עמי איילון

הםכםון
הישראלי־פלשתינ
עבר ועתיד
גורלה של מדינת ישראל וגורלם של הפלשתינים כרוכים זה בזה .הסנםון
הישראלי־פלשתיני אינו מעותק םנום־אפם .שגי העמים ירוויחו מהסכם שלום,
ושניהם ייפנעו ,אולי באופן אנוש ,מהתמשכות הסכסוך.

ניתוח היסטורי

החשוב לפלשתינים הוא העצמאות המדינית.

כדי להבין את המצב שבו נחון הסכסוך הישראלי־פלשתיני ,ולאן

תהליך אוסלו ,שפרץ לתודעה הציבורית ב־93׳ ,נמנע מלעסוק

צריך ללכת מכאן והלאה ,עלינו להבין מה התרתש בשנים

בעתיד; הרעיון היה להשאיר את העתיד הכואב ,התיש ,ב״ערפול

האחרונות.

חיובי" ,ולהתקדם בהדרגה בעזרת צעדים בוני אמון ,כמו פיתות

שני הצדדים הגיעו אל התהליך המדיני הידוע בשם ״תהליך

אזורי תעשייה משותפים וסיורים ביטחוניים משותפים

אוסלו" כאל בחרה אחרונה .עד האינתיפאדה הראשונה ,שהחלה

האדריכלים סימנו את הנושאים התישים ביותר  -מדינה,

ב־ ,1987הרוב הישראלי לא ראה כל בעיה בהחזקת שטחי יהודה:,

גבולות ,ירושלים ,ביטחון ,זכות השיבה  -והחליטו לדון בהם

שומרון ועזה ,או בהרחבה המתמשכת של מפעל ההתנחלות.

רק לאחר שישכון אםון הדדי.

סברנו שאנו יכולים לקיים "כיבוש נאור" .אך לאחר פרוץ

אבל המתודה הזאת קרסה ,משום שאמון לא גוצר.

האינתיפאדה הראשונה התערערו שני דברים :מידת הנאורות

להפך :רמת האמון בשני הצדדים לפני קריסת התהליך בשנת

של הכיבוש  -אם אכן הכיבוש כה נאור ,כיצד ניתן להסביר את

 2000הייתה נמוכה יותר מאשר ב־ ,1994כשהתהליך התל .וזאת

החםכול הפלשתיני שמתבטא בפרץ האלימות של האינתיפאדה?

מכיוון שמתוך מבנהו של התהליך נמת פרדוקסים שאיש

והשני ,והמרכזי יותר  -איבדנו את הביטחון העצמי שלנו ,וכן

מהצדדים לא הבין בתתילת הדרך.

את הביטחון האישי שלנו.
עד לקראת סוף שנות ה־ 80נם הצד הפלשתיני לא רצה בתהליך

מצד הפלשתינים ,הרי שכדי לתה לישראל ביטחון ,היה עליהם
להניע לעימות עמוק ואלים ,כמעט למלחמת אחים ,עם תומכ

מדיני .האמנה הפלשתינית נתנה ביטוי חד־משמעי לחפיסה של

האסלאם הפונדמנטליםטי ,ובעיקר עם החמאם ועם הג׳יהאד

מדינת פלשתין הגדולה ,מהירדן עד הים ,שתושנ בכוח הזרוע.

האסלאמי ,שמעולם לא קיבלו את התפיסה של שתי מדינות

סימני השאלה הראשונים התעוררו אצל הפלשתינים לאחר

לשני עמים ,והפכו לזרועות טרור עם תחילת התהליך .אך

מלחמת לבגון ,כשהגהגתם יצאה לגלות בטוניס .בהמשך שנות

הפלשתינים לא ביצעו את תפקידם כראוי ,לא מעט משום שלא

ה־ 80התחוללו תהליכים עמוקים של דיון וניתוח אידאולוגיים

הבינו כיצד מלחמתם בטרור תביא להם בסופו של דבר את!

בתברה הפלשתינית .לקראת סוף העשור הניע הרוב בחברה

התמורה שציפו לה ,כלומר מדינה בח־קיימא .וכך ,כאשר

הפלשתינית למסקנה שהמהפכה הפלשתינית ,כפי שנוסחה

הפלשתינים כשלו בלחימה בטרור ,והתהליך קרם בקיץ ,2000

באמנה הפלשתינית ,נכשלה למעשה ,וכי הדרך לעצמאות מדינית

הצד הישראלי חש מחמה.

מחייבת שגי ויתורים :ויתור על פלשתין הגדולה לטובת פתרון

ואילו הצד הישראלי ,כדי לתת לפלשחינים מדינה ,או למצער

המבוסס על העיקרון של שתי מדיגות לשגי עמים ,והעדפת דרך

תותלת מדינית ממשית ,היה אמור לעצור את מפעל ההתנחלויות,

הדיפלומטיה על הדרך הצבאית.

ובשלב שני להסיגו לאחור .אך בפועל התרחש תהליך הפוך:

וכך ,בסוף שמת ה־ 80ותחילת שמת ה־ ,90על רקע קריסת

מפעל ההתנחלויות ,שב־ 1993כלל כ־ 100אלף איש ,הקיף

האימפריה הסובייטית ואירופה המתאחדת ,הגיעו שני הצדדים

בשנת  2000מעל  200אלף)לא כולל השכונות סביב ירושלים(.

לוועידת מדריד .מנקודה זו ואילך החלה להיווצר משוואה,

המשמעות היא כי כל ממשלות ישראל ,שמחד ניסו לקדם תהליך

שנשארה תקפה נם בזמן תהליך אוסלו שהתרחש במרבית שנות

שלום עם הפלשתינים ואף העבירו מספר שטחי ארץ לשליטה

ה־ :90הדבר החשוב ביותר לישראלים הוא הביטחון ,והמשא

פלשתינית ,מאידך העמיקו וחיזקו את מפעל ההתנתלויות .עבור

איור :מיכל 11112

ישראל פינוי התנחלויות הוא אקט הכרוך בוויכוח פנימי קשה

הפיך של ישות חברתית־מדינית אתת מממערב לירדן ,שבעתי

ביותר ,והממשלות נמנעו מלבצעו שוב מאותה סיבה המובנית

בוודאי לא תהיה בית לעם היהודי ,וכנראה גם לא תהיה מדינק

בתהליך :הן לא ראו כיצד הורדת התנחלויות תביא לישראלים

פלשתינית ,וספק אם אי פעם תהיה דמוקרטית .אך עובדה היא

את רמת הביטחון הדרושה .בעיני הפלשתינים מפעל

שהרוב בשני העםים עדיין רואה בפתרון המבוסם על נוסחת

ההתגחלויות כולל לא רק את ההתגחלויות עצמן ,אלא גם את

"שתי מדינות לשני עמים״ סביב גבולות 67׳ פתרון המועדף ,גם

הכבישים העוקפים ,את המחסומים ,את פעילות הצבא ,את

כאשר המנהיגים נמנעים מלנעת בנושא הסדר הקבע .לישראליס

מחטת הצבא ,את החיכוך המתמיד עם המתגחלים ועם השלטון

ברור שבסופו של דבר יהיה צורך בוויתור עמוק בנושא

הישראלי ,ולכן גם הם הרגישו מחמים בקין .2000

ההתנתלויות; לפלשתינים ברור שיידרש ויתור עמוק בנושא זכות

כך קורס האמון; אותו אמון ,שהיה מטרתו העיקרית של
התהליך.

השיבה.
הפרדוקס ברור :שני הציבורים קרובים זה לזה בראייתם את

בהערת אגב טתן לציין כי מפת הדרכים משחזרת את אותה

העתיד; אך ככל שהדברים גוגעים בהווה התמונה המצטיירת

טעות .שוב מדובר בתהליך הדרגתי מובגה ,עם עתיד מעורפל.

היא של שנאה ואבדן אמון .בהווה ,כל צד מאמין שהצד האחר

משום כך גם היא גידוגה לכישלון.

מבין רק כוח ,וש״אין עם מי לדבר ,ואין על מה לדבר״.

השנים האחרונות לאחר פרוץ האינתיפאדה השנייה הסיגו
אותנו לאחור :לא לנקודה שבה היה התהליך בשנת  ,2000אלא

כלומר :שני העמים מאוד רחוקים זה מזה בפרשנות ההווה
וביכולת ליצור הידברות על בסים ההווה.

יותר לכיוון שנת  .1948שני העמים שואלים את עצמם האם יש
סיכוי להסדר? הםטטוס־קוו של היעדר שיחות הולך וסונר מול

אם כן נשאלת השאלה :מה ניתן לעשות על מנת לעצור את

עינינו את חלון ההזדמנויות לאופציה הזאת .קולות הולכים

ההתדרדרות ולחדש את השיחות הקונסטרוקטיביות על פתרון

וגוברים בשני העמים סוענים שחלון ההזדמנויות בעצם כבר

המבוסס על שתי מדינות ,שהוא הפתרון שמרבית הציבור משני

סגור; שהדמוגרפיה ,ההתנחלויות ואבדן האמון יצרו מצב בלתי

הצדדים מעדיף?

מהלך ציבורי לשרטוט תמונת ע ת י ד ברורה

אלפי אזרחים בשני הצדדים תותחים על הצהרת עקרונות חדה

לתשובה שני חלקים .ראשית ,יש להתחיל מהעתיד ,כלומר

של השותף נראה כמעט הובן מאליו.

להסכים על דמותו של הסדר הקבע ,ורק לאחר מכן יש להגדיר
את התהליך ההדרגתי שבמסגרתו נניע אליו .שנית ,יש לתת

ובהירה לסיום הסכסוך ,נדלה הלגיטימיות של המהלך וקיומו

!

הסכם העקרונות שניסחתי עם פחפ׳ סרי נוסייבה ,ושעליו

לעם בשגי הצדדים להביע את תמיכתו בהסדר הקבע .זה מה

חתמו כבר למעלה מרבע מיליון ישראלים וכ 170-אלף

שמנסים מאות אלפי אזרחים לעשות במסגרת יוזמת ״המפקד

פלשתינים ,הוא לא רק תמוגת עתיד אפשריח ,הוא גם קביעת

הלאומי״ :להביע את תמיכתמ בהצהרת העקרונות הכוללת הצעה

קווים אדומים .קווים אלה כוללים אי־שיבת פלשתינים לתוך

מאוד ברורה להסדר קבע על בסיס שישה נושאימ ,הנמצאים

|נודינת ישראל ,ונובעים מהידיעה שאיננו רוצים הסכם עם

בלב לבו של הסכסוך ,כמו זכות השיבה ,ירושלים ,התנתלויות,

הפלשתינים ממקום של אהבה ,המלה ,התנצלות ובקשת סליתה.

גבולות ,ביטחון וכוי.

הם נובעים ,עם כל הכאב שיש בהם עקב ויתור על תלקי ארן

על ידי עקרונות אלה ניתן לשקם את האםון בין הצדדים,
ולהניח את התשתית לפתרון מלא של הסכסוך וזאת מכמה

ישראל ,מהידיעה שמדינת ישראל היא מדינה דמוקרטית ובית
בטוח לעם היהודי ,וצריכה להמשיך להיות כזאת.

סיבות:
עצם ההסכמה על דמותו של הסכם הקבע ,שהיא אפשרית

פירוש המונח ״בית בטוח לעם היהודי" הוא םן הסתם מדינה

בזכות העובדה שהצדדים קרובים זה לזה בראייתם את העתיד,

שיש בה יהודיות ,לא רק דמוקרטיות .אנחנו מדחיקים את הדיון

תבהיר לצדדים את העובדה שהאינטרסים ארוכי הטווח של כל

על המשמעויות של מונח זה ,ובמידה רבה איננו בשלים להתמודד

צד אינם עומדים בסתירה לאלה של הצד השני .במידה מסוימת,

עמן ,בגלל הסכסוך המדיני ,שמכלה את כל האנרניות שלנו.

הם אפילו תלויים זה בזה :הרי קיום מדינה דמוקרטית ,שהיא

אלו הן אותן אנתיות שצריכות להיות מופנות לדיון על דמותה

בית בטות לעם היהודי ,לא ייתכן בלי היפרדות מהפלשתינים.

של החברה הישראלית גם בהקשרים רבים נוספים כמו מדיניות

•

הכלכלה והרווחה ,היחס למיעוטים ,המתח המתםידבין חירויות
הסכמה על העתיד תפקיע את זכות הווטו שיש לקיצונים על

הפרט למחויבותו לחברה צודקת ושוויונית ועוד .כל הנושאים

כל התקדמות בתהליך :אם היעד ברור ומוסכם על רוב הציבור,

המרכזיים האלה מקבלים עדיפות משנית בגלל הסכסוך עם

כל פינוע או מעשה אלימות של מיעוט ייתפס כניסיון להסיט

הפלשתינים.

•

את הרוב מהדרך אל היעד .רוב הציבור יבין שהמיעוט מתנכל

אנחנו הישראלים צריכים להבין שאין לנו זמן; אנחנו צריכים

לתהליך על מנת להכשילו ולכן יילחם במיעוט ביתר שאת ,מתוך

להבין שהמפעל הזה ,היוזמה הנפלאה הזאת שקוראים לה מדינת

הכרה כי לחב יש מה להפסיד אם ייתן למיעוט להכתיב את

ישראל  -ודבריי מאוד קשים  -באמת עומדת בסכנה .וזאת

הכיוון.

מפני שהסטטוס־קוו מוביל אותנו ,אם נמשיך להתעלם מתמונת
העתיד ,למקום שבו מדינת ישראל לא תהיה ישות ציונית ,ולא

•

ניתן יהיה לבצע ביתר קלות את הוויתורים הנדרשים

נהיה בה רוב.

להתקדמות התהליך ,בדמות פינוי התנחלויות של ישראל

גם ההנהנה הפלשתינית המתונה אינה מעוניינת בעתיד כזה.

ומלחמה אמתית בטרור של הפלשתינים  -ויתורים שעד כה כל

אפילו ערפאת הוביל את המדיניות של שתי מדינות לשני עמים

צד נמנע מלעשות עקב חוסר האמון בכוונת הצד השני להניע

מול האסלאם הפונדמנטליסטי ,ונם מול פלנים באש״ף .נם יורשיו

ליעד מוסכם ,כפי שקרה בתהליך אוסלו .במילים אחרות ,יהיה

בהנהגת הרשות הפלשתינית צפויים לנקוס קו כזה .אבל לערפאת

קל הרבה יותר ״לשלם את המתיר״ הנדרש כאשר התםורה,

לא היה אח אומן הלב המדיני לקבל הכרעה היסטורית ברנעים

בדמות עקרונותיו של הסדר הקבע ,מנוסחת בבהירות.

הקריטיים של המשא ומתן .בקין  2000הוא נכשל כמנהינ מדיני,
כישלון שנרם נזק חמור .מאז נתלה מעלינו סימן שאלה נחל

•

פומביות המהלך הציבורי של יוזמת המפקד הלאומי מסירה

את הספק באשר לקיומו של שותף בצד השני .הרי אם מאות

מאוד ,האם ומתי המשבר יוכל לעלות שוב על מסלול הידברוח
קונסטרוקטיבי?

לנקודה שלפני סירובו טל ערפאת להתקדם בתהליך המדיני
ברגע שתתייצב מנהיגות פלשתינית מתונה ניתן יהיה לחזור אל
אותה גקודה ולהמשיך להתקדם.
גם הקהילה הבין־לאומית תבחין במאות אלפי האזרחים שכבר
חתמו על הצהרת העקרונות ,וברבים הגוספים שמקבלים אח
עקרוגותיה .לכן ,ברגע שהיזזמה תהיה חלק מסדר היום המדיג
היא תאפשר לקהילה הבין־לאומית לתרום לפתרון הסכסוך
עקב הלגיטימיות שיש למהלך הציבורי של היוזמה .בגוסף ,יש
לצפות כי הקהילה הבין־לאומית תהיה נכונה הרבה יותר לעזור
לישראל במהלך ההתנתקות שנם אם יימשך כמתוכנן באופ
בלתי מותנה ,יקבל קונטקסט כזה שיאפשר לעולם לתמוך ja
באופן אקטיבי יותר.
לסיכום ,במיוחד עתה ,על רקע ההתנתקות החד־צדדית ,עלינו
האזרחים מוטלת החובה להתחיל להעביר את הדיון בדמותו של
הסדר הקבע לתוך המערכת הפוליטית .עלינו לדרוש מכד
המפלנות להתייחס לדמותו של הסדר הקבע במסנרת הדיון
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הציבורי־מדיני שייערך לקראת הבחירות הבאות .העובדה שעל

תפקיד היוזמה ב ע ת י ד הקרוב
המציאות הזאת מייצרת מצב שבו יוזמת ״המפקד הלאומי׳/

מסמך העקרונות של המפקד הלאומי כבר חתמו קרוב לחצן
מיליון איש בשגי הצדדים מדגישה נקודה וו.

שייחודה במהלך הציבורי והעממי שהיא מובילה ,ובבהירות החדה

ההיסטוריה זימנה לידיגו הזדמגות ייחודית לעצב עתיז[

שבה היא משרטטת אח הקווים האדומים של הסדר הקבע,

שיאפשר להנשים את החלום הציוני של מדינה דמוקרטית שהיא

משקמת את האמון בין הצדדים .בתהליכים הצפויים בעתיד

בית בטוח לעם היהודי ,דרך מימושו של הסכם קבע לסיום

הקרוב יש ליוומה תפקיד חשוב :אם תעמוד על סדר היום המדיני,

הסכסוך עם הפלשתינים והקמתה של מדינה פלשתינית .עד

היא יכולה לתת למגהיגים את העוגן שמוכיח כי ניתן להגיע

היום הקו המתנגד לחוון זה נתן את הטון בתהליכים המדיניים.

להסכם ,וכן כי בשני העמים יש מוכנות לקבל תהליך מה.

רוב הישראלים ורוב הפלשתינים רוצים לחיות זה לצד וה ,כל

היווחה נותנת תוחלת מדינית לציבור הפלשתיני ,שהיא נכס

צד במדינתו ,תוך שהם בונים את מדינתם ומנשימים את חזונם

אמתי בידיהם של המתונים המתמודדים על ההנהנה לאחר מות

וחלומותיהם בפיסת הארץ היפה ,העתיקה והעקובה מדם .הגיער

ערפאת ,הדוגלים בפתחן על בסיס של שתי מדינות ,ומחזקת

העת שרצון העמים יישמע.

אותם משמעותית במאבקם מול הקיצוגיים .מובן מאליו כי
לישראל איגטרס מובהק בחיזוקם של המתוגים ,והיווצרותה של
הנהנה פלשתינית בת־שיח .היוזמה גם מאפשרת למהלך
ההתנתקות החד־צדדית להפוך לחלק מתחילתו של תהליך מדיני
כולל .אמנם ישראל צריכה להמשיך בהתנתקות באופן בלתי
מותנה בהתפתחויות בצד הפלשתיני ,אך סביר כי התפתחויות
כאלה יאפשרו להפוך את מהלך ההתנתקות למהלך מתואם.
ככל שההסכם שעומד בבסיסה של יוזמת המפקד הלאומי
יעלה על סדר היום הציבורי בשני הצדדים ,ניתן יהיה לחזור
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