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  עתיד המנהיגות הפלסטיניתעתיד המנהיגות הפלסטינית

  ר שמואל בר"ד

  עיקרי המסמ�עיקרי המסמ�

 פרק שמשמעותו מציאות –ייפתח פרק חדש בהיסטוריה הפוליטית הפלסטינית ע' תו' עיד� ערפאת 

ההנהגה בראש ובראש ובראשונה יהיה בכ% העברת . חדשה והופעת' בקדמת הבמה של כוחות חדשי'

עד כמה תהיה הנהגה זו אול' ". פני'"ירה של ה לזו הצע$"אשהותיקה של " החו+"מידי מנהיגות 

המוחר$ על ידי ניתוק תאי שטח זה מזה על ידי ישראל , לנוכח התפוררות הרשות הפלסטינית? אפקטיבית

וזו תהיה בפועל בידי , עלולה הנהגה מדינית פלסטינית חדשה להיות נטולת  שליטה בשטח, לצורכי ביטחו�

עשויה הנטייה הפלסטינית , בו בזמ�.  שכל אחד שולט בשטחוי' של מנהיגי ארגוני' מקומימספר רב

. לחיפוש הסדרי קונסנסוס להגביל את יכולתו של גור' אחד להשליט את עצמו בכוח על שאר הגורמי'

מ מדיני והיא תצטר% להשקיע "תחסר לישראל כתובת פלסטינית ברורה ה� להרתעה וה� למו, במצב כזה

בנית הנהגה פלסטינית תרצה בשלו' וביציבות , בטווח הארו%. ח רבי'תשומות מוגדלות נגד גורמי שט

חיסול המונופולי' הכלכליי' , פ"ותוכל לפעול למע� יעדי' אלה מחייבת רפורמות כלכליות בתו% הרש

במאמ+ כזה עשויה ישראל למצוא בעלות ברית בעול' המערבי . והכנסה לשטח של כוחות כלכליי' חדשי'

  . המתונותוא$ בקרב מדינות ערב

  תמצית תמצית 

  תמונת מצב

. בפוליטיקה הפלסטינית �  סמלי ומעשי כאחד – ממלא יאסר ערפאת תפקיד מרכזי שנות דורבמש% 

, הפלסטיניהעצמאי הייצוג : לאומיי' חשובי'�כללערפאת מייצג בעיני עמו הישגי' , במישור הסמלי

שביטויו ', 48של פליטי " זרמג" המסמל אתאול' בו בזמ� הוא . תמיכה בינלאומית ומאבק בישראל

האינטרס של הפני' השכיל ערפאת ל, המדיניתכסיותו באמצעות נ. המובהק הוא התביעה לזכות השיבה

הצמיחו , פאדה הראשונהבמהל% האינתי, אמנ'. ציבור תושבי השטחי'בדעת הקהל של ג' ' 48מגזר 

ה' ונראה היה שצומח י' שלהמייצגי' את האינטרסי' המובהק, "גיבורי' מקומיי'"תושבי השטחי' 

 חזר, אחרי הסכמי אוסלואול'  .הבלתי ניתנת לפתרו�" ,48 תבעיי"הדוחק הצידה את " הפני'"נרטיב של 

ערפאת הוא ,  במישור המעשי". פני'" ההול% ומתגבש של ההנרטיבודחק הצידה את " חו+"השל  הנרטיב

השפעתו בשטח א$ בו , מגורש מהשטחי'ת ערפאאי� הכוונה למצב שבו (פ והיעלמו "$ וברש"המכריע באש

   .שאי� לפלסטיני' דפוסי' זמיני' ובדוקי' למילויוייצור חלל שלטוני מעשי )עשויה לגבור

  

 מה תהיה דמות –מרכזיותו של ערפאת במרק' הפוליטי של הפלסטיני' מעוררת מאליה את השאלה 

חילופי הנהגה עשויי' . יו שלאחרההנהגה הפלסטינית ומה יהיו דפוסי הפוליטיקה הפלסטינית בעיד�

הדרגתיי' ; תו% כדי תהלי% מדיני או רגיעה; תו% כדי המש% אלימות; סדורי': ללבוש צורות שונות

כל ניתוח יצטר% . או לא סדורי' בעקבות מאבק לאחר מותו; בעקבות שחיקה בתפקודו של ערפאת

 שלטו� בפועללבי� ,  בזירה הבינלאומיתשתייצג את העניי� הלאומי הפלסטיני, הנהגה מדיניתלהבחי� בי� 

   .הפלסטיני' בשטחיו' של � היו'החולש על חיי 
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של " משמרת צעירה"ו) תוניס.ביירות" (חו+"של ה" דור מייסדי'"הקיימת נחלקת  מנהיגות הפלסטינית ה

ת ולוגי אידיאוותזיקנית� ג' להבחי� בי� ). בוגרי האינתיפאדה הראשונה ובתי הכלא הישראליי'" (פני'"ה

דור "לעומת , ככלל.  זיקות לגורמי חו+ ערביי' ומערביי' אואחרי'לזרמי' האסלאמיי' או ל, ח"לפת

ע' ". דמוקרטית" יותר –ללא הירארכיה כוללת ומכא� , הצעירי' היא מבוזרת ביותרהנהגת , "המייסדי'

רחית והחברה האזמועצה המחוקקת בהמגולמת , הפלסטינית הפורמאלית" דמוקרטיה"ה, זאת

 – מי בפה מלא ומי בחציו –השואפי' לחברה דמוקרטית ומודי' , חילוניי', אקדמאי'(החילונית 

חברי  והשפעת  גור' חשוב במאז� הכוחות'אינ) שמעדיפי' להידמות לישראל מאשר למדינות ערב

  . המועצה בשטח מועטה

  

ות בעלות שיעור קומה $ נותרו מעטי' ולמעט ערפאת אי� בה' דמוי"אש/ח"מאבות המייסדי' של פת

הליכתו של ערפאת תרד שע' , יש אפוא מקו' לטענה. מנהיגותי או שליטה שלה' במוקדי כוח בשטח

אלה מסמני� ג� " חילופי משמר. "של התנועה הפלסטינית" המשמרת הותיקה"מהבמה הפוליטית ג� 

הצעיר " פני'"ג' ל, ל' או.דור המש� המצוי בשטח" חו�"שכ� אי� ל, "פני�"את העברת הלפיד למנהיגי 

של אזורי' " פני'"על של ה�הג' שבאינתיפאדה הראשונה בלטה תופעת הנהגות. לאומית� אי� הנהגה כלל

צעדי הביטחו� של מדיניות ערפאת יחד ע�  ואלההנהגת תוניס לשטח החלישה הנהגות " הצנחת", שוני'

רמה לתהלי� האטומיזציה של הכתרי� וסגרי� ת, ובראש� הניתוק בי� הגדה המערבית לעזה, ישראל

  .השטח

  

  :נית� להצביע על שתי קבוצות חשובות העשויות להשפיע על תהלי% עיצוב ההנהגה, מלבד מנהיגי השטח

הנהני' מהערכה ציבורית ה� כמי שסבלו סבל , מקרב הפלסטיני' מהזר' המרכזי" הרובוגרי בתי הס"

כי אלה , ראוי לציי�. פ"של בכירי הרשמידי ישראל וה� כמי שלא דבק בה' רבב השחיתות " טרי"

' דבר המיוחס לעצ, "חו+"אנשי ה, יותר מתוני' או פרגמאטיי' מעמיתיה'מצטיירי' לעתי' קרובות 

של החברה יותיה ורגישויותיה את האסירי' למורכבו שחש$ לימוד העברית והחברה הישראלית

  .הישראלית 

ושולטי' בנתחי' של פולי' על שירותי' ומוצרי יבוא פ הנהני' ה� ממונו"אנשי הרש: ביניה', בעלי ההו�

בעלי הו� ; "הנשיאאוצר "נגישי' לנתחי' שוני' של ה, עוזריו הכלכליי' של ערפאת ; הקופה הציבורית

המשקיעי' ) במיוחד מירד� ומהמפר+(ל "ופלסטיני' מחו; מהאליטה המשפחתית הותיקה בגדה המערבית

א% בנסיבות אחרות , קעה בשטחי' כל עוד המצב בלתי יציבזו נרתעת מהשאחרונה קבוצה . בשטחי'

   .עשויה למלא תפקיד מרכזי ה� במישור הכלכלי הצרו$ וה� במישור המדיני

  תחזית

 להבטיח שימור בכירי הרשותאמנ' ,  ייערכו�יהיה חולה מאדשערפאת יכתיר יורש וג'  א' אי� זה צפוי 

ע' מותו של ערפאת ; טייר כמזדרזי' לעוט על השללשלא להצ א% ייזהרו מעמד' ומנופי השליטה שלה'

ה' יידעו שזהו מהל% פורמאלי גרידא וייערכו למאבק , א% בד בבד, לייש' תהלי% ירושה תקי�ה' ישתדלו 

: קרי, "סוסי' שחורי'"ידרו% כוכב' של  רבי' הסיכויי' ש מתו% הריק המנהיגותי .הירושה האמיתי

העשויי' להוות עמוד ואינ' מוכרי' כיו' ברמה הלאומית  שי'הנהגת הפנ"מנהיגי הדרג השלישי של 

  .קוטבית עתידית�השדרה של מנהיגות רב
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" מדינה בתו% מדינה" מהווה ,ג' א' אינו מייצג יותר משלושי' אחוזי' מהציבור, הזר' האסלאמי

סית יח" נקי"מאורג� ו, ממושמע, זוכה להערכה נרחבת בציבור בתור כוח יעילוברשות הפלסטינית 

 –  של ערפאתא� לא תתפוש הנהגה נחושה את מקומו. מהשחיתות שפשטה בכל דרגי הרשות הפלסטינית

  .כיוו� ומנופי� זמיני� לכבוש את הציבור, כגור� הפוליטי היחיד שיש לו שליטהלהיוותר עלול החמאס 

  

סטינית עשויי' ילופי הדורות בהנהגה הפלסטינית ומשבר הלגיטימציה הצפוי של מנגנוני הרשות הפל ח

נגישי' לנהגי' דמוקרטיי' , יותר מכל ע' ערבי אחר, הפלסטיני'. תסיסה בקרב הציבור הפלסטינילחולל 

בהיעדר אול' . רצות לחקות'עשויי' לוה' , ) ישירותג' א' לא הוחלו עליו(, וחוו את פעולת' בישראל

ובראשו , הזר' האסלאמייהיה , מגובשת שתוביל את התסיסה ליעדי' דמוקרטיי'" חברה אזרחית"

הפיחות שחל במעמד האליטות  �של החברה הפלסטינית " עקב אכילס"זוהי ה. הנהנה העיקרי, החמאס

, עוצמה כלכלית, משפחה, גיל(" רכי'"המסורתיות והעתקת מרכז הכובד של סמכות ממקורות סמכות 

  . לכוח הזרוע הצרו$) ידענות דתית או מדעית

   

על ידי אד' ימולאו מיד ע' מותו  �  הרשמיי' והבלתי רשמיי' –יו של ערפאת כל תפקידאי� זה הכרחי ש

. כפתרו� אפשרי" טריומוירט"פ מזכירי' את שיטת ה"כבר היו' גורמי' בכירי' ברש. או בכללאחד 

התפור , המבנה הנשיאותי של המשטר הפלסטינייתכ� שיאבד הכלח על  של ערפאת הסתלקותוע' , אול'

סמכות כחלק א% הוא נעדר , אד' שכוחו בסמליותורי ההנהגה יעדיפו לבחור כנשיא חב. על פי מידותיו

סביר ג' שתפקיד . שיטת ממשל פרלמנטארי ולהנהגת עברת מרכז הכובד לראשות הממשלהממהל% לה

יהיה ג' . יאבד א$ הוא את חשיבותו, מאבדי' את תוקפ'המסמל ערכי' ותפישות שבהדרגה , $"אשראש 

לא קיימת הירארכיה מסודרת שנית� להכפי$ שכ� , של ערפאת" צבאי"התפקיד ה את" להוריש"קשה 

   . ליורש

  

  :נית� להצביע על כמה מאפייני' צפויי', כפועל יוצא מכ%

 תגרו' לכ% שכל מנהיג פוטנציאלי יזדקק לקואליציות של של הזירה הפלסטינית" אטומיזציה"ה ♦

  .שיהיה גור' מכריע, וס$ לכוח הזרועבנ, אזוריי' ומשפחתיי', בעלי אינטרסי' כלכליי'

ברצונ' יקיימו ,  אשרמנהיגי' מקומיי'יש לצפות לצמיחת מעמד של , א' לא יקו' מוקד כוח מרכזי ♦

  .וברצונ' יציתו את המצב, הפסקת אש

בעיקר מקרב , שיופיע" סוס שחור"ויש לקחת בחשבו� ג� רשימת הטועני' לכתר תישאר פתוחה  ♦

בכוחו ש, נותר גור' השטח הראשי, התחזקות הזר' האסלאמיחר$ , ראש, ח"מנהיגי השטח של פת

  .לתת גיבוי  להנהגה לאומית

 הנטייה )סכסו� אחי�" (פתנה"הרתיעה התרבותית העמוקה מתמות� על ידי סכנת האנרכיה  ♦

  . והתחושה שעימותי' פנימיי' משחקי' לידי ישראלהפלסטינית לחפש פתרונות בקונסנסוס 

בתו� הפוליטיקה ערב ל מדינות ליתר מעורבות ש לסטינית עשויה להביאחולשת המנהיגות הפ ♦

  . ה� כבודדות וה� כקולקטיב,הפלסטינית

תצמצ' הגדר , יהביטחונ במישור .כלכלית ומדינית, משמעות ביטחונית, לכשתושל�, לגדר ההפרדה ♦

נחלויות באופ� משמעותי את יכולת החדירה של מפגעי' ובאופ� טבעי יופנו מאמצי הפיגוע להת

ויחרי$ ) שוהי' בלתי חוקיי'(חי' " יצמצ' הדבר את תופעת השב,הכלכליבמישור . ל"צהולכוחות 
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כגבול , בי� א' ישראל תצהיר על כ% ובי� א' לאו, תיתפש הגדר, מדינית. את המצב הכלכלי בשטח

  .שישראל סימנה לעצמה לעתיד לבוא

 משו'דרישה כזו יש ב.  בינלאומיי�חזיר את הדיו� בהתערבות כוחותעשויה להאנרכית בשטח  ♦

 דימוי של לגיטימיות בינלאומית וא$ כוח יורשיוהמשכיות למדיניות של ערפאת ויישומה  יעניק ל

   ."כוחות השטח"כפייה מסוי' שיחזק אות' מול 

  מנופי השפעה שבידי ישראל

חלופה לה ג' אי� כ% , שאי� בידי ישראל האפשרות לשלוט בכל התהליכי' בתו% הזירה הפלסטיניתהג' 

הנ' , ותיאל+ לנקוט בעתיד, הצעדי' הביטחוניי' הבסיסיי' שישראל נוקטת. של אי התערבות מוחלטת

מהל% ישראלי בוטה .  והתפתחותה של הנהגת'תהפלסטיניהמציאות בעלי השפעה מרחיקת לכת על 

רצוי , ע' זאת.  ראליפ יש"הוא ייתפש בציבור כמשת, שכ�, להכתרת מנהיג יהיה בעוכריו של אותו מועמד

את עצמה בהצהרות השוללות את הלגיטימיות של מנהיגי' בשל עבר' ובטר' עמדו " תחשק"שישראל לא 

   .במבח� בנסיבות החדשות

  

�מדיניי' וכלכליי', ביטחוניי':  המנופי' הישראליי' האפשריי' מתחלקי' באופ� גס לשלוש קטגוריות

, י' לרשות ישראל נובעי' מהחלטה ישראלית להפעיל כוח שעומדהמנופי� הביטחוניי�. הומניטאריי'

מסירת ; הסרת מחסומי' וכתרי'; היערכות מחדש בשטחי' (לאיי' בהפעלת כוח או להימנע מכ%

המנופי�  . )יהאד'גהלכי כוח נגד חמאס ומ; חידוש הסדרי מעבר בטוח; שטחי' לידיי' פלסטיניות

יתכ� תו% הידברות מוקדמת (שחרור אסירי' ; תי חוקיותהורדת התנחלויות בל:  רבי' ומגווני'המדיניי�

 תסוגיימחוות מעשיות סביב ; הורדת התנחלויות; מת� אפשרות לעריכת בחירות) ע' בכירי' מקרב'

כל אלה מהווי' מחוות לחיזוק מנהיג ולא גור' . הצהרות אופטימיות לגבי מנהיג זה או אחר; ירושלי'

  . משפיע על מאבק על ההנהגה

 

הדר% העיקרית שיש לישראל להשפיע על תהלי% התגבשותה של הנהגה , למעשה,  ה'י� הכלכליי�המנופ

גורמי' בינלאומיי' לכאורה תוכל ישראל להשפיע באמצעות . ולא רק להיטיב ע' מנהיג שעלה, פלסטינית

 הפניית משאבי' , ומכסי'מסי'העברת , הזיקה של המשק הפלסטיני לישראל, המבקשי' לפעול בשטח

 רשיונותמת� ; )יתכ� לאחר עריכת בחירות מקומיות(ו% העדפת אזור בו שולט מי שישראל חפצה ביקרו ת

תיעול ; הרחבת תחומי פעילות כלכלית של אזורי' מועדפי' על ידי הסרת סגרי'; עבודה בישראל

יי' היא  של ישראל להפיק תועלת מדינית ממנופיה הכלכל�ניסיואול' בכל . השקעות פיתוח של גורמי חו+

אלה צריכי' להיות מנופי' . הומניטאריי' ומדיניי', כלכליי' פנימיי', באילוצי' ביטחוניי'" מחושקת"

לשבירת שיטת המונופולי' שהנהיג ערפאת ומת� אפשרות להצמחת אליטה כלכלית ע' אינטרס מכווני' 

  .כלכלי ביציבות

  סיכו�

יכי ההתפוררות המסתמני' ממילא בחברה להגברת תהל, בסבירות גבוהה, הסתלקותו של ערפאת תביא

הנהגה כזו תהיה רבי' הסיכויי' שא% . אי� זה אומר שלא תיבחר הנהגה פלסטינית מדינית. הפלסטינית

שכ� , ישראל לא תצא נשכרת מהיעדר הנהגה פלסטינית אפקטיבית. מנותקת מהשליטה האמיתית בשטח

 להסדר מ"מוועל אחת כמה וכמה על ,  השטחמ רציני על הסדרי� להרגעת"על אפשרות למויקשה הדבר 

להציע מחוות של בניית  צי' בינלאומיי'חמצד אחד היא תעמוד בפני ל, כאשר,   היא תימצא במלכודקבע
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מסרי יעילה להעברת  לא תהיה כתובת ובו בזמ� . "לספק את סחורה "אמו� להנהגה פלסטינית שלא תוכל 

  .הרתעה

  

לא תוכל , אול' בנסיבות שייוצרו. נהגה המקובלת עליה לא יצלחומהלכי' בוטי' של ישראל להצמיח ה

עצ' נוכחותה בשטח ופעולותיה הביטחוניות מטות  את הכ$ ; מעורבות�ישראל לעמוד מהצד ולטעו� לאי

שומה על ישראל להיער% לקראת הבאות ע' הכלי' העומדי' לרשותה כדי , לכ�. באופ� כזה או אחר

בידי ישראל המנופי' הזמיני' . על ידי שילוב מושכל של מנופי', זאת. יכי'על התהל, ככל שנית�, להשפיע

או הימנעות , משליטתה הצבאית בשטח ומתבטאי' בביצוע מהלכי' צבאיי' קשורי' בעיקר לטווח הקצר

 בניית מנהיגות פלסטינית שוחרת יציבות והסדר ובעלת יכולת לקד' ,לטווח הארו%, אול'. מביצוע'

ניתוק העוצמה הכלכלית מהגורמי' שוחרי , פ"רפורמות כלכליות בתו% הרשמחייבת  ברוח זו נדה'אג

מאמ+ כזה אפשרי רק .  שיקו' כוחה של אליטה כלכלית ותרגו' כוח כלכלי לכוח פוליטי,האלימות

קעקוע המונופולי' והחדרת גורמי' כלכליי' מקומיי' , במציאות של רפורמות כלכליות בשטח הפלסטיני

  .אפשר ישראל תמצא בעלות ברית במערב וא$ בעול' הערבי , במאמ+ כזה. חדשי' לשטח
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  המנהיגות הפלסטינית בעיד� שלאחר ערפאת                                 

  מבוא

תפקיד זה נשא מאפייני' . במש% ארבעי' שנה ממלא יאסר ערפאת תפקיד מרכזי בפוליטיקה הפלסטינית

לאחר מכ� , בשעה שמדינות ערב הוכו על ידי ישראל, יני הנמש% קוד' כסמל למאבק הפלסט�סמליי' 

" עצמאות ההחלטה"ולבסו$ כביטוי ל, ל בזכויות המדיניות של הפלסטיני'"כמייצג ההכרה הערבית והבינ

  .הפלסטינית וכמכנה משות$ בי� פלגי' פלסטיני' מפולגי' וחלקי חברה פלסטינית מפוצלת

כמחזיק , $"ח ואש"פקידי' מעשיי' כשולט בפועל במנגנוני פתערפאת מילא וממלא שורת ת, בו בזמ�

לגורמי' " של'"כ, ועקב כ%, של רוב הכספי' הזורמי' מגורמי חו+ לפלסטיני' בשטחי'" קופה"ה

כנגזר מהחשיבות שכל הפלגי' והגורמי' בזירה . השוני' בארגו� וכממשק בי� ההנהגה לבי� השטח

המאפשרת פתרו� מחלוקות , על לרוב הגורמי' בשטח� סמכותהוא ג' מהווה , הפלסטינית מייחסי' לו

  .מקומיות ויצירת הבנות

  

עיד� "יש לזכור ש, ע' זאת. מכא� שהסתלקות ערפאת תסמ� פרשת מי' חשובה בפוליטיקה הפלסטינית

ומלווה אות� ,  ישנ� תופעות ומגמות רבות שערפאת מזוהה עמ�. לבדוערפאתמעשה ידיו של אינו " ערפאת

 לנתח את המשמעויות �ניסיו. אי� המשכ� מותנה בו, ומכל מקו', �' או הגור' להיוזהא% אינו , מראשית�

לתופעות שיש לה� חיות משלה� " ערפאת�תלויות"חייב להבחי� בי� תופעות " שלאחר ערפאת"של התקופה 

  . בחברה הפלסטינית

  

מסקנות יכולות : זהרה נוספתדיו� בשאלת המנהיגות הפלסטינית בעיד� שלאחר ערפאת מחייב ג' אות ה

יתפתחו תהליכי' נוספי' ומעמדו שלו ישנה , א' ישרוד ערפאת שני'. להיות תקפות לתקופה הקרובה

ברור שהמציאות שיותיר אחריו ערפאת א' יסתלק בעוד חמש שני' תהיה שונה בתכלית מזו של . צורה

  .היו'

  

 מה תהיה דמות – מאליה את השאלה  של ערפאת במרק' הפוליטי של הפלסטיני' מעוררתומרכזיות

הליכתו תיצור שכ� , ההנהגה הפלסטינית ומה יהיו דפוסי הפוליטיקה הפלסטינית בעיד� שלאחר ערפאת

ר% הליכתו של ערפאת תשפיע באופ� משמעותי ד.  חלל שאי� לפלסטיני' דפוסי' זמיני' ובדוקי' למילויו

נית� לצייר מספר תרחישי אב , במסגרת זו. לאחריועל הדר% שבה הזירה הפלסטינית תתנהל בעיד� שמייד 

  :ותרחישי משנה

  

מת  ערפאתבי� א' זאת . ותהלי% הסלמהע' ישראל  תו% כדי עימות אלי' חילופי הנהגה סדורי� ♦

   . הול% לעולמו באופ� שישראל מואשמתאו, )בו ישראל אינה מואשמת (מוות טבעי

 

בתרחיש זה נודעת חשיבות א' . פסקת אש או רגיעהה, חילופי הנהגה סדורי� תו� כדי תהלי� מדיני ♦

שחרתה על דגלה את חילופי , ב עדיי� מחויבת למפת הדרכי'"חילופי המשמרות מתבצעי' כאשר ארה

  .יש בו כדי לחדש את תנופת הטיפול האמריקאי, ההנהגה הפלסטינית ולכ� מימוש שאיפה זו

כ% שהוא יורד מהבמה , זקנה ומחלה מפאת דעיכת ערפאתתו� כדי " פקטו �דה"חילופי הנהגה  ♦

  .באופ� הדרגתי ופונקציונאלי א% לא נדרשת הכרעה של חילופי הנהגה פורמאליי'
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 בעקבות מאבק חצר לאחר מותו של ערפאת או תו% כדי – לא סדורי�) או הנהגות(חילופי הנהגה  ♦

  .דעיכתו

ת איננו בי� החיי' או הנה למצב שערפא" עיד� שלאחר ערפאת" במסמ% זה לההתייחסות, מכל מקו'

השפעתו של , במצב כזה. אי� הכוונה למצב שבו הוא מגורש מהשטחי'. שהוא נטול יכולת תפקוד לחלוטי�

  .ערפאת בשטח א$ עשויה לגבור

  

שתייצג את העניי� הלאומי , הנהגה מדיניתיש להבחי� בי� , בכל ניתוח של עתיד המנהיגות הפלסטינית

 החולש על חיי הפלסטיני' שלטו� בפועללבי� , וכמוב� מול ישראל, נלאומיותהפלסטיני בזירות מדיניות ובי

 הלאומיי' הקולקטיביי' של הפלסטיני' ומייצגת את השאיפה 'הראשונה נגזרת מהמאוויי. בשטח

המציאות . השנייה נובעת ותנבע מהמציאות בשטח ויחסי הכוחות השוטפי'; לעצמאות וממלכתיות

התירה את הרס� ומאפשרת , המכהנת והחזקה יחסית, ההנהגה המדיניתהפלסטינית כבר היו' היא ש

, הנעדרת מקורות הסמכות של ערפאת, קל וחומר נית� לצפות שהנהגה חדשה; לכוחות השטח לפעול

  .תצטר% לקבל את די� השטח בכל הנוגע לשלטו� המעשי

  

  :ת שלאחר ערפאלתקופהנית� להציע מספר תסריטי' בסיסיי' , מתו% האמור לעיל

  

 המקומיי' �warlordsהדיאדוכי� וה, "המשרת הותיקה"שלטו� המבוסס על הסכ� בי� שרידי  ♦

  .שיכתיר נשיא וראש ממשלה ויחלק את העוצמה המעשית והמשאבי' הכלכליי'

ש עשוי ליפול "יו, בתרחיש זה. ליחידות נפרדותש ועזה "ויהתפרקות מינוי הנהגה מדינית תו�  ♦

או קואליציה (ועזה לשליטת דחלא� ) או קואליציה של מוקדי כוח(וב 'לשליטה ביטחונית של רג

  ).מקבילה

  .'כפרי' וכו, ליחידות משנה קטנות של ערי'  התפוררות מוחלטת ♦

 – ירד� ומצרי' –המדינות השכנות  :תשומותיה' של גורמי חו+השפעה לבכל תסריטי' אלה יש  ♦

עניי� בעיצוב מצרי' לירד� ול, לכאורה. תסוריה ולבנו� וערב הסעודי,  אירא�–והמעגל הרחוק יותר 

 ההאוכלוסיילמנוע הקרנה על יש במיוחד אינטרס ראשונה ל; הנו$ הפלסטיני שלאחר ערפאת

ע לגורמי' יסעודיה לסילהמצב ו את לדרדרבמקביל יהיה לאירא� עניי� . הפלסטינית בגדה המזרחית

  . האסלאמיי'

וני' שנערכה בחסות המכו� למדיניות ואסטרטגיה  ודיתמסמ% זה מהווה סיכו' של סדרת התייעצויו

המסמ% מנסה לתת מענה ). רשימה בנספח א(בכירי מערכת הביטחו� ופלסטיני' , בהשתתפות אקדמאי'

  ). רשימה בנספח ב(לסדרת שאלות שהוצגו 
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  נקודת המוצא

  ?מה מגל� ערפאת ומה ייעל� ע� הסתלקותו

' חאג, המופתי. מגל' את ההוויה הפלסטינית בדורוערפאת איננו המנהיג הפלסטיני הראשו� שנתפש כ

יציאתו לגלות לא הצמיחה ; חסייני שלט בכיפה בתקופת המנדט עד שגורש על ידי הבריטי'�אמי� אל

$ בגלגול שלו כמייצג "הנהגה חלופית והפלסטיני' נותרו ללא הנהגה לאומית מקובלת עד לעליית אש

 אול' ג' א' 1).' לא נתפש אצל הפלסטיני' כמנהיג לאומיאחמד שוקיירי מעול(קואליציה של ארגוני' 

, הוא מעול' לא הגיע למעמד, לאומי�חסייני נתפש כמנהיג פלסטיני בעל שיעור קומה כלל�אמי� אל' חאג

כדי לעמוד על החלל שיישאר . של סמל הריבונות והלאומיות הפלסטינית, ממנו נהנה ערפאת מזה שני'

: יש לבחו� את מקומו בשלושה מישורי', ע' הסתלקותו של ערפאתבהוויה הפוליטית הפלסטינית 

  .והמעשי; הפורמאלי; הסמלי

  

  המישור הסמלי

  : הישגי' שהוא רש' לזכותו במש% השני'ארבעהערפאת מייצג בעיני עמו , במישור הסמלי

 באמצעותייצוג הפלסטיני' על ידי עצמ' : קרי( של הפלסטיני' "עצמאות ההחלטה"ו העצמי גהייצו ♦

  ;)$�1968 ב"כפי שהיה המצב עד שערפאת השתלט על אש, ולא בחסות מדינות ערב$ "אש

ויתור הפלגי' השוני' ואליטות מקומיות על : קרי($ " על ידי אששל הפלסטיני�" בלעדיות הייצוג" ♦

  ).ל"מ או בזירה הבינ"תפקיד בייצוג האינטרס הפלסטיני במו

  .1974פלומטיי' של הפלסטיני' מאז  והדיההכרה הבינלאומית וההישגי� ההסברתיי� ♦

  .1967הערבי שלאחר " רפיו� הידיי'" לעומת המאבק בישראל על ידי הפלסטיני� עצמ� ♦

 

 פליטי –מתחת לפני השטח מסמל ערפאת ג' את האינטרס של מגזר ברור בציבוריות הפלסטינית , אול'

פועל בזכות כניסתו לשטח וכינו�  וב–באמצעות נכסיותו מתוק$ האלמנטי' המוזכרי' לעיל . ובעיית'' 48

ג' על ציבור תושבי הגדה המערבית ' 48 השכיל ערפאת לכפות את האינטרס של �הרשות הפלסטינית 

). גדול יותר" '48בעיית "ממשק האינטרסי' הטבעי בינ' ל,  הפליטי' בהת א' כי בשל אוכלוסיי–ועזה (

המייצגי� , �פרטיקולאריי" ורי� מקומיי�גיב,לא הצמיחו תושבי השטחי� ,  הראשונהדהעד לאינתיפא

" חו�"חזרו הסמלי� של נרטיב ה, אחרי הסכמי אוסלו; בעיני הציבור את האינטרסי� המובהקי� שלו

  ". פני�"ודחקו הצידה את הנרטיב ההול� ומתגבש של ה

  המישור הפורמאלי

  .מינוי מחלי$ רשמי, לכאורה, מחייבי', פ"$ והרש"אש, ח"בפתממלא שורת תפקידי' פורמאליי' ערפאת 

ח ומפקד "ר הועד המרכזי של פת"כיו, $"אשהועד הפועל של ר "יוכ, פ"נשיא הרשמשרותיו כ: אלה כוללי'

                            

 

 
1
 .ר יובל ארנו� על תובנה זו"אני מודה לד 
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: מתוק$ תפקידי' אלה ערפאת נטל במש% הזמ� סמכויות ותפקידי' נוספי'. $"עליו� לכוחות אש

רגוני' בלתי ממשלתיי' ר של גופי' וא"יו, "המפקד העליו� של הכוחות המזויני' הפלסטיניי'"

  ).תעשיה, אנרגיה, בעיקר בתחומי' כלכליי' כגו� מי'(פ "המסונפי' לרש

  

�קיאדה אל�אל" (ההנהגה הפלסטינית"היא , א% קיימת באופ� אמורפי" חוקתית"מסגרת נוספת שאינה 

לל הפורו' כו. ערפאת נשע� על פורו' משתנה זה כדי לתת תוק$ קונסנסואלי להחלטותיו). פלסטיניה

ראשי מנגנוני , טכנוקרטי' כלכליי', הפלסטינית" ממשלה"חברי ה, $"תמהיל משתנה של בכירי אש

ג' א' , שא' ערפאת נזקק לפורו' כזה, הדעת נותנת. ערי'/י' וראשי מועצות'תנט/ח"ראשי פת, הביטחו�

  .קל וחומר יזדקקו יורשיו למקור סמכות שכזה, כמקור לגיטימציה להכרעותיו, כחותמת גומי

  

  המישור המעשי

אלה  שהכרחי סמויי� ואי� זה פקטו�ערפאת ממלא שורת תפקידי� דה, בנוס$ לתפקידיו הרשמיי'

 ת ולא המסגרת החוקית הפורמאלי– בראש ובראשונה ערפאת . או בכללימולאו מיד ע� מותו של ערפאת

נוני הרשות שבזכותו נהני' מנג, לזרועות הרשות הפלסטינית" מקור הסמכות"הנו  �פ "של הרש

מאפיי� בולט בזירה הפלסטינית הוא הבוז שמפגיני� התושבי� כלפי . מלגיטימיות בעיני הציבור

לעומת הכבוד שרוחשי' , הנתפשת בציבור הפלסטיני כשלטו� מושחת ומדכא,)סלטה� אל" (הרשות"

יעלמות ע� ה . הנהנה מחסינות מביקורת זו בזכות הרתיעה מפגיעה בסמל הלאומיות הפלסטינילערפאת

  .לכאורה יוותר היחס השלילי כלפי מקרוביו ועושי דברו, ערפאת

  

הוא נוהג להתערב בענייני' שברוב הארגוני' או .  מובהק"micromanager"ערפאת הוא , בנוס$ לכ%

כ% ג' באישור תשלומי' וניהול כפסי . הממשלי' שייכי' לתחו' סמכות' של דרגי' זוטרי' בהרבה

  .  פ"הרש

  

וביזור , הוא מתבסס על טכניקות של הפרד ומשול מצד אחד". חצר ביזנטית"פאת הומשל למשטרו של ער

שיטה זו אפשרה . דהמרכיב שני זה בולט במיוחד מאז פרו+ האינתיפא. מצד שני, והתרת רס� מכווני'

 plausible"תו% שמירה על  מידה רבה של ) במיוחד בתחו' הטרור" (כוחות שטח"לערפאת לקרוא דרור ל

deniability"מעמדו הבלתי מעורער כסמל הלאומיות הפלסטינית הג� עליו מפני השלכות .  מצד שני

וראו " חסינות"לא נהנו מאותה , לעומת זאת, פ"בכירי מנגנוני המודיעי� של הרש. אישיות של מדיניות זו

  . חרי'בחרדה את האיבוד הגובר של שליטת' בשטח וא$ הביעו חרדה זו בפני גורמי' ישראליי' וא

  

  מאז� הכוחות הקיימי�

 האישית שלה'  המאפייני' של ההיסטורי, אינטרסי', אוריינטציות: המנהיגות הפלסטינית מתחלקת לפי

   :נית� להבחי� בחלוקות להל�, במסגרת זו". מולדות"וזיקות 

  ".צעירי'"לדרגות שונות של " משמרת ותיקה"בי� " דורית"חלוקה  ♦

  :בי�" חו+"ו" פני'"ת חלוק ♦
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 הראשונה דה לחייה' ובוגרי האינתיפא�40  רוב' צעירי' בשנות ה–) ש ועזה"אנשי יו(" פני'"נשי הא ♦

ערי , אלה מתחלקי' לפי זיקותיה' למשפחות אליטה מסורתיות. ובתי הכלא הישראליי'

או ) אסלאמית או חילונית(אידיאולוגית , והשתייכות' הארגונית, הולדת' או אזורי השפעת'/מושב'

  ;לבי�, מנגנונית

חו+ " המתחלקי' ל� לחייה' �70 וה�60 רוב' מבוגרי' בשנות ה–) תוניס/אנשי בירות ("חו+"אנשי ה ♦

ולעתי' קרובות לפי זיקת' ) שמוצא' מהשטחי'(" 67חו+ "�  ל)שמוצא' משטחי מדינת ישראל(" 48

  .לגורמי חו+ ערביי' או זרי'

  

  אלא ג' , ובגיל של בני הדורות השוני'") 'פני"ו" חו+("פער הדורות הפלסטיני מתבטא לא רק במוצא 

  : לתביעת' להנהגההבמקור הלגיטימצי

, $"הלגיטימציה הערבית של אש, )נכבה� אל ('48דור הותיקי� נשע� על נרטיב התבוסה והגלות של  ♦

ההישג של חילו+ , שליטה בכספי',  ויוקרה בתחו' הדיפלומטיה�ניסיו, הכרה ערבית ובינלאומית בו

ברית ע' משפחות האליטה של הגדה המערבית ועזה ; ישראל באמצעות הסכמי אוסלושטחי' מידי 

מלבד , חברי ההנהגה. וכוח כפייה הנגזר משליטתו בפעול במנגנוני הרשות הפלסטינית) פליטי'�הלא(

נעדרי' לגיטימציה שלטונית משל עצמ' ושואבי' את הלגיטימציה שלה' מסמכותו , ערפאת עצמו

  . של ערפאת

 שהסבה נזק לישראל דה האינתיפא–על גווניה שואבת כוחה מנרטיב חדש " ת הצעירההמשמר" ♦

כל עוד הוא , אול', היא אינה חבה את הלגיטימציה שלה לערפאת. וזקפה את קומת הפלסטיני'

:  היא שואבת את הלגיטימציה למנהיגותה מהשטח2.ה' לא יערערו במישרי� על סמכותו, שולט

; מערכת קשרי' מסועפת במחנות ע' הפלגי' השוני';  הראשונהדהאצמיחתה במאבק של האינתיפ

; פ"דימוי ציבורי פחות מושחת מאנשי השלטו� של הרש; כוח חמוש שאי� עליו המגבלות של השלטו�

  .  בשטח" מאפיה"וכוח כפייה של שלטו� ; הילה של נאבקי' בכובש הישראלי

  

הנהגת ; ותיקה היא הירארכית וסמכותיתההנהגה ה: הבדל מהותי נוס$ בי� שתי מערכות ההנהגה

ללא הירארכיה , מבוססת על הסכמה לשיתו$ פעולה מתו% אינטרסי', הצעירי' היא מבוזרת ביותר

במוסדות המגולמת , הפלסטינית הפורמאלית" דמוקרטיה"ה, ע' זאת". דמוקרטית" יותר –כוללת ומכא� 

רוב חברי המועצה מייצגי' . ב במאז� הכוחותאינה גור' חשו, )המועצה המחוקקת (הנבחרי' הפלסטיניי'

השפעת' , דווקא בשל כ%. אינטרסי' משפחתיי' במחוזותיה' ונמני' על שכבת האליטה המסורתית

א' לא תהיה הנהגה , ע' זאת. כוח הכפייה שלה' על ההנהגה מצומצ', וכפועל יוצא מכ%, בשטח מועטה

                            

 

 
2
, ליל שקאקי א$ הציג תזה'ח. לא יצייתו לו, דהאג' א' ערפאת יורה להפסיק את האינתיפ, לפיה�, להוציא הצהרות חריגות 

כאשר " משמרת הצעירה"ל" המשמרת הותיקה" אינה רק מאבק בישראל אלא מבטאת ג' מאבק בי� דההאינתיפא, לפיה
  .האחרונה יזמה את העימות כדי לכפות את עצמו כשות$ בכיר יותר במערכת השלטו� הפלסטינית
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הפלסטינית לשוב ולחזק את תפקיד המשפחות עשויי' התהליכי' המפוררי' בחברה , מרכזית מוסכמת

   .כגרעי� יציב של הזדהות

  

  " חו�"הנהגת ה

ר קומה ו$ נותרו מעטי' ולמעט ערפאת אי� בה' דמויות בעלות שיע"אש/ח"מאבות המייסדי' של פת

שע� הליכתו של ערפאת תרד , יש אפוא מקו' לטענה. מנהיגותי או שליטה שלה' במוקדי כוח בשטח

אלה מסמני� ג� " חילופי משמר. "של התנועה הפלסטינית" המשמרת הותיקה"טית ג� מהבמה הפולי

 שרידי ההנהגה הותיקה .דור המש� המצוי בשטח" חו�"שכ� אי� ל, "פני�"את העברת הלפיד למנהיגי 

המזוהה " דור ההמש%"נעדרי השפעה כלשהי בתו% השטח ו) דוגמת פרוק קדומי($ שנותרה בחו+ "של אש

נעדרי שליטה בכוחות חמושי' שיתנו ) חס��האני אל, אבו עלאא, אבו מאז�(פ "בתו% הרש" חו+"ע' ה

" גיוס"לאיש מה' ג' אי� הכריזמה העשויה להיות תחלי$ לכוח חמוש או בסיס ל. גיבוי בשטח למנהיגות'

ה לא א% יתרו� ז, יתרו�) 'עתה אבו עלאא(לראש ממשלה מכה� , לכאורה, יהיה, בטווח הקצר.  גורמי' אלה

  .בהכרח יישמר לאור% זמ�

  

א$ אחד מהפילוגי' . בלכידות יחסית בי� חבריה, חר$ משברי' פנימיי' שוני', התאפיינה" חו+"הנהגת ה

. לא הובל על ידי מנהיג מהשורה הראשונה של הארגו�) מרד אבו מוסא, אל'פרישת אבו נצ($ "באש

נסיעות של , "ניתוק יחסי'", פי' מריבותרצו, מאז ומתמיד, היחסי' בי� ערפאת וחבריו לתנועה היו

ג' פרשת אבו מאז� מעידה על הרתיעה של בני קבוצה זו . בכירי' למחוזות רחוקי' ולבסו$ התפייסות

נמני' א$ ה' ע' נציגי ) פואד שובכי ועוד, מחמד רשיד(אנשי הכספי' של ערפאת .  מקריאת תגר קיצונית

אוצר " נגישי' לנתחי' שוני' של ה'סביר שחלק מ. וממלאי' תפקיד מרכזי בקיו' שליטתו" חו+"ה

" אנשי כספי'", חר$ גישת' לקופה. פומודע למלוא היקאינו סביר שאיש מה' א% , של ערפאת" מל%ה

ונראה כי יכולת' , )הוא לבנוני במוצאו, למשל, מחמד רשיד(אלה נעדרי' מוקדי כוח עצמיי' בשטח 

  . ליטי לעצמ' בעיד� שלאחר ערפאת אינה גדולהלהפעיל את כוח' הכלכלי כדי לרכוש כוח פו

  

של אלה זיקת' , אמנ'. של הארגוני' במחנות הפליטי' בלבנו�מקומית מנהיגות אחר הוא ה" חו+"גור' 

ולא כל שכ� , מדובר בפליטי צפו� ישראל שאי� לה' זיקות ישירות לגדה המערבית( מוגבלת י'לשטח

יותר ותתבטא בעיקר באמצעות פעילות טרור מונחית השפעת' על השטח תהיה קטנה ב, לכ�). לעזה

  .מלבנו� בחסות סוריה

  

  "המשמרת הצעירה"/ "פני�"הנהגת ה

" משמרת צעירה"ל" משמרת ותיקה"או " זקני' לצעירי'"בי� " דורות"החלוקה ב, לאור האמור לעיל

ילופי דורות בהנהגה תופעה זו נובעת מהיעדר ח". חו+"ל" פני'"חופפת כיו' באופ� ניכר את החלוקה בי� 

  ". חו+"ת הבהנהג" טבעי"המות' של דור ההמש% או , מאז כינו� התנועה הפלסטינית ודחיקת רגליה'

פ הדוק "לרבות שת, של אזורי' שוני'" פני'"של העל �באינתיפאדה הראשונה בלטה תופעת הנהגות

" הצנחת. "ת השטחמהנהגות אלה צמחו רבי' מהמוכרי' היו' כאנשי הנהג. ברמה הכלל פלסטינית

פ תרמה "על של הרש�דווקא קיו� הנהגת, באופ� פרדוקסאלי; הנהגת תוניס לשטח החלישה הנהגות אלה
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, ובראש� הניתוק בי� הגדה המערבית לעזה, צעדי הביטחו� של ישראל. לתהלי� האטומיזציה של השטח

  . הכתרי� וסגרי� תרמה א� היא לתהלי� זה

  

מאפייני� חשובי� המקשי� על הפיכת� למנהיגות שלושה " פני'"המנהיגי של  המש%הדור לחברי 

כעשור , "דור המש%" למקובלולא כ, "דור המייסדי'"רוב' צעירי' בכעשרי' שנה מ: מדינית מוכרת

אלא שכוח' נשע� על שליטה במוקדי , לאיש מה' אי� שליטה חובקת כל האזורי'; מתחת לדור הקוד'

 מובהקי' ולא 'ביטחוניי" אנשי שטח"כול' הנ' ; ה ומי שומרו�מי ביהוד,  מי בעזה–כוח מקומיי' 

חסרה הדבק המלכד של שותפות ארוכת שני' ומכנה משות$ " פני'"דור ההמש% של הנהגת ה". מדינאי'"

היא חייבת להסתפק בדבק של , לכ�". חו+"המאפיינת את הנהגת ה, רחב בהיסטוריות האישיות

למציאות זו יש השלכה על יכולת' של בכירי . לכליי' משותפי'עסקי' כ, זיקות משפחתיות, אינטרסי'

סבירות שמנהיגי' אלה  את התמחזק והיא למלא את התפקיד המדיני שיותיר אחריו ערפאתקבוצה זו 

  .סמליות" מדיניות"דמויות  בינ' לבי� עצמ' יחד ע' קואליציותישאפו לבנות 

  

ושי הנובע מתהפוכות תכופות בהיערכות האישי' נתקל בק" פני'" לפרט את מעמד חברי הנהגת ה�ניסיו

 �ברצונו מקרב' וברצונו , אשר, אול' תהפוכות אלה נקשרות במידה רבה לקשריה'  ע' ערפאת. השוני'

קשרי החו+ שלה' ע' , זיקת' לאזורי' שוני', שליטת אישי' אלה במוקדי כוח, לעומת זאת. מרחיק'

ב ומדינות אירופה "על ארה" מקובלות'", )יבות מסוימותהמהווי' א$ ה' מכפיל כוח בנס(מדינות ערב 

 כל אלה הנ' נכסי צא� ברזל שיפרנסו אות' –ואפיקי הקשר שלה' ע' אישי' בציבוריות הישראלית 

  .בעיד� שלאחר ערפאת

  

  " י�'ח  ומנגנו� התנט"פת

ג' . פחות ל�70 ח בראשות ערפאת היה הארגו� הדומיננטי בזירה הפלסטינית מאז שנות ה"ארגו� הפת

שהאינטרס הבסיסי , ח גור' השטח הראשי"נותר פת, חר$ הכרסו' במעמד הארגו� לטובת החמאס, היו'

המבוטא בהקמת , ע' כל הפזילה לעבר הקו האסלאמי. פ"שלו עולה בקנה אחד ע' זה של הנהגת הרש

 מנגנו� .לוניחיח ארגו� "נותר פת, הפעלת טרור מתאבדי' ואימו+ מוטיבי' אסלאמיי', אקצא�גדודי אל

להנהגה לאומית שתיתפש כמייצגת ) לפחות מקומי(ח בשטח הוא מאורג� היטב ובכוחו לתת גיבוי "פת

ח טיכסו "נודע כי ראשי פת, בצומתי דרכי' קודמי' כאשר נראה היה שבריאותו של ערפאת כושלת. אותו

, יערכות לקראת הבאותנראה שג' עתה יש חשיבה וה. פ"כיצד לשמר בידיה' את הכוח ברש, עצה ביניה'

שיח �חס� לבצר מעמדו על ידי בניית התנועה מבחינה אידיאולוגית כבר�ח פועל האני אל"כאשר בתו% פת

  .אפשרי לישראל בעתיד

  

רבי' הסיכויי' שיופיעו מנהיגי' מקומיי' , במצב הנזיל שעשוי להתהוות לאחר הסתלקות ערפאת

, לפי שעה.  שא$ אינ' מוכרי' כיו' ברמה הלאומית מנהיגי'–שכוכב' ידרו% מתו% הריק המנהיגותי 

, פארס קדורה, ותי'מרוא� ברע, מחמד דחלא�, וב'בריל רג'ג: הדמויות הראשיות שחשיבות' בולטת ה�

 דה כוחות השטח של האינתיפא–שני הראשוני' מייצגי' את כוחות הביטחו� ולמעשה . מחמד חוראני

האחרוני' חסרי . וני' ה' כוחות שטח שנותרו כאלהשלושת האחר; הראשונה שחברו להנהגת תוניס

בשטח ושמ' נקי " אותנטית"א%  יש לה' שליטה , שלו" גרעי�"פ למנהיגי ה"המשאבי' שהעניקה הרש
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 החוויה –המשות$ לכול' ). ובייחוד ראשי מנגנוני הביטחו�(פ "יחסית מהשחיתות שדבקה בכל אנשי הרש

  .המעצבת של שהות ארוכה בכלא הישראלי

  

עלולי' ראשי המנגנוני' , ייאותו לסור למרותו" פני'"ח ב"בהיעדר מנהיג מקובל שרוב בכירי פת

שתו$ פעולה ביניה' עשוי ללבוש . להתקשות להגיע לרמת אמו� הדדי שתאפשר גיבוש הנהגה משותפת

 א% א' לא ישכילו לרקו' שתו$. לפי אזורי ההשפעה המסורתיי' שלה'" חלוקת שטחי השפעה"צורה של 

תפחת " דור שני"חשיבות' של אות' ראשי מנגנוני' ו, תתחזק האפשרות של תסריט התפוררות, פעולה

הוא זה של פעילי השטח המוכרי' רק  � " הנהגת הפני'"הדרג השלישי של וידרו% כוכב' של מנהיגי 

  . קוטבית עתידית�א% העשויי' להוות עמוד השדרה של מנהיגות רב,  אלהבאזוריה'

  

 .שבידי ישראל ואסירי� לשעברהאסירי� היא " פני�"חשובה עבור מנהיגי ה" ייחסותקבוצת הת"

 שאי� להתעל' moral constituencyהאסירי' ומשפחותיה' מהווי' בעיני הטועני' למנהיגות מעי� 

אסירי' /הדבר נכו� במיוחד לגבי אישי' שהיו בעצמ' אסירי' בישראל ושוחררו בחילופי השבויי'. ממנו

היבט אחר של הסוגיה הוא .  מרכזית כיו' בפוליטיקה הפלסטיניתסוגיה זו הפכה להיות  .השוני'

" בוגרי בתי הסהר"ש, המשותפת לרבי' מהישראלי' שניהלו קשרי' הדוקי' ע' הפלסטיני', התחושה

, נטע�". חו+"אנשי ה,  יותר מתוני' או פרגמאטיי' מעמיתיה'הנ'מקרב הפלסטיני' מהזר' המרכזי 

ד העברית והחברה הישראלית בי� כותלי בתי הסהר חש$ את האסירי' למורכבות של החברה שעצ' לימו

" חו+"אינ' חלק' של אנשי ה, המסייעות לגישור במגעי', תובנות אלה. הישראלית ולהיבטי' חיוביי' בה

שג' פעילי' בכירי' המצויי' , מכא�. או של אנשי הזר' האסלאמי שהאידיאולוגיה שלה' חזקה מאד

  .' בכלא עשויי' למלא בעתיד תפקדי מנהיגותיכיו

  הזר� האסלאמי

א$ על פי שהזר' האסלאמי אינו מייצג . ברשות הפלסטינית" מדינה בתו% מדינה"ר' האסלאמי מהווה זה

מאורג� , ממושמע, הוא זוכה להערכה נרחבת בציבור בתור כוח יעיל, יותר משלושי' אחוז מהציבור

 א� –פ לאחר ערפאת "היחלשות הרש.  בכל דרגי הרשות הפלסטיניתיחסית מהשחיתות שפשטה" נקי"ו

להותיר את החמאס כגור� הפוליטי היחיד שיש לו ה  עלול–לא תתפוש הנהגה נחושה את מקומו 

 יש הטועני' שהתפתחות זו תדמה להתפרצות של .כיוו� ומנופי� זמיני� לכבוש את הציבור, שליטה

  .לת דמוקרטיזציהיריה ע' הח'התנועות האסלאמיות באלג

  

. קשה לקבוע כמה שולט הזר' האסלאמי במוסדות הדת הרשמיי' והבלתי רשמיי' של הפלסטיני'

פ במוסדות הדת שבשליטתו תפישה " קיד' הרש– ככל שנוגע למאבק בישראל –במישור האידיאולוגי 

 דתי בי� ראיית הסכסו% כסכסו%, יהאד ואסתשהאד'עידוד ג :החופפת במידה רבה את זו של החמאס

 במיוחד –דור של� של פלסטיני�  .  גרידא67 המוסלמי' ליהודי' ולא סכסו% טריטוריאלי על שטחי 

.  היחיד שהכירו הוא זה המטי� לעימות ע� ישראל�האיסלא" דג�" גדלו כאשר –ש "בעזה א� ג� ביו

  .  מציאות זו מהווה כבר היו� אילו� חברתי על כל הנהגה עתידית

  

פ כשלטו� מספק "ככל שדע% הרש. בפועל" תחלי$ שלטו�"הזר' האסלאמי בעיני הציבור כנתפש , בו בזמ�

ג' א' הסיוע שה' מסוגלי' להגיש אינו נרחב בקנה ; נכנסו לחלל הזה  הארגוני' האסלאמיי', שירותי'

  .יש בו כדי לחזק' על פני השלטו� והגורמי' החילוניי', המידה של צורכי האוכלוסיי
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, )ח ונספחיו"פת(אמנ� בעיקר במחנה החילוני , בולטת" משמרת צעירה"ל" ר ותיקי�דו"ההבחנה בי� 

ובתנועת " מע'מג"שצמח ב,  דור הותיקי' של החמאס.למחנה האסלאמי, ע� תיקוני�, א� הוא נכו�

הקוראי' ,  המצריי' והירדניי'' שואב את השראתו מתפישת האחי' המוסלמי'האחי' המוסלמי

 –ג' העומד בראשו .  כתנאי לקבלת שלטו� ושוללי' שימוש בכוח'האיסלאלהשיב את החברה לדר% 

פנייתו לאחוז . יאסי� אינו נחשב כסמכות דתית ומקבל מרות דתית של פוסקי' ירדניי' ומצריי'' השייח

אלא מכורח המציאות בשטח וחשש שא' לא יצטרפו לגל , בנשק לא נבעה מהפניית עור$ לעקרונות אלה

דבק דור , בהקשר הפנימי. יימצאו לא רלוונטיי' מבחינה פוליטית פנימית, ושהשל ההתקוממות החמ

של הרשות " דור ההמש%"ניתוח של עתיד הזיקה בי� ). פתנה(המייסדי' של החמאס בשלילת מאבק פנימי 

יאסי� ' א� ג� שיח. הפלסטינית לבי� החמאס חייב לקחת בחשבו� ג' תמורות טבעיות בהנהגת החמאס

המשמרת " נציגי .פ"ייער� בחמאס שידוד מערכות במקביל לזה של הרש, באותה תקופהירד מהבמה  

" סבלנות"סיסמת ה. שואבי' את כוח' מנרטיב המאבק, כמו עמיתיה' החילוניי', של החמאס" הצעירה

והאיפוק במאבקי פני' עלולה לאבד את קסמה בעיניה' וה' ידרשו את נתח השלטו� והייצוג שקודמיה' 

אי� ה' ששי' לקבל , א% שלא כמוהו, הכשרת' הדתית אינה מגיעה א$ לזו של דור הותיקי'. לא תבעו

  . מרות זרה וניסיונות להשפיע עליה' באמצעות עמיתיה' במצרי' ובירד� עלולי' להיכשל

  כוחות חמושי�

יה אמצעי הלחימה מהווי' אמצעי כפי. שטחי הגדה המערבית ועזה הנ' כיו' רווי נשק קל ואמצעי לחימה

בסיס הכרחי לשיתו$ פעולה בי� קבוצות ומקור לגיטימציה של קבוצה כלפי , של מנהיג או קבוצה על זולתו

.  אי� לו תוחלת ברחוב הפלסטיני–מנהיג שאי� לו בסיס כוח חמוש משמעותי הסר למרותו . ההאוכלוסיי

  :הכוחות החמושי' בזירה כוללי'

  

,  אל$ מקבלי משכורות$120 מחזיקי נשק מתו%  אל�40 המקיפי' באופ� רשמי כפ"מנגנוני הרש ♦

לפי הנתוני' הכספיי' של תחקיר הבנק , בפועל. שחלק' הגדול מחזיקי' בנשק באופ� בלתי רשמי

, אי� למנגנוני' אלה פיקוד אחיד.  אל$ איש56כ כוחות הביטחו� הפלסטיניי' על "עומד סד, העולמי

  3.י'א$ לא בתו% מנגנוני' בעלי אותו ש' באזורי' שונ

ח מפוצלי' בי� האזורי' מוני' עוד עשרות אלפי נושאי נשק שאינ' נתוני' " של פתי�'כוחות התנט ♦

  .מרות אחידה

  .א% בעל פיקוד אחיד ברמה המדינית, ש ועזה"המפוצל אמנ' בי� יו, החמאס ♦

  .של הארגו�" חו+" כוח מצומצ' יחסית א% נתו� למרות מרכזית של פיקוד ה– יהאד האסלאמי'הג ♦

  חות ואליטות חברתיותהמשפ

                            

 

 
3
מנגנו� הביטחו� המסכל . ש"אסמאעיל ביהו' אידה בעזה וחאג'רזאק מג�פיקוד עבד אלהביטחו� הלאומי נמצא תחת : לדוגמא 

כוחו של דחלא� הינו בעיקר בצפו� ; בחלוקה זו לא שגיא, אול'. ש וכוחות מחמד דחלא� בעזה"וב ביהו'בריל רג'מחולק לכוחות ג
  . וב ברמאללה הר חברו�' רגואילו עיקר כוחו של) רשיד אבו שבאכ, בדרו' הוא חייב להישע� על סגנו(עזה 
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חברי ההנהגה מייצגי' . הזיקה המשפחתית והאזוריתהזירה הפלסטינית הוא מרכזיות מאפיי� בולט של 

המחוברי' ) מוקדי כוח  משפחתיי', אינטרסי' כלכליי', שליטה בכוחות חמושי'(מוקדי כוח והשפעה 

ברמת פרטנות יותר גבוהה לאזור  וא$ 4עזהבי� הגדה המערבית לבראש ובראשונה בחלוקה גסה : לאזורי'

כ ייצוג "בד, הפלסטינית מייצגי' א$ ה'" מועצה המחוקקת" חברי ה.יהודה או שומרו� ולערי' מסוימות

הגישו את מועמדות' ונבחרו במחוזות בה' יש ריכוז גדול של " חו+"ג' נציגי המועצה שבאו מה; משפחתי

  5.ת אלהא$ כי מעול' לא התגוררו במקומו, בני החמולה שלה'

  

החוצי� , קואליציות ארוכות שני� ואינטרסי� כלכליי� משותפי� בי� משפחות וחמולותלכ% יש להוסי$ 

לפיה כמעט לכל , חוסר הביטחו� לגבי עתיד ההנהגה מחזק תופעה קיימת .� שוני�ארגוני בי�את הקווי� 

מציאות .  ת ערביות וזרותבכל אחד מהפלגי' וקשרי' ע' מגוו� של מדינו" נציגי'"משפחה פלסטינית יש 

,  כ%.א% ג' יוצרת אילוצי' המונעי' אכיפת מרות, זו יוצרת אפיקי' נוחי' לטיפול במשברי' פנימיי'

, המשתפי' פעולה ביניה', בחלק ממשפחות האליטות נית� למצוא בני' בארגוני' שוני' ולכאורה יריבי'

 בזכות שכנות וידידות אישית בי� מנהיגי' ארגוניי' לעתי'�פ בי�"ובמחנות הפליטי' נוצרי' דפוסי שת

זיקות אלה יקבלו משנה תוק$ על , וחיזוק הגור' הלוקאלי" התפוררות"בתסריטי' של . מארגוני' שוני'

  .פני הזיקות הארגוניות והפוליטיות

  

בניגוד . בה כל דאלי� גבר, זוהי חברה מיואשת ואדישה. החברה הפלסטינית היא מפוררת ומפורדת

המלחמה הנוכחית , שהתאפיינה בהשתתפות נרחבת של שכבות אכלוסיה מגוונות,  הראשונהדהלאינתיפא

 התוצאות תהציבור עצמו משתת$ באופ� פסיבי כקורבנו. היא נחלת הארגוני' הצבאיי' ומנגנוני הביטחו�

בהישרדות ברמה האישית והמשפחתית ואי� , אפוא, ציבור זה עסוק. ל לארגוני'"של העימות בי� צה

  .שאביו פנויי' למאבק על עיצוב דמות החברה והפוליטיקה ברמה הלאומיתמ

   

המגזר , לשכות המסחר. שחיקת מעמדה של החברה האזרחיתתהלי% בולט בחברה הפלסטינית הוא 

האקדמאי והמקצועות החופשיי' והארגוני' הלא ממשלתיי' אינ' ממלאי' את התפקידי' המסורתיי' 

ובמת� שירותי' ) הפלסטיני או הישראלי(האזרח מנחת זרועו של השלטו� של החברה האזרחית בהגנה על 

אי� לה' שליטה בשטח ואי� לה' ; אי� לה' כוח של ממש בציבור, לכ�. אינו יכול לספק) פ"הרש(שהשלטו� 

. ש שתכלית' להג� על עסקי'"בזמ� האחרו� החלו להופיע התארגנויות בערי יו,  ע' זאת.כוחות צבאיי'

. אלה עשויות בנסיבות מסוימות למלא תפקיד בחיזוק כוחה של החברה האזרחית" יותועדות לאומ"

                            

 

 
4

ביטוי נרד$ עדיי� הוא באזור ירושלי' ורמאללה " עזתי. "ש לעזה נותר בעינו ג' לאחר עשר שנות הסכ' אוסלו" הקיטוב בי� יו
   .ש לתבוע שוב את בכורת'"ירידת ערפאת מהבמה עלולה לעורר שוב ניגודי' אלה ולעורר את אנשי יו". ברברי"ל
5
שכ� ש' , א$ כי מעול' לא גר ש', ב ובמצרי' נבחר מטע' חא� יונס" שנולד וגדל ביפו וחי בארה'נביל שעת: לדוגמא 

בי� . פ"בתמורה מינה את בני משפחתו בהמוניה' לתפקידי מפתח במנגנוני הממשל של הרש. 'מתגוררי' אלפי מבני חמולת שעת
' �48מוצא אבו מאז� מצפת ומשפחתו עקרה ב (נקודות התורפה הראשיות של אבו מאז� היה היעדרו של בסיס כוח משפחתי

  .לסוריה ומש' למפר+
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א' לא ייתפשו על ידי מנגנוני , בתנאי' של אבד� שליטה מרכזית עשויי' ארגוני' אלה למלא תפקיד

   .הביטחו� כיריבי' שיש לטפל בה'

  

 מאז הקמת ינית חדשהאליטה פלסטחוקרי' של החברה הפלסטינית מצביעי' על התגבשות גרעי� של 

שכ� לא ברור עד כמה ההשתייכות של אד' בודד או קבוצה לאליטה היא , יזיהוי כזה בעיית. פ"הרש

;  דמויות70 עד 50נראה שמספר חברי האליטה אינו עולה על ". פ"תלוית משטר הרש"או " תלוית ערפאת"

ושבי הגדה המערבית ועזה ששבו ע' ת)  אחוזי'�30כ(או  ' �48ה' פליטי' מ)  אחוזי'�10פחות מ(מיעוט' 

  . אול' כמחצית' ה' בני משפחות מובילות מסורתיות; $ בעקבות הסכמי אוסלו"הנהגת אש

  כוחות דמוקרטיי�

ה� הנציגי� ) מחו� להנהגה(העיקריי� של ישראל בזירה הפלסטינית הפוטנציאליי� בני שיח , לכאורה

השואפי' לחברה , חילוניי',  אלה אקדמאי':החילונית) Civil Society( "החברה האזרחית"של 

חלק  6. שמעדיפי' להידמות לישראל מאשר למדינות ערב– מי בפה מלא ומי בחציו –דמוקרטית ומודי' 

קבוצה זו זוכה . מאלה ממלאי' תפקידי' טכנוקרטיי' בממשל הרשות או א$ במועצה המחוקקת

א% אי� היא נתפשת כמנהיגות , יתותשאינה מוכתמת בשח" אליטה לאומית"להערכה ציבורית רבה כ

מבקשת ההנהגה , בהיות' חוליה מקשרת חשובה ע' העול' המערבי, אול'. פוליטית פוטנציאלית

  .הנוכחית להתקשט בה' וסביר שכ% ינהגו מי שיגיעו לשלטו� בעתיד

  

� ההמרוכזי' בעיקר במרחב רמאלל, הנוצרי� היא דהקבוצת מיעוט שכוחה נשחק מאד בעיד� האינתיפא

לכוח' זה יש . ה' נותרו כוח כלכלי לא מבוטל, למרות השחיקה וההגירה של הנוצרי'. בית לח'� ירושלי'

, ורי'כרמזי ח(להוסי$ דמויות מפתח מקרב הנוצרי' הממלאי' תפקידי' כלכליי' במחנהו של ערפאת  

ד שלא נפגע ומעניקי' את החינו% היחי, והכנסיות השולטות ברוב בתי הספר הפרטיי') 'ריס פריג'ג

  7.דהבתקופת האינתיפא

  

יש כיו' בשטחי הרשות הפלסטינית ומזרח ירושלי' .  הכתובה והמשודרתהעיתונותמגזר חשוב אחר הוא 

שלושת העיתוני' , כיו'. שיעניקו גיבוי לטועני' לכתר, מספר  לא מבוטל של עיתוני' ותחנות רדיו

במצב של . על ידי ערפאת ומשחרי' לפתחו" נונק"איא' �דידה ואל'ג�חיאת אל�אל,  אלקודס–החשובי' 

סביר שהגורמי' השוני' ינסו לרכוש לעצמ' תמיכה של אמצעי תקשורת וא$ יוקמו , בהירות שלטונית�אי

  .אמצעי תקשורת חדשי' שישקפו מרכזי כוח חדשי'

  י�כלכליכוחות 

                            

 

 
6
  . חק�זכריא אל, חנא� עשראווי, ליל שקאקי'ח, סרי נסייבה: דוגמאות רבות ומוכרות  לאלה ה� 
7
  . מהתלמידי' לומדי' בבתי הספר של הכנסיות�25%כ 
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מאז כינו� . שפעהשבו יש לישראל ולמדינות אחרות מנופי ה,התחו� הכלכלי הוא אולי הבולט ביותר

פ עוברי' "דרכי מימו� בשטחי הרש.  מיליארד דולר לרשות�5.5 הזרימו גורמי הסיוע כ, הרשות הפלסטינית

בשני' האחרונות פנו גורמי הסיוע הבינלאומיי' לשיטה של . כמעט בלעדית דר% מוקדי שליטה אישיי'

קי' עוברי' דר% אנשי ביניי' ג' כספי' המיועדי' לפרויקטי' ציבוריי' מובהא% , מימו� פרויקטי'

   .הנהני' מעמדית וכלכלית ממעורבות זו

  

מקרובי ערפאת . כלכלת מונופולי�פ שהלכה והתפתחה מאז הסכמי אוסלו היא "כלכלת הרש, בנוס$ לכ%

. פ נהני' מזיכיונות רחבי' המכסי' כמעט כל  תחו' של פעילות כלכלית העשוי להיות רווחי"וגורמי הרש

את התפתחותו של מעמד כלכלי של יזמי' שבחברות אחרות ממלא לעטי' , למעשה, שיטה זו חוסמת

  . תפקיד מפתח בהתגבשותה של מנהיגות לאומית

  

 העוצמה הכספית תסוגיי. פ מזדקרת במיוחד במקרה של ערפאת"של זרימת כספי' ברש" פרסונליזציה"ה

  :של ערפאת מתחלקת לשניי'

  .ל"כספי ערפאת בחו ♦

  . של גורמי הסיועכספי סיוע שוטפי' ♦

  

 או של סידורי� שעשה לניהול החשבונות במקרה של 8ל"אי� תמונה ברורה של חשבונות ערפאת בחו

א% קלושי' הסיכויי' לשי' ,  נית� להניח שאנשי הכספי' הקרובי' שלו יהיו נגישי' לכספי' אלה.מותו

אי� , לסטיני יציג ויציבא' לא יהיה ממשל פ. עליה' יד ולהעביר' לשטח להקלת המצוקה של הציבור

כפי שקרה במדינות רבות שמנהיג שנפטר או הודח הבריח , לצפות ג' למהל% פלסטיני להשבת כספי' אלה

 בראשות מחמד PEDCARחילופי הנהגה ישליכו על דפוסי ניהול הכספי' של . ל"כספי מדינה לחו

  .    בפיקוח הבנק העולמיפ במימו� גורמי חו+"המופקד על ניהול פרויקטי' לפיתוח ברש, שתאייה

  

, ע' ירידת ערפאת מהבמה א% כספי הסיוע המגיעי' ישירות לערפאתאי� ג' תמונה ברורה של היק$ 

 המשכיות של השיטה תוביל לכ% שגורמי .צור% בכתובת חלופית להעברת אות' הכספי', לכאורה, ייווצר

במצב . קומיי' וראשי מנגנוני ביטחו�חו+ המבקשי' לסייע לפלסטיני' ייכנעו לתכתיבי' של בעלי כוח מ

עלולי' לחלו$ מהעול' שיש צינורות סיוע . יש לצפות להתמעטות התמיכה הזרה הזורמת לשטחי', כזה

ינצלו את המצב כדי להגיע לשיטה חלופית של הזרמת כספי' ישירות לשטח יש שערפאת והסתלקות ע' 

  . כמנו$ לחיזוק מעמד התורמי' עצמ'

  

                            

 

 
8
 מיליו� �900ל  כ" פי תחקיר הבנק העולמי הועברו לחורק על.  מיליארד דולר1�3מדובר בסכומי' שבי� , על פי הערכות שונות 

לכספי' אלה יש להוסי$ . דולר מכספי ההעברות של ישראל ורווחי החברות שבשליטת הרשות מאז כינו� הרשות הפלסטינית
  .שידהמועבר ישירות לערפאת ורווחי ההשקעות הפיננסיות של ערפאת בניהולו של מחמד ר, סכומי' שמקור' בסיוע ערבי ואחר
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ארגו� זה השתמש בשיטה של . USAID לצניני' בעיני ערפאת היא זו של הי' שהייתשיטה להעברת כספ

כפר או שכונה שביקש סיוע היה צרי% להתאגד ולהבטיח . לקבלת הסיוע" לקוח קצה"אגודות שיתופיות כ

. כספי הועדה הסיוע הערבי זרמו ישירות לערפאת, לעומת זאת. ניהול חשבונות כתנאי לקבלת הכספי'

פ בדרישה מגורמיה סיוע שלא "חברה ישראל להנהגת הרש, תגבשות הרשות הפלסטיניתבתקופת ה

  .פ בדרישות לשקיפות וניהול כספי תקי�"להכביד על הרש

  

האפשרות להפו� את הזרמת הכספי� לשטח למנו� יעיל להשפעה על צמיחת הנהגה נראית , מכל מקו�

להכתיב לה' מדיניות או א$ לתא' מדיניות  האינטרסי' של גורמי הסיוע השוני' לא יאפשרו .קלושה

 הוא יהיה ג' כתובת להעברת –מי שיצטייר בעיני גורמי' אלה כתופש את ההנהגה , בסופו של דבר. עמ'

  .כספי'

  

פ הנהני' ה� ממונופולי' "אנשי הרש: כוללי'אלה  . בעלי ההו� הראויה לתשומת לב היא ת אליטהקבוצ

בעלי הו� מהאליטה ; וה� בהקצבות ישירות מהקופה הציבוריתעל שירותי' ומוצרי יבוא מסוימי' 

מעורבי' חלק מאלה . ל המשקיעי' בשטחי'"ופלסטיני' מחו; המשפחתית הותיקה בגדה המערבית

  של הרשות לגיוס וניהול proxyאו " קבלני משנה"פ ומשמשי' כ"בפרויקטי' בינלאומיי' המכווני' לרש

קבוצה גדולה של ראוי להזכיר , לציד'  9.ר% זו צברו הו� לא מועט ובדכספי' עבורה בקהילה הבינלאומית

 קבוצה זו נרתעת מהשקעה בשטחי' כל עוד המצב בלתי .ירדניי�� אנשי עסקי� ובעלי הו� פלסטיני�

  .א% בנסיבות אחרות עשויה למלא תפקיד מרכזי ה� במישור הכלכלי הצרו$ וה� במישור המדיני, יציב

  תהליכי ירושה

ארגוניי' ,  רשמיי' ובלתי רשמיי'–עזבונו של ערפאת כולל תמהיל של תפקידי' ,  לעילכפי שהובהר

בנוס$ לשאלת השליטה המעשית בשטח שתעלה במלוא , זאת). פ"ברש( ומדיניי' ) $"ח ובאש"בפת(

צפוי שתהלי% מילוי החלל שיותיר אחריו ערפאת יתקיי' במקביל , לכ�. חריפותה ע' מותו של ערפאת

אול' העדפת , בכורתו של גור' זה או אחר תנבע בראש ובראשונה מהשפעתו בשטח. י'בשני התחומ

שהתמיכה בה' נובעת מכ% שהתעמתו ע' " שטח"או מנהיגי , המזוהה ע' תהלי% השלו'" מדיני"מנהיג 

, א� ערפאת ימות בעיצומו של תהלי� שלו�; ישראל תהיה במדיה רבה בהשפעת אירועי' באותה עת

,  בי� ישראל לפלסטיני�תא� ימות בעיצומו של גל חדש בעימו, לעומת זאת". מדינאי�"תגבר יד� של ה

  ".גיבורי היו'" המנהלי' מאבק זה יהיו

  

" מורשתו";  יש הטועני' שמעמדו של ערפאת בעת הסתלקותו עשוי להוות גור' משפיע על תהלי% הירושה

יש הטועני' , לעומת זאת. היג במצוריזכו להד ציבורי רחב יותר א' במותו סימל את המנ" צוואתו"ו

  .   של ערפאת עשוי להקהות דימוי זה– ולו מותנית ומסויגת –הביליטציה �שמהל% ישראלי לרה

                            

 

 
9
וכ� , )PALTEL, JAWAL(מצרי משכ' המשקיע בתשתית טלפוניה � בשליטת משפחת אלPEDICOתצוי� בהקשר זה חברת  

  . וחברת קוקה קולהSKYחברת , חברת החשמל המזרח ירושלמית
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  הירושה הפורמאלית

כא� . שאלה מרכזית היא הא' עלולה המערכת הפלסטינית להיקלע למצב של חוסר יכולת להצמיח יורש

ע' כל הניגודי' והעימותי' . ה מדינית לבי� שלטו� בפועליש להידרש לאבחנה שנעשתה לעיל בי� הנהג

המייצגת את העניי� , נוצרה אצל הפלסטיני� בשני� האחרונות מסורת של הנהגה לאומית, הפנימיי'

הזוכה להסכמה רחבה שחורת " אתוס לאומי" במקביל קיי' .הפלסטיני כלפי העול� הרחב ומול ישראל

המגלמי' את השאיפה לממלכתיות לאומית , גורמי' הללושני ה. על דגלו את האחדות הלאומית

של הנהגה זו וסכסוכי ) אמנ' מחושבת ומכוונת (אוזלת יד שלטוניתמתקיימי' לצד מסורת מקבילה של 

יעלה בידי הפלסטיני� להכתיר הנהגה שבסופו של דבר , מתגבשת ההערכה, מכא�. דמי' פנימיי' קשי'

ת פ� המדיני הייצוגי וג� א� הנהגה זו לא תהיה בעלת שליטה  שימשי� לייצג א– אולי קולקטיבית –

   .בשטח

  

 .אי� זה צפוי שיורש יוכתר בטר� יפנה ערפאת את הזירה, מעצ� טיבעו של המשטר שהקי� ערפאת

לא יסמ� ערפאת , )בסוריה ובעיראק ומשטר מבאר% במצרי'' דוגמת משטרי הבעת" (ב� יורש"בהיעדר 

  . הודאות ואנדרלמוסי�שהיעלמו יגרור אי, על יחיד וחיוני� עמדו כמנהיגכדי לשמר את מ, יורש רשמי

  

 כיו' –ר המועצה המחוקקת "במותו של הנשיא עוברת הנשיאות לידי יו, על פי חוקת הרשות הפלסטינית

אול' ברור שמינוי כזה לא ישק$ העברה של סמכויות הנשיא אלא למראית עי� ). אבו שאכר(רפיק נתשה 

, סלי' זענו�, פ"ר המל"יו; $ קבוע בתו% תקנו� הארגו�"תהלי% הירושה של ראש אש, $"ג' באש. בלבד

תפקידו של ערפאת כמפקד עליו� של הכוחות הפלסטיניי' אינו נלווה .  ר זמני של הועד הפועל"ימונה ליו

פ תפעל מיד ע� מותו של ערפאת לייש� תהלי� ירושה "יש להניח שראשי הרש. בהכרח לתפקידי' אלה

כל עוד  .ה� יידעו שזהו מהל� פורמאלי גרידא וייערכו למאבק הירושה האמיתי, א� בד בבד, קי�ת

, ה' ייערכו.  ה' ייזהרו שלא להצטייר כמזדרזי' לעוט על השלל� וג' א' יהיה חולה מאד–ערפאת חי 

וזאת כתנאי הכרחי לעצ' ,  ומנופי השליטה שלה' בכל משטר המש%מעמד'להבטיח שימור , אמנ'

  .רבי' מה' יסתפקו בשימור הנתח שלה' בשלטו� ולא יתמודדו על השלטו� כולו, אול'. ישרדות'ה

סביר להניח שג' א' יתבצעו חילופי . פ"ח וברש"בפת, $"ערפאת מחזיק במספר תפקידי' באש, כאמור

י' כבר היו' גורמי' בכיר. יפוצלו התפקידי' ולא ימונה איש אחד לכל התפקידי' האלה, הנהגה סדורי'

תו% הישענות על ריבוי התפקידי' שערפאת , כפתרו� אפשרי" טריומוירט"פ מזכירי' את שיטת ה"ברש

 � מנקודת המבט  של יורשיו –התפקיד הפורמאלי המרכזי שמחזיק ערפאת , לכאורה. מחזיק בה' ממילא

 את הופכת" פני�"להנהגת ה" חו�"העתקת מרכז הכובד מהנהגת ה. הוא נשיאות הרשות הפלסטינית

המסמלת ערכי� ותפישות , "סוכנות פלסטינית" למעי� �  � א� יפוצלו התפקידי–� "ראשות אש

לא קיימת ; הרשמי של ערפאת יהיה קשה להוריש" צבאי" ג' התפקיד ה.שבהדרגה אובד עליה� הכלח

  ). אחד" מפקד משטרה"פ או "אחד לכל הרש" ל"רמטכ"אי� (הירארכיה מסודרת שנית� להכפי$ ליורש 

  

עלול המבנה הנשיאותי של , ע' מותו של ערפאת ופיצול אפשרי של תפקידיו הרשמיי' והמעשיי', אול'

יש מקו' להשערה ,  לכ�.התפור על פי מידותיו של ערפאת להפו� לאנכרוניסטי, המשטר הפלסטיני

שיטה זו א$ נקבעה בהכרזת העצמאות . שהפלסטיני' עצמ' יעדיפו מעבר לשיטת ממשל פרלמנטארי

 ונזנחה כאשר הוקמה הרשות הפלסטינית ולאחרונה א$ גוברי' הקולות �1988 יר ב'לסטינית באלגהפ

שכ� נית� יהיה להסתמ% על , מעבר כזה א$ לא יחייב שינויי' פורמאליי'. פ לאימו+ דג' זה"ברש

יש הטועני� שדווקא בחברה הפלסטינית , מעבר לכ%. פ הדרישות האמריקאיות"התיקוני' שכבר בוצעו ע
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, זאת משו� שמדובר בחברה בתהליכי שינוי תמידיי�; מכל החברות הערביות טמוני� זרעי הדמוקרטיה

 א� כל –המסגרות השלטוניות המושחתות הנ� חדשות יחסית ומול� עומד דג� של דמוקרטיה ישראלית 

יטי עשויי' הקולות התובעי' יתר שיתו$ פול,  א' הרשות הפלסטינית לא תידרדר לאנרכיה.מגרעותיה

  .וכיבוד זכויות אד' לגבור
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  "בשטח"הירושה 

  מוקדי כוח

ההנהגה : ארבעה מוקדי הכוח בשטח שיהיו בעלי משקל בקביעת ההנהגה העתידית של הפלסטיני' ה'

; ח"י� של פת'התנט;  המסורתיותהאליטהמשפחות ; מנגנוני הביטחו�פ בדגש על "הנוכחית של הרש

, דתית (לגיטימציה; לכוח כפייהכל אלה יזדקקו , אחר ערפאתכדי לבסס את כוח' במשטר של.  החמאסו

  .הכלי' האלה כללא$ אחד מהגורמי' אי� . ולכידות והכוונה; )פוליטית או חברתית, אידיאולוגית

  

אי� זה הכרחי שההנהגה העתידית תצמח מתו% חברי השורה השנייה של , לאחר הליכתו של ערפאת

הסוס "תופעת : הטועני' לכתב  זו יש להוסי$ הערת אזהרהלרשימה המוכרת של . ההנהגה הנוכחית

 מתמודד מאחורי הקלעי' הנמנה עתה על השורה השלישית או הרביעית שיעקו$ את כל –" השחור

, המהווה נכס חשוב לשורה הראשונה, פ"ככל שמערכת הרש,  עשויה להיות יותר סבירה–" מועדפי'"ה

א% הוא נעדר כוח כפייה , ות בחירת אד' שכוחו בסמליותווריאציה של אפשרות זו עשויה להי. תתפורר

מהל% כזה עשוי להיות רצוי לגורמי' . כמינוי ביניי' כדי למנוע התמודדות) שפעי�חידר עבד אל, לדוגמא(

שכ� הוא יאפשר העברת מרכז הכובד של העוצמה לראשות , לראש ממשלה פלסטיני מכה�: שוני'

  .פ"של המשטר הנשיאותי של הרש" פרלמנטריזציה"ב, ממילא, ני'המעוני, ולדורשי רפורמות; הממשלה

  :נית� להצביע על כמה מאפייני' צפויי', פועל יוצא מכ%כ

 במנופי' העצמיי' שלו על כלל השטח בודד להשליט את עצמו" פני�"היעדר אפשרות של מנהיג  ♦

   .והזדקקותו לקואליציות אזוריות

ובאינטרסי' כלכליי' חוצי ארגוני'  שכונתית/מולתיתח/בשיקולי נאמנות משפחתיתצור% להתחשב  ♦

  .אזורי'

בהיעדר כוח סמלי מאחד וכוח ; היעלמות ערפאת טומנת בחובה סכנה של האצת תהלי� האטומיזציה ♦

אחת המסוגלת " זרוע"מאחר שאי� , אול'. כוח הזרוע הוא הגור' המכריע בהכתרת מלכי', כלכלי

  . צב זה לפיצול הול% וגדלמוביל מ, לכפות את עצמה על כל האחרות

, ברצונ' יקיימו הפסקת אש,  אשר או דיאדוכי�warlordsמעמד של מכא� יש לצפות לצמיחת  ♦

 בתהליכי שייתבעו לשתפ', חזק את יד' של אלהעשויה להיעלמות ערפאת . וברצונ' יציתו את המצב

 עצמה במעמד של קבוצה זו תמצא, אפוא, ע' היעלמות ערפאת. במשרות ובמשאבי', קבלת החלטות

  .ות/ות חדשה/להנהגה" מאצילי לגיטימיות"

גור' ממת� חשוב העשוי להפחית את סכנת האנרכיה , חר$ ניגודי האינטרסי' בי� הקבוצות השונות ♦

והתחושה שעימותי' פנימיי' משחקי' ) סכסו% אחי' ("פתנה"הרתיעה התרבותית העמוקה מהוא 

  . ורית של מי שנתפש כאחראי לסכסו% כזהתיפגע הלגיטימציה הציב, לכ�. לידי ישראל

  מעורבות גורמי� חיצוניי�

של בכירי' בהנהגת התנועה הפלסטינית , ")סוכני השפעה"ולעתי' א$ זיקה של (הזיקה הפוליטית 

, מאפיי� זה הוע' בדור ההמש%. הייתה מאפיי� בולט של דור המייסדי') ערביות ואחרות(למדינות זרות 

יוצא . שרוב' לא חיו שני' במדינות זרות ומגעיה' עמ� מוגבלי', "פני'"של הבעיקר משו' שזהו דור 

, בעוצמות שונות, שלה' וזיקות הנהגות אלה" חו+"יהאד להנהגות ה'זיקת החמאס והגמכלל זה הוא 

) מעצ' היותה חדשה(היעלמות ערפאת וכינונה של הנהגה מוחלשת  .תיכוניי'�מזרח  ולמפלגותשטרי'למ
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ובכ% להחלשת , האות להעמקת המעורבות של מדינות אלה בתו% הפוליטיקה הפלסטיניתעשויי' להיות 

  ".עצמאות ההחלטה"

  

 ג' א' לא יצמיחו – מ"אי� לצפות שירד� או מצרי� תשובנה לזירה ע� הצעות לייצוג הפלסטיני� במו

 תוכלנה אול' שתי מדינות אלה לא. מ" לנהל מו– או מעונינת –הפלסטיני' עצמ' הנהגה המסוגלת 

ירד� במיוחד תידרש להכרעות קשות בנסיבות של . לפטור עצמ� כליל ממעורבות בזירה הפלסטינית

כמתחייבת מחובת , הא' להמשי% בשגרת קשרי' ע' הגדה המערבית; התפוררות הרשות הפלסטינית

או לנסות , המציאות האנרכית לגדה המזרחית" ייצוא"א%  להסתכ� ב, התמיכה באחי' הפלסטיני'

ירד� "מציאות זו עשויה לעורר ביתר שאת את הגורמי' בצמרת הירדנית הגורסי' . לבודד את עצמה

, מצדה, מצרי�. תיאל+ ירד� ג' לצמצ' את פרופיל הקשר ע' ישראל, א' תגבר גישה זו". ירדניי'� )עבר(ל

יות ולחיזוק מעמדה כדוברת זכו. עשויה לראות במציאות זו הזדמנות לניגוח פוליטי של ישראל

 תראה בעידוד אנדרלמוסיה סוריה. בהיעדר סמכות פלסטינית מוכרת, הפלסטיני' בזירה הבינלאומית

יהיה אינטרס , כבעבר, אירא�בעוד של, פלסטינית אמצעי להבטיח שישראל לא תהיה פנויה לעימות עמה

 הפלסטינית הזירה, אפוא, א�ה. לנצל את הזירה הפלסטינית כמנו$ לחיזוק נוכחותה בלב העול' הערבי

כאשר עתה , �19  במאה הבאפגניסט� ששלט Great Game �תית של ה"עלולה להפו� לגרסה מז

  .ואירופה; ב"ארה; )וחזבאללה(אירא� ; סוריה; בהשתתפות מצרי�

  

כקולקטיב מול סכנה של אנדרלמוסיה מתפתחת " העול' הערבי"עולה ההתייחסות של , על רקע כל זה

שבו העניקה פסגה ערבית הכשר למעורבות " הסכ' טאי$"עי' על תקדי' יש המצבי. בזירה הפלסטינית

ג' .  להכשר כזה, מחוסר ברירה, הסורית בלבנו� ומעלי' את האפשרות שמעורבות ירדנית ומצרית תזכה

פסגת טאי$ העניקה לסוריה הכשר בדיעבד לכיבוש לבנו� ואילו כא� מדובר : כ% שוני' הדברי', א'

  . במעורבות רכה בהרבה

  

  ?ראשונה" ערבית" הא� תיתכ� מהפכה –הפ� החברתי 

בא$ מדינה ערבית נגד ) להבדיל מהפיכה צבאית" (עממית"בתולדות המזרח התיכו� לא התרחשה מהפכה 

הא' חילופי הדורות , אול' נשאלת השאלה. אי� זה המקו' להיכנס לסיבות לכ%. משטר ערבי מכה�

י של מנגנוני הרשות הפלסטינית עשויי' לחולל מהפכה בהנהגה הפלסטינית ומשבר הלגיטימציה הצפו

 כתמיכה לתזה זו מצייני' את היכרות הציבור הפלסטיני הרחב ע' דפוסי' 10.ראשונה" ערבית"

מסקנת מחקר זה . עשויי' לשמש לו מודל לחיקוי, אשר ג' א' לא הוחלו עליו, דמוקרטיי' ישראליי'

חברה "אול' בהיעדר , נגנוני הרשות אכ� עשויי' לצו+היא שביטויי' לתסיסה נגד משטר הדיכוי של מ

                            

 

 
10
 כל). כפי שאירעה באירא� ובמזרח אירופה(עממית שבה שותפו ההמוני' " מהפכה"בעול' הערבי לא התחוללה מעול'  

  ".הפיכה"חילופי השלטו� בעול' הערבי נעשו בדרכי 
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, ובראשו החמאס, יהיה הזר' האסלאמי, מגובשת שתוביל את התסיסה ליעדי' דמוקרטיי'" אזרחית

  .  הנהנה העיקרי

  משמעויות לישראל

  המצב הביטחוני

' הצעות  בי� א–אליה תוכל ישראל לכוו� את מסריה , ש ובעזה"בהיעדר מנהיגות פלסטינית אחת ביו

תשומות אלה יתבטאו ה� . תידרש ישראל להשקיע תשומות מוגדלות  � פשרה ובי� א' איומי הרתעה 

פיצול המציאות הביטחונית לפי אזורי . בצעדי ביטחו� שוט$ מובהקי' וה� בשיג ושיח ע' גורמי שטח

ה שגזרה שכנה בה יש הסכמות בשטח בשע, דילמה אי% לנהוג בגזרהבפני ישראל להעמיד את השפעה עלול 

   .גועשת

  

לפיה מצב של ריבוי פלגי' פלסטיניי' מסוכסכי' ביניה' ומתמודדי' ביניה' על הבכורה , עולה טענה

טענה זו , אול'. על חשבו� מאבק הטרור נגד ישראל, עשוי להביא להפניית האנרגיות והאלימות פנימה

ית למחויבות לאומית ואפקטיביות המאבק בישראל יישאר ג� להבא אב� בוח� ראש; אינה עומדת במבח�

  . לבצע פיגועי� נגד ישראל לא יפחת בשל מאבק פנימיהכ� שהמוטיבצי, של ארגו� או מנהיג

תצמצ' הגדר , במישור הביטחוני. כלכלית ומדינית, משמעות ביטחונית, לכשתושל�, לגדר ההפרדה

י הפיגוע להתנחלויות ולכוחות באופ� משמעותי את יכולת החדירה של מפגעי' ובאופ� טבעי יופנו מאמצ

ויחרי$ את המצב ) שוהי' בלתי חוקיי'(חי' "יצמצ' הדבר את תופעת השב, במישור הכלכלי. ל"צה

כגבול שישראל סימנה , בי� א' ישראל תצהיר על כ% ובי� א' לאו, תיתפש הגדר, מדינית. הכלכלי בשטח

  .לעצמה לעתיד לבוא

  

,  לאחר הסכמי אוסלוA מאז הנסיגה משטח  :דילמה נוספתמצב של התפוררות ואנרכיה עלול ליצור 

הקהילה , למרות זאת. חדלה ישראל לראות את עצמה אחראית לביטחו� הפני' של שטחי' אלה

, קל וחומר. לכל המתרחש בשטח, משפטית, הבינלאומית המשיכה לראות בה את הגור' הכובש האחראי

 במצב מידרדר בשטח הממיט �רמי� זרי� להתערב  או לאפשר לגו–תהיה ישראל נתונה ללח� להתערב 

  . על הציבור אסו� הומניטארי 

  

  תהלי� השלו�

מ רציני על הסדרי' כוללי' "היעדר הנהגה פלסטינית אפקטיבית סות' את הגולל על אפשרות למו

 לישראל א� תיבחר רקושי מיוחד ייווצ. מ להסדר קבע"ועל אחת כמה וכמה על מו, להרגעת השטח

שיח �וככזו בת, �שתתקבל על הקהילה הבינלאומית כמייצגת לגיטימית של הפלסטיני, דיניתהנהגה מ

 במצב כזה תעמוד ישראל בפני לחצי' .א� תהיה נטולת כושר אכיפה בשטח,  מ על הדר קבע"ראויה למו

  ".וירטואליות"לקד' תהלי% שתומות הצד השני בו תהיינה 

  

 .ולא ייפגע ע� הסתלקותו" תלוי ערפאת"הפלסטיני� אינו הייצוג העצמי של דומה שההישג הסמלי של 

ערבית או חסות של מדינה ערבית �הנסיבות הבינלאומיות שהעניקו לגיטימציה בעבר לאפוטרופסות כלל

לייצוג הפלסטיני' התחלפו בהכרה בינלאומית רחבה ) מצרי' או א$ עיראק של קאס', ירד�(כלשהי 

הייצוג העצמי של הפלסטיני' הוא עובדה קיימת ואי� למדינות ערב , לכ�. בזכות ההגדרה העצמית לעמי'
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יכולת או עניי� לנסות להפקיע לידיה' שוב באופ� פורמאלי ) סוריה, ירד�, מצרי'(הרלוונטיות / המרכזיות

ותתקבל על ידי הנהגה הפלסטינית שתקו' שכל , להניח, אפוא, נית�. את הייצוג של הבעיה הפלסטינית

ל כמי שמוסמכת להכריע בדבר זכויות "על ידי מדינות ערב והקהילה הבינג' תתקבל ' הפלסטיני' עצמ

  . הפלסטיני'

  

תו� עיד� ערפאת .  בעיני הפלסטיני' עצמ'"בלעדיות הייצוג"היא עתיד רעיו� , ע' זאת, אחרת השאל

ע� חמאס כי כבר באינתיפאדה הראשונה ט. �"על ידי אש" בלעדיות הייצוג"עשוי לציי� ג� את תו� עיד� 

הזר' האסלאמי השלי' ע' הבכורה . וככזה ראוי לייצוג בהתא', הוא מייצג ארבעי' אחוז מהפלסטיני'

וא' , ל של ערפאת" מתו% הכרה ביתרונות של המעמד הבינא', )פ"רש/$"אש/ח"פת(של הזר' החילוני 

) ר חמור באסלא' מאבק פנימי בי� אחי' המהווה איסו–פתנה (משו' שהרתיעה הדתית מעימות פנימי 

בתהלי� עיצוב , " הייצוגבלעדיות"לעצמו את אינו יכול לתבוע ג� א� חמאס .  גברה על שיקולי' אחרי'

  . את שיתופו בייצוגהוא עלול לתבוע תמורה עבור הסכמתו להנהגה זו, ההנהגה החדשה

  

' 48בעיית "ל  המרכזיות ששבה ועלתה מאז קמפ דיוויד שוהיינאחד המאפייני' המרכזיי' בהקשר זה 

היא תפישה ' 67על פני אלה של ' 48הא' האסטרטגיה של העדפת האינטרסי' של ". זכות השיבה"בדמות 

ש ובעזה התומכת "הא' דעת הקהל ביו, א' כ�? אותה הוא כפה על הזירה הפלסטינית, אישית, של ערפאת

שאלה דומה ? ה חלופיתשייעל' ע' עליית גיש" political correctness" באסטרטגיה זו אינה אלא 

הגשת עלי (הא' פר+ ביטויי השלו' והאופטימיות מיד לאחר חתימת הסכמי אוסלו : מהכיוו� השני היא

או , שזכו ללגיטימציה פתאומית בעקבות ההסכ', ההיו ביטוי אותנטי של תחושות האוכלוסיי) 'זית וכו

מרכזית להבנת השפעת הליכתו של התשובה לשאלה זו .  באותו שלבpolitical correctnessביטוי של 

  . ערפאת על תהלי% שלו' עתידי

  

 נדמה שמשאלות הלב 11.מענה חלקי לשאלות אלה נית� למצוא בסקרי' הנערכי' בקרב הציבור הפלסטיני

 מופנות להסדר מעשי ע' ישראל שיכלול יחסי שלו' ע' גבולות פתוחי' ואפשרויות השל רוב האוכלוסיי

ל הסקרי' עולה ג' רתיעה מחציית קוי' אדומי' אידיאולוגיי' ותרבותיי' אול' מכ. תעסוקה בישראל

מהלכי כוח נגד ארגוני אופוזיציה המסיתי' ; הגבלת הסתה; ויתור רשמי על זכות השיבה: בתחומי'

  "). פתנה"מהלכי' הנתפשי' כ(ומפעילי' טרור נגד ישראל 

  

לדרישה כזו . ערבות כוחות בינלאומיי�מציאות אנרכית בשטח ברמה זו או אחרת תחזיר את הדיו� בהת

שכ� יש בה המשכיות למדיניות של ערפאת ויישומה  , של ערפאת יהיה הגיו�" מדיניי'"מצד יורשיו ה

  ". כוחות השטח"יעניק לה' דימוי של לגיטימיות בינלאומית וא$ כוח כפייה מסוי' שיחזק אות' מול 

                            

 

 
11
  . ליל שקאקי' בהנהלת ח– PSR–בעיקר הסקרי' של המרכז הפלסטיני למחקר מדיינות וסקרי'  
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  ערביי ישראל

 שממנה נהנה ערפאת הקלה על ערביי �והישראלית מאז אוסלו  –הערבית , הלגיטימציה הבינלאומית

מהזירה " מרחק ביטחו�"עד כה שמרו ערביי ישראל על , א$ על פי כ�. ישראל את ההזדהות עמו

 הפניי' של ערביי 'א% הבהירו לא פע' להנהגה הפלסטינית לבל יתערב בענייני, תמכו; הפלסטינית

לסטינית מוסכמת עשויי� לחזק את הרתיעה של גורמי� היעלמות ערפאת והיעדר הנהגה פ. ישראל

  . ציבוריי� במגזר הערבי ממעורבות יתר בפוליטיקה הפלסטינית

  ?כיצד תוכל ישראל להשפיע

�של מעורבות עמוקה ואימתחלפת ות יבמש% השני' מדינכלפי תושבי הגדה המערבית ועזה ישראל ניהלה 

ות שהממשל הישראלי חפ+  מסוימדמויותכה שטיפוח התערבות מתו% הער� משה דיי� גרס אי. התערבות

 של מעורבות יזומה לטיפוח הנהגה –הדג' השני .  ולפגיעה במעמד�פי'" כמשתלזיהוי� יביא ביקר�

ישראל הדירה את ידיה מניסיונות , פ" מאז הקמת הרש.בלט במאמ+ לטפח את אגודות הכפרי' �מקומית 

  .להכתיר מלכי' בזירה הפלסטינית

  

כפי שאי� כי , ע' זאת, יצוי�. ולשתי הגישות יש תומכי'התערבות �נות וחסרונות למעורבות ואייתרויש 

שרויה בידי ישראל האפשרות לשלוט בכל התהליכי� בתו� הזירה הפלסטינית כדי להבטיח את 

 הצעדי' הביטחוניי' הבסיסיי' שישראל .כ� ג� אי� חלופה של אי התערבות מוחלטת, התוצאה הרצויה

הנ' בעלי השפעה מרחיקת לכת על הלכי הרוח  בקרב הפלסטיני' , ותיאל+ לנקוט בעתיד, נוקטת

התבטאויות חיוביות מצד ישראל אודות מנהיג פלסטיני זה או אחר במטרה . והתפתחותה של הנהגת'

את עצמה בהצהרות " תחשק"רצוי שישראל לא , ע' זאת. לחזקו משיגות לעתי' את התוצאה ההפוכה

, לכל הדעות.הלגיטימיות של מנהיגי' בשל עבר' ובטר' עמדו במבח� בנסיבות החדשותהשוללות את 

פ "הוא ייתפש בציבור כמשת, שכ�, מהל� ישראלי בוטה להכתרת מנהיג יהיה בעוכריו של אותו מועמד

  .  ישראלי

  

פיע להשכדי להקל או להקשות על הנהגה פלסטינית מתפתחת או עומדי' לרשות ישראל מנופי' , לכאורה

שרוב הכלי' שבידי ישראל טובי' , ע' זאת, נכו�. על תהלי% התגבשותה של ההנהגה הפלסטינית העתידית

המנופי' והמחוות שישראל יכולה לעשות בה' . לפגיעה במועמד זה או אחר ולאו דווקא לבניית מועמד

ה' שימוש מול למנופי' שנית� לעשות ב,   מתחלקי'�  לבדה או בשיתו% גורמי' בינלאומיי' –שימוש 

קל יותר לתת מחוות , לרוב. הנהגה שכבר קמה ולכאלה שעשויי' להשפיע על תהלי% התגבשות ההנהגה

מאשר לכוו� מהלכי� כ� שיחזקו בהכרח גור� , למי שכבר הגיע לשלטו� ויוכל לזקו� את ההישג לזכותו

  .זה או אחר

  

נהגה פלסטינית חזקה שתוכל לתרג' ללא ה, ג' א' מעשה ישראלי יפורש בשטח כמחווה של בניית אמו�

המנופי' הישראליי' . עלול הצעד הישראלי להיות ברכה לבטלה, תחושת שטח זו למחוות גומלי�

. הומניטאריי'�מדיניי' וכלכליי', ביטחוניי': האפשריי' מתחלקי' באופ� גס לשלוש קטגוריות

לאיי' בהפעלת ,  להפעיל כוח שעומדי' לרשות ישראל נובעי' מהחלטה ישראליתהמנופי� הביטחוניי�

היערכות מחדש : המנופי' והמחוות הקלאסיי' כוללי' מגוו� רחב, במסגרת זו. כוח או להימנע מכ%

. חידוש הסדרי מעבר בטוח; מסירת שטחי' לידיי' פלסטיניות; בשטחי' תו% הסרת מחסומי' וכתרי'

המנופי� . המייצגת את הזר' המרכזייהאד עשויי' לסייע לחיזוק הנהגה 'מהלכי כוח נגד חמאס וג, מנגד
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שחרור אסירי' מת� אפשרות לעריכת ; הורדת התנחלויות בלתי חוקיות:  רבי' ומגווני'המדיניי�

הצהרות אופטימיות לגבי מנהיג זה ;  ירושלי'תסוגיימחוות מעשיות סביב ; הורדת התנחלויות; בחירות

" כתובת"בהיעדר . משפיע על מאבק על ההנהגהכל אלה מהווי' מחוות לחיזוק מנהיג ולא גור' . או אחר

  עשויות רוב �  מנהיג פלסטיני שישראל מעונינת לחזקו באמצעות המחוות –למע� אליו את המחווה 

  ". ברכה לבטלה"להפו� ) למעט שחרור אסירי� שיידו� להל�(מחוות אלה  

  

י� התגבשותה של הדר� העיקרית שיש לישראל להשפיע על תהל, למעשה, המנופי� הכלכליי� ה�

גורמי' בינלאומיי' ,  ללא שתו$ פעולה ע' ישראל.ולא רק להיטיב ע� מנהיג שעלה, הנהגה פלסטינית

, יתר על כ�. לא יוכלו לפעול בשטח באופ� יעיל וללא זיקה למשק הישראלי אי� למשק הפלסטיני תקומה

נהלי העברת הכספי' על פי כיו' מוסדרי' . פ"לישראל שליטה על העברת מסי' ומכסי' לשלטונות הרש

עשויי' הסכמי' אלה להיפתח , פ"בהיעדר כתובת ברורה ברש. 12ל עליה' חתמה ישראל"הסכמי' בינ

" מחושקת" של ישראל להפיק תועלת מדינית ממנופיה הכלכליי' היא �אול' בכל ניסיו. לפרשנות

הסובל , ונכונותו של המשקיכולתו (כלכליי' פנימיי' , )שיקולי סגרי' וכתרי'(באילוצי' ביטחוניי' 

האינטרס העליו� של (הומניטאריי' , )לקלוט שוב עובדי' פלסטיניי', מאבטלה ומשופע בפועלי' זרי'

ומדיניי' ) ישראל הוא שלא יתרחש אסו� הומניטארי בשטחי' שיחייב אותה ליטול את האחריות לידיה

: המנופי' הבולטי' בהקשר זה ה'). רצו� למנוע פעילות של ארגוני' בינלאומיי' העויני' את ישראל(

יתכ� לאחר עריכת בחירות (הפניית משאבי' תו% העדפת אזור בו שולט מי שישראל חפצה ביקרו 

; )תעלה החשיבות של הטבה זו, ככל שתושל' גדר ההפרדה(מת� רשיונות עבודה בישראל ; )מקומיות

תיעול השקעות פיתוח של ; גרי'הרחבת תחומי פעילות כלכלית של אזורי' מועדפי' על ידי הסרת ס

מהלכי' כלכליי' שיביאו לשבירת , מעל כל אלה). ל"כולל בעלי הו� פלסטיני' בירד� ובחו(גורמי חו+ 

שיטת המונופולי' שהנהיג ערפאת ועל ידי כ% מת� אפשרות להצמחת אליטה כלכלית ע' אינטרס כלכלי 

  .ביציבות

   האסירי�תסוגיי

עה הבולט ביותר שעומד לרשות ישראל במאבק על עיצוב המנהיגות שחרור האסירי� הוא מנו� ההשפ

. ותי'כשהבולט בה' הוא מרוא� ברע,  אסירי' פלסטיניי'�6000 ישראל מחזיקה כיו' בכ.הפלסטינית

בלי ששמ' נקשר , הנהני' מיוקרה של מי שסבלו בבתי הכלא הישראליי', אסירי' משוחררי' כאלה

פ וה' עשויי' לזכות בתמיכה רחבה בציבור "כל בכירי הרשבשחיתויות השוטפות בה� מעורבי' 

למדו ,  ובה� כאלה ששהו בבתי כלא ישראליי� תקופה ארוכה–אסירי� רבי� , בו בזמ�. הפלסטיני

או לפחות ( מצטיירי� לבני שיח� הישראליי� כמתוני� –עברית ופיתחו הבנה של החברה הישראלית  

שדימוי ישראל אצל רבי' מה' נותר " חו+"עומת חברי הנהגת ה ובייחוד ל,יותר מעמיתיה�) �פרגמאטיי

                            

 

 
12
 Protocol on Economic Relations (Paris Protocol, incorporated as Annex IV of the Cairo:במיוחד 

Agreement and as Annex V of the Interim Agreement), April 29, 1994 
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ח והשמאל " פת–" הזר' החילוני"חשוב לציי� שאבחנה זו נכונה בעיקר לגבי אסירי . סכמאטי ואידיאולוגי

  . יהאד והחמאס' ולא לגבי אנשי הג–הפלסטיני 

  

לנהוג איפה ואיפה בלי ג' להתמודד ע' הצור% הישראלי , א' כ�, החלטות של שחרור אסירי' יצטרכו

בנושא האסירי' בולטת הנטייה של .  ישראלי לקד' גור' מסוי'�שהדבר יעורר רוש' בוטה של ניסיו

ישראלית " מחווה"לכ� כל מנהיג פלסטיני שיזכה ל;  בי� הפלגי' השוני'תהפלסטיני' להפגי� סולידאריו

כמי שעושה יד אחת ע' , א שוחררויותק$ על ידי הארגוני' שאסיריה' ל,  של שחרור נרחב של אסירי'

  .יהאד'ישראל וייאל+ מבחינה ציבורית להוסי$ ולדרוש את שחרור אנשי החמאס והג

נלסו� "ג' א' אי� ישראל מחזיקה ב. אצל האסירי' עצמ'" הכשרת הקרקע"היבט אחר של סוגיה זו הנו 

ע בהידברות עמ� שיח ופתיחת ערוצי� מול אסירי� בכירי� עשויי� לסיי�דו, פלסטיני" מנדלה

  .מוב� שמהלכי' כאלה צריכי' להיעשות ברגישות רבה. לכשישוחררו ויגיעו לעמדות שליטה

   הבחירותתסוגיי

בחירות לערו% , זמ� קצר לאחר מותו של ערפאת, סביר שהפלסטיני' והקהילה הבינלאומית יקראו

במקביל תעמוד על הפרק (ובה' המועצה המחוקקת והנשיאות ,  למוסדות הרשות הפלסטיניתדמוקרטיות

בחירות כאלה מעמידות את ). א% זוהי בעיה פחותה, ח" המרכזי של פתדר לווע"$ ויו"בחירת ראש אש

,  כולל של אנשי' שישראל הייתה מעדיפה לעצור–הצור% לאשר התכנסות : ישראל בפני מספר דילמות

ודרישה לאפשר ) ת החמאסכולל א' אלה מחזקות א(דרישות לקבל את תוצאות הבחירות הדמוקרטיות 

  . למוסדות הרשות שייבחרו להתחיל לתפקד

  

התרבו , פ"מאז כינו� הרש. ש ועזה"עריכת בחירות למועצות המקומיות ביועומדת על הפרק , בו בזמ�

" ניר לקמוס"בעבר היוו בחירות מקומיות . המועצות המקומיות מאד וכיו' רשומות קרוב למאה מועצות

שליטה במועצות ג' מעניקה להנהגה לאומית בסיסי כוח חשוב . י' הלאומיי'להלכי הרוח הפלסטיני

מועלית טענה שמוטב לה לישראל לקיי' בחירות כאלה ה� כדי לבחו� את המצב . ליישו' מדיניות לאומית

על פי . בשטח וה� כדי להימנע מהקשיי' הגלומי' בקיו' בחירות כלליות מיד ע' הסתלקותו של ערפאת

על ידי מחוות מקומיות לראשי ערי' " מלמטה"ל ישראל להשפיע על צמיחתה של מנהיגות תוכ, גישה זו

והקשחה כלפי ראשי ערבי' קיצוניי' , שבתחו' אחריות' שורר שקט ביטחוני וה' נוקטי' גישה מתונה

הסבירות שמהבחירות ייצא נשכר : כנגד גישה זו עומדי' שיקולי' כבדי משקל).  של החמאס–למשל (

 הנהנה מיוקרה רבה כמי שנחל+ לסייע לציבור בשעות קשות כאשר הרשות גילתה אוזלת ,חמאסבעיקר ה

הצור% ; האפשרות שהמהל% ייתפש כתחלי$ למהל% דמוקרטי אמיתי וא$ כהשבת המנהל האזרחי; יד

  . בצעדי' ביטחוניי' נלווי' לאור היעדר המתא' בי� שטחי סגר לבי� תחומי מועצות

  מחוות מדיניות

בניגוד . ש תיתפש בנסיבות מתאימות כמחווה ממדרגה ראשונה" ביוהתנחלויות בלתי מאושרותהורדת 

ע' ). ל בשטח"למעט הקלה על משימות צה(אי� למחווה כזו השלכה ביטחונית ישירה , למחוות אחרות

ערכיות מהלכי' כאלה . דווקא המשמעות התדמיתית של מהל% כזה מחייבת בחינה מעמיקה, זאת

: יית אמו� ואופ� תפישת' אצל הפלסטיני' והקהילה הבינלאומית יושפעו מגורמי' שוני'כצעדי' לבנ

) ש"עזה או יו(מיקומו ; תגובות בתו% הציבור הפוליטי הישראלי והיק$ התמיכה של הציבור במהל%

עשוי המהל% להתקבל כביטוי של תחושה , בניהול לא נכו�, כ%. מאחז שיורד/ומהותו של ההתנחלות

  .ולא כמחווה של בניית אמו�, )תסמונת לבנו�(של הציבור הישראלי ועייפות 
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בניית אמו� בקרב הציבור הפלסטיני :  עשויות לכאורה להשיג מטרות אחדותמחוות בנושא ירושלי�

ברור שמחוות כאלה ה� ג' מהמהלכי' , בד בבד. וחיזוק מעמדו של המנהיג שלזכותו נרשמות המחוות

כאשר יבקשו , יש להניח, � בנושא ירושלי' לאחר הסתלקותו של ערפאת יהיהמבח� ראשו. הרגישי' ביותר

  . הפלסטיני' לקבור את המנהיג המנוח בירושלי'

  סיכו�

להגברת תהליכי , בסבירות גבוהה, כי הסתלקותו של ערפאת תביא, מסקנת הניתוח לעיל הנה

. ר הנהגה פלסטינית מדינית אי� זה אומר שלא תיבח.ההתפוררות המסתמני� ממילא בחברה הפלסטינית

ישראל תוסי� להיות נתונה ללח� , א$ על פי כ�. א% הנהגה כזו תהיה מנותקת מהשליטה האמיתית בשטח

ללא יכולת של בני השיח הפלסטיניי� , מ כזה"א� מו, הקהילה הבינלאומית לשאת ולתת ע� הנהגה זו

היא לא תוכל להגיע א$ להסכמי ; כרתאי� ישראל יוצאת נש,  ממצב כזה.יהיה עקר, "לספק את סחורה"

  .ביניי' יעילי' ולא תהיה לא א$ כתובת אחת למע� אליה את מסרי ההרתעה שלה

  

הכלי� שבידי ישראל טובי� ; מהלכי' בוטי' של ישראל להצמיח הנהגה המקובלת עליה לא יצלחו

לא תוכל ישראל ,  אול' בנסיבות שייוצרו.בעיקר לסיכול עליית� של מנהיגי� ולאו דווקא לבניית�

עצ� נוכחותה בשטח ופעולותיה הביטחוניות מטות  את הכ� באופ� ; מעורבות�לעמוד מהצד ולטעו� לאי

, שומה על ישראל להיער% לקראת הבאות ע' הכלי' העומדי' לרשותה כדי להשפיע,  לכ�.כזה או אחר

 הזמיני' בידי ישראל המנופי'. על ידי שילוב מושכל של מנופי', זאת. על התהליכי', ככל שנית�

, נובעי' ברוב' משליטתה הצבאית בשטח ומתבטאי' בביצוע מהלכי' צבאיי', המשפיעי' לטווח הקצר

יש לישראל יכולת השפעה על המצב הכלכלי של , לטווח הארו% יותר, אול'. או הימנעות מביצוע'

 בעקיפי� על צמיחת וכ%, דרכו על הכוח הכלכלי של אליטות כלכליות כאלה או אחרות, הפלסטיני'

  . מנהיגות כלכלית שעשויה למלא בעתיד תפקיד מנהיגות פוליטית

  

של החברה הפלסטינית הוא הפיחות שחל במעמד האליטות המסורתיות והעתקת מרכז " עקב אכילס"ה

) ידענות דתית או מדעית, עוצמה כלכלית, משפחה, גיל(הכובד של סמכות ממקורות סמכות מקובלי' 

נדה 'ובעלת יכולת לקד� אג(בניית מנהיגות פלסטינית שוחרת יציבות והסדר , לכ�. הצרו$לכוח הזרוע 

שיקו' , )warlords �מעמד ה(מחייבת ניתוק העוצמה הכלכלית מהגורמי� שוחרי האלימות ) ברוח זו

מאמ+ כזה אפשרי רק במציאות של רפורמות . כוחה של אליטה כלכלית ותרגו' כוח כלכלי לכוח פוליטי

במאמ+ . קעקוע המונופולי' והחדרת גורמי' כלכליי' מקומיי' חדשי' לשטח, ליות בשטח הפלסטיניכלכ

  ).ירד�(אפשר ישראל תמצא בעלות ברית במערב וא$ בעול' הערבי , כזה

  

  

  

  


