיבידואלי וקולקטיבי, הופכים 

אותו לתופעה משמעותית ביחסים בין עמים בכלל ובחברות הנתונות בסכסוך ממושך 

בפרט. 

פחד כחסם ליישוב סכסוכים

)Hobbes, [1651] 1986( ומורגנטאו  הוגי–דעות קלאסיים בתחום הפוליטי, כמו הוּבס 

עמים  בין  ביחסים  המניע  כוחו  ואת  הפחד  חשיבות  את  ציינו   ,)Morgenthau, 1985(

שעמד  הוא  שפחד  טען   )Thucydides, [431 B.C.E] 1986( תוקידידס  בכלל.  וחברות 

נמצא  שפחד  גרס   )Waltz, 1979( שוולץ  בעוד  לספרטה,  אתונה  בין  המלחמה  בבסיס 
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בבסיס חוסר האמון בין מדינות ודוחף אותן ליצירת מאזן–כוחות ביניהן.1 עם זאת נטה 

המחקר המסורתי להתייחס לרגשות בכלל כגורם לא–רצוי אך בלתי–נמנע שיש לנסות 

 Arkes, 1993; :ולמזער את השפעתו, כך שההיגיון יכתיב את השיפוט הפוליטי )לדוגמה

 .)Callan, 1997

השקועות  שמדינות  סבורה   )Mitzen, 2006( מיצן  המדינית,  המחשבה  בתחום 

בסכסוך ממושך יעדיפו באופן פרדוקסאלי להמשיך בשגרת הסכסוך בשל האיום שהן 

עלולות לחוש על הביטחון האונטולוגי שלהן באם הסכסוך ייפסק. הסכסוך, במקרים 

סביבה  ומספק  שלהן,  הלאומיות  והמטרות  הזהּות  בהגדרת  מרכזי  לחלק  הופך  אלה, 

קוגניטיבית יציבה הדרושה לתחושת ביטחון אונטולוגי.  כדי להימנע ממצב של איום 

 Campbell, 1998;( קיומי על זהותה, המדינה עשויה אף להבְנות שיח מתמשך של סכנה

 .)Mearsheimer, 2001

אוריינטציית–פחד  מפתחות  ובמלחמות,  בסכסוכים  זמן  לאורך  המעורבות  חברות 

החברה  ועל  הפרטים  על  המאיימים  הממושכים  והסכנות  האיום  מחמת  קולקטיבית 

הפחד  ממושך,  סכסוך  של  במצבים   .)Bar-Tal, 2001( אלה  בהקשרים  הטבועים 

הקולקטיבי ממלא תפקידים פונקציונאליים לחברות הנתונות בו ומאפשר להתמודד טוב 

יותר עם הלחץ והמתח. הפחד מכניס את הפרטים והקולקטיב למצב של מוכנות מתמדת 

מפני סכנות פוטנציאליות, ממקד את תשומת הלב לסימנים ולמידע שמרמזים על איום 

הפרטים  את  ומניע  החיצוני  האיום  בפני  והסולידאריות  הלכידּות  את  מגביר  אפשרי, 

לפעול כנגד האויב בשם החברה ולהגנתה. עם זאת, פחד התגלה כגורם המשמר ומעצים 

סכסוכים ומונע את יישובם, מכיוון שהוא גורם להטיות תפיסתיות כלפי הסכסוך וכלפי 

הצד השני, יוצר קיפאון קוגניטיבי ונטייה להימנע מסיכונים ומביא להצדקת המדיניות 

 Crawford, 2000; Bar-Tal, 2001; Huddy, Feldman, Capelos & Provost,( הקיימת 

 .)2002

שהאדם  המידע  בבחירת  להטיות  גורמים  והקולקטיב,  הפרט  ברמת  ואיום  פחד 

לכך  גורמות  התפיסתיות  ההטיות  לו.  נותן  שהוא  ובפרשנות  בעיבודו  בזכירתו,  תופס, 
לדה– ומביאים  מאיים  כסימן  נתפסים  היריב  של  עמומים  ואירועים  שהתנהגויות 

הטיות   .)Bar-Tal, 2001  ;1999 )אריאן,  כלפיו  ולחוסר–אמון  לחשדנות  לגיטימציה, 

אלו עלולות להקשות על תהליכי–למידה הדורשים שינוי אמונות ועמדות כלפי האויב 

וכלפי הסכסוך, מפני שהן גורמות לאישורן ולחיזוקן של האמונות בהן מחזיקים מקבל 

כשליליים.  שנתפסים  היריב  של  ובכוונותיו  במעשיו  ולהתמקדות  וקבוצתו,  ההחלטות 

תפיסתו של האויב כישות שלילית מעודדת מעשים אלימים כלפיו כדי למנוע את הסכנה 

.Crawford, 2000 :1  לסקירה על רגש הפחד בפרט ועל רגשות בכלל במחשבה המדינית, ראו
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הפוטנציאלית הצפויה ממנו, מאפשרת לטפול עליו את האשמה למעשים אלה ומפחיתה 

מהמוטיבציה להיכנס עמו למשא–ומתן ולהתפשר ִאתו. חוסר–אמון וחשדנות כלפי הצד 

לכשלים  להוביל  שעלול  דבר  השני,  מהצד  מידע  להסתיר  תמריץ  ליצור  יכולים  השני 

של  אפשרות  למנוע  גם  יכולה  הסתרת–מידע   .)Rothchild & Lake, 1998( בתקשורת 

משא ומתן משתף שיביא להסדר שיענה על הצרכים והפחדים הבסיסיים של הצדדים. 

חוסר–אמון ופחד שמא הצד השני לא יעמוד במחויבותו לתהליך–שלום ולהסדר וינצל את 

פגיעותו של השחקן, עלולים למנוע נכונות לשנות אמונות ולראות אפשרות להגיע לפתרון 

אלו  הטיות  כמו–כן,  היריב.  נגד  בכוח  מקדים  שימוש  ולעודד  ומתן  משא  דרך  מוסכם 

עלולות לעוור את עיניהם של מקבלי ההחלטות כך שלא יתפסו שהמשך המצב הקיים 

מוביל אותם לדרך ללא מוצא, או לחליפין — לאסון.

רמות גבוהות של פחד אינדיבידואלי וקולקטיבי עלולות להוביל לקיפאון קוגניטיבי 

ולהתכנס למנגנון החברתי של הפחד, שנועד לשמר את ערכיה ואמונותיה הקיימים של 

החברה )Scruton, 1986(. קיפאון לא רק מביא לשימור האמונות והמדיניות הקיימות, 

ליישוב הסכסוך —  ופונקציונאליות  ויצירה של אמונות חדשות  למידה  מונע  גם  אלא 

גם  מונע  קיפאון  לוויתורים.  ונכונות  ליישומן  מדיניות  דרכים  חדשות,  מטרות  הצבת 

תקווה ואמונה כי ניתן לפתור את הסכסוך בדרכי–שלום. הפחד גורם להיצמד למצבים 

מוכרים ולהימנעות מסיכונים ומאי–ודאות, בעוד ששינוי–עמדות ויישוב–סכסוכים דורשים 

 Jarymowicz & ;Bar-Tal, 2001 ;2003 ,יוזמות חדשות ונטילת סיכונים )זפרן ובר–טל

Bar-Tal, 2006(. פחד עלול לעודד שימוש אוטומטי במנגנוני–התמודדות מן העבר, דוגמת 
צעדים אלימים אשר חזרה אוטומטית עליהם משמרת את המעגל הזדוני של פחד, קיפאון 

והמשך הסכסוך. 

קיפאון קוגניטיבי והיצמדות אל העבר שנגרמים מאוריינטציה של פחד קולקטיבי, 

עלולים להפחית את הסיכויים לעלייתו של מנהיג המחויב לפתרון הסכסוך בדרכי–שלום. 

בנוסף, תחושת הפחד והאי–ודאות מפחיתות את היכולת הנדרשת ממנהיגים להתמודד 

)בר–סימן–טוב, 1996(.  ולהכריע בסוגיות הכוללות מורכבּות ערכית בעת תהליך שלום 

אחד  שכל  מתחרים,  וערכים  אינטרסים  מכילה   )value complexity( ערכית  מורכבות 

מהם יכול לשמש אילוץ להשגת השני )George, 1980(. תוך כדי תהליך של שלום נדרשים 

שונים  וערכים  אינטרסים  בין  להכריע  ערכית,  מורכבות  של  במצב  ההחלטות,  מקבלי 

שהאיזון ביניהם דורש חשיבה–מחדש: שלום, ביטחון, שטחים, אידיאולוגיה ומשאבים 

)בר–סימן–טוב, 1996(. תחושות של  זה  ואינטרסים מסוג  דוגמה לערכים  כלכליים הם 

פחד ואי–ודאות מפחיתות מן היכולת להכריע ביניהם ולאמץ דפוסי–התנהגות חדשים 

)זפרן ובר–טל, 2003(. 
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 Gray,( תפיסה של איום וסכנה עלולה להביא להעדפה של תגובה תוקפנית ואלימה

1987( שתיתפס כדרך מוצדקת לצורך התגוננות, וזו עלולה להגביר את מעגל העוינות 
מול הגורם שנתפס כאחראי לאיום. התגובה האלימה והצדקתה ימנעו גם נכונות לשינוי–

חיונית  ופסיכולוגית  חומרית  השקעה  לכאורה  תהווה  זו  תגובה  שכן  ולפשרה,  עמדות 

בניהול הסכסוך ותצדיק את המחיר החומרי והפסיכולוגי ששולם. מנהיגים עלולים גם 

תמיכתה  את  לגייס  כדי  האוכלוסייה  של  הפחד  בתפיסת  מניפולטיבי  שימוש  לעשות 

 .)Kelman, 2007( בהמשך מדיניות העימות הקיימת

טוען   )Lebow, 2005( ליּבו  שהוזכרו,  הקוגניטיביות  ההשפעות  לשלוש  בנוסף 

שהתוצאות ההתנהגותיות של פחד במישור הפוליטי עלולות לגרום לאיומים ולסכנות 

שעוררו אותו, לכך שיגשימו את עצמם וכך לשמר את מעגל הסכסוך. מחקרים שונים 

הצביעו על כך שחוויות של איום ופחד קשורות לתפיסה ימנית של שמרנות פוליטית 

)Jost, Glaser, Kruglanski & Sulloway, 2003(, ומגבירות דעות קדומות, אתנוצנטריות 

 Feldman & Stenner, 1997; Stephan & Stephan, 2000; Duckitt( וחוסר–סובלנות 

Fisher, 2003 &(. תפיסות ועמדות אלו עלולות להגביר את התמיכה בהמשך הסכסוך 
פחד קולקטיבי  הידברות עם הצד השני.  ליישבו באמצעות  לניסיונות  ואת ההתנגדות 

עלול להשתלב בדילמת הביטחון הבין–קבוצתית2 במצב של סכסוך ממושך, הן כגורם 

יזמים אתניים המעוניינים לשמר את האלימות  בידי  מנוצל  להיות  ואף  והן כתוצאה, 

האמריקאי  הכיבוש  לאחר  בעיראק  שקרה  כפי   ,)Mueller, 2000( ולהחריפה  בסכסוך 

 .)Barak, 2007(

פחד כמניע אפשרות ליישוב סכסוכים

ג'ניס ומאן )Janis & Mann, 1977( וקרופורד )Crawford, 2000( טוענים שרמות בינוניות 

של פחד עשויות להביא לאיסוף מאומץ של מידע רלוונטי ולהשקעת מחשבה בחיפוש אחר 

 Marcus( דרכי–פעולה מתאימות לצורך התמודדות עם האיום. בדומה, מרקוס ועמיתו

MacKuen, 1993 &( טוענים שרגשות מסייעים דווקא לחשיבה, למעורבות ולמּודעות 
רגשותיהם כדי לקבל מידע אסטרטגי חשוב,  על  פוליטית, מכיוון שאנשים מסתמכים 

ורגשות משפרים את יכולתם של אנשים לקיים אינטראקציה עם הסביבה ומשמשים 

כדי לאותת מתי נטיותיהם הקיימות דורשות בחינה מחדש. פחד, באופן ספציפי, מזמן 

עושה  אחת  שמדינה  פעולות  כאשר  הבינלאומי,  במישור  האנרכי  למצב  מתייחסת  הביטחון  דילמת    2

לטובת ביטחונה, עלולות לאיים על ביטחונה של מדינה אחרת — דבר שמוביל למרוץ–חימוש, סכסוך ואף 
מלחמה )Mitzen, 2006(. פוזן )Posen, 1993( הציע להרחיב את המושג גם ליחסים בין קהילות הנתונות 

בסכסוך.
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"מערכת  באמצעות  עמדותיהם  לטובת  שכנוע  ליצור  הזדמנות  פוליטיים  לשחקנים 

הפיקוח" )surveillance system(: המערכת מאותתת לאדם על סכנה בסביבתו וגורמת 

לו לעצור את פעולותיו השגרתיות, לחשוב ולהעריך מחדש את דעותיו ואת התנהגותו 

באמצעות עיבוד מידע פוליטי מעמיק יותר והגברת אפשרויות הלמידה של דרכי–תגובה 

)Brader, 2005( מחזקים  )Marcus & MacKuen, 1993(. ממצאיו של בריידר  חדשות3 

טענה זו ומצביעים על כך שמסרים של פחד יכולים להביא לשינוי בבחירה פוליטית.

רמות גבוהות של פחד יגרמו למקבלי ההחלטות לתפוס את האיום בצורה מדויקת 

יותר ואלה יִטו לשנות את מדיניותם בהתאם )Jervis, 1976(. פחד המלּווה בתפיסה של 

שליטה ויכולת גבוהות, עשוי להביא דווקא לפתיחּות קוגניטיבית. הוא יכול לא רק לסייע 

לתפוס אסון קרב ובא ולעודד את מניעתו בדרך של הידברות, אלא גם להיתוסף למחיר 

הכבד ולכאב הממושך שהסכסוך גורם. בחישוב העלות–תועלת שהצדדים עושים, פחד 

יכול להיתוסף לצד העלויות ולהביא את מקבלי ההחלטות להעריך מחדש את מצבם.

נוסף  גורם  להיות  יכולה  לּפחד,  לרוב  שמתלווה  השלילית  הסובייקטיבית  החוויה 

שיעודד את הצדדים לעבור תהליך של למידה: לשנות את אמונותיהם ואת תפיסותיהם 

לגבי המערכת הבינלאומית, לגבי שחקנים אחרים בסכסוך, לגבי מטרותיהם ויעדיהם 

 Tetlock, 1991; Levy, 1994; Bar-Siman-Tov,( להשיגם  האמצעים  ולגבי  בסכסוך 

2001(. הצורך להפחית את אותה חוויה שלילית ולהגביר את תחושת הביטחון, יכולים 
לתרום לרצון ולדחיפות של הצדדים לחפש אחר אמונות חדשות, לשנות את אמונותיהם 

רמות  יכולים להשתמש במסרים המכילים  מנהיגים  מדיניות חדשה.  ולאמץ  הקיימות 

מתונות של פחד, לא רק כדי לגייס את דעת הקהל להמשך העימות, אלא גם כדי לגייס 

תמיכה בשינוי מדיניות לכיוון יישוב הסכסוך וכדי לבנות קונצנזוס לצורך יישום מדיניות 

ובמחירים  עומדת החברה  יכולים להתמקד בסכנות שבפניהן  של פשרה. מסרים אלה 

בתפיסת  להשתמש  יכול  שלישי  צד  לסכסוך.  מוסכם  פתרון  יימצא  לא  אם  שתשלם 

כדי  ִעמה  מדינית  להתמודדות  דרך  הצגת  לצד  היריבים,  של  לִפתחם  הרובצת  הסכנה 

לקדמם לקראת בשלות למשא–ומתן: הכרה במצב של מבוי סתום כואב והדדי, הכרה 

 Zartman,( בקטסטרופה קרבה ובאה ותפיסה שישנה דרך להגיע לפתרון מדיני מוסכם

.)2000

נוסף על האפשרות לקדם שינוי באמונות לטובת תמיכה ביישוב הסכסוך בדרכי–

באמצעות  הסכסוך  של   )de-escalation( ההתמתנות  לתהליך  לתרום  יכול  פחד  שלום, 

ביסוס התנגדות להמשך הפעולות האלימות נגד הצד השני. פחד מעורר תפיסה מוגברת 

3  מערכת הפיקוח היא חלק ממנגנון המודיעין הרגשי המורכב גם ממערכת הנטייה שבעזרתה עורכים 

 .)Marcus & MacKuen, 1993( שיפוטים פוליטיים סטנדרטיים
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של סיכונים קיימים )Lerner & Keltner, 2001( ויוצר נטייה להימנע מלקיחת סיכונים 

נמוכה  תמיכה  עם  בִמתאם  נמצא  שפחד  לכך  הסיבות  הנראה,  ככל  הן,  אלו  נוספים. 

 Skitka, Bauman, Aramovich &( במצבי–סכסוך  השני  הצד  נגד  צבאיות  בפעולות 

Morgan, 2006; Huddy, Feldman & Cassese, 2007(. מעבר לרצון להימנע מסיכונים, 
 Frijda, Kuipers, & ter Schure, 1989;( פחד קשור גם לשאיפה ליצור סביבה בטוחה

Roseman, 1994( ולפיכך הוא עשוי לגרום לפרטים בחברה הנתונה בסכסוך להעריך את 
המשך הסכסוך כסיכון ואת האפשרות ליישבו כהזדמנות ליצור סביבה בטוחה. 

בין פחד כחסם לפחד כמניע אפשרות ליישוב סכסוכים

נראה שפחד הוא רגש דומיננטי בעל השלכות מורכבות. רבים מן המחקרים הפסיכולוגיים 

 fight( תקיפה  או  הימנעות  של  אפשריות  התנהגותיות  תגובות  על  מצביעים  פחד  על 

אחת  כל  תופיע  בהם  לתנאים  מפורטת  התייחסות  אין  ידיעתי  למיטב  אך   ,)or flight
מתגובות אלה, השונות מטבען באופן מהותי. במישור הפוליטי, חלק מהחוקרים סבורים 

כי פחד מביא לקיפאון ולסגירּות קוגניטיבית, בעוד שאחרים טוענים שהוא גורם דווקא 

לפתיחּות גדולה יותר כלפי מידע פוליטי חדש. גם במחקרים על השלכותיו הפוליטיות 

מורכבת.  היא  לדוגמה,  לוויתורים,  נכונות  על  שהשפעתו  נמצא  בסכסוכים,  הפחד  של 

במחקר שנערך בספרד לגבי משא ומתן עם ארגון המורדים הבאסקי ETA, נמצא ִמתאם 

למשא–ומתן  התנגדות  לבין  פחד  בין  גם  אך  משא–ומתן,  לקיים  נכונות  לבין  פחד  בין 

)Paez, 2006(. במקרה הישראלי, לאחר פרוץ אינתיפאדת אל–אקצא התעצמה התפיסה 

שישראל צריכה להגיב בכוח רב לאלימות הפלסטינית על–מנת ליצור הרתעה ופחד בצד 

הפלסטיני )"צריבה תודעתית"(. לכאורה היו ההרתעה והפחד אמורים לגרום להפסקת 

אלו  אם  רב  ספק  אך  יותר,  רבים  לוויתורים  לנכונות  הפלסטינים  ולהנעת  האלימות 

הושגו )בר–סימן–טוב, לביא, מיכאל ובר–טל, Hafez & Hatfield, 2006 ;2005(. גם בצד 

היהודי–ישראלי התגלו ממצאים מעורבים ביחס לקשר שבין פחד לתמיכה במשא ומתן 

ובוויתורים )ראו דיון בהמשך(. 

כאמור, פחד נתפס פעמים רבות כחסם פסיכולוגי ליישוב סכסוכים בדרכי–שלום, 

מכיוון שהוא עשוי להוביל לקיפאון קוגניטיבי, להטיות תפיסתיות ולהצדקת המדיניות 

הקיימת. עם זאת ניתן גם להצביע על מנגנונים שבאמצעותם הוא משמש מניע לשינוי 

אינן  הדעות  ולמידה.  בשלות  תהליכי  קידום  למשל:  כמו  בסכסוך,  ומדיניות  עמדות 

והן במישור הקולקטיבי  נפוצה הן במישור האישי  על כך שפחד הוא תופעה  חלוקות 

בקרב חברות הנתונות בסכסוך אלים וממושך. אך נשאלת השאלה מתי הוא ייצור חסם 
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ניתן  כיצד  אחרות:  במילים  או  אותו?  לפתור  מניע  ייצור  הוא  ומתי  הסכסוך  ליישוב 

לעשות שימוש בפחד על–מנת להניע את יישובו של סכסוך?

על סמך הספרות המחקרית בתחום זה, ניתן להציע את הקביעה שפחד ישמש חסם 

בפני תהליך של שלום, בהתקיים אחד או יותר מן התנאים הבאים: 

הסכסוך הוא ממושך וכולל איבה עזה, אלימות ואי–אמון שמתמקד באיומים של   ♦

הצד השני ובסיכונים הכרוכים בשינוי מדיניות הסכסוך; 

ההצעות להתמודד עם הסכנות והאיומים מחזקות ומצדיקות את המשך המדיניות    ♦

הקיימת, אשר תורמת לשימור הסכסוך; 

הפחד הוא גורם המלכד את החברה ומדרבן את מרבית חבריה להמשיך בעימות;    ♦

ולזהות  לקיום  כסכנה  משתקף  ליישבו  ניסיון  שכל  קיומי  כנושא  נתפס  הסכסוך   ♦

החברה והפרטים המרכיבים אותה; 

תמונתו  על  נסמכת  ומניעיו  כוונותיו  הבנת  השני,  הצד  עם  ישירה  תקשורת  באין    ♦

כאויב לא–אנושי שלא ניתן לקיים עמו דו–שיח; 

רמת הפחד והאיום היא כה גבוהה עד שהחברה והפרטים שבה נאטמים בפני כל   ♦

יוזמה לשנות את אמונותיהם ותפיסותיהם לגבי הסכסוך.

מצד שני, ניתן להציע מספר תנאים שיגרמו לּפחד לשמש מניע ליישוב הסכסוך בדרכי–

שלום:

כגורם  נוסף  והפחד  מאוד,  גבוה  הוא  הסכסוך  בגין  משלמים  שהצדדים  המחיר    ♦

המכריע את הכף בשיקולי העלות–תועלת לטובת שינוי מדיניות הסכסוך; 

הפחד ממחיש לצדדים את המבוי הסתום הכואב וההדדי ואת האסון הצפוי להם,   ♦

ועשוי לשכנעם לאמץ אופק מדיני חדש;  

ומתמקדים  בינוניות  ברמות  מעוררי–פחד  במסרים  משתמשים  הקהל  דעת  מעצבי   ♦

במחירים ובסכנות שהמשך הסכסוך מציב בפני החברה; 

מנהיג שאינו מחויב להמשך הסכסוך עושה שימוש בפחד ברמות בינוניות בתקופה   ♦

שמאפשרת חילופי–שלטון, כמו מערכת–בחירות; 

עמו,  להתמודד  ובהצעות  במצב  גבוהה  יכולת–שליטה  של  בתפיסה  מלווה  הפחד   ♦

הכוללות שינוי באמונות השולטות ובמדיניות הקיימת.
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פחד ושימושיו הפוליטיים בחברה היהודית בישראל 

פחד קולקטיבי נמצא כמאפיין בסיסי של החברה היהודית–ישראלית הנתונה במצב של 

רדיפות  פוגרומים,  של  טראומתיות  מחוויות–עבר  ומושפעת  שכניה  עם  ממושך  סכסוך 

2007(. האירועים האלימים בסכסוך היהודי–ערבי  )בר–טל,  וגירושים, ששיאם בשואה 

פחד  של  תחושות  יוצרים  הקולקטיבי,  בזיכרון  שנטבעו  הטראומתיות  העבר  וחוויות 

קיומי שמועצם לעתים על–ידי מנהיגים אשר מחדדים את האיומים השונים במסריהם 

לחברה )אריאן, 1999; בר–טל, 2007(. הפחד הקולקטיבי בחברה היהודית–ישראלית נובע, 

אירועי  הזיכרון הקולקטיבי של  לסכסוך העכשווי באמצעות  הניתנת  אפוא, מפרשנות 

זוכה  הקולקטיבי  הפחד   .)Halperin, Bar-Tal, Nets-Zehngut & Drori, 2008( העבר 

בסקרי  חברתיות,  באמונות  בישראל:  החברתיים  החיים  של  שונים  בהיבטים  לביטוי 

דעת–קהל, בספרות, בספרי–לימוד ובתקשורת ההמונים. האמונות החברתיות הבולטות 

בישראל — בהן נעשה שימוש נפוץ במגוון רחב של הערכות, החלטות, שיפוטים והתנהגויות 

אישיות — כוללות בין השאר אמונות לגבי חוסר–ביטחון, שמתבטאות בדאגות שמביע 

חלק ניכר מהציבור — 60%–70% מהיהודים בישראל הביעו דאגה לגבי ביטחונם האישי 

Stone, 1982(; אמונות   ;1999 )אריאן,   1994 ועד  ה–70  וביטחונה של המדינה, משנות 
הנוגעות לחּומרת האיום הרובץ על ישראל, כדוגמת סכנת מלחמה קרובה עם מדינות–

ערב שהדאיגה מעל 80% מהיהודים–ישראלים בשנים Stone, 1982( 1977-1973(, ופחד 

1998 בדעה שהחזיקו כ-50%-75% מן היהודים בישראל,  ועד  שהתבטא משנות ה–80 

לפיה מטרת הערבים היא לכבוש את כל מדינת–ישראל, וכמחצית מהם אף חשבו שמטרת 

הערבים היא אף להשמיד את היהודים החיים בה )אריאן, 1999(. הפחד הקולקטיבי 

משתקף גם בהפיכת הביטחון לערך ולסמל–על תרבותי בישראל, המספק את הצידוק 

העיקרי להחלטות, למדיניות ולפעולות, ובאמונות החברתיות לפיהן העולם הסובב את 

ישראל מתכוון לפגוע בה )אריאן, 1999; בר–טל, 2007(. הפרוזה, השירה, ספרות הילדים 

גם  כמו  היהודים,  לקיום  וחוסר הביטחון  גם הם את הפחד  הלימוד, מבטאים  וספרי 

אמצעי התקשורת שהדגישו, בייחוד עד שנות ה–70, את תוכני המצור, הרדיפה והסכנות 

הנשקפות לישראל מן הערבים )בר–טל, 2007(. 

אוריינטציית הפחד בחברה היהודית בישראל מזינה את השיח הפוליטי ומשמשת 

לגיוס קולות, כפי שהתרחש במערכות הבחירות של 1996, 1999 ו–2001. מעניין שהשימוש 

ע"י מועמדים שרצו למנוע את המשך  נעשה הן  פוליטי בישראל,  בפחד לצורכי שכנוע 

התהליך המדיני עם הפלסטינים והן ע"י אלה שרצו לקדמו )ראו דיון בהמשך(.
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אינתיפאדת אל–אקצא ופחד בחברה היהודית בישראל 

בתחילת המאה ה–21

את  נתן   ,2000 ביולי  וקלינטון  ערפאת  ברק,  בהשתתפות  קמפ–דייוויד,  פסגת  כישלון 

האות לפתיחת סבב האלימות האחרון בסכסוך הישראלי–פלסטיני )החל מסוף ספטמבר 

אותה שנה( שהביא להיווצרות הקְשר חברתי של פחד רב–עוצמה )בר–טל ושרביט, 2005(. 

עוצמת  את  ושיקפו  תקופה  באותה  שנערכו  דעת–קהל  בסקרי  ביטוי  קיבל  זה  הְקשר 

האיום שחשה החברה היהודית בישראל. ברמה האישית התבטא פחד זה בחשש מנסיעה 

 Klar, Zakay &( ציבוריים  במקומות  ומנוכחות  מהבית  מיציאה  ציבורית,  בתחבורה 

Sharvit, 2002(. סקרים שנעשו באותה תקופה מצביעים על כך שבשנת 2001 הביעו 85% 
ייפלו  בני–משפחותיהם  מהיהודים בישראל דאגה או דאגה רבה מהאפשרות שהם או 

קורבן לפיגוע–טרור. בשנת 2002 הגיע הפחד לשיא, כאשר 92% מהנשאלים הביעו פחד 

לביטחונם האישי ולביטחון בני–משפחותיהם )Arian, 2001, 2002(4. ברמה הקולקטיבית 

באו כמה פחדים לידי ביטוי בסקרים: חשש  כי "רוב הפלסטינים לא השלימו עם קיומה 

של מדינת–ישראל והיו משמידים אותה לו יכלו", שִעמו הזדהו כ–72% בסקר מדד השלום 

)peace index( ממארס 2001; פחד מפני מלחמה קרובה בין ישראל לשכנותיה הערביות, 

כאשר ב–2002 לדוגמה, אמרו 77% מהנשאלים הישראלים–יהודים שקיים סיכוי בינוני 

על  גבוהה  ִאיום  תחושת  כמו  נוספים,  פחדים   ;)Arian, 2002( להתממשותה  גבוה  או 

הביטחון הלאומי של ישראל, פחד מפני זכות השיבה של הפלסטינים ופחד מאיבוד הרוב 

היהודי בישראל )ראו סקרי מדד השלום מאוגוסט 2003, נובמבר 2003, ודצמבר 2003(. 

האירועים בתקופה זו — כישְלון שיחות השלום ופרוץ אינתיפאדת אל–אקצא, כמו גם 

הצגת הפלסטינים וערפאת כאחראים היחידים לכך — הביאו כאמור לתפיסה של איום 

חמור ולרגש גואה של פחד )בר–טל ושרביט, 2005; בר–טל, 2007(. פחד ממשיך לאפיין 

את החברה היהודית בישראל, כפי שהדבר מתבטא בסקרים שנערכו בשנים 2007-2004, 

בהם הביעו 65%-85% מהנשאלים חשש ממלחמה או מטרור נגד ישראל, 77%-87% ראו 

בו סכנה אסטרטגית, ו–70%–75% הביעו פחד אישי מטרור.

4  ראו גם את סקרי מדד השלום )peace index( ואת הסקרים שערך פרויקט החוסן הלאומי באוניברסיטת 

חיפה באותן שנים.
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פחד כחסם ליישוב סכסוכים בחברה היהודית בישראל

בחברה היהודית בישראל ניתן למצוא רבים מן התנאים שנמנו לעיל, בהם פחד משמש 

חסם ליישוב הסכסוך. הסכסוך הישראלי–פלסטיני הוא סכסוך ממושך הכולל איבה עזה 

בין הצדדים והתפרצויות אלימות שגבו כבר קורבנות רבים. כמו כן התמקדו האי–אמון 

והפחד בכוונותיהם העוינות של הערבים ושל הפלסטינים, בפרט כלפי היהודים בישראל, 

כפי שהדבר בא לידי ביטוי בסקרי דעת–קהל.

מחקרים שנערכו בקרב יהודים בישראל, הצביעו על–כך שרמות פחד גבוהות יותר 

בתמיכה  המתבטאים  סיכונים,  ליטול  ולחוסר–נכונות  קוגניטיבי  לקיפאון  מובילות 
בדרכי– הישראלי–פלסטיני  הסכסוך  ליישוב  הנדרשים  ובוויתורים  ומתן  במשא  נמוכה 

שלום. בסקרים בקרב מדגמים ארציים של יהודים–ישראלים בשנים 1999-1996 מצאו 

גורדון ואריאן )Gordon & Arian, 2001( ִמתאמים שליליים גבוהים )0.55-( בין עמדות 

המבטאות פחד לבין עמדות המבטאות נכונות לשלם את המחיר הנדרש ליישוב הסכסוך 

עם הפלסטינים בדרכי–שלום. מניתוח נתונים של מחקרים קודמים שערך אריאן )1999( 

בקרב יהודים בישראל בשנים 1987 ו–1993, עולה כי ככל שתפיסת האיום שהם חשו 

מהערבים היתה גבוהה יותר, חלה ירידה בנכונות להיכנס עמם למשא ומתן. נוסף על 

כך, גם במחקר שנערך ב–1986 נמצא ִמתאם מובהק וברור בין רמת האיום לבין נכונות 

לוותר על שטחים. בנוסף נמצא במחקר זה קשר הדוק בין רמות גבוהות יותר של פחד 

לבין עמדות "ניציות" )אריאן, 1999(.

בר–טל ועמיתיו, שּבחנו את המטרימים והתוצאות של אוריינטציית הפחד הקולקטיבי 

בישראל, הראו קשר חיובי בין פחד קולקטיבי לבין השקפות "נציות", או לחליפין קשר 

שלילי בין פחד קולקטיבי לבין תמיכה בתהליך השלום. בנוסף לכך משתקפת במחקר 

השפעתו של הפחד על עיבוד מידע הקשור בסכסוך הישראלי–ערבי והישראלי–פלסטיני 

ועל תהליכי קבלת החלטות באופן היוצר חסם בפני יישובו: בעלי השקפות "נִציות" ציינו 

בפחד  אירועים מהסכסוך הקשורים  "יוניות" את השפעתם של  יותר מבעלי השקפות 

לייחס להם כשהיא מקבלת  ואת החשיבות שעל ממשלת–ישראל  חייהם האישיים  על 

החלטות.

 Maoz & McCauley,( מחקר עדכני שנערך בקרב מדגם מייצג של יהודים בישראל

2009(, הצביע על קשר שלילי בין פחד קולקטיבי ותפיסתו של הסכסוך כסכום–אפס 
לבין תמיכה בפשרות. באופן דומה הצביע מחקר קודם )Maoz & McCauley, 2005( על 

קשר בין עמדות שליליות כלפי פשרות עם הפלסטינים בקרב מדגם מייצג של יהודים 

בישראל, לבין תפיסת איום מהפלסטינים המבוססת על ראיית הסכסוך כסכום–אפס.
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ומתן  למשא  התנגדות  לבין  קולקטיבי  פחד  בין  דעת–קהל  בסקרי  שנמצא  הקשר 

מועמדים  שעושים  השימוש  את  להסביר  עשוי  בדרכי–שלום,  ליישוב הסכסוך  ופשרות 

ערב  עם הפלסטינים, במסרים מעוררי–פחד שהם מפזרים  המתנגדים לתהליך השלום 

השימוש  את  מציגים   )1999( ווימן  וולפספלד   )Torgovnik, 2000( טורגובניק  בחירות. 

בפחד שנעשה במערכת הבחירות  של 1996 על–ידי הליכוד ומועמדו לראשות הממשלה, 

שהובילו את ההתנגדות להסכמי אוסלו. במערכת בחירות זו עשה בנימין נתניהו שימוש 

רב בנושאים מעוררי פחד, עקב משמעותם הסימבולית והנורמטיבית. הוא האשים את 

המועמד היריב, שמעון פרס, ברצון לחלק את ירושלים, וסוגיה זו תפסה כ–16% מתשדירי 
התעמולה של הליכוד )וולפספלד ווימן, 1999(. בשונה מעתיד הגדה המערבית ורצועת–

של  נצחיותה  לגבי  מלא  כמעט  ונורמטיבי  פוליטי  קונצנזוס  תקופה  באותה  שרר  עזה, 

ירושלים כבירת–ישראל המאוחדת. נושא זה, שהיה פרובוקטיבי באופיו, הועלה על–מנת 

ליצור מחלוקת מלאכותית מתוך הפחד לגבי עתידה של ירושלים. כמו–כן הציגו נתניהו 

והליכוד את תהליך אוסלו כתהליך שמביא שלום ללא ביטחון והדגישו את האיומים 

 .)Torgovnik, 2000 ;1999 ,והסכנות שהוא טומן בחובו בטווח הקצר )וולפספלד ווימן

ניכר גם הבדל משמעותי במידת התייחסותם של פרס ונתניהו לפיגועי הטרור ולאבדן 

הביטחון האישי: העבודה, שתמכה בהסכמי אוסלו, הזכירה סוגיה זו רק ב–7% מתשדירי 

הבחירות שלה, ואילו הליכוד, שהתנגד להסכמי אוסלו, הזכיר סוגיה זו כמעט ב-25% 

.)Torgovnik, 2000 ;1999 ,מתשדיריו )וולפספלד ווימן

עוד נושא בו השתמשו נתניהו ותומכיו במערכת הבחירות בשנת 1996, היה תפקידם 
מנקודת– במדינה.  הפוליטי  ההחלטות  קבלת  בתהליך  אזרחי–ישראל  הפלסטינים  של 

זו תכריע את תוצאות הבחירות, כפי שהכריעה  מבטם הם העלו את האיום שקבוצה 

את הכף בכנסת בעד הסכמי אוסלו. השימוש במסר זה כּוון להגביר את הפחד בקרב 

.)Torgovnik, 2000( האוכלוסייה היהודית משינוי אופייה וזהותה היהודיים של ישראל

בין פחד כחסם לפחד כמניע אפשרות ליישוב הסכסוך 

בשיח הפוליטי בישראל

מסקרי דעת הקהל ומן המחקרים שהצגתי לעיל לגבי השימוש בפחד במערכות הבחירות 
בישראל, ניכר תפקידו של הפחד כחסם בפני יישוב הסכסוך הישראלי–פלסטיני בדרכי–

שלום. יחד עם זאת, גם בתוך סערת הסכסוך ייתכן שיתקיימו כמה מן התנאים שעשויים 

להביא את הפחד לכך שיניע את יישוב הסכסוך בדרכי–שלום.
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בשימוש שעשה המועמד  בלט ההבדל  ּבה   — 1996 בשונה ממערכת הבחירות של 

לעומת  בישראל,  היהודי  הציבור  בפחדים של  עם הפלסטינים  שתמך בתהליך השלום 

השימוש שעשה בהם המועמד שהתנגד לתהליך  — מצביעים מרמור ווימן )2001( על 

דמיון בשימוש בתחושת הפחד שעשו המועמדים משני עברי המפה הפוליטית בתעמולת 

הבחירות ב–1999 וב–2001. החוקרים בחנו לעומק את השימוש שנעשה בפנייה רגשית 

במערכת הבחירות של שנת 1999. אחד המדדים שנבחנו היה השימוש בביטויים של טרור 

בתשדירי התעמולה — שימוש שאחת ממטרותיו העיקריות לעורר פחד לצורכי שכנוע 

פוליטי. במחקר נמצא ששתי המפלגות הגדולות — העבודה והליכוד — שכל אחת מהן 

רצתה לקדם מדיניות שונה לגבי משא ומתן עם הפלסטינים — שתיהן עשו שימוש רב 

)מרמור  בביטויים של טרור  עשו שימוש  זה: 39% מתשדירי התעמולה שלהן  באמצעי 

ווימן, 2001(.

במערכת הבחירות של 2001 נעשה שימוש בתעמולה מעוררת פחד ע"י שני המועמדים 

לפלסטינים  שהוצעו  לוויתורים  נחרצות  שהתנגד  שרון,  אריאל   — הממשלה  לראשות 

בוועידת קמפ–דייוויד, ואהוד ברק, שהנהיג את המשא ומתן והציע את הוויתורים הנ"ל. 

תשדיריו של ברק הציגו את "היום שאחרי" עליית שרון לשלטון, כהידרדרות ביחסים עם 

הפלסטינים שתביא למלחמה כוללת עם מדינות–ערב. בתשדיריו של שרון הוצגו אנשים 

זכות השיבה  והאשימו את ברק בקבלת  על בתיהם,  וירי  שביטאו פחד מפיגועי טרור 

שתמיט אסון על ישראל. בתשדיריהם של שני המועמדים הוצגו הרבה פיגועים ונפגעים, 

כלי נשק ומלחמה, ונעשה שימוש בצבעים כהים וקודרים ובמוסיקה דרמטית שנועדה 

להגביר את תחושת הפחד )מרמור ווימן, 2001(.

במחקר שערכתי )רוזלר, 2005(, נבחן השימוש בפחד כחסם או כמניע אפשרות ליישוב 

סכסוכים, במסגרת השיח הפוליטי בישראל, וזאת לגבי יישוב הסכסוך עם הפלסטינים 

זו התאפיינה  2004-2003. תקופה  בשנים  בתקופת העימות האלים הישראלי–פלסטיני 

או  הסכסוך  ליישוב  מדיניים  ומאמצים  אחד  מצד  רב  פחד  שעוררה  גבוהה  באלימות 

לניהולו בדרך שתפחית את רמת האלימות מצד שני. המחקר התבסס על ניתוח איכותני 

שלוש  שפרסמו  הסכסוך,  בעתיד  שדנו  חומרים  בחינת  באמצעות  הפוליטי  השיח  של 

תכניות מדיניות שעמדו במרכז הפעילות המדינית באותה תקופה. המחקר כלל ניתוח 

מן הקבוצות הפוליטיות. תחילה  כל אחת  בכירה שעמדה בראש  ראיונות עם אישיות 

לגבי  זה  במחקר  שִהתגלו  התוצאות  לגבי  ארחיב  מכן  ולאחר  לרקע,  בקצרה  אתייחס 

השימוש בפחד כחסם וכמניע ליישוב הסכסוך.

למרות המציאּות הקשה של סכסוך אלים עם הפלסטינים, וחרף פחד גואה בקרב 

היהודים בישראל בשנים 2004-2003, החלו לעלות בשנת 2003 יוזמות פוליטיות מצד 
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השמאל הציוני והביאו לחידוש הדיון בעתידו של הסכסוך הישראלי–פלסטיני. בנקודת–

זמן משמעותית זו, בלטה האפשרות להשתמש באמצעי–שכנוע שונים, ובראשם במסרים 

גיסא לעשות בפחד  ומאידך  זה,  על–מנת להצדיק את המוצא המדיני ממצב  של פחד, 

שימוש כדי לחסום הצעות כאלו. 

שתי  הציבורי  בדיון  בלטו  בישראל,  הציוני  השמאל  שמנה  הרבות  התנועות  מבין 

להסדר–קבע–כולל  עקרונות  הציעו  ג'נבה", שתיהן  ו"יוזמת  "המפקד הלאומי"  תנועות: 

ראש  שרון,  אריאל  הפלסטיני.  הצד  עם  משא–ומתן  על  שהתבססו  הפלסטינים,  עם 

והגיב  והמרכז הפוליטי  הימין המתון  הממשלה באותן שנים, עמד אז בראשות מחנה 
)בר– בלבד  לנהלו  אלא  הסכסוך  את  ליישב  נועדה  שלא  ההתנתקות  תכנית  בהעלאת 

סימן–טוב, 2009(. ביסוד תכניתו עמדו שני מיזמים: הקמת מכשול הפרדה בין ישראל 

בדצמבר,   19 )שרון,  השומרון  ומצפון  מרצועת–עזה  חד–צדדית  ונסיגה  המערבית  לגדה 

2003; בר–סימן–טוב ומיכאל, 2005(. במקביל נפתח מאבק פוליטי מכיוון הימין הקיצוני 

נגד שינוי הסטאטוס–קוו בסכסוך הישראלי–פלסטיני, ונגד תכנית ההתנתקות )בחור–ניר 

וכהן, 14 באוקטובר, 2003; הצופה, 15 במארס, 2004(. מן התנועות השונות בצד זה של 

המפה הפוליטית, היתה מועצת יש"ע אחת הפעילות ביותר באותה תקופה והיא הציגה 

סדר–יום עקבי וברור. מטרותיה העיקריות היו לקדם ולבסס את מפעל התיישבות בגדה 

וברצועת–עזה, להביא להחלת הריבונות הישראלית על שטחים אלה ולסכל  המערבית 

הסכמים מדיניים שיפגעו בשלמות ארץ–ישראל )רוט, 2005(.

עד כאן הרקע ומכאן לממצאי המחקר: בדומה לתוצאות מחקרם של מרמור ווימן )2001(, 

נמצא במחקר זה שכל התכניות המדיניות — בין אם ביקשו לקדם את יישוב הסכסוך, 

את ניהולו או את המשך קיומו — כולן עשו שימוש במסרים של פחד. נוסף על כך, מן 

הראיונות שנערכו במסגרת המחקר עולה כי השימוש בפחד נעשה בשלוש התכניות מתוך 

מודעּות לכוח השכנוע של אמצעי זה, והמרואיינים טענו ש"מבחן המציאות הישראלית" 

ברורים  הבדלים  נמצאו  זאת  עם  יחד  אלה.  מסרים  בבחירת  אותם  שהדריך  זה  הוא 

בשכיחות השימוש בפחד בתוכן המסרים אשר שידרה כל אחת מן התכניות במסגרת 

השיח הפוליטי. הבדלים אלה מחזקים את התנאים שהוצעו קודם לכן, בדיון התיאורטי 

שעסק בפחד כחסם מפני יישוב סכסוכים או כמניע ליישובם. 

מועצת יש"ע, שדגלה בקידום מפעל ההתיישבות בשטחים, בשימור הסטאטוס–קוו 

המדיני ובמניעת הסכמים שיפגעו בשלמות ארץ–ישראל — עשתה  שימוש בפחד כדי לחסום 

הצעות ליישב את הסכסוך או לנהלו. לשם כך היא השתמשה בפחד ברמות הגבוהות 

ביותר ובמידה הרבה ביותר: מסרים של פחד הופיעו ב–78% ממסמכיה כטיעון יחיד או 
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כאחד הטיעונים המרכזיים. כמו כן הכילו המסרים של המועצה איומים שהדגישו את 

הסכנות הקיומיות הנובעות ממעשי הצד השני ואת הסיכונים הכרוכים בשינוי מדיניותה 

של ישראל. האיום הביטחוני היה האיום הנפוץ ביותר במסמכי תנועת הימין והוא הופיע 

ב–90% מהם. האיומים השכיחים ביותר בקטגוריה זו היו איום הטרור, האיום הקיומי 

על ישראל והאיום על יכולתו של צה"ל ועל כושר ההרתעה והעֲמידה של ישראל. עוד 

מסרים בולטים של פחד שמועצת יש"ע עשתה בהם שימוש, נימקו את הסכנות הכרוכות 

המרחף  האיום  את  והדגישו  ופוליטיות,  אידיאולוגיות  בסיבות  לפלסטינים  בוויתורים 

על אחדות הציבור היהודי בישראל כתוצאה משינוי המדיניות בסכסוך. בהתאם לכך 

הופיע האיום של איבוד נכסים טריטוריאליים ב–59% מן המסמכים שנבדקו, והאיומים 

השכיחים ביותר היו האיום שיהודים יפונו מבתיהם והאיום על שלמות הארץ. האיום 

הימין  תנועת  ב–29% ממסמכי  הופיע  ומתן,  לישראל במשא  רצויות  לא  מפני תוצאות 

והוא התייחס בעיקר לאיום הנובע מוויתורים ללא תמורה או תחת אש, ולאיום הנובע 

העם  של  רווחתם  על  האיום  גם  הוזכר  ממסמכיה  ב–27%  העבר.  טעויות  על  מחזרה 

והחברה בישראל והאיום לפילוג פנימי בעם. במסמכי מועצת יש"ע ובריאיון עם נציגּה, 

הושם דגש בעיקר על האיומים, אך משהוצעו פתרונות — הם התמקדו בשימור המצב 

הקיים בשטחים ובהצדקתו.

הפחד  את  לרתום  השאר,  בין  היתה,  שרון  שהציג  ההתנתקות  תכנית  של  מטרתה 

לקידום מדיניות ניהול הסכסוך שאותה ביקש ליישם. לשם כך היה עליו לעשות שימוש 
בפחד הן כחסם בפני תכניות להסדר כולל עם הפלסטינים והן כמניע לוויתורים חד–

צדדים. בהתאם לכך השתמשו יוזמי תכנית ההתנתקות בפחד במידה פחותה, הן מבחינת 

רמות הפחד והן מבחינת שכיחותם של מסרי הפחד במסמכי ההתנתקות. הפחד הופיע 

כטיעון יחיד או עיקרי ב–60% ממסמכיה, ובמרבית המקרים הוא הופיע כטיעון עיקרי, 

אך לא יחיד )54%(. השימוש בפחד כאפשרות לניהול הסכסוך, אך לא ליישובו, התבטא 

את  להפחית  שיש  כנו,  על  המדיני  המצב  את  להותיר  שאין  שגרסו  טיעונים  בהדגשת 

הגדה  של  מחלקים  יציאה  של  חד–צדדיים  צעדים  באמצעות  הפלסטינים  עם  החיכוך 

לפלסטינים.  ישראל  בין  פיזי  מכשול  הקמת  ובאמצעות  רצועת–עזה  ומכל  המערבית 

לִצדם הוצגו גם טיעונים שגרסו שאסור לפתוח במשא ומתן מדיני עם הפלסטינים על 

סיום הסכסוך כל עוד נמשכים מעשי האלימות מצדם, מפני שהדבר ייחשב לגיטימציה 

לטרור. האיומים שיוזמי ההתנתקות עשו בהם שימוש הדגישו את הסכנות הביטחוניות 

והפוליטיות שמעשי הטרור הפלסטיניים מציבים בפני ישראל. איום הטרור הופיע בכל 

מפני  והאיום  בריאיון,  נציגּה  על–ידי  והודגש  ההתנתקות  תכנית  של  ממסמכיה  אחד 

תוצאות לא–רצויות לישראל במשא ומתן הופיע במעט יותר ממחציתם.
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והמפקד  ג'נבה  )יוזמת  השמאל  תכניות  שעשו  השימוש  לגבי  המחקר  תוצאות 

לגבי  ג'נבּה, מספקים בפעם הראשונה מבט מחקרי  יוזמת  נציג  והריאיון עם  הלאומי( 

האופן בו יכולים מסרים של פחד לשמש לקידום יישוב הסכסוך בדרכי–שלום. מסרים 

של פחד נמצאו אמנם גם במסמכיהן של תכניות השמאל, אך בשכיחות וברמות נמוכות 

יותר לעומת שתי הקבוצות האחרות. בשליש מהמסמכים לערך )32%( היה הפחד בין 

הטיעונים המרכזיים — אך לא היחיד — ובערך בשני–שלישים מהמסמכים )68%( נזכרו 

מסרים של פחד כאחד הטיעונים. כאשר בוחנים את תוכנם של מסרי הפחד בהם נעשה 

שימוש במסמכי תכניות השמאל, ואת תוכן הריאיון שנערך עם נציג יוזמת ג'נבה, ניתן 

לראות כיצד הם מדגישים את הסכנות והאיומים הטמונים בהמשך הסכסוך לצד הדגשת 

האפשרות והיכולת להתמודד עמם באמצעות יישוב הסכסוך בדרכי–שלום. כך לדוגמה 

היה האיום הביטחוני נפוץ גם במסמכי תכניות השמאל והוא הופיע ב–84% מתוכם, אך 

במסגרתו הודגש האיום באלימות שני הצדדים לסכסוך, ונוספה הצעה להתמודד עמו 

באמצעות שינוי המדיניות לטובת תהליך מדיני; לדוגמה: "אחרי שלוש שנים של הקזת 

דם הדדית, זו ההוכחה הראשונית הרצינית שיש גורמים רציניים בקרבם, שניתן להגיע 

אִתם להסדר" )ריאיון עם יוסי ביילין, 15 באוקטובר 2003(. אחריו, מבחינת השכיחות, 

המדינות,  שתי  פתרון  יאומץ  לא  באם  היהודי  הרוב  על  איום  של  הקטגוריות  הופיעו 

והאיום הדמוגראפי שבא לידי ביטוי בדוגמה הבאה: "שני הצדדים הבינו, אל נכון, כי יש 

הכרח להגיע לפתרון מקובל הדדית באותן סוגיות, על–מנת לסיים לאלתר את העימות 

האלים; למתוח קו גבול קבוע, יציב ובר–הגנה בין ישראל ופלסטין, ולסלק את האיום 

המתגבר של מדינה דו–לאומית" )יוזמת ג'נבה, ללא תאריך(.

הכיבוש  שהמשך  האיום  הוא  התכנית,  ממסמכי  ב–32%  המופיע  נפוץ,  איום  עוד 

יפגע באושיות המוסר והדמוקרטיה בישראל: "...או שנחיה כמיעוט במדינה ערבית, או 

ובכך  הלא–יהודי,  הרוב  על  היהודי  המיעוט  שלטון  את  ועריצות  דיכוי  בדרכי  שנכפה 

נהפוך למדינה מנודה ומצורעת, או שנוותר בשלום על שליטתנו באזורים הפלשתיניים" 

)עוז, 17 לאוקטובר, 2003(.

 ,)2005 )רוזלר,  הנ"ל  מחקרי  יותר  מפורט  ובאופן   ,)2001( ווימן  מרמור  של  המחקר 
מצביעים על–כך שגם קבוצות ומועמדים שרצונם לקדם את יישוב הסכסוך הישראלי–

בפני  זה כחסם  כי השימוש באלמנט  עולה  מן המחקר  עושים שימוש בפחד.  פלסטיני 

מן  וסכנות  איומים  בהצגת  פחד,  מסרי  של  גבוהות  ברמות  מתאפיין  הסכסוך,  יישוב 

הצד השני ומוויתורים במסגרת המשא–ומתן ִעמו. לעומת זאת מתאפיין השימוש בפחד 

כמניע אפשרות ליישוב הסכסוך, ברמות מתונות יותר של מסרי פחד ובהדגשת האיומים 
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הכרוכים בהמשך הסכסוך, לצד הצגת אופק מדיני מפורט להתמודדות ִעמם באמצעות 

שינוי במדיניות הקיימת והשגת הסכם–שלום מקיף עם הצד השני.

סיכום

בפרק זה הוצג דיון תיאורטי על תפקידו של הפחד הן כחסם והן כמניע ליישוב סכסוכים 

ודיון אמפירי על המקרה הישראלי. הפרק בחן את התנאים בהם יכול הפחד ליצור חסם 

למו"מ ומאידך גיסא — מניע לקידומו. בניגוד לדעה הרווחת, לפיה פחד מהווה חסם 

יכולת  בלבד בתנאים של סכסוך ממושך, מוצע כאן שכאשר הוא מלווה בתפיסה של 

להתמודד עם המצב באמצעות הצעות למדיניות חדשה ליישוב הסכסוך, כשהוא ממוקד 

בסיכונים ובמחירים של המשך הסכסוך, וכשנעשה בו שימוש ברמות בינוניות — פחד 

עשוי להוביל לתמיכה ביישוב הסכסוך ובוויתורים הנדרשים לכך. ההשערות התיאורטיות 

נבחנו באמצעות מחקרים שנערכו בקרב האוכלוסייה  היהודית בישראל, הנתונה בסכסוך 

ממושך ומאופיינת ברמות גבוהות של פחד אישי וקולקטיבי.

מהדיון התיאורטי והאמפירי מתגלה אופיו המורכב של רגש הפחד — רגש בסיסי בעל 

חשיבות רבה להישרדות האדם והחברה בה הוא חי. רגש זה נמצא גם יעיל ליצירת שינוי 

בעמדות )De Hoog et al., 2007(. עם זאת קיימת אי–בהירות לגבי התנאים שיקבעו את 

התוצאות ההתנהגותיות של פחד במצבים שונים. באופן דומה, גם בהקשר של סכסוכים 

אתניים ובינלאומיים בכלל והסכסוך הישראלי–פלסטיני בפרט, פחד נמצא כִמשתנה בעל 

 Paez, 2006; Rosler,( הסכסוך  ביישוב  התנגדות  או  תמיכה  לגבי  מורכבות  השפעות 

.)Halperin & Gross, 2009

הסכסוך בו שרויה החברה היהודית בישראל, ממלא אחר רבים מהתנאים שהוזכרו 

כמובילים את רגש הפחד, שמתקיים בה כאוריינטציה רגשית קולקטיבית לאורך השנים, 

עיקש,  כסכסוך  זוהה  הישראלי–פלסטיני  הסכסוך  הסכסוך:  יישוב  בפני  לחסם  להפוך 

הכולל מעשי–אלימות חוזרים ונשנים שגובים קורבנות רבים ומעוררים איבה עזה. הוא 
נתפס כמשחק סכום–אפס וכסכסוך קיומי טוטאלי, מרכזי בחיי הפרטים והחברה ובלתי–

אמונות  בישראל  היהודים  בקרב  התפתחו  לכך  בהמשך   .)2007 )בר–טל,  לפתרון  ניתן 

האתגרים  עם  בהתמודדות  לסייע  שנועד  הסכסוך,  אתוס  את  המרכיבות  חברתיות 

שהסכסוך מציב. האתוס הזה כולל, בין השאר, תפיסה שלילית ביותר של הצד השני 

ואמונות המצדיקות את מטרות החברה ומתייחסות לביטחונה ולאיומים הנשקפים לה 

)בר–טל, 2007(. עקב כך הסכסוך הישראלי–פלסטיני מציב אתגר קשה בפני כל ניסיון 

ליישובו, הן בגלל היסטוריית היחסים בין הצדדים והן בגלל תפיסותיהם ואמונותיהם. 



147147

עם זאת, דומיננטיות הפחד בחברה היהודית בישראל, הופכת אותו גם למניע אפשרי 

ליישוב הסכסוך, בהתקיים התנאים המתאימים. כשהסכסוך מגיע למבוי סתום, לאחר 

אחד  של  הבינלאומי  או  הפנימי  במצב  הרעה  הכרעה,  ללא  שנותרה  אלימה  התפרצות 

הצדדים, העלאת יוזמה לחידוש המשא–ומתן בין הצדדים או הצגת מתווה להסכם–שלום 

ביניהם — עשויה להיסלל הדרך לשימוש יעיל בפחד ליישוב הסכסוך.

ולוויתורים  לתהליך  התנגדות  לבין  פחד  בין  קשר  על  המצביעים  מחקרים  לצד 

הנדרשים על–מנת ליישב את הסכסוך הישראלי–פלסטיני, הוצג בפרק זה מחקר שבדק 

זה,  מחקר  הסכסוך.  ליישוב  אפשרי  כמניע  והן  כחסם  הן  שימוש  בפחד  נעשה  כיצד 

עתיד  לגבי  חדשים  רעיונות  העלאת  לצד  האלים  העימות  המשך  של  בתקופה  שנערך 

הסכסוך  עתיד  לגבי  מנוגדות  מטרות  בעלי  פוליטיים  שחקנים  כי  העלה  הסכסוך, 

איומים  ובהדגשת  משתנה  בשכיחות  אך  בפחד,  שימוש  כולם  עשו  הישראלי–פלסטיני, 

נציגי התכניות שרואיינו במחקר הצביעו  ולמטרותיהם.  שונים, בהתאם לעקרונותיהם 

על מורכבות הקשר בין פחד לתמיכה בוויתורים לטובת יישוב הסכסוך, והציעו רגשות 

נוספים שמיתוספים למשוואה.

טבעי  הינו  מהמחקר,  שעולה  פוליטי  שכנוע  לצורכי  פחד  במסרי  הנפוץ  השימוש 

ראשם  מעל  שריחפו  שונים  איומים  כיצד  חוזים  בה  שהפרטים  חברה  עבור  ומתבקש 

התממשו בעת התפרצות אלימה בסכסוך, ותופסים באופן מתמיד את המציאות סביבם 

כמסוכנת. שניים מהמרואיינים במחקר — נציג תכנית ההתנתקות ונציג יוזמת ג'נבה — 

אף ביטאו בראיונות עמם את תחושת הייאוש בציבור היהודי–ישראלי באותה תקופה, 

שלא ִאפשרה לפנות אליו באמצעות מסרים שמציגים חזון לעתיד טוב יותר. לעומתם, 

דווקא נציג מועצת יש"ע טען בריאיון עמו שהציבור בארץ לא נואש מהתקווה לשלום, 

והנכונות  דווקא התקווה  לדבריו,  גבוה.  עבורה מחיר  עדיין לשלם  מוכן  ולמרות הכול 

להתפשר הן מחשבות שטבועות באדם באורח לא–רציונאלי כמעט. למרות שלאור המצב 

בשטח, הציבור היה אמור לטענתו להתנגד לכל תכנית שכוללת ויתורים, עדיין מתקשה 

מועצת יש"ע לשכנע את הציבור היהודי–ישראלי בחוסר התועלת שבוויתור. אותו צורך 

שני  של  מדבריהם  גם  ניכר  הימין,  תנועת  נציג  התייחס  אליו  בתקווה,  "בלתי–נשלט" 

המרואיינים האחרים.

נראה שלמרות יעילותם של מסרי הפחד, ישנם מקרים בהם אין בהם די כדי ליצור 

שכנוע פוליטי ולגבור על הצורך בתקווה, שהוא צורך אנושי טבעי. מסרים שמיועדים 

עתידיים,  מצבים  של  נפשי  ייצוג  כגון:  תנאים  מהותם  מעצם  דורשים  תקווה,  לעורר 

 Jarymowicz & Bar-Tal,( סיכונים  לקחת  ונכונות  קוגניטיבית  גמישות  יצירתיות, 

2006( — תנאים שקיומם אינו סביר בחברה הנתונה בסכסוך קשה וממושך. אך אפילו 
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מדיני,  קיפאון  ושל  קשה  אלימות  של  שנים  ארבע  לאחר  בישראל,  היהודית  בחברה 

גוברת בוויתורים לצורך השגת שלום, והעלאתן  הסתמנו מגמות מפתיעות של תמיכה 

של תכניות מדיניות הכוללות ויתורים, מכיוונים פוליטיים שונים )Arian, 2003(. השגת 
השלום, שהיא אחת האמונות המרכיבות את האתוס היהודי–ישראלי של הסכסוך )בר–

טל, 2007(, עונה על הצורך הטבעי בתקווה ובאופטימיות. השאיפה לתקווה מתבטאת 

גם בערך השלום, שהוא אחד משני הערכים החשובים ביותר לציבור הישראלי. השלום 

מקבל ביטוי בהצהרות פוליטיות מאז מגילת העצמאות ועד היום, ובשירים שמביעים 

.)Shamir & Shamir, 2000 ;1999 ,את כמיהתו של הציבור הישראלי להשיגו )אריאן

על כן ניתן להציע כי שילוב בין מסרים מעוררי פחד מהמשך הסכסוך, לצד מסרים 

המעוררים תקווה מציאותית להשגת שלום, באמצעות הצגת תכניות מפורטות להשגתו 
והבנת היבטיו המגוונים והמורכבים, עשוי ליצור שכנוע לטובת יישוב סכסוכים בדרכי–

במקרים  והן  הישראלי–פלסטיני  במקרה  הן  לכך,  הנדרשים  הוויתורים  ולטובת  שלום 

אחרים. ייתכן שמסרים מסוג זה יכולים לעודד את הציבור לאסוף מידע חדש ולעשות 

לסיימו  האפשריות  הדרכים  ושל  הסכסוך  של  היריב,  של  הקיימֹות  בתפיסות  שינויים 

בדרכי–שלום.

חוקרים בתחום הפוליטי מציעים כיוון–מחשבה דומה: בלייט )Blight, 1990( גורס 

יובילו, בשילוב עם פחד, לתגובה  שמחשבה קדימה ותחושת אחריות בתחום הפוליטי 

הסתגלותית. נאדו ועמיתיו )Nadeau, Niemi & Amato, 1995( טוענים שרק שילוב בין 

בונה,  ולהתמודדות  בתפיסות  לשינוי  להוביל  יכול  תקווה,  תחושת  לבין  איום  תפיסת 

עלולה  לבדה  ותקווה  ולאי–למידה,  לחוסר–עניין  יביא  תקווה  ללא  שאיום  מפני  וזאת 

)wishful thinking(. מקומה של התקווה לצד הפחד,  להביא לחשיבה של משאלת–לב 

ניכר גם בתיאוריית הבשלות )Zartman, 2000( לפיה צדדים לסכסוך יהיו מוכנים למשא 

ומתן כאשר לצד פחד מאסון ממשמש ובא ותפיסה של מבוי סתום כואב והדדי, הם 

יחושו תקווה להשגת פתרון מוסכם במשא ומתן. לביסוס כיוון–מחשבה זה יש לערוך 

מחקרים אמפיריים שיבדקו את השפעתם המשולבת של פחד ותקווה על פרטים בחברה 

הנתונה בסכסוך דמים ממושך.



149149

מקורות

אריאן, א׳ )1999(. ביטחון בצל איום: דעת–קהל בישראל בשאלות של שלום ומלחמה. 

תל–אביב: פפירוס.

בחור–ניר, ד׳, וכהן, א׳ )14 לאוקטובר, 2003(. השר אלון: ביילין משת"פ; פניות למשטרה 

וליועץ המשפטי. ידיעות אחרונות.

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-2790862,00.html.

ביילין, י׳ )2003(. הוכחנו שאפשר להגיע להסדר. ידיעות אחרונות, 15 באוקטובר.

היהודית–ישראלית:  בחברה  פסיכולוגית  אדמה  רעידת   .)2005( ק׳  ושרביט  ד׳,  בר–טל 
שינוי–עמדות בעקבות פסגת קמפ–דייוויד והעימות האלים. בתוך י׳ בר–סימן–

אלים  לעימות  שלום  מתהליך  הישראלי–פלסטיני:  הסכסוך  )עורך(.  טוב 

2005-2000 )עמ' 276-231(. ירושלים: מכון ירושלים לחקר ישראל.

בר–טל, ד׳ )2007(. לחיות עם הסכסוך: ניתוח פסיכולוגי–חברתי של החברה היהודית 

בישראל. ירושלים: כרמל.

 — החלטות  בקבלת  המורכבות  לשלום:  ממלחמה  המעבר   .)1996( י׳  בר–סימן–טוב, 

המקרה הישראלי. תל–אביב: הוצאת מרכז תמי שטינמץ למחקרי שלום.

בר–סימן–טוב, י׳ )2009(. ההתנתקות כהחמצת הזדמנות היסטורית לניהול ויישוב הסכסוך 

הישראלי–פלסטיני. בתוך י׳ בר–סימן–טוב )עורך(. תכנית ההתנתקות: הרעיון 

ושברו )עמ' 219-197(. ירושלים: מכון ירושלים לחקר ישראל.

בר–סימן–טוב, י׳, לביא, א׳, מיכאל, ק׳ ובר–טל, ד׳ )2005(. העימות האלים הישראלי–

פלסטיני 2004-2000: המעבר מיישוב סכסוך לניהול סכסוך. ירושלים: מכון 

ירושלים לחקר ישראל.

בר–סימן–טוב, י׳, ומיכאל, ק׳ )2005(. תכנית ההתנתקות הישראלית כאסטרטגיה לניהול 

סכסוך. בתוך י׳ בר–סימן–טוב )עורך(. הסכסוך הישראלי–פלסטיני: מתהליך 

ירושלים  מכון  ירושלים:   .)374-346 )עמ'   2005-2000 אלים  לעימות  שלום 

לחקר ישראל.

להתנגד  הימין  לשרי  קורא  יש"ע  מועצת  של  עמדה  נייר   .)2004 למרץ,   15( הצופה 

להתנתקות: "די לשתיקת הכבשים".

וולפספלד, ג׳, ווימן, ג׳ )1999(. המאבק על סדר היום במערכת הבחירות 1996. פוליטיקה, 

.26-9 ,4



150151151

זפרן, ע׳, ובר–טל, ד׳ )2003(. השפעת תחושת הפחד ודימוי עצמי של קורבן על אמונות 

בתוך  השלום.  תהליך  על  והשלכותיו  השואה  זיכרון  הישראליות:  הביטחון 

בשם הביטחון: סוציולוגיה של שלום  )עורכים(.  וא׳ בן–אליעזר  מ׳ אלחאג' 

ומלחמה בישראל בעידן משתנה )עמ' 367-329(. חיפה: הוצאת הספרים של 

אוניברסיטת חיפה.

יוזמת ג'נבה )ללא תאריך(. אודות היוזמה. אוחזר ב–1 למאי 2004, מ–

http://www.heskem.org.il/aboute.asp.

מרמור, ג׳, ווימן, ג׳ )2001(. הפנייה הרגשית בתעמולת הבחירות בישראל. פוליטיקה, 7, 

.77-63

פרויקט החוסן הלאומי. נערך על–ידי המרכז לחקר הביטחון הלאומי באוניברסיטת חיפה. 

הנתונים מופיעים באתר האינטרנט של המרכז לחקר הביטחון הלאומי:

http://nssc.haifa.ac.il/files/Resilience Project.htm.

רוזלר, נ׳ )2005(. שימוש בפחד בשיח הפוליטי בישראל לגבי פתרון הסכסוך הישראלי–

פלסטיני: תכניות מדיניות 2004-2003. עבודת מ"א שהוגשה לאוניברסיטה 

העברית, ירושלים.

רוט, ע׳ )2005(. סוד הכוח: מועצת יש"ע ומאבקיה בגדר ההפרדה ובתכנית ההתנתקות. 

ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה.

שרון, א׳ )2003(. נאום שרון בכנס הרצלייה 18.12.2003. הארץ, 19 בדצמבר. 

Arian, A. (2001). Israeli public opinion on national security 2001 (Memorandum 
No. 60, August 2001). Tel Aviv: Tel Aviv University, Jaffe Center for 
Strategic Studies.

Arian, A. (2002). Israeli public opinion on national security 2002 (Memorandum 
No. 61, July 2002). Tel Aviv: Tel Aviv University, Jaffe Center for 
Strategic Studies.

Arian, A. (2003). Israeli public opinion on national security 2003 (Memorandum 
No. 67, October 2003). Tel Aviv: Tel Aviv University, Jaffe Center for 
Strategic Studies.

Arkes, H. (1993). Can emotion supply the place of reason?. In G. E. Marcus & R. 
L. Hanson (Eds.). Reconsidering the democratic public (pp. 287-305). 
University Park: Pennsylvania State University Press.



151151

Barak, O. (2007). Dilemmas of security in Iraq. Security Dialogue, 38/4, 455-
475.

Barbalet, J. M. (1998). Emotion, social theory, and social structure: A macro-
sociological approach. Cambridge: Cambridge University Press.

Bar-Siman-Tov, Y. (2001). Adaptation and learning in conflict management, 
reduction, and resolution. Davis occasional papers, no. 90. Jerusalem: 
The Leonard Davis Institute.

Bar-Tal, D. (2001).Why does fear override hope in societies engulfed by intractable 
conflict, as it does in the Israeli society?. Political Psychology, 22, 601-
627.

Bar-Tal, D., Halperin, E., & de Rivera, J. (2007). Collective emotions in conflict: 
Societal implications. Journal of Social Issues, 63/2, 441-460.

Blight, J. G. (1990). The shattered crystal ball: Fear and learning in the Cuban 
missile crisis. Savage, Md.: Rowman and Littlefield.

Brader, T. (2005). Striking a responsive chord: How political ads motivate and 
persuade voters by appealing to emotions. American Journal of Political 
Science, 49/2, 388-405.

Callan, E. (1997). Creating citizens: Political education and liberal democracy. 
Oxford: Calrendon Press.

Campbell, D. (1998). Writing security: United States and foreign policy and the 
politics of identity. Manchester: Manchester University Press (revised 
ed.). 

Corradi, J. E., Fagen, P., Weiss, & Garretón, M. A. (Eds.) (1992). Fear at the edge: 
State terror and resistance in Latin America. Berkeley: University of 
California Press, pp. 1-10.

Crawford, N. C. (2000). The passion of world politics: Propositions on emotion 
and emotional relationships. International Security, 24/4, 116-156.

Darwin, C. ([1872] 1965). The expression of the emotion in man and animals. 
Chicago: University of Chicago Press.

de Hoog, N., Stroebe, W., & de Wit, J. B. F. (2007). The impact of vulnerability 
to and severity of a health risk on processing and acceptance of 



152153153

fear-arousing communications: A meta-analysis. Review of General 
Psychology, 11/3, 258-285.

de Rivera, J. (1992). Emotional climate: Social structure and emotional dynamics. 
In K. T. Strongman (Ed.). International review of studies on emotion, 
Vol. 2. New-York: John Wiley, pp. 199-218.

Dillard, J. P. (1994). Rethinking the study of fear appeals: An emotional 
perspective. Communication Theory, 4, 295-323.

Duckitt, J., & Fisher, K. (2003). The impact of social threat on worldview and 
ideological attitudes. Political Psychology, 24, 199-222.

Feldman, S., & Stenner, K. (1997). Perceived threat and authoritarianism. 
Psychological Psychology, 18, 741-770.

Frijda, N. H., Kuipers, P., & ter Schure, E. (1989). Relations among emotion, 
appraisal and emotional action readiness. Journal of Personality and 
Social Psychology, 57, 212-228.

George, A. L. (1980). Presidential decision making in foreign policy: The effective 
use of information and advice. Boulder: Westview Press.

Gordon, C., & Arian, A. (2001). Threat and decision making. Journal of Conflict 
Resolution, 45, 196-215.

Gray, J. A. (1987). The psychology of fear and stress (2nd ed.). Cambridge: 
Cambridge University Press.

Green, L. (1994). Fear as a way of life. Cultural Anthropology, 9, 227-256.

Gullone, E. (2000). The development of normal fear: A century of research. 
Clinical Psychology Review, 20, 429-451.

Hafez, M. M., & Hatfield, J. M. (2006). Do targeted assassinations work? A 
multivariate analysis of Israel׳s controversial tactic during Al-Aqsa 
Uprising. Studies in Conflict & Terrorism, 29/4, 359-382.

Halperin, E., Bar-Tal, D., Nets-Zehngut R., & Drori, E. (2008). Emotions in 
conflict: Correlates of fear and hope in the Israeli-Jewish society. Peace 
and Conflict: Journal of Peace Psychology, 14/3, 233-258.

Higbee, K. L. (1969). Fifteen years of fear arousal: Research on threat appeals: 
1953-1968. Psychological Bulletin, 72, 426-444.



153153

Hobbes, T. ([1651] 1986). Leviathan. New York: Penguin. 

Hochschild, A. R. (1979). Emotion work, feeling rules, and social structure. The 
American Journal of Sociology, 85, 551-575.

Huddy, L., Feldman, S., Capelos, T., & Provost, C. (2002). The consequences 
of terrorism: Disentangling the effects of personal and national threat. 
Political Psychology, 23/3, 485-509.

Huddy, L., Feldman, S., & Cassese, E. (2007). On the distinct political effects of 
anxiety and anger. In W. R. Neuman, G. E. Marcus, A. & M. MacKuen 
(Eds). The affect effect: Dynamics of emotion in political thinking and 
behavior. Chicago, IL: Chicago University, pp. 202-230.

Janis, I. L., & Fesbach, S. (1953). Effects of fear-arousing communication. 
Journal of Abnormal and Social Psychology, 48, 78-92.

Janis, I. L., & Mann, L. (1977). Decision making: A psychological analysis of 
conflict, choice, and commitment. New York: Free Press.

Jarymowicz, M., & Bar-Tal, D. (2006). The dominance of fear over hope in 
the lives of individuals and collectives. European Journal of Social 
Psychology, 36, 367-392.

Jervis, R. (1976). Perception and misperception in international politics. 
Princeton: Princeton University Press.

Jost, J. T., Glaser, J., Kruglanski, A. W., & Sulloway, F. J. (2003). Political 
conservatism as motivated social cognition. Psychological Bulletin, 
129/3, 339-375.

Kelman, H. C. (2007). Social-psychological dimensions of international conflicts. 
In I. W. Zartman (Ed.), Peacemaking in international conflict: Methods 
& techniques (2nd ed.). Washington: United States Institute of Peace, 
pp. 61-107.

Klar, Y., Zakay, D., & Sharvit, K. (2002). “If I don׳t get blown up…״:  Realism 
in face of terrorism in an Israeli nationwide sample. Risk Decision and 
Policy, 7, 203-219.

Lebow, R. N. (2005). Reason, emotion and cooperation. International Politics, 
42, 283-313.



154155155

LeDoux, J. E. (1996). The emotional brain: The mysterious underpinnings of 
emotional life. New-York: Touchstone.

Lerner J. S., & Keltner, D. (2001). Fear, anger and risk. Journal of Personality 
and Social Psychology, 81, 146-159.

Leventhal, H. (1970). Findings and theory in the study of fear communi-cations. 
In L. Berkowitz (Ed.). Advances in experimental social psychology, 
Vol. 5. New York: Academic Press, pp. 119-186.

Levy, J. S. (1994). Learning and foreign policy: Sweeping a conceptual minefield. 
International Organization, 48, 279–312.

Maoz, I., & McCauley, C. (2005). Psychological correlates of support for 
compromise: A polling study of Jewish-Israeli attitudes towards 
solutions to the Israeli-Palestinian conflict. Political Psychology, 26, 
791-807.

Maoz, I., & McCauley, C. (2009). Threat perceptions and feelings as predictors 
of Jewish-Israeli support for compromise with Palestinians. Journal of 
Peace Research, 46/4, 525-539.

Marcus, G. E., & MacKuen M. B. (1993). Anxiety, enthusiasm, and the vote: 
The emotional underpinnings of learning and involvement during 
presidential campaigns. American Political Science Review, 87, 672-
685.

Markus, H. R., & Kitayama, S. (1994). The cultural shaping of emotion: A 
conceptual framework. In S. Kitayama & H. R. Markus (Eds.). Emotion 
and culture: Empirical studies of mutual influence. Washington, DC: 
American Psychological Association, pp. 339-351.

Mearsheimer, J. J. (2001). The tragedy of great power politics. New York: W. W. 
Norton.

Mitzen, J. (2006). Ontological security in world politics: State identity and the 
security dilemma. European Journal of International Relations, 12/3, 
341-370 

Morgenthau, H. J. (1985). Politics among nations: The struggle for power and 
peace. New York: Knopf (6th ed.). 



155155

Mueller, J. (2000). The banality of ethnic war. International Security, 25/1, 
42-70.

Nadeau, R., Niemi, R. G., & Amato, T. (1995). Emotions, issue importance, 
and political learning. American Journal of Political Science, 39/3, 
558-574.

Öhman, A. (2008). Fear and anxiety: Overlaps and dissociations. In M. Lewis, J. 
M. Haviland-Jones & L. Feldman Barrett (Eds.). Handbook of emotions 
(3rd ed.). New-York: The Guilford Press, pp. 709-729.

Paez, D. (2006). Emotional responses and attitudes to the peace talks with E.T.A. 
Unpublished manuscript.

Peace Index project is conducted by The Tami Steinmetz Center for Peace 
Research at Tel- Aviv University. The data appear on the Tami Steinmetz 
Center's web site at www.tau.ac.il/peace.

Petersen, R. D. (2002). Understanding ethnic violence: Fear, hatred, and resentment 
in twentieth-century Eastern Europe. Cambridge: Cambridge University 
Press. 

Posen, B. R. (1993). The security dilemma and ethnic conflict. In M. E. Brown 
(Ed.). Ethnic conflict and international security. Princeton, NJ: Princeton 
University Press, pp. 103-124.

Rogers, R. W. (1975). A protection motivation theory of fear appeals and attitude 
change. The Journal of Psychology, 91, 93-114.

Rothchild, D., & Lake, D. A. (1998). Containing fear: The management of 
transnational ethnic conflict. In D. A. Lake & D. Rothchild (Eds.). The 
international spread of ethnic conflict: Fear, diffusion, and escalation 
(pp. 203-226). Princeton: Princeton University Press.

Roseman, I. J. (1994). Emotions and emotion families in the emotion system. 
In N. Frijda (Ed.). Proceedings of the 8th international conference 
on the International Society for Research on Emotions. Storrs, CT: 
International Society for Research on Emotions, pp. 171-175.

Roseman, I. J., Antoniou, A. A., & Jose, P. E. (1996). Appraisal determinants 
of emotions: Constructing a more accurate and comprehensive theory. 
Cognition and Emotion, 10/3, 241-277.



156157157

Rosler, N., Halperin, E., & Gross, J. J. (2009). The role of transitional psycho-
social repertoire in ending intractable conflicts: The case of intergroup 
emotions. Paper presented at the Annual Meeting of ISPP, July, 2009, 
Dublin, Ireland.

Scherer, K. R. (1997). Profiles of emotion-antecedent appraisal: Testing theoretical 
predictions across cultures. Cognition and Emotion, 11/2, 113-150.

Scruton, D. L. (1986). The anthropology of an emotion. In D. L. Scruton (Ed.). 
Sociophobics: The anthropology of fear. Boulder: Westview Press, pp. 
7-50.

Shamir, J., & Shamir, M. (2000). The anatomy of public opinion. Ann Arbor: The 
University of Michigan Press.

Skitka, L. J., Bauman, C. W., Aramovich, N. P., & Morgan, G. S. (2006). 
Confrontational and preventative policy responses to terrorism: Anger 
wants a fight and fear wants "them" to go away. Basic and Applied 
Social Psychology, 28, 375-384.

Smith, C. A., & Ellsworth, P. C. (1985). Patterns of cognitive appraisal in emotions. 
Journal of Personality and Social Psychology, 48/4, 813-838.

Stephan, W. S., & Stephan, Cookie White (2000). An integrated threat theory of 
prejudice. In S. Oskamp (Ed.). Reducing prejudice and discrimination.  
Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum, pp. 23-45.

Stone, R. A. (1982). Social change in Israel: Attitudes and events 1967-79. New-
York: Praeger.

Tetlock, P. E. (1991). Learning in U.S. and Soviet foreign policy: In search of an 
elusive concept. In G. W. Breslauer & P. E. Tetlock (Eds.). Learning in 
U.S. and Soviet foreign policy. Boulder: Westview Press, pp. 20-61.

Thucydides ([431 B.C.E] 1986). History of the Peloponnesian War. New York: 
Penguin.

Torgovnik, E. (2000). Strategies under a new electoral system: The Labor Party 
in the 1996 Israeli elections. Party Politics, 6, 95-106.

Waltz, K. N. (1979). Theory of International Politics. New York: Random 
House.



157157

Zakay, D., Klar, Y., & Sharvit, K. (2002). Jewish Israelis on the "right of return": 
Growing awareness of the issue׳s importance. Palestine-Israel Journal, 
9, 58-66.

Zartman, I. W. (2000). Ripeness: The hurting stalemate and beyond. In P. C. Stern, 
& D. Druckman (Eds.). International conflict resolution after the cold 
war. Washington: National Academy Press, pp. 225-250.



158159159

נרטיבים לאומיים ביישוב סכסוך 
בעל אופי זהותי

יהודית אורבך*

מבוא

הצדדים.  משני  גבוהים  ומחירים  רבים  קורבנות  תובע  הישראלי–פלסטיני  הסכסוך 

 one track( במקביל נעשים ניסיונות רבים לפתור או ליישב אותו בדיפלומטיה מסורתית

diplomacy( שעיקרה מו"מ בין נציגים פורמאליים של הצדדים, כגון תהליך אוסלו, או 
בין  ישירים  מגעים  על  המבוססת   )two track diplomacy( אלטרנטיבית  בדיפלומטיה 

 Maoz,( בלעדיו  או   )Kelman, 1979, 1987, 1997( שלישי  צד  בעזרת  הנִצים,  העמים 

2000(. עד כה לא הצליחו צעדים אלה להביא ליישוב הסכסוך. 

בֶמטה– המעוגן  זהותי  סכסוך  הוא  הישראלי–פלסטיני  שהסכסוך  טוען  זה  מאמר 

נרטבים ובנרטיבים לאומיים מנוגדים, ועל כן קשה ליישבו. עם זאת ניתן לצמצם את 

)הבחנה  לאומיים  נרטיבים  לבין  מטה–נרטיבים  בין  הבחנה  ע"י  הצדדים  בין  הפער 

שתוצג בהמשך( ובעקבותיה להגיע להנמכת הציפיות, לשינוי המטה–נרטיבים הסותרים 

ולהתמקד בניסיון לגשר בין הנרטיבים הלאומיים המתנגשים.

חומרי  לבין סכסוך  זהותי  בין סכסוך  במרכזו אבחין  תיאורטי,  דיון  אציג  תחילה 

שתהליך  מסכסוכים  דוגמאות  אביא  בהמשך  נרטיבים.  לבין  מטה–נרטיבים  בין  וכן 

יישובם נעזר במכניזם של הכלת נרטיבים, ולבסוף אתמקד בסכסוך הישראלי–פלסטיני 

ואראה  זהותי. אציג את המטה–נרטיבים הסותרים של שני הצדדים  כדוגמה לסכסוך 

כיצד התמקדות בנרטיבים לאומיים, ִּבמקום במטה–נרטיבים, עשויה לקדם את יישוב 

הסכסוך.   

סכסוך חומרי וסכסוך זהותי 

נפט,  סכסוך חומרי הוא סכסוך על נכסים "ממשיים" וחומריים כמו טריטוריה, מים, 

גבולות, ביטחון וכיו"ב. למשל, שטחי אלזס–לורן היו עילת מחלוקת בין גרמניה לצרפת 

במשך שנים רבות, עברו מיד ליד )במלחמות 1870, 1914 ו–1939( וליּבּו את העוינות בין 

* ברצוני להודות לעורך, פרופ' יעקב בר-סימן-טוב, ולעמיתיי פרופ' הלל פריש, פרופ' יצחק רייטר, פרופ' 
שמואל סנדלר וד"ר מנחם קליין, על הערותיהם המפרות והמועילות לגרסאות מוקדמות של המאמר.
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שתי המדינות. ניצְחון בעלות הברית על גרמניה במלחמת העולם השנייה, הביא להחזרת 

דוגמה לסכסוך חומרי שמיושב  זוהי  לידי צרפת כחלק מסיום הסכסוך.  שטחים אלה 

בדרכים דיפלומטיות מסורתיות. בדומה לכך, הסכמת ממשלת–ישראל להחזיר את חצי 

האי סיני למצרים )כולל אזור המריבה בטאבה( בעקבות משא ומתן ממושך בין נציגי 

שתי המדינות, היתה תנאי הכרחי ליישוב הסכסוך ביניהן, גם אם לא מספיק לשלום 

חם.

דוגמאות אלו ואחרות מראות שסכסוכים חומריים ניתנים להסדר ולפתרון. לפעמים 

הם חלק מסכסוך רחב יותר, בעל ממדים אידיאולוגיים וסימבוליים, ואז גם קשה יותר 
ליישבם )כמו הסכסוך הטריטוריאלי בין ישראל לסוריה, שצל הסכסוך הלאומי–אתני–

וסין סביב חבל  בין הודו, פקיסטאן  זהותי עם הפלסטינים מרחף מעליו, או הסכסוך 

קשמיר(. לפעמים הסכסוך הוא חומרי בלבד, כמו הסכסוך בין יפן לרוסיה סביב מה שיּפן 

מכנה "האזורים הצפוניים" ורוסיה מכנה "האיים הקוריליים הדרומיים". תהליך יישובו 

של סכסוך מעין זה יכול להיות ממושך ומורכב, אבל משהחליטו הצדדים שמחיר המשך 

הסכסוך על השטחים שבמחלוקת עולה על מחיר הּפשרה שתידרש לפתרונו, הם יביאו 

ככל הנראה לסיומו בדרכים של דיפלומטיה מסורתית.

סכסוך זהותי, לעומת זאת, הוא סכסוך בו צד אחד לפחות רואה בזהות הלאומית של 

 — לאום"  ל"מדינת  דהיינו  הפוליטי —  למישור  זו  זהות  של  בתרגומה  או  השני,  הצד 

סכנה לזהותו הלאומית העצמית. לכן כופר צד זה בהגדרתו של הצד השני כלאום, או 

זו במסגרת מדינה לאומית. הסכסוך הישראלי–פלסטיני  זהות  לפחות בזכותו להגשים 

הוא בעיקרו סכסוך זהותי; שּכן מקורו וסיבת התמשכותו נעוצים בהכחשת הלאומיות 

של הצד השני וזכותו להקים מדינה בשטחי א״י/פלסטין. לאורך למעלה מ–100 שנות 

הסכסוך סירב הצד הפלסטיני, הנתמך ע"י מדינות–ערב, להכיר בזכותו של העם היהודי 

להקים מדינה בחלק מארץ–ישראל. הפלסטינים מִצִִִִדם רואים בשלילת זהותם הלאומית 

המתמשכים  האלימות  למעשי  הצדקה  א״י/פלסטין  בשטחי  מדינה  להקמת  וזכותם 

כלפי היישוב היהודי ומדינת–ישראל. שינוי משמעותי בסכסוך הישראלי–ערבי התחולל 

בזירת היחסים בין מצרים לישראל בחתימת הסכם השלום ביניהן ב–1979. לעומת זאת, 

במישור הישראלי–פלסטיני לא חל שינוי ממשי באופיו הזהותי של הסכסוך. הפלסטינים  

כמדינה  ישראל  לחיסול  להביא  כמיועד  בישראל  מאבקם  את  ראו   )1988 עד  )לפחות 

יהודית, כפי שהדבר בא לידי ביטוי באמנה הפלסטינית. מצד שני נקטה ישראל צעדים 

שמשמעותם המעשית שלילת זכותם של הפלסטינים להקים מדינה פלסטינית בשטחי  

זהותי  בסכסוך  כלשהו  מיתון  ב–1967.  על–ידה  שנכבשו  ורצועת–עזה,  המערבית  הגדה 
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זה חל בתהליך אוסלו, אלא שתהליך זה לא הבשיל דיו כדי ליישבו. בשנים האחרונות 

גדלה נכונות הצד היהודי–ישראלי להכיר בזהות הלאומית של הפלסטינים,1 ואילו אצל 

זהותו הלאומית של העם  ישראל — הקול השולל את  אזרחי  במיוחד  הפלסטינים — 

היהודי ואת זכותו למדינת–לאום משלו, נעשה ברור וחריף יותר. נחזור לנקודה זו מאוחר 

יותר.   

נרטיבים לאומיים וֶמטה–נרטיבים

"סיּפֵר"(  ואומרים:  המדייקים  )יש   story סיפור  הוא  לאומי,  נרטיב  זה  ובכלל  נרטיב, 

על אירועים שהתרחשו בזמן היסטורי או מתרחשים בהווה. לנרטיב יש עלילה דרמטית 

שמתפתחת על ציר הזמן, עם נקודות ברורות של התחלה וסיום. נרטיב נחקק בזיכרון 

בזכות הלכידות הפנימית שלו, שמושגת באמצעות מבנה מוצק וברור המושתת על חמשת 

הרכיבים )Shuman, 1903( המוכרים בפרקטיקה העיתונאית כחמשת המ"מים: מי? מה? 

 Who, What, When, Where :מדוע? מתי? ומקום )תרגום מאולץ במקצת של הניסוח האנגלי

 .)Manoff and Schudson, 1986( )How( "?יותר מאוחר נוספה השאלה "איך .)and Why
אחידות העלילה מבוססת על קשר הגיוני בין חמשת הרכיבים הללו והיא הנותנת לנרטיב 

כוח ועוזרת לשמרו בזיכרון.

נרטיבים לאומיים הם סיפורים מוחשיים על אירועים דרמטיים בהיסטוריה הקרובה 

או הרחוקה של עם. סיפורים אלה סובבים סביב גיבור לאומי בעל עוצמות רוחניות או 

לו מקור  זהותו הלאומית, מספק  ואת  פיזיות אגדתיות, המגלם את האתוס של העם 

גאווה לאומית ונחמה בעיתות שפל. דוגמה אחת מני רבות היא יוסף טרומפלדור, הגיבור 

הגידם שנהרג תוך לחימה על הגנת תל–חי כשעל שפתיו המילים המיתיות: "טוב למות 

שירים,  היסטוריה,  בספרי  הגיבור  מונצח  זה,  מסוג  כמו בשאר המקרים  ארצנו".  בעד 

סיפורים, ואנדרטה שאליה עולים בני–נוער מדי שנה, ביום נפילתו. 

שניתן  סיפור–אגדה   — ל"מיתוס"  האקדמיה  חוקרי  ע"י  הפך  טרומפלדור  סיפור 

לפקפק במהימנותו ההיסטורית ומעניין לבדוק את דרכי–גלגולו בתודעה הקולקטיבית 

)זרובבל, 1996(. אולם עבור הילדים ששרו את שירו של אבא חושי "בגליל בתל–חי" —  

דעת–קהל  סקרי  של  תוצאות  בן–מאיר ושקד  מביאים   )2007( לאומי"  וביטחון  "דעת–קהל  במאמרם   1

שהתפרסו על פני שלוש שנים )2007-2005( ונערכו על–ידי מכון לוסיל כהן למחקרי דעת–קהל באוניברסיטת 
תל–אביב, בהזמנת המכון למחקרי ביטחון לאומי. הסקרים מצביעים על תמיכה שאינה נופלת מ–55% של 
האוכלוסייה היהודית בישראל בפתרון שתי מדינות לשני עמים, שבבסיסו ההנחה בדבר קיומה של ישות 

פלסטינית לאומית מובחנת )בן–מאיר ושקד, 2007(. 
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טרומפלדור הוא גיבור אמיתי וממשי. סיפורו, כמו סיפור מלחמת יהודה המכבי ביוונים 

או סיפור בר–כוכבא ברומאים, הוא חוליה בשרשרת של סיפורי ענות וגבורה העוברים 

 ."Chosen glories"–ו  "Chosen traumas“ 2004( בשם( Volkan מדור לדור ומכּונים אצל

אלה נרטיבים לאומיים שממחישים לעם — ובמיוחד לנוער ביישוב של טרום המדינה 

ושל המדינה שזה עתה קמה ונלחמת על קיומה — את הערכים של אקטיביזם יהודי ושל 

לחימה עיקשת עד כדי נכונות להקרבה עצמית. כוחם של נרטיבים אלה נובע מזיקתם 

החזקה למטה–נרטיב. 

ֶמָטה–נרטיב הוא סיפור–על: המסגרת ההוליסטית ההיררכית שחובקת את הנרטיבים 

את  מחזקים  מחיִים,  הלאומיים  שהנרטיבים  בעוד  אותם,  ומזינה  יוצרת  הלאומיים, 

המטה–נרטיב ומזינים אותו. ז'אן פרנסואה ליוטר, מראשי ההוגים הפוסט–מודרניסטים, 

גורס שאחד המאפיינים הבולטים של הפוסט–מודרניזם הוא ספקנות הולכת וגדלה כלפי 

הוא  זאת  עם  וכיו"ב.  ליברליזם  מרקסיזם,  נאורות,  נצרות,  הגדולים:  המטה–נרטיבים 

 Lyotard, 1988,( על עמים  עדיין משפיעים עמוקות  כי מטה–נרטיבים לאומיים  מודה 

1992(. נראה שקביעה זו נכונה במיוחד לגבי עמים שנמצאים בשלבים המוקדמים של 
בניית זהותם, וכתוצאה מכך — במקרים רבים —  גם בסכסוך עם ישות לאומית אחרת, 

שנגדה הם בונים את זהותם. המטה–נרטיבים הלאומיים מכילים את התשתית הרעיונית 

והערכית של הלאום הנבנה ומיצגים את האתוס שלו ואת הצידוק וההצדקה לבנייתו 

ולקיומו. מכאן קדושתו ותוקפו של המטה–נרטיב ומכאן גם ההתנגדות והקושי לערער 

עליו ולשנותו. 

המטה–נרטיב הלאומי עונה על שלוש שאלות חשובות ביותר עבור קבוצה שמתמודדת 

בטריטוריה השנויה  לריבונות  זו  זהות  ולתרגום  לאומית  לזהּות  זכותה  על  זולתה  מול 

ביניהן במחלוקת: 1. מי אנחנו? 2. מה זיקתנו וזכותנו לארץ המריבה? 3. מה תפקידנו 

בהיסטוריה בכלל ומול הקבוצה השנייה בפרט? 

השיח האקדמי על משמעותה האובייקטיבית–ּפרימורדיאלית של הזהות הלאומית 

 Anderson, 1983;( "לעומת משמעותה הסובייקטיבית ה"מדומיינת — )Smith, 1993(

Hobsbawm, 1990; Gellner, 1983( — מהדהד בוויכוח ה"אמיתי" בין קבוצות לאומיות 
שונות. לעתים קרובות הוא מתגלגל מניה ובֵיה לכדי עמדות סותרות, בנוסח: אנחנו לאום 

ם — קבוצה דתית )או  מקדמת–דנא, בעל זיקה היסטורית מוכחת לטריטוריה שעליה ַאֶתּ

תובעים  לאומית —  לזהות  שטוענת  לאומית(  שלא  ובלבד  וכיו"ב,  חברתית  תרבותית, 

בעלות. דהיינו, ּבנּו מתקיימת ומוכחת התיאוריה הפרימורדיאלית, ואילו ַאתם ִהמצאתם 

עצמכם באופן מלאכותי כעם )או לאום, או אומה — ההבחנות אינן ברורות הן בתוך 

השיח האקדמי והן מחוצה לו( בעל תביעה חסרת–ביסוס לשטח שלנו. 
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ומה  אנחנו  מי    — הראשונות  השאלות  לשתי  התשובות  על  שנשען  המטה–נרטיב 

החל  שהופכת  השלישית,  לשאלה  מהתשובה  חיזוק  מקבל   — המריבה  לארץ  זכותנו 

מאמצע שנות ה–90 של המאה ה–20 לציר מרכזי במטה–נרטיבים של הצדדים לסכסוך 

לאומי: אנחנו הקורבן של הקמים עלינו לאורך ההיסטוריה, ובמיוחד קורבן "שלכם", 

החומסים את זהותנו, את נחלתנו ואת קורבנּותנו.  

כל עם, בשלבים המוקדמים של בניין זהותו, יחפוץ להנחיל את המטה–נרטיב שלו 

לדור הצעיר ולדורות הבאים, כדי לבצר ולטפח את הזהות ואת הסולידאריות סביבו. 

אולם אופיו המופשט מקשה להנחילו לציבור הרחב, ומכאן הצורך בנרטיבים לאומיים.

בעוד שֶמטה–נרטיבים הם סיפורי–על מכונני זהות לאומית של כל צד מן הצדדים 

  — סכסוכים  יישוב  של  מוקדם  בשלב  ובוודאי  לשנותם  מאוד  זהותי, שקשה  לסכסוך 

תוקף  להם  נותנים  שהמטה–נרטיבים  ממּוקדי–עלילה  סיפורים  הם  לאומיים  נרטיבים 

והשראה. אלמלא הנרטיבים המוחשיים הללו, היו הערכים המופשטים של הֶמטה–נרטיב 

נותרים אות מתה וחסרת–משמעות. מצד שני, אלמלא המטה–נרטיב היה הנרטיב הלאומי 

מאבד מכוחו ומיכולתו לשמש מגדלור חינוכי לגיבוש האומה הִמתהווה.

 

תפקידם של  נרטיבים לאומיים בסכסוך זהותי  

בסכסוך זהותי הנרטיבים הלאומיים בנויים בדרך–כלל כמערכת ניגודים בינאריים. כל 

חמשת מרכיביהם משורטטים באופן ברור וחד שאינו משאיר מקום לבלבול בין הצד 

הנרטיבים  בין  הדיכוטומי  הפער  ע"י   שנוצרת  הראי  תמונת  השני.  הצד  לבין  "שלנו" 

של צד אחד לאלה של הצד השני,  גורמת לכל צד להזדהות עם הסיפורים שלו ולדחות 

 the( "האידיאלי"  הלאומי  הנרטיב  השני.  הצד  של  "המעוותות"  הגרסאות  את  בתוקף 

ideal type( בסכסוך זהותי, בנוי במתכונת הבאה:

שמגלם  אדמות,  עלי  והנאצל  גילומו של הטוב  הוא  לאומי  נרטיב  הגיבור של  מי? 

באישיותו את הישות הלאומית כולה, כפי שהיא או כפי שעליה להיות. כך טרומפלדור 

בצלבנים,  שִהכה  א–דין  צלאח  כך  ולחליפין  הסכסוך;  של  היהודי  בצד  בר–כוכבא  או 

בצד הפלסטיני–ערבי. לחליפין, הגיבור יכול לסמל גם את סבלו של העם ואת קורבנותו 

אמפתיה  מאפשרים  שמשון,  של  העיוורון  כמו  טרומפלדור,  של  הגידמות  המתמשכת. 

וחמלה לצד הערצה, ולכן גם הזדהות. בצד הפלסטיני: הילד מוחמד א–דּורה, שנהרג )לפי 

הגרסה  הפלסטינית, שיש מערערים עליה( ב–30 בספטמבר 2000, בתחילת האינתיפאדה 

שירים,  סיפורים,  באמצעות  הפלסטינים  של  האולטימטיבי  לשאהיד  והפך  השנייה, 

אנדרטות ובולים )אורבך ולוינשטיין, 2009(.
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מה? ציר העלילה של הנרטיב הלאומי ייסוב על מלחמת הקיום של שני הצדדים. בכל 

אחת מן הדוגמאות הנ"ל, כמו גם בנרטיבים  לאומיים אחרים, מספר הנרטיב על  ניצחון 

מפואר — ובדרך–כלל נִִסי — שהושג בהתערבות אלוהית. לחליפין הוא מספר על תבוסה 

משפילה של הצד "שלנו", שהוא הצודק, האמיץ והגיבור, מול האחר שהוא הצד הרצחני 

שקם עלינו להשמידנו ללא הצדקה כלשהי.

 Jones & Nisbett,( מדוע? התשובה לשאלה זו תואמת את ציפיות תיאוריית הייחוס

1972( שאמנם מתייחסת לפרט, אך דומה שהנחותיה ישימות גם לגבי הקולקטיב, ועל 
אחת כמה וכמה לגבי קולקטיב שנתון בסכסוך זהותי. תיאוריית הייחוס מניחה שבמקרה 
כזה ינהגו הצדדים כדלקמן: כל צד ייחס מעשים טובים שלו —  יוזמות–שלום, שחרור–

אסירים וכיו"ב —  לגורמים פנימיים כגון רדיפת השלום והצדק המושרשת בו, ואילו 

מעשים שליליים —  הרג–ילדים, פיגועי–טרור, סיכול ממוקד וכיו"ב —  ייוחסו לגורמים 

חיצוניים, ובדרך–כלל לאויב, שכן הוא זה שברשעותו ובתוקפנותו אילץ אותנו לנהוג כך 

מתוך הגנה עצמית. דפוס זה משוכפל במהופך ביחס לאויב: מעשיו הטובים כביכול, כגון 

נחיתות צבאית או לחץ המעצמות, בעוד  כגון  נובעים מאילוצים  יוזמה להפסקת–אש, 

שמעשיו הנפשעים הם פועל–יוצא משפלותו האינהרנטית. 

גם שאלות הזמן )מתי( והמקום )היכן( נגררות לדפוס הבינארי הזה:

נקודת–זמן  אלא  הכללי,  הקלנדארי  ברישום  כלשהי  נקודה  אינו  ההתרחשות  זמן 

שני  אצל  הזה".  "בזמן  שקורה  למה  ההם"  "בימים  שקרה  מה  את  שמחברת  מיתית 

שבו   )time collapse( "התמוטטות"  של  תהליך  עובר  הזמן  זהותי  לסכסוך  הצדדים 

מתערבבים  בעבר,  שאירעה  משותפת  טראומה  סביב  והרגשות  הדמיונות  "הפירושים, 

ממשיכם  הוא  טרומפלדור   .)Volkan, 1997: 35( הנוכחי"  למצב  שמתייחסים  אלו  עם 

של שמשון הגיבור, של יהודה המכבי ושל בר–כוכבא. כפי ששמשון הגיע לשיא גבורתו 

נפשי  "תמות  פסוקו:  את  פוסק  שהוא  תוך   — התעוורותו   — נחיתותו  לשיא  במקביל 

עם פלשתים", כן טרומפלדור הגידם קורא בעת נפילתו: "טוב למות בעד ארצנו". שתי 

הקריאות המיתולוגיות מגלמות את אתוס ההקרבה שעליו אמור העם היהודי להתחנך 

על רקע סבלותיו המתמשכים ונחיתותו הצבאית מול אויביו הקמים להרגו. מן הזווית 

ממשיכיהם  הם  טרומפלדור  נלחם  שמולם  הערבים  הפורעים  היהודית–ישראלית, 

הסימבוליים של הפלשתים, של היוונים ושל הרומאים, שרצו להכחיד את העם היהודי 

הן מבחינה פיזית והן מבחינה תרבותית. באותה מידה "פלישת" היהודים לא"י/פלסטין 

מדומה בעולם הערבי לפלישת הצלבנים. כאז כן עתה, פלישה זו אמורה להסתיים בניצחון 

מפואר של הערבים על אויביהם מן המערב.  
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של  "אגדה  אלא  נטולת–משמעות,  גיאוגרפית  נקודת–ציון  אינו  ההתרחשות  מקום 

לארץ  השנים  רבת  הזיקה  את  שממחישות  היסטוריות  בקונוטציות  הטעונה  מקום" 

המולדת. הסכסוך על שמותיהם של מקומות בא״י/פלסטין, ועל שמה של א״י/פלסטין, 

מגביר את הסכסוך על הזיקה בין המקום לבין הנִצים בו ועליו, כשהם נעזרים בנרטיבים 

הלאומיים שנקשרו למקום זה. 

הנרטיבים הלאומיים נועדו ללכד את שורות הקולקטיב ולטעת בתוכו את הערכים 

את  גייסה  במדינת–ישראל,  הספר  בבתי  הנלמדת  ההיסטוריה  במטה–נרטיב.  הגלומים 

הנרטיבים מכֹונני הזהות שלה ממקורותיה השונים, החל בתנ"ך וגיבוריו, דרך המיתוסים 

של בית שני )יהודה המכבי, בר–כוכבא, אלעזר בן–יאיר(, עבור )תוך דילוג רב–משמעות על 

2000 שנות גולה( לתקופת טרום המדינה )למשל טרומפלדור, חנה סנש, מרדכי אנילביץ( 

הבסיסיים  הערכים  את  מגלמים  אלה  נרטיבים  ישראל–ערב.  מלחמות  בגיבורי  וכלה 

של גבורה, הקרבה, חירוף נפש ואהבת העם והארץ, שבלעדיהם יקשה על העם לשרוד 

במלחמת הקיום מול אויביו.

סיפורו החוזר ונשנה של הנרטיב, נועד לא רק לבנות את מערכת האמונות של העם, 

אלא בעיקר ליצוק לתוך אמונות אלו את הרגשות המניעים לפעולה הנחוצה להגנת העם 

והמולדת: הערצה, הזדהות, שאיפת חיקוי ומוטיבציה עזה להשתייך לקהילה ולאמץ את 

ערכיה )אורן ובר–טל, 2004(. הנרטיב הלאומי הסגור והרווי ברגשות פטריוטיים לוהבים, 

הטיפוס  בין  ההתאמה  מידת  המושג.  של  הווּבריאני  במובן  אידיאלי"  "טיפוס  הוא 

ותוקפם  משמעותם  אמיתותם,  מתמדת.  בתנועה  נמצאת  המציאות  לבין  האידיאלי 

בין  מתמיד  בוויכוח  נתונים  הלאומיים,  הנרטיבים  ושל  המטה–נרטיב  של  האופרטיבי 

מגזריה השונים של הקהילה. בקרב המחנה הקרוי "ימני–לאומי" יש בדרך–כלל הרואים 

בנרטיבים הלאומיים עובדות היסטוריות מוצקות שחובה לשנן ולסּפר לנוער למען הגּברת 

האמונה בצדקת הדרך — בוודאי מול מי שנראה להם אויב המאיים על עצם הקיום. 

מנגד, בקרב האליטות האקדמיות והספרותיות, בדרך–כלל, יש הדוגלים בקריאה "רכה" 

יותר — או אפילו הפוכה — של הנרטיבים העצמיים, תוך הסבת תשומת הלב לנרטיבים 

של הצד השני. ההתייחסות לסיפורים התנ"כיים וההיסטוריים כמיתוסים ראויים לבדיקה 

ולמחקר )אוחנה וויסטריך, 1996( מסמנת אפשרות של פקפוק באמיתותם המוחלטת של 

הנרטיבים הלאומיים ופותחת ויכוח בנושא. מול החותרים תחת היסודות ההיסטוריים 

האורתודוכסיה  נציגי  עומדים   )2008 זנד,   ;2000 )גרינברג,  היהודי  המטה–נרטיב  של 

הציונית )אייזנשטדט, Shapira, 2009; 2004(  והוויכוח הולך ונמשך.

 עם זאת, הוויכוח האקדמי סביב המיתוסים והנרטיבים הלאומיים, אינו מחלחל אל 

כל שכבות העם. כל עוד העם ממשיך לספר לעצמו בפרוזה, בשיר ובדרמה, את הנרטיבים 
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הלאומיים שתומכים במטה–נרטיב הלאומי, יגבר נרטיב זה על כל הקמים עליו. גם אם 

הנרטיב  בקליפת  דק  סדק  חרצו  טרומפלדור"  אמר  באמת  "מה  לגבי  חתרניות  גרסות 
המקובל, אין בכוחן לנפץ את הגרעין שהוטמע בתודעה באמצעות 30 שירים ויותר )טהר–

לב ונאור, 2003, עמ' 74( שפיארו את הגיבור הגלילי והפכוהו למייצג האולטימטיבי של 

האתוס הציוני.  

הנרטיבים נתונים להשפעות ה"צייט גייסט" )רוח התקופה(. המודרנה דוחקת את 

מקומו של הזיכרון בכלל ושל הזיכרון הלאומי בפרט, לטובת הדמיון, היצירתיות, הפיכחון 

והביקורת. שינון אורתודוכסי של נרטיבים מן העבר, נחשב מיושן וראקציוני. המודרנה 

והפוסט–מודרנה נפגשות ִּבמחוז הספק שמבקש לערער אמיתות קיימות ולחתור תחתן, 

ובין אם כדי להראות שאין אמת מוחלטת  )מודרנה(  בין אם כדי למצוא אמת חדשה 

)הפוסט–מודרנה(. ככל שחברות מתקדמות על הציר שבין המודרנה לפוסט–מודרנה, כך 

פוחתת נכונותן לקדש את סיפורי העבר וכך גדלה ספקנותן לגבי אמיתותם. מכאן שככל 

שגדולה הסינכרוניזציה במהלכם של שני עמים בסכסוך זהותי לכיוון הפוסט–מודרניזם, 

כן יגדלו סיכוייהם להתקרבות באמצעות הכרת הנרטיבים של זולתם והנכונות להכילם 

ספקנות  יגלה  מהם  אחד  רק  אם  זאת,  לעומת  בתוכם.  או  העצמיים  הנרטיבים  בצד 

השני  בעוד  יריבו,  של  בנרטיבים  להכיר  ונכונות  עצמו  שלו  המיתוסים  כלפי  וביקורת 

מתבצר עדיין במיתוסים הלאומיים שלו ונזקק להם כדי לבנות את זהותו תוך שלילה 

מוחלטת של הנרטיבים של יריבו, אזי יקטן הסיכוי להתקרבות ביניהם על ּבְסיס הכלה 

הדדית של נרטיבים.

גם הגלובליזציה, שעיקרה חילופי מוצרים חומריים וסימבוליים בין חברות ועמים 

על פני כדור הארץ, עשויה לתרום לריכוך ולהגמשת גבולות הנרטיב הלאומי. שלא כבעבר 

אין היום בעיה של ידע בזמן אמת. כל צד לסכסוך זהותי יכול לדעת מהם הנרטיבים של 

השני ביחס לכל אירוע בסכסוך. יתרה מזאת, באמצעות הידע הנצבר, הצדדים יכולים 

להיווכח עד כמה הנרטיבים שלהם דומים במבנה, גם אם הם מנוגדים בתוכן, ועד כמה 

כל צד מספר לעצמו את צדקתו שלו ואת אשמת הצד השני. הידע עשוי להוליד הבנה 

ואמפתיה ולהנמיך בכך את חומת האתנוצנטריות והשנאה שמאחוריה התבצר כל צד. עם 

זאת יש בגלובליזציה סכנה של טשטוש הייחוד של כל חברה ותרבות. גם עמים שזהותם 

הלאומית–תרבותית מבוססת ומוצקה, חוששים מהיטמעות בתוך הגלובליזציה, שרובם 

רואים בה בעיקר "אמריקניזציה" ומנסים להתמודד עמה ע"י חזרה לשורשים. בצרפת, 

מקומית )צוקרמן,  בהפקה  תופקנה  הטלוויזיה  מתכניות   60% כי  קובע  החוק  למשל, 

1999, עמ' 85(. 
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זה מאות  מגובשת  זו המציאות במדינות מערב–אירופה — שזהותן הלאומית  אם 

שנים ושיכלו אולי להרשות לעצמן את מותרות הגלובליזציה הפוסט–לאומית — על אחת 

כמה וכמה חזק החשש מאסימילציה תרבותית בקרב עמי האסלאם, שמנסים להחיות 

)Antonius, 1938; לואיס, 2004, 2006(.  את תפארת העבר האבודה מאז המאה ה–19 

וזקוק לגיבושה ולחיזוקה, כן  נראה שככל שהקולקטיב טרוד בבניית זהותו הלאומית 

גדלה אמונתו בנכונותם ובצדקתם הבלעדית של הנרטיבים הלאומיים שלו. כמו כן, ככל 

שגדולה הדבקות באמיתּות הבלעדית של הנרטיבים הלאומיים, כן מתעצמת מרכזיותם 

כחסמים ליישוב הסכסוך הזהותי בין העמים הנִצים.  

בסכסוך זהותי לפחות צד אחד מטפח את הנרטיבים הלאומיים שלו ואינו מאפשר כל 

ערעור על תוקּפם ומהימנותם. נרטיבים אלה משמשים לביצור האתוס הלאומי ולחינוך 

הישראלי–פלסטיני,  בסכסוך  עבורו.  חיים  להקריב  ואף  להילחם  לנכונות  הצעיר  הדור 

שהוא סכסוך זהותי כפול )משני הצדדים מכחישים את זהותו הלאומית של היריב(, אין 

סימטריה בין שלבי בניית הזהות של שני הצדדים. הפלסטינים נמצאים בשלב מוקדם 

יותר בבניית זהותם והם זקוקים מאוד לנרטיבים לאומיים הדוקים ומלכדים כדי לבצר 

את המטה–נרטיב שלהם; אך גם הצד היהודי–ישראלי לא התמודד עד הסוף עם זהותו, 

המאוימת בשסעים רבים. חוסר הסימטריה במאזן העוצמה בין שני העמים מחריף את 

ההיזקקות לנרטיבים הלאומיים כמשאב שמפצה את כל אחד מן הצדדים על חולשתו 

מול השני. תחושת ההשפלה של הפלסטינים כעם כבוש )בשטחים שנכבשו ב–1967( או 

כאזרחים מסוג ב' )במדינת–ישראל( דוחפת אותם לחפש פיצוי באמצעות טיפוח נרטיבים 

של גבורת–עָָבר מול קורבנּות עכשווית. גם הצד היהודי–ישראלי — במעמדו הכפול הן 

חלק  עצמם  רואים  שהפלסטינים  והמוסלמי,  הערבי  העולם  ע"י  כמאוים  והן  ככובש 

ממנו — מבקש מזור בסיפורי–עבר שּפאר וקורבנּות כרוכים בהם זה בזה עד שלא ניתן 

להתירם. 

על פניו נראה אפוא שהסכסוך הזהותי סובב במעגל–קסמים סגור: המטה–נרטיבים 

של שני הצדדים הם אתוסים מגובשים שעומדים בזיקה של סתירה מחריפה והולכת ככל 

שמצטברים עוד ועוד נרטיבים שממחישים, מעצימים ומזרימים דם חדש )תרתי–משמע( 

למטה–נרטיב. עם זאת ישנם סכסוכים ממושכים ואלימים שיושבו בין הצדדים ברמה 

כזו או אחרת, בדרך–כלל בשל אינטרסים פוליטיים ובעיקר כלכליים, אך מתוך הבנה 

שלא ניתן להתקדם בתהליך מבלי להתייחס לתודעה הלאומית, לזיכרון הקולקטיבי או 

לנרטיבים. המכניזם העיקרי לקידום תהליך כזה הוא הכלת נרטיבים באמצעות כתיבת 

היסטוריה משותפת.
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הכלת נרטיבים כאמצעי ליישוב סכסוכים    

הכרה  האחר,  אל  התוודעות  שמחייב  מורכב  תהליך  היא  האחר  של  הנרטיב  הכלת 

בלגיטימיות שלו — דהיינו בזכותו של הצד השני לספר את הסיפור מזווית אחרת — 

ולבסוף שילוב הנרטיב של האחר בתוך הנרטיב הלאומי או לצדו — בעיקר באמצעות 

למשל  עשו  כזה  תהליך   .)Dwyer, 1999; Bar-Tal, 2007( משותפים ספרי–היסטוריה 

הסינים והיפנים ביחס ל"טבח ננקינג" שהיה אבן–נגף בדרך להתקרבות בין שתי המדינות 

שמסיבות פוליטיות וכלכליות שאפו להדק את היחסים ביניהן. סין ציפתה שיפן תודה 

רב.  זמן  זאת במשך  יפן סירבה לעשות  ואילו  סינים  כ–400,000  באחריותה לטבח של 

המלחמה  פשעי  אודות  ציבורי  ויכוח  ביפן  התעורר  שתיקה,  של  שנים  לאחר  ב–1972, 

על  פרסם סדרת מאמרים   )Asahi Shimbun( שימּבון  לאחר שהעיתון אשאי  היפניים, 

הפשעים כלפי הסינים, כולל "טבח ננקינג". הטבח שב ועלה לכותרות ביפן ב–1982 לאחר 

שמשרד החינוך היפני מחק כל אזכור שלו מספרי הלימוד של בתי הספר התיכוניים, 

.)Nanking Massacre, Wikipedia( בטענה שאין הוכחה היסטורית מספקת לקיומו

למרות שהיחסים הפוליטיים והכלכליים בין שתי המדינות השתפרו מאוד מאז כוננו 
ביניהן יחסים דיפלומטיים ב–1972, נעה דעת הקהל בסין בכיוון ההפוך. הפגנות אנטי–

כי  אמרו  דעת–קהל  בסקרי  הסינים  מהנשאלים   93% לעת.  מעת  פרצו  חריפות  יפניות 

עמדת יפן ביחס לעברה — דהיינו הכחשת עוולותיה — היא המכשול העיקרי להתפתחות 

היא  יפן  של  שמה  בהישמע  במוחם  שעולה  הראשונה  האסוציאציה  וכי  סין–יפן  יחסי 

.)Qiu, 2006, 41( "טבח ננקינג"

את  לעקור  כדי  וכלכלי  מדיני  בשיתוף–פעולה  די  שאין  הבינו  ויפן  סין  ממשלות   

העוינות ההדדית, וכי יישוב הסכסוך דורש מהן להתמודד עם ההיסטוריה ובמיוחד עם 

היסטוריונים משני הצדדים התכנסו  לעצמו.  צד מספר  ההיסטוריה של הסכסוך שכל 

הנרטיבים  במרכיבי  והתמקדו  הזו  ההיסטוריה  את  לחקור  כדי  בהוראת ממשלותיהם 

הסיפור,  של  חדשה  גרסה  התפרסמה  לבסוף  ננקינג.  אירועי  סביב  בעיקר  המתנגשים, 

 Chinese, Japanese,( שמציגה לכל צד את הסיפור שלו  וגם את סיפורו של הצד השני

.)2007

גרמניה  עשו  והכלתם,  נרטיבים  לימוד  ע"י  סכסוך  יישוב  של  בכיוון  מתקדם  צעד 

שהציגו באפריל 2008 בבתי הספר התיכוניים שלהן ספר ללימוד ההיסטוריה  וצרפת, 

שנכתב  השני  ההיסטוריה  ספר  זהו   .1945 עד  וינה  מקונגרס  והעולם  אירופה  בשם: 

במשותף ע"י היסטוריונים גרמנים וצרפתים )הראשון סקר את התקופה שאחרי 1945(. 

חשיבותו בכך שהוא עוסק בסכסוך העמוק שנמשך על פני שלוש מלחמות עקובות מדם, 
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שנקודות   — במפתיע  אולי   — התברר  העמים.  משני  קורבנות  של  עצום  מספר  שגבּו 

המחלוקת בתהליך כתיבת הספר לא היו רבות )רולו, 14.4.08(.

היוזמה הצרפתית–גרמנית שימשה מודל לחיקוי לממשלות פולין וגרמניה, שהודיעו 

ביוני 2008 על החלטתן לחבר ביחד ספרי היסטוריה לתלמידי תיכון כצעד לשיפור היחסים 

בין שני אויבים היסטוריים. האתגר שעומד בפני שתי המדינות הוא קשה בהרבה משום 

שמִשקעי העוינות בין פולין לגרמניה עדיין עמוקים. פולין נכבשה בברוטאליות ע"י צבא 

הפכו  תושביה  ועצמיותה.  עצמאותה  את  ואיבדה  בותרה  היא  כצרפת  ושלא  גרמניה, 

לצמיתים ורבים מהם גורשו, נהרגו ועונו. פולין החלה לגבש מחדש את זהותה הלאומית 

העצמאית רק עם נפילת ברה"מ ב–1989. מרכיב חשוב בבניית הזהות הפולנית המחודשת 

הוא ההתרפקות על הזיכרון הקולקטיבי, בו תופסים היחסים עם גרמניה מקום חשוב 

ושלילי. אחת העדויות לקשיים היא המתח הגדול בין שתי המדינות סביב הצעה גרמנית 

כולל מפולין — לאחר מלחמת העולם  לגרמנים שגורשו מאירופה —  להקים אנדרטה 

השנייה. הצעה זו מעוררת אצל הפולנים חשש מפני דרישת פיצויים. הפולנים נפגעים לא 

פחות מן הניסיון להשוות את הסבל שהם גרמו לגרמנים, לסבל שגרמו הגרמנים להם. 

במילים אחרות: הפולנים אינם מוכנים לוותר על תודעת הקורבנּות שהיא מרכיב מרכזי 

יותר  ועוד   chosen glories בבניית אתוס לאומי של עמים שההיסטוריה שלהם רוויה

.)Volkan, 2004( chosen traumas

דוגמה נוספת לחשיבות נרטיבים לאומיים — הן כחסמים והן כמאפשרים את יישובו 

של סכסוך זהותי — היא ההסכם שחתמו ארמניה ותורכיה בציריך ב–11 באוקטובר 2009 

על כינון יחסים דיפלומטיים ועל פתיחת הגבולות ביניהן. אין ספק שאינטרסים כלכליים 

ולחזק  )הרצון של תורכיה להשתלב באיחוד האירופי  ומדיניים  )בעיקר מצד ארמניה( 

את מעמדּה כמעצמה אזורית( דחפו את שתי המדינות להסדיר את הסכסוך שהפריד 

ביניהן קרוב ל–100 שנה, אך שתיהן הבינו שיישובו המוחלט לא ייתכן ללא התייחסות 

לזיכרון ההיסטורי. במרכזו של זיכרון זה עומדים נרטיבים סותרים של שני הצדדים לגבי 

מה שארמניה רואה כג'נוסייד — רצח מתוכנן של מיליון עד מיליון וחצי ארמנים בידי 

התורכים — ואילו תורכיה רואה בו מעשה–לחימה לגיטימי במלחמת העולם הראשונה. 

לבין  ארמניה  בין  נגורנו–קרבך  חבל  על  )המלחמה  וטריטוריאליים  מדיניים  עימותים 

בין  הגבול  לסגירת  מרכזית  עילה  אמנם  שימשו  תורכיה(,  של  בת–בריתה  אזארביג'אן, 

שתי המדינות ויצרו ביניהן מתיחות, אבל המלחמה המרה סביב "האמת" ההיסטורית 

ביחס לאירועי 1915 היתה אבן הנגף העיקרית בהסדרת היחסים ביניהן. מפאת חולשתה 

עליו  ותקבל  בג'נוסייד  תכיר  שתורכיה  דרישתה  על  לוותר  ארמניה  נאלצה  היחסית, 

אחריות, אך תורכיה נאלצה להסכים להקמת ועדה בינלאומית של היסטוריונים שתבדוק 
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את המקרה. לא המטה–נרטיב לגבי הזהות ולא הזכויות הטריטוריאליות של כל אחד 

מן הצדדים יעמדו כאן לחקירה, אלא הנרטיבים של כל אחד מן הצדדים ביחס למקרה 

הספציפי שחילוקי הדעות לגביו הם שמלבים את הסכסוך. יישובו הסופי של הסכסוך 

ארמניה–תורכיה תלוי במידה רבה בנכונות דעת הקהל הארמנית, במיוחד בפזורה, לראות 

במכניזם של הקמת ועדה של היסטוריונים, מענה מספק לדרישתם לבירור "האמת". 

הדוגמאות ממחישות את מרכזיותם של נרטיבים לאומיים כחסמים ליישוב סכסוכים 

זהותיים, אך גם את הסיכוי לפרוץ חסמים כאלה באמצעות הכרת הצדדים בחשיבות 

ההתמודדות עם נרטיבים לאומיים סותרים, והניסיון שלהם להכיל את הנרטיב הלאומי 

של הצד השני בתוך הנרטיב שלו או כנרטיב המתקיים לִצדו.

להתקדמות  היריבים  הצדדים  הגיעו  המוזכרות  הדוגמאות  שבכל  להבין  חשוב 

משמעותית בפתרון הסכסוך ביניהם עוד בטרם ניגשו לתהליך הכלת הנרטיבים הסותרים. 

לעומתם הסכסוך הישראלי–פלסטיני רחוק עדיין מאוד מפתרון או מיישוב. הרבה נושאים 

מהותיים עומדים עדיין בין הצדדים לסכסוך זה, ותחושת האיום הקיומי מלהיטה את 

הרוחות בין הנצים ובתוכם פנימה. נראה שהסיכוי להצטרף למעגל המדינות שמיישבות 

את סכסוכיהן, בין השאר, על ידי הכלת נרטיבים הוא קלוש. להלן נציג את הקשיים 

בפני הכלת נרטיבים בסכסוך הישראלי–פלסטיני ונחדד את ההבדל בין המטה–נרטיבים 

והנרטיבים הלאומיים בסכסוך הישראלי–פלסטיני.   

נרטיבים ומטה–נרטיבים בסכסוך הישראלי )יהודי(–

פלסטיני

הפערים  את  מדגישים  הישראלי–פלסטיני  הסכסוך  של  התודעתי–נרטיבי  הּפן  חוקרי 

העמוקים בין הנרטיבים של שני הצדדים ומגיעים למסקנה שפערים אלה אינם ניתנים 

 Rotberg, 2006;  Scham, Salem & Pogrund, :לגישור )ראו למשל אסופת המאמרים ב

  .)2005

נראה שמסקנה נחרצת זו נובעת מטשטוש ההבחנה בין מטה–נרטבים לבין נרטיבים. 

הישראלי  "הנרטיב  קוראים  שהם  מה  את  זה  מול  זה  מעמידים  ופוגרונד  שם  סאלם, 

ההיגדים  את  מערבבים  שהם  תוך  המסורתי",  הפלסטיני  "הנרטיב  מול  המסורתי" 

העקרוניים של שני הצדדים לגבי שאלות בסיסיות של זהות וזיקה, עם גרסות הצדדים 

 Scham, Salem & Pogrund,( הסכסוך  במהלך  שהתרחשו  היסטוריים  אירועים  לגבי 

 .)2005: 1-12
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גם דן בר–און בוחן את האפשרות לגשר בין הנרטיבים הפלסטיניים והישראליים 

וטוען שהדבר הוא בלתי–אפשרי )Bar-On, 2006: 143(. לעומת זאת מרדכי בר–און וסמי 

יותר. תחזיתם הזהירה לגבי האפשרות לגשר בין הנרטיבים,  עדוואן אופטימיים מעט 

מבוססת על ההתנסות שלהם בהפגשת מורים פלסטינים ויהודים–ישראלים שהתבקשו 

 Bar-On & Adwan,( הצדדים  שני  של  הלאומיים  הנרטיבים  את  לתלמידיהם  להציג 

לאומיים  נרטיבים  בין  מושגית  הבחנה  ערכו  לא  החוקרים  ששני  שאף  יודגש   .)2006
אירועים קשים  דהיינו, בסיפורים סביב  בנרטיבים —  ומטה–נרטיבים, הם מתמקדים 

את  כשמעמידים  אכן,  מהמטה–נרטיבים.  ומתעלמים   — הסכסוך  של  בהיסטוריה 

זה ביחס לאירועים מרכזיים בסכסוך,  זה מול  הנרטיבים הלאומיים של שני הצדדים 

נרטיבים אלה באתוס של שני הצדדים עשוי  הניגודים הם חריפים. אבל משקלם של 

להיות קטן יחסית למשקלם של המטה–נרטיבים, ומכאן גם השוני בקושי להתמודד עם 
שני סוגי הנרטיבים הללו, והשוני במידת נחישותם של  שני הצדדים לדבוק בהם. המטה–

נרטיבים הם ה"אני מאמין" של שני הצדדים והבסיס לקיומם, לזהותם וללגיטימציה 

הפנימית והחיצונית לתביעותיהם. הצורך של שני הצדדים בביצור המטה–נרטיב ובטיפוח 

הסולידאריות סביבו הוא כה גדול עד שהסיכוי שיסכימו לשנותו הוא קטן עד אפסי. 

לעומת זאת הנרטיבים הלאומיים,  עם כל חשיבותם לבניית האתוס הלאומי, גמישים 

)הקשורים  לגבי היבטים מסוימים שלהם  וניתן לקרב את עמדות הצדדים  יותר  מעט 

הצדדים  שני  של  המטה–נרטבים  עיקרי  את   אציג  להלן  שמנינו(.  המרכיבים  לחמשת 

בסכסוך הישראלי–פלסטיני. 

"האמנה  במסגרת  הראשון  הפורמאלי  נוסחו  את  קיבל  הפלסטיני  המטה–נרטיב 

המפתח  לסוגיות  ברורות  תשובות  הנותנת   ,)1971 )הרכבי,  הפלסטינית"  הלאומית 

וזכויותיהן  הגדרתן  על  הנאבקות  קיבוציות  ישויות  של  המטה–נרטיב  את  שמרכיבות 

מול יריב השולל אותן. השאלה: מי אנחנו ומי הם? זוכה למענה ברור: הפלסטינים הם 

העם השוכן זה דורות בפלסטין ואילו היהודים הם קבוצה דתית ולא לאומית, שהזרוע 

גזענית-קנאית בהווייתה,  הביצועית שלה היא התנועה הציונית. הציונות היא תנועה  

ישראל  באמצעיה.  ופשיסטית–נאצית  במטרותיה  התפשטותית–התיישבותית  תוקפנית, 

היא מכשיר של התנועה הציונית ובסיס של האימפריאליזם העולמי.

גם סוגיית הזיקה לשטח ברורה מכל ספק: רק לפלסטינים זכות מולדת לפלסטין, ומכאן 

ולצאצאיהם. היהודים ששכנו  לכל הפלסטינים שגורשו מהמולדת  זכות השיבה  נגזרת 

קבע בפלסטין עד 1947 מורשים לגור בה כאזרחים פלסטינים ללא כל זכויות לאומיות.

החלטות  בינלאומיות שמכירות בזכות היהודית למולדת בפלסטין )הכרזת בלפור, 

כתב המנדט, החלטת החלוקה( וכן ההתנהגות של התנועה הציונית ושל מדינת–ישראל 
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את  הפכו   ,1967 בגבולות  ישראל  שטחי  כולל  הכבושים,  בשטחים  הפלסטינים  כלפי 

הפלסטינים לקורבן של תוקפנות בשטח השייך להם, ולכן הם רשאים להילחם נגד מבצעי 

העוול. המאבק המזוין לשחרור פלסטין, שנובע מזכויות אלו ונועד להדוף את הפלישה 

הציונית והאימפריאליסטית מהמולדת הערבית, הוא חובה לאומית כלל–ערבית.

 ב–15 בנובמבר 1988 פרסמה המועצה הפלסטינית הלאומית את "הכרזת העצמאות 

הפלסטינית". הכרזה זו נוסחה ע"י המשורר הפלסטיני מחמוד דרוויש והיא נותנת תשובות 

זהֹות לאלו שנתנה האמנה הפלסטינית לשלוש שאלות היסוד של המטה–נרטיב )מי אנחנו 

ומי הם? מה זיקתנו ומה זיקתם לשטחים הנתונים במחלוקת בינינו לביניהם ומיהו הקורבן 

בסכסוך זה?( ומדגישה עוד יותר את היותם של הפלסטינים קורבן. שלא כמו האמנה, 

ההכרזה רואה בחיוב את החלטת החלוקה מ-1947 אף שהיא שוללת מהפלסטינים את 

זכותם לכל שטחי פלסטין, ולּו רק משום שהיא מקנה לגיטימציה בינלאומית לדרישת 

הפלסטינים להקים לעצמם מדינה ריבונית בפלסטין. ההכרה במדינת–ישראל משתמעת 

מן ההכרה בהחלטת החלוקה, אך אינה נאמרת בפירוש. ההכרזה אינה קוראת אמנם 

במפורש למלחמה בישות הציונית, אבל מביעה הערכה לאש"ף על ניהול מאבקו הצודק 

 Text of the Palestinian( של העם הפלסטיני נגד השוללים את זכויותיו והטובחים בו

נועדה  לא  ההכרזה   .)Declaration of Independence — Algiers Declaration 1988
להחליף את האמנה ואינה מבטלת את  סעיפיה המרכזיים. 

בהסכמי אוסלו נדרשו הפלסטינים לבטל את סעיפי האמנה שסותרים את הסכמי 

אוסלו ובעיקר את הסעיף המרכזי, השולל הכרה בלאום הישראלי וקובע כי לפלסטינים 

זכות לאומית בלעדית על א"י/פלסטין. השאלה אם הפלסטינים עמדו בהבטחתם ועשו 

כן, אינה מִעניינו של מאמר זה. מכל מקום, מאז ועד עתה לא נוסח מסמך אלטרנטיבי 

שמציג באופן ברור, כלפי פנים וכלפי חוץ, את יסודות המטה–נרטיב הפלסטיני .

דווקא  באה  הפלסטיני  המטה–נרטיב  של  היסוד  קווי  את  מחדש  לשרטט  היוזמה 

מצד הפלסטינים אזרחי–ישראל, שניסחו את מה שמוכר בשם "מסמכי החזון העתידי" 

)פירוט בהמשך(. המסמכים הם מעין קריאת תיגר של הפלסטינים בישראל מול הרשות 

לקידום  מחויבותה  את  והזניחה  מהם  התעלמה  אוסלו  הסכמי  שמאז  על  הפלסטינית 

הזכויות הלאומיות של הפלסטינים באשר הם.  באופן פרדוקסאלי מבטאת יוזמה זו הן 

תסכול ואכזבה של הפלסטינים אזרחי–ישראל ממה שהם רואים כמדיניות של הדרה וניכור 

מצד רשויות המדינה כלפי הציבור הערבי, והן ביטחון מתחזק במעמדם כקולקטיב בעל 

זכויות, תביעות ובעיקר אפשרות להשמיע את קולם ברמה לגבי שאלות היסוד של הזהות 

הפלסטינית שנוגעות לא רק לפלסטינים החיים בישראל, אלא לכל בני העם הפלסטיני 

זכויותיהם הפרטיות  על  ישראל  באשר הם. מעבר להיותם בסיס למו"מ עם שלטונות 
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והקולקטיביות של אזרחיה הפלסטינים, מסמכי "החזון" הם מניפסט רעיוני ואידיאולוגי 

ברור ששום יוזמה ליישוב הסכסוך הישראלי–פלסטיני לא תוכל להתעלם ממנו, ומכאן 

חשיבותם כחסם ביישוב הסכסוך. מסמכי "החזון" כוללים את "חוקה שוויונית לכול?" 

שכתב ד"ר יוסף ג'בארין ופרסם מרכז מוסאוא בנובמבר 2006; "החזון העתידי לערבים 

הערביות  המקומיות  הרשויות  ראשי  של  הארצי  הוועד  שפרסם  בישראל"  הפלסטינים 

 2007 בפברואר  עדאלה  מרכז  שפרסם  הדמוקרטית"  ל"החוקה  הצעה   ;2006 בדצמבר 

יישומי  חברתי  למחקר  הערבי  המרכז   — אל–כרמל  מדה  בחסות  חיפה"  "הצהרת  וכן 

בחיפה — שפורסמה ב–15 במאי 2007 — הוא היום בו מציינים ברחבי העולם הערבי את 

יום הנּכּבה — ועוצבה במכּוון במתכונת מגילת העצמאות של מדינת–ישראל.

שהפלסטינים הם התושבים  קובעים  "החזון"  מסמכי  הזהות,  לשאלת  בתשובה 

תובעים  שעליו  במקום   —  )11  :2007 חיפה,  )הצהרת  מולדת"  "מיעוט   — המקוריים 

היהודים הישראלים בעלות. בהצגת טענה זו מחדדים מחּברי ה"חזון" את הממד הזהותי 

של הסכסוך הישראלי–פלסטיני. 

כחלק מעם  מוּכרים במסמכים אלה  אינם  זאת,  לעומת  במדינת–ישראל,  היהודים 

ומוצקה. ב״הצהרת חיפה״, שלא כמו במסמך  וזהות מובדלת  בעל היסטוריה לאומית 

החזון, יש אמנם אזכור של "עם יהודי" )הצהרת חיפה, 2007, 11(, אולם ללא כל הקשר 

היסטורי וממד של רציפות. המדינה היהודית היא "תולדה של פעולה קולוניאליסטית 

מדינות  בסיוע  ]ש[הוקמה  ובמערב,  באירופה  היהודיות-ציוניות  האליטות  יזמו  אותה 

תוצאות  לאור  לפלסטין  היהודית  ההגירה  התעצמות  בצל  והתחזקה  קולוניאליסטיות 

מלחמת העולם השנייה והשואה" )החזון, 2006: 9(. 

ביחס לסוגיית הזיקה לשטח, מסמכי היסוד למיניהם קובעים בצורה חד–משמעית 

קשר  כל  ושוללים  הפלסטיני  העם  של  הבלעדית  ההיסטורית  המולדת  היא  שפלסטין 

היסטורי אותנטי של העם היהודי לחבל–ארץ זה. זיקתם של היהודים למקום היא מכוח 

קולוניאליזם וכיבוש. כל פעולה התיישבותית של היהודים ב"פלסטין" אינה אלא "ייהוד 

 :2006 )החזון,  הפלסטינית"  והתרבות  העבר  ומחיקת  ]הפלסטיני[  הגיאוגרפי  המרחב 

.)16

הסכסוך  של  האולטימטיביים  הקורבנות  הם  שהפלסטינים  קובעת  חיפה  הצהרת 

ושל מדינת–ישראל, ש"הפעילה מדיניות דיכוי ורדיפה החורגת אף מזו שהפעיל משטר 

האפרטהייד בדרום אפריקה" )הצהרת חיפה, 2007, 10(. האירוע ה"קורבני" המכונן הוא 

"הנּכּבה", שבמהלכה נרצחו רבים מבני העם הפלסטיני; רובו נעקר ממולדתו וייתרו הפך 

למיעוט בעל אזרחות "חסרת יסודות ממשיים של אזרחות" )הצהרת חיפה, 2007: 11(.   
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פגיעות של פלסטינים ביהודים מוזכרות תחת הכותרת "אבני דרך, הניצבות לאורך 

ול"הערכה"  ל"גאווה"  מקור  והן  זהותנו",   את  לחזק  סייעו  אשר  הקולקטיבי,  נתיבנו 

)הצהרת חיפה, 2007: 7(.

השואה היא "אירוע הרה אסון... הנוגע לאנושות בכללותה" והיא המקנה ליהודים 

קורבנות השואה"(, אך  עם  מזדהים  )"אנו  ומזכה אותם באמפתיה  קורבן  את התואר 

תפקידו המרכזי בעיני הכותבים הוא: "ניצּול ...למתן לגיטימציה לזכותם של היהודים 

להקים את מדינתם על חשבון העם הפלסטיני" )הצהרת חיפה, 2007: 12(.

 — וקורבנּות  לטריטוריה  זיקה  זהות,   — המפתח  סוגיות  לשלוש  ההתייחסויות 

מתכנסות למטה–נרטיב הדוק ולכיד שעומד בניגוד קוטבי למטה–נרטיב היהודי–ישראלי, 

כפי שהוא בא לידי ביטוי במגילת העצמאות. 

המילים הראשונות במגילת העצמאות שוזרות יחדיו את התשובות לשתי השאלות 

החשובות ביותר של המטה–נרטיב: מי אנחנו ומה זיקתנו לארץ מאוויינו: "בארץ–ישראל 

קם העם היהודי, בה עוצבה דמותו הרוחנית, הדתית והמדינית, בה חי חיי קוממיות 

אזכורים  שלושה  מכיל  הפותח  המשפט  לאומיים...".  תרבות  נכסי  יצר  בה  ממלכתית, 

שונים של הצביון הלאומי של עם–ישראל: "עם", "ממלכתיות", "לאומיות". זוהי תשובת 

המחץ לכל מי שהטיל או עשוי להטיל ספק באמיתותה ובתוקפה של הגרסה היהודית 

לשאלה "מי אנחנו". הקשר בין ארץ–ישראל לעם–ישראל מקבל חיזוק במשפטים הבאים: 

"לאחר שהוגלה העם מארצו בכוח הזרוע שמר לה אמונים בכל ארצות פזוריו, ולא חדל 

מתפילה ומתקווה לשוב לארצו ולחדש בתוכה את חירותו המדינית. מתוך קשר היסטורי 

ובדורות  העתיקה;  במולדתם  ולהיאחז  לשוב  דור  בכל  היהודים  חתרו  זה  ומסורתי 

האחרונים שבו לארצם בהמונים...". זיקה היסטורית זו בין העם והארץ מקבלת אישוש 

בהכרה ובמסמכים בינלאומיים כגון הצהרת בלפור, המנדט שניתן ע"י חבר הלאומים 

והחלטת החלוקה של האו"ם מ–1947 )מגילת העצמאות, 1948(. 

לעם  טריטוריאלי–לאומי  פתרון  למצוא  לצורך  כהוכחה  מוצג  הקורבנּות  מוטיב 

היהודי בארצו — ארץ–ישראל: "השואה שהתחוללה על עם–ישראל בזמן האחרון, בה 

בפתרון  ההכרח  את  בעליל  מחדש  הוכיחה  באירופה,  יהודים  מיליונים  לטבח  הוכרעו 

בעיית העם היהודי. ...שארית הפליטה שניצלה מהטבח הנאצי האיום באירופה ויהודי 

ארצות אחרות לא חדלו להעפיל לארץ–ישראל... ולא פסקו לתבוע את זכותם... במולדת 

עמם". עם זאת, על פי מסמך זה השואה אינה הסיבה להקמת המדינה בארץ–ישראל. היא 

"הוכיחה מחדש" )הדגשה שלי, י.א.( את נחיצותו של הפתרון הטריטוריאלי לעם העתיק 

שהוגלה מאדמתו. בכך מחזקת השואה — אך אינה מתרצת — את תביעתו הנושנה של 

עם–ישראל, שלא נזנחה במרוצת ההיסטוריה, להקים מחדש את ריבונותו בארצו.   
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והסתפקו  הפלסטינים  על  או  הערבים  על  אשמה  מלהטיל  נמנעו  המגילה  מנסחי 

ברמיזה: "אנו קוראים — גם בתוך התקפת–הדמים הנערכת עלינו זה חדשים — לבני 

העם הערבי תושבי מדינת–ישראל לשמור על שלום וליטול חלקם בבניין המדינה על יסוד 

אזרחות מלאה ושווה ועל יסוד נציגות מתאימה בכל מוסדותיה, הזמניים והקבועים". 

זוכים, אמנם, להכרה לאומית נפרדת ולא נקראים  תושביה הערבים של ישראל אינם 

אזרחות  לו  שמובטחת  הערבי"  ל"עם  לאומי  שיוך  מהם  נשלל  לא  אולם  "פלסטינים", 

מלאה ושווה במדינת העם היהודי. 

עצמה  על  שקיבלה  בהתחייבויות  מדינת–ישראל  של  עמידתה  מידת  של  השאלה 

במגילת העצמאות, אינה מענייננו במאמר זה. ענייננו להראות זו מול זו את שתי מגילות 

היסוד של שני העמים, שמכנסות בתוכן את המטה–נרטיבים של כל אחד מהם.

כפי שניתן לראות, התשובות שמגילת העצמאות נותנת לשאלות המפתח, סותרות 

את מה שקובעים המסמכים שנכתבו ע"י אזרחיה הפלסטינים של ישראל. חשיבותם של 

מסמכי היסוד היא בכך שעוצבו במתכוון כתשובה מטה–נרטיבית של העם הפלסטיני על 

פזורתו בעולם ובישראל, למטה–נרטיב הציוני. המסמכים שמייצגים מגמה של "התכנסות 

בִקרבּה  עוררו  ואף  לאוכלוסייה הפלסטינית–ישראלית,  בעיקר  מכוונים אמנם  פנימה", 

ויכוחים רבים, במיוחד בנושאים חברתיים הנוגעים לאוכלוסייה הפלסטינית עצמה או 

ליחסים שבינה לבין הרשויות בישראל )רכס ורודניצקי, 2009: פרק 2, עמ' 34-33(. עם 

זאת יש הסכמה גורפת בין הפלסטינים בישראל ואלה החיים מחוצה לה לגבי העקרונות 

שבאים לביטוי במסמכי החזון ומהדהדים בכל מו"מ על הסדר אפשרי של הסכסוך.

הנתון  עם  של  המאמין"  "האני  את  במפורש  שמבטאים  אלה,  מעין  מסמכי–יסוד 

בסכסוך זהותי עם בני לאום אחר, מעוגנים בדרך–כלל בתרבות שמכילה אמונות–יסוד 

ודרכי–פעולתו,  ייעודו  מניעיו,  זהותו,  הקיבוצי",  ל"אני  ביחס  בלתי–מפורשות  והנחות 

ומגדירה בין השאר את סף פגיעותו ואת תגובתו לסבל ולאסונות.

הפלסטינים רואים עצמם חלק מהאומה הערבית שיש המאפיינים אותה "תרבות–

ּבושה" )shame-based culture(, והיא מודרכת ע"י רגישות גדולה להשפלה ולפגיעה בכבוד 

במישור האישי והקולקטיבי כאחד. השפלת האומה הערבית ע"י המערב — מהכיבוש 

חלק  היא   — ב–1916  סייקס–ּפיקו  להסכם  ועד  למצרים  נפוליון  פלישת  דרך  הצלבני, 

מזיכרון חי, כואב ומבייש, שמחולל בה שאיפות נקם כלפי ישראל, אשר נתפסת בעיניה 

. )Fattah & Fierke, 2009( כסוכנת אולטימטיבית של המערב באזור

התקשורת בכלל וערוץ אל ג'אזירה במיוחד, מביאה לכל בית את התמונות המשפילות 

מן הזירות השונות. תמונות של חיילים ישראלים על אדמת "פלסטין הכבושה" או תמונות 
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ההיסטורי  הזיכרון  את  הופכות  האמריקאים,  בידי  מושפלים  העיראקים  האחים  של 

הקרקע  היא  היא  ובגידה  השּפלה  של  הנמשכת  התחושה  ועכשיו".  "כאן  של  לחוויה 

מחזקים  אלה  נרטיבים  א–דורה.  מוחמד  בנוסח  הלאומיים  הנרטיבים  צומחים  שעליה 

את המטה–נרטיב ומלבים אותו בשנאה וזעם שאינם ניתנים לערעור בבירור עובדתי או 

בטיעון הגיוני. 

ויוצר  קוטבי  הוא  היהודי  העם  של  לזה  הפלסטיני–ערבי  בין המטה–נרטיב  הניגוד 

העם  של  התרבותית  מההשתייכות  גם  ניזון  ביניהם  הפער  העמים.  שני  בין  רב  מתח 

היהודי לעולם המערבי )היהודי–נוצרי( האמון על תרבות–אשם, guilt-based culture. בני 

תרבות זו מתמודדים עם סבל ואסון באופן שונה מבני תרבות הכבוד. בני תרבות האשם 

יחפשו בהתנהגותם ובמעשיהם את מקורות כישלונותיהם, ינסו להתמודד ִעמם בבדיקה 

ובחקירה עצמית ויצפו שהיריב יעשה כמוהם. ההבדלים בין תרבות הכבוד לבין תרבות 

האשם תורמים לכשלי תקשורת בין בני שתי תרבויות אלו. 

יסודות נוספים במטה–נרטיב היהודי שמעמיקים את התהום בין העמים, הם בחירה 

כחוט השני תחושת  עוברת  היהודי  ובתת–מודע הקולקטיבי של העם  וברית. במסורת 

הבחירה והאמונה בברית מיוחדת עם אלוהיו. הוא העם הנבחר — לתהילה כמו לסבל. 

הברית עם האל נכרתה בימי אברהם ונחתמה לנצח במעמד הר סיני. גם אם העם התייסר 

 .)Smith, 1999( בגלות, בפוגרומים ובשואה, עדיין מובטחת לו הגאולה בארץ הבחירה

נכון שהתפיסות המוקצנות של זהות לאומית, המדגישות את יסודות הבחירה והברית, 

אינן  נחלתם של הזרמים המרכזיים באוכלוסיה היהודית בישראל,  וניתן למצאן בעיקר 

בקרב יהודים דתיים–לאומיים. על הרצף הנמתח בין הקצה הדתי–לאומי ימני לבין הקצה 

השמאלי הּפוסט–לאומי, רוחש פולמוס ער ולעתים רווי–יצרים בין נושאי זהויות שונות 

ובעלי תפיסות מגוונות ביחס לשלוש שאלות היסוד של המטה–נרטיב הישראלי. גם בצד 

הפלסטיני עשויה הזהות הקולקטיבית ללבוש צורות מגוונות שמקבלות הדגשים שונים 

על פני ֶהקשרים פוליטיים וחברתיים מתחלפים. 

תחת  נתונים  הכבוד  תרבות  ושל  הבושה  תרבות  של  שונים  גילויים  מזאת:  יתרה 

ביקורת פנימית במסמכים עצמם. עם זאת, לֶמטה–נרטיב של ההשפלה הערבית הלאומית 

ההשפלה  תחושת  הפלסטינים.  ובתוכן  הערבי  העולם  של  נרחבות  בשכבות  אחיזה  יש 

הקיומית שחוו הפלסטינים בעוצמה גדולה פעמיים בתוך 20 שנה )1948 ו–1967( מהווה 

את  תפיסתם,  לפי  להם,  הנחילה  אשר  ישראל,  עם  הסכסוך  יישוב  בפני  גבוה  חסם 

אסונותיהם הגדולים ובעיקר המשפילים ביותר.   

ותפקידם  הפלסטינים,  ושל  היהודים  של  העל"  "סיפורי  שני  בין  הקוטבי  הניגוד 

המרכזי בביצור זהותם הלאומית של שני הצדדים, אינם מאפשרים כל פשרה ביניהם, 
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שניסיון  היא  ההנחה  ואקּוטי.  מדמם  עדיין  שהוא  הסכסוך,  של  זה  בשלב  לא  בוודאי 

להפגיש בין המֶטה–נרטיבים הללו יביא להחרפת העוינות. ואמנם, הניסיון שנעשה ב"מכון 

הישראלי לדמוקרטיה" להפגיש אינטלקטואלים יהודים ופלסטינים משני הצדדים, כדי 

לנסח אמנה שתגדיר קווי–יסוד משותפים לדו–קיום בין שתי הקהילות הללו על סמך 

ֲהכָלָה של עיקרי המטה–נרטיבים שלהם, הסתיים באכזבה בשני הצדדים ובלא הסכמה 

)בנזימן, 2006(.2 

התוצאות המאכזבות אינן מפתיעות. סביר שבמצב של סכסוך זהותי יתבצר כל צד  

בעמדותיו ויקשיח אותן אל מול ההתבצרות של הצד השני. טענה זו תֵקפה במיוחד ביחס 

הפוליטיות  משמעויותיה  ולימוד  הקולקטיבית–לאומית  זהותם  שטיפוח  לפלסטינים, 

החלו מאוחר–יחסית ונמצאים עתה בשיא תנופתם; מה גם שבניגוד לצד היהודי הם טרם 

הצליחו לממש את שאיפתם למדינה. לעומת זאת, הציבור היהודי–ישראלי, שמתמודד 

עדיין עם בעיות זהּות מול שסעים רבים שהשסע הלאומי הוא רק אחד מהם — בשל 

ה"אחר".  של  למטה–נרטיב  סובלנות  לגלות  שנוטה  "ּפוסט–לאומית"  להתבוננות  יותר 

עצם  על  שמערער   — הפלסטיני  המטה–נרטיב  עם  יעומת  היהודי  שהציבור  ככל  ברם, 

הלגיטימיות שלו בעוד האלימות נמשכת — כן תגדל תחושת האיּום שלו וכתוצאה מכך 

הוא גם יקשיח את עמדתו ויתבצר מאחורי המטה–נרטיב הלאומי הלעומתי שלו.  

סביב  שייסוב  ספציפיים,  בנרטיבים  שיעסוק  לדיון  להקים מסגרות  ניתן  זאת  עם 

בראשית  שהזכרנו  המ"מים  חמשת  שאלת  על  מתשובות  וייבנה  קונקרטיים  אירועים 

פרק זה. ניסיונות כאלה נעשים מעת לעת ע"י בעלי רצון טוב משני הצדדים. כך למשל 

ופרופ'  באר–שבע  באוניברסיטת  ההתנהגות  למדעי  מהמחלקה  בר–און  דן  פרופ'  יזמו 

ישראלים  תלמידים  עבור  ספרי–לימוד  כתיבת  בית–לחם  מאוניברסיטת  עדוואן  סאמי 

ופלסטינים, שבאמצעותם יכירו בני שני העמים את הנרטיבים הרלוונטיים והמתנגשים 

)לפי הנרטיב  לאירועי–מפתח בהיסטוריה המשותפת, למשל: "מאורעות תר"פ–תרפ"א" 

היהודי( מול "ההתקוממויות העממיות של 1920" )לפי הנרטיב הפלסטיני(; "מאורעות 

2  בין ינואר 1999 לינואר 2001 התכנסו במכון הישראלי לדמוקרטיה 20 נשים וגברים, אינטלקטואלים 

יהודים ואינטלקטואלים ערבים אזרחי ישראל, כדי לנסות לנסח אמנה שתגדיר את יחסי הרוב והמיעוט 
במדינה ואת זיקתם ההדדית. היה זה ניסיון יוצא–דופן: המשתתפים השילו מעליהם את כל "הקליפות" 
ודיברו מנהמת–לבם על זהותם העצמית, על הגדרת לאומיותם ושותפותם האזרחית ועל ציפיותיהם מבני–
שיחם. המשתתפים התעמתו עם סוגיות היסוד הנוגעות לעצם יכולתם לחיות בכפיפה אחת תחת ההגדרה 

"אזרחי מדינת–ישראל".
התקיימו 17 מפגשים שעסקו בהגדרת זהותה של המדינה, על הדרכים למצוא מכנה משותף להווייתם של 
ערבים ויהודים כאזרחיה, ועל הסיכוי לגשר על המתח הפנימי בהגדרת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. 
הקבוצה דנה גם בהצעות לשינויים תחיקתיים שיענו לציפיותיו של המיעוט הערבי לקידום מעמדו מצד 

אחד ולנכונותו להחיל על עצמו חובות אזרחיות כמו שירות לאומי מצד שני. 
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)פלסטיני(  הגדול"  הערבי  "המרד  )פלסטיני(;   "1929 "מהפכת  לעומת  )יהודי(  תרפ"ט" 

לעומת "מאורעות  1939-1936" )יהודי(; "מלחמת העצמאות" )יהודי(  לעומת "הנּכּבה של 

1948" )פלסטיני( וכך הלאה לגבי  המלחמות ב–1956, 1967, 1973 ו–1982, האינתיפאדה 

הראשונה ב–1987, הסכמי אוסלו, עד פרוץ האינתיפאדה השנייה. המפגשים בין צוותי 

המורים שניסו להתמודד עם הסתירות שבין הנרטיבים השונים, לא היו קלים ועם זאת 

הגיעו אל קו המטרה. לעומת זאת דחו הִממסדים בשני הצדדים את הספרים, מחשש 

שצעד מרחיק–לכת כל–כך לא יתקבל היטב בציבור הרחב ויערער על  הלגיטימיות של 

המטה–נרטיב של כל אחד מן הצדדים  בעיני הצד השני )קשתי, 2007(. 

כפי שניתן ללמוד מהדוגמאות שהבאנו לעיל )יפן–סין; גרמניה–צרפת; גרמניה–פולין; 

והנרטיבי.  התודעתי  במישור  מתחיל  אינו  הסכסוך  יישוב  תהליך  תורכיה–ארמניה(, 

בכל המקרים הנזכרים נדרשו שנים של הפגת מתיחות, של התקרבות בין המדינות על 

בסיס אינטרסים משותפים והסכמה — גם בקרב האליטות וגם בקרב שדרות הציבור 

הרחבות — שהגיע הזמן לנורמליזציה ולִשלום–אמת. רק כשתנאים אלה בשלו, נסללה 

הדרך לטיפול בנרטיבים הלאומיים של שני הצדדים. 

הסכסוך.  ליישוב  התנאים  עדיין  בשלו  לא  הישראלי–פלסטיני  בסכסוך  כאמור, 

מאפיין משמעותי של הסכסוך, המבדיל בינו לבין סכסוכים אחרים, הוא אופיו המורכב 

והרב–מישורי. מצדו האחד של המתרס ניצבת מדינה ומצדו השני ניצבת ישות לאומית 

אף  שהגדרתם  כבושים",  ב"שטחים  בחלקם  נמצאים  הפלסטינים  חסרת–ריבונות. 

אינה ברורה. בעוד שבישראל — ולא רק בה — מסמל מושג זה את השטחים שישראל 

כבשה ב–1967, הרי שהעמדות הרשמיות של הפלסטינים הבאות לידי ביטוי במסמכים 

מ–1988,  העצמאות  הכרזת  מ–1964,  הפלסטינית  )האמנה  לעיל  שהוזכרו  הפורמאליים 

ובהתבטאויות של מנהיגים פלסטינים בכל המשאים  "החזון" מ–2007-2006(  ומסמכי 

והמתנים ִעם ישראל, רואות בכל שטחי המנדט הבריטי, כולל שטח מדינת–ישראל לפני 

1967 שטחים פלסטיניים כבושים. מחוץ למזרח התיכון נמצאת פזורה פלסטינית גדולה, 

שמספר אנשי–אקדמיה מתוכה )כמו אדוארד סעיד, פלסטיני עפ"י הגדרתו, ווליד חלידי( 

פשרה  הצעת  כל  להקהותו.  מאפשרים  ואינם  אידיאולוגיים  תימוכין  לסכסוך  נותנים 

העולה בשיחות בין נציגים ישראלים ופלסטינים, נבחנת דרך הפריזמות הרבות של הציבור 

הפלסטיני לגווניו השונים, ולמעשה גם של מדינות–ערב החולקות עם הפלסטינים את 

הלאומיּות הערבית ולכל אחת מהן אינטרסים משלה שעשויים לדחוף לעתים לפשרה, אך 

לעתים קרובות יותר להחרפה. מורכבות זו הופכת את הסכסוך הישראלי–פלסטיני לקשה 

יותר, ויישובו דורש צירוף של נסיבות בינלאומיות ואזוריות לצד התפתחויות פנימיות הן 

בממד הריאלי והן בממד העמדתי–קוגניטיבי. 
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שמתגוררים  )אלה  לפלסטינים  הישראלים  בין  הפיזית  הִקרבה  דווקא  שני,  מצד 

בשטח ישראל או בשטחים שנכבשו אחרי 1967( והעירוב בין האוכלוסיות היריבות — 

גבוהים  כה  וחומריים  אנושיים  מחירים  ולִגּבֹות  מוחשי  כה  להיות  לסכסוך  שגורמים 

משני הצדדים — עשויים להמריץ את העמים ליישב את הסכסוך. אחת הדרכים — לא 

הבלעדית ולא הראשונה בהכרח — היא ההתוודעות לנרטיבים של הצד השני בניסיון 

נרטיבים לאומיים הנוגעים  והיכן של  לגבי המי, מה, מדוע, מתי  נקודות–מפגש  לגלות 

לאירועים היסטוריים שקרו במשך הסכסוך.

או    — ממשלה  מהחלטת   — "ִמּגָבוַּה"  לבוא  יכולה  השני  של  לנרטיב  ההתוודעות 

"מלמטה" — למשל כיוזמה עצמאית של התקשורת לערוציה השונים. ראוי לזכור שהדיון 

שהתעורר ביפן על פשעי המלחמה נגד הסינים — כולל "טבח ננקינג" — התעורר אחרי 

שעיתון יּפני מרכזי פרסם סדרת מאמרים בנושא. הדיון בתקשורת אינו מבטיח ִהתכנסות 

לפשרה. מאמרי–תחקיר נוקבים ומאשימים על אירועים בהיסטוריה המשותפת והעקובה 

מדם של שני העמים, עשויים לגרום גם ל"ּבומרנג" של התבצרות מחודשת במטה–נרטיב 

הלאומי. 

היבטים  להבליט  נטייתה  מפאת  סכסוכים  למלּבת  בדרך–כלל  נחשבת  התקשורת 

התפייסות  על  "משעממות"  ידיעות  ולהצניע  ומעשי–אלימות  מלחמה  כמו  "מעניינים" 

 .)Gilboa, 2000; Kempf & Luostarinen, 2002; Shinar, 2002( והתקרבות בין אויבים

בניגוד לערכי המידיּות, הפשטות והדרמטיות אשר מנחים את הפרקטיקה העיתונאית, 

תהליך של שלום נושא אופי מתמשך, מורכב והדרגתי, ולפיכך קיים ביניהם מתח פנימי 

)Wolfsfeld, 2004; Wolfsfeld, Alimy & Kaliani, 2008(. תופעת הטוקּבקים, שמעודדת 

התבטאויות רגשיות שלוחות–רסן )כהן ונייגר, 2007( — בדרך–כלל מעברּה הלאומני של 

המפה הפוליטית — תורמת אף היא להחרפה. יחד עם זאת, התקשורת יכולה למלא גם 

תפקיד חיובי בריכוך העוינות, ע"י הבאת הנרטיב של "האחר" והכרה בסבלו לידיעת 

קְהל צרכניה. כך נעשה למשל בצפון–אירלנד, שם סייעו ידיעות חדשותיות שסיקרו את 

.)Wolfsfeld, 2001( תהליך השלום לקידום השלום

 Liebes,( התקשורת גם נעשית "גלובלית" יותר ומחויבת פחות לאתוסים לאומיים 

Kampf, 2007 &(. דרך הסיקור של נרטיבים  לאומיים יכולה להביא לשבירת הבינאריות 
מטרור  שנפגעו  לילדים  הורים  חֹוצֹות–לאום.  נוספות,  זהויות  של  ולהצפה  הזהותית 

פלסטיני, עשויים למצוא שפה משותפת עם הורים לילדים שנהרגו בפעולות–תגמול של 

צה"ל, וביניהם עשוי להירקם שיח נרטיבי אחר, שונה מן השיח הרשמי.  

מקרה מוחמד א–דורה )ספטמבר 2000( יכול להדגים את שתי פניו של הנרטיב הלאומי, 

הן כחסם והן כמאפשר ִהתקרבות. משמעותו כחסם ברורה: עם פרסום הכתבה של תחנת
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FRANCE 2, שצולמה בידי צלם פלסטיני, בה נראה הנער מוחמד א–דורה הרוג בידי 
אביו הנפחד, הפך הסיפור לנרטיב מיתי בתקשורת הפלסטינית. העיתונים הפלסטיניים 

כפי  הראשונה,  הגרסה  את  במלואה  אימצו  נצרים,  בצומת  ההתרחשות  את  שסיקרו 

שתוארה בכתבת הערוץ הצרפתי. לפי גרסה זו נקלעו מוחמד ואביו ל"צומת השוהדה" 

בתום–לב ושם נרצחו בדם קר ע"י חיילי צה"ל, האמונים מקדמת–דנא על רצח ילדים. 

העיתונות הפלסטינית לא התייחסה כלל לגילויים מאוחרים של העיתונאית הגרמנייה 

אסתר שפירא ושל העיתונאי ואיש העסקים הצרפתי פיליפ קרסנטי, שערערו על מהימנותה 

של הכתבה עד כדי קביעה שמותו של א–דורה בוים ע"י פלסטינים למטרות תעמולה. 

ולהלל את  והרבתה לתאר  והפיצה את הגרסה המקורית  התקשורת הפלסטינית שבה 

לזכרו,  וכרזות  בולים  הוצאת  הילד,  שם  על  וכיכרות  רחובות  )קריאת  ההנצחה  מעשי 

ועוד( שנעשו בעולם הערבי כדי לשמר את זכרו של מוחמד א–דורה כשאהיד אולטימטיבי. 

מוחמד א–דורה הפך לסמל הקורבנּות הפלסטינית מול הכיבוש והאכזריות הישראלית. 

הוא אִפשר לכל אחד מהאבות ומהאימהות הפלסטינים להזדהות עם הורי מוחמד מבלי 

שהם עצמם יאּבדו את ילדם, אך בו בזמן יהיו ראויים כהורי מוחמד לפיצוי החומרי 

והסימבולי שמגיע לקורבנות.

)Ynet ,Walla( הטוקבקיסטים הישראלים שהגיבו לידיעות בעיתונות האינטרנטית

שפירא  ושל  קרסנטי  של  לגילויים  הגיבו  הם  זו.  הצגה  של  הראי  תמונת  את  יצרו 

בהתלהמות: הגולשים הביעו תרעומת על גורמים ישראליים ועולמיים שתמכו בנרטיב 

ההסברה  מערכת  השמאלני"(,  )"האלוף  איילנד  גיורא  האלוף  למשל  כמו  הפלסטיני, 

)"רפפורט העיתונאי השמאלני"; "מאיר  ואנשי–רוח  עיתונאים  )"הדפוקה"(,  הישראלית 

שלו המייצג את התקשורת הבוגדנית"( והתקשורת העולמית )"הגיע הזמן שתרד מִאתנו״(. 

הם השתמשו בגרסה החדשה שערערה על הנרטיב של הֶרג הילד בידי צה"ל, כדי לתמוך 

במטה–נרטיב הישראלי ש"נבגד" לטענתם על–ידי גורמים אלה. בשכיחות גבוהה הופיעו 

נא תבלבלו את  ולהאשים אותנו", "אל  בו  לירות  תגובות כמו: "מתאים לפלסטינאים 

שונאינו בעובדות", "תמיד היהודים הואשמו בעלילות דם" וכן: "צה"ל הצבא הכי מוסרי 

פחות  ולא  כולו,  לעולם  לומר  נועדו  אלו  הכרזות   .)2009 ולוינשטיין,  )אורבך  בעולם" 

מכך לציבור בבית, שלא הפלסטינים הם הקורבן אלא אנחנו היהודים, שמאז ומעולם 

היינו קורבנות של פוגרומים ועלילות–דם, והם קורבנות של שקר, תעמולה ואכזריות של 

פלסטינים, גם במקרה הזה. 

שהם  תוך  שלהם,  הלאומיים  בנרטיבים  הסתגרו  הצדדים  ששני  נראה  פניו  על 

ובעיקר  לטריטוריה  זיקה  לאומית,  זהות  לגבי  הנגדיים  מעצימים את המטה–נרטיבים 

קורבנּות. אבל לסיפור א–דורה יש כאמור גם פן אחר: התקשורת הישראלית המסורתית 
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)כתבות חדשותיות בעיתונים הארץ וידיעות אחרונות( היתה מוכנה לאמץ את הגרסה 

העמידה  זו  שגרסה  אף  במלואה,  כמעט  א–דורה  של  הריגתו  נסיבות  על  הפלסטינית 

בסכנה את המטה–נרטיב הישראלי וחיזקה את הפלסטיני. גם בדיקות של גורמי–חוץ, 

כמו של שפירא וקרסנטי, שיכלו לחזק את המטה–נרטיב הלאומי, התקבלו בתקשורת 

הישראלית בקול דממה דקה. יתרה מזאת: אחת העיתונאיות הישראליות )סמדר פרי, 

נערה  יזמה מפגש "שובר זהות" בין הורי מוחמד א–דורה לבין הורי  ידיעות אחרונות( 

יהודייה — בת–חן שחק, שנהרגה בפיגוע טרור בתל–אביב. ההורים היו מוכנים למפגש 

על רקע זהות משותפת של שכול. 

המפגש בין הורים שּכולים הוא צעד משמעותי לשבירת חסמי אי–אמון בין הצדדים. 

לא  הבה  היא:  יחד,  ונפגשים  המתרס  צדי  משני  שבאים  שּכולים  הורים  של  האמירה 

נשכח את מה שאירע לנו, אבל ננסה לתעל את הזיכרון הכואב שלנו לכיוון חיובי. ננסה 

נוסח  סיפור  בכל  השונה.  לגבי  רק  ולא  בינינו,  הדומה  לגבי  גם  מסקנות  ממנו  להפיק 

הזהויות  בעלי  הצדדים  שני  את  הגיבורים  מגלמים  שחק,  בת–חן  או  א–דורה  מוחמד 

הקולקטיביות המתנגשות: העם הפלסטיני והעם היהודי אשר נִצים על אותה טריטוריה 

חוויות  ומעלים  הצדדים  משני  הקורבנות  כשנפגשים  אך  לזה.  זה  רב  סבל  ומסבים 

לתודעה  מעבר  שחורגות  ואמפתיה  הבנה  להתעורר  יכולות  ועצב,  שכול  של  משותפות 

הלאומית שמתגלמת במטה–נרטיב שמעמת אותם זה עם זה. לעומת זאת, ניסיון מכּוון 

לקעקע את תוקפו של המטה–נרטיב של האחר, ייתקל בהתנגדות נחושה. הדרך ליישוב 

הסכסוך אינה יכולה לעבור דרך עימות של כל צד עם הסילוף שבמטה–נרטיב שלו. ערעור 

על המטה–נרטיב משמעו השמטת הבסיס להצדקת קיומו, ומכאן גם לקיומו. אבל אם 

וכאשר מוכנים לרדת מהפסגות הסימבוליות של הסכסוך — דהיינו מהמטה–נרטיבים 

של שני הצדדים — למישורים הנרטיביים ולהתמקד בסיפור העלילה על המה ועל המי 

והמדוע שלו — הסיפור הופך אנושי יותר ובעל משמעות אוניברסאלית. או אז ניתן לגלות 

שמשני הצדדים יש אבות, אימהות וילדים שעולם תחושותיהם וחוויותיהם מעוצב לא 

של  הסיפורים  עם  ההיכרות  זהויותיהם.  ע"י שאר  גם  אלא  הלאומית,  זהותם  ע"י  רק 

צמצום  בתהליך  הכרחיים  קוגניטיביים  נדבכים  הם  לסבלו,  והִהתוודעות  השני  הצד 

ולהיות מתורגמים למעשים  הקונפליקט הזהותי והם עשויים להוליד אמפתיה רגשית 

פוליטיים, כגון פיצויים והתנצלויות של מנהיגי שני הצדדים. התקדמות הדרגתית כזו על 

מסלול ההתפייסות, תסלול את הדרך לשלום חם ויציב בין עמים שהיו נתונים בסכסוך 

.)Auerbach, 2009(  אתנו–לאומי ממושך

התקשורת  לעיל.  שתיארנו  לשלב  בשל  לא  עדיין  הישראלי–פלסטיני  הסכסוך 

לגבי  הפלסטיני  בנרטיב  להכיר  נכונות  אמנם  גילתה  הטוקבקים,  להוציא  הישראלית, 
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מוחמד א–דורה ולהכילו, אבל התקשורת הפלסטינית התבצרה בסיפור שלה ובהשלכותיו 

נמצא  זו  גישה  של  מובהק  גילוי  הפלסטיני.  והמטה–נרטיב  הזיכרון  לגבי  המעצימות 

בדיווח של העיתונות הפלסטינית על הריונה של אמו של מוחמד א–דורה, תוך ציטוט 

קריאתה: "הרחם של נשים פלסטיניות חזק מהכור בדימונה". במילים אחרות: אנחנו 

הפלסטינים עדיין לא מוכנים לראות באישה ובאם "סתם" אישה ואם, שכמוה יש גם 

שאמור  כלי–נשק  דהיינו,  רחם,  ובראשונה  בראש  היא  פלסטינית  אם  הישראלי.  בצד 

לפצות את הפלסטינים על נחיתותם הצבאית מול האויב הציוני.

סיכום 

בתום העשור הראשון למאה ה–21 נראות התחזיות ליישוב הסכסוך הישראלי–פלסטיני 

ניסיונות לגשר בין הצדדים באמצעות דיפלומטיה מסורתית נכשלים  פסימיות ביותר. 

בזה אחר זה. ראייה מפוכחת של המצב הביאה את החוקרים אגְהא ומאלי להעלות את 

הטיעון שייתכן שאי–אפשר לצעוד קדימה ללא התמודדות מכובדת עם העבר. לדעתם 

הגיע אולי הזמן לטפל בפרשיות הכואבות מן העָָבר של שני הצדדים המסוכסכים ולמצוא 

 Agha and( הלאומיים  הנרטיבים  הכלת  דרך  את  לנסות  בלשוננו:  ביניהם;  לגשר  דרך 

.)Malley, 2009

 נרטיבים לאומיים הם "סלע קיומם" של עמים הנתונים בסכסוך זהותי. ההתבצרות 

המתנהל  מדם  והעקוב  החריף  בסכסוך  לשרוד  כדי  וסיבולת  איתנות  מעניקה  סביבם 

ביניהם לאורך שנים. עם זאת נמצא שעמים שהיו נתונים בסכסוכים כאלה, מצאו דרך 

להתגבר על החסם. ממשלות סין ויפן, גרמניה וצרפת , גרמניה ופולין, תורכיה וארמניה, 

הסותרים שכל אחת  לנרטיבים  התוודעות  דרך  עוברת  ליישוב הסכסוך  מצאו שהדרך 

מהן טיפחה ביחס לאירועים טראומטיים מן העבר. האם הסכסוך הישראלי–פלסטיני 

נותן היא: לא! אולם לצד  זה  נרטיבים?  התשובה שמאמר  בשל לצעד כזה של הכלת 

מסקנה פסימית זו ישנם גם שבבים של תקווה. נטען שהבחנה בין מטה–נרטיבים לבין 

נרטיבים לאומיים עשויה לסלול דרך להכלת הנרטיבים ולשבירת מחסומי אי–אמון בין 

הצדדים. המטה–נרטיב — דהיינו, סיפור העל המגלם את האתוס הלאומי של העמים 

הנצים — אינו ניתן למיקוח ולפשרה. ערעור עליו מחריף את תחושת הִאיום ואת הרצון 

זאת,  לעומת  פטריוטיות.  עמדות  של  הקצנה  ע"י  השאר  בין  הלאומי,  הקיום  על  להגן 

בדיקה של נרטיבים מסוימים, של סיפורי עלילה מכונני זהות סביב אירועים מוגדרים, 

או  כולם  לגבי  להסכמה  להגיע  וניסיון  הבסיסיים  רכיביו  לחמשת  הנרטיב  פירוק  ע"י 

חלקם, היא אפשרית. הכרת הנרטיב של השני אין בה כדי לחתור תחת אמיתותן של 
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זיקתנו  מה  אנחנו?  מי   — הלאומי  המטה–נרטיב  של  היסוד  שאלות  לשלוש  התשובות 

לארץ המריבה ומה מקומנו בהיסטוריה על ציר הקורבנּות? הכרה בנרטיבים הלאומיים 

של הצד השני יכולה להיעשות — והיא אף נעשית בשנים האחרונות במקביל לאסקלציה 

סיקור  באמצעות  אקדמיה,  אנשי  של  פרטית  כיוזמה   — הישראלי–פלסטיני  בסכסוך 

תקשורתי פחות אתנו–צנטרי, או בייזום מפגשים בין משפחות שכולות משתי הקהילות. 

את  ששוברות  היּברידיות  זהויות  להצמיח  עשויים  הללו  כביכול  הפעוטים  הצעדים 

הבינאריות של "אנחנו והם", ויוצרות הבנה ואמפתיה לצד השני. הדרך מכאן ועד לסיום 

הסכסוך היא ארוכה, אך "גם מסע של 1,000 מילין מתחיל בצעד קטן" אומרים הסינים. 

ההתנסות הסינית–יפנית בהכלת נרטיבים כאמצעי לשבירת חסם בין אויבים, כמו של 

בסכסוך  הנִצים  לצדדים  גם  דרך  להתוות  יכולה  זה,  במאמר  שהוזכרו  המדינות  שאר 

הישראלי–פלסטיני.
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ערכים מוגנים כחסם ביישוב הסכסוך 
הישראלי–פלסטיני*

שירי לנדמן

"לאף יהודי אין זכות לוותר על זכות קיומה של האומה היהודית בארץ–

ישראל... זכות זאת לא תאבד בשום תנאי. אפילו אם בזמן כלשהו יהיו 

כאלה אשר יצהירו כי הם מוותרים על זכות זו, אין להם הכוח ולא הסמכות 

לשלול מהדורות הבאים זכות זו... זכותנו לאדמה זו, כולה, תקפה ושרירה 

לנצח". 

דויד בן–גוריון, נאום בקונגרס הציוני ה–21, באזל, 1937

"את ארץ–ישראל אין מספחים. משחררים אותה. מחזירים אותה לבעליה 

החוקי, הלוא הוא העם היהודי... איננו מעלים על דל שפתותינו ששעל 

אחד של ארצנו... יימסר לשלטון נוכרי כלשהו". 

מנחם בגין, היום, 28.6.1967

"פרס יחלק את ירושלים!" 

לכנסת  הבחירות  מערכת  פרס,  שמעון  נגד  נתניהו  בנימין  ראשונה,  גרסה 

1996

"מימוש זכות השיבה יביא את הקץ על ישראל כמדינתו של העם היהודי. 

זהו עוול מוסרי לבטל את זכות ההגדרה העצמית של העם היהודי במולדתו 

ההיסטורית". 

פרופ' אסא כשר בריאיון ל–הארץ, 12.5.2002

"עצם הדיבור על הר–הבית הוא 'נגיעה בעצב החשוף' של העם היהודי. 

ישבתי בקבוצות–מיקוד, וזה אחד הדברים הכי מאחדים שיש לעם היהודי, 

שפשוט לא מוכנים לדון עליו". 

 28.11.2007 ,www.onejerusalem.org ,"יחיאל לייטר, מנכ"ל "ירושלים אחת

*   This chapter has been part of a larger research project on “Just and Durable Peace by Piece”, 
which is funded by the EU's 7th Framework Programme#217589.
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הסכסוך הישראלי–פלסטיני הוא אחד הסכסוכים הנחקרים ביותר בימינו, ובתוכו, הררי 

מסמכים, מחקרים ומאמרים הוקדשו לניתוח סוגיות הליבה של הסכסוך ולניסיון ליישב 

שתצליח  יצירתית  לנוסחה  להגיע  במטרה  הושקעו  רב  וכסף  אדירים  מאמצים  אותן. 

לנטרל את שלושת המוקשים העיקשים ביותר העומדים בפני יישוב הסכסוך בהסכמה: 

סוגיית גבולות הקבע של מדינת–ישראל )ובתוכה סוגיית ההתנחלויות(;   ♦

מעמדּה של ירושלים;   ♦

סוגיית הפליטים הפלסטינים מ–1948.   ♦

על סוגיות הליבה  לפיצוח המחלוקת  כי מרּבית הניסיונות הללו  ניתן לקבוע בהכללה 

של הסכסוך, התבססו על ההנחה הרווחת ואולי האלמנטרית במו"מ, כי שני הצדדים 

עם  להשלים  ייאותו  הם  כך  ולשם  שלהם,  האינטרסים  את  למקסם  משאיפה  מּונעים 

משמעותי  לפיצוי  בתמורה  שלהם(,  היבטים  )או  מסוימים  בנושאי–מחלוקת  ויתורים 

בנושאי–מחלוקת אחרים. העובדה כי עד כה לא נמצאה הנוסחה שתתקבל על דעת שני 

הצדדים, מעידה כי הגישות הרציונאליות המקובלות ליישוב סכסוכים, אינן מספקות 

מענה הולם ליישוב סוגיות–מחלוקת ייחודיות אלו.  

כה רבות נכתב כבר על ההתנגדות לפשרה בסוגיות הליבה של הסכסוך הישראלי–

פלסטיני ועל חלופות אפשריות ליישובן, עד כי נראה שלא נותר עוד מה לחדש בתחום 

זה. אף–על–פי–כן ינסה פרק זה להעשיר את מרחב השיח בנושא, בהצגת פרספקטיבה 

מושגית חדשה לחקירת המאפיינים המבדילים את סוגיות הליבה של הסכסוך מסוגיות 

אחרות השנויות במחלוקת. פרספקטיבה זו מתבססת על מונח השאול מן הפסיכולוגיה 

החברתית והקוגניטיבית — "הערך המוגן".  

המושג "ערך מוגן" משמש במחקר הפסיכולוגי לתיאור ערכים הנתפסים בעיני חברי 

קבוצה חברתית כלשהי כמהותיים כל כך, עד שהם זוכים למעמד מוגן מפני כל פשרה, 

ויתור, או חליפין )tradeoff(. למעשה, לערכים מוגנים יש מעמד של טאבו, אשר הפרתו 

נחשבת כהפרה של כללי האתיקה היסודיים של החברה )Tetlock, 1999, 2003(. בפרק 
זה תיבחן הטענה כי ההתנגדות הנרחבת לפשרה בסוגיות הליבה של הסכסוך הישראלי–

פלסטיני ניתנת להגדרה כהתנגדות להפרת ערכים מוגנים, ולכן יש לנתחה במונחים של 

מחויבות ערכית, אשר איננה ניתנת למדידה ולפיצוי תועלתיים. כלומר: בסוגיות מסוג זה 

אין תוקף להיגיון שעליו מבוססים הכלים המקובלים ליישוב סכסוכים. 

החסמים  לאפיון  מוגן"  "ערך  המושג  של  התיאורטית  המסגרת  תשמש  כך,  לשם 

ליישוב  ומתן  המשא  של  דרכו  על  הליבה  סוגיות  שמציבות  הייחודיים  הפסיכולוגיים 

הסכסוך. בפרט, אבקש להראות כיצד המחויבות הערכית להגנה על נושאי הליבה של 



190191191

הסכסוך, מתורגמת לתהליכי שיפוט והערכה ייחודיים המעצבים את החשיבה הפוליטית 

בחברֹות המעורבות בסכסוך.  

הפרק ייפָתח בהגדרת המושג "ערך מוגן" ובהצגת תמצית המחקר שנעשה אודותיו 

עד כה. לאחר מכן תיבחן הרלוונטיות של מושג זה להסברת ההתנגדות לפשרה בסוגיות 

הליבה של  הסכסוך הישראלי–פלסטיני, ובפרט תוצג הטענה כי ניתן להבחין בשני סוגים 

והתנגדות  אינטרסים,  על  המבוססת  התנגדות  אלו:  בסוגיות  לפשרה  התנגדויות  של 

המבוססת על תפיסת סוגיות הליבה של הסכסוך כערכים מוגנים. שני סוגי ההתנגדות 

לפשרה מובחנים זה מזה במקורותיהם, במאפייני התגובה להסכמי–שלום הכוללים פשרה 

כזו, וכן בטבען של הציפיות הנגזרות מהם לגבי תהליך יישוב הסכסוך. חלקו האחרון של 

הפרק יעסוק בשאלת המפתח: במה עשויה הְמָשגָה תיאורטית זו לסייע בהתגברות על 

החסמים המקשים על קידום תהליך השלום הישראלי–פלסטיני. 

ערכים מוגנים/ערכים מקודשים

 Sacred values, Fiske & Tetlock, 1997; Tetlock,1999; 2003;( מקודשים  ערכים 

 )Protected values, Baron & Spranca, 1997( או ערכים מוגנים  )Tetlock et al., 2000
הם שניים מן השמות שניתנו במחקר לתופעה שנצפתה מפרספקטיבות דיסציפלינאריות 

ודתיות,  חילוניות   — אנושיות  חברות  של  מאוד  רחב  במגוון  כי  זיהו  אשר  שונות 

פרימיטיביות ומודרניות כאחת — קיימים ערכים תרבותיים שחברי הקבוצה תופסים 

לא  בפשרה,  לא   — בהם  פגיעה  כל  שאסורה  עד  זהותם,  להגדרת  כך  כל  כמהותיים 

בחלוקה, לא בחליפין ולא בשיתוף. למעשה, במקרים מסוג זה, עצם הכניסה למו"מ על 
הערך המוגן תיתפס כבלתי–מוסרית.1

ערכים מקודשים כאלה מוגדרים לעתים כערכים מופשטים )לדוגמה: זכויות–אדם, 

צדק, חיי–אדם, או אפילו דאגה של אדם לבני–משפחתו(. לעתים הם מגולמים בסמל 

למדיניות  מיוחסים  הם  ולעתים  בעלי–חיים(,  של  נכחד  זן  מקודש,  אתר  )כגון  מוחשי 

מסוימת המשקפת בעיני החברה את הערך המופשט )כמו איסור לבצע הפלות כביטוי 

לקדושת החיים(. 

לגבי  מופשטים  אידיאלים  הכוללות  אדם,  מחזיק  בהן  ויציבות–יחסית  מרכזיות  אמונות  הם  ערכים    1

התנהגויות או מטרות שעליו לשאוף אליהם או להימנע מהם )Rokeach, 1972; 1973(. מערכת הערכים של 
אדם מגדירה את הסטנדרטים להערכה, לשיפוט ולקביעת עמדה לגבי מצבים מסוימים; ביניהם, למשל, 
סוגיות פוליטיות )Feldman, 2003(.  הערכים המוגנים הם קטגוריית–ערכים מיוחדת, משום שהקבוצה 

החברתית או התרבותית מייחסת להם חשיבות אינסופית, מעל לכל ערך אחר. 
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ולטיפוח  להגנה  משאבים  של  בלתי–מוגבלת  כמות  מקדישים  היו  אידיאלי  בעולם 

הנושאים המקודשים. אולם בעולמנו, המוגבל במשאבים, אנשים נדרשים להתמודד עם 

יותר  "מה  או:  לך?"  שווה  זה באמת  "כמה  לשאלה:  להשיב  אותם  דילמות המחייבות 

חשוב לך?" לגבי ערכים או נכסים שהם מוקירים כמוחלטים ועליונים על כל תחשיב. 

ילדיו",  בריאות  למען  הכול  "ייתן  כי  להצהרה  להתחייב  יסכים  הורה  כל  למשל, 

אולם אין משפחה אשר אינה נדרשת לקבוע איזה נתח )מוגבל בהכרח( מתקציבה יוקצה 

לרכישת אבזרי–בטיחות לתינוק או שירותי–בריאות למשפחה. דילמה מקבילה עומדת 

בפני ממשלות אשר צריכות לקבוע איזה נתח מתקציבן יוקצה לצמצום הקטל בדרכים או 

לסבסוד תרופות לחולים. במקרים אחרים עולה הצורך להכריע בין שני ערכים מקודשים 

ִמתחרים, שאינם ניתנים למימוש בו–זמני. לדוגמה, הדילמה איזה מחיר תיאות המדינה 

לסוגיה אתית,  לעתים  הופכת  בדילמות כאלה  חייל שבוי. ההכרעה  לפדות  כדי  לשלם 

נורמטיבית, אידיאולוגית ואף פוליטית סוערת.

המאפיינים הפסיכולוגיים של התגובות לפשרה בערכים מוגנים

מגיבים  בני–אדם  בו  האופן  בתיאור  עוסק  המוגנים  הערכים  של  הפסיכולוגי  המחקר 

בערכים  להתפשר  בהם  הדוחקות  בדילמות קשות  להכריע  נדרשים  הם  בהם  למצבים 

המקודשים להם: מה מאפיין את תגובתם הרגשית לדילמה? אילו עקרונות מנחים את 

תהליכי קבלת ההחלטה וההכרעה בדילמה כזו? ואילו תנאים יביאו להגמשת מחויבותם 

כי  להצהיר  נוטים  אנשים  ואמנם,  הנדון?  הערך  על  להגנה  בני–אדם  של  המוחלטת 

מחויבותם לערכים מוגנים היא מוחלטת ובלתי–ניתנת–לשינוי בכל תנאי שהוא, אולם 

בפועל נראה כי המציאות מציבה אתגרים המביאים, בתנאים מסוימים, להתגמשות גם 

 Baron &( "בערכים אלה. לכן מכונים ערכים אלה לעתים "ערכים פסיאודו–מקודשים

Leshner, 2000; Bazerman, Tenbrunsel & Wade-Benzoni, 2008(.  מתוך המחקרים 
אודות טבעם הפסיכולוגי של הערכים המוגנים ניתן ללמוד כיצד יחידים בחברה מגבשים 

עמדה לגבי דילמות מורכבות בעלות השלכות פוליטיות, חברתיות ומדיניות. 

כאשר נעזרים בתיאוריות מן השדה הפסיכולוגי לחקר תהליכים מדיניים ופוליטיים, 

חשוב להתייחס להבחנה בין חקר תהליכים פסיכולוגיים אצל מנהיגים, לבין תהליכים 

לחקר  בהתייחס  במיוחד  חשובה  זו  הבחנה  הרחב.  בציבור  מתרחשים  שהם  כפי  אלה 

מדיניות  ומעצבי  מנהיגים  כי  לקבוע  ניתן  כעיקרון,  וקבלת–החלטות.  שיפוט  תהליכי 

מכריעים בדילמות הקשורות בערכים מוגנים בתהליך דומה ביסודו לזה שעושים "אנשים 

פשוטים". על כן, חקר ִטבעו הפסיכולוגי של הערך המוגן מאפשר ללמוד על החסמים 
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המשפיעים הן על מקבלי ההחלטות והן על הציבור אותו הם מייצגים במשא ומתן על 

באחריות   הנשיאה  של  להשפעתה  רבות  מחקריות  עדויות  ישנן  זאת,  עם  יחד  פשרה. 

)accountability(, אשר לה מחויבים קובעי המדיניות, על האופן בו הם מקבלים החלטות 

)Lerner &Tetlock, 1999; 2003(. בפרט, מכיוון שמקבלי החלטות מחויבים להתמודד 

מאופיינים  לפועל,  להוציא  בחרו  אותה  המדיניות  מן  הנובעות  ההשלכות  מכלול  עם 

יותר  ושיקול מעמיק  ניתוח  יותר,  גבוהה  וההכרעה אצלם במורכבות  תהליכי השיפוט 

של החלופות )Fiske & Tetlock, 1997(. לכן פרק זה מתמקד באופן בו פרטים וקבוצות 

מכיוון  בהן.  ומכריעים  מוגנים,  בערכים  לוויתורים  הנוגעות  דילמות  מעריכים  בחברה 

שבמדינות הדמוקרטיות נודעת לדעת הקהל השפעה מכרעת על בחירותיהם של מקבלי 

שתנהיג  המדיניות  על  גם  משמעותיות  השלכות  זה  "פסיכולוגי"  לדיון  יש  ההחלטות, 

המדינה בפועל. נפתח בסקירת המחקר הקיים בנושא זה. 

אחד החוקרים המרכזיים שעסקו בטבעם הפסיכולוגי  הפסיכולוגיה של הטאבו.   ♦

של הערכים המוגנים הוא פיליפ טטלוק )Tetlock(, פסיכולוג חברתי מאוניברסיטת 

הכוללות  דילמות  עם  מתמודדים  אנשים  בהם  במצבים  התמקד  טטלוק  ברקלי. 

"עירוב" של ערך מוגן עם נושאי–חולין חומריים, באופן שמחייב השוואה מפורשת 

ביניהם. לדוגמה, הדילמה אם לאפשר סחר באיברי–אדם לצורכי השתלות. הוא טען 

ואפילו  כי כל עסקת–חליפין חברתית שכזאת, הכוללת "תמחור" של ערך מוגן — 

עצם העלאת האפשרות לכך — תיתפס כאיּום על הנורמות המוסריות הבסיסיות 

 taboo"( המגדירות את זהות האדם או החברה, ולכן תוגדר כאיסור מוחלט או טאבו

tradeoff" , Fiske & Tetlock, 1997(. אדם הנחשף לעסקה כזו — אפילו רק כצופה 
של  מערכת  אותו  תפקוד  ולכן  מוסרי,  כאדם  דימויו  מערעור  יחשוש   — הצד  מן 

תגובות פסיכולוגיות שתכליתן להגן על ערכיו וזהותו החברתית מפני "זיהום". חוויה 

זו כונתה זעם מוסרי )moral outrage( והיא באה לידי ביטוי בתחושות זעם, כעס, 

סלידה ותיעוב ביחס לִעסקה המוצעת, ובוז כלפי מי שמעלים אותה. אלה יואשמו 

בהפרת טאבו ותיוחס להם אי–רציונאליות, אי–מוסריות ואף רשעות. לחוויית הזעם 

המוסרי נלווית לרוב תמיכה נלהבת בהענשת מפירי הטאבו והתומכים בהם, במטרה 

כזו, אף יבקש  כנו. אדם שחֹווה תחושה  להשיב את "הסטאטוס–קוו המוסרי" על 

החברתי  לערך  מחויבותו  את  ותאשר  בפעילות שתאשש  אקטיבי  באופן  להשתתף 

.)McGraaw & Tetlock, 2005; Tetlock, et al.,2000( שהופר

Homo Moralis — האדם המוסרי. הסבר אחר לערכים מוגנים מתבסס על הטענה   ♦

זו,  גישה  פי  על  חיובית.  זהות–עצמית  לשמר  השאיפה  על–ידי  מּונעים  אנשים  כי 
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היות שערכים מוסריים הם רכיבים מרכזיים בהגדרתו העצמית של אדם, ישאפו 

ונוקשות  קיצוניות  עמדות  אימוץ  על–ידי  העצמית  הגדרתם  את  לחזק  בני–אדם 

בסוגיות ספציפיות המייצגות ערכים בהם הם מאמינים. סוגיות כאלו נבחרות באופן 

סלקטיבי והן נקראות "מנדטים מוסריים" )Skitka, 2002(. מחקרים הראו כי הפרת 

 Mullen &( מנדט מוסרי, או אף איום בהפרתו, הביאו אנשים להגיב בזעם מוסרי

 ,)Skitka & Bauman, 2008( לגלות מעורבות פוליטית פעילה יותר ,)Skitka, 2006
להתרחק, לנהוג בחוסר–סובלנות ואפילו לנקוט אלימות כלפי אחרים שעמדותיהם 

  Bauman & Skitka, 2009; Mullen & Nadler, 2008;( שונות מן המנדט המוסרי 

 Skitka & Mullen, 2002; Skitka, Bauman & Sargis, 2005; Wright, Cullum &
 .)Schwab, 2008

משמעותיות  השלכות  יש  מוסרי  מנדט  כמייצגת  חברתית  סוגיה  אל  להתייחסות   

על מידת הלגיטימיות, ההוגנות והצדק המיוחסים להחלטות פוליטיות ומשפטיות 

שיפוט  של  הוגנים  שתהליכים  היא  הרווחת  הגישה  בפרט,  זו.  בסוגיה  הקשורות 

לכל הצדדים, משאל–עם(  הוגן  ייצוג  בית–דין,  )למשל, באמצעות  מדיניות  וקביעת 

מגבירים את הסבירות שבני–אדם יקבלו בהכנעה הכרעות הנוגדות את העדפותיהם 

)בזכות מה שנקרא "צדק תהליכי"(. ברם, בניגוד לגישה זו, נמצא כי כאשר ההכרעה 

המשפטית או המדינית היתה כרוכה בהפרה של מנדט מוסרי, לא השפיעה הוגנות 

התהליך על שיפוט ההכרעה כבלתי–צודקת. יתרה מכך: כשהתקבלה הכרעה שיפוטית 

או מדינית שתוצאותיה כוללות הפרת מנדט מוסרי, הביאה הכרעה כזו לכך שאנשים 

ייחסו בעקבותיה פחות צדק והוגנות למנגנוני ההכרעה השונים, כמו מערכת המשפט 

מחקרים   .)Skitka, 2002; Skitka & Mullen 2002; Bauman & Skitka, 2009(

הראו כי כאשר סוגיות נתפסו כמנדט מוסרי, אנשים לא הצליחו להגיע להסכמה 

אפילו לגבי סוג התהליך שיוגדר כתהליך צודק להכרעה בנושא, או לגבי האדם בעל 

  .)Skitka et al., 2005( הסמכות הלגיטימית להובלת תהליך כזה

להנחיית  ככללי–אצבע  מוגנים  ערכים  האמצעים:  את  מקדשת  אינה  המטרה   ♦

ִבכדי,  ולא  מתוארת,  המוגנים  הערכים  להפרת  התגובה  וקבלת–החלטות.  שיפוט 

כתגובה על הפרת עקרונות  מוסריים. במחקרים רבים נמצא קשר חוזר בין תפיסתו 

של ערך כערך מוגן מפני כל פשרה וחליפין, לבין תפיסתו כערך מוסרי — כלומר: 

ערך בעל תוקף אוניברסאלי, אובייקטיבי, המחייב כל אדם, ללא תלות בהעדפותיו 

האישיות — ואף כערך שיש לכפותו על כל אדם )בניגוד, למשל, לנורמה או מוסכמה 

.)Baron & Ritov, 2008; Baron & Spranca, 1997; Skitka, 2002 חברתית
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תיאורטיקנים רבים עסקו באופן שבו תפיסות מוסריות משפיעות על תהליכי קבלת–  
עלות– לתחשיבי  נתונים  אינם  מוסריים  בהנחה שעקרונות  בני–אדם,  החלטות של 

תועלת הנהוגים בהכרעה בסוגיות אחרות. אחת הטענות המרכזיות גורסת שאנשים 

נוטים להכריע בדילמות מוסריות על–פי כללים דיכוטומיים מוגדרים–מראש לגבי 

אופני–התנהגות ראויים ובלתי–ראויים )"כללים דאונטולוגיים"( ולא על–פי התוצאות 

 — האפשרית  ביותר  המוסרית  או  הטובה  לתוצאה  הביאה  הפעולה  אם  )דהיינו, 

מכיוון  כי  נטען  מוגנים  ערכים  של  בהקשר  גם  תוצאתיים"(.  "כללים  מה שמכּונה 

שהמחויבּות להם היא מוחלטת, השיפוט וההכרעה בדילמות הנוגעות בהם חייבים 

להתבסס על כללי–אצבע אשר מטילים איסור מוחלט להשתתף בפעולות הפוגעות 

יכולים להתבסס על תחשיבים תוצאתיים  ואינם  "לא תרצח"(  )כמו  באותו הערך 

המוגן  לערך  המחויבות  של  משמעותה  אם  פשוט:  לכך  הנימוק  "תועלתיים"(.  )או 

הערך  של  "מושלם"  למימוש  קרי,  "מוחלטת" —  לתוצאה  להגיע  מחויבות  הייתה 

במציאות — אזי הדוגלים בערך כזה היו מחויבים להקדיש את כל חייהם לפעולה 

 Baron & Ritov,( למענו, וגם אז, ככל הנראה, לא היו מצליחים להשיג את יעדם 

.)2008; Baron & Spranca, 1997

בכל  עליו  להתפשר  האיסור  להפרת  סירוב  מוגן משמעותה  בערך  החזקה  כך,  אם   

תנאי, אפילו אם פשרה כזו תוביל לתוצאה טובה יותר במונחי הערך המוגן עצמו 

פסיכולוגיים  מחקרים  ואמנם,  האמצעים"(.  את  מקדשת  אינה  ש"המטרה  )מכאן 

הראו שבעלי ערכים מוגנים לגבי סוגיות שונות, נטו להתנגד יותר מאחרים לפעולות 

המסיבות נזק לערך המוגן, גם אם ייגרם נזק חמור אף יותר  לערך זה עצמו כתוצאה 

 Omission bias  — האי–עִשייה"  "הטיית  נקראה  זו  )תופעה  הפעולה  מאי–ביצוע 

Ritov & Baron, 1990; Baron & Ritov, 1994(. לדוגמה, אנשים התנגדו לבניית 
טבעיים  משינויים  כתוצאה  דגים  מיני   20 להיכחד  עמדו  שבמימיו  נהר  על  סכר 

בזרימה, אם דווח להם כי הסכר יציל את אותם הדגים במעלה הזרם, אך גם יביא 

אצל  במיוחד  חזקה  היתה  זו  נטייה  במורדו.  אחרים  מינים  שישה  של  להכחדתם 

 Ritov & Baron, 1999; Baron & Ritov,( בעלי ערכים מוגנים בנושאים אקולוגיים

להביא  עלולה  לעיל,  בדוגמה  שראינו  כפי  האי–עשייה,  שהעדפת  מכיוון    .)2008
לבחירה שאינה מובילה לתוצאה האפשרית הטובה ביותר )במקרה זה: הצלת מספר 

יָה )bias( מן הרציונאליּות".  רב יותר של מינים מהכחדה(, היא מוגדרת "ַהָטּ

תלות  ללא  מסוימת  התנהגות  על  האוסרים  ככללים  המוגנים  הערכים  להגדרת   

בתוצאותיה, יש השלכות חשובות על שניים מן הרכיבים המרכזיים בכל תיאוריה 

רציונאלית של קבלת–החלטות: תחשיב הרווחים וההפסדים הגלומים בכל חלופה 
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המוצעת לבחירה, ומידת ודאות מימושה של החלופה. על פי התיאוריות הקלאסיות, 

אדם יטה לבחור בחלופה שתניב לו את הרווח הגדול ביותר, בוודאות הגבוהה ביותר. 

ברם, אם ההחלטה כרוכה בעקרונות הקשורים באיסור מוחלט לפגוע בערך המוגן, 

לא יהיו שני רכיבים "תוצאתיים" אלה רלוונטיים כלל להכרעה.

מכיוון שהגישות המקובלות ליישוב–סכסוכים ולמשא ומתן מתבססות על ההנחה   

הפסיכולוגיים  למאפיינים  אזי   — רציונאליים  שחקנים  הם  בסכסוך  שהשחקנים 

הקשורים ִּבתגובות לִפשרות בערכים מוגנים, יהיו השלכות משמעותיות על האפשרות 

 Wade-Benzoni et al.,( לנהל את המשא ומתן במקרים כאלה בכלים המקובלים 

אזי  מקודש,  בערך  לפגוע  כאיסור  המוגנים  הערכים  הוגדרו  אם  למעשה,   .)2002
אפילו  מוגן,  ערך  על  ויתור  שיכלול  הסכם–פשרה  כל  על  וטו  יוטל  כי  לָצּפות  ניתן 

יהא הוויתור מינימאלי ויכלול פיצוי משמעותי. כך, במחלוקות מסוג זה, הערכים 

המוגנים הופכים בעצמם לחסם בדרך ליישוב הסכסוך.  

מה בין ערכים מוגנים לסוגיות הליבה של הסכסוך 

הישראלי–פלסטיני?

מן האמור לעיל עולה שערכים מוגנים מציבים חסמים ייחודיים בפני יישוב סכסוכים  
המחייבים דרכי–התמודדות מובחנות. כשהערכים המוגנים עומדים במוקד סכסוך בין–

על  האלה  הערכים  השלכות  ישפיעו  בהם  מצבים  שלושה  להתקיים  עשויים  קבוצתי, 

יישובו של הסכסוך בהסכמה: 

כשהסוגיות השנויות במחלוקת נתפסות כמוגנות רק בעיני אחד הצדדים לסכסוך;    ♦

כשהסוגיות השנויות במחלוקת נתפסות כמוגנות בעיני שני הצדדים לסכסוך, אולם    ♦

המשמעויות המיוחסות להן אינן סימטריות; 

כששני הצדדים רואים בסוגיות השנויות במחלוקת ערכים מוגנים, ומייחסים להן    ♦

משמעות זהה. אפשרות אחרונה זו תהא הסבוכה ביותר לפתרון, משום ששני הצדדים 

יטילו בה וטו מוחלט על פשרה, ויציגו לכך הצדקות זהות. במקרה כזה יִקשה מאוד 

למצוא נוסחת–הסכם יצירתית אשר תענה על תביעות הצדדים וצורכיהם.  

כאשר בוחנים את הרלוונטיות של המושג "ערך מוגן" להבנת החסמים המֹונְעים הגעה 

על מספר  יש להשיב  לסוגיות הליבה של הסכסוך הישראלי–פלסטיני,  לפתרון מוסכם 

שאלות: 
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האם אחת החברות המעורבות בסכסוך, שתיהן, או קבוצות מתוכן, אכן תופסות את   ♦

סוגיות הליבה כערכים מוגנים? ואם שתי החברות אכן תופסות את סוגיות הליבה 

כערכים מוגנים, האם הן מייחסות להן משמעות דומה? 

האם מאפייני ההתנגדות לפשרה בסוגיות אלו דומים לדפוסי התגובה להפרת הטאבו   ♦

על ערכים מוגנים, כפי שאלה אופיינו במחקר הפסיכולוגי בסוגיות אתיות אחרות? 

בינלאומי,  סכסוך  של  בהקשר  המוגנים  בערכים  לפשרה  התגובה  את  מייחד  מה   ♦

עסק  בהם  )אשר  אחרים  חברתיים–אתיים  בהקשרים  מוגנים  לערכים  בהשוואה 

המחקר הפסיכולוגי עד כה(? 

נתפסות בעיני שני הצדדים כערכים מוגנים,  אם סוגיות הליבה של הסכסוך אכן   ♦

כיצד עשוי הידע הקיים בתחום זה לסייע בקידום פתרון מוסכם למחלוקת עליהן? 

האם סוגיות הליבה בסכסוך הישראלי–פלסטיני נתפסות בעיני החברות 
המעורבות בסכסוך כערכים מוגנים?  

ראש  אמר   ,2000 ביולי  קמפ–דייוויד  פסגת  כישלון  לאחר  שכינס  במסיבת–עיתונאים 

הממשלה דאז, אהוד ברק: "עשינו הכול כדי לפתור את הסכסוך. נגענו בעצבים הרגישים 

ביותר, אך לצערנו, ללא תוצאות" )גלובס, 25.07.2000(. 

ועידת קמּפ–דייוויד היתה ניסיון אחד מני רבים ליישם את אחד העקרונות המרכזיים 

שנקבעו בהסכמי אוסלו מספטמבר 1993 — העיקרון לפיו הסדרי הקבע,  ובמרכזם יישוב 

יאוחר  לא  המו"מ  שולחן  על  יועלו  הסכסוך,  של  והמהותיות  הרגישות  הליבה  סוגיות 

מ"תחילת השנה השלישית של תקופת הביניים" )"הצהרת העקרונות על הסדרי–ביניים 

של ממשל–עצמי", סעיף 5, עמ' 22(. עצם ההחלטה לדחות את העיסוק בסוגיות הליבה 

של הסכסוך לָשלָב מתקדם בתהליך השלום — לא כל שּכן הכישלון ליישם את ההחלטה 

ואפילו לפתוח בדיון בהן במועד שנקבע — מעידה על ההתנגדות העזה לעיסוק בפשרה 

בסוגיות אלה. 

אכן, עוד מראשיתו של תהליך אוסלו, וחרף )ויש שיאמרו: מחמת( הערפול ששרר 

סביב ההסדרים הצפויים בסוגיות הליבה של הסכסוך, יצר התהליך התנגדות פוליטית 

לוויתורים  שתוביל  דרך  אוסלו  במתווה  ראו  אשר  החברות,  בשתי  סוערת  וציבורית 

שהוגדרו "בלתי–נסבלים", והוחל במה שּכונה  "המערכה על הבית" )מיטל, 2004(. הנושא 

שני  בין  הארץ  של  הטריטוריאלית  החלוקה  היה  המאבק,  ניטש  סביבו  אשר  הראשון 

העמים. נושא זה היה גם הנושא היחיד מסוגיות הליבה של הסכסוך שנדון )באופן חלקי( 
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הלכה למעשה עוד בשלב הביניים של התהליך, כאשר אזורים שונים ביהודה ושומרון 

הועברו לשליטה חלקית או מלאה של הרשות הפלסטינית שזה אך קמה. בתגובה לכך 

קמה זעקה של ארגוני–סירוב משני ִצדי המתרס )תנועות הסירוב הפלסטיניות מחד גיסא, 

שליטה  על  הוויתור  עיקרון:  אותו  בשם  וזאת  גיסא(,  מאידך  בישראל  אוסלו  ומתנגדי 

התנועה  לשלטון  ההיסטורית–הדתית  הזכות  עצם  על  ויתור  משמעו  הארץ,  מן  בחלק 

הלאומית במולדתה ההיסטורית )תהא זו ארץ–ישראל או פלסטין( )מיטל, 2004: 74-64; 

נאור, 2001: 17-11(. כך, במכתב ששיגרו קציני–מילואים נטען כי בחתימה על ההסכם 

 ,20.7.1995 )הארץ,  היהודיים..."  והערכים  הזהות  את  "מפקירה  הממשלה  אש"ף,  עם 

כחצי שנה לאחר חתימת הסכם אוסלו  הארץ  לעיתון  בריאיון   .)13  :2001 נאור,  אצל 

הראשון, אמר יצחק שמיר: "...לפנות יהודים מאדמת המולדת שלהם זה כאילו רצחו את 

ִאִמם או את אביהם, את ההיסטוריה שלהם.." )הארץ, 1.4.1994(.

להבדיל מן הסוגיה הטריטוריאלית, אשר עמדה על שולחן המו"מ )לפחות כמושא 

שהדיון  טאבו  היתה  ירושלים  סוגיית  אוסלו,  תהליך  של  מראשיתו  כבר  זמני(  להסדר 

בחלופות ליישובה נאסר גם בשיאו של התהליך. מיד לאחר חתימת הצהרת העקרונות 

בנושא  הקונצנזואלית  לעמדה  מחויבותו  את  דאז,  ראש–הממשלה  רבין,  יצחק  הדגיש 

זה: "אין חילוקי דעות בבית הזה בדבר נצחיותה של ירושלים כבירת ישראל. ירושלים 

השלמה והמאוחדת אינה עומדת למיקוח, היתה ותהא לעולמי–עד בירתו של עם–ישראל 

בריבונות ישראל" )דברי הכנסת, 23-21 בספטמבר 1993(. 

עזים  רגשות  המעורר  לסמל  העיר  את  הפכו  ירושלים,  שבלב  הקדושים  האתרים 

בקרב בני שלוש הדתות המונותיאיסטיות. במשך השנים טושטשה ההבחנה בין אתרי 

המיתוס  בין  וכן  המוניציפאלי,  ִשטחה  לבין  שבעיר,  ההיסטוריים  והאתרים  הקודש 

על  ריבונות  התובעים  העמים  שני  של  הלאומי–פוליטי  האתוס  לבין  הדתי–ההיסטורי 

העיר. כך הפך השטח שנקרא "ירושלים" לשטח בעל משמעות סימבולית עמוקה עבור 

שני העמים גם יחד )לפידות, 2007; עמירב, 2007(.  עבור הישראלים, ירושלים מסמלת 
הדתית– הלגיטימציה  בסיס   — מולדתו  לבין  היהודי  העם  בין  ההיסטורי  הקשר  את 

תרבותית–היסטורית לתביעת התנועה הציונית להקמת בית לאומי לעם היהודי בציון. 

)ומכאן גם השטחים סביבו( אינו רק אתר מקודש וסמל  בעיני הפלסטינים, הר–הבית 

להימסר  שאמור  ביותר  החשוב  הנכס  גם  אלא  לאומית,  להגדרה  טיעוניהם  להצדקת 

לידיהם ולהגדיר את מעמדם בעולם המוסלמי בכלל ובמרחב הערבי בפרט )עמירב, 2007: 

 .)330-329

על שולחן הדיונים בפסגת  בירושלים  נושא הפשרה  נכונותו של ברק להעלות את 

קמפ–דייוויד 2000, העידה, מחד גיסא, על שבירתו של הטאבו בנוגע למו"מ על ירושלים, 
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כאשר לכל הפחות שיקפה הכרה ישראלית בהכרח לשאת ולתת על מעמד העיר במסגרת 

תהליך השלום עם הפלסטינים. מאידך גיסא, כישלונה הצורב של הפסגה, אשר סימן 

את שברונו של תהליך אוסלו ופתח את הפתח לפרוץ האינתיפאדה השנייה, מעיד על 

נושא זה בעיני הצדדים ועל קשיחות עמדותיהם לגביו, ובפרט  חשיבותו המכרעת של 

המו״מ  בצוות  וחבר  ברק  רה״מ  לשכת  מנהל  )שהיה  שר  גלעד  הבית.  הר  סוגיית  לגבי 

לשיחות השלום( מצטט את יאסר ערפאת מנחה את הנושאים והנותנים מטעמו במהלך 

 Just do not budge on one thing: El Haram is dearer to me than anything" :הפסגה

Sher, 2008: 305( "else(. במקביל, גם אהוד ברק הקפיד לאשש בפומבי את מחויבותו 
לשימור הריבונות הישראלית על ההר: "הר–הבית הוא ערש ההיסטוריה היהודית ואין 

שום דרך שבה אחתום על מסמך שמעביר את הריבונות על ההר לידי הפלסטינים. בשביל 

ישראל זו תהיה בגידה בקודש הקודשים שלה" )מכתב מברק לנשיא ארה"ב בוש הבן, 

צוטט בהארץ, 25.1.2001, ואצל קליין, 2001: 80(. 

יישוב  בפני  פחות  לא  מהותי  חסם  מהווה  מ–1948  הפלסטינים  הפליטים  סוגיית 

הסכסוך, ורבים רואים בה לב–לִּבו של הסכסוך. סוגיה זו מסמלת, אולי יותר מכול, את 

תביעתם של שני העמים להגדרה עצמית לאומית ולהכרה בזכותם הלגיטימית לקיום 

הפליטים  סוגיית  עמה  נושאת  זו,  משותפת  משמעות  עם  בבד  בד  אדמתם.  על  ריבוני 

משמעות היסטורית ופוליטית מובחנת עבור כל אחד מהצדדים לסכסוך. 

אלפי  מאות  איבדו  שבעקבותיהם  הטראומטיים  המאורעות  הפלסטינים,  בעיני 

פלסטינים את בתיהם, את רכושם, ואת מסגרותיהם החברתיות המסורתיות, נתפסים 

כעוול ההיסטורי המניע את מאבקם הקולקטיבי בשישים השנים שחלפו. הביטוי "זכות 

ברמה  כנו  על  הצדק  להשבת  התביעה  את  ובראשונה,  בראש  בחובו,  טומן  השיבה" 

זכותו של כל פליט לשוב לביתו המקורי. רק לאחר מכן מתייחס הביטוי  האישית — 

לתביעה לצדק היסטורי ברמה הקולקטיבית, על–ידי תיקון העוול אשר הביא לגדיעת 

קיומה של החברה הפלסטינית כקולקטיב. תודעת העוול ההיסטורי מהווה רכיב מרכזי 

בזהות הקולקטיבית הפלסטינית, כמו–גם בזהותם האישית של פלסטינים רבים אשר 

הם, או אבותיהם, נמנים על הפליטים. פשרה לגבי זכות השיבה משמעותה לדידם הפיכת 

 .)Friedman, 2004; Peled & Rouhana, 2004( עשורי המאבק לחסרי משמעות

הפלסטינים  הפליטים  בעיית  ליצירת  באחריותה  להכיר  ישראל  תידרש  אם  מנגד, 

ובזכותם לשוב לשטחה,  לא זו בלבד שהדבר יאיים על הנרטיב ההיסטורי שעליו מושתתת 

הזהות הישראלית הקולקטיבית, אלא יעמיד אותה תחת איום קיומי של ממש: חשש 

מהצפת ישראל במיליוני פלסטינים אשר ימוטטו את צביונה כמדינה יהודית ויאיימו על 

 .)Friedman, 2004; Zakay, Klar & Sharvit, 2002: 62(  קיומה עד כדי חורבן
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בקרב  מוגנים  כערכים  נתפסות  הסכסוך  של  הליבה  סוגיות  שלוש  כי  אפוא  עולה 

שני הצדדים הנצים. שניהם מביעים התנגדות עזה לפשרה בהן, ואפילו לעצם העלאתן 

לשולחן המשא ומתן2. יתר על כן: קיימת סימטריה במשמעות הערכית שהצדדים מיחסים 

כסמלים  תפיסתן  עומדת  הסוגיות  ִּבשלוש  לפשרה  בבסיס ההתנגדות  הליבה:  לסוגיות 

 — הלאומיות  התנועות  שתי  של  עצמית  לאומית  להגדרה  התביעה  להצדקת  חיוניים 

הציונית והפלסטינית — במולדתן. לסוגיית ירושלים נוסף כמובן רובד הקדושה הדתית — 

אף הוא סימטרי לשני הצדדים.  יוצאת–דופן היא סוגיית הפליטים, אשר נתפסת כערך 

מוגן בשני הצדדים, אולם כל צד מייחס לה משמעות אחרת: ישראל רואה בה איום על 

עצם קיומה כמדינה יהודית, כלומר: איום על זכותו של העם היהודי להגדרה עצמית 

ואילו הפלסטינים קושרים אותה לעוול היסטורי בו  יהודי,  ורוב  במדינה בעלת צביון 

הופרו זכויות האדם של הפליטים, כפרטים וכחברה. 

הישראלי– הסכסוך  של  הליבה  בסוגיות  לפשרה  ההתנגדות  בשורשי  נגענו  כה  עד 

פלסטיני בשתי החברות המעורבות בו. אולם סקירה זו אינה מאפשרת ללמוד עד כמה 

נפוצה ההתנגדות "המוגנת" לפשרה כזאת בשתי החברות, אם בכלל. התכונה הבסיסית 

המגדירה ערך מוגן או מקודש היא ההצהרה על היותו ערך מחייב באופן אבסולוטי. 

מכאן שהדרך לבחון אם הצדדים המעורבים בסכסוך הישראלי–פלסטיני תופסים את 

סוגיות הליבה בסכסוך כערכים מוגנים, היא לבדוק עד כמה חשים חבריהם כי הנושא 

הוא בבחינת "ייהרג ובל יעבור".3 

ערכים מוגנים, כמו ערכים אחרים, עשויים להשתנות במשך הזמן הן ברמת היחיד 

והן ברמה הלאומית )למשל, נוכח אירועים משמעותיים בסביבה המדינית או הביטחונית 

התנגדות  המביעה  בהצהרה  התומכים  שאחוז  לצפות  יש  לכן  הסכסוך(.  ניטש  שבה 

מוחלטת לפשרה בכל תנאי, ישתנה בִעתויי–מדידה שונים )וכמובן גם כתלות בניסוחה 

נתונים  שונים,  וממחקרים  לדלות מסקרים  ניתן  זאת  עם  יחד  של השאלה(.  הספציפי 

ומפאת  בעקבות  מהם  לאחד  או  הצדדים  לשני  מוגנות  להיות  הפכו  הליבה  סוגיות  כי  הטוענים  יש    2

הסכסוך עליהן, או שהן מוגדרות כך לצרכים טקטיים על–מנת לחזק את התביעה להן מול היריב )לדוגמה: 
נאור, 2001; לוז, Lustick, 1993 ;2004(. אך פרק זה יתמקד באופן שבו הן נתפסות בהווה, ולא יעסוק 

בתהליך ההיסטורי–תרבותי של התהוות הנרטיב אודותיהן. 
3  ענייננו בפרק זה הוא ניתוח ההתנגדות לפשרה בסוגיות הליבה בסכסוך, ולכן המושג "ערך מוגן" נבדק 

ומיושם רק ביחס למתנגדים לפשרה בסוגיות אלו. יחד עם זאת, ערכים מוגנים יכולים לעמוד גם בבסיס 
התמיכה בפשרה בסוגיות הליבה, למשל חלק מהתומכים הישראלים בפשרה בסוגיות הליבה — כמו נסיגת 
ישראל מן השטחים שמחוץ לקו הירוק — רואים בוויתורים אלה הכרח בל יגונה למען מימוש עקרונות 
ערכיים אבסולוטיים כמו זכויות האדם. מחקר עתידי עשוי לבדוק את משמעות מושג הערך המוגן לניתוח 
אקטיביזם למען פשרה בסוגיות הליבה בסכסוך, ולהשוואה בין ערכים מוגנים משני צדי המתרס הפוליטי 

והאידיאולוגי. 
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המספקים רושם כללי לגבי קיומה האפשרי של התנגדות אבסולוטית לפשרה בסוגיות 

האחרונות  השנים  מן  דוגמאות  מספר  להלן  והפלסטינית.  הישראלית  בחברות  הליבה 

לנתונים כאלה.  

פשרה בסוגיות הליבה — עמדות הציבור היהודי בישראל:  בסדרה של סקרי–דעת–  ♦

קהל שנעשתה בישראל, מצא המוסד למחקרי ביטחון לאומי שבשנת 2007 הסכימו 

 Ben: 59( "41% מן הציבור היהודי בישראל כי "אסור לפנות התנחלות בשום נסיבות

Meir & Shaked , 2007(. במסגרת סקר "מדד השלום" שעורך מרכז תמי שטינמץ 
ישראל  אם  הישראלי  הציבור  של  מייצג  מדגם   2009 במאי  נשאל  שלום,  למחקרי 

בלבד,  המבודדות  וההתנחלויות  הבלתי–חוקיים  המאחזים  לפינוי  להסכים  צריכה 

באם יהיה זה המכשול היחיד בפני השגת הסכם–שלום. 21% מהיהודים השיבו כי 

"בטוח שישראל לא צריכה להסכים" )Yaar & Hermann, 2009(. עוד במסגרת סקר 

"מדד השלום" הוצגה ביולי 2008 בפני מדגם מייצג מקרב הציבור היהודי בישראל 

השאלה אם יסכימו להעביר את חלקּה המזרחי של ירושלים לידי הפלסטינים, באם 

 Yaar & Hermann,( "השגת ההסכם תהיה תלויה רק בכך. 48% השיבו "בטוח שלא

2007 בקרב  בנובמבר  "ירושלים אחת"  תנועת  זאת, בסקר שערכה  לעומת   .)2008
מדגם מייצג של הציבור היהודי בישראל, נמצא כי 86% מהמשיבים אינם חושבים 

של  הערביות  השכונות  את  הפלסטינית  המדינה  לידי  להעביר  צריכה  שישראל 

ירושלים, את העיר העתיקה ואת הר–הבית במסגרת הסכם–שלום )ירושלים אחת, 

2007(. בסקר "מדד השלום" מספטמבר 2007 השיבו 87% מן היהודים כי ישראל 

 Yaar &( אינה צריכה להסכים לשיבה של אף–פליט פלסטיני אחד לגבולות המדינה

 .)Hermann, 2007

שנת  מאז  ישראלי–פלסטיני:  משותף  סקר  ממצאי   — הליבה  בסוגיות  פשרה   ♦

בירושלים  העברית  האוניברסיטה  של  למחקרי–שלום  טרומן  מכון  מקיימים   2000
והמרכז הפלסטיני למדיניות וחקר דעת הקהל ברמאללה סדרת סקרים ישראליים–

במקביל  הנערכים   )Joint Israeli Palestinian Poll, JIPP( משותפים  פלסטיניים 

בקרב מדגמים מייצגים משני עברי המתרס, שעניינם עמדות שני הצדדים בשאלות 

אקטואליות הקשורות בסכסוך הישראלי–פלסטיני. בסקר משותף שנעשה באוגוסט 

)Shamir & Shikaki, 2009(, התבקשו המשיבים משתי החברות להביע את   2009

מידת תמיכתם בסדרה של רכיבים מתוך הסכם–קבע אופציונאלי ליישוב הסכסוך 

הישראלי–פלסטיני. 

בהתייחס לסוגיה הטריטוריאלית הוצעה בסקר פשרה לפיה תיסוג ישראל ממרבית   

שטחי הגדה המערבית, פרט לשטחי ההתנחלויות הגדולות )3% משטח הגדה( אשר 
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היהודים  מן המשיבים  כ–18%  רצועת–עזה.  באזור  בגודלם  זהים  יוחלפו בשטחים 

יתנגדו  נוספים השיבו כי  )בעוד ש–29%  השיבו כי "יתנגדו לחלוטין" להסכם כזה 

לפשרה  לחלוטין"  "התנגדו  מהמשיבים  כ–15%   — הפלסטינים  מקרב  ואילו  לה( 

כזו )ו–35% התנגדו לה(. בתגובה לסעיף שהוצג רק למדגם היהודי, התנגדו כ–10% 

לחלוטין להסרת המאחזים הבלתי–חוקיים בשטחי יהודה ושומרון )21% התנגדו(. 

לגבי סוגיית ירושלים ביקש הסקר תגובה לפשרה לפיה יועברו השכונות הערביות של   

ירושלים, הרובע המוסלמי והר–הבית לריבונות המדינה הפלסטינית, במסגרת חלוקת 

"יתנגדו  כי  הכריזו  היהודים  מן  ישראל. 37%  לבין  בין המדינה הפלסטינית  העיר 

לחלוטין" לחלוקת ירושלים ע"פ נוסחה זו )27% התנגדו(, ואילו בקרב הפלסטינים 

הביעו 22% התנגדות מוחלטת לפשרה כזו )ו–45% התנגדו(. אשר להצעה שסוגיית 

הפליטים תיושב בהענקת פיצוי כספי לפליטים ויישובם במדינות שונות — מיעוט 

 33%( מוחלטת  בהתנגדות  מהיהודים   26% השיבו    — במדינת–ישראל  מהם  קטן 

נוספים  )ו–41%  מוחלטת  בהתנגדות   20% לכך  הגיבו  הפלסטינים  ומבין  התנגדו( 

התנגדו(.  ממצאים דומים נמצאו בסקר זהה שביצעו שני המכונים כשנה קודם לכן, 

 .)Shamir & Shikaki, 2008( 2008 בדצמבר

העיקריים  הממצאים  הפלסטינית:  ברשות  עמדות   — הליבה  בסוגיות  פשרה   ♦

לזו  דומה  תמונה  הפלסטינית משקפים  הרשות  דעת–קהל בשטחי  העולים מסקרי 

שהובאה לעיל על עמדות הציבור לגבי הפתרונות העומדים על הפרק לסוגיות הליבה 

כינוס  )ערב  של הסכסוך. כך, למשל, בסקר שערך מכון AWRAD בנובמבר 2007 

ועידת אנפוליס( הביעו כ–47% מן הפלסטינים ביהודה, שומרון ועזה את התנגדותם 

להקמת מדינה פלסטינית בשטחי הגדה המערבית ועזה, תוך חילופי–שטחים כנגד 

סיפוח גושי ההתנחלויות הגדולים לישראל. כ–7% נוספים הביעו "התנגדות מסוימת" 

להצעה )AWRAD, 2007: 4(; זאת לעומת 42% שהתנגדו להצעה כזו בסקר שנערך 

AWRAD נמצא  )IPI, 2009(. בסקר  בקיץ 2009 מטעם המכון הבינלאומי לשלום 

כי 53% הביעו התנגדות לחלוקת ירושלים בין שתי המדינות )7% הביעו "התנגדות 

)IPI( הביעו 52% מהנשאלים  ואילו בסקר "המכון הבינלאומי לשלום"  מסוימת"( 

המשיבים  מן   18% התנגדו   AWRAD בסקר  כזה.  לפתרון  התנגדות  הפלסטינים 

ומיעוטם  רובם לשטחי המדינה הפלסטינית  ליישוב סוגיית הפליטים תוך החזרת 

לשטחי ישראל )4% הביעו "התנגדות מסוימת"(, וזאת לעומת 27% מתנגדים לכך 

לאחוז  תואמים  אינם  אלה  )ממצאים  מ–2009  לשלום"  הבינלאומי  "המכון  בסקר 

זכות השיבה של הפליטים, שנמצא בסקר  הגבוה של המתנגדים לפשרה כזו לגבי 

 .)Shamir & Shikaki, 2009, JIPP( הישראלי–פלסטיני המשותף שצוטט לעיל
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להבדיל מן הנתונים לעיל, שהופקו ממדגמים המייצגים את כלל הציבור הפלסטיני,   

מחקר אקדמי שִקיים ראיונות עם 719 סטודנטים פלסטינים ב–14 אוניברסיטאות 

בגדה המערבית ועזה )במאי 2006( הראה כי מעל 50% ממרואיינים אלה התנגדו 

באופן מוחלט לכל פשרה על זכות השיבה של הפליטים הפלסטינים ועל הריבונות 

הפלסטינית על ירושלים. במסגרת מחקר זה רואיינו גם פליטים פלסטינים מקרב 

דיירי מחנות הפליטים ברשות הפלסטינית. מעל 80% מהמרואיינים במחנות אלה 

 Ginges,( הפליטים  של  זכות השיבה  בנושא  פשרה  לכל  מוחלטת  התנגדות  הביעו 

 .)Atran, Medin & Shikaki, 2007

מלקט הנתונים שהבאנו, ניתן ללמוד כי חלק משמעותי של האוכלוסייה היהודית בישראל 

ושל תושבי הרשות הפלסטינית, מתנגד באופן נחרץ לכל פשרה שהיא בסוגיות הליבה של 

הסכסוך )כמובן שישנם הבדלים משמעותיים באחוז המתנגדים לפשרות בסוגיות הליבה 

השונות(. בכך מהווה הציבור משני הצדדים קבוצת–לחץ שהשפעתה רבה על  כל ניסיון 

מהווים  אינם  שצוטטו  הסקרים  זאת,  עם  יחד  הסכסוך.  ליישוב  מדיני  תהליך  לקדם 

רָאיָה מְספקת לקיומו של איסור מוחלט על פשרה בסוגיות הליבה, על–פי הגדרות "הערך 

המוגן". זאת בשל שיטת המדידה המקובלת בסקרים לאפיון עמדות הציבור בסוגיות 

פוליטיות — שיטה המבוססת על תיאור העמדות כפזורות לאורך סולם ִמסּפרי המשקף 

את מידת ההתנגדות או התמיכה בפשרה )קצות הסולם מייצגים את העמדה הקיצונית 

את  משקף  אינו  זה  כלי–מדידה  הנידונה(.  המדיניות  את  שוללת  או  המחייבת  ביותר, 

ההבחנה העומדת במרכז פרק זה, הטוענת כי עמדות המתנגדים לפשרות בסוגיות הליבה 

בסכסוך, אינן מובחנות זו מזו רק בהתייחס לעוצמת ההתנגדות המובעת בהן — שהיא 

הבחנה כמותית רציפה — אלא גם הבחנה מהותית בין שני סוגים שונים של התנגדות 

והתנגדות שאינה אבסולוטית  לפשרה בסוגיות הליבה בסכסוך: התנגדות אבסולוטית 

לפשרה. 

סוגי ההתנגדות לפשרה בסוגיות הליבה של הסכסוך הישראלי–פלסטיני 

עיקר המחקר שנעשה עד כה על חסמים פסיכולוגיים העומדים בפני יישוב סכסוכים, 

עסק בתיאור הטיות רגשיות, תפיסתיות וקוגניטיביות משותפות למרבית חברי הצדדים 

בכללותו.  ונוקשה של הסכסוך  לראייה חד–צדדית  מובילות  המעורבים בסכסוך, אשר 

המושג "ערך מוגן" מציע מסגרת לניתוח ההתנגדות הציבורית לפשרות בסוגיות הליבה 

של סכסוך המתמקדת בהבדלים בין חסמים פסיכולוגיים לפשרה המאפיינים חלקים 

שונים בציבור, בהתייחס לפשרה בסוגיות מסוימות. 
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לשני  בסכסוך  הליבה  בסוגיות  לפשרה  ההתנגדות  את  לחלק  ניתן  זו  גישה  על–פי 

סוגיות  לגבי  מוגנים  בערכים  מהְחזקה  הנובעת  לפשרה,  אבסולוטית  התנגדות  סוגים: 

הליבה בסכסוך, והתנגדות שאינה אבסולוטית לפשרה, המּונעת מתחשיבים תועלתניים 

בין  מבחינים  מהותיים  הבדלים  כי  הטענה  תבוסס  בהמשך  מבוססי–אינטרסים. 

הליבה  סוגיות  לגבי  מוגנים"  "ערכים  להם  אנשים אשר  אותם  לפשרה של  התנגדותם 

בסכסוך — ולכן הם שוללים את עצם המו"מ אודותיהן — לבין התנגדותם לפשרה של 

אותם אנשים הרואים בסוגיות הליבה אינטרסים חשובים, אולם נכונים לשקול פשרה 

בהן בתנאים בהם פשרה כזו תביא לרווח משמעותי או תמנע נזק קיצוני. 

לנתח את ההתנגדות לפשרה בסוגיות הליבה בסכסוך, בהתבסס על שתי  ההצעה 

השלום  לתהליך  אופוזיציות  בניתוח  הנפוצים  המשתנים  מן  נבדלת  לעיל,  הקטגוריות 

יונים   — לימין  שמאל  שבין  הרצף  על  ואידיאולוגיות  פוליטיות  עמדות   — )במרכזם 

הנפוצים  המשתנים  ראשית,  מרכזיים.  מאפיינים  במספר  הדתיות(  ומידת  וניצים, 

בניתוח דעת הקהל בנושאים הקשורים בסכסוך הם משתנים דמוגראפיים המתייחסים 

במשתנים  ההתמקדות  לעומת  וזאת  הנסקר,  משתייך  אליהן  החברתיות  לקבוצות 

התגובה  בניתוח  מתמקד  המוצע  הסיווג  בפרט,  המוצעת.  בקטגוריזציה  פסיכולוגיים 

הרגשית והתהליכים הקוגניטיביים הייחודיים לסוגיות הנתפסות בעיני חלק מהציבור 

כקשורות בנושאים ערכיים, מוסריים וזהותיים ובהשלכותיהם הפוליטיות–מדיניות.  

השלום  בתהליך  סוגיות  לגבי  דעת–קהל  לחקר  הנפוצים  שהמשתנים  בעוד  שנית, 

החלוקה  הסכסוך,  של  הרחבה  האידיאולוגית  לתפיסה  מתייחסים  הישראלי–פלסטיני 

הסוגיות  את  המייחדים  פשרה,  בפני  החסמים  בניתוח  להתמקד  מאפשרת  המוצעת 

הנתפסות כערכים מוגנים מנושאי–מחלוקת אחרים במו"מ.4 

קטגוריות  לשתי  הליבה  סוגיות  לגבי  אנשים  של  עמדותיהם  סיווג  כן,  על  יתר 

ההתנגדות לפשרה אינו חופף חפיפה מלאה לשיטות האחרות לסיווג עמדות פוליטיות 

ואידיאולוגיות ביחס לסכסוך הישראלי–פלסטיני )שמאל–ימין או חילונים–דתיים(: אמנם 

היא  אך  והנציים,  הדתיים  בסקטורים  יותר  נפוצה  לפשרה  האבסולוטית  ההתנגדות 

עשויה גם לחצות מחנות פוליטיים ודמוגראפיים. למשל, לגבי סוגיית הפליטים נמצא 

ומזוהים עם  היו חילונים  ניכר מן המתנגדים התנגדות מוחלטת לפשרה בה,  כי אחוז 

4  מכיוון שגישה אנליטית זו מתמקדת במשמעות שאותה מייחס אדם לסוגיה מסוימת, אין הכרח שאדם 

המייחס מעמד של ערך מוגן לסוגיית ליבה אחת, ייחס מעמד כזה גם לסוגיות הליבה האחרות. לדוגמה, 
אדם עשוי לתפוס את סוגיית זכות השיבה של הפליטים הפלסטינים כקשורה בערך מוגן, ולהתנגד לפשרה 
ירושלים  בסוגיות  לפשרה  אבסולוטית  שאינה  התנגדות  להתנגד  ובמקביל  אבסולוטית,  התנגדות  בה 

והגבולות, או אף לתמוך בפשרות אלה.  
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המרכז והשמאל המדיני–פוליטי, ולמעשה לא נמצא הבדל בין מידת הדתיות או העמדה 

הפוליטית של הנבדקים המתנגדים התנגדות מוחלטת לפשרה בסוגיה זו, ואלה המתנגדים 

התנגדות שאינה מוחלטת לפשרה בה )Landman, 2009(. בכך מָסּפקת ההבחנה בין שני 

סוגי ההתנגדות לפשרה ערך מוסף להסברת גווניה של האופוזיציה לתהליך השלום, מעל 

ומעבר למשתנים הנפוצים בניתוחי עמדות פוליטיות בציבור. 

אינה  התנגדות,  סוגי  לשני  הגסה  החלוקה  כי  ולומר  להסתייג  המקום  כאן  כבר 

מתיימרת לייצג את מלוא מורכבותה של המציאות, ואף צפוי כי בפועל יתקיימו מרכיבים 

זאת,  עם  יחד  וקבוצות.  יחידים  של  בתפיסותיהם  ההתנגדות  סוגי  בין  רבים  חופפים 

כמסגרת אנליטית, חלוקה זו מאפשרת לאתר ולתאר רבדים שונים בהתנגדות לתהליך 

העומדים  הייחודיים  הפסיכולוגיים  החסמים  את  ולהגדיר  הישראלי–פלסטיני  השלום 

בפני יישוב הסכסוך וקשורים בכל רובד כזה, ומכאן חשיבותה. 

מה מייחד את ההתנגדות לפשרה בסוגיות–ליבה הנתפסות כערכים 

מוגנים? ממצאי מחקר בקרב הציבור היהודי בישראל5 

בפשרה  הכרוכות  לעסקאות  הפסיכולוגית  בספרות  המתוארים  התגובה  דפוסי  האם 

בערכים מוגנים, ישימים גם לתיאור דפוסי התגובה להסכמי–שלום פוטנציאליים בציבור 

הישראלי? 

מתנגדים  של  התגובה  דפוסי  בין  שהשווה  מחקר  נעשה  זו  שאלה  על  להשיב  כדי 

אבסולוטיים לפשרות בסוגיות הליבה של הסכסוך )שהסכימו עם המשפט "אסור לאפשר 
זאת בשום תנאי" לגבי פשרה באחת מסוגיית הליבה( לבין תגובות של מתנגדים בלתי–

לרווח  יוביל  זה  בהם  קיצוניים  במקרים  רק  זאת  לאפשר  )"יש  לפשרות  אבסולוטיים 

  .)Landman, 2009( )"מספיק גדול, או ימנע נזק

כדי לבחון את החלוקה לסוגי התנגדות לפשרה בקרב הציבור הרחב, וכדי להימנע 

מייחוס התופעה רק לקבוצות ימניות קיצוניות, נערך המחקר בקרב קבוצות בעלות מגוון 

במוסדות–חינוך  ומורים  תלמידים  בקרב  בעיקר   — ופוליטיים  דמוגראפיים  מאפיינים 

שונים: אוניברסיטאות, בתי"ס תיכוניים ומכינות קדם–צבאיות. 

5  מסיבות של נגישות הנתונים, הפרק מתמקד בתיאור ההבדלים בין סוגי התנגדות לפשרה בקרב הציבור 

בקרב  יימצאו  דומים  ממצאים  כי  עתידי(  במחקר  זאת  לבחון  )ויש  לשער  ניתן  אולם  בישראל,  היהודי 
הציבור הפלסטיני. 
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ממצאי המחקר העלו כי מאפיינים פסיכולוגיים מסוימים של התגובות לפשרה היו 

משותפים לכלל המתנגדים לה, בעוד שמאפיינים אחרים, התואמים את המתואר בספרות 

הסכסוך.6  של  הליבה  בסוגיות  לפשרה  המוחלטים  המתנגדים  את  ייחדו  התיאורטית, 

יתר–על–כן, אחוז המחזיקים בערך מוגן מבין הנבדקים, השתנה אמנם מסוגיית ליבה 

אחת לשנייה,7 אך מאפייני ההתנגדות שייחדו את בעלי הערך המוגן לגבי הפשרה, היו 

זהים לרוחב שלוש סוגיות הליבה שנבחנו, כמפורט להלן.

שורשי ההתנגדות לפשרה — שיקולים מנחים בהערכת הסכמי השלום: כאשר   ♦

הצעות  הערכת  בעת  חשיבות  ייָחסו  להם  אשר  הפוליטיים  השיקולים  על  נשאלו 

המתנגדים  כלל  הביעו  המדוברות,  הליבה  בסוגיות  פשרה  הכולל  להסכם–שלום 

ביטחונה  על  הפשרה  השלכות  של  הגבוהה  חשיבותן  לגבי  גורפת  הסכמה  לפשרה 

של ישראל ותושביה כשיקול מרכזי בשיפוט ובהערכת ההסכם המוצע. כן נמצאה 

הסכמה גבוהה ביחס לחשיבותו של החשש כי ויתור בסוגיה יהווה תקדים לתביעות 

נוספות מצד היריב, כשיקול קריטי בשאלה אם לתמוך בהסכם–שלום כזה או אחר 

לחסמים האסטרטגיים  הנוגעות  תיאוריות  גם  בהרחבה  עוסקות  אלה  )בשיקולים 

.)Toft, 2003 :המרכזיים המקשים על יישוב סכסוכים בינלאומיים, לדוגמה

רק  ייחסו  אחר,  או  כזה  בהסכם–שלום  לתמוך  אם  בהתלבטות  גיסא,  מאידך   

בסוגיית  הּפשרה  להגדרת  מאוד  גבוהה  חשיבות  לפשרה,  המוחלטים  המתנגדים 

הליבה הספציפית כוויתור על זכות לאומית או על סמל מרכזי בזהותם הלאומית. 

של  מיכולתו  מודאגים  הליבה,  בסוגיות  לפשרה  המתנגדים  שכלל  נראה  כלומר, 

ההסכם לשמור על אינטרסים תועלתיים מרכזיים של הקבוצה, אולם רק המתנגדים 

המוחלטים לפשרה רואים בה עוול סימבולי מפר–זכויות. בהתאמה לכך נמצא כי  

קבוצת המתנגדים האבסולוטיים לפשרה — אך לא המתנגדים האחרים לה —  תמכו 

בהצהרה שהּפשרה היא מעשה בלתי–צודק הנוגד ערכי–יסוד מהותיים. הם טענו גם 

שכל אדם חייב לפעול נגד פשרה כזו, בלי תלות בעמדתו האישית. כלומר, ההתנגדות 

לפשרה נתפסה בעיניהם כעיקרון ערּכי מחייב. 

6  השפעת שיוכו של הנבדק לאחד משני סוגי ההתנגדות לפשרה, ּבּודדה באמצעות טכניקות סטטיסטיות 

כל  לכן,  לפשרה.  תגובתו  מאפייני  על  שלו  הדתיות  ומידת  )ימין–שמאל(  הפוליטית  עמדתו  מהשפעת 
המאפיינים המוצגים להלן מתארים את הערך הייחודי של החלוקה לשני סוגי ההתנגדות בניבוי אופן 
תגובת האדם לפשרה, מעל ומעבר ליכולת לנבא את התגובה באמצעות עמדתו הפוליטית או מידת דתיותו. 
של  בתוכנה  תלות  ללא  הליבה,  סוגיות  ְשלוש  לרוחב  עקבי  באופן  חזרו  המתוארים  הממצאים  כמו–כן, 

הסוגיה הנבחנת. 
7  מתוך המדגם שנבדק במחקר המוצג, שאינו מדגם מייצג של הציבור בישראל, נמצאו 13% בעלי ערך מוגן 

ביחס לפשרה בסוגיית גבולות הארץ, 42% אסרו כל פשרה לגבי האתרים המקודשים בירושלים, ו–22% 
התנגדו באופן מוחלט לכל פשרה בנושא הפליטים הפלסטינים.
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התגובה הרגשית לפשרה: בעוד שתחושות של חשש, מתח ופחד מחתימה על הסכם–  ♦

פשרה היו משותפות למתנגדים משתי הקבוצות גם יחד, הזדהו רק המתנגדים באופן 

אבסולוטי לפשרה עם תגובות רגשיות עוצמתיות של כעס, זעם, עצב ודאגה, הן כלפי 

הּפשרה עצמה והן כלפי מי שתומכים בּפשרה זו. כלפי תומכים אלה הובעו רגשות 

 Tetlock et al., "הזעם המוסרי",  )בהתאמה לדפוס המכונה  בוז  ואף של  של כעס 

2000(. המחקר הפסיכולוגי אכן מעיד על כך שכעס מתעורר בדרך–כלל בסיטואציות 
הנתפסות כבלתי–צודקות, כאשר זהותם של גורמי העוול ידועה, ומתעוררת השאיפה 

לפעול לתיקונו. זאת בעוד שפחד ומתח הם רגשות המתעוררים בסיטואציה מאיימת, 

 Halperin, 2008b;( המאיים  הגורם  עם  להתמודד  ביכולתו  שאין  חש  כשהאדם 

Huddy, Feldman & Cassese, 2007( — קשרים המשתקפים גם בממצאים שתוארו 
לעיל, על מאפיינים המבחינים בין קבוצות ההתנגדות לפשרה.

האם "הסכם אטרקטיבי" יביא להפחתת ההתנגדות לפשרות? כאשר המתנגדים   ♦

לפשרות בסוגיות הליבה התבקשו להתייחס לקריטריונים המנחים אותם בהערכת 

הקריטריונים  בין  משמעותיים  הבדלים  נמצאו  השלום,  בתהליך  לפשרה  הצעות 

כי  טענו  הבלתי–מוחלטים  המתנגדים  ההתנגדות:  קבוצות  לשתי  רלוונטיים  שהיו 

בהעריכם את הצעת הפשרה הם יושפעו מן הערבויות שיבטיחו את מימוש ההסכם, 

וכי התנגדותם להסכם תפחת ככל שהוויתור הדרוש בו יקטן. לעומתם, המתנגדים 

המוחלטים לפשרה התייחסו לקריטריונים אלה כרלוונטיים פחות להערכת הצעות 

להסכם והביעו עוצמת התנגדות זהה לוויתור קטן ִּכלגדול. ולא זו בלבד: המתנגדים 

המוחלטים סירבו לתמוך בוויתור כלשהו בסוגיה המוגנת לדידם, גם אם ההתנגדות 

להסכם הביאה נזק גדול יותר במונחי התוצאה )ובכך שיקפו הטיית אי–עשייה גדולה 

ביהודה  מאחזים  לפנות  להצעה  סירבו  המוחלטים  המתנגדים  לדוגמה,  במיוחד(. 

ושומרון גם בתמורה להרחבה )גדולה יותר בשטחּה( של התנחלות "ממוסדת". ממצא 

זה רלוונטי לניבוי ההתנגדות הצפויה להסכמים העומדים על הפרק בין הממשלה 

לבין הנהגת המתנחלים.

את  תופסים  אנשים  אם  ופוליטיים:  אידיאולוגיים  מתחרים  עם  ההתמודדות   ♦

כיצד   — ומוחלטים  מחייבים  כמקודשים,  הפוליטיים  ערכיהם  ואת  עמדותיהם 

אחד  כאמור,  הפוליטיים?  יריביהם  אצל  אחרות  תפיסות  של  קיומן  את  יסבירו 

המאפיינים שנמצאו קשורים להחזקה בערך מוגן הוא נטיית המחזיקים בו לייחס 

תכונות שליליות )כמו אי–רציונאליּות ואי–מוסריּות(  ולחוש רגשות שליליים עזים 

)כמו זעם ואף בוז( כלפי "מתחריהם הערכיים" המוכנים לתמוך בפשרה בערך הנתפס 

כמוגן. בעלי הערך המוגן אף ביטאו העדפה לשמירת ריחוק חברתי ופיזי ממתחריהם 
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)Skitka et al., 2005; Tetlock et al., 2000(. ואכן, ניתן לצפות כי המחזיקים בערכים 

מוחלטים יחפשו אחר אמצעים שונים לדה–לגיטימציה של תפיסות אידיאולוגיות 

ופוליטיות ִמתחרות. 

הערכית  ליריבּות  נודעת  בינלאומי,  סכסוך  של  במרכזו  עומדים  מוגנים  ערכים  כאשר 

משמעות כפולה: במישור האחד מתקיימת יריבות פנימית בין תומכי הפשרה למתנגדיה 

בתוך כל אחת מן החברות המעורבות בסכסוך, בדומה לכל סכסוך ערכי אחר. במישור 

המציב  לאומי,  יריב  של  קיומו  עם  להתמודד  המוגן  בערך  המחזיקים  נדרשים  הנוסף 

טענות מקבילות לזכותו האבסולוטית על אותו נושא שנוי במחלוקת. כיצד יסבירו בעלי 

הערכים המוגנים את קיומה של אמונה זהה )אך הפוכה( אצל היריב? ניתן לשער שבעלי 

לגבי  זהה  לזכּות  היריב  של  טיעוניו  את  שיפריך  הסבר  למשל,  ימצאו,  מוגנים  ערכים 

לצידוק  "נחותה"  מסיבה  כנובעים  אלה  טיעונים  יסבירו  או  במחלוקת,  השנוי  הנושא 

המוסרי המנחה אותם, כגון אינטרס חומרי או פוליטי. מכיוון שאופני ההתמודדות של 

המתנגדים לפשרה מול כל אחד מן היריבים הפוליטיים–אידיאולוגיים הללו, הם נדבך 

מרכזי במערכת הגורמים המשפיעה על יכולתם של מנהיגים לקדם תהליכי–שלום, נודעת 

חשיבות הן לִאפיונם והן להשוואה בין ִאפיוני התגובות לִשני מישורי היריבּות, זה מול 

זה. 

מחקר שהתמקד בתפיסות של ישראלים לגבי סוגיית הריבונות על ירושלים, העלה 
ממצאים מעניינים מהשוואה זו )Landman, 2009(. במחקר התבקשו נבדקים יהודים–

שונות  עמדות  של  והצדק  המוסריות  הלגיטימיות,  מידת  לגבי  עמדה  לַחוות  ישראלים 

עמדותיהם  בין  בלא הבדל  הנבדקים,  העיר. המחקר מצא שכל  על  הריבונות  בסוגיית 

הפלסטינית  לתביעה  וצדק,  מוסריות  לגיטימציה,  של  שווה  מידה  ייחסו  הפוליטיות, 

לריבונות על ירושלים והר הבית. לגיטימציה זו היתה אף גבוהה למדי )בסולם שנע בין 1 — 

העמדה צודקת/מוסרית/לגיטימית, לבין 7 — העמדה אינה צודקת/מוסרית/לגיטימית — 

ממוצע התגובות היה במרכז הסולם — 3.5 לערך(. לעומת זאת, כאשר נתבקשו הנבדקים 

בירושלים,  בוויתורים  התומכות  ישראליות  פוליטיות  קבוצות  של  לעמדתן  להתייחס 

והצדק  שללו המתנגדים המוחלטים לפשרה באופן מופגן את הלגיטימיות, המוסריות 

של תמיכה ישראלית בפשרה )ממוצע 6 לערך, כאשר 7 מסמן דה–לגיטימציה, אי–צדק 

ואי–מוסריות מוחלטים(; זאת להבדיל מהמתנגדים הבלתי–מוחלטים לפשרה, אשר ייחסו 

לגיטימיות ומוסריות גבוהות לנכונות לתמוך בפשרה בקרב בני–עמם )ממוצעים באזור 

3.5(. כלומר, המתנגדים המוחלטים לפשרה בירושלים לא נבדלו מיהודים–ישראלים בעלי 

הפלסטינים  לתביעת  שייחסו  והצדק  המוסריות  הלגיטימציה,  במידת  אחרות  עמדות 
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שייחסו  בדה–הלגיטימציה  אחרים  מישראלים  נבדלו  כן  אבל  ירושלים,  על  לריבונות 

לקבוצות פוליטיות מבני–עמם שתומכות בפשרה על עתיד העיר. יתר על כן: המתנגדים 

המוחלטים לפשרה בנושא ירושלים, ייחסו לגיטימציה, צדק ומוסריות גבוהים בהרבה 

לתביעה הפלסטינית לריבונות על העיר, מאשר לתמיכה הישראלית בפשרה בנוגע לעתיד 

ירושלים! 

היסטוריים,  בערכים  עוסק  הישראלי–פלסטיני  בכך שהסכסוך  אולי  טמון  זה  פער 

דתיים ותרבותיים המגדירים את זהותה של הקבוצה הלאומית ונתפסים כמחייבים רק 

את חברי הקבוצה )בניגוד לערכים מוגנים אחרים הנתפסים כאוניברסאליים, תקפים 

ומחייבים כל אדם(. לכן ייתכן כי בעלי הערכים המוגנים מצפים שבן–קבוצת–שייכותם 

יהיה שותף להגנה על אותו סמל זהות, והסכמתו להתפשר בערך המוגן נתפסת בעיניהם 

כמו "בגידה" בערכים הקבוצתיים. לעומת זאת, עמדתו של היריב, אשר בהיותו חיצון 

הערכים  במערכת  לתמוך  או  להזדהות  מלכתחילה  מצופה  אינו  השייכות,  לקבוצת 

והסימבולים הקבוצתית, נתפסת כמאיימת פחות על זהותו של בעל הערך המוגן, ולכן  

גם לגיטימית ומוסרית יותר.

תיאור הממצאים מעיד כי מושג הערך המוגן מאפשר להבחין בין שני סוגי התנגדות 
לפשרה בסוגיות הליבה בסכסוך הישראלי–פלסטיני: בעוד שבקרב המתנגדים הבלתי–

מוחלטים לפשרה, התמקדו הערכת הפשרה ושיפוטה בתחשיבי המחיר והתועלת הגלומים 

בפשרה ובחשש מהתועלת שתושג מהסכם כזה — קרי: בתחשיבים אינסטרומנטאליים — 

ראו בכך המתנגדים המוחלטים לפשרות אקט בלתי–צודק ובלתי–לגיטימי, עוול מוסרי 

לזכויות ולסמלים לאומיים המעורר תגובה רגשית עזה ואינו ניתן לפיצוי תועלתי, דהיינו 

ערך–מוגן. ממצאים אלה מצביעים על כך שהמתנגדים המוחלטים לפשרה אינם מהווים 

אלא  הסכסוך,  של  הליבה  בסוגיות  לפשרה  ההתנגדות  בעוצמת  קיצוני  קוטב  רק 

מאופיינים בשיח מובחן באופן מהותי בתגובתם לפשרה, שניתן לתיאור כהתנגדות 

לפשרה בערכים מוגנים. 

ומכאן לשאלת המפתח: האם וכיצד עשויה הבחנה זו לסייע בקידום תהליך יישוב 

הסכסוך? 

כיצד עשוי המושג "ערך מוגן" לסייע בעיצוב אסטרטגיות להפחתת 

ההתנגדות לפשרה בסוגיות הליבה של הסכסוך?

הישראלי– השלום  תהליך  לקידום  הציבורית  ההתנגדות  עם  בהתמודדות  העוסקים 

להסכם  הִמתווה  בתכנון  הישראלית,  לחברה  בנוגע  לפחות  לרוב,  מתמקדים  פלסטיני 
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"אידיאלי": צמצום רב ככל שניתן בוויתורים הנדרשים, ִמקסום האינטרסים הישראליים 

התנאים  למימוש  ערבויות  והבטחת  והקולקטיבי(  האישי  לביטחון  הדאגה  )במרכזם 

שייקבעו בהסכם השלום. דיונים רבים עוסקים גם בשאלה: איזה תהליך לאישור הסכם 

כי  יגביר את תחושת הציבור  השלום עשוי לתרום ללגיטימציה שלו? האם משאל–עם 

החתימה על ההסכם היא מהלך נכון, או שמא די בהליך מוסדר של אישור פרלמנטארי? 

הטענות שהובאו בפרק זה מעידות על כך שקהל אופוזיציוני בלתי–מבוטל בישראל סבור 

על–ידי  הן  רב  מאמץ  בהם  מושקע  אשר  אלה,  קריטריונים  של  המלא  מימושם  גם  כי 

אישי–ציבור בחברות המעורבות בסכסוך והן על–ידי הקהילה הבינלאומית, לא ינטרל 

את ההתנגדות לפשרה. 

שיח "ההתנגדות הערּכית" לפשרה בסוגיות הליבה בסכסוך, נתפס הן בעיני המוסדות 

בישראל והן בעיני העולם, כשיח שולי וקיצוני שאינו משמעותי מבחינת יכולתו לחסום 

הסדרים מדיניים. אולם הממצאים שהובאו כאן מעידים כי זהו שיח מהותי, אשר את 

תחושותיו, טיעוניו ועמדותיו יהיה צריך לקחת בחשבון בכל תהליך שיבקש ליישב את 

הסכסוך הישראלי–פלסטיני בהסכמה רחבה ויציבה ככל הניתן. בהתבסס על ההבחנות 

התיאורטיות שהוצגו כאן, יוצעו להלן מספר כלים שבכוחם לסייע בהפחתת ההתנגדות 

לפשרה בקרב בעלי ערכים מוגנים, בהתאם לתפיסתם הייחודית אותה.

עסקאות לגיטימיות בערכים מוגנים? מעסקאות "שעטנז" ל"עסקאות טהורות" 

אילו סוגי עסקאות והסכמים עשויים להביא להגמשת התנגדותם של בני–אדם לפשרה 

והמעשית  התיאורטית  בספרות  המקובלת  התשובה  משמעותי?  להם  הנראה  בנושא 

העוסקת במשא ומתן, היא הגדלת הפיצוי שיתקבל בתמורה לוויתור, בהתאם לחשיבותו 

של הנושא המוקרב. האּומנם הצעת פיצוי גדול במיוחד תעודד הסכמה לפשרה בסוגיות 
הליבה בסכסוך? מחקר שבדק שאלה זו בקרב החברות המעורבות בסכסוך הישראלי–

ובקרב פלסטינים אשר לא הביעו תפיסה  יהודים–ישראלים  כי בקרב  פלסטיני, העלה 

גדול למדינה או ישירות לאזרחיה( אכן  מוגנת של הּפשרה, פיצוי )בדמות מענק כספי 

העלה במאוד את אחוזי התמיכה בהסכם הפשרה. 

לעומת זאת, אצל יהודים ופלסטינים אשר הביעו התנגדות מוחלטת לפשרה בסוגיות 

הליבה של הסכסוך, הבטחת פיצוי חומרי גדול יותר לא רק שלא הביאה לעליית התמיכה 

בהסכם, אלא אף הגּבירה את ההתנגדות כלפיו וִדרבנה נכונות לתמוך בפעולות אלימות 

נגד הגשמתו )Ginges et al., 2007(. כלומר, הגדלת התמריץ החומרי–תועלתני בתמורה 

לפשרה בערך מוגן, זכתה לאפקט הפוך לאפקט הרצוי — ההצעה רק הגּבירה את זעמם של 
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בעלי הערכים המוגנים, אשר ראו בה ניסיון "לקנות את ערכיהם". מכיוון שאסטרטגיית 

של  השיבה  זכות  כמו  סוגיות  פתרון  על  בדיונים  רווחת  חלופה  היא  הכספי  הפיצוי 

הפליטים הפלסטינים או פינוי התנחלויות, אלו ממצאים משמעותיים להתוויית ההסכם 

בנושאי הליבה.  

במונחי  לפירוש  ניתנת  כספי  פיצוי  על  המבוססים  להסכמים  הנחרצת  ההתנגדות 

הערך המוגן על–ידי הגדרתם כ"ִעסקֹות טאבו" )taboo trade-offs(: עסקות )או הסכמים( 

בהן ערך מקודש מוקרב בתמורה לתגמול יומיומי )Fiske & Tetlock, 1997(. עצם הערבוב 

בין קודש לחול  — תמחור של ערך מוסרי במונחי שוק — מעורר תגובה עוצמתית נגד 

ההסכם. התיאוריה מציעה כי לעומת הטאבו שחל על "עסקאות שעטנז" מסוג זה, ייתפסו 

לגיטימיות.  כעסקאות–חליפין  מינו,  בשאינו  מין  מערבות  שאינן  טהורות",  "עסקאות 

בפרט מוצעים שני סוגים של "עסקאות טהורות" כאלה. האחד הוא "עסקאות שגרתיות" 

)routine trade-offs( — הסכמים בהם נכס חומרי או תועלתני מוחלף בנכס חומרי אחר. 
של  שני  סוג  חיים.  במגוון תחומי  יום–יום  עושים  הן עסקאות–חליפין שבני–אדם  אלו 

המקבל  נדרש  בהן   ,)tragic trade-offs( טראגיות"  "עסקאות  ּכונה  טהורות  עסקאות 

עסקה  ובעונה אחת.  בעת  למימוש  ניתנים  אינם  מוגנים אשר  ערכים  שני  בין  להכריע 

טראגית היא למשל הדילמה הרפואית אם להציל את חיי חולה זה או את חיי חולה 

אחר, כשקיים מחסור באיברים להשתלה; או ההכרעה בדבר שחרור מחבלים רוצחים 

למען הצלת חייו של שבוי, ואפילו הכלל "פיקוח נפש דוחה שבת", המשקף התנגשות בין 

שני ערכים מוגנים. ההחלטה לשלם בערך מוגן אחד למען "הצלת" ערך מוגן אחר, או 

רווח בערך מוגן שכזה, נמצאה מעוררת התנגדות פחותה ואמפתיה רבה יותר מעסקאות 

בהן התמורה לוויתור בערך המוגן היא חומרית. הלגיטימציה הגדולה יותר המיוחסת 

ל"עסקה טראגית" מוסברת בהיותה "עסקה טהורה" המתרחשת בתוך "המרחב המוסרי" 

 Tetlock,( ואינה חוצה את הגבול האסור שבין קודש לחול — שבין ערכים לאינטרסים

 .)2003; Tetlock et al.,2000

לפשרה  ההתנגדות  את  להפחית  שעשויים  המפתחות  אחד  כי  ללמוד  ניתן  מכאן 

בערכים מוגנים, הוא המרת עסקות הטאבו בעסקאות "טהורות". כאמור, ישנן לכך שתי 

אסטרטגיות אפשריות: עיצוב ההסכם כעסקה "טראגית", המציעה חליפין בין ערכים 

מוגנים, או "תרגום" ההסכם לעסקה שגרתית, המציעה חליפין בין אינטרסים תועלתיים. 

להלן פירוט החלופות הרלוונטיות לכל אחת מן האסטרטגיות בהקשר של סוגיות הליבה 

בסכסוך הישראלי–פלסטיני, ולאחריהן תוצע דרך–ביניים המתווכת בין שתיהן. 
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עסקאות "טראגיות" בערכים מוגנים: שתי גרסאות

עסקה "טראגית" גרסה ראשונה: ויתור בערך מוגן בתמורה לוויתור היריב על ערך 

כאמור, עסקה טראגית ממירה ערך מוגן בערך מוגן אחר. היישום הראשון  מוגן שלו. 

שיוצע לעיקרון זה בהקשר של הסכסוך הישראלי–פלסטיני הוא במסגרת המשא ומתן 

הבינלאומי עצמו: עסקה "טראגית" במשא ומתן זה, תהא הסכם ישראלי–פלסטיני בו 

יתוגמל ויתור סימבולי של צד אחד בערכו המוגן, בוויתור של הצד השני באחד הערכים 

המוגנים שלו. לדוגמה, הסכם–שלום בו תוותר ישראל על ריבונות בהר הבית, יתוגמל 

צריכים  מרכזיים  היבטים  שני  השיבה.  זכות  למימוש  התביעה  על  פלסטיני  בוויתור 

בעיני  על–מנת שתמוצב  ובתקשורת,  בנאומי המנהיגים  מובלטים בעסקה שכזו  להיות 

צד  שכל  הסימטרי  המשמעותי  הקורבן  הדגשת  ראשית,  טראגית".  כ"עסקה  הציבור 

מקריב בעסקה. כלומר, הבלטת העובדה כי גם היריב מקריב קורבן כבד של ערך מרכזי 

מוגן למען ההסכם. שנית, הדגשת הרווח הערכי–סימבולי המשמעותי, המתקבל בתמורה 

לוויתור בערך המוגן )בדוגמה לעיל: שימור הרוב היהודי בישראל(. הספרות הפסיכולוגית 

מנבאה כי סוג כזה של הסכם יביא להפחתת ההתנגדות הציבורית לוויתורים הגלומים 

בו )אם כי מובן שבכדי להגיע להסכם כזה חייבים להתקיים תנאים נוספים, כגון בשלות 

פוליטית וציבורית והקשר בינלאומי מדרבן(.  

 

מוגן  ערך  "להציל"  על–מנת  בערך המוגן  ויתור  גרסה שנייה:  עסקה "טראגית" — 

את  המאפיינות  התכונות  אחת  לאומית.  ערכית  כדילמה  הּפשרה  מסגור   — אחר 

או  קונפליקט  לקיום  לאפשרות  להתכחש  נטייתם  היא  מוגנים  בערכים  המחזיקים 

סתירה בין ערכים אלה, מפאת הקושי להתמודד עם הכרעה בין שני נושאים הנתפסים 

כבעלי חשיבות אינסופית ומוחלטת )Tetlock, Peterson & Lerner, 1996(. יחד עם זאת, 

מחקרים שהציגו בפני נבדקים דילמות המבליטות את ההתנגשות בין שני ערכים שהם 

בהקשר המאתגר  הוצג  הערך  כאשר  גברה  לפשרה  הנכונות  כי  הראו  כמוגנים,  הגדירו 

 .)Baron & Leshner, 2000(

המושג "ִמסגור" )framing( נפוץ בפסיכולוגיה ומתייחס לאפשרות להבליט אספקטים 

שונים בתיאור של מצב או בעיה, באופן שישפיע על הבנתה, הערכתה ופירושה על–ידי 

בערך  לפשרה  ההתנגדות  להפחתת  המפתח  אם   .)Entmann, 1993: 52( המידע  מקבל 

מוגן טמון בהגדרת הִעסקה כדילמה המעמתת שני ערכים מוגנים, אזי גם מסגור ההסכם 

כמיישב סתירה בין שני ערכים מוגנים של אותה קבוצה, יביא להפחתת ההתנגדות לו.  

תופעה זו הודגמה בהקשר של הסכסוך הישראלי–פלסטיני במחקר שהציג לאחרונה 

בקרוב  ייושב  לא  הסכסוך  שאם  בטענה  העוסקת  קצרה  ִּפסקה  ליהודים–ישראלים 
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ליישום  שיוביל  בינלאומי  לחץ  צפוי  לשני העמים —  מדינות  פתרון של שתי  במסגרת 

פתרון של מדינה דו–לאומית אחת, שמשמעותה קץ אופייה היהודי של ישראל. ישראלים 

שנחשפו לִפסקה זו גילו נכונות גדולה יותר לפשרות בסוגיות הליבה של הסכסוך, לעומת 

ישראלים שבפניהם הוצגה ִּפסקה ניטראלית העוסקת בהיסטוריה של הסכסוך. מסגור 

מרכזי  בערך  לפגיעה  להוביל  שעלול  כאקט  טריטוריאלית  לפשרה  ההתנגדות  של  זה 

אחר — אופייה היהודי של מדינת–ישראל — הביא גם נבדקים בעלי עמדות ימניות–נציות 

 .)Gayer, Landman, Halperin & Bar-Tal, 2009( להגמשת התנגדותם לפשרה

לגבולות השאלון המדעי? אפשר שהמהפכים  גם מחוץ  כזו אפשרית  האם השפעה 

נציים מובהקים — אריק שרון, אהוד אולמרט  שהתחוללו בתפיסותיהם של מנהיגים 

נסיגתם  את  לציבור  הסבירו  השלושה  כל  בכך.  תומכת  דוגמה  הם   — לבני  וציפי 

בתובנה  בארץ–ישראל,  טריטוריאלית  לפשרה  השנים  רבת  המוחלטת  מהתנגדותם 

 — לשלושתם  המשותף  אחר  מוגן  בערך  לפגיעה  תביא  כזו  אבסולוטית  שהתנגדות 

המצע  בקווי  גם  מופיעה  זו  ערכית  התנגשות  במדינת–ישראל.  יהודי  רוב  על  שמירה 

המרכזיים של מפלגת "קדימה" לבחירות לכנסת לשנת 2009 המוצגת באתר התנועה:  

.)http://politic.co.il/kadima/kadima-manifesto-.html(

לעם–ישראל זכות לאומית היסטורית על ארץ–ישראל כולה;  ♦

כדי לקיים את מטרת העל — ריבונות יהודית במדינה דמוקרטית שמהווה בית   ♦

לאומי בטוח לעם היהודי בארץ–ישראל — יש צורך ברוב יהודי במדינת–ישראל;

ההכרעה בין הרצון לאפשר לכל יהודי לגור בכל רחבי ארץ–ישראל לבין קיומה של   ♦

מדינת–ישראל כבית לאומי יהודי מחייבת ויתור על חלק מארץ–ישראל;

הוויתור על חלק מארץ–ישראל אינו ויתור על אידיאולוגיה אלא מימוש של   ♦
שחותרת להבטחת קיומה של מדינה יהודית ודמוקרטית בארץ– האידיאולוגיה 

ישראל.

     

מסגור זה של מדיניות התמיכה בפשרה הטריטוריאלית כאמצעי לשימור אופייה היהודי 

במערכות  בישראל  הגדולה  למפלגה  "קדימה"  של  להפיכתה  סייע  מדינת–ישראל,  של 
ובמצעי– פוליטיים  בנאומים  )בתקשורת,  ִמסגּורים  כי  נראה  כך,  האחרונות.  הבחירות 

חברתית,  לקבוצה  או  לאדם  מוגנים  ערכים  בין  הקונפליקט  את  המדגישים  בחירות( 

עשויים לתרום להפחתת ההתנגדות לפשרה בהם, גם בקרב מתנגדיה האבסולוטיים. 
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"עסקאות שגרתיות" בערכים מוגנים — שבירת הטאבו על הסוגיה המוגנת 

הגדרת נכס או קניין פיזי )כגון טריטוריה או אתר היסטורי( כבעלי מעמד מוגן שאסור 

מופשט  ערך  לבין  המוחשי  הנכס  בין  חברתי–תרבותי  קישור  ביצירת  תלויה  לחלקו, 

 .)Albin, 1991; Azar, 1985; Hassner, 2003; Skitka, 2002( כלשהו, קרי: יצירת סמל

זהו תהליך תרבותי–חברתי ממושך, הכולל גם את תיחום גבולותיו הפיזיים של הנכס 

המוגדר מוגן. מכאן נובע שתהליך חברתי–תרבותי הפוך, אשר ירופף את האסוציאציה 

בין הערך המוגן לבין הסמל המוחשי, או יגדיר מחדש את גבולות הנכס המוחשי המוגן 

לתחום מצומצם יותר, יאפשר להתייחס אל הנכס המוחשי כאל נכס בר–מיקוח, ויפתח 

מרחב חדש של חלופות יצירתיות ליישוב הסכסוך. שתי דרכים עשויות לסייע לקידום 

תהליך כזה, לשבירת הטאבו על איסור פשרה בסוגיה מוחשית. 

"הדרך השלילית" —  דה–מיסטיפיקציה של הסוגיה הפיזית. שני אמצעים מרכזיים 

אמצעי  המוחשיות.  המחלוקת  סוגיות  מעל  המיסטית  הּכסות  לקילוף  לתרום  עשויים 

חלקים  המוציאות  דה–פקטו  עובדות  יצירת  ממשיים:  תקדימים  קביעת  הוא  ראשון 

מהסמל הפיזי מן המרחב המוגדר כמוגן, ומספקות הוכחה בפועל לאפשרות המשך קיומו 

של הערך המופשט גם ללא קיומו של הסמל המוחשי או בעלּות עליו )בחזקת מימוש 

"הבלתי יעלה על הדעת". לדוגמה: נסיגה משטחים חרף התנגדות ציבורית לכך, דוגמת 

הנסיגה מסיני אשר עם השנים נטרלה את המעמד המוגן שחלק מהישראלים ייחסו לחצי 

האי וההתיישבויות בו(. 

האמצעי השני לדה–מיסטיפיקציה של סוגיה מוחשית הוא יצירת "תקדים היפותטי" 

לפשרה בסוגיה — קרי: החדרת רעיונות לשיח הציבורי אודות חלופות לפשרה באותו 

לשיח  לחדור  עשויים  מוגנים,  בערכים  אפשריות  פשרות  אודות  כאלה  רעיונות  ערך. 

באמצעות פרסומים של ארגוני–שלום, מוסדות אקדמיים או ביטחוניים, ואף התקשורת. 

זהו תהליך הדרגתי וממושך, אשר סביר כי בראשיתו ייתקל בהוקעה ציבורית מוחלטת, 

אולם במקרים רבים לאורך הזמן יופנמו הרעיונות כחלק מן השיח הציבורי הלגיטימי 

דוגמה   .)Bar-Tal, Landman, Magal & Rosler, 2009( מנהיגים על–ידי  יאומצו  ואף 

לתהליך כזה היא מגמת העלייה באחוז התומכים בוויתורים בירושלים מאז שאהוד ברק, 
בוועידת קמפ– בעיר,  מרחיק–לכת  לוויתור  העלה את ההצעה  ראש הממשלה,  בהיותו 

דייוויד בשנת 2000. הצעה זו התקבלה תחילה כהטלת פצצה אשר עוררה הדי–התנגדות 

רבים. אלא שבעקבות הדיון הציבורי והאקדמי שעוררה על נושא שנחשב עד אז כטאבו 

מוחלט למשא ומתן, הפכו פרטי הּפשרה בירושלים וממדיה לנושא שגור ולגיטימי בשיח 

הציבורי, ואט–אט ניתן לחזות בעלייה בתמיכה בה בסקרי דעת הקהל בישראל )קליין, 

 .)Ben Meir & Shaked, 2007: 57; 57-56 :2001



214215215

לעצב  והפוליטי  התקשורתי  השיח  של  יכולתו  על  גם  ללמוד  ניתן  דוגמה  מאותה 

בירושלים  אודות הפשרה  גבולותיו של הסמל המקודש: השיח התקשורתי  מחדש את 

הביא לניפוץ התפיסה ה"הוליסטית" של ירושלים כמקשה אחת בשיח הציבורי, ולביסוס 

ההבחנה בין אזורים שונים בתוך הסמל הקרוי "ירושלים", כגון ההבחנה בין השכונות 

הערביות במזרח העיר לבין "האגן הקדוש" )או "ההיסטורי"( כנושאים בעלי חשיבות 

דיפרנציאלית במשא ומתן )לפידות, 2007; קליין, 2001(. פירוק סוגיה לרכיביה ותעדּוף 

וגם  לקראתו,  ובהכנות  ומתן  במשא  מקובלת  טכניקה  הם  חשיבותם,  על–פי  הרכיבים 

וגופים  מכוני–מחקר  בה  נעזרו  הישראלי–פלסטיני  בסכסוך  הליבה  סוגיות  של  בהקשר 

אחרים המייעצים למדינאים בישראל, כמו–גם המדינאים עצמם. כך למשל, מתאר גלעד 

שר דיון שנערך בין חברי המשלחת הישראלית בוועידת קמפ–דייוויד 2000 בניסיון "לקלף 

את השכבות החיצוניות של ה"בצל" של ירושלים ולהגדיר את עיקר–העיקרים, "ירושלים 

שתכליתו  דיון  קרי,   .)Sher, 2008: 310-311( לחלק"  רוצים  לא  באמת  שאנחנו  שלנו, 

הגדרת "הקווים האדומים האמיתיים" למשא ומתן.  

גישה אנליטית זו, המאפשרת להמיר את השיח המיתי–רגשי על סוגיות המחלוקת 

יחסית  נדירה  אולם  מעצבי–המדיניות,  של  בסביבתם  אמנם  נפוצה  רציונאלי,  בשיח 

בפעילותם של גופים העוסקים בהכנת דעת הקהל בישראל לקראת הסכם–שלום אפשרי. 

דוגמה אחת לפעילות מעין זו היא ההסברה  שעורכת עמותת "עיר–עמים" )באמצעות 

קמפיינים, סיורים, ימי–עיון ועוד( על–מנת להציג לציבור את ההפרדה השוררת בשטח, 

בין  הציבורי  בשיח  הבחנה  לקדם  ובכך  למערבּה,  ירושלים  מזרח  בין  למעשה,  הלכה 

היבטים שונים של המשא ומתן על עתיד העיר. לגבי סוגיות הליבה האחרות, פעילות 

מסוג זה נדירה עוד יותר. קידום שיח המבחין בין חלקיו והיבטיו השונים של הסמל, אינו 

מיועד "לשבור את הטאבו" אלא לצמצם את השטח עליו הוא מוחל, ולברור מתוכו את 

נתפס כבלתי–לגיטימי.  ומתן התועלתי–רציונאלי  לגביהם המשא  ההיבטים הממוקדים 

בכך תהליך זה עשוי להגדיל את מרחב הגמישות של הצדדים בתהליך המשא ומתן. 

אסטרטגיה  המוגן.  הערך  לייצוג  חלופיים  סמלים  טיפוח   — "החיובית"  הדרך 

ערך  לבין  במחלוקת  השנויה  המוחשית–פיזית  הסוגיה  בין  הקישור  להחלשת  חלופית 

מוסרי–תרבותי מופשט, היא שימוש באמצעים "חיוביים" — דהיינו: חיזוק האסוציאציה 

בינלאומי.  סכסוך  במוקד  שאינם  חלופיים  מוחשיים  סמלים  לבין  המופשט  הערך  בין 

למשל, המחויבות לערך ההגדרה העצמית של העם היהודי במולדתו, עשויה לבוא לידי 

ביישוב  המעורבים  הבינלאומיים  והגורמים  ממשלות–ישראל  שינקטו  במדיניות  ביטוי 

הסכסוך, לחיזוק בפועל של סמלים אחרים המשקפים ערך זה, כגון טיפוח ההתיישבות 

הציונית האידיאולוגית בנגב ובגליל, או טיפוח בפועל של אתרי–מורשת בעלי משמעות 
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גבולותיו  את  להרחיב  עשויים  אלה  הארץ.  ובמרכז  במערב–ירושלים  סמלית  לאומית 

הנתפסים של הסמל ולאפשר לחברה לבטא את מחויבותה לאותו ערך באמצעים אחרים 

מאלה המחייבים ריבונות בלעדית על הסוגיות שבמחלוקת. ככל תהליך חברתי–תרבותי, 

זהו תהליך הדרגתי ואיטי, אולם בטווח הארוך הוא עשוי להפחית במעט את בלעדיותם 

של המוקדים הנוכחיים לסמל, ובכך לאפשר הגמשה בתביעות לגביהם. 

אסטרטגיית–ביניים — סיפוק הערך המוגן במנותק מן הסוגיה המוגנת 

עְקרון–יסוד בתיאוריות אינטגרטיביות עכשוויות של משא ומתן ויישוב סכסוכים, גורס 

כי בכדי ליישב סכסוך יש להבחין בין עמדת הנִצים בנושא שנוי במחלוקת לבין האינטרס 

הבסיסי, או הצורך שממנו עמדתם נובעת. הנחת היסוד היא שבעוד שעמדות הצדדים 

לסכסוך מאופיינות בתפיסת נושא המחלוקת כ"תחרות סכום אפס" — דהיינו: רווח של 

צד אחד הוא בהכרח הפסד של יריבו — הרי שצורכי–יסוד ניתנים להגשמה ולמימוש 

 .)Fisher & Ury, 1991( במקביל, באופן שאינו חלוקתי–תחרותי

בפרק זה הוצגה הטענה כי בבסיס ההתנגדות האבסולוטית לפשרה בסוגיות הליבה 

של הסכסוך הישראלי–פלסטיני, שבמהותן הן סוגיות גשמיות הניתנות לחלוקה פיזית, 

עומדת תפיסתן כסמל הכרחי להגדרת הזהות הקולקטיבית של העמים היריבים, ובפרט 

להצדקת זכותם להגדרה עצמית לאומית במולדתם ההיסטורית. בהתבסס על ההפרדה 

ניתן להציע דרכים אלטרנטיביות  האנליטית בין העמדה לבין הצורך העומד ביסודה, 

לסיפוק ערך זה, במנותק מן העמדה אודות הסוגיות המוחשיות המייצגות אותו. אחד 

האמצעים החשובים העומדים על הפרק לסיפוק הצורך בהגדרה הלאומית הוא ההכרה 

בה על–ידי כל השחקנים המעורבים: החברה הישראלית, היריבים הפלסטינים, אומות 

ערב והקהילה הבינלאומית. 

בכנס שנערך בכנסת ב–25 למאי 2009 תחת הכותרת "אלטרנטיבות לתפיסת שתי 

מדינות", הגדירה יוזמת הכנס, ח"כ ציפי חוטובלי מן הליכוד, את המסר המרכזי שלו: 

זכותנו  על  סוכני תודעה שחקו את הדיבור  הזכויות.  לדבר בשפת  חזרה  לחזור  "עלינו 

בשפת  לפלסטינים  נענה  ולא  אחרים  בטיעונים  נדבר  אם  ובירושלים.  בארץ  לקיום 

הזכויות, זכותנו המוסרית על הארץ, נפסיד... הטיעון המוסרי צריך לעמוד בבסיס השיח. 

אנחנו צריכים לדבר בשם המוסר היהודי המחובר לשורשים שלנו, ולהיסטוריה שלנו... 

תורנו להיכנס לקונצנזוס". 

באותו כנס חזר משה יעלון, השר לעניינים אסטרטגיים בממשלת נתניהו, על התביעה 

לחזור לשיח הזכויות: "תהליך אוסלו העצים את האסימטריה לטובת הפלסטינים ולרעת 
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ישראל: תביעת הפלסטינים לזכּות על הארץ, לעומת תביעה ישראלית לביטחון. תביעת 

הפלסטינים לזכּות לחיות בכל מקום, והיעדר תביעה מקבילה לישראלים. זו מוסכמה 

שחייבת להישבר". 

משה ארנס הציע אף הוא באותו כינוס "מספר אּכסיומות הכרחיות לפתרון צודק 

עתידי" ובראשן: "ליהודים יש זכות להתיישב בארץ–ישראל. זה מובן מאליו בחדר הזה, 

וגם לאחרים בארץ. הם מציבים כתנאי לכל הסכם  אבל זה לא מובן מאליו לאוּבמה 

הנוגדת  תביעה  זוהי   — פלסטינית  מדינה  הקמת  לפני  מיהודים'  'נקי  יהיה  שהשטח 

זכויות–אדם".  

מן הדברים עולה תחושתם של המתנגדים לחלוקת הארץ, כי ערכי היסוד שעליהם 

הם נאבקים מאוימים לא רק בהתגלמותם המוחשית — הסיכוי לפשרה טריטוריאלית 

בפשרה,  התומכים  בעיני  בצדקתם  ההכרה  בעצם  אף  אלא   — אחר  או  כזה  במרחב 

מבית ומחוץ. מן הדברים עולה התביעה להכרה בבסיס הערכי–מוסרי לתביעתם כתנאי 

שטען  כפי  לסכסוך,  פתרון  על  בינלאומי,  או  פנים–חברתי  דיון,  של  סוג  לכל  ראשוני 

"הנחת היסוד היא שארץ–ישראל שייכת  יולי אדלשטיין:  בהמשך הכנס שר ההסברה, 

לעם–ישראל — ומכאן אני מוכן לדון איך מתפשרים למול המציאות. אבל אנחנו חייבים 

לתביעה  מקביל  זה  טיעון  שלנו".  לדיבור  המוצא  כנקודת  כזו,  מהנחת–יסוד  להתחיל 

שהציג לאחרונה ראש הממשלה, בנימין נתניהו, בפורומים רשמיים יותר, כתנאי לפתיחה 

במשא ומתן עם הפלסטינים. 

מסקנות דומות עולות מסִדרת ראיונות שערכו סקוט אטרן ורוברט אקסלרוד )2008( 

סיכומם  אשר  והפלסטיני,  הישראלי  הנִִצי  הימין  את  המייצגים  פוליטיים  אישים  עם 

והכרחי  ראשון  כתנאי  המוגנים  בערכיהם  היריב  נתפסה הכרת  בשני הצדדים  כי  הוא 

בהיותו  ב–2007,  נתניהו  בנימין  עם  שערכו  בריאיון  למשל,  כך,  ומתן.  במשא  לפתיחה 

ראש האופוזיציה, הוצגה ההכרה הפלסטינית בישראל כמדינה יהודית, שתלווה בצעדים 

כתנאי  הפלסטינית,  ברשות  ההיסטוריה  ללימוד  בספרים  התכנים  שינוי  כמו  סמליים 

התנצלותה  את  הציג  לשעבר,  חמאס  יו"ר  אבו–מרזוק,  מוסא  במו"מ.  לפתיחה  הכרחי 

במו"מ  לפתיחה  לדידו  ראשוני  כתנאי  ב–1948  לפליטים  שגרמה  העוול  על  ישראל  של 

לשלום. 

ההתנגדות  כי  שהראה  במחקר  למצוא  ניתן  זו  לטענה  אמפירית  תמיכה  לבסוף, 

לפשרה בסוגיות הליבה של הסכסוך, העלבון והזעם כלפיה והתמיכה בפעולות אלימות 

לעצירתה, פחתו בקרב בעלי ערכים מוגנים כאשר ההסכם כלל הכרה של היריב בערך 

 Ginges( המוגן המוקרב, גם אם לא היה בהכרה זו כל יתרון תועלתי לבעל הערך המוגן

et al., 2007(. לדוגמה, המחקר הראה כי התנגדותם של פלסטינים להסכם הכולל את 
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חלוקת הארץ לשתי מדינות, פלסטינית וישראלית, פחתה כאשר ההסכם כלל הכרזה של 

ישראל על הכרתה בזכויותיהם של הפלסטינים על הגדה המערבית, ואילו התנגדותם של 

ישראלים בעלי ערך מוגן נגד פשרה טריטוריאלית בארץ-ישראל, פחתה כאשר ההסכם 

כלל הכרה פלסטינית בזכותם ההיסטורית של היהודים למולדת בארץ–ישראל. 

ההכרה הפומבית בערך המוגן של הקבוצה היא אמצעי מתווך בין שתי האסטרטגיות 

אסטרטגיה  הוצעה  גיסא  מחד  הסכסוך:  עם  להתמודד  כדי  לעיל  שהוצעו  הקוטביות 

הרואה בסכסוך מאבק טהור על נכסים מוחשיים ומבקשת ליישבו ככזה )תרגום ההסכם 

"לעסקה שגרתית"(, תוך התעלמות מאלמנטים ערכיים וזהותיים המעורבים בו. הסכנה 

היא שאסטרטגיה כזו תיתפס כעוול בלתי–צודק בעיני בעלי הערכים המוגנים ותגביר 

על  טהור  כמאבק  לסכסוך  להתייחס  הוצע  הנגדי  הקוטב  מן  להסכם.  ההתנגדות  את 

ערכים מוגנים וזכויות, ולנסות ליישבו ככזה )עסקה "טראגית"(. אולם הגדרה כזו תקשה 

הטעונים  הנושאים  את  ומתן  המשא  שולחן  על  תעלה  שהיא  משום  יישובו,  על  מאוד 

והרגישים ביותר. ההכרה ההדדית בערכים המוגנים של האחר היא דרך האמצע בין שתי 

אסטרטגיות אלה, משום שהיא מתייחסת לנכסים הפיזיים השנויים במחלוקת כנושאים 

אינסטרומנטאליים בני–פשרה ובני–חלוקה, אך אינה מזניחה את הרובד הערכי הקשור 

הגלומות  המוחשיות  בפשרות  אין  כי  המעורבות  לחברות  מבטיחה  שהיא  בכך  בהם, 

 Halbertal, in: Susskind(  בהסכם משום פשרה בערך הזהותי–ערכי אותו הן מייצגות

  .)et al., 2005: 189

סיכום 

מטרת פרק זה היתה להציע מסגרת מושגית חדשה לניתוח ההתנגדות הציבורית לפשרה 

בסוגיות הליבה של הסכסוך הישראלי–פלסטיני. מסגרת זו הציעה להבחין בין שני סוגי 

התנגדות לפשרה, הנובעים מתפיסות שונות של סוגיות הליבה של הסכסוך. ההתנגדות 

תופסים  בה  המחזיקים  אינסטרומנטאלית:  התנגדות  היא  לפשרה  אבסולוטית  שאינה 

את סוגיות הליבה של הסכסוך כאינטרסים מרכזיים ומהותיים בקיומה של קבוצתם 

הלאומית, שנכונּות לפשרה בהם במסגרת הסכם–שלום מחייבת פיצוי משמעותי וערבויות 

שיבטיחו את מימוש התועלות הצפויות מן ההסכם. סוג זה של התנגדות לפשרה זוכה 

היום להתייחסות הרחבה ביותר בערוצים השונים העוסקים בקידום תהליך השלום. 

הוא   — שולית  היא  כיום  אליו  שההתייחסות   — לפשרה  התנגדות  של  שני  סוג 

ההתנגדות האבסולוטית לפשרה, המתבססת על ערכים מוגנים: מי שמחזיקים בה תופסים 

את סוגיות הליבה בסכסוך כמייצגות ערכים עמוקים ומהותיים להגדרת זהותם האישית 
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והחברתית, ולכן כל פשרה בהן )ואפילו עצם העלאתה לדיון( נתפסת בעיניהם כמאיימת 

על יסודות הקיום החברתי ועל תפיסתם העצמית וכעוול לזכויותיהם הצודקות, ומעוררת 

בהם תגובה אמוציונאלית עוצמתית. על–מנת להפחית התנגדות מסוג זה לפשרה, הוצעו 

שלוש אסטרטגיות: 

עם  והתמודדות  מוגנים,  ערכים  על  כסכסוך  הליבה  סוגיות  על  הסכסוך  מסגּור   ♦

הדילמות הגלומות ביישובו כדילמות ערכיות–מוסריות; 

מסגּור הסכסוך על סוגיות הליבה כסכסוך תועלתני על אינטרסים, וקידום מדיניות   ♦

הערך  לבין  במחלוקת  השנויים  הפיזיים  הנכסים  בין  לרופף את הקשר  שתכליתה 

המופשט שאותו הם מייצגים; 

דרך–ביניים המבוססת על הכרה פומבית בערך המוגן של היריב, כאמצעי להפרדה   ♦

בין המו"מ על הנכס המוחשי לבין המו"מ על הערך המוסרי–תרבותי המגדיר זהות. 

זה המקום להסתייגויות: תפקידה של תיאוריה הוא להגדיר חוקיּות שתאפשר להסביר 

תופעות מורכבות. פרק זה עוסק בניסיון להסביר תופעה מורכבת במיוחד — ההתנגדות 

לפשרה בסוגיות הליבה בסכסוך, שהיא תופעה המשלבת יסודות פסיכולוגיים, סוציולוגיים, 

היסטוריים, תרבותיים, דתיים ופוליטיים גם יחד. למול רוחב היריעה, מתמקד ההסבר 

ואף  הפסיכולוגית,  הזווית   — התופעה  לניתוח  מאוד  צרה  בזווית  זה  בפרק  המוצע 

מצטמצם יותר בבידודו את ההתנגדות לפשרה בסוגיות הליבה, מן הניתוח של התפיסה 

האידיאולוגית הרחבה של הסכסוך. נוסף על כך, מסגרת הניתוח המוצעת היא מסגרת 

דיכוטומית, אשר בהכרח אינה מייצגת נכוחה את מלוא גווניה של המציאות. לבסוף, ניתן 

האבסולוטית  ההתנגדות  "מלאכותית":  תופעה  היא  בפרק  הנבחנת  התופעה  כי  לטעון 

עמדות  לחיזוק  כטקטיקה  לעתים  לשמש  עשויה  במחלוקת,  השנויות  בסוגיות  לפשרה 

המיקוח במשא ומתן )Goddard, 2006( וקשה להבחין בין שימוש טקטי כזה לבין הְחזקה 

אותנטית בערך מוגן ביחס לסוגיות המחלוקת, כפי שהוגדרה כאן. 

במציאות  היבטים  לחדד  מאפשרת  שהוצעה  האנליטית  המסגרת  כן,  פי  על  אף 

לזנוח.  במלאכה  העוסקים  לעתים  נוטים  שאותם  הסכסוך  של  והפוליטית  החברתית 

בניסיון להתמודד עם החסמים המורכבים בפני תהליך השלום הישראלי–פלסטיני, מושג 

"הערך המוגן" מאפשר לכל הפחות להגדיר בעיה ותיקה ועיקשת באמצעות מינוח חדש, 

שיש בו כדי לגרות כיווני–חשיבה מקוריים, ובכך הוא מצעיד אותנו ולּו צעד קטן קדימה 

בדרך לאיתור הנוסחה ליישבֹו.  
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צדק והוגנּות כחסם ביישוב הסכסוך 
הישראלי–פלסטיני*

יעקב בר–סימן–טוב

 "Justice will destroy all of us, so let's think of less than justice"1

ולפרוץ העימות האלים הישראלי–פלסטיני בספטמבר  לכישְלון תהליך אוסלו  הסיבות 

נדונו בהרחבה בזיכרונות שכתבו משתתפי תהליך השלום ובמחקרים אקדמיים   2000

בלתי–נשלט  כעיקש,  הישראלי–פלסטיני  הסכסוך  מאפייני  את  הציגו  אחדים  רבים. 

את  לעשות  הצדדים  של  באי–בשלותם  השיחות  כישלון  את  תלו  אחרים  ובלתי–פתיר. 

פסיכולוגיים,  בחסמים  שהתמקדו  כאלה  והיו  הסכסוך,  ליישוב  הנדרשים  הוויתורים 

תרבותיים, פוליטיים–פנימיים או באי–יעילות המתווך האמריקאי )בן–עמי, 2004; שר, 

2001; אינדיק, Miller, 2008; Ross, 2004; Bar-Siman-Tov, 2004 ;2009(. היו חוקרים, 

במיוחד פלסטינים, שטענו כי תהליך אוסלו כשל משום שהצדדים בסכסוך נמנעו מלדון 

ולטפל בסוגיות הרחבות של אי הצדק שגרמה ישראל לפלסטינים מתחילתו של הסכסוך, 

ובמיוחד ב–1948-1947. חוקרים אלה גרסו כי הסכסוך לא ניתן ליישוב אם ישראל לא 

תקבל את התביעות הפלסטיניות הבאות: הכרה באחריותה לגירוש הפלסטינים מאדמת 

בעיית  של  צודק  לפתרון  הפלסטינית  התביעה  וקבלת   1948-1947 במלחמת  פלסטין 

מדינת–ישראל(.  )בשטח  בפלסטין  לבתיהם  לשוב  זכותם  מימוש  באמצעות  הפליטים 

ישראלית  לדידם — מותנה, אפוא, בהסכמה  צודק  צודק לסכסוך — או שלום  פתרון 

 Said, 1994, 1995a, 1995b, 2006; Karmi, 1996; Peled & Rouhana,( לתביעות אלו

      .)2004; Rouhana, 2006

מוקדמים  כתנאים  הללו  הפלסטיניות  התביעות  את  לקבל  סירבה  מִצדה  ישראל 

הם  ומדינות–ערב  הפלסטינים  לטענתה,  היום.  גם  לכך  מסרבת  והיא  הסכסוך  ליישוב 

ישראל  הפלסטינים.  הפליטים  ולבעיית   1948 מלחמת  לתוצאות  באחריות  הנושאים 

במלחמה  והפתיחה   1947 מנובמבר  החלוקה  בתכנית  להכיר  הערבי  שהסירוב  טוענת 

*   This chapter has been part of a larger research project on “Just and Durable Peace by Piece”, 
which is funded by the EU's 7th Framework Programme#217589.
 H. Baram (2008). Roundtable discussion: "1948: Independence and the Nakba", Palestine-Israel  1

    .Journal, Vol, 15, no. 1 &2, p. 114
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שנועדה לסכל בכוח את הקמתה של מדינת–ישראל, הם שהביאו לאי הצדק ההיסטורי 

שנגרם לפלסטינים. יתרה מכך: הפלסטינים מודעים לעובדה שתביעתם למימוש זכות 

השיבה פירושה חיסולה של ישראל כמדינה יהודית. לכן התעקשותם על כך היא חסם 

בדרך ליישוב הסכסוך. 

הנרטיבים ההיסטוריים הסותרים של שני הצדדים בנושא האחריות לגרימת העוול 

ותיקונו, הופך את הסכסוך הישראלי–פלסטיני למקרה קלאסי הקושר סוגיה של צדק עם 
שלום. היות שהסכסוך מוגדר לעתים קרובות בפי שני הצדדים במונחים של עוול ואי–

צדק, זוכים נושאים אלה לרלוונטיות מיוחדת בתהליך השלום, ומכאן עולה הבעייתיות 

שבהתמודדות ִעמם כחסמים ליישוב הסכסוך.

הצדק  סוגיית  להכללת  או  צודק,  לשלום  הפלסטינית  התביעה  כי  גורס  זה  פרק 

כן  ועל  ליישב את הסכסוך  יש בה כדי לחבל בסיכוי  ליישוב הסכסוך,  כתנאי–מוקדם 

המחייבת  חשובה  סוגיה  היא  לשלום  צדק  בין  הקשירה  הסכסוך.  ביישוב  חסם  היא 

את התייחסות שני הצדדים, אולם נוכח הפער הגדול המפריד בנושא זה בין הצדדים 

ואינו ניתן לגישור בשלב זה של הסכסוך, יש להשאירה לשלב ההתפייסות ולא להכלילה 

בתהליך יישוב הסכסוך. 

בחינת הטענה שהובאה כאן תיעשה בדרך הבאה: ראשית יוצג דיון תיאורטי במושג 

"צדק", בקשר שבין צדק לשלום כתנאי הכרחי או כחסם אפשרי להשגת שלום, ובקשר 

שיתמקד  אמפירי  דיון  יובא  מכן  לאחר  ושלום.  צדק  לבין  היסטוריים  נרטיבים  בין 

על  צודק  לשלום  הפלסטינית  ובתביעה  לסכסוך  הצדדים  שני  של  הנרטיבים  בבחינת 

מרכיביה השונים, כפי שהדבר בא לידי ביטוי אצל אינטלקטואלים פלסטינים ובתהליך 

השלום, מראשיתו באוסלו )1993( ועד טאבה )2001( וכן בערוץ השני של השיחות: יוזמת 

איילון–נוסייבה ויוזמת ג'נבה.

המושג "צדק" 
המושג "צדק" מוגדר בדרכים שונות: אורח מוסרי, אִמתה, אמיתיות, אמת, דרך–ארץ, 

הגינות, זכות, חפות, יושר, יחס טוב, כנות, מוסר, מישור, מישרים, מעלה, מעשה טוב, 

נאמנות, נכוחה, נקיּות, צדקה, תום ותמימות )אבניאון, 2000: 494(.

ומאפייניהן הטבעיים  צדק ואמת הם מן המידות הטובות של הפעילות האנושית 

אוניברסאלי,  מושג  בהכרח  אינו  צדק   .)Rawls,  1971( האנושיות  האינטראקציות  של 

מושג  שיפוט,  של  עניין  יחסי,  עניין  ותפיסתי,  סובייקטיבי  אלא  ומוסכם,  אובייקטיבי 
השנוי במחלוקת שאינו ניתן להגדרה אחידה ומוסכמת. "עצם ההבחנה בין צודק ללא–

צודק אינה אלא הנחה אנושית או מוסכמה אנושית" )שטראוס, 2005: 77(. 
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השקפות  ואף   — שונות  ותרבויות  חברות  בעיני  הצדק  בראיית  ההבדלים  חרף 

הסותרות זו את זו — קיימת תפיסה משותפת של צדק כמקור להרמוניה ולשיתוף–פעולה 

בין יחידים, קבוצות, חברות ומדינות. בהיעדר הסכמה או הבנה משותפת לגבי הגדרת 

עלולים למצוא עצמם במצב של  והם  פעולה  יתקשו צדדים לשתף  הצדק או מימושו, 

עקרונות  לבסס את  בהיעדר אפשרות  כי  טוען  רולס  ג'ון   .)Rawls, 1999: 5-6( סכסוך 

"קונצנזוס  מכנה  שהוא  מה  ולהשיג  לנסות  הצדדים  על  ממש,  של  הסכמה  על  הצדק 

בחפיפה"  )overlapping consensus(  כדי לכונן תפיסה שתהא מוגבלת לתחום הפוליטי 

ותבטא "רעיון שכל דוקטרינה מקיפה סבירה יכולה לקבל במונחים שלה, מתוך הבנה 

שהיא הכרחית לצורך קיום חיים משותפים" )אטאס והד, 2007: 9(.

)פרוצדורה(.  ביצועּה  ולתהליך  חלוקתם  לאופן  טובין,  של  לחלוקה  גם  נקשר  צדק 

והוגנות. עקרונות של צדק  לבין תהליך ביצועה, קושר צדק  בין אופן החלוקה  הקשר 

קשורים עם תוצר התהליך של הסכמה הוגנת בין צדדים. רעיונות של צדק מושפעים 

  Rawls, 1971;( מציפיותיהם  גם  כמו  מסוימים,  ולהקשר  למצב  הצדדים  מהתייחסות 

.)Deutsch, 2000

הדיון בסוגיית הצדק כולל התייחסות לצרכים בסיסיים ולזכויות–יסוד של פרטים 

וקבוצות  בחברה )שטראוס, 2005: 15-14(. המושג "צרכים בסיסיים" שנוי במחלוקת, 

המציגות  לזכויות  ומתורגם  ייחודיים  אינטרסים  של  במונחים  מוגדר  כשהוא  במיוחד 

בתחושות  לִעתים  מבוטא  צדק   .)Solomon, 1995: 188-191( אחרים  כלפי  תביעות 

שליליות כגון זעם, קיפוח ונקמה — תחושות המאפיינות פרטים, קבוצות וחברות אשר 

צדק  על  לחשוב  נוטים  אלה  מהם.  נשללו  הבסיסיים  וצורכיהם  זכויותיהם  כי  חשים 

במונחים של הטלת אחריות על אחרים הנושאים באחראיות למצבם ואינם נוטים לקבל 

עליהם אחריות זו. הם נוטים לראות את עצמם קורבנות ממשיים של עוול ותובעים את 

תיקונו המידי. התביעה לצדק כוללת הכרה והודאה של הצד השני באחריותו למעשה 

המצב.  של  יסודי  לתיקון  דרישה  וכן  בסיסיים  וצרכים  זכויות–יסוד  שלל  אשר  העוול 

להתמיד,  נוטות  הן  בסיסיים,  וכצרכים  כזכויות–יסוד  מוגדרות  אלו  שתביעות  משעה 

סותרות  תביעות  מציגים  הצדדים  שני  כאשר  בר–דיון.  שאינו  לנושא  ולהפוך  להקשיח 

ובלתי–מתפשרות לצדק ולתיקון עוול, הם עלולים למצוא עצמם בסכסוך מתמיד, אלא 

 Solomon, 1995: 181-183;( מוסכמת  לפשרה  ולהגיע  ולתת  לשאת  ישכילו  כן  אם 

  .)Deutsch, 2000: 41-46, 52-55

אף שקביעתו של רולס ביחס לצדק תקפה בעיקר לגבי פרטים בחברה, הרי שבספרו 

בינלאומית  מערכת  עבור  ליברלי  צדק  של  תפיסה  לגבש  ניסה  הוא  העמים"  "משפט 

ליברלית ודמוקרטית. משפט העמים כולל עקרונות מנחים להתנהגות הוגנת של מדינות, 



228229229

והחופש  כיבוד העצמאות  למשל,  הבינלאומי;  לעקרונות המשפט  רבה  במידה  שדומים 

של עמים; כיבוד הסכמים והתחייבויות; הכרה בכך שעמים הם צדדים שווים להסכמים 

הקושרים ביניהם; אי–התערבות בעניינים פנימיים של מדינות; הזכות להגנה עצמית, אך 

איסור הפתיחה במלחמה שלא להגנה עצמית; כיבוד זכויות האדם; שמירה על כללים 

מסוימים בעת מלחמה והחובה לסייע לעמים שתנאי–חייהם אינם מאפשרים להם לקיים 

רולס  של  מקביעותיו  שלהבדיל  אלא  פוליטית.  מבחינה  הוגן  או  צודק  חברתי  משטר 

בדבר צדק חלוקתי בתחום הפנים–מדינתי, אין משפט העמים דוגל בעיקרון של חלוקת 

 .)Rawls, 1999: 37-41 ;96-95 :2007 ,משאבים בין עמים )אפרים

הקשר בין צדק לבין שלום       

צדק ושלום נכרכו זה בזה עוד בימי–קדם. בספר תהילים נכתב: "חסד ואמת נפגשו, צדק 

ושלום נשקו. אמת מארץ תצמח וצדק משמים נשקף. גם ה' ייתן שלום והארץ יבולה".2  

השילוב  וחסד.  עם אמת  גם  כמו  שלום,  עם  הדוקים  בקשרי–גומלין  אפוא  נקשר  צדק 

ביניהם הוא תנאי הכרחי לא רק להשגת שלום, אלא גם לקיומו והתמדתו.3 צדק ושלום 

גם נכרכים יחדיו בסעיף 2 לפרק הראשון של מגילת האו"ם, אולם הם נקשרים שם גם 

ליישב את הסכסוכים הבינלאומיים  ]האו"ם[ צריכות  "כל חברות  נושא הביטחון:  אל 

בדרכי–שלום, בצורה ששלום בינלאומי, ביטחון וצדק לא יסוכנו". 

הקשר בין צדק לשלום הוא לכאורה טבעי ומובן מאליו. זהו קשר נורמטיבי וערכי. 

שלום חייב להיות צודק. הצדק מונח בבסיס השלום. שלום ללא צדק אינו שלום. ללא 

צדק אין השלום יכול להתקיים והוא עתיד להישבר לאחר שהושג. שלום שנתפס כצודק 

על ידי צד אחד בלבד לא יאריך ימים ולכן גם הקשר בין צדק לשלום חייב להיות מקובל 

על שני הצדדים. אי–צדק גם נתפס כמקור לסכסוך ולהתמדתו.  

סוגיות של צדק והוגנּות נכרכות בתהליכי–שלום ועומדות בשנים האחרונות במוקד 

ההתייחסות התיאורטית והמעשית של יישוב סכסוכים בדרכי–שלום. ניתן להציג שתי 

גישות לנושא זה: האחת מחייבת קשר הדוק בין צדק לשלום, משום ששלום שאין בו 

שוללת  שאינה  אף  השנייה,  ולממשו;  להשיגו  ניתן  לא  ולכן  שלום  אינו  לצדק  חתירה 

קשר זה בעיקרון, שוללת התניה מוחלטת בין צדק לשלום, בראותה בכך חסם ליישוב 

סכסוכים.

2  תהילים פ"ה 11.

Lederach  3  גורס כי מושגים אלה הם תנאי קודם להתפייסות.
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בגישה הראשונה, המחייבת את הקשר בין צדק לשלום, ניתן להבחין בשתי תת–גישות 

עיקריות. הראשונה לא רק מחייבת את הקשר בין צדק לשלום אלא רואה בשילובם תנאי 

הכרחי להתמודדות עם האי–צדק או העוול ההיסטורי שנגרם לצד מן הצדדים בסכסוך 

ע"י הצד השני, או אף לאי–צדק ששני הצדדים גרמו זה לזה. תת–גישה זו טוענת שלא 

ניתן לקדם תהליך שלום, להשיג הסכם–שלום, לייצב יחסי שלום או להבטיח התפייסות, 

מבלי לדון בעוול ובאי–צדק שנגרמו לצד אחד או לשני הצדדים בסכסוך. הדרישה לצדק 

ונשיאה  הכרה,  הודאה,  ראשית:  שונים.  צדק  וסוגי  חלקים  שלושה  בדרך–כלל  כוללת 

)צדק מֳעברי,  ובקשת סליחה  וענישתו. שנית: התנצלות  עוול  באחריות של הצד שגרם 

מתקן ועונשי(. שלישית: פיצוי ממשי לקורבן )צדק מפצה(. תנאים אלה להבטחת הצדק 

בייצובו,  או  השלום  בבניית  מתקדם  כשלב  שנתפסת  בהתפייסות,  בדרך–כלל  מצוינים 

 .)Deutsch, 2000: 42, 49; Bar-Siman-Tov, 2004( ולא בהכרח בשלב יישוב הסכסוך 

אולם ישנם סכסוכים שבהם תנאים או דרישות אלו מועלים עוד בשלב יישוב הסכסוך. 

הפלסטינים, למשל, מעלים דרישה זו כתנאי ליישוב הסכסוך )ראו בהמשך(.

תת–גישה שנייה מחייבת את הקשר בין צדק והוגנות לבין שלום, אך אינה מתייחסת 

בהכרח לצדק במובן של התמודדות עם עוול ואי–צדק ביחסים בין שני הצדדים, אלא 

הוגנות  צדק,  של  עקרונות  על  להתבסס  חייבים  והסכם–שלום  שתהליך–שלום  גורסת 

ושוויון, שיסודם ברצונם החופשי והאמיתי של הצדדים לכונן ביניהם שלום ללא כפייה 

 Albin, 2001; Deutsch,( וחלוקתי  )פרוצדוראלי(  תהליכִי  צדק  הבטחת  תוך  ואילוץ, 

בין  בולטים  פערי–עוצמה  כששוררים  במיוחד  הכרחיות  אלו  דרישות   .)2000, 41-44
והוגנות בתהליכי שלום.  הצדדים לסכסוך, שכן אלה מהגדרתם אינם מאפשרים צדק 

פערים ביחסי–עוצמה נוטים להבטיח יתרונות בולטים לצד החזק על חשבון הצד החלש. 

הצד החזק נוטה בדרך–כלל לנצל את עוצמתו כדי למקסם את הישגיו במו"מ על חשבון 

הצד החלש, ואילו הצד החלש נאלץ לעשות ויתורים גדולים יותר. בהיעדר קריטריונים 

ברורים לצדק והוגנות, העיקרון המרכזי שמתרגם  ערכים אלה לכלל ממשי יותר הוא 

שוויון מלא בין הצדדים )גם במקרים של פערים ביחסי העוצמה( בניהול המשא ומתן 

ומתן,  לדיון במשא  והנושאים העומדים  היום  כמו למשל קביעת סדר  )צדק תהליכי(, 

ההסכם  ובעלויות  בתועלות  בתוצאות,  שוויון  וכן  בוויתורים  שוויון  המשתתפים,  דרג 

)צדק חלוקתי(. בדומה לתת–הגישה הראשונה, גם תת–גישה זו דוגלת בכך שאי–עמידה 

לפגום  או  השלום  והסכם  התהליך  בעצם  לחבל  עלולה  והוגנות  צדק  של  עקרונות  על 

בייצובו ובהתמדתו, אף שלצד החלש יש זכות וטו שבכוחה למנוע כניסה לתהליך שלום 

 .)Albin, 2001( ולהשלמתו במידה שייתפסו בעיניו כבלתי–צודקים

בהתאם לשתי תת–גישות אלו המחייבות קשר בין צדק לשלום, אין קשר זה מוגבל 

וחלוקתי. הקשר  עונשי, מפצה, תהליכי  מֳעברי, מתקן,  צדק  לעקרונות של  רק  בהכרח 
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הוא עקרוני וערּכי ביסודו, בהכילו עקרונות של צרכים בסיסיים וזכויות כאחד. קשר זה 

נתפס כאן כערך מקודש ומוגן שאינו ניתן למו"מ או למיקוח. הוא משמש גם קריטריון 

יחיד לשיפוט איכותם של תהליך השלום והסכם השלום ולהצדקתם. חשיבותו של קשר 

זה אף מתעצמת כשהוא נעשה חלק אורגני מהזהות ומהזיכרון ההיסטורי הקולקטיבי 

של הצדדים לסכסוך.   

מדוע לא לקשור צדק בשלום
הגישה השנייה מורכבת אף היא משתי תת–גישות. האחת, ריאליסטית–רציונאלית, שוללת 

ואילו השנייה, שניתן לכנותה ליברלית, מכירה בחשיבות  את הקשר בין צדק לשלום, 

הקשר שבין צדק לשלום, אך מתנגדת לכך שהשלום יוגדר במושגי צדק ולעצם השימוש 

במושג "שלום צודק".

ומתן  למשא  שהצדדים  מהנחה  יוצאת  הריאליסטית–הרציונאלית  תת–הגישה 

נכנסים לתהליך מרצונם הטוב, כדי להגיע להסכם שהוא בהכרח טוב מהמצב שקדם 

להסכם. הצדדים למשא ומתן ולתהליכי שלום פועלים על פי האינטרסים ויחסי העוצמה 

השוררים ביניהם, ומכאן, אפוא, אין סתירה בין צדק לשלום ובין צדק לפערי עוצמה. 

מטבע הדברים כל צד יודע ומכיר את הפערים ביחסי העוצמה, ומן הדין גם שכל צד יפעל 

למקסום תועלתו במשא ומתן, אף שעליו להיות מודע לכך שמקסום תועלת חד–צדדית 

 Mnookin & Ross,( בתהליך שלום, עלול להביא לכישלון התהליך ולאי–השגת הסכם

זו טוענת כי הסכם צודק הוא הסכם שהושג באופן חופשי ומוסכם  1995(. תת–גישה 
ושניהם "שווים" ביכולתם לקבלו או לדחותו. כיבוד ההסכם  ונתפס כמועיל לצדדים, 

ומילוי מוחלט של ההתחייבויות על פי תוכן ורוח ההסכם, הם שמגדירים את הצדק. 

אי–צדק שנעשה בעבר, ניתן לתיקון ולפיצוי בתהליך המשא ומתן, ובלבד שיהיה מוסכם 

על הצדדים ולא יהיה בו כדי לפגוע בתועלות שישיגו הצדדים מן ההסכם. מכאן שקבלת 

הצדדים  של  האינטרסים  בין  הכרחית  פשרה  היא  שלום,  בתהליך  צדק  של  עקרונות 

 Albin, 2001; Barry, 1995; Gauthier, 1986; Snyder( המעוניינים לקדם את ההסכם

 .)& Diesing, 1977;  Zartman, 2000, 2005a, 2005b

תת–הגישה הליברלית גורסת כי בהתניית הקשר בין צדק לשלום יש רמז לכך ששלום 

צודק הוא שלום ִמרשמי ואידיאלי, היחיד שיש לחתור אליו ושאין ִּבלתו, וכי כל שלום 
שלא יוגדר כך לא יוכר כשלום צודק. יתרה מכך, ההבחנה בין שלום צודק לשלום בלתי–

צודק עלולה ליצור התנגדות לשלום — בטענה שאינו צודק — במצב שבו תתגלע מחלוקת 

בדבר הקשרים בין צדק לשלום. היות שסוגיות של צדק והוגנות ביחסים בינלאומיים 

הן מורכבות ושונות ולקּוחות מתחום היחסים הבין–אישיים או הבין–חברתיים, לא ניתן 
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חילוקי–דעות  קיימים  ומפורט.  מדויק  באופן  לנסחן  או  ומוסכם  כללי  באופן  להגדירן 

וקריטריונים שונים ביחס לקשרים שבין צדק, הוגנות ושלום. מה שנתפס כפתרון צודק 

שנוי  לשלום  צדק  בין  הקשר  אחר.  במקרה  והוגן  צודק  יהיה  לא  אחד,  במקרה  והוגן 

באופן  מוצג  ואף  שונות,  וחברות  תרבויות  בדתות,  שונה  באופן  נתפס  הוא  במחלוקת. 

הצדק,  של  ומרכיביו  הגדרתו  על  בהיעדר הסכמה  שונים.  היסטוריים  בנרטיבים  שונה 

 .)Albin, 2001; Beilin, 2006( התנייתו בתהליך של שלום יוצרת בעיה

עלולה  השלום  על  הצדק  והעדפת  להתנגש,  אף  עלולים  ושלום  צדק  בלבד:  זו  לא 

למנוע השגת הסכם–שלום ואף לשמש חסם לכך.  יש נסיבות בהן צד אחד, או אפילו שני 

הצדדים, מצדיקים את סירובם להגיע לשלום שנראה בעיניהם בלתי–צודק, אך מאוחר 

יותר יסתבר שחוסר הצדק היה גלום דווקא באי–השגת הסכם השלום, שכן ההימנעות 

חוסר  את  והגּבירה  מיותר  ולסבל  למלחמה  הצדדים  את  הביאה  כזה  הסכם  מהשגת 

)Roberts, 2006; Beilin, 2006(. התמקדות יתר בצדק ובהוגנות עלולה להביא  הצדק 

לכך  בנוסף  תועלות.  למקסום  או  ולאי–מימוש  לא–רציונאליות,  לבחירות  הצדדים  את 

היא עלולה להביא לאטימות כלפי אינפורמציה חדשה, למורכבות קוגניטיבית נמוכה, 

ואף  סיכונים  ליטול  הנכונות  להגדלת  להתפשר,  לאי–נכונות  תביעות,  על  להתעקשות 

.)Welch, 1993; Bazerman & Neale, 1995( לשימוש באלימות

בנוסף לכך, חילוקי–דעות בדבר הקשר בין צדק לשלום עלולים לא רק למנוע שלום 

אלא אף להביא למלחמה. התביעה לצדק עלולה להיות חסם ליישוב סכסוך, במיוחד 

במקרים בהם יש תפיסות מנוגדות בנושא הצדק וכשהקריטריונים היחידים לשיפוט הם 

נרטיבים היסטוריים של כל צד אודות הסכסוך והתפתחותו. הסכנה היא שהנרטיבים 

מלמד  הניסיון  מכך,  יתרה  שלהם.  הצדק  למגדירי  כבר  הפכו  הצדדים  של  הלאומיים 

שלא ניתן לגשר בין נרטיבים היסטוריים מנוגדים וכל מאמץ לעשות זאת ייכשל בהכרח 

 .)Bland & Ross, 2008; Welch, 1993(

החתירה לצדק היא לִעתים טקטית יותר מאסטרטגית ומיועדת לחזק את מעמדו 

המוסרי של צד אחד מול האחר. לנקיטת עמדה כזו יש השלכות שליליות על  הסיכוי 

להשיג שלום, כי היא מקשיחה את עמדת המיקוח ומקשה על הגמשת העמדות במשא 

של  לערוץ  לעבור  נוטה  הסכסוך  מכך,  כתוצאה  הצודקת.  העמדה  האדרת  נוכח  ומתן 

לסכסוך  גם  ולכן  אינטרסים,  של  לסכסוך  ולא  ערכי  לסכסוך  הופך  הוא  ומוסר,  צדק 

 .)Deutsch, 2000: 54-55( סכום–אפס

הדבקות בפרשנות חד–צדדית של צדק עלולה ליצור חסם לשלום, ואף תירוץ "ערּכי" 

לאי–נכונות ליישב את הסכסוך. במצב זה הסכסוך יִטה להתמיד וההצדקה להתמדתו 

תוסבר בחיפוש אחר הצדק )Allan & Keller, 2006(. תת–הגישה הליברלית מוסיפה כי 
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הדרישה לצדק מפַצֶה בתהליך שלום — דרישה המתבססת על עוול שנגרם בעבר לאחד 

לנזקים  והעתידיים בלי קשר  הנוכחיים  לנגוד את  צרכיו  עלולה  הצדדים בסכסוך — 

שנגרמו לו בעבר. העדפת תיקונו של עוול שנגרם בעבר עלולה לחסום את מימוש הצרכים 

 .)Albin, 2001; Bland & Ross, 2008( העכשוויים ולהנציח את תחושת העוול

כיצד ניתן לגשר בין צדק לשלום
אף שניתן לשלב בין שתי תת–הגישות המחייבות את הקשר בין צדק לשלום, דומה שתת–

הגישה הראשונה, המשלבת בין צדק לשלום במקרה של מעשי עוול והצורך לתקנם, היא 

היותר מורכבת ובעייתית. גישה זו רואה את הצדק כתנאי מוקדם לא רק להתפייסות 

אלא אף להסכם–שלום. סוגיית הצדק ע"פ תת–גישה זו היא מעֵבר לצדק חלוקתי במובן 

של תועלות שוויוניות בהסכם–שלום או שלום חלוקתי שוויוני. התביעה כאן מתמקדת 

בצדק מעברי, מתקן ומפצה. בעוד שצדק מעברי ומתקן עוסק יותר בבירורו ובבחינתו 

לפיצוי  מתייחס  מפצה  צדק   — והתנצלות  אחריות  נטילת  כולל   — שנעשה  העוול  של 

המבוקש.

הדרישה לצדק מעברי, מתקן ומפצה בתהליך שלום, נוטה להיות עקרונית, ערכית 

וקשורה לנרטיב ההיסטורי של העוול ולזהות הלאומית. ללא התייחסות ממשית לדרישות 

של צדק מעברי, מתקן ומפצה, לא ניתן להגיע להסדר. לא ניתן לקיים צדק מעברי ומתקן 

בהודאה  ועיקרו  לכאורה  הצהרתי  הוא  ומתקן  מעברי  שצדק  בעוד  מפצה.  צדק  בלא 

בעוול, בהכרה בו, בנטילת אחריות ובהתנצלות — צדק מפצה הוא צדק מוחשי וממשי 

בכך שהוא דורש פיצוי ממשי על העוול שנעשה.   

דרישות אלו, לשני סוגי צדק, הופכות לחלק מן הנרטיב והאתוס בסכסוך. הן עוברות 

 ;)Tetlock et.al, 2000( "תהליכי אינדֹוקטרינציה ונוטות להתפתח לכלל "ערכים מּוגנים

דהיינו, ערכים מקודשים ומיסטיים הכרוכים בזהות הלאומית, ולכן אינם נתונים למשא 

ומתן, למיקוח או לפשרה כלשהי. 

עמידה על דרישות אלו מטעמו של צד אחד לסכסוך עלולה להוות חסם לשלום או 

אמתלה לעצירת תהליך השלום כאשר הצד השני אינו מוכן לקבלן. זאת משום שאינו 

מכיר בעוול, או מפני שאינו חש אחריות לגביו, או מפאת ההתנגשות בין שני מושגי צדק 

מנוגדים המתבטאים בנרטיבים לאומיים שאינם עולים בקנה אחד עם מה שהוגדר עוול 

ועם מימוש הדרישות לצדק של הצד התובע. הבעיה המרכזית במקרה של שתי השקפות 

סותרות של צדק, היא ששני הצדדים צודקים בחלק זה או אחר של טיעוניהם, ולכן אין 



233233

לצפות שהסכם השלום יענה על כל בעיות הצדק לשביעות–רצונם המלאה. מכאן שעל 

הצדדים המעוניינים לגשר בין צדק לשלום, לנקוט באסטרטגיות הבאות:

על שני הצדדים להסכים כי הצדק צריך להיות בין הנושאים שיעלו לדיון במשא    ♦

ומתן ובתהליך השלום, כמו נושאים אחרים. על שני הצדדים לפתח תפיסה משותפת 

 Albin,( לגבי סוגיות הצדק הקשורות בתהליך השלום ולגבי דרכי התמודדות עמן

  ;)2001: 15-19

הואיל וכל תהליך–שלום כולל ויתורים, פשרות ועלויות, אלו יחולו גם על שאלות של    ♦

צדק. הסוגיה האמיתית שעל הצדדים להתמודד ִאתה היא לא אם הסכם השלום 

הדדיים,  הם   — הצדק  בנושא  כולל   — הנעשים  הוויתורים  אם  אלא  צודק,  הוא 

הקשורות  אלו  כולל  עלויותיו,  על  עולות  השלום  תועלות  ואם  ונסבלים,  מאוזנים 

בנושא הצדק. יתרה מכך: על הצדדים לבחון אם תועלות השלום עולות על תחושות 

הצדק הלא–מושלם. הבעיה בולטת במיוחד במצב של אסימטריה ביחסי העוצמה 

בין הצדדים, כשהצד החלש חש שכל הסכם שאינו עונה על תפיסת הצדק שלו הוא 

 Bland( שלילי ומנציח את תחושת האי–צדק שלו, ועל כן יסרב להגיע להסכם–שלום

;)& Ross, 2008

לא  אך  האי–צדק,  מבעיות  חלק  על  רק  תענה  לצדק, אשר  מתונות  דרישות  הצגת   ♦

את  לקבל  יכול  אינו  אך  הסכסוך  את  ליישב  המעוניין  צד  לחלוטין.  אותן  תפתור 

כל תביעות הצדק של האחר, נוטה לִעתים להכיר בסבלו של האחר ואף להסכים 

;)Bland & Ross, 2008( לצמצמו, יותר מאשר לפתור את הבעיה לחלוטין

עוול הקשור לעבר.  פני התמודדות עם  על  העדפת ההתמודדות עם העוול הנוכחי   ♦

בלנד ורוס מציעים להעדיף את תיקון העוול העכשווי, שכן השפעתו השלילית היא 

עכשווית ומחייבת טיפול מידי; 

חילופין )trade-off( של ערכי צדק בין הצדדים. כששני הצדדים תובעים לתקן עוול   ♦

שנגרם להם בסכסוך, ניתן להגיע לפשרה אם כל צד יוותר על חלק מתביעותיו לצדק 

ויתור על חלק מתביעות הצד האחר. החילופין אמורים לאזן בין תביעות  תמורת 

סותרות לצדק, אך לא ליישבן; 

ניתן למסגר סוגיות של צדק במונחי אינטרסים ולא במונחים ערכיים. ִמסגור כזה    ♦

עשוי להקל על האפשרות להתפשר ולעשות את הוויתורים הנדרשים ליישוב הסכסוך, 

שכן בעוד שערכים אינם ניתנים לפשרה, אינטרסים ניתנים למיקוח ולפשרה;  
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הצדדים יכולים להסתייע במתווך שיתחקה אחר נוסחה הוגנת שתגשר בין התביעות    ♦

הסותרות לצדק של הצדדים;

והתביעות  עם שלום,  בכינון מסגרת משותפת הקושרת צדק  נכשלו  יש שהצדדים    ♦

לצדק יצרו חסם לשלום, אך יחד עם זאת הצדדים מעוניינים להגיע להסכם–שלום. 

במקרה כזה עליהם לשקול את דחיית שלב הטיפול בסוגיית הצדק לשלב ההתפייסות. 

נחשבת  הצדק  שאלת  כי  שיחתמו  השלום  בהסכם  הצדדים  יסכימו  כזה  במקרה 

בעיניהם מאוד וכי לא ניתן לייצב את השלום ביניהם עד שיושלם הטיפול בשאלה 

זו. ברם, העברת הדיון לשלב ההתפייסות עשויה להקל על הצדדים לגבור על חסם 

הצדק בתהליך השלום ולאפשר להם לבחון את נושא הצדק לאחר שייּבנה ביניהם 

אמון והם יגיעו לבשלות שתאפשר להם לעסוק בסוגיה ערּכית וקשה לפתרון. 

הקשר בין צדק לשלום בסכסוך הישראלי–הפלסטיני

הסכסוך הישראלי–פלסטיני הוא כאמור אחד המקרים הקלאסיים שצדק ושלום נכרכים 

בהם ביחד. שכן, שני הצדדים רואים עצמם קורבן לעוול שנגרם באחריותו הבלעדית של 

הצד האחר. בולטת במיוחד התביעה הפלסטינית לשלום צודק כתנאי ליישוב הסכסוך. 

בהיעדר קריטריונים אובייקטיביים או מוסכמים לאבחון או להגדרת העוול ההיסטורי 

או אי הצדק ההיסטורי, הופכים הנרטיבים ההיסטוריים של שני הצדדים בסכסוך, או 

הזיכרון הקולקטיבי של כל צד, למעין מגדירים בלעדיים של צדק. הנרטיב ההיסטורי 

הקולקטיבי המתפתח לאורך זמן ומתאר את תולדות הסכסוך לבני אותה חברה, כולל 

רלוונטיות לסוגיית הצדק, אשר מתייחסת לצדקת היעדים,  מערכת אמונות חברתיות 

של  ולדה–לגיטימציה  השורות  לאחדות  הקורבן,  לתחושת  הקולקטיבי,  העצמי  לדימוי 

היריב.     

נרטיבים כמגדירי צדק

לנרטיב ההיסטורי יש שני מאפיינים בולטים. ראשית, הוא לא נועד בהכרח לתאר את 

העבר באופן אובייקטיבי, אלא לספר עליו באופן אמצעי, כנדרש לקיומה של החברה 

בהווה, נוכח העימות עם הצד האחר. הנרטיב ההיסטורי, אף שהוא מבוסס במידת–מה 

במטרה לענות על צורכי החברה  על אירועים ממשיים, הוא מּוטה, סלקטיבי ומעוות, 

בהווה. הנרטיב נוטה להדגיש עובדות מסוימות ולהתעלם מאחרות והוא מפרש באופן 

מגמתי אירועים שהתרחשו. מאפיין שני של הנרטיב ההיסטורי הוא היותו משותף לבני 
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החברה הרואים בו אמת היסטורית, וזו מוצגת ומודגשת על ידי המוסדות הממשלתיים 

והחברתיים )בר–טל, 2007: 33(. 

תפיסות  ארבע  משלבת  והיא  הסכסוך  של  ולאומית  חברתית  הבְנָיָה  הוא  הנרטיב 

בסיסיות בהקשר של צדק ושלום: 

גם  כמו   — ואי–יישובו  מהלכו  לפריצתו,  הסיבות  כולל   — הסכסוך  יעדי  הצדקת   ♦

הבלטת חשיבותם המוחלטת, חיוניות מימושם והסּכנות הנובעות מאי–מימושם, תוך 

שלילת יעדי הצד האחר והצגתם כבלתי–צודקים וכבלתי–מוסריים; 

דימוי עצמי קורבני של יעדי היריב והתנהגותו, תוך הדגשת העוול, הסבל והאבדן   ♦

שנגרמו מן הסכסוך; 

התנערות מכל אחריות להתהוות העוול, והטלתה על הצד האחר;   ♦

התניית יישוב הסכסוך בתיקון העוול, הסבל והאבדן, כולל דרישה להודאה באשמה,   ♦

לנטילת אחריות, להתנצלות ולפיצוי הולם וראוי על תוצאות העוול )בר–טל, 2007: 

 .)34-33

השלכות  לו  יש  אשר  העוול  אתוס  של  ולטיפוחו  לפיתוחו  תורם  ההיסטורי  הנרטיב 

עכשוויות בהצגת בעיותיה הנוכחיות של החברה. נרטיב זה יוצר מחויבות ערכית לתיקון 

העוול, הוא מנחה את עמדות המנהיגים לגבי תיקון העוול ההיסטורי, נותן להן צידוק 

הופך  העוול  אתוס  העוול.  של  החד–משמעי  בתיקונו  הסכסוך  יישוב  את  ומתנה  ערכי 

לחלק מהזהות הקולקטיבית, כובל את החברה ומנהיגיה ומונע מהם לעשות פשרות או 

ויתורים בתהליך שלום. אתוס העוול מאדיר את חשיבות הצדק בשינוי המצב. כל ניסיון 

לפתרון פוליטי של הבעיה, חייב להיות מוגדר במונחים של צדק, כפי שאלה מוגדרים 

ומוסכמים בחברה. כל סטייה מתפיסת הצדק המקובלת והמוסכמת בחברה, מתקבלת 

כבגידה בערכים מקודשים )בר–טל, 2007: 41-38(.

 

התנגשות של נרטיבים ואתוס העוול בסכסוך הישראלי–פלסטיני

נושא העוול נטוע במוקד הסכסוך הישראלי–פלסטיני. שני הצדדים סבורים כי הצד השני 

גרם להם עוול במהלך הסכסוך ושניהם פיתחו וטיפחו נרטיבים היסטוריים קולקטיביים 

ואתוסים מנוגדים של עוול אשר משקפים את תפיסתם לגבי הסכסוך ואת דמות האחר 

בסכסוך. שני הצדדים מציגים את הצדק שלהם ושוללים את טיעוני הצדק של האחר. 

הפער והניגוד בין הנרטיבים, כמו גם טיעוניהם של הצדדים לצדק, הם עמוקים מאוד 
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ואינם ניתנים לגישור בשלב זה. הפער והניגוד שבעמדות הצדדים כבר התגלעו לאורך 

הסכסוך וחסמו את האפשרות ליישובו. הם באו לידי ביטוי בתהליך אוסלו, בהסכמים 

ואנשי–אקדמיה  אינטלקטואלים  בין  ובמפגשים  השני  בערוץ  הצדדים  שעשו  ובהבנות 

משני הצדדים. הנרטיבים ההיסטוריים של הצדדים, כמו גם אתוס העוול, הם "העקרונות 

 West, 2003; Scham, Salem &( בסכסוך  ועמדותיהם  אמונותיהם  של  המארגנים" 

  .)Pogrund, 2005; Lesch & Lustick, 2005; Rotberg, 2006

האתוס היהודי–ציוני

בין  להבחין  ניתן  שלה,  העוול  באתוס  גם  כמו  ישראל,  של  ההיסטוריים  בנרטיבים 

כמדינה  ישראל  של  קיומה  ואת  הקמתה  את  המצדיקים  ויסודיים  בסיסיים  נרטיבים 

במלחמת  הקשורים  נרטיבים  לבין  ומפצה,  מתקן  חלוקתי,  צדק  של  במונחים  יהודית 

1948 ותוצאותיה. הנרטיבים ההיסטוריים הבסיסיים והיסודיים מתמקדים בזכותו של 

זכות ההגדרה העצמית.  על בסיס  ולכינונה של מדינה  העם היהודי לעצמאות מדינית 

והוא  ההיסטוריה  לאורך  ונרדף  וממולדתו  מארצו  נעקר  היהודי  העם  זה,  נרטיב  לפי 

זכאי לשוב אל מקום מושבו המקורי אפילו אם הוא מיושב בבני עם אחר. זכות העם 

את  מחדש  ולהקים  והדתית,  הלאומית  זהותו  עוצבה  בה  לארץ–ישראל,  לשוב  היהודי 

מדינתו, ניתנת להצדקה גם בעקרונות של צדק מתקן ומפצה. הדיכוי והרדיפה של העם 

ואת  לו  שנגרם  העוול  תיקון  את  מחייבים  בשואה,  לשיאם  שהגיעו  באירופה,  היהודי 

פיצויו בשיבה למולדתו ובכינון מדינה יהודית עצמאית )Ganz, 2004(. עקרונות אלה של 

צדק הוכרו ע"י הבריטים וע"י הקהילה הבינלאומית בהצהרת בלפור )1917(, בתכנית 

המנדטים של חבר הלאומים )1922(, בתכנית פיל )1937( ובעיקר בתכנית החלוקה של 

האו"ם )1947(.

והתנהגותה  ישראל  גם את מטרות  מצדיק   1948 של מלחמת  ההיסטורי  הנרטיב  

במלחמה ומטיל על הפלסטינים ועל מדינות–ערב את מלוא האחריות לפרוץ המלחמה 

להם  שהוצעה  החלוקה  תכנית  את  ומדינות–ערב  הפלסטינים  קיבלו  לו  ולתוצאותיה. 

ולהביא  התכנית  מימוש  את  למנוע  שנועדה  למלחמה  מלצאת  ונמנעו   1947 בנובמבר 

לחיסולה של מדינת–ישראל ושל היישוב היהודי החי בה, אזי ניתן היה ליישב את הסכסוך 

בדרכי–שלום. לדידה של ישראל, המלחמה היתה מלחמת–מגן ונועדה למנוע את חיסולה 

 6,000 יתרה מכך: המלחמה הביאה למותם של  ואת השמדת אזרחיה.  כישות מדינית 

יהודים )אחוז אחד מן האוכלוסייה(, לפציעתם של אלפים רבים ולמחיר כלכלי עצום. 

המלחמה,  לתוצאות  בלעדית  כאחראית  נתפסת  הערבית  ההנהגה  הציוני,  הנרטיב  לפי 

לכך שלא קמה מדינה ערבית ע"פ תכנית החלוקה וליצירת בעיית הפליטים. המלחמה 
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הסתיימה בהסכמי שביתת–נשק בלתי–יציבים ולא ע"י הסכם–שלום, שכן הערבים סירבו 

לקבל את תוצאותיה ולהכיר בקיומה של ישראל כמדינה יהודית. רוב הישראלים אינם 

מאמינים שהערבים היו מקבלים את ישראל כמדינה אזורית, לו היתה ישראל נוקטת 

עמדה פייסנית יותר. 

התביעות הפלסטיניות לצדק, הכוללות תביעה שישראל תכיר באחריות לעוול שנגרם 

לפלסטינים )צדק מֳעברי( והסכמה לשיבת הפליטים )צדק מתקן ומפצה(, נדחות מכול 

וכול על ידי ישראל ונתפסות בעיניה כאיום על קיומה כמדינה יהודית )מגילת העצמאות, 

 Mnookin, et.al, 2005-2006; Bar-On, 2006; Bar-Tal & Salomon,  ;2007 בר–טל, 

את  ישראל  דחתה  השנים,  במשך  מטרותיה  את  להצדיק  המאמצים  במסגרת   .)2006
זכויות הפלסטינים בארץ–ישראל. הארץ תוארה בנרטיב הישראלי לִעתים תכופות כארץ 

לא נושבת. לפי התפיסה הציונית, הפלסטינים אינם תושביה המקוריים של ארץ–ישראל 

עם  למעשה  קיים  לא  זו  תפיסה  לפי  האחרונות.  השנים  במאות  רק  אליה  היגרו  והם 

פלסטיני, והישות הפלסטינית היא עניין מאוחר. עד ששבו היהודים לארצם בסוף המאה 

 Bar-Tal & Salomon, ;2007 ,ה–19, היתה ארץ–ישראל מוזנחת, נידחת ונחשלת )בר–טל

  .)2006

ליישוב  ומדינות–ערב  הפלסטינים  התנגדות  על  מתבסס  הישראלי  העוול  אתוס   

וביטחונה.  קיומה  לעצם  ובלתי–פוסקת  אלימה  התנכלות  ועל  בדרכי–שלום  הסכסוך 

דחיית תכנית החלוקה של האו"ם, הפתיחה במלחמה נגדה, במטרה למנוע את הקמתה 

אלימות  סוגי  כולל  בעקבותיה,  שבאו  המלחמות  גם  כמו  הקמתה,  לאחר  ולהשמידה 

אחרים כמו מלחמת גרילה, טרור וחרם כלכלי ומדיני, גרמו לישראל סבל אנושי, מדיני 

וכלכלי רב. נוסף לכך, אי–הנכונות להכיר בישראל כמדינת העם היהודי והתביעה לשיבת 

הפליטים, הן איום חמור על קיומה של ישראל והדבר מעיד גם על אי–נכונותם להשלים 

עם קיומה של ישראל ולהתפייס ִאתה. 

האתוס הפלסטיני

מן  בנפרד  גם  וטופחו  התפתחו  הפלסטינים  של  העוול  ואתוס  הפלסטיניים  הנרטיבים 

הנרטיבים היהודיים–ישראליים וגם בתגובה להם. בדומה לנרטיבים היהודיים–ישראליים, 

הפלסטינים  זכויות  לגבי  ויסודיים  בסיסיים  פלסטיניים  נרטיבים  בין  להבחין  ניתן 

לעצמאות מדינית, לבין הנרטיב של מלחמת 1948 ותוצאותיה; כלומר: הנּכבה. הנרטיבים 

כאמצעים  הפלסטיני  בצד  נתפסים  הפלסטיני  העם  של  העוול  ואתוס  הפלסטיניים 

 Rouhana,( לגיטימיים והכרחיים להבעת העוול, התנגדות להתמשכותו ותביעה לתיקונו

.)2006
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צדק  של  עקרונות  על  מתבססים  והיסודיים  הבסיסיים  הפלסטיניים  הנרטיבים 

ן ומפצה, המזכה אותם בהגדרה עצמית בפלסטין על סמך טענות אלו:  חלוקתי, מַתֵקּ

עוד  בפלסטין  נטועים  היו  היסטוריים  ששורשיו  עתיק–יומין  עם  הם  הפלסטינים    ♦

בטרם הופיעה התנועה הציונית. פלסטין היא מולדתה הבלעדית של האומה הערבית 

הפלסטינית בגבולות המנדט הבריטי;  

לולא המפעל הציוני יכלה פלסטין להתפתח למדינה פלסטינית תחת שלטון המנדט    ♦

הבריטי, בדומה להתפתחותן של שאר מדינות–ערב; 

אם ליהודים עומדת זכות למדינה עצמאית מחמת סבלם רב השנים, כולל בשואה,    ♦

הפלסטינים  של  ארצם  זוהי  שכן  לפלסטין,  מחוץ  להתממש  צריכה  זו  שזכות  הרי 

.)Rouhana, 2006; Jawad, 2006 ;האמנה הלאומית הפלסטינית(

הנרטיבים הפלסטיניים של מלחמת 1948 כוללים: 

המעצמות, ובעיקר בריטניה, אחראיות ליצירת העוול בעצם כינונה של מדינה יהודית    ♦

בלִּבו של העולם הערבי. אין שום הצדקה מוסרית לכינון מדינה יהודית בפלסטין על 

חשבונם של תושביה הפלסטינים. כל פלסטין שייכת לפלסטינים ואין הם צריכים 

לחלוק אותה עם היהודים;

האלימות  וכן  ולגיטימית,  צודקת  היתה  הפלסטינים  ע"י  החלוקה  תכנית  דחיית    ♦

שהופעלה כדי למנוע בכוח את כינונה של המדינה היהודית. ההתנגדות בכוח של 

הפלסטינים לגזל אדמתם ולהשבתה להם לאחר שנגזלה, היא תגובה אנושית, טבעית 

ולגיטימית לעוול. השימוש באלימות מוצדק, שכן האלימות והשימוש בכוח טבועים 

גם ברעיון הציוני ובהתנהגותה של ישראל. מדינת–ישראל לא היתה קמה אלמלא 

השימוש בכוח ובאלימות; 

ההתנגדות כוללת דחיית הצעות דיפלומטיות בלתי–צודקות ליישוב הסכסוך, אשר    ♦

מנציחות את העוול ומשקפות את האסימטריה בעוצמה שבין ישראל לפלסטינים; 

את  שיצרה  והיא  מבתיהם  פלסטינים  אלפי  מאות  לגירוש  אחראית  לבדה  ישראל    ♦

בעיית הפליטים. מטרת ישראל במלחמה היתה טיהור אתני, שכן לא היה ביכולתה 

להתקיים בלא שיהיה בה רוב יהודי; 

ישראל היא האחראית הבלעדית לסבלם של הפלסטינים מאז 1947. סירובה לקלוט    ♦

את הפליטים לאחר המלחמה הוא עוול בסיסי נוסף; 
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הכיבוש של 1967 וגירוש נוסף של פלסטינים בעיקר מהגדה המערבית, רק החמירו    ♦

את סִבלם של הפליטים החדשים כמו גם של הפלסטינים תושבי הגדה המערבית 

עוצר  )כולל  הקולקטיבית  הענישה  הדרכים,  מחסומי  ההתנחלויות,  הקמת  ועזה. 

נגד  העוול  נוספים של  ביטויים  גדר ההפרדה, הם  או  גדר הביטחון  וסגר(, הקמת 

 .)Rouhana, 2006; Jawad, 2006; Said; 2006( הפלסטינים

היהודים  זכות  את  לשלול  הפלסטינים  נטו  זכויותיהם,  להצדקת  הטיעונים  במסגרת 

למדינה, לא כל שכן בפלסטין, וזאת מן הטעמים הבאים: 

הנוכחות היהודית ההיסטורית בפלסטין, גם בתקופת בית ראשון ובית שני, היתה   ♦

שולית וזניחה, וחדלה לפני 2,000 שנה; 

יהדות היא דת ולא לאום, ולכן היהודים אינם עם הזכאי למדינה;   ♦

ישראל לא תוכר לעולם כמדינה יהודית, גם לאחר יישוב הסכסוך וגם לאחר הקמת   ♦

מדינה פלסטינית, שכן אין לגיטימציה למדינה יהודית במולדת הפלסטינית; 

הפלסטינים אינם יכולים לקבל את דרישת ישראל לסופיּות הסכסוך, משום שברגע   ♦

שיסכימו לכך לא יוכלו עוד להעלות את נושא העוול.       

לאורך  ישראל  שעשתה  עוולה  מעשי  של  ארוכה  רשימה  כולל  הפלסטיני  העוול  אתוס 

שנות הסכסוך: הקמת מדינה יהודית בשטח השייך בלעדית לפלסטינים, גירוש הערבים 
אי– וכולל  מאז  הנמשך  הפלסטיני  והסבל  הנּכבה  הפליטים,  בעיית  ויצירת  מפלסטין 

נכונות לשיבת הפליטים, הכיבוש הישראלי מאז 1967 ומפעל ההתנחלות בגדה המערבית 

ובעזה. 

על  שני הצדדים בסכסוך מצביע  העוול של  ועל אתוס  הנרטיבים  על  מבט מסכם 

דמיון רב ביניהם. שני הצדדים רואים עצמם קורבנות של מעשי העוול של האחר. במוקד 

הנרטיבים ההיסטוריים מצויה כמיהה לזכויות, לצדק ולאמת. שני הצדדים מכירים בכך 

או  הסכסוך  את  ליישב  ניתן  אם  ספק  והעוול(  )אי–הצדק  הצדק  סוגיות  פתרון  שללא 

לייצב את יחסי השלום ביניהם. יחד עם זאת, לא ניתן ליישב את הניגודים בין הנרטיבים 

למסגר את  אינם בשלים  שני הצדדים  כי  דומה  אלו. שכן,  בנושאים  שני הצדדים  של 

הנרטיבים ההיסטוריים הבסיסיים ואת אתוס העוול שלהם בדרך שתאפשר לשים קץ 

לסכסוך. שני הצדדים ממסגרים את הנרטיבים ההיסטוריים ואת אתוס העוול שלהם 

כערכים מוגנים שאינם ניתנים למשא ומתן, למיקוח או לפשרה.  
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הדרישה הפלסטינית לשלום צודק, צדק מֳעברי וצדק מפצה 

התביעה הפלסטינית לשלום צודק, מבוססת על תפיסת אתוס העוול והדרישות לתיקונו.  

תביעות  לשתי  חיובי  באופן  תיענה  ישראל  אם  רק  יושג  צודק  שלום  זו,  תביעה  לפי 

פלסטיניות לתיקון העוול שגרמה: 

ישראל תכיר באחריותה לגירוש הפלסטינים מביתם בפלסטין ותתנצל על כך;    ♦

ישראל תממש את זכות השיבה של הפליטים; דהיינו, תאפשר להם לשוב לבתיהם    ♦

בישראל. בעוד שקיים קונצנזוס פלסטיני על זכות השיבה כעיקרון של זכות וצדק 

בנושא  זו.  זכות  מימוש  בעניין  שונה  פרשנות  קיימת  הגירוש(,  של  העוול  )תיקון 

וצאצאיהם  הפליטים  של  משיבתם  החל  מימוש,  אפשרויות  של  קשת  קיימת  זה 

למקומות–מגוריהם המקוריים בפלסטין )בתוך שטח ישראל( וכלה בשיבה של חלק 

 Peled & Rouhana, 2004;( לשוב  מעוניינים  לאחרים שאינם  כספי  ובפיצוי  מהם 

  .)Abu Sway, 2008; Jubeh, 2002; Sha'ath, 2002; Salem, 2002

חוקרים  שני  ידי  על  הוצגו  מפצה,  וצדק  מֳעברי  צדק  במונחי  הפלסטיניות  התביעות 

ישראלים — פלסטיני ויהודי — נדים רוחאנה ויואב פלד. השימוש בטרמינולוגיה של שני 

סוגי הצדק, בולט במיוחד במחקרים העוסקים בהתפייסות בדרום–אפריקה בהם ניכר 

מאמץ להציג טיעונים לצדק בסכסוך בצורה מדעית ומשכנעת. בעוד שהודאה באחריות 

לגירוש הפלסטינים מארצם והכרה בזכות השיבה שלהם הם עקרונות בסיסיים של צדק 

מעברי, הם גם תנאים מוקדמים למימוש זכות השיבה שהיא בבחינת צדק מתקן ומפצה. 

פלד ורוחאנה מכירים בכך שהדרישות לצדק היסטורי–מעברי חיוניות להשגת התפייסות 

סבורים  הם  אולם  בינלאומיים,  בסכסוכים  ולא  פנימיים,  סכסוכים  החֹוֹות  בחברות 

שהרעיון של צדק מעברי ניתן ליישום גם בסכסוך הישראלי–פלסטיני, משום שמאפייניו 

דומים לאלה של סכסוכים פנימיים )כולל יחסי יהודים–ערבים בתוך ישראל(.    

פלד ורוחאנה מאְמצים במלואם את הנרטיבים ההיסטוריים ואת אתוס העוול של 

הפלסטינים. לגבי דידם, ישראל אחראית בלעדית לעוול של הנּכבה הפלסטינית, שאותה 

הם מגדירים חד–משמעית "עוול היסטורי". לפיכך ישראל חייבת להכיר בזכות השיבה 

לתוך שטחּה היא. זכות זו אינה ניתנת להכחשה או למחיקה, גם אם חלפו מאז יותר 

בהיותה  זכות השיבה — אשר  בין  להפריד  ניתן  כי  גורסים  שני החוקרים  שנה.  מ–60 

זכות, אינה ניתנת למשא ומתן ולמיקוח מבחינת הפלסטינים — לבין הדרכים למימושה, 

אשר ניתנות למשא ומתן בין הצדדים באשר למספר הפליטים שיחזרו. הסיבה להפרדה 

זו היא הכרתם בכך שמימוש זכות השיבה נתפס בישראל כאיום על אופייּה היהודי. עם 
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זאת, הם גורסים חד–משמעית כי מימוש זכות השיבה חייב להיעשות בגבולות ישראל 

בזכות  ישראלית  הכרה  הקבע.  בהסדר  הגבולות  יעברו  היכן  לשאלה  קשר  בלי  עצמה, 

השיבה מטילה עליה מחויבות ערכית ומוסרית ועל כן אין ערך מוסרי במימושה שלא 

בגבולות ישראל, שכן אין משמעות להכרה ישראלית בזכות השיבה אם זכות זו תמומש 

במדינה אחרת, כולל במדינה הפלסטינית שתקום, ואפילו בשטחים שתעביר ישראל לידי 

הפלסטינים במסגרת חילופי–שטחים. 

פלד ורוחאנה גורסים כי הכרה ישראלית בזכות השיבה תבטא את נכונותה להכיר 

באחריותה לעקירתם של רוב הפלסטינים ב–1948. הכרה כזו יכולה לספק את התביעה 

הפלסטינית הבסיסית, שהפכה לחלק יסודי בזהות הלאומית הפלסטינית, ותסייע לשני 

הצדדים לשאת ולתת על מימוש זכות השיבה. שני החוקרים סבורים כי אם ישראל תכיר 

בזכות השיבה, הדבר ייתן מענה חשוב לתביעת הפלסטינים ויאפשר להם להכיר בזכות 

שנרכשה על ידי הישראלים )ולא היהודים( להמשיך את קיומם הלאומי בחלקם שלהם 

בארץ המריבה. סקרים שעשו הפלסטינים מצביעים על כך שמספר הפליטים המעוניינים 

לממש את זכות השיבה אינו כה רב כפי שנצפה במקור, ומכאן שמימוש זכות השיבה לא 

יסכן ממש את אופייה של ישראל. 

בין  הפרדה  באמצעות  העוול  בעיית  לפתרון  יצירתית  דרך  מציגים  ורוחאנה  פלד 

ההכרה בזכות השיבה לבין מימושה, אלא שהם מתעלמים משלושה גורמים: 

)נוכח  להתפייסות  אולי  הכרחיות  ובמימושה  השיבה  בזכות  להכרה  הדרישות    ♦

הדרישות לצדק מֳעברי ומפצה(, אולם הן חסמים ליישוב הסכסוך; 

הדרישה לזכּות השיבה לתוך גבולות ישראל עומדת בעינה, אף שניתן לשאת ולתת    ♦

על מספר הפליטים שיממשו אותה;

קבלה  על  מודים,  שהם  כפי  מבוססות,  השיבה  זכות  ולמימוש  להכרה  התביעות   ♦

מלאה של אתוס העוול הפלסטיני המבוסס על הנרטיב של מלחמת 1948, ועל דחייה 

התעלמות  תוך  ישראל,  על  העוול  כל  הטלת  הישראלי.  העוול  אתוס  של  מוחלטת 

במלחמה,  ולפתיחה  החלוקה  לתכנית  לסירוב  ומדינות–ערב  הפלסטינים  מאחריות 

צדק  חסרות  בהיותן  ישראל  על  לחלוטין  לבלתי–קבילות  תביעותיהם  את  הופכת 

והוגנּות. 

אחריות  של  וצודקת  מעמיקה  בחינה  על  מבוסס  מֳעברי"  "צדק  המושג  של  הרציונאל 

הפליטים.  בעיית  ליצירת  כולל  ולתוצאותיה,  למלחמה  שהובילו  לאירועים  הצדדים 

מה  של  ואובייקטיבית  עובדתית  יסודית,  בחינה  ללא  ישראל,  על  האשמה  כל  הטלת 
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במקרה  המעברי  הצדק  עקרונות  את  ליישם  האפשרות  את  שוללת  באמת,  שהתרחש 

רבים  כמו  כזו.  בחינה  שעשו  בלא  למסקנתם  הגיעו  ורוחאנה  פלד  הישראלי–פלסטיני. 

אחרים משני עברי הסכסוך הישראלי–פלסטיני, גם הם סבורים שהסוגיה העומדת לדיון 

או לפתרון אינה עובדתית–היסטורית בהכרח. לגבי דידם די לכך בנרטיבים ההיסטוריים 

העוול  ובאתוס  ההיסטוריים  בנרטיבים  הבעיה  שורש  את  רואים  הם  הקולקטיביים. 

)שאינם ניתנים לגישור( ולא בהכרח בעובדות ההיסטוריות, ומתעלמים מכך שנרטיבים 

היסטוריים הם חסמים ליישוב סכסוכים כאשר הם מעצבים עמדות, אמונות, ערכים 

ומדיניות בפועל. 

צדק תהליכי, מֳעברי ומפצה בתהליך השלום: מאוסלו ועד הּפרמטרים 

של קלינטון

שיחות אוסלו

הנרטיבים ההיסטוריים — ובעיקר אתוס העוול והדרישות הפלסטיניות לצדק, הוגנות 

ייזום  את  מנעו  לא  שהם  אף  אוסלו.  תהליך  לאורך  מרכזי  תפקיד  מילאו   — ושוויון 

שנתגלעו  הגדולים  הפערים  נוכח  ניכרת  במידה  לכישלונו  תרמו  הם  וניהולו,  התהליך 

בגללם בעמדות הצדדים. הנושאים והנותנים הפלסטינים הציגו את דרישותיהם לצדק 

בתחילת  עוד  שהתקיימו  הבלתי–רשמיות  בשיחות  ומפצה  מעברי  ולצדק  פרוצדוראלי 

תהליך אוסלו, כמו גם בשיחות הרשמיות שבאו בעקבותיהן. הפלסטינים הדגישו את 

חששם מכך שנוכח הפערים ביחסי העוצמה בין הצדדים, ויחסי כובש–נכבש, ספק אם 

וצודק בין הצדדים. הם תבעו  וצודק ולהגיע להסכם הוגן  ניתן לנהל משא ומתן הוגן 

מעמדם  את  ויכבד  ביניהם  מלא  שוויון  על  שיתבסס  הצדדים,  בין  חדש  מאזן  לכונן 

שלהם כצד השני בתהליך. הם התריעו שלא יוכלו לקבל כל הסכם שיתבסס על ניצול 

העובדה שיחסי העוצמה נוטים לטובת ישראל, שימנע מהם לממש את תביעותיהם ואת 
זכויותיהם הצודקות וההוגנות ושיפגע בכבודם. עמדה זו קיבלה ביטוי בדבריו של אבו–

עלא, ראש צוות המשא ומתן הפלסטיני, שהדגיש באוזני אורי סביר, ראש צוות המשא 

ומתן הישראלי: "אתם יכולים לנסות לאכוף את הגישה שלכם על ערפאת. ואם תשתמשו 

במלוא העוצמה שלכם כדי לדחוק אותו לפינה, אולי לא תהיה לו שום בררה אלא לקבל 

את הגישה שלכם. אבל זִכרו נא: אם תעשו זאת, תבודדו אותו. הסכם חד–צדדי לא יחזיק 

מעמד" )סביר, 1998: 214(.

גם בטקס החתימה בראשי תיבות על הסכם אוסלו הדגיש אבו–עלא את התביעות 

הפלסטיניות לשוויון כתנאי להצלחת תהליך השלום: "שני העמים שלנו שווים, על אף 
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ההבדלים בין האמצעים החומריים שלהם. ככל ששיתוף הפעולה יתבסס על שוויון ועל 

הערכה, כך נהיה מסוגלים להתגבר על מחסומי הספקות והפחד שהצטברו זה עשרות 

שנים. היחסים בינינו חייבים לשקף את השוויון הזה" )הירשפלד, 1999: 144(.

התביעות הפלסטיניות לצדק פרוצדוראלי לא התקבלו על דעת ישראל. אף שהנושאים 

ניתן לקדם  לא  פלסטינית  לכך שבלא הסכמה  מודעים בהחלט  היו  והנותנים מטעמה 

את המשא ומתן ולהגיע להסדר, ולכך שיש צורך לפתח מערכת–יחסים מדינית חדשה 

שתכיר בפלסטינים כפרטנר ותתבסס על תלות–הדדית — הם התקשו להתייחס בפועל 

תנאי  את  לשנות  אי–נכונותם  את  להפגין  נטו  הם  שווים.  אל  כשווים  הפלסטינים  אל 

עוצמתם בתהליך  מניצול  להימנע  או  דרשו,  כפי שהפלסטינים  האי–שוויון הבסיסיים, 

ב'(.  אוסלו  והסכם  קהיר  הסכם  א',  אוסלו  )הסכם  שנחתמו  ובהסכמים  ומתן  המשא 

הפערים הברורים בעמדות הצדדים וביחסי העוצמה ביניהם, כמו גם במאפייני הסכסוך 

הממושך, יחסי כובש–נכבש ואי–אמון בסיסי, לא אפשרו כינון תנאי משא ומתן על פי 

הדרישות הקלאסיות של צדק פרוצדוראלי. 

המשא ומתן לא התנהל בין צדדים שווים. בעוד שהפלסטינים חשים שישראל אינה 

מתייחסת אליהם כאל שווים ומנצלת את חולשתם, חשו הישראלים שבעוד הם מוותרים 

ונותנים לפלסטינים תמורות של ממש )שטחים(, אלה אינם מוותרים בפועל ומּונעים כל 

העת ע"י תביעות של כבוד, צדק והוגנות, שיש בהן כדי להכשיל את התהליך. 

עם זאת מודים חלק מהנושאים והנותנים הישראלים כי אכן נקטו גישה פטרונית 

מדי וכי ניתן היה לבצע את התהליך בשיח ישיר ושוויוני יותר, תוך שמירה על כבודם של 

הפלסטינים ולא כתכתיב של כובש לנכבש )סביר, 1998; שר, 2001(. 

בסיכומו של דבר ניתן לטעון בהקשר זה כי ישראל קבעה למעשה במידה רבה את סדר 

היום בתהליך אוסלו ואת אופי התהליך, אשר היה בעיקרו הסדר–ביניים לחמש שנים, 

בעוד שהדיון בסוגיות הליבה נדחה לשלב הסדר הקבע. כישלונם של הפלסטינים לזּכות 

במעמד של פרטנר שווה, הוגדר שלום לא צודק, לא הוגן ולא מכובד, כפי שביטאו זאת 

אינטלקטואלים פלסטינים וערבים ע"פ פואד עג'אמי: "אין כל כבוד בשלום הזה שנחתם 

בין לא–שווים, אמרו המאמינים האמיתיים. בשפה, נחלתם של האינטלקטואלים, באה 

)אילוף(,  ִמלים, הנורמליזציה, תטביע, נשללה כתטויע  לעזרת מתנגדי השלום. במשחק 

והשלום, סלאם — ככניעה, אסתסלאם" )עג'אמי, 2001: 254(.    

דרישות הנושאים והנותנים הפלסטינים לצדק מעברי ומפצה, נדחו באופן נחרץ על 

ידי עמיתיהם הישראלים, אשר אף הִתנו את קיום תהליך אוסלו באי–התעסקות בעבר, 

בטענה שעסקינן בעתיד ולא בעבר, שכן העיסוק בעבר הוא בגדר חסם לשלום. התביעות 
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הפלסטיניות להכרה באחריות הישראלית לעוול שגרמה לפלסטינים — בעיקר במלחמת 

1948 — וקבלת זכות השיבה, נדחו ע"י הישראלים כבלתי–קבילות לחלוטין. אלה גרסו 

שמשא ומתן לשלום מחייב גישה פרגמאטית שתניח בצד את המחלוקות ההיסטוריות 

ולא   1967 מלחמת  בתוצאות  להתמקד  חייב  טענו שהמו"מ  הם  העוול.  ואת האשמות 

באלו של מלחמת 1948. ואכן, סביר מציין בזיכרונותיו כי הבהיר זאת לפלסטינים באופן 

נחרץ עוד בשלב הראשון של תהליך אוסלו: "אני בטוח שנוכל להתווכח על העבר במשך 

שנים, ולא נגיע לשום הסכמה. אולי נבדוק אם אנחנו יכולים להסכים על העתיד. הגענו 

להבנה ראשונה בינינו. שוב לא נערוך שום ויכוח על העבר. זה היה צעד חשוב, משום 

שעכשיו היינו מעבר להתכתשויות על צדק ועוול. דיון בעתיד משמעו חיפוש פשרה בין 

האינטרסים והזכויות של שני הצדדים, לא התייחסות חוזרת ונשנית לעוולות עתיקים" 

)סביר, 1998: 30(.4 סביר מתאר גם את המתח והלחץ ששני הצדדים חשו במשא ומתן 

באוסלו: "שני הצדדים התאפיינו באותן דרכי התגוננות: חשד, ציניות, הומור, תחושות 

עמוקות של קיפוח היסטורי" )סביר, 1998: 49(.   

למרות שהנושאים והנותנים מהצד הפלסטיני חשו מתחילת המו"מ שסירוב הישראלים 

לדון בעוולות העבר ובזכות השיבה, אינו צודק ואינו הוגן, הם נאלצו להסכים לכך. הם 

מלחמת  בתוצאות  ולתת  לשאת  פנים  בשום  יסכימו  לא  שהישראלים  אל–נכון  העריכו 

והאינטרס  אחד,  מצד  העוצמה  ביחסי  הפערים  בשל  לכך  לאלצם  ניתן  לא  וכי   ,1948

הצד  מן  פלסטינית,  מדינה  הקמת  שיאפשר  להסכם  להגיע  והבוער  החיוני  הפלסטיני 

השני. הפלסטינים העריכו כי התעקשותם על הכרה בעוול ועל תיקונו, תקטע מיד את 

המו"מ ותמנע את הסיכוי להקמת מדינה פלסטינית. העוול שבאי–הקמת המדינה, נתפס 

בעיני הפלסטינים בשלב הראשון של המו"מ, כעוול גדול יותר מטיפול בעוולות העבר. 

אבו–עלא אכן נימק את הוויתור הפלסטיני בנושא העוול, בשלב הראשון של תהליך 

ישראל  לטובת  דרסטי  באופן  פעל  הכוחות  "מאזן  הפלסטינים:  של  בחולשתם  אוסלו, 

בכל  הישראלים  והנותנים  הנושאים  של  בהתנהגותם  הדבר השתקף  הפלסטינים.  ונגד 

הנושאים ובכל שלב. מסיבה זו, הנושאים והנותנים הפלסטינים נאלצו להשתמש בקלפים 

הספורים שעמדו לרשותם, בסבלנות, בהתמדה ובכישרון. הזדקקנו גם להפעיל נימוקים 

לוגיים. עוצמתנו הונעה מצדק המקרה שלנו, בניגוד לישראלים, אשר ביקשו להגדיר מה 

הוא צודק על בסיס עוצמתם" )Ahmed Qurie, 2006: 296-297(. עם זאת, הפלסטינים 

4  בראשית תהליך אוסלו סבר יצחק רבין שאין סיכוי להגיע להסדר עם הפלסטינים בשל סוגיות ירושלים 

בקשר  להסכמים  להגיע  אפשר  יהיה  בטוח...שלא  היה  "רבין  הירשפלד:  יאיר  שמעיד  כפי  והפליטים, 
לירושלים או בקשר לפליטים הפלסטינים" )הירשפלד, 1999: 153(. יחד עם זאת קיווה רבין, כמו מנהיגים 

ישראלים אחרים, שבסופו של דבר ניתן יהיה להגיע להסדר. 
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חשו כי תהליך אוסלו לא יביא לפתרון ולהסכם צודק בעיניהם, וכי ישראל מנצלת את 

 5.)Albin, 2001( חולשתם, ומכאן שלא ניתן להגיע להסכם צודק בתנאים כאלה

שיחות שטוקהולם, או "הערוץ השבדי"

הפלסטינים לא ִהרּפו מנושא העוול ותיקונו והעלו זאת בשלבים המאוחרים של המו"מ 

לקראת הסדר הקבע, בעידן אהוד ברק. בשיחות שטוקהולם, או מה שמכונה גם "הערוץ 

השבדי" )מאי 2000(, שהיה בבחינת ערוץ רשמי אך חשאי וקדם לוועידת קמּפ–דייוויד, 

הציגו הפלסטינים את סוגיית זכות השיבה כחשובה ביותר מבחינתם וביקשו שכל הדיון 

בנושא זה ייעשה על פי החלטה 194 של האו"ם.6 הם תבעו מישראל להכיר בזכות השיבה 

ולהסכים להחזרת מספר מהותי של פליטים לתוך ישראל, אולם נמנעו מלהציג מספרים 

)בן–עמי, 2004: 20, 33, 40, 47( . 

עמדות ישראל בנושאי הצדק המעברי והמפצה לא הִשתנו בעידן ברק. ישראל דחתה 

בעניין  והן  הפליטים  בעיית  ליצירת  האחריות  בעניין  הן  הפלסטיניות  התביעות  את 

השיבה בטענה כי "אין מחזירים את הגלגל אחורה" )שר, 2001: 41(. עם זאת בחן צוות 

המשא ומתן הישראלי מספר הצעות חדשות לטיפול בשאלות האחריות והפליטים. כדי 

לדלל את אחריותה בסוגיה זו, הציעה ישראל להקים ועדה בינלאומית וקרן בינלאומית 

במדינות  הפלסטינית,  במדינה  הפליטים  של  ויישוב–מחדש  פיצויים  מנגנון  לפתח  כדי 

להותירה  במקום  הסוגיה,  את  שמבנאם  במנגנון  "רצינו  נוספות.  ובמדינות  המארחות 

כמחסום הנצחי בינינו לבינם, כאחריות וכמטלה הבלעדית של ישראל" )בן–עמי, 2004: 

47(. עם זאת, ישראל הביעה נכונות לקלוט מספר מוגבל של פליטים )אלפים אחדים(, 

הומניטארי  על בסיס  ורק  הריבוני,  לשיקול–דעתה  שנים, בהתאם  בפריסה של עשרות 

כסף  סכום  להקצות  הסכימה  ישראל  לפליטים,  לפיצויים  אשר  משפחות.  איחוד  של 

שייקבע וייפרס על מספר שנים כחלק ממאמץ בינלאומי להקמת קרן בינלאומית בסך 

20 מיליארד דולר. ישראל ביקשה לקבוע מראש סכום–גג סופי, בהנחה שצד שלישי ידאג 

לגיוסו. אף שהפלסטינים הסכימו לכינון ועדה בינלאומית וקרן בינלאומית, הם המשיכו 

לדרוש את מימוש השיבה ע"פ החלטה 194, שמשמעותה מימוש זכות השיבה גם לשטח 

5  בראיונות שערכה סיסיליה אלבין עבור מחקרה "צדק והוגנות  במו"מ ביחסים בינלאומיים" עם הנושאים 

והנותנים משני הצדדים, הודו שני הצדדים שהם עסקו בנושאים שצדק והוגנות לא היו ביניהם.
"...יש להתיר לפליטים פלסטינים שיירצו לחזור  6  בסעיף 11 של החלטה 194 מספטמבר 1948 נאמר: 

לבתיהם ולחיות בשלום עם שכניהם, לעשות כן במועד המוקדם ביותר האפשרי, ועל הממשלה והרשויות 
הנוגעות בדבר לשלם פיצוי למי שיבחרו לא לשוב, על הרכוש ועל אבדן או נזק לרכוש, על פי עקרונות 

המשפט הבינלאומי...".
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ישראל וגיוס נכסי הנפקדים בישראל לצורך פיצוי מהותי. הקשר שהם ביקשו ליצור בין 

רצו שישראל  ואידיאולוגי. הם  פיצויים, היה מבחינתם עקרוני  לבין  "נכסי הנפקדים" 

תכיר רשמית בכך שהיא נבנתה מרכושם הנטוש של הפליטים. 

למרות שסוגיות האחריות וזכות השיבה לא נפתרו בשיחות שטוקהולם או "הערוץ 

ושהושגה  עמדתם  את  הגמישו  שהפלסטינים  היתה  הישראלית  התחושה  השבדי", 

התקדמות של ממש בכך שגובשה תפיסה משותפת באשר להיבטים המעשיים של פתרון 

בעיית הפליטים, שעיקרה פיצויים )בן–עמי, 2004: 47, 54; שר, 2001: 86, 104, 108-107, 

Pressman, 2003(. דומה שזו היתה תחושת–שווא, שכן עד מהרה, בשיחות ביוני   ;142

שהישראלים  ממה  נסוגו  הפלסטינים  כי  הישראלי  לצוות  הסתבר  בתל–אביב,   2000

הגדירו כהבנות משותפות של שיחות שטוקהולם, כי העיקרון של "איחוד משפחות" אינו 

מקובל עליהם וכי ישראל צריכה להכיר באחריותה ליצירת בעיית הפליטים ולהסכים 

על עקרון "זכות השיבה" שימומש תוך קביעת מכסות של 10,000-5,000 פליטים כל שנה, 

"עד שהעניין יגווע מאליו" )בן–עמי, 2004: 77, 82(.7 ערב הנסיעה לוועידת קמפ–דייוויד 

הבהירו הפלסטינים לארה"ב כי לא יקבלו שום הסדר אשר לא יכלול פתרון צודק לבעיית 

.)Hanieh, 2001( הפליטים

ועידת קמפ–דייוויד

התביעות הפלסטיניות לצדק לא נדונו באופן ממשי בוועידת קמּפ–דייוויד. אכרם הנייה 

סבור שהסיבה לכך היתה "היעדר רצינות מצד ישראל". לדברי הנייה, ועדת הפליטים 

בקמּפ–דייוויד, שאמורה היתה לעסוק בכך, הפכה בשל עמדת ישראל "הכישלון הגדול 

של  הפלסטינית  הגרסה  את  המציג  הנייה,   .)Hanieh, 2001: 82( הוועידה"  של  ביותר 

בעבר,  בעיקר  התמקדו  הפליטים  בסוגיית  הדיונים  כי  קובע  בקמּפ–דייוויד,  השיחות 

בשורשי הסכסוך ובנּכבה הפלסטינית, אולם שני הצדדים הציגו גם את תפיסותיהם לגבי 

פתרון הבעיה. ההבדלים בנרטיבים של הצדדים סביב העבר ובאשר לפתרון הבעיה, היו 

תהומיים. אשר לפתרון הבעיה, אשר נדון בוועדה גם בין שני הצדדים לבדם וגם בנוכחות 

הנשיא קלינטון, תבעו הפלסטינים, לפי גרסת הנייה, גם את הכרת ישראל באחריותה 

לפי  השיבה.  לזכות  הסכמתה  את  וגם  הפליטים  בעיית  ליצירת  והמוסרית  המשפטית 

7  בן–עמי גרס שבעניין הפליטים היתה נסיגה מסוימת בתקופה שבין שיחות שטוקהולם )שקדמו לוועידת 

קמּפ–דייוויד( לוועידת קמּפ–דייוויד, בשל מחלוקות במחנה הפלסטיני. לטענתו, אבו–מאזן שכנע את אבו–
עלא שלא להיכנס כלל לדיון על מספרים, אלא לדבוק בזכות השיבה )ריאיון בן–עמי לארי שביט, הארץ, 
14 ספטמבר, 2001( בפגישה עם בן–עמי ב–25 ביוני 2000, העיר ערפאת שאינו יכול להבין כיצד ישראל 
אינה מוכנה להכיר בזכות השיבה, אך מצד שני היא מוכנה לספח 300,000 פלסטינים לירושלים )בן–עמי, 

 .)115 :2004
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תביעה זו, זכות השיבה צריכה להתממש לגבי כל פליט, בהתאם להחלטת האו"ם 194. 

הפלסטינים גם דרשו לכונן מכניזם למימוש הזכות ולשובם של הפליטים הפלסטינים 

ובשל קשרי המשפחה שלהם עם  נוכח תנאי–חייהם הקשים במיוחד  מלבנון בתחילה, 

לוח–זמנים  לכלול  היה  חייב  השיבה  זכות  למימוש  המכניזם  בגליל.  החיים  פלסטינים 

וכינון  זכותם לשוב. לאחר ההכרה בזכות השיבה  ומספרי פליטים הרוצים לממש את 

המכניזם למימושה, טענו הפלסטינים כי יש להקים את קרן הפיצויים. הם סברו שנושא 

הפיצויים ליהודים שעזבו את מדינות–ערב אינו בתחום העניין הפלסטיני ולכן אין לדון 

 .)Hanieh, 2001: 94( בו

או  כל אחריות משפטית  הנייה שללה המשלחת הישראלית באופן מוחלט  לטענת 

מוסרית של ישראל לבעיית הפליטים, אולם היתה נכונה להביע צער על הסבל הפלסטיני 

שנגרם כתוצאה מהמלחמה ב–1948. המשלחת גם שללה לחלוטין את זכות השיבה. הנייה 

לישראל, שכן משמעותו הכרזת  זכות השיבה הוא בבחינת טאבו  על  דיון  כל  כי  טוען 

מלחמת–השמד נגדה. אי לכך, אין גם לדון בלוח–זמנים למימושה. עם זאת הביעה ישראל 

ישירות על–ידה, אלא ע"י הקהילה הבינלאומית.  נכונות לפצות את הפליטים, אך לא 

ליהודים  להינתן  צריך  לפיצויים  הבינלאומית  הקרן  מכספי  שחלק  דרשה  אף  ישראל 

יוצאי מדינות–ערב שהגיעו לישראל. עם זאת, ישראל הסכימה לאפשר לאלפים אחדים 

של פליטים לשוב לשטחּה במהלך עשר שנים, וזאת במסגרת איחוד משפחות ושיקולים 

 8.)Hanieh, 2001: 82, 94( הומניטאריים

בגרסתו לשיחות קמּפ–דייוויד מציג הנייה גם את תחושותיהם הקשות של הפלסטינים 

לגבי אי–מימוש תביעותיהם לצדק תהליכי. לטענתו ניסתה ישראל בתמיכה מוחלטת של 

ארה"ב, למקסם בוועידה את הישגיה במשא ומתן ל–100 אחוז, תוך התעלמות מוחלטת 

השלום.  לתהליך  כפרטנרים  הפלסטינים  של  ומתביעותיהם  מזכויותיהם  ממעמדם, 

בתמיכת ארה"ב ניסתה ישראל לכפות על הפלסטינים את ההסכם הרצוי לה, אך אלה 

דחו זאת כמובן בכל תוקף. כישלון פסגת קמּפ–דייוויד נזקף, אפוא, לפי הנייה, לחובתן 

.)Hanieh, 2001: 81( הישירה של ישראל וארה"ב

הגרסה הישראלית של הדיונים על הפליטים בשיחות בקמּפ–דייוויד שונה מגרסת 

הנייה. לפי גרסה זו תבעו הפלסטינים מישראל להכיר באחריותה ליצירת בעיית הפליטים, 

ביצעה  לא  ישראל  כי  הפלסטינית  המשלחת  את  לשכנע  ניסתה  הישראלית  המשלחת  הנייה,  לטענת    8

מסע הפחדה או טבח ב–1948 וכי לא היו גירושים או הריסת כפרים. לפי גרסה זו, מדינות–ערב אחראיות 
לנכבה משום שהן קראו לפלסטינים לנטוש את בתיהם ולהמתין לשחרור פלסטין על–ידן. למרות שטענות 
ישראליות אלו הוכחשו זה מכבר ע"י היסטוריונים רציניים, כולל ישראלים, המשלחת הישראלית סירבה 
ספרי–זיכרונות  הציגו  כשהפלסטינים  גם  דעתה  את  שינתה  לא  הישראלית  המשלחת  מעמדתה.  לסגת 

 .)Hanieh, 2001: 82( ועדויות של גנרלים ישראלים אשר מאשרים את אחריותה של ישראל לנכבה
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לקבל את זכות השיבה ולקלוט בין 10 ל–20 אחוזים מן הפליטים, שפירושם 400,000-

ודחו  בגליל,  לבתיהם  מלבנון  הפליטים  את  בעיקר  להשיב  תבעו  הם  מהם.   800,000

ישראל מִצדה  לפיצויים לפליטים היהודים שנמלטו ממדינות–ערב.  ישראל  את דרישת 

הבהירה לפלסטינים ולאמריקאים כי זכות השיבה היא נרטיב פלסטיני שישראל אינה 

יכולה לקבלו, בדיוק כפי שהפלסטינים אינם יכולים לקבל נרטיבים ציוניים, וכי הכרה 

לפתרונות מעשיים  נכונה  היא  זאת,  עם  לישראל.  מוסרית  היא תבוסה  בזכות השיבה 

של בעיית הפליטים במסגרת פיצויים באמצעות כינון ועדה וקרן בינלאומיות. ישראל 

הסכימה, עם זאת, להכיר בזכות השיבה למדינה הפלסטינית, ואף לקלוט לשטחה שלה 

)בן–עמי,  ארוכה  תקופה  פני  על  הומניטארי  בסיס  על  פליטים  של  צנועים"  "מספרים 

2004: 142, 205, 208; אינדיק, 2009: 301, 310, 325, 327(.9   

הדרישות  מעוצמת  הופתעו  קמפ–דייוויד  בשיחות  הישראלים  והנותנים  הנושאים 

ִהשלו  או  העריכו  הם  השיבה.  זכות  בסוגיית  ובעיקר  הצדק,  בסוגיית  הפלסטיניות 

שכן  השיבה,  ובזכות  בעבר  דנים  שאין  העובדה  עם  השלימו  שהפלסטינים  עצמם  את 

הפנימו לכאורה את התנגדותה המוחלטת של ישראל לכך, וכי ניתן לפתור את בעיית 

הפליטים באמצעות פיצויים. בקמּפ–דייוויד קלטו מעצבי המדיניות הישראלים לראשונה 

שהפלסטינים לא הגבילו את עצמם לתביעות לצדק מֳעברי ומפצה, הקשורות לתוצאות 

על  ולהקמתה  ישראל  של  קיומה  לעצם  תביעותיהם  את  הרחיבו  אלא   ,1948 מלחמת 

חשבונם. 

כך תיאר שלמה בן–עמי את תחושותיו בהקשר זה: "הישראלים באו לפתור פתרון 

הבעיות  חומת  מול  אל  מתנפצים  עצמם  את  ומצאו   1967 של  הבעיות  את  פשרה  של 

סבירה  פשרה  של  במהלך  שמתגשם  חלום  על  מדברים  הישראלים  כאשר   ...1948 של 

ובארץ–ישראל,  בירושלים  יקרים שלהם  נפרדים מכמה מן המיתוסים היותר  שבו הם 

ואילו הפלסטינים מסרבים להסתלק מהתפיסה שישראל היא מדינה שקמה בחטא, עליה 

להודות בכך ולשלם את המחיר. הצד החלש לכאורה בסכסוך, הפלסטיני, חתר לתבוסתה 

המוסרית של ישראל, עד כדי פגיעה אנושה בלגיטימיות שלה כמדינה יהודית" )בן–עמי, 

       .)464 :2004

 בן–עמי גרס כי התביעות הפלסטיניות לצדק היו המכשול לשלום: "אנחנו אומרים 

בתום–לב כי ניסינו הכול, וכי גילינו, לדאבון ליבנו ולהוותנו, כי המנהיגות הפלסטינית 

של  מלאה  החזרה  בעצם  כולל   — האפשריות  ביותר  הנועזות  ההצעות  את  דחתה 

ואינה מסוגלת  ואסלם  פליטּות  שיבה,  של  במיתוסים  שבויה  היא  השטחים — באשר 

9  אינדיק נוקב במספר של 10,000 בעשר שנים )עמ' 327(.
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לפשרה שתכיר בזכות קיומה המוסרי של מדינה יהודית בחלק זה של העולם" )בן–עמי, 

  .)455 :2004

לדברי בן–עמי לא חיפשה ההנהגה הפלסטינית פתרון, אלא צדק. הוא טוען כי הזהיר 

סיכויי  את  תהרוס  לצדק  החתירה  כי  הפלסטינים  והנותנים  הנושאים  את  אחת  לא 

הִאסלם,  קודשי  ואל  הצדק  אל  מדיני  "מסע  השלום:  בתהליך  ראו  אלה  אבל  השלום, 

ואם זה נכשל, הוא הופך למסע אלים שנועד לאלץ את הישראלים להכיר ולהודות בצדק 

הפלסטיני ובקושאנים האִסלמיים בירושלים" )בן–עמי, 2004: 487(.  

השלום  עתיד  לכל  מכרעת  היא  הפלסטינים  של  האתוס  שאלת  כי  הסיק  בן–עמי 

והיחסים בין הצדדים. השאלה לדעתו היא אם הפלסטינים יצליחו "להשתחרר, ולא קל 

יהיה להם הדבר, מאתוס הנקמה ותיקון העוול המכוון נגד ישראל, המדינה שבתודעה 

הקולקטיבית של האומה הפלסטינית גם רצחה, גם גירשה וגם ירשה" )בן–עמי, 2004: 

 .)506

אהוד ברק, שהיה שותף לתפיסה זו של בן–עמי, גרס שערפאת בתוך תוכו אינו יכול 

לקבל מוסרית ומשפטית את זכות קיומה של ישראל כמדינה יהודית, שכן האובססיה 

של ערפאת היא לא להקים מדינה פלסטינית סוברנית בחלק מארץ-ישראל, אלא לתקן 

את העוול של 1948, או במילים אחרות להרוס את מדינת–ישראל )ברק בריאיון לארי 

שביט, הארץ, 6 בספטמבר 2002(. 

אף שמעצבי המדיניות הישראלים שללו את התביעות הפלסטיניות לצדק, ובמיוחד 

את זכות השיבה, הבינו כי ישראל צריכה למצוא דרך כלשהי להתמודד עם התביעות 

הפלסטיניות לצדק. בדיוני הצוות הישראלי בוועידת קמפ–דייוויד, התגלעו הבדלים ביחס 

לנושא. ברק גרס כי "יש להבחין בין הצדק שלנו לבין האבחנה הברורה, שבלי סוג מסוים 

של סיפוק לצד השני לא יהיה הסדר" )שר, 2001: 164(. גם בן–עמי סבר שנוכח העובדה 

שהפלסטינים הם אכן הקורבן העיקרי לסכסוך: "אסור לנו לברוח מנתון מוסרי יסודי 

כן לחיות בתוך תרבות הקורבן,  גם  של הסכסוך, אנחנו, עם של קורבנות, מתעקשים 

מבלי יכולת אמיתית להכיר שעם אחר היה, גם אם לרוב באשמת מנהיגיו, לקורבן תמיד 

)בן–עמי, 2004:  זכויותיהם"  על  ולהתפשר  עלינו להשיב להם את כבודם  שלנו... חובה 

507(. הוא גרס שאף אם ההסדר על הפליטים יהיה "מאוד קמצני, ומדוד" הוא "חייב 

לכלול מרכיב כזה או אחר של פיצוי מוסרי" )שר, 2001: 164(. לעומתם שלל אליקים 

להיכתב  יכולה  לא  "ההיסטוריה  הפלסטיני:  לנרטיב  המתייחסת  אפשרות  רובינשטיין 

לאחור. למדינת–ישראל יש אתוס, והיא לא צריכה להתפרק ממנו" )שר, 2001: 164(. 

גישת הנושאים והנותנים הישראלים כלפי "פיצוי מוסרי" או "סוג מסוים של סיפוק" 

לצד השני, הצטמצמה לנכונות ישראלית להכיר בסבל ובמצוקת הפליטים הפלסטינים 
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ונכונות  הישראלי–ערבי,  הדמים  סכסוך  של  הראשיים  הקורבנות  היו  שהם  ובעובדה 

לקלוט אלפים ספורים של פליטים בתקופה ארוכה של שנים, מטעמים הומניטאריים 

בזכות  והכרה  בעוול  הודאה  בהם  שיש  השיבה,  זכות  של  חלילה מטעמים  ולא  בלבד, 

השיבה )Barak, 2005; Beilin, 2006; בן–עמי, 2004: 277(.

לאחר ועידת קמּפ–דייוויד המשיכו הצדדים לשאת ולתת בסוגיות אלו, כאשר שניהם 

ממשיכים להציג את עמדותיהם המקובלות. הפלסטינים המשיכו לתבוע שישראל תכיר 

מימושה  אולם  לזכות השיבה,  ותסכים  הפליטים  בעיית  ליצירת  באחריותה המוסרית 

ייעשה כך שיישמר האיזון הדמוגרפי הפנימי בישראל. הם הבהירו כי אם ישראל רוצה 

לסיים את הסכסוך ולשים קץ לתביעות, עליה להכיר בזכות השיבה. ישראל, מִצדה, שללה 

מכול וכול את תביעות הפלסטינים והעלתה נימוק נוסף להתנגדותה המוחלטת לזכות 

השיבה לישראל. היא גרסה שזכות השיבה צריכה להתממש בשטח המדינה הפלסטינית 

הפליטים  שני  ומצד  פלסטינית  מדינה  תוקם  אחד  שמצד  ייתכן  שלא  משום  בלבד, 

הפלסטינית  השאיפה  בין  ברורה  סתירה  יש  שּכן  בישראל,  לחיות  ישובו  הפלסטינים 

למדינה לבין שיבת הפליטים לישראל. עצם נכונותה של ישראל לשיבה בלתי–מוגבלת של 

פליטים למדינה הפלסטינית, יש בה ויתור ישראלי חדש. בנוסף לכך העלתה ישראל גם 

את הרעיון שאימץ הנשיא קלינטון מאוחר יותר כחלק מהפרמטרים שלו, שפליטים יוכלו 

לחזור לאותם שטחים שהמדינה הפלסטינית תקבל מישראל במסגרת חילופי השטחים 

גרסה  לכך  בנוסף  השיבה.  זכות  כמימוש  זאת  להגדיר  יוכלו  והפלסטינים  ישראל,  עם 

ישראל שהבסיס לדיון בשאלת הפליטים אינו החלטת 194 אלא החלטה 242. עם זאת 

הביעה ישראל נכונות להיצמד למתווה שיחות שטוקהולם ולקלוט 15,000 פליטים על פני 

 .)Pressman, 2003 ;373-372 ,277 ,285 :2004 ,20 שנה )בן–עמי

 

צדק מעֲברי ומפצה  —  הפרמטרים של קלינטון

בפרמטרים של נשיא ארצות הברית, ביל קלינטון, אשר הוצגו לצדדים ב–23 בדצמבר 

2000, בטרם סיום כהונתו, העלה המתווך האמריקאי לראשונה הצעות ליישוב הסכסוך 

אשר מתייחסות בין השאר גם לשאלות הצדק ולפתרון בעיית הפליטים. תחת הכותרת 

המוסרי  בסבל  להכיר  נכונה  תהיה  שישראל  מאמין  הוא  כי  הנשיא  ציין  "פליטים" 

והחומרי שנגרם לעם הפלסטיני כתוצאה ממלחמת 1948. התייחסות זו, שלא  נדחתה 

על–ידי ישראל, יש בה חידוש כלשהו בעמדה הישראלית אשר שללה כל אחריות ליצירת 

בעיית הפליטים. עם זאת, התייחסות זו הוגבלה בעיקרה ל"נכונות להכיר בסבל המוסרי 

והחומרי", אבל לא לנכונות להכיר באחריות ישראל לסבל זה ולתיקונו. ואכן, הנשיא 

קלינטון הדגיש שהפער הבסיסי בעמדות הצדדים נוגע לזכות השיבה. הנשיא ציין שבהכירו 
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את ההיסטוריה של הנושא, הוא יודע עד כמה קשה להנהגה הפלסטינית להיראות כאילו 

היא מפקירה את עקרון זכות השיבה, אולם מאידך גיסא, ישראל אינה יכולה להסכים 

לכך, שכן זכות השיבה הפלסטינית מסכנת את אופייה היהודי. 

הפתרון ע"פ קלינטון צריך לענות על צורכי שני הצדדים ולהתאים לתפיסה של "שתי 

ומדינת–ישראל  הפלסטיני  העם  כמולדת  הפלסטינית  המדינה   — עמים"  לשני  מדינות 

הסכסוך  לסיום  כדרך  עליה  הסכימו  הצדדים  ששני  תפיסה   — היהודי  העם  כמולדת 

הישראלי–פלסטיני. בפתרון שתי המדינות, תהיה המדינה הפלסטינית "נקודת המוקד" 

מן  חלק  לקלוט  תסכים  שישראל  האפשרות  את  לשלול  בלי  לאזור,  פלסטינית  לשיבה 

הפליטים. בעניין זכות השיבה, הנשיא הדגיש כי הוא מאמין שהצדדים יצטרכו לאמץ 

נוסחה שתבהיר כי אין זכות שיבה ספציפית לישראל עצמה, אולם לא תשלול את שאיפות 

העם הפלסטיני לשוב לאזור. לאור זאת הציע הנשיא לצדדים שתי חלופות: 

שני הצדדים יכירו בזכות הפליטים הפלסטינים לשוב לפלסטין ההיסטורית;    ♦

שני הצדדים יכירו בזכות הפליטים הפלסטינים לשוב למולדתם.10    ♦

לדעת הנשיא, ההסכם בין הצדדים צריך להגדיר את מימוש הזכות בדרך שתהא תואמת את 

פתרון שתי המדינות. בהקשר זה הציע קלינטון חמש חלופות למגורי–קבע לפליטים: 

מדינת פלסטין;    ♦

אזורים שישראל מעבירה למדינת פלסטין במסגרת חילופי השטחים;    ♦

מדינות מארחות;    ♦

מדינות נוספות )"שלישיות"(;    ♦

מדינת–ישראל.   ♦

בציון חלופות אלו יבהיר ההסכם כי השיבה לגדה המערבית ולעזה, או לשטחים שתעביר 

הפלסטינים,  הפליטים  של  זכותם  היא  חילופי–שטחים,  במסגרת  לפלסטינים  ישראל 

)"שלישיות"( או  יישובם–מחדש במדינות אחרות  בעוד ששיקומם במדינות המארחות, 

קליטתם בישראל, תהא תלויה במדיניותן של מדינות אלו. ישראל תוכל לציין בהסכם 

כי היא מתכוונת לעצב מדיניות לקליטת חלק מהפליטים בשטחה בהתאם להחלטתה 

הריבונית. הנשיא ציין כי הוא מאמין שעדיפות בטיפול צריכה להינתן לפליטים החיים 

בלבנון. הצדדים יסכימו כי מימוש צעדים אלה מוציא אל הפועל את החלטת האו"ם 194 

בנושא הפליטים הפלסטינים. 

"מולדת"  והן  ההיסטורית"  "פלסטין  שהן  משום  ישראל,  עבור  בעייתיות  הן  החלופות  דומה ששתי    10

יכולות לכלול גם את מדינת–ישראל עצמה.
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הפרמטרים של הנשיא קלינטון בנושא האחריות וזכות השיבה, ענו על שאיפותיה של 

ישראל. הכרה ישראלית בסבלו המוסרי והחומרי של העם הפלסטיני כתוצאה ממלחמת 

1948 וקליטה מוגבלת של פליטים על פני תקופה ארוכה — וגם זאת לא במסגרת זכות 

השיבה אלא על בסיס הומניטארי בלבד של איחוד משפחות — היו פתרונות שישראל 

לא התקשתה לקבל. לעומת זאת, הפרמטרים של קלינטון יצרו נוסחה שלא ענתה על 

לבעיית  אחראית  שישראל  לקבוע  במקום  שכן,  לצדק.  הפלסטינים  של  תביעותיהם 

הפליטים, יש בנוסחת הנשיא רק הכרה ישראלית בסבל המוסרי והחומרי של הפליטים, 

ואשר לזכות השיבה — זו הוגבלה למדינה הפלסטינית בלבד ולשטחים שישראל תמסור 

של  ברור  לא  מספר  לקלוט  ישראל  של  נכונותה  חילופי–שטחים.  במסגרת  לפלסטינים 

פליטים על פני תקופה ארוכה, לא היה בה כדי לענות על התביעה לזכות השיבה. 

ב–28 בדצמבר ישראל אכן קיבלה את הפרמטרים של קלינטון כבסיס להמשך המו"מ 

על הסדר הקבע, ובלבד שגם הפלסטינים יקבלו אותם כמות שהם ובאותו אופן. עם זאת 

היו לישראל הסתייגויות שונות. אשר לנושא הפליטים הדגישה ישראל כי עמדתה נגד 

זכות השיבה לתחומה חייבת להיות נחרצת יותר מכפי שהיא מופיעה ברעיונות הנשיא 

)שר, 2001: 373(.11 האמריקאים הודיעו כי התרשמו שערפאת נכון לשקול עקרונית בחיוב 

את רעיונות הנשיא, אף שלא היו בטוחים בכך. הם הדגישו שלפלסטינים הסתייגויות 

רבות וביקשו הבהרות גם באשר לפליטים.12 מאוחר יותר התרשמו האמריקאים שערפאת 

שכן  הפליטים,  מול  להתייצב  ביכולתו  אין  זכות–שיבה  שבאין  משהבין  בו  וחזר  נרתע 

השיבה אינה רק עניין של זכות, אלא גם עניין של צדק וכבוד )אינדיק, 2009: 363(.        

ועידת טאבה

אף שהפלסטינים ביקשו שהפרמטרים של קלינטון לא ישמשו בסיס לשיחות עם הישראלים 

בינואר 2001 בטאבה, דומה שאלה אכן שימשו בסיס להן. המשא ומתן בטאבה בנושא 

ונּביל שע'ת והיה למעשה המשא ומתן הממשי  יוסי ביילין  הפליטים התנהל בראשות 

ביותר בנושא זה מאז תחילת תהליך אוסלו. בטאבה דנו שני הצדדים בשלושה נושאים: 

מוסדית  והתארגנות  פלסטינים,  פליטים  מספר  לקלוט  ישראל  נכונות  הנרטיב,  נושא 

בינלאומית באמצעות קרן בינלאומית לפיצוי אישי לפלסטינים. 

11  בעיתון הארץ פרסמו סופרים ואנשי "מחנה השלום" — דוד גרוסמן, מאיר שלו, נסים קלדרון, עמוס 

עוז, זאב שטרנהל וא.ב. יהושע, מודעה בה הביעו התנגדות חד–משמעית לקבלת זכות השיבה: "קבלת זכות 
זו כמוה כחיסולה של מדינת–ישראל" )שר, 2001: 376(.  

12  שר, 2001: 375, 377.
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התבונה  כי  מציין  ביילין  יוסי  הנרטיב.  היה  בטאבה  שהועלה  הראשון  הנושא 

שהתגלתה בשיחות טאבה היתה בכך שניתן היה לדבר על היווצרות בעיית הפליטים, 

מבלי להביע נכונות לקבלם בישראל. עצם העובדה שניתן היה להתייחס אליהם ולכבד 

את שני הנרטיבים, היה בה כדי להשביע את רצון הצדדים בכך שהנרטיב שלהם לא נזנח. 

ביילין מזכיר נוסחה שגובשה לטיפול בתביעת הפלסטינים לצדק מעברי ולצדק מפצה, 

שכללה שלושה מרכיבים: הימנעות מתביעת אחריות ליצירת בעיית הפליטים; הימנעות 

השיבה.  בזכות  הכרה  של  מתביעה  הימנעות  השיבה;  זכות  ביטול  על  הכרזה  מתביעת 

במקום זה הוסכם על תיאור תמציתי של השתלשלות הסכסוך כפי שהוא נראה בעיני 

כל צד, הכרה הומאנית בסבל הפליטים ובמצוקתם ופרשנות נפרדת להחלטה 194, תוך 

)ביילין, 2001: 208(.  ייעשה ע"פ עקרונות תכנית קלינטון  זו  הסכמה שמימוש החלטה 

אשר לקליטת מספר פליטים — נושא אשר נידון לראשונה בטאבה — הובעה ע"פ ביילין 

)ללא התייעצות עם ברק( נכונות ישראלית )שלא במסגרת התביעה הפלסטינית לזכות 

 15 פליטים תוך שלוש השנים הראשונות, במסגרת הסדר של   25,000 השיבה( לקלוט 

שנים )Beilin, 2002: 12-17(.13 אשר לנושא השלישי, המתייחס לכינון קרן בינלאומית 

לפליטים, הוסכם לאמץ את העקרונות שהציע קלינטון באשר למקומות  ופיצוי אישי 

קליטתם: 

מדינת פלסטין;    ♦

אזורים שישראל מעבירה למדינה הפלסטינית במסגרת חילופי–שטחים, לאחר החלת    ♦

הריבונות הפלסטינית; 

מדינות שלישיות;    ♦

מדינת–ישראל;    ♦

מדינות מארחות נוכחיות.    ♦

פתרונות, כולל פיצויים, יהיו מימוש החלטת 194 של האו"ם ובזאת יסתיימו התביעות 

הפלסטיניות. 

נביל שע'ת מציג בדרך שונה את ההסכם על הפליטים שנעשה בטאבה. שע'ת טוען 

חייבת  הבעיה,  בפתרון  רצונה  אם  שישראל,  עיקרון  היא  השיבה  שזכות  הוסכם  כי 

לקבלו. שכן, ללא קבלה עקרונית של זכות השיבה לא יושג לעולם פתרון לבעיה. שע'ת 

לסבל  ישראל  לגבי אחריותה של  קונספטואלית  הושגה הבנה  ומתן אכן  גרס שבמשא 

הפליטים הפלסטינים ולבעיותיהם. עם זאת, ביצוע זכות השיבה צריך להיות מוסכם על 

13  ע"פ גרסה אחרת ביילין הסכים ל–40,000 פליטים )ריאיון בן–עמי לשביט, הארץ, 14 בספטמבר 2001(. 

בספרו מדריך ליונה פצועה, ציין ביילין: "ההתייחסות למספר פליטים שישראל תהיה מוכנה לקבל באופן 
סמלי נותרה להכרעת המנהיגים, לקראת החתימה על הסכם המסגרת" )עמ' 216(. 
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שני הצדדים במשא ומתן. במסמך שהעביר לארה"ב, שע'ת אכן הסכים לכלול את המונח 

)Sha'ath, 2002(.14 עם זאת, הפלסטינים לא היו  "מוסכם" בפתרון הצודק של הבעיה 

נכונים להתפשר על מספר הפליטים הנקלטים בישראל ולא על לוח הזמנים, כפי שהציע 

ביילין בטאבה. מקורות ישראליים ציינו שהפלסטינים נקבו במספר כולל של מיליון וחצי 

פליטים שייקלטו במשך עשר שנים — 150,000 פליטים בשנה )ריאיון בן–עמי לשביט, 

נוקבים במספרים  Barak, 2005: 145(.15 מקורות אחרים  הארץ, 14 בספטמבר 2001; 

ל–300,000   100,000 בין   — אחרות  ובהזדמנויות  בטאבה  הפלסטינים  שהעלו  אחרים 
פליטים.16

אף שביילין ושעת' אמרו שבטאבה הושג הסכם על פתרון בעיית הפליטים, הפלסטינים 

סירבו להגדירו "פתרון צודק" מבחינתם, שכן תביעותיהם בשאלת האחריות הישראלית 

 Jubeh,( נענו למעשה  והכרתה של ישראל בזכות השיבה, לא  ליצירת בעיית הפליטים 

11 :2002(. ישראל אכן סירבה  להכיר באחריותה ליצירת בעיית הפליטים ולהכיר בזכות 
בזכות  מהכרה  כחלק  נעשתה  לא  פליטים   40,000 או   25,000 לקלוט  נכונותה  השיבה. 

השיבה ומימושה, אלא במסגרת של מחוות הומניטאריות כמו איחוד משפחות. 

אף שבן–עמי לא היה שותף למשא ומתן שהיה בטאבה בנושא הפליטים, הוא מציין 

כי  הדרישה העקרונית שהעלו הפלסטינים בטאבה, שישראל תכיר בזכות השיבה ותדון 

אחר כך בפרטי יישומה "קוממה אותי לא פחות מאשר כאשר הזכירו פה ושם מספרים" 

)ריאיון בן–עמי לשביט, הארץ, 14 בספטמבר 2001(.  ברק אף היה נחרץ יותר: "משהבּנו 

כי ערפאת אינו נכון לוותר על הדרישה הפלסטינית לאפשר לפליטים לשוב לטריטוריה 

 — בטאבה  זאת  קלט  שריד  ויוסי  בקמפ–דייוויד  שקלטנו  דבר   — סוברנית  ישראלית 

הודענו לקלינטון ולערפאת שאף אם אנו נכונים, כמו ממשלות ישראליות קודמות, לקבל 

נוכל  לא  משפחות,  איחוד  של  ההומניטארית  המטריה  תחת  פלסטינים,  פליטים  אלפי 

להסכים לגרסת ערפאת של זכות השיבה. לא אני ולא כל ראש ממשלה ישראלי אחר 

 .)Barak, 2005: 145( "יהיה מוכן לקבל פליט אחד על בסיס העיקרון של זכות השיבה

14  במסיבת העיתונאים בתום ועידת טאבה הכריז אבו–עלא שבנושא הפליטים צריך לציין כי הפלסטינים 

דרשו את זכות השיבה וישראל סירבה לכך. למרות שביילין ושעת' טענו שאין זה נכון ותבעו ממנו להציג 
את ההתקדמות העצומה שחלה בנושא, כולל מציאת פתרון להצגת הבעיה בדרך שלא תפגע בשום צד, 
אבו–עלא סירב לכך ואמר: "זה טוב גם לכם ]לישראל[!" ביילין פירש זאת בדרך הבאה: "כאילו אמר — 
למה לכם להסתבך לפני הבחירות בהסכמה איתנו בנושא הפליטים. עדיף שכל צד יישאר בשלו". הרושם 
אינו  הקבע  הסכם  השיבה,  בסוגיית  הצדדים  של  הסותרות  התביעות  שבשל  היה  מכך  כתוצאה  שנוצר 

אפשרי )ביילין, 2001: 217(.   
.)Barak, 2005: 145( 15  ברק ציין כי מעולם לא שמע על מספרים אלו מערפאת

 J. Pressman (2003). Visions in Collision: What Happened at Camp David and :16  בהקשר זה ראו

.Taba? International Security, Vol. 28, No. 2, p. 32
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צדק תהליכי, מֲעברי ומפצה בשיחות הערוץ השני

בינואר  ומתן הרשמי לאחר שיחות טאבה,  והפסקת המשא  אוסלו  כישלון תהליך  עם 

הלאומי  הִמפקד  הלא–רשמיים:  בערוצים  והצדק  העוול  בנושאי  הדיון  התמקד   ,2001

ויוזמת ג'נבה. 

אף  מוזכר,  אינו  ותיקונו  העוול  עניין   ,2002 ביולי  מ–27  איילון–נוסייבה  בהסכם 

שמוזכרת "זכות השיבה". המסמך מגביל את השיבה הפלסטינית למדינת פלסטין בלבד 

ושולל שיבה למדינת–ישראל. בסעיף 4 של ההסכם — המוגדר "זכות השיבה" — נאמר 

כי "מתוך הכרה בסבל ובמצוקה של הפליטים הפלסטינים, ייזמו הקהילה הבינלאומית, 

ישראל ומדינת פלסטין, הקמת קרן בינלאומית לפיצוי הפליטים, ויתרמו לקרן זו. פליטים 

פלסטינים יחזרו אך ורק למדינת פלסטין; יהודים יחזרו אך ורק למדינת–ישראל. הקהילה 

המבקשים  הפלסטינים  הפליטים  מצב  את  להיטיב  כדי  פיצויים  תציע  הבינלאומית 

להישאר במדינות מושבם הנוכחיות או המבקשים להגר למדינות אחרות". מעניין לציין 

שהסעיף הראשון בהסכם זה, הנקרא "שתי מדינות לשני עמים"  נאמר: "שני הצדדים 

יכריזו כי פלסטין היא מדינתו היחידה של העם הפלסטיני, וישראל היא מדינתו היחידה 

של העם היהודי".17     

יוזמת ג'נבה מ–19 באוקטובר 2003, אינה מזכירה את העוול ותיקונו, לא את המונח 

בפליטים,  העוסק   7 בסעיף  זאת,  עם  "שיבה".  המילה  את  לא  ואפילו  השיבה"  "זכות 

בתת–סעיף 1, תחת הכותרת: "חשיבותה של בעיית הפליטים" נכתב: "הצדדים מכירים 

זו בשלום,  לצד  זו  וישראל, החיות  פלסטין  בכך שבהקשר של שתי מדינות עצמאיות, 

דרוש פתרון מוסכם לבעיית הפליטים לשם הצגת שלום צודק, כולל ומתמשך ביניהן". 

בהמשך, בתת–סעיף 2 נכתב: "הצדדים מכירים בכך שהחלטת העצרת הכללית של האו"ם 

194, החלטת מועצת הביטחון של האו"ם 242 ויוזמת השלום הערבית )סעיף 2 ב'( בנוגע 

לזכויות הפליטים הפלסטינים, מציגות את הבסיס לפתרון נושא הפליטים, ומסכימים 

שזכויות אלה יהיו ממומשות בהתאם לסעיף 7 בהסכם זה". 

במו"מ על יוזמת ג'נבה, הישראלים לא רק דחו את שיבת הפליטים לישראל, אלא  

את עצם הכנסת המילה "שיבה". הם דחו גם את הרעיון הפלסטיני של פיצוי טריטוריאלי 

מעֵבר לחישוב שטחי 1967 )מה שמכּונה "אופציית ה–101 אחוזים"( וזאת בתמורה לוויתור 

לחדול  הפלסטינים  שעל  נוסייבה  סרי  אמר   2001 באוקטובר  ב–15  העברית  באוניברסיטה  בנאום    17

מדינות,  שתי  על  להסכם  להגיע  ברצוננו  שאם  להבין  חייבים  "הפלסטינים  השיבה:  לזכות  מקריאתם 
חייבת להיות מדינה אחת לישראלים ואחת לפלסטינים, ולא אחת לפלסטינים וגם האחרת לפלסטינים". 
 J. Greenberg (2001). Palestinian Offers Idea: Get Israelis on Our Side.  ;448  :2009 אינדיק, 

 .New York Times, 17 October
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הפלסטיני על מימוש זכות השיבה לתחומי ישראל. יתרה מכך: הישראלים דחו גם את 

התביעה הפלסטינית כי בהסכם יאמר שהצדדים מכירים בזכות הפליטים הפלסטינים 

לשוב למולדתם פלסטין ותבעו להוסיף את המילה "מדינה" לפני "פלסטין", כך שיאמר 

של  בּפרמטרים  המוצעות  לחלופות  בניגוד  וזאת  פלסטין,  למדינת  מוגבלת  השיבה  כי 

קלינטון. יוזמת ג'נבה מאפשרת לפליט היחיד לשמור על זכות השיבה בתודעתו, אולם 

יעבור הליכי  לכך, הוא  ישראל תסכים  ואם  בישראל כמקום–מגוריו הקבוע  יבחר  אם 

הגירה שיהיו מותנים בהסכמת ישראל. הבחנה זו שונה לחלוטין מתפיסת זכות השיבה 

הפלסטינית הקלאסית, הדורשת מישראל שהזכות תהא מסורה לכל פליט ופליט. יתרה 

מזאת: ע"פ יוזמת ג'נבה, פליט שירצה לממש את זכות השיבה הקיימת בתודעתו, לא 

יוכל להיעזר בהחלטות בינלאומיות ובסוכנויות של האו"ם, משום שהן תפורקנה ומעמד 

הפליטות הפלסטינית לא יוכר עוד )קליין, 2006: 39(.

בסעיף 7 של היוזמה נאמר עוד כי: "הפתרון לשאלת מקום מגורי הקבע שבבעיית 

והמודלים  האופציות  לפי  הפליט,  של  מודעת  בחירה  בפעולת  כרוך  יהיה  הפליטים 

המפורטים בהסכם זה. האופציות למקום מגורי הקבע שביניהן יוכלו הפליטים לבחור 

ב. אזורים בישראל המועברים לפלסטין במסגרת  תהיינה כדלהלן: א. מדינת פלסטין; 
מדינת– ד.  מדינות שלישיות;  ג.  הריבונות הפלסטינית;  לאחר החלת  חילופי השטחים, 

ישראל; ה. מדינות מארחות נוכחיות". 

לשיקול– נתונה  תהיה  ד'  "אופציה  נכתב:   — מדינת–ישראל   — ד'  לאופציה  אשר 

דעתה הריבוני של ישראל ותהיה בהתאם למספר שישראל תגיש לנציבות הבינלאומית. 

מספר זה ייצג את המספר הכולל של פליטים פלסטינים שישראל תקבל. כבסיס, ישראל 

תיקח בחשבון את הממוצע של המספרים הכוללים שיגישו המדינות השלישיות השונות 

לנציבות הבינלאומית".  

ג'נבה במפורש כי  יהודית, נאמר ביוזמת  אשר להכרה פלסטינית בישראל כמדינה 

"הסכם זה מציין את ההכרה בזכותו של העם היהודי למדינה ואת ההכרה בזכותו של 

העם הפלסטיני למדינה, מבלי לפגוע בזכויותיהם השוות של אזרחי שני הצדדים".18 

מנחם קליין מעיד בספרו "יוזמת ג'נבה — מבט מבפנים", כי במו"מ על יוזמת ג'נבה 

בעיית  ביצירת  מי אשם  כלומר:   — 1948 של  הנרטיב  נושא  גם את  העלו הפלסטינים 

הפליטים ומה יהיה טיבו של ההסדר וכותרתו. קליין טוען כי שני הצדדים למדו את 

18  בישראל נמתחה ביקורת על טיפולו של ההסכם בשאלת הפליטים. שתי טענות עיקריות הושמעו נגד 

נוסח המסמך: האחת, שהפלסטינים לא ויתרו למעשה על זכות השיבה לשטחי ישראל; השנייה, שהטקסט 
מציין את החלטה 194 של עצרת האו"ם כאחד הבסיסים לפתרון הבעיה, אשר מתפרשת בעיני הפלסטינים 

כזכות שיבה לישראל )קליין, 2006: 214-211(.    



257257

לקח הכישלון במשא ומתן הרשמי להסכים על נרטיב משותף לגבי מלחמת 1948 )למשל, 

בטאבה(. יוזמת ג'נבה הציעה להטיל משימה זו על החברה האזרחית בעידודן של שתי 

מותו  לאחר   ,2005 בפברואר  ואכן,  ממש.  של  מחלוקת  היתה  לא  כך  ועל  הממשלות, 

של ערפאת ובחירת אבו–מאזן, פורסמה ביוזמתו האישית של הסופר דויד גרוסמן )לא 

מטעמה של יוזמת ג'נבה( סדרת מודעות שעליה חתמו סופרים ואישים אחרים שקראו 

לממשלת–ישראל לפתוח במשא ומתן ולהתחיל אותו "בפְנייה אל העם הפלסטיני, ולהביע 

הכרה בסבלו ולהכיר בכך שלישראל יש חלק באחריות לסבל זה. אנו חשים שכישראלים 

העם  בני  אל  מבט  להישיר  המתבקש:  הראשון  הצעד  את  לעשות  כיום  ביכולתנו  יש 

ומתוך השתתפות בכאבם...אנו  ולהכיר בסבלם מתוך אהדה אנושית  הפלסטיני השכן 

מצפים שגם ההנהגה הפלסטינית החדשה תביע את השתתפותה בסבל שידעו הישראלים 

בשנות המאבק ותכיר בחלקה באחריות לסבל הזה" )קליין, 2006: 68; הארץ, 9 בפברואר 

2005(. יוזמה זו לא זכתה להיענות הצד השני. 

אין  מוזכר,  אינו  העוול  נושא  השני,  הערוץ  של  הללו  ההסכמים  בשני  לסיכום, 

התייחסות להודאה ישראלית באחריות לעוול, ואין אזכור של זכות השיבה. עם זאת, 

ביוזמת ג'נבה יש התחייבות ישראלית לקלוט מספר פליטים כלשהו ע"פ שיקוליה. בשני 

ההסכמים סוגיית הצדק ופרשנותה הפלסטינית אינן מהוות חסם להשגתם, שכן הנציגים 

הפלסטינים ויתרו על דרישותיהם עקב סירוב הצד הישראלי לקבלן. קשה להעריך אם 

הפלסטינים ויתרו מחמת הפער ביחסי העוצמה שבין הצדדים, או משום שהבינו כי לא 

ניתן להקים מדינה פלסטינית ללא ויתור על דרישות אלו. אף שהסכמים אלה הם תוצאה 

של יוזמות לא–פורמאליות, חשיבותם בכך שהצליחו במידה רבה ליצור הבנות משותפות 

בשאלה כיצד להתגבר על חסמי העבר ולגשר על הפערים בין הצדדים. עם זאת, ספק אם 

מעצבי המדיניות, כמו גם הציבור בשני הצדדים, בשלים בשלב הזה של הסכסוך לקבל 

את הסכם איילון–נוסייּבה ואת יוזמת ג'נבה. 

סיכום

הקשר בין צדק לשלום ניצב במוקד הסכסוך הישראלי–פלסטיני, בעיקר בשל התביעה 

לצדק  תביעה  רבדים:  שני  יש  לצדק  הפלסטינית  לתביעה  צודק.  לשלום  הפלסטינית 

פרוצדוראלי ותביעה לצדק מֳעברי ומפצה. התביעה לצדק פרוצדוראלי מתייחסת בעיקר 

ביחסי  האסימטריה  נוכח  השלום,  בתהליך  שווה  כפרטנר  בפלסטינים  ישראל  להכרת 

העוצמה שבין הצדדים ונוכח יחסי כובש–נכבש השוררים ביניהם. התביעה לצדק מֳעברי 

הפלסטיני  לעם  העוול  ליצירת  באחריותה  ישראל  בהכרת  בעיקר  מתמקדת  ומפצה 
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ולתיקונו. התביעה הפלסטינית לצדק פרוצדוראלי התקבלה על דעתם של חלק מן הנציגים 

הישראלים, אולם הם התקשו לבצע זאת בפועל וכך למעשה לא הושתתו היחסים בין 

שני הצדדים על שוויון של ממש. 

לאחר פרוץ האינתיפאדה השנייה, התקשתה ישראל להכיר בערפאת או באבו–מאזן 

כפרטנרים למשא ומתן. הראשון בשל אבדן האמון בו והאחרון בשל חולשתו. עם זאת 

עומדת לפלסטינים זכות הווטו ועל כן אין דרך ליישב את הסכסוך בלא הסכמתם. 

התביעות הפלסטיניות לצדק מֳעברי ומפצה קשורות בעיקר בתוצאות מלחמת 1948, 

אך גם לעצם הקמתה של ישראל כמדינה על אדמה פלסטינית על פי תפיסתם. הפלסטינים 

תובעים שישראל תכיר באחריות לגירוש הפלסטינים וליצירת בעיית הפליטים ושתסכים 

למימוש זכות השיבה בתחומיה. הפלסטינים מִצדם אינם מכירים באחריותם לפריצת 

אינם  הם  כן  כמו  ולתוצאותיה.   1948 למלחמת  ובמיוחד  הישראלי–פלסטיני  הסכסוך 

מקבלים את תפיסת הצדק הישראלית המתמקדת בזכות היהודים להקים מדינה יהודית 

בארץ–ישראל ו/או להכיר בישראל כמדינת העם היהודי. הכרה כזו יש בה לדעתם כדי 

להשלים עם העוול שגרמה להם התנועה הציונית בעצם הקמת ישראל על אדמתם, ויש 

בה כדי לשלול את זכות השיבה ולפגוע בזכויות הפלסטינים החיים בישראל.

התביעות הפלסטיניות לצדק תהליכי, מעברי ומפצה, הוצגו על–ידם בראשית תהליך 

אוסלו, אך ישראל שללה אותן לחלוטין. זו התנתה את קיום תהליך שלום בכך שיתמקד 

בעוול  לעסוק  התנגדה  ישראל   .1948 מלחמת  בתוצאות  ולא   1967 מלחמת  בתוצאות 

ובתיקונו כפי שאלה הוגדרו על ידי הפלסטינים, וכפתה למעשה את מסגרת המשא ומתן 

הרצויה לה, שיסודה בתהליך הדרגתי ורב–שלבי, הכולל הסדר–ביניים שיושג בטרם יגיעו 

הצדדים להסדר הקבע, תוך דחיקת המשא ומתן בסוגיות הליבה לִשלב הסדר הקבע. 

הפלסטינים נאלצו לקבל באוסלו את העמדה הישראלית מתוך הכרתם בעובדה שנוכח 

הפער ביחסי העוצמה בינם לבין ישראל, התעקשותם לממש את תביעותיהם לצדק עלולה 

להיות חסם לשלום ולהקמת מדינה פלסטינית. עם זאת, הם לא השלימו עם הורדת נושא 

הצדק מסדר היום וראו בתהליך השלום תהליך לא צודק ולא הוגן, שהוא תוצאה של 

וביתר–שאת  מחדש  הועלו  לצדק  תביעותיהם  ומתן.  במשא  הישראלית  העוצמה  ניצול 

בוועידת קמּפ–דייוויד. שכן, הביקורת הרבה על ערפאת ועל צוות המו"מ הפלסטיני מצד 

גורמים פלסטיניים, ובמיוחד החוגים האינטלקטואליים, על הזנחת תביעותיהם לצדק, 

ובמיוחד על זכות השיבה, ִדרבנו את הנציגים הפלסטינים להעלות את הנושא בוועידת 

תרמה  לצדק,  הפלסטינית  התביעה  בשל  רק  לא  נכשלה  זו  שוועידה  אף  קמּפ–דייוויד. 

תביעה זו לא מעט לכישלונּה.  
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הופתע מחידוש התביעה הפלסטינית  ומתן בקמּפ–דייוויד  למשא  הישראלי  הצוות 

לצדק ומעוצמתה, וראה בכך חסם לשלום. הוא התרשם שהתביעה הפלסטינית לצדק 

אינה כוללת רק את זכות השיבה, שיש בה כדי לסכן את ישראל כמדינה יהודית, אלא 

שוללת למעשה גם את עצם קיומה של ישראל כמדינת העם היהודי, שכן עצם הקמתה 

הוא ְמקור העוול המרכזי בעיני הפלסטינים.  

עם זאת, מראשית תהליך אוסלו ועד ועידת טאבה בינואר 2001, חלו שינויים בתביעות 

ישראל  הכרת  דהיינו,   — מעברי  צדק  על  מתעקשים  הפלסטינים  בעוד  הפלסטיניות. 

באחריותה ליצירת בעיית הפליטים ונכונותה העקרונית לקבל את זכות השיבה — הם 

הביעו נכונות לכך שמימוש זכות השיבה )צדק מפצה( — דהיינו, קביעת מספר הפליטים 

שישראל תקלוט —  ייעשה במשא ומתן בין הצדדים, בהכירם בכך ששיבה המונית של 

פליטים מסכנת את אופייה היהודי של ישראל. ישראל סירבה לקבל את השינוי בתביעות 

הפלסטינים לצדק כשינוי ממשי בעמדתם, שכן אלה התמקדו עדיין בכך שישראל תכיר 

באחריות לעוול ובזכות השיבה לתחומה היא. ישראל הביעה נכונות לקלוט מספר מוגבל 

של פליטים על בסיס הומניטארי במסגרת איחוד משפחות, אולם בשום פנים ואופן לא 

על בסיס זכות השיבה. כמו כן התנגדה ישראל לקבל עליה כל אחריות ליצירת בעיית 

הפליטים.  

יוזמות הערוץ השני — המפקד הלאומי ויוזמת ג'נבה — התמודדו באופן שונה עם 

תביעות הפלסטינים לצדק. בשתי היוזמות הללו החליטו הצדדים שלא לעסוק בתביעה 

זכות  את  וקשרו  לפלסטינים,  שנגרם  לעוול  באחריות  תכיר  שישראל  לכך  הפלסטינית 

השיבה לשטח המדינה הפלסטינית בלבד. עם זאת, ביוזמת ג'נבה היתה הסכמה לקלוט 

פליטים פלסטינים בישראל, אולם לא על בסיס זכות השיבה. שתי היוזמות התמודדו 

עם פתרון לבעיית הפליטים שלא במסגרת זכות השיבה, ובכך הסירו את זכות השיבה 

כחסם ביישוב הסכסוך הישראלי–פלסטיני. דומה שבעוד שישראל יכולה לאמץ פתרון 

זה, ספק אם מעצבי המדיניות הפלסטינים והציבור הפלסטיני בשלים בשלב זה להסיר 

מוגן  ערך  ומפצה היא  ומפצה. שכן, התביעה לצדק מעברי  את תביעתם לצדק מעברי 

שהפלסטינים אינם יכולים לוותר עליו, וכל ניסיון לוויתור כזה מצד ההנהגה הפלסטינית 

יעמת אותה עם הציבור הפלסטיני ובמיוחד עם הפליטים אשר מיסדו את ּפְליטותם על 

אתוס השיבה.19   

19  בהקשר זה ניתן לציין את החלטות ועידת הפת"ח בבית–לחם באוגוסט 2009, ואת הצהרות מנהיגי 

  ;)2009 במאי   29 פוסט,  )וושינגטון  אבו–מאזן   ;)2009 במאי   26 )הארץ,  אבו–עלא  הפלסטינית:  הרשות 
 H. Agha and R. Malley (2009). :סאיב עריקאת )אל–דוסתור, 25 ביוני 2009(. בנוסף לכך גם מאמרם של
 Israel & Palestine: Can They Start Again, The New York Times Review of Books, Vol. 56, No. 19,

  .December 3
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מפשרת  נוסחה  למצוא  לאפשרות  באשר  שהצגנו  התיאורטיים  שהטיעונים  דומה 

בין צדק לשלום, יכולים לסייע רק במידת מה בהתמודדות עם בעיית הצדק בסכסוך 

הישראלי–פלסטיני.  שכן, אפילו יסכימו הצדדים שצדק הוא אחד הנושאים לדיון במשא 

ומתן ובתהליך השלום, ספק אם הם בשלים כיום לפתח תפיסה משותפת בסוגיות של 

צדק ולהתמודד עמן. 

כפשרה  מוגנים  ערכים  בין  לחילופין  התיאורטית,  בספרות  המקובלת  ההצעה 

המשלבת בין צדק לשלום, נדחתה ע"י הפלסטינים. הם דחו הצעה ישראלית לחילופי 

ערכים מוגנים, שהועלתה במשא ומתן לאחר ועידת קמּפ–דייוויד וכללה ויתור ישראלי על 

ריבונות בהר הבית תמורת ויתור פלסטיני על זכות השיבה. הפלסטינים לא היו מסוגלים 

לוותר על זכות השיבה כערך מוגן, ומתמיה שצוות המשא ומתן הישראלי העלה אפשרות 

זו, שספק אם ניתן להשיג לה לגיטימציה דתית, פוליטית וציבורית )אינדיק, 2009: 310, 

356, 363; בן–עמי, 2004: 367, 377(. הצעה זו יכלה ליצור פשרה הוגנת לכאורה, אך ספק 

אם תחזור, שכן היא מתעלמת מהקושי של שני הצדדים לבצע חילופי ערכים מוגנים. 

פשרה סבירה אחרת מפרידה בין התביעות הפלסטיניות לצדק מעברי לבין תביעותיהם 

לצדק מפצה. תביעה פלסטינית מתונה לצדק מעברי, כמו למשל נכונות ישראלית להכיר 

של  בפרמטרים  שמוצע  כפי   — באחריות(  לשאת  לא  )אך  הפלסטיני  העם  של  בסבלו 

הנשיא קלינטון — יכולה לשמש פתרון של פשרה לדרישת הצדק המעברי. לחליפין, שני 

הצדדים יכולים לאמץ נוסחה המכירה באחריותם המשותפת לעוול שכל צד גרם לצד 

האחר במהלך הסכסוך, להתנצל זה בפני זה ולסלוח זה לזה. אופציה זו אפשרית כמובן 

רק בתנאי שהפלסטינים יקבלוה וספק אם הם בשלים לכך.

מדינה  ובהקמת  המדינות  שתי  בפתרון  לראות  יש  מפצה,  לצדק  לתביעות  אשר 

גם  מפצה.  לצדק  התביעה  מימוש  של  ואקט  ישראלית  פשרה  ישראל  לצד  פלסטינית 

ההצעות הישראלית והאמריקאית, שהפליטים יופנו בין היתר לשטחים שישראל תחליף 

עם הפלסטינים, ואלה יוכלו להיות מוגדרים כמממשים את זכות השיבה — גם הן יכולות 

להיות מוצגות כפשרה. הקמת מדינה פלסטינית לא רק תשים קץ לכיבוש הישראלי ולסבל 

הפלסטיני הנוכחי, אלא תאפשר לממש את זכות השיבה לשטחי המדינה הפלסטינית. 

הפלסטינים שללו פתרונות כעונים על תביעותיהם לזכות השיבה. התביעה הפלסטינית 

לזכות השיבה לשטח ישראל עומדת בסתירה לעצם הרעיון של הקמת מדינה פלסטינית, 

שכן לא ייתכן להקים מדינה פלסטינית ובה בעת להשיב את הפליטים לישראל, שהרי 

הקמת מדינה פלסטינית היא פתרון רציונאלי, מוסרי וסביר לכך. התעקשות פלסטינית 

על זכות השיבה לישראל, לא רק תמנע השגת הסכם–שלום והקמת מדינה פלסטינית, 
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אלא גם תגרום עוד סבל לפליטים ולתושבי הגדה המערבית ועזה ותגביר את תחושת 

העוול וחוסר הצדק. התביעות הפלסטיניות לצדק מעברי ומפצה הן אפוא חסם לשלום. 

אכן  הם  אך  הצדק,  בנושא  להסכמה  להגיע  מסוגלים  אינם  הצדדים  בו  במצב 

מעוניינים להגיע להסכם–שלום על בסיס של פתרון שתי המדינות, עליהם לשקול את 

זו יסכימו הצדדים, במסגרת  דחיית הטיפול בסוגיית הצדק לשלב ההתפייסות. בדרך 

ולייצב  ניתן לבנות  וכי לא  נושא הצדק הוא חשוב מאוד בעיניהם,  כי  הסכם השלום, 

את השלום ביניהם עד להשלמת הטיפול בשאלת הצדק ביחסיהם. העברת הדיון לשלב 

ההתפייסות תוכל להקל על הצדדים להתגבר על חסם הצדק בתהליך השלום ולאפשר 

להם לבחון נושא זה לאחר שהסכסוך ייושב והאמון ביניהם ייבנה. אזי יהיו הצדדים 

בשלים יותר לעסוק בסוגיה זו, שהיא כה ערכית וקשה לפתרון של פשרה.
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חסמים תרבותיים בסכסוך 
הישראלי–פלסטיני

אלעאי אלון

לסכסוך הישראלי–פלסטיני — כמו גם לסכסוך הישראלי–ערבי — יש ּפן תרבותי בולט. 

פרק זה יבחן באיזו מידה יוצר השוני התרבותי בין ישראל לבין הפלסטינים חסם 

בניהול משא ומתן ובהשגת הסכם ביניהן, והאם וכיצד ניתן להתגבר על חסם זה. הפרק 

להוות חסם  דובר הערבית, שעלולים  בעיקר במאפייניה של תרבות האסלאם  יתמקד 

בניהול משא ומתן ובהשגת הסכם עם ישראל, ולהציע דרכי התמודדות עם חסמים אלה. 

תחילה נציג את המושג “תרבות״, אחר כך נאפיין את החסמים התרבותיים לסוגיהם. 

לבסוף נתמקד בדרכים בהן יש להתמודד עם חסמים אלה. 

תרבות

נתבסס  לכן  גיסא.  מאידך  ובאנכרוניזם  גיסא  מחד  בהכללה  מסתכן  בתרבות  העוסק 

להלן בעיקר על דברי חוקרים ועל מקורות ערביים ואסלאמיים, ונטפל בהיבטיו השונים 

של הנושא מנקודת–מבט נורמטיבית, יותר מאשר מנקודת–מבט תיאורית–אמפירית. 

אם ניקח בחשבון את הטעויות הנפוצות בקשר לתרבות — כמו זו המייחסת לכל 

פרט תרבות אחת ויחידה, או זו שקובעת שתרבות אינה משתנה והיא אחידה לכל חבריה 

הפסיכולוגי/אישי  המרכיב  של  תפקידו  את  בחשבון  ניקח  ואם   ,)Avruch, 1998: 1(

בסכסוכים ובמשא ומתן — נראה לי שלתרבות יש תפקיד מכריע בסכסוכים וביישובם. 

הדבר נכון במיוחד לאור העובדה שתוכן והתנהגות בתקשורת הם בני–חליפין ושתרבויות 

שונות מייחסות חשיבות שונה לחלופיות זו. אך בעוד שהצורך בפענוח מדויק של תוכן 

המסרים מקובל על הכול — לא כולם מבינים את הצורך הזהה בפענוח נכון של התנהגות, 

שהיא תלוית–תרבות. בפרק זה אני מבקש להפנות את תשומת הלב לנקודה זו בהתייחס 

לסכסוך הישראלי–ערבי ובפרט לסכסוך הישראלי–פלסטיני.

השונות  והגישות   )Williams, 2006: 32( תרבות  הגדרות  של  המיונים  מבין 

הגישה   ,)Morris & Fu, 2001: 326(  )Trait Approach( התכונות  גישת  כגון  לתרבות, 
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El-Sayed-(  )Factor analysis( הפקטורים ניתוח  גישת  הקונסטרוקטיביסטית,1 

Elkhouly, 1996) ואחרות, אני מעדיף את הגישה החברתית, הלומדת על הבדלי–תרבות 
מתוך חקירת מבנים חברתיים או יחסים ובדיקת עמדותיהם של הפרטים בחברה למהות 

 .)Morris, Podolny, & Ariel, 1998( אלה  ויחסים  מבנים  כלפי  ההולמת  ההתייחסות 

גישה זו נראית לי מתאימה ביותר לטיפול בשאלות שהעליתי לעיל. 

ההגדרות הנבחרות מצביעות על כך שהמושג “תרבות״ הוא מטריצה לרוב התפיסות 

וההתנהגויות של בן התרבות הנדונה, ובכללן תפיסות והתנהגויות הקשורות בסכסוכים. 

התרבות, כמטריצה כזו, היא מכלול שחלקיו קשורים אהדדי ומשפיעים זה על זה בצורה 

שמקשה להפריד חלק אחד בלבד ולטפל בו בנפרד מן האחרים. כך, למשל, קשה להבין 

את יחסה של תרבות נתונה לסכסוך מבלי להכיר את מערכות המשפט והחינוך הנוהגות 

בה.

כללי–התנהגות  וחברתיים,  היסטוריים  קשרים  יש  אלה  ממרכיבי–רוחב  אחד  לכל 

פיזית  מציאות  של  תפיסות  ואנשים,  מצבים  להערכת  נסתרים  קני–מידה  סמויים, 

 Faure,( וחברתית, ובראש ובראשונה — לשון ומסרים, בייחוד כאלה שאינם מפורשים

פחות  ולא  פורמאלי,  חינוך  באמצעות  לדור  מדור  בתרבות  מועברים  הללו   .)1995: 40
מכך — באמצעות חינוך בלתי–פורמאלי, שמזמנים אותם לבני התרבות הנדונה. מערכות 

דומות בתרבויות אחרות עלולות לחסום, או להסתיר, את מרכיבי התרבות הנדונה, אלא 

 Hofstede,( אם כן ילמדו אותה לעומקה, כגון עמדתה של תרבות נתונה לנטילת סיכונים

.)1980

ההבדלים בין התרבות הישראלית לבין זו הערבית, אינם נובעים בהכרח מהגדרה 

סך המחשבות,  היא  תרבות  מודרניים,  ערבים  הוגים  של  לדידם  גם  תרבות.  של  שונה 

החברה  בחיי  השולטים  ותחושות,  רגשות  הרגשות,  סמלים,  ערכים,  מושגים,  ידיעות, 

ביחסיה עם הטבע והחומר, וכמו–כן ביחסים ההדדיים שבין חבריה מחד גיסא ועם בני 

 ÝAbbÙd & ÝAbd al-ÝÀl, 1990: 201, Quoting ,חברות אחרות מאידך גיסא )למשל

SarÎÁn, 1972: 48-9(. ההבדלים נעוצים בפרטי התרבויות.

ולכן  ספורט,  של  במטאפורות  משתמשים  האמריקאים  מטאפורות:  של  ההשלכות  ניתוח  לדוגמה,   1

 Morris & Fu,( שיתוף–פעולה  של  מונחים  שהם  משפחה,  מונחי  מעדיפים  שהיפאנים  בעוד  תחרותיות, 
.)2001: 324
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אפיון החסמים התרבותיים 

לצורך פרק זה אניח שבסכסוך נתון בין שני צדדים, אשר להם תרבויות שונות, יש אינטרס 

לפתור אותו. את המונח “חסם תרבותי״ אגדיר כמכשול או כהפרעה להתקדמות בתהליך 

ליישוב הסכסוך, שנובע מאי–הבנה או אי–ידיעה של תרבות בן השיח, או מהיעדר נכונות 

משמעותיים  הבדלי–תרבות  כמה  על  שאצביע  בכך  אסתפק  זה  במאמר  בה.  להתחשב 

שעלולים לשמש קרקע פורייה לאי–הבנות כאלה, מבלי לפרטן אחת לאחת.

חסמי הזהות

העצמי

סוגיית הזהות עומדת ביסודם ובתוצאתם של סכסוכים מסוגים שונים. במקרים רבים 

של סכסוכים לאומיים היא גם עומדת על דרכם של פתרונות להם, בייחוד כאשר הנִצים 

מחפשים את זהותם. ההשלכה העיקרית של הבדלי הזהות מתייחסת לעמדתם הבסיסית 

של שני הצדדים כלפי עצמם, כלפי האחר בסכסוך וכלפי הסכסוך עצמו — וזאת עוד 

ליישבו.  הנכונות  עצם  על  גם  משפיעה  והיא   — הסכסוך  יישוב  תהליך  שהחל  לפני 

עמדה זו מאופיינת בעיקרה בדעות קדומות ובסטריאוטיפים. מצב כזה שורר במזה״ת 

.)Huntington, 1996: 20(

החלוקה האסלאמית הבסיסית של האנושות, מבדילה בין מאמינים לכופרים. בתוך 

קבוצת הכופרים מובחנים המונותיאיסטים היהודים והנוצרים מעובדי האלילים, וכלפי 

גיאו–משפטית  מבחינה  שונים.  התנהגות  כללי  חלים  הללו  מהקבוצות  אחת  כל  חברי 

העולם מחולק לאזור האסלאם ולאזור המלחמה, ומה שמבחין בין שניהם הוא השררה 

עליית מספר המוסלמים באירופה, הוצעה  של השריעה במקום הנדון. בתקופתנו, עם 

הגדרה חדשה לאזור האסלאם, והיא — חירותו של המוסלם לקיים את מצוות דתו. 

היותו  היא  )אממה(  האסלאמי  הקולקטיב  של  ביותר  החשובות  התכונות  אחת 

הקבוצה האנושית הטובה ביותר )קוראן 3:110(, שהמסר האלוהי שבידּה מושלם, אינו 

זקוק לשיפור ואינו יכול להשתפר. אולם הוגים מוסלמים חלוקים באשר לבחירה: האם 

של  פירושו  למשל  )ראו  המאמין?  של  באדיקותו  תלויה  היא  שמא  או  מוחלטת,  היא 

אבן–כת׳יר לפסוק זה(.

יתר–על–כן, האסלאם נחשב לדת המקורית של כל אדם. ריבוי הדתות נובע מחינוך 

מוטעה וסופם של כל בני האדם לחזור אליו. קבוצה זו היא דיאכרונית ולא רק סינכרונית: 

תפקיד  ממלאים  היסטוריים  ששיקולים  כך  ולצאצאיהם  לאבותיהם  מחויבים  בניה 
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חשוב בקבלת החלטות בהווה )ראו להלן, בדיון על הזמן(. מחויבותם של בני הקבוצה 

מתבטאת, בין השאר, בהתנהגות המצופה מהם כלפי בני–דתם וכלפי אחרים. כך, למשל, 

 ÍamÐdullah, 1956:( בדומה להלכה היהודית, חלים כללי מסחר מיוחדים בין מוסלמים

 .)240-1

ידע,  אתיקה,  אמונה,  הן:  בהן,  משתבחת  האסלאמית  שהקבוצה  אחרות  תכונות 

אנושיות, משפחיות, אמונה בהתפתחות ובצמיחה מתמדת, עשייה, פתיחות כלפי חברות 

.)ÝAbbÙd & ÝAbd al-ÝÀl, 1990: 461( ותרבויות אחרות ואמפתיה

תכליתה ומטרתה העליונה של הקבוצה האסלאמית היא להפוך את כל בני האדם 

למוסלמים. באסלאם נודעות שתי גישות להשגת מטרה זו: הראשונה — בכוח )“דין מחמד 

)“לא אכראה פי אל–דין״(. במובן  גורסת שבענייני דת אין כפייה  והשנייה  באל–סיף״( 

מסוים מייצגות עמדות אלו גישה מוחלטת ויחסית, בהתאמה, אשר ננקטות ע״י קבוצות 

מאוניברסיטת  אחדים  הוגים  של  הגישה  לעומת  חמאס,  )למשל  שונות  אידיאולוגִיות 

אל–אזהר( אך עשויות גם לבטא נִטיות אישיות שונות.

הדימוי העצמי השני, שאינו נפרד לחלוטין מהראשון — האסלאמי2 — הוא הערבי, 

שבין מאפייניו החשובים נמנות הציוויליזציה המשותפת, הלשון המשותפת )ראו בהמשך( 

.)Ghali, 1977: 222( והכוונה ליצור לאום ערבי

כיוון  הנביא מוחמד מצוטט כאומר: “אני אוהב את הערבים בגלל שלשה דברים: 

 Khalid, 1977:( שאני ערבי, כיוון שזו לשון הקוראן, וכיוון שזו לשון ההולכים לגן העדן״

5, 127(.3 יחד עם זאת, הדיאלקטים השונים והדיגלוסיה שמשמשת בין השאר להבחנה 
מקומיים  הבדלים  ויוצרים  האחידה  הערבית  בזהות  פירוד  נושאי  מכניסים  מעמדית, 

ומתן. בעבר השתבחו הערבים בכך שהם “מנהיגי  ולמשא  ליישוב סכסוך  בהתייחסות 

האומות״ )Isfahani, 1332: I, 10, 19( שתרבותם היא ערש הציוויליזציה השמית. חוקר 

ערבי הצביע על התכונות המאפיינות את הערבי, כפי שהן נתפסות בעיני בני התרבות 

הערבית: נדיבות, טוב–לב, נאמנות למולדת, אומץ, פשטות, חברות, פיקחות ואהבת הידע 

 .)MustakāwÐ, 2004: 224(

אולם גם בדימוי העצמי אין אחדות–דעים: במבט מפורט יותר, המצרים רואים את 

הדדית;  אהבה  דתיות;  הומור;  נאמנות;  נדיבות;  כדלקמן: טוב–לב;  שלהם  תכונותיהם 

של  תכונותיהם  אחרים,  ערבים  בעיני  וסימפטיה.  גזעיות  פיקחות;  פשטות;  לאומיות; 

 Nehme, 2003, 144: “The premise here is that religion is the manner in which Arabs express their  2

 need for ultimate order and existential meaning."
 Ibn SulÔÁn, MuÎammad al-QÁriÞ. JamÝ al-WasÁÞil fÐ SharÎ al-ShamÁÞil. 'ר .Khalid, 127,5  3

DÁr al-AqÒÁ. BÁb kaifa kÁna KalÁm RasÙl AllÁh, p. 10. (http://www.islamweb.net/newlibrary/
display_book.php?idfrom=232&idto=235&bk_no=117&ID=36)
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 KhalÐl, 2004:( המצרים הן: סימפטיה, טוב–לב, נדיבות, אהבת ידע וכשרים חברתיים

43(. הפלסטינים נתפסים בעיני ערבים אחרים כנדיבים, אמיצים, לאומיים, טובי–לב, 
 .)KhalÐl, 2004: 35( אוהבי–שלום, מלומדים, סבלנים, אמפאתיים, אוהבי–ידע וחרוצים

ואוהבי–כסף )KhalÐl, 2004: 47(, בעוד  לבוגדניים  המצרים חושבים את הפלסטינים 

שבעיני כלל הערבים הם נחשבים אמיצים, נדיבים, פיקחים, טובים, לאומיים וסבלנים 

 .)KhalÐl, 2004: 48(

עיקריות: האחת מדגישה את הזהות  זהּות  נוהגות שתי תפיסות  בעולם המוסלמי 

הלאומית הערבית וקוראת לאחדות סביבּה, והאחרת מדגישה את הזהות האסלאמית, 

זו  תפיסה  דתיותה,  מעצם  הראשונה.  חשבון  על  מתחזקת  נראית  האחרונות  שבשנים 

עלולה להציג עמדות יותר אידיאולוגִיות מאלו של הראשונה, ובכך להקשות על מציאת 

פשרה במשא ומתן.

)תפיסה  פני כל השאר  החסם הראשון שקשור לכך הוא ראיית העצמי כנעלה על 

שמאפיינת גם חוגים יהודיים מסוימים(. ראייה עצמית זו עלולה ליצור מראש אווירה 

שתעכיר משא ומתן ִשוויוני, בכך שהצד שזוהי ראייתו, ייראה את האינטרס שלו כנישא 

מעל פני כל הנושאים שעל סדר היום של כל משא ומתן. להלכה מצוי צד כזה בעמדה 

אידיאולוגית שאינה יכולה לקבל פשרות כדבר שבעיקרון, ומבטאת פערים תרבותיים 

עמוקים במיוחד, שעלולים לסכן כל מידה של אמון בין הצדדים. שנית, ראיית העצמי 

כבעל כל התכונות הטובות, מעמידה את האחר במצב ההפוך כשמדובר במצבי–סכסוך. 

ראייה קוטבית של התחום האתי עלולה להצדיק עמדות ומעשים שאינם תורמים לניהול 

עתיקה  תרבות  וכבעל  לאֵחר  בזמן  כקודם  העצמי  ראיית  שלישית,  מאוזן.  ומתן  משא 

משלו, עלולה לרמוז לתביעות–בכורה ביחסים, שאינן נובעות מעצם המשא ומתן. רביעית, 

תפיסת עליונות תרבותית עלולה להיות מעורבת בנחיתות “מודרנית״ שעלולה להטות 

את הדיון הענייני, ולבסוף: גישה כזו מחייבת התנהגות שונה כלפי הזרים מפאת היותם 

זרים.

האֵחר

לידי  באה  זו  גישה  בכוונותיו.  אי–אמון  הוא  האֵחר  אל  הראוי  היחס  קרובות  לעתים 

או  מוסלם  של  הטובות  בתכונותיו  זר  של  הכרה  שכל  כבר(  )שהושמעה  בטענה  ביטוי 

בגדולתו — למשל של סאדאת או נגיב מחפוט׳ — אינה אלא “אוּפיום ציוני״ שמטרתו 

אחדים  שחוקרים  גישה  מאפיינת  זו  עמדה   .)Faraj, 1992: 71( האסלאם  את  לתקוף 

מקונספירציה  חלק  לעולם,  הן,  זרים  של  ועמדות  פעולות  ולפיה  לערבים,  מייחסים 

 Pipes, 1992: 45, Quoting W. R. Brown, 1980, The( במטרה לזרוע פירוד בין הערבים
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Last Crusade: 689(. חוקר מצרי בשם אל–מסירי, עורך האנציקלופדיה ליהודים, יהדות 
וציונות,4 יוצא בחריפות נגד הגישה הקונספירטיבית הערבית ושולל אותה מכול וכול. 

בין שאר נימוקיו הוא טוען שאמונה בפרוטוקולים של זקני–ציון מייחסת ליהודים כוח 

שטני, מכניסה פחד בלִּבות הערבים ומחלישה אותם, והוא מוסיף: “והוא מה שמשרת את 

.)MaÒÐrÐ, 2003( התכנית היהודית״

גם אם מכשול הקונספירציה ייעלם, נותר עדיין פער של גישה לאמון: מקובל לחשוב 

שעמדת המוצא הערבית לאמון היא היעדר אמון ובנייתו בצעדים איטיים ומדודים. זאת 

בעוד שעמדת המוצא המערבית )לאו דווקא הישראלית( היא של אמון בזולת, ואובדנו 

רק כשהוא מופר ע״י הצד השני. יחד עם זאת ישנם גם מקרים הפוכים; כך היה למשל 

ישראל  כאשר   ,1994 ביולי  בוושינגטון,  הישראלי  לעמיתו  הסורי  השגריר  בין  בשיחות 

ביקשה למתוח את תקופת יישום ההסכם כדי לבחון אותו, בעוד שהסורים ביקשו לפעול 

בבת–אחת )רבינוביץ', 1998: 192(. 

הבדלים אלה מציבים שני חסמים למשא ומתן. ראשית: היעדר האמון בזרים מציב 

מחסום גבוה בפני האפשרות להגיע להסכם כלשהו. שנית: יש סכנה שהצד השני, שגישתו 

לאמון הפוכה מזו הערבית, והוא נותן אמון מראש עד שלא הוכח שאמון זה אינו מוצדק, 

יפרש את האיטיות שבמהלכי משא ומתן של הצד השני כטקטיקה גרידא או יתייאש 

מניסיונותיו, בהיעדר תגובה חיובית מהירה. המסקנה המתבקשת מחסמים אלה היא 

הצורך בתכנון לטווח ארוך כדי שהאמון בין הצדדים ייבנה מן הבסיס.

 MustakÁwÐ,( האסלאם והערבים תופסים את היהודים כפי שהקוראן מציג אותם

מוסלמים  שונאי  פחדנים,  בצע,  רודפי  בוגדניים,  הסכמים,  מפירים  הם   :)2004: 189
וזורעי שחיתות  ואסלאם, תוקפנים, מחרחרי מלחמה, מפיצי אנארכיה בין המוסלמים 

בעולם, קנאים לחיים, כופרים, מטילי ספק באלוהים, צבועים, הורגי נביאים, אכזרים, 

אחרים  רכוש  על  משתלטים  מכשפים,  נבזים,  אנוכיים,  קנאים,  שחצנים,  שקרנים, 

דעות   .)MustakÁwÐ, 2004:  215( וממרים  פושעים  טיפשים,  סוטים,  בתואנות–שווא, 

קדומות כאלו הן מן הסתם חסם כבד לכל משא ומתן.

יש השלכות מרחיקות– ומפר–הסכמים,  בוגדני  היהודי כאדם בלתי–אמין,  לראיית 

  ShÁfi‘Ð, )למשל,  הסכמים  של  לקיומם  רבה  חשיבות  מייחסת  השריעה  שכן  לכת. 

לו עמדה אידיאולוגית  Al-Umm, III, 106 ,1403/1983(. כאשר מדובר בבן–שיח שיש 
מכתיבה  בהסכמים,  אי–עמידה  ושל  בוגדנות  של  טבועות  תכונות  לבן–שיחו  המייחסת 

עמדה זו את עמדתו שלו, לא רק באשר לתוכני המשא ומתן אלא לעצם מהותו — או 

.MasÐrÐ, ÝAbd al-WahhÁb al-, (1999). MusÙÝat al-YahÙd wal-YahÙdÐyah wal-ÑahyÙnyah  4
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שאין לנהל משא ומתן עם מי שאינו עומד בהסכמים, או שמנהלים עמו משא ומתן מתוך 

חשד מתמיד שלא יעמוד בהתחייבויותיו ואולי אף מאְמצים עמדה שמצדיקה חשדנות 

בכך שבן השיח לא התכוון ממילא לעמוד בדיבורו. מאידך גיסא, כשמדובר בנושאים 

ונותנים שעמדותיהם פרגמאטיות/פוליטיות, להכתבות אידיאולוגיות כאלו יהיה משקל 

נמוך בהרבה, אם בכלל. נראה שכך ניתן להסביר את הסכמי השלום בין ישראל למצרים 

ולירדן.

האמנה  למשל  )ראה,  בלבד  כדת  אלא  כלאום  נתפסים  אינם  יהודים  מקרה,  בכל 

או  טריטוריאליות  תביעות  מצדיקה  שאינה  זהות   —  )20 סעיף   ,1964 הפלסטינית, 

הגדרה עצמית. עמדות היסוד הציוניות מתוארות כ״בדיות״ המבוססות על תערובת של 

דת, גזענות וקולוניאליזם ועל הטענה חסרת הרגליים בדבר הבטחה אלוהית ליהודים 

.)ÍÁmidÐ, 1998: 47(

לניהול משא  גדול  היא חסם  השיח  בן  של  העצמית  הגדרתו  השוללת את  תפיסה 

ומתן, מכיוון שהיא מבטלת את הזהות אשר בה בחר, וממילא גם את לגיטימיות המשא 

ומתן עמו ואת עצם הצורך במשא ומתן כזה.

הישראלי נראה באור לא מחמיא, קודם כול כיהודי )MustakÁwÐ, 2004: 189(. בעיני 

המצרים יש לישראלים תכונות שליליות בתחומים רבים: בתחום החברתי הם בוגדניים 

ואינם מקיימים הסכמים, רודפי–בצע, גוזלים את זכויות הזולת, מוליכי–שולל, חשדנים 

כלפי האחר וחסרי כל עניין בו, פרט לאפשרות לנצלו. בתחום הפסיכולוגי הם פחדנים, 

שחצנים, מלאי שנאה וחסרי רגש. בתחום הסכסוך הם שונאי ערבים, אסלאם ונצרות, 

מבקשים תמיד הגנה של צדדים חזקים, ומעוררי מדנים בין פרטים ועמים. בתחום האתי 

 MistakÁwÐ, 2004:( הם חסרי כל אתיקה ובתחום הדתי הם מטילים ספק באלוהים

ומתן  המשא  סגנון  את  מאפיין  פהמי  כאסמאעיל  ודיפלומט  פוליטיקאי  אפילו   .)187
הישראלי כסגנון “נכלולי שטבוע בישראלים, והמבקש לחלץ רווח פוליטי מכל הזדמנות״ 

)Fahmi, 1983: 72(. החסם שנוצר מעמדות כאלה, פוגע בעצם האפשרות לגשת למשא 

ומתן. חסם גדול יותר הוא זה שמבטא גישה דתית קיצונית לקונפליקט, כמו זו שביטא 

נצראללה )אל–נהאר, 6 במאי 1989( לפיה ישראל היא אויבת אללה והלחימה בה היא 

נובעת המסקנה שכל התנהגות אחרת כלפי ישראל —  זו  ִמעמדה  אמצעי להגיע אליו. 

ובראש ובראשונה משא ומתן — היא בחזקת כפירה. כשהצד השני לסכסוך אינו נתפס 

כצד, אלא כמהות מעכבת גאולה, אין בכלל מקום למשא ומתן, שהרי המהות לא תשתנה 

בעקבותיו.

בשנים  הערבית  הקהל  בדעת  להתפתחות  תשומת–לב  המפְנים  יש  זאת,  עם  יחד 

האחרונות: למרות שהסיסמאות, הדימויים ותפיסת העצמי והאחר נותרו כפי שהיו, יש 
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 NuÒairÁt, 1997:( מנהיגים ורּבים אחרים שמוכנים לקבל את ישראל כעובדה באזור

.)381

קולקטיביזם

 Hofstede הוא  הבדלי–תרבות,  של  המחקר  בתחום  ביותר  המשפיעים  החוקרים  אחד 

אשר הציע חמישה מדדים לבחינת הבדלים בין תרבויות: 

קולקטיביות לעומת אינדיבידואליות;   ♦

פערי עוצמה;   ♦

גבריות–נשיות;   ♦

יחס לאי–ודאות;   ♦

יחס לטווח ארוך או קצר.   ♦

מבין מדדים אלה אתמקד בראשון ובהשלכות החוסמות של הבדלי–גישה לאינדיבידו-

אליזם וקולקטיביזם. יש מי שמגדירים אינדיבידואליסטים כבני–אדם שמּונעים על ידי 

העדפותיהם וצורכיהם שלהם בלבד. הקולקטיביסטים, לעומתם, הם מי שרואים עצמם 

בעיקר כחברים בכלל, והמּונעים על ידי נורמות ומשימות המוכתבים על–יד הכלל.5 

מחילוקי– הימנעות  של  טקטיקות  קרובות  לעתים  תעדיף  קולקטיביסטית  תרבות 

דעות בגלל הערך הגבוה של תיאום ומסורת, בעוד שתרבות אינדיבידואליסטית תיטה 

לטקטיקות של תחרות )Morris, Podolny, & Ariel, 1998: 729(. הבדלי טקטיקות עלולים 

להוות חסם תרבותי לא פשוט בגלל הפירוש השלילי שעלול להינתן בקרב תרבויות שונות 

להתנהגות הצד השני במשא ומתן.

בנוסף לכך, בעוד שבתרבויות קולקטיביסטיות חשובה הפומביות, הרי שבתרבויות 

אינדיבידואליסטיות היא תופסת מקום הרבה פחות חשוב — הבדל שבא לידי ביטוי חריף 

במיוחד כשמדובר בתרבויות דתיות. הקו הקולקטיביסטי בתרבות האסלאם6 מתבטא 

בין השאר במידת המונוליתיות שלו, הגדולה מזו הקתולית ועוד יותר מזו הפרוטסטנטית 

)Yuchtman-Yaar & Alkalay, June, 2007(. עיקרו חוק שהציות לו — כמו היפוכו — 

 Rosen, 2002:( כי קולקטיביזם טהור אינו קיים, מכיוון שמוסדות הם ביטוי של הפרט  יש טוענים    5

 Brown, :68(. מאידך גיסא יש מי שקובעים שאינדיבידואליזם הוא ביטוי של החברה ומוסדותיה, למשל
.1980: 7

6  לפי מחקר שנעשה בארה"ב, בו הושוותה מידת הקולקטיביות אצל אמריקאים וערבים, הוכח שהערבים 

Buda & El-Sayed-( ביותר  האינדיבידואליסטים  הם  המִצרים  ובתוכם  יותר,  קולקטיביסטים  הם 
.)Elkhouly, 1998
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פומביים. פומביות זו היא אחד ממקורות החשיבּות שנודעת בתרבות לכבוד ול״ּפנים״. 

אי–לקיחה של מרכיב זה בחשבון על ידי בן השיח, עלולה להעמיד את השותף הערבי 

במצבים לא נוחים בסביבתו ולגרום לו להגיב בצורה שלילית. 

דוברת הערבית, הפרט  רבים של התרבות הקולקטיביסטית האסלאמית  בחלקים 

נתפס בעיני עצמו ובעיני אחרים כנציג או כשלוחה של קבוצתו )Halpern, 1977: 64(. גם 

כשמדובר בסכסוך שפרץ על רקע אישי, הקבוצות שעליהן נמנים הנִצים נגררות לתוכו 

)Abu-Nimr, 1996: 45(, לא כל שכן כשמדובר בסכסוך שראשיתו קבוצתית. מהלך כזה 

 Kresel, 1982:( פועל גם בכיוון ההפוך: לעתים הפרט מוצא עצמו מותקף על–ידי קבוצתו

44( או על–ידי נציג שלה, וראו פרשת הקריקטורות הדניות.

לפי הגישה המסורתית, האינטרס העליון של הקבוצה בחברה האסלאמית הדוברת 

סכסוך,  בפרוץ  הראשונה  מטרתה  תהיה  לפיכך  המאוחד.  קיומה  המשך  הוא  ערבית, 

להחזיר את הסטאטוס–קוו–אנטה, והיא תפעל ביוזמה ובאורח פעיל להשגת מטרה זו 

)Lederach, 1991: 184( מתוך תפיסה של צדק מתקן. בתרבות המערבית, לעומת זאת, 

 ;)Faure, 1995: 49( פרטים  בין  פעילות  של  כתוצאה  האזרחי  הפנימי  הסכסוך  נתפס 

יישובו היא לסיימו בלי לערב  החברה מתערבת בו רק ביוזמת אחד הצדדים, ומטרת 

צדדים שאינם קשורים בו במישרין. להבדל זה יש השלכות למצבי–סכסוך בין חברים 

בקבוצות, או בין קבוצות המשתייכות לשתי התרבויות הללו. השלכות אלה יחולו על 

המשמעות של “צדק״ ושל “פתרון צודק״ )כולל המידה בה יקבל פרט על עצמו אחריות, 

ואף אשמה, כאשר טובת הקבוצה מונחת על כף המאזניים, כמו במקרים של רצח על 

כבוד המשפחה(, על הלגיטימציה של מעורבּות פרטים שמגדירים עצמם חברים בקבוצה, 

על קבלת ענישה קולקטיבית על–פי המנהג הבדווי, על זהותו ומעמדו של צד ג׳ בסכסוך, 

ועוד. 

ברור מאליו שכשם שלחברות מערביות יש גם קווים קולקטיביסטיים, יש בחברה 

לפגוע  שעלולים  בולטים  אינדיבידואליסטיים  קווים  גם  הערבית  דוברת  האסלאמית 

באינטרס הכללי. כך, למשל, מואשמת “האישיות הערבית״ בהגדלה עצמית על חשבון 

קבוצתה )YasÐn, 1973: 165(, ובכך ש״נאמנותו של הערבי ִהנה אישית, וקדימותו של 

 Salem,( האינטרס הפרטי לזה הציבורי נעוץ בבסיסה של הבעיה הפוליטית הערבית״ 

.)1970: 404

“אינדיבידואליזם מורחב״ מתבטא בהקשר הנדון בתביעת העצמאות הפוליטית של 

הערבית  הסולידריות  נס את  על  מעלות  כולן  גיסא  בעוד שמחד  השונות.  מדינות–ערב 

הערבית  הליגה  מחברות  כשאחת  קולקטיבית  כלל–ערבית  פוליטית  לפעולה  וקוראות 
מסתכסכת עם גורם זר )הסכסוך הישראלי–ערבי, מלחמת איראן–עיראק, סכסוך לוב–
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ארה״ב בפרשת לוקרּבי ועוד(, הרי שהפעולה הדיפלומטית נתונה למעשה בידי כל אחת 
מהן בנפרד. עצמאות זו קיימת הן במישור הרשמי )החלטות הליגה חייבות להתקבל פה–

אחד( והן במישור המעשי, שהרי מצרים וירדן חתמו על הסכם–שלום נפרד עם ישראל.

אולם גם אם במישור המדיני והדיפלומטי, הפעולה בשטח מנוגדת ביודעין לאידיאל 

אזרחי  בפני  האידיאל  במונחי  להצדיקם  נדרש  כאלה  מהלכים  שמוביל  מי  התרבותי, 

ארצו. כך נדרש סאדאת להצדיק את מהלכי השלום שלו עם ישראל הן במישור הדתי 

)באמצעות פתוות של חכמי הלכה( והן במישור הלאומי )בהצבעה על הקורבנות שמצרים 

הקריבה, כמעט לבדה, למען הפלסטינים, והסכנות הכלכליות האורבות לה(. 

הצדדים  בהערכת  אפשרי  עיוות  הבאים:  החסמים  נובעים  אלה  מהבדלי–תרבות 

ערכים  של  חשיבותם  בתפיסת  הבדלים  השיח;  בני  של  האינטרסים  הירארכיית  את 

מסוימים — ובמיוחד של הצדק והגדרתו — עלולים לגרום לטעויות בהערכה — בראש 

הפורמליות  ברמת  הבדלים  היעדרו;  או  לדיונים  משותף  מכנה  קיום  בדבר  ובראשונה 

פורמאלית  להתחייב  השני  הצד  בנכונות  ולחשדנות  לאי–אמון  לגרום  עלולים  והפירוט 

להסכמים שהושגו ולביצועם הנאמן.

לשון

כל  כלי הביטוי הראשי של  הלשון היא חסם תרבותי ראשון במעלה, לא רק מהיותה 

תרבות והמכשיר העיקרי לניהול משא ומתן, אלא בשל הקשר ההדוק השורר בינה לבין 

זיווג זה חוזר לפחות לימי הנביא מוחמד, שלפי המסורת הזהיר מפני  המושג “זהות״. 

 BukhÁrÐ, ÑaÎÐÎ,( מנהיגים מזויפים, שמסוכנים דווקא בגלל שהם דוברים את השפה

להבהיר את מקומה של הלשון כחסם תרבותי  על–מנת   .)Vol. 4, Book 56, No. 803
של  הרלוונטיות  כמה מתכונותיה  אציג  הישראלי–ערבי,  ובעיקר בסכסוך  ומתן,  במשא 

הלשון הערבית. 

 Lucy,( ביותר  היעילה  בצורה  מסרים  להעביר  שתפקידן  אחרות,  משפות  בשונה 

בין  יחסים  לשמר  הוא  הערבית  הלשון  של  העיקריים  התפקידים  אחד   ,)1992: 106
]המעניקה[  אינטימיות,  “ידידותיות,  לשונו  את  מתאר  ערבי  חוקר  ולקדמם.  הדוברים 

חום ]ו[ביטחון עצמי״ )Hatim, 1997: 169(. הגדרה שונה של תפקיד הלשון במהלכים 

ליישוב סכסוכים, עלולה להביא לייחוס כוונות לאחר, שנובעות מפירוש השימוש בלשון 

לפי הגדרות המפרש. כך, דובר הלשון הערבית עלול לפרש ניסוח מקוצר ודיבור לעניין 

כגסות וכחוסר–רצון לטפח יחסים בין הצדדים.
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אף שבשנים האחרונות חלה ירידה ביוקרתה של הרטוריקה — אולי מחמת הצטמקות 

בשפה  הרואים  עדיין  יש   — המעשה  בתחומי  המערב  עם  המגעים  והתרחבות  העולם 

הערבית לשון אופיינית מאוד לקבוצת הלשונות גבוהות ההקשר. היא מצטיינת בדיבור 

עקיף, רגשי, רב–משמעי )Berque & Charna, 1967(, אשר שם דגש על אינטואיציה, על 

ההקשר,7  נמוכת  הלשון  של  מופשטת  היותר  הגישה  לעומת  באנקדוטות  נרחב  שימוש 

המחבבת סמלים ומייחסת חשיבות רבה לסגנון, להומור, לציטוטים, למשחקי–מילים, 

לאי–ליניאריות  נטייה  בה  יש  כן  כמו   .)al-‘Aqqād, 1968: 40( ולמטאפורות  לדימויים 

לצליל,   ,)Salem, 1970: 406( מדיּוק  לריחוק  לצבע,  לשירה,  מילולית,  לא  ולתקשורת 

מותר״  ל״קסם  הזו  הלשון  את  שעושה  מה   — בכלל  ולאסתטיקה  לחריזה,  למשקל, 

 .)Khalid, 1977: 130,13(

לגישת  בניגוד  שעומדת   — שלה  המסאירה  הערבית וגישת  הלשון  רגשיות  גם 

הדוגרי הישראלית — מבטאות את היותה שפה גבוהת–הְקשר. בלשון בעלת אופי כזה, 

האוריינטציה היא לעבר האחר והיחס המופגן כלפיו הוא יחס מפייס שנועד לשמור על 

ההרמוניה בחברה )Griefat et al., 1989: 121( ולמנוע סכסוכים. מטרות אלה יושגו על 

 Zahrana,( ידי שליטה עצמית מילולית, שימוש בהתבטאויות עקיפות, לעתים מוגזמות

Khalid, 1977: 130, 23; KhÙrÐ, 1993: 64 ;1995( ויצירת אווירה של אמון. כשאדם 
מי  עם  ומתן  משא  מנהל  “הדוגרי״,  בגישת  שרגיל  או  נמוכת–הְקשר,  היא  אמו  שלשון 

להיתקל  ומתן  המשא  עלול  המסאירה,  בגישת  שרגיל  או  גבוהת–הְקשר,  אמו  ששפת 

בקשיים. הראשון יחמיץ משמעויות בלשון גבוהת–הְקשר וייראה בבן–שיחו חנפן, מגזימן 

ואפילו שקרן, בעוד שהאחרון ייראה בראשון פרא חסר נימוסים ורגישות אנושית. בשני 

המקרים הצלחת המשא ומתן מוטלת בספק. 

תכונות אלו עלולות, אפוא, להוות חסם במשא ומתן, שכן לצד התוכן הנדון נודעת 

חשיבות רבה במיוחד לסגנון הדיונים, שמטבע הדברים יהיה ארוך מזה של דוברי שפה 

כמעורפל  נמוכות–הקשר  שפות  דוברי  בעיני  להיתפס  עלול  כזה  סגנון  נמוכת–הקשר. 

במכוון, כבזבוז זמן לשם השגת יתרונות טקטיים וכהצטעצעות במקום להגיע להבנות 

מדויקות. 

אך החסם המשמעותי ביותר במשא ומתן בין דוברי שפה גבוהת–הקשר לדוברי שפה 

על המאזין,  להבנת המסר  אולי בכך שבראשונה מוטלת האחריות  נעוץ  נמוכת–הקשר 

 Sharabi, Neopatriarchy, 89: "If in a monological culture validation rests (as it does in neopatriarchal  7

 society) on the spoken word ("so and so said that so and so that so and so said"), then nonverbal
 proof (empirical evidence) is rendered secondary or even irrelevant… So the anecdote becomes the

.document and the evidence: to narrate is to reveal and to make intelligible"
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ולא על המדבר, שזהו המצב באחרונה )Hall, 1982: 18; Zaharana, 1995(. הבנה שונה 

זו, של האחריות להעברת המסר ולהבנתו, עלולה להוות חסם מכריע בכך שבסופו של 

משא ומתן ורּבאלי עלול המסר ליפול בין הכיסאות וכל צד יטיל את האשמה על הצד 

האחר. יתר–על–כן: תכונות אחדות של הלשון הערבית עלולות להחשיד את הדובר בכך 

שאינו דובר אמת. 

לערבית )Sachdev & Bourhis, 1990: 228( יש מעמד לאומי מרכזי, וכהגדרת אחד 

שהוא  כפי  הלאומי  הקיום  צורת  היא  “לשון  המודרניים:  הערבים  הלשונאים  מחשובי 

עצמה״  בפני  שעומדת  ]האומה[,  נפש  של  ובאמיתות  במשמעויות  במחשבות,  מתבטא 

ההשתייכות  של  העיקריים  הביטויים  אחד  היא  הערבית  הלשון   .)RÁfiÝÐ, 1990(

הלאומית הערבית )Declaration, Arab League Riyadh Summit, 2007(8, ובנוסף לכך 

היא בעלת ערך דתי חזק במיוחד, שמעניק לה עליונות בה היא מתגאה. 

בגלל משקלה הסגולי המיוחד, השונה כל כך מזה של שפות אחרות, עלולה הלשון 

ותפיסת  הזהות העצמית  לחיזוק  בגלל תרומתה  בעיקר  להוות חסם תרבותי,  הערבית 

 Isfahani,( היא שפת הקוראן, שפה שאינה יכולה להכיל טעויות :)הזר כנחות )ראו לעיל

בגן–עדן מבלי  בפי המאמינים  והיא מדוברת  I, 122, 15 ,1332(, היא שפת המלאכים 
 El-Shamy, 1995: 279; al-JÁÎiÛ, RasÁÞil, 1: 33 and K.( שיהא עליהם ללמוד אותה

 al-JÁÎiÛ, BayÁn,( והיא הלשון הראשונה שאדם הראשון קיבל ,)al-ÍayawÁn,  4: 82
290 :3(. והנה, למרבה ההפתעה, דווקא היחס לעברית לפי מחקר שנעשה באוניברסיטה 
ירדנית, הוא חיובי מן המצופה: כ–28% סבורים שהיא שפה יפה; כרבע מהנשאלים רוצים 

ללמוד אותה; למעלה משליש רואים בידיעתה סימן להשכלה, אולם יחד עם זאת כ–40% 

חשד  מעוררת  הישראלים  ידי  על  וידיעתה  היהודים,  שפת  שהיא  בגלל  אותה  שונאים 

.)SanÁÞ, n.d(

משמעויות  בחובו  טומן  ומתן  במשא  המשמש  המילים  אוצר  אחרות,  בשפות  כמו 

שורשיו  שכן  בלבד,  אוניברסאלי  אינו  הטרמינולוגי  המאבק  המילוני.  לערכן  שמעבר 

השביעית  במאה  היהודים  לבין  עצמו  מוחמד  הנביא  בין  שנתגלע  בקונפליקט  נעוצים 

אלא  למוות,  מתאבד״ אינן  “מחבל  של  פניו  למשל,   .)DajjÁnÐ, 2002: 126( לספירה 

בפענוח  ההסתפקות  ועל–כן   )DajjÁnÐ, 2002: 120-4( לחיים  שדרּכו  “שאהיד״  הוא 

ופעילות.  סבילות  שגיאות  אף  או  שלהם  מוגבלת  הבנה  מבטיחה  מסרים  של  מילולי 

הבנת הבדלים אלה, בלי הכרח לקבל את העמדות הפוליטיות והתרבותיות שעומדות 

מאחוריהן, עשויה להתגבר על חסם מהותי זה ולאפשר, לפי הדוגמה דלעיל, להבין את 

הרציונאליות שבטרור המתאבדים. 

 http://www.arableagueonline.org/las/picture_gallery/riyed29-3-2009.pdf  8
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מביאים  נמוכות–הקשר,  שפות  לבין  גבוהת–הְקשר  כשפה  הערבית  שבין  ההבדלים 

לעתים תכופות לכך שדוברי הערבית מואשמים בקלות–דעת כלפי האמת, בהגזמות או 

נמוכות–הקשר  דוברי שפות  בעיני  להיתפס  עלולים  בביטוי מעוות של המציאות. אלה 

כשקר מכוון, ואף לתייג את דוברי השפה הזאת כשקרנים בטבעם. למעשה, האסלאם 

מגנה את השקר ואוסר להשתמש בו, פרט למקרים ספורים בהם הוא מותר ואף נדרש, 

כגון להצלת חיי מוסלם, להשגת ניצחון במלחמה ולהשבת שלום בין נצים, ובמיוחד בין 

בעל לאשתו.9 

חסם לשוני נוסף נובע מהמשמעות הרגשית השונה של מילים בשפות שונות: בעוד 

שהן  כפי  שונות,  בלשונות  ומקבילותיה  כלשהי  מילה  של  הקוגניטיבית  שהמשמעות 

מוגדרות במילונים השונים, תהיה זהה או דומה, הרי שהרגשות הקשורים לאותה מילה 

בשפות שונות יהיו שונים. התעלמות מהמרכיב הרגשי, בייחוד מזה שבשפה שמשתבחת 

ברִגִשיותה כמו הערבית, מזמינה )במקרים הטובים( אי–הבנות. התייחסותו הרגשית של 

הדובר ערבית למונחים מסוימים עלולה להיות שונה מזו של בן–שיחו. לדוגמה, רגשותיו 

של גבר ערבי הקשורים למילה “אחות״ יהיו שונים מאלה של גבר אמריקאי, שכן היא 

תעורר אצלו רגשות חשש, דאגה, כבוד, סכנה, הגנה, מעמד, גבריות, אחריות ועוד. במקרה 

כזה האמריקאי לא יבין התנהגויות שליליות שעלולות להינקט בתגובה לשימושו במילה 

.)Alon, 2005( זו

סוגיה חשובה הכרוכה בנושא המשא ומתן היא הלשון שבה בוחרים הצדדים לנהל את 

הדיונים. ברוב המגעים בין ישראלים לערבים שימשה הלשון האנגלית להידברות, בהיותה 

מוּכרת לשני הצדדים, בגלל מעורבות צדדים נוספים במשא ומתן, בגלל שתוצאותיו נועדו 

להיות מוצגות ומיושמות בזירה הבינ״ל, ואולי אף משיקולים של כבוד לאומי. בשיחות 

שבין ישראל למצרים דיבר אליקים רובינשטיין ערבית, אך רק בשיחות הבלתי–רשמיות, 

והנותנים  )דן פתיר, בשיחה אישית(. אולם כאשר הנושאים  והערבים קיבלו זאת יפה 

משתמשים בשפה שלישית, עליהם לבצע פעולה מחשבתית כפולה, ובכך הם מגדילים 

את הסכנה שהמסרים שלהם יעוותו. גם במקרים אלה נראה לי, אף שאין בידי מחקרים 

שיאשרו זאת, כי התייחסותו הבסיסית של הדובר תשקף את תפיסתה של שפת–ִאמו ולא 

Ghazali, IhyaÞ, III 137, 11  9. מעט בהמשך )Ghazali, IhyaÞ, III 138, 11( טוען אל–גזאלי ששקר שמביא 

תועלת למוסלם )מנפעה( הוא מותר. למשל, במקרים של שוד מותר לשקר בדבר מציאות כסף בכיסו של 
הנשדד. להשוואה, בתלמוד בבלי מסכת יבמות דף ס"ה, ע"ב מתייחסים לשאלת האמת מול השלום: "אמר 
לו לאדם לשנות בדבר השלום." רמב"ם, משנה תורה,  רבי אילעא משום רבי אלעזר בר' שמעון: מותר 
הלכות תשובה, פרק ז': "אבל לפעמים למען השלום התירו חכמים להגיד קצת שקר, כגון לעשות שלום 
בין אדם לחברו, ולשּבח הכלה לפני החתן שהיא נאה וחסודה, וכדומה". בשיעה עדיין תופס עקרון התקיה 

שלפיו מותר למאמין להתראות כבן דת שולטת ולא כשיעי שדתו נרדפת במקום נתון.
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של לשון התווך. אולי בשל כך תובעת השריעה לנהל משא ומתן עם זרים בלשון הערבית, 

 .)ShaibÁnÐ, Syar, ii 479,5( אלא אם בן השיח מוכיח שאינו שולט בה

החסם הלשוני הפשוט ביותר הוא אי–ידיעת שפתו של בן השיח. ביטוי ערבי קדום 

)שיש המייחסים אותו לנביא מוחמד( ממליץ לשלוט בשפתו של האויב מכיוון שהדבר 

את  בן השיח  של  ללשונו  מייחסת  זו  תפעה  של  יותר  עמוקה  רמה  מפניו.  הגנה  מקנה 

של  שלישית  רמה  כשפתך.  נמוכת–הְקשר  ששפתו  להניח  למשל,  שלך;  שפתך  עקרונות 

השיח  בן  בשפת  תפיסות–יסוד  שבהן  נסיבות  בין  להבחין  היכולת  באי  נעוצה  חסמים 

שונות מאלה של שפתך. 

זמן

תפיסות–זמן שונות של משתתפים באותו משא ומתן עלולות להוות חסם יסודי מאוד 

שבה  ערכית  כמערכת  השאר  בין  הזמן  נתפס  ולניהולו. באסלאם  אליו  הכניסה  לעצם 

 Choudhury, 1992,( הטוב נלחם ברע, מעבר להיותו מסגרת שבה מתרחשים אירועים
76(. במשא ומתן שבין תפיסה ערכית לתפיסה אינסטרומנטאלית יש מקום נרחב לאי–
הבנות מהותיות, להסקת מסקנות שונות מאירועי העבר מן המסקנות של הצד השני, ואף 

לאי–התאמה עם הציפיות של הצד השני.

רבים מאפיינים את תפיסת הזמן האסלאמית כ״זמן אירוע״ ולא כ״זמן שעון״. זוהי 

 Choudhury, תפיסה שבה קביעת האירועים נעשית ע״י פעילויות ולא ע״י השעון )ראו

 IÒfahÁnÐ, 1332,( 10 “זמן הוא הטווח שבין אירועים״,)77 :1992; Levine, 1997: 85
I, 141 ,7(. התפיסה המערבית, לעומת זאת, היא בדרך כלל כזו שבה האירועים נקבעים 
על–פי השעון ולא ההפך )למשל, Lauer, 1981(. תפיסה זו זכתה לאחרונה לניסוח קולע 

באפגניסטאן: “לשוויצרים יש כל השעונים שבעולם, ולנו — כל הזמן שבעולם״. 

“]ה[מאפשרת  הפוליכרונית,  התפיסה  בין  מבדילה  תפיסות–זמן  של  אחרת  חלוקה 

למספר אירועים להתרחש בבת–אחת ... ]ו[מדגישה מעורבות אנשים ואת השלמת המשימה 

יותר מאשר היצמדות ללוחות–זמנים שנקבעו מראש״, לעומת התפיסה המונוכרונית “]ש[

.)Hall, 1976: 22, 8( פועלת באמצעות לוחות–זמנים, פירוק ליחידות ודייקנות״

 Bourdieu, 1963: 59: “There are not precise hours for meals; they are eaten whenever the   10

 preparation is complete and eating is leisurely. The notion of an exact appointment is unknown;
 .they agree only to meet 'at the next market״
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לעיל,  שנמנו  אלו  מבין  שונה  תפיסה  יש  הצדדים  מן  צד  לכל  כאשר  ומתן,  במשא 

עלולה קביעה פשוטה, כמו מועד הפגישה ולא כל שכן תכנון משותף, להתגלות כמשימה 

מסובכת, שכן האחד עלול לוותר על פעולה חשובה בגלל התחייבות קודמת ללוח–זמנים, 

והאחר עלול לגרום לראשון להמתין לו במועד מוסכם, בגלל שאירוע שהוא מחשיב יותר 

התרחש באותו מועד עצמו. 

בתרבויות מערביות של זמן–שעון, הדיוק נתפס כערך. חוסר–דיוק מקשה על תיאום 

פעולות ותהליכים משותפים. בתרבות של זמן–אירוע, לעומת זאת, ההיצמדות ללוח–זמנים 

אינה תמיד הכרחית )Bourdieu, 1963: 59( או אף מכובדת, ואף עלולה להתפרש לרעה. 

אימפריאליסטי,  כמכשיר  הדייקנות  את  אפיין  הוא  פלסטיני  הוגה  עם  פרטית  בשיחה 

שכן הוא שואל מושג מתחום המתמטיקה ומחיל אותו על יחסי–אנוש. גם ברנרד לואיס 

 Consultations au( Georges Duhamel ציטוט קולע של )Lewis, 2002: 130-1( מביא

Islam, 1947: 27-28׳pays d( לפיו “דייקנות, לא רק שאינה מומלצת, סכנתה בהבאה 
לבזבוז חייו של האדם ]הנוהג לפיה[ ולוויתור על חיים אמיתיים״. גישה זו נמצאה במידה 

מסוימת גם ברמה כללית יותר: בסקר שנערך על דייקנות, נמצאה ירדן במקום ה–19 

גיסא,  מאידך   .)Levine, 1997: 131( ה–27  במקום  וסוריה  שנבדקו,  מדינות   31 מתוך 

כאשר מדובר בקיום מצוות, בייחוד מצוות התפילה, הדיוק הוא מכסימלי )ראו למשל: 

.)Ibn TaimÐyah, SharÎ al-‘Umdah, IV, 150

גם יחסן של תרבויות שונות אל חלקי הזמן הוא שונה: בחלקן מושם הדגש על העתיד, 

באחרות — על העבר. תרבות האסלאם הסּוני דובר הערבית, שייכת לקבוצה שנייה זו: 

המבט מופנה לאחור, לעבר זמנו של הנביא מוחמד, שהוא המודל לכלל האנושות, ולזמנם 

של ארבעת יורשיו. מכאן חשיבותם של המודל, התקדים וההיסטוריה בתרבות האסלאם 

)JÁbirÐ, 1986, VIII, 19(. גם החלטות מדיניות של היום, ראוי שיסתמכו על תקדים 

היסטורי כזה )Ghali, 1977: 221, 1(. השפעתו של העבר על החלטות ומעשים בהווה, 

מודגמת היטב בפסק ההלכה שאישר את יוזמת השלום של הנשיא סאדאת ִעם ישראל: 

הוא. מסתמך על שלום חודייביה, שחתם הנביא מוחמד עם אויביו משבט קרייש בשנת 

628 לספירה. בדומה לכך, קונפליקטים רבים נתפסים כהמשך של אירועים היסטוריים 
שלא נסגרו; למשל, ניצחון ישראל במלחמת ששת הימים נתפס כנקמה על תבוסת קרני–

חיטים )Sivan, 1972: 148(, מלחמת איראן–עיראק — כהמשך לניצחון המוסלמים על 

הפרסים בקאדסיה )בשנת 636 לספירה( ועוד.

התפיסה המערבית, במיוחד האמריקאית, מכוונת יותר אל העתיד, וכפי שהתבטא 

לעומתה,  זו היסטוריה״.  “עזוב,  בביטוי השגור:  לואיס, היא מבטלת את העבר  ברנרד 

בתפיסה האסלאמית העתיד שייך לתחומו של האל, וחל איסור על המאמין להתבטא 
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כזאת  הסתייגות  אללה״.  ירצה  “אם  ההסתייגות  ביטוי  את  להוסיף  מבלי  אליו  ביחס 

עלולה להיחשד בעיני זרים כשסתום–ביטחון נגד קבלת התחייבות כלשהי, לא כל שכן — 

עמידה בה, בעוד שלמעשה המשפט המוסלמי, כמו גם האתיקה האסלאמית )וכמו כל 

התרבויות שאני מכיר(, מחייבים קיום הבטחות ועמידה בהסכמים. אלה המפרים הסכם 

 Muslim ÑaÎÐÎ, ÏmÁn, 196; GhazÁlÐ, )למשל,  “צבועים״  נקראים  משקרים,  או 
ÀdÁb, 337( ומקומם בתחתית הגיהינום.11

להיחשב  עליו  וההסתמכות  בעבר  העיסוק  עלול  הישראלית–מערבית  בתפיסה 

כגזילת–זמן מכוונת או מקרית, ולא פחות מכך — כתירוץ של עמדות פוליטיות עכשוויות 

באירועי–עבר בלתי–רלוונטיים ובכך אף אות לחוסר–תום–לב במשא ומתן. מהצד השני, 

אי–מתן–כבוד לטיעונים המסתמכים על העבר, עלול להתפרש הן כהפעלת לחץ ע״י הצד 

השני — ובכך כאות לחוסר–תום–לב במשא ומתן — והן כאות לזלזול בעמדות ובגישה 

המסתמכת על העבר באופן ענייני.

כידוע, במשא ומתן עומדים סיכויי הניצחון ביחס ישר למשך הזמן שעומד לרשות 

ניצחון  ככלל,  האסלאמית  ולאומה   )93:5 )קוראן,  למאמין  מובטח  באסלאם  הצדדים. 

בסופו של דבר. אמנם משך הזמן עד לניצחון זה אינו מפורט, אולם כפי שניסח זאת הוגה 

 .)RamaÃÁn, 1998: 55( חשוב בן–זמננו: “בסכסוך מנצח הטוב ולזמן אין כל משמעות״

הבטחה זו יכולה להוביל — ובמקרים מסוימים של מה שמכונה “אסלאם רדיקלי״ אף 

מובילה למעשה — לסגנון בלתי–מתפשר בניהול משא ומתן ואף לסירוב להיכנס למשא 

ומתן. בתפיסה המערבית טווח הזמנים הוא קצר בהרבה ועל–כן הוא מחייב מסקנות 

שונות. יחד עם זאת, אין להסיק מכאן שבזבוז–זמן הוא התנהגות מומלצת: ההפך הוא 

הנכון, שכן התנהגות כזו נקשרת עם השטן )קוראן, 17:26(. ראיית הזמן כמכשול להישגים 

מביאה בהכרח להעדפת המהירות. בערבית המונח המשמש בדרך–כלל לתרגום “מהירות״ 

משותף גם ל״חיפזון״, וזה המשמש ל״איטיות״ משותף גם ל״שיקול–דעת״. במשמעויות 

שניות אלה נראה שבני תרבויות שונות לא יחלקו, אולם נראה שלעתים גם המשמעות 

וגם אז תעדיף תרבות האסלאם את  ו״איטיות״ משמשת,  זו של “מהירות״  הראשונה, 

האיטיות.12 מוּכרים היטב ביטויים כמו “המהירות/החיפזון מהשטן והאיטיות/שיקול 

הדעת מאלוהים״ ומצוטט גם הביטוי “עדיפה איטיות שסופה הפסד על מהירות שסופה 

רווח״ )Ibn Ýabd Rabbihi, ÝIqd, 33(. החסם שעלול להיווצר כתוצאה מהבדלי–תפיסות 

אלו הוא חשד בנושא ונותן המוסלם בגרירת רגליים כטקטיקה.

http://www.islambasics.com/view.php?bkID=999999&chapter=10: Islam Basics.com  11

12  פרט לחמישה עניינים: האכלה ]של רעב[, הכנת המת לקבורה, השאת נערה, ניהול דין וחרטה על חטא 

.)GhazÁlÐ, IÎyÁÞ, 372(
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ערכים

מערכות–ערכים שונות עלולות להוות חסם יסודי לניהול משא ומתן, וזאת מכמה סיבות: 

הראשונה מתבטאת בסדר הקדימויות ובמחירים הדדיים: האם מותר לשלם בערך משנִי 

תמורת קיום ערך עליון, ואם כן — עד איזו מידה? הסיבה השנייה לחסם על רקע ערּכי 

בהתאמה  שלא  לפעול  הפרט  של  החופש  ומידת  הנדונות  הערכים  מערכות  מקור  היא 

שלמה ִעמן. להלן אדון באמונה, בצדק ובכבוד כערכי–יסוד אסלאמיים ובהשלכותיהם 

כחסמים אפשריים במשא ומתן.

בו קובעת את מעמדו בעולם. הוא  ומידת אמונתו  המוסלם הוא עבדו של אללה, 

נתבע להעמיד אמונה זו בראש סולם הערכים שלו, וכדי לקיימה עליו להיות מוכן לשלם 

בכל ערך אחר, כולל חיי–אדם.13 הוסף לכך את המוחלטּות שבאמונה ומצאת חסם קשה 

ושעמדתה אינה מוחלטת  עליון  נציגי חברה שהאמונה בה אינה ערך  ומתן עם  למשא 

בהגדרה: דיונים ענייניים עלולים להיקלע למבוי סתום על רקע זה.

גם תפיסות שונות של צדק כערך עלולות להכשיל משא ומתן בגלל חילוקי–דעות 

אפשריים על פרטי הסכם נתון, אך גם על קריטריון הצדק שמוביל אותו. 

הצדק נחשב לאחד הערכים העיקריים באסלאם )Rosen, 2002: 68( ואפילו לאחד 

ממגדיריו )Khomeini, Islam and Revolution, 28(. אחת ההגדרות המקובלות שלו היא 

“נתינת מה שמגיע לכל אחד״ וכן “הנחת הדברים במקומם״ )al-BannÁ, 2001: 83(. ברור 

הישראלית–מערבית  שהתפיסה  בעוד  מוחלטת,  היא  באסלאם  הצדק  שתפיסת  מאליו 

בעת המשא  בצדק  לעסוק  הישראלי  לסירוב  הסיבות  זוהי אחת  יחסי.  צדק  מאפשרת 

)ריאיון אישי עם דוד שטנר, 6.1.09(. סירוב כזה עלול להתפרש בעיני מוסלמים  ומתן 

דוברי–ערבית כהודאה באי–צדק של העמדה הישראלית — זאת בעוד שבעיניים ישראליות 

תיראה הגישה האסלאמית כאידיאליסטית ובלתי–מעשית, שמסתירה אולי כוונה לטרפד 

משא ומתן ענייני.

ערך אישי, קבוצתי ופוליטי חשוב, הוא ערך הכבוד והּפנים, כפי שהודגם יותר מפעם 

בתולדות היחסים בין ישראל לשכנותיה. חשיבותו מבוססת על האופי הקולקטיביסטי 

של החברה המוסלמית, על הפומביות של מהלכי חבריה ועל החשיבות שהיא מייחסת 

לשימור המסגרת הקבוצתית מעבר לסכסוך זה או אחר. אף שהאמור מתייחס במיוחד 

לסכסוכים פנימיים, תוקפו יפה גם לסכסוכים חיצוניים, כאשר הקבוצה המוגדרת היא 

למשל האומה הערבית, והסכסוך המדובר הוא בינלאומי, כמו הסכסוך הישראלי–ערבי. 

13  ראו בבלי, סנהדרין דף עד/א, "ייהרג ואל יעבור".
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כך למשל הדגיש חאפט׳ אל–אסד יותר מפעם אחת כי כל הסכם–שלום עם ישראל 

יצטרך לשמר את כבודה של סוריה )למשל, רבינוביץ', 1998: 106(, וחסן עצפור האשים 

נוטים  רבים  ישראלים   .)115  :2001 )שר,  הפלסטינים  של  הכבוד״  ב״הרג  ישראל  את 

בו  לזכות  התביעה  שמא  לחשוד  הערבית,  בחברה  כערך  הכבוד  של  בחשיבותו  לזלזל 

אינה משמשת אלא כטקטיקה בסכסוך,14 או שלא להתעניין בתכניו ובביטוייו בחברה 

הערבית. 

זאת,  עם  יחד  ומתן.  בתום–לב, אמצעי במשא  לשמש, שלא  עלול  הכבוד  נושא  גם 

הסכנה שבפגיעה אמיתית בכבוד בן–השיח נוגעת לפגיעה בזהותו, שכאמור עלולה להמיט 

את הקץ על משא ומתן. פגיעה כזאת משדרת עליונות מצד הפוגע, היא עלולה להתפרש 

כהכתבה של תוצאות המשא ומתן וגם לפגוע במשדר עצמו, שנראה כאדם לא תרבותי 

ואולי בלתי–ראוי להיות בן–שיח למשא ומתן. 

אמצעים

חסמים תרבותיים עלולים לצמוח גם מן האמצעים הנראים לגיטימיים בעיני תרבות אחת 

ובלתי–לגיטימיים בעיני תרבות אחרת, כמו גם מהשימושים השונים באותם אמצעים.

בתולדות היחסים הדיפלומאטיים בין ישראל למדינות–ערב העדיפה ישראל שיחות 

ישירות, בעוד שהערבים העדיפו תיווך של צד שלישי )למשל, Ghali, 1997: 292(. העדפה 

ערבית זו ניתנת להסבר תרבותי, שכן באמצעות צד שלישי הצדדים זוכים למידה של 

גיסא,  יותר מאשר בלעדיו. מאידך  והסיכוי להתגבר על משברים רב  הגנה על הכבוד, 

העדפה ערבית זו עלולה להיתפס כביטוי לאיבה ולהימנעות מכל מגע ישיר, כפי שנהגו 

הסורים באופן מסורתי בשיחותיהם עם ישראל, למשל כאשר עמדו על כך שעל הסכם 

הפרדת הכוחות בינם לבין ישראל לאחר מלחמת יום הכיפורים יחתום גנרל מצרי ולא 

סורי )רבינוביץ', 1998: 46(. הבדלי–גישה אלה עלולים להוות חסם במשא ומתן. בגלל 

שמשדרת  הגישה  הצדדים,  שני  ידיי  על  הפוכות  להתנהגויות  המיוחס  הזהה  הפירוש 

אמינות לישראלים, נתפסת בעיני ערבים כבלתי–אמינה ולהפך. 

הקשר תרבותי מובהק ישנו באופן הצגת הנושאים לדיון במשא ומתן. הצד הערבי 

מן   — לניהולו  הדדוקטיבית  הגישה  את  ומתן  המשא  בתהליך  רבים  במקרים  העדיף 

הכלל אל הפרט. דהיינו, בנייה מראש של מסגרת הסכמית ורק אחריה דיון בנושאים 

העומדים על הפרק. כך למשל, התפיסה של שטחים תמורת שלום — הודעה ישראלית 

.07.12.2009 NRG ,יריב בן אליעזר http://www.nrg.co.il/online/1/ART1/944/842.html ,14  למשל
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על הסכמתה לנסיגה כוללת עוד בטרם הדיון במהות השלום ובמרכיביו. ישראל העדיפה 

בדרך–כלל את הגישה האינדוקטיבית — דהיינו מן הפרט אל הכלל ודיון ברכיבי ההסכם 

גם בתהליך אוסלו  תחילה. הבדלי–גישות אלה בלטו בתהליך השלום עם מצרים כמו 

פונדק, 2001: 105(. גם חאפט׳ אל–אסד נקט   ;SÁdÁt, 1978: 402; Ghali, 1997: 21(

גישה דומה שתבעה הסכמה תחילה על העקרונות ורק אחריה ירידה לפרטים. רבינוביץ 

)רבינוביץ', 1998: 98( מציג את הקושי הנובע מהבדל זה, בכך “שנסיגה ִהנה פעולה בת 

אקט אחד שאינו משאיר מקום למשא ומתן, ו׳שלום׳ הנו רק הפתיחה של מהלך משא 

ומתן התמקחותי. בהצהרה ישראלית — ישראל מוותרת על כל הקלפים שלה״. 

חשש נוסף הוא שהסכמה עקרונית עלולה לנעול את הדלת בפני משא ומתן אִמתי, 

ומאידך גיסא — שטיפול מקדים בפרטים הוא אות להיעדר רצון לפתור את הסוגיות 

שעל הפרק וניסיון להותיר דרכי–הכשלה רבות ככל האפשר בידיו של הצד שמעדיף דיון 

מן הפרט אל הכלל. למרות קשיים והבדלים אלה, הסכימה ישראל לעתים לגישה זו, כפי 

שעשה בן–עמי, לדבריו, בשיחותיו עם אבו–עלא )בן-עמי, 2004: 29( ולעתים תבע דווקא 

 .)Fahmi, 1983: 202( הצד הערבי לעסוק בפרטים

והנותן הערבי להציג את עמדתו בסגנון חד–משמעי  יעדיף הנושא  לעתים קרובות 

לאופי  מייחס  שהמחקר  גישה   — לגמרי  צודק  שאינו  לאפשרות  מקום  משאיר  שאינו 

בקוראן  הדתי  המסר  של  למוחלטות  כמו  הערבית  החברה  של  המסורתי  ההירארכי 

)Hatem, 1997: 52; 169(. גישה זו עלולה להיתפס בעיני זרים כמבטלת אפשרות שהנדון 

במשא ומתן ייראה כהכתבה או אפילו כהטעיה. הגישה ההפוכה, המכירה באפשרות של 

טעות או חלקיות של הטיעון, עלולה להתפרש כהודאה בליקוי בעמדה המוצגת. 

סיכום

בלבד,  תרבותיים  בהבדלים  מקורו  תהליך–שלום  שכישלון  גורס  אינו  זה  שמחקר  אף 

הוא מצביע בהחלט על כך שהבדלים תרבותיים בין צדדים המעורבים בתהליכי יישוב 

ומעשית,  מחקרית  להתייחסות  הראויים  חשובים  גורמים  הם  בינלאומיים  סכסוכים 

וזאת מן הסיבות הבאות: 

את  רבה  במידה  שמכתיבה  ביותר  כללית  חברתית  מסגרת  התרבות  של  היותה   ♦

תפיסותיו ואת התנהגותו של כל פרט במשא ומתן; 

היות התרבות מוסד עמום ומעורפל משהו, המקשה על התייחסות מושכלת כלפיה;   ♦
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ההשלכות הקשות שעלולות לנבוע מהתעלמות מהנושא התרבותי במשא ומתן, או   ♦

אי–התחשבות מספקת בו, בין במתכוון ובין שלא במתכוון. דומה שהסוגיה הקשה 

האחר  הצד  לאמינות  הצדדים  להתייחסות  נוגעת  בהבדלי–תרבות  הכרוכה  ביותר 

במצבים של תפיסות תרבותיות שונות בנושאים כמו מהות השלום, מימוש הסכמים 

וכיבוד הסכמים והתחייבויות. 

לאור זאת, מציע מחקר זה לצדדים המעוניינים להגיע להסכם–שלום שיכירו בחשיבותה 

של התרבות במשא ומתן, במאפייניה ובמרכיביה השונים, ושיכינו עצמם מראש ללימוד 

תרבותו של האחר בהקשרים שונים: 

זהות: יש להכיר את התכונות החיוביות שהאחר מייחס לעצמו ולהתייחס אליהן    ♦

התבטאויות  של  יותר  מדויק  פענוח  נוחה,  אווירה  לאפשר  על–מנת  ומתן  במשא 

את  להכיר  גם  זאת,  לצד  לזולת.  המסרים  בשידור  ודיוק  השיח  בן  והתנהגויות 

השקפותיו של הצד השני על בני–שיחו למשא ומתן;

שפה: יש לקחת בחשבון שתפיסה שונה של תפקיד השפה עלולה להאריך את משך    ♦

הדיונים. בגלל המשקל הרב שיש ללשון ולמילים בתרבות האסלאם דובר הערבית, 

מזו  שונה  פרשנות  לאפשר  יש  ובלשון,  שבתרבות  האמביוולנטיות  בגלל  ובעיקר 

המילולית. ערבית היא שפה גבוהת–הקשר, ועלולה ליפול טעות בהבנת המסר. רצוי 

להיעזר בדוברי ערבית שמכירים את התרבות, האסוציאציות וההקשרים הרגשיים 

של המילים השונות;

זמן: יש לקחת בחשבון שתפיסת הזמן של המוסלם דובר הערבית עלולה להיות שונה    ♦

מזו שלך. תכנן את המשך המשא ומתן לזמן ארוך בהרבה ממה שנראה כנחוץ;

על  על צדק. בלי להתחייב מראש  לדיונים  יש להשתדל להימנע מלהיכנס  ערכים:    ♦

התנהגות כלשהי, על הנושאים ונותנים עם מוסלמים דוברי–ערבית להיות מוכנים 

לקבל את חשיבותו של הכבוד לבני השיח וללמוד את ביטוייו;

ארגומנטציה: יש לראות כל הבעת עמדה כמהלך במשא ומתן, גם אם היא מוצגת    ♦

כחד–משמעית וכשוללת כל אפשרות של שינוי. יש לשאוף להסכמה על סדר הדיונים 

מן הכלל אל הפרט או להפך.
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דת כחסם בפני פשרה בסכסוך 
הישראלי–פלסטיני

יצחק רייטר*1

מבוא

ולאומיים,  אתניים  בסכסוכים  הדת  של  משקלה  בהתמדה  עלה  האחרונים  בעשורים 

ובייחוד בסכסוך הישראלי–פלסטיני. תוצאות מלחמת ששת הימים )1967( ובעיקר כיבוש 

ירושלים ושטחי ארץ–ישראל, עוררו מגמה משיחית והתנחלותית בקרב הציונות הדתית 

בישראל. לאחר מכן באה האינתיפאדה הראשונה )1987( והפכה את חמאס, שהיה זרם 

הציונות הדתית  פוליטית. האידיאולוגיה ההתיישבותית של  לתנועה  ִאסלאמי,  חברתי 

גורמים חרדיים וחסידיים. בצד  ושל  זכתה בשנים האחרונות לתגבור של תנועת ש״ס 

הפלסטיני הגיע חמאס לעמדת השפעה: ניצחון בבחירות 2006 והשתלטות על רצועת–עזה. 

כתנועה דתית, חמאס רואה את בעיית פלסטין כבעיה דתית ואת הסכסוך ִעם ישראל 

היהודי  ודימוי  פלסטין  כל  על  ירושלים המקרינה  קדושת  מובנים:  בשני  דתי  כסכסוך 

כרע מיסודו. יחד עם זאת, חמאס מוכן עקרונית לקבל הפסקת–אש זמנית )שטיינברג, 

2002(. חמאס הכיר בעוצמת הלאומיות הפלסטינית, אבל מצא דרך לשלב אותה בתפיסת 

“אהבת  הסיסמה:  באמצעות  הלאומית  לזהות  האסלאמית  הזהות  בין  ולגשר  עולמו 

המולדת נובעת מהאמונה״ ]הדתית האסלאמית[. חמאס ִהפנים את רצון העם הפלסטיני 

יצר  ובכך  כולה  פלסטין  לשחרור  עד  להמתין  ולא  הישראלי  הכיבוש  מעול  להשתחרר 

מתכנן  בהמשך  אש״ף.  למטרות  זהֹות  הביניים  לטווח  שמטרותיה  תכנית–שלבים  מעין 

חמאס להשתלט על אש״ף באמצעים דמוקרטיים, תוך ניצול הפופולריות שלו בתפוצה 

ִצדי הסכסוך הישראלי–פלסטיני  הפלסטינית ובמחנות הפליטים. השיח הפוליטי משני 

נטען בערכים ובסמלים דתיים המערבים את קדושת האדמה, את המצווה הדתית לשלוט 

בה וליישבה, את המקומות הקדושים ואת המלחמה, הטרור וההקרבה למען אידיאלים 

דתיים אלה. כל עוד שהשיח הדתי היה נחלתו של מיעוט בלבד, הדת לא היתה חסם של 

*  תודתי לארבעה עמיתים שקראו גירסה ראשונה )ומייגעת( של מאמר זה והעירו את הערותיהם: הרב 
ד"ר אליאב  בירושלים( הרב  ון–ליר  בכיר במכון  ועמית  היישוב הר–אדר  )רב  רוטנברג  נפתלי  הפרופסור 
טאוב מהמכללה האקדמית אשקלון ואוניברסיטת בר–אילן, ד"ר נמרוד לוז ממכללת עמק יזרעאל ואפרים 
לביא מאוניברסיטת תל–אביב. תודה מיוחדת לעורך ספר זה — פרופ׳ יעקב בר–סימן–טוב על הערותיו 

והצעותיו.
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ממש ליישוב הסכסוך. אך מאז תהליך אוסלו )1993( העמיק שיח זה וקנה לו אחיזה גם 

בקרב ציבור שאינו נחשב דתי ובקרב מנהיגים חילונים. 

סוגיית מעמדּה וקדושתה של הטריטוריה השנויה במחלוקת — ארץ–ישראל/פלסטין, 

כולל ירושלים — משלבת ממד דתי–תרבותי עמוק בסכסוך הלאומי. זאת ועוד: תרומתם של 

מתנחלים ישראלים )כגון “גוש אמונים״( המּונעים על–ידי אידיאולוגיה פונדמנטליסטית 

שממשלות–ישראל   )Lustick, 1988; Weisburd, 1989; Gorenberg, 2006( יהודית 

תומכות בפעולות ההתנחלות שלהם זה יותר מארבעה עשורים, או לפחות אינן נוקטות 

צעדים משמעותיים לעצירתה )למעט הקפאה זמנית של בנייה חדשה(, מעוררת אף היא 

רושם שהממד הדתי )במקרה זה היהודי( הוא מרכיב מרכזי בסכסוך הישראלי–פלסטיני, 

וההתנגדות  הטרור  פעולות  השני,  מהצד  ופתרון.  פשרה  מציאת  בפני  למכשול  שעומד 

אזרחי–ישראל,  ונגד  ישראליות  מטרות  נגד  חמושים  פלסטיניים  ארגונים  שמפעילים 

ותפיסת ההקרבה המרטירית )שהאדה( שהיא תפיסה דתית — מעצימה את הפן הדתי 

בין אם  ובקרב הפלסטינים, שרובם מוסלמים.  של הסכסוך הלאומי בעולם המוסלמי 

הערכים הדתיים “מנוצלים״ או “מגוייסים״ באופן מלאכותי ובין אם הם מבטאים רגש 

אמונתי אמיתי, אין כל ספק שעצם קיומם מכביד על מציאת פתרון לסכסוך ואולי אף 

ושל  יהודים-ישראלים  דן בשאלה אם ערכי הדת של  זה  ליישבו. פרק  מסכל אפשרות 

מוסלמים-פלסטינים, חוסמים את האפשרות להשגת הסכם מדיני בין הצדדים.

לצורך דיוננו חסם דתי הוא מצב בו ערכי–דת וסמלי–דת מֹונעים אפשרות של משא 

ומתן ופשרה בדרך ליישוב סכסוך טריטוריאלי. דת היא חסם ליישוב סכסוכים אם בשתי 

החברות שהן צדדים לסכסוך מתקיימים התנאים הבאים, או חלקם:

ערכי אמונה דתית המקדשים מלחמה ושליטה על מרחבים קדושים ועל טריטוריה    ♦

קדושה ושוללים משא ומתן ופשרה על ערכים אלה;

שאינם  לאנשים  או  לחילונים  ובכללו   — הרחב  לציבור  הונחל  הדת  ערכי  שיח    ♦

מקיימים מצוות באופן תדיר — באופן שערכים וסמלים דתיים הם חלק ממארג 

הזהות הקשיח שעליו לא ייטו לשאת, לתת ולהתפשר; 

כוחן הפוליטי של תנועות דתיות הדוגלות בערכי הדת ופועלות להנחלתם לציבור    ♦

הרחב הוא מכריע )מתוקף עצמו, מהיותו לשון–מאזניים במערכת פוליטית שסועה, 

או מיכולתם ליצור בריתות פוליטיות רחבות וחוסמות(; 

דתית  אידיאולוגיה  על–ידי  המּונעות  תנועות  או  בני–אדם  מצד  קיצוניות  פעולות    ♦

לאומנית, היכולות לסכל הצלחה של משא ומתן מדיני על–ידי רציחות פוליטיות או 

פעולות–טרור ראוותניות; 
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שבמרכז  לטריטוריה  שמעבר  הרחב  מהעולם  דתית  אמונה  חדורי  “לוחמים״  גיוס   ♦

הסכסוך.

להלן אנסה לברר אם תנאים אלה קיימים בכל אחד משני הצדדים לסכסוך הנדון. אפתח 

בניתוח קונספטואלי של תפקיד הדת בסכסוכים אתניים. לאחר מכן אבחן את ערכי הדת 

בעלי פוטנציאל להתנגשות ואת מידת התקבלותם בציבור הרחב. בהמשך אדּון בעוצמה 

הפוליטית של תנועות בעלות אידיאולוגיה דתית–לאומנית וביכולתן להכריע או להשפיע 

על מקבלי ההחלטות ואסיים בניתוח הסכנות האורבות מצד גורמים דתיים קיצוניים 

המבקשים למנוע בכל דרך משא ומתן או פשרה. 

תפקיד הדת בסכסוכים אתניים ולאומיים

עידן הלאומיות המודרנית נתפס, בטעות, כסוף עידן מלחמות הדת וכתום מעורבותם 

כי  נראה  החדשה  בעת  ההדדיים.  וביחסיהם  עמים  של  גורלם  בקביעת  אנשי–דת  של 

ריבונות העם ורעיונות הלאומיּות המבוססים על ערכים חילוניים, כגון חופש האמונה, 

אולם  האל.  ריבונות  את  ניצחו  ולריבונות,  עצמית  להגדרה  עמים  וזכות  חירות האדם 

הדת  של  החדש  תפקידה  לגבי  חשובה  הבחנה  שהחמיצה  מראית–עין  רק  זו  היתה 

בתוך התפיסה הלאומית. תיאורטיקנים של הלאומיות עמדו על כך שעמים מודרניים 

 .)Anderson, 1983( מדמיינים״ את מרכיבי הזהות המבוססים על מורשתם התרבותית“

אף  ולעתים  חשוב  כמרכיב  הדת  את  רבים  במקרים  כוללת  תרבותית  מורשת  אותה 

של  לראייה  מובהקת  דוגמה  אולי  היא  הציונית  התנועה  והזהות.  המורשת  של  מרכזי 

עם קדמון — “בני–ישראל״ — כאב–טיפוס של לאום עברי, ובמאה ה–19 עוצבה תפיסת 

היהודים  בין אם   .)Ben Israel, 1998( “הלאומית״ של העם העברי/יהודי  ההמשכיות 

הם עם אותנטי, ממשיכיהם של העברים הקדמונים, או שהם עם חדש שפיתח מיתוס 

של המשכיות קדמונית )זנד, 2008( — אין כל ספק שהיהדות היא מרכיב מרכזי בזהות 

הציונית )שפירא, 2002: 212( ובישראל, המגדירה עצמה מדינה יהודית ודמוקרטית ורואה 

בערעור על אופייה היהודי )על–ידי מנהיגים ערבים-ישראלים ואחרים( איום והתרסה על 

הלגיטימיות שלה ועל משטרּה. 

התנועה הלאומית היהודית צמחה מתוך זרם מחשבה חילוני, אולם מראשיתה היא 

כללה תנועות ומפלגות דתיות שראו בציונות חלק משליחותן הדתית לקרב את הגאולה 

)או להבדיל: שלא להחישה במעשי אדם(. יתר על כן, ראשי התנועה הציונית, כמו גם 

 Abu,( הלאומית  הזהות  מהבְניית  כחלק  דתיים  סמלים  גייסו  מדינת–ישראל,  מנהיגי 
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2008; רביצקי, Dubinski, 1996 ;1994( דוגמה בולטת לכך היא המאמץ שהשקיע חיים 
וייצמן, המנהיג הציוני החילוני, אחרי מלחמת העולם הראשונה, לרכוש את רחבת הכותל 

.)Reiter & Seligman, 2009( המערבי

גם  קיים   )Shenhav, 2007( דתיים  ערכים  עם  מודרנית  לאומיות  של  דומה  מיזוג 

באסלאם והוא בולם אפשרות של חילּון הלאומיות )Hefner, 2000(. תופעה זו זכתה לכינוי 

“לאומיות דתית״ )Religious Nationalism( השואפת להדתה )“religionalisation״( של 

 .)Friedland, 2001( התרבות הפוליטית ולמיקוד אקסקלוסיבי של הזהות הלאומית בדת

רוב המדינות הערביות מגדירות עצמן גם כמדינות מוסלמיות, וחלקן )אם לא רובן( מעניקות 

מקום משמעותי למשפט המוסלמי — השריעה — כמקור חקיקה. האסלאם הוא אחד 
ממרכיבי הזהות הבולטים בקרב הערבים במזרח התיכון ובכלל זה בקרב הפלסטינים.1

היא  ולאומי,  אתני  זהות  כמרכיב  ודת  דתית  אמונה  על  המצביעה  אחרת  עובדה 

התופעה שסכסוכים לאומיים מקבלים צביון של מאבק בין קבוצות דתיות. מאז מלחמת 

העולם השנייה ועד תחילת המאה ה–21 חלק משמעותי מן הסכסוכים הטריטוריאליים 

נשא אופי של מאבקים בין קבוצות שזהותן היא דתית, ובמקרים אלה היה הסכסוך 

 )Pearce, 2007( אלים יותר מאשר בסכסוכים שלא בין קבוצות בעלות מאפיינים דתיים

וסיומם באמצעות הסדר או הסכם היה קשה הרבה יותר )Svensson, 2007(. הסכסוך 

פועלות  השונים  לענפיהן  המוסלמים  והאחים  ג׳יהאד  שקבוצות   — הישראלי–ערבי 

 Lustick,( “ליהדֹו״  פועלים  יהודים  לאומנים  שדתיים  בעוד   )2005 )רייטר,  “לאסלמֹו״ 
Hanauer, 1995 ;1988( — אינו יוצא–דופן מכלל זה. דוגמאות ידועות הן השסע הקתולי–

בכללותו,  התיכון  ובמזרח  בעיראק  השיעי–סוני  השסע  הצפונית,  באירלנד  פרוטסטנטי 

של קשמיר  ועתידה  בכלל  פקיסטאן  לבין  ובינה  בהודו  למוסלמים  הינדים  בין  המתח 

הסרבים  החריבו  שבמהלכה  בוסניה,  לבין  סרביה  בין  והסכסוכים  המלחמה  בפרט, 

הנוצרים–אורתודוכסים והבוסנים המוסלמים מאות כנסיות ומסגדים וכן זהּות היחידות 

הבלקניות נקראה “אתנו–קלריקליזם״ )Perica, 2002(. חלק מהסכסוכים במרכז אסיה 

)גיאורגיה, צ׳צ׳ניה, תאג׳יכיסתאן( לובשים אף הם גוון דתי, ולאחרונה גם בניגריה. גם 

בדתות פציפיסטיות שאין בהן ממד של אלימות ומלחמה, כגון בודהיזם והינדואיזם, הדת 

משמשת מכשיר–גיוס לאלימות כלפי בני דת אחרת כאשר קיים סכסוך אתני–לאומי בין 

קבוצות המשתייכות לדתות שונות. כך המצב בסרי–לנקה, בין בודהיסטים סינהלזיים 

לבין טמילים הינדואים. 

1   דוגמא מעניינת לכך ניתן לראות בעמדה של אישים ערבים-ישראלים שאינם שומרי מצוות הדת ואפילו 

ערבים-נוצרים, שלאחר פרוץ אינתיפאדת אל–אקצא אמרו כי לדידם מסגד אל–אקצא הוא סמל של זהות 
לאומית שהשמירה עליו מפני השתלטות ישראלית מצדיקה מאבק )לוז, 2004(. 



298299299

אתניים  בסכסוכים  העוסקות  התיאוריות  את  ניתח   )Fox, 1999( פֹוקס  יונתן 

ולאומיים שהדת היא מרכיב מרכזי בהם. הוא סיווג את התיאוריות לארבעה מודלים 

 Gurr,( עיקריים והִנגידם מול סקירה אמפירית של סכסוכים ממאגרו של טד רוברט גר

2000 ,1993( על סכסוכים אתניים. פוקס הציג ארבעה תפקידים שהדת יכולה להעניק 
כן  ועל  העולם  להבנת  אידיאולוגית  מסגרת  מספקת  הדת  קבוצות:  שתי  בין  לסכסוך 

קבוצת–מאמינים תתגונן באמצעי–עימות נגד כל ניסיון לאתגר את המסגרת הזו. הדת 

מסגרת.  לאותה  פעולותיו  ואת  המאמין  הפרט  את  הקושרים  התנהגות  כללי  מעצבת 

או  בכיוון של מלחמת–מצווה  פעולה  יפורשו בדרך–כלל כהוראות  כללי התנהגות אלה 

עימות. התפקיד השלישי של הדת הוא קשירת היחיד לסיפור כוללני ולעתים אף יצירת 

מוסדות המארגנים ומגייסים את הפרט למימוש מטרות אלו. מכאן שכל קבוצה שיש לה 

טענה כלפי קבוצה אחרת, יכולה לגייס את מוסדות הדת למטרותיה, אלא אם לראשי 

המוסדות הדתיים יש אינטרס פוליטי בשמירת הסטאטוס–קוו. ולבסוף, הדת מספקת 

לגיטימציה לפעולות ולמוסדות המממשים את אותן מטרות. בחינה אמפירית, לפי פוקס, 

מראה כי ניתן להשתמש במסגרות דתיות להצדקת גיוס פוליטי, גם כאשר מקור הסכסוך 

אינו דתי בכלל. במילים אחרות: ההיסטוריה של סכסוכים אתניים ולאומיים בני–זמננו 

מצביעה על ניצול הדת ומוסדותיה למטרות פוליטיות שבמקור לא היה להן בסיס דתי. 

פוקס מסכם בכך שדת היא אחד ההיבטים של האתניות, והדומיננטיות של מרכיב הדת 

באתניות משתנה ממקום למקום. הדת הופכת למרכיב משמעותי כאשר אחת הקבוצות 

טוענת לקיומו של מרכיב כזה. כך למשל בסכסוך בבוסניה בשנים 1995-1992 תמכה 

רוסיה בסרבים )נוצרים-אורתודוכסים( ואילו ערב הסעודית, תורכיה, איראן ולוב תמכו 

דתית–תרבותית.  ִקרבה  בגלל  אלא  ישנים  אינטרסים  בגלל  לא  )המוסלמים(,  בבוסנים 

הקרואטיים  הזוועה  מעשי  את  מלגנות  או  הבוסנים  למוסלמים  מלסייע  נמנע  המערב 

)קתוליים(.

פוקס חסרים שני היבטים  בניתוח של  כי  עיון בסכסוך הישראלי–פלסטיני מראה 

קדושים  ומקומות  מרחבים  “סימּון״  הוא  האחד  בסכסוך:  הדת  תפקיד  של  חשובים 

והפצת האמונה כי יש להקריב למענם את החיים ואסור לוותר עליהם או על האמונה 

לפשרה  או  לוויתורים  ומתן,  למשא  ניתנים  שאינם  ומקודשים  מוגנים  ערכים  שהם 

)Tetlock et. al., 2000; Ginges et. Al. 2007; Atran et. al., 2007, 2008(. ההיבט השני 

שחסר בניתוח הנ״ל הוא פוטנציאל הגיוס של קבוצות אתנו–דתיות מחוץ לאזור המריבה 

)העולם המוסלמי, העולם היהודי, וגורמים אינטרסנטיים בעולם הנוצרי( שעשוי לחזק 

את הקבוצה הלאומית בזירת ההתגוששות בארץ–ישראל/פלסטין או לתרום לה. היבטים 

אלה מסבירים מדוע אוכלוסייה שרּוּבה חילונית, שזהות לאומית ולא זהות דתית היא 

המרכיב הבולט בלאומיותה — נזקקת לַהדַָּתת הסכסוך.
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נבחן את משקלם של ערכים דתיים בסכסוך הישראלי–פלסטיני ואת יכולתם לחסום 

אפשרות של פיוס ופשרה בהתאם לתנאים שִהגדרנו לעיל: תחילה נדון בקיומם של ערכים 

דתיים מתנגשים בין ישראלים–יהודים לפלסטינים–מוסלמים בנושאים הבאים: הקריאה 

למלחמה, לטרור, להקרבת נפש ולהימנעות ממשא ומתן ומפשרה; קדושת הטריטוריה 

והחובה הדתית לכבוש או לשחרר אותה, לשלוט בה וליישבה; וכן התמקדות האמונה 

הדתית במקומות קדושים, ובראשם אתר הר הבית/אל–חרם אל–שריף. לגבי כל אחד 

פוליטיות  נחלתן של תנועות  נבדוק אם ערכים אלה הם רק  משלושת הנושאים הללו 

דתיות או שהם הפכו גם לנחלת הציבור החילוני. לאחר מכן נבחן את כוחן הפוליטי של 

תנועות דתיות ואת יכולתן להשפיע על משא ומתן מדיני או למנוע אותו. לבסוף נעסוק 

ביכולתן של פעולות קיצוניות של פעילים וקבוצות דתיות פנאטיות לסּכל משא ומתן 

מדיני.

ערכי–דת מקבילים ומתנגשים והשתקפותם בסכסוך 

הישראלי–פלסטיני 

ביהדות ובאסלאם יש שלושה מרכיבי–אמונה דתיים מרכזיים מקבילים אשר מייצגים 

ערכים מתנגשים, ועל כן הם מגויסים בהקשרים ספציפיים להעצמת הממד הדתי של 

הסכסוך הישראלי–פלסטיני: הראשון הוא דיני מלחמה ושלום — בעיקר סביב השאלה 

אם מותר לסיים סכסוך בפשרה עם בני דת אחרת; השני קשור במעמד הטריטוריה של 

לחלוק  גם  שניתן  או  בלעדי,  באופן  בה  לשלוט  יש  אם  ובשאלה  ארץ–ישראל/פלסטין 

הבית/ והר  ירושלים  במעמד  קשור  השלישי  המרכיב  אחרים;  ודת  עם  בני  עם  אותה 

אל–חרם אל–שריף ובשאלה אם ניתן לאפשר זכויות כלשהן לבני דת אחרת במקום קדוש 

זה ובעיר הקדושה.

מלחמה, שלום וכיבוש 

למצוא,  אפשר  בכלל,  דתיות  ובאמונות  המונותיאיסטיות  הדתות  של  הקודש  בכתבי 

חוקי  את  רבה  במידה  מזכירים  בקוראן  המלחמה  דיני  והיפוכו.  דבר  רבים,  במקרים 

המלחמה התנ״כיים )דברים כ׳ 10(. התורה מטיפה לעם–ישראל “להכרית את זכר עמלק״ 

בדרך האכזרית ביותר )דברים כ״ה 17( ולהילחם נגד שבעת העממים שהיו בארץ, כדי 
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להשיג בה שליטה מלאה.2 מצד שני ניתן לצטט מהתנ״ך את חזון השלום של ישעיהו 

תלויה  דתיים  פרשנים  על–ידי  תתקבל  אלו  גישות  משתי  איזו  השאלה   .)5–1 ה׳  )פרק 

בהקשר ההיסטורי ובהשקפה. אציין את דעותיהם של שני רבנים פוסקים בענייני מדינה, 

שיש להם דעות הפוכות לגבי יישוב הסכסוך ופשרה טריטוריאלית. כשהרב עמוס שרקי, 
הנמנה עם הזרם הדתי–לאומי,3 נשאל אם חלה עלינו כעת מלחמת–מצווה להגן על מדינת–

ישראל מפני אויביה המקיפים אותה ולכבוש מחדש את עזה וסיני, הוא ענה: “יש מצווה 

בהר–ברכה  ההסדר  ישיבת  ראש  מלמד,  אליעזר  הרב  כולה״.4  ארץ–ישראל  את  לכבוש 

)שעמד בדצמבר 2009 במרכז סערה ציבורית לאחר שעודד את תלמידיו החיילים לסרב 

לכל פעילות הקשורה בפינוי מאחזים שנבנו בלא היתר( התייחס גם לפשרה אפשרית 

גדול מכך שההרתעה תיפגע״. את  יש סיכון  לאויב,  ואפילו קטן  ויתור  “בכל  כי  וכתב 

לגרש  כ״חובה  מלמד  מפרש   )35 כ״ג,  )שמות  בארצך״  ישבו  “לא  שמות  בספר  הכתוב 

את הערבים מן הארץ״. הוא סבור כי “כל הסכם ]עם הפלסטינים[ שמבוסס על עקירת 

“יהרג  נסיגה משטחים כמוה כחילול השם במדרגה של  יהודי מביתו, אסור״. לדבריו, 

ואל יעבור״ משום שהערבים נלחמים נגד ישראל מלחמת–דת )“מלחמה של שונאינו כנגד 

אמונתנו״(. אשר לתוקפה של החלטת–ממשלה על נסיגה משטחים, מלמד סבור שהחלטות 

הממשלה והכנסת מחייבות ]רק[ לעניין תשלום מסים, תקנות תנועה, בנייה ומסחר, אך 

לא לחוקים הנוגדים את התורה )מלמד, ללא תאריך(. פרשנות יותר מרחיקת–לכת נותן 

הרב יעקב זיסברג )תשנ״ו/1996( הרואה בפלסטינים עמלקים אשר ִמצווה להכריתם.5 

לעומתם יש רבנים המצדדים בפשרה מטעמים של פיקוח–נפש, מחשש למלחמה, מטעמים 

מוסריים או מטעמים של לא לעורר את הגויים. הרב יהודה עמיטל, ממייסדי מימ״ד, 

תמך בפשרה טריטוריאלית. הרב אלעזר מנחם ש״ך, שהיה מנהיג החרדים הליטאים, 

קבע לאחר מלחמת ששת הימים שיש להחזיר שטחים אם יהיה בכך למנוע מלחמה. הוא 

גם סבר שאין להרגיז את הגויים ושענייני שלום וביטחון הם עניינּה של המדינה )בראון, 

ה׳,  מלכים  הלכות  )רמב"ם,  ישראל  את  התוקף  אויב  נגד  מגן  מלחמת  להילחם  היא  מצווה  בנוסף,    2

א-ב(. עם–ישראל לא הורשה להילחם ולכבוש אדמה של עמים מחוץ לארץ המובטחת. כך, למשל, בספר 
דברים, משה לא הורשה להתגרות בבני מואב משום שארצם איננה בנחלת הירושה שהובטחה לבני ישראל 
)דברים ב׳: ח-ט(. בנוסף קיימת מלחמת–רשות שנועדה "להרחיב גבול ישראל ולהרבות בגדולתו ושמעו". 
המשפט העברי מתקופת הסנהדרין )מימי בית שני עד שנת 425( קבע כי המלך, בבואו להחליט על יציאה 

למלחמת–רשות, עליו להתייעץ עם המוסד הדתי השיפוטי העליון בן 71 דיינים — הסנהדרין.
3  יליד אלג׳יריה שגדל בצרפת ועלה לארץ בשנת 1973, מתלמידי הרב צבי יהודה הכהן קוק וכיום ממכון 

מאיר, המשמש רב קהילת "בית יהודה" בקריית–משה בירושלים.
.http://ravsharki.org/content/view/748/741  4

5  לדבריו, הפלסטינים של ימינו הם הפלשתים. הרשב״ם קבע שאברהם חטא כשכרת ברית עם אבימלך, 

לדבריו  הדורות.  בניו במשך  ונענשו  הוא  נענש  ולכן  פלשתים, שהיא חלק מארץ–ישראל,  על ארץ  וויתר 
מצוות “לא תחיה כל נשמה״ מוסבת לא רק על שבעת העמים אלא על כל העמים שהיו בארץ–ישראל בזמן 

הכיבוש, כולל הפלשתים.



301301

2002: 315(.6 עמדתו העקרונית לא השתנתה, אבל הוא התנגד לממשלות של השמאל בגין 

יחסן אל הדת. הרב עובדיה יוסף פסק בשנות ה–80 שלשם פיקוח–נפש אפשר להחזיר 

שטחים )ר׳ להלן(. מכאן שמקורות הדת היהודית מאפשרים פרשנות לכאן ולכאן. 

במרחב  ממנה  שונה  הוא  כי  אם  התנ״כית,  התפיסה  את  מזכיר  הקדום  האסלאם 

הגיאוגרפי ובאינטנסיביות הקריאה למלחמה בעמים המחזיקים באמונה אחרת. בסורה 

8 בקוראן יש שני פסוקים עוקבים — 61-60: האחד קורא למלחמה והשני קורא להושיט 

יד לשלום )רייטר, 2008(. באסלאם אין התייחסות ספציפית לטריטוריה מוגדרת, כמו 

“הארץ המובטחת״ ביהדות. לעומת זאת האסלאם מורה להפיץ את דתו בכל העולם, 

בין השאר במלחמה. הדוקטרינה האסלאמית הקלאסית גורסת שהאסלאם הוא ישות 

מדינתית הנתונה במצב של התפשטות מתמדת והוא אינו נותן לגיטימציה לדו–קיום עם 

קהילות לא–מוסלמיות, אלא אם ייכנסו תחת חסותו )באם הם שייכים לדתות הספֶר − 

הנצרות והיהודיות ואליהם נוספו גם זורואסטרים וֵסּבאים( ואם קיבלו עליהם לפעול 

במסגרתו המדינית והחוקית.7 

המשפטנים  בפי  הלא–מוסלמי  העולם  הוגדר  האסלאם,  התפשטות  בתקופת 

המוסלמים “עולם המלחמה״ )דאר אל–ַחרְב(, כלומר: אזור שהמוסלמים השייכים ל״עולם 

האסלאם״ )דאר אל–ִאסלאם( אמורים להילחם בו על–מנת להכפיפו לשלטון האסלאם, 

וזאת תחילה בקריאה לכופרים להתאסלם, ואם אינם נענים − לעשות זאת בכוח החרב. 

יודגש כי חלוקה זו לשני עולמות היא פרשנות של משפטנים מימי הביניים המוקדמים 

והיא אינה מופיעה בקוראן או בחדית׳ )מסורות שהן חלק מן השריעה ומיוחסות לנביא 
ולמקורביו(. למרות זאת, באמנת חמאס )סעיף 15( הוגדרה פלסטין כחלק מדאר אל–

אסלאם שיש לנקוט “ג׳יהאד הגנתי״ כדי לשחררה. הדוקטרינה הקלאסית של ג׳יהאד 

זמנית, כדי  קובעת שהמלחמה היא אמצעי מתמשך שניתן להשהותו או להפסיקו רק 

לצבור כוחות ולהמשיך בלחימה לכשיתאפשר. מכאן שהישות המוסלמית אינה יכולה — 

6  אולם משנת 1990 הורה שלא להצטרף לממשלה בראשות מפלגת העבודה בשל יחסה לדת, ולא בשל 

עמדתה בנושא השלום. יחד עם זאת, ההזדהות של הציבור החרדי עם הימין, שהיתה עד אז רדומה, זכתה 
ללגיטימיות.

.Khadduri, 1995, p. 60  7

במשך הזמן פירשו חכמי ההלכה המוסלמית את הג׳יהאד כחובה קבוצתית )פַרְֿד ִכפאיה( שחלה על השליט 
או על המדינה וצבאּה, ולא על המוסלמים כפרטים. יש רק מקרה אחד שבו כל מוסלמי, בין אם הוא כשיר 
למלחמה ובין אם הוא ילד, אישה או זקן, חייבים להשתתף במלחמת הג׳יהאד כחובה אישית )פַרְֿד עיְן(, 
והוא התקפת–פתע של האויב. עקב התגייסותם של צעירים סעודים לאל–קאעידה ולארגוני טרור הפועלים 
עּבד אל–עזיז  2007 המּופתי של הממלכה הסעודית  בסוף  פרסם  סעודיים,  אינטרסים  ונגד  נגד סעודיה 
אאל אל–שיח׳ ּפְסק–הלכה נגד יציאה של צעירים לג׳יהאד על דעת עצמם, כשכתב כי הג׳יהאד הוא בידי 
השליט להחליט, ומי שיצא לג׳יהאד על דעת עצמו עובר עבירה חמורה. ראו: אל–שרק אל–אוסט )לונדון(, 

2 באוקטובר 2007.
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אּפריורי — לעשות הסכם–שלום של קבע. לפיכך, הסכם על אי–לוחמה או על אי–התקפה 

נחותים  יחסי–כוחות  של  בנסיבות  ורק  ואך  בלבד,  וקצוב  קצר  לפרק–זמן  לכרות  ניתן 

מול מחנה היריב. אם יגיע השליט המוסלמי למסקנה שניצחון מהיר על האויבים אינו 

במטרה  הכופרים,  עם  )הּודנה(  לאי–התקפה  הסכם  לעשות  לו  מותר  אזי  בר–השגה — 

)רייטר, 2008; הררה  יותר  ולחדש את הג׳יהאד מאוחר  לאפשר למוסלמים לאזור כוח 

להפסקת–אש  הסכם  לכרות  ומתי  להילחם  יש  מתי  לשאלה  התשובה   .)2009 וקרסל, 

או הסכם–שלום, תלויה בפרשנות וגם כאן ניתן למצוא דיכוטומיה בין שני זרמים של 

פוסקים: זרם רדיקלי וזרם פרגמאטי. פרשני הזרם הרדיקלי תומכים בשימוש בכוח צבאי 

וב״התנגדות״ לשם "שחרור״ פלסטין, אם הדבר לא יצלח בדרכים מדיניות. הפרשנים 

הפרגמאטיים נאחזים בתקדימים היסטוריים בהם נחתמו הסכמים עם אויבי האסלאם 

על פשרות מרחיקות–לכת. 

האחים  תנועת  ממייסדי  אל–בנא,  חסן  השיח׳  מצוטט  חמאס  לאמנת  בפתיחה 

כפי  אותה,  ימחה  שהאסלאם  עד  להתקיים  תוסיף  והיא  קמה  “ישראל  המוסלמים: 

שמחה את מה שקדם לה״. מן הצד השני נמצא השיח׳ גמאל אל–בואטנה, שהיה המופתי 

הפלסטיני בשנת 2005 והתמנה לאחר מכן לשר הווקף של הרשות הפלסטינית. כאשר 

נשאל אל–בואטנה אם מותר להפריע להתנתקות של ישראל מרצועת–עזה בשנת 2005 

בפעולות אלימות ולנהל משא ומתן על ]שטחי[ פלסטין, היתה תשובתו: “אמנם פלסטין 

כולה היא אדמת ווקף, אולם מותר לשחרר את פלסטין גם ע״י משא ומתן״; כן אמר כי 

“יש לכבד את נשיא הרשות הפלסטינית״ )ראה, 8.8.05(. מן ההקשר שבו ניתנה התשובה, 

ברור כי המופתי תמך בעמדתו של מחמוד עבאס ובפתרון שתי המדינות.

איזו משתי תבניות הפרשנות מקובלת על הציבור הרחב? הנראטיב ההיסטורי של 

רוב הפלסטינים רואה ביהודים נטע זר על אדמה שהיתה בבעלות ערבית )רייטר, 2008(. 

בנוסף, ג׳יהאד ואסתשהאד )הקרבת נפש( משמשים את חמאס ואת הג׳יהאד האסלאמי 

הפלסטיני ולעתים גם קבוצות מפת״ח בהקשר לעימות עם ישראל.8 יחד עם זאת, העובדה 

שאש״ף — הארגון המייצג את רוב הפלסטינים — חתם ִעם ישראל על הסכם–עקרונות 

עבאס,  מחמוד  הפלסטינית,  הרשות  שנשיא  והעובדה   )1993( אוסלו  הסכם  לשלום — 

ניהל משא ומתן על פשרה עם ישראל, מצביעות על הפרדה בין מיתוס אמונתי–דתי לבין 

הפרקטיקה המדינית. 

8  הפלסטינים משתמשים יותר במונח המודרני מֻקאוַמה )התנגדות( לציון הפעילות האלימה )טרור( נגד 

הכיבוש  נגד  הצרפתית   Resistance–ה תנועת  בהקשר  השנייה  העולם  במלחמת  נטבע  זה  מונח  ישראל. 
לגיטימיות  לרכישת  אמנם  נועד  הבינלאומיים,  היחסים  מלקסיקון  הלקוח  במונח  השימוש  הגרמני. 

בינלאומית לאלימות נגד ישראל, אולם הוא גם מצביע על קיומו של ריאליזם פוליטי. 
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בצד הישראלי לא הונחלה הפרשנות הרדיקלית לציבור שאינו לאומני–דתי. המושג 

הציבור  רוב  קונקרטית.  כבעל משמעות  הישראלים  לרוב  מוכר  אינו  מצווה״  “מלחמת 

בישראל, כולל רבים בימין הפוליטי, מוכנים לפשרה של חלוקת הארץ בין שתי מדינות — 

בגושי ההתנחלויות   )2010( כיום  הציבורי מתמקד  הוויכוח  פלסטינית.  ומדינה  ישראל 

ולא  ולעמוד בהתחייבויות,  וביכולתם של הפלסטינים להתפשר  ברצונם  ובחוסר–אמון 

בעצם הצורך לנהל משא ומתן ולעשות ויתורים טריטוריאליים ביהודה ושומרון במסגרת 

הסכם–שלום. 

 

קדושת אדמת הארץ כולה והחובה ליישבה ולהשליט בה ריבונות

שהארץ  גורסת  ומוסלמים–פלסטינים  יהודים–ישראלים  בקרב  נפוצה  תיאולוגית  גישה 

או  אחד  מצד  המובטחת״  “הארץ   — קדושה  ארץ  היא  ארץ–ישראל/פלסטין   — כולה 

“פיקדון ווקף״ מצד שני — ועל כן, מטעמים של אמונה דתית, אסור להתפשר על שליטה 

בכולּה ומבחינת היהדות אף חובה ליישבּה ולהתיישב )להתנחל( בכל חלק ממנה. רעיון 

קדושת הארץ בשלמותה נובע משני תהליכים מקבילים — האחד מסורתי והשני מודרני. 

נובע מפרשנות שמרנית של כתבי הקודש. התהליך המודרני קשור  התהליך המסורתי 

נכונות  המעודדת  קדושה,  לאומית  בטריטוריה  העצמית  ההגדרה  זכות  של  בהבְניה 

להקרבה לשם הגנה עליה. 

חדוה בן–ישראל הצביעה על האופן שבו טריטוריה הוגדרה קדֹושה כחלק מהבניית 

הלאומיות בעידן המודרני, כפי שהתגבשה בעיקר באירופה ובמעבר לתפיסה שהאל הוא 

הלאומית  האדמה   .)Ben Israel, 1998( העם  בידי  “הלאומית״  האדמה  את  שהפקיד 

הדת.  בני  של  בהיסטוריה  שזורה  והיא  העם  של  ההיסטוריה  או  הדת  מתוקף  קּודשה 

בארץ-ישראל/פלסטין, הסכסוך מתנהל על טריטוריה שהיא ערש היהדות והנצרות ויש 

לה חשיבות רבה בִאסלאם הסוני. מאז התקופה הצלבנית לפחות, הארץ ידועה בכינוי 

.)The Holy Land, Terra Sancta( הארץ הקדושה״ או “ארץ הקודש״“

בבחינת שיח פרשני דתי בן–זמננו נמצא כי שחקנים דתיים ופוליטיים ופרשנים של 

מקורות ההלכה היהודית מצד אחד ושל השריעה המוסלמית מצד שני, מושפעים מהשיח 

המודרני ומשלבים בפרשנותם את המושג המודרני “ריבונות״ )Funk & Said, 2009(. כמו 

בעניין מלחמת–מצווה, גם כאן בכל הקשור לשאלת קדושתה של הטריטוריה שעליה נסב 

הסכסוך בארץ-ישראל/פלסטין נוכל למצוא בשני הצדדים הן גישות שמרניות–רדיקליות 

והן גישות פרגמאטיות. 
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“טריטוריה  המודרני  המונח  מיוחד.  מעמד  לארץ-ישראל  יש  היהודיים  במקורות 

כנען, ששמה  לארץ  בני–ישראל  שבין  הצגת הקשר  באופן  רבה  במידה  נמצא  לאומית״ 

על האדמה  הוא הריבון העליון  פי תפיסת התנ״ך, אלוהים  על  ל״ארץ-ישראל״.  הוסב 

והוא שהִקצה את הארץ )כנען( והבטיחּה כירושה לצאצאי אברהם, הם בני–ישראל. את 

הארץ — שגבולותיה נתונים במחלוקת — חובה ליישב ואין לנטוש. מצוות יישוב הארץ 

מורכבת משני חלקים: ִמצווה כללית שמוטלת על כל עם–ישראל לכבוש את ארץ-ישראל 

וליישבה, ומצווה אישית המוטלת על כל אדם ואדם להתגורר בארץ-ישראל. בגמרא ישנה 

מחלוקת )קי״א, ב( אם מצווה זו נוהגת כיום. המקור למצוות יישוב ארץ-ישראל הוא 

הפסוק “וירשתם אותה וישבתם בה״ )דברים י״א, 31(; כלומר: קודם יורשים )שולטים( 

ואחר–כך מיישבים. 

ניתוח היסטורי של יחס חכמי הדת אל מצוות יישוב הארץ מצביע על שינוי הפרשנות 

בהתאם להתפתחויות המדיניות המשתנות )מלחי, תשנ״ד/1994(.9 במילים אחרות: מצוות 

יישוב הארץ תלויה בהקשר ההיסטורי. הרב חיים דרוקמן )לשעבר ח״כ מטעם המפד״ל 

ולאחר מכן ראש ִמנהל הגיור( פירש כי מצוות יישוב הארץ מתבטאת בהחלת הריבונות 

עליה ולא בעצם ההתיישבות בה. אף שהתנגד למסירת הבעלות על קרקעות לערבים, 

סבר דרוקמן כי יש לאפשר למי שכבר מחזיקים בקרקעות להמשיך ולהחזיק בהן, אך אין 

למכור להם נכסים חדשים )שלג, 2006(.

יהודים דתיים, חסידי ארץ-ישראל השלמה, מסתמכים על פירושי הרמב״ם והרמב״ן. 

הרמב״ם הוסיף על מצוות כיבוש הארץ את הִאמרה: “ולא נעזבה ביד זולתנו מן האומות 

או לשממה״. יחד עם זאת, הוא לא מנה את מצוות יישוב ארץ-ישראל ברשימת תרי״ג 

ִמצוות, כי סבר שמצווה זו אינה תקפה בגלות, כשהעם נשלט ע״י אומות אחרות. לעומתו 

הוסיף הרמב״ן את מצוות יישוב ארץ-ישראל לרשימת המצוות שהרמב״ם השמיט לדעתו 

שלא בצדק )נבון, 2006(.10 

9  הַתנאים, חכמי ארץ-ישראל במאה השנייה והשלישית לספירה, הדגישו את מרכזיותה של מצוות יישוב 

ארץ-ישראל ואף ראו בה מצווה השקולה כנגד כל המצוות שבתורה. זאת משום שאחרי מרד בר–כוכבא 
פקד משבר קשה את היישוב היהודי בארץ והַתנאים ביקשו לעצור את זרם היורדים מן הארץ. לעומתם, 
האמוראים בני המאות השלישית והרביעית שחיו בארץ, המשיכו בגישה זו ואילו מקביליהם בבבל נקטו 
עמדה אחרת שהצדיקה את העובדה שבבל תפסה את מקומה של ארץ–ישראל כמרכז הרוחני ומשום כך 
אסור לעזבה אפילו לטובת עלייה לארץ-ישראל. חכמי ימי הביניים טענו שלא ניתן לקיים את מצוות יישוב 
הארץ תחת ריבונות זרה. עמדתם היתה שמי שיעלה לארץ-ישראל עשוי להיענש על אי–קיום מצוות אלו, 

ועל כן אין לעלות לארץ-ישראל בזמן הזה.
10  ההבדלים בין שני גדולי התורה נובעים מהנסיבות ההיסטוריות שבהן כתב כל אחד מהם את חיבורו 

)כ–70 שנה מפרידות ביניהם, בימי הרמב״ם ארץ-ישראל היתה בידי הצלבנים ואילו הרמב״ן נאלץ לצאת 
את ספרד בלחץ האפיפיור קלמנס הרביעי ובילה את שנותיו האחרונות בארץ-ישראל(.
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מכאן לפרשנויות בנות–זמננו: העמדה הרדיקלית של גוש–אמונים מצביעה על הקשר 

ארץ–ישראל  תורת–ישראל,  עם–ישראל,  אלוהי–ישראל,  מונחים:  חמישה  בין  הגורדי 

ומדינת–ישראל. האדמה היא האדמה הנבחרת שיש לכבוש, לקיים בה ריבונות וליישב, 

יותר  קדוש  או  יותר  חשוב  שהוא  בארץ  מקום  אין  לעם–ישראל.  הבטיחּה  אלוהים  כי 

בין  יוצא–דופן   11.)Weisburd, 1989( קדּושה  של  במעמד  היא  הארץ  כל  אחר.  ממקום 

מייסדי גוש–אמונים הוא הרב יואל בן–נון )אלון–שבות ועפרה( שדגל בהשגת המקסימום 

זו הוא קרא  האפשרי במשא ומתן עם הפלסטינים והתנגד לתפיסת “אף שעל״. ברוח 

בגלוי, ערב בחירות 1992, להעדיף את יצחק רבין על יצחק שמיר )שלג, 2006(. 

הרב צבי יהודה קוק )הרצ״י, 1891–1982 מישיבת “מרכז הרב״ בירושלים( היה הבולט 

שבמנהיגי הדת אשר הציעו פרשנות לאומנית רדיקלית לשאלת ארץ–ישראל. הרצ״י קבע 

שארץ–ישראל היא יחידה אורגנית אחת הטבולה בקדושה ומחוברת לעם–ישראל ועל כן 

אין לאיש הזכות לוותר ולּו על חלק ממנה, היות שהיא אינה שייכת לקבוצה זו או אחרת 

אליעזר  הרב  פרשנותם.  את  הקצינו  וממשיכי–דרכו  תלמידיו   .)Ravitzki, 1993: 122(

)ההדגשה  בפועל״  הארץ  “כל  על  הארץ  יישוב  מצוות  החיל את  לעיל(  )שהוזכר  מלמד 

גבולות ההבטחה האלוהית בפסוק: “לזרעך נתתי את הארץ הזאת מנהר  הוספה( לפי 

מצרים עד הנהר הגדול נהר פרת״ )בראשית ט״ו 18(.12 לדבריו “בכיבוש הארץ לבד עדיין 

המצווה לא נשלמת, וצריך להוסיף את הצד השני, שהוא ליישב את כל הארץ בפועל, 

באופן שלא תישאר שממה... כל יהודי שגר בארץ–ישראל נעשה שותף במידת מה ביישוב 

הארץ, שעל–ידי ישיבתו אחיזתנו הלאומית בארץ מתחזקת. ומי שהולך לגור במקומות 

שוממים יחסית, כנגב וכערבה, שותף יותר במצוות יישוב הארץ, שעל–ידי ישיבתו הארץ 

מתיישבת ואינה נעזבת לשממה. ומי שמתיישב ביהודה ושומרון, מקיים בישיבתו מצווה 

ישראל  שלטון  הגּברת  למען  ראשית,  כפולה,  תרומה  יש  שבישיבתו  מפני  יותר,  גדולה 

אליהו,  מרדכי  הרב  תאריך(.  ללא  )מלמד,  מאיתנו״  לגזול  רוצים  שהערבים  במקומות 

עמדת  מעניינת   .)2001 גרינפלד,   ;1998 )רכלבסקי,  מכך  רחוקה  אינה  חרדיים  חוגים  של  הפרשנות    11

הצבא  ראשי  עמדת  את  לקבל  חייבים  חיי–אדם  על  השמירה  בשל  כי  קבע  מליובאביטש  הרבי  חב״ד. 
בכל הקשור לגורל השטחים שנכבשו בשנת 1967. אולם, בדברים מפיו, כפי שנערכו על–ידי הרב אליהו 
תגר, עולה כי הוא נטל לעצמו מומחיות בענייני ביטחון כשקבע כי החזרת שטחים מסכנת את הביטחון 

.)http://www.he.chabad.org/library/article_cdo/aid/497495(
ראשי הישיבות הליטאיות וזרמים בחסידות )סאטמר, בעלז( נקטו מאז ומעולם עמדה המתנגדת לאלימות 
ושפיכות–דמים ותומכת בכל פעולה שתדחה אותן, כולל הסכם–שלום. אך יש גם זרמים חסידיים א–ציוניים 
)גור( שאצלם היחס לארץ-ישראל והנגישות למקומות קדושים חשובים מאוד וקשה להעריך מה תהיה 

עמדתם אם וכאשר הצעת פשרה טריטוריאלית תהיה מעשית.
12  יהודה מוריאל )תשל״ז/1977( למשל, מוסיף שעל פי ההבטחה שניתנה ליהושע )א׳ ג(: “כל מקום אשר 

תדרך כף רגלכם בו לכם נתתיו כאשר דיברתי אל משה״ קניין ירושתה של הארץ תלוי בצעדיו של העם 
היורש, שכף רגליו צריכה לדרוך בכל מקום שהובטח לו על–ידי ה׳.
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שהיה הרב הראשי לישראל בשנים 1983–1993 ומקובל מאוד על הציבור המזרחי הדתי–

יהודה  בשטחי  שכניהם  זיתי  את  למסוק  מותר  ליהודים  כי  בפסק–הלכה  קבע  לאומי, 

ושומרון )הארץ, 25.10.02(.

שליטה מלאה  לישראלים  במקומות שאין  לדעתו  פירש אחרת.  יוסף  עובדיה  הרב 

בהם לא חלה עליהם מצוות כיבוש, אף לדעת הרמב״ן, מכיוון שאין אדם יכול לעשות שם 

כבתוך שלו. לדעתו לא ניתן לקיים את מצוות יישוב הארץ באותם מקומות כשהשלטון 

זרה  לאבד עבודה  יכול  ואינו  ומעריהם,  מבתיהם  הנוכרים  את  לגרש  יכול  ואינו  חלש 

ממקומות אלה )יוסף, 1989(.13 

בשמאל הדתי עשה פרופ׳ אוריאל סימון )מימ״ד( הבחנה בין קדושת הארץ ברמה 
בלא– פגיעה  לדעתו,  זו.  קדושה  של  היישומיות  המשמעויות  לבין  והסמלית  הטקסית 

יהודים הנמצאים בארץ עומדת בניגוד לכללי התורה ועל כן לא רק שהיא אסורה אלא 

.)Simon, 1992( היא פוגמת במימוש האמונה ועל כן גם בקדושת הארץ

אדמה  ארץ–ישראל/פלסטין  בכל  היא  אף  רואה  הפלסטינית  הרדיקלית  הפרשנות 

קדושה. אמנת חמאס טוענת לקדושת כל אדמת פלסטין, משום שנכבשה על–ידי חברי 

הנביא מוחמד שחירפו למענה את נפשם. אדמה זו, מרגע שנכבשה על–ידי הצבא המוסלמי 

היא אדמה מוסלמית. לאחר שנכבשה על–ידי זרים יש לפעול בג׳יהאד על–מנת לשחררה 

וזוהי חובתו האישית של כל מוסלמי באשר הוא. מעבר לכך, בארץ הקדושה ישנם מקומות 

קדושים ובמרכזם מסגד אל–אקצא הנקשר למסגד הקדוש במכה על–ידי מסעו הלילי של 

הנביא מוחמד )קוראן 1:17(. סעיף 11 באמנת חמאס משנת 1988 קובע שפלסטין כולה 

היא אדמת–ווקף קדושה שאללה הפקיד בידי מאמיניו ואיש אינו מוסמך לוותר ולּו על 

חלק ממנה. כפי שהראיתי במקום אחר, טענת חמאס בעניין זה היא המצאה הנשענת 

את  ערפאת  יאסר  דחה  בו  ביום   .)Reiter, 2007( המקורות  של  )מוטעית(  פרשנות  על 

הצעתו של נשיא ארצות הברית, ביל קלינטון, בשיחות השלום בקמפ–דייוויד )22 ביולי 

2000(, שכללה משמורת פלסטינית בהר הבית במקום ריבונות, פרסם המופתי הפלסטיני 

הראשי, שיח׳ עכרמה צברי, פסק–הלכה )פתוא( לפיו אסור למוסלמים בפלסטין לקבל 

פיצוי תמורת אדמה; וכך נאמר באותו פסק–הלכה: “קבלת פיצוי עבור אדמה בפלסטין, 

כמוה כמכירת האדמה — ושניהם אסורים בתכלית על–ידי השריעה. המקבל פיצוי על 

13  הרב שאול ישראלי, שהיה מראשי ישיבת מרכז הרב, כתב בשנות ה–80 בספר השו״ת שלו — עמוד 

הימיני — תשובה מפורטת לשאלה מדוע אי–אפשר לתמוך במדיניות “אף שעל״ ולהטיל על תושבי ישראל 
מראשי  )והיה  זו  מעמדתו  בו  חזר  ה–90  בשנות  מתמשכת.  מלחמה  של  במציאות  לחיות  האחריות  את 
הרבנים המתנגדים להסכם אוסלו(. הוא פרסם מאמר שבו התווכח עם פסיקתו של הרב עובדיה יוסף 
)ישראלי, 1992: א׳: צד-קו(. הרב משה זמר, מהתנועה ליהדות מתקדמת, כתב שעשיית שלום היא הגבורה 

הגדולה ביותר — יותר מהחזקת כל שטחי הארץ )זמר, 1993: 161-154(.
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רכושו חלה עליו הפתוא של העולמא )חכמי הדת( בפלסטין משנות ה–30, האוסרת זאת 

כליל משום שאדמת פלסטין אינה סחורה שמעבירים מיד ליד, אלא אדמת ווקף קדושה 

ומבורכת )ארד ווקפייה מבארכה מקדדסה(.14 צברי הסתמך על פתוא מ–1935 שנחתמה 

על–ידי 249 עולמא ובכללם מופתים, קאדים ואישים רשמיים אחרים של פלסטין, שזו 

לשונה: “האדמות הקדושות הללו הן הקיבלה הראשונה, המסגד השלישי, יעד הִאסֽראא׳ 

והמִעֽראג׳ )מסעו הלילי של הנביא מוחמד למסגד אל–אקצא על פי קוראן 1:17 והמסורת 

והאדמה ספוגה בדם הלוחמים המוסלמים  נביאכם  עליונים( של  לעולמות  עלייתו  על 

וכל שעל שלה מכיל  והנביאים, הקדושים, השהידים והאבות ישרי הדרך,  ישרי הדרך 

הממד  את  הקובעים  והם  הדורות  לאורך  ששרדו  התהילה  עטורי  ההקדש  שטרי  את 

האסלאמי של הארץ, שהרי אין אל מבלעדי אללה לבדו ומוחמד הוא שליחו. האדמה 

הקדושה המבטאת את כל האמור לעיל היא משכון )ַאמאנה( של אללה ושל שליחו והיא 

מוטלת כחובה על שכמם של המוסלמים ועל כן מכירת שעל ממנה לציונים היא בגידה 

באללה ובשליחו ובכלל המוסלמים ו]משמעותה[ כיבוי אור האסלאם המואר מן האדמה 

הקדושה, ו]נוסף על כך היא[ מסייעת להוציא את המוסלמים מאדמותיהם״. פתוא נוספת 

שנועדה נגד ספסרי קרקעות, הגדירה את כל הטריטוריה של פלסטין “אדמות אסלאמיות 

קדושות״ )Reiter, 2007(. בפרסום הפתוא ביקש המופתי צברי להתמודד עם האופוזיציה 

האסלאמית בהנהגת חמאס ולא לאפשר לה לטעון שפת״ח/אש״ף סוחר באדמת פלסטין, 

אלא שבמודע או בתת–מודע הוא אימץ )והפיץ( את תפיסת חמאס. 

קולו של הזרם הפרגמאטי נשמע רק אחרי מותו של יאסר ערפאת והוא נישא מפי 

המופתי הפלסטיני ג׳מאל אל–בואטנה, שעמדתו הוזכרה לעיל, אשר מונה לתפקידו על–ידי 

מחמוד עבאס, יורשו של ערפאת בתפקיד יו״ר אש״ף ויו״ר הרשות הפלסטינית )רש״פ(. 

המקומות הקדושים בירושלים ובראשם הר הבית/אל–חרם אל–שריף 

ירושלים העַתיקה, ובמיוחד אתר הר הבית/אל–חרם אל–שריף )או בשמו הנפוץ כיום — 

מתחם אל–אקצא(, כמו גם מקומות קדושים מחוץ לירושלים, כגון קבר רחל, קבר יוסף 

בשכם, מערת המכפלה/אל–מסג׳ד אל–אבראהימי( הם עוגן זהות דתי–לאומי והיסטורי 

לציבור רחב ביותר, כולל אנשים שאינם בהכרח דתיים או מסורתיים. החלטת ממשלת 

אתרי–מורשת  ברשימת  המכפלה  ומערת  רחל  קבר  את  לכלול   2010 מפברואר  נתניהו 

מנהיגים  מצד  במלחמת–דת  ואיום  אלימות  פרץ  עוררה  לפיתוח,  המיועדים  יהודיים 

 Muslim Authorities Reiterate Islamic Stance on Palestine, Jerusalem, Refugees. Palestine Times,  14

.Issue No. 110 (August 2000), at http://www.palestinetimes.net/issue110/index0.htm
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פלסטינים והיא דוגמה אקטואלית למטען האצור במקומות קדושים כסמלי–דת ולאום. 

מוגן  כערך  הישראלי–פלסטיני  עברי הסכסוך  משני  נתפסים  הבית  והר  העתיקה  העיר 

שכל צד תובע עליו ריבונות ואינו מוכן שהריבונות עליו תימסר בלעדית לצד השני, אם 

ריבונות בהר הבית  נציגי ישראל לוותר על  )דצמבר 2000( הסכימו  כי בשיחות בולינג 

)בן–עמי, 2004(. הצעות הפשרה המועלות כיום הן השעיית ריבונות, העברת סמכויות 

לצד שלישי ופיקוח בינלאומי. התהליכים התודעתיים המתחוללים בדור האחרון משני 

ומקשים  הקדושים,  והמקומות  ירושלים  בנושא  העמדות  את  מקצינים  הסכסוך,  צדי 

מאוד על מציאת פשרה שתהיה מוסכמת על דעת המנהיגים והציבור הרחב, כולל הציבור 

החילוני והמסורתי. 

היסטורי  אתוס  עיצוב  הוא  הצדדים  שני  את  שפוקד  הראשון  התודעתי  התהליך 

אשר מציג את השליטה בירושלים ובמקומות הקדושים כזכות היסטורית של האומה 

הדתית–לאומית וכחלק מזהותה. יהודים מתייחסים לירושלים בהקשר להר מוריה — 

אתר עקידת יצחק — המזוהה עם מקום המִקדש. על פי הנרטיב התנ״כי קנה דוד המלך 

את המקום הזה מן היבוסים לפני למעלה משלושת אלפים שנה והפכו לבירת ממלכתו. 

עבור היהודים ירושלים היא מקום משכן השכינה בבית המקדש הראשון והשני, שהיו 

בזה אחר זה המרכז הפולחני היהודי במשך כאלף שנים ועל כן הם גם מרכז ההוויה 

היהודית. חורבן המקדש בט׳ באב היה מאז לטראומה לאומית ויום צום. מבחינתם של 

יהודים-ישראלים, אחד משמותיה של ירושלים: “ציון״, הוא אחד ממקורות ההשראה של 

הציונות ושל רעיון “שיבת ציון״ המודגש בליטורגיה היהודית. 

המוסלמים, לעומת זאת, טוענים לקדמוניותו של מסגד אל–אקצא בירושלים מאז 

בריאת העולם ומציינים קשר ערבי של חמשת אלפים שנה לירושלים, בטענה שהיבוסים 

ירושלים היא כיוון התפילה הראשון  והכנענים היו שבטים ערביים קדמוניים. לדידם 

באסלאם, מחוז חפצו של הנביא מוחמד במסעו הלילי הנזכר בקוראן 1:17 וממנה גם 

מסמלת  אל–קודס  הפלסטינים  מבחינת  מוסלמית.  מסורת  פי  על  לשמים  הנביא  עלה 

את קדושת הארץ כולה, מכיוון ש״סביבותיו״ של מסגד אל–אקצא בורכו על–ידי אללה 

)קוראן 1:17(. המסורת בדבר מסעו של מוחמד מסּפרת שהמלאך גבריאל קשר את סוסו 

הפלאי אל–ּבוראק לפתח הכניסה למסגד אל–אקצא — אותו מזהים המוסלמים כיום 

כי  טוענים  פלסטיניים  מוסלמיים  חוגים  כך,  על  הכותל המערבי. בהסתמך  עם מקום 

הכותל המערבי, שהוא גם הקיר של מתחם אל–אקצא, קדוש למוסלמים. זאת בנוסף לכך 

שרחבת הכותל היא רכוש הווקף )הקדש שהקים עולה הרגל המוגרבי אבו מדין אל–ע׳ות׳ 

נובע מהמשכיות של  ירושלים  במאה ה–14(. לטענת המוסלמים, אופייה המוסלמי של 

בין   — צלבנית  שליטה  של  שנה   90 )למעט  באל–קודס  פוליטית  שליטה  שנות   1,400
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1099 ל–1187( ועל כך יעידו כאלף עדים כל המונומנטים, המוסדות וההקדשים שהקימו 

 .)Reiter, 2009( ח׳ליפים, סולטאנים ואנשי–שררה מוסלמים בעיר

התהליך השני, שהוא פועל–יוצא של יצירת האתוס הדתי–לאומי של ירושלים משני 

לכותל  המקדש,  לבית  היהודים  של  ההיסטורית  הזיקה  הכחשת  הוא  הסכסוך,  צדי 

הצד  ומן  אחרים,  ורבים  דתיים  מוסלמיים  גורמים  מצד  בכללותה,  ולעיר  המערבי 

היהודי — אי–הכרה בחשיבות ירושלים למוסלמים טרם הופעתה של הציונות )רייטר, 

 .)2005

התהליך השלישי הוא מתן ביטוי ציבורי רחב לאתוס הדתי–לאומי והנחלתו לכלל 

הציבור מאז יוני 1967. מן הצד היהודי–ישראלי, ט׳ באב מציין את חורבן בית המקדש 

והוא יום–בחירה בלוח ימי העבודה הרשמי של מדינת–ישראל — יום שהתפתח במשך 

הזמן ליום–חופשה במספר הולך וגדל של מקומות–עבודה ציבוריים. בשנת 1968 החליטה 

גם  וכך  ירושלים״ —  “יום  הוא  חג —  כיום  באייר  כ״ח  את  לקבוע  הראשית  הרבנות 

הכנסת, אשר חוקקה זאת בשנת 1998 בחוק מיוחד. ממשלת–ישראל ועיריית–ירושלים 

הפכו את חגיגות “יום ירושלים״ לאירוע ממלכתי.15 לאחר הסכמי אוסלו מתירים יותר 

רבנים חסידי ארץ–ישראל השלמה את הכניסה למתחם הר הבית או את הפולחן סביבו 

ולהפגין את הזיקה החזקה של היהודים לאתר, וזאת בניגוד לעמדת הרבנות הראשית 

.)Taub & Holander, 2010 ;2008 ,מ–1967. פעילות זו גברה בשנים האחרונות )ענברי

 1969 באוגוסט  אל–אקצא  מסגד  מבנה  של  ההצתה  המוסלמי–פלסטיני,  הצד  מן 

על–ידי אוסטרלי נוצרי–משיחי, הולידה את הטענה כי מסגד אל–אקצא נתון בסכנה, שכן 

ג׳יהאד. המוני מוסלמים פקדו את מתחם  ויש לשחררו באמצעות  הוא בשבי הציונים 

אל–אקצא בחודשי הרמדאן בשנות ה–90 )כ–400,000 איש לפי דיווחי המשטרה( וזאת הן 

ממניעים פוליטיים והן מאמונה דתית בסגולות התפילה באל–אקצא. ברם, מאז שפרצה 

אינתיפאדת אל–אקצא הוגבלה הכניסה לאתר מטעמי–ביטחון, לפי קריטריונים של גיל 

ריטואל  המוסלמי  בעולם  כיום  מתקיים  ואל–קודס  אל–אקצא  סביב  ומקום–מגורים. 

תחת  מיוחדים.  בכינוסים  ביטוי  לידי  שבא  אינטנסיבי,  וסמלי  דיסקּורסיבי  פוליטי 

בכל  במסגדים  רבות  דרשות  נישאות  אל–אקצא״  “שבוע  או  אל–קודס״  “יום  הכותרת 

15  ביום זה נערך טקס ממלכתי בנוכחות ראשי המדינה והצבא בגבעת התחמושת )מעוז ירדני שנכבש 

בגבורה במלחמת ששת–הימים על–ידי חיילי צה"ל והפך לסמל של גבורה( לציון שחרור ירושלים ואיחודה 
בשנת 1967. לאחר מכן נערכת צעדה במרכז העיר )המערבית( ובהמשך מתקיימת עצרת גדולה בישיבת 
מרכז הרב, שהיא המקום המרכזי להכשרה הדתית של אנשי הציונות הדתית–לאומית. לאחר מכן מקיימים 
ומסתיים  העתיקה  העיר  חומות  את  מקיף  העיר,  ממרכז  היוצא  דגלים  ריקוד  דתיים–לאומיים  חוגים 
ברחבת הכותל המערבי. בערב יום–ירושלים נוהגים בתי–כנסת של הזרם הדתי–לאומי לומר ברכת "הלל".
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העולם, וכן נכתבים ונאמרים דברים רבים בשיח הציבורי. אלה עצמם יוצרים פולחן של 

הערצה וקידוש, תוך טשטוש הגבולות בין התחום הפוליטי לתחום הדתי. 

כולל  רחב משני הצדדים —  לכך שציבור  גורמים  שלושת התהליכים התודעתיים 

ירושלים  לעתיד  הקשור  בכל  וחוסר–גמישות  נוקשות  מפתח   — ומסורתיים  חילונים 

כאתוס  ושווקו  לא–דתי  לציבור  הונחלו  דתיים  ערכים  הקדושים.  והמקומות  העתיקה 

ולפשרה. כך  ומתן  והם משפיעים על עמדות הציבור בכל הנוגע למשא  לאומי עכשווי 

שבית   )2000 )יולי  השנייה  קמפ–דייוויד  בפסגת  הכחיש  ערפאת  שיאסר  לאחר  למשל, 

המקדש היה בירושלים, הראה סקר דעת–קהל כי רק 9% מהיהודים מוכנים להסכים 

לריבונות פלסטינית בלעדית במתחם הר הבית/אל–חרם אל–שריף, בעוד 51% עומדים 

על ריבונות ישראלית בלעדית על הר הבית.16 זאת חרף העובדה שממשלת–ישראל הכירה 

ביוני 1967 בשליטת הווקף בתוך מתחם אל–חרם אל–שריף )במגבלות מסוימות(. סוגיית 
המתחם הקדוש הזה היתה אחד הגורמים העיקריים לכישלון שיחות קמפ–דייוויד 2 )בן–

עמי, 2004(.17 בצד הפלסטיני העמדות אף קשוחות יותר. לדוגמה, בעת שיאסר ערפאת 

ניהל שיחות–שלום בקמפ–דייוויד ביולי 2000, כתב המופתי הפלסטיני, שיח׳ עכרמה צברי, 

אשר התמנה בידי ערפאת: “אין מקום לוותר על זכותנו בירושלים משום שהימצאותנו 

לשלום  הבינלאומי  אנושית."18 סקר של המכון  ולא החלטה  היא החלטה אלוהית  בה 

בראשות טרייה לארסן ובסיוע מכון מחקר פלסטיני, מצא כי 52% מהפלסטינים בגדה 

פי  ירושלים על  וברצועת–עזה התנגדו לפתרון סוגיית  )כולל מזרח–ירושלים(  המערבית 

העיקרון של “שכונות ערביות לערבים ויהודיות ליהודים״ )כולל העיר העתיקה( )הארץ, 

.)24.9.2009

הקדושים,  המקומות  בנושא  ופלסטינים  ישראלים  של  בלתי–מתפשרות  עמדות 

לפיה  והפוליטית,  החברתית  הפסיכולוגיה  מתחום  חוקרים  של  טענתם  את  מחזקות 

מקומות קדושים כמו אלה שבירושלים הם “ערכים מּוגנים״ או “ערכים קדושים״ שאין 

16  נ׳ שרגאי, סקר: 91% מהיהודים לא מוכנים לוותר על הכותל תמורת שלום. הארץ, 10.3.2005.

17  יש גם עמדות פרגמאטיות: לקראת פסגת קמפ–דייוויד נתן הרב הראשי הספרדי בקשי דורון את ברכת 

הדרך לפשרה בסוגיית הר הבית בכותבו: “עלינו לשמר ולכבד את הסטטוס המקודש הקיים של הר הבית 
הקדוש, המוכר לאחרים כאזור של מסגד אל–אקצא... במקום לחלל את קדושתם של המקומות הקדושים 
על–ידי לחימה ודיונים אינסופיים, עלינו לכבד ולקבל את הסטטוס–קוו של כל המקומות הקדושים...״. 
)הארץ, 28.6.2000(. פרופסור סרי נוסייבה, נשיא אוניברסיטת אל–קודס, שאמנם אינו איש–דת, אך מצוי 
לבין  ישראל  בין  בירושלים  ושיתוף  חלוקה  בשעתו  הציע  המוסלמית,  והמורשת  האמונה  בנבכי  היטב 
בפיקוח  משותפת  ועיריית–גג  פוליטיות  בירות  שתי  עם  כעיר–עולם,  ירושלים  ראיית  תוך  הפלסטינים, 

 .)PASSIA( בינלאומי
18  אל–אסראא, גיליון אפריל–מאי 2001, עמ׳ 116.
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 Tedlock et. al., 2000;( לוותר, לשאת ולתת או להתפשר עליהם, או לעשות בהם חליפין

 .)Ginges et. Al. 2007; Atran et. al. , 2007

ההכרה  את  הגבירה  כסמל–זהות  אל–שריף  הבית/אל–חרם  הר  אתר  של  מרכזיותו 

הריבונות  בהשעיית  כרוכה  אפשרית  פשרה  כי  הסכסוך,  בסיום  המעוניינים  בקרב 

בירושלים  העתיקה  העיר  באגן  בינלאומי  ובפיקוח  מיוחד  משטר  של  בסוג  ובהמרתה 

Bell & Kurtzer, 2009( או לחליפין בחלוקת העיר העתיקה כך  )צוות חשיבה, 2000; 

שהכותל והרובע היהודי יישארו בשליטה ישראלית בעוד שהר הבית ושאר חלקי העיר 

העתיקה )להוציא אולי הרובע הארמני( יהיו בשליטה פלסטינית )Reiter, 2008(. השאלה 

שננסה לברר להלן היא אם מייצגי הערכים הדתיים שנזכרו לעיל יכולים למנוע משא 

ומתן ופשרה בסוגיית ירושלים במסגרת יישוב הסכסוך הישראלי–פלסטיני.

השפעת ערכי הדת על הפוליטיקה 

היכולים אנשי הדת למנוע משא ומתן ופשרה פוליטית? כדי לעשות זאת עליהם להיות 

בעלי עוצמה פוליטית מכוח עצמם או מכוח בריתות פוליטיות עם כוחות אחרים, סביב 

אינטרסים משותפים. Tepe )2008(, שחקר מפלגות דתיות אסלאמיות בתורכיה ומפלגות 

מהגבולות  נובעת  דתיות  מפלגות  של  הפופולריות  כי  טוען  בישראל,  יהודיות  דתיות 

החדירים שבין ערכים לאומיים וחילוניים לבין ערכים דתיים מקודשים. המסקנה היא 

שמפלגות דתיות יכולות להשתלב בקלות יחסית בבריתות פוליטיות עם מפלגות חילוניות, 

וכך להעצים את כוחן היחסי. שיטת הבחירות הנהוגה בישראל והשיטה הקואליציונית 

להרכבת ממשלתה, נותנות עוצמת הכרעה למפלגות דתיות-חרדיות. ברשות הפלסטינית 

חמאס הוא גורם שלטוני ברצועת–עזה מאז 2007 וביכולתו לחסום את מימושו של כל 

הסכם שאינו עולה בקנה אחד עם ערכיו.

המדיני.  בתחום  ההחלטות  מקבלי  על  הדת  ערכי  משפיעים  כמה  עד  לקבוע  קשה 

ראשית הצבענו לעיל על כך שערכי הדת בנושאים הטריטוריאליים הפכו לנחלת הציבור 

הרחב. שנית, חילוניותה/דתיותה של החברה הישראלית היא מורכבת. בסקר של מכון 

גוטמן משנת 2008 נמצא ש-51% מהיהודים הישראלים מגדירים עצמם חילונים; 30% 

חרדים.  ו–9%  דתיים  )מהם 12% מסורתיים–דתיים(; 10%  עצמם מסורתיים  מגדירים 

דת,  מצוות  מקיימים  בישראל  מהיהודים  כי 83%  נמצא  הלמ״ס  בסקר  זאת,  עם  יחד 

בקרב  ב–1992  שנערך   FAFO סקר  מצא  הפלסטיני  בצד  מינימאלית.  ברמה  לפחות 

הפלסטינים תושבי הגדה המערבית ורצועת–עזה, שיעור נמוך של 20%-25% המגדירים 

עצמם “חילונים״ )Heiberg & Øvensen, 1992(. חוקרים טוענים שהדת היא עניין בסיסי 
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אורחות  כל  על  משפיעה  שהיא  הפלסטינים,  בקרב  גם  זה  ובכלל  מוסלמיות  בחברות 

החיים של המוסלמים ושלא ניתן להפריד בינה לבין המדינה )ידלין, 2006(.

הבחינה הדו–משמעית השלישית היא השפעתם הפוליטית של מייצגי “החסם הדתי״ 

ביישוב הסכסוך. 

והם  הוא 25%  בכנסת  הדתיים  שיעור  חילוני.  שרוּבּה  יש ממשלה  מחד,  בישראל, 

מפוצלים בין מפלגות שונות. מאידך, למפלגות הדתיות יש משקל חשוב בממשלה ועל כן 

יש משקל לעמדתן ובמיוחד לעמדת ש״ס )11 מושבים בכנסת בבחירות 2009(. בתקופת 

ממשלת אולמרט ובמהלך המשא והמתן הקואליציוני בין ש״ס לבין יו״ר קדימה ציפי 

לבני, בנובמבר 2008, התנתה ש״ס את המשך השתתפותה בממשלה בכך שלא יתנהל משא 

ומתן עם הפלסטינים בנושא ירושלים, וזוהי עמדתה עדיין בשלהי 2009. בבחירות 2009 

היתה ש״ס, שרוב מצביעיה הם מסורתיים וחרדים, נדבך חשוב בקואליציה הממשלתית, 

הציונית  להסתדרות  הצטרפה  הפנימי,  תקנונה  את  שינתה  היא  אלו  בחירות  ולאחר 

העולמית וחברה לתנועת הליכוד העולמי )הארץ, 19.1.2010(. ההקצנה האידיאולוגית של 

ש״ס בסוגיית הסכסוך, נובעת בין השאר מכך שחלק משמעותי ממצביעי ש״ס מתגוררים 

כיום ביישובים בגדה המערבית )א׳ גולן. זה לא ישי. הארץ, 10.6.2009( וכנראה גם משום 

שציבור דתי, מסורתי ומזרחי הוא בעל עמדות ימניות בשל ערכי הדת ומשקעים עדתיים. 

ניתן ללמוד מכך שהשפעתם של שחקנים דתיים אידיאולוגיים היא רבה יותר מכוחם 

גם ללמוד  ניתן  וזאת בשל השיטה הפוליטית הקואליציונית הנהוגה בישראל.  היחסי, 

עמדות  לשינוי  תורמים  הירוק(  לקו  מעבר  וזמין  זול  )דיּור  כלכליים  שאינטרסים  מכך 

פוליטיות ואידיאולוגיות בקרב הציבור החרדי.

של 62%  ברוב  פת״ח(  )“החילוני״,  עבאס(  )מחמוד  אבו-מאזן  זכה  הפלסטיני  בצד 

בבחירות שנערכו בינואר 2005 לנשיאות הרש״פ, אולם בבחירות אלה לא הציג חמאס 

שהתקיימו  הפלסטינית,  המחוקקת  למועצה  בבחירות  זאת,  לעומת  משלו.  מועמד 

לאחר  המועצה.  ממושבי   56% של  וברוב  מהקולות  ב–43%  חמאס  זכה   ,2006 בינואר 

מכן זכה חמאס בתפקיד ראש ממשלת האחדות הפלסטינית. לאחר שהשתלט בכוח על 

רצועת–עזה, יש כיום לחמאס עוצמה מספקת להכתיב סדר–יום פוליטי באזורים בהם 

בספטמבר  לארסן  טרייה  בראשות  לשלום  הבינלאומי  המכון  שערך  סקר  שולט.  הוא 

2009, בסיוע מכון מחקר פלסטיני, מצא כי 45% הביעו תמיכה בפת״ח מול 24% בלבד 

שתמכו בחמאס. 52% תמכו באבו-מאזן כנשיא, 22% תמכו בהנִייה והשאר טרם החליטו. 

מהסקר עולה כי 55% מהפלסטינים תומכים בפתרון שתי המדינות, אלא שתשובותיהם 

על שאלות ספציפיות לגבי פתרון זה מצביעות על פער ניכר לעומת העמדה הישראלית 

בנושא ירושלים והפליטים )הארץ, 24.9.2009(.
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בכוחות  משתלבים  כשהם  המדיני  התהליך  על  להשפיע  עשויים  דתיים  גורמים 

נתון לשליטה מלאה של חמאס,  הביטחון. בצד הפלסטיני, הכוח הצבאי ברצועת–עזה 

)2010( לשליטת פת״ח. בישראל,  כיום  נתונים  ואילו מנגנוני הביטחון בגדה המערבית 

מספרם של נציגי הציונות הדתית בחילות הלוחמים של צה״ל, בתפקידי פיקוד, באגף 

כוח–אדם וברבנות הראשית הוא אמנם מיעוט, אך הוא נמצא בעלייה ושיעור הדתיים 

הלאומיים ביחידות הִעִלית של צה״ל רב בהרבה משיעורם באוכלוסייה. בסוף שנות ה–90 

היו כ–30% מהנגדים והקצינים הזוטרים חובשי כיפות סרוגות, ושיעורם בין בוגרי קורס 

טיס עמד על 11% )שעה ששיעור הבוגרים מבני הקיבוצים ירד מ–19% ל–12%(. בשנת 

בצה״ל   40 )מתוך  וחמישה תת–אלופים  במטכ״ל  אלוף אחד  זו  קבוצה  על  נמנה   1999

בסך הכול( )כהן, 2002: 237-8(. במבצע “עופרת יצוקה״ )דצמבר 2008-ינואר 2009( בלט 

חלקה של קבוצה זו בין הלוחמים ובלטה החדרת המוטיבציה שעשתה הרבנות הראשית, 

שנציגיה השתמשו בשיח דתי רדיקלי בדברם אל החיילים בשטח )הארץ, 26.1.09(. זוהי 

רק דוגמה להשפעה הולכת וגוברת של דתיים לאומיים על הסכסוך. הוסף לכך את 50 

ישיבות ההְסדר, שבכל מחזור שלהן לומדים אלפי תלמידים מהתנועה הדתית-לאומית 

וחלק  הרדיקלית,  בפרשנותם  וציוניים  דתיים  ערכים  סופגים  אלה  בצה״ל.  המשרתים 

מרבניהם אף הביעו תמיכה בסירוב חיילים לפנות התנחלויות. 

חד–משמעי  אינו  הישראלי–פלסטיני  בסכסוך  הדת  ערכי  מייצגי  של  ההשפעה  כוח 

והוא נתון לשינויים. למרות שמפלגות דתיות )בעיקר ש״ס( הן אבן–יסוד חשובה בהרכב 

הקואליציה הממשלתית, לא ברור עד כמה הן מהוות “חסם״ בפני הסדר–שלום. דורון 

ורוזנטל )2009( טוענים שהמפלגות המייצגות את המתנחלים )הימין הקיצוני( לא הצליחו 

להוות “לשון מאזניים״ בקואליציות, ומכאן שכוחן הפוליטי לא ִאפשר להן בדרך–כלל 

להטות את המדיניות והמשאבים לכיוון ההעדפות שלהן. אך חוקרים אלה אינם מביאים 

 )swinging role( בחשבון את כל המפלגות הדתיות ותומכיהן, אשר יש להם כוח הכרעה

בפוליטיקה הישראלית. בסקרי דעת–קהל נמצא בעבר רוב ברור של יהודים-ישראלים 

שתמכו בהשגת הסכם–שלום עם הפלסטינים על בסיס הנוסחה של שתי מדינות לשני 

התומך  היהודי  הרוב  שחיקת  ומתן.  למשא  חופש–פעולה  למנהיגים  נתן  והדבר  עמים, 

נבעה  לא  ב–2009,  לכנסת  הבחירות  מתוצאות  שעולה  כפי  הפלסטינים,  עם  בהסדר 

מטעמים “דתיים״ אלא בעיקר משיקולי–ביטחון ומאבדן אמון בכוונות הצד הפלסטיני 

הסכם  לממש  היכולת  לגבי  הוודאות  ומחוסר  מעזה  הטרור  מהמשך  ברש״פ,  )הפילוג 

לִכשזה ייחתם(. והנה, בנימין נתניהו נאלץ לקבל זמן קצר לאחר בחירתו את נוסחת שתי 

המדינות בעקבות לחץ של נשיא ארצות הברית. בצד הפלסטיני היה לנשיא הרש״פ חופש 

פעולה נרחב למשא ומתן בתהליך אנפוליס בשנת 2008. התנועות הדתיות אינן חוסמות 
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את תהליך המשא והמתן, אולם לא מן הנמנע שערכי הדת ישפיעו על תוצאות המשא 

והמתן ועל הסיכוי ליישם הסכם, אם וכאשר יושג בין הצדדים.

טרור ורצח פוליטי על רקע אמונה דתית, כמכשול 

למשא ומתן ולפשרה 

גורמים דתיים קיצוניים יכולים לסּכל תהליכי משא ומתן ופשרות מדיניות באמצעות 

פרובוקציות וטרור ובמקרים קיצוניים במיוחד גם באמצעות רצח פוליטי. אשר לרצח 

בהקשר  דתי  אידיאולוגי  רקע  על  פוליטיות  רציחות  של  הבולטות  הדוגמאות  פוליטי, 

קבוצה  על–ידי   1981 בשנת  סאדאת,  אנואר  מצרים,  נשיא  רצח  הן  מדינית,  לפשרה 

יצחק  ישראל  ממשלת  ראש  ורצח   )Jansen, 1986( הִלכתי  מצע  על  שפעלה  ג׳יהאדית 

רבין, בשנת 1995, בידי אדם דתי אורתודוכסי שפעל על פי “דין רודף״ שסיפקו לו רבנים 

)קרפין ופרידמן, Ben-Yehuda, 2004 ;1999; שלג, 2006(. 

רצח פוליטי הנובע מערכי–דת יכול לחזור על עצמו. במארס 2008 צוטט הרב הרשל 

שכטר, ראש בית המדרש לרבנים ב״ישיבה יוניברסיטי״ בניו–יורק, שאמר כי “אם אכן 

ממשלת–ישראל תוותר על ירושלים, יש לירות בראש הממשלה״. בעקבות פרסום הדברים 

)הארץ, 9.3.2008(. בתחילת 2010 הגיעו  וחרטה על דבריו  הביע הרב שכטר התנצלות 

טיפולו  ברק, בעקבות  נתניהו, אהוד  חייו של שר הביטחון בממשלת  על  מכתבי–איום 

באכיפה נמרצת של הקפאת הבנייה בהתנחלויות ביהודה ושומרון. רצח פוליטי אפשרי 

אף יותר בצד הפלסטיני. בשנים האחרונות התפרסם כי חמאס תכנן לרצוח את נשיא 

הרש״פ, מחמוד עבאס, באמצעות מנהרת–תופת שנחפרה במסלול נסיעתו. 

על–ידי  המּונע  טרור  הוא  מדיני  ומתן  משא  לסיכול  אלימות  הפעלת  של  שני  סוג 

אידיאולוגיה דתית, ובמיוחד פגיעה בסמלי–זהות ובמקומות קדושים. לדוגמה: פעולות 

שיצאו  בחברון,  תלמידי–ישיבה  רצח  ובכללם  האסלאמי  והג׳יהאד  חמאס  של  רבות 

לפוצץ  התכנית  ב–2008;  בירושלים  הרב  מרכז  בישיבת  רצחני  ופיגוע   )1980( מתפילה 

את כיפת הסלע ומסגד אל–אקצא על–ידי המחתרת היהודית בסוף שנות ה–70 )שקיבלה 

רצח   ;1986 בשנת  בחברון  האסלאמית  במכללה  הפיגוע  רבנים(;19  שלושה  של  אישור 

המתפללים במסגד האבראהימי )האתר המוסלמי של מערת המכפלה( בחברון בפברואר 

19  נ׳ שרגאי. יש לנו אישור למחוק את זה, מה דעת הרב? הארץ,

http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArt.jhtml?more=1&itemNo=865572&contrassID=2&sub
ContrassID=4&sbSubContrassID=0
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מתונים  גורמים  בקרב  גם  השני  הצד  כלפי  העוינות  את  מרחיבות  אלו  פעולות   .1994

ומכאן השפעתן השלילית על האפשרות ליישוב הסכסוך )Hanauer, 1995(. הטרור מוליד 
קריאות לנקמה ופעולות–נקם משני הצדדים.20

מעורבותם של מנהיגי–דת באה לידי ביטוי גם באינדוקטרינציה של כוחות הביטחון 

הפת״ח  של  גם  נכס–צאן–ברזל  היא  אל–אקצא  הגנת  הפלסטיני,  בצד  הצדדים.  משני 

ולא רק של התנועות האסלאמיות )Frisch, 2006(. בצד הישראלי היא באה לידי ביטוי 

בקריאת רבנים בכירים לחיילי צה״ל ובמיוחד לחיילים דתיים-לאומיים, לסרב לפקודות 

שקראו  מתונים  גורמי–דת  של  תגובת–נגד  שעוררה  קריאה   — מתנחלים  לפנות  הצבא 

שלא להישמע לרבנים בענייני–מדינה )ריאיון עם פרופ׳ משה קווה, נשיא אוניברסיטת 
בר–אילן, מוסף הארץ, 23.9.2005(.21

סיכומו של דבר: פנאטיות דתית של יחידים וקבוצות יכולה להחריף סכסוך ולהסלים 

וזהות  בסמלי–דת  הממוקדות  ראוותניות  פעולות–טרור  כן,  כמו  האלימים.  ממדיו  את 

ורצח פוליטי של מנהיגים מתונים מצד גורמים בעלי אידיאולוגיה דתית קיצונית, עלולים 

לעכב משא ומתן ולסכל פשרה. 

 

20  למשל, בעקבות הפיגוע בישיבת מרכז הרב בירושלים )2008( היו רבנים שקראו לנקמה. הרב ישראל רוזן, 

ראש מכון “צומת״, קבע כי הפלסטינים הם העמלקים בני דורנו )כלומר יש להכריתם(. כך גרסו גם הרב של 
צפת, שמואל אליהו, והרב דב ליאור. גוף המתקרא “סנהדרין החדשה״ פרסם קריאה לנקמה פרטית של 
יהודים, מאחר שהממשלה איננה מקיימת את חובתה )הארץ, 23.3.2008(. הרב דניאל שילה, שעמד בשעתו 
בראש ועד רבני יש״ע, קרא לנקמה ממלכתית בשולחי הרוצחים. היו גם רבנים שהביעו התנגדות לעמדה זו, 
כמו הרב אלעזר אהרונסון, ראש ישיבת ההסדר בחולון. על כרוז הרבנים חתומים בנוסף הרב עובדיה יוסף, 
הרב דניאל סטבסקי, הרב יצחק שפירא מיצהר, הרב דוד דרוקמן מרבני “פיקוח נפש״, הרב עידו אלבא 
יניב,  שנשפט למאסר בגין הסתה לגזענות, הרב גדי בן זמרה, רב האולפנה במעלה–לבונה, הרב שמואל 
הרב עוזי שרבף מחברון, שהשתתף ברצח במכללה האסלאמית בחברון, הרב יגאל שנדורפי מנחליאל והרב 
יהודה קרויזר — ראש ישיבת הרעיון היהודי, המזוהה עם “כך״. נ׳ שרגאי וי׳ אטינגר. רבנים וארגוני ימין 
פרסמו כרוזים הקוראים לנקמה ולפגיעה במשפחת המחבל. הארץ, 13.3.2008. נ׳ שרגאי. מעולל עד יונק? 

הארץ, 25.3.2008. מערכת הארץ פרסמה מאמר מערכת נגד “פתוות של רבנים״ בתאריך 21.3.2008.
21  חודשים אחדים לפני רצח ראש הממשלה יצחק רבין, יצאה קבוצה של 15 רבנים מהמחנה הדתי–לאומי 

לפירוק  פקודה  לכל  לסרב  לחיילים  פומבית  בקריאה  לישיבות ההסדר(  היו קשורים  )שארבעה מתוכם 
יישובים יהודיים בארץ–ישראל )הצופה, 23 ביוני 1995 מצוטט אצל סטיוארט כהן, 2002: 238-237(. זה 
שונאי  “ממשלה ששלטה בחסדי  רבין  הגדיר את ממשלת  פליקס(  )מנחם  הרבנים  לציין שאחד  המקום 

ישראל״ בהתכוונו לחברי הכנסת הערבים )רביצקי, 2002: 266(.
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סיכום והצעות לנטרול השפעתם החוסמת של ערכים 

דתיים ושל שחקנים דתיים קיצונים 

ואידיאות  מערכים  אחת  לא  מושפעת  והפלסטיני  הישראלי  במרחב  הציבורית  הזירה 

שהורתן במרחב הדתי–אמוני ולעתים היא מופעלת על–ידם. נמצא קשר ברור והשפעה 

כללי  באופן  הפוליטיות  עמדותיו  עיצוב  לבין  לדת  הפרט  של  יחסו  בין  לא–מבוטלת 

וביחס לפתרון הסכסוך באופן מדויק יותר. מסיבה זו יש לערכי–דת ולגורמים פוליטיים 
המייצגים אותם, פוטנציאל משמעותי לחסום את אפשרות יישובו של הסכסוך הישראלי–

כמוקד  אל–שריף  הבית/אל–חרם  והר  ירושלים  מהבניית  בעיקר  נובע  הדבר  פלסטיני. 

סמלי מרכזי, בבחינת “ערך מוגן״ שהציבור הרחב משני הצדדים לסכסוך ממאן להתפשר 

עליו. פוטנציאל “החסימה״ מבוסס על מספר יכולות שנדונו בפרק זה:

הצלחה להנחיל לציבור הרחב, שאינו מגדיר עצמו “דתי״, את ערכיהם הדתיים כחלק    ♦

מסמלי הזהות הלאומיים;

הפלסטיני  בצד  חמאס  כמו  דתיות,  פוליטיות  תנועות  של  משמעותי  פוליטי  כוח    ♦

בקואליציה  השתלבות  על–ידי  כוחן  את  שמגדילות  בישראל  דתיות  ומפלגות 

הממשלתית ובכוחות הביטחון וכריתת בריתות עם כוחות פוליטיים אחרים;

הפעלת טרור על–ידי גורמים דתיים פנאטיים.   ♦

מעמדם של ערכי הדת ויכולת ההשפעה של שחקנים דתיים, בולטים בחברה הפלסטינית 

יותר מאשר בחברה הישראלית. זאת מהיות החברה הפלסטינית חילונית פחות ומפאת 

כוחו של חמאס, המושתת על ארגון צבאי ותמיכה ציבורית רחבה.

אחת הדרכים לעקוף את המכשול הערכי–דתי העיקרי — ירושלים והר הבית/אל–

חרם אל–שריף — היא הסדר זמני )לא הסדר–קבע( שיכלול משטר מיוחד בעיר העתיקה 

ובסביבתה הקרובה, עם פיקוח בינלאומי. הסדר זה יתבסס על המצב הקיים מאז 1967 

)המכונה לעִתים “הסטאטוס–קוו״( לפיו אל–חרם אל–שריף/הר הבית הוא בשליטת הווקף 

מראש(  מתואמים  במועדים  לאתר  כניסה  לממש  יכולים  לא–מוסלמים  מבקרים  )אך 

ואילו הכותל המערבי הוא בשליטה ישראלית. הסדר זמני כזה יאפשר למנהיגות של שני 

יואשמו בוויתור היסטורי על אינטרסים  יותר, מכיוון שהם לא  הצדדים גמישות רבה 

יהיה  ניתן  כזה  הסדר–זמני  וקדושים.  מוגנים  בערכים  בסחר  או  ארוך  לטווח  חיוניים 

להאריך במידה שהצדדים לא יוכלו להגיע לפשרה של קבע. נוסחה זו יכולה להתקבל 

על–ידי ההנהגות החילוניות והיא תוכל לגבור על “חישוק״ השחקנים הדתיים רק אם 
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לגורמים  יאפשרו   — והישראלית  הפלסטינית   — החברות  בשתי  הפוליטיות  הנסיבות 

מתונים ולא–דתיים לזכות לרוב בבחירות ולהרכיב ממשלה. הצד הפלסטיני המתון יכול 

לקבל הסדר זמני כזה, משום שהוא ממילא זה ששולט באופן מעשי בתוך מתחם אל–חרם 

אל–שריף. 

סכסוכים  של  והפתרון  הניהול  בתהליך  אנשי–דת  לשלב  יש  כי  הסבורים  יש 

טריטוריאליים שיש להם ממד דתי. לפי דעה זו, כפי שמנהיגים דתיים סיפקו פרשנות 

בלתי–מתפשרת בסוגיות מדיניות, כך הם יכולים לעצב מחדש את גבולות הקדושה של 

מרחבים בסכסוך )Funk & Said, 2009: 269; Hassner, 2009(. סוגיה זו היא מורכבת 

היות שמנהיגים רדיקליים אינם נוטים לשנות את עמדתם הנובעת מתפיסה תיאולוגית 

ציבור  אם  גם  חשוב,  תפקיד  יש  מתונים  למנהיגי–דת  זאת,  עם  יחד  כאחת.  ופוליטית 

הדת  למקורות  מתונה  פרשנות  לספק  יכולים  הם  גדול.  אינו  שלהם  הישיר  התומכים 

תוך  לפשרה,  הדרך  את  ולהכשיר  והטריטוריאלי  הלאומי  לסכסוך  הקשורות  בסוגיות 

ביסוסה על מקורות הדת. השפעתם בכוח של מפרשים מתונים לא תהיה על ציבורים 

ואלה  יותר,  מתונים  דתיים  או  מסורתיים  ציבורים  על  בעיקר  אלא  דתיים-לאומניים, 

היות  הפלסטינית.  בחברה  וגם  היהודית-ישראלית  בחברה  גם  גדולה  קבוצה  מהווים 

שיקולים,  מגוון  על  דעותיו  את  מבסס  והפלסטיני  הישראלי  מהציבור  ניכר  שחלק 

דתית  פרשנות  ולספק  מערכי–דת  הרגשי  המטען  את  לפרק  יכולים  מתונים  אנשי–דת 

חלופית לזו של רבנים ושיח׳ים רדיקלים. במלחמה על נפש הציבור לפרשנות המתונה 

והאלטרנטיבית, יש תפקיד חשוב בגיוס תמיכה בהסכם המבוסס על פשרה. מנהיגי–דת 

מתונים יכולים להחליש את ההתנגדות לפשרה, שקיימת על רקע דתי, על–ידי בידודם 

הדת  למקורות  שפרשנותם  העובדה  והדגשת  הצדדים  משני  הקיצוניים  החוגים  של 

כלי–הסברה  לשמש  הזמן. תפקידם  עם  לא התקדמה  והיא  הִמדבר״  “דור  תואמת את 

לציבור הרחב, החילוני, המסורתי והדתי המתון )כולל חלק מהחרדים בחברה היהודית 

בישראל(. ממשלות וארגונים המעוניינים בפשרה, יוכלו להשתמש בכלי התקשורת כדי 

רבה  יכולת  יש  לממשלות  מתונים.  ושיח׳ים  רבנים  של  הפרשנות  את  בהבלטה  להפיץ 

לשווק את הפרשנות הדתית המתונה ושוחרת השלום, אך משום מה הן לא גילו בכך 

עניין עד כה.

דרך נוספת לנִטרול ההשפעה המזיקה של אלה המייצגים עמדות בלתי–מתפשרות, 

היא אכיפה נמרצת ומחמירה במיוחד של החוק כלפי אלה העושים שימוש בטקסטים 

ובערכים דתיים במטרה להסית לאלימות. מאסרו של שיח׳ ראיד צלאח בשנת 2010 על 

פעולות שביצע בשנת 2007 בפרשת מעלה המוגרבים, הוא דוגמה לאמצעים שממשלות 

יכולות לנקוט כלפי אנשי–דת מסיתים. אם גורמי האכיפה ידאגו להביא לדין אנשי–דת 
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מסיתים, ואם כל כתב–אישום ילּווה בחוות–דעת של מומחים שינמקו כיצד התבטאויות 

יש  ושפיכות–דמים,  מעשי–אלימות  להתפרצות  קרובה״  “ודאות  בבחינת  הן  קיצוניות 

סיכוי טוב שמסיתים יימצאו אשמים וייתנו את הדין על מעשיהם. 

קבוצות  של  הטבעי  שהריבוי  כך  על  מצביעים  דמוגרפיים  נתונים  הערה:  ולסיום 

שככל  הוא  הדבר  פירוש  מאוד.  לגבור  הפוליטי  כוחם  עתיד  כן  ועל  גבוה  הוא  דתיות 

שתהליך יישוב הסכסוך יידחה, יהיה לערכי הדת פוטנציאל רב יותר לחסום אפשרות 

ליישוב הסכסוך בדרכי שלום ופשרה. 
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גורם הזמן כחסם ביישוב סכסוכים

דן זכאי ודידה פלייסיג

מבוא

הזמן הוא ממד מרכזי בהבנת היקום. עולם ללא זמן הוא עולם קפוא שדבר אינו מתרחש 

בו ואינו משתנה בו.

הזמן הוא ממד חיוני בחיי כל יצור חי והוא משפיע על יכולתו לשרוד ולהתאים עצמו 

באופן אופטימאלי לסביבותיו )Michon,1985(. הזמן הוא גם גורם חיוני ומרכזי בחייו 

של כל אדם, בודד או חלק מקבוצה.

בלי התייחסות לזמן אי אפשר יהיה לתאר את החיים בחברה אנושית כלשהי, ועל 

אחת כמה וכמה בחברה מערבית–טכנולוגית )זכאי, 1998(.

פרק זה בוחן את צורת ההתייחסות לזמן ואת השפעות הְמָשגת הזמן על תהליכי חשיבה 

ליישוב  גורמים אלה על הסיכויים  ובודק באיזו מידה משפיעים  ומתן,  ותהליכי משא 

כללי  באופן  הזמן  מושג  את  נציג  תחילה  מזו.  זו  שונות  תרבויות  נציגי  בין  סכסוכים 

הזמן  ממד  השתקפות  את  נסקור  מכן  לאחר  ולתרבות.  היחיד  לאישיות  הקשריו  ואת 

הְמָשגתו  ואת  הזמן  מושג  את  לבחון  נעבור  מכאן  ומתן.  משא  ובתהליכי  בסכסוכים 

בתרבות הערבית–אסלאמית מחד גיסא, ובתרבות היהודית–ישראלית מאידך גיסא. על 

ננתח את ההשפעות הנובעות מהְמשגות הזמן השונות בשתי התרבויות, לגבי  זה  רקע 

התנהלות הסכסוך הישראלי–פלסטיני. 

סוגי זמן

קיימים כמה וכמה סוגי זמן: העיקריים שבהם הם הזמן הפיזיקאלי )זמן השעון(, הזמן 

הביולוגי והזמן הפסיכולוגי.

הזמן הפיזיקאלי הוא אובייקטיבי ואחיד. מדידתו באמצעות שעונים לסוגיהם משקפת 

שינוי מוגדר באלמנט פיזיקאלי מוגדר. זהו זמן רציף ובעל קצב אחיד וכיוונו מן העבר 

לעתיד.
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הזמן הביולוגי מייצג התרחשות של תהליכים ביולוגיים המתחוללים באורגניזמים חיים, 

והוא נשלט על–ידי קוצבי–זמן ביולוגיים ופיזיולוגיים. מאפייניו דומים לאלה של הזמן 

הפיזיקאלי.

הזמן הפסיכולוגי הוא הזמן הנחווה בתודעה והוא עומד במוקד פרק זה.

כדי להבין את ייחודו של הזמן הפסיכולוגי, נחשוב על דקה אובייקטיבית החולפת תוך 

המתנה בתור לעומת דקה אובייקטיבית החולפת תוך קריאת ספר מרתק. חוויית הזמן 

תהיה שונה בשני המקרים.

במקרה הראשון תיווצר תחושה של זמן “זוחל״ ומתמשך, ואילו בשני תיווצר תחושה 

של זמן החולף במהירות, והדקה תעבור אולי מבלי שהדבר יורגש כלל. 

כמו  בהכרח,  רציף  אינו  הוא  ִמשתנה,  ִקצבו  אחיד.  אינו  הפסיכולוגי  מכאן שהזמן 

בחלום או בהזיה הוא יכול לזרום מן העתיד אל העבר, ומהותו יכולה להיות מושפעת 

ממהות האירועים המתרחשים בתוכו )זכאי, 1998(. לדוגמה, הסופר תומאס מאן עסק 

בחוויית הזמן בספרו “הר הקסמים״ )1955(, בו תיאר את חוויית הזמן של חולי שחפת 

המאושפזים בסנאטוריום, בעת מדידות החום היומיות שלהם. המדידה קצרה במונחי 

זמן–שעון, אבל ארוכה בתחושת חולי השחפת, מאחר שיש לה חשיבות רבה לגבי אבחון 

מצבם. 

ביטויי זמן בלשון, כמו “הזמן קפא״, “הזמן רץ״, “הזמן זחל״ “הזמן עמד מלכת״ ועוד, 

משקפים את הייחוד של חוויית הזמן הפסיכולוגי. דוגמה נוספת למורכבותו של הזמן 

הראשון  “ּפרוסּפקטיבי״.  לזמן  “רטרוספקטיבי״  זמן  בין  בהבדל  הפסיכולוגי משתקפת 

מתאר תחושת זמן ל״אחור״, לאחר שהסתיים המאורע שאת ִמשכו יש להעריך. השני 

מתאר תחושה של זמן שנוצרת תוך כדי התרחשות המאורע. בכל אחד מהמקרים תהיה 

חוויית הזמן שונה )ראו: Zakay & Block, 1997( מכאן שחוויית הזמן הפסיכולוגי היא 

תלוית הְקשר.

מהות הזמן

משחר ימי המין האנושי למדו אנשים וחקרו את מהות הזמן וִפשרו. הגורמים הראשונים 

לכך היו התצפיות בשינויים המחזוריים של היממה, של חילופי עונות השנה ושל המעגליות 

הזמן  משמעות  על  לתהות  פילוסופים  החלו  יותר  מאוחר  החיים.  במחזור  המשתקפת 

בצורה מושכלת יותר. עם זאת, מאז ומעולם היתה מהות הזמן עמומה ובלתי–ברורה.
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הרביעית  המאה  בן  הפילוסוף  לתאר  היטיב  הזמן  מהות  שבהבנת  הקושי  את 

St. Augustine, אשר כתב בספרו “וידויים״: “מהו הזמן? כשאיש אינו שואל — יודע אני; 
אך כשרוצה אני להסבירו — איני יודע.״

הוא  הזמן   — הזמן  יהא  אשר  שיהא  היתה  הקדוש  אוגוסטינוס  של  מסקנתו 

זו מקובלת גם כיום. הזמן הוא  )Roecklein, 2008(. תפיסה  סובייקטיבי על פי טבעו 

תוצר של התודעה יותר מאשר של סדר כרונומטרי הקיים בטבע או בחברה באופן טבעי 

.)Trautmann,1995(

עמנואל קאנט, הפילוסוף הגרמני בן המאה ה–18, שעסק אף הוא בשאלת הזמן, טען 

כי החלל והזמן הם שני מושגים אּפריוריים. כלומר, הם אינם תוצר של תהליך תפיסתי, 

אלא קיימים בתודעתנו מלכתחילה.

של  ממודעותם  בעיקר  נגזרת  האנושית  בחברה  הזמן  חשיבות   ,)2006( ג׳מאל  לפי 

בני–אדם לסופיות חייהם. מודעּות זו הפכה את ארגון הזמן ותמרּונו לרכיב חשוב בדפוסי 

ההתנהגות האנושית. בני–אדם שואפים למלא את זמנם בתוכן כחלק מרצונם לשלוט בו, 

לנצלו עד תום, להאריכו ואף לאכוף את גבולותיו.

פילוסופי,  פיזיקאלי,  למחקר  נושא  לשמש  הזמן  מהות  שאלת  ממשיכה  היום  גם 

ביולוגי ופסיכולוגי. ברור כי לזמן יש השלכה על חיי האדם כמעט מכל היבט, שכן הזמן 

הוא חלק בלתי–נפרד מכל מאורע או התרחשות ומכל חוויה אנושית, באופן שאינו ניתן 

.)Flaherty & Meer, 1994( להפרדה

עם זאת, משמעות הזמן והשלכותיו על התהוות סכסוכים ותהליכי יישובם נידונה 

ונחקרה פחות בהשוואה לתחומים אחרים. מטרתו של פרק זה היא לתרום לדיון בנושא 

זה הן ברמה העקרונית–כללית, והן בהתייחס לסכסוך הישראלי–פלסטיני.

זמן ואישיות — פרספקטיבת הזמן

ההתייחסות לזמן היא אחת התכונות המשקפות את מבנה אישיותו של אדם. דבר זה בא 

 ,)Time urgence( לידי ביטוי בכמה היבטים, כמו למשל בתכונה הקרויה “דחיפות בזמן״

המבטאת את המידה בה אדם נתון לתחושה של לחץ–זמן בהתנהגותו השוטפת. תכונה 

זו נמצאה קשורה לדפוסי אישיות המכּונים Type A ו–Type B ואף לדפוסים של בריאות 

.)Gastorf, 1981( נפשית

.)Time perspective( נתמקד כאן בהיבט הקרוי “פרספקטיבת הזמן״
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והעתיד,  ההווה  העבר,  של  הסובייקטיבי  לארגון  מתייחסת  הזמן  פרספקטיבת 

.)Macey, 1994( ולמשקל היחסי שאדם מייחס להם בראייתו את מהלך חייו

ומשמעות  ארגון  סדר,  המשליטה  התייחסות  מסגרת  היא  הזמן  פרספקטיבת 

.)Boyd & Zimbardo, 2005( במאורעות החיים

ניתן לאפיין אנשים כבעלי פרספקטיבה של עבר, הווה או עתיד. בהתאם לכך, אנשים 

 Karniol & Ross,( מבססים את התנהגותם על העבר, על ההווה או על העתיד, בהתאמה

 .)1996

מדובר אפוא בממד בסיסי בעל השפעה רבה על ההתנהגות האנושית — ממד המעוצב 

.)Zimbardo & Boyd, 1999( ומושפע ממאורעות אישיים, חברתיים ותרבותיים

כך, למשל, נמצא כי פרספקטיבת הזמן של ניצולי שואה נוטה להיות מבוססת במידה 

 Shmotkin &( חוו את השואה  גיל שלא  אותו  בני  לאנשים  בהשוואה  העבר,  על  רבה 

Lomrenz, 1998(. השואה עצמה נתפסת בעיני הניצולים כמתפרסת על פני כל העבר, אף 
שמבחינת “זמן שעון״ היא נמשכה ארבע שנים “בלבד״. טראומת השואה היא שגרמה, 

הגורמים  אחד  היא  זו  שפרספקטיבת–זמן  ייתכן  בעבר.  החיים  למיקוד  הנראה,  ככל 

המקשים על ניצולי שואה רבים לחזור לאורח חיים המכוון אל ההווה והעתיד. 

לפרספקטיבת הזמן של אדם יש השלכות על סגנון חייו. ניתן לטעון כי האדם המכּוון 

ומטרה.  כיוון  ללא  עלולים להתנהל  וחייו  לתכנן את העתיד  יתקשה  עברו,  בעיקר אל 

לעומת זאת, אדם החי רק מתוך מכּוונות לעתיד, עלול למצוא עצמו חי במעין פנטזיה 

שאין לה אחיזה במציאות. זהות אישיותית מאוזנת, המאפשרת חיים תקינים תוך בוחן 

מציאות תקין, מחייבת איזון נכון בין ההתייחסות לעבר, להווה ולעתיד )זכאי, 1998(.

השפעת פרספקטיבת הזמן ניּכרת גם בהתנהלותם של ארגונים. כך למשל מצביעים 

Thomas & Greenberger )1998( כי חזון ארגוני מוגדר כדימוי של העתיד. הם מציגים 
ממצאי מחקר המראים כי קיימת קורלציה בקרב מנהלים בארגונים, בין פרספקטיבת 

זמן עתיד לבין היכולת לבנות חזון עתידי. 

זמן ותרבות

 Birx,( תרבות מאופיינת על–ידי מערכת האמונות והמושגים של כל המשתייכים אליה

2009(. מערכת אמונות זו משפיעה על השפה, על אורח החיים ועל ההתנהגות.
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ההתייחסות לזמן ולאופן המשגתו הם גורמים מרכזיים שבאמצעותם מבחינים בין 

 Macey,( ועוד  דייקנות  החיים,  קצב  כמו  התנהגותיים,  היבטים  ובין  שונות  תרבויות 

.)1994

קשה  בלשון,  ביטוייו  ואת  לגביו  האמונות  את  לזמן,  ההתייחסות  את  להבין  בלי 

להבין את ההתנהגות המאפיינת תרבות כלשהי.

באופן גס, ניתן לחלק את התרבויות מבחינת יחסן לזמן, לשתי קטגוריות )בכך נעשה 

עוול למגוון התרבויות, אך קוצר היריעה מחייב חלוקה זו(.

הקטגוריה האחת היא התרבות המערבית הטכנולוגית, והשנייה היא מכלול התרבויות 

“הלא–מערביות״, כגון תרבויות המזרח ותרבויות הילידים באמריקה הדרומית ובמקומות 

אחרים, כמו שבטי האינדיאנים בתקופות שקדמו להשתלטות המערבית וחיים אף כיום 

)יש המכנים את הזמן הקשור בתרבויות אלו “זמן אינדיאני״(.

להלן מספר הבדלים בולטים בהתייחסות שתי קטגוריות התרבות הנזכרות אל מושג 

הזמן:

מידת ההבחנה בין עבר, הווה ועתיד — בתרבות ה״טכנו–מערבית״ ההבחנה ברורה. 		♦

ביטויי הלשון המתארים את הזמנים השונים מוגדרים היטב והדקדוק הלשוני מגדיר 

כיצד להטות פעלים בהתאם לזמן אותו הם מתארים;

בתרבויות ה״לא–מערביות״ מתקיימת במקרים רבים האחדה של העבר עם ההווה  		♦

או של ההווה עם העתיד. כדוגמה, בשפת שבט ההופי האינדיאני אין כלל מושגים 

המייצגים עבר, הווה ועתיד, ואין לפעלים הטיות בהתאם לזמנים השונים;

התרבות ה״טכנו–מערבית״ רואה את הזמן כמשאב כלכלי. מהותו של הזמן אינה  		♦

לעתיד.  מכוונת  הזמן  ופרספקטיבת  האדם  כלפי  נטרלי  הזמן  בו.  במתרחש  תלויה 

תרבות זו מדגישה את חשיבות התכנון והדייקנות;

התרבות ה״לא–מערבית״ אינה מדגישה את ערכו הכלּכלי של הזמן והוא אינו נטרלי  		♦

כלפי האדם.

פרספקטיבת הזמן מכוונת לעבר. בתרבות זו התכנון והדייקנות אינם בהכרח ערכים   

מרכזיים.

במאות  ששרר  המצב  את  היטב  מתארים  קודם,  שהובאו  כפי  הזמן,  הְמָשגת  תיאורי 

הקודמות.
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ה״טכנו– שהתרבות  בעוד  טהורות,  “לא–מערביות״  תרבויות  למצוא  קשה  כיום 

מערבית״ מתפשטת יותר ויותר.

הזמן  הְמָשגת  השפעת  בהם  רבים  היבטים  בחיים  נותרו  כי  טוענים  אנו  זאת  עם 

אופן  הוא  אלה  מהיבטים  אחד  ומשמעותית.  עמוקה  עדיין  היא  השונות  בתרבויות 

ההתייחסות לסכסוכים וליישובם. הסבר לכך הוא הרגשיות הטעונה והערכיות העמוקה 

במיתוסים  הקשורים  באישיות,  עמוקים  שרבדים  לכך  וגורמות  לסכסוכים  הקשורות 

זו  טענה  נדגים  התנהגותו.  על  ומשפיעים  “צפים״  קולקטיביים,  תרבותיים  ובאתוסים 

בהמשך.

זמן ודת

היא  האנושי,  הקיום  את  להסביר  ניסיון  בכל  הכרחי  אלמנט  בהיותה  הזמן,  הְמָשגת 

.)Birx, 2009( מרכיב מרכזי והכרחי בכל מערכת אמונות דתיות

קיים גם קשר הדוק בין דת לתרבות. משום כך, כמעט בכל הדתות קיימת התייחסות 

אל הזמן ואופן הְמָשגתו.

את  בחשבון  לקחת  יש  והְמָשגתו,  הזמן  תפיסת  את  כשמנתחים  דבר,  של  בסופו 

השילוב בין תרבות לדת.

לשילוב זה נודעת חשיבות ייחודית בניסיון להבין סכסוכים בהם קיימים מרכיבים 

תרבותיים ודתיים.

המקרה של הסכסוך הישראלי–פלסטיני הוא ִמקרה כזה. 

ממד הזמן והשתקפותו בסכסוכים ובתהליכי משא ומתן

נסקור להלן מספר השלכות של ממד הזמן על תהליכים הקשורים בסכסוכים ובתהליכי 

משא ומתן.

 Pruitt &( זמן  לאורך  נמשכים  ומתן  משא  ותהליכי  סכסוכים  טיבם,  פי  על 

Carnevalle, 1993(. מעבר לכך, לזמן יש עליהם השפעות ישירות — חלקן טכניות — 
והשפעות עקיפות אך מהותיות )Druckman, 1994(. יש לזכור כי סכסוך ומשא ומתן 

 .)Elias, 1992( גורם מרכזי בהתווייתם  הוא  הם תהליכים חברתיים, שהזמן החברתי 
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יש הרואים בזמן מסגרת הְמָשגתית לאינטראקציות חברתיות כסכסוכים ותהליכי משא 

.)Alon & Brett, 2007( ומתן

ההתייחסות לזמן היא אחד המכשולים הגדולים בדרך להשגת התאמה בין–תרבותית 

)ג׳מאל, 2009(.

מבחינה חברתית, חלוקת הזמן, מיונו והפיכתו לכלי–התייחסות לאחרים, הם מנגנון 

אינטגראלי של יחסי הכוח בין קבוצות שונות. הסובייקט הממיין כופה באמצעות חלוקת 

 Elias,( הזמן סוג מוגדר של יחסים עם בני–אדם אחרים, כמו למשל בקביעת לוחות–שנה

1992(. מכאן שהזמן הוא מעין גבול או חיץ תרבותי וחברתי וחלקים של החברה מנסים 
חג  ימי  יחולו  לדוגמה, באמצעות הקביעה מתי  לכפות הסדרי–זמן על חלקים אחרים. 

ומנוחה. משום כך טבעי הדבר שהזמן יהפוך מקור ומוקד לסכסוכים )לדוגמה, סכסוכים 

על שמירת השבת בין חילונים וחרדים בירושלים(. 

דוגמה נוספת של סכסוכים הקשורים בזמן היא דרך ההמתנה בתורים. התור הוא 

זה  זמן, שהוא בהקשר  מערכת חברתית בה מתחרים הממתינים בתור על חלוקה של 

משאב מוגבל. אך טבעי הדבר שבמצב כזה יתגלעו סכסוכים וחילוקי דעות לגבי חלוקת 

כל  מצד  בסיסית  ציפייה  קיימת  שכן   ,)Fleisig, Ginzburg, & Zakay, 2009( המשאב 

העומדים בתור לקיומו של “צדק חלוקתי״ של משאב הזמן.

בני–זוג  בין  שונּות  כי  עלה  מבוגרים,   10,000 בקרב  שנה   30 במשך  שנערך  מסקר 

 Boyd &( זוגיים  סכסוכים  בהתפתחות  כבד–משקל  גורם  היא  לזמן,  בהתייחסותם 

.)Zimbardo, 2005

דוגמאות אחרות קשורות בסכסוכים הנובעים מפגיעה בזמן כסמל תרבותי ודתי. כך, 

למשל, מלחמת יום הכיפורים שפרצה ביום הכיפורים 1973, נתפסה בין היתר כפגיעה 

פתיחה  לתחילת  ליהודים  ביותר  המקודש  היום  בחירת  עקב  היהודי  העם  ברגשות 

במלחמה.

השפעות ישירות של הזמן על ניהול משא ומתן

התייחסותם לזמן של מנהלי המשא ומתן 

בנוסף  וזאת  לזמן,  בהתייחסות  ובין–אישיים  אישיותיים  הבדלים  שקיימים  מאחר 

בעלי  צדדים  שני  בהכרח  מפגישים  ומתן  והמשא  הסכסוך  התרבותיים,  להבדלים 

מאפיינים שונים.
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הדבר מקבל ביטוי ישיר בהתייחסותם של מנהלי המשא ומתן עצמם לזמן, וזאת 

בנוסף למטען התרבותי המתבטא בהתייחסות הערכית לזמן, בצורה מודעת ולא–מודעת. 

מכאן שככל שהפער בין מנהלי משא ומתן הוא רחב יותר בהתייחסותם לזמן, כן יִקשה 

להשיג התקדמות בונה במשא ומתן.

למשא  מייחסים  והנותנים  שהנושאים  הדחיפות  במידת  ההבדל  היא  לכך  דוגמה 

ומתן. 

מידת הדחיפות בזמן

מי שחש דחיפות גבוהה יותר בזמן, יבקש לנהל משא ומתן בקצב מהיר יותר ממי שאינו 

חש דחיפות כזו.

לדבר נודעת השפעה על קצב ההתנהלות ועל הלחצים בזמן )ראו בהמשך(.

דוגמה לכך הוא ניסיונו של אהוד ברק, ראש ממשלת–ישראל לשעבר, להשיג בוועידת 

קמּפ–דייוויד השנייה )2000(, הסכם סופי שמשמעותו “קץ הסכסוך הישראלי–פלסטיני״ 

תוך זמן קצר. לעומתו לא חש הצד השני )יאסר ערפאת, נשיא הרשות הפלסטינית( מּוכנות 

ודחיפּות דומה בזמן. מתיאורו של עוזרו, גלעד שר ניתן להבין שברק פעל מתוך תחושה 

של דחיפות. שר טען כי ברק חש שעקב תהליכים גלובליים ואזוריים, כמו התפשטותו 

גרעיני,  או  בלתי–קונוונציונלי  בנשק  מדינות  והצטיידות  האסלאמי  הפונדמנטליזם  של 

הזמן פעל לרעת ישראל. מכאן שסופיות הסכסוך וסופיות התביעות בכל נושא, נעשתה 

ליעד החשוב ביותר של ישראל במשא ומתן )שר, 2001, עמ׳ 21(. יש להניח כי תחושת 

דחיפות זו היא שגרמה לברק להציב מסגרת זמן של 15 חודש להשגת הסדר–קבע )ראו 

בהמשך(. קרוב לוודאי כי לפער בתחושת הדחיפות בין ערפאת לברק היתה השפעה על 

כישלון המשא ומתן.

השפעת לחץ הזמן

לחץ הזמן עלול להשפיע על הסיכויים לסיום מוצלח של משא ומתן ליישוב סכסוך.

לחץ–זמן במשא ומתן נוצר כאשר קיים רצון לסיימו ולהגיע להסכם מהר ככל שניתן 

)Pruitt, 1981(. גם הצבתם של “מועדי–סיום״ מגבירה תחושה של לחץ–זמן. לתחושה כזו 

יש השפעות על תהליכי עיבוד–מידע וקבלת החלטות שמתבטאות בעיקר בסלקטיביות 

השימוש במידע, בסיכוי גבוה לטעויות בהערכות ובשיפוט, ובהגברת החשיבות המיוחסת 
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למידע שלילי בהשוואה למידע חיובי )Zakay, 1993(. לחץ הזמן אף עלול להביא לסגירּות 

מחשבתית מוגברת. הצד המושפע יותר מלחץ הזמן במשא ומתן, עלול למצוא עצמו נוטה 

.)De-Dreu, 2003( להגיע להסכמה מהירה, תוך ויתורים מופלגים

 לדוגמה, יוסי ביילין, בספרו “מדריך ליונה פצועה״, מתאר את המשא ומתן בטאבה 

בינואר 2001. לפי תיאורו שררה בקרב הנושאים והנותנים תחושה של קוצר–זמן, כלומר: 

תחושה שאם לא ישיגו משהו, יחלוף זמן רב עד שייפגשו, אם בכלל. ד״ר נאביל שעת׳ 

אמר לביילין: “אילו נערכו שיחות טאבה מיד אחרי פסגת קמפ–דייוויד, היה כבר נחתם 

הסכם–קבע״ )ביילין, 2002, עמ׳ 13(. ביילין מתאר את המשא ומתן כאילו התנהל בשעה 

ה–25. היה זה לאחר תום כהונת הנשיא קלינטון, מספר ימים לפני הבחירות בארץ, כאשר 

והן משמאל ערערו על הלגיטימיות של המשא ומתן. ביילין מסכם: “השעה  הן מימין 

ה–25 היתה לכאורה כלא היתה״. 

הזמן ִּכמקור–כוח והשימוש בזמן באופן טקטי

מי שחושב שהזמן פועל לטובתו ואינו חש דחיפות לסיים משא ומתן בזמן נקוב וקצר, נוטה 

להשתמש בזמן כמקור–כוח ולהפעילו באופן טקטי כלפי היריב החש דחיפות. טקטיקות 

כמו דחייה והשהייה נפוצות במקרים כאלה. במחקר מעבדתי שערך Raiffa )1982( נמצא 

כי מי שיש לו שליטה גבוהה יותר בזמן ויכולת לנהוג בסבלנות, הוא בעל סיכויים גבוהים 

יותר להגיע להישגים בהשוואה למי שסבלנותו ושליטתו בזמן פחותות. 

ומתן,  במשא  הצדדים  מן  לאחד  )ופיתויים(  איומים  הצבת  של  האפקטיביות  גם 

מותנית במידה רבה בתזמון.

לפי Pruitt )1981(, איום מפורש המוצג בשלבי סיום של משא ומתן, ייתפס כאמין 

ומשכנע יותר מאשר בשלבי הפתיחה. שכן, בשלבי הפתיחה יחבל איום כזה ביחסים בין 

הנושאים והנותנים.

אחת הטקטיקות המשקפות את השימוש המניפולטיבי בזמן בתוך משא ומתן הוא 

.)deadlines( הנושא של קביעת “מועדי–סיום״

)Deadlines( קביעת “מועדי–סיום״

קביעת מועדי–סיום היא טקטיקה נפוצה במשא ומתן, במטרה להשפיע על עמדת הצד 

השני.
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ההשפעה של מועדי–סיום רבה יותר על מי שחש שהזמן פועל לרעתו, ובעיקר כאשר 

מועד הסיום הוא אמיתי וממשי מבחינתו. מצב כזה יוצר לחץ–זמן ומגביר את הנטייה 

.)De-Dreu, 2003( לוויתורים

בספרות קיים דיון בשאלה: באיזו מידה כדאי לאחד מן הצדדים לגלות לצד השני על 

קיומו של “מועד–סיום״ אמיתי לגביו )Gino and Moore ,2008(. עם זאת, במחקר מטה 

אנליטי שערך דרוקמן )Druckman, 1994( נמצא כי קביעת מסגרת–זמן כלשהי חשובה 

להתקדמות במשא ומתן. כאשר לא מוגדרות מגבלות–זמן כלשהן, עלולים שני הצדדים 

למצוא עצמם מסוגרים בעמדותיהם הבסיסיות והמשא ומתן יכול להגיע לקיפאון. מכאן 

עולה כי ניתן להשתמש בקביעת מועדי–סיום הן כדרך לזירוז משא ומתן והן כדרך ללחוץ 

דרך  גם  לשמש  יכולה  מועדי–סיום  הצבת  ואולם,  ויתורים.  להשיג  כדי  השני  הצד  על 

טקטית למשיכת זמן כאשר אין רוצים להגיע באמת לפתרון. דוגמה לכך היא הצהרתו 

של יצחק שמיר, ראש ממשלת–ישראל, כי הוא נכון למשוך את המשא ומתן אפילו עשר 

שנים, וכן התנהלותו של בנימין נתניהו לאחר שנבחר לראש ממשלת–ישראל והיה עליו 

לקבוע את עמדתו לגבי תהליך אוסלו.

יוסי ביילין )2002( מתאר כי במשולש מצרים–ירדן–פלסטינים, בארה״ב ובאירופה, 

 4 על הסכם הקבע,  להגיע אל תאריך היעד לחתימה  עניין  יש  לנתניהו  פן  גבר החשד 

במאי 1999, במצב משברי, לגרום לפלסטינים להכריז באופן חד–צדדי על מדינה שבה 

הוא לא יכיר ולהשתחרר באופן סופי מהסכם אוסלו. שכן הכרזה חד–צדדית כזו היא 

הפרה חד–משמעית בוטה של ההסכמים )עמ׳ 35(. בספרו ממשיך ביילין ומספר )עמ׳ 37( 

כי כדי למנוע משיכת–זמן מיותרת, קבעו האמריקאים תאריך–יעד מלאכותי — 4 במאי 

המקורי,  אוסלו  תהליך  לפי  הקבע  הסכם  להשגת  האחרון  המועד  לפני  שנה   —  1998

החוץ  שרת  אולברייט,  מדלן  בהשתתפות  פסגה  בלונדון  תתקיים  זה  ביום  כי  והכריזו 
האמריקאית, נתניהו וערפאת. האסטרטגיה של משיכת זמן תוך ניצול קביעה של מועדי–

סיום, מומחשת באמירתו של תומס פיקרינג, תת–מזכיר המדינה האמריקאי לעניינים 

מדיניים, ב–19 ביוני 1998: “עברנו משלום ל׳שלּפ׳ )סחיבה ביידיש(. התחושה היא שבכל 

פעם שמועלית תקווה חדשה להסכמה ישראלית–פלסטינית, היא נכזבת מחדש. חולף זמן 

יקר ותום הסדר הביניים מתקרב והולך״ )ביילין, 2002, עמ׳ 42(. 

דוגמה נוספת לשימוש בתאריכי–יעד היא הכרזתו של אהוד ברק כי בתוך 15 חודשים, 

כלומר בספטמבר 2000, הוא יידע אל נכון אם ניתן להגיע להסדר–קבע עם הפלסטינים. 

הנשיא קלינטון הסתייג מיעד 15 החודשים וחשב כי הוא מיותר. ביילין )עמ׳ 75( מציין 

כי יחסו של ברק לזמן הוא מיוחד ובא בין השאר לביטוי בחיבתו המפורסמת לפירוקם 

ולהרכבתם של שעונים. קביעת תאריכי–יעד מדויקים ִאפיינה את גישתו והיא חזרה על 
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עצמה למרות שבד״כ לא עמד בהם. ביילין מציין גם )עמ׳ 87( כי הפלסטינים לא הבינו 

את שיטת תאריכי היעד שבנה ברק וחששו מכך. על המתח שנוצר בין צוותי המשא ומתן 

 — ומסגרות–זמן  מועדים  להציב  ברק  של  נטייתו  בעקבות  והפלסטיניים  הישראליים 

למרות שהוא עצמו לא עמד בהם — תעיד תגובתם של הפלסטינים )לפי ביילין 2001( 

שהביעו את חששם שמטרתו של ברק למשוך זמן עד שיגיע לנקודה בה יהיה מאוחר 

מדי לקיים משא ומתן רציני מפאת לוח הזמנים הפוליטי בארה״ב ובאזור. גם גלעד שר 

)2001( מצטט את תגובת ערפאת למסגרת הזמן של 15 החודשים להשגת הסדר–קבע 

שאותה הציג ברק ב–26 ביולי 1999. לדבריו אמר ערפאת: “הוא יכול לשכוח ממשא ומתן 

כי הבדלי–גישות אלה ביחס לשימוש במועדי–סיום  נראה  15 חודש להסדר–קבע״.  של 

מוגדרים, הם בין הגורמים לכישלונו של תהליך המשא ומתן, שכן הוא יצר אי–אמון אצל 

הפלסטינים ביחס לכנותו של ברק להשיג הסכם–שלום. 

נתניהו  עם  משולשת  ועידה   2009 בספטמבר  לקיים  אובמה  הנשיא  של  בהחלטתו 

ואבו–מאזן, בה הוא מכריז על חידוש המשא ומתן לשלום ועל ציפייתו שיושג הסכם בתוך 

להתנעת תהליכים  כדרך  מועדי–סיום  בקביעת  לשימוש  לראות המחשה  ניתן  שנתיים, 

ולמניעת דשדוש. דבר זה משתקף באמירתו של דובר משרד החוץ האמריקאי, איאן קלי: 

“אנו מייחלים לפריצת–דרך כלשהי״ )חדשות נענע 10, 19 בספטמבר 2009(. 

השפעת הזמן על בניית אמון בין הצדדים לסכסוך

ביישוב  אמון  לבניית  הזמן  חשיבות  את  מדגישים   )87  :2000(  Lewicki & Weithoff
סכסוכים. 

הם מדגישים כי אמון מתפתח לאורך זמן. נדרש זמן כדי שכל צד ייווכח שהבטחותיו 

של הצד השני אכן מתממשות והדבר נכון גם לקביעת מועדי–סיום. 

אחת הבעיות במשא ומתן שניהל ברק בהמשך לתהליך אוסלו, היתה היעדר אמון 

בין הצדדים. למרות זאת קבע ברק מסגרת–זמן נוקשה של 15 חודשים להשלמת המשא 

ומתן. בן–עמי )2004: 465( טוען כי בדיעבד ניתן להעריך שהיתה זו טעות לנסות ולכפות 

בין  אמון  לבניית  הדרגתי  בתהליך  לצורך  להתייחס  מבלי  ריאלית,  לא  מסגרת–זמן 

הצדדים. 

הטקטיקה של התקדמות הדרגתית בפתרון סכסוך, תוך התקדמות בשלבים והשגת 

הצדדים. הסדרי–ביניים  בין  אמון  בניית  גם  הסכמי–ביניים, משקפת תהליך המאפשר 

ולהשיג הסכמים  אפיינו את מרבית הניסיונות ליישב את הסכסוך הישראלי–פלסטיני 
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עם  לכך הם הסדרי הביניים שהושגו  ברורה  דוגמה  למדינות–ערב.  ישראל  בין  אחרים 

מצרים ב–1974 ו–1975 בתיווך ארה״ב, ואפשרו מאוחר יותר את בואו של הנשיא סאדאת 

לירושלים ואת כינונו של הסכם השלום הישראלי–מצרי. גם הסכמי אוסלו המקוריים, 

שנוסחו בהצהרת העקרונות שנחתמה בבית הלבן ב–13 בספטמבר 1993, בנויים סביב 
פתרון הדרגתי רב–שלבי, המבוסס על נסיגה ישראלית משטחים בגדה המערבית וברצועת–

עזה והעברת–סמכויות הדרגתית בשטחים אלה לממשל עצמי פלסטיני לתקופת–ביניים 

של חמש שנים, אשר בסופה יושג הסכם הקבע.

השפעת המרחק בזמן )Temporal Distance( בין מועד המשא ומתן למועד יישומן 

המתוכנן של הצעות ליישוב הסכסוך

 ,)Trope & Liberman, 2003, Temporal Construal( הזמן״  “הבְנית  תיאוריית  פי  על 

לריחוקם  בהתאם  שונה,  בצורה  ומאורעות  אובייקטים  וַממשיגים  ַמבנים  אנשים 

הפסיכולוגי. באופן כללי, כאשר המרחק גדול, ההתייחסות היא ברמה גבוהה ומופשטת, 

תוך שימת–לב פחותה לפרטים; נקודת המבט היא גלובלית ומתייחסת למהות. כאשר 

בפרטים.  יותר  ומתמקדת  הפוכה  וההְמָשגה  ההבניה  צורת  קצר,  הפסיכולוגי  המרחק 

והְמָשגה  הבְניה  עקרונות  אותם  פסיכולוגי,  מרחק  של  סוג  הוא  בזמן  שמרחק  מאחר 

מּוחלים גם לגבי אובייקטים ומאורעות העומדים להתרחש תוך פרק זמן קצר או ארוך 

.)Trope & Liberman, 2000(

 Okhuysen, Galinsky( “הבְניית הזמן״, מצאו חוקרים  לניבויי תיאוריית  בהתאם 

Uptigrove, 2003 &( כי צדדים שניסו להשיג הסכם, הצליחו יותר כאשר דוּבר ביישום 
ההסכם בטווח של שנה, בהשוואה למצב בו ההסכם עמד להיות מיושם תוך שבועיים. 

אחרים מצאו )Henderson, Trope & Carnevalle, 2006( יתרון בהשגת הסכם שמימושו 

רחוק בזמן, בהשוואה להשגת הסכם שמימושו קרוב. הסיבה לכך היא שעיסוק במאורעות 

רחוקים בזמן נעשה ברמת הפשטה גבוהה, שאינה יורדת לפרטים. משום כך קל יותר 

להסכים על פתרון המנוסח ברמה כוללנית ואינו יורד לפרטים מעשיים. 

כאשר  “הרחוק״  ההסכם  של  בגורלו  יעלה  מה  לבחון  נותר  כי  לציין  יש  זאת,  עם 

הצדדים  יחלו  אז  שמא  או  מעמד,  אז  גם  יחזיק  ואם  מימושו  למועד  יִקרבו  הצדדים 

להתייחס גם לפרטים ולסוגיות הקונקרטיות מהן נמנעו קודם לכן.
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מושג הזמן והְמָשגתו בתרבות הערבית–ִאסלאמית

האסלאם  בעקרונות  עמוק  מעוגנת  הערבית,  דוברות  בחברות  האסלאמית  התרבות 

ובאמונות הדתיות המונחות בבסיסו.

ראו:  מקפת  )לסקירה  זו  דתית–תרבותית  במערכת  חשוב  מקום  תופס  הזמן  מושג 

.)Alon & Brett, 2007

והְמָשגתו,  בין–תרבותיים בתפיסת הזמן  פי המאפיינים שנמנו לעיל כמבחינים  על 

ניתן להצביע על כך שתרבות האסלאם נמנית עם התרבויות המתייחסות אל הזמן כאל 

“זמן מאורעות״ או זמן איכותי ומייחסות חשיבות פחותה יותר לזמן כמותי ולזמן שעֹון. 

תפיסת הזמן כמשאב כלכלי שערכו נמדד בכסף, אינה מאפיינת תרבות זו. היא מתייחסת 

אל הזמן במידה רבה כאל תהליך מעגלי.

הזמן עצמו הוא כוח בעל עוצמה המכוון את גורל האדם ומשפיע עליו. קיימת הבחנה 

בין הזמן הארצי — הוא זמן שהות האדם על פני האדמה — לבין הזמן האלוהי, שהוא 

הזמן שלאחר המוות. אך האדם מייחס חשיבות לשני סוגי הזמן, שכן הזמן מאחד את 

הוא  עצמו  הזמן  יותר.  והנחשב  הדומיננטי  שהוא  השמימי,  הקיום  עם  הארצי  הקיום 

לכניעה  להגיע  היא  עלי אדמות  ומטרת שהותו של האדם  בשליטה מוחלטת של האל 

מוחלטת לאל. תרבות האסלאם מדגישה ומשבחת את ערך הסבלנות וההמתנה, ורואה 

בשלילה את החיפזון. מכאן שתרבות זו אינה דוגלת ִּב״דחיפּות בזמן״. הסבלנות היא מן 

לידי ביטוי בכמה תחומים: סבלנות  והיא באה  התכונות החשובות למאמין המוסלמי 

בסגידה לאל, סבלנות ועוז רוח בהימנעות מחטא וסבלנות במצבי–מבחן.

לכל  הבסיס  שהיא  דתית,  אמונה  על  מבוססת  המוסלמית  התרבות  היות  מעצם 

מעיקרה  היא  הערבית–אסלאמית  התרבות  של  הזמן  פרספקטיבת  כי  נראה  התנהגות, 

פרספקטיבת–עבר )ראו בהמשך(.

הְמָשגת הזמן ותפיסת הזמן בתרבות הערבית–אסלאמית והשלכותיהן 

על ניהול המשא ומתן

Alon & Brett )2007( מונים מספר השלכות של תפיסת הזמן והְמָשגתו בתרבות הערבית–
אסלאמית על אופן הניהול של משא ומתן.

ומתן.  ובדחייה של תהליכי משא  יְתרון הסבלנות, אין כל רע בהשהיה   על ּבְסיס 

הדבר קשור גם באמונה כי הזמן עומד לִצדם של המאמינים באסלאם, שכן בסופו של 
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דבר יביא אללה את כל בני האדם תחת כנפי האסלאם. בנוסף לכך, זמנו של המאמין 

זו  גישה  של  המעשית  המשמעות  ונצחי.  אלוהי  גם  אלא  ארצי,  “חילוני״  זמן  רק  אינו 

היא כי משא ומתן מתנהל בניחותא ובסבלנות — דבר המונע ויתורים ומאפשר לספוג 

השלכות של דחיות בתהליך.

“מועדי–סיום״  של  מראש  וקביעה  אולטימאטום  הצבת  שוללת  זו  מערכת–אמונות 

על–ידי הצד השני. העבר משמש אמת–מידה ומסגרת התייחסות במשא ומתן, ושימוש 

רב נעשה בתהליכים היסטוריים ובהאדרתם. בניגוד לכך, ההתייחסות לעתיד והתכנון 
נתפסים כבעיתיים, מאחר שהם נתפסים כהתערבות אנושית במהלכים המתוכננים על–

ידי האל, שהעתיד נתון לשליטתו. זו הסיבה לכך שהתחייבויות והבטחות אינן מפורשות 

בכל הקשור למועדי ביצוען.

הּודנה או רגיעה — “ֶקֶצר״ בהבנת מושגי הזמן 

כבר נאמר כי ביטויי הזמן הקיימים בשפה, משקפים את ההתייחסות לזמן ואת אופן 

הְמָשגתו בתרבות הרלוונטית. כאשר שני צדדים לסכסוך מנסים לתקשר בעת משא ומתן 

על סוגיות הקשורות בזמן — הבנה מלאה של כל צד את תרבות הצד האחר היא תנאי 

חיוני להשגת הסכם יציב ומקובל.

הזמן,  מושגי  של  תרבותית  מאי–הבנה  רבה  במידה  הנובע  בעייתי  למצב  דוגמה 

משתקפת בדיונים בין ישראל וחמאס בעזה על כינונּה של מה שנקרא בערבית “הּודנה״, 

ומכּונה בישראל “רגיעה״. 

“הודנה״  המילה  של  פירושה  בו.  מהול  הזמן  שממד  מושג  הוא  ה״הודנה״  מושג 

אפשרית  ההודנה  הערבית–מוסלמית,  במסורת  הפסקה״.  הפוגה,  “שביתת–נשק,  הוא 

“ראות״  מכון  של  האינטרנט  )אתר  יריבים  בין  ומתן  משא  ניהול  לשם  זמנית  כהפוגה 

ויכולה  http://reutinstitute.org/he/publication(. מכאן שההודנה במהותה היא זמנית 
או  הסכסוך  לפתרון  נכונות  הבעת  משום  בה  ואין  עמדות–לחימה,  לשיפור  לשמש  אף 

התחייבות שהפסקת האש לא תופר. 

גם כאן שלטת פרספקטיבת–עבר של מושג הזמן. ההתייחסות ל״הודנה״ היא לפי 

התקדים של הסכם חודייבה שנחתם בין הנביא מוחמד לבין בני שבט קוריש בשנת 628, 

אך מוחמד הפר אותו בשנת 630, לאחר שצבר די כוח לכבוש את מּכה. גם הגישה של 

השהייה וסבלנות מתבטאת במושג זה.
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במושג “רגיעה״, לעומת זאת, אין הדהוד של זמן והוא מצלצל לאוזן כמצב קבוע. 

בין הפירושים המילוניים למונח “רגיעה״ נמצא גם “הסכם, חוזה שנערך מתוך רצון טוב 

והסכמה גמורה של שני הצדדים״ )מילון אבן–שושן, 1991(. אין ספק כי אחד הקשיים 

בניהול משא ומתן על השגת “הודנה״ או “רגיעה״, נעוץ בהבנה השונה של הזמן והשלכותיו 

האוּפרטיביות בתרבויות השונות.

הזמן והְמָשגתו בתרבות היהודית–ישראלית

בבואנו לנתח את היחס של החברה היהודית–ישראלית אל מושג הזמן, עלינו להתייחס 

שני  המסורתי–דתי.  והמרכיב  הישראלי–חילוני  המרכיב  מרכיבים:  שני  של  קיומם  אל 

מרכיבים אלה מייצגים במידה רבה אלמנטים תרבותיים שונים. גם בחברה הפלסטינית 

קיימים אמנם מרכיבים חילוניים )פת״ח( ומרכיבים דתיים )חמאס ועוד(, אך נראה כי 

ההומוגניות והדומיננטיות של הערכים והאמונות שמקורם בדת, גבוהות יותר בחברה 

הישראלי  החילוני  המרכיב  היהודית-ישראלית.  לחברה  בהשוואה  המוסלמית-ערבית 

אליו  וההתייחסות  הזמן  הְמָשגת  זה  ובהקשר  ה״טכנו–מערבית״,  מהתרבות  חלק  הוא 

משותפות לתרבות ה״ישראלית״ ולזו ה״טכנו–מערבית״.

והרבה  האסלאם,  לדת  רבים  במובנים  דומה  היהודית  הדת  הדתי,  למרכיב  אשר 

מתפיסת הזמן וההתייחסויות אליו המאפיינות את האסלאם, קיימות גם ביהדות, אם 

כי לא באופן מלא ולא באותה עצמה )Birx, 2009(. הדגשת הזמן כזמן אלוהי וההבחנה 

לזמן  התייחסות  שקיימת  אף  ביהדות,  מודגשת  אינה  האלוהי,  לזה  הארצי  הזמן  בין 

שאחרי החיים עלי אדמות. במסורת היהודית יש התייחסות לזמן איכותי )למשל, הבחנה 

בין זמן–קודש לזמן–חול( וקיימת תפיסה של מעגליות, אך גם היא אינה מודגשת כמו 

באסלאם.

הזמן אמנם נקבע עקרונית על–ידי האל, ומכאן גם שליטתו בעתיד, כפי שעולה מן 

הביטוי הרווח המתייחס לעתיד — “אם ירצה השם״. המורכבות של ההתייחסות לעתיד 

כדטרמיניסטי מחד גיסא, אך תוך אפשרות בחירה לאדם מאידך גיסא, מתבטאת בביטוי 

הידוע “הכול צפוי והרשות נתונה״, המיוחס לרבי עקיבא )מסכת אבות(. 

גם הסבלנות והזהירות מחיפזון מופיעות ביהדות. כך למשל, חסידי ברסלב מביאים 

כל  תלויה  שבזה  בסבלנות,  להיות  אלא  השעה,  את  לדחוק  “לא  הכלל  את  מורם  מפי 

תנועת  גם  ברסלב(.  חסידי  של  השעה״  לדחוק  “לא  הקונטרס  )מתוך  האדם״  הצלחת 

חב״ד מפיצה בקרב ילדים ובני–נוער סיפורים שמטרתם חיזוק לערכים כסבלנות. אחד 
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הסיפורים מדבר בצדיק ר׳ יצחק מוורקה, אשר נודע בסבלנותו העצומה )מתוך “צעירי 

 .)Toratcha@Chabad.org.il חב״ד״ אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב״ד

 לעומת זאת, כפי שנאמר לעיל, החברה הישראלית החילונית מאופיינת בתפיסת–זמן 

“טכנו–מערבית״ וחוגים רבים ביהדות הדתית, המשולבים בחיי המסחר, העסקים והמדע, 

מחזיקים לפחות חלקית בתפיסת–זמן כזו )המחשה למתח הקיים בין שתי תפיסות–זמן 

אלו ניתן לראות במאבק המתחולל על “זמן השּבת״ ועל התכנים הממלאים אותו(.

 המעבר מתפיסת–זמן אחת לאחרת, מוצג על–ידי כמה חוקרים כשינוי פרדיגמאטי 

שהתחולל בתפיסת הזמן בחשיבה הציונית )אייזנשטדט וליסק, 1999(. לטענתם פיתחה 

המערבית  הזמן  לתפיסת  במהותה  הדומה  מודרנית  תפיסת–זמן  הציונית  החשיבה 

חל  כך  בעקבות  היהודית.  ומהמסורת  הקודש  מכתבי  העולה  העולם  מתפיסת  ושונה 

גם שינוי בתפיסת המציאות החברתית כנשלטת על–ידי הזמן. התפיסה החדשה גורסת 

שאפשר לשנות ולתכנן את המציאות החברתית על–ידי התערבות רצונית. ברוח דומה 

טוען ג׳מאל )2009( כי בנרטיב הציוני, הזמן היהודי הוא דינמי ובא לידי ביטוי בחילוץ 

הזהות הלאומית היהודית ממעמקי ההיסטוריה ובהצבתה במסע ההיסטורי המודרני. 

מנגד, הנרטיב הציוני תופס את הזמן הפלסטיני במונחים סטטיים המשתקפים בשימור 

הפרימיטיביות כמאפיין תרבותי מהותי. הפלסטינים מיוצגים בנרטיב זה כמי ששקועים 

בעבר. 

לטענתנו, כאשר מדובר בנושאים לאומיים–היסטוריים כמו אלה העומדים בבסיס 

הסכסוך הישראלי–פלסטיני, מתגלה בחברה הישראלית מתח דיאלקטי ביחס לזמן. מחד 

זוהי  לבזבזו.  ואין  לנצלו  שיש  כלכלי  משאב  בזמן  הרואה  כלכלית,  גישה  ניכרת  גיסא 

גישה המבקשת לראות תוצאות מהירות, מתוך פרספקטיבת–זמן עתיד. ביטוי לכך הוא 

הקמתה של תנועת “שלום עכשיו״ בשנת 1978 — תנועה אשר ְשמה מבטא את הרצון 

הסכסוך  לפתרון  הגישה  גיסא,  מאידך  הסכסוך.  של  מידי  ואף  מהיר  בפתרון  והצורך 

הדת  של  חזקה  השפעה  המשקפת  בפרספקטיבת–עבר  מאופיינת  הישראלי–פלסטיני 

והמסורת. ביטויה המובהק של פרספקטיבה זו מתייחס לזכות היהודים על ארץ האבות, 

בזכות ההבטחות שנתן האל לאבות האומה בעבר הרחוק.

 גורם נוסף המטה את פרספקטיבת הזמן אל העבר הוא זכר השואה. השואה, שנודעה 

לה השפעה עמוקה ומכרעת על דעת הקהל ועל קובעי המדיניות בישראל, מחזקת עוד 

יותר את הזיקה לעבר ולזכויות שמקנה לקח השואה לעם היהודי.

דוגמה למתח הקיים בין פרספקטיבת–זמן עבר לפרספקטיבת–זמן עתיד, ניתן לראות 

נאום  נתניהו —  בנימין  ראש ממשלת–ישראל,  שנשא  בר–אילן״  “נאום  בנאום המכונה 

עקרוני שעליו מושתתת מדיניות ממשלתו כלפי פתרון הסכסוך. 
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להלן קטעים מתוך הנאום המייצגים פרספקטיבת–זמן עבר: 

“עליי להקדים ולומר: הקשר של העם היהודי לארץ–ישראל נמשך יותר מ–3,500 שנה. 

ישעיהו  ושלמה,  דוד  ויעקב,  יצחק  הלכו אברהם,  ושומרון, המקומות בהם  יהודה 

וירמיהו, אינם ארץ נוכריה לנו. זוהי ארץ אבותינו״.... “זכותנו להקים את מדינתנו 

כאן, בארץ–ישראל, נובעת מעובדה אחת פשוטה — זוהי המולדת של העם היהודי 

וכאן נצרבה זהותנו״.

 

והנה קטע מאותו נאום, המייצג פרספקטיבת–זמן עתיד:

“אם נשלב ידיים ונעבוד יחד בשלום, אין גבול לשגשוג ולפיתוח שנוכל להביא לשני 

היכולת  לכול  ומעל   — בחינוך  בתיירות,  במסחר,  בחקלאות,  בכלכלה,   — עמינו 

להעניק לדור הצעיר שלנו מקום בטוח לחיות בו, חיים שלווים, מלאי עניין ויצירה, 

עם אופק של הזדמנויות ואופק של תקווה״.

ולהלן ביטויים למתח בין פרספקטיבה של עבר ועתיד:

“גם כשמבטנו נשוא אל האופק, רגלינו חייבות להיות מחוברות לְקרקע המציאות, 

לאמת.

והאמת הפשוטה היא שגורם הסכסוך היה ונשאר הסירוב להכיר בזכותו של העם 

היהודי למדינה משלו במולדתו ההיסטורית״ )לפי “הארץ״ 15.6.2009(.

תודעת הזמן הפלסטינית

כדי להשלים את התמונה של תפיסות הזמן בעיני הצדדים לסכסוך הישראלי–פלסטיני, 

נביא גם את חוויית הזמן היומיומית המאפיינת את הציבור הפלסטיני בישראל ומחוצה 

לה.

 ג׳מאל )2009( טוען כי לפלסטינים יש מּודעות עמוקה לזמן, וזו מבוססת על תחושה 

של “הוצאתם מההיסטוריה, ריקון זמנם והשהייתו״. לדברי ג׳מאל, גם פלסטינים החיים 

אירועי  בעקבות  הזמן.  ומן  המקום  מן  הגליה  של  יומיומית  תחושה  חווים  במולדתם 

1948 )ה״נּכבה״ במושגים פלסטיניים(, משותפת לכולם חוויה של זמן מושהה — חיים 

בהמתנה, ללא שליטה עליה. ג׳מאל קורא לכך “משבר הזמן המרוקן, או המושהה״, אשר 

יוצר מצב של המתנה מתמדת. כתוצאה מכך הפכה הזמניות “למרחב תודעה פלסטיני״. 
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ביטוייה של פרספקטיבת העבר בצד הישראלי

פרספקטיבת העבר, המודגשת בעיקר במחנה הדתי–לאומי, אך קיימת גם בתודעת מרבית 

הציבור הישראלי, מדגישה כאמור את “זכותנו על הארץ״ כבסיס לכל פתרון של הסכסוך 

הישראלי–פלסטיני. ביטוי בולט לכך הוא המסע הפרסומי שערכה מועצת יהודה ושומרון 

תחת הכותרת “הסיפור של כל יהודי״. המסע מדגיש כי “לכל עם יש את הסיפור שלו 

ולכל סיפור יש את המקום שלו. לסיפורים שלנו יש מקום. לנו יש מקום: יהודה ושומרון. 

הסיפור של כל יהודי״. וההסבר: סיפורי האבות והאימהות, הנביאים והמלכים וסיפורי 

 .)http://www.jstory.co.il הגבורה, כל אלו שזורים בהווה של כל אחד מִאתנו )ראה אתר

מעניין הדמיון בין טיעונים אלה לבין “חלק העבר״ בנאום “בר–אילן״ שהובא לעיל.

דוגמה אחרת היא הצידוק למיקומה של התנחלות “אלון מורה״ הסמוכה לשכם, 

כפי שהדבר מוצג באתר האינטרנט של מועצת יש״ע. הכתוב מתייחס לכך שהעיר שכם 

היתה מאז ומתמיד נקודת המפגש הראשונה של האומה ואבותיה עם ארצם, וכי אברהם 

אבינו, בבואו בצו האלוקים אל הארץ, עבר באלון מורה )זכאי, 2005(. אשר להשפעת 

זכר השואה על הטיית פרספקטיבת הזמן אל העבר, נביא לדוגמה את דבריו של קצין 

חינוך ראשי לצה״ל לשעבר )תת–אלוף אלעזר שטרן( כי “כל קצין בצה״ל חייב לראות 

עצמו כניצול אושוויץ... וזאת גם כדי שדרכי פעולתו תהיינה מוסריות וגם כדי להבטיח 

כי שואה לא תישנה״ )קול–ישראל, רשת ב׳, “בצהרי היום״ 6.12.2004(.

פרספקטיבת העבר משתקפת גם בטיעוניהם של מתנגדי הסכם אוסלו )בגין, 2000(. 

ממולדתו  חלק  על  בוויתור  הואשם  רבין  קשה.  ביקורת  ההסכם  עורר  הימין  בחוגי 

ההיסטורית של העם היהודי ובערעור ביטחון ישראל ואזרחיה. 

ביטוייה של פרספקטיבת העבר בצד הפלסטיני

על  בהתבססות  מתבטאות  הפלסטיני  בצד  שלה  והדומיננטיות  העבר  פרספקטיבת 

לאומיים  למיתוסים  פתרון הסכסוך  על  הדיונים  תוך קשירת  היסטוריים,  טיעוני–עבר 

לשאלת  ערפאת  של  יחסו  על   )2001( שר  גלעד  של  תיאורו  את  נביא  לדוגמה  ערביים. 

הר הבית בפגישה עם שר החוץ דאז, שלמה בן–עמי, שהתקיימה בשכם ב–25.6.2000. 

בדיון בסוגיית ירושלים )אלקודס( הזכיר ערפאת את “ברית עומר״ — ההסכם שנחתם 

בירושלים בשנת 638 לספירה בין החליף עומר איּבן אל–חטאב, כובש ארץ–ישראל, לבין 

המצביא הביזנטי סופרוניוס. בין היתר אסר ההסכם על מגורי יהודים בירושלים. תיאור 

)2004: 487(. לדבריו אמר ערפאת באותה  זה של דברי ערפאת מובא גם אצל בן–עמי 

פגישה כי נכונותו לקבל את היהודים בירושלים היא בגדר ויתור בסדר–גודל היסטורי 
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מידי מי שרואה עצמו כממשיכו של איּבן אל–חטאב. בן–עמי מוסיף כי ערפאת לא חדל 

לטפח את דמותו ככובש, צלאח א–דין מודרני, שישחרר את ירושלים מידי הצלבנים.

הישראלי–פלסטיני  לסכסוך  רווחת ההתייחסות  הפלסטיני  בצד  יותר,  כללי  באופן 

כהמשכו של המאבק האסלאמי בצלבנים. הציונות מוצגת כאנלוגיה לצלבנות ונקראת 

“הצלבנות החדשה בפלסטין״. השוואה זו גם מייצגת רמז לאמונה ִּבזמן מעגלי ולאפשרות 

תחזור  “אם  כי  נמצא  זה  בנושא  הערבית  בספרות  לאחור.  הזמן  גלגל  את  להחזיר 

ההיסטוריה על עצמה — איננו יראים את התלאות, כי הערבים אשר הדפו את מדינות 

המערב כולן, לא ייבצר מהם להדוף ערב–רב של זרים בהווה״. ניכר בגישה זו שהערבים 

נשענים על העבר כשהם מקווים כי גורלם של הציונים יהיה כגורלם של הצלבנים )לפי 

.)Sedan, 1993 ;2003 ,בנבנישתי, 1993; רון

ההתמקדות בעבר כחסם בדרך ליישוב הסכסוך

הוויכוח סביב תהליך יישוב ארץ–ישראל על–ידי יהודים ופלסטינים

בוויכוח  לראות  על הסכסוך, אפשר  ובהשלכותיו  בעבר  ביטוי מובהק להתמקדות  עוד 

סביב השאלה: מהם המקורות של האוכלוסיות, היהודית מחד גיסא והפלסטינית מאידך 

היא  ארץ–ישראל  כי  היא  הציונות  של  הבסיסית  שהטענה  בעוד  בארץ–ישראל.  גיסא, 

קיימות  הארץ,  על  ההיסטורית  זכותו  ומכאן  הוגלה  ממנה  היהודי,  העם  של  מולדתו 

בארץ–ישראל  חיו  אשר  היהודים  של  ישיר  המשך  אינו  היהודי  שהעם  אחרות  טענות 

בימים עברו. דוגמה לכך נמצאת בספרו של זנד )2008( “מתי ואיך הומצא העם היהודי״ 

בו נטען כי העם היהודי אינו המשך ישיר של תושבי יהודה שהוגלו עם חורבן המקדש 

בשנת 70 לספירה, אלא גלגולם של שבטים שהמירו את דתם ליהדות בצפון–אפריקה 

וצאצאי אימפריית הכוזרים שהתייהדה והפכה בסיס ליהדות מזרח–אירופה. 

מאידך גיסא, גם הדיון בסוגיה מיהם הפלסטינים, שנוי במחלוקת. האו״ם ומרבית 

מדינות העולם מגדירים כיום כפלסטינים רק את התושבים הערבים של רצועת–עזה, 

בקרב הפלסטינים,  הנפוצה  הגישה ההיסטורית  פי  על   .)1987 )מוריס,  ושומרון  יהודה 

בשלהי  עוד  ומובחנת  נבדלת  לאומית  זהות  היתה  ארץ–ישראל  של  הערבים  לתושבים 

הכנעניים  בשבטים  הפלסטיני  העם  שורשי  את  הנוטעים  ויש  לספירה,  הראשון  האלף 

אשר חיו בארץ–ישראל בתקופת המקרא )קימרלינג ומגדל, 1999(. לעומת זאת יש גישה 

מנוגדת, הגורסת שהפלסטינים אינם בני לאום מובחן — דבר שבא לידי ביטוי בציטוט 

המפורסם מדברי ראש ממשלת–ישראל, גולדה מאיר )מ–15 ביוני 1969(: “אין דבר כזה 
עם פלסטיני...״. טענה נפוצה הנשמעת בהקשר זה גורסת כי תושביה הערבים של ארץ–
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פיתוח הארץ  בעקבות  נוודים שהיגרו ממדינות האזור  ברובם  ישראל המנדטורית הם 

בידי המתיישבים היהודים ובידי הבריטים. 

המוטיבציה לוויכוח, מעֵבר לחשיבותה ההיסטוריוגראפית, היא ברורה. הוא עוסק 

בשאלה למי יש זכות היסטורית על ארץ–ישראל — ליהודים או לערבים? אולם מנקודת 

הראות של הסיכויים למצוא פתרון ריאלי לסכסוך, אין לדיון זה משמעות. כיום חיים 

יכולה  ויהודים אלה בצד אלה. ההתמקדות בשאלה ההיסטורית  בארץ–ישראל ערבים 

אפוא להיחשב תהליך המסיט את הניסיונות למצוא פתרון לסכסוך, מהמסלול המרכזי 

שבו עליו להתנהל — העתיד — אל העבר. 

באמצעות  הסכסוך  יישוב  לסיכויי  חסם  להצבת  יותר  ומודגשת  נוספת  דוגמה 

פרספקטיבת העבר, הוא הוויכוח בדבר היווצרות בעיית הפליטים הערבים. 

הוויכוח על היווצרות בעיית הפליטים הערבים

ויכוח נוקב המשקף אף הוא פרספקטיבת–זמן עבר בהתייחס לסכסוך, מתמקד בשאלת 

שנויות  הפליטים,  של  עזיבתם  נסיבות  הערבים.  הפליטים  בעיית  להיווצרות  הסיבות 

במחלוקת. העמדה הפלסטינית הרשמית מאשימה את ישראל במדיניות–גירוש מכוונת, 

עזבו  רוב הפליטים  כי  גורסת  דיר–יאסין. מנגד, העמדה הישראלית  תוך אזכור פעולת 

מרצונם או גורשו משום שהשתתפו בלחימה. 

על פי רגב ואורן )1995( אחת הטענות היא כי ההנהגה המקומית של ערביי ארץ–

לברוח.  היו חבריה ראשונים  וברוב המקרים  עצרה את הבריחה,  זו שלא  היא  ישראל 

טענה זו נתמכת למשל ע״י העיתון הפלסטיני “א–צריח״ מיום 30.3.1948 שכתב: “תושבי 

קלון  המיטו  תל–אביב,  באזור  אחרים  רבים  כפרים  ותושבי  מוניס  שיח  הגדול  הכפר 

על כולנו בנוטשם את כפריהם על מקניהם וטפם״. תלמי )1953( כותב על כך שערביי 

צפת ברחו לאחר שהגיעו למסקנה שאין בכוחם לגבור על היהודים. למסקנה זו הגיעו 

המפקדים הערבים, ולא סתם המוני התושבים, וכך החלה הבריחה הגדולה של 12 אלף 

תושביה הערבים של צפת. 

גולדה מאיר )1975( מציינת כי הנהגת היישוב רצתה במפורש שערביי חיפה יישארו. 

על פי שמעוני )1988( היתה זו הליגה הערבית שקראה לערביי ארץ–ישראל לנטוש את 

אדמותיהם ואת ארצם מתוך הבטחה שהנטישה היא זמנית בלבד ותסתיים תוך ימים 

אחדים, עם השלמת מסע העונשין הערבי נגד ישראל. אבא אבן, נציג ישראל באו״ם, הציג 

את העמדה הישראלית בעצרת האו״ם ב–18 בנובמבר 1955, באומרו כי בעיית הפליטים 

נגרמה בשל מלחמה תוקפנית שבה התנפלו מדינות–ערב על ישראל ב–1948, כדי למנוע 



345345

את הקמת המדינה. הגישה הפלסטינית גורסת כי הגירוש היה בעצם טיהור אתני מכּוון 

המשקף מדיניות ישראלית רשמית. גישה זו נתמכת על–ידי כמה היסטוריונים ישראלים 

“חדשים״ כמו בני מוריס )1987(. 

וחברה( אישר משרד  חינוך  23.9.2009, מדור  הארץ,  )מתוך   2009 ביולי  כי  מעניין 

החינוך הישראלי ספר לימוד היסטוריה לבתי–ספר תיכוניים, בשם “בונים מדינה במזרח 

התיכון״ בו מוצגות, זו לצד זו, שלוש גרסאות לגבי היווצרות בעיית הפליטים. הגרסה 

רוחה של  ערערה את  “בריחת המעמדות העליונים  כי  גורסת  הציונית המובאת בספר 

וארגוניות.  נפשיות  מסגרות  ולפירוק  לדמורליזציה  וגרמה  בארץ  הערבית  האוכלוסייה 

להשגת מה שנראה היה להם כתנאי לחדירה צבאית מהירה ונוחה, קראו מנהיגי הליגה 

הערבים  שבריחת  בלבד  זו  לא  השכנות.  לארצות  לעבור  פלסטין׳  ל׳תושבי  הערבית 

הודרכה והופעלה ביוזמת המנהיגות הערבית, אלא שהנהגת היישוב היהודי ניסתה לא 

ההיסטורית  ההזדמנות  היתה  “זו  הפלסטינית  הגרסה  פי  על  ולמונעה״.  לעוצרה  פעם 
)של היהודים( לטהר מערבים את ארץ–ישראל, לשלול את הנוכחות הערבית פשוט על–

ידי מחיקתה. השיטה היתה התקפות פתע מסיביות על אוכלוסייה אזרחית פלסטינית 

שרוככה בהפגזות מתמשכות. ברמה הפסיכולוגית מדובר בשידורים חוזרים ובנאומים 

מרמקולים המזהירים ממחלות ומעונשים ומציעים נתיבי מילוט כדי לברוח ממוות״. כמו 

כן מוצגת גרסה עכשווית על פי ספרו של בני מוריס )1987(: “תכנית ד׳ נתנה למפקדי 

ההגנה בדרגת מח״ט ומג״ד יד חופשית לרוקן מאוכלוסייתם שטחים חיוניים מבחינה 

אסטרטגית, והתירה להם לגרש כפרים עוינים. כל יחידה פירשה הנחיות אלו כהבנתה, 

המדינה  הערבים׳ משטחי  את  ‘לגרש  החלטה  פוליטיים  גורמים  מצד  נתקבלה  לא  אך 

היהודית״. 

לדעתנו יש ערך היסטורי חשוב לדיון בשאלה זו, והצגת כל הגרסאות בפני תלמידי 

בתי הספר התיכוניים תורמת לחשיבה פלורליסטית. אולם מנקודת הראות של תהליכי 

של  אחרת  או  זו  גרסה  מאימוץ  יבוא  לא  הפליטים  לבעיית  הפתרון  הסכסוך,  יישוב 

היווצרות הבעיה. הוויכוח ההיסטורי יהווה אך חסם בדרך לפתרון, שכן קרוב לוודאי 

שהוא יגרום קיבעון מחשבתי לכל צד על פי גרסתו, וימנע מציאת פתרון יצירתי לבעיה 

שהיא אולי המרכזית ביותר בליבת הסכסוך.

מרחב “זמן–תודעה״
בכוונתנו לטעון כי המאורעות הנפשיים של בני האדם מתנהלים במרחב וירטואלי של 

“זמן–תודעה״. מרחב זה מוגדר על–ידי פרספקטיבת הזמן מחד גיסא, וצורת ההתייחסות 

לזמן מאידך גיסא. פרספקטיבת הזמן מגדירה נטייה לעבר, להווה או לעתיד, בעוד שצורת 
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ההתייחסות לזמן מגדירה אם מדובר בזמן כמותי או איכותי, במובנים של דחיפות בזמן, 

התייחסות לזמן כמשאב כלכלי, ליניאריות לעומת מעגליות, ועוד. 

המאורע  סוג  בהשפעת  שלהם  האישי  ה״זמן–תודעה״  במרחב  לנוע  יכולים  אנשים 

שבו מדובר, תכונות אישיות והקשר. אדם יכול להימצא, למשל, באזור העבר של זמן 

לנוע  יכול  נוסטלגי או במצב חלימה. אותו אדם  בזיכרון  איכותי–מעגלי כשהוא שקוע 

לעבר אזור העתיד של זמן כלכלי כאשר הוא מתכנן מיזם כלכלי, ולהימצא באזור ההווה 

במרחב  הימצאות  קרובה.  לפגישה  נקוב  במועד  להגיע  מתכנן  כשהוא  כמותי  זמן  של 

זמן–תודעה באזור שאינו תואם את ההתרחשות שעמה יש להתמודד, תביא להתנהגות 

איכותי,  זמן  של  העתיד  באזור  הימצאות  למשל,  כך  אדפטיבית.  ולא  אפקטיבית  לא 

תגרום קרוב לוודאי להחמצת פגישה מתוכננת. עם זאת, לכל אדם ישנו אזור דומיננטי 

במרחב זמן–תודעה אשר בו יימצא מבחינה מנטאלית בהסתברות גבוהה יותר, בהשוואה 

לאזורים אחרים במרחב. גם במצב של סכסוך או משא ומתן, כל אחד מן הצדדים נמצא 

באזור כלשהו במרחב זמן–תודעה, ואזור זה נקבע על פי תכונותיו, אישיותו, תרבותו, דתו 

וההקשר. ניתן לאפיין מצבים של הימצאות הצדדים באזור זמן–תודעה אשר יקלו על 

תהליכי המשא ומתן, ואחרים אשר יקשו עליהם. נושא זה טעון מחקר נוסף.

בשרטוט הבא מוצגת סכמה אפשרית של מרחב זמן–תודעה, עם מיקום אפשרי של 

פערים  קיימים  כי  עולה  מן השרטוט  לעיל.  הניתוחים שהובאו  פי  על  שונות  תרבויות 

האסלאם.  תרבות  לבין  יהודית–ישראלית,  המשולבת  התרבות  בין  לזמן  בהתייחסות 
היהודית– התרבות  מרכיבי  בין  הקיים  הפנימי  המתח  מחמת  יותר  סבוכה  התמונה 

הסבלנות,  את  יותר  מדגישה  האסלאם  תרבות  כי  ניכר  למשל,  כך,  עצמה.  ישראלית 

המעגליות והגישה האיכותית לזמן, בעוד שהתרבות היהודית–ישראלית — בעיקר בגלל 

המרכיב הישראלי — מדגישה יותר את הזמן כמשאב כלכלי, את הדחיפות בזמן ואת 

דחיפות, 
ליניאריות,
זמן כלכלי

סבלנות,
מעגליות,

גישה
איכותנית

עבר הווה עתיד

אסלאם

יהדות

ישראליות

מרחב זמן X תודעה
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הגישה הכמותית שלו. לעומת זאת, גם תרבות האסלאם וגם מרכיב היהדות בתרבות 

היהודית–ישראלית, מצויים באזור העבר במרחב הזמן–תודעה. המרכיב הישראלי עצמו 

מצוי יותר באזור העתיד, דבר המייצר מתח בלתי–פתור בתוך החברה היהודית–ישראלית 

ומקשה על הבנת המסר המועבר מהצד היהודי–ישראלי לצד הערבי. 

כבר הראינו כיצד מתח זה בא לידי ביטוי בנאום “בר–אילן״ של נתניהו. נטען כי מתח 

זה מתבטא גם במסר לא אחיד המתבסס על פרספקטיבת–עבר בביסוס הזכות היהודית 

על ארץ האבות, אך שולל פרספקטיבת זמן–עבר ודורש פרספקטיבת–זמן עתיד בהתייחס 

לעמידה הערבית על זכות השיבה.

השוני במיקום במרחב “הזמן תודעה״ בין ישראל לפלסטין, משתקף בציטוט הבא 

מתוך בן–עמי )2004: 467(: “ברק ואנחנו איתו לא ציפינו למחיאות כפיים של הציבור 

הישראלי, אך האמנו כי הדורות הבאים יודו לנו, וההיסטוריה תצדיק את מעשנו. ערפאת 

מוסיף  בן–עמי  כף״.  לו  ימחא  ועכשיו  כאן  היום  שלו  שהציבור  להסדר  ציפה  לעומתנו 

ואומר )עמ׳ 498(: “האתוס הציוני היה בעיקרו קונסטרוקטיביסטי. אתוס של בנין חברה, 

של יצירת שפה חיה, של פיתוח מוסדות ותשתיות לאומיות. לעומת זאת האתוס המוביל 

של התנועה הלאומית הפלסטינית הוא של מאבק על זכויות שנגזלו, חיפוש אחר הצדק 

שחמק, תיקון העוול שנגרם לפליטים ושל שיבה במשמעות הפשוטה ביותר, שיבה לעץ 

התאנה ולגדר הצבר, כאילו ניתן להשיב את ההיסטוריה״. 

ניתן למצוא אצל החוקר  דעה מעניינת על הפער במיקומים במרחב “זמן תודעה״ 

הפלסטיני פואד עג'אמי )2009( בספרו “ארמון החלומות של הערבים״. כדוגמה למצבם 

יליד  של הפלסטינים, עג'אמי מתאר את עמדתו של הישאם שרעבי, משכיל אמריקאי 

פלסטין, כדלקמן )עמ׳ 250(: “הזיכרון מעמיד מכשול על דרך ההתפשרות. רוח רפאים, 

נזפה בשלום המעשי הזה. הזיכרון מקדש את כל מה שהיה שם לפני  פלסטין הישנה, 

האבדן והתבוסה״. עג'אמי מצטט גם את שרעבי: ״אני זוכר היטב את הים של יפו. זה 

הים של ימי ילדותי. אני עדיין יכול להריח אותו, לטעום את המלח שלו, לחוש את ריחו 

בפניי״.

תודעה״,  “הזמן  במרחב  העבר  באזור  הימצאות  זה, המשקף  לתיאור  בולט  בניגוד 

עתיד  ואולי אף  ישראל באזור העתיד,  ברור את הימצאותה של  עג'אמי באופן  מתאר 

קיצוני מדי. עג׳אמי מציג את הצד הישראלי דרך התייחסות לשְלום אוסלו ולאדריכלו 

שמעון פרס )עמ׳ 256(: “שְלום אוסלו לא יצא נשכר מכך שאדריכלו הישראלי, שמעון 

פרס, שיווק אותו כשחר של עידן חדש לאזור, ובישר על לידתו של ‘מזרח תיכון חדש׳. 

חזונו של פרס, חזון משיחי בציפיותיו, הוא עולם של שווקים, של בחירות חשאיות ושל 

גבולות פתוחים. מדבריות המזרח התיכון יפרחו, הכיבוש יפנה מקום למסחר, הלאומנות 
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תאבד את אחיזתה״. דומה כי עג'אמי ספקן לגבי סיכוייו של עתיד כזה, שאינו עולה 

בקנה אחד עם תפיסת הזמן הערבית.

הקונפליקט הישראלי–פלסטיני והשתקפותו בשעון 

המשא ומתן
מן האמור לעיל ניתן לראות כי ניתוח תפיסת הזמן והְמָשגת הזמן משני עברי המתרס 

של הסכסוך, מעלה מספר סוגיות המקשות על ההתקדמות ליישוב הסכסוך. בעוד שהצד 

הפלסטיני דבק בניהול משא ומתן איטי ואינו חושש מהשהייתו — וזאת על בסיס אמונה 

תחושת  מתוך  פועל  הישראלי  הצד   — האסלאם  מאמיני  לטובת  פועל  הזמן  כי  דתית 

דחיפות בזמן ועכשוויּות ומתוך ראיית עלותו הכלכלית הכבדה של הזמן החולף. 

בהתייחס  רבה  במידה  וזאת  לטובתו,  פועל  ביטחון שהזמן  אין  גם  הישראלי  בצד 

באוקטובר  שנערך  בסקר  ביטוי  לידי  באה  זו  תחושה  הדמוגרפי״.  “השעון  להשפעת 

2009 ומצא כי 75% מהציבור היהודי בישראל תומכים בניהול משא ומתן בין ישראל 

והרמן,  )יער  בשנים האחרונות  ביותר שנמצאה  הגבוהה  רמת התמיכה  לפלסטינים — 

2009(. באותו סקר נמצא גם כי 46% מן הציבור היהודי סבורים שראש ממשלת–ישראל, 

בנימין נתניהו, מדבר בכנות באומרו שמבחינת ישראל אפשר להתחיל מיד במשא ומתן 

על הסדר עם הפלסטינים. לעומת זאת, בצד הפלסטיני בראשות אבו–מאזן, ניכרת מידת 

דחיפות נמוכה יותר בצורך להתחיל במשא ומתן. 

הצד הישראלי פועל מתוך גישה של צורך בתכנון רציונאלי עתידי — גישה שאינה 

על–ידי  היסטורי  צדק  להשיג  ובראשונה  בראש  הרוצה  הפלסטיני  הצד  את  מאפיינת 

הזמן  שפרספקטיבת  מכך  כתוצאה  יותר  עוד  מורכב  זה  סבך  לאחור.  הגלגל  החזרת 

הישראליים,  לטיעונים  בהתייחס  פרספקטיבת–עבר  גם  היא  אחידה:  אינה  הישראלית 

וגם פרספקטיבת–עתיד בשלילת הטיעונים הפלסטיניים. בחלק הבסיסי, המהותי, שני 

כשמדובר  העבר  באזור  אותם  מציבה  אשר  עבר  בפרספקטיבת–זמן  חושבים  הצדדים 

במרחבי זמן–תודעה תרבותיים. 

מקשה  והיא  התהליך  מבחינת  פורייה  אינה  העבר  באזור  הצדדים  שני  הימצאות 

הצדדים  את  מחייבת  יצירתית,  בצורה  בעיות  לפתור  היכולת  שכן,  פתרון.  מציאת  על 

על   )1972(  Webber דיבר  למשל  כך  העתיד.  אל  תודעה  ולכוון  העבר  מן  להשתחרר 

והעבר  בעבר,  ולא  בעתיד  לעסוק  צריכים  ההחלטות  מקבלי  לדבריו,  העבר״.  “עריצות 

אינו צריך להשפיע על החלטות לגבי העתיד. ההיסטוריה מלאה דוגמאות הממחישות 

כיצד היצמדות להרגלים ו״צייתנות״ לעבר, הובילו לתוצאות הרות–אסון.
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 Paradigm( השפעתו הבולמת של העבר באה לידי ביטוי בתהליך של חילוף פרדיגמות

טובה  חדשה,  פרדיגמה  לחסום  ומנסים  מקשים  ישנה  פרדיגמה  חסידי  כאשר   ,)Shift
.)Kuhn ,1962( ויעילה יותר מקודמתה

הקרויה  נפוצה  אסטרטגיה   )Klein,  1993( קליין  זיהה  ההחלטות  קבלת  בתחום 

בעבר.  שהתקבלו  החלטות  יישום  על  המבוססת   ,Recognized Primed Decision
זו מובילה לעתים ליישומן של החלטות שאינן עולות כבר בקנה אחד עם  אסטרטגיה 

המצב הנוכחי וגורמת לתוצאות בלתי–רצויות.

יש חוקרים )Fisher, Ury & Bruce, 1991( הסבורים שכדי להגיע לתוצאה מוצלחת 

ומוסכמת במשא ומתן, שומה על הצדדים להתמקד בעתיד. אולם הדבר אינו פשוט כלל 

ועיקר. אריסטו קבע כבר שההתייחסות לעבר מקורּה בכך שתפיסת הזמן אפשרית רק 

בזכות קיומו של זיכרון; שכן רק מי שניחן ביכולת זכירה, מסוגל לתפוס את מעבר הזמן 

להימנע  בלתי–אפשרי  זה  יהיה  אנושי  זיכרון  קיים  עוד  כל  לפיכך,   .)Mckeon  ,1941(

בעלת  היא  היסטורי  צדק  השגת  כי  לזכור  יש  גיסא,  מאידך  עבר.  מפרספקטיבת–זמן 

שניגשים  לפני  העבר,  עוולות  לתיקון  חשיבות  יש  לכן  לבטלה.  שאין  ערכית  חשיבות 

לפתרון הבעיות מתוך ראייה עתידית.

סיכום: “לשכוח את העבר ולפתוח דף חדש״ — האם 

הדבר אפשרי?

לממד הזמן השלכות רבות על התהוות סכסוכים ועל האפשרות ליישבם. מאחר שהזמן 

הוא משאב, בעיקר בתרבויות “טכנו–מערביות״, ומאחר שלעתים הוא משאב מוגבל — 

ייתכנו סכסוכים שמהותם נובעת ממשאב הזמן עצמו. 

לממד הזמן השלכות ישירות ועקיפות על תהליכי משא ומתן ועל הסיכויים ליישוב 

סכסוכים. חלק מההשלכות הישירות קשורות בהיבטים הנראים לכאורה טכניים, כמו 

קצב המשא ומתן, היכולת לעמוד בלחץ הזמן, ההתייחסות ללוחות–זמנים, ועוד. אולם 

וזאת  גרידא,  טכניים  מהיבטים  יותר  מכריע  עומק שהוא  אלו מקבלות ממד  השלכות 

כאשר מדובר בהבדלים המשקפים מערכות שונות של אמונות, דת ותרבות.

ההבדלים בהתייחסות לזמן, המשקפים הבדלים דתיים ותרבותיים, יכולים להוות 

חסם ומכשול המקשים על הניסיונות להידבר ולמצוא פתרון ע״י הצדדים הניצבים משני 

עברי המתרס.
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 הבעיה הנעוצה בהבדלי תרבויות ואמונות בהקשר לממד הזמן, אינה גלויה לעין ועל 

כן יִקשה על העוסקים ביישובו של סכסוך לזהותה ולמצוא לה מענה. השתקפות הבעיה 

על פני השטח, נראית לעתים, שוב, כבעיה טכנית של תקשורת ושל שימוש במונחי–זמן 

בלשונות של שני הצדדים. אולם ניתוח מעמיק יותר יראה כי הבעיה התקשורתית–לשונית 

אינה אלא קצה הקרחון הבולט מעל פני “ים הסכסוך״, בעוד שהחלק האמיתי והערכי 

של הבעיה שקוע עמוק מתחת לפני המים. בפרק זה הודגמה הבעיה בהקשר של הסכסוך 

הישראלי–פלסטיני, על–ידי העמדת המונח “הּודנה״ מול המונח “רגיעה״.

בפרק זה הוצעה הדעה כי חסם העומק הכבד ביותר ליישוב סכסוכים, משקף מצב בו 

משני צדי המתרס נוהגות תרבויות המשקפות פרספקטיבות ואוריינטציות–זמן המביאות 

כאשר  נוצר  סכסוך,  ליישוב  בדרך  על התקדמות  ביותר  המצב המקשה  ערכי.  לעימות 

שני הצדדים מייצגים פרספקטיבת–זמן עבר, כלומר, הסכסוך נטוע עמוק בעברם והדרך 

לפתרון אינה יכולה לפסוח על נבכי העבר. בהיעדר נכונות או יכולת להתגבר על משא 

בדרך  להתקדם  יִקשה  לעתיד,  המכוונת  דומיננטית  פרספקטיבת–זמן  ובהיעדר  העבר, 

המבוססת על גישה בשלה של “פתרון בעיות״.

ניתוח ההתייחסות לזמן של תרבות ודת האסלאם מחד גיסא, ושל התרבות והדת 

היהודית מאידך גיסא, מעיד כי בשני המקרים מדובר בפרספקטיבה דומיננטית של זמן 

ניתן אמנם לזהות מתח דיאלקטי בין פרספקטיבות של עבר  עבר. במקרה של ישראל 

ושל עתיד, אך פרספקטיבת העבר היא עדיין הדומיננטית, וזאת בעיקר בהשפעת הדת 

והמסורת וזכר השואה.

העבר  באזור  הישראלי–פלסטיני  הקונפליקט  של  עיקרו  מתנהל  זה  עניינים  במצב 

ברמה  קרובות  לעתים  היא  זו  התנהלות  הצדדים.  שני  של  ה״זמן–תודעה״  מרחב  של 

הלא–מודעת, אך השפעתה רבה על ההתנהגות הגלויה והמוצהרת.

יציב  פתרון  השגת  לסיכויי  באשר  רבה  לאופטימיות  מקום  מותיר  אינו  זה  ניתוח 

ומקובל על שני הצדדים.

התייחסות מודעת ומושכלת של שני הצדדים לכל הכרוך בממד הזמן, תוך ניסיון 

להבין את מערכת האמונות והתרבות של הצד השני והתבוננות עצמית שמטרתה הגברת 

המודעות לתפיסת הזמן, תוכל אולי לתרום להתקדמות.

אין ספק שבכל ניסיון ליישב סכסוכים לסוגיהם, תצמח תועלת מהתייחסות נכונה 

לעמדות הצדדים וליחסם לממד הזמן.
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ההחלטות האסטרטגיות בתהליך המדיני
בין ישראל לפלסטינים כחסמים 

ליישוב הסכסוך

אפרים לביא והנרי פישמן

אמירתו המפורסמת של מהאטמה גאנדי — “עלינו להוות את השינוי אותו אנו רוצים 

לראות בעולם״ — מבהירה היטב ‘אסטרטגיה׳ מהי. זוהי התפיסה השלמה והקוהרנטית 

המגדירה את יעדי העל של ההנהגה, בשילוב הדרכים המרכזיות להגיע ליעדים אלה.

בתהליכי משא ומתן בכל תחום — בעסקים, ביישוב סכסוכים אזרחיים ובתהליכים 

מדיניים — קשה לנבא את הצלחתו של משא ומתן על פי ‘אסטרטגיה נכונה׳ של אחד 

הנכונות׳ של  ‘האסטרטגיות  בין  ובהרמוניה  מותנית בהתאמה  הצדדים, שכן ההצלחה 

שני הצדדים בו בזמן, במקביל ולאורך כל הדרך. תנאי זה ממחיש לנו את שבירותה של 

אסטרטגיה גם כשהיא נכונה, אך מצד שני מצב זה מאתגר את הקברניט לִהתעלות מעל 

ומעבר בגיבושה או ב״מציאתה״ של אסטרטגיה — “אסטרטגיה רבתי״ — שביכולתה 

לגבור על המכשולים שהאסטרטגיה הנגדית מציבה לה.

בהתבסס על ניסיוננו בליווי תהליך המשא ומתן עם הפלסטינים, בשלביו ובנגזרותיו 

השונות משנת 1993 ואילך, ובהתבסס על מחקר וניתוח החומרים שנכתבו בנדון, הנחת 

המוצא שלנו היא כי הסכסוך הישראלי–פלסטיני ניתן ליישוב בדרך של משא ומתן בין 

הצדדים, אך לשם כך יש להתגבר על חסמים המקשים או מונעים זאת. מטרת פרק זה 

ולהפיק  במִתווה אוסלו  ומתן  לכישלון המשא  ולנתח את החסמים שגרמו  היא להציג 

לקחים בשלושה תחומים מרכזיים:

ההחלטה האסטרטגית של כל אחד מן הצדדים, כהחלטה של מהות )“אסטרטגיה   ♦

הישראלי–פלסטיני  הסכסוך  ליישוב  המוצקה  התשתית  את  מניחה  אשר  רבתי״( 

באמצעות תהליך של משא ומתן לקראת שלום;

החלטה של כל אחד מן הצדדים על אסטרטגיית משא ומתן התואמת את ההחלטה   ♦

“החלטת  ומתן —  בדרך של משא  פתרון הסכסוך  בדבר  האסטרטגית המהותית 

האיך״;
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המהות,  בסוגיות  הסכסוך  יישוב  לגבי  הצדדים  מן  אחד  כל  שעשה  החלטות   ♦

הנכונות לעשות את הפשרות  ומידת  ִּכמקור–סמכות,  לבסיס מוסכם  בהתייחס 

האסטרטגִיות המתחייבות מכל צד.

במונחים אופרטיביים וכתוצר של עבודת–מטה מעמיקה, תוגדר אסטרטגיה נכונה כך: 

המתווה האסטרטגי שלשם גיבושו יש להתמקד באופן עקרוני בשלושה מאפיינים שונים 

ומשלימים:

ראייה ברמת העקרונות ואושיות היסוד )דרור, 1989( — ראייה זו מאפשרת חדירה    ♦

לעומקן של בעיות והתמודדות עם שורשיהן, להבדיל מהנטייה השגורה להתמודד רק 

עם מה שמבצבץ מעל פני השטח;

כך  כוללת,  תפיסה  במסגרת  שונים  בממדים  עיסוק   — ולכידה  כוללת  ראייה    ♦

שמתקבלת תמונת–מצב מקיפה ושלמה )“מסכת שזורה אחת מורכבת ורבת–שכבות״; 

דרור(;

ראייה ארוכת–טווח בעלת מאפיינים של תפיסת–על וראייה חזונית, אשר אינן    ♦

מושפעות מהגדרות הנובעות מהמצב הקיים ואינן נפסלות בעטיין. 

אם לשפוט כבר בנקודה זו, ועל–פי העקרונות דלעיל, “ההפתעה״ של הסכם אוסלו לגבי 

בעיקרו  והוכן  ניזום  ההסכם  כי  הידועה  העובדה  בצד  הישראלית,  המדינית  ההנהגה 

להתקדם  הישראלית  שההחלטה  כך  על  מצביעות  בלתי–ממסדי,  אקדמי  צוות  על–ידי 

במתווה ההסכם היתה נטולת יסוד אסטרטגי )ביילין, 1993(.1 אולי בכך היה טמון, עוד 

בשלב ראשוני זה, אחד מזרעי הכישלון של התהליך. לעומת זאת, העובדה שערפאת היה 

בסוד המגעים מראשיתם, והעובדה כי מגבשי ההסכם מן הצד הפלסטיני היו גורמים 

רשמיים של הממסד האש״פי — אותם גורמים הנושאים ונותנים עם ישראל עד היום — 

הרי שבעובדות אלה בלבד יש עדות ראשונית, או לפחות רמז לכך שההחלטה הפלסטינית 

ללכת במסלול אוסלו נשענה על יסוד אסטרטגי. כמובן שאין בהערכות אלו כדי להעיד 

1  משנותיה הראשונות לא גיבשה ישראל אסטרטגיה של שלום עם העולם הערבי, מתוך אמונה שהעולם 

גולדמן  נחום  את  בן–גוריון  שאל  שלום?",  הערבים  שיעשו  "מדוע  קיומה.  עם  לעולם  ישלים  לא  הערבי 
בשיחה מלב אל לב שהתנהלה ביניהם שנים ספורות לאחר הקמת המדינה. "אילו הייתי אני מנהיג ערבי, 
נכון, אלוהים  זה רק טבעי! אנחנו לקחנו את אדמתם.  לעולם לא הייתי מקבל את קיומה של ישראל. 
הבטיח לנו אותה, אך מה זה משנה להם? אלוהים שלנו איננו שלהם. אנחנו באים מישראל, זה אמנם נכון, 
אך זה היה לפני אלפיים שנה; ומה זה אומר להם? היו אנטישמיות, הנאצים, היטלר, אושוויץ, אך האם 
הייתה זו אשמתם? הם רק רואים דבר אחד: אנחנו באנו ולקחנו את אדמתם. מדוע שיקבלו זאת? אולי 

.)Goldman, 1968( "ישכחו בעוד דור או שניים, אך לפי שעה אין כל סיכוי לכך
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על כנות הכוונות הטמונות בהחלטה הפלסטינית, ולחליפין — על היעדר כוונה ישראלית 

להגיע לפשרה כלשהי עם הפלסטינים. 

מנהיגי ישראל ואש״ף עשו כברת–דרך ארוכה כאשר התחייבו הדדית בסתיו 1993 

ויישמו מספר הסכמי–ביניים  בין עמיהם בדרכי–שלום,  ליישב את הסכסוך ההיסטורי 

שנחתמו במסגרת תהליך אוסלו. התהליך התבסס על החלטות או״ם 242 ו–338, שעניינן 

פתרון הבעיות הטריטוריאליות והאנושיות שיצרה מלחמת ששת הימים. תהליך זה היה 

אמור להוביל להקמת ישות מדינית פלסטינית לִצדה של ישראל.2 מעמדה של ישות זו 

אמור היה להיקבע במשא ומתן על הסדר הקבע בתום תקופת–ביניים בת חמש שנים )אבו 

מאזן, 1994; אבו-עלא, 1998(. ואולם, המשא ומתן על הסדר הקבע, שהתקיים מסוף שנת 

1999 ועד ינואר 2001, הוביל את הצדדים להקצנת עמדותיהם, להתמודדות עם שאלות 

הנוגעות לראשיתו של הסכסוך, לתוצאות מלחמת 1948 ולעימות אלים וממושך. 

ישנם  הסכסוך  ליישוב  להגיע  המאמץ  את  ששיבשו  הסיבות  של  השלמה  בתמונה 

ותרבותי,  פסיכולוגי  ניתוח  כנראה  ונסתרים. חלקם מחייב  גלויים  שונים —  מרכיבים 

הכרעות  לקבל  וביכולתם  הצדדים  מנהיגי  של  הפוליטי  במצבם  עיון  מצריך  וחלקם 

היסטוריות, וכן בחינת השיקולים שהשפיעו על מידת נכונותם להתקדם לעבר הסכם. 

ומתן,  הציג במהלך המשא  צד  הגלויות שכל  לגבי העמדות  נודעת משמעות  לכל אלה 

שלעתים ייצגו גם תוכן סמוי מן העין, בעל משמעות טקטית ואף מניפולטיבית. 

בשנים שחלפו מאז נעצר המשא ומתן על הסדר הקבע, נחקרו הסיבות לאי–השגת 

הסדר–קבע בהקשרים שונים, על–ידי מנהיגים ויועצים שהיו מעורבים במשא ומתן — 

בוועידת הפסגה שהתקיימה  כי  קבעו  בולטים. חלקם  ואנשי תקשורת  אנשי אקדמיה 

זו נדחתה על–ידי  )יולי 2000( הניחה ישראל הצעה מעשית להסדר, אך  בקמּפ–דייוויד 

הפלסטינים משום שערפאת לא היה מעוניין להכיר בישראל כמדינה יהודית ולהגיע ִאתה 

להסכם של שתי מדינות. אחרים טענו שישראל לא הציגה בוועידה הצעה שהפלסטינים 

יכלו לקבל וכי אופן ניהול המשא ומתן מִצדה — כמו הדרישה להגיע להכרעה מהירה 

בפסגה אחת — מנע השגת הסכם. היו שהסבירו שהתהליך כולו נידון מראש לכישלון, 

משום שערפאת לא שינה את דרכו והמשיך לדבוק באסטרטגיה של “מדינה פלסטינית 

מהים עד הנהר״, ולכן לא היתה תוחלת לתהליך אוסלו עוד מראשיתו. מקצת הגורמים 

של  כושל  בניהול  נעוצה  הסדר–קבע  לאי–השגת  העיקרית  שהסיבה  הטענה  את  העלו 

האפשרות  את  להצניע  שאפה  שישראל  בעוד  מנוגדות:  היו   — והפלסטינית  הישראלית   — העמדות    2

הבינו  שהפלסטינים  הרי  עצמאית,  מדינה  של  במעמד  פלסטינית  מדינית  ישות  הקמת  של  העתידית 
מלכתחילה כי "מסלול אוסלו", מראשיתו, אמור מבחינתם להוביל להקמתה של מדינה פלסטינית ריבונית 
זו מושתתת על שיחות אישיות בתחילת שנת 1994 עם הנציגים של המשלחות — הישראלים  )הערכה 

והפלסטינים — אשר השתתפו בשיחות אוסלו(.
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)שר, 2001;  יכולת מהותית להגיע להסכם  ולא בחוסר  המשא ומתן מצד כל הצדדים, 

פונדק   ;2003 )עורך(,  בר–סימן–טוב   ;2002 דרוקר,   ;2001 קליין,   ;2001 ואגהא,  מאלי 

ואריאלי, 2003; רובינשטיין ואחרים, 2003; לביא, 2004; בן–עמי, 2004(.

הניתוח המוצג במאמר זה עוסק בטיב ההחלטות האסטרטגיות לגבי השגת הסכם, 

אוסלו  תהליך  בתחילת  האחת  מכריעות:  נקודות–זמן  בשתי  הצדדים  מנהיגי  שקיבלו 

ב–1993, והשנייה בתחילת המשא ומתן על הסכם הקבע, בנובמבר 1999. השאלה שנבחן 

לגבי נקודת הזמן הראשונה היא: האם התכוונו המנהיגים באמת ובתמים להגיע להסכם 

שיטפל בתוצאות מלחמת 1967 ולשלם את המחיר שנדרש מהם, כלומר: מאש״ף — שלא 

להעלות את הדרישה בדבר זכות השיבה, ומישראל — לוותר על שטחי הגדה המערבית 

ורצועת–עזה שנכבשו על–ידה ב–1967 )כולל הסדרים במזרח–ירושלים(? 

השאלה לגבי נקודת הזמן השנייה היא: האם מנהיגי הצדדים הבינו את המשמעות 

הטמונה במעבר מדיון בסוגיות 1967 לדיון ב״תיק 1948״ כאשר החליטו שהמשא ומתן 

זכות השיבה —  כולל  ומפורט בכל הסוגיות —  על הסדר מלא  יהיה  על הסדר הקבע 

ויוביל לסוף הסכסוך? האם הבין הצד הישראלי שהדבר יגרור בהכרח תביעה פלסטינית 

להכרה בעוול ההיסטורי שנגרם לפלסטינים ב–1948 ולהכרה בזכות השיבה לפי פרשנותם 

להחלטת או״ם 194? האם העלה הצד הפלסטיני על דעתו שישראל תוכל לקבל תביעות 

אלה? והאּומנם העריכו שני הצדדים כי ניתן להגיע להסכם חרף הנרטיבים הלאומיים 

והדתיים המתנגשים של עמיהם? 

טיב ההכרעה האסטרטגית בראשית התהליך המדיני

בעבר,  שורשיהן  לפי  היתר  בין  מעריכים  אסטרטגיות  החלטות  של  ומהותן  טיבן  את 

הקוהרנטיות  מידת  פי  ועל  מובילים  ערכים  על  מנחות,  תפיסות–עולם  על  בהישענותן 

השוררת בינן לבין החלטות שנעשו בעבר )יניב, 1994; חנן, 1995(.

הצד הפלסטיני

הנהגת אש״ף ביצעה את הכרעותיה המדיניות לגבי הסכסוך עם ישראל כחמש שנים לפני 

)הפרלמנט  אש״ף  של  הפלסטינית  הלאומית  המועצה  של  ה–19  בכינוס  אוסלו,  תהליך 

כשנה  שהתקיים  זה,  היסטורי  בכינוס  באלג׳יר.   1988 בנובמבר  הפלסטיני(,  העם  של 

לאחר פרוץ האינתיפאדה הראשונה וכחצי שנה לאחר החלטת הניתוק המִנהלי של ירדן 

מהגדה המערבית, קיבל אש״ף את החלטה 242 של מועצת הביטחון, אשר סללה את 
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דרכו לתהליך מדיני עם ישראל. ערפאת הבין ששרידותו כמנהיג העם הפלסטיני תלויה 

ביכולתו להגשים את שאיפת תושבי הגדה המערבית ורצועת–עזה להשתחרר מהכיבוש 

בהסדר עם ישראל )לביא, 2003; שטיינברג, 2008(.

אש״ף קיבל בכינוס את החלטה 242 ביחד עם החלטות האו״ם האחרות הנוגעות 

המדינה  הקמת  שאלת  בין  בבירור  שמבחינה  מדינית  עמדה  וגיבש  פלסטין,  לשאלת 

וגבולות 1967, לבין שאלת הפליטים ו״העוול ההיסטורי של 1948״. לעמדה זו היו שלושה 

מרכיבים: 

קבלת החלטת החלוקה של האו״ם 181 מ–1947, שמשמעותה הקמת מדינה פלסטינית   ♦

מדינית  תמורה  במתן  או  ישראל  בחסדי  מותנית  שאינה  בינלאומית,  בלגיטימציה 

לישראל; 

הקמת המדינה הפלסטינית בגבולות 1967, כולל מזרח–ירושלים, על בסיס החלטה   ♦

242 שתיושם על–פי התקדימים של יישום ההחלטה עם מדינות–ערב, לרבות פינוי 

כל ההתנחלויות והשבת עקורי 1967; 

מימוש זכות השיבה של הפליטים, או יישובם–מחדש וקבלת פיצוי על רכושם על   ♦

בסיס החלטת או״ם 194 מ–1948 )ססר, 1990; עבאס )אבו-מאזן(, 1994(.

משמעות החלטות אלו היתה, מצד אחד, הכרעה לאומית היסטורית להסתפק בשלב זה 

של המאבק הלאומי בשטח קטן מפלסטין )כ–22%(, בהשוואה למה שהוצע לפלסטינים 

בהחלטת החלוקה, ומצד שני עמידה על מימוש זכות השיבה, שמשמעותה המעשית היא 

אי–ויתור סופי ומוצהר על “כל פלסטין״.3 מבחינה חוקתית, החלטות אלו של המועצה 

ועומדות כל עוד לא התקבלו אחרות. הן עמדו בבסיס  הלאומית הפלסטינית שרירות 

אוסלו  בהסכם   ,1991 באוקטובר  מדריד  בוועידת  הפלסטינים  של  המדינית  העמדה 

בספטמבר 1993 ובמשא ומתן על הסדר הקבע שהתקיים מנובמבר 1999 ועד ינואר 2001, 

וכן בתהליך אנּפוליס ב–2008. 

3  למעשה, ערפאת נקט מהלך דומה לזה של מנחם בגין, שעם עלייתו לשלטון ב–1977 החליט שמדיניות 

ממשלתו תתבסס על החלטה 242, ובכך סלל את הדרך לנסיגה מחצי האי סיני ולשלום עם מצרים, וזאת 
מבלי לוותר על העיקרון של ארץ–ישראל השלמה. שני המנהיגים קיבלו אפוא החלטות שמצד אחד שיקפו 

פרגמאטיות וגישה של ריאל–פוליטיק, ובה בעת שמרו על האידיאולוגיה שלהם בעניין שלמות הארץ. 
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הצד הישראלי

החלטתה  כי  להעיד  יכולה  אוסלו,  מהסכם  ב–1993  “הופתעה״  ישראל  כי  העובדה 

ב–1968,  עוד  העבר.  מן  יסודות  על  נשענה  לא  ההסכם  במתווה  לפעול  האסטרטגית 

חודשים מספר לאחר מלחמת ששת הימים, אנו מוצאים הצעה למתווה של הסכם עם 

הפלסטינים תושבי הגדה המערבית. ההצעה שגובשה לכדי טיוטת הסכם בין משה דיין 

לבין השייח׳ עלי ג׳עברי מחברון,4 הושתתה על אותם עקרונות אשר לימים היו לעקרונות 

לחמש  אוטונומיה  הסכם   :)1993( אוסלו  והסכם   )1978( הראשון  קמּפ–דייוויד  הסכם 

שנים, אשר במהלכן ידונו הצדדים על הסכם הקבע. השלב הראשון ביישום ההסכם יהיה 

החלת אוטונומיה על רצועת–עזה ויריחו. הצעה זו הובאה לידיעתו ולהסכמתו של חוסיין, 

מלך ירדן, אך הוא דחה אותה באופן מוחלט, מחשש שרעיון האוטונומיה יחלחל לגבולות 

ממלכתו )טבת, 1969: 251-241; עבד אל–האדי, 1975: 336; מעוז, 1985: 115-109; בבלי, 

.)157-115 :2002

על–פי  ישראל  עם  מדיני  לתהליך  להצטרף  החליטו  שהפלסטינים  לפני  שנים  עשר 

החלטה 242 )אלג׳יר, 1988(, קיבלה ישראל את המתווה העקרוני להסכם עם הפלסטינים 

זו  מסגרת   .1978 בשנת  בקמּפ–דייוויד  עליו  שהוסכם  התיכון  במזרח  שלום  במסגרת 

הושתתה על העיקרון “שלום תמורת שטחים״ ועל החלטות מועצת הביטחון של האו״ם 

242 ו–338 כבסיס החוקי להסכמי–שלום עתידיים בין ישראל לבין מצרים, הפלסטינים 

ושאר מדינות–ערב. המתווה להסכם עם הפלסטינים הושתת על העקרונות הבאים: 

בשטחי הגדה המערבית ורצועת–עזה יוחל ממשל–עצמי פלסטיני לתקופה של חמש   ♦

שנים. ממשל זה יהיה שלב מוקדם לקראת מצב הקבע של שטחים אלה. תחת הממשל 

וִמִִנהלו האזרחי, ייהנו הפלסטינים  העצמי, לאחר נסיגת הממשל הצבאי הישראלי 

מאוטונומיה מלאה;

בשלב הראשון תכּונן האוטונומיה בשני אזורים: רצועת–עזה והעיר יריחו;  ♦

את הרשות המנהלית העצמאית הפלסטינית יבחרו הפלסטינים בבחירות חופשיות;  ♦

♦  הדרכים לכינונה של האוטונומיה יידונו בין ישראל, מצרים וירדן;

יוקם כוח–משטרה פלסטיני לשמירת הסדר. על הגבולות יפקחו ישראל וירדן בסיורים   ♦

משותפים;

מודיעין  פריס:  מבצע   .)1994( שני  כהן  ש׳  פרסום הספר:  לרגל   1995 בשנת  של משה ששון  הרצאה    4

ודיפלומטיה חשאית בראשית המדינה. הוצאת רמות. 
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לא יאוחר מן השנה השלישית לממשל העצמי הפלסטיני, יחלו שיחות על הסכם–  ♦

ונציגים פלסטינים נבחרים מהגדה המערבית  ירדן  נציגי ישראל, מצרים,  קבע בין 

ומרצועת–עזה; 

והנציגים  ישראל  ירדן,  למצרים,  משותפת  ועדה  תוקם  המעבר  תקופת  במשך   ♦

הפלסטינים הנבחרים, כדי לדון בעתידם של פלסטינים שעזבו את הגדה המערבית 

ביצירת  ידונו  אחרים״  מעוניינים  ו״צדדים  ישראל  מצרים,  ורצועת–עזה ב–1967. 

נהלים מוסכמים לפתרון בעיית הפליטים וסוגיית העקורים.

מִתווה זה, שגובש עם מצרים בשנת 1978 והיה כאמור חלק מהסכם המסגרת לשלום 

במזרח התיכון, זהה כמעט לחלוטין בניסוחו ובעקרונותיו ל״הסכם הצהרת העקרונות״ 

ההחלטה  ומהימנות  מהות  בדבר  שאלה  נשאלת  כאן   .1993 משנת  אוסלו(  )הסכם 

האסטרטגית של ישראל בתהליך המדיני עם הפלסטינים, שכן עקרונות הסכם אוסלו לא 

הכילו כל חידוש או הפתעה. 

ממד נוסף שעל פיו יש לנתח את טיב ההחלטות האסטרטגִיות של הצדדים לתהליך 

אוסלו — ישראל והפלסטינים — הוא ממד ברירת החלופות להחלטות הצדדים. 

החלטה אסטרטגית מהותית ומהימנה היא החלטה קוהרנטית הנשענת על אינטרסים 

לאומיים מרכזיים וארוכי–טווח. זוהי החלטה שלמה ונטולת סתירות פנימיות, הנשענת 

ומגלמת בחּוּבה את הבחירה של החלופה האסטרטגית המיטבית מכל  רחב  על בסיס 

ללא  עצמה  בפני  עומדת  כזו5  אסטרטגית  החלטה  ונפסלו.  שנבחנו  האחרות  החלופות 

שהיא  היסודי  בתנאי  לעמוד  עליה  אסטרטגית,  החלטה  תוגדר  שהחלטה  כדי  תחרות. 

נבחרה בדרך של בררה בין חלופות אסטרטגיות. במהופך, החלטה שהתקבלה במצב של 

היעדר בררה, משקלה האסטרטגי יהיה קטן וערּכה נמוך6 )דרור, 1989(.

5  יחזקאל דרור מכנה החלטות אסטרטגיות מסוג זה "אסטרטגיה רבתי" או "אסטרטגיה טוטאלית" על–פי 

המושג הצרפתי.
ובתנאים של תת–אופטימיזציה.  נמוך, היא החלטה המתקבלת במצב  6  החלטה שמשקלה האסטרטגי 

הרחבה תיאורטית ניתן למצוא בספרם הקלאסי של אירווינג ומאן )1980(. תהליך קבלת החלטות.
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מבחינה זו לא היו החלטות שני הצדדים “חזקות״ מבחינה אסטרטגית. ישראל שקלה 

והעדיפה במשך כל השנים פתרונות אחרים ל״בעיה הפלסטינית״7 )גזית, 1999( — החל 

מן האופציה הירדנית, אוטונומיה ִמנהלית חלקית באמצעות מנהיגות מּוטה )“אגודות 

הבעיה  עם  לחיות  מוכנות  או  פלסטיני״(,  עם  )“אין  הבעיה  להכחשת  ועד  הכפרים״( 

בתנאים של “מחיר נסבל״ )שיפטן, 1986; קמחי, 1992; לביא, 2009(. לפיכך, ההחלטה 

 ;2009 )בן–דור,  נבחרת׳  אסטרטגית  ‘חלופה  של  בקריטריון  עומדת  אינה  הישראלית 

מיכאל, 2009(. 

גם הנהגת אש״ף בחרה ב״אופציית אוסלו״ )שמש, 1997; סלע, 1997( בהיותה בעמדה 

של היעדר בררה. מצרים חתמה על הסכם–שלום נפרד עם ישראל )1979( תוך התווית 

יערי,  )הבר,  יישומו  ליישוב הבעיה הפלסטינית, אך ללא התעקשות על  הסכם–מסגרת 

שיף, 1980(. לאחר מלחמת לבנון בקיץ 1982 וגירוש אש״ף לתוניס, איבד הארגון בהדרגה 

ממעמדו בזירה הערבית והבינלאומית ומכושרו הצבאי. הנהגת אש״ף איבדה כמעט את 

בגדה  הלאומיים  והארגונים  האנשים  כלפי  שלה  וההכוונה  ההנחיה  יכולת  ואת  דרכה 

המערבית וברצועת–עזה. המלחמה ותוצאותיה סימנו את ראשית התהליך של העתקת 

מרכז הכובד של העשייה הפוליטית הפלסטינית מהגולה לשטחים )ססר, 1985; לביא, 

 .)2009

אישים בהנהגת “הּפְנים״ ובהנהגת אש״ף התבטאו נגד המשך ההליכה בדרך הפתרון 

העם  את  קידמה  ולא  הלאומית  ובאחדות  באש״ף  פגעה  רק  זו  דרך  כי  וטענו  הצבאי 

הפלסטיני לעבר מימוש זכויותיו. בד בבד נחלשה גם נכונות העולם הערבי להתייצב לצד 
הפלסטינים במאבקם להגדרה עצמית ולכינון מדינה, על חשבון האינטרסים הלאומיים-

שהתקיימה  מדינות–ערב  של  הפסגה  בוועידת  ומדינה.  מדינה  כל  של  פרטיקולאריים 

)ענברי,  הקדימויות  סדר  בראש  הפלסטינית  הבעיה  עמדה  לא   ,1987 בנובמבר  בעמאן 

1989; לביא, 2009(. הודעת הסיום של הפסגה לא התייחסה מפורשות להכרח שבהקמת 

בכיבוש  המאבק  חידוש  רק   .)Maddy-Weitzman, 1987( עצמאית פלסטינית  מדינה 

בשטחי עזה והגדה המערבית — דהיינו, האינתיפאדה הראשונה — החזירה במעט את 

הבעיה לסדר היום המזרח–תיכוני )לביא, 2009(. 

7  שלמה גזית, בספרו פתאים במלכודת, מתאר את היעדר קבלת ההחלטות של הדרג המדיני לגבי "הבעיה 

הפלסטינית": "ישראלים רבים האמינו כי הפלסטינים אינם מהווים בעיה פוליטית; כי הם משוללי כל 
מדינת–ישראל.  של  בחורבנה  לראות  היא  היחידה  תקוותם  כי  משלהם;  פוליטיים  רצונות  או  מאוויים 
מכאן, שאין לראות בהם שותף לדו–שיח. לכל היותר יהיה אפשר לדון בבעיותיהם עם צד אחר, כגון ירדן, 
בנושא השטחים  דיון  כל  שמנע  מחסום–שכלי  בישראל  נוצר  שכך,  כיוון  הברית.  ארצות  ואפילו  מצרים 

ואוכלוסייתם."
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מצוקות האוכלוסייה שנבעו מהתמשכות האינתיפאדה והאפשרות שהעלייה ההמונית 

של יהודי ברית–המועצות תיושב בגדה המערבית )סעד, 1991: 205-204; בסטאמי, 1991: 

הנהגת  על  לחצים  להפעיל  המקומית  המנהיגות  את  הובילו   )JMCC, 1991  ;143-137

אש״ף, שתפרוץ את המבוי הסתום. הם תבעו לנקוט פרגמאטיות פוליטית ולתרגם את 

הישראלי.  לכיבוש  קץ  ולשים  להסדר  להגיע  כדי  מדינית,  למטּבע  הישגי האינתיפאדה 

בלית בררה הכירה הנהגת אש״ף בכך שעליה להתחשב בעמדות המנהיגות המקומית. 

עקב  אש״ף  של  הבינלאומית  הלגיטימציה  שנפגמה  לאחר  והלכה  העמיקה  זו  הכרה 

תמיכתו בעיראק במהלך מלחמת המפרץ ב–1991, ועקב הפסקת הסיוע הכספי שקיבל 

כי  אש״ף  הנהגת  חששה  מדריד  ועידת  כינוס  ערב  המפרץ.  וממדינות  הסעודית  מערב 

לכך  נכונות  גילתה  ולכן  מהשפעה,  הארגון  יודר  התיכון  במזרח  חדש  הסדר  במסגרת 

שהמנהיגות בשטחים היא שתישא בעיקר נטל הייצוג בשלבים הראשונים של התהליך 

המדיני )אל–חצרי, 1991; בנצור, 1997; לביא, 2009(.

היות שכזה הוא טיב ההחלטות — הן בקרב ישראל והן בקרב הפלסטינים — טבעי 

ששלבי התהליך המדיני שלאחר מכן יתמלא פרצות ויתרוקן מתוכנו, ולּו רק בשל כך. 

תהליך אוסלו כשל היות שהחלטות שני הצדדים ליישב את הסכסוך בדרכי שלום לא 

היו שלמות ולא היו מהותיות ואסטרטגיות. במילים אחרות: שני הצדדים ראו בתהליך 

המשא ומתן כסות טקטית — ולּו כדי להרוויח זמן ולזכות באהדה בינלאומית — אליבי 

אשר יאפשר לימים פתרונות נוחים יותר לכל אחד מן הצדדים.

במישור הפסיכולוגי ובמישור הנצפה לעין, החלטות אסטרטגיות חלשות, אשר ממילא 

אינן מספקות את התשתית האסטרטגית למימושו של תהליך מדיני, משדרות תחושת 

מחדל, ספקנות ואי–בהירות. החלטות כאלו מולידות התנהגות נוקשה, נטולת פשרות, כזו 

שאינה מתמרנת טאקטית כדי להגיע ליעד האסטרטגי — שהרי התהליך נידון לכישלון.  

תהליך המשא ומתן

הוא מתקיים —  בהם  המרכזיים  המישורים  בשני  תלויה  ומתן  כל משא  של  הצלחתו 

התוכן והתהליך )גלין, 1996(. שני מישורים אלה כרוכים זה בזה ומושפעים אהדדי. על 

המסגרת הנקבעת למשא ומתן לקחת בחשבון את התרחישים האפשריים השונים אשר 

יתחוללו במהלכה, וזאת על–פי: 

טיב ההחלטות המקדמיות;  ♦

מטרות ויעדי המשא ומתן;  ♦
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שלבי המשא ומתן;  ♦

תנאים והתניות במהלכו;   ♦

הגדרת האינטראקציה בין הצדדים;   ♦

הגדרת מרחבי התמרון;   ♦

מנגנונים לטיפול במשברים )פישמן, 1999(.   ♦

העקרונות  שלושת  דלעיל.  המישורים  בכל  מתחלואים  סבל  אוסלו  שתהליך  דומה 

המרכזיים והמובילים אשר הוגדרו בהסכם אוסלו כתהליך של משא ומתן, היו אלה:

המשא ומתן יתקדם מן הקל אל הכבד וייעשה בשלבים: עזה ויריחו תחילה, הסכם–  ♦

ביניים, ולבסוף דיונים על הסכם הקבע;

האמון בין הצדדים ייבנה תוך כדי ההתקדמות בשלבי התהליך, כמוגדר לעיל;  ♦

מהותו המרכזית של התהליך המדיני — הסדר הקבע על כל מה שיהיה בו — תישאר   ♦

על הסדר הקבע במהלך חמש השנים של הסדר  ותיקבע בשיחות  ועלומה  פתוחה 

הביניים. 

שלושת עקרונות אלה מוטעים מיסודם לעניינו של תהליך משא ומתן והעמידו מכשול על 

דרכו של התהליך המדיני. יתרה מכך, העקרונות שנקבעו עומדים בסתירה פנימית זה עם 

זה. ראשית, התהליך המדיני נותר בלא שהוגדרה תכליתו הסופית — מדינה פלסטינית 

ריבונית על–פי ציפיותיהם של הפלסטינים — אך ככל הנראה לא ריבונית על–פי כוונות 

הצד הישראלי. מצב זה, המעודד את הצדדים לקבוע עובדות קשיחות ומהירות בשטח, 

עומד בניגוד גמור לשלביות התהליך, אשר אמורה גם לבנות ביניהם אמון. מעל לכל, שני 

הצדדים העריכו כנראה כי עד שיגיעו אל “סוגיות הליבה הכבדות״, יעלה המשא ומתן 

על שרטון. על כן, גם “ההצלחות הקטנות״ בסוגיות הקלות להסכמה, אינן אלא חזות 

שאין מאחוריה תוכן של ממש. 

נמנה בקצרה עקרונות אלטרנטיביים, אשר סביר כי תמיכתם בתהליך המשא ומתן 

היתה עשויה להיות חיובית:

הסּכמה על יעד סופי למשא ומתן — בהסכמה כזו יש כדי ליצור מוטיבציות חיוביות   ♦

בקרב שני הצדדים לשמור על כל שלבי התהליך ולהגיע אל סופו ולצמצם ככל שניתן 

הפרות של ההסכמות שהושגו במהלכו. כך למשל, אפשר היה שהצדדים היו מגיעים 

להסכמה על יעד סופי למשא ומתן — מדינה פלסטינית — כאשר הסכמה זו היא 

בהגדרה “הסכמה מותנית״. “הסכמה מותנית״ אינה תחליף למשא ומתן מעמיק, אשר 
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ממילא היה מתחייב בשורה שלמה של נושאים כמו אופי וטיב ההתניות והתנאים 

להקמת המדינה הפלסטינית, אופייה של המדינה, הסדרי הביטחון, סוג הקשרים עם 

ישראל, מעמדה האזורי ועוד סוגיות הקשורות בכך.

ומחיר הפרתן לשני הצדדים הוא  בין הצדדים על הסּכמות שערכן  בניית אמון   ♦

גבוה — במהופך, כפי שהיה בהסכם אוסלו, משמעות הדברים היא שככל שהדיון 

על הנושאים הכבדים נדחה לסוף, כך קטן האמון בין הצדדים. שכן עצם ההגדרה 

של רעיון ההליכה “מן הקל אל הכבד״ טומן בחובו את החשדנות ואת האי–אמון 

בין הצדדים. בדינאמיקה כזו שני הצדדים משדרים זה לזה אי–אמון הולך ומתחזק. 

לא  דבר  “שום  העיקרון המאזן של  כבדים״ תחת  “נושאים  על  דיון  אלטרנטיבית, 

מוסכם עד שהכול מוסכם״ — יש בו כדי לטפח אמון בין הצדדים. במצב כזה יחסי 

מן  אחד  לכל  האחת:  מרכזיות.  סיבות  משתי  ונבנים  נובעים  הצדדים  בין  האמון 

הצדדים ברור כי ההחלטה שקיבל השני היא החלטה אסטרטגית מהותית לפתור את 

הסכסוך על מהויותיו השורשיות ביותר, תוך הנחת התשתית הנדרשת לכך; השנייה: 

שני הצדדים נשענים על אותה תשתית הדדית של יישוב הסכסוך ולשניהם ברורות 

ומוסכמות המטרות הסופיות של התהליך המדיני. 

נפרדים,  בנושאים  לדון  במקום   — ומתן  המשא  שולחן  על  הנושאים  כל  הנחת   ♦

במסלולים נפרדים ובשלבים — הנחת כל הנושאים על השולחן מאפשרת משא ומתן 

גלוי, פתוח ובעיקר גמיש, העשוי להביא להסכמות נוחות לשני הצדדים. גמישויות 

ומרחבי–תמרון הם שני המאפיינים המרכזיים שִּבלתם עלול משא ומתן להיכשל, גם 

אם הוא רצוף כוונות טובות. גמישויות ומרחבי–תמרון משרתים את שני הצדדים 

הנפרדים  האינטרסים  ולמימוש  יעדיהם  למימוש  תורמים  הם  ובכך  הדדי  באופן 

והמשותפים שלהם. גם כאן, אם ייושם עקרון הגמישות ויהיו מרחבי תמרון נרחבים 

במשא ומתן בין ישראל לפלסטינים כאשר “כל הנושאים נמצאים על שולחן המשא 

שהכול  עד  מוסכם  אינו  דבר  “שום  לפיו  העיקרון  על  האיזון  יושתת   — ומתן״ 

מוסכם״. 

ערב שיחות אוסלו העריכה הנהגת אש״ף שאין סיכוי שישראל תסכים לקבל את זכות 

השיבה, אך ניתן להגיע להסכם עם ישראל על הקמת מדינה וקביעת שטחה בגבולות 

1967. אכן, הסכם אוסלו הושתת על החלטות 242 ו–338 של האו״ם, בעוד שהחלטה 194 

לא אוזכרה בו. ואולם, שני הצדדים לא קבעו ביניהם יעד מדיני, סופי ומוסכם, שאליו 

שאפו להגיע בתהליך אוסלו, אשר היה יכול להשפיע על מדיניותם המעשית בתקופת 

על מקור סמכות מוסכם  להסכים  נדרשו באותו שלב  לא  כתוצאה מכך הם  הביניים. 
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שינחה אותם במשא ומתן על הסדר הקבע, שהיה אמור להתחיל בתקופת הביניים של 

חמש שנים. ההנחה הכללית היתה שבתקופה הזו ייבנה האמון בין הצדדים, וזה יקל 

שלבי  תהליך  על  הסכימו  הצדדים  שני  היום.  בבוא  הליבה  סוגיות  את  לפתור  עליהם 

ומדורג זה, בהתבססם על “מסגרת לשלום במזרח התיכון שהוסכם עליה בקמּפ–דייוויד״ 

בין ישראל ומצרים ב–1978 )הבר ואחרים, 1980, עמ׳ 417-413; הירשפלד, 2000(. 

תהליך אוסלו החל במגעים בלתי–פורמאליים בין צוותי אקדמאים משני הצדדים. 

הוא הובא לידיעת שר החוץ שמעון פרס על–ידי יוסי ביילין, מנכ״ל משרדו, עוד בתום 

המפגש הראשון שהתקיים ב–24-22 בינואר 1993. פרס עדכן את ראש הממשלה, יצחק 

רבין, על קיום השיחות בשבוע הראשון של פברואר 1993. אף שרבין לא התנגד לקיומן, 

שהבין  מכך  נבע  שכנועו  רציני.  במהלך  מדובר  כי  אוגוסט  במחצית  רק  שוכנע  הוא 

שהפלסטינים מוכנים לקבל מספר תנאים ישראליים במהלך תקופת הביניים: 

כל ההתנחלויות יישארו על ִתלן;  ♦

ירושלים תישאר תחת שליטה ישראלית מלאה;  ♦

ישראל תמשיך להיות אחראית לביטחונם של הישראלים בשטחים;  ♦

ישראל תמשיך להיות אחראית לביטחון במעטפת האוטונומיה הפלסטינית;  ♦

ולבסוף התנאי הקובע: ההסכם שייחתם ישאיר את כל האופציות פתוחות לקראת   ♦

המשא ומתן על פתרון הקבע. 

התעלמות זו מן הצורך להסכים על היעד המדיני הסופי ועל מקור סמכות לניהול המשא 

ומתן העתידי על הסדר הקבע, ביטאה אי–הכרעה של הנהגות הצדדים בשאלת התמורה 

העיקרית שיהיה עליהם לתת לצורך הגעה להסכם הקבע: מצד הפלסטינים — לוותר על 

זכות השיבה, ומצד ישראל — לוותר על שטחי 1967.

הפרות הסכם בתהליך המשא ומתן

ההחלטות  חולשת  את  היתר  בין  ביטאה  אוסלו,  תהליך  מראשית  זו,  אי–הכרעה 

האסטרטגיות של שני הצדדים וקיבלה ביטוי במחדלים ובמעשים של שניהם בתקופת 

הביניים. מחדלים ומעשים אלה כרסמו באמון הבסיסי והפחיתו בהדרגה את המוטיבציה 

הבנייה  את  ישראל  המשיכה  למשל  כך  מהם.  הנדרש  המחיר  את  “לשלם״  שלהם 

של  חוסר–יכולת  או  כחוסר–נכונות,  הפלסטינים  בעיני  שנתפסו  בהיקפים  בהתנחלויות 

ישראל לקבל החלטה שתכיר בכך שאלה שטחים פלסטיניים. ישראל גם לא ביצעה את 

על–פי  לפלסטינים,  הנסיגה השלישית שנקבעה בהסכם הביניים, שהיתה אמורה לתת 
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פרשנותם, חלקים ניכרים מהשטח )שר, 2001; רובינשטיין ואחרים, 2003; בן–עמי, 2004(. 

הרשות הפלסטינית לא מילאה כנדרש אחרי ההתחייבויות המרכזיות שאש״ף קיבל על 

עצמו, ובכלל זה את שלילת האלימות והטרור ונקיטת כל האמצעים הנדרשים למניעתם, 

בעניין  ישראל  של  בציפיות  עמדה  לא  הרשות  המבצעים.  נגד  משפטיים  צעדים  כולל 

ההימנעות מהסתה ומתעמולה עוינת, שכן אלו נמשכו ורוח ההסכם לא חלחלה למערכות 

הפלסטיניות באופן שיבטיח ויתור על השימוש בטרור ובפעולות אלימות אחרות )ברגמן, 

 .)2002

היעדר החלטה על יעד סופי למשא ומתן על הסדר הקבע כנקודת ייחוס שניתן יהיה 

יצר  עליו —  לגשר  להיאחז בה — תוך הנחה שבין הצדדים קיים פער עמדות שקשה 

דינאמיקה הפוכה לבניית אמון. לכל צד היה תמריץ לקבוע עובדות בשטח כדי שבבוא 

לסממני  בעיקר  נגעו  הדברים  הקבע.  הסדר  יוכרע  פיהן  שעל  העובדות  יהיו  אלו  העת 

ריבונות בשטח, הפגנת נוכחות בירושלים המזרחית, תפיסת שטחים והתנהגות עצמאית 

של כל צד כאילו אין תהליך מדיני — ואולי בגלל התהליך המדיני — בשל אופיו כפי 

שנקבע על–ידי שני הצדדים. 

העיקרון הסמוי והבלתי–מוגדר להתנהגות הצדדים היה מעין “תפוס כפי יכולתך״ 

למצבים  אופיינית  זו של תהליך–שלום  דינאמיקה  לחוד״.  ומעשים  לחוד  “דיבורים  או 

)Fisher & Ury, 1991(. במקרה של הסכם  בין הצדדים  ביחסי האמון  הידרדרות  של 

אוסלו, האי–אמון לא נבע רק מאי–הסכמות אליהן נקלעו הצדדים בשיחות ביניהם, אלא 

כתוצאה מן ההחלטה שעל הנושאים החשובים באמת — בעלי החשיבות האסטרטגית, 

שמאוחר יותר זכו לכינוי “נושאי הליבה״ — עליהם אין מדברים כלל. 

ואכן, אחת הפעילויות האינטנסיביות ביותר במהלך תקופה זו, היתה פעילותן של 

ואילך, תהליך  הוועדות השונות לרישום הפרות–הסכם בין הצדדים. מנקודה מסוימת 
המשא ומתן שאמור היה להביא את הצדדים ליישוב הסכסוך, הפך למאבק של חילופי–

האשמות שמטרתו המרכזית היתה להשפיע על דעת הקהל הבינלאומית ועל דעת הקהל 

מבית בכל צד.

סביבת המשא ומתן — היעדר התמיכה הציבורית

כאן יש לציין את השפעת סביבת המשא ומתן — ולענייננו האופן בו ניהלו הצדדים את 

תהליך ההידברות על רקע עמדות הציבור שהם ייצגו. מסתבר כי כל אחד מן הצדדים 

בחר, אף שלא היה תיאום ביניהם, אך כנראה מסיבות דומות, שלא לגייס את תמיכת 
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הציבור הרחב בתהליך ההידברות. יתרה מזאת, המנהיגות בכל צד העבירה לציבור בבית 

מסרים הסותרים את מהות התהליך המדיני. כך למשל, עוד בימים בהם היה הסכם 

אוסלו עדיין תקווה גדולה לפיוס היסטורי בין העמים, נשא יאסר ערפאת ביוהנסבורג 

)10 במאי 1994( נאום בו דימה את הסכם אוסלו להסכם חודייביה, שהנביא מוחמד כרת 
בעת חולשה עם בני שבט קורייש, מתוך כוונה להפר אותו לאחר שיתחזק.8

הסכים  לפיהם  המגבילים  התנאים  את  נזכור  בצלחת.  ידה  טמנה  לא  ישראל  גם 

לו בפברואר 1993. בהמשך נשמעו הצהרות,  רבין לקבל את מסלול אוסלו, עליו דווח 

הן ממשלות  הירצחו —  מכן מצד הממשלות שקמו אחרי  ולאחר  רבין  מפיו של  לרוב 

כולה  ירושלים  וכי  פלסטינית,  מדינה  תוקם  לא  כי   — הליכוד  ממשלות  והן  העבודה 

תישאר בריבונות ישראלית “לנצח״. לצד ההצהרות באו גם מעשים: בשנות המשא ומתן 

זו היתה אולי הפגיעה החמורה  ויותר.  הורחבו ההתנחלויות ואוכלוסייתן אף הוכפלה 

ביותר בתהליך המדיני — לפחות בראייה הפלסטינית. 

בהחלטה  “חולשה״  שהגדרנו  מה  על  מעידה  הצדדים,  משני  שבאה  זו,  התנהלות 

האסטרטגית של כל צד. יתר על כן, זהו ביטוי לשניּות ולהיעדר שכנוע פנימי בכל צד 

לחוסר  ובעיקר  העוינות  החשדנות,  הפער,  לעומק  ביטוי  זהו  המדיני.  לתהליך  באשר 

היכולת לעשות את השינוי הפסיכולוגי הפנימי–לאומי הדורש כאילו לשבור את הטאבו 

בשני הצדדים.  לחולשת המנהיגות  ביטוי  גם  זהו  בנוסף,  עם הצד השני.  הידברות  של 

ההנהגה בכל צד חששה מאבדן הלגיטימציה בציבור שלה עקב הכניסה לתהליך המשא 

ומתן, ולכן נזקקה לרטוריקה קיצונית שנועדה “להרגיע״ את דעת הקהל. החמור מכל 

הוא שתופעה זו מתקבלת כצורך לגיטימי של הנהגת כל צד בעיני הנהגת הצד השני, והיא 

אף נסלחת בעיניו. לעומת זאת, לא נצפה כל ניסיון מנהיגותי של ממש לגייס את דעת 

הקהל בשני הצדדים לתמיכה בתהליך המדיני. 

מאידך גיסא, לא ניתנה הדעת לכך שהרטוריקה הקיצונית וההתנהגות בניגוד לרוח 

לגיטימציה  להשיג  בבואם  המנהיגים  של  לרגליהם  הקרקע מתחת  את  ההסכם שמטו 

לתהליך בשני הצדדים. יתרה מזאת וחמור מכול, לאורך כל תהליך אוסלו )מימי רבין 

כל  במשך  הפלסטינים  ואצל   ,2001 שנת  בראשית  ברק  אהוד  של  כהונתו  לסיום  ועד 

תקופת ערפאת ופחות מכך בתקופה הנוכחית של אבו-מאזן( המנהיגים משני הצדדים 

גייסו ברטוריקה קיצונית את דעת הקהל כשחקן ועשו בה שימוש סביב שולחן המשא 

8  השימוש באירוע היסטורי זה אינו הוכחה לכך שערפאת לא התכוון מלכתחילה לקיים את ההסכמים 

עם ישראל. באסלאם יש לתקדים של חודיביה גם פרשנות הפוכה, של צידוק לחתימת שלום עם כופרים 
מכורח הנסיבות. כך השתמש הנשיא סאדאת בחוזה חודייביה, באמצעות פסק הלכה של חכמי אל–אזהר, 

כדי להצדיק את הסכם השלום עם ישראל. ראו: עמנואל, 1996.
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ומתן כדי להתבצר בעמדותיהם, וזאת בדרך–כלל כשנדרשו לקבל החלטות מכריעות או 

ויתורים “כואבים״. 

השימוש בדעת הקהל כשחקן טאקטי להצדקת אי–נכונות לוויתורים בתהליך המשא 

ומתן, מעיד יותר מכול על היעדר עומק אסטרטגי בהחלטות המנהיגים בתהליך המדיני; 

היעדר אמון בתהליך עצמו; היעדר אמון בפרטנר למשא ומתן והיעדר כנות כלפי הצד 

שמנגד.

סמלים ודימויים בתהליך המשא ומתן

אחד האלמנטים התומכים בהצלחתו של תהליך משא ומתן הוא שבירת תדמיות קודמות 

ויצירת סימבולים תומכים חדשים )בר–טל, 2007(. לאלה נודעת השפעה מכרעת על יצירת 

תנופה חיובית בתהליכי משא ומתן, והשפעה ממתנת כאשר התהליך נתקל במכשולים, 

ואלה חסרו בתהליך אוסלו לכל אורכו. שני הצדדים לא עשו כל מאמץ לשנות את תדמיתם 

בעיני הצד האחר ושניהם שימרו את הסטריאוטיפים והדעות הקדומות שנשתרשו במשך 

עשרות שנים של עוינות, מעשי–איבה ויחסי כובש–נכבש. 

באופן פרדוקסאלי, ככל שתהליך אוסלו התקדם בציר הזמן, כן גברה העוינות בקרב 

הצדדים והתחזקו הדימויים השליליים של כל צד בעיני רעהו. נקל להבין זאת לנוכח 

הפרות ההסכם ברוחו ובתוכנו, שרק הגבירו את האי–אמון ההדדי.

תקופת שלטונו של בנימין נתניהו — מ–1996 ועד 1999 — אמורה היתה להיות שיאו 

של מימוש הסדר הביניים ותקופת המשא ומתן על הסדר הקבע. במקום זאת, קועקע 

ומתן תוך שנתניהו מאשים את הפלסטינים בהתמדה בכך שאינם  זו המשא  בתקופה 

מקיימים את חלקם בהסכם. הסיסמה “ייתנו יקבלו״ נחרתה בעומק התודעה הישראלית, 

כאילו אין בעצם עם מי לדבר, למרות הרצון הטוב, כביכול, שהיה בצד הישראלי. התדמית 

הפלסטינית השלילית שנוצרה בקרב הציבור הישראלי, הרחיקה אותו מתמיכה בתהליך 

המדיני. המניפולציה התדמיתית–תקשורתית–פסיכולוגית הסתירה את העובדה שנתניהו 

התנגד להסכם אוסלו והיה מעוניין, כפי הנראה, להכשיל את המשא ומתן. את העובדה 

על  וחתם  הממשלה(  לראש  בחירתו  לפני  )שגובש  חברון״  “הסכם  את  יישם  שנתניהו 

הסכם “וואיי ּפלנטיישן״ בדבר נסיגה נוספת משטחי הגדה המערבית והעברתם לשליטה 

פלסטינית, יש לראות כביטוי למחיר שהוא נאלץ לשלם על אירועי הדמים שפרצו עקב 

הממשל  ללחצי  בהמשך  וכניעתו   )1996 )ספטמבר  הכותל  מנהרת  את  לפתוח  החלטתו 

האמריקאי לקדם את ההסכם. 
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בקרב הפלסטינים התרחב הייאוש מתהליך השלום. מעגל המתנגדים לדרך המשא 

ומתן התרחב והלך. ציפיות שאינן מתממשות יוצרות תסכול אשר מזין בתורו תהליכים 

שיוצרים מציאות הפוכה לציפיות ההתחלתיות. כך הסביר רון פונדק את מדיניות נתניהו 

כלפי תהליך השלום: “נתניהו שאף לחסל את הסכם אוסלו באופן שלא ישאיר עקבות 

ובפועל הוא ממש התעלל בתהליך השלום ועשה ככל שביכולתו להביא לדה–לגיטימציה 

נתניהו  על  כפתה  המציאות  זאת,  עם  יחד  יוני 2001(.  )פונדק,  הפלסטיני״  השותף  של 

וואיי״,  ל״הסכם  להגיע  עליו  כפו  והאמריקאים  התהליך  ביישום  פורמאלית  להמשיך 

שמשמעותו היתה ביצוע ההיערכות–מחדש — השנייה מתוך שלוש המתחייבות מהסכם 

הביניים. יחד עם זאת, המשקעים שהשאיר אחריו, הותירו את תהליך המשא ומתן חבול 

ופצוע כמעט ללא תקנה, בפועל ובדימוי של שני העמים.

התקווה החדשה לחידוש התהליך המדיני והאפשרות להחיותו עם תחילת שלטונו 

של ברק בשנת 1999, נגוזה אף היא. ברק בזבז זמן יקר על ניסיונות כושלים לחידוש 

היסטורי  לפיוס  אוסלו  הסכם  של  הקיים  המתווה  חשבון  על  הסורים,  עם  ההידברות 

עם הפלסטינים. “פירות השלום״, מבחינת הציבור הפלסטיני, בעידן ברק, היו סגר על 

השטחים שהתפרש כענישה קולקטיבית; מגבלות–תנועה שפגעו בעיקר בתושבים תמימים 

)המפָגעים לא נזקקו לאישורים(; התעמרות בתושבים במחסומים הרבים וגם — לעתים 

במכוון — בנבחרי–ציבור; ירידה דראסטית באפשרויות התעסוקה בישראל תוך העמקת 

בתים  הרס  בהתנחלויות;  המים  שפע  מול  בקיץ  מים  מצוקת  והאצת האבטלה;  העוני 

אסירים  אי–שחרור  בהתנחלויות הסמוכות;  יומיומיות  בנייה  הרחבות  מול  פלסטיניים 

ל״תחומי  מחוץ  הבנייה  על  ישראליות  מגבלות  וכן  אוסלו  בטרם  פעילות  על  שנשפטו 

המושב״ הפלסטיניים.

גם הפלסטינים תרמו את חלקם בהעמקת דימוים השלילי בעיני הציבור הישראלי. 

שלא כמו הנשיא סאדאת, שביקורו ההיסטורי בישראל שבה את ליבם של הישראלים 

חוסיין שבהליכותיו האציליות  כמו המלך  ושלא  ומר,  כאויב קשה  ושבר את תדמיתו 

הביא את הישראלים להעריכו כאדם ולפרש את מהלכיו כישרים וכנים — נותרה דמותו 

של ערפאת בתודעה הישראלית דמות דֶמונית. גם לאחר החתימה על הסכם אוסלו נותר 

ערפאת דמות זרה, עוינת, ובעיקר דמות המייצגת ומגלמת איום גדול על ישראל )בן–עמי, 

2004; רוס, 2009(. 

בפועל, ההנהגה הפלסטינית שגתה בגישתה כלפי הציבור שלה. היא שימרה באופן 

מוכלל את הישראלים ככובש אכזר ודורסני וכאויב מר. בכך היא תרמה, למעשה, לשימור 

“הגדרת מצב היחסים״ הקודמת — כובש–נכבש — כאשר, אולי מבלי משים, היא שימרה 

גם את הגדרת הישראלים כאויב. הפלסטינים לא הצליחו לעורר בקרב הציבור הישראלי 
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את האמפתיה למצבם האמיתי, את ההכרה בבעיה הפלסטינית על מכלול משמעויותיה 

הצהרות  הישראלי  הציבור  קיבל  זאת,  במקום  וההיסטוריות.  הלאומיות  ההומאניות, 

מלחמה )ג׳יהאד(, פיגועים והסתה יומיומית שפוענחה לעיתים עד כדי אנטישמיות. כך 

הם תרמו ל״צריבת התודעה״ הישראלית כאילו העם הפלסטיני אינו שוחר שלום ולעולם 

לא יהיה כזה )בן–עמי, 2004(. 

הא–סימטריה ורוח אוסלו

העובדה שישראל והפלסטינים לא הצליחו להשתחרר מן הדימויים השליליים ההדדיים 

עם כניסתם לתהליך אוסלו, בשילוב נקודות המוצא של הצדדים — ישראל כמדינה חזקה 

והפלסטינים כעם כבוש — הגדירו גם את אופי המשא המתן הא–סימטרי בין הצדדים. 

גם בתקופת המשא ומתן המשיכה ישראל לראות בפלסטינים פרטנר בעייתי ששינה את 

“המגרש״ שעליו מתנהלת “ההתנצחות״ — משדה הקרב, לשולחן המשא ומתן.

מעמדת הכוח הנתונה לה, לא השכילה ישראל לעצב מסגרת משא ומתן שתענה על 

האינטרסים של שני הצדדים )WIN-WIN(, אלא ניסתה להכתיב את יעדיה )שגם הם לא 

היו תמיד ברורים(. תפיסה זו לא נשענה רק על כוחה של ישראל כפי שהוא נתפס בעיניה 

שלה וכן על כוחה בפועל לעומת נחיתותם של הפלסטינים, אלא גם על המאזן הכולל בין 

הצדדים: ישראל היא הצד “הנותן״ )טריטוריה, עצמאות, הכרה, סמכויות, הגבלות וכד׳( 

והצד הפלסטיני הוא הצד “המקבל״ — ולכן פאסיבי ומוגבל ביכולותיו. 

עמדת שליטה זו במשא ומתן התעצמה ככל שהמפגש בין הצדדים המחיש את מאזן 

הכוחות ביניהם. בהתאמה עם גישה זו — כוח ושליטה ושימור הצד השני כאויב ולא 

כשותף למשא ומתן — הופקד רוב התהליך, למן ההתחלה, בידי הצבא. באופן זה נעטף 

אופיו של המשא ומתן — גם בהיבטיו האזרחיים, שהם הם המרכזיים בעיצוב שלום בין 

שני עמים — במעטפת ביטחונית. 

כך למשל, באחד הדיונים המכינים במסגרת הצבאית, לקראת מפגש נוסף של אחד 

מצוותי המשא ומתן, הועלה הרעיון שהשטחים שיועברו לפלסטינים ייחשבו “שמורות 

על  לבנות  שייחתמו,  המחייבים  ההסכמים  על–פי  העת,  בבוא  מהם  שימנע  מה  טבע״, 

אותם שטחים ולאכלסם )פישמן, תרשומת צוות היגוי, 1995-1993(. כך חשבה ישראל 

ליצור “שטח סטרילי״ סביב התנחלויות שלא יפונו בגדה המערבית. הצעה זו לא התקבלה 

גישה  הן שיקפו  יותר משהצעות אלו שיקפו מהות,  רבות.  עוד  היו  אמנם, אך כמותה 

ותפיסה של כוח ושליטה )רבינוביץ, 2004(.
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משא  במונחי  ובלתי–נכונה  בלתי–הוגנת  להיותה  מעבר   — ישראל  של  זו  גישתה 

ומתן — הזיקה לתהליך המשא ומתן ותרמה באופן ניכר לכישלונו. מעל לכול היתה זו 

מלכודת לישראל עצמה — המלכודת של “חולשת הכוח מול כוח החולשה״. ככל שישראל 

מי  של  דימוי  לעצמה  יצרה  כך  ומתן,  המשא  שולחן  על  המיקוח  עוצמת  את  הפעילה 

שעל–מנת להשיג ממנו דבר–מה יש להפעיל עליו לחצים. לחצים אכן הופנו כלפי ישראל, 

הן במישרין על–ידי הפלסטינים, באופן הבוטה ביותר, באמצעות פעולות–טרור )למשל, 

אירועי מנהרת הכותל ב–1996 שרק אחריהם נתניהו “נלחץ״ ליישם את הסכם חברון(, 

אזוריים  גורמים  ומעורבות של  גיוס דעת הקהל הבינלאומית  בעקיפין, באמצעות  והן 

ובינלאומיים בתהליך המשא ומתן.

יחסי הכוח שישראל  להפנים את תפקידם במשוואת  נראה שהפלסטינים השכילו 

הכתיבה: את חולשתם הם הפכו לעוצמת הקורבן. כך הם התחפרו בעמדותיהם הנוקשות, 

לפיהן “אין להם מה לתת״ ועל כן אין להם גם על מה להתפשר. מבחינתם הם כבר עשו 

את הּפְשרה הלאומית ההיסטורית העיקרית בכך שהכירו בישראל וקיבלו את החלטה 

242 כבסיס למשא ומתן; דהיינו, הסתפקו בשטח קטן משטח פלסטין )כ–22%(. על–פי 

תפיסה זו, המשא ומתן עם ישראל לא נועד להשגת פשרות נוספות, אלא לקבלת התמורה 

מהם  נגזלו  אשר  הפלסטיניות  הלגיטימיות  הזכויות  מימוש  דהיינו,  העיקרית;  לפשרה 

בכוח הכיבוש. עמדתם זו הפכה למעשה לאסטרטגיית משא ומתן מרכזית, כפי שנראה 

בהמשך בניתוח מהלכי המשא ומתן על הסדר הקבע בתקופת ממשלת ברק )רובינשטיין 

ואחרים, 2003; רוס, 2009(.

כאסטרטגיה לניהול המשא ומתן בחרה ישראל בדרך הפחות מתאימה, שכן הגישה 

הכוחנית, שכוונתה להכניע את הצד השני, אינה מתאימה למצב בו שני הצדדים עתידים 

לשכון זה בִצדו של זה כשכנים. אסור היה להתייחס לתהליך המשא ומתן עם הפלסטינים 

כאילו היתה זו עסקה חד–פעמית של תייר ישראלי מזדמן בשוק נידח בעולם השלישי 

.)Fisher & Ury, 1991; 1996 ,גלין(

כך אנו מוצאים שכל צד למשא ומתן התחּפר בעמדות נוקשות כמעט בכל הנושאים 

והתחומים. הפלסטינים נגררו לעמדות נוקשות מפאת גישתה הכוחנית של ישראל, אך 

לזכויותיהם  הנוגעות  האו״ם  החלטות  על  המבוססת  הבסיסית  תפיסתם  מתוקף  גם 

הלגיטימיות בנושאי הליבה ונגזרותיהם: הגדרה לאומית, מדינה עצמאית, גבולות 1967, 

פתרון בעיית הפליטים וסוגיית ירושלים. ישראל, לעומת זאת, מתוקף גישתה הכוחנית, 

אימצה  אינטרסים משותפים — אלא  בוודאי שלא  אינטרסים —  להגדיר  נטתה שלא 

תפיסה של “כמה שפחות ויתורים״, שכן כל ויתור נחשב בעיניה הפסד. המשמעות המעשית 
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של תפיסה זו היתה בהגדרת “קווים אדומים״ במקום עמדות למשא ומתן,9 כדרך לעצור 

את תביעות הצד השני: לא למדינה, לא לגבולות 1967, לא לפליטים ולא לירושלים. גישה 

זו, שהושתתה כאמור על תפיסה כוחנית — היא בעצם גישה מתגוננת ונוקשה שסופה 

הישראלי  לצד  הועילה  לא  היא  השני.  הצד  של  הלגיטימיות״  “התביעות  מול  להישבר 

ולא להצלחה המשותפת של שני הצדדים. המסקנה היא שישראל לא עשתה שימוש נכון 

בכוחה כדי לעצב מסגרת של תהליך משא ומתן מאוזן והדדי. משא ומתן כזה היה עשוי 

להיות מושתת על הגדרת אינטרסים משותפים המשרתים את שני הצדדים, ולהתקיים 

ב״רוח ההסכם״ — רוח של התפייסות היסטורית וחתירה להסכם–שלום.

כישלון נוסף, אשר ניתן לייחס את רובו לישראל, הוא הכרסום ב״רוח ההסכם״, עוד 

מן השלבים הראשונים של המשא ומתן על הסדר הקבע. בעניין זה יכלה ישראל לעצב 

את תרבות המשא ומתן ואת האווירה ב״רוח אוסלו״ — רוח של התפייסות היסטורית 

וחתירה להסכם–שלום. כדי להעלות את המשא ומתן על פסים של פרקטיקה מעשית, די 

היה להגדיר את “רוח ההסכם״ כאמת המידה שעל פיה נדרש כל צד להעריך את עמדותיו, 

פעולותיו וצעדיו לפני הוצאתם מן הכוח אל הפועל. עצם הגדרתה וההחלטה המשותפת 

לגביה, יכלו להערכתנו לעורר אווירה חיובית של אמון הדדי ותמריץ להתקדמות לקראת 
הסכם שיתאים לשני הצדדים.10

כי הִמשקעים העכורים   ,)2001 )פונדק,  ניצבה התובנה  “רוח אוסלו״  בבסיסה של 

על  שיישען  ומתן  בפני משא  בלתי–עביר  כמעט  מכשול  הם  העמים  שני  בין  שהצטברו 

משוואת הכוח בין הצדדים והיחסים ביניהם — יחסי כובש–נכבש. המטרה היתה, אפוא, 

על  האפשר  ככל  שיושתת  לדו–שיח  שיוביל  ומבוקר  מודע  קונספטואלי  לשינוי  לחתור 

שני  של  המובילים  האינטרסים  את  המגלמת  משותפת  מטרה  והגדרת  שוויון  הגינות, 

הצדדים, שכן אלה יוסיפו לחיות לטוב ולרע זה בצד זה. כל התובנות האלה היו צריכות 

9  מדיניות "הקווים האדומים" נקוטה על–ידי ישראל כמעט מראשית ימיה. החרפה של מדיניות זו באה 

"בעקבות מלחמת יום הכיפורים כמכשיר חשוב להרתעת הערבים משינויים מאיימים בסטאטוס–קוו. היו 
לכך שני ביטויים עיקריים: הסדרים דו–צדדיים ובהם ציון מפורש של מותר ואסור וקביעות חד–צדדיות 
של ישראל אלו שינויים בנדבכים מרכזיים של הסטאטוס קוו ייראו בעיניה כאיום ועלולים להביאה לצעדי 
מנע או ענישה" )אבנר יניב, פוליטיקה ואסטרטגיה בישראל, עמ' 318-303(. מדיניות זו הכתיבה גם את 
אופי ההסכמים עם מצרים, למן הסכמי ההפרדה מינואר 1974 ועד להסכם השלום עם מצרים ממארס 
1979. מדיניות זו הפכה לדפוס–חשיבה קבוע בקרב מעצבי המדיניות הישראלית בכלל ובתחומי הביטחון 
ביתר שאת. כך היה גם בניסוח העמדות לתהליך המשא ומתן עם הפלסטינים לאורכו של תהליך אוסלו 

מתחילתו, בשנת 1993. 
10  הצעה זו הועלתה למעשה על–ידי הנרי פישמן, ממחברי מאמר זה, בעת ששימש יועץ לוועדת ההיגוי 

למשא ומתן בנושאים האזרחיים במִנהל האזרחי ביהודה ושומרון, ואף זכתה לתשומת–לב עד שנתקלה 
בחומה הבצורה של הגישה שראתה בתהליך המשא ומתן מעין "המשך המאבק בפלסטינים באמצעים 

אחרים", בּפרפראזה על אִמרתו הידועה של קארל פון קלאוזוביץ. 
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הנושאים  בין  האישית  ברמה  כולל   — ומתן  המשא  של  באופיו  הן  ביטוי  לידי  לבוא 

בכל  וההבנות  הפתרונות  של  היישום  בדרכי  והן  המוצעים  בפתרונות  הן  והנותנים — 

הנושאים והתחומים. 

הדינאמיקה  ואופי  סוג  על  גם  להשפיע  היתה  אמורה  דיאלוג,  של  זו  חדשה  גישה 

שאמורה היתה להתפתח בין הצדדים בהמשך, וזו בתורה היתה אמורה ליצור אמון הדדי 

ולחזק בקרב שני הצדדים את הרצון להתקדם בתהליך. בשלב מאוחר יותר היתה הגישה 

והדינאמיקה החיובית של התהליך אמורה להקרין על המעגלים הרחבים יותר של שיתופי 

הפעולה בין המערכות השונות — הממסדיות, הכלכליות, החברתיות והתרבותיות של 

של  דיאלוג  להזין  גם  אמורה  היתה  זו  דינאמיקה  האזרחיים.  בתחומים  הצדדים  שני 

התפייסות היסטורית בין שני העמים במתכונת של קיום משותף זה לצד זה, ביחסים של 

שלום ושכנות טובה. שינוי זה, שאופיו תרבותי בעיקרו, בא לתפוס את מקומה של עוינות 

מתמשכת וחתירה של כל צד להגיע להישגים על חשבון הצד השני. 

להותיר  בלתי–נלאה  ניסיון  בתמימות,  אולי  אוסלו,  הסכם  היה  דרכו  מתחילת 

מאחור את המשחק סכום אפס, וחרף עליונותה של ישראל, לחתור לכמה שיותר מצבי 

Win-Win, בהם יש לשני הצדדים מה להרוויח, שלא על חשבון הצד השני. דוגמה לכך 
אנו מוצאים עוד בשלבי המגע הראשוניים בין הנציגות הישראלית לנציגות הפלסטינית 

באוסלו, כעדותו של יאיר הירשפלד: 

“באוסלו הצלחנו לגשר על הפער בין העמדות הישראליות לבין העמדות הפלסטיניות 

“הפעלת  לקראת  התקדמנו  ראשית  מנצחות.  נוסחאות  שתי  של  יצירה  באמצעות 

פלסטינית  מדינה  של  הכינון  את  חשבון  מכלל  מוציאים  שאיננו  והבהרנו  השעון״ 

כלל  את  קבענו  כך  אחר  לכך.  תסכים  שישראל  בתנאי  כמובן  אפשרית,  כתוצאה 

כדוגמת  בוושינגטון,  פתירות  בלתי  שנראו  בעיות  לפתור  לנו  שאפשר  ההדרגתיות, 

השאלה על מקור הסמכות ועל הסמכויות האחרות.... יתרה מזאת, בשונה מהסכמי 

של  הכלכלי  הפיתוח  את  לקדם  הצורך  על  עמדה  אוסלו  תפיסת  קמפ–דייוויד, 

הפלסטינים בגדה המערבית וברצועת–עזה ועל הצורך לעודד שיתוף פעולה כלכלי 

׳רוח  את  והמצאנו  הדדי  אמון  של  תחושה  בנינו  מכל,  וחשוב  ישראל...  ובין  בינם 

אוסלו׳, ששורשיה היו נעוצים בהבנה, כי קידום המשא ומתן יוצר מצב של ׳הכול 

זוכים׳, מבחינתם של ישראל, של הפלסטינים ושל האזור כולו״ )הירשפלד, 2000: 

 .)117
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טיב ההכרעה האסטרטגית במשא ומתן על הסדר הקבע

תקופת הביניים הותירה, אפוא, משקעים של חוסר אמון הדדי. בהיעדר הסכמה על היעד 

המדיני הסופי של אוסלו, נחשפו ניגודי התפיסות והגישות של הצדדים. הדבר הפחית את 

נכונותם לקבל במשא ומתן על הסדר הקבע פשרות ופתרונות יצירתיים או מעורפלים, 

שבראיית הפלסטינים והישראלים, כל צד מנקודת–מבטו, התבררו כמאכזבים בהסכם 

הביניים. על–כן, כאשר החל המשא ומתן על הסדר הקבע בנובמבר 1999, הוסכם בין 

הצדדים כי השיחות יהיו על הסדר מלא ומקיף, שינוסח בצורה מפורטת ובהירה ויוביל 

חלוקת  סידורי–ביטחון,  פליטים,  טריטוריה,  ירושלים,  בסכסוך:  הבעיות  כל  לפתרון 

המשאבים הטבעיים, חלוקת המרחב האווירי וכל תחומי החיים. 

כניסתו של ברק ללשכת ראש הממשלה ב–6 ביולי 1999, הפיחה תקווה מחודשת 

לקידומו של הסכם אוסלו לשלבו האחרון והחשוב מכול — “הסכם הקבע״ בין ישראל 

לפלסטינים. אך עד מהרה נכזבה תקווה זו. עוד במזכר שארם אל–שייח׳ מ–4 בספטמבר 

1999 )השלמות הפעימה השלישית — “הסכם וואיי המתוקן״(, המפגש הישראלי–פלסטיני 

הראשון שהתקיים בתקופת ברק כראש–ממשלה, לא עמדה ישראל בהתחייבותה כלפי 

לירושלים  הסמוכים  הכפרים  שלושת  על  השליטה  את  העבירה  לא  היא  הפלסטינים. 

)אבו–דיס, עזריה, וסוואחרה המזרחית( שאותם הבטיח ברק להעביר כמקדמה על חשבון 

פעימת “ההיערכות–מחדש״ השלישית.

עוד  יהיו  לא  לפיהן  ברק,  אהוד  הממשלה  ראש  הנחיות  תחת  פעל  הישראלי  הצד 

כמו  לפלסטינים,  נכסים  עוד  לתת  תצטרך  ישראל  שבהם  מתמשכים  הסכמי–ביניים 

הסכסוך״  ל״סיום  להביא  צריך  ומתן  והמשא  הסלמי״(,  )“פרקטיקת  שלישית  פעימה 

)End of conflict(. באופן דומה הדגיש הצד הפלסטיני כי יתנגד לניהול משא ומתן על 
הסדרי–ביניים נוספים והצהיר כי “כל מה שנסכים עליו כעת — יישאר איתנו לעד, וכל 

על  הדדיות  מחמאות  הרעיפו  הצדדים  שני  לעד״.  ויתור  זה  יהיה   — עליו  שנוותר  מה 

ולא  הסוגיות  כל  את  “לסגור״  להסכים  הנכונות  עצם  ועל  והרצינית  החיובית  הגישה 

להשאיר אף נושא חשוב אחד בנוסח מעורפל. 

הרעיון של פתרון מלא וסופי, ולא של בעיות 1967 בלבד, הוסכם אפוא עוד בראשית 

הדיונים על הסדר הקבע. הדבר הביא את מנהיגי הצדדים לראות עצמם אחראים לדמות 

עד מהרה הורגש חסרונו של מקור–סמכות מוסכם  לדורות הבאים. אולם  מדינותיהם 

לניהול המשא ומתן, שיביא לפתרון מלא וכולל של הבעיות הקיימות בין העמים מאז 

יהיה החלטות האו״ם שהתקבלו  1948. הפלסטינים התעקשו על כך שמקור הסמכות 

במשך השנים בנושא הסכסוך הישראלי–פלסטיני. פירושו של דבר שהמשא ומתן נועד 
להוביל למימוש זכויות שהן נגזרת אובייקטיבית של “הלגיטימיות הבינלאומית״ )אל–
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שרעיה אל–דוליה( ולא תוצאה של האסימטריה הקיימת מול ישראל, ומכאן שאין מקום 

להתפשר על הזכויות, אלא יש להכיר בהן וליישמן. הצד הישראלי דרש שהבסיס למשא 

ומתן יהיה עקרון הפשרה ההוגנת, שיביא בחשבון את המציאות שהתהוותה מאז 1967 

ויתחשב באינטרסים הביטחוניים וההתיישבותיים של ישראל. תפיסה זו התבססה על 

ביקשה  זו  לשני הצדדים. מסיבה  לכדאי  יצירת מאזן–אינטרסים שיהפוך את ההסכם 

ישראל להתנתק מהלגיטימיות הבינלאומית, למרות שקיבלה את החלטה 242 כבסיס 

למשא ומתן )לביא, 2003(.

 שתי גישות מנוגדות אלו גרמו לכשל תקשורתי ולקושי מהותי בניהול המשא ומתן 

על הסדר הקבע בכל שלביו, ומנעו מן הצדדים אפשרות מעשית לגשר על הפערים שנותרו 

בסוגיות הקבע, גם אם הושגה בהן התקדמות. כך למשל לא הובן בצד הישראלי מדוע 

הפלסטינים אינם מוכנים לקבל הצעות שנחשבו בעיניו “הוגנות״ או “נדיבות״, ולחליפין: 

מדוע הם אינם מעלים הצעות משלהם. ההסבר לכך היה שהפלסטינים לא ראו מקום 

להעלות הצעות ּבִמקום מימוש הזכויות כפי שהוגדרו בהחלטות האו״ם. בעיניהם הצעה 

זו התנגדו  זכויות. מסיבה  “נדיבה״ רק אם תאמה את אותן  יכלה להיות “הוגנת״ או 

 ,)Framework Agreement( הפלסטינים בתחילה לרעיון הישראלי לנסח “הסכם–מסגרת״

יש  ומתן  ואת המשא  משום שבעיניהם החלטות האו״ם מהוות בעצמן הסכם–מסגרת 

לנהל סביב דרכי יישומן של זכויות אלו הלכה למעשה. 

לגבי  צד  כל  של  האסטרטגית  הבחירה  מאחורי  חבויה  שהיתה  שהמשמעות  נראה 

“פשרה  לעומת  האו״ם  )החלטות  הקבע  הסדר  על  ומתן  המשא  לניהול  המוצא  נקודת 
הוגנת״(, היתה התעלמותם של הצדדים ממקור הסמכות שעליו הוצהר בפסגת קמפ–

דייוויד ב–1978, בעת המשא ומתן בין מצרים לישראל. באותה פסגה נקבע כי המשא 

ומתן ליישוב הסכסוכים בין ישראל לערבים ולפלסטינים, יתבסס על החלטות האו״ם 

242 ו–338 ועל העיקרון של “שטחים תמורת שלום״. ההתעלמות ההדדית ממקור סמכות 

אם  בין  המדיני,  בתהליך  הצדדים  של  האסטרטגיות  ההחלטות  טיב  את  שיקפה  זה, 

ההנהגה  של  ברורה  אי–הכרעה  אחרות:  או  אידיאולוגיות  פוליטיות,  היו  לכך  הסיבות 

הישראלית לגבי היפרדות משטחי הגדה המערבית ורצועת–עזה, ואי–הכרעה ברורה של 

ההנהגה הפלסטינית לגבי ויתור על זכות השיבה של פליטי 1948 לישראל. 

ההימנעות מהכרעות אלו מצד הנהגות הצדדים, והיעדרו של מקור–סמכות מוסכם 

לניהול המשא ומתן על הסכם–קבע, מנעו אפשרות למיצוי חיובי של הדיונים בסוגיות 

הליבה, ובהן הטריטוריה, הפליטים וירושלים, כמתואר להלן )הנייה, 2000; שר, 2001; 

שטיינברג,   ;Ross, 2005  ;2005 קלינטון,   ;2004 רבינוביץ,   ;2003 ואחרים,  רובינשטיין 

:)2008
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בסוגיה הטריטוריאלית דרשו הפלסטינים הכרה בזכותם על 100% משטחי 1967   ♦

ורציפות טריטוריאלית כתנאי לנכונותם לתיקוני–גבול ולחילופי–שטחים, לצורך גושי 

ההתנחלות שישראל ביקשה להוסיף לשטחה. ישראל בירכה על נכונות הפלסטינים 

נעתרה לדרישתם להכיר בזכותם המלאה  ולחילופי–שטחים, אך לא  לתיקוני–גבול 

על כל שטחי הגדה המערבית ורצועת–עזה. תחת זאת ביקשה ישראל, כאמור, להגיע 

קמפ–דייוויד,  לפסגת  היציאה  ערב  כן,  על  יתר  הוגנת״.  “פשרה  בסיס  על  להסדר 

פרסם היועץ המשפטי לממשלה חוות–דעת משפטית לפיה החלטה 242 לא תיושם 

רשאית  שישראל  ומכאן  מדינות–ערב,  עם  שיושמה  כפי  הפלסטינים  עם  בהסכם 

לקבוע את הגבולות על–פי צרכיה הביטחוניים וההתיישבותיים. הנימוק המשפטי 

לכך היה שהחלטה 242 חלה על מדינות שהיה ביניהן גבול )וב–1967 לא היתה מדינה 

פלסטינית(.

אחראית  שהיא  תצהיר  שישראל  הפלסטינית  ההנהגה  דרשה  הפליטים  בסוגיית   ♦

בהתאם  ולבתיהם  לאדמתם  לשוב  בזכותם  ותכיר  הפליטים  בעיית  להיווצרות 

להחלטה 194. בעיני הפלסטינים, זכות השיבה היא זכות אישית ונתונה לכל פליט 

זכות  על  לוותר  הנציגים הפלסטינים את עצמם מוסמכים  ראו  לא  ועל–כן  ופליט, 

זו באופן גורף. ההנהגה הפלסטינית כן הכירה בסמכותה לדון עם ישראל על אופן 

יישום הזכות ואף להגביל אותה ביחס לשיבה לישראל. במשא ומתן עלו הצעות כמו 

מתן פיצויים ושיבה לתחומי המדינה הפלסטינית שתקום, שיבה לשטחים שיוחלפו, 

וכן יישוב פליטים במדינות המארחות או במדינה שלישית. כן הוחלט על מספר קטן 

ומוסכם של פליטים שישובו לישראל בהגדרה זו או אחרת. יחד עם זאת, ישראל לא 

היתה מוכנה להודות בחלקה בהיווצרות בעיית הפליטים ולהכיר בזכות השיבה.

המלאה  בזכותה  תכיר  ישראל  כי  הפלסטינית  ההנהגה  דרשה  ירושלים  בסוגיית   ♦

משטחי  בלתי–נפרד  חלק  בהיותה  הבית,  בהר  כולל  מזרח–ירושלים,  על  לריבונות 

1967 ומהחלטה 242. עד פסגת קמפ–דייוויד החזיקה ישראל בעמדתה הקבועה לפיה 

בפסגת  זו.  בסוגיה  מעמיק  דיון  ומנעה  ריבונותה,  מאוחדת תחת  תישאר  ירושלים 

קמפ–דייוויד הודיעה ישראל כי היא נכונה לחלק את ירושלים. הפלסטינים קיבלו 

את הרעיון של חלוקת העיר על בסיס דמוגראפי, ולא על בסיס גבולות 1967. הם היו 
מוכנים לכך שישראל תספח את השכונות היהודיות שהוקמו אחרי 1967 במזרח–

הר–חומה  לסיפוח  התנגדו  אך  ונווה–יעקב,  גבעת–זאב  פסגת–זאב,  כמו  ירושלים, 

וראס–אל–עמוד. הם הסכימו גם לריבונות ישראלית על הרובע היהודי, על חלק מן 

הרובע הארמני, ועל הכותל המערבי. הם גילו נכונות מעשית להתחשב באינטרסים 

לא  אך  הזיתים,  והר  עיר–דוד  כמו  במזרח–ירושלים,  יהודיים  דתיים–היסטוריים 
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בריבונות ישראל. ישראל דרשה לחלק את הריבונות על הר הבית ולהקים בתחומו 

בית–תפילה יהודי, ותבעה ריבונות על כל הכותל המערבי, לא רק על חלקו החשוף, 

כפי שהציעו הפלסטינים. שתי סוגיות אלו נותרו שנויות במחלוקת. 

מנהיגי  של  הפוליטי  בשעון  הכרעה.  פסגת  קמּפ–דייוויד  בפסגת  ראתה  שישראל  אלא 

ישראל וארצות הברית נותרו בקיץ 2000 חודשים ספורים בלבד להשגת ההסכם, והמסר 

ביאסר  דחקה  ישראל   .)2001 )שר,  לא״  לעולם  או  “עכשיו  היה:  הפלסטינית  להנהגה 

ערפאת לקבל את “סופיות הסכסוך״ ובכך תבעה ממנו, למעשה, לוותר במפורש על זכות 

של  זכותם  כי  הדרישה  מן  ולהסתלק  הבית  בהר  הריבונות  לחלוקת  להסכים  השיבה, 

הפלסטינים על 100% משטחי 1967 תוכר מראש. ראש הממשלה אהוד ברק היה זקוק 

שכלל  להסכם,  הישראלית  הקהל  דעת  תמיכת  את  להבטיח  כדי  הסכסוך״  ל״סופיות 

שבירת “ערכים מוגנים״ שהיו בגדר קונצנזוס בישראל במשך שנים, כמו חלוקת ירושלים 

 .)Ross, 2005( וויתור על בקעת הירדן כגבול הביטחון המזרחי של ישראל

ערפאת הונע מכובד האחריות של השגת הסכם–קבע, ולא מאילוצי השעון הפוליטי 

של מנהיגי ישראל וארצות הברית. לכן הוא לא נחפז לקבל את ההצעות שהונחו לפניו 

בתמורה לחתימתו על “סופיות הסכסוך״. טיעוניו העיקריים היו: ראשית, המשא ומתן 

טרם הגיע למיצוי ועל הצדדים להמשיכו במטרה לצמצם ככל הניתן את הפערים שנותרו; 

שנית, זכות השיבה היא זכותו האישית של כל פליט; שלישית, ההנהגה הפלסטינית אינה 

מוסמכת לקבל החלטות בנושא הפליטים והריבונות בהר הבית מבלי לכנס את מוסדות 

אש״ף ולשתף את מדינות–ערב, שהן צד חשוב בדיון בסוגיות אלו )הנייה, 2000(.

“סופיות  על  ולחתום  הצעותיה  את  לקבל  ערפאת  התנגדות  את  פירשה  ישראל 

השיבה  זכות  על  ויתור  בדבר  היסטורית  הכרעה  לקבל  מצדו  כחוסר–נכונות  הסכסוך״ 

ולהסכים לחלק את הריבונות בהר הבית. מבחינה הסברתית ישראל הצליחה להציג את 

ערפאת כמי שהתכוון לקעקע את עצם קיומה ולהסתלק מפתרון של “שתי מדינות לשני 

העמים״. אולם מבחינה מעשית יצרו מנהיגי ישראל וארצות הברית, במכּוון, חלל מדיני 

ריק כשהסירו את הצעותיהם, ובכך סתמו את הגולל על המשך המשא ומתן. זה היה צעד 

עונשי במהותו והוא גרם לתוצאות הרסניות ביחסי ישראל והפלסטינים. 

התפתחויות אלו בסוגיות זכות השיבה וסופיות הסכסוך, שהתרחשו בשלב מכריע 

והן  ישראל  הן  הצדדים —  של  המנוגדות  גישותיהם  למעשה את  ביטאו  ומתן,  במשא 

הפלסטינים — באשר להכרעה האסטרטגית המהותית על יישוב הסכסוך, על אסטרטגיית 

המשא ומתן ועל מקור הסמכות לניהולו. שני הצדדים נקלעו למבוי סתום ששיקף מעגל 

סגור בין ההצהרה על “סוף הסכסוך״, שישראל דרשה לקבל מהצד הפלסטיני, לבין ראשית 
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הסכסוך, אותה קושרים הפלסטינים לעוול של 1948 ולמימוש זכות השיבה, שמבחינת 

ישראל סותרים את קיומה כמדינה יהודית. שנת 1948 מסמלת בנרטיב הפלסטיני עוול 

היסטורי, הגליה ואבדן המולדת, שפתרונם ייתכן רק עם השבת הפליטים לבתיהם ועם 

העם  תקומת  את   1948 מציינת  הציוני  בנרטיב  מזרח–ירושלים.  על  הריבונות  החזרת 

היהודי במולדתו ומקבעת את זהותו היהודית. נרטיבים סותרים אלה מגדירים בכל צד 

את הנוסחה: “אנחנו — או הם״, ועושים מן הסכסוך “משחק סכום אפס״.

ניסיון הצדדים להתנער מאחריות לקראת סוף המשא ומתן ולהטיל זה על זה את 

כי  ומתן  עוד בתחילת המשא  האשם לאי–השגת ההסדר, קשור לכך שהם לא הכריעו 

הם עומדים לפתור את הבעיות שנוצרו בעקבות מלחמת 1967 על בסיס מקור–סמכות 

הצדדים  נקלעו   2000 קמּפ–דייוויד  בפסגת  בכך.  הכרוך  המחיר״  את  ו״לשלם  מוסכם 

מתאימות.  נוסחאות–גישור  נמצאו  לא  לגביהן  אשר   ,1948 בסוגיות  דיון  של  למלכוד 

ניתן להשיג הכרעה  כי  ומתן במישור המדיני המעשי, מתוך הבנה  לנהל משא  במקום 

ומתן ברמה  לנהל משא  1967 — עברו הצדדים  בעיות  על פתרון  היסטורית בהסכמה 

הנרטיבית–לאומית. זוהי הטענה המרכזית שפרק זה מבקש להראות — בהיעדר החלטה 

אסטרטגית מהותית בדבר פתרון הסכסוך, הגיעו הצדדים למבוי סתום. 

ואולם, פסגת קמפ–דייוויד 2000, מעבר להיותה הביטוי החריף ביותר לפערים בין 

עמדות הצדדים, המחישה גם את הפערים התרבותיים בין שני הצדדים, במיוחד בכל 

דיוננו  לעניין  זאת,  עם  מנהיגים.  בין  מדיני  ומתן  משא  של  התנהלותו  לאופן  הקשור 

המרכזי, יש לראות את הפערים התרבותיים כחסמים ִמשניים בתהליך המשא ומתן. פסגת 

קמּפ–דייוויד הפגישה והדגימה את הפערים בין התפיסה הקולקטיביסטית )הפלסטינית( 

לבין התפיסה האינדיבידואליסטית )הישראלית( בניהול המשא ומתן. 

למנהלי משא ומתן קולקטיביסטים חשובה בעיקר מערכת היחסים שתתפתח בעקבות 

שתיווצר  היחסים  מערכת  על  אלא  הסכסוך,  פתרון  על  רק  לא  מושם  הדגש  ההסכם. 

כתוצאה מהפתרון. על פי התפיסה הקולקטיביסטית, סכסוך אינו נוצר בחלל הריק ויש 

הוא  ושבמסגרתה  התעורר  הוא  שבמסגרתה  היחסים  מערכת  כל  את  בחשבון  להביא 

יבוא על פתרונו. על רקע זה נקל להבין, גם מן הפן התרבותי, מדוע התקשו הפלסטינים 

לנתק את עמדותיהם מן הקונטקסט הכולל של מהות הסכסוך הישראלי–פלסטיני. חרף 

ההתקרבות וההתיידדות ההתחלתית בין הנציגים למשא ומתן בשלבים הראשונים של 

אופי  על  בהמשכו  התהליך שהצטברו  של  השליליים  משקעיו  הקרינו  אוסלו,11  תהליך 

11  די אם ניזכר בתמונות מפתיחת השיחות באל–עריש, כאשר סגן הרמטכ"ל דאז, האלוף אמנון ליפקין–

שחק התחבק עם ראש המשלחת הפלסטינית על רקע השקיעה בחוף אל–עריש.
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ומתן  המשא  של  הבלתי–מוצלח  סיומו  לקראת  הצדדים  בין  הבין–אישית  התקשורת 

בקמפ–דייוויד בשנת 2000 ובמפגשים שהתקיימו לאחר מכן. 

יתר על כן, הסכם כתוב וחתום בטקס פומבי עלול להביך מנהלי משא ומתן הבאים 

מתרבות קולקטיביסטית, שכן הוא חושף בפומבי ובאופן מוחשי את הוויתורים שנאלצו 

לעשות. משום כך הם יעדיפו הסכם בלתי–פורמאלי. שכן הסכם כזה אינו פומבי ואינו 

מחייב אותם כלפי שולחיהם באותה מידה. אם לא ניתן להגיע להסכם פורמאלי ללא 

להסכם  ולהגיע  קולקטיביסטית  אוריינטציה  בעל  ומתן  משא  לנהל  עדיף  ויתורים, 

עקרונות, או להסכם שסעיפיו עשויים להתפרש בצורות שונות. 

העובדה שברק ניסה לכפות על ערפאת להגיע להסכם ולחתום עליו בפומבי, תוך 

התפשרות על המהות היסודית ביותר של הנרטיב הפלסטיני בסכסוך, היתה שגיאה לא 
הפסיכולוגית– בהווייתו  ערפאת,  התרבותי.  במישור  בעיקר  אלא  התוכני,  במישור  רק 

ולעיני  עמו  לעיני  חשוף  כשהוא  משפיל  כה  טקס  לעצמו  להרשות  יכול  לא  תרבותית, 

העולם הערבי. 

למנהלי משא ומתן אינדיבידואליסטים חשוב שההסכם יפתור את הבעיה הספציפית, 

ושהדבר ייעשה מהר ככל האפשר. הם מנהלים משא ומתן על–מנת להגיע להסכם כתוב, 

ורואים בהסכם כתוב מערכת של כללי התנהגות — “זכויות וחובות״ — המחייב את 

הצדדים כל עוד הוא תקף. משום כך, ההסכם חייב להיות ברור ומפורט במידת האפשר. 

היה  מבחינתו  זמן,  באותו  ברק  של  והנסיבתיים  הפוליטיים  לשיקולים  שמעבר  מכאן 

ההישג בדבר “סופיות הסכסוך״ הישג מהותי.

מתרבויות  הבאים  ומתן  משא  מנהלי  של  העיקריים  היעדים  אחד  זאת,  לעומת 

קולקטיביסטיות, אינו להגיע להסכם כתוב, אלא לפתוח במערכת–יחסים בין הצדדים. 

כמובן  יכולים  ויחסים  היחסים,  היא  ומתן  המשא  של  העיקרית  התוצאה  לגביהם, 

להשתנות עם הזמן. מכאן שבעוד מנהלי משא ומתן אינדיבידואליסטים רואים בחתימת 

ההסכם סיכום של “הִעסקה״ וסופו של המשא ומתן — רואים בה מנהלי משא ומתן 

זמן.  לאורך  שונות  תהפוכות  לעבור  שיכולים  יחסים  של  ראשית  קולקטיביסטים, 

משום כך גם רצויה להם האפשרות “להתאים״ את ההסכם לשינויים עתידיים. מובן 

שלצורך התאמת ההסכם לשינויים, יעדיפו לעתים מנהלי משא ומתן בעלי אוריינטציה 

קולקטיביסטית הסכמות מחייבות אך בלתי–פורמאליות )גלין, 1996(. 

המטרה״;  עם  העין  “קשר  של  העיקרון  את  פעם  לא  הדגיש  כראש–ממשלה,  ברק, 

דהיינו, גישה משימתית לפתרון בעיות. גישה זו אפיינה גם את התנהלותו לקראת פסגת 
“קמּפ–דייוויד״ 2000. הוא ראה את עצמו כמי שמסוגל לפתור את הסכסוך הישראלי–
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פלסטיני באִבחת–חרב אחת כאילו היה זה “הקשר הגורדי״. בראייה כזו היה ערפאת רק 

אמצעי בדרך למימוש המטרה.

כאן נחשפה התהום הפסיכולוגית–תרבותית הפעורה בין שני המנהיגים, חוסר–הבנתו 

של ברק בתהליכי–תקשורת בין–אישיים ובין–תרבותיים וחוסר–מודעותו למגבלותיו שלו. 

אינסטרומנטאלית  היא  התקשורת  ברק,  ייצג  שאותה  האינדיבידואליסטית  בתרבות 

הקולקטיביסטית,  המסורתית,  בתרבות  להשפיע.  או  מידע  להעביר  בעיקר  ומיועדת 

התקשורת היא פרטיקולארית, ומטרתה העיקרית לשמר את שלמותה של הקבוצה או 

הקהילה. משום כך, כל טעות בתקשורת עלולה להיות גורלית, לא רק כלפי הצד האחר, 

אלא בעיקר כלפי הקבוצה שבשמה מתנהל המשא ומתן. 

הוא  עליו —  האישית  דעתו  בחשבון את  לקחת  מבלי  הבין שערפאת —  לא  ברק 

מנהיגם של הפלסטינים. במעמדו זה, לא היה זה ראוי להשתמש בו כאילו היה נושא 

ונותן מן השורה. לשם כך קיימים גורמים מטעמו, בעוד שהוא — ערפאת — הוא המנהיג 

המכריע. אילו נהג אחרת, היה ערפאת מאבד ממעמדו ומיוקרתו בציבור הפלסטיני.

התייחס  הוא  מועד.  מבעוד  קמּפ–דייוויד  פסגת  את  הכין  שלא  בכך  שגה  גם  ברק 

לפסגה כזירת–מיקוח בה יעמדו לו כוחותיו ויכולותיו להכניע את יריבו, ערפאת, ולכפות 

עליו הסכם. יועציו הקרובים מעידים כי אפילו הם עצמם, בהיותם במטוס בדרך לפסגה, 

לא ידעו מהן העמדות שבכוונתו להציג.

ומגבלות האתיקה  )ובעיקר תום הלב(  בחברה אינדיבידואליסטית, מגבלות החוק 

כל  על  ניתן להתמקח  וכללי האתיקה  במיקוח. במסגרת החוק  היחידות  הן המגבלות 

נושא השנוי במחלוקת. במסגרת ההתמקחות, מנהלי המשא ומתן מצפים לוויתורים של 

הצד האחר, כשם שהם מוכנים לוותר בעצמם. תפיסה זו של ‘קח ותן׳ נתפסת בחברה 

אינדיבידואליסטית כבסיס לפתרון כל קונפליקט. השאלה היא רק: מה לתת ומה לקחת. 

ברק, בהיותו אינדיבידואליסט, לא ראה כל פגם בגישה הבסיסית שגיבש לעצמו, כאילו 

לגיטימי שכך יגיע לפגישת הפסגה.

בחברה קולקטיביסטית, לעומת זאת, יש מגבלות שונות לתהליך המיקוח. ראשית, 

לא כל אחד יכול להתמקח במשא ומתן — הדבר מותנה במעמד החברתי. בעלי מעמד 

יודעים  הם  כאשר  גם  להתמקח  שלא  ישתדלו  קולקטיביסטית,  בחברה  גבוה  חברתי 

נושא  כל  לא  שנית,  כבודם.  את  הולם  אינו  המיקוח  שכן  יקר.  מחיר  כך  על  שישלמו 

אך  ומכירה,  קנייה  של  עסקאות  במסגרת  להתמקח  ניתן  לדוגמה,  כך,  למיקוח.  ניתן 

אין מתמקחים בנושאים הכרוכים בכבוד ובמיוחד אין מתמקחים על נושאים הכרוכים 

הנרטיב הפלסטיני  יהיה  לא  לפיכך  לה.  בעקרונות החשובים  או  בכבודה של הקבוצה 

לעולם נושא למשא ומתן.
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סיכום — עיקרי הדברים

של  ובמימושם  בקיומם  מותנית  לפלסטינים  ישראל  בין  מדיני  תהליך  של  הצלחתו 

העקרונות הבאים:

מחויבותו של כל צד להגיע להסדר מדיני של שלום והתפייסות היסטורית בין העמים,   ♦

שיושתת על החלטה אסטרטגית הנתמכת על–ידי הציבור בכל אחד מן הצדדים.

מקור הסמכות להסדר מדיני בין ישראל לפלסטינים הוא החלטות האו״ם 242 ו–338   ♦

שבבסיסן העיקרון “שטחים תמורת שלום״.

נקודת המוצא למשא ומתן תוגדר בהסכמה בין הצדדים על היעד הסופי של המשא   ♦

ומתן — שתי מדינות לשני העמים, אשר מתקיימות זו בצד זו בשלום ובביטחון.

התהליך המדיני המתנהל באמצעות המשא ומתן יתמקד בפתרון בעיות 1967 ולא   ♦

בסוגיות 1948.

בתהליך המשא ומתן יהיו כל הסוגיות מונחות על שולחן המשא ומתן, אך סיומו   ♦

יושתת על העיקרון “שום דבר אינו מוסכם עד שהכול מוסכם״.

לדיון  ייּבנה באמצעות הענקת קדימות  ומתן  בין הצדדים בתהליך המשא  האמון   ♦

ומתן “מן הכבד אל  ניהול משא  והסּכמה על “סוגיות הליבה״, תחת העיקרון של 

הקל״. 

מסגרת הזמן לניהול המשא ומתן עד לסיומו, תוגדר ותוסכם מראש ע״י הצדדים.  ♦
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  הסביבה הגיאו–פוליטית כחסם
ביישוב הסכסוך הישראלי–פלסטיני

קובי מיכאל

הרבה מאמצים פוליטיים ואינטלקטואליים נעשו במטרה להסביר את הסיבות לכיְשלון 

תהליך אוסלו, לאפיין את החסמים שעמדו בדרכו ולהציע פתרונות לעתיד. מטרת פרק זה 

היא לנסות להסביר את מורכבות הסביבה הגיאו–פוליטית ּבה ישראל פועלת, ולהראות 

כיצד סביבה זו הופכת לֶחֶסם משמעותי ברגע שהמנהיגות בישראל מתלבטת אם לקחת 

סיכונים ביישוב הסכסוך. ההתמקדות בחסם זה אין משמעה כי זהו החסם היחיד או 

העיקרי המונע את יישוב הסכסוך באזורנו. עם זאת, אין ספק שזהו חסם מרכזי וחשוב 

יהיה לקדם את תהליך  ניתן  ישראל לא תדע להתמודד עם מורכבותו, ספק אם  ואם 

השלום. 

ֲחָסמים ביישוב סכסוכים

ֶחֶסם הוא גורם בסיסי המונע מן הצדדים ליישב סכסוך או מקשה עליהם ביישובו גם 

אם יש להם עניין בכך. אחד הסיווגים המקובלים לחסמים אלה נעשה על–ידי מנוקין 

ורוס )Mnookin & Ross, 1995( שהגדירו שלוש קטגוריות עיקריות:

חסמים אסטרטגיים וטקטיים הנובעים ממאמצי הצדדים למקסם את תועלתם או    ♦

את חלקם בהסכם–שלום חלוקתי; 

והטיות  ומוטיבציוניים  קוגניטיביים  תהליכים  המשקפים  פסיכולוגיים  חסמים    ♦

תפיסתיות ושיּפוטיות לסוגיהן ומונעים מן הצדדים לעשות את השינויים הדרושים 

בעמדותיהם ובאמונותיהם כדי שיוכלו להגיע להסכם; 

אילוצים  היוצרים  פנימיים,  ומוסדיים  ארגוניים,  מבניים,  כולל  אחרים,  חסמים    ♦

שמונעים הסדרים.

במובן הקוגניטיבי, חסמים הם כל הגורמים הבסיסיים שמגבילים את פיתוח הידע הנדרש 

ליישוב הסכסוך. ידע זה מחייב שינוי של מערכת המושגים המפרשת שבאמצעותה מבינים 

את המציאות. הוא מחייב גם לבנות את הכלים הנדרשים לשינוי מציאות זו, בהתאם 
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למטרות הפוליטיות המוגדרות. במובן זה החסמים הם למעשה סוג של ידע קיים שאינו 

משתנה, אשר ממסגר את התפיסה באופן מקוּבע. החסמים “נועלים״ את ּבְסיס הידע 

הקיים לגבי הסכסוך ואינם מאפשרים לזהות אינפורמציה חדשה או שינויים העשויים 

להביא לשינויו. הידע הקיים ניזון מתפיסות ומקונספציות לגבי הסביבה האסטרטגית 

וממבנים  הצדדים  שבין  האמון  מיחסי  האֵחר,  מתפיסת  מאידיאולוגיה,  הסכסוך,  של 

חברתיים ופוליטיים המעצבים את “משטר האמת״ של הזרם המרכזי בחברה ומגדירים 

.)Foucault, 1980( את “סוכני האמת״ של החברה

הדיון בסביבה האסטרטגית כחסם ביישוב הסכסוך, כולל את המרכיבים הפיזיים 

של סביבת הסכסוך ואת המרכיבים הקונספטואליים והתפיסתיים הקשורים בתפיסת 

בין  השורר  האמון  ובחוסר  שלו  האלימה  בהיסטוריה  יסודם  אשר  בסכסוך,  האיּום 

הצדדים. 

מול  פועלת  ישראל  בה  הגיאו–אסטרטגית  אני מבקש להתמקד בסביבה  זה  בפרק 

גורמי  והעימות מעצבים את  ומאפייני העימות. שכן, מאפייני הסביבה  אתגרי השלום 

האיום האסטרטגי בתפיסת הביטחון הישראלית באופן שמעצים את הגדרת הסיכונים 

וכיו״ב(  )טריטוריה, התרעה, מרחב אווירי  גיסא, ואת הדרישות למקדמי–ביטחון  מחד 

ולערובות ביטחוניות מאידך גיסא. בעוד שגורמי האיום מקשים על כל הנהגה ישראלית 

מקדמי  הסכסוך —  ליישוב  הנדרשים  בוויתורים  הכרוכים  ביטחוניים  סיכונים  לקחת 

הביטחון וערובות ביטחוניות עשויים לסייע בהתמודדות עם סיכונים פוטנציאליים. 

מאפייני הסביבה הגיאו–אסטרטגית ומאפייני העימות 

כחסם ליישוב הסכסוך 

 ישראל פועלת מאז הקמתה בסביבה עוינת ומסוכנת אשר יוצרת אתגרים אסטרטגיים 

וביטחוניים, כולל איומים קיומיים וביטחוניים )Michael, 2009(. תהליכי–שלום בסביבה 

זו מיועדים בעיקרם להתמודד עם האתגרים הללו, כדי להכחידם לחלוטין או לצמצמם. 

הם  אם  ומסוכנים  כבלתי–רצויים  בישראל  נתפסים  שתהליכי–שלום  הוא  טבעי  אך 

מחייבים ויתורים טריטוריאליים, איבוד שליטה במרחב האווירי ובנקודות אסטרטגיות 

ופגיעה ביכולת המודיעינית. 

המצומצמים  הגיאוגרפיים  מממדיה  נובעת  ישראל  של  הביטחון  חוסר  תחושת 

ומעצם קיומה כישות יהודית–מערבית הנאבקת על עצם הלגיטימיות שלה בלב המרחב 

המוסלמי–ערבי הסובב אותה. “אנחנו תמיד לבד״, קבע עוזי ארד, היועץ לביטחון לאומי 
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יולי 2009(.1 למרות שבתודעה הקולקטיבית היהודית רווחת ההנחה שעוצמת  )הארץ, 

האיום הקיומי ירדה מאז נחתם הסכם השלום עם מצרים, קשה לומר כי הרוב היהודי 

בישראל חש עצמו רצוי ובטוח במרחב.

הראשונה  המעלה  מן  אסטרטגיים  נכסים  הם  וירדן  מצרים  עם  השלום  הסכמי 

לישראל, ויש בהם כדי לשפר באופן משמעותי את ביטחונה במרחב. אך הסכמים אלה 
הפכו לשלום קר ולא יציב בהכרח, בהיעדר התנאים ההכרחיים לשלום יציב: שביעות–

רצון הדדית מלאה, שיתוף–פעולה הדוק, נורמליזציה פוליטית, כלכלית וחברתית, כינון 

 .)Kacowicz & Bar-Siman-Tov, 2002( ותהליכי למידה חברתיים מוסדות משותפים 

בהיעדר שלום יציב קיימים חששות — אם כי נמוכים — שהסכסוך עלול להתחדש.

התפוררות הרשות הפלסטינית לשתי ישויות גיאוגרפיות, פוליטיות ודתיות נפרדות 

)רצועת-עזה והגדה המערבית( לאחר שחמאס השתלטה באלימות על רצועת–עזה ביוני 

2007, ותוצְאות ההתנתקות החד–צדדית מרצועת–עזה באוגוסט–ספטמבר 2005, העצימו 

את חוסר האמון הישראלי בפלסטינים ואת החשש הישראלי מהחמרה במצב הביטחוני 

במקרה של נסיגות נוספות מן הגדה המערבית. ההסלמה בפעילות חמאס הביאה למבצע 

“עופרת יצוקה״ )ינואר 2009(, אשר מייצג היטב את מאפייני העימות הישראלי–פלסטיני. 

שכן ישראל ניצבת למעשה כבר שני עשורים בחזית העולמית של המלחמה המודרנית, 

שהיא מלחמה א–סימטרית בעצימות נמוכה, הניטשת בין צבא סדיר ומאורגן של ישות 

מדינתית לבין ארגוני טרור וגרילה הפועלים בחסות אוכלוסייה מקומית. 

אלא שהמציאות שישראל ניצבת בפניה בשני העשורים האחרונים — ובפרט בסכסוך 

הישראלי–פלסטיני — מעמידה את החברה ואת המנהיגות בישראל בפני אתגרים ואיומים 

אמיתיים, מופרזים או מדומיינים, שמשמעותם רבה ביותר. בהקשר ההיסטורי הרחב, 

איומים אלו נתפסים כנדבך נוסף ברדיפת העם היהודי והאיּום על עצם קיומו. זיכְרון 

השואה ותודעת המאבק לעצמאות )מלחמת השחרור והקמת המדינה במלחמה שנכפתה 

עימות אלים  ועולים מחדש כל אימת שמתרגש משבר ביטחוני כמו  ישראל( צפים  על 

1  ראו בהקשר זה את דבריו של היועץ לביטחון לאומי, עוזי ארד, בריאיון לארי שביט בעיתון הארץ מיום 

ה–9 ביולי 2009:
"לצערי לא הצלחנו להביא עד כה להפנמה ערבית את זכות קיומנו. הסירוב הערבי והמוסלמי להכיר 
בלגיטימיות של ישראל הוא לעתים כבוש ומעומעם ולעתים בוטה ואלים, אך הוא גורף. לא נתקלתי 
של  קיומה  זכות  את  מקבלים  היא  או  שהוא  ובבהירות  בשקט  להגיד  המסוגלת  ערבית  באישיות 
ישראל במובן ההיסטורי וההכרתי העמוק. על כן קשה יהיה להגיע להסדר ישראלי–פלסטיני אמיתי 
שמעלים את רובו של הסכסוך. אני לא רואה שבשנים הקרובות אפשר יהיה ליצור אותה מציאות 

אחרת שכל כך הרבה ישראלים רוצים בה".
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עם הפלסטינים או איום גרעיני מבית היוצר האיראני.2 ביקורת בינלאומית על ישראל 

נתפסת לעתים קרובות כביטוי לאנטישמיות, והתחושה הכללית היא שישראל ממשיכה 

מול  היהודי  הלאום  כמדינת  קיומה  עצם  על  עדיין  ונאבקת  לעצמאות3  מלחמתה  את 

מרחב עוין וקהילה בינלאומית המתנכרת לקשייה.

האיומים הם מרכיב מרכזי ב״משטר האמת״ של החברה, אשר מעצב את גבולות 

השיח הציבורי והפוליטי שמקּבע את תודעת האיום. למעשה מדובר במעגל סגור המזין 

את עצמו באופן ספיראלי ומוביל להעצמת תודעת האיום. “משטר האמת״ של חברה 

נקבע על–ידי “סוכני האמת״ שלה, ולפי מישל פוקו סוכני–אמת אלה נתפסים בחברה 

כסמכויות אּפיסטמולוגיות ומשמשים כשומרי הסף האחראים לעיצוב “משטר האמת״ 

 .)Foucault, 1980 ;2005 ,מילס(

במציאות של גבולות–שיח אטומים, לא ניתן להפנים אינפורמציה חדשה, ולכן גם לא 

מתפתחת חשיבה ביקורתית כנגד התודעה הקיימת. בתנאים של סגירות אינפורמטיבית 

כזו הופכת התודעה לסוג של קיבעון אשר מנציח מבנים חברתיים ומבני–כוח קיימים, 

ואת  לאיומים  המענה  תפיסת  את  האיומים,  תפיסת  את  מנציחים  מִצדם  ואלה 

הדוקטרינות האסטרטגיות. תודעת–איום מוגברת מקשה על המנהיגות בישראל לקבל 

הדרג הצבאי  דרישות  עם  להתמודד  יכולתה  מגבילה את  אף  היא  סיכונים.  עצמה  על 

למקדמי–ביטחון גבוהים ולערובות ביטחוניות משמעותיות, ומצמצמת את יכולתה להשיג 

לגיטימציה ציבורית למהלכים מדיניים הנתפסים ִּכמסוכנים מדי מבחינה ביטחונית.

חרדה  ואפילו  חוסר–ביטחון,  של  תחושה  בהכרח  יוצרת  שתודעת–איּום  מאחר 

קיומית, הרי שבאופן טבעי ניתנת עדיפות לשיקולים ביטחוניים: “מצב של חימוש הדדי 

הישראלי  במקרה   .)2009 יולי  הארץ,  ארד,  )עוזי  הדדי״  שלום  של  ממצב  יותר  בטוח 

ניתנת עדיפות לשיקולים ביטחוניים גם בתהליך של חתירה לשלום, מכיוון שבתנאים 

של תודעת–איּום מפותחת, הסכם השלום נתפס כאמצעי לשיפור המציאות הביטחונית 

ולהפחתת האיומים, והסכם אוסלו הוא דוגמה מובהקת לכך. מאחר שהמרכיב הביטחוני 

בעשיית השלום הופך למרכזי ולמשמעותי ביותר, הציבור נוטה לראות בממסד הביטחוני 

גורם מוסמך בשאלות של התמודדות עם אי–ודאות ונטילת סיכונים. 

2  על עוצמת האיום האיראני בתודעה הישראלית ראה התבטאותו של היועץ לביטחון לאומי עוזי ארד 

בריאיון לארי שביט בהארץ מ–9 ביולי 2009: "אם איראן תתגרען, כל מה שאולי יושג עם הפלסטינים 
יישטף בנחשול אדיר וייגרף לטמיון בן לילה".

3  ראה התייחסות לסוגיה זו ואזכור דבריו של הרמטכ"ל יעלון בהתייחס לאינתיפאדת אל–אקצא כהמשכה 

של מלחמת העצמאות.
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בעיני  נתפס  הביטחוני,  בממסד  ביותר  המשמעותי  המרכיב  שהוא  הצבאי,  הדרג 

של  הביטחוני  לממד  הנוגע  בכל  ואובייקטיבי  כמקצועי  המדינית  וההנהגה  הציבור 

התהליך המדיני. בתנאים של תודעת–איום מפותחת, כאשר תחושת הביטחון מעורערת, 

פוליטיים  עדיפות  “סדרי  ביטחוניים–צבאיים.  לשיקולים  ברורה  עדיפות  אפוא  תינתן 

ואילו  ניכרת  יותר  היא  הביטחון  כאשר תחושת  מוגברת  זוכים בהתחשבות  ]מדיניים[ 

סדרי העדיפות הצבאיים יכתיבו את ההחלטות ברמת האסטרטגיה הזירתית ]הצבאית[ 

במקרה ההפוך...״ )לוטוואק, 2002, 189(.

)value complexity(.4 ערך הביטחון  במציאות כזו נוצר חסם של מורכבות ערכית 

מתנגש עם ערך השלום והצורך לבחור ביניהם — או למקמם בהירארכיית הערכים — 

יוצר קושי רב. מיקום ערך השלום מעל לערך הביטחון, מחייב שינוי משמעותי בתודעת 

האיּום. בתנאי הסביבה האסטרטגית המורכבת בה פועלת ישראל, ובעימות כמו העימות 

ממשיך  הביטחון  ערך  ולכן  האיום  תודעת  את  לשנות  מאוד  קשה  הישראלי–פלסטיני, 

להיות נחשב יותר מערך השלום. הצבא, כמי שמייצג את הערך הביטחוני באופן המובהק 

ביותר, הופך לגורם המוערך והמוסמך ביותר בעיני הציבור. 

את  לכבד  וברצונו  השני  בצד  האמון  את  גם  מערערים  ביטחוני  איום  של  תנאים 

הסכם השלום, מה שמקשה על הנכונות לוויתורים )בר–סימן–טוב, 2000(. חשש מסוג זה 

מוביל לדרישות ביטחוניות קפדניות עם מקדמי–ביטחון גבוהים וערבויות בינלאומיות 

לניטור ההסכם ולאכיפתו. בתנאים כאלה הצורך במזעור הפסדים מחייב את השחקן 

אי–ודאות  של  ותנאים  חשדנית  גישה  השני.  הצד  כלפי  חשדנית  גישה  לאמץ  המדינתי 

רווחים  לזהות  היכולת  את  ומחלישים  הפסד״  מפני  “הסלידה  סינדרום  את  מעצימים 

)Kahneman & Tversky, 1995(. הטיה  פוטנציאליים שעשויים לצמוח מהסכם–שלום 

זו גורמת לעליונות השיקול הביטחוני–צבאי על פני השיקול המדיני, ולהערכת–יתר של 

ושיקוליו.5 עמדות אלו מובילות להעדפה  פני הדרג המדיני  על  ושיקוליו  הדרג הצבאי 

פרדוקסאלי  שבאופן  אלא  גבוהה.  רמת–וודאות  לכאורה  המבטיח  הסטאטוס–קוו,  של 

משהו, דווקא ההתעקשות הישראלית על שימור הסטאטוס–קוו והיעדר חלופה מדינית 

עבור הצד השני, עלולים להגביר את סיכוני המלחמה או את הסיכון להחרפה במפלס 

האלימות. 

4  על המורכבות הערכית כמכשול במעבר ממלחמה לשלום, ראו: י׳ בר–סימן–טוב )1996(. המעבר ממלחמה 

לשלום — המורכבות בקבלת החלטות: המקרה הישראלי, תל–אביב: מכון שטינמץ.
5  ממצאי מדד השלום של חודש אפריל 2009 מצביעים על פער גדול מאוד במידת ההערכה והאמון שרוחש 

הציבור לצבא — 91%, מול מידת ההערכה הנמוכה שרוחש הציבור לממשלה — 34% ולכנסת — 30% )יער 
והרמן, מדד השלום, אפריל 2009(.
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בכל  האולטימטיבית  הידע  לסמכות  השנים  ברבות  הפך  בישראל  הצבאי  הדרג 

 .)Michael, 2007b( הנוגע לעצם הגדרתם של איומים ביטחוניים ולעיצוב המענה להם

המציאות הישראלית מקּבעת מצב בו “המומחים המורשים לניהול אלימות״, הם לרוב 

)קימרלינג, 1993: 271(.  בכירי המערכת הצבאית “אם בשירות צבאי ואם במילואים״ 

ולכן כל תהליך השיפוט  והמנחה,  זו, הביטחון הוא הערך המוביל  בעיניה של סמכות 

דרך  עובר  ליישבו,  שנועדו  המדיניים  התהליכים  ולגבי  הסכסוך  לגבי  שלה  וההערכה 

מסננת ערכית–תפיסתית ביטחונית שהופכת בהכרח למסננת קוגניטיבית. 

לכן, גם כשהדרג הצבאי מאיץ בדרג המדיני לפתוח בתהליך מדיני וגם כשהוא מבין 

מפרש  המדיני,  התוכן  לעולם  רלוונטיים  אינם  וניצחון  הכרעה  כמו  צבאיים  שמושגים 

הדרג הצבאי את המציאות באמצעות הפריזמה הביטחונית. בעיני הדרג הצבאי השלום 

הוא אמצעי או פלטפורמה לקידום הביטחון, וברוח זו הוא נותן את המלצותיו. בָמקום 

בו הדרג הצבאי אינו מרגיש שהשלום יביא לשיפור הביטחון, הוא יראה בתהליך המדיני 

נטל, ואפילו סיכון ביטחוני.

הפרדוקס בגישה הצבאית לשלום עם הפלסטינים הוא שגישה זו כורכת את תהליך 

אבן–נגף  הן  אלו  שדרישות  אלא  ולשיפורו.  הביטחון  להבטחת  הדרישות  עם  השלום 

להתקדמות התהליך, כי הן “מסרסות״ את עצם מהותה של המדינה הפלסטינית ואת 

סמלי ריבונותה בעיני הפלסטינים. נגישות לשטחים שולטים, שליטה במרחב האווירי, 

שליטה במעברי הגבול, פירוז גיאוגרפי ושימור היכולות המודיעיניות והמבצעיות — כל 

אלה הם צרכים ביטחוניים בעיני הדרג הצבאי, והסכם–שלום שלא יענה על צרכים אלה 

ייתפס כסיכון ביטחוני. דא-עקה שדרישות ביטחוניות אלו נתפסות בעיני הפלסטינים 

כהתרסה בוטה כלפי עצם ריבונותה של המדינה שהם מבקשים להקים וכפגיעה בלתי 

הכיבוש  להמשך  הדבר  משול  בעיניהם  שכן,  ובכבודה.  בסמליה  הדעת  על  מתקבלת 

בהסכמה.

ִמגבלות החשיבה האסטרטגית והמכשול שבעליונות 

החשיבה הצבאית 

מורכבות הסביבה הגיאו–פוליטית ומאפייני העימות המתמשך עם הפלסטינים, יוצרים 

תחושת איום ביטחוני מתמיד בקרב ההנהגה הישראלית ומציבים את המחשבה הצבאית 

מעל למחשבה המדינית. מאפייניה הייחודיים של המחשבה הצבאית מובילים למסגּור 

ייחודי של מאפייני האיומים וממסגור זה נגזרים גם דפוסי התגובה והפעולה. המסגור 

הזה של מאפייני האיום הופך לנדבך מרכזי בתשתית הפסיכולוגית הקיבוצית ומנציח 
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ההיסטורי  הניסיון   .)Michael, 2009( ומתמשך  כבלתי–נשלט  הקונפליקט  המְשגת  את 

מראה כי בתנאי הסביבה בהם ישראל פועלת, ההנהגה הישראלית מתקשה לעדכן את 

המחשבה  מן  התנתקות  מחייב  הפרדיגמה  שינוי  שכן,  שלה.  האסטרטגית  הּפרדיגמה 

כאמצעי  הצבאי  הכוח  להעדפת  ומובילה  האיום  תחושת  את  מעצימה  אשר  הצבאית 

לפתרון בעיות מדיניות. הפרדיגמה האסטרטגית היא אפוא ביטחונית–צבאית במהותה, 

אך אין זה אומר בהכרח שהדרג המדיני אינו מאמץ אותה ברצון. יתרה מכך: היו מקרים 

בהם הדרג הצבאי הצביע על מגבלות הּפרדיגמה, והדרג המדיני המשיך לדבוק בה למרות 

הכול. 

במבצע “עופרת יצוקה״ )ינואר 2009( ינק דפוס הפעולה הישראלי ברצועת–עזה את 

לבעיות  כפתרון  כוח  הפעלת  המעדיף  ביטחוני  שיח  ושיקף  הצבאית  מהחשיבה  הגיונו 

פוליטיות. השיח הפוליטי נמנע כמעט לחלוטין מעיון באפשרויות מדיניות אחרות, כמו 

ניהול משא ומתן עם חמאס, בין במישרין ובין בעקיפין.

אינו  מורכבות  מדיניֹות  בעיות  של  הצבאי  המסגּור  הישראלית  במציאות  אדרבא, 

משקף בהכרח את הלך החשיבה של הצבא עצמו. יש יותר מדוגמה אחת לכך שהצבא 

פיתח שפה ומערכות–מושגים שהובילו למסגור מורכב בהרבה של המציאות הסבוכה, אך 

הדרג המדיני לא הצליח לשכלל את השיח ואת השימוש במערכות המושגים והתובנות 

שהמערכת הצבאית פיתחה, ובחר למסגר את המציאות המורכבת דווקא בראייה הצבאית 

המסורתית, במובן שאפשר לכנותו “מיליטריזם פוליטי״. דוגמה בולטת לתופעה זו היא 

עמדת הדרג הצבאי, בראשות הרמטכ״ל גבי אשכנזי ושר הביטחון אהוד ברק, שהשכילו 

להבין את מגבלת העוצמה הצבאית לאחר מספר ימי לחימה במבצע “עופרת יצוקה״. 

השניים אף המליצו בפני הדרג המדיני להפסיק את המבצע לאחר כשבוע, אבל דווקא 

ראש הממשלה אהוד אולמרט ושרת החוץ ציפי לבני לחצו להמשיך במהלך הצבאי, וזה 

אכן נמשך כחודש ימים. 

ישראל מתקיימת במציאות מורכבת, בין היתר משום שתודעת האיום ותחושת חוסר 

ולא  “לא שלום  ויוצרות מציאות של  הביטחון מעצימות את תודעת המתח הביטחוני 

מלחמה״. בתנאים כאלה מורכבותה של האסטרטגיה הופכת לאתגר של ממש המחייב 

מיומנות אסטרטגית מפותחת ומשוכללת במיוחד. בתנֵאי שעטנז אלו נדרשת לוליינות 

אסטרטגית המאפשרת סינרגיות פרדוקסאליות סבוכות של הפכים וניגודים. 

מאחר שבישראל “אין תפיסת ביטחון שיכולה להיות מערכת מושגית מסדירה בעבור 

למשברים  בנוגע  רלוונטי  ידע  מתפתח  לא  ישראל  ]ו[בממשלות  והחיילים  המדינאים 

צפויים ובנוגע לענייני ביטחון״ )תמרי, 2007: 31-30(, הסכסוך הישראלי–פלסטיני נבחן 

ולרוב גם  בהקשר של מדיניות–ביטחון לא מעודכנת, שאינה מפותחת ומשוכללת דיּה, 
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מנותקת מֶהקשרים רחבים יותר של הביטחון הלאומי, האזורי והעולמי ומאופן ניהולם. 

ישראל נוטה שלא לסמוך על הקהילה הבינלאומית, ולכן היא נוטה לפעמים לראות צל 

ולייחס לכל איום סכנה קיומית. כך הופך נטל ההתמודדות עם מצבים  הרים כהרים 

מאיימים לכבד ולמורכב יותר.

פיתוח מיומנויות להתמודדות עם מורכבות אסטרטגית בתנאים מבניים ותודעתיים 

שיאפשר  באופן  הלמידה,  תהליכי  של  משמעותי  שכלול  מחייבת  שתוארו,  אלה  כמו 

לדרג המדיני לגבש תפיסת–ביטחון רלוונטית, קוהרנטית ואפקטיבית, שתאפשר פיתוח 

תהליכי–עבודה וגיבוש לגיטימציה פוליטית וציבורית למהלכים מורכבים ופורצי–דרך.

הסביבה הגיאו–פוליטית והשפעתה השלילית על 

תהליכי הלמידה של המנהיגות בישראל

מורכבותה של הסביבה האסטרטגית של ישראל, שתוארה כבר במונח “מפגש של הפכים״ 

המדינית  להנהגה  שיאפשרו  מורכבים  תהליכי–למידה  מחייבת   ,)77  ,2002 )לוטוואק, 

להתמודד באופן מושכל וביקורתי עם מציאות דינאמית. “למידה״ לענייננו היא “שינוי 

במבנה הקוגניטיבי של הדימוי של היחיד ביחס לסביבה הבינ״ל…. בכיוון של מורכבות 

גדולה יותר ומוכנות לביקורת עצמית״. משמעותה של התמודדות מסוג זה היא הבטחת 

הרלוונטיות של המבנים הקוגניטיביים — מערך האמונות והתפיסות המשמש לפירוש 

והבנת אותה מציאות ולפיתוח דרכי–התמודדות עם האתגרים המתהווים — בין היתר 

באמצעות מסגּור שונה של האיומים הנתפסים. אלא שהיחסים בין מבנה קוגניטיבי לבין 

התוכן והאמונות הם מורכבים למדי ויש בהם כדי להציף את חסם המורּכבות הערכית 

)בר–סימן–טוב, 1996(. שחקנים מעדיפים להטמיע אינפורמציה חדשה לִמסגרות–חשיבה 

.)Levy, J., 1994( קיימות — מה שעשוי למנוע שינוי באמונות

והגנרלים  העבר  מכישלונות  להימנע  שואפים  ההחלטות  מקבלי  רבים  במקרים 

נלחמים את המלחמה שעברה. ג׳ק לוי )Levy, J., 1994( הציע שהיקשים מניסיון העבר 

במקום  העובדות.  מן  יותר  מדיניות  על  לפעמים  משפיעים  להם,  הנלווים  והמיתוסים 

ללמוד באופן שיטתי מהניסיון ההיסטורי, אפשר להשתמש בהיסטוריה באופן סלקטיבי 

ואינסטרומנטלי ולבחור מן הניסיון מקרים שיספקו את התמיכה הרבה ביותר להעדפות 

המדיניות המוקדמות. הניסיון הישראלי מזין את הנרטיב הישראלי ומשמר את תודעת 

האיום והסכנה באופן שמקשה על שינוי הפרדיגמה האסטרטגית כתוצאה מקליטה של 

מידע חדש או אלטרנטיבי ועיבודו.
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לוי, שהתייחס בהרחבה לתופעת הלמידה במדינאות, קבע כי למידה אינה פעילות 

הבנויה  אנליטית  קונסטרוקציה  של  לבנייתה  המוביל  אקטיבי  תהליך  אלא  פסיבית 

מהשקפת–עולם ומהנחות שבאמצעותן מפרשים את הניסיון ההיסטורי ואת המציאות. 

שינוי הקונסטרוקציה האנליטית כתוצאה מתצפית ומפרשנות של ניסיון, מוביל לשינוי 

או להתפתחות של אמונות, מיומנויות ופרוצדורות חדשות. שינויים אלה עשויים להוביל 

לשינוי במדיניות, אך לוי מסייג ואומר שלא כל שינוי במדיניות הוא בהכרח פועל יוצא 

של למידה. 

מציאות  בתנאי  הנתונות  ממשלות  של  אלה  ובפרט   — קבלת–החלטות  תהליכי 

קונפליקטואלית מורכבת — משקפים את האופן שבו חלופות שונות נבחנות באמצעות 

“פילטרים תרבותיים״. אנלוגיות היסטורִיות, כמו גם תקדימים ומטאפורות, מנחים את 

את  מפשטים  התרבותיים״  ש״הפילטרים  בעוד  השונות  החלופות  של  הבחירה  תהליך 

המציאות, אך מצמצמים את מרחב הבחירה. פילטרים אלה קובעים למעשה מה מובן 

מאליו ומה נתון לוויכוח או לבחינה–מחדש. תהליך זה יוצר את רפרטואר התסריטים 

 .)Levy, Y., 2009( שהממשלה מעצבת ומשפיע על עיצובם של דפוסי הפעולה והתגובה

במקרה הישראלי, הפילטר הצבאי משמש כמעט בקביעות גם את הדרג המדיני, ומכאן 

שתהליכי הלמידה, עיצוב החלופות ובחירת המדיניות מושפעים ממנו ומובילים להעדפה 

ברורה של הפעלת עוצמה צבאית להסדרת בעיות מדיניות. מלחמת לבנון השנייה ומבצע 

“עופרת יצוקה״ הן דוגמאות בולטות לתהליך המתואר.

הסביבה המורכבת בה פועלת ישראל והשפעתה על 

היכולת לבנות הסכמות לנטילת סיכונים

הסביבה האסטרטגית המורכבת בה ישראל פועלת והעקרונות הפרדוקסאליים שעליהם 

לציבור  והן  קואליציוניים  לשותפים  הן  והסברתה  שיווקה  על  מושתתת, מקשים  היא 

הרחב. מורכבותה של האסטרטגיה ועובדת קיומו של ההיגיון הפרדוקסאלי, מחייבים 

ליצור איזונים המושתתים על ניגודיות משלימה — אסטרטגיה צבאית כוחנית המאוזנת 

ע״י אסטרטגיה מדינית–דיפלומטית רכה ולהיפך. לדוגמה, מהלומה צבאית קשה לחמאס 

עשויה לשמש בסיס להידברות ולאימוץ מדיניות של ניהול משא ומתן עם חמאס. לחליפין, 

ניתן להכות בחמאס מבלי לפגוע באחריותו השלטונית )“כתובת״( ובנכסיו הבסיסיים, 

כי רק כך ניתן יהיה להרתיעו צבאית גם בעתיד. שכן, בלי מעמד ונכסים לא ניתן יהיה 

עוד להרתיעו. 
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ניגודיות משלימה, אך יקשה מאוד  ועל  מהלך כזה מושתת על היגיון פרדוקסאלי 

להשיג לו תמיכה בקרב הציבור היהודי בישראל. קביעה זו נתמכת בממצאי מדד השלום 

של חודש פברואר 2009 המצביעים על כך ששליש מהציבור הישראלי מאוכזב מתוצְאות 

הוא  יותר  המשמעותי  הממצא  אך  מרוצה.  משליש  פחות  ורק  יצוקה״  “עופרת  מבצע 

לכניעה  עד  הצבאי  המהלך  את  להמשיך  היה  שצריך  חושב  היהודי  מהציבור  ש–66% 

מוחלטת של חמאס )מדד השלום, מרכז שטינמץ אוניברסיטת תל–אביב, פברואר 2009(. 

במדד השלום של חודש דצמבר 2008, חשבו כבר 90% מהציבור היהודי בישראל שהיה 

צריך להמשיך ולהכות בחמאס עד שייכנע.

בעיני ישראלים רבים, הידרדרות המצב הביטחוני ברצועת–עזה היתה תוצאה של 

ההתנתקות החד–צדדית של ישראל מהרצועה. תובנה זו הרחיבה את בסיס הלגיטימציה 

הציבורית להפעלת כוח צבאי משמעותי נגד חמאס, ולמעשה שימשה אף כסוג של תמריץ 

 Levy, Y.,( לממשלת–ישראל בבחירתה את אופן הפעולה שהוביל למבצע “עופרת יצוקה״

2009(. לכן קשה היה לשכנע את הציבור בדבר מידתיות התגובה הצבאית הנדרשת נגד 
חמאס ולהסביר לו את מגבלות התגובה הצבאית ביצירת הישג מדיני משמעותי. למותר 

לציין כי מִשלב מסוים של מבצע “עופרת יצוקה״ עברה הפעלת הכוח הצבאי את שיא 

הצלחתה6 והמשך הפעילות הצבאית שחק את ההישג המדיני. 

ממצאי מדד השלום מחדדים את משמעותה של תופעה ייחודית שאותה הגדיר יגיל 

בפער  הבחין  לוי   .)Levy, Y., 2008; Levy, Y., 2009( הלגיטימציות״  “פער  במונח  לוי 

משמעותי בין לגיטימציה ציבורית ופוליטית לשימוש בכוח צבאי לפתרון בעיות ביטחוניות 

)“מיליטריזם פוליטי״ או “פוליטיקה מיליטריסטית״ )קימרלינג, 1993; בן–אליעזר, 1995; 

Berghahn, 1981( לבין לגיטימציה לקורבן הגוף. בעוד שהלגיטימציה להפעלת כוח צבאי 
 .)Levy, Y., 2009( היא גבוהה — הלגיטימציה לקורבן הגוף נמוכה ממנה בהרבה

לפעול  הישראלית  המנהיגות  של  יכולתה  על  יותר  עוד  מכביד  הלגיטימציות  פער 

חופש  על  מקשה  גם  זה  פער  האסטרטגית.  המורכבות  עקרונות  את  התואם  באופן 

לחליפין  או  נדרשות,  הן  בו  במקום  צבאיות  עוצמות  להפעיל  המנהיגות  של  הפעולה 

לנקוט מהלכים מדיניים במציאות של עימות אלים פעיל. הדמוקרטיזציה של המלחמה 

מביאה לכך שהמנהיגות בישראל אינה יכולה שלא להתחשב בדעת הקהל ובכוחה של 

התקשורת, והיא נאלצת לפעול במהירות, בטרם תוכל התקשורת להשפיע על דעת הקהל 
ועל המהלכים המתוכננים. אלא שדווקא בתנאים כאלה דרושים לדרג המדיני תהליכי–

למידה מורכבים המחייבים מיומנויות אסטרטגיות ועבודת–מטה שאינן קיימות בישראל. 

6  על משמעותו של המושג ״שיא ההצלחה״ במובן האסטרטגי של מהלך צבאי ראה בהרחבה אצל א׳ 

לוטוואק )2002(. אסטרטגיה של מלחמה ושלום. הוצאת מערכות.
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בהיעדרם של כלים אלה שואב אליו הרִיק שנוצר את אופן החשיבה הצבאי, ומאותו רגע 

מתחיל הדרג הצבאי להשפיע על תהליכי קבלת ההחלטות ועל עיצוב המדיניות, וזאת 

בזכות יתרונותיו המבניים והמסורתיים ולא בהכרח מרצונו החופשי. כשהדרג המדיני 

אינו משכיל לממש תהליכי–למידה מורכבים ביעילות ובמהירות יחסית, הוא מאבד את 

כושר התמרון והגמישות. במצב כזה הוא מתקשה לעצב מדיניות חדשה ורלוונטית והוא 

נאלץ לפעול בהשפעת מערכת לחצים ציבורית ותקשורתית ובמציאות בעייתית של פער 

 ;Michael, 2007b;  ;2008 מיכאל,  ראו:  זו  בסוגיה  )הרחבה  הציבור  מצד  לגיטימציות 

מיכאל, צפוי להתפרסם ב-2010(.

עמדות  לשינוי  שהוביל  תהליך–למידה  עברה  הלאומית  ההנהגה  בהם  במקרים  גם 

וסדרי עדיפויות, חייבים שינויים אלה לעבור את מבחן הלגיטימציה הפוליטית והציבורית, 

מכיוון שמנהיגי מדינות דמוקרִטיות — ובעיקר מדינת–ישראל — חייבים להשיג הסכמה 

כמה  אחת  ועל  מדיניות,  לביצוע  וציבורית  והקואליציה(  הממשלה  )במסגרת  פוליטית 

וכמה כשמדובר במדיניות חדשנית ופורצת–דרך )בר–סימן–טוב, 1996(. אלא שלפעמים 

וניגודים, שהם  ניגודים פרדוקסאליים וסינרגיות של הפכים  הציבור אינו יכול לתפוס 

מרכיבים אסטרטגיים מרכזיים בסביבת הפעולה המורכבת של ישראל, אך קשים מאוד 

לשיווק ולהסברה, כי לשם כך גם הציבור אמור לעבור תהליך–למידה, המוּכר כלמידה 

חברתית מורכבת )בר–סימן–טוב, 1996(.

ג׳ניס שטיין )2000( מדגישה את תפקידה המרכזי של הפוליטיקה הפנימית כבלם או 

כממריץ בתהליכי קבלת–החלטות של מנהיגים. תהליך הלמידה המוביל לשינוי בעמדות 

המנהיגים  עמדות  בין  הפער  הרחב.  הציבור  בקרב  גם  בהכרח  אינו מתחולל  מנהיגים, 

לבין עמדות הציבור נובע משוני בתהליכי הלמידה. יש מקרים בהם הלמידה החברתית 

המשפיעה על דעת הקהל ועל עמדתו כלפי תהליך מדיני או מציאות ביטחונית, מקדימה 

את תהליך הלמידה של המנהיגים, ויש מקרים הפוכים. דוגמה בולטת לכך היא כברת 

זכתה  זו לא  דרך  הדרך שעשה ראש הממשלה אהוד אולמרט מול הפלסטינים. כברת 

והובילה לשובו של הימין לשלטון בבחירות שהיו בפברואר  ולאמונו  לתמיכת הציבור 

מכשול  על  גם  להתגבר  חייבים  בישראל  שהמנהיגים  שוב  מוכיחה  זו  דוגמה   .2009

הלגיטימציה. 

על  עמד  לשלום,  ממלחמה  במעבר  מכשולים  על  המקיף  בחיבורו  בר–סימן–טוב, 

אסטרטגיות הפעולה השונות של מנהיגי–ישראל להשגת לגיטימציה. ממצאיו מוכיחים 

לגבש  מנהיגי–ישראל  הצליחו  תמיד  לא  האפשריות,  האסטרטגיות  מגוון  למרות  כי 

לגיטימציה למדיניות שביקשו לנקוט, והקשיים הבולטים ביותר נתגלעו דווקא בהקשר 

הפלסטיני )בר–סימן–טוב, 1996(. את הקושי הזה ניתן להסביר במאפייניה הייחודיים 
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והמורכבים של סביבת הפעולה בה מתנהל, באופן פרדוקסאלי משהו, תהליך מדיני עקר 

איומי  לסיכול  הממוקד  המאמץ  והמשך  רצועת–עזה(  )עם  אלים  עימות  בצל  ומתמשך 

הטרור )מהגדה המערבית(.

לבין  חיצוניים  אילוצים  שבין  האינהרנטי  המתח  את  משקף  הלגיטימציה  אתגר 

אילוצים פנימיים, משום שמדיניות–חוץ ומדיניות–פנים, בהקשר הישראלי בפרט, כרוכות 

זו בזו. למרות שגורמים חיצוניים הם לפעמים תנאים הכרחיים ליוזמות–שלום, גורמים 

.)Bar-Siman-Tov, 2001( יכולים למנוע ממנהיגים לעשות זאת )פנימיים )מבית

מאמצים לפתרון קונפליקט בינלאומי יכולים לחולל קונפליקט פנימי כאשר הוויתורים 

שעל הפרק אינם מקובלים על חלק מן האליטות הפוליטיות, קבוצות–אינטרסים או רוב 

הציבור. במשחק זה, על שני מפלסיו, מקבלי החלטות המבקשים להגיע להסכם–שלום 

חדשה  למדיניות  מבית  התמיכה  מידת  את  בחשבון  להביא  חייבים  ויתורים,  המחייב 

שהם מבקשים להנהיג. 

עוצמת המתח שבין האילוצים החיצוניים לפנימיים, באה לידי ביטוי בולט במסעו 

הראשון של ראש הממשלה נתניהו לארה״ב )מאי 2009(, לפגישתו עם נשיא ארה״ב ברק 

אובמה. נתניהו מצא עצמו בוושינגטון בין הפטיש האמריקני לסדן הקואליציוני. הלחץ 

בין  מדיני  הסדר  לכל  כבסיס  המדינות  שתי  עקרון  בעניין  הנשיא  עליו  שהפעיל  הגלוי 

ישראל לפלסטינים, העצים את מצוקתו של נתניהו מבית. כי מבחינה פוליטית פנימית 

לא היה בכוחו לקבל בפומבי את העיקרון הזה והוא נאלץ להתפתל בהצהרות שאינן 

כוללות את המשפט “שתי מדינות לשני עמים״. 

ברם, בנאום שנשא באוניברסיטת בר–אילן ב–14 ביוני 2009, הצליח נתניהו לשלב בין 

היענות לדרישה האמריקנית בעניין שתי המדינות לבין הלחצים מבית, וזאת באמצעות 

התניות המעבירות את האחריות לצד הפלסטיני.7 ייתכן שהתמרון הפוליטי היה מוצלח, 

אך ספק אם יש בו כדי לפרוץ את הדרך, משום שהצד הפלסטיני דוחה בתקיפות את 

את  שינה  לא  הממשלה  שראש  כנראה  מבין  הישראלי  הציבור  ורוב  הללו,  ההתניות 

עמדותיו ואמונותיו, אלא הצהיר את מה שהצהיר כמי שכפאו שד. 

בוויתורים  כרוך  שהיה  שלום  לעשיית  מאמץ  כל  כי  מוכיח  הישראלי  הניסיון 

טריטוריאליים, הפך מייד ובאופן אוטומטי למשחק של שני מפלסים — חוץ ופנים — 

וזאת משום שיצר קונפליקט ערּכי. במקרה הישראלי–פלסטיני, לוויתורים הטריטוריאליים 

נודעת משמעות יתרה בגין הסיכון הרב הכרוך בהם. הסיכון הביטחוני נתפס הפעם כחמור 

7  על נוסח הנאום ומשמעויותיו, ראו אתר המרכז למורשת המודיעין:

 http://www.terrorism-info.org.il/malam_multimedia/Hebrew/heb_n/html/ipc_036.htm
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במיוחד לאור תוצאות ההתנתקות החד–צדדית מרצועת–עזה בספטמבר 2005. בר–סימן–

טוב )2001( מסיק כי מאז מלחמת ששת הימים הבינו מקבלי ההחלטות הישראלים שכל 
עשיית שלום שתחייב ויתור על שטחים, תיחשב לא רק למדיניות–חוץ אלא גם למדיניות–

פנים. מאידך גיסא, בר–סימן–טוב מסיק כי בכל תהליכי יישוב–סכסוכים שבהם היתה 

ישראל מעורבת, היה לגורמים החיצוניים משקל רב בייזום ובהנעת התהליכים המדיניים, 

אך חשיבות הגורמים הפנימיים גברה במהלך המו״מ ומכאן חשיבותה של הלגיטימציה 

הגבוהה  האי–ודאות  בתנאי  כמסוכנים  ונתפסים  בוויתורים  הכרוכים  אלו,  לתהליכים 

השוררת בזירה. 

חוסר הקונצנזוס ביחס לוויתורים טריטוריאליים לא שרר רק במישור של אופוזיציה–

את  הפנימה  הישראלית  המנהיגות  עצמו.  הקואליציוני  במישור  גם  אלא  קואליציה, 

ההבנה כי ויתורים טריטוריאליים אינם רק עניין של מדיניות–חוץ, והם מחייבים בנייה 

)Bar-Siman-Tov, 2001(. הניסיון שנצבר בתהליך אוסלו מוכיח  של לגיטימציה מּבית 

כי גם אישור פורמאלי של הסכם מדיני אין בו כדי לשים קץ לוויכוחים מבית כאשר 

ההסכם לא התקבל על דעת חלק מהאליטות הפוליטיות או קבוצות אחרות. אי–ההסכמה 

ששררה בציבור הישראלי אף החריפה מאז שהצדדים חזרו למעגל האלימות עם פרוץ 

על  השתלט  וחמאס  התפרקה  שהרש״פ  ומאז   ,2000 בספטמבר  השנייה,  האינתיפאדה 

רצועת–עזה בינואר 2006. אי–הסכמה כזו אף הובילה את ראש הממשלה, אריאל שרון, 

לפרק את “הליכוד״ ולהקים את “קדימה״ עקב ההתנגדות העזה שקמה במפלגתו נגד 

ההתנתקות מרצועת–עזה.

המפגש בין הרמה החיצונית לרמה הפנימית, מכניס את המנהיגות בישראל לדילמה 

שמאלצת אותה לטפלל את הסיטואציה על–מנת להתמודד עם האילוצים, לאזן ביניהם 

או לנטרל חלק מהשפעותיהם הבעייתיות. עם זאת, הניסיון הישראלי מוכיח כי חרף כל 

המניפולציות והטפלול לא הצליחה המנהיגות, בדרך כלל, לשפר את כוחה מול האליטות 

הפוליטיות ודעת הקהל והיא מצאה את עצמה, בסופו של דבר, ללא לגיטימציה מבית — 

מצב שהביא לשיתוק כוחה ולהנצחת הסכסוך.

מנהיגים שהבינו את ההיגיון הפרדוקסאלי של האסטרטגיה, נאלצו לפעול בניגוד 

לעקרונותיו ולהיגיון שלו; הם נאלצו להיצמד למטרות שנקבעו ברוח ההיגיון הפוליטי 

הליניארי, המשקף את הלך הרוח הדומיננטי בחברה הישראלית. הבעיה היא שמטרות 

שהן  ויש  הלאומי,  האינטרס  ואת  האסטרטגי  ההקשר  את  בהכרח  הולמות  אינן  אלו 

מטרת  הגדרת  למשל,  אסטרטגי.  היגיון  כל  ומשוללות  ההקשר  מן  לחלוטין  מנותקות 

לשימוש  דוגמה  היא  הדרום,  באזור  הביטחוני  המצב  כשיפור  יצוקה״  “עופרת  מבצע 

בהיגיון פוליטי ליניארי בלא שיהא דבר וחצי דבר בינו לבין ההיגיון האסטרטגי. זוהי 
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דוגמה למצב בו תהליכי–למידה אבחוניים ומורכבים אכן הובילו את המנהיגות לשנות 

עמדות ולהבין את ההקשר בדרך שונה, אך לא חוללו למידה חברתית מורכבת שתוביל 

את הציבור לשנות את עמדותיו ותעניק לגיטימציה לפריצת–דרך מדינית.

חוסר ההלימה בין עוצמותיה הצבאיות של ישראל לעוצמותיה המדיניות, מציב את 

הצורך במנהיגות ייחודית שתהא מסוגלת לפתח מתכון אסטרטגי שיגבר על המכשלה 

שתוארה לעיל, שהיא לפעמים אבן–נגף בתנאים המורכבים בהם ממשלת–ישראל נדרשת 

לפעול. 

המנהיגות בישראל במבחן חוסר ההלימה בין עוצמה 

צבאית לעוצמה מדינית בסביבת–פעולה מורכבת

הישראלית–פלסטינית, מתאפיינת  בזירה  פועלת  ישראל  בה  המורכבת  הפעולה  סביבת 

במעברים חדים ִמרגיעה לעימות אלים, ולעתים גם בניהול תהליך מדיני במקביל לעימות 

אלים. פעולה בסביבה כזו מחייבת מנהיגות אסטרטגית ייחודית שתהא מסוגלת להשפיע 

על הציבור ולהובילו למהלכים מורכבים ושנויים במחלוקת. אלא שבמדינות דמוקרטיות 

המנהיגים חייבים לפעול על בסיס הסכמות פוליטיות וקונצנזוס ציבורי רחב המושתת על 

 common( היגיון ליניארי. הקושי הוא ביישוב הסתירות שבין ההיגיון הליניארי המקובל

sense( לבין ההיגיון הפרדוקסאלי של האסטרטגיה. ההיסטוריה מלמדת כי רק במקרים 
והן  מלחמה  של  למציאות  הן  שהתאימה  אסטרטגית  ביכולת  מנהיגים  ניחנו  נדירים 

למציאות של שלום — קל וחומר למציאות דינאמית ומורכבת של תחושת איום קיומי 

— של “לא שלום ולא מלחמה״. 

ואסטרטג מעולה במלחמת העולם השנייה, אך  צ׳רצ׳יל היה מנהיג סוחף  וינסטון 

עם סיומה הפך למנהיג שולי. יכולותיו האסטרטגיות הפנומנאליות לעת מלחמה נמצאו 

בלתי–רלוונטיות לעת שלום. מנחם בגין ניחן ביכולת מנהיגות ובחזון אסטרטגי מרשימים 

כשהוביל את ישראל לשלום, אך נתגלה כאסטרטג כושל בשעת מלחמה. אריאל שרון 

הוכיח יכולות מרשימות כאסטרטג מלחמתי — הן כאיש–צבא במלחמת יום הכיפורים 

המיומנויות  את  לפתח  הצליח  לא  אך   — השנייה  באינתיפאדה  כראש–ממשלה  והן 

השנייה.  האינתיפאדה  דיכוי  לאחר  לשלום  ממלחמה  למעבר  שנדרשו  האסטרטגיות 

הפנימיים  ענייניה  בניהול  להצטיין  יכולים  רבים  פוליטיים  שמנהיגים  היא  המסקנה 

של מדינתם אך להתגלות ככישלון מוחלט בניהול ענייני החוץ והביטחון בתנאי משבר 

ולהיפך.
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אסטרטגיה  לשלב  המסוגלת  אינטלקטואלית  מנהיגות  גם  היא  מדינית  מנהיגות 

צבאית עם תבונה מדינית ולגבש אסטרטגיה רבתי במובן הרחב, המקיף והכולל ביותר 

ישראל  בה  יותר בסביבה המורכבת  הופך קשה  )Michael, 2007(. האתגר  של המושג 

פועלת, כשהמציאות טומנת בחוּבה התנגשות בסיסית בין אסטרטגיה צבאית להיגיון 

מדיני. האסטרטגיה הצבאית מכתיבה מהלומה, הכרעה, כיבוש שטח והשגת התוצאה 

ולהשיג את התוצאות הטובות  לנסות  ביותר. ההיגיון המדיני מחייב  הצבאית הטובה 

ביותר במשא ומתן. זו הסיבה שכמעט כל אנשי הצבא סבורים שכמעט כל הפוליטיקאים 

התוצאה  את  להשיג  תמיד  ישתדל  הצבאי  המצביא  מדי.  פחדנים  או  מדי  נועזים  הם 

הטובה ביותר, גם אם היא פחותה מניצחון מוחלט; המדינאי ינסה להשיג את מטרותיו 

וחסרת–פתרון  מובנית  היא  ביניהם  הפוטנציאלית  ההתנגשות  ומתן;  משא  באמצעות 

)לוטוואק, 2002: 194(.

סתירה נוספת בין האסטרטגיות, מתגלעת בין דיפלומטיה של שלום — שתכליתה 

את  למנוע  שתכליתה  חמוש —  שכנוע  באמצעות  הרתעה  לבין   — האיום  את  לצמצם 

מימוש האיום. עצם הצורך בשכנוע חמוש, מסרס את היכולת לשכנע בדיפלומטיה של 

שלום. לעומת זאת, דיפלומטיה של שלום עלולה להעמיד את ישראל במציאות בעייתית, 

בה יקשה עליה להרתיע את היריב באמצעות שכנוע חמוש. 

ישראל מתקיימת במציאות של חוסר הלימה בין עוצמה צבאית ניּכרת לבין עוצמה 

דיפלומטית ניכרת. לוטוואק קבע כי במצבים של הלימה בין העוצמות, טווח הפעולה 

דיפלומטית  עליונות  שהיעדר  נראה  הישראלי  במקרה  אך  מצטמצם.  האסטרטגיה  של 

מכרעת, יוצר אי–הלימה בהשוואה לעוצמה הצבאית. כאן לא זו בלבד שמתחייב השימוש 

באסטרטגיה, אלא נדרשת גם מנהיגות אסטרטגית מובהקת. 

במנהיגות  טמון  העוצמות  בין  אי–ההלימה  עם  מושכלת  להתמודדות  המפתח 

של  והאנכיים  האופקיים  הממדים  בין  נכונים  איזונים  יצירת  שתאפשר  אסטרטגית 

האסטרטגיה. מנהיגות כזאת תגדיר מטרות עקביות ולא סותרות, תקבע סדרי–עדיפויות 

נדרש  כאן  וכלכלה.  חברה  דיפלומטיה,  צבא,  השונים:  התחומים  מרכיבי  בין  ותתאם 

איזון  מחייבת  נוקשה  צבאית  מדיניות  שכן  וסתירות;  פרדוקסים  של  לולייני  שילוב 

באמצעות מדיניות–חוץ רכה, וכיו״ב. אלא שלוליינות כזו מעמידה את הדרג המדיני — 

בישראל בפרט ובמדינות דמוקרטיות בכלל — בפני קושי אדיר: מקבלי ההחלטות עלולים 

להיתפס )בטעות( כמי שנוקטים מדיניות לא–קוהרנטית ומלאת סתירות. באופן אירוני 

צריכים  אינם  דיקטטורים  כי  כזו,  מדיניות  לנהל  יותר  הרבה  קל  לדיקטטורות  משהו, 

להסביר את מדיניותם ואינם זקוקים להסכמות )לוטוואק, 2002: 326(.
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סיכום ומסקנות

על  ועמדנו  פועלת  ישראל  בה  ובניתוח הסביבה המורכבת  בִאפיון  זה התמקדנו  בפרק 

חסם  שטבענו.  התיאורטית  להגדרה  בכפוף  לשלום,  כחסם  זו  מציאות  של  משמעותה 

שורה  מעמיד  והוא  שינוי  שיחוללו  לתהליכי–למידה  אמיתי  קושי  מייצר  זה  אסטרטגי 

של מכשולים המקשים על המנהיגות בישראל לזהות הזדמנויות או ליצור אותן, לתכנן 

גם  פריצות–דרך מדיניות משמעותיות,  ולהשיג  ולנקוט מהלכים אסטרטגיים מורכבים 

אם אינן מובילות ליישוב הסכסוך, אלא רק לניהולו באופן נכון יותר ואלים פחות.

כדי להתמודד עם חסם זה בהצלחה, נדרש שינוי של ממש במאפייני הסביבה הגיאו–

פוליטית. שינוי מהותי של ממש בתחום זה, מחייב לפחות שלושה מרכיבים: 

מֳעבר מהמפלס הדו–צדדי מול הפלסטינים למפלס רב–צדדי/אזורי;    ♦

צמצום הממד הא–סימטרי ביחסים שבין ישראל לישות הפלסטינית, וזאת באמצעות    ♦

תהליך מבוקר והדרגתי במתכונת המוכרת כ–bottom-up )מלמטה למעלה( להקמת 

המממש  באופן  לתפקד  יכולת  בעלת   )viable state( בת–קיימא  פלסטינית  מדינה 

ריבונות אפקטיבית, שמשמעותה, בין היתר, להפעיל סמכות ואף לכפות מרות על 

האוכלוסייה שבתחום המדינתי המוגדר ולהדגיש את המונופול על הפעלת הכוח, וכל 

זאת תוך מימוש העקרונות של חוק וסדר.

מכאן נובע כי מדינה בת–קיימא היא מדינה המממשת את ריבונותה כלפי אזרחיה   

באופן אפקטיבי ולאורך זמן ומנהלת את יחסי הגומלין עם שכנותיה, האזור והקהילה 

זה  תהליך   .)accountability( )responsibility( ואחריותיות  באחראיות  הבינ״ל, 

צריך להתנהל בסיוע פעיל של הקהילה הבינלאומית )כולל מדינות האזור ומדינות 

מוסלמיות נוספות( ובמתכונת של מבצע לִבניית שלום )שמרכיבו המרכזי הוא בניית 

המדינה — state building( מורחב באזור; 

שלה  הביטחוניים  שהאינטרסים  כך  לישראל,  ממש  של  בינלאומיות  ערבויות  מתן   ♦

יובטחו לאורך זמן. 

רק שינוי מהותי במאפייני הסביבה יוכל להוביל לשינוי הפרדיגמה האסטרטגית אותה 

נוקטת המנהיגות בישראל מאז תהליך אוסלו — פרדיגמה שמתאפיינת בעיקר בחשש 

)ואולי אף בסלידה( מנטילת סיכונים. 

שינוי משמעותי במאפייני סביבת הפעולה המורכבת הזו יוכל לצמוח מהגדרה–מחדש 

ויעניק  ומקובלת באזור  רצויה  ביטחון בכך שהיא  של המרחב, באופן שייטע בישראל 
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לה לגיטימציה מוחלטת כמדינת העם היהודי. יישום עקרונות הנורמליזציה המוזכרים 

שלה  הניכור  תחושת  ועל  ישראל  של  האיום  תחושת  על  להקל  עשוי  הערבית  ביוזמה 

אווירה  וליצור  בישראל  הציבורי  הרוח  בהלך  שינוי  לחולל  עשויה  כזו  הקלה  במרחב. 

שתקל על המנהיגות הישראלית ליטול סיכונים בניהול הסכסוך הישראלי–פלסטיני. את 

הלגיטימציה הזו יכולה ישראל לקבל ממדינות האזור, אם ייאותו להשתתף באופן פעיל 

במבצע בניית שלום )peace-building( אזורי, בו תיקח גם הקהילה הבינלאומית חלק 

bottom-( פעיל. מבצע שלום שכזה יוכל להביא, בתהליך הדרגתי ומדוד מלמטה למעלה

up process( להקמתה של מדינה פלסטינית בת–קיימא המסוגלת להבטיח את המונופול 
של  שונה  מסגור  שיאפשר  משטר–ביטחון–אזורי  ולעיצוב  הכוח,  הפעלת  על  המדינתי 

תמונת האיומים הקיימת ופיתוח פרדיגמה אלטרנטיבית לפרדיגמה הביטחונית השולטת 
כיום בכיפה )מיכאל, 2007(.8

האסטרטגי  החסם  את  מדרּכה  שיסיר  כזה,  שינוי  בהשגת  תפקיד  יש  לישראל  גם 

אשר בולם את התקדמותה בדרך לשלום )במובן של הְסדר מדיני שיכשיר את התנאים 

לסיוע  ישראל  תזדקק  כך  לשם  אבל  לבוא(.  בעתיד  לשלום–אמת  כבסיס  להתפייסות 

מספקות  ובערבויות  מדינות–ערב  של  בגיבוי  ארה״ב,  בראשות  הבינלאומית  הקהילה 

כמו ברית אסטרטגית עם ארה״ב, צירופה לאיחוד האירופי, צירופה לברית נאט״ו או 

כיו״ב.9 כשיתקיימו תנאים אלה, יידרש הדרג המדיני בישראל לגלות מנהיגות אסטרטגית 

מובהקת ולפתח תהליכי–למידה שיובילו לפיתוח תשתיות–ידע ומיומנויות אסטרטגיות 

אשר יוכלו לפרוץ את גבולות השיח הביטחוני, לשנות את “משטר האמת״, להפחית את 

תודעת האיום ולהוביל להסכמות החברתיות והפוליטיות הנדרשות. כך יש סיכוי סביר 

להמיר את הפרדיגמה הביטחונית הקיימת בפרדיגמה חדשה, שתוביל למציאות מדינית 

אחרת.

ראו  אזורי,  ביטחון  ומשטר  שלום  שמירת  מבצע  במסגרת  הערבית  היוזמה  מימוש  בעניין  הרחבה    8

בהרחבה: 
יוזמת הליגה הערבית — האומנם הזדמנות היסטורית? רקע, משמעויות וכיווני– ק׳ מיכאל )2007(. 

פעולה אפשריים. מכון ירושלים לחקר ישראל, ירושלים, עמ' 101-100.
K. Michael & D. Kellen (2007). Stabilizing the Israeli-Palestinian Bi-level conflict Zone — 
Considerations for a Multinational Peace Support Operation. The Truman Institute for the 
Advancement of Peace — the Hebrew University of Jerusalem, pp. 18-39.
K. Michael & M. Dajani (2007). The Role of the International Community. Palestine Israel Journal 
for Politics, Economics and Culture, Vol. 13, No. 4, Middle East Publications. 

הארץ, 9 ביולי 2009: "אם  9  ראו דבריו של עוזי ארד, היועץ לביטחון לאומי, בריאיון עם ארי שביט, 

עם  הגנה  ברית  או  לנאט"ו  ייתכן שהצטרפות  אזורי  בתנאים של הסדר  לגרעיני.  יהפוך  המזרח התיכון 
ארצות הברית יהיו לתנאי".
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מקומו של המשפט הבינלאומי 
בהסדר עתידי 

 
רובי סיבל

פובליציסט אמריקאי מוּכר כתב: “העברת מדיניות החוץ לידי עורכי הדין היא השיטה 

זה למשפט הבינלאומי,  ובכלל  לנהל מדיניות... למשפט,  ביותר  והמטומטמת  העצלנית 

אין מה להציע. המשפט הוא מטופש )an ass(. עדיף לנהל מדיניות–חוץ מבלי להתייחס 

למשפט. יש לבצע את הנחוץ ואז לקרוא לעורכי–דין ולבקשם למצוא הצדקה בדיעבד 

 .)Krauthammer, 1989: 50( לפעולה שבוצעה״

החוקר ורנר לוי הגיע למסקנה שעל המדינאי להשתמש במשפט הבינלאומי “כהצדקה 

של  בניירות  למשפט  התייחסויות  שאין  “כמעט  לדבריו  כמניע״.  ולא  החוץ  למדיניות 

מדינאים האחראים לעיצוב מדיניות החוץ, בהתכתבות רשמית עם דיפלומטים בחו״ל, 

במזכרים פנימיים, ביומנים אישיים או בספרי זיכרונות. ההתייחסות למשפט הבינלאומי 

היא בדרך–כלל כמחשבה לאחר מעשה )afterthought(, כאשר מסיבות שונות חשים צורך 

מחלקת  של  המומחה   .(Levi, 1976: 187( משפטיים״  במושגים  מדיניות–חוץ  להציג 

המדינה האמריקאית, אהרון מילר, כתב ספר שלם על מעורבות ארה״ב בתהליך השלום, 

מומחים  צוות   .)Miller, 2008( הבינלאומי  המשפט  את  אחת  פעם  ולּו  להזכיר  מבלי 

אמריקאי משתי המפלגות, הכין עבור ממשל אובמה הצעות לפתרון הסכסוך ולא מצא 

צורך להתייחס כלל למשפט הבינלאומי )Brzezinski, 2008(. אך למרות דוגמאות אלו, 

תפקיד  ממלא  הבינלאומי  והמשפט  שונה  היא  הישראלי–פלסטיני  בסכסוך  המציאות 

מרכזי הן בסכסוך והן בניסיונות ליישבו.

מקום המשפט הבינלאומי בסכסוך

היועץ המשפטי למשלחת הפלסטינית לשיחות השלום כתב: “במערכת בינלאומית אשר 

ממשיכה להיות מבוססת על הסכמה, ספק רב אם טענות משפטיות שנועדו להישמע 

בעת התמודדות משפטית בבית המשפט, תהיינה מועילות בחדר המו״מ, גם אם הטענות 

עשויות לתת סיפוק אמוציונאלי לצד שמשמיע אותן״ )Dajani, 2007: 120(. גם המומחים 
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המתמקדים בסכסוך הישראלי–פלסטיני ממעטים להתייחס למשפט הבינלאומי כגורם 

לפי  כי,  זרטמן  מציין  ומתן  על תהליך המשא  בחיבורו  ביישוב הסכסוך.  לסייע  שיכול 

הוא  אך  הבינלאומי,  המשפט  כללי  מבחינת  מוצדקת  אינה  הישראלית  העמדה  דעתו, 

אינו מביא את המשפט הבינלאומי כגורם ממשי )Zartman, 1992: 67(. קורצ׳ר ולסנסקי 

נותנים לממשל אובמה עצות אחדות ליישוב הסכסוך ואינם מזכירים אפילו את המשפט 

הבינלאומי )Kurtzer, 2008: 75-85(. בספרו על המשא ומתן בין ישראל למצרים מייחד 

בר–סימן–טוב פרק למסקנות לגבי משא ומתן ערבי–ישראלי עתידי, ואינו מתייחס כלל 

למשפט הבינלאומי. הניתוח הארוך שיוחד בספר ללגיטימיות כמרכיב בסכסוך, מתייחס 

 Bar-Siman-Tov, 1994:( ללגיטימיות הפנימית, בתוך המדינה, ולא למשפט הבינלאומי

ניסיון  שנות   50 על  חוברת  ערך  לואיס,  סם  המנוסה,  האמריקאי  השגריר   .)264-269
 Stein &( ליישב את הסכסוך ישראלי–ערבי מבלי להזכיר את המשפט הבינלאומי כגורם

Lewis, 1991(. עם זאת, אין להתעלם מכך שיחסי החוץ עברו בשנים האחרונות תהליך 
של משפטיזציה. די להזכיר את ועדת החקירה הבריטית למלחמת המפרץ השנייה, את 

הטענות נגד ממשל בוש על אי–חוקיות הטיפול האמריקאי בשבויים ואת הסערה שעורר 

דו״ח גולדסטון על מבצע “עופרת יצוקה״ כדי להוכיח שמדינאי המתעלם כיום מהמשפט 

הבינלאומי נוטל סיכון רב. במדינות דמוקרטיות, לרבות ישראל, מערכת בתי המשפט 

מפעילה את המשפט המנהגי הבינלאומי כחלק ממשפט המדינה. בית המשפט העליון של 

ישראל, מתוקף סמכותו כבית–משפט גבוה לצדק, נתן מספר רב של החלטות בהתבסס 

על המשפט הבינלאומי המנהגי — החלטות המורות לשלטונות — לרבות צה״ל — לפעול 

בצורה מסוימת או להימנע מפעולה מסוימת. על כן עמדו שאלות כמו מי היה הריבון 

במרכז  המערבית,  הגדה  על  חלה  הרביעית  ג׳נבה  אמנת  ואם  המערבית  בגדה  הקודם 

השיח המשפטי והציבורי לעניין פיקוח בית המשפט העליון על התנהלות צה״ל במסגרת 

 .)belligerent occupation( התפיסה הלוחמתית

מקום המשפט הבינלאומי בנרטיב הפלסטיני

שני  הבינלאומי  המשפט  ממלא  ישראל–פלסטיני,  להסדר  להגיע  הניסיונות  במסגרת 

למצוא  מהניסיונות  חלק  הוא  והשני  מהנרטיב  חלק  הוא  הראשון  שונים.  תפקידים 

הסדר. 

משא ומתן בין נציגים ישראלים לנציגים פלסטינים נפתח לעתים קרובות בכך שכל 

צד מציג את הנרטיב שלו ואת ההצדקות המשפטיות לעמדותיו. הטיעונים המשפטיים 

המשפטי  הנרטיב  משפטית.  ללגיטימיות  הטוען  הצד  טיעוני  את  לחזק  כדי  מושמעים 
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נועד לשלושה קהלי–יעד: לחברי הצד עצמו, על–מנת להעניק להם ולאלה שיקראו את 

וזאת לא  כי הם הצד הצודק. הקהל השני הוא הצד שכנגד,  “בבית״ תחושה  הדוחות 

משום שיש סיכוי שהוא ישתכנע מטיעוני הצד השני, אלא בתקווה לערער את הביטחון 

לפשרה. הקהל השלישי  דרך  קלות  ביתר  לפלס  גם  ואולי  השני  נציגי הצד  של  העצמי 

והחשוב ביותר במסגרת הסכסוך הישראלי–פלסטיני הוא העולם החיצון ובעיקר ארה״ב 

ומדינות אירופה. הסכסוך הישראלי–פלסטיני מתנהל כבר 100 שנה על הבימה הציבורית 

הבינלאומית. העניין שהעולם מגלה בסכסוך זה נובע כידוע ממיקומו הגיאוגרפי, מהיות 

האזור חשוב בזכות המקומות הקדושים שּבו ובהם המקומות הקדושים לנצרות, והנצרות 

היא מרכיב מרכזי בתרבות אירופה והעולם המערבי. לכך יש להוסיף את העניין שהעולם 

מגלה בעם היהודי — עניין שחלקו הערצה וחלקו איבה ומשטמה אנטישמית. תמיכת 

העולם הערבי והמוסלמי בשאיפות הלאומיות של הפלסטינים, והתפתחות תדמיתו של 

העם הפלסטיני כעם מדוכא בשנים האחרונות, מוסיפות לעניין שהציבור העולמי מגלה 

בסכסוך. המעורבות הרבה של חבר הלאומים, ולאחר מכן של האו״ם, בניסיונות למצוא 

פתרון למחלוקת, מוסיפה אף היא לעניין שהעולם מגלה בסכסוך.

המשפט  כללי  על  לסכסוך  גישתם  את  רבה  במידה  מבססים  חיצוניים  גורמים 

המשפט  את  לדעתם  מפירה  אשר  במדיניות  יתמכו  לא  אחרות  מדינות  הבינלאומי. 

הבינלאומי. האו״ם הוקם על בסיס מגילת האו״ם שהיא אמנה בינלאומית אשר מפרשים 

הסמכויות  במסגרת  פועלים  האו״ם  מוסדות  הבינלאומי.  המשפט  כללי  לפי  אותה 

האו״ם  של  הכללית  העצרת  כאשר  האו״ם.  מגילת  פי  על  להם  המוענקות  המשפטיות 

הדין  מבית  לבקשּה  מוסמכת  היא  משפטית,  בחוות–דעת  מעוניינת  היא  כי  מחליטה 

הבינלאומי בהאג, כפי שעשתה בשאלת גדר הביטחון הישראלית. בארה״ב נושא החוקה 

והחוקיות הוא מרכזי בחוויה האמריקאית, והציבור האמריקאי, לרבות הקונגרס, נוטה 

לבחון גם סוגיות בינלאומיות בדרך משפטית. כשמדובר בענייני ביטחון הוא עושה זאת 

פעילות  כי  משתכנע  האמריקאי  הציבור  כאשר  הבינלאומי.  המשפט  של  באספקלריה 

אינה תואמת  ושומרון —  ביהודה  לדוגמה, מפעל ההתיישבות  ישראל —  מסוימת של 

את המשפט הבינלאומי, ישראל תתקשה לזכות גם בתמיכת ידידיה המובהקים ביותר 

בקונגרס. הקביעה כי מעשה כלשהו סותר את המשפט הבינלאומי, עלולה להיות הרסנית 

אחרות  מדינות  כאשר  מכה קשה  סופגת  ארה״ב  העל  מעצמת  גם  כך.  שנהגה  למדינה 

רואות בהתנהגותה הפרה של המשפט הבינלאומי. קחו לדוגמה את עצורי גואנטנמו אשר 

זכויותיהם לפי דיני המלחמה, לרבות העברתם למדינות אחרות לשם עינויים,  שלילת 

גרמה לארה״ב נזק מדיני רב ביחסיה עם בנות–בריתה באירופה.
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הישראלי–פלסטיני  הסכסוך  על  משקיף  שהעולם  לכך  מביאים  הנ״ל  הגורמים  כל 

במידה רבה דרך משקפי המשפט הבינלאומי. השיח הציבורי לגבי הסכסוך הוא בעיקרו 

זו הסיבה לכך שהצדדים מרבים לבסס  זכויות הצדדים ולא על דרישותיהם.  שיח על 

את הנרטיב שלהם על יסודות המשפט הבינלאומי. התבססות זו אופיינית במיוחד לצד 

שחש בעמדה נחותה מבחינה מדינית או צבאית. בראשית דרכה ייחסה התנועה הציונית 

חשיבות מרכזית להשגת לגיטימיות מבחינת המשפט הבינלאומי. אין להגזים בחשיבות 

פלסטינה  על  הלאומים  חבר  של  למנדט  בלפור,  להצהרת  ייחסה  הציונית  שהתנועה 

 .)181 מס׳  הכללית  העצרת  )החלטת   1947 משנת  האו״ם  של  “החלוקה״  ולהחלטת 

מסמכים אלה אף הוזכרו במגילת העצמאות של ישראל, בניסיון להבליט את הגושפנקה 

המשפטית הבינלאומית להכרזת העצמאות. אפילו יצחק שמיר, מנהיג ישראלי עם רקע 

מקורות  בציטוט  בייקר,  ג׳ימס  המדינה,  מזכיר  עם  שיחותיו  את  מסכם  אידיאולוגי, 

משפטיים המצדיקים לדבריו את זכותם של יהודים להתיישב ממערב לירדן )כלומר גם 

בחבלי יהודה, שומרון ועזה( )שמיר, 1994: 243(. הפלסטינים חשים עצמם כיום בעמדת 

על  להישען  מרבה  הנוכחי שלהם  לכך שהנרטיב  הסיבה  וזוהי  צבאית–מדינית  נחיתות 

המשפט הבינלאומי.

 

האם הכללת נושאים של המשפט הבינלאומי בנרטיב 

מקלה על מו״מ?

להגיע  הצדדים  על  הוא חסם המקשה  הבינלאומי  כי המשפט  טענות  נשמעות  לעתים 

להסכם. כותב שורות אלו היה סגן היועץ המשפטי של משרד החוץ בעת השיחות עם 

לאחר  בוושינגטון  הדו–צדדיות  לשיחות  ישראל  משלחת  של  המשפטי  והיועץ  מצרים, 

1992-1991. הצגת הטיעונים המשפטיים בשיחות אלו אכן הגבירה את  ועידת מדריד 

המתח בין הצדדים ולא היתה גורם ממתן. לישראל יש פרשנות מוצקה לפירוש החלטת 

הראשונות  בשיחות  אלו  טענות  העלו  ישראל  נציגי  כאשר  אך   ,242 הביטחון  מועצת 

עם המצרים במלון מינה–האוס בדצמבר 1977, הביאו הטענות לחילופי–דברים קשים 

בין היועצים המשפטיים של שני הצדדים. יוסי ביילין מעיד שכאשר אהוד ברק הודיע 

לפלסטינים שאין לדבר על מימוש החלטה 242 ביניהם לבין ישראל, כי “בגדה המערבית 

לא עבר אף פעם גבול בינלאומי״ — עובדה נכונה לכשעצמה — הביאו דבריו אלה כמעט 

להצתת השיחות )ביילין, 2001: 249(. יש מדינאים הטוענים לעתים כי עצם הצירוף של 

משפטנים למשא ומתן מקשיח את עמדות הצדדים. קוונדט כותב זאת לגבי השיחות 

 .)Quandt, 1986: 270( 1978–בקמפ–דייוויד ב
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האם הסכם שיושג יוכל לסתור כלל של המשפט 

הבינלאומי?
הפלסטינים ותומכיהם מרבים לטעון שבהסכם שיושג לא יהיו הצדדים רשאים לסטות 

המשפט  על  מבוסס  יהיה  ולא  באזור  שיושג  הסכם  הבינלאומי. “כל  המשפט  מכללי 

הבינלאומי ויתעלם מהמסגרת הנורמטיבית, נידון לכישלון״ )Duggard, 2008: vi(. דהיינו: 

אם הצדדים יגיעו להסכם שנוסחו יסתור את עקרונות המשפט הבינלאומי, אזי ייכשל 

ההסכם או יהיה אפילו בטל מעיקרו. הפלסטינים נוטים לראות עצמם בעמדה נחותה 

מבחינת עוצמתם הצבאית, הכלכלית והפוליטית מול ישראל. הקביעה כי תוצאות כל 

משא ומתן חייבות לשקף את המשפט הבינלאומי, מעניקה להם, בעיניהם, חיזוק במשא 

ומתן, מאחר שלהסכמות שייתנו כתוצאה מלחצים פוליטיים או כלכליים לא יהיה ערך, 

נוגד את המשפט הבינלאומי. לכן אין טעם,  והסכם כזה יהיה בטל מעיקרו אם יהיה 

לעמדתם, לדרוש מהם או ללחוץ עליהם להסכים לדבר שנוגד את המשפט הבינלאומי. 

“לקהילה הבינלאומית חובה לוודא שהסכם בין ישראל לבין הפלסטינים יהיה במסגרת 

מציין  אבו–מאזן   .)Dajani, 2007: 123( הבינלאומי״  המשפט  של  המחייבים  הכללים 

שבהנחיות למשלחת אש״ף לשיחות אוסלו נקבע בין היתר כי יש להסכים למגבלות על 

סמכות הרשות הפלסטינית רק במידה “שהן לא מפירות עקרונות של המשפט הבינלאומי״ 

)Abbas, 1995: 116(. ספק אם הטיעון הוא נכון. יש אמנם מספר קטן של כללי משפט 

בינלאומי — כללים של יּוס קֹוגנס )jus cogens( — שמדינות לא רשאיות לסטות מהם, 

דהיינו שאם יסכימו לסטות מהם יהיה ההסכם בטל. אין הסכמה לגבי היקף הכללים 

הללו, אך מקובל כי יוס קוגנס כולל שימוש בלתי–חוקי בכוח ביחסים בינלאומיים, רצח 

עם, סחר עבדים ושוד ים )Shaw, 2008: 126(. מעבר לכך, הצדדים רשאים לקבוע לעצמם 

כללי התנהגות שונים ואף סותרים את המשפט הבינלאומי. בעיקרון, המשפט הבינלאומי 

הנוהג בין שתי מדינות הוא Jus dispositivum. הוא חל אלא אם הצדדים הסכימו אחרת. 

כמובן שלגבי מדינות שלישיות אין הסכם יכול להשפיע על חובות וזכויות, אך כאמור: 

בינן לבין עצמן מדינות יכולות להסכים על כל תנאי שייראה להן, אלא אם יש בו פגיעה 

מחברים  יש  גיסא  מאידך  תוקפנות.  מעשה  לבצע  הסכמה  או  בסיסיות  בזכויות–אדם 

הסבורים ששני כללים נוספים הם בבחינת בל יעבור  )jus cogens(. כלל אחד הוא זכות 

ההגדרה העצמית של עמים וכלל שני הוא שאין לרּכוש שטח באמצעות מלחמה. לדעת 

מחברים אלה, חובה על הצדדים לסכסוך הישראלי–פלסטיני להחיל את הכללים הללו 

 .)Scobbie, 2009( והם אינם רשאים לסטות מהם או להתנות עליהם

במציאות קל יותר, לעתים, להגיע לפשרות במשא ומתן כשאין מערבים בו כללים 

יותר  קל  השיבה״.  “זכות  עניין  היא  לכך  ביותר  הבולטת  הדוגמה  נוקשים.  משפטיים 
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לצדדים להגיע לסיכום בשאלה כמה פליטים ישוקמו באילו מדינות, מאשר להגיע להסכם 

על עצם התביעה לשיבה. דג׳אני כותב כי בעת המשא ומתן שינה גם הצד פלסטיני את 

גישתו לנושא המשפט הבינלאומי. “בתחילת המשא ומתן היתה עמדתו של צוות המשא 

ומתן הפלסטיני כי נורמות בינלאומיות הן כללים מחייבים להסדרת נושאים שבמחלוקת. 

הפלסטינים סירבו לדון בהצעות ישראליות כל עוד לא הושג קונצנזוס לגבי גבולות תחום 

הפלסטיני  הצוות  עמדת  השתנתה  הזמן  במשך  הצוותים.  פועלים  שבתוכם  החוקיות 

)Dajani, 2007: 93(. השינוי  והוא החל לצטט כללים משפטיים כברירת–מחדל בלבד״ 

בגישת הפלסטינים נבע כנראה מרצונם לקדם משא ומתן מעשי, משהתברר כי הצדדים 

חוזרים  פלסטינים  נציגים  היום  גם  לכללים המשפטיים.  בפרשנויות שלהם  מתבצרים 

לעתים לדבוק בעיקרון שאסור לצדדים למשא ומתן להסכים להסדר שאינו עולה בקנה 

אחד עם כללי המשפט הבינלאומי. רוברט מאלי, איש הצוות האמריקאי במשא ומתן 

בקמפ–דייוויד 2000, סבור כי “לדעת הפלסטינים נושא החוקיות הבינלאומית הוא הקלף 

החזק שבידיהם. הם לא רצו לעשות שום דבר שעלול היה לחתור תחת תפקיד החלטות 

)Malley, 2001: 13(. יוסי ביילין מעיר כי הפלסטינים ניסו  האו״ם בנושא הפלסטיני״ 

תמיד להשיג הסכמה “על זכויותיהם ורק אז לדון על פרטים״ )Beilin, 2001: 131(. גלעד 

שר כותב כי “מאז ומעולם שאפה ישראל ללגיטימציה בינלאומית לקיומה בגבולותיה 

ולבירתה. הכרזת המדינה נעשתה על בסיס לגיטימציה כזו: הצהרת בלפור, והחלטה 181 

של עצרת האו״ם. תמונת ראי לכך קיימת בצד הפלסטיני: הלגיטימציה הבינלאומית היא 

אצלם כמעט בחזקת דת. המשא ומתן מתנהל בחדר הישיבות אך המערכה מתחוללת 

ברחבי הגלובוס כולו״ )שר, 2001: 85(. 

מה כלול במשפט הבינלאומי?

לפי גישת ישראל ומדינות המערב, המשפט הבינלאומי מורכב רק מהסכמים וממשפט 

ִמנהגי. המקור הראשון הוא הסכם. אך כדי שמדינה תחויב לפעול לפי הסכם, היא חייבת 

המנהג  הוא  השני  המקור  מחויבת.  אינה  היא  הצטרפה —  לא  זה.  להסכם  צד  להיות 

הבינלאומי — דהיינו דפוסי ההתנהגות שהמדינות פועלות לפיהם לאורך זמן, בעקביות 

ומתוך תחושת מחויבות משפטית. הדגש בנושא המנהג הוא התנהגותן בפועל של מדינות, 

ולא ההצהרות בדבר הדרך בה מדינות אחרות צריכות לנהוג. גישה מערבית זו, אשר בה 

האו״ם  בהחלטות  רואה  ואינה  בינלאומי  חקיקה  במוסד  מכירה  אינה  ישראל,  דוגלת 

קיצור–דרך ליצירת כללי המשפט הבינלאומי. לפי גישה זו לא הסמיכה מגילת האו״ם את 

האו״ם להיות מחוקק ואין לו סמכויות בתחום החקיקה. היוצא מן הכלל היחיד, אולי, 

7 למגילת האו״ם,  פי פרק  על  פועלת  מתייחס להחלטות מועצת הביטחון כאשר היא 
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במטרה למנוע את הפרת השלום העולמי. החלטה מסוג זה לא נתקבלה לגבי הסכסוך 

הישראלי–ערבי.

ומדינות– ישראל  בינלאומית.  החלטה  פי  על  לפעול  להסכים  כמובן  יכולה  מדינה 

ערב קיבלו עליהן מרצונן את עקרונות החלטה 242 של מועצת הביטחון ואזכרו אותה 

בכל ההסכמים שחתמו במסגרת תהליך השלום. מחויבות ישראל להחלטה 242 נובעת 

אפוא מכך שהיא קיבלה זאת על עצמה ולא מעצם העובדה שגוף של האו״ם קיבל את 

ההחלטה.

הן  בינלאומיות  החלטות  ליישם  הדרישות  ישראל,  מטעם  המו״מ  מנהלי  לדעת 

ניסיון לטשטש את ההבחנה בין המשפט הבינלאומי המחייב לבין החלטות פוליטיות 

לרבות  המדינות,  כל  את  מחייבים  הבינלאומי  המשפט  עקרונות  האו״ם.  מוסדות  של 

שאינן  הצהרתיות  פוליטיות  החלטות  הן  האו״ם  החלטות  אך  ומדינות–ערב,  ישראל 

משפט בינלאומי. גם אם העצרת הכללית מאשרת מדי פעם מחדש החלטה שלה, אין 

וייל: “אין כל הצדקה  זה הופך אותה לכלל משפטי. כדברי המשפטן הצרפתי פרוספר 

לגרוס כי אם חוזרים שוב ושוב על החלטות לא–מחייבות הן נהפכות לכללים מחייבים 

כתוצאה של מעין כישוף״ )Weil, 1983: 417(. אבל הפלסטינים רואים בהחלטות האו״ם 

חלק מהמשפט הבינלאומי. לאחר כישלון השיחות בקמּפ–דייוויד 2000, קרא שר החוץ 

המצרי לישראל “ליישם החלטות בינלאומיות״. גם במסגרת השיחות על הסדר הקבע, 

הפלסטינים חוזרים ודורשים מדי פעם מישראל ליישם החלטות בינלאומיות רלבנטיות. 

דרישות אלו של נציגי מדינות–ערב זוכות להד ציבורי חיובי היות שהן מצטיירות כדרישות 

הגיוניות וסבירות שישראל תכבד את כללי המשפט הבינלאומי. לטענתם, יש להחלטות 

הקהילה הבינלאומית, כפי שהן משתקפות בהצבעת רוב חבריה במוסדות האו״ם, מעמד 

של חקיקה בינלאומית. לדעת מצרים ומדינות מתפתחות אחרות, המשפט הבינלאומי 

הקלאסי מבוסס על דפוסי–חשיבה מערביים מיושנים, בעוד שקבלת החלטות במסגרת 

עצרת האו״ם משקפת רעיון של דמוקרטיה בינלאומית, דהיינו של שלטון הרוב. לדעת 

אלה, מתוך ההחלטות השונות המתקבלות ברוב קולות במסגרת האו״ם, נוצרים כללי 

התנהגות המשקפים את דעת החברה הבינלאומית )Majali, 2006: 91(. גישה זו כמובן 

נוחה לפלסטינים מבחינה פוליטית, כי מדינות המערב הן מיעוט באו״ם והחלטות הרוב 

בעצרת משקפות בד״כ את עמדת המדינות המתפתחות. זיאד אבו–עמר, מאוניברסיטת 

ביר–זית, מדגיש את חשיבות שיתוף האו״ם בכל מו״מ, מאחר שהאו״ם “משקף לגיטימיות 

שהתנהל  במו״מ  האמריקאי  הצוות  איש  מאלי,   .)Abu-Amr, 1992: 29( בינלאומית״ 

נושא החוקיות הבינלאומית הוא  כי “לדעת הפלסטינים,  בקמפ–דייוויד ב–2001, טוען 

הקלף החזק שבידם. הם לא רצו לעשות כל דבר שעלול היה לחתור תחת תפקיד החלטות 

.)Malley, 2001:13( האו״ם בנושא הפלסטיני״
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בעיות ספציפיות של המשפט הבינלאומי במסגרת המשא ומתן: 

הגדרה עצמית, היישובים הישראליים ביו״ש ו״זכות השיבה״

המשפט  כללי  את  יסתור  שיושג  שההסכם  אסור  כי  הגורסת  הפלסטינית  הגישה 

הפלסטיני  העם  זכות  נושאים:  בשלושה  בעיקר  חשיבות  לדעתם  מקבלת  הבינלאומי, 

 Dajani, 2007:( להגדרה עצמית, אי–חוקיות היישובים היהודיים ביו״ש וזכות השיבה

91(. לגבי הזכות להגדרה עצמית אין כיום למעשה מחלוקת ִעם ישראל הרשמית. בהסכם 
קמּפ–דייוויד 1978 ואף בהסכם העקרונות משנת 1993 לא הסכימה ישראל לאמץ את 

הביטוי “הגדרה עצמית״ לפלסטינים, וביטוי זה נחשב בעיניה שם נרדף לזכותם למדינה 

רעיון  את  ישראל  אימצה   )Roadmap 2003( הדרכים  מפת  את  בקּבְלּה  אך  עצמאית. 

המדינה הפלסטינית וחדלה להסתייג ממנו, כפי שעשה גם ראש הממשלה בנימין נתניהו 

בנאומו באוניברסיטת בר–אילן ב–14 ביוני 2009. 

היישובים  בנושא  לדון  ואש״ף  ישראל  הסכימו   ,1993 העקרונות  הצהרת  במסגרת 

 ;)Declaration of Principles, 1993:V (3)( היהודיים רק במסגרת השיחות על הסדר הקבע

דהיינו, נושא היישובים אינו עומד לדיון במסגרת הסדרי הביניים. סביר להניח כי אם 

אי–חוקיות  או  חוקיות  שאלת  תהפוך  בהסכמה,  הפלסטינית  המדינה  גבולות  ייקבעו 

היישובים היהודיים ביהודה ושומרון במידה רבה לשאלה אקדמית. כיום סובב הדיון 

בנושא זה סביב השאלה אם מדובר בשטח כבוש; ואם כן — האם דיני הכיבוש אוסרים 

התיישבות ישראלית. שתי שאלות אלו יחדלו להיות רלבנטיות אם ייקבע גבול מוסכם. 

שכן אם ייקבע גבול, ברור שיישובים לא יוכלו להמשיך להתקיים כיישובים ישראליים 

בצד הפלסטיני של הגבול, אלא אם תהיה לכך הסכמה פלסטינית. 

שאלת “זכות שיבה״ היא אכן שאלה משפטית שתמשיך להידון במשא ומתן עתידי. 

חייב  והסכם שיושג  “זכות שיבה״ במשפט הבינלאומי  לפי הגישה הפלסטינית קיימת 

לפליטים הפלסטינים. אלה הטוענים  הזכויות שהמשפט הבינלאומי מעניק  לשקף את 

כי לפליטים הפלסטינים זכות לחזור לשטח ישראל, מבססים את דרישתם זו על מספר 

טיעונים משפטיים )Quigly, 1998:171(. אחד מהם מתבסס על זכותו של אדם “לחזור 

לארצו״ )to return to his country(, כאמור בהכרזה לכל באי–עולם בדבר זכויות האדם 

)Universal Declaration, 1948:13(2)(. טיעון אחר מתבסס על האמנה משנת 1966 בדבר 
זכויות אזרחיות ופוליטיות המחייבת מדינות לא לשלול באורח שרירותי מאדם את זכותו 

לשוב לארצו )Covenant: 12(4) 1966(. טענה נוספת, שג׳ון קוויגלי )Quigley( ואחרים 

מעלים, מתבססת על סעיף 11 להחלטת עצרת האו״ם 194 לפיו “יש )should( לאפשר 

במועד  זאת  לעשות  שכניהם,  עם  בשלום  ולחיות  לבתיהם  לחזור  המבקשים  לפליטים 

הסביר הקרוב ביותר״ )UNGA Resolution 194( והעצרת הכללית חזרה והצביעה על 
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החלטה זו. כנגד טיעונים אלה הועלו מספר טענות משפטיות: ישראל אינה “ארצם״ של 

הפליטים הערבים; הם אינם אזרחים ישראלים; הם מעולם לא היו אזרחים ישראלים 

ואינם תושבי ישראל. זכותו של אדם לשוב לארצו מוקנית רק לאזרחי המדינה שאליה 

 1950 European( מבקשים לשוב. כך נקבע במפורש באמנה האירופית לזכויות האדם

במדינה  תמומש  עצמית  להגדרה  הפלסטינים  זכות  אם   .)Convention, Article 3(2)
פלסטינית, קרוב לוודאי שמדינה זו תעניק להם את זכות השיבה אליה. ההוראה באמנה 

לפליטים  שהפכו  מי  של  גדולות  קבוצות  ולא  בודדים  לחזרת  מתייחסת   1966 משנת 

כתוצאה ממלחמה או מהעברת שטחים ממדינה אחת לשנייה. במשפט הבינלאומי לא 

קיים כלל המעניק זכות לפליטים לשוב לבתיהם הנמצאים במדינה שאינה כבר מדינתם. 

בה.  מופיעה  אינה  “זכות״  והמילה  כהמלצה  מנוסחת  האו״ם  עצרת  של   194 החלטה 

להחלטות עצרת האו״ם יש תוקף של המלצה בלבד וישראל לא קיבלה על עצמה המלצה 

נגד ההחלטה(. כאמור, החלטות עצרת האו״ם אינן  )גם מדינות–ערב הצביעו בזמנו  זו 

יוצרות כללים של המשפט הבינלאומי. אמנות זכויות האדם וכן החלטה 194 של העצרת 

זכות השיבה  כי  טוענים  ואילו הפלסטינים  פליטים  לצאצאי  אינן מתייחסות  הכללית 

הביטחון  מועצת  החלטת  כי  להוסיף  יש  לכך  לדורותיהם.  הפליטים  לצאצאי  עומדת 

242, המקובלת על כל הצדדים לסכסוך, אינה מתייחסת ל״זכות שיבה״ אלא ל״פתרון 

כמובן  מהו.  צודק״  “פתרון  קובע  אינו  הבינלאומי  והמשפט  הפליטים״  לבעיית  צודק 

יכולים לפרש מונח זה לפי מה שנראה צודק בעיני העצרת הכללית של  שהפלסטינים 

הצדדים.  בעיני  צודק  הנראה  כפתרון  זאת  לפרש  יכולה  ישראל  גיסא  מאידך  האו״ם. 

לא  אוסלו  ובהסכמי  וירדן  מצרים  עם  השלום  בהסכמי   ,1978 קמפ–דייוויד  בהסכם 

נזכרת “זכות השיבה״. יתרה מזאת, הנוהג הבינלאומי הוא דווקא ליישב פליטים במקום 

ִהמצאם ולא להחזירם למדינות מוצאם. טענה נוספת היא שחלק גדול מהפליטים עברו 

מבתיהם שנמצאים היום בשטח ישראל לשטח אחר של פלסטינה–א״י, ומכאן שנשארו 

“בארצם״. 

דוברים פלסטינים מציינים לעתים כי גם אם תכיר ישראל בזכות השיבה, רוב הפליטים 

לא יירצו לעבור לגור בשטח ישראל. ישראל טוענת כי אין זכות משפטית כזו ועל כן ישראל 

אינה יכולה להסכים להזכירה וכי אימוץ החלטה 194 עלולה להעניק גושפנקה משפטית 

להמלצת העצרת הכללית. נעשו מספר ניסיונות לגשר על הפער המשפטי שבין הצדדים 

קלינטון  תכנית  “הזכות״.  יישום  לגבי  מגבלות  עם  אך   ,194 החלטה  אזכור  באמצעות 

הציעה מספר צעדים מעשיים לפתרון הבעיה, בציינה כי “הצדדים יסכימו כי צעדים אלו 

)Clinton Parameters" in Ross 2004: Appendix"(. גם  יהיו יישום של החלטה 194״ 

ביוזמת ג׳נבה מוצע פתרון פרגמאטי לבעיית הפליטים עם הערה כי “הצדדים מכירים 

מועצת הביטחון של האו״ם  194, החלטת  בכך שהחלטת העצרת הכללית של האו״ם 
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242 ויוזמת השלום הערבית )סעיף 2 ב׳( בנוגע לזכויות הפליטים הפלסטינים, מציגות 

בהתאם  ממומשות  יהיו  אלו  שזכויות  ומסכימים  הפליטים  נושא  לפתרון  הבסיס  את 

לסעיף 7 להסכם זה״ )יוזמת ג׳נבה, סעיף 7 )2((. רות לפידות מעירה על כך כי “בוודאי 

היה עדיף אילו החלטת העצרת ִמספר )111( 194 לא היתה מוזכרת, וזאת לאור הפירוש 

שמדינות–ערב נותנות להחלטה זו. אבל, כפי שכבר צוין, מדובר בהסדר של פשרה. יתרה 

מזאת, למעשה המסמך מכללא דוחה את הפירוש הזה של מדינות–ערב. כפי שכבר צוין, 

גם מסמך קלינטון הזכיר את ההחלטה )111( 194, אם כי בצורה פחות בולטת״ )לפידות, 

2004(. הדרישה להתייחס להחלטת האו״ם 194 מהווה, לדעתי, דוגמה לכך שהתעקשות 

כאמור,  פרגמאטי.  לפתרון  להגיע  הסיכוי  את  לטרפד  יכולה  משפטית,  “זכות״  על  צד 

החלטות העצרת הכללית אינן מחייבות מדינות, אולם אם תקבל ישראל על עצמה ליישם 

את החלטה 194, יהא נוסח ההחלטה מחייב מכוח ההסכמה. 

המשפט הבינלאומי והסדֵרים מיוחדים בירושלים

על–מנת לבסס את  על המשפט הבינלאומי  ברוב המחלוקות,  אם הצדדים מתבססים, 

תביעותיהם לריבונות על שטח, הרי שבנושא ירושלים הצדדים מנסים )ובעיקר ישראל 

וגורמי–חוץ( למצוא הְסדר עם מאפיינים מיוחדים שיתאימו לעיר עם מקומות קדושים 
מזרח– על  מוחלטת  לריבונות  בתביעתם  להתבצר  נוטים  הפלסטינים  דתות.  לשלוש 

ירושלים בטענה כי היא חלק מהגדה המערבית. עיקר המאמץ למצוא פתרון פרגמאטי 

הוא, אפוא, של ישראל וגורמים שלישיים. מקרה מעניין בו לא הוכרעה שאלת הריבונות 

יש  מדינות  לאזור אנטארקטיקה, שלמספר  נוגע  זו  אולי לשמש תקדים בשאלה  ויוכל 

תביעות לריבונות על שטחו, אך הן אינן פועלות ליישום תביעותיהן והאזור מנוהל על–ידי 

גוף משותף. גם החלטת או״ם 181 משנת 1947 — “תכנית החלוקה״ הנודעת — התייחסה 

רעיונות  )לגבי  הריבונות  בשאלת  להכריע  בלי  האו״ם,  בידי  ירושלים  של  זמני  לניהול 

 .)Whither Jerusalem, 1995( אחרים, ראו קובץ הראיונות שליקטו משה הירש ואחרים

בשיחות השלום בקמפ–דייוויד, לא הצליחו הצדדים )והנשיא קלינטון( לגבור על מכשול 

הריבונות על “האגן הקדוש״. היתה כנראה התקדמות–מה בנושא של חלוקת–תפקידים 

על  כשדוּבר  התנפץ  הכול  אך  פלסטינית״,  “משמורת  על  למשל  דּוּבר  פונקציונאלית. 

שאלת הריבונות. בעייתיות זו מצביעה על כך שייתכן שכדאי לנהל מו״מ על האלמנטים 

וכניסה,  יציאה  על  פיקוח  ביטחון,  מנהלית,  שליטה  כגון  הריבונות,  את  המרכיבים 

אוטונומיה דתית, סמכות–שיפוט פלילית, חסינויות, מסים, אגרות וכד׳. משא ומתן כזה 

ניתן לקיים במסגרת הסכמה על אי–הסכמה בנושא הריבונות. אי–הסכמה שכזו אכן ניתן 
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לכנות “ריבונות בסמכות ָשַמים״. בניסוח זה הכוונה אינה שנציגי האל עלי אדמות הם 

שינהלו את השטח, אלא שנושא הריבונות נדחה.

האלטרנטיבה היא התכניות השונות שהועלו לגבול ברור ומוגדר בין ישראל למדינה 

פלסטינית וגבול “רך״ בתוך העיר העתיקה. הביטוי “רך״ מתייחס לגבול ללא גדר או 

ומן המדינה הפלסטינית לתוך שטח  כזה מחייב בקרה בכניסות מישראל  גבול  חומה. 

העיר העתיקה. פתרון זה מעלה בעיות מעשיות של קשר טריטוריאלי בין העיר העתיקה 

למדינה הפלסטינית ולישראל וצורך בתיעוד ובמעבר מהיר, אך בעיות אלו הן טכניות 

וניתן להתגבר עליהן. בהיעדר תקדימים ברורים בנושא זה יידרשו המשפטנים להשתמש 

יותר בכישרון יצירתי מאשר בתקדימי העבר. עם זאת, יש להעיר כי הפלסטינים זנחו 

את התביעה לריבונות על כל ירושלים, דהיינו שיש השלמה עם הריבונות הישראלית על 

מערב–ירושלים.

תפקיד התקדים המשפטי בהסדר

ביחסים בינלאומיים ובמשפט בינלאומי התקדימים אינם מחייבים מדינות אחרות. אפילו 

 International“ בהליכים משפטיים אין במשפט הבינלאומי עיקרון של תקדים מחייב

 .)Lord Denning in Trendex 1977: 554( law knows no rule of stare decisis״ 
אך בפועל יש לתקדימים חשיבות רבה. הכלל שגורס כי אין להמציא את הגלגל מחדש, 

שרצוי  הרי  שהצליחה,  משפטית  נוסחה  קיימת  אם  הבינלאומיים.  ביחסים  גם  תקף 

לאמצּה. כשישראל ומצרים ניסחו יחדיו את הסכם השלום, ִהרּבו הצדדים לאמץ ביטויים 

אשר  ההסכם  של  חלקים  הרבה  לדוגמה,  בעבר.  הסכמה  הושגה  שלגביהם  ונוסחאות 

מתייחסים לנרמול היחסים בין מצרים לישראל, נלקחו ממגילת האו״ם ומהכרזת עצרת 

)Declaration 1970(. חלקים  האו״ם משנת 1970 בדבר יחסים ידידותיים בין מדינות 

 UN Security( 242 אחרים של ההסכם כוללים ציטוט מילולי מהחלטת מועצת הביטחון

Council Resolution 242(, החלטה שהיתה מקובלת הן על מצרים והן על ישראל. הסכם 
השלום בין ישראל לירדן כולל אף הוא ציטוט מהחלטה 242, אך מעבר לכך יש בו קטעים 

משום  זאת  לכן.  קודם  שנה   15 שנחתם  מצרים  עם  השלום  מהסכם  שנלקחו  שלמים 

שהיה נוח מאוד לצד הירדני להיתלות בהסכם שנעשה על–ידי מצרים. כשביקשו הירדנים 

לשנות את סעיף יישוב הסכסוכים שבהסכם ולהדגיש כי חובה להיזקק לבוררות במקרה 

של סכסוך עתידי, הם הסכימו לבסוף להשאיר את הנוסח כפי שהיה בהסכם עם מצרים, 

דבר  של  בסופו  כי  עצמו,  את  הוכיח  מצרים  עם  בהסכם  הסעיף  כי  לאחר שהשתכנעו 

פנו ישראל ומצרים לבוררות על–מנת לפתור בעיה שנתגלעה ביניהם לגבי הריבונות על 
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טאבה. שר החוץ המצרי אסמעל פהמי מעיד בזיכרונותיו כי בעת ניסוח הסכם ההפרדה 

 ,1949 הנשק  שביתת  מהסכם  שנלקחו  נוסחים  אימץ  הוא  למצרים,  ישראל  בין  השני 

ניתן יהיה לפרש את הסכם ההפרדה כהסכם “אי–לוחמה״ המסיים את  על–מנת שלא 

העקרונות  הסכם  מנסחי  לקחו  הפלסטיני  בהקשר  גם   .)Fahmi, 1983: 167( הסכסוך 

באוסלו )Declaration of Principles, 1993( את עיקרי הסכם קמּפ–דייוויד משנת 1978, 

כולל עצם הרעיון של תקופת–ביניים בת חמש שנים של ממשל–עצמי ושיחות על מעמד 

לציין  יש  כאן  כינון הממשל העצמי.  לאחר  שנים  להתחיל שלוש  היו  הקבע שאמורות 

שאימוץ נוסחה קודמת זו סייע למשלחת הישראלית לקבל תמיכה מבית. ממשלת רבין 

אימצה נוסח של ממשלת בגין — אימוץ שנתן לה חסינות כלשהי מפני ביקורת מימין. 

אמנה כסיכום למשא ומתן

אם המשפט הבינלאומי יכול לשמש לעתים חסם או גורם מפריע במו״מ, הוא זוכה ללא 

להגיע  הצדדים  הצליחו  ומתן. אם  לסכם משא  כשבאים  ומועיל  מכריע  לתפקיד  ספק 

של  יצירה  שהוא  מושג   — בינלאומי  הסכם  באמצעות  הדבר  ייעשה  הסכסוך,  ליישוב 

המשפט הבינלאומי. לאחר שיושבו הסכסוכים בין ישראל לבין ממלכת–ירדן ובין ישראל 

לבין מצרים, הם נוסחו לבסוף בידי משפטנים באמנות בינלאומיות. כשעולה טענה בדבר 

הפרת הסכם, הצדדים מגייסים את המשפטנים כדי לבדוק את הטענה בכלים משפטיים. 

לדברי כל המשתתפים בשיחות אוסלו, קיבלו השיחות הללו אופי משמעותי יותר כאשר 

צורף משפטן )יואל זינגר( למשלחת הישראלית )הירשפלד, 2000: 125(. מצירוף המשפטן 

והצטערו  מחייב,  משפטי  להסכם  להגיע  היא  הכוונה  כי  הפלסטינים  הבינו  הישראלי 

גם הסכם העקרונות   .)Abbas, 1995: 162( גם במשלחת שלהם  על שלא היה משפטן 

)Declaration of Principles, 1993( הוא מסמך תקף של המשפט  בין ישראל לאש״ף 

הבינלאומי, אף שאינו הסכם בינלאומי קלאסי בין מדינות. אין מחלוקת על כך שההסכם 

מחייב את הצדדים )Sabel, 2001( וגם כאן הצדדים והעולם החיצון בודקים את התנהגות 

הצדדים לפי הכללים החלים על אמנות. 

מתעוררת השאלה אם יש טעם בניסוח הסכמים מפורטים כדוגמת הסכם הביניים 

עם אש״ף, המשתרע על יותר מ–300 עמודים. שכן לאחר שההסכם נחתם בין הצדדים 

אין מתייחסים בדרך–כלל לסעיפים המפורטים שעליהם עמלו קשה כל כך בעת הניסוח. 

התשובה דומה אולי כשמדובר בהסכם מסחרי רגיל, שלא במישור הבינלאומי הפומבי. 

לנוסח  בדרך–כלל  הצדדים  יזדקקו  לא  מי–מנוחות  על  מתנהל  ההסדר  עוד  כל  אכן, 

המפורט. אולם אם יתעורר ויכוח או סכסוך אזי יזדקקו הצדדים לנוסח ההסכם על–מנת 
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לברר אם יש בהתנהגות צד זה או אחר משום הפרת התחייבות. העניין כמובן בולט יותר 

לגבי  נדרש לברר או להחליט אם מי מן מהצדדים הפר את התחייבותו.  ג׳  כאשר צד 

ההסכם עם אש״ף, כל צד האשים את השני ב״הפרה״ של ההסכם, אך יש לציין שחרף 

עדיין תוקף להצהרת העקרונות  ההאשמות ההדדיות בהפרות, שני הצדדים מייחסים 

ולהסכם הביניים שחתמו. 

כל הסכם כולל ביטויים בעלי משמעות משפטית טכנית, משמעות אשר אינה ברורה 

ביקשו  והפלסטינים  הירדנים  כאשר  לדוגמה,  משפטנים.  שאינם  לדיפלומטים  לעתים 

להשתמש בביטוי “חלוקה צודקת״ )equitable distribution( בקשר למקורות המים, ידעו 

המשפטנים משני הצדדים כי מדובר בביטוי שפרשנות המשפט הבינלאומי כבר עסקה בו. 

כאשר ישראל דנה עם מצרים בזכות המעבר במֵצרי–טיראן, נסב הדיון בין המשפטנים 

שיט  ו״חופש  חופשי״  מעבר  “זכות  בתום–לב״,  “מעבר  כמו  ביטויים  בין  ההבדלים  על 

יכול להיות קריטי לגבי מגבלות שניתן  בלתי–מופרע״. ההבדל המשפטי בין הביטויים 

להטיל על חופש השיט בֵמצרים. 

מעורבות של כוחות לשמירת השלום ביישוב הסכסוך 
במסגרת הסְדר חלקי או קבוע עם הרשות הפלסטינית מועלות הצעות להצבת כוחות–

צבא זרים. הצעות אלו אינן מקפידות תמיד על ההבחנה הקיימת במשפט הבינלאומי 

 .)peace keeping( לבין כוחות לשמירת שלום )peace making( בין כוחות לעשיית שלום

מגילת האו״ם מעניקה למועצת הביטחון אחריות ראשונית לשמירת השלום והביטחון 

על  הצדדים  בפני  להמליץ  מוסמכת  היא  בינלאומי  בסכסוך  דנה  כשהמועצה  העולמי. 

צעדים לעשיית שלום. אם סכסוך אינו מיושב בדרכי שלום, מועצת הביטחון מוסמכת 

לקבוע שקיים מצב של “איום על השלום או הפרת השלום או קיום מעשה תוקפנות״. 

העצרת הכללית של האו״ם הגדירה אמנם את המושג “תוקפנות״, אך מועצת הביטחון 

משתמשת בפועל בשיקול דעתה לגבי הקביעה אם בנסיבות כלשהן קיים מעשה תוקפנות, 

בדרך–כלל מבלי להיזקק להגדרת התוקפנות שנוסחה על–ידי העצרת. החלטה כזו של 

המועצה היא החלטה פוליטית ולאו דווקא משפטית, ובהיותה החלטה מהותית יכולה 

לאחר  וטו.  באמצעות  קבלתה  את  למנוע  במועצה  הקבועות  החברות  כל אחת מחמש 

יכולה המועצה לנקוט צעדים העשויים  כזו, הנעשית במסגרת פרק 7 למגילה,  קביעה 

לכלול קריאה לניתוק יחסים דיפלומטיים, סנקציות כלכליות ואף שימוש בכוח צבאי. 

המועצה יכולה להחליט על הצבת כוח צבאי בשטח מסוים גם בניגוד לרצון אותה מדינה. 

המגילה חזתה מצב בו מדינות יקצו כוחות צבאיים אשר יעמדו לרשות מועצת הביטחון 
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ופעילּות  כוחות,  מדינות  הקצו  לא  בפועל  למגילה.   7 פרק  לפי  צעדים  נקיטת  לצורכי 

מועצת הביטחון מצטמצמת למתן אישור למדינות חברות להשתמש בכוחות הפועלים 

פלישתה  בעקבות  עיראק  נגד  הצבאית  לפעילות  שניתן  האישור  כדוגמת  מרותן,  תחת 

לכוויית. בהיעדר הסכם מיוחד בין מועצת הביטחון לבין מדינה, אין המועצה רשאית 

להורות למדינה להשתמש בכוח, אלא רק להסמיכה לעשות כן. לכל מדינה שיקול–דעת 

אם להיענות לקריאה כזו של המועצה אם לאו. 

המועצה נוטה לאחרונה לקבוע שהפרות בקנה–מידה רחב של זכויות–אדם הן “סכנה 

לשלום״ ובעקבות זאת לאשר שימוש בכוח. החלטות כאלו בנושא הפרות זכויות האדם 

התקבלו בין היתר לגבי סומליה, בוסניה, האיטי ורואנדה. 

השימוש בכוח לפי פרק 7 יינקט בפועל רק בהתקיים שני תנאים מצטברים. תנאי 

ראשון הוא שלאף אחת מחמש המדינות החברות הקבועות אין עניין מדיני להטיל וטו 

ותנאי שני הוא קיומה של מדינה שיש לה רצון ויכולת להשתמש בכוחותיה המזוינים 

על–מנת ליישם החלטה כזו של המועצה. ברור כי צירוף כזה הוא נדיר. מאז 1948 לא 

הסכסוך  היה  שנושאה  האו״ם  מגילת  של   7 פרק  במסגרת  כלשהי  החלטה  התקבלה 

הישראלי–ערבי.

אולי  יכול   — השלום״  “שמירת  במסגרת  כוחות  הצבת  תחום   — השני  התחום 

במפורש  מתייחסת  אינה  האו״ם  מגילת  הישראלי–פלסטיני.  לסכסוך  רלבנטי  להיות 

לשיגור משקיפים או כוחות לשמירת השלום, אך בשנים האחרונות זהו אחד התפקידים 

ובדרך–כלל  המעורבות  המדינות  בהסכמת  נשלחים  הכוחות  הארגון.  של  המרכזיים 

באמצעים  מדובר  אין  כאמור,  עצמם.  הצדדים  על–ידי  שהושגו  הסדרי–שלום  במסגרת 

להשכנת שלום במסגרת פרק 7 למגילה, אלא משלוח כוח או צוות משקיפים בהסכמת 

הצדדים לסכסוך. הכוחות רשאים להשתמש בכוח לצורכי הגנה עצמית בלבד, ובנסיבות 

מסוימות לשם הגנה על אזרחים שבחסותם. אין מדובר בכוח לוחם ולכוחות כאלה אין 

נשק כבד. נשקם האישי של החיילים מיועד רק להגנה עצמית. כיום פועלים כשישים 

כוחות לשמירת שלום בעולם. כוחות או משקיפים כאלה יכולים למלא מספר תפקידים. 

לפעמים עצם נוכחותם נועדה לתת הרגשת ביטחון לאוכלוסייה המקומית. זוהי לדוגמה 

)TIPH(. כוחות  נוכחותם הזמנית של משקיפים בחברון, שלא במסגרת האו״ם  מטרת 

יוניפי״ל )UNIFIL( בלבנון משרתים אף הם יעד זה במידת–מה. תפקיד אחר הוא לשמש 

חיץ פיזי בין כוחות הצדדים לסכסוך, כדוגמת אונ״ף )UNEF( ששהה בזמנו בסיני. עצם 

)trip wire( למקרה של התקפה או  נוכחותו הפיזית של כוח זר משמשת כתיִל ממעיד 

יוציא  האו״ם  של  הכללי  שהמזכיר  ב–1967  מצרים  דרישת  לדוגמה,  להתקפה.  ניסיון 

תוצאה  היתה  הימים  ששת  מלחמת  כי  רבים  לדעת  העידה  מסיני,  אונ״ף  כוחות  את 
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של תוקפנות מצרית, למרות שישראל פתחה באש. כוח זר כזה משמש לעתים משקיף 

שתפקידו לדווח לצדדים על הפרות הסכמים, כמו למשל כוח אונדו״ף )UNDOF( בגולן. 

לבצע  יותר, כאשר הצדדים מסמיכים אותם  הוא אקטיבי  לעתים תפקיד המשקיפים 

ועדות שביתת הנשק משנת 1949, הצדדים  ובדיקות בשטח. במסגרת הסכמי  ביקורת 

)UNTSO( — לשמש כיושבי הראש  אף הטילו על משקיפי האו״ם — קציני אונטס״ו 

של ועדות שביתת הנשק. במסגרת זו שימשו משקיפי האו״ם מעין בוררים ניטראליים 

ישראל לא  נדרשה להחליט אם צד כלשהו הפר את ההסכם.  כשוועדת שביתת הנשק 

רוותה נחת מתפקידי האו״ם במסגרת ועדות שביתת הנשק, וספק רב אם תרצה לחזור 

על תקדים זה. 

אונ״ף הראשון הוקם ב–1956 על–ידי עצרת האו״ם, אך הדבר עורר ספקות בדבר 

שמקים  הגוף  היא  הביטחון  שמועצת  מקובל  כיום  כזה.  כוח  להקים  העצרת  סמכות 

כוחות לשמירת השלום, אך ניהולם השוטף נתון בידי מזכירות האו״ם. עם זאת אין חובה 

שכוחות משקיפים או כוחות לשמירת השלום יוצבו רק על פי החלטת האו״ם. כאשר 

הקימו  ישראל–מצרים,  השלום  הסכם  ביישום  פעולה  מלשתף  נמנעה  הביטחון  מועצת 

הצדדים ביחד עם ארה״ב כוח מיוחד: “כוח רב–לאומי ומשקיפים״ )כמ״ר, MFO( שפועל 

בהצלחה בסיני עד היום. גם הנוכחות הבינלאומית הזמנית בחברון )TIPH( הוקמה שלא 

במסגרת האו״ם.

במסגרת שיקול הדעת של מדינה באם להתיר הצבת כוחות לשמירת השלום, לא 

בתוך  או משקיפים  השלום  לשמירת  כוחות  של  קבועה  הצבה  מעולם  ישראל  אפשרה 

הקו הירוק. ישראל מחתה נמרצות כאשר מזכ״ל האו״ם נעתר לדרישת מצרים לפנות את 

כוחות אונ״ף מסיני ערב מלחמת ששת הימים. מצרים אכן הפרה בכך הבטחה קודמת 

להשאיר את הכוחות בסיני, אך מזכיר האו״ם דאז צדק מבחינה משפטית כאשר הוציא 

את כוחות האו״ם, שכן בלי הסכמת מצרים לא היתה להם זכות לשהות בסיני.

 כוחות לשמירת השלום או משקיפים לא נועדו להפעיל כוח נגד הצדדים או לאכוף 

על אחד מהם בכוח לציית להסכם. הם אינם רשאים לעשות זאת ואין להם גם היכולת 

יבצעו  יכולת למנוע פיזית מעשי אלימות או פעולות טרור. הם לא  לכך. אין להם גם 

בדרך–כלל פעולות מודיעין ולא פעולות מניעה או מעצר. חוסר האונים של כוח כזה מול 

כוחות בלתי–סדירים עלה בבירור מתפקוד יוניפי״ל בדרום–לבנון. כוחות לשמירת השלום 

ומשקיפים הם יעילים מעצם טבעם רק כשקיים הסכם ברור בין הצדדים וכשהצדדים 

כוחות  מוצבים  שם  הגולן,  ברמת  לדוגמה  יעיל  כזה  כוח  ההסכם.  את  ליישם  יכולים 

וייתכן שימשיך להועיל לשמירה על הסכם–שלום עתידי בין  ִצדי הגבול  סדירים משני 

ישראל לסוריה.
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אשר להסכם בין ישראל לפלסטינים, ספק רב אם כוחות לשמירת השלום יכולים 

להביא תועלת במאבק בארגוני–טרור. ייתכן שכוחות כאלה עשויים להועיל במעברי–גבול, 

כדי למנוע הברחת נשק. אם מדובר בפטרולים אקטיביים לאורך שטחים וגדרות, כאשר 

הפעילות עלולה לדרוש שימוש באש חיה נגד ארגונים המבקשים להבריח נשק, ספק אם 

כוחות כאלה יוכלו לתת מענה. ייתכן ששני הצדדים יהיו מעוניינים להציב כוחות כאלה, 

חייבים  אך  סילוקם,  את  לדרוש  שלא  מתחייבים  שהצדדים  בהסכם  לציין  ניתן  ואף 

להביא בחשבון שאם בכל זאת ידרוש צד מן הצדדים לסלקם ביום מן הימים, לא יוכל 

שום כוח זר של “שמירת שלום״ להישאר בשטח בניגוד לרצון המדינה המארחת.

העברת הסכסוך המשפטי להכרעת צד שלישי

עם  משפטיים  בסכסוכים  ההכרעה  את  שלישי  צד  לידי  להעביר  מקום  יש  האם 

הפלסטינים, אשר הצדדים לא יצליחו לפתור במשא ומתן? בפועל מתקיימת כבר עשרות 

שנים מעורבות בינלאומית בצורת תיווך ופישור, אך הסדרים אלה אינם מעניקים לצד 

להסכם.  להגיע  לצדדים  בסיוע  שלישי מצטמצם  צד  של  הכרעה. תפקידו  זכות  שלישי 

העברת סכסוך להכרעת צד שלישי יכולה להיעשות על–ידי כך שהצדדים ימנו בוררים 

ויפנו אליהם שאלה משפטית או באמצעות פנייה לבית הדין הבינלאומי בהאג. בית הדין 

כך שפנייה משותפת  בין מדינות,  הבינלאומי מוסמך להכריע רק במחלוקות שנתגלעו 

של ישראל והפלסטינים לבית הדין תהיה כרוכה בהכרה בכך שהרשות הפלסטינית היא 

מדינה. אפשר גם שעצרת האו״ם או מועצת הביטחון יבקשו חוות–דעת מייעצת מבית 

גדר ההפרדה. חוות–דעת מייעצת,  ביוזמת הפלסטינים בנושא  נעשתה  כזו  פנייה  הדין. 

כשמה כן היא, פירושה עצה בלבד ואין בה כדי להכריע סכסוך משפטי. מאידך גיסא, 

עולם המשפט נוטה לייחס מעמד מיוחד לקביעות משפטיות של בית הדין הבינלאומי, גם 

כאשר הוא נותן חוות–דעת. חלק ניכר מהכללים המקובלים במשפט הבינלאומי המודרני 

מקורם בחוות–דעת של בית הדין הבינלאומי. 

פנייה לבית הדין הוא בעלותה הנמוכה–יחסית, שכן בית הדין ממומן  יתרונה של 

על–ידי האו״ם ומאחר שמדובר בבית דין פעיל ובשופטים קבועים, ניתן להפעילו מיד. 

כמו כן יש בו שקיפות מרבית, שכן דיוניו מתנהלים בדלתיים פתוחות. יתרונה הברור של 

בוררות נעוץ בכך שהבוררים נבחרים על–ידי הצדדים והצדדים הם שקובעים את נוהלי 

הבוררות. יש גם אפשרות שהצדדים לסכסוך יסכימו לִפנות יחדיו להרכב מצומצם של 

בית הדין הבינלאומי בהאג — שם יש לצדדים השפעה על ההרכב המוצע — וזהו מעין 

שעטנז בין בית–דין לבוררות. 
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הניסיון של ישראל בהתדיינויות בינלאומיות אינו מלבב. ב–1955 תבעה ישראל את 

לתחום  בטעות  שנכנס  אל–על  מטוס  הפלת  על  בהאג  הבינלאומי  הדין  בבית  בולגריה 

של  ומאולץ  טכני  בנימוק  הדין  בבית  נדחתה  ישראל  תביעת  בולגריה.  של  האווירי 

חוסר–סמכות. בבוררות עם מצרים על טאבה דחו הבוררים הבינלאומיים את ההנמקה 

המשפטית המבוססת שהציגה ישראל לגבי התוואי המקורי של הגבול ובחרו להסתמך על 

מיקום אבני הגבול, אף שהוכח שאבנים אלו הוצבו שלא לפי ההסכם שקבע את מיקום 

הגבול. רק התעקשותה של הבוררת מטעם ישראל, פרופ׳ רות לפידות, אילצה את יתר 

הבוררים להשאיר רצועת–חוף של כמה מאות מטרים בידי ישראל. כתוצאה מניסיונה הלא 

מוצלח ביותר של ישראל בהבאת סכסוכים להכרעת צד ג׳, דרשה ישראל שסעיף יישוב 

 Declaration of( הסכסוכים בהצהרת העקרונות עם אש״ף ינוסח בצורה בלתי–מחייבת

Principles, 1993: XV(. אבו–מאזן כותב שישראל התנגדה בעיקשות לרעיון הבוררות, 
נושא — פעוט כמשמעותי — ושהדבר  לִפנות לבוררים בכל  ינסו  מחשש שהפלסטינים 

.)Abbas, 1995: 161( ימנע כל התקדמות

העצרת  כאשר  הבינלאומי.  הדין  בית  של  מחוות–דעת  נחת  גם  שבעה  לא  ישראל 

הכללית של האו״ם ביקשה חוות–דעת מבית הדין הבינלאומי לעניין חוקיות גדר הביטחון, 

נתן בית הדין חוות–דעת תמוהה לפיה אין לישראל זכות הגנה מפעולות–טרור שמקורן 

בגדה המערבית, מאחר שהרשות הפלסטינית אינה מדינה. לדעת בית הדין, הזכות להגנה 

עצמית קיימת רק כלפי מדינות. 

הּפנייה לבוררות כרוכה תמיד בהסכמת הצדדים הן לעצם ההליך, הן לנוסח השאלה 

המשפטית המופנית לבוררים והן לבחירתם. כך שאין אפשרות להפנות מחלוקת לבוררות 

ללא הסכמת הצדדים. היש טעם לשקול התדיינות משפטית עם הפלסטינים? היתרון 

בקביעת ערכאה משפטית בינלאומית הוא בכך שאף צד מן הצדדים אינו נאלץ “לוותר״ 

ושפסיקת הערכאה שתיבחר תזכה בדרך–כלל ללגיטימיות בינלאומית רבה. החיסרון הוא 

בכך שמדינה מפקידה החלטה לגבי גבולותיה בידי מומחים זרים שלא תמיד ניתן לדעת 

אילו שיקולים ינחו אותם. בדרך–כלל מדינות מעבירות סכסוך–גבולות להכרעה משפטית 

רק שהסכסוך אינו כרוך באינטרסים ביטחוניים או מדיניים כבדי–משקל. אם לאמץ את 

הכלל שמדינה אינה פונה לערכאה משפטית בנושא שיש לו חשיבות מדינית עליונה עבורה, 

עולה שבשלושת נושאי הליבה עם הפלסטינים: מעמד ירושלים, שיבת פליטים וקביעת 

גבולות, אין מקום לכך שישראל תפנה לבית–דין או לבוררות. אם נוסיף לכך שמעולם לא 

היה גבול בינלאומי מוכר בין ישראל לבין השטח המיועד למדינה הפלסטינית, מתחזקת 

הקביעה כי לא מדובר כאן בסכסוך שיכול להיפתר בקביעה משפטית של שופטים או 

של בוררים זרים.
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סיכום

למצוא  הניסיונות  של  והן  הסכסוך  של  הן  אינטגראלי  חלק  הוא  הבינלאומי  המשפט 

צדקת  את  שמוכיחים  משפטיים  טיעונים  על  להסתמך  מנסים  הצדדים  פתרון.  לו 

תביעותיהם, בעיקר כדי לגייס תמיכה בינלאומית. במקרים רבים המשפט הבינלאומי 

מספק גם תקדימים וניסוחים המקלים על מציאת פתרונות. ההתעקשות על עקרונות 

משפטיים יכולה להקשות דווקא על השגת הסכם פרגמאטי. דוגמה מובהקת לכך היא 

דרישת הפלסטינים להכרה ב״זכות השיבה״ של הפליטים. החלטות עצרת האו״ם אינן 

אסמכתות במשפט הבינלאומי. יתר על כן — בהסכם בין הצדדים הם רשאים לסטות 

מהמשפט הבינלאומי כל עוד אין בכך פגיעה בזכויות–אדם בסיסיות או הסכמה לתוקפנות 

נגד מדינה שלישית. זאת ועוד: עמדה לפיה הצדדים אינם רשאים לסטות מכללי המשפט 

הבינלאומי עלולה להביא לנוקשות ואף לקיפאון ולמנוע השגת הסדרים מעשיים שיגשרו 

בין עמדות הצדדים.

מעבר לכך, כל הבנה שתושג תעוגן בהסכם שהוא מכשיר של המשפט הבינלאומי. 

כללי  לפי  ייבחנו  ופרשנותו  יישומו  ותוקפו,  משפטיים  במינוחים  ינוסח  כזה  הסכם 

המשפט הבינלאומי. בוררות או פנייה לבית הדין הבינלאומי בהאג הם כלים שהמשפט 

הבינלאומי מעמיד לרשות מדינות לצורכי יישוב סכסוכים משפטיים. ייתכן שניתן להיעזר 

בכלים אלה כדי לפתור בעיה בקביעת הגבול עם סוריה, אך מפאת החשיבות המדינית, 

הלאומית והדתית של הסכסוך עם הפלסטינים, ובהיעדר גבול קודם מוסכם ִאתם, אין 

מקום להפנות את הסכסוך הזה לערכאה משפטית בינלאומית.
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סיכום: ההתמודדות עם חסמים המקשים 
על יישוב הסכסוך הישראלי–פלסטיני*

יעקב בר–סימן–טוב

הישראלי– יישוב הסכסוך  על  השונים המקשים  בהרחבה את החסמים  מציג  זה  ספר 

מייחדים  אשר  אלה,  חסמים  של  והמורכב  הרחב  המגוון  על  מצביע  והוא  פלסטיני 

החסמים  את  הספר  מבליט  המוחשיים  החסמים  לצד  ומתמשך.  עיקש  כסכסוך  אותו 

הפסיכולוגיים, הדתיים והתרבותיים אשר תורמים באופן ניכר לעיקשותו ומקשים מאוד 

פליטים,  ירושלים,  מִסגרו את מוקדי הליבה של הסכסוך —  יישובו. חסמים אלה  על 

התנחלויות וגבולות — לא רק כאינטרסים שנויים במחלוקת חריפה, אלא גם כערכים 
ובמטה– דתיות  באמונות  מעוגנים  בהיותם  לפשרה,  ניתנים  ומקודשים שאינם  מוגנים 

נרטיבים היסטוריים. 

המסקנה המרכזית העולה מן הדיון בחסמים אלה — ובמיוחד מן הדיון במסגורם 

כערכים מוגנים — היא שהסיכויים ליישוב הסכסוך בעת הזאת הם קלושים למדי, נוכח 

יבשילו תנאים שיאפשרו  לא  זה. אם  דן ספר  ומרכזיותם של החסמים בהם  עוצמתם 

שניתן  לאינטרסים  מוגנים  מערכים  מחדש  למסגורם  ויביאו  עמם  יעילה  התמודדות 

להתפשר עליהם, ספק אם ניתן יהיה ליישב את הסכסוך. כשחומה גבוהה של  חסמים 

ניצבת על דרך השלום, כל מאמץ ליישב את הסכסוך בשלב הזה לא רק נידון לכישלון, 

אלא  עלול להגביר את ההיוואשות מן השלום ואף להביא לחידוש האלימות בין הצדדים. 

מנהיגים המעוניינים ִּבשלום אמת יהיו חייבים לקחת בחשבון חסמים אלה ולהתמודד 

ִאתם בדרך שונה וחדשנית.

לשלום מאשר  ולהסביר את החסמים  יותר לתאר  היום קל  דומה שבמצב השורר 

היתה שלמרות  זה  של מחקר  המוצא  הנחת  עליהם.  להתגבר  כיצד  על השאלה  לענות 

מרכזיות החסמים העומדים על דרך השלום, יש לבחון דרכי התמודדות עמם כדי לאפשר 

את יישוב הסכסוך. החוקרים שהשתתפו בכתיבת ספר זה הציעו דרכי התמודדות שונות. 

בפרק זה אציג את עיקרי ההצעות, שחלקן הגדול דומה וחופף, ומכאן ארחיב את הדיון 

גם לאפשרויות יישוב הסכסוך. 

*   This chapter has been part of a larger research project on “Just and Durable Peace by Piece”, 
which is funded by the EU's 7th Framework Programme#217589.
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דרך התמודדות מרכזית המוצעת במחקר זה )הלפרין, אורן ובר–טל( היא שלא לשקוט 

על השמרים ולא להיוואש לחלוטין מן הסיכוי להשיג הסדר. יש לנסות ולהעלות כל העת 

השולטות.  והדעות  האמונות  עם  אחד  בקנה  עולים  שאינם  חדשים  יצירתיים  רעיונות 

רעיונות חדשים אלה, אשר ניתן לכנותם "אמונות ממריצות", חייבים לסתור את האמונות 

המושרשות הגורסות כי הסכסוך הוא בלתי–נמנע ואין סיכוי ליישבו. אף אם הדבר נראה 

נאיבי וחסר סיכוי ריאלי לכאורה, יש להציב את סיום הסכסוך בדרכי–שלום כאינטרס 

לאומי וכערך מרכזי בחברה החווה סכסוך ממושך ועיקש, כפי שמנסחים זאת חוקרים 

בספר זה: "האמונה הממריצה אשר עשויה לתדלק את המוטיבציה להפשרה, לפתיחות 

ולגמישות, מבוססת על ההכרה בחוסר–התאמה בין העתיד הרצוי לבין העתיד שִמתגלה 

ו/או המצב כפי שהוא נתפס" )הלפרין, אורן ובר–טל(. 

הצורך להעריך את האמונות הקיימות מחדש ולשקול חשיבה אלטרנטיבית, מבוסס 

ויפגע במטרות הבסיסיות  יותר  רע  יוביל הסכסוך לעתיד  על ההנחה שבמצבו הנוכחי 

ובצרכים הבסיסיים של שני העמים המעורבים בו וכי הזמן אינו פועל בהכרח לטובת צד 

זה או אחר. גישה זו היא רציונאלית ביסודה; היא מחייבת את הצדדים לסכסוך לנתח 

באופן ריאלי את עלויות המשך המצב והידרדרותו ולבחון במבט מפוכח את פוטנציאל 

הסיכונים בהיעדר ֶהסדֵר. שכן, עלויות המשך הסכסוך עלולות להיות כבדות מן העלויות 

את  להתניע  שאמורה  היא  לכך  והמּודעות  לשלום,  הנדרשת  הּפשרה  ממחיר  הנובעות 

תהליך השלום ולדרבנו. ולא זו בלבד: המשך המצב הקיים והידרדרותו עלולים לפגוע, 

הרובצת  התהום  את  ולהעמיק  מוגנים  כערכים  מגדירים  שהצדדים  במה  ביתר–שאת, 

ביניהם. אמונה ממריצה ברוח זו ניתן להנחיל בקרב שני העמים. 

יישוב הסכסוך הישראלי–פלסטיני והקמת מדינה פלסטינית לצד ישראל הם אינטרס 

מובהק של כל יהודי הדוגל בהמשך קיומה של ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי. 

שהרי ללא פתרון של שתי מדינות לשני עמים עלולה ישראל למצוא עצמה כמדינה אחת 

לשני עמים, לאבד את ייחודה כמדינת העם היהודי או להפוך למדינת אּפרטהייד — דבר 

שיעמוד בסתירה לאופייה הדמוקרטי. הסכנה האורבת לזהּות היהודית והמוסרית של 

ישראל בהיעדר ֶהסדר והחשש מדה–לגיטימציה של ישראל בעולם, צריכים לדרבן את 

השאיפה לשלום ולהגביר את המוטיבציה למצוא הְסדר עם הפלסטינים. דומה שבמקרה 

זה החשש מחוסר הֶסדר יכול לעלות על החשש מן ההסדר עצמו )רוזלר(. 

יישוב הסכסוך הישראלי–פלסטיני צריך להיות מוגדר בשני הצדדים כאינטרס לאומי 

ממדרגה ראשונה. את האמונה בכך ניתן להנחיל גם לפלסטינים אשר מבקשים לשים 

מדינה  לכינון  הלאומית  ולממש את שאיפתם  הפלסטיני המתמשך  ולסבל  לכיבוש  קץ 

עצמאית. גם אם ראשיתו של תהליך זה קשה במיוחד והוא זוכה לתמיכת מיעוט קטן 
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בלבד עקב כישלון תהליך אוסלו, יש צורך בדבקות, בהחלטיות ובמעורבות אקטיבית 

בהנחלת האמונה הממריצה לכלל הציבור. המחויבות של כל צד להגיע להסדר מדיני 

עכשווי של שלום ולהתפייסות היסטורית עתידית בין שני העמים, תושתת על החלטה 

מאמץ  ללא  ופישמן(.  )לביא  הצדדים  מן  אחד  בכל  הציבור  ע"י  הנתמכת  אסטרטגית 

ולהסכם  השלום  לתהליך  הלגיטימציה  מעגל  את  להרחיב  הצדדים  של  ונמרץ  משותף 

השלום אשר יחייב מן הסתם פשרה ערכית קשה, ספק אם ניתן ליישב את הסכסוך. 

שני  של  התמודדות  מחייבת  היא  אבל  ביסודה,  רציונאלית  כאמור  היא  זו  גישה 

הצדדים עם הנרטיבים והערכים המוגנים שלהם. הפער בין הנרטיבים של הצדדים הוא 

רחב מאוד, בשלב זה, ואינו ניתן לגישור. בעוד שברמת הֶמָטה–נרטיבים הסיכוי לגישור 

הוא קלוש ביותר, יש לבחון את האפשרות לפתח מסגרת רעיונית משותפת לדיון בנרטיבים 

הלאומיים השונים הקשורים במימוש השאיפות הלאומיות במסגרות מדיניות נפרדות, 

תוך נכונות להכיר וללמוד את הניגודים ביניהם, גם אם לא ניתן עדיין לגשר ביניהם. 

ניתן לעשות זאת כבר עכשיו, הן ביוזמת מנהיגי הצדדים, הן ביוזמת החברה האזרחית 

והן ביוזמה חיצונית של צד שלישי. אם הצדדים אינם בשלים ליוזמה כזו, יש לשקול 

אפשרות שיכירו בכך שיש להם נרטיבים שונים שלא ניתנים לגישור כעת ויסכימו לדחות 

את העיסוק בהם לשלב ההתפייסות, וזאת על–מנת שההבדלים הבסיסיים המתגלעים 

בנרטיבים של הצדדים לא יהפכו לחסמים ביישוב הסכסוך )אורבך(. המחקר מלמד כי 

שני הצדדים שבויים במידה רבה בכבלי הנרטיבים ההיסטוריים והם הפכו לקורבן העבר 

המונע מהם להתפשר. אף שהנרטיבים ההיסטוריים מהווים חלק מן הזהות הלאומית 

של כל צד והשמירה עליהם חשובה מבחינת המורשת הלאומית, אסור שהם יכבלו את 

הצדדים אל העבר וימנעו מהם עתיד טוב יותר. יתר על כן, שילוב הנרטיבים ההיסטוריים 

באמונות הדתיות של הצדדים הפך את הפשרה לטאּבו ולעבירה דתית בשני הצדדים. 

כאן חשוב להדגיש שוויתורים למען השלום אינם בהכרח פגיעה דתית–מוסרית באמונות 

דתיות ואינם בגידה בנרטיבים ההיסטוריים ובערכים מוגנים. נהפוך הוא, חוסר הנכונות 

מחיר  על  ימחלו  לא  העתיד  קורבנות  שכן  מוסרי,  שאינו  הוא  השלום  למען  להתפשר 

הדמים שתתבע מלחמה נוספת.    

גם ההתמודדות עם ערכים מוגנים היא קשה ומחייבת אימוץ הדדי של אסטרטגיות 

לביצוע עסקאות "טראגיות" המחייבות ויתור הדדי בתחום זה. דומה כי שני הצדדים 

מודעים  שיהיו  חשוב  אך  מוגנים,  ערכים  על  הדדי  לוויתור  זה,  בשלב  בשלים,  אינם 

לאפשרות של עסקה טראגית שתכלול ויתור על ערך מוגן אחד על–מנת להציל ערך מוגן 

אחר, או במילים אחרות: ִמסגּור הּפשרה כדילמה ערכית. למשל ניתן למסגר את הפשרה 

ּפשרה  למסגר  או  מדינת–ישראל,  של  היהודי  אופייה  לשימור  כאמצעי  הטריטוריאלית 
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על מימוש זכות השיבה כאמצעי לכינונה של מדינה פלסטינית. מסגּור הּפשרה כדילמה 

ערכית זוכה לתמיכה מתרחבת והולכת בישראל נוכח הצורך לשמור על אופייה כמדינה 

יהודית ודמוקרטית, אולם מסגור זה טרם זכה לתמיכה רחבה בצד הפלסטיני. התמודדות 

שלה.  דה–מיסטיפיקציה  או  המוגנת,  הסוגיה  של  הטאבו  שבירת  היא  אחרת  אפשרית 

במילים אחרות: ִמסגור סוגיות אלו כאינטרסים ולא כערכים מוגנים. מסגור כזה מאפשר 

להמיר את השיח המיִתי בשיח רציונאלי שיקל על הצדדים לשאת ולתת ואף להתפשר. 

ומיקוח.  מו"מ  של  במושגים  במחלוקת  השנויות  הסוגיות  הגדרת  מאפשר  כזה  תהליך 

דרמטי  לשינוי, שהוא  לגיטימציה  והבטחת  הדדית  אלו מחייבות הסכמה  אסטרטגיות 

ביסודו וצפוי להתנגדות אידיאולוגית ופוליטית חריפה שעלולה לסכל את המהלך. גם 

ִתזכה לתמיכה, שכן הצדדים אינם בשלים לה בשלב  זו ספק אם  אסטרטגיה חלופית 

הנוכחי, אך עליהם להיחשף לה ולשקול אותה כאפשרות לטווח הארוך יותר )לנדמן(.   

עשויים  לשלום,  צדק  בין  מפשרת  לנוסחה  באשר  שהוצגו  התיאורטיים  הטיעונים 

יסכימו  לסייע בהתמודדות עם שאלת הצדק בסכסוך הישראלי–פלסטיני. שכן, אפילו 

הצדדים שצדק הוא אחד הנושאים העומדים לדיון במו"מ, ספק אם הם ּבשלים לפתח 

ִעמן. קשר מחייב בין צדק לשלום הוא  תפיסה משותפת בסוגיות של צדק ולהתמודד 

גיסא  מאידך  אך  הסכם.  להשיג  בסיכוי  לחבל  עלולה  עליו  וההתעקשות  לשלום  חסם 

אי–השגת הסכם–שלום היא עוול ויש בה אי–צדק כלפי הקורבנות שייפלו בעתיד. לכן 

יש לחתור לפשרה סבירה בשאלת הקשר בין צדק לשלום. פשרה אפשרית היא הפרדה 

בין תביעות הפלסטינים לצדק מעֲברי לבין תביעותיהם לצדק מפצה. תביעה פלסטינית 

מתונה לצדק מעֲברי, כמו למשל נכונות ישראלית להכיר בסבלו של העם הפלסטיני )אך 

לשמש  יכולה  קלינטון —  הנשיא  בפרמטרים של  כפי שהוצע  לשאת באחריות( —  לא 

נוסחה  לאמץ  יכולים  שני הצדדים  לחליפין  לדרישת הצדק המעֲברי.  פתרון של פשרה 

שתכיר באחריותם המשותפת לעוול שגרם כל צד במהלך הסכסוך לצד האחר, להתנצל 

זה בפני זה ולסלוח זה לזה. 

מדינה  ובהקמת  המדינות  שתי  בפתרון  לראות  יש  מפצה,  לצדק  לתביעות  אשר 

גם  מפצה.  לצדק  התביעה  מימוש  של  ואקט  ישראלית  פשרה  ישראל  לצד  פלסטינית 

ההצעות הישראלית והאמריקאית, שהפליטים יופנו, בין היתר, לשטחים שישראל תחליף 

עם הפלסטינים — ואלה יוכלו להיות מוגדרים גם כמממשים את זכות השיבה — יכולות 

אף הן להוות פשרה. הקמת מדינה פלסטינית לא רק תשים קץ לכיבוש הישראלי ולסבל 

הפלסטיני הנוכחי, אלא תאפשר לממש את זכות השיבה לשטחי המדינה הפלסטינית. 

בסתירה  עומדת  ישראל,  בשטח  דווקא  השיבה  זכות  את  לממש  הפלסטינית  התביעה 

פלסטינית  מדינה  להקים  ייתכן  לא  שכן  פלסטינית,  מדינה  של  הקמתה  רעיון  לעצם 
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של  הלאום  כמדינת  ישראל  את  בכך  ולסכן  לישראל,  הפליטים  את  להשיב  בעת  ובה 

העם היהודי, שהרי הקמת מדינה פלסטינית היא פתרון רציונאלי, מוסרי וסביר לכך. 

התעקשות פלסטינית על זכות השיבה דווקא לישראל, לא רק שתמנע השגת הסכם–שלום 

והקמת מדינה פלסטינית, אלא תגרום סבל נוסף לפליטים ולתושבי הגדה המערבית ועזה 

ותגביר את תחושת העוול וחוסר הצדק. 

כשהצדדים אינם מסוגלים להגיע להסכמה בנושא הצדק, אך הם מעוניינים להגיע 

להסכם–שלום על בסיס הפתרון של שתי מדינות לשני עמים, מוטב שידחו את הטיפול 

בסוגיית הצדק לשלב ההתפייסות. בדרך זו יסכימו הצדדים במסגרת הסכם–שלום כי 

עד  ביניהם  ולייצב את השלום  לבנות  ניתן  לא  וכי  בעיניהם מאוד  נושא הצדק חשוב 

להשלמת הטיפול בשאלת הצדק ביחסיהם. העברת הדיון לשלב ההתפייסות תקל על 

הצדדים לגבור על חסם הצדק ותאפשר להם לבחון נושא זה לאחר שהסכסוך ביניהם 

ייושב והאמון ביניהם ייּבנה. אזי יהיו הצדדים בשלים יותר לעסוק בסוגיה זו, שהיא כה 

ערכית וקשה לפשרה )בר–סימן–טוב(. 

פתרון  להיות  צריכה  זה,  בספר  מוצעת  שהיא  כפי  השלום,  להסדר  המוצא  הנחת 

תוצאות מלחמת 1967 ולא תוצאות מלחמת 1948. העיקרון המנחה צריך אפוא להיות 

"שטחים תמורת שלום". נקודת המוצא למו"מ תוגדר בהסכמה בין הצדדים על היעד 

הסופי של המו"מ — שתי מדינות לשני העמים, כשהמדינות מתקיימות זו בצד זו בשלום 

על העיקרון  יושתת  על שולחן המו"מ, אך סיומו  יהיו מונחות  כל הסוגיות  ובביטחון. 

"שום דבר אינו מוסכם עד שהכול מוסכם" ויש לשקול אפשרות להעניק קדימּות לדיון 

ולהסכמה בסוגיות "הליבה", תחת העיקרון של ניהול המשא ומתן "מן הכבד אל הקל". 

מסגרת הזמן לניהול המו"מ, עד לסיומו, תוגדר ותוסכם מראש ע"י הצדדים )לביא ופישמן, 

צורף(. בנוסף לכך יש להמשיך במפגשים ובדיאלוגים בין ארגוני החברה האזרחית של 

הצדדים, וזאת למרות הקשיים וחרף התחושה העולה לפעמים שאלה אינם יעילים ושאין 

בכוחם לשנות את המצב, שכן מפגשים אלה הם חשובים למרות הכול להמשך ההידברות 

בין הצדדים ולהכשרת הלגיטימציה ליישובו של הסכסוך )מעוז(. חידוש המו"מ מחייב 

את הצדדים להכיר אהדדי בהבדלים התרבותיים והדתיים שביניהם ולנסות להתאים את 

עצמם להבדלים אלה לא מתוך התנשאות או התבטלות, אלא מתוך תחושת שוויון וכבוד 

הדדי. כך תיווצר אווירה נוחה ויתאפשר פענוח מדויק יותר של התבטאויות והתנהגויות 

ודיוק בשידור המסרים לזולת )אלון, זכאי ופלייסיג, רייטר(. 

נוכח הפערים בין עמדות הצדדים והיעדר האמון ביניהם, אפשר לטעון באופן חד–

משמעי כי לא ניתן ליישב את הסכסוך הישראלי–פלסטיני ללא התערבות צד שלישי. שני 

הצדדים זקוקים למתווך אמריקאי נחוש, פעיל ויעיל במיוחד, שיסייע להם להתגבר על 
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החסמים ולהגיע לבשלות הנדרשת לכניסה למו"מ, לניהולו, להשגתו ולמימושו. המתווך 

האמריקאי חייב להשקיע את כל כוחו לא רק בהצעות גישור בין עמדות הצדדים, אלא 

גם בכך שיסייע להם להשתחרר ככל הניתן מכבלים רגשיים הכרוכים בנרטיבים לאומיים 

ובערכים מוגנים ולעזור להם לגבש "עסקאות טרגיות" מן הסוג שהוצג בספר זה. מדובר 

ברמה אחרת של תיווך, שהצדדים לסכסוך הישראלי–פלסטיני לא התנסו בה עד כה. רמת 

תיווך כזו מחייבת התמצאות של היסטוריון ורגישות של פסיכולוג. היא מחייבת אבחון 

אכזרי ומדויק של הבעיות המרכזיות של הסכסוך ושל הקשיים הניצבים בפני הצדדים 

על  ופיצוי  ערבויות לצמצומם  בריכוך האיומים הביטחוניים, מתן  סיוע  גם  מבית, אך 

הפגיעה הקריטית בערכים מוגנים, תוך הדגשת חשיבותו העליונה של יישוב הסכסוך. 

על המתווך האמריקאי להיות הוגן, להשתמש בפיתויים יותר מאשר באיומים ולסייע 

למנהיגי שני הצדדים להרחיב את מעגלי הלגיטימציה שלהם לתמיכה במחירי השלום. 

ולא כהפסד  על המתווך האמריקאי לסייע לצדדים למסגר את השלום כרווח משותף 

ולהבהיר להם הבהר היטב כי פתרון שתי המדינות הוא המוצא היחיד מן הסכסוך ואין 

ִּבלתו. בנוסף לכך יש צורך בהתערבות בינלאומית למימוש ההסכם ולשימורו. התערבות 

זו צריכה לכלול הצבת כוחות לשמירת השלום וסיוע כלכלי מסיבי לשני הצדדים, בעיקר 

לפתרון בעיית הפליטים משני הצדדים )מיכאל, סיבל(.

נוכח הפיצול במחנה הפלסטיני ולקחי כישלון ועידת קמפ–דייוויד מיולי 2000, יש 

לרתום את מדינות הליגה הערבית, או לפחות את מצרים, ירדן וסעודיה, לתהליך המו"מ 

הרשות  על  שתקל  לגיטימציה  להסכם  להבטיח  כדי  וזאת  השלום,  בהסכם  ולתמיכה 

הפלסטינית להצדיקו, במיוחד מול שלילתו האפשרית ע"י חמאס וארגונים פלסטיניים 

אחרים, כמו גם ע"י חלק ממדינות–ערב. תמיכה כזו תסייע גם לישראל ותאפשר תהליכי 

נורמליזציה עם מדינות ערביות נוספות.  

נוכח הפיצול במחנה הפלסטיני וקיומן של שתי ישויות פלסטיניות נפרדות — בגדה 

המערבית מזה וברצועת–עזה מזה — ספק אם ניתן יהיה לכלול גם את רצועת–עזה בשלב 

הנוכחי של ההסדר. במצב זה יש לבחון אפשרות להסדרים מדיניים שאינם כוללים את 

רצועת–עזה. במידה שלא ניתן יהיה להגיע להסדר–קבע בגלל הפיצול במחנה הפלסטיני 

ובשל כישלון אפשרי במציאת פתרונות מוסכמים לשאלת ירושלים ולשאלת הפליטים, 

יש צורך להיערך להסדרים חלקיים ולא סופיים אשר יאפשרו כינון מדינה פלסטינית תוך 

מתן ערבויות בינלאומיות להשלמת התהליך. 

החוקרים שהשתתפו בכתיבת ספר זה מודעים היטב לקשיים, למחירים ולייסורים 

הכרוכים בעשיית השלום ויעיד על כך ניתוח החסמים הניצבים על דרך השלום שנעשה 

כאן. אנו סבורים כי חובתנו כאנשי-מחקר לפלס דרך לשלום בכך שאנו חושפים בפני 
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המדינאים ובפני הציבור הרחב את החסמים המקשים על יישוב הסכסוך ואת האפשרויות 

העומדות בפניהם בדרך ליישוב הסכסוך. מקובלים עלינו דברי ראש הממשלה המנוח, 

יצחק רבין ז"ל, שאמר כי קשים ייסורי המלחמה מייסורי השלום ועדיפה דרך השלום 

על דרך המלחמה.      
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בוש, ג'  15, 198, 410

יוזמת בוש  15  

בחור–ניר, ד'  143, 149

ביזמן, א'  114, 124

 ,262  ,254-252  ,149  ,145  ,34 י'   ביילין, 

 ,412 ,384 ,367 ,357 ,351 ,335-333

427 ,414

בייקר, ג׳  412

ביירּות, ועידת  88

ביר–זית, אוניברסיטת  415

בית–לחם  85, 176, 259

אוניברסיטת בית–לחם  176  

 ,236  ,173  ,170 )הצהרת(   בלפור, הכרזת 

414 ,412

בן, א'  35, 65

בן אליעזר, י'  284

בן–אליעזר, א'  150, 398, 406

בנבנישתי, מ'  343, 351

בן–גוריון, ד'  187, 188, 357

בן–דור, ג'  363, 384

בנזימן, ע'  176, 183

בן–יאיר, א'  164

 ,65  ,53  ,50  ,47  ,40  ,37-35 י'   בן–מאיר, 

406 ,183 ,160

בן–נון, י'  305

בן–סימון, ד'  53, 65

בן–עמי, ש'  225, 245, 246, 250-248, 253, 

 ,310 ,308 ,287 ,285 ,262 ,260 ,254

 ,359 ,351 ,347 ,343 ,342 ,335 ,319

384 ,372 ,371 ,368

בנצור, א'  364, 384

בסטאמי, מ'  364, 384

בראון, ב'  300, 319

בר–און, ד'  170, 176

בר–און, מ'  170

בר–אילן, אוניברסיטת  40, 44, 294, 315, 

416 ,400

נאום בר–אילן  340, 342, 347, 400, 

416

ברגמן, ר'  368, 384

בר–טל, ד'  18, 27, 50, 56, 65, 112, 122, 

-148 ,146 ,140-138 ,136 ,133 ,129

 ,370 ,262 ,237 ,235 ,183 ,164 ,150

431 ,406 ,384

בריטניה  238

ברית המועצות )ברה"מ(  112, 113, 168, 

364

בר–כוכבא  164-161, 304

ברנע, נ'  35, 65
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בר–סימן–טוב, י'  15, 22, 109, 118, 119, 

 ,149 ,143 ,136 ,133 ,129 ,124 ,122

 ,393 ,384 ,359 ,351 ,294 ,225 ,158

434 ,430 ,410 ,406 ,401 ,399 ,396

ברק, א'  139, 142, 196, 197, 198, 213, 

 ,334 ,332 ,314 ,254 ,253 ,249 ,245

 ,379 ,376 ,373 ,371 ,369 ,347 ,335

  ,395  ,388  ,387  ,385  ,382  ,381

412

ברקלי, אוניברסיטת  192

ג

גאייר, ס'  57

גאנדי, מהאטמה  356

גבעת התחמושת  309

גבעת–זאב  378

הגדה המערבית  35, 36, 40, 41, 50, 59, 

 ,104  ,99  ,98  ,89  ,81-79  ,76  ,60

 ,202-200 ,159 ,144 ,143 ,141 ,106

 ,336 ,313-310 ,261 ,251 ,239 ,217

 ,378 ,377 ,375 ,372 ,370 ,364-359

 ,418 ,412 ,410 ,400 ,391 ,388 ,385

435 ,434 ,425

ר' גם יהודה ושומרון  

גולדמן, נ'  357

גולדסטון, דו״ח  410

גולן, א'  312

הגולן  ר' רמת הגולן

גופר, א'  38, 65

גוש אמונים  295, 305

גוש עציון  36

גוש–קטיף  97

גזית, ש'  363, 385

ג'יבריל, עסקת  99

הג'יהאד האסלאמי  89, 302, 314

גינוסר, י'  388

גירץ, ק'  287

הגליל  160, 214, 247, 248

גלין, א'  364, 373, 381, 385

ג׳מאל, א'  327, 331, 340, 341, 351

ג'מייל, ב'  91

ג'נבה, אמנת  40, 52, 410

ג'נבה, יוזמת )הסכם(  15, 21, 23, 27, 34, 

 ,257-255 ,226 ,150 ,147 ,145 ,143

427 ,418 ,417 ,262 ,259

ג'נין  102

ג׳עברי, ע'  361

גרוסמן, ד'  252, 257

גרינברג, ל'  164, 183

גרינפלד, צ'  305, 319

גרמניה  61, 158, 159, 167, 168, 177, 181, 

302 ,184

ד

דג׳אני, ע'  414

דוד המלך  40, 308, 341

דוחא  95

בקשי דורון, הרב  310

דורון, ג'  313, 319

דח'לאן, מ'  89

דיין, מ'  10, 361, 386

דיר–יאסין  344

דמשק  43, 95

דקה  386

דרוויש, מ'  91, 171

דרוקמן, ד'  315, 334
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דרוקמן, ח'  304

דרוקר, ר'  359, 385

דרור, י'  357, 362, 385

ה

האג, בית הדין הבינלאומי לפשעי מלחמה   

426-424 ,411 ,52

הבר, א'  363, 367, 385

הד, ד'  227

הוּבס, ת'  131

הודו  112, 159, 297

הורוביץ, נ'  319, 320, 321

הירש, מ'  418

 ,375  ,367  ,262  ,244  ,243 י'   הירשפלד, 

427 ,420 ,385

הלפרין, ע'  18, 27, 55, 57, 65, 122, 129, 

431

הנייה, א'  246, 247, 312, 377, 379, 385

הצהרת העקרונות  ר' אוסלו, הסכם 

הר–ברכה  300
הר הבית/אל–חרם אל–שריף )מתחם אל– 

אקצא(  22, 37, 38, 188, 197, 198, 

 ,299  ,260  ,211  ,207  ,201  ,200

 ,378 ,342 ,320 ,317 ,316 ,311-307

379

כיפת הסלע  314  

מעלה המוגרבים  317  

הר הזיתים  378

הר–חומה  378

הרכבי, י'  83, 109, 170, 183

הר מוריה  308

הרמן, ת'  348, 351, 393, 406

הרצלייה  150, 351

הררה, א'  302, 319

ו

וואיי, הסכם  370, 371, 376

וימן, ג'  143-141, 145, 149, 150

וֹולפספלד, ג'  113, 141, 149

 ,400  ,375  ,272  ,259  ,93  ,11 וושינגטון  

412

וינה  167

ויסטריך, ר'  164, 183

ז

זיסברג, י'  300, 319

 ,342  ,328  ,326  ,325  ,122  ,24 ד'   זכאי, 

434 ,351

זכות השיבה  22, 23, 25, 26, 35, 37, 50, 

-201 ,198 ,188 ,170 ,142 ,139 ,91

 ,241  ,240  ,226  ,211  ,210  ,203

 ,367 ,366 ,360 ,359 ,347 ,260-244

 ,433 ,426 ,417 ,416 ,413 ,380-377

434

זמר, מ'  306, 319

זנד, ש'  164, 183, 296, 319, 343, 351

זפרן, ע'  133, 150

זרובבל, י  160, 183

זרטמן, ו'  62, 410

ח

חב״ד  305, 339, 340

 ,422  ,373  ,370  ,361  ,315  ,314 חברון  

423

המכללה האסלאמית בחברון  314, 

315
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הסכם חברון  370, 373  

חבש, ג'  80

חדידי, צ'  91, 109

חודייבה, הסכם  281, 338, 369

חוואתמה, נ'  80

חוטובלי, צ'  215

חולון  262, 315

חומת מגן, מבצע  102

חוסיין, מלך ירדן  80, 83, 361, 371

חוראני, א'  83, 84, 109

ח'ורי, א'  91

חושי, א'  160

החזית הדמוקרטית  80, 92

החזית העממית  80, 92

חיזבאללה  43, 44, 87, 94, 102

חיפה  44, 91, 109, 172, 344

אוניברסיטת חיפה  65, 139, 150, 

219

הצהרת חיפה  172, 173, 183  

ח׳לף, י'  385

חמאס  15, 19, 24, 43, 44, 46, 51, 80, 83-

 ,109 ,107 ,106 ,104 ,102-100 ,98

 ,307 ,306 ,302 ,301 ,294 ,270 ,216

 ,391 ,339 ,338 ,321 ,316 ,314-311

435 ,401 ,398 ,397 ,395

חנן, ט'  359, 385

חסון, י'  388

ט

טאבה )ועידת(  15, 23, 34, 124, 159, 226, 

386 ,333 ,259 ,257 ,255-252

טאבה )בוררות(  420, 425

טאוב, א'  294

טאליבאן  87

טבת, ש'  361, 385

טהר–לב, י'  165, 183

טהרן  43

טיראן, ֵמצרי–  421

טרומפלדור, י'  165-160

י

יאסין, א'  87, 101

ידלין, ר'  312, 319

יהודה ושומרון )יו"ש, יש"ע(  21, 36, 40, 

 ,197 ,150 ,149 ,147 ,144 ,143 ,107

 ,315 ,314 ,306 ,305 ,303 ,206 ,201

416 ,412 ,411 ,384 ,374 ,343-341

ועד רבני יש״ע  315  

מועצת יהודה ושומרון )יש"ע(  143, 

342 ,150 ,149 ,147 ,144

יהודה המכבי  161, 163, 164

יהושע, א.ב.  46, 252

יוסף, הרב עובדיה  301, 306, 315, 319

ינון, י'  114, 124

יניב, א'  359, 374, 385

יעלון, מ'  215, 392

יעקב )אבינו(  40, 319, 341

יער, א'  348, 351, 393, 406

יערי, א'  363, 385

יפן  159, 167, 177, 178, 181, 182

יצהר  315

יצחק )אבינו(  40, 308, 341

ירדן, ממלכת  19, 35, 42, 81-76, 105, 108, 

 ,363-361 ,359 ,334 ,281 ,276 ,273

 ,421-419 ,417 ,412 ,391 ,387 ,386

435
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הירדן, נהר  34, 38, 386

הירדן, עמק )בקעת(  36, 379

 ,37-34  ,26  ,22  ,18 )אל–קודס(   ירושלים 

 ,109 ,96 ,81 ,65 ,60 ,57 ,50 ,41 ,39

 ,188 ,184 ,183 ,150 ,149 ,141 ,124

 ,208 ,207 ,205 ,203-199 ,197 ,189

 ,249 ,248 ,246 ,244 ,219 ,215-213

 ,305 ,300 ,299 ,295 ,294 ,287 ,262

 ,331 ,321 ,320 ,316-314 ,312-307

 ,360 ,359 ,352 ,351 ,343 ,342 ,336

 ,380-378 ,376 ,374 ,373 ,369-367

 ,419 ,418 ,409 ,406 ,405 ,388-384

435 ,430 ,425

האגן ההיסטורי )הקדוש(  22, 35, 

418 ,219 ,214

בירושלים   העברית  האוניברסיטה 

 ,384  ,255  ,200  ,150  ,124

407

העיר העתיקה  35, 37, 200, 307-

419 ,316 ,311

הרובע הארמני  311, 378  

הרובע היהודי  311, 378  

הרובע המוסלמי  201  

יריחו  361, 365, 388

ירמיהו )הנביא(  320, 341

יש"ע  ר' יהודה ושומרון

ישעיהו )הנביא(  40, 300, 341

ישראל ביתנו )מפלגת(  48

ישראלי, ש'  306, 319

יתום, ד'  388

כ

כהן, א'  143, 149, 178, 184

כהן, ס'  313, 315, 320

כהן שני, ש'  361

כוויית  99, 422

הכותל המערבי  37, 297, 308, 309, 311, 

379 ,378 ,316

מנהרת הכותל  370, 373  

הכנסת  48, 141, 215, 309, 312

כשר, א'  188

ל

לַאחד )גנרל(  90

לארסן, ט'  310, 312

 ,356  ,319  ,294  ,149  ,136  ,25 א'   לביא, 

 ,385 ,384 ,377 ,364 ,363 ,360 ,359

434 ,432 ,388

לבנון  42, 43, 47, 53, 54, 81, 83, 86, 90, 

 ,386 ,363 ,251 ,248 ,247 ,113 ,91

423 ,422 ,407 ,406 ,397

לבני, צ'  15, 64, 212, 312, 395

לואיס, ב'  166, 184, 281

לוב  275, 298

לוז, נ'  199, 219, 294, 297, 320

לוטוואק, א'  393, 396, 398, 403, 406

לוי, גדעון  46

לוי, ג׳ק  396, 397

לוינשטיין, ה'  162, 179, 186

לונדון  85, 301, 334

 ,345  ,344  ,275  ,76  ,27 הערבית   הליגה 

435 ,406 ,405

יוזמת הליגה הערבית  15, 27, 88, 

418 ,406 ,405 ,255

הליגה נגד השמצה  54

ליטבק, מ'  92, 109
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הליכוד )מפלגת(  43, 48, 141, 142, 215, 

401 ,369 ,312

ליסק, מ'  340, 351

ליפקין–שחק, א'  380, 388

לנדמן, ש'  21, 188, 433

לפידות, ר'  197, 214, 219, 418, 425, 427

מ

מאיר, ג'  46, 343, 344, 351

מאלי, ר'  181, 359, 385, 387, 414, 415

מאן, ל'  134, 362, 384

מאן, ת'  326, 351 

מגדל, ש'  343, 352

מגילת העצמאות  21, 148, 172, 173, 184, 

237

מדריד, ועידת  360, 364, 385, 412

מובארּכ, ח'  95

מוחמד )הנביא(  86, 270, 276, 278, 280, 

369 ,338 ,308-306 ,301 ,281

המועצה הלאומית )המחוקקת( הפלסטינית  

 ,171 ,118 ,104 ,94-92 ,88 ,85 ,80

360 ,359 ,312

מופז, ש'  89

המוקטעה  77

מוריאל, י'  305, 320

מוריס, ב'  343, 345, 351, 387

המזרח התיכון  52, 62, 81-79, 85-83, 87, 

 ,297 ,262 ,177 ,113 ,109 ,105 ,103

 ,387 ,367 ,364-361 ,347 ,345 ,320

405

מחפוט׳, נ'  271

מיטל, י'  118, 119, 124, 196, 197, 219

מיכאל, ק'  26, 115, 116, 124, 136, 143, 

 ,406 ,405 ,399 ,389 ,385 ,363 ,149

435

מילס, ש'  392, 406

מילר, א'  388, 409

מימ״ד )תנועת(  300, 306

מּכה  93, 306, 320, 338, 411

הסכם מּכה  93  

201  AWRAD מכון

 ,310 ,201  .)IPI( המכון הבינלאומי לשלום

312

מכון גוטמן  311

מכון ון ליר  183, 294

מכון טרומן למחקרי–שלום  200

 ,219  ,149 ישראל   לחקר  ירושלים  מכון 

406 ,405 ,386 ,354 ,320

 ,176  ,150 לדמוקרטיה   הישראלי  המכון 

321 ,184 ,183

מכון לוסיל כהן  160

 ,36  )INSS( המכון למחקרי ביטחון לאומי

160 ,65 ,49 ,48 ,37

מכון מאיר  300

מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות  219, 

320

מלחי, א'  304, 320

מלמד, א'  300, 305

מנדלה, נ'  51

מנשרי, ד'  80, 109

מעוז, י'  20, 55, 56, 111, 434

מעוז, מ'  361, 385, 386, 387

מעלה–לבונה  315

מערת המכפלה/אל–מסג׳ד אל–אבראהימי  

314 ,307
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המפד״ל )מפלגת(  304

הִמפקד הלאומי  15, 21, 143, 145, 255, 

259

מפת הדרכים  15, 27, 388, 416

מצרים  19, 39, 42, 46, 80-76, 82, 90, 93-

-270 ,174 ,159 ,113 ,108 ,102 ,95

 ,314 ,305 ,285 ,284 ,279 ,276 ,274

 ,377 ,374 ,367 ,363-360 ,336 ,334

 ,423-419 ,417 ,415 ,412 ,410 ,391

435 ,425

מרידור, ד'  388

 ,314  ,309  ,306  ,305 ישיבת   הרב,  מרכז 

315

מרכז מוסאוא  172

מרכז עדאלה  172

 ,36 שלום   למחקרי  שטינמץ  תמי  מרכז 

 ,384 ,351 ,319 ,200 ,149 ,124 ,52

385

מרמור, ג'  142, 143, 145, 150

נ

נאור, א'  165, 183, 197, 199, 219

נאט"ו  405

נבון, ח'  304, 320

הנגב  214, 305

נגורנו–קרבך, חבל  168

נווה–יעקב  378

נוסייּבה, ס'  23, 28, 81, 109, 226, 255, 

310 ,257

יוזמת איילון–נוסייבה ר' איילון, ע'

נורבגיה  118

ניגריה  297

ניו–יורק  2, 314

נייגר, מ'  178, 184

ננקינג, טבח  167, 178

נפוליון  90, 174

נצראללה, ח'  273

נצרים, צומת  179

נתניהו, ב'  35, 40, 41, 44, 47, 141, 188, 

 ,335 ,334 ,314 ,313 ,307 ,216 ,215

 ,400 ,373 ,371 ,370 ,348 ,347 ,340

416

ס

סאדאת, א'  39, 46, 51, 76, 83, 98, 105, 

371 ,369 ,336 ,314 ,281 ,276 ,271

סביר, א'  102, 147, 176, 213, 244-242, 

416 ,405 ,385 ,365 ,351 ,262

סּברה ושתילה  91

סוואחרה  376

סומליה  422

 ,281  ,272  ,159  ,113  ,83  ,79  ,43 סוריה  

426 ,423 ,371 ,284

סיבל, ר'  26, 409, 435

סייקס–ּפיקו, הסכם  174

סילוואן  56

סין  113, 159, 167, 177, 178, 181, 182

סיני, חצי האי  159, 213, 300, 360, 422, 

423

הר סיני  175  

סלומון, ג'  54, 65

סלע, א'  363, 386

סנש, ח'  164

ססר, א'  80, 109, 360, 363, 386

סעד, א'  364, 386
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סעודיה  79, 95, 108, 298, 301, 364, 435

היוזמה הסעודית  15  

סעיד, א'  103, 109, 177

ספרד  304

ספרטה  131

סרביה  297, 298

סרי–לנקה  62, 297

ע

עבאס, מחמוד  ר' אבו–מאזן

עבד אל–האדי, מ'  361, 386

עבדאללה, המלך  95

העבודה )מפלגת(  43, 48, 141, 142, 301, 

369

 ,262 ,243 ,109 ,103 ,96  ,95 פ׳   עג'אמי, 

352 ,348 ,347

עדוואן, ס'  170, 176

עוז, ע'  78, 145, 252

 ,102  ,98  ,97  ,95 מבצע   יצוקה,  עופרת 

 ,401 ,398 ,397 ,395 ,391 ,313 ,107

410

עזה, רצועת–  15, 21, 35, 40, 42, 46, 48, 

 ,89 ,88 ,86 ,81 ,79 ,76 ,59 ,54 ,50

 ,107  ,106  ,104  ,102  ,100-93  ,91

 ,159 ,146 ,144 ,143 ,141 ,140 ,137

 ,251 ,239 ,208 ,202 ,201 ,199 ,164

 ,336 ,313-310 ,302 ,300 ,294 ,261

 ,377 ,375 ,365 ,363-359 ,343 ,338

 ,401 ,400 ,398 ,395 ,391 ,388 ,378

435 ,434 ,412

עזריה  376

עיראק  86, 87, 98, 134, 175, 275, 281, 

422 ,364 ,297

עיר–דוד  378

עיר–עמים, עמותת  214

עכו  44

עמאן  363

עמירב, מ'  197, 219

עמנואל  369

ענברי, פ'  309, 320, 363, 386

עפרה  305

 ,85  ,83  ,82  ,79  ,59  ,47 מדינות–   ערב, 

 ,225 ,177 ,159 ,142 ,138 ,100 ,99

 ,284 ,275 ,248 ,247 ,241 ,238-236

 ,379 ,378 ,363 ,361 ,360 ,344 ,336

435 ,418 ,417 ,415 ,405

הערבה  305

ערב הסעודית  ר' סעודיה 

עריקאת, ס'  259

ערפאת, י'  51, 77, 85-81, 88, 89, 91, 102-

 ,252 ,249 ,246 ,242 ,198 ,139 ,105

 ,332 ,310 ,307 ,306 ,258 ,257 ,254

 ,358 ,357 ,347 ,343 ,342 ,335 ,334

382 ,381 ,379 ,371 ,369 ,360

פ

פהמי, א'  273, 420

פולין  168, 177, 181

פונדק, ר'  117-115, 124, 285, 287, 359, 

386 ,374 ,371

פוקו, מ'  392, 406

פיאד, ס'  106

פיקרינג, ה'  334

פישמן, ה'  25, 356, 365, 372, 374, 388, 

434 ,432

פישר, ס'  386



447447

פלד, י'  240, 241, 242

פלייסיג, ד'  24, 325, 434

פסגת–זאב  378

פקיסטאן  112, 159, 297

פרידמן, ע'  314, 320

פרס, ש'  141, 188, 347, 367, 386, 388

פת"ח  80, 82, 87-85, 90, 98-92, 107, 259, 

339 ,315 ,313 ,312 ,307 ,302

פתיר, ד'  15, 28, 225, 279

צ

צברי, ע'  306, 307, 310

צד"ל  90

 ,179  ,178  ,144  ,117  ,96  ,48  ,47 צה"ל  

410 ,407 ,385 ,315 ,313 ,309

צוקרמן, א'  165, 184

צורף, י'  19, 76, 434

ציריך  168

צלאח, ר'  317

צלאח א–דין  90, 162, 343

צפת  315, 344

צ׳צ׳ניה  297

צרפת  113, 158, 159, 165, 167, 168, 177, 

302 ,300 ,184 ,181

צ׳רצ׳יל, ו'  402

ק

קאנט, ע'  327

קבר יוסף  307

קבר רחל  307

קדימה )מפלגת(  148, 181, 212, 218, 219, 

401 ,312

קדר, ב"ז  386, 387

קהיר  95, 243

הסכם קהיר  243  

קולומביה  112

קופרווסר, י'  117, 124

קופרמינץ, ח'  54, 65

קוק, הרב צבי יהודה )הרצ״י(  300, 305

קורי, אחמד  ר' אבו–עלא

קורצ׳ר, ד'  410

קימרלינג, ב'  343, 352, 394, 398, 407

קליין, מ'  158, 198, 213, 214, 219, 256, 

387 ,359 ,349 ,262 ,257

קלינטון, ב'  34, 139, 242, 246, 254-250, 

 ,387 ,377 ,334 ,333 ,306 ,260 ,256

433 ,418 ,417

קלן  119

קמחי, ד'  363, 387

קמפ–דייוויד )פסגת, ועידת(  76, 139, 142, 

 ,250-245 ,214 ,213 ,197 ,196 ,149

 ,333 ,332 ,310 ,306 ,260-258 ,254

 ,385 ,382-377 ,375 ,367 ,361 ,358

435 ,420 ,418-414 ,412 ,388 ,387

הסכם קמּפ–דייוויד הראשון )1978(  

375 ,361 ,76

פסגת )ועידת( קמפ–דייוויד השנייה 

 ,310 ,196 ,149 ,139  )2000(

388 ,380 ,378 ,333 ,332

קפריסין  62

קרואטיה  298

קריית–משה  300

קרני–חיטים  90, 281

קרסל, ג'  302, 319

קרסנטי, פ'  179, 180

קרפין, מ'  314, 320



448449449

קשמיר  159, 297

ר

ראס–אל–עמוד  378

רביב, ע'  50, 65

-319  ,315  ,314  ,305  ,244  ,197 י'   רבין, 

 ,427 ,420 ,385 ,369 ,367 ,342 ,321

436

 ,372  ,287  ,285  ,284  ,272 א'   רבינוביץ, 

387 ,377

רביצקי, א'  297, 315, 320

רגב, ח'  344, 354

רובינשטיין, א'  249, 279

רובינשטיין, ד'  359, 368, 373, 377, 387

רודניצקי, א'  174, 184

רוזלר, נ'  20, 129, 142, 145, 150, 431

רוזן, י'  54, 65, 315

רוזנטל, מ'  313, 319

רוחאנה, נ'  240, 241, 242

רוט, ע'  143, 150

רולו, ק'  168, 184

רולס, ג'  227, 228, 262

רון, נ'  343, 352

רוס, ד'  371, 373, 387

רוס, ל'  233, 389

רוסיה  159, 298

 ,302  ,301  ,297  ,294  ,158  ,24 י'   רייטר, 

434 ,320 ,309

רכלבסקי, ס'  305, 320

רכס, א'  174, 184

רמאללה  77, 95, 97, 200, 387

רמון, א'  219

רמון, ח'  88

רמת הגולן  83, 312, 423

 ,43  ,35  ,34 )רש״פ(   הפלסטינית  הרשות 

 ,93 ,92 ,90 ,89 ,84 ,77 ,76 ,64 ,51

 ,116  ,107  ,105  ,102-100  ,98  ,95

 ,259 ,216 ,202 ,201 ,197 ,171 ,128

 ,368 ,361 ,332 ,314-311 ,307 ,302

 ,425 ,424 ,421 ,413 ,401 ,391 ,384

435

ש

שארם אל–שייח׳  376

שביט, א'  246, 249, 253, 254, 391, 392, 

407 ,405

שדרות  53, 177

השומרון  ר' יהודה ושומרון

שוקיירי, א'  82

השבדי"(   )"הערוץ  שיחות  שטוקהולם, 

250 ,246 ,245

שטיין, ג׳  399, 406

 ,360  ,321  ,294  ,109  ,100 מ'   שטיינברג, 

387 ,377

שטיינזלץ, ע'  407

שטראוס, ל'  226, 227, 262

שטרן, א'  342

שטרנהל, ז'  252

שיח מוניס  344

שילה, ד'  315

שיף, ז'  100, 109, 363, 385

שיפטן, ד'  363, 387

שיפר, ש'  35, 65

ש״ך, הרב אלעזר  300

שכטר, ה'  314

שכם  307, 342



449449

שלג, י'  304, 305, 314, 321

שלו, מ'  179, 252

שלום עכשיו )תנועת(  340

שלמה המלך  341

שמיר, י'  197, 305, 334, 412, 427

שמיר, ש'  80, 109

שמעוני, י'  344, 352

שמש, מ'  363, 387

שמשון )הגיבור(  162, 163

שנהב, י'  351

ש״ס )מפלגת(  294, 312, 313

שע'ת, נ'  252, 253, 254, 333

שפירא, אניטה  296, 321

שפירא, אסתר  179, 180

שקד, ד'  35, 36, 65, 160, 186

שר, ג'  198, 214, 225, 243, 245, 246, 249, 

 ,342 ,335 ,332 ,287 ,284 ,262 ,252

 ,388 ,387 ,379 ,377 ,368 ,359 ,352

427 ,414

שרביט, ק'  139, 149

שרגאי, נ'  310, 314, 315

שרון, א'  21, 51, 144-142, 150, 212, 401, 

402

שריד, י'  254

ת

תוניס  81, 363

תוקידידס  131

תורכיה  168, 169, 177, 181, 298, 311

תכנית החלוקה  238-236, 418, 241

תל–אביב  36, 48, 65, 124, 149, 160, 180, 

-319 ,294 ,287 ,262 ,246 ,184 ,183

 ,393 ,388-384 ,352 ,351 ,344 ,321

427 ,406 ,398

אוניברסיטת תל–אביב  36, 48, 65, 

 ,294 ,160 ,124 ,109 ,88 ,80

 ,388  ,385  ,384  ,351  ,319

406 ,398

תל–חי  160, 186

תלמי, א'  344, 352

תמרי, ד'  395, 407

A
Abbas, M. (Abu-Mazen)  413, 420, 

425, 427
Abelson, R. P.  63, 65
Abu, O.  296, 321
Abu Sway, M.  240, 262
Adair, W. L.  287
Adorno, T. W.  30, 65
Adwan, S.  170, 185
Agha, H.  181, 184, 259, 262, 429
Albin, C.  213, 219, 229–233, 245, 

262
Ali, I.  223, 288
Alkalay, Y.  274, 293
Allan, P.  231, 262, 263, 265
Almog, E.  55, 69
Alon, I.  279, 287, 331, 337, 352
Altemeyer, B.  30, 65
Amato, T.  148, 155
Anani, J. A.  428
Anderson, B.  161, 184, 296, 321
Antebi, D.  47, 66
Antoniou, A. A.  130, 155
Antonius, G.  166, 184



450451451

Antonovsky, A.  52, 65
Aramovich, N. P.  136, 156
Argyle, M.  30, 68
Arian, A.  52, 53, 65, 66, 139, 140, 

148, 150, 152
Ariel, S.  268, 274, 291
Arkes, H.  132, 150
Arnold, M. B.  31, 66
Aronson, E.  63, 65
Arrow, K.  16, 127, 263, 264, 407, 

408
Atran, S.  202, 219, 221, 298, 311, 321, 

322
Auerbach, Y.  180, 184
Avruch, K.  267, 287, 290
Azar, E.  112, 125, 213, 219

B
BannÁ, Í.  283, 287
Barak, E.  250, 254, 263
Barak, O.  134, 151
Baram, H.  56, 67, 225
Barbalet, J. M.  130, 131, 151
Bargh, J. A.  31, 66
Bar-On, D.  116, 123, 124, 170, 185
Bar-On, M.  170, 185, 237, 263
Baron, J.  190, 191, 193, 194, 211, 220, 

222
Barry, B.  155, 230, 263
Bar-Siman-Tov, Y.  107, 110, 135, 151, 

225, 229, 263, 391, 400, 401, 
407, 410, 427

Bar-Tal, D.  27, 28, 30–32, 38, 39, 
41–43, 45, 47, 52, 55–58, 62, 

64, 66, 67, 69, 70, 72, 116, 117, 
122–125, 129–133, 138, 147, 
151, 152, 153, 167, 185, 212, 
213, 220, 221, 237, 263

Bartunek, J. M.  63, 64, 67
Bauman, C.  136, 156, 193, 220, 223
Baumeister, R. F.  31, 67
BayÁn  278, 290
Bazerman, M. H.  191, 220, 224, 231, 

263
Beilin, Y.  231, 250, 253, 263, 414, 

428
Beit-Hallahmi, B.  30, 68
Bell, M.  311, 321
Ben-Dor, G.  52, 53, 54, 68
Ben Israel, H.  296, 303, 321
Ben Meir, Y.  68, 200, 213, 220
Ben-Yehuda, N.  314, 321
Ben-Zeev, A.  68
Berghahn, R. V.  398, 407
Berkowitz, L.  154
Berkowitz, M.  321
Berque, J.  277, 287
Birx, J. H.  328, 330, 339, 352
Black, P. W.  184, 290
Bland, B.  231, 232, 233, 263
Blight, J. G.  148, 151
Block, R. A.  326, 355
Bourdieu, P.  280, 281, 287
Boyd, J. N.  328, 331, 352, 355
Brader, T.  135, 151
Brett, J. M.  287, 331, 337, 352
Bronfenbrenner, U.  112, 125
Brown, W. R.  155, 271, 274, 287, 289
Bruce, B.  349, 352



451451

Brzezinski, Z.  409, 428
Buda, R.  274, 287
BukhÁrÐ  276, 288
Bukowski, M.  30, 71
Butz, J.  31, 67

C
Callan, E.  132, 151
Campbell, D.  132, 151
Canetti-Nisim, D.  52–55, 68–70
Capelos, T.  132, 153
Carnevalle, P. J.  330, 336, 351, 354
Caspi, N.  56, 70
Cassese, E.  136, 153, 206, 221
Charna, J. P.  277, 287
Chernyak-Hai, L.  45, 56, 66
Choudhury, M. A.  280, 288
Churchill, C. W.  292
Coleman, P. T.  68, 72, 264, 353
Corradi, J. E.  31, 68, 131, 151
Crabb, P. B.  114, 125
Crawford, N. C.  132, 134, 151
Cullum, J.  193, 224

D
Dagan, S.  56, 67
Dajani, O. M.  75, 405, 408, 409, 413, 

414, 416, 428
DajjÁnÐ, A.  278, 288
Dambrun, M.  30, 69
Darwin, C.  130, 151, 289
de-Dreu, C. K. W.  333, 334, 352
de Hoog, N.  131, 146, 151

de Rivera, J.  122, 124, 131, 151, 152
Deutsch, M.  68, 72, 111, 112, 125, 

227, 229, 231, 264, 353
de Wit, J. B. F.  131, 151
Dgani-Hirsch, A.  30, 56, 67
Diesing, P.  230, 266
Dillard, J. P.  131, 152
Driskell, J. E.  30, 68
Drori, E.  47, 138, 152
Druckman, D.  75, 157, 288, 330, 334, 

352
Duarte, S.  30, 69
Dubinski, N.  297, 321
Duckitt, J.  30, 68, 74, 134, 152
Duggard, J.  413, 428
Duhamel, G.  281
Duncan, B. L.  114, 125
Dweck, C. S.  30, 68
Dwyer, S.  167, 185

E
Eagles, M.  113, 128
Eagly, A. H.  30, 68
Eckhardt, W.  112, 125
Ehrlinger, J.  30, 68
Eidelson, R.  56, 72
Elias, N.  330, 352
Ellsworth, P. C.  130, 156
El-Sayed-Elkhouly, S. M.  268, 274, 

287, 288
El-Shamy, H. M.  278, 288
Elson, B.  223, 324
Entmann, R. M.  211, 220
Eshel, Y.  114, 125
Esses, V. M.  67



452453453

F
Fagen, P. W.  31, 68, 112, 125, 131, 

151
Fahmi, I.  273, 285, 288, 420, 428
Faraj, S.  271, 288
Fattah, K.  174, 185
Faure, G. H.  268, 275, 288
Federico, C.  30, 57, 69, 73
Feldman, S.  30, 68, 132, 134, 136, 152, 

153, 155, 190, 206, 220, 221
Ferrari, L.  113, 127
Fesbach, S.  131, 153
Festinger, L.  63, 68
Fierke, K. M.  174, 185
Finlay, D. J.  112, 125
FiqqÐ, M.  288
Fisher, R.  68, 134, 152, 215, 220, 349, 

352, 368, 373, 387
Fiske, A. P.  75, 190, 192, 210, 221
Flaherty, M. G.  327, 352
Flamenbaum, C.  113, 128
Fleisig, D.  331, 352
Foucault, M.  390, 392, 407, 408
Fox, J.  298, 321, 322
Frenkel-Brunswick, E.  30, 65
Friedland, R.  297, 322
Friedman, A.  198, 221
Frijda, N.  69, 73, 136, 152, 155
Frisch, H.  315, 322
Fu, H. Y.  267, 291
Funk, N. C.  303, 317, 322

G
Galea, S.  54, 69

Galinsky, A. D.  336, 353
Ganz, C.  236, 264
Garreton, M. A.  31, 68, 131, 151
Gastorf, J. W.  327, 353
Gauthier, D.  230, 264
Gayer, C.  57, 64, 69, 212, 221
Gellner, E.  161, 185
George, A. L.  133, 152
Ghali, B. B.  270, 281, 284, 285, 288, 

289
GhazÁlÐ  282, 289
Ghazali  279
Gilbert, D.  75
Gilboa, E.  178, 185, 187
Ginges, J.  202, 209, 216, 221, 298, 

311, 322
Gino, F.  334, 353
Ginzburg, K.  331, 352
Glaser, J.  30, 71, 134, 153
Goddard, S. E.  218, 221
Goldman, N.  357, 387
Golec, A.  30, 69
Gordon, C.  140, 152, 407
Gorenberg, G.  295, 322
Grant, A.  121, 128
Gray, J. A.  69, 130, 134, 152
Green, L.  131, 152
Green, M. C.  223, 324
Greenberger, D. B.  328, 354
Griefat, Y.  277, 289
Gross, J. J.  31, 54, 70, 146, 156
Guimond, S.  30, 69
Gullone. E.  130, 152
Gundar, A.  45, 56, 66
Gurr, T. R.  298, 322



453453

H
Hafez, H. M.  136, 152
Halbertal,  217
Hall, E. T.  54, 67, 69, 72, 278, 280, 

287, 289
Halperin, E.  27, 28, 30–32, 38, 41, 43, 

45, 47, 52, 54, 55, 57, 58, 64, 66, 
68–70, 72, 73, 122, 124, 131, 
138, 146, 151, 152, 156, 206, 
212, 221

Halpern, M.  275, 289
Hammack, P.  56, 70
Hanauer, L. S.  297, 315, 322
Hanieh, A.  246, 247, 264
Haque, A.  112, 125
Hassner, R.  213, 221, 317, 322
Hatfield, J. M.  136, 152
Hatim, B.  276, 289
Hefner, R. W.  297, 322
Heiberg, M.  311, 322
Henderson, M. D.  336, 353
Heradstveit, D.  113, 125
Hermann, T.  200, 224
Higbee, K. L.  131, 152
Hirsch, M.  428
Hirsch-Hoefler, S.  54, 70
Hobbes, T.  131, 153
Hobfoll, S. E.  54, 69
Hobsbawm, E. J.  161, 185
Hochschild, A. R.  130, 153
Hofstede, G.  268, 274, 289
Holander, A.  309, 324
Holsti, O. R.  112, 126
Horowitz, D. L.  31, 70
Housen-Couriel, D.  428

Huddy, L.  132, 136, 153, 206, 220, 
221

Hughes, D. O.  354
Hunt, S.  121, 126
Hunter, J. A.  114, 126
Huntington, S. P.  269, 289

I
ÍamÐdullah, M.  270, 289
ÍÁmidÐ, Ý.  273, 289
Ibn SulÔÁn, M.  270, 289
Ibn TaimÐyah, M.  281, 290
Ibn Ýabd Rabbihi  282, 289
IÒfahÁnÐ  280
Isfahani, A. A.  270, 278, 290

J
JÁbirÐ, M.  281, 290
JÁÎiÛ, K.  278, 290
James, W.  70
Janis, I. L.  131, 134, 153
Jansen, J. J. G.  314, 323
Jarymowicz, M.  31, 70, 71, 130, 133, 

147, 153
Jawad, S. A.  238, 239, 264, 428
Jervis, R.  114, 126, 135, 153, 220
JIPP (The joint Israeli Palestinian Poll)  

42, 48, 51, 200, 201
Johnson, R.  54, 69
Jones, E. E.  155, 163, 185
Jose, P. E.  130, 155
Jost, J. T.  30, 71, 134, 153
Jubeh, N.  240, 254, 264



454455455

K
Kacowicz, A.  116, 126, 391, 407
Kahneman, D.  64, 71, 393, 407
Kampf, Z.  178, 186
Kansteiner, W.  29, 71
Karmi, G.  225, 264
Karniol, R.  328, 353
KatÁnī , M. 290
Kedar, B. Z.  321, 323
Kellen, D.  119, 126, 405, 408
Keller, A.  231, 262, 263, 265
Kelley, H.  185
Kelman, H. C.  123, 126, 128, 129, 

134, 153, 158, 185, 186
Keltner, D.  136, 154
Kempf, W.  178, 186
Khadduri, M.  301, 323
KhalÐl, M.  271, 290, 291
Khalid, M.  270, 277, 290
KhÙrÐ, F.  277, 290
Kimball, C.  30, 71
Klar, Y.  56, 67, 74, 75, 139, 153, 157, 

198, 224, 345
Klein, G. A.  349, 353
Kossowska, M.  30, 71
Kristel, O. V.  223, 324
Kruglanski, A. W.  29–31, 63, 71, 134, 

153
Kuhn, T. S.  349, 353
Kuipers, P.  69, 136, 152
Kunda, Z.  31, 71
Kurtzer, D. C.  311, 321, 410, 428

L
Lake, D. A.  129, 133, 155

Landman, S.  57, 62, 64, 67, 69, 204, 
207, 212, 213, 220, 221

Lapidoth, R.  428
Lauer, R. H.  280, 290
Lawson, E.  112, 125
Lazarus, R. S.  31, 71
Lebow, R. N.  134, 153
Lederach, J. P.  228, 264, 275, 290
LeDoux, J. E.  71, 130, 154
Lerner, J. S.  136, 154, 192, 211, 221–

224, 324
Lesch, A. M.  236, 264
Leshner, S.  191, 211, 220
Leventhal, H.  131, 154
Levi, W.  409, 428
Levine, H.  223, 280, 281, 290
Levinson, D. J.  30, 65, 71
Levy, J. S.  135, 154, 396, 407
Levy, Y.  397, 398, 407
Lewicki, R. J.  335, 353
Lewis, B.  155, 281, 291, 410, 429
Liberman, N.  336, 354
Liebes, T.  178, 186
Lindner, E. G.  31, 71
Lomrenz, J.  328, 354
Lustick, I.  199, 222, 236, 264, 295, 

297, 323
LutfÐya  292
Lyotard, J. F.  161, 186

M
Macey, S. L.  328, 329, 353
MacKuen, M. B.  134, 135, 153, 154, 

221
Maddy-Weitzman, B.  263, 363, 388



455455

Magal, T.  38, 41, 45, 62, 67, 72, 213, 
220

MaidÁnī  291
Majali, A. S.  415, 428
Malley, R.  181, 184, 259, 262, 414, 

415, 429
Mann, L.  134, 153
Manoff, R. K.  160, 186
MaÒÐrÐ  272, 291
Maoz, I.  55, 56, 72, 114, 117, 120–123, 

126, 127, 140, 154, 158, 186
Marcus, E. C.  68, 72, 134, 135
Marcus, G. E.  150, 153, 154, 221
Markus, H. R.  131, 154
McCauley, C.  55, 72, 117, 122, 127, 

140, 154
McClelland, S.  72
McCubbins, M. D.  223
McGuire, W. J.  63, 65
Mearsheimer, J. J.  132, 154
Medin, M.  202, 220, 221, 322
Meer, M. D.  327, 352
Michael, K.  390, 394, 395, 399, 403, 

405, 407, 408
Michinov, N.  30, 69
Michon , J. A. 325, 353
Mickolus, E.  113, 127
Miller, A. D.  225, 264, 409, 429
Mitzen, J.  132, 134, 154
Mnookin, R. H.  127, 230, 237, 264, 

389, 408
Moore, D. A.  224, 334, 353
Morgan, G. S.  136, 156
Morgenthau, H. J.  131, 154
Morris, M. W.  267, 274, 291

Mueller , J. 134, 155
Mullen, E.  193, 222, 223
MustakÁwÐ  270, 272, 273, 291

N
Nadeau, R.  148, 155
Nadler, J.  56, 72, 193, 222
ÑaÎÐÎ  276, 282, 288
Neale, M. A.  231, 263
Nehme, M. G.  270, 291
Nets-Zehngut, R.  47, 55, 69, 138, 152
Neuman, W. R.  153, 221
Newcomb, T. M.  63, 65
Niemi, R. G.  148, 155
Nisbett, R. E.  31, 72, 163, 185
NuÒairÁt  274, 292

O
Öhman, A.  130, 155
Okhuysen, G. A.  336, 353
Oren, N.  38, 39, 41, 47, 67, 72, 73, 

151
Oskamp, S.  113, 127, 156
Øvensen, G.  311, 322

P
Paez, D.  136, 146, 155
Palmieri, P.  54, 69
Pearce, S.  297, 323
Peled, Y.  198, 222, 225, 240, 264
Perica, V.  297, 323
Petersen, R. D.  31, 73, 131, 155
Peterson, R. S.  211, 223
Pilecki, A.  56, 70
Podolny, J. M.  268, 274, 291



456457457

Pogrund, B.  169, 186, 187, 236, 265
Posa, C.  121, 126
Posen, B. R.  134, 155
Pratto, F.  30, 74
Pressman, J.  246, 250, 254, 265
Provost, C.  132, 153
Pruitt, D. G.  330, 332, 333, 354

Q
QaÃÁyÁ  288, 292
Qiu, J.  167, 186
Quandt,  412
Qurie, A. (Abu-Ala)  118, 119, 127, 

244, 265

R
Rabinovitch, I.  429
RÁfiÝÐ, M.  278, 292
Raiffa, H.  333, 354
RamaÃÁn  282, 292
Ravitzki, A.  305, 323
Raviv, A.  30, 56, 67
Rawls, J.  226, 227, 228, 265
Reifen, M.  57, 73
Reiter, Y.  297, 306, 307, 309, 311, 

323, 324
Retzinger, S.  31, 74
Rishmawi, M.  90, 110
Ritov, I.  193, 194, 220, 222
Roberts, A.  231, 265
Roccas, S.  56, 74
Rogers, R. W.  131, 155
Rokeach, M.  29, 73, 190, 222
Roseman, I. J.  73, 74, 130, 136, 155
Rosen, L.  274, 283, 292

Rosenberg, M. J.  63, 65
Rosenberg, S. 111, 113, 127
Rosler, N.  62, 67, 146, 156, 213, 220
Ross, D.  225, 265, 377, 379, 388, 417, 

429
Ross, L.  31, 72, 74, 114, 127, 230–

233, 263, 264, 389, 408
Ross, M.  328, 353
Rotberg, R. I.  169, 185, 186, 236, 

263–265
Rothchild, D.  129, 133, 155
Rouhana, N.  198, 222, 225, 237–240, 

264, 265
Ruber, N.  56, 70
Rubin, J. Z.  266, 288

S
Sabel, R.  420, 429
SÁdÁt, A.  285, 292
Said, E. W.  225, 239, 265, 303, 317, 

322
Salas, E. M.  30, 68
Salem, W.  169, 186, 187, 236, 240, 

265, 275, 277, 292
Salomon, G.  123, 127, 237, 263
SanÁÞ  278, 292
Sande, G. N.  113, 127
Sandler, S.  322, 323
Sanford, R. N.  30, 65
Sargis, E. G.  193, 223
SarÎÁn  268, 292
Scham, P.  169, 186, 187, 236, 265
Scheff, T. J.  31, 74
Scherer, K. R.  130, 156
Schnell, I.  72



457457

Schori, N.  45, 56, 66, 74
Schudson, M.  160, 186
Schwab, N.  193, 224
Schwartz, S. H.  30, 74
Scobbie, I.  413, 429
Scruton, D. L.  130, 133, 156
Sedan, G.  343, 354
Seligman, C.  223, 297, 323
Sha'ath, N.  240, 254, 265
ShÁfi‘Ð  272, 292
Shaham, R.  323
ShaibÁnÐ, M.  280, 292
Shaked, D.  68, 200, 213, 220
Shamir, J.  148, 156
Shamir, M.  148, 156
Shamir, S.  263, 388
Shamir, Y.  200, 201, 222
Shapira, A.  164, 187
Sharvit, K.  31, 39, 45, 52, 67, 70, 139, 

153, 157, 198, 224, 345
Shaver, P.  66, 73
Shaw, M. N.  413, 429
Sher, G.  198, 214, 223
Sherif, M.  119, 127
Shikaki, K.  200–202, 221, 222, 322
Shinar, D.  178, 187
Shmotkin, D.  328, 354
Shuman, E. L.  160, 187
Sibley, C. G.  30, 74
Sidanius, J.  30, 74
Silverstein, B.  111, 113, 127, 128
Simon, U.  71, 289, 306, 323, 354
Sivan, E.  281, 292
Skitka, L.  136, 156, 193, 207, 213, 

220, 222, 223

Smith, A. D.  130, 156, 161, 175, 187
Snyder, G. H.  230, 266
Soffer, A.  64, 74, 407
Solomon, R. C.  227, 266
Spiegel, S. L.  427, 429
Spranca, M.  190, 193, 194, 220
Staal, M. A.  30, 74
Staub, E.  31, 74
Stein, K. W.  410, 429
Stenner, K.  30, 68, 134, 152
Stephan, W.  128, 134, 156
Stern, P. C.  75, 157
Sternberg, R. J.  67, 74
Stone, R. A.  138, 156
Strauss, A.  56, 70
Stringer, M.  114, 126
Stroebe, W.  131, 151
Sulloway, F. J.  30, 71, 134, 153
Susskind, L.  217, 223
Svensson, I.  297, 324
Sylvan, D. A.  56, 72

T
Tannenbaum, P. H.  63, 65
Taub, E.  309, 324
Teichman, Y.  42, 67, 125
Tenbrunsel, A. E.  191, 220
ter Schure, E.  69, 136, 152
Tessler, M.  121, 128
Tetlock, P. E.  29, 30, 75, 135, 156, 

189, 190, 192, 206, 207, 210, 
211, 221–224, 232, 266, 298, 
311, 324

Thomas, P.  328, 354
Thucydides  131, 156



458PB

Tobin, R. J.  113, 128
Toft, M. D.  205, 224
Togeby, L.  121, 128
Torgovnik, E.  141, 156
Trope, Y.  336, 353, 354
Tversky, A.  64, 71, 127, 393, 407

U
Uptigrove, T. A.  336, 353
Ury, W.  215, 220, 349, 352, 368, 373, 

387

V
Volkan, V.  161, 163, 168, 187

W
Wade-Benzoni, K.  191, 195, 220, 224
Waltz, K. N.  131, 156
Walzer, M.  62, 75
Ward, A.  31, 74, 127
Warriner, I.  121, 128
Watson, R. P.  114, 126
Webber, R. A.  348, 354
Weil, P.  415, 429
Weisburd, D.  295, 305, 324
Weithoff, C.  335, 353
Welch, D. A.  231, 266
Werblowsky, R. J. Z.  321
West, D. L.  72, 236, 266, 322
White, R. K.  31, 70, 75, 112, 125, 126, 

128, 156, 184
Williams, R.  267, 293
Wolfsfeld, G.  75, 111, 113, 116, 127, 

128, 178, 187
Worth, L.  68, 113, 127, 265

Wright, J. C.  193, 224

Y
Yaar, E.  200, 224, 274, 293
ÝAbbÙd  268, 270, 293
ÝAbd al-RaÎÐm  293
ÝAbd al-ÝÀl  268, 270, 293
ÝAqqÁd  293
YÁsÐn, S.  275, 293
Young, C.  112, 125
Yuchtman-Yaar, E.  274, 293

Z
Zakay, D.  139, 153, 157, 198, 224, 

326, 331, 333, 345, 352, 354, 
355

Zanna, M.  74, 223
Zartman, I. W.  62, 75, 135, 148, 153, 

157, 186, 230, 266, 410, 429
Zimbardo, P. G.  328, 331, 352, 355
Zsambock, C. E.  353


