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 תקציר

 –הנוגעת לאפשרות החלתן היעילה של אסטרטגיות אילוץ  ,מחקר זה עוסק בסוגיה שנויה במחלוקת

-שחקנים טרוריסטיים לאלבין  מדינתיים-שחקניםסימטריים בין -במסגרת עימותים א –ובעיקר הרתעה 

-שאופיינה במערכת בין, תורת ההרתעה הקלאסית פותחה על רקע תקופת המלחמה הקרה. מדינתיים

ה הציב, בנסיבות הללו. ים מדינתייםבין שחקנ ,פי רוב-לע, בסכסוכים סימטרייםו קוטבית-לאומית דו

לשחקן המרתיע ( 0: )תורת ההרתעה הקלאסית שלושה תנאים הדרושים לצורך השגת הרתעה אפקטיבית

בדעתו לממש את  נחושהיריב מעריך שהשחקן המרתיע ( 0); נסבל ליריבו-לגרום נזק בלתי היכולתיש 

 . רציונאלייםשני הצדדים הם שחקנים ( 3); איומיו אם יידרש לכך

ניסו מחקרים , בספטמבר 00-ובמיוחד לאחר מתקפת הטרור של ה, לאחר סיום המלחמה הקרה

ובעיקר , חדשים לבחון את מידת תקפותה של תורת ההרתעה הקלאסית בהתייחס לדפוסי עימות שונים

הסיקו  ,רבים מהמחקרים החדשים הללו. ימטריים בין מדינות לבין טרוריסטיםס-בהתייחס לעימותים א

, כלומר)סימטריים מסוג זה -כי שלושת התנאים שהוזכרו קודם לכן אינם מתקיימים במסגרת עימותים א

ובמיוחד מדינות דמוקרטיות  –מדינות , טרוריסטים אינם מחזיקים בנכסים שעליהם יכולה מדינה לאיים

, ולבסוף ,גורמי הטרורעיתים קרובות להימנע מהמחיר הגבוה הכרוך במימוש איומיהן מול מנסות ל –

 . לא ניתן להרתיע טרוריסטיםנטען כי , לפיכך; (רציונאליים-שחקנים פנאטיים ובלתיכ טרוריסטים נתפשים

עימות בין מדינות לבין שחקנים מדפוסי ה חלקשמסקנה זו נכונה רק לגבי  המחקר הנוכחי סבור

ארגוני טרור הטיעון העיקרי של מחקר זה הוא ש .י העימות הללודפוס כלואינה תקפה עבור , טרוריסטיים

ממוסדות שאכן מציבות מכשולים -זאת בניגוד לקבוצות טרור בלתי, ממוסדים עשויים להיות מורתעים

-שלושה מקרי גהמציעבודה זו , בכדי להוכיח את הטענה האמורה. קשים בעניין יצירת הרתעה יעילה מולן

ידי מדינת ישראל מול -על( לרבות הרתעה)הממחישים את האופן שבו יושמו אסטרטגיות אילוץ  ,מבחן

מחקר נרחב יותר דרוש בכדי להוכיח את . חזבאללה וחמאס, ף"אש: שלוש קבוצות טרור מאורגנות

 . ממוסדות אינן ניתנות להרתעה-לפיה קבוצות טרור בלתי, המנוגדת ההשערה

אין הוא , הרתעה-מניח שסוגים מסוימים של שחקנים טרוריסטיים הם ברי שהמחקר על אף

ה מסוג זה שונה מדפוס ההרתעה הקלאסי המאפיין עימותים סימטריים בין עמתעלם מהעובדה שהרת

תיאוריית ההרתעה הקלאסית , ראשית: ניתן לזהות שני הבדלים עיקריים ,בהקשר זה. שחקנים מדינתיים



 VI 

. כאל אינדיקציה לכישלון הרתעתי( brute force" )כוח גס"ש בדיפלומטיית אילוצים או במתייחסת לשימו

דיפלומטיית אילוצים ושימוש , עבודה זו מציגה מודל תיאורטי המתאר אינטראקציה שונה בין הרתעה

. ילפיו שימוש מוצלח בדיפלומטיית אילוצים או בכוח גס עשוי דווקא להשיג אפקט הרתעתי עתיד, בכוח גס

הרתעה הנוצרת בין פי רוב יציבה יותר מאשר -היא על ,הרתעה בהקשר של עימותים סימטריים, שנית

לשימורה  המביאיםעשה ניסיון לחקור את התנאים במחקר זה נ, לפיכך. מדינות לבין שחקנים טרוריסטיים

 . ין מדינה לבין גורמי טרוראו להפרתה של ההרתעה ב

חזבאללה וחמאס מייצגים סוג ספציפי של , ף"אש: השערותיוממצאי המחקר מאששים את 

כל  :מולם התנאים הבסיסים הדרושים לצורך יצירת הרתעה יעילה אחרהממלאים  ,יםישחקנים טרוריסט

ושלושתם התנהלו  ,בנכסים ארגוניים רבים שישראל יכולה הייתה לאיים עליהם השלושה החזיקו

 –טיעונים שנזכרו קודם לכן לפיהם טרוריסטים ה, לכן. תלאומי-כשחקנים רציונאליים בזירה הבין

החזיקה ביכולת הטכנית לזהות את , מצדה, ישראל. הוכחו כשגויים, אינם ניתנים להרתעה – כהכללה

במקרים מסוימים ישראל לא גילתה נחישות מספקת , עם זאת. הטרוריסטים ולפגוע בנכסיהם בעת הצורך

במקרים כאלה נפגעה אמינות , כצפוי(. לעימות מול חזבאללה וחמאס במיוחד בהתייחס)לממש את איומיה 

הכשיר את הקרקע להפרת היציבות ההרתעתית בין ישראל לבין , בתורו, נזק זה. ההרתעה הישראלית

התפתחויות בזירה , ארגוניות-התפתחויות פנים, וליטייםלחצים פ: כמשוער) גורמים נוספים. ארגוני הטרור

השפעה מכרעת על יציבות -הוכחו כבעלי( 'יים משמעותיים בתחום יכולות הלחימה וכושינו, לאומית-הבין

 . יחסי ההרתעה בין ישראל לבין יריבה הטרוריסטיים

ניתנים , מסוג מסוים, כי ארגוני טרור שיספק הוכחהמחקר זה ניסה לבנות בסיס אמפירי , לסיכום

בקונטקסט של עימותים הנוצרים סי ההרתעה בנוסף ניסה המחקר לזהות את מאפייניהם של יח. להרתעה

. על בסיס מודל תיאורטי חדשזאת , מדינתיים-סימטריים בין מדינות לבין שחקנים טרוריסטיים לא-א

שאינם קשורים )בהקשרם של עימותים אחרים  הרחבת המחקר ובחינת ההנחות והמודל האמורים

את ממצאיו ומסקנותיו של המחקר  ותרלחזק עוד יבכדי  דרושות( ערבי/פלסטיני-כסוך הישראליסל

 . הנוכחי
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 מבוא

: לאומיים נחלק לשתי קטגוריות עיקריות-בזירת היחסים הבין (coercion) אסטרטגיות האילוץתחום 

אילוץ נועד להשיג אחת , במובן הדפנסיבי. אסטרטגיות אילוץ דפנסיביות ואסטרטגיות אילוץ אופנסיביות

ן קוו הרצוי מבחינת הצד המתגונ-הנאת היריב מנקיטת פעולה שתפר את הסטטוס( א: )משתי מטרות

קוו שהופר על -בכדי להשיב את הסטטוס, הפסקת פעולתו של היריב או חזרתו בו מהישגיה( ב); (הרתעה)

במובן האופנסיבי נועד השימוש באסטרטגיות אילוץ (. coercive diplomacy –דיפלומטיית אילוצים )כנו 

קוו -לשינוי הסטטוס כלומר להביא, מה בעל ערך עבורו ללא כל התנגדות-לשכנע את היריב לוותר על דבר

המחקר הנוכחי עוסק בנושא החלתן של אסטרטגיות אילוצים . לטובתו של הצד המאיים באמצעות סחיטה

 .דפנסיביות מול גורמי טרור

התייחסה מראשיתה למסגרות של , הספרות המחקרית הדנה בתחום אסטרטגיות האילוצים

לאור העלייה הניכרת בעשורים האחרונים בשכיחותם של עימותים . עימות סימטרי בין שחקנים מדינתיים

נעשו ניסיונות להתאים את אסטרטגיות , מדינתיים-סימטריים בין שחקנים מדינתיים לבין שחקנים לא-א

בתוך כך התפתחה מחלוקת מחקרית בנוגע לעצם היכולת לעשות . לוץ גם למסגרות העימות הללוהאי

מחלוקת זו תידון בהרחבה . שימוש יעיל באילוצים בעת מאבק בין שחקן מדינתי לבין שחקן טרוריסטי

 . בפרק המסגרת התיאורטית

אילוצים מול ארגוני  ניתן להחיל אסטרטגיות, ראשית: כמה הנחות יסוד עומדת בבסיס מחקר זה

מחזיקים בנכסים ארגוניים שעליהם ניתן לאיים , (לפחות, חלקית)הפועלים באופן גלוי , טרור ממוסדים

הרתעה אינה רק תוצר , שנית. תועלת-ומקיימים הליך קבלת החלטות רציונאלי המבוסס על חישובי עלות

ה בקנה אחד עם השינויים הנחה זו עול. פעולהאלא עשויה להיווצר גם כתוצאה מ, איוםשל 

עצם הצורך בנקיטת פעולה . הקונספטואליים שחלו בשנים האחרונות בהתייחס לתורת ההרתעה הקלאסית

אך כאשר מדובר בעימותים , מול היריב מעיד אמנם על כישלון איומי ההרתעה שהופנו כלפיו מלכתחילה

: מכאן נובעות שתי הנחות נוספות .פעולה זו כשלעצמה עשויה לייצר אפקט הרתעתי עתידי -ממושכים 

 –הרתעה ודיפלומטיית אילוצים  –בין שני דפוסי האילוץ הדפנסיביים שהוזכרו קודם לכן , האחת

עשויה מדינה לנקוט בדיפלומטיית , קוו-לאחר שכשלה ההרתעה והופר הסטטוס. מתקיימים קשרי גומלין

כניעת , קרי)הצלחתה של דיפלומטיית האילוצים (. בכדי להשיב את המצב לקדמותו, כאמור)אילוצים 

, פן זמנילפחות באו, עשויה ליצור אפקט הרתעתי שיוביל אותו להימנע( היריב לדרישות השחקן המאלץ

 –כישלון דיפלומטיית האילוצים עלול להוביל לתוצאה הפוכה . קוו בשנית-מניסיון לשנות את הסטטוס

פי ההנחה -על. שחיקת כושר ההרתעה של המאלץ וניסיון חוזר ונשנה של היריב לשנת את מעמדו מולו

הבלגה או הפעלת  –קוו -שתי אפשרויות תגובה עיקריות נוספות מצויות בידי מדינת הסטטוס, השנייה

המחקר מניח כי גם לתוצאותיהן של שתי . קרי יציאה למלחמה מול השחקן הרוויזיוניסט, "כוח גס"

מטרתו של מחקר . קוו-התגובות הללו עשויה להיות השפעה מהותית על כושר ההרתעה של שחקן הסטטוס

ושה גורמי טרור מובילים לבחון את סוגיית ההרתעה בין ישראל לבין של, כפי שמתואר בפרק השני, זה

 .     חזבאללה וחמאס, ף"אש: במשך תקופה ארוכה( ועודנה מתמודדת)עמם התמודדה 

ששינה את אופיו במרוצת הזמן והפך מאיום , למן שנותיה הראשונות נחשפה ישראל לאיום הטרור

רור התבססה מדיניות התגובה בה נקטה ישראל כלפי הט. בלתי מרכזי לסוגיה ביטחונית ראשונה במעלה

שיפור אמצעי ההגנה ( 0); פגיעה בגורמי הטרור וסיכול פעולותיהם( 0: )באופן כללי על שלושה אמצעים

 .הראשונים הגורמים שני של הצלחתם ממידת ,בין היתר, נגזרת שיעילותה, הרתעה( 3); מפני פעולות טרור

ים רבות כלפי המדינות הערביות הופנתה במשך שנ, מדיניות ההרתעה הישראלית הרשמית מול גורמי טרור

מהלך זה נועד להביא את . יותר מאשר כלפי הטרוריסטים עצמם, שמתוך שטחיהן פעלו הטרוריסטים

כאשר השתנו נסיבות . המשטרים הערביים למנוע את ביצוע הפיגועים נגד ישראל מתוך שטחם הריבוני



 1 

מדינה כושלת שלא הצליחה )לבנון  כתוצאה מהתגברות הפעילות הטרוריסטית מתוך שטחה של -העימות 

החלתה של הרתעה  -ומאוחר יותר גם מתוך שטחה של מדינת ישראל עצמה , (לבלום את ארגוני הטרור

ננטשה במידה רבה מדיניות ההרתעה הרשמית , לכן. אפשרית-יעילה או בלתי-עקיפה כזו הפכה בלתי

לא ניתן להרתיע ישירות ארגונים מסוג  בתחום העימות מול ארגוני הטרור ואומצה הסברה הרווחת לפיה

גם אם לא , בפועל המשיכה ישראל להתמודד מול הארגונים הללו באופן שיצר אפקט הרתעתי, עם זאת. זה

הפרק השלישי בעבודה זו יספק רקע כללי בעניין דוקטרינת הביטחון . כתוצאה ממדיניות מכוונת ומוצהרת

 . הישראלית ומקומו של מרכיב ההרתעה בה

כפי שבאו , לושת הפרקים הבאים ינתחו בהרחבה את מערכת יחסי האילוץ בכלל וההרתעה בפרטש

בעימות בין ישראל לחזבאללה בין , ('פרק ד) 0890-0892ף בין השנים "לידי ביטוי בעימות בין ישראל לאש

שלושת ארגוני . ('פרק ו) 0202-0899ובעימות בין ישראל לבין חמאס  בין השנים ( 'פרק ה) 0202-0890השנים 

ומהווים דוגמא טובה , הטרור הללו הצליחו לקיים מאבק עיקש מול מדינת ישראל במשך עשרות שנים

לשינויים שחלו בתגובותיה של ישראל לאיום שהציבו בפניה ולהשפעתם של השינויים הללו על כושר 

מבנהו ונכסיו של החלק הראשון מציג את : כל אחד מהפרקים נחלק לשני חלקים. ההרתעה שלה מולם

יסוד הדרושים לצורך החלה יעילה -זאת במטרה להוכיח כי ניתן לספק מענה לשלושה תנאי, ארגון הטרור

קיומם של נכסים משמעותיים בהם הוא ; יכולת זיהוי ואיתור היריב: של אסטרטגיות אילוץ מול היריב

קיומו של הליך ; (קוו-הסטטוס ליריב יש מה להפסיד אם יפר את, כלומר)מחזיק ושעליהם ניתן לאיים 

שלאורו  (רווח/תועלת-הפסד/בסיס חישובי עלות-קבלת החלטה מיטבית על, קרי)רציונאלי קבלת החלטות 

חלקו השני של כל פרק מנתח את מערכת היחסים בין ישראל לבין אחד מארגוני . מנהל היריב את מדיניותו

כי מכיוון , חשוב לציין. ית האילוצים וההרתעהבהתייחס להיבטים הרלוונטיים לסוגי, הטרור הנזכרים

אין הוא מתיימר לנתח את כל היבטיהם של העימותים בין , שהמחקר הנוכחי מתמקד בסוגיה זו בלבד

הפרק השביעי והאחרון . אלא את אלה הרלוונטיים לנושא האמור בלבד, ישראל לבין ארגוני הטרור

  .ל המחקרבמסגרת עבודה זו מציג את ממצאיו ומסקנותיו ש

עימות  –המבחן המנותחים במסגרת זו -שניים ממקרי, ראשית: למחקר זה שתי מגבלות עיקריות

ף "על אף שגם העימות בין ישראל לבין אש. טרם הגיעו לסיומם –חמאס -חזבאללה ועימות ישראל-ישראל

רור את תקופת המאפשרים לתחום באופן ב, חלו במאפייניו ובדפוסיו שינויים מהותיים, ממשיך להתנהל

מכיוון . ולהבחין בינה לבין תקופת העימות הנוכחי – 0890-0892השנים  –העימות הנדונה במסגרת זו 

אין עוד להתייחס , (הרשות הפלסטינית)מדינית לגיטימית -לישות סמי 82-ף הפך בראשית שנות ה"שאש

ולפיכך מסתיים הדיון בעניינו , סימטרי בין מדינה לבין שחקן טרוריסטי-ליחסיו עם ישראל כאל עימות א

, ף בלבנון"בשנה זו חוסלה במידה רבה תשתית הטרור המבוססת של אש. 0890של ארגון זה בשנת 

העימות בין . וכתוצאה מכך הוא איבד את רוב נכסיו ושינה את מבנהו ודפוסי פעולתו בשנים שלאחר מכן

כך מסקנותיו של המחקר הנוכחי בהקשר ולפי, טרם הגיע לסיומו, כאמור, ישראל לבין חזבאללה וחמאס

שאת תקפותן ניתן יהיה לבחון במסגרת מחקר המשך שיוכל , ביניים-זה אינן סופיות ומהוות מעין מסקנות

אופיינית למחקרים העוסקים , מגבלתו השנייה של המחקר הנוכחי. לספק פרספקטיבת זמן רחבה יותר

בעוד שקל יחסית לקבוע . ת בעניין הצלחת ההרתעהבנושא הרתעה ונוגעת ליכולת לקבוע מסקנות נחרצו

קוו נשמר כתוצאה מהצלחה -קשה יותר לקבוע האם הסטטוס, (קוו-שבירת הסטטוס)מתי הרתעה נכשלת 

. הרתעתית או כתוצאה משיקולים שונים של היריב שאינם קשורים לכושר ההרתעה של השחקן המאלץ

כמה שיותר היבטים העשויים להשפיע על שיקוליהם של נעשה ניסיון לבחון במסגרת מחקר זה , לאור זאת

במטרה לזהות מתי אכן נמנעו הארגונים הללו מפעולה כתוצאה מההרתעה , ארגוני הטרור הנדונים כאן

יש לזכור כי במקרים שבהם , על אף ניסיון זה. הישראלית ומתי נמנעו מפעולה כתוצאה מגורמים אחרים

מקורות , בדמות הצהרות מפורשות של ראשי הארגונים)עה אין אינדיקציה ברורה להצלחת ההרת
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המסקנות בעניינה מהוות השערות מבוססות ואינן , ('ראשוניים המאשרים כי אכן נוצרה הצלחה שכזו וכו

 . משמעית-בגדר קביעה חד

היבט ב: העבודה הנוכחית עשויה להעלות תרומה מחקרית בכמה היבטים, לצד מגבלותיה

המנסה לבחון את יחסי הגומלין המתקיימים בין האסטרטגיות , ר מודל חדשהתיאורטי מציע המחק

באופן . לבין כושר ההרתעה שלה מול יריביה, העיקריות בהן עשויה מדינה לנקוט במסגרת עימות אלים

מודל זה מנסה להבהיר את הקשר שבין שתי אסטרטגיות האילוץ הדפנסיביות שתוארו קודם , ספציפי יותר

בעוד שהספרות המחקרית מתייחסת בעיקר לכך שכישלון ההרתעה . יית אילוצים והרתעהדיפלומט: לכן

מניח המודל המוצג כאן כי הקשר בין שתי האסטרטגיות , עשוי להוביל לשימוש בדיפלומטיית אילוצים

אולם , כישלון ההרתעה עשוי להוביל לשימוש בדיפלומטיית אילוצים: כיווני-כיווני ולא חד-הללו הוא דו

כפי שהוסבר , וצאותיה של דיפלומטיית האילוצים עשויות בתורן להשפיע על כושר ההרתעה העתידית

מציגה עבודה זו ניתוח השוואתי , בהיבט חקר התמודדותה של ישראל מול איום הטרור. קודם לכן

. יםהמאפשר לעמוד על קווי הדמיון והשוני בדפוסי העימות בין ישראל לבין שלושה ארגוני טרור מוביל

האחד נוגע למאפיינים הפנימיים של שלושת ארגוני הטרור בתחום : השוואה זו מתייחסת לשני ממדים

והשני נוגע למאפייני ; תהליכי קבלת ההחלטות וכיוצא באלה, הנכסים הארגוניים, האידיאולוגיה, המבנה

ההרתעה שלה מול כל  למאפייני תגובתה לפעולות הטרור ולכושר, העימות בין הארגונים הללו לבין ישראל

השוואה זו עשויה לשפוך אור על סיכויי הצלחתה של מדיניות הרתעה ישראלית מול . אחד מהארגונים

 .  שככל הנראה ימשיכו להציב אתגר בפני מדינת ישראל גם בשנים הבאות, גורמי טרור שונים
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 פרק א

 סקירת ספרות ומסגרת תיאורטית

 אסטרטגיות אילוץ  1.1

 (  coercions)ואילוצים ( compellence)כפייה 

המיועדים , של אמצעים אלימים "ארגז כלים"דיפלומטיית אילוצים וסחיטה הן חלק מ, הרתעה

 כפייהמגדיר Mcintosh (0890 ). ל אמצעים להשפיע על התנהגותו של היריב"לספק לשחקן במערכת הבינ

 Bayman, Waxman & Larson(. 092' עמ" )ע על התנהגותו של האחרשימוש בסנקציות בכדי להשפי"כ

במטרה , מוסיפים כי אותן סנקציות כוללות איום בשימוש בכוח או שימוש בכוח מוגבל נגד היריב( 0888)

הפעלת : הבחין בין שני דפוסי כפייה( 0866)שלינג (. 02' עמ)להביאו לנהוג באופן שלא היה נוהג בו מרצונו 

י "מנסה לממש בעצמו את מטרותיו ע' צדדי שבו צד א-הפעלת כוח גס מהווה מהלך חד. ואילוץ "כוח גס"

במטרה שישנה את התנהגותו , פ מצד היריב"אילוץ הוא אמצעי מיקוח המחייב שת. 'הפעלת כוח כנגד צד ב

 (. 00-08' עמ)מרצונו  

 באסטרטגיות אילוץ  שימוש דפנסיבי 1.1

ם הן אסטרטגיות  העושות שימוש באיומים במטרה להגן על הרתעה ודיפלומטיית אילוצי 

י "ע, מנקיטת פעולה מסוימת' מנסה להניא את צד ב' הרתעה היא אסטרטגיה שבה צד א. קוו-הסטטוס

דיפלומטיית אילוצים שואפת (. Morgan, 2003: 1)אם יבצעה בכל זאת ' איום בגרימת נזק כבד לצד ב

, מכאן. ר החל בביצועה או להביאו לכך שיחזור בו מתוצאותיהלהביא את היריב להפסקת פעולה שכב

-קוו ואילו מטרתה של דיפלומטיית אילוצים היא השבת הסטטוס-שמטרת ההרתעה לשמר את הסטטוס

 (. Levy, 2008: 539)קוו על כנו לאחר שהופר 

 הרתעה

קוטבית -וע השנייה ועל רקע היווצרות מערכת ד"תורת ההרתעה הקלאסית התגבשה עם תום מלה

פרק הזמן )חוקרי הגל הראשון . מחקריים בתחום ההרתעה" גלים"זיהה שלושה Jervis (0898 ). גרעינית

זיהו את השפעותיו מרחיקות הלכת של הנשק הגרעיני על תחום ( ע השנייה"המיידי שלאחר סיום מלה

זה התגבשה התפישה בשלב (. 080' עמ)ל והניחו את היסודות לביסוס תורת הרתעה מקיפה בהמשך "היחב

אולם פיתוח הנשק הגרעיני הוביל , לפיה עד ראשית העידן הגרעיני כוונו מהלכים צבאיים לניצחון במלחמה

תפישה בעלת השלכה ישירה על גיבוש  –( Brodie, 1978: 65)לכך שהמטרה העיקרית היא מניעת המלחמה 

התפתח במקביל לאימוץ אסטרטגיית  (02-של המאה ה 12-סוף שנות ה), גל המחקר השני. תורת ההרתעה

, קוטבית-י הממשל האמריקני ויצר תיאוריה רחבה המותאמת ליישום במערכת דו"ההרתעה הגרעינית ע

חוקרי (. Jervis, 1979: 291-292; Freedman, 2007: 22)תוך שימוש במתודות מתחום תורת המשחקים 

היעדר ראיות  –י של הגלים הקודמים שאפו לספק מענה לחסרונם העיקר( 92-שנות ה)הגל השלישי 

Knopf (0229 )(. Jervis, 1979: 301-302; Knopf, 2008: 1)המאששות את מודל ההרתעה התיאורטי 

סבור כי ההתפתחויות שחלו בחקר ההרתעה עם תום המלחמה הקרה ושהובילו להתמקדות בהרתעת 

 (. 0-0' עמ)מציינות את הגל הרביעי בחקר התחום , מדינתיים-שחקנים לא

George & Smoke הרתעה ( 0: )זיהו שלוש רמות הרתעה המתקיימות בשלוש רמות עימות

המתקיימת ( קונבנציונאלית וגרעינית)הרתעה ( 0); העל-מעצמות גרעינית המתקיימת בין-אסטרטגית

 sub-limited)מוגבלים -הרתעה במסגרת עימותים תת( 3); (limited wars)במסגרת מלחמות מוגבלות 

conflicts) , לוחמת גרילה ועימותים , מאבק צבאי במרידות)המצויים בקצה הנמוך של ספקטרום האלימות

נטען כי עיקר , באשר להתקדמות המחקרית(. ותר מזו של המלחמה המוגבלתאחרים שעוצמתם נמוכה י
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באופן שיצר פער משמעותי בין היקפו וטיבו של חקר , גרעינית-תשומת הלב הופנה להרתעה אסטרטגית

כי קיימת נטייה גוברת ומוטעית בקרב , עוד נטען. לבין חקר ההרתעה בשתי הרמות הנותרות, רמה זו

גרעינית פרדיגמה שממנה ניתן להשליך לגבי יחסי -ברמת ההרתעה האסטרטגית תיאורטיקנים לראות

 ,George & Smoke, 1974: 38-46; George & Smoke)ההרתעה בשתי רמות העימות הנמוכות יותר 

1989: 172-173   .) 

 הרתעה גרעינית והרתעה קונבנציונאלית 

; ו של עימות חריף בין הצדדיםהנחת קיומ: תורת ההרתעה הקלאסית נשענת על כמה יסודות 

; נסבל ליריב-תפישת היכולת לגרום נזק בלתי; אמינות האיום; יכולת להציב איום בגמול כנגד היריב

 (. Morgan, 2003: 8)ויציבות הרתעתית ; רציונאליות

תורת ההרתעה הקלאסית התגבשה על רקע עימות חריף המאופיין בחשש מפני הידרדרות , כאמור 

מטרתם העיקרית של הצדדים בתקופת המלחמה הקרה הייתה (. Morgan, 2003: 9)גרעינית  לכדי מלחמה

בעת עימות קונבנציונאלי בדרגת , לעומת זאת. הנאת היריב מפני פתיחה במתקפה גרעינית –ברורה ועקבית 

 ,George & Smoke)יעדי ההרתעה של הצדדים עשויים להיות מגוונים ומורכבים יותר , עצימות פחותה

1974: 50 .) 

. מימוש כנגד היריב-היסוד השני העומד בבסיס תורת ההרתעה הוא היכולת לאיים בגמול בר 

שמידת יעילותו Huntington  (0891 )טוען, בנוסף לצורך בקיום היכולת הטכנית הדרושה למימוש האיום

; כלפיהן יופנה האיוםש, היכולת לאתר מטרות בעלות חשיבות בעיני היריב: מותנית בשני גורמים נוספים

הן בהרתעה גרעינית והן בהרתעה קונבנציונאלית ניתן (. 12' עמ)והצבת איום שסיכויי מימושו גבוהים 

, לעומת זאת, התנאי השלישי. שהם טכניים בעיקרם, כ לענות על שני התנאים הראשונים שהוזכרו"בד

בגורמים רבים ועשויה להשתנות  מידת הנכונות לממש את האיום תלויה. מבוסס על גורם מוטיבציוני

מבוססת על שילוב בין קיום היכולת לפגוע ביריב , כיסוד נוסף בתורת ההרתעה, אמינות האיום. בקלות

 ;Mearsheimer, 1985: 18; 13-10: 0866, שלינג)ובין מידת אמונתו בכך שהמרתיע נחוש לממש את איומו 

Talmadge, 2007: 22 .) 

תקופת המלחמה . נסבל ליריב-ל יחסית ליצור איום בגרימת נזק בלתיבמסגרת הרתעה גרעינית ק 

אפשרות שאינה מתקיימת  –( MAD)הקרה אופיינה בחשש מתמיד מפני האפשרות של הרס ודאי הדדי 

לכן במסגרת קונבנציונאלית קשה יותר לקבוע מהי דרגת האיום שתיצור . במסגרת עימות קונבנציונאלי

 :George & Smoke, 1974: 51; Mearsheimer, 1985)נסבל מבחינתו -לתיאצל היריב חשש מפני נזק ב

23; Morgan, 2003: 14-15 .)ככל שהיכולות הקונבנציונליות משתפרות כך קל יותר לגרום ליריב , עם זאת

 .נזק בלתי נסבל באמצעים קונבנציונליים

נטית בהקשר הגרעיני הרלוו, יסוד נוסף בתורת ההרתעה הקלאסית הוא הנחת השחקן הרציונאלי 

. ולפיה בכדי ליצור הרתעה אפקטיבית שני הצדדים צריכים להיות רציונאליים, והקונבנציונאלי כאחד

, רציונאליות פירושה קיום הליך קבלת החלטות המבוסס על איסוף אינפורמציה מרבית אודות המשבר

רך פעולה המבוססת על חישוב זה ולבסוף בחירת ד, חישוב תועלותיה ועלויותיה של נקיטת פעולה מסוימת

(Morgan, 2003: 11-12; Zagare & Kilgour, 2000: 38-39 .)יש הטוענים כי תפקיד , עם זאת

וכי אין היא מהווה תנאי הכרחי או מספיק ליצירת , הרציונאליות בתחום ההרתעה הוערך יתר על המידה

שויים גורמים כה רבים להשפיע על תוצאת עוד נטען כי בעת משבר ע(. Jervis, 1979: 299)הרתעה יעילה 

מה , עד שגם חישובים מדוקדקים אינם מסוגלים לצפות את כל השלכותיה של פעולה מסוימת, העימות

 :George & Smoke. 1974)שמשפיע על מידת חשיבותה של רציונאליות עבור הצלחת המהלך ההרתעתי  
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במובן זה שהבדלי , תרבות-ת הינה גורם יחסי ותלויכי רציונאליוJervis (0898 )בנוסף לכך מציין  (.54

ערכים והשקפות בין שחקני המערכת עשויים לייצר אצל כל אחד מהם תפישה שונה של מהות ההתנהגות 

   .טיעון זה מפחית אף הוא מחשיבותו של גורם הרציונאליות ביצירת הרתעה יעילה(. 096' עמ)הרציונאלית 

יציבות "מציין כי ( 0221)הרכבי . געת ליציבות אסטרטגיתסוגיה נוספת בתחום ההרתעה נו 

זהו מצב שבו שניהם ... אסטרטגית מתבטאת במצב שבו לשני הצדדים אין תוחלת בייזום מלחמה גרעינית

טוענים שבכך נוצרת Zagare & Kilgour (0883 )(. 008' עמ" )מרתיעים זה את זה ואף אחד אינו מעז לתקוף

סימטרית נוצרת כאשר אחד הצדדים שוקל תקיפה ואילו הצד השני מציב -אהרתעה . הרתעה סימטרית

מציין כי יציבות אסטרטגית בהקשר הגרעיני מושתתת ( 0221)הרכבי (. 0' עמ)בפניו איום בכדי להניאו מכך 

בעימות הקונבנציונאלי לא מתקיים חשש זה וגובר , כאמור(. 008' עמ)על החשש מפני הרס ודאי הדדי 

לכן יציבות ההרתעה הקונבנציונאלית תתערער ביתר קלות . סימטרית-יווצרות הרתעה אהסיכוי לה

 . בהשוואה ליציבות הרתעה גרעינית

. שני היבטים חשובים נוספים קשורים במסגרת הזמן שבה מופעלת הרתעה ובאופן השימוש בה 

Morgan (0223 )במערכת מחזיק במסגרת הרתעה כללית שחקן . מבחין בין הרתעה כללית למיידית

ביכולות צבאיות מגוונות ומשתמש באיומים כלליים במטרה להניא כל יריב פוטנציאלי שהוא מפני 

במסגרת הרתעה מיידית המרתיע מטפח את יכולתו הצבאית ומשתמש באיומים נגד , לעומת זאת. תקיפתו

י "הרתעה ע( 0: )כי הרתעהמבחין בין שתי דרSnyder  (0862 )(.8' עמ)שכבר מתכונן לתקיפה , יריב ספציפי

י "הרתעה ע( 0); המרתיע מציב בפני היריב איום בגרימת נזק אם יפעל באופן שיפגע במרתיע: ענישה

מה שיחליש את נכונות היריב לסתכן , נקיטת אמצעי הגנה שיקשו על היריב להשיג את מבוקשו: מניעה

עשויה להתקיים במסגרת עימות  י מניעה"יש לציין כי הרתעה ע(. 063' עמ)קוו -בהפרת  הסטטוס

  .קונבנציונאלי בלבד ואינה רלוונטית בהקשרו של עימות גרעיני

 הצלחה וכישלון 

כישלון ההרתעה בא לידי ביטוי במימוש . קל יותר להצביע על כישלון הרתעתי מאשר על הצלחה  

יוון שהצלחת מכ. קוו על אף ניסיון ההרתעה-כתוצאה מהפרת הסטטוס, האיום שהוצב בפני היריב

קשה לקבוע , למשך פרק זמן שאינו מוגדר( קוו-שימור הסטטוס)פעולה מצד היריב -ההרתעה פירושה אי

( 0: )הצלחת ההרתעה מותנית בקיום שלושה תנאים(. Art, 2003: 8)האם ומתי הצליח המהלך ההרתעתי 

מימוש -האיום תיענה באיעל המורתע לחוש ביטחון בכך שהימנעותו מביצוע הפעולה שבגינה הוטל עליו 

הרי שיבצעה בכל זאת וההרתעה , במידה ויעריך כי על אף הימנעותו מביצוע הפעולה ימומש איום; האיום

מידת השתכנעותו של היריב להימנע מביצוע הפעולה תלויה במידת  (0); (Talmadge, 2007: 22)תיכשל 

. לממש את איומיו היכולתהמרתיע מצויה  איום אמין מבוסס על כך שבידי. אמינות האיום המופנה כלפיו

על  –יכולת מימוש האיום מהווה תנאי הכרחי ליצירת אמינות אך אינה מהווה תנאי מספיק , עם זאת

בכדי ליצור איום אמין יש לוודא כי , לבסוף. לממש את האיום נכונות ומחויבותהיריב להעריך כי למרתיע 

 :Knott, 2004: 42-43; Talmadge, 2007)ת סכנת האיום היריב אינו מחזיק באמצעי הגנה שינטרלו א

כלומר , כאשר דפוס כזה אינו מתקיים. קיום דפוס רציונאלי של קבלת החלטות בצד המורתע( 3); ( 21-22

 :Caplan, 2006)לא ניתן להרתיעו , כאשר המורתע מוכן להסתכן באובדן טוטאלי של כל משאביו ונכסיו

91-92; Morgan, 2003: 44-46; Sprinzak, 2000: 66 .) 

 דיפלומטיית אילוצים 

או להשיב את /קוו ו-שימוש בדיפלומטיית אילוצים נועד להפסיק פעולה המפרה את הסטטוס

מכיוון . וכולל הצבת איום בענישה נגד היריב במידה ולא יציית לדרישה, קוו על כנו לאחר שהופר-הסטטוס

י הפעלת "הרי שאין מדובר בכפייה ע, בעצמואת היריב לשנות את התנהגותו  לשכנעשאמצעי זה מכוון 
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שימוש בדיפלומטיית אילוצים אינו , עם זאת(. George, 1997: 5) אלא בכפייה באמצעות אילוץ" כוח גס"

בכוח מוגבל במטרה להעצים " שימוש מדגמי"לעיתים ייעשה במסגרת זו ; שולל לחלוטין הפעלת כוח ממשי

לצד הצבת האיום או השימוש בכוח (. שם: שם)לשנות את התנהגותו  לשכנעום הניצב בפני היריב ואת האיו

מ עם היריב והצגת תמריצים חיוביים בפניו "עשויה דיפלומטיית אילוצים לכלול גם קיום מו, מוגבל

(George, 1971: 25; George, 2003: 273.) 

  האסטרטגיה יישום

George (0889 )למידת חשיבות , מדגיש כי יישום האסטרטגיה חייב להיות מותאם לאופי העימות

בטרם שימוש בדיפלומטיית אילוצים יש להתייחס לארבע . האינטרס המצוי בסיכון ולטבעו של היריב

האם ( 0); (הפסקת הפעולה או השבת המצב לקדמותו)איזה סוג דרישה להציב בפני היריב ( 0: )סוגיות

-האם לאיים על היריב בענישה בגין אי( 3); ד ליצור אצל היריב תחושת דחיפות בעניין הציות לדרישהוכיצ

מגוון (. 9' עמ)האם להתבסס על הצבת איום בלבד או לשלב גם הצעת תמריצים ( 1); ציות לדרישה וכיצד

מירה ביותר מגרסתה המח, אפשרויות המענה לשאלות הללו יוצר כמה אלטרנטיבות ליישום האסטרטגיה

, הצבת אולטימטום מלא כוללת הצגת דרישה ברורה ליריב. ועד גרסותיה המתונות יותר( אולטימטום)

-הצבת מגבלת זמן ויצירת תחושת בהילות באשר לצורך בציות לדרישה זו וכן איום ברור בענישה בגין אי

מגבלת זמן או איום  רשבמפושבו לא מצוינים , אפשרות אחרת היא הצבת אולטימאטום מרומז. ציות לה

בשתי גרסאות נוספות של . מוצהרים-אולם הם בכל זאת באים לידי ביטוי באמצעים אחרים לא, בענישה

הגרסה המחמירה . האסטרטגיה אחד משלושת מרכיבי האולטימטום הקלאסי מעומעם או שאינו קיים

, הגדרת מגבלת זמן לציות לההצבת דרישה בפני היריב ללא : יותר מבין השתיים היא הצגת איום הדרגתי

הגרסה המתונה ביותר של . אך תוך איום להגביר בהדרגה את הלחץ שיופעל עליו אם לא יציית

ובמסגרתה מציב המאלץ איום בפני היריב או נוקט בפעולה  "try and see approach"האסטרטגיה מכונה 

ו שיש להגביר את הלחץ המופעל עליו וממתין לתגובת היריב כדי להחליט האם יש די בכך א, מוגבלת נגדו

(George: 1971: 27-28; George, 1997: 7-9.) 

 הצלחה וכישלון 

מכיוון . הצלחתה של דיפלומטיית אילוצים פירושה השגת השינוי הרצוי בהתנהגות  היריב

הרי שהפעלת כוח , מוגבלשאסטרטגיה זו עשויה לכלול גם איום בשימוש בכוח וגם שימוש ממשי בכוח 

ציות היריב לדרישות ועקב כך פניית המאלץ להפעלת כוח -אי, לעומת זאת. וגבל אינה מעידה על כישלונהמ

מזהה George (0889 :90-91 )(. Art, 2003: 8)הם המעידים על כישלון האסטרטגיה , בקנה מידה גדול

של  העברה ברורה של יעדיה ודרישותיה( 0: )מספר תנאים המסייעים להצלחת של האסטרטגיה

( אם כי לא מספיק)תנאי הכרחי ( 0); נויים במקרה הצורךתוך נכונות להגמשתם ושי, דיפלומטיית אילוצים

יצירת תחושת ( 3); אם יידרש לכך, להצלחה  הוא קיום מוטיבציה גבוהה מצד המאלץ לממש את האיום

חששות גבוהים מצד ( 1); ל בצד המאלץ"תמיכה פנימית ובינ( 1); ות ובהילות בעניין הציות לדרישותדחיפ

הבהרת אופן סיום המשבר והגדרת ( 6); נסבלת מבחינתו-עימות לדרגה בלתיהיריב מפני הסלמת ה

התנאים הנוגעים לאופן תפישת היריב את כי מציין George (0889 ). קוו הרצוי עם סיום העימות-הסטטוס

סימטרי של -ם מאזן אשמתקייהערכת היריב : העימות הם החשובים ביותר להצלחת האסטרטגיה

נסבלת של העימות -ציות יוביל להסלמה בלתי-ושאי; שיש צורך בציות בהול לדרישות; עתומוטיבציה לר

 (. 90-90' עמ)

 שילוב אסטרטגיות הרתעה ודיפלומטיית אילוצים 

נטען כי בעת יישומן בפועל קו , על אף ההפרדה התיאורטית בין הרתעה לבין דיפלומטיית אילוצים

 ,Art, 2003: 8; Bayman)פ רצף משותף "שבין שתי האסטרטגיות מיטשטש והן אף עשויות לנוע ע הגבול
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Waxman & Larson, 1999: 10-12; Freedman, 2007: 111; George, 1971: 23-24; George, 2003: 

של  שלעתים יישום דיפלומטיית אילוצים עשוי להוות את המשכוGeorge (0890 )גורס , למשל, כך(. 272

בנוסף נטען כי ניסיון הרתעה אמנם עשוי להקדים את השימוש (.  01' עמ)כישלון מהלך הרתעתי 

אך הרתעה גם עשויה להיווצר או להתעצם כתוצאה מיישום מוצלח של , בדיפלומטיית אילוצים

סבורה כי השימוש בדיפלומטיית Crenshaw (0223 ) (.Sperandei, 2006: 262)דיפלומטיית אילוצים 

אלא גם בכדי להשפיע על , ילוצים מלכתחילה נעשה לא רק בכדי לגרום ליריב לשנות את התנהגותו בהווהא

המחקר המוצע יתבסס על מודל הקושר את , כפי שיתואר בפרק הבא(. 303-300' עמ)התנהגותו בעתיד 

 . תוצאותיה של דיפלומטיית האילוצים עם מידת היווצרותו ועוצמתו של אפקט הרתעתי

 

 מדינתי-סימטרי בין שחקן מדינתי לשחקן טרוריסטי תת-אסטרטגיות אילוץ במסגרת עימות א 1.1

לאומית -תורת ההרתעה הקלאסית התפתחה בראשיתה על רקע מציאות בין, כאמור קודם לכן

מחקרים שפורסמו בתחום ההרתעה . המאופיינת בעיקרה בעימותים סימטריים בין שחקנים מדינתיים

שואפים בחלקם לתת מענה לשאלת התאמתה של תורת , ואילך 0222-אשית שנות הסימטרית מר-הא

, מדינתיים-סימטריים בין שחקנים מדינתיים לבין שחקנים לא-ההרתעה הקלאסית לתחום העימותים הא

 .ששכיחותם הולכת וגוברת בשנים האחרונות

 Mack (0891 )מתקיימים פערים סימטרי כסכסוך שבין הצדדים השותפים לו -מגדיר עימות א

הצד החזק עשוי להסב נזק , במסגרת עימות כזה(. 090-090' עמ)משאבים ופוטנציאל , גדולים של יכולות

כ ייתפש "סימטרי בד-עימות א, לפיכך. בעוד שהנזק שמסוגל החלש לגרום לחזק מינורי, עצום לצד החלש

על (. 090-090' עמ: שם)ה טוטאלית מלחמבעוד שלעיתים ייתפש בעיני החלש כ, עימות מוגבלבעיני החזק כ

-אאחת הסיבות לכך עשויה להיות . עליונות החזק אינה מבטיחה את ניצחונו בעימות, אף פערי העוצמה

כלומר שימוש שעושה החלש בטקטיקות כגון לוחמת גרילה וטרור בכדי לתת , סימטריה במתודות הלחימה

סימטריה עשויה לבוא -א(. 081-081: שם)תיות מענה לעליונותו של החזק הנוקט במתודות לחימה מסור

מדינתי -כעימות בין שחקן מדינתי לבין שחקן לא, לידי ביטוי  גם בהבדלי סטטוס בין הצדדים

(Stepanova, 2008: 18-19 .) 

סימטרי בין -ניתן להגדיר את העימות המנותח במסגרת המחקר הנוכחי כעימות א, על בסיס זה

הבדלים , המאופיין בקיומם של פערי עוצמה קריטיים בין הצדדים, וריסטישחקן מדינתי לבין שחקן טר

וכן בהבדלים בין ( טוטאלית מול מוגבלת)באופן התייחסותו של כל אחד מהם למשמעויות המלחמה 

בטרם יורחב הדיון בסוגיית החלתן של . אסטרטגיות הפעולה העיקריות בהן בחר כל צד במהלך העימות

יוגדרו להלן תכונותיו העיקריות של שחקן טרוריסטי במערכת , גרת עימות מסוג זהאסטרטגיות אילוץ במס

   .לאומית-הבין

 טרור וארגוני טרור

טרם התגבשה בעניינה הגדרה , על אף שתופעת הטרור מלווה את האנושות עוד מימי העת העתיקה

יוגדר להלן , ת טרור שונותבשל היעדר הקונצנזוס ולאור מגוון הדפוסים העשויים לאפיין קבוצו. מוסכמת

בדרך המתארת באופן הממצה ביותר את דפוסי פעילותם של גורמי הטרור הנדונים במסגרת מחקר ' טרור'

ונגד יעדים  אלימות נגד אזרחיםאו איום בשימוש ב, שימוש מכוון באלימות"כ' טרור'לפיכך יוגדר . זה

מטרות מול שחקן מדינתי בכדי להשיג  סימטרי-עימות אבמסגרת  מדינתי-ארגון תתי "ע, אזרחיים

או איום )שימוש מכוון : אמצעים( 0: )הגדרה זו כוללת התייחסות למספר היבטים חשובים". פוליטיות

בעיקר פגיעה  שימוש בטקטיקות טרוריסטיות כולל. באלימות נגד אזרחים ויעדים אזרחיים( בשימוש

מאבק מזוין "המוגדרת כ, כדוגמת לוחמת גרילה וזאת לעומת שיטות אלימות אחרות, אזרחיתבאוכלוסייה 



 1 

 :Ganor, 2005" בכדי להשיג מטרה פוליטית יעדים צבאייםשבמסגרתו נעשה שימוש מכוון באלימות נגד 

ואחרים כי אין מניעה Ganor (0889 :06 ;0229 :090) ,Stepanova (0229 :03-00 )מציינים , זאת עם (. 18

ובהן , ינקוט גם בשיטות פעולה אחרות ימות נגד אוכלוסייה אזרחיתוש באלששחקן טרוריסטי העושה שימ

, באלימות נגד אוכלוסייה אזרחית מכוון שימושהגדרה זו מדגישה (. וההיפך) שיטות פעולה גריליות מטבען

, טרור: זהות השחקן( 0); בפגיעה מכוונת בהןאלא , אגב במטרות אזרחיות-בפגיעתאין מדובר  כלומר

המשך בקבוצה , החל בטרוריסט בודד הפועל על דעת עצמו –י גורמים שונים "להינקט עעשוי , כטקטיקה

ב "וכלה בארגונים מובנים וממוסדים הפועלים ע, פעמי או ברשתות טרור רופפות-הפועלת באופן חד

לזהות השחקן הטרוריסטי חשיבות קריטית לעניין (. Mayntz, 2004: 7-8; Tucker, 2001: 1-3)יומיומי 

המושתתות על הצבת , אסטרטגיות אילוץ. יי הצלחתה של אסטרטגיית אילוצים המופעלת נגדוסיכו

( רעיוניים, חומריים, אנושיים)יכולות לפעול בהצלחה רק כאשר מצויים בידו נכסים , איומים בפני היריב

כך , מתמסדת ומתעצמת, ככל שקבוצת טרור צוברת נכסים, באופן פרדוקסלי, לכן. שעליהם ניתן לאיים

כאשר כל אחד ממרכיביה הארגוניים מסתמן כיעד שעליו ניתן , היא למעשה הופכת חשופה ופגיעה יותר

 ,Bar, 2008: 32-36; Davis & Jenkins, 2002: 13-18; Elbridge, 2008: 45-46; Talmadge)לאיים 

2007: 23-24; Trager & Zagorcheva, 2006: 88-89, 96-98) ;(3 )ל ניתן "כת הבינבמער: ל"מעמד בינ

ארגוני . מדינתיים-ושחקנים תת( מדינתיים-או על)לאומיים -שחקנים טרנס, לזהות שחקנים מדינתיים

לכך . לאומיים-המובחנים מגורמי טרור טרנס, מדינתיים מקומיים-הטרור שיידונו כאן הם ארגונים תת

טמצמים לסוגיות מקומיות כ מצ"מדינתיים בד-יעדיהם של ארגונים תת, ראשית: חשיבות בשני היבטים

לאומיים נוטים להיות -בעוד שיעדיהם של גורמי טרור טרנס, (למשל, דרישת עצמאות)צרות יחסית 

גורמי , שנית(. אסלאמי בעולם המערבי-לדוגמא מאבק דתי)גלובאליים ולכן רחבים הרבה יותר /אזוריים

רכבת מתאים קטנים של פעילים המו, כ על מודל של רשת ארגונית"לאומיים מתבססים בד-טרור טרנס

קשיי איתור , ל"פ בינ"צורך בשת)המכשולים הכרוכים במאבק בגורמי טרור כאלה . הפזורים ברחבי העולם

מדינתיים מקומיים -מצטמצמים באופן ניכר כשמדובר במאבק בגורמי טרור תת( 'הטרוריסטים וכו

(Pressman, 2007: 64-67) ;(1 )יעסוק בטרור הננקט במסגרת עימות א המחקר הנוכחי: מסגרת העימות-

קרי עימות המתנהל , ל"סימטרי המאופיין הן בפערי עוצמה משמעותיים בין היריבים והן בפערי סטטוס בינ

כדוגמת , להבדיל ממקרים אחרים של מאבק בטרור)מדינתי לבין שחקן מדינתי -בין שחקן טרוריסטי תת

מ "השימוש באלימות נגד אזרחים נעשה ע: מטרה( 1); (ורטר-עימות בין שחקן מדינתי לבין מדינה תומכת

, דתיים)מציין כי השאיפה הפוליטית עשויה לנבוע ממניעים מגוונים Ganor  (0889 ).להשיג יעד פוליטי

הדגשת מטרתו הפוליטית של השימוש באלימות נועדה להבחין בין טרור לבין (. 'כלכליים וכו, אידיאולוגיים

 (. 00' עמ)מערבים פגיעה באוכלוסייה אזרחית דפוסי פשיעה אחרים ה

 יישום אסטרטגיות אילוץ מול שחקן טרוריסטי 

קיימת מחלוקת מחקרית בדבר האפשרות להחיל ביעילות אסטרטגיות של , כאמור בפרק הקודם

( ודמוקרטיה מערבית בפרט)המחלוקת נוגעת בעיקר למידת יכולתה של מדינה . אילוץ כנגד גורמי טרור

אינן  יש הטוענים כי מדינות, ראשית. בפני גורמי טרור אמיןלענות על הקריטריונים הדרושים להצבת איום 

לממש את איומיהן כלפי גורמי הטרור מכיוון שלעיתים קרובות אין באפשרותן לזהות את יוזמי  יכולות

מדינות עלולות להתקשות , בנוסף. כך שלא ברור כלפי מי צריכה המדינה לכוון את איומיה, הפיגוע ולאתרם

 :Crenshaw, 2003)ילוץ בזיהוי נכסים המצויים בידי גופי הטרור בכדי לסמנם כמושאם של איומי הא

310; Trager & Zagorcheva, 2006: 87-88 .)עשויות מדינות , גם כאשר קיימת יכולת מימוש האיום

, נראה כי סוגיה זו נוגעת בעיקר להשפעת דעת הקהל. מספקת נכונות ומחויבותלהימנע מכך בשל היעדר 
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ולממש )מצב בו כל ניסיון לפגוע בהם  היטמעותם של טרוריסטים באוכלוסייה אזרחית יוצרת. מבית ומחוץ

הפגיעה בחפים מפשע עלולה (. Ganor, 2005: 174)אגב בחפים מפשע -עלול להוביל לפגיעת( את האיום

וזו עלולה להחליש את נכונות המדינה , הן בתוך המדינה והן מחוצה לה, קהל שלילית-לייצר בתורה דעת

נכונותה של מדינה לממש את האיום , בנוסף(. 093-090 :שם)לממש את האיום שהפנתה כנגד גורמי הטרור 

עלולה להיפגע כתוצאה מרגישות מחשש ציבורי מפני המחיר הנלווה לעימות ישיר מול טרוריסטים בהיבט 

( שייתפשו כאחראים למחיר)חשש זה עשוי להשפיע על שיקולי מקבלי ההחלטות . של סיכון חיי אדם

יש המניחים כי טרוריסטים מאופיינים בפנאטיות , לבסוף(. 012-018: שם)ולהוביל לדחיית מימוש האיום 

הנחה זו מבוססת על תפישה . שמלכתחילה שמה לאל את מאמצי האילוץ הננקטים נגדם, רציונאלית-אי

-יהאדית'ובמיוחד אלו המחזיקים באידיאולוגיה ג –לפיה מערך השיקולים שלאורו פועלים הטרוריסטים 

הביטוי . לית ממערך השיקולים העומד ביסוד החשיבה של שחקנים מדינתייםשונה בתכ –אסלאמיסטית 

הנתפשת , של גורמי הטרור הוא תופעת פיגועי ההתאבדות, כביכול, הרציונאליות-הבולט ביותר לאי

בשל התבססותה על נכונות אישית לאובדן טוטאלי של חיי , מודרניים-כמשוללת הגיון במונחים מערביים

 ,Betts, 2002: 24-25; Caplan, 2006: 92-95; Dershowitz) רווחים בחיי העולם הבא העולם הזה לטובת

2002: 23-25; Paul & Ripsman, 2004: 373-374; Sprinzak, 2000: 66; Talmadge, 2007: 21-23 .)

 טרור בתופעת אפילו מצאו, הטרוריסטיים המניעים של לעומקם שירדו עכשוויים מחקרים, זאת עם

, פוליטיים תועלת-עלות חישובי על המבוסס, רציונאלי החלטות קבלת הליך של מאפיינים םהמתאבדי

 הטרור ארגון של מצדו גם וכמה כמה אחת ועל הבודד הטרוריסט של מצדו גם –' וכו אסטרטגיים, כלכליים

, רציונאלי מהלך רוב פ"ע היא הטרור בדרך הבחירה כי ,מראים הללו המחקרים ממצאי. פוליטי כשחקן

 ,Bloom, 2004: 61-62; Caplan) הארגון של צרכיו על או הבודד הטרוריסט של צרכיו על לענות שנועד

2006: 94; Hafez, 2006: 167-169; Moghadam, 2003: 69-73; Pape, 2003: 29-33, 173-179 .)

 הרתעתו ניסיונות בעניין קושי מציבה אמנם, רוחני רווח למען חייו את להקריב בודד טרוריסט של נכונותו

. עליו לאיים בכדי דיים חמורים ענישה אמצעי מצויים לא המדינה בידי שכן, התאבדות פיגוע ביצוע מפני

 המדינה יכולה, טרור ארגון של בשליחותו אלא, עצמו דעת על שלא פועל המתאבד הטרוריסט כאשר, אולם

 בוצע והפיגוע במידה; הפועל אל ההתאבדות פיגוע להוצאת המסייעים הארגוניים במערכים בפגיעה לאיים

 את ששילח הטרור ארגון של ואנשיו תשתיותיו נגד קשים ענישה באמצעי לנקוט המדינה עשויה, זאת בכל

 שעשוי מה, מתועלותיה כגבוהות ייתפשו הפעולה של שעלויותיה לכך להביא בכדי זאת, ליעדו המחבל

   .בעתיד נוספים התאבדות פיגועי מייזום הארגון של להימנעותו להוביל

אופי פעילותו ומבנהו של השחקן הטרוריסטי , המחקר המוצע כאן מתבסס על הנחה לפיה זהותו

בעת שימוש באסטרטגיית אילוצים והרציונאליות היכולת  יהם הגורמים העיקריים המשפיעים על ממד

פוחתת , ממוסדת-צה טרוריסטית בלתיבין מדינה לבין טרוריסט בודד או קבובעת עימות , כאמור. כלפיו

היכולת לאתר ולזהות את הטרוריסטים או את הנכסים שעליהם ניתן לאיים במסגרת אסטרטגיית 

ארגוני טרור ממוסדים הופכים חשופים יותר וכך קל יותר להתחקות אחר פעיליהם , אולם. אילוצים

 גורמים שעליהם ניתן לאייםם בה יותר ממוסדת כך מעורביככל שפעילות הארגון הופכת , בנוסף. נכסיהםו

(Bar, 2008: 32-36; Caplan, 2006: 101-102; Davis & Jenkins, 2002: 13-18; Elbridge, 2008: 45-

46; Levine & Levine, 2006: 614-615; Talmadge, 2007: 23-24; Trager & Zagorcheva, 2006: 

ניתן , ת עם ישויות טרוריסטיות מאורגנות וממוסדותמתוך הדברים עולה שבעת התמודדו(. 96-98 ,88-89

עם . לספק מענה לתנאי יכולת מימוש האיום ולתנאי הרציונאליות ההכרחיים לצורך יצירת איום אמין

או , בפועל)מאזן המוטיבציה , בכדי ליצור איום אמין ולאפשר את הצלחתה של אסטרטגיית האילוץ, זאת

הטיעון לפיו קשה לענות על תנאי יכולת מימוש . לנטות לטובת המדינה חייב( כפי שהוא נתפש בעיני היריב
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מבוסס על טיבו הספציפי של העימות בין שחקן מדינתי , האיום ועל תנאי הרציונאליות בעת מאבק בטרור

הטיעון הנוגע למידת נכונותה של המדינה לממש את , לעומת זאת. מדינתי-לבין שחקן טרוריסטי לא

אפשרי -ולפיכך אין בו כדי לקבוע האם אפשרי או בלתי, ות תקף בכל מסגרת עימות שהיאעשוי להי, איומיה

 . להחיל ביעילות אסטרטגיות אילוץ כנגד גורמי טרור

 הדיון התיאורטי  סיכום 1.2

טרם סיפקה מענה ממצה , עולה כי הספרות התיאורטית הנוגעת לעניינו של המחקר הנוכחי, מתוך פרק זה

 : לשלוש סוגיות עיקריות

הבחנה ברורה בין התנאים והנסיבות המאפשרים שימוש יעיל באסטרטגיות אילוץ מול ארגוני  (0)

 ; לבין התנאים והנסיבות שאינם מאפשרים זאת, טרור

הכוונה בעיקר ליחס בין הרתעה לבין )תקיים בין אסטרטגיות אילוץ שונות הסבר טיב הקשר המ (0)

הננקטות במשולב במסגרת עימות מתמשך בין שחקן מדינתי לבין שחקן ( דיפלומטיית אילוצים

 ; מדינתי-טרוריסטי לא

הרחבת תחום הניתוח האמפירי המצומצם יחסית של מאפייני אסטרטגיות האילוץ הללו  (3)

סימטריים נתונים בין מדינה לבין ארגון -שבאים לידי ביטוי במסגרת עימותים אכפי , ותוצאותיהן

 .טרור

באמצעות , מחקר זה ינסה להרחיב את הידע הקיים בנושא הרתעה ואילוצים מול גורמי טרור

ניתוח זה יסביר מהם התנאים המייחדים את גורמי הטרור שכלפיהם ניתן . מבחן-ניתוח שלושה מקרי

. לאומית-ל במסגרת אסטרטגיות אילוץ משאר השחקנים הטרוריסטיים במערכת הביןליצור איום יעי

יוצג , היסוד הראשוניים שחייבים להתקיים בכדי להביא להרתעת שחקן טרוריסטי-לאחר שיובהרו תנאי

מודל תיאורטי המסביר את הקשרים המתקיימים בין אסטרטגיות האילוץ השונות וכן ינותחו מאפייניהן 

    .גיות הללו בהתייחס לסוג העימות הנדון במסגרת זושל האסטרט
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 פרק ב

 מערך המחקר

 מטרת המחקר ושאלות המחקר 1.1

מטרת המחקר לבחון את סוגיית כושרה ההרתעתי של מדינת ישראל כפי שבאה לידי ביטוי במסגרת 

והארגונים ( 0890-0892בין השנים )ף "אש: התמודדותה מול שלושה ארגוני טרור בולטים בעבר ובהווה

( 0: )בתוך כך יועלו שתי שאלות מחקר. 0202חמאס וחזבאללה מראשית תקופת פעילותם ועד תחילת שנת 

מהם הגורמים המאפשרים את פוטנציאל היווצרותם של דפוסי אילוץ בין מדינת ישראל לבין ארגוני 

בין מדינת ישראל ( יחסית)באילו תנאים נשמרת יציבות הרתעתית ( 0); חמאס וחזבאללה, ף"הטרור אש

 .  קוו ומובילים לכישלון ההרתעה-לבין ארגוני הטרור ומהם הגורמים המעודדים את הפרת הסטטוס

  השערות המחקר 1.1

מניח מחקר זה כי שלושה גורמים עיקריים מאפשרים את היווצרותם , לעניין השאלה הראשונה

ארגוני הטרור : הארגוניםאופי ( א: )ל דפוסי אילוץ בין מדינת ישראל לבין ארגוני הטרורש( הפוטנציאלית)

פוליטיות , כלכליות, הנדונים במסגרת זו מאופיינים ברמת מיסוד גבוהה ובקיום תשתיות חברתיות

מובהקת במאזן היכולות שבין סימטריה -א: פער היכולות( ב); יהן ניתן להציב איומיםואחרות שכלפ

יעילותה של התגובה הישראלית אופייה ו (ג); מעצימה את אמינות איומיהראל לבין ארגוני הטרור יש

הבלגה : קוו-מדינה עשויה להגיב באחת משלוש דרכים על פעולת טרור המפרה סטטוס: לפעולות טרור

ח מוגבל בכוהצבת איום בשימוש בכוח או שימוש ; או הגעה לפשרה עם גורמי הטרור( היעדר תגובה)

שתכליתה חיסול משמעותי של יכולת הפעולה של  תגובה צבאית מיידית; במסגרת דיפלומטיית אילוצים

ו לפגיעה ביכולת ובילבהמשך מציע כי בעוד שהבלגה או פשרה יהמודל המוצג . "(כוח גס"הפעלת )הארגון 

עשויות  יתאו הצלחת התגובה הצבאית המייד דיפלומטיית אילוציםהרי שהצלחתה של , הטרורהרתעת 

או כישלון התגובה  דיפלומטיית האילוצים כישלון. הרתעתייווצרותו או להתעצמותו של אפקט להוביל לה

ההנחה לפיה קיימת הלימה בין הצלחה . 0' כמתואר בתרשים מס, לתוצאה הפוכה עשויים להובילהצבאית 

פגיעה במעמדו וביוקרתו מסויגת במחקר זה ומכוונת למקרים שבהם , צבאית לבין יצירת הרתעה יעילה

, כלומר. קוו-גורם מערער בהתייחס לסטטוס כשלעצמההמדינית והצבאית של אחד הצדדים אינה מהווה 

חלש משמעותית מהמדינה ( השחקן המורתע)סימטריים שבהם ממילא ארגון הטרור -במסגרת עימותים א

, לעומת זאת. קוו בשנית-וספגיעה במעמדו אינה צפויה להוות עילה לשבירת הסטט, (השחקן המרתיע)

ייתכן , שבהם מאזן העוצמה בין הצדדים מהווה סוגיה קריטית בפני עצמה( בעיקר, סימטריים)בעימותים 

, במקרה כזה. מצב שבו הצלחתו הצבאית של הצד המרתיע תוביל דווקא לתוצאה הפוכה מזו ששאף להשיג

נסבל -קוו בלתי-וביל להיווצרות סטטוסעלולה  לה( השואף לייצר הרתעה)' הצלחתו הצבאית של צד א

תוך הכשלת )לערער את היציבות  ניסיונותיולהגביר את ' עשוי צד ב, לאור זאת. 'מנקודת ראותו של צד ב

 . 1או לשקם את מעמדו מול יריבו/בכדי לשפר ו, ('מאמצי ההרתעה של צד א

יחסית ולאורך זמן הרי שהרתעה זו תהיה , במידה ואכן ייווצר אפקט הרתעתי נגד ארגוני הטרור 

אך , במובן זה שפעולות הטרור לא ייפסקו לחלוטין, הרתעה יחסית פירושה הרתעה חלקית. בלבד מוגבל

ת הטרור הפחתה מספרית של פעולו, בדמות הימנעות מדפוס פעולה חריג ספציפי)יחול בהן שינוי מסוים 

דעיכת ארגון הטרור מולו , י פתרון מדיני"ע)כל זמן שהסכסוך בין הצדדים לא יגיע לכדי סיום (. 'וכו

מכאן שהמודל המוצע במסגרת . ההרתעה צפויה להיווצר ולהיכשל שוב ושוב, ('מתמודדות המדינה וכו

היות הגורם המבחין בין מעגליות זו עשויה ל. 0' כמתואר בתרשים מס, מחקר זה הוא למעשה מודל מעגלי

                                                 
קוו ההרתעתי שנוצר בעקבות הצלחתה הצבאית -דוגמא בולטת לכך היא ניסיונותיהן של מצרים וסוריה לשבור את הסטטוס 1

 (.  כיפור-תחילה באמצעות אסטרטגיה של התשה ולאחר מכן באמצעות ייזום מלחמת יום)של ישראל במלחמת ששת הימים 
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סימטרי בין -לבין אופן פעולתו בעימות א, אופן פעולת המודל בעימות סימטרי בין שני שחקנים מדינתיים

 .שחקן מדינתי לבין ארגון טרור

 

 הרתעה-מודל תגובה: 1' תרשים מס

   
 

 

 יציבות ההרתעה: 1' תרשים מס

 
 

בין מדינת ( יחסית)שאלת המחקר השנייה בוחנת באילו תנאים נשמרת יציבות הרתעתית , כאמור

קוו מצד הארגונים הללו -ישראל לבין ארגוני הטרור ומהם הגורמים המעודדים את הפרת הסטטוס

גר בעניין זה ניתן להניח שמספר גורמים עשויים לעורר את ארגוני הטרור לאת. ומובילים לכישלון ההרתעה

 : קוו-שוב בשלב כלשהו את הסטטוס

. ארגוני הטרור הנדונים כאן מושפעים במידה רבה מהתמיכה הציבורית בהם: אילוצים פוליטיים .0

הרי שהצורך , נסבל מבחינה פוליטית בראייתם של הארגונים הללו-קוו בלתי-מכיוון שהסטטוס

אותם אילוצים פנימיים . במתן מענה ללחצים ציבוריים עשוי להוביל להחרפת פעולות הטרור
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-ייתכנו מצבים שבהם לחץ ציבורי להימנע מנזקיה של תגובת –ה עשויים גם להוביל לתוצאה הפוכ

-נגד ישראלית יגרום לארגוני הטרור להשהות למשך זמן מה את הניסיונות לאתגר את הסטטוס

-כלומר אילוץ מצדם של גורמי, חיצוני, אילוץ פוליטי נוסף עשוי להיות בעל מקור חיצוני. קוו

 (. ה בעיקר למדינות התומכות בארגונים הללוהכוונ)תמיכה חיצוניים בארגוני הטרור 

קוו מצד -ל מסוימות עשויות לעודד את הפרת הסטטוס"התפתחויות בינ :התפתחויות חיצוניות .0

, (מ בין ישראל לשכנותיה"ניסיון להערים קשיים על ההתקדמות במו, למשל, כך)ארגוני הטרור 

ב ומדינות נוספות בעקבות אירועי "בטרור שנקטו ארה-כגון פעולות המאבק)והתפתחויות אחרות 

נראה שלמהלכים חיצוניים . עשויות לעודד הרגעה מסוימת של פעולות הטרור( בספטמבר 00-ה

 . קוו-צדדיים בהם נקטה מדינת ישראל יש השפעה מעורבת באשר לסיכויי הפרת הסטטוס-חד

ל הצטרפות פורמלית החלטה ע, חילופי הנהגה, כגון שינויים מבניים: ארגוניות-התפתחויות פנים .3

 . ב"למערכת הפוליטית וכיו

שינוי בתחום יכולותיהם המבצעיות של ארגוני הטרור עשוי : שינויים בתחום היכולות המבצעיות .1

הצטיידות באמצעי לחימה חדשים , למשל, כך. קוו-להשפיע על מידת נכונותם לאתגר את הסטטוס

עה משמעותית ביכולותיהם המבצעיות של פגי, לעומת זאת. מאפשרת שימוש בדרכי פעולה נוספות

 . קוו-ארגוני הטרור כתוצאה מפעולה ישראלית עשויה לעכב הפרה נוספת של הסטטוס

אופן תפישת ארגוני הטרור את העשויות להשפיע על  ישראליות-התפתחויות פוליטיות פנים .1

טרור את מצבה בהקשר זה הכוונה בעיקר לאופן שבו רואים ארגוני ה: נחישות תגובתה של ישראל

כגורם המשפיע במידה רבה על מידת , של הזירה הפוליטית הישראלית ואת השינויים החלים בה

 . קוו-נכונותה של ישראל לממש את איומיה בתגובה להפרת הסטטוס

 מקרי המבחן 1.1

שלושת . חזבאללה וחמאס, ף"שלושת ארגוני הטרור הנבחנים במסגרת זו הם אש, כאמור 

אולם הלכו , הוקמו כל אחד כקבוצה קטנה יחסית שאינה מחזיקה בנכסים משמעותייםהארגונים הללו 

בסיס , והתמסדו במרוצת השנים עד הפיכתם לארגונים מבוססים בעלי תשתית צבאית סדירה למחצה

כל אחד מהארגונים ; חברתיים וכלכליים מפותחים וכיוצא באלה, מנגנונים פוליטיים, טריטוריאלי נרחב

וכל אחד מהם הצליח לאתגר ; להציב איום על יעדים ישראליים במשך למעלה מעשרים שנים הללו הצליח

 . מספר פעמים את ההרתעה הישראלית ואף לשחוק אותה

בין הארגונים הנזכרים קיימים הבדלים מהותיים שהשפיעו בדרכים שונות על אופייה , עם זאת

נקודות . מוצגים כמה מן ההבדלים הללו 0' בטבלה מס. ומידת יעילותה של ההרתעה הישראלית מולם

, כמו גם ההבדלים באופי תגובתה של ישראל על פעולותיו של כל אחד מהם, השוני הקיימות בין הארגונים

מאפשרים לבחון במבט משווה את מידת יעילותה של ההרתעה הישראלית מול איומי טרור בנסיבות 

 .משתנות

 

 ארגוני הטרור הנחקריםמאפיינים עיקריים של : 1' טבלה מס

 (1111-1899)חמאס  (1111-1899)חזבאללה  (1891-1891)ף "אש 

כפיפות למדינה 
 X איראן וסוריה X תומכת

 שליטה בטריטוריה 
 (0226משנת )מלאה  חלקית חלקית
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ארגון שחרור , חילוני אופי הארגון
 לאומי

, רדיקלי-אסלאמיסטי
 לאומי באופן חלקי

רדיקלי -אסלאמיסטי
 וארגון שחרור לאומי

 -מבנה הטרוגני  מבנה הארגון
קואליציה של מספר 

 קבוצות טרור

 מבנה הומוגני מבנה הומוגני במידה רבה

הנהגה חיצונית חזקה  מבנה הנהגה
מאבקי עוצמה בין הנהגה  גוף הנהגה יחיד והנהגה פנימית חלשה

חיצונית חזקה להנהגה 
 פנימית מתחזקת

כנציג הלגיטימי  הוכר לאומית  -הכרה בין
 של העם הפלסטיני

X 
X 

יכולת הרתעה מול 
 מצומצמת ישראל

הרתעה באמצעות איום 
כבד בירי רקטות על 

העורף הישראלי 
ובאמצעות איום בפיגועים 

נגדים יעדים ישראליים 
 ל"בזירה הבינ

 מצומצמת

טווח פגיעה אפשרי 
 יחסית מצומצם איום על כל שטח ישראל יחסית מצומצם בישראל

השתתפות במערכת 
הפוליטית במדינה 

 המארחת
X השתתפות מלאה השתתפות מלאה 

עמדת הגעה ל
 X X שלטון 

משנת )ממשלת נבחרת 
0226) 

אופציה מדינית 
 יש X יש לסיום הסכסוך

הושפע ממהלך 
צדדי -נסיגה חד

 שביצעה ישראל
X כן כן 
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 פרק ג

 ותפישת הביטחון הישראלית אסטרטגיות אילוץ מול גורמי טרור

והושתתה על שלושה יסודות  02-של המאה ה 12-דוקטרינת הביטחון הישראלית פותחה בראשית שנות ה

קוו הפוליטי והטריטוריאלי שלה מול -האמורים לאפשר למדינת ישראל לשמר את הסטטוס, עיקריים

מרכיב (. Bar-Joseph, 2000: 100)התרעה אסטרטגית והכרעה , הרתעה: יריביה הרוויזיוניסטיים

. קוו מולה-ההרתעה נועד ליצור איום צבאי על אויביה של ישראל ולהניאם מלכתחילה מהפרת הסטטוס

מרכיב . אסטרטגיה זו התבססה על שילוב בין הרתעה באמצעות ענישה לבין הרתעה באמצעות מניעה

כאשר גוברים הסיכויים  ההתרעה האסטרטגית נועד לאפשר לישראל לגייס את כוחות המילואים שלה

. אדם מול הצבאות הערביים-זאת בכדי לאפשר לה להתמודד עם נחיתותה המספרית בכוח, לפרוץ מלחמה

שפירושו הבסת היריב בתוך , במקרים שבהם כושלת ההרתעה ופורצת מלחמה מתווסף מרכיב ההכרעה

ייווצר  –ם העומד לרשותה שכן לאור נחיתותה של ישראל בהיבט כמות הכוח האד, פרק זמן קצר ביותר

 (. Bar-Joseph, 2004: 137-138)קושי ישראלי להתמודד עם מלחמה ממושכת 

שלושת יסודותיה האמורים של דוקטרינת הביטחון הישראלי אמנם תקפים כאשר מדובר בעימות 

, או משתנים במהותם, רלוונטיים-אולם הופכים בלתי, סימטרי בין מדינת ישראל לבין מדינות אחרות

, זובהתייחס למסגרת עימות כ. סימטרי ישיר בין מדינת ישראל לבין ארגוני טרור-כאשר מתקיים עימות א

התרעה כמעט : רלוונטיים במידה רבה -הופכים מרכיב ההתרעה האסטרטגית ומרכיב ההכרעה לבלתי

אמנם קיימות הערכות העשויות להצביע . ואינה מתקיימת בהקשרו של עימות בין מדינה לבין ארגון טרור

אם )ים הקי" מרחב ההתרעה"אולם , על היווצרותם של תנאים מסוימים הצפויים לעורר מתקפת טרור

. מצומצם באופן ניכר מזה שעשוי להיווצר בעת עימות סימטרי בין שחקנים מדינתיים -במצב שכזה ( בכלל

ישראל אמנם . הצורך בהתרעה אסטרטגית בעת עימות מול שחקן טרוריסטי פוחת ממילא, בנוסף לכך

ומשאבים כאשר אדם -אך נהנית מעדיפות במובנים של כוח, סובלת מנחיתות מספרית מול מדינות ערב

כאשר פנתה ישראל לגיוס כוחות מילואים בעת עימות מול , משום כך. עליה להתמודד מול שחקן טרוריסטי

נמנע -גורמי טרור ניתן להתייחס לכך כאל ניסיון לייעל את המאמץ הצבאי הישראלי ולא ככורח בלתי

, או לוחמת גרילה, לוחמת טרור. סוגיית ההכרעה בעייתית אף יותר. ל קורס תחת הנטל"שבהיעדרו היה צה

אלא , סיכוייה של ישראל לא רק להביס את היריב הטרוריסטי הפועל מולה. מכוונות מטבען להתשת היריב

כל העימותים בין ישראל לבין שחקנים , לראיה. קלושים ביותר, גם לעשות זאת במהלך צבאי מהיר

. פוסקת-מעין מלחמת התשה כמעט בלתיהתנהלו במשך למעלה מעשרים שנה כ, טרוריסטיים משמעותיים

נותר בכל זאת , להבדיל משני מרכיביה האחרים של דוקטרינת הביטחון הישראלית, מרכיב ההרתעה

אולם הוא שונה , רלוונטי במידה רבה בהתייחס לעימות בין ישראל לבין ארגוני הטרור הפועלים נגדה

 .  מדינות יריבות בסביבתהבמהותו ממרכיב ההרתעה המתקיים בין מדינת ישראל לבין 

   Bar (0229)  טוען כי בישראל רווחה במשך שנים רבות התפישה לפיה לא ניתן לקיים הרתעה יעילה

מכיוון שאין הם מחזיקים במאפיינים ארגוניים או נכסים שעליהם ניתן לאיים , נגד גורמי הטרור ישירהו

מול יריביה  עקיפהבאסטרטגיות של הרתעה במשך כמה עשורים נקטה ישראל , כתוצאה מכך(. 199' עמ)

-מדיניות פעולות. באמצעות איום על המדינה המארחת שמתוך שטחה פעלו ארגוני הטרור, הטרוריסטיים

במטרה להביא לכך , התגמול בה נקטה ישראל נועדה ליצור איום בתגובה צבאית על המדינות המארחות

תרמה במידה מסוימת לכך מדיניות זו , ואמנם. שיבלמו בעצמן את פעולות הטרור שבוצעו משטחן הריבוני

ירדן סילקה מתחומה את ארגוני , 12-שמצרים מנעה את הפעילות הטרוריסטית משטחה כבר בסוף שנות ה

וסוריה אף היא חדלה לאפשר ביצוע "( ספטמבר השחור"אירועי ) 92-הטרור הפלסטיניים בראשית שנות ה

 (. Maoz, : 325, 329-331)פיגועים משטחה במהלך השנים 
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ת זו של הרתעה עקיפה התאפשרה כאשר פעלה ישראל נגד מדינות מבוססות וחזקות מדיניו

התבססות ארגוני הטרור העיקריים , האחת: אולם מצב זה השתנה כתוצאה משתי התפתחויות. יחסית

התבססות ארגוני הטרור הפלסטיניים בתוך שטח ישראל , והשנייה; שמולם התמודדה ישראל בשטח לבנון

ישראל אמנם לא פסקה מניסיונותיה להחיל הרתעה עקיפה נגד ארגוני , למקרה הלבנוניבהתייחס . עצמה

לבנון . הניסיונות הללו נדונו לכישלון, עם זאת. הטרור באמצעות יצירת איום על ממשלת לבנון ועל נכסיה

רותן שלרשויות השלטון בה אין מונופול על אמצעי האלימות ולפיכך אין באפש, היא מדינה כושלת וחלשה

לאור זאת הרחיבה ישראל את פעולותיה כך . לשלוט בכל הגורמים הפועלים בטריטוריה עליה הן מופקדות

אולם לא היה בכך די , לבנוניות-כמדינה בעלת השפעה רבה על ההתרחשויות הפנים, שהופנו גם כלפי סוריה

רגוני הטרור הפועלים ונראה שהלכו ונוצרו במהלך השנים מדיניות פעולה והרתעה ישירה יותר מול א

, התפרצותם של גלי טרור פלסטיני מתוך שטחי הגדה המערבית ורצועת עזה –ההתפתחות השנייה . בלבנון

פסלה אף היא את אפשרות ההרתעה העקיפה מול ארגוני  –שהיו במשך זמן רב תחת שליטה ישראלית 

 .הטרור

 Bar (0229a )באסטרטגיות הרתעה ישירה מול  כי על אף שישראל נוקטת מזה שנים רבות, מציין

מעולם לא נוצרה דוקטרינה רשמית בתחום זה ולא חלה התאמה מפורשת של מדיניות , ארגוני הטרור

נראה , ואמנם(. 08' עמ)סימטרי מול שחקנים טרוריסטיים -ההרתעה הישראלית למסגרת העימות הא

רור השונים עמם היא מתמודדות קוו מול ארגוני הט-שישראל מעולם לא הגדירה מפורשות מהו הסטטוס

ולעיתים אף לא הוגדרה , קוו-שחצייתם תיתפש בעיניה כשבירת הסטטוס" הקווים האדומים"ומהם 

קוו נתון -ההתייחסות אל מאפייניו של סטטוס, לפיכך. בבירור הסנקציה שתופעל נגד מהלך רוויזיוניסטיים

קוו ביחסי ישראל וארגוני הטרור -סטטוס המחקר הנוכחי מניח ששבירת. משמעית-או לשבירתו אינה חד

שינוי משמעותי ביכולותיו המבצעיות או בדפוס ( 0: )חלה כאשר מתקיים לפחות אחד מהתנאים הבאים

כגון תחילת השימוש האינטנסיבי בירי רקטות לעבר יישובים ישראליים מצד )פעולותיו של ארגון הטרור 

העלייה הדרמטית , לדוגמא)בהיקף הפעילות הטרוריסטית שינוי משמעותי והסלמה ( 0); (חזבאללה וחמאס

אקצא או הסלמה ניכרת בהיקף ירי הרקטות לעבר ישובים -בכמות הפיגועים במהלך אינתיפאדת אל

ביצועי )קוו מצד ישראל וביוזמתה -שבירת הסטטוס( 3); (ישראליים בגבול הצפון ובגזרת רצועת עזה

 (.       למשל, עת עזהצדדיות מדרום לבנון ומרצו-הנסיגות החד

Bar-Joseph (0889 ) מזהה ארבע קטגוריות הרתעה המתקיימות במסגרת תפישת הביטחון

שמטרתה מניעת ( current deterrence)הרתעה שוטפת ( 0: )בסיס יעדיהן-הישראלית ומבחין ביניהן על

תעה ספציפית המכוונת הר( 0); עצימות-הסלמתן של פעולות ערביות עוינות הננקטות במסגרת עימות נמוך

שאינה בדרגה של מלחמה ( מוגדר" קו אדום"מחציית )היטב -להניא את היריב מנקיטת פעולה מוגדרת

( 1); הרתעה אסטרטגית שמטרתה מניעת מלחמה כוללת( 3); קוו-כוללת והמיועדת לשנות את הסטטוס

פוליטיים בלבד ולא שמטרתה שכנוע היריב בכך שסיום הסכסוך יתאפשר באמצעים , הרתעה מצטברת

 (.     018-019' עמ)באמצעות הכרעה צבאית 

הנחת היסוד של המחקר הנוכחי היא שאסטרטגיות אילוץ בהקשרו של הסכסוך בין מדינת ישראל 

, ף"כדוגמת אש)ננקטות רק כלפי גורמי הטרור הממוסדים והמאורגנים שבהם , לבין גורמי טרור שונים

יהאד האסלאמי 'הג)עם גורמי טרור בעלי מאפיינים ארעיים יותר  בעת התמודדות(. חמאס וחזבאללה

לא נעשה שימוש באסטרטגיות אילוץ אלא במניעה ופגיעה , (אקצה ואחרים-גדודי חללי אל, בפלסטין

נראה כי הקטגוריה שהשימוש בה הוא הנפוץ , מבין ארבע קטגוריות ההרתעה שהוזכרו קודם לכן. ישירה

הרתעה  –היא הקטגוריה הראשונה , ישראל עם ארגוני הטרור הממוסדיםביותר בעת התמודדותה של 

קוו -סטטוס"ניתן לטעון שמטרת ההרתעה במקרה זה אינה חיסול הטרור אלא שמירה על מעין . שוטפת

קוו בדמות חריגה מדפוסי הטרור -הפרת הסטטוס; מבחינתה של מדינת ישראל( גם אם לא רצוי" )נסבל
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בתקופות שבהן מתקיימים , יחד עם זאת .ציה לכישלון ההרתעה השוטפתתהווה אינדיק" הנסבלים"

יוני  – 0890כדוגמת פרק הזמן שבין אוגוסט )אש או היעדר כל פעילות טרוריסטית לזמן ממושך -הפסקת

או התקופה שמתום מלחמת לבנון השנייה ואילך בהתייחס לעימות , ף"אש-בהתייחס לעימות ישראל 0890

הרתעה ספציפית אף היא  .קוו-כול כל מעשה טרור להיתפש כהפרה של הסטטוסי, (חזבאללה-ישראל

" קווים אדומים"אולם לשם כך נדרשת הגדרה ברורה של , ננקטת לעיתים מול ארגוני הטרור הממוסדים

מהלך שכאמור שאינו מתבצע כלל או  –מצדה של מדינת ישראל בהקשר של פעילות ארגוני הטרור 

הרתעה מצטברת בהקשרו של סוג העימות הנדון במסגרת . עקבית-מעורפלת ולאשלעיתים מתבצע בצורה 

י שילוב בין הצלחותיהן של ההרתעה השוטפת וההרתעה הספציפית לבין הצלחותיהן "עשויה להיווצר ע, זו

 . של אסטרטגיות פעולה נוספות הננקטות כלפי ארגוני הטרור

Shimshoni (0899 ). תעה קונבנציונאליתההרתעה בה נוקטת ישראל מול ארגוני הטרור היא הר

מציין כי הצלחת ההרתעה קונבנציונאלית באופן כללי והצלחת ההרתעה הקונבנציונאלית הישראלית 

לטענתו ייתכנו מצבים בהם ניתן יהיה לזהות כישלון הרתעתי ברמה הטקטית . הן הצלחות יחסיות, בפרט

אחד הגורמים המסייעים להצלחת (. 031' עמ) בד בבד עם הצלחה הרתעתית ברמה האסטרטגית וההיפך

נוגע לתחום המוניטין שצברה ישראל בעת התמודדותה עם אתגרים ביטחוניים , ההרתעה הישראלית

עשויה להשפיע על , הצלחה הרתעתית בנקודת זמן מסוימת ובהתייחס לאתגר נתון, לטענתו. שונים

ש לציין כי השפעה הפוכה עלולה לנבוע כתוצאה י. פוטנציאל הצלחתם של ניסיונות הרתעה מאוחרים יותר

מוניטין התגובה וההרתעה של ישראל מושפע הן מיכולתה הפיזית (. 031-030: שם)מכישלונות הרתעתיים 

לעניין נכונות מימוש האיום . להציב איום בפני גורמי הטרור והן מנכונותה לממש את האיום בעת הצורך

תרבותית -דמוקרטי של המערכת הפוליטית והחברתית-המערבי כי צביונהShimshoni (0899 )מציין 

כתוצאה מרגישותם של מקבלי , בישראל היווה לא פעם גורם שהקשה על הצלחתם של מאמצי ההרתעה

בפרקים הבאים ייעשה ניסיון  לבחון מה (. 001' עמ)ההחלטות הישראלים להשפעות דעת הקהל הציבורית 

חתה וכישלונה של ההרתעה הישראלית בעת התמודדותה עם הם הגורמים המשפיעים על מידת הצל

 . חמאס וחזבאללה, ף"הארגונים אש

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

 פרק ד

 1891-1891: ף"אש-ישראל אסטרטגיות אילוץ בעימות

את האיום הטרוריסטי והגרילי  –ף "אש –היוותה פעילותו של ארגון שחרור פלסטין  0890-0892בין השנים 

מארגון  –במהלך תקופה זו שינה הארגון את אופיו באופן דרמטי . העיקרי שניצב בפני מדינת ישראל

היה , פלסטיני המאופיין בתלות מוחלטת במדינות ערב ושפעילותו מתמקדת בעיקר במישור ההצהרתי

המחזיק בנכסים רבים ומקיים , נרחבת( פלסטינית וערבית)בעל תמיכה ציבורית , ף לארגון עצמאי"אש

השינויים הללו השפיעו על אופן התמודדותה של מדינת . עימות צבאי עיקש מול מעצמה צבאית אזורית

 . ובתוך כך השפיעו גם על יחסי ההרתעה והאילוצים בין הצדדים, ישראל עם הארגון

 רקע ומאפיינים  –ארגון שחרור פלסטין : חלק א 2.1

 רקע היסטורי 

 קמת הארגוןה

כישות פוליטית שנועדה לייצג את , כפועל יוצא מהחלטת הליגה הערבית 0861ף הוקם בשנת "אש 

ההחלטה על הקמת ארגון פלסטיני . לתפקיד ראש הארגון מונה אחמד שוקירי. האינטרסים הפלסטיניים

ות החלטה זו בעקב. דרך חשובה בהיבט התמסדותה של התנועה הלאומית הפלסטינית-ייצוגי הייתה אבן

כגון המועצה הלאומית הפלסטינית ששימשה )ף מנגנונים בסיסיים של קבלת החלטות "הוקמו במסגרת אש

צבא  –ביורוקרטי ומגנון צבאי -מנגנון אדמיניסטרטיבי, (כגוף מחוקק והוועד הפועל שפעל כגוף מבצע

ענפה שהתפתחה במסגרת המנגנונים הללו היוו את יסודותיה של התשתית הארגונית ה. שחרור פלסטין

זמן קצר לאחר הקמת הארגון אושר גם נוסחה הראשון של האמנה הלאומית . ף בשנים הבאות"אש

 ;Parsons, 2005: 25-27)המציגה קווים מנחים בעניין ההשקפות והיעדים אותם הוא מייצג , הפלסטינית

Rubenberg, 1983: 5 ;30: 0891, אוחנה ויודפת-ארנון.) 

בפועל אופיינה פעילותו בשנותיו , ף פיתח מנגנוני קבלת החלטות עצמאיים"י אשעל אף שנראה כ

מדיניות הארגון ופעילותו הוכתבו במידה רבה . ובעיקר במצרים, הראשונות בתלות מוחלטת במדינות ערב

שגם היוו עבורו את ערוץ המימון , של מדינות ערב( והמנוגדים לעיתים)ידי האינטרסים השונים -על

ולפיכך כאל שחקן שניתן לשלוט בהתנהלותו , ף כאל יציר כפיהן"מדינות ערב התייחסו אל אש. העיקרי

(Parsons, 2005: 24 ;3: 0893, אוחנה-ארנון .)ף בפטרוניו עוררה ביקורת "תלותו המוחלטת כמעט של אש

. ןהתנועה לשחרור פלסטי –ח "בעיקר מכיוון הפת, אחמד שוקירי, קשה כלפי העומד בראש הארגון

ידי מבקריו כשותף -במיוחד משום ששוקירי נתפש על, הביקורת על תפקודו של שוקירי הלכה והתגברה

(. 00: 0221, מילשטיין; Sayigh, 1997: 174)לתבוסתן הגדולה של מדינות ערב במלחמת ששת הימים 

.  הארגוןותחתיו מונה יחיא חמודה לעמוד בראש  0869הודח שוקירי מתפקידו בדצמבר , לאור כל זאת

שילוב של גורמים פנימיים וחיצוניים . ף"לא האריך ימים בתפקידו כראש אש, כמו קודמו, יחיא חמודה

על , בראשותו של יאסר ערפאת, ח"ולהשתלטות פת 0868הוביל להדחת חמודה מתפקידו בראשית שנת 

 (. Kurz, 2005: 58; Yaniv, 1974: 7)ף "הנהגת אש

 ף "ח על אש"השתלטות פת

הארגון . ידי קבוצת צעירים פלסטינים ובראשם יאסר ערפאת-על 08182ח הוקם בשנת "ארגון פת 

שביעות רצון מהתנהלותן של מדינות ערב בעניין קידום סוגיית -אי, ראשית: הוקם לאור כמה גורמים

ת הביאה את ראשי הארגון למסקנה כי ההתמודדות הצבאי( 0816אוקטובר )מלחמת סיני , שנית; פלסטין

לוחמת  –ולפיכך יש לנקוט בשיטות מאבק נוספות , מול מדינת ישראל אינה פשוטה" הקונבנציונאלית"

                                                 
ח לבצע את פעולת החבלה הראשונה שלו נגד "המועד בו ניסה פת – 0861בדצמבר  30-אם כי יש המציינים את מעוד הקמתו ב 2

 (. 08: 0221, מילשטיין)ישראל 
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ח ליצור גוף פלסטיני עצמאי הפועל למען האינטרס הלאומי "שאפו מייסדי פת, לבסוף; גרילה וטרור

ח "ל פתהח 62-בראשית שנות ה(. Kurz, 2005: 17)הפלסטיני ללא תלות במשטרים ערביים חיצוניים 

תוך שהוקמו במסגרתו אגף צבאי ואגף מדיני ונעשו מאמצים , להתבסס מבחינה ארגונית ואסטרטגית

ולפיכך , ח בתודעה הפלסטינית"איימה על מעמדו של פת 0861-ף ב"הקמתו של אש. לגייס פעילים לשורותיו

הן בכדי , ישראלח בביצוע פעולות חבלניות נגד "ועד פרוץ מלחמת ששת הימים התמקד פת 0861משנת 

ף והן מתוך שאיפה רחבה יותר להביא את מדינות ערב "להעלות את יוקרתו וייחודו של הארגון מול אש

 (. 00: 0221, מילשטיין; 12-38: 0891, אוחנה ויודפת-ארנון)לכדי עימות כולל מול ישראל 

ישראל יכולתן להביס את -המפלה שספגו מדינות ערב במלחמת ששת הימים הדגישה את אי 

שכאמור הציע אסטרטגיית מאבק שונה  –ח "ולפיכך העלתה את קרנו של פת, מלחמתי-במהלך צבאי

הולידה תמיכה ( 0869מרץ " )פעולת כראמה"ל בעת "ח בפני צה"עמידתם האיתנה של כוחות פת. בישראל

סדותיו ולהרחבת מו, ציבורית עצומה בארגון והובילה לזינוק משמעותי במספר המתגייסים לשורותיו

ח "כתוצאה מההתפתחויות האמורות הזדמנה שעת הכושר המתאימה וראשי פת. ומנגנוניו הפנימיים

, בעת כינוסה החמישי של המועצה הלאומית הפלסטינית. ף"הובילו את מהלך ההשתלטות על הנהגת אש

 ;Parsons, 2005: 26-27; Rubenberg, 1983: 5)ף "ר אש"מונה יאסר ערפאת רשמית ליו, 0868בפברואר 

Sayigh, 1997: 155-156, 220; Yaniv, 1974: 9 ;היה , משלב זה ואילך(. 11: 0891, אוחנה ויודפת-ארנון

ף ובמרבית התחומים נוצרה חפיפה כמעט מלאה בין קווי המדיניות של "ח לארגון החזק ביותר באש"פת

ה זירת הפעולה העיקרית של שהיית)ף מוקם בירדן "מוקד הפעילות העיקרי של אש. שני הארגונים הללו

, וגירוש אנשי ארגוני הטרור הפלסטיניים משטח ירדן( 0892" )ספטמבר השחור"בעקבות אירועי (. ח"פת

 ;Kurz, 2005: 19-20)בה נפתח פרק חדש בתולדות הארגון , ף ללבנון"הועבר מוקד הפעילות של אש

Sayigh, 1997: 176-179 .) 

 יעדים ואסטרטגיה , אידיאולוגיה

שפורסם לראשונה , ף מוצג במסגרת מסמך האמנה הלאומית הפלסטינית"המצע הרעיוני של אש 

האמנה מגדירה את שחרור פלסטין בגבולותיה . 0869ובגרסתו השנייה והמעודכנת בשנת  0861בשנת 

המאבק . המנדטוריים מידי הכיבוש הציוני האימפריאליסטי כחובה לאומית המוטלת על הפלסטינים כולם

וין מוגדר כאסטרטגיה היחידה לשחרור פלסטין והפעולה הפידאינית מהווה את גרעינה של מלחמת המז

שכן היא פוגעת בזכותו של , עוד מצוין באמנה כי הקמת מדינת ישראל בטלה מיסודה. השחרור הפלסטינית

סטינית ארגון השחרור הפלסטיני מגלם את כוחות המהפכה הפל. העם הפלסטיני להגדרה עצמית במולדתו

 (. Becker, 1984: 230-234)פעולה עם מדינות ערב -ויפעל למען שחרור פלסטין תוך שיתוף

המהווה , ף אל עיקרון המאבק המזוין"החל להסתמן שינוי בהתייחסותו של אש 92-במהלך שנות ה 

 בתקופה זו התקדמו המגעים. את אחד הנדבכים הרעיוניים עיקריים של התנועה הלאומית הפלסטינית

, ובמסגרתם נדונו לא רק סוגיות הנוגעות להסכם שלום בין שתיהן, הדיפלומטיים בין ישראל לבין מצרים

במטרה להביא לסיום הסכסוך , התיכון-אלא גם סוגיות הקשורות ליצירת מסגרת לשלום במזרח

ם ף נותר מחוץ להתפתחויות המדיניות הללו הובילה את העומדי"העובדה שאש. ערבי כולו-הישראלי

. בראשו למסקנה שאין לשלול עוד את הדרך הדיפלומטית כאמצעי לקידום היעדים הלאומיים הפלסטיניים

אולם , המאבק המזוין הוא אמנם האמצעי העיקרי למימוש יעדיו הלאומיים של העם הפלסטיני, לפיכך

 . (09: 0221, מילשטיין; Kurz, 2005: 19)כעת ניתנה לגיטימציה גם לאמצעים דיפלומטיים 

 מבנה ארגוני ותהליכי התמסדות 

. ששלט על מנגנונים ומשאבים מצומצמים, ף ארגון קטן יחסית"בשנותיו הראשונות היה אש 

הצטרפותן של קבוצות הטרור לשורותיו והשתלטות  ,62-התבססותו של הארגון בשטח ירדן בסוף שנות ה



 11 

האנושיים )חומי אחריותו ושל משאביו של ת, ף"הובילו להרחבה ניכרת של מנגנוני אש, ח על הנהגתו"פת

מגמת התמסדות זו צברה . כתוצאה מכך הפך הארגון ממוסד יותר ויותר ככל שחלפו השנים(. והחומריים

קצה של מגמה זו הגיע עם פרוץ מלחמת . 0890ף בלבנון והגיעה לשיאה בשנת "תאוצה עם התבססות אש

 ;Bryan, 1990: 39)ף "יים באופיו ובמבנהו של אששהביאה לשינויים מהות, 0890לבנון הראשונה ביוני 

Kurz, 2005: 19-20; Parsons, 2005: 31 ;032: 0891, אוחנה ויודפת-ארנון   .) 

 מרכיבי הארגון

הכולל בתוכו מספר ארגונים פלסטיניים שהסכימו לפעול במשותף למען , גג-ף הוא ארגון"אש

 0890-0892ף בשנים "ב הארגונים שפעלו במסגרת אשהרכ. קידום יעדיה של התנועה הלאומית הפלסטינית

הארגונים . ף"ארגוניים וממחלוקות לגבי מדיניותו של אש-בעיקר כתוצאה מפילוגים פנים, השתנה לעתים

החזיקו באוטונומיה מסוימת בכל , ף יוצגו בכל מוסדותיו ועל אף שילובם במסגרתו"שהרכיבו את אש

 ,Bryan, 1990: 41; Levingstone & Halevy, 1990: 72; Rubenberg)הקשר לענייניהם הפנימיים 

החזית , ח"ף במהלך התקופה הנדונה כאן הן פת"קבוצות הטרור העיקריות שהיו חברות באש(. 9 :1983

-החזית העממית לשחרור פלסטין,  החזית הדמוקרטית לשחרור פלסטי, העממית לשחרור פלסטין

לקבוצות הללו התווספו קבוצות (. צעאקה-אל)עממית וחלוצי מלחמת השחרור ה, המפקדה הכללית

וכן נציגיהם של ( חזית המאבק העממי הפלסטיני ועוד, חזית השחרור הפלסטיני)טרור קטנות יותר /גרילה

 ;Rubenberg, 1983: 11) איגודים מסחריים ותנועות חברתיות ונציגי הקהילות הפלסטיניות בפזורה 

Yaniv, 1974: 8 ;019-011: 0891, ודפתאוחנה וי-ארנון .) 

 פיקוד ושליטה 

-שנבחר על, ראש-בראש ההיררכיה הארגונית ניצב יושב. ף בצורה היררכית"למן הקמתו נבנה אש

ף התבצע באופן דמוקרטי וחייב את כל "תהליך קבלת ההחלטות באש. ידי המוסדות הפוליטיים של הארגון

ידי המנגנון -הצבא והחברתי הוכתבו על, מדיני-הפוליטיקווי הפעולה של הארגון במישור . הארגונים

 (.  Kurz, 2005: 56)הפוליטי 

מאפיין זה היה דומיננטי בעיקר . הארגון הצליח לשמר שליטה היררכית חזקה יחסית בכל מרכיביו

על אף שהאליטה הפוליטית .  ף מחוץ לשטחי הגדה המערבית ורצועת עזה"בכל מה שקשור לפעילות אש

-אנשיה העדיפו על, ף"ית בשטחים הללו הייתה שותפה במידה רבה לאידיאולוגיה וליעדיו של אשהפלסטינ

פי רוב לרכז את מאמציהם בסוגיות השגרתיות והדחופות שהעסיקו את האוכלוסייה הפלסטינית 

האליטה המקומית שאפה לבסס את , בנוסף. טווח ובמאבק בישראל-המקומית מאשר ביעדים ארוכי

מה שהוביל ליריבות מסוימת בין ההנהגה , נציגה הרשמית של אוכלוסיית השטחיםמעמדה שלה כ

מידת כפיפותה של אוכלוסיית השטחים להחלטותיו , לפיכך. ף"המקומית לבין ההנהגה החיצונית של אש

 ,Bryan, 1990: 40; Jamal)ף כמייצג הרשמי של התנועה הלאומית הפלסטינית הייתה די מוגבלת "של אש

2005: 30-32 .) 

 מוסדות פוליטיים

הוועד הפועל , ף הם המועצה הלאומית הפלסטינית"המוסדות הפוליטיים החשובים ביותר באש 

. שלושת המוסדות הללו הופקדו על הליכי קבלת ההחלטות בארגון ועל ביצוע מדיניותו. והמועצה המרכזית

פעילותו , דיניותו של הארגוןהמועצה הלאומית הפלסטינית היא הרשות העליונה בכל הקשור לגיבוש מ

הוועד (. הראש-לרבות יושב)כמו כן המועצה בוחרת את הנהגת הארגון . ומהווה מעין פרלמנט, ותקציביו

כל אחד מחברי . המופקדת על יישום החלטותיה של המועצה הלאומית, הפועל משמש כרשות מבצעת

, מחלקת הבריאות, המחלקה הצבאית)הוועד הפועל  אחראי על אחת המחלקות הפועלות במסגרת הארגון 

 –ביניים -בין המועצה הלאומית לבין הוועד הפועל קיים דרג(. המחלקה המדינית ועוד, מחלקת החינוך
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שתפקידה לפקח על פעילות הארגון ולדון במדיניותו בתקופות שבין כינוסי המועצה  –המועצה המרכזית 

 (.Bryan, 1990: 40; Rubenberg, 1983: 7-10)הלאומית 

 תשתית צבאית

נוסד בהתאם להחלטת המועצה  –" צבא שחרור פלסטין" –ף "הארגון הצבאי הרשמי של אש 

פי הערכות בין -שכללו על, צבא זה התבסס על שלוש חטיבות סדירות. 0861-הלאומית הפלסטינית ב

להיות די  על אף שבמקור נועדו החטיבות הללו. 3בעיראק ובסוריה, והוצבו במצרים 02,222-6,222

צבא (. Rubenberg, 1983: 12)הן נטמעו במהרה בצבאותיהן של שלוש המדינות האמורות , עצמאיות

אולם הכוחות שנשאו באחריות העיקרית , ף"שחרור פלסטין אמנם הוגדר ככוח הצבאי הפורמלי של אש

לצד צבא שחרור הוקמה  0869-ב. לניהול המאבק המזוין נגד ישראל היו דווקא יחידות הטרור והגרילה

ף בזמנו לתת "מתוך ניסיון של הנהגת אש, "(כוחות השחרור העממיים)"פלסטין גם יחידת גרילה רשמית 

כוחות השחרור "אולם . ח ושל לוחמת הגרילה והטרור בה נקט"מענה לפופולאריות הגוברת של פת

מה שהוביל , שפעהלא קיימו פעילות מתמשכת ובעלת ה, איש בקירוב 0,222שמנו בשיאם , "העממיים

 (. Bryan, 1990: 40-41)לפירוק מסגרת זו בתוך זמן קצר 

ובראשם , הובילו ארגוני הטרור הגדולים והמבוססים" המאבק המזוין"את מימוש עיקרון  

שפעלה בהתאם , ח החל את דרכו כמסגרת ארגונית מצומצמת יחסית"פת. ח"הכוחות הלוחמים של פת

ידי חוליות קטנות המצוידות בנשק קל -סטית לא סדירה שבוצעה עללדגם הקלאסי של פעילות טרורי

ובתוך כך התמסדה הזרוע , הלך הארגון והתעצם 92-וה 62-אולם במהלך שנות ה. ובאמצעי לחימה פשוטים

היו חברים  0866בסוף שנת . 4עד כדי הפיכת חלק ניכר ממנה לכוח סדיר"( עאצפה-אל)"הצבאית שלו 

הצטרפו במהלך , ח"שכאמור העלתה את קרנו של פת, בעקבות פעולת כראמה .איש בלבד 122-ח כ"בפת

, איש 01,222-ח בכ"הוערך סדר הכוחות של פת 0892בסוף שנת . חברים נוספים לשורותיו 1,222 0869שנת 

, ח בלבנון"ובמסגרת העמקת שורשיו של פת, 92-במהלך שנות ה. לוחמים 02,222-ל 9,222מתוכם בין 

שכללו שלוש חטיבות שהוצבו באזורים שונים , ח במסגרת יחידות צבאיות סדירות"וחות פתאורגנו חלק מכ

-מגמת ההסדרה הזו כללה לא רק רה( . Bryan, 1990: 145-146; Kurz, 2005: 17-19, 55)בלבנון 

במהלך שנות . האופייניים לצבאות סדירים, אלא גם צבירת אמצעי לחימה מתקדמים, אורגניזציה מבנית

מ "נשקי נ, טנקים, קטיושות, ח באופן ניכר וכלל נשק ארטילרי כבד"התפתח ארסנל הנשק של פת 92-ה

 (.  Bryan, 1990: 146; Sayigh, 1997: 448-451)ועוד 

אולם אפילו הם אופיינו במבנה , סדירים-ח גם כוחות טרוריסטיים בלתי"במקביל שימר פת

שהיה אמון , "הזירה המערבית"העיקרי נקרא מנגנון  הכוח הטרוריסטי. היררכי ובחלוקה פנימית-פיקודי

גוף זה הוקם עוד בתקופת התבססותו של . על ביצוע פיגועים בתוך שטח ישראל ונגד יעדים אזרחיים בלבד

שכל , הורכב משש ועדות" הגזרה המערבית"מנגנון . ללבנון 92-ח בשטח ממלכת ירדן והועתק בשנות ה"פת

, שכם, עזה, חברון, ירושלים: ע פיגועים בטריטוריה ישראלית ספציפיתאחת מהן נשאה באחריות לביצו

, ח שתפקידו היה לגייס טרוריסטים"כל ועדה הייתה נתונה תחת פיקודו של פעיל פת. נין ואזור הגליל'ג

 (.030-032: 0891, אוחנה ויודפת-ארנון)להכשירם לביצוע פיגועים ולשלחם אל יעדם בשטח ישראל 

                                                 
ף "ידי ירדן ונשלחה לתמוך בכוחות אש-שהוקמה בשלב מאוחר יותר על, לשלוש החטיבות הללו נוספה גם חטיבה רביעית 3

 (. Bryan, 1990: 41)בלבנון 
ח חייב שינויים "הגידול המהיר והדרמטי במספר פעילי פת( א: )משני גורמיםח נבעה "מגמת מיסוד כוחו הצבאי של פת 4

אחד ( ב); (Kurz, 2005: 55-56)ארגוניים שיאפשרו לקיים שליטה אפקטיבית על כל המנגנונים הכפופים להנהגה המרכזית 
אלא , ורך מאבק בישראלהיה שיש לקיים כוחות צבאיים לא רק לצ" ספטמבר השחור"ח מאירועי "הלקחים שהפיקו ראשי פת

מתוך כך הסיקו כי התמודדות מול צבא כזה תתאפשר רק . גם לצורך הגנה על בסיסיו של הארגון עצמו כנגד צבא סדיר עוין
 . (038: 0891, אוחנה ויודפת-ארנון)באמצעות הקמת כוח סדיר נגדי 
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ף נבדלו זה מזה בעיקר במבנה הארגוני שלהם "דומיננטיים שפעלו במסגרת אשארגוני הטרור ה 

שהוקמה , "החזית הדמוקרטית לשחרור פלסטין"אחד הארגונים המרכזיים ביותר הוא . ובאופי פעילותם

לאומי נגד מטרות -איש ובלט בהתמקדותו בטרור בין 6,222-הארגון כלל כ. 0869חבש בשנת ' ורג'ידי ג-על

" החזית הדמוקרטית לשחרור פלסטין. "ומערביות ברחבי העולם ובחטיפת מטוסים אזרחייםיהודיות 

הארגון אמנם ". החזית העממית לשחרור פלסטין"ידי נאיף חוואתמה כפלג פורש מ-על 0869הוקמה בשנת 

. אולם היה אחראי לביצוע כמה מהפיגועים הקשים ביותר בשטח ישראל, ל"הסתייג מביצוע פיגועים בחו

-ב" החזית העממית לשחרור פלסטין"פילוג נוסף שחל בשורות . איש בקירוב 6,222רגון זה מנה אף הוא א

ארגון זה . בריל'בהנהגתו של אחמד ג, "המפקדה הכללית –החזית העממית "הוביל להקמת ארגון  0869

, ותית מסוריהאך זכה לתמיכה משמע, (איש 0,222-ל 122בין )אמנם מנה מספר מצומצם יחסית של פעילים 

בעקבות . וביצע פיגועי ראווה שזכו לתהודה רבה( לרבות טנקים ותותחים)לחימה מתקדמים -צויד באמצעי

 ,Rubenberg)הצטרפו גם הארגונים הללו למגמת המיסוד וההסדרה של כוחותיהם הלוחמים , ח"פת

 (. 032: 0891, אוחנה ויודפת-ארנון; 11 :1983

ף נע "סדר הכוחות הלוחמים של כל הארגונים שפעלו במסגרת אש הוערך כי 92-בראשית שנות ה 

 ;Becker, 1984: 202)בקירוב מתוכם  92%-ח מהווים כ"כאשר כוחות פת, איש 09,222-ל 01,222בין 

Kurz, 2005: 55.) 

 תשתית חברתית 

אזרחית ענפה שמטרתה לספק -הקים הארגון גם תשתית חברתית, ף"לצד פעילותו הצבאית של אש 

, מכיוון שאוכלוסייה זו הייתה פזורה באזורים ובמדינות רבות. ת צרכיה של האוכלוסייה הפלסטיניתא

ף נועד לשרת את הציבור הפלסטיני המצוי בסביבתו המיידית של מרכז "עיקר פעילותו האזרחית של אש

לו בעיקר סופקו השירותים האזרחיים הל, עם התבססות הארגון בשטח ירדן, 62-בסוף שנות ה. הארגון

הפכו תושביה , עם העברת מוקד הפעילות העיקרי של הארגון ללבנון. לפלסטינים תושבי הממלכה

 ;Becker, 1984: 148; Kurz, 2005: 67)הפלסטינים של לבנון לציבור העיקרי שנהנה מהשירותים הללו 

Rubenberg, 1983: 20 .) 

בשנות , ראשית: ף בלבנון"ת של אששלושה גורמים עיקריים הובילו להתבססות התשתית החברתי 

שמתוכו שאף הארגון לגייס , פליטים פלסטינים שהיוו ציבור תומך ואוהד 322,222-התגוררו בלבנון כ 92-ה

הקמת התשתית החברתית בלבנון נועדה להדק את הקשרים בין . אלפי פעילים חדשים לשורותיו

, שנית(. Parsons, 2005: 31)את עוצמתו  ובכך לחזק, האוכלוסייה הפלסטינית המקומית לבין הארגון

, ממשלתה החלשה של לבנון התקשתה לספק את כל השירותים הציבוריים הדרושים לאזרחיה באופן סדיר

התמוטטותו המוחלטת של השלטון המרכזי בעקבות . ף למלא"מה שהותיר חללים שאותם ניסה אש

ף "להאצת מגמה זו ולמצב שבו היה אשהובילה , בלבנון 92-מלחמת האזרחים שפרצה באמצע שנות ה

(. Bryan, 1990: 140)לספק היחיד של השירותים הציבוריים עבור האוכלוסייה הפלסטינית במדינה 

נובמבר " )הסכם קהיר"ף בלבנון הוא חתימת "הגורם השלישי שסייע להקמת התשתית החברתית של אש

נועד לווסת את הפעילות הטרוריסטית שביצעו הסכם זה אמנם . ח לבין ממשלת לבנון"בין נציגי פת( 0868

ף "אך במקביל התיר לאש, (ף מירדן"עור בטרם הועברו אליה מפקדות אש)הפלסטינים משטח המדינה 

 :Cobban, 1984)לקיים אוטונומיה די נרחבת בכל הקשור לענייני מחנות הפליטים הפלסטיניים שבשטחה 

63; Kurz, 2005: 66 .)  

כפועל יוצא , ף בלבנון הלך והתרחב המנגנון הביורוקרטי של הארגון"אש בתקופת פעילותו של 

. רווחה וכדומה לאוכלוסיית הפליטים הפלסטינים במדינה, חינוך, תעסוקה, מאספקת שירותי בריאות

ארגון הבריאות  –( שהוקם עוד בירדן" )הסהר האדום הפלסטיני"במסגרת זו הורחבה פעילותו של ארגון 
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בנוסף נוסדה הזרוע . חולים ומרפאות באזורים שונים בלבנון-ם והפעיל רשת של בתישהקי, הפלסטיני

הקמת בתי , שהייתה אחראית להכשרת עובדים, (SAMED –" צאמד"תחת השם )הכלכלית של הארגון 

ארגון זה הפך במהרה לעורק . חרושת ומציאת מקומות עבודה עבור האוכלוסייה הפלסטינית-עסק ובתי

ף רשת של מוסדות חינוך וכן "בנוסף לכך הפעיל אש. של הכלכלה הפלסטינית בלבנוןהחיים העיקרי 

מוסדות רווחה שנועדו לסייע לנזקקים ובמיוחד לספק קצבאות ושירותים לבני משפחותיהם של אנשי 

 ,Becker, 1984: 152-153; Bryan, 1990: 41: Cobban) 5הארגון שנפגעו או נהרגו במהלך שירותם בו

1984: 14; Rubenberg, 1983: 51-55 .) 

 מקורות מימון 

 –חברתי -הן בהיבט הצבאי והן בהיבט האזרחי –ף "הרחבת מנגנוניו ותחומי פעילותו של אש 

אולם מצד שני גם תרמה למיסוד התהליכים הכלכליים , הביאה מצד אחד להגדלת הוצאותיו של הארגון

הקרן הלאומית "המוסד שהיה אחראי על הזרמת הכספים לכל פעולותיו של הארגון הוא . בארגון ולייעולו

 ושימשה כמחלקת הכספים של הארגון 0861ף בשנת "שנוסדה במקביל להקמת אש, "הפלסטינית

(Cobban, 1984: 14 .) הכספים שעליהם הופקדה הקרן הלאומית הפלסטינית הגיעו משלושה מקורות

 : עיקריים

ידי שלטונות -המס נגבה על)אחוזים מהכנסותיהם של הפלסטינים בפזורה  9-1גביית מס בשיעור  (0)

 ;(מדינות ערב

 ; תרומות מטעם שלטונות מדינות ערב וכן כספים שמקורם בתורמים פרטיים (0)

 ; הכנסות מהשקעותיו הכלכליות של הארגון (3)

 :Livingstone & Halevy, 1990: 167; Rubenberg, 1983)הלוואות מטעם שלטונות מדינות ערב  (1)

13.) 

 שליטה בטריטוריה

ף משטח ממלכת ירדן לשטח לבנון "חמישה גורמים הובילו להעברת כוחותיו ומפקדותיו של אש 

 : 92-בראשית שנות ה

הלך וגבר העימות בין ארגוני הטרור הפלסטיניים  62-במהלך שנות ה": השחור ספטמבר"אירועי  (0)

החזית העממית "עימות זה הגיע לשיאו לאחר שארגון . שפעלו בשטח ירדן לבין המשטר ההאשמי

-חטף שלושה מטוסי נוסעים והשתמש בשטח ירדן כאזור שבו הוחזקו בני" לשחרור פלסטין

ף על רקע זה גרמה "התנגשות האלימה בין המשטר לבין אשה. תוך פגיעה בריבונותה, הערובה

 (. Kurz, 2005: 59-61)ף אלפי הרוגים והביאה לסילוקו מהטריטוריה הירדנית "לאש

אוכלוסייה זו ייצגה את הקהילה . 0868איש בשנת  031,222-מספר הפלסטיניים בלבנון עמד על כ (0)

ף בלבנון צפויה הייתה ליהנות מתמיכה "ולכן התבססות אש, הפלסטינית השנייה בגודלה בפזורה

 (.Brynen, 1990: 25)רחבה מכיוונו של הציבור הפלסטיני המתגורר בה 

שבריריותה של המערכת הפוליטית והחברתית בלבנון וכן קשיי ממשלתה להחיל את שליטתה בה  (3)

 (. 012: שם)ף להתבסס בשטחה "סיפקו הזדמנות נוחה יחסית עבור אש, באופן מלא

                                                 
5

רלוונטית לעניינו של מחקר זה , (כמתואר בהמשך, כמו גם של חזבאללה וחמאס)ף "התרחבות מנגנוניו האזרחיים של אש 
בהקשר הקונקרטי של . כבסיס לשלילת ההנחה התיאורטית לפיה ארגוני טרור אינם מחזיקים בנכסים שעליהם ניתן לאיים

ם כיעדים שפגיעה בה, פי רוב-על, התשתיות האזרחיות של הארגונים הללו אינן נתפשות, העימות בין ישראל לבין ארגוני הטרור
לעניין היכולת הממשית , כתוצאה מכך. וזאת בניגוד לתשתיותיהם הצבאיות, תיחשב לגיטימית מנקודת המבט הישראלית

    .חשובה יותר התמסדות מנגנוניהם הצבאיים מאשר התרחבות מנגנוניהם האזרחיים  -לאיים על נכסי הארגונים 
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 ף"מבנה אש: 1' מסתרשים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ף הצליחו להשתלט על "ואנשי אש 0892בלבנון התקיימה נוכחות פלסטינית מבצעית עוד לפני שנת  (1)

ף "בכך למעשה נוצרה תשתית שהקלה על העברת מרכז פעילותו של אש. אזורים מסוימים בשטחה

 (. 039: 0891, אוחנה ויודפת-ארנון" )ספטמבר השחור"ללבנון מירדן אחרי אירועי 

היחידה שגובלת בישראל ושמשטחה נותרה לפלסטינים אפשרות לבצע  לבנון הייתה המדינה (1)

מצרים וירדן מנעו את פעולות הטרור הפלסטיניות משטחן וסוריה אפשרה . פעולות נגד ישראל

 (. 003: שם)אותן רק לעיתים רחוקות ובהתאם לצרכיה 

הצבא . ף"אנשי אשהפך את דרום לבנון לאזור מועדף בעיני ( 0891)פרוץ מלחמת האזרחים בלבנון 

הסורי לא יכול היה להשתלט על אזור זה בשל ההתנגדות הישראלית לכך ואילו צבא לבנון לא מסוגל היה 

השתלט על דרום , ף ניצל את ההזדמנות"אש. לשלוט בשטח מכיוון שמלחמת האזרחים הביאה לקריסתו

 (. 016: שם" )מדינה בתוך מדינה"לבנון ויצר באזור 

 לבנון -ף"יחסי אש

 יחסי הארגון עם האוכלוסייה המקומית

 ף והפלסטינים בלבנון"יחסי אש

הציבור הפלסטיני בלבנון נתפש באופן כללי כקהל אוהד שתמך בהתבססות , כפי שצוין קודם לכן 

-ף הלכה וגברה לאור העמקת פעילותו האזרחית"תמיכתו של ציבור זה באש. ף בשטח המדינה"אש

ף סיפקה מענה לכל צורכיהם הבסיסיים של "רתית שהקים אשהתשתית החב. חברתית של הארגון

ף "שכאמור סיפק לאש, "הסכם קהיר. "הפלסטינים בלבנון ובכך נוצרה תלות עמוקה בינם לבין הארגון

 המועצה הלאומית הפלסטינית                                                                          
 

המועצה 
 המרכזית

הוועד 
 הפועל

הקרן 
 הלאומית 

מחלקת 
 הסברה

מחלקה 
 ל"ליחב

מחלקת 
 בריאות

מחלקת 
הארגונים 
 העממיים

מחלקת 
 חינוך

מחלקה 
 מדינית

מחלקת 
המולדת 
 הכבושה

מחלקה 
 צבאית

הסהר 
 האדום 

 ח "בי
 

המועצה 
לנוער 
 ;וספורט
אגודת 

 תיאטרון 

מועצה 
עליונה 
לחינוך

; 
ס "בי

 וגנים

משרדי 
הארגון 
 בעולם

צבא 
שחרור 
 ;פלסטין

ארגוני 
 התנגדות

ועדת 
הגנה על 
 ; אסירים
 ועדה

לאומית 
לשחרור 
 האדמה

מוסד 
; "צאמד"

מחלקה 
לענייני 

; רווחה
אגודת 

משפחות 
 החללים

תחנות 
 ; רדיו

מחלקת 
הסברה 

 ; זרה
 עיתונות
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הוסיף גם הוא לחיזוק הקשרים בין , אוטונומיה רשמית בניהול העניינים הפנימיים במחנות הפליטים

 (. Brynen, 1990: 47; Kurz, 2005: 66; Parsons, 2005: 31)ן הפלסטינים המקומיים לבין הארגו

 ף ושאר הקהילות הלבנוניות "יחסי אש

ף בלבנון אופיינו בתמיכה ציבורית רחבה בארגון ובפלסטינים "השנים הראשונות לפעילות אש 

יע לא אחת שאף הב, מכיוונו של הציבור המוסלמי במדינה, באופן טבעי, עיקר התמיכה הגיע. שאותם ייצג

ככל , עם זאת(. Brynen, 1990b: 208)מחאה תקיפה נגד מדיניותה של ממשלת לבנון כלפי הפלסטינים 

כך הסתבכו , ף את מעורבותו בענייניה הפנימיים של לבנון וככל שהתחזקה עוצמתו הצבאית"שהעמיק אש

תה קו פרשת מים מלחמת האזרחים בלבנון היוו. יחסיו עם האוכלוסייה המקומית שאינה פלסטינית

ף להימנע ככל הניתן ממעורבות בלחימה "במהלך השנה הראשונה למלחמת האזרחים ניסה אש. בהקשר זה

אולם בשלב מאוחר יותר החלו הארגונים הפלסטיניים לנקוט צד בעימות . בין המוסלמים והנוצרים

ילך החריפה המתיחות בין מכאן וא. וללחום לצד אנשי השמאל הפוליטי המוסלמי ונגד אנשי הימין הנוצרי

הנזק שנגרם לאוכלוסייה המקומית כתוצאה מתגובות . הארגונים הפלסטיניים לבין המחנה הנוצרי במדינה

ף לא רק עם הציבור הנוצרי אלא "ערער אף הוא את יחסיו של אש, ישראל על פעולות הטרור שבוצעו נגדה

 (.   Brynen, 1990b: 212; Shemesh, 1996: 329)גם עם חלקים מהציבור המוסלמי 

   ף והשלטון המרכזי בלבנון "יחסי אש

ף בלבנון יצרה ארבעה קשיים עיקריים שעמם ניסה השלטון המרכזי במדינה "התבססותו של אש 

שקראו להפלת ( מקרב השמאל הפוליטי המוסלמי)ף חבר לגורמים אופוזיציוניים "אש, ראשית: להתמודד

ף ותהליכי "תהליך ההתמסדות של אש, שנית; הנהוגה במדינההממשלה ולשינוי השיטה הפוליטית 

שבתורה פגעה בבירור ביכולתה של הממשלה , התעצמותו הצבאית אפשרו לו מידה רבה של אוטונומיה

עם חתימת , 0868-זכתה למעין אישור רשמי כבר ב, כזכור, אוטונומיה זו. לשלוט בנעשה בתחומי אחריותה

ף בלבנון החריפה את המתיחות הקשה ממילא בין העדות השונות "של אשנוכחותו , שלישית; הסכם קהיר

נגד -ף הובילו לתגובת"פעולות הטרור של אש, לבסוף; והקשתה על היכולת לייצר יציבות כלשהי במדינה

מתוך תפישה שממשלת לבנון , ף אלא גם כלפי יעדים לבנוניים"שכוונה לא רק כלפי בסיסי אש, ישראלית

 Brynen, 1990: 47; Kurz, 2005: 65; Sayigh, 1997: 323)ות המתבצעות משטחה אחראית על הפעול

Shemesh, 1996: 328; Yaniv, 1974: 37 .) 

ף "ההתפתחויות הללו הובילו להתנגשויות אלימות בין צבא לבנון ותומכי המשטר לבין אנשי אש 

השנים והועמקה נוכחותו והחמירו ככל שחלפו  0892ההתנגשויות החלו עוד לפני שנת . ותומכיהם

ף זכו לגינויים וביקורות "מאמציה של ממשלת לבנון לרסן בכוח את אש. ף במדינה"ומעורבותו של אש

גם ניסיונות להביא להסדרת . הן מצד מגזרים גדולים באוכלוסייה המקומית והן מצד מדינות ערב –קשות 

לא הצליחו לרסן את , ת הסכמיםומתן בין הצדדים וחתימ-ף במדינה באמצעות משא"מעמדו של אש

הוסר מכשול עיקרי , עם קריסתו של השלטון המרכזי במהלך מלחמת האזרחים. הארגון לאורך זמן רב

 ,Brynen, 1990: 48-50; Brynen )ף "ידי אש-על" מדינה בתוך מדינה"ף בדרך ליצירת "שעמד בפני אש

1990b: 212; Kurz, 2005: 65-66 ;010-012: 0891, אוחנה ויודפת-ארנון.) 

 ף במערכת הפוליטית בלבנון "מעורבות אש

על מערכת זו  השפעהף במערכת הפוליטית הרשמית בלבנון באה לידי ביטוי ב"מעורבותו של אש  

, ף היה בהחלט שחקן דומיננטי בזירה הפוליטית הלבנונית"על אף שאש, כלומר. בה במעורבות ישירהולא 

לכך . לא היו לו שאיפות להצטרף למוסדותיה הרשמיים של המערכת השלטונית ולקדם את יעדיו מתוכם

מכיוון , האוכלוסייה הפלסטינית המקומית לא הייתה מעורבת במערכת הפוליטית( 0: )היו מספר סיבות

( 0); לבנון לא העניקה לפלסטינים זכויות אזרחיות המאפשרות השתתפות פוליטית מסוג זהשממשלת 
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, השיטה הפוליטית שהייתה נהוגה בלבנון התבססה על חלוקת העוצמה בין העדות הוותיקות במדינה

המערכת הפוליטית קרסה ( 3); ולמעשה לא אפשרה את הצטרפותם של מגזרים חדשים למערכת הקיימת

 (. Brynen, 1990b: 210-212)חמת האזרחים ולפיכך לא הייתה תועלת בניסיונות להשתלב בה במהלך מל

 יחסי חוץ

 ף עם מדינות ערב"יחסי אש

ף הוא למעשה "ייסודו של אש.  ף עם מדינות ערב מורכבים וידעו עליות ומורדות"יחסיו של אש 

, כתוצאה מכך. ורמים חיצונייםף חייב את עצם קיומו לג"כך שאש, תוצר של  החלטת הליגה הערבית

אופיינו בתלות רבה במדינות הערביות וכפיפות לאינטרסים שלהן ( 0868-0861)השנים הראשונות לקיומו 

(Parsons, 2005: 24; Yaniv, 1974: 30 .)ח על הנהגת "אולם כאשר השתלטו ארגוני הטרור ובראשם פת

חרת על , א תחת חסותה של אחת ממדינות ערבשהוקם ביוזמה עצמאית ול, ח"פת. השתנה מצב זה, ף"אש

. התלות באינטרסים חיצוניים לאינטרס הפלסטיני ולפיכך שאף להוביל מדיניות עצמאית-דגלו את אי

לבנון וסוריה , ף לבין ירדן"הביטוי הבולט ביותר לקו מדיניות עצמאי זה הוא העימותים האלימים בין אש

(Levingstone & Halevy, 1990: 142  .)ף להעדיף ברוב המקרים את האינטרס "למרות נכונותו של אש

, ולהגדיר עצמו כארגון עצמאי( כאשר האינטרסים הללו נגדו זה את זה)פני האינטרס הערבי -הפלסטיני על

מה גם , יש לזכור כי התרומות וההלוואות מטעם מדינות ערב מהוות נדבך חשוב במימון פעילות הארגון

מכאן . Livingstone & Halevy, 1990: 167))ף "ו במידה רבה לחימושו של אששחלק ממדינות ערב סייע

 .ף ניסה לקיים מדיניות עצמאית על אף התלות הכלכלית בגורמים חיצוניים"שאש

פי רוב פועל יוצא של אינטרסים -ף הייתה על"מידת התמיכה באש, מנקודת מבטן של מדינות ערב

, ף צפויה הייתה להניב תוצאות חיוביות"באש –או החומרית /ו הרעיונית –כאשר התמיכה : פרטיקולריים

פחת היקפה , כאשר עלותה של תמיכה כזו הייתה גבוהה מהתועלת הצפויה. סייעו מדינות ערב לארגון

במטרה לרסן את , במקרים המתונים יותר ובמקרים הקיצוניים אף בוצעו מהלכים אלימים נגד הארגון

 (.   שם: שם)נה שבה פעל פעילותו או לסלקו משטח המדי

 ף עם מדינות הגוש הסובייטי"יחסי אש

. 0890-0892המועצות ומדינות הגוש הסובייטי בין השנים -ף שמר על יחסים קרובים עם ברית"אש 

כלל נהנה -ף בדרך"כמו כן אש. חומר מודיעיני והכשרה מבצעית, הסובייטים סיפקו לארגון אמצעי לחימה

המועצות -גם מדינות חסותה של ברית. לאומית-המועצות בזירה הבין-תמתמיכה הצהרתית מצד ברי

ף וכן "סיפקו תמיכה דיפלומטית במטרה הפלסטינית ובאש( כוסלובקיה'בולגריה וצ, גרמניה-בעיקר מזרח)

  (. Livingstone & Halevy,1990: 139-140; Yaniv, 1974: 42-43)העבירו לידי הארגון אמצעי לחימה 

 הברית ומערב אירופה -ותף ארצ"יחסי אש

ף להתייחסות רשמית מטעם הממשל האמריקני או מטעם "כלל אש-לא זכה בדרך 92-עד שנות ה 

שכן בנובמבר אותה , היוותה נקודת מפנה בהקשר זה 0891שנת . גורמים בולטים אחרים בעולם המערבי

מהלך זה ציין . עם הפלסטינים והוא הוגדר כנציגו הבלעדי של ה"שנה הוענק לארגון מעמד של משקיף באו

תיכונית ולפיכך הביא להגברת תשומת הלב -ף לשחקן רשמי בזירה הפוליטית המזרח"את הפיכתו של אש

 (. Becker, 1984: 169-173)שניתנה לארגון מצד מדינות מערביות בשנים שבאו לאחר מכן 

 

 1891-1891: ף"אש-אסטרטגיות אילוץ בעימות ישראל: 'חלק ב 2.1

 1891-1819: רקע

כזירה , בעקבות מלחמת ששת הימים עלה מעמדה של לבנון בעיני ארגוני הטרור הפלסטיניים 

בוצעו שני פיגועים בשטח ישראל ובסמוך  0869בשנת . שניתן לבצע ממנה פיגועים נגד ישראל בקלות יחסית
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פעלה  0869במהלך שנת . פיגועים 012 – 0868פיגועים כאלה ובשנת  08בוצעו  0869בשנת , לגבול לבנון

להפגזות הללו נללוו . כתגובה על הפיגועים שבוצעו בשטחה, ישראל בעיקר באמצעות הפגזות בשטח לבנון

 (.Brynen, 1990: 46-47) מבצעים קרקעיים ופשיטות קומנדו, בשלב מאוחר יותר גם תקיפות אוויריות

-התקיפה הישראלית של שדה התעופה הביןהיה , אחד האירועים הבולטים במהלך תקופה זו 

במטוס " החזית העממית לשחרור פלסטין"בתגובה לפיגוע שביצעה , 0869בדצמבר  09-לאומי בבירות ב

, אוחנה ויודפת-ארנון; Brynen, 1990: 47)לאומי באתונה יומיים קודם לכן -על בשדה התעופה הבין-אל

בכדי שתפעל למען בלימת , יצור לחץ על ממשלת לבנוןנראה כי התגובה הישראלית נועדה ל(. 000: 0891

התגובה הישראלית אמנם הובילה לתוצאה מיידית . ארגוני הטרור הפועלים משטחה נגד יעדים ישראליים

אולם בטווח הארוך , חיובית בדמות פעולות אלימות של ממשלת לבנון נגד ארגוני טרור פלסטיניים בשטחה

מציין כי הפעולות בהן נקטה ממשלת Brynen (0882 ). קא לרעת ישראלתוצאותיו של מהלך זה פעלו דוו

לבנון נגד הארגונים הפלסטיניים עוררו גלי מחאה רבים בקרב הציבור הלבנוני וכן גינוי חריף מצד כמה 

ף נמשכו עד נובמבר "ההתנגשויות האלימות בין כוחות צבא לבנון לבין אש. לרבות סוריה, מדינות ערביות

הסכם זה קבע למעשה , כפי שהוזכר קודם לכן(. 12-19' עמ)בין הצדדים " הסכם קהיר"נחתם עת , 0868

ף לפעול נגד ישראל מתוך שטח לבנון וכן העניק לו אוטונומיה "מסגרת מסוימת שבמגבלותיה יוכל אש

, מכאן(. Kurz, 2005: 66; Sayigh, 1997: 192-193)לניהול העניינים הפנימיים במחנות הפליטים 

המהלך הישראלי הראשוני שנועד לגרום לממשלת לבנון להפסיק את פעולות הטרור הפלסטיניות ש

הכרה לבנונית רשמית בנוכחות ( 0: )למעשה יצר בסופו של התהליך שלוש תוצאות בעייתיות, משטחה

ף ימשיך את פעילותו "פקטו מצד ממשלת לבנון לכך שאש-הסכמה דה( 0); ף בלבנון"הצבאית של אש

ף בקרב "חיזוק מעמדו של אש( 3); (אם כי במסגרת מגבלות מסוימות)יסטית נגד ישראל הטרור

 . הלבנונית וביסוס תשתיותיו האזרחיות בלבנון-האוכלוסייה הפלסטינית

 ראשית ההתבססות בלבנון עד מלחמת האזרחים : 1891-1891

0892  

החלו בכירים , שטח לבנוןעל רקע מגמת העלייה המתמשכת בפעולות הטרור שבוצעו נגד ישראל מ

-חיים בר, ל"ל צה"איים רמטכ 0892בחודש ינואר . ישראלים לאיים בהחרפת התגובה נגד ארגוני הטרור

כי אם לבנון לא תפעל למען הפסקת ביצוע פעולות הטרור משטחה תנקוט ישראל אמצעים נחושים , לב

היקפן של פעולות התגובה הישראלית על לאיום זה נלוותה עלייה עקבית בתדירותן וב. וחריפים יותר נגדה

כי אם יימשכו פעולות , משה דיין, בחודש מאי אותה שנה איים שר הביטחון הישראלי. פיגועי הטרור

הטרור משטח לבנון צפויה המדינה להתמודד עם אותם הנזקים שסופגות מצרים בתעלת סואץ וירדן בגדה 

ובה אף הוא בהחרפת הפעולות הישראליות נגד יעדים איום זה ג. כתוצאה מהעימות מול ישראל, המזרחית

בקרב . לבנונים תושבי כפרי הדרום את בתיהם 32,222-01,222כתוצאה מהפעולות הללו עזבו . בשטח לבנון

 ,Brynen)ף בשטח המדינה "הציבור הלבנוני החלו להתגבר הביקורת והמחאה נגד נוכחותו הצבאית של אש

ף ליצור בריתות פוליטיות "החל אש, ת הביקורת הציבורית שהושמעה נגדובכדי לנסות לשכך א(. 55 :1990

בכדי , עם גורמים שונים בתוך לבנון וכן ניסה ליצור ערוצי תקשורת ישירים עם ראשי המפלגות הנוצריות

 (.  16-19: שם)למתן את מחאתם נגד פעילות הארגון 

  " ספטמבר השחור"השפעת אירועי : 0892-0890

במהלך תקופה זו . 0890שהגיעה לסיומה ביוני , פרצה מלחמת האזרחים בירדן 0892בספטמבר 

ף לבצע פיגועים נגד ישראל מתוך שטח לבנון ועיקר מאמציו הופנו לטובת המאבק "פחתה יכולתו של אש

פעולות  30עמד ממוצע הפיגועים שבוצעו נגד ישראל משטח לבנון על  0892בעוד שבשנת . במשטר ההאשמי

ירידה משמעותית זו נבעה משני . פיגועים בחודש בממוצע 00-צנח מספר זה ל 0890רי שבשנת ה, בחודש
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שתוביל , ף להימנע מהתגרות בישראל"לאור האירועים הקשים בירדן ניסה אש, ראשית: גורמים עיקריים

אייתם אחרי אובדן מאחזיו בירדן הפכה לבנון לבעלת חשיבות עליונה בר. נגד קשה בלבנון-בתורה לפעולת

. שכן נותרה המדינה הערבית היחידה הגובלת בישראל שממנה יכול היה הארגון לפעול, ף"של ראשי אש

ראשי הארגון הניחו שתגובה ישראלית קשה נגד לבנון תדרדר עוד יותר את יחסיו עם הממשלה הלבנונית 

ז הכובד של פעילות העברת מרכ, שנית. כפי שאירע בירדן, ועלולה להוביל לחיסול תשתיותיו ולסילוקו

-התחמשות מחודשת ורה, גיוס פעילים מאסיבי, ף ללבנון הצריכה תקופת הסתגלות די ארוכה"אש

ף מעוניין בהגברת תדירותם והיקפם של הפיגועים נגד "גם אם היה אש, לאור זאת. אורגניזציה מבנית

, אוחנה ויודפת-ארנון; Brynen, 1990: 60-61, 160) 0890-0892הדבר לא התאפשר בין השנים , ישראל

0891 :003-000 .) 

0890-0893 

  ריסון ואיפוק בזירה הלבנונית

הובילו את , ף"איומיה של ישראל לפלוש ללבנון ולכבוש בתחומה שטחים שבהם התבסס אש

על מדיניות מאופקת שתכלול הקפאה זמנית של כל פעולותיו נגד ישראל  0890הארגון להכריז בינואר 

פרק . ף הצהרות נוספות בעלות אופי דומה"נשאו ראשי אש 0890חודשים יוני וספטמבר ב. מדרום לבנון

עשר -בו לא בוצעו פעולות טרור נגד ישראל מאזור דרום לבנון נמשך שנים, עד שלב זה, הזמן הארוך ביותר

 כתוצאה ממדיניות האיפוק שהפגין(. Brynen, 1990: 61) 0890בין החודשים פברואר ליוני , שבועות

פחת בשנים , כמו גם כתוצאה ממאמציו לחזק את קשריו עם גורמים פוליטיים פנימיים בלבנון, ף"אש

 (.  19: שם)ף לבין ממשלת לבנון ותומכיה "היקף העימותים בין אש 0890-0892

 לאומית -הקצנת הטרור בזירה הבין

יה בכך כדי להעיד על לא ה, ף בעניין פעולותיו משטח דרום לבנון"על אף הריסון העצמי שנקט אש 

-הועבר מוקד העימות העיקרי לזירה הבין 0893-0890בין השנים . הפוגה כללית בעימות מול ישראל

שהתנגדו , ף מצד הגורמים הרדיקליים יותר"במידה רבה כתוצאה מלחצים פנימיים בתוך אש, לאומית

ל רגישים "י יעדים ישראליים בחוף כ"כמו כן היה ידוע לראשי אש. למדיניות האיפוק בה נקט בדרום לבנון

ל להניב "ולפיכך צפויים היו הפיגועים בחו, יותר לפגיעה ומוגנים פחות בהשוואה ליעדים בתוך שטח ישראל

במהלך " סאבנה"חטיפת מטוס  - 0890מאי ( 0: )הפיגועים הבולטים ביותר שבוצעו בתקופה זו. הצלחה

נוסעי המטוס שוחררו בפעולה שביצעה סיירת ". סטיןהחזית העממית לשחרור פל"ידי -על, טיסה מבריסל

החזית "ידי טרוריסטים יפנים בשליחות -פיגוע בנמל התעופה בלוד על – 0890מאי (  0);       ל"מטכ

ספורטאים ישראלים  00רצח   – 0890ספטמבר ( 3); נפצעו 92-נהרגו בפיגוע ו 09". העממית לשחרור פלסטין

-ארנון;Cobban, 1984: 54; Kurz, 2005: 68-69" ) ספטמבר השחור"רגון ידי א-באולימפיאדת מינכן על

 (.   006-000: 0891, אוחנה ויודפת

הביאו להחרפה במדיניותה , ובעיקר הטבח במינכן, 0890הפיגועים שבוצעו במהלך שנת   

גוע במינכן לאחר הפי( 0: )החרפה זו באה לידי ביטוי בשלושה היבטים. ף"ובתגובותיה של ישראל כלפי אש

אלא , גמול כנגד פיגועים-הכריז שר הביטחון משה דיין כי ישראל לא תמשיך להגביל את עצמה לפעולות

ל "מיד לאחר הפיגוע הגיב צה( 0);    (Brynen, 1990: 61)ף בשטח לבנון "תנקוט גם בפעולות מנע נגד אש

שהופנה נגד מספר , "אביב נעורים"את מבצע   ישראל יזמה 0893באפריל . בתקיפות אוויריות בדרום לבנון

 ,Cobban)בהם שלושה מבכירי הארגון , ף בלבנון והביא למותם של כמה עשרות טרוריסטים"יעדי אש

1984: 55; Stahl, 2010: 114) ;(3 ) לחיסול שהביא, "זעם האל"במבצע " המוסד"בעקבות הטבח פתח 

 (. Stahl, 2010: 114)הטרוריסטים האחראים לפיגוע 
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     ממשלת לבנון -ף"הידרדרות יחסי אש

ולאור , לאור התגובה החריפה בה נקטה ישראל נגד לבנון לאחר טבח הספורטאים במינכן 

הידרדרו היחסים בין הארגון , ף בענייניה הפוליטיים הפנימיים של המדינה"התגברות מעורבותו של אש

עם (. Brynen, 1990: 62-63) 0893שות בחודש מאי לבין ממשלת לבנון והגיעו לכדי התנגשויות אלימות ק

לבנוניים הגבילו את פעולותיה של ממשלת לבנון -ף עם גורמים פוליטיים פנים"הבריתות שכרת אש, זאת

בין השנים , כתוצאה מכך. קוו שהוגדר במסגרת הסכם קהיר-נגדו ולמעשה אילצו אותה לשוב לסטטוס

אולם העימות נותר תחת שליטה , ף לבין השלטון"ת בין אשהתרבה אמנם מספר ההתנגשויו 0891-0893

 (.069: שם)יחסית 

  מפנה אסטרטגי מדיני ואופרטיבי 

, נוכח הנזקים הכבדים שספג הארגון בירדן. ף"חל מפנה אסטרטגי במדיניותו של אש 0891בשנת  

אין ביכולתם של   שהוכיחו כי, הכיפורים-העימות הקשה והמתמשך מול ישראל ונוכח תוצאות מלחמת יום

ף להגדיר את עיקרון המאבק "החליטו ראשי אש ,להכריע את ישראל מבחינה צבאיתגורמים ערביים 

פירוש הדבר היה , כפי שצוין קודם לכן. יחידלשחרור פלסטין ולא כאמצעי  עיקריהמזוין בישראל כאמצעי 

 ,Kurz)הלאומית הפלסטינית מתן לגיטימציה לשימוש גם באמצעים דיפלומטיים לצורך קידום השאיפה 

2005: 83; Mishal, 1986: 16 .)להחלטה זו היו שתי משמעויות עיקריות: 

ף במסגרת הכינוס "של אש" תוכנית השלבים" 0891הוצגה ביוני , במישור הפוליטי הדקלרטיבי 

בכל  ארגון שחרור פלסטין יעשה שימוש", לפי תוכנית זו. עשר של המועצה הלאומית הפלסטינית-השנים

בכדי לשחרר את הטריטוריה הפלסטינית ולהקים רשות , ובראש ובראשונה במאבק מזוין, האמצעים

בשלב (. Grossman, 1977: 25" )לאומית עצמאית עבור העם הפלסטיני בכל שטח פלסטיני שישוחרר

נית כך שדובר על הקמת מדינת פלסטי, חודדו עוד יותר יעדיה של התוכנית, 0899בשנת , מאוחר יותר

 (.Brynen, 1990: 168)עצמאית בשטחי הגדה המערבית ורצועת עזה 

לאומית כשחקן פוליטי דומיננטי -ף להעלות את מעמדו בזירה הבין"ניסה אש, במישור האופרטיבי 

החל הארגון לפעול למען , לפיכך. שיש להביאו בחשבון בעת קידום הסדרים מדיניים באזור, התיכון-במזרח

ר בפעילות ף על צמצום ניכ"לאור זאת החליטו ראשי אש. בעיקר בעיני מדינות המערב, שיפור תדמיתו

שנתפש כאסטרטגיה העלולה לחתור תחת מאמציו של הארגון לקדם מהלכים , לאומית-הטרור הבין

, לאומית אמנם לא פסק לחלוטין-הטרור שבוצע בזירה הבין. דיפלומטיים למען פתרון הסוגיה הפלסטינית

ארגונים הפלסטיניים לא כל ה, עם זאת. אולם בחירת יעדי הפיגועים ועיתויים הפכה קפדנית וזהירה יותר

לאומית מבלי -ף וחלקם המשיכו בביצוע פיגועים בזירה הבין"סרו לכללים החדשים שקבעה הנהגת אש

 Kurz, 2005: 83; Livingstone)להתחשב בסוגיית היוקרה המדינית ומעמדו של הארגון בזירה הפוליטית 

&Halevy, 1990: 101 ;009-009: 0891, אוחנה ויודפת-ארנון .) 

 מת האזרחים בלבנוןמלח

החלה שרשרת התנגשויות ואירועים בין הפלגים השונים בלבנון ובינם לבין צבא  0891בפברואר  

הצליחו כוחות  0896עד ינואר . האירועים הללו הובילו לפרוץ מלחמת אזרחים באפריל אותה שנה. לבנון

להגן על מחנות הפליטים  -ברית לבנוניים ובגורמים ערביים חיצוניים -תוך הסתייעות בבני –ף "אש

, ף"חלה החמרה במצבו של אש 0896בינואר . הפלסטיניים ועל מאחזיו הצבאיים והאזרחיים של הארגון

וך כעת נאלץ הארגון להתמודד גם מול יריביו בת. שהפך לשחקן אקטיבי ומעורב מאוד במלחמת האזרחים

שפלשה ללבנון ופעלה בשלב זה דווקא נגד הכוחות המוסלמים ובהם , הזירה הלבנונית וגם מול סוריה

ף בלבנון ולאור המפלות הקשות שספג "על רקע הלחימה שניהל אש. תוך סיוע לכוחות הנוצרים, ף"אש
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 ,Ben-Refael, 1987: 201-202; Brynen)פחת באופן יחסי מספר הפיגועים שבוצעו נגד ישראל , במסגרתה

 (. 011-010: 0891, אוחנה ויודפת-ארנון; 160 ,89-91 ,77-80 :1990

 מסוף מלחמת האזרחים ועד מבצע ליטאני : 1899-1891

 תוצאות מלחמת האזרחים

מלחמת האזרחים בלבנון הגיעה לסיומה במסגרת ועידות הפסגה הערביות שהתקיימו בריאד  

ף אל מול הנוכחות הסורית שהחלה "יתות עוצמתו של אשעל אף נח. 0896ובקהיר בחודש אוקטובר 

. הצליח הארגון לשמור על כוחו הצבאי ועל תחומי השליטה הטריטוריאליים שלו במדינה, להתקבע בלבנון

ולמעשה השתמשה , ף ובגורמים המוסלמיים הלבנוניים"שבה סוריה לתמוך באש 0899-0899בין השנים 

ף את "לאחר סיום מלחמת האזרחים העמיק אש. מות מול ישראלהמקיימים עבורה עי" סוכנים"בהם כ

ואילך לסיוע  0896להוציא שלוש מובלעות נוצריות שזכו משנת , אחיזתו בדרום לבנון ושלט בשטח זה

 (.016-011: 0891, אוחנה ויודפת-ארנון; Brynen, 1990: 160)ישראלי 

 מבצע ליטאני

יצרו איום משמעותי  92-למצרים מאמצע שנות ה המגעים המדיניים שהחלו להתקיים בין ישראל 

-על אף ניסיונותיו להשתלב בזירה המדינית כשחקן פוליטי משמעותי ועל אף ההכרה הבין. ף"על אש

הברית לא תכננו -ישראל וארצות, נראה היה שמצרים, לאומית בארגון כמייצגו הבלעדי של העם הפלסטיני

לאור . ישראל ומצרים לא הותנה בפתרון הסוגיה הפלסטינית לשלבו במהלך המדיני וכי הסכם השלום בין

ידי הגברה ניכרת של היקף -על, ף להקשות על המגעים המדיניים בין הצדדים ולטרפד אותם"זאת ניסה אש

 ;Ben-Rafael, 1987: 83-84; Kurz, 2005: 84)וכמות ההפגזות והפיגועים שבוצעו נגד ישראל ובשטחה 

Shemesh, 1996: 327 .) 

הפיגוע הבולט ביותר שאירע על רקע שיחות השלום בין ישראל למצרים היה חטיפת אוטובוס   

המחבלים פוצצו . והחזקת נוסעיו כבני ערובה 0899במרץ  00-ח שהגיעו מלבנון ב"ידי אנשי פת-ישראלי על

פתחה  בתגובה לפיגוע. את האוטובוס על יושביו והביאו למותם ולפציעתם של עשרות אזרחים ישראלים

מטרת המבצע הייתה להבריח . חיילים 02,222-בו השתתפו למעלה מ, "מבצע ליטאני"למרץ ב 01-ישראל ב

 ,Brynen, 1990: 117-118; Zittrain-Eisenber)ף מאזור דרום לבנון ולחסל את תשתיותיו "את אנשי אש

בחודש . ן נהר הליטאניף בשטח שבין גבולה הצפוני לבי"ישראל כבשה את בסיסיו ומרכזיו של אש(. 1997

נסוגה ישראל משטח , הברית-כולל לחצים מצד ארצות, לאומיים כבדים-לאור הפעלת לחצים בין, יוני

אולם רק לאחר שבין שלוש המובלעות הנוצריות , לאומי-ל נסוגו אמנם עד הגבול הבין"כוחות צה. לבנון

שה שנוצרה שלטו מיליציות נוצריות ביחידה הטריטוריאלית החד. שבדרום לבנון נוצר רצף טריטוריאלי

ובכך נוצר צבא דרום , ישראל חימשה ואימנה את כוחות המיליציה של חדאד. בפיקודו של סעד חדאד

. שנוכחותו באזור זה נועדה להוות אמצעי מגן מפני חדירת מחבלים לשטח ישראל דרך גבול הצפון, לבנון

של מדינת ישראל לבין נהר הליטאני תפסו כוחות  ל באזור שבין הגבול הצפוני"את מקומם של חיילי צה

) ם "בהתאם להחלטת מועצת הביטחון של האו( UNIFIL – UN Interim Force In Lebanon)ל "יוניפי

Brynen, 1990: 161 ;016, 030: 0891, אוחנה ויודפת-ארנון .) 

 1891ממבצע ליטאני ועד משבר יולי : 1891-1899

מ לאורך גבולה הצפוני של ישראל עם "ק 02רצועת ביטחון ברוחב מבצע ליטאני הוביל ליצירת  

ף מהגבול הישראלי והביאה "נוכחות צבא דרום לבנון ברצועה זו הרחיקה את אנשי אש. לבנון

, בכך נפגעה אמנם יכולתם של המחבלים לחדור לשטח ישראל דרך הגבול. להתבססותם צפונית לרצועה זו

הן  –דם היה הגברת תדירות וטווח הירי הארטילרי וירי הקטיושות אולם הפתרון שנמצא לבעיה זו מצ

(. Kurz, 2005: 68)כלפי המוצבים והבסיסים ברצועת הביטחון והן כלפי יישוביה הצפוניים של ישראל 
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זמן קצר יחסית אחרי ועידת הפסגה , 0899ף התחדשה בדצמבר "לחימה משמעותית בין ישראל לבין אש

ישראל . התיכון-בה נחתמו הסכמי המסגרת לשלום במזרח, דיוויד-ית בקמפאמריקנ-מצרית-הישראלית

הגיבה לפעולות טרור בהפצצת מאחזי המחבלים ואילו ארגוני המחבלים הגיבו בהפגזות וירי טילי קטיושה 

ל להביא את הצדדים להסכים על "הצליחו נציגי יוניפי 0898בינואר . על הפעולות הישראליות נגדם

 (. Brynen, 1990: 144)רשמית  אש בלתי-הפסקת

 ממגננה למתקפה : שינוי המדיניות הישראלית

הכריזה ממשלת ישראל , בעקבות חדירת מחבלים לנהריה ורצח ארבעה ישראלים, 0898באפריל  

במסגרת פעולות המנע הללו בוצעו מספר . ף"על מדיניות אופנסיבית רשמית של ביצוע פעולות מנע נגד אש

הכרזה זו . ף"לשטח לבנון ואינספור הפצצות אוויריות והפגזות ארטילריות על מאחזי אשפלישות קרקעיות 

הסכם שניטרל את האיום הביטחוני הגדול ביותר  –באה כחודש לאחר חתימת הסכם השלום עם מצרים 

המדיניות הישראלית . ף"שניצב מול ישראל באותה תקופה ואפשר לה לרכז את מאמציה בעימות מול אש

לגרום לארגון מספר מקסימלי של אבידות בנפש ונזק , ף"נועדה להפעיל לחץ מתמשך על בסיסי אשהחדשה 

בתגובה . כל זאת בכדי להעביר את הארגון לדפוס פעולה דפנסיבי ולהניאו ממתקפה –כבד לתשתיותיו 

למה אולם בפועל הס, ף כי יסלים את המאבק המזוין נגד ישראל"למדיניות הישראלית החדשה הכריז אש

שכן כמעט ולא התאפשר לארגון לבצע חדירות , זו התאפשרה רק בהיבטי הירי הארטילרי וירי הקטיושות

: 0891, אוחנה ויודפת-ארנון; Brynen, 1990: 144; Mishal, 1986: 156)לשטח ישראל דרך גבול לבנון 

ואף )שרות תקיפות ע 0890לאוגוסט  0898במסגרת המדיניות הישראלית החדשה בוצעו בין אפריל (. 030

ל "הצלחתם של  אנשי יוניפי-התקיפות הללו בוצעו לאור אי. ף בדרום לבנון"של יעדי אש( למעלה מכך

-ארנון; Mishal, 1986: 156)ף לבצע פיגועים נגד יעדים ישראליים ולהפגיז את ישובי הגליל "למנוע מאש

 (. 016: 0891, אוחנה ויודפת

.  ף בכמה היבטים"שראל השפיעה על התנהלותו של אשמדיניות מתקפות המנע בה נקטה י 

ריבוי התקיפות הישראליות בשטח לבנון הביא לירידה ניכרת במידת התמיכה הציבורית של , ראשית

כמו גם מול , ף מול האוכלוסייה המקומית"מרחב התמרון של אש. ף במדינה"אזרחי לבנון בפעילות אש

ף לרסן את מתקפות הארגון על ישראל ולפעול באופן מחושב "אשולפיכך החליטו ראשי , היה מוגבל, סוריה

. נדרש הידוק השליטה של הנהגתו בכל מנגנוניו הצבאיים, בכדי לאפשר את הגבלת פעילות הארגון. וזהיר

ף את תהליך המיסוד של הכוחות הטרוריסטיים והפיכתם למסגרת צבאית סדירה "לפיכך העמיק אש

כמסגרת סדירה נועד גם לאפשר מוכנות גבוהה לקראת פלישה ישראלית ארגון הכוחות . כמעט לחלוטין

למהלך זה (. Brynen, 1990: 146; Mishal, 1986: 158)ף "ממנה חששו אנשי אש, נוספת לשטח לבנון

ובמיוחד בקטיושות בעלות , הצטיידותו של הארגון בנשק זה. נלוותה גם התחמשות מאסיבית בנשק כבד

כל אזור הגליל היה . ף להציב איום נגדי מול התקיפות הישראליות"אפשרו לאש, טווח ועוצמה משופרים

ולפיכך איים הארגון בירי על יישובי הגליל בתגובה על כל תקיפה , ף"מצוי בשלב זה בטווח האש של אש

 (. 033-030: 0891, אוחנה ויודפת-ארנון)ישראלית 

 0890משבר יולי 

בסוף החודש . ף"משמעותית בעימות בין ישראל לאש החלה להסתמן הסלמה 0890בחודש אפריל  

התערבה ישראל בעימות בין אחת המיליציות הנוצריות לבין חיילים סוריים ובתוך כך הביאה להפלת שני 

קוו מול -שהפרו את הסטטוס, מ בבקעה הלבנונית"בתגובה הציבו הסורים סוללות טילי נ. מסוקים סוריים

החרפת המתיחות בין . שנפתר רק לאחר התערבות אמריקנית" טיליםמשבר "ישראל והביאו להיווצרות 

ף באמצעות "ישראל תקפה את מאחזי אש: ף"ישראל וסוריה הציתה שוב התנגשויות בין ישראל לבין אש

נגדי של רקטות לעבר -ף הגיב בירי"הפגזות והפצצות שהיו הקשות ביותר מאז מבצע ליטאני ואילו אש
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ף להימנע "בעיקר כתוצאה מניסיונותיו של אש, יוני פחתה תדירות הירי-יבחודשים מא. יישובי הגליל

 (. Brynen, 1990: 148-149)מאובדן שליטה באופן התפתחות העימות באמצעות שמירה על איפוק יחסי 

ף על כל "ביולי הגיב אש 02-החל מה. ף"נמשכו התקיפות הישראליות נגד יעדי אש 0890ביולי  

. בנון באמצעות מטחי קטיושות לכיוון יישובי הגליל ולכיוון רצועת הביטחוןמתקפה ישראלית בשטח ל

-במהלכה נורו למעלה מ, "מלחמת עשרת הימים"במסגרת מה שכונה , ביולי 02-חילופי האש נמשכו עד ה

בהיעדר אמצעים המסוגלים לנטרל את ירי הקטיושות . קטיושות ופצצות מרגמה לעבר יישובי הצפון 0,022

אלפי ישראלים עזבו את האזור המופגז . לא הצליחה ישראל להביא לסיום הפגיעה ביישוביה, םרי"והפצמ

על אף . תופעה שכמעט ולא באה לידי ביטוי במסגרת המלחמות הקודמות בהן הייתה מעורבת ישראל –

רי הופעל לחץ ציבו, שהיקף האבידות בצד הישראלי היה נמוך בהשוואה למאות הפלסטינים שנהרגו בלבנון

ביולי הוצגה יוזמה אמריקנית להפסקת אש  02-ב. על מקבלי ההחלטות הישראלים להביא לסיום הקרבות

: 0891, אוחנה ויודפת-ארנון;  ;Brynen, 1990: 150-151; Mishal, 1986: 158)ושני הצדדים הסכימו לה 

033 .) 

מבחינה צבאית עמד ( 0: )ף להסכים ליוזמת הפסקת האש"חמישה שיקולים הובילו את אש 

ף שרר קונצנזוס באשר "בסביבתו של אש( 0); הארגון על סף קריסה מול העליונות הצבאית הישראלית

בני בריתו הלבנוניים של , ף"לקונצנזוס זה היו שותפים כל ראשי אש. לצורך בהפסקה מיידית של הקרבות

ף הלכה ופחתה "סוריה וכמובן האוכלוסייה המקומית הלבנונית שתמיכתה בפעולותיו של אש, רגוןהא

משמעית -הבאתה של ישראל למצב בו עליה להסכים להפסקת אש מבלי להשיג הכרעה חד( 3); במהירות

 הארגון רשם הישג חשוב נוסף לאור העבודה( 1); ף"מול יריבה נתפשה כהישג פוליטי חשוב בעיני אש

, הסכימה כעת לחתום על הסכם הפסקת אש מולו –שלא ראתה לנכון בעבר להגיע להבנות עמו  –שישראל 

ף הזדמנות להוכיח "הפסקת האש סיפקה לאש( 1); שלמעשה מהווה מעין הכרה בחשיבותו כשחקן אזורי

זאת מתוך שאיפה שתדמית זו תאפשר לו להשתלב , את אמינותו כשחקן המכבד ומקיים הסכמים

אוחנה -ארנון; Brynen, 1990: 150-151; Mishal, 1986: 158)הלכים מדיניים אזוריים בעתיד במ

  (.   019: 0891, ויודפת

1891-1891 

 ף "מדיניותו של אש

ף מחויב לחלוטין לשמירת הפסקת האש מול ישראל "היה אש 0890ויוני  0890בין אוגוסט  

ף "המאמצים הללו מצד אש. הביטחון שלאורך גבול לבנון ולהשהיית כל פעולותיו נגדה ונגד יעדיה ברצועת

החזית "וארגון " החזית העממית לשחרור פלסטין"כמעט ועלו על שרטון לאור ניסיונותיהם של ארגון 

ח "בתגובה לניסיון זה גינה פת. להפר את הפסקת האש" המפקדה הכללית-העממית לשחרור פלסטין

במשחק בחייהם של הילדים הפלסטינים והלבנונים ואיים האשים אותם , בפומבי את שני הארגונים

ח על זו של שני "לבסוף גברה עמדתו של פת. בפעולה צבאית נגדם אם אכן יביאו להפרת הפסקת האש

מנקיטת כל פעולה שתוביל לפלישה ישראלית  0890ף הצליח להימנע עד יוני "הארגונים הסוררים ואש

 (. Bar-Joseph, 1998: 160; Braynen, 1990: 152-153)לשטח לבנון 

 המדיניות הישראלית

הייתה לסוגיה  0890ף ביולי "החלטתה של ממשלת ישראל להסכים להפסקת האש מול אש 

הופעלו על הממשלה בכדי להביאה , ובעיקר לחצים פוליטיים וצבאיים, לחצים ציבוריים. ציבורית רגישה

. ף ולמציאת פתרון לאיום שהציב כלפי חלק ניכר מהאוכלוסייה הישראלית"לתיקון המצב שנוצר מול אש

שמטרתו חיסול הנוכחות הצבאית , צים הללו התגבשו לכדי קריאה לצאת למבצע קרקעי נרחב בלבנוןהלח

הרס תשתיותיו של הארגון ויצירת סביבה פוליטית אוהדת כלפי ישראל בתוך לבנון , ף במדינה"של אש

פר נדרשה ישראל להמתין לשעת הכושר המתאימה בה י, בכדי שמבצע כזה יוכל לצאת אל הפועל. עצמה
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לאומית לתקיפה -את הפסקת האש ובכך יספק הצדקה בין –או גורם טרוריסטי פלסטיני אחר  –ף "אש

כל פעולת טרור , לאור זאת(. 033: 0891, אוחנה ויודפת-ארנון; Brynen, 1990: 153-154)ישראלית בלבנון 

-פרה של הסטטוסוה" קווים אדומים"נקודתית ככל שתהיה עשויה הייתה להיתפש בעיני ישראל כחציית 

ף מורתע מפני פגיעה ביעדים ישראליים ונמנע מכל פעולה שתעורר תגובה ישראלית "שבעוד אש, מכאן. קוו

 . שאפה לכישלון ההרתעה שלה עצמה –המהווה את הגורם המרתיע  –דווקא ישראל , בלבנון

 מלחמת לבנון הראשונה: 1891יוני 

אירוע זה היווה את . שלמה ארגוב, ר ישראל בבריטניהבוצע ניסיון התנקשות בשגרי 0890ביוני  3-ב 

-על אף שניסיון ההתנקשות לא בוצע על, הטריגר המיידי לפתיחה במהלך אופנסיבי ישראלי נרחב בלבנון

עשרות . ף"שהיה יריבו העיקרי של אש, נידאל-ידי ארגון אבו-ף אלא על"ידי אחד הארגונים החברים באש

כבשו במהירות חלקים ניכרים משטח המדינה והביאו , שה ללבנוןל השתתפו בפלי"אלפי חיילי צה

, ף מלבנון"אנשי אש 00,222-בסוף חודש אוגוסט נסוגו למעלה מ. ף באוגוסט אותה שנה"לתבוסתו של אש

חלק הארי של הכוחות המפונים הועבר לסוריה ואילו השאר הועברו . תוך ערבות אמריקנית לביטחונם

תשתיותיו האזרחיות והצבאיות של הארגון .  סודן ועיראק, ירדן, יריה'אלג, מןדרום תימן ותי, לתוניסיה

 ;Brynen, 1990: 157)ף בלבד נותרו בלבנון בעקבות המלחמה "אנשי אש 6,222-חוסלו כמעט לחלוטין וכ

Mishal, 1986:  163-165; Sayigh, 1997: 686-687 .) המלחמה הביאה לאובדן המאחז הטריטוריאלי

הרחיקה את אנשי הארגון מהאוכלוסייה הפלסטינית המקומית בשטחי הגדה , ף"החזיק אש האחרון בו

. 62-השנים שליווה את הארגון מסוף שנות ה-המערבית ורצועת עזה והביאה לקריסת תהליך המיסוד רב

-ארנון)ף ולפרישת מספר ארגונים ממסגרתו "בנוסף לכך הביאה המלחמה לעימותים פנימיים בתוך אש

 (. 30-32: 0221, מילשטיין; 011: 0891, ויודפתאוחנה 

 

 סיכום  2.1

 ף"היווצרות יחסי הרתעה בין ישראל לאש

ניתן , ף כארגון טרור"מהסקירה שהוצגה בחלקו הראשון של הפרק אודות מבנהו ואופיו של אש 

בפרקים כפי שצוין . להעלות מספר מסקנות בנוגע לאפשרויות השימוש באסטרטגיות אילוצים מולו

יש לוודא כי קיימת יכולת לממש את , בכדי להחיל ביעילות אסטרטגיות אילוץ נגד שחקן יריב, הקודמים

 .איומי דיפלומטיית האילוצים וכי מתקיים הליך קבלת החלטות רציונאלי מצד היריב/ איומי ההרתעה 

 יכולת מימוש האיום 

כולת זיהויו ואיתורו של הגורם י, ראשית: תנאי יכולת מימוש האיום נחלק לשני מרכיבים

 . שעליהם ניתן לאיים בפגיעה, קיומם של נכסים המצויים בידיו, ושנית; הטרוריסטי

 זיהוי ואיתור הגורם הטרוריסטי 

ח "גם לאחר שבראש הנהגתו הועמד פת. ף ארגון ממוסד שרוב פעילותו גלויה"למן הקמתו היה אש 

. ף לקיים פעילות גלויה"המשיך אש –( סד פוליטי מייצגשהיה ארגון טרור מלכתחילה ולא הוקם כמו)

בין . במרוצת השנים הלך הארגון והתמסד תוך גיוון תחומי פעילותו ויצירת מנגנונים חדשים בהתאם לכך

בנקיטת אסטרטגיות , בהתרחבות מוסדית, ף בגידול ניכר במספר פעיליו"התאפיין אש 0890-0892השנים 

ובניסיון לרכוש מעמד דומיננטי , "פגע וברח"מהתחום הצר של פעולות מבצעיות מתוחכמות החורגות 

כל אלה מעידים על כך שאין מדובר בקבוצת טרור ארעית וחשאית הפועלת באופן . לאומית-בזירה הבין

המקיים פעילות ממושכת מתוך טריטוריה , אלא בארגון טרור רחב ממדים ויציב, מגובש-ספורדי ובלתי

כלל נטו קבוצות הטרור החברות בארגון -בדרך,  יתרה מכך. מדינית סדורה-פוליטיתמוגדרת ולאור משנה 
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ניתן להסיק כי תנאי זיהויו , לאור זאת.  6לבצע פיגועי ראווה וליטול אחריות פומבית על הפיגועים הללו

 . יםהתקי -ף על מרכיביו השונים "ואיתורו של גורם הטרור בהקשר של העימות בין מדינת ישראל לבין אש

 קיומם של נכסים המצויים בידי ארגון הטרור

ניתן , מתוכם. ף עולה כי בידיו היו מצויים נכסים ארגוניים רבים"מתוך סקירת מאפייניו של אש 

לזהות כמה נכסים חשובים במיוחד שעליהם ניתן היה לאיים במסגרת אסטרטגיות אילוץ מצד מדינת 

 : ישראל

ידי -יומה המתמשך של הפעילות הטרוריסטית שבוצעה עלק: ף"של אש התשתית הצבאיתמרכיבי  (0)

הצריכו את החזקתה של תשתית צבאית נרחבת הכוללת , ף ואופייה המתוחכם יחסית"אש

מחסני תחמושת , לחימה-עורקי אספקת נשק ואמצעי, מתקני אימונים ומרכזי הכשרה, בסיסים

עשויה להיתפש , רכיבים אותועל הארגונים המ, ף"ההיררכיה הצבאית הפיקודית של אש. וכדומה

 . גם היא כנכס ארגוני

ף היה תפקיד קריטי "לתשתית החברתית הענפה שקיים אש: התשתית החברתיתמרכיבי  (0)

תשתית זו נועדה ליצור תלות בין . בהתנהלות הארגון וביכולתו להרחיב את תחומי פעולתו

ובכך לספק לו גם , ף"בין אשל( כך בלבנון-תחילה בירדן ואחר)האוכלוסייה הפלסטינית המקומית 

 . אדם שמהם ניתן לגייס אלפי פעילים לשורות הארגון-תמיכה ציבורית רחבה וגם מאגרי כוח

על אף . ף לא הייתה מתאפשרת ללא הזרמה מאסיבית של כספים"פעילותו של אש: מקורות מימון (3)

ות המימון של יכולתה של ישראל לאיים על מקור, שלנכס זה נודעה חשיבות רבה עבור הארגון

, ף הגיעו ממדינות ערב"מרבית הכספים שהועברו לאש. ף או לפגוע בהם נותרה מוגבלת מאוד"אש

מדינות מערביות אחרות גם כן . כך שלישראל כמעט לא הייתה יכולת לפגוע באפיקי המימון שלו

ה כך שהזרמת הכספים לארגון לא נפגעה במהלך התקופ, לא פעלו בצורה משמעותית בהקשר זה

      .  הנדונה במסגרת זו

אזורי  –" פתחלנד"ף הוא ה"אחד הנכסים החשובים ביותר בהם החזיק אש: שליטה בטריטוריה (1)

מדינה בתוך מדינה  ף"אשבשטחים הללו יצר . מזרח המדינה-השליטה שלו בדרום לבנון ובדרום

כפי שניסתה ישראל לעשות )סילוק אנשי הארגון מטריטוריה זו . וקיים בהם אוטונומיה מוחלטת

צפוי היה להסב נזק עצום למעמדו ולתשתיותיו ( ובמלחמת לבנון הראשונה" מבצע ליטאני"במהלך 

 . בלבנון

ף היוותה נכס חשוב "אשתמיכת אוכלוסייה זו ב: שאינה פלסטינית תמיכת האוכלוסייה הלבנונית (1)

הלגיטימציה הציבורית שניתנה לנוכחות הצבאית של , ראשית: משתי סיבות עיקריות, עבורו

הארגון בלבנון כחלק מהמאבק בישראל הביאה להפעלת לחצים על ממשלת לבנון ולריסון 

" יתחז"פלסטינית בלבנון היה מוביל לפתיחת -עימות עם האוכלוסייה הלא, שנית; פעולותיה נגדו

לישראל . מה שהיה מונע ממנו להשקיע את מירב מאמציו בעימות מול ישראל, ף"נוספת עבור אש

ובכך , פלסטינית ובתשתיותיה-הייתה אפשרות לאיים בפגיעה פיזית באוכלוסייה הלבנונית הלא

 . ף משטח לבנון"להוביל לירידת שיעורי תמיכתה של אוכלוסייה זו בפעולות הטרור שביצע אש

יחסי , פלסטינית בארגון-תמיכת האוכלוסייה הלבנונית –ף "י איום על שאר נכסיו של אשנראה כ

האוכלוסייה : לא צפוי היה להניב תוצאות חיוביות עבור ישראל –לאומי -החוץ שלו וההכרה במעמדו הבין

ף "תגובותיה של ישראל לפעולות הטרור של אש: הייתה כלואה בין הפטיש לסדן פלסטינית-הלבנונית

תלות עמוקה , כזכור, אולם בשל המצב הפנימי המעורער בלבנון נוצרה, אמנם פגעו קשות באוכלוסייה הזו
                                                 

6 Kurz (0221 )זים מאוד במספר הפיגועים שביצעו ובממדי הנזק שנגרמו לצד אף מציינת כי לעתים נטו ארגוני הטרור להג
כל זאת כאמצעי במסגרת היריבות הפוליטית בין הארגונים השונים ועל רקע מאבקי היוקרה ביניהם  –הישראלי ולהם עצמם 

 (. 38' עמ)
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כך שלא נמצאה בידם אלטרנטיבה ריאלית לתמיכה , ף"בין הפלסטינים לבין תשתיותיו האזרחיות של אש

עוינות כלפי  ף היו בעיקר מול גורמים שממילא גילו"שניהל אשקשרי החוץ  . בארגון ולהסתייעות בו

כך שבידי ישראל לא היו המנופים הדרושים להפעלת , (סובייטיות-מדינות ערביות או מדינות פרו)ישראל 

ף כנציגו הבלעדי "לאומית באש-באשר להכרה הבין. לחץ שיגרום לניתוק הקשרים בין המדינות הללו לבינו

אולם להבדיל משאר , עלה את יוקרתומעמד זה אמנם היווה נכס חשוב עבור הארגון וה, של העם הפלסטיני

ובוודאי שאינו הכרחי , במקרה זה לא מדובר באלמנט הכרחי לפעילותו של הארגון, הנכסים שנדונו כאן

 .  לפעילותו הטרוריסטית

-על, ף בעיני השלטון המרכזי בלבנון"גורם אחרון שניתן היה ליצור איום כלפיו הוא מעמדו של אש

ביציבותה , ובכך יצירת פגיעה בכלכלתה)שתיות האזרחיות של המדינה ידי איום בפגיעה פיזית בת

, אם כי מוגבלת מאוד, עד פרוץ מלחמת האזרחים איום כזה עשוי היה להניב תועלת כלשהי(. ובריבונותה

איום ישראלי . הצלחתה לשמור על הסדר הציבורי במדינה-נוכח חולשתה המובנית של ממשלת לבנון ואי

רלוונטי לאחר פרוץ -הפך בלתי, ף ולרסנו"במטרה לגרום לה להפעיל לחצים על אש, על ממשלת לבנון

 . מלחמת האזרחים וקריסת השלטון המרכזי בלבנון

 הליך קבלת החלטות רציונאלי 

מעידים על  –אזרחי -הן בהיבט הצבאי והן בהיבט הפוליטי –ף ואופן התנהלותו "מדיניותו של אש 

, למשל, כך. תועלת-קו מחשבה פרגמטי ועל הליך קבלת החלטות רציונאלי המבוסס על שיקולי עלות

ף להקים מסגרות צבאיות סדירות בקרב ארגוניו בכדי לתת מענה לאפשרות של עימות "החלטתו של אש

ת מחשבתית ועל מעידה על גמישו, מידה גדול מול כוחות הצבא הסדירים של ישראל או של לבנון-בקנה

, כך היה הדבר גם בעניין הגמשת התפישה המחשבתית שהוביל הארגון. ניסיון להסתגל למציאות המשתנה

כך שתכלול גם אפשרות של שימוש , לפיה המאבק המזוין בישראל הוא הדרך היחידה לשחרור פלסטין

קשה לזהות , וספותאל מול הדוגמאות הללו ועוד רבות נ. באמצעים דיפלומטיים לצד המאבק האלים

רציונאלית הסותרת את ההיגיון הפנימי של פעולתו ומביאה במודע -ף החלטה בלתי"מקרים בהם קיבל אש

 . לגרימת נזק רב יותר מאשר תועלת

 ף "אש-יישום אסטרטגיות אילוץ בעימות ישראל

 ף והשפעתה על ההרתעה מולו"התגובה הישראלית על פעולות אש

מניח המחקר הנוכחי כי מדינה עשויה להגיב על פעולות טרור , התיאורטיתכאמור בפרק המסגרת 

דיפלומטיית אילוצים או פעולה צבאית , הבלגה: קוו באחת משלוש דרכים-המהוות הפרה של הסטטוס

בעוד שהחלה , הבלגה צפויה לפגוע באפקט ההרתעתי. מ גדול שפירושה כישלון ההרתעה"מיידית בקנ

 .או פעולה צבאית תוביל לחיזוק אפקט ההרתעה/אילוצים ומוצלחת של דיפלומטיית 

. ף משטח לבנון"ידי אש-פי רוב נמנעה ישראל מהבלגה על פעולות טרור שבוצעו נגדה על-על

פרופורציונאליות -גמול מאסיביות ובלתי-תגובתה השגרתית של ישראל על פיגועים כאלה הייתה פעולות

הגיבה ישראל לעיתים , בהתאם לנסיבות. ף"הצבאיים של אש כלל נגד נכסיו-שכוונו בדרך, (במתכוון)

או בתקיפת תשתיות לבנוניות רשמיות ותקיפת יעדים /ו, ף"קרובות גם בתקיפת נכסים אזרחיים של אש

ף "תגובות מסוג זה נועדו להרתיע את אש. פלסטינית-אזרחיים הקשורים לאוכלוסייה הלבנונית הלא

איום על נכס פוליטי חשוב בדמות מידת ( 0); יו הצבאיים של הארגוןאיום על נכס( 0: )בשלושה היבטים

ף מפני "יצירת חשש באש( 3); ף"פלסטינית בלבנון בפעולותיו של אש-התמיכה של האוכלוסייה הלא

 . התנגשות כוללת מול ממשלת לבנון וצבאה

קרב מקבלי לעיתים נלוו לפעולות התגובה הישראליות איומים הצהרתיים מפי דמויות בכירות מ

לב ושר הביטחון משה -ל חיים בר"כגון האולטימאטומים החלקיים שהציגו הרמטכ)ההחלטות בישראל 
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רף התגובה . ולעיתים היוו הפעולות הללו איום בפני עצמן, (ף"בפני לבנון ובפני אש 0892דיין בשנת 

 . הפעולות הללוככל שגברו תדירותן והיקפן של , הישראלית לפעולות הטרור הלך והחריף בהדרגה

עשויה להוות דוגמה להסלמה הדרגתית בתגובה על  0899-0892התנהלותה של ישראל בין השנים 

ידי בכירים בממשל הישראלי כלפי ממשלת -הוצגו אולטימאטומים מרומזים על 0892בשנת : פיגועי הטרור

ישראל מתוך תחומי כתוצאה מהתמשכות פעולות הטרור נגד . לבנון וכלפי ארגוני הטרור הפלסטיניים

מהפגזות ארטילריות נגד יעדים שונים בלבנון  –ל את תגובתו לאירועים באופן הדרגתי "החריף צה, לבנון

שכללו פלישה , "(אביב נעורים"כגון )כ למבצעים קרקעיים מוגבלים "חל מעבר לתקיפות אוויריות ואח

אם כי )מידה גדול יחסית -בצע בקנהפנתה ישראל למ, כאשר כל האמצעים האלה לא הועילו. לשטח לבנון

תוצאות המבצע הובילו להשפעה מעורבת על מידת ההרתעה של . מבצע ליטאני –( עדיין מוגבל בהיקפו

ישראל הצליחה ליצור אפקט הרתעתי כמעט מוחלט בעניינו של : ידי ישראל-הארגונים הפלסטיניים על

יצירת רצועת . דירת המחבלים לשטח ישראלהוא דפוס ח, ף"אחד מדפוסי הטרור המשמעותיים שביצע אש

 deterrence by)ל הביאו להתגבשותה של הרתעה באמצעות מניעה "הביטחון בדרום לבנון והקמת צד

denial .)ף לבצע פיגועים בשטח ישראל באמצעות "בעוד שחלה ירידה דרמטית במספר ניסיונותיו של אש

כגון תקיפת יעדים ישראליים  –ים אחרים הרי שבהיבטים טרוריסטי, חדירת מחבלים דרך הגבול

 . ההצלחה ביצירת אפקט הרתעתי הייתה חלקית בלבד –באמצעות ירי ארטילרי מרחוק 

המבוססת , ף בלבנון"אימצה מדינת ישראל אסטרטגיית פעולה אופנסיבית כלפי אש 0898באפריל  

אסטרטגיה זו פירושה . שראלייםעל מדיניות של מכה מקדימה שמטרתה למנוע ביצוע פיגועים נגד יעדים י

מטרתה הרשמית של האסטרטגיה החדשה הייתה לפגוע ביכולת . נקיטת פעולה צבאית מיידית יזומה

: אולם מובן שהייתה לה גם השפעה הרתעתית על הארגון, ף לבצע פעולות טרור נגד ישראל"הפיזית של אש

ו אמנם לאיום על נכסיו הצבאיים של התקיפות הישראליות האינטנסיביות כלפי יעדים בלבנון הוביל

בעקבות התקיפות הישראליות פחתה התמיכה . אולם יצרו גם איום ממשי על נכסיו הפוליטיים, ף"אש

האיום על הנכסים הללו אמנם יצר . ף וגברה המחאה נגדו"לבנונית בפעולותיו הצבאיות של אש-העממית

נוצרו כתוצאה מהשלכותיה של המדיניות בעקבות האילוצים הפוליטיים ש –אפקט הרתעה משמעותי 

ף את פעולתו והצליח לשמור על מסגרת תגובה מאופקת עד "ריסן אש, האופנסיבית הישראלית על לבנון

 . 0890שלב ההידרדרות לקראת משבר יולי 

משתייכים גם כן לקטגוריית הפעולה , 0890שהתנהלו ביולי , "מלחמת עשרת הימים"קרבות  

 –על אף שלא היו אידיאליות כלל מנקודת ראותה של ישראל  –וצאות הקרבות האלה ת. הצבאית המיידית

השפעתן הפוליטית והצבאית של . ף"היו הרסניות מספיק בכדי ליצור אפקט הרתעתי משמעותי כלפי אש

על הארגון הובילה להימנעותו המוחלטת מביצוע פיגועים נגד ישראל " מלחמת עשרת הימים"תוצאות 

 . 0890עד חודש יוני משטח לבנון 

מידה מלא כנגד יריב מעידה -פנייה למלחמה בקנה, פי התיאוריות העוסקות בתחום האילוצים-על 

מלחמת לבנון הראשונה מהווה מקרה מיוחד שבו הצד , עם זאת. על כישלון ההרתעה שהופנתה כלפיו

זמנית מעוניין -לם בואו, (ף"אש)מצליח לייצר הרתעה מוחלטת כלפי היריב ( מדינת ישראל)המרתיע 

שאמור  –הצד המרתיע : למעשה נוצר כאן היפוך תפקידים. למעשה בכישלון ההרתעה ובפתיחה במלחמה

לא ניתן להסיק שפרוץ , לפיכך. הוא למעשה שחקן רוויזיוניסטי במסווה –קוו -להוות שחקן סטטוס

 .   ף"אשמלחמת לבנון הראשונה מהווה אינדיקציה לכישלון ההרתעה הישראלית מול 

 ף"גורמי ההשפעה על יציבות ההרתעה בין ישראל לאש

0892-0891  

ף לשמור על איפוק וריסון בתחום הפיגועים נגד יעדים ישראליים "במהלך תקופה זו הקפיד אש

 שינויים בתחום היכולות המבצעיות, האחד: מדיניות זו הושפעה משני גורמים עיקריים. מתוך שטח לבנון
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כתוצאה מהנזק שנגרם לו במהלך מלחמת האזרחים בירדן ( ות יכולותיו המבצעיותהיחלש)של הארגון 

לבנוניים -פנים אילוצים פוליטייםהגורם השני הוא ; והצורך לבסס את כל תשתיותיו מחדש בלבנון

ף בתקופה זו בהתייחס לשני ההיבטים "מצבו הרגיש של אש. ף"שהגבילו את מרחב התמרון של אש

תגובה . משתלמת-ההסתכנות בהחרפת פעולות הטרור מתוך שטח לבנון לבלתיהפכו את  –האמורים 

ישראלית מאסיבית על החרפה שכזו עלולה הייתה למוטט את הארגון מבחינה צבאית ולהביא להידרדרות 

ף "לפיכך נמנע אש. פלסטינית-משמעותית ביחסיו מול ממשלת לבנון ומול האוכלוסייה הלבנונית הלא

 . 0891-0892בין השנים ( בדמות הסלמת פעולותיו)מול ישראל  קוו-משבירת הסטטוס

0891-0896 

במיוחד לאור , ף"האילוצים הפוליטיים שיצרה מלחמת האזרחים בלבנון מנקודת ראותו של אש

הובילו גם כן לשמירת יציבות ההרתעה הישראלית מול הארגון בין השנים , (0896)פלישת סוריה ללבנון 

0896-0891. 

6089-0899 

כתוצאה מהתפתחויות , ף"תקופה זו מאופיינת בהתערערות יציבות ההרתעה בין ישראל לבין אש 

ף מפני "ולאור החשש של אש, לאור התקדמות המגעים המדיניים בין ישראל לבין מצרים. חיצוניות לארגון

ון נגד ישראל חלה עלייה בתדירות ובהיקף הפיגועים שביצע הארג, הישארותו מחוץ לתהליך המדיני האזורי

ף לבין סוריה אפשרו לארגון "סיום מלחמת האזרחים בלבנון ושיפור היחסים בין אש. מתוך שטח לבנון

נתפשו המגעים המדיניים בין מצרים לישראל כאיום , בו בזמן. לרכז שוב את מאמציו בעימות מול ישראל

העדיף הסתכנות במימוש איומי ף ל"השילוב בין שני השיקולים הללו הוביל את אש. משמעותי על הארגון

 . פני הבלגה בעניין התקדמות התהליך המדיני האזורי ללא שיתופו בתהליך זה-ההרתעה הישראליים על

0899-0892 

לאחר מבצע ליטאני נוצרו שתי השפעות שונות בהקשר של ההרתעה הישראלית , כאמור קודם לכן 

ל ושכלול "הקמת צד, יצירת רצועת הביטחון בדרום לבנון)באמצעות מהלכים דפנסיביים . ף"כלפי אש

י כלפ" הרתעה באמצעות מניעה"הצליחה ישראל לייצר את מה שמכונה ( לבנון-אמצעי ההגנה בגבול ישראל

האמצעים הדפנסיביים הללו נועדו . ף"אחד ההיבטים המרכזיים של הפעילות הטרוריסטית שביצע אש

, מכיוון שאמצעי ההגנה הללו אכן היו יעילים. למנוע חדירת מחבלים לשטח ישראל דרך הגבול הלבנוני

ן שסיכויי מכיוו, זאת. ף כמעט לחלוטין מניסיונות חדירה רגליים לשטח ישראל דרך הגבול"הורתע אש

גבוהה מהתועלת הצפויה ( נגד ישראלית-בדמות תגובת)הצלחתן של פעולות כאלה היו נמוכים ולכן עלותן 

ף בהיבט החדירה של "בתחום היכולות המבצעיות של אש( פגיעה)שמבצע ליטאני יצר שינוי , מכאן. מהן

 . טרוריסטים לשטח ישראל

ף הביאה את הארגון לפתח את יכולותיו "ל אשהפגיעה האמורה ביכולותיו המבצעיות ש, עם זאת 

היכולות האלה התבררו כבעייתיות הרבה יותר עבור . הארטילריות ואת ארסנל הרקטות המצוי ברשותו

ף בירי רקטות ופצצות מרגמה לעבר רצועת הביטחון "לאחר מבצע ליטאני גבר השימוש של אש. ישראל

ף מפני שימוש בירי רקטות "י לא הביא להרתעת אשלא די בכך שמבצע ליטאנ, למעשה. ויישובי הגליל

ידו והגברת השימוש בהם -אלא ששדרוג אמצעי הלחימה הללו על, רים לעבר יעדים ישראליים"ופצמ

, כתוצאה מכך החל להיווצר מאזן הרתעה בין הצדדים. הובילו ליצירת הרתעה נגדית מול ישראל

בלבנון נענו בירי רקטות על אוכלוסייתה האזרחית של שבמסגרתו פעולות ישראליות נגד יעדים פלסטיניים 

 . ישראל בגליל

ף הביא מצד אחד ליצירת הרתעה בכל "שמרכיב השינוי ביכולותיו המבצעיות של אש, מכאן 

ומצד שני להתערערות ההרתעה הישראלית הכללית , הקשור בחדירת מחבלים לשטח ישראל מכיוון לבנון

 . ות מבצעיות שאפשרו לו לייצר הרתעה נגדית מול ישראלמול הארגון כתוצאה מרכישת יכול
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0892-0890 

שעיקרה מעבר , התפתחות זו. חלה התפתחות פנימית במחשבה האסטרטגית בישראל 0898בשנת  

הביאה , גמול בתגובה לפיגועים אל מבצעים אופנסיביים שמטרתם מניעת הפיגועים מלכתחילה-מפעולת

כתוצאה מאינספור התקיפות שביצעה ישראל נגד יעדים שונים . ף"לייצוב ההרתעה הישראלית מול אש

בעיקר בדמות ירידה , ף נתון תחת אילוצים פוליטיים קשים"היה אש, בלבנון במסגרת מדיניותה החדשה

 0892בתקופה שבין ראשית שנת , לפיכך. משמעותית בשיעור התמיכה של האוכלוסייה הלבנונית בפעולותיו

ף לפעול נגד ישראל באופן מחושב וזהיר ולהימנע מהגברת תדירות "הקפיד אש ,0890ועד משבר יולי 

 . פעולותיו נגדה

 0890עד יוני  0890אוגוסט 

שני גורמים . ף"במהלך תקופה זו נשמרה יציבות הרתעתית מוחלטת כמעט בין ישראל לבין אש 

ושהביאה לסיום  0890ף על שמירת הפסקת האש שהושגה ביולי "עיקריים הובילו להקפדתו של אש

 ": מלחמת עשרת הימים"

חמת מל"בעקבות תוצאותיה הבעייתיות של : ישראליות-התפתחויות פוליטיות פנים, ראשית

גברו הלחצים הפוליטיים והצבאיים שהופעלו על ממשלת , מנקודת המבט הישראלית" עשרת הימים

. ף"קוו שנוצר מול אש-ישראל לצאת למבצע קרקעי נרחב בלבנון במטרה להביא לשינוי מהותי של הסטטוס

ך מהל –של ישראל להביא להפרת הפסקת האש מצד הפלסטינים  לנחישותה ף היו מודעים"ראשי אש

ולפיכך נמנעו לחלוטין מביצוע פעולות שעלולות היו להתפרש כהפרת  –שיצדיק פלישה ישראלית ללבנון 

הן מכיוון האוכלוסייה , הן מכיוון סוריה)לחצים פוליטיים רבים , שנית; 0890ההסכם שהושג ביולי 

הופעלו על הארגון  (ף מקרב אוכלוסייה זו"הברית של אש-פלסטינית בלבנון והן מכיוון בני-המקומית הלא

השילוב בין הלחצים הפוליטיים הללו לבין הידיעה . בכדי שיימנע מלעורר מהלך ישראלי מאסיבי נגד לבנון

ולכל הפחות לפגוע פגיעה חמורה באנשיו ובתשתיותיו של , כי ישראל נחושה בדעתה לממש את איומיה

בדמות )ף "ארגוניות באש-יטיות פניםהתפתחויות פול, עם זאת. הרתיעה אותו מהפרת הפסקת אש, הארגון

, (הפעלת לחצים מצד גורמים רדיקליים בארגון וניסיונם של שני ארגונים לחרוג ממדיניות האיפוק הכללית

 .קוו ולערעור יציבות ההרתעה מול ישראל-כמעט הובילו להפרת הסטטוס

 ף "אש-הרתעה ביחסי ישראל: 2' תרשים מס
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 מסקנות   2.2

טרוריסטית לצד -ף את אחיזתו בלבנון והקים בה תשתית צבאית"ביסס אש 0890-0892בין השנים  (0)

-היעדר, חולשת השלטון המרכזי. חברתית-וכן תשתית אזרחית, תשתית צבאית סדירה למחצה

ף "סייעו להעמקת שורשיו של אש, יציבות פנימית והידרדרות לכדי מלחמת אזרחים בלבנון

הלך הארגון , כפועל יצא מכך. בה מעין מדינה בתוך מדינה עד שיצר, במדינה ובעיקר בדרומה

, ככל שהתרבו נכסי הארגון והתחזקה עוצמתו. והתמסד וצבר נכסים רבים ומשמעותיים לקיומו

שלישראל הייתה לכל אורך התקופה האמורה , מכאן. כך הוא הפך גלוי ופגיע יותר לאיום ישראלי

לאתר את אנשי הארגון וכן ליצור איים , מולההיכולת לזהות את הגורם הטרוריסטי הפועל 

 .משמעותי על נכסיו העיקריים

-הן במישור האזרחי והן במישור הפוליטי, הן במישור הצבאי, ף בשנים הללו"התנהלותו של אש (0)

על הסתגלות לתנאים משתנים בסביבת הארגון ועל קיומם של , מצביעה על פרגמטיזם, מדיני

 . תועלת-המבוססים על חישובי עלות, םהליכי קבלת החלטות רציונאליי

גילתה מדינת ישראל נחישות במאבקה בטרור בכלל ובטרור הפלסטיני  0890-0892בין השנים  (3)

בשנים האלה הקפידה ישראל להגיב על מרבית פעולות הטרור שבוצעו . שבוצע משטח לבנון בפרט

תקופה זו יצרו תמיכה מאות הפיגועים והתקיפות שבוצעו נגד ישראל במהלך . נגדה ביד קשה

נקודת שבירה . הנגד הישראליות ואף הובילו ללחץ ציבורי שנקרא להחרפתן-ציבורית בפעולות

כאשר מקבלי , 0890ראשונה במידת נחישותה של ישראל לפעול נגד הטרור הגיעה בחודש יולי 

ל הצלחתו ש-ף על רקע לחץ ציבורי שנבע מאי"אש מול אש-ההחלטות נאלצו להסכים להפסקת

שבר מהותי ראשון בקונצנזוס סביב סוגיית . ל להביא לסיום ירי הרקטות לעבר יישובי הצפון"צה

הופיע רק לאור , (ועקב כך פגיעה במידת נחישותה לממש את איומיה)פעילותה של ישראל בלבנון 

אירועי מלחמת לבנון הראשונה עצמה ולאור נוכחותה המתמשכת של ישראל בדרום לבנון בשנים 

 . לאחר מכן וחורגות מהתקופה הנדונה במסגרת פרק זה שבאו

היסוד להחלת אסטרטגיות -ניתן לקבוע שהתקיימו שלושת תנאי, לאור שלוש המסקנות האמורות (1)

 . 0890-0892ף בין השנים "אילוץ אפקטיביות מול אש

במהלך התקופה הנחקרת נקטה ישראל גם באמצעים דפנסיביים וגם באמצעים אופנסיביים בכדי  (1)

פעולותיה של ישראל הובילו ליצירת אפקט הרתעתי .  ף לבצע פיגועים נגדה"לפגוע ביכולתו של אש

הרתעה זו לא באה לידי ביטוי בהפסקת מוחלטת של פעולות הטרור מכיוון לבנון . מול הארגון

ף "אלא בעיקר בריסון של פעולות אש, (0890ליוני  0890להוציא את התקופה שבין אוגוסט )

ניסיונות חדירת מחבלים )תו מנקיטת דפוסי פעילות ספציפיים שעלותם גבוהה מתועלתם ובהימנעו

 (. לאומי-או טרור בין, לשטח ישראל אחרי מבצע ליטאני

הוביל ( 0899-0892)ף "המהלך העיקרי שהובילה ישראל בתחום דיפלומטיית האילוצים מול אש (6)

נקיטת פעולות צבאיות . ף"אשלהצלחה חלקית בלבד בהשפעה על התנהלותו וכוונותיו של 

היא שיצרה , 0898במיוחד במסגרת האסטרטגיה האופנסיבית שאימצה ישראל בשנת , מיידיות

ף מפגיעה ביעדים ישראליים במהלך "אפקט הרתעתי משמעותי שהוביל להימנעות מוחלטת של אש

 . החודשים שקדמו לפרוץ מלחמת לבנון הראשונה

, וץ בהן נקטה ישראל הייתה מותנית לא רק בפעולותיה שלהמידת יעילותן של אסטרטגיות האיל (9)

. תועלת של פעולותיו-שהשפיעו על מאזן העלות, ף"אלא גם בהתפתחויות דינמיות בסביבתו של אש

: ף הם"שני הגורמים הבולטים ביותר שהשפיעו על מידת יציבותה של ההרתעה הישראלית מול אש

עיקר בדמות חשש ממשי מפני אובדן התמיכה העממית אילוצים פוליטיים שבאו לידי ביטוי ב( א)
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( ב); ף במדינה ושמיטת בסיס הלגיטימציה לפעילותו"הלבנונית בנוכחותו הצבאית של אש

הכוונה בעיקר לתהליך השלום . ף"התפתחויות מדיניות אזוריות שאיימו על האינטרסים של אש

אזור לחתור גם כן לקראת פתרון מצרי ולנטייתם של שחקנים ערביים בולטים אחרים ב-הישראלי

 . מדיני לסכסוך מול ישראל

ונמשכה " מלחמת עשרת הימים"הצלחתה הגדולה של ההרתעה הישראלית נוצרה כאמור לאחר  (9)

ג "הפתיחה במבצע של. 0890לפתיחה במבצע שלום הגליל ביוני  0890לאורך התקופה שבין אוגוסט 

פרוץ . ות פלסטיני לאיומים הישראלייםצי-אינה מצביעה על כישלון ההרתעה כתוצאה מאי

 0890-0890לאור הפיכתה בשנים , המלחמה מצביע על הכשלת ההרתעה במכוון מצדה של ישראל

מכאן ניתן להסיק שבמהלך התקופה . לשחקן רוויזיוניסטי השואף לשינוי סביבתו האסטרטגית

 .   עויותר מאשר להרתי, ף"הנדונה במסגרת פרק זה ניסתה ישראל לחסל את אש

נשבר מעגל , כפועל יוצא מכך. ף בלבנון"הביאה כאמור לחיסול תשתיותיו של אש 0890מלחמת  (8)

,  המאפיין עימותים בין מדינה לבין ארגון טרור, (0' ע תרשים מס"ע)היציבות ההרתעתית וערעורה 

חלקית או )הצליחה ישראל לייצר הרתעה  0890-0892בין השנים . כפי שמניח המחקר הנוכחי

. קוו-שהביא מצדו לערעור ההרתעה שוב ושוב באמצעות שבירת הסטטוס, ף"מול אש( לאהמ

היסוד שבמסגרתם התנהל -ף בלבנון למעשה חל שינוי מהותי בתנאי"כאשר חוסלו מאחזיו של אש

והוצא ממשוואת העימות וכתוצאה מכך נשבר מעגל יחסי " נעלם"השחקן הטרוריסטי  –העימות 

 . ף"ן אשההרתעה בין ישראל לבי
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 פרק ה

 1891-1111: חזבאללה-אסטרטגיות אילוץ ביחסי ישראל

חברתיים ודתיים , על רקע שרשרת אירועים פוליטיים 0890הוקם בשנת "( מפלגת האל)"חזבאללה 

בשנים הראשונות . של המאה העשרים 92-ובראשית שנות ה 92-שהתרחשו בלבנון ובסביבתה בשנות ה

אולם במרוצת השנים הלך חזבאללה , לקיום הארגון לא ייחסה ישראל חשיבות מיוחדת להתמודדות מולו

בניגוד לשני ארגוני הטרור האחרים . התפתח לכדי איום משמעותי וכבד על האוכלוסייה הישראליתו

 –חסות -חזבאללה מהווה מעין שלוחה של מדינה נותנת –ף וחמאס "אש –הנדונים במסגרת עבודה זו 

 הופכות את האיום שהוא מציב, עוצמתה הצבאית של איראן ותמיכתה האינטנסיבית בחזבאללה. איראן

 . בפני ישראל לחמור במיוחד

 

 רקע ומאפיינים  -חזבאללה : חלק א 1.1

 רקע היסטורי 

 הקמת הארגון 

 :0890מספר גורמים חברו יחד ויצרו את התנאים שהכשירו את הקרקע להקמת חזבאללה בשנת 

המערכת הפוליטית שנוצרה בלבנון על בסיס עדתי הביאה : מעמדה של העדה השיעית בלבנון (0)

הן בהיבט הייצוג הפוליטי והן בהיבט חלוקת המשאבים , לקיפוח האוכלוסייה השיעית במדינה

אולם למרות שינוי זה במאזן הדמוגרפי , במרוצת השנים הלכה וגדלה העדה השיעית. הכלכליים

שביעות הרצון של -גברה תחושת אי, לאור זאת. יפור מעמדה בזירה הפוליטיתלא זכתה העדה לש

מלחמת . השיעים ממצבם והתחזקה התמיכה במאבק במערכת השלטונית הקיימת לצורך שינויה

סייעו גם כן להתעצמות מגמה זו , האזרחים שהתחוללה בלבנון וקריסת השלטון המרכזי בה

 (. 36: 0228, זיסר; 01-03: 0229', ברקוביץ)

הביאה ליצירת משטר  0898המהפכה שהתחוללה באיראן בשנת : המהפכה האסלאמית באיראן (0)

" ייצוא"אחת ממטרותיו של המשטר החדש הייתה . ומייני'שיעי בהנהגת האייתוללה ח-דתי

-יצר השילוב בין אי, בהקשר זה. רעיונות המהפכה והפצתם בקרב האוכלוסיות השיעיות באזור

הזדמנות , האוכלוסייה השיעית בלבנון לבין חולשת השלטון המרכזי הלבנוני שביעות הרצון של

משמרות "אנשי  3,222הועברו ללבנון  92-בראשית שנות ה, לאור זאת. נוחה עבור המשטר האיראני

דתי שיעי וגם מוקד התנגדות -במטרה להקים בה ארגון גרילה שיהווה גם כוח פוליטי" המהפכה

, ישראל-בן; Kaufman, 2010: 36; Sirriyeh, 2010: 40-42) ים נוספיםל ולגורמים מערבילישרא

0229 :9 .) 

ספק אם הקמת חזבאללה הייתה מתאפשרת אלמלא : תמיכתה של סוריה בהקמת חזבאללה (3)

-בעיני הסורים עשוי היה חזבאללה לשמש קלף. 0896שפלשה ללבנון בשנת , הסכימה לכך סוריה

היה לסוריה אינטרס , לפיכך. מדיני בין סוריה לבין ישראל מיקוח אם וכאשר יתקיים משא ומתן

 (. Sirriyeh, 2010: 42)בהקמת חזבאללה ומאוחר יותר גם בחימושו ובהעצמתו 

" מבצע שלום הגליל"במסגרת  0890הפלישה הישראלית ללבנון ביוני : פלישת ישראל ללבנון (1)

להילחם בישראל ולסלקה  ששמו להן למטרה, הביאה לצמיחת מספר קבוצות התנגדות חדשות

שראה בסילוק הכיבוש לא רק יעד פוליטי אלא , בין הקבוצות הללו היה גם חזבאללה. משטח לבנון

 (. Kaufman, 2010: 36; Qassem, 2005: 89)גם מצווה דתית המעוגנת בעקרונות האסלאם  
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מית על אם כי ההכרזה הרש, 0890ההתפתחויות הללו הובילו כאמור להקמת חזבאללה בקיץ 

: הקמת הארגון  התבצעה בשלושה שלבים(. Sirriyeh, 2010: 42) 0891הקמתו נעשתה רק בחודש פברואר 

בשלב השני התרחב הארגון גם לבירות ובשלב , בשלב הראשון הוקמה תשתית הארגון בבקעת הלבנון

, השיעית "אמל"הקמת הארגון נעשתה תוך מאבק בתנועת . השלישי ביסס את תשתיותיו בדרום לבנון

אמל היה , להבדיל מחזבאללה. שהיוותה עד הקמת חזבאללה את הארגון השיעי הפוליטי המוביל בלבנון

הממד הדתי של . גורם חילוני ולא נהנה מהתמיכה המאסיבית שלה זכה חזבאללה מכיוונה של איראן

אמל להתמודד  הצלחתו של-התמיכה הרבה שניתנה לו מכיוון איראן וסוריה וכן אי, פעילות חזבאללה

. הביאו לכך שמעמדו הלך ונדחק ואת מקומו החל לתפוס חזבאללה, ל"מבחינה צבאית עם כוחות צה

מתן תמריצים חומריים , ידי הטפה דתית-התבססותו של חזבאללה כארגון שיעי מוביל נעשתה על

אוכלוסייה זו מיתוג חזבאללה כארגון שיפעל למען קידום זכויותיה של , לאוכלוסייה השיעית המקומית

ל והדגשת חולשותיו "הפגנת יכולת להסב אבידות ונזקים לכוחות צה, במערכת הפוליטית הלבנונית

 ;Cantignani, 2010: 73; Kaufman, 2010: 36 )וכישלונותיו של הארגון השיעי המתחרה אמל 

Ranstorp, 1997: 34-39 .) 

לארגון העדתי החזק , בלבנון במרוצת השנים הפך חזבאללה מאחת המיליציות הרבות שפעלו

: בחלוף הזמן שינה חזבאללה את פניו וכיום מתקיימת פעילותו בארבעה מישורים עיקריים. ביותר במדינה

במישור האידיאולוגי מהווה חזבאללה תנועה אסלאמית מהפכנית הקוראת לשינוי הסדר הפוליטי ( א)

הנוטלת חלק , טי חזבאללה מהווה מפלגהבמישור הפולי( ב); אסלאמי בה-בלבנון ולכינון משטר דתי

במישור הצבאי חזבאללה הוא הארגון ( ג); במערכת הפוליטית הלבנונית ומייצגת בה את העדה השיעית

 92-לאחר שפורקו כל המיליציות במדינה בסוף שנות ה -פרט לצבא לבנון  -החמוש היחיד שנותר בלבנון  

י מספק הארגון מגוון שירותים ציבוריים לעדה השיעית כלכל-במישור החברתי( ד); ף'בעקבות הסכם טאא

 (. 01, 01-03: 0229, ברקוביץ)התעסוקה וכדומה , החינוך, בתחומי הבריאות

 יעדים ואסטרטגיה , אידיאולוגיה

 0891בפברואר  06-התפישות הרעיוניות שמייצג חזבאללה פורסמו לראשונה באופן רשמי ב 

; אמונה באסלאם( 0: )ת מרכזיים עולים ממצעו הרעיוני של חזבאללהמספר יסודו. במסגרת מצעו הארגוני

דתי בלבנון ברוח חוקי השריעה -שאיפה לכינון שלטון אסלאמי( 1); דחיית המערב( 3); יהאד'ג( 0)

(Qassem, 2005: 21, 32-35, 50 .)יס וארגונים אחרים הפועלים למען שחרור לאומחמא, ף"להבדיל מאש ,

לפחות ברמה )מוגבלים בזמן ומהווים יעדים טוטאליים שאינם מאפשרים -בלתייעדיו של חזבאללה 

הארגון מייצג מאבק אידיאולוגי במי שנתפשים בעיניו ". משחק סכום אפס"פתרון החורג מ( התיאורטית

בין יעדיו ( רשמית-לא)הארגון יוצר הפרדה מסוימת , עם זאת. כופרים ושואף להילחם בהם עד לחיסולם

ומתוקף הפרדה זו פתוח לשינויים זמניים במצעו , לבין יעדיו המיידיים, "הסופיים"יים האידיאולוג

 (.06-03: 0229, ברקוביץ)ובפעילותו 

מתוך . היסוד הראשון עליו מבוססת האידיאולוגיה של חזבאללה הוא כאמור האמונה באסלאם

אינו מהווה רק , ת חזבאללהלתפיש, האסלאם. יסוד זה נגזרים שאר הקווים הרעיוניים שמייצג הארגון

הן ברמת , אמונה דתית אלא גם מערך שלם של חוקים הנוגעים לכל תחומי החיים ושלאורם יש להתנהל

אחת המצוות העיקריות עליהן מורה האסלאם הוא (. Qassem, 2005: 21-22)הפרט והן ברמת המדינה 

אד מהווה אסטרטגיה הנושאת גם יה'הג, פי תפישת חזבאללה-על.  שמטרתו מלחמה בכופרים, יהאד'הג

בדמות הגנה על העדה )וגם היבט דפנסיבי ( בדמות מאבק בגורמים עוינים חיצוניים)היבט אופנסיבי 

יהאד הדפנסיבי בא לידי ביטוי בעיקר 'הג(. לבנוניים ומפני כוחות כיבוש-השיעית מפני גורמים עוינים פנים

. נון וכן לסלק כל נוכחות מערבית זרה משטחהבשאיפת חזבאללה לסלק את הנוכחות הישראלית מלב
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יהאד שמוביל חזבאללה באים לידי ביטוי  בשאיפה לחסל את עצם קיומה של 'היבטיו האופנסיביים של הג

יהאד 'שהג, מכאן. הברית-כמו גם במאבק נגד העולם המערבי ובראשו ארצות, "הישות הציונית"

אלא מרחיב את זירת , ות נגד גורמים עוינים בלבנוןהאופנסיבי שבו דוגל חזבאללה אינו מוגבל לפעיל

 (.  Catignani, 2010: 73; Ranstorp, 1997: 53; Qassem, 2005: 34, 39-40, 98 )הפעולה גם מחוצה לה 

ולפיכך , העולם המערבי נתפש בעיני חזבאללה כעולם של כופרים וכקוטב מנוגד לעולם האסלאם

הברית -ארצות. תרבותית ופוליטית עמוקה וארוכת שנים, ות דתיתמתקיימת בין שני העולמות הללו יריב

התיכון ולהכפיף אותם למרותה לצורך קידום -מהווה להשקפתו מעצמה שמטרתה לדכא את עמי המזרח

פי השקפה זו לאימפריאליזם המערבי ואחראית לכל -הברית מקושרת על-ארצות. האינטרסים שלה באזור

הברית ושל -חזבאללה רואה בישראל שליחה של ארצות. ים האחרוניםהאסונות שפקדו את האזור בעשור

המתקיימת למעשה רק בכדי ליישם את המדיניות האמריקנית והמערבית כלפי , האימפריאליזם המערבי

מדיניות העולה לעיתים בקנה אחד גם עם האינטרסים הפרטיקולריים של ישראל עצמה  –התיכון -המזרח

(Jaber, 1997: 55-57; Kramer, 1989: 45, 51; Saad-Ghorayeb, 2002: 89, 102 .) 

בעוד ששלושת היסודות האמורים במצעו של חזבאללה מתייחסים בעיקר למישור ההתמודדות עם 

היסוד הרביעי מתייחס להיבט הפנימי וקורא להחלפת המערכת הפוליטית והמדינית , גורמים חיצוניים

(. Ranstorp, 1997: 51)ת המשטר האסלאמי האיראני בהשרא, דתי-הקיימת בלבנון במשטר אסלאמי

כחלק מההתנגדות למשטר החילוני המתקיים בלבנון וכחלק מהמאבק בקיפוח העדה השיעית כתוצאה 

הצהיר חזבאללה במצעו המקורי כי לא ישתתף במוסדות השלטון כל זמן שלא , מהמבנה הפוליטי הקיים

 (. Jaber, 1997: 61)במסגרתו  ישתנו המבנה הפוליטי והשיטה העדתית הנהוגה

, הארגון מקפיד על פרגמטיות, על אף שחזבאללה מחזיק באידיאולוגיה אסלאמיסטית רדיקלית

. למציאות המשתנה בסביבתו 0891וכפועל יוצא מכך התאים במרוצת השנים את מצעו המקורי משנת 

מיתן חזבאללה , ת בלבנוןהיכולת לייצר מהפכה אסלאמית כדוגמת המהפכה האיראני-לאור אי, ראשית

והחליפה בשאיפה לכך שהציבור ( אם כי לא נטש אותה)דתי במדינה -את קריאתו לכינון משטר אסלאמי

פיה יתפקדו מוסדות -הוא שיקבע מה תהיה השיטה הפוליטית שעל -ולא גורמים זרים  –הלבנוני עצמו 

ה כי לא ישתתף במוסדות השלטון כל במצעו המקורי קבע חזבאלל, שנית(. Sirriyeh, 2010: 43)השלטון 

ואילך נטל הארגון חלק פעיל  0880אולם משנת , עוד לא יחול שינוי מהותי בשיטה הפוליטית הנהוגה בלבנון

. השתתף בבחירות והפך למפלגה המיוצגת באופן לגיטימי בפרלמנט הלבנוני, בזירה הפוליטית הרשמית

ת הרשמית בלבנון התגבר לאורך השנים והתחזק של חזבאללה לזירה הפוליטי" היפתחות"תהליך ה

מתוך שאיפה ליצור לארגון תדמית של נציג פוליטי לגיטימי , 0220בספטמבר  00-במיוחד לאחר אירועי ה

 ,Jaber, 1997: 61; Sirriyeh, 2010: 43; Sobelman)ידי הציבור הלבנוני -שנבחר באופן דמוקרטי על

חתרה תחת מהות קיומו של חזבאללה וחייבה  0222ם לבנון בשנת נסיגת ישראל מדרו, לבסוף(. 62 :2010

בתקופה שלאחר הנסיגה הישראלית ניסה . אותו לשנות את אופי התבטאויותיו בנושא המאבק מול ישראל

אלא הכוח המגן על לבנון כולה מפני , לא עוד מגן האוכלוסייה השיעית בלבנון –הארגון לשנות את תדמיתו 

לשינוי רעיוני זה נלווה כמובן שינוי באופי פעילותו הצבאית (. Sobelman, 2010: 61) התוקפנות הישראלית

 . כפי שיתואר בהמשך, של הארגון

 מבנה ארגוני ותהליכי התמסדות 

בין . שכלל מספר מצומצם של פעילים, בראשית דרכו היווה חזבאללה ארגון חמוש קטן יחסית 

חשאית ובהתאם לכך מידת התרחבותו והתעצמותו הייתה שמר הארגון על פעילות  0891-0890השנים 

פרסם כאמור  0891בחודש פברואר . איטית באופן יחסי והארגון מנה כמה מאות בודדות של פעילים

שמר הארגון על חשאיות  0898עד שנת , עם זאת. חזבאללה את מצעו הארגוני והחל לפעול באופן גלוי יותר
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משנה זו ואילך החל תהליך הדרגתי . ו ובנוגע להתנהלותו הפנימיתמסוימת בנוגע לזהות העומדים בראש

ככל שהפכה פעילות חזבאללה ומנהיגיו פומבית . של פרסום והפיכת חלק ניכר מהפעילות הארגונית לגלויה

התגברה מעורבותו בזירה הלבנונית והוא הלך והפך מגורם , כך גדל מספר המצטרפים לשורותיו, יותר

 (. Jaber, 1997: 51-61, 66)קן פוליטי חשוב ובולט מיליטנטי בלבד לשח

הכולל מנגנון , במרוצת השנים צמח חזבאללה והיה לארגון בעל מבנה מסועף ומתוחכם 

המישור הפוליטי והמישור , המישור הצבאי: אדמיניסטרטיבי גדול ופועל בשלושה מישורים עיקריים

פעולה המשתלבים זה בזה וצפויים -תחומי חזבאללה רואה בשלושת המישורים הללו. כלכלי-החברתי

בין פעילותו הצבאית לבין , לפיכך, הארגון אינו יוצר הבחנה פורמלית. להביא במשותף להגשמת יעדיו

 (. Rudner, 2010: 227)פעילותו הפוליטית והחברתית 

 מרכיבי הארגון

עילים שיעים שפרשו שאליהם הצטרפו פ, ידי אנשי דת שיעיים לבנוניים-ארגון חזבאללה הוקם על 

התאחדות העולמא "כמו גם אנשי ארגונים נוספים כגון , שנתפש בעיניהם כארגון מתון מדי, מארגון אמל

על אף שחיזבאללה מורכב מאנשי ארגונים . וארגון הסטודנטים המוסלמים בלבנון" המוסלמים בלבנון

גונית והציות להנהגתו העליונה נשמרים האחדות האר, שונים השומרים על אוטונומיה מסוימת במסגרתו

גג אולם לא בקואליציה של -מדובר אמנם במעין ארגון, ף"לעומת אש(. 19-16: 0220, שאול)של חזבאללה 

 . ארגונים

 פיקוד ושליטה 

שבראשה ניצבת ההנהגה הדתית והפוליטית השולטת , חזבאללה בנוי בצורת פירמידה היררכית 

שליטתה של ההנהגה המרכזית בכל תחומי פעילותו . ולותיו הצבאיותלרבות פע, בכל פעולותיו של הארגון

של הארגון מאפשרת ליצור תיאום המביא לכך שפעילות בתחום מסוים תשרת גם את יעדיהם של 

מבנהו האחיד של חזבאללה וכפיפות (. Bar, 2007: 470-473; Rudner, 2010: 227)התחומים האחרים 

כך שבשעת הצורך יש , שמצויה בידה שליטה אפקטיבית בפעולות אנשיהמוביל לכך , אנשיו להנהגה יחידה

חזבאללה הפגין יכולת לבלום גם פעולות , יתרה מכך. ביכולתה למנוע או לרסן אותן בהתאם לרצונה

על אף שאין הם כפופים למרותו באופן , הננקטות מצדם של ארגוני טרור פלסטיניים הפועלים בדרום לבנון

 (. Bar, 2007: 470, 476)פורמלי 

 מוסדות פוליטיים

הגוף הפוליטי העליון בארגון . 0893מוסדותיו הפוליטיים של חזבאללה החלו להתגבש כבר בשנת  

ידי ועדה של אנשי דת בכירים מקרב -שחבריה מתמנים על, (או המועצה העליונה)הוא המועצה המחליטה 

ניותו של הארגון ולבחור את המזכיר תפקידה של המועצה המחליטה להתוות את מדי. העדה השיעית

הכוללת את מחלקת )וכפופות לה הזרוע הצבאית והזרוע האזרחית של הארגון , הכללי שיעמוד בראשו

בין חברי המועצה גם שני נציגים איראניים השותפים (. 'מחלקת הבריאות וכו, מחלקת החינוך, התרבות

 (. Qassem, 2005: 62-64; Ranstorp, 1997: 44-45; Rudner, 2010: 230)לפעילותה באופן קבוע 

 תשתית צבאית

ומנתה " ההתנגדות האסלאמית"בשם  0893הזרוע הצבאית המאורגנת של חזבאללה נוסדה בשנת  

רובם )לוחמים  9,222-ל 6,222מנה כוח זה בין , לפני פרוץ מלחמת לבנון השנייה, 0226בשנת . לוחמים 322

מסדר הכוחות הלוחמים  02%-01%מלחמת לבנון השנייה הביאה לאובדן של (. מגויסים באופן חלקי בלבד

אולם מתום המלחמה ואילך חל מאמץ מוגבר לגייס אלפי פעילים חדשים לשורותיו ולשקם את , של הארגון

 (. 00, 9: 0228, אביעד;  Catignani, 2010: 73)המערך הלוחם 
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כולל אלמנטים של מערך צבאי מסורתי לצד אלמנטים של לוחמת גרילה , כארגון צבאי, חזבאללה

קבע -מוצבי, מחזיק בבסיסים, המערך הצבאי של חזבאללה פועל על בסיס מודל היררכי ברור. וטרור

ומתקיים ככוח לוחם באופן , חמוש באמצעי לחימה מתקדמים מתוצרת סוריה ואיראן, ומתקני אימונים

ובעבר גם נגד )ל "לוחמת הגרילה באה לידי ביטוי במאבק של חזבאללה מול כוחות צה. תמשך וקבועמ

רים לכיוון "הממד הטרוריסטי מיושם באמצעות ירי רקטות ופצמ. באזור דרום לבנון וחוות שבעא( ל"צד

', ברקוביץ)ה בעיקר ברצועת עז, ריכוזי אוכלוסייה אזרחית בצפון ישראל וסיוע לגורמי טרור פלסטיניים

-בידי חזבאללה גם היכולת לבצע פיגועים נגד יעדים בזירה הבין(. 02: 0229, ישראל-בן; 09-06: 0229

כמו גם האיום בירי רקטות על ריכוזי , יהודיים ברחבי העולם/האיום בטרור נגד יעדים ישראליים. לאומית

; Sobelman, 2010: 59-60) ראל מהווים גורמי הרתעה שפיתח הארגון מול יש, אוכלוסייה ישראליים

 (. 06: 0229', ברקוביץ

 תשתית חברתית 

הסיוע הכספי המאסיבי מכיוון איראן אפשר לחזבאללה להקים בלבנון רשת של מוסדות חברה  

אולם מתרחבת בשנים , המספקת שירותים אזרחיים ציבוריים בעיקר לבני האוכלוסייה השיעית, ורווחה

הקמת המוסדות האזרחיים הללו החלה . ם גם לאוכלוסייה שאינה שיעיתהאחרונות תוך מתן שירותי

בין המוסדות המרכזיים שהקים חזבאללה ניתן למנות את . וצברה תאוצה במרוצת השנים 0893בשנת 

המשמש כחברת בנייה ותשתיות העוסקת בין השאר בשיקום נזקי העימות מול , "בנאא-יהאד אל'ג"ארגון 

" ארגון הבריאות האסלאמי"; ם שתפקידם הכשרת עובדים וייעוץ מקצועיארגונים חקלאיי; ישראל

; ארגונים פילנתרופיים; ספר-ילדים ובתי-רשת של גני; המספק שירותים רפואיים לאוכלוסייה השיעית

באמצעות הקמת הארגונים . ארגוני רווחה עבור משפחות הרוגי ונפגעי העימות מול ישראל וכיוצא באלה

לזכות באהדה מצד הציבור השיעי ובתמיכתו האלקטורלית עם כניסת , כמתוכנן, ללההללו הצליח חזבא

 ;Catignani, 2010: 77-78; Harik, 2004: 81, 85-86)הארגון למערכת הפוליטית הרשמית של לבנון 

Qassem, 2005: 83-85 .)    

 מקורות מימון 

מקורות . מיליון דולרים 122הערכות מצביעות על כך שתקציבו השנתי של חזבאללה עולה על  

 : המימון העיקריים של פעילות הארגון הם

 ( מיליון דולר בשנה 022-למעלה מ)העברת כספים ישירה מטעם ממשלת איראן  (0)

ובעיקר באזורים שבהם ריכוזים גדולים של אוכלוסייה , קרנות צדקה הפועלות ברחבי העולם (0)

 שיעית

 רווחים מפעילות עסקית לגיטימית  (3)

 עילות פלילית בה מעורב חזבאללה רווחים מפ (1)

 הקצאת כספים מטעם ממשלת לבנון  (1)

רווח ממסים המוטלים על עסקים מקומיים הפועלים באזורים לבנוניים בהם נוכחותו של  (6)

 (.Rudner, 2010: 232)חזבאללה דומיננטית 

 

 

 

 



 42 

 7מבנה חזבאללה: 1' תרשים מס

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 שליטה בטריטוריה

, אפשר לו שליטה כמעט מוחלטת בדרום לבנון 92-ניצחון חזבאללה על ארגון אמל בסוף שנות ה 

התבססות חזבאללה בדרום ( 0: )מה שהועיל לפיתוח אסטרטגיות הרתעה מולו בשני היבטים עיקריים

י שבה היה ממוקם חלק ניכר ממרכז, פחות או יותר, לבנון יצרה עבור ישראל מסגרת טריטוריאלית תחומה

תשתית חזבאללה בדרום לבנון ( 0); או פעולות גמול/הכוח של הארגון ושכלפיה ניתן היה להפנות איומים ו

יתר בישראל עלולה -התגרות –הפכה לנכס קריטי עבורו ומשום כך הייתה ליעד נוסף שעליו איימה ישראל 

כי , מצייןSobelman (0202 ) .הייתה לעורר תגובה שתוביל לאובדן המאחז הטריטוריאלי של חזבאללה

אולם , ביסס חזבאללה עוד יותר את תשתיותיו בדרום לבנון, לאחר הנסיגה הישראלית מרצועת הביטחון

בתום המלחמה קבעה החלטת מועצת הביטחון של . הישג זה נלקח מידיו לאחר מלחמת לבנון השנייה

וכי באזור זה יתפרשו , אסורהכי נוכחותם של ארגונים מזוינים מדרום לנהר הליטאני  0920' ם מס"האו

 (. 61' עמ)כוחות צבא לבנון 

 יחסי חזבאללה והאוכלוסייה שאינה שיעית 

במסגרתה הוא קורא להחלפת המשטר הדמוקרטי , האידיאולוגיה הדתית בה מחזיק חזבאללה 

ה הערימה קשיים על הארגון בכל האמור בקשריו עם האוכלוסייה שאינ, החילוני בלבנון במשטר אסלאמי

השתייכות מרבית אנשי הארגון לשיעה וההתבססות הנרחבת על תמיכתה של איראן . מוסלמית בלבנון

יוצרת באופן טבעי תחושת ניכור בלפי חזבאללה לא רק בקרב האוכלוסייה הנוצרית אלא גם מצד , השיעית

חזבאללה  כל זמן שנמשכה מלחמת האזרחים במדינה יכול היה. האוכלוסייה המוסלמית הסונית בלבנון

 אולם מרגע שהחליט על, שיעית בלבנון סוגיה בעדיפות נמוכה יחסית-לראות ביחסיו עם האוכלוסייה הלא

 

                                                 
 . 08: 0223, מבוסס על ארליך 7

 מזכיר כללי

 המועצה המחליטה

 יהאד'מועצת הג
 (המועצה הצבאית)

המועצה 
 המדינית

המועצה  המועצה השופטת
 המבצעת

 תיק ההסברה
 תיק המפלגות
תיק קשרי 

 חוץ 
... 

 מוסד החינוך
יחידת הארגונים 

 המקצועיים
 יחידה סוציאלית
 יחידת התרבות

... 
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הצורך החדש של (. Harik, 2004: 61)השתנה מצב זה  0880השתתפות בבחירות הפרלמנטריות בשנת 

הוביל , שאינו מבוסס על קולות המצביעים השיעיים בלבד, בחזבאללה בהשגת בסיס תמיכה אלקטרולי רח

שיעית בלבנון במסגרת מה שכונה תהליך -את הארגון לנסות ולשפר את יחסיו עם האוכלוסייה הלא

כינוס ועידות משותפות ( 0)תהליך זה כלל . היפתחות מצד חזבאללה לזירה הלבנונית הכוללת –" אנפתאח"

פתיחת מקצת משירותיו הסוציאליים של ( 0),; העדה הסונית והעדה הנוצריתבין אנשי הארגון לבין נציגי 

הפחתת ההתבטאויות הפומביות הנוגעות להפיכת לבנון למדינה ( 3); שיעית-הארגון גם לאוכלוסייה הלא

הצגת ( 1); אסלאמית והחלפתן בקריאה לשינוי המבנה הפוליטי בלבנון בהתאם לרצון הציבור-דתית

ולא " מגן לבנון"הצגת חזבאללה כ( 1); שיעית-ולא כמפלגה עדתית" התנגדות לבנונית מפלגת"חזבאללה כ

 :Harik, 2004: 73-77; Sirriyeh, 2010)כארגון צבאי שיעי שמטרתו להגן על האוכלוסייה השיעית בלבד 

43; Sobelman, 2006: 62-63;  ;על אף שמאמצי חזבאללה להדק את קשריו עם (. 01: 0229', ברקוביץ

לבנוני סביב -הולך וגובר הדיון הציבורי הפנים, האוכלוסייה שאינה שיעית הניבו עבורו הצלחות מסוימות

בעיקר נוכח התפתחויות כגון נסיגת ישראל מדרום , סוגיית המשך קיומו של חזבאללה כארגון צבאי חמוש

מלחמת לבנון השנייה  אירועי, 0221חרירי בשנת -הממשלה הלבנוני רפיק אל-רצח ראש, 0222לבנון בשנת 

 (. 03: 0221, סובלמן, 00: 0229, ארליך; Sobelman, 2010: 63)ועוד 

 יחסי חזבאללה והשלטון המרכזי בלבנון 

, באופן כללי. ידעו יחסי חזבאללה וממשלת לבנון עליות ומורדות, מתום מלחמת האזרחים ואילך 

רון אינו מאפשר לממשלה לקיים ריבונות שכן האח, קיימת מתיחות בין הממסד הלבנוני לבין חזבאללה

קורא להחלפת השלטון הדמוקרטי , (כתוצאה מהיעדר מונופול על אמצעי האלימות)מלאה בשטח המדינה 

וכן אינו שלם עם הסדר הפוליטי שיצר ( גם אם כרגע ברמה ההצהרתית בלבד)החילוני במשטר אסלאמי 

במערכת הפוליטית הרשמית ובכדי שלא לערער את בכדי להשתתף , עם זאת. ף ושואף לשינויו'הסכם טאא

השלטון , מאידך. נדרש חזבאללה לשתף פעולה עם הממסד הלבנוני ולהכיר בו, התמיכה הציבורית בארגון

ולפיכך גם הוא , המרכזי בלבנון אינו חזק דיו כדי לפרק את חזבאללה מנשקו או לסלקו מהזירה הציבורית

הסכמה בין חזבאללה לבין  82-בתיווכה של סוריה הושגה בשנות ה. נדרש להשלים עם קיומו של חזבאללה

-Harik, 2004: 19, 47-48, 113)שעיקרה הכרה הדדית ומתן לגיטימציה בין שני הצדדים , ממשלת לבנון

, ונסיגת סוריה משטח לבנון בעקבות הרצח 0221חרירי בשנת -ממשלת לבנון רפיק אל-רצח ראש(. 114

על רקע עליית ממשלתו . ליטית במדינה ובתוך כך את יחסי חזבאללה והממשלהערערו את היציבות הפו

, נסראללה, ל חזבאללה"מזכ. סורית של פואד סניורה הידרדרו יחסי חזבאללה והשלטון המרכזי-האנטי

נראה כי . מהלך שנלוו לו הפגנות המוניות ועימותים אלימים בין הצדדים –קרא להפלת ממשלת סניורה 

מנסה השלטון , במיוחד לאחר הנסיגה הסורית, האילוצים החיצוניים על ממשלת לבנון ככל שפוחתים

 (.12, 31: 0229', ברקוביץ)במיוחד מול חזבאללה , המרכזי להדק את אחיזתו במדינה ולחזק את ריבונותו

  מעורבות חזבאללה במערכת הפוליטית בלבנון

מתוך , 0880טית הרשמית בלבנון בשנת חזבאללה החל להשתלב במערכת הפולי, כאמור קודם לכן 

כוונה לחזק את בסיס הלגיטימציה שלו ולצבור תמיכה מכיוונן של אוכלוסיות לבנוניות נוספות על 

היא אינה , על אף שהשתתפות הארגון במערכת הפוליטית נתפשת כנכס עבורו. האוכלוסייה השיעית

אלא כאמצעי המתווסף , (ידי שאר המפלגות-לכפי שנתפשת ע)נתפשת כאמצעי היחיד לקידום יעדי הארגון 

בבחירות הכלליות שהתקיימו בשנת (. 10: שם)לקידום יעדיו באמצעות מוסדותיו הצבאיים והאזרחיים 

זכה  0222בשנת ; זכה בעשרה מושבים 0886בשנת ; בפרלמנט 009מושבים מתוך  00-זכה חזבאללה ב 0880

 Rudner, 2010: 229)מושבים  03-זכה ב 0228ובשנת ; מושבים 01-זכה ב 0221בשנת ; מושבים 00-ב

 (.  09: 0223, סובלמן;
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 יחסי חוץ

 יחסי חזבאללה עם איראן וסוריה 

 איראן

חסות זו באה לידי ביטוי . איראן היא שהקימה את חזבאללה והיא נותנת החסות הראשית שלו 

אימון , חימושו באמצעי לחימה מתקדמים, מיליון דולרים בשנה לידי הארגון 022-בהעברת למעלה מ

. כמו כן משמשת איראן כמקור השראה רוחני וכמקור סמכות פוליטי עבור חזבאללה. והכשרת לוחמיו

אולם ככל , ן הקימה את חזבאללה כאמצעי למימוש תפישת ייצוא רעיונות המהפכה האסלאמיתאירא

ובעיקר כלי הרתעתי חשוב בפני , כלי למאבק בישראל –שהתפתח הארגון נוסף לו תפקיד חשוב נוסף עבור 

, ודתלותו של חזבאללה במימון ובסיוע האיראניים רבה מא. או אמריקנית נגד איראן/מתקפה ישראלית ו

כך שפגיעה בעורקי התקשורת בין איראן לבין חזבאללה צפויה להסב לארגון נזק כבד ולמנוע ממנו להמשיך 

כמו גם השתתפותם , תלותו הרבה של חזבאללה באיראן. ולהחזיק במעמדו הפוליטי והצבאי הנוכחי

עצמו ובניגוד -דעת מונעת ממנו לפעול על, הקבועה של שני נציגים איראניים במועצה המחליטה של הארגון

 (. 09-09: 0229', ברקוביץ; 9: 0229, ישראל-בן; Bar, 2007: 480)לאינטרס האיראני 

 סוריה

במהלך תקופה זו הייתה . 0221פלשה סוריה ללבנון ושימרה את נוכחותה בה עד שנת  0896בשנת  

האינטרס הסורי . זבאללהסוריה מעורבת בענייניה הפנימיים של לבנון ובתוך כך גם בעניינים הקשורים בח

משאיפתה להשתמש בחזבאללה ככלי מאבק , כפי שצוין קודם לכן, בקיומו ובפעילותו של חזבאללה נובע

לצורך . בישראל אולם גם כקלף מיקוח מולה בעת משא ומתן עתידי על הסדר מדיני בין שתי המדינות

היא אפשרה העברת אמצעי , שיתרא: קידום אינטרס זה סייעה סוריה לחזבאללה בשתי דרכים עיקריות

פעלה למען ביצור מעמדו הפוליטי , ושנית; לחימה איראניים לארגון ואף סייעה לו בתחום זה בעצמה

הסיוע הסורי יצר תלות בין חזבאללה לבין . 0898ף בשנת 'בעיקר לאחר חתימת הסכם טאא, והצבאי בלבנון

כלל נאלץ הארגון לפעול לא רק בהתאם -דרךולפיכך ב, (אם כי פחותה מהתלות שפיתח באיראן)סוריה 

חילופי (. 09: 0229', ברקוביץ; 9: 0229, ארליך)לאינטרס האיראני אלא גם בהתאם לאינטרס הסורי 

בשאר אסד הביע פעמים רבות . הביאו להידוק היחסים בינה לבין חזבאללה 0220השלטון בסוריה ביולי 

על אף הידוק היחסים בין . יגת יותר בה נקט אביולהבדיל מהמדיניות המסו, תמיכה נחרצת בארגון

. פגעה ביכולתה להשפיע על חזבאללה ולשלוט בו 0221-הנסיגה שנכפתה על סוריה מלבנון ב, הצדדים

הן בזירה הלבנונית והן מול )מכיוון שלא חל שינוי מקביל בעוצמת האינטרס הסורי בפעילותו של חזבאללה 

כך שהיחסים ביניהם הופכים , ואילך תלות הדדית בינה לבין הארגון 0221הולכת ונוצרת משנת , (ישראל

 (.  11: 0223, סובלמן; 09: 0229', ברקוביץ; Bar, 2007: 482)שוויוניים יותר 

 יחסי חזבאללה ומדינות ערב

 Naim Qassem (0221 )כי חזבאללה לא מכונן מערכות יחסים עם משטרים ערביים , מציין

כאשר העיקרון הראשון במעלה הוא , מנוגדות לעקרונות היסוד של חזבאללה שתפישותיהם שונות ואף

, ולאור הממד האסלאמיסטי הרדיקלי שמייצג חזבאללה, לאור זאת(. 011' עמ)עיקרון העימות מול ישראל 

, בנוסף לכך. אין זה מפליא שקשריו עם מדינות ערביות בעלות משטרים חילוניים מצומצמים ביותר

סימנה את  0220בספטמבר  00-הברית לאחר אירועי ה-ה בטרור שהוביל ממשל ארצותמדיניות המלחמ

מה שגם כן עשוי להוות גורם לצמצום הקשרים בין חזבאללה לבין , חזבאללה ואת נותנות החסות שלו כיעד

 . חלק ממדינות ערב

 יחסי חזבאללה והפלסטינים 

גם כחלק מהמאבק , הפלסטיניתואילך העמיק חזבאללה את מעורבותו בסוגיה  0222משנת  

בישראל וגם מתוך כוונה ליצור תדמית של ארגון הנאבק לא רק למען האינטרסים שלו אלא גם למען 
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מעבר למישור ההצהרתי מקיים חזבאללה קשרים בעיקר עם גורמים פלסטיניים . האינטרס הפלסטיני

הארגונים הללו שותפים גם . יהאד האסלאמי בפלסטין'ובמיוחד עם חמאס וארגון הג, ברצועת עזה

אפיק הפעולה . לתפישה האסלאמיסטית הרדיקלית של חזבאללה וגם לסוגיית העימות המזוין מול ישראל

העברת כספים , העיקרי של חזבאללה מול ארגוני הטרור הפלסטיניים ברצועה הוא אספקת אמצעי לחימה

 (.   92-98: 0223, ארליך; Sobelman, 2010: 62)לארגונים האלה וכן הכשרת אנשיהם ללחימה 

 חזבאללה ומדינות המערב 

-הן משום שהוא מוגדר כארגון טרור בין, חזבאללה אינו מקיים קשרים עם מדינות מערביות 

, ידן והן משום שהמערב כולו נתפש כאויב בעיני חזבאללה ולפיכך אין בסיס לקיום קשרים כאלה-לאומי על

 (. Qassem, 2005: 249)ככל הנראה גם בעתיד 

 

 1891-1111: חזבאללה-אסטרטגיות אילוץ בעימות ישראל: 'חלק ב 1.1

 רקע

 ל בדרום לבנון"הציבור הישראלי ונוכחות צה

שהלך והתרחב לכדי , מידה גדול-החלה כמבצע צבאי בקנה 0890הפלישה הישראלית ללבנון ביוני  

הביטחון שבדרום לבנון בין השנים זו הסתיימה בנוכחות ישראלית קבועה ברצועת . מלחמה ממושכת

שכן ברור היה שיש , בשלביה הראשונים של המלחמה ניכרה תמיכה ציבורית רחבה במהלך זה. 0222-0891

אולם . לשנות את מציאות העימות המתמשך מול ארגוני הטרור הפלסטיניים הפועלים משטח לבנון

שביעות רצון מאופן -אי, (הרוגים 622-למעלה מ)ל "האבידות הכבדות שספג צה, התארכות משך הלחימה

הביאו , התנהלות הדרג המדיני והדרג הצבאי ואירועים קשים כגון הטבח במחנות הפליטים סברה ושתילה

מלחמת "המלחמה נתפשה  כ. ל בלבנון"לשבירת הקונצנזוס ולראשיתה של מחאה ציבורית נגד נוכחות צה

ולפיכך דרש הציבור להביא , ה מעורבת ישראללהבדיל מהמלחמות הקודמות בהן היית, "יש ברירה

היעדר תמיכה ציבורית , ל בלבנון"הנטל הכלכלי הכבד שנשאה עימה נוכחותו הממושכת של צה. לסיומה

ל לאזור "ף הובילו את ממשלת ישראל להחליט על נסיגה כוחות צה"בנוכחות זו וחיסול תשתיותיו של אש

 ,Catignani, 2010: 75-77; Kaufman 2010: 36-37; Sela) 0891נסיגה שהושלמה ביוני  -רצועת הביטחון 

נפתח עימות , בעוד שהעימות מול ארגוני הטרור הפלסטיניים בלבנון שכך כמעט לחלוטין(. 61-63 :2007

ל כתוצאה מהעימות מול "מספר האבידות שספג צה. הנמשך עד ימינו, חדש בין ישראל לחזבאללה

הלחץ הציבורי לנסיגה . הרוגים בשנה 02-עמד על למעלה מ 82-שנות העד שבמהלך , חזבאללה הלך וגבר

חיילים  93שבו נהרגו ( 0889" )אסון המסוקים"במיוחד לאחר , ישראלית מרצועת הביטחון התחזק בהדרגה

קהל מצביעים על עלייה מתמשכת בשיעור התומכים בנסיגה ישראלית -סקרי דעת. שהיו בדרכם ללבנון

תמכו בה כבר  0888מהנשאלים ואילו בשנת  10%תמכו בנסיגה  0889שר בשנת כא, מרצועת הביטחון

נסוגה , כתוצאה מהלחץ הציבורי ומהדיון הרחב בסוגיית הנוכחות הישראלית בלבנון. 11%-למעלה מ

 ;Cantignani, 2010: 80; Kafuman, 2010: 37-38) 0222צדדית מרצועת הביטחון בחודש מאי -ישראל חד

Sela, 2007: 67-69, 72 ;06: 0888, אריאן .) 

 דפוסי האיום הישראלי מול חזבאללה

אסטרטגיות האילוץ בהן נוקטת ישראל מול חזבאללה מבוססות הן על איום ישיר והן על איום  

בכירי ( 0); תשתיותיו הצבאיות של חזבאללה( 0: )האיום הישיר הופנה נגד שלושה יעדים עיקרים. עקיף

האיום העקיף . האוכלוסייה השיעית בדרום לבנון( 3); של סיכול ממוקד במסגרת אסטרטגיה, הארגון

המשמשת כפטרון חשוב של , כמו גם נגד סוריה, כמדינה שמשטחה הריבוני פועל חזבאללה, הופנה נגד לבנון

מפגיעה , האיומים הללו נועדו להרתיע את חזבאללה מירי רקטות נגד יעדים ישראליים אזרחים. הארגון
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לאחר הנסיגה מרצועת )ובאזור הר דב ( 0222עד שנת )ראליים צבאיים ברצועת הביטחון ביעדים יש

 (. Bar, 2007: 469-472)לאומית -ופיגועי טרור נגד יעדים יהודיים וישראליים בזירה הבין( הביטחון

 דפוסי האיום שמציב חזבאללה מול ישראל

( 0); ירי רקטות על יישובים ישראליים( 0: )בידי חזבאללה שני אמצעי הרתעה עיקריים מול ישראל 

שלישראל חסרה , באמצעות שני האיומים הללו. יהודיים ברחבי העולם/ פיגועים נגד יעדים ישראליים 

 (. 192: שם)מולה  (אם כי לא סימטרית)יצר חזבאללה הרתעה משמעותית , אמצעי הגנה יעילים נגדם

1881-1891 

בותו לכדי מלחמה ממושכת הביאו להחרפת הכאוס והתרח 0890ביוני " מבצע שלום הגליל" 

גדל מספר המיליציות שפעלו במדינה , לסיומהבהדרגה ף בלבנון הגיעה "בעוד שנוכחות אש. הפוליטי בלבנון

בין . מוכרות בחלקן-בלתי, וישראל מצאה עצמה בעימות מול מספר רב של איומים מצד קבוצות שונות

בין הקבוצות והארגונים הרבים הללו ועדיין לא הבכיר והחזק היה חזבאללה אחד מ 0891-0890השנים 

לאומי -ל ונגד אנשי הכוח הרב"בתקופה זו ביצע חזבאללה תקיפות רבות נגד כוחות צה. ביותר מביניהם

מטוסים ביצע פיגועי התאבדות גדולים שגרמו למאות הרוגים וכן היה אחראי לחטיפות , שהוצב בלבנון

אסטרטגיות המאבק בהן נקט . בעיקר לצורכי מיקוח, ערובה-והחזקתם כבני וןזרים ששהו בלבנ ולחטיפת

לאחר שספג מאות הרוגים בפיגועי ( 0891)לאומי מלבנון -נסיגת הכוח הרב: חזבאללה הוכחו כיעילות

מחבלים שיעים שהיו כלואים בישראל בתמורה לשחרור  322או שחרורם של , ההתאבדות שביצע חזבאללה

. מהוות דוגמאות בולטות לכך, (0891יוני ) TWAהחזיק חזבאללה לאחר חטיפת מטוס  הערובה בהם-בני

במטרה להגן על אנשיו מפני , ניסה הארגון לשמור ככל הניתן על חשאיות על אף פעילותו האינטנסיבית

דוגמא בולטת . (96-90: 0220, שאול; Bar, 2007: 479; Jaber, 1997: 51-61, 66)גמול וענישה -פעולות

ניתן לראות בתגובות הישראליות , לקושי הישראלי בזיהוי חזבאללה כיריב בשנים הראשונות לקיומו

העיתונות הישראלית דיווחה כי לא ברור שיוכו של . (0893נובמבר )ל בצור "יגוע ההתאבדות במפקדת צהלפ

עמיקם , הבר" )וענטל אחריות לפיג' יהאד המוסלמי'הג'ארגון המכנה עצמו בשם "מבצע הפיגוע בצור וכי 

מנוצלים בידי סוכני "שאנשיו , "התקווה האסלאמית"דיווח אחר הצביע על כך שארגון (. 0: 0893, ורביה

לימים התברר כי חזבאללה ביצע רבות (. 02: 0893, פרי)הוא שאחראי לפיגוע , "מודיעין סוריים

 –ואחרים " ארגון התקווה האסלאמית", "יהאד האסלאמי'הג"ביניהם  –ממתקפותיו תחת שמות בדויים 

דפוס זה הקשה על יכולתה של ישראל לזהות ולאתר את אנשי . כחלק מניסיונו לשמר את חשאיות פעילותו

קל וחומר , ל ולכן הקשה על יכולתה להעניש את המפגעים"חזבאללה כאחראים למתקפות נגד כוחות צה

, פעלה ישראל נגד יריביה השונים בלבנון 0891-0890בין השנים , לפיכך(. 18: 0220 ,שאול) 8לאיים עליהם

באמצעות ולא  ופגיעה צדדית שמטרתה סיכול-באמצעות פעולה צבאית חד ,ובהם גם חזבאללה

  .אסטרטגיות אילוצים שמטרתן הרתעה

המאבק מול  חשף חזבאללה את מצעו הארגוני ולמעשה הפך לגורם גלוי בזירת 0891בפברואר  

מגמת התרחבות , על אף שראשי הארגון ניסו לשמור על מידור וחשאיות באשר לענייניו הפנימיים. ישראל

. הארגון והסתעפות מנגנוניו הגבירה את מידת פגיעותו בכך שהקלה על ישראל לזהות את נכסיו השונים

הנסיגה אפשרה . בדרום לבנוןבחודש יוני אותה שנה השלימה ישראל את נסיגתה לאזור רצועת הביטחון ש

ידי -כך שמרבית הפעולות שננקטו על, לתחום במידה מסוימת את זירת העימות בין ישראל לבין יריביה

תקיפת יעדים , במצב שכזה. ל שהוצבו ברצועת הביטחון"ל וצד"הארגונים הלבנוניים כוונו נגד כוחות צה

(. אם כי לא מוצהר" )קו אדום"להיתפש כחציית ישראליים המצויים מחוץ לרצועת הביטחון עשויה הייתה 

סייעו להיווצרותם , תהליך ההיחשפות ההדרגתי של חזבאללה וכן תחימת אזור העימות בין הצדדים

                                                 
-החזית העממית"הגיבה ישראל בהפצצה אווירית על מתקני ארגון , ידי חזבאללה-בעוד שהפיגוע בצור בוצע על, למשל, כך 8

 (. 0: 0893, עמיקם ורביה, הבר)ח "וכן על עמדות פת" המפקדה הכללית
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בשלב זה היה מדובר רק , עם זאת. העתידית של חלק מהתנאים הדרושים להחלת אסטרטגיות אילוץ

 .בראשיתה של מגמה שטרם הגיעה לשיאה

חל צמצום במספרן ובהיקפן של ההתנגשויות בין חזבאללה לבין כוחות  0898-0891בין השנים  

לבנוניות ולא כתוצאה משינוי בדפוסי העימות -צמצום זה נגרם בעיקר בשל התפתחויות פנים. ל"ל וצד"צה

תחילה בדמות לחימה אינטנסיבית בין אנשי ארגון , תנופתה המחודשת של מלחמת האזרחים. מול ישראל

ולאחר מכן כעימות נרחב בין חזבאללה לבין ( 0899-0869)ין אנשי מחנות הפליטים הפלסטיניים אמל לב

היא שהובילה לכך שחזבאללה ריכז את רוב מאמציו בשלב זה בהתרחשויות שאינן קשורות למסגרת , אמל

 (.  Hiro, 1993: 225-226; Qassem, 2005: 100-103)העימות מול ישראל 

שהשפיעה גם על יכולתה של , לבנונית-ודת מפנה בזירה הפוליטית הפניםהיוותה נק 0898שנת  

נחתם "( אמנת הפיוס הלאומי)"ף 'הסכם טאא. ישראל להתמודד עם האיומים שניצבו מולה בגזרת לבנון

חשיבותו לעניין ההתמודדות . והיווה את הבסיס לסיום מלחמת האזרחים בלבנון 0898בחודש אוקטובר 

ה הביטחוניים בגזרת לבנון טמונה בכך שבין השאר קבע הסכם זה כי על כל הישראלית עם אתגרי

המיליציות הדרוזיות והנוצריות . המיליציות הפועלות בלבנון להתפרק מנשקן ולחדול מפעילותן הצבאית

שמר על מעמדו כארגון חמוש ופעיל , לעומת זאת, חזבאללה. כפועל יוצא מהאמור בהסכם, אמנם פורקו

; 02-9: 0221, ארליך)ף 'הודות לשליטתה של סוריה בפועל באופן אכיפתו של הסכם טאא, ניתבזירה הלבנו

נאלצה כאמור ישראל , ף וסיום מלחמת האזרחים'עד שלב חתימת הסכם טאא(. 01: 0229', ברקוביץ

 פירוק המיליציות הלבנוניות אפשר למעשה את מימוש. להתמודד מול מגוון יריבים ואיומים בגזרת לבנון

בשלב זה התבהרה מסגרת העימות . זיהוי היריב –אחד התנאים הבסיסיים ליישום אסטרטגיות אילוץ 

 . צדדי בין חזבאללה לבין ישראל-צדדי למאבק דו-שהפכה ממאבק רב, לבנוני-הישראלי

1111-1881 

0882-0883 

לא רק  בין ישראל לחזבאללה ובשלו התנאים" כללי משחק"החלו להתבסס  82-בראשית שנות ה  

השינוי . נגדית מצד חזבאללה כלפי ישראל-אלא גם ליצירת הרתעה, ליצירת הרתעה ישראלית מול הארגון

ופחות מהתפתחויות שחלו בצד , שהוביל למצב זה נבע בעיקר מהתפתחויות שחלו בצדו של חזבאללה

 . הישראלי

זיק במצע רעיוני מח, המאופיין בהיררכיה ברורה, בשלב זה כבר היה חזבאללה ארגון מבוסס 

נסיגת ישראל לאזור . מגובש ובמוסדות ומנגנונים פנימיים מורכבים וכן בעל יכולות מבצעיות גבוהות

ופירוק שאר  92-ניצחון חזבאללה בעימות מול ארגון אמל בסוף שנות ה, 0891רצועת הביטחון בשנת 

הצליח לבסס את תשתיותיו  הביאו לכך שהארגון, ף'המיליציות הלבנוניות כתוצאה מחתימת הסכם טאא

החלטה משמעותית (. 03-02: 0223, ארליך)בדרום לבנון וליצור באזור זה מסגרת אוטונומית מלאה כמעט 

שקיבלו ראשי הארגון בתקופה זו קבעה כי חזבאללה ישתלב במערכת הפוליטית הרשמית בלבנון וישתתף 

שינויים באידיאולוגיה המוצהרת של  החלטה זו חייבה הכנסת. 0880בבחירות הפרלמנטריות של שנת 

במטרה למתן את יעדיה כך שהארגון יוכל ליהנות מתמיכה אלקטורלית נרחבת במסגרת , חזבאללה

הסעיף העיקרי אותו ניסו ראשי הארגון . הבחירות ובכדי שלא להביא להרחקת מגזרים שונים מתמיכה בו

דחיקת מהותו . פי הדגם האיראני-דתית עלנגע לסוגיית הפיכתה של לבנון למדינה אסלאמית , להצניע

כמו גם עצם ההחלטה ליטול חלק , האידיאולוגית של חזבאללה לטובת טיפול בעניינים פוליטיים שבשגרה

' השיח, המזכיר הכללי של הארגון דאז. יצרו פילוג ומחלוקת חריפה בשורות חזבאללה, במערכת הבחירות

( 0898)ומיני 'מותו של האייתוללה ח. לך הפוליטי האמורעמד בראש המתנגדים למה, טופילי-צובחי אל

ומיני היו מתונים ממנו 'יורשיו של ח. אני לשלטון באיראן'אמנאי ואכבר רפסנג'הביא לעליית עלי ח

. טופילי מכשול בפני התפתחותו של חזבאללה-בעמדותיהם וראו בהשקפותיו הקיצוניות של צובחי אל
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הביאו לסיום , בשילוב עם ההתנגדות החיצונית האיראנית להן, וארגונית לעמדותי-ההתנגדות הפנים

 :Sirriyeh, 2010) 0880כהונתו של אלטופילי כמזכיר הכללי של הארגון ולהחלפתו בעבאס אלמוסווי בשנת 

 (.  082-091: 0222, שפירא; 41-43

ת התרחשו גם התפתחויות אזוריו, מעבר לשינויים הפנימיים והמקומיים שעבר חזבאללה 

-הצטרפה סוריה לכוחות הקואליציה שהתגבשה בראשות ארצות 0882בשנת . שהשפיעו על התנהלותו

-צעד זה סלל את הדרך לראשיתו של תהליך מדיני ישראלי. הברית טרם פתיחת מלחמת המפרץ הראשונה

ותיו ולפיכך הסלים הארגון את פעול, 9התפתחות זו עמדה בניגוד לאינטרסים של איראן וחזבאללה. סורי

: ופתיחת שיחות השלום בין ישראל לסוריה 0880נגד יעדים ישראליים על רקע כינוס ועידת מדריד בשנת 

 0880בשנת , פעולות 10ביצע  0880בשנת , פעולות נגד יעדים ישראליים 08ביצע הארגון  0882בעוד שבשנת 

על רקע הסלמה זו (. Bar, 2007: 476; Marden, 2000: 35) 0883בשנת  022-פעולות ולמעלה מ 63

מה -הן במטרה לשבש במידת, 0880בפברואר , עבאס מוסאווי, ל חזבאללה"התנקשה ישראל בחייו של מזכ

 ,Stahl)את פעילות הארגון ולפגוע ביכולתו והן כאמצעי שנועד להרתיע את חזבאללה מהסלמה נוספת 

של מוסאווי המחישה את יכולתו תגובתו העוצמתית והמיידית כמעט של חזבאללה לחיסולו (. 115 :2010

הצלחתה של ישראל לפגוע באופן תפקודו וכן את הצלחתו באיתור -את אי, המבצעית הגבוהה של הארגון

כחודש לאחר חיסול מוסאווי בוצע פיגוע התאבדות בשגרירות ישראל : נקודת תורפה ישראלית משמעותית

תגובתו המיידית של חזבאללה לחיסול , סף לכךבנו. הרוגים ולעשרות פצועים 08-שגרם ל, בבואנוס איירס

, יכולתה של ישראל להגן על אזרחיה מפני ירי קטיושות. הייתה ירי ראשון של קטיושות לעבר יישובי הגליל

לא די בכך שחזבאללה לא הורתע , לכן. מוגבלת ביותר –או להגן באופן יעיל על כל נכסיה ברחבי העולם 

אלא שבשלב זה הצליח הארגון ליצור הרתעה נגדית מול , מוסאווימהסלמת פעילותו בעקבות חיסול 

-על אף שבדרך, הורתעה ישראל מחיסול בכירים נוספים בחזבאללה במשך שנים רבות, לאור זאת. ישראל

 :Bar, 2007: 470; Sobelman, 2010)כלל היו בידה האמצעים והמידע המודיעיני הדרושים לצורך כך 

יעדים אזרחיים בצפון ישראל הפך לאחר ההתנקשות במוסאווי לאמצעי חשוב ירי הקטיושות לעבר (. 60

גרמה גם למותם , האוויר הישראלי-ידי חיל-שבוצעה על, ההתנקשות במוסאווי. באסטרטגיה של חזבאללה

לאחר פעולה זו קבעו ראשי חזבאללה כי פגיעה ישראלית באזרחים או ביעדים אזרחיים . של אשתו ובנו

את המדיניות החדשה הוביל . כך שחזבאללה ישיב בפגיעה ביעדים אזרחיים בשטח ישראלבלבנון תביא ל

מינויו של נסראללה לתפקיד זה וכן . ל חזבאללה"מחליפו של עבאס מוסאווי בתפקיד מזכ, חסן נסראללה

, ההחלטה לבצע את פיגוע ההתאבדות בבואנוס איירס ולירות קטיושות על יעדים אזרחיים ישראליים

 (. Qassem, 2005: 108-109)נקודת מפנה קריטית באופי העימות בין חזבאללה לישראל  מהוות

והביאה לעלייה בכמות  0883-0880מגמת ההסלמה בפעילות חזבאללה הלכה והתגברה בין השנים  

שמונה כתוצאה -נהרגו מספר תושבי קרית 0883בחודש יוני . הנפגעים הישראלים כתוצאה מפעילות זו

ל כתוצאה מפעילות "ובתקריות שאירעו במהלך חודש יולי נהרגו שבעה חיילי צה, ושותמפגיעת קטי

. לאור זאת איימה ישראל כי אם לא יחדל חזבאללה מתקיפותיו תצא לפעולה נרחבת נגדו. חזבאללה

 :Haberman, 1993)בכדי שיפעלו לריסון חזבאללה , אזהרות מסוג זה הופנו גם כלפי ממשלת לבנון וסוריה

no page number .)ב" דין וחשבון"מה שהוביל לפתיחת מבצע , איומיה של ישראל נכשלו בהשגת מטרתם-

פגיעה ישירה באנשי ( 0: )בחודש ונועד להשיג שני יעדים עיקריים 30-המבצע נמשך עד ה. ביולי 01

                                                 
9

ל רקע לפיה מגמת ההסלמה בפעילות חזבאללה נגד יעדים ישראליים ע, בהקשר זה חשוב לציין כי קיימת גם סברה שונה 
המצדדים בעמה זו טוענים כי באותה תקופה לא התאפשר . סורי נעשתה תוך ידיעה והסכמה סורית-התהליך המדיני הישראלי

ולפיכך יש לראות בהסלמת פעילותו ניסיון סורי להפעיל לחץ עקיף על , מצב בו חזבאללה יפעל נגד ישראל ללא אישור סורי
 (. Marden, 2000: 35; Siegman, 2000: 5-6)ומתן מולה -ישראל בעת המשא
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ית פגיעה עקיפה בחזבאללה באמצעות הפעלת לחץ על האוכלוסייה האזרח( 0); חזבאללה ובתשתיותיו

במטרה ליצור משבר שייאלץ את ממשלת לבנון ואת סוריה לפעול למען סיום המבצע והפסקת , בלבנון

שיבוש שגרת חיי האוכלוסייה האזרחית בלבנון נועד גם להשפיע . הפעילות המתבצעת משטחה נגד ישראל

(. Catignani, 2010: 82; Sobelman, 2010: 55-56)על מידת נכונותה לתמוך ולסייע לפעילות חזבאללה 

אנשי  12-למעלה מ. תקיפות אוויריות ואלפי הפגזות 0,222-במהלך המבצע ביצעה ישראל למעלה מ

על אף . תושבי דרום לבנון נמלטו לכיוון בירות 312,222-אזרחים לבנוניים נהרגו ו 002-חזבאללה וקרוב ל

יישובי הגליל במשך כל ימי  המשיך חזבאללה בירי הקטיושות לעבר, פעולותיה האינטנסיביות של ישראל

ישראל צמצמה בהדרגה את . ל ברצועת הביטחון"ל וצד"ובמקביל המשיך לתקוף את עמדות צה, המבצע

בתיווך , סוריה ולבנון, פה בין ישראל-מספר היעדים שתקפה בלבנון והמבצע הסתיים בשורת הבנות בעל

רה לכך שחזבאללה יפסיק את ירי ישראל תביא לסיום המבצע בתמו, פי ההבנות הללו-על. אמריקני

שני הצדדים התחייבו להימנע מפגיעה ביעדים אזרחיים במסגרת . הקטיושות לעבר יישובי הגליל

תוצאה זו המחישה את פגיעותה של ישראל כאשר מדובר בחשיפת . התנגשויות ועימותים עתידיים

. אמור באמצעים צבאייםיכולתה לחסל את האיום ה-אוכלוסייתה האזרחית לירי הקטיושות ואת אי

ההבנות שהושגו בתום המבצע קבעו כי על חזבאללה להימנע מירי קטיושות לשטח ישראל ומפגיעה ביעדים 

ל המוצבים ברצועת הביטחון "ל וצד"אולם לא קבעו כי עליו לחדול מפעולותיו נגד כוחות צה, אזרחיים

(Catignani, 2010: 81-82; Qassem, 2005: 109-111; Sobelman, 2010: 56-57 . .) 

0883-0886 

כשל בהשגת מטרותיו ואף קיבע את " דין וחשבון"היוו הוכחה לכך שמבצע  0886-0883השנים  

במהלך תקופה זו המשיך חזבאללה . ששאף חזבאללה לבסס במסגרת העימות מול ישראל" כללי המשחק"

דין "ות שגובשו בתום מבצע שכן ההסכמ, לתקוף יעדים צבאיים ישראליים ואף הסלים את פעולותיו

חזבאללה ביצע את רוב פעולותיו מתוך אזורי . לא הגבילו את הארגון מביצוע פעולות מסוג זה" וחשבון

גמול ישראל נגד תקיפותיו צפויה הייתה לגרום לפגיעה ישראלית -ולפיכך פעולת, אוכלוסייה אזרחית

קבעו ששני הצדדים יימנעו מפגיעה ביעדים " בוןדין וחש"מכיוון שהבנות מבצע . ביעדים אזרחיים לבנוניים

פגיעה ישראלית באזרחים . יכולתה של ישראל להגיב על פעולות חזבאללה הייתה מוגבלת ביותר, אזרחיים

לאור . לחזבאללה לפגוע ביעדים אזרחיים ישראליים" היתר"פירושה מתן , או בתשתיות אזרחיות בלבנון

לות על פעולות חזבאללה נגד יעדיה באזור רצועת הביטחון בדרום סיכון זה התקשתה ישראל להגיב ביעי

סיוע ומתן , ישראל כשלה גם בהרתעת האוכלוסייה הלבנונית מתמיכה(. Sobelman, 2010: 55-57)לבנון 

הפגיעה הישראלית בתשתיות האזרחיות בלבנון ובאזרחים לבנוניים . לגיטימציה להמשך פעילות חזבאללה

אלא , חזבאללה לא נתפש כגורם הבעיה. רק הגבירה את העוינות כלפי ישראל" דין וחשבון"במהלך מבצע 

חברת  –בנאא -יהאד אל'ארגון ג. קם את הנזקים הרבים שגרמה התוקפנות הישראליתכגוף המסוגל לש

מבני ציבור , מבנים אזרחיים פרטיים 1,222-הצליח לשקם במהירות קרוב ל –הבנייה של חזבאללה 

כמו גם הסיוע שסיפק הארגון לתושבי דרום לבנון , שיקום זה. ותשתיות אזרחיות שנפגעו במהלך המבצע

הביאו דווקא להתחזקות התמיכה הציבורית בו , ע להם לשוב לשגרת חייהם לאחר המבצעבכדי לסיי

(Catignani, 2010: 77-78; Qassem, 2005: 111 ;11: 0229', ברקוביץ .) 

. 0881יולי -ההתנגשויות בין ישראל לחזבאללה הלכו ותכפו והגיעו לאחד משיאיהן בחודשים יוני 

הפעולה הביאה למותם . ווירית מאסיבית על מחנה אימונים של חזבאללהביוני ביצעה ישראל תקיפה א 0-ב

הצהיר כי ארגונו ינקום , ל חזבאללה"מזכ, נסראללה. אנשי הארגון ולפציעתם של עשרות נוספים 12של 

ביולי בוצע פיגוע התאבדות  08-ב. בישראל על פעולתה ונקמה זו אכן הוצאה אל הפועל כחודש לאחר מכן

 Haberman, 1994: no page)ונפצעו מאות   91היהודית בבואנוס איירס בו נהרגו  בבניין הקהילה
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number; Sobelman, 2010: 59 .)כמות והיקף . 0886חזבאללה נרשם באפריל -שיא נוסף בעימות ישראל

שהיו , וכתוצאה מכך השתבשה שגרת החיים של תושבי הגליל, ההתנגשויות בין ישראל לחזבאללה עלו

בשילוב עם לחצים , העלייה שחלה בהיקף הנפגעים הישראליים. העת לפגיעת קטיושות חשופים כל

פוליטיים שהופעלו על ממשלת שמעון פרס על רקע מערכת הבחירות שצפויה הייתה להתקיים בחודש מאי 

הביאו את ממשלת ישראל להחליט על פעולה צבאית נרחבת יחסית נגד יעדים בלבנון במסגרת מבצע , 0886

נועד להפעיל לחץ ישיר ועקיף על חזבאללה , שקדם לו" דין וחשבון"כמו מבצע , מבצע זה". י זעםענב"

 09-באפריל ונמשך עד ה 00-המבצע נפתח ב. במטרה להביא להפסקת ירי הקטיושות על יישובי הצפון

שונים  כולל יעדים)יעדים בלבנון  122תקיפות נגד  06,222האוויר הישראלי -במהלכו ביצע חיל. בחודש

אנשי  12במהלך המבצע נהרגו . במקביל לירי עשרות אלפי פגזים נגד יעדים לבנוניים נוספים, (בבירות

על אף התקיפות הישראליות האינטנסיביות הצליח חזבאללה להמשיך . אזרחים לבנוניים 011-חזבאללה ו

, י הארגון במהלך המבצעיד-רקטות נורו בסך הכל על 0,022: את ירי הרקטות עד יומו האחרון של המבצע

ל באזור רצועת "ל וצד"השאר נורו לעבר עמדות צה)מתוכן נורו לתוך שטח ישראל  922-כאשר קרוב ל

ם בכפר קאנא וכתוצאה מכך "ל במתחם של האו"ידי צה-באפריל פגעו פגזים שנורו על 09-ב(. הביטחון

לאומי כבד על ישראל וכן גינוי נחרץ -ביןאירוע זה יצר לחץ . ם"אזרחים לבנוניים וכמה אנשי או 026נהרגו 

סוריה , המבצע הסתיים במזכר הבנות בין ישראל. באפריל 09-ם והוביל לסיום המבצע ב"מטעם האו

 –" דין וחשבון"ההבנות החדשות מהוות למעשה חזרה על הבנות מבצע . שהושג בתיווך אמריקני, ולבנון

ים וחזבאללה יפסיק את ירי הקטיושות לעבר שטח ישראל וחזבאללה יימנעו מירי לעבר יעדים אזרחי

 (. Catignani, 2010: 83-84; Greenberg, 1996: no page number; Sobelman, 2010: 57-59)ישראל 

היו  –" ענבי זעם"ומבצע " דין וחשבון"מבצע  – 82-שני המבצעים שיזמה ישראל במהלך שנות ה 

דפוסי הפעולה שננקטו , אולם יעדיהם, ל במסגרתםאמנם שונים זה מזה בהיקף הכוח הצבאי שהופע

שנועדו להרתיע את חזבאללה מירי עתידי של , בשני המבצעים הללו. במהלכם ותוצאותיהם כמעט זהים

הצליח  –ל ויתרה מכך "הצליח חזבאללה להחזיק מעמד מול עוצמתו של צה, קטיושות לשטח ישראל

-צדדי על-אל לא הצליחה להשיג את יעדיה באופן חדישר. האש-להמשיך בירי הקטיושות עד רגע הפסקת

ובכדי לשים קץ לסבב העימות , ידי פגיעה משמעותית במרכיב היכולת ובמרכיב הכוונות של חזבאללה

הניסיון הישראלי לייצר לחץ עקיף . נאלצה להיעזר בתיווך אמריקני ובהשגת הבנות פורמליות מול הארגון

לא רק . אזרחיים לא הניב את התועלת לה קיוו מקבלי ההחלטות על חזבאללה באמצעות פגיעה ביעדים

אלא שהפגיעה הישראלית ביעדים אזרחיים , שאוכלוסיית דרום לבנון הגבירה את תמיכתה בחזבאללה

 . לאומי חריף שצמצם את יכולתה לפעול נגד הארגון-הניבה גינוי בין

0886-0222 

מרבית התקריות אירעו באזור . ל לחזבאללה"הנמשכו ההתנגשויות בין צ 0222-0886בין השנים  

חלה עלייה  0222ועד שנת  0889משנת . אולם לעתים בוצע גם ירי קטיושות לשטח ישראל, רצועת הביטחון

ממוצע האבידות שספג . במספר הנפגעים הישראלים כתוצאה ישירה או עקיפה מהעימות מול חזבאללה

אסון "לאחר ש, 022ל על "עמד מספר הרוגי צה 0889נת בש. הרוגים בשנה 02עמד על  0891ל משנת "צה

אירוע זה אמנם לא התרחש במסגרת עימות ישיר . חיילים 93הוביל למותם של ( 0889דצמבר " )המסוקים

אך היה גורם נוסף שהשפיע על דעת הקהל הישראלית ועל נכונותו של הציבור הישראלי , מול חזבאללה

ארבע "בעקבות האסון הוקמה תנועת . ל בדרום לבנון"חות צהלהמשיך ולשלם את המחיר שגבתה נוכ

הדיון הציבורי . ל מלבנון"שהובילה קמפיין ציבורי נרחב במטרה להביא להוצאת כוחות צה, "אמהות

והפוליטי בסוגיה זו הלך והתרחב והיה לאחד הנושאים המרכזיים שהועלו במסגרת מערכת הבחירות של 

פעולות צבאיות נגד יעדי  0,122-חזבאללה את פעילותו וביצע למעלה מ במהלך שנה זו הסלים. 0888שנת 

הודיע כי בתוך שנה יצאו כוחות , שנבחר לראש ממשלת ישראל, אהוד ברק. ל באזור רצועת הביטחון"צה
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צדדית ישראלית מאזור רצועת הביטחון   -הושלמה נסיגה חד 0222במאי  01-ל מלבנון ואמנם ב"צה

(Catignani, 2010: 85; Dassa-Kaye, 2003: 569-570; Sobelman, 2010: 63.) 

התווסף לשורת שיקולים אסטרטגיים , צדדית מלבנון-הלחץ הציבורי שתרם להחלטה לסגת חד 

מטרתה של ישראל הייתה לשמר את נוכחותה ברצועת , ראשית: ופוליטיים שעמדו בבסיס החלטה זו

כישלון ההתקדמות במסלול הדיפלומטי מול שתי  .הביטחון עד השגת הסכם שלום מול סוריה ולבנון

נראה היה , לפיכך. ל בלבנון לא הייתה השפעה מספקת על סוגיה זו"המדינות הללו המחיש כי לנוכחות צה

נסיגה שכזו תפגע בבסיס : סוריה-צדדית תוכל לשנות את המצב האסטרטגי בגזרת לבנון-שדווקא נסיגה חד

, (ק ישראל משטח לבנון לא יוכל להוות עוד הצדקה להמשך קיומושכן סילו)הלגיטימציה של חזבאללה 

ומתן מדיני מול ישראל וכן -תוביל לכך שחזבאללה לא יוכל עוד לשמש כקלף מיקוח בידי סוריה בעת משא

הנוכחות הישראלית בדרום לבנון , שנית. לאומיים לנסיגה סורית משטח לבנון-עשויה לייצר לחצים בין

כמו גם מחיר )גבתה מחיר כבד בחיי אדם , להביא להפסקת פעילות חזבאללהכשלעצמה לא הצליחה 

שכן ירי הקטיושות לעבר , ולמעשה לא היוותה ערובה לביטחונם של תושבי הצפון( מדיני וכלכלי-פוליטי

מקבלי ההחלטות הישראליים סברו שאת מקומה של , שלישית. הגליל נמשך ואף התגבר לאורך השנים

, הפיזית ברצועת הביטחון ניתן להמיר באיומי הרתעה כבדים מול חזבאללה הנוכחות הישראלית

; Catignani, 2010: 88; Dassa-Kaye, 2003: 580-582)המבוססים על אסטרטגיה של גמול מאסיבי 

 (.      06-01: 0228, אבן

0222-0226 

: של עבודה זולנסיגה הישראלית מרצועת הביטחון שתי השפעות עיקריות הרלוונטיות לעניינה  

האחת נוגעת למעמדו ולדפוס פעולתו של חזבאללה והשנייה נוגעת לכושר ההרתעה הישראלי מול חזבאללה 

 .  ומול גורמים נוספים באזור

 מעמדו של חזבאללה 

ל מאזור רצועת הביטחון עוררה את הדיון הציבורי בלבנון אודות הלגיטימציה להמשך "נסיגת צה

שהמיליציות הלבנוניות השונות התפרקו מנשקן וחדלו מפעילות צבאית בעקבות בעוד . קיומו של חזבאללה

ההצדקה להמשך . נותר חזבאללה ארגון חמוש ופעיל, 0882ף וסיום מלחמת האזרחים בשנת 'הסכם טאא

לפיכך הנסיגה . פעילותו של חזבאללה הייתה מאבקו בנוכחות הישראלית בלבנון ושאיפתו להביא לסיומה

אלא שראשי הארגון מצאו במהרה . אה לכאורה לפגיעה חמורה במעמדו של חזבאללההישראלית הבי

הפעם על סמך הקביעה כי נסיגת ישראל הינה חלקית , הצדקה נוספת להמשך פעילותו ומאבקו בישראל

הזוכה גם לגיבוי )נקודת המבט הישראלית בעניין זה . נותרו בשליטתה( אזור הר דב)בלבד שכן חוות שבעא 

ולפיכך , היא שאזור חוות שבעא מהווה במקורו שטח סורי שנכבש במהלך מלחמת ששת הימים( ומילא-בין

עודדה את חזבאללה ואת לבנון לטעון כי מדובר , מצדה, סוריה. אין כל צידוק להחזרתו לשליטה לבנונית

ם הצדקה נוספת שניתנה להמשך פעילות הארגון הייתה הצורך בשחרור אסירי. בשטח לבנוני כבוש

בטענה שצבא , "מגן לבנון"חזבאללה החל לאמץ תדמית של , יתרה מכך. לבנוניים בהם החזיקה בישראל

לבנון לא יהיה מסוגל לעמוד בפני תוקפנות ישראלית וכי רק חזבאללה הוא שיוכל להגן ביעילות על המדינה 

ל הארגון בשורותיו של על רקע זה החלו לראשונה דיונים אודות אפשרות שילובו ש. במסגרת סכסוך עתידי

הביאה , על אף הפגיעה במידת הלגיטימציה שניתנה להמשך פעילותו של חזבאללה כארגון צבאי. צבא לבנון

התפישה הרווחת לפיה לא ניתן להביא את ישראל . נסיגת ישראל מלבנון לעלייה משמעותית ביוקרתו

. נפגעה בצורה משמעותית -צבאי לוויתורים טריטוריאליים ללא הסדר מדיני וכתוצאה מהפעלת כוח 

עשה בה שימוש חשוב ואפקטיבי , נסראללה, ל הארגון"הנסיגה נתפשה כניצחון מזהיר עבור חזבאללה ומזכ

 ,Sobelman, 2010: 61-63; Qassem)במסגרת הלוחמה הפסיכולוגית והתעמולה הפוליטית שהוביל  

תבוסתה של ישראל במאבק (. 19: 0223, למןסוב; 0: 0229, ארליך; 09-06: 0228, אבן; 128-131 :2005
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היוותה מקור השראה עבור גורמים שונים , ידי ראשי הארגון ותומכיו-כפי שהוגדרה על, מול חזבאללה

 .  כפי שיתואר בפרק הבא, בזירה הפלסטינית ובעיקר עבור חמאס

 פעילות חזבאללה לאחר הנסיגה

רצועת הביטחון יצרה מסגרת עימות חדשה המציאות החדשה שנוצרה לאחר נסיגת ישראל מאזור  

אולם הגביל עצמו , הארגון המשיך אמנם את פעילותו הצבאית נגד יעדים ישראליים. עבור חזבאללה

הקפיד נסראללה להדגיש כי משוואת האיום , עם זאת. לפגיעה ביעדים המצויים באזור חוות שבעא בלבד

" כללי המשחק"חריגה ישראלית מ –יימת עודה שרירה וק 82-וההרתעה שהתגבשה במהלך שנות ה

בדמות פגיעה ביעדי חזבאללה או ביעדים לבנוניים המצויים מחוץ לגזרת חוות שבעא או בדמות )החדשים 

יזם חזבאללה  0220-0222בין השנים . תוביל לירי קטיושות לעבר יישובי הצפון( פגיעה באזרחים לבנוניים

בתוך כך נכלל גם אירוע . זור חוות שבעא אחת לכמה שבועותמתקפות שגרתיות נגד יעדים ישראליים בא

התקרית המשמעותית הראשונה בין  – 0222חטיפת שלושת החיילים הישראלים בחודש אוקטובר 

, חלה הסלמה בפעילות חזבאללה 0220בחודש מרץ . חזבאללה לבין ישראל מאז נסיגתה מדרום לבנון

שהתקיים "( חומת מגן)"תגובה על המבצע הישראלי הנרחב שהפגיז במשך שבועיים את אזור חוות שבעא ב

 ,Bar)אקצא -בשטחי הגדה המערבית נגד ארגוני הטרור הפלסטיניים במסגרת עימותי אינתיפאדת אל

2007: 476; Sobelman, 2010: 61-62; Qassem, 2005: 135-136 ;0223, סובלמן; 00: 0229, ישראל-בן :

60-18 ,91 .) 

לבנונית הובילה -בזירה האזורית ובזירה הפנים, לאומית-רחשה בזירה הביןסדרת אירועים שהת 

 0220בספטמבר  00-אירועי ה. 0226ועד שנת  0220למיתון פעילותו של חזבאללה בתקופה שבין סוף שנת 

הברית -פלישת ארצות". מלחמה בטרור"הובילו את הממשל האמריקני לאמץ אסטרטגיה ומדיניות של 

 –ון צדאם חוסין היוותה תמרור אזהרה עבור חזבאללה ועבור המדינות התומכות בו לעיראק והפלת שלט

, לצדה של עיראק, הטרוריסטי" ציר הרשע"סוריה וחזבאללה נכללו במה שמכונה , איראן. איראן וסוריה

לאור . ולפיכך גברה הסבירות לכך שיהוו את יעדיו הבאים של הממשל האמריקני במסגרת המלחמה בטרור

כך שלראשונה נוצרו פרקי זמן של , צמצם חזבאללה באופן ניכר את תכיפות פעולותיו נגד ישראלזאת 

, חרירי-רצח ראש ממשלת לבנון רפיק אל. מספר חודשים בהם לא תקף חזבאללה כלל יעדים ישראליים

בד על לאומי כ-הביא לסערה פוליטית פנימית בלבנון וכן להפעלת לחץ בין, שהואשמו בו סוריה וחזבאללה

כעת נאלץ חזבאללה להגן על מעמדו . 0221כתוצאה מכך נסוגה סוריה מלבנון בחודש פברואר . סוריה

מאמציו אלה באו לידי ביטוי בהגברת מעורבותו בזירה הפוליטית הלבנונית . כארגון חמוש בכוחות עצמו

בלבד  0888וד שבשנת בע. ובמיתון עמדותיו ופעולותיו בכדי לבלום כרסום נוסף בבסיס הלגיטימציה שלו

הרי שבמהלך שש השנים שחלפו בין הנסיגה , תקיפות נגד יעדים ישראלים 0,122-ביצע חזבאללה למעלה מ

 ,Sobelman)הישראלית לבין פרוץ מלחמת לבנון השנייה יזם חזבאללה לא יותר מכמה עשרות תקריות 

 . (13: 0223, מןסובל; 03-00: 0229, ישראל-בן; 00, 0: 0229, ארליך; 62-63 :2006

 כושר ההרתעה הישראלי 

צדדית של ישראל מאזור רצועת הביטחון יצרה פגיעה קשה בכושר ההרתעה -נראה כי נסיגתה החד 

צדדי -עצם הנסיגה הישראלית באפן חד(. מול גורמים אזוריים נוספים, וכאמור)הישראלי מול חזבאללה 

אולם ייתכן שהפגיעה הקשה ביותר , של ישראלוללא השגת הסכם מדיני בתמורה יצר פגיעה בתדמיתה 

ההלימה בין האיומים הרבים שהשמיעו מקבלי ההחלטות הישראלים נגד חזבאללה -נגרמה כתוצאה מאי

עוד בטרם בוצעה הנסיגה הזהיר ראש . לבין הוצאת האיומים הללו אל הפועל 0226-0222בין השנים 

ל "לתקוף יעדים ישראליים לאחר יציאת צה כי אם ימשיך חזבאללה, אהוד ברק, הממשלה הישראלי

 9)ביום חטיפת שלושת החיילים בגזרת הר דב . מלבנון תגיב ישראל בפעולות גמול חמורות נגד הארגון

לפיו אם לא ישוחררו , הציב ראש הממשלה אהוד ברק אולטימטום חלקי בפני חזבאללה, (0222באוקטובר 
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לרבות מטרות בבירות ובאזורי השליטה , עדים בלבנוןהחיילים החטופים תפעל ישראל בחומרה נגד י

ההחלטה . תגובתה של ישראל לאירוע החטיפה הייתה מינורית ביותר, על אף האיומים הרבים. הסורית

החטיפה בוצעה , ראשית: להבליג מבחינה צבאית על האירוע התקבלה על רקע שלושה שיקולים מרכזיים

, שנית; ל ריכזה את מאמציה הצבאיים בזירה הפלסטיניתאקצא וישרא-בסמוך לפרוץ אינתיפאדת אל

תגובותיה של ישראל לאירועים האלימים בשטחי הגדה המערבית וכן בשטח ישראל עצמה הובלו לגינוי 

פעולה נוספת בגזרת לבנון הייתה ככל הנראה מחמירה עוד יותר את מעמדה של , לפיכך. לאומי נרחב-בין

יציאה למבצע צבאי נרחב מספר חודשים בלבד לאחר , שלישית; יתישראל בהתייחס לדעת הקהל העולמ

 ,Bar)ל מדרום לבנון צפויה הייתה להוביל להשלכות פוליטיות בעייתיות עבור ממשלת ישראל  "נסיגת צה

-זמן קצר לאחר אירוע החטיפה הוקם צוות משא(. 66: 0223, סובלמן; 00: 0229, ישראל-בן; 469 :2007

מכאן שהאפשרות ; להגיע להסדר מול חזבאללה שיאפשר את שחרור החייליםומתן ישראלי במטרה 

ואיש )סוגיית שלושת החיילים החטופים . להימנע ממשא ומתן מול חזבאללה כלל לא הייתה רלוונטית

, 0221הגיעה לסיומה בחודש ינואר ( ידי חזבאללה-העסקים הישראלי אלחנן טננבאום שנחטף גם הוא על

אזרחים  03, פלסטינים 122מתוכם )אסירים  131ם הוחזרו לישראל בתמורה לשחרור כאשר גופות החיילי

עוד ניצחון המתווסף "נעים קאסם מתאר בספרו את עסקת החילופים כ(. לבנוניים וכמה אזרחים זרים

עוד מציין קאסם כי עסקה זו תרמה רבות (. Qassem, 2005: 147-148" )0222לשחרור אדמת לבנון במאי 

שכן רק מיעוט מבין האסירים ששוחררו נמנו על שורות , של חזבאללה בעיני הציבור הלבנונילמעמדו 

אלא לטובת , בכך הוכיח חזבאללה כי אינו פועל לצורך האינטרס הארגוני הפרטני שלו; הארגון

הסכמתה של ישראל לעסקה זו הצביעה על כך שחזבאללה הצליח , לטענתו. האוכלוסייה הלבנונית כולה

 (.  018-019: שם)את נקודות התורפה הישראליות ולגרום לה לשלם כל מחיר שידרוש הארגון לאתר 

נקטו ממשלות ישראל  0226ל מדרום לבנון ועד אירוע חטיפת החיילים של שנת "החל מנסיגת צה 

מדיניותה זו של ישראל נתפשה . שכללה לא אחת הבלגה על תקריות שיזם חזבאללה, במדיניות מאופקת

. חזבאללה כביטוי לחולשה וכראיה לכך שלישראל אין כוונה ונכונות לממש את איומי ההרתעה שלה בעיני

לאור זאת המשיך חזבאללה להתחמש ולהקים עמדות ומוצבים בסמוך לקו הגבול הישראלי והמשיך ליזום 

אללה ביצע חזב 0226בחודש יולי (. 82-אם כי בהיקף מצומצם מזה של שנות ה)ל "התנגשויות מול צה

לאור , לאור תגובתה של ישראל לאירוע החטיפה הקודם. הפעם של שני חיילים, פעולת חטיפה נוספת

שחצייתם " הקווים האדומים"מדיניות האיפוק בה נקטה ונוכח העובדה שמעולם לא הגדירה מה הם 

 תגובהה של הצפוי היקפה את חסר-הערכת והעריך הארגון שגה  –תוביל לתגובה חריפה נגד חזבאללה 

 (.   03-00: 0229, ישראל-בן; Bar, 2007: 470-471) קוו-הסטטוס הפרת על הישראלית

 מלחמת לבנון השנייה: 0226

 יעדים ואמצעים

ל ונהרגו שמונה חיילים "יזם חזבאללה תקרית שבמהלכה נחטפו שני חיילי צה 0226ביולי  00-ב 

בפני ממשלת ישראל עמדו שלוש אפשרויות . ליללכך נלווה גם ירי קטיושות כבד לעבר יישובי הג. נוספים

מבצע צבאי ; 0222כפי שנהגה ישראל באירוע החטיפה שהתרחש בחודש אוקטובר  –הבלגה : תגובה לאירוע

מכיוון ששתי האפשרויות . או יציאה למלחמה; "ענבי זעם"או מבצע " דין וחשבון"כדוגמת מבצע  –מוגבל 

בחרה ממשלת ישראל באפשרות שהוגדרה באופן הצהרתי , ת בעבריעילו-הראשונות שהוזכרו הוכחו כבלתי

המלחמה . אולם מבחינה מבצעית היוותה מעין שילוב בעייתי בין מבצע צבאי מוגבל לבין מלחמה, כמלחמה

הרחקת עמדות חזבאללה ( ב); שיקום ההרתעה הישראלית מול חזבאללה( א: )נועדה להשיג מספר יעדים

החזרת החיילים ( ד); לבנונית-יכולותיו של חזבאללה ובמעמדו בזירה הפניםפגיעה ב( ג); מגבול ישראל

יצירת תנאים שיסייעו במימוש ( ו); ידי חזבאללה-הפסקת פעולות הטרור המבוצעות על( ה); החטופים

הקוראת לפריסת צבא לבנון בדרום המדינה ולפירוק  0118' ם מס"החלטת מועצת הביטחון של האו
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השגת היעדים הללו אמורה הייתה (.  8-9: 0228, שלום; 06-03: 0228, ישראל-בן)חזבאללה מנשקו 

פגיעה בסוריה ובאיראן כפטרוניותיו של חזבאללה לא עלתה על . להתבצע באמצעות פגיעה ביעדי חזבאללה

במטרה ליצור , אולם פגיעה ביעדי חזבאללה בשילוב עם פגיעה ביעדים לבנוניים, הפרק כאפשרות רצויה

. ידי הדרג המדיני-ידי הדרג הצבאי ונדחתה על-הוצעה על –ף על הארגון באמצעות ממשלת לבנון לחץ עקי

התנגד לפגיעה ביעדים לבנוניים כתוצאה מלחצים אמריקניים וכן , אהוד אולמרט, ראש ממשלת ישראל

לאומית הרחבה לה זכתה התגובה הישראלית לאירוע חטיפת החיילים -מתוך חשש שהלגיטימציה הבין

 (. 02-9: 0228, שלום; 01-01: 0228, ישראל-בן)תיפגע אם תחרוג ישראל מתקיפת יעדי חזבאללה בלבד 

התאפשרה על רקע השינוי שחל בתנאים הפנימיים , יש לציין כי הבחירה ביציאה למלחמה 

אקצא הסתיימה ואפשרה לישראל לרכז מאמץ צבאי -אינתיפאדת אל: והחיצוניים בסביבה הישראלית

בספטמבר סיפקה בסיס  00-הברית לאחר אירועי ה-המלחמה בטרור שהובילה ארצות; לבנוןבגזרת 

שהכתיב חזבאללה " כללי המשחק"נוצר כורח לשבור את ; לאומי רחב לתגובה הישראלית-לגיטימציה בין

אלא גם , ולשקם את כושר ההרתעה הישראלי לא רק מול חזבאללה, בהתייחס למסגרת העימות בלבנון

מי הטרור הפלסטיניים ברצועת עזה שעקבו אחר דפוסי הפעולה של חזבאללה ויצרו אף הם איום מול גור

 .רקטות על העורף הישראלי

  תוצאות

לאור החלטת מועצת הביטחון של , באוגוסט 01-ימים והסתיימה ב 31מלחמת לבנון השנייה ארכה  

הצדדים וכן ניסתה להביא לשינוי אש מיידית בין -החלטה זו נועדה להביא להפסקת. 0920' ם מס"האו

איש  01,222ל יורחב כך שיכלול "ההחלטה קבעה כי כוח יוניפי: מהותי באופן פריסת הכוחות בדרום לבנון

ל לקיים פעילות ותשתית צבאיות מדרום לנהר "וכן אסרה על כל גורם זולת צבא לבנון או כוח יוניפי

, ישראלים 013במהלך המלחמה נהרגו (. UN Security Council, 2006: 1-4" )הקו הכחול"הליטאני ועד 

חזבאללה איבד במהלך המלחמה . אזרחים כתוצאה מפגיעת קטיושות שנורו לשטח ישראל 11מתוכם 

 ,Israel Ministry of Foreign Affairs)אזרחים לבנוניים בקירוב  0,222מאות מאנשיו ובנוסף לכך נהרגו 

2006: no page number ;Amnesty International, 2006: 1 ;1: 0228, אביעד .) 

גם במלחמת לבנון השנייה נמשך ירי , 82-בדומה למבצעים שיזמה ישראל בלבנון במהלך שנות ה 

, להבדיל מהאירועים הקודמים. האש לתוקפה-הקטיושות לעבר יישובים ישראליים עד רגע כניסת הפסקת

לראשונה ביצע חזבאללה ירי . טווח פגיעת הרקטותבמהלך מלחמה זו נמצאו למעלה ממיליון אזרחים ב

-בסך. כאשר הפגיעה הדרומית ביותר אותרה באזור חדרה, לעבר שטחים המצויים מדרום לאזור הגליל

שהביאו לשיבוש מוחלט של שגרת החיים בצפון , רקטות 1,222-הכל נורו לעבר שטח ישראל למעלה מ

 Israel Ministry of)בים את בתיהם בתקופת העימות תוש 122,222-312,222ישראל ולעזיבתם של בין 

Foreign Affairs, 2007: no page number .)ל להביא לצמצום ירי הרקטות "הצלחתו של צה-אי

הן כלפי הדרג המדיני והן כלפי הדרג , ולהפחתת הלחץ מעל האוכלוסייה האזרחית גרר ביקורת נוקבת

, (ועדת וינוגרד)ה להקמת ועדת בדיקה ממשלתית המחאה הציבורית בתום המלחמה הוביל. הצבאי

: 0229, אתר כנסת ישראל)ל "ולפגיעה קשה בתדמיתו של צה( 0229ינואר )ל דן חלוץ "להתפטרות הרמטכ

התפארו ראשי חזבאללה בניצחון , בעוד שהמחאה הציבורית בישראל הלכה וגברה(. ללא מספרי עמודים

יכולתו לעמוד בפני מתקפה , ראשית: לא מבוטלים במלחמהחזבאללה אכן נחל הישגים . מזהיר במלחמה

הארגון המשיך לפגוע , שנית; קרקעית וימית במשך למעלה מחודש אינה ברורה מאליה, ישראלית אווירית

; האש והוכיח כי לא מצוי בידי ישראל מענה הולם לאיום הרקטות-בעורף הישראלי עד רגע הפסקת

חזבאללה בהצלחה מרובה גרמה לדמורליזציה בקרב הציבור  הלוחמה הפסיכולוגית שניהל, שלישית
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נראה , אולם בפועל(. 1-1:   0228, אביעד)הישראלי ולהטלת ספק באמינות הדיווחים הרשמיים הישראלים 

 . כי תוצאות המלחמה מורכבות ומאוזנת יותר

ר הישראלי ידי הדרג המדיני יצר ציפייה בציבו-האופן שבו נוסחו והוגדרו מטרות המלחמה על 

 0226ביולי  08-בישיבת הקבינט שהתקיימה ב. להסרת איום הרקטות מעליו ולהחזרת החיילים החטופים

ישראל תנהל את הלחימה נגד חזבאללה כל "אמר ראש הממשלה אולמרט כי ( שבוע לאחר אירוע החטיפה)

באותה (. רי עמודיםללא מספ: 0229, הראל" )זמן שיידרש כדי להחזיר את החיילים החטופים ללא תנאי

מתוך ... תימשך הלחימה האינטנסיבית נגד ארגון החזבאללה"ישיבה התקבלה החלטה ברורה לפיה 

ח ועדת "דו" )להפסיק את ירי הטילים על יישובים ומטרות ישראליות ולהסיר איום זה מעליהם.. מטרה

חלק משרי הקבינט טענו כי , חשוב לציין כי על אף הגדרת יעדי המלחמה באופן זה(. 96: 0229, וינוגרד

החזרת החטופים ללא תנאי באמצעות הפעילות הצבאית אינה יעד ריאלי והסתייגו מהגדרת הסרת איום 

בחינת תוצאות (. ללא מספרי עמודים: 0229, הראל; 96-91: 0229, ח ועדת וינוגרד"דו)הרקטות כיעד 

עם . מצביעה על כישלון ישראלי מובהקהמלחמה בהתייחס להשגת שני היעדים האמורים ככתבם וכלשונם 

החריבה את מפקדותיו , ישראל הצליחה לפגוע קשות במערך הרקטות לטווח בינוני של חזבאללה, זאת

מאנשיו  02%-הרסה את קו המוצבים שהקים הארגון בסמוך לגבול הישראלי ופגעה בלמעלה מ, בבירות

י נוסף בהתייחס לפרק הזמן המיידי שלאחר הישג ישראל(. 06: 0229, ישראל-בן; 1-1: 0228, אביעד)

כפי שנקבע , הוא הרחקת עמדות חזבאללה מקו הגבול ופריסת צבא לבנון בדרום המדינה, המלחמה

את תוצאות המלחמה בהקשרם של יעד (. 09: ישראל-בן) 0920' ם מס"בהחלטת מועצת הביטחון של האו

תעה הישראלית יש לבחון בפרספקטיבת זמן הפגיעה במעמדו של חזבאללה בלבנון ושל יעד שיקום ההר

 . ארוכה יותר

0226-0202 

השתמש  0226עד שנת . מלחמת לבנון השנייה יצרה שינוי במאזן ההרתעה בין חזבאללה לישראל 

מתוך הנחה שמדובר באיום חמור על , חזבאללה בירי הרקטות על אוכלוסייה אזרחית כאמצעי הרתעה

. כך שמקבלי ההחלטות בישראל יימנעו מפגיעה משמעותית בחיזבאללהשיוביל ל, נקודת תורפה ישראלית

נסראללה טען לאחר המלחמה שאילו היה מעריך . המלחמה ערערה את הנחותיו של חזבאללה בהקשר זה

-בן; Sobelman, 2010: 51)היה נמנע מפעולה זו , שישראל תגיב לאירוע החטיפה בעוצמה שבה הגיבה

לא נרשמה אף תקרית אחת  0202שבין סיום מלחמת לבנון השנייה ועד ינואר בתקופה (. 09: 0229, ישראל

במהלך תקופה זו נורו שישה מטחי קטיושות לעבר אזור הגליל המערבי ואצבע הגליל שלא . שיזם חזבאללה

 ,Sobelman)יהאד העולמי 'אלא ביוזמתם של גורמים הקשורים ככל הנראה לתנועת הג, ביוזמת חזבאללה

את הימנעותו של חזבאללה מייזום תקריות יש (. 1-0: ב0228, מרכז המידע למודיעין ולטרור; 65 :2010

ישראל אמנם פגעה ביכולותיו של חזבאללה במהלך מלחמת : לייחס למרכיב הכוונות ולא למרכיב היכולת

כולותיו במיוחד נוכח שיקומן המהיר של י, אולם לא היה בפגיעה זו כדי לשתק את פעילותו, לבנון השנייה

לאחר המלחמה פתח חזבאללה בגיוס אלפי פעילים חדשים . הצבאיות הודות לסיוע האיראני האינטנסיבי

רקטות ואילו  00,222היו בידי הארגון  0226בשנת )הגדיל את מספר הרקטות שבידיו באופן ניכר , לשורותיו

ערך שינויים בתורת , (טותרק 12,222-העריך המודיעין הישראלי כי בידי הארגון למעלה מ 0228בשנת 

(. 00-9: 0228, אביעד)הלחימה הארגונית והחל בהדרגה להקים שוב את תשתיתו הצבאית בדרום לבנון  

התנאים שהתקיימו , יתרה מכך. שבידי חזבאללה מצויה ללא ספק היכולת לפגוע ביעדים ישראליים, מכאן

וששימשו הצדקה לתקיפת יעדים  –ת שבעא שליטת ישראל באזור חוו –קודם לפרוץ מלחמת לבנון השנייה 

המניע והיכולת ליזום תקריות נגד ישראל נותרו על , לפיכך. לא השתנו במאום, ישראליים בעיני הארגון

לאור זאת ניתן להניח שישראל הצליחה לשקם את הרתעתה מול . כנם ואף על פי כן נמנע חזבאללה מכך
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קוו נתפשות בעיני מנהיגי חזבאללה גבוהות יותר -טוסהארגון וכי בשלב זה עלויותיה של שבירת הסט

 . מתועלותיה

-כאשר השמיד חיל. האוויר הישראלי את הכור הגרעיני בסוריה-השמיד חיל 0229בחודש ספטמבר  

הגיב חזבאללה בירי מאסיבי של פצצות מרגמה נגד עמדות , 0220ם סורי בחודש יולי "האוויר הישראלי מכ

, הראל)תקיפת הכור הגרעיני בסוריה לא הובילה לתגובה מצד חזבאללה , מת זאתלעו; ל בגזרת הר דב"צה

חוסל בכיר  0229בחודש פברואר (. ללא מספרי עמודים: 0220, פריש וואקד; ללא מספרי עמודים: ב0229

ידי חזבאללה -ניה יוחסה על'ההתנקשות במוע. ניה'עמאד מוע, חזבאללה וראש הזרוע הצבאית של הארגון

טעות "ניה 'בנאום שנשא נסראללה לאחר האירוע כינה את חיסול מוע. י גורמים זרים לישראליד-ועל

לא הצליח  0202עד שנת (. Worth, 2008: no page number)שעשו הציונים ואיים בנקמה חריפה " גדולה

 .חזבאללה להוציא לפועל את איומיו

. עמדו של חזבאללה בלבנוןבזירה הפוליטית נראה כי המלחמה הביאה לפגיעה מסוימת במ 

הטענות לפיהן . המלחמה הובילה להחרפת הביקורת על המשך קיומו של חזבאללה כארגון צבאי פעיל

. חזבאללה משרת את האינטרסים האיראניים והסוריים ופוגע בתוך כך באינטרסים הלבנוניים גברו

לנקוט במהלכים שמטרתם ניסתה , 0221-שהפכה עצמאית יותר לאחר נסיגת סוריה ב, ממשלת לבנון

; ניסתה הממשלה להביא לפירוק רשת התקשורת שמפעיל חזבאללה 0229בחודש מאי : החלשת חזבאללה

. תגובתו של הארגון הייתה פתיחה בעימות מזוין מול אנשי הממשל והשתלטות על מערב בירות

הסכם "יים בחתימת העימות אמנם הסת. אזרחים 92ההתנגשויות האלימות בין הצדדים גרמו למותם של 

אך לא היה בו כדי לכפר על הנזק , בריתו הפוליטיים הישגים חשובים-שהניב לחזבאללה ולבעלי, "דוחה

הובילו  0229אירועי מלחמת לבנון השנייה ואירועי מאי . התדמיתי שנגרם לארגון בעיני הציבור הלבנוני

: 0228, זיסר) 0228שהתקיימו ביוני לפגיעה אלקטוראלית במעמדו של חזבאללה בבחירות הפרלמנטריות 

 (. ללא מספרי עמודים: 0228, קוליק; 19: 0228, סיבוני וקוליק; 11-10

 

 סיכום  1.1

 היווצרות יחסי הרתעה בין ישראל לבין חזבאללה

 יכולת מימוש האיום 

 זיהוי ואיתור הגורם הטרוריסטי 

היה חזבאללה ארגון קטן יחסית שהקפיד על ( 0891-0890)בשלוש השנים הראשונות לקיומו  

המאפיינת ארגוני טרור קטנים בשלבים הראשונים , חשאיות זו. פעילות חשאית ומידור פנימי

שבשלב זה היו , הקשתה על היכולת הישראלית לזהות ולאתר את אנשי הארגון ואת נכסיו, להתפתחותם

בזמן , ל"מציין כי בתקופה זו הסב חזבאללה את עיקר האבידות לכוחות צהKaufman (0202 ). מועטים

מגמת שינוי החלה להסתמן (. 36' עמ)שבידי ישראל למעשה לא היה מידע רב על הארגון שמולו היא נלחמת 

ל חזבאללה המשיך לשמור ע, עם זאת. 0891בהקשר זה עם ההכרזה הפורמלית על קיום הארגון בפברואר 

כאשר חזבאללה , 82-נקודת המפנה הגיעה בראשית שנות ה. מידה די רבה של חשאיות עוד מספר שנים

הרחיב את שורותיו והחל להשתתף , צבר יותר נכסים, ממשלתי היחיד בלבנון-נותר הארגון הצבאי הלא

לישראל  תהליך זה חשף את מנגנוניו הפנימיים של הארגון ואפשר. במערכת הפוליטית הרשמית במדינה

כיום מהווה חזבאללה ארגון פוליטי וצבאי המאופיין . שעליהן ניתן לאיים,  לזהות את נקודות התורפה שלו

 .   למחצה ובתשתית כספית ואזרחית ענפה-בזרוע צבאית סדירה, במצע רעיוני מגובש, במבנה ממוסד

 קיומם של נכסים המצויים בידי ארגון הטרור

ה לכך שצבר מספר נכסים מרכזיים שכנגדם עשויה ישראל לאיים התמסדותו של חזבאללה הוביל 

שזהות , ארגון חזבאללה מבוסס על מבנה היררכי: היררכיה ארגונית( 0: )במסגרת אסטרטגיות אילוצים
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בידי ישראל . ידועה( בעיקר בדרג הפוליטי אולם במידה מסוימת גם בדרג הצבאי)העומדים בראשו 

הזרוע הצבאית של חזבאללה : הצבאית מרכיבי התשתית( 0) ;רי הארגוןות לאיים ישירות על בכיהאפשר

עוצמתו . מוצבים וכדומה, בסיסי קבע, מחסני תחמושת, מונה אלפי לוחמים ומחזיקה במתקני אימונים

הצבאית המאורגנת של חזבאללה היא הנכס הראשון עליו נוטה ישראל לאיים במסגרת עימותיה מול 

ודות ה, זבאללה יכולת שיקום מהירה מאודב ושוב כי לתשתית הצבאית של חהוכח שו, עם זאת. הארגון

התקשתה עד כה ישראל לאיים בפגיעה טוטאלית בעוצמתו הצבאית של , לפיכך. לסיוע שמספקת לו איראן

-חזבאללה מפעיל רשת של מוסדות חברתיים הכוללים בתי: מרכיבי התשתית החברתית( 3); חזבאללה

האחראים לתלות החזקה שבין האוכלוסייה השיעית המקומית , וני צדקה וכדומהארג, ספר-בתי, חולים

פגיעה פיזית במוסדות החברתיים של חזבאללה אמנם . לבין הארגון וכן אחראים לתמיכתה הפוליטית בו

תחליף . לאומי ומחאה קשה מבית-אולם עלולה לגבות מישראל מחיר כבד במושגים של גינוי בין, אפשרית

מקור המימון  :מקורות מימון( 1); זית במוסדות הללו הוא פגיעה במקורות המימון שלהםלפגיעה פי

לאור עוצמתה הצבאית של איראן ולאור מידת . איראן –העיקרי של חזבאללה היא נותנת חסותו הראשית 

נמנעה עד כה האחרונה מפגיעה או איום ישיר על איראן כמממנת , נפיצות היחסים בינה לבין ישראל

ומתמקדת , מכאן שיכולת הפגיעה של ישראל במקורות המימון של חזבאללה מוגבלת. ילות חזבאללהפע

; בתחומיהןמצויים של חזבאללה ה דינות מערביות לפעול נגד מקורות מימוןבעיקר בניסיון להשפיע על מ

עם . נוןהנכס הטריטוריאלי העיקרי בו מחזיק חזבאללה הוא מאחזיו בדרום לב :שליטה בטריטוריה( 1)

בעיקר בשל נוכחותם הקבועה של , הדומיננטיות של הארגון באזור זה לא תורגמה לשליטה מלאה בו, זאת

לישראל יכולת לפגוע במאחזיו של . 0222ל ברצועת הביטחון עד הנסיגה הישראלית בשנת "ל וצד"כוחות צה

מול  0890-וב 0899-ללבנון ב כפי שעשתה במסגרת פלישותיה, הארגון באזור זה ולהסיג את כוחותיו צפונה

-הלבנונית  הלא תמיכת האוכלוסייה( 6); ף וכפי שעשתה מאוחר יותר במהלך מלחמת לבנון השנייה"אש

קשה ליצור , בשל התלות הגבוהה שנוצרה בין האוכלוסייה השיעית לבין ארגון חזבאללה: שיעית בארגון

אחת מנקודות , עם זאת. בור זה בארגוןאיום יעיל דיו שיביא לפגיעה ממשית במידת התמיכה של צי

שיעי בלבנון -היא התמיכה של הציבור הלא –אם לא החשובה שבהן  –התורפה העיקריות של חזבאללה 

הלגיטימציה שניתנת לפעילותו הצבאית של חזבאללה מכיוונו של . בהמשך פעילותו הצבאית של הארגון

ובהתאם , 0222הישראלית מדרום לבנון בשנת  בעיקר לאחר הנסיגה, שיעי הולכת ופוחתת-הציבור הלא

הנכס החשוב ביותר בו מחזיק חזבאללה הוא עצם . לכך גוברים הקולות הקוראים לפירוק חזבאללה מנשקו

או ככזה שאינו , לגיטימי-ידי רוב הציבור הלבנוני כבלתי-במידה ומאבק זה ייתפש על; המאבק מול ישראל

צפוי הדבר להסב לחזבאללה נזק , (לתגובות צבאיות ישראליותמבחינת החשיפה )מצדיק את עלויותיו 

 . קריטי

, כגון יחסיו עם ממשלת לבנון או קשרי החוץ שלו, איום על נכסים נוספים בהם מחזיק חזבאללה

הייתה שרויה לבנון בכאוס שלא ( ף'הסכם טאא) 0898עד שנת . אם בכלל, צפוי להניב תוצאות חלקיות

הנוכחות הסורית . לרסן את המיליציות והארגונים השונים שפעלו בשטחה אפשר לשלטון המרכזי שבה

היא שנת הנסיגה   - 0221בלבנון והמעורבות האינטנסיבית בענייניה הפנימיים הובילו לכך שעד שנת 

. משום קשריו עם המשטר הסורי, לא היה באפשרותה של ממשלת לבנון לפעול נגד חזבאללה -הסורית 

אולם עד כה , סתמן כי ממשלת לבנון צוברת עוצמה ומנסה להפעילה גם מול חזבאללהואילך מ 0221משנת 

יכולתה של ישראל לפגוע בהיבט זה של הארגון , בהתייחס לקשרי החוץ של חזבאללה. ללא הצלחה ניכרת

מדינות המערב  –לאומיים החשובים בראייתה של ישראל -הגורמים הבין. כמעט אינה קיימת בפועל

רואים בחזבאללה ארגון טרור וממילא אינם מקיימים  –( בעיקר מצרים וירדן)ביות מתונות ומדינות ער

על יחסיו של חזבאללה עם איראן אין באפשרותה של ישראל להשפיע כלל ואילו על יחסיו . עמו קשרי חוץ

ני תמריץ חיובי בדמות קידום המהלך המדי. עם סוריה נראה כי אין באפשרותה להשפיע באמצעות איום
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עשוי להניב תוצאות אולם עד כה לא חלה , בין השאר בתמורה לניתוק הקשרים עם חזבאללה, מול סוריה

    .  התפתחות משמעותית בכיוון זה

 הליך קבלת החלטות רציונאלי 

מאופיינת בפרגמטיזם ומעידה על הליך קבלת החלטות  0202-0890התנהלות חזבאללה בין השנים  

הארגון גילה גמישות בהתייחס להתפתחויות ולשינויים . תועלת-שיקולי עלותרציונאלי המבוסס על 

דוגמאות בולטות לכך הן החלטת ראשי . המתרחשים בסביבתו והתאים את פעילותו לתנאים הללו

חזבאללה לשלב את הארגון במערכת הפוליטית הרשמית בלבנון ולהשתתף במערכות הבחירות שהתקיימו 

ונות להגיע עם ישראל להפסקות אש בתקופות שבהן הדבר תרם לאינטרסים נכ; ואילך 0880בה משנת 

דחיקה זמנית של רעיון כינון משטר אסלאמי ; בעימות מול ישראל" כללי משחק"יצירת ; הארגוניים

 .בלבנון בכדי להימנע מהרחקת ציבור תומך שאינו נמנה על האוכלוסייה השיעית הדתית וכדומה

 חזבאללה-ימות ישראליישום אסטרטגיות אילוץ בע

 התגובה הישראלית על פעולות חזבאללה והשפעתה על ההרתעה מולו

קוו -מאפשרת לזהות מהו הסטטוס 0202-0890סקירת העימות בין ישראל לחזבאללה בשנים 

ישראל מעולם לא הגדירה רשמית את . שהתגבש בין הצדדים וכן מהן הפעולות שנתפשו כחריגה ממנו

המציאות . שחצייתם תוביל לשינוי בתגובותיה" הקווים האדומים"או את , ללהקוו מול חזבא-הסטטוס

 . שאמנם לא הייתה רצויה מבחינת ישראל אך נתפשה כנסבלת, בשטח היא שיצרה מעין מסגרת לעימות

התקבע , לאחר הנסיגה הישראלית לאזור רצועת הביטחון, 92-במחצית השנייה של שנות ה

ל לבין כוחות חזבאללה בשטח רצועת הביטחון "ל וצד"תיות בין כוחות צהקוו של התנגשויות שגר-סטטוס

. בשלב זה התמקדה ישראל במניעתן ובסיכולן של מתקפות חזבאללה על עמדותיה באזור זה. עצמה

החדשים " כללי המשחק. "קוו-הובילה לשינוי הסטטוס 82-ההסלמה שחלה בעימות בראשית שנות ה

חזבאללה הגיב על . 0880בשנת , עבאס מוסאווי, ל חזבאללה"אל במזכהתגבשו לאחר התנקשותה של ישר

ההתנקשות בירי קטיושות ראשון לעבר יישובים ישראלים וכן בביצוע פיגוע התאבדות בשגרירות ישראל 

שכן ישראל התקשתה , בכך נוצר לראשונה מאזן הרתעה בין חזבאללה לבין ישראל. בבואנוס איירס

המציאות שנוצרה בעקבות אירועי . נכסיה ואוכלוסייתה מפני שני האיומים הללולהגן על ( ועודנה מתקשה)

של " שגרתית"פגיעה : בין הצדדים" משוואות תגובה"קוו חדש המבוסס על -קיבעה סטטוס 0880שנת 

חזבאללה נגד יעדים המצויים באזור רצועת הביטחון הובילה לפגיעה ישראלית במוצביו ובעמדותיו של 

ל או ירי "כדוגמת תקרית גדולה שבה נהרגו חיילי צה)פעולה חריגה של חזבאללה ; ם לבנוןחזבאללה בדרו

נענתה בפגיעה ישראלית משמעותית יותר ביעדי הארגון או ( מצומצם של קטיושות לעבר יישובי הצפון

ופן פגיעה ישראלית באזרחים לבנוניים או בתשתיות אזרחיות בלבנון הובילה בא; בפגיעה ביעדים סוריים

או )פגיעה חריגה בהיקפה באנשי חזבאללה הובילה לפגיעה ; אוטומטי לירי קטיושות לעבר יישובי הגליל

 . ל"יהודיים בחו/ביעדים ישראליים( לניסיון פגיעה

הוא הצטברות , קוו האמור-נראה שמה שנתפש בעיני ישראל כחריגה מהסטטוס, במבט לאחור

. ושהובילו לעליית משמעותית בכמות הנפגעים הישראליםתקריות שיצרו הסלמה בעימות בין הצדדים 

בהתייחס . 0888ובשנת  0886בשנת , 0883בשנת  –נוצרו שלושה גלי הסלמה שכאלה  82-במהלך שנות ה

עשו מקבלי ההחלטות הישראלים שימוש בדיפלומטיית , 0886ולהסלמה של שנת  0883להסלמה של שנת 

אם לא  –בפני חזבאללה ( ללא מגבלת זמן)לטימטום חלקי בשני המקרים הציבה ישראל או: אילוצים

ציות -כלומר אי, כישלון האיומים. ייפסקו מתקפותיו של הארגון תצא ישראל לפעולת תגובה נרחבת נגדו

הוביל ליציאת ישראל לשני מבצעים , מצד חזבאללה לאולטימאטום והמשך הפגיעה ביעדים ישראליים

תוצאותיהם של שני המבצעים הללו לא יצרו (. 0886" )ענבי זעם"ו( 0883)" דין וחשבון" –צבאיים מוגבלים 

אף אחד משני המבצעים לא הוביל ( א: )במידה רבה היפך הוא הנכון –את האפקט ההרתעתי המצופה 
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חומרת האיום שמציב חזבאללה על  במהלך המבצעים נחשפה( ב); ה נגד ישראללמיתון פעולות חזבאלל

ל לחסל את איום הרקטות במהלך המבצעים ולאחריהם פגעה "לחתו של צההצ-אי. העורף הישראלי

ישראל שאפה ( ג); אללהבתדמיתו בעיני הציבור הישראלי וכן שחקה את כושר ההרתעה הישראלי מול חזב

להרתיע את אזרחי לבנון מתמיכה בחזבאללה באמצעות פגיעה ביעדים אזרחיים במהלך שני המבצעים 

בעיקר בקרב האוכלוסייה השיעית , התלכדות סביב חזבאללההביאו לווקא הפגיעות הללו ד. שיזמה

ביעדים אזרחיים הובילה הפגיעה , בנוסף לכך. שמהווה את בסיס התמיכה האלקטוראלית העיקרי בו

, (ישראל מבחינת)מוקדם מהצפוי " ענבי זעם"צע לאומית ואף גרמה לסיום מב-לביקורת קשה בזירה הבין

אם )ישראל נאלצה להגיע להסכמות פורמליות ( ד); ם בכפר קאנא"ה במתחם האויעה הקשכתוצאה מהפג

שכן לא הצליחה להגיע בהם לכדי , מול חזבאללה בסיום כל אחד מהמבצעים שבהם פתחה( כי עקיפות

למעשה  ההסכמות הללו. פוןהכרעה צבאית שתוביל לשינוי מהותי של המציאות הביטחונית בגבול הצ

בהם רצה חזבאללה והגבילו במידה רבה את יכולת התגובה הישראלית על " חקכללי המש"קיבעו את 

 . פעולותיו

חזבאללה הסלים במכוון את פעולותיו בתקופה . 82-סבב ההסלמה השלישי התרחש בסוף שנות ה

חזבאללה . ל באזור רצועת הביטחון"על רקע התרחבות הדיון הציבורי בישראל סביב סוגיית נוכחות צה, זו

ישראל נסוגה באופן : ציג את הנסיגה המתוכננת מרצועת הביטחון ככניעה ישראלית והצליח בכךשאף לה

ללא כל ערבות לשינוי המצב הביטחוני בזירה זו ועל רקע ההסלמה בפעילות , צדדי מדרום לבנון-חד

ית נראה כי מהלך הנסיגה הביא לשחיקה משמעות. חזבאללה ואיומיו בהמשך פעילות זו גם לאחר הנסיגה

התיכון וסיפק השראה עבור גורמי הטרור -בכושר ההרתעה הישראלי בעיני גורמים שונים במזרח

 . הפלסטינים

חזבאללה הגביל כעת את . קוו-כתוצאה מנסיגת ישראל מדרום לבנון נוצר שוב שינוי בסטטוס

קה חלקית אליו הוא מתייחס כאל שטח לבנוני כבוש וכהצד, הר דב/ עיקר פעילותו לאזור חוות שבעא 

ביצע חזבאללה חטיפה של  0222בחודש אוקטובר . להמשך קיומו של הארגון כגוף צבאי פעיל בלבנון

לפיהם כל פעולה של , בניגוד לאיומים הרבים שהושמעו בישראל לפני הנסיגה ולאחריה. ל"שלושה חיילי צה

ציבה ישראל בפני ולמרות האולטימטום שה, חזבאללה לאחר הנסיגה תוביל לתגובה ישראלית חמורה

שלמעשה , בחרה הממשלה להגיב על אירוע החטיפה באופן מינורי בלבד –חזבאללה ביום חטיפת החיילים 

ריכוז המאמץ הישראלי בהתמודדות עם )הבלגה זו נבעה מאילוצים צבאיים . ניתן לראות בו הבלגה

; (בתגובה ישראלית חמורהלאומית -היעדר תמיכה בין)לאומיים -אילוצים בין, (ההתקוממות הפלסטינית

ההבלגה הישראלית על אירוע החטיפה והכניעה המוחלטת כמעט לדרישותיו . ואילוצים פוליטיים פנימיים

. הובילו לשחיקה מהותית בכושר ההרתעה הישראלי( 0221)של חזבאללה במסגרת עסקת חילופי השבויים 

שמרה ישראל על מדיניות של איפוק , ייהל מרצועת הביטחון ועד פרוץ מלחמת לבנון השנ"החל מנסיגת צה

את הצמצום שחל בהיקף פעולותיו של חזבאללה נגד ישראל אין לזקוף . בהתייחס לעימות מול חזבאללה

אזוריות , לבנוניות-אלא לזכות שורת התפתחויות פנים, לזכות יכולתה של האחרונה להרתיע את הארגון

בספטמבר והמאבק העולמי  00-אירועי ה)יבותיו שלו לאומיות שהובילו אותו להפגין מתינות מס-ובין

נסיגת סוריה מלבנון ; חרירי-האשמת הארגון בשותפות לרצח ראש הממשלה הלבנוני רפיק אל; בטרור

 (. והצורך בשימור בסיס התמיכה והלגיטימציה הפנימי בלבנון ומניעת שחיקתו; 0221בשנת 

הפעם בתוך שטחה , ידי חזבאללה-ל על"לי צהבוצע אירוע חטיפה נוסף של חיי 0226בחודש יולי 

ישראל הבליגה על אירוע חטיפת  0222בעוד שבשנת . הריבוני של מדינת ישראל ולא בגזרת חוות שבעא

ללא איום מקדים , יציאה למלחמה –הפעם בחרה להגיב באמצעי הקיצוני ביותר העומד לרשותה , החיילים

ו נבחרה לאור השינוי שחל בתנאים הפנימיים והחיצוניים אפשרות ז"(. כוח גס"הפעלת )או אולטימטום 

לאומית לתגובה ישראלית קשה והכרח -לגיטימציה בין, סיום האינתיפאדה השנייה)בסביבה הישראלית 
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קוו -המלחמה היוותה שבירה מוחלטת של הסטטוס(. בשבירת מדיניות ההבלגה והאיפוק מול חזבאללה

ששוקמו מיד )פחות במרכיבי היכולת של הארגון  –בחזבאללה מצדה של ישראל והובילה לפגיעה קשה 

על אף הביקורת הציבורית המיידית בישראל בנוגע לאופן ניהול . ויותר במרכיב הכוונות( לאחר המלחמה

נראה שבטווח הארוך הביא מהלך זה להיווצרות הרתעה אפקטיבית מול חזבאללה בפעם , המלחמה

גם כאשר ניתנה לו , חזבאללה בחר שלא לפעול נגד ישראל. 0890שנת הראשונה מאז תחילת העימות מולו ב

חזבאללה איים לפעול נגד ישראל , יתרה מזאת; (0229-ניה ב'חיסול עמאד מוע)הצדקה ברורה לכך 

ניתן להצביע על קיומה של יציבות ההרתעה  0202-0226בין השנים , לפיכך. ולראשונה לא מימש את איומיו

 . בין ישראל לחזבאללה

 

  חזבאללה-הרתעה ביחסי ישראל: 1' תרשים מס

 

 

 גורמי השפעה על יציבות ההרתעה בין ישראל לחזבאללה 

, המאבק בישראל הוא הרזון דטה שעליו מבוססת פעילותו של חזבאללה: גורמים פוליטיים 

נתפש  82-במהלך שנות ה. ומהווה את האלמנט העיקרי שמבחין אותו משאר הארגונים הפוליטיים בלבנון

אולם שימש בפועל גם כאמצעי , העימות המזוין מול ישראל כאמצעי לסילוק הגורמים הזרים משטח לבנון

וכהצדקה להמשך , (במיוחד לאחר החלטתו ליטול חלק במערכת השלטונית)יטית בארגון לגיוס תמיכה פול

-בראשית שנות ה. ממשלתי היחיד שנותר בלבנון לאחר סיום מלחמת האזרחים-קיומו כגוף הצבאי הלא

המשיך חזבאללה להשתמש בעימות מול ישראל כאמצעי , לאחר נסיגת ישראל מרצועת הביטחון, 0222

הר / הפגיעה ביעדים ישראליים באזור חוות שבעא , ראשית: פוליטית בשלוש דרכים עיקריותלגיוס תמיכה 

; דב נעשתה על רקע טיעוניו של חזבאללה לפיהם מדובר בשטח לבנוני כבוש שיש להסיג את ישראל ממנו

 נועדה להביא( וניסיונות החטיפה הכושלים שבאו לאחריה) 0222ל באוקטובר "חטיפת חיילי צה, שנית

 122-מיעוט מבוטל של אסירים מתוך ה. הכלא הישראליים-לשחרור אסירים לבנוניים ופלסטינים מבתי

ששוחררו היו אנשי חזבאללה ולפיכך היה במהלך זה ניסיון מצד הארגון להראות כי הוא פועל לטובת 

; נימיתולזכות על בסיס זה בתמיכה פוליטית פ, האוכלוסייה הלבנונית כולה ואף לטובת הפלסטינים
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ל בהר דב "פתח חזבאללה במתקפה אינטנסיבית על עמדות צה( 0220" )חומת מגן"במהלך מבצע , שלישית

גם כאן מדובר בניסיון לצבור תמיכה . ל באותה עת"בכדי לסייע לגורמים הפלסטיניים שהתעמתו עם צה

באללה פועל למען על יסוד הטענה שחז, פוליטית ולגיטימציה להמשך קיומו של חזבאללה כארגון צבאי

ראשי חזבאללה מובילים , יחד עם זאת. מטרות החורגות מהאינטרסים הארגוניים הפרטיקולריים שלו

מדיניות פרגמטית ולפיכך מקפידים למתן את פעילות הארגון נגד ישראל כאשר נוצרת סכנה בדמות ירידת 

יעדים ישראליים לאחר  על אף שחזבאללה המשיך את מתקפותיו על, לפיכך. שיעור התמיכה בארגון

זאת על רקע התרחבות הדיון הפנימי  –חל צמצום דרמטי בהיקף פעילותו , הנסיגה הישראלית מדרום לבנון

נראה כי המחיר הכבד . בלבנון בדבר הצורך בשמירת כוחו הצבאי של חזבאללה לאחר הנסיגה הישראלית

גיעה שנוצרה עקב כך בשיעור התמיכה שגבו אירועי מלחמת לבנון השנייה מהאוכלוסייה הלבנונית והפ

תרמו במידה רבה להימנעות חזבאללה מכל פעילות צבאית נגדי יעדים ישראליים מאז , הפוליטית בארגון

 . 0202ועד ראשית שנת 

ארבעה גורמים והתפתחויות חיצוניים השפיעו על היקף פעילותו של : התפתחויות חיצוניות

כפיפות לשיקולי המדיניות האיראניים ( 0: )התקופה הנדונה כאןחזבאללה נגד יעדים ישראליים במהלך 

קשה להתחקות אחר שיקוליה של . מהווה גורם קבוע המכתיב במידה רבה את אופן פעילותו של הארגון

פתיחת התהליך המדיני בין ( 0); אולם ידוע כי פעולותיו מבוצעות באישורה, איראן בהפעלתו של חזבאללה

עמדה בניגוד לאינטרסים של איראן וחזבאללה ולפיכך הובילה  82-שנות ה ישראל לסוריה בראשית

מלחמה "פניית הממשל האמריקני ל, 0220בספטמבר  00-אירועי ה( 3); להסלמת פעילות הארגון נגד ישראל

יתר תוביל -והפלישה לעיראק הובילה לצמצום בהיקף פעילות חזבאללה מתוך חשש שהתגרות" בטרור

יצרה השפעה מעורבת על  0221נסיגת סוריה מלבנון בשנת ( 1); סוריה ובארגון עצמוב, לפגיעה באיראן

נסיגה זו השוותה כמעט את מעמדם של חזבאללה וסוריה והובילה ליחסי שותפות , גיסא-מחד: חזבאללה

בכך פחתה תלותו של חזבאללה בסוריה ומתאפשר לו מרחב . קליינט-יותר מאשר ליחסי פטרון, ביניהם

הנסיגה הובילה לאובדן הגיבוי הסורי הפנימי בלבנון בהמשך , גיסא-מאידך. חב ועצמאי יותרתמרון ר

לאור זאת צריך חזבאללה להקפיד שלא לעורר בפעולותיו התנגדות . קיומו של חזבאללה כארגון צבאי

 . שכן אין באפשרותה של סוריה לכפות על לבנון את רצונה בשלב זה, ציבורית קשה מדי בלבנון

, ארגוניים רבים במהלך שנות קיומו-חזבאללה עבר שינויים פנים: ארגוניות-תחויות פניםהתפ

מינויו של חסן ( 0: )כאשר נראה שלשתיים מהן הייתה השפעה מהותית על אופי העימות מול ישראל

. הוביל לשינוי משמועתי בדפוס פעילותו של הארגון מול ישראל 0880ל חזבאללה בשנת "נסראללה למזכ

שיצרה הסלמה דרמטית בהיקפן ובאיכותן , אללה נקט בשלב זה בעמדה קיצונית הרבה יותר מבעברחזב

שינוי זה במדיניות הארגון הוביל למעשה לראשית שילובם של . של מתקפות הארגון על יעדים ישראלים

יעד כאשר האוכלוסייה האזרחית בישראל הייתה ל, אלמנטים טרוריסטיים בפעילות הגרילה של חזבאללה

תהליך המיסוד הארגוני שעבר חזבאללה במהלך השנים הוביל לשיפור ביכולות ( 0); מוצהר של מתקפותיו

בעיקר כפועל יוצא מהקמת התשתית האזרחית של הארגון וכניסתו למערכת )השרידות הפוליטית שלו 

יוס כוח אדם ג, הודות להרחבת מקורות המימון)וכן ביכולותיו המבצעיות ( הפוליטית הרשמית בלבנון

 (. 'וכו

במרוצת השנים הפך חזבאללה מקבוצה חמושה מצומצמת : שינויים בתחום היכולות המבצעיות

. המחזיק ביכולות מבצעיות גבוהות ואיכותיות, סדיר למחצה, בעלת יכולות מוגבלות לארגון צבאי גדול

: ית ההרתעה הישראליתלשיפור ביכולותיו המבצעיות של הארגון שתי השלכות חשובות בהתייחס לסוגי

נגד מול ישראל ולאיים על נקודות -חזבאללה רכש יכולות מבצעיות שאפשרו לו לייצר הרתעת, ראשית

לישראל אין יכולת לחסל את התשתית , שנית. תורפה קריטיות שאין באפשרותה להגן עליהן מפניו

הסיבה לכך היא (. למשל, ף בלבנון או חמאס ברצועת עזה"בניגוד למצב מול אש)הצבאית של חזבאללה 
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שצפויה לחמש את הארגון ולחזק את כוחו בכל , שהאחראית על עוצמתו הצבאית של חזבאללה היא איראן

גם אם תהיה זו פגיעה קשה ביותר כגון זו שאפיינה את מלחמת לבנון , פעם שישראל תיפגע ביכולותיו

הסלים במהלך השנים את מתקפותיו השיפור בתחום היכולות המבצעיות הוביל את חזבאללה ל. השנייה

פגיעה באוכלוסייתה האזרחית באמצעות ירי , לאומית-על ישראל באמצעות פגיעה ביעדיה בזירה הבין

הרחבה מתמדת של טווח יכולת הפגיעה של הרקטות עד כדי איום על כל שטח ישראל לרבות , רקטות

 . המתקנים האסטרטגיים שבה וכיוצא באלה

חזבאללה הצטיין במהלך השנים בזיהוי נקודות התורפה : ישראליות-פנים התפתחויות פוליטיות

חזבאללה זיהה את . הישראליות ובאבחון די מדויק של מגמות שונות בדעת הקהל הציבורית בישראל

במיוחד לקראת , מגמת הירידה העקבית בנחישותה של ישראל להמשיך ולספוג את מחיר העימות בלבנון

בחר להסלים את פעולותיו מתוך ציפייה לכך שהדבר יגביר את התמיכה הציבורית  לפיכך. 82-סוף שנות ה

נוכח האיום הכבד , ל מדרום לבנון ומתוך ציפייה לתגובה מוגבלת ביותר על הסלמה זו"בישראל בנסיגת צה

היציבות הפוליטית -ניצל חזבאללה את אי 0226-0222בין השנים . שהצליח להציב על העורף הישראלי

ל בזירה "ואת ריכוז מאמציו של צה" טראומת לבנון"את החשש הישראלי מפני חזרה על , לבישרא

בתוך כך איתר . על אף הנסיגה שבוצעה מדרום לבנון, לצורך פגיעה נוספת ביעדים ישראליים, הפלסטינית

 לפיכך. ל"נקודת תורפה נוספת והיא הרגישות הגבוהה של החברה הישראלית לאבידות בקרב חיילי צה

מתוך ציפייה לכך שהלחץ , (בנוסף לכמה ניסיונות כושלים אחרים)ביצע הארגון שני אירועי חטיפת חיילים 

הציבורי הכבד בישראל יוביל את ממשלתה להיכנע לדרישותיו ולהסכים לעסקת חילופי שבויים שתאדיר 

לאירוע חטיפת חזבאללה שגה בהערכתו את התגובה הישראלית , למרות כל זאת. את עוצמתו הפוליטית

חסר את נחישותם של הציבור ושל הממשלה בישראל לחדול -העריך הערכת, 0226החיילים של שנת 

 . ממדיניות ההבלגה והאיפוק מולו ולפיכך שילם מחיר יקר על טעותו

 

 מסקנות 1.2

שמר  0891עד שנת . כארגון צבאי שיעי בחסות איראנית ישירה 0890חזבאללה הוקם בשנת  .0

אולם גם לאחר שחשף את מצעו הארגוני המשיך להסוות את פעילותו , חזבאללה על חשאיות

סיום מלחמת האזרחים בלבנון ופירוק כל . ונטמע בשלל הארגונים הלבנוניים שפעלו נגד ישראל

. הותיר אותו כיריב משמעותי יחיד מול ישראל בגזרה זו, להוציא חזבאללה המיליציות הלבנוניות

וכן ( צבאיים ואזרחיים כאחד)תהליכי ההתמסדות שעבר הארגון הובילו אותו לצבור נכסים רבים 

שהביאה בהדרגה לחשיפת מנגנוניו , כללו את השתלבותו במערכת הפוליטית הרשמית בלבנון

הייתה בידי ישראל היכולת לזהות את  82-אן שמראשית שנות המכ. הפנימיים וקווי מדיניותו

 . לאתר את אנשיו וליצור איום על נכסיו העיקריים, היריב הפועל מולה

מונעת על  –לבנונית והן במסגרת העימות מול ישראל -הן בזירה הפנים –התנהלותו של חזבאללה  .0

היה שהפרגמטיזם נחלש לטובת  כאשר נראה. יסוד שיקולים פרגמטיים ועל קו מחשבה רציונאלי

טופיילי הקיצוני במנהיגים שקולים -החלפת אל)רדיקליזם דתי חל שינוי פנימי בהנהגת הארגון 

כפיפותו של חזבאללה למערך השיקולים המדיני של סוריה (. מוסאווי ואחריו נסראללה –יותר 

 . ואיראן מחזקת עוד יותר את התנהלותו הרציונאלית

יכולת )הדרושים להרתעת חזבאללה " אובייקטיביים"ואילך בשלו התנאים ה 0882על אף שמשנת  .3

נותרו איומי , (יכולת לאיים על נכסיו וקיום הליך קבלת החלטות רציונאלי מצדו, זיהוי היריב

חזבאללה פיתח אמצעי ( א: )וזאת מכמה סיבות 0226אמינים עד שנת -ההרתעה הישראליים בלתי

לפיכך (. ל"ירי קטיושות ופגיעה ביעדיה בחו)תה להתגונן בפניהם פעולה שישראל לא יכולה היי

איום ישראלי על נכסיו של חזבאללה הוביל לסיכון נכסים ישראליים ולסיכון העורף האזרחי 
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הנחישות והנכונות הישראלית לממש את איומי ההרתעה שלה הלכו ופחתו בהדרגה ( ב); בשטחה

, יומים שהפנתה ישראל כלפי חזבאללה לא מומשוכתוצאה מכך חלק מהא. 82-במרוצת שנות ה

פעולות ישראל בלבנון ספגו ביקורות ( ג); מה שפגע באופן חמור בתדמיתה ובכושר ההרתעה שלה

ישראל לא הצליחה לייצר , לפיכך. לאומית והקשו על יכולתה לממש את איומיה-קשות בזירה הבין

בה הוכחה מעל לכל ספק נכונותה לשנות , 0226הרתעה אמינה ואפקטיבית מול חזבאללה עד שנת 

 . מולו" כללי המשחק"את 

: איומי ההרתעה הישראליים ואמצעי ההרתעה בהם נקטה הופנו כלפי ארבעה יעדים עיקריים .1

האיום הישיר כלפי חזבאללה התבסס על . ממשלת לבנון ואוכלוסיית לבנון, סוריה, חזבאללה

האיום כלפי סוריה נועד לגרום לה לרסן ; ארגוןפגיעה בתשתית הצבאית ובתשתית האזרחית של ה

האיום על ; ובכך ליצור עליו לחץ עקיף, כמי שמשמשת נותנת חסות לפעילותו, את חזבאללה

חולשתה . ממשלת לבנון ועל התשתיות האזרחיות בלבנון גם כן נועד ליצור לחץ עקיף על חזבאללה

למנוע את פעילותו או , סן את הארגוןשל ממשלת לבנון לא אפשרה לה במשך כל שנות העימות לר

האיום על אוכלוסיית לבנון גם הוא אמצעי לחץ עקיף שנועד להצביע על כך שעלות ; לפרקו מנשקו

, ישראל טרם נקטה איום ישיר כלפי איראן. התמיכה הציבורית בחזבאללה גבוהה מתועלתה

-אי. ון באיום שכזהככל הנראה בשל הסיכון הרב הטמ, כנותנת החסות הראשית של חזבאללה

היכולת לפגוע במקור התמיכה העיקרי של חזבאללה מוביל לכך שלישראל אין בשלב זה אפשרות 

 . אלא לנסות להרתיעו ולצמצם ככל הניתן את פעולותיו, לחסל את חזבאללה

-במהלך שנות התמודדותה של ישראל מול חזבאללה ננקטו כל אסטרטגיות העימות העיקריות על .1

אולטימאטומים ופעולות צבאיות , דרך דיפלומטיית אילוצים הכוללת איומים, בלגההחל מה: ידה

מדיניות ההבלגה הישראלית הובילה לשחיקה משמעותית בכושר . מוגבלת וכלה בפתיחה במלחמה

בה , דיפלומטיית האילוצים. ל"ההרתעה הישראלי מול חזבאללה ויצרה נזק תדמיתי חמור לצה

 0883בשנים . כשלה בהשגת מטרותיה, 0222-ו 0886, 0883בשנים  –השתמשה ישראל שלוש פעמים 

"( ענבי זעם", "דין וחשבון)"לא הצליחו שני המבצעים המוגבלים בהם פתחה ישראל  0886-ו

התברר האולטימטום הישראלי  0222בשנת ; להביא לשינוי במציאות הביטחונית בגבול לבנון

שכן ישראל בחרה שלא לממש , ילים כריק מתוכןשהוצב בפני חזבאללה לאחר אירוע חטיפת החי

מה שמעיד על  -דווקא בחירתה של ישראל לפתוח במלחמת לבנון השנייה . את איומיה במקרה זה

את כושר ההרתעה ( 0202-0226)חיזקה בטווח הזמן הארוך  –כישלון ההרתעה הישראלית 

 . הישראלי והביאה לרגיעה מוחלטת מצדו של חזבאללה

היא יציבות  0202-0226כי יציבות ההרתעה שנוצרה בין ישראל לחזבאללה בשנים סביר להניח  .6

ישראל עדיין מחזיקה באזור חוות שבעא בזמן : תנאי העימות בין הצדדים לא השתנו. זמנית

חזבאללה ממשיך להתעצם ובונה מחדש את ; שחזבאללה טוען לכך שמדובר בשטח לבנוני כבוש

האיום שמציב ; ולא נראה כי בעתיד הקרוב יפורק הארגון מנשקו תשתיותיו הצבאיות בדרום לבנון

חזבאללה על העורף האזרחי בישראל לא הוסר ולפיכך סביר שישראל תיאלץ להתמודד מולו גם 

מכאן שבידי . לא חל שינוי לטובה במצב היחסים בין ישראל לסוריה או בין ישראל לאיראן; בעתיד

שבמידה ויבשילו , ניתן לשער. לת להתעמת עם ישראלחזבאללה עדיין מצויות הכוונה והיכו

אפשרות . חזבאללה לא יהסס לפעול, התנאים לכך שהתועלת שבעימות מול ישראל תעלה על עלותו

מה שיכול , נסבל על ישראל-נוספת היא שהתעצמותו הצבאית של חזבאללה תיצור איום בלתי

 . להוביל למתקפה ישראלית יזומה נגד יעדי הארגון
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 ו פרק

 1899-1111: חמאס-אסטרטגיות אילוץ בעימות ישראל

אחמד יאסין ברצועת עזה ' שהחל להקים שיח' דעוה'על יסוד תשתית ה, 0899-חמאס הוקם כארגון חמוש ב

הפך חמאס לארגון הטרור , מארגון טרור רופף יחסית. 02-של המאה ה 62-ובגדה המערבית בסוף שנות ה

תהליך . ן שהצליח לזכות בשלטון בעקבות הליך בחירות דמוקרטיהתיכו-האסלאמיסטי הראשון במזרח

השפיעו באופן מהותי על , ובעיקר ברצועת עזה, התמסדותו והתבססותו של הארגון בזירה הפלסטינית

 . דפוסי העימות בינו לבין מדינת ישראל במרוצת השנים

 רקע ומאפיינים  -חמאס : 'חלק א 1.1

 רקע היסטורי 

 הקמת הארגון 

במקביל לפרוץ , 0899נוסדה באופן רשמי בדצמבר  –תנועת ההתנגדות האסלאמית  –חמאס 

" האחים המוסלמים"התנועה החלה את דרכה כשלוחה של תנועת , עם זאת. האינתיפאדה הראשונה

ובמידה מסוימת גם בשטחי הגדה )דתיים שהתבססו ברצועת עזה -בפלסטין וכרשת של מוסדות חברתיים

-מע אל'מוג-אל" )המערך האסלאמי"שכונתה , רשת המוסדות האלה. 62-בסוף שנות הכבר ( המערבית

מהדמויות הבולטות בתנועת האחים המוסלמים , אחמד יאסין' ידי השיח-הוקמה והונהגה על( אסלאמי

כל זאת על , התבססה תשתית מוסדותיה של התנועה והתרחבה 0899-0869בין השנים . באותה תקופה

החברה הפלסטינית באמצעות חזרה " תיקון"אסלאמית הקוראת לשינוי ול-ה דתיתבסיס אידיאולוגי

במהלך תקופה זו לא נתפשה התנועה כאיום ביטחוני מנקודת ראותה של . לניהול אורח חיים דתי מוקפד

בין השאר מתוך מחשבה שתנועה כזו עשויה לשמש גורם , מדינת ישראל והיא אפשרה את המשך פעילותה

, משעל וסלע; Bosney, 2007: 86; Mehr, 2008: 4; Zuhur, 2008: 5)בזירה הפלסטינית ף "מתחרה לאש

0229 :12 .) 

החלו להתגלע מחלוקות בקרב אנשי התנועה בדבר התפקיד שעליה למלא  92-במהלך שנות ה

שני גורמים עיקריים תרמו להתגברות . בהתייחס לסוגיית הלאומיות הפלסטינית והמאבק בישראל

ף בעקבות אירועי מלחמת לבנון הראשונה ופיזור מוקדי "ירידת כוחו של אש, ראשית: הללו המחלוקות

בתחילת שנות , "יהאד האסלאמי בפלסטין'הג", הקמת ארגון אסלאמי מתחרה, ושנית; הכוח של הארגון

להתפתחויות הפוליטיות הפנימיות בזירה הפלסטינית התווספה גם התפתחות חיצונית בדמות . 92-ה

הגורמים הנזכרים עוררו . הימים-בות מגמת ההתיישבות היהודית בשטחים שנכבשו במלחמת ששתהתרח

או להעביר את מוקד , את השאלה האם על התנועה להמשיך ולמקד את עיקר פעילותה בשינוי חברתי יסודי

 0899האירועים המיידיים שהובילו לפרוץ האינתיפאדה הראשונה בשנת . פעילותה לזירת המאבק הלאומי

אסלאמית במטרה  התנגדותכתנועת , הכריעו את הכף לטובת האפשרות השנייה ועל רקע זה הוקם חמאס

; Bosney, 2007: 87-88; Hroub, 2006: 13)לקיים מאבק מזוין מול מדינת ישראל למען שחרור פלסטין 

 (. 09-06: 0229, משעל וסלע

 יעדים ואסטרטגיה , אידיאולוגיה

התנועה האסלאמית "שבה עברה , סימנה נקודת מפנה 0899-ס בההקמה הרשמית של חמא 

-מפעילות המתמקדת במישור האסלאמי הכללי לפעילות המתמקדת בעיקרה במישור הלאומי" בפלסטין

אסלאמיים לבין יסודות רעיוניים -משלב זה ואילך נוצר ארגון המשלב בין יסודות רעיוניים דתיים. מקומי

אמנת תנועת ההתנגדות "יבטים הללו בא לידי ביטוי באופן ברור בהשילוב בין שני הה. לאומיים

 ,Mehr)ומהווה את מצעו הרעיוני של הארגון  0899שפורסמה בחודש אוגוסט , "האסלאמית בפלסטין

 (. 09: 0229, משעל וסלע; 3 :2008
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אמנת חמאס מגדירה את התנועה כצבא אסלאמי וקוראת מפורשת לחיסול מדינת ישראל  

שכן , הסדר או ויתור על חלק משטחי פלסטין אינם אפשריים, כל פשרה. שטחי פלסטין כולהולשחרור 

, יהאד'את פלסטין יש לשחרר באמצעות ג. מדובר בהקדש מוסלמי שהדת אינה מתירה פשרות בעניינו

 (.Hroub, 2000: 269-291)הנתפש כחובה אישית המוטלת על כל מוסלמי 

 : ות העיקריות בהן משתמש חמאס כאמצעי לקידום יעדיו הןהאסטרטגי, Levitt (0226)פי -על 

 יהאד נגד הכיבוש הישראלי'סגרת הגפעולות גרילה וטרור במ (0)

 תרבותית ודתית שמטרתה יצירת תמיכה עממית בארגון, פעילות חברתית (0)

ף החילוני ולהקנות  לחמאס "פעילות פוליטית שמטרתה להציג את חמאס כאלטרנטיבה לאש (3)

 לאומית כמייצג היחיד של העם הפלסטיני-ביןהכרה 

 (. 9' עמ)בלימת מגמות חילון והתמערבות בקרב האוכלוסייה הפלסטינית  (1)

 מבנה ארגוני ותהליכי התמסדות 

, לכת-עבר חמאס שינויים ארגוניים ותהליכי התמסדות רציפים ומרחיקי 0202-0899בין השנים  

המבנה הראשוני של . העומדת בראש ממשלה נבחרתשהביאו להפיכתו מקבוצת טרור לקבוצת שלטון 

מטרתו . חמאס היה רופף יחסית ומושתת על תאי טרור קטנים שכל אחד מהם כלל כמה פעילים בודדים

שכן פגיעה בתא אחד או במספר תאים לא יצרה פגיעה , של מבנה זה הייתה להקשות על פגיעה בארגון

להרחבת הארגון , הובילו לשינויים מבניים אולם מספר התפתחויות. משמעותית בארגון כולו

הפעולה שלו -ככל שהתרחב היקף פעילותו הטרוריסטית של הארגון וככל שדפוסי, ראשית. ולהתמסדותו

כך גבר הצורך בהגדלת מספר הפעילים בארגון וביצירת תשתית מתאימה שתאפשר , הפכו מתוחכמים יותר

הוא הקמת הזרוע הצבאית של , בהיבט הטרוריסטי, זו הביטוי העיקרי של התמסדות. לו לפעול ביעילות

גלי המעצרים שביצעה ישראל נגד ראשי , שנית. 0880בשנת  –" קסאם-דין אל-גדודי עז  אל" –חמאס 

. כך שיכללו גם הנהגה חיצונית וגם הנהגה פנימית, הארגון הצריכו הרחבה של מוקדי ההנהגה הארגוניים

פלסטיניים שנחשפו בשורות הארגון הוליד את הצורך בהידוק הבקרה הפעולה ה-ריבוי משתפי, יתרה מכך

שאיפתו של חמאס , שלישית. ולפיכך התחזק בו המבנה ההיררכי הפנימי, והשליטה בנעשה בשורותיו

ף חייבה הרחבה של מוסדותיו הפוליטיים כך שיוכלו בבוא העת לתפוס את "להציב אלטרנטיבה לאש

ניצחונו  (. 001: 0229, משעל וסלע; Gray, 2008: 126, ;Levitt, 2006: 10-11)ף "מקומו ומעמדו של אש

היווה את שיאו של תהליך ההתמסדות של חמאס עד  0226של חמאס בבחירות לפרלמנט הפלסטיני בשנת 

שכן בשלב זה נדרש הארגון להמיר את תחומי אחריותו ופעילותו בזירה הארגונית לתחומי אחריות , כה

 ,Hroub)שפירושם מתן מענה לצרכיה הציבוריים של כלל האוכלוסייה הפלסטינית , ופעילות ממשלתיים

2006: 120 .) 

 מרכיבי הארגון

ולא כתוצאה " תנועת האחים המוסלמים בפלסטין"נוצר מתוך תשתיתה של , כאמור, חמאס 

 . וניםלפיכך מדובר בארגון הומוגני ולא בקואליציה של ארג. מתהליכי התאגדות בין מספר ארגונים

 פיקוד ושליטה

( או הזרוע המדינית)הזרוע הפוליטית . חמאס מאופיין במערכת פיקוד ושליטה היררכית הדוקה  

של "( דעוה"מנגנון ה)כוללת את הנהגת הארגון ותחת פיקוחה פועלות הזרוע הצבאית והזרוע החברתית 

על בסיס חלוקה למפקדות  במסגרת ההיררכיה הארגונית הכוללת מתקיימת גם היררכיה פנימית. חמאס

הצבאית והחברתית של הארגון בכל אחד , אזוריות ומקומיות האחראיות על קיום הפעילות הפוליטית
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 ,Levitt)שלוש הזרועות של חמאס פועלות בתיאום ושלושתן שותפות לפעילותו הטרוריסטית . מהאזורים

 (. 008-006: 0229, משעל וסלע; 9 :2006

ובראשית  92-בעקבות המעצרים הנרחבים שביצעה ישראל בסוף שנות ה, כפי שצוין קודם לכן 

הפתרון שנמצא למצב זה היה הקמת הנהגה . נפגעה שרשרת הפיקוד וההנהגה של חמאס, 82-שנות ה

מאז מעצרו של . מרזוק-הברית בראשותו של מוסא אבו-בארצות 0881שפעלה עד שנת , חיצונית לארגון

פעלה  0888-0881בין השנים . אלד משעל'ם עומד בראש ההנהגה חיצונית חועד היו 0881מרזוק בשנת -אבו

משם היא פועלת גם , ההנהגה החיצונית בירדן ולאחר גירוש בכירי חמאס משטח הממלכה עברה לדמשק

הזרוע הצבאית של , קסאם-דין אל-גדודי עז אל(. 82-98: 0229, משעל וסלע;Hroub, 2006: 118 )בימינו 

אסמאעיל  0221שבראשה עומד מאז שנת , ההנהגה הפנימית. ירות להנהגה החיצוניתכפופה יש, חמאס

שאינה חייבת לתת מענה למציאות היומיומית , נתפשת מתונה וגמישה יותר מההנהגה החיצונית, הניה

כפיפות הזרוע . מדיניות מיליטנטי ונוקשה-הקשה ברצועת עזה ולפיכך נהנית מהאפשרות לשמור על קו

חילוקי דעות מדיניים , שליטתה בחלק ניכר ממקורות המימון של הארגון, הגה החיצוניתהצבאית להנ

 ,Bosney)הובילו לחיכוכים רבים ולמאבקי שליטה בין שני מוקדי ההנהגה של חמאס , ויריבויות פוליטיות

 (. 001-002: 0229, משעל וסלע; 9: ב0228, אביעד; 105 :2007

הנהגה הפנימית ברצועת עזה במתרחש בשטחה מוגבלת במידה יכולת השליטה של ה, לאור כל אלה

שליטת ההנהגה הפנימית בפעולות הזרוע הצבאית של הארגון מוגבלת משום כפיפותה , ראשית: מסוימת

ברצועת עזה פועלות קבוצות טרור רבות שבחלקן אינן רואות , שנית; של זרוע זו ישירות להנהגה החיצונית

 .   משלת חמאס ולפיכך אין ביכולתה לשלוט במעשיהןבעצמן כפופות למרותה של מ

 מוסדות פוליטיים

שני הגופים העליונים הניצבים בראש ההיררכיה של ארגון חמאס הם המועצה המייעצת והלשכה  

המועצה . שני הגופים הללו משתייכים לפלג ההנהגה החיצונית ופעילותם מנוהלת מדמשק. המדינית

המועצה מורכבת מנציגי הארגון . ית עליונה לקבלת החלטות בארגוןהמייעצת משמשת כמסגרת פוליט

רוב חברי . בגדה המערבית ובקהילות שבתפוצה וכן מנציגי אסירי חמאס הכלואים בישראל, ברצועת עזה

אופן פעילותה ודרך קבלת ההחלטות של המועצה . המועצה אינם תושבי הגדה המערבית או רצועת עזה

שבראשה עומד , וף קבלת ההחלטות המוכר יותר הוא הלשכה המדינית של חמאסג. המייעצת אינם ברורים

מאופיינת ביכולת גבוהה לגייס , הלשכה מפקחת על כל הפעילות המתבצעת במסגרת הארגון. אלד משעל'ח

שולטת כאמור בזרוע הצבאית של הארגון ואחראית במידה רבה גם על יחסי החוץ , כספים עבור פעילות זו

שליטתה של הלשכה המדינית בפעילות הארגון מתאפשרת . גורמים ערביים ואחרים של חמאס עם

משעל ; Bosney, 2007: 90-91)באמצעות גופי התיאום והפיקוח שהקימה ברצועת עזה ובגדה המערבית 

  (. 001-003: 0229, וסלע

פנימי  המהווה כעת גוף פוליטי, הוביל להקמתה של ממשלת חמאס 0226ניצחון חמאס בבחירות  

ממשלת . חשוב המיישם את המדיניות הארגונית בהתאם להחלטות מוסדותיה של ההנהגה החיצונית

, משרד לענייני ביטחון פנים וביטחון לאומי, חמאס מתפקדת כגוף שלטוני לכל דבר וכוללת משרד חוץ

 :Intelligence and Terrorism Information Center, 2006)' משרד רווחה וכו, משרד חינוך, משרד אוצר

5 ,11-12 .) 

 תשתית צבאית 

. החלו תאי הטרור של חמאס לבצע את פעולותיהם הראשונות נגד יעדים ישראליים 0899בשנת  

הוקם מנגנון מצומצם שהיה , הפעולה שהחדירה ישראל לשורות הארגון-בכדי להתמודד עם בעיית משתפי

שולבו תאי הטרור ומנגנון זה למסגרת ארגונית  0880בשנת . הפעולה וחיסולם-אחראי על חשיפת משתפי
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כעת הייתה אחראית הזרוע הצבאית של חמאס גם ". קסאם-דין אל-גדודי עז אל"שכונתה כאמור , צבאית

מספר הפיגועים . בתוך הארגון עצמו וגם לביצוע פיגועים נגד יעדים ישראליים" ביטחון פנים"לסוגיות 

מה שהוביל להרחבת שורותיה ולארגונה בצורה , ת השניםשביצעה הזרוע הצבאית הלך וגדל במרוצ

תהליך (. 006-001: 0229, משעל וסלע; Levitt, 2006: 11-12; Zuhur, 2008: 53)ממוסדת יותר מבעבר 

ואילך והגיע ( 0222ספטמבר )אקצא -התמסדותה של הזרוע הצבאית צבר תאוצה מפרוץ אינתיפאדת אל

בשלב זה הקים . 0229והשתלטותו על רצועת עזה ביוני  0226רות לנקודת שיא לאחר ניצחון חמאס בבחי

, פלוגות ומחלקות, גדודים, בעלת שרשרת פיקוד היררכית הכוללת חטיבות, חמאס מסגרת צבאית סדירה

: 0229, שירות הביטחון הכללי)שגרת אימונים סדירה ופעולות ביטחון שוטף , המקיימת פעילות מודיעינית

0-0 .) 

 דפוסי פעולה

שביתות ופיגועים בקנה , בשנות האינתיפאדה הראשונה התמקד חמאס בייזום הפגנות אלימות 

ומתן המדיני בין ישראל לבין הרשות -בתגובה להתקדמות המשא. מידה קטן יחסית נגד יעדים ישראליים

בעיקר באמצעות , הפלסטינית וחתימת הסכמי אוסלו התמקד חמאס בפיגועים קטלניים יותר מבעבר

מגמה זו של מעבר לפיגועי התאבדות התחזקה עוד יותר בתקופת האינתיפאדה . וע פיגועי התאבדותביצ

-היה דפוס הפעולה המועדף על חמאס ירי רקטות קסאם ופצצות 0202ועד שנת  0221משנת . השנייה

כזה  בחירתו של הארגון בדפוס פעולה. מרגמה לעבר יישובים ישראליים ברצועת עזה ובשטחי הנגב המערבי

שינוי בנסיבות הפוליטיות או ; תועלת-או אחר התבססה על שיקולים אסטרטגיים וחישובי עלות

 ,Frisch, 2009: 1052; Hroub )התפתחויות בסביבתו של הארגון הובילו לשינוי מקביל בדפוסי פעולתו 

2006: 44-45;Wyne, 2005: 2 ;Zuhur, 2008: 53-54 .)  

 תשתית חברתית

, של הארגון( 'דעוה')הרחיב חמאס גם את הזרוע החברתית , של הזרוע הצבאית במקביל לפיתוחה 

הרשת . 0899-0869אחמד יאסין ברצועת עזה ובגדה המערבית בין השנים ' על יסוד התשתית שהקים שיח

ארגוני , ושירותי רפואה( חולים-לרבות בתי)מוסדות בריאות , החברתית של הארגון כוללת מוסדות חינוך

רשת המוסדות החברתית . מסגדים ועוד, ארגוני רווחה, אגודות צדקה, ארגוני תרבות, רגוני ספורטא, נוער

הצגת אלטרנטיבה למוסדות הציבור החילוניים שהפעיל , ראשית: של חמאס נועדה לשרת מספר מטרות

 הרחבת בסיס התמיכה הציבורית בארגון וחיזוק עוצמתו, שנית; ף ברצועת עזה ובגדה המערבית"אש

יישום התפישה האידיאולוגית של חמאס באמצעות הפצת רעיונות אסלאמיים , שלישית; הפוליטית

סיוע לפעילותו , ולבסוף; באמצעות המוסדות החברתיים ועידוד הציבור הפלסטיני לאמץ אורח חיים דתי

 ;Gray, 2008: 125; Levitt, 2006: 83; Zuhur, 2008: 7; Malka, 2005: 38)הטרוריסטית של הארגון 

Mehr, 2008: 4 .) 

גיוס תקציבים ( 0: )מנגנון הדעוה של חמאס מסייע לפעילות הטרור של הארגון בדרכים הבאות 

כולל גיוס טרוריסטים ומחבלים , גיוס פעילים לשורות הארגון( 0); הדרושים למימון פעולות הטרור

; כמסווה לפעילותם, ית של חמאסמתן תעסוקה אזרחית יומיומית לפעילי הזרוע הטרוריסט( 3); מתאבדים

-Levitt, 2006: 52, 83)הלבנת כספים והעברתם לזרועה הצבאית של חמאס במסווה של כספי צדקה ( 1)

85; Mehr, 2008: 6-7 .) 

 מקורות מימון 

-ל 91כאשר בין , מיליון דולרים בשנה 82-ל 12הערכות בנוגע לתקציב השנתי של חמאס נעות בין  

המתקיימים במסגרת מנגנון הדעוה , מופנים לפרויקטים חברתיים ולתוכניות רווחהאחוזים מתוכם  92

(Gray, 2008: 126 .)מקורות המימון העיקריים של חמאס : 
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רבים מהקרנות . פלסטיניים ברחבי העולם-קרנות צדקה וכספים המועברים מארגונים פרו (0)

נסגרו או  0220בספטמבר  00-עי הומאז אירו, הברית ואירופה-והארגונים הללו פעלו ברחבי ארצות

-Bosney, 2007: 91)ניזוקו בדרך אחרת כתוצאה מפעילות ממשלתית במסגרת המאבק בטרור 

92; Levitt, 2006: 143 .) 

התרומות . הסעודית-המועברות בעיקר ממדינות המפרץ וערב, כספים שמקורם בתרומות פרטיות (0)

 (. Bosney, 2007: 92)ס אחוזים מהתקציב השנתי של חמא 12-12הללו מהוות 

 (. Levitt, 2006: 171)רווחים מפעילות פלילית  (3)

בין המדינות התומכות הבולטות של חמאס ניתן . תמיכה המועברת ישירות ממשטרים ערביים ואסלאמיים

הסעודית ואיראן אחריות לחלקה הגדול של -ערב. קטאר ועוד, סוריה, איראן, הסעודית-למנות את ערב

, הסעודית מופנים לזרוע החברתית של חמאס-בעוד שהכספים שמועברים מערב. בארגון התמיכה הכספית

התמיכה הכספית האיראנית בארגון גדלה . הרי שאיראן מעבירה כספים ישירות לזרוע הצבאית של הארגון

באופן דרמטי לאור החרם הכלכלי שהטילו ישראל ומדינות המערב על ממשלת חמאס בעקבות סירובה 

 ,Bosney, 2007: 92-93; Levitt)כות קיומה של מדינת ישראל ובעקבות פעילותה הטרוריסטית להכיר בז

2006: 171.) 
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 . 088' עמ: 0229, מבוסס על משעל וסלע 

מועצה 
 מייעצת

 הלשכה המדינית

נציגויות 
 ל"בחו

הנהגת הפנים 
 ממשלת חמאס

קהילות 
פלסטיניות 

 בפזורה

מפקדת 
חמאס בבתי 

הכלא 
 בישראל

ס "בי, מסגדים
בתי , וגנים
אגודות , חולים
מוסדות , צדקה

שירות קהילתי 
 (  עזה והגדה)

משרדי 
 הממשלה

ועדות 
 אזוריות

 נפות 

 כפרים

 תאים

גדודי עז 
-דין אל-אל

 קסאם
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 שליטה בטריטוריה 

וכן ניצחונו במאבק  0226ניצחון חמאס בבחירות , צדדית של ישראל מרצועת עזה-נסיגתה החד 

הובילו לכך שממשלת חמאס מחזיקה בשליטה מלאה , 0229ח ברצועה ביוני "הפנימי האלים מול אנשי פת

 . בטריטוריה אוטונומית

 יחסי חמאס וגורמים שונים בזירה הפלסטינית 

  ף "אש/ח"פת-יחסי חמאס

קבוצה הקרובה ביותר לתנועת ההתנגדות "מנת חמאס מגדירה את הארגון לשחרור פלסטין כא 

ממשיכה האמנה וקובעת כי , עם זאת(. Hroub, 2000: 284" )האסלאמית מבין כל הקבוצות הפלסטיניות

ולפיכך על אף , אידיאולוגיה חילונית מנוגדת בתכלית לקו החשיבה הדתי של תנועת ההתנגדות האסלאמית

(. שם: שם)ף אין באפשרותו להשלים עם הקמת מדינה פלסטינית חילונית "הכבוד שרוחש חמאס לאש

ח וחמאס שולי בהשוואה ליריבות הפוליטית שנוצרה בין שני הארגונים "פת/ף"הניגוד האידיאולוגי בין אש

, הפלסטינית שני הארגונים מתחרים זה בזה על מעמד הבכורה בזירה הפוליטית. ואילך 82-הללו משנות ה

היריבות בין שני הארגונים באה . תוך שכל אחד רואה בעצמו את הנציג הלגיטימי היחיד של העם הפלסטיני

בפעולות שנקטה הרשות הפלסטינית בהנהגת יאסר ערפאת נגד מוסדותיו ואנשיו  82-לידי ביטוי בשנות ה

חון חמאס בבחירות הפרלמנטריות מידה גדול לאחר ניצ-של חמאס והגיעה עד לכדי עימותים אלימים בקנה

 (.  Zuhur, 2008: 8) 0226-ב

 יחסי חמאס והאוכלוסייה המקומית ברצועת עזה

האינדיקציה הברורה ביותר לטיב היחסים בין האוכלוסייה המקומית ברצועת עזה לבין ארגון  

ריות בשנת וכן תוצאות הבחירות הפרלמנט 0221חמאס היא תוצאות הבחירות לרשויות המקומיות בשנת 

בעיקר , התבססותו העמוקה של חמאס ברצועה. ח"פני פת-שהביאו לניצחון מוחץ של חמאס על, 0226

תלות בין האוכלוסייה המקומית לבין -החלה ליצור יחסי, באמצעות רשת המוסדות החברתיים שלו

השולט ברצועה  כאשר הארגון הפך לגוף, תלות זו הועמקה עוד יותר לאחר ניצחון חמאס בבחירות. הארגון

תוצאות סקרים (. Hroub, 2006: 121; Malka, 2005: 37)ולספק השירותים הציבוריים היחיד בה 

 02%שנערכו בקרב מדגם מייצג של האוכלוסייה הפלסטינית ברצועת עזה מצביעים על צניחה של כמעט 

יציבות במידת  נשמרה 0228-0229בין השנים . 0229לשנת  0226בשיעור התמיכה בחמאס בין השנים 

 (.  Palestinian Center for Policy and Survey, 2006: 9; 2007: 7; 2008: 9; 2009: 9)התמיכה בארגון 

 יחסי חמאס והאוכלוסייה המקומית בגדה המערבית 

ח בענייני הגדה המערבית מובילה לדומיננטיות שלה ולעליונות השפעתה על "שליטת הנהגת פת 

מידת , באופן כללי. בהשוואה להשפעתו של חמאס בשטחי הגדה, באזור זה האוכלוסייה הפלסטינית

התבססותם של מוסדות חמאס בגדה המערבית פחותה במידה ניכרת ממידת התבססותם ברצועת עזה 

(Hroub, 2006: 118 .)קהל מצביעים על ירידה עקבית בכל שנה במידת התמיכה של הציבור -סקרי דעת

  0228בדצמבר  00.8%ועד  0226אחוזי תמיכה בשנת  30.9%-מ: רגון חמאסהפלסטיני בגדה המערבית בא

(Palestinian Center for Policy and Survey, 2006: 9; 2007: 7; 2008: 9; 2009: 9  .) 

 חמאס והמערכת הפוליטית הפלסטינית 

זמנו אולם חמאס החרים ב, נערכו הבחירות הראשונות למועצה הלאומית הפלסטינית 0886בשנת  

בשל התנגדותו לאופן הקמתה של הרשות הפלסטינית כחלק מתהליך , את הבחירות ומיאן להשתתף בהן

השתתפותו של הארגון במערכת -בחלוף השנים הבינו ראשי חמאס כי אי, עם זאת. אוסלו שאליו התנגד

צמתו של הפוליטית הרשמית ובתהליכי הבחירות למעשה תפגע בעוצמתו הפוליטית ובמקביל תחזק את עו

פרק הזמן שחלף בין מערכת הבחירות הראשונה למועצה הלאומית הפלסטינית (. Zuhur, 2008: 54)ף "אש
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אפשר לחמאס גם להפיק לקחים ממדיניותו של , 0226שהתקיימה בשנת , לבין מערכת הבחירות הבאה

ניבה עבורו הצטרפותו של חזבאללה למערכת הפוליטית הרשמית בלבנון ה. ארגון חזבאללה בהקשר זה

העצימה את כוחו כשחקן חשוב בזירה הלבנונית וסיפקה לו לגיטימציה מסוימת בזירה , תועלות רבות

נטל חמאס חלק בבחירות לרשויות , לאור זאת(. Malka. 2005: 44-45)לאומית כארגון נבחר -הבין

כות הבחירות נחל בשתי מער. 0226וכן בבחירות הפרלמנטריות של שנת  0221המקומיות שהתקיימו בשנת 

במועצה הלאומית  030מושבים מתוך  96זכה ברוב ברור של  0226ובבחירות , חמאס הישגים גבוהים

יסוד -ף לבין חמאס אודות סוגיות"היכולת להגיע להסכמה בין אש-אי(. Mehr, 2008: 1)הפלסטינית 

בין הרשות הפלסטינית  הנוגעות ליחסים בין הארגונים ולמעמדם של ההסכמים המדיניים שהושגו עד כה

ממשלת אסמאעיל הניה  –הובילו לכך שכיום מתפקדות למעשה שתי ממשלות פלסטיניות , לבין ישראל

 (.  1-3: 0228, מרכז המידע למודיעין ולטרור)ברצועת עזה וממשלם סאלם פיאד בגדה המערבית 

 יחסי חוץ 

 יחסי חמאס וגורמים בעולם הערבי והאסלאמי 

כמו גם האידיאולוגיה , התיכון-חמאס עם גורמים רדיקליים במזרחחיזוק קשריו של  

משפיעים על טיב , האסלאמיסטית של הארגון והתעמולה שהוא מפיץ בקרב  הקהילות הפלסטיניות באזור

ובמיוחד על רקע שנות האינתיפאדה , ואילך 82-מסוף שנות ה. קשריו עם משטרים מתונים בסביבתו

. לחימה עבור חמאס-לספקיות עיקריות של מימון ואמצעי( ולכן גם חזבאללה) הפכו איראן וסוריה, השנייה

לאחר שהחל החרם המערבי על . הנהגתו הבכירה של הארגון פועלת ישירות משטח סוריה, יתרה מכך

שכן הסיוע , ממשלת חמאס ברצועת עזה התהדקו עוד יותר הקשרים בין הארגון לבין איראן וסוריה

התגברות תלותו של חמאס . ה נבלם ונוצר צורך מיידי בגיוס כספים אינטנסיביהכלכלי המערבי לממשל

קשה . הובילה להתגברות המעורבות של שתי המדינות בעניין מאבקו מול ישראל, בסיוע איראני וסורי

לקבוע האם סוריה ואיראן מפעילות על חמאס לחצים כך שבכירי הארגון נוהגים בדרך קיצונית יותר מזו 

עודדו את הארגון בין ( ובמיוחד איראן)אולם ברור כי שתי המדינות הללו , גים בה אילולא כןשהיו נוה

 :Bosney, 2007: 92-94, 100; Frisch, 2007)להימנע ממיתון מעגל האלימות ישראל  0202-0222השנים 

2-3 .) 

היה  82-ות העד סוף שנ. יחסיו של חמאס עם ממלכת ירדן ידעו עליות ומורדות במהלך שנות קיומו 

אולם בנו עבדאללה הביא לגירוש בכירי , מוכן המלך חוסיין לסבול את נוכחות הארגון בשטחי ממלכתו

מאז ביטאה ממלכת ירדן תמיכה נחרצת בגורמים המתונים ברשות . 0888התנועה משטח ירדן בשנת 

ן ממלכת ירדן לבין ניצחון חמאס בבחירות הפרלמנטריות הביא לחידוש מסוים של קשרים בי. הפלסטינית

(. תקשורת פתוחים עם הפלגים הפלסטיניים המובילים-מתוך כוונה ירדנית לשמור על ערוצי)הארגון 

תמכו בכירי ממשל ירדניים בעמדתה של ממשלת חמאס והעבירו ביקורת " עופרת יצוקה"במהלך מבצע 

אס עם מצרים גם הם יחסיו של חמ(. Sharp, 2009: 11-12)נוקבת על פעילות ישראל ברצועת עזה 

ובתוך כך מנסה , ח"מצרים שומרת על תמיכה עקבית באנשי הרשות הפלסטינית והנהגת פת. בעייתיים

חמאס מגדיר עצמו כשלוחה , ראשית: חמאס מהווה בעיה כפולה, עבור מצרים. לתווך בין שני הצדדים

רכת יחסים בעייתית תנועה שמזה עשרות שנים מנהלת מע, הפלסטינית של תנועת האחים המוסלמים

היעדר היציבות ברצועת עזה הגובלת במצרים מביא לחיכוכים בין , שנית; מאוד מול השלטון המצרי

במיוחד לאחר שפרצו אנשי חמאס את גדר הגבול בין שני הצדדים , ממשלת חמאס לבין השלטון המצרי

ח והנהגת "ן הארגון לבין פתולאחר הצהרת חמאס על כך שמצרים אינה מהווה גורם תיווך הוגן בי( 0229)

הרשות הפלסטינית וסירובו להשתתף בפגישת פיוס בין הצדדים שתוכננה להיערך בקהיר בנובמבר אותה 

 (. Yagi & Schenker, 2009: 1-2)שנה 
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 יחסי חמאס וגורמים בעולם המערבי 

הקמתה של מאז . ידי האיחוד האירופי-הברית וכן על-ידי ארצות-חמאס הוגדר כארגון טרור על 

ח העומדת "תומכות מדינות המערב בגוף זה וכן בהנהגת פת 82-הרשות הפלסטינית בראשית שנות ה

סירובו של חמאס להכיר בלגיטימיות של ההסכמים המדיניים שנחתמו בין הרשות הפלסטינית . בראשו

ראל ופעילותו סירובו להכיר בזכות קיומה של מדינת יש, ואילך 82-לבין מדינת ישראל מראשית שנות ה

-מתוך כוונה להביא לאי, הטרוריסטית הובילו לחרם מערבי על סיוע כלכלי לממשלת חמאס ברצועת עזה

יכולתה של ממשלה זו לתפקד כראוי וכתוצאה מכך לכפות עליה להגמיש את עמדותיה או להביא להפלתה 

(Bosney, 2007: 103-105; Malka, 2005: 37 .) 

 

 1899-1111: חמאס-אילוץ בעימות ישראלאסטרטגיות : 'חלק ב 1.1

1899-1881 

  האינתיפאדה הראשונה

על רקע פרוץ ההתקוממות , 0899חמאס הוקם כארגון צבאי בדצמבר , כפי שצוין קודם לכן

תנועת האחים "הפלסטינית בשטחי הגדה המערבית ורצועת עזה ובהתבסס על התשתית החברתית של 

שלימים נודעה , ההתקוממות הפלסטינית האמורה(. 069-061: 0883 ,קורץ וטל" )המוסלמים בפלסטין

הגורם העיקרי לפרוץ האינתיפאדה מצוי : פרצה על רקע שתי התפתחויות עיקריות, כאינתיפאדה הראשונה

 0869הכלכלה הפלסטינית בשטחי הגדה המערבית ורצועת עזה הוכפפה מאז שנת . במישור הכלכלי

לפיכך הושפעה האוכלוסייה הפלסטינית באופן משמעותי מתנודות . לאינטרסים של הכלכלה הישראלית

הן מהמשבר  92-הכלכלה הפלסטינית נפגעה בשנות ה. לטוב ולרע –שחלו במצבה הכלכלי של ישראל 

שתי . עיראק על משק הנפט הערבי-הכלכלי החמור שחוותה ישראל והן מהשפעת מלחמת איראן

 :Alin, 1994: 481-482; Sayigh, 1997)בשיעור האבטלה  ההתפתחויות הללו הובילו להחרפה משמעותית

שזכה , ף"אש. נראה היה שהתנועה הלאומית הפלסטינית הגיעה למבוי סתום, במישור הפוליטי (.607-608

, 0890נחל תבוסה קשה מול ישראל בשנת , לאומית כנציג הרשמי והבלעדי של העם הפלסטיני-להכרה בין

צבאי עוצמתי ומבוסס לארגון פוליטי נטול יכולת -מעשה הפך מארגון סמיאיבד את תשתיותיו בלבנון ול

נדחקה סוגיית הלאומיות הפלסטינית לתחתית סדר  92-נראה היה שבמהלך שנות ה, בנוסף לכך. מבצעית

מהעימות מול  -כמנהיגת הזירה הערבית  –של מצרים " פרישתה"במיוחד לאור , העדיפויות של מדינות ערב

ף והיעדר נכונות ערבית ממשית לקדם את הסוגיה הפלסטינית "ה הקשה בעוצמתו של אשהפגיע. ישראל

תסכול זה הלך וגבר נוכח מדיניות . יצרו תסכול בקרב הפלסטינים תושבי הגדה המערבית ורצועת עזה

 ,Alin, 1994: 428-484; Gazit, 1998: 93; Hroub)הרחבת ההתנחלויות הישראליות בשטחים הללו 

, השילוב בין המצב הכלכלי הקשה בשטחים לבין היעדר התקדמות מדינית סבירה באופק(. 36-37 :2000

-0899ל בין השנים "הובילו להכפלת מספר ההתנגשויות האלימות בין הפלסטינים בשטחים לבין כוחות צה

שילוב זה הביא גם באופן טבעי להזדקקותם של פלסטינים רבים למוסדות הרווחה והצדקה . 0891

וקירב אותם לרעיונות הרדיקליים הדתיים שהפיצה " תנועת האחים המוסלמים בפלסטין"ילה שהפע

 :Alin, 1994)ף ושהוכחו בשלב זה ככישלון "כחלופה לרעיונות הפוליטיים החילוניים שייצג אש, התנועה

נרחבת לפרוץ התקוממות עממית  0899הביא אירוע נקודתי בדצמבר , על רקע מציאות נפיצה זו(. 484-485

  (.Sayigh, 1997: 607)בכל שטחי הגדה המערבית ורצועת עזה 

מכיוון שממילא התרחשו . האינתיפאדה פרצה באופן ספונטני וללא יד מכוונת בשלביה הראשונים 

התקשתה ישראל , ל בשנים שקדמו לפרוץ האינתיפאדה"עימותים אלימים רבים בין פלסטינים לבין צה

ככל שהתמשכה ההתקוממות הלך והתברר למקבלי ההחלטות , עם זאת. יולזהות בה אירוע שונה מקודמ
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הישראלים שלא מדובר בעוד אירוע נקודתי אלא בהסלמה משמעותית ובדפוס עימות שונה מבעבר 

(Cohen, 1994: 8; Gazit, 1998: 91-92 ;109: 0221, שליים .) בחלוף הזמן נתפשה האינתיפאדה

ולפיכך החלה להתנהל תחרות בין חמאס לבין , כהזדמנות להניב רווחים פוליטיים בזירה הפלסטינית

מהצדדים בין השאר באמצעות הסלמת הפיגועים שביצע כל אחד , ף סביב הנהגת האינתיפאדה"אש

(Ganor, 2005: 33 ;061-062: 0229, שטיינברג; 090-090: 0883, קורץ .) הפעילות הפלסטינית האלימה

שימוש , ירי מצומצם יחסית, שימוש בבקבוקי תבערה, במסגרת האינתיפאדה כללה בעיקר יידוי אבנים

כגון שביתות , לצד הפעולות האלימות אורגנו גם פעולות בעלות אופי אזרחי יותר. בנשק קר וכדומה

שעל אף ההסלמה העקבית בהיקף , מכאן(. 98: 0229, משעל וסלע; Cohen, 1994: 8)והפגנות המוניות 

נותרה רמת האלימות שאפיינה את האינתיפאדה הראשונה מצומצמת בהשוואה לגלי הטרור , העימות

 .0222-ואת ראשית שנות ה 82-שאפיינו את שנות ה

כך שיוכל , פלסטינית האיץ חמאס תהליכים ארגוניים פנימיים-כחלק מהתחרות הפוליטית הפנים

כפועל יוצא מכך התרחב באופן עקבי היקף . ף בשטחים"לטרנטיבה ממשית יותר להנהגת אשלהציב א

פעולות נגד יעדים  02במהלך השנה הראשונה לאינתיפאדה ביצע חמאס : פעולות הטרור שביצע הארגון

הפעם לא רק ברצועת עזה אלא , פעולות 32-במהלך השנה השנייה ביצע למעלה מ; ישראליים ברצועת עזה

הסלים חמאס את פעילותו עוד יותר והחל לפגוע גם ביעדים המצויים  0882בשנת ; בגדה המערביתגם 

ניסיונותיו של , עם זאת(. 061-062: 0229, שטיינברג; 98: 0229, משעל וסלע" )הקו הירוק"בתוך שטחי 

ול באופן שכן ישראל החלה לפע, חמאס לרכז את שורותיו וליצור מגמות פעולה עקביות וברורות נכשלו

ביצעה ישראל שלושה גלי מעצרים עיקריים בגדה המערבית  0882-0899בין השנים . אינטנסיבי נגד הארגון

(. אחמד יאסין' השיח, ובהם גם ראש הארגון)שבמהלכם נתפסו מאות פעילי חמאס , וברצועת עזה

יך לבצע פיגועים אולם הארגון הצליח להמש, המעצרים הללו יצרו אמנם פגיעה קשה בתפקודו של חמאס

בניסיון לבסס , לירדן 0882מרכזי הפעילות של חמאס הועברו בשנת . נגד יעדים ישראליים גם לאחריהם

אורגניזציה -תהליכי הארה. ידי ישראל ולהגן עליה מפני גלי מעצרים נוספים-הנהגה חלופית לזו שנעצרה על

גדודי עז ", הזרוע הצבאית של הארגוןבהם נקטה ההנהגה החיצונית החדשה של חמאס כללו גם את הקמת 

לאור הצלחתו של חמאס להמשיך ולבצע פיגועים החריפה ישראל את . 0880בשנת " קסאם-דין אל-אל

פעילי חמאס ופעילי  0,122 0880ובהמשך לגלי המעצרים השגרתיים שביצעה עצרה בשנת , פעולותיה נגדו

בית המגורשים היו אנשי התשתית האזרחית מר. מהם ללבנון 101יהאד האסלאמי וגירשה 'הג"ארגון 

מטרת הגירוש הייתה יצירת פגיעה מתמשכת ועמוקה בתשתית התומכת . ומנגנון הדעוה של חמאס

-091, 092-068: 0883, קורץ וטל;88-89, 82-98: 0229, משעל וסלע)בפעילותו הטרוריסטית של הארגון 

093 .) 

הגבירו , ועים על אף פעולותיה של ישראל נגדוהצלחתו של חמאס לדבוק בדרך הטרור ולבצע פיג

אולם האמצעים בהם נקטה . את הפופולאריות של הארגון בקרב האוכלוסייה הפלסטינית והעלו את קרנו

בין . גם אם לא מושלמת, ישראל נגד אנשי חמאס ונגד שאר ארגוני הטרור בכל זאת הניבו תוצאה חיובית

חלה ירידה דרסטית בכמות אירועי הטרור שבוצעו , אינתיפאדההשנתיים האחרונות ל, 0883-0880השנים 

חמאס היה . רובם אזרחים, ישראלים 011במהלך שש שנות האינתיפאדה נהרגו . נגד יעדים ישראליים

 (. 096-091: 0883, קורץ וטל; Cohen, 1994: 8-9)אחראי לחלק ניכר מבין האבידות הללו 

ור מיידי בהתייחס לאופן התנהלותה של ישראל אירועי האינתיפאדה אמנם לא הביאו לשיפ

. ף"משקל בהנעת תהליך השלום בין ישראל לבין אש-אך היוו גורם רב, בשטחי הגדה המערבית ורצועת עזה

חמאס ביטא התנגדות נחרצת למגעים המדיניים בין הפלסטינים לבין ישראל כבר על רקע כינוס ועידת 
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 ;Bosney, 2007: 95) 0883בחודש ספטמבר ' ת הסכם אוסלו אוביתר שאת לאחר חתימ, 0880מדריד בשנת 

Gazit, 1998: 92-93 .) 

 היעדר יכולת הרתעה: 0899-0883

. לא התקיימו כל התנאים שנדרשו לישראל בכדי ליצור הרתעה מול חמאס 0883-0899בין השנים  

, במהלך השנים הללועל אף ניסיונותיו לא הצליח חמאס לייצר תהליכי התמסדות משמעותיים , ראשית

היעדר מבנה ריכוזי והיררכי . טרור קטנים ולא במסגרות קבועות או סדירות-ולפיכך פעל על בסיס תאי

שכן קיימת סבירות לכך שחלק ממרכיבי , ברור מוביל למצב שבו לא ניתן ליצור איום אפקטיבי נגד הארגון

י חמאס לא היו בתקופה זו נכסים ארגוניים ביד, שנית. הארגון יצייתו לאיום וחלקם יבחרו שלא לציית לו

על ' דעוה'הנכס המשמעותי היחיד בו החזיק הארגון הוא מנגנון ה. משמעותיים שעליהם ניתן היה לאיים

. 0880ישראל אמנם ניסתה לפגוע במנגנון זה באמצעות גירוש מאות מאנשיו ללבנון בשנת . כל מוסדותיו

גרם נזק תדמיתי  –ויותר מכך ( גם אם גרם נזק)מבצעי של חמאס הגירוש לא יצר פגיעה אנושה בתפקודו ה

, כגון תשתית צבאית רחבה, נכסים אחרים. חוקית ולא הומאנית-לישראל שכן הגירוש נתפש כפעולה לא

אמצעי . בסיס תמיכה פוליטי רשמי וכדומה רכש חמאס רק בשלב מאוחר יותר, חוץ משמעותיים-קשרי

יצרו נטל כבד על ( כגון הטלת סגר על ערים וכפרים פלסטיניים)ישראל  ענישה קולקטיביים שבהם נקטה

שנועד בין השאר להביא להפחתת התמיכה הציבורית במאבק , אוכלוסיית הגדה המערבית ורצועת עזה

ראשי חמאס בהחלט היו ערים להשפעותיו הקשות של המאבק על , (0883)פי קורץ וטל -על. האלים

מה את היקפן של פעולות מחאה שהקשו במיוחד -ועל יוצא מכך צמצמו במידתכפ. האוכלוסייה הפלסטינית

צמצום דומה לא . כגון שביתות כלליות או השבתה ממושכת של מערכות החינוך בשטחים, על האוכלוסייה

, לבסוף(. 091-093' עמ)אותו המשיך חמאס לעודד בעקביות , ניכר בהתייחס למאבק האלים בישראל

, עית של הארגון בשנותיו הראשונות ושליטתה של ישראל בשטחים שמתוכם פעלחולשת התשתית המבצ

כפי שאכן קרה בעקבות גלי )אפשרה לה לפגוע ביכולותיו המבצעיות של הארגון ולהקשות על תפקודו 

, 0883-0899נראה שבין השנים , לאור כל זאת. באופן ישיר( המעצרים הגדולים שבוצעו נגד אנשי חמאס

היה קל יותר לישראל , פעולה ברורים-סדירה ונטולת יעדים ודפוסי-קוממות עממית לאשאופיינו בהת

 . לפגוע ביכולותיו של חמאס מאשר לנסות להשפיע על כוונותיו

נקטה ישראל , כארגון( או גורמים אחרים)היכולת לייצר הרתעה נגד חמאס -נראה שלאור אי 

כאלה היו מעצרים . מת הפרט או ברמה הציבוריתבאמצעי ענישה שעשויים היו לייצר אפקט הרתעתי בר

הרס בתיהם של , חוזרים ונשנים של מי שנחשדו בנטילת חלק בביצוע פעולות טרור או בתמיכה בהן

כל . שכאמור החמירו את מצבה הכלכלי, או הטלת עוצר וסגר על אוכלוסיית השטחים, חשודים כאלה

בכך שיובילו לצמצום התמיכה והסיוע של , ריב הפלסטיניהצעדים הללו נועדו לפגוע במרכיב הכוונות של הי

  (.Merari, 2005: 232-230)האוכלוסייה המקומית במאמצי הטרור 

1881-1111 

פלסטיני וכן נקודת מפנה בהתייחס -היוותה נקודת מפנה בתולדות הסכסוך הישראלי 0883שנת  

נגדותו של חמאס לתהליך המדיני בין הת. למעמדו של חמאס ולהיקף הטרור שביצע נגד יעדים ישראליים

ף נבעה גם משיקולים אידיאולוגיים וגם משיקולים פוליטיים התנגדות זו באה לידי ביטוי "ישראל לבין אש

אולם הגיעה לאחד משיאיה כתוצאה מהתפתחויות תהליך , בתגובה לכינוס ועידת מדריד, 0880כבר בשנת 

לפיה לעם , "משחק סכום אפס"שה מקסימליסטית של תמך חמאס בתפי, במישור האידיאולוגי. אוסלו

מה שמחייב את חיסולה של , הפלסטיני יש הזכות להקים מדינה פלסטינית עצמאית בכל שטחי פלסטין

ומתן מדיני -לסירוב חמאס להכיר בזכות קיומה של מדינת ישראל נוספה הטענה שכל משא. מדינת ישראל

תהליך אוסלו , לפיכך. הקדש מוסלמי שאין להתפשר עליו שכן אדמת פלסטין היא, מולה פסול מיסודו

ף גילה נכונות להתפשר על היעדים "אש: ף"חידד את ההבחנה האידיאולוגית בין חמאס לבין אש
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בעוד שחמאס ייצג קו מחשבה שמרני וקיצוני יותר , הלאומיים המקסימליסטים שבהם דבק בעבר

(Hatina, 1999: 40-41; Kriitianases, 1999: 20-22 .)חתימת יצרו התהליך המדיני ו, במישור הפוליטי

במסגרת הסכם אוסלו . על מעמדו של חמאס בזירה הפלסטינית, קיומי כמעט, איום כבד' הסכם אוסלו א

יולי )מה שאפשר את חזרתם של ראשי הארגון לשטחי הגדה המערבית ורצועת עזה , ף"הכירה ישראל באש

התהליך המדיני בין . לאומית רחבה-שזכתה ללגיטימציה בין, ניתואת הקמתה של הרשות הפלסטי( 0881

של העם " האמיתי"שראה בעצמו את הנציג הלגיטימי , ף נעשה ללא שיתופו של חמאס"ישראל לאש

המציאות החדשה , לכן. מעמד רשמי באשר לקביעת עתידו הלאומי-ולמעשה הותיר אותו נטול, הפלסטיני

ים הדרושים לצורך סיכול ההתקדמות במישור המדיני והבטחת חייבה את חמאס לנקוט בכל האמצע

 (. 022: 0229, משעל וסלע; Bosney, 2007: 95)מעמדו הפוליטי 

לצורך יצירת האפקט הפוליטי המתאים נדרש חמאס למצוא אסטרטגיה שתפגע בהתקדמות  

יה שנבחרה האסטרטג. התהליך המדיני אך לא תפגע ברמת התמיכה הציבורית בארגון כתוצאה מכך

, פגיעה קשה בעורף הישראלי( 0: )שנועדו לשרת שלוש מטרות עיקריות, הייתה ביצוע פיגועי התאבדות

שתוביל להפחתת התמיכה הישראלית בתהליך השלום ולחתירה תחת , "הקו הירוק"בעיקר בתוך שטחי 

צוע פיגועים בעיתוי בי( 0); הרשות הפלסטינית לבין ממשלת ישראל/ף"הניסיון לכונן יחסי אמון בין אש

באופן זה צפו ראשי . ידי ישראל או כהגנה עצמית-לכאורה כתגובה על הרג פלסטינים על, פוליטי מתאים

חמאס כי תושג מטרת הפגיעה בתהליך המדיני מבלי לעורר התנגדות ציבורית לפעילות חמאס בזירה 

בין השנים (. 020: 0229, משעל וסלע; Bosney, 2007: 95-96; Kriitianases, 1999: 22)פלסטינית -הפנים

". הקו הירוק"שמונה מתוכם בערים גדולות בתוך שטחי , ביצע חמאס תשעה פיגועי התאבדות 0886-0881

 Global Terrorism)ונפצעו מאות ( רובם אזרחים)ישראלים  022-כתוצאה מהפיגועים הללו נהרגו קרוב ל

Database, 2010: no page number.; RAND Database of Worldwide Terrorism Incidents, 2010: 

no page number .) 0886ובמהלך שנת  0881ת במהלך שנ –שני הגלים העיקריים של פיגועי ההתאבדות – 

ממקימי , כתגובה לאירועי טבח מערכת המכפלה ובתגובה לחיסול יחיא עיאש, פי הצהרת חמאס-על, בוצעו

בעוד שמוטיב . הזרוע הצבאית של חמאס והאחראי הראשי למדיניות פיגועי ההתאבדות שיזם הארגון

ד לשרת את ברור כי העיתוי שבו בוצעו נוע, הנקמה אמנם היווה חלק מהמניע לביצוע פיגועי ההתאבדות

כחודש , בוצעו בחודש אפריל 0881פיגועי ההתאבדות של שנת , למשל, כך: מטרותיו הפוליטיות של חמאס

 0886פיגועי ההתאבדות הגדולים של שנת ; פלסטינית בקהיר-לפני מועד כינוסה של ועידת פסגה ישראלית

חמאס הייתה להביא מטרתו של . בוצעו בסמיכות לבחירות שנערכו בישראל בחודש מאי אותה שנה

שתביא לבלימת , להקצנת העמדות הפוליטיות בקרב הציבור הישראלי ולהעלאת ממשלת ימין לשלטון

שיעור תמיכת האוכלוסייה הפלסטינית באסטרטגיית פיגועי ההתאבדות בה נקט חמאס . תהליך אוסלו

ה למעמדו הפוליטי של ומשום כך אסטרטגיה זו לא העלתה תרומה רב, היה נמוך יחסית 0886-0881בשנים 

נראה שפיגועי ההתאבדות השפיעו באופן לא מבוטל על עליית ממשלת ימין ישראלית , עם זאת. הארגון

 ,Bloom)בהתאם לשאיפותיו של חמאס , התפתחות שסייעה לבלימת תהליך אוסלו – 0886לשלטון בשנת 

2004: 66 ;Bosney, 2007: 96-97; David, 2003: 116; Hroub, 2000: 157 .) 

הייתה מוגבלת מאוד בהיקפה  82-התגובה הישראלית לפיגועי ההתאבדות של אמצע שנות ה 

כלל להטלת סגר ישראלי על היישובים -פיגועי ההתאבדות הובילו בדרך. וביעילותה לטווח הארוך

. הפלסטיניים בשטחי הגדה המערבית ורצועת עזה ולמניעת מעבר עובדים פלסטיניים לשטח ישראל

שעלול היה לפגוע בשיעורי התמיכה הפוליטית , ות הללו יצרו לחץ על האוכלוסייה הפלסטיניתהפעול

שיעור תמיכת האוכלוסייה הפלסטינית באסטרטגיית פיגועי ההתאבדות בה נקט הארגון , ואמנם. בחמאס

ת כמו כן תגברה ישראל את אמצעי האבטחה בתוך שטחה והרחיבה א. היה נמוך יחסית 0886-0881בשנים 



 84 

 ,Bloom)בכדי לאפשר הגנה טובה יותר מפני חדירות מחבלים וביצוע פיגועים , מאמצי סיכול הפיגועים

אמצעי נוסף בו נקטה ישראל בכדי לנסות ולמנוע את המשך (. 000, 026: 0229, משעל וסלע; 66 :2004

והסכם אוסלו ( 0881מאי " )הסכם קהיר. "ביצוע פיגוע הטרור נגדה היה הפעלת לחץ על הרשות הפלסטינית

סללו את הדרך לנסיגה ישראלית מחלק מערי הגדה המערבית ורצועת עזה ולהעברתן ( 0881ספטמבר )' ב

במצב זה הוטלה האחריות על מניעת הוצאת פיגועים מתוך . לשליטה אזרחית וביטחונית פלסטינית

עדים הישירים שנקטה במקביל לצ, לפיכך. השטחים הללו על מנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית

הופעל גם לחץ עקיף על , ובמיוחד בעקבות פיגועי ההתאבדות, ישראל בעקבות הפיגועים שבוצעו נגד יעדיה

למעשה כפתה על הרשות לפעול נגד , הברית-בתמיכת ארצות, ישראל. חמאס באמצעות הרשות הפלסטינית

חתה של הרשות הפלסטינית דרישה זו התבססה על העובדה שהצל. תשתית הטרור של חמאס בשטחה

, 020: 0229, משעל וסלע)בבלימת פעולות הטרור נגד ישראל היוותה תנאי להמשך קידום התהליך המדיני 

צייתה בפועל לדרישותיה של ישראל רק כאשר הדבר פעל , בהנהגת יאסר ערפאת, הרשות הפלסטינית(. 000

גברו בתקופות שלאחר ביצוע פיגועי הלחצים הישראליים שהופעלו על הרשות הפלסטינית . לטובתה

כגון אירוע חטיפת החייל הישראלי נחשון וקסמן , התאבדות בשטח וכן לאחר אירועים חריגים אחרים

בוצעו מעצרים נרחבים של , במקרים שבהם נכנעה הרשות ללחצים שהופעלו עליה. 0881בחודש אוקטובר 

(. Kriitianases, 1999: 23-24)רגון וכדומה לחימה שנמצאו בידי הא-הוחרמו אמצעי, מאות אנשי חמאס

נוצרה תלות בעייתית של גורמי , כפועל יוצא מההסדרים הביטחוניים החודשים מול הרשות הפלסטינית

ישראל איבדה את אחיזתה בשטחים שבהם . הביטחון הישראליים במנגנוני הביטחון והסיכול הפלסטיניים

האפשרות הקיצונית שעמדה בפני . לפגוע בתשתית זוהתבססה תשתית הטרור ולפיכך פחתה יכולתה 

אולם מגרעותיה הרבות , ישראל בשלב זה הייתה כיבוש מחודש של השטחים שהועברו לשליטת הרשות

 ,Ganor)אקצא -אינתיפאדת אלאלא רק לאחר פרוץ אירועי , 82-הביאו לכך שלא מומשה במהלך שנות ה

שעלולה הייתה כאמור , הקולקטיבית בה נקטה ישראל הענישה(. 06: 0220, ישראל-בן; 53-55 :2005

בשילוב עם הרצון להימנע מעימות חזיתי עם , לפגוע בשיעור התמיכה הציבורית הפלסטינית בחמאס

ניתן , לאור זאת. על הפסקת פיגועי ההתאבדות 0881הובילו את חמאס להכריז בשנת , הרשות הפלסטינית

ראל על חמאס הצליח להביא להשפעה על כוונותיו של הארגון להסיק שהלחץ הישיר והעקיף שהפעילה יש

, טווח-אלא שהשפעה זו הייתה קצרת. כלומר להרתיעו מביצוע פיגועי התאבדות –ועל היקף הטרור שביצע 

לאחר שנמנע במשך , 0886שכן חמאס חידש את השימוש באסטרטגיית פיגועי ההתאבדות בחודש פברואר 

 (.000-000: 0229, משעל וסלע)מסוג זה  שישה חודשים מביצוע פיגועים

לאחר עליית ממשלת נתניהו לשלטון חל צמצום משמעותי בהיקף פיגועי הטרור שבוצעו נגד  

בין : וירידה ניכרת במספר ההרוגים הישראלים כתוצאה מפיגועי  טרור, לרבות פיגועי ההתאבדות, ישראל

שירות הביטחון ) 0886-0881הרוגים בין השנים  099-בהשוואה ל, ישראלים 31נהרגו  0888-0889השנים 

ניכרה האטה בקידום התהליך המדיני מול הרשות ( 0888-0886)נתניהו  בתקופת(. 3: 0202, הכללי

ובהם פתיחת מנהרת )במקביל לביצוע מהלכים שיצרו חיכוך בין ישראל לבין הפלסטינים , הפלסטינית

ארבעת פיגועי ההתאבדות שבוצעו בכל (. רושלים ועודחומה במזרח י-קידום הבנייה בשכונת הר, הכותל

עמוד שבירושלים -שימשו כתגובה על ההתיישבות היהודית בשכונת ראס אל 0889-0889זאת בין השנים 

חלק מהפיגועים בוצע בהתאם להחלטות (. 0889אוקטובר )וכניסיון לטרפד את ביצוע סעיפי הסכם וואי 

הבנות שהושגו בין ההנהגה הפנימית של הארגון לבין אנשי הרשות ההנהגה החיצונית של חמאס ובניגוד ל

 (. 008-003: 0229, משעל וסלע)הפלסטינית סביב סוגיית פיגועי ההתאבדות 
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 יכולת הרתעה מוגבלת

התרחשו , אקצא-במהלך פרק הזמן שבין סיום האינתיפאדה הראשונה ופרוץ אינתיפאדת אל 

, פלסטיני וכן תהליכים ארגוניים פנימיים בשורות חאמס-הישראלי תהליכים מדיניים וביטחוניים במישור

, במישור המדיני. שהובילו ליצירת מגמות מנוגדות בהתייחס ליכולת ההרתעה הישראלית כלפי הארגון

שכלפיה הייתה יכולה ישראל להפנות איומי הרתעה או  -הרשות הפלסטינית  –רשמית " כתובת"נוצרה 

שהצלחת הרשות , התהליך המדיני בין הצדדים התבסס על ההנחה. אחרות לנקוט באסטרטגיות אילוץ

בכך . הפלסטינית במניעת פיגועי טרור נגד ישראל מהווה תנאי לקידום הקמתה של המדינה הפלסטינית

כשם שמדינה ריבונית אחראית , הוטלה על הרשות האחריות לפעולות הטרור המתבצעות משטחה

כאשר כפתה על הרשות , צליחה ישראל להפעיל לחץ עקיף על חמאסעל רקע זה ה. למתרחש בתחומיה

נקיטת פעולה נגד ארגוני הטרור תוביל -תוך איום בכך שאי, הפלסטינית לפעול נגד אנשיו ותשתיותיו

כמו גם נגד ארגוני טרור )פעולותיה של הרשות נגד חמאס , אלא שבפועל. להאטה בקידום המהלך המדיני

יכולת לבלום את פעולות -בין אם הסיבה לכך הייתה אי. יעילות-מוגבלת ובלתיהיו ( פלסטיניים אחרים

הובילו  –הטרור ובין אם נבע הדבר מכך שלעתים לרשות היה אינטרס בהמשך ביצוע הפיגועים 

ההתפתחויות לתוצאה אחת והיא המשך קיומה של התשתית הטרוריסטית בשטחי הגדה המערבית ורצועת 

 . יעדים ישראליים עזה והמשך פעילותה נגד

ביכולתה של ישראל להחיל , לפחות ברמת הפוטנציאל, בעוד שבמישור המדיני חל שיפור

הרי שההתפתחויות במישור הביטחוני , אסטרטגיות אילוץ כלפי חמאס והאחראים לו בזירה הפלסטינים

מערי הגדה  תהליך אוסלו הביא להעברת סמכויות ביטחוניות בחלק. הובילו לפגיעה בכושר הרתעה זה

איבדה ישראל חלק ניכר מיכולתה לשלוט , כתוצאה מכך. המערבית ורצועת עזה לידי הרשות הפלסטינית

כי נכונותה של ישראל להגיע , טוען( 0220)ישראל -בן. על האיומים הביטחוניים שניצבו מולה באזורים הללו

אובדן שליטת האזרחית נסיגתה מהערים הפלסטיניות וכן , לכת מול הפלסטינים-לפשרה מרחיקת

הביאו כולן לפגיעה בכושר ההרתעה הישראלי מול ארגוני הטרור  –והצבאית בנעשה בערים הללו 

 (. 09-06' עמ)הפלסטיניים 

ניתן להצביע על מגמה כללית  82-בהתייחס להתפתחויות הארגוניות שעבר חמאס במהלך שנות ה

החוץ עם -הרחבת קשרי, יסטית של הארגוןהכוללת את ביסוס הזרוע הצבאית והטרור, של התמסדות

בחרה ישראל , מבין נכסיו של הארגון. ביסוס ופיתוח מקורות המימון  וכדומה, גורמים ערביים חיצוניים

באמצעות ההתנקשות ביחיא עיאש וניסיון )לאיים על ההיררכיה הארגונית והמבצעית שהתפתחה בו 

באמצעות הטלת סגר על )ורית הפלסטינית בארגון ועל התמיכה הציב( אלד משעל'החיסול הכושל של ח

ההתנקשות ביחיא (. שטחי הגדה המערבית ורצועת עזה ומניעת מעבר עובדים פלסטיניים לשטח ישראל

נועדה לפגוע גם ביכולתו וגם בנכונותו של , בכיר המומחים של חמאס לעניין פיגועי ההתאבדות, עיאש

הוכיח כי ההתנקשות לא  0886פיגועי ההתאבדות של שנת  גל. הארגון להמשיך לבצע פיגועי התאבדות

הייתה , לעומת זאת, הענישה הקולקטיבית בה נקטה ישראל. הצליחה להשיג אף אחת משתי המטרות הללו

מתוך חשש מפני פגיעה , בין הגורמים שהביאו את חמאס לחדול מביצוע פיגועי התאבדות במשך חצי שנה

, העובדה שהפוגה זו בביצוע פיגועי התאבדות נמשכה רק חצי שנה. בשיעור התמיכה הציבורית בארגון

מוכיחה כי האפקט ההרתעתי שהצליחה ליצור ישראל היה מוגבל ביותר וכי ברגע שבו עלתה שוב תועלתם 

 . בחר חמאס להתעלם מאיתותי ההרתעה הישראליים, של פיגועי ההתאבדות על עלותם המשוערת

1111-1111 

  אקצא -אינתיפאדת אל

, פרץ גל הטרור הפלסטיני הקשה ביותר שידעה מדינת ישראל בתולדותיה 0222ספטמבר  בחודש 

שנועדה להביא לקידום התהליך ( 0222יולי )דיוויד -על רקע התסכול שנוצר בעקבות כישלון פסגת קמפ
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יאל שרון ראש האופוזיציה הישראלי אר-המדיני בין ישראל לבין הפלסטינים וכתגובה מיידית לביקור יושב

בשטח רצועת , גל האלימות חסר התקדים הוביל לעימותים מקבילים בשטחי הגדה הערבית. בהר הבית

גל טרור . בין פלסטינים וערבים ישראלים לבין כוחות הביטחון הישראלים, "הקו הירוק"עזה ובתוך שטחי 

ייחסים להסכם פי רוב מ-אולם על, נעדר תאריך סיום רשמי, "אקצא-אינתיפאדת אל"שכונה , זה

את נקודת זמן שבה הגיעה  0221שאליו הגיעו ארגוני הטרור הפלסטיניים במרץ ( הרגעה" )התהדיה"ה

בה נועדו ראש ממשלת ישראל ', שיח-הסכם זה הושג גובה בהבנות פסגת שארם א. האינתיפאדה לקצה

ים הממוקדים והרס מאזן והכריזו על סיום מדיניות הסיכול-אריאל שרון וראש הממשלה הפלסטיני אבו

שלב ההתקוממות העממית , להבדיל מהאינתיפאדה הראשונה. הבתים בתמורה להפסקת הטרור הפלסטיני

אקצא היה קצר ביותר והוחלף במאבק אלים מתוכנן ושקול שנטלו בו -הספונטאנית של אינתיפאדת אל

שנייה היה גבוה פי היקף האבידות שספגה ישראל באינתיפאדה ה. חלק כל ארגוני הטרור הפלסטינים

 98%)ישראלים  0,022-נהרגו קרוב ל 0221-0222בין השנים : שבעה מזה של האינתיפאדה הראשונה

הגורם . מתוכם נהרגו כתוצאה מפיגועים שביצע חמאס 12%כאשר , כתוצאה מפיגועי טרור( אזרחים

 101חראי לביצוע חמאס היה א. העיקרי לאבידות במהלך האינתיפאדה השנייה הוא פיגועי ההתאבדות

 ,Catignani)פיגועי ההתאבדות שבוצעו במסגרת עימות זה  011מתוך  80-ול, פיגועים במהלך תקופה זו

2005: 254-255; Frisch, 2006: 849; 2009: 1051 ;3-0: 0202; 3-0: 0228, שירות הביטחון הכללי.)         

 אילוץ והרתעה במהלך האינתיפאדה

קוו בין ישראל -יצר שבירה בסטטוס 0222שפרצו בסוף חודש ספטמבר היקף המהומות האלימות  

קוו הייתה -תגובתה של ישראל לשבירת הסטטוס. לבין הרשות הפלסטינית וארגוני הטרור הפלסטינים

-אולטימטום מלא בפני יושב, אהוד ברק, ממשלת ישראל-באוקטובר הציב ראש 9-ב: הדרגתית באופייה

. שעות להביא להפסקת המהומות בשטחים 19לערפאת ניתנו . ערפאת יאסר, ראש הרשות הפלסטינית

היענות לאולטימאטום יביא לנקיטת מהלכים צבאיים -אי: אולטימטום זה גובה גם באיום וגם בתמריץ

חירום בין -בעוד שהיענות לאולטימאטום תביא לכינוס פסגת, ישראליים לדיכוי האלימות הפלסטינית

: 0222, שיפר)דיוויד -כדי לנסות ולשקם את המהלך המדיני שכשל בפסגת קמפב, הצדדים בתיווך אמריקני

, (כלומר כתוצאה מכישלון מהלך דיפלומטיית האילוצים)ציות פלסטיני לאולטימאטום -מאי כתוצאה(. 6

האמצעים הללו נועדו . מניעה וענישה, פנתה ישראל לנקיטה באמצעים צבאיים מוגבלים שמטרתם סיכול

אלא נועדו גם ליצור אפקט מרתיע ולהשפעה על , ביכולת הפלסטינית לפגוע ביעדים ישראלייםלא רק לפגוע 

באופן כללי ניתן להצביע על מגמת הסלמה . נכונותם של הארגונים הפלסטיניים להמשיך בעימות האלים

 ממשלת ישראל בחודש פברואר-באופי התגובה הישראלית לאירועים לאחר בחירתו של אריאל שרון לראש

, סיפק תמיכה ציבורית רחבה במדיניות הממשלה החדשה, הניצחון המכריע לו זכה שרון בבחירות. 0220

ההסלמה בתגובות הישראליות גברה ככל . שכאמור החריפה באופן ניכר את מהלכיה מול ארגוני הטרור

ה שניסתה אפקט ההרתע(. Bar, 2008: 13-14; Catignani, 2005: 254-255)שהתרבו פיגועי ההתאבדות 

ישראל להשיג באמצעות הסלמת פעולותיה לא התבסס רק על פגיעה או על איום ישיר שהופנו כלפי ארגון 

הייתה ציפייה שהפעולות , למשל, כך. ההנחה הייתה שאפקט הרתעתי ייווצר גם באופן עקיף. טרור ספציפי

ונות ההרתעה מול ארגוני פרט לניסי. ח ייצרו הרתעה עקיפה גם כלפי חמאס"בהן נקטה ישראל נגד פת

באמצעות , נעשו גם ניסיונות להרתיע אינדיבידואלים מביצוע פיגועים או מתמיכה בארגונים הללו, הטרור

   (.Bar, 2008b: 13-14)התגובה הישראלית לאירועי האינתיפאדה השנייה הלכה והסלימה . ענישה פרטנית

 הרתעה באמצעות ענישה

שראל בכדי ליצור ענישה בעלת אפקט הרתעתי כללו פעולות האמצעים העיקריים בהם נקטה י 

לצד פעולות חריגות יותר מבעבר בהתייחס להיקפן , שגרתיות כגון מעצרים והטלת סגר ועוצר בשטחים

לאמצעים הללו נוספה . מבצעים צבאיים מוגבלים והרס בתי מחבלים, ובהן סיכולים ממוקדים, ולאיכותן
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כחלק , לו חלק באירועים האלימים מול כוחות הביטחון הישראליםכמובן הפגיעה הישירה במי שנט

 . מהדינאמיקה השגרתית של העימות

השימוש שעושה ישראל בסיכולים ממוקדים החל זמן רב לפני פרוץ : סיכולים ממוקדים 

בעוד . אולם היקף השימוש באמצעי זה במהלך האינתיפאדה היה חסר תקדים, האינתיפאדה השנייה

הפכה מדיניות הסיכולים  0222החל מחודש נובמבר , ישראל באמצעי זה רק לעיתים רחוקות שבעבר נקטה

למדיניות זו שני יעדים , כפי שצוין קודם לכן. הממוקדים לשיטת פעולה עיקרית מול גורמי טרור פלסטינים

רב בכירי יצירת אפקט הרתעתי בק, והשני; שיבוש יכולותיו המבצעיות של ארגון הטרור, האחד: עיקריים

עדיין נשמרה רמה מסוימת של קיום מגעים ביטחוניים בין ישראל  0220-0222בין השנים . הארגון ופעיליו

נעשו ניסיונות לאפשר למנגנוני , כך שבטרם פנתה ישראל לביצוע ההתנקשויות, לבין הרשות הפלסטינית

לפיכך ביצוע ההתנקשויות . ידי ישראל-הביטחון והסיכול הפלסטיניים לעצור טרוריסטים המבוקשים על

קריסת המגעים הביטחוניים בין ישראל לרשות . נעשה רק לאחר שכשל הניסיון להביא למעצרם של יעדיהן

(. David, 2003: 116-118)הובילה להסלמת מדיניות הסיכולים הממוקדים  0220הפלסטינית בשלהי שנת 

אחוזים מהם בוצעו נגד אנשי  12כאשר  ,סיכולים ממוקדים 018ביצעה ישראל  0221-0222בין השנים 

ובהם , מדיניות הסיכולים הממוקדים הביאה למותם של כמה דמויות בכירות ביותר בחמאס. חמאס

ראשי הזרוע הצבאית של הארגון בגדה המערבית , אחמד יאסין' השיח, מייסד חמאס ומנהיגו הרוחני

בחינת השפעתה . רנטיסי ועוד בכירים רביםעזיז -ראש ההנהגה הפנימית של חמאס עבד אל, וברצועת עזה

למרות . של מדיניות הסיכולים הממוקדים על אופן התנהלותו של חמאס מעלה תוצאות שנויות במחלוקת

בשנת : כמות הפיגועים שביצע הארגון הלכה וגדלה באופן עקבי, הפגיעה הקשה בשורות הנהגת חמאס

פיגועים  020 0221בשנת , פיגועים 16 0223בשנת , גועיםפי 31 0220בשנת , פיגועים 08ביצע הארגון  0220

 0223בחודש יוני , עם זאת. פיגועים 098"( תהדיה"עד ההסכמה בנוגע ל) 0221ובמחציתה הראשונה של שנת 

שהביאה לירידה , שהעלתה הרשות הפלסטינית( אש זמנית-הפסקת" )הודנה"הסכים חמאס ליוזמת ה

ההחלטה על . תקריות האלימות מול כוחות הביטחון הישראליםמשמעותית בהיקף פיגועי הטרור וה

האש הזמנית באה על רקע ניסיונות לשקם את התהליך המדיני בין ישראל לפלסטינים במסגרת -הפסקת

ההודנה קרסה כשבעה שבועות לאחר שהוכרזה וחמאס . של הממשל האמריקני" מפת הדרכים"יוזמת 

על אף פרק הזמן הקצר שבו התקיימה הפסקת . הטרור נגד ישראל שב לביצוע פיגועי( כמו שאר הארגונים)

שכן במהלך השנתיים הראשונות , מהווה הסכמתו של חמאס ליטול בה חלק נקודת מפנה חשובה, האש

יש הרואים קשר ישיר בין הפגיעה הקשה בבכירי הזרוע . לאינתיפאדה סירב חמאס לשקול כל הצעה דומה

אש -יניות הסיכולים הממוקדים לבין החלטת חמאס להסכים להפסקתהמדינית של הארגון במסגרת מד

אחת המסקנות הנובעות מכך היא שההתנקשות בבכירי הקאדר הצבאי של חמאס יצרה פגיעה . זמנית

פוליטי הביאה לשינוי עמדות -בזמן שהפגיעה בבכירי הדרג המדיני, מסוימת נסבלת ביכולות הארגון

     (.Kober, 2007: 83-85; Wagemakers, 2010: 359-360)ולהשפעה על מדיניות הארגון 

ההסלמה שחלה בהיקף פיגועי ההתאבדות שבוצעו נגד יעדים אזרחיים : מבצעים צבאיים מוגבלים 

פיגוע ההתאבדות שבוצע ביוזמת . הובילה לשינוי במדיניות הפעולה הישראלית 0220ישראליים בשנת 

עד . בשטחי הגדה המערבית" חומת מגן"יגר לפתיחה במבצע היווה טר 0220בפסח " פארק"חמאס במלון 

מבצע ; ל מבצעים צבאיים מקומיים יחסית בתגובה לפיגועים ולעימותים האלימים"שלב זה ביצע צה

היווה יוזמה התקפית ישראלית שכללה השתלטות על ערי הגדה ונועדה להביא להרס תשתיות " חומת מגן"

הן בשטחי הגדה המערבית והן בשטחי , תחה ישראל במבצעים נוספיםפ" חומת מגן"בעקבות מבצע . הטרור

מדיניות המבצעים הצבאיים המוגבלים אמנם . רצועת עזה המהווה את מוקד עוצמתו העיקרי של חמאס

ניתן לייחס חלק מהירידה , לפיכך. אך לא שיתקה אותם, יצרה פגיעה במרכיב היכולת של ארגוני הטרור
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לאפקט ההרתעתי  0221-0223ועי ההתאבדות שבוצעו נגד ישראל בין השנים הדרמטית שחלה במספר פיג

 (. Catignani, 2005: 256-257; Wagemakers, 2010: 360)שהצליחו המבצעים הללו לייצר 

הרס בתי מחבלים הוא מדיניות שבה נקטה ישראל כבר בימי האינתיפאדה : הרס בתי מחבלים 

ענישה שמטרתו להרתיע באופן ישיר את האוכלוסייה הפלסטינית ומהווה דוגמא טובה לאמצעי , הראשונה

כאן , להבדיל מאמצעי הענישה המכוונים להרתעת ארגוני הטרור. מתמיכה בטרור או מפעילות טרוריסטית

מדיניות הריסת בתי . המטרה ליצור איום על הפרט ולהרתיעו באופן אינדיבידואלי מפעילות טרוריסטית

עקב פגיעה )לאומי -הן משום שאינה עולה בקנה אחד עם הוראות המשפט הבין ,מחבלים שנויה במחלוקת

לאור זאת . והן משום שלא ברורה מידת יעילותה כאמצעי הרתעה( לא רק בטרוריסט אלא גם במשפחתו

אולם אירועי האינתיפאדה השנייה , מביצוע מדיניות הרס הבתים 82-נמנעה ישראל במהלך מרבית שנות ה

לאומית והדיון -הביקורת הבין. 0221-0222בתי מחבלים בין השנים  622-ה ולהרס למעלה מהובילו לחידוש

ללא : 0202, "בצלם"ארגון )  הציבורי סביב סוגיה זו הביאו להכרזה ישראלית על הפסקת מדיניות זו

 (.  מספרי עמודים

 הרתעה באמצעות מניעה

אלא גם , ישה והרתעה אופנסיבייםאקצא נקטה ישראל לא רק באמצעי ענ-במהלך אינתיפאדת אל 

הקמת ( 0: )במסגרת זו בוצעו שני מהלכים עיקריים. באמצעי הגנה שנועדו לייצר הרתעה באמצעות מניעה

שהגבילו את תנועת הפלסטינים ונועדו למנוע כניסת , מחסומים רבים בשטחי הגדה המערבית ורצועת עזה

בשטחי "( גדר ההפרדה)"הקמת גדר הביטחון ( 0) "הקו הירוק"מחבלים לשטחי יהודה ושומרון ולשטחי 

הקמת גדר הביטחון אמנם . המהווה מכשול מבוצר שנועד אף הוא למנוע חדירת מחבלים, יהודה ושומרון

הצליחה ביצירת מכשול משמעותי בפני גורמי הטרור והביאה לירידה חדה במספר ניסיונות חדירת 

  (.3-0: א0221, מודיעין ולטרורמרכז המידע ל)המחבלים משטחי הגדה המערבית 

 תוצאות האינתיפאדה

ועד שהושג הסכם ( מות ערפאת) 0221אקצא הלכו ודעכו בהדרגה משנת -אירועי אינתיפאדת אל 

-אירועי האינתיפאדה הובילו למותם של למעלה מ. 0221בין ארגוני הטרור הפלסטינים בשנת " תהדיה"ה

כפי שצוין . האבידות בצד הפלסטיני היו גבוהות פי כנמה. 9,222-ישראלים ולפציעתם של למעלה מ 0,222

במרוצת שנות האינתיפאדה הצליחה . עיקר האבידות הישראליות נגרמו מפיגועי ההתאבדות, קודם לכן

הפגיעה . הודות לשילוב שבין סיכול והרתעה, ישראל להביא לירידה דרמטית במספר פיגועי ההתאבדות

פעולה טרוריסטי -מחבלים לבצע פיגועי התאבדות הובילה לאימוץ דפוסהישראלית בסיכויי הצלחתם של 

-ירי רקטות ופצצות –( מטרור המתאבדים, מנקודת המבט הפלסטינית, אם כי פחות אפקטיבי)חלופי 

את ירי הרקטות יזם והוביל . מרגמה לעבר היישובים הישראליים ברצועת עזה ולעבר יישובי הנגב המערבי

לאחר . ואילך 0223אולם שימוש אינטנסיבי ומתמשך באמצעי זה נרשם רק משנת , 0220חמאס כבר בשנת 

עד שכיום הוא , סיום האינתיפאדה השנייה נמשך והחריף ירי הרקטות לעבר יעדים אזרחיים ישראלים

בעיקר )בעוד שחל גידול בכמות הפיגועים . מהווה את דפוס האיום הטרוריסטי העיקרי מכיוון רצועת עזה

ירד באופן משמעתי היקף הפיגועים מכיוון הגדה , שמקורם ברצועה לאחר האינתיפאדה( טותירי הרק

שירות הביטחון ; 06-08: ב0229, מרכז המידע למודיעין ולטרור; Frisch, 2009: 1051-1054)המערבית 

כי האינתיפאדה השנייה הביאה לעליית שיעורי  ניכר, בהתייחס למעמדו של חמאס(. 0: 0202 ,הכללי

פיגועי ההתאבדות זכו לתמיכה ציבורית נרחבת . התמיכה הפלסטינית בארגון ובאופן פעולתו נגד ישראל

מה שהוביל לתחרות בין ארגוני הטרור שבמרכזה , אקצא-פלסטינית במהלך אינתיפאדת אל-בזירה הפנים

צע את מרבית העובדה שחמאס הוא שבי. היכולת לבצע כמה שיותר פיגועים מסוג זה נגד יעדים ישראליים

העלתה את מעמדו , פיגועי ההתאבדות ובשל כך הצליח להביא לשיעור גבוה מאוד של הרוגים ישראלים

קהל שבוצעו בקרב האוכלוסייה הפלסטינית מצביעים על כך -נתוני סקרי דעת. ואת שיעור התמיכה בו
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וואה לשיעור בהש)תמיכה בארגון  92%הניבה  0222שסדרת פיגועי ההתאבדות שביצע חמאס בשנת 

 0223-0220מגמה שהלכה והתחזקה עוד יותר בשנים , (התמיכה בשאר הגורמים הפוליטיים הפלסטיניים

(Bloom, 2004: 66-69; Bosney, 2007: 98-100  .) 

1111-1111 

חלו שתי התפתחויות שהשפיעו באופן מהותי על כושר ההרתעה הישראלי  0229-0221בין השנים  

ניצחון חמאס ( 0); 0221צדדית שביצעה ישראל מרצועת עזה באוגוסט -קות החדההתנת( 0: )מול חמאס

 .  0229והשתלטותו הסופית על רצועת עזה בחודש יוני  0226בבחירות 

 ההתנתקות מרצועת עזה: 0221

. צדדי מרצועת עזה ופינתה את יישוביה מאזור זה-נסוגה ישראל באופן חד 0221בחודש אוגוסט  

, 0222צדדית של ישראל מאזור רצועת הביטחון בלבנון בשנת -ביב סוגיית נסיגתה החדהוויכוח שהתנהל ס

ובין השאר עסק באופן שבו צפויה הנסיגה להשפיע , התנהל עתה בהקשרה של הנסיגה הצפויה מרצועת עזה

גם , בדומה למקרה הלבנוני. על יכולת ההרתעה הישראלית מול חמאס ושאר ארגוני הטרור הפלסטינים

לפיהם , פה המיידית שקדמה לנסיגה מרצועת עזה לוותה באיומי הרתעה רבים מצד הדרג המדיניהתקו

 ,Bar)המשך ביצוע פעולות טרור מכיוון הרצועה לאחר ההתנתקות יוביל לפעולות גמול ישראליות חמורות 

בגזרת הר דב ל "בעוד שההבלגה על חטיפת חיילי צה(. 02 :0221, עברון; 09-09: 0228, אבן; 32-33 :2008

אופן התנהלותה של , הצביעה על כך שישראל אינה נחושה לממש את איומיה 0222בחודש אוקטובר 

 . ממשלת ישראל מיד לאחר ההתנתקות מרצועת עזה הצביע על מגמה שונה

שהיווה תגובה , "גשם ראשון"כחודש לאחר ביצוע תוכנית ההתנתקות פתחה ישראל במבצע 

שכלל בין השאר , המבצע. קסאם שביצע חמאס לעבר יישובי הנגב המערבירקטות  12מיידית על ירי 

הוביל בתום יומיים , ר בגבול הרצועה"תקיפות אוויריות של תשתיות טרור ברצועת עזה ריכוז כוחות חי

עד סוף שנת ( שהביאה לסיום האינתיפאדה)להכרזה מטעם חמאס לפיה הארגון מחויב לשמירת הרגיעה 

מרכז המידע למודיעין ; Bar, 2008: 32-34)י רקטות קסאם במהלך פרק זמן זה וכי יחדל מיר 0221

על אף שהתגובה המיידית על ירי הרקטות לאחר ההתנתקות הוכיחה כי ישראל  (.0-0: ב0221, ולטרור

יצרה ההתנתקות פגיעה חמורה בכושר ההרתעה , נחושה לעמוד מאחורי איומיה ולממשם בעת הצורך

אקצא ושל ירי -תפשה בעיני הפלסטינים כתוצאה ישירה של אירועי אינתיפאדת אלהנסיגה נ. הישראלי

סקרים הצביעו על כך . ולפיכך העלתה את קרנם של ארגוני הטרור, הרקטות לכיוון היישובים הישראליים

בנוסף ; מהפלסטינים רואים בנסיגה הישראלית ניצחון של דרך ההתנגדות האלימה שהוביל חמאס 91%-ש

קה שוב התפישה לפיה לא ניתן לשנות את אופן התנהלותה המדיני של ישראל באמצעות הפעלת לכך נשח

אלא גם פינתה ישובים רבים תוך , הפעם ישראל לא רק נסוגה מטריטוריה ללא תמורה פוליטית. כוח צבאי

 שחיקת ההרתעה(. 31-33: 0228, אבן; Bosney, 2007: 102)מחלוקות פנימיות קשות ללא כל תמורה 

הישראלית מול חמאס ושאר ארגוני הטרור הפלסטיניים ברצועת עזה באה לידי ביטוי בגידול הניכר בהיקף 

בהיקף ירי הרקטות בהשוואה לשנת  132%חל גידול של  0226בשנת : ירי הרקטות לעבר ישובים ישראליים

 (.  31: 0202, שירות הביטחון הכללי)הרחבת היקף הירי נמשכה גם במהלך השנים הבאות . 0221

 השתלטות חמאס על רצועת עזה : 0226-0229

-זכה חמאס בניצחון מכריע על 0226בבחירות למועצה המחוקקת הפלסטינית שהתקיימו בינואר  

ח לא השלים עם ניצחונו של חמאס וההתנגשויות האלימות בין "פת. ח"פני יריביו הפוליטיים ובראשם פת

ובסופן חיסל  0229לשיאן הגיעו ההתנגשויות הללו בקיץ . ותכפו הלכו, בעיקר באזור רצועת עזה, הצדדים

כישלונם של ניסיונות להוביל להקמת . ח והשתלט באופן סופי על הרצועה"חמאס את מוקדי הכוח של פת

ממשלת : ח הובילה לכך שכיום פועלות למעשה שתי ממשלות פלסטיניות"ממשלת אחדות בין חמאס לפת
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עליית (. 9: ב0228, אביעד; Wagemakers, 2010: 369)ח בגדה המערבית "תחמאס ברצועת עזה וממשלת פ

חמאס : חמאס לשלטון והקמת ממשלה נבחרת בראשותו היוו שלב קריטי בתהליך התמסדותו של הארגון

לכת -חלו שינויים מרחיקי, מוסדותיו הפוליטיים התחזקו, זכה בשליטה מלאה בטריטוריה אוטונומית

הרחבת תהליכי הפיכתם של הגופים , "צבא חמאס"הקמת )של הארגון  במבנה התשתית הצבאית

על אף . התרבו קשרי הארגון עם גורמים חיצוניים וכדומה, ('הביטחוניים לסדירים יותר מבעבר וכו

חמאס : הביאה השתלטותו על רצועת עזה גם ליצירת אילוצים חדשים, ההתחזקות המוסדית של חמאס

-ב לספק מענה לאינטרס הציבורי הפלסטיני ולא רק לאינטרסים פניםהפך כעת לגוף שלטוני המחוי

 (. 9: ב0228, אביעד; Hroub, 2006: 120; Milton-Edwards, 2008: 1585-1592)ארגוניים פרטיקולריים 

שכן , השתלטות חמאס על רצועת עזה שיפרה את פוטנציאל ההרתעה הישראלית מול הארגון 

ציות לאיומי ההרתעה -כסים המשמעותיים שעלול היה לאבד בשל איהרחיבה באופן ניכר את כמות הנ

, העובדה שחמאס שולט למעשה בטריטוריה אוטונומית, בנוסף לכך(. Bar, 2008: 17)מכיוונה של ישראל 

המציאות . אפשרה לישראל לפעול מולו ללא פגיעה בריבונותם או במעמדם של גורמים מדיניים אחרים

ה מאפשרת לישראל לנהל מדיניות הרתעה או עימות מול גורם שניתן להתייחס החדשה שנוצרה ברצועת עז

גם לאחר השתלטות חמאס על הרצועה ועל , עם זאת. מאשר אל ארגון טרור" מדינת טרור"אליו יותר כאל 

כפיפות ממשלת חמאס להנהגת . השלטון לא השתנתה כפיפותה של הנהגת הפנים שלה ארגון להנהגת החוץ

ממשיכות להוות גורם שמקשה על " קאסם-דין אל-גדודי עז אל"ה הישירה של האחרונה בהחוץ ושליטת

 .  יכולתה של ישראל לייצר הרתעה יעילה מול חמאס

ריסן , ח ועם ביסוס היכולות השלטוניות של הארגון"בכדי להתמודד עם מאבק הכוחות מול פת

לוקות בין הנהגת החוץ להנהגת הפנים מח, עם זאת. 0229-0226חמאס את פעולות הטרור שביצע בשנים 

נראה שהדוגמא הבולטת ביותר . של הארגון הובילו לא אחת לפגיעת הזרוע הצבאית במאמצי הריסון הללו

תגובתה של ישראל לאירוע החטיפה . 0226לכך היא אירוע חטיפת החייל הישראלי גלעד שליט בחודש יוני 

. 0226שהתקיימו בין החודשים יוני עד נובמבר "( ענני סתיו"ו" גשמי קיץ)"כללה שורה של מבצעים צבאיים 

הקשה מהלך זה על , בעוד שהצתת סבב אלימות נוסף מול ישראל ענתה על שאיפותיה של הנהגת החוץ

מטרותיהם של המבצעים בהם . לבסס את שלטונה ברצועה( ממשלת חמאס)מאמציה של הנהגת הפנים 

המטרות הללו לא . חרור וכן פגיעה בתשתיות הטרור ברצועהפתחה ישראל היו איתור החייל החטוף וש

מה עוד שבתגובה לפעולותיה הצבאיות של ישראל גבר באופן ניכר ירי הרקטות לשטח הנגב המערבי  , הושגו

 (. 06, 00 :0202, מרכז המידע למודיעין ולטרור; 9: ב0228, אביעד)

לצד לחצים , ר עליית חמאס לשלטוןחברתית הקשה שנוצרה ברצועת עזה לאח-המציאות הכלכלית

לאחר הניצחון . הובילו להסלמה נוספת של פיגועי הטרור מול ישראל, כבדים מצד הנהגתו החיצונית

הכרה בהסכמים -הכרה בזכות קיומה של מדינת ישראל ובאי-בבחירות המשיך חמאס לדבוק באי

השאיפה המערבית להביא לחיזוק ולאור , לאור זאת. המדיניים שהושגו בין הרשות הפלסטינית לבינה

נבלם הסיוע הכלכלי  המערבי שנועד להגיע לידי הממשלה הפלסטינית , ח ולהחלשת ממשלת חמאס"פת

חיזוק הקשרים מול איראן , ראשית: בכדי להתמודד עם מצב זה פנה חמאס לשני אפיקי פעולה. החדשה

חידוש תנופת הפיגועים בכדי , שנית ;ובעקבות זאת הרחבת היקף הסיוע הכלכלי האיראני לממשלת חמאס

 ;Bosney, 2007: 103)ליצור לחץ שיוביל את ישראל ואת המערב לשנות את מדיניותם בעניין הסגר על עזה 

Wagemakers, 2010: 369 ;0-0: 0228, שירות הביטחון הכללי .) 

 הרגעה והסלמה : 0229-0229

-הוביל חמאס מדיניות פיגועים הכוללת ירי פצצות 0229לאחר השתלטותו על הרצועה ביוני 

עם זאת נמנעה ממשלת חמאס מייזום ירי רקטות לעבר ישובים . מרגמה וביצוע פיגועים באזור עוטף עזה
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כדוגמת המבצעים )ישראלים בעומק שטחי הנגב המערבי וזאת בכדי להימנע ממבצעים צבאיים נוספים 

כפועל יוצא . 0229עד ינואר , מדיניות זו של איפוק נמשכה שבעה חודשים(. 0226יזמה ישראל בשנת ש

 0,900-בהשוואה ל, 0229בשנת  0,096  :ממדיניות זו נוצר צמצום במספר הרקטות שנורו לעבר שטח ישראל

על אף , גהישראל שמרה במהלך תקופה זו במידה רבה על מדיניות של הבל. 0226רקטות שנורו בשנת 

באזור עוטף עזה המרגמה והפיגועים -התגברות הלחץ הציבורי להחרפת התגובות הישראליות על ירי פצצות

תוך הגברת , הסלים חמאס את פעולות הטרור נגד ישראל 0229יוני -ינואר בין החודשים(. 01: 0229, קורץ)

שיוביל , שוב לחץ על ישראלמטרת ההסלמה הייתה ליצור . המרגמה לשטחה-היקף ירי הרקטות ופצצות

הושגה בתיווך מצרי הסכמה על תקופת ,  0229בחודש יוני . להתקדמות סביב סוגיית הסגר על רצועת עזה

שבמהלכה יימנעו ארגוני הטרור , של שישה חודשים בין הפלסטינים ברצועת עזה לבין ישראל" הרגעה"

ל מפעילות בשטחי "אל בתמורה להימנעות צהבשטח ישר( לרבות ירי רקטות)הפלסטיניים מביצוע פיגועים 

במטרה לאפשר העברת סחורות ומזון לשטח )הרצועה ולפתיחת המעברים בין ישראל לבין רצועת עזה 

שכן הסלמת , התבטאויות בכירי חמאס מצביעות על כך שהסדר ההרגעה הוצג כניצחון פלסטיני(. הרצועה

כי הסדר זה הוא צורך טקטי זמני , עוד נאמר. יםהפיגועים הובילה את ישראל להסכים לפתיחת המעבר

. אולם אינו מרמז בשום דרך על הפסקת המאבק בישראל, שנועד להקל על סבלו של העם הפלסטיני

אירועי ; אולם היקף ירי הרקטות צומצם באופן ניכר, ההסכמות בין הצדדים אמנם הופרו מספר פעמים

תגובותיה של ישראל . ידי ארגוני טרור אחרים-ס אלא עלידי חמא-הירי שבכל זאת התקיימו לא בוצעו על

מרכז המידע למודיעין ; 30: 0228, מילשטיין.  )מעברי הסחורותלהפרות ההסדר היו סגירות זמניות של 

    (.3: 0202, שירות הביטחון הכללי; 6-1, 0: ב0229, ולטרור

הן מצד ישראל והן , סדרלקראת סיום תקופת ששת חודשי ההרגעה חלה החרפה בהיקף הפרות הה

בדצמבר  08-תקופת ההרגעה הסתיימה באופן רשמי ב. לרבות חמאס, מצד גורמי הטרור הפלסטיניים

מתוך אמונה בכך שחידוש , האש-בתאריך זה החליטו בכירי חמאס שלא להמשיך במדיניות הפסקת. 0229

ההסלמה המכוונת שחלה . ראלהפיגועים בעוצמה גבוהה יוביל ליצירת לחץ אפקטיבי יותר על ממשלת יש

בחודש  112-בחודש נובמבר ו 322, 0229רקטות בחודש אוקטובר  1)בהיקף ירי הרקטות לשטח ישראל 

היקף ברצועת עזה -בדצמבר יציאה למבצע צבאי רחב 01-הובילה את ממשלת ישראל לאשר ב( דצמבר

(Wagemakers, 2010: 369 ;1-1: 0202, שירות הביטחון הכללי; 1: ב0228, אביעד .) 

 "עופרת יצוקה"מבצע 

היקף ברצועת -פעולה צבאית רחבת –" עופרת יצוקה"פתחה ישראל במבצע  0229בדצמבר  09-ב 

. 0228בינואר  09-המבצע נמשך עד ה. ששילבה תקיפות אוויריות וימיות עם מהלך קרקעי נרחב, עזה

ביצוע פעולה שתביא להפסקת ירי ההחלטה על פתיחה במבצע זה באה על רקע לחץ ציבורי כבד שקרא ל

ולאחר שבכירים בממשלת ישראל איימו כי אם לא ייפסק ירי הרקטות , הרקטות על יישובי הנגב המערבי

, המבצע נועד לפגוע קשות בתשתיות הטרור ברצועת עזה. לא יהיה מנוס מעימות בין ישראל לחמאס

רקטות לעבר שטח ישראל ובמטרה לשנות במטרה להקשות על ארגוני הטרור הפלסטיניים להמשיך בירי ה

, רביד; 0: ג0229, מרכז המידע למודיעין ולטרור. )הנגבאת המציאות הביטחונית שעמה מתמודדים תושבי 

המבצע הצליח להביא לפגיעה קשה ביותר בתשתיותיו הצבאיות והשלטוניות (. מספרי עמודים ללא: 0229

חמאס , עם זאת. משמעית בסבב עימות זה-ולהכרעה חד, של חמאס ובתשתיותיהם של ארגוני טרור נוספים

סביר כי השתלטות מלאה של . רקטות לעבר יישובי הנגב במהלך כל ימי המבצע 190הצליח להמשיך בירי 

אולם ישראל נמנעה , ל על רצועת עזה הייתה עשויה להוביל להפסקה מוחלטת של הירי"כוחות צה

בניגוד להערכות . של היעדר רצון לחזור ולשלוט בשטחי הרצועהמאפשרות זו בשל מחירה המדיני הגבוה וב

הערכת האבידות (. הרוגים 02)ל היה נמוך באופן יחסי "היקף האבידות בקרב כוחות צה, שקדמו למבצע

-מה שהוביל לגינוי בין, מתוכם כמה מאות אזרחים, הרוגים 0,122-ל 0,022בקרב הפלסטינים נעה בין 
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: 0228, ברום; ללא מספרי עמודים: 0202, "בצלם"ארגון .  )פעולותיה של ישראללאומי ולביקורת קשה על 

  (. 3-0: ג0228, מרכז המידע למודיעין ולטרור; 8-9

 שיקום ההרתעה: 0228-0202

הביא לא רק לפגיעה קשה ביותר במרכיב היכולת של ארגוני הטרור " עופרת יצוקה"מבצע  

 0228בין חודש ינואר . אלא גם לשיקום ההרתעה הישראלית מול ממשלת חמאס, הפלסטיניים ברצועת עזה

בעוד שבשנת . לא נרשמה הסלמה חמורה בהיקף ירי הרקטות לעבר שטח ישראל 0202ועד חודש ינואר 

בכירי חמאס אמנם . רקטות בלבד 121נורו  0228הרי שבמהלך שנת , רקטות 0,092נרשם שיא ירי של  0229

אולם נוכח תוצאותיו , ל"יצאו מיד בתום המבצע בהצהרות המהללות את ניצחון ההתנגדות על כוחות צה

יש את המבצע המח. ברור כי הצהרות אלה משוללות יסוד, הקשות של המבצע מנקודת הראות הפלסטינית

פרופורציונאלית לאיום הטרור המופנה כלפי אזרחיה ושינה בכך את -נכונותה של ישראל לייצר תגובה לא

מרכז המידע למודיעין ) 0229-0221שהתקיימו בין ישראל לממשלת חמאס בין השנים " כללי המשחק"

רתעתי משמעותי על אף היווצרותו של אפקט ה(. 31: 0202, שירות הביטחון הכללי; 1: 0228, ולטרור

ברור כי בהיעדר שינוי מהותי במציאות החיים הפלסטינית ברצועת עזה לא , "עופרת יצוקה"בעקבות מבצע 

 .   קוו מול ישראל בעתיד-תוכל ממשלת חמאס להימנע משבירה נוספת של הסטטוס

 

 סיכום  1.1

 היווצרות יחסי הרתעה בין ישראל לבין חמאס 

 יכולת מימוש האיום 

 יתור הגורם הטרוריסטי זיהוי וא

שני גורמים עיקריים הקלו על יכולתה של ישראל לזהות ולאתר את אנשיו ונכסיו של חמאס  

בניגוד . צבאית ואזרחית –התבסס חמאס על פעילות דואלית , החל ממועד הקמתו, ראשית: כארגון טרור

, חברתית שלהם-האזרחיתשהוקמו כארגוני טרור ומאוחר יותר הקימו את התשתית , ף ולחזבאללה"לאש

כבר מימיו , כלומר. חברתית קיימת ורחבה-חמאס הוא ארגון טרור שהוקם על יסוד תשתית אזרחית

; הראשונים לא התאפשר לחמאס לשמור על חשאיות בנוגע לזהות אנשיו ובנוגע לנכסים בהם הוא מחזיק

ים תחת שליטה ישראלית התקיימה פעילותו של חמאס באזורים המצוי 0221-0899בין השנים , שנית

בעקבות הנסיגה . כך שפעולה נגד הארגון לא הצריכה מעורבות בשטחה של מדינה זרה, (אזרחית וצבאית)

מה יכולת המעקב של -השתנה מצב זה ופחתה במידת 0221צדדית של ישראל מרצועת עזה באוגוסט -החד

 .  יחסיתאם כי עדיין נותרה גבוהה , ישראל אחר פעילותו הפנימית של חמאס

 קיומם של נכסים המצויים בידי ארגון הטרור

אלא פועל , העובדה שחמאס אינו ארגון טרור הפועל בחסותה של מדינה או בשטחה של מדינה זרה 

נכסי חמאס . מקלה במידה רבה על היכולת לאיים על נכסיו ולפגוע בהם, באופן עצמאי משטח שליטתו שלו

 : שעליהם ניתן לאיים בפגיעה

ולפיכך , שרשרת הפיקוד וההנהגה הבכירה של חמאס גלויה ומוכרת לישראל: יה ארגוניתהיררכ (0)

עליית חמאס לשלטון , עם זאת. קיימת בידי ישראל האפשרות לאיים על בכירי הארגון עצמם

מביאה לכך שישראל לא יכולה , ברצועת עזה ומינוי בכירי ההנהגה הפנימית לחברי ממשלה נבחרת

 .  להסתכן בנזק תדמיתי ופוליטי חמור ביותר לפגוע באנשי שלטון חמאס מבלי

ועד שנת  82-התשתית הצבאית של חמאס הלכה והתגבשה מראשית שנות ה: התשתית הצבאית (0)

מחסני , בסיסים, המחזיקה במתקני אימונים, למחצה והיררכית-לכדי מסגרת צבאית סדירה 0202

באית של חמאס היא התשתית הצ. לחימה וכדומה-תשתית מנהרות להברחת אמצעי, תחמושת

 . אחד היעדים הראשיים עליו מאיימת ישראל
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, חברתית ענפה הכוללות מוסדות חינוך-לרשות חמאס תשתית אזרחית: התשתית החברתית (3)

תשתית זו משמשת לא רק כאמצעי עזר לוגיסטי ופיננסי לפעילות . דת וכדומה, בריאות, רווחה

. עבור אנשי חמאס בעת עימות מול ישראלאלא מוסדותיה משמשים גם כעמדות צבאיות , הטרור

אלא אם המוסדות , כלל מפגיעה במוסדות התשתית האזרחית של חמאס-ישראל נמנעת בדרך

, גם במקרה של חמאס. הללו אכן משמשים כעמדות שמהן מתבצע ירי לעבר יעדים ישראליים

ל לסיום מוקדם לאומי של ישראל ועלולות להובי-פגיעה בתשתיות אזרחיות מביאות לגינוי בין

עדיף לאיים על התשתית האזרחית באמצעות פגיעה במקורות , לפיכך. מהרצוי של פעילות צבאית

 . המימון שלה

פרטיות או דרך קרנות )חלק ניכר מהתקציב השנתי של חמאס מקורו בתרומות : מקורות מימון (1)

לאיים על המימון בעוד שלא ניתן . התיכון-וממימון ממשלתי מטעם מדינות שונות במזרח( צדקה

ניתן לפגוע בקרנות הצדקה ובאגודות השונות המגייסות כספים , שמגיע לחמאס ממדינות האזור

ידי הפעלת לחץ על השלטונות במדינות הללו לפעול למען -על, למען הארגון מתוך מדינות מערביות

מורים היו דרך נוספת לפגיעה במקורות המימון של חמאס היא בלימת כספי הסיוע שא. מטרה זו

 . 'ם וכו"קרנות האו, האיחוד האירופי, הברית-להגיע לידי ממשלת חמאס מטעם ארצות

אחד האיומים . ממשלת חמאס מחזיקה בשליטה מלאה בשטחי רצועת עזה: שליטה בטריטוריה (1)

. הקשים ביותר שניתן להפנות נגדה בהקשר זה הוא כיבוש ישראלי מחדש של שטחי הרצועה

אינם מעוניינים בחידוש השליטה הישראלית , בלי ההחלטות בישראלמכיוון שהציבור ומק

סביר כי איום כזה יועלה רק במצב שבו לא תיוותר כל ברירה אחרת בידי מקבלי , בטריטוריה זו

 . ההחלטות

יכולתה של ממשלת חמאס לתפקד באופן אפקטיבי ברצועת עזה כתוצאה -אי: תמיכה ציבורית (6)

מאבקי הכוחות בינה לבין , ראל והמשך העימות האלים מולהמבלימת התהליך המדיני מול יש

מביאים לירידה חדה ומתמשכת בשיעורי התמיכה הציבורית , ח והחרם הכלכלי המערבי"אנשי פת

התגובה הישראלית לפעולות הטרור המבוצעות . הן ברצועת עזה והן בגדה המערבית, בארגון

ית בחמאס ועשויה להשפיע על אופן מרצועת עזה מאיימת לכן על עוצמת התמיכה הפוליט

 (. למשל, בדמות נכונות להפסקת אש זמנית)התנהלותו 

-זקוקה ממשלת חמאס להכרה בין, בכדי שתוכל לתפקד כראוי: לאומי-קשרי חוץ ומעמד בין (9)

קשריה של ממשלת חמאס עם מדינות המערב גם כן דרושים בשלב זה לתפקודה . לאומית במעמדה

ינות נוספות המסייעות לחמאס אינן מסגלות לספק לארגון תמיכה הזהה שכן איראן ומד, התקין

המשך החרם המערבי על ממשלת . בהיקפה לזו שיכול היה לקבל ממדינות וארגונים מערביים

ולפיכך ייתכן ואיום זה משפיע על מדיניות הפעולה של הארגון , חמאס עשוי להוביל לקריסתה

 .  צבאי-בהיבט הטרוריסטי

 החלטות רציונאלי הליך קבלת 

באופן כללי נראה כי מדיניותו של חמאס נקבעת על יסוד שיקולים רציונאליים המותאמים  

, הפוליטית –הארגון מפעיל באופן מתואם את שלוש זרועותיו . לנסיבות המשתנות בסביבת הארגון

של חמאס  בחירתו. כך שיקדמו את האינטרסים שלו בזירה הפלסטינית –חברתית -הצבאית והאזרחית

למקד את עיקר מאמציו בתחום המאבק מול ישראל ופחות בתחום יצירתו של שינוי יסודי עמוק בחברה 

היא דוגמא אחת לגמישות המחשבתית בארגון ולהתאמת דפוסי פעולתו לאווירה הפוליטית , הפלסטינית

נים גם הוא מהווה שינוי האסטרטגיות המבצעיות בהן נוקט הארגון לאורך הש. והחברתית שבה הוא פועל

כפי שעוד , הדוגמא המרכזית לכך: תועלת-אינדיקציה להליך קבלת החלטות המבוסס על שיקולי עלות
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ובחלק משנות  82-היא בחירת הארגון באסטרטגיה של פיגועי התאבדות במהלך שנות ה, יפורט בהמשך

כאשר , (קר ירי רקטותבעי)ונטישת אסטרטגיה כזו לטובת אמצעי פעולה אחרים , האינתיפאדה השנייה

ממד הפרגמטיזם והרציונאליות בא לידי ביטוי . התברר שתועלתם של הפיגועים הופכת לנמוכה מעלותם

גם . גם בהחלטת חמאס להשתתף בבחירות לרשויות המקומיות ולפרלמנט הפלסטיני וכן בתחומים נוספים

דינה פלסטינית בכל שטחי פלסטין סוגיית השאיפה להקים מ –בממד היחיד שבו לא גילה הארגון גמישות 

מתחילים להתגלע סדקים ראשוניים  –ההיסטורית והסירוב העיקש להכיר בזכות קיומה של מדינת ישראל 

יש , על אף שהארגון מאופיין בקבלת החלטות רציונאלית. שייתכן ויש בהם להעיד על מגמה של שינוי

. שלכל אחד מהם מערך שיקולים משלו –ופנימית חיצונית  –להזכיר ולציין כי לארגון שני גופי הנהגה 

התחשיבים שעורכים שני הגופים הללו בבואם לקבל החלטה אינם זהים בהכרח ומחייבים את , לפיכך

 . ישראל לנקוט במדיניות מורכבת יותר כלפי הארגון כמכלול

 חמאס-יישום אסטרטגיות אילוץ בעימות ישראל

 והשפעתה על ההרתעה מולוהתגובה הישראלית על פעולות חמאס 

עשתה ישראל שימוש במגוון אסטרטגיות , (ואילך 0899)במהלך שנות העימות מול חמאס  

ואמצעים בכדי להביא להחלשת יכולותיו המבצעיות והפוליטיות של הארגון וכן להביא להחלשת נכונותו 

במרוצת תקופה זו חלו ארבעה אירועים שיצרו שינוי באופי . להוביל מדיניות טרוריסטית נגד ישראל

תהליך השלום , (0883-0899)האינתיפאדה הראשונה : מות בין ישראל לבין גורמי הטרור הפלסטינייםהעי

האינתיפאדה השנייה , (82-אמצע שנות ה)בין הצדדים וגל טרור המתאבדים שנוצר כתגובה לתהליך זה 

 . ואילך 0226והעימות בין ישראל לבין ממשלת חמאס ברצועת עזה משנת ( 0221-0222)

במקביל לפרוץ " האחים המוסלמים בפלסטין"הוקם כזרוע המיליטנטית של תנועת חמאס  

פלסטיניים בין תנועת האחים -האינתיפאדה הראשונה וכתגובה למאבקי העוצמה הפוליטיים הפנים

-על אף שהארגון הוקם על יסוד תשתיותיה האזרחיות. ף"יהאד האסלאמי ואש'המוסלמים לבין ארגון הג

טרם נמצאו בידיו בשלב זה נכסים ארגוניים משמעותיים נוספים שישראל יכולה , החברתיות של התנוע

האינתיפאדה הראשונה , יתרה מכך. הייתה להציב איומים עליהם במסגרת אסטרטגיות אילוץ והרתעה

שכן שטחי הגדה המערבית ורצועת עזה היו מצויים בתקופה זו תחת , התנהלה למעשה כמעין מרד פנימי

הייתה בידי ישראל יכולת מודיעינית ומבצעית מצוינת שאפשרה לייצר , לפיכך. ית מלאהשליטה ישראל

בתקופת האינתיפאדה הראשונה התקיימו , לאור זאת. פגיעה ישירה ויעילה בארגוני הטרור הפלסטיניים

ישראל הייתה יכולה לזהות : התנאים הדרושים לצורך יצירת איום הרתעתי אמין באופן חלקי בלבד

אולם הארגון לא החזיק עדיין בנכסים משמעותיים שהיה , ללא קושי רב את אנשי חמאס ולאתר

הפנייה לדרך הטרור והמאבק האלים הייתה , יתרה מכך. 'דעוה'למעט מנגנון ה, באפשרותה לאיים עליהם

כורח פוליטי שחמאס לא יכול היה להתעלם ממנו ולכן סביר שהיה מתקשה להימנע ממנו גם במחיר איום 

פגיעה ישירה ביכולותיו של הארגון הייתה פשוטה יחסית עבור ישראל והיוותה . ל מנגנוניו האזרחייםע

על אף שישראל . בשלב זה אפשרות קלה יותר לביצוע מאשר ניסיון ההשפעה על כוונותיהם של אנשי חמאס

נועדו לייצר ידה אמצעי פעולה ש-בכל זאת ננקטו על, בחרה שלא לנקוט באסטרטגיות אילוץ מול חמאס

האמצעים העיקריים שננקטו במסגרת זו . הרתעה מול הטרוריסט הבודד או מול האוכלוסייה הפלסטינית

מה שהביא ליצירת , היו הרס בתי מחבלים והטלת סגר ועוצר על אוכלוסיית הגדה המערבית ורצועת עזה

לוסייה הפלסטינית לשלם לחץ כלכלי חמור בשטחים שאמור היה להוביל בתורו להפחתת נכונותה של האוכ

לא קיימת ראיה עובדתית לכך שמדיניות הרס הבתים הביאה להרתעה . את מחיר המאבק האלים בישראל

בהתייחס למדיניות הסגרים בה נקטה ; משמעותית של פלסטינים מהתגייסות לשורות ארגוני הטרור

תגובתו של . וצר בגינההאוכלוסייה הפלסטינית אמנם התקשתה לשאת בעול הכלכלי הכבד שנ, ישראל

צמצום כמות )אולם בהיבט האזרחי , חמאס למצב זה הייתה הקלה בהיקף המאבק היומיומי בישראל
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במהלך האינתיפאדה הצליחה ישראל לפגוע . ולא בהיבט המאבק האלים( למשל, השביתות הכלליות

על , בושים באופן תפקודועצרה רבים מפעיליו וגירשה מאות מהם ויצרה שי, בניסיון התמסדותו של הארגון

 . אף שלא היה בכך כדי לחסל את הארגון או למנוע ממנו להמשיך ולבצע פיגועים נגד יעדים ישראליים

ף ולאור "האינתיפאדה הראשונה הסתיימה עם ההתקדמות בערוץ המדיני בין ישראל לבין אש 

הפוליטי של חמאס בזירה  התהליך המדיני יצר איום חמור על מעמדו(. 0883)' חתימת הסכם אוסלו א

מתוך ניסיון לטרפד את תהליך השלום . הפלסטינית ועמד בניגוד לתפישותיו האידיאולוגיות הקיצוניות

אימץ חמאס אסטרטגיה של ביצוע פיגועי , ולהגביר את התמיכה הציבורית הפלסטינית בעמדותיו

היה מתוזמן היטב מבחינה  0886-0881גל הפיגועים של השנים . התאבדות בלב הערים הגדולות בישראל

בין , גרם למותם של קרוב למאה אזרחים ישראלים ותרם תרומה נכבדת לכישלון תהליך אוסלו, פוליטית

מול איום . השאר כתוצאה מהקצנת עמדותיו הפוליטיות של הציבור הישראלי בעקבות פעולות הטרור

סיון לכפות על הרשות הפלסטינית ני, ראשית: טרור המתאבדים פעלה ישראל בשלוש דרכים עיקריות

תוך איום בהאטת ההתקדמות בערוץ המדיני במידה ולא תנקוט באמצעים הדרושים , לפעול נגד חמאס

שכן יכולתה של ישראל לפגוע , בכך נעשה ניסיון ליצור השפעה עקיפה על מדיניות החמאס. לבלימת הטרור

ישראל , שנית. ניים שנלוו להסכמי אוסלובתשתיותיו באופן ישיר נפגעה כתוצאה מההסדרים הביטחו

ניסתה ליצור הרתעה באמצעות פגיעה בבכירי הארגון במסגרת שימוש מוגבל ביותר במדיניות של סיכולים 

הטלת סגר , הקמת מחסומים, תגבור האבטחה בשטחה)ננקטו אמצעי סיכול והגנה , שלישית. ממוקדים

מה את סיכויי הצלחתם של מחבלים לבצע פיגועי -ידתשאמורים היו להפחית במ( 'ועוצר על השטחים וכו

התאבדות וכן להביא לצמצום התמיכה הציבורית במדיניות הפיגועים כתוצאה מהנטל שיצרו על 

בחינת תוצאות השימוש באמצעים הללו מראה שפעולותיה של הרשות . האוכלוסייה הפלסטינית

הסיכולים הממוקדים שביצעה ישראל ; כלל-ךיעילות בדר-הפלסטינית למיגור הטרור היו חלקיות ובלתי

אם , נראה. לא רק שלא הרתיעו את חמאס מביצוע פיגועי התאבדות נוספים אלא הביאו להגברת תדירותם

לאו דווקא  בתגובה  0888-0886שחמאס צמצם כמעט לחלוטין את ביצוע פיגועי ההתאבדות בשנים , כן

צאה מתמיכה פלסטינית נמוכה יחסית במדיניות זו אלא בעיקר כתו, לאמצעים בהם נקטה ישראל נגדו

ף אמנם נבלם במידה רבה ולפיכך פחת הצורך המיידי "וכתוצאה מכך שהתהליך המדיני בין ישראל לאש

 . בביצוע פיגועים

בעקבות קריסת התהליך המדיני בין  0222אקצא פרצה בסוף חודש ספטמבר -אינתיפאדת אל 

בתוך זמן קצר . ה גל טרור חסר תקדים בתולדות העימות בין הצדדיםישראל לבין הרשות הפלסטינית ויצר

מיד עם פרוץ האירועים הציבה ממשלת . היה חמאס לארגון המוביל מבחינת היקף הפיגועים וחומרתם

ישראל אולטימטום מלא בפני ארגוני הטרור הפלסטיניים בו איימה בתגובה צבאית קשה אם לא ייפסק 

שלון האולטימטום הוביל לפתיחה בסדרת מהלכים צבאיים בדרגת חומרה כי. שעות 19העימות בתוך 

במהלך האינתיפאדה השנייה נקטה ישראל במגוון אסטרטגיות שנועדו לייצר גם פגיעה ביכולותיהם . עולה

השילוב בין . המבצעיות של הארגונים הפלסטיניים וגם פגיעה בנכונותם להמשיך במדיניות הטרור

, הטלת סגר כללי, מבצעים צבאיים מוגבלים, סיכולים ממוקדים)צעות ענישה אסטרטגיות הרתעה באמ

הוביל ( בעיקר הקמת גדר הביטחון)לבין אסטרטגיות הרתעה באמצעות מניעה ( 'הרס בתי מחבלים וכו

, שאיבדו מיעילותם, את פיגועי ההתאבדות. ואילך לירידה דרסטית בהיקף פיגועי ההתאבדות 0220משנת 

 . רי רקטות לעבר היישובים הישראליים ברצועת עזה ולעבר יישובי הנגב המערביהמיר חמאס בי

פתחה תקופה חדשה בהתייחס  0221צדדית של ישראל מרצועת עזה בחודש אוגוסט -נסיגתה החד 

אקצא -ידי הפלסטינים כתוצר ישיר של אינתיפאדת אל-הנסיגה הוצגה על. לעימות בין ישראל לבין חמאס

 0229-0221בין השנים . למאבק האלים שהובילו הארגונים הפלסטיניים ובראשם חמאס וככניעה ישראלית

. שבאה לידי ביטוי בגידול דרמטי בירי הרקטות לשטח ישראל, ניכרה שחיקה בכושר ההרתעה הישראלי
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בעקבות הנסיגה עלה עוד יותר שיעור התמיכה הפוליטית הפלסטינית בחמאס והדבר בא לידי ביטוי 

-גדודי עז אל"באותה שנה חטפה חוליית . למועצה המחוקקת הפלסטינית 0226סוחף בבחירות בניצחונו ה

בתגובה פתחה ישראל במבצעים צבאיים מוגבלים שנועדו . את החייל הישראלי גלעד שליט" קאסם-דין אל

המבצעים כשלו בהשגת . להביא לשחרור החייל החטוף ולהפסקת ירי הרקטות על היישובים הישראליים

לצד אופן ההתנהלות הישראלית במהלך מלחמת לבנון השנייה שהתרחשה , וכישלון זה. רותיהםמט

השלים חמאס את  0229בקיץ . הביאו לשחיקה נוספת בכושר ההרתעה הישראלי מול חמאס, במקביל

השילוב בין הנסיגה הישראלית מהרצועה לבין תוצאות הבחירות הפלסטיניות . השתלטותו על רצועת עזה

, ו לכך שחמאס הפך מארגון טרור הפועל בשטחי הרשות הפלסטינית הכפופים לשליטה ישראליתהוביל

בכך הגיע תהליך ההתמסדות הארגוני של חמאס . לממשלת טרור נבחרת הפועלת מתוך שטח אוטונומי

בשלב זה שני . לנקודת שיא חדשה ויצר את כל התנאים הדרושים ליצירת פוטנציאל הרתעתי אפקטיבי נגדו

קיומם של שני מוקדי הנהגה ( 0: )גורמים העיקריים העלולים לפגום ביעילות ההרתעה הישראלית הםה

שאינם פועלים תמיד באופן מתואם ולעיתים פועלים  –ההנהגה החיצונית וההנהגה הפנימית  –בחמאס 

 .  היעדר נכונות ישראלית לממש את איומי ההרתעה( 0); האחד בניגוד לאינטרסים של האחר

רובה של ממשלת חמאס להכיר בזכות קיומה של ישראל ובהסכמים המדיניים שנחתמו בינה סי

לבין הרשות הפלסטינית הביא לבלימת הסיוע הכלכלי המערבי שאמור היה להגיע לידי הממשלה 

" הרגעה"חמאס החל לעשות שימוש בירי הרקטות וכן בתקופות . הפלסטינית וליצירת סגר על רצועת עזה

עוצמת תגובותיה של . שיוביל בתורו להקלת הסגר על הרצועה, צעי ליצירת לחץ על ישראליזומות כאמ

עליהן הכריז חמאס " ההרגעה"במהלך תקופות ; 0229-0226ישראל לירי הרקטות הלכה ופחתה בין השנים 

כתוצאה משחיקת כושר . אף העדיפה ממשלת ישראל להבליג על חלק ממקרי הירי שבוצעו לשטחה

הניחו ראשי הארגון ובכירי הממשלה בעזה כי הסלמה משמעותית של ירי , שראלי בעיני חמאסההרתעה הי

חמאס טעה . לא תוביל לתגובה ישראלית חריפה 0229של שנת " ההרגעה"הרקטות לאחר תקופת 

ההסלמה שהביאה לשיא בהיקף ירי הרקטות לעבר שטח ישראל הביאה לפתיחת מבצע : בהערכותיו

משמעיות של -תוצאותיו החד. שגרם נזק עצום לתשתיות חמאס ברצועה, 0229מבר בדצ" עופרת יצוקה"

המבצע שיקמו את ההרתעה הישראלית וגרמו לצמצום של מאות אחוזים בהיקף ירי הרקטות לעבר שטח 

נראה כי יציבתה היחסית של ההרתעה הישראלית מול ממשלת חמאס תתערער . 0228ישראל במהלך שנת 

מידה ולא יחול שינוי במדיניותה של ממשלת חמאס כלפי ישראל או במדיניותן של ב, רחוק-בעתיד הלא

שכן סביר שלא יהיה ביכולתה להמשיך ולהתמודד לאורך זמן , ישראל ומדינות המערב כלפי ממשלת חמאס

 .עם המצב הכלכלי החמור ברצועה
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 חמאס-יחסי הרתעה ישראל: 9' תרשים מס

 

 יציבות ההרתעה בין ישראל לחמאסגורמי השפעה על 

 0226אלא גם תנועת המונים חברתית והחל משנת , חמאס אינו רק ארגון טרור: גורמים פוליטיים 

יהאד 'כגון הג)קהל שארגוני טרור אחרים -כפוף חמאס לאילוצי דעת, כפועל יוצא מכך. גוף פוליטי נבחר –

הקפיד , ת מעורבותו בעימות האלים מול ישראללמן הקמתו וראשי. אינם כפופים להם( למשל, האסלאמי

יהאד באופן שקול וזהיר ותוך ניסיון מתמיד להימנע ממצב בו 'חמאס ליישם את מדיניות הטרור והג

ניתן . פעילותו תוביל לפגיעה קשה מדי באוכלוסייה הפלסטינית ולירידת שיעור התמיכה הציבורית בו

טינית ושיעור התמיכה בחמאס על נכונותו לשמור על לראות דוגמאות רבות להשפעת דעת הקהל הפלס

שיעור התמיכה הגבוה יחסית בתהליך , למשל, כך. קוו מול ישראל-איפוק או להביא לשינוי בסטטוס

במקביל לשיעור תמיכה נמוך במדיניות פיגועי , 82-השלום בקרב האוכלוסייה הפלסטינית באמצע שנות ה

לכך שהארגון צמצם באופן ניכר את כמות פיגועי ההתאבדות היה אחד הגורמים , ההתאבדות של חמאס

עם פרוץ אירועי האינתיפאדה השנייה הסתמנה מגמה הפוכה של . שביצע במחצית השנייה של העשור

לאור זאת הביא חמאס . תמיכה ציבורית גבוהה ביותר בביצוע פיגועי התאבדות נגד יעדים ישראליים

מהלך שהוביל לכמה התפתחויות קריטיות בהתייחס  –שביצע להסלמה חדה בכמות פיגועי ההתאבדות 

הנהגת חמאס בשטחי הגדה המערבית ורצועת עזה אינה . לאופן תגובתה של ישראל לטרור הפלסטיני

הנהגת הפנים . אלא גם לאילוצים שמכתיבה הנהגת החוץ של הארגון, כפופה רק לאילוצי דעת הקהל

אולם כפיפותה להחלטותיה של ההנהגה החיצונית עשויה , וץכלל כמתונה יותר מהנהגת הח-נתפשת בדרך

שליטתה הישירה , יתרה מכך. לאלץ אותה לנקוט בפעולות הסלמה שלא הייתה נוקטת בהן על דעת עצמה

של הנהגת החוץ בזרוע הצבאית של חמאס בשטחי הגדה המערבית ורצועת עזה מובילה לכך שגם אם 

הגה החיצונית עדיין תוכל זו האחרונה ליישם את החלטותיה תתנגד הנהגת הפנים להחלטותיה של ההנ

, אחת הדוגמאות הבולטות ביותר למצב זה היא חטיפתו של גלעד שליט, כפי שצוין קודם לכן. בשטח

 . חמאס דווקא בתקופה שבה הנהגת הפנים ניסתה להוביל מדיניות מאופקת-שיצרה הסלמה ביחסי ישראל
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קוו מול ישראל או להפרתו -של חמאס באשר לשמירת הסטטוס מדיניותו: התפתחויות חיצוניות 

ף "התהליך המדיני שנפתח בין ישראל לבין אש. הושפעה במידה רבה מאוד מהתפתחויות חיצוניות לארגון

והתבצע ללא שיתופו של חמאס הוביל את הארגון לנקוט באסטרטגיית פיגועי  82-בראשית שנות ה

צדדית של ישראל מאזור רצועת הביטחון בדרום -ם כי נסיגתה החדיש הטועני; ההתאבדות באמצע העשור

שחקה את כושר ההרתעה הישראלי לא רק בעיני חזבאללה אלא גם בעיני גורמי הטרור  0222לבנון בשנת 

חמאס הושפע גם מניסיונו ; אקצא-ואף תרמה לפרוץ אירועי אינתיפאדת אל, ובהם חמאס, הפלסטיניים

ת מול ישראל וחיקה בתחומים שונים את האסטרטגיות שבהן נקט חזבאללה המוצלח של חזבאללה בעימו

הכוונה בעיקר לאימוץ אסטרטגיית פיגועי ההתאבדות וכן לשימוש אינטנסיבי בירי רקטות לעבר יישובים )

 (. ישראליים

החלטתו של חמאס ליטול חלק בבחירות הפלסטיניות שהתקיימו : ארגוניות-התפתחויות פנים 

מדיניותו של חמאס הושפעה , כאמור. הביאה לתוצאות שיצרו שינוי מהותי במעמדו של הארגון 0226בשנת 

ולפיכך ברור , באופן ניכר מתנודות בדעת הקהל הפלסטינית עוד בטרם כניסתו למערכת הפוליטית הרשמית

ר סבי, לאור זאת. שזכייתו בבחירות ללא ספק חיזקה את רגישותו לצרכיה של האוכלוסייה המקומית

להניח שמערך השיקולים שמנחה את ממשלת חמאס בהחלטות הקשורות להסלמתו או למיתונו של 

 . העימות מול ישראל רחב ומורכב יותר מבעבר

ואילך חלו שינויים רבים בתחום יכולותיו  0899משנת : שינויים בתחום היכולות המבצעיות 

 –ים הנדונים במסגרת מחקר זה אולם בהשוואה לשני ארגוני הטרור האחר, המבצעיות של חמאס

נראה שממדי השינוי במרכיב עוצמתו של חמאס מצומצמים בהשוואה לממדי שינוי  –ף "חזבאללה ואש

הביאה להיווצרות מאזן , למשל, התפתחות יכולותיו המבצעיות של חזבאללה. שעברו שני הארגונים הללו

חמאס אמנם שכלל את יכולותיו . הרתעה מול ישראל ולשינוי אסטרטגי מהותי באופי העימות בין הצדדים

יחד עם . אולם טרם הגיע למצב שבו יש באפשרותו להציב איום כבד על ביטחון ישראל, השניםבמהלך 

נראה כי פיתוח יכולותיו של חמאס בתחום ירי הרקטות הביא לשינוי מסוים באופי העימות בינו לבין , זאת

ים להציב איום כלפי עשרות ישוב"( עופרת יצוקה"כפי שהוכח במהלך מבצע )ומאפשר לו  , ישראל

 . ישראליים בדרום הארץ

-חמאס רגיש לא רק לתנודות בזירה הפוליטית הפנים: ישראליות-התפתחויות פוליטיות פנים 

, העריך חמאס נכונה, למשל, כך. פלסטינית אלא גם לשינויים שחלים בזירה הפוליטית והציבורית בישראל

תוביל , 82-אל במהלך שנות הכי נקיטת אסטרטגיה של פיגועי התאבדות קשים בערים הגדולות בישר

תקדם את עלייתה של ממשלת ימין ותביא כתוצאה , להקצנת העמדות הפוליטיות בקרב הציבור הישראלי

שגה חמאס בהערכתו את , לעומת זאת, 0229בשנת . מכך להאטת התהליך המדיני מול הרשות הפלסטינית

הרקטות לעבר יישובי הנגב המערבי המצב הפוליטי הפנימי בישראל כאשר הסלים באופן ניכר את ירי 

היכרותו של חמאס את . מתוך הנחה שממשלתו החלשה של אולמרט לא תגיב באופן חמור על הסלמה זו

זאת , הובילה את הארגון לנסות פעם אחר פעם לבצע חטיפות חיילים, מאפייניה של החברה הישראלית

ל תוביל להפעלת לחץ ציבורי כבד "יילי צהמתוך ידיעה שרגישותו הגבוהה של הציבור בישראל לפגיעה בח

חמאס חיזק את השערותיו בעניין . על הדרג הפוליטי להיכנע לדרישות הארגון בתמורה לשחרור החטופים

 .   הזה לאור עסקות חילופי השבויים להן הסכימה ישראל במהלך השנים מול ארגוני טרור אחרים

 

 מסקנות 1.2

תנועת האחים "הנשען על יסודות המנגנון החברתי של  כארגון טרור 0899חמאס הוקם בשנת  .0

פגיעותיה של ישראל בתשתיותיו הארגונית של חמאס במהלך האינתיפאדה ". המוסלמים בפלסטין

לפיצול הנהגתו ולכך שרק לאחר סיום , הובילו להאטת תהליכי התמסדותו, הראשונה
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העברת חלק מהסמכויות , ב זהאלא שבשל. האינתיפאדה החל לצבור נכסים ארגוניים משמעותיים

הביטחוניות לידי הרשות הפלסטינית בעקבות הסכמי אוסלו הגבילה את יכולתה של ישראל לפעול 

ולפיכך גם לאחר שהתמסד וצבר נכסים לא התאפשרה , באופן ישיר נגד מוקדי הכוח של חמאס

האינתיפאדה נקודות המפנה בהקשר זה היו פרוץ . החלתה של מדיניות אילוצים יעילה נגדו

והקמת ( שהסירה מעל ישראל את מגבלות השותפות הביטחונית מול הרשות הפלסטינית)השנייה 

שסימנה נקודת שיא בתהליך ההתמסדות הארגוני ובהרחבת הנכסים )ממשלת חמאס ברצועה 

 (.  הארגוניים שניתן לאיים עליהם

זירה הפלסטינית ובהתאם השינויים שחלים במדיניותו של חמאס בהתאם לדינמיקה הפוליטית ב .0

. מצביעים על גמישות מחשבתית ועל פרגמטיזם, להתפתחויות המאפיינות את הסכסוך מול ישראל

, למשל, כך. תועלת-בוחר הארגון את אסטרטגיות הפעולה שלו בהתאם לחישובי עלות, ככלל

ההחלטה ליטול חלק במאבק האלים בתקופת האינתיפאדה הראשונה כאמצעי להשגת רווח 

החלטת חמאס להמיר את אסטרטגיית פיגועי ההתאבדות שאיבדה מיעילותה ; וליטיפ

החלטתו להסכים להפסקות אש זמניות מול ; באסטרטגיה של ירי רקטות על העורף הישראלי

 .ישראל כאשר הדבר הועיל לו וכדומה

. העימות בין ישראל לבין חמאס מתנהל במסגרת הסכסוך הכולל בין ישראל לבין הפלסטינים .3

תגובותיה של ישראל לטרור הפלסטיני לא יוחדו לחמאס  ,לאורך מרבית שנות העימות, לפיכך

ת היסוד הייתה שכל והנחאחת מ. אלא הופנו גם כלפי שאר ארגוני הטרור הפלסטיניים, בלבד

אלא גם מפעולותיה כלפי ארגונים , ארגון מפיק לקחים לא רק מהאופן שבו פעלה ישראל מולו

לא רק לאיום הטרור )תגובותיה של ישראל לאיומי טרור באופן כללי , כךיתרה מ. אחרים

. השפיעו גם כן על תדמיתה של ישראל בעיני השחקנים השונים המעורבים בעימות, (הפלסטיני

או לחילופין שחיקה בכוח ההרתעה , עשויה הייתה להיווצר הרתעה עקיפה מול חמאס, לאור זאת

הסיקו ראשי , למשל, כך)יעילות כלפי ארגונים אחרים -או בלתינוכח תגובות ישראליות מהוססות 

 (.  חמאס מסקנות אודות חולשותיה של ישראל בהתבסס על אופן התנהלותה מול חזבאללה

הובילו לשינוי , יישום תוכנית ההתנתקות הישראלית והשתלטות חמאס על רצועת עזה לאחריה  .1

הסכסוך בין ישראל לבין הרשות הפלסטינית : באופי העימות הכולל בין ישראל לבין הפלסטינים

בעוד , וממשלת הגדה המערבית מתנהל מתום האינתיפאדה ואילך בעיקר במישור המדיני

נראה שעל בסיס . שהסכסוך בין ישראל לבין ממשלת חמאס מתנהל בעיקר במישור הצבאי

ועת עזה מנהלת הפערים שבין מצבה של אוכלוסיית הגדה המערבית לבין מצבה של אוכלוסיית רצ

פעולותיה של ישראל נועדו להרתיע את חמאס משבירת : ישראל מדיניות כפולה של הרתעה וכפייה

אך בו בזמן יוצרות גם אפקט הרתעתי , (ידי החרפה משמעותית בעוצמת העימות-על)קוו -הסטטוס

מעין  סביר להניח שהמצב הקשה ברצועת עזה מהווה. כלפי הגורמים הפלסטיניים בגדה המערבית

קהל מצביעים על -ואמנם ממצאי סקרי דעת, תמרור אזהרה בפני אוכלוסיית הגדה המערבית

ירידה חדה בשיעור התמיכה של אוכלוסיית הגדה המערבית בעמדותיו ובאופן התנהלותו של 

: המדיניות הישראלית כלפי חמאס מבוססת כאמור לא רק על הרתעה אלא גם על כפייה. חמאס

בעיקר , על ממשלת חמאס לשנות את עמדותיה המדיניות בהתייחס לסכסוך ישראל מנסה לכפות

ניתן לשער שמצבה העדיף . באמצעות הסגר שמוטל על רצועת עזה ובלימת הסיוע הכלכלי המערבי

של אוכלוסיית הגדה המערבית מהווה נקודת השוואה בעיני תושבי רצועת עזה ועשוי לשמש 

כלומר לציות לניסיונות הכפייה )משלת חמאס תמריץ לתמיכה בשינוי מדיניותה של מ

הירידה המתמשכת שחלה גם בשיעור התמיכה של אוכלוסיית הרצועה במדיניות (. הישראליים

 . ממשלת חמאס עשויה להוות אינדיקציה לכך
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הנכסים העיקריים שעליהם בחרה ישראל לאיים במסגרת התמודדותה מול חמאס הם התשתית  .1

קשריו עם האוכלוסייה המקומית וכן מעמדו , כיה הארגונית שלוההירר, הצבאית של הארגון

בתשתית הצבאית של חמאס פגעה ישראל באמצעות פעילות צבאית שגרתית וכן . לאומי-הבין

בהיררכיה הארגונית של . מידה מוגבל נגד מוקדי הכוח של הארגון-באמצעות ריבוי מבצעים בקנה

שצברה תאוצה במהלך , סיכולים הממוקדיםחמאס פגעה ישראל בעיקר באמצעות מדיניות ה

כלומר על בסיס התמיכה )על קשרי חמאס והאוכלוסייה המקומית . אקצא-אינתיפאדת אל

חברתי ופוליטי כבד , מנסה ישראל להשפיע באמצעות גביית מחיר כלכלי( הפוליטית של הארגון

ת של חמאס היא אחת משאפיותיו העיקריו. מאוד בשל תמיכת האוכלוסייה במדיניות הארגון

לאומי וזכייה בלגיטימציה ובהכרה בו כנציג הלגיטימי היחיד של העם -שיפור מעמדו הבין

ישראל פוגעת בשאיפותיו אלה בעיקר באמצעות הובלת מדיניות החרם המערבי על . הפלסטיני

ממשלת חמאס והמשך קידום התהליך המדיני מול גורמי הרשות הפלסטינית בגדה המערבית 

 . ופה של ממשלת חמאסוללא שית

נראה שבמהלך מרבית שנות העימות נמנעה ישראל מאיום ממשי על הנהגת החוץ של חמאס  .6

יכולתה של הנהגת החוץ לשלוט בזרוע הצבאית של , עם זאת. והתמקדה באיום על הנהגת הפנים

י יוצרת קושי ממש, הארגון ולהוביל אותה לפעול לעיתים בניגוד לאינטרסים של הנהגת הפנים

יצירת הרתעה מול הנהגת הפנים , כפועל יוצא מכך. בהחלת הרתעה אפקטיבית מול ממשלת חמאס

מכאן שממשלת חמאס מאופיינת בהקשר זה בהיעדר . קוו-לא בהכרח תביא לשמירת הסטטוס

לא רק בהתייחס למידת שליטתה בפעילותם של שאר  –שליטה מלאה בנעשה בשטחה הריבוני 

אלא גם בהתייחס למידת שליטתה בזרוע , ם הפועלים ברצועת עזהארגוני הטרור הפלסטיניי

שבמידה ותחול התמתנות , אם כן, ניתן לשער. הצבאית של הארגון אליו היא עצמה משתייכת

, משמעותית של ממשלת חמאס במקביל להמשך דבקותה של הנהגת החוץ בקו מדיני קיצוני

מציאת פתרון למצב הביטחוני והאזרחי תיאלץ ישראל לאיים גם על הנהגת החוץ בכדי לאפשר 

 . ברצועת עזה

ניסיון העימות מול חמאס מוכיח כי הרתעה יעילה הושגה כתוצאה משילוב בין אסטרטגיות ענישה  .9

שילוב זה הוא שאפשר את בלימת מאות פיגועי ההתאבדות שביצע . לבין אסטרטגיות מניעה

ירי הרקטות על יישובי הנגב המערבי היעדר יכולת ישראלית למנוע את . הארגון בשטח ישראל

מביא לכך שאסטרטגיה זו  ממשיכה להיתפש כיעילה בעיני ( כלומר היעדר אמצעי הגנה מתאימים)

 . חמאס

פרופורציונאלית להסלמה -שיצר במכוון תגובה ישראלית מאסיבית ובלתי, "עופרת יצוקה"מבצע  .9

ראלי מול ממשלת חמאס והביא שיקם את כושר ההרתעה היש, בירי הרקטות לעבר שטח ישראל

חמאס פועל במרץ לשיקום תשתיותיו המבצעיות , עם זאת. לפי שעה ליציבות הרתעתית מולה

כך שבעת הצורך יהיה מסוגל לקיים סיבוב עימות נוסף מול , שנפגעו באופן חמור במהלך המבצע

ציאות הקשים לא חל כל שינוי בתנאי המ" עופרת יצוקה"מאז סיום מבצע , בנוסף לכך. ישראל

. שהיוו מלכתחילה את המניע העיקרי להסלמת ירי הרקטות לעבר שטח ישראל, ברצועת עזה

ולפיכך , ראותה מנקודת נסבלת-בלתי וכלכלית פוליטית במציאותממשלת חמאס פועלת בשלב זה 

ניתן להסיק שבידי חמאס יימצאו גם היכולת וגם , לאור זאת. סביר שתנסה לשנותה בעתיד הקרוב

במידה ולא יחול , קוו מול ישראל ולערער את יציבות ההרתעה-הכוונה לשבור שוב את הסטטוס

 .  שינוי במצבה הפוליטי והכלכלי של רצועת עזה
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 סיכום ומסקנות

לנתח את סוגיית כושר ההרתעה של מדינת ישראל בעת התמודדותה מול  הנוכחי הייתה המחקר מטרת

וחמאס ( 0202-0890בין השנים )חזבאללה , (0890-0892בין השנים )ף "אש: שלושה ארגוני טרור דומיננטיים

נדרשה תחילה התמודדות עם המחלוקת העולה מן , בכדי לבחון את הנושא(. 0202-0899בין השנים )

שאלת , לפיכך. בדבר עצם היכולת ליצור הרתעה יעילה מול שחקנים טרוריסטיים, הספרות המחקרית

נועדה להבהיר מה הם הגורמים המאפשרים את פוטנציאל היווצרותם של דפוסי אילוץ  המחקר הראשונה

השערת המחקר לעניין זה הניחה כי שלושה גורמים . בין מדינת ישראל לבין שלושת ארגוני הטרור הנזכרים

פער , מאפייניהם הפנימיים של ארגוני הטרור: מאפשרים היווצרות דפוסי אילוץ בין הצדדים עיקריים

לאחר . היכולות בין הצדדים וכן אופייה ויעילותה של התגובה הישראלית לפעולות הטרור שבוצעו נגדה

היסוד להחלת הרתעה ואילוצים אחרים מול כל אחד -שהוכח כי מבחינה תיאורטית מתקיימים תנאי

ניתן היה להמשיך ולבחון את מאפייניהם של דפוסי האילוץ המתקיימים בין , ארגוני הטרור האמוריםמ

בין מדינת ( יחסית)תנאים נשמרת יציבות הרתעתית  באילו נועדה לבדוק שאלת המחקר השנייה. הצדדים

מובילים קוו מצדם ו-ומה הם הגורמים המעודדים את הפרת הסטטוס, ישראל לבין ארגוני הטרור הללו

גם כאשר מצליחה ישראל להחיל ביעילות דפוסי אילוץ מול , פי השערת המחקר-על. לכישלון ההרתעה

אלא אם כן יסתיים , שוב ושוב" להישבר"הרתעה זו צפויה . תיווצר הרתעה זמנית ויחסית, ארגוני הטרור

ן הטרור השואף לאתגר את הסכסוך בדרכי שלום או יחול שינוי אימננטי באופן התנהלותו ופעולתו של ארגו

עשויים , שבירת ההרתעה או הניסיון לשמור על יציבותה, מנקודת הראות של ארגון הטרור. קוו-הסטטוס

,  אילוצים פוליטיים המופעלים על הארגון(: או שילוב ביניהם)להיווצר כתוצאה מאחד הגורמים הבאים 

שינויים בתחום יכולותיו , ארגוניות-ניםהתפתחויות פ, התפתחויות חיצוניות שאינן מצויות בשליטתו

 . ישראליות העשויות להשפיע על אופי העימות-התפתחויות פוליטיות פנים, המבצעיות של הארגון

 ממצאים

ממצאי המחקר מצביעים על כך שקיים פוטנציאל להיווצרות יחסי הרתעה ואילוץ בין ישראל לבין  

מתקיימים , בהתייחס לכל אחד מהארגונים הללו. כל אחד מבין שלושת ארגוני הטרור שנבחנו במסגרת זו

סים קיום נכ, יכולת זיהוי ואיתור היריב: היסוד הדרושים לשימוש יעיל באסטרטגיות אילוץ-תנאי

משמעותיים בהם הוא מחזיק ושעליהם ניתן לאיים וכן התנהלותו של הארגון בהתאם להליך קבלת 

 . תועלת-החלטות רציונאלי המבוסס על חישובי עלות

 יכולת זיהוי היריב הטרוריסטי ונכסיו 

אחת הטענות המועלות בעניין סוגיית הרתעתם של , כפי שהוסבר בפרק המסגרת התיאורטית 

כמו כן נטען כי לארגוני . שחקנים טרוריסטיים היא שלעיתים קרובות לא ניתן לזהות ולאתר את היריב

. (ולכן לא ניתן להרתיעם מפעולה" אין להם מה להפסיד", כלומר)טרור אין נכסים שעליהם אפשר לאיים 

-אלא רק לגבי קבוצות טרור בלתי, השקפה זו יוצרת הכללה שאינה נכונה לגבי כל ארגוני הטרור, בפועל

כלומר מתחילה לבנות את תשתיתה  –כאשר קבוצת טרור מתמסדת . או טרוריסטים בודדים, ממוסדות

-ף כוחלהגדיל את היק, לשפר את יכולותיה המבצעיות, לבסס שרשרת פיקוד ושליטה ברורה, הצבאית

. היא מפתחת נכסים ארגוניים והופכת למעשה גלויה יותר וחשופה –האדם השותף לפעולותיה וכדומה 

כל אחד מהם , יתרה מכך. חמאס וחזבאללה משתייכים לקטגוריית ארגוני הטרור הממוסדים, ף"אש

המייצג של  ף הוקם בראשיתו כגוף"אש: מתפקד גם כארגון טרור וגם כארגון פוליטי ואף כתנועה חברתית

חזבאללה ; העם הפלסטיני ורק בשלב מאוחר יותר החל להוביל את הפעילות הטרוריסטית הפלסטינית

פומביותם של . גם מפלגות פוליטיות וגם תנועות חברתיות, וחמאס שניהם מהווים גם ארגוני טרור

 . הארגונים הללו לא אפשרה להם לשמור על חשאיות פעילותם הטרוריסטית לאורך זמן
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חזבאללה הצליח בכך . חזבאללה וחמאס שאפו בתחילת דרכם להסוות את פעילותם, עם זאת

מכיוון שפעל בזירה שהייתה רוויה במיליציות לבנוניות ואפשרה לו להיטמע בין שאר , במידה רבה

בשנותיו . רק בחלוף שלוש שנים ממועד הקמתו פרסם חזבאללה את מצעו ופועלו באופן פומבי. הארגונים

בשונה מהתשתית הטרוריסטית של . ונות גם לא החזיק חזבאללה בנכסים ארגוניים משמעותייםהראש

שהוקם , ובשונה מחמאס, ח"ף כגוף פוליטי וכן על נכסיו של פת"שהתבססה על הנכסים שצבר אש, ף"אש

, הוקם חזבאללה כארגון חדש –" האחים המוסלמים בפלסטין"תנועת  –כזרוע הצבאית של תנועה קיימת 

אולם הסיוע האיראני האינטנסיבי הוביל לכך שהארגון החל לצבור נכסים רבים בתוך זמן . נטול נכסים

 –מוכר בזירה הלבנונית וחשוב מכך , כבר היה חזבאללה ארגון ממוסד 82-בראשית שנות ה. קצר יחסית

ף וסיום 'כתוצאה מחתימת הסכם טאא( זולת צבא לבנון)הפך לארגון הצבאי היחיד בזירה הלבנונית 

היסוד לשימוש יעיל בהרתעה -לא התממשו שני תנאי 82-עד ראשית שנות ה, לפיכך. מלחמת האזרחים

נוצר קושי באיתור וזיהוי היריב וכן לא היו בידו נכסים משמעותיים שעליהם : ואילוצים מול חזבאללה

תממשות התנאים הללו תהליך התמסדותו של חזבאללה וייחודו בזירה הלבנונית אפשרו את ה. ניתן לאיים

 . ואילך 0882משנת 

אולם כשל בכך במידה , חמאס ניסה אף הוא לפעול בחשאי ולהקפיד על מידור בשנותיו הראשונות

חמאס פעל בשטחים הנתונים תחת שליטה ישראלית , שפעל משטח מדינה זרה, להבדיל מחזבאללה. רבה

שאיפתו של חמאס להסוות , יתרה מזאת. תרולפיכך יכולתו להסתיר את זהות אנשיו הייתה מוגבלת ביו

שעמדה מלכתחילה , פלסטינית-את פעילותו עמדה בסתירה לשאיפתו להתבלט בזירה הפוליטית הפנים

מנקודת הראות הישראלית תנאי זיהוי ואיתור היריב התממש , לפיכך. בבסיס ההחלטה על הקמת הארגון

התממש רק בשלב , לעומת זאת, עליהם ניתן לאייםתנאי קיומם של נכסים . עוד מראשית ימיו של הארגון

האחים המוסלמים "חברתיות של תנועת -חמאס אמנם נבנה על יסוד תשתיותיה האזרחיות. מאוחר יותר

תהליך ההתמסדות של חמאס ארך זמן . אולם לא החזיק בנכסים ארגוניים עצמאיים אחרים, "בפלסטין

נראה שבראשית שנות האלפיים חל . שות הפלסטינית נגדוכתוצאה מפעילותן של ישראל ושל הר, רב יחסית

צדדית של ישראל -נסיגתה החד. 0226במיוחד נוכח ניצחון חמאס בבחירות , מפנה משמעותי בהקשר זה

ח "הקמת ממשלת חמאס והשתלטות הארגון על שטחי הרצועה תוך חיסול תשתיותיו של פת, מרצועת עזה

 . ם הנדונים כאןהביאו למימוש מלא של שני התנאי –בה 

נראה ששני התנאים האמורים התממשו למן ראשיתה של התקופה הנבחנת , ף"בעניינו של אש

השתלטות . ף הוקם מלכתחילה כארגון פוליטי רשמי וגלוי"אש, כפי שצוין קודם לכן. במסגרת מחקר זה

תפקד כשחקן ומשום כך גם כשהחל הארגון ל, גורמי הטרור על הנהגת הארגון הייתה אף היא גלויה

. ף בנכסים ארגוניים כבר מימיו הראשונים"החזיק אש, כמו כן. טרוריסטי פעילותו נותרה חשופה ברובה

 .       ח על הנהגת הארגון ובמיוחד לאחר התבססותו בלבנון"נכסים אלה התרבו לאחר השתלטות פת

 ארגוני טרור כשחקנים רציונאליים

במישור העימות . ושת הארגונים למן ראשית פעילותםהליך קבלת החלטות רציונאלי התקיים בשל

ף נמנע לחלוטין מביצוע פעולות "אש: ניתן לזהות דוגמאות רבות לקבלת החלטות רציונאלית, מול ישראל

מתוך הנחה שפעולות כאלה , 0890ליוני  0890טרוריסטיות נגד יעדים ישראליים בתקופה שבין יולי /צבאיות

חזבאללה נמנע לחלוטין מפגיעה ביעדים ; יותיה גבוהות מתועלותיהיעוררו תגובה ישראלית שעלו

ככל הנראה בשל החשש שתגובה ישראלית על פגיעה כזו תביא לשחיקה , 0202-0226ישראליים בין השנים 

אש מול ישראל וצמצם -יזם מספר הפסקות, מצדו, חמאס; לבנונית-נוספת במעמדו הפוליטי בזירה הפנים

במקרים שבהם עלויותיה של מדיניות . גיעה ביעדיה כאשר הדבר שירת את מטרותיואת היקף ניסיונות הפ

, רציונאלי-לא נבע הדבר מהליך קבלת החלטות בלתי, הארגונים כלפי ישראל התבררו כגבוהות מתועלותיה

. או של מידת נחישותה של ישראל לממש את איומיה, אלא מהערכה שגויה של עוצמת התגובה הישראלית



 11 

ידי אנשי חזבאללה בחודש יולי -ל על"ת הבולטות למקרים כאלה הם אירוע חטיפת שני חיילי צההדוגמאו

כמו גם ההסלמה שיזם חמאס בהיקף ירי הרקטות לעבר יישובי , שהוביל לפרוץ מלחמת לבנון השנייה 0226

פרת עו"שהביאה להחלטה הישראלית לצאת למבצע , 0229דצמבר -הנגב המערבי במהלך החודשים נובמבר

 . ברצועת עזה" יצוקה

שלושת ארגוני הטרור הנדונים כאן מאופיינים בגמישות מחשבתית והסתגלות לתנאי המציאות 

מקסימליסטיים המקוריים של כל -מה שבא לידי ביטוי בעיקר בהכפפת היעדים הרדיקליים, המשתנים

שהמאבק המזוין בישראל ף את מדיניותו כך "הגמיש אש 92-במהלך שנות ה: אחד מהם ליעדים פרגמטיים

תוכנית "על  0891כמו כן הכריז הארגון בשנת . הפך לאמצעי העיקרי להשגת יעדי הארגון ולא לאמצעי יחיד

(. גם אם מדובר בפשרה זמנית והצהרתית בלבד)ששיקפה נכונות לפשרה מסוימת מול ישראל , "השלבים

, אבק המזוין בלבד גבוהות מתועלותיהמהלכים אלה נעשו לאור ההנחה שעלויותיה של הדבקות בדרך המ

שכן היא מובילה להשארת גורלו של העם הפלסטיני בידי הגורמים הערביים שמוכנים לשאת ולתת מול 

לנטוש את התנגדותו להשתתפות  82-חזבאללה החליט בראשית שנות ה. דיפלומטי-ישראל בערוץ מדיני

מכך אף הצניע את המרכיב האסלאמיסטי  וכפועל יוצא, הארגון במערכת הפוליטית הרשמית בלבנון

היעד הפרגמטי של חזבאללה . הקורא לכינון משטר אסלאמי שיעי במדינה, הרדיקלי של מצעו הארגוני

התפישה האסלאמיסטית הרדיקלית נתפשת ; בשלב זה הוא השגת תמיכה פוליטית רחבה ככל הניתן

המרכיבים הדוגמטיים . יפויות של הארגוןולפיכך נדחקה לתחתית סדר העד, כמכשול בפני מימוש יעד זה

הן ההחלטה , דוגמאות לכך: באידיאולוגיה המקורית בה החזיק חמאס גם כן הולכים ונסדקים בהדרגה

להציב בראש יעדי הארגון את המאבק הפלסטיני הלאומי ורק לאחר מכן את סוגיית קידום תהליכי 

של חמאס שלא ליטול חלק במערכת הפוליטית התנגדותו העיקשת ; האסלאמיזציה של החברה הפלסטינית

על אף סירובו ; 0226הוחלפה בהחלטתו להשתתף בבחירות  82-הפלסטינית הרשמית במהלך שנות ה

ראשי הארגון בכל זאת מקיימים עמה סוג של , המוצהר של חמאס להכיר בזכות קיומה של מדינת ישראל

מעברים והתנאים להסרת הסגר מעל רצועת הן בתחום פתיחת ה, האש-הן בתחום הפסקות –ומתן -משא

 . הן בעניין שחרור החייל החטוף גלעד שליט וכדומה, עזה

חזבאללה וחמאס הם דוגמאות לכך שאפילו ארגוני טרור דתיים אסלאמיסטיים עשויים לפעול 

שלכאורה , אסטרטגיית פיגועי ההתאבדות בה נקטו שני הארגונים הללו, יתרה מזאת. באופן רציונאלי

מתבררת כבעלת הגיון פנימי המושתת , הרציונאליות הטרוריסטית-תפשת כביטוי הבולט ביותר של אינ

בשני המקרים נועדה אסטרטגיה זו לשרת את האינטרסים הפוליטיים : 11תועלת-ללא ספק על חישובי עלות

תה העלתה את יוקרתם בהשוואה לשאר ארגוני הטרור שפעלו בסביבתם ואף העל, של חזבאללה וחמאס

 92-פיגועי ההתאבדות שיזם חזבאללה במהלך שנות ה. תרומה נכבדת להשגת מטרותיהם של שני הארגונים

 82-ופיגועי ההתאבדות שיזם חמאס במהלך שנות ה, תרמו ליציאת הכוחות המערביים הזרים משטח לבנון

 . תרמו במידה רבה להאצת ההתפתחויות שהובילו לכישלון  תהליך אוסלו

לפיה ארגוני טרור הם , ניתן להסיק כי הטענה העולה לעיתים בספרות המחקרית ,לאור כל זאת

אינה רלוונטית כלל כאשר בוחנים את  –רציונאליים ומשום כך לא ניתן להרתיעם -שחקנים פנאטיים בלתי

 . חזבאללה וחמאס, ף"התנהלותם של אש

 פיקוד ושליטה 

ביכולתה של מדינה להחיל הרתעה יעילה מתוך המחקר עולה חשיבותה של סוגיה נוספת הקשורה  

בהתייחס לשניים מבין ארגוני הטרור . סוגיית יכולת הפיקוד והשליטה של ארגוני הטרור –מול שחקן יריב 

                                                 
11

שכן מחקר זה עוסק בנקודת המבט , כי סוגיית הרציונאליות של המחבל המתאבד עצמו אינה נדונה כאן, חשוב לציין 
 .הארוגנית ולא בנקודת מבטו של הטרוריסט הבודד
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תחום הפיקוד והשליטה מתברר כמכשול פוטנציאלי בפני מאמצי  – 12ף וחמאס"אש –הנדונים במסגרת זו 

א כי בידי ארגון הטרור שאותו מעוניינת המדינה להרתיע יש לווד, בכדי להחיל הרתעה יעילה. ההרתעה

עלול להוביל למצב , היעדר שליטה כזו. ישנה היכולת לשלוט בכל הגורמים הקשורים אליו והפועלים לצדו

בעוד שחלקים , בו רק חלק מבין אנשיו או מנגנוניו של ארגון הטרור נמנעים מפעולה לאור איומי ההרתעה

-על אף שבעיה זו נראית סבוכה ביותר כאשר מדובר בעימות א. יומים הללואחרים אינם נשמעים לא

יש לציין שהיא אינה ייחודית לקונטקסט הזה ועלולה להיווצר גם , סימטרי בין מדינה לבין ארגון טרור

המאופיינת בהיעדר )ניסיונותיה של מדינה להרתיע מדינה כושלת , למשל, כך. במסגרת עימות סימטרי

הדיון בסוגיה זו . עלולים להיתקל בקשיים הנובעים מאותן הסיבות בדיוק, (אמצעי האלימותמונופול על 

 . מחדד את ההנחה לפיה הרתעה מול ארגוני טרור צפויה להיות יחסית בלבד

אופיין ביריבויות פוליטיות , כארגון שכלל קואליציה של מספר קבוצות טרור, ף"אש 

, למרות זאת. שהנהגת הארגון לעיתים איבדה שליטה על מרכיביוואידיאולוגיות פנימיות שהובילו לכך 

ף לשלוט בכל מרכיבי הארגון ולשמור על רגיעה "הצליחה הנהגת אש 0890ליוני  0890בתקופה שבין יולי 

בדמות ניסיון ההתנקשות , קוו-הפרת הסטטוס. והפסקה מוחלטת של פעולותיו נגד יעדים ישראליים

מדינת . נדאל-ארגון אבו –ף "ידי ארגון חיצוני לאש-למעשה בוצעה על, בבשגריר הישראלי שלמה ארגו

קוו -ניצלה את האירוע וראתה בו הפרה של הסטטוס, שבפועל הייתה מעוניינת בכישלון ההרתעה, ישראל

אילו ישראל הייתה מעוניינת בשמירת היציבות ". שלום הגליל"כמניע לפתיחה במבצע , ף"מצדו של אש

שאין לפרשו " חיצוני"סביר להניח שהייתה רואה בניסיון ההתנקשות אירוע , ף"שההרתעתית מול א

מדיניות מסוג זה מאפיינת במידה רבה את התנהלותה של ישראל מול ממשלת . קוו-כהפרה של הסטטוס

ממשלת חמאס אמנם מצליחה לחזק עם הזמן את רמת שליטתה בגורמים השונים . חמאס ברצועת עזה

בתקופות שבהן , למשל, כך. אולם עדיין אינה שולטת בהם באופן מלא, הרצועה הפועלים מתוך שטחי

בוצע לעיתים ירי רקטות לעבר יישובי הנגב , אש זמנית מול ישראל-הכריזה ממשלת חמאס על הפסקת

מדינת ישראל בחרה שלא . אלא ביוזמת ארגוני טרור אחרים, (או באישורה)אולם לא ביוזמתה , המערבי

תגובה ישראלית משמעותית ננקטה רק כאשר . קוו מול חמאס-זה הפרה של הסטטוסלראות בירי כ

כפי שאירע בחודשים שקדמו )ממשלת חמאס עצמה נטלה חלק בהסלמת המתקפות נגד יעדים ישראליים 

 "(. עופרת יצוקה"לפתיחה במבצע 

הפועלים שסוגיית היעדר שליטתם של חלק מארגוני הטרור בהתנהלותם של כל הגורמים , מכאן 

משמעות הדבר היא שבידי המדינה המרתיעה . אין פירושה כי לא ניתן להרתיע שחקנים מסוג זה –לצדם 

ולהבליג עליה במטרה " סוררים"מצויה היכולת להחליט האם להשלים עם המשך פעילותם של גורמי טרור 

שהיא שבירה של  או לראות בכל פעולת טרור, קוו מול השחקן הטרוריסטי המרכזי-לשמר את הסטטוס

 ".     כללי המשחק"

 התגובה הישראלית לטרור והשפעתה על כושר ההרתעה 

התקיימו התנאים הכלליים הדרושים להחלת אסטרטגיות  ברמה התיאורטיתלאחר שהוכח כי 

נבחנו הגורמים הספציפיים שהובילו להיווצרות , אילוץ כלפי שלושת ארגוני הטרור הנדונים במסגרת זו

מחקר זה מניח כי קיים קשר הדוק בין אופי תגובתה של . בפועלהרתעה ישראלית כלפי הארגונים הללו 

יש לציין כי , בטרם תובהר סוגיה זו. לבין כושר הרתעתה כלפיהם, ריביהקוו מצד י-מדינה להפרת הסטטוס

ממצאי המחקר מורים על כך שישראל אינה מחזיקה במדיניות הרתעה רשמית ומוצהרת מול ארגוני 

שחצייתם תוביל " קווים אדומים"קוו ולא הוגדרו -ולפיכך מעולם לא הוגדר הסטטוס, הטרור עצמם

קוו בין ישראל לבין ארגוני הטרור מאופיין -מסתמן שהסטטוס, לאור זאת .לתגובה ישראלית ספציפית

                                                 
12

לקיים שליטה מוחלטת במרכיביו הפנימיים ושליטה כמעט ( ואילך 0882שנת מ)הצליח חזבאללה , לעומת שני הארגונים הללו 
 .  להוציא אירועים נקודתיים ושוליים יחסית, מוחלטת בארוגני טרור אחרים הפועלים בדרום לבנון
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ומופר כאשר חל שינוי משמעותי , של פעילות טרוריסטית( מנקודת המבט הישראלית)ברמה נסבלת 

 .   בהיקפם או באיכותם של הפיגועים, בתדירותם

הבלגה או הגעה ( 0: )קוו מולה באחת משלוש דרכים-מדינה עשויה להגיב על הפרת הסטטוס

הצבת איום בשימוש בכוח או שימוש מוגבל בכוח במסגרת דיפלומטיית ( 0); לפשרה עם גורמי הטרור

הפעלת )מידה גדול שתכליתה פגיעה ניכרת ביכולותיו של היריב -תגובה צבאית מיידית בקנה( 3); אילוצים

ל מדינה בדרך התגובה הרצויה נראה כי שני גורמים עיקריים עשויים להשפיע על בחירתה ש"(. כוח גס"

פער , חזבאללה וחמאס, ף"בהתייחס לעימות בין ישראל לבין אש. גורם היכולת וגורם המוטיבציה: לה

ולפיכך אין לראות בו את הגורם העיקרי המשפיע על אופי , היכולות בין הצדדים הוא עניין נתון וברור

כלומר מידת נחישותה  –גורם המוטיבציה , זאתלעומת . מדיניות התגובה הישראלית כלפי ארגוני הטרור

המושפע משינויים שחלים , הוא גורם דינמי –קוו מולה -של ישראל להגיב באופן נחרץ על הפרת הסטטוס

משקלו של גורם זה בקביעת אופי תגובתה של ישראל על , על כן. ישראלית ובזירת העימות-בזירה הפנים

בידי ישראל נתונה , במילים אחרות. ממשקלו של גורם היכולתקוו נראה כבד הרבה יותר -הפרת הסטטוס

אולם מידת נכונותה לעשות שימוש , באופן עקרוני היכולת להגיב בעוצמה רבה על פעילות ארגוני הטרור

-גורם המוטיבציה מושפע מהתנאים המשתנים בזירה הפוליטית והציבורית הפנים. ביכולת זו משתנה

לאומי שניתן למדינית -הקשורות למידת הגיבוי הבין, בזירה החיצוניתישראלית ומהתפתחויות שחלות 

 . מאבקה של ישראל בטרור ולמאפייני מערך האיומים שמולו היא נדרשת להתמודד

ניתן להבחין בהבדלים משמעותיים במידת נכונותה ונחישותה של ישראל לממש את איומיה  

-0890)בלבנון ף "העימות בין ישראל לאש .והעימותים הנבחנים במסגרת זשלושת במסגרת כל אחד מ

קוו ובהימנעות -מאופיין בהחרפה הדרגתית של מדיניות התגובה הישראלית על הפרות הסטטוס, (0892

טרם בשלו התנאים שאפשרו בשלב מאוחר יותר , במהלך תקופה זו. ף"עקבית מהבלגה על פעולותיו של אש

בציבור הישראלי שרר קונצנזוס נרחב בדבר הצורך לפעול ו, ף"את פתיחת התהליך המדיני בין ישראל לאש

ף להגיב באופן משמעותי "יכולתו של אש, בנוסף לכך. באופן צבאי נגד תשתיות הטרור של הארגון בלבנון

ף "עלויותיה של המדיניות הנוקשה מול אש, לאור זאת. על פעולותיה של ישראל הייתה מוגבלת באופן יחסי

בור הישראלי ולכן נהנו ממשלות ישראל מגיבוי פנימי נרחב שאפשר להן לנקוט הייתה נסבלת בעיני הצי

 .  בכל האמצעים הדרושים לצורך פגיעה ממושכת בתשתיותיו הטרור

( 0202-0890) העימות מול חזבאללהקוו במסגרת -מדיניות התגובה הישראלית על הפרות הסטטוס

עותית בפעילות חזבאללה נגד יעדים ישראליים הסלמה משמ. מורכבת יותר ומאופיינת במגמות מעורבות

מדיניות , לעומת זאת. והתגברה באופן עקבי במשך העשור כולו 82-החלה להסתמן בראשית שנות ה

כתוצאה מריבוי המגבלות שבמסגרתן נאלצו מקבלי , התגובה הישראלית בתקופה זו הלכה והתמתנה

, צם נוכחותה ולפעולותיה של ישראל בלבנוןלאומי לע-היעדר גיבוי בין. ההחלטות הישראלים לפעול

הצרו את , "ענבי זעם"ו" דין וחשבון"במיוחד לאחר הפגיעה הקשה באוכלוסייה לבנונית אזרחית במבצעי 

הקונצנזוס הציבורי שאפיין את ימי העימות מול , אולם חשוב מכך. מרחב התמרון של ממשלות ישראל

כך שבהדרגה הלכה ופחתה מידת , מת לבנון הראשונהף נשבר לאור משקעיה הטראומטיים של מלח"אש

בתקופה זו גם הצליח . נכונותו של הציבור הישראלי להמשיך ולשלם את מחירו הגבוה של העימות בלבנון

כך , באמצעות איום בירי כבד של קטיושות לעבר יישובי הגליל, חזבאללה לייצר הרתעה נגדית מול ישראל

כישלון איומיה של . עה פוטנציאלית קשה באוכלוסייה אזרחית ישראליתל בלבנון לווו בפגי"שמבצעי צה

הביאו את מקבלי ( אותם ניתן לשייך לקטגוריית דיפלומטיית אילוצים)ישראל ומבצעיה המוגבלים 

ידי -והוצגה על 0222שבוצעה בחודש מאי , צדדית מדרום לבנון-ההחלטות הישראלים לפנות לנסיגה חד

ופגיעה זו הוחרפה עוד , מהלך זה פגע בכושר ההרתעה הישראלי. וככניעה ישראליתחזבאללה כניצחון עצום 

. 0222ידי חזבאללה בחודש אוקטובר -ל על"יותר כאשר הבליגה ישראל על אירוע חטיפת חיילי צה
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כתוצאה מהשקעת  –האולטימאטום החמור שהציבה ממשלת ישראל לחזבאללה בשלב זה לא מומש 

אקצא וכתוצאה משיקולים -דות עם אירועיה הראשונים של אינתיפאדת אלהמאמצים הצבאיים בהתמוד

כאשר ביצע חזבאללה אירוע נוסף של חטיפת חיילים . ולפיכך נפגעה אמינות האיום הישראלי –פוליטיים 

יצרו  0220בספטמבר  00-אירועי ה: היה בידי מקבלי ההחלטות מרחב תמרון גדול יותר 0226בחודש יולי 

אקצא הסתיימה ואפשרה לרכז את המאמץ -אינתיפאדת אל; לאומית למאבק בטרור-ןלגיטימציה בי

כתוצאה מכך בחרה . ודעת הקהל הישראלית אפשרה יציאה לפעולה נרחבת בלבנון; הצבאי בזירה הצפונית

" כללי המשחק"מהלך שהוביל לשבירת  –מידה גדול נגד חזבאללה -ישראל לפתוח במבצע צבאי בקנה

מות בין הצדדים עד שלב זה והצליח להביא לראשונה ליצירת הרתעה ישראלית שאפיינו את העי

 . אפקטיבית מול חזבאללה

מאופיינת אף היא במגמות מעורבות בהתייחס ( 0202-0899) העימות בין ישראל לחמאסתקופת   

, ועד הקמת הרשות הפלסטינית בעקבות תהליך אוסל. קוו-למדיניות התגובה הישראלית להפרת הסטטוס

הקמת הרשות . כמו גם נגד שאר גורמי הטרור הפלסטיניים, פעלה ישראל באופן ישיר נגד חמאס

הפלסטינית ומסירת סמכויות ביטחוניות חלקיות למנגנוניה הגבילה את מרחב הפעולה הישראלי מול 

מול  אקצא וביטולם של ההסדרים הביטחוניים-פרוץ אירועי אינתיפאדת אל. 0222-0883חמאס בין השנים 

שכללה לא רק פעולות , הובילו שוב להתגבשותה של מדיניות תגובה נחרצת וישירה מול הארגון, הרשות

בעיקר באמצעות סיכולים , מנע נגד תשתיותיו ואנשיו-אלא גם פעולות, בתגובה על פיגועי הטרור שיזם

גה לסיום אירועי מגמה זו הובילה לפגיעה קשה בארגוני הטרור ובראשם חמאס והביאה בהדר. ממוקדים

נראה כי כושר ההרתעה הישראלי מול חמאס נפגע במידה מסוימת כתוצאה , עם זאת. האינתיפאדה

נסיגה זו ועליית ממשלת חמאס . 0221צדדית של ישראל מרצועת עזה בחודש אוגוסט -מנסיגתה החד

ירה הננקטת מול מאפשרות להבחין לראשונה בקווי מדיניות ישראלית יש, 0226לשלטון בעקבות בחירות 

על אף שהתקופה שבה . הנבדל משאר השחקנים הפועלים בה, חמאס כשחקן עצמאי בזירה הפלסטינית

ישראל עשתה במהלכה שימוש בכל טווח התגובה , (0202-0226)ננקטה מדיניות זו עד כה קצרה ביותר 

צדדית של -סיגתה החדנ". כוח גס"דיפלומטיית אילוצים והפעלת , הבלגה: קוו-האפשרי על הפרת הסטטוס

המסרבת להכיר בזכות קיומה של מדינת ישראל ובהסכמים  –ישראל מרצועת עזה והקמת ממשלת חמאס 

סייעו ליצירת תמיכה מערבית במדיניותה של ישראל מול  –המדיניים שחתמה מול הרשות הפלסטינית 

אם כי הפגיעה , נרחבשמבחינת דעת הקהל המערבית נהנתה ישראל מחופש פעולה די , מכאן. הארגון

שעשוי לבוא לידי , יצרה שינוי בתחום זה" עופרת יצוקה"באוכלוסייה אזרחית ברצועת עזה במהלך מבצע 

ראשיתה של התקופה האמורה אופיינה בריכוז , מבחינת מערך האיומים הביטחוניים. ביטוי בשנים הבאות

צעים מוגבלים בלבד ברצועת עזה וביציאה למב, המאמצים הישראליים בלחימה מול חזבאללה בלבנון

מצבה , בנוסף לכך(. ל גלעד שליט ועל ירי הרקטות לעבר יישובי הנגב המערבי"בתגובה על חטיפת חיילי צה)

צמצם את חופש  0229-0226ישראלית בין השנים -הפוליטי הרגיש של ממשלת אהוד אולמרט בזירה הפנים

נוצר מצב בו ישראל הבליגה , לפיכך. ות מול חמאסלרבות תחום העימ, הפעולה שניתן לה בכל התחומים

הסלמת . לא פעם על הסלמה משמעותית של ירי הרקטות שיזמה ממשלת חמאס לעבר יישובי הנגב המערבי

נסבלת באזור עוטף עזה והובילה להפעלת לחצים פוליטיים וציבוריים על -הירי יצרה מציאות חיים בלתי

לו לבין הגיבוי המערבי במדיניותה של ישראל מול ממשלת חמאס השילוב בין הלחצים הל. ממשלת ישראל

, "עופרת יצוקה"אפשרו את היציאה למבצע , והיעדר עימות ביטחוני מקביל עם גורמי טרור נוספים

המבצע הוביל עד כה לירידה דרסטית בהיקף ירי הרקטות לעבר ". כוח גס"המשתייך לקטגוריה של הפעלת 

 . צמת ביותר של ממשלת חמאס עצמה בירי זהשטח ישראל ולמעורבות מצומ
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 יציבות ההרתעה ושבירתה מצד ארגוני הטרור 

שאלת המחקר השנייה שהועלתה במסגרת עבודה זו נועדה לבחון מה הם , כאמור קודם לכן 

כלומר מה הם , התנאים המובילים לשימור ההרתעה שהצליחה ישראל לייצר מול ארגוני הטרור ולשבירתה

הביאו את כל  גורמים פוליטיים. קוו-הובילו את ארגוני הטרור לשמר או להפר את הסטטוסהגורמים ש

קוו בתקופות מסוימות ובזמנים אחרים -אחד משלושת ארגוני הטרור הנחקרים כאן לשמר את הסטטוס

ף מיתן את פעילותו נגד יעדים "אש: להלן כמה מהן, בעניין זה קיימות דוגמאות רבות. להפר אותו

מתוך חשש שהממשלה הלבנונית תביא לחיסול תשתיותיו , 92-יים מתוך לבנון בראשית שנות הישראל

לחצים , לעומת זאת; בשטחה אם תעורר פעילותו תגובה ישראלית חמורה נגד יעדים בלבנון עצמה

ולפיכך התמקדה , פלסטיניים מנעו מהארגון לחדול מפעילותו הטרוריסטית באופן מלא-פוליטיים פנים

המעורבים שניהם במערכת , חזבאללה וחמאס. ל"תו במהלך תקופה זו בפיגועים בזירה הבינפעילו

מושפעים אף יותר מסוגיית דעת הקהל והיחסים מול גורמים , הפוליטית הרשמית בזירה בה הם פועלים

חזבאללה מתאים לכל אורך הדרך את אופי פעילותו הצבאית נגד יעדים . פוליטיים אחרים בסביבתם

לבנוני אודות הלגיטימציה להמשך -הדיון הפנים, למשל,כך . יים לתנאי המציאות הפוליטית בלבנוןישראל

הוביל את חזבאללה למקד את , שהלך והתרחב לאחר נסיגת ישראל מרצועת הביטחון, פעילותו הצבאית

גם כן חמאס . פעילותו בעיקר באזור חוות שבעא ולהמעיט בפעולה נגד יעדים ישראליים בגזרות אחרות

עוד )הקהל הפלסטינית ולמצב יחסיו מול הרשות הפלסטינית -התאים את אסטרטגיות הפעולה שלו לדעת

, נקט חמאס באסטרטגיה של פיגועי התאבדות 82-בשנות ה, לדוגמא(. 0226בשנים שקדמו לבחירות 

את השימוש  אולם מיתן, המוכרים בין ישראל לבין ארגוני הטרור הפלסטיניים" כללי המשחק"שהפרה את 

. באסטרטגיה זו כאשר התברר באמצע העשור כי מידת התמיכה הציבורית הפלסטינית בה אינה גבוהה

הוביל חמאס את מדיניות פיגועי , התרחבה התמיכה הציבורית במאבק אלים בישראל 0222כאשר בשנת 

 . יניתההתאבדות וזכה בעקבות זאת לשיפור דרמטי במעמדו הפוליטי מול גורמי הרשות הפלסט

שאינן נתונות לשליטת ארגוני הטרור השפיעו אף הן על נכונותו של כל אחד  התפתחויות חיצוניות 

בחר להסלים באופן ניכר את פעילותו לקראת סוף , למשל, ף"אש. קוו-מהם לשמר או לשבור את הסטטוס

ניסיון להביא  מתוך, לאור ההתקדמות המשמעותית בתהליך המדיני בין ישראל לבין מצרים 92-שנות ה

-לסיכול התקדמות זו או לביסוס ההבנה הישראלית והאמריקנית שלא ניתן לפתור את הסכסוך במזרח

כאשר נפתח התהליך המדיני בין . כמייצג העם הפלסטיני, התיכון מבלי להתחשב במדיניותו של הארגון

, קודת ראותו של חמאסרצויה מנ-נוצרה התפתחות חיצונית בלתי 82-ף בראשית שנות ה"ישראל לבין אש

. בחר גם כן להסלים את פעילותו בכדי להביא לסיכול המאמצים הדיפלומטיים 92-ף בשנות ה"שכמו אש

שבמסגרתה מיתן הארגון את פעילותו לאור , כמה מהחלטותיו של חזבאללה משקפות מגמת השפעה הפוכה

מדיניות המלחמה בטרור , יה מלבנוןנסיגת סור, התפתחויות חיצוניות כגון נסיגת ישראל מרצועת הביטחון

   .בספטמבר וכדומה 00-שהוביל הממשל האמריקני לאחר אירועי ה

שעבר כל אחד מארגוני הטרור הנחקרים כאן יצרו  ארגוניים-תהליכים פניםנמצא כי , כמשוער 

 62-ף בסוף שנות ה"חילופי ההנהגה הפנימיים באש. השפעה על מדיניותו בהתייחס לעימות מול ישראל

ף מארגון פוליטי מייצג לארגון טרור "הובילו להפיכתו של אש, ח על הנהגת הארגון"והשתלטותו של פת

חילופי ההנהגה . קוו מול ישראל פעם אחר פעם במרוצת השנים שבאו לאחר מכן-פעיל ששבר את הסטטוס

קף קו מדיניות שי, ל הארגון"כמזכ, מוסאווי: הובילו למגמות מנוגדות 82-בחזבאללה בראשית שנות ה

אולם חיסולו של מוסאווי ומינויו של נסראללה כמחליפו סימנו . טופילי-אל, מתון יותר מקודמו בתפקיד

שהפך משלב זה ואילך לארגון בעל מדיניות פעולה קיצונית , נקודת מפנה משמעותית בתולדות חזבאללה

היא הפיכתו לארגון , לחמאסההתפתחות הפנימית הדרמטית ביותר שחלה בהתייחס . ביותר מול ישראל

נראה כי הנשיאה באחריות לכל תחומי חייהם של . 0226שלטון ממשלתי בעקבות ניצחונו בבחירות 
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ומחייבת אותו במידה רבה למצוא , הפלסטינים ברצועת עזה הביאה להרחבת מערך השיקולים של חמאס

נכונותו של הארגון ליזום . ול ישראלאיזון מתאים בין מדיניותו הרדיקלית המוצהרת לבין היקף פעילותו מ

מול ישראל ומיתון היקף ירי הרקטות לעבר יישובי הנגב המערבי כאשר הדבר משרת " הרגעה"תקופות של 

 . מהווים דוגמאות לכך, את האינטרס הפלסטיני

של כל אחד מהארגונים הביאו לעיתים לתוצאות מעורבות  שינויים בתחום היכולות המבצעיות 

נאלץ לחדול מביצוע , לדוגמא, ף"אש. קוו או להפר אותו-באשר לנכונות הארגון לשמר את הסטטוס

פיגועים הכוללים חדירת מחבלים מלבנון לתוך שטח ישראל בעקבות מהלכי ההגנה שביצעה ישראל בכדי 

ף לרכוש לעצמו "מצב זה הביא את אש(. הרתעה באמצעות מניעה)לה לפגוע בסיכויי הצלחתן של פעולות כא

ההסלמה . ובחר באסטרטגיה של ירי רקטות לעבר יישובי הגליל, יכולות חדשות בכדי להתגבר על המכשול

" מלחמת עשרת הימים"קוו במסגרת -שחלה בהיקף השימוש באמצעי חדש זה הובילה לשבירת הסטטוס

פעולות המניעה של ישראל סיכלו את : לידי ביטוי גם בפעילות חמאס דפוס דומה בא(. 0890יולי )

, ניסיונותיו של הארגון לבצע פיגועי התאבדות ופיגועים אחרים הכרוכים בחדירת מחבלים לשטח ישראל

הסלמת הירי לאורך השנים . ולפיכך הגביר חמאס את השימוש בירי רקטות לעבר יישובי הנגב המערבי

עופרת "במיוחד בתקופה שקדמה לפתיחה במבצע )קוו -היא להפרת הסטטוס האחרונות הובילה אף

קוו בעבר -השיפור העקבי בתחום יכולותיו המבצעיות של חזבאללה הביא לשבירת הסטטוס"(. יצוקה

-והביא לשחיקה ממושכת באופי הסטטוס( 82-ראשית ירי הקטיושות לעבר יישובי הגליל בתחילת שנות ה)

ל "ל וצד"ל בלבנון ונגד מוצבי צה"נותיו הראשונות פעל חזבאללה נגד כוחות צהבש: קוו לאורך השנים

הורחבה פעילות חזבאללה לפגיעה ביישובי הגליל וביעדים  82-בראשית שנות ה; ברצועת הביטחון

במהלך מלחמת לבנון השנייה הרחיב הארגון את פעילותו כך ; לאומית-ישראליים ויהודיים בזירה הבין

ואילו בשנים שלאחר המלחמה ; רקטות לעבר יישובים המרוחקים מאזור הגליל הישראלי שירה לראשונה

 . הולכת וגוברת ההערכה כי בעת סבב העימות הבא תימצא בידי חזבאללה היכולת לפגוע בכל שטחי ישראל

בתקופות שונות השפיע  התהליכים הפנימיים שחלו בישראלהאופן שבו העריכו ארגוני הטרור את  

 92-ף העריך בראשית שנות ה"אש. ציות להם-על החלטתם בעניין ציות לאיומי ההרתעה הישראליים או אי

ולפיכך נמנע מביצוע פיגועים , כי מידת נחישותה של ישראל לנסות לחסל את תשתיותיו בלבנון גבוהה מאוד

את  82-הסלים במרוצת כל שנות ה חזבאללה. במהלך השנה שקדמה לפרוץ מלחמת לבנון הראשונה

שהציבור הישראלי והנהגתו אינם נחושים , במידה רבה בצדק, פעילותו נגד יעדים ישראליים משום שהניח

הנחה זו הייתה תקפה גם . דיים כדי לצאת לפעולה צבאית גדולה נוספת בלבנון ולממש את איומיהם כלפיו

חזבאללה שגה , עם זאת". חומת מגן"מן מבצע כאשר יצר הארגון הסלמה מכוונת בגבול הצפון בז

בהערכותיו את התהליכים הפנימיים שחלו בישראל ושהובילו לפתיחה במלחמת לבנון השנייה לאור 

נראה שחמאס שגה אף הוא בהערכת ההתפתחויות בזירה הישראלית . 0226ל בחודש יולי "חטיפת חיילי צה

ירי הרקטות לעבר יישובי הנגב המערבי בסוף שנת והרשה לעצמו להסלים באופן חסר תקדים את היקף 

עופרת "במסגרת מבצע , צפויה בעוצמתה מבחינת חמאס-הסלמה זו הובילה לתגובה ישראלית בלתי. 0229

 ". יצוקה

 מסקנות 

השערת המחקר . ממצאי העבודה מצביעים על כך שהשערות המחקר שהוצגו במסגרת זו אוששו 

, רטי סביב עצם היכולת להחיל אסטרטגיות אילוץ מול ארגוני טרורהנוגעת לוויכוח התיאו, הראשונה

תיאור זה הוכיח . חזבאללה וחמאס, ף"אוששה באמצעות תיאור אופיים המבני ואופן התנהלותם של אש

ולפיכך אפשרו לישראל , ומתמשך( לפחות באופן חלקי)כי שלושת הארגונים אימצו דפוס פעילות גלוי 

עוד נמצא כי שלושת הארגונים מחזיקים בנכסים משמעותיים . הם ואנשיהםלזהות ולאתר את מנגנוני

תועלת במונחים -ומקיימים הליך קבלת החלטות רציונאלי המבוסס על חישובי עלות, שעליהם ניתן לאיים
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שכאשר מדובר בהתמודדות מול שלושת ארגוני הטרור , מכאן ניתן להסיק. של רווחים והפסדים פוליטיים

נחלש במידה רבה תוקפה של  - מול ארגוני טרור אחרים בעלי דפוס מבני והתנהגותי דומה או -האמורים 

היסוד הדרושים -ניתנים להרתעה משום שלא מתקיימים בעניינם תנאי-הטענה לפיה ארגוני טרור בלתי

ניתוח יחסי העימות בין ישראל לבין כל אחד מבין שלושת , על אף מסקנה זו. לצורך יצירת איום אמין

היסוד הללו בהתייחס -מהווה הוכחה ברורה לכך שגם כאשר מתקיימים תנאי, הארגונים הנזכרים כאן

התנאי הנוסף הדרוש לצורך יצירת . הרי שמדובר בתנאים הכרחיים אך לא מספיקים, לאופיו של היריב

ולו איום הרתעתי אמין הוא הנחתו של ארגון הטרור כי המדינה המרתיעה נחושה לממש את איומיה מ

על הפרת ( כשחקן מרתיע)לנחישות זו קשר ישיר לאופי תגובתה של המדינה . קוו-לאור הפרת הסטטוס

 . קוו-הסטטוס

-כך הייתה תגובתה על הפרת הסטטוס, ככל שגברה נחישותה של ישראל לפעול נגד ארגוני הטרור

ניח כי אופי תגובתה המודל התיאורטי שהוצג במסגרת המחקר הנוכחי ה. קוו מצדם חריפה יותר וההיפך

משפיעים על כושר ההרתעה שלה , כמו גם מידת יעילותה של תגובה זו, קוו-של מדינה על הפרת הסטטוס

ניתוח יחסי העימות בין ישראל (. מחזקים את כושר ההרתעה או פוגעים בו/מייצרים)מול ארגון הטרור 

התגובה המגוונים בהם נקטה  אפשר לבחון את השפעותיהם של דפוסי, חזבאללה וחמאס, ף"לבין אש

תגובות המשתייכות לקטגוריה של הבלגה על , כמשוער. ישראל על כושר ההרתעה שלה מול הארגונים הללו

, עם זאת. הובילו לפגיעה בכושר ההרתעה הישראלי, קוו או הגעה לפשרה מול ארגון הטרור-הפרת הסטטוס

מספר פעמים ניסו מקבלי . ע מהבלגהקוו נטתה ישראל להימנ-ברוב המקרים שבהם הופר הסטטוס

ההחלטות הישראלים לנקוט במדיניות של הצבת אולטימטום במסגרת אסטרטגיה של דיפלומטיית 

פתיחה במבצע צבאי : ולפיכך פנתה ישראל לאחת משלוש אפשרויות, הניסיונות הללו כשלו כולם. אילוצים

יעה בכושר ההרתעה הישראלי ולהסלמה הבלגה הובילה לפג, כצפוי. פתיחה במלחמה או הבלגה, מוגבל

אופן השפעתם של מבצעים צבאיים מוגבלים או מלחמות על כושר ההרתעה . בהיקף פיגועי הטרור

המבצעים הצבאיים המוגבלים בהם פתחה ישראל מול כל אחד : הישראלי הוא תוצר של תוצאותיהם

סדרת המבצעים ; בלבנון" י זעםענב"ו" דין וחשבון)"משלושת ארגוני הטרור כשלו בהשגת מטרותיהם 

או שהביאו להצלחה , (ברצועת עזה בעקבות חטיפת גלעד שליט וירי הרקטות על יישובי הנגב המערבי

אך לא , ף הוביל אמנם להפסדת חדירת המחבלים לשטח ישראל"מול אש" מבצע ליטאני)"חלקית בלבד 

המבצעים /המלחמות(. י הגלילמנע הסלמה של הטרור הפלסטיני באמצעות ירי רקטות לעבר יישוב

עופרת "מלחמת לבנון השנייה ומבצע , מלחמת לבנון הראשונה –הצבאיים הרחבים בהם פתחה ישראל 

הצליחו ליצור פגיעה קשה בתשתיותיהם ובמעמדם של ארגוני הטרור ואף הובילו באחד המקרים  –" יצוקה

ן וליצירת שינוי מהותי בדפוסי פעילותו ף בלבנו"לחיסול תשתיות הטרור של אש( מלחמת לבנון הראשונה)

בשני המקרים האחרים הצליחו המבצעים הללו להוביל ליציבות הרתעתית זמנית . ובמבנהו של הארגון

חזבאללה נמנע לחלוטין מביצוע פיגועים נגד יעדים ישראליים במהלך ארבע השנים : מול ארגוני הטרור

נמנע " עופרת יצוקה"ת פרק הזמן שחלף מאז תום מבצע במרוצ; שחלפו מאז אירועי מלחמת לבנון השנייה

-העלולה להוביל לשבירת הסטטוס, חמאס מהסלמה משמעותית של ירי הרקטות לעבר יישובים ישראליים

את הרגיעה היחסית שנוצרה בעקבות המבצעים הישראליים שהוזכרו ניתן לייחס דווקא . קוו מול ישראל

בידי חזבאללה ובידי חמאס קיימת ללא , ראשית: משתי סיבותלהצלחה הרתעתית ולא לגורמים אחרים 

חזבאללה הצליח לשקם בתוך , יתרה מכך. קוו מול ישראל-ספק היכולת המבצעית להפר שוב את הסטטוס

זמן קצר את מרכיבי היכולת שנפגעו במהלך מלחמת לבנון השנייה ואף שיפר מאז באופן ניכר את עוצמתו 

המניע העיקרי שעומד , שנית. ום והתעצמות מתבצע גם בשורות החמאסתהליך דומה של שיק. הצבאית

שבידי , מכאן. קוו לא השתנה-בבסיס ניסיונותיהם הקודמים של ארגוני הטרור הללו להפר את הסטטוס

קוו מול ישראל ואף על פי כן הם נמנעים -שני הארגונים מצויים גם היכולת וגם המניע להפר את הסטטוס
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מצב כזה בא לידי . הנראה משום שעלותו של מהלך זה תגרום להם נזק רב יותר מתועלתככל , מלעשות זאת

מלחמת )"בין הצדדים  0890כתוצאה מסבב העימות של חודש יולי , ף"אש-ביטוי גם במסגרת יחסי ישראל

ף היכולת והמניע לפגוע ביעדים ישראליים ולמרות זאת הארגון "גם כאן נותרו בידי אש"(. עשרת הימים

ף בלבנון הובילה לכך "נחישותו הרבה של דרג מקבלי ההחלטות בישראל לחסל את תשתיות אש. מנע מכךנ

מלחמת . ף"קוו ושברה את ההרתעה שלכאורה ניסתה לייצר מול אש-שישראל בעצמה הפרה את הסטטוס

טרור ולפיכך את הפסקת ה, ף"לבנון הראשונה הובילה לחיסול יכולותיו הטרוריסטיות הממוסדות של אש

הפלסטיני בגזרת לבנון אין לייחס להצלחה הרתעתית אלא להיעדר יכולת מבצעית משמעותית של ארגון 

 . הטרור

תועלת של שבירת -מניחה כי מאזן העלות, השערת המחקר השנייה שהועלתה במסגרת עבודה זו

, ארגוניים-פנים תהליכים, התפתחויות חיצוניות, קוו עשוי להשתנות כתוצאה מגורמים פוליטיים-הסטטוס

גורמים הקשורים במרכיבי היכולת המבצעית של ארגוני הטרור וגורמים הקשורים באופן שבו מעריך 

השינויים החלים בכל אחד , לפיכך. ישראלית-ארגון הטרור את ההתפתחויות השונות החלות בזירה הפנים

היחסית והזמנית שהצליחה  עלולים להוביל לשבירת ההרתעה( זמנית-או בכמה מהם בו)מהתחומים הללו 

. השערה זו אוששה אף היא. קוו-או עשויים להוביל לשימור הסטטוס, ישראל לייצר מול ארגוני הטרור

קשה להצביע על גורמים מסוימים שהשפיעו יותר מאחרים על החלטותיהם של ראשי ארגוני הטרור לגבי 

מהגורמים להחלטה זו השתנתה במהלך נראה שמידת תרומתו של כל אחד . קוו או הפרתו-שימור הסטטוס

 . השנים בהתאם להתפתחויות שחלו בסביבתם של הארגונים ובאופי העימות מול ישראל

האחת מתייחסת לשינויים שחלו במידת . שתי סוגיות מעניינות נוספות עולות מממצאי המחקר

ור או מול המדינות יכולתה של ישראל להחיל הרתעה עקיפה מול המדינות שמשטחן פועלים ארגוני הטר

לעניין . והשנייה קשורה לתחום השימוש בתמריצים מול ארגוני הטרור; שתומכות בארגונים הללו

עד . ניתן לראות כי המדיניות הישראלית בתחום זה עברה במהלך השנים שינוי מהותי, ההרתעה העקיפה

הערביות שמשטחן פעלו  התמקדה מדיניות ההרתעה הישראלית ביצירת איום כלפי המדינות 92-שנות ה

, (ירדן וסוריה, מצרים)כל זמן שהוחלה מדיניות זו נגד מדינות ערביות חזקות יחסית . הטרוריסטים

גורמי הטרור הפלסטיניים  92-פנו בשנות ה, לאור זאת. הצליחה להשיג במידה רבה את מטרותיה

אחריהם צמח בלבנון . יחסית מדינה חלשה וכושלת שניתן היה לפעול משטחה בקלות –להתבססות בלבנון 

שהמשיך לנצל את חולשת השלטון המרכזי במדינה בכדי לבסס את תשתיותיו ולפעול , גם ארגון חזבאללה

המשיכה לאיים בפעולות צבאיות נגד לבנון אם לא תרסן את גורמי הטרור , מצדה, ישראל. נגד ישראל

. לת לציית לאיומים הללו גם כשרצה בכךאולם בידי השלטון הלבנוני לא נמצאה היכו, הפועלים בשטחה

ששלטה במידה רבה , ניסתה ישראל לאיים גם על סוריה, ף וחזבאללה"בהתייחס לפעולותיהם של אש

על אף שלעיתים אירעו התנגשויות צבאיות מקומיות בין ישראל לבין . 0221-0896בנעשה בלבנון בין השנים 

ישראל מפגיעה קשה ומשמעותית בסוריה כמדינה תומכת נמנעה , סוריה על רקע איום הטרור משטח לבנון

, בכל הקשור לחזבאללה, יתרה מזאת. רצון להידרדר להסלמת העימות מולה-ככל הנראה מתוך אי, טרור

ישראל . שכן מקור התמיכה העיקרי שלו הוא דווקא איראן, אין די בהרתעתה של סוריה מתמיכה בארגון

איום ממשי כזה עלול . ים כלפי איראן לאור תמיכתה בחזבאללהנמנעה עד כה מהצבת איומים משמעותי

הצפוי לגבות מישראל מחיר כבד שבשלב זה אינה , להוביל להידרדרות לכדי עימות ישיר בין שתי המדינות

. גם במסגרת העימות בין ישראל לבין חמאס לא מתאפשר שימוש יעיל בהרתעה עקיפה. מעוניינת לשלם

נית נפתח פרק זמן קצר בו נעשו ניסיונות לייצר הרתעה עקיפה מול חמאס לאחר הקמת הרשות הפלסטי

במטרה להביאה לפעול בעצמה נגד , באמצעות הפעלת לחצים והצבת איומים כלפי הרשות הפלסטינית

בעיקר משום שיכולתה של , הניסיונות הללו הניבו הישגים חלקיים בלבד. הארגון ולרסן את פעילותו

וביתר , אקצא-לאחר פרוץ אינתיפאדת אל. וט בפעולותיו של חמאס הייתה מוגבלתהרשות הפלסטינית לשל
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-הפכה סוגיית ההרתעה העקיפה מול חמאס לבלתי, שאת לאחר הקמת ממשלת חמאס ברצועת עזה

ללא תלות הכרחית , חמאס הפך לשחקן עצמאי הפועל מתוך שטח אוטונומי המצוי בשליטתו: רלוונטית

ניתן להסיק שבמהלך ארבעת העשורים האחרונים הלכה ונוצרה , לאור כל זאת .בגורמי תמיכה חיצוניים

לאור היעדר היכולת הישראלית לייצר , מול ארגוני הטרור( גם אם לא מוצהרת)מגמה של הרתעה ישירה 

 . הרתעה עקיפה יעילה מול הגורמים התומכים בהם

יונותיה של ישראל להחיל שינוי מגמה חל גם בתחום השימוש בתמריצים חיוביים כחלק מניס

ף וחזבאללה נמנעה ישראל משימוש "במסגרת עימותיה מול אש. דיפלומטיית אילוצים מול ארגוני הטרור

רווחה הסברה לפיה יש ( 0890-0892)ף בלבנון "בעת תקופת העימות בין ישראל לבין אש: בתמריצים כאלה

מדיני מולו -ות של קיום משא ומתן פוליטילדכא את פעילות הארגון באמצעים צבאיים בלבד ונפסלה אפשר

במסגרת העימות בין (. שעשוי היה להיתפש בעיניו כתמריץ לצמצום או להפסקת הפעילות הטרוריסטית)

מכיוון שלסכסוך זה אין כלל אופק מדיני , ישראל לבין חזבאללה אין מקום לשימוש בתמריצים חיוביים

נראה כי לאחר הקמת , לעומת שני המקרים הללו. םשהגעה אליו תוביל לסיום האלימות בין הצדדי

, כך. ממשלת חמאס ברצועת עזה נעשה ניסיון ישראלי לכלול במשוואת האילוצים גם תמריצים מדיניים

קידמה ישראל מדיניות לפיה הפסקת ירי הרקטות לעבר יישובי הנגב המערבי  0229-0229בין השנים , למשל

. 'להפסקת הפעילות הצבאית הישראלית בשטחי הרצועה וכו, ת עזהתוביל לפתיחת מעברי הסחורות ברצוע

אולם סביר להניח כי גם בעתיד ייעשו ניסיונות , מדיניות זו אמנם הניבה תוצאות חלקיות וזמניות ביותר

חמאס באמצעות הצעת תמריצים חיוביים בתמורה -נוספים להיחלץ מהמבוי הסתום בעימות ישראל

 . להפסקת הטרור

 חקר עתידי המלצות למ

על סמך , המחקר הנוכחי עסק בסוגיית ההרתעה הישראלית מול שלושה ארגוני טרור מרכזיים 

המנסה להסביר את האופן שבו , בחינת מאפייניו של כל אחד מהארגונים הללו ובהתבסס על מודל תיאורטי

. ארגוני טרור קוו מולה על כושר ההרתעה העתידי שלה מול-משפיעה תגובתה של מדינה להפרת הסטטוס

אולם בכדי לתקף את ממצאיו ולחזק את מהימנות המודל העומד , השערותיו של מחקר זה אמנם אוששו

יש להמשיך ולחקור את העימות בין ישראל לחמאס ולחזבאללה גם במרוצת השנים הבאות , ביסודו

יון לקיים דפוסי כמו גם לחקור מסגרות עימות נוספות שבהן נעשה ניס, ובפרספקטיבת זמן רחבה יותר

: מחקר המשך כזה עשוי לכלול שני היבטים. אילוץ והרתעה בין שחקן מדינתי לבין שחקן טרוריסטי

יש לבחון את תקפות הנחותיו של המחקר הנוכחי בהתייחס לעימותים המתנהלים בזירה שאינה , ראשית

יש לבחון את אופן , שנית. םארגוני טרור ממוסדיבין מדינות אחרות לבין , ערבי-קשורה לסכסוך הישראלי

ערבי והן בזירות -הן בזירת הסכסוך הישראלי – ממוסדים-ארגוני טרור בלתיהתמודדותן של מדינות עם  

בחינת שני ההיבטים הללו עשויה לספק הסבר והוכחה לכך שהרתעה עשויה להניב הצלחות . עימות אחרות

לא רק בישראל אלא גם בזירות )הנוכחי  מול ארגוני טרור ממוסדים מן הסוג שנבחן במסגרת המחקר

ממוסדים צפויים להביא לכישלון -בזמן שמאפייניהם המבניים של ארגוני טרור בלתי, (עימות אחרות

 . ניסיונות ההרתעה מולם
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 . המכון לחקר הביטחון הלאומי: אביב-תל. הלאומי של ישראל

 מרכז משה : אביב-תל. ח והרשות הפלסטינית"הפת: בין מהפכה ומדינה. 0221. מיכאל, מילשטיין

 דיין ללימודי המזרח התיכון ואפריקה

 . הוצאת ידיעות אחרונות: אביב-תל. זמן חמאס. 0229. אברהם, שאול וסלע, משעל

 -06(: 0)9, עדכן אסטרטגי. על עתידו של חזבאללה: לאחר נסיגת הסורים. 0221. דניאל, סובלמן

00 . 

 : אביב-תל. סיגה מלבנוןישראל וחזבאללה לאחר הנ: כללי משחק חדשים. 0223. דניאל, סובלמן

 . מרכז יפה למחקרים אסטרטגיים

 הוצאת המכון הבינלאומי למדיניות נגד : הרצליה. טרור בשליחות האימאם. 0220. שי, שאול

 . טרור

 : אביב-תל. 0229-0869, התודעה הלאומית הפלסטינית: עומדים לגורלם. 0229. מתי, שטיינברג

 . הוצאת ידיעות אחרונות

 . הוצאת ידיעות אחרונות: אביב-תל. ישראל והעולם הערבי: קיר הברזל. 0221. אבי, שליים

 . הוצאת משרד הביטחון: אביב-תל. חימוש והשפעה. 0866. תומאס, שלינג

 מאמרים

 . אבני יסוד ומגמות לעתיד: 0228-0226בניין הכוח של חזבאללה בין השנים . 0228. גיא, אביעד

 .09-3(: 3)0, צבא ואסטרטגיה

 צבא . דפוסי פעולה וצפי, התפתחות: הזרוע הצבאית של חמאס ברצועת עזה. ב0228. גיא, אביעד

 .01-1(: 0)0, ואסטרטגיה

 . משמעויות והשלכות, לקחים: צדדית של ישראל-אסטרטגיית הנסיגה החד. 0228. שמואל, אבן

 . 39-01(: 0)00, עדכן אסטרטגי

 .02-06(: 0)0, עדכן אסטרטגי.  0888 –לבנון  דעת הקהל בישראל בנושא. 0888. אשר, אריאן

 בספטמבר  6-נצפה לאחרונה ב. מרכיביו העיקריים ומשמעותו: הסכם טאיף. 0221. ראובן, ארליך

 : באתר מרכז המידע למודיעין ולטרור בכתובת, 0202

-AND-info.org.il/malam_multimedia//HEBREW/SYRIA-http://www.terrorism

LEBANON/PDF/MAR14_05.PDF 

 (: 0)1, עדכן אסטרטגי. המשבר בתהליך אוסלו בראי ההרתעה הישראלית. 0220. יצחק, ישראל-בן

30-06 . 

 . 11-31(: 0)0, ואסטרטגיה צבא. חזבאללה והמאבק על לבנון. 0228. אייל, זיסר

 (: 0)0, צבא ואסטרטגיה. מלחמת לבנון השנייה כקו פרשת מים. 0228. אמיר, גבי וקוליק, סיבוני

62-11 . 

 .01-02(: 0)9, עדכן אסטרטגי. ההינתקות וההרתעה הישראלית. 0221. יאיר, עברון

 נצפה . 003, בט עלמ. תוצאות והשלכות –הבחירות לפרלמנט הלבנוני . 0228. אמיר, קוליק

 : בכתובת 0202בספטמבר  02-לאחרונה ב

http://www.terrorism-info.org.il/malam_multimedia/HEBREW/SYRIA-AND-LEBANON/PDF/MAR14_05.PDF
http://www.terrorism-info.org.il/malam_multimedia/HEBREW/SYRIA-AND-LEBANON/PDF/MAR14_05.PDF
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http://www.inss.org.il/heb/research.php?cat=96&incat=&read=2977 . 

 . 09-00(: 1)8, עדכן אסטרטגי .בין הסלמה לרגיעה: פלסטינית-הזירה הישראלית. 0229. ענת, קורץ

 , (עורכת)בתוך ענת קורץ . קנאות אסלאמית במאבק לאומי: החמאס. 0883. דוד, ענת וטל, קורץ

 (. 021-011' עמ)אביב -הוצאת אוניברסיטת תל: אביב-תל. טרור אסלאמי וישראל

 (: 3)00, טגיעדכן אסטר. מלחמת לבנון כמשל: סימטרי-הגדרת האויב בעימות א. 0228. זכי, שלום

06-9 . 

 ניירות עמדה

 -תל. 0226-0222הזירה הלבנונית בין השנים : הדרך למלחמת לבנון השנייה. 0229. ראובן, ארליך

 . מרכז המידע למודיעין ולטרור: אביב

 : אביב-תל. דיוקנו של ארגון טרור לבנוני שיעי חובק עולם: חזבאללה. 0223. ראובן, ארליך

 . מרכז המידע למודיעין ולטרור

 מסמכים רשמיים 

 : בכתובת, 0202בספטמבר  09-נצפה לאחרונה ב. מבצע עופרת יצוקה. 0202. בצלם

http://www.btselem.org/hebrew/gaza_strip/castlead_operation.asp 

   :בכתובת 0202, בספטמבר 02-נצפה לאחרונה ב. מלחמת לבנון השנייה. 0229. כנסת ישראל

http://www.knesset.gov.il/lexicon/heb/Lebanon_war2.htm . 

 נצפה . התנהלות חמאס ואופיו של איום הטרור מרצועת עזה. 0202. מרכז המידע למודיעין ולטרור

 : בכתובת 0202באפריל  01-לאחרונה ב

info.org.il/malam_multimedia/Hebrew/heb_n/pdf/g_report_h1.pdf-http://www.terrorism 

 הקמת ממשלה חדשה ברשות הפלסטינית בראשות סלאם . 0228. מרכז המידע למודיעין ולטרור

http://www.terrorism-: בכתובת 0202באוגוסט  09-נצפה לאחרונה ב. 'פיאצ

           info.org.il/malam_multimedia/Hebrew/heb_n/pdf/pa_003.pdf   

 נצפה לאחרונה  ."עופרת יצוקה"צועת עזה לאחר מבצע ר. א0228. מרכז המידע למודיעין ולטרור

 :בכתובת 0202, בספטמבר 02-ב

-http://www.terrorism

.pdfinfo.org.il/malam_multimedia/Hebrew/heb_n/pdf/hamas_074  

 אירוע נוסף של ירי רקטה מדרום לבנון לעבר אצבע הגליל . ב0228. מרכז המידע למודיעין ולטרור

 : בכתובת 0202בספטמבר  02-נצפה ב. 0920מהווה הפרה נוספת של החלטה 

-http://www.terrorism  

info.org.il/malam_multimedia/Hebrew/heb_n/pdf/lebanon_002.pdf  

 -נצפה לאחרונה ב. 09' עדכון מס –" עופרת יצוקה"מבצע . ג0228. מרכז המידע למודיעין ולטרור

 :בכתובת 0202בספטמבר  09

-http://www.terrorism

info.org.il/malam_multimedia/Hebrew/heb_n/pdf/hamas_047.pdf  

 נצפה לאחרונה . 0229-0220: איום הרקטות מרצועת עזה .א0229. המידע למודיעין ולטרורמרכז 

 :בכתובת 0202בספטמבר  09-ב

-http://www.terrorism

info.org.il/malam_multimedia/Hebrew/heb_n/pdf/rocket_threat.pdf  

http://www.inss.org.il/heb/research.php?cat=96&incat=&read=2977
http://www.knesset.gov.il/lexicon/heb/Lebanon_war2.htm
http://www.terrorism-info.org.il/malam_multimedia/Hebrew/heb_n/pdf/g_report_h1.pdf
http://www.terrorism-info.org.il/malam_multimedia/Hebrew/heb_n/pdf/pa_003.pdf
http://www.terrorism-info.org.il/malam_multimedia/Hebrew/heb_n/pdf/pa_003.pdf
http://www.terrorism-info.org.il/malam_multimedia/Hebrew/heb_n/pdf/pa_003.pdf
http://www.terrorism-info.org.il/malam_multimedia/Hebrew/heb_n/pdf/hamas_074.pdf
http://www.terrorism-info.org.il/malam_multimedia/Hebrew/heb_n/pdf/hamas_074.pdf
http://www.terrorism-/
http://www.terrorism-/
http://www.terrorism-/
http://www.terrorism-/
http://www.terrorism-/


 111 

 נצפה ". הרגעה"אנטומיה של ששת חודשי הסדר ה. ב0229. מרכז המידע למודיעין ולטרור

 : בכתובת 0202בספטמבר  09-לאחרונה ב

-http://www.terrorism

info.org.il/malam_multimedia/Hebrew/heb_n/pdf/hamas_017.pdf 

  09-נצפה לאחרונה ב. 0' עדכון מס –" עופרת יצוקה"מבצע . ג0229 .מרכז המידע למודיעין ולטרור

 :בכתובת 0202בספטמבר 

-http://www.terrorism

info.org.il/malam_multimedia/Hebrew/heb_n/pdf/hamas_020.pdf  

 בספטמבר  01-נצפה לאחרונה ב .ס"אפיונים לתנועת החמא. 0226. מרכז המידע למודיעין ולטרור

 :בכתובת 0202

-http://www.terrorism

info.org.il/malam_multimedia/Hebrew/heb_n/pdf/hamas_0206.pdf  

 נצפה . 0221סיכום שנת : הטרור הפלסטיני בשטחים. א0221. מרכז המידע למודיעין ולטרור

 :בכתובת 0202, טמברבספ 09-לאחרונה ב

-http://www.terrorism

info.org.il/malam_multimedia//HEBREW/AUTHORITY/PDF/JAN9_05.PDF  

 : חמש שנים לפרוץ העימות האלים בין ישראל לפלסטינים. ב0221. מרכז המידע למודיעין ולטרור

 : בכתובת 0202בספטמבר  06-נצפה לאחרונה ב. מאפיינים ונתונים

info.org.il/malam_multimedia/Hebrew/heb_n/pdf/con_5y.pdf-http://www.terrorism  

  09-נצפה לאחרונה ב. ניתוח מאפייני הפיגועים בעשור האחרון. 0202. שירות הביטחון הכללי

 : תבכתוב 0202בספטמבר 

http://www.shabak.gov.il/SiteCollectionImages/Hebrew/TerrorInfo/decade/   

                                                                                                    DecadeSummary_he.pdf   

 נצפה לאחרונה  . אידיאולוגיה ומעורבות בטרור –סקירת חמאס . 0228. שירות הביטחון הכללי

 :בכתובת 0202בספטמבר  09-ב

http://www.shabak.gov.il/SiteCollectionImages/ופרסומים02%סקירות/-summary-hamas

09.pdf-1-15  

 בפברואר  09-נצפה לאחרונה ב. התעצמות ובניין הכוח –חמאס . 0229. שירות הביטחון הכללי

 :בכתובת 0202

http://www.shabak.gov.il/SiteCollectionImages/ופרסומים02%סקירות/-nov-report-gaza

08.pdf 

 תוקטעי עיתונ

 . שלה מתכנסת לדון במצבהממ(. בנובמבר 6) 0893. חיים, יאיר ורביה, עמיקם, איתן, הבר

 . 0' עמ, מדור חדשות,  ידיעות אחרונות

 -נצפה לאחרונה ב(. 09.9.29) הארץ. כך זה נגמר, כך זה התחיל(. ביולי 09)א 0229. עמוס, הראל

 : בכתובת 0202בספטמבר  02

http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1003112.html 

  02-נצפה לאחרונה ב. הארץ. חזבאללה בנקמה חובקת עולם(. בספטמבר 06)ב 0229. עמוס, הראל

http://www.terrorism-/
http://www.terrorism-/
http://www.terrorism-/
http://www.terrorism-/
http://www.terrorism-/
http://www.terrorism-/
http://www.terrorism-/
http://www.terrorism-/
http://www.terrorism-/
http://www.shabak.gov.il/SiteCollectionImages/Hebrew/TerrorInfo/decade/%20DecadeSummary_he.pdf
http://www.shabak.gov.il/SiteCollectionImages/Hebrew/TerrorInfo/decade/%20DecadeSummary_he.pdf
http://www.shabak.gov.il/SiteCollectionImages/סקירות%20ופרסומים/hamas-summary-15-1-09.pdf
http://www.shabak.gov.il/SiteCollectionImages/סקירות%20ופרסומים/hamas-summary-15-1-09.pdf
http://www.shabak.gov.il/SiteCollectionImages/סקירות%20ופרסומים/gaza-report-nov-08.pdf
http://www.shabak.gov.il/SiteCollectionImages/סקירות%20ופרסומים/gaza-report-nov-08.pdf
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: בכתובת 0202בספטמבר 

             http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArt.jhtml?itemNo=1021659  

 קומץ קנאים דתיים שנשבעו : הארגון שביצע את הפיגוע בצור(. בנובמבר 9) 0893. סמדר, פרי

 . 02' עמ, מדור חדשות, ידיעות אחרונות. להילחם בכופרים

 . סוריה וחזבאללה איימו להגיב; ם סורי"ל הרס מכ"צה(. ביולי 0) 0220. עלי, פליקס וואקד, פריש

 : בכתובת 0202בספטמבר  02-נצפה לאחרונה ב. YNETאתר 

867988,00.html-http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L 

 . כך יצא לדרך המבצע, חשאיות הונאה והטעייה: עופרת יצוקה(. בדצמבר 09) 0229. ברק, רביד

 : בכתובת 0202בספטמבר  09-נצפה לאחרונה ב.  הארץ

http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1050419.html 

 , ידיעות אחרונות. להחריף התגובות בשטחים: ברק הורה(. באוקטובר 02) 0222. שמעון, שיפר

 .  6' עמ, מדור חדשות
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Deterrence and coercive diplomacy in the age of terrorism: Implementation of coercion 

strategies during the conflicts between Israel, PLO, Hezbollah and HAMAS. 

 

Orly Roichman 

 

ABSTRACT 

The current research deals with a controversial subject, which regards the possibility of 

making an effective use of coercion strategies – especially deterrence – in the context of 

asymmetrical conflicts between state-actors and non-state terrorist actors. The classic 

deterrence theory was developed on the background of the Cold War era, which was 

characterized by a bi-polar international system and mainly symmetric conflicts between state 

actors. In these circumstances, the classic deterrence theory sets three conditions under which 

effective deterrence might be achieved: (1) the deterrent actor has the ability to cause 

unacceptable damage to the opponent; (2) the opponent estimates that the deterrent actor is 

determined and has a real intention to realize his threats; (3) both sides are rational actors. 

After the Cold War ended, and especially after the 9/11 terror attacks, new researches 

tried to examine the validity of the classic deterrence theory in other conflict patterns, mainly 

asymmetric conflicts between states and terrorists. Many of these new researches concluded 

that the three conditions mentioned above do not exist in asymmetrical conflicts of this kind 

(i.e., terrorists do not have assets that might be threatened by the state, states - especially 

democratic states - often try to avoid the high costs of realizing their threats against terrorist 

actors, and finally terrorists are fanatic and irrational actors); therefore, terrorist cannot be 

deterred.  

The current study argues that this conclusion fits only some patterns of conflicts 

between states and terrorists actors, and does not fit all of them. More specifically, the main 

argument of this research is that institutionalized terror organizations might be deterred, as 

opposed to uninstitionalized terror organizations that indeed set some major obstacles for an 

effective deterrence. In order to prove this assumption, the current work examines three case-

studies that demonstrate the implementation of coercion strategies (including deterrence) by 

the State of Israel against three organized terror groups: PLO, Hezbollah and HAMAS. A 

further research is needed in order to prove the opposing assumption, according to which 

uninstitionalized terror groups cannot be deterred.  

Although this research assumes that some terrorist actors might be deterred, it does not 

ignore the fact that this kind of deterrence is different from the classic patterns of deterrence 



 1 

that characterize symmetrical conflicts between state actors. Two main differences can be 

identified: first, the classic deterrence theory regards the use of coercive diplomacy or brute 

force as an indication to deterrence failure. The current research present a theoretical model 

that describes a different interaction between deterrence, coercive diplomacy and the use of 

brute force, according to which successful use of coercive diplomacy or brute force might 

achieve a future deterring effect. Second, deterrence in the context of symmetric conflicts is 

usually more stable than deterrence between states and terrorist actors. Hence, this work tries 

to investigate the conditions that cause the preservations or the violation of deterrence 

between states and terrorist actors.  

The findings of this research reinforce its assumptions: the PLO, Hezbollah and 

HAMAS represent specific type of a terrorist actor that fulfills the basic conditions which are 

necessary for creating an effective implementation of deterrence: all the three have many 

organizational assets that Israel could threat on and all of them acted as rational actors in the 

international scene. Hence, former arguments according to which terrorists as a whole cannot 

be deterred - proved wrong. Israel, on its part, had the technical ability to identify the 

terrorists and damage their assets when needed. However, in some cases Israel was not 

determined enough to realize its threats (especially with regard to Hezbollah and HAMAS). In 

these cases, the credibility of the Israeli deterrence, as expected, was damaged. This damage, 

in turn, often laid the foundations for violation of the deterrence stability between Israel and 

the terror organizations. Additional factors (as expected: political pressures, internal 

organizational developments, international developments, major changes in the field of 

fighting capabilities etc.) had proved to have a significant influence on the stability of 

deterrence relationship between Israel and its terrorist opponents as well. 

In conclusion, this study tried to build an empirical basis which would prove that 

terror organizations, of a specific type, can be deterred. It also tried to identify some 

characteristics of deterrence relations in the context of asymmetrical conflicts between states 

and non-state terrorist actors, on the basis of a new theoretical model. A further and broader 

examination of the mentioned assumptions and model with regard to other conflicts (which 

are not connected to the Israeli-Palestinian\Arab conflict) is needed in order to reinforce the 

findings and conclusions of the current study.    
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