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נדחות.הפלסטינית

ירושליםמזרחלתושביאפשרותלמתןבנוגעישראלעםמחלוקתהרשמית:הסיבה

במסיבתמאזןאבוהרשותיו"רהבהירירושלים",ללאבחירותלקייםנאפשר"לאלהצביע.

במוקטעה.שכינסמיוחדתעיתונאים
הד־למהלךהפלסטיניהשטחאתלהכשירמאזןאבוטרחהדרמטיתההכרזהבטרם

חיה.

$TS1$.הדחיה$TS1$

$DN2$.הדחיה$DN2$שלהמרכזיתהוועדהמזכירהבהיר"אל־קודם",הירושלמילעיתוןשהעניקבראיון
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ירושלים,במזרחהבחירותלקיוםישראליאישורשללאהשורותביןלומרניסהרג׳וב
לפרלמנט.בחירותלקייםפת"חבכוונתאין

התייחסותמכלהאחרונההשנהכללאורךנמנעהישראלשפתיים,לזותלמנועכדי

שקדםההסברהלקמפייןבכוחאותהרתמוכברורג׳ובמאזןאבואךהללו.לבחירות

הרשמית.ההכרזההגיעהמכןלאחריומייםהבחירות.ביטולעלהמתוכננתלהודעה

לדחותההחלטהכיהסבירבפת"חהחוקתיתהמועצהמזכ"לסגןההכרזהלאחר

והפלגיםההנהגהלרצוןהייתהולאבקלותנלקחהשלאקשההחלטההיאהבחירותאת

שנוגעבנזהלהקלאפשרשאימפנידחייהעלהחליטווהפלגים"ההנהגההפלסטינים.
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בליבחירותלקייםאפשרשאייםהפשלמהבהסכבאו

אמרירושלים",

פנוהובישראלהעינייםמאזןאבוהודעתחרלא

וסירבמאודובכלהבחירותאתלקייםשרצהחמאס

הבחירותאתקפמוקבנאש"ףשלאהקפההטקטיקת

בירושלים.

מנהיגחסייהתמאזןאבוהודעתחרלאאחדותשעות

אתלדחותאש"ףלהחלטתייההנסמאעילאיחמאס

לאמועדהפלסטיניתהרשותשלפרלמנטהבחירות

ח־המאבקיםאתמובנלהדגישחרייההנועיד

איומיםמלשגרנמנעהואזאתעםירושלים,סביברונים

הבחירות.דחייתיןבגישראלעלישירים

עםשקייםבשיחותכיייההנפרסיאנשיועםחהשי

י־אתלקייםהכרחישכיהשנייםמוהסכימאזןאבו

הקלפיותאתבהםמקםשוניםמקומותעלבווחשרות,

ירושלים.במזרחמןאתלאפשרתסרבישראלאם

נ־-אקצה,אלבמסגדקלפיותהצבתהוצעהבריולד

זאתתאפשרלאישראלואםהווקףשלכזיםמרסיות

אתטרףמאזןאבואולםבשטח.יםעימותיחלואזבשטח

פים.הק

עצםהתטיניםלסהפיםהפבקרבשררהרבהזעם

טהההאתבדובלקימאזןשאבובדההעורקעעל

מםעיייעצותהתללאהבחירותאתלדחות

י־הרש"פ-ידיעלטיניותהפלסהבחירות"דחיית

ש־ירושליםמזרחתושביעלאוסרתשישראלמוק

ברשותמיםגוהסבירושקרי",מוקהינהבבחירותתתף

ועידבלתימועדטיניותהפלסהבחירותדחייתכיוטענו

כביטולןבשטחיםמתפרשת

בפניכילסטיניםגוניםארמהחשפואףבהמשך

ק־בעהלקייםהצעותמספרהוצעוהרש"פיו"ר

צורךללאבבחירות,ירושליםמזרחתושבישלטרונית

מעשה"לאותןחהמאזןאבואךישראלשלבאישורה

ת־חששותהייהבחירותלדחייתיתהאמיתבההסי

מועצהואואילופרלמנטבבחירותידפתחנועת

טענוברגותי",וואןמרמוללנשיאותבבחירותיד

דשמאזןאבויעמיפיוסולשדרלנסותכדי

חמאסעםאחדותממשלתנוןעיםהמגניסיונותאת

הסףעלההודעהאתחוחמאסאולם

ההצעהאתהסףעלחובאש"ףאחריםיםגם

הבחירותמקיוםשברחכךעלחפותתכסיסבהאו

פרלמנטבבחירותפתחתנועתשללהפסדהמחשש

פניכברנכשלהפלסטיניתהאחדותממשלתוןעי

שלשחמאספתחיןהפיוסהסכםחרלאגםשנים

מאזןאבושלטהמההתוצאה"כמכןחרלאשנים

פתחתנועתיןאמוןמשברנוצרהבחירותאתלדחות

מ־בכיריםמאזןאבויןלסטיניםהפיםהפין

אחדותלממשלתהסיכוייכזהבמצבפתח,תנועתרת

ברשות.טעןלאפס""שואפיםלאומית

ילוחמאסמקורותימיםתםבאוכברבדבלזולא

חישיםתרמספרישנםכי'חבאר"-א"אלבנוניתוןלע

טהבהיאבקלהכדיהטרורגוןבדעועליהם

להעניקשלאמטרהלומןחמאסהדיווח,פיעל

דהבגבירושלים,מהילולהוטהלהמציהיטי

ל־חזיתלהקיםיאפההשאיבהמשךעזהברצועת

טהההאתהדוחיםיםהפרובאתייצגסטינית

בכירבעת,בההפלסטינית.הרשותיו"רעלחוץכדי

כימראווןחרבועלךמהצוטטהטרורגוןבא

."לאומיתחינהמבמאזןאבואתבודד"לוןמתחמאס

הכליםאתלשבורהחליטחמאסחלףנוסףבוע

בעלמיהומללהוללירושליםלאותתוכדיישראלמול

י־טיותמוקרבדרכיםילךשלאמההאמיתיהבית

אביבתלירושלים,עלרקטותבאמצעותאוליודרות,

הדרום.וערי

שיניובעורניצל

השלכותאודותהשתברומוסיםקולבההרכךכל

והמניעיםהפלסטיניתברשותהבחירותמערכתייתסו

חרלאגעלרכדמוקרטלהבליחמאזןאבואתיאושה

ליצרוןסיכלברזלבאגרוףדיכאשנה51משך

הפלסטינית.הרשותשלטוןבמוסדותפוזיציהאו

מחיםמופרשניםבותסיקויעודברשותהמהלכים

הפנים־פלסטינית.הפוליטיתלמערכתשונים

יהשאמורשמיהואכעתכברשברורמהאולם

גוןהואכוייערשלאבחירותשלולהגהמנצחלהיות

מ־"חפתהפוליטייםוליםיצהפסאגתמולחמאס

ברשותטוןגתמפאתיאושהמיותהפניבותרי

מידשונות,רשימותושלהתפצלהפלסטינית

אבופועלת.מאוחזקהחתמהשיהטרורגון

פניגעלשטיח'חת'מתחוןיצאתחמאס'גנבמאזן

תוחשוהת

מדחייתבדבלקלבנזקמאזןאבויצא"לכאורה

מזההפלסטיניתהמערכתכהנערשאליהןהבחירות

בכירחוקרטייןמילשמיכאל"רמסבירשנה",חצי

הרצליהמיחוכזמריהטגטרואסלמדיניותוןמכ

דייןמשהכזמרפלסטיניםללימודיםהפורוםאש

ביקורתהשמיעהאמנם"חמאסאביב.תלסיטתברבאוני

ממיתאדהאינלקדםתצליחאםספקאולםפה,חר

ע־במחאההגיבלאבורהצימכךיתרההרשות.נגד

טהההעלבדבלפהקולהשמיעההבינלאומיתרכת

לאמוהוטימוקרהדלךמהקץלשיםהרשותיו"רשל

שנים.51מזהטיניםהפלסחוו

מאזןאבושלהפוליטיתכובדיאמיבריולד

הוא5002-נשיאחרנב"מאזחייהמהדהופתעלא

ששיקפומחוץמביתחמוריםמשבריםידיומויצר

סיםאינטריןופערמיקהמעיתטגטראסבהחשיהיעדר

המשבריםמוהטובבמקרהפועלתוצאותין

בתבוסההרעבמקרהמאזןאבושלמביכהגהבנסיהללו

חהיצבהן6002בחירותטוהזהבהקשרכואבת.

עלמאבקרשותהתנועהשהנחילההתבוסהחמאס

הרשותיןמשבריםועשרות,7002-ועהברהשליטה

ס־מהועהקולשהחלוהחולףבעשורלישראל

פלסטינית.קפלותבהתבםמו

אבוהמתוכננותהבחירותשלבמקרהגםיה"כך

וןהתמבלישנהחציפנילךהמהאתיזםמאזן

בעינימויודישיפורלצורךתואולנצלביקשהואממשו

חזקוכדיבולימתשוומשיכתבארה"בהנכנסהממשל

הניחבוליסתרמבית.שלוהרעועהמציהיטיאת

בהלהטיחלושיאפשרוקשייםתציבחמאסמאזןאבו

בשלבסכלושישראלאולךהמהלהכשלתהאשםאת

מוקדם.

מאזןאבולרעתשובהסתדרוהכוכביםפועל

מהוהסכיבש""מלכודתשליהטגטראסקטה"חמאס

פיכלאדישותיןפגהמערבהרשותבהשהציתנאילכל

בהוסירעמימותעלשמרהישראלברשותהנעשה

באמצעותמאזןאבועבוראשמהמוניםהעראתלהוציא

הומחנתוךבירושלים,הבחירותלקיוםמוצהרסירוב

מצדבעיקרהבחירות,לקידוםבציהמוטיחהשלו

לכסכואתלחצובקרדוםבהןשראהרג'וב,יל'י

הנשיאות.

תריומסוכנתקהפתההרהפכהמןשחלף"ככל

קושנאברשימותמהיןוהלכההתפצלהפתחתנועת

ינהוהפגביתטרקטימהשיבשהחמאסומנגדביניהן

ועדשהואיןמאזןלאבושגרםמהשורה,אחדות

נוצלהבירושליםהבחירותקיוםייתסוודאית.תבוסה

ש־מתאשתוךהבחירותמעץלירידהכסולםידועל

וץשהואטיניפלסלכלשברורוןטיעבהכשלתןראל

עקרונית.בהסיולא

הת־תומפכיווןמכלקרחפואיצאמאזן"אבו

כללמושלאבחירותההיערכותרקעעלקה

טיזציהמוקרשמנעמימחוץמביתמואשםמועצוהוא

מי".לאוופיוס

שאמורמיכימסכיםיששכרוףאבי'מעריב'פרשןגם

ו־"חפתספקללאהםהצורבההפסדאתחוליה

מאזןאבואשומד

ועדהבוחברטיןקולייןהתרשלישי"ביום

יהיו"לאכיואמרסיידם,סברי"חפתשלכזיתהמר

ס־ההנהגההזהטריקאתירושלים".ללאבחירות

אשהסכיםאזאך,6002שלבבחירותיסתהכברטינית

אריאלשנתןבותבהתחיימודאולמרטאהודהממשלה

בחירותלקיוםיעשלאהאמריקאיממשלון

יןהמתלאאפילו"חפתכעתטיניות.פלסטיותמוקר

פשוטהואלה.ששיוועאףרשמית,אליתישרלהודעה

בירושלים,הבחירותלקיוםישראליאישוריןשאהבהיר

השונים.וציםבעררשותמסרהשנמדהושזו

יההואהבחירות,אתלקייםמאזןאבורצה"אם

בכפריםבקלפיותבעהבהבקלות,ואפילוזאת,עושה

ואחרים.דיסאבויה,עיזא־רם,מולירושליםשמסביב

נועדהירושלים""העירהמונחעלרג'ובשלעקשותההת

ביםלושאמרומהאתיןמאזןאבוזאת.להבהיר

חרשעוקביםתונאיםועיפרשניםשללגםמומאנשיו

"חפתשורותאחדותללאמקרובהפלסטיניתהזירה

בבחירות.בקלותינצחחמאס

מולבהנחישותיןפגשניסהמאזןאבובריולד

אתיאסרשלחיינומולכוללהאפשריים,ביויר

ואפילולאןחמדמושלאנשיומולווה,אל־קידנאסר

אינםשהםפשוטות,הכיבמיליםיןברגותיואןמרמול

תואוסופרים

ק־ברגותימתמסויבמידהלאןווה,"אל־קיד

הרשמיתמהשימולמאיתעצמהשימודדהתשו

הפלסטיניהפרלמנטברוררוב
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מאזןאבוקפלויתלאשאםמלאהבהבנה"חפתשל

הנוכחיתמןבנקודתיקרמחירכךעלמו"חופת

וןמכעולמהססיםלאכברהללושהבכיריםמה

ודלעתהאוילמוכבשלותנועהעושהמאזןשאבו

גרוםהבחירותיטולספקיןוהפסדיםכשליםודוע

יאהצרההפלסטינית.פוליטיקהמחירלשלם"חפת

בת,צורתבוסהיללהויהידהבחירותקיוםשגם

ממנה.מםיכוליה"חפתאםשספק

,68בןשנהחציודיהשיהטיניהפלס"הנשיא

הדגאתאכלסם,המפורהעבריבמשלמשאם

שבמקרהרקמהעירגורשהמלקותאתחטףהמעופש

שנים61מ־תריוכבראובוקלדעקשמתהואשלו

אתמץהואמאזןאבומללה.ברמוקטעהולהתבצר

בחירות,חמאסמולפיוסחףשדרג'ובשלהמדיניות

ממשיךהפוליטייםביוירמולקואתשהקשיחהוא

חיקשהרזהגםוהואלאןחמדמונגדשלוססיהבאו

תרביוהפופולרימדהמועברגותישלאנשיואתמעליו

י־מקעואתיןכאשררקלנשיאות.בחירותדהבג

יןחמאסמהשיהמרהאחדותמולאל"חפתול

להפסד"."חפתפניכימאזןאבו

שקטהברית

במנגנוניברלשעבכירלאןחמדמושלבמקרה

באיוםמאזןאבועבוריהברמדוטיניים,הפלסחון

חיזקלאןונההאחרבשנהמדיתריואחדחשימו

בשבועותחמאסתנועתעםשלופוליטיתהבריתאת

לקראתפוליטיפעילותכזמרועהברהקיםהאחרונים

פרלמנטהבחירות

אבושידעזהלרצועתיעהגאחדיםשבועותפני

ועה,הרשלהמסכלהמודיעיןאשיהשהמיבאכ,

ר־אתשניהלישלאןחמדמומאודהמקורב

בכוחטושהשבעתחמאספעילינגדהרש“פשלבות

ועההרעל7002-

הרשימותהגשתלקראתועהיעהגבאכאבו

"הזרםכזית,המרהבחירותלועדתפרלמנטבחירות

מודדהתוןהתלאןחמדמושלטי"מיפוהר

פרלמנטבבחירות

בבחירותתתףיהיכוללאמועצלאןחמדמו

מיכלהשתתפותעלאוסרטיניהפלסשהחוקללבג

לאגםשחיתות.בעבירותטיניפלסדיןבביתרשעשהו

ר־אתתאשרכזיתהמרהבחירותועדתאםיהברור

הרש“פיו“רישהגמתכווניםלאןשתומכימהשי

המיוחדדיןבביתגםבועדהשולטבאסמחמוד

הבחירות.בנושאוןלדשהוקם

הבחירותיטולעליזמאזןשאבופניבועייכש

יןשאהחאתםדיןעורךשלתוברלעיריותנורוהלילה

מ־מועצהבבחירותשהתמודדו"חהפתמאנשיאחד

ירומוניםאללאןשלמתורשיהפלסטיניתקתחוק

וןיןשאהשלתוברלעיריותמספר

ד־להוציאמיהרלאןשלטימיפוהרהזרם

כלשלמםלשהאחריותאתטילואףינויעת

"אףשלוחוןמנגנוניועלמאזןאבועלהמתמודדים

שנועדהויותוהחירהזכויותמגילתאתסםפרמאזןשאבו

נ־מאפשרהואבבחירות,גנתהוהתמודדותלהבטיח

עללאייםתנזים,פעיליאוחוןאנשיאלואםיןשיו

דיומתנגטווטבהם",פגועאפילויהססולאמדיםמוע

מאזןאבושל

מיעהאיוםאת"חפתהבכירייןזהבהקשר

כאשר"חפתשלהמהפכניתהמועצהבתבישימאזןאבו

נגדמודדהתשיעזמיבכללירותישכינוכחיםאמר

מתורשי

ב־היריאירעאתינתההמקומיתהעיתונותגם

"מעשהברמדוכיקבעיאע'יפראסטיניהפלסליצי

ו־יךהתועלחיםאזשלוםעלשמאייםפחדני

הפושעיםאתלחשוףחוןממנגנונירשיאע'יטי".קר

יעהוקוןמדיםהמועלכלוקוראביריביםהמעור

היוריםאתכינה"חפתחרגורםעב".הנתהמעשהאת

פים"."עטלבשם

כזיתהמרהבחירותועדתדמוקרטיתחזותלהציגכדי

63כללמתוךבות,הירי"חהפתרשימותכלאתאישרה

י־משכההלבמתשוואתיה,פנשושהוהרשימות

מועטלאמללהברלאןחמדשליד""המת

הודעתיעהשהגעדמאזןאבושל'סלחני'חסעלגבה

הבחירות.שלהרשמיתיטולהב

מעמדועצמותהתעלאורשפךחםמנבןיוניהפרשן

רשותירדהביםמקורשלשורהכיטעןלאןשל

וןחרחודשלךמה

סמירכיהמספריםועהברמיםגוציטטבריובד

יעהגלאןחמדמושלמינוידהנחשבאווימשהר

ח־בדגםכךבחירות.בהכנותייעכדיממצרים

חמדמושלתומתנועבכיריםשני'דללה,אןעוודכים

לךמהועהיעושהגפעיליםעשרותודועלאן

שנה.41שלהיעדרותחרוןחרחודש

יאעזהלרצועתלאןאנשישלהחזרהבריולד

נ־חיאעםהשיגשהואהסכמיםשלשורהבמסגרת

.7102מאזועה,ברחמאסמנהיגוואר

הסכםבמסגרתועהלחזוריוכלולאן"אנשי

קם,מעשילעשותשלאביםמתחייהצדדיםושניפוליטי

והםהידיים'עלחמאסשל'דםישלאןמאנשילחלק

,"7002-הדמיםועיאילךמהחמאספעילינגדחמו

מראוהוא

חמאסשלההדדיותהפוליטיותבויותלעבר"מע

בהאימעשיקםמפעולותלהימנעלאןחמדמו

יתחברפיוסדתועזהעתברצופעלההדדיים

גהשהשיסינווארחיאוילאןחמדמוידיעלקמה

בעתיםההרמשפחותכספיוייצשלוםותסולחות

ועההרעלחמאסלטותהשת

סינווארחיאלאןחמדמויןההבנותבמסגרת

נגדסוןמנותאלף06עזהלרצועתכהעדהועברו

ויות.האמירחודואלאןמוןונהקו

מאזןאבועבורקשהתההפוליטיתהמשמעות

ל־נוכחעזהברצועתחואתמבססלאןחמדמו

באסמחמודהמרבורישולטשםדההגבשטחיתו

שלחוןגנוניפעלוהאחרוניםחודשים

ליטיםהפבמחנותלאןחמדמושלנאמניונגדהרש“פ

בשולשחואתלצמצםכדימהםעשרותועצרודהבג

הבחירות.לקראתתועיאת

ו־מציהיטימועצלהשיגוצהלאןחמד"מו

מחוקוןסיבנפרלמנטאנשיובחירתבאמצעותליטית

ברחובבאסמחמודלושעשהמציהיטי-להדהאת

ל־פוליטיכוחלצבורשיוכליךמעהואטיניהפלס

,"באסמחמודמולשלוהמיקוחעמדתאתולשפרמנט

חםמנבןמסביר

עםפוליטיתסיםאינטרבריתלהקיםהצליחלאן"ד

בפניועההרשעריאתפתוחשמוכנהחמאסתנועת

אתיתמשמעותישברחזקוכדילאןאנשי

פרלמנטהבחירותלקראת“חפתותנועתהרש“פיו“ר

ויותהאמירחודשלתמיכהוללאןבידיהרבלכסף

כןגםישועההרתושביונהקונגדחיסוניםקתבאספ

חמאסעמדתעלדולהעההשפ

גהמדאיעזהברצועתלאןחמדמושל"ההתבססות

א־שלמעמדםלהתחזקותבנוסףהרש“פיו“ראתמאוד

“חפתבכיריםמהישברגותיוואןמרווה-קידאלצר

פהקוהתולאורךתנועהוליצמהפמאודיםשמודאג

אתלדחותבאסמחמודאתלשכנעפעלוונההאחר

חמאסתנועתמוללהפסדמחששהבחירות

שלההפוליטיבהסכםהימורחהחמאסתנועתגם

לאןהמרים,יהמאואחדיהשהלאןחמדמועם

חודמצרים,ביותערמדינותושידיעלמך

ח־מים“המוס“אחיםואותשרעודיהויותהאמיר

חהבטוחיםחמאסבכיריםאולם,טרורתנועותמאס

לאנשיתאפשרלאיאשההתנועהשלבאיתהצועשל

ח־יאהמשותפתהמטרהגעכראשלהריםלאן

“חפתותנועתבאסמחמודשלחםאתיש

חייתעלמאזןאבושלההודעהחרשלאבההסיזו

כיואמרזעקהקולהריםלאןחמדמוהבחירות

בלתיטהיאטיניהפלספרלמנטהבחירות"דחיית

זועשורמזהמציהיטיאתבדשאייו"רשלחוקית

שלידואתההווהאתשחושפתמסוכנתטה

נודע".הלאסכנתבפניטיניהפלסהעם

יןקמתהמתהבריתחרמקרובעקבופהבאי

ברשותמיםגופיועלהבחירותלקראתחמאסלאן

ו־מאודםבכלשקיווכאלהביניהםהיוהפלסטינית,

מאזןאבוסת

העמו־בההאכזאתלהסביריכולהזההדיווח

ופיהאיחודשלחוץשרהודעתששיקפהקה

הרשותיו"רלהחלטתבהבתגומהפובורל'וזף

הפלסטינית.

מ־טיניותהפלסהבחירותאתלדחותטה"הה

-22במקורשנקבעוקיקההבחירותכוללתוכננות,

בעקביותיעופיהאיחודמאודבתמאכזבמאי

לכלושקופותכוללניותאמינות,בבחירותתותמיאת

טינייםפלסשמוסדותתוקףמאמיניםטינים.אנוהפלס

קדיםתפומיםראיליםכיחזקיםים

הםהאדםוזכויותהחוקטוןלשודעלהמבוססים

פוסודמוקרטיתמיותיטיללטיניהפלסלעםחיוניים

."המדינותשתיוןתרברשל

הפלסטיניתהרשותאתחץשלאחמאסמהבשונה

ששומרתישראלאובחירותחלופייךתארעםלקיר

כאןחלופיתאריךרשוהאירופאיםיקהשתעל

ועכשיו

טיניםהפלסהשחקניםלכלמאודממליצים"אנו

המוצלחותהשיחותעלבנותהמאמציםאתדש

מועדבועישהאחרונים.ודשיםיםהפין

עלחוזריםחנוילמקבחויללאבחירותדש

בכלכאלהבחירותקיוםעללהקללישראליאתנו

ירושלים".במזרחכוללטיניהפלסהשטח

סוןלרוגעקוראחוד"הכיבורלהוסיףוד

מוכןמודממשיךזוישהפהקוהשחקניםמכל

התבוננותעללהקלכדיביםהמעורכלעםוד

."הבחירותיךבכלופיהאיחוד

מ־שלאחרמאזןאבוהאירופאיםמולגםאולם

בחירות.יןחלופייךתאריןמץ

הקירעלהכתובת

עיללהעיקריותמטרותשתיעמדוחמאסבפני

אשרמאזןאבוהרש"פיו"ראתיךולישראלעלחץ

כ־טיניםהפלסיםהפאתשולליךהולטענתה

הבחירות.אתלקייםיתאמיתכוונהלותהיילאתחילה

דחייתעלמאזןאבוהודעתחרלאמידבההסיזו

בישראלמיםגוהעריכוהפלסטיניתברשותהבחירות

ישראלנגדגועיםפילעודדינסהחמאסכי

החריגגועוןסיעםמהחהיריית

צעהונתהשנועציוןגושמת06בתמחבלתשל

שעותחרולאבמקוםיהשהצה"לכוחידיעלקשה

תהמונקבע

מחבלחרגועכברזהיהמכןחרלאשעותמה

מנותהזדניצלוןמרבשותפוחמתיעהגלפחותאחד

באשפתחגבעתיסיירתחמימצדערנותחוסרשל

ק־פגעללאמהמקוםונמלטחיםאזשלושהברלע

שלחהההחושתאתועהצליחלאצה"לזהרה

מחבלים.חולייתתהאו

לפעולותישירהמשךתהשכםבשערהאלימות

'ראחשייחבשכונתהנדל"ןסכסוכיסאגתביו"שקםהנ

הזויטימטוםבאולאייםחמאסהלהבות.אתמו

חוןבמערכתכזהמרועריירושליםעלירימיקד

נבחר"מאז
לנשיא

אבו5002-
במויצרמאזן

שורהידיו
שלארוכה

משברים
חמורים

ומחוץמבית
ששיקפו

חשיבההיעדר
אסטרטגית
ופערמעמיקה
אינטרסיםבין
תוצאותלבין

בפועל

ירושליםמזרחלדחייהתירוץ
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הפובליציסט
הפלסטיני
'ייאעפראס
מדוברכיקבע
"מעשה
שמאייםפחדני
שלוםעל
האזרחים
התהליךועל
."הדמוקרטי
דרש'ייאע
ממנגנוני
הביטחון
אתלחשוף
הפושעים
המעורבים
בירי

צריכה"ישראל
החלטהלקבל
פומבית
עלהאוסרת
השתתפות
חמאסתנועת
עדבבחירות
תקבלשהיא
תנאיאת
הקהילה
הבינלאומית
הכרה
גינויבישראל
והכרההטרור
בהסכמים
ישראלבין
"ףלאש

כזאתמהבביוזםחמאסמהוןעינייםשפו

בשלכלקודםלשםכיווןחמאסאולםתהלאוד

בעלהואמילאותתכדיבעיקראךמייםפניצרכים

הגבולקוברמעהאמיתיהבית

ד־פרשןהבהירחיהנוכהטרורבבבפתחכבר

שליהפנכייחזקאלייקהביםעריינילענ31שות

יטולבשלמובהקבאופןבטחוניתמהישראל

הפלסטינית.ברשותהבחירות

עלתהייבתתווהכדשאלימותגלבתחילת"אנו

י־חנושאנ"נראה.301וץוןפרסיהקיר",

יהזהשבעצםמראוהייתידשאלימותגלשלתו

יחזקאליאמרמן",מההשטחפניחתמת

כההמערחתערבמאזןאבונאוםאתמעשש"מי

תהאולאלימות,קריצהשישיןיכוליההנוכחית

לשייח'אמרמאזןאבושכםבשערשהתחילהאלימות

ויןהמזמאבקהתמיכהעללךמודה'אניירושליםשל

זו,'?וןזהאתטתם'לאואמרירושלים',עדיענג

אתלזהפוסיתולשטח.שקרצהפהליטתמןתהיי

ברים".הדוכלמדאןהר

האלימים,ועיםהאירמאחורימדמיכשנשאל

חנוואנבההסיאתוצה"אתהענהחמאסאומאזןאבו

תוצאהבהסיוצהבימערמוחפעמיםתוצאהואים

הת־'ישראלשאומרתאווירהישכב.מוקצתזהאבל

בדיםעוטינייםפלסאלףממאהתריוהטרורעלגברה

ל־הרשותשלמשילותחוסרישבשטחיםבישראל

אםיןקריותרךישמנסהבעזהחמאססטינית,

בית.המערדהבגאםיןבגבול

חייםחנואלימות.יוצריםביחדמיםהגוכלכן"ל

קורהזהעכשיו',קרה'מהואומריםשקטשלשגרה

יענסהחמאסאישורישהפעםאבלמיד

יךיןמבמאזןאבוהבחירות,יטולעלהכעסאת

פש".הראתעלינווזורקישראלפיכלזהאתלהפנו

אתאפפומעזהאשוממטריפואחדיםימים

"השטחהעשרה.יבנתועדרעאליזמקמעישראלערי

.78-הראשונהאדהבאינגםטיתנאוחילמתמיד

יןמיילשהומהשכםבשערקרהברתואו

ועלגותהמדעלכעסתחילהחיהנוכהטרורבב

הפךטיתנאוחילהעסקנים.יעיםמגואזהמחסומים

גםחףחמאסגםכיפוליטייםבותלקרוהפךפוליטי

מאזן".אבו

ברשותהבחירותאתטלישראלילאינטרסאשר

אחדמצדתוע"ישכייחזקאליאמרהפלסטינית,

מצדטינים,פלסטיהמוקתתאינטרסישלישראל

הואועה,הראתכבשחמאס6002-זהאתניסושני

יןלישראלאבלביתהמערדהבגפהלשלוטאמוריה

'לא',לוידתגלאיאבחירות,ילךמאזןשאבואינטרס

לאאני"חהפתסוףזהשבחירותיודעמאזןאבואבל

עדועידבלתימועדאותןחוידבחירות,שיהיוחושב

יקרה".לאוזהתתחזקשהרשות

העולההבחירותשבדחייתהנוראיקטהאפמרות

יו"רבישראלמובנימקרבאדםחייבההרכךבכל

"ישראלאתקוףהמשיךמאזןאבוהפלסטיניתהרשות

כלשונו,"בשתהכ

ברשעבועמללהברהפלסטיניתההנהגהבתבישי

אתיהלושנלסטיניםהפהצעיריםאתמאזןאבושיבח

ירושליםשלתהבוחשיאתישוהבישראלהמאבק

הפלסטינית.בתפיסה

וסבלנייםאיתניםאתםמקום,בכלמנובני"אחים,

מקום.בכלביתהמערדהבגבירושלים,עזה,ברצועת

ש־"יוהוסיףמאזןאבואמראדום",קויאירושלים

אוחוןשלום,יןטיןשלמהוההלביאלים

חיקתוושמההמלאחרורהשעםאלאבותיצי

לאמי".אסוהביהערוהעםטיניהפלסהעם

חמאסשלהאכזריתהאלימותאתהצדיקבריובד

ישראלנגדכהבמערעזהברצועתמאבקשבחיםוחלק

וציםאנובהםמכיםתוחנוואנברואתאמרנושל"העם

וללאויותהתנחלללאת,תוקפנוללאושללאיד

הגבולותכלאתתהחצאליתהישרהתוקפנומתנחלים.

מיות,הבינלאוהמוסכמותבכלמותהנורבכלעהפג

מאודקשותבחירהויותאפשרפניתנואושמציבמה

עללהגןוהמוסריתהלאומיתבהחווהעלינוהנכפות

מנו".בניינוזכויוהקדושים,המקומות

נגדהתוקפנואתממשיךעבהנתוש"הנה

עזהברצועתמנונגדהתוקפנוכוללמקום,בכלמנו

."ואיתוההירהאיתנה

הישראליתהטעות

ישראלבשטחיוןחרהרצחניהטרורבברקעעל

לאמלכתחילהכאשרתהטעישראלכיהסבוריםיש

תההתנגאתמשמעיחדבאופןהרש"פליו"רהבהירה

בבחירות.חמאסתנועתלהשתתפותהנחרצת

עלהאוסרתפומביתטהלקבלצריכה"ישראל

אתקבליאשהעדבבחירותחמאסתנועתהשתתפות

הטרורינויבישראלהכרההבינלאומיתהקהילהתנאי

יוניהפרשןסבור,"לאש"פישראליןבהסכמיםוהכרה

חםמנבן

פולטיבאופןקשהטעותתהטעישראלבריולד

יה"התרמיומשברלעהונטיניותהפלסבבחירותשלה

הרש"פעםחסיםביהנוכחיתבוכתמהתסלהימנעאפשר

והודיעההמתבקשצעדמלכתחילהישראלקטהאילו

תנועתלהשתתפותתההתנגעלומיידיפומביבאופן

פרלמנטבבחירותחמאס

צריכהתהייאליתהישרההודעהכיהסבירבריובד

שהואגעברבאסמחמודהרש"פליו"רמיידלהימסר

בחירותעריכתעלחמאסעםלהבנותעההגעליעהוד

סםפרשהואפניולמל"פוללנשיאותפרלמנטבדירוג

הבחירות.מועדיעםבנושאהנשיאוהצואת

יהלאבאסמחמודהרש"פיו"רזאת,תהעש"אילו

הסכמיאתולהפרישראלהחלטתעלגרואקרמעז

אתבעקוהנשיאוהצואתסםמפריהולאאוסלו

להשתתפותלהסכיםישראלסירובהבחירות.מועדי

האוסריםאוסלובהסכמיבהמגובבחירותחמאסתנועת

ל־בבחירותבטרורמכיםהתוגופיםהשתתפותעל

לנשיאות.אומנט

ראששרכאמסוכןקדיםצר6002בשנת

הנשיאשלללחציםנכנע"לוןאריאלדאזהממשלה

ש־חמאסשתנועתכךוהסכיםוש'ורג'האמריקני

חהיציאשהתהייהתוצאהפרלמנטבבחירותתתף

י־וץזאתיצלהיאמכןחרלאושנהבבחירות

ממנה.הרש"פושעזהברצועתצבאיתכה

תהייישראל6002בשנתשקרהממההלקחים"את

גםבנושאעמימותעללשמורולאמיידלהפיקצריכה

להכירישראלבהתנגדותתומכתהבינלאומיתיליהקה

כברלהבההצייאכןמה,ברידולהחמאסבתנועת

כלוקבלתהטרורינויבישראלהכרהתנאים7002-

אש"פעםמהחתשישראלההסכמים

טרורתנועתהינהחמאסתנועתכימזכירחםמנבן

הלכהמדינהקמתישראלבהשמדתהדוגלתמסוכנת

חמדהשיח'שלתומוחרלאהנהר".עד"מהיםמוסלמית

חהלשגהבהדהפכהיאהתנועהאתשייסדיאסין

עזהברצועתאןשלקדמית

נכנעוןיקכשארמסוכןקדיםנוצר6002-"ב

תתףחמאסוהסכיםוש'ורג'הנשיאחצילל

זאתיצלהשנהואחריחהיצחמאספרלמנטבבחירות

ממנההרש"פושועהברצבאיתלהפיכה

הואחמאסתנועתשליםהאסטרטגהיעדיםאחד

הת־תהשעשמתכונתתהבאודההגשטחיעללטלהשת

בתשאיתוך,7002-עזהרצועתעלטהכשהשנועה

פרלמנטבבחירותחונהיצמנמציהטי

תהייבתתו"הכפיסות.בריהותנאתהאשיםבריובד

הממשלהאשאלאהיום,ועד7002מאזהקירעל

מדיניותאתשיזםיהותנדווקאבשמירה.נרדםיהותנ

דההגבשטחישולטתהרש"פיינודהבשטחים,ולידהב

ישראלשומרתכךעזה,ברצועתשולטתחמאסותנועת

רש"פאפשרותמתןללאטיניהפלסבמחנהוליצהפעל

להתאחדחמאסול

מדשהשב"כחרלאורקבשמירה,נרדםיהותנ"נ

עומדתחמאסתנועתכייעתרוהחוריותהאלייםהרעל

הוא,6002-תהשעשכפיפרלמנטבבחירותשובלנצח

הרש"פיו"רשלתומןנדבהשב"כאשאתשלח

ממנוושולתואולהזהירכדימללהברבאסמחמוד

הבחירות.יטולאת

הסףעלחהבאסמחמודהרש"פיו"רועידהסוף

שהשב"ככךיאשהבברהשב"כאששלתואת

מדימועדהבגחמאספעילישלחבנרמעצריםבגלפתח

חמאסחוןיצאתבשלשכדיפרלמנטבחירותחמאס

ולאהסוףעדילךבאסמחמודמקרהבבחירות,

טלן

מקוםיקהעלשמרההרשמיתישראלאבל

נ־אתהמסבירחבנרמילאומדיניייןקמלצאת

ברבשטחים,בבחירותטרורתנועתלהשתתפותתה

יעהודבאסמחמודהרש"פיו"ראתבדבדיעשאילץ

מדינתעלכךהאחריותאתטילהבחירותדחייתעל

ישראל

מת.ייהבטחוניתהמדיניותאתקףחםמנבן

נ־בכוחמתנהליםהשוטפיםחונייםהבטיינים"הענ

מהיוםקבעתהמדיניותית,טגטראסבהחשיללארציה

כךרחוקות.יםלעיתמתכנסחוניהבטוהקבינטמחר

מיותרים.בטחונייםמדינייםמשבריםישראלנקלעת

ייןקמיערךשישראלהואכעתרששנד"מה

ומהןחמאסתנועתמיהיהמסבירחבנרמילאוהסברה

אפילוהבחירות.באמצעותלהשיגוצהיאשההמטרות

מכיווןבבחירותחמאסלהשתתפותמתנגדיידןממשל

י־וןעידולהסכנההאפשריחונהיצבנואהשהוא

המדינות.שתיוןתר

מ־ברורהטהלקבלבתחייישראל"ממשלת

תנועתלהשתתפותמוחלטתהתנגדותיששבהבית

התנאיםאתקבליאשהעדבשטחיםבבחירותחמאס

אזעדמהברותידלההבינלאומיתיליהקהשקבעה

ק־בתהליךחלקחתטרורלתנועתלאפשראסור

כדיתריוודלהתחזקשואפתיאתובאמצעוטי

ישראל".נגדחםיל

שכםשערהנקםלפעולותישירהמשך
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