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 מבוא 

 

שואפת את המחשבה האסטרטגית "תב ארון כי וכ, 8691-ל התיאורטיקן ריימון ארון מבמאמר ש

    "אירועים עצמםמהבעיות שמציבים ה, בכל רגע נתון בהיסטוריהאו , ראתה בכל מאהשה

(Aron, 1970: 25). בינלאומית בתחילת המאה מבט חטוף על האירועים המרכזיים בזירה הדי ב

תיאורטקנים ומדינאים , של חוקריםהאינטנסיבי  םעיסוקהסיבה למנת להבין את -על 18-ה

החלטות -מציבה את אחד האתגרים הרציניים ביותר לממשלות ומקבליבתופעה שללא ספק 

חלק גדול מהקונפליקטים בהם נעשה . מדינתיים-מצד ארגונים בלתי טרור: בעולם של ימינו

 כלשהי מדינתי נאבק במדינה-ן בלתישבהם ארגו, פוליטיים-ור הם קונפליקטים אתנושימוש בטר

בקונפליקטים מסוג . או מתיימר לייצג, על זכויותיה של קהילה אתנית או דתית אותה הוא מייצג

ההולך האקדמי  למפעלהיא מבקשת לתרום , ספציפי יותר באופן. זה מבקשת עבודה זו לעסוק

מדינתיים -את התנהגותם של אותם שחקנים בלתימעצבים ומתרחב של הבנת הגורמים אשר 

סקירה קצרה של הטיעונים ביא של העבודה י הפרק הראשון . וש בטרורשימ אשר עושים

מדינתיים -ם בלתישימוש בטרור מצד שחקניל הסיבותאודות הקיימת המרכזיים בספרות 

אשר  , תמקד בקטגוריה אחת של טיעונים ותיאוריותהפרק י. פוליטיים-קונפליקטים אתנוב

אלה המשתייכים לגישה אשר : בבסיס עבודה זו אליהם משתייך גם המודל התיאורטי העומד

מבקשים לקדם יעדים שהם בטרור תוצאה של בחירה רציונלית מצדם של שחקנים אשר  רואה

   .  במהותם פוליטייים

 הבספרות האקדמית הענפה שנכתבה לאקונהדיון בהסברים כלליים בפרק הראשון חושף  

-ועל טרור בקונפליקטים אתנו, על טרור בכלל  - שנים האחרונותב ובייחוד   - לאורך השנים

ותיאוריות אשר עוסקים בהרתעה הכוונה היא למיעוטם הבולט של מחקרים . פוליטיים בפרט

קיים מחסור בולט במודלים תיאורטיים ובמחקרים , אופן פרטני יותרב. ד ארגוני טרורוכפייה נג

הם מעצבים איומי כפייה את התנהגותם אמפיריים אשר עוסקים ובוחנים את המידה והאופן שב

שהוביל המחשבתי היעד הראשוני של התהליך . זוהי סוגיית המחקר של עבודה זו. של ארגוני טרור

מקורה של אותה לאקונה בספרות  את ולהביןלנסות , פואא, ודה זו היהלבסוף לכתיבת עב
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חוסר  (מה תיאורטיקנים ומדינאים בולטיםככפי שטוענים )האם הסיבה היא . הקיימת

התשובה שמציעה עבודה ?  פליקטים בין מדינות לארגוני טרורהרלבנטיות של כפייה והרתעה לקונ

ת על חוסר הרלבנטיות של כפייה נובעות מהתבססות על וכי הטענות השונו, זו היא כי לא כך הוא

זו . םהבינלאומיי-בספרות היחסיםשל הרתעה וכפייה הקיימת הקונספטואליזציה הרווחת 

והתמקדה בקונפליקטים בין  ,על רקע המלחמה הקרה 12-התעצבה במחצית השנייה של המאה ה

ה ובכפייה בספרות הקיימת על תעגם הסיבה לעיסוק המועט בהר,  ככל הנראה,  זוהי .מדינתיים

את , מחד, שתשמרהמשגה מחודשת של המונח כפייה  ,לפיכך, המשימה הראשונה היתה. טרור

-אודות קונפליקטים אתנותיאורטיזציה ומחקר , מאידך, אך תאפשר מהותו המקורית של המונח

 ,"פייהכח כ"כך נולד המונח . מדינתיים-בהם נאבקות מדינות בארגונים בלתיפוליטיים 

מדינתיים -שבאמצעותו מבקשת עבודה זו לחקור ולהסביר שינויים באסטרטגיה של שחקנים בלתי

אנליטית לספק תשתית  מטרתה של קונספטואליזציה מחודשת זו היא  .העושים שימוש בטרור

עמו היא נמצאת  אשר, לבחינת ההשפעה של איומי כפייה המופנים ממדינה כלפי ארגון טרור

  .תמשךבקונפליקט מ

. הוא אותה קונספטואליזציה מחודשת של כפייהזו עבודה יינם של הפרקים השני והשלישי בענ 

על הספרות האקדמית  רובו מתבססש, במונחוקונספטואלי ביא דיון תיאורטי י הפרק השני

ל את הקונספטים והמודלים התיאורטיים יטו הפרק השלישי. במונחים אלה הענפה אשר עוסקת

הדרושה לניתוח והתיאורטית את המסגרת הקונספטואלית  - בהתבסס עליהם - נהויב הקיימים

מהותיים שבין התוך כדי התחשבות בהבדלים , זאת. אמפירי של כפייה נגד ארגוני טרור

  הפרק להצגת  משם יעבור. נפליקטים בהם עוסקת העבודהמדינתיים לקו-קונפליקטים בין

בין רמת כח הכפייה של מדינה לבין רמת הטרור בה  קיים קשר סיבתי ולפיה, היפותזת המחקר

הוסברו שינויים בהתנהגותם של ארגוני  כה-נובע מכך שעדחידוש שבה ה .נוקט ארגון הנאבק בה

בו תופסים ארגוני טרור שינויים באופן ש, כלומר, "מוטיבציה חיובית"בעיקר במונחים של  טרור

מעבירה את הדגש לרכיב  ההיפותזה. יטייםיעדיהם הפול הטרור לקידוםשל  את מידת תרומתו

הצד : שלא זכה עד כה להתייחסות מספקת בספרות, אחר בפונקציית התועלת של אותם ארגונים

בתגובה להתקפות המדינה היריבה עלויות שמאיימת להסב לארגון הטרור , ובפרט, של העלויות

ום של כלל העלויות הוא הסכ, כפי שיוסבר בפרק השלישי, של המדינה כח הכפייה .טרור

סכום עוצמותיהם של כלל איומי , או במילים אחרות, שמאיימת המדינה להסב לארגון הטרור

כל גם את מימדיו השונים של איפוא ציג הפרק השלישי י. הכפייה שמפנה המדינה כלפי הארגון

 . אמינותו ופוטנציאל הנזק שלו, היתכנותו: אשר יחד קובעים את עוצמתו, איום כפייתי
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אופיים הייחודי של קונפליקטים בין מדינות . הפרק הרביעיאיומי כפייה הם גם הנושא של  

ואלה שונים , ם כאלהים לקונפליקטימובחן באיומי כפייה אשר רלבנטמחייב דיון לארגוני טרור 

עיקריות של  ציג כמה קטגוריותהפרק י. מדינתיים-לקונפליקטים ביןרלבנטיים מהאיומים ה

פרט את ההנחות לגבי הגורמים אשר קובעים את עוצמתם של אותם וי, כאלה איומי כפייה

תשתית התיאורטית הדרושה למחקר אמפירי שבוחן את פרק זה יספק נדבך נוסף ל. איומים

התייחסות לאיומי כפייה קונקרטיים ולשינויים  שכן מחקר כזה ידרוש, היפותזת המחקר

  . בעוצמתם

ינו משתנה אשר מדידתו היא א –לוי בהיפותזת המחקר המשתנה הבלתי ת – "כח כפייה" 

לבחון את  מערך מחקר שבאמצעותו אפשר יהיהסביבו לא פשוט לבנות  ואף, פשוטהמשימה 

סוגיות מתודולוגיות אלה עומדות . השפעת כח הכפייה של מדינה על ארגון טרור הנאבק בה

על חסרונותיו  מפיריהאאשר מציג את מערך המחקר , העבודה של הפרק החמישיבמרכז 

 משתנים שדורשים פיקוחדן בו, מתודת המדידה של המשתנים המרכזייםאת  מציג, ויתרונותיו

 –מפירי בעבודה זו נפליקט הספציפי בו יעסוק המחקר האבהתייחס לקו, כל זאת. במחקר

הפרק גם יציג את הרציונל לבחירה  .הפלסטיני" חמאס"ארגון הקונפליקט בין מדינת ישראל ל

 . בקונפליקט זה כמקרה הבוחן של העבודה

יבחן את תקפותה של היפותזת המחקר  אשר, המחקר האמפירי שישיבפרק היובא , לבסוף 

את השפעתם של שינויים בכח הכפייה של ישראל על  חןהמחקר יב . עבור קונפליקט ספציפי אחד

ישא  אופי של ניתוח  מחקר זה . 8661-8669בשנים  בה נקט ארגון חמאס הפלסטינירמת הטרור 

אשר מאפשרים לעקוב  אחר  שינויים בערכם של  ,תבסס בעיקר על מקורות משנייםוי, היסטורי

הכללה אל כלל המקרים , מטבעו, אפשרממחקר כזה לא . משתני המחקר בתקופה הנבחנת

לאחר שידונו תוצאותיו של , לפיכך. יית הקונפליקטים בה עוסקת העובדההנכללים בקטגור

להמשיך ולבחון את היפותזת אשר יוכלו  מחקרים נוספיםתועלנה הצעות ל , ומסקנותיו רהמחק

 . כח הכפייה

, אף היקפה הרחב של התופעה אותה היא מבקשת לבחון-על. יומרתה של עבודה זו היא צנועה 

  .כלל עבודות מסוג זה-המקום והזמן המאפיינות בדרךהיא נכתבה מתוך מודעות מלאה למגבלות 

-תורב תמרכזי בסוגיהיעדה הצנוע הוא רק לסמן כיוון חדש לתיאורטיזציה ולמחקר , ךלפיכ

ולספק תשתית קונספטואלית ראשונית , לאומיים של תקופתנו-היחסים הביןנת חשיבות בדיסיפלי

 . למחקרים עתידיים שיעסקו בנושא זה
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  פרק ראשון

  הגדרות והסברים עיקריים בספרות : פוליטי-טרור אתנו

 

 88-ב ב"קעאדה על אדמת ארה-לא יהיה זה מוגזם לטעון כי התקפת הטרור שביצע ארגון אל

 88-התקפת הטרור של ה. בתקופתנו אירוע מכונן של היחסים הבינלאומיים היתה 1222בספטמבר 

יפויות של מקבלי בספטמבר העלתה את בעיית הטרור ושאלת ההתמודדות עמו אל ראש סדר העד

התקפה זו היתה מעין נקודת שיא סמלית , בעיני רבים. ובעולם המערבי כולו ב"ההחלטות בארה

ובמסגרתו הלכה , שקשה להגדיר במדויק את זמן לידתו, של תהליך מתמשך בזירה הבינלאומית

בזמן שהתדירות של קונפליקטים בהם לפחות , מדינתיים-ופחתה התדירות של קונפליקטים בין

 ;Sarkees, Wayman, and Singer, 2003)נתי הלכה ועלתה אחד הצדדים הוא שחקן בלתי מדי

Byman and Van Evera, 1998; Wallensteen and Sollenberg, 1996) .עבור מדינות , אמנם

ט אלים עם שחקנים נתונות זה מכבר בקונפליקהיו כולן  -לנקה -בריטניה או סרי, שראלכמו י

קנים מסוג זה לא היה רטגי שהציבו שחהצורך להתמודד עם האתגר האסט -מדינתיים -בלתי

העל המובילה -בעוצמתה על סמלי העוצמה של מעצמתההתקפה חסרת התקדים , ואולם. חדש

י בעולם מד בראש סדר היום של המחקר האקדמעוהטרור לנושא אשר  אתבאחת בעולם הפכה 

בזרם י במערב נשטף העולם האקדמאותה ההתקפה  בשנים שחלפו מאז, בהתאם לכך. המערבי

מאמרים ומחקרים אמפיריים שניסו להתמודד עם תופעת , חסר תקדים בעוצמתו של ספרים

דרך , החל בפסיכיאטריה –פלינות זה של ספרות הקיף כמעט את כל הדיסיגוף הולך וגדל . 1הטרור

  .של התופעהאפשרי לכל היבט התייחסויות וכלל  –מדעי החברה לענפיהם  וכלה במחקרי תרבות 

                                                 
1

. לספטמבר 11-החל שנים רבות לפני התקפת ה, עת הטרור בכללהובתופ, למותר לציין כי העיסוק האקדמאי בסוגיות אלה  

 -כדאי לציין כי  חוקרים מצאו כי מבין כ, ואולם. גם את הספרות שפורסמה לפני אירוע זה, כמובן, הסקירה שתובא כאן כוללת

 ,Lum) 2112-ו 2111פורסמו בין השנים   )!(54%, 1793עת אקדמאים מאז -מאמרים על טרור שפורסמו בכתבי 14,111

Kennedy and Sherley, 2006: 7) ..לספטמבר ר 11-לסקירה של מגמות בחקר הטרור מאז התקפות ה 'Silke, 2004; 

Ranstorp, 2006 . 
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לסוגיה הכללית בה  רלבנטיתהתיאורטית והמחקרית אשר יציג בקצרה את הספרות פרק זה  

בטרם יתכנס הדיון אל עיסוק באותה  . של ארגוני טרור בהתנהגותםשינויים : עוסקת עבודה זו

. ודורשות דיון מקדים, יעסוק בכמה סוגיות אשר קשורות לסוגיה מרכזית זוהוא , סוגיה ספציפית

שה הגדרה של המונח טרור ותיחום סוג השחקנים אליהם מתייחסת דרו, בראש ובראשונה

יש לדון ברמות ניתוח שונות בהן התמקדו תיאורטיקנים וחוקרים אשר ניסו , לאחר מכן. העבודה

רמת  –התמקדות ברמת ניתוח אחת ספציפית הסקירה תתכנס אל עבר . להסביר את התופעה

זוהי  . היוצאת מהגישה שממנה יוצאת עבודה זוותציג בהרחבה את הספרות , הארגון הניתוח של

ומתייחסת אל שינויים בה , רואה בטרור אסטרטגיה המכוונת להשגת יעדים פוליטייםגישה אשר 

ידונו ההסברים , לבסוף. מדינתי-של ארגון בלתי תרציונלישל קבלת החלטות  כאל תוצאה

 .  וני טרורהמרכזיים שהובאו בספרות הקיימת לשינויים בהתנהגותם של ארג

 

 סוגיית ההגדרה של טרור . א

 

בטרם נוכל להתייחס לתשובות השונות שמספקת הספרות הקיימת לשאלה העומדות במרכז פרק 

בינה  ולהבחין יש להגדיר באופן ברור ככל הניתן את התופעה העומדת במרכזה של עבודה זו, זה

ידי חוקרים -ר הגדרות שניתנו עלזכה לאינספו 2"טרור"המונח . תופעות אחרות של אלימותלבין 

חלק מההגדרות הללו הן כה . 3ומוסדות בינלאומיים, גופים ממשלתיים במדינות שונות, שונים

 . 4עד שאינן יכולות לספק בסיס לדיון תיאורטי או למחקר אמפירי קוהרנטי כלשהו, רחבות

 :5דה זועבוכפי שמתייחסת אליו , "טרור"נח של המואלו הם האלמנטים המגדירים  

שהוא , מנת להשיג יעד כלשהו-באלימות עלאינסטרומנטלי שימוש , אסטרטגיהטרור הוא . 8

מחושבת , מתוכננת"מדובר באלימות שהיא , במילותיו של ברוס הופמן. 6פוליטי במהותו

                                                 
2

כפי . Terrorולא ,  Terrorismהוא , כפי שמתייחסת אליו עבודה זו, בעברית" טרור"המונח המקביל באנגלית למונח  

למצב נפשי  – (Terror)ואילו השני , מתייחס לסוג של אסטרטגיה  (Terrorism)ון המונח הראש, שיובהר בהמשך

חשוב לציין כי לא כל שימוש בטרור כאסטרטגיה . שאסטרטגיה זו מייצרת לעיתים בקרב קהל המטרה של האסטרטגיה הזו

שי של טרור מקורו בשימוש ובוודאי שלא כל מצב נפ, (אף שכמעט תמיד זוהי מטרתו-על)מייצר בהכרח מצב נפשי של טרור 

  . Wardlaw, 1989: 8  ;Thornton, 1964: 71:  'לדיון נוסף  בהבחנה בין שני המונחים ר. בטרור כאסטרטגיה
3

' ר" טרור"לדיון רחב בהגדרות המונח . תחום מובחן בספרות על טרור-סוגיית ההגדרה של טרור הפכה למעשה לתת 

Schmid and Jongman, 1988 ;Gibbs, 1989 ; Cooper, 2001, ;Ruby, 2002  ;Waldron, 2004 ;  Hoffmann, 

1998: chap. 1 . 
4

יש להגדירה ראשית כל באופן שיבחין , על מנת לדון תיאורטית ולחקור תופעה כללית מסוימת, ובאני סרטורי'כפי שטוען ג 

של " קונוטציה"כיבים את מה שהוא מכנה הוזאת באמצעות מספר אלמנטים מגדירים שיחד מר, היטב בינה לבין תופעות אחרות

בהקשר (.  Sartori, 1970)המספקות בסיס למחקר תיאורטי ואמפירי , "כוח מבחין"רק כך נוכל לקבל הגדרות בעלות . המונח

טרור הוא משתנה מעורפל שקשה למדוד "מרתה קרנשאו הצביעה על הבעיה בכותבה כי , של מחקר ותיאורטיזציה של טרור

" וניתן לבלבל בטעות ביניהן לבין צורות אחרות של אלימות, גם משום שיש צורות רבות של טרור, ותואן לכמת א

(Crenshaw, 1995: 6) . 
5

אך היא בשום אופן אינה מהווה קונצנזוס בכל , (Hoffman, 1998: 43)הגדרה זו דומה מאוד להגדרה שמציע ברוס הופמן  

 . הקשור להגדרת טרור
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" אלימות מאורגנת", ון ואסקז'או בלשונו של ג, (Hoffmann, 1998: 15)" ושיטתית

(Vasquez, 1993: 25) . אלמנט מגדיר זה מוציא אל מחוץ להגדרה תופעות של אלימות

   . 7או כחלק מפולחן דתי, בלבד מתוך מניעים רגשיים, למשל, הנעשית תספוראדי

בעלות גופים מוגדרים של קבלת , קבוצות בלתי מדינתיותידי -ניזום ומתבצע עלטרור . 1

אלמנט מגדיר זה מוציא אל  .ורארגוני טר, בפשטות, אלה יכונו כאן. החלטות ושרשרת פיקוד

, 8"טרור של מדינה"את מה שמכונה  –וזאת בניגוד להגדרות קיימות אחרות  –מחוץ להגדרה 

דרתי זה אלמנט הג. פעמי של אלימות-וגם מקרים של אינדיבידואלים הנוקטים באקט חד

מדובר : של קונפליקטים בהם נעשה שימוש בטרורסימטרי -מדגיש את טבעם הא

וטרור הוא אסטרטגיה בה עושה שימוש ,  מדינתי במדינה-קטים בהם נאבק ארגון לאבקונפלי

 . הצד החלש כנגד הצד החזק בקונפליקטים כאלה

באמצעות יצירת אפקט פסיכולוגי , או מיועד להשיגם, טרור משיג את יעדי הנוקטים בו. 1

 . 9רחב יותר מקורבנות האלימות עצמה( או קהלי יעד)יעד -בקרב קהל

לסוג  –השני . הראשון מתייחס למטרת האלימות, ין שלושת אלמנטים מגדירים אלהמב

את ( או מנסה להשיג)למכניזם שבאמצעותו היא משיגה  –והשלישי , השחקנים שעושה בה שימוש

, "טרור"קונקרטית של אלימות תחת הקטגוריה -על מנת שנוכל לכלול תופעה אמפירית. יעדיה

ארגוני "ניתן להגדיר , בהתאם לכך. 10ם ומחויבים להתקייםשלושת האלמנטים הם הכרחיי

                                                                                                                                            
6

קבוצות או , שבו יחידים... תהליך המתרחש  בתוך או בין קהילות"מציעה אחת ההגדרות הרווחות היא כפי ש, פוליטיקה 

 (.Bueno de Mesquita et al , 1985: 5" )אומות נאבקים על הכוח לקדם את האינטרסים והרצונות שלהם
7

 (Thugs)" בריונים"הרצח של כת ההיא פעולות  –שכמה חוקרים כוללים אותה בקטגוריה של טרור  –דוגמא לאלימות כזו  

' ר)שרצחה מאות אלפי קורבנות בהודו במחצית השנייה של האלף השני כחלק מפולחן לאלת המוות קאלי , ההודית

Rapaport, 1984: 660-8) . 
8

 . Rodin, 2004לדוגמא ' ר"  טרור של מדינות"להגדרה של טרור שכוללת  
9

והיא לוחמת , הגדרתי זה כאלמנט אשר מבחין בין טרור לתופעה דומה אחרתתיאורטיקנים רבים נוטים לראות באלמנט  

ומנסה להשיג את מטרותיו באמצעות יצירת אפקט  לאזרחיםכלל -האבחנה הרווחת היא  כי בניגוד לטרור המכוון בדרך. גרילה

לוחמת גרילה קרובה יותר , הבמובן ז. ומנסה להשיג יעדים טריטוריאלייםמטרות צבאיות ללוחמת גרילה מכוונת , פסיכולוגי

, ואולם. (Merari, 1993)בעוד שטרור מבוסס על כפייה וזריעת פחד , גס-המבוססת על שימוש בכח תקונבנציונאליללוחמה 

, מדינתיים נוטים לתקוף אזרחים ולוחמים גם יחד-שבה ארגונים צבאיים בלתי, אבחנות אלו מטשטשות במציאות של ימינו

אפקט פסיכולוגי בקרב אוכלוסיית המדינה היריבה של ארגונים  –בדרך כלל במתכוון  –מייצרת גם היא ושבה פגיעה בלוחמים 

רה ההגדו, עבודה זו אינה מגדירה טרור כאלימות המופנית לאזרחים בלבד, ובניגוד להגדרות רבות אחרות, לפיכך. אלה

לדיון  .פי רוב צבאיים-אף שיעדי התקפותיו היו על-על, כדוגמת חזבאללה הלבנוני נים כוללת  ארגו "טרור"המוצעת כאן ל

. Betts, 2002:28  ;Hoffman, 1998: 41  ;Neumann and Smith, 2005 : 576' נוסף באבחנה בין טרור לגרילה ר

 ,Asal and Griffith' לאותה קטגוריה של שחקנים ר"  ארגוני גרילה"ו" ארגוני טרור"לטיעון נוסף אודות  השתייכותם של 

2008   .      

 
10

כי ההגדרה המתקבלת משילוב שלושת האלמנטים המגדירים הללו רחוקה מלשקף את מגוון , שוב, חשוב להדגיש 

בדומה להגדרות . אחרים םתיאורטיקניידי -והיא אף סותרת חלק מההגדרות שהוצעו על, ההתייחסויות בספרות הקיימת לטרור

ההגדרה מושפעת , (Adcock and Collier, 2001: 532)ום מדעי החברה שרירותיות רבות בהן עושים שימוש חוקרים מתח

מטרתה היא לספק את הבסיס היעיל ביותר : במידה רבה מאופיו ומנושאו של המודל התיאורטי העומד במרכזה של עבודה זו

 .נגדה לפיתוח מודל תיאורטי ולמחקר אמפירי של דינמיקת היחסים האסטרטגיים בין מדינה לארגון טרור שנלחם
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לעיתים לצד אסטרטגיות  –מדינתיים שעושים שימוש שיטתי בטרור -כארגונים בלתי "טרור

 . למטרת השגת יעדים פוליטיים –אחרות 

 

 טיפולוגיה של ארגוני טרור וצמצום הגדרתה של התופעה הנחקרת . ב

של " קונוטציה"ה" )טרור"ה הגדרה זו לגבולות המונח על אף התיחום הברור יחסית שמציע

מה שמכנה סרטורי  –בקטגוריה של טרור , פי הגדרה זו-על, אוסף התופעות שנכלל, (המונח

לאפשר דיון תיאורטי  הוא עודנו רחב מדי מכדי – (Sartori, 1970: 1041)של המונח " הדנוטציה"

קבוצות "או " )ארגוני טרור"הגדרות דומות של הספרות הקיימת כוללת תחת , אכן . יעיל בתופעה

וספק אם ניסיון לפתח מודל תיאורטי שיהיה תקף לגבי כולם הוא , רב של שחקנים-ערב"( טרור

מערך בלתי רגיל ", טילי רלס'צכפי שטוען . קל וחומר במסגרת המצומצמת של עבודה זו, אפשרי

אין בנמצא סדרה קוהרנטית של ולכן , של שחקנים מאמצים לעיתים את הטרור כאסטרטגיה

, דרוש. (Tilly, 2004: 11)" במלואה תוצאה שיכולה להסביר את תופעת הטרור-היגדי סיבה

ולפיכך אין מנוס מצמצומו לקטגוריה , תיחום נוסף של גבולות הדיון למימדים הגיוניים, אפוא

מצא יעילות לצורך הטיפולוגיות שמציעה הספרות הקיימת עשויות להי. מובחנת של ארגוני טרור

 .  זה

בהתאם לכמה " קבוצות טרור"הטיפולוגיות בספרות הקיימת מסווגות ארגוני טרור או  

זירת הפעולה שלהם , הגיון הפעולה שלהם, קריטריונים אפשריים של קלסיפיקציה כגון יעדיהם

ם של חלוקה רווחת בספרות מבחינה בין הסוגים הבאי.  11וטיב הקונפליקט בו הם נוטלים חלק

 : 12ארגוני טרור

ארגונים שמטרתם לשנות מן היסוד את השיטה הפוליטית או   – ארגוני טרור מהפכניים. 2

. או את האידיאולוגיה המרכזית עליה מתבסס המשטר או החברה בה הם פועלים, הכלכלית

שפעלו בעיקר , הספרות מרבה להזכיר בהקשר זה ארגוני טרור מהפכניים מרקסיסטיים

, של המאה הקודמת במערב אירופה ובמדינות אמריקה הדרומית 12-וה 02-ה, 92-בשנות ה

-קבוצת ה, בגרמניה" מיינהוף-באדר"קבוצת , באיטליה" האדומות תהבריגאדו"כדוגמת 

Action Directe הנתיב הזוהר", בצרפת "(Shining Path) וה- Tupac Amaru  בפרו

(Rapaport, 2004: 42; Wilkinson, 2001: 18; Grob-Fitzgibon, 2005: 239; Post, 

                                                 
11

  Shultz, 1978; Schmid and Jongman, 1988; Ganor, 2008' לדיון מעמיק בטיפולוגיה של ארגוני טרור ר 
12

;  Post, 2004   ;Wilkinson, 2001  ;Kydd and Walter, 2006על הטיפולוגיות של ,  בין השאר, סקירה זו מתבססת 

Ganor, 2008 
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היעדים המהפכניים שארגונים אלה הציבו לעצמם חרגו מגבולות הקהילה הפוליטית . (2004

ואולי אף , והן שאפו לעודד תנועות מהפכניות במדינות העולם השלישי, אליה הם השתייכו

  .(Rapaport, 2004) הרדיקליברוח המרקסיזם , לקדם מהפכה עולמית

ארגונים הפועלים במסגרת תנועות לשחרור לאומי על  – בדלניים-ני טרור לאומייםארגו. 1

או כאלה המייצגים מיעוט אתני השואף , מנת להיפטר מעול כובש זר ולהשיג הגדרה עצמית

דייויד רפפורט משייך לסוג זה של ארגונים .  (Laqueur, 1999: 32) 13לפרישה ממדינה קיימת

של  12-שהחל בשנות ה, של הטרור" קולוניאליסטי-האנטי הגל"את אלה שפעלו במסגרת 

ל "יהודיים כמו האצ-וכלל ארגונים טרור ארצישראלים, 92-המאה הקודמת ונמשך עד שנות ה

אליהם יש להוסיף ארגוני טרור  .(Rapaport, 2004)וכדומה  ירי'האלג FLN-ה, י"והלח

ארגוני הטרור , יבאסקה  ETAכגון ארגון, בדלניים הפועלים גם בימינו-לאומיים

סייאף -וארגון אבו, לנקה-בסרי( LTTE)הנמרים הטמיליים , הכורדי  PKK-ה, הפלסטיניים

 .   (Ganor, 2008: 272)בפיליפינים 

חברתי או אידיאולוגי , ארגונים שמטרתם למנוע שינוי פוליטי – ריאקציונריםארגוני טרור . 3

דוגמאות נפוצות . יכם מבחינה פוליטית לימיןפי רוב נהוג לשי-על. בחברה אליה הם שייכים

ששאפה , (AWB)" תנועת ההתנגדות האפריקנרית", (KKK)קלאן -קלוקס-בספרות הן הקו

(  UDA)" ההתאגדות להגנה על אולסטר", אפריקה-לשמר את משטר האפרטהייד בדרום

לאומניים וארגונים , (Miller, 2007: 335)ששאפה לשמר את שלטון בריטניה בצפון אירלנד 

 .    שומרון ועזה, ששואפים לשמר את שליטת ישראל בשטחי יהודה" חי-כהנא"ישראלים כמו 

אלו הם ארגונים העושים שימוש ,  "טהורה"ה בגרסתם – קיצוניים-ארגוני טרור דתיים. 0

הפצת אמונה מסוימת או הגנה על הדת מפני פגיעתן של השפעות  –באלימות ממניעים דתיים 

 . זרות
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 , כפי שטוען כריס יואיט 

 

וטוענות כי על טריטוריה או אזור מסוימים  להיפרד מהמדינה בה הם , יות מעלות תביעות טריטוריאליותתנועות בדלנ

או לדרגה מסוימת של , התנועה עשויה לשאוף לעצמאות מלאה. וליצור לעצמם זהות פוליטית חדשה, נמצאים

ות משום שכמה תנוע, חס כאל רצףאל ההבחנה הקונספטואלית בין אוטונומיה לעצמאות ניתן להתיי]...[. אוטונומיה 

תביעה ליתר , למשל, במקרה של קוויבק. תן מאוטונומיה לעצמאות מלאה או ההפךשינו לאורך ההיסטוריה  את מטר

עם , מבחינה אמפירית וקונספטואלית, תנועות בדלניות חופפות. פדרליזם הפכה במהלך הזמן לתביעה לעצמאות מלאה

בכמה . כך שניתן להתייחס לשני הסוגים כאחד,  (irredentist)אירידנטיסטיות   תנועות לאיחוד לאומי או תנועות

התנועה הלאומית האירית [ למשל, כך. ]ולהתאחד עם אחרת, תנועות בדלניות שואפות להיפרד ממדינה אחת, מקרים

 . (Hewitt, 2001: 25)מנת להתאחד עם הרפובליקה האירית -בצפון אירלנד רוצה להיפרד מבריטניה על
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אלו הם ארגונים  - ( Single Issue Terrorist Organizations) ארגוני טרור של נושא אחד. 4

התנגדות , כגון זכויות בעלי חיים, מנת לקדם עניין אחד מסוים-העושים שימוש באלימות על

 Army of)" צבא האלוהים"דוגמאות לארגונים כאלה הם . איכות סביבה וכדומה, להפלות

God) 14ם בהפלותהאמריקאי שנלח . 

אשר רואים  ארגוני טרור: עבודה זו תעסוק בקטגוריה דומה מאוד לארגוני טרור מהסוג השני 

קהילה או אוכלוסיה , קבוצההאינטרסים הקולקטיביים של עצמם ככאלה שנאבקים עבור 

המדינה שממשלתה היא היריבה מ או דתית לאומית, סוימת אשר נבדלת מבחינה אתניתמ

, בפשטות, את הקונפליקטים בהם ארגונים אלו לוקחים חלק ניתן לכנות .וןהמרכזית של הארג

פי שילוב -בהם מעורבות קבוצות שמגדירות עצמן על"קונפליקטים : פוליטיים-קונפליקטים אתנו

אשר מעלות , [מובחנות]ותכונות תרבותיות , ניסיון היסטורי משותף, מסוים של מוצא משותף

 Gurr and) 15"טיביים שלהן כנגד מדינה או קבוצות אחרותתביעות בשם האינטרסים הקולק

Moore, 1997: 1081 .)פי -על -הארגונים בהם עוסקת עבודה זו מעורבים , באופן ספציפי יותר

פי הגדרתו של גיל -על .סימטריים-מתמשכים אפוליטיים -בקונפליקטים אתנו  -רוב אך לא תמיד

שבמרכזם , (Nations)נפליקטים בין אומות אלו הם קו ,(Friedman, 2006: 3-4)פרידמן 

הסדרים , שליטה באתרים בעלי חשיבות היסטורית ודתית, מחלוקות על דברים כגון טריטוריה

-צד זה נהנה מיתרון ברור בעוצמה על. ושבהם אחד הצדדים בלבד הוא מדינה, פוליטיים וכדומה

חשוב לציין כי , יחד עם זאת. וקו-פי רוב זה שמנסה לשמר את הסטטוס-והוא על, פני הצד השני

ארגוני טרור רבים : הקונפליקטים בהם עוסקת עבודה זו לא תמיד מוגדר במונחים לאומיים

או בשילוב של מונחים דתיים , שנכללים בתחום הדיון כאן מגדירים את מאבקם במונחים דתיים

, קעאדה-וארגון אל ,הפלסטיניים האסלאמייהאד 'חמאס והג, ארגון חזבאללה הלבנוני: ולאומיים

הוא שחרור חצי האי ערב מנוכחות ומהשפעה אמריקאית , פי השקפה רווחת-על, שיעדו המרכזי

 . (Pape, 2003: 349)  16ומערבית

                                                 
14

וקיימים ארגוני טרור רבים , (Mutually exclusive)חשוב מאוד לציין כי הקטגוריות הללו אינן מוציאות זו את זו לגמרי  

ארגונים כדוגמת חזבאללה הלבנוני או חמאס הפלסטיני פועלים הם ארגונים בעלי , למשל. המשתייכים ליותר מקטגוריה אחת

לפחות , חזבאללה)ומאבק בכובש זר ( במקרה של חמאס)זים ביעדים של שחרור לאומי ובה בעת אוח, קיצוני מובהק-צביון דתי

כמו למשל  –וכמה ארגונים לשחרור לאומי , קיצוניים-ארגונים ריאקציונרים מהימין הם פעמים רבות דתיים(. 2111עד שנת 

 .   מהפכנית-יאולוגיה מרקסיסטיתאוחזים באיד –הבאסקי   ETA-ו,  הכורדי  PKK-ה, "החזית העממית"הארגון הפלסטיני 
15

פי -על. (Identity based conflicts)" זהות-קונפליקטים מבוססי"נפוץ פחות אך אולי מדויק יותר הוא , מונח אלטרנטיבי 

 ,Licklider)" דת או זהות, המונעים מעניינים הקשורים באתניות"אלה הם קונפליקטים , הגדרתו הפשוטה של רוי ליקלידר

1995: 685) . 
16

כוללת ארגוני טרור המעורבים בקונפליקטים  הקטגוריה שאינה נכללת בתחום הדיון של עבודה זומההגדרה הזו נובע כי  

נגד המשטר של נאבקים הם ארגונים האלו . אלא לקהילה אחת, פוליטיות שונות-בהם הצדדים אינם משתייכים לקהילות אתנו

,  לעיתים מדובר בארגונים מהפכניים. או להגדיר את גבולותיה מחדש ינהרוש מהמדדינה בה הם חיים מבלי לשאוף לפהמ
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 סוגיית רמת הניתוח  –הסברים לטרור . ג

 

בטרם ייסקרו ההסברים , ואולם .תמקדת עבודה זו היא רמת הארגוןרמת הניתוח בה מ

מן הראוי להביא , ים שמציעה הספרות המתמקדת ברמת הניתוח של הארגוןהתיאורטיים הנפוצ

 .17בקצרה הסברים נפוצים המתמקדים ברמות ניתוח אחרות

 הסברים לטרור ברמת הפרט . 2

האינדיבידואל שלוקח חלק בפעילות -ברמת הפרטסוג מרכזי אחד של הסברים מתמקד 

מכך שטרור הוא במהותו תופעה  , כלל-בדרך, הסברים אלה אינם מתעלמים .טרוריסטית

החל  –אך הם מתמקדים במניעים האישיים של פרטים הלוקחים חלק בפעילות זו  , קולקטיבית

וכלה בפרטים המסייעים למבצעי , דרך מבצעי פעולות הטרור עצמן, ממנהיגים של ארגוני טרור 

קדות ברמת הפרט תוך התממהתיאוריות המוקדמות שהסבירו טרור . הפעולות בדרך זו או אחרת

 12-לשנות ה 92-עיקר הספרות האקדמאית שעסקה בנושא בין שנות ה. היו פסיכולוגיסטיות ברובן

הסבירה התנהגות טרוריסטית כביטוי לאישיות אלימה או לפסיכופתיה שמקורה בגורמים כמו 

 ;Post, 1984; 1986; 1990)הפרעות אישיות חמורות כמו נרקיסיזם , הפרעות התפתחות בילדות

Pearlstein, 1991),  עמוקים על רקע חוסר יכולת מימוש עצמית  תסכוליםאו(Margolin, 1977). 

אחד מיעדי המחקר של החוקרים מגישה זו הייתה לייצר פרופיל פסיכולוגי של הטרוריסט 

(. Borum, 2004 : 18-21; Post, 1984; Livingston, 1978: 224-239, Post, 1990)הפוטנציאלי 

כלל במחקר אמפירי תקף -פי רוב לא עוגנו בדרך-שעל, פתולוגיים אלו-ם פסיכוהסברי

מרבית . 62-וה 12-הפכו ליותר ויותר נדירים במהלך שנות ה, (Victoroff, 2005: 13)כלשהו

 מסיומותהחוקרים כיום מסכימים כיום כי לא ניתן לאתר תכונות אופי או נטיות פסיכולוגיות 

וכי , י טרוריסטים באים מרקעים פסיכולוגיים שונים ומגווניםכ, הקשורות לנקיטה בטרור

 ;Mccormick, 2003: 491) התנהגות טרוריסטית אינה תוצאה של פסיכופתולוגיה כלשהי

                                                                                                                                            
לעיתים , (אך לא את הגדרותיה הלאומיות)חברתי של המדינה -העושים שימוש בטרור על מנת לשנות את המשטר הכלכלי

מאבק הוא נגד ולעיתים ה, מדובר בקבוצות המבקשות להשתלט על המנגנון המדינתי מבלי לשנות באופן מהותי את אופיו

בקטגוריה זו נכללים גם ארגונים דתיים הנלחמים באליטות השליטות במדינתם במסגרת מאבק . מדיניות סציפית של המשטר

מעה 'אלג"וארגוני , ירי'האלג" האסלאמיארגון ההצלה "כמו , להשתית את משטר המדינה בה הם חיים על עקרונות דתיים

 . (Gerges,  2005; Kepel,  2002; Phares, 2005)במצרים ובאינדונזיה " אלאיסלאמיה
17

 ,Man, the State"המזוהה בראש ובראשונה עם ספרו של קנת וולץ , החלוקה המסורתית בתחום היחסים הבינלאומיים 

and War" ,ורמת המערכת הבינלאומית , רמת המדינה, האינדיבידואל-רמת האדם: היא לשלוש רמות ניתוח עיקריות(Waltz, 

הרי , (להלן' ר)של טרור  יבעוד שרמות הניתוח של האינדיבידואל ושל המערכת  בהחלט מתאימות לניתוח תיאורט.  (1954

רמת הארגון ורמת : ואת מקומה תופסות שתי רמות ניתוח אלטרנטיביות, שרמת המדינה אינה רלבנטית לעיסוק בנושא זה

 .    הארגוןפוליטית שבשמה או למענה פועל -הקבוצה האתנו -הקולקטיב 
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Crenshaw, 2000: 409) .מחקרים אמפיריים רבים הפריכו את הקשר שבין נטייה לעשות , בנוסף

 (. McCauley, 2002; Long , 1990) 18שימוש בטרור לבין הפרעות נפשיות

פתולוגית להסבר טרור הדגש בספרות שהתמקדה ברמת הפרט -עם דעיכתם של הגישה הפסיכו 

לשאלות ,  דהיינו –שהניעו פרטים לבצע פעולות טרור או להצטרף לארגוני טרור  למניעיםעבר 

ת הולכת מגמה זו לוותה  בהתבססו. הקשורות במוטיבציה של הפרט ולא בנטיותיו הפסיכולוגיות

בין הסיבות   (.Gupta, 2005: 9)שכלל בעיקר ראיונות עם טרוריסטים , וגוברת על מחקר אמפירי

צורך , שהעלו מחקרים שונים היו אמונה חזקה של הפרט באידיאולוגיה ובמטרות של הארגון

תגמול , צדק-תחושות אישיות של קיפוח ואי, 19אישי בנקמה על השפלה או רדיפה מידי השלטון

-וניסיון להתמודד עם מצבים של אנומיה ומשברי, י מטריאלי או כזה הקשור ביוקרה אישיתאיש

 ;Post, 1990; Crenshaw, 1985; Victoroff, 2005: 35)  20זהות בעזרת חבירה לקבוצה מלוכדת

Ross, 1993: 326; Taylor and Louis, 2004: 178; Luckabaugh et al, 1997; Sprinzak,  

1990; Sprinzak, Post and Denny, 2003; Stern, 2003) 

 הסברים לטרור ברמת הקולקטיב . 1

שמתוכה באים הפרטים או החברה או הקהילה , לקבוצההכוונה כאן היא " קולקטיב"במונח 

-לסכסוכים אתנו –הוצג לעיל שכפי  –לנוכח תיחום הדיון . בטרורהקבוצות שעושים שימוש 

ות אתניות שקבוצות מתוכן עושות שימוש שיטתי באלימות פי רוב בקבוצ-מדובר על, פוליטיים

אחר מסורת החשיבה הסוציולוגית שנהוג ,  באופן כללי, הסברים אלה עוקבים. טרוריסטית

שראה בתופעות כמו התאבדות ופשיעה תופעות , (Durkheim, 1964) לייחסה לאמיל דורקהיים

, 21יינים את החברה או הקהילה כולהחברתיות שאת גורמיהן יש לחפש בגורמים ותהליכים המאפ

, במהותה -פוליטית -או סוציו -סוציולוגית  אפואגישה זו היא . ולא בגורמים הקשורים לפרט

, כלכליים, משתנים חברתיים –תלויים הקשורים לחברה כולה -ומתמקדת במשתנים בלתי

ובאיזו מידה יפנו  כיצד, המסבירים מתי  - םדמוגראפייאידיאולוגיים פוליטיים או , תרבותיים

                                                 
18

, באופן דומה(.  Hoffman, 1998: 7"  )נורמאליים בצורה מטרידה"פי רוב -טרוריסטים הם על, כפי שטוען ברוס הופמן 

אף שיש סיבה להאמין כי הפרעות אישיות מסוימות עשויות לשחק תפקיד במשיכתם של פרטים -על"מקורמיק טוען כי 

"   לטרוריסט[ של אדם]אינן תנאי הכרחי ואף לא תנאי מספיק להפיכתו [ אלההפרעות כ], מסוימים לארגוני מחתרת אלימים

(Mccormick, 2003: 494.) 
19

לדיון רחב בהסברים .  Victoroff, 2005: 29-30 'לסקירת הסברים המתמקדים בנקמה על השפלה כמניע אישי לטרור ר 

 . Horgan, 2005; Hudson, 1999' ברמת האינדיבידואל ר
20

 'להסברים שונים ר. רונות הושם דגש חזק במחקר  על ניתוח מניעיהם האישיים של טרוריסטים מתאבדיםבשנים האח 

Benjamin and Simon, 2002; Merari, 2003; Lester, Yang and Lindsay, 2004; El-Sarraj, 2002; Silke, 

2003;     
21

" ארגוניים"ו" אינדיבידואליים"לבין גורמים  ומבחינה בינם, "גורמים סביבתיים"קרנשו מכנה את הגורמים הללו  

(Crenshaw, 1981)  
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(.  Newman, 2006: 749; Ross, 1993: 318)  22פרטים וקבוצות מתוכה יפנו לפעילות טרוריסטית

קבוצות מקרב הקולקטיב -שלא להתייחס באופן ספציפי לארגונים ותתהסברים מסוג זה נוטים 

 .  23ולהשל הקהילה כ" תכונה"שימוש בטרור ורמת השימוש בו נתפסים כמעין : שנוקטים בטרור

אלה המתמקדים : קטגוריות-את ההסברים ברמת הניתוח של הקולקטיב ניתן לחלק לשתי תת 

ואלה המתמקדים , בחברה מסוימת לעשות שימוש בטרור( או הרצון)ברמת המוטיבציה הכללית 

הקטגוריה הראשונה מתמקדת בתנאים -תת. לעשות כן( או היכולת)במבנה ההזדמנויות 

אדם וקבוצות מקרב קולקטיבים מסוימים -וליטיים אשר מניעים בניכלכליים ופ, חברתיים

גישה זו לחקר הסיבות לטרור מתבססת בעיקרה על הגישה לחקר אלימות . לעשות שימוש בטרור

גור ביסס את (. Gurr, 1970)טד רוברט גור  ןהתיאורטיקפוליטית אשר מזוהה אולי יותר מכל עם 

פי -על.  (Relative Deprivation)" קיפוח יחסי"על המונח הסבריו לאלימות פוליטית קולקטיבית 

זכויותיהם , רווחתם הכלכלית –מידת הפער שבין ציפיותיהם של בני אדם לגבי מצבם , גישה זו

וזו , והאנומיה הכללית בחברה התסכוללבין מצבם בפועל משפיעה על רמת  –הפוליטיות וכדומה 

 Atran, 2004: 78; Feierabend and) מותאדם לאלי-משפיעה על המידה שבה יפנו בני

Feierabend, 1972; Gurr, 1970) . חוקרי הטרור שהתמקדו בהסברים מסוג זה התמקדו באופן

לעלייה ברמת הובילו הקולקטיבית בקרב קהילה מסוימת  24שבו עלייה בתחושת הקיפוח והעוול

להיות תוצאה של עוני תחושות כאלה יכולות . הטרור מצד פרטים וקבוצות המשתייכים אליה

 (Newman, 2006: 751; Brennan-Galvin, 2002; Stern 2003, 32) 25שוויון כלכלי מתמשך-ואי

או  ;בזכויות טריטוריאליות ותרבותיותשל פגיעה , של דיכוי פוליטי, של ניצול כלכלי, של אפליה; 

 .  26טית מסוימתפולי-של הפרה שיטתית ומתמשכת של זכויות אדם המופנית כלפי קבוצה אתנו

                                                 
22

 . Bjorgo, 2005' לדיון נרחב ר.  Root Causes -גישה זו לחקר הסיבות לטרור מכונה לעיתים גישת ה 
23

חלק נכבד מהמחקרים והתיאוריות הנמנים על קטגוריה זו אלה רואים בטרור סוג אחד מני כמה של פעולה קולקטיבית  

ומנתחים את גורמיו ואת הדינמיקה שלו באופן דומה לניתוח הסיבתי של תופעות אחרות הנכללות  , כרוכה באלימות פוליטיתה

תנועות מחאה אלימות וכדומה , התקוממויות אלימות נגד המשטר:  תחת הכותרת של אלימות פוליטית קולקטיבית

(Oberschall, 1995: chap. 1; Gurr, 1970: 11)  . 
24

. מונח שקשה למצוא לו תרגום מניח את הדעת לעברית, Grievancesנח בו עושים שימוש מרבית החוקרים הוא המו 

וכוללת בקונוטציה שלה גם , אם כי משמעותו של הביטוי הלועזי שונה במקצת, "תחושת עוול"כאן יעשה שימוש בביטוי 

 .    את הרצון למחות על העוול בדרך כלשהי
25

,  (Berrebi, 2003)מחקרו של ברבי . משמעיות-אודות הקשר בין עוני לטרור לא הניבו תוצאות חד המחקרים האמפיריים 

.  מצא קורלציה חלשה בלבד בין התנאים הכלכליים בגדה המערבית ובעזה לבין רמת הטרור הפלסטיני נגד ישראל, למשל

וני ורמת השכלה נמוכה אינן מסבירים נטייה טוענים באופן דומה כי ע (Krueger and Maleckova, 2003)קרוגר ומלקובה 

מצא גם הוא כי לא קיים קשר  (Piazza, 2006)יימס פיאצה 'מחקר מקיף של ג. לקחת חלק או לתמוך בפעילות טרוריסטית

 .  סיבתי ביו טרור לרמת פיתוח כלכלי
26

 ;Crenshaw,  1981: 383; Gurr, 1990; Gurr, 2000: 72; Krueger and Maleckova, 2003: לדוגמא' ר 

Hoffman 1998, 75; Gunaratna, 2002: 34; Gurr and Moore, 1997: 1084; Ross , 1993: 325; Newman, 

2006: 753; Lake and Rothschild  1996; Brubaker and Laitin, 1998; Kaufman, 2001 
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עיקר הביקורת שהועלתה כנגד ההסברים הללו מתמקדת בכך שאין די בתסכול ובתחושות  

רבים הצביעו על כך , מבחינה אמפירית. עוול על מנת לגרום להתקוממות קולקטיבית אלימה

, שמיליוני בני אדם סובלים מתנאי חיים מתסכלים ומפגיעה שיטתית בזכויותיהם הכלכליות

( . Victoroff, 2005: 19; Newman, 2006: 756)אך לא פונים לטרור ,  והפוליטיות החברתיות

כלכלי ופוליטי הוא אכן תנאי הכרחי להתקוממות , תסכול חברתי", כפי שטוען גופטה, לפיכך

פעולות של התמרדות אינו מתרחשות רק בשל , במילים אחרות. אך הוא אינו גורם מספיק. אלימה

 (.Gupta, 2005: 10)"  הן דורשות גורמים נוספים, חבקיומו של תסכול נר

גורמים הקשורים למבנה ההזדמנויות  -הללו " הגורמים הנוספים"מדגישה את שנייה ההגישה  

, חוקרים הנוקטים בה מסכימים .שמייצרים התנאים המבניים בחברה מסוימת לשימוש באלימות

-קולקטיב מסוים מוביל לרצון לפעול על כי תסכול וחוסר שביעות רצון בקרב חבריו של, אמנם

כי המידה שבה יתורגם רצון זה לביטויים אלימים של  אך הם טוענים, מנת לשנות את מצבם

 ,Crenshaw) 27נקבעת באופן רציונלי בהתאם לחישובים של עלות ותועלת, וביניהם טרור, מחאה

1990; Muller and Opp, 1986)  .ולפיכך  יש ,  יתטקט חירה בדרך האלימות היא בחירההב

למאזן הכפייה , גם להערכת היעילות של השימוש באלימות, לצד רמת המוטיבציה, חשיבות רבה

ולקיומם ולמידת יעילותם של ערוצים אחרים לקידום , בין הקבוצות המתקוממות למשטר

הסברים מסוג זה מתבססים ברובם של  (.Eckstein , 1980: 142-3)האינטרסים של הקבוצה 

. לחקר אלימות פוליטית קולקטיבית( Resource Mobilization) "גיוס המשאבים"שת גי

" מבנה ההזדמנויות"פי גישה זו הם אלה שקובעים את -המשתנים המרכזיים שמסבירים טרור על

" מייצרים סביבה שבה טרור הוא אפשרי"או בלשונה של מרתה קרנשאו , ולה קולקטיביתלפע

(Crenshaw, 1981: 381) .מידה שבה הקבוצות המתנגדות למשטר מסוגלות מדובר  , פשטותב

, כלכליים -להתארגן באופן יעיל  לפעילות קולקטיבית כנגד המשטר ולהשיג את המשאבים  

 Gamson, 1975; Oberschall, 1973; McCarthy) הדרושים לפעילות כזו  -ארגוניים וצבאיים 

and Zald,  1977;  Snyder and Tilly, 1972; Tilly, 1978) . חוקרים שנקטו בגישה זו התמקדו ,

ובפרט למידת הדיכוי שהוא , במשתנים כגון אופי המשטר שנגדו מתקומם הקולקטיב, בין השאר

                                                 
27

ההבדל . י עלות ותועלת ברמת הארגוןגישה זו דומה לגישה המתמקדת ברמת הארגון ומסבירה טרור כתוצאה של חישוב 

ניתן להבחין בין מחקרים , למשל, כך . אלא בקולקטיב כולו, המרכזי הוא בכך שגישה זו אינה מתמקדת בארגונים ספציפיים

לבין מחקרים ותיאוריות המנסים להסביר , "הפלסטיני"המנסים להסביר שינויים ברמת הטרור " רציונליסטיים"ותיאוריות 

בעוד שגישה זו , בנוסף. יהאד האיסלאמי'או הג, חמאס, רמת הטרור של ארגונים פלסטינים ספציפיים כמו פתחשינויים ב

היא אינה מסבירה תנודות ברמת הטרור לאחר שכבר גייסו , עשויה להסביר מדוע צומחים ארגוני טרור מקרב קולקטיב מסוים

 .    ארגונים אלה כמות מספיקה של משאבים
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הסברים אחרים מתמקדים בדרגת המודרניזציה של החברה . 28מפעיל כנגד הקבוצות המתנגדות

כמו  –ת יותר מייצרות תנאים שונים חברות מודרניו, על פי טענה זו: בה פועלים הטרוריסטים 

מגבירים את הפגיעות , המקלים על התארגנות של קבוצות טרור  -רשתות של תחבורה ותקשורת 

המהיר והרחב לו  הפרסוםומאפשרים אפקט פסיכולוגי חזק יותר לפעולות טרור בשל , של יעדיהן

 (. Crenshaw, 1981: 381; Grabosky, 1979) 29הן זוכות

 לטרור ברמת הניתוח הגלובלית  הסברים. 3

אלה . סוג שלישי של מחקרים ומודלים תיאורטיים על טרור  מתמקד ברמת הניתוח  הגלובלית

ידי התמקדות בתהליכים גלובליים -של הטרור עלעולמית -ברמה הכלל מנסים להסביר תנודות

טוען כי , למשל , פמןסטנלי  הו. ושינויים במאזן העוצמה העולמי, גלובליזציה, כגון מודרניזציה

שעלולה לבוא לידי ביטוי , תהליכי גלובליזציה מולידים התנגדות חזקה בקרב קבוצות מסוימות

, באופן דומה(. Hoffman , 2002)בהתקפות טרור כנגד מדינות המזוהות עם תהליכים אלה 

" ותשבטי"טוען כי תהליכי הגלובליזציה גורמים לקבוצות ( Barber, 2001) מין ברבר'בנג

מה שמוביל אותן לנקוט , ופונדמנטליסטיות לחוש כי הן מאבדות את מקומן וכי זהותם מאוימת

ברגסן וליזרדו מקשרים תנודות גלובליות ברמת הטרור לשינויים במערכת . באלימות ובטרור

שינויי מפתח בתוך המערכת "וטוענים כי נפח הטרור העולמי גדל בתקופות של , הבינלאומית

" כאשר המעצמה הדומיננטית של התקופה נמצאת בתהליכי שקיעה, באופן ספציפיו, העולמית

(Bergesen and Lizardo, 2004)  . חוקרים אחרים מתמקדים  באופן שבו תהליכים של

 (.Sandler and Siqueira, 2003: 6)  30לאומיים לפעול-גלובליזציה מקלים על ארגוני טרור טרנס

  

                                                 
28

הרבה פחות נפוץ במשטרים , (או נגדם)היא כי טרור נפוץ יותר בחברות בעלות משטרים דמוקרטיים טענה רווחת   

 ,Gurr, 1990; Turk, 1982; Eubank and Weinberg) ואינו מתקיים כלל במשטרים טוטליטריים, (או נגדם)אוטוריטריים 

  ,Eubank and Weinberg 1994, 1998, 2001; Sandlerלמשל ' למחקרים אמפיריים התומכים בטענה זו ר. (2001

1995; Li,  2005.  הסיבה המרכזית לכך היא רמת  הדיכוי הגבוהה של קבוצות מתנגדות למשטר במשטרים , על פי גישה זו

, לעומת זאת, משטרים דמוקרטיים. שאינה מאפשרת התארגנות יעילה בקבוצות טרוריסטיות, טוטליטרייםאו אוטוריטריים 

אדם  על פעולת הממשלה נגד -נויות כאלה בשל המגבלות שמטילים חוקים ונורמות הקשורים לזכויותמקלים על התארג

 . (Eyerman, 1998; Sandler and Scott 1987; Enders and Sandler,  1993)המתמרדים 
29

ב לציין כי מרבית חשו. החלוקה המוצעת פה בין גורמים הקשורים לרצון לבין גורמים הקשורים ליכולת היא עניין של דגש 

פוליטיות שילבו בין הסברים הקשורים למוטיבציה להסברים -החוקרים שניסו להסביר את השימוש בטרור מצד קבוצות אתנו

הדגיש בכתבים , שכתביו המוקדמים מזוהים עם הגישה המתמקדת במוטיבציה, למשל, גור. הקשורים במבנה ההזדמנויות

פוליטי יש לחפש לא רק בתחושות העוול והקיפוח של קבוצות אתניות מדוכאות -אתנומאוחרים יותר כי את הגורמים לטרור 

ובמידה שבה הסביבה הפוליטית בה , אלא גם ברמת היכולת של הקבוצות הללו להתארגן לפעילות קולקטיבית, כלפי המשטר

טוען (  Oberschall, 2004: 27-8)אוברשל (.  Gurr, 2000)פועלות הקבוצות מאפשרת תרגום של אלימות להישגים עבורן 

, אידיאולוגיה, תיסכול: גם הוא כי ניתוח רמת הטרור מצד קולקטיב מסוים דורש התייחסות למשתני מוטיבציה ויכולת גם יחד

 .    ומבנה הזדמנויות, יכולת ארגון
30

  ;Brynjar, 2005; Cronin, 2002/3' להסברים נוספים המתמקדים ברמת הניתוח הגלובלית ר 
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חוקרים , קה האנליטית בין רמות הניתוח השונות להסבר טרוראף החלו-עלכי , חשוב לציין 

מנת להבין תופעות של טרור יש לשלב ניתוח –וכי על , רבים הדגישו כי די ברמת ניתוח אחת

, ולקחת בחשבון אינטרקציות בין הפסיכולוגיה של הטרוריסט האינדיבידואל, ברמות שונות

 ,Crenshaw)ולים האסטרטגיים של הארגון והשיק, המאפיינים של הסביבה בה הוא חי ופועל

1981; Long, 1990; Ross, 1993; Wilkinson, 1974.) 

 
 

 טרור כאסטרטגיה  –רמת הניתוח של הארגון . ד

  הגישה ומגבלותיה – טרור כבחירה רציונלית. 2

הגישה העומדת בבסיס הניתוח התיאורטי והמחקר האמפירי בעבודה זו היא גישת הבחירה 

התנהגות פוליטית שנובעת מבחירה מודעת ומכוונת של שחקן רציונלי "שרואה בטרור , תהרציונלי

ההחלטה לעשות שימוש בטרור "גישה זו מניחה כי (. Crenshaw, 1981: 380)" ארגון הטרור –

ידי ארגון המנסה -ובסוגים אחרים של אלימות פוליטית היא בחירה אינסטרומנטלית שנעשית על

ההצדקה העיקרית לכך היא (. Mccormick, 2003: 481) 31"של מטרות להשיג סדרה מוגדרת

, ידי ארגונים-ניזום על" התקפות טרור"רובם המוחלט של אירועים שניתן להגדירן כ: אמפירית

עובדה זו מדגישה את  .בהוראת מקבלי ההחלטות בארגונים אלהפעיליהם ידי -ומבוצע על

הפרטים אשר מבצעים התקפות , ען אהוד שפרינצקטוכפי ש. הבעייתיות שבהתיחסות לרמת הפרט

ולורנס , (Sprinzak, 2000: 69)" החוליה האחרונה בשרשרת ארגונית ארוכה"הם רק טרור 

ידי אלו -אפילו המיליטנטים הקיצוניים  ביותר מאורגנים ומכוונים על"פרידמן מוסיף כי 

מבין הגישות (. Freedman, 2007: 315) 32"שתהליכי החשיבה שלהם הם מכוונים ומחושבים

או , 33אינסטרומנטלית-נראה כי הגישה הרואה בטרור פעולה רציונלית, השונות לחקר טרור

                                                 
31

כלי אחד מני רבים להשגת יעדים פוליטיים לאומיים : למלחמה ' שה זו מתייחסת לטרור באופן דומה לאופן שבו קלאוזוביץגי 

ההתייחסות כאן לטרור כאסטרטגיה מתבסס . (Clausewitz, 1968)שהשימוש בו נקבע בהתאם לשיקולים של עלות ותועלת 

האומנות של הקצאה ושימוש "ולפיה אסטרטגיה היא , הרט-לידלידי באזיל -שהובאה על, על הגדרה דומה של אסטרטגיה

 . (Liddell Hart 1967, 335)" באמצעים צבאיים על מנת לממש יעדים של מדיניות
32

כי מדובר ,  ידי כמה חוקרים כבלתי רציונלי-שנתפס על, בהתייחסו לטרור של מתאבדיםטוען אריאל מררי , באופן דומה  

לא ידוע אף לא על מקרה אחד של טרור התאבדותי שנעשה ביוזמתו "וכי " לא אינדיבידואליבתופעה שמקורה ארגוני ו"

בחר את היעד ואת , גייס מועמדים לביצוע, היה זה ארגון שהחליט על שימוש בטקטיקה זו, בכל המקרים. האישית של המתאבד

 (.Merari, 2002" )הוא יבצעו אותה/ווידא כי היא, הכין את המבצע למשימה, הזמן
33

 . הגדרה בפרק השני' ר 
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תוצאה של בחירה אסטרטגית מצדם של ארגונים בעלי מטרות פוליטיות היא הרווחת ביותר 

 .34בספרות

יאורטית קשה למצוא מונחים מתחום מדעי החברה שזכו להתייחסויות רבות יותר בספרות הת 

ובטרם נמשיך בדיון על הגישה הרציונליסטית לחקר ארגוני , "רציונליות"מאלה שקיבל המונח 

נראה כי ההגדרה הרלבנטית ביותר לדיון זה היא דווקא . טרור יש לעמוד בקצרה על משמעותו

והיא ההגדרה שמביא הסוציולוג מקס ובר  -אם לא המוקדמת שבהן  –אחת המוקדמות ביותר 

משמעותו של מונח זה (. א"להלן ר, zweckrational" )אינסטרומנטלית-פעולה רציונלית"למונח 

אלא גם מהדיון בשלושת סוגי הפעולה , מתבררת לא רק מתוך ההגדרה שמביא ובר למונח עצמו

  35"כלכלה וחברה"אשר אליהם מתייחס ובר בכמה עמודים מתוך ספרו , החברתית האחרים

(Weber, 1978: 23-27 .) 

נובעת מציפיות לגבי ההתנהגות של אובייקטים בסביבה "א כפעולה אשר "בר מגדיר פעולה רו 

, להשגת היעדים של השחקן 'אמצעים'או ' תנאים'ציפיות אלה משמשות כ. אדם אחרים-ושל בני

, א כאשר המטרה"פעולה היא ר"בהמשך הוא טוען כי ". אשר נשקלים ומחושבים באופן רציונלי

הדבר כרוך בשקילה . ת המשניות כולן נלקחות בחשבון ונשקלות באופן רציונליוהתוצאו, האמצעי

" ושל היחסים בין המטרה לתוצאות המשניות, רציונלית של אמצעים שונים להשגת המטרה

(ibid, 25 )פעולה רציונלית פירוק של הגדרה זו למרכיביה מצביע על שלושה אלמנטים המגדירים-

 .תה מסוגים אחרים של פעולה חברתיתמבחינים אוו, אינסטרומנטלית

, וניתן לכנותה לקשר כלשהו בין המטרה לאמצעיהאלמנט הראשון בהגדרה שמביא ובר נוגע  

שקילה 'פי ובר היא תוצאה של -א  על"פעולה ר. אינסטרומנטליות או תכליתיות, בפשטות

 ,כפי שמפרש סידני ורבה. "רציונלית של אמצעים שונים להשגת המטרה

. ת המקובלת ביותר של רציונליות היא זו של תהליך ניתוח של אמצעים מול מטרותהמשמעו

המקרה הפשוט ביותר של ניתוח אמצעים מול מטרות הוא של מטרה אחת אותה שואף מקבל 

בפעולה  -מבין אפשרויות שונות  –בחירה רציונלית היא הבחירה , ]...[במקרה זה . ההחלטות להשיג

 (. Verba, 1961: 107)  36המיטבית שמשיגה את המטרה בצורה

 

                                                 
34

 Fitzgerald, 1978; Kirk, 1983; Maranato, 1987; Oots, 1986; Sprinzak , 2000; Kydd and: למשל' ר 

Walter, 2002, 2006; Pape, 2003, 2005; Sandler and Scott, 1987; Enders and Sandler, 2000, 2002, 

Sandler and Arce, 2003; Neumann and Smith, 2005; Bloom , 2005  

 Abrahms, 2007' לביקורת על גישה זו ר
35

קונסטרוקטים אנליטיים שאינם מתקיימים בצורתם הטהורה  – (ideal types)" טיפוסים אידיאליים"סוגי הפעולות הם  

 . Weber, 1949: 89-110' ר.  אך עשויים להיות יעילים מאוד לניתוח תופעות חברתיות ממשיות, במציאות
36

 Alison, 1971: 29-30; Elster, 1986: 4' לניתוח דומה של אלמנט מגדיר זה של פעולה רציונלית ר 
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הפעולה המסורתית והפעולה : דרך ההנגדה לסוגי הפעולה בהם דן ובר-הגדרה זו מתחדדת על

, "הרגל מושרש"היא פעולה שנובעת מ (Traditional) הפעולה המסורתית. אימפולסיבית-הרגשית

. ן קבוע ועקביכלל תגובה אוטומטית לגירוי שהשחקן מורגל להגיב לו באופ-והיא בדרך

הפעולה . א"האוטומטיות שבה מנוגדת לאלמנט של שקילה ובחירה אשר מקיימת הפעולה הר

וגם היא אינה , הנובעת ממצב רגשי מסוים של השחקן, (affectual) 37אימפולסיבית-הרגשית

, הנאה חושית, סיפוק בנקמה"אלא מצורך ב, לאמצעים-נובעת משקילה של יחס בין מטרות

על שני סוגי הפעולות האחרונים ניתן . (Weber, ibid) "או בפירוק מתחים רגשיים[ ]...מסירות 

הפעולה אינה אמצעי , במילים אחרות. הוא בעצם עשייתן –עבור השחקן הפועל  –לומר כי ערכן 

זהו גם אחד המאפיינים המרכזיים של סוג פעולה נוסף . אלא האמצעי והמטרה גם יחד, למטרה

הנובעת " אותה כפעולהובר מגדיר  (.Wertrational) ערכית-הרציונלית הפעולה -שמציע ובר

באופן שאינו תלוי , דתית או אחרת, אסתטית, מאמונה מודעת בערכה הסגולי של התנהגות אתית

-בדומה לזה של פעולה רגשית, ערכה של פעולה זו(.  Weber, 1978: 24" )בסיכויי ההצלחה שלה

" אלא בעצם הנקיטה בפעולה לכשעצמה, מטרה כתוצאה ממנה אינו טמון בהשגת"אימפולסיבית 

(ibid, 25 .)שבהתעלם מהעלויות , פעולות של אנשים"דוגמאות לפעולות כאלה הן , פי ובר-על

, פועלים לבטא מעשית את אמונתם בדברים שנגזרים מתחושת חובה, האפשריות שתוסבנה להם

ערכית כרוכה תמיד -פעולה רציונלית]...[  נאמנות אישית, חובה דתית, חיפוש אחר יופי, כבוד

 (.  ibid"  )הנתפסים כמחייבים בעיני השחקן' ציוויים'או ' חובות'ב

שקילת השלכותיה של הפעולה על כלל א הוא "נט השני בהגדרתו של ובר לפעולה רהאלמ 

שקילת היחסים בין המטרה לתוצאות ", או בלשונו של ובר, האינטרסים והיעדים של השחקן

הערכים השונים ]...[ אם יותר מערך אחד רלבנטי לסיטואציה ", כפי שמסביר ורבה ".משניותה

צריכה [ הפעולה]וההשוואה בין אלטרנטיבות , 38פי חשיבותם-צריכים להיות מסודרים על

 :Verba, 1961" )אלא של מיקסום תמהיל הערכים, להיעשות לא במונחים של מיקסום ערך אחד

צריך גם שמטרה זו : א די בכך שהפעולה היא אמצעי להשגת מטרה מסוימתל, בניסוח אחר(. 107

 –מיותר לציין  –פעולות מסוימות . לא תהיה הגורם היחיד שנלקח בחשבון בהחלטה על הפעולה

                                                 
37

פעולה "מכך נובע כי הביטוי . affectual (especially emotional)  בתרגום לאנגלית של הטקסט של ובר מופיע הביטוי 

 ".  אימפולסיבית-רגשית"ל affectualולכן החלטתי לתרגם את המונח , כך מוצלח-אינו כל" רגשית
38

 (completeness)" מלאות"הם התקיימותם של , כפי שמדגישים חוקרים רבים, שני תנאים מוקדם לרציונאליות 

, מלאות פירושה כי בהינתן כל שתי תוצאות אפשריות של פעולה. במבנה ההעדפות של השחקן (transitivity)וטרנזיטיביות 

טרנזיטיביות פירושה כי אם מעדיף השחקן את תוצאה . לשתיהן אותה עדיפות ןייתאו , י השנייהפנ-מהן עליעדיף השחקן אחת 

. 'פני תוצאה ג-על' אז הוא בהכרח מעדיף את תוצאה א', על פני תוצאה ג' ומעדיף את תוצאה ב', על פני תוצאה ב' א

 .       ציבהתקיימותם שני התנאים הללו יחד פירושה כי לשחקן יש מבנה העדפות עקבי וי
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ובכל זאת שחקנים רציונליים לא ינקטו , עשויות להימצא יעילות ביותר להשגת מטרות מסוימות

אם הן כרוכות בסיכון או פגיעה באינטרסים ויעדים חשובים  (ואולי אף לא ישקלו אותן)בהן 

ידי -שמתבצעות על, ערכיות טהורות-תנאי זה אינו מתקיים בפעולות רציונליות. אחרים שלהם

בהתעלם , דהיינו, (Weber, 1978: 24) "בהתעלם מהעלויות האפשריות שתוסבנה להם"שחקנים 

 .ה הישירה של הפעולהמהשלכותיהם על אינטרסים שאינם קשורים למטרת

א "פעולה ר,  בלשונו של ובר. 39ההתייחסות לסביבההאלמנט השלישי בהגדרתו של ובר הוא  

" אדם אחרים-נובעת מציפיות לגבי ההתנהגות של אובייקטים בסביבה ושל בני"היא פעולה אשר 

(Weber, 1978: 24 .)לייק  אינסטרומנטלית היא אפוא תוצאה של מה שמכנים-פעולה רציונלית

פעולה שבוצעה לאחר שקילת האופן שבו יגיבו עליה שחקנים  -" בחירה אסטרטגית"ופאוול  

-Lake and Powell, 1999: 6)ובהתאם לניתוח התוצאות שייגרמו מתגובותיהן , אחרים בסביבה

א לפעולות מסורתיות או "אלמנט מגדיר זה מחדד גם הוא את ההבחנה בין פעולה ר. (31 ,7

 . נעשות מתוך דחף רגשי או מתוך הרגל מבלי שיבחן הפועל קודם לכן את סביבתו אשר, רגשיות

היא בהכרח ,  בצורתה הטהורה, מהקונספטואליזציה של ובר משתמע כי פעולה רציונלית 

אשר מורכבותו תלויה במספר האלטרנטיבות לפעולה , תוצאה של תהליך קבלת החלטות מוסדר

ומורכבותה של הסביבה בה הוא , בות מבנה האינטרסים שלומורכ, שעומדות בפני השחקן הפועל

זיהוי : תהליך קבלת החלטות כזה לששה שלבים, מבחינה תיאורטית, זאב מעוז מציע לחלק.  פועל

איסוף מידע לגבי , חיפוש וחקירת אפשרויות הפעולה השונות, הבעיה והגדרת הסיטואציה

ות והתועלת של כל דרך פעולה במונחי הערכת העל, תוצאותיה האפשריות של כל דרך פעולה

 40ויישום ההחלטה, בחירה בדרך הפעולה המשתלמת ביותר, האינטרסים השונים של השחקן

(Maoz, 1990: 38-41) .וברור כי ,  מודל זה של קבלת החלטות  הוא כמובן מודל אידיאלי

                                                 
39

היא אוסף כל , "מצב הטבע"או " מצב העולם", או כפי שהיא מכונה בתורת המשחקים, הסביבה הרלבנטית להחלטה מסוימת 

רים כפי שמסבי. לעצב את תוצאותיה והשלכותיה של הפעולה הנשקלת, לתפיסתו של השחקן המחליט, הגורמים אשר עשויים

קציה לסבירותם מאפייניה של סביבה זו מספקת אינדי, החלטות מתבוננים בסביבתםכשמקבלי ", מין מוסט והארווי סטאר'בנג

פעולה "מידה שבה המונח ה שזכתה לדיון נרחב בספרות היא הסוגי. (Most and Starr, 1989: 27-8) "של תוצאות מסוימות

ום הרחב שנהוג לכנותו בספרות שאלה זו שייכת לתח. כולל בהגדרתו תפיסה נכונה של הסביבה מצד השחקן הפועל" רציונלית

שבו גורמי סביבה רלבנטיים אינם נלקחים בחשבון משום שאינם מצב  - . (misperceptions)" עיוותי תפיסה"התיאורטית 

 Morgan, 2003: 134-7; Jervis' ר)או שאופן תגובתם והשפעתם אינם  מוערכים כראוי , ידי השחקן-נתפסים כרלבנטיים על

כזו שעושה שימוש , כלומר, פעולה רציונלית מבחינה סובייקטיבית לבין פעולה רציונלית תקפה"מבחין בין ובר עצמו . (1976

תיאוריה דקה של "ון אלסטר מבחין בין 'ג. (Weber, 1949: 34) "ינה אובייקטיבית בהתאם לידע מדעיבאמצעים נכונים מבח

שלפיה  –" תיאוריה עבה של רציונליות"לבין , השחקןשאינה מתייחסת למידת התקפות של אמונותיו של  –" רציונליות

. בהינתן המידע הזמין לסוכן, צריכות להיות אופטימליות לכשעצמן"מתבסס ניתוח ההשלכות של הפעולה  האמונות עליהן

יות שנגרמות עקב הט' חמות'של עיבוד מידע או טעויות ' קרות'אסור שתהליך יצירת האמונות יעוות בעקבות טעויות , כלומר

כי תנאי הכרחי , באופן דומה, ראוט וספראוט טועניםספ. (Elster, 1996: 1391)  "(Motivational Bias)מוטיבציוניות 

סביבתו הפסיכולוגית של השחקן תואמת במאפייניה המהותיים לסביבה האופרציונלית שבה מתקבלות "לרציונליות הוא  ש

 .(Sprout and Sprout,1969: 47)" החלטות
40

 . Alison, 1971: 29-30; Elster, 1986: 4; Verba, 1961:107' ודלים דומים רלמ  
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סטיות ממנו  וכי, שכאלה" מושלמים"במציאות לא מתקיימים בדרך כלל תהליכי קבלת החלטות 

עשיר , י בסטיות מרציונליות הוא מורכבהדיון האקדמ. 41ואולי אף בלתי נמנע, נפוץ ןהן עניי

סטיות מקבלת . עומקוודה זו אינה מאפשרת כניסה אל והמסגרת המצומצמת של עב, ומרתק

כשלים קוגניטיביים אשר משבשים את פעולת הטיות והחלטות רציונלית עלולות לנבוע הן מ

הן מפגמים בתהליכי קבלת ההחלטות הנובעים  ,(רציונליות מוגבלת) של עלויות ותועלותהחישוב 

, תפיסה לגבי עלויות ותועלות צפויות-והן מעיוותי, והרכבה של הקבוצה המחליטה המאופיי

גם לנוכח אותן סטיות , ואולם .42הקשורות בייחוד בחוסר היכולת להבין את כוונות היריב לאשורן

ההנחה כאן היא שכל עוד תהליך קבלת , לי של קבלת החלטות רציונליתמהמודל האידיא

-הפעולה היא רציונלית –ההחלטות מכוונת למיקסום התועלת הצפויה מהפעולה 

 .   43אינסטרומנטלית

קה לבחירה ברמת הניתוח של הארגון היא אפוא ההתייחסות לטרור כאל תפו מרכזית הצדקה  

לבחירה ברמת  נוספתהצדקה .  מכוון להשגת יעדים פוליטייםשל תהליך קבלת החלטות רציונלי ה

-היא העובדה כי פעמים רבות הצד החדש בקונפליקט א –ולא ברמת הקולקטיב למשל  –הארגון 

כמה שבשמה פועלים  ליטיתפו-אתנו קבוצהאלא , אוניטרית-וגניתאינו קבוצה הומסימטרי 

פוליטיים הם -קונפליקטים אתנו, לפיכך. נותאידיאולוגיות ואסטרטגיות שו, ארגונים בעלי יעדים

ת עם כמה ארגוני טרור מאותה זמני-מדינה מתמודדת בולעיתים קרובות קונפליקטים בהם 
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כפי שטוען אחד מפרשניו של . ארבעת טיפוסי הפעולה של ובר הם קטגוריות המוציאות זו את זו , מבחינה קונספטואלית  

בחינה , ואה וניתוח של השלכותהשו, שקילת אפשרויות פעולה אחרות", אינסטרומנטלית-ינים של רציונליותכל המאפי, ובר

אינם רלבנטיים  כל אלה –ואפילו שקילת סיכויי ההצלחה המידיים , של השפעת הפעולה על מגוון יעדים או ערכים

חשוב לזכור כי , יחד עם זאת. וכך גם לא לפעולות רגשיות או מסורתיות – (Oakes, 2003: 38-9) "ערכית-לרציונליות

, כך. טיפוסים אלהופעולות במציאות הן פעמים רבות תמהיל כלשהו של , ם טיפוסים טהוריםטיפוסי הפעולה שמציע ובר ה

אך בה בעת לקחת בחשבון את , או ציווי דתי כלשהו, אנשים עשויים לפעול מתוך אמונה בחשיבותו של ערך כלשהו, למשל

כי מן המסורת היהודית  ציוויה. אחרים או יעדים, ים אחריםובמקרים מסוימים להקריב את הערך לטובת ערכ, תוצאות המעשה

והדבר משתמע מדבריו , של מידהעניין , כן-אם, אינסטרומנטלית היא-רציונליות. מדגים זאת היטב" פיקוח נפש דוחה שבת"

ולים משיק מושפע פחותכך הוא ]...[ ללא תנאי [ שמבטאת הפעולה]שמקדיש עצמו השחקן לערך  ככל":  עצמו וברשל 

לפיה רציונליות , ראוי להביא בהקשר זה את טענתו קרל המפל. (Weber, 1978: 26)" ות הפעולה שלוהקשורים בתוצא

אם  –שדוגמאות קונקרטיות שלהם ניתן למצוא לעיתים רחוקות " –" טיפוסים טהורים"או , "מקרי קצה"והיעדר רציונליות הן 

שביניהם ניתן לסדר את כל המופעים  ', קטבים'כעשויים לשמש כנקודות התייחסות קונספטואליות או [ הם]אך , בכלל

 (.Hempel, 1965: 157" )הממשיים במערך רציף
42

לדיון נרחב . Morgan, 2003: 134-7ראה , ת בתחום מדיניות חוץרציונלילרשימה מתומצתת של סטיות מקבלת החלטות  

הנובעות מבעיות  רציונליות מוגבלתב לדיון .  Green and Shapiro, 1994' יותר בסטיות מקבלת החלטות רציונלית ר

 ,Simon, 1957, 1982, 1985; Kahneman, 2003; Levy, 1997;  Maoz;' לחצי זמן והטיות קוגניטיביות  ר, חישוב

1990: 178-212;  Steinbruner, 1974    .עיוותי תפיסה רב ספציפי  לדיון' Jervis, 1976; Gross Stein, 1988; 

Holsti, 1967.  בהשפעות רגשיות על קבלת החלטות רלדיון 'Crawford, 2000; Elster, 1996 .  על סטיות המאפיינות

  ;Levy, 1986; Maoz, 1990: 216-219 ; Allison, 1971' בארגונים ובגופים בירוקרטיים ר, קבלת החלטות בקבוצות

Janis, 1982;  Halperin , 1974; Esser, 1988 .ראה  , לנושאי הרתעה יות של סטיות מרציונל על ההשלכותLebow and 

Stein, 1989;  Achen and Snidal, 1989; Zagare , 1990; Downs, 1989; Jervis et al. , 1985  . 
43

 ".רציונליות סובסטנטיבית "ל" צדורליתרציונליות פרו"בין ראוי להזכיר בהקשר זה את ההבחנה שעושה הרברט סימון   

ואינו כולל בהגדרות את התקפות האובייקטיבית , קבלת ההחלטות שמוביל לפעולה מסוימת המונח הראשון מתייחס לתהליך

ולפיכך , המידה שבה היא השיגה את יעדיה, דהיינו, המונח השני מתייחס להשלכות בפועל של הפעולה. של אמונות השחקן

כפי , פעולה רציונלית. (Simon, 1976: 130-1)דורש כי האמונות שלאורן מתקבלת ההחלטה תשקפנה נכונה את המציאות 

 ". רציונליות פרוצדורלית"היא תוצאה של , שהיא מוגדרת כאן
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אקצא או במלחמת לבנון -אלאינתיפאדת כמו המקרה של ישראל ב) פוליטית-נואת קבוצה

,  מדינה מסוימת גדמצבים שבהם ארגונים מסוימים נלחמים נ ייתכנו אף, זאת ועוד(. הראשונה

אף לעיתים ו, נמצאים בעיצומו של תהליך מדיני עמה בזמן שארגונים אחרים מאותה קבוצה

(. אוסלו תהליך תקופתפלסטיני ב-הסכסוך הישראלי, למשל)מסייעים לה לדכא את ארגוני הטרור 

אופן להשתנות ב אפואעשויה מאותו קולקטיב היחסים שבין המדינה לארגונים שונים  תדינאמיק

וזאת בשל מאפייניו של הארגון והאסטרטגיות השונות בהן נוקטת המדינה , מארגון לארגון מהותי

 . 44נגד ארגונים שונים

כי פעולות טרור הן תמיד תוצאה של קבלת  אין משמעותההעדפת הגישה הרציונליסטית  

ם שימוש בין אלו שעושי"מציע להבחין , למשל, מקורמיק. החלטות רציונלית ברמת הארגון

אך בה  -" ואלה שמטרתם היא לבצע פעולות טרור, מנת להשיג מטרה חיצונית כשלהי-בטרור על

-אלקעאדה ו, IRA-ה, חמאס –פוליטיים של תקופתנו -בעת מסווג את מרבית הארגונים האתנו

LTTE  כארגונים מהסוג הראשון(McCormick, 2000: 480.)  חוקרים אחדים מתייחסים

-תורציונלירגונים דתיים קיצוניים כדוגמת אלקעאדה ככאלה שאינן לפעולותיהם של א

 . "ערכיות-רציונליות"בר מכנה אותן שמקס ואלא קרובות יותר לסוג הפעולות , ותאינסטרומנטלי

גם אם )לו יש מטרות פוליטיות מוגדרות  – "מסורתי"מבחין  בין הטרור ה, למשל, ריוולטר לקוו

שמטרותיו אינן , "(פונדמנטליסטי" "אפוקליפטי, "משיחי)" "החדש"לבין הטרור , (ותקיצוני

או ציוויים דתיים של הרס חברות /ידי חזונות אפוקליפטיים ו-מוגדרות היטב והוא מונע על

טוענת , באופן דומה(. Laqueur, 1999: 81) 45שלמות והשמדת חלקים שלמים של האנושות

בהישגים קעאדה לא מודדים את הצלחתם -אלקיצוניים כדוגמת -סיקה שטרן כי ארגונים דתיים'ג

תוצאות וה, השפלת הממשלהעצם פגיעה באוכלוסיית המטרה או בהיקף הפוליטיים אלא ב

כי  טוען ברוס הופמן (.Stern, 1999: 79;130) 46לא מענייניות אותםשל פעולותיהם " ארציות"ה
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הרס מוסדות הרשות , למשל –אקצא אופי הפעולות שנקטה ישראל מול ארגון הפתח -בזמן אינתיפאדת אל, למשל, כך 

גם אם השוני נבע אך ורק משוני . חמאס היה שונה מאופי הפעולות שננקטו נגד –הפלסטינית ובידודו של ערפאת במוקטעה 

 . הרי שהדבר מצריך ניתוח נפרד לאינטרקציה שבין ישראל לכל אחד מהם, בנכסים הזמינים לפגיעה של כל אחד מהארגונים
45

חשוב לסייג ולומר כי מרבית הארגונים שניתן לסווגם תחת הקטגוריה של . Crenshaw, 2000: 411לאבחנה דומה ראה   

 1789-כת יפנית שנוסדה ב, "אום שינריקיו"אחד המקרים הבולטים הוא ארגון . לאומיים-אינם ארגונים אתנו" יטרור משיח"

אסהרה הפיץ חזונות אפוקליפטיים ולפיהם אחרית הימים קרובה וסחף אחריו מאמינים . ידי מיסטיקן בשם שוקו אסהרה-על

ים בארגון ביצעו התקפת טרור כימית ברכבת התחתית של חבר 1775במרץ . אך גם במדינות אחרות, בעיקר ביפן –רבים 

הממשלה היפנית הצליחה לחסל את הארגון כמעט לגמרי בתקופה שלאחר . 5111-אזרחים ונפגעו עוד כ 12בה נהרגו , טוקיו

 . (Cronin et al. , 2004: 17-19)ההתקפה 
46

, האנונימיות שלהם, אדישותם לתוצאות, נמהרותם' לספטמבר טען ההיסטוריון ברוס קאמינגס כי 11-בהתייחסו לפיגועי ה  

לספטמבר היתה  11-התקפת ה. פוליטית-זו היתה פעולה א[ מוכיחים כי]והיעדר כל תכלית  מובחנת מלבד נקמה בסיסית 

 Cummings, quoted in)'  לא היה בה קשר בסיסי בין אמצעי אלימים למטרות פוליטיות, נטולת יעד צבאי רציונלי כלשהו

Neumann and Smith , 2005: 572) . 
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ר מבוצע כתגובה ישירה אש, אלימות היא אקט פולחני או חובה אלוהית, עבור הטרוריסט הדתי"

ככוח , לפיכך, הדת מתפקדת. ידי המקורות הכתובים-לדרישה או ציווי תיאולוגיים ומוצדק על

היקף נגד קטגוריה חסרת גבולות כמעט של -אשר מקדש אלימות רחבת, לגיטימציה-מעניק

טרוריסטים דתיים מונעים מרק יורגנסמאייר טוען כי (. Hoffman, 1999: 20) 47"יריבים

ור לכוחות אקונפליקט מטפיזי בין כוחות האו ,  בין טוב לרע" מלחמה קוסמית"דימויים של מ

מאבק לחיים או למוות שמחייב נחישות לחסל את רואים במאבקם האלים  הם, לפיכך. החושך

 (.  Juergensmeyer, 2000) 48תום-עד האויב

פעולה "טרור לקטגוריה של כותבים אחרים מדגישים כי במקרים מסוימים ניתן לשייך פעולות  

לרגשות ]פשוט נותנים פורקן "וילקנסון טוען כי לעיתים מנהיגים טרוריסטים . של ובר" רגשית

 ,Wilkinson)" להשיג מטרות טקטיות מוגדרות[ לנסות]נקם במקום -זעם או תאוות, שנאה[ של

קיצוני על  כלל בהתקפות טרור שמונעות מרגש נקמה-מדובר בדרך, במקרה זה. (152 :2001

שאינה מכוונת , עונש או נקמה על פגיעה אמיתית או מדומיינת", (Victorof, 2005: 29)השפלה 

חוסר "הרברט סימון מכנה התנהגות כזו (. Waldron, 2004: 26)" להשגת דבר מעבר לכך

ו אפיל, שאינה תוצאה של חישוב מודע של תוצאות, (Radical Irrationality)" רציונליות רדיקלית

ידי -תהליך קבלת ההחלטות נשלט על"אלא של מצב שבו , "מוגבלת–לא מהסוג של רציונליות 

 .(Simon, 1985: 301)" עוצמה שאינם מאפשרים תיווך של המחשבה-דחפים רבי
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משקפת היטב את התפיסה של טרור  1778לאדן בפברואר -ידי אוסאמה בן-על" יהאד העולמי'חזית הג"הצהרת היסוד של  

אזרחים ואנשי , אנו  מעניקים בזאת לכל המוסלמים את הציווי להרוג  האמריקאים ובעלי בריתם ולהילחם בהם: "כציווי דתי 

 . (quoted in Bergen, 2001: 19)" בכל מדינה, חובה עבור כל מוסלמי שמסוגל לעשות זאת[ זוהי]. צבא כאחד
48

 אשר   , "אידיאולוגיים"ערכי של התנהגותם של ארגונים -וילקינסון מיטיב לבטא את האופי הרציונליפול  

 

צמם כחיילי הצדק המהפכני והם ע, מנצלים מהעבר האחד-שרויים בעולם מנטלי מניכאי אשר מחולק בין המדכאים

אינסטרומנטליים הכרוכים בחישוב ריאליסטי -במקום להתייחס לשימוש בטרור במונחים רציונלים [...] מהעבר השני

טרור הופך לחלק  [...] פעולות אלימות הופכות למטרות בפני עצמן, של היעילות הפוליטית שלו וסיכויי ההצלחה שלו

 (.Wilkinson, 2001: 27)החיים שלהם  נפרד מהאידיאולוגיה ומדרך-בלתי

 

הדגישה גם היא את האלמנטים ,  (Pappe, 2004: 192)ף "שהשפיעה על ארגוני טרור כדוגמת אש, הגותו של פרנץ פאנון

בספרו . ללא קשר לתוצאותיהן, ואת הערך הסגולי שיש לפעולות כאלה, אינסטרומנטלים בפעולות טרור-שאינם רציונלים

טוען פאנון , ירים כנגד הכיבוש הצרפתי'שעסק במאבק של ארגוני השחרור האלג, (Fanon, 1961" )אדמותהמדוכאים עלי "

יש ערך אישי וקולקטיבי סגולי הנובע מהפונקציות הפסיכולוגיות והחברתיות  –ובלל זה לפעילות טרוריסטית  –כי לאלימות 

מחזקת את הכבוד , תחושות של השפלה וחוסר אוניםאלימות כנגד הכובש הקולוניאליסטי מספקת מזור ל. שהיא משרתת

פעולות טרור מספקות , כן-כמו.  ומעניקה לאדם תחושה של שליטה בגורלו ושל אחריות על חייו, האישי והביטחון העצמי

פעולות טרור מוחקות את , ברמה הקולקטיבית. פורקן למתחים נפשיים הנגרמים כתוצאה מהעול הקשה שבחיים תחת כיבוש

רעיונות של תכלית "מחזקות את תחושת הסולידאריות החברתית ומחדירות לתודעת האנשים , ת ההשפלה הלאומיתתחוש

כי פאנון טוען גם כי הפעילות הטרוריסטית , זאת-ראוי לציין עם". ושל היסטוריה קולקטיבית, של זהות לאומית, משותפת

פול -אן'הפילוסוף ז(. ibid,  99)הפוליטיות של הקולקטיב ובהתאם למטרות , באופן רציונלי, צריכה להיות מנוהלת היטב

 .Sartre, 1967: 19' ר. סרטר העלה רעיונות דומים בהקדמה שכתב לאחת המהדורות של ספרו של פאנון
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-אף שניתן למצוא דוגמאות רבות להתקפות טרור שאינן רציונליות-על, ואולם 

" רציונליים-בלתי"ההסברים ה. ם מן הכללהרי שמדובר במקרים יוצאי, אינסטרומנטליות 

או את התנהגותם של כמה , להתנהגות טרוריסטית עשויים להסביר פעולות טרור ספציפיות

כלל -כי טרור הוא בדרך בהווה ובעבר מראה  אך מבט על ארגוני טרור, ארגונים קיצוניים במיוחד

, דומה לזו שהגיע אליה בטס הדבר מוביל למסקנה. להשגת יעדים פוליטייםמחושבת  אסטרטגיה 

טרור הוא אמצעי ולא מטרה בפני , פסיכופטיים םניהיליסטימלבד במקרים נדירים של "ולפיה 

אינסטרומנטלית בארגוני טרור -הטענות אודות היעדר רציונליות  (.Betts, 2002: 20) 49"עצמה

עובדה הפשוטה כי גם הן אינן לוקחות בחשבון את ה:  פי רוב הכללות יתר-הן על, למשל,  דתיים

ארגוני הטרור שמבצעים אותן עדיין , אם פעולותיהם של ארגונים כאלה מונעות מערכים דתיים

יש בהן אלמנט , לפיכך. לוקחים בחשבון את השלכותיהם על כלל האינטרסים והיעדים של הארגון

ם ארגוני טרור אף שבמקרים רבי-על, כפי שטוען בועז גנור. מכריע של רציונליות אינסטרומנטלית

, תועלת שלהם-לערכים המובאים בחשבון במשוואת העלות להעניק חשיבות שונה"עשויים 

ובעקבות זה לקבל החלטה , ולעיתים אף לשקול ערכים שונים מאלה של המתמודד עם הטרור

ברוב המקרים לא תקבל הנהגת הארגון "הרי ש, "רציונלית-שבעיני המתבונן מהצד נראית לא

" רציונלית-החלטה לא, דהיינו, ה מוערכת מראש בעיניהם כגדולה יותר מתועלתההחלטה שעלות

לעיתים רחוקות המניע פול וילקינסון טוען כי קיצוניות דתית היא , באופן דומה (.06: 1221, גנור)

נדה פוליטית שהיא 'בדת משולבת באג כמעט בכל המקרים הדבקות הקיצונית: רהיחיד לטרו

וארגוני טרור דתיים מונעים , חברתיות-מונעת מתביעות כלכליות או, 50לאומנית במהותה

.  51צבירת כוח פוליטי וכדומה, שונים כמו צורך בתמיכת דעת הקהל" ארציים"מאינטרסים 

                                                 
49

כי קבלת ההחלטות שלהם אינה מתאפיינת , כמובן, אין פירושה אינסטרומנטליים-רציונלייםהטענה כי ארגוני טרור הם  

ארגוני טרור לוקים גם הם לעיתים קרובות בעיוותי תפיסה של , כפי שטוען מקורמיק. תפיסה-ות מוגבלת ובעיוותיברציונלי

והם נוטים לפשט תהליכי קבלת החלטות , במגבלות קוגניטיביות הנובעות ממצבי לחץ וזמן, הסביבה ובמידע חלקי על יריביהם

הגם שיש להטיל ספק במידת דבקותם של ארגוני , כן-אם(.  McCormick, 2003: 486-7)ולעשות שימוש ביוריסטיקות 

 .הרי שאין הדבר מייחד אותם משחקנים אחרים בזירה הבינלאומית, טרור בתהליכי קבלת החלטות רציונליים באופן מושלם
50

יעדיו של  פייפ טוען כי. קעאדה-התקפה לטענתו גם לארגון אל, טוען רוברט פייפ טענה דומה, בספרו על טרור התאבדותי 

. אחרים" אסלאמיים"ובעיקר מדובר ביעד של סילוק האמריקאים מחצי האי ערב ומאזורים  –הארגון הם פוליטיים ומוגבלים 

קעאדה -ומראה כי התקפותיה של אל, קעאדה המצביעים על יעד מוגבל זה-לראיה הוא מביא מבחר ציטוטים של ראשי אל

' לטענה דומה ר. (Pape, 2005: 49-58)ות צבאית באפגניסטן או בחצי האי ערב מכוונות כמעט תמיד למדינות שיש להן נוכח

Ayoob, 2004 . 
51

על אף שניתן להצדיקם גם במונחים )של ארגוני טרור דתיים מוגדרים במונחים דתיים  היעדים הפוליטיים, פעמים רבות 

יהאד 'עבור ארגונים פלסטיניים כדוגמת החמאס והג.  ולכן פעולות שמקדמות את היעדים הללו הופכות למצווה דתית( חילוניים

לכך  שתורמתכל פעולה , לפיכך. מאדמת המולדת הפלסטינית הוא בגדר ציווי דתי" הכובש הציוני"סילוק , למשל, האסלאמי

 ,הציטוט הבא של טרוריסט פלסטיני מהחמאס. אך להתקפות טרור לכשעצמן אין ערך דתי כלשהו, "דתית"היא סוג של פעולה 

 : מבטא זאת היטב, שמביאים פוסט ושותפיו

 

אין דרך אחרת להשיב את אדמת פלסטין . ממאבקו של הארגון נגד הכובש הציוני יהתקפות צבאיות הן חלק אינטגראל 

. לא המטרה, אך כוח הוא האמצעי, ידי שימוש בכוח-את המטרות שלנו ניתן להשיג רק על. ולגרש את הכובש
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(Wilkinson, 2001: 7, 60-61 .)במידה ויש לארגונים בעלי מוטיבציות " ,כפי שטוען טאקר, לפיכך

הם יפעלו תחת אותן המגבלות שיש לארגונים בעלי יעדים ..[ ].יום פוליטי וחברתי -דתיות גם סדר

אינו ' טרור המונע מדת'המונח , בהינתן המגוון והמורכבות של המוטיבציות הדתיות]...[ פוליטיים 

 (.  Tucker, 2002: 7-8) 52"יעיל מבחינה אנליטית

 "  ארגוניים"סוגיית האוניטריות ומודלים . 1

כי טרור הוא אמצעי להשגת יעדים , כאמור, ת לחקר טרור מניחהרציונליסטי-הגישה האסטרטגית

שהיא , כאן מובלעת הנחה נוספת. ואת היעדים הללו אנו משייכים לארגון טרור מסוים, פוליטיים

: המורכב ממספר אינדיבידואלים" שחקן קולקטיבי"מעין תנאי הכרחי להתנהגות רציונלית  של 

ובפרט אלה שמקבלים את ההחלטות לגבי אופי , הארגוןההנחה היא כי כל מי שפועל בשמו של 

פי אינטרס -ולא על, פועל בהתאם למבנה ההעדפות הכללי של הארגון, ותדירות השימוש בטרור

מנת שארגון טרור יוכל לשמש כיחידת -על(. Achen and Snidal 1989 , 150)פרטיקולרי כלשהו 

שחקן "להיות , כן-אם, הוא צריך, רציונליסטית ניתוח למחקר אמפירי המבוסס על גישה

כזו שמתאימה לשמש  –" קבוצה"ל מסקויטה ושותפיו-דה-ההגדרה שמביאים בואנו". אוניטרי

עשויה לשפוך אור על משמעותו של  –כיחידת ניתוח למחקר המבוסס על גישת הבחירה הרציונלית 

 ,      מונח זה

קבוצה היא ]...[ פוליטיים משותפים  יעדיםאיגוד של אינדיבידואלים השואפים להשיג  [קבוצה היא]

קבוצה היא סדרה ]...[ אשר חולקת מערך משותף של עדיפויות לגבי נושא אחד או יותר ]...[   ישות

אחדות הקבוצה פירושה ]...[  של אינדיבידואלים עם סדר עדיפויות משותף לגבי נושאים רלבנטיים 

 Bueno de)ם באופן מדויק את הגוף כולו שהרצונות של חבר אחד לגבי נושא מסוים מייצגי

Mesquita et al., 1985: 17) 

 

ולפיכך מצהירים כי  , הכותבים מודעים לכך כי במציאות הנחה זו אינה תמיד מתקיימת

אנו מניחים שבראש כל קבוצה עומד מנהיג חזק שיעדי המדיניות , משיקולים של פשטות"

אנו מתייחסים , אם ארגון מורכב ממספר פלגים...[ ]האישיים  שלו זהים לאלו של הקבוצה כולה 

                                                                                                                                            
אלו שמבצעים את ההתקפות מבצעים את , [לפיכך. ]שימוש בכח לא ניתן להשיג עצמאותההיסטוריה מראה כי ללא 

 .  (quoted in Post, Sprinzak and Denny, 2003: 179)עבודתו של אללה

   
52

רבים : משגה נפוץ נוסף בקרב אלה הטוענים כי ארגוני טרור הם אינם רציונליים הוא בלבול בין רמת הפרט לרמת הארגון 

גם אם ", כפי שטוען פייפ, ואולם. בנכונותם של טרוריסטים להקריב את חייהם בפעולות טרור כעדות לחוסר רציונליותרואים 

קבוצות ההנהגה אשר מגייסות אותם ומנחות אותם אינן כאלה , רציונליים או פנאטיים-מבצעי פיגועי ההתאבדות הם בלתי

התופעה הולכת , לדבריו. צעי יעיל ביותר של כפייה אסטרטגיתפייפ רואה בטרור ההתאבדותי אמ[". רציונליות-בלתי]

 (.  Pape, 2003: 344)ומתרחבת משום שארגוני הטרור למדים כי טרור התאבדותי משיג לעיתים קרובות את מטרותיו 
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קליפטון מורגן מצביע על בעיה דומה  ומציע פתרון . (ibid)" לכל פלג כאילו היה קבוצה נפרדת

 : דומה

]...[ פני סדרה של אלטרנטיבות הוא טרנזיטיבי -שחקן רציונלי מוגדר ככזה שסדר העדיפויות שלו על

, שחקנים-תוצר של סדר עדיפויות קולקטיבי של מספר תתאם סדר העדיפויות של שחקן הוא 

אם השחקן העומד , לכן. טרנזיטיבי-קיימת אפשרות כי סדר העדיפויות הקולקטיבי יהיה בלתי

ניח הנחה כלשהי שמסירה את האפשרות של העלינו ל, במרכז הניתוח הוא אוסף של אינדיבידואלים

אימוץ של הנחת השחקן הרציונלי דורשת ]...[  היעדר טרנזיטיביות בסדר העדיפויות הקולקטיבי

או כי , דומיננטי ה של מנהיגכי הם נמצאים תחת הכוונ, לפיכך שנניח כי השחקנים הם אוניטריים

  (Morgan, 1994: 26)יהם  ן אחד הם הומוגניים ביחס להעדפותהאינדיבידואלים שמרכיבים שחק

 

להנהגה העליונה יש שליטה , ת השחקן האוניטריפי הנח-על"טוען באופן דומה כי ' ורג'אלכסנדר ג

, אין ספק כי מבחינה אמפירית.   (George, 2003: 479)  "יעילה על כל השחקנים הכפופים לה

כמה תיאורטיקנים הדגישו את . אינם שחקנים אוניטריים –בדומה למדינות  –ארגוני טרור 

, של הארגונים" מדיניות החוץ" ארגוניים בארגוני טרור בקביעת-חשיבותם של תהליכים פנים

. 53להסבר התנהגות של ארגוני טרור" המודל הארגוני"והציעו את מה שמכונה לעיתים קרובות 

 , כפי שמסביר מקורמיק

אשר גורס כי טרור משקף ניסיון אינסטרומנטלי ומחושב להשיג , בניגוד למודל הבחירה הרציונלית

הארגוני גורס כי ניתן להבין חלק ניכר ממה שעושים  המודל , סדרה של מטרות פוליטיות חיצוניות

ארגון טרור אינו קופסא . ידי התבוננות בתוף הקבוצה עצמה-טרוריסטים בזירה החיצונית רק על

שעשויות להיות קשורות רק במידה [ פנימיות]הנתונה למגוון השפעות , שחורה אלא מערכת חיה

 (McCormick, 2003: 486) .ליעדיו האסטרטגיים המוצהרים חלקית 

 

לגישה , ו מנגידה גם היא בין הגישה האינסטרומנטלית לחקר ארגוני טרוראמרתה קרנש

ארגוניים ובאינטרסים הפרטיקולריים של מקבלי -שמתמקדת בתהליכים פנים, הארגונית

 מנהיגים, למשל, כך. ההחלטות בארגון ככאלה המעצבים את התנהגותו של הארגון כלפי חוץ

באמצעות ר מנסים לעיתים לשמר את מעמדם בארגון ואת קיומו של הארגון עצמו בארגוני טרו

לארגונים אחרים  עריקה לארגון ולמנוענאמנותם  להבטיח, את החברים פעולות שמטרתן לתמרץ

או עם האידיאולוגיה , פעולות שלא תמיד עולות בקנה אחד עם המטרות הפוליטיות של הארגון  -

קבוצות -לכך יש להוסיף את האפשרות שתת(. Crenshaw, 1987: 13; 1999: 3)המוצהרת שלו 

מנת לקדם אינטרסים -בתוך ארגון טרור מסוים יפעלו בניגוד לאינטרסים של הארגון כולו על
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לת על קב 1791-ספרו של גרהאם אליסון מ. Bernard, 1938; Wilson, 1973' לדיון כללי יותר במודלים ארגוניים ר 

"( המודל הבירוקרטי"בספרו של אליסון הוא מכונה )החלטות הוא אולי העבודה המוכרת ביותר שמציגה את המודל הארגוני 

 . ( Allison, 1971; Allison and Zelokow, 1999)לבחינת קבלת החלטות במדיניות חוץ 
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הטענה היא שגם אם , כאן. או מתוך דבקות עיוורת בדרך פעולה מסוימת, פרטיקולריים שלהם

סם את התועלת במונחי האינטרסים של הארגון מקבלי ההחלטות בארגון פועלים על מנת למק

הפועלות לעיתים קרובות , אין להם בהכרח שליטה על היחידות המבצעיות של הארגון, כולו

.  שאינם בהכרח זהים לשיקולים הפוליטיים של מקבלי ההחלטות, בהתאם לשיקולים אחרים

גנונים  ן כללי מהיעדר מנמדינתיים סובלים באופ-שחקנים לא טוען כי, למשל', ורג'אלכסנדר ג

כח המתחרים -ניתן למצוא בארגון אחד כמה מרכזי , הוא טוען, במקרים רבים. שליטה ופיקוח

  באשר למדיניות הטרור של הארגוןבעלי מבנה העדפות שונה , ביניהם על עוצמה והשפעה

(George, 2003: 480) .ה, ף "התבוננות על מקרים אמפיריים היסטוריים כמו אש-IRA  , ואחרים

מורכבים מפלגים צבאיים שונים שאינם סרים אכן מוכיחה כי לעיתים קרובות ארגוני טרור 

  . (Chai, 1993: 102)למרות ההנהגה המרכזית 

ם שחקנים אוניטריים יעצם העובדה כי במציאות ארגוני טרור לעיתים אינם מהוו, למרות זאת  

כפי . לבלתי תקףרציונלית –אסטרטגיתבחירה של אין בה בכדי להפוך ניתוח המבוסס על גישה 

חוסר אוניטריות אינה אופיינית לארגוני , שניתן להסיק מהספרות התיאורטית הענפה בעניין זה

 ;Allison, 1971; Downs, 1957) אדם-אלא גם למדינות ולמעשה לכל קבוצה של בני, טרור בלבד

Bueno de Mesquita et al., 2003; Levy, 1988)  .לא מנע מתיאורטיקנים וחוקרים רבים  הדבר

הטענה , שנית.  כאל שחקנים אוניטריים, למשל, של היחסים הבינלאומיים להתייחס אל מדינות

מידת . בדבר חוסר אוניטריות של ארגוני טרור רחוקה מלהיות תקפה לגבי כלל הארגונים

רכזית משתנה הריכוזיות בקבלת ההחלטות והציות של חברי הארגון להחלטות ההנהגה המ

נים ארגו. ומשתנה בארגון אחד מתקופה לתקופה, (Arquilla et al, 1999: 67) מארגון לארגון

ריכוזיים אשר מאפשרים להנהגה -מתאפיינים במבנים היררכיים, חזבאללה הלבנוניכמו , רבים

גם , בנוסף.  לשלוט על כל ההחלטות החשובות שנעשות בהם ועל ביצוען בהתאם למה שהוחלט

הרי שלא תמיד הם , קבוצות מקרב ארגון מסוים פועלים על דעת עצמם-מצב שבו יחידים ותתב

כי הם לא ינהגו , לכל הפחות, וניתן להניח, ון כולופועלים בניגוד ליעדים ולאינטרסים של הארג

 . 54באופן שיסכן את האינטרסים הללו בצורה משמעותית
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, מבחינה תיאורטית מתודולוגית, ך להתחשבמחקר שעוסק במקרים ספציפיים של כפייה נגד ארגוני טרור צרי, יחד עם זאת 

יש לבחור בזהירות את רמת הניתוח כך שהקבוצה הנחקרת תהווה , כן-כמו. בתופעות של חוסר אוניטריות ולשלבם בניתוח

קבוצות בעלות מטרות נבדלות הוא -פתרון אפשרי למצב שבו ארגון פורמלי אחד מורכב מתת, לכן. שחקן אוניטרי ככל הניתן

תקפותו של מחקר אמפירי , למשל, כך. וניתוח נפרד לכל אחת מתת הקבוצות, של הארגון ליחידות ניתוח קטנות יותר" פירוקו"

, עשויה להיות מוגבלת 81-וה 91-ף על התנהגותו של ארגון זה בשנות ה"הבוחן את השפעת כח הכפייה של ישראל כלפי אש

החזית , חבש' ורג'החזית העממית של ג, פתח)באותה תקופה  הקבוצות שהרכיבו ראותו-של ארגון זה לתת" פירוק"אך 

 .עשוי להניב תוצאות טובות יותר( הדמוקרטית של חוואתמה וכדומה
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 סקירת ספרות  –אסטרטגיים לטרור -רציונליסטייםהסברים . ה

תוצאה של קבלת החלטות  מדינתיים הם-אם שינויים במדיניות הטרור של ארגונים בלתי

העבודות הבולטות שניסו להסביר שינויים ? מהם השיקולים שמנחים את אותו תהליך, רציונלית

של ארגוני טרור לבצע  במוטיבציההתמקדו בעיקר בשינויים  55ברמת הטרור מצד ארגון מסוים

טרור כלפי המדינה היריבה כגורם המרכזי שמשפיע על התנהגותם של ארגונים אלה  התקפות

, באופן ספציפי יותר. (Frisch, 2006: 847)מהסברים המתמקדים ביכולות , למשל, בשונה

ברכיב כתוצאה של שינויים , בראש ובראשונה, שינויים בהתנהגותם של ארגוני טרור הוסברו

שינויים  כאלה עשויים לחול . 56פונקציית התועלת של הארגוניםהצפוי מהתקפות טרור ב הרווח

או שינויים בהערכתם של , 57שינוי ביעדים קצרי הטווח של ארגון הטרור: כתוצאה משני גורמים

מקבלי ההחלטות בארגונים לגבי המידה שבה התקפות טרור מקדמות את כלל היעדים של 

 .  הארגון

 קוו-טטוסטרור כאסטרטגיה לכפיית שינוי בס. 2

-בה עושים ארגונים אתנו 58גישה מרכזית אחת להסבר טרור רואה בו אסטרטגיה כפייתית

את האינטרסים , בראש ובראשונה, מנת לקדם-מדינתיים שימוש על-פוליטיים בלתי

קהילת "להלן )פוליטית אותה הם מייצגים -הקולקטיביים ארוכי הטווח של הקבוצה האתנו

או במימוש /קוו הטריטוריאלי ו-רוב מדובר בשינוי מהותי בסטטוספי -על"(. המוצא של הארגון

דוגמא "אשר רואים בטרור ', כפי שמסבירים נוימן וסמית. הזכויות הלאומיות של הקבוצה

המכניזם הכפייתי שבאמצעותו מבקשים ארגוני טרור להשיג את , "מובהקת לדיפלומטיה כפייתית

, [אוכלוסיית המדינה היריבה]רב קבוצת היעד יצירת תחושה חזקה של פחד בק"יעדיהם הוא 
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מפתיע לגלות כי מספר מצומצם , לנוכח המספר הגדול יחסית של עבודות אקדמאיות העוסקות בחקר ובהסבר הסיבות לטרור 

קפדניים המסבירים שינויים לאורך זמן בהתנהגותם של ארגוני טרור מתוך  מאוד של עבודות מספקות מודלים תיאורטיים

 בפרט כאלה המעוגנות במחקר אמפירי שיטתי, הגישה הרציונליסטית
56

לארגון  הצפויות ברכיב העלויותכי לעיתים קרובות מאוד ניתוחים כאלה  סובלים מהתעלמות משינויים , ראוי לציין 

סוג זה של מוטיבציה עומד במרכז התיאורטיזציה . של המדינה היריבה המתגובותיהצפויות ובפרט בעלויות , משימוש בטרור

     . והוא ידון בהרחבה בהמשך, והמחקר האמפירי בעבודה זו
57

 -יעדים בסיסיים: את היעדים הפוליטיים של ארגוני טרור ניתן לחלק לצרכים אנליטיים לשתי קטגוריות, פי אחת הגישות-על 

-כלל לסלעי המחלוקת הבסיסיים של הקונפליקט האתנו-היעדים לטווח הארוך קשורים בדרך. טווח-ויעדים קצרי ,ארוכי טווח

פי רוב קשורים -היעדים קצרי הטווח על. עצמאות לאומית וכדומה, שחרור טריטוריה מעול כובש זר: פוליטי בו נתון הארגון

, השגת תמיכה פוליטית בקהילת המוצא, לת גיוס המשאביםשיפור יכו: הטווח-למשאבים הדרושים להשגת היעדים ארוכי

או השגת שליטה , השגת פירסום והכרה בינלאומיים, הרתעה המדינה היריבה מפני פגיעה בארגון או קהילת המוצא שלו

החלוקה .  (Dutter and Seliktar, 2007: 431)שבמחלוקת כולה -בטריטוריות מסוימות כשלב לקראת שחרור הטריטוריה

צבירת כח והשפעה , דהיינו –של הארגון " ביתיים"לאיזו קטגוריה שייכים היעדים ה, למשל, ניתן לשאול. ו בעייתית במקצתהז

שניתן , ברור כי לארגוני טרור יש יעדים קבועים שאינם משתנים, יחד עם זאת? פוליטית אליה משתייך הארגון-בקבוצה האתנו

בהתאם לשינויים בסביבה בה , ויעדים אשר משתנים מעת לעת, של הארגון  (raison d'etre)" סיבת הקיום"לראות בהם את 

 .  פועל הארגון
58

 . הפרק השני בעבודה זו' לדיון נרחב בכפייה כאסטרטגיה ר 



 27 

אנדרו קיד וברברה  (.Neumann and smith, 2005: 567) "שתגרום לה לפעול לשינוי פוליטי

" התשה", או בלשונם –וולטר מסבירים כי ארגוני טרור נדרשים לאסטרטגיה של כפייה מתמשכת 

הם מנסים לשכנע , לפיכך. גס-חמשום שהם חלשים מדי לכפות את רצונם באמצעות שימוש בכ  -

וכך לשכנע אותה , מנת להכאיב לה באופן משמעותי-את המדינה היריבה כי הם חזקים מספיק על

 (.  Kydd and Walter, 2006: 60) 59כי מוטב שתיענה לדרישותיהם

אסטרטגיה של כפייה בספרות של השנים אל טרור כל המתייחסת הבולט של הגישה  מיצגה

 טיעונו המרכזי של פייפ הוא כי (. Pape 2003; 2005) 60רוברט פייפהאחרונות הוא 

כפייתיות עליהן מתבססות [ של אסטרטגיות]האסטרטגי של טרור התאבדותי זהה להגיון  ןההיגיו

: מדינות כשהן עושות שימוש בהפצצות מן האוויר או בסנקציות כלכליות להעניש את האויב

כך שהן יאפילו על האינטרס [ עבור המדינה היריבה]יות המטרה היא להעלות את העלויות האזרח

מה . ויגרמו לה להיענות לדרישות הפוליטיות של הטרוריסטים, של המדינה בעניין שבמחלוקת

כמו שהוא הנזק העתידי הצפוי [ שנגרם מההתקפות]שמייצר את כח הכפייה הוא לא הנזק הממשי 

אך בכל , צבאיים או אזרחיים , פוליטיים, כלכלייםיעדי הפגיעה יכולים להיות [. מהתקפות נוספות]

אלא שכנוע החברה היריבה כי , המקרים המטרה העיקרית היא לא הרס יעדי הפגיעה לכשעצמו

 .    (Pape, 2003: 346)היא חשופה להתקפות נוספות בעתיד 

 

תאם פייפ טוען כי ארגוני טרור מחליטים על שיגורם של קמפיינים של טרור ועל הפסקתם בה

לתפיסתם את המידה שבה קמפיינים כאלה משרתים  בנקודת זמן מסוימת את היעד החיצוני של 

הסגת כוחותיה של המדינה היריבה ממה שנתפס בעיני מקבלי ההחלטות בארגון , דהיינו , הארגון

[ התקפות]שיזם קמפיין של [ טרור]מטרתו המרכזית כל ארגון ", לטענתו. כאדמת המולדת שלהם

                                                 
59

, בראש ובראשונה, דברים שאמרו כמה מנהיגים של ארגוני טרור לאורך השנים מדגימים כי הם עצמם תופסים את הטרור 

של המאבק  המהי הפילוסופי: "2113אמר בראיון באוגוסט , מנהיג בכיר בחמאס, שנב-איסמעיל אבו.  כפייהכאסטרטגיה של 

"  ' נוכל להסב לכם מוות והרס, אם לא תיסוגו': ולהבהיר, אנו יכולים רק ללחוץ על ישראל]...[ להסב אבידות ליריב ?  [שלנו]

(Quoted in ICG, 2004: 17)  .עובדת משום שאנו [ האלימות נגד ישראל: "]2112-אמר ב, אסדובר החמ, מחמוד זהאר

אני חושב שמוטב לכל הישראלים לשכנע את הממשלה כי ]...[ נתון תחת איום  ושולחים מסר לכל ישראלי שביטחונ

ת לחץ ציבורי בישראל ידחוף א]..[ הן תוצאה של הכיבוש ]...[ הירידה החדה בתיירות , ההידרדרות הגדולה בכלכלה שלהם

החזית העממית "מנהיג ארגון , חבש' ורג'טען ג, באופן דומה. (CNN 1/4/02)"  ישראל לשקול ביתר שאת עזיבה של השטחים

הדרך היחידה . ישראל חזקה מדי]...[ יהיה טיפשי מצדנו אפילו לשקול מלחמה רגילה "כי  1791-בראיון ב" לשחרור פלסטין

באחד מהמסמכים של .  (quoted  in Abrahams, 2004: 544)" קטנה שםמכה , לחסל אותם היא לתת להם מכה קטנה פה

אלא לכפות , זוהי אוטופיה שאינה ברת השגה: תפקיד המאבק הצבאי אינו להרוס את האויב: "נכתב  יהבאסק ETAארגון 

-quoted in Sànchez)" לנטוש את הטריטוריה שלנו, באמצעות מלחמה מתמשכת של התשה פסיכולוגית ופיזית, עליו

Cuenca, 2007: 275.) פעיל בארגון ה, טרנס קלרק-IRA ,שעמד בבסיס התקפות הטרור של הארגון נגד  ןהסביר כי ההיגיו

 :quoted in Tonge, 2006)[" מצפון אירלנד]כך הם יתעייפו יותר ויגבר רצונם לצאת , ככל שנפגע בהם יותר"הבריטים היה 

כתוצאה , בנקודת זמן כלשהי בעתיד. מאוד ברורה IRA-האסטרטגיה של ה" :1787-אמר בראיון ב IRA-דובר ה.  (104

 quoted in)" יישבר[ אירלנד]רצונה של הממשלה הבריטית להישאר בארץ זו , מהלחץ של המאבק האלים העיקש

Patterson, 1997: 217) . 

 
60

פוליטי באשר -ציע תקפה לטרור אתנואך המסגרת התיאורטית שהוא מ, עבודותיו של פייפ עוסקות אמנם בטרור התאבדותי 

, (sui generis)אין סיבה להתייחס לטרור התאבדותי כאל קטגוריה בעלת מהות מובחנת , כפי שטוענת מרתה קרנשאו.  הוא

ולא , הנכונות להקרבה עצמית: המבצע-ההבדל  הוא ברמת האינדיבידואל". רגיל"והוא זהה ברוב המאפיינים שלו  לטרור 

 .  (Crenshaw, 2002, 21)יוזם ברמת הארגון ה

 

. 



 31 

שיש לה כוחות צבאיים ,  ת במהלך שני העשורים האחרונים היתה לכפות על מדינה זרההתאבדו

פייפ מביא .   (Pape, 2005: 21)" הסגה של כוחות אלה, בשטחים שהטרוריסטים רואים כמולדתם

נסיגתם של : כמה דוגמאות למקרים בהם נחלה האסטרטגיה הכפייתית של ארגוני טרור הצלחה

, בעקבות התקפות טרור כנגדם 12-צרפתים מלבנון באמצע שנות ההכוחות האמריקאים וה

-לנקה בשנות ה-והפשרות להן הסכימה ממשלת סרי, 1222-וב 8611-נסיגותיה של ישראל בלבנון ב

   (.Pape, 2005: 27, 39-41)בעקבות התקפת הטרור של המורדים הטמילים  62

של המדינה היריבה לאחוז בשטח  סימנים המצביעים על היעדר נחישות, פי היגיון זה-על 

,  או חוסר נכונות מצד הציבור במדינה היריבה לספוג את העלויות של התקפות טרור, שבמחלוקת

 Pape, 2003; 2005; Hoffmann and)מעודדים ארגוני טרור להגביר את קצב ועוצמת ההתקפות

McCormick , 2004: 269-70). לותיהם כשהם מגיעים ארגוני טרור משהים את פעו, באופן דומה

בתגובה לויתורים , למשל – םהכפייתייהתקפות נוספות לא תשרתנה את יעדיהם "למסקנה כי 

פייפ טוען כי קמפיינים של טרור  (.Pape, 2003: 347)" חלקיים או מלאים מצד מדינת היעד

ות לפח, וזאת משום שאלה, פי רוב למדינות בעלות משטרים דמוקרטים-התאבדותי מכוונים על

של הציבור במדינות אלה  ונכונות": םכפייתיירגישות במיוחד לעונשים ", בעיני הטרוריסטים

בעוד שיכולתו להשפיע על הממשלה היא , לסבול את עלויותיהן של התקפות טרור היא נמוכה

 קיד וולטר טוענים כי , באופן דומה.  (Pape, 2003 : 349) גבוהה  

בדות יותר ולהחזיק מעמד לזמן ארוך יותר מהוות מטרות ממשלות המסוגלות לספוג עלויות כ

ארגוני טרור מעריכים את יכולת ספיגת העלויות של . מזמינות פחות לאסטרטגיה של התשה

היעד בעבר כלפי ארגוני טרור [ מדינת]היעד בהסתמך על סוג המשטר ועל התנהגותה של [ מדינת]

ות מסוגלות לעמוד בהשלכות המכאיבות סוג המשטר הוא חשוב משום שדמוקרטיות פח. אחרים

רגישות לעלויות עשויה , קרב מדינות דמוקרטיותב]...[ דמוקרטיות -לא[ מדינות]של טרור מאשר 

היעד [ מדינת], כאשר מפלגות יוניות יותר נמצאות בשלטון. להשתנות בהתאם למפלגה שבשלטון

בהן שולטות מפלגות נציות יותר   [מדינות]עלולה להיתפס כבעלת יכולת ספיגה נמוכה יותר מאשר 

(Kydd and Walter, 2006: 62    .) 

 

    "מגננתי"טרור כאמצעי כפייה . 1

 

הוא עשוי לשמש כמכשיר כפייה נגד : טרור עשוי לשמש כאסטרטגיה כפייתית גם למטרה אחרת

רגון המדינה היריבה כאשר המטרה היא לגרום לה להפסיק את פעולותיה ההתקפיות נגד א

, בין המדינה לארגון" מאזן הרתעה"לתפקד ככלי לכינון  טרור עשוי,  במילים אחרות. רורהט

כאשר התקפות טרור משמשות כאמצעי ענישה מצד ארגון הטרור על מה שנתפס בעיניו כפגיעה בו 
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או , מנת להרתיע את המדינה היריבה מפגיעות כאלה בעתיד-על, זאת. או בקהילה שהוא מייצג

 61אמציה הכפייה שלה לא יצליחו לפגוע ברצון או ביכולת של הארגון להילחםלאותת לה כי מ

(Crenshaw 2002: 25; de-Figueiredo and Weingast, 2001; Friedman, 2008: 53 .) ארגוני

הציגו פעמים רבות את התקפות הטרור בתוך גבולות הקו הירוק , למשל, הטרור הפלסטינים

כתגובה ענישתית על פעולותיה של ישראל נגד ( ם לפניהאך ג)אקצא -במהלך אינתיפאדת אל

ברצון של ארגוני טרור לבצע  שינויים, פי היגיון זה-על. 62הפלסטינים בגדה המערבית ובעזה

באופן ספציפי . התקפות נובעים מאופי הפעולות של המדינה כלפי הארגון של המדינה היריבה

  -אלימה  נהגת ארגון הטרור כעילה לתגובההתנהגות של המדינה הכופה הנתפסת בעיני ה, יותר

 –פוליטית אותה הוא מייצג -או בקהילה האתנו, במנהיגיו, פגיעה חמורה באינטרסים של הארגון

 (.Figueiredo and Weingast, 2001)תגביר את המוטיבציה של הארגון לבצע התקפות טרור 

 ביתיים פוליטיים טרור כאמצעי  לקידום  אינטרסים . 3

    

יתר באינטרסים ארוכי הטווח של ארגוני הנובעת מהתמקדות  "טרור ככפייה"הבעייתיות בגישת 

אינטרסים  –פוליטיים -התעלמות מסוג נוסף של אינטרסים של ארגוני טרור אתנוההטרור ומ

היעד הסופי הוא "עבור ארגוני טרור רבים , כפי שטוען לורנס פרידמן". ביתיים"שניתן לכנותם 

, בות פשוט רחוק מדי מכדי שיהיה להסביר כל פעולה במונחים של התקדמות לעברולעיתים קרו

" במונחים של גיוס תומכים והנעת פעילים[ את התנהגותם של ארגונים אלה]ולפיכך ניתן להסביר 

(Freedman, 2007: 322  .) 
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-והיא רציונלית, (retaliation)" תגמול"שניתן לכנותה , יש להבחין בין סוג זה של פעולה, מבחינה אנליטית 

כותבים בספרות הנוקטים בהסבר זה , לעיתים. שאינו רציונליות  אלא רגשיות, לבין פעולות של  נקמה,  אינסטרומנטלית

על התנהגות המונעת ממניעים רגשיים ולא על שיקולים , לכאורה, ביטוי זה מרמז". התקפות נקמה" רואים בהתקפות טרור

הפועל ממניעים של עלות  יםרציונלי בארגוני טרור שחקנים  לגישה הרואה,  לכאורה, ולכן הוא מנוגד, רציונליים אסטרטגיים

היא עשויה , ראשית. שיקולים ברורים של עלות ותועלתמונח אשר מאחוריו  עומדים " נקמה"ניתן לראות ב, ואולם. ותועלת

 ,שנית. על תגובתו הצפויה של הארגון לפעולות כאלה בעתידת ותיאאל מול היריב באמצעות  "מאזן הרתעה"ביסוס לשמש  ל

יעד וביוקרתו בעיני קהלי ה" ביתי"היעדר תגובה על פגיעה חמורה בארגון או בקהילת המוצא שלו עלולה לפגוע במעמדו ה

 . השונים שלו
62

, הוא הקלף המנצח שלנו[ טרור התאבדותי]הנשק הזה : "ציטוט של אחד מראשי החמאס משקף את היגיון אסטרטגי זה  

הוא גם נתן לעם שלנו . וייצר שוויון כוחות שלא נודע כדוגמתו בתולדות המאבק עם האויב הציוני, שהפך את חולשתנו לכוח

" העם שלנו איננו עוד היחיד שנושא בנטל העונש לבדו. ולהסב לו נזק, להרתיעו , [יבלהתקפות האו]את היכולת להגיב 

(Cited in Hafez, 2006: 174.) 2111-אמר באופן דומה בראיון ב, בכיר בחמאסמנהיג , רנטיסי-עזיז אל-אל-עבד : 

 

משתמש [ הישראלי]אתה יודע שהאויב . אין באפשרותנו לנקוט בצעדים להבטיח בטחון מלא לאינדיבידואלים

הדרך היחידה להגן על העם הפלסטיני ולעצור את סדרת ההתקפות העקובות , לכן]...[ בטכנולוגיות מתקדמות מאוד 

רק . משמעות הדבר היא שתהיה תגובה ראויה לכל התקפה פושעת של האויב הציוני. מדם הזו היא ליצור מאזן הרתעה

 . (BSWB 8/2/01)" קפה  פושעתאז יחשוב האויב מיליון פעמים לפני שיבצע הת

 

הביע רעיונות דומים בהתייחסו לפיגועים בתוך , אקצא-מראשי ארגון הפתח הפלסטיני בתקופת אינתיפאדת אל, מרוואן ברגותי

מדוע , ולהתקיף עם טנקים ועם מטוסי קרב, להרוג אנשים בשטח מדי יום, אם הישראלים ממשיכים לפגוע בחיינו: "ישראל

[ ראש ממשלת ישראל"]הסביר ברגותי כי , בהזדמנות אחרת". ?ביב תהיה האפשרות לחיות חיים בטוחיםא-שלאנשים בתל

אז מי , ובמוקדם או במאוחר יבינו הישראלים כי אם שרון אינו יכול להביא בטחון, הוא סמל הכיבוש וההתנחלויות]...[ שרון 

 . (quoted in Friedman, 2008: 52-3)" השלום הסלמת המאבק היא הדרך היחידה לקדם את, כרגע. אף אחד? יכול 
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תם חלק נכבד מהעבודות העוסקות בהסבר התנהגותם של ארגוני טרור אכן מדגיש את חשיבו 

כפי שטוענת אחת . 63של ארגוני טרור" חיצונית"בקביעת מדיניותם ה" ביתיים"של אינטרסים 

 , מיה בלום, המייצגות הבולטות של גישה זו מהשנים האחרונות

 תריוהפופולמסתגלים באופן אסטרטגי לנסיבות המשתנות במטרה למקסם את [ טרור]ארגוני 

לה זוכות ]בהתאם לתהודה , שלהם" בוחריםציבור ה"שלהם ואת היכולת שלהם להשפיע על 

שאינם [ הארגונים[  ]...[  ]ההאוכלוסייעל ידי ]דחות והמידה שבה הן נתמכות או נ[ פעולותיהם

 64ויחדלו מלהתקיים[ ההאוכלוסיישל ]רציונליים ואינם מסתגלים לנסיבות יאבדו את התמיכה 

(Bloom, 2005: 85)   

מעמדם הפוליטי בקרב שפר את שמר ולשל ארגוני טרור להסברים מדגיש את רצונם סוג זה של 

הן של כוח אדם והן של משאבים  –מקהילה זו   יכולת הגיוסואת  קהילת המוצא שלהם

 –שעיקרו "מעבירות מסר לאוכלוסיית המוצא  ,כפי שטוען בועז גנור, התקפות טרור.  םימטריאלי

ע לנו בפעילותנו לשם השגת יעדינו התגייסו והירתמו לסיי, אנחנו פועלים בשמכם ובשבילכם

דניאל ביימן טוען גם הוא  כי לעיתים קרובות מטרתן (. 21: 1221, גנור" )הפוליטיים המשותפים

(. Byman, 1998: 157)היחידה של התקפות טרור היא למשוך מגויסים חדשים וצעירים לארגון 

רגון משום שלוחמיו במקרים רבים תמיכת האוכלוסייה חשובה לפעילותו המבצעית של הא

לא  , כמובן, תמיכה ציבורית בארגון חשובה. זקוקים למקומות מסתור בקרב אוכלוסיה אזרחית

ם יים אלא גם לצורך השגת שליטה על משאבים פוליטיירק לצורך גיוס משאבים מטריאל

ה מ עתידי מול המדינ"כגון עמידה בראש מוסדות שונים והזכות לייצג את הקהילה במו, וסמליים

 .65היריבה
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לגישה בחקר היחסים הבינלאומיים שמסבירה מדיניות חוץ במונחים , באופן כללי יותר, ניתן לשייך גישה זו להסבר טרור 

הוא מדינתית על עיצוב מדיניות חוץ מדינות -היקף הספרות העוסקת באופן כללי בהשפעת הזירה הפנים. של פוליטיקה פנימית

כתוצאה של " השלום הדמוקרטי"אחת הדוגמאות הבולטות היא שורה של עבודות תיאורטיות המסבירות את תופעת . עצום

 Bueno de Mesquita etלדוגמא ' ר) רצונם של מנהיגים לשמר את עמדתם בשלטון ולהימנע מעלויות בדעת הקהל הביתית 

al, 1999; Smith, 1998; Fearon, 1994; Schultz, 1998 )  עבודות אחרות הרחיבו את העיקרון של השפעת הפוליטיקה

מתוך הנחה שכל המשטרים תלויים במידה זו או אחרת בתמיכה מצד הציבור , הפנימית על מדיניות החוץ לכל סוגי המשטרים

אחת . (Bueno de Mesquita et al., 2003; Kinne, 2005)או לפחות מצד קבוצות נבחרות בעלות השפעה , במדינותיהם

מסבירה ,  (Diversionary theory of war)"התיאוריה ההסחתית של המלחמה", הגישות בספרות לחקר הגורמים למלחמות

כיצד מנסה לעיתים ההנהגה לצאת למלחמה או לייצר מתיחות בינלאומית על מנת להסיח את דעת הקהל הביתית מבעיות 

 ;Levy, 1989; Dassel  and Reinhardt, 1999) (Rally around the flag)" להתאחד סביב הדגל"פנימיות ולגרום לה 

Gelpi, 1997; Miller, 1999; Russet, 1990;; Wilkenfeld, 1968; Levy and Vakili, 1992;)  . תיאוריה זו מתבססת

. רב קבוצותבמידה רבה על תיאוריות סוציולוגיות העוסקות בהשלכות של קונפליקט חיצוני על מידת האחדות הפנימית בק

היה הראשון שהסביר כי קונפליקט חיצוני מגביר את הגיבוש הפנימי והריכוזיות  (Simmel, 1955)זימל ' ורג'הסוציולוג ג

שכלל את התיאוריה וניסח מחדש את התנאים שבהם יוביל  (Coser, 1956)הסוציולוג לואיס קוזר . הפוליטית בקרב הקבוצה

והמידה שבה האיום , מידה מסוימת של אחדות וגיבוש פנימי קודמים בקרב הקבוצה: מית קונפליקט חיצוני ליתר אחידות פני

 .   החיצוני מופנה לכלל חברי הקבוצה ולא לחלקים ממנה
64

ובמקומות אחדים , התמקדותה של בלום במוטיבציות הקשורות  בפוליטיקה הפנימית של קהילת המוצא הוא עניין של דגש 

ביניהם הרצון לכפות על , "ביתיים"ותם של גורמי מוטיבציה אחרים הפועלים במקביל למניעים בספרה היא מתייחסת לחשיב

 (Bloom, 2005: 191)האויב נסיגה משטחי מולדת 
65

הסבר זה מתייחס אל פעולות טרור . אם כי השגתה מתבססת על מכניזם אחר, הסבר אחר מייחס לטרוריסטים מטרה דומה 

ם לממשלה היריבה להגיב באופן שיקצין את עמדותיה של קהילת המוצא של ארגון הטרור וכך שנועד לגרו, כאקט פרובוקטיבי

 :Gibbs, 1989)או ישפר את יכולת גיוס המשאבים של הארגון  /יניע פרטים נוספים מתוכה לקחת חלק באלימות קולקטיבית ו
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להסבר טרור מתמקד שם דגש על הסביבה " ביתית"קטגוריה של הסברים בתוך הגישה ה-תת 

את תפקידן של פעולות טרור  הזה מדגישגישה . ית התחרותית בה פועל הארגוןהפוליטית הבית

כאמצעי לגיוס תמיכה פוליטית במצב בו שני ארגונים או יותר מתחרים על עוצמה פוליטית בקרב 

 66שאת האינטרסים הקולקטיביים שלה הם מתיימרים לייצג, פוליטית מסוימת-ה אתנוקהיל

(Oots, 1986: 156; McCormick, 2003: 488; Crenshaw, 1987: 22; Lebovic, 2007: 126; 

Bloom, 2005; Pedahzur, 2005: 28; Freedman, 2007: 32 ) .קיימתבמצב בו , פי גישה זו-על 

ינסה כל אחד מהארגונים להגביר את מאמציו לבצע , צא בפעולות טרורתמיכה בקרב קהילת המו

מנת להוכיח כי נחישותו ויכולתו להילחם בשם האינטרסים הקולקטיביים של -התקפות טרור על

המשתנה המרכזי שמשפיע . וכך לזכות בנתח גדול יותר של תמיכה ציבורית, הקבוצה גדולים יותר

צע התקפות טרור הוא מידת התמיכה בהתקפות טרור כנגד על המוטיבציה של ארגון הטרור לב

 , כפי שטוענת מיה בלום. 67המדינה היריבה בקרב קהילת המוצא של הארגון

שקבוצות  ההאוכלוסייכאשר ההתקפות זוכות לתהודה חיובית בקרב , במאבק על תמיכה ציבורית

תקפות אינן זוכות לתמיכה אם הה. הן מסייעות לארגון לגייס תמיכה, ההתנגדות מתיימרות לייצג

 ,Bloom) היא תשגשג , וכות לתמיכהאם הן ז. הטקטיקה תיכשל, הרחבה יותר ההאוכלוסייבקרב 

2005: 78) . 

 

משתנים אחרים אשר עשויים להשפיע על רמת הטרור מצד ארגון מסוים הם מספר , פי גישה זו-על

העוצמה הפוליטית  ,הארגונים המתחרים עמו על התמיכה הפוליטית של האוכלוסייה

 ,Post et al)ורמת הטרור מצד הארגונים האחרים ,  שלו ביחס לשאר הארגונים תוהפופולאריו

2002: 83; Bloom, 2005: chap. 4) . בלום מביאה כדוגמא את הארגונים הפלסטיניים

-ובתקופת אינתיפאדת אל 62-שלאורך שנות ה, יהאד האיסלאמי'חמאס והג –האיסלאמיים 

של ארגון הפתח בפוליטיקה  העו התקפות טרור על מנת לקרוא תיגר על ההגמוניאקצא ביצ

                                                                                                                                            
339; Laqueur, 1987: 74; Merari, 1993; Rappaport 1984: 660; Bueno de Mesquita and Dickson, 2007;   )

אותה הוא מייחס לארגוני טרור , דיוויד לייק מסביר בקצרה את ההגיון עליו מתבססת אסטרטגיה של טרור פרובוקטיבי 

מחולשה פוליטית שאינה מאפשרת להם להשיג  את מטרותיהם ,  לטענתו, הסובלים"( מתונים"בשונה מארגוני טרור )קיצוניים 

 : וה הפוליטיות בהו

מבחין יעניש -פרופרציונלי והבלתי-שאופיה הבלתי, היעד[ מדינת]קיצוניים שואפים לעורר תגובה מצד [ ארגוני טרור]

הקיצוניים שואפים לשנות את העדפותיהם , בעשותם כן. את האוכלוסיה הרחבה שהטרוריסטים משתייכים אליה

כך גדלים הסיכויים , הממשלה עוצמתית יותר ככל שתגובת. ואמונותיהם של המתונים בקרב האוכלוסיה שלהם

מגדילים [ ,כך... ]הדבר עשוי לייצר רצון בנקמה שתתבטא ביתר תמיכה בקיצוניים . שאזרחים חפים מפשע ימותו

מגדילים את , מגדילים את מספר החיילים המוכנים להילחם עבור המטרה, הטרוריסטים את שיעור התמיכה בהם

 (Lake, 2002: 19-20)ומחזקים את כוחם הכולל    , אחרים[ מטריאלים]רות מקורותיהם הפיננסיים ומקו
66

' ר. פוליטיים-נפוץ גם בספרות הכללית על קונפליקטים אתנו,  Outbiddingאשר מזוהה  בספרות עם המונח , טיעון זה 

Kaufman, 1996: 109  . 
67

משתנים המרכזיים שקובעים את מידת התמיכה של ראוי לציין כי אין הסכמה בין החוקרים שניסו לאתר את ה, עם זאת 

ונראה כי משקלם היחסי של משתנים שונים משתנה ממקרה , גיה של טרור כלפי המדינה היריבהקהילת המוצא באסטרט

 .    למקרה
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הופמן ומקורמיק טוענים כי הסיבה המרכזית להצטרפות ארגון , באופן דומה. (ibid)הפלסטינית 

אל מעגל מבצעי פיגועי , אשר מזוהה עם ארגון הפתח, "אקצא-גדודי חללי אל"הטרור הפלסטיני 

, היה הצורך להעמיד תחרות לארגונים פלסטיניים אחרים 1221-בההתאבדות בתוך ישראל 

מרטין . (Hoffmann and Mccormick , 2004: 272) 1228-שהחלו לבצע התקפות כאלה כבר ב

קריימר מסביר באופן דומה את הטרור נגד מטרות ישראליות מצד קבוצות שיעיות בלבנון בשנות 

 ,Kramer)התחרו על תמיכת הקהילה השיעית " חזבאללה"ו" אמל"עת הארגונים , 62-וה 12-ה

לורנס פרידמן טוען כי תחרות בין ארגונים פלסטיניים על תשומת לב תקשורתית וגיוס (. 1991

תמיכה פלסטינית וערבית היתה אחד הגורמים המרכזיים לגל חטיפות המטוסים שהן יזמו בשנות 

 02-בשנות ה IRA (Official IRA/Provisional IRA)-וכי התחרות בין שני הפלגים של ה, 02-ה

 (.  Freedman, 2007: 322)היתה אחד הגורמים המרכזיים להגברת האלימות מצד שני הארגונים 

 טרור כאמצעי השפעה  על דעת הקהל הבינלאומית . 0

לצד קהל , פעולות טרור עשויות לשמש ככלי תעמולה יעיל כלפי קהל יעד נוסף של ארגוני טרור

קהלי יעד בינלאומיים :  וקהל היעד במדינה היריבה( קהילת המוצא של הארגון)היעד הביתי 

.  ושחקנים בינלאומיים שעשויים לתרום לקידום היעדים הפוליטיים החיצוניים של הארגון

להניח בראש סדר היום , חוקרים רבים רואים בטרור כלי תעמולתי שנועד למשוך תשומת לב

 68ואף לגייס תמיכה והכרה במטרותיהם, המשתמשים בונים ארגוהבינלאומי את תביעותיהם של 

(Crenshaw, 1990:18-19; Wardlaw,1989: 38.)   כותבים רבים הצביעו על האופן שבו מערכת

התקשורת הגלובלית המפותחת של ימינו מספקת הזדמנות לארגוני טרור לקבל תשומת 

כרח קהל המטרה הישיר שלהן והתעניינות רבה מצד הממשלות ודעת הקהל במדינות שאינן בה

(Nacos, 2003: 4 .)סיקור , מעבר לפירסום הבינלאומי המיידי לו זוכות התקפות טרור בולטות

קונפליקטים בין מדינות לארגוני טרור עשוי פעמים רבות להטות את דעת הקהל הבינלאומית 

                                                 
68

 ( שלוחה של ארגון הפתח) הפלסטיני" ספטמבר השחור"הדוגמה הקלאסית בהקשר זה היא התקפת הטרור שביצע ארגון  

את ההוכחה הברורה "במינכן סיפקה ההתקפה ברוס הופמן כותב כי . 1792-המשלחת הישראלית לאולימפיאדת מינכן ב נגד

-אם המבצע הוא דרמטי מספיק על, הראשונה שגם התקפות טרור שכשלו לכאורה בהשגת יעדיהן עשויות להיחשב כמוצלחות

מינכן היתה , ם והחשיפה שהוענקו המטרות הפלסטיניותבמונחי הפירסו. מנת להשיג את תשומת הלב של אמצעי התקשורת

קצין המודיעין , איאד-כפי שציין אבו. ף"ידי הבכירים שבמנהיגי אש-מה שאכן אושר על, "הצלחה שאינה משתמעת לשני פנים

, לא הביאו לשחרורם של חבריהם לנשק האסורים בישראל כפי שהם קיוו"הטרוריסטים של מינכן אמנם , ף"הראשי של אש

והעם , דעת הקהל העולמית חויבה להעניק תשומת לב לדרמה הפלסטינית: אך השיגו את שני היעדים האחרים של הפעולה

במהלך השבועות שאחרי הפעולה במינכן , מעבר לכך"  הפלסטיני הפגין את נוכחתו בהתכנסות בינלאומית ממנה הוא הודר

' ורג'ג 1791דברים שאמר בשנת . (Hofmann, 1998: 73-4) הצטרפו לארגוני הטרור הפלסטינים אלפי חברים חדשים 

עוצמה עבור -משקפים גם הם את היותו של פרסום בינלאומי מניע רב, "החזית העממית לשחרור פלסטין"ראש ארגון , חבש

דה האפקט שנוצר כאשר אנחנו חוטפים מטוס גדול יותר מהרג מאה ישראלים בש": 91-ארגוני הטרור הפלסטינים בשנות ה

כעת העולם לפחות . הם פשוט התעלמו מאיתנו.  במשך שנים דעת הקהל העולמית לא היתה בעד הפלסטינים ולא נגדם. הקרב

 . (quoted in Hoffmann, 1988: 70-71) "מדבר עלינו
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שחקנים  וכך לחזק את הלחץ מצד, הצד שמייצג ארגון הטרור, דהיינו, לטובת הצד החלש

, (Wolsfeld, 2003)בינלאומיים על המדינה היריבה ולתרום ליעדיו הפוליטיים של הארגון 

 . ובמקרים מסוימים אף לגרום להם להתערב בקונפליקט

 Spoiler-היפותזת ה –טרור כאמצעי לחבל בתהליכים דיפלומטיים . 4

א זה שרואה בטרור אחד ההסברים שזכו לתהודה ודיון רב בספרות של השנים האחרונות הו

לחבל בניסיונות פיוס ובתהליכים מדיניים שבין המדינה היריבה " קיצוניים"אמצעי בידי ארגונים 

ארגוני ,  פי הסבר זה-על. אשר מתחרים עמו על ייצוג קהילת המוצא, "מתונים"לבין ארגונים 

ם וקבוצות מנהיגי: "Spoilersטרור הם מה שמכנה סטפן סטדמן בהתייחסו למלחמות אזרחים 

ועל , על תפיסת עולמם, ומתן מדיני מאיים על עוצמתם-שמאמינים כי השלום שיצמח ממשא

 :Stedman, 1997)" ועושים שימוש באלימות על מנת לחבל בניסיונות להשיגו, האינטרסים שלהם

סטדמן טוען כי קבוצות רדיקליות יגבירו את השימוש באלימות לנוכח התקדמות במשא ומתן  (.5

מנת למנוע פשרה המאיימת לדחוק אותם אל -קבוצות מתונות יותר לבין הממשלה היריבה על בין

על הסבר זה בניתוחם את  1221-שהתבססו במאמר מ, אנדרו קיד וברברה וולטר. (ibid)השוליים 

התקפות הטרור בצפון אירלנד , למעשה"טוענים כי , פוליטיים-התנהגותם של ארגוני טרור אתנו

לפיו , ון במהלך עשר השנים האחרונות מצביעים על דפוס ברור שחוזר על עצמוובמזרח התיכ

 :Kydd and Walter, 2002)" האלימות מתבצעת במקביל להתפתחויות חשובות בתהליך שלום

ארגוני טרור קיצוניים מגבירים את קצב : ההסבר שלהם דומה מאוד לזה של סטדמן. (264

או , מנת להוכיח לממשלה היריבה-וזאת על, דיניההתקפות לנוכח התקדמויות בתהליך המ

, דהיינו, "לספק את הסחורה"כי הארגונים המתונים אינם מסוגלים , לאזרחי המדינה היריבה

הם מקווים לשכנע את המדינה היריבה , כך. להבטיח כי הסכמי השלום ישפרו את המצב הבטחוני

ליך בתחילתו מתמיכה של רוב בדעת גם אם בשני הצדדים נהנה התה, לנטוש את התהליך המדיני

שמביאים קיד וולטר היא האופן שבו ניסו ארגוני הטרור המרכזית הדוגמא האמפירית . הקהל

לחבל בתהליך אוסלו בין ישראל  –יהאד האיסלאמי 'חמאס והג –הפלסטינים האיסלאמיים 

" מתונים"נים דניאל ביימן טוען כי גם כאשר ויתורים מצד הממשלה לארגו(.  ibid)  69ף"לאש

-ארגונים קיצוניים יעשו מאמצים על, עולים בקנה אחד עם היעדים של קהילת המוצא בכללותה

משום שהם עלולים להפחית את התמיכה של דעת הקהל הביתית בפתרונות , מנת למנוע אותם

הוא מביא כדוגמה תקופות בהן . וכך להוביל להיעלמותו של הארגון, הרדיקליים שהם מציעים
                                                 

69
 . יבפרק השיש, פלסטיני ייערך בחלק האמפירי של עבודה זו-דיון רחב וביקורתי יותר בהיפותזה זו בהקשר הישראלי 
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מנת לסכל הסכם בין ארגונים באסקים -הגביר את מאמצי הטרור שלו על ETAון הבאסקי הארג

ולפיה יקבלו הבאסקים אוטונומיה אך לא עצמאות מלאה , מתונים יותר לבין ממשלת ספרד

(Byman, 1998: 160.)  דוגמא נוספת היא הם הארגונים שהתפצלו מה-IRA 12-האירי בשנות ה 

(Continuity IRA  )62-שנות ה ובסוף (Real IRA)  ובחרו להמשיך במאמצי הטרור לאחר

 :Byman, 2006)האב החליט לבחור באופציות דיפלומטיות ליישוב הסכסוך עם בריטניה -שארגון

407   .) 

  "הכנסת המדינה היריבה לתמונה"מוגבלותם של ההסברים הקיימים והצורך ב. ו

. מגישות אחרות לחקר טרור בשני אופניםהגישה הרציונליסטית שהוצגה כאן בהרחבה נבדלת 

היא רואה בטרור תוצאה , שנית.  היא מתמקדת בארגוני טרור כיחידת הניתוח הבסיסית, ראשית

אינסטרומנטלית המכוונת להשגת -התנהגות רציונלית, או במילים אחרות, של בחירה אסטרטגית

מהותם של היעדים הללו לא על . יעדים פוליטיים במסגרת קונפליקט בין מדינה לארגון טרור

פוליטיים מבקשים -היעדים המרכזיים שארגוני טרור אתנו: ולא בכדי, קיימת הסכמה בספרות

ואף משתנים מתקופה לתקופה עבור , לקדם באמצעות שימוש באלימות משתנים מארגון לארגון

 . אותו הארגון

הם , ראשית. שהובאו כאן הקיימיםהמרכזיים ניתן להצביע של שתי בעיות מרכזיות בהסברים  

אך , את הסיבה לכך שארגונים וקבוצות פונים מלכתחילה לדרך הטרור, אמנם, מסבירים

י היא של אותם ארגונים בטווח הקצר והבינונ שינויים באסטרטגיהתרומתם להסבר וניבוי 

שבמונחיהם מסבירים החוקרים שהוזכרו כאן את הפנייה לשימוש המניעים הבסיסיים . מוגבלת

ולפיכך אינם יכולים להסביר שינויים , טרור עשויים להישאר קבועים לאורך תקופות ארוכותב

 .    תכופים יותר ברמת הטרור בה נוקט ארגון מסוים

מה שמשותף לכל ההסברים הרציונליסטיים שהוצגו כאן הוא הדגש שהם שמים על , שנית 

 -עלמות כמעט גורפת מרכיב העלויות תוך הת, בפונקציית התועלת של ארגוני טרור רכיב הרווחים

, כך. בפרט העלויות שמאיימת המדינה היריבה להסב לארגון בתגובה על פעילותו הטרוריסטית

הם מזניחים למעשה את אחד המימדים המרכזיים באינטרקציה אסטרטגית כלשהי בין שחקנים 

אך בין שני שחקנים  להסביר את הסיבות לפרוץ מלחמה ןלניסיו הדבר שקול. בזירה הבינלאומית

 .  ורק באמצעות ניתוח יעדיו של צד אחד

התנהגות רציונלית של צד אחד במסגרת  הואעבודה זו יוצאת מנקודת הנחה כי טרור  

ולפיכך ניתוח התנהגותם של ארגוני טרור דורשת  –אינטרקציה אסטרטגית בין שני צדדים 
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לקבלת ההחלטות  –המדינה  –יריב בהכרח התייחסות לתשומות שמכניסה התנהגותו של הצד ה

לתשומות שמכניסה , לעיתים, ההסברים שהובאו לעיל מתייחסים אמנם. של ארגון הטרור

". חיוביות"אך התשומות הללו הן כמעט תמיד , המדינה היריבה לקבלת ההחלטות בארגון טרור

על האופן שבו , דהיינו, כפייה דגש על יעילותו של הטרור כאמצעי שם את ה, למשל, רוברט פייפ

הוא . משפיע טרור על המדינה היריבה לפעול באופן שישרת את האינטרסים של ארגון הטרור

מתעלם כמעט לחלוטין מכך שלעיתים קרובות מאוד צפויה המדינה היריבה להגיב לא בויתורים 

ומכך שהחשש מהתקפות כאלה עשוי להניא את הארגון מראש  משימוש , אלא בהתקפות תגמול

בהם נמנעו ארגוני טרור מביצוע התקפות בשל החשש מתגובת המדינה  , מקרים כאלה. רבטרו

ולפיכך אין תימה כי מסקנתו , פשוט לא נכנסו למאגר הנתונים האמפיריים של פייפ,  היריבה

של ארגוני " ביתיים"הסברים שמתמקדים באינטרסים ה. היתה כי טרור הוא אמצעי כפייה יעיל

מכך שלעיתים קרובות יימנעו ארגוני טרור מביצוע התקפות גם כאשר  טרור מתעלמים גם הם

הם גם כמעט ולא מתייחסים לאפשרות שתמיכת . אלה עשויות לקדם את מעמדם וכוחם מבית

דעת הקהל הביתית עשויה לפנות נגד ארגוני הטרור בעקבות העלויות שתסבנה פעולות הענישה של 

 .ןהמדינה היריבה לקהילת המוצא של הארגו

התייחסות למדינה היריבה ולאופן , איפוא, התנהגות ארגוני טרור דורש ניתוח יעיל יותר של  

את התנהגותו של ארגון , בהכרח, התמודדותה עם ארגון הטרור שנאבק בה כאל משתנה שמעצב 

של ארגונים  "חיוביים"ה לשלול את ההסברים המתמקדים במניעים, כמובן, אין בכך. הטרור

" פרואקטיבי"או " יוזמתי"את המימד האך ורק מדגישים אלה , ואולם . ט בטרורשונים לנקו

או " ריאקטיבי"המימד ה, להוסיף אליו מימד אחריש  אליו. ת טרוריסטיתשבפעילו

בבחינת ,  אמנם, כותבים רבים עסקו. שהספרות הקיימת נוטה להזניחו,  "אינטראקטיבי"ה

ועל האופן שבו הן משפיעות על , (counterterrorism)יעילותם של צורות שונות של מאבק בטרור 

רוב רובן של העבודות בספרות הקיימת על התמודדות עם , ואולם. 70התנהגותם של ארגוני טרור
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מחלק צעדים נגד טרור לכמה , למשל, אלכס שמיד. הספרות מציעה כמה טיפולוגיות של אסטרטגיות להתמודדות עם טרור 

, צבאיים, חינוכיים-פסיכולוגיים, חברתיים-כלכליים, פוליטיים: בהתאם למכניזם בה עושה הממשלה שימוש, קטגוריות כלליות

צעדים פוליטיים : רדסון מציעים חלוקה דומה'ארט וריצ(. Schmid, 2000: 261)משטרתיים ומודיעיניים , חוקיים-משפטיים

רפורמות כלכליות חברתיות ופוליטיות שמטרתן לשכך את האיבה בקרב קהילת המוצא  , שכוללים משא ומתן עם קבוצות –

בכלל זה הסכמי  –טים ושיתוף פעולה בינלאומי שמטרתו לקטוע את מקורות המימון של הטרוריס, ממנה באים הטרוריסטים

חקיקה וצעדי חירום המרחיבות את סמכויות  –צעדים תחיקתיים ומשפטיים . פיקוח על גבולות ושיתוף במידע מודיעיני, הסגרה

הכוללים התקפות צבאיות ופשיטות על מטרות של ארגוני הטרור וצעדים  – םביטחונייהממשלה להילחם בטרוריסטים וצעדים 

לצעדים (  Conciliatory) םפייסנייחלוקה רווחת אחרת היא בין צעדים (. Art and Richardson, 2007: 16-17)מגננתיים 

שמיד וקרלינסטיין מחלקים את הקטגוריה של  Sederberg, 1989; Frey, 2004))או כוחניים , (Repressive)דכאניים 

ו , ות לחלק מתביעותיהם של ארגוני הטרורמשא ומתן שכולל היענ – accommodation: קטגוריות-צעדים פיסניים לשתי תת

reform –  מבלי לנהל עמם משא , בקרב קהילת המוצא של הטרוריסטים התסכוליםניסיון לשפר את התנאים שהובילו לצמיחת

ולפיו , "מודל החוק הפלילי: "קטגוריות של מדיניות נגד טרור-הצעדים הדכאניים מחולקים גם הם לשתי תת. ומתן ישיר

והמודל , רוריסטית נתפסת כסוג של פשע שיש להתמודד עמו באמצעות מערכת השיפוט והאכיפה של המדינהפעילות ט
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, מחקרים אמפירייםהמעוגנים בקפדניים  םתיאורטייטרור אינן כוללות ניסיון לפתח מודלים 

 ,Lum, Kennedy and Sherley,  2006:  3; Ranstorp) נושאות אופי נורמטיבי או מרשמי  אלא

נטול  -עת אשר כוללים ניתוח -מספר עצום של ספרים ומאמרים בכתבי כוללת הספרות (. 2006

לאפשריות העומדות בפני גופים ממשלתיים המבקשים להתמודד עם   - בסיס תיאורטי או אמפירי

גם -כמו, מוסרי, משפטי-חוקי, ליכלכ –ודיון בהם מהיבטים שונים , ארגוני טרור מסוגים שונים

. 71בחינת יעילותן של אפשריות פעולה אלה בקונטקסטים היסטוריים פוליטיים קונקרטיים

תיאוריים על אופן ההתמודדות של מדינות -קבוצה אחרת של עבודות כוללת מחקרים היסטוריים

72טרורספציפיות עם 
  

 ןטרור בה-נגד את האסטרטגיותלהציב  אפוא צריכה" אסטרטגית"גישה רציונליסטית או  

המעטה שבחנה ספרות ה . עושה שימוש המדינה כמשתנה אשר מסביר את התנהגותו של הארגון

אך , זו רלבנטית במידה רבה לנושא בו עוסקת עבודה זואת תופעת הטרור מנקודת התייחסות  

ליכים היא אינה מתייחסת באופן מובחן לאופן שבו תה, בשונה מהיעד שמציבה עבודה זו

 –ובכלל זה פעולות בהן נוקטת המדינה נגד ארגוני טרור שפועלים נגדה  –שונים  םואירועי

הנטייה , תחת זאת. של הארגונים לבצע התקפות נגד המדינה הרצוןמשפיעים באופן מובחן על 

שבו פעולות שונות בהן נוקטת  המידה הבולטת בספרות הקיימת היא להעריך באופן כללי את 

 ביןמבלי להבדיל , ון הטרור שפועל נגדהשפיעות על היבטים שונים של התנהגות ארגהמדינה מ

של  רצונועל  לבצע התקפות טרור לבין השפעתן הארגון  יכולות  עלן של פעולות המדינה השפעת

                                                                                                                                            
 Schmid and)תפסות כסוג של מלחמה נמוכת עצימות שיש להתמודד עמה באמצעים צבאיים  נ לפיו פעולות טרור, "צבאי"ה

Crelisten, 1993: 310;; Pedazhur and Ranstorp, 2001: 3  .) 

צעדים ". אקטיביים"לבין צעדים התקפיים או " פסיביים"או , ה נפוצה אחרת של צעדים דכאניים היא בין צעדים מגננתייםחלוק

מגננתיים הם פעולות שמטרתם לצמצם את יכולתם של טרוריסטים לבצע פעולות טרור מוצלחות באמצעות שלילת יכולתם 

ת מכשולים טכנולוגיים כמו גלאי מתכות וגלאי חומר נפץ ביעדים דוגמאות לצעדים כאלה הם הצב. להגיע אל יעדי הפגיעה

גדר ההפרדה (. Enders and Sandler, 1993: 828)וכדומה , הצבת מאבטחים בכניסה לאזורי בילוי והתכנסות, פוטנציאליים

ך הקו הירוק שה אל תומנת למנוע מטרוריסטים פלסטיניים גי-על 2111-שבנתה ישראל בסמוך לקו הירוק בתחילת שנות ה

, נכסיו –צעדים אקטיביים או התקפיים הם פעולות הכוללות שימוש בכח גס כנגד ארגון טרור . ספת לצעד כזהוהיא דוגמא נ

מטרתן של אלה היא . או פעולות כנגד מדינות התומכות בארגוני טרור או כנגד האוכלוסיה שמקרה הוא פועל, פעיליו ומנהיגיו

 ;Rosendorff and Sandler, 2004: 657-8)ן של הארגון להמשיך בפעילותו הצבאית להשפיע על היכולת ועל הרצו

Enders and Sandler, 1993: 828 .) 
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כי לא ,  למעשה, בחינה מקיפה של הספרות המחקרית מגלה.  73הארגון לבצע התקפות כאלה

 .  74בודד את ההשפעות הללו באופן אמפיריקיימות עבודות שניסו ל

בספרות הקיימת שעסקה בהסבר לאקונה על , כן-אם, סקירת הספרות שהובאה כאן מצביעה 

זו התמקדה עד כה בצד אחד בלבד בפונקציית התועלת של ארגוני . התנהגותם של ארגוני טרור

מטרתה .  ד של העלויותהצ –חשוב לא פחות , ונטתה להזניח צד אחר, הצד של הרווחים –טרור 

מתוך גישה  –ולנסות ולהתמודד באופן מובחן , למלא את אותה הלאקונה אפואשל עבודה זו היא 

עם האופן שבו התנהלותה של מדינה הנמצאת בקונפליקט עם ארגון טרור  –רציונליסטית 

ה מתמקדת העבוד, באופן ספציפי יותר. של ארגון זה לנקוט בטרור נגד המדינה רצונומשפיעה על 

המונח שמציין סוג כזה של השפעה בין שחקנים . המבוסס על איומים, בסוג ספציפי של השפעה

 . מונח זה עומד במרכזו של הפרק הבא. כפייההוא 

 

 

 

                                                 
73

פעות של אסטרטגיות נוגדות טרור על יכולותיהם של מדגיש את הצורך להבחין בין הש (Friedman, 2006)גיל פרידמן  

פרידמן מציע מודל תיאורטי לניתוח היעילות של אסטרטגיות ופעולות נוגדות .  ארגוני הטרור לבין ההשפעות על הרצון שלהם

 – כאשר לאחד, פוליטיות-קונפליקט בו הצדדים הם שתי קבוצות אתנו: סימטרי מתמשך-פוליטי א-טרור בקונפליקט אתנו

עבודתו של .  נאבק על הגדרה עצמית -  (Subordinate rival)" היריב הנחות" -יש מדינה והשני  -" היריב הדומיננטי"

פרידמן מוותר מראש על . ומתייחסת לצד החלש כיחידת ניתוח אחת, של קונפליקט כזה" אפיזודות אלימות"פרידמן מתמקדת ב

לא ניתן להעריך אם "וטוען כי , טגיות שונות להתמודדות עם טרורהאפשרות לבחון אמפירית את היעילות של אסטר

שמאפשר "הוא מציע מודל , תחת זאת". התקוממות כלשהי תפחית או תגביר את רמת הטרור הכוללת/אסטרטגיה נוגדות טרור

והשוואה בין , לבודד את האפקטים הספציפיים של אסטרטגיות מסוימות על אלמנטים מסוימים של ההתקפות מצד הצד הנחות

. (Ibid, 3)"  פני אותה סדרה של אינטרסים-טרור מסוימות או יותר על-האפקטים היחסיים של שתי אסטרגיות נוגדות

גרילה של האומה הדומיננטית לבין הרצון /טרור-היא לפרט את הזיקות בין אסטרטגיה נוגדת", כותב פרידמן, "המטרה"

של הצד הנחות לעשות שימוש  רצונו, פי המודל הבסיסי של פרידמן-על. (Ibid, 7)" והיכולת של האומה הנחותה לתקוף

מידת הכעס , הערכתו את העלויות שיסב לו הצד החזק בתגובה לאלימות, ראשית: באלימות הוא תוצאה של שני גורמים

 –הוא נאבק שמושפעת מהחשיבות שהוא מייחס ליעדים שלמענם  –ומידת הנחישות והמורל שלו , והשנאה כלפי הצד החזק

הערכתו את מידת היעילות  של השימוש באלימות , ושנית; משתנה שניתן להניח כי ערכו נותר קבוע במהלך האפיזודה האלימה

אינטגרציה פוליטית -דיס: המכניס לניתוח משתנים נוספים , פרידמן מציע גם מודל מורחב יותר. (Ibid, 8)להשגת יעדים אלה 

 .     (Ibid, 14-19)דיאולוגיה דתית וסיכויים להסדר דיפלומטי אי, מצוקה כלכלית, בצד החלש
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מנת להגיע למסקנות כלליות יותר אודות -עלדוגמא לעבודה שעושה שימוש במתודה השוואתית ובניתוחים סטטיסטיים  

 זה מבוסס עלמחקר . (Hewitt, 1984)מחקרו של כריסטופר יואיט רטגיות שונות להתמודדות עם טרור היא היעילות של אסט

-IRA (1971-הבריטים נגד ארגון ה: טרור בחמישה מקרים היסטוריים -ניתוח השוואתי של יעילותן של אסטרטגיות נוגדות

נגד  יממשלת אורוגווא, (1977-1981)ממשלת איטליה נגד הבריגדות האדומות , ETA (1975-1981)ספרד נגד , (1980

הן ניהול יואיט האסטרטגיות שבוחן . (1955-1958)הקפריסאי  EOKA-גון הובריטניה נגד אר (1968-1973)" טופאמרוס"ה

רפורמות פוליטיות שנועדו , שיפור התנאים הכלכליים בקרב הקהילה אליה שייכים הטרוריסטים, מ עם ארגוני הטרור"מו

ושימוש בכוחות  ,יפה משטרתיתטרוריסטית ואכ-חקיקה אנטי, ענישה קולקטיבית, לצמצמם את רמת התסכול בקהילות אלה

מסקנותיו של יואיט לגבי ענישה  .חיסול המשאבים החומריים של הארגוניםלו, למבצעי מעצרים של פעילי טרור וחיסולםצבא 

ענישה קולקטיבית של קהילת המוצא נבחנה רק במקרה אחד מבין החמישה . לקטיבית וצעדים צבאיים אינה חד משמעיתקו

מבין הצעדים הצבאיים רק מבצעי מעצרים המוניים הוכחו כיעלים .  (Ibid, 55-60)טרור ונמצא כי אין  לה השפעה על רמת ה

להגיע למסקנה יואיט לא הצליח  באופן כללי אך, שאר הצעדים הצבאיים לוו דווקא בעלייה ברמת הטרור. בצמצום רמת הטרור

רק . פוליטיים היא מעטה-וני טרור אתנותרומתה של עבודה זו לנושא הכפייה של ארג. (Ibid, 86) לגבי כיוון הסיבתיות

המסביר יואיט אינו מנסה לפתח מודל תיאורטי כלשהו , מלבד זאת. שלושה מבין הארגונים שבחן יואיט עונים על ההגדרה הזו

ואינו מנסה להבחין בין ההשפעה , של הארגונים לבצע התקפות טרור רצונםות שהוא בוחן על יגאת אופן ההשפעה של האסטרט

 .   רצון וההשפעה על היכולתעל ה
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  פרק שני

 
 וסקירת ספרות דיון קונספטואלי :  והרתעה כפייה

 

 כפייה כסוג של אסטרטגיה –הקונספטואליזציה המסורתית . א

בספרות האקדמאית ( Deterrence) 75או הרתעה (Coercion)גדרות הנפוצות של כפייה מרבית הה

אמצעי העומד לרשותם של שחקנים בזירה  –רואות בהן סוג של אסטרטגיה או מדיניות 

כפייה והרתעה שייכות לקטגוריה הרחבה , כאסטרטגיות. מנת להשיג את יעדיהם-הבינלאומית על

הן מתארות ניסיון מכוון של שחקן אחד לעצב את התנהגותו של , דהיינו, "השפעה"יותר המכונה 

כמעט כל ההגדרות בספרות מסכימות כי האלמנט המגדיר המהותי שמבדיל . 76שחקן אחר

דניאל אלסברג  .השימוש באיוםאסטרטגיה של כפייה מאסטרטגיות אחרות של השפעה הוא 

" של אחרים באמצעות איומים אומנות ההשפעה על התנהגותם"י כפייה היא כ, למשל, טוען

(Elsberg, 1968: 2 .) שימוש באיום של הפעלת כוח "כוקסמן מגדירים כפייה ו ומתיודניאל ביימן

מנת לשכנע יריב לשנות את -על –מנת לגבות את האיום -ולעיתים שימוש מוגבל בכח על –

שבו היה מתנהג להתנהג אחרת מהאופן ", כלומר,  (Byman and Waxman, 2002: 1) "התנהגותו

של ]מנת לשנות התנהגות -שימוש באיומים על"פטריק מורגן מגדיר הרתעה כ[". בהיעדר האיום]

מורגן רואה גם הוא (. Morgan, 2003: 1" )רצויה-כך שתימנע התנהגות בלתי[ שחקן אחר

, ודרכי העברה שלהם, איומים, היערכויות צבאיות"שכוללת , "סוג של התנהגות"בהרתעה 

איום בתגמול "רוברט ארט מגדיר הרתעה כ(. ibid, 8" )ה מאמצת על מנת להרתיעשהמדינ

[retaliation] ,[ש]מטרתו היא למנוע את התרחשותו של דבר בלתי רצוי( "Art, 1980: 6  .) 

התבססותה של כפייה על איומים מבדילה אותה , או כסוג של התנהגות, כאסטרטגיה

האיום "היא בכך ש, כפי שטוען תומס שלינג, הבדלמהות ה. בכח גסמאסטרטגיה של שימוש 

" ואילו הכוח הגס מנסה להתגבר על עוצמתו, בגרימת כאב מנסה לעצב את מניעיו של היריב
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בהמשך יובא דיון על ההבדל בין ". כפייה"מתייחסת עבודה זו כמונח הנכלל בקטגוריה הרחבה יותר " הרתעה"אל המונח   

 . שני המונחים
76

, הטלת עונש בלתי אלים, שימוש בכוח: קרל הולסטי מציע שש דרכים בסיסיות להשפיע על התנהגותם של שחקנים אחרים  

ראוי . (Cited in Russet and Starr,1996: 129)הצעת תגמולים חיוביים ושכנוע , הענקת תגמולים חיוביים, ום בעונשאי

על התועלת ( באמצעות איום או במעשה)שבהן המשפיע מנסה השחקן המשפיע , להבחין בין חמש הקטגוריות הראשונות

מעותו היא שינוי התפיסה של השחקן המושפע אודות שמש, לבין שכנוע, הצפויה לשחקן המושפע מהתנהגות מסוימת

מרכיבות יחד את  –הטלת עונש ואיום בעונש  –שתי הדרכים הראשונות . האינטרסים שלו או הדרכים היעילות ביותר להשגתן

 . הקטגוריה של כפייה



 41 

מטרתו של , של הנכפה רצונובעוד שכפייה מנסה לעצב את  , במילים אחרות(. 18: 8618, שלינג )

 : שלינג מפרט. 77יכולותיוגס הוא לנטרל או להפחית את  -שימוש בכח

בין הדיפת התקפה ובין הפחדת ; לך מה שחפצת בו ובין הנעת הזולת לתתויש הבדל בין נטילת 

ובין הפחדתם לבל , אשר אחרים מנסים ליטול ממך, בין החזקת דבר; כדי שלא יתקוף אותך, הזולת

בין פעולה , יטהבין כיבוש לסח, בין כוח גס להפחדה, זה ההבדל שבין הגנה להרתעה]...[ אותו  וייטל

, ובין הדיפלומטיה הכפייתית, בכוח, "בלתי דיפלומטי"ה, צדדי-זה ההבדל בין השימוש החד. לאיום

 (.12-18: 8618 ,שלינג)המושתתת על הכוח להכאיב  

 

או , ששולל, גס-בניגוד לכח, כיצד להתנהג לבחורמשמרת את יכולתו של הנכפה , כן-אם, כפייה

,  לפיכך, כפייה מוצלחת מוגדרת. התנהגות הבלתי רצויה לכופהאת יכולתו לבחור ב, מצמצם

, (Pape, 1996: 13)למרות שביכולתו לנהוג אחרת , כמצב שבו הנכפה נוהג בדרך הרצויה לכופה

אין הדבר אומר כי אסטרטגיה (. Morgan, 1977: 38) 78וזאת בשל חששו מתגובת השחקן הכופה

,  "הפגנתי"כפייה כרוכה לעיתים בשימוש בכוח גס . כחשל כפייה לא תכלול לעיתים שימוש פיזי ב

על מנת להמחיש לנכפה את רצינות כוונותיו של הכופה ולהדגים לנכפה את הנזק והכאב הצפויים 

ממשיג מקרים שלינג (. Byman and Waxman, 2002: 3)לו אם ימשיך להתנהג בדרך מסוימת 

ידי -איום לידיעת היריב על[הנזק הכרוך ב]שבה מובא , 'תדינאמי'או  'פעילה'הרתעה "כאלה כ

אותה , "הרתעה אקטיבית"שי פלדמן מתייחס גם הוא ל (.62: 8618, שלינג) "תו ההדרגתיתהגשמ

" אסטרטגיה של הענשת היריב במטרה להניא אותו מהמשך פעולה בלתי רצויה"הוא מגדיר כ

(Feldman, 1982: 26.) בהם , במצבים של מלחמה,  בהכרח,  גס נעלמת-האבחנה בין כפייה לכוח

כאמצעי לשלילת יכולותיו של , דהיינו, גס-פעולות אלימות מתפקדות לעיתים קרובות הן ככח

באמצעות המחשת העלויות שיספוג היריב אם ימשיך , והן כפעולות המייצרות איום, היריב

 (.Pape, 1996; 11: 8618, שלינג)במאבק 

יתים אפקט משולב של יצירת איום ושל שלילת העובדה שלשימוש בכח גס עשוי להיות לע 

גס לכפייה דומה לדיון -הניסיון להבחין בין כח"יכולות הוביל את וקסמן וביימן לטעון כי 
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כקונספטים (   (opportunity)"הזדמנות"או מה שמכונה לעיתים )ימין מוסט והארווי סטאר מצביעים על רצון ויכולת  'בנג  

מוסט וסטאר מגדירים הזדמנות .  (Most and Starr, 1989)מרכזיים בניתוח אינטרקציות בין שחקנים בזירה הבינלאומית  

אף -על.  (ibid, 23)"מידת המוטיבציה של שחקן לבחור בדרך פעולה מסוימת"ורצון כ, " אפשרויות זמינות בסביבה נתונה"כ

: הם מפנים את תשומת הלב להשפעתם ההדדית זה על זה, יעים להתייחס אליהם כשני משתנים מובחניםשמוסט וסטאר מצ

ובה בעת הופכות פעולות מסוימות לאטרקטיביות יותר ופעולות ]...[ הופכות פעולות מסוימות לאפשריות ", הם טוענים, יכולות

פותחת פתח להשפיע על רצונם של שחקנים ,  להתווכח עליהשאין , עובדה פשוטה זו. (ibid, 45)" אחרות לאטרקטיביות פחות

כאסטרטגיה נבחנת " כפייה  באמצעות מניעה/הרתעה"והובילה כמה תיאורטיקנים לדבר על , באמצעות השפעה על יכולותיהם

מכוונת  ,במהותה, ובשלב זה של הדיון די לחזור ולהדגיש כי כפייה, מונחים אלה ידונו בהמשך". הרתעה באמצעות ענישה"מ

 .     והיא עושה זאת באמצעות איומים, של היריב ולא על יכולותיו יולהשפיע על רצונות
78

י שמנסח זאת כפ, והוא, גס-כאן גם טמון יתרונה הבולט של אסטרטגיה של כפייה ביחס לאסטרטגיה של שימוש בכוח  

 .(Pape, 1992: 425) "ון צבאים את העלות המלאה של ניצחלהשיג ויתורים מבלי לשל"יכולתה , רוברט פייפ
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 Byman and" )כפייה היא לעיתים קרובות בעינו של המתבונן: בהבדלים בין אומנות לפורנוגרפיה

Waxman, 2002: 4 .)משמעי -פעולות מסוימות באופן חדאף שלעיתים קשה לסווג -על, ואולם

לא ניתן : מבחינה אנליטית האבחנה בין השניים בעינה עומדת, גס-כפעולות של כפייה או של כח

הוא זה שמניע  את הנכפה , ולא הנזק עצמו, החשש מפני נזקכן -אם-על כפייה מוצלחת אלאלדבר 

 (. 18: 8618,שלינג )להתנהג בהתאם לרצונו של הכופה 

, הראשונה: נבדלות של כפייהפת שרווחת בספרות היא בין שתי אסטרטגיות אבחנה נוס

הוא מצב שבו השחקן הכופה מנסה להניא את השחקן הנכפה מנקיטה , (Deterrence) הרתעה

מטרת , כשמדובר בהרתעה. בפעולה כלשהי אותה שוקל האחרון לנקוט באמצעות שימוש באיום

לגרום למורתע להמשיך לנהוג כפי , או בפשטות, נוהמרתיע היא להותיר את המצב הקיים על כ

 אכיפה" חימוש והשפעה"ומס שלינג בספרו השנייה היא מה שמכנה ת. שנהג עד כה

(Compellence) . [ היריב]איום המכוון לכפות על "המבוססת על  , בניגוד להרתעהשלינג מסביר כי

או , 79"מה-שכנגד לעשות דבר-מכוון להכריח את הצד"איום של אכיפה , "שלא יפתח בדבר מה

, לדוגמא, מטרתם של איומי אכיפה עשויה להיות(. 19: 8618, שלינג) לעצור פעולה שכבר החל בה

או , לעצור תכנית לפיתוח נשק גרעיני, לסגת מאזור שכבש, שכנוע היריב לעצור פלישה שהחל בה

העונש יוטל עד "בות כי אכיפה דורשת פעמים ר,  שלינג טוען כי בשונה מהרתעה.  פשוט להיכנע

היכולה ]...[ כלל בייזום פעולה -כרוכה בדרך]...[ אכיפה "וכי ,  "ולא אם יפעל, שיפעל הצד שכנגד

 (. 19-0, שם)" רק אם היריב מגיב כנדרש, אן להיעשות בלתי מזיקה, להיפסק

נראה כי המציאות עצמה מייתרת , אף ההבחנה האנליטית החשובה בין הרתעה לאכיפה-על

עלול "שלינג עצמו טוען כי בסיטואציות של קונפליקט אלים שכבר החל . עיתים את ההבחנה הזול

לורנס (. 61 ,שם" )כפי שייעלם ההבדל בין ההגנה להתקפה, להיעלם ההבדל בין הרתעה לאכיפה

הברורה בין הרתעה לאכיפה במצבים בחנה פרידמן מדגיש גם הוא את חוסר הרלבנטיות של הה

מתמזגות  הרתעה ואכיפה"הוא טוען כי  . בר מעורבים באופן פעיל בקונפליקטים כהצדדבהם שני 

, (ההדגשה במקור) 80"מה שהיריב כבר מבצע-דבר המשךיחד כאשר מדובר בניסיון להרתיע מפני 
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מאמצים לשנות התנהגות של מדינה "על מנת לתאר ( כפייה) coercionמשתמשים במונח , כמו רוברט פייפ, אחרים  

. (compellence)הגדרה דומה מאוד למה שמגדיר שלינג כאכיפה ,  (Pape, 1996:4)"  באמצעות טפלול עלויות ותועלות

, על מנת לתאר אסטרטגיה המכוונת לשינוי בהתנהגותו של היריב" אכיפה"שימוש במונח  בעבודה זו יעשה מעתה ואילך

שני המונחים שייכים לקטגוריה , כזכור. על מנת לתאר אסטרטגיה המכוונת להנאתו מנקיטה בפעולה שטרם החל בה" הרתעה"ו

, ארגוני טרור –ם בהם עוסקת העבודה וזאת משום שבמקרי, פי רוב ייעשה שימוש במושג זה-ועל, "כפייה"הרחבה יותר של 

 (. דיון בהמשך' ר)אין משמעות רבה להבדל בין הרתעה לאכיפה 

 
80

או משימוש , בקונטקסט של מאבק אלים שכבר החל ניתן להבחין בין ניסיונות להרתיע  את היריב מהסלמה, יחד עם זאת  

דוגמא מצוינת למקרה הראשון היא . הפסקה של המאבק לבין ניסיונות לאכוף עליו, באמצעים אלימים שהוא טרם השתמש בהם

בפרט , הימנעות זו. משימוש בנשק כימי –ובייחוד של גרמניה ויפן  –הימנעותם של הצדדים הלוחמים במלחמת העולם השניה 
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אותו , של מונח רחב יותר  -לעיתים בלתי נבדלות  – לראות בשני המונחים צורות שונות ומציע

יש לשים "טוען מורגן כי , באופן דומה  .(Freedman 1998, 19) "רטגיתכפייה אסט"הוא מכנה 

זאת להתייחס אליהם כאלמנטים דומים של -ותחת, פחות דגש על האבחנה בין הרתעה לאכיפה

ומוסיף גם הוא כי לעיתים קרובות שני המונחים מתלכדים כאשר מדובר , "דיפלומטיה כפייתית

דיוויד בולדווין מרחיק לכת וטוען כי האבחנה בין (. Morgan, 2003:3)בסיטואציות אמפיריות 

ניתן לנסח כל איום הרתעתי , שמבחינה סמנטית"שני המושגים היא מיותרת וזאת משום 

      (.Baldwin, 1979: 188) 81"וכל איום אכיפתי במונחים הרתעתיים, במונחים אכיפתיים

 כפייה על טבעה הסובייקטיבי של  –" הלך רוח"מאסטרטגיה ל. ב

יש  מדיניות מכוונתאו   התנהגות, אסטרטגיהבהגדרות שרואות בכפייה ובהרתעה קטגוריות של 

 : הבאים של לורנס פרידמן אשר משתקפת בדבריו, ייתיות מסוימתבע

הוא תוצאה של [ מצד השחקן הנכפה]גם כשהיעדר פעולה  [...] מטרתה של הרתעה היא למנוע פעולה

, יחידים. הסיבה היא לא בהכרח איומים גלויים, ליות של שחקן אחרהחשש מתגובותיו הפוטנציא

קבוצות ומדינות מחליטים כל העת להימנע מדברים שהיו עושים אלמלא החשש מפני האופן שבו 

עושה ניסיון ישיר להשפיע על [ שחקן אחד]הרתעה הופכת לאסטרטגיה רק כאשר  [...] יגיבו אחרים

[ המורתע]ות אזהרה לגבי ההשלכות של פעולות מסוימות שבאמצע[ שחקן אחר]התנהגותו של  

 (. Freedman, 2005: 709)שוקל לעשות 

 

הרתעה וכפייה מתקיימות לעיתים גם מבלי שהצד הכופה פועל ,  כפי שמשתמע מדבריו של פרידמן

וזאת משום שבמקרים רבים איום כזה קיים מבלי , באופן מכוון ואקטיבי לייצר איום כנגד הנכפה

שההגדרות הרואות בכפייה סוג של מדיניות או , כן-אם, נראה. 82תאמץ הכופה לייצרושי

היא זו שמצטט , אפוא, הגדרה טובה יותר. אסטרטגיה הן מוגבלות ואף מטעות במידה מסוימת

שנגרם כתוצאה   [state of mind] רוח-הלךהרתעה היא : "פטריק מורגן באחד מדיוניו בהרתעה

ההדגשה , Morgan, 2003: 2" )שאין לשאתו[ הכרוכה בנזק]ין בתגובה מקיומו של של איום אמ

לתפיסותיו , הגדרה זו מעבירה את הדגש מפעולותיו האובייקטיביות של המרתיע(. שלי

                                                                                                                                            
על רקע הפצצות האוויר , בולטת על רקע השימוש הנרחב שעשתה בנשק כימי במלחמת העולם הראשונה,  של גרמניה

רקע היעדר מגבלות מוסריות כלשהו שהפגינו הגרמנים ביחס לאוכלוסיות -ועל, ביות שספגו עריה במהלך המלחמההמסי

 (.   van Courtland Moon, 1984' ר)כלפי היהודים באירופה " הפתרון הסופי"כבושות וביישומו של 
81

 . Powell, 1990: 8 (fn. 2)' לטענה דומה ר  
82

ירתעו , (self-deterrence)" הרתעה עצמית"אותם הוא מכנה מצבים של , צבים מסוימיםרביס מוסיף כי במ'רוברט ג  

אף שאיום כזה אינו קיים -וזאת על, שחקנים מביצוע פעולה מסוימת בשל תפיסה מוטעית ולפיה קיים איום מצד שחקן אחר

 ,Jervis)" או להיות מודעות לכך מדינות  עשויות להרתיע אחרים בהצלחה מבלי להתכוון", לפיכך. מבחינה אובייקטיבית

1982-3: 14) . 
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,  כאשר תפיסות אלו משפיעות על קבלת ההחלטות של המורתע. 83הסובייקטיביות של המורתע

נראה כי רוברט פייפ . הפך להשפעה בפועלפוטנציאל השפעה ש: הרי שמדובר בהרתעה מוצלחת

פי -פי כוונותיו של הכופה או על-כפייה אינה מוגדרת על"מסכים עם טענה זו בכותבו כי 

 ,Pape" )פי טבעה של ההחלטה העומדת בפני מדינת היעד הפוטנציאלית-אלא על, התנהגותו

" תופעה פסיכולוגית"כהגדירו תיאורטיקנים אחרים הרתעה וכפייה , באופן דומה(.  12 :1996

(Kahn, 1965: 277) ,בין שני שחקנים " יחסים פסיכולוגיים"או כ(Zagare, 1987: 174; Jervis, 

1985: 1; Lebow, 1982: 192; Morgan, 1983: 34 .)חלק נכבד מהתיאורטיקנים שעסקו , אכן

שאינן  –כפה בהרתעה ובכפייה הדגישו את החשיבות של תפיסותיו הסובייקטיביות של השחקן הנ

. 84בקביעת תוצאותיהם של ניסיונות כפייה  -משקפות בהכרח את המציאות האובייקטיבית 

התייחסות זו לכפייה תואמת את הגישה לקבלת החלטות שמדגישה את , באופן כללי יותר

הגורם המרכזי כי  הדגישו, למשל, הרולד ומרגרט ספראוט. תפיסותיו הסובייקטיביות של השחקן

הסביבה כפי  –שלהם " הסביבה הפסיכולוגית"קבלת החלטות של שחקנים הוא  שמשפיע על

הסביבה האובייקטיבית שמעצבת בפועל  –" הסביבה האופרציונלית"ולא , ידם-שהיא נתפסת על

 (. Sprout and Sprout,1969: 45)לאחר שנעשתה , את השלכות הפעולה

, (הנכפה)ההחלטות של שחקן אחד  בקבלת כגורם מוטיבציוני, כן-אם, ניתן להגדיר כפייה 

, לפעולה מסוימת שלו( הכופה)של שחקן זה את האופן שבו יגיב שחקן אחר  בתפיסתושמקורו 

אחת מני רבות  תשומהאותו גורם מוטיבציוני הוא . 85ובהערכתו את הנזק שייגרם לו מתגובה זו

הגדרה זו . של הנכפהלתהליך קבלת ההחלטות  -הכופה  –שמכניס גורם אחד בסביבתו של הנכפה 

לא נכון יהיה להתייחס : מדגישה מאפיין נוסף של כפייה שלא זכה לאזכורים רבים בספרות

של  םאלא במונחים כמותיים ודינאמיי, "אין"ו" יש"להרתעה ולכפייה במונחים בינאריים של 

                                                 
83

, זו הרווחת בקרב תיאורטיקנים מגישת תורת המשחקים: דיוויד בולדווין מבחין באופן דומה בין שתי הגדרות של איום  

יום א"ולפיה , וזו שמקורה בשדה הפסיכולוגיה החברתית, שרואים באיום סוג של פעולה בה נוקט שחקן אחד כלפי שחקן שני

. (Baldwin, 1971a: 72)" הפרשנות שמעניק הפרט לסיטואציה מסוימת, איום הוא מונח פסיכולוגי]...[ פירושו ציפייה לנזק 

 " פסיכולוגית"ההגדרה עליה מתבססת עבודה זו קרובה יותר להגדרה ה
84

; Jervis, 1976;  Jervis et al, 1985 ;Zagare, 1990 ;Lebow and Stein, 1989: כמה מהבולטים שבהם הם   

Morgan, 1983: chap. 4 
85

בכך . כי כשמדובר בכפייה מקור הנזק לנכפה צריך להיות פעולות התגובה של הכופה ולא של שחקן אחר, חשוב להדגיש  

במילים . המבוסס על שרטוט תוצאות של פעולה שמקורן אינו בהתנהגות הצד המשכנע, שונה אסטרטגיה של כפייה משכנוע

אינו בהכרח מצב של " 'יהיו לכך תוצאות שלילות עבורך, אם תנהג באופן זה": 'טוען בפני שחקן ב' שבו שחקן אב מצ, אחרות

". ואני זה שאגרום להן, יהיו לכך תוצאות שליליות, אם תנהג באופן זה" :ם כפייתי הוא איום המנוסח בצורהאיו. כפייה

מצב שבו שחקן אחד ,  דהיינו, "(גזרים"או )ססת על תגמולים חיוביים חשוב להזכיר כי כפייה נבדלת גם מהשפעה המבו, בנוסף

אם יפעל בהתאם לרצונו של  –מעודד שחקן אחר לפעול בדרך מסוימת באמצעות הבטחת תגמול חיובי לשחקן המושפע 

 . Baldwin, 1971a; 1971b' לדיון קונספטואלי נוסף ר. המשפיע



 45 

קודה זו לנ. בדיוק כפי שמתייחסים לרצון וליכולת,  "נחלשת"או " מתחזקת", "פחות"או " יותר"

 .    תהיה משמעות קריטית כשתוצג המסגרת התיאורטית של עבודה זו

 כפייה וקבלת החלטות רציונלית . ג

ההגדרה שהובאה לעיל  מעבירה את הדגש מכוונותיו והתנהלותו של הצד הכופה אל תהליכי 

 אשר, תיאוריית ההרתעה הרציונליתולפיכך עולה בקנה אחד עם , קבלת ההחלטות בצד הנכפה

 –קטגוריה בתוך קטגוריה רחבה יותר -תת, ניס גרוס שטיין'כפי שטוענת ג, ניתן לראות בה

בבסיסה של תיאורית ההרתעה (. Gross Stein, 1991: 9)תיאוריית הבחירה הרציונלית 

ניתן להתייחס את "עמדה ההנחה כי , 12-אשר התעצבה במחצית השנייה של המאה ה, הרציונלית

אשר פועלים , היטב-בעלי סדרה של אינטרסים מוגדרים 86וניטרייםמדינות כאל שחקנים א

ועושים זאת באמצעות תהליכי קבלת , למיקסום אינטרסים אלה לאור המגבלות הקיימות

(. Levy, 1988: 486" )החלטות רציונליים המבוססים על חישובים מודעים של עלות ותועלת

הוא מייצר חישובי רווח והפסד אצל איום הרתעתי יהיה יעיל במידה ש", בהתאם להנחה זו

התוקפן הפוטנציאלי שבהם התועלת הצפויה של התקפה היא נמוכה מהתועלת הצפויה של ויתור 

 (. Huth and Russet, 1984: 500" )על התקפה

הקונספטואלית שמספקת גישת הבחירה הרציונלית מאפשרת להמשיג כפייה באופן  התשתית  

  -מן הצד האחד עומד הנכפה . ה בה מעורבים שני שחקניםכפייה מתרחשת בסיטואצי: הבא

או להמשיך )אשר שוקל לנקוט בפעולה כלשהי , 87בעל יכולות ואינטרסים נתונים, שחקן רציונלי

, בטרם יחליט על הפעולה, אותו שחקן סוקר. מנת להשיג או לקדם יעד כלשהו-על( בפעולה כלשהי

מתוך , זאת. שתהיינה לה על תוצאות פעולתו את סביבתו ומנסה לנבא את ההשפעות השונות

מודעות לכך שגורמים מסוימים באותה סביבה עשויים לעצב את הקשר שבין הפעולה 

 Lake and)ומתוך רצון לבחור בפעולה שתקדם את יעדיו בצורה הטובה ביותר , לתוצאותיה

Powell, 1999: 6-7, 31) . יבה שיש להם הוא אחד מאותם גורמי סב –הכופה  –השחקן השני

כפייה היא  סוג מסוים של תשומה שמכניס . השפעה פוטנציאלית על תוצאות הפעולה של הנכפה

המתבטאת באיום להגיב על פעולתו של הנכפה , הכופה  לתהליך קבלת ההחלטות של הנכפה

                                                 
86

ניתן להתייחס  פיה-עלמספיק לציין כי זוהי הנחה . בהקשר של ארגוני טרור נידונה בפרק הקודםסוגיית האוניטריות   

הנחה שמאפשרת לנתח קבלת החלטות של שחקנים , וטרנזיטיבי בעלות מבנה העדפות עקבי כישויותלשחקנים קולקטיביים 

 .   םאינדיבידואליקולקטיביים כאילו היו 

  
87

נן משתנים במהלך האינטרקציה בין הנכפה לכופה אינה מתקיימת לעיתים שאי, פי שההנחה אודות אינטרסים נתונים-על-אף  

' ר. או של  כל אינטרקציה אסטרטגית אחרת בין שני שחקנים, אין מנוס מלהניחה על מנת לפתח מודל של כפייה, במציאות

Frieden , 1999: 41-2, 46.; Verba, 1961: 110 .לביקורת ר 'Lebow and Stein 1989: 215-7; Carlsnaes 1992: 

251-2 
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כפייה . אם הוא יבחר בדרך הפעולה שאיננה רצויה לכופה, באופן שיסב עלויות מסוימות לאחרון

לחת היא מצב שבו התשומה שהכניס הכופה לשיקוליו של הנכפה הכריעה את הכף לטובת מוצ

כשלון הוא מצב שבו אין בכוחה של תשומה זו לגרום לנכפה להתנהג . התנהגות שרצויה לכופה

 . בדרך הרצויה לכופה

 כפייה ענישתית וכפייה מניעתית . ד

וזו היא תוצאה , מקסום תועלת צפויה  קבלת החלטות רציונלית מתבססת  על העיקרון שלהיות ש

לחלק את אותה תשומה שמכניס , לכאורה, ניתן, של חישובי רווח מצד אחד והפסד מצד שני

, תשומה לרכיב העלויות בפונקצית התועלת של הנכפה: הכופה לחישובי הנכפה לשני סוגים

 כפייה ענישתיתין זהו הבסיס לאבחנה רווחת בספרות ב. ותשומה לרכיב הרווחים בפונקציה זו

(Coercion by Punishment) , כפייה מניעתיתובין (Coercion by Denial) . כפייה ענישתית

פי -על –כפייה מניעתית . מכוונת להעלאת העלויות הצפויות לנכפה אם יבצע את הפעולה האסורה

, ר הנכפהמכוונת לצמצום הסיכויים שפעולה זו תניב רווחים כלשהם עבו –כמה הגדרות רווחות 

 ,Snyder, 1960: 163; Pape) 88לצמצום הסיכויים שהיא תשיג את מטרתה, או במילים אחרות

הרתעה , בעוד שכפייה ענישתית כרוכה ביצירת חשש או פחד אצל הנכפה , במילים אחרות. (1996

 ". חוסר תקווה"או " ייאוש"מניעתית כרוכה ביצירת מצב פסיכולוגי שניתן לכנותו 

מרבית ההתייחסויות בספרות  ,רתעה מפני מעשי תוקפנות בזירה הבינלאומיתכשמדובר בה 

או על מדינה )מניעתית רואות בה תוצאה של יכולת המדינה המרתיעה להגן על עצמה  להרתעה

יכולות התגוננות . מפני התקפה של המדינה המורתעת "(ה מורחבתהרתע"אחרת במקרה של 

ההערכות של התוקפן לגבי ]...[ עיקר באמצעות השפעתן על מרתיעות ב", טוען גלן שניידר, טובות

מדינות "כי ,  באופן דומה, פטריק מורגן טוען .(Snyder, 1961: 15)" ההסתברות שישיג את יעדיו

והגנה מושלמת היא למעשה , מנסות לעיתים קרובות להרתיע באמצעות הבטחה כי תגנה על עצמן
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או , הרווחים הצפויים לנכפה מפעולה מוצלחת, או צמצום, מבוססת על ביטול שנייה של מניעה היא שלילתאפשרית דרך   

על  קונפליקטט של כי בקונטקס, במידה רבה של צדק, פייפ טוען . הפחתה מערכו של הדבר עליו נאבק התוקפן, במילים אחרות

אין בקביעה זו לבטל , ואולם(. Pape, 1996: 16) "ידי הכופה-אינם ניתנים לטפלול עלפי רוב -חים עלרוו", טריטוריה מסוימת

במקרים מסוימים לכופה יש יכולת להפחית ממידת התועלת : את חשיבותה של אסטרטגיה של שלילת הישגים במצבים אחרים

עליהם לכופה עשויה להיות , ם של תנאים מסוימיםוזאת משום שתועלת זו תלויה בהתקיימות, שתצמח לנכפה מפעולה מוצלחת

איום , אם מדינה מנסה לכבוש חבל ארץ מסוים מידי מדינה אחרת בשל ערכו התעשייתי של חבל זה, למשל. שליטה מסוימת

ולכן ניתן , את המדינה התוקפנית מלהשתלט על השטחלהניא מדינה המתגוננת עשוי בהחלט במדיניות של אדמה חרוכה מצד ה

 (.Liberman, 1993: 153)  " כפייה מניעתית"כלילו תחת הקטגוריה לה
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ישה זו הובילה רבים להצביע על מאזן הכוחות בין ג.  (Morgan, 1983: 32" )הרתעה מצוינת

 : 89מדינות כעל המשתנה המרכזי שקובע אם הרתעה תצלח אם לאו

פי רוב למאזן היכולות הצבאיות בין -עיקר תשומת הלב בניתוח מצבים של הרתעה מוענק על

, המגןהתוקפן חייב להעריך האם יש לו עוצמה צבאית מספיקה לנצח במלחמה נגד . התוקפן למגן

היא משפיעה על , ראשית. הערכה זו משפיעה על חישובי התוקפן בשתי דרכים. ובאיזו עלות

היא משפיעה על , שנית. של ההתקפה על המגן והלחימה בו( raw utility)התועלת הגלמית 

ולפיכך , משום שהמגן עושה הערכות דומות, הערכותיו של התוקפן באשר לסיכויים שהמגן יילחם

 :Huth and Russet, 1984) שיב את המאזן הצבאי כנוטה לטובתו ככל שהוא מח יטה להילחם

501 .) 

  

:  כי הרתעה בקונפליקטים קונבנציונליים מבוססת על מניעה, באופן דומה, ון מרשהיימר טוען'ג

מנת שהמרתיע יצליח להרתיע את התוקפן על זה להאמין כי יש ביכולתו של המרתיע למנוע -על

 (.  Mearsheimer, 1983: 23-4)מהיר ממנו ניצחון 

. היא בעייתית במידה מסוימת" הרתעה מניעתית"הרחבת ההגדרה של כפייה כך שתכלול גם  

וכי להפגנת , כי מאזן יכולות הנוטה לרעת תוקפן פוטנציאלי  עשוי להניאו מלהתקיף , אמנם, נכון

יש אפקט  –י שטוען רוברט פייפ כפ –יכולת טובה לפגוע ביכולות הלחימה של היריב בזמן מלחמה 

הכללת יכולת התגוננות יעילה , ואולם. (Pape, 1996)שעשוי להניאו מהמשך הלחימה , ברור

ופגיעה ביכולות האויב בזמן מלחמה תחת הקטגוריה של כפייה מטשטשת את האבחנה בין כפייה 

למעט , ל כח גסהמשגה כזו הופכת כל פעולה ש. לכח גס עד שזו הופכת לכמעט בלתי רלבנטית

, ובאני סרטורי'בלשונו של ג. לכפייה, את יכולתו של היריב להילחם לחלוטיןפעולות ששוללות 

. (Sartori, 1970)ספק במתיחה של המונח שפוגמת ביעילותו האנליטית -מדובר ללא

כי כפייה  –וזו גם תהיה הדרך בה תלך עבודה זו  –אחדים בחרו לפיכך להדגיש  םתיאורטיקני

איומים המכוונים לרכיב העלויות בפונקצית , דהיינו, בלבד ענישתייםעה כוללות איומים והרת

 (.  Art, 1986; Morgan, 1983) 90ולא לרכיב הרווחים, התועלת של האויב
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-על. תיאורטיקנים רבים עסקו בשאלת היחס שבין תוצאותיו של קונפליקט לבין מאזן העוצמה שבין הצדדים המעורבים בו  

מחקרים , צבאי אף ההסכמה בין תיאורטיקנים כי מאזן היכולות הצבאיות הוא משתנה חשוב בקביעת תוצאותיו של עימות

לא מצא קשר מובהק בין מאזן היכולות , למשל, מחקר אמפירי של זאב מעוז. נות חד משמעיות בנושאקאמפיריים לא הניבו מס

בין שליטה על משאבים ושליטה בתוצאות "וטען כי הקשר סיבתי , (Maoz, 1983)לתוצאות של עימותים בין מדינות 

 Bueno)מסקויטה -דה-כמו זה של בואנו, מחקרים אחרים(. Maoz, 1989: 247" )או אפילו לא קיים, הקונפליקט הוא חלש

de Mesquita, 1981 ) ושל אלן סתאם(Stam, 1996) ,כי מאזן הכוחות הצבאיים מנבא ביעילות תוצאות , לעומת זאת, מצאו

 . מהן בהרבה יידונו בהמשך כמה עבודות שעסקו בסיבות לכך שמדינות חזקות מפסידות לעיתים למדינות חלשות .של מלחמות
90

 :  מבחין בין הרתעה להגנה, למשל, רוברט ארט  

 

הרתעה והגנה ]...[ או לתשתיות שלה /היריבה ו[ המדינה]איום בעונש המופנה לאוכלוסיית ... הרתעה היא איום בפעולת תגמול

ה של שתיהן היא שכנוע אחרים שלא המטר. בריתה מהתקפה-הן דומות בכל ששתיהן מכוונות להגן על המדינה או על בעלות
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אינה כוללת אלמנט ,  כאסטרטגיה במלחמה קונבנציונלית, אין הדבר אומר כי מניעה יעילה 

. אינו מייצר אפקט הרתעתיבקונפליקט בת אחד הצדדים וכי מאזן כוחות הנוטה לטו, אכיפתי

איום מצד שחקן אחד בהסבת עלויות לשחקן , אם חוזרים לאלמנט הבסיסי שמגדיר כפייה, ואולם

מה שמכנים . לב לבעייתיות שבהכללת מניעה כאסטרטגיה של כפייה-קשה שלא לשים, אחר

אלא , של כפייה אינן אסטרטגיות" תיתכפייה  מניע"או " ניעתיתהרתעה מ"פייפ ואחרים , שניידר

בת עלויות המתבטא באיום בהס ,אפקט כפייתי (לעיתים אך לא תמיד)ת ושמייצר ותאסטרטגי

את התשומה שמכניסה יכולת , במילים אחרות. 91להישגים כלשהםליריב מבלי שהוא יגיע 

נה אנליטית לשני לשיקוליו של היריב ניתן לחלק מבחי –פוטנציאלית או ממומשת  –לחימה יעילה 

משפיע על רצונו של היריב , שאינו כלול במונח כפייה כפי שהוא מוגדר כאן, הראשון. רכיבים

, שכלול בהגדרה של כפייה, השני. פעולותיו האלימות יעילותבאמצעות טפלול הערכותיו לגבי 

אם יתנהג  לשוואשייגרמו לו  הנזקים והעלויותמשפיע על רצונו באמצעות טפלול הערכותיו לגבי 

 : שלינג מסביר היטב את ההבחנה הזו . 92בניגוד לרצון הכופה

והתקווה היחידה  –אם המטרה . ועדה להרתיעהגנה בכוח ובין פעולה הגנתית שנ קיימת הבחנה בין

אפשר לכנות זאת הגנה , כך שהאויב לא יוכל להצליח גם אם ינסה, היא התנגדות מוצלחת –

הגבול תכאיב לו או תעלה לו -ידי כך שהסגת-על, האויב מלנסות אם המטרה היא להניא את. לשמה

. נה תקפהחאך ההב, המינוח מסורבל". מרתיעה"או " מאלצת"אפשר לכנות זאת הגנה , ביוקר

אם , זאת להיות התנגדות של ממש-יכולה בכל, התנגדות שבמקרים אחרים יכולה להיראות עקרה

, שלינג) ן בכוחה לבלום את התוקפנותפי שאי-על-אף ,יש בכוחה לאיים בגביית מחיר גבוה מדי

 ( שלי ההדגשות ; 62: 8618

 

הולך להיות "אם שחקן כלשהו מעריך כי ביצוע פעולה מסוימת  טוען גם הוא כי פרידמןלורנס 

 אז העלויות של התגברות על מכשולים אלה, קשה באופן קיצוני בשל מכשולים שהוצבו על דרכו 

                                                                                                                                            
הרתעה , הגנה משכנעת באמצעות הצגת כח צבאי שלא ניתן להתגבר עליו[אך בעוד ש]... , לבצע פעולה שתזיק לעצמך

 (.Art, 1986: 6-7)משכנעת באמצעות יצירת ודאות לפעולת תגמול הרסנית 
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לוותר בשל רצונו להימנע מבזבוז מיותר של משאבים  [את היריב]מאלצת "כשהוא כותב כי מניעה , פייפ עצמו רומז לכך  

וכי יכולות מניעה יעילות , מקרה תיאורטי שמדגים את האבחנה בין מניעה להרתעה או כפייה. (Pape, 1996: 69)" נוספים

ש שי, קרקע על מדינה אחרת-נניח שמדינה אחת יוזמת התקפת טילי קרקע: המקרה הבא, למשל , אינן בהכרח מרתיעות הוא

האפקט ההרתעתי , בהנחה שהמדינה המותקפת אינה מאיימת בתגמול כלשהו. ברשותה מערכת יעילה ליירוט טילים כאלה

למדינה ,  למשל, אך אם. היחיד של מערכת היירוט שברשותה הוא העובדה כי הטילים שמשגרת המדינה הכופה יבוזבזו לריק

הרי שלא מתקיימת כאן , ואובדנם אינו מטריד אותה –בכל מקרה התוקפת יש מלאי של טילים שעומדים לצאת מכלל שימוש 

מנת -שטילים אחדים יחדרו את מערכת היירוט של המדינה המתגוננת על  כלשהומספיק שיהיה סיכוי . הרתעה כלשהי

 בהנחה שאלה מוכנים לוותר על חייהם: מקרה דומה הוא המקרה של מחבלים מתאבדים. שהמדינה התוקפנית תמשיך לשגרם

הרי שסיכול יעיל של , ובהנחה כי לארגון הטרור שמשלח אותם אין מחסור במתנדבים לביצוע משימות התאבדות, בכל מקרה

דוגמאות נוספות למניעה שאין בה לכשעצמה אפקט . התקפות התאבדות לא ירתיע את הארגון מהמשך שיגור ההתקפות

 .      וכדומה, ולות המולדתביצור גב, הרתעתי הן חיסון האוכלוסיה מפני נשק ביולוגי
92

יש לה , אף שאבחנה בין שני האלמנטים הללו לא תמיד מתקיימת בפועל כשמדובר באיומים קונבנציונליים בין מדינות-על  

הסיבה היא לכך שבמקרים של סיכול . העומדים במרכז הדיון בעבודה זו, משמעות רבה בקונפליקטים בין מדינות לארגוני טרור

 . הנושא יידון בהרחבה בהמשך. העלויות עבור ארגון הטרור הן  לעיתים קרובות אינן משמעותיות, פעולות טרור
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 ,Freedman" )עם העלויות שתגרמנה כתוצאה מפעולת התגמול של היריב תתמזגנה בתפיסתו[ ...]

1989: 27 .)  

 אמינות האיום הכפייתי . ה

כפייה או מצבי כפייה  תההתמקדות במאזן הכוחות כגורם מרכזי בקביעת תוצאותיהן של ניסיונו

ציאל להתקפה למצבים בהם קיים פוטנ, דהיינו, רלבנטית בעיקר לעימותים קונבנציונליים ישירים

אלו הם מצבים בהם נחישותה של המותקפת . ישירה של מדינה אחת על מדינה אחרת

, אינם מוטלים בספק –להגיב בכח על ההתקפה , או במילים אחרות –הפוטנציאלית להילחם 

רוב ההתקפה הפוטנציאלית מאיימת על האינטרסים הבסיסיים ביותר של המדינה -פי-משום שעל

הרתעה וכפייה , אלוכבמצבים . הטריטוריאלית ואולי אף עצם קיומה שלמותה –המותקפת 

אם  –ולא תמשכנה להילחם במלחמות  -מתבססות על ההנחה כי מדינות לא  תצאנה למלחמות 

וזאת בשל חוסר , (Wagner, 1994: 594)הן יודעות כי הן תפסדנה בהן בשל נחיתותן הצבאית 

 . כאלה לשווא רצונם לשלם את העלויות הכרוכות במלחמות

במקרים מציאותיים רבים של כפייה מה שעומד על כפות המאזניים אינו בהכרח , ואולם 

או , ולפיכך קיימת חוסר ודאות לגבי מידת נכונותו להילחם, האינטרסים הקיומיים של הכופה

במקרים כאלה . (Quester, 1989: 63)אם ינקוט הנכפה בפעולה האסורה , להגיב תגובה כוחנית

, זוהי ההסתברות, בפשטות. מידת האמינות של האיום הכפייתילשאלת , אפוא, בר הדגשעו

הסתברות זו משקפת . שהכופה יממש את איומו לנקוט בפעולת ענישה מסוימת, בעיניו של הנכפה

והיא תוצר של , לנקוט בפעולת הענישה –בעיניו של הנכפה  –את מידת יכולתו נחישותו של הכופה 

חישובים אלה . (Snyder, 1961: 13-14)כפי שמעריך אותם הנכפה , של הכופה חישובי התועלת

משיקולים שאינם ( ואולי אף יותר)אך גם , גם ממאזן הכוחות שבין הצדדים, אמנם, מושפעים

הספרות הצביעה על מספר גורמים שקובעים , באופן כללי  .93אלא לאינטרסים, קשורים ליכולות
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העובדה שחלק נכבד מהספרות התיאורטית אודות הרתעה וכפייה התפתחה בתקופת המלחמה הקרה מסבירה את העיסוק   

 ,Brodie, 1959; Kahn 1960ולטות הן דוגמאות ב. האינטנסיבי באותה ספרות בסוגיית אמינותם של איומים כפייתיים

1962; Kaufman, 1954; Snyder, 1961  האתגר שניצב בפני , ראשית: הסיבות לכך היא פשוטות. 1781, וכמובן שלינג

"( להכיל"או )היה לבלום , לפחות מנקודת מבטם של מעצבי המדיניות ומרבית התיאורטיקנים, ארצות הברית באותה תקופה

הרתעה "זה היה אתגר של . אך גם בחלקים אחרים של העולם, בייחוד באירופה –ברית המועצות את התפשטותה של 

בעלות , משימוש בכח כלפי מדינות חסות של הכופה,  באמצעות איומים, מצב שבו הכופה מנסה להניא את הנכפה –" מורחבת

במצב . (Huth 1988: 424; Huth and Russet, 1984: 498)או מדינות אחרות החשובות לו מבחינה אסטרטגית, בריתו

כפי שהיטיב להבהיר תומס שלינג בפתח , המחויבות של הכופה להגיב על שימוש בכח מצד הנכפה אינה תמיד ברורה, כזה

 ":חימוש והשפעה"בספרו , "אומנות המחויבות" –הפרק שעוסק בנושא זה 

 

ם מטבעם במידה שתאפשר לקבלם כבר המובן אותם איומים שאינם אמיני, פרק זה עוסק באיומים שקשה להשמיעם

נקודת פתיחה טובה הם הגבולות . האיומים המחייבים מדינה לפעולה שיהיה מי שיחשוב כי תעדיף לא לבצעה: מאליו
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אלה : את הגורמים הללו ניתן לחלק לשניים. הרתעתיים את מידת אמינותם של איומים

הקשורים ברצון או בנחישות של הכופה עצמו לממש את האיום אם יבצע הנכפה את הפעולה 

הכופה את  איום " משדר"ובפרט לאופן שבו , ואלה הקשורים בהתנהגות הכופה, האסורה

  .94הכפייתי לנכפה

לחשיבות שהוא מייחס ,  כאמור, בראשונהנחישותו של הכופה מיוחסת בספרות בראש ו 

האינטרסים , רביס'או בלשונו של ג, אשר מונחים על כפות המאזניים לאינטרסים

כמו למשל ערכה של הטריטוריה עליה ,  אשר עומדים במרכז הקונפליקט" אינטרניזיים"ה

                                                                                                                                            
הוא ההבדל בין איומים שהם אמינים " לארץ-בחוץ"ההבדל בין המולדת הלאומית ובין כל מה שמצוי ]...[ הלאומיים 

 (53: 1781, שלינג)ובין איומים שיש לעשותם אמינים  ,בטאים אותם במפורשגם אם אין מ, מטבעם

 

עובדה זו . גרעיניים בידי המעצמות הגדולות-נשק גרעיניים ותרמו-תקופת המלחמה הקרה עמדה בצל קיומם של כלי, שנית

של מלחמה גרעינית הפך  משום שפוטנציאל הנזק העצום, ביטלה במידה מסוימת את חשיבותו של מאזן הכוחות הקונבציונלי

,  או להכאיב זה לזה באמצעים קונבציונליים, בעיני רבים את חשיבותה של היכולת היחסית של הצדדים לגבור זה על זה

שלינג מסביר מדוע קיומו של נשק גרעיני דוחק את הרלבנטיות  של  שאלת המנצח הפוטנציאלי במלחמה לכל הקשור . לשולית

 : להרתעה 

 

" הניצחון הצבאי"ובהם האשמה למעמדו של , רעיניים יש משום איום לעשות את המלחמה פחות צבאיתבכלי נשק ג 

אין . ואין בו משום ביטחון מפני היפגעות כואבת עד מאוד, הניצחון אינו עוד תנאי מוקדם לגרימת כאב לאויב. בימינו

לא זו , כלי נשק גרעיניים" ]...[ תי נסבליםבל"לפני שאפשר לגרום לאויב נזקים , עוד צורך  להמתין לנצחון במלחמה

עד שהעימות , ואולי גם להכאיב במידה כה מכרעת, בלבד שהם יכולים להכאיב לאויב לפני הניצחון הצבאי במלחמה

בכלי הנשק ]....[ זה כל מה שביכולתם לעשות , אלא אף מקובל להניח כי במלחמה כוללת, הצבאי יהיה אקדמי בלבד

אלא , ההבדל הוא לא רק בהיקף החורבן שאפשר לחולל. משום שוני המציין עידן חדש בלוחמה, יפואא, הגרעיניים יש 

ולא רק על , ההרתעה מתבססת כיום על האיום בכאב ובהכחדה. גם בתפקידו של החורבן ובתהליך קבלת ההחלטות

 (.   ההדגשה שלי; 41-41: 1781, שלינג) האיום בנצחון צבאי

 

 "השמדה הדדית מובטחת"ובדה כי בהינתן יכולת יעילה למכה שניה הרסנית נוצר מצב הידוע בכינוי לכך יש להוסיף את הע

(MAD – Mutually Assured Destruction)  ,המבטל את חשיבות השוני ביכולות הגרעיניות בין הצדדים 

(Mearsheimer, 1990: 20 .) לוטין כל תועלת פוטנציאלית שמבטלת לח, כוחן העצום של התקפות גרעיניות להכאיב ליריב

שינתה את מבנה הסיכויים והסיכונים , וקיומה של יכולת מכה שנייה בכל אחד מהצדדים היריבים, מפעולה תוקפנית כלשהי

לפחות בכל הקשור ביחסים שבין שתי  –שהחליף במידה מסוימת , "מאזן האימה"מציאות זו הולידה את המונח . שלהם

למציאות זו היו שתי השלכות שונות ואף סותרות על אמינותם של איומים ". אזן הכוחותמ"את המונח  –מעצמות העל 

-ההנחה היתה כי די בסבירות נמוכה להידרדרות להחלפת מהלומות גרעיניות בין שתי מעצמות העל על, מצד אחד. הרתעתיים

ויה להיות מספיקה להרתעה אם היא תגובה אפשרית שאמינותה נמוכה מאוד עש", ען שניידרכפי שט. מנת לשמר את ההרתעה

הסבירות כי הרתעה תישמר היא "טען מירשהיימר כי , באופן דומה. (Snyder, 1961: 13)" מאיימת להסב עונש חמור מאוד

ככל שאיומות יותר תוצאותיה האפשריות של . גבוהה ביותר כאשר הסיכויים והסיכונים שביציאה למלחמה הם עצומים

הנזק הפוטנציאלי האדיר שעלול היה , מצד שני. (Mearsheimer, 1990: 19)" ויים כי היא תתרחשכך קטנים הסיכ, מלחמה

למלחמה גרעינית העמיד בסימן שאלה את המחויבות שלהם לצאת להגנת  תלהיגרם לכל אחד מהצדדים כתוצאה מהידרדרו

.  ל איומי הרתעה במקרים מסוימיםפגע באמינותם ש, או במילים אחרות, ידי היריב-בעלות ברית אם אלה תותקפנה על

בעיית האמינות מתעוררת משום שניתן להניח כי הסיכויים שמדינה תראה במטרה פוליטית כלשהי ", בניסוחו של רוברט פאוול

ידי שיגור מתקפה גרעינית על היריב הם קטנים מדי מכדי -הכליון שתביא על עצמה על[ שייגרם לה בשל]כשווה את המחיר 

, השלכתה של הנחה זו היא כי האיום לבצע מתקפה כזו וכך להביא למתקפת נגד הרסנית הוא בלתי אמין. יריבלהרתיע את ה

 ,Jervisגם ' ר. (Powell, 1990: 13 [fn. 12])" משום שהקרבת המטרה הפוליטית עולה פחות משיגור מתקפה גרעינית

1985: 19 ;Zagare, 2004: 110-116. 
94

לעשות זאת היא גורם מרכזי שקובע  יכולתו, מים כי לצד נחישותו של הכופה לממש את האיוםמרבית התיאורטיקנים מסכי  

אין ספק כי (. Craig and George, 1990: 185 ;Danilovic, 2001: 343; 112: 1781, שלינג)עד כמה יהיה האיום אמין 

. את הדגש על הרצון ולא על היכולות אך יש הצדקה רבה לשים, ליכולת מימוש האיום יש תפקיד מרכזי בקביעת אמינותו

לא קיים איום יהיה מדויק יותר לומר כי , בהיעדר יכולות מתאימות להכאיב בצורה מסוימת ,  פי רוב-הסיבה לכך היא שעל

איום איראני לשגר טילים בליסטים אל עבר , למשל, כך. מאשר לומר כי האיום להכאיב אינו אמין, להכאיב באופן זה כפייתי

אפשרות אחרת היא שמדינה מציבה איום . ולא נכון לומר כי אינו אמין, (נכון לכתיבת שורות אלה)פשוט אינו קיים  ב"ארה

ולו בשל הפגיעה , ניתן להניח מדינות אינן נוטות לאיים בצעדים שאין ביכולתן לממש, ואולם. מילולי שאינו מגובה ביכולות

 .   הקשה שתיגרם לאמינותם בעתיד
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במקרה בו  .(Huth, 1999: 34; Jervis, 1979: 314-19; Lieberman, 1994)נאבקים שני הצדדים 

אומי יש להניח כי רמה גבוהה של נחישות תהיה מובנת מדובר באינטרסים חיוניים של בטחון ל

נחישותה של המדינה , אם האינטרס העומד בבסיס בקונפליקט אינו מוגדר כחיוני, ואולם. מאליה

, במקרים של הרתעה מורחבת, למשל, כזה הוא המצב. הכופה להגן עליו תהיה מוטלת בספק

התוקפן הפוטנציאלי אינו מאמין כי הכופה מחשיב את המדינה המותקפת הפוטנציאלית  רכאש

מחקרים אמפיריים . (George and Smoke, 1974: 560-1)ב עבורו ככזו המהווה אינטרס חשו

אישרו כי קיים יחס הפוך בין מידת ההצלחה של איומים הרתעתיים לבין מידת החשיבות של 

 (.Huth, 1988: 43)האינטרסים עבור הכופה  

מרבית התיאורטיקנים מסכמים כי חשיבות האינטרסים עבור הכופה לכשעצמה , זאת-למרות 

וכי גורם מרכזי נוסף שעשוי להשפיע על , אינה תנאי מספיק על מנת שהרתעה או כפייה תצלחנה

 ;Snyder , 1961: 14)הכרוכות במימוש האיום  העלויותמידת הנחישות של הכופה הוא 

Freedman, 1998: 25) .יש , במצב בו האינטרסים של המדינה הכופה אינם מוגדרים כחיוניים

תהיינה  –בכח אדם וכדומה , במשאבים  –להניח כי ככל שהעלויות הצפויות של מימוש האיום 

או על " מאזן כפייה הדדי"בהקשר זה ניתן לדבר על . כך תפחת אמינות האיום, גבוהות יותר

אמינות האיום מושפעת גם מהמידה שבה יכול הנכפה להסב נזקים , דהיינו  ,"תחרות בנחישות"

במרבית ", כפי שטוען שי פלדמן.  (11: 8618, שלינג)לכופה בתגובה למימוש האיום מצד האחרון 

כאשר מדינות , במרבית המקרים. העימותים יש לשני הצדדים את היכולת להטיל עונשים

נגד עשויה להוביל לפעולות תגמול  נוספות -ענישת. נגד-ענישתמאוימות בעונש הן יכולת לאיים ב

כל מדינה חייבת לשקול האם סלע המחלוקת מצדיק הליכה בנתיב שעלול , לפיכך. וכן הלאה

הרמן קהאן טוען גם הוא כי  (.Feldman, 1982: 30" )להסתיים בספיגת מידה רבה של נזק

היא תלויה . של הצד השני את מכת  התגמולתלויה בנכונות לספוג "אמינותם של איומי הרתעה 

 :Kahn, cited in Freedman,  1989" ולא בנזק שאנו יכולים להסב לו, בנזק שהוא יכול להסב לנו

מצבי , "תחרויות בכפייה"מצבים רבים של כפייה הם בעצם מצבים של , במילים אחרות(. (134

מאזן "או ל (Balance of interests)" מאזן האינטרסים"מיקוח שתוצאותיהם נקבעות  בהתאם  ל

  (.Pape, 1996: 4; Jervis, 1979/80: 628) 95בין הצדדים, (Balance of resolve)" הנחישות

                                                 
95

המתייחס כאמור לחשיבות ביחסית שמעניקים הצדדים  –" מאזן האינטרסים"תיאורטיקנים מבדילים בין לא כל ה  

נראה כי יש הצדקה תיאורטית לאבחנה בין שני , ואולם". מאזן הנחישות"ל, לאינטרסים האינטרינזיים העומדים במרכז הסכסוך

גורם שאינו קשור , שיכולים שני הצדדים להסב זה לזהידי מידת הנזק -וזאת משום שמאזן הנחישות נקבע גם על, המושגים
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האופן שבו תופס , דהיינו –של הכופה   דימוי הנחישותשמו דגש על  תיאורטיקנים אחרים 

הדבר  משתקף ". ורההפעולה האס"הנכפה את נחישותו של הכופה לפעול אם הנכפה יבצע את 

ואחרים מכנים , "אומנות המחויבות"בדגש הרב שהושם בספרות על מה שמכנה תומס שלינג 

מנת לייצר דימוי של -על טכניקות בהן יכול הכופה להשתמש על, דהיינו, (Signaling)" איתות"

 ,Jervis, 1970; Danilovic, 2001; Powell)לנכפה את רצינות כוונותיו " לשדר"וכך , נחישות

חשיבות אופן העברת המסר הכפייתי לנכפה היא משמעותית בייחוד במקרים בהם  קיים . (1990

וסמוק טוענים כי ' ורג'ג. חוסר ודאות בצד זה  לגבי נחישותו של הכופה לממש את האיום הכפייתי

ותר וי, החזקה ושימוש ביכולות צבאיות, הם פחות עניין של  השגה"התנאים לאיום הרתעתי יעיל 

.  (George and Smoke, 1974: 52)[" לעשות בהם שימוש]עניין של הפגנת מוטיבציה ומחויבות 

]...[ הוא הבאת כוונותינו שלנו לידיעתו של האויב [  בכפייה]החלק הקשה ביותר "שלינג כותב כי 

הבעיה היא כיצד לעשותו משכנע וכיצד למנעו  –איום משכנע במלחמה עשוי להרתיע תוקפן 

הפכה לבעלת ,  למותר לציין,  סוגיית האיתות(. 11: 8618, שלינג" )יראות כאחיזת עינייםמלה

שבו , ששררה במלחמה הקרה (MAD)" השמדה הדדית ודאית"חשיבות מכרעת בסיטואציה של 

מלבד ,  אמינות האיום ההרתעתי היתה נתונה בספק רב לנוכח העובדה הפשוטה ששום אינטרס

 .  (Danilovic, 2001: 343) 96ינו שווה את הסיכון שבהשמדהא, אלו החיוניים ביותר

סוגיית אמינות האיום הולידה דיון נרחב בסוגיה נוספת שזכתה להתייחסויות רבות בספרות  

והיא המידה שבה התנהגות הכופה במקרה אחד משפיעה על דימוי הנחישות שלו , התיאורטית

תלות "הבולטים של הגישה ולפיה קיימת שלינג היה בין מקדמיה .  במקרים מאוחרים יותר

קיים קשר חזק בין התנהגות הכופה בעבר או , דהיינו, (08: 8618, שלינג) 97"הדדית בין מחויבויות

                                                                                                                                            
מבחינים  ,למשל, שניידר ודיזינג. ידי האופן שבו מעריך כל צד בקונפליקט את נחישותו של הצד השני-ועל, למאזן האינטרסים

מאזן  שהיא תוצאה של מאזן האינטרסים בין הצדדים ושל,של כל אחד מהצדדים בקונפליקט "כח המיקוח האינהרנטי"בין 

אם צד אחד תופס עצמו כפחות : "שמושפע מהערכת מידת  הנחישות של הצד השני, "כח המיקוח הממשי"ובין , הכוחות בינהם

כח המיקוח הממשי הוא זה שקובע את תוצאותיהם של מצבי , מבין שניהם". יותר-נחישותו תטה לרדת עוד, נחוש מהיריב

נחישות ומאזן אינטרסים הם משתנים שקשה לכמתם ולמדוד אותם  (. Snyder and Diesing, 1977: 190- 193)מיקוח  

המחקרים האמפיריים שעסקו בבחינת ההשפעה של מאזן הנחישות או מאזן האינטרסים על תוצאותיהם . לצורך מחקר אמפירי

 ,Levy' ביקורת רלדיון כללי ו. של ניסיונות הרתעה ותחרויות בכפייה השתמשו בהגדרות אופרציונליות שונות של המשתנים

1988  . 
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, "תיל ממעיד", "האיום שמשאיר דבר מה למזל", "הליכה על הסף"ביניהן , שלינג הציע מספר טכניקות לאיתות על נחישות  

פתרון דומה (. 1781, שלינג)ועוד , גרעיני למפקדי הגזרות-העברת סמכות ההחלטה על שימוש בנשק, "שריפת גשרים"

ולפיה הכופה עשוי ,  (The rationality of the irrational)" רציונליות שבהיעדר רציונליותה"שמציע הרמן קאהן הוא 

      . (Kahn, 1965:57-8)לבסס את אמינות איומיו על דימוי של היעדר רציונליות 
97

  .שעיצבה את החשיבה האסטרטגית האמריקאית בתקופת המלחמה הקרה" תיאוריית הדומינו"גישה זו עמדה בבסיס   
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באחת הפסקאות המצוטטות ביותר .  בהווה לבין המידה שבה ייתפסו איומיו כאמינים בעתיד

 טוען שלינג כי " חימוש והשפעה"מ

" יוקרה"יש , בלא]...[ ערך מכדי לשמור עליו -היא נכס קל" היוקרה"י כ, לעיתים קרובות טוענים

של מדינה המורכבת מהערכתן של " תדמית"סוג המכונה בעגה המודרנית המן ה, רצינית יותר

, ואשר לשאלה]...[ לגבי התנהגותה הצפויה של מדינה ( מהערכת מנהיגיהן, כלומר)מדינות אחרות 

התשובה היא שיוקרה מעין זו היא אחד הדברים המעטים , בגללה זו שיילחמו" יוקרה"אם ראויה 

את ההסתכנות במלחמה , מעצם טבעם, רק חלקים מעטים בעולם שווים. שראוי להילחם בגללם

עשויים לשמר את המחויבות , או נטילת סיכונים בכדי להגן עליהם, אולם ההגנה עליהם]...[ רצינית 

 (. 816 , שם)מאוחר יותר  לפעול בחלקים אחרים של העולם במועד

יוקרה ודימוי נחישות לעתיד  , דהיינו –" אינטרסים האסטרטגיים"אחרים הדגישו גם הם כי ה

(Jervis, 1979: 314) ,משפיעים במידה רבה על הנחישות של השחקנים במקרים נוכחיים  .

, (Reputational Interests)" אינטרסים תדמיתיים"שניידר ודיזינג מדגישים את חשיבותם של 

יצירת דימוי של נחישות עליו ניתן יהיה להתבסס בעתיד הופך להיות אינטרס "וטוענים כי 

[ חשיבות]כאשר לא ניתן להעריך ישירות את "וזאת בהתבסס על ההנחה כי  , "בקונפליקט נוכחי

על [  המדינה השנייה]תסיק , האינטרסים של המדינה היריבה בסיטואציה נוכחית של משבר

בסיטואציות של משבר [ של הראשונה]התנהגותה  –שותה מהראיה הממשית היחידה שקיימת נחי

דימויים אינם משתנים "רביס טוען גם הוא כי 'ג.  (Snyder and Diesing, 1977: 186) 98"בעבר

ר נחישות שנוצר מהתנהגות הצהרות של נחישות בהווה לא ישנו בקלות דימוי של חוסכי ו , "מהר

. (Jervis 1982-3, 9)תיבחנה לאור התנהגות העבר ולא תילקחנה ברצינות  אלה  הצהרות –בעבר

תושפע ,  יש להניח כי בעולם שבו מייחסים השחקנים חשיבות רבה ליוקרה ולדימויים של נחישות

אמינות איומיה של מדינה במקרה מסוים מהערכות היריב באשר לחשיבות האינטרסים 

האמינות של מעצמה להגיב על , רביס'טוען ג, בעולם כזה. האסטרטגיים הקשורים במקרה זה

תהיה בכל זאת ,  שחשיבותו האינטרינזית עבורה מוטלת בספק, חסות-תקיפת מדינות בנות

תפסיד בכך שלא תגיב הוא לא רק אותה מדינה [  הכופה]משום שהדבר שהמדינה ", זאת. גבוהה

מוניטין שערכו רב מעלויות , ים שלהאלא גם המוניטין שלה לגבי הגנה על האינטרס, שלישית

 . (ibid, 10)" הלחימה

העלו  –ביניהם אלו שהדגישו את חשיבות ההסקה ממקרי עבר  –תיאורטיקנים רבים , ואולם  

כמה הסתייגויות לגבי הטענה הגורפת כי שחקנים בהכרח מסיקים על נחישותם של שחקנים 
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 Mercer, 1996: 31-2; Press, 2005: 11-22; Huth, 1997'  לדיון נוסף ר  
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את  , למשל, יס וחוקרים אחרים הדגישורב'ג. אחרים לממש איומים בהסתמך על ניסיון העבר

מהם הם מסיקים על נחישותם של , עבר-שבו בוחרים שחקנים להתייחס למקרי האופן הסלקטיבי

, רביס'ג(. George and Smoke, 1974: 574; Jervis, 1982/3: 9)שחקנים אחרים בהווה 

חלטות של שחקנים שעבודותיו עוסקות באופן נרחב בהשפעתם של דימויים ותפיסות על קבלת ה

מתבסס ומשתמר או עד  (reputations)לא ברור כיצד מוניטין "מדגיש כי ,  בזירה הבינלאומית

רב  ןאי אפשר לנבא בביטחו. כמה הוא משמעותי ביחס לגורמים אחרים שמשפיעים על אמינות

ל ישפיע על ציפיותיהם ש( סירוב לשנות עמדה בעניין מסוים, למשל)כיצד התנהגות מסוימת 

טענה אחרת היא כי הסקה . (Jervis, 1982/3: 9)  99"אחרים לגבי האופן שבו תנהג מדינה בעתיד

 ,ibid)מהעבר תעשה רק במקרים בהם קיים דמיון רב בין מאפייני המשבר בעבר למשבר הנוכחי 

אחרים .  (Huth, 1999: 42)מתמשך ביו שני שחקנים  טאו במקרים בהם מדובר בקונפליק, (10

שולית או אפילו אפסית על אמינותם של , התנהגות הכופה במקרי עבר יש השפעה מעטה טענו כי

פי משתנים ספציפיים הקשורים לקונטקסט הספציפי של כל -וכי זו נקבעת על, איומים בהווה

אמינותה . העמדה המקובלת אודות אמינות היא שגויה"טוען כי  , למשל, דריל פרס.  מקרה בנפרד

אלא מעוצמתה ומהאינטרסים , אינה נגזרת מהתנהגותה בעבר, בזמן משברלפחות , של מדינה

 (.Press, 2005: 3)[" במשבר הנוכחי]שלה 

ושזכה לדגש רב העיסוק בספרות היחסים , גורם נוסף המשפיע על אמינותם של איומי כפייה 

הכוונה (. Audience Costs)" עלויות קהל"הוא מה שמכונה , הבינלאומיים של השנים האחרונות

שעלולים מנהיגים לשלם אם לא יעמדו בהתחייבויות שנטלו " ביתיות"היא לעלויות הפוליטיות ה

גישה זו גם היא אינה מייחסת חשיבות רבה . על עצמם או לא יממשו איומים שהשמיעו

, אלא למשתנים הקשורים בפוליטיקה הפנימית של המדינה הכופה, להתנהגותה של מדינה בעבר

 ;Fearon 1994)אמינות האיומים שמשמיעים מנהיג מסוים או ממשלה מסוימת שמשפיעים על 

Martin, 1993; Schultz, 2001; Partell and Palmer, 1999)    . 
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 :רביס ממשיך ושואל 'ג  

 

אם נשיא אחד מפגין ? או למדינה, למשטר, האם מוניטין  הוא דבר אשר מיוחס למקבל ההחלטות, בתור התחלה 

שמא יצפו מיורשיו בתפקיד להפגין רמה  או, האם מנהיגיהם של מדינות אחרות יסיקו מכך עליו בלבד, עמידה איתנה

או שמא המוניטין של המשטר הקודם , האם לאחר מהפכה יחשבו אחרים כי נפתח דף חדש לגמרי? דומה של נחישות

בסוגיות אלו אין לנו ציפיות מבוססות תיאורטית ולא עדויות ?  באיזו מהירות מוניטין נשחק]...[ ? ממשיך להחזיק

  (ibid)אמפיריות מוצקות  
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 העלות והתועלת של הציות  -הצד של הנכפה  . ו

ורשות או לנוכח העובדה כי כפייה מוצלחת כרוכה בציות מצדו של הנכפה לתביעותיו המפ 

חשיבות רבה לאופן שבו הצד הנכפה מעריך את הצפוי לו אם ילך בדרך יש , ת של הכופההמרומזו

המורתע , גלן שניידר היה בין התיאורטיקנים הראשונים להסביר כי לנוכח איומים הרתעתיים.  זו

מהעונשים שיטיל עליו המרתיע אם  שוקל את המשך פעולותיו לא רק לאור העלויות הצפויות לו

" האסורה" מהפעולה א גם בכפוף להערכותיו לגבי ההשלכות  של הימנעות אל, לא יציית

 תיאורטיקנים שעסקו. (Snyder, 1961: 10)עלויות הציות , או במילים אחרות, המתוכננת

העלויות , הוא כי עבור הנכפהי להצלחתן כי תנאי בסיס גם הם  הדגישו כפייהבהרתעה וב

 –בביצוע  והסיכונים הכרוכיםמהעלויות  יהיו נמוכים בציות לדרישת הכופה והסיכונים הכרוכים

 ;Lebow ,1985: 214-5; Lebow and Stein, 1987; 1994) הפעולה האסורה  -או המשך ביצוע 

Freedman, 1989; 29). כל התיאורטיקנים שעסקו בהרתעה מסכימים כי ", רביס'ג כפי שטוען

" איתן הוא העלויות שתספוג אם תיסוגתעמוד [ המורתעת]אחד המשתנים שקובעים אם המדינה 

(Jervis, 1979: 314  .) 

עלויות  : את העלויות והסיכונים הכרוכים בציות לתביעת הכופה ניתן לחלק לשלוש קטגוריות 

.  ועלויות ביתיות, "יםאסטרטגי"אינטרסים של  במונחים, "אינטרינזיים"חים של אינטרסים במונ

ערך האינהרנטי של היעדים מתייחסת ל – נטרינזייםאינטרסים אי -הקטגוריה הראשונה  

שיפסיד אם יציית לדרישות מה לולפיכך , להשיג באמצעות הפעולה האסורה הנכפהשמבקש 

ההנחה היא שככל שהיעד שמבקש הנכפה להשיג באמצעות ביצוע הפעולה . (ibid)המרתיע 

. ליח להניאו מביצועהכך מצטמצמים הסיכויים שאיום כפייתי יצ, האסורה נתפס כחשוב יותר

אפילו האמצעים המפותחים ביותר להפגין עוז רוח ונחישות לא ", רד נד ליבו'ריצבניסוחו של 

אשר משוכנע ששימוש בכוח הוא הכרחי על מנת לקיים , אתגר-קו לרפות את ידיו של מציביספי

, שלנההרתעה וכפייה תכ. (Lebow, 1989: 39) "אינטרסים פוליטיים ואסטרטגיים חיוניים

ומעדיף להסתכן , קוו כאל מצב בלתי נסבל-כאשר הנכפה מתייחס אל המשך הסטטוס, איפוא

 Bueno De) 100מאשר להמשיך במצב הקיים, בהפסד במלחמה, למשל, בעלויות הכרוכות

Mesquita, 1985: 163; Lebow, 1985: 314-5 .)במקרים מסוימים עשוי המורתע , מעבר לכך
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או כאשר הוא רואה , בספרות קיימת גם טענה ולפיה שמקרים בהם המוטיבציה של המורתע לתקוף היא גבוהה מאוד  

 – (Motivational error)" טעות מוטיבציונית"במסגרת מה שמכונה בספרות  –הוא יטה להתעלם , בהתקפה כזו דבר הכרחי

 ,Lebow, 1987: 198; Gross Stein)הערכת סיכויי ההצלחה שלו ואף להפריז ב, מהסיכונים ומהעליות הכרוכות בהתקפה

1985) .   
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מה שעלול לחזק את המוטיבציה שלו  לתקוף , לך ומשתנה לרעתוקוו הו-להעריך כי הסטטוס

 ;Allan, 1994: 219) 101אף העלויות החמורות הכרוכות בתגובתו הצפויה של המרתיע-בהווה על

Huth, 1999: 40) . 

הם העלויות של ציות או נסיגה בפני היריב במונחים של דימוי  אינטרסים אסטרטגיים 

(. Jervis, 1979: 314) ינטרסים אחרים שלו בהווה או בעתידישות של הנכפה להגן על אהנח

וכך להזמין , נחוש-עלולה להציג את הנכפה כחלש וכבלתי םבפני איומים כפייתיי" התקפלות"

יש , לפיכך (.Lebow, 2007: 189)תביעות נוספות מצד הכופה עצמו או מצד שחקנים אחרים 

יה תפחת ככל שייתפס הציות ככזה שפוגע להניח כי נטייתם של שחקנים לציית לאיומי כפי

ציות לאיומי כפייה מחמת -טוען כי אי,  למשל, שלינג. בתדמית הנחישות הכללית של המדינה

רצונו של הנכפה שלא לפגוע בדימוי הנחישות שלו הוא סביר יותר במקרים של אכיפה מאשר 

 :  ק יותר של כניעה ללחץוזאת משום שבציות לאיומי אכיפה יש אלמנט מובה, במקרים של הרתעה

שעצם , והוא. אשר מבדיל אותם מן האיומים המרתיעים [...]לאיומים האוכפים יש עוד מאפיין

יותר ממעשה , ומוכר כהשלמה תחת לחץ, נראה כמעשה כזה –עשיית הדבר הנדרש  –מעשה הציות 

יהיה פחות אקראי  שהציות לאיום אוכף, קרוב לוודאי.  שפשוט נמנעים מלעשותו בגלל איום מרתיע

 (.60: 8618, שלינג)ופחות נוח להצגה כדבר שממילא עמדו לעשותו  

 

את התרומה הפוטנציאלית לכפייה שיש לצעדים המכוונים , לפיכך, שלינג ואחרים הדגישו

 . 102כמו למשל העברת האיום בערוצים חשאיים, של הנכפה  (saving face)" שמירת כבודו"ל

אופיים . עבור מנהיגים וממשלות בעלויות ביתיותייה עלול להיות כרוך ציות לאיומי כפ, לבסוף 

לעמדת דעת הקהל הביתית באשר לנושאים הקשורים , כמובן, והיקפם של עלויות כאלה קשור

בפני " כניעה", במקרים מסוימים. ובאופי המשטר של הצד הנכפה, לקונפליקט עם הצד הכופה

דעת הקהל הביתית ולפגוע במעמדם הפנימי של המנהיג או איומי כפייה עלולה לעורר התנגדות  ב

במקרים מסוימים תגובתם של מנהיגים לאיומי כפייה תהיה שונה ממה , לפיכך. של הממשלה
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וסמוק להדגיש את החשיבות של ליווי האיומים ההרתעתיים בהבטחת מה שהם מכנים ' ורג'הנחה זו הובילה את ג  

למנוע ממנו ניתוח מקרים אמפיריים הוביל אותם למסקנה כי הרתעת היריב במשבר ספציפי עשויה . למורתע" תמריצים"

ואינו מאמין כי קיימת אלטרנטיבה משביעת רצון להשגת  -אך אם הוא נחוש לשנות את הסטטוס קוו , לתקוף בטווח הקצר

אמונתו בכך שהמרתיע אינו מתכוון להתחשב באינטרסים .  תהיה זו הצלחה זמנית בלבד  -( מלבד האפשרות האלימה)היעדים 

באמצעות רכישת  –" סיבוב הבא"גבר  גם נחישותו להתכונן באופן יעיל יותר לוכתוצאה מכך ת, ובצרכים שלו רק תגבר

" תמריצים"יש צורך יש ליצור איזון במדיניות החוץ בין , לפיכך. יכולות לנטרל את האיום ההרתעתי של המרתיע בעתיד

 :George and Smoke, 1974)מנת לשכנע את המורתע כי ציות מצדו יוביל לתגמול חיובי כלשהו -על, לאיומים הרתעתיים

531, 579, 604-610.) 
102

לכפייה מוצלחת היא   –" שמירת כבודו של היריב"אחת הטכניקות ל –" דיפלומטיה שקטה"אחת הדוגמאות לתרומתה של   

מ בונה "ב גילתה כי ברה"המשבר פרץ לאחר שארה. 1791-מ ב"מול ברה" ינפואגוס'משבר הצ"ב את "האופן שבו ניהלה ארה

במקום "ר כתב ברבות הימים כי 'היועץ לבטחון לאומי הנרי קיסינג. והסתיים בנסיגה רוסית מהיוזמה, וללות בקובהבסיס צ

הערכנו כי דיפלומטיה שקטה היתה הדרך ההולמת , 1762[ משבר הטילים בקובה שהתרחש ב]עימות דרמטי בסדר הגודל של 

 .  (Kissinger, 1979: 651)" מ לסגת ללא השפלה"ביותר לאפשר לברה
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וזאת משום שיקולים של מיקסום , שמכתיבים שיקולים של מיקסום תועלת ברמת המדינה

אשר כרוך , מי של מנהיגיםהפיחות הצפוי במעמדם הפני.  תועלת ברמת המנהיג או הממשלה

ציות גם לנוכח איומי כפייה עוצמתיים -עלול להוביל איפוא לאי,  בציות לאיומי כפייה חיצוניים

 . (Tetlock and Goldgeier, 2000: 90; Huth, 1999: 40)ואמינים 

  Assurance -מותנות האיום . ז

. ה יש היבט נוסף המצריך דיוןלהערכותיו של הנכפה לגבי המצב שישרור אם יציית לאיומי הכופ

האלמנט המרכזי שמגדיר , כזכור.  כפי שנידונה כאן קודם לכן, נשוב לרגע להגדרת המונח כפייה

כפי , "איום"אך למונח . כפייה הוא קיומו של איום בהסבת עלויות בתגובה לפעולה מסוימת

יכולים  ,  טנפורדלפילוסופיה של אוניברסיטת ס השמסביר הערך העוסק בכפיה באנציקלופדי

 : להיות שני מובנים

אחד יגרום תוצאות שליליות לשחקן אחר  שחקןהמובן הראשון מתייחס למצבים בהם ידוע כי 

. הם איומים במובן הזה" כך-על ה תשלםאת"או " אני הולך להרוג אותך. "בנקודה מסוימת בעתיד

תן להניע את שחקן אחר שמטר,  מובן אחר מתייחס לתביעות מצד שחקן אחד כלפי שחקן אחר

לפעולה באמצעות יצירת זיקה בין פעולותיו של האחרון לאפשרות של השלכות  שליליות שהראשון 

הן דוגמאות לאיום במובן זה  " העבריין ייענש"ו" אכה אותך, אם תגע בזה. "יגרום לו כתוצאה מהן

(Anderson, 2006)   .  

 

פי -על, הוא כזה שכפייה – 103איום מותנה –וג השני אך ורק הס, מבין שני סוגים אלו של איומים 

שכן רק איום כזה יכול להוות גורם מוטיבציוני בקבלת ההחלטות של , מתבססת עליו, ההגדרה

או )תתנהג  ורק אםאם "הוא  -גם אם הוא אינו תמיד הוא גלוי  -מבנהו של איום כזה .  הנכפה

ורק "הביטוי המודגש ". Yעונש ( טיל עליךאו אמשיך לה)אטיל עליך , Xבאופן ( תמשיך להתנהג

המונח הלועזי בו בדרך כלל מתייחסת הספרות . מוסיף אלמנט הכרחי להגדרה של כפייה" אם

Assuranceלאלמנט זה  הוא 
המידה שבה מאמין ": מותנות האיום"וניתן לכנות אותו גם ,  104

, שמצב כזה אינו מתקייםכ. הצד הנכפה כי אם יימנע מהפעולה האסורה יימנע הכופה מהענשתו

לנכפה לא תהיה סיבה להימנע מהפעולה האסורה אם הוא יודע כי : יהיו איומי הכפייה עקרים

 . בכל מקרה יעניש אותו הכופה

ואף לא , בניגוד לנטייה בספרות המחקרית שלא להקדיש דיונים תיאורטיים לאלמנט מרכזי זה 

 : את חשיבותושלינג מדגיש , לשלבו כמשתנה במחקרים אמפיריים

                                                 
103

על מנת שנוכל לכנות איום כזה איום כפייתי הוא צריך להיות מותנה בהתנהגות . לא כל האיומים המותנים הם איומי כפייה  

 . אינו איום כפייתי" אם אשיג אקדח ארה בך"האיום , למשל, כך. הנכפה
104

וכאן יעשה , גום זה אינו מוצלח דיותר". הבטחה"מתורגם המונח כ" חימוש והשפעה"בתרגום העברי לספרו של שלינג   

 ". מותנות האיום"שימוש במונח 
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ידי -וצריך שאפשר יהיה למנוע את האלימות על, יש לצפות לאלימות, מנת שתהייה כפייה-על

האיום בכאב או , דהיינו -לא האיום כשלעצמו הוא אפקטיבי]...[ השלמה עם רצונו של המאלץ 

כי יוכל למנוע מעצמו את הכאב , אלא ההבטחה המשתמעת מתוך האיום  –באובדן אם לא יציית 

 (. 12: 8618, שלינג" )או את האובדן אם אכן יציית

 

שלינג מציין כי מותנות האיום היא דבר שקשה יותר להשיגו כאשר מדובר במצבים של אכיפה 

במצבים בהם הצד , או במילים אחרות, "ולא אם יפעל, שכנגד-העונש מוטל עד שיפעל הצד"בהם 

למשל במצבים של כפייה  -החל הנכפה הכופה החל בפעולת הענישה על מנת לעצור פעולה בה 

   , במצבים של הרתעה, בניגוד למצבים של אכיפה, כפי שטוען שלינג. במלחמה

אנו , אין אנו יורים, כל עוד אין היריב מתקדם; ההבטחות מתאשרות ועומדות בעינן לאורך זמן

, קילומטר היסוג –את ההבטחות המלוות פעולה אוכפת . מקיימים את ההבטחות ומאשרים אותן

, קשה להמחיש מראש –ושוב לא אנסה להסיג אותך עוד קילומטר , (אני יורה,  ולא)ואז לא אירה 

  (.62 , שם)אלא רק בדרך של הצבעה על עבר ממושך של עמידה בהבטחות מילוליות 

 

שכן , שלינג אינו מתעלם מחיוניותה של מותנות האיום גם כשמדובר באיומים הרתעתיים, ואולם

אך מגבירה את , ולא לאחר שיתקוף אלא לפני כן, תו של היריב שאנו עומדים לתקוף ממילאאמונ"

(. 62: 8618, שלינג) 105"ואף לעשות זאת מהר יותר, מניעיו לעשות את מה שביקשנו להרתיע מפניו

הובילה מספר מצומצם של חוקרים להדגיש את חשיבותן  םחשיבות מותנותם של איומים כפייתיי

, ת המכוונות ליצירת ביטחון אצל הנכפה כי האיום הכפייתי הוא איום מותנהשל אסטרטגיו

כי הוא לא יותקף ללא התגרות מצדו וכי לא ייגרם לו נזק אם יימנע מההתנהגות הבלתי , דהיינו

 .   (e.g. Gross- Stein, 1991; Kydd, 2000) 106רצויה

 סיכום . ח

לנוכח " כפייה"חדד את משמעותו של המונח מטרות הדיון הקונספטואלי הקצר שהובא כאן היו ל

. ולעמוד בקצרה על היבטים שונים של התופעה, ההתייחסויות השונות והמגוונות  למונח בספרות

                                                 
105

אשר ,  (כמו התחמשות וכריתת בריתות)מצב שבו פעולות של שחקן אחד  -" דילמת ביטחון"שלינג בעצם מתאר מצב של   

וטיבציה שלו לתקוף מייצרות אצל יריב פוטנציאלי חשש וחוסר בטחון המגבירים את המ, בלבד-מכוונות ליצירת אפקט הרתעתי

רבים מהאמצעים המשמשים מדינה אחת להגברת בטחונה פוגעים "זהו מצב הנגרם משום ש, רביס'בלשונו של רוברט ג. ראשון

רביס למודל 'דילמת הביטחון עומדת בבסיס המודל החילופי שמציב ג(. Jervis, 1978: 169" )אחרות[ מדינות]בבטחונן של 

מצב שבו פעולות המכוונות להרתעת תוקפנות מובילות לתוצאות  –" יהספיראלהמודל "א מכנה אותו הו, ההרתעה הרציונלית 

 (.     Jervis, 1976: chap. 3)ההפוכות 
106

 –שטיין דנה בקונספט רחב יותר -גרוס. העבודות הללו רלבנטיות בעיקר להרתעה ופחות למצבים של אכיפה  

reassurance – גם , ד הבהרת כוונותיו של המרתיע כך שתמנענה אי הבנות מצד המורתעלצ, שכולל צעדים שונים שמטרתם

ולכונן משטרים בינלאומיים , "לשכנע את היריב שהרווח הצפוי לו מדיפלומטיה גדול מהרווח הצפוי לו משימוש בכח"

ה זו הוא מוגבל כפי שייעשה בו שימוש בעבוד  assuranceהמונח . (Gross Stein, 1991)שמטרתם לייצר אמון בין הצדדים 

אלא כמצב פסיכולוגי או , אינה מוגדרת פה  כאסטרטגיה  assurance, בדומה להתייחסות פה למונח כפייה, כן-כמו. יותר

 .     תפיסה של הנכפה
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לדיון הקונספטואלי והתיאורטי בנושאה המרכזי של ראשונית מנת לספק תשתית -על, זאת

 :  יון שהובא כאןהנקודות הבאות מסכמות את הד. כפייה נגד ארגוני טרור –העבודה 

. ההגדרה של כפייה כאסטרטגיה היא מצומצמת ואינה מכילה את התופעה בכללותה, ראשית 

 –הנכפה  –שבו אחד השחקנים , הגדרה טובה יותר רואה בכפייה מצב השורר בין שני שחקנים

ם חשש זה מקורו באיו. יזיק לו אם הראשון יפעל בדרך מסוימת –הכופה  –חושש כי השחקן השני 

" מכניס"וניתן לראות באיום זה תשומה ש, מותנה שמציב השחקן הכופה כלפי השחקן הנכפה

אם מוביל החשש לשינוי . לקבלת ההחלטות של הנכפה, לאו דווקא באופן מכוון, הכופה

אך לא , הרי שמדובר בכפייה שהצליחה –כזה שהתכוון אליו הכופה  –בהתנהגותו של הנכפה 

לא תמיד מוביל , דהיינו, פוטנציאל שלא תמיד מקבל ביטוי בפועל כפייה היא. תמיד כך הוא

להתייחס לכפייה ,  איפוא,  ניתן". כפייה כושלת"ואז מדובר ב –לשינוי בהתנהגותו של הנכפה 

אמצעי כפייה היא , מנקודת מבטו של הכופה. בהתאם ליחידת הניתוח, משלוש נקודות מבט שונות

בפעולות שונות אשר מחזקות את יעילותו של אמצעי  -מיד אך לא ת –המלווה לעיתים , השפעה

תפיסה מסוימת לגבי התנהגותו , כפייה היא תופעה פסיכולוגית, מנקודת מבטו של הנכפה. זה

. לתהליך קבלת ההחלטות שלו לגבי פעולה מסוימת תשומההצפויה של שחקן אחר אשר מהווה 

ידי משתנים -ונקבע על, ני שחקניםמצב השורר בין שכפייה היא , ברמת הניתוח הדיאדית

 .   כגון מאזן הכוחות ומאזן האינטרסים ביניהם,  יחד-הקשורים לשניהם גם

, הוא בעיקר הבדל שבין המכניזם הסיבתי שהן מפעילים" גס-כח"ההבדל בין כפייה ו, שנית 

 איום יצירתכפייה מייצרת שינוי התנהגותי אצל היריב באמצעות . ופחות הבדל בין אסטרטגיות

גס מייצר שינוי -כוח. אף שאינו מצמצם את אפשרויות הבחירה שלו-על, שמשפיע על רצונו

, ואולם. וצמצום אפשרויות הבחירה שלו השפעה על יכולותיוהתנהגותי אצל היריב באמצעות 

. עשוי להשפיע על רצונו של היריב יותר מאשר על יכולתיו( כאסטרטגיה)עצם השימוש בכח גס 

 . לייצר אפקט כפייתי, דהיינו, גס לכשעצמו יכול בהחלט לייצר איום-שימוש בכח,  ותבמילים אחר

מצדיקה לעיתים הבחנה אנליטית  כאסטרטגיהבעוד שההגדרה המקובלת של כפייה , שלישית 

ההגדרה , בנוסף. הרי  שבמצבי מציאות רבים הבחנה זו אינה מתקיימת, "אכיפה"ל" הרתעה"בין 

 .  במידה רבה את הצורך בהבחנה זו תמבטל( ולא כאסטרטגיה)ה שומכתאו  כמצבשל כפייה 

היא מתיחה מיותרת של " כפייה"בקטגוריה " כפייה מניעתית"הכללתה של מניעה או , רביעית 

 –גם אם מדובר בעלויות שהן תוצאה  –איום כפייתי הוא תמיד איום בהסבת עלויות . המונח

, כל כפייה היא כפייה ענישתית, לפיכך. קן הכופהשל התגוננות מצד השח –צפויה או ממשית 

בסיכויי היריב להשיג את יעדיו ( בכוח או בפועל)פגיעה . ואיום כפייתי הוא בהכרח איום להעניש
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את ( או להמשיך לבצע)אף שהיא עלולה להשפיע על רצונו לבצע -על, אינה כפייה לכשעצמה

 . הפעולה האסורה

ההגדרה של כפייה כתשומה לתהליך , ובה ביותר להמשךוזוהי אולי הנקודה החש, חמישית 

מובילה בהכרח לצורך  כאיום ולא כאסטרטגיה ליצירת איום, דהיינו, קבלת ההחלטות של היריב

מערכת היחסים שבין שחקנים : כפייה היא עניין של מידה. כמשתנה כמותיבהמשגתה של כפייה 

איום כפייתי עשוי . עמים בהיעדר כפייה בכללולפ, יכולה להתאפיין ביותר כפייה או בפחות כפייה

בהתאם לגודלה של התשומה שהוא מהווה בקבלת  –יותר או פחות " חזק"או " רציני"להיות 

גורם מרכזי שמשפיע על ערכה של . או בהתאם לחשש שהוא מייצר אצלו, ההחלטות של הנכפה

 . תשומה זו הוא אמינות האיום הכפייתי

תהיה ( או המשכה)תנית בכך שהתועלת מנקיטה בפעולה האסורה כפייה מוצלחת מו, לבסוף 

להערכותיו של הנכפה אודות העלויות , לפיכך(. או הפסקתה)קטנה מהתועלת שבהימנעות ממנה 

יש , ובפרט. והתועלת שבציות לדרישות הכופה יש חשיבות רבה בקביעת מידת ההצלחה של כפייה

להערכותיו בדבר תגמולים חיוביים שונים , קוו-סחשיבות רבה לאופן שבו מתייחס הנכפה לסטטו

או ימשיך )ולהערכותיו לגבי ההסתברות שהכופה יממש את איומיו , שיינתנו לו אם יציית

אף כי סביר שמרבית התיאורטיקנים יסכימו -על. גם אם יציית הנכפה לדרישותיו( במימושם

הן כאלמנט , מותנות האיום, מותנים איומיםשכפייה מבוססת על ( ואולי אף יטענו כי מובן מאליו)

לא , מגדיר של כפייה והן כמשתנה שקובע את פוטנציאל ההשפעה של האיום על התנהגות הנכפה

היא משתנה חשוב ( assuranceאו )מותנות האיום . זכתה להתייחסות מספקת בספרות הקיימת

תחרויות "של  בייחוד במצבים, שיש לקחת בחשבון כאשר מנתחים אינטרקציות בין שחקנים

 .כפייה בקונטקסט של מאבק שכבר החל, דהיינו, " בכפייה
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 פרק שלישי

 מסגרת קונספטואלית ומודל תיאורטי  –כפייה נגד ארגוני טרור 

 

הספרות האקדמאית העשירה שנכתבה על הרתעה וכפייה החל מתחילת המלחמה הקרה ועד 

אשר קשורים בנושא מחקרים אמפיריים . ינותלימינו עוסקת רובה ככולה באינטרקציות בין מד

או להצלחה של  ןבבחינה ובניתוח של הסיבות לכישלו ,באופן מתבקש, רוב-פי-על עסקו

שחלקה , ספרות זו .מדינתי-במצבים של קונפליקט בין אסטרטגיות הרתעתיות או כפייתיות

מודל תיאורטי עשויה לספק תשתית קונספטואלית ותיאורטית לבניית , נסקרה בפרק הקודם

-המעבר מדיון ותיאורטיזציה של כפיה בהקשר הבין, ואולם. העוסק בכפייה נגד ארגוני טרור

סיגול "מדינתי לתיאורטיזציה של כפייה במסגרת קונפליקטים בין מדינה לארגוני טרור מצריך 

בהסתמך על , מטרתו של פרק זה היא לבנות. של המונח לקונפליקטים כאלה" קונספטואלי

מסגרת קונספטואלית ומודל תיאורטי אשר יספקו , דרות הבסיסיות ועל הדיון בפרק הקודםההג

כח "במהלכו יוצג ויוגדר המונח . אודות כפייה נגד ארגוני טרוראמפירי את התשתית למחקר 

ותוצג ההיפותזה המרכזית של  , שעומד בבסיס המודל התיאורטי (coercive leverage)" כפייה

 .  העבודה

 

 ני טרורוענות על חוסר הרלבנטיות של כפייה לקונפליקטים בין מדינות לארגט. א

 

ההבדלים המהותיים שבין קונפליקטים בין מדינתיים לבין קונפליקטים בין מדינות לארגוני טרור 

כי ההיגיון התיאורטי והמחקרי ששימש לניתוח כפייה בין ,  הובילו תיאורטיקנים רבים לטעון

אינם רלבנטיים , גיון האסטרטגי שבשימוש בכפייה ובהרתעה בין מדינותגם ההי-כמו, מדינות

אם ניטול את , אכן. מדינתי-בהם צד אחד הוא מדינה והשני ארגון לא 107סימטריים-לסכסוכים א

ת של הרתעה וכפייה מהספרות העוסקת ביחסים בין והקונספטואליזציה והתיאורטיזציה הקיימ
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סימטריה בה התמקדו התיאורטקנים שניסו -בהתאם למהות הא, זכה להגדרות שונות בספרות" קונפליקט אסימטרי"המונח  

למשל )סימטריה ביכולות המטריאליות של היריבים -חלק נכבד מההגדרות מדגיש את הא, למשל, כך. תולהגדיר או

Arreguin-Toft, 2001; Mack, 1975; Paul,  1994 .)סימטריה -האלמנט המגדיר המרכזי הוא א, עבור אחרים

ההגדרה ממנה יוצאת עבודה . (Raymond, 2003; Metz and Johnson, 2001)באסטרטגיה הצבאית של הצדדים היריבים 

מדינתי שיש לו יכולות -סימטרי הוא קונפליקט בין מדינה לארגון בלתי-קונפליקט א: זו קשורה לאסימטריה בסוג השחקן

אינם , אשר חלקם שימשו תיאורטיקנים בהגדרת המונח, סימטריה-שאר המובנים של א (. Madej, 2007: 52)צבאיות 

סימטריה -אלא כתכונות שונות של קונפליקט כזה  אשר נובעות מהא, סימטרי-של קונפליקט א נתפסים פה כאלמנטים מגדירים

 בטבע השחקנים
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, רד שולץ במאמר שעסק במלחמת וייטנאם'ים שכתב ריצהסף עם דבר-קשה לדחות על, מדינות

על רציונליות , הדגש על כוח כפייה, אבסטרקטי של היגיון ההרתעה-טבעו הדדוקטיבי"ולפיהם 

-התברר כבלתי הולם לקונפליקט לא]...[ תועלת -ועל הפשטות שבחישובי עלות, כלכלית

הקונספט של "כי , באופן דומה, ועניםנקינס ט'דיוויס וג(. Shultz, 1979: 466) 108"קונבנציונלי

 Davis and)" הרתעה הוא מוגבל מדי ונאיבי מדי מכדי שיהיה ניתן ליישום למאבק בטרור

Jenkins, 2002: xviii.) 

-הסיבות שהציעו כמה חוקרים לחוסר הרלבנטיות של כפייה כאסטרטגיה בקונפליקטים א  

נפליקטים כאלה התמקדו בעיקר במאפייניהם סימטריים ושל תיאוריות של כפייה ככלי לניתוח קו

סיבות אלו יסקרו להלן . 109השונים באופן מהותי מאלה של מדינות, הייחודיים של ארגוני טרור

 . ולאחר מכן תובא ביקורת עליהם, בקצרה

 "  בעיית הכתובת" –הטענה בדבר היעדר היכולת להכאיב לארגוני טרור . 2

 מנת שניתן-חסת לאחד התנאים הבסיסיים הנחוצים עלאחת הטענות הבולטות בהקשר זה מתיי

קורבן שמסוגל לחוש כאב "כפייה דורשת ,  בניסוחו של שלינג. יהיה לעשות שימוש באיומי כפייה

כפייה אינה רלבנטית לארגוני טרור , פי טיעון רווח זה-על(. 12: 8618, שלינג" )ושיש לו מה להפסיד

 כפי שטוען. (Betts 2002, 31) "ת פעולת התגמולאליה ניתן לשגר א היעדר כתובת"בשל  

ערך וניתנים -מדינתיים עשויים להתאפיין בהיעדר נכסים בעלי-שחקנים לא"', ורג'אלכסנדר ג

 :George , 2003) "מנת לנסות לכפות או להרתיע אותם-ללזיהוי שניתן לאתרם ולפגוע בהם ע

,   תשתיות תעשייתיות רות אזרחיות ושלהפצצות של מטוב איומים בכיבוש טריטוריה, בפרט. (479

לעיתים אינם רלבנטיים , (Pape, 2005) מדינותעליהן מתבססים איומי  הרתעה וכפייה נגד 

ארגוני טענה דומה היא כי  (.Byman, Waxman and Larson, 1999: 114)לארגוני טרור  קרובות 

ולפיכך גם אם קיימים  ,רתמנהיגיהם ופעיליהם נמצאים במחת, טרור פועלים מטבעם בחשאיות

 הם, כן-כמו. קשה לאתרם ולפגוע בהם, יעדי פגיעה אפשריים אליהם ניתן לכוון פעולות ענישה

כל . (02: 1221, גנור" )מאורגנים כך שפגיעה באחד ממרכיבי הארגון לא תפגע אנושות באחרים"
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 . ;George and Smoke, 1974: 54-55 ;George, 2003: 465לטענה דומה ראה   
109

כאלה ולעיצוב  סימטריים-עדות נוספת לבעייתיות שביישום מודלים תיאורטיים של הרתעה וכפייה לניתוח קונפליקטים א 

 .מדיניות להתמודדות עם ארגוני טרור היא המיעוט הבולט של עבודות אקדמאיות שעוסקות בכפייה נגד ארגוני טרור

, את חוסר הררלבנטיות של כפייה והרתעה לארגוני טרור, כאמור, ההתייחסויות המעטות בספרות לנושא זה מדגישות

פי רוב -והן על, אוד של עבודות הוקדשו לניתוח תיאורטי של הנושאמספר מצומצם מ. ומסתפקות בהסברים קצרים לכך

 ,Trager and Zagorcheva, 2005/6; Frey, למשל" )כפייה"ו" הרתעה"סובלות ממתיחה קונספטואלית של המונחים 

תיאורטי או  ואינן כוללות ניתוח, נושאות בעיקר אופי נורמטיבי או מרשמי, מעטות במספרן גם הן, עבודות אחרות .  (2004

 .    (Lebovich, 2007; David and Jenkins, 2002)מחקר אמפירי קפדניים 
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לעיתים קרובות  נתפסים אלה. הטענות הללו מתמקדות בעצם היכולת להסב נזק לארגוני טרור

 . 110"בלתי רגישים לכאב"או " בלתי פגיעים"בספרות כ

 בעיית המוטיבציה הגבוהה של ארגוני טרור . 1

פוליטיים מתבססת על -טענה ספציפית אחרת לגבי חוסר היעילות של כפייה נגד ארגוני טרור אתנו

מונחים אזניים מוכנים לשלם מחירים גבוהים מאוד כשעל כפות המ הטענה הכללית  כי שחקנים

לא יספיקו לרפות את ידיו "וכי איומים הרתעתיים , (Pape, 1996: 21)רב  דברים שיש להם ערך

אשר משוכנע ששימוש בכוח הוא הכרחי על מנת לקיים אינטרסים פוליטיים , אתגר-של מציב

ים אפילו האיומים העוצמתי"קארל דויטש מסביר כי (. Lebow 1989 :39)" ואסטרטגיים חיוניים

גורמים רלבנטים ]...[ ולא יעצרו מהפכות חברתיות , והאמינים ביותר לא יעצרו אנשים מלהתעטש

(. Deutsch, 1963: 69)" התנהגויות שהאיומים מכוונים למנוע[ לנקוט ב]הם הצורך והמוטיבציה 

אם התיאורטיקנים שעסקו בצרכים אנושיים "כי , באופן דומה, פרנקלין דיוקס טוען גם הוא

דיוקס מכליל בקטגוריה זו ". ושלא ניתן לדכאם, לאנשים יש צרכים שסיפוקם הכרחי, קיםצוד

את הצורך של אנשים בבטחון עבורם ועבור , אינדיבידואלית וקולקטיבית –את הצורך בזהות 

 (.   Dukes, 1996: 136)ואת הצורך של אנשים בהכרה בהם ובקהילה שלהם , הקרובים להם

של ארגוני  היא בעייתית בשל המוטיבציה הקיצוניתארגוני טרור  ייה נגדכפ, בהתאם להגיון זה 

גם כאשר יש באפשרותה של המדינה לאיים בהסבת עלויות לארגון .  השיג את יעדיהםטרור ל

, התקפות טרורחשיבות היעדים שבשמם מבצעים הארגונים עלויות אלה מתגמדות אל מול , טרור

או , ר היא נמוכיםה או הרתעה להצליח מול ארגוני טרוולכן סיכוייהן של אסטרטגיות כפיי

 ;Davis and Jenkins, 2002: 4-5; Bowen, 2004: 64; Lebovich, 2007: 23)אפסיים 

Whiteneck, 2005: 187) . המוטיבציה הגבוהה של ארגוני טרור להשיג את יעדיהם הפוליטיים

אנדרו . ות הענישה של המדינה הכופהמובילה לנכונות גדולה יותר לסבול את הכאב הנגרם מתגוב

בירו כיצד הצד החלש הס, סימטריים-עסקו בקונפליקטים אשעבודותיהם , רוזןסטיבן מק ו

אף הסבל הרב שנגרם לו מהפעולות האלימות של -מוכן להמשיך במאבק על כאלהבקונפליקטים 
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הכרה זו השוללת את הרלבנטיות של הרתעה וכפייה להתמודדות עם ארגוני טרור מושרשת היטב גם בקרב מקבלי החלטות  

ש את חשיבותן של אסטרטגיות מה שמוביל אותם לעיתים קרובות להגדי, במדינות המתמודדות עם טרור המופנה נגדן

 : מדגימים זאת היטב 2113-ייני מ'צ רד'הנשיא האמריקאי ריצ-דבריו של סגן. מניעתיות

לאויבינו הטרוריסטים אין . אינה רלבנטית יותר, ששירתה אותנו היטב בתקופת המלחמה הקרה,  אסטרטגית ההרתעה

יש רק דרך אחת להגן על עצמנו מפני  [...] מהתקפהמנת להניאם -אין נכסים שניתן להרסם על, מדינה להגן עליה

 quoted)ר התקפות נוספות נגד ארצות הברית והיא לחסל את הטרוריסטים לפני שהם יוכלו לשג, אלימות טרוריסטית

in Colby, 2007: 413) . 

אפלות שאין להן אומות  הן חסרות משמעות נגד רשתות טרור"כי פעולות תגמול  2112-בוש ב' ורג'טען הנשיא ג, באופן דומה

 .(WP 2/6/02)" או אזרחים להגן עליהם
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, ליבאו טוען. (Mack, 1975; Rosen, 1972) וכך יוצא פעמים רבות כשידו על העליונה, הצד החזק

 סימטריים-כי הצד החלש בקונפליקטים א, באופן דומה

באמצעות הפעלה [ להפסיק את המאבק]וקשה לכפות עליו , בדרך כלל מחוסן מפני ניסיונות הרתעה

מבלי שיסבול , משום שהוא מסוגל לספוג אבידות גדולות יותר ביחס לצד הכופה, ישירה של כוח

ישימותם של הרתעה ואכיפה לסוג , לפיכך ]...[  לו או בתמיכה בו מביתמפגיעה משמעותית במורל ש

   (.  Lebow, 2005: 771) מצומצמת ביותר  זה של קונפליקטים נוטה להיות

 

בה טוענים גם הם כי טרוריסטים רבים מעניקים חשיבות כה גדולה למטרות 'טרגר וזגורצ

מצוא דברים היקרים להם מספיק על ל –ולעיתים בלתי אפשרי  –הפוליטיות שלהם עד שקשה 

 ,Trager and Zagorcheva)מנת שאיום בפגיעה בהם ישמש כאיום הרתעתי או כפיית יעיל 

2005:92) . 

פוליטיים לבצע התקפות גם לנוכח -מהי הסיבה למוטיבציה הגבוהה של ארגוני טרור אתנו

ות המרכזיות בספרות אחת הטענ, ראשית? העלויות הגבוהות הכרוכות בתגובת המדינה הכופה

פוליטיים נלחמים בדרך כלל על האינטרסים הבסיסיים ביותר של -היא שארגוני טרור אתנו

כזה הוא המצב במקרה של ארגונים הנאבקים . או מתיימרים לייצג, הקהילה אותה הם מייצגים

לנוכח חולשתם  ,שנית. לבטא את זהותם הדתית או התרבותיתאו הזכות , על שחרור לאומי

נשקו "שימוש בטרור נתפס כ, מטריאלית הברורה של ארגוני טרור מול המדינות היריבות שלהםה

לקדם  ם בלתי מדינתייםעבור ארגוני , לעיתים קרובות, הפעולה היחידה אפשרות  -" של החלש

 (.Betts, 2002: 25; Crenshaw, 1981: 384; Gurr, 1990; George, 2003: 465) 111את יעדיהם

טרוריסטים פועלים מתוך שכנוע עמוק כי רק באמצעות אלימות הם יוכלו "טוען כי ברוס הופמן 

שילוב של שתי הטענות הללו מוביל למסקנה (. Hofmann, 1998: 183" )להשיג את מטרותיהם

הפשוטה כי עבור ארגוני טרור הימנעות מטרור פירושה ויתור על האינטרסים הבסיסיים ביותר 

קשה מאוד להניא אותם מלהמשיך ולהילחם ,  לפיכך. הם מייצגים או של הקהילה אותה, שלהם

, קוו גרוע מכל אפשרות אחרת-הסטטוס עבור ארגוני טרור , כפי שמסכם זאת בוון. על יעדים אלה

ולכן הם יטו להילחם על יעדיהם גם לנוכח עדויות על חוסר היעילות של אסטרטגיה טרוריסטית 

 (.Bowen, 2004: 64) מדינה הכופהולנוכח עלויות גדולות שתסב להם ה

העלויות של ציות לאיומי הכפייה של המדינה הכופה כרוכה לא רק בעלויות במונחי  , שלישית 

אלא גם במונחים , האינטרסים האינטרינזיים של ארגון הטרור או של הקולקטיב אותו הוא מייצג
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הטוענים כי אם השחקן המורתע אינו מאמין כי קיימת אלטרנטיבה , וסמוק' ורג'ראוי להביא בהקשר זה את דבריהם של ג 

 (.George and Smoke, 1974: 531)הרתעה תטה להיכשל , (מלבד האפשרות האלימה)משביעת רצון להשגת היעדים 
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ת לארגוני טרור הם יש לזכור כי קונפליקטים בין מדינו. 112"אסטרטגיים"של אינטרסים 

ה לפגוע והפסקת הטרור עלול -קונפליקטים מתמשכים המתאפיינים במספר רב של סיבובים 

ובכך בכוח המיקוח שלהם בסיבובים עתידיים של , של ארגוני הטרורמאוד גם בדימוי הנחישות 

ם טיהבעיה של הרתעת טרוריס"', כפי שטוען לייבוביץ (.Friedman, 2006:5)קונפליקט ומיקוח 

ארגוני ]עבור הקבוצות הללו כאשר , [compellence] 113הופכת למעשה לבעיה קשה של אכיפה

ועל , ויתור על התמיכה העממית בהםו כניעה של תנועת ההתנגדות שלהם לא לפעול פירוש, [טרור

כי שחקנים אלימים , באופן דומה, גיל פרידמן טוען(. Lebovich, 2007: 23)" תכלית קיומם

סימטרי עשויים להמשיך במאבק האלים גם לנוכח עדויות -ה החלשה בקונפליקט אמקרב האומ

במטרה לשמר את   [to save face]יחושו צורך להציל את כבודם "על חוסר יעילותו משום שהם 

כלפי ]הודאה בכשלון מפני  ולהגן על עצמם , תדימוי הנחישות שלהם אל מול האומה הדומיננטי

 (.Friedman, 2006: fn. 17)"  [דעת הקהל הביתית

רביעי שעשוי להסביר את המוטיבציה הגבוהה  דבריהם של לייבוביץ ופרידמן מוסיפים גורם 

הפסקת הטרור עלולה להיות כרוכה עבור ארגוני הטרור : של ארגוני טרור להמשיך במאבקם

ארגוני  כותבים רבים מסכימים כי. בעלויות גבוהות מאוד במונחים של מעמדם הפוליטי הפנימי

טרור ומנהיגיהם עלולים לאבד חלק נכבד מהתמיכה לה הם זוכים מקהילת המוצא שלהם אם  

סכנה זו חמורה יותר כאשר יש יותר . יתפסו כחלשים או ככאלה שאינם מסוגלים להמשיך במאבק

 ;Bloom, 2005: chap. 2)פוליטית -הקהילה האתנומארגון טרור אחד שמתיימר לייצג את 

Lebovich, 2007: 126; McCormick, 2003: 488; Kydd and Walter, 2006: 76) . כפי

טשו את דרך הטרור נשירסנו עצמם או י של ארגוני טרור מנהיגים,  נקינס'שמסבירים דיוויס וג

 Davis and) יונות התנקשותהיות מואשמים בבגידה ואף להיות קורבנות של ניסעלולים ל

Jenkins 2002: 6   .) 

 של ארגוני טרור והאוניטריות הרציונליות בעיית  . 3

י ארגוני טרור מקיימים את התנאי הבסיסבמידה שבה  ישנם חוקרים המטילים ספק, בסוףל

 -ובמקרה של שחקן קולקטיבי , ולפיו על השחקן הנכפה להיות רציונלי, הדרוש לכפייה יעילה

ורת עליהן נידונו בפרק הראשון הטענות אודות חוסר הרציונליות של ארגוני טרור והביק. אוניטרי

בסופו , מספיק להזכיר כי מרבית התיאורטיקנים מסכימים. ואין טעם לחזור עליהן בהרחבה  כאן
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 99  'עמ' ר" תדמיתיים"על ההבדל בין אינטרסים אינטרינזיים לאינטרסים אסטרטרגיים או  
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 . טענותיו של שלינג בדבר ההבדל בין הרתעה לאכיפה בפרק הקודם' ר 
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פי העיקרון של מיקסום תועלת -פוליטיים על-פי רוב פועלים ארגוני טרור אתנו-כי על, של דבר

 . ומתייחסים לטרור כאמצעי להשגת יעדיהם הפוליטיים, צפויה

זכתה , שנידונה גם היא בפרק הראשון, נה בדבר חוסר האוניטריות של ארגוני טרורהטע 

הטענה המרכזית בהקשר . להתייחסויות ספציפיות יותר בספרות שעסקה בכפייה נגד ארגוני טרור

מנת לשכנע את הנהגת הארגון -זה היא שגם כאשר איומי כפייה יהיו עוצמתיים ואמינים דיים על

השטח המבצעיים -חוסר השליטה שלה בתאי, או להפסיק את השימוש בטרור כי מוטב לה לצמצם

 :Byman et al, 1999)תמנע תרגום של החלטות ההנהגה להפסקת הטרור או צמצומו בפועל  

מדינתיים יש שליטה חלקית -למנהיגים של שחקנים בלתי" טוען כי' ורג'אלכסנדר ג. (116-117

אמצי כפייה כנגד מנהיגי ארגונים כאלה אינם מובילים ולכן מ, בלבד  על היחידות המבצעיות

נראה כי  , ואולם(. George, 2003: 480)"  לשינוי ההתנהגותי הרצוי בקרב הכפופים להם

כפי שניתן .  המכשול שמציבה בעיית חוסר האוניטריות להרתעה וכפייה אינו ייחודי לארגוני טרור

חוסר אוניטריות אינה אופיינית לארגוני טרור , להסיק מהספרות התיאורטית הענפה בעניין זה

 ;Allison, 1971; Downs, 1957)אדם -אלא גם למדינות ולמעשה לכל קבוצה של בני, בלבד

Bueno de Mesquita et al., 2003; Levy, 1988),  ותיאורטיקנים שונים של הרתעה הסבירו

ת ההרתעה לתיאורייר הן מדוע העובדה שמדינות לא תמיד מהוות שחקן אוניטרי מציבה אתג

 ;Jervis, 1989: 197; Kahler, 1998: 930)ת והן להרתעה כאסטרטגיה של השפעה הרציונלי

Lebow and Stein, 1989: 211) .מרבית העבודות על הרתעה וכפייה בין אף ש-על, יחד עם זאת

ינה עולה מדינות מודעות לכך שההנחה כי מדינות הן שחקן אוניטרי היא הנחת יסוד מפשטת שא

שימושית לצורך בניית מודלים הם עדיין רואות בה הנחה , אחד עם המציאותתמיד בקנה 

 . (822-828: 8618, למשל שלינג' ר)תיאורטיים העוסקים ביחסים אסטרטגיים בין מדינות 

הטענה בדבר חוסר אוניטריות של ארגוני טרור רחוקה מלהיות תקפה אמפירית לגבי , שנית 

מידת הריכוזיות בקבלת ההחלטות והציות של חברי הארגון להחלטות ההנהגה  .כלל הארגונים

ומשתנה בארגון אחד מתקופה  ,(Lesser et al, 1999: 67)המרכזית משתנה מארגון לארגון 

מידת האוניטריות של ארגוני טרור היא בהחלט משתנה שיש להתחשב בו בניתוח , לפיכך. לתקופה

אך לא גורם קבוע שהופך כפייה , י טרור לנוכח איומי כפייהאמפירי של התנהגותם של ארגונ

 . רלבנטית לארגוני טרור-לבלתי

הרי , קבוצות מקרב ארגון מסוים פועלים על דעת עצמם-גם במצב שבו יחידים ותת, לבסוף 

. או בניגוד לעמדת ההנהגה, ון כולושלא תמיד הם פועלים בניגוד ליעדים ולאינטרסים של הארג
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פעולה עצמאית של תאי שטח או אינדיבידואלים אינה מהווה בהכרח הפרה של , ותבמילים אחר

כפי שהם , כל עוד אינה עומדת בסתירה לאינטרסים של הארגון כולו, עיקרון האוניטריות

 .   משתקפים במדיניות שמעצבת ההנהגה הראשית

בתופעות פוא א מחקר שעוסק במקרים ספציפיים של כפייה נגד ארגוני טרור צריך להתחשב 

יש לבחור בזהירות את רמת הניתוח כך שהקבוצה , כן-כמו. של חוסר אוניטריות ולשלבם בניתוח

אחד  ימצב שבו ארגון פורמאלפתרון אפשרי ל, לכן. הנחקרת תהווה שחקן אוניטרי ככל הניתן

של הארגון ליחידות ניתוח קטנות " פירוקו" קבוצות בעלות מטרות נבדלות הוא-תמורכב מת

, למשל, כך. (Bueno de Mesquita et al, 1985: 17)  נפרד לכל אחת מתת הקבוצותוניתוח , ותרי

ף על התנהגותו של "תקפותו של מחקר אמפירי הבוחן את השפעת כח הכפייה של ישראל כלפי אש

הקבוצות -ל ארגון זה לתתש" פירוק"אך , עשויה להיות מוגבלת 12-וה 02-ארגון זה בשנות ה

החזית הדמוקרטית של חוואתמה , החזית העממית של חבש, פתח)ותו באותה תקופה אשהרכיבו 

 . עשוי להניב תוצאות טובות יותר( וכדומה

 ביקורת. 0

לוקות  הטענות אודות חוסר הרלבנטיות של כפייה להתמודדות ולחקר ארגוני טרור, באופן כללי

, וריה הומוגנית יחסית של שחקניםלארגוני טרור כאל קטג הן מתייחסות: פי רוב בהכללת יתר-על

שינויים במאפיינים את האו , מבלי לקחת בחשבון את השונות הרבה בין ארגון טרור אחד למשנהו

כי , אמנם, טוען אשר, שמואל ברראוי לצטט בהקשר זה את . ארגון טרור אחד לאורך זמןשל 

הופכים דוקטרינות של ]...[ מדינתי -סימטריים שבין מדינה לארגון טרור בלתי-היחסים הא"

היעדר הסימטריה משתנה "כי  אך מיד מוסיף, "מתאימות למקרים מסוימיםלבלתי ]...[ הרתעה 

יש השפעה ]...[  תכונות דומות לאלו של מדינות [ טרור]למידה שבה יש לארגון . ממקרה למקרה

[ נהגותו שלשינוי בהת]שניתן ליישמן על מנת לכפות אסטרטגיות [ יעילותן של]ותית על משמע

של ארגוני טרור משתנה מארגון  (coercibility)" נכפות"כי מידת ה, למעשה, בר טוען. 114"הארגון

משינויים בכמות , למשל, שינויים אלה נובעים. וגם משתנה לגבי ארגון אחד במהלך הזמן, לארגון

מצד  החשופים לפגיעה,  ובחשיבות של נכסים חומריים ופוליטיים בהם אוחז ארגון הטרור

אהוד יערי  במסגרת הניתוח שמציעים. ף"דוגמא טובה לכך היא המקרה של אש. המדינה הכופה
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התכונות המרכזיות שקובעות את המידה שבה ניתן להרתיע ארגוני טרור הן מידת קיומו של מבנה היררכי עם , פי בר-על 

נדה חברתית ואחריות של הארגון כלפי אוכלוסיה 'מידת קיומה אג, הגה מרכזית השולטת בפעילות התאים השונים שלוהנ

מקומיים  או -לאומיים –ואופי היעדים שלו , שיטות המימון שלו, המידה שבה הארגון שולט בטריטוריה מסוימת, מסוימת

מה , מתקיימות רבות מהתכונות הללו , למשל, רה של החזבאללהבר טוען כי במק(. Bar, 2007a: 3)לאומיים -דתיים טרנס

נכסים מטריאליים שניתן , מבנה היררכי חזק של פנקוד ושליטה: "שאפשר לישראל להרתיעו במידות משתנות לאורך השנים 

ללה צריך שאת האינטרסים שלה חזבא( השיעים בדרום לבנון)תחושת קירבה לקהילת המוצא של הארגון , לאיים בפגיעה בהם

 (.Bar, 2007b: 469(" )איראן וסוריה)הפטרוניות [ המדינות]השפעה פוטנציאלי על -וכח, לקחת בחשבון
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ככל , יבאופן פרדוקסאל"כי  הם טוענים,  02-בלבנון בשנות הף "אשפועלו של וזאב שיף לגבי 

מכל איום כך הוא הפך לפגיע יותר משום שהיה לו יותר להפסיד , 02-ף במהלך שנות ה"ששגשג אש

הקמתה של הרשות , באופן דומה. (Schiff and Yaari, 1984: 79) "מדתו היציבה בלבנוןעל ע

 . ף לעונשים מצד ישראל"הגבירה עוד יותר את פגיעותו של אש, 8662-הפלסטינית ב

הטיעונים שמתמקדים במוטיבציה הגבוהה של ארגוני טרור לבצע התקפות מתעלמים גם הם  

למידה שמקבלי ההחלטות ,  למשל, עשויה להשתנות בהתאםאלא , מכך שהיא אינה גורם קבוע

בארגונים מעריכים את יעילותן להשגת היעדים של הארגון ביחס לאמצעים בלתי אלימים לעשות 

הטענה בדבר מוטיבציה גבוהה קבועה מובילה בהכרח למסקנה כי המשתנה המרכזי שמשפיע .  כן

אך המציאות מוכיחה כי יכולות , צעיותעל רמת הטרור בה נוקט הארגון הוא יכולותיו המב

רמת .  מבצעיות משתנות אינן יכולות להסביר לכשעצמן תנודות ברמת הטרור מצד ארגון מסוים

.  יותר קבועות-או-הטרור עשויה להשתנות גם בתקופות בהן היכולות המבצעיות נותרות פחות

תהיה גבוהה מכדי  אף שבמקרים מסוימים המוטיבציה לעסוק בטרור-נראה כי על, לפיכך

.  לא תמיד כך הוא, שהחשש מעלויות התגובה של המדינה היריבה ישפיע על קבלת ההחלטות

ואולי , לעיתים קרובות החשש מתגובת המדינה היריבה הוא משתנה מוטיבציוני מכריע לא פחות

עצם , מעבר לכך. או מהערכת הסיכויים להשגתם מערך היעדים של ארגון הטרור, אף יותר

ובדה שארגוני טרור מייחסים חשיבות כה רבה ליעדים אותם הן מנסים להשיג באמצעות הע

פותחת פתח לעיתים לשימוש מוצלח באיומי כפייה המכוונים בדיוק לשלילתם של יעדים , טרור

 . זוהי קטגוריה מובחנת של איומי כפייה שתידון בהמשך. אלו

 תיאורטי  המודל ה והצגתמסגרת קונספטואלית . ב

 דינמי של המשתנים -על טבעם הכמותי. 2

נראה כי הטענות שהובאו לעיל בדבר חוסר הרלבנטיות של כפייה לקונפליקטים בין מדינות 

 "מסורתיים" רוב מהתייחסות לכפייה נגד ארגוני טרור במונחים -פי-לארגוני טרור נובעות על

לצורך תיאורטיזציה ומחקר אך אינם מפותחים דיו , שהתאימו אמנם לקונפליקטים בין מדינתיים

הוא  מה שדרוש הוא אפוא. בין מדינות לשחקנים בלתי מדינתייםמתמשכים של קונפליקטים 

שתשמר מצד אחד את ההגדרות , מסגרת קונספטואלית ותיאורטית מחודשת של  פיתוח

. טיפולי-אך תתאים לניואנסים של קונפליקט בין מדינה לארגון טרור אתנו -הבסיסיות של כפייה  

התייחסות לכמה סוגיות הקשורות להבדל המהותי בין ארגוני , כל-ראשית, ניסיון כזה מצריך

 . סימטריים-ולאופיים הייחודי של קונפליקטים א, טרור למדינות
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פי רוב -דיונים תיאורטיים ומחקרים אמפיריים אודות כפיה בין מדינות מתמקדים על, ראשית 

ונקרטיים בעלי פוטנציאל להתפתחות לעימות אלים בין משברים ק –" חד פעמיים"בעימותים 

פי רוב -המשתנה המוסבר בעבודות אלה הוא על. או קונפליקטים אלימים שכבר החלו, מדינות

מצב שבו הצליחה המדינה הכופה לשנות את , דהיינו, "כפייה מוצלחת"וערכיו הם , בינארי

כשמדובר , ביתר פירוט". כפייה כושלת"ו, התנהגותה של המדינה הנכפית באמצעות איומי כפייה

ומתמצה בשאלה אם , פי רוב פשוטה-מדידת ערכו של המשתנה התלוי הזה היא על, בהרתעה

( במקרה של הרתעה מורחבת, או בת חסותה)התקיפה המדינה המורתעת את המדינה המרתיעה 

רם איבד השאלה היא אם ויתר הצד הנכפה על המאבק בט, כשמדובר בכפייה במלחמה. או לא

 .  115לחלוטין את יכולות הלחימה שלו או לא

פעמיים -אינם משברים חד, לעומת זאת, פוליטיים בין מדינה לארגוני טרור-קונפליקטים אתנו 

אלו הם קונפליקטים המתאפיינים במאבק : (protracted conflicts)אלא קונפליקטים מתמשכים 

מתאפיינים בסיבובים רבים של עימות אלא , שאינם באים על פתרונם במערכה אחת, מתמשך

(. Colaresi and Thompson, 2002: 264)אלים ובתקופות של גאות ושפל ברמת האלימות 

 -בשונה מיחידת הניתוח במקרים של כפייה בין מדינות  –יחידת הניתוח , אפוא, מבחינה אמפירית

ובמהלכו , משכת זמן רבאלא אינטרקציה קונפליקטואלית שנ, אינה עימות או משבר ספציפי אחד

שמכניסה המדינה וכך גם גודלן של התשומות  – משתנה התנהגותו של ארגון הטרור באופן תדיר

, "בינארית"הגישה ה, כפי שטוענים ביימן ווקסמן . ההחלטות של הארגון הכופה לתהליך קבלת

, "יות בכפייהתחרו"אינה מתאימה ל, אשר מסווגת כל תוצאה של ניסיון כפייה כהצלחה או כשלון

סידרה של "או כאל , פעמיים-חד םשנכון יותר להתייחס אליהם כתהליכים דינמיים ולא כאירועי

תוצאותיהם של ניסיונות כפייה עשויות , הם טוענים, בעימותים כאלה". מהלכים ומהלכי תגובה

.  (Byman and Waxman, 2003: 35-37) 116אך כמעט אף פעם לא מוחלטות, להיות חלקיות

משתנה על פני סקאלה של ) אלא כמותי דיכוטומי-אינו בינארי, איפוא, ה המוסברשתנהמ

כפייה , דהיינו" )יש טרור"ערכיו אינם  ( . משתנה במהלך הזמן) ודינמי"(  פחות"ו" יותר"

                                                 
115

 . Huth, 1999' לסקירה טובה של מחקרים אמפיריים על הרתעה מוצלחת וכושלת ר 
116

 : משקפים זאת היטב 91-ף בשנות ה"דברים שכתב אריאל מררי על התנהגותו של אש 

 

ף לשמור על רמה "החלטתו של אש. ת נגד ישראל משטח לבנון היתה הרבה מתחת ליכולתו של הארגוןרמת ההתקפו

ף חשש "מה שאש, ואולם. ספק את חששותיו מתגובה ישראלית-נמוכה יחסית של התקפות ביחס ליכלותיו שיקפה ללא

ף מוכן היה "בעוד שאש. ממנו לא היה פעולות התגמול המוגבלות בהיקפן שישראל ביצעה כנגד מטרות ספציפיות

הוא לא רצה להפסיד את הטריטוריה שלו , לספוג רמה מסוימת של עלויות תמורת הערך הפוליטי של מאבקו המזוין

שבו הרמה של פעילות [ הרתעה]כך נוצר סוג של מאזן . שהיתה חשובה מאוד לעצמאותו הפוליטית והארגונית, בלבנון

 ,Merari)לתגובה ישראלית מסיבית , להערכת הארגון, צפוי היה להובילף נשמרה מתחת לסף ש"טרורסיטית מצד אש

2002      .) 
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בנקודת זמן ארגון הטרור  נוקט  רמת הטרור בה אלא  ( כפייה כושלת" )אין טרור"או ( מוצלחת

רמה , משתנה זה עשוי לנוע בין היעדר מוחלט של טרור בתקופות מסוימות ערכו של . מסוימת

עוצמה -ועד קמפיינים אינטנסיביים של התקפות רבות, נמוכה של טרור בתקופות אחרות

משתנה מסביר כאל כמותי ודינמי מצריכה  ההתייחסות אל המשתנה המוסבר. בתקופות אחרות

אמין , דהיינו –אינה אם קיים איום כפייתי אפקטיבי השאלה היא .  שיהיה כמותי ודינמי גם הוא

במהלך , אכן. אלא מהי עוצמתו של האיום הזה בכל נקודת זמן, אם לאו -ובעל כח מספיק להזיק 

ה האיומים הכפיתיים מצד המדינ ים שקובעים את עוצמתם שלהזמן ייתכנו שינויים רבים במשתנ

 . כלפי ארגון הטרור

 לתי תלוי של המודל כמשתנה הב "כח כפייה. "1

להמשיג , איפוא, סימטריים בין מדינה לארגון טרור דורשת-בחינה של כפייה בקונפליקטים א

אשר מייצג את , אלא כמשתנה בלתי תלוי כמותי ודינמי, כפייה לא כאסטרטגיה או כמדיניות

ים ומשמש למדידת השינוי, עוצמתם הכוללת של איומי הכפייה שמציבה המדינה כלפי הארגון

מבנה : ערכו של משתנה זה משתנה עם הזמן בכפוף לשינויים במגוון גורמים. בהם לאורך זמן

אמינות האיומים השונים של המדינה , כמות וחשיבות נכסיו הפוליטיים, ההעדפות של הארגון

" הארץ"קטע שפורסם בעיתון . הכופה ומידת הנזק שכל אחד מהם צפוי להסב לארגון הטרור

. טבעו של משתנה זהל ישראל מדגים היטב את לעצמאותה ש 92-חגיגות ה כשבועיים לפני

חמאס באותה תקופה את מאמציו לבצע ארגון הגביר  לשאלה מדוע נדרשוהפרשנים שכתבו אותו 

 : ההסבר שסיפקו היה. התקפות טרור נגד יעדים ישראליים

שאינה מעוניינת , להנהגת חמאס ברצועה מבינה היטב את האילוצים העומדים כעת בפני ישרא

יום העצמאות וביקור הנשיא בוש , בין פסח. לפחות לא בחודש הקרוב, במבצע צבאי נרחב בעזה

בעיני הדרג , או אפילו סבירה, גיוס מילואים אינו אפשרות מועדפת, למדינה 92-לרגל חגיגות ה

זרועה של  שבה הוא צריך לחשוש פחות מנחת, זו שעת כושר, מבחינת חמאס. המדיני בירושלים

בהרוגים )זמן לנסות ולגבות ממנה מחיר : היא מאפשרת לו בכך חלון הזדמנויות קורץ .ישראל

 (. ההדגשה שלי, 18.2.21הארץ )ל "מבלי שהדבר יעלה לו בפלישה גדולה של צה, (ובחטופים

 

הקטע מסביר כי ירידה בעוצמת האיום הישראלי לפלוש בכוחות , במונחים תיאורטיים יותר

היא זו   -שנגרמה מירידה באמינותו של איום זה בשל יום העצמאות המתקרב  –ם לעזה גדולי

, אפוא, מדגיש קטע ה. שמסבירה את ההסלמה בפעילותו הטרוריסטית של חמאס באותה תקופה

התנהגותה של המדינה לשאינם קשורים בהכרח , וליים לכאורהאת החשיבות שיש לגורמים ש

ולפיכך את , מצד המדינה הכופהמתגובת ענישה ל ארגון הטרור בקביעת מידת החשש ש, הכופה

 . התנהגותו של ארגון הטרור
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שמציבה  םאשר ערכו מגלם את השינויים בעוצמת כלל האיומים הכפייתיי, אותו משתנה 

או את החשש שאיומים אלה מייצרים בקרב מקבלי ההחלטות ,  מדינה כלפי ארגון טרור

הוא " כח כפייה"המונח .  כח הכפייה של המדינה כלפי ארגון הטרוריכונה בעבודה זו ,  117בארגון

והוא גם המשתנה הבלתי תלוי במחקר , המונח המרכזי שסביבו יאורגן הניתוח התיאורטי בעבודה

הוא סך ' כלפי שחקן ב' שיש לשחקן א (Coercive Leverage)כח הכפייה . האמפירי שיובא בה

' כתוצאה מתגובתו הצפויה של שחקן א, רכתו שלולהע', כל העלויות הצפויות לשחקן ב

, הספציפי יותר של קונפליקט בין מדינה לארגון טרור בהקשר. 'להתנהגות מסוימת של שחקן ב

הכוונה היא להערכת הארגון את העלויות הצפויות לו מתגובת המדינה היריבה לפעילותו 

שונות  118איומים בפעולות ענישהעלויות אלה הן התוצאה הצפויה של מימוש כלל ה. הטרוריסטית

בהתאם להמשגה של כפייה . בהן המדינה צפויה לנקוט בתגובה להתקפות טרור מצד הארגון

כח הכפייה של המדינה הוא תשומה משתנה לתהליך קבלת ההחלטות של , שהובאה בפרק הקודם

הוא  כח כפייהחשוב לציין כי  . טרור בה נוקט הארגוןארגון הטרור שתפוקתו היא רמת ה

הכרח מתבטא אינו בהוא  , במילים אחרות. ואינו השפעה בפועל, פוטנציאל של השפעה

הבחנה זו .  שמושפע גם מתשומות אחרות, בתפוקותיו של תהליך קבלת ההחלטות של הארגון

כח הכפייה של  –שכן זוהי בדיוק ההבחנה בין המשתנה הבלתי תלוי בעבודה זו , היא חשובה מאוד

ההיפותזה שעומדת במרכז . רמת הטרור בה נוקט הארגון –המשתנה התלוי לבין ,  המדינה

 : כן-אם, העבודה היא

במדיניות  לשינוי יובילשל מדינה כלפי ארגון טרור  (Coercive leverage)בכח הכפייה  שינוי

התחזקות כח הכפייה של המדינה תוביל לירידה ברמת . הטרור של הארגון כלפי מדינה זו

גודל השינוי ברמת הטרור יהיה . והיחלשותו יוביל לעלייה ברמת הטרור, רגוןהטרור מצד הא

 . פרופרציונלי לגודל השינוי בכח הכפייה

היא שטרור הוא אסטרטגיה ו, טיעון זה מבוסס על הנחה כללית יותר שכבר הובאה כאן 

  -גון טרור השינויים בהתנהגותו של אר. ך נגד מדינהמתמש עימותבשל ארגונים הנמצאים דינמית 

ים ביעדי שינוי, שינויים בקצב הטרור ובעוצמת ההתקפות, בפעילות הטרוריסטית הפסקות זמניות
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אלא רואה בשני המונחים שני הצדדים של אותה , "חשש"ל" איום"הקונספטואליזציה המוצעת כאן אינה מבחינה בין  

. מצב פסיכולוגי שמיוחס לנכפה –ש והחש, שמיוחסים לכופה, תכונה  או מצב, כי האיום הוא פעולה, אמנם, ניתן לטעון. מטבע

 .     שמשקף את תחושת האיום הסובייקטיבית של הנכפה, בעבודה זו מגלמים שני המונחים משתנה אחד, ואולם
118

אין בו כדי להעיד כי כוונתה המרכזית של המדינה הכופה , כפי שהוא מופיע בעבודה זו, " פעולת ענישה"השימוש בביטוי  

זהו פשוט הביטוי שמייצג כאן כל תגובה של . את הארגון במובן היומיומי של המילה" להעניש"בהכרח בביצוע הפעולה היתה 

מטרתן של פעולות תגובה כאלה עשויה להיות גם פגיעה . המדינה הכופה להתקפות מצד ארגון הטרור הכרוכה בנזק לאחרון

המוטיבציה שעומדת מאחורי פעולות תגובה כאלה אינה  ,יחד עם זאת". ענישתית"ואז המוטיבציה אינה , ביכולותיו של הארגון

 .       משנה את העובדה שהסיכוי כי הן תתבצענה בתגובה להתקפות טרור מייצרת איום כלפי ארגון הטרור
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פי חישובים של עלות -אשר מתקבלות על, הם תוצאה של החלטות רציונליות –וכדומה  ההתקפות

, איומי התגובה של המדינה הכופה הם תשומה מרכזית לתהליך קבלת ההחלטות בארגון. ותועלת

כח הכפייה הוא מונח . אשר מגולמת ברכיב העלויות בפונקציית התועלת של ארגון הטרור

שמתייחס לכלל התשומה שמכניסים איומי הכפייה של המדינה הכופה לקבלת ההחלטות של 

 . ארגון הטרור

 כח כפייה ומוטיבציה . 3

כלל שיקולי העלות כח הכפייה של מדינה כלפי ארגון טרור הוא כמובן רק קטגוריה אחת מתוך 

(  או הרצון)אשר יחד קובעים את המוטיבציה הכללית , והתועלת של הארגון לגבי התקפות טרור

שיקולים הקשורים לעלויות , כאמור, קטגוריה זו כוללת. של הארגון לעסוק בפעילות טרוריסטית

פויות הצ כלל העלויותאך היא אינה חופפת לקטגוריה של , בפונקציית התועלת של הארגון

הסיבה לכך היא . היא מוכלת בה, תחת זאת".  מוטיבציה שלילית"שניתן לכנותה , מנקיטה בטרור

אלא בכמה , מקורן של העלויות הצפויות של שימוש בטרור אינו רק במדינה אחת: פשוטה

, שחקנים בינלאומיים חשובים. שחקנים אשר עשויים להגיב באופן שלילי על פעולות הארגון

ים לשנות את מידת תמיכתם בתביעות הפוליטיות של ארגון הטרור בתגובה על עשוי, למשל

.  מתייחס תמיד אך ורק לעלויות הצפויות מצד מדינה אחת "כח כפייה". התקפות טרור שזה מבצע

וכח , "מוטיבציה שלילית", מתאר את היחסים בין מוטיבציה כללית לעסוק בטרור 8תרשים 

 . כפייה
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תלוי דורש איפוא -ניתוח מובחן של כח כפייה של מדינה אחת כלפי ארגון הטרור כמשתנה בלתי

וללים את הכ, הבחנה בין כח הכפיה של המדינה לבין שאר רכיבי המוטיבציה של ארגון הטרור

שמקורן אינו במדינה הכופה אלא בשחקנים  ואת העלויות הצפויות , הרווחים הצפויים מטרור

היה ניתן אולי למצות , המדינה הכופה וארגון הטרור –בעולם שבו היו שני שחקנים בלבד . חריםא

, אך כאמור". מוטיבציה שלילית"ו" מוטיבציה חיובית"אבחנה זו באמצעות שימוש במונחים 

לצורכי , לפיכך. המוטיבציה השלילית מקורה אינו רק בתגובתה הצפויה של המדינה הכופה

יכונו כל רכיבי המוטיבציה שאינם כח הכפייה , בלבד ובהיעדר ביטוי הולם אחרפשטות ונוחיות 

המוטיבציה ". מוטיבציה", בפשטות, (8תחתון בתרשים -החלקים השמאלי והימני)של המדינה 

העיגול כולו )המגלמת את התועלת הכללית מעיסוק בטרור , הכללית של הארגון לעסוק בטרור

        ".   רצון"תכונה , (8בתרשים 

 

 עוצמתם של איומי כפייה . ג

 

 –מכלל איומי הענישה שמציבה המדינה כלפי הארגון ,  כאמור, כח הכפייה של המדינה מורכב

הסכום של עוצמות אלה הוא . כאשר לכל איום עוצמה משלו, ואלה עשויים להיות רבים ומגוונים

 :כפייה-כח

 עלויות מצד
המדינה 

 הכופה

עלויות 
שמקורן 

 אחר

מוטיבציה 
  - חיובית

רווחים צפויים 
 מטרור

מוטיבציה 

 שלילית 

מוטיבציה , בין מוטיבציה כללית היחס: 1תרשים 
 .  וכח כפייה שלילית 

מוטיבציה 
 לית כל
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או שכפי שמכנה , איום כפייתי עוצמתו של. ערכו של כוח הכפייה הכללי של המדינה נגד הארגון

גון בהתאם ידי האר-מוערכת על, (Press, 2005: 11)" רצינות האיום", אותה דריל פרס

ובהתאם לנזק שהוא יגרום לארגון , "אמינות האיום"כאן  גורם שיכונה, להסתברות שהוא ימומש

 , יבניסוח מתמט".  פוטנציאל הנזק של האיום"שיכונה כאן  גורם , במקרה וימומש

 פוטנציאל הנזק X אמינות האיום = עוצמת האיום 

בכתיב הגדרה של כח כפייה  {,   {N … ,2 ,1לפיכך אם נניח כי קיימת סדרה של איומי ענישה 

 :  תהיה מתמטי

CL = ii

n

i

i CPF
1

 

 

 :כאשר

Fi  -   (.   היתכנות האיום)היתכנותו של איום מסוים של המדינה כלפי הארגון 

Pi   - (אמינות האיום)ידי הארגון -כפי שהיא נתפסת על, ההסתברות כי איום זה ימומש 

Ci  - ידי הארגון -כפי שהיא נתפסת על, העלות הצפויה לארגון הטרור כתוצאה ממימוש האיום

 . (פוטנציאל הנזק של האיום)

להבין יותר על מנת . ויחד הם קובעים את עוצמתו, אלה הם שלושת מימדיו של כל איום כפייתי

 . יש לדון בכל אחד מהם בנפרד, לעומק את טבעם של שינויים בעוצמתו של איום מסוים

 

   (Feasibility of Threat)היתכנות האיום . 2

 

האם פעולת ענישה מסוימת : א התשובה לשאלהרכיב זה הוא בעצם משתנה דיכוטומי וערכו הו

לת ענישה מסוימת קיים במקרה הספציפי האם יעד הפגיעה של פעו, כלומר, היא בכלל אפשרית

השוני המהותי שבין ארגוני טרור למדינות הופך במקרים מסוימים ? של ארגון הטרור הנבחן 

כמו למשל כיבוש של טריטוריה   –אשר רלבנטיות לקונפליקט בין מדינתי , פעולות ענישה מסוימות

יומים ספציפיים משתנה בין היתכנותם של א. סימטריים-לבלתי רלבנטיות לקונפליקטים א –

היעדר ", כפי שטוען שמואל בר. ואף משתנה לגבי ארגון  אחד לאורך הזמן, ארגונים שונים 

[ טרור]למידה שבה יש לארגון . משתנה ממקרה למקרה[ בין מדינה לארגון טרור]הסימטריה 

טגיות  שניתן אסטר[ של קיומן]השפעה משמעותית על יש ]...[  תכונות דומות לאלו של מדינות 

ת הללו מונה בין התכונו. (Bar, 2007b: 3)" הארגון[ שינוי בהתנהגותו של]ליישמן על מנת לכפות 
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ואת אופיים של הנכסים , בר את המידה שבה שולט ארגון הטרור בטריטוריה מוגדרת

 . (ibid; Bar, 2007a: 469) המטריאליים שניתן לפגוע בהם

ו איום שאינמצב בו ל, אפשרי מסוים אינואיום ין מצב שבו בחלהחשוב , מבחינה קונספטואלית 

איום בלתי אפשרי הוא איום שלא ניתן לממשו מהסיבה הפשוטה שיעד הפגיעה של פעולת . אמין

, למשל, כך.  או פשוט משום שהאיום כבר מומש, ענישה פוטנציאלית מסוימת פשוט אינו קיים

של העצמי הפלסטיני לא היה אפשרי לפני ף בפגיעה במנגנוני הממ"איום ישראלי כלפי אש

-ף מירדן בראשית שנות ה"עם סילוקו של אש, באופן דומה. 8662-שהוקמה הרשות הפלסטינית ב

נגרעה מארסנל האיומים של ישראל האפשרות להפעיל לחץ על המשטר בירדן בכדי שזה יגרש  02

פגיעה -אפשרי כלפי יעד הוא איום,  לעומת זאת, איום בלתי אמין. ף משטחי הממלכה"את אש

אם בשל היעדר , שמקבלי הארגון נוטים להאמין כי המדינה לא תממשו, קיים של ארגון הטרור

איומים מסוימים עשויים להיות . יכולות מתאימות ואם בשל היעדר רצון או נחישות לעשות זאת

ום ישראלי לאיום כזה הוא אי( קיצונית משהו)דוגמא . אך בלתי אמינים לחלוטין, אפשריים

בתגובה להתקפות טרור מצד ארגונים החרבתה של עיר פלסטינית והגליית כל תושביה ב

אך הוא מופרך בשל חוסר אמינותו ולא משום  –איום זה הוא אמנם מופרך לחלוטין . פלסטיניים

בהגדרה של כח הכפייה עלולה להיראות " היתכנות האיום"הכללתו של רכיב .   שאינו אפשרי

כזה  –מתמשך סימטרי -אכשמדובר בקונפליקט : אך יש לכך הצדקה ברורה, תמוהה מעט

עשויות פעולות כפייה מסוימות  –המאפיין בדרך כלל את היחסים שבין מדינה לארגון טרור 

שיש  הובכך לשנות את כח הכפיי, ההפךאו , ריות לבלתי אפשריות במהלך הזמןלהפוך מאפש

 . למדינה כלפי ארגון הטרור

    (Threat Credibility)ת האיום אמינו. 1

סתברות שתממש המדינה את פעולת ענישה המגולמת היא ההאמינותו של איום כפייתי מסוים 

שני  ידי-לעהסתברות זו נקבעת , כפי שהוסבר בפרק השני. כפי שמעריך אותה הנכפה, באיום זה

לממש את ( שלה או הנחישות)הכופה והרצון המדינה של הרלבנטיות משתנים והם היכולות 

במהלך קונפליקט מתמשך בין מדינה לארגון . כפי שהם נתפסים בעיני הארגון הנכפה, האיום

וכך לגרום לשינויים בכח הכפייה של המדינה כלפי , אלה עשויים להשתנות באופן תדיר, טרור

ים חשוב לציין כי כמה מהמשתנים שמשפיעים על אמינותם של איומים שונ, יחד עם זאת. הארגון

 .   עשויה להישאר קבועה במהלך הקונפליקט

 יכולות  -אמינות האיום 
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, פי רוב בין מדינה לארגון טרור שנלחם בה מפחיתה-סימטריה הברורה ביכולות שקיימת על-הא

העליונות הברורה . מחשיבותן של יכולות המדינה כמשתנה שמשפיע על אמינות האיום, לכאורה

המדינה ליכולות , ואולם. לממש כמעט כל איום אפשרי, אורהלכ, בכח שיש למדינה מאפשרת לה

 . יש בכל זאת חשיבות בקביעת אמינותם של איומים מסוימים מכמה סיבות

בידי המדינה  משאבים ספציפיים שלא תמיד נמצאים פעולות ענישה מסוימות דורשות, ראשית 

שר משתנות לאורך הזמן ועמם א, ומודיעיניות, צבאיות, כנולוגיותאלה כוללים יכולות ט. הכופה

במשך  חת לסוג ספציפי של יכולות שמשתנותדוגמא א. משתנה אמינותם של איומים מסוימים

שלעיתים קרובות פועלת , הזמן היא יכולות מודיעיניות לאתר ולפגוע בהנהגתו של ארגון טרור

 . ממקומות מסתור

הכרוכות עבורה בפעולות ענישה  יכולותיה של מדינה משפיעות במידה רבה על העלויות, שנית 

מה שמשפיע על אמינות , שלה לנקוט בפעולות כאלה הרצוןולפיכך משפיעות על , מסוימות

הדוגמא הראשונה קשורה בשיפור . שתי דוגמאות יבהירו את הנושא. 119האיומים לבצע אותן

ככל . בידיה ובפרט במידת הדיוק של כלי נשק המצויים, היכולות הטכנולוגיות של המדינה הכופה

כך מצטמצמת ההסתברות כי פגיעה במפקדותיו של ארגון טרור או , שכלי הנשק מדויקים יותר

מצטמצמות גם העלויות הצפויות , כך. לאוכלוסיה אזרחית" נזק היקפי"במנהיגיו תהיה כרוכה ב

שיפורים . במונחי פגיעה בתדמיתה הבינלאומית של המדינה כמי שפוגעת באזרחים חפים מפשע

, איפוא, כנולוגיים שהופכים את כלי הנשק המצויים בידי המדינה למדויקים יותר עשויים להפוךט

דוגמא שנייה היא . 120בפעיליו או בהנהגתו לאמינה יותר, את האיום בפגיעה במפקדות הארגון

אך היעילות הפוטנציאלית , מצב שבו יכולותיה של המדינה אינן משתנות מבחינה אובייקטיבית

מעבר של מפקדות ארגון , למשל. ש בהן משתנה לנוכח שינויים בארגון הטרור עצמושל השימו

או הנהגתו ממדינה שקרובה מבחינה גיאוגרפית למדינה הכופה אל מדינה רחוקה /הטרור היריב ו

מהעלויות הצפויות של מתקפה אווירית על מפקדות ( או להפחית)עלולה להוסיף ( או ההפך)יותר 

או ) המבצעית של הפצצה אווירית במדינה רחוקה( היתר-או קלות)היתר -ותבשל מורכב, הארגון

 . 121(קרובה

או עלול להוביל לעימות , איומים מסוימים שמימושם דורש כמות גדולה של משאבים, לבסוף 

יהיה פחות אמין במצב שבו מופנה חלק נכבד , אינטנסיבי שידרוש כמות גדולה של משאבים

                                                 
119

' לדיון כללי יותר באופן שבו יכולות משפיעות על רצון בהקשר של קונפליקטים אלימים בין שחקנים בזירה הבינלאומית ר 

Most and Starr, 1989: chap. 2   . 
120

 . Levite and Sherwood-Randall, 2002/3: 87-89' לטיעון דומה ודיון נוסף ר 
121

פגעה במידה מסוימת ביכולת  של ישראל להגיב על  81-ף מלבנון לטוניס בשנות ה"העברת מפקדותיו של אש, למשל, כך 

אם נניח כי העלויות והסיכונים הכרוכים , זאת .ינה המארחת אותןאו במד, ף בפגיעה במפקדות הארגון"התקפות טרור מצד אש

 . בהפצצת מטרות בטוניס היו גבוהים יותר מאלה הכרוכים בהפצצת מטרות בלבנון
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בזמן עימות בחזית , במילים אחרות. ינה להתמודדות עם יריב אחרמהמשאבים הצבאיים של המד

וזאת בשל , אמינותם של איומים מסוימים כלפי ארגון טרור בחזית אחרת עלולה לרדת, אחת

שחוסר יכלות להתמודד בהצלחה עם יריבים בשתי חזיתות עשוי להנמיך את רצון המדינה לפעול 

את , עמוס מלכא, ש אגף המודיעין הישראלי לשעברמסביר רא,  למשל, כך.  נגד ארגון הטרור

בסמוך לתחילת , 1222החשש בחזבאללה כי פעולת החטיפה שביצע הארגון באוקטובר  היעדר

 : יוביל לתגובה ישראלית קשה, אקצא-אינתיפאדת אל

הקלה על חזבאללה באופן משמעותי לנצל את המצב שבו ישראל חששה מפתיחת [ האינתיפאדה] 

, מצבה של ישראל בעולם בכלל]...[ ולפיכך היה הגיוני להניח כי ישראל לא תגיב בכח רב  ,חזית שניה

כתרחיש לא [ בעיני חזבאללה]היה כה גרוע שכל פעולת תגובה בלבנון נתפסה , ובעולם הערבי בפרט

 . (Malka, 2008: 7)ריאלי 

  

 רצון  -אמינות האיום 

: מש את איומיה הכפייתיים ניתן לחלק לשנייםשל המדינה למ רצונהאת הגורמים המשפיעים על 

ואלה הקשורים בעלות , אלה הקשורים באופן כללי במידת נחישותה להיאבק בארגון הטרור

חשוב לציין כי מה שקובע את , בין כך ובין כך. ובתועלת הכרוכים במימוש איומים ספציפיים

ידי המדינה -הוא נתפס עלשל משתנים אלה כפי ש" האובייקטיבי"אמינות האיום אינו ערכם 

לרשימת , לפיכך. אלא ערכם כפי שהוא נתפס בעיני מקבלי ההחלטות בארגון הטרור, הכופה

של המדינה בעבר  התנהגותההגורמים המשפיעים על אמינות איומיה של המדינה יש להוסיף את 

יומי כפייה על אמינותם של א  -לעיתים במתכוון ולעיתים לא  –שכן זו עשויה להצביע , ובהווה

 .  שונים

יש , כלל בעלויות רבות עבור המדינה הכופה-היות ומאבק מתמשך בארגוני טרור כרוך בדרך 

ולהגיב בכוח על התקפות טרור ,  לנחישותה הכללית של המדינה להמשיך במאבקחשיבות רבה 

 דימוי. ידי ארגון הטרור-כפי שהיא נתפסת על, תוך ספיגת העלויות הכרוכות במאבק כזה

הנחישות הכללית של המדינה הוא משתנה מרכזי בקביעת האמינות של כל האיומים הכרוכים 

עבור המדינה ) וככל שהעלויות הכרוכות במימושו של איום מסוים, בעלויות עבור המדינה הכופה

 . כך גדלה החשיבות של דימוי הנחישות בקביעת אמינותו, גבוהות יותר (הכופה

פי האופן שבו מעריך ארגון הטרור את החשיבות שמעניקה -קבע עלדימוי הנחישות הכללית נ 

ניתן לחלק את האינטרסים הללו לשלושה . המדינה לאינטרסים העומדים במרכז הקונפליקט

 :         קטגוריות
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הערך האינהרנטי שמייחס "זהו , רביס'כפי שמגדיר זאת ג – אינטרסים אינטרינזיים .8

-בקונפליקטים אתנו. (Jervis, 1979: 314)" יםהשחקן למה שמונח על כפות המאזני

פי רוב לחשיבות שמייחסת המדינה לשימור השליטה  -הכוונה היא על, פוליטיים

-הכלכלי או הפסיכולוגי, זו נקבעת בהתאם לערכה האסטרטגי. בטריטוריה שבמחלוקת

 הערכותיו של  ארגון . (Walter, 2006: 315)סימבולי של הטריטוריה עבור המדינה 

הטרור לגבי החשיבות שמייחסת המדינה לטריטוריה שבמחלוקת  עשויה להשתנות 

, שינויים הקשורים בפוליטיקה הפנימית של המדינה. או להישאר קבועה, במהלך הזמן

עשויים לשנות את ההערכות , כמו למשל שינויים בעמדת דעת הקהל או במפלגה השלטת

כמה , בפרט. ותה של המדינה בפועלאו התנהג, כך גם הצהרות של מנהיגים. 122הללו

שעושה המדינה במסגרת ניסיונות  םתיאורטיקנים מציינים כי ויתורים טריטוריאליי

 עלולים,  או הפגנת נכונות לעשות ויתורים כאלה, פוליטיים-ליישב קונפליקטים אתנו

כחולשה , ר נחישותלהתפרש בתפיסתם של מקבלי ההחלטות בארגון הטרור כהיעד

 ,Freidman, 2006: 6; Bueno de Mesquita, 2005: 147; Pape) לטרור "כניעה"וכ

2003: 356; Wilkinson, 1974: 138; Byman, 2006)   

הנחישות של המדינה להיאבק מושפעת גם  – אינטרסים אסטרטגיים או תדמיתיים  .1

מהחשיבות שהיא מייחסת להמשך המאבק במונחים של דימוי הנחישות שלה ושל יעדים 

מניעים כאלה רלבנטיים לרמת הנחישות . 123רים בחיזוק הדימוי ההרתעתי שלההקשו

                                                 
122

-שבחן את הגורמים המרכזיים אשר מעצבים את  הדינמיקה והתוצאות של סכסוכים א, (Mack, 1975)אנדרו מק  

טען כי , (External/Metropolitan Power)ומדינה הנלחמת בהם  ( Local Insurgents)" מורדים מקומיים"סימטריים בין 

היחס בין רמת , דהיינו, המשתנה המכריע בקביעת תוצאותיהם של קונפליקטים מסוג זה הוא מאזן הנחישות שבין שני הצדדים

ה הוא בחשיבות השונה שמעניק כל אחד מקורו של שוני ז. הנחישות של הצדדים להילחם ולהתמיד במאבק גם לנוכח העלויות

טענתו של מק היא שהצד שנהנה מעליונות בעוצמה מטריאלית (. מאזן האינטרסים)מהצדדים למה שעומד במרכז הקונפליקט 

בעוד שהצד החלש נאבק על האינטרסים הבסיסיים , פי רוב על האינטרסים הבסיסיים ביותר שלו -אינו נאבק על( המדינה)

ליתר נחישות של הצד החלש לספוג את העלויות הכרוכות ,  מחד, הדבר מוביל. וא נאבק בעצם על הישרדותוה –ביותר שלו 

הסיבה לכך היא התנגדות הולכת וגוברת בקרב דעת הקהל באוכלוסיית . ולהישחקות הנחישות בצד החזק, בהמשך הלחימה

, עלויות הגבוהות בחייי אדם ובמשאבים הכרוכים בהזאת  בשל ה, המדינה החזקה או בקרב אליטות חזקות בה להמשך הלחימה

נצחון , כך מנצחים לבסוף המורדים המקומיים את המדינה היריבה. או בשל הסתייגויות מוסריות ממטרותיה ואופן ניהולה

" אלא בהתשה מתמשכת של היכולת הפוליטית של יריביהם להתמיד במלחמה... שמקורו אינו בנצחונות צבאיים בשטח"

(Ibid, 177  .)אף שהיכולות המטריאליות של הצדדים הם המשתנה המרכזי בקביעת -סטיבן רוזן טוען כי על, באופן דומה

של שני הצדדים בקונפליקט יש השפעה על תוצאותיו (  Cost tolerance)ליכולת ספיגת העלויות , תוצאותיו של עימות אלים

(Rosen, 1972 .)ידי -ואת יכולתו להזיק על[ החזק]לקזז את עוצמתו של היריב "סימטרי עשוי -הצד החלש בקונפליקט א

 (.Ibid, 169" )נכונות גדולה יותר לספוג נזקים
123

בהצהרות חוזרות ונישנות של , למשל, חשיבותם של אינטרסים כאלה בקונפליקטים בין מדינות  לארגוני טרור משתקפת 

פלסטיניים הכרוכים בנסיגות עתידיות משטחי הגדה המערבית  מנהיגים ישראליים ולפיהם אסור להגיע להסכמים עם גורמים

כל עוד נמשך הטרור , מ לקראת הסדרים כאלה"או אפילו לנהל מו, ( 2115-ממנה ב" התנתנקות"לפני ה, או רצועת עזה)

סקנה אם תיפ" ויתורים כואבים"אף שאותם מנהיגים הביעו לא אחת נכונות ל-על, זאת. הפלסטיני כנגד יעדים ישראליים

ניתן להסיק מכך כי  הנחישות להמשיך ולשלם את העלויות הכרוכות בהמשך האחיזה בגדה . התקפות הטרור מצד הפלסטינים

הכרוכות " תדמיתיות"אלא מהעלויות ה, המערבית ובעזה נבעה לא רק מהחשיבות של השטחים הללו לבטחונה של ישראל

 ".   נסיגה תחת אש"ב
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אך גם לנחישותה להגיב על , פוליטיים-הכללית של מדינה להיאבק ביריבים אתנו

. ברברה וולטר מביאה טיעון המתמקד באינטרסים מסוג זה. התקפות טרור ספציפיות

 היא כי , המגובה במחקר אמפירי, טענתה

פוליטיים -בקונפליקטים אתנו]ת בזהירות את ההשלכות שיש להתנהגותם ממשלות שוקלו

אם הממשלה מאמינה כי היא עשויה לעמוד בפני ]...[ על אתגרים עתידיים [ נוכחיים

יש לה , בעתיד בנוגע לטריטוריות אחרות[ פוליטיות-מצד קבוצות אתנו]אתגרים נוספים 

הסיכונים והעלויות של ]...[  מניע חזק יותר להשקיע בבניית תדמית של נחישות

חלטתה של מדינה צריכים להילקח בחשבון בבחינת ה, איפוא, קונפליקטים עתידיים

 (.Walter, 2006: 314) להיאבק או להתפשר

 

היגיון כזה בא לידי ביטוי גם בהסברים ובצידוקים שמעניקים מקבלי ההחלטות במדינות 

, למשל, כך. יב על התקפות טרורהנאבקות בטרור להחלטתם להמשיך במאבק או להג

בוש את המשך הנוכחות האמריקאית בעיראק בנימוק שנסיגה ' ורג'הצדיק הנשיא ג

ותזמין התקפות חדשות על ]...[ תוכיח לטרוריסטים כי הטקטיקות שלהם יעילות "

 (.quoted in Shannon and Dennis, 2007: 288)  124"אמריקה

מעבר לחשיבות הטריטוריה  – ר מטרוראינטרסים אחרים שנפגעים באופן ישי  .1

כששאר , הנחישות להיאבק בארגון הטרור גדלה, שבמחלוקת והתדמית של המדינה

ככל שגדלה פגיעתן של התקפות הטרור באינטרסים של בטחון לאומי , התנאים שווים

. (תיירות חוץ והשקעות חוץ, כמו למשל)ובאינטרסים כלכליים של המדינה  , ואישי

עצם הרצון להימנע מהעלויות שנובעות מהתקפות טרור הוא גורם מכריע , ותבמילים אחר

העלויות , מובן מאליו ככל שיישמע. בנחישותה של מדינה להילחם בארגון שמבצע אותן

ואלה , הכרוכות בהתקפות טרור משתנות בהתאם למאפיינים שונים של הקונפליקט

ני הטרור הפלסטינים לביצוע המעבר של ארגו, למשל. עשויים להשתנות במהלך הזמן

סימן עליית מדרגה  8662-התקפות התאבדות נגד מטרות אזרחיות בתוך ישראל החל ב

ויש להניח כי הדבר הגביר את , בחומרת הנזקים שספגה ישראל מיד ארגוני הטרור הללו

בספטמבר  88-מתקפת הטרור של ה, באופן דומה. נחישותה הכללית להיאבק בטרור
                                                 

124
שורה של ציטוטים מפי ההנהגה הצבאית והפוליטית בישראל  (Merom, 2008: 8-10) םמביא גיל מרו, באופן דומה 

ישראל להגיב בעוצמה על פעולת החטיפה של של  יהמצביעים על המניע המרכז, (2116יולי )מתקופת מלחמת לבנון השנייה 

 :חזבאללה

הנקודה היא . על הרתעה[ ליתההנהגה הישרא]יעד המלחמה המרכזי של ישראל מתברר לנוכח הדגש ששמה ]...[  

ההנהגה הישראלית ביקשה להרתיע , ]...[ראשית . שהאיום מצד חזבאללה נקשר לכמה רמות של ההרתעה הישראלית

ההנהגהה ישראלית , שנית]...[ את  חזבאללה מפני חדירות מעבר לגבול ובאופן ספציפי יותר מפני חטיפת חיילים 

היא חששה שהצלחה של , לבסוף. את המילטינטים הפלסטינים בשטחיםחששה כי כשלון בהרתעת חזבאללה יחזק 

, בראש ובראשונה]...[ ובפרט מול סוריה , חזבאללה תשחוק את ההרתעה הכללית של ישראל מול מדינות ערב

ללא הוכחות של נחישות באמצעות ]...[ ולפיו , "הרתעה מצטברת"הושפעו מקבלי ההחלטות בישראל מהרעיון של 

 .           תישחק ההרתעה הישראלית באופן מסוכן]...[  ת לעת פעולות מע
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שכן עד לאותה תקופה התמודדה , ב להיאבק בטרור"בנחישותה של ארה סימנה מפנה חד

יש להניח כחמורות , שנתפסו, ל"בעיקר עם התקפות טרור נגד יעדים אמריקאים בחו

 .  פחות מבחינת הנזק לאינטרס הלאומי האמריקאי

 

 

 ספציפיים של מימוש איומי כפייה העלות והרווח

כלפי ארגון טרור מתבסס כמעט תמיד על כמה איומים  כח הכפייה של מדינה, כפי שהוסבר לעיל

בעוד שרמת הנחישות הכללית של מדינה להיאבק בארגון טרור משפיעה על אמינותם . אפשריים

, אמינותם של איומים בפעולות ענישה ספציפיות משתנה גם היא במהלך הזמן, של כלל האיומים

, מינותם של איומי ענישה ספציפיים דורשניתוח א. בהתאם לעלויות ולרווחים הכרוכים במימושם

במימושם של איומים כאלה  הכרוכים, והעלויות מאידך, מחד –הבנה של הרווחים , איפוא

הפסקאות הבאות ידונו באופן כללי במשתנים הקובעים את אמינותם של . בנקודת זמן מסוימת

רק הבא של העבודה ידון הפ. כאלה אשר רלבנטיים לכלל הסוגים של איומי כפייה –איומי כפייה 

 . באופן מעמיק יותר באיומי כפייה מסוגים ספציפיים

כפייה ספציפי גדלים ככל שצפוי מימוש האיום להיות  יוםהכרוכים במימוש א הרווחים 

, לצמצם את רמת הטרור מצד הארגון הנכפה:  אפקטיבי בהשגת יעדיה של המדינה בקונפליקט

בהנחה )או לחזק את אחיזתה בטריטוריה שבמחלוקת , לחזק את דימוי הנחישות של המדינה

איומים יהיו , יש להניח כי כשכל יתר התנאים שווים, לפיכך(. נה מעוניינת לשמר אותהשהמדי

התועלת של . אמינים יותר ככל שמימושם צפוי לגרום לפגיעה משמעותית יותר ביכולות הארגון

מיד ביחס לתועלת מאפשרויות אחרות של נמדדת ת,  יש לציין, תגובה מסוימת להתקפות טרור

לעיתים קרובות תהיה פעולה מסוימת אמינה גם כשאינה צפויה להיות אפקטיבית . פעולה

 . 125רק מפני שלמדינה אין אפשרויות פעולה יעילות יותר, במיוחד

הכרוכות במימושו של איום מסוים הצפויות  שהעלויותככל , כשכל שאר התנאים שווים 

הנכפה : ההיגיון העומד בבסיס טענה זו הוא פשוט. כך קטנה אמינותו של איום זה ,גבוהות יותר

כאשר הוא יודע כי מימוש האיום כרוך , יטה להמעיט בערך הסיכויים שהכופה יממש איום מסוים

ויש לבחון , של פעולות ענישה ספציפיות הן עניין מורכב תיהןועלוי. בעלויות ובסיכונים גדולים

                                                 
125

אך הוא תקף ללא ספק לכל סוג של פעולות , ידי בולדווין בנוגע לשימוש בסנקציות כלכליות-טיעון זה מובא בהרחבה על 

 . Baldwin 1999/2000' ר. ענישה
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משום למגוון רחב של משתנים , 126האמפירי הספציפי של הקונפליקט הרלבנטי אותן בקונטקסט

זאת לנקוב בכמה קטגוריות כלליות -ניתן בכל, יחד עם זאת.  יש השפעה עליהן טקונטקס-תלויי

 . את הגורמים המרכזיים שמשפיעים עליהם, באופן כללי, ולציין, של עלויות כאלה

אך גם , הכוונה כאן היא בעיקר לעלויות בחיי אדם  - העלויות המבצעיות של מימוש האיום 

בעוד שפעולות ענישה מסוימות אינן כרוכות . במשאבים מטריאליים הנדרשים למימוש האיום

כמו למשל מבצעים צבאיים  –פעולות אחרות , בסיכון משמעותי לחיי אדם ולמשאבים אחרים

כרוכים בסיכון משמעותי לחיי   -גדולים או מבצעים מיוחדים שנערכים בשטח מדינות אחרות  

 .  127אדם ובעלויות מטריאליות משמעותיות עבור המדינה הכופה

גם , בדומה לקונפליקטים בין מדינות - הנגד של ארגון הטרור-עלויות צפויות מתגובת 

קונפליקטים בין מדינה לארגוני טרור מאופיינים לעיתים קרובות בדינמיקה של כפייה וכפייה 

כפי שטוען . 128בין שני הצדדים" מאזן הרתעה"או , "מאזן כפייה"ן לדבר על קיומו של ונית, שכנגד

באותו זמן שהכופה שואף לכפות על הנכפה לשנות את ", רוברט פייפ לגבי תחרות בכפייה

, פעמים רבות(. Pape, 1996: 4)" הנכפה שואף להרתיע את הכופה ממימוש האיום, התנהגותו

רור מודעים היטב לאופן שבו איומי הנגד שלהם מפחיתים מהרצון מקבלי ההחלטות בארגון הט

יכולתם להגיב על פעולות , במילים אחרות. של המדינה הכופה לממש איומים פוטנציאלים שונים

של  םענישה של המדינה בפעולות ענישה משלהם חותרת תחת אמינות האיומים הכפייתיי

, חסן נסראללה, ל חזבאללה "של מזכ" העכביש קורי"דוגמא בולטת לכך היא תיאוריית . המדינה

עליה חזר נסראללה במספר התייחסויות למאזן ההרתעה בין , זו" תיאוריה"בבסיס . לגבי ישראל

עומדת ההנחה כי פגיעותו של העורף הישראלי ורגישותה של החברה , ישראל לחזבאללה

וזאת בשל , או בלבנוןאדם תרתיע את ישראל מפגיעה משמעותית בחזבאללה -הישראלית לחיי

התגובה הצפויה של ארגון  (.Bar, 2007a: 471) 129לפגיעות כאלה חזבאללההחשש מתגובתו של 
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או בעלויות שגדלות ככל שנמשכת , ות במאמץ מתמשךכי פעולות ענישה מסוימות נמשכות זמן רב וכרוכ, ראוי אף לציין 

או ,  כשמדובר במבצע קרקעי מתמשך שעלויתיו במשאבים ובחיי אדם הולכות ומתרבות עם הזמן, למשל, זהו המקרה: הפעולה

במקרים . במצור כלכלי מתמשך שעלול  להיות כרוך בשחיקה מתמשכת בתדמיתה של המדינה הכופה בדעת הקהל הבינלאומית

 .אלא גם נחישותה להמשיך בה לנוכח העלויות המצטברות, חשובה לא רק נכונותה של המדינה לבצע את הפעולה, להכא

 
127

בנוגע לסיכוייו הנמוכים של מבצע צבאי  ישראלי נגד חמאס ברצועת  2118דברים שאמר אחד מבכירי החמאס בפברואר  

דברים . (BMIR, 25/02/08)" ודע כי הוא יספוג אבידות כבדותשהאויב י"היא , לטענתו , הסיבה לכך:  עזה ממחיש זו היטב

כשהתבקש להעריך את הסיכויים שראש ממשלת ,  2111-רנטיסי ב-עזיז אל-ידי בכיר החמאס עבד אל-דומים נאמרו על

היה הדבר י. ינסה לכבוש את השטחים[ שרון]אינני מאמין שהוא : "ישראל שרון יחליט על מבצע צבאי מקיף בגדה המערבית

         (BSWB 08/02/01)" הוא יפנה לאפשרויות פעולה אחרות, לכן. כרוך בעלויות גדולות מדי עבור שרון ועבור הצבא שלו

 
128

 .  דיון בפרק הראשון' על שימוש בטרור על מנת להרתיע את המדינה הכופה מצעדים כנגד ארגון הטרור ר 
129

ההרתעה של חזבאללה התמקדה באיום אסטרטגי [ 2111-מלבנון ב של ישראל]לאחר הנסיגה ", כפי שמציין עמוס מלכא 

מבלי שתעיז ישראל , חזבאללה סבור היה כי איום זה סיפק לו חופש פעולה נרחב באזור הר דב]...[ נגד העורף הישראלי 
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, טרור לפעולות ענישה שונות עשויה להשתנות בהתאם לטבעה וחומרתה של פעולת הענישה

ל "על ההתנקשות במזכ, למשל, כך. ובהתאם לאופן שבו הגיב הארגון לפעולות מסוג זה בעבר

בהתקפת טרור על שגרירות ,  חודש מאוחר יותר, הגיב הארגון 8661-החזבאללה עבאס מוסאווי ב

כך אותת הארגון לישראל כי פגיעה במנהיגיו הבכירים תוביל להתקפה על .  ישראל בארגנטינה

פי אחת הדעות הצליח להרתיע אותה מהתנקשויות -ועל, ל"יעדים  ישראליים או יהודיים בחו

 (.Sobelman, 2004: 88; Gambill, 2004)רי הארגון נוספות בבכי

משתנה מרכזי , במקרים של עימות אלים אינטנסיבי בין מדינה לארגון טרור, פי אותו הגיון-על 

שמשפיע על אמינות  איומי הכפייה של המדינה של הוא יכולתו של הארגון להסלים את 

נה זה נקבע בהתאם ליכולותיו של ערכו של משת. 130התקפותיו בתגובה לפעולות ענישה של זו

במצב שבו ארגון טרור עושה . ובהתאם לרמה הנוכחית של התקפותיו על המדינה היריבה, הארגון

הרי שאיומיו בהסלמת המאבק בתגובה , להתקיף את המדינה םממילא מאמצים מקסימאליי

 .   לפעולות ענישה של המדינה לא יחתרו תחת אמינות האיומים של האחרונה

קונפליקטים בין   -ות ודעת הקהל הבינלאומית לויות הנובעות מתגובות של מדינות אחרע 

, אלא בסביבה בינלאומית מרובת שחקנים, מדינות לארגוני טרור אינם מתנהלים בואקום

שעמדותיהם ותגובותיהם הצפויות לפעולות ענישה של המדינה הכופה עשויות להשפיע על 

מימוש איומים מסוימים מצד המדינה הכופה עלול להיות . אלהאמינותם של איומים בפעולות כ

תגובות ענישתיות מצד שחקנים בולטים בזירה הבינלאומית כגון  –" עלויות בינלאומיות"כרוך ב

המידה שבה תהא פעולת ענישה . סנקציות כלכליות או בידוד דיפלומטי, גינויים בינלאומיים

תלויה במספר גדול של גורמים תלויי קונטקסט מסוימת כרוכה בעלויות בינלאומיות כאלה 

הנורמות הבינלאומיות , מבנה המערכת הבינלאומית ומיקום המדינה הכופה בו: היסטורי

                                                                                                                                            
לים הישראלים יומיים לאחר חטיפת החיי. (Malka, 2008:7)" להגיב נגד מטרות של חזבאללה או נגד מטרות אזרחיות בלבנון

נשא נסראללה נאום שמשקף היטב את הסתמכותו על כפייה נגדית על מנת  2116שהובילה לפרוץ מלחמת לבנון השנייה ביולי 

. אנו הולכים למלחמה פתוחה ואנו מוכנים אליה, אתם רציתם מלחמה פתוחה: "להרתיע את  ישראל מהמשך ההפצצות בלבנון

הממשלה שלכם רוצה ]...[ ומדרום מדרום לחיפה ,  מדרום לחיפה, בחיפה[ אללה יפגעוחזב], זוהי תהיה מלחמה בכל הרמות

איים נסראללה בתחילת אוגוסט , באופן דומה. (BBWM 14/7/06)" בואו נשנה את כללי המשחק? לשנות את כללי המשחק

הבטחון הישראלי בתקופת שר .  (WP 4/8/06)" אנחנו נפציץ את תל אביב, תפציצו את ביירות[ הישראלים]אם אתם "כי 

: היטיב להסביר כיצד חתרה גישה זו של חזבאללה תחת אמינות איומי ההרתעה הישראלים , עמיר פרץ, מלחמת לבנון השניה

הוא [. להגיב בתגובה חריפה על חטיפת החיילים]לא תעז ל הוא ידע כי ישרא. רונה של ישראלחזבאללה ידע כי הוא אוחז בג"

 ,quoted in Merom)" תעז לפתוח בעימות שיוביל לשיגור טילי קטיושה על העורףלא ישראלית העריך כי שום הנהגה 

2008: 11  ) 
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יכולת של צד אחד בקונפליקט להסלים את הפעולות האלימות בתגובה לפעולות ענישה של הצד השני מכונה לעיתים  

יכולת להעלות "ווקסמן מגדירים את המונח כ ביימן(. Kahn, 1965, 290למשל ' ר) "Escalation Dominance"בספרות 

את ]את העלויות בהם מאיים צד אחד על הצד היריב תוך כדי מניעת האפשרות שהיריב יפעל באופן שיבטל אותן או יסלים 

במאמר שעוסק באיומי התנקשות במנהיגים של ארגוני טרור .  (Byman and Waxman, 2002: 38)" בתגובה[ פעולותיו

ויכולות להעלות את מפלס , שלהן[ ההתקפי]קבוצות טרור רבות לא מממשות את מלוא הפוטנציאל "ן כי מציין  ביימ

 . (Byman, 2006)" 'כאשר הן הופכות ליעד של קמפיין של חיסולים ממוקדים[ ... ההתקפות]
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ובעיקר , מידת התמיכה הכללית לה זוכה המדינה מצד מדינות אחרות, הרווחות באותה תקופה

 . 131כלפי המדינה הכופהשיש להם כוח כפייה רב , עמדתם של שחקנים בינלאומיים רבי עוצמה

ככל שארגון הטרור צופה כי פעולת ענישה מסוימת , ניתן להניח כי ככשאר התנאים שווים 

וככל שהוא מעריך כי המדינה הכופה מייחסת חשיבות , תזכה לתגובות בינלאומיות שליליות יותר

במקרה של  טוען כי, למשל, שמואל בר. וההפך –כך תפחת  אמינות האיום , למעמדה הבינלאומי

מחויבותה של ישראל לנורמות , הקונפליקט בין ישראל לארגוני הטרור הפלסטינים ולחזבאללה

,  כגורמים מרסנים"ידי ארגוני הטרור -בינלאומיות ורגישותה לדעת הקהל הבינלאומית נתפסו על

 את יכולתה לפגוע, למשל, והגבילו" שמנעו מישראל לעשות שימוש בעליונותה הצבאית הברורה

ניתן (.  Bar, 2007b: 8) 132ביעדים של ארגונים הללו בשל החשש מפגיעה באוכלוסיה אזרחית

שחל  בדעת הקהל " המלחמה בטרור"פי אותו היגיון כי השינוי בעמדה לגבי -על, לטעון

בספטמבר  88-בעקבות התקפות הטרור של ה, ובייחוד בעמדת הממשל האמריקאי, הבינלאומית 

 . 133הכפייה של ישראל לאמינים יותרהפכו את איומי , 1228

, או סיכונים, כאן מדובר סוג אחר של עלויות  -ת ההתערבות צבאית של מדינה אחרת סכנ 

במקרים מסוימים . הקשורים בתגובתן של מדינות אחרות למימוש האיומים של המדינה הכופה

פליקט אלים בין פעולות ענישה מסוימות עלולות להצית קונ, פוליטיים-של קונפליקטים אתנו

או לפגוע בתהליכים דיפלומטיים של פיוס ביו המדינה , המדינה הכופה לבין מדינת אויב שלישית

הסיבה לכך עשויה להיות מחויבות של אותה מדינה כלפי קהילת המוצא .  הכופה לאותה מדינה

וט לחץ מצד דעת הקהל במדינה השלישית לנק, של ארגון הטרור המבוססת על קשרים אתניים
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נים יש השפעה רבה ב באשר לצעדי ענישה שונים בהן מאיימת ישראל לנקוט כלפי הפלסטי"לעמדתה של ארה, למשל, כך 

יש , ולעמדתן של מדינות אירופה יש השפעה רבה יותר, יותר על אמינותם של איומים אלה מאשר לעמדתן של מדינות אירופה

 . מאשר לעמדתן של סין או יפן, להניח
132

תיפאדת במאמר שעסק באפשרויות התגובה השונות של ישראל נוכח התקפות הטרור הפלסטיניות בתקופת אינ, באופן דומה 

 : אקצא הסביר שי פלדמן מדוע נמנעת ישראל מצעד ענישתי חריף כגון כפיית הגירה על הפלסטינים-אל

 

אולם הן מתגמדות , הבעיות הכרוכות בחיסול הרשות הפלסטינית ובכיבוש מחדש של השטחים קשות דיין לכשעצמן

הדמוגרפי ממערב לירדן על ידי הגירה בהשוואה לאפשרות שמתקפה שכזאת תלווה בניסיון ממוקד לתקן את המאזן 

בדומה לגירושים ההמוניים של אזרחים , "טיהור אתני"בזירה הבינלאומית מהלך כזה יתואר כ. כפויה של פלסטינים

תדמיתה . ויספק תחמושת משמעותית לתביעתם של הפלסטינים לבינאום הסכסוך, מוסלמים שביצעה סרביה בקוסובו

גם מעמדה בשווקים הפיננסיים ; בעיני הקהילה הבינלאומית למדינה מנודהשל ישראל תוכתם והיא תיהפך 

מהסוג שהוביל , אסטרטגיה זו עלולה להציב את ישראל כמושא לסנקציות שונות, בשיקול כולל. הבינלאומיים ידרדר

 (.5: 2112, פלדמן)בבלקן ' אפריקה ולסיום עידן מילושביץ–להתמוטטות משטר האפרטהייד בדרום
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ל בדעת הקהל העולמית גרם ליאסר ערפאת להבין כי כעת יתקבלו פעולות כוחניות של "שותפיו טוענים כי המפנה הנבר ו 

לדצמבר  16-ולכן הוא החליט לקרוא בנאום טלוויזיוני בערבית ב, ישראל בתגובה להתקפות טרור פלסטיניות ביתר הבנה

חוקרים אחרים מסבירים באופן . (Bar et al. , 2008: 14)להפסקה מוחלטת של ההתקפות הפלסטיניות נגד ישראל  2111

יהאד האיסלאמי להיענות לקריאתו של ערפאת ולהכריז על הפסקת פעולות ההתאבדות 'דומה את ההחלטה של החמאס והג

הסבר אחר לאותה הסכמה להפסקת אש מתמקד בחשש של ארגוני הטרור הפלסטינים , ואולם. (AP 21/12/06)בתוך ישראל 

 Milton-Edwards and)ים  מאובדן תמיכה בינלאומית בעקבות זיהויים עם הטרור האיסלאמיסטי של אלקעאדה הדתי

Crooke, 2004: 304) . 
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או פגיעה באינטרסים של המדינה השלישית הנובעת ממימוש האיום , בצעדים נגד המדינה הכופה

החשש מפני הידרדרות , למשל, פלסטיני-בהקשר של הסכסוך הישראלי. נגד ארגון הטרור

נתפס כגורם שריסן לאורך השנים  את ( או כמה מדינות)למלחמה כוללת עם מדינה ערבית שכנה 

 ,Zisser, 2001; Inbar and Sandler)ראל להתקפות טרור מצד הפלסטינים תגובותיה של יש

המידה שבה תגובתם העתידית של צדדים שלישיים משפיעה על אמינות איומי (. 547 :1993/4

ונראה כי המרכזיים שבהם הוא , משורה של גורמים, כמובן, הכפייה של המדינה הכופה מושפעת

ומידת המחויבות של זו להתערב לטובת , מדינה השלישיתמאזן הכוחות בין המדינה הכופה ל

 . הקהילה שמייצג ארגון הטרור

במקרים  -פוליטי ומהפגיעה בתהליכי פיוס -מהתמשכות הקונפליקט האתנועלויות הנובעות  

מאבקה של מדינה בארגון טרור נעשית במקביל לתהליכים דיפלומטיים של , היסטוריים רבים

בספרות אודות . מקרב אותה קבוצה אתנית אליה משתייך הארגון פיוס עם ארגונים אחרים

מקרב " קיצוניים"פוליטיים קיימת חלוקה רווחת בין אלמנטים או ארגונים -קונפליקטים אתנו

ובין אלמנטים או , אשר עושים שימוש בטרור כנגד המדינה היריבה, פוליטית-הקבוצה האתנו

ומתמקדים באמצעים ( או זנחו אותו)רור אשר נמנעים משימוש בט, "מתונים"ארגונים 

(. Kydd and Walter, 2002; Lake, 2002) 134מנת להגיע לפתרון של הסכסוך-דיפלומטיים על

באלמנטים הקיצוניים ( או תיתפסנה כפגיעה)שתפגענה , "מובחנות"הקושי לייצר פעולות ענישה 

מצב שבו תגובתה הענישתית עלול להוביל ל,  ותמנענה מפגיעה באלמנטים המתונים יותר, בלבד

, לפיכך. 135של המדינה להתקפות טרור תחבל בניסיונות לפתור את הסכסוך בדרכים דיפלומטיות

פוליטית אליה -במצבים בהם מתנהל תהליך דיפלומטי של פיוס בין המדינה לקבוצה האתנו

אמינותם  (ובהנחה כי המדינה רואה בפתרון הסכסוך אינטרס חשוב עבורה)משתייך ארגון הטרור 

בפיחות מעמדם הפנימי של , בייחוד כאלה הכרוכים בפגיעה באוכלוסיה –של איומים מסוימים 

גם . 136תטה להיחלש –או בהפרה של הסכמים בין המדינה לארגונים המתונים , הכוחות המתונים

הרצון שלא לפגוע בסיכויים לפתרון עתידי של , מ הדיפלומטי נפסק לחלוטין"במקרים שבהם המו

                                                 
134

מטרת התקפות הטרור של הארגונים הקיצוניים היא לחבל בתהליך המדיני ,  שנידונה בפרק הראשון, על פי אחת הטענות 

 . תוניםשמתנהל בין המדינה היריבה לארגונים המ
135

דיון רחב יותר באופן שבו פעולות ענישה הכרוכות בנזק לקהילת המוצא של ארגוני טרור מגבירות את התמיכה בארגוני  

 . במסגרת הדיון בסוג ספציפי זה של פעולות ענישה, טרור קיצוניים יובא בהמשך
136

חויבותה של ממשלת רבין לתהליך המדיני מ: דוגמא למקרה היסטורי כזה היא תקופת תהליך אוסלו בין ישראל לפלסטינים 

ובפרט באמינותם של צעדים , באמינותם של איומים להילחם בארגוני הטרור האיסלאמיים באותה תקופה, ככל הנראה, פגעה

למערך האיומים של ישראל נוסף האיום , יחד עם זאת. הכרוכים בחדירה לשטחים שהועברו לאחריותה של הרשות הפלסטינית

 . מקרה זה מוצג בהרחבה בפרק השישי של עבודה זו.  הרשות הפלסטינית/ף"פה דרך אשלכפייה עקי
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עשוי להגביל במידה מסוימת את השימוש בפעולות ,  או לפחות שלא לגרום להחרפתו, כסוךהס

 . ענישה מצד המדינה הכופה

 השפעתם של משתנים הקשורים בפוליטיקה הפנימית של המדינה הכופה על אמינות האיום  

 סימטריים הדגישו את השפעת משתנים הקשורים-שעסקו בקונפליקטים אתיאורטיקנים רבים 

אחת . על תוצאות הקונפליקט, או הצד החזק, בשיטת המשטר ובתרבות הפוליטית של המדינה

הטענות הבולטות בספרות היא שצורת המשטר היא משתנה מרכזי בקביעת מידת הנחישות של 

של  הנחישותטוען כי  , למשל, אנדרו מק. סימטרי להמשיך ולהיאבק-מדינה הנתונה בקונפליקט א

סימטריים תלויה במידת הפתיחות של המערכת הפוליטית במדינה -קטים אהצד החזק בקונפלי

כלל תתקלנה בהתנגדות הולכת -וכי במדינות בעלות משטרים דמוקרטיים הממשלות בדרך, זו

(. Mack, 1975: 192)וגוברת מצד דעת הקהל להמשך הלחימה ככל שעלויותיה של זו תגדלנה 

, יות השפעה גם על האמינות של איומים ספציפייםלאופי המשטר ולתרבות הפוליטית עשויה לה

 ,Merom) גיל מרום.  וזאת בשל המגבלות המוסריות שמטילה דעת הקהל על התנהגות המדינה

מתייחס , סימטריים בהם הצד החזק הוא מדינה דמוקרטית-אשמתמקד בקונפליקטים , (2003

פעולות ענישה כלפי הצד החלש באופן ספציפי יותר להשפעותיה של דמוקרטיה על הרצון לנקוט ב

דמוקרטיות כושלות במלחמות קטנות משום שהם מתקשות "התזה שלו היא כי . בקונפליקט

וזאת בניגוד למשטרים , "והברוטליות לרמה שתבטיח נצחוןלהסלים את רמת האלימות 

ת פוליטיו-ביותר וכך מחסלים התקוממיות אתנו אוטוריטריים שאינם נרתעים מצעדי דיכוי קשים

, הקושי נובע בעיקר מהתנגדות של דעת הקהל הביתיתמרום טוען כי . (Ibid, 15; 38) 137באיבן

, באופן דומה. שמקורה ברגישות לאבידות בחיי אדם ובהתנגדות על רקע מוסרי להמשך הלחימה

פי רוב אל מדינות דמוקרטיות -טוען רוברט פייפ כי אחת הסיבות לכך שטרור התאבדותי מופנה על

 ,Pape) תרבות הפוליטית שלהן מגבילה את עוצמת פעולות התגובה על התקפות כאלההיא שה

פול וילקנסון מסביר את האופן שבו הדבר מפחית מכח הכפייה של . (350 :2003 ;44 :2005

 : המדינה נגד ארגוני טרור

 דמוקרטי מחויבות לפעול-נות בעלות משטר ליברלידריסטים יודעים כי כוחות הבטחון במהטרו

ות בטחונות לקיומה שמספק, מגבלות משפטיות ואחריות בפני האזרחים. ברמה מתונה של כפייה

התמודדות ]...[ מכוחות הבטחון לעשות שימוש במלוא עוצמתם הצבאית  מונעות, של הדמוקרטיה
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את דיכוי , ידי משטרו של סדאם חוסיין-מרום מביא כדוגמא למקרים כאלה את דיכוי הכורדים והשיעים בדרום עיראק על  

 . אינדונזיה ידי ממשלת-טימור על-ואת הדיכוי של ההתקוממות במזרח, ידי ממשלת סין-הטיבטים על
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-עם טרור תחת עינה הפקוחה של התקשורת החופשית הופכת למשימה מורכבת ותובענית עד

 ( .Wilkinson, 2002) 138מאוד

  

טיעון אחר שקשור לפוליטיקה הפנימית של המדינה הכופה הוא שאמינותם של איומים  

. כפייתיים ודימוי הנחישות הכללי של מדינה דמוקרטית מושפע מאופי המפלגה שנמצאת בשלטון

טיעון זה מתבסס על ההנחה כי ממשלות במשטרים דמוקרטיים מחויבות בראש ובראשונה לקהל 

 ולפיכך מדיניותם מושפעת מהאידיאולוגיה ומהמצע המדיני שעמם הן מזוהות, הםהבוחרים של

(Bueno de Mesquita et al., 2003) .יותר תיתפסנה " נצי"שמפלגות שלטון בעלות מצע , מכאן

ואיומיהן כלפי ארגוני טרור ייתפסו כאמינים , כמחויבות לצעדים חמורים יותר כנגד ארגוני טרור

 (.  Schultz, 2005)יותר 

חשוב להביא טענה , בכל הקשור לעמדת דעת הקהל ולהשפעתה על אמינותם של איומי כפייה 

בסיסית אחת נוספת והיא שתמיכת דעת הקהל במימוש איומי כפייה בתגובה להתקפות טרור 

צעדי ענישה קשים במיוחד נגד ארגוני טרור . מעוצמתן של התקפות אלה, באופן טבעי, מושפע

שלא היו זוכים לתמיכת הציבור אם היו באים כתגובה על התקפות טרור , א שלהןוקהילות המוצ

עשויות לזכות לתמיכה רבה כשהן נתפסות בציבור כתגוב על התקפות טרור , מעוטות נפגעים

 .   קשות במיוחד

 כפייה איומים מילוליים ותרומתן לאמינותם של איומי

כרוכים בהצהרות מילוליות מצד הכופה באשר  אינם בהכרח, כפי שכבר הוסבר כאן, איומי כפייה

במצבים רבים כוונות אלו ברורות וידועות . לכוונתו להגיב בפעולת ענישה להתנהגותו של הנכפה

זהו המצב במקרה של הרתעה קונבנציונלית מפני . ואין צורך בהעברת מסרים לנכפה, מראש

, ארגון הטרור יודע: תקפות טרורבמקרה של ה,  פי רוב-על, וזהו גם המצב, התקפה על המולדת

, ואולם. כי פעילות טרוריסטית מצדו תזכה לתגובה מסוימת מצד המדינה הכופה, ברוב המקרים

וחומרתה של תגובת הענישה בה תנקוט המדינה , היקפה, מה שלא ידוע לארגון הוא אופייה

ואמינותן , ומגוונותכלל רבות -אפשרויות התגובה העומדות לרשותה של המדינה הן בדרך. היריבה

איומים מילוליים פומביים עשויים לספק במצבים . בהתאם למגוון גורמים, כאמור, משתנה

, מסוימים אינדקציה ברורה יותר לכוונות התגובה של המדינה על התקפות טרור פוטנציאליות
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באופן , חשוב לסייג את הטענות הללו ולציין כי קיימות טענות ולפיהן משטר דמוקרטי עשוי בתנאים מסוימים דווקא לחזק 

הראשונה היא שעבור ההנהגה של מדינות דמוקרטיות אי מימושם של איומים מילוליים . את אמינותם של איומי כפייה,  כללי

איומים כאלה יתפסו כאמינים יותר בעיני הנכפה , לפיכך. לות יותר מאשר במדינות לא דמוקרטיותכרוכה בעלויות פוליטיות גדו

(Fearon, 1994 .) הטענה השנייה היא שאמינותם של איומי כפייה מצד מדינות דמוקרטיות תהיה מוטלת בספק רק במקרים

בהם דעת הקהל ומפלגות האופוזיציה נוטות במקרים (. Schultz, 2001)בהם קיימת התנגדות ברורה בדעת הקהל למימושם 

 .התוצאה תהיה הפוכה ואמינותם של  האיומים תתחזק, לתמוך במימוש האיום
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 יש להם השפעה רבה על, בפרט. את אמינותם של איומים מסוימים -או להחליש  –וכך לחזק 

פעולות ענישה שהמדינה : אמינותם של איומים בפעולות ענישה שאמינותם מוטלת מראש בספק

או , פעולות שמהוות הסלמה ברורה בתגובת המדינה להתקפות טרור, נמנעה מנקיטה בהן בעבר

 . פעולות ענישה שנתפסות כבלתי אמינות בשל העלויות הגבוהות הכרוכות במימושן

 את אמינותם של איומי כפייה היאלעיתים ים מילוליים מחזקים הסיבה המרכזית לכך שאיומ 

-תמריץ זה נובע מכך שאי. שהם מייצרים תמריץ משמעותי נוסף עבור הכופה לממש את האיום

בדימוי  ,ינההמד ה הבינלאומי שלכרוכה בעלויות במונחים של דימויעמידה באיום מילולי 

במונחי התמיכה בו  בור המנהיג שהשמיע אותםובעלויות ביתיות ע, הנחישות שלה כלפי יריביה

הספרות הכללית אודות מיקוח במשברים בינלאומיים , אכן. (Huth, 1999: 37) בדעת הקהל

כאלה ,  דהיינו, "יקרים"מנת שאיומים מילוליים יהיו אמינים הם  צריכים להיות –מדגישה כי על 

 :Fearon, 1994) 139או עבור המנהיג שנסיגה מהם תהיה כרוכה בעלויות משמעותיות עבור המדינה

579; Martin, 1993.)      

 פוטנציאל הנזק של איום כפייתי. 3

. פוטנציאל הנזק של איום מסוים הוא סך כל העלויות שייגרמו לארגון במידה ואיום זה ימומש

ה מ, דהיינו, "סובייקטיבי"גם אל פוטנציאל הנזק יש להתייחס כאל גורם , בדומה לאמינות האיום

ולא , שחשוב הוא האופן שבו תופס הנכפה את מידת הנזק שתיגרם לו כתוצאה ממימוש האיום

ניתוח של הגורמים המשפיעים על מידת . של פעולת ענישה מסוימת" אובייקטיביות"התוצאות ה

שכרוך בפעולת ענישה מסוימת דורש בחינה מעמיקה יותר של סוג פעולת " סובייקטיבי"הנזק ה

ניתן לומר כי , יחד עם זאת. הקונטקסט ההיסטורי הספציפי בו היא מתבצעת ושל,  140הענישה

 : ידי כמה גורמים מרכזיים-באופן כללי פוטנציאל הנזק נקבע על

מידת הנזק שצפויה  לארגון כתוצאה   -המאוימת  עוצמתה והיקפה של פעולת הענישה 

נמדדת במונחים של שיעור והיא , ממימוש האיום בפעולת ענישה מסוימת משתנה ממקרה למקרה

ניתן להבחין בין איום לחסל כליל את , כך למשל.  הנכסים של הארגון בהם צפויה לפגוע הפעולה

לבין איום בפגיעה , איום שפוטנציאל הנזק שלו גדול מאוד –מפקדותיו של ארגון טרור מסוים 

 . תראיום שפוטנציאל הנזק שלו מצומצם יו -חלקית בחלק ממפקדותיו של הארגון

                                                 
139

מתודות כאלה לחיזוק אמינותם של איומים הן חלק מקטגוריה רחבה יותר של טכניקות מיקוח המיועדות ליצירה של מה  

-Schelling, 1960: 131' ר. (irrevocable commitment)" ההתחייבות שלא ניתן לחזור ממנ"ידי שלינג -שמכונה על

137  . 
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במסגרת הדיון בקטגוריות , דיון בגורמים המשפיעים על פוטנציאל הנזק של פעולות ענישה מסוגים שונים יובא בהמשך 

 שונות של פעולות ענישה 
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רגישותו של הארגון לפגיעה   - המאוימתרגישותו של הארגון לפגיעה הכרוכה בפעולת ענישה  

ראשית , מידתה של רגישות זו מושפעת. בנכס או באינטרס מסוים שלו משתנה ממקרה למקרה

במונחים של  -מהחשיבות שמייחס הארגון לנכסים שצפויים להיפגע בפעולת הענישה , כל

תמיכת דעת , למשל .בנקודת זמן מסוימת של הארגוןהבסיסיים אינטרסים לקיום ה שיבותםח

הקהל בקהילת המוצא חשובה יותר לארגון אם וכאשר הוא מתמודד מול ארגונים אחרים על כוח 

על עמידה בראש המוסדות הייצוגיים של קהילה , או באופן ספציפי יותר, פוליטי בקהילת המוצא

לפעולות אשר מסכנות את מעמדו הפנימי בקהילת המוצא תהיה  רגישותו של הארגון, לפיכך. זו

גבוהה יותר בתקופות שלפני בחירות או בתקופות של מאבק על עוצמה פוליטית בקרב קהילת 

 .141המוצא 

ככל שזו . הרגישות מושפעת במידה רבה גם מיכולתו של הארגון להשתקם מהפגיעה, שנית 

, גיעות מסוימות ניתן להשתקם במהירות וביעילותמפ. כך תקטן הרגישות לפגיעה, טובה יותר

יכולת ההשתקמות מפגיעות מסוימות משתנה ממקרה למקרה . ומאחרות לא ניתן להשתקם בכלל

ניתן להניח כי ארגון טרור יהיה רגיש יותר לפגיעה , למשל, כך.  בכפוף למספר רב של גורמים

ככל שנהנה הארגון , מאידך. יףבמנהיג בכיר מסוים שלו במידה וקשה יהיה למצוא לו תחל

כך תקטן , ממצבור של מנהיגים ומפקדים בעלי פוטנציאל להחליף את ההנהגה הקיימת בהצלחה

ניתן להניח כי ארגון טרור יתפוס , באופן דומה. רגישותו לחיסול של מנהיגים או מפקדים בכירים

הירות והיעילות שבה את מידת הנזק הכרוכה בפגיעה ביכולות הצבאיות שלו בהתאם למידת המ

 .   הוא סבור כי יוכל להשיב לעצמו את היכולות הללו

 גנון הסיבתי שמקשר בין פעולת ענישה לנזק עבור הארגוןנמשתנים המשפיעים על פעולת המ 

מידתו של . נמנע לארגון הטרור-פעולות ענישה מסוימות של המדינה הכופה כרוכות בנזק בלתי -

ייגרם , אך מובטח כי אם יוטל העונש, עשויה להשתנות ממקרה למקרה , כפי שצוין לעיל, נזק זה

איומים בפעולות ענישה כאלה הם איומים . אפילו אם הוא נמוך יחסית, לארגון כלשהונזק 

ואינם תלויים בפעולתו של מנגנון סיבתי כלשהו המוביל מפעולת הענישה , על הארגון ישירים

לא יובילו בהכרח לנזק כלשהו ,  לעומת זאת, ולות ענישהם אחרים של פעוגיס. לנזק עבור הנכפה

שפעולתו תלויה , קיומו של נזק ומידתו במקרים הללו הם תוצאה של תהליך סיבתי .  עבור הארגון

איומי איומים כאלה הם בדרך כלל . המשתנים בהתאם לנסיבות, בהתקיימותם של כמה תנאים

ענישה המאוימת אינו הארגון עצמו אלא גורם שבהם מושא הפגיעה של פעולת ה, כפייה עקיפים
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 2115ל בחודשים האחרונים של שנת כמה פרשנים ייחסו את החלטתו של ארגון חמאס לצמצם את הפעילות נגד ישרא 

מתוך חשש כי תגובתה של ישראל תפגע בסיכוייו של הארגון לזכות בהישגים משמעותיים בבחירות למועצה המחוקקת 

    .  (NRG 20/10/05; YNET 27/9/05; Zweiri ,2006: 677) 2116הפלסטינית שנועדו להתקיים בינואר 
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ומטרת פעולת הענישה עצמה היא לאתחל מנגנון סיבתי שיוביל לבסוף לפגיעה באינטרסים  , שלישי

דוגמה לסוג כזה של איום הוא האיום בפגיעה קולקטיבית כלשהי בקהילת המוצא . 142של  הארגון

,  אך לא בהכרח יוביל,  הדבר להוביל עלול, במידה ותממש המדינה איום כזה. של ארגון הטרור

מנת שהדבר אכן יקרה צריכים להתקיים תנאים -על. לפגיעה באינטרסים הביתיים של הארגון

והאיום יהפוך לנטול פוטנציאל נזק ולפיכך , שבהיעדרם לא ייגרם נזק כלשהו לארגון, מסוימים

 .  לאיום עקר

ענישה קולקטיבית של קהילת המוצא  –לה דיון מעמיק יותר בשני סוגים של איומי ענישה כא 

חשוב , בינתיים. יובא בפרק הבא –ואיומים כלפי מדינות תומכות או מארחות של ארגוני טרור 

פוטנציאל הנזק משתנה בהתאם למידת התקיימותם של , לציין כי במקרה של פעולות כאלה

. עולת הענישה לאתחלהתנאים הדרושים לצורך פעולתו היעילה של המנגנון הסיבתי שאמורה פ

באופן שהוא תופס את מידת התקיימותם של , אפוא, מידת חששו של הארגון מפעולות כאלה תלוי

 .    לפעולתו של המנגנון הסיבתי עליו מתבסס האיום אשר דרושים םמשתני הסביבה הרלבנטיי

 

 וכח כפייה " פעולות כפייה". ד

 

.  כמדיניות או כאסטרטגיה( או הרתעה) בפרק הראשון הוסברה הבעייתיות שבהמשגת כפייה

מנת -שאין בהכרח צורך במדיניות מכוונת של יצירת איומים על ההסיבה המרכזית לכך היית

ארגון טרור עשוי להימנע מביצוע התקפות .  שהנכפה יחוש מאוים מתגובתו הצפויה של הכופה

או מבלי שתבצע , ורשגם מבלי שתאיים עליו המדינה בתגובה כואבת באופן מפ, אפוא, טרור

 . תגובה שממחישות לארגון את העלויות הכרוכות בביצוע התקפות טרור-פעולות

אופיים המתמשך של קונפליקטים בין מדינה לארגון טרור מצריך דיון מעמיק יותר , ואולם 

כפי שאלה מכונים , "אסטרטגיות של כפייה"או " צעדים של כפייה", "פעולות כפייה"בקשר שבין 

כלפי הארגון בכמה  פעולות כאלה עשויות לשנות את כח הכפייה של המדינה . 143ים בספרותלעית

  :דרכים מרכזיות
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שבו פגיעה בשחקן שלישי עלולה להוביל לנזק עבור הארגון בשל פעולתו של מנגנון  ,יש להבחין בין מצב של כפייה עקיפה 

ענישה קולקטיבית , כך. ידי הארגון כפגיעה באינטרסים שלו-לבין מצבים בהם עצם הפגיעה בשחקן השלישי נתפסת על, סיבתי

תמיכת אותה קהילה בארגון הטרור להוביל לירידה ב, מצד אחד, פוליטי עלולה-כלפי קהילת המוצא של ארגון טרור אתנו

, או במילים אחרות, ידי הארגון כפגיעה ישירה בשל הסולידריות שלו עם קהילת מוצא-אך יכולה להיתפס על, (כפייה עקיפה)

במסגרת , עניין זה יידון בהרחבה בהמשך. אינטרס שלו הוא/משום שהוא מגדיר את רווחתה ובטחונה של קהילת המוצא כיעד

 .   ריה הספציפית של איומים בענישה קולקטיבית כלפי קהילת המוצאהדיון בקטגו
143

, שמטרתן היא להניא את  הנכפה מלהמשיך להתנהג באופן מסוים כוחניותכאן היא לפעולות " פעולות כפייה"הכוונה ב 

הרתעה "פעולות הם  כינויים נפוצים אחרים בספרות לסוג כזה של.  והכוונה היא בעצם למימוש של איומים או פיולות ענישה

בהגדרות שמביא רוברט פייפ . (Cimbala, 1994:50) (compellence)" אכיפה"או , (Feldman, 1982: 26)" אקטיבית
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 מספקות הן לעיתים שכן  , לחזק את אמינותם של איומי המדינה הכופההן עשויות , ראשית 

הדבר נכון . ה ונחישותה לממש את האיומים הללו בהמשךנכונות, יכולתהאינדיקציה ברורה ל

או בפעולות , יקר כשמדובר בפעולות הכרוכות בסיכונים ובעלויות משמעותיים עבור המדינהבע

קונפליקט בין מדינה לארגון , כאמור. 144שהמדינה נמנעה מהן או מיעטה לעשות בהן שימוש בעבר

טרור הוא  קונפליקט מתמשך בו מעריך ארגון הטרור כל העת את יכולותיה ונחישותה של המדינה 

בעקבות פעולות , אפוא, תפיסותיו של הארגון עשויות להשתנות. עול בדרכים מסוימותהיריבה לפ

להגיב באופן מסוים על , או יכולותיה, שמעידה כי רצונה, בלתי צפויות של המדינה( או מחדלים)

הרעיון כי אמינותם של  . 145מכפי שהעריך הארגון בתחילה( או נמוכים)התקפות טרור הם גבוהים 

וכי מימוש , "פעולות ממחישות"נגד ארגוני טרור מתבסס בראש ובראשונה על  איומי כפייה

,  שמואל בר.  איומים בהווה משפיע על אמינותם של אותם איומים בעתיד זכה לדגש בספרות

 כותב בסיכום מאמרו על ניסיונה ההיסטורי של ישראל בהרתעת ארגוני טרור כי , למשל

התדמית שיש  [ רק על]ר אינה יכולה כמעט להתבסס על המסקנה היא שהרתעה נגד ארגוני טרו

הכרחי , בנוסף לזאת. על שימוש ממשי ביכולת הזו[ גם]אלא , ]...[ליכולתה של  המדינה המרתיעה 

לרענן מעת לעת את מודעות ההנהגה של ארגוני הטרור כי המדינה אכן תעשה שימוש ביכולות 

 (.Bar, 2007b: 16)  146הללו

 

                                                                                                                                            
אף -על, מנת לשנות את התנהגות היריב-לתאר שימוש בכח על  (coercion)" כפייה"בעבודותיו על כפייה הוא משתמש במונח 

כי כמה מהחוקרים המעטים שעסקו באופן , ראוי לציין. (Pape, 1992; 1996)פן זה שהוא לא תמיד מגדיר את המונח באו

לבין כפייה כפי שהיא , ישיר בנושא של כפייה נגד ארגוני טרור נטו שלא להבחין בין כפייה כאסטרטגיה או כסוג של פעולה

מגדיר הרתעה נגד , למשל, ו פרייברונ.  כפוטנציאל השפעה או כתשומה לתהליך קבלת ההחלטות של הנכפה -מוגדרת כאן 

בעיקר באמצעות הפעלת , שימוש בסנקציות שליליות"ומגדיר כפייה נגדם כ" שימוש במקל להילחם בטרור"ארגוני טרור כ

פעולות "שאינן מבחינות בין עצם ההשפעה שיש ל, ספק אם הגדרות כאלה(.  Frey, 2004: ix" )כוחות  צבאיים ומשטרתיים

לבין השפעתן ,  השפעה שמקורה יכול להיות הפחתה ביכולותיו המבצעיות של הארגון –ו של הארגון על התנהגות" כפייה

  עשויות לתרום להבנת התופעה של כפייה נגד ארגוני טרור,   המובחנת על הרצון של הארגון לבצע התקפות כאלה
144

שראל נגד ההנהגה הפוליטית של חמאס החל דוגמא למקרה כזה הוא גל החיסולים וניסונות החיסול חסר התקדים בו נקטה י 

בכיר בהנהגה הפוליטית של הארגון , שנב-במהלך פחות מחודש חיסלה ישראל את איסמעיל אבו. 2113באמצע אוגוסט 

ואת מחמוד ,  (6/9/03)מנהיגה הרוחני של התנועה , וביצעה ניסיונות לחסל את השייח אחמד יאסין, (21/8/03)בשטחים 

מבכירי ההנהגה הפוליטית של חמאס בעזה  14-הכל התנקשה ישראל באותו חודש ב-בסך. (10/9/03)ועה דובר התנ, זהאר 

גל החיסולים לווה בהצהרות מפי בכירי ההנהגה בישראל כי כל עוד יימשך הטרור מצד חמאס . (MM 20/1/04)ובגדה 

 . (ICG, 2004:1)ישראל תמשיך לחסל את ההנהגה של התנועה 
145

שבוחן מודל מתורת , בארמן-ון ברופי'לחיזוק מסוים ממסקנות מחקרם האמפירי של בריאן קוניבר וגטענה זו זוכה  

ניבוייו של המודל נבחנו אמפירית  . המשחקים אשר מנתח את השפעתן של פעולות תגמול על רמת הטרור בה נוקט ארגון טרור

מסקנתם  של חוקרים אלה היא שארגוני . 1768-1788ף בשנים "עבור המקרה של  פעולות התגמול שביצעה ישראל נגד אש

, לכן. תועלת שקודמים להחלטה לשגר פיגועים–טרור לוקחים בחשבון מראש רמה מסוימת של פעולות תגמול בשיקולי העלות

 Brophy-Baermann)של פעולות טרור  " הקצב  הטבעי"ובלתי פרופרציונליות יכולות להשפיע על " מפתיעות"רק תגובות 

and Conybeare, 1994.) 
146

ברמה התפיסתית :  "את כח הכפייה של ישראל" חומת מגן"את האופן שבו שיפר מבצע , למשל, בר ושותפיו מדגישים 

את ההרתעה הישראלית בנשחקה במהלך השלבים הראשוניים של האינתיפאדה ]...[ הצליח המבצע לשקם במידה מסוימת 

 Bar)" 2112ראל לאחר סדרה של התקפות התאבדות בחודשים הראשונים של ובייחוד בעקבות הריסון שהפגינה יש, השנייה

et al., 2008: 28) .המבצע סתר את הערכתם של הפלסטינים כי ישראל תמשיך לפעול באופן מגננתי ותימנע , לטענתם

לירידה בכמות  הסיבה"טוען יצחק בן ישראל כי , באופן דומה. (ibid, 27)( Aשטחי )מכניסה לשטחים שבשליטה פלסטינית 

והמעבדות בהן [ המבצעיות של ארגוני הטרור]היא לא רק המכה שספגו התשתיות [ חומת מגן]התקפות הטרור מאז המבצע 

הסיבה המרכזית לירידה בהתקפות הטרור היא ההבנה בקרב אלמנטים ]...[ חגורות הנפץ של המחבלים המתאבדים הוכנו 

 .    (Ben-Israel, 2002)" מה להפסיד מהגברת הטרורשונים בחברה הפלסטינית כי יש להם הרבה 
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ב להדגיש כי פעולות כוחניות בתגובה להתקפות טרור לא בהכרח יחזקו את כח חשו, זאת-עם-יחד

בתוצאותיהן של , יש להניח, הדבר תלוי :ולעיתים הן עלולות אפילו להחלישו, הכפייה של המדינה

אם בשל  –מקרה שבו תגובת הענישה תסתיים בעלויות משמעותיות עבור המדינה . פעולות אלה

עלול להוביל את ארגון הטרור  -אם בשל תגובות של צדדים שלישיים תגובת הנגד של הארגון ו

הידיעה , מעבר לכך. 147למסקנה כי בעתיד תטה המדינה שלא להסתכן בתגובה כוחנית כזו שוב

כי עלויות גבוהות שייגרמו למדינה כתוצאה מפעולות ,  בקרב מקבלי ההחלטות בארגון הטרור

היא מניע רב עוצמה עבור ,  נוספות כאלה בעתיד ענישה שלה תרתענה אותה מנקיטה בפעולות

פעולות ענישה שמשפרות את אמינות האיומים של , הארגון להגיב בפעולות ענישה משלו לפיכך

 . לעלייה ברמת התקפות הטרור מצד הארגון, לפחות בטווח הקצר, המדינה עלולות להוביל

ל איומי ענישה יאל הנזק שבמקרים שבהם הערכותיו של ארגון הטרור לגבי פוטנצ, שנית 

תוצאותיהן של  ,(המעיט הארגון בהערכתו ובין אם הפריז בהבין אם )מסוימים הן מוטעות 

פעולות כפייה שמומשו עשוי להעמיד את הארגון על טעותו וכך להמחיש את פוטנציאל הנזק 

ארגון הטרור יכול שלא להעריך מראש נכונה את המידה שבה ענישה , למשל". אמיתי"ה

אינדיקציות . קולקטיבית של קהילת המוצא שלו תפגע בתמיכה לה הוא זוכה בקרב אותה קהילה

תוביל ,  מעלה אותה, למשל, לכך שענישה קולקטיבית שהתבצעה אכן פוגעת בתמיכה זו ולא

וכך לחיזוק כח הכפייה של , להערכה מחודשת של עוצמת האיום העקיף של ענישה קולקטיבית

 .     המדינה כלפי הארגון

או )של המדינה  את כח הכפייה( או להחליש)פעולות כוחניות עלולות לחזק , שלישית 

או את , היכולת שלה לפגוע בארגון הטרור בעתיד(  או החלשת)שיפור באמצעות (  להחלישו

-מ" חומת מגן"דוגמא למקרה כזה הוא מבצע . היכולת שלה לעשות זאת בעלויות נמוכות יותר

                                                 
147

ל ביולי "הויכוח בין אנליסטים ומשקיפים שונים אודות השלכותיה של תגובתה הכוחנית של ישראל לחטיפת חיילי צה 

קיימת הסכמה כי חיזוק כח . משקפות זאת היטב, והמערכה שהתפתחה בעקבותיה בין ישראל לחזבאללה, בידי חזבאללה 2116

 ,Merom)אם לא היעד המרכזי שבהם , ישראל להכפייה של ישראל אל מול חזבאללה היה בפירוש אחד מיעדי התגובה ש

יש הטוענים כי תגובתה החריפה של ישראל , מחד. הדעות חלוקות באשר למידה שבה מטרה זו אכן הושגה, ואולם(. 11 :2008

ת בישראל בדרך שבה נהג בשש השנים האחרונות אינה מועילה התגרו"להתקפת חזבאללה  הובילה את חזבאללה להבנה כי 

העלתה , כך. ושבר את התבנית הקבועה של תגובות מאופקות מצד ישראל להתקפות חזבאללה בעבר, (41: 2119, עברון" )לו

ה זו טענ(. Kober, 2006; Bar, 2007: 487)התגובה את עלויותיה הצפויות של פרובוקציה נוספת מצד חזבאללה בעתיד 

ולפיהם היה הארגון נמנע מפעולת החטיפה , מתחזקת לנוכח דברים שאמר מנהיג החזבאללה חסן נסראללה מיד לאחר המלחמה

 (.  JP 28/8/06)שתגובת ישראל תהיה חמורה כפי שהיתה " שקיים אפילו סיכוי של אחוז אחד"אם היה יודע 

לא רק שלא הובילו לחיזוק , יני רבים ככשלון של ישראלשנתפסו בע, רבים הטוענים כי תוצאותיה של המלחמה, מאידך

המלחמה חשפה "טוען כי , למשל , דון וקסמן(. Merom, 2008: 14למשל ' ר)אלא אף שחקו אותה , ההרתעה הישראלית

שכן הוכח שהוא אינו יכול להביס , ל"באופן דרמטי את פגיעות העורף הישראלי להתקפות טילים וקעקעה את תדמיתו של צה

בין , אז יכולתה של ישראל להרתיע את אויביה, ל אינו מעורר עוד פחד בלבם של אויבי ישראל"ואם צה]...[ צבא גרילה קטן 

אחד משרי הממשלה , ואמנם( . Waxman, 2006/7: 32" )פחתה, בסוריה או באיראן, בחמאס, אם מדובר בחזבאללה

אלא האופן שבו , אינה בעייה אובייקטיבית"רו תוצאות המלחמה טען כי הבעיה המרכזית שיצ, חיים רמון, בתקופת המלחמה

 :quoted in Merom, 2008" )נפגע, ובעיני שאר העולם, כח ההרתעה של ישראל בעיני הסובבים אותנו. נתפסת[ ישראל]

487) . 

 



 72 

ש הצבא הישראלי לשטחי הרשות הפלסטינית בתגובה להחרפת התקפות הטרור במהלכו פל, 1221

במהלך המבצע נאסף מודיעין ששיפר את היכולות המודיעיניות של .  מצד ארגונים פלסטיניים

היכולת של ישראל לממש איומים וכך השתפרה , הישראליות כלפי ארגוני הטרור ןזרועות הביטחו

כפי שטוען יונתן , מאידך.  היגי ארגוני הטרור ופעיליהםומעצרים כלפי מנשל התנקשויות 

פעולות של הפעלת כוח למטרות הרתעה של המדינה הכופה חושפת בפני הארגון היריב ,  שימשוני

וכך מאפשרת לו להסתגל ולשפר את דרכי הפעולה שלו לצורך , את טקטיקות הפעולה של המדינה

כשם שהיא [ את היריב]עלולה ללמד ", ן שימשוניטוע, "הפגנת כוח משכנעת. "עימותים עתידיים

גנור מביא כדוגמא למצב כזה  את כישלונה (. Shimshoni , 1988: 20-23)[" אותו]יכולה להפחיד 

, 62-וה 12-של מדיניות ההרתעה של ישראל נגד ארגוני הטרור שפעלו נגדה מלבנון בשנות ה

גנור מייחס את הכשלון . ניםשהתבססה בעיקר על תקיפות אוויריות על בסיסי הארגו

הוא מציין כמה דרכי פעולה שסיגלו ". להסתגלותם של ארגוני טרור לפעילות התקפית עקבית זו"

התמקמות סמוך לריכוזי : מנת לצמצם את פגיעותם להתקפות מהאוויר-ארגוני הטרור על

-תקנים תתוהתחפרות במנהרות ומ, נטישת בסיסים לאחר התקפות טרור נגד ישראל, אוכלוסייה

 (.09: 1221, גנור)קרקעיים 

פעולות ענישה הכרוכות בפגיעה ביכולות המבצעיות של ארגון הטרור עשויות לפגוע , רביעית 

ות ענישה של על יכולתו להגיב על פעול, כלומר)שלו ( counter-coercion)" כפיית הנגד"ביכולת 

כך מתחזקת אמינות . ה הכופהלטובת המדינ" מאזן הכפייה"שנות את וכך ל, (המדינה הכופה

 . איומי הכפייה של המדינה הכופה

נקיטה בסוגים מסוימים של פעולות ענישה מסוימות בהווה עשויה להשפיע על , חמישית 

ניתן לומר כי הנזק , במילים אחרות. פוטנציאל הנזק של האיום לנקוט באותן פעולות בעתיד

הטרור עשוי לגדול או להצטמצם ככל שנמשך השולי שגורמות פעולות ענישה מסוימות לארגון 

, למשל, הנזק הנגרם לתפקודו של ארגון טרור מהתנקשויות במנהיגיו. השימוש בפעולת כפייה זו

שכן היכולת למצוא להם תחליף הולכת , עשוי ללכת ולהחריף ככל שמספר המנהיגים שחוסלו גדל

ענישה מסוג מסוים הולך שימוש מתמשך בפעולת , במקרים מסוימים, מאידך. ומצטמצמת

עד למצב שבו , ומצמצם את האפשרות לעשות בה שימוש נוסף על מנת להכאיב לארגון הטרור

שמאפיינת בדרך כלל , דינמיקה כזו. לפחות לתקופה מסוימת, האיום הופך לבלתי אפשרי

ח עלולה להתבטא במצב שבו כ, אפיזודות של עימות  אלים אינטנסיבי בין מדינה לארגון טרור

 .    הכפייה של המדינה כלפי ארגון הטרור הולך ונחלש ככל שנמשכת האפיזודה האלימה

 מותנות האיום . ה
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שעסק באופן כללי , הודגשה בפרק הקודם, assurance-או ה, "מותנות האיום"חשיבותה של 

הטיעון הכללי היה שבמצב שבו מאמין הנכפה כי הכופה מתכוון בכל מקרה . בכפייה ובהרתעה

הרי שאיום הכפייה של הכופה הם  –גם אם יציית הנכפה לתביעות הכופה  –מש את האיום למ

-משום שההשלכות של ציות ואי, הם לא ישפיעו על רצונו של הנכפה לשנות את התנהגותו: עקרים

בקונפליקטים בין מדינה לארגון טרור ייתכנו בהחלט מצבים בהם סבורים . ציות תהיינה זהות

בלתי "או )מותנית -בארגון כי המדינה היריבה נוקטת במדיניות של פגיעה בלתימקבלי ההחלטות 

הארגון עשוי בהחלט להתייחס אל התקפותיה של המדינה  , במילים אחרות. בארגון"( תגובתית

אפשרות  כזו היא סבירה יותר . היריבה נגדו ככאלה שאינן תלויות ברמת הטרור בה הוא נוקט

בהם התקפות טרור והתקפות , אינטנסיבי בין מדינה לארגון טרור במצבים של קונפליקט אלים

מצבים כאלה מקשים על יצירת הרושם בקרב ארגון הטרור כי . שכנגד מתבצעות בתדירות גבוהה

אקטיבית שמטרתה -ולא חלק ממדיניות פרו,  ההתקפות עליו הן תגובה להתקפות הטרור שלו

הכפייה מושפע ממידת מותנותם של  האיומים לא במצב כזה כח , לפיכך. היא לחסל את הארגון

מה שצריך הארגון הטרור הנכפה לדעת .  יותר מאשר ממידת אמינותם, ואולי אף יותר, פחות

אם הוא ( או תצטמצמנה)במקרים כאלה הוא בראש ובראשונה שפעולות המדינה נגדו תפסקנה 

 (.    או יצמצמו)יפסיק לעשות שימוש בטרור 

, ובפרט לאופן שבו היא מממשת את איומי הכפייה כלפי ארגון הטרור, מדינהלהתנהגותה של ה 

כפי שזו נתפסת בעיני ארגון , עשויה להיות אפוא השפעה רבה על מידת המותנות של איומיה

, בהקשר של כפייה, וגם הוא נטבע לראשונה –" סמיכות"המונח הרלבנטי בהקשר זה הוא . הטרור

הכוונה היא לזיקה כלשהי בין פעולת הענישה לבין הפעולה (. 828-821: 8618)ידי שלינג -על

ת ידי הצהרות של המדינה הכופה בדבר הסיבה לפעול-זיקה זו עשויה להיווצר על. האסורה

האחרון  עלול . ליצירת זיקה כזו בתפיסתו של ארגון הטרור אך אלה לא תמיד יתרמו, הענישה

יש , לפיכך. מדינה התכוונה לנקוט בה בכל מקרהבהחלט לראות בכך תירוץ או הצדקה לפעולה שה

בין פעולת הענישה להתקפת הטרור שאותה  לסמיכות הזמנים, בראש ובראשונה, חשיבות רבה

כך יתחזק הרושם בדבר , ככל שזמן התגובה של המדינה מתקצר. פעולה נעשתה כתגובה עליו

ות אשר עשויים לתרום סוגים אחרות של סמיכ. מותנות האיומים של המדינה כלפי הארגון

זיקה נושאית , דהיינו – "סמיכות תוכנית"לתפיסת המותנות של האיום בקרב ארגון הטרור הם 

שנוצרת   – סמיכות גיאוגרפיתאו , בין אופי התקפת הטרור לאופיין ויעדיהן של התגובות עליה

בצעיה של כאשר יעד הפגיעה של תגובת הענישה ממוקם באותו אזור גיאוגרפי שממנו יצאו מ

המידה שבה מייצר האופן שבו מממשת , לסיכום. התקפת הטרור או שבו התבצעה ההתקפה
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המדינה הכופה את איומיה זיקה בין התקפות הטרור לפעולות הענישה עליהן צריך להילקח 

 .בחשבון בכל ניתוח של השפעת איומי הכפייה על התנהגותו של ארגון טרור הנאבק בה

 סיכום   . ו

עומד המונח  במרכזם. מודל התיאורטי של העבודההוצגו המסגרת הקונספטואלית והבפרק זה 

שינויים ברמת הטרור ולנבא מנת להסביר -שהוצג כמשתנה בו מתמקדת העבודה על, "כח כפייה"

כח כפייה של . יריבהמדינתיים במסגרת קונפליקט בינם לבין מדינה -בה נוקטים ארגונים בלתי

בפרק . כאשר לכל איום עוצמה משלו, ר מתבסס על איומים תגובתייםמדינה כלפי ארגוני טרו

הדיון . ופוטנציאל הנזק שלו, אמינותו, היתכנותו: הוצגו שלושת המימדים של כל איום כפייתי

וכמעט שלא התייחס לאיומי כפייה קונקרטיים אשר מאפיינים , באלה היה מופשט וכללי יחסית

 .  איומים קונקרטיים כאלה עומדים במרכז הפרק הבא. וראינטרקציות בין מדינות לארגוני טר
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 פרק רביעי

  איומי כפייה נגד ארגוני טרור

 

הוא הוא -שבו המשתנה הבלתי, בפרק הקודם הונח הבסיס למודל התיאורטי שמציעה עבודה זו

. נוקט הארגוןוהמשתנה התלוי הוא רמת הטרור בה , כח הכפייה שיש למדינה כלפי ארגון טרור

,  כלל-בדרך, מתבסס כח הכפייה  של מדינה כלפי ארגון טרור הנאבק בה, כפי שצוין בפרק הקודם

מטרתו של פרק זה היא לספק דיון תיאורטי מעמיק . על שורה של איומים בעלי עוצמות שונות

, רוריותר בסוגים שונים של איומי כפייה אשר רלבנטיים לאינטרקציה בין מדינות לארגוני ט

הן מבחינת אמינותם  –ולעמוד על המשתנים המרכזיים שמשפיעים על עוצמתם של איומים אלה 

משתנים כלליים המשפיעים על האמינות ועל פוטנציאל הנזק .  והן מבחינת פוטנציאל הנזק שלהם

בינלאומיות הכרוכות -ביתיות והפוליטיות-הפוליטיות, כגון העלויות המבצעיות –של איומי כפייה 

, דםנידונו בפרק הקו  -וחשיבותם של יעדי הפגיעה לארגון , דימוי הנחישות של המדינה, במימושם

יעסוק באופן ספציפי יותר בסוגים קונקרטיים  הוא, תחת זאת. והדיון בפרק זה לא יחזור עליהם

 .ה שנכתב בפרק הקודםפרק זה הוא בבחינת הרחבה והעמקה של מ, לפיכך. של איומי כפייה

כי דיון תיאורטי כללי במשתנים המשפיעים על עוצמתם של איומים מסוגים , לצייןחשוב  

, עוצמתם של איומים כפייה משתנה בהתאם למספר רב של גורמים. שונים אינו יכול להיות ממצה

שערכם היחסי בקביעת עוצמת האיום משתנה בהתאם לקונטקסט ההיסטורי הקונקרטי שבו 

 , לגבי כפייה באופן כללי' ורג'אלכסנדר גכפי שמציין . נעשה בהם שימוש

בהתאם לשימוש . מאוד-עד" תלויות קונטקסט"אסטרטגיות של הרתעה ודיפלומטיה כפייתית הן 

פירושו הוא שהתופעה הנבחנת מושפעת מסיבתיות , הרווח במונח זה במחקר של מדעי החברה

ים יחדיו להסבר או ניבוי מצטרפ -והיחסים בין משתנים אלה  -משתנים רבים , כלומר, מורכבת

 (.George, 2003: 478)התוצאות של מאמצים לעשות שימוש בהרתעה ובדיפלומטיה כפייתית 

 

התייחסות פרטנית , אפוא, דיון תיאורטי כללי באיומי כפייה נגד ארגוני טרור אינו יכול לכלול

דיון כזה , לפיכך .לכלל פעולות הענישה האפשריות בהן מאיימת מדינה לנקוט כנגד ארגון טרור

ניתן להבחין בין שני קטגוריות , באופן כללי. צריך להתבסס על טיפולוגיה כלשהי של איומי כפייה

שהם איומים בפעולות שיעד הפגיעה הישיר שלהן   –איומים ישירים : כלליות של איומי כפייה

ה שלהן אינו שהם איומים בפעולות שיעד הפגיע –ואיומים עקיפים ; הוא ארגון הטרור עצמו 

את . ושעשויות להוביל לבסוף לנזק עבור הארגון,  ארגון הטרור עצמו אלא גורם הקשור אליו

, ונכסים שונים השייכים לארגון האיומים הישירים ניתן לחלק לאיומים בפגיעה במשאבים
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איומים . ובפרט בפעיליו ובמנהיגיו הבכירים, ולאיומים בפגיעה באינדיבידואלים מקרב הארגון

, עקיפים עשויים להיות מופנים אל מדינות אשר מארחות את ארגון הטרור בטריטוריה שלהם

קטגוריה .  או לקהילת המוצא של הארגון, מדינות אשר מסייעות לארגון הטרור בדרכים אחרות

היא שלילת היעדים הפוליטיים של " עקיפים"ו" ישירים"המשלבת אלמנטים , נוספת של איומים

 . ל קהילת המוצא שלואו ש/ו, הארגון

פעולות ענישה קונקרטיות של המדינה הכופה עשויות לערב כמה סוגים של פעולות , בפועל 

. ל"ולפיכך לעיתים קרובות לא ניתן לסווגם כשייכות באופן בלעדי לאחת מהקטגוריות הנ, ענישה

דה המערבית מבצעים צבאיים שונים שניהלה ישראל נגד ארגוני הטרור הפלסטינים בג, למשל, כך

כללו פגיעה בנכסים המטריאליים של ( 1221" )דרך נחושה"ו" חומת מגן"כדוגמת , וברצועת עזה

, פגיעה באוכלוסיה הפלסטינית, מעצרים והתנקשויות בפעילים בכירים שלהם, ארגוני הטרור

שהתבטא בכיבוש מחדש של שטחים שהועברו , ואלמנט מסוים של שלילת יעדים פוליטיים

 –בניית מכשול ההפרדה בגדה המערבית , באופן דומה. הליך אוסלו לשליטה פלסטיניתבמסגרת ת

הכיל גם מימדים ענישתיים שניתן לשייכם  – 148צעד לכשעצמו מוגדר כצעד מניעתי ולא ענישתי

ושלילת , פגיעה בתנאי החיים אוכלוסיה הפלסטינית: לפחות לשתיים מהקטגוריות שהוצעו כאן

 . יעדים פוליטיים

 . 

 חוסר הרלבנטיות של הרתעה מניעתית  . א

, פוליטיים-נגד ארגוני טרור אתנו קטגוריות המרכזיות של איומי ענישהבטרם תיסקרנה כאן ה

, כפי שהוגדרה בפרק השני –ראוי לייחד דיון קצר לחוסר הרלבנטיות של קטגוריה כפייה מניעתית 

ה ביקורת כלפי עצם ההכללה של הועלת רק השניבפ. לקונפליקטים בין מדינה לארגוני טרור

הספרות המעטה שעסקה באופן פרטני בהרתעה וכפייה של  ".כפייה"במונח " איומים מניעתיים"

, ארגוני טרור הרבתה לציין כי לנוכח הקשיים שביצירת איומי ענישה יעילים נגד ארגונים כאלה

על ארגוני טרור את  סוג האסטרטגיה היעיל ביותר העומד לרשותן של מדינות המבקשות לכפות

 Lebovich, 2007; Trager and)" כפייה מניעתית"הפסקת הפעילות הטרוריסטית הוא 

Zagorcheva, 2005/6; Davis and Jenkins, 2002) .התבוננות בכתביהם של חוקרים , ואולם
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בא בתגובה לטרור שכן מדובר בצעד ש, גם כאל צעד ענישתי,  במובן מסוים, אל בנייתה של גדר ההפרדה ניתן להתייחס 

החומה ", כפי שמציין מקס אברהמס. פלסטיני וכרוך בנזק לפלסטינים ואולי אף בשלילה של הישגים פוליטיים עתידיים

בכך שהיא מראה לפלסטינים כי הם לא יצליחו להשיג מדינה ]...[ כי הטרור מביס את עצמו [  לפלסטינים]משמשת הדגמה 

החומה מעלה את המוטיבציה   –הטריטוריאלית שלהם תימשך כל עוד נמשכת האלימות וכי אובדן השליטה  –באמצעות טרור 

לעצם קיומה של הגדר מרגע שהוקמה אין אפקט הרתעתי או , ואולם.   (Abrahms, 2004:478)"  שלהם להתנגד לטרור

 ,Frisch' פלסטיני רלדיון בהשפעתה של גדר ההפרדה  על רמת הטרור ה. פי ההגדרה בה משתמשת עבודה זו-על, כפייתי

2007. 
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שכן , (או הרתעה" )כפייה"שעסקו בסוגיה זו מגלה כי מדובר במתיחה קונספטואלית של המונח 

סיכול או , מפני התקפות טרור התגוננותבם כוללים בקטגוריה זו של הרתעה מניעתית צעדי רו

ביצור "טוענים כי הרתעה מניעתית נגד ארגוני טרור כוללת , למשל,  בה'טרגר וזגורצ. שלהן מבצעי

מתוך שאיפה להפוך את עלויותיהם לגבוהות מכדי שינסו [  פוטנציאלים של התקפות טרור]יעדים 

ושכנוע הטרוריסטים כי המדינה נחושה שלא להציע ויתורים לנוכח , ריסטים לבצעםהטרו

דוטר וסליקטר מגדירים הרתעה (. Trager and Zagorcheva, 2005/6:  91) 149"התקפות טרור

ומחלקים צעדים של , סיכול מבצעי של התקפות טרורכזו המבוססת על כ, באופן דומה, מניעתית

שפירושה נקיטה בצעדי מנע למנוע התקפות , "הגנה אקטיבית: "ריותהרתעה מניעתית לשתי קטגו

שכוללת בעיקר ביצור , "הגנה פסיבית"ו, טרור שנמצאות בשלב התכנון וטרם יצאו אל הפועל

כרוכה "בואן טוען גם הוא כי גישה מניעתית להרתעה (. Dutter and Seliktar, 2007: 438)יעדים 

ומוסיף כי , "או לצמצם את הנזק של התקפות שהצליחו ,בהפגנת יכולת לסכל התקפות טרור

הכנות מקיפות "עה מניעתית כוללת פני התקפות כימיות וביולוגיות הרתבהקשר של הרתעה מ

מוכנות של גופים כמו ובין השאר הפגנת , ["התקפות כאלהשל ]להתמודדות עם השלכותיהן 

 (. Bowen, 2004: 61)והכיבוי , המשטרה, שרותי ההצלה

הפגנת נחישות שלא להיכנע לטרור והכנות יעילות , "ביצור יעדים"כללת צעדים כמו ה 

ן של התקפות טרור בכח הכפייה של מדינה נגד ארגון טרור היא בפירוש יהלהתמודדות עם נזק

ל צודקים כשהם טוענים כי צעדים כאלה "אף שהכותבים הנ-על,  זאת. יתר של המונח–מתיחת

ציה של הטרוריסטים משום שהם מפחיתים מהתועלת של טקטיקות להפחית מהמוטיב"עשויים 

עצם העובדה , כפי שהוסבר בפרק השני (.Trager and Zagorcheva, 2005/6: 106)" טרוריסטיות

שפעולות מסוימות פוגעות בתועלת הצפויה מהתקפה באמצעות הפחתת הסיכויים שהתקפה כזו 
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פסיביים שונים על התנהגותם של -ראוי להזכיר בהקשר זה סדרה של עבודות שעסקו בבחינת יעילותם של צעדים מגננתיים 

תוך , (Sandler and Siqueria, 2003)לעיתים תוך הכללתם של צעדים כאלה בקטגוריה של הרתעה מניעתית , ארגוני טרור

השתמשו בניתוח אמפירי , למשל, קאולי ואים. תורת המשחקים ועל מתודות אמפיריות סטטיסטיות התבססות על מודלים של

מנת להעריך את יעילותם של שורה של צעדים מגננתיים אותן יישמה -על interrupted time series analysisהמבוסס על  

מסקנת המחקר . וכדומה, ל"על שגרירויות בחוחיזוק האבוחה , הצבת גלאי מתכות בשדות תעופה: 91-ארצות הברית בשנות ה

, למשל, כך. אך מגבירים התקפות מסוגים אחר, היתה שצעדים מגננתיים שונים מצמצמים את רמת ההתקפות מסוג מסוים

אך הובילה לעלייה בסוגים אחרים , הגברת הבטחון בשדות התעופה הפחיתה ממספר מקרי חטיפות המטוסים בידי ארגוני טרור

אפקט " הזומכנים את התופעה ,  י ואיםיהם אישרו את המסקנה של קאולשמחקר, אנדרס וסנדלר. ות טרורשל התקפ

זהו מצב שבו ארגוני טרור עוברים מסוג אחד של פעילות טרוריסטית  :של ארגוני טרור( substitution effect" )התחליפיות

בעקבות הקשיים והמגבלות שהטילה , (ר של יעדיםאו מהתקפה על סוג אחד של יעדים להתקפה על סוג אח)לסוג אחר  

כמותיים שונים שהם ניהלו  הצביעו -מחקרים אמפיריים. טרור של המדינה היריבה על סוג הפעילות הראשון-אסטרטגיה נוגדת

ואו 'ג(. ;Enders and Sandler, 1993; 2000; 2002; 2005; 2006)על התקיימותה של תופעה זו בקונטקסטים שונים  

 ":אפקט החידוש"פן כללי יותר על יה מדבר באופאר

האסטרטגיה שלהם וצורות ההתקפה שלהם , קיימת דרך נוספת שבה טרוריסטים משנים את צורת הארגון שלהם[ ...] 

משים חמת, צורות חדשות של התקפהל ועוברים]...[ הם מחדשים : טרוריסטית של ממשלות-בתגובה למדיניות אנטי

 ,Faria) וכן הלאה, ת הגיוס והארגון שלהםמשנים את שיטו, בוחרים במטרות חדשות, ק חדשיםבטכנלוגיות ובכלי נש

2006: 48.) 
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אלית לקטגוריה ות השייכות מבחינה קונספטואינה הופכת אותן לפעול מבחינה מבצעיתתצליח 

אפקט כפייתי או , אמנם, להתגוננות יעילה עשוי להיות. כפי שהוגדרו כאן, של הרתעה או כפייה

, ואולם. הנובע מהעלויות שמשלם התוקפן בעקבות פעולות ההתגוננות של המתגונן, אפקט מרתיע

למעט במקרים של התקפות טרור , וליותפי רוב ש-התקפת טרור הן על ןהעלויות הכרוכות בכישלו

הן יסתכמו באובדן חייהם של הטרוריסטים המבצעים , לכל היותר. בהן הושקעו משאבים רבים

של  הביוקרתו של הארגון בעקבות כישלונ( פי רוב-על, לא משמעותית)ובפגיעה , (או בלכידתם)

ון הצבת מאבטחים בכניסה כג,  הכללתם של פעולות מגננתיות מפני התקפות טרור-לאי .הפעולה

גדר ההפרדה שבנתה ישראל )למקומות ציבוריים ובניית מכשולים בדרכם של הטרוריסטים 

בקטגוריה של כפייה  יש , (להגנה מפני טרוריסטים פלסטיניים היא דוגמא טובה למכשול כזה

ם אלה הם צעדי, תחת זאת". תגובתיים"לא ניתן להמשיג צעדים כאלה כאיומים : טעם נוסף

בשונה מהרתעה , זאת. את סיכויי ההצלחה של התקפות טרור לנמוכים מראששהופכים 

להתקפה  תגובהשבו התגוננותה הצפויה של המדינה המרתיעה היא , קונבנציונלית בין מדינות

 .  150"נילחם ונגרום לכם אבדות, אם תתקיפו אותנו"ולכן ניתן להמשיגה כאיום בנוסח , עליה

 ירה בנכסים המטריאליים של ארגון הטרוראיומים בפגיעה יש. ב

לקונפליקט בין מגינה לארגון טרור הוא איום  םהסוג הראשון של איומי כפייה אשר רלבנטיי

לארגוני טרור עשויים להיות שני סוגים של . בפגיעה ישירה בנכסים המטריאליים של הארגון

וא משאבים צבאיים הסוג הראשון ה. זמינים לפגיעה עבור המדינה היריבהאשר נכסים 

ובעיקר מפקדות צבאיות ומצבורי , ומטריאליים עליהם מתבססת היכולת הצבאית של הארגון

ביכולתו או , את יעדיו ע באופן ישיר ביכולת הארגון לקדםפגיעה במשאבים אלה עשויה לפגו.  נשק

הוא מוסדות הסוג השני . או של מדינות אחרות להתגונן מפני תקיפות נוספות של המדינה היריבה

חברתיים או פוליטיים המתפקדים באמצעי לשימור וחיזוק האחיזה של הארגון , כלכליים

 .    פגיעה באלו עלולה להוביל לסכן את האינטרסים הביתיים של הארגון. בקהילת המוצא שלו

 פגיעה בנכסים צבאיים

 היתכנות האיום . 2

למאגרי , בין השאר, הכוונה היא –בהם  כל ארגוני הטרור אוחזים בנכסים צבאיים שניתן לפגוע

בסיסים צבאיים המאוישים , מעבדות לייצור נשק, מתקני אימונים ולוגיסטיקה, נשק ותחמושת
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הן פוגעות ביכולתו של ארגון : יכולות מניעה עשויות לתרום לכח הכפייה של מדינה בדרך מורכבת יותר, יחד עם זאת 

הן ,  בכך. ת כח הכפייה של הארגון כלפי המדינהמחלישות א, או בפשטות, הטרור להגיב על פגיעה בו בהתקפות טרור

ובעצם מחזקות את אמינות , מפחיתות ממשקל החשש מתגובת הארגון בשיקולי המדינה לגבי עוצמת התגובה על התקפות טרור

ככל שהארגון מאמין כי המדינה אינה חוששת מתגובתו שלו על פעולות , אם ננסח זאת במילים פשוטות. איומי הכפייה שלה

 .   כך מתחזקים אמינות איומי הכפייה של המדינה, נישה שלהע
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.  איום בפגיעה בנכסים כאלה הוא רלבנטי לכל ארגוני הטרור, לפיכך. וכן הלאה, בפעילי הארגון

אבים הצבאיים שהארגון אוחז אופי הפגיעה האפשרית משתנה בהתאם לסוג וכמות המש, כמובן

 .   בהם

 אמינות האיום  .  1

הרי שמידת היכולת והרצון , אף שהאיום בפגיעה בנכסים צבאיים רלבנטי לכל ארגוני הטרור-על

 .   של המדינה היריבה לממש איומים כאלה תלויה במספר משתנים מרכזיים

מושפעת מהמידה שבה יש גיעה בנכסים צבאיים של הארגון אמינותם של איומי פ, ראשית 

תקיפות שנעשו .  מדויק  על  מיקומם של נכסים אלה ימידע מודיעינ  -לתפיסת הארגון  -למדינה 

 . או אמצעים להשגתו, בעבר עשויות לספק ראיה לכך שלמדינה יש ידע כזה

ככל . מיקומם של יעדי הפגיעה עשוי גם הוא להשפיע על אמינות האיום לפגוע בהם, שנית 

כך תרד , נה בה ממוקמים היעדים מציבה סיכונים גדולים יותר מבחינה מבצעית ופוליטיתשהמדי

אמינות האיום הישראלי של תקיפת מפקדות של ארגוני הטרור , למשל, כך. אמינות האיום

הפלסטיניים אשר ממוקמות בסוריה אמינה פחות מאיומים בתקיפה של מפקדות הממוקמות 

בשל הסיכון הגבוה יותר הכרוך בתקיפה אווירית של יעדים בשטח  וזאת, בגדה המערבית או בעזה

 . 151קל וחומר תקיפה קרקעית, סוריה

המידה שבה ממוקמים יעדי הפגיעה בקרב אוכלוסיה אזרחית משפיעה גם היא על , שלישית 

או העלויות הביתיות והבינלאומיות /וזאת בשל ההגבלות המוסריות ו, אמינות האיום  לפגוע בהם

, ליברליות-ארגוני טרור אשר נאבקים במדינות דמוקרטיות. לוחמים-כות בפגיעה בלאהכרו

-בכל הקשור בפגיעה בלא, לעיתים, עצמן מרצון-מודעים היטב להגבלות שאלה לוקחות על

כי תחושת הבטחון של חזבאללה כי ישראל לא תפעל בכח על , לדומגא, עמוס מלכא טוען. לוחמים

נבעה מכך שהארגון  1222-ל מלבנון ב"הולכת וגוברת לאחר נסיגת צהמנת למנוע את התחמשותו ה

והניח כי ישראל לא , ריכז את מצבורי הנשק שלו באזורים מאוכלסים בצפיפות בדרום לבנון

 (.   Malka, 2008: 7)תסתכן בפגיעה משמעותית באוכלוסיה אזרחית 

 פוטנציאל הנזק . 3
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ב לתקוף מפקדות ונכסים של ארגוני טרור "שבוחן את המשתנים המרכזיים שהשפיעו על החלטות של ארה, מישל מלבסטי 

מדינות  [יעדים של ארגוני טרור הנמצאים ב]ב נוטה יותר לתקוף "ארה"טוען באופן דומה כי , שפעלו נגדה לאורך השנים

, ]...[ב מעורערים ממילא "ושהיחסים שלהן עם ארה, שאינן מסוגלות לסכל או להתנגד באמצעים צבאיים לתקיפות כאלה

ב "כדוגמא הוא מביא את החלטותיה של ארה". ב"מציבות אתגרים צבאיים ופוליטיים לארה[ תקיפות בהן]ש[ מדינות]מאשר ב

ב בקניה "בתגובה על התקפות טרור שבוצעו נגד שגרירויות ארה 1778-סטן בקעאדה בסודאן ובאפגני-לתקוף מתקנים של אל

שאחראי היה לכמה ,  הפועל בפיליפינים NPAולעומת זאת את הימנעותה מתקיפה של יעדים השייכים לארגון , ובטנזניה

לא הציבו איום כלשהו  אפגניסטאן וסודאן"היא ש, פי מלבסטי-על, אחת הסיבות לכך היא. התקפות טרור על יעדים אמריקאים

היה מעט מאוד להפסיד מבחינה פוליטית במונחים של יחסיה עם אפגניסטן או "ב "ושלארה, ["בשטחן]ב "לתקיפות של ארה

העלויות במונחים של פגיעה ביחסים עם ממשלת הפליפינים הפכו תקיפה של , לעומת זאת, NPA -במקרה של ה". סודאן

 (.  Malvesti, 2001: 97-99)לבלתי משתלמים  מתקנים של הארגון הנמצאים בשטחה
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טבעה של פעולת הענישה הקונקרטית בה מאיימת היקף הפגיעה בנכסי הארגון משתנה בהתאם ל

פעולות ענישה כאלה עשויות לנוע בין מתקפה קרקעית רחבה על כלל השטחים . המדינה לנקוט

לבין התקפות נקודתיות על נכסים , שתכלול פגיעה מקיפה בנכסי הארגון, מהם פועל הארגון

רים של איום בתקיפה בודדת יש במק. כמו מפעלים לייצור נשק או מפקדות ספציפיות, ספציפיים

לשיעור הנכסים הצבאיים  המרוכזים באזור בו מאיימת המדינה לתקוף , כמובן, חשיבות רבה

ככל שמרוכזים הנכסים הצבאיים של הארגון בשטח מוגדר . מכלל הנכסים הצבאיים של הארגון

מרוחקים זה מזה בעוד שפיזורם באתרים שונים ו, יגדל פוטנציאל הנזק של איום בתקיפה צבאית

 . יצמצם אותו

פוטנציאל משתנה נוסף שמשפיע על פוטנציאל הנזק של תקיפת נכסים צבאיים של הארגון היא  

או , ארגונים הנהנים מיכולת ייצור יעילה של כלי נשק ואמצעי לחימה. של הארגון השיקום

יוכלו , חריםמזרימה חופשית יחסית של אמצעים צבאיים מצד מדינות תומכות או ארגונים א

. לשקם בקלות ובמהירות יחסית את היכולות שאבדו להם כתוצאה מתקיפה של המדינה הכופה

, ןניתן לטעו. הנזק לטווח הארוך של פגיעה ביכולותיהם הצבאיות תהיה שולית יחסית, לפיכך

לפחות ,  (1229) ן השנייהולאחר מלחמת לבנ ולת השיקום המהירה שהפגין חזבאללהכי יכ, למשל

היא בבחינת הוכחה כי פגיעה משמעותית , (Kulick, 2007)כל הקשור למצבורי הנשק שלו ב

ו של תוולפיכך מידת רגיש, ביכולותיו הצבאיות של הארגון אינה כרוכה בנזק לטווח הארוך

יכולת השיקום של ארגון מסוים משתנה מעת .  הארגון לפגיעה כזו לא היתה משמעותית מראש

שינויים ביכולתיו , במידת הסיוע שהוא מקבל ממדינות תומכותלעת בהתאם לשינויים 

 . ושינויים במשאבים הכלכליים העומדים לרשותו על מנת לרכוש נשק, הטכנולוגיות

 

פוטנציאל הנזק משתנה גם בהתאם למידה שבה זקוק הארגון לנכסים בהם מאיימת המדינה  

היעדים של הארגון בתקופות של  נכסים צבאיים חשובים יותר להשגת. לפגוע בתקופה נתונה

ניתן להניח כי כששאר , לפיכך. יחסי"  שקט"עימות אלים אינטנסיבי מאשר בתקופות של 

יותר לפגיעה ביכולותיו הצבאיות במצבים בהם הוא נמצא " רגיש"הארגון , התנאים שווים

יכולת  משום שבהיעדר, זאת. או עם שחקן אחר, בעימות אלים אינטנסיבי עם המדינה הכופה

פגיעה ביכולותיו של הארגון בתקופה  של עימות אינטנסיבי , שיקום מהירה של היכולות הצבאיות

 . עלולה להוביל להפסד של הארגון בעימות הנוכחי

 של ארגון הטרור מוסדות אזרחייםפגיעה ב

 היתכנות האיום . 2
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חברתיים , יםסוג אחר של נכסים העשוי לשמש כיעד לפעולות ענישה הוא מוסדות פוליטי

לאלה יש להוסיף כלי תקשורת בהם אוחזים . 152וכלכליים הקשורים לארגון באופן ישיר או עקיף

המידה שבה ארגוני טרור מחזיקים . של חזבאללה" אלמנאר"כמו למשל רשת , ארגוני טרור 

ובהתאם לכך משתנה מידת היתכנותו של איום , ממקרה למקרה, כמובן, בנכסים כאלה משתנה

כוחם הפוליטי ולעיתים גם יכולת גיוס המשאבים של ארגונים כמו . קרים ספציפייםכזה במ

חמאס וחזבאללה מתבססת במידה רבה על רשת של מוסדות אזרחיים אשר מספקת שירותים 

איום לפגוע במוסדות אלה  עשוי  להוות גורם כבד משקל במערכת השיקולים . שונים לאוכלוסיה

 .  ע התקפות טרורשל ארגוני טרור בנוגע לביצו

 אמינות האיום . 1

המדינה הכופה יכולה לאיים בסגירתם או , במידה והארגון מחזיק במוסדות אזרחיים כאלה

אמינותם של איומים בתקיפה , כמו במקרה של פגיעה ביעדים צבאיים. בהריסתם בתקיפה צבאית

במיקומם של  ,צבאית נגד מוסדות כאלה תלויה ביכולת המודיעינית של המדינה היריבה

גורם רלבנטי נוסף . לוחמים-ובמידה שפגיעה בהם עלולה להיות כרוכה בפגיעה בלא, המוסדות

שרלבנטי לאמינותם של איומי ענישה כאלה הוא המידה שבה מסוגלת המדינה להוכיח קשר בין 

פעולות , במידה ולא יוכח קשר כזה. המוסדות האזרחיים הללו לפעילות הטרוריסטית של הארגון

לדעת הקהל הבינלאומית יש . כנגד מוסדות כאלה עלולות להיתקל בהתנגדות ביתית ובינלאומית

בייחוד אם הם זכו להכרתם , פורמליים של הארגון-אף משקל רב כשמדובר במוסדות פוליטיים

 .  חשובים םשל שחקנים בינלאומיי

 פוטנציאל הנזק . 3 

פוליטיים וקהילתיים וכלי תקשורת , כלכליים חיסול או פגיעה בתפקודם של מוסדות, באופן כללי

וכך לסכן את , הקשורים לארגון הטרור עלולים להוביל להחלשת אחיזתו בקהילת המוצא

פוטנציאל הנזק , כמובן. ובפרט את יכולתו לגייס משאבים ותמיכה, שלו" ביתיים"האינטרסים ה

 . ות המאוימים/משתנה בהתאם לחשיבות שמייחס הארגון למוסד

 היעדים הפוליטיים החיצוניים של הארגוןבסיכון איומים בשלילה או . ג

בתגובה להתקפות ,  המדינה הכופה יכולה, פוליטיים-במקרים מסוימים של קונפליקטים אתנו

לנקוט בפעולות אשר פוגעות באופן ישיר ביעדים הפוליטיים החיצוניים של ארגון הטרור , טרור

גם את ", יבה'כפי שטוענים טרגר וזגורצ. תה הוא מייצגפוליטית או-או של הקהילה האתנו/ו
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במקרים מסוימים ניתן לסווג פגיעה במוסדות פוליטיים  של ארגון הטרור כשייכת גם לקטגוריה של שלילת יעדים  

 (   להלן' ר)פוליטיים 
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הטרוריסטים בעלי המוטיבציה הגבוהה ביותר ניתן להרתיע מנקיטה בדרך התנהגות מסוימת 

 (.Trager & Zagorcheva, 2005/6: 89) 153"באמצעות סיכון היעדים הפוליטיים שלהם

עדים השייכים לסוג זה של פעולות קטגוריות של צ-ניתן להצביע על שלוש תת, באופן ספציפי יותר

 : ענישה 

העמקת האחיזה בשטחים או בנכסים הסימבוליים העומדים במרכז הקונפליקט בין המדינה  

קוו הדמוגרפי או הטריטוריאלי -כל שינוי בסטטוס, בכלל זה. או בחלק מהם, לארגון הטרור

דית על הטריטוריה שמהווה מכשול בפני פשרה עתי, 154בשטחים אלה או במעמד החוקי שלהם

השתלטות חד צדדית על  סלעי "גיל פרידמן מתאר צעדים כאלה כ. והנכסים שבמחלוקת

של  ומביא כדוגמא לצעדים של ענישה מסוג זה הפקעה, "המחלוקת שעומדים במרכז הקונפליקט

ושלילת הגישה של חברי הצד , חדשים בשטחי המריבה"( התנחלויות)"מת ישובים הק, אדמות

 ,Friedman) 155נפליקט למשאבים טבעיים ולאתרים בעלי חשיבות היסטורית ודתיתהחלש בקו

2006: 26).  

בין המדינה לארגון או לנציגים אחרים של  או עצירת היישום של הסכמים שנחתמו, ביטול 

ידי חקיקה או החלטות ממשלה שמבטלות את התוקף החוקי של -אם על – קהילת המוצא שלו

ידי -ואם על, עדים מעשיים בשטח שחותרים תחת ההסכמים הללוידי צ-אם על, ההסכמים

ישראל איימה לא אחת בתקופת , למשל, כך. הימנעות מיישומם של ההסכמים בזמנים שנקבעו

ממימוש סעיפים השונים של ההסכמים עליהן חתמה עם ( או תימנע)תהליך אוסלו כי תדחה 

 .   156ף בתגובה להתקפות טרור מצד הפלסטינים"אש
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, הרי, מדובר": תיתכפייה מניע"לקטגוריה של גם  , לכאורה, ניתן לשייך סוג זה של איומי כפייה, מבחינה קונספטואלית 

ולפיו כפייה , למשל, ולפיכך הם עומדים בקריטריון ההגדרתי של פייפ, בשלילת היעדים שלמען השגתם נלחם ארגון הטרור

 ,Pape)מניעתית היא אסטרטגיה שמטרתה לשכנע את היריב כי לא יצליח להשיג את יעדיו הפוליטיים באמצעים צבאיים 

ככזה המתייחס לסיכול פיזי של מאמציו התוקפניים של " מניעה"עבודה זו נתפס המונח ב, ואולם (.69 :1996 ;424 :1992

 .  ולא פגיעה ביעדיו הפוליטיים בתגובה להתקפות שלו, היריב
154

כמו  –צעדי חקיקה מצד המדינה המדינה הכופה שמשנים את מעמדם החוקי של שטחים מסוימים היא ל, למשל, הכוונה 

או חוקים שמתנים ויתור עתידי עליהם במשאל עם או באישור של הפרלמנט ברוב , ימים למדינהלמשל סיפוח של שטחים מסו

 (.51%-גבוה מ סף)או ברוב מיוחס ( מהקולות 51%-יותר מ)מוחלט 
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כמו למשל התוכנית , פלסטיני עשויות לשפוך אור על מהותם של צעדים כאלה-כמה דוגמאות ספציפיות מהסכסוך הישראלי 

אם ימומש , צעד זה(. E1באזור המכונה )ידי ישראל  אל עבר מזרח ירושלים -אדומים על-חלות מעלהלהרחבת ההתנ

באופן שפוגע בסיכויים כי מזרח ירושלים , ישלים את בנייתה של טבעת ישובים יהודיים סביב מזרח ירושלים, בשלמותו

צור חיץ של ישובים יהודיים בין שני חלקי הגדה צעד זה י, כן-כמו. אם תוקם , תשמש כבירה עתידית של המדינה הפלסטינית

 ;ICG, 2005)באופן שיערים קשיים משמעותיים על הקמתה של מדינה פלסטינית בעלת רצף טריטוריאלי , המערבית

Halper, 2005; Sayigh, 2002/3: 11; Falah, 2005: 1345 .)יחד עם עוד , "אוריינט האוס"דןגמא אחרת היא סגירת ה

בתגובה להתקפת התאבדות של טרוריסט  2111ידי ישראל באוגוסט -על,  פלסטיניים אחרים במזרח ירושליםתשעה מוסדות 

ששימש מעין משרד אינטרסים פלסטיני , "אוריינט האוס"ל(. Kjorlien, 2001: 111)פלסטיני בירושלים יום קודם לכן 

סגירתו יחד עם (. NYT 12/8/01)שלהם לירושלים היה מעמד סימבולי חשוב בעיני פלסטינים כסמל לקשר , במזרח ירושלים

המוסדות הנוספים היוותה מעין איתות לפלסטינים כי התקפות הטרור מרחיקות אותם מהיעד של הקמת מדינה פלסטינית 

 .שבירתה ירושלים
156

 . פרק שש בעבודה זו' ר 
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הכוונה היא למוסדות שמהווים את   -הריסתם או פגיעה בהם , פוליטיים מוסדות ירתסג 

הרס . פוליטי-התשתית המוסדית ליישות הפוליטית העצמאית של הצד החלש בקונפליקט אתנו

אקצא היא דוגמא -מוסדות הבטחון של הממשל העצמי הפלסטיני בתקופת אינתיפאדת אל

 .     (Usher, 2003:27; Falah, 2005: 1343)לצעדים כאלה 

 היתכנות האיום . 2

קוו הקיים לגבי היקף האחיזה -ותלוי בסטטוס, איום בשלילת יעדים פוליטיים אינו תמיד אפשרי

בחלק מהמקרים למדינה , כך. של הקונפליקט (stakes)של כל אחד מהצדדים בסלעי המחלוקת 

כלל ש משום, יטית שהוא מייצגפול-אתנואין דבר שתוכל לקחת מארגון הטרור או מהקבוצה ה

. כאן יש להביא הסתייגות מסוימת, ואולם. נמצאים בידיה של המדינה" סלעי המחלוקת"

שבו טרם , הקונפליקט נמצא במעין שלב מעבר, או בנקודות זמן מסוימות, במקרים מסוימים

נכסים אך המדינה צפויה להעביר לה , הועברו לקהילת המוצא של ארגון הטרור נכסים כלשהם

או בהתאם לקווים כלליים עליהם מתבסס , בהתאם להסכמים שנחתמו, זאת. כאלה בעתיד

. בין הצדדים,  או אמור להתקיים בנקודת זמן מסוימת בעתיד, תהליך דיפלומטי המתקיים

עצם הבעת נכונות כלשהי מצד המדינה להתפשר על הנכסים שעומדים במרכז , לעיתים

אשר עשויים לשמש כמכשיר לאיים בו על " בני ערובה"ם למעין הקונפליקט עשויים להפוך אות

קיומו של מרחב מיקוח מסוים בין הצדדים , כמובן, תנאי הכרחי לכך הוא. ארגוני טרור בצד השני

גם במצב בו לא מתקיים משא ומתן  בין , כפי שכבר צוין, בנוסף. בכל הנוגע לסלעי המחלוקת

צעדים מסוימים שפוגעים , ם מרחב מיקוח ביניהםואפילו במצבים שבהם לא קיי, הצדדים

כמו למשל מניעת גישה לאתרים בעלי חשיבות  –בזכויות הלאומיות של הצד החלש בקונפליקט 

 .   עשויים להיות אפשריים –סימבולית או לאומית 

 אמינות האיום . 1

. רגוני טרורלכמה גורמים יש השפעה על אמינותם של איומים בשלילת היעדים הפוליטיים של א

כפי  –אמינותם של איומים כאלה תלויה בעמדות הממשלה והציבור של המדינה הכופה , ראשית

לגבי המידה שאחיזה בטריטוריה או בנכס כלפיו מופנה האיום מגלמת  -שהיא נתפסת בצד הנכפה 

חשיבות הטריטוריה שבמחלוקת עשויה לנבוע מסיבות . אינטרס אינטרינזי עבור המדינה

כפי שהוא בא לי די ביטוי באתוס ובאידיאולוגיה , או מערכה הסימבולי, תביטחוניו-יותאסטרטג

איום ישראלי בצעדים להעמקת האחיזה הישראלית בירושלים , למשל, כך.  של המדינה הכופה
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.  157כאמינים יותר מאיום ישראלי להעמקת האחיזה ברצועת עזה, סביר להניח, המזרחית ייתפסו

הרות וצעדים מעשיים בהם נקטה המדינה הכופה בעבר לגבי אותה טריטוריה הצ, לעיתים קרובות

כשכל שאר התנאים , לפיכך.  עשויים להצביע על מידת החשיבות האינטרינזית שהיא מייחסת לה

כך איום בחיזוק האחיזה , נכונות לוותר על שטח מסוים-ככל  שהביעה המדינה בעבר יתר, שווים

 . ו יהיה פחות אמיןבו או בהשתלטות מחודשת עלי

בפרט כאלה שיש להם כח כפייה רב כלפי המדינה , עמדתם של שחקנים בינלאומיים, שנית 

עמדה זו מושפעת מהאינטרסים . עשויה גם הם להשפיע על אמינותם של איומים מסוג זה, הכופה

. הקונקרטיים של שחקנים אלה ומהאופן שבו הם רואים את עתיד הנכסים שנמצאים במחלוקת

ככל שצעדים הללו יהוו הפרה , יש להניח, התנגדותם של שחקנים כאלה לצעדי ענישה כאלה תגדל

. או של עמדתם לגבי המתווה הצפוי לפתרון הקונפליקט, בוטה יותר של הסכמים שכבר נחתמו

יש להניח כי ככל שיטה הממשל האמריקאי לראות בחלוקה של ירושלים כצעד עתידי , למשל, כך

צדדיים של ישראל -כך תגדל התנגדותו לצעדים חד, פלסטיני-הסכסוך הישראלי הכרחי לפתרון

-הממשל האמריקאי אף הפעיל לא אחת לחץ על ישראל בתקופת אינתיפאדת אל. במזרח העיר

ולסגת משטחים של הרשות , אקצא להימנע מצעדים שיובילו להתמוטטות הרשות הפלסטינית

 . ים בגדה המערביתסגרת מבצעים צבאישהצבא הישראלי כבש במ

 פוטנציאל הנזק . 3

ל נמדד בגודל הפגיעה באינטרס הפוליטי של ארגון "הכרוך בפעולת ענישה מהסוג הנ הישיר הנזק

. או בגודל הסיכון או המכשול שהיא מציבה להשגת היעדים הפוליטיים של הארגון בעתיד, הטרור

נים או בעלי חשיבות מעטה מחלוקת קט-כמו למשל העמקת האחיזה בשטחי, צעדים מסוימים

משום שהם אינם מציבים מכשול , אינם נושאים עמם נזק רב, מבחינה אסטרטגית או סימבולית

כאשר צעדי הענישה מכוונים לשטחים , לעומת זאת. משמעותי להשגת היעדים של הארגון בעתיד

ר לארגון הם עשויים להיתפס כנושאי נזק חמו, בעלי משמעות סימבולית או אסטרטגית מכרעת

 . הטרור או לקהילה שהוא מייצג במונחים של האינטרסים הפוליטיים הבסיסיים ביותר שלהם
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כולל אלה , ומנהיגים ישראליים, ליוחלק נכבד מהציבור הישראלי רואה בירושלים המזרחית נכס לאומי שאין לוותר ע 

עתידה של ירושלים המזרחית טרם הוכרע בדיון ". ירושלים מאוחדת"הביעו לא אחת את מחויבותם לשמור על , מהשמאל

, איום בצעדים שמעמיקים את אחיזתה של ישראל בחלקה המזרחי ייתפסו כאמינים יותר,  לפיכך. הפוליטי הישראלי הפנימי

משום שיזכו ליותר לגיטמציה מצד , 1769עמקת האחיזה הישראלית בשטחים אחרים שנכבשו במלחמת מאיומים בה, למשל

ידי מרבית הישראלים כנכס אסטרטגי או -שאינה נתפסת על, למשל, כך הוא במקרה של רצועת עזה-לא. הציבור הישראלי

ישראל העבירה לשליטה פלסטינית במסגרת רצועת עזה היתה הטריטוריה הראשונה ש, כזכור. סימבולי הכרחי למדינת ישראל 

איום ישראלי לכבוש מחדש את , לפיכך. צדדית-ולאחר מכן הטריטוריה הראשונה שישראל נסוגה ממנה חד, הסכמי אוסלו

ידי בניית התנחלויות -להעמיק את האחיזה בה על – 2115-בתקופה שקדמה לנסיגה ממנה ב –או , רצועת עזה לצמיתות

קשה לראות כיצד כיבוש מחדש  שלה ישרת , לנוכח המציאות הדמוגרפית והפוליטית בעזה, בנוסף. חותהוא אמין פ, חדשות

 .באופן כלשהו את האינטרסים הישראליים בטווח הבינוני והארוך 
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, "הפיכותם"מאפיין בסיסי נוסף שמשפיע על פוטנציאל הנזק של צעדים כאלה הוא מידת  

ככל שצעד הענישה הוא , כשכל שאר התנאים שווים. עד כמה הם יהיה ניתן לבטלם בעתיד, דהיינו

בהקשר זה ניתן .  ולכם הוא נתפס כפחות מאיים, כך פוטנציאל הנזק שלו קטן יותר, יותר "הפיך"

להצביע על פרדוקס מסוים אשר מסבך את השימוש בצעדים כאלה או באיום בהם כאמצעי כפייה 

, כך פוטנציאל הנזק שלו נמוך יותר, יותר" הפיך"ככל שהצעד , מצד אחד. במאבק מול ארגון טרור

הרי מרגע שבוצע הוא , אם הצעד הוא בלתי הפיך, מצד שני. נתפס כמאיים פחות ולפיכך הוא

איומי , שעסק בהרתעה ובכפייה באופן כללי, כפי שהוסבר בפרק השני. שלו" מותנות"מאבד את ה

הרי שמותנותם , כל עוד ביצועם נותר בגדר איום. כפייה יעילים חייבים להיות איומים מותנים

נבנה התנחלויות , אם תבצעו התקפות טרור נוספות"מקרה של האיום כמו למשל ב, מתקיימת

הם , בהנחה שאינם הפיכים, במקרה שבו ממומשים צעדים כאלה, ואולם". נוספות סביב ירושלים

אם "שכן לא תמיד ניתן להבטיח לצד השני , עלולים להפסיק לתרום לכח הכפייה של המדינה

על הפעולה ", כפי שהסביר שלינג. 158"לקדמותונשיב את המצב , תפסיק את התקפות הטרור

שאם לא , כאשר האויב מציית, האוכפת להיות פעולה שאפשר לעצרה או להסב את מהלכה לאחור

 (68: 8618, שלינג" )לא יהיה שום תמריץ, כן

בקונפליקטים : עקיףלמימד הישיר של הנזק הכרוך בצעדי ענישה כאלה יש להוסיף מימד  

(  או ארגוני)ענישה מסוג זה אינם פוגעים אך ורק באינטרסים של ארגון  פוליטיים צעדי-אתנו

פוליטית אותה -באינטרסים הקולקטיביים של הקבוצה האתנו( ואולי בעיקר)אלא גם , הטרור

לפגיעה הישירה באינטרסים הפוליטיים החיצוניים של ארגון הטרור יש , לפיכך. מייצג הארגון

 –שעלולה להיגרם מהאשמתו באחריות , שלו" ביתיים"ם הלהוסיף פגיעה אפשרית באינטרסי

, לעיתים. פוליטית-לפגיעה באינטרסים הקולקטיביים של הקבוצה האתנו –חלקית או מלאה 

עיקר הנזק הצפוי לארגון טרור מפעולות ענישה של שלילת יעדים ינבע משחיקת מעמדו בקרב 

 . 159קהילת המוצא
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משקפת היטב את , שכללה אלמנט מובהק של שלילת יעדים פוליטיים מהפלסטינים, גדר ההפרדה שבנתה ישראל בשטחים 

: היא הפסיקה לשרת פונקציה כפייתית כלשהי, אך מרגע שהיא נבנתה, האיום בבנייתה היה אכן איום מותנה. זההפרדוקס ה

 .  ספק אם הפלסטינים מאמינים כי ישראל תפרק אותה במקרה והם יחדלו מהתקפות טרור על יעדים ישראליים
159

כזה שבו עיקר הנזק הכרוך באיום כזה הוא בניתוח האמפירי שיובא בפרק הששי של העבודה תועלה דוגמא טובה למצב  

ף בתגובה להתקפות טרור של ארגוני "איומיה של ישראל לעצור את תהליך אוסלו או יישום חלק מהסכמיה עם אש: עקיף

 . הטרור האסלאמיים
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 יעות כפייה עקיפה דרך מדינות מסי. ד

קטגוריה נוספת של איומי כפייה אפשריים נגד ארגוני טרור היא איומי כפייה עקיפים על הארגון 

חשוב להסביר קודם ביתר . 160דרך מדינות אשר מסייעות לארגון הטרור או מארחות אותו בשטחן

איומים עקיפים . כפי שמתייחסת אליהם עבודה זו, "איומים עקיפים"פירוט את המשמעות של 

הישיר של פעולת הענישה המאוימת אינו השחקן  (Target actor)היעד -איומים שבהם שחקןהם 

זהו מצב שבו איום ישיר של השחקן הכופה , במילים אחרות. שהכופה מבקש לשנות את התנהגותו

נה שמסייעת לארגון הטרור או מארחת מדי) צד שלישי  כלפי( המדינה הכופה, במקרה שלנו)ׁ

המדינה (.  ארגון הטרור)נס כתשומה לקבלת ההחלטות של השחקן הנכפה נכ( 161אותו בתחומה

היא זו שתנקוט בפעולת הענישה : של האיום" מתווכת"או " מוליכה"המסייעת משמשת כמעין 

והיא תעשה זאת בשל , כנגד ארגון הטרור אם האחרון יתנהג בדרך שאינה רצויה למדינה הכופה

. ו בשל צעדי ענישה המופנים נגדה מצד המדינה הכופהא, האיומים שמציבה לה המדינה הכופה

בשלב הראשון מציבה המדינה הכופה איום ": דו שלבי"כפייה עקיפה מבוססת אפוא על איום 

לא תענישי ( המדינה השלישית)אם את : "שניתן לנסחו כך, בפני המדינה המסייעת לארגון הטרור

בשלב ". אני אעניש אותך, (המדינה הכופה)את ארגון הטרור בתגובה להתקפות שהוא מבצע נגדי 

מאיימת על ארגון  – בעקבות  האיום שהציבה בפניה המדינה הכופה –המדינה המסייעת , השני

 –היא תפעל נגדו , את התקפותיו כלפי המדינה הכופה( או יצמצם)הטרור כי אם לא יפסיק 

חשוף לצורך המחשת -לת כחעשויים להיות מלווים בהפע, כמובן, שני השלבים. במעשה או מחדל

 . האיום

יש להבחין בין מצב של כפייה עקיפה למצב אחר שעשוי להיכלל בטעות , מבחינה אנליטית 

זהו מצב שבו פעולת הענישה בה מאיימת המדינה הכופה : בקטגוריה זו אך למעשה אינו נכלל בה

זהו איום ישיר , חרותבמילים א. כלפי מדינה שלישית כרוכה בנזק מסוים גם עבור ארגון הטרור

שבו ארגון הטרור תופס את הפגיעה המאוימת במדינה השלישית כפגיעה ישירה , שלבי-חד

 .162באינטרסים שלו

העמדה הרווחת בקרב תיאורטיקנים רבים אודות חוסר הרלבנטיות או חוסר היעילות  של  

חשיבות דגיש את הלה עם ארגוני טרור הובילה כמה מהםככלי להתמודדות כפיה ישירה 

                                                 
160

, פורמליתבהגדרה נכללים גם שחקנים שאינם מדינות מבחינה , מאחרות או תומכות" מדינות"על אף שהניסוח פה מתייחס ל 

 . כמו למשל הרשות הפלסטינית
161

 . סוג זה יידון בהרחבה בהמשך. סוג אחר של איומים עקיפים הוא זה שמופנה לקהילת המוצא של ארגון הטרור 
162

משפחה של דמות אחרת אם האחרונה לא תיענה -הסיטואציה הנפוצה בסרטי מתח ופעולה בה מאיימת דמות לפגוע בבן 

אם לא תפעל אתה : "זהו אינו איום עקיף אלא איום ישיר שניתן לנסחו כך. אנלוגי למצב כזהצב לתביעותיו היא דוגמא למ

 ".במישהו אחר שיקר לך( הכופה)אפגע אני , בהתאם לרצוני( הנכפה)
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חוקרים רבים טוענים , לפיכך. האסטרטגית של כפיה עקיפה כאמצעי להתמודדות עם ארגוני טרור

ואולי  –ארגוני  טרור היא דרך פעולה מרכזית מסייעות למדינות אשר  ייה והרתעה  נגדכי כפ

במקום " : עבור מדינה המבקשת להתמודד עם איומי טרור המופנים כלפיה –היעילה ביותר 

אם ]ובכך , הכופה יכול לאיים על המדינה הפטרונית שלו, מדינתי ישירות-על השחקן הלא לאיים

לצמצם את התמיכה החיצונית בארגון או לגרום לפטרון לנקוט בצעדים חמורים [ הכפייה תצליח

הטענה היא כי ביחס (.  Byman et al. , 1999: 109)" מדינתי-כנגד פעולותיו של השחקן הלא

משום שהן מספקות , פגיעות יותר לאיומי ענישהמדינות הן מטבען , מדינתיים-לארגונים בלתי

 Trager and) ומשום שיש להן יותר מה להפסיד מארגוני טרור, ת תגמוללפעולוכתובת ברורה 

Zagorchava, 2005: 97; George , 2003: 480) . פי רוב -כי על , למשל, רלד שטיינברג טוען'ג

מובילה למשטרים ולמנהיגים פוליטיים ניתנים לזיהוי [ ות טרורלהתקפ]שרשרת האחריות "

קאעדה -אם העלויות של מתן מקלט לאל. ופגיעים הניתנים להרתעה באמצעות איום של שרידותם

 הלאדן והבריגאד-הם היו פועלים לגירושו של בין[ ...] היו מובהרות היטב למנהיגי הטאליבן

ההנחה הכללית שעומדת בבסיסה של אסטרטגיה (. Steinberg, 2001)" הערבית שלו מאפגניסטן

קולים משיבראש ובראשונה טרור עושות זאת -של כפייה עקיפה היא שמדינות תומכות

רוב המדינות התומכות בטרור עושות זאת ", כפי שטוען בועז גנור. של עלות ותועלתריאליסטיים 

הן בשל לול המחיר שיידרש מבמגמה להשיג יעדים ואינטרסים מוגדרים תוך שק, מתוך בחירה

אם העלויות הצפויות מתמיכה בארגון הטרור תעלנה על , לפיכך(. 11: 1221, גנור" )פעולתן

 . אותן מדינות תפסקנה אותה או תפעלנה נגד ארגונים הפועלים משטחן, הרווחים מכך

ין כאלה לב, רווחת בספרות היא בין מדינות שמסייעות  לארגוני טרור באופן אקטיבי חלוקה  

כרוך בהחלטה מודעת של המשטר לסייע לארגון  סיוע אקטיבי. שמסייעות להם באופן פסיבי

מתן מקלט , אימון של טרוריסטים, סיוע כספי ולוגיסטי, והוא עשוי לכלול סיוע בנשק, טרור

.  163או הכוונה אידיאולוגית/ו, גיבוי דיפלומטי, למפקדותיו ולפעיליו, והגנה פיזית  לבכירי הארגון

, פירושו שהמשטר מעלים עין ביודעין מפעילות של ארגון טרור בשטחו, לעומת זאת, סיוע פסיבי

 –ולו מוגבלת  –סיבות אפשריות לסיוע פסיבי הן שותפות אינטרסים . אך לא מסייע לו באופן ישיר

תמיכה של דעת הקהל במדינה או חלקים ממנה בארגון הטרור או ;  בין הארגון למשטר

                                                 
163

מדינות ערב , סוריה וחמאס, סוריה וחזבאללה, כמה דוגמאות ליחסים כאלה בין מדינה לארגון טרור הן איראן וחזבאללה 

משטר הטאליבן , 81-וה 91-בשנות ה (LTTE)" נמרים הטמיליים"הודו וה, (בתקופה בה הוגדר כארגון טרור)ף "ת ואששונו

 .   פקיסטן וארגוני הטרור האסלאמיים של קשמיר, קעאדה-באפגניסטן ואל
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או פשוט היעדר מניעים להתעמת עם , העלויות הכרוכות בעימות עם ארגון הטרור;  במטרותיו

 . (Lepgold, 1998: 146; Byman, 2005/6: 118; Byman, 2005: chap. 3)  164הארגון

מקרה של  אסטרטגיה , לדעת כמה כותבים,  אחד המקרים ההיסטוריים אשר מייצגים  

הרתעת מדינה מפני המשך מתן , דהיינו)מהסוג הראשן " כפייה עקיפה"מוצלחת של 

הוא המקרה של האיומים ופעולות התגמול של ישראל כנגד ממלכת ( תמיכה לארגון טרור/מקלט

כמה חוקרים . ירדן על רקע פעולות הטרור שביצעו ארגונים פלסטיניים שישבו בירדן כנגד ישראל

כלפי יעדים ישראליים מצד  בהתקפות טרור, 8612-החל מ, את  הירידה החדה, למשל, מייחסים

הטענה היא שפעולות תגמול . לכפייה ישראלית עקיפה, ארגונים פלסטינים שישבו בממלכת ירדן

היא זו שיצרה לחץ על המלך  –כנגד מטרות פלסטיניות ומתקני צבא ירדניים כאחד  –ישראליות 

 ,Shimshoni)לכה חוסיין לפעול להפסקת פעילות הארגונים הפלסטיניים נגד ישראל משטחי הממ

1988: 34–68; Morris, 1997: 100–101) יש הרואים בגירוש הארגונים הפלסטיניים , כן-כמו

  165המשטר ההאשמי בירדןכלפי תוצאה של לחץ כפייתי מצד ישראל  02-מירדן בתחילת שנות ה

(Tessler, 1994: 456-464). 

 היתכנות האיום . 2

כלפי ארגון טרור דרך מדינה שלישית הוא קיומה של התנאי הבסיסי להיתכנותו של איום עקיף 

מצב שבו אותה מדינה , או בניסוח אחר, תלות כלשהי של ארגון הטרור באותה מדינה שלישית

תמיכה "במקרה של , מה יכול להיות-אותו דבר.  מה שהוא זקוק לו-מספקת לארגון דבר

ערכת בינלאומית שבה היחידה במ. עצם האפשרות לשהות ולפעול בתחומיה של המדינה, "פסיבית

, מפקדותיהם ונכסיהם של ארגוני טרור הפועלים נגד מדינה אחת, הבסיסית היא מדינת הלאום

מעניקות ,  לעיתים קרובות, אלו.  תמיד במדינות אחרותכמעט נמצאים  , או לפחות חלק מהן

                                                 
164

 . Byman, 2005: 15-6; Ch. 3' לפירוט מעמיק יותר של סוגי תמיכה של מדינות בארגוני טרור ר 
165

פי ניתוחים אלו הסיבה לירידה בעוצמת ההתקפות מצד הארגונים הפלסטינים במקרים אלו -כי  על, זאת-עם, חשוב לציין  

אלא פשוט פעולות של משטר זה שפגעו ביכולותיהם של , לא היתה החשש של הארגונים מפני תגובת המשטר המארח

וייתכן שזו אף לא , ף לא היתה לחץ ישראלי בלבד"אש נראה כי הסיבות לפעולת המשטר ההאשמי נגד, כן-כמו. הארגונים

ללא קשר , שכן פעילותם של הארגונים הפלסטיניים בירדן הציבה אתגר פנימי חמור למשטר ההאשמי, היתה הסיבה העיקרית

הוא המקרה של  מקרה היסטורי נוסף שזכה להתייחסויות רבות יחסית בספרות .  לתגובותיה של ישראל על התקפות טרור

ידי ארגוני טרור -לאחר סדרה של התקפות טרור כנגד יעדים מערביים שבוצעו עלב בלוב "הפצצות האוויר שביצעה ארה

פיגוע נגד יעד  וביצע (ב"פי גירסת ארה-על)שסוכנים לוביים  לאחרו, ( נידאל-ובראשם ארגונו של אבו)ידי לוב -הנתמכים על

אחדים טוענים כי התגובה האמריקאית הובילה להפחתה ברמת . חד משמעיותאינן  יהם של החוקרים מסקנות. אמריקאי בברלין

מחקרים אחרים הראו כי ההתקפות . (Prunckun and Mohr, 1997; Hanle, 1989)ב "הטרור הכוללת שהופנתה כלפי ארה

 Enders, Sandler and Cauley 1990; Silke) האמריקאיות הובילו דווקא לעלייה במקרי הטרור כנגד יעדים אמריקאיים

2005; Lum, Kennedy and Sherley 2006, 505) .חשוב לציין כי מחקרים אלו לא בחנו את השפעת התגובה , ואולם

אלא את רמת הטרור הכללית נגד יעדים , ידי לוב בלבד-האמריקאית על רמת הפעילות הטרוריסטית של ארגונים שנתמכו על

ידי לוב -ת ההשפעה של ההתקפה האמריקאית על ארגוני טרור הנתמכים עלמחקר ספציפי שבחן א. אמריקאים או מערביים

כל המחקרים הללו לא בדקו . (Collins, 2004)אך הן הפכו לקטלניות יותר , מצא כי מספר ההתקפות של ארגונים אלה פחתה

     .  את המכניזם שדרכו השפיעה הפעולה האמריקאית על קבלת ההחלטות של ארגוני הטרור
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איומי כפייה , למרות זאת (.Byman, 2005)ולוגיסטי , צבאי, גם סיוע כלכלי לארגוני הטרור

עקיפים דרך מדינה שלישית אינם אפשריים במצבים בהם לא נהנה ארגון הטרור מסיוע כלשהו 

מצבים כאלה הם .  או אינם פועלים בשטחיה של מדינה ריבונית כלשהי, מצד מדינה שלישית

מדינות "פוליטיים יכולים לפעול בשטחם של -ארגוני טרור אתנו: אך אפשריים, נדירים יחסית

 ,Radu)62-כמו למשל סומליה בשנות ה,  או בשטחים שבהם קיים מעין ואקום פוליטי" ושלותכ

או פשוט לפעול בתוך גבולותיה של המדינה היריבה שלהן מבלי שיעזרו כמעט בסיוע , (182 :2002

   . 166חיצוני מצד מדינות אחרות

 עוצמתם של איומים עקיפים דרך מדינות מסייעות . 1

שירים שנידונו עד כה אפשרו דיון נפרד בשני המשתנים שקבעו את עוצמת איומי הכפייה הי

ניתוח של עוצמת האיום , במקרה של איומים עקיפים. אמינות האיום ופוטנציאל הנזק: האיום

 –שלביים -הסיבה לכך היא שאיומי כפייה עקיפים הם איומים דו. הוא עניין מורכב בהרבה

ואיום של המדינה " מתווכת"נה הכופה כלפי מדינה הם מורכבים מאיום של המדי, דהיינו

עוצמתו של האיום העקיף של המדינה הכופה כלפי ארגון הטרור . המתווכת כלפי ארגון הטרור

כח הכפייה של המדינה הכופה כלפי המדינה : היא תוצאה של שני גורמים, איפוא, במקרה זה

ארבעה , כן-אם, קיימים. טרורוכח הכפייה של המדינה המסייעת כלפי ארגון ה, המסייעת

אמינות : משתנים מרכזיים שמשפיעים על עוצמת כח הכפייה העקיף של מדינה כלפי ארגון טרור

, פוטנציאל הנזק של איומים אלה, האיומים הישירים של המדינה הכופה כלפי המדינה המסייעת

יאל הנזק של איומים ופוטנצ, אמינות האיומים הישירים של המדינה המסייעת כלפי ארגון הטרור

אשר עלולים להפוך ניתוח תיאורטי , בין ארבעת הגורמים הללו מתקיימים יחסים מורכבים. אלה

 .  או  אמפירי של כפייה עקיפה למשימה קשה ומסובכת

הוא העוצמה הכוללת של כלל  כח הכפייה של המדינה הכופה כלפי המדינה המסייעת 

פי כלל -משתנה זה נקבע על. כלפי המדינה המסייעתשל המדינה הכופה  םהאיומים הכפייתיי

פי מאזן הכוחות -ובעיקר על –( דיון בפרק השני' ר)הגורמים שמשפיעים על כח הכפייה בין מדינות 

כח הכפייה של המדינה הכופה כלפי המדינה  –ההנחה היא שלמשתנה זה .  ומאזן הנחישות ןביניה

כשכל . רורום של המדינה המסייעת כלפי ארגון הטיש השפעה מכרעת  על אמינות האי –המסייעת 

כך גדלה , ככל שגדל כח הכפייה של המדינה הכופה כלפי המדינה המסייעת, שאר התנאים שווים
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השפעתה בטריטוריה בה פועל הארגון עשויה לשלול מהמדינה צמצום או , ל הסיוע מצד מדינה שתמכה בעבר בארגוןביטו 

היא שנסיגת הכוחות , למשל, אחת הטענות. הכופה את האפשרות לעשות שימוש בכפייה עקיפה נגד הארגון דרך מדינה זו

 :Merom, 2008)י חזבאללה את האיום העקיף דרך סוריה גרעה מכח הכפייה של ישראל כלפ 2115הסוריים מלבנון באפריל 

8  .) 
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המוטיבציה של המדינה המסייעת לפעול נגד ארגון הטרור בתגובה לפיגועים שזה מבצע נגד 

תחשוש יותר מתגובות , למשל, יהככל שסור, אם להדגים באופן ספציפי יותר. המדינה הכופה

כך גדלים הסיכויים כי , ענישה אפשריות של ישראל כלפיה בתגובה להתקפות טרור של חזבאללה

,  כמובן, ישנם. סוריה תפעל נגד חזבאללה בתגובה להתקפות טרור שזה יבצע נגד יעדים ישראליים

מדינה המסייעת כלפי של ה םגורמים אחרים שעשויים לשנות את אמינות האיומים הכפייתיי

רצונה . כאלה שאינם קשורים ללחץ הכפייתי המופעל כלפיה מצד המדינה הכופה, ארגון הטרור

להתחזק בשל החרפת האתגר , למשל, את ארגון הטרור עשוי" להעניש"של המדינה המסייעת 

פעילותם של ארגוני הטרור , למשל, כך. או להישרדות המשטר, השהאחרון מציב לריבונות

לסטיניים בירדן הציבו לאורך השנים אתגר פנימי למשטר ההאשמי גם ללא קשר ללחץ מצד הפ

מנת –ויש להניח כי בתקופות מסוימות קריאת תיגר זו היתה מספיקה על, ישראל כלפי המשטר

לפחות לגבי תקופות , ניתן להניח, יחד עם זאת. לגרום למשטר לפעול נגד אותם הארגונים

שאינה נובעת מאיומי ה של המדינה המסייעת לפעול נגד ארגון הטרור כי המוטיבצי, מסוימות

ות חששה של המדינה המסייעת מפני תגוב, אז-או. נותרת קבועה כפייה של המדינה הכופה

למשתנה המרכזי שקובע את אמינות האיום של המדינה , ענישה של המדינה הכופה הופכת

 . המסייעת כלפי ארגון הטרור

נה נוסף שמשפיע על אמינות האיומים של המדינה הכופה כלפי  מדינות ראוי להזכיר משת 

והוא היכולת של המדינה הכופה לקשר בין מבצעיהן של התקפות טרור עליה לבין , מסייעות

לא הוכחה בתמיכה בארגוני טרור " אשמתן"פעולות כפייה נגד מדינות ש. ממשלות מסוימות

ביתיים במדינה הכופה ובעיניי דעת הקהל  מוצדקת בעיני קהלים-עלולה להיתפס כבלתי

מביא כדוגמא ' לייבוביץ. וכך לגרום נזקים פוליטיים חמורים עבור המדינה הכופה, הבינלאומית

ף ויאסר "של אש( במעשה או במחדל)למצב זה את קשייה של ישראל להוכיח את אחריותם 

גונים הפלסטיניים לפיגועי הטרור של האר –שעמדו בראש הרשות הפלסטינית  –ערפאת  

 .    (Lebovich, 2007: 119)אקצא-באינתיפאדת אל

עשוי להתבסס על שני סוגים של כח הכפייה של המדינה המסייעת כלפי ארגון הטרור  

רלבנטי בעיקר למקרים של סיוע אקטיבי לארגוני )שלילת הסיוע שהיא מספקת לארגון : איומים

גירוש או התנקשות בפעיליו , מעצר; סגירת מוסדותיו :או איום בהתקפה ישירה על הארגון, (טרור

, ענישה קולקטיבית כנגד קהילת המוצא של הארגון אם זו נמצאת בתחומי המדינה; והנהגתו

של שני סוגי האיומים הללו  אמינותם"(  פסיבי"רלבנטיים בעיקר למקרים של סיוע )וכדומה 

כך , כלל שזו גדלה. לארגון הטרורמושפעת ממה שניתן להגדיר כמידת ההזדהות בין המשטר 
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תמיכתה של מדינה בארגון . פוחתת אמינות האיומים של המדינה המסייעת כלפי ארגון הטרור

להתבסס על שיקולים תועלתניים ,  במקרים מסוימים, עשויה  -אקטיבית או פסיבית  –טרור 

דינה הכופה יגרמו לה ואז גדלים הסיכויים כי הצבת איום אמין ועוצמתי כלפיה מצד המ, "קרים"

במקרים אחרים הסיבה לתמיכה , ואולם. לפעול נגד הארגון( למדינה המסייעת או המארחת)

דת , עם הארגון ויעדיו  על רקע מוצא אתני משותף" רגשית"או " ערכית"עשויה לערב גם הזדהות 

עת תמיכתה של המדינה המסייעת מונ, במקרים כאלה. או אידיאולוגיה משותפת,  משותפת

ולא רק משיקולים אינסטרומנטליים של , ואולי אף משיקולים רגשיים" ערכית–רציונליות"מ

ביימן טוען כי מנהיגים של מדינות שונות החליטו לסייע לארגוני טרור משום שהם . עלות ותועלת

אף -על]...[ טרור  ולפיכך הם תמכו בקבוצות [...] זהו הדבר הנכון לעשותו"היו סבורים כי 

 :Byman, 2008" )כה זו היו עלויות והיא הזיקה מאוד לכלל היעדים הבינלאומיים שלהםשלתמי

שחלקו חזון , קעאדה-דוגמאות אפשריות לכך הן משטר הטאליבאן באפגניסטן וארגון אל(. 25

גם (. Lebovich, 2007: 122)או איראן וחזבאללה השיעיות ,  פונדמנטליסטי קיצוני-סוני

" ערכי"אלמנט , ככל הנראה, ף ובארגונים פלסטיניים אחרים היה"ב באשבתמיכתן של מדינות ער

 . ערבית-הפאן תשנבע מהסולידאריו

קטגוריה נוספת של גורמים שעשויים להשפיע על מידת האמינות של איומי הכפייה מצד  

למאזן . מארחת כלפי ארגון הטרור קשורה לפוליטיקה הפנימית של המדינה/המדינה המסייעת

ולמידת התמיכה לה זוכה הארגון מקרב אוכלוסיית , הפנימי בין קבוצות שונות במדינההכוחות 

. המדינה יש חשיבות רבה בקביעת היכולת והרצון של המממשלה או המשטר לפעול נגד הארגון

ופעולות כוחניות של , ארגוני טרור נהנים פעמים רבות מתמיכה בקרב מגזרים גדולים באוכלוסייה

נגד הארגונים עלולה להוביל להתקוממות של האוכלוסיות התומכות  הממשלה המקומית

כפי שמציין . בפרט אם היא נתפסת כתוצאה של השפעה חיצונית של המדינה היריבה, בארגונים

-נהנים כמה ארגונים איסלאמיים קיצוניים הקשורים לטאליבן ולאל, למשל, בפקיסטן, ביימן

כויים עלולים היו לסכן את המשטר השברירי ודי, קעאדה מתמיכה משמעותית בדעת הקהל

וחוסר היכולת  –תמיכתם של השיעים בלבנון בארגון החזבאללה  (.Byman, 2008: 27)במדינה 

במקרים . 167גם היא דוגמא טובה למצב כזה –של ממשלת לבנון לפעול נגד ארגון זה כתוצאה מכך 

                                                 
167

מבנה ; בלתי מוצלחים,  באופן כללי,  היו[ לפעול נגד חזבאללה]ניסיונות ללחוץ על משלת לבנון ", כפי שמציין שמוואל בר 

ממשלת ,  שוואהלשם ה. (Bar, 2007a: 471)" המדינה הלבנונית ומאזן העוצמה הפנימי יצרו ממשלה מרכזית נטולת כוח

שאינו נהנה מתמיכה , "אסלאם-פתח אל"ארגון  את הצליחה לדכא ,שאינה מסוגלת להתמודד בהצלחה עם חזבאללה, לבנון

מקרה זה מצביע על כך שיכולתה של מדינה מארחת להתמודד עם  .(Byman, 2008: 28)  2118-ב,  משמעותית בלבנון

 . בהתאם למידת התמיכה לה זוכה ארגון זה בקרב אוכלוסיית המדינה בין השאר, ארגוני טרור משתנה מארגון לארגון
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, את חוסר היציבות במדינה פעולות כפייה נגד המדינה המארחת עלולים רק להגביר, כאלה

ניסיונותיה של . ולתרום לכוחם של ארגוני הטרור,  להחליש את כוחה של הממשלה המארחת

-ישראל לשים קץ לפעולות הטרור נגדה מצד ארגוני טרור הפלסטינים שישבו בלבנון בסוף שנות ה

. ם זאת היטבבאמצעות פעולות תגמול שכוונו ישירות לממשלת לבנון מדגימי 02-ותחילת ה 92

התנגדות פומבית לפעילות ארגוני הטרור הפלסטיניים משטחה אך , אמנם, ממשלת לבנון הביעה

חולשתה של ממשלת לבנון .  קיים-כח הכפייה שלה כנגד ארגוני הטרור היה נמוך ואולי אף לא

ומהתמיכה שזכו לה הפלסטינים מצד כמה מהפלגים בחברה , נבעה מהפיצול הפנימי בלבנון

והחמירו את המצב , ההתקפות הישראליות רק הבליטו את חולשתה של ממשלת לבנון. וניתהלבנ

, זאת ועוד(. Tessler, 1994: 450-6) 168למלחמת אזרחים תעד לכדי הידרדרו, הפנימי בלבנון

כמו  –במקרים מסוימים פועלים ארגוני הטרור בשטחים עליהם המדינה אינה שולטת בפועל 

( קעאדה-אל)או האזורים ההרריים של מערב פקיסטן (  8611ף עד "אש)מחנות הפליטים בלבנון 

(Lebovich, 2007: 120 .)מתקיימת בתוך "כפי שטוען יורם שוויצר , פעילותם של ארגונים אלה

הם אלה . הנתונים לשליטתם הבלעדית, חסיתמוגנים י, מרחבים טריטוריאליים אוטונומיים

את סדר היום שלהם מבלי , מדינה המארחת אותםובפועל אף מכתיבים ל, שקובעים לעצמם

 (.1229, שוויצר" )צבאי או הנחישות הפוליטית להתעמת איתםהשלשלטון המרכזי יש את הכוח 

 פוטנציאל הנזק. 3

נקבע בהתאם  למידת  –שלילת הסיוע מהארגון  -של איומים מהסוג הראשון פוטנציאל הנזק 

פי הגדרה פשוטה של תלות בין שחקנים -על. ההתלות של הארגון בסיוע שהוא מקבל מהמדינ

(Caporaso, 1978: 21) ,שערכם עשוי , מידת התלות הזו נקבעת בהתאם לשלושה משתנים

 :  וכך לשנות את עוצמת האיומים של המדינה המסייעת כלפי הארגון , להשתנות במהלך הזמן

? ('נשק וכו, מקלט ,כסף) עד כמה זקוק הארגון למשאב שהוא מקבל מהמדינה המסייעת .א 

משאבים מסומים עלולים להיות קריטיים להמשך קיומו של ארגון הטרור וליכולתו לקדם את 

את , למשל, רקס בריינן מסביר.  בעוד שחשיבותם של משאבים אחרים היא פחותה, יעדיו

 : החשיבות הקריטית של בסיס טריטוריאלי מוגן עבור ארגוני טרור

-וריאלי בטוח שבו קבוצה מורדת מסוגלת לארגן את התשתית הפוליטיבסיס טריט, דהיינו –מקלט 

. (Insurgency)מרכזי לתהליך של התקוממות [ משאב]הוא  –צבאית הדרושה לשם פעילותיה 

[ שם. ]אלה הם המקום שבו מתוכננות וממנו יוצאות פעולות נגד האויב םמקלטים טריטוריאליי

                                                                                                                                            
. 

168
כאשר האפשרות לרסן את ארגון החזבאללה באמצעות צעדי כפייה כנגד , 2116ישראל עמדה בפני דילמה דומה בקיץ   

 .בנוןמטרות של ממשלת לבנון היתה כרוכה בסיכון של החלשת הממשלה והגברת כוחו הפוליטי של חזבאללה בתוך ל
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ומתנהלת ההנהגה בחופשיות , עים הלוגיסטייםמתוחזקים האמצ, מאומנים הכוחות הצבאיים

 (.Brynen, 1990: 22) יחסית מכל התערבות של האויב 

 

שליטה של מדינה מסוימת בזרימת כלי הנשק לארגון טרור מהווה גם היא נדבך בתלות בארגון 

שעסק ביחסים בין סוריה International Crisis Group (ICG) -במסמך של ה, למשל. במדינה

אף שניתן להתווכח על מידת ההשפעה הסורית על -על"נכתב כי  1222-לה בתחילת שנות הלחזבאל

משום ולו , נדרש להסכמתה של סוריה לביצוע התקפות צבאיות[ חזבאללה]ברור כי , חזבאללה

ביימן כתב גם הוא . (ICG, 2002: 11. )" שהארגון תלוי באופן ניכר בדמשק לצורכי אספקת נשק

באמצעות שליטתה ]...[ וטו על פעילותו הצבאית של חזבאללה -שלדמשק יש כוחנראה "כי  1221-ב

סוריה משמרת השפעה מכרעת של יכולתו של חזבאללה לשמר , בגישה שיש לחזבאללה לנשק

 (.   Byman, 2005a: 105)[" לבנון]עצמו ככח צבאי פעיל בדרום 

היקף הסיוע ? המסייעת מה ההיקף או הכמות מהמשאבים הללו שהוא מקבל מהמדינה .  ב 

ויחד עמו מידת הנזק שתיגרם לארגון אם אותו סיוע  –של המדינה לארגון הטרור עשוי להשתנות 

 . יופסק

אותם משאבים ממקורות סיוע  באיזו מידה ובאילו עלויות הארגון מסוגל להשיג את. ג 

בכלל זה מקלט , עבמקרה וארגון הטרור יכול למצוא מקורות חילופיים של תמיכה וסיו  ?אחרים

חששותיו מפני תגובת המדינה המסייעת לאיומי הכפייה של , טריטוריאלי במדינות אחרות

כי יש חשיבות רבה , חשוב לציין(. Byman et al., 1999: 112)המדינה הכופה יטו לרדת 

ף ללבנון "במקרה של העברת מוקד הפעילות של אש. התחליף שיכול הארגון למצוא" איכות"ל

ף "סיפקה לבנון את מרבית היתרונות עבור אש, למשל, 02-ירושו מירדן בתחילת שנות הלאחר ג

שהחליפה את לבנון , מה שקשה לומר על טוניס, (Lebovich, 2007: 120)שסיפקה בעבר ירדן  

 . 8611-ידי ישראל ב-ף גורש משם על"לאחר שאש

פי יכולתה -נקבע על –רגון התקפה ישירה על הא –פוטנציאל הנזק  של איומים מהסוג השני   

כאשר לרשותו עשויים לעמוד כל אחד מאמצעי הענישה  –של המדינה לגרום נזק לארגון הטרור 

יכולת זאת קשורה למידה שבה המדינה נהנית משליטה בטריטוריה בה פועל . הנידונים בפרק זה

ביימן מביא כדוגמא דניאל .  ארגון הטרור וממשאבים מודיעיניים וצבאיים הדרושים לפעולה נגדו

שהיתה נגזרת של , 1222-ובתחילת שנות ה 62-את יכולתה של סוריה לפגוע בחזבאללה בשנות ה

 : שליטתה העמוקה בלבנון באותם שנים ושל דימוי הנחישות שלה 
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. ושל רבים מהתומכים בו, דמשק יודעת את זהותם ומיקומם של חברי הגרעין הקשה של חזבאללה

וכיחה שוב ושוב בעבר כי תפעל באופן חסר מעצורים ותהיה אף מוכנה לגרום סוריה ה, מעבר לכך

נוכחותה הצבאית [. לתביעות המשטר]למותם של אלפי אזרחים במטרה לשרש כל התנגדות 

אם תהיה , והמודיעינית המסיבית של סוריה בלבנון מאפשרת לה לפעול ישירות נגד חזבאללה

 (.  Byman, 2005a: 105)סבורה כי הדבר הכרחי 

 

יסבול משטר המדינה המארחת מחוסר יכולת לפגוע , במקרים אחרים: לא תמיד כך הוא, ואולם

או בשל היעדר המשאבים הצבאיים והיכולות המבצעיות  , בארגוני הטרור בשל חולשתו הפנימית

על אמצעי  לשאינן נהנות ממונופו, למשל ,(Failed States)" כושלות"מדינות . הדרושים לכך

לא תוכלנה להתמודד עם ארגון הטרור הפועל בשטחן גם אם ירצו בכך , לימות במדינההא

(Byman, 2005/6: 118.)  

 

 ל קהילת המוצאענישה קולקטיבית ש. ה

קטגוריה אחרת של איומי כפייה המסתמכים על מנגנון עקיף היא איומים המופנים כלפי קהילת 

בהקשר של ארגוני . היות מונח מטעה במקצתעשוי ל" קהילת המוצא. "המוצא של ארגון הטרור

לא , ואולם. פי רוב לקבוצה האתנית שבשמה פועל הארגון-פוליטיים הכוונה היא על-טרור אתנו

, הארגון( או מתיימר לייצג)פוליטית אותה מייצג -תמיד קיימת חפיפה מלאה בין הקבוצה האתנו

פי רוב מפעולות הענישה -ה לסבול עלזו שצפוי, ארגון הטרור" יושב"לבין האוכלוסייה שבקרבה 

פוליטית שהארגון -הדיון כאן יתייחס  הן לאיומים המכוונים לקבוצה האתנו. 169של המדינה

 . והן לאוכלוסיה שבקרבה ומתוכה פועל ארגון הטרור, מייצג

ענישה "המונח המקובל לציון פעולות ענישה המכוונות כלפי קהילת המוצא הוא  

כתגובה על מעשה   -או על פרטים מתוכה  –טלת עונש על קבוצה שלמה ה, כלומר ,"קולקטיבית

באופן שאינו מבחין בין מבצעי הפעולה שגררה את , של פרט אחד או כמה פרטים מתוך הקבוצה

סבלה של אוכלוסיית המוצא עשוי להיות לעיתים , ואולם .העונש לבין אלה שלא ביצעו אותו

של פעולות ענישה המכוונות כלפי פעילים ונכסים של " לוואיתוצר "להיות ,   דהיינו, מכוון-בלתי

אך )פגיעה בלתי מכוונת  – "נזק היקפי" המונח הרווח לציון סוג זה של סבל הוא . ארגון הטרור

 נגרם כתוצאה מפעולות צבאיותאשר ,  באוכלוסיה אזרחית( מודעת-ברוב המקרים לא בלתי

ים פועלים  פעמים רבות בקרב אוכלוסיה אזרחית העובדה שטרוריסט. למטרות צבאיות המכוונות
                                                 

169
האוכלוסיה : ף"בתקופה בה לבנון היתה מוקד הפעילות המרכזי של אש, למשל, היעדר מסוים של חפיפה כזו היה קיים 

וקבוצות שונות באוכלוסיה הלבנונית סבלו גם הם מפעולות , לא הורכבה אך ורק מפלסטינים, ובעיקר בדרום לבנון, בלבנון

לא , שישבה בגדה המערבית ובעזה, פוליטית של הארגון-הילת המוצא האתנוחלק אחר מק, באותו זמן.  הענישה של ישראל

 .  ף"סבלה באופן משמעותי מפעולות ענישה של ישראל על פעילותו הטרוריסטית של אש
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במצבים של עימות . הופכת במקרים רבים את הנזק ההיקפי הנלווה לפעולות נגדם לבלתי נמנע

פגיעה מתמשכת בכל היבטי החיים של קהילת , אינטנסיבי מתמשך בין מדינה לארגון טרור

לכלל צעדי הענישה הכרוכים  הדיון כאן מתייחס, לפיכך. רוב בלתי נמנעת-פי-המוצא היא על

 .      גם אם זו אינה נעשית בכוונה תחילה, בפגיעה בקהילת המוצא של הארגון או בחלקים ממנה

פעולות מכוונות של ענישה . הפגיעה בקהילת המוצא יכולה ללבוש צורות שונות ומגוונות

, ות כלכליות אחרותמצור כלכלי או סנקצי, קולקטיבית עלולות לכלול פגיעה כלכלית בצורת סגר

הפצצות מהאוויר של , בריאות או רווחה, סגירת מוסדות חינוך, ההגבלת התנועה של האוכלוסיי

הגירה כפויה , הרס בתים ועקירת גידולים חקלאיים, טרנספר של אוכלוסיות, אוכלוסיה אזרחית

הסבל . עם ובמקרים קיצוניים במיוחד פעולות של  טיהור אתני או רצח, של אוכלוסיה אזרחית

 –עשויות , למשל, הגבלות על תנועה: שנגרם לאוכלוסיה מפעולות כאלה חורג מהמימד המטריאלי

ללמוד במוסדות , גם למנוע מאינדיבידואלים לפגוש את בני משפחתם  -לצד הפגיעה בתעסוקה 

, סוג אחר של פעולות ענישה. ל למטרות אחרות"או לצאת לחו, חינוך שמחוץ לאזור מגוריהם

הוא שלילת היעדים ,  פוליטית של הארגון-יתן להציגן ככאלה המכוונות לקהילת המוצא האתנושנ

תחת , לכן בהרחבה-צעדים כאלה נידונו קודם. הפוליטיים הקולקטיבים של אותה קהילה

בהנחה שקהילת המוצא ". שלילת היעדים הפוליטיים החיצוניים של ארגון הטרור"הקטגוריה של 

מה שנכון כמעט בכל המקרים של  –את אותם יעדים פוליטיים עם הארגון  ,פי רוב-על, חולקת

עדי ענישה כפגיעה באינטרסים לראות בסוג זה של צהרי שניתן  –פוליטיים -ארגונים אתנו

 . הקולקטיביים של קהילת המוצא

 היתכנות האיום . 2
 

יש קהילת מוצא ,  ומתוקף הגדרת, פוליטי-לכל ארגון טרור אתנו, למעט במקרים נדירים ביותר

פעולות ענישה נגד קהילת המוצא הן תמיד ,  באופן עקרוני, ולפיכך, שאת שאיפותיה הוא מייצג

פוליטיים המדינה הכופה -ברובם של הקונפליקטים האתנו-ברוב, באופן מעשי יותר. אפשריות

, ית אליהאו  מגישה יבשת, בטריטוריה בה שוכנת קהילת המוצא, לפחות מסוימת, נהנית משליטה

 .   מה שמאפשר פעולות ענישה נגד קהילת המוצא שונות בקלות יחסית

 אמינות האיום . 1

סימטריים נהנה הצד החזק כמעט תמיד מיכולת לפגוע -פוליטיים א-בקונפליקטים אתנו

אם יכולות בלבד היו קובעות את אמינותם של . מוגבל-באוכלוסיית הצד החלש באופן כמעט בלתי

היו כמעט תמיד  ההרי שאיומים הכרוכים במידה עצומה של נזק כלפי האוכלוסיי ,איומים כאלה

עלולה להיות מוטלת בספק רב במקרים , זאת-למרות, אמינותם של איומים כאלה. אמינים
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אלה  –וזאת בשל סוג אחר של מגבלות על פעולות הכרוכות בפגיעה באוכלוסיה אזרחית , מסוימים

ומהתגובה הצפויה של שחקנים , לוחמים-ם הקשורים לפגיעה בלאהנובעות מעקרונות נורמטיביי

 .  שונים לפגיעות כאלה

אינה עולה בקנה אחד עם סטנדרטיים  (noncombatants)לוחמים -פגיעה מכוונת בלא 

" חוקי המלחמה"ובייחוד מנוגדת למה שמכונה , מוסריים וחוקתיים מודרניים בסיסיים

(Walzer, 1992 .)טופט מכנה אסטרטגיות כאלה -ארגוין, סימטרית-חמה אבכתביו אודות מל

הפרה שיטתית של חוקי המלחמה במטרה להשיג יעד פוליטי או "  - (Barbarism)" ברבריזם"

שימוש , ]...[לוחמים -הצורות הרווחות של ברבריזם כוללות רצח של לא"הוא מסביר כי ". צבאי

 :Arreguin-Toft, 2001)" להן ערך צבאיהפצצות נגד מטרות שאין  8616ומאז , במחנות ריכוז

-ובמהלך המאה ה, לוחמים מעוגנת בחוק הבינלאומי-הנורמות של הימנעות מפגיעה בלא (.101-2

ואמנת , (8620)שהבולטים שבהם הם אמנת האג , הופיעה בכמה הסכמים ואמנות בינלאומיים 12

 .8600-והפרוטוקלים שנוספו לה ב (8626)נבה 'ג

יים שקובע את אמינותם של איומים בפגיעה בקהילת המוצא של ארגון המשתנים המרכז 

הם , "נזק היקפי"ומשפיע גם על אמינותם של איומים ישירים כלפי הארגון הכרוכים ב, הטרור

המשפיעים על מחויבותו לעקרונות של לחימה , אפוא מאפייניו של המשטר במדינה הכופה

לכך . ל על  עצמו מתוך ציות לחוק הביתי והבינלאומימרצון שהוא נוט-מוסרית ועל אופי ההגבלות

זו יכולה . יש לצרף את מידת רגישותה של המדינה הכופה לתגובות ביתיות ובינלאומיות

בהתאם למאזן , בהתאם לחשיבות שמעניקה המדינה למעמדה הבינלאומי, למשל, להשתנות

בות המשטר וביכולתו לעמוד ביצי –וברמה הביתית , הכוחות בינה לבין שחקנים חשובים אחרים

 .  בפני התנגדות פנימית

האופן שבו מאפייניו של המשטר והתרבות הפוליטית במדינה הכופה משפיע על אמינותם של  

במקרה של ענישת אוכלוסיה אזרחית משקלו , ואולם. ופן כללי נידון בפרק הקודםאיומי כפייה בא

היא שקיים , נת בכמה מחקרים אמפירייםהמעוג, טענה רווחת בספרות. של משתנה זה אף גדל

קשר בין סוג המשטר במדינה למידה שבה היא נוטה לעשות שימוש בצעדים התקפיים המכוונים 

מדינות דמוקרטיות , פי טענה זו-על. חיצוני-לפגיעה באוכלוסיה האזרחית של היריב בעימות אלים

 Regan) נוטות לעשות זאת יותרבעוד שמדינות שאינן דמוקרטיות , נוטות לפגוע פחות באזרחים

and Henderson, 2002: 121; Merom, 2003: 22; 46-7; Crenshaw, 1981: 383; Li, 2005: 

282-3; Pape, 2003: 350) .אשר מתייחסת לקונפליקטים פנימיים בתוך המדינה,  טענה דומה ,
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 ;e.g. Hibbs, 1973)היא שדמוקרטיות נוטות פחות לעשות שימוש בצעדי דיכוי כנגד האוכלוסייה 

Ziegenhagen, 1986; Mitchell & McCormick, 1988)  . מייקל אנגלהרדט טוען באופן דומה כי

דמוקרטיים עושים שימוש בטקטיקות -מאשר את ההנחה שמשטרים לא"הניסיון ההיסטורי 

 ,Engelhardt)" חמורות יותר בהתמודדות עם התקוממויות אלימות מאשר משטרים דמוקרטיים

:  מוסרי-ההסבר הראשון הוא נורמטיבי. הספרות מציעה שני סוגי הסברים לכך. (56 :1992

דמוקרטיות כופות על עצמן ריסון עצמי בכל הקשור לפגיעה -ממשלות במדינות ליברליות

בשל דבקותם בנורמות מוסריות  -גם כשמדובר באזרחים של מדינות אחרות  –באזרחים 

 Valentino, Huth and)מפשע -ולהימנעות בפגיעה בחפים  ליברליות הקשורות לזכויות אדם

Balch-Lindsay, 2004: 382 . )בנטייתן של דמוקרטיות, כפי שטוען מייקל דויל, הדבר מתבטא-

 :Doyle, 1997)לוחמים -שאוסרים על פגיעה מכוונת בלא, ליברליות לדבוק בחוקי המלחמה

דמוקרטיות מוגבלות מבחינה חוקית ובשל  ממשלות של מדינות: ההסבר השני הוא מוסדי(. 287

אשר עלולות להדיח אותן , ובפרט של האליטות במדינה, חשש מתגובת דעת הקהל הביתית

או האליטות /לתפיסות הנורמטיביות הרווחות בקרב אזרחי המדינה ו מהשלטון אם ינהגו בניגוד

יים פחות מוגבלים משטרים שאינם דמוקרט.  (Merom, 2003: 15; Rummel, 1994: 1-2)בה 

 .  170מבחינות אלה

מודעים היטב למגבלות מרצון שנוטלות על עצמן מדינות דמוקרטיות , יש להניח, ארגוני טרור

מה שעשוי לפגוע באמינותם של איומים בענישה קולקטיבית כלפי , בכל הקשור לפגיעה באזרחים

טים פועלים ומתחבאים נראה כי לעיתים טרוריס, זאת ועוד. קהילת המוצא של ארגון הטרור

לוחמים ירתיע את -בתוך אוכלוסיה אזרחית משום שהם יודעים שהרצון להימנע מנזק היקפי ללא

, חשוב לציין כי כמו בכל סוגי האיומים האחרים, יחד עם זאת. המדינה הכופה מפגיעה בהם

. עבראמינותם של איומים בענישת אוכלוסיה אזרחית תלויה בהתנהגותה של המדינה הכופה ב

, של פגיעה באזרחים יהיו" מוניטין"אמינותם של איומים כאלה מצד מדינות דמוקרטיות בעלות 

בפרט אם המדינה הפגינה בעבר נכונות להמשיך ולפגוע , אמינים יותר, כששאר התנאים שווים

 .      לוחמים מקהילת המוצא של ארגון הטרור גם לנוכח ביקורת פנימית ובינלאומית-בלא
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מקס אברהמס מדגים את ההבדל בין עוצמת איומי הכפייה של מדינות דמוקרטיות לאלה שאינן דמוקרטיות באמצעות דוגמא  

אנו "הוציא המושל הצבאי של צפון  עיראק צו ובו נאמר , 1763-במהלך התקוממות של הכורדים בעיראק ב. היסטורית

וארביל מפני מתן מקלט לפושעים ולמורדים או מתן עזרה , סוליימניה, מזהירים את כל תושבי הכפרים במחוזות של כירכוך

או השבטים , המשמר הלאומי, סביבתו על כוחות הצבאאנו נפציץ ונשמיד כל כפר אם ירו ממנו או מ. להם בכל דרך שהיא

פי רוב מדינות דמוקרטיות לא ינקטו באיומים מסוג -ברור כי על.  (quoted  in Abrahms, 2007: 229)[" למשטר]הנאמנים 

 .  זה
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או לפחות על , וסף שעשוי להשפיע על אמינותם של איומים כלפי קהילת המוצאמשתנה נ

הוא התגובה הצפויה של שחקנים בינלאומיים אחרים ושל דעת הקהל , החמורים יותר שמביניהם

עלולה להיות כרוכה בעלויות , "נזק היקפי"גם אם היא תוצאה של , לוחמים-פגיעה בלא. העולמית

פה במונחים של מעמדה הבינלאומי ושל יחסיה עם שחקנים חשובים גבוהות עבור המדינה הכו

להיות רגישה יותר לפגיעה ,  פי רוב-על, דעת הקהל הבינלאומית נוטה. בזירה הבינלאומית

ותגובותיה הצפויות לצעדי ענישה הכוללים פגיעה כזו עשויה להשפיע על , באוכלוסיה אזרחית

הפוטנציאלי כולל הפרה בוטה יותר של נורמות  ככל שהאיום, לפיכך. אמינות האיומים בהם

שינויים בעמדת דעת . 171כך הוא יהיה אמין פחות, בינלאומיות באשר לחסינותם של לא לוחמים

, עשויים, ובפרט של שחקנים האוחזים בכח כפייה רב כלפי המדינה הכופה, הקהל הבינלאומית

 .   וצא של ארגון טרורלהשפיע על אמינותם של איומי ענישה כנגד קהילת המ, אפוא

לרשימת הגורמים המשפיעים על אמינות איומים כנגד קהילת המוצא יש להוסיף את  

 ההסיכונים הקשורים בהתערבות צבאית של מדינה שלישית במטרה להגן על האוכלוסיי

יהיו פחות אמינים ככל  האיומים בצעדי ענישה קשים כנגד האוכלוסיי. האזרחית המותקפת

הספרות הקיימת מציינת . רות כי מימושם יוביל להתערבות צבאית של צד שלישישגדלה ההסתב

מדינות בעלות , ראשית. כמה גורמים המשפיעים על הסיכויים כי צד שלישי יתערב בקונפליקט

דתית או לאומית עם קהילת המוצא של ארגון הטרור תטינה להתערב לטובת , זיקה אתנית

 הבין השאר בשל לחץ פנימי מצד האוכלוסיי, והה יותרהמוענשת בהסתברות גב יההאוכלוסי

יש משקל רב , שנית, (Fox, 2001: 516; Carment and James, 1996: 524) 172במדינות אלה

ובפרט להימצאותם של גבולות , למידת הקרבה הגיאוגרפית של המדינה המתערבת למדינה הכופה

למאזן הכוחות בין (. Carment and James, 1998: 66)משותפים בינה לבין המדינה הכופה 

כן חשיבות רבה בקביעת ההסתברות -המדינה הכופה למדינה המתערבת הפוטנציאלית יש גם

 ,Regan)גם למאזן הכוחות האזורי ואפילו העולמי -כמו, להתערבות של האחרונה בקונפליקט
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ויר על אקצא בהפצצות כבדות מהאו-ישראל יכלה להגיב על התקפות הטרור של אינתיפאדת אל, למשל, מבחינה עקרונית 

, ואולם. ריכוזי האוכלוסייה הפלסטינית בגדה המערבית ובעזה ובכך לגבות מהפלסטינים מחיר גבוה מאוד על שימושם בטרור

היו מובילים  -(  דבר הנתון בספק רב)ידי דעת הקהל הישראלית -גם אם היו מתקבלים בהבנה על –צעדים חמורים כאלה 

 ואולי אפילו אפסית, אמינותם היתה נתונה בספק רב,  לפיכך  .לפגיעה קשה במעמדה הבינלאומי של ישראל
172

כי האפשרות שתגובות ענישתיות של המדינה הכופה יובילו להתערבות של מדינות אחרות לטובת ,  מציין אריאל מררי 

 : ארגון הטרור או קהילת המוצא שלו עשויה להוות תמריץ עבור ארגון הטרור

 

ארגוני ]כשהמתקוממים . ציה היא רלבנטית לקונפליקטים שיש להם מימד בינלאומיסוג מיוחד של דוקטרינת פרובוק

הם עשויים לקוות , ידי מדינה-או הנתמכת על, מייצגים קבוצה לאומנית המשתייכת לישות לאומית רחבה יותר[ הטרור

ציה הראשונית של ספזוהי היתה הקונ. כי פעולות הטרור שלהם יציתו מלחמה בין מדינת היעד למדינה שתומכת בהם

 .(Merari, 1993) הפתח[ ארגון]
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המשתנים ,  שיקולים אחרים של עלות ותועלת מצד המדינה המתערבת, כמובן(.  755 :1998

 . משפיעים גם הם על הסיכויים להתערבות, ממקרה למקרה

התגובה הצפויה של ארגוני טרור לפגיעה באזרחים מקרב קהילת המוצא שלהם עשויה גם היא  

ולפיכך על אמינותם של איומים ,  להשפיע על נכונות המדינה לנקוט בפעולות ענישה  כאלה

ן מדינה לארגון טרור עשויים להתגבש במשך הזמן בקונפליקטים מתמשכים בי. בענישה מסוג זה

פגיעה באזרחים . שפגיעה באזרחים משני הצדדים אינה נמצאת בגבולותיהם" כללי משחק"

עליו  יגיב הארגון גם , "אדום-קו"מקהילת המוצא של הארגון תיתפס במקרים כאלה כחציית 

המשחק ולא להסתכן בהסלמת מדינות יבחרו לעיתים לשמר את כללי . הוא בהתקפות על אזרחים

שהתגבשו בקונפליקט בין ישראל " כללי המשחק"על , למשל, חוקרים רבים מצביעים. העימות

,  (8669-ב" זעם-ענבי"ושוב לאחר מבצע ) 8661-ב" דין וחשבון"בפרט לאחר מבצע , וחזבאללה

ומה מצד ולפיהם התקפה של כל אחד מהצדדים על מטרות אזרחיות בצד השני תוביל לתגובה ד

ביטא את ההבנות , השייח נעים קסאם, ל חזבאללה"סגנו של מזכ(. Sobelman, 2004)היריב 

אנו , במקרה והאויב הישראלי יפגיז או יפגע באזרחים בכפרים שלנו"באומרו כי  8661-הללו  ב

פעולות כנגד לוחמים משני ( . HRW, 1996)" נפגיז את צפון פלסטין ואת הישובים הישראליים

 (. Fisk, 1995; Zisser, 1997) 173בגבולות כללי המשחק, לעומת זאת, דים נותרוהצד

 פוטנציאל הנזק. 3

 –" נזק היקפי"במתכוון או כתוצאה מ –אשר כרוכה ענישה את פוטנציאל הנזק של איומים ב 

 המימד הישיר. הישיר והעקיף: בפגיעה בקהילת המוצא של ארגון טרור ניתן לחלק לשני מימדים

של " קולקטיבי"המידה שבה הסבל ה, באופן כללי. צם הפגיעה בקהילת המוצא של הארגוןהוא ע

-שלהם עצמם נקבע על" פרטי"קבוצות מתוכה כסבל -ידי פרטים או תת-קבוצה מסוימת נתפס על

בהיעדר הזדהות . קבוצות עם שאר חברי הקבוצה-ידי מידת ההזדהות של אותם פרטים או תת

ת מתוך הקבוצה יסבלו אך ורק מההשלכות הישירות של פעולות קבוצו-פרטים או תת, כזו

מידת ההזדהות בין . (Levinson, 2003: 378)פי רוב שולית -וזו תהיה על, עצמם-הענישה כלפיהם

את רגישותו של הארגון לסבל , איפוא, המוענשת היא זו שקובעת הארגון הטרור לבין האוכלוסיי

במקרה של ארגוני טרור . הענישה של המדינה הכופה שנגרם לקהילת המוצא כתוצאה מתגובות

פי -על, ארגונים כאלה רואים עצמם.  פי רוב גבוהה-פוליטיים מידת הסולידריות הזו היא על-אתנו
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הוא שהארגון לא האמין כי  2116אחד ההסברים לאי הירתעותו של חזבאללה מפעולת חטיפת החיילים הישראלים ביולי  

, ICG-ח של ה"פי דו-על(. Honig, 2007)בעבר " כללי המשחק"וזאת בשל דבקותה ב, ישראל תגיב בעוצמה כפי שהגיבה

אך זה לא ]...[ בעבר [  של ישראל]בהתאם לקווי הפעולה , פי כללי המשחק המקובלים-ה ציפה כי העימות יתנהל עלחזבאלל"

 (.ICG, 2006: 13"  )את הנהגת חזבאללה, ללא ספק, היקפה ועוצמתה של התגובה הישראלית הפתיעה. מה שקרה
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, יימסון'בלשונם של  פיירמן וג, וניתן לראות בהם, כמייצגי האינטרסים של קבוצה מסוימת,  רוב

פורמליים שמטרתם המרכזית היא לנהל מאבקים  ארגונים, דהיינו, "ייםקולקטיב שחקנים"

לכך נלווית (. Fireman and Gamson, 1979: 10) עבור הקבוצה כולהלהשגת טובין קולקטיביים 

 ,ibid)  "ומחויבות כללית להגן על הקבוצה, גורל משותף, תחושה של זהות משותפת", פי רוב-על

כלוסיה שבקרבה פועלים ארגון הטרור אינה בהם האו, קיימים גם מקרים יוצאי דופן, ואולם. (21

ורק חלק מהקבוצות שמרכיבות אותה נהנות מהסולידריות , הומוגנית מבחינה אתנית או לאומית

ף "כי אש, סביר להניח. הוא דוגמא למצב כזה, למשל, ף בלבנון"המקרה של  אש. של ארגון הטרור

לבנון מתגובות -טיניות בדרוםפלס-ומנהיגיו חשו הזדהות מעטה כלפי הסבל של קבוצות לא

 . יתבסס על מנגנון עקיף –אם יתקיים  –עיקר הנזק לארגון , במקרים כאלה. הענישה הישראליות

של פוטנציאל הנזק של איומים בענישת קהילת המוצא מתבסס על מנגנונים  המימד העקיף 

לת המוצא לנזק את הנזק הצפוי לקהי, בהתקיים תנאים מסוימים, סיבתיים אשר אמורים לתרגם

או של קבוצות מתוכה , סבלה של קהילת המוצא. ארגון הטרור" ביתיים"עבור האינטרסים ה

על . לאו דווקא יובילו לנזק במונחי האינטרסים של הארגון, שצפויות להיפגע מפעולות הענישה

אשר מאפשרים למנגנון הסיבתי לעשות , צריכים להתקיים תנאים מסוימים, מנת שהדבר יקרה

גם במקרה של כפייה עקיפה דרך קהילת , בדומה לכפייה עקיפה דרך מדינות תומכות. ת פעולתוא

ההיגיון הסיבתי העומד , בקווים כלליים. של הנזק" מוליך"המוצא משמשת האחרונה כמעין 

מבוסס על כך שסבלה של  הבבסיס מנגנון הפעולה של כפייה עקיפה דרך האוכלוסיי

המשאב המרכזי  .174לול מארגון הטרור משאבים שונים הדרושים לויוביל אותה לש ההאוכלוסיי

לירידה כללית בתמיכה עשויות להיות . תמיכה בארגון מצד קהילת המוצא שלו, בפשטות, הוא

פוליטיים -אך להניח כי ארגוני טרור אתנו, השלכות שונות ומגוונות על האינטרסים של הארגון

, בין השאר. הם פועלים( ולמענה)שבקרבה  היזקוקים כמעט תמיד לתמיכה מצד האוכלוסי

מגויסים חדשים  –יכולתם לגייס משאבים הדרושים לפעילותו והמשך קיומו של הארגון 

 . בהם התלויה במידה רבה בתמיכה הכללית של האוכלוסיי –ומשאבים מטריאליים 

עד כמה השאלה המרכזית הרלבנטית להערכת פוטנציאל הנזק של איומים כאלה היא , לפיכך 

להאשים את ארגון הטרור בסבל שייגרם לה כתוצאה ממימוש , ראשית, הצפויה האוכלוסיי

(.     או להפסקת התמיכה בו)לתרגם את אותן האשמות לפעולה נגד הארגון , האיומים ושנית
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יוביל אותה  הסבלה של האוכלוסיי, דהיינו, "כפול"קיף על מנגנון ע, במקרים מסוימים, אותו היגיון סיבתי עשוי להתבסס 

כי , למשל, גארי גמביל מציין. וזו תפעל נגד הארגון, להפעיל לחץ על הממשלה במדינה שמארחת את ארגון הטרור

התבססה בין השאר על ( 1776" )דין וחשבון"האסטרטגיה הישראלית של פגיעה באוכלוסיה האזרחית של דרום לבנון במבצע 

יסכימו להפעיל לחץ על הממשלה לפרק את חזבאללה , שרמת חייהם הוצבה תחת איום, שיעים-שהלבנונים  הלא"נחה הה

  (Gambil, 1998: 63)" מנשקו
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הדרוש ( אם כי לא מספיק)לארגון הטרור הוא תנאי הכרחי  הייחוס האשמה בסבל האוכלוסיי

 , כפי שטוען אריאל מררי. לנזק עבור הארגון הל האוכלוסיילתרגום הסבל ש

אם שנאה כלפי המרתיע רווחת . אך זה לא תמיד המקרה, הרתעה מצליחה אם הפחד גדול מהשנאה

ויולידו עוד אלימות , סביר כי פעולות תגמול יהוו פרובוקציה ולא הרתעה, [בקרב קהילת המוצא]

שסופגת את חלקו הגדול  ההאוכלוסיי. ייחוס האשמהסוגיית המפתח היא שאלת . במקום לדכאה

יהם את הטרוריסטים שפעולות, פעולת התגמול עשויה להאשים בסבלם את המרתיע[ הנזק מ]של 

 (.Merari, 2002) או את ממשלותיהם, גרמו לעונש

 

תייחס את הסבל שנגרם מתגובת המדינה להתקפות הטרור  ו דווקאלא, כן-אם ,האוכלוסייה

 :Schachter, 2002)המענישה ( או המדינה)אלא למניעיה המרושעים של הממשלה , ליהשהובילו א

Laqueur, 1999: 26; 113.)  

יש חשיבות , בתור התחלה? מה קובע אפוא באילו מצבים יואשם הארגון בסבל באוכלוסיה 

-וארגוני טרור אתנ. רבה לקונטקסט הכללי שבו מתנהל המאבק של ארגון הטרור במדינה הכופה

במסגרת מאבק לאומי כללי של קהילת המוצא נגד ( אך לא תמיד)פי רוב -פוליטיים פועלים על

  .  פעולותיהם יתפסו פעמים רבות כתרומה ליעדים הלאומיים הקולקטיביים ,לפיכך .ארגון הטרור

ולפיה  לאומיות היא אחד הגורמים המרכזיים , בהקשר זה ראוי להביא את טענתו רוברט פייפ

נישת אוכלוסיה אזרחית במלחמות בין מדינות לא תוביל להתקוממות כנגד הממשלה או לכך שע

יש , טענה זו תקפה(. Pape, 1996: 21-26; Pape, 1997: 107)ללחץ עליה לסיים את המאבק 

, ואולם. הנפגעת הגם כשמדובר בארגון טרור שמאבקו נתפס ככזה שמייצג את האוכלוסיי, להניח

לציין כי לא תמיד ייתפס מאבקו של ארגון הטרור כמאבק למען האינטרסים יש לסייג טענה זו  ו

המידה שבה נתפסת " – של ההנהגה " אותנטיות"מידת ה. הקולקטיביים של קהילת המוצא

ההנהגה ככזו המייצגת את הערכים והשאיפות המהותיים של הקבוצה והמידה שבה פעולותיהם 

עשויה להשתנות  – (Gurr, 2000: 78)" טיבינתפסות ככאלה הנעשות בשם האינטרס הקולק

רק חלק מקהילת המוצא מזדהה עם מאבקו של ארגון , במקרים מסוימים. ממקרה למקרה

  הטען מאז ומעולם שהוא מייצג את האינטרסים של האוכלוסיי,  למשל, חזבאללה. הטרור

המייצג את האינטרסים אך בעיני רבים בלבנון הוא נתפס כארגון , (Zisser, 2000)הלבנונית כולה 

. או את האינטרסים של גורמים זרים כמו איראן או סוריה, הפרקטיקולריים של השיעים בלבנון

האשימו , שיעיות-ובפרט העדות הלא, הלבנונית הקבוצות שונות מקרב האוכלוסיי, בהתאם לכך
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 לעיתים את חזבאללה בסבל שהסבו פעולות ענישה ישראליות לאוכלוסיה בדרום לבנון

 (.  ;Deeb, 2006; Young, 2006; Fuller, 2006: 36) 175ובביירות

לא , עם יעדיו הפוליטיים החיצוניים של ארגון הטרור הגם במקרים בהם מזדהה האוכלוסיי 

תמיד תתרגם תמיכה זו לתמיכה באמצעים האלימים בהם עושה הארגון שימוש לקידום יעדים 

רור כאמצעי להשגת היעדים הקולקטיביים של ניתן להניח כי ככל שפוחתת התמיכה בט. אלה

הגורמים . לייחס את האשמה בסבלה לארגוני הטרור הכך תטה האוכלוסיי, קהילת המוצא

, שמשפיעים על מידת התמיכה בטרור בקרב קהילת המוצא הם עניין מעניין ומורכב בפני עצמו

וב לציין שני גורמים מרכזיים חש, יחד עם זאת. שהדיון בו נמצא מחוץ לגבולות הדיון של עבודה זו

הגורם הראשון מתמקד במניעיה . שהספרות מציינת ככאלה שמשפיעים על  מידת התמיכה הזו

הטענה היא שתפיסתה האוכלוסיה לגבי . אינסטרומנטליים של קהילת המוצא-הרציונליים

 ויעילותם ביחס ,הימצאותם אמצעים בלתי אלימים לקידום האינטרסים הקולקטיביים שלה

חליל . (Ross and Gurr, 1989: 410) עשויה להשפיע על מידת תמיכתה בטרור, לאמצעים אלימים

טוען בהסתמך על סקרי דעת קהל פלסטיניים כי מידת האמון של הפלסטינים , למשל, שיקאקי

היה אחד  -כאמצעי להשגת היעדים הלאומיים של העם הפלסטיני  -בתהליך השלום עם ישראל 

ים שהשפיעו לאורך השנים על תמיכת הפלסטינים בטרור ובאלימות כנגד ישראל הגורמים המרכזי

(Shikaki, 2002; Shikaki, 2006  )כי בתקופות שהתאפיינו , באופן דומה, אריאל מררי טוען

בהתקדמות בתהליך השלום בין ישראל לפלסטינים גברה הנטייה בקרב  הפלסטינים להאשים את 

 ,Merari)ם כתוצאה מהסגרים שהוטלו על עזה והגדה המערבית ארגוני הטרור בסבל שנגרם לה

2005: 231.) 

אף שניתן להתייחס אל -על. הגורם השני מוציא אותנו מתחום הרציונליות האינסטרומנטלית 

ספק רב אם הנחת הרציונליות , אינסטרומנטליים-ארגוני טרור כשחקנים רציונליים

בפרט במקרים של קונפליקטים , ותם ארגוניםהאינסטרומנטלית תקפה לקהילות המוצא של א

אין סיבה להניח כי התמיכה בטרור בקרב , במילים אחרות(. Varshney, 2003)אתניים 

פי שיקולים של עלות ותועלת ובהתאם למידה שבה טרור מקדם -תיקבע אך ורק על ההאוכלוסיי

( Value-Rational)מניעים רגשיים וערכיים . את היעדים הקולקטיביים של קהילת המוצא

                                                 
175

דוגמא מובהקת יותר למצב שבו חלק נכבד מהאוכלוסיה מאשים את ארגון הטרור בסבל שנגרם לו כתוצאה מפעולות  

ערב הפלישה ", כפי שכותב רקס בריינן. 91-וה 61-ף בלבנון בשנות ה"של אש התגמול של המדינה הכופה הוא המקרה

שגרם , לחץ ישראלי מתמשך על לבנון. ף לתומכיו המסורתיים בלבנון"שרר ניכור מובהק בין אש, 1782הישראלית של 

 ,Brynen" )לכךואולי את הסיבה העיקרית , למותם של אלפים ולעקירתם של מאות אלפים מהדרום היווה סיבה מרכזית

1989: 52     .) 
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בטרור נגד המדינה  העשויים בהחלט למלא תפקיד מכריע בקביעת מידת התמיכה של האוכלוסיי

סוג כזה של התייחסות הוביל חוקרים רבים למסקנה כי צעדי ענישה מצד המדינה הכופה . היריבה

 רכזיותאחת הטענות המ. פי רוב את התוצאה ההפוכה מזו שכיוונה אליה המדינה הכופה-ישיגו על

קהילת המוצא של ארגון טרור רק תחזקנה  כלפי –או איום בהן  –היא שפעולות אלימות בספרות 

שיפור יכולת לפיכך ו,  וזאת בשל העמקת והרחבת התמיכה בארגון בקרב קהילת המוצא, אותו

והרצון בנקמה שפעולות כאלה , השנאה , הסיבה לכך היא הזעם . קרבההגיוס של ארגוני הטרור מ

 ,Atran, 2003; Brophy- Baermann and Conybeare) 176וררות בקרב פרטים מהקהילהמע

1994; Enders, Sandler, and Cauley, 1990; Enders and Sandler, 1993; Ganor, 2005; 

Kaplan et al., 2005; Pape, 2003; Bueno de Mesquita, 2005: 516) .דניאל בר, באופן דומה-

בקרב הקהילה  (victimhood)" מנטליות של קורבן"לימות מייצר טל טוען כי שימוש בא

גיל . (Bar-Tal, 1990, 1998)אנושי -הכוללת תפיסה של הצד המעניש כמרושע ובלתי, המותקפת

פרידמן טוען כי פעולות דיכוי חריפות של המדינה הכופה עשויים לספק לארגוני הטרור נשק 

ולהגדיל את התמיכה הבינלאומית , ובינלאומיים יעד ביתיים-עוצמה כלפי קהלי-תעמולתי רב

 :Friedman, 2006)והביתית בתביעות הפוליטיות של ארגוני הטרור ושל קהילות המוצא שלהם 

מצב עניינים זה מציב דילמה קשה בפני מדינה המבקשת להרתיע ארגוני פרידמן טוען כי (. 14

סית של אסטרטגיה הדילמה הבסי"ן אותה מכנה גיל פרידמ,  טרור באמצעות תגובות ענישתיות

פחד בקרב , מחד, שילמה זו נובעת מכך שצעדים של דיכוי וענישה שמייצרים". טרוריסטית-אנטי

דילמה זו . יגבירו מאידך גם את הזעם והשנאה כלפי המדינה הכופה, הטרוריסטים ותומכיהם

חד בקרב הטרוריסטים ו פשיזרע, נגד ארגוני הטרור" כירורגיות"מדגישה  את הצורך בתגובות 

לנוכח העובדה שפעמים רבות ארגוני טרור , ואולם. ותומכיהם מבלי לגרום סבל לאוכלוסייה

קשה מאוד לנהל מבצעים , וגרילה פועלים מתוך האוכלוסייה האזרחית ומתחבאים בתוכה

 (. ibid,  8-9)צבאיים כנגדם מבלי לפגוע באוכלוסייה במידה זו או אחרת 

ם נוטים לתמוך בטענה כי פעולות ענישה כלפי לא לוחמים מובילה לחיזוק מחקרים אמפיריי 

. התמיכה בצעדים אלימים כנגד הצד המעניש ולחיזוק ארגונים הנאבקים בו באמצעים אלימים

הוביל , מקרים היסטוריים ספציפיים 21-מחקרים אמפיריים ו 822-שניתח כ, 1229-מחקר מ

טוענת , למשל, מיה בלום. (Kalyvas 2006a, 146-72)לממצאים שמאשרים את הטענה הזו 
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הסתייגות אפשרית מטיעון כזה היא שבמקרים מסוימים רמת השנאה והזעם כלפי המדינה הכופה בקרב קהילת המוצא היא  

 .   (Friedman, 2006: 11)לה בעקבות פגיעה באוכלוסיה לא תהיה משמעותית " תוספת השולית"עד שה, כה גבוהה
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בהסתמך על ממצאים אמפיריים אודות הקונפליקט האלים בין ישראל לפלסטינים שהחל בשנת 

 כי , (אקצא-אינתיפאדת אל) 1222

 

המקרים שנחקרו מציעים כי אסטרטגיות של יד קשה למלחמה בטרור נדמות כיעילות בטווח 

שהופכות , כאלה מובילות לתחושות קשות יותר של זעם ושנאה אך לאחר זמן אסטרטגיות, הקצר

לכזו המקבלת ותומכת בהגברת האלימות נגד [ לטרוריסטים]נוחה -סביבה שהיתה בעבר בלתי

נוטות ... הקשה של ישראל–טקטיקות היד, בטווח הארוך[ ... של אוכלוסיית היעד]אוכלוסייה 

 ,Bloom) יהאד האסלאמי'נוספים לחמאס ולג ללבות את דעת הקהל הפלסטינית ולספק מתגייסים

2005:82)  

בהסתמך על ניתוח של סקרי דעת קהל פלסטיניים מתקופת , חליל שקאקי טוען גם הוא

 כי , אקצא-אינתיפאדת אל

ובאלימות אינה משקפת בהכרח שינוי אידיאולוגי אל אסלאמיסטיים [ארגונים ה]בתמיכה בהעלייה 

משקפת תגובה זועמת לכאב ולסבל שהסבו מדיניות הכיבוש אלא , .[]..דות קיצוניות יותר עבר עמ

אותו זעם הוביל אנשים לתבוע נקמה .  וצעדי הענישה של ישראל מאז החלה האינתיפאדה  השנייה

גבולות ]ובכלל זה בהתקפות התאבדות נגד אזרחים בתוך , ולתמוך בכל סוגי האלימות נגד ישראלים

 .  (Shikaki, 2006: 6)  ישראל[ הקו הירוק של

ביימן ושותפיו טוענים כי העלייה הנמשכת בתמיכה לה זכה ארגון חזבאללה בלבנון , באופן דומה

מהנזק שנגרם לאוכלוסיה בדרום לבנון כתוצאה מההתקפות של ישראל על , בין השאר, נבעה

 בהסתמך על סדרה של, רוברט וייט טען(. Byman et al., 1999: 122) 62-הארגון בשנות ה

כי רבים מחבריו הצטרפו אליו לאחר שסבלו ,  האירי  IRA-ראיונות עם חברים בארגון ה

 (.White, 1993: chap. 4)הבריטיים  ןמאלימות של כוחות הביטחו

הספרות התיאורטית הענפה שעוסקת טיעונים כאלה עולים בקנה אחד עם טיעון כללי יותר מ 

  (repression) - 177"דיכוי"ים זאת כותבים אחרים או כפי שמכנ  -  (coercion)בקשר בין כפייה 

הסוגיה . האלימה למשטר במקרים של התקוממויות או מרידות (dissent)לבין עוצמת ההתנגדות 

בדבר מידת היעילות של פעולות דיכוי לצורך צמצום הפעילות האלימה מצד קבוצות המתנגדות 

אחד ההוגים . בספרות של מדעי החברהזכתה לדיונים אינספור  -או למדינה כובשת   -למשטר 

המוקדמים שהתייחסו לסוגיה מורכבת זו היה ניקולו מקיאבלי שטען כי ענישת מתנגדים למשטר 

וזאת , [כלפי השליט]מנת שלא לעורר סיבות לשנאה -על, שיש להשתמש בו בזהירות"היא צעד 
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ש באלימות או איום בשימוש באלימות מצד המדינה או המשטר  כנגד פרט או קבוצה על מנת דיכוי מוגדר כאן כשימו  

 :Goldstein, 1978)להעניש ולהרתיע מפני השתתפות בפעילות הנתפסת כמנוגדת לאינטרסים של המדינה או המשטר 

xxvii)      . 
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 ניםתיאורטיק. (Machiavelli, 2003: 19) "משום שאין תועלת לשליט בהפיכת עצמו לשנוא

ל השפעת צעדים דכאניים כלפי תופעות שאינם מסכימים על המידה והכיוון  מודרניים יותר

קיימים ", כפי שטוען אקרט צימרמן. של מחאה והתקוממות פוליטית אלימה תקולקטיביו

טיעונים תיאורטיים אודות כל הקשרים הבסיסיים האפשריים בין כפייה ממשלתית למחאה ומרד 

מחקרים אמפיריים (. Zimmerman, 1980: 191)" היעדר קשר[ טיעונים על]חוץ מ, בוצותשל ק

 , אמנם, אחדים מהחוקרים טוענים.  ה חד משמעית לגבי סוגיה זולא הובילו אף הם למסקנ

ככל שגוברות , דהיינו, שהקשר הוא לינארי שלילי, בהסתמך על תיאוריות של בחירה רציונלית

 ,Tilly , 1978;  Oberschall, 1973; Oliver)חתת ההתנגדות האלימה פעולות הדיכוי כך פו

1980; Hardin, 1982)  .דווקא פועלים על פי -הטענה הרווחת יותר היא שיחידים לאו, ואולם

כך מתרחבות  הכלפי האוכלוסיי ככל שגובר הדיכוי: וכי הקשר הוא חיובי,  המודל הרציונלי

 ;Gamson et al. 1982; Olivier 1990, 1991)  178תומתעצמות פעולות ההתנגדות האלימו

Shultz, 1979: 448 ) .תגובת הנגד"כלל גישת -כונה בדרךהמ, פי גישה זו-על" (Backlash  ) דיכוי

ולהרחבת , אלים מצד הממשלה גורם לחיזוק רצונם של המתקוממים לבצע התקפות כנגד היריב

 ,Francisco, 2004; 2005; Shultz)  179מעגל המשתתפים באלימות בקרב הקהילה המורדת

, אדישים להפוך למעורבים פוליטית"צעדי דיכוי גורמים ל, בלשונו של ליכבך(. 448 :1979

גור .  (Lichbach, 1987: 269) "ולמהפכנים להכפיל את מאמציהם, למתונים להפוך לרדיקליים
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אך מעבר לסף מסוים הוא , עוצמת ההתנגדותדיכוי מחליש בתחילה את  -  Uטענה אחרת היא שהקשר הוא בצורת עקומת  

 ,Lichbach and Gur)מגביר את יכולת הגיוס של הקבוצות המתקוממות וכך מגביר את עוצמת ההתנגדות , יעיל-הופך לבלתי

תסכול ושנאה בקרב , העלאת רמת הדיכוי מובילה לתחושות של זעם: הפוכה   Uטענה אחרת היא שמדובר בעקומת (. 1981

אך כשמתגבר הדיכוי אל מעבר לרמה מסוימת חששות הפרטים מפני הצפוי להם , פרטים מקרב הקבוצה המתקוממת יוצר ויור

( . Gurr, 1970: 238; Muller, 1985: 52)והמאבק גווע , אם ימשיכו במאבק גוברים על הזעם ועל הרצון להמשיך במאבק

גם -כמו, דיכוי עקבי ומתמשך: הממשלה כלפי המתקוממיםגישה אחרת מדגישה את חשיבות העקביות של מדיניות הדיכוי של 

בעוד שחוסר עקביות בהפעלת צעדי דיכוי  תגביר , מדיניות עקבית של פייסנות כלפי המתקוממים תשכך את הפעולות האלימות

אחרים טוענים שכיוון הקשר ועוצמתו (.  Lichbach 1987; Rasler 1996; Francisco and Lichbach 2001)אותן 

יהיה יעיל יותר מדיכוי מצד משטרים  םאוטוריטארייאחת הטענות היא כי דיכוי מצד משטרים : שורים למשתנים אחריםק

כי המידה שבה פעולות הדיכוי מבחינות בין המעורבים באלימות לבין  , טענה אחרת היא(. Gupta et al. 1993)דמוקרטיים 

יותר כך הן תהיינה " תמבחינו"ככל שפעולות הדיכוי תהיינה  –שלהן אלה שאינם מעורבים בה תשפיע על מידת האפקטיביות 

מחקרים אמפיריים סיפקו גם הם ממצאים שונים ומנוגדים (.  Mason and Krane, 1989)בהפחתת האלימות  רתיעילות יו

 Hibbs, 1973; Francisco, 1996; Ziegenhagen 1986; Muller, 1985; Gurr and)אודות הקשר בין דיכוי לאלימות  

Moore, 1997   )תיאוריות וממצאים אמפיריים בנושא ראה , לדיון רחב והצגת מודליםFrancisco, 1995; Lichbach, 

1987; ) 
179

תיאורטיקנים רבים טוענים כי לעיתים קרובות ארגוני טרור קיצוניים נוטים להעריך מראש את התועלת , בהתאם לכך 

 ;Crenshaw, 1990: 19)חשיבות לביצוע התקפות טרור -זו מהווה גורם מניע רבו, שתצמח להם מתגובת המדינה היריבה

Lake, 2002; Gibbs, 1989: 339; Fromkin, 1975 .)אסטרטגיה של פרובוקציה"פעולה זו -בספרות נהוג לכנות דרך" ,

ולכן , זרי ואינו ראוי לאמוןהוא אכ[ מדינת היעד]כי יעד ההתקפות [ באוכלוסיית המוצא]לשכנוע קהלים ביתיים "אשר מכוונת 

ארגוני טרור מנסים לפתור בעיות של היעדר תמיכה מספקת מהאוכלוסייה ביעדיהם , בכך. "אין מנוס מלהתנגד לו נמרצות

הכוחות -ובכך לשפר את יחסי, לשפר את יכולת הגיוס שלהם מהאוכלוסיה , ( Kydd and Walter, 2006: 69) הפוליטיים

ב "לגרור את ארה, בין השאר, לספטמבר נועדו 11-טוענים כי פיגועי ה, למשל, קיד ווולטר(. Lake, 2002)בינם לבין היריב  

 (.Kydd and Walter, 2006: 501)אמריקאית ברחבי העולם המוסלמי -לתגובה צבאית שתעורר מוביליצזציה אנטי
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אם הוא נתפס כבלתי  בייחוד, שימוש בכח מאיים על אנשים ומעורר את זעמם"טוען גם הוא כי 

 (.  Gurr, 1970: 232)" הם רוצים להגיב באותה מטבע, כתוצאה מאותו זעם]...[ לגיטימי 

הוא מידת ,  "ייחוס האשמה"לצד מידת , גורם נוסף שיש לו השפעה על פוטנציאל הנזק  

מידת התלות של הארגון , כלומר, החשיבות שמייחס ארגון הטרור לתמיכת האוכלוסיה בו

לאובדן תמיכה בקרב אוכלוסיית המוצא . מנת לקיים ולקדם את האינטרסים שלו-כה זו עלבתמי

כמו סכנה )מהן חמורות יותר , עשויות להיות השלכות שונות על האינטרסים של ארגון הטרור

ניתן להניח , באופן כללי(. כמו פגיעה קלה בתפקודו המבצעי)ומהן חמורות פחות ( ממשית לקיומו

הראשונה היא הצורך . לוסית המוצא חשובה לארגוני טרור משתי סיבות עיקריותכי תמיכת אוכ

עבור ארגוני טרור . של הארגון בקרב קהילת המוצא יעדיו הפוליטיים הפנימייםלקדם את 

לעיתים . ואולי אף היעד העיקרי -כח פוליטי בקרב קהילת המוצא הוא יעד מרכזי, מסוימים

כמו במקרה )על ייצוג במוסדות נבחרים של קהילת המוצא  ,למשל, מדובר בארגונים שמתחרים

. 180(כמו במקרה של חזבאללה)או במוסדות נבחרים של המדינה בה הם פועלים , (של חמאס ופתח

אשר אחראית לניהול המאבק , הדבר מתבטא בפיצול של הארגון לזרוע צבאית, במקרים רבים

ביתיים של הארגון -םל היעדים הפוליטייהאחראית ע, ולזרוע פוליטית, האלים במדינה היריבה

(Gurr, 2005: 20 .) להשפיע על , כן-אם, אלה עבור הארגון עשויה " ביתיים"חשיבותם של יעדים

חשיבותם עשויה להשתנות .  פוטנציאל הנזק של ענישה הפוגעת בקהילת המוצא של הארגון

 . 181וגם בקרב ארגון אחד מתקופה לתקופה, מארגון לארגון

למשאבים  םהיזקקותהשנייה לתלותם של ארגוני טרור בתמיכת קהילת המוצא היא הסיבה  

הדרושים לצורך המשך תפקודם השוטף ובפרט לצורך המשך המאבק במדינה , שונים מהקהילה

, כסף ומשאבים מטריאליים אחרים, מגויסים חדשים, בין השאר, משאבים אלה כוללים. הכופה

תמיכה מצד קהילת המוצא אף (. Ross and Gurr, 1989: 409)ומקומות מסתור ושטחי פעולה 

מצמצמת את הסיכויים כי פרטים מתוכה יפעלו כסוכנים של המדינה הכופה ויספקו לה מידע 

תלותם של ארגוני טרור ביכולת גיוס המשאבים מהקהילה משתנה גם היא . מודיעיני על הארגון

טענה התקפה באותה מידה  –בי ארגוני גרילה כפי שמציינים ולנטינו ושותפיו לג. מארגון לארגון
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ה מיום היווסדו נגד ארגונים פלסטינים התחר, למשל, חמאס: האוכלוסיה-במוסדות ייצוגיים ברמת כלללא מדובר בהכרח  

והמכללות נטים של האוניברסיטאות אגודות הסטודוב, על השליטה באיגודים מקצועיים פלסטיניים( ובעיקר נגד הפתח)אחרים 

 .  (Gunning, 2003: 245)ה בגדה ובעז
181

דעת הקהל הפלסטינית מאשר  כי ארגון כמו החמאס מייחס חשיבות רבה יותר למידת התמיכה של, למשל, ניתן להניח  

ניתן להניח גם כי מידת החשיבות שייחס חמאס לכוחו האלקטוראלי השתנתה גם היא מתקופה . יהאד האסלאמי'ארגון הג

וזו , 2116-טענה אפשרית היא שחשיבות זו  גברה בסמוך למועד הבחירות לרשות המחוקקת הפלסטינית ב, למשל. לתקופה

ארגונים אחרים שואפים (. Zweiri , 2006: 677)גין הארגון בתקופה שקדמה לבחירות היתה אחת הסיבות לריסון שהפ

וגם הם זקוקים  –באמצעים אלימים , או בחלקים ממנה, (שאינה יריבתם העיקרית)להשתלט על מוקדי הכח במדינה המארחת 

 .  היא דוגמא למצב כזה 91-שנות ה ובתחילת 61-ף בירדן בסוף שנות ה"פעילותו של אש. לתמיכה משמעותית מצד האוכלוסייה
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לעיתים [ הם. ]לא כל כוחות הגרילה תלויים בסיוע מצד האוכלוסיה המקומית" -לארגוני טרור 

-Valentino, Huth and Balch)" מקבלים את מרבית הסיוע לו הם זקוקים ממקורות חיצוניים

Lindsay, 2004: 387) . שמקורם בקהילת המוצא מידת הזדקקותו של הארגון למשאבים

רק תחת ההנחה , אך שוב –משפיעה איפוא על פוטנציאל הנזק של איומים בענישת קהילת המוצא 

 . שהתנאים הדרושים לכך שענישה כזו תוביל לשלילת התמיכה בארגון הטרור אכן מתקיימים

   

 איומים כלפי אינדיבידואלים מארגון הטרור. ו

של הרתעה וכפייה מול  תמה כותבים שעסקו בבעייתיוהמעשיים שמציעים כ אחד הפתרונות

אל רמת הניתוח של   - כשחקן אוניטרי  - כרוך במעבר מיחידת הניתוח של הארגוןארגוני טרור  

שגם אם מדינות יתקשו , הטענה הכללית היא. פרטים שונים הלוקחים חלק בפעילות הארגון

, ידי איום ישיר על חייהם-רגון עלפרטים מקרב האהרתעת , מאוד להרתיע את הארגון ככלל

הרתעה "בספרם . חירותם או נכסיהם הפרטיים היא אפשרית ואף אפקטיבית במקרים מסוימים

פועלים בתוך מערכת גדולה "ארגוני טרור  נקינס כי'טוענים דיוויס וג, "והשפעה במלחמה בטרור

מנת -על (.Davis and Jenkins 2002, 14)" שכמה מרכיביה פגיעים יותר מאחרים, מאוד-עד

הם מציעים למדינות לרדת מרמת הארגון הטרור , טרורשל התרעה נגד ארגוני לפתח אסטרטגיה 

לפרק ", או בלשונם, "מערכת הטרור"אל רמת האינדיבידואלים הקשורים בדרך זו או אחרת אל 

 ,פעילים צבאיים, מפקדים צבאיים, מנהיגי הארגון": את המערכת לקטגוריות של שחקנים

ראשי מדינות תומכות ואף אינדיבידואלים מקרב אוכלוסיית המוצא ,  מממנים, תומכים חיצוניים

להרתיע אותם מהמשך הפעילות , יחסית, יש לאתר את הגורמים שקל, אז-או. של ארגוני הטרור

ולהתאים לכל אחד מהם האיומים בעלי הפוטנציאל הרב ביותר להרתיעם מהמשך , הטרוריסטית

 . (ibid) 182בכך לשתק את יכולתו של הארגון כולו  לפעולו,  פעילותם

איום של חייהם של מקבלי ההחלטות בארגון עצמם עשוי להשפיע על קבלת ההחלטות , בנוסף 

, במילים אחרות. לקבלת ההחלטות" אישיות"של הארגון ככלל בכך שיוביל להכנסת תשומות 

כרוך בסיכון חייהם או ( שך ביצועןאו המ)מקבלי החלטות שיודעים כי ביצוע התקפות טרור 

                                                 
182

לכפייה  –מבחינה קונספטואלית  –ואינה מצטברת , על כפייה ברמת הפרט, כן-אם, האסטרטגיה שהם מציעים מתבססת 

כשהסביר כי , תומס שלינג היטיב לעמוד על טבעם של צעדים כאלה. אלא לאסטרטגיה של שלילת יכולות, ברמת הארגון כולו

הוא . גס בדרג אחר-ערך לכוח-עשוי להיות שווה, בדרג מסוים של קבלת החלטות, ממש או כאיום בומה שייראה ככאב "

: 1781, שלינג " )יתפסו מחסה או יניחו את נשקם וייכנעו, אשר תפחיד את חיילי האויב עד שיימלטו, טקטיקה"המשיל אותם ל

26.) 
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חירותם עשויים לשים את שיקוליהם האישיים לפני שיקולים הקשורים לאינטרסים של הארגון 

 .  ולהחליט על הימנעות או צמצום הטרור בשל הסכנה הנשקפת לחייהם או לחירותם, ככלל

יעה ביכולות כמו לאיומים אחרים בפג –לאיום בפגיעה בפרטים מתוך הארגון , מעבר לכך 

בפעילים , פגיעה במנהיגים.  אלמנט מרתיע גם ברמת הארגון כולויש בפירוש גם  –הארגון 

  -בין אם מדובר במעצרם או בהתנקשות בהם  –ובבעלי תפקידים חשובים בארגון , מרכזיים

ניתן לשייך , לפיכך. של הארגון ככלל, ובמקרים רבים על עצם קיומו, עשויה לאיים על תפקודו

ארגון טרור .  יומים כאלה לקטגוריה של איומי כפייה ישירים המכוונים ליכולותיו של הארגוןא

ידי -ידי מותם ואם על-אם על)יצאו מכלל פעולה , או חלק ממנה, העומד בפני איום כי הנהגתו

 .  או להימנע ממנו מלכתחילה, עשוי בהחלט להחליט לעצור קמפיין של התקפות טרור( מעצרם

 ות האיום היתכנ. 2

. ממבנה היררכי ומתאפיין בחלוקת תפקידים פונקציונלית,  פי הגדרה-על, כל ארגון טרור מורכב

 .איומים בפגיעה בפעילים ומנהיגים בכירים של ארגון הטרור הוא תמיד אפשריים, לפיכך

 אמינות האיום  . 1

הארגון משתנה גם האיום בפגיעה בפרטים מ, כמו במקרה של סוגים אחרים של איומי כפייה

יש , בין השאר, לגורמים הבאים.  ובהתאם ליעד הפגיעה, בהתאם לטבעו של האיום הקונקרטי

 : חשיבות רבה בקביעת אמינותם של איומים אלה

, מעצרים והתנקשויות: ניתן להבחין בין שני סוגים של פגיעה בפרטים מהארגון:  סוג הפגיעה 

ניתן להניח כי (. Targeted killings)" ולים ממוקדיםחיס", או כפי שהם מכונות לעיתים קרובות

איומים במעצר כלפי חברי הארגון ובכיריו יהיו אמינים יותר מאיומים , כששאר התנאים שווים

 . בהתנקשויות

" זרוע פוליטית"במצב בו הארגון מחולק ל, פי רוב-על:  התפקיד שממלא הפרט בארגון 

וזאת משום , ים מהזרוע הצבאית יהיו אמינים יותראיומים בפגיעה בבכיר, "לזרוע צבאית"ו

כללי "ולעיתים אף ייתפסו כחלק מ, כלל ליתר לגיטימציה ביתית ובינלאומית-שאלה יזכו בדרך

, לעומת זאת, "פוליטיים"התנקשויות במנהיגים .  של עימות בין מדינה לארגון טרור" המשחק

והתגובה של הארגון עליהן עלולה , "םקו אדו"ידי ארגון הטרור כחציית -עשויים להיתפס על

.    וכך גם התגובות הביתיות והבינלאומיות, (Zussman and Zussman, 2005: 8) 183להיות חמורה

                                                 
183

, מדגימה הסיכון בהסלמת העימות 2112בינואר , ר בפתחמנהיג צבאי בכי, המקרה של ההתנקשות הישראלית בראאד כרמי 

,  הפסקת אששבוצע בתקופה של , חיסולו של כרמי, פי חלק מהדעות-לפחות על. שכרוך בהתנקשויות בבכיריו של ארגון טרור

טרף את להצ( שהיוו מעין זרוע צבאית של הארגון באותה תקופה, אקצא-את גדודי חללי אל, או ליתר דיוק)הוביל את הפתח 

 . (David, 2002: 9) מעגל הארגונים שביצעו התקפות התאבדות בתוך גבולות הקו הירוק
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לעמוד בסתירה , במקרים מסוימים, פגיעה בהנהגה המדינית של ארגון טרור אף עשויה

להיות בעתיד הכתובת שכן אותם מנהיגים עשויים , לאינטרסים ארוכי הטווח של המדינה הכופה

והתנקשות בהם עשויה לפגוע בסיכוייו של הסדר , ומתן דיפלומטי עם הארגון-לניהול משא

ואם בשל פרגמנטציה של , ידי מנהיגים קיצוניים יותר-אם בשל החלפתם על –דיפלומטי בעתיד 

 (.David, 2002: 10)הנהגתו הארגון שעלולה להיגרם בשל חיסול 

זו יכולה לעצב את ההשלכות של   - יג מהכרה וממעמד בינלאומייםהמידה שבה נהנה המנה 

ולפיכך להשפיע על רצונה , עבור המדינה הכופה" בינלאומיות"פגיעה בו במונחים של עלויות 

,  מנהיג הפתח,  המעמד הבינלאומי שנהנה ממנו יאסר ערפאת, לדוגמא.  לממש איום של פגיעה בו

,  יש להניח, סיפקה לו, (ם"ראשונה לנאום בפני עצרת האועת הוזמן ל) 02-החל מאמצע שנות ה

 .   184חסינות מסוימת מפני פגיעה ישראלית

בין מנהיגי טרור הנמצאים במדינה , למשל, כאן ניתן להבחין  - מקום הימצאו של יעד הפגיעה 

ולבין אלה הנמצאים בשטח הנמצא בריבונות , לבין כאלה הנמצאים במדינה עוינת, ידידותית

או )ההשלכות וסוג היכולות הדרושות לפעולת התנקשות במנהיג . דינה הכופההמ

שאלה אחרת שיש לה השלכות על אמינות האיום . 185שונות בכל אחד מהמקרים( חטיפתו/למעצרו

פגיעה , במקרה כזה.  בפגיעה באינדיבידואל מסוים היא האם הוא שוהה בקרב אוכלוסיה אזרחית

והמדינה עשויה לשלם על כך מחיר גבוה במונחים , לוחמים-ללארב " נזק היקפי"תהיה כרוכה ב

 . של מעמדה הבינלאומי והביתי

הגורמים שצוינו לעיל אינם רשימה ממצה של הגורמים המשפיעים על אמינות האיומים לפגוע  

אך הם מדגימים כיצד לעלויות הכרוכות במימוש איומים כאלה , באינדיבידואלים מארגון הטרור

כמו במקרה של . ות השפעה מכרעת על רצונה של המדינה הכופה לממש את האיוםעשויה להי

להתנהגותה של המדינה בעבר עשוי להיות משקל מכריע בעיצוב תפיסתם של , איומים אחרים

מקבלי ההחלטות בארגון הטרור באשר לנכונותה של המדינה לשלם את העלויות הכרוכות 

, התנקשותה של ישראל  בסאלח שחאדה, למשל. גוןבמימוש איומים של פגיעה בבכירים מהאר

                                                 
184

וראש הממשלה שרון אף התחייב באופן , נמנעה ישראל מאיום מפורש בהתנקשות בערפאת, אקצא-בתקופת אינתיפאדת אל 

שינוי מסוים בעמדתו  .  פגיעה פיזית בערפאתכי ישראל תימנע מ יפומבי  בפני הנשיא האמריקאי ובפני שרים מהאיחוד האירופ

 GUA 24/4/04; LAT). כי ישראל עשויה להוציא איום כזה אל הפועלאז רמז ראש הממשלה ,  2114פריל אשל שרון חל  ב

28/10/03)   . 

 
185

, 1779-ראש הלשכה המדינית של חמאס על אדמת ירדן ב, פרשת ניסיון ההתנקשות הכושל של ישראל בחאלד משעל 

מדגימה את הסיכונים והעלויות הכרוכות בהתנקשות במנהיג של ארגון טרור על אדמת מדינה עמה מקיימת המדינה הכופה 

שכן המשטר ההאשמי , ניסיון ההתנקשות סיכן את היחסים הדיפלומטיים השבריריים של ישראל עם ירדן. יחסים דיפלומטיים 

העובדה כי כמה מנהיגים בכירים של ארגון חמאס .  ניסיון ההתנקשותהגיב בחומרה על הפגיעה בריבונותו שהיתה כרוכה ב

גם אם לא  –מהביטחון היחסי , יש להניח, העדיפו לאורך השנים לשהות במדינות ידידותיות לחמאס כמו סוריה נבעה גם היא

 שהעניקה להם השהיה במדינות אלה  -מוחלט
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מהם , אזרחים 81-פעולה שבמהלכה נהרגו כ – 1221ביולי , מנהיג הזרוע הצבאית של חמאס בעזה

מעין איתות לארגוני הטרור הפלסטינים כי ,  יש להניח, סיפקה –( YNET 23/7/02)ילדים  1

טרור גם אם קיים סיכון של הרג  ישראל לא תירתע ממימוש איומים של התנקשויות במנהיגי

יש להניח כי לצד עצם מימושם של איומים , יחד עם זאת. אזרחים חפים מפשע בפעולות כאלה

מקרים : של מימושם השפעה על אמינותם של איומים דומים בעתיד להשלכותיש גם , כאלה

עותית עבור שבהם מובילות פעולות ענישה כלפי חברים ובכירים בארגוני  טרור לעלויות משמ

 . המדינה עשויים לפגוע באמינותם של איומים עתידיים

של המדינה לממש איומים של פגיעה בבכירים  רצונהלצד גורמים המשפיעים על , כמובן 

של מדינה לאתר ולפגוע באותם בפרטים  היכולתהאמינות תושפע גם ממידת , מארגון הטרור

כפי שהדבר נתפס , דע המודיעיני שיש למדינהזו תלויה במידה רבה מאיכות המי. מקרב הארגון

מקרים מוצלחים של התנקשויות במנהיגיו של ארגון טרור הנמאים . ידי בכירי הארגון-על

או לפחות להימצאותם של , במחתרת מספקים הוכחה להימצאותו של מידע מודיעיני כזה

 .(Bar, 2008)ולפיכך מחזקים את אמינות האיומים , אמצעים יעילים להשגתו

 פוטנציאל הנזק . 1

, כאמור, את פוטנציאל הנזק של איומים בפגיעה באינדיבידואלים מקרב ארגון טרור ניתן לחלק

:  סוג הנזק הראשון אינו דורש דיון מיוחד. והנזק לארגון כולו, הנזק האישי ליעדי הפגיעה: לשניים

את חייהם או חירותם על אף שלעיתים מצהירים חברים בארגוני טרור כי הם נכונים להקריב -על

. אין ספק כי שימור החיים והחירות הוא צורך טבעי של כל אדם, מזבח מטרותיהם הפוליטיות

עצם העובדה כי טרוריסטים משקיעים מאמצים רבים בהגנה על עצמם מפני פגיעה מעידה על כך 

ן בין פגיעה כאן יש להבחי. פוטנציאל הנזק ברמת הארגון כולו הוא עניין מורכב יותר.  היטב

במקרה . לפגיעה בהנהגתו הצבאית והפוליטית, של הארגון" אנשי שטח"או , בפעילים זוטרים

שיעור פעילי הארגון שהוצאו :  הגורם שקובע את גודל הנזק לארגון הוא בעיקר כמותי, הראשון

, במקרה השני. בפעולת הענישה –אם באמצעות מעצר ואם באמצעות פגיעה פיזית  –מכלל פעולה 

.     למעמדו ולתפקידו של הבכיר שהוצא מכלל פעולה, דהיינו, יש חשיבות רבה למימד האיכותי

להיות השלכות על יכולות התפקוד של , בראש ובראשונה, לפגיעה בבכירים מתוך הארגון עשויות

כפי שטוענים . 186בהתאם לתפקיד אותו מילא הבכיר שנעצר או חוסל, הארגון בתחומים שונים

                                                 
186

-וי להשתנות במהלך הזמן גם בהתאם לשינויים ביעדים קצריפוטנציאל הנזק של האיום בפגיעה בפרטים מהארגון עש 

ניתן להניח כח פוטנציאל הנזק של , למשל, כך. אשר משנים את מידת התלות בפרטים מסוימים בארגון, הטווח של הארגון

 האיום במעצרים המוניים של בכירים מההנהגה הפוליטית של חמאס הלך וגדל ככל שהתקרבו מועדי הבחירות לרשויות

פי אחד -על. לנוכח החלטתו של הארגון לקחת חלק בבחירות אלה, 2116-וב 2115-המקומיות ולרשות המחוקקת הפלסטינית ב
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אם יעד הפגיעה הוא מנהיג בכיר עם "הנזק לתפקודו של הארגון יהיה גבוה יותר , יםכמה חוקר

 Zussman and Zussman, 2005: 4; Hafez and) 187"כשרון או ידע ייחודי בתחום מובחן

Hatfield, 2006: 365.)  

 סיכום . ז

היעד  –" יעד הפגיעה"היא מבחינה בין . מסכמת את סוגי האיומים שנסקרו בפרק זה 8טבלה 

לבין האינטרס של ארגון הטרור שצפוי להינזק , שכלפיו מכוונת פעולות הענישה המאוימת

מפרטת הטבלה מהו המנגנון , במקרים ובהם אין זהות בין השניים. כתוצאה מפעולת הענישה

 .     הסיבתי שאמור לתרגם את הפגיעה ביעד הפגיעה לנזק עבור הארגון

 

 מי כפייה נגד ארגוני טרורסוגים שונים של איו – 1טבלה 

סוג פעולת 
 הענישה 

מנגנון  יעד הפגיעה 
 עקיף/ישיר

 מנגנון סיבתי אינטרס ניזוק 

פגיעה בנכסים 
ם של ימטריאלי
 הארגון 

, מצבורי נשק
 . מפקדות

 – יכולות הארגון ישיר 
 יעדים חיצוניים

/ 

מוסדות פוליטיים 
, ואזרחיים
שירותים 
כלי , קהילתיים

ים תקשורת השייכ
 לארגון

אינטרסים  ישיר 
 פוליטיים ביתיים

אובדן מנגנוני גיוס 
תמיכה וגיוס 

אמצעי , משאבים
 ' תעמולה וכו

שלילת יעדים 
ים יפוליט

חיצוניים  של 
קהילת /הארגון
 .  המוצא

 

אינטרסים 
פוליטיים 

של  "חיצוניים"
ארגון 
קהילת /הטרור
 . המוצא

 

אינטרסים  ישיר 
 פוליטיים חיצוניים

/ 

אינטרסים  יףעק
פוליטיים 

 "ביתיים"

ירידה בתמיכה 
הביתית בשל 

האשמת הארגון 
בפגיעה 

באינטרסים 
הקולקטיביים של 

 קהילת המוצא

פגיעה במדינות 
 מסייעות 

 , יכולות הארגון עקיף מדינה מסייעת 
אינטרסים 

 פוליטיים ביתיים

פעולה של 
המדינה 
שלילת : המסייעת

                                                                                                                                            
החשש כי מעצרם של מועמדי החמאס למועצה המחוקקת ולרשויות המקומיות יפגע בסיכויי , הדיווחים בעיתונות הישראלית

 (.  NRG 20/10/06)ביעת מדיניות הטרור של הארגון באותה תקופה  משקל בק-ההצלחה של הארגון בבחירות היה שיקול כבד
187

אובדן של . תמוראליואז הפגיעה בארגון תהיה , המשאב הייחודי שמספק המנהיג שנפגע לארגון יכול להיות גם כריזמה 

חשוב לגיוס תמיכה  במקרה שבו המנהיג שחוסל היה מקור, מנהיגים כריזמטיים עלול גם לפגוע במעמד הביתי של ארגוני טרור

יש לזכור כי ארגונים רבים מאורגנים כך שפגיעה באחד או בחלק ממנהיגיהם לא , למרות זאת. מצד קהילת המוצא של הארגון

שכללו זכייה בבחירות , 2119-ל 2115הישגיו של ארגון חמאס בין השנים . תוביל לפגיעה משמעותית בתפקודו של הארגון

חיסולו של . באו לאחר שישראל חיסלה חלק נכבד מהנהגת הארגון, והשתלטות על רצועת עזהלמועצה המחוקקת הפלסטינית 

שלדעת רבים היה מנהיג מוכשר יותר , ידי חסן נסראללה-הוביל להחלפתו על, 1772-ל חזבאללה ב"מזכ, עבאס מוסוואי

 .מקודמו
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משאבים 
 , וטריטוריה

ות פגיעה ביכול
 . הארגון

ענישה 
קולקטיבית של 
 קהילת המוצא 

של  קהילת המוצא
 הארגון

אינטרסים  עקיף 
 פוליטיים ביתיים 

ירידה בתמיכה 
בארגון בשל 

האשמתו בסבל 
, ההאוכלוסיי

פגיעה ביכולת 
 . גיוס

רווחת קהילת  ישיר 
 *המוצא

 

פגיעה 
מנהיגי /בפעילי
 הארגון

מנהיגי /פעילי
הארגון 

 (רכוש/חירות/חיים)

אובדן כח אדם  יכולות הארגון ישיר
פגיעה , מוכשר
 . תמוראלי

אינטרס אישי של  "עקיף"
 יעד הפגיעה 

 

 

כך שפגיעה באינטרסים , ההנחה היא שרווחת קהילת המוצא היא אינטרס של ארגון הטרור שמייצג אותה* 
 המטריאליים של הקהילה נתפסת כפגיעה ישירה באינטרסים של הארגון

 

הובא דיון כללי בקטגוריות שונות של איומי ענישה הרלבנטיים להתמודדות עם ארגוני  בפרק

והועלו כמה גורמים שעשויים להשפיע על היתכנותם ועל עוצמתם של איומים כאלה של ,  טרור

כי  היתכנותם של , שוב, חשוב לציין. אמינותם ל האיומים ופוטנציאל הנזק שלהם –שני מימדיה 

תלויים במספר , גם אמינותם ופוטנציאל הנזק שלהם-כמו, ם במקרים קונקרטייםאיומים מסוימי

וגם עבור ארגון טרור אחד מתקופה , שערכם משתנה מארגון טרור אחד למשנהו, רב של משתנים

דיון כללי מהסוג שהובא , לפיכך. בהתאם לקונטקסט הייחודי בו מתנהל הקונפליקט, לתקופה

נושא המשתנים שמשפיעים על עוצמתם של איומי כפייה נגד ארגוני  בפרק זה אינו יכול למצות את

בו עוסקים כפי שאכן ייעשה במחקר האמפירי , את אלה יש לבחון ברמה קונקרטית יותר. טרור

 . הפרקים הבאים

 

 

 פרק חמישי 

 תשתית מתודולוגית למחקר אמפירי

 

 הצגה כללית של מתודת המחקר .  א



 133 

ההיפותזה . לבחינת כפייה נגד ארגוני טרור תספטואלית ותיאורטיבפרק הקודם הוצגה מסגרת קונ

המרכזית טענה לקשר שלילי בין כח הכפייה שיש למדינה מסוימת כלפי ארגון טרור מסוים לבין 

במחקר אמפירי שייבחן את ההיפותזה הזו יהיה , לפיכך. 188רמת הטרור בו נוקט ארגון זה

תלוי -והמשתנה הבלתי, סוים כלפי מדינה מסוימתהמשתנה התלוי רמת הטרור בה נוקט ארגון מ

. מחקר כזה עשוי ללבוש שתי צורות עיקריות, לכאורה. הוא כח הכפייה של המדינה כלפי הארגון

ויסביר מדוע אחת מהן טובה מהשנייה על מנת לבחון , הדיון הקצר להלן יציג בקצרה את שתיהן

 . את ההיפותזה

וא מחקר השוואתי  שיבחן מספר קונפליקטים בין אפשרי למחקר אמפירי  האחד מתווה  

כח  –אחת עבורה נמדדים המשתנים " תצפית"כאשר כל קונפליקט יהווה , מדינות לארגוני טרור

ההיגיון העומד בבסיס . הכפייה של המדינה של הארגון ורמת הטרור של הארגון נגד המדינה

ן טרור נקבע בהתאם למאפיינים היות וכח הכפייה שיש למדינה כלפי ארגו: מחקר כזה פשוט

הרי שבקונפליקטים מסוימים יהיה כח הכפייה , ושל הקונפליקט, של המדינה, שונים של הארגון

, פי ההיפותזה-על. גבוה יותר מאשר כח הכפייה בקונפליקטים אחרים, בממוצע,  של המדינה

שגדול כח הכפייה  ככל, דהיינו, תלוי תסביר שונות במשתנה התלוי-שונות כזו במשתנה הבלתי

שיש למדינה כלפי ארגון טרור כך יתאפיין הקונפליקט ביניהם ברמה נמוכה יותר של טרור מצד 

לנקה -כח הכפייה של ישראל כלפי חזבאללה הוא גבוה יותר מזה שיש לסרי, לדוגמא, אם. הארגון

יין ברמה הרי שצפוי כי הקונפליקט האחרון יתאפ, (LTTE-ה)" הנמרים הטמיליים"נגד ארגון 

 .  ממוצעת גבוהה יותר של טרור מהאחרון

אשר מעמידות מראש בספק , מערך מחקר כזה עלול לעורר בעיות מתודולוגיות רבות, ואולם 

-על. 189הבעיה הראשונה קשורה לתקפות המדדים של המשתנים המרכזיים במחקר. את תקפותו

שיניבו ערכים   -י המשתנים עבור שנ - מנת שנוכל לבחון את ההיפותזה אנו זקוקים למדדים

 ;Przeworski and Teune, 1971; Lock and Thelen, 1998)שנוכל להשוותם בין מקרה למקרה 

Sartori, 1970) .קשה : הסיבה לכך היא פשוטה. אך משימה כזו עשויה להיות קשה ומורכבת

בין  ,הכפייהאו כח , לטרור שיוכל לשמש ככלי להשוואת רמת הטרור" אובייקטיבי"למצוא מדד 

, כפי שטוענים תיאורטיקנים מובילים בתחום המתודולוגיה של מדעי החברה. כמה קונפליקטים

מדידות תקפות במחקר השוואתי דורשות התחשבות במספר רב של מאפיינים חברתיים 

                                                 
188

 " היפותזת כח הכפייה"היפותזה זו תכונה להלן  
189

הוא המידה שבה המדדים עבור ערכי המשתנים  (measurement validity)תוקף המדידה  ,פי ההגדרה הרווחת-על 

 ,.Adcock and collier, 2001:530; King et al)משקפים נכונה את המונחים שבאמצעותם מוגדרת המודל התיאורטי 

" מה שהוא אמור למדודמודד את [ אופרציונלי]האם משתנה "מדובר בתשובה לשאלה , במילים פשוטות יותר. (1994:25

(Bollen, 1989: 184)    
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הבדלים בקונטקסטים של (. George and Bennet, 2005: 19)קונטקסט -ותרבותיים תלויי

ים ביכולת לעצב מדדים שיאפשרו להשוות בין ערכי המשתנים בכל אחד מקרים שונים פוגע

והדבר עשוי לפגוע קשות בתקפותן של המסקנות אודות היחסים הסיבתיים שבין , מהמקרים

(. Przeworski and Teune, 1970: 92; Gerring, 2007a: 108; Ragin, 2000: 35)המשתנים 

כגון )החברה -אשר מעניינים חוקרים ממדעיכמו משתנים רבים אחרים , כפייה-טרור וכח

-הם משתנים שערכם מושפע ממשתנים תלויי, "(השתתפות פוליטית"ו, "עוצמה", "דמוקרטיה"

ובעוד שבמקרים , חברות ותרבויות שונות מתייחסות באופן שונה לטרור ולעוצמתו. קונטקסט

רמה גבוהה של "פוליטי  ל-ידי ארגון אתנו-מסוימים ייתפסו כמה מעשי רצח בשנה המבוצעים על

רמת הטרור הממוצעת של "משפט בנוסח . במקרים אחרים הם ייחשבו כרמה נמוכה, "טרור

, הוא בעייתי" נגד בריטניה גבוהה מרמת הטרור הממוצעת של חזבאללה נגד ישראל IRA-ארגון ה

 .אשר יהיו" רמת הטרור"יהיו המדדים ל

קונפליקטים עלול להיות כרוך גם בבעיות של מחקר השוואתי המבוסס על בחינת כמה , שנית 

הכלכליים וההיסטוריים , הפוליטיים, השונות הרבה בין הקונטקסטים התרבותיים. פנימי-תוקף

בהם מתנהלים קונפליקטים שונים בין מדינות לארגוני טרור לא יאפשר פסילה יעילה של הסברים 

זו עשויים להיות הסברים לשונות כ. אלטרנטיביים לשונות ברמת הטרור בין המקרים

עשויה , למשל, רמה נמוכה של טרור. אלטרנטיביים רבים מלבד השונות בכח הכפייה של המדינה

הנובעת , להיות תוצאה של הסתייגות מוסרית מטרור בקרב הארגון או בקרב קהילת המוצא שלו

אך הצורך , פשריאין זה אומר כי מחקר השוואתי כזה הוא בלתי א. מעקרונות נורמטיביים רווחים

, (Lijphart, 1971)לפקח על מספר רב של משתנים דורש הכללת מספר רב של מקרים במחקר 

 .  190וספק אם המסגרת המצומצמת של עבודה זו מאפשרת זאת

מחקר המבוסס על השוואה בין קונפליקטים שונים לא יאפשר לקחת בחשבון שינויים , לבסוף 

כח הכפייה של המדינה ורמת הטרור מצד ארגון  –מחקר לאורך הזמן במשתנים המרכזיים של ה

השימוש במדדים כוללניים המסכמים את כח הכפייה ואת רמת הטרור לכל אורכו של . הטרור

ארגוני טרור . הקונפליקט אל תוך ערך אחד תוביל לאיבוד רב של נתונים ועלולה להיות מטעה

ם לאורך תקופות ארוכות אחרות שבתקופות מסוימות נוקטים ברמה גבוהה של טרור נמנעי

ולא יישקף את רמת , ממוצע הטרור בקונפליקט כזה יהיה בינוני או נמוך. מפעילות טרוריסטית

 .   הטרור הגבוהה בתקופות מסוימות

                                                 
190

  . Collier, 1993: 111-113' לסקירה של פתרונות אפשריים לבעיה זו במחקר השוואתי ר 
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 case)מקרה -האפשרות השנייה למחקר אמפירי הבוחן את היפותזת כח הכפייה היא חקר 

study) חשוב כאן .  פליקט אחד בין מדינה לארגון טרורהמבוסס על ניתוח היסטורי של קונ

נגד האפשרות לבחון היפותזות ת של מדעי החברה לאחת הטענות בספרות המתודולוגי להתייחס

מקרה אינו מאפשר לבסס קשר סיבתי בין -הטענה היא כי חקר. מקרה-סיבתיות בהסתמך על חקר

תנים הרלבנטיים למחקר המשתנים וזאת בשל שמקרה אחד מספק מדידה אחת בלבד של המש

(Lijphart, 1971; Achen and Snidal, 1989:156-7  .) טענות כאלה התבססו על הגדרה מסוימת

תופעה שלגביה מדווחים ובוחנים מדידה אחת בלבד של כל משתנה "ולפיה  מדובר ב, "מקרה"של 

מקרה אחד לא , םכפי שהעירו כמה תיאורטיקנים מובילי, ואולם(. Eckstein, 1975: 85" )רלבנטי

ועשוי לספק מספר רב של מדידות כאלה , בהכרח מספק תצפית או מדידה אחת על של המשתנים

(King, Keohane, and Verba 1994; Campbell, 1975; Gerring, 2007a.)  קונפליקטים בין

ערכם של , לעיתים באופן תדיר, במהלכם משתנה, מדינות לארגוני טרור נמשכים זמן רב

ומשתנים אחרים , התנהגותו של ארגון הטרור, כח הכפייה של המדינה: ם הרלבנטייםהמשתני

" מדידות"או " תצפיות"בחינה לאורך זמן של קונפליקט אחד מספקת , לפיכך. הדורשים פיקוח

[ המחקרים אשר מבוססים על]מאפיין בולט של מרבית ", כפי שטוען גרינג. רבות של המשתנים

תצפיות ]...[ ותקופות כאלה מייצרות , ננים על תקופות של שינוייםשהם מתבו הואמקרה -חקר

 (.  Gerring, 2007a: 98" )' אחרי'ו' לפני'פי רוב תצפיות של -על – נבדלות

אשר מבוסס על ניתוח היסטורי של ,  מקרה כזה-נראה כי מערך המחקר המתאים ביותר לחקר 

.  Interrupted Time-Seriesבמתודה של הוא מערך מחקר אשר עושה שימוש , שינויים במשתנים

תלוי על ערכיו של המשתנה התלוי -מתודה זו בוחנת את השפעתם של שינויים במשתנה הבלתי

בתקופות שלפני   -רמת הטרור בה נוקט הארגון  –באמצעות מדידות של ערך המשתנה התלוי 

 191יה של המדינהכח הכפי –תלוי -המסמנים שינויים בערך המשתנה הבלתי םואחרי אירועי

(Cook and Campbell. 1979; Collier, Brady and Seawright, 2004: 231  .) אם ניתוח כזה

יראה כי קיימת השתנות משותפת בין המשתנים הדבר עשוי להעיד על קשר סיבתי ביניהם ולאשש 

-של המשתנה הבלתי ימערך מחקר כזה מתאים יותר לטבעו הדינאמ. את ההיפותזה של המחקר

 .   שנידון בפרק הקודם, לוית

                                                 
191

הם  , שאינה מתבססת על ניסוי אלא על בחינת נתונים היסטוריים לאורך זמן, מונחים מקבילים המציינים מתודה כזו 

"longitudinal comparison" (Gerring and McDermott,  2007) ,"diachronic analysis" (Gerring, 2007a) ,  או

"before-after research design"  (George, 1997) . 
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מקרה על -בהתאם לטענתם הכללית של כמה תיאורטיקנים בדבר היתרון היחסי שיש לחקר 

 ;Kacowicz, 2004: 108) מתודות מחקר אחרות בכל הקשור לתוקף המדידה של המשתנים

Eckstein,1975) ,המדידה של המשתנים -מערך מחקר כזה פותר במידה רבה את בעיית תוקף

היה גבוה מרמת ' כנגד מדינה ב' רמת הטרור הממוצעת  של ארגון א"טענה בנוסח . דונה לעילשני

טענה , לעומת זאת. היא בעייתית מסיבות שכבר הובהרו" 'כלפי מדינה ד' הטרור של ארגון ג

אינה " T2היה גבוה מזה שבתקופה  T1בתקופה ' כלפי מדינה ב' רמת הטרור של ארגון א"בנוסח 

והקונטקסט שבו מתנהל הקונפליקט אינו , ל עוד המדד בו אנחנו משתמשים נותר קבועכ, בעייתית

כח הכפייה של  –טיעון זה תקף גם לגבי המשתנה הבלתי תלוי במחקר . משתנה באופן מהותי

 . המדינה

הפנימי של -למחקר הבוחן קונפליקט אחד לאורך זמן יש יתרונות גם בכל הקשור בתוקף 

מאפשר לפקח בקלות יחסית על משתנים מסבירים הדורשים פיקוח וכך א הו,  ראשית.  המחקר

אם נשתמש במונחיו של , מחקר מסוג זה מאפשר שימוש. ייע  לשלילת הסברים אלטרנטיבייםמס

 192לבחינת היפותזה סיבתית (Method of difference)" מתודה של שוני"ב, ון סטיוארט מיל'ג

(Mill, 1872.) כח הכפייה של המדינה  –השינויים במשתנה הבלתי תלוי הוא מאפשר זאת משום ש

, במילים אחרות.  זמנית יחד עם שינויים במשתנים מסבירים אחרים-לא תמיד מתרחשים בו –

משתנים מסבירים פוטנציאלים רבים נותרים קבועים על פני מספר תצפיות עוקבות שנכללות 

כולת להעריך את השפעת המשתנה כך משתפרת הי.  ולעיתים על פני כלל התצפיות, במחקר

ניתן לבחון באופן מבודד ו, (Young and Underdal, 2004: 123) תלוי על המשתנה התלוי-הבלתי

במונחיהם של תיאורטיקנים  . על רמת הטרור השפעות של שינויים בכח הכפיה של המדינה

 Controlled)" השוואה מפוקחת"הזדמנויות לערוך  , סביר להניח, מחקר כזה יספק, אחרים

comparison ) מקרים דומים מאוד"בין" (Most Similar Cases), (Przeworski and Teune, 

1970; George, 1997) , שכן הוא עשוי לספק תצפיות שונות שבהם המשתנים היחידים שחל בהם

במקרה שבו ארגון , למשל, כך. 193שינוי הם כח הכפייה של המדינה ורמת הטרור מצד הארגון

                                                 
192

 .  Lieberson, 1991 ,George, 1997לדוגמא ' לדיון במתודת השוני של מיל ר 
193

לפחות בכל הקשור ליכולת לפקח על , ו הפנימיתאין הכוונה כאן לומר כי מערך מחקר כזה הוא אידיאלי מבחינת תקפות 

, תלוי בנקודת זמן מסוימת הוא זה שהוביל לשינוי במשתנה התלוי-על מנת שנוכל לטעון כי שינוי במשתנה הבלתי. משתנים

בשונה , ואולם. באותה נקודת זמן( המשתנים המפוקחים)עלינו להראות כי לא חלו שינויים במשתנים מסבירים אחרים 

לעיתים ,  ומסוגל, תלוי-בהם החוקר עצמו הוא זה שמטפלל את המשתנה הבלתי, (experimental)י מחקר ניסויים ממערכ

" נתונים תצפיתיים"המחקר במקרה שלנו יתבסס על , לעשות זאת תוך החזקת שאר הגורמים קבועים, קרובות

(observational data) ,כך אובדת לעיתים היכולת לפקח על שאר ו, מה שלא מבטיח כי שאר הגורמים יוחזקו קבועים

 .     ניסיון להתמודד עם בעיה זו ידון בהמשך.  (Gerring and McDermott,  2007: 691; George, 1997)המשתנים 



 139 

לא , נקט בתקופה אחת ברמה גבוהה של טרור וברמה נמוכה של טרור בתקופה שאחריה טרור

נצטרך להידרש לשלילת האפשרות כי הסיבה לכך היתה מגבלות מוסריות שנטל על עצמו הארגון 

באופן . קבועה בשתי התקופות, סביר להניח, שכן התייחסותו המוסרית לטרור נותרה, מרצון

ולא נצפתה , בתקופה אחת יכולת מבצעית גבוהה לבצע התקפות טרוראם הפגין הארגון , דומה

לא יהיה צורך לשלול את האפשרות כי היעדר יכולות היא , לאחר מכן ופגיעה משמעותית ביכולותי

 .   זו שגרמה לירידה ברמת הטרור בתקופה שלאחר מכן

גם מבחינה אפשרות לחזק את תוקפו הפנימי של המחקר  המתמקד במקרה אחד מספק מחקר 

וכך מסייע לאתר , מחקר כזה מאפשר התבוננות מעמיקה יותר על  הנתונים ההיסטוריים.  נוספת

זיהוי המכניזם . תלוי למשתנה התלוי-אשר מקשר בין  המשתנה הבלתי המכניזם הסיבתיאת  

הסיבתי מסייע להוכיח כי ההשתנות המשותפת בין המשתנים מקורה בקשר סיבתי שקיים 

כפי שטענו . שמשפיע על שניהם בו זמנית" מקדים"במשתנה מתערב , למשל, אול, ביניהם

השתנות משותפת של ערכי , תיאורטיקנים ופילוסופים של מתודולוגיה מחקרית שוב ושוב

וקל , אינה מעידה בהכרח על קשר סיבתי ביניהם( או קורלציה סטטיסטית ביניהם)משתנים 

 Bennett and)זה סיבתית ספציפית המקשרת ביניהן  וחומר שאינה מעידה על תקפותה של היפות

George, 1997; Sayer, 1992: 106-107; Cook and Campbell, 1979; Gerring, 2005; 

Mahoney, 2000; King et al. , 1994; Bollen, 1989: 52 ) . חוסר היכולת לבסס קשר סיבתי

 איתורלהדגיש את חשיבות בהסתמך על השתנות משותפת בלבד הובילה כמה תיאורטיקנים 

 :Sayer, 1992)המכניזם הסיבתי שמקשר בין משתנים כאמצעי לחיזוק תוקפו הפנימי של המחקר 

104-105; Dessler, 1991: 343; Yee, 1996; Salmon, 1989.)  הרעיון ", כפי שטוען דניאל ליטל

 Cלטעון כי : בתיהחברה הוא זה של המכניזם הסי-הבסיסי שעומד בבסיס הסקה  סיבתית במדעי

"  Eלהתרחשותו של  Cמשמעו לטעון כי קיים מנגנון סיבתי שמוביל מהתרחשותו של  E-גרם ל

(Little, 1991: 37) .בידיעה לגבי האופן ]...[ אנו מעוניינים "טוען אנדרו סאייר כי , באופן דומה

צים להבין את אנו רו; אינה מספיקה לכשעצמה Cהתרחש לאחר  Eהידיעה כי . שבו עובד התהליך

(.  Sayer, 1992: 106-107)" אם הוא אכן גרם לו, E-ל Cהתהליך המתמשך שבאמצעותו גרם 

מאפשר , אשר בנוי כהלכה,  מקרה-חקר[ מחקר המבוסס על מתודה של"]גרינג מוסיף כי 

התבוננות אל תוך הקופסא של הסיבתיות ואל הגורמים אשר מתווכים את הקשר בין גורם מסוים 

 (.Gerring , 2007a: 105)"  המשוערתלתוצאה 
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המונח המקובל בספרות למתודה אשר בוחנת את המנגנון הסיבתי שמקשר בין המשתנה  

 :Process Tracing" (George and McKeown, 1985" המסביר למשתנה המוסבר במחקר הוא

34-41; George and Bennett, 2005: chap. 10 .)טה זו שי', ורג'כפי שמסביר אלכסנדר ג

בדומה למה , [בין המשתנים]בחינה קפדנית של התצפיות בהן מופיעה הקורלציה "מבוססת על 

את השרשרת , דהיינו, מנת לבחון ולבסס את התהליך המתווך-על, שעושים היסטוריונים

במחקרים הבוחנים (. George, 1979: 46)" תלוי למשתנה התלוי-בין המשתנה הבלתי, הסיבתית

מטרתה של שיטה זו היא לבחון האם הסיבה המשוערת מובילה , ת מסוימתהיפותזה  סיבתי

(. Bennett, 2004: 23)פי התיאוריה -לתוצאה המשוערת בדרך שבה היא אמורה לעשות זאת על

הרי שהדבר מחזק את תוקפו הפנימי של , בהנחה שהנתונים האמפיריים מעידים שאכן כך הוא

המכניזם הסיבתי שמקשר , ודל התיאורטי בעבודה זובמקרה של המ (.Gerring, 2007)המחקר  

רמת הטרור בה נוקט )למשתנה התלוי ,  (כח הכפייה של המדינה)תלוי -בין המשתנה הבלתי

שינויים בכח , כפי שהוסבר בפרקים הקודמים. הוא תהליך קבלת ההחלטות בארגון, (הארגון

ורמת הטרור בה נוקט , רגוןהכפייה של המדינה הם מעין תשומה לתהליכי קבלת ההחלטות בא

צריכה להיות  process tracing של המשמעות המעשית, לפיכך. הארגון בפועל היא תפוקתם

אך כאן קיימת בעיה מסוימת . 194במקרה זה ניתוח של תהליכי קבלת ההחלטות בארגון הנבחן

ים למצוא נתונ, אפשרי-ולעיתים בלתי, קשה: הנובעת מטבעם של השחקנים בהם עוסק המחקר

וזאת בשל אופן פעולתם החשאי של , אמפיריים אודות תהליכי קבלת ההחלטות בארגוני טרור

אין ברירה אלא להסתמך על הצהרות מפיהם של מקבלי , בהיעדר נתונים כאלה. ארגונים כאלה

שאמנם רחוקה מלהיות  – הההחלטות בארגון או כאלה המקורבים אליהם בתור אינדיקצי

אלה עשויים לשפוך אור על תהליכי קבלת . בלת ההחלטות בארגוןלתהליכי ק –אידיאלית 

מסוימת למידה  הולספק אינדיקצי, ההחלטות בארגון בכל הקשור לאסטרטגיה הטרוריסטית שלו
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חשיבות זיהוי המכניזם , במקרה של בחינת תיאוריות של הרתעה. לכל מקרה של כפייה או הרתעה, כמובן, טענה זו תקפה 

ידי השחקן המרתיע להימנעות -שהוביל מהצבת האיום על, תהליך קבלת ההחלטות של השחקן המורתע, נודהיי, הסיבתי

הרתעה , שטיין-כפי שמסבירים ליבו וגרוס. היא אף גדולה יותר( אם האיום עשה את פעולתו)ידי השחקן המורתע -מפעולה על

אם , איפוא, קשה לדעת. מפעולה נמנעום שהמורתע וזאת מש, התנהגותיות כלשהן-מוצלחת אינה מתבטאת בראיות אמפיריות

עדות אמפירית , לפיכך, דרושה. ואם הוא אכן נמנע לעשותה בשל האיום מצד המרתיע, הוא התכוון לבצע פעולה זאת מראש

 Achenגם ' ר.  (Lebow and Gross-Stein, 1990)והחליט להימנע ממנה בשל האיום , לכך שהמורתע שקל את הפעולה

and Snidal 1989; Huth and Russett, 1993; Lebow and Stein 1989; Lieberman 1994; Morgan 2003;  
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 -ובאיזה מידה  –שבה החשש מפני תגובות הענישה של המדינה הכופה השפיעה על ההחלטות אם 

 . 195שימוש בטרור( או להמשיך ולעשות)לעשות 

היא סובלת מכמה חסרונות , מקרה-לצד היתרונות שמספקת המתודה המחקרית של חקר 

. החיסרון המשמעותי ביותר מבחינה מתודולוגית קשור לתוקף החיצוני של המחקר. בולטים

מקרה אחד אל כלל בבעייתיות שבהכללה מתוצאות הניתוח האמפירי של  , בקצרה, מדובר

חקר מקרה סובל לעיתים קרובות מבעיה של ייצוגיות [ על המבוסס]מחקר " :אוכלוסית המחקר 

 ,Gerring)"רק מספר מצומצם של מקרים של תופעה כללית יותר, בהגדרה, משום שהוא כולל

2007a: 109) .בין מדינה  פוליטי אחד-אתנוהכללה ממחקר העוסק בקונפליקט , במקרה שלנו

  ,כפי שמציין בנט. זוכלל הקונפליקטים השייכים לקטגוריה אל  לארגון טרור

מקרה להכללה הוא מצומצם יותר ביחס לניתוח -ניתן לטעון כי הבסיס שמספקים מחקרי חקר

]...[ מחקרים המבוססים על מקרים רבים [. המבוסס על ניתוח סטטיסטי של מקרים רבים]כמותי 

ם שנכללו הן משום שהן תקפות למגוון מקרי, מבטיחים כי התוצאות תקפות גם למגוון של מקרים

במשתנים  והן משום שהממצאים נובעים מתצפיות וממקרים המתאפיינים משונות רבה, במחקר

תלוי -מקרה מתעדים את הזיקה בין המשתנה הבלתי-מחקרי חקר, לעומת זאת, ]...[אחרים 

שתנות בין המקרים אשר ערכם נוטה לה, שתנים מפוקחיםלמשתנה התלוי עבור ערך נתון של מ

אוף בין השגת רמה -קיים טרייד, במילים אחרות. עשוי החוקר לרצות ולהכליל הרבים שלגביהם

-לבין ביסוס רמה גבוהה של תוקף, מקרה-אשר קלה יותר להשגה בחקר, גבוהה של תוקף מדידה

     (.Bennett, 2004: 42) חיצוני

 

אחד שמנתח קונפליקט , יש לסייג מראש את יכולת ההכללה מהמחקר שיובא כאן בהמשך, אכן

שילוב ניתוח אמפירי . אל הקטגוריה הכללית בה עוסקת עבודה זו, ספציפי בין מדינה לארגון טרור

עשויים היו , המתאפיינים בקונטקסט שונה מזה של המקרה שינותח כאן, של מקרים נוספים

. אך המסגרת המצומצמת של עבודה זו אינה מאפשרת זו, לחזק את תקפותו החיצוני של המחקר

 . אפשרויות כאלה נותרות בגדר המלצה למחקר עתידי, תחת זאת

 

 2993-2996הקונפליקט בין ישראל לחמאס : הצגת מקרה הבוחן של העבודה. ב
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משום שהצהרות , יש להתייחס להצהרות מפי מנהיגים ופעילים בכירים בארגוני טרור בזהירות הנדרשת, יחד עם זאת 

, הן עשויות. יכי קבלת ההחלטות בארגוניםכאלה אינן בהכרח משקפות באורח מדויק את המניעים האמיתיים שהנחו את תהל

ניתן להניח כי קשה , למשל, כך. או את הרצון להשפיע על המדינה היריבה, לשקף צרכים תעמולתיים של הארגון, באותה מידה

גלי כי ארגונו החליט להפחית בכמות הטרור וזאת בשל החשש מתגובות -יהיה למצוא מנהיג בארגון טרור אשר יטען בריש

. הצהרה מסוג זה עלולה להתפרש בעיני קהלי יעד חשובים לארגון כסוג של הודעת כניעה או הודאה בחולשה. ה היריבההמדינ

מספקות " איננו חוששים מתגובות האויב ונמשיך לבצע התקפות טרור במלוא העוצמה"ספק אם הצהרות בנוסח , באופן דומה 

 .אינדיקציה מהימנה לתהליכי קבלת ההחלטות בארגון
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הקונפליקט שייבחן במחקר האמפירי הוא הקונפליקט בין מדינת ישראל לארגון חמאס הפלסטיני 

ככזו אשר תורמת להציג ניתן את הבחירה בחמאס . 8669196ליוני  8661בתקופה שבין ספטמבר 

הסיבה . על אף התוקף החיצוני הנמוך מראש של מחקר כזה, לתוקף החיצוני של מסקנות המחקר

מקרה "או , (Crucial test)" מכריעמבחן "חמאס מעין -לכך היא שניתן לראות בקונפליקט ישראל

ה כמקרים ניתן להגדיר מקרים כאל, באופן כללי. להיפותזת כח הכפייה( Hard Case)" קשה

שבהם הניבויים שמציעה תיאוריה נתונה נראים כסבירים פחות ביחס לניבויים שמציעות 

אלו הן , במילים פשוטות. וזאת לנוכח ערכם של המשתנים המפוקחים, תיאוריות אלטרנטיביות

מקרים שבהם התנאים הדרושים להתקיימותם של הקשרים הסיבתיים שמציעה התיאוריה  

זאת על -כאשר הנתונים האמפירים במקרים כאלה מצביעים בכל. מתקיימים אך בקושי

 Young)הרי שמדובר באישוש משמעותי שלה , התקיימותו של הקשר הסיבתי המופיע בהיפותזה

1992, 165; Levy, 2008: 12; Eckstein, 1975) .חמאס עשוי להיחשב -הקונפליקט ישראל

, שאוחז יפונדמנטליסט-הוא ארגון דתי  -כפי שיורחב בהמשך -משום שחמאס " מכריעמבחן "כ

אינו סבור כי ניתן , באידיאולוגיה מקסימליסטית של שחרור פלסטין המנדטורית כולה,  לכאורה

( יהאד'ג)ורואה במאבק אלים בישראל ציווי דתי , להשיג את היעד הזה באמצעים בלתי אלימים

ארגון הופכת את הסבירות שרמת תפיסה זו של ה".  ארציים"שאינו צריך להיות כפוף לשיקולים 

אם הנתונים האמפיריים יספקו . הטרור של חמאס תושפע מאיומי כפייה ישראלים לנמוכה יחסית

פי טענה רווחת מונע ממוטיבציות -ארגון שעל –עדות משמעותית לכך שמדיניות הטרור של חמאס 

, כח הכפייה של ישראלמושפעת משינויים ב –קיצוניות ולא משיקולים ארציים של עלות ותועלת 

 . יהיה בכך אפוא אישוש משמעותי לתקפותה של היפותזת כח הכפייה

לתוקף הפנימי הפוטנציאלית תרומתה מנובעת  8661-8669הבחירה בפרק הזמן הספציפי של  

באותה   -פחות או יותר –קונטקסט מרכזיים נותרו קבועים -משום שכמה גורמי, זאת. של המחקר

מהחתימה החגיגית על הסכם העקרונות בין  –" תקופת אוסלו הראשונה"ותה כשניתן לכנ, תקופה

בתקופה זו , למשל, כך.  8669ועד להחלפת השלטון בישראל ביוני  8661ף בספטמבר "ישראל לאש

, לא השתנו באופן מהותי המאפיינים הבסיסיים של הדינמיקה ביחסי ישראל והפלסטינים

ות הפלסטינית שנשלטה או הרש)ף "תמשך בין ישראל לאשמ מ"שהתאפיינה בתהליך מדיני ובמו

בתקופה זו נותרה , כן-כמו. בעניין מימוש זכויות הממשל העצמי של הפלסטינים( ף"ידי אש-על
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ההגבלה הקיימת מראש על היקפו של מחקר אמפירי , כמובן,  הסיבה המרכזית לתיחום בזמן של התקופה הנחקרת היא 

מחקר כזה היה צריך לבחון את התקופה המלאה שביו הקמת , באופן אידיאלי .הנעשה במסגרת של עבודת תזה לתואר שני

 . לזמן כתיבת המחקר 1788-חמאס ב
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מעמדו של חמאס כארגון אופוזיציה . הקואליציה השלטת בישראל זו של מפלגת העבודה והשמאל

קבוע , פחות או יותר, נותר גם הוא,  הווהף וברשות הפלסטינית המת"הארגון ששלט באש, לפתח

של הארגון " ביתיים"ולפיכך ניתן להניח כי לא חל שינוי מהותי באינטרסים ה, לאורך התקופה

העובדה כי משתנים אלה ואחרים נותרו קבועים לאורך התקופה הנבחנת . לאורך התקופה

הכפייה של ישראל על מסייעת לבחון באופן מובחן יחסית את השפעותיהם של שינויים בכח 

לכך יש להוסיף את העובדה .  ולפיכך מחזקת את תוקפו הפנימי של המחקר, התנהגותו של חמאס

, בין ישראל לפלסטינים או בין ישראל לחמאס אינטנסיבישבתקופה זו לא התנהל עימות אלים  

 .  197הקונפליקט נותר דומה לאורך כל התקופה ועוצמת

 מערך המחקר . ג

למתודה , בקווים כלליים, בה ייעשה שימוש בניתוח האמפירי שיובא כאן דומה מתודת המחקר

בהתאם (. ITSAלהלן ) Interrupted Time-Series Analysisאשר מכונה בספרות המתודולוגית 

תלוי על המשתנה התלוי תעשה באמצעות -הערכת ההשפעה של המשתנה הבלתי, למתודה זו

המסמנים שינויים בערך  םות שלפני ואחרי אירועימדידות של ערך המשתנה התלוי בתקופ

(. Cook and Campbell, 1979: chap.5; McDowall et al., 1980)תלוי -המשתנה הבלתי

המטרה היא לבחון האם שינויים בכח הכפייה של ישראל כלפי חמאס בתקופה הנבחנת הובילו 

יש לציין כי בשונה מטבעו . ההיפותזהפי הניבויים של -לשינויים ברמת הטרור מצד חמאס על

הניתוח שיובא , ITSA-פי רוב את מתודת ה-כמותני של הניתוח האמפירי המאפיין על-הסטטיסטי

אלא פשוט יבחן האם הנתונים מעידים על השתנות , כאן לא ייעשה שימוש במתודות סטטיסטיות

 . 198משותפת בערכי המשתנים

ים המסמנים שינויים ברכיבי כח הכפייה הניתוח האמפירי יעקוב אפוא אחר אירועים ותהליכ 

פי -ואז ייבחן האם חל שינוי ברמת הטרור של חמאס בהתאם לניבוי על, של ישראל כלפי חמאס

שלושתם יחד קובעים את , שינויים בכח הכפייה ימדדו משלושה היבטים. השינוי בכח הכפייה

 : הניבוי לגבי אופי השינוי ברמת הטרור

                                                 
197

-טרור של חמאס כלפי יעדים ישראלים ופעולות ענישה של ישראל כלפי חמאס לא התבצעו עלהתקפות , במילים אחרות 

לעובדה זו יש . 2111אקצא שהחלה בסוף שנת -באינתיפאדת אל,  למשל, כפי שהיה, או אפילו חודשי, שבועי, בסיס יומי

החברה , דהיינו, לפי קהילת המוצא שלולעניין מותנות האיומים הישראלים כלפי חמאס וכ, כפי שהוסבר בפרק הקודם, חשיבות

ניתן להניח איפוא כי במהלך התקופה הנבחנת נותרה מותנות האיומים הישראלים גבוהה . . הפלסטינית בשטחים הכבושים

פי רוב כחלק ממאמץ אינטנסיבי מתמשך -וזאת משום שפעולות ישראליות נגד חמאס ונגד הפלסטינים לא נעשו על, יחסית

 .   לא יותר כתגובה להתקפות טרור מצדוא, לפגוע בחמאס
198

לתת ערכים מספריים לרמת , אפשרות אחרת היתה לתת ערכים מספריים לכח הכפייה של ישראל בנקודות זמן שונות 

ההחלטה שלא . ולנסות לבחון את הקשר בין המשתנים באמצעות רגרסיה סטטיסטית, הטרור של חמאס באותן נקודות זמן

המחקר , תחת זאת. חקר כזה נובעת מהקושי לכמת את ערך המשתנים באופן שיניב מדידות תקפותלעשות שימוש במערך מ

 .    ינסה לבחון האם קיים קשר בין שינויים בכח הכפייה של ישראל לשינויים בהתנהגות החמאס
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בכח הכפייה של ישראל כלפי חמאס צפויה להוביל לירידה ( ירידה)ה עליי – כיוון השינוי. א

 .   ברמת הטרור בה נוקט חמאס כלפי ישראל( לעלייה)

גודל השינוי ברמת הטרור אמור להיות , פי היפותזת כח הכפייה-על – עוצמת השינוי. ב

נוי בכח ככל שהשי, במילים אחרות. לעוצמת השינוי בכח הכפייה של ישראל יפרופורציונאל

לצורך מדידת עוצמת .  הכפייה של ישראל גדול יותר כך גדל השינוי הצפוי ברמת הטרור של חמאס

כפי שתימדד באמצעות מדדים שיתוארו )השינוי ברמת הטרור ייבחן היחס שבין רמת הטרור 

. לפרק זמן זהה בתקופה שלפני השינוי, בפרק הזמן הרלבנטי שלאחר השינוי בכח הכפייה( בהמשך

 8:1בכח הכפייה של ישראל יוביל לשינוי ביחס של עד  ששינוי קלפי ההיפותזה הם -ניבויים עלה

שינוי בינוני בכח הכפייה יוביל לשינוי ברמת הטרור ביחס שבין ; בין רמת הטרור בשתי התקופות 

התרחש אירוע אשר  Tאם בזמן , למשל, כך. ומעלה 8:1ושינוי גדול יוביל ליחס של ,  8:1-ל 8:1

, למשך חודשיים" להחזיק"פי התיאוריה שינוי גדול בכח הכפייה של ישראל אשר אמור -מסמן על

, Tומעלה ברמת הטרור בחודשיים שלאחר  1פי ההיפותזה הוא שצפויה עלייה של פי -הניבוי על

בהנחה שלא חלו שינויים במשתנים , כמובן, זאת. T-ביחס לרמת הטרור בחודשיים שקדמו ל

 . מחקר אשר עשויים להיות אחראים  לשינוי שחל ברמת הטרורהמפוקחים של ה

פעמי בודד המסמן שינוי בכח -סיבוך מסוים נובע מכך שלעיתים קרובות לא מדובר באירוע חד 

במקרים כאלה . מצטבר של כמה אירועים-אלא בתהליך הדרגתי, הכפייה של ישראל כלפי חמאס

הכפייה במשך פרק  בהתאם לכיוון השינוי בכחמת הטרור הניבוי הוא שיחול שינוי הדרגתי בר

שהיחס בינה , וכי עם סיומו תתייצב רמת הטרור על רמה מסוימת, התהליך" מתרחש"הזמן בו 

לבין רמת הטרור שבוצעה לפני תחילתו של התהליך אמור להיות פרופרציוני לגודל השינוי בכח 

הלך  T2-ל T1פייה של ישראל בין שכח הכ, לדוגמא, נניח. הכפייה שנגרם כתוצאה מאותו תהליך

ושעוצמת , ונחלש בשל תהליך מתמשך בשחיקת אמינותם של האיומים הישראלים בתקופה זו

-ל T1הניבוי הוא איפוא שבין .  הירידה הכוללת בכח הכפייה בין שתי נקודות הזמן היא בינונית

T2 שתוביל לרמת טרור , תחול עלייה הדרגתית ברמת הטרור של חמאס(לאחר T2 ) הגבוהה

 . 1לפי  1ביחס שבין פי  T1מהרמה שהיתה לפני 

משך הזמן של , המימד השלישי של הניבוי – בכח הכפייה משך תקופת ההשפעה של השינוי. ג

שינוי " משתמר"השאלה כאן היא למשך כמה זמן . הוא לכאורה עניין מורכב מעט יותר, השינוי

ניבוי זה ישתנה . על אורכה של אותה תקופהומהם הגורמים שמשפיעים , מסוים בכח הכפייה

ולפיו כח   -ומובן מאליו  –אך באופן כללי ייעשה המחקר שימוש בעקרון פשוט , ממקרה למקרה
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אורך התקופה הרלבנטית לניבוי רמת , לפיכך. הכפייה נותר קבוע כל עוד לא חל בו שינוי נוסף

 . הטרור ישתנה ממקרה למקרה

בכל תשווה רמת הטרור , ערכה של נכונות הניבויים של התיאוריהמנת לשפר את איכות הה-על 

אלא גם לרמת , תקופה המקבילה שלפני השינוי בכח הכפייהתקופת זמן לא רק לרמה שהיתה ב

שבע השנים שבין ספטמבר , דהיינו, "תקופת אוסלו"הטרור החודשית הממוצעת של חמאס בכל 

יכותניים של התנהגות חמאס אשר עשויים להאיר ייבחנו היבטים א, בנוסף. 1222לספטמבר  8661

, ובעיקר הצהרות של בכירי הארגון לגבי מדיניות הטרור שלו, את מדיניות הטרור של הארגון

 . עם ישראל" הפסקת אש"פ בנוגע ל"והצעות ומגעים שניהל הארגון עם הרש

ינקטו שני  , לאחר בחינת מידת ההשתנות המשותפת בין כח הכפייה לרמת הטרור של חמאס 

צעדים נוספים אשר מטרתם היא לבחון האם ההשתנות המשותפת היא אכן תוצאה של קשר 

, דהיינו, הצעד הראשון הוא פיקוח על משתנים מסבירים אלטרנטיביים. סיבתי בין המשתנים

הצעד . בחינת הסברים אלטרנטיביים לשינויים ברמת הטרור של חמאס ושלילתם במידת האפשר

, יון ולהבין את תהליכי קבלת ההחלטות שהובילו לשינוי ברמת הטרור של הארגוןהשני הוא ניס

תיבחן השאלה האם אכן היה השינוי , כך. שהוזכרה לעיל  Process Tracing-בהתאם למתודת ה

תוצאה של החשש מתגובת ישראל להתקפות  –אם אכן חל שינוי כזה  –בהתנהגותו של חמאס 

, ככל שמאפשרים המקורות הקיימים, ניתוח זה יעשה. ים אחריםאו שמא נבע ממניע, טרור מצדו

באמצעות בחינה של הצהרות מפי בכירים בחמאס מאותן התקופות אשר עשויים לשפוך אור על 

ועל גודל התשומה שסיפקו  תהליכי קבלת ההחלטות בחמאס לגבי מדיניות הטרור של הארגון

ת בחינה של מקורות משניים אשר מנתחים ובמידה פחותה יותר באמצעו, איומי ישראל לתהליך

 . 199את החלטות הארגון באותן תקופות

 מדידה . ד

 . כח הכפייה של ישראל כלפי חמאס: תלוי -המשתנה הבלתי. 2

זהו . כח הכפייה של המדינה –תלוי של המחקר -בפרק השלישי הוצג והוגדר המשתנה הבלתי

ערכו , דהיינו,  ודינמי,  של יותר או פחות ניתן להתייחס אליו במונחים, כלומר, משתנה כמותי

, תיאורטי במשתנה זה הדגיש את טבעו  הסובייקטיבי-הדיון הקונספטואלי. משתנה לאורך הזמן

את ההתייחסות אליו כאל גורם פסיכולוגי או תפיסתי אשר מגולם באופן שבו תופסים , דהיינו

כלפי הארגון מצד המדינה  מקבלי ההחלטות בארגון הנכפה את עוצמת האיומים המופנים

הבעיה העיקרית במדידת ערכו של משתנה זה במחקר אמפירי היא מיעוטם של , לפיכך. היריבה
                                                 

199
 .  רדלב ובאופן בלתי נפושבמ , עבור פרקי זמן ספציפיים, כאן ייעשו לעיתים תוארו יתוח ששלבי הנ כל 
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כפי , או מדד לערכו של המשתנה הביטויים התנהגותיים כלשהם אשר עשויים לספק אינדיקצי

שראל כלפי יאת כח הכפייה של הדרך האידיאלית למדוד , באופן עקרוני.  200שהוגדר בפרק הקודם

ול את מקבלי ההחלטות בחמאס לשא, אם הדבר היה אפשרי, בנקודת זמן מסוימת היתהחמאס 

כיצד אתם מעריכים את הנזק הצפוי לארגונכם : "בכל נקודת זמן רלבנטית את השאלה

ניתן היה להשיג מדידה , כך". ?מתגובתיה הצפויות של ישראל לפעולות הטרור שארגונכם מבצע

הדבר בלתי אפשרי מסיבות , ואולם. כח הכפייה של ישראל בכל נקודת זמןתקפה יחסית של 

מידע אחר שעשוי לשמש להערכת תשובתם של אלה לשאלה זו בנקודות זמן שונות כמעט . ברורות

מעת כדי לספק בשיש בהן , של בכירים בארגוןומעטות  תלמעט הצהרות ספוראדיו, ואינו קיים

בהצהרות מסוג זה  יעשה אמנם שימוש בניתוח . רח מהימנהולא בהכ פעמית-אינדיקציה חדלעת 

הן אינן ,  ואולם. תלוי-מנת לחזק את תוקף המדידה של המשתנה הבלתי-האמפירי ככל הניתן על

 .       ית המדידה של משתנה זהימספקות פתרון הולם לבע

שהוצג ון באופי מערך המחקר תלוי טמ-דידה של המשתנה הבלתיפתרון מסוים לבעיית המ 

לפני  , רמת הטרור של הארגון, העיקרון הכללי היה מדידה של ערכי המשתנה התלוי, כזכור. לעיל

מערך מחקר כזה אינו דורש . כח הכפייה של המדינה, תלוי-ואחרי שינויים במשתנה הבלתי

מדידת שינויים אלא , כפייה של ישראל כח ההערכים המוחלטים של של " נקודתיות"מדידות 

אף -על, לפיכך  .במונחים של ערכים יחסיים ולא מוחלטים, דהיינו, זמןייה על פני הבכח הכפ

יכים תהלאו  םניתן להסתפק באיתור אירועי, כפייה-שאין בנמצא מדדים ישירים של כח

לחזק או , פי המודל התיאורטי שהובא בפרקים הקודמים-על, אשר צפויים היו, כיםשמתמ

במקום למדוד את המשתנה הבלתי תלוי , במילים אחרות .להחליש את כח הכפייה של ישראל

וזאת באמצעות ניתוח ,  המחקר ינסה לאתר שינויים בערך המשתנה באופן עקיף, באופן ישיר

על עוצמתם של איומי , פי ההנחות שהובאו בפרק הרביעי-על, שינויים בגורמים אשר משפיעים

הניתוח האמפירי , לפיכך. פה הנבחנתכפייה שונים שהופנו כלפי חמאס מצדה של ישראל בתקו

ויתייחס לשינויים בכלל הגורמים שעיצבו את הקונטקסט שבו , ישא אופי של ניתוח היסטורי

חשוב לציין כי ערכם של חלק . התנהלה האינטרקציה שבין ישראל לחמאס בתקופה הנבחנת

ה מעבר והניתוח האמפירי עצמו לא יתייחס אל אל, מגורמים אלו ייחשב במחקר כקבוע

 .     להתייחסות הראשונית  בפסקאות הבאות

                                                 
200

לספק אינדקציה למידה שבה חוששים מקבלי ההחלטות בו מתגובת המדינה , אמנם, התנהגותו של ארגון טרור עשויה 

ולכן אינם יכולים לשמש לצרכי מדידת , אך במקרה שלנו אותם ביטויים התנהגותיים הם המשתנה התלוי של המחקר, הכופה

 .תלוי-המשתנה הבלתי
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שינויים בכח הכפייה של מדינה כלפי ארגון טרור עשויים להיות תוצאה של אחד , כזכור 

, שינויים באמינותם של איומים מסוימים, שינויים בהיתכנותם של איומים מסוימים: מהשלושה

ובגורמים  רט בטבעם של שינויים כאלהדיון מפו.  ושינויים בפוטנציאל הנזק של אותם איומים

שלא ייבחנו אמפירית בעבודה זו  –כלל מספר הנחות דדוקטיביות אשר , להם הובא בפרק הרביעי

.  לגבי האופן שבו משתנים שונים משפיעים על עוצמתם של איומי כפייה כלפי ארגוני טרור –

לצד  –יכללו במדידה , סשל חמא בתפיסת האיוםהיות והמטרה היא למדוד שינויים  , בנוסף

גם אירועים  –אשר משנים את כח הכפייה של המדינה " אובייקטיבים"אירועים ותהליכים 

חמאס לגבי אמינות האיומים או פוטנציאל  שויים היו לגרום לשינויים בתפיסתותהליכים אשר ע

 תוצאותיהם של סקרי דעת קהל פלסטינים שנערכו לאחר שישראל, למשל, כך. הנזק שלהם

מנת לשנות את תפיסת -שיש בו על" אירוע"מסוים נתפסים במחקר כ" קולקטיבי"מימשה איום 

הדבר נכון גם לגבי שינויים בהתנהגותה של . 201חמאס לגבי עוצמת הנזק של עונשים כאלה לארגון

כלפי חמאס בעקבות איומים  "(חתרמא מדינה"שנתפסת במחקר זה כמעין )הרשות הפלסטינית 

אינדיקציה למקבלי ההחלטות , יש להניח, שינויים כאלה סיפקו. לפי הראשונהשהפנתה ישראל כ

ולפיכך יש , בחמאס לגבי הנזק הצפוי לארגונם מהאיום העקיף של ישראל דרך הרשות הפלסטינית

 .         202הכפיה של ישראל כלפי חמאס-להחשיבם כגורם שעשוי היה לשנות את כח

יפוא על מעקב אחר תהליכים ואירועים שגרמו התלוי תתבסס א-מדידת המשתנה הבלתי 

על הקלפסיפקציה של איומי כפייה בהתבסס .  אליים כלפי חמאסלשינוי בעוצמת האיומים הישר

ניתן לומר שבתקופה הנבחנת הורכב כח הכפייה של , נגד ארגוני טרור שהובאה בפרק הקודם

הבאות יובא דיון קצר בפסקאות . 203ישראל כלפי חמאס מארבע קטגוריות של איומי כפייה

בטיבם של איומים אלה ובגורמים שהשפיעו על עוצמתם בהקשר ההיסטורי הספציפי שאפיין את 

 .  התקופה הנבחנת

בתקופה   - מבצעית של חמאס בשטחים-איומים בפגיעה ישירה בתשתית הצבאית. א 

התקפות בקטגוריה זו נכללים בעיקר מעצרים המוניים של אנשי חמאס בתגובה ל, הנבחנת

                                                 
201

פיתחה נשק חדיש שהנזק שהוא ( הכופה)' נניח כי מדינה א: ניתן להשתמש בדוגמא אנלוגיתעל מנת להבהיר את העניין  

כל עוד לא נעשה שימוש בנשק זה לא ניתן להעריך את , לפיכך. אינו ידוע מראש למדינה זו( הנכפה)' עלול לגרום למדינה ב

עשתה שימוש ' נניח שמדינה א, כעת. 'דינה אולכן לא ניתן להעריך את תרומתו לכח הכפייה של מ, עוצמת האיום בשימוש בו

"  חושף"היקף הנזקים שגרם השימוש בנשק  , במקרה זה. והדבר הוביל לנזק עצום עבור המדינה הנכפית, ראשוני בנשק זה

 .    'כלפי מדינה ב' ולפיכך הוא מסמן שינוי בכח הכפייה של מדינה א, את עוצמת האיום הנשקפת משימוש עתידי בנשק זה
202

האיום במקרה זה מתבסס ". אם תמשיך להתנהג באופן זה אדבר עם הוריך"הדבר דומה למצב שבו מורה מאיים על תלמידו  

אם התלמיד סבור כי הוריו לא יענישו אותו , ואולם. על הנחתו של המורה כי ההורים יענישו את בנם אם המורה יפנה אליהם

לאחר  –עוצמתו של האיום תגדל אם התנהגותם בפועל של ההורים  .הרי שמדובר באיום עקר –גם אם ידבר עמם המורה 

האופן שבו ינהגו ההורים בבנם לאחר שידבר עמם המורה , במילים אחרות. תוכיח לתלמיד כי הוא טעה –שידבר עמם המורה 

 .    הוא גורם שעשוי לשנות את כח הכפייה של המורה כלפי התלמיד להבא
203

במהלך כל התקופה הנבחנת או ,  "אפשריים"או היו , ם שעמדו לרשותה של ישראלהרשימה כוללת את כלל האיומי 

 .   לא נכללים בה, אך היו אפשריים בתקופות אחרות, איומים שלא היו אפשריים בתקופה זו. בחלקים ממנה
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משום שהם נתפסים כצעדים אשר פוגעים בראש , (בשונה מהתנקשויות בבכירים) 204טרור

אמינות האיומים בפעולות צבאיות ומבצעי מעצרים כנגד . ובראשונה ביכולת המבצעית של הארגון

ישנן , ראשית. מטרות ופעילים של חמאס השתנתה בראש ובראשונה בהתאם לכמה גורמים

שינויים במגבלות אלו ייתפסו כגורמים . ל על עצמה במסגרת הסכמי אוסלוהמגבלות שנטלה ישרא

ההנחה היא ההתחייבויות של ישראל שלא לפעול , בין השאר. אשר שינו את כח הכפייה של ישראל

כך נוצרה שונות באמינות . פ פגעו באמינותם של איומים אלה"בשטחים שהועברו לשליטת הרש

אמינות האיום במבצעים צבאיים , דהיינו, "שונות מרחבית"גם אלא , פני זמן-האיום לא רק על

היתה גבוהה יותר מאמינות האיום לגבי ,  אלה שנותרו בשליטה של ישראל, באזורים מסוימים

יש חשיבות  למידת יכולתה של ישראל לבצע מבצעים , שנית. האזורים שהועברו לשליטת הרשות

ההנחה במקרה זה היא שיכולת זו נותרה . ו בציודכאלה מבלי לספוג עלויות משמעותיות בנפש א

גבוהה במהלך כל התקופה לנוכח היתרון העצום שהיה לישראל במאזן הכוחות מול חמאס 

ולהיקף הנזק , המידה שבה ישראל ביצעה בפועל מבצעים כאלה, לבסוף. 205בתקופה הנבחנת

היו בבחינת איתות  שכן הם, היתה השפעה רבה על אמינות האיום לעתיד, שנגרם לחמאס בהם

    . ס על נכונותה ויכולותיה של ישראל לפעוללחמא

הכוונה היא בעיקר לרשת מוסדות  .איומים בפגיעה ישירה במוסדות האזרחיים של החמאס. ב

ברשת רחבה של (  וכך גם בהווה)חמאס אחז בתקופה הנבחנת . החינוך והרווחה של הארגון, הדת

מועדני נוער , גני ילדים, מסגדים, ובכלל זה מרפאות, ית ובעזהמוסדות צדקה ורווחה בגדה המערב

מוסדות אזרחיים אלה היוו ועודם מהווים את התשתית העיקרית  , פי טענה רווחת-על. וכדומה

ואף מקור לגיוס פעילים , לכוחו הפוליטי בחברה הפלסטינית ואת מקור המימון המרכזי שלו

האיום הישראלי לפגוע במוסדות אלה ( . Levitt, 2007; 2004; Mishal, 2003: 582)לארגון

, יש להניח, היווה לאורך השנים  -ישירות או דרך הרשות הפלסטינית  -להתקפות טרור  הבתגוב

באחד המקרים אף .  גורם כבד משקל במערכת השיקולים של חמאס בנוגע לביצוע התקפות טרור

לים והפלסטיניים אינו שווה את הסיכון עימות עם כוחות הבטחון הישרא"הודה דובר התנועה כי 

היות שידע מודיעיני (.  AP 21/5/96)" המסגדים וגני הילדים של חמאס, שבאיבוד רשת המרפאות

ורצון מצד ישראל לפגוע במוסדות אלה היו המשתנים העיקריים שהשפיעו על עוצמתו של איום 

                                                 
204

, דהיינו, "מעצר מנהלי"רוב במסגרת מה שמכונה -פי-מעצרים של פלסטינים הנחשדים בחברות בארגוני טרור נעשה על 

, מעצר מנהלי מכוון לעיתים לאינדיבידואלים. (Fox, 1992: 56)ללא הגשת כתב אישום או כוונה להביא את העצור למשפט 

 .   בעיקר לאחר התקפות טרור חמורות, כרוך במבצעי מעצרים המוניים, כפי שיפורט בהמשך, אך במקרים רבים
205

מבצעים צבאיים ישראליים בלבנון עלולים היו  : חזבאללה באותן שניםמהמצב ששרר בין ישראל ל, למשל, מצב זה שונה 

ויש הטוענים כי הדבר הרתיע את מקבלי ההחלטות בישראל מביצוע מבצעיים קרקעיים , להסתיים באבידות ישראליות רבות

 .  1פרק : 2118, הראל ויששכרוף' ר. נגד חזבאללה באותה תקופה
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האינדיקציה העיקרית לשינויים  ידי ישראל ותוצאות מימושו תהיינה-מידת מימוש האיום על, זה

 . בעוצמתו

 .הרשות הפלסטינית/ארגון הפתחאיומים עקיפים דרך . ג

במסגרת השלב הראשון של יישום  8662-אשר נוסדה רשמית ב, (פ"להלן הרש)הרשות הפלסטינית 

נתפסת בניתוח כמעין מדינה ,  8661ף בספטמבר "הסכם העקרונות שנחתם ביו ישראל לאש

תהליך . 206של איומי כפייה עקיפים מצד ישראל כלפי חמאס" מוליך"ימשה כמארחת אשר ש

לדינמיקת היחסים של שני . הבסיסית של היחסים בין חמאס לפתח הדינמיקהאת  שינהאוסלו 

נוסף מימד של יחסים בין תנועת , ארגונים המתחרים זה בזה על ההגמוניה בחברה הפלסטינית

 , כפי שמציין מאיר חתינה . ן אופוזיציונילבין ארגו"  מדינה בדרך"שלטון של 

בין חמאס ]הגדירו מחדש את מערכת היחסים  [...] הסכמי אוסלו וכינון הרשות הפלסטינית

ואימץ הגיון פעולה של ,  ף נטש את היגיון הפעולה  המהפכני של תנועת התנגדות"אש[: ף"לאש

אס הפך מתנועה פוליטית הנאבקת בזמן שחמ; מדינה השואפת לאכוף  את ריבונותה על האוכלוסיה

בקונטקסט של מדינה [  הפועלת]לתנועה אופוזיציונית [ בחברה הפלסטינית]ף על ההגמוניה "עם אש

 . (Hatina, 1999: 41)אשר זוכה להכרה איזורית ובינלאומית  , בהתהוות

 

 פתח היה כי כתוצאה מלחץ/פ"האיום העקיף של ישראל כלפי חמאס דרך הרש, באופן כללי

פ תגיב האחרונה על התקפות טרור של חמאס בפעולות ענישה "כפייתי של ישראל כלפי הרש

מדידת עוצמתו של איום זה דורשת הערכה במקביל של , לפיכך. שתפגענה באינטרסים של האחרון

 .פ כלפי חמאס"הרש/ושל כח הכפיה של פתח,  פ"הרש/כח הכפייה של ישראל כלפי פתח

באותה תקופה התבסס בעיקר על איומים בשלילת  פ"הרש/י פתחכח הכפייה של ישראל כלפ 

במסגרת התהליך המדיני בינו לבין , או צפוי היה להשיג, ההישגים הפוליטיים שהשיג הפתח

את עצירת תהליך מסירת השטחים , בין השאר, איומים אלה כללו"(. תהליך אוסלו"להלן )ישראל 

מניעת קיומן של , ומתן בין ישראל לפתח-משאעצירת ה, פ"בגדה המערבית ובעזה לשליטת הרש

באמצעות  Aהרשות בשטחי " ריבונות"פגיעה ב, בחירות למועצה המחוקקת הפלסטינית

עיכוב שחרור אסירים פלסטיניים , השתלטות מחדש או כניסה צבאית מוגבלת לשטחים אלה

שינויים .  הלאה וכן, עצירת כינון מוסדות הרשות ומנגנוני הבטחון שלה, מ"שהוסכם עליו במו

תוצאה של ',  בהתאם למודל האיום הכפייתי שהוצג בפרק ג, בעוצמתם של איומים כאלה היו

הגורם המרכזי , כפי שיפורט בניתוח האמפירי. שינויים באמינותם ובפוטנציאל הנזק שלהם

וזו כוללת , של  איומים אלה היה התנהלותם של מקבלי ההחלטות בישראל אמינותםשהשפיע על 

                                                 
206

היה זה  שהקים את , ף החל מהקמתו"שלמעשה שלט באופן כמעט מוחלט באש, אתארגון הפתח בהנהגתו של יאסר ערפ 

 .פ כאל אותו שחקן"הניתוח יתייחס לפתח ולרש, לפיכך. פ וששלט במנגנוני הבטחון שלה באופן מלא"הרש
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ן ביטויים הצהרתיים לגבי הזיקה בין המשך התהליך לבין עצירת ההתקפות מצד ארגוני הטרור ה

לאורך התקופה . והן צעדים בפועל שייצרו זיקה כזו, ובכלל זה החלטות ממשלה –הפלסטינים 

נעה תגובתם של מקבלי ההחלטות בישראל להתקפות טרור של הפלסטינים בין הצהרות בדבר 

לבין , (או נחישותם להאיץ את התהליך/ו)תהליך אוסלו לנוכח התקפות טרור נחישותם להמשיך ב

לאלה היתה השפעה על . רמיזות ואמירות ברורות לגבי כוונתם להאט את התהליך או לעצרו

להתנהגות , ואלי אף רבה יותר, יש חשיבות רבה, כמובן. פ"הרש/אמינות האיומים כלפי פתח

, מ עם הנציגות הפלסטינית"למידה שבה הם המשיכו במו ובפרט, בפועל של ההנהגה הישראלית

בסמוך למועד ביצוע התקפות טרור מצד החמאס או ארגונים , או ביישום ההסכמים שהושגו

על היקף הזיקה בין המשך התהליך המדיני לרמת הטרור השפיעה גם המידה שבה יצרו . 207אחרים

 .  ההסכמים עליהם חתמו ישראל והרשות עצמם זיקה כזו

לו השפעה מסוימת על אמינותם של האיומים הישראלים לעצור או להאט  הגורם נוסף שהיית 

בעיקר לנוכח , את תהליך אוסלו היא עמדת דעת הקהל הישראלית באשר להמשכו של התהליך

פ היתה קשובה לרחשי דעת הקהל "הרש/ההנחה כאן היא שהנהגת פתח. התקפות טרור

סחף . 208מצדה של זו בתהליך אוסלו הוא לא יוכל להתקדםבהבינה כי ללא תמיכה , הישראלים

משמעותי בדעת הקהל הישראלית נגד התהליך בתגובה להתקפות טרור היא עלול אף להוביל 

נתונים אודות משתנה זה יילקחו במקרה הצורך מסקרי דעת קהל ישראלים . לעצירתו המוחלטת

 .    שפורסמו בתקשורת

ובהתאם , פ השתנה בהתאם לאיום הקונקרטי"הרש/י פתחשל האיומים כלפ פוטנציאל הנזק 

איום , ככל הנראה, האיום בעל פוטנציאל הנזק הגבוה ביותר היה. לנקודה שבה נמצא התהליך

. בנסיגה מוחלטת מהסכמי אוסלו ומהסכמת ישראל להקים מנגנונים פלסטיניים של ממשל עצמי

ועצירת , ף בכל שנות קיומו"ותר של אשתהליך אוסלו היה ללא ספק ההישג המדיני המשמעותי בי

, פ לשליטה הישראלית היתה"או השבת השטחים שנמסרו לרש/מימושו לתקופה בלתי מוגבלת ו

לצדו של איום זה התקיימו איומים בעלי פוטנציאל . כרוכה בנזק אדיר לפתח,  אם היתה ממומשת

, למשל, כך. פ"הרש/תחשניתן אף לדרגם מבחינת פוטנציאל הנזק עבור פ, נזק מצומצם יותר

פ ייחשבו כבעלי פוטנציאל נזק גבוה "איומים בכיבוש מחדש של שטחים שהועברו לשלטית הרש

ואלה ייחשבו , קיומן של נסיגות משטחים פלסטיניים עליהם הוסכם-יותר מאשר איומים באי
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התקפות בהקשר זה חשוב לציין כי במידה והושמעו איומים מילוליים מצד הנהגה הישראלית לעצור את התהליך בתגבוה ל 

מקרים בהם לא עמדה ישראל : יש חשיבות רבה למידה שאיומים אלה אכן מומשו, טרור מצד ארגוני הטרור הפלסטיניים

באיומים מילוליים שהשמיעה הנהגתה הציגו את האיומים הללו כאיומי סרק וייחשבו בניתוח כגורם המפחית מכח הכפייה 

 הישראלי
208

 –בנימין נתניהו  1776נבחר ביוני  1776כאשר לאחר גל של פיגועים בחורף , יש הטוענים כי כך אכן התרחש לבסוף 

 .  לראשות הממשלה –שעמד בראש מפלגת ימין שהתנגדה לתהליך אוסלו 
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ם ומתן על הסכמים שטר-במחקר האמפירי כבעלי פוטנציאל נזק גבוה יותר מאשר הקפאת המשא

 . נחתמו

מעצרים של בכירי הארגון , בין השאר, כללו פ כלפי חמאס"הרש/איומי הכפייה של פתח 

פגיעה בנכסיו , ידי מנגנוני הבטחון של הרשות-סגירת מוסדות אזרחיים של הארגון על, ופעיליו

ניהול תעמולה כנגד , ל"המטריאלים של הארגון ובהזרמת משאבים פיננסיים אל חמאס מחו

האיום בעימות מזוין  -ואולי יותר מכל ,  רה לפגוע במעמדו בקרב הציבור הפלסטיניחמאס במט

חששו , כפי שיתואר בהמשך. פ לכוחות החמאס שיתפתח כתוצאה מצעדים כאלה"בין כוחות הרש

בייחוד לאור , "מלחמת אחים"או , הגדול ביותר של החמאס היה החשש מפני עימות אלים כזה

פוטנציאל (. 886: 8666, משעל וסלע)תהיה ידו של פתח על העליונה  ההסתברות הגבוהה שבסופו

של החמאס כארגון בעל  ושכן מימושו היה עלול להוביל להיעלמות, הנזק של איום כזה היא אדיר

 .  כוח פוליטי בחברה הפלסטינית

פ כלפי חמאס נקבעה בהתאם ליכולת של הראשונה לממש את "הרש/של איומי פתח אמינותם 

ידי מאזן הכוחות -נקבעה בראש ובראשונה על היכולת. כן-ים ובהתאם לנכונותה לעשותהאיומ

ככל שהתרחבו , כפי שיוסבר בהמשך. הרשות לבין אלה של חמאס/של פתח ןשבין מנגנוני הביטחו

פ "של הרש ןוככל שהלכו והתבססו מנגנוני הביטחו, השטחים שהיו נתונים לשליטת הרשות

ההנחה במחקר תהיה . פ לממש את איומיה כלפי חמאס"ולתה של הרשכך גברה יכ, בשטחים אלה

, בראש ובראשונה, של הרשות לממש את האיומים הללו השתנתה   -או רצונה  -נכונותה כי 

משיעורי התמיכה , דהיינו, פ לחמאס"הרש/בהתאם למאזן הכוחות הפוליטי הפנימי בין פתח

ההנחה היא שככל .  הפלסטינית בשטחים הייהיחסיים בכל אחד מהשחקנים הללו בקרב האוכלוס

 –הפלסטינית  הפ שהלגיטימציה לה זוכה הרשות מצד האוכלוסיי"שחשו מקבלי ההחלטות ברש

העצמי אל מול  םכך גבר ביטחונ, גדלה  -וגם מצד שחקנים חיצוניים אחרים כמו מדינות ערב 

קהל פלסטינים יהוו מקור  סקרי דעת. פ כלפיו"חמאס וכך גברה אמינות איומי הכפייה של הרש

יש חשיבות רבה לאופן שבו ההנחה תהיה כי , כן-כמו. מרכזי לנתונים מסוג זה בניתוח האמפירי

הגיב בפועל הציבור הפלסטיני לצעדים שנקטה הרשות כלפי חמאס וארגוני אופוזיציה אחרים 

צד הרשות כלפי אדישות בקרב הציבור הפלסטיני לצעדי ענישה מ, למשל. בתגובה להתקפות טרור

 האינדיקצי.  פ כלפי חמאס"ארגוני הטרור נתפסת בניתוח כגורם שמחזק את אמינות איומי הרש

התנהגותה ,  כמובן, פ לפעול כנגד חמאס בתגובה לפיגועים תהיה"של הרש הנוספת למידת נכונות

או לא )ההנחה היא שפעולות ענישה שביצעה . הן במישור ההצהרתי והן במישור המעשי –בפועל 

 הפ נגד חמאס בתגובה להתקפות טרור שביצע זה נגד ישראל סיפקו מעין אינדיקצי"הרש( ביצעה
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היתה נתונה בתחילה בספק , כפי שנראה בהמשך, נכונות זו. 209לפעול נגד הארגון הלמידת נכונות

-פ מוכנה להסתכן בעימות פנימי עם חמאס על"אך ככל שעבר הזמן כך גברו העדויות כי הרש, רב

ובראש , הצהרותיהם של מנהיגי הפתח. נת להבטיח את המשך התהליך המדיני מול ישראלמ

מסוימת בניתוח האמפירי למידת   המספקות גם הן אינדיקצי, ובראשונה של ערפאת ומקורביו

 .  בתגובה להתקפות טרור -כפי שדרשה ישראל  –פ לפעול כנגד חמאס "הנכונות של הרש

כפי , "כפיה עקיפה"הותית הקשורה להגדרתו של המונח זה המקום להידרש לסוגיה מ 

כי מאחר ופתח והחמאס התחרו ביניהם לאורך השנים ,  ניתן לטעון. שהובאה בפרקים הקודמים

עוצמה -פ היו מניעים עצמאיים רבי"הרש/הרי שלפתח, על עוצמה פוליטית בחברה הפלסטינית

. של ישראל להתקפות טרור של  חמאס כאלה  שאינם קשורים לתגובה הצפויה, לפעול נגד חמאס

פ כלפי חמאס לא הושפעה בהכרח מאיומי הכפייה "עוצמת איומי הכפייה של הרש, פי טענה זו-על

כרכיב בכח ( פ כלפי חמאס"של הרש)ולפיכך הכללתם של איומים כאלה , של ישראל כלפי הרשות

אף שאין -על. 210תלוי-יהכפייה של ישראל כלפי חמאס פוגעת בתוקף המדידה של המשתנה הבלת

תלוי -להקל ראש בבעייתיות שמעורר עניין זה בכל הקשור לתוקף המדידה של המשתנה הבלתי

ניתן לטעון כי יש כמה סיבות שמפאתן ניתן בהחלט להכליל את השינויים בעוצמת איומי , במחקר

 .       פ כלפי חמאס במדידת כח הכפייה של ישראל כלפי הארגון"הרש

פ לפעול כנגד חמאס "של ערפאת והרש, ואולי אף הבלעדי, ה כי המניע המרכזינרא, ראשית 

בתגובה להתקפות טרור שביצע זה נגד ישראל היה החשש מפני התגובה הישראלית להתקפות 

על כך שגישתו הראשונית של  בספרות האקדמאית ובתקשורת מצביעים דיווחים רבים. אלה

ראה  אף וכי הוא, ולא של דיכוי וכפייה הס וקואופטציערפאת כלפי חמאס היתה מדיניות של פיו

מ על "בטרור של חמאס כלי לגיטימי לחיזוק עמדת המיקוח של הפלסטינים מול ישראל במו

על כך מעידים גם ההסכמים (. Klein, 1996: 123; Hatina, 1999: 43)הרחבת שטחי הרשות 

, (פירוט בהמשך' ר) 8661צמבר ובד 8662מבר הבלתי רשמיים שהושגו בין  חמאס לפתח בנוב

לפיהם חמאס רשאי לבצע התקפות טרור כל עוד הוא לא מבצע אותם מתוך השטחים שבשליטה 
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חמאס הן הצהרות של בכירי הרשות ובכירי החמאס  על מדיניות הרשות כלפייוסק במחקר המקורות העיקריים מהם  

לדעת אילו מסרים העבירו בכירי  שכן לא ניתן לדעת , יש בעיה מסוימת של תוקף מדידה כאן. והתנהגותה של הרשות בפועל

פ במסר למהיגי הארגון "לווה מבצע מעצרים של אנשי חמאס בידי הרש, למשל, אם. בערוצים שאינם גלויים הרשות לחמאס

שמעצרים כאלו לא נחשבים כגורם הרי , "העצורים ישוחררו בהקדם, מטרת המעצרים הללו לרצות את ישראל בלבד"בנוסח 

לבעיה זו אין פתרון .  ואף ניתן לראות בהם גורם שמחליש אותה, המעלה את עוצמת האיום העקיף של ישראל כלפי חמאס

 .  פ כלפי חמאס שיקפה את כוונותיה האמיתיות  כלפי הארגון"ולא נותר אלא לקוות כי התנהגותה הגלויה של הרש, הולם
210

כח הכפייה של ישראל כלפי חמאס כולל אך ורק את העלויות שאיימה , "כח כפייה"ונספטואליזציה של פי הק-על, כזכור 

עלויות , לפיכך. בתגובה להתקפות טרור מצדו של חמאס כלפי יעדים ישראליים, באופן ישיר או עקיף, ישראל להסב לחמאס

פ "נובעות מהתנגדותה העצמאית של הרש, למשל ,כאלה אשר, צפויות של התקפות טרור שאינן קשורות  לאיומים ישראלים

אלא כמשתנה אחר המשפיע על המוטיבציה של , אינן צריכות להיכלל בכח הכפייה של ישראל כלפי חמאס, להתקפות כאלה

 .חמאס לבצע התקפות טרור כנגד ישראל
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התנגדות  כך זה שלערפאת לא היתה-עובדות אלה מעידות על.  (Klein, 1996: 123)פלסטינית 

עדות  . 211דיניכל עוד לא סיכנו אלה את המשך התהליך המ, כלפי ישראל עקרונית להתקפות טרור

, ביקשערפאת  פ לפעול נגד חמאס היא העובדה כי"של הרש" עצמאית"נוספת להיעדר מוטיבציה 

-ולקראת הבחירות ב, לשלב את חמאס במערכת הפוליטית הפלסטינית המתהווה , באופן די עקבי

 ,Adoni)הוא עשה מאמצים לשכנע את הנהגת הארגון בשטחים לקחת חלק בבחירות 8669

כך שלערפאת ולפתח לא היתה התנגדות עקרונית  לקיומה -בעובדה זו יש בכדי להעיד על .(1996:7

 . תנועת אופוזיציה במערכת הפוליטית הפלסטיניתחמאס כשל 

דעתם של מומחים ופרשנים שונים מחזקת גם הן את הסברה כי פעולותיה של הרשות כנגד  

י ההתנגשות הרצינית הראשונה בין טוען כ, למשל, מרע-זיאד אבו. אס נבעו מלחץ ישראליחמ

משום ]...[ ול כנגד חמאס ערפאת החליט לפע"נבעה מכך ש 8662כוחות הרשות לחמאס בנובמבר 

" או להסתכן בעצירת ההתרחבות של שטחי הממשל העצמי בגדה ,שישראל לחצה עליו לפעול

(Abu-Amr, 1995: 46 ,ההדגשה שלי) . החמאס משעל וסלע טוענים כי ההחלטה של ראשי

לנוכח הלחץ הישראלי ", בין השאר, נלקחה 8661להפסיק את התקפות הטרור נגד ישראל בסוף 

כי , באופן דומה, מוסליח טוען(. 821: 8666, משעל וסלע" )לדכא את הטרור האסלאמי[ פ"על רש]

 תה הי 8669מרץ -תגובה החריפה של הרשות לפיגועי פברוארהסיבה ל

 

יסכנו את תהליך השלום , אם לא ירוסן, שפעולותיו של חמאס]...[  חששה הגדול ביותר של הרשות

בקרב מחנה [ כלפי הרשות]ערפאת ומקרוביו חששו שגמישות ביחס לחמאס תגרום לניכור ]...[ כולו 

מ עם "שגיבוייו בשלב זה או בשלב מאוחר יותר היו הכרחיים להשלמת המו, השלום בישראל

 . (Muslih, 1999: 39)ממשלת ישראל 

 

כי הם תפסו את איומיה של הרשות  אשר מאשרים דברים שאמרו מנהיגי חמאס עצמם , בנוסף

רק לשם . אלה יובאו בפירוט יובאו בניתוח האמפירי. כתוצאה של לחץ ישראלי כלפי הרשות

אמר זהאר כי הקו הלוחמני שמפגינה הרשות כלפי חמאס הוא תוצאה  8661-בראיון מ, ההדגמה

טען  8661בראיון נוסף מאפריל (. Zahhar and Hijazi, 1995: 86)ריקאי של לחץ ישראלי ואמ

 (.  PI 23/4/95)  לשמש ככח משטרה של ישראל, כורחה-בעל, פ נאלצת"הרש"זהאר כי 

פ נגד חמאס היו מניעיה קשורים למאבק "גם אם במקרים מסוימים בהם פעלה הרש, שנית 

פעולות כאלה העיד על נכונותה ויכולתה של  הרי שעצם קיומן של, פנימי על עוצמה פוליטית
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כך שערפאת והפתח לא -א עלהעובדה כי ארגון פתח ביצע בעצמו התקפות טרור נגד יעדים ישראלים בעבר מעידה גם הי 

 . כל עוד הדבר נתפס כמשרת את האינטרסים של הפלסטינים, התנגדו באופן עקרוני לטרור לכשעצמו
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פ להתעמת עם חמאס גם בתגובה להתקפות טרור שסיכנו את ההישגים הפוליטיים של "הרש

את עוצמת האיומים העקיפים של , אפוא, צעדים כאלה חיזקו. פ בתהליך אוסלו"הרש/פתח

התהליך המדיני ישראל נגד חמאס גם אם לא הונעה הרשות אך ורק מחששה שישראל תעצור את 

כי אם הרשות אינה , יש להניח, בחמאס יכלו להבין. או תיסוג מהויתורים שעשתה במסגרתו

היא גם לא תהסס להתעמת , מהססת להתעמת עם הארגון סביב נושאים של פוליטיקה פנימית

 .  ובעיקר מפגיעה בתהליך המדיני, מנת להימנע מצעדי ענישה של ישראל-עמו על

 הפלסטינית  הך האוכלוסיידראיום עקיף . ד

הפלסטינית בשטחים לשתי קטגרויות  הניתן לחלק את האיומים של ישראל כלפי האוכלוסיי

ברווחתם , דהיינו, איומים בצעדים שהיו צפויים לפגוע בתנאי החיים של הפלסטינים: כלליות

 היואיומים בפגיעה ביעדים הפוליטיים הקולקטיביים של האוכלוסי; הכלכלית והחברתית

 . בראש ובראשונה בשאיפותיהם להגדרה עצמית ולשחרור מעול הכיבוש הישראלי, הפלסטינית

 הצעד הענישה הבולט מהקטגוריה הראשונה הם הסגרים שהוטלו לעיתים קרובות על האוכלוסיי

השימוש בסגרים החל . 212בתגובה להתקפות טרור -בהיקף ומשכי זמן משתנים  –הפלסטינית 

הפכה , בתגובה לגל של התקפות טרור, 8661במרץ . מלחמת המפרץ הראשונה במהלך 8668בינואר 

וכניסת פלסטינים לישראל הותנתה מאז ואילך , הסגר לסוג של מדיניות קבועה של ישראל

: את הסגרים שהטילה ישראל ניתן לחלק באופן כללי לכמה סוגים(. Usher, 1993)באישורי מעבר 

ם וסחורות בין השטחים לישראל ובין הגדה המערבית  לרצועת אשר מגביל תנועת אנשי, סגר כללי

אשר אוסר באופן כללי על תנועת פלסטינים בין הישובים בשטחים ובינם לבין , סגר מלא; עזה 

(.  Roy, 2001; Hass, 2002)שמגביל את התנועה באזורים מסוימים בלבד , וסגר חלקי; ישראל 

עקב מניעה מאלפי  -הפלסטינית שגרמו הסגרים  מעבר לפגיעה הכלכלית הברורה באוכלוסיה

, עובדים פלסטיניים להגיע למקומות עבודתם בישראל ומניעת יצוא סחורות אל מחוץ לשטחים

הם מנעו מסטודנטים להגיע למוסדות : הסגרים הקשו על הפלסטינים במגוון רחב של תחומי חיים

, הקשו על קבלת שירותי בריאות ,משפחתם-פגעו ביכולת הפלסטינים להיפגש עם בני, ההשכלה

בניתוח האמפירי תהיה ההנחה כי הגורם המרכזי שמשפיע על אמינות איומי הסגר הוא . וכן הלאה

הטלה של סגר מתמשך לאחר כל התקפת טרור , למשל, כך. מידת מימושם של איומים אלה בפועל

 . תיתפס כצעד שמחזק באופן משמעותי את אמינות האיום בעתיד
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לעיתים לא , לפיכך. לעיתים קרובות המניע העיקרי של ישראל להטלת סגר על השטחים היה הרצון למנוע התקפות טרור 

כצעד מניעתי מקדים עליו הוחלט לאור מידע מודיעני בדבר כוונה לבצע אלא , הוטל סגר בתגובה על התקפת טרור שבוצעה

ללא קשר למניעיה של . שנחשבו כמועדים מועדפים להתקפות טרור, כמו חגי ישראל" מיוחדים"או במועדים , התקפות טרור

צעד ענישתי כלפי ייחשבו בניתוח כ, לאחר שהתקפות כאלה בוצעו, כלומר, להתקפות טרור בתגובהסגרים שהוטלו , ישראל

 .   האוכלוסיה הפלסטינית
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סף שיש לכך בחשבון בהערכת תרומתה של הטלת סגרים לכח הכפייה של ישראל היא גורם נו 

יש לבחון את המידה שבה הטילה ישראל סגרים אך , בהתאם לזאת.  של איומי הסגר" מותנות"ה

מידה שבה הוקלו הסגרים בתקופות שבהן חלה ירידה בהתקפות ואת ה, ורק לאחר התקפות טרור

מראים כי מרבית הסגרים  (בחתך חודשי)בתקופה הנבחנת הסגר  נתונים על מספר ימי. הטרור

כמו )מיוחדים  םאירועילמעט מקרים בודדים בהם הוטל סגר בשל , הוטלו בסמוך להתקפות טרור

במרבית . או התרעות ספציפיות על התקפות טרור( או חגים יהודיים, 8669-הבחירות בישראל ב

יולי -מרץ, 8662וסט אוג -מאי, 8662כגון מרץ , יותהחודשים בהם לא היו התקפות טרור משמעות

לפיכך מותנות איומי הסגרים נתפסת . מיעטה ישראל להטיל סגר על השטחים, 8661דצמבר ו 8661

נתונים אודות סגרים שהטילה ישראל . והניתוח האמפירי לא יתייחס לסוגיה זו, במחקר כקבועה

ירי ממספר רב של מקורות עיתונאיים על הפלסטינים בשטחים נלקחו לצורך הניתוח האמפ

 .   213ופירסומים אקדמאים

פגיעה ביעדים הפוליטיים , הפלסטינית ההסוג השני של איומי ענישה כלפי האוכלוסיי 

. פ"הרש/נידון לעיל במסגרת הדיון באיומים של ישראל כלפי פתח, לאומיים שלה-הקולקטיבים

ם לשחרור מעול הכיבוש ולמימוש הזכות ניתן להניח כי שאיפתם העזה של מרבית הפלסטיני

אלא גם על , פ"הרש/לאיים בו לא רק על פתח" מקל"להגדרה עצמית לאומית סיפקה לישראל 

 . אמינותם של איומים אלה מצד ישראל נידונה לעיל. הפלסטינית בכללותה ההאוכלוסיי

, ראשית: ניםשעלול היה להיגרם לחמאס כתוצאה ממימוש האיומים ניתן  לחלק לש הנזקאת  

ניתן , בהנחה שחמאס ראה עצמו כארגון  אשר מייצג את האינטרסים הכוללים של העם הפלסטיני

כפגיעה ישירה באינטרסים , ולו במידה מסוימת, לטעון כי פגיעה באוכלוסיה הפלסטינית נתפסה

ניתן  שכן, בניתוח האמפירי נתפס נזק זה כפרופורציונלי לעוצמת הפגיעה באוכלוסיה.  של חמאס

הפלסטינית נותרה קבועה במהלך התקופה  הלהניח שמידת ההזדהות של חמאס עם האוכלוסיי

צעדי ענישה כלפי הפלסטינים בתגובה להתקפות טרור של חמאס היו כרוכים , שנית.  הנבחנת

שכן הם היו עלולים להוביל לשחיקה של , בסיכון האינטרסים הפוליטיים הביתיים של חמאס

כתוצאה מהאשמתו בסבל שגרמו  השל כוחו הפוליטי בקרב האוכלוסיימעמדו הפנימי ו

 . לאוכלוסיה זו צעדי הענישה של ישראל

היא שמעמדה של חמאס בקרב , שנסמכת על טענותיהם של מרבית החוקרים, ההנחה במחקר 

הפלסטינית נתפס בעיני מקבלי ההחלטות בארגון כאינטרס ראשון במעלה לאורך כל  ההאוכלוסיי

עמדה  בראש מעייניה של חמאס"טוענים לגבי אותה תקופה כי , למשל, משעל וסלע . ההתקופ
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 ,Ben-Israel, 2002; Roy, 2001; Farsakh, 2000; Human Right Watchהמקורות האקדמאים המרכזיים הם  

1996a . 
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השאלה כיצד להבטיח את קיומה ועתידה כתנועה חברתית ופוליטית במסגרת הממשל העצמי 

כשלהמשך המאבק נגד ישראל נועד תפקיד טקטי הכפוף למטרות ולצרכים של התנועה , הפלסטיני

מסמך פנימי של חמאס שהופץ בקרב פעיליו  . (896 :8666, על וסלעמש" )פלסטינית-בזירה הפנים

כאשר בראש , מפרט את האינטרסים של חמאס לפי סדר חשיבותם( 809, מצוטט שם) 8661ביולי 

יהאד 'שמירה על הבסיס העממי של התנועה כדי שישמש עורף חזק להמשך הג"הרשימה עומדת 

בארגון עלולה היתה להוביל גם לדלדול  הלוסייפגיעה חמורה בתמיכת האוכ". במערכות הבאות

משאבים שהיו דרושים לו להמשך קיומו והמשך תפקודו , הזרימת המשאבים לארגון מהאוכלוסיי

 ,Paz, 1998; Hroub, 2000;  Shikaki ;8666, משעל וסלע)ככח פוליטי מוביל בחברה הפלסטינית 

הן בהיבט של כח פוליטי והן , מאסהפלסטינית בח החשיבותה של  תמיכת האוכלוסיי. (1998

 .   בהיבט של תלות לצורך גיוס משאבים נתפסת אפוא בניתוח האמפירי כגורם קבוע

משתנה מרכזי נוסף שהשפיע על המידה שבה תורגם הסבל שהסבו פעולות הענישה  

הקולקטיבית של ישראל לפלסטינים לנזק עבור חמאס הוא מידת ייחוס האשמה בסבל זה 

עד כמה  האשימו , כן-אם, השאלה המרכזית בהקשר זה היא. טרור של חמאסלהתקפות ה

את חמאס בסבל הכלכלי והחברתי שנגרם להם כתוצאה  -או צפויים היו להאשים  -הפלסטינים 

או בפגיעה בתהליך כינון הממשל העצמי הפלסטיני ונסיגת ישראל , מצעדי הענישה של ישראל

מים נתונים אמפיריים אשר עשויים לספק אינדיקציה כמעט לא קיי, למרבה הצער. מהשטחים

הניתוח האמפירי יעשה שימוש בנתונים , לפיכך". ייחוס האשמה"ישירה לערכיו של משתנה 

אשר עשויים לספק אינדיקציה עקיפה   -רובם לקוחים מסקרי דעת קהל פלסטיניים  –אחרים 

 : וסייה הפלסטיניתלפוטנציאל הנזק של האיומים הישראליים העקיפים דרך האוכל

ההנחה היא כי ככל , באופן עקרוני. מידת התמיכה והאמון של הפלסטינים בתהליך המדיני. 8

שגדלה תמיכת הפלסטינים בתהליך המדיני עם ישראל כך גברה נטייתם להאשים את חמאס 

 . 214שנגרמה כתוצאה מהתגובה הישראלית להתקפות טרור,  בעצירתו של התהליך או בפגיעה בו
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של האיום הישראלי לעצור את תהליך השלום התגובה להתקפות טרור עבור  ההשפעה של משתנה זה על פוטנציאל הנזק 

תלויה היתה באופן שבו ראו הפלסטינים בשטחים את הקשר שבין התקפות טרור ( האינטרסים הביתיים שלובמונחי )חמאס 

אפשרות אחת היא שמרבית הפלסטינים ראו בטרור גורם אשר פוגע בנכונותה של ישראל להמשיך בתהליך . לתהליך המדיני

כך גברה , האמינו בו ותלו בו תקוות, אוסלו ההנחה במחקר תהיה כי ככל שתמכו הפלסטינים בתהליך, במקרה זה. השלום

אשר , אפשרות שנייה. נטייתם הפוטנציאלית להאשים את חמאס בעצירת התהליך אם זו תתרחש כתוצאה מהתקפות טרור

היא שהפלסטינים ראו בטרור גורם שמעודד נסיגות ישראליות , (Pape, 2003; 2005)של רוברט פייפ  התזהתואמת את 

עבור משמעותי ידי ישראל כתגובה להתקפות טרור לא תוביל לנזק -ניתן להניח כי הפסקת התהליך על, הבמקרה ז. נוספות

.  שכן הפלסטינים לא ייחסו את האשמה בעצירת התהליך להתקפות הטרור של חמאס אלא למניעים ישראליים אחרים, חמאס

ת עמדת דעת הקהל לגבי הזיקה בין טרור להתקדמות כמעט ולא קיימים נתונים מסקרי דעת קהל פלסטיניים אודו, למרבה הצער

שיעור : היחס בין שני סוגים אחרים של נתוניםפי -לההנחה במחקר תהיה ניתן להסיק על עמדה זו ע, לפיכך. בתהליך השלום

 ,אם השניים עומדים ביחס ישר. ושיעור התמיכה בהתקפות טרור, התמיכה ומידת האמון בתהליך השלום ובהסכמים שנחתמו

המסקנה תהיה שהם , ושיעור תמיכתם בטרור הוא גבוה גם כן, שיעור התמיכה בפלסטינים בתהליך השלום הוא גבוה,  דהיינו
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ההנחה היא שככל . מידת התמיכה של הפלסטינים בהתקפות טרור כנגד יעדים ישראליים .1

כך תקטן נטייתם להסיר את , 215שתומכים הפלסטינים בשימוש בצעדים אלימים כלפי ישראל

ההיגיון העומד בבסיס . תמיכתם בחמאס כתוצאה מצעדי ענישה של ישראל על התקפות טרור

בין אם המניע לתמיכה  –וניינים בהתקפות טרור נגד ישראל הנחה זו הוא שאם הפלסטינים מע

 –( כבוד לאומי, נקמה)רגשי -או ערכי( הגנה עצמית, השגת יעדים פוליטיים)הוא אינסטרומנטלי 

סביר ,  לפיכך. בתוצאותיהן של התקפות אלה, ולו במידה מסוימת, הרי שהם מוכנים גם לשאת

בצעים התקפות כאלה בפגיעה באינטרסים להניח כי הם יטו שלא להאשים ארגונים שמ

 .   הקולקטיביים שלהם שבאה כתוצאה מהתגובות הישראליות להתקפות

נתונים מסקרי .  שינויים בפועל בשיעורי התמיכה בחמאס בסמוך לצעדי ענישה של ישראל. 1

י לספק אינדיקציה למקבל, יש להניח, דעת קהל על השינויים במידת התמיכה בחמאס עשויים היו

פוטנציאל , כאמור. ההחלטות בחמאס עצמם אודות פוטנציאל הנזק של צעדי הענישה הישראלים

התלוי בתפיסתם של מקבלי " סובייקטיבי"הוא עניין , בדומה לאמינותם, הנזק של איומים

תפיסות אלו עשויות , במקרה של כפייה עקיפה דרך האוכלוסייה. ההחלטות בארגון הטרור

ובכלל זה נתונים מסקרי , העומד לרשותם של מקבלי ההחלטות בארגון להשתנות בהתאם למידע

לאחר שהוטל סגר חמור על השטחים בתגובה לפיגועי ירד שיעור , למשל, אם.  216דעת קהל

למקבלי ההחלטות בחמאס כי , יש להניח, הרי שהדבר הוכיח, התמיכה בחמאס באופן משמעותי

 .  וא גבוהפוטנציאל הנזק של איומי הענישה הישראלים ה

המקור המרכזי לנתונים אודות עמדות דעת הקהל הפלסטיני בעניינים הקשורים למחקר יהיה  

-סקרים כאלה נערכו באופן עקבי על. סקרי דעת קהל פלסטינים שבוצעו במהלך התקופה הנבחנת

 : וניתן למצוא את תוצאותיהם באתרי האינטרנט של המכונים, ידי המכונים הבאים

Jerusalem Media and Communication Center (JMCC)  

Palestinian Center for Policy and Survey Research (PSR)  

 

                                                                                                                                            
המסקנה תהיה  כי הפלסטינים תופסים את הטרור כמכשול , אם  היחס הוא הפוך. אינם רואים בטרור גורם שמחבל בתהליך

. יאשימו את חמאס בהשלכות של התקפות טרור על ההתקדמות בתהליך – ובהנחה שהם מעוניינים בו, בפני התקדמות התהליך

בחינה של תוצאות סקרי דעת קהל מצביעים אכן על יחס הפוך בין שיעורי התמיכה בתהליך השלום לבין שיעורי התמיכה 

המציאות לכן ההנחה במחקר תהיה כי האפשרות הראשונה משקפת את . לפחות בחלקה הגדול של התקופה הנבחנת, בטרור

  . וכי הפלסטינים נטו להאמין כי התקפות טרור לא עולות בקנה אחד עם המשך תהליך אוסלו, בצורה נכונה יותר
215

וכאלה , כאלה המכוונות לאזרחים ישראלים בתחומי הקו הירוק: כאן יש להבחין בין שתי קטגוריות של התקפות טרור  

וניסוחן השתנה מסקר לסקר , עצמם לא תמיד עשו את האבחנה הזוהשאלות בסקרים . ל"המכוונים למתנחלים וחיילי צה

 (.לעיתים הן התייחסו להתקפת טרור ספציפית)
216

אך אלה , ניתן להניח כי למקבלי ההחלטות בחמאס היו מקורות נוספים מהם יכלו להסיק על הלכי הרוח בחברה הפלסטינית 

 .  על סקרי דעת קהל שפורסמו ולפיכך אין מנוס מלהסתמך, אינם נגישים לצורך המחקר כאן
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 . איומים במעצר או התנקשות בבכירים מהזרוע הצבאית והזרוע הפוליטית של חמאס. ה

פגיעה ישירה במנהיגים בכירים של חמאס בהחלט נכללה בארסנל האיומים האפשריים של 

בייחוד )היות ומדובר בצעד קיצוני יחסית לצעדי ענישה אחרים , ואולם. ה הנבחנתישראל בתקופ

שינויים באמינותם של איומים כאלה נתפסים בניתוח , (כשמדובר בהתנקשות במנהיגים פוליטיים

לאור העובדה כי . האמפירי בראש ובראשונה כתוצאה של המידה בה מימשה אותם ישראל בפועל

-של הארגון על( להבדיל מהצבאית)ישראל מפגיעה בהנהגה הפוליטית  במשך כל התקופה נמנעה

ההנחה תהיה כי אמינותו    -לפחות כשמדובר בהנהגת הארגון בשטחים   -אף יכולתה לעשות זאת 

ההנחה לגבי אמינות . 217של האיום לפגוע בהנהגה הפוליטית היתה קבועה ונמוכה באותה תקופה

תהיה במחקר כי זו השתנתה בהתאם למידה , זאת-עומתל, האיומים בפגיעה בהנהגה הצבאית

 .    שבה מימשה איומים כאלה בפועל

 

בנוסף לאיתור אירועים ותהליכים אשר היה בהם בכדי לשנות את כח הכפייה של ישראל כלפי 

יש , לאורך התקופה הנבחנת,  או את האופן שבו תפסו בחמאס את כח הכפייה של ישראל, חמאס

ועוצמת השינוי , זהו אינו עניין לדיון כללי. בכח הכפייה גודל השינוייםת חשיבות רבה לשאל

" שינוי בינוני", "שינוי קל"יסווגו השינויים ל, באופן כללי". כל מקרה לגופו"תוערך על בסיס של 

 ".       שינוי גדול"או 

 

 רמת הטרור של חמאס: תלוי המשתנה ה. 1

 מדד רמת הטרור

ומדידה תקפה שלו דורשת מדד המשלב , מימד כמותי ומימד איכותייש " רמת הטרור"למשתנה 

שתהיה במחקר זה , הוא מספר התקפות הטרור ביחידת זמן קבועה המימד הכמותי. את שניהם

. למותר לציין כי הסתפקות במדידה  מסוג זה לא תספק מדדים תקפים לרמת הטרור. חודש אחד

בין פיגוע דקירה לבין , באופן עקרוני, ה לנועעשוי" התקפת טרור: "הסיבה לכך מובנת מאליה

מדידה של שינויים ברמת הטרור . קונבנציונלי שיוביל למותם של אלפי אנשים-שימוש בנשק בלתי

בלבד עשויה היתה להיות תקפה רק עבור התקפות טרור מסוג " כמותי"המתבססת על מדד 

שונות הגדולה בעוצמתן של מדידה כזו מאבדת מערכה לאור ה. בעלות עוצמה קבועה, מסוים

מספר הנפגעים מהתקפות :  חוקרים רבים עשו שימוש במדידה מסוג אחר, לפיכך. התקפות טרור

                                                 
217

הפגיעה המשמעותית בהנהגה הפוליטית של חמאס בתקופה שקדמה לתקופה הנבחנת היתה גירושם של בכירי חמאס רבים  

והחזרתם לבסוף של מרבית המגורשים בספטמבר , התגובות הבינלאומיות הקשות לגירוש, ואולם. 1772ללבנון בדצמבר 

 .  ואולי אף החלישו אותם, לא תרמו לאמינות איומים בפגיעה בהנהגה בעתיד( העקרונות לקראת החתימה על הסכם) 1773
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למידת חומרתן , דהיינו, למימד האיכותי של התקפות הטרור,  אמנם, מדד כזה זה מתייחס. טרור

בכל הקשור לפחות , הוא סובל מבעיה אחרת הפוגעת בתוקף המדידה, ואולם". עוצמתן"או 

ממשיגים ,  עבודה זו םוביניה, מחקרים כאלה : המתייחסים אל טרור כאל אסטרטגיה למחקרים

הדגש הוא על רמת ההתקפות אליה כיוון , דהיינו, את רמת הטרור כתוצאה של קבלת החלטות

ניסיון פיגוע התאבדות , למשל, במחקר מסוג זה .ולא לתוצאותיהן של ההתקפות בפועל, הארגון

טובוס בו נפצע אדם אחד בשל התנהגותו המונעת של נהג האוטובוס צריך לקבל את אותו באו

אך מדידה , אדם-שיקבל פיגוע התאבדות באוטובוס בו נהרגו עשרות בני( score)" ניקוד"ה

, בנוסף.  המבוססת על מספר הנפגעים תניב תוצאות שונות בתכלית עבור שני המקרים הללו

מפגע היה כבר בדרכו אל היעד צריכות גם הן להיכלל במדידת רמת התקפות טרור שסוכלו כשה

מספר הנפגעים אינו יכול להוות . ומדד המבוסס על מספר הנפגעים מתעלם מהן לחלוטין, הטרור

 .     איפוא מדד תקף לרמת הטרור

בניתוח האמפירי במחקר זה יעשה שימוש במדד המשלב את המימד הכמותי והמימד האכותי  

לרמת הטרור כפי שנתכוון אליה חמאס ולא כפי שניתן , ככל האפשר, ומתייחס, ות טרורשל התקפ

לרמת הטרור עבור " ניקוד"מדד זה אמור להניב . להסיק מתוצאותיהן של התקפות הטרור בפועל

לרמת הטרור החודשית הממוצעת  –וכאשר מדובר בתקופות ארוכות מחודש , כל חודש בודד

הממיין סוגים שונים של " סולם"יתבסס המדד על מעין , כותיבמימד האי. באותה תקופה

חומרתן של התקפות טרור מסוגים שונים מנוקדת כאן בהסתמך . 218התקפות טרור לפי חומרתן

מטרות בתוך  בחנה ביןובהתאם לה, משוער של סוגי התקפות שוניםעל מידת הנזק הפוטנציאלי ה

שהיו בעיקר  –"( ישראל גופא"להלן , 8690חמת גבולותיה של ישראל ערב מל)גבולות הקו הירוק 

 –( להלן השטחים)רצועת עזה ומזרח ירושלים  , לבין מטרות בגדה המערבית, מטרות אזרחיות

הבחנה זו  מבוססת בעיקר על התפיסה בקרב חמאס . שהיו בעיקר מטרות צבאיות או התנחלויות

ימיות יותר מאשר אזרחים אשר רואה בכוחות צבא ובמתנחלים מטרות לגיט, והפלסטינים

 : 220בו יעשה שימוש במחקר" רמת הטרור"להלן סולם  . 219גופא-המתגוררים בישראל

  1  - ישראל גופאתאבדות ופיגועי תופת בהתקפות ה 

                                                 
218

כמו למשל ירי רקטות אל עבר , ידי חמאס בתקופה הנבחנת-הסולם אינו כולל סוגים של התקפות טרור שלא בוצעו על 

 . ישובים ישראלים
219

 .   סטינית כי המתנחלים הם חלק מכוחות הכיבושמבוססת על התפיסה הפל" צבאיות"תפיסתם של התנחלויות כמטרות  
220

אך אינם שרירותיים , המדד המוצע כאן לרמת הטרור ושיטת הקידוד להתקפות טרור מסוגים שונים הם בהכרח שרירותיים 

אף הבעייתיות שבייחוס משמעות כלשהי לערכים המוחלטים שמניב מדד -על, כן-כמו. יותר מכל שיטת מדידה אפשרית אחרת

ומאפשר לזהות תקופות בהן , הרי שהוא בהחלט מספק כלי יעיל להשוואה בין רמת הטרור בנקודות זמן שונות, לכשעצמםזה 

בניתוח האמפירי ישוו הערכים שיניב מדד זה לערכים שאותו מדד הניב עבור . רמת הטרור היא גבוהה ביחס לתקופות אחרות

מנת לספק אינדיקציה תקפה ככל -על, זאת. ל כל התקופה הרלבנטיתוגם לרמת הטרור החודשית הממוצעת ש, תקופות אחרות

 .הניתן לרמת הטרור היחסית בתקופה מסוימת
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  1  -ישראל גופא רי ופיגועי דקירה בפיגועי י, מטענים קטנים

 1  - םהתקפות התאבדות ופיגועי תופת בשטחי

 1  -חים לצרכי מיקוח חטיפת חיילים או אזר

ל הנמצאים בפעילות "התקפות על כוחות צה , םקירה בשטחימטענים קטנים ופיגועי ד, פיגועי ירי

      8  -מבצעית 

ניקח כדוגמא היפוטתית חודש , את דרך חישוב הרמת הטרור עבור כל חודש על מנת להדגים

פוצץ , יח מטען צינור בחיפההנ, אביב-יצע חמאס התקפת התאבדות באוטובוס בתלמסוים שבו ב

מכוניות ישראליות שנסעו  1מכונית תופת באריאל שבגדה המערבית וירה בשתי הזדמנויות על 

 : בהתאם לחישוב הבא, 81ור אותו חודש זה יהיה לפיכך תהיה רמת הטרור עב. ישי השומרוןבכב

1x5 + 1x3 + 1x3 + 2x1 = 13 

 איסוף הנתונים 

וזאת על מנת להגיע , ר של חמאס נאספו ממספר רב של מקורותנתונים אודות התקפות הטרו

 : הם  מהם נאספו הנתונים המקורות המרכזיים. מת גבוהה ככל הניתן של תוקף מדידהלר

ל "דובר צה, משרד החוץ, כ"ובפרט של השב, י אינטרנט של משרדי ממשלה ישראליםאתר  -

 (  מ"מל)ן ומרכז המידע למודיעין וטרור במרכז למורשת המודיעי 

   (ICT)מאגר הנתונים האינטרנטי של המכון הבינלאומי לחקר הטרור   -

  MIPT-TKB (Terrorism Knowledge Base)מאגר הנתונים האינטרנטי   -

 הזרוע הצבאית של החמאס , דין אלקסאם-א-אתר האינטרנט של גדודי עז  -

 . Journal of Palestine Studies -הרבעונית המתפרסמת ב ההכרונולוגי  -

221מקורות עיתונאיים שנכללים במאגר המידע האינטרנטי    -
LexisNexis Professional  . 

 

וחלק מהתקפות הטרור , ל"כי לעיתים קרובות קיימות סתירות בין המקורות הנ,  חשוב לציין 

ור הקריטריון להכללת אירוע טר. או אינן מיוחסות לחמאס בכל המקורות, אינן מדווחות בכולם

 . במדד רמת הטרור של חמאס הוא דיווח עליו וייחוסו לחמאס ביותר בשלושה מקורות לפחות

 

                                                 
221

 BBC Summary of World: בינהם, מנוע חיפוש הזה כולל מאגר עצום של פירסומים בתקשורת הכתובה והאלקטרונית 

Events, New-York Times, Washington Post, Jerusalem Post, Mideast Mirror, The Guardian, The 

Independent, Boston Globe, Associated Press.  
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מהספרות ככל הניתן שימוש במקורות רבים ייעשה גם , בנוסף למדידת רמת הטרור בפועל 

ות הטרור של חמאס מדיני הכתובה והאלקטרונית אשר מנתחים האקדמאית ומהתקשורת

. 222נוספת לערך המשתנה התלוי בתקופות שונות הלתת אינדיקציושעשויים , בתקופה הנבחנת

מטרת השימוש במקורות כאלה הוא לבחון האם שינויים ברמת הטרור אכן משקפים מדיניות 

או  223ברמת הטרור" תנודות טבעיות"שכן שינויים תקופתיים עשויים להוות , מכוונת של הארגון

יושם דגש על הצהרות של , לפיכך. ת ההנהגהלנבוע ממצב שבו תאי השטח אינם נשמעים להוראו

הצהרות  .התפרסמו בתקשורתשכפי , חמאס אודות מדיניות הטרור של הארגוןבכירים מהנהגת 

" להגביר את התקפות הטרור נגד ישראל/לצמצם/החלטנו להפסיק"מפי בכירים בחמאס בנוסח 

 . יניות הארגוןתספקנה אינדיקציה לכך שתנודות ברמת הטרור אכן משקפות שינוי במד

 

 בעיות בתוקף המדידה של המשתנה התלוי 

 

המדד של רמת הטרור במחקר האמפירי צריך להניב תוצאות שישקפו את רמת הטרור כפי 

עניין זה .  וזו אינה בהכרח זהה לרמת הטרור בפועל, שנתכוונו אליה מקבלי ההחלטות בחמאס

פי הגדרה זו במדד  -על, ראשית .מעורר שתי בעיות הקשורות לתוקף המדידה של המשתנה

מקרים שבהם ננקטו הצעדים , דהיינו, צריכים להיכלל גם ניסיונות כושלים לביצוע התקפות טרור

או , אך היא סוכלה בשל עצירת במפגע בדרכו ליעד, האופרטיביים הדרושים לביצוע ההתקפה

מידע . טרור שסוכלוונים אודות התקפות בנתכאן קיימת בעיה של מחסור .  224נמנעה בשל תקלה

ההגדרה של , כן-כמו. אך לא באופן שיטתי, על סיכולים אמנם מתפרסם מפעם לפעם בתקשורת

מתייחסת גם ( ובדיווחים שמקורם בזרועות הבטחון הישראליות)בתקשורת " פיגועים שסוכלו"

להם  ולא נקבע, לפגיעה בתאי טרור שתכניותיהם להתקפות טרור היו בשלבים ראשונים בלבד

השימוש במקורות מידע . ואלה אינם נכללים בהגדרת המשתנה התלוי בעבודה, מועד ספציפי

 . אך זהו מענה חלקי בלבד, רבים ככל הניתן עשוי לתת מענה מסוים לבעיה זו

                                                 
222

 . LexisNexis Professional -ו  GOOGLEמנועי החיפוש המרכזיים בהם נעשה שימוש הם  
223

ט ארגון וכי רמת הטרור בה נוק, מטבעו אינו תופעה סדירה ועקביתטרור מבטא את ההנחה  כי " תנודות טבעיות"הביטוי  

אם הוחלט על , למשל, כך. מסוים אינה משקפת בכל רגע ורגע נתון  את רמת הטרור עליה החליטו מקבלי ההחלטות בארגון

, באופן דומה. אין משמעותו האופרטיבית של הדבר כי יתבצע פיגוע אחד בחודש באופן עקבי, של טרור" בינונית"נקיטה ברמה 

ודש שהתאפיין ברמה גבוהה מאוד של טרור ולפני חודש נוסף בו הרמה היתה גבוהה בהתקפות טרור לאחר ח של חודש הפוגה

וגם כאשר , לעיתים הוצאה לפועל של התקפות לוקחת זמן . אינה משקפת בהכרח החלטה לצמצם את רמת הטרור באותו חודש

את הקצב והרמה הקונקרטית של מגבלות טכניות ואופרטיביות עשויות להכתיב , נהנה הארגון מיכולות מבצעיות ברמה גבוהה

פני פרקי זמן ארוכים -היא מדידת של רמת הטרור על, כפי שצוין לעיל, הפתרון לכך ברמת המדידה. ההתקפות בחודש נתון

 . והסתמכות ככל הניתן על הצהרות מפי מנהיגי חמאס בדבר מדיניות הטרור של הארגון בתקופה נתונה, מחודש אחד

 
224

 .  ולא התקפות שתוכננו אך בוטלו בהוראת מקבלי ההחלטות בחמאס, ת שכבר יצאו לדרכןהגדרה זו כוללת התקפו 
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ההגדרה של המשתנה התלוי דורשת כי המדד לא יכלול התקפות טרור שבוצעו בניגוד , שנית 

בניגוד למדיניות של הארגון כפי , או במילים אחרות, לדעתם של מקבלי ההחלטות בחמאס

של " סוררים"מקרים שבהם תאי שטח , באופן כללי , ואולם. שעוצבה בגופי קבלת ההחלטות שלו

בפרט במסגרת מאבקי כח פנימיים , ארגון טרור פועלים בניגוד להוראות ההנהגה הראשית

במסגרת הדיון בשאלת האוניטריות , שוןהראנושא זה נידון בהרחבה בפרק . אינם נדירים, בארגון

מהתבוננות במקורות שדנו בשאלת האוניטריות של חמאס עולה כי , זאת-למרות. של ארגוני טרור

של פי רוב לא יפעלו תאי השטח-וכי על, מתאפיין ברמה גבוהה של אוניטריות, באופן כללי, הארגון

 ,Human Right Watch 2002: 63; Gunning)בניגוד להנחיות של ההנהגה המרכזית  חמאס

אין זה אומר כי כל התקפת טרור מקורה בהוראה ישירה מההנהגה המרכזית של . (244 :2004

וכי , אך מספיק להניח כי תאי השטח פועלים ברוח המדיניות הכללית שמכתיבה ההנהגה, הארגון

תאי , יללצמצמן או להפסיקן כל, בהינתן הוראה מההנהגה הפוליטית להגביר את ההתקפות

בהתייחסו לשאלת . הראשונים להצהיר שכך הוא הם מנהיגי החמאס עצמם. השטח מצייתים

כי  8661ההפרדה בין הזרוע הצבאית לזרוע הפוליטית של חמאס ענה השייח יאסין בראיון בשנת 

 ,quoted in Levitt)"חמאס הוא גוף אחד"וכי " אין הפרדה בין הזרוע הצבאית לזרוע הפוליטית"

טען יאסין כי החלטות הזרוע הצבאית לגבי ביצוע התקפות  8666בראיון אחר משנת . (2004

 1221-בראיון נוסף מ(. BSWB 14/10/99)" מחויבות להיות ברוח האסטרטגיה של חמאס"

מקבלים החלטות ברמה הפוליטית ומוסרים [ המנהיגים הפוליטיים]כשאנו "הצהיר יאסין כי 

בכיר , באופן דומה(.  BMIR 12/8/02)" באופן טבעי, לפיהןאותן לזרוע הצבאית היא פועלת 

הזרוע ]דין אלקסאם -א-גדודי עז"כי  1221הזרוע הצבאית סאלח שחאדה טען בראיון בשנת 

להשקפותיה של ההנהגה "כי , "פועלים בהתאם להחלטות פוליטיות[ הצבאית של חמאס

להחלטות ההנהגה הפוליטית יש "י וכ" הפוליטית יש חשיבות עליונה בכל הקשור למנגנון הצבאי

   (.BMIR 29/05/02) 225"בכורה על פני אלה של הזרוע הצבאית

 משתנים מפוקחים . 3

בפרק הראשון של העבודה נידונו בהרחבה כמה מההסברים המרכזיים לשימוש בטרור ולשינויים 

יא לבחון מטרתה של עבודה זו ה, כאמור. ברמתו שהובאו בספרות הקיימת שעסקה בסוגיות אלה

                                                 
225

בתקופה הנבחנת קיימים מקרים אחדים של התקפות טרור שייתכן ונעשו בניגוד לעמדת הנהגת , למרות הצהרות אלה 

ים התגלעה מחלוקת בין הנהגת חמאס קיימת טענה כי בזמנים מסוימ, בפרט. או לפחות בניגוד לחוגים מסוימים בהנהגה, הארגון

כאשר הזרוע הצבאית פועלת בהתאם להנחיות , לבין הנהגת החוץ של הארגון בנוגע לרמת הטרור"( הנהגת הפנים)"בשטחים 

 . מקרים כאלה יוזכרו באופן מפורש בניתוח האמפירי. שקיבלה מהנהגת החוץ
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משתנה שהוזנח בעבודות הקיימות  –את השפעת כח הכפייה של המדינה היריבה של ארגון הטרור 

בדגש ששמה העבודה על משתנה זה אין בכדי לטעון , ואולם. על התנהגות הארגון –שעסקו בטרור 

ושל  ,שמשפיע על התנהגותם של ארגוני טרור ובכלל, ואולי אף לא המרכזי, כי זהו המשתנה היחיד

שני קטגוריות של הסברים אלטרנטיביים לשינויים בהתנהגותם של ארגוני . ארגון חמאס בפרט

לאיומי כפייה מצד  וגורמי מוטיבציה שאינם קשורים, טרור הם יכולותיו המבצעיות של הארגון

יכולות . ("מוטיבציה"פשוט , לצורך הנוחות בלבד, אשר כונו בפרק השלישי) המדינה היריבה

הסברים אלטרנטיביים לשינויים , כלומר, ציה הן אפוא המשתנים המפוקחים של המחקרומוטיב

הפיקוח על . 226שאינם קשורים לכח הכפייה של ישראל נגד חמאס, ברמת הטרור של חמאס

הוא הכרחי לשימור וחיזוק ,  כפי שהודגש בספרות המתודולוגית של מדעי החברה, משתנים אלו

לא ניתן יהיה להסיק על קשר סיבתי בין כח הכפייה של , ר פירוטבית. התוקף הפנימי של המחקר

אם לא , ישראל להתנהגות חמאס גם לנוכח השתנות משותפת בתקופה מסוימת של שני המשתנים

. ישללו הסברים אלטרנטיביים שעשויים היו לגרום לשינוי ברמת הטרור של חמאס באותה תקופה

באמצעות  –בהתאם לאופיו של מערך המחקר  – הפיקוח על שני המשתנים הללו צריך לעשות

 .          מעקב אחר אירועים ותהליכים אשר מסמנים שינוי בערכם לאורך הזמן

 מוטיבציהגורמי . 2

כלל הגורמים אשר צפויים היו לשנות את הרצון של ל, כאמור, המונח מוטיבציה מתייחס כאן 

פרט לשינויים בעוצמת , הנבחנת במחקר חמאס ליזום ולבצע התקפות טרור כנגד ישראל בתקופה

אלה , בדומה לאופן שמתייחס המחקר לשינויים בכח הכפייה. האיומים של ישראל כלפי הארגון

הם אירועים ותהליכים אשר התרחשותם צפויה היתה להוביל לעלייה ברמת הטרור של חמאס 

הקשר הסיבתי בין  היות שהניתוח האמפירי עוסק בבחינת. בפרק זמן מסוים שלאחר התרחשותם

גם ההתייחסות למוטיבציה בו , המשתנים באמצעות מדידה של שינויים בהם בטווח הקצר

תתמקד בגורמי מוטיבציה שהשפעתם הצפויה על רמת הטרור היא לטווח הקצר או לכל היותר 

 . 227מספר חודשים –הבינוני 

                                                 
226

המשתנים )ובות להחזקת ערכם של משתנים מסבירים מסוימים לעיתים קר" פיקוח"בספרות המתודולוגית מתייחס המונח  

היות והמחקר האמפירי בעבודה זו בוחן פרק . תלוי-כקבוע בסדרת מדידות בהם משתנה ערכו של המשתנה הבלתי( המפוקחים

 מעקב אחר שינויים בערכם של משתנים: כאן היא אחרת" פיקוח"משמעות המונח . אין אפשרות לעשות זאת, זמן רציף

תלוי -תקפה על קשר סיבתי בין המשתנה הבלתי-מנת להימנע מהסקה בלתי-וזאת על, תלוי-מסבירים שאינם המשתנה הבלתי

 .  למשתנה התלוי
227

אלה יפורטו . וכך גם דירוגם, ההנחה היא שהיעדים ארוכי הטווח של חמאס בתקופה הנבחנת נותרו פחות או יותר קבועים 

 . בפרק הבא
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פוליטי מגישה -בסקירה שהובאה בפרק הראשון אודות ההסברים המרכזיים לטרור אתנו 

. לנקיטה בטרור ולשינויים ברמתו" מוטיבציונים"אסטרטגית הובאו כמה הסברים -רציונלית

 . וכעת יובאו ההסברים אשר רלבנטיים לארגון החמאס בתקופה הנבחנת, הדיון שם היה כללי

שימוש בטרור כאמצעי לכפות על המדינה היריבה שינוי טריטוריאלי  - "מוטיבציה כפייתית" 

או של הקהילה /בהתאם יעדיו הפוליטיים של הארגון ו( כלל נסיגה משטחי המחלוקת-רךבד)

ניתן להסביר שינויים ברמת טרור של חמאס  , פי גישה זו-על. פוליטית שהוא מייצג-האתנו

בשונה )הצפויים מנקיטה בטרור " חיצוניים"במונחים של שינויים ברכיב הרווחים הפוליטיים ה

, ראוי לציין כי רוברט פייפ. בפונקצית התועלת חמאס(  פנימיים-יתייםמרווחים פוליטיים ב

החוקר שאולי מזוהה באופן הבולט ביותר עם גישה זו בספרות הרציונליסטית על טרור מהשנים 

מביא את חמאס כדוגמא מובהקת לארגון שנקט בטרור לצורך כפיית שינויים , האחרונות

(.  Pape, 2003; 2005)בתקופה הנבחנת במחקר זה  בפרט, טריטוריאלי-קוו הפוליטי-בסטטוס

 228בהתקפות טרור"( יהאד האסלאמי'הג"כמו גם ארגון )פייפ טוען כי בתקופת אוסלו ראה חמאס 

הראייה האמפירית . אמצעי להאצת הנסיגה הישראלית משטחי הגדה המערבית ורצועת עזה

ת הטרור הבולטות של חמאס התקפוהמרכזית שמביא פייפ להצדקת טענתו היא העובדה שכמה מ

ף "לאחר שישראל עיכבה את הנסיגות עליהן התחייבה בהסכמיה עם אשבתקופת אוסלו בוצעו 

ויישום ואילו בתקופות של ביצוע הנסיגה , (8661אוגוסט , 8662אפריל )והרשות הפלסטינית 

ם מביא פייפ ציטוטים של בכירי, בנוסף. ותנמנע החמאס מפעולות טרור חמורההסכמים 

מהחמאס שמעידים על כך שהמניע המרכזי לביצוע אותן התקפות היה הרצון לכפות על ישראל 

 .  ביצוע נסיגות משטחי הגדה והרצועה

יש , יחד עם זאת. ביקורת על תקפות ההיפותזה והמחקר של פייפ אינן מעניינה של עבודה זו 

סבר שמציע פייפ כהסבר מדוע הנטייה כאן היא שלא לכלול את הה –גם אם בקצרה  –להסביר 

ולכן לא לפקח בניתוח האמפירי כאן על המשתנה , אלטרנטיבי לשינוי ברמת הטרור של חמאס

הרווחים הצפויים , דהיינו, המסביר המרכזי שפייפ מציע לשינויים במדיניות הטרור של חמאס

שתי  אף שנכונה טענתו של פייפ כי-על, ראשית. לחמאס במונחי נסיגות ישראליות מהשטחים

נעשו בתקופה שבין   - 8661ובקיץ  8662באפריל  –סדרות של התקפות התאבדות שביצע חמאס 

הרי , פי הסכמי אוסלו לבין מועד תחילת הנסיגה בפועל-המועד המוסכם לנסיגה ישראלית על

                                                 
228

אך אין סיבה להבחין בינן לבין התקפות טרור מרובות נפגעים שאינן כרוכות , רק להתקפות התאבדותפייפ מתייחס אך ו 

 . במותו של המפגע
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טיעון מרכזי שיש בו . 229שהמרחק מכאן ועד למסקנה כי זה היה המניע לביצוע ההתקפות הוא רב

פריך את מסקנתו של פייפ הוא שבשני המקרים ביצע חמאס את ההתקפות בתקופה מנת לה-על

קשה . פ לקראת ביצוע הנסיגות המיועדות"הרש/מ אינטנסיבי בין ישראל לפתח"שבה התנהל מו

אך קשה שלא להניח כי , מ"לדעת אם מקבלי ההחלטות בחמאס היו בקיאים בכל פרטי המו

הסכמי  כך כי-שהצביעו על,  ופותבתקשורת באותן תקחמאס עקב אחר הדיווחים היומיומיים 

היו קרובים מאוד ( 8661בספטמבר " אוסלו ב"והסכם  8662במאי " עזה ויריחו"הסכם )הנסיגה 

ולא בשל , והעיכוב נגרם אך ורק בשל חוסר הסכמה על כמה פרטים קטנים, לחתימה וליישום

להניח כי ניתן , למשל, 8661ה של קיץ במקר. היעדר הסכמה ישראלית עקרונית לבצע את הנסיגות

כי חתימה על הסכם  8661 בניגוד לטענת פייפ הנהגת החמאס הבינה היטב כבר בראשית יולי

וכי התקפות טרור לא יובילו לשינוי מהותי בחתירתה של ישראל , עניין של זמן ביניים היא רק

 . 230אליו נראה היה שההנהגה הישראלית נחושה להגיע, להסכם

טענתו של פייפ מתבססת על ההנחה כי חמאס עצמו פעל בהתבסס על ההנחה כי , שנית 

קשה למצוא ראיות , ואולם. התקפות טרור תגברנה את הרצון של ישראל לסגת מהשטחים

כך שישראל אכן נוטה להגיב -המעידות על, לפחות נכון לשנות אוסלו, היסטוריות כלשהן

. כי הדבר חיזק את רצונה בעבר לסגת משטחים אלו או םלהתקפות טרור בויתורים טריטוריאליי

ארגונים פלסטיניים ביצעו : 62-טרור פלסטיני נגד יעדים ישראלים לא היה תופעה חדשה בשנות ה

ואלה התגברו לאחר כיבוש , 8621התקפות טרור קשות נגד ישראל כמעט מאז הקמתה בשנת 

, מ על נסיגה מהשטחים"ת לנהל מופעם לא היתה נכונות ישראלי-התוצאה אף. 8690-השטחים ב

הטרור הפלסטיני , כפי שטוען ברנרד לואיס. או הישג מדיני משמעותי כלשהו עבור הפלסטינים

" בפלסטין –לא השיג תוצאות משמעותיות כלשהן בזירה החשובה באמת " 02-וה 92-בשנות ה

(Lewis, 2003: 127) .אל באשר אם השפיעה האלימות הפלסטינית על מדיניותה של ישר

ולא כזו שבאה לידי ביטוי , הרי שהשפעה זו היתה השפעה מצטברת וארוכת שנים, לשטחים

בהנחה שחמאס הוא ארגון רציונלי אשר לומד היטב . 231כך כפי שטוען פייפ-בטווחי זמן קצרים כל
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ייתכן והכוונה שמאחורי ביצוען לא היה "פייפ מודה בעצמו כי , (דיון בהמשך' ר) 1774לגבי סדרת הפיגועים באפריל  

 .     (Pape, 2003: 353)" כפייתי
230

 –ניתן לטעון כי התקפות הטרור של חמאס באותן תקופות רק איימו לעכב עוד את הנסיגות הישראליות באותה מידה  

ואף טוענים כי חמאס ביצע את ההתקפות מתוך רצון למנוע חתימה על הסכמים שיובילו , וחוקרים אחרים אכן טוענים כך

 .לנסיגות ישראליות
231

והסתיימה עם פרוץ מלחמת המפרץ בינואר  1789שהחלה בדצמבר )ונה גם אם נכונה הטענה כי האינתיפאדה הראש, בנוסף 

מ "היא זו שהובילה את ישראל לנהל מו(  פי דעה שנייה-עם החתימה על הסכם אוסלו על 1773-או ב, פי דעה אחת-על 1771

ות אלימות הרי שהיתה זו  התקוממות אלימה קולקטיבית שהתאפיינה בעיקר בהפגנ, ף ולחתום על הסכמי אוסלו"עם אש

ופחות בהתקפות טרור של ארגונים פלסטיניים נגד יעדים , ובהתנגשויות המוניות של פלסטינים עם כוחות הבטחון הישראלים

 ישראליים
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 8661-או ב 8662-קשה להבין מהו הבסיס לטענה כי בחמאס הניחו ב, את לקחיה של ההיסטוריה

 . פות טרור יובילו לויתורים ישראלייםכי התק

אם אכן נכונה ההיפותזה הבסיסית של פייפ כי הרצון לכפות על ישראל ויתורים , שלישית 

ולא ברור , קבועהרי שמדובר במניע ,  ונסיגות היה מניע מרכזי עבור חמאס לבצע התקפות טרור

ליות תופעה המאששת את מדוע פייפ רואה דווקא בהתקפות שהתרחשו מעט לפני נסיגות ישרא

באותה מידה ניתן לטעון כי ההיפותזה של פייפ מנבאת מאמץ עקבי ומתמשך לבצע . ההיפותזה

ניתן , בנוסף. 8690עד לנסיגה ישראלית מלאה לגבולות , 62-התקפות טרור לאורך כל שנות ה

לית ישרא" סרבנות"לטעון כי ההיפותזה מנבאת כי חמאס יגביר את התקפותיו בתקופות של 

אשר , (8661-8669)פרס -אך בפועל היתה רמת הטרור בתקופת ממשלת רבין, לנסיגות נוספות

-8669)נכונותה העקרונית לויתורים ולנסיגות היתה גבוהה יותר ביחס לזו של ממשלת נתניהו 

הרצון לכפות על ישראל נסיגות  גם אם, לפיכך. 232גבוהה בהרבה מזו שבתקופת נתניהו,  (8666

הרי , בקבלת ההחלטות של חמאס לגבי ביצוע התקפות טרור גורם מוטיבציוניהיה וויתורים 

 מסביר שיש לפקח עליו משתנהולא , קבועשהוא היה גורם מוטיבציוני 

מתייחס  , כלומר, "מגננתי"הסבר שני רואה בטרור כאמצעי כפייה  – "מוטיבציה הרתעתית" 

תן לכפות על המדינה היריבה להפסיק את אל התקפות טרור כאל פעולות ענישה תגובתיות שמטר

או להרתיע אותה , המוצא שלו תנגד מנהיגיו או נגד אוכלוסיי, פעולותיה ההתקפיות נגד הארגון

שינויים ברמת הטרור יוסברו כתוצר של שינויים ,  פי גישה זו-על.  מפני פעולות כאלה בעתיד

ית במנהיגי הארגון או בקהילת המוצא פגיעה פיז, בפרט. בהתנהגות המדינה היריבה כלפי הארגון

מסקנותיהם של מחקרים שונים שעסקו , אכן.  שלו מעלה את המוטיבציה לבצע התקפות טרור

באופן ספציפי בסוגיית המניעים של ארגונים פלסטינים לבצוע התקפות טרור היו לא אחת כי 

, למשל. המניע המרכזי הרצון להגיב על פגיעה ישראלית בארגון או באוכלוסיה הפלסטינית היתה

שהתבסס על ראיונות עם מנהיגים של ארגוני , 1221-מ' אחת ממסקנות המחקר של באדר אראג

ובפרט עבור אלה , היא שעבור הארגונים הפלסטינים, טרור פלסטינים וביניהם מנהיגי חמאס
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רמת הטרור החודשית הממוצעת בתקופה שבין החתימה על הסכם העקרונות , פי המדד לרמת הטרור שהוצע לעיל-על 

 1.46לעומת רמה חודשית ממוצעת של , זאת. 2.95היתה  1776ון בישראל ביוני לבין החלפת השלט( 'הסכם אוסלו א)

בולטת בעיקר ההפוגה המלאה כמעט בהתקפות טרור של חמאס בתשעת החודשים הראשונים של ממשלת . בתקופת נתניהו

כונותו של נתניהו תקופה זו היתה אמורה להתאפיין בהתקפות טרור רבות לאור חוסר נ, פי ההיגיון של פייפ-על. נתניהו

לסגת  - 1779עד לינואר  –ובפרט לאור חוסר נכונותו של נתניהו , להמשיך בתהליך אוסלו במתכונת של ממשלת רבין

 .  1775מספטמבר ' כפי שהתחייבה ישראל בהסכם אוסלו ב, מחברון
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ולות הרצון להגיב על פעולות דיכוי חריפות מצד המדינה על מנת להרתיע אותה מפע, הדתיים

  (.Araj, 2008: 299) 233כאלה בעתיד הוא מניע מרכזי בביצוע התקפות התאבדות

התנקשויות או ניסיונות התנקשות במנהיגי חמאס ופגיעות חמורות באוכלוסיה הפלסטינית  

וכך יתייחס אליהם  –שמעלים את המוטיבציה של חמאס לבצע התקפות טרור  םהם אכן אירועי

בהכרח לשינוי ברמת  יובילועליות במוטיבציה מסיבות אלה לא , זאת-למרות. המחקר האמפירי

, ובעיקר כאלה אשר קשורים לכח הכפייה של ישראל, שכן שיקולים אחרים, הטרור של חמאס

כי , עובדה היא.  עשויים להיות אלה אשר מכריעים את הכף לטובת הימנעות מפיגועי תגמול

בבכיריו ( או ניסיונות התנקשות)קשויות לאורך שנות קיומו לא הגיב תמיד חמאס על התנ

אף שבמקרים מסוימים חמאס אכן הצביע על פגיעה בבכיריו כסיבה -על. בהתקפות טרור

, במקרים אחרים לא הגיב חמאס על פגיעה כזו בהגברת רמת הטרור, להתקפות טרור שביצע

.  כיריורמת הטרור של חמאס ירדה לאחר התנקשויות בב: ובמקרים אחרים אף אירע ההפך

בביצוע התקפות טרור על ניסיון החיסול הכושל של ראש הלשכה המדינית , למשל, חמאס לא הגיב

ששוחרר מהכלא , מנהיג הארגון אחמד יאסין. 8660בירדן בספטמבר , אלד משעל'ח, של הארגון

אף הצהיר לאחר האירוע כי חמאס , הישראלי עקב התסבוכת הדיפלומטית שנוצרה לאחר ניסיון

 ;JP 20/10/97)ע מפיגועים בתקופה הקרובה והציע לישראל הפסקת אש ממושכתיימנ

Kristianasen 1999, 31; BSWB 29/10/97) . חמאס אף לא הגיב על ההתנקשות בבכיר הזרוע

ולא הגיב בהתקפות בתוך ישראל על חיסולם , 8661במרץ , דין שריף-מוחי א, הצבאית של הארגון

האחים עמאד ועאדל עוודאללה בספטמבר באותה שנה  בשכם של בכירי הזרוע הצבאית

(Kristianasen, 1999: 32; JP 20/4/98).  ב"ניהל חמאס מגעים עקיפים עם ארה 1221בסתו ,

אף שבספטמבר ובאוקטובר ביצעה -להגעה להפסקת אש עם ישראל וזאת על, בתיווך קטארי

דובר , יאסין' שייח, שנב-איל אבוובינהם איסמע, ישראל כמה ניסיונות התנקשות במנהיגי התנועה

כ נהרגו במבצעי חיסול אלה של ישראל "בסה. 234ובכירים בזרוע הצבאית, התנועה מחמוד זהאר

מקרים . (BBWM 23/12/03; JOPS PM; MM 20/1/04; IHT 5/12/03)בכירים מהחמאס  82

מובן כי . ואלה מוכיחים כי התקפות טרור אינן תגובה אוטומטית של חמאס על פגיעה במנהיגי

בהשוואה זו של , ובכל זאת, ערכם של משתנים מסבירים רבים השתנה גם הוא ממקרה למקרה
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ם המרכזיים לביצוע שלושה מתוך ששת מנהיגי החמאס שנשאלו במסגרת המחקר מהם המניעי,  באופן ספציפי יותר 

הרצון להגיב על פגיעה ישראלית במנהיגי הארגון או באוכלוסיה , דהיינו, "תגובתי"התקפת התאבדות ענו כי הוא המניע הוא 

ורק אחד , (כפיית נסיגה ישראלית מהשטחים, דהיינו)שניים נוספים טענו כי המניעים הם תגובתיים ואסטרטגיים . הפלסטינית

 (.ibid, 292)י הוא אסטרטגי טען כי המניע המרכז
234

לספטמבר שבמהלכו נפצע  6-יאסין ובכירי חמאס נוספים ניצלו מנסיון התנקשות ב. 2113באוגוסט  21-שנב חוסל ב-אבו 

 . במהלכו נהרג בנו ואישתו נפצעה קשה,  לספטמבר 11-מחמוד זהאר ניצל מניסיון התנקשות ב. יאסין באורח בינוני
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פגיעה בבכיריו יש די בכדי להעיד על כך שלא מדובר בתנאי מקרים שונים של תגובת חמאס על 

 .   235מספיק לשינוי ברמת הטרור

יתפס לוסיה הפלסטינית מאס או באוכהרצון להגיב על פגיעה ישראלית חמורה בהנהגת הח 

, תחת תנאים מסוימים, וכגורם שמשנה, בניתוח האמפירי כגורם מוטיבציוני שיש לפקח עליו מחד

כלל ההשפעות של אירועים כאלה על הרצון של . את כח הכפייה של ישראל כלפי חמאס מאידך

 . חמאס לבצע התקפות טרור ינותחו בהתאם לפרטים הייחודיים של כל מקרה ומקרה

טרור הוא אמצעי לקידום האינטרסים , פי הסבר זה-על –" ביתית-מוטיבציה פנימית"  

ובפרט לקידום מעמדו הפוליטי בקהילת המוצא ביחס לארגונים פוליטיים , הביתיים של הארגון

ניתן להסביר שינויים ברמת הטרור של , על פי גישה זו. אחרים המתחרים עמו על כח פוליטי

המוטיבציה . שלו" ביתיים"ויים ברכיבי העליות והרווחים הפוליטיים החמאס במונחים של שינ

ובפרט אם קיימים ארגונים אחרים מקרב אותה , לעסוק בטרור תעלה לנוכח תמיכה ביתית בטרור

 .    פוליטית שעוסקים בטרור נגד המדינה היריבה-קהילה אתנו

ת חמאס אודות הרווחים המשתנה המדיד המרכזי שצפוי להשפיע על הערכ, באופן עקרוני 

והעלויות הביתיים הצפויים לו מביצוע התקפות טרור הוא מידת התמיכה של הפלסטינים 

נתונים אודות משתנה זה ניתן למצוא לעיתים בסקרי דעת קהל . 236בהתקפות טרור נגד ישראל

ורם ניתן למדוד שינויים בג, כן-אם, באופן עקרוני. אם כי לא לגבי כל התקופות -פלסטיניים 

, בפועל. מוטיבציוני זה באמצעות מעקב אחר תמיכת דעת הקהל הפלסטינית בטרור נגד ישראל

הסיבה לכך היא ששינויים בדעת הקהל . במחקר זה מדידה זו כרוכה בבעייתיות מסוימת

משום שהם , הפלסטינים בנוגע לטרור משפיעים בה בעת גם על כח הכפייה של ישראל כלפי חמאס
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גם על כח ,  או בעלות פוטנציאל השפעה, ישראליות מסוג זה נתפסות במחקר ככאלה המשפיעות חשוב לציין כי פעולות 

במקרים מסוימים פעולות כאלה מחזקות את כח , מצד אחד. כי בשני כיוונים מנוגדים-אם –הכפייה של ישראל כלפי חמאס 

הפעולה הישראלית צריכה , ראשית: המנת שהדבר יקר-ההנחה היא ששני תנאים צריכים להתקיים על. הכפייה של ישראל

היא צריכה להתרחש בפרק זמן סביר שלאחר התקפה מצד , דהיינו, טרור מצד חמאס( או התקפות)לבוא בתגובה על התקפה 

התנקשות . היא צריכה להיעשות באופן שיש בו בכדי לסמן שינוי במדיניות התגובה הישראלית על התקפות טרור, שנית. חמאס

כן יש בה משום חידוש במדיניות -אם-לא תיתפס ככזו שמחזקת את כח הכפייה של ישראל  אלא, דוגמאל, בבכיר חמאס

לפגיעות ישראליות בחמאס או באוכלוסיה הפלסטינית יש גם אלמנט מובהק של החלשת כח , מצד שני. התגובה הישראלית

מפוטנציאל הנזק של איומי כפייה ישראלים פעולות ישראליות כאלה מפחיתות : הסיבה לכך היא פשוטה. הכפייה של ישראל

התקפות טרור אשר , מבחינת האוכלוסייה הפלסטינית. נגד חמאס –פ "דרך האוכלוסייה הפלסטינית ודרך הרש –עקיפים 

וכך מצטמצמים הסיכויים כי תגובת , ידי הפלסטינים-מוצגות כתגובה על פגיעה ישראלית עשויות להתקבל ביתר הבנה על

התקפות הטרור של חמאס ,  כפי שטוענים משעל וסלע.   ת עליהן תוביל לירידה בתמיכת האוכלוסייה בחמאסענישה ישראלי

מנת להימנע מנזק למעמדה בקרב האוכלוסייה -וזאת על, "הוצגו פעמים רבות כנקמה על הריגתם של פלסטינים בידי יהודים"

ס להבטיח את המשך תמיכת העם הפלסטיני במאבקו של הצגת התקפות הטרור כנקמה שיקפה את הצורך של חמא. הפלסטינית

מה שיסיר מחמאס , ידי הצגת התקפות הטרור כפעולות לגיטימיות של הגנה עצמית-יושג על, כך קיוו בחמאס, יעד זה. חמאס

 (.117, 113: 1777, משעל וסלע)כמו סגרים שהוטלו על השטחים בעקבותיהן , את האחריות להשלכות שנבעו מהתקפות אלה

ניתן להניח כי בתקופה המיידית שלאחר פגיעה ישראלית חמורה בהנהגת החמאס או באוכלוסיה , פ"מבחינת הרשגפ 

 .הפלסטינית פחתה נכונותה להתעמת עם חמאס בתגובה להתקפות טרור שביצע האחרון
236

וזה בכל מקרה שלט , של חמאס על תמיכת הפלסטינים בתקופה הנבחנת היה פתח, ובעצם היחיד, הארגון המתחרה העיקרי 

אין צורך , לפיכך(. אקצא-מהמצב באינתיפאדת אל, למשל, בשונה)ברשות ונמנע כמעט לחלוטין מעיסוק בטרור באותו תקופה 

 .  לפקח במחקר על רמת הטרור מצד ארגונים מתחרים
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אין ברירה אפוא . 237ציאל הנזק של איומי כפייה עקיפים של ישראל כלפי הארגוןמשפיעים על פוטנ

אלא להכריע בין התייחסות לשינויים בעמדת דעת הקהל הפלסטינית לגבי טרור כגורם אשר 

 –או כגורם שמשנה את המוטיבציה של חמאס לעסוק בטרור , משנה את כח הכפייה של ישראל

היות וכח כפייה הוא התופעה המרכזית בה עוסקת . תיותהכרעה שיש בה מידה רבה של שרירו

 השינויים בתמיכת הפלסטינים בטרור ייתפסו במחקר ככאלה המשפיעים על כח הכפיי,  עבודה זו

 .   ולא כגורם מוטיבציוני מפוקח,  של ישראל

ההנחה במחקר כאן היא שגיוס תמיכה  -בינלאומית מוטיבציה הנובעת מהרצון בהכרה  

או העלאת הבעיה הפלסטינית על סדר היום העולמי לא היתה יעד מרכזי של חמאס /ו, תבינלאומי

, ב ואירופה"ובפרט ארה, מדובר בתקופה שבה המעצמות הגדולות, ראשית. בתקופה הנבחנת

קשה להניח (. Quandt, 2001: 26)הדגישו תשומת לב מרובה לפתרון הסכסוך הישראלי פלסטיני 

ות טרור עשויות להגדיל את תשומת הלב הבינלאומית לבעיה כי בחמאס שיערו כי התקפ

, גם אם בחמאס הניחו כי התקפות טרור עשויות לקדם את העניין הפלסטיני, שנית. הפלסטינית

לנוכח העובדה כי חמאס התנגד למתווה הכללי של פתרון ,  זאת.  קשה להניח כי זו היתה שאיפתם

פ את הנציג "וכי הן ראו באש, מתווה אוסלו –ופה ב ואירופה באותה תק"הסכסוך בו תמכו ארה

 .  אפוא כמשתנה מפוקח במחקר לגורם מוטביבציוני זה לא ייכל.  הבלעדי של הפלסטינים

פי טענה רווחת מאוד -על – (Spoiler)השלום רצון לחבל בתהליך מוטיבציה שמקורה ב 

חמאס תפקד  –וטות עיתונאים ואף הדי, גם בקרב פוליטיקאים-כמו –בספרות האקדמאית 

ארגון שאינו לוקח חלק בתהליך המדיני ומנסה לחבל בו , דהיינו, "ספוילר"בתקופת אוסלו כ

ניתן להסביר , אשר הפוכה לטיעוניו של רוברט פייפ, פי גישה זו-על. באמצעות שימוש באלימות

בין  שינויים ברמת הטרור של חמאס בתקופה הנבחנת כתוצאה של התפתחויות בתהליך המדיני

התקדמות לקראת הסכמים העלתה את המוטיבציה של  חמאס לבצע : ישראל לפלסטינים

תומכי הגישה מביאים כראיה . מ הוריד את המוטיבציה"במו ןואילו קיפאו, התקפות טרור

שלבים אמפירית לתקפות טענתם את העלייה ברמת התקפות הטרור של חמאס בתקופת ה

, (8662אביב )הסכם עזה ויריחו , (8661קיץ ) 'א לומ לקראת הסכם אוס"האחרונים של המו

                                                 
237

למשתנה מפוקח  )הכפייהכח )תלוי -מצב זה הוא מצב שבו קיימת השתנות משותפת בין המשתנה הבלתי, באופן כללי יותר 

זו . המשפיע על שניהם בו זמנית( עמדת דעת הקהל הפלסטינית כלפי טרור)כתוצאה משינויים במשתנה שלישי ( מוטיבציה)

אם אותו משתנה שלישי היה משפיע על שני המשתנים באופן שצפוי להשפיע על המשתנה התלוי : לכשעצמה אינה תמיד בעיה

: לא היתה בעיה ואפילו ההפך( להגביר את המוטיבציה ולהגביר את כח הכפייה, במקרה שלנו) בכיוונים שונים( רמת הטרור)

שינויים בעמדת דעת הקהל הפלסטינית : ואולם כאן המקרה הוא הפוך. להיפותזת המחקר" מבחן חזק"המקרה היה מספק מעין 

תקפות טרור באופן שמשפיע על המשתנה בנוגע לטרור משנים את כח הכפייה של ישראל ואת המוטיבציה של חמאס לבצע ה

כתוצאה מעלייה בתמיכת הפלסטינים בטרור מתחזקת המוטיבציה ובה בעת נחלש כח הכפייה של , למשל. התלוי באותו כיוון

 .    ושני השינויים הללו צפויים להוביל לעלייה ברמת הטרור –ישראל 
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היא שחמאס הגביר את רמת הטרור לקראת  טענה דומה (. 8661קיץ  -'אוסלו ב)והסכם הביניים 

לת ימין שתעצור את וזאת על מנת לגרום לעלייתה של ממש, 8669הבחירות בישראל ביוני 

 ,Kydd  and Walter, 2002: 280-1; Malka,  2005: 42; Bueno de Mesquita)התהליך המדיני 

2005; Milton Edwards, 2005: 314;) . 

 ;Hatina, 1999: 40)על כך שחמאס התנגד מבחינה אידיאולוגית לתהליך אוסלו אין ויכוח  

ICG, 2004) .כמו גם , על כך מעידים גם הודעות וכרוזים שפרסם הארגון באותה תקופה

הן , "ספוילר"ניתן להעלות כמה התנגדויות להיפותזת ה, לםואו. הצהרותיהם של מנהיגי הארגון

ניתן להטיל ספק בטענה כי , מבחינה תיאורטית. על בסיס תיאורטי והן על בסיס אמפירי

התנגדותו האידיאולוגית המוצהרת של חמאס נתרגמה גם לתכנית פעולה מעשית שמטרתה לחבל 

למנוע הסכמים שהובילו לנסיגות  קשה להסכים עם הטענה כי חמאס ביקש. בתהליך המדיני

, בסופו של דבר, נסיגות כאלה. בשטחים הכבושים הפלסטינים האוכלוסייהישראליות מריכוזי 

, של האומה הפלסטינית הטווח -ארוכי עלו בקנה אחד עם האופן שבו ראה חמאס את האינטרסים

. המוצהרת של חמאסמטרתו  –" פלסטין כולה"נתפסו רק כשלב ביניים בדרך לשחרור הן גם אם 

או לעיקרון של , אף התנגדותו העקרונית של חמאס לתהליך הפיוס עם ישראל-על, במילים אחרות

יש להניח כי הוא לא התנגד לנסיגות ,  238שעמד בבסיס התהליך" שתי מדינות לשני עמים"

נסיגות כאלה לא רק עמדו בקנה אחד עם האינטרסים . החלקיות של ישראל מהשטחים

כמו למשל , אלא עשויים היו גם לקדם את האינטרסים הפרטיקולריים של חמאס, יםהפלסטיני

 , כפי שכותב יונתן שכטר. יתר חופש פעולה בשטחים ממנה נסוגה ישראל

 

כאשר הוא נהנה מהנסיגה של , חמאס היה אחד מאלה שהפיקו את מיטב היתרונות מתהליך השלום

מ "מבלי שהיה עליו לנהל מו, ולות בגדה המערביתהערים הגדל מחלקה הגדול של רצועת עזה ו"צה

תו לאסלאם או להתנגדות ואו לנטוש את מחויב, לעשות ויתורים כלשהם, עם האויב הציוני

משום , מחופש תנועה ופעולה הולך וגובר תואילך חמאס החל ליהנו 8661-מ. האלימה לישראל

באופן שלא היה , וגבלו יותר ויותרהישראלים ה ןשעיניהם הפקוחות היטב בעבר של שירותי הביטחו

 (.Schachter, 2002: 63) 8690לו תקדים מאז יוני 

 

ניתן לטעון כי העובדה כי חמאס הגביר את התקפות טרור לפני חתימה צפויה , מבחינה אמפירית

אם .  239על הסכמים מדיניים בין ישראל לפלסטינים אינה מספקת אישוש להיפותזת הספוילר

                                                 
238

 .   1788תי המדינות בשנת ף הצהיר לראשונה באופן רשמי כי הוא תומך בפתרון  ש"אש 
239

היא חלשה גם משום שהם לא שללו הסברים אלטרנטיביים " ספוילר"תקפות טענותיהם של החוקרים שהעלו את הסבר ה 

אחד ההסברים הבולטים שלא נשלל הוא שחמאס . לעובדה כי חמאס הגביר לעיתים את רמת הטרור לפני החתימה על ההסכמים
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הרי שההזדמנות הטובה , וטט את התהליך המדיני באמצעות התקפות טרורחמאס אכן ביקש למ

ולאו דווקא , מ לקשיים או למבוי סתום"ביותר לעשות זאת היא דווקא בתקופות שבהן נקלע המו

כמה התקפות טרור גדולות היו , בתקופות כאלה.  בתקופות של התקדמות משמעותית בתהליך

או לכל הפחות לגרום למפנה , עבור ישראל" גב הגמלהקש ששבר את "עשויות להיות בבחינת 

. 240שלא היה מאפשר לממשלה להמשיך בו, משמעותי בדעת הקהל הישראלית נגד המשך התהליך

לעצור את התהליך , ניתן להניח, בתקופות שלפני חתימה על הסכמים היה קשה יותר, מאידך

בים להסכם והמחויבות שלהם וזאת בשל האופטימיות בשני הצדדים שהיו קרו, באמצעות טרור

 . ומתן ארוך ומורכב-לממש בהסכם חתום את תוצאותיו של משא

בתהליך השלום בין ( או נסיגות)ההנחה במחקר זה תהיה אפוא כי התקדמויות משמעותיות  

ישראל לפלסטינים לכשעצמן לא היו גורם מרכזי אשר השפיע באופן עקבי על המוטיבציה של 

אין לשלול את האפשרות כי , יחד עם זאת. ר בתקופה הנבחנתחמאס לבצע התקפות טרו

להתפתחויות שונות בתהליך המדיני היתה השפעה במקרים מסוימים על שיקוליו של חמאס בנוגע 

בשל סיבות הקשורות בטיבו הספציפי של המצב או של ההסכם שאמור , לביצוע התקפות טרור

נוע מצב שבו אחת ההשלכות של ההסכמים חמאס ביקש למההנחה היא כי , בפרט. היה להיחתם

המקרים הרלבנטיים יפורטו בניתוח . שנחתמו תהיה דחיקת מעמדו בזירה הפוליטית הפלסטינית

 .   עצמו

 מבצעיות יכולות . 1

לביצוע ( לא מספיק, אך כמובן)הינן תנאי הכרחי , למותר לציין, יכולות מבצעיות מספיקות

וכמעט כולן , שונים דורשות יכולות מסוגים שונים התקפות טרור מסוגים .התקפות טרור

אף פשטותה של טענה -על. או חומרי חבלה לוחמים שיבצעו אותם וכלי נשק, לכל הפחות, דורשות

הקשר בין יכולות מבצעיות של ארגון טרור לרמת הטרור בה הוא נוקט הוא קשר מורכב , כזו

ועוצמתו משתנה בהתאם למשתנה , יניארהקשר בין יכולות לרמת הטרור אינו לי, ראשית. יותר

, או לא קיים, במצב שבו הרצון הוא נמוך מאוד, למשל. הרצון של הארגון לעסוק בטרור –שלישי 

באופן . ידי הארגון-עלייה או ירידה ביכולות המבצעיות לא תוביל לשינוי ברמת הטרור הננקטת על

ברמת טרור מסוימת בה מעוניין במצב שבו קיימות יכולות מספיקות על מנת לנקוט , דומה

עלייה ביכולות המבצעיות מעבר למה שנחוץ לרמת טרור כזו לא תוביל לעלייה ברמת , הארגון

                                                                                                                                            
הוא עשה זאת משום שהעריך כי ההסכמים ייחתמו בכל : חבל בהגעה להסכמים אלא ההפךלא ביצע את ההתקפות על מנת ל

 .   וביקש להצטייר בדעת הקהל הפלסטינית כמי שתרם לנסיגות הישראליות באמצעות המאבק האלים, מקרה
240

יע להסכם קבע כאשר אל כשלון חוזר ונשנה להג, 2111ניתן לטעון כי במידה מסוימת תרחיש כזה אכן התגשם בספטמבר  

פ נתלוו לבסוף גם מעשי אלימות מצד הפלסטינים בתגובה לעלייתו של אריאל "לבין הרש( בראשות אהוד ברק)בין ישראל 

 .   בעיני רבים ארועים אלו מסמנים את מותו הסופי של תהליך אוסלו.  שרון אל הר הבית
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המבצעיות משום שהוא אינו נזקק  ובמצב שבו הארגון אינו מממש את כל יכולותי, כן-כמו. הטרור

וביל בהכרח לירידה ירידה ביכולות לא ת, מנת לבצע את רמת התקפות שברצונו לבצע-להם על

 .241ברמת הטרור

המסקנה לגבי הצורך בפיקוח על משתנה היכולות של חמאס בניתוח אמפירי מהסוג שייעשה  

מנת לנקוט -כל עוד היכולות המבצעיות שיש לארגון הן מספיקות על: בעבודה זו היא פשוטה

. על משתנה היכולותאין צורך בפיקוח ,  ברמת הטרור שמכתיב הרצון של הארגון או גדולות ממנו

אחת מהנחות המחקר . האם תנאי זה התקיים לגבי חמאס בתקופה הנבחנת, כמובן, השאלה היא

לאורך התקופה הנבחנת החזיק חמאס כמעט תמיד ביכולות מספיקות לנקוט : היא כי אכן כך היה

ניתן . תולפיכך אין צורך בפיקוח על משתנה היכולו  -ברמת הטרור בה הוא היה מעוניין לנקוט 

 . להצדיק הנחה זו על בסיס תיאורטי ועל בסיס אמפירי

קשורה לזמינותם הגבוהה של משאבים הדרושים לביצוע התקפות טרור  ההצדקה התיאורטית 

 ,    8666-כפי שטוען ברוס הופמן במאמר מ.  בעולם המתקדם של ימינו ולקלות בה ניתן להשיגם

 

אלא גם של אחיזה ביכולות לעשות כן , והמוטיבציה לפעולטרור לא היה רק עניין של הרצון , בעבר

והן , אלה לא היו יכולות שקל היה להשיגן. וידע מבצעי, גישה לכלי נשק, האימונים הדרושים –

או בשיתוף עם מדינות /ו, פי רוב באמצעות אימונים במחנות של ארגוני טרור אחרים-הושגו על

לטרור ניתן להשיג בקלות [ הדרושים]עים והשיטות את האמצ, לעומת זאת, היום. טרור-תומכות

, קיפוחטרור הפך לנגיש לכל מי שסובל מתחושת . או באינטרנט, באמצעות הדואר, בחנויות ספרים

 (.Hoffmann, 1999:20)  אוחז בסדר יום או במטרה כלשהי

 

להשיג את וייתכן כי הטענה בדבר הקלות שבה ניתן , דבריו של הופמן לוקים אולי בהכללת יתר

המשאבים והידע הדרושים לביצוע התקפות טרור אינה תקפה לגמרי כשמדובר בארגוני הטרור 

מנת לבצע התקפות טרור -אין ספק כי לא דרושים משאבים רבים על, יחד שם זאת. הפלסטינים

 . כל עוד רמת הטרור בה מבקשים לנקוט אינה גבוהה במיוחד, מדי פעם בפעם

ים כמה צידוקים להתייחסות אל היכולות המבצעיות של חמאס כאל קיימ, מבחינה אמפירית 

לבצע התקפות טרור ברמה נותר קבוע בתקופה הנבחנת על רמה שאפשרה לו גורם שערכו 

מלחמת "התקופה הנבחנת במחקר לא היתה  תקופה של , ראשית.  שתואמת את רצונו לעשות כן

כמו  –רך ביצוע התקפות נגד ישראל הדורשת מחמאס גיוס יומיומי של משאבים לצו, "טרור

ניתן להניח כי לא קיים היה פער משמעותי , לפיכך. אקצא-שהיתה למשל תקופת אינתיפאדת אל
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ויש בידו , ת לבצע את כמות ההתקפות שברצונו לבצערובים על מנ 21-לשם ההדגמה על ניתן לומר כי אם ארגון זקוק ל 

 .  לא תשפיע על רמת הטרור של הארגון 41-השמדתו  של כל מספר של רובים הקטן מ, רובים 61
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עובדה היא , שנית. לעשות כן ובין רמת הטרור בה ביקש חמאס לנקוט באותו תקופה לבין יכולותי

,  8662באוקטובר , 8662ל באפרי –שלאורך התקופה ניהל חמאס כמה קמפיינים קצרים של טרור 

-העוצמה ב-ובפרט שרשרת ההתקפות רבות, התקפות אלה.  8669מרץ -ובפברואר 8661בקיץ 

הוא שימר לאורך כל , פ לפעול נגד הארגון"אף ניסיונותיהן ישראל והרש-מעידות כי על,  8669

  .242מנת לבצע התקפות טרור כל אימת שרצה בכך-התקופה יכולות מבצעיות מספיקות על

 סיכום     –משתנים מפוקחים 

אין צורך  לפקח על יכולתיו המבצעיות של  הדיון לעיל על משתנים מפוקחים מוביל למסקנה כי

שיש לפקח עליהם בניתוח התקופה  -שניהם גורמי מוטיבציה  -קיימים שני משתנים וכי  , חמאס

 :      הנבחנת על מנת לחזק את תוקפו הפנימי של המחקר

או באוכלוסייה , בבכיריו, שנובעים מפגיעה חמורה בארגון" מוטיבציה תגובתית"ם בשינויי.  א

 . הפלסטינית

על אלה אין טעם . שינויים במוטיבציה שנבעו משינויים בתהליך המדיני בין ישראל לפלסטינים.  ב

 . והן ייבחנו כל מקרה לגופו, לדבר בהכללה
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יכולותיו המבצעיות של חמאס עלו על מה  71-חוקר הטרור בועז גנור מאשר כי לאורך המחצית השנייה של שנות ה 

, באופן דומה. (Ganor, 2008: 282) 1776כעדות לכך את שרשרת הפיגועים בחורף  ומביא,  שדרשה המוטיבציה שלו

חמאס עודנו נהנה , כי למרות צעדי הדיכוי של הרשות וישראל 1775דיווח ביוני " הארץ"העיתונאי דני רובינשטיין מהעיתון 

ראש (. Rubinstein, 1995)בלה ומחזיק כמות בלתי מבוטלת של כלי נשק ואמצעי ח, ממאגר של מחבלים מוכנים לפעולה

אף המעצרים שביצעו -כי על 1776רוזלם פוסט בינואר 'טען גם הוא בראיון לג( כ"השב)שירות הבטחון הכללי הישראלי 

יהאד האיסלאמי 'ואף הוסיף כי חמאס והג, "נוספים[ מפגעים]אין כל בעיה לגייס "לחמאס , 1775ישראל והרשות במהלך שנת 

     .(JP 3/1/06)מבצעית ואת איכות כלי הנשק שברשותם שיפרו את יכולתם ה
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 פרק שישי 

 ניתוח אמפירי :  2993-2996ישראל נגד חמאס 

  רקע היסטורי כללי  –חמאס 

 והקמתו  שורשיו של הארגון

ידי הנהגת תנועת -בעזה על 8610הוקם בשנת   - 243תנועת ההתנגדות האסלאמית -ארגון חמאס 

תנועת האחים . 244ביוזמתו ובהנהגתו של השייח אחמד יאסין, האחים המוסלמים בפלסטין

אשר נוסדה בשנת   -האחים המוסלמים  -של תנועת האם היוותה מעין ענף  המוסלמים בפלסטין

הענף הפלסטיני של האחים המוסלמים תחת  פעל 8690-עד ל. באנה במצרים-בידי חסן אל 8611

ששלט ברצועת )והמצרי ( ששלט בגדה המערבית)מגבלות חמורות שהטילו המשטרים הירדני 

, 8690-של הגדה והרצועה במגבלות אלה הוסרו במידת מה לאחר הכיבוש הישראלי (. עזה

פעילות זו התנהלה . בעיקר במישור הקהילתי והחברתי, והתנועה החלה להרחיב את פעילותיה

הפעילות  זכו . במועצות סטודנטים ובאיגודים מקצועיים, באגודות צדקה, בעיקר במסגדים

שפעתו שביקשו לקדם את התנועה כדי לחתור תחת ה, לעידוד מסוים מצד השלטונות הישראלים

פעילותה הענפה של התנועה התנהלה כחלק . הפלסטינית בשטחים הף בקרב האוכלוסיי"של אש

פעילות , במובן זה. מהחתירה אל היעד הכללי של הטמעת עקרונות האסלאם בחברה הפלסטינית

זו שיקפה תופעה היסטורית רחבה יותר בעולם הערבי והמוסלמי של התחזקות מעמדן הפוליטי 

ששאפו לבסס את כל תחומי החיים על , רתית של תנועות אסלאמיות מהפכניות ופעילותם החב

, משעל וסלע)בחברה  םואף להשתלט לבסוף על מוקדי הכח הפוליטיי( השריעה)חוקי האסלאם 

8666 .) 

 קולות גוברים והולכים כנגד עמדתה החלו להישמע בתוך התנועה 12-החל מתחילת שנות ה 

קולות אלה נשמעו . בכל הקשור למאבק הצבאי בכובש הישראליהפסיבית של הנהגת התנועה 

מיליטנטי באיראן -שהושפעה מעליית האסלאם הפוליטי, בעיקר מצד ההנהגה הצעירה והמשכילה

היתה , בסמוך לפריצת האינתיפאדה הראשונה, 8610הקמת החמאס בדצמבר . ובעולם הערבי

הצעד שיקף את , כן-כמו. ה הצעירהניסיון של ההנהגה הותיקה להתמודד עם דרישות ההנהג

שלבש כעת צורה , ההבנה בקרב הנהגת התנועה כי הזנחת ההשתתפות במאבק הלאומי הפלסטיני
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משמעות . תנועת ההתנגדות האסלאמית, Harakat al-Muqawama al-Islamiyyaבערבית חמאס הן ראשי התיבות של  

 ". להט"או , " התלהבות"המילה חמאס בערבית היא גם 
244

איש הקשר . יל חמאמי'וני של הארגון עליו הופקד השיח גמהוקם בגדה המערבית מערך ארג, במקביל ליסוד הארגון בעזה 

 (. 124: 1774, שקד ושאבי)שנב -בין הנהגת הגדה להנהגת עזה היה איסמעאיל אבו
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עלולה לגמד את מעמדה של התנועה בזירה הפלסטינית אל מול היריב הפוליטי , נרחבת-עממית

 (.   Hatina, 1999: 38-9;  Ahmad, 1994; Abu Amr, 1994)ף "אש –העיקרי שלה 

 אמנת החמאס

מפורט שתכניו  ימסמך אידיאולוג, "(מיתחק)"פרסם חמאס את אמנת היסוד שלו  8611באוגוסט 

זו כללה הכרה ) 245ף באותה תקופה"הפוליטית שהתגבשה בקרב אש העמדו בניגוד ברור לפרוגראמ

ת תקדים בהחלטות מועצ-והכרה חסרת, בעיקרון החלוקה של פלסטין המנדטורית לשתי מדינות

כפי . ((Klein, 1996: 111)שהכירו בזכות הקיום של ישראל , 111-ו 121ם "של האו ןהביטחו

הארגון הציע קונספטואליזציה מחודשת של עקרונות המאבק הלאומי , שמשתקף באמנת חמאס

במונחים עיקר החידוש היה בהגדרת המאבק . ף"ידי אש-הפלסטיני שעוצבו בעבר בעיקר על

( ווקף)שמטרתו להשיב את אדמת הקודש ( יהאד'ג)מצווה -כמלחמת, ינודהי, אסלאמיים-דתיים

כך ניסה חמאס ליישב את הסתירה המסוימת בין הרעיון .  246של פלסטין כולה לריבונות מוסלמית

משעל " )ריבונות האל"הדתי של  ןלבין העיקרו, שקידש את עיקרון הריבונות המדינתית, הלאומי

שם הציג הארגון את עצמו הגדיר , י ביטוי באמנת החמאסשעטנז זה בא ליד(. 8666, וסלע

אסלאמית מאידך -וכחלק מתנועת האחים המוסלמים הפאן, מחד" תנועה פלסטינית ייחודית"כ

האמנה הציבה את המאבק לשחרור פלסטין כולה משלטון הציוניים והקמת מדינה (. 9, 1סעיפים )

ישראל תקום ותוסיף "ע המשפט כבר בפתחה מופי. אסלאמית בה כיעד מרכזי של חמאס

ובהמשך מובהר הרציונל , "כפי שמחה את מה שקדם לה, להתקיים עד שהאסלאם ימחה אותה

הרחק , נבט הזרע והצמח הכה שורשים באדמת המציאות, כאשר הבשיל הרעיון: "להקמת הארגון

א את יצאה תנועת ההתנגדות האסלאמית לדרך כדי למל, רגעי ומחיפזון מגונה רגש מתחושת

 שחרור למען האד'הג לוחמי כל ידי עם ידיה ומשלבת ריבונה של בדרכו פוסעת כשהיא, תפקידה

המאבק בישראל היה , פי סדר הכתיבה באמנה אפוא-אם לשפוט על(. הקדמה לאמנה) 247"פלסטין

                                                 
245

 : שניתן להשיגו באתר המרכז, הציטוטים מהאמנה שיובאו להלן לקוחים מתרגום של מרכז המידע הישראלי למודיעין וטרור 

 info.org.il/malam_multimedia/Hebrew/heb_n/pdf/hamas_covenant.pdf-http://www.terrorism.. 

 http://www.palestinecenter.org/cpap/documents/charter.htmlתרגום מלא לאנגלית באתר 

  
246

 .היא חלק מהתפיסה הדתית מנקודת מבטה של תנועת ההתנגדות האסלאמית הלאומיות הפרטיקולארית", בלשון האמנה 

 [אז. ]מת המוסלמיםאת אד והעמוק ביותר של הלאומיות הפרטיקולארית הזו הינו כאשר האויב רומס הביטוי המשמעותי

 (. 12סעיף " )על כל מוסלמי ומוסלמית והיציאה חוצץ נגדו לחובה אישית [באויב]בו [ דיהא'ג]הופכים מלחמת הקודש 
247

 : בהמשך נכתב  

בעימות עם הפלישה [ דיהא'ג]חולייה אחת מהחוליות של מלחמת הקודש [ אפוא]תנועת ההתנגדות האסלאמית היא 

 דיהא'הגאלקסאם ואחיו לוחמי  ודי-א-עז[ שהיד]ה קשר אמיץ להופעת החלל הקדוש קשור[ התנועה. ]הציונית

משם היא קשורה קשר הדוק לחולייה נוספת הכוללת .  1736אנשי האחים המוסלמים בשנת [ קרב]מ[ אהדין'מג]

חמת של האחים המוסלמים במל[ דיהא'ג]וכן למאמצים ולמלחמת הקודש , של הפלסטינים[ דיהא'ג]מלחמת קודש 

 (. 9סעיף ) ולאחריה 1768של האחים המוסלמים בשנת  דיהא'הגולפעולות  1748

http://www.terrorism-info.org.il/malam_multimedia/Hebrew/heb_n/pdf/hamas_covenant.pdf
http://www.palestinecenter.org/cpap/documents/charter.html
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כגון חינוך ,  רק בהמשך מפורטים יעדים נוספים של הארגון. היעד המרכזי שהציב לעצמו חמאס

 (. 18סעיף )ופעילות צדקה לרווחתם של הפלסטינים , (89סעיף )עיר ברוח האסלאם הדור הצ

 2927-2991: פעילות חמאס בשנותיו הראשונות 

אימץ החמאס את דרך המאבק העממי של  בשנותיה הראשונות של האינתיפאדה הראשונה

,  ראלייםהיש ןהפגנות אלימות ועימותים עם כוחות הביטחו, ארגון שביתות – ההאינתיפאד

. כמתודה העיקרית של המאבק האלים –שכללו בעיקר יידוי אבנים והשלכת בקבוקי תבערה 

עודד את פעיליו לקחת חלק פעיל בארגון הפעילות אלימה נבעה בין השאר חמאס ל נטייתו של

ובראשם , בילו את המאבק המזוין נגד ישראלארגונים הפלסטיניים שהוו של  חמאס בתחרותמה

, כן-כמו  (.Klein, 1996: 115)הפלסטינית בשטחים  התמיכה בקרב האוכלוסייעל ה, הפתח

השתתפות במאבק האלים תוביל לעריקה של פעילים משרותיה אל -חששה הנהגת חמאס שאי

חלקו של , למרות זאת . (11: 8666, משעל וסלע)ארגונים פלסטיניים אחרים שלקחו בו חלק מוביל 

. ית האלימה באותם שנים היה מצומצם יחסית לזה של הפתחחמאס בארגון הפעילות הקולקטיב

ובנטילת  אחריות על , חמאס הסתפק בקריאה לביצוע התקפות נקמה על פגיעה בפלסטינים

הקצנה (. 8666, משעל וסלע)ידי פלסטינים אינדיבידואלים -שבוצעו על תהתקפות טרור ספוראדיו

הזרוע הצבאית של הארגון שהוקמה , קסאם-לדין א-א-אז החלו גדודי עז, 8661נוספת חלה בשנת 

בעיקר כנגד מטרות , להגביר את קצב ועוצמת התקפותיהם כנגד יעדים ישראליים,  248באותה שנה

הקצנה זו באה על רקע התמתנות מסוימת של המאבק העממי (. Kurz and Tal, 1997)צבאיות 

כפי שהדבר השתקף בכינוס  ,ף לפתוח בתהליך מדיני מול ישראל"ולנוכח נכונות של הנהגת אש

בין ישראל   -ף "בהסכמתו של אש -מ שהתקיים לאחר מכן "ובמו, 8668 וועידת מדריד בסתי

הפך למעשה , שהתנגד חריפות למהלכים אלו, חמאס. פלסטינית משותפת-למשלחת ירדנית

 ,למוביל המאבק האלים בישראל ולמוביל המחאה נגד המהלכים המדיניים שהוביל ארגון הפתח

התנגדות זו הובילה לשורה של עימותים אלימים בין אנשי חמאס לאנשי פתח . ף"ששלט באש

-נקודת ציון חשובה נוספת בהתפתחות הארגון היתה גירושם ב. ובעיקר ברצועת עזה, בשטחים

בתגובה לטרור , פעילים ומנהיגים אסלאמיים מהגדה ומהרצועה ללבנון בידי ישראל 281של  8661

מרבית המגורשים הוחזרו כעבור שנה עקב לחץ בינלאומי ולנוכח החתימה . אסהמתגבר מצד חמ

אך במהלך שהותם זכו להדרכה ,  ('הסכם אוסלו א)ף "על הסכם העקרונות בין ישראל לאש

הידע שרכשו פעילי הארגון . לבנוני-אינטנסיבית מצד מומחי החבלה של ארגון חזבאללה השיעי
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ידי צאלח -על 1784שהוקם בשנת , "לוחמי פלסטין"התשתית הארגונית של גדודי קסאם התבססה ברובה על ארגון  

 (.  61: 1774, שקד ושאבי)דיקאן הסטודנטים באוניברסיטה האסלאמית בעזה , שחאדה
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המבצעיות של הארגון  ולשיפור ביכולותי,  ככל הנראה, תיתבזמן שהותם בלבנון  סיפק את התש

 (.ICG, 2004)בהמשך 

 קבלת החלטות בחמאס

המערך הארגוני הראשוני שסיפק את המסגרת לפעילותו של חמאס בשנתיים הראשונות  

במהלכו נעצר גם , 8616להקמתו ספג מכה קשה עקב גל מעצרים נרחב שביצעה ישראל בשנת 

הוחלט על שידוד מערכות בארגון במסגרתו , עקב כך. יאסין' היגה השייחמייסד התנועה ומנ

ב "בעיקר בארה, הועברה סמכות קבלת ההחלטות לגורמים שמקום מושבם מחוץ לשטחים

חיזק עוד יותר את מעמדה של  8661-גירושם של מרבית בכירי החמאס בשטחים ללבנון ב. ובירדן

בשו לקראת התקופה הנבחנת במחקר זה כללו שני מנגנוני קבלת ההחלטות שהתג. הנהגת החוץ

לס 'מג)והועדה המייעצת , ל"שמקום מושבה בחו, הלשכה המדינית של חמאס: גופים מרכזיים

 . ל"ומתכנסת גם היא בחו, שמורכבת מנציגי הארגון בכל האזורים(  שורא

יכז בידו שר, כגוף הביצועי הבכיר והמרכזי של חמאס 8661-קדה החל מפת הלשכה המדינית 

. וניהול הכספים של הארגון, המאבק המזוין, את הסמכויות בתחומי מדיניות החוץ של הארגון

דמויות בכירות נוספות בהנהגת הלשכה . מרזוק-בראש הלשכה עמד באותה תקופה מוסא אבו

, נציגי התנועה בירדן, ושה ומוחמד נזאל'איברהים ע, המדינית באותה תקופה היו חאלד משעל

שליטתה של הלשכה המדינית בפעילות הצבאית של .  נציג התנועה באיראן, אלעלאמיועמאד 

באחיזה , ל מינוי מפקדי השטח של הזרוע הצבאיתארגון התבטאה בין השאר באחריותה עה

התווית מדיניות הטרור של בו, של הזרוע הצבאית כספים לפעילותה בסמכות הבלעדית להקצאת

שקד )וע הצבאית בשטחים באמצעות הנהגת החמאס בירדן זו הוכתבה להנהגת הזר. הארגון

היתה גוף  שהורכב  מאנשי דת בכירים  הועדה המייעצת(. 8666, משעל וסלע; 8662, ושאבי

הלכתית להחלטות -דתית הותפקידו היה להעניק לגיטימצי, ומנציגי חמאס בכלל אזורי פעילותו

. חבריה לנוכח הסודיות הרבה עליה שמרופל אופן תפקודה של המועצה לוט בער. הלשכה המדינית

מבחינת קבלת .  ידי פעילי הארגון באזורים שונים-על, ככל הנראה, וחלק מחבריה נבחר

נראה כי בעוד שהלשכה המדינית אחראית היתה על קבלת החלטות יומיומיות , ההחלטות

השורא אחראית מועצת , הקשורות בניהול שוטף של ענייני הארגון ופעילותו הצבאית והאזרחית

החלטות עקרוניות הקשורות , דהיינו, היתה על קבלת החלטות בעלות משמעות אסטרטגית

קבלת ההחלטות נעשתה בדרך של התייעצות קבוצתית בין , בכל מקרה.  למדיניות התנועה ויעדיה

 ,Gunning, 2004: 244; ICG)על בסיס של קונצנזוס ולא של הכרעת רוב , כלל גורמי ההנהגה

2004; Levitt, 2006: 9.) 
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 2993-2996  -בתקופה הנחקרת  המרכזיים של חמאס היעדים

ולהבין את האיומים , מנת להבין את מניעיו של חמאס בהחליטו על רמת הטרור בה ינקוט-על

יש לדון תחילה בקצרה ביעדים , עליהם התבסס כח הכפייה של ישראל בתקופה הנבחנת

 .  הנחה היא כי אלה נותרו קבועים במשך התקופהה. המרכזיים של חמאס באותה תקופה

חוקרים רבים שעסקו בניתוח התנהלותו של חמאס בשנות תהליך אוסלו הצביעו על סתירה  

-חמאס היה במהותו ארגון דתי, מחד.  פנימית מסוימת בעקרונות שהנחו את התנהגות הארגון

, מאידך. א ניתן להתפשר עליהןאסלאמי בעל אידיאולוגיה המבוססת על דוגמות דתיות שמטבען ל

 והתנהל בסביבה שהציבה מגבלות רבות על יכולתו" ארציים"הארגון אחז ביעדים פוליטיים 

 Hoffmann and)לתרגם את אותה אידיאולוגיה בלתי מתפשרת למדיניות מעשית  ורצונו

McCormick , 2004: 267; Hroub, 2006: 6; Mishaal,  2003; Kurz and Tal, 1997).  סתירה

 זו הובילה להתנהלות שמשעל וסלע מגדירים אותה כ

סיפור מתמשך של הליכה על חבל דק בין הנשאף מבחינת השקפת עולמה הדתית והלאומית לבין 

בין דבקות בעיקרון הדתי של מלחמת מצווה ; הנדרש לצורך המשך קיומה כארגון וחוסנה הציבורי 

-פנים פלסטיניים ופלסטינים, יקולים פוליטייםנגד ישראל לבין הצורך להתחשב בש( יהאד'ג)

 (.11: 8666, משעל וסלע) ישראלים

 

בפועל הוכפפה , יהאד שמשתמעת מאמנת החמאס'בניגוד אפוא לדבקות העיוורת בעקרון הג

לשיקולים , ובכלל זה רמת הטרור בה הוא נקט לאורך התקופה, מדיניותו הצבאית של הארגון

 ,Gupta and Mundra, 2005: 590; Levitt; 896, 81: 8666, וסלעמשעל )פוליטיים ריאליסטיים 

הנהגת החמאס ראתה בטרור , פוליטיים אחרים-נראה כי בדומה לארגוני טרור אתנו. (4 :2004

, שנתבקש מחמוד זהארכ. ולא מטרה בפני עצמה, אמצעי להשגת היעדים הפוליטיים של הארגון

, הסיבה לירידה החדה בפעילות הצבאית של הארגון את 8661להסביר בסוף , דובר התנועה בעזה

אם נוכל להשיג את . עלינו לחשב את הרווח וההפסד של המשך ההתקפות הצבאיות"הוא השיב כי 

 quoted in Hoffmann and)" אלימות היא אמצעי ולא מטרה. כך נעשה, יעדינו ללא אלימות

McCormick , 2004: 267    .) 

ים ומשניים שעניינם מדיניותו של חמאס בתקופה הנבחנת ניתן להסיק מעיון במקורות ראשוני  

את מדיניות הארגון בכלל ואת  אשר הכתיבו, מאס באותה תקופהעל היעדים העיקריים של ח

נראה כי יעד ראשון במעלה היה הבטחת המשך קיומו של חמאס תחת . מדיניות הטרור שלו בפרט
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שימור וביסוס התשתית האזרחית הענפה של בעיקר באמצעות , הממשל העצמי הפלסטיני

זו התבססה על רשת של מוסדות חינוך ורווחה אשר סיפקה את הבסיס לכוחו הפוליטי . הארגון

מיעד זה נגזר .  (;8666Hatina, 1999: 45, משעל וסלע)של הארגון בקרב האוכלוסייה הפלסטינית 

על חשיבות היעד הזה ניתן . פ"רשה/והוא הימנעות בכל מחיר מעימות כולל עם פתח, משנה-יעד

ולפיהן על פעילי השטח , להסיק מהוראות נחרצות שפרסמה הנהגת התנועה לאורך התקופה

חמאס שאף , שנית(. 821: 8666, משעל וסלע)פ "כדי להימנע מעימות עם כוחות הרש ללעשות הכו

 ;ICG, 2004; 81: 8666, משעל וסלע)לשמר ולהגדיל את התמיכה של הציבור הפלסטיני בארגון 

Kurz and Tal, 1997ׂׂׂ) , כחלק מהיעד הכללי של חיזוק כוחו הפוליטי של הארגון עד

התנהלותו , לבסוף.  על כל מוקדי הכח המרכזיים בחברה הפלסטינית, בטווח הארוך, להשתלטות

שחרור פלסטין  : טווח נוסף של הארגון-ספק גם מיעד מרכזי ארוך-של חמאס הושפעה ללא

לא ברור מהי מידה שבה אותו יעד ארוך טווח השפיע על עיצוב , ואולם. ש הישראלימהכיבו

בראש מעייניה של "טוענים כי , למשל, משעל וסלע. המדיניות לטווח הקצר והבינוני של הארגון

חמאס עמדה השאלה כיצד להבטיח את קיומה ועתידה כתנועה חברתית ופוליטית במסגרת 

המשך המאבק נגד ישראל נועד תפקיד טקטי הכפוף למטרות כשל, הממשל העצמי הפלסטיני

גרהם . 249(ההדגשה שלי, 896: 8666, משעל וסלע" )פלסטינית-ולצרכים של התנועה בזירה הפנים

פלסטיניים של -אשר טוען גם הוא כי השימוש באלימות באותה תקופה הוכפף לאינטרסים הפנים

גון אל החברה האזרחית הפלסטינית כצעד נדה האסלאמית של האר'החדרת האג, דהיינו, חמאס

 (. Usher, 1995: 25)בדרך להשלטת האסלאם על כל תחומי החיים בחברה הפלסטינית 

:  והחודשים שלאחריה" הסכם העקרונות"החתימה על  –ראשונה תקופה 

  2990פברואר   - 2993ספטמבר 

 רקע כללי 

בין " ר הסדרי ביניים של ממשל עצמיהצהרת העקרונות בדב"בספטמבר נחתמה בבית הלבן  81-ב 

ידיעות על ההסכם הופיעו . ידי ישראל כנציגו של העם הפלסטיני-שהוכר על, ף"מדינת ישראל לאש
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אשר עסק בסוגיית ההשתתפות של חמאס בבחירות , בקרב הפעילים הבכירים של חמאסהופץ מסמך פנימי  1772ביולי  

המסמך ניתח את היתרונות . בקרוב לפי הערכת מנהיגי הארגון עמדו להיווסדש, למוסדות הממשל העצמי הפלסטיניים

אור על דירוג האינטרסים של חמאס באותה  ויש בו כדי לשפוך, והחסרונות של כל אחד מדרכי הפעולה האפשריות של חמאס

לפי סדר , דהיינו האינטרסים המרכזיים של חמאס –" גורמי המפתח"מובאים " יסודות קבלת החלטות"תחת הכותרת . תקופה

 : חשיבותם

ת פירוש הדבר שבידוד יהאד במערכות הבאו'שמירה על הבסיס העממי של התנועה כדי שימש עורף חזק להמשך הג .א

 . כחות יביאו לפגיעה בפופולריות ולאובדן חלק ניכר מן התמיכה העממית שעלה בידינו לבנות עד כהנו-ואי מדיני

בתקופת יישומו של ממשל [ בתוקף]שיישאר , [ הישראלי]יהאד כדרך לשחרור פלסטין מן הכיבוש 'דבקות בג. ב

 . הביניים העצמי

 ]...[ ת הפלסטינים והוויתור עליהן התנגדות לנרמול ולהיגררות להמשך ההזנחה של זכויו. ג

 (196: 1777, מצוטט אצל משעל וסלע)
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לחודש דווח בתקשורת כי  16-וב, (AP 27/8/93) 8661בתקשורת כבר בשבוע האחרון של אוגוסט 

שכונה לימים גם , ההסכם(. AP 29/8/93)ף גיבשו טיוטה סופית של ההסכם "נציגי ישראל ואש

שירטט את עקרונות המסגרת למה ו , של התקופה" אירוע מכונן"היה מעין " הסכם אוסלו א"

 בהסכם נקבע כי ". תהליך אוסלו"ונה לימים שכ

 

להקים , היתר בין, הפלסטיני במסגרת תהליך השלום הנוכחי הינו-ומתן הישראלי-יעדו של המשא 

-עבור העם הפלסטיני בגדה המערבית וברצועת]...[  בשלב הבינייםסטינית לממשל עצמי רשות פל

המבוסס על החלטות , אשר תוביל להסדר קבע, תעלה על חמש שנים לתקופת מעבר שלא, עזה

 .111 –ו  121 מועצת הביטחון

 

מרגע  "חודשים 6-לא יאוחר מ"בחירות למועצה הפלסטינית יערכו  ההסכם קבע כי, כן-כמו

כי תוקם משטרה פלסטינית שתפקידה יהיה לשמור על הסדר , העקרונות החתימה על הצהרת

וכי בתוך חודשיים ייחתם הסכם פרטני יותר , הציבורי בשטחים שיועברו לשליטת המועצה

שיסדיר את הנסיגה המזורזת של ישראל מיריחו וברצועת עזה ואת העברתן לשליטה 

 . 250פלסטינית

, ישראלים –ל תהליך אוסלו נתפסו בעיני רבים מה על הצהרת העקרונות ותחילתו שהחתי 

, בהתאם לכך. כשינוי מהותי בדינמיקת היחסים שבין ישראל לפלסטינים –פלסטינים ואחרים 

הצהרת העקרונות שינתה באופן מהותי את הקונטקסט שבו התנהל מאבקה של חמאס במדינת 

בלת ההחלטות של חמאס בכל ולפיכך  סימנה שינוי מהותי בערכי המשתנים שעיצבו את ק, ישראל

-על, החתימה על ההסכם הטילה את חמאס. הקשור לביצוע התקפות טרור נגד יעדים ישראליים

 הבהתאם לאידיאולוגי, מחד". מערבולת של ניגודים"אל תוך , (828: 8666)פי משעל וסלע 

קרונות בגידה בע"תפסה הנהגת הארגון את הסכמי אוסלו כ, וליעדים ארוכי הטווח של הארגון

משום שאלה התפרשו כהדרת הפלסטינים ממולדתם וכלגיטימציה של קיום הישות , האסלאם

, ף כלפי ישראל נתפסה כמדיניות תבוסתנית"מדיניות הפיוס  של ערפאת והנהגת אש". הציונית

אמנת , כזכור. (Hatina, 1999: 40) העומדת בניגוד לאינטרסים הלאומיים של הפלסטינים

ומתן עם ישראל  כדרך -שללה מראש כל משא 8611-ם הקמתו של הארגון בהחמאס שחוברה ע

אין פתרון לבעיה הפלסטינית אלא באמצעות "בהצהירה כי , למימוש האינטרסים הפלסטיניים

  . "הרי הן בזבוז זמן והבל הבלים, הבינלאומיות ההצעות והועידות ,באשר ליוזמות. דיהא'הג

ף בזכות ישראל להתקיים על חלק משטחה של "ה של אשממנה השתמעה הכר, הצהרת העקרונות
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-נוסח מלא של ההסכם בעברית ובאנגלית נמצא באתר האינטרנט של הכנסת ב 

http://www.knesset.gov.il/process/asp/event_frame.asp?id=37 
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פלסטין היא אדמת הקדש  אדמת"ולפיה , עמד בניגוד לתפיסותיה של חמאס, פלסטין המנדטורית

אסור להפקיר אותה או חלק ממנה  . תחיית המתים לדורות של מוסלמים עד יום[ וקף]אסלאמי 

אין תימה אפוא כי תגובתו (. 88סעיף , אמנת החמאס" )ממנה או לוותר עליה או על חלק

מיד לאחר שנודע על הצהרת העקרונות . הראשונית של חמאס להסכם היתה גינוי תקיף

דחה אותה חמאס לחלוטין והכריז על כוונותיו להמשיך  8661המתגבשת בשלהי אוגוסט 

מנת -עלינו לגייס את כל המאמצים על: "בכרוז של חמאס נכתב. בהתקפות על יעדים ישראלים

עלינו להיאבק בכיבוש הציוני ולהמשיך . עלינו להישאר נחושים עד לשחרור. להתנגד לכיבוש

" וולהביא לקץ את שלילת זכויותינ[ המדיניים]יש לסגת מכל המגעים . באינתיפאדה המבורכת

(Milton-Edwards, 1996: 210.) 

 הייחמאס שאף לשמר ולקדם את משאביו הציבוריים ואת תמיכת האוכלוס, מאידך 

התנגדות אקטיבית להסכם אוסלו . הפלסטינית בו לנוכח השינוי המהותי בסביבה בה פעל הארגון

היתה עלולה , שנתפסו בעיני רוב הפלסטינים כהישג חיובי ביותר, ולרשות הפלסטינית המתהווה

ולהוביל לעימות , (Abu-Amr, 1993: 13)באופן עקרוני את מעמדו הציבורי של הארגון , לסכן

משעל וסלע . ששאף לתרגם את הצהרת העקרונות להישגים ממשיים, בין חמאס לפתח חמור

מתארים היטב את הדילמה שעמדה בפני הנהגת החמאס מיד לאחר החתימה על ( 81-86: 8666)

 : הצהרת העקרונות 

 

כתנועה הדבקה , ה של חמאס ותגמישות מרחיקת לכת ביחס להסכם עלולה היתה לפגוע באמינ

והדוגלת בכינונו של סדר מדיני וחברתי ברוח , אומיות הלגיטימיות של העם הפלסטיניבזכויות הל

גישה זו גם יכלה לפגום . להחליש את מעמדה בקרב האוכלוסייה[ כך]ו, האסלאם המיליטנטי

ובכך להגביר את , ליצור בלבול ואי ודאות בקרב תומכיה, ף"בדימויה כאופוזיציה נורמטיבית לאש

ולגמד את , ך התנועה ואת יכולתה של הרשות הפלסטינית לתמרן את חמאססכנת החיכוך בתו

שתותיר את חמאס מחוץ לתהליך כינונו , דבקות מרחיקת לכת בעקרונות יסוד, מצד שני. מעמדה

לצידה  העלולה להחליש את יכולתה להמשיך ולגיס את האוכלוסיי, ועיצובו של הממשל העצמי

המאבק המזוין נגד ישראל סיפק אומנם לחמאס ]...[  ף"שולפגוע בכושר ההתמודדות שלה עם א

שהיתה , אך גם העמיד את התנועה בסכנה כתוצאה מתגובה ישראלית נמרצת, לגיטימיות ציבורית

עלולה לערער את תמיכתו של ציבור פלסטיני גדול המייחל לנסיגתה של ישראל משטחי הגדה 

 . הכלכלי הכרוכים בהמשך השלטון הישראליהמערבית ורצועת עזה ולהיחלצות מן הסבל החברתי ו

 

 כח הכפייה של ישראל 

על חששותיה העקרוניים של חמאס מפני האפשרות שעצירת תהליך , כן-אם, דברים אלה מעידים

וצעדי ענישה כנגד האוכלוסייה , הנסיגה הישראלית מהשטחים בתגובה להתקפות טרור

הם מדגישים את , במילים אחרות. של הארגוןיפגעו בעקיפין באינטרסים הבסיסיים , הפלסטינית
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מרגע : השינוי המהותי שחל בהרכב כוח הכפייה הישראלי כתוצאה מתחילתו של תהליך אוסלו

, עצמי פלסטיני בשטחי רצועת עזה והגדה המערבית-שהתחייבה ישראל לפעול להקמתו של ממשל

בשלב זה בעיקר בתיווכו  -ל  נסיגה מהתחייבות זו הפכה לאיום כפייה פוטנציאלי עקיף של ישרא

שתפקידו בקביעת כח , כלפי חמאס - ובמידה מסוימת בתיווכו של הפתח של הציבור הפלסטיני

 : מנסחים זאת היטב( 882: 8666)משעל וסלע . הכפייה של ישראל כלפי חמאס הפך למרכזי

 

ת ורצועת הישראלית מן הגדה המערבי תהליך הנסיגה ים לשבש אתיהמאבק המזוין של חמאס א

עלולים היו הפלסטינים בשטחים הכבושים לראות , כתוצאה מכך. לעכבו או אף להפסיקו כליל, עזה

דבר שהיה בו כדי להביא לשחיקת התמיכה הציבורית , בחמאס מכשול להמשך הנסיגה הישראלית

 .בתנועה

 

הטרור של  לאיום ממשי בעל השפעה על מדיניות מידה שבה איום פוטנציאלי זה ניתרגםה, ואולם

שערכם בתקופה המיידית שלאחר החתימה על הסכם , חמאס היתה תלויה במספר משתנים

 . העקרונות הפכו את עוצמתו של האיום הישראלי בפועל לנמוכה

הסכמי . האיום בעצירת התהליך המדיני בתגובה להתקפות טרור לא היה אמין, ראשית 

נתפסו כיעד ,  לסטיניםורי בין ישראל לפשהתבססו על תהליך של פיוס היסט, אוסלו ומימושם

. ומפלגת העבודה היום של ממשלת השמאל של יצחק רבין-מדיני בעל חשיבות מכרעת בסדר

מדיניותה ההצהרתית והמעשית של ממשלת ישראל הטילה ספק רב באפשרות שההנהגה 

נות הסכם העקרו. מצד הפלסטינים בעצירת התהליך המדיני להתקפות טרור הישראלית תגיב

עצמו לא כלל סעיפים כלשהם שהתנו את המשך התהליך או את הנסיגות הישראליות בהפסקת 

תגובותיה של ההנהגה הישראלית לפיגועים של חמאס . (MM 26/11/93) הטרור מצד הפלסטינים

כלשהי בין המשך  ני טרור אחרים באותה תקופה הצביעו גם הם על סירובה לייצר זיקהושל ארגו

כפי שטוען בועז . י לעצירת התקפות הטרור הפלסטיניות כלפי יעדים ישראלייםהתהליך המדינ

 , גנור

הפרידה בשלב זה בין תהליך השלום לבין תגובות להתקפות טרור [ הישראלית]מדיניות הממשלה 

 [...] נפגעים בישראל-תהליך השלום נמשך גם לאחר התקפות רבות, במילים אחרות. נגד ישראל

או אפילו ללחוץ על , פ להרוס את התשתית של חמאס"ה תמריץ כלשהו לרשהפרדה זו לא סיפק

חמאס יכול היה  [...] בהיעדר תמריץ כזה. הארגון להימנע מהתקפות טרור על אדמה ישראלית

אן את האינטרס הלאומי [ השלום]מבלי לסכן את תהליך  [...] ליזום התקפות ככל שראה לנכון

 . (Ganor, 2000)הפלסטיני 
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בכירים ישראלים טענו שוב ושוב כי המענה להתקפות כאלה צריכה להיות האצתו של , לכך מעבר

. היא לחבל בתהליך, ובכלל זה חמאס, וזאת מתוך הנחה כי מטרתם של יוזמי הפיגועים, התהליך

לציבור הפלסטיני או לפתח סיבה לחשוש כי התקפות של החמאס יובילו לא נתנה  ישראל, לפיכך

לחמאס סיבה לחשוש כי המשך הטרור כלפי יעדים ולכן לא נתנה , המדיני לפגיעה בתהליך

ביצע , לדוגמא, באוקטובר 2-ב .251הפלסטינית הישראלים יוביל לשחיקת מעמדו בקרב האוכלוסיי

: לאחר ההתקפה אמר רבין. אל שבגדה המערבית-חבר חמאס פיגוע התאבדות ליד ההתנחלות בית

מנת -גורמים שיעשו כל מה שהם יכולים על]...[ שתה בידי שנע, זוהי התקפה נוספת של חמאס"

של ]מתמקד בחבלה בהסכם ]...[ ידוע היטב כי מאבקם ]...[ לפגוע בישראלים ובסיכוי להשיג שלום 

פעולות אלימות אלה לא "דוברו של רבין אמר כי (. BSWB 6/10/93)" עם הפלסטינים[ ישראל

יומיים לאחר מכן , ואכן(. UPI 4/10/93)" השלוםירתיעו אותנו מהמאמצים  להמשיך בתהליך 

וזאת למרות סירובם של ערפאת  ושל הנהגת הפתח לגנות את , נפגש רבין עם ערפאת בקהיר

,  ישראלים 1ובו נרצחו ,  לאוקטובר 6-התגובה לפיגוע נוסף שהתרחש בגדה המערבית ב. הפיגוע

לא תאפשר לתחושת "חרת כי היא ממשלת ישראל הכריזה בתום ישיבה שנערכה למ: היתה דומה

 AP)" לחבל בתהליך השלום עם הפלסטינים]...[ מרצח שני הישראלים [ שנגרמה]הזוועה 

לספק תחמושת למתנגדי השלום "מנת -רבין עצמו אמר כי הטרוריסטים פועלים על. (10/1/0/93

לאחר (. JP 10/10/93)" אמרנו שזה לא יהיה קל[. להמשיך בתהליך]אנחנו נחושים . בשני הצדדים

אמר רבין כי המקרה ,  ל"חיילי צה 1בה נהרגו , באוקטובר 12-התקפה נוספת של חמאס בעזה ב

" מדגיש את הדחיפות להמשיך עם המשא ומתן על יישום האוטונומיה הפלסטינית בעזה וביריחו"

(AP 25/10/93 .)אסירים פלסטיניים 022-באותו יום החלה ישראל בתהליך שחרורם של  כ ,

הקלה את התנאים לכניסת פלסטינים ו( NYT 25/10/93) בהתאם להתחייבויותיה בהסכם אוסלו

הצהרות דומות מאוד נשמעו מפי ההנהגה הישראלית (. MM 27/10/93)לישראל מהשטחים 

 ;WP 7/11/93; WP 14/11/93; JP 18/11/93)כמעט לאחר כל התקפת טרור בחודשים הבאים 

WP 2/12/93; AP 7/12/93; JP 21/12/93) . יש להניח כי מקרים אלה הבהירו להנהגת החמאס

מבלי להסתכן באובדן ,  כי יש באפשרותה להמשיך בשלב זה בהתקפות הטרור ואף להחריפן

וזאת מהסיבה הפשוטה שישראל לא הציבה איום אמין כלשהו , התמיכה מצד הציבור הפלסטיני
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הדחייה לא היתה תגובה להמשך , נדחתה , 1773שתוכננה לדצמבר  , מעזה ויריחו  הראשונההישראלית פ שהנסיגה "אע 

השליטה על מעברי הגבול , מ לגבי גודל השטח שתפנה ישראל ביריחו"אלא נבעה ממחלוקות בין צוותי המו, התקפות הטרור

 (.  AP 11/12/93)היהודים בעזה ובגדה  המתיישביםוהאחריות על בטחון , עם מצרים וירדן
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טונומיה הפלסטינית בתגובה להתקפות למנוע מפתח ומהציבור הפלסטיני את המשך כינון האו

אמינות האיום של ישראל לפגוע בתהליך אוסלו בתגובה להתקפות טרור היתה אפוא נמוכה . טרור

 .  בתקופה שלאחר החתימה על הסכם העקרונות

מידת הנזק שעצירת תהליך השלום היתה עלולה לגרום לחמאס היתה תלויה גם במידה , שנית 

ומידת אמונו בכך שהתהליך יוביל להגשמת האינטרסים , ני בתהליך זהשבה תמך הציבור הפלסטי

ניתוח עמדת דעת הקהל הפלסטינים לגבי תהליך השלום באותה תקופה . של העם הפלסטיני

על פוטנציאל נזק בינוני של האיום לעצור את תהליך השלום בתחילת התקופה ,  אמנם, מצביע

על תמיכתה ההתחלתית של דעת . פחת עם הזמןאך מראה כי פוטנציאל זה הלך ו, (ספטמבר)

סקרי דעת קהל פלסטינים שנערכו  1-הקהל הפלסטינית בהסכם העקרונות ניתן ללמוד מ

 21%אמרו   PSRבסקר של . בהסכם 91%-ו 02%שהצביעו על תמיכה של , 8661252בספטמבר 

-ו, "סטיניותלמדינה פלסטינית ולמימוש הזכויות הפל"מהנשאלים כי לפי דעתם יוביל ההסכם 

סקרים מהחודשים העוקבים מלמדים על אובדן ". אינם בטוחים"טענו כי  18%. טענו שלא 12%

התמיכה בתהליך המדיני בקרב הפלסטינים ירדה באופן . האמון של הפלסטינים בתהליך השלום

בהסכם  21%סקרים מינואר דיווחו על תמיכה של  1: 8662לינואר  8661בין ספטמבר משמעותי 

 22%)בהמשך התהליך המדיני עם ישראל  18%ותמיכה של  253(מתנגדים 22%)רונות העק

 .   תהליך המדיני עם ישראלבהמשך ה 254(מתנגדים

לא ברור אם התמיכה ההתחלתית בהסכם העקרונות ובתהליך השלום תורגמה , בנוסף 

ת הסקרים מאותה תקופה לא כללו שאלו. להתנגדות להמשך ההתקפות נגד יעדים ישראלים

 8661למעט סקר אחד מספטמבר , הפלסטינית במעשי אלימות ההקשורים לתמיכת האוכלוסיי

האם יש להפסיק את האינתיפאדה על מנת להבטיח את הצלחת ההסכם "ששאל את הנסקרים 

קשה להסיק . ענו בשלילה 21%-ו, על השאלה" כן"מהנסקרים ענו  20%". ?פלסטיני-הישראלי

אך בהחלט ניתן להסיק מהם כי חלק , ינים לגבי המשך הפיגועיםמנתונים אלה על עמדת הפלסט

.    הפלסטינית לא האמין כי המשך הפעולות האלימות יוביל לעצירת התהליך הנכבד מהאוכלוסיי

 8661בין ספטמבר שנעה , הסקרים אף לא הצביעו על ירידה כלשהי בתמיכת הפלסטינים בחמאס

טרור במשך כל  שפעיליו המשיכו לבצע התקפותאף -וזאת על,  81%-סביב ה 8662לאפריל 

של  ועדות נוספת לכוחו של חמאס ברחוב הפלסטיני באותה תקופה ניתן למצוא בניצחונ. התקופה

                                                 
252

 17-21-מה  JMCCסקר של . נסקרים פלסטינים בעזה ובגדה 1244כלל , 1773לספטמבר  11-11-מה  PSRסקר של  

 . כל הסקרים מבוססים על מדגם מקרי. נסקרים פלסטינים מעזה והגדה 1515כלל , 1773לספטמבר 
253

 . נסקרים פלסטינים מהגדה ומהרצועה 1662מדגם מקרי של , 1774בינואר  8-11מה JMCCסקר של  
254

 .  נסקרים פלסטינים מהגדה ומהרצועה 1619מדגם מקרי של , 1774ואר בינ 15-מה PSRסקר של  
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(. JP 28/11/93) 8661זית בנובמבר -חמאס את בבחירות למועצת הסטודנטים באוניברסיטת ביר

לא תוביל בשלב זה  ,ואף החרפתן, המסקנה המתבקשת היתה שהמשך התקפות הטרור 

ניתן לסכם ולומר כי פוטנציאל הנזק . הפלסטינית הלשחיקת התמיכה בחמאס בקרב האוכלוסיי

היתה נמוכה  ואיום שאמינות -ידי ישראל  -עבור חמאס של האיום בעצירת התהליך המדיני על

 .    8661הלך גם הוא ונחלש בחודשים שלאחר ספטמבר  -בכל מקרה 

ה של האיום הישראלי לעצור את תהליך השלום או לסגת מהצהרת העקרונות האמינות הנמוכ     

ף וביקש להתקדם "ששלט באש,  בתגובה להתקפות טרור ביטל גם את האפשרות כי ארגון הפתח

אף שהיו בידיו -על –יפעל כנגד חמאס בתגובה להתקפות טרור ,  בתהליך המדיני עם ישראל

 ןפ היתה בשלבי הקמה ראשוניים וכוחות הביטחו"שהרש פי-על-אף.  יכולות מסוימות לעשות כן

הרי שארגון הפתח אחז בכח כפייה מסוים אל מול , הפלסטיניים טרם נכנסו לפעולה באופן פורמלי

, כך.  שהתבסס על כוחותיו החמושים של פתח בשטחים שהלכו והתחזקו במהלך התקופה, חמאס

של הפתח בעזה כנגד כמה ממתנגדיו " 80ח כו"דווח על מעצרים שביצע  8661באוקטובר , למשל

" ניצי הפתח"והחל מסוף אוקטובר דווח על כוחות של , (AP 22/10/93)של ערפאת מקרב הפתח 

בדצמבר הוכנס . (JP 28/10/95; AP 18/11/93; NYT 23/12/9)המתפקדים ככח שיטור בעזה 

שטרה פלסטינית החלו לפעול וכוחות בלתי פורמליים של מ, לוחמי פתח  122-לעזה כוח נוסף של כ

התבססותם של כוחות אלה בעזה ובגדה (. IND 8/1/94; UPI 10/12/93)בערי הגדה בינואר 

משום , בתקופה הנידונה הגדילו באופן פוטנציאלי את עוצמת האיום הישראלי העקיף כלפי חמאס

, קיימת שהאפשרות כי פתח יפגע בחמאס לנוכח איום ישראלי אמין לעצור את התהליך היתה

ישראל נמנעה מלעשות שימוש , אך כאמור.  ויכולתו של הפתח להזיק לחמאס הלכה וגדלה

, באיומים כאלה ולהשפיע כך על נכונותו של הפתח לפעול כנגד חמאס בתגובה להתקפות טרור

 .    ולכן עוצמתם של איומים כאלה נותרה נמוכה

כונותה להגיב על המשך התקפות חוסר נאת , מצדה, ההנהגת הפתח אף הדגיש, חשוב מכך 

ובכך אף החלישה עוד יותר את כוח הכפייה של ישראל כלפי , הטרור מצד חמאס בדרך כלשהי

אימץ "וטוען כי הוא , החוקר מאיר חתינה מסכם את עמדותיו של ערפאת באותה תקופה. חמאס

בשולחן ]...[ ח בהתבסס על מניע סמוי של שימוש בארגון כקלף מיקו, גישה פייסנית כלפי חמאס

עמדה , פייסנות ולא התנגדות היתה הטקטיקה המועדפת על ערפאת ביחס לחמאס. מ"המו

מנת לחזק את הקונצנזוס סביב מנהיגותו של -שאומצה עוד לפני הקמת הרשות הפלסטינית על

כך הצביעו הצהרות של ערפאת ובכירים אחרים ברשות מאותה -על. (Hatina, 1999: 43)" ף"אש
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-ב" . את האינתיפאדה לאיש אין סמכות להפסיק"בספטמבר טען ערפאת בראיון כי  82-ב. תקופה

: כמשאל המראיין ". האינתיפאדה תסתיים כשהכיבוש יסתיים" בספטמבר הכריז כי  86

אין לנו . עלינו לצפות לארועים, בן מאליומו: "ערפאת ענה ? "בינתיים יכולים להיות פיגועים"

סגנו של ערפאת , אבו מאזן". עלינו לצפות לפיגועים פה ושם. ישראליםכמו שאין ל, מטה קסמים

טענו  גם הם בסוף ספטמבר כי האלימות  תימשך כל ,  בכיר אחר בארגון, והאני אל חסן,  בפתח

כי מסמך העקרונות אינו כולל הבהיר , ף"בכיר בהנהגת אש, רבו-יאסר עבד. זמן שיהיה כיבוש

כשנשאל ערפאת על (. 80: 1221, קארש" )להפסיק את האלימותאיזושהי התחייבות פלסטינית "

האם אני ביקשתי : "ואמר, לאוקטובר הוא סירב לגנותה 2-תגובתו להתקפת התאבדות בבית אל ב

גם אני מכבד את , אם הוא מכבד את אלה שמתנגדים לו? מרבין לעקור את האופוזיציה בצד שלו

ת אף גינה מעצרים של אנשי חמאס  שביצעה ערפא (.NYT 5/10/93)" האופוזיציה בצד שלי

בנובמבר נמנע ערפאת  81-עד ה, למעשה(. MM 5/10/93)ישראל בשטחים בעקבות ההתקפה 

הוא גינה , תחת לחץ ישראלי ואמריקאי כבד, רק אז. לחלוטין מגינוי של התקפות טרור ספציפיות

וזאת רק , המערביתהתקפת טרור שביצעו פעילים של פתח  בה נרצח אזרח ישראלי בגדה 

את תגובותיהם של ערפאת , יש להניח, בחמאס בחנו היטב(. WP 14/11/93)שבועיים אחרי הרצח 

והמסקנה היתה כי אין בכוונתם לפעול בשלב זה נגד , ובכירי הפתח להתקפות טרור פלסטיניות

 . הארגונים שיבצעו אותן

בתגובה  יל סגר על השטחיםהאיום להט  -אמינותו של איום כפייה ישראלי עקיף נוסף  

. היתה גם היא נמוכה יחסית בתקופה שלאחר החתימה על הסכם העקרונות -להתקפות טרור 

תבוננות במדיניות הסגרים של ישראל מגלה כי באותה תקופה מיעטה ישראל לעשות שימוש ה

תנאי את  אף הקלה  ישראל באוקטובר. באיום הסגר על עזה או על הגדה בתגובה להתקפות טרור

הוחמרו תנאי הכניסה  אז , 8661לראשונה מאז מרץ הכניסה של עובדים פלסטינים לישראל 

למעט סגרים שהוטלו על השטחים למספר , למעשה (.AP 22/10/93)בעקבות גל של פיגועי דקירה  

 8662לא הוטל סגר מלא על השטחים עד פברואר , ראש השנה ויום כיפורחגים היהודיים ימים ב

(HRW, 1996 )ביניהן התקפות טרור בתוך הקו , וזאת למרות הימשכות התקפות הטרור

 . 255הירוק

. יש לבחון את אמינותו של האיום הישראלי הישיר כלפי חמאס באותה תקופה, לבסוף 

בתקופה המיידית שלאחר החתימה על הסכם העקרונות שידרו פעולותיה של ישראל מסר 

                                                 
255

יהאד האסלאמי 'ארגון הג.  למעט כמה פיגועי דקירה, חמאס לא ביצע התקפות טרור בתחומי הקו הירוק באותה תקופה 

    . (WP 6/12/93).  ישראלים 2בדצמבר במהלכו נהרגו  5-ביצע   פיגוע ירי על  אוטובוס ליד תל אביב ב
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עוד . ול באופן ישיר נגד חמאס בעוצמה בה פעלה בעבראמביוולנטי לגבי נכונותה להמשיך ולפע

פעילי  הסכימה ישראל לחזרתם לשטחים  של רוב, בתחילת ספטמבר, לפני החתימה על ההסכם

חזרה ההנהגה הישראלית , יחד עם זאת(. NYT 10/9/93) ללבנון 8661ו בדצמבר החמאס שגורש

. עוד ימשיך לבצע התקפות טרור שוב ושוב על כוונתה להגיב כנגד חמאס במלוא העוצמה כל

השאלה המרכזית היתה עד כמה מתכוונת ישראל לפעול כנגד פעילי , מנקודת ראותו של חמאס

גם כאן . ממנה היתה אמורה ישראל לסגת במסגרת יישום הצהרת העקרונות, הארגון ברצועת עזה

של  ןחות הביטחוהסכם העקרונות עצמו לא אסר על כו, מחד. משמעי כלשהו-לא  נוצר רושם חד

וההנהגה הישראלית הבהירה כי אינה מתכוונת להגביל עצמה , ישראל לפעול בתוך רצועת עזה

פי ההסכם ישראל היתה -שעל, המשך הפעולות הישראליות בשטחי רצועת עזה, מאידך. בעניין זה

ת היתה עלולה לאותת לפלסטינים על חוסר מחויבו, 8661אמורה להתחיל בנסיגה ממנה בדצמבר 

התוצאה .  ישראלית לקיים את ההסכם ובכך לסכן את תהליך הפיוס בין ישראל לפלסטינים

לשורה ארוכה של [ "של ישראל]הכפפתה של מדיניות הלוחמה בטרור , כפי שטוען בועז גנור, היתה

-על, עצמי-חלקם היו תוצאה של ריסון, חלקם בשל ההסכמים שנחתמו עם הפלסטינים, הגבלות

כי ישראל אכן ,  אמנם, בתחילה נראה היה. (Ganor, 2002)" את תהליך השלוםמנת שלא לסכן 

וכי בכוונתה להמשיך לפעול כנגד ארגוני הטרור בעזה באותה , אינה מתכוונת להגביל את כוחותיה

פעילות , דהיינו, הישראלים לפני תחילתו של תהליך אוסלו ןעוצמה בה פעלו כוחות הביטחו

לזרוע הצבאית של הארגון וכוללת מעצרים ולעיתים גם התנקשויות  המכוונת בעיקר תביטחוני

הישראלים על כמה  ןבאוקטובר פשטו כוחות הביטחו 1-ב, למשל, כך.  בבכירי הזרוע הצבאית

 89בכירים בזרוע הצבאית של חמאס ונעצרו  1ובפעולה נהרגו , מקומות מסתור של חמאס בעזה

שהצהירה כי פעולותיה , ף"ב הפלסטיני ובהנהגת אשהפעולה גררה תגובות קשות ברחו. נוספים

בנובמבר  12-ב(. AP 2/10/93; IND 4/10/93)של ישראל מסכנות את המשך התהליך המדיני 

ויומיים , מפקד הזרוע הצבאית של חמאס בעזה, חיסלו כוחות ישראלים את עימאד עקל 8661

.  AP 25/11/93))אלד זאיר ח, לאחר מכן חוסל מפקד הזרוע הצבאית של חמאס באזור יהודה

ככל הנראה כצעד מקדים לקראת , ככל שעבר הזמן התמעטו פעולותיה של ישראל בעזה, ואולם

כי ישראל לא תפעל עוד  בסוף דצמבר הכריז רבין. פינוייה הקרב במסגרת יישום הסכם העקרונות

סיכום ניתן ל(. BSWB 23/12/93)נגד טרוריסטים בשטחים המיועדים להעברה לשליטת הרשות 

נותרה ( נובמבר-ספטמבר)אף שאמינותו האיום הישיר כלפי חמאס בתחילת התקופה -לומר כי על

. הרי שהחל מדצמבר חלה ירידה הדרגתית באמינות האיום הישראלי הישיר כלפי חמאס, בעינה
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לכך יש להוסיף כי לאורך כל התקופה נמנעה ישראל מפעולות שעשויות היו לגרום נזק משמעות 

    .  או מפגיעה ישירה בהנהגתה הפוליטית, חברתית של חמאס-שתית הכלכליתלת

לסיכום נושא השינויים בעוצמת כלל איומי הכפייה של ישראל כלפי חמאס בתקופה המיידית  

תימה החודשים הראשונים שלאחר הח 1-ניתן לומר כי ב, שלאחר החתימה על הסכם העקרונות

איומי הכפייה הישראלים כלפי   לכלירידה בעוצמתם של על הסכם העקרונות  חל תהליך של 

העובדה כי לכח הכפייה של ישראל נוסף האיום העקיף הפוטנציאלי של , למרות זאת. חמאס

והמשך הפעולות הישירות של ישראל כלפי , פגיעה בתהליך המדיני בתגובה להתקפות טרור

מיתנו במעט את חולשת כח ,  הארגון בשטחים בחודשים הראשונים שלאחר החתימה על ההסכם

כי בין אמצע ספטמבר לסוף נובמבר חלה ירידה בינונית בכח , אפוא, ניתן לומר. הכפייה הישראלי

אז חל , 8662ואז נשמרה רמתו הנמוכה יחסית עד לסוף פברואר , הכפייה של ישראל כלפי חמאס

עלייה בינונית ברמת הטרור  יהיה פ ההיפותזה"לפיכך הניבוי ע. ישראלשינוי נוסף בכח הכפייה של 

 .  גבוהה עד לסוף פברואר-ואז שמירה על רמת טרור בינונית, של חמאס  בין ספטמבר לסוף נובמבר

 גורמי מוטיבציה מפוקחים  

קצרת הטווח של חמאס  מוטיבציהלהערכת השינויים שגרמה החתימה על הסכם העקרונות  

טענה רווחת היא שחמאס ביקש  לפגוע . בתלבצע התקפות טרור באותה תקופה היא משימה מורכ

ולבסס את  עצמו , פלסטיני-בסיכויים כי הסכם העקרונות אכן יוביל ליישוב הסכסוך הישראלי

פי אותה -על, התקפות טרור. כבר בתחילת התקופה כמוביל ההתנגדות למדיניות הפיוס של הפתח

 .  שימשו אמצעי יעיל להשגת מטרות אלה, גישה

 טוענים כי חמאס,  למשל, (101: 8666)משעל וסלע 

שר מצד אחד המשך הנחתת פשתא, "הליכה על חבל דק"שאותה הגדירה כ ,מציאת נוסחהחתרה ל 

מכות כואבות על ישראל וחשיפת חולשותיו של הסכם אוסלו באמצעי תעמולה בכדי להביא 

לסטינית עד כי מהידרדרות היחסים עם הרשות הפ, בכל מחיר כמעט, ובו בזמן להימנע, לביטולו

את היעדים האלה ביקשה חמאס להשיג על ידי ריכוז מאמץ במאבק המזוין נגד . מלחמת אחים

במטרה להעלות את יוקרתה בציבור , בעזה ויריחו סטיניתישראל לקראת כינון הרשות הפל

 (.882-886,  משעל וסלע) האסלאמיתהכות באופוזיציה ולהגביל את יכולת הרשות ל לסטיניהפ

 

על עלייה  כללית במוטיבציה של חמאס לבצע התקפות טרור בתקופה ,  זו רומזת אמנם פסקה

אם נכון הדבר כי עצם תחילתו של תהליך , ואולם. שמיד לאחר החתימה על הסכם העקרונות

הרי , מדיני בין ישראל לפלסטינים סימנה עלייה במוטיבציה של חמאס לבצע התקפות טרור

. במוטיבציה התרחשה עוד לפני שנחתם הסכם העקרונות עצמו שסביר להניח כי אותה עלייה

כבר בתחילת חודש אוגוסט התפרסמו בתקשורת ידיעות על התקדמות משמעותית , כזכור
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ף שיכלול העברה של עזה "ואף על הסכם קרוב בין ישראל לאש, ף"מ בין ישראל לאש"במו

, בחמאס עצמו( . NYT 17/8/93; JP 15/8/93, BSWB 5/8/93)עצמי פלסטיני -ויריחו לממשל

במסמך פנימי של . ידעו כי הסכם כזה קרוב עוד לפני שנתפרסמו הידיעות בתקשורת, יש להניח

נכתב כי ההנחה בקרב הנהגת התנועה  היא  8661חמאס שהופץ בקרב פעילי חמאס עוד ביולי 

ל לכינונו של וכי הסכם זה יובי, תהליך השלום יוביל להסכם בין ישראל לצדדים הערביים"כי 

[ הישראלי]רוב הסמכויות של הממשל הצבאי ]...[ בחירות ייערכו , ]...[עצמי פלסטיני -ממשל

חזו יותר משנה לפני , כן-אם, בחמאס(. 809: 8666, מצוטט במשעל וסלע" )יועברו לפלסטינים

 .8668-החתימה על הסכם העקרונות את תוצאותיו של התהליך המדיני שהחל בועידת מדריד ב

אין סיבה אפוא להניח כי החתימה בפועל על ההסכם הובילה לשינוי מהותי במוטיבציה של 

 . גם אם אכן ביקש הארגון לחבל בתהליך המדיני, חמאס לבצע התקפות טרור

יש להניח כי חלה עלייה במוטיבציה של חמאס לבצע התקפות , לעומת זאת, בסוף נובמבר 

 12-ב. ראל בשניים ממנהיגיו הצבאיים של הארגוןוזאת בשל התנקשויות שביצעה יש, טרור

, מפקד הזרוע הצבאית של חמאס בעזה, חיסלו כוחות ישראלים את עימאד עקל 8661בנובמבר 

 AP)חאלד זאיר, ויומיים לאחר מכן חוסל מפקד הזרוע הצבאית של חמאס באזור יהודה

25/11/93; JP 28/11/93) .טיח כי הזרוע הצבאית לאחר מותו של עקל דובר של חמאס אף הב

 (.  119: 8662, שקד ושאבי)תנקום על מותו בסדרה של חמש התקפות על יעדים ישראליים 

 רמת  הטרור של חמאס

התקופה המיידית שלאחר החתימה על הצהרת , פי היפותזת כח הכפייה-בהתאם לניבוי על

קר פיגועי ירי אלה כללו בעי. העקרונות אכן התאפיינה בהגברת התקפות הטרור מצד חמאס

אל שבגדה -אך גם פיגוע התאבדות אחד בהתנחלות בית, ודקירה נגד מתנחלים וחיילים

 2-עלתה ל, 1היתה  8661של חמאס בספטמבר החודשית רמת הטרור . המערבית באוקטובר

בין דצמבר לפברואר נותרה רמת הטרור פחות או יותר באותה . בנובמבר  1-באוקטובר ואז ל

רמת הטרור החודשית הממוצעת בין תחילת (. פברואר) 1או ( ינואר, דצמבר) 2ועמדה על , רמה

ואם נשווה אותה לרמת הטרור בתקופה המקבילה שלפני ,  1.0דצמבר לסוף פברואר היתה 

יחס שמסמן עלייה בינונית , 8: 1.0הרי שהיחס הוא , 8שהיתה  –החתימה על הסכם העקרונות 

ממוצע רמת הטרור החודשית , להכו-בסך.  ההיפותזהפי -בהתאם לניבוי על, ברמת הטרור

מהממוצע בששת  1.1גבוה פי , 1.1 היה 8662לפברואר  8661בששת החודשים שבין ספטמבר 

השנים  0-מממוצע רמת הטרור של חמאס ב 1וגבוה פי , 8.99 –החודשים שקדמו לתקופה זו 
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-וץ אינתיפאדת אלהתקופה שבין החתימה על הסכם העקרונות לפר) 256של תקופת אוסלו

 . 8.6 –( אקצא

מציג את השינויים  ברמת הטרור על פני הזמן בתקופה שלפני ואחרי השינוי תהליך  8תרשים 

 . 8661לנובמבר  8661בכח הכפייה של ישראל בין ספטמבר 

תרשים 1 

שינויים ברמת הטרור של חמאס,  ספט' 93 - פבר' 94
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ספט' 93 - 

נוב' 93: ירידה  

בינונית  בכח 

הכפייה

 

 . 2990אפריל -מרץ: ואחריתו טבח מערת המכפלה  –תקופה שנייה 

 של ישראל כח הכפייה 

מתפללים פלסטיניים  16, מתנחל מקריית ארבע, רצח ברוך גולדשטיין 8662פברואר ב 11-ב

האירוע הוביל לשינוי בערכם של שני משתנים בעלי השפעה מרכזית  . במערת המכפלה שבחברון

תמיכת דעת הקהל הפלסטינית בתהליך המדיני ובטרור : על כח הכפייה של ישראל כלפי חמאס

התוצאה היתה ירידה נוספת  . ונכונותו של הפתח לפעול נגד חמאס תחת לחץ ישראלי, לנגד ישרא

 . בכח הכפייה הישראלי כנגד חמאס

                                                 
256

כי בתקופה שמייד לאחר החתימה על הסכם , נתונים אלה עולים בקנה אחד עם טענתם של החוקרים ענת קורץ ונחמן טל 

, "וליוותה את השלבים הראשונים של ההסכם, הנטייה להחריף את המאבק האלים עמדה במרכז האסטרטגיה של חמאס"אוסלו 

פ לדרכי הפעולה "אל מול התנגדות הולכת וגוברת של הרש", מה ורק בשלב מאוחר יותר עבר הדגש לפעילות בלתי אלי

 Kurz"  )ושאיפתה של התנועה לשמר את אחיזתה החברתית והפוליטית בקרב אוכלוסיית השטחים, הטרוריסטיות של חמאס

and Tal, 1997.) 



 187 

וחמאס ביקש לתעל אותן באופן , טבח מערת המכפלה עורר תגובות  קשות בחברה הפלסטינית 

לנקום על כללה שבועה מפורשת לאחר הטבח הודעה שהוציא חמאס . שישרת את האינטרסים שלו

בהודעות החמאס בהן נטל הארגון אחריות על ו, (BSWB 25/2/94) הטבח בפיגועים בתוך ישראל

הוא ציין במפורש כי המניע להן היה , 8662בחדרה ובעפולה באפריל שביצע התקפות ההתאבדות 

טבח מערת המכפלה לא היה , כפי שמציינים משעל וסלע, ואולם. נקמה על הטבח במערת המכפלה

האפשרות של לחמאס לזכות בתמיכת הציבור הפלסטיני לנוכח  סייע"ע בפני עצמו אלא גורם שמני

ד שה קולקטיביים נגד האוכלוסייה מצאו צעדי עני לסטיניתהפ ותהרש תגובה חריפה שתבוא מצד

טבח מערת המכפלה , במונחי המודל התיאורטי של עבודה זו(. 81: 8666, משעל וסלע) "ישראל

 האל הנזק  של איומי  הענישה הישראליים העקיפים כלפי חמאס דרך האוכלוסייהפחית מפוטנצי

הוא הוליד דרישה מצד הפלסטינים לתגובה אלימה , ראשית. וזאת מכמה סיבות, הפלסטינית

  PSRל בסקר ש. שממשלתה נתפסה בעיני פלסטינים רבים כמי שאחראית לטבח, כלפי ישראל

מהנשאלים טענו )!(  12%. שאלים כי גולדשטיין פעל לבדוטען רק אחוז אחד מהנ  257נערך במרץש

כי פלסטינים רבים שבעבר התנגדו , כן-אם, סביר להניח". ל"פעל בשיתוף פעולה עם צה"כי הוא 

, לפיכך.  להתקפות טרור על יעדים ישראליים שינו כעת את עמדתם וראו בהם תגובה מצודקת

ובות הישראליות ויסירו כתוצאה מכך את הסכנה כי פלסטינים רבים יאשימו את חמאס בתג

לנוכח תגובתו הקשה של ,  יש להניח, רושם זה התחזק. תמיכתם בארגון פחתה באופן ניכר

בגדה המערבית ובעזה פרצו מהומות ומפגינים פלסטינים התנגשו . הציבור הפלסטיני לטבח בפועל

קוב ביותר מדם בשטחים יום הע"ידי הוושינגטון פוסט כ-עם הצבא הישראלי במה שהוגדר על

ביקורת קשה הופנתה ברחוב הפלסטיני  לא רק (. WP 26/2/94)" 8690הכבושים מאז מלחמת 

סביר , מגמות אלו התחזקו(. WP 1/3/94)אלא גם כלפי ערפאת וכלפי הסכמי אוסלו , כלפי ישראל

דה במהלך לנוכח מספר ההרוגים והפצועים הגבוה בהפגנות האלימות שהתרחשו בעזה ובג, להניח

 . חודש מרץ

את  נתונים מסקרי דעת קהל פלסטינים גם מראים כי הטבח שביצע גולדשטיין חיזק 

תמכו רק  8662ממרץ   PSRבסקר של . 258ההתנגדות לתהליך השלום בקרב הציבור הפלסטיני

גרסו כי יש לשוב לשולחן  11% -מהנסקרים בחזרה מיידית לשיחות השלום עם ישראל ו 80%

התנגדו לחזרה לשיחות עם  11%. ם תובטח קודם  הגנה בינלאומית על הפלסטיניםרק אמ "המו

                                                 
257

 . נסקרים פלסטינים בעזה ובגדה המערבית 1798במרץ וכלל  21-הסקר נערך ב 
258

 GUA 28/2/94; CSM)הפתח עצמו  ארגון מ עם ישראל בתוך "אף התחזקה ההתנגדות להמשך המו בעקבות הטבח 

מה שקרה בחברון הוא המסמר האחרון בארון הקבורה של הסכם "וב כי 'בריל רג'גבכיר הפתח טען , למשל,כך (. 28/2/94

 (.TIMES 26/2/94; NYT 27/2/94" )אוסלו
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יש להניח כי החשש בחמאס כי יואשם , לנוכח ירידה זו בתמיכה בתהליך השלום. 259ישראל

הטבח ותגובת הציבור הפלסטיני עליו . בפגיעה בו אם יבצע התקפות טרור פחתה באופן ניכר

פ יגיבו על התקפות טרור של "הרש/כי כוחות פתח -ממילא הנמוכים  –הפחיתו גם מהסיכויים 

הסקר ממרץ הראה כי האירוע הוביל למפנה מסוים בדעת הקהל . חמאס בצעדי דיכוי כלפי הארגון

מהנסקרים במרץ  21%ידי -שתגובתה לטבח נתפסה על, פתח-ף"הפלסטינית כלפי הנהגת אש

ערת המכפלה הפחית עוד מעוצמת כי טבח מ, כן-אם, ניתן לסכם ולומר". בלתי מספקת"כ

כאשר , הפלסטינית הפ ודרך האוכלוסיי"דרך הרש –האיומים העקיפים של ישראל כלפי חמאס 

הכפייה -ניתן לומר כי חלה ירידה בינונית בכח להכו-בסך. עוצמת האיומים הישירים נותרת בעינה

 . 8662י עד תחילת מא, וכי זה ירד לרמה נמוכה מאוד למשך כחודשיים, של ישראל

 מוטיבציה מפוקחים  גורמי 

אין סיבה משמעותית להניח כי ערכם של משתני המוטיבציה המפוקחים השתנה של בעקבות 

כי ממשלת ישראל אינה עומדת , סביר להניח, בחמאס ידעו היטב. 260הטבח במערת המכפלה

ממשי לבצע לא היה לחמאס מניע , לכן. שאף לא היווה פגיעה ישירה בארגון, מאחורי האירוע

אין סיבה להניח כי חמאס ביקש , כן-כמו.  התקפות טרור על מנת לבסס מאזן הרתעה עם ישראל

בפרט לאור העובדה כי בשלב זה , 8662למנוע את הנסיגה הישראלית מעזה ויריחו שיועדה לאביב 

 .    לא נראה היה כי הממשל העצמי שיוקם בעזה יפעל נגד חמאס

 

 ר טבח מערת המכפלההטרור של חמאס לאח רמת 

התבוננות ברמת הטרור של חמאס בחודשיים שלאחר טבח מערת המכפלה מגלה כי זו הגיעה 

מהרמה החודשית  1מהרמה בחודשיים הקודמים ופי  1כמעט פי   – 9עם ממוצע חודשי של , לשיא

 0-אך  בין ה, מהתקפות טרור במשך חודש מרץ, אמנם, חמאס נמנע. הממוצעת בכל תקופת אוסלו

בערים  –באפריל ביצע חמאס שתי התקפות התאבדות נגד אזרחים בישראל גופא  12-באפריל ל

המעבר להתקפות התאבדות בתוך ישראל גופא . ושני פיגועי ירי בעזה ובגדה –חדרה ועפולה 

כל התקפות ההתאבדות שביצע חמאס עד : סימנה שינוי מהותי באסטרטגית הטרור של חמאס

                                                 
259

,  ענו תשובה חיובית 9%רק , מ על הסדר הקבע"דחיית הדיון בהתנחלויות למומ לנוכח "לשאלה האם להמשיך את המו 

 .מ"אמרו שאין להמשיך את המו %55, רק אם יפונו המתנחלים מחברון -  31%
260

, במחקר זה נתפסת עלייה בתמיכת הציבור הפלסטיני בטרור נגד ישראל כגורם שמחליש את כח הכפייה של ישראל, כזכור 

התועלת הצפויה של חמאס . גו גם כגורם המגביר את  המוטיבציה של חמאס לבצע פיגועים בתוך ישראלאף שניתן להצי-על

ולהציגו כארגון המגן באופן פעיל על , מביצוע התקפות כאלה גדלה משום שאלה היו עשויות לחזק את מעמדו של חמאס

ועוד במקום , קדים בפלסטינים חפים מפשעהאינטרסים הפלסטיניים ומשיב לישראל כגמולה על מה שנתפס כפגיעה חסרת ת

בניגוד לפתח שהסתפק בגינויים מילוליים ובעצירה ,  זאת.  האסלאםשהעניק לפגיעה זו צביון ברור של התקפה על קודשי 

 .סמלית של השיחות עם ישראל
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פי -החרפה זו ברמת הטרור עולה בקנה אחד עם הניבוי על.  בשטחיםלאותה תקופה התרחשו 

 .  היפותזת כח הכפייה

 

 2990יולי -מאי :אחריושמיידית הסכם עזה ויריחו והתקופה ה  –תקופה שלישית 

 כח הכפייה של ישראל 

, "(הסכם קהיר"ידוע גם כ)ישראל לפלסטינים  בין" עזה ויריחו"נחתם בקהיר הסכם במאי  2-ב

הכוחות הישראלים פי ההסכם היו אמורים -על. צהרת העקרונותווה שלב ראשון במימוש השהי

קבל לידיה את סמכויות והרשות הפלסטינית אמורה היתה ל, באופן מיידי מעזה ומיריחולסגת 

שהחל עוד לפני , ויישום סעיפיו האופרטיביים, הסכםהחתימה על ה. 261השלטון בשטחים אלה

מסמנים שינוי מסוים במשתנים שקבעו את כח הכפייה של , קהיראי בבמ 2-טקס החתימה ב

 . ישראל כלפי חמאס באותה תקופה

נסיגתה של ישראל מרצועת עזה והתחייבותה בהסכם כי  כוחותיה לא יפעלו עוד בשטחים  

והפחיתו מאמינות , שפינתה הגדילו את ההסתמכות על כפייה עקיפה דרך הרשות הפלסטינית

גדל משקלם של אמינות האיום הישראלי כלפי , לפיכך. כלפי חמאס שירהאיום הישראלי הי

בחינתם . פ כלפי חמאס בקביעת כח הכפייה של ישראל כלפי חמאס"פ וכח הכפייה של הרש"הרש

ישראל חתמה על ההסכם והחלה  ,מחד. של שני משתנים מרכזיים אלה מעלה שני מגמות סותרות

התנהלות זו הדגישה . ובראשם חמאס –צד הפלסטינים אף הגברת  התקפות הטרור מ-ביישומו על

ולפיה אין להתנות את המשך תהליך אוסלו בעצירת , את עמדת ההנהגה הישראלית באותו שלב

ידי ארגון הפתח של  ערפאת או -לפחות כל עוד הטרור לא נעשה על, הטרור מצד הפלסטינים

תה של ישראל בעניין זה ועלול היה יש להניח כי החמאס עקב אחר התנהגו. ארגונים הכפופים לו

להסיק מכך כי ישראל אינה מתכוונת בשלב זה לכוון כלפי ערפאת והרשות את איום עצירת 

 .  262התהליך במטרה לגרום להם לפעול כנגד חמאס

ניתן לטעון כי הסכם עזה ויריחו יצר את הבסיס למציאות חדשה ביחסי ישראל , מאידך 

בראש . שחיזקה את כח הכפיה של ישראל כלפי חמאס, ף"אל ואשובפרט ביחסי ישר, והפלסטינים

 הישגים קונקרטייםף "ההסכם יצר מציאות שבה היו לפלסטינים ולהנהגת אש, ובראשונה

כל עוד לא נחתם הסכם המסדיר . שעלולים היו לרדת לטמיון בעקבות התקפות טרור מצד חמאס

                                                 
261

:  JMCCנוסח ההסכם המלא ניתן באתר האינטרנט של  

http://www.jmcc.org/peace/agreements/gazajericho.htm 
262

החוקר רוברט פייפ אף טוען כי הדבר הוביל  את ראשי חמאס למסקנה כי הטרור של חמאס תרם להחלטה הישראלי לבצע  

 (.Pape, 2003:354)את הנסיגה 
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ף מהתהליך המדיני "לפלסטינים ולאש הרווחים הצפויים, את מימושה בפועל הצהרת העקרונות

ובהתאם לכך היתה מוטלת בספק גם ההשפעה של האיום , עם ישראל היו מעורפלים קמעא

משנחתם הסכם כזה וישראל . בעצירת התהליך על גישתם כלפי חמאס וכלפי טרור באופן כללי

נזק של האיום הפך פוטנציאל ה, בהסגת כוחותיה מעזה ומיריחו, דהיינו, החלה ביישומו המעשי

לפלסטינים ולפתח היה כעת , במילים פשוטות. הישראלי בעצירת התהליך לאיום מוחשי יותר

אף -על. הרבה יותר להפסיד מתגובה ישראלית להתקפות טרור שתוביל לעצירת התהליך המדיני

מ נותרו בשלב זה ברמה "שהאיומים הישראליים לעצור את יישום ההסכם ואת המשך המו

הרי שפוטנציאל הנזק של האיום כלפי הפתח , לבד ואמינותם היתה מוטלת בספקההצהרתית ב

יש , בחמאס הבינו. מנת שעוצמת האיום תעלה-הפלסטינית היה גבוה דיו על הוכלפי האוכלוסיי

, כי הישגה הכביר  -גם אם קטנה  –כי הנהגת הפתח לא תשב בחיבוק ידיים לנוכח הסכנה ,  להניח

אשר מנהיגיו היו צפויים לחזור בעקבות החתימה על )אוטונומית שהפתח הקמת יישות פלסטינית 

 . ירד לטמיון, ישלוט בה( ההסכם אל השטחים

, נסיגה הישראלית מעזה ומיריחוה: מנקודת מבטו של הציבור הפלסטיני התמונה היתה דומה 

 שלוםבתהליך ה את אמונו, סביר להניח, חיזקהוהקמתה של הרשות הפלסטינית בשטחים אלה 

סקר של . ואת תקוותיו כי תהליך זה יימשך לקראת מימוש הזכויות הלאומיות של העם הפלסטיני

PSR  בהסכם   -גם אם מסויגת משהו  –הפלסטינית  המלמד על תמיכת האוכלוסיי 8662ממאי

.  (fair) "הוגן"נוספים טענו כי הוא  81%". טוב"או " מצוין"טענו כי ההסכם הוא  22%: 263קהיר

לנוכח החתימה על ( 10%)או אופטימיים במידה מסוימת  ( 12%) טענו כי הם אופטימיים 90%-כ

מידע אמנם הנתונים מהסקרים אינם מספקים  .הסכם קהיר והנסיגה הישראלית מעזה ויריחו

למידת , כפי שמציין חליל שקאקיאך , י כלפי המשך פעולות הטרורפלסטינאודות עמדת הציבור ה

ם בתהליך השלום ובכוונותיה של ישראל היתה השפעה על מידת תמיכתם האמון של הפלסטיני

פוטנציאל הנזק שיכלה עצירת מכך ניתן להסיק כי גדל (. Shikaki, 2002) בהתקפות טרור

הפלסטינית  המיכת האוכלוסייבמונחים של ת, תגובה להתקפות טרור להסב לחמאסהתהליך ב

  . בארגון

להתחזקותו של האיום הישראלי העקיף כלפי חמאס דרך כמה גורמים נוספים תרמו גם הם  

פ תפעל נגד חמאס "משום שהיה בהם בכדי להצביע על הגדלת הסיכוי שהרש, הרשות הפלסטינית

ההסכם עצמו יכלול ישראל התעקשה כי , ראשית.  בתגובה להתקפות טרור תחת לחץ ישראלי

, בצעו התקפות טרור נגד ישראלסעיפים בו התחייבה הרשות במפורש לפעול כנגד ארגונים שי
                                                 

263
 . נסקרים פלסטינים מעזה ומהגדה המערבית 1794במאי וכלל  31-הסקר נערך ב 
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ולאסור על ניהול תעמולה אנטי , לפעול לסילוק קבוצות גרילה חמושות מהרחוב הפלסטיני

עם העברת סמכויות השיטור והשיפוט , שנית. (NYT 6/5/94) בשטחים שבשליטתה תישראלי

של  ןלא יכלה עוד הרשות להתחמק מתביעותיה, ברצועת עזה לידי הפלסטינים באופן פורמלי

אם ,  ב וגורמים בינלאומיים אחרים לפעול בתגובה להתקפות טרור שיצאו מעזה"ארה, ישראל

במילים . ברצונה היה להצטייר כגורם אמין שניתן יהיה לחתום עמו על הסכמים נוספים בעתיד

ף יצרה מצב בו עומדת הרשות למבחן שייקבע את "העברת סמכויות השלטון בעזה לאש, אחרות

והתנהלותה של הרשות בכל הקשור ,  שראל והקהילה הבינלאומית אליה בעתידהתייחסות י

ההסכם , שלישית. 264לטרור פלסטיני היתה אחד הקריטריונים המרכזיים שהרכיבו מבחן זה

שנהנה , ביסס את מעמדה של הרשות הפלסטינית כמקור הסמכות  היחיד בעזה וביריחו

דבר שהיה בו בכדי לשנות את מאזן , רחבהבית ער-ובמידה רבה אף ביןמלגיטימציה בינלאומית 

בעיני הפלסטינים ובעיני  – הכעת נהנה ערפאת מיתר לגיטימצי. הכוחות שבין הרשות לחמאס

לאכוף את מרותו על ארגוני האופוזיציה במקרה ואלה יפעלו בניגוד  -גורמים חיצוניים כאחד 

, הפלסטיניים ןאת כוחות הביטחו יישום ההסכם אף הגדיל באופן משמעותי. ם עם ישראללהסכמי

. מה שהגדיל את פוטנציאל הנזק הצפוי לחמאס אם וכאשר תחליט הנהגת הפתח לפעול נגדו

מעמדתם . (AP 6/5/94) שוטרים פלסטיניים חמושים 0222-נוספו לכוחות אלה כ,  למשל, במאי

לנקוט במגוון בעזה יכלו ערפאת והפתח ובעלי כוח כפייה הולך וגובר החדשה כבעלי הסמכות 

ניהול תעמולה וגיוס דעת הקהל הפלסטינית , פגיעה בתשתיותיה האזרחיות: צעדים כנגד חמאס

 . פגיעה בזרימת הכספים לארגון וכדומה, נגדה

 8662באפריל , מרזוק-מוסא אבו, ידי ראש הלשכה המדינית של חמאס-מסמך פנימי שחובר על 

יע על כך שהנהגת החמאס היתה מודעת היטב הצב, יריחו-מעט לפני החתימה על הסכם עזה -

במסמך באים לידי ביטוי חששותיו . הישראליםהעקיפים פוטנציאל הנזק של האיומים גידול בל

, "איום על נוכחות החמאס בירדן"לצד . של המשך ההתקפות האלימותמההשלכות של חמאס 

ן גם את החשש מפני הוא מציי, "דימוי שלילי מחריף והולך של חמאס בזירה הבינלאומית"ו

יה חלופית חיובית לתהליך גחמאס לביקורת פלסטינית מבית כמי שאין לה אסטרט חשיפת"

, במסמך טוען מרזוק כי חמאס תתקשה להתמודד עם האיומים הללו בשל מספר גורמים". השלום

נחיתותה הצבאית של חמאס ", "ף"אשוירדן , ישראל, ב"זהות אינטרסים בין ארה"  םביניה

                                                 
264

על הרחבת שטחי האוטונומיה וסמכויות " רציניות"שיחות ולפיהם , ביוני 17-עדות לכך ניתן למצוא בדבריו של רבין מה 

השיחות חודשו  (.JP 20/6/94)הרשות הפלסטינית יפתחו רק לאחר שתוכיח הרשות את יכולתה לשלוט בנעשה בעזה וביריחו 

 AP)מאז פינוי עזה ויריחו וגורמים ישראלים הדגישו כי חידושן התאפשר הודות לרמה הנמוכה של טרור פלסטיני , ביוני 28-ב

28/6/94)  . 
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תלותה של תשתית חמאס "ו, "של הרשות הפלסטינית ןהביטחות כוחות המשטרה וזרועות לעומ

שבנקל תוכל הרשות הפלסטינית לצמצמם בדרך של חקיקה והטלת , במשאבים כספיים מבחוץ

 (820-1: 8666, משעל וסלע" )סייגים מנהליים

את עוצמתם של חיזקו  8662ניתן לומר אפוא כי הסכם עזה ויריחו ותחילת מימושו במאי  

עד כמה היו  טרם היה ברור באותה נקודה, ואולם .האיומים הישראלים העקיפים כלפי חמאס

פ והציבור הפלסטיני כי ישראל עלולה "הרש/עד כמה האמינו פתח, דהיינו, איומים אלה אמינים

לאור העובדה כי הסכם .   לעצור את מימוש ההסכם או לחזור בה ממנו בתגובה להתקפות טרור

ולפיכך , אמינות זו היתה מוטלת בספק, עזה ויריחו נחתם למרות התקפות הטרור של אפריל

כפי שטוענים  . פ וישראל על התקפות טרור נוספות"חשיבות רבה לאופן שבו תגבנה הרש היתה

באותה תקופה בחנה הנהגת החמאס את תגובותיה של הרשות למדיניות הטרור , משעל וסלע

משעל " )תחת השלטון החדש[ של חמאס]ת גבולות חופש הפעולה שלה לבחון א"על מנת , שלה

 (.  881: 8666, וסלע

לנכונותה ונחישותה ו, לאיום הישראלי העקיף בעצירת התהליך המדיניהמבחן הרציני הראשון  

בהפרש של שלושה  : ר בתגובה לפיגועים אירע באמצע מאישל הרשות לפעול כנגד ארגוני הטרו

וחוליה של חמאס , ים של חמאס פיגוע ירי בשומרון בו נהרגו שני ישראלים ימים ביצעו חמוש

תגובתה (. AP 17/5/94; 20/5/94)חיילי מילואים ישראליים באזור מחסום ארז  1-ירתה למוות ב

ואותתה , של ישראל ברמה ההצהרתית העידה על שינוי מסוים בעמדת ההנהגה הישראלית

מקבלי . רמת הטרור הפלסטיני להמשך התהליך המדיני לראשונה על כוונתה לייצר קשר בין

, ההחלטות בישראל הבהירו לערפאת ולרשות כי התקפה זו מעמידה את אמינותם במבחן

ראש . מתי וכיצד יימשך תהליך הנסיגה הישראלית מהגדה המערבית, שתוצאותיו יקבעו האם

להשתלט [ ביכולתם]אם מבחנם של הפלסטינים כעת הוא ה: "הממשלה רבין אמר לאחר ההתקפה

יהיה לנו קשה יותר להמשיך ולבצע את השלבים , אם הם לא יוכיחו זאת. על עזה ויריחו או לא

הרושם על שינוי בעמדת ישראל התחזק . (JP 22/5/94)"הבאים של הצהרת העקרונות עליה חתמנו

 היוניות  לאור העובדה כי איומים ואזהרות דומים נשמעו גם מפי חברי הממשלה בעלי הדעות

הזהיר השר יוסי שריד , למשל, כך. אלה שנחשבו לתומכים הנלהבים ביותר בתהליך אוסלו, ביותר

הוא ", כי אם לא ינקוט ערפאת בצעדים נחרצים כנגד הקיצוניים"( מרצ"חבר סיעת השמאל )

של תהליך ]צו של הניסיון ל יריחו משום שזה יהיה קיסיים את הקריירה שלו בתור ראש העיר ש

ף לא ישתלט על "אם אש"הזהיר כי " מרצ"השר אמנון רובינשטיין מ (.FT 21/5/94)[" אוסלו

יוביל הדבר לקצו של , ויתן מקלט לטרוריסטים, לא יבטיח את בטחונם של ישראלים, רצועת עזה
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שהיה מיוזמיו  –טען סגן שר החוץ יוסי ביילין , באופן דומה(. TIMES 21/5/94)" תהליך השלום

כי ישראל לא תסבול מצב שבו טרוריסטים נמלטים לשטחי  –ו של תהליך אוסלו וממובילי

ודרש מהרשות לעמוד , והרשות אינה פועלת לעצור אותם, האוטונומיה אחרי התקפה

מ בין ישראל לרשות "העובדה כי המו, ואולם (.BSWB 21/5/94)ה הבטחוניות יותיבהתחייבו

 JP)מור היה להתחדש רק כעבור כמה שבועות הפלסטינית בדבר הרחבת שטחי האוטונומיה א

, לא אפשרה להעמיד את האיומים הישראלים לעצור את תהליך השלום  במבחן המעשה (2/6/94

 . והם נותרו ברמה ההצהרתית

אך היה בה בכדי להעיד על , להתקפות הטרור במאי לא היתה חד משמעיתתגובת הרשות  

.  ביתר חומרה להתקפות טרור היוצאות משטח עזההתחזקות מסוימת של נכונות הרשות להגיב 

שאינה פוגעת רק בישראל אלא גם , ף כי הוא מגנה את ההתקפות"הודיע אש, באופן רשמי

 ;NYT 21/5/94)ו להמשיך אל עבר ממשל עצמילאומיים של העם הפלסטיני ובסיכויבאינטרסים ה

JP 22/5/94) .טב יכולתנו למנוע התקפות עלינו לעשות כמי"פ נביל שעת אמר כי "בכיר הרש

, בעזרת האל"הבטיח כי , נאסר יוסף, מפקד המשטרה הפלסטינית(. FT 21/5/94)" נוספות בעתיד

אנו ננקוט בכל האמצעים  [...]כאלה ביעילות ונעצור אותם בעתיד  אנו נתמודד עם תקריות

טים הם אלה ששול[ של הרשות]הכוחות הלאומיים . חמאס אינו שולט במצב. ההכרחיים

. תגובתה של הרשות עשויה היתה להתפרש לכאן ולכאן, ברמה המעשית. (CST 21/5/94)"במצב

של הרשות לא נקטו בצעדים כלשהם בתגובה להתקפת הטרור  ןבתקשורת דווח כי כוחות הביטחו

טענתם של בכירים ברשות  היתה שהמשטרה הפלסטינית טרם ביססה את כוחה . במאי 12-של ה

הפלסטיניים סובלים  ןוכוחות הביטחו, לפעול באופן נחרץ כנגד ארגוני הטרור מנת-די הצורך על

, ואולם(. MM 21/5/94)במחסור בציוד ועדיין אינם מוכנים לפעולה רצינית נגד ארגוני הטרור 

לבצע לראשונה החלה המשטרה הפלסטינית  אז, הסתמן שינוי מסוים במגמה זו לקראת סוף מאי

ולפחות אחד מהעצורים הואשם , יהאד אסלמי'של אנשי חמאס וג -וךאם כי בהיקף נמ -מעצרים

במאי אירעה ההתנגשות  10-ב (.WP 13/6/94; IND 12/6/94)במאי  12-בביצוע ההתקפה מה

בעקבות , לפעילי חמאס פ"של הרש  ןכוחות הביטחוהמזוינת הראשונה מאז הקמת הרשות  בין 

לכך יש להוסיף צו שהוציאה  (.AP 27/5/94)ח ידי כוח של פת-ניסיון מעצר של פעיל חמאס על

ולפיו ייאסר שימוש במסגדים לצרכי פעילות פוליטית , המשטרה הפלסטינית בתחילת יוני

 (. UPI 6/6/94)ותעמולה 
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.  סקרי דעת הל החלו להצביע על שינוי מסוים במאזן הכוחות הפנימי בין  חמאס לפתח, בנוסף 

שהצביע על שינוי  (PSR)ך המכון למחקרים פלסטיניים סקר דעת קהל שערבסוף מאי התפרסם 

הצביע על עלייה בתמיכה הסקר   . מסוים ביחסי הכוחות שבין הפתח לחמאס ברחוב הפלסטיני

-לעומת התמיכה בחמאס שירדה מעט ל, ( במרץ ובאפריל בהתאמה 11%-ו 19%-מ) 22%-בפתח ל

להתחזקות מעמדו של פתח לעומת  אחת האינדיקציות הנוספות( . במרץ ובאפריל 89%-מ) 81%

 1-חמאס היה נצחונו המוחץ של פתח בבחירות למועצת הסטודנטים באוניברסיטת בית לחם ב

. בעוד שחמאס קיבל מושב אחד בלבד, מושבים מתוך תשע 9בבחירות אלה קיבל פתח . 8662ביוני 

 (.BSWB 2/6/94)חבש קיבל שני מושבים ' ורג'ארגון החזית העממית של ג

לאן פניה של הרשות  בשלב זה לחלוטין לא היה ברור לסך הכוכי ב, כן-אם, יתן לסכם ולומרנ 

, ואולם. בכל הקשור לנכונותה ונחישותה להתעמת עם חמאס סביב נושא המשך התקפות הטרור

הוביל גורם ש, ר כי שררה גם בקרב הנהגת החמאסשניתן לשע, ניתן לראות בחוסר ודאות זו

לכך נוספה העובדה כי אם תחליט הרשות לפעול כנגד . הכפייה של ישראל לעלייה מסוימת בכח

של  ןהרי שכוחה להזיק לו הלך וגדל לנוכח הקמתם והתבססותם של כוחות הביטחו, חמאס

 . ולנוכח תמיכתם הגוברת של הפלסטינאים בשטחים בפתח ובתהליך אוסלו, הרשות

עה מהתחזקות אמינותו של האיום בהטלת עלייה נוספת בכח הכפייה של ישראל בתקופה זו נב  

בתגובה להתקפות הטרור בחדרה . הפלסטינית בתגובה להתקפות טרור הסגרים על האוכלוסיי

צעד שישראל נמנעה מלנקוט אותו בתגובה , הוטל סגר מלא על השטחיםובעפולה באמצע אפריל 

 הוסרו תנועה ה מגבלות. 8661להתקפות טרור מאז החתימה על הסכם העקרונות בספטמבר 

ההתקפה  אך בעקבות, (JP 28/4/94; JPS-CH) בהדרגה לקראת סוף אפריל  ובתחילת מאי אמנם

במאי  12-ל שסייר באזור ההתנחלויות הישראליות בצפון רצועה עזה ב"שביצע חמאס על כוח צה

. (JPS-CH; HRW, 1996; WP 21/5/94) סגר מלא על עזה למשך תשעה ימיםשוב הטילה ישראל 

תה זו הפעם הראשונה מאז החתימה על הסכם העקרונות בה הוטל סגר על עזה בתגובה הי

וניתן היה לראות בצעד זה איתות מצד ישראל , מחוץ לגבולות הקו הירוקל "להתקפה על חיילי צה

גם אם אלה יכוונו כלפי , הקולקטיבית בתגובה להתקפות טרור כי בכוונתה להחמיר בענישה

 .  מטרות צבאיות

והכוונה בעיקר למבצעי מעצרים  –האיום הישראלי הישיר כלפי חמאס ל הקשור לעוצמת בכ 

מעצרים נרחבים ,  מצד אחד . התקיימו באותה תקופה מגמות מנוגדות –בתגובה להתקפות טרור 

בהן נעצרו , שביצעה ישראל בגדה המערבית בסוף אפריל בתגובה להתקפות הטרור בחדרה ועפולה
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לימדו על נחישותה של ישראל להמשיך ולפעול ביד קשה נגד , (JR 19/5/94)פעילי חמאס  122-כ

ישראל המשיכה . תגובה להתקפות טרור שביצע הארגון באזורים שנותרו בשליטתהחמאס ב

במאי הרג כוח של  11-ב, למשל ,כך. רגוני הטרור בגדה במהלך החודשים הבאיםנגד א במבצעים

 18-ב(.  JP 23/5/95)  וקשים מהחמאס  במבצע בחברוןמב 2יהאד אסלאמי ועצר 'ל פעיל ג"צה

ביולי  88-וב, (JP 11/6/94)ל  שני פעילי חמאס מבוקשים ליד ירושלים "במאי הרג כוח של צה

מרחב הפעולה של ישראל הצטמצם , מאידך. (MM 12/7/94)חוסלו שני מבוקשים מחמאס בשכם

, (MM 20/5/94)ונומיה הפלסטיניתאל תוך שטחי האוט" חם-מרדף"לאור הויתור על הזכות ל

שכללו בשלב זה את , והתחייבותה בהסכם קהיר שלא לשלוח את כוחותיה אל אזורי האוטונומיה

כאשר בגדה המערבית , כך נוצרה מובחנות בעוצמת האיום הישיר על בסיס גיאוגרפי . עזה ויריחו

צר בפועל הוא שללא המצב שנו, כאמור. ואילו בעזה היא נחלשה, התחזקה אמינות האיומים

יכלה עזה לשמש מקלט לטרוריסטים , פ נגד חמאס בעזה בתגובה להתקפות טרור"פעולה של הרש

תה סיבה לחשוש ממעצרים או מהתנקשויות בידי ולפעיליו שנמצאו בעזה לא הי, מהחמאס

פ בקביעת כח הכפייה של "את חשיבותו של האיום העקיף דרך הרש, שוב, הדבר מדגיש. ישראל

   .  אל באותה תקופהישר

בעוצמת  עלייה בינוניתלסופו מסמנת  8662לסיכום ניתן לומר כי התקופה שבין תחילת מאי  

וזאת בעיקר בשל העלייה בעוצמתם של איומי הכפייה , איומי הכפייה של ישראל כלפי חמאס

יומים עלייה זו לא נבעה מכך שאמינות הא. הפלסטינית הפ ודרך האוכלוסיי"העקיפים דרך הרש

ממצב של ודאות רבה כי ישראל לא תעצור את התהליך המדיני בתגובה , תחת זאת. הפכה לודאית

פ והציבור הפלסטיני לא יפנו נגד חמאס בשל האיום הישראלי לעשות "להתקפות טרור וכי הרש

עם , חל מעבר למצב של חוסר ודאות לגבי הסיכויים שכך יקרה, 8662מצב ששרר עד למאי , כן

.   של הרשות לפעול נגד חמאס בתגובה ללחץ ישראלי בסוף מאי המסוימת לנכונות הציאינדיק

וכי זו תישאר , פי ההיפותזה הוא אפוא כי במהלך חודש מאי תחול ירידה ברמת הטרור-הניבוי על

כפי שיוסבר , אז חל שינוי נוסף בכח הכפייה של ישראל, 8662על רמה נמוכה עד לסוף יולי 

 .  בהמשך

 מוטיבציה מפוקחים גורמי 

לא נראה כי חל שינוי כלשהו בערכם של אלה ,  מבחינת משתני המוטיבציה המפוקחים במחקר

להביא את , כפי שטוענים כמה מהחוקרים, אם היה מעוניין חמאס. 8662בתקופה שבין מאי ליולי 

 הרי שהחודשים שאחרי התקפות ההתאבדות באפריל והחתימה על הסכם, תהליך אוסלו לקצו
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תמיכתה בתהליך אוסלו של דעת של הקהל : עזה ויריחו במאי היו הזדמנות טובה לעשות כן

תלויה היתה על , שזועזעה מהתקפות ההתאבדות חסרות התקדים בתוך ישראל, הישראלית

באשר . והתקפות נוספות בתוך ישראל היו עשויות לעורר התנגדות עזה להמשך התהליך, 265בלימה

הרי  שישראל החריפה באפריל , של חמאס להגיב על פגיעה באנשיו" מוטיבציה התגובתית"ל

פעולות שבמהלכן נהרגו כמה , ובמאי את פעולותיה הישירות כלפי פעילי החמאס בגדה המערבית

-ניתן לומר כי המוטיבציה של חמאס לבצע התקפות טרור על, לפיכך.  פעילים של הזרוע הצבאית

הרי ,אם אכן כך היה . ואולי אף התחזקה,  רה על כנהמנת לייצר מאזן הרתעה מול ישראל נות

שמשתני המוטיבציה המפוקחים מנבאים מגמת שינוי הפוכה ברמת הטרור מזו שמנבאת היפותזת 

 .    כח הכפייה

 הטרור של חמאס  רמת

ותגובת הציבור הפלסטיני להתקפות , תגובת הרשות, לנוכח אי הודאות לגבי התגובה הישראלית

החליטה אכן נראה כי הנהגת הארגון , התבססותה של הרשות בעזה וביריחוטרור בתקופת 

או ללחץ ישראלי על הרשות לפעול נגד , להימנע זמנית מפיגועים שיובילו לתגובה ישראלית חריפה

ורמת הטרור הכללית מצד , בין מאי ליולי לא ביצע חמאס התקפות כלשהן בתוך ישראל. חמאס

פיגוע ירי נגד מתנחלים  – פיגועי ירי  1ביצעו פעילי חמאס  במאי עוד . מוכהחמאס היתה נ

. בחודש 12-ב ל באזור ההתנחלויות בעזה"נגד כוח של צה במאי ופיגוע ירי 80-ישראלים בשומרון ב

יולי  86-ב .ביולי נמנע החמאס לחלוטין מפעילות צבאית כלשהי 86 -במאי ל 18-בין ה, ואולם

ודשי של רמת הממוצע הח. אחד באזור מעבר רפיח שבעזהפיגוע ירי ביצעה חוליה של חמאס 

בשלושת  1ע של וזאת לעומת ממוצ, 8אלה היה ( יולי-מאי)הטרור של חמאס בשלושת החודשים 

לירידה  תמדובר בירידה חדה ברמת הטרור שאינה פרופורציוני, לכאורה. החודשים הקודמים

יש לקחת , ואולם. כפייה של ישראלהבינונית בכח ה הפי העליי-הבינונית בלבד המנובאת על

ולפיכך צפויה היתה בכל , ( 81)בחשבון כי אפריל היה חודש בו רמת הטרור היתה גבוהה מאוד 

יולי לרמת -השוואת רמת הטרור במאי. 266מקרה ירידה מסוימת ברמת הטרור בחודשים העוקבים

יולי היו  -שים מאיהחוד, בכל מקרה.  8:1.1של , מרץ מניבה יחס נמוך יותר-הטרור בינואר
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מהנשאלים בלבד  35%, יריחו-למחרת החתימה על הסכם עזה, במאי 5-ב" ידיעות אחרונות"בסקר שהתפרסם בעיתון  

העריכו  63%-בעוד ש, העריכו כי הסיכוי כי ההסכם יקדם את ישראל והפלסטינים לקראת הסכם שלום או גבוה או גבוה מאוד

של מרכז תמי  "מדד השלום"במסגרת פרויקט  1774ביוני סקר שנערך (. MM 5/5/94)נמוך או אפסי  כי הסיכוי הוא

מהנשאלים טענו כי תמיכתם  27%: הצביע על ירידה בתמיכה בתהליך אוסלו אביב-שטיינמיץ למחקרי שלום באוניברסיטת תל

שמספק אינדיקציה כללית לתמיכת " " אוסלו מדד" .טענו כי תמיכתם בהסכמים התחזקה 18%-בעוד ש, בהסכמי אוסלו ירדה

את תוצאות סקרי מדד השלום ניתן לראות באתר . נקודות בלבד 51עמד על , הציבור הישראלי בתהליך אוסלו

http://www.tau.ac.il/peace  .   

 
266

 Campbell and Kenny, 1999: ch. 7; Cook and" )בר הממוצעע-נסיגה אל"בספרות המתודולוגית  מכונהתופעה זו  

Campbell, 1979: 52-53) 

http://www.tau.ac.il/peace
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ואף , התקופה בה רמת הטרור של חמאס היתה הנמוכה ביותר מאז החתימה על הסכם העקרונות

 .    מרמת הטרור החודשית הממוצעת בכל תקופת אוסלו 1נמוכה בפי 

מסוים במדיניות הטרור  שינוי מעידות כי אכן חל הצהרות מפי בכירים בחמאס מאותה תקופה 

הן מספקות עדות מסוימת לכך שאיומי הכפייה העקיפים של ישראל הם אלו  ,כן-כמו. של הארגון

. וכך מחזקות את תוקף המסקנה על קשר סיבתי בין המשתנים, שהובילו לירידה ברמת הטרור

חמאס "כי , (יום החתימה על הסכם קהיר)למאי  2-אמר ב, איברהים גושה, דובר חמאס בירדן

חדרה ועפולה היו בבחינת [ הפיגועים ב"]וכי " חפים מפשעאינה מעוניינת עוד להרוג ישראלים 

 –" כוחות הכיבוש"חמאס יתמקד בהתקפות על ייתכן כי , אמנם, גושה טען". יוצא מן הכלל

סייג זאת ואמר כי ייתכן שגדודי קסאם יעצרו זמנית את כל מאידך אך , חיילים ומתנחלים

 במאי אמר 18-ב (.IND; MM  4/5/94) גם אלה המכוונות על חיילים ומתנחלים  –ות ההתקפ

אם התקפה על מתנחלים או חיילים ישראליים "כי  , דובר בכיר של חמאס בעזה, גאזי חאמד

יהיה עלינו להפסיק זאת . אנחנו נשנה את החלטותינו, תוביל לעימות עם המשטרה הפלסטינית

ביוני  80-ם שישי בבדרשת יו(. NYT 31/5/94)" איננו רוצים להיות למעמסה, [את ההתקפות]

כי המשטרה הפלסטינית פשטה על  –מנהיג דתי בכיר בחמאס  –אמר השייח אחמד באחר 

מקווים  ואנורעות -אלו הם סימנים מבשרי"וכי , מקומות בהם הסתתרו פעילים של גדודי קסאם

י פי שפעיל-על-הוסיף כי אףהוא ". מתכוונים לפעול נגדנו בחומרה לא[ המשטרה הפלסטינית]שהם 

הם החליטו לשים כרגע דגש על פעילות , באמצעים אלימים הארגון יכולים להגן על עצמם

 (.  AP 17/6/94)חברתית 

מציג את השינויים  ברמת הטרור של חמאס על פני הזמן בתקופה שבין נובמבר  1תרשים   

ות באפריל בעקב 11-הקו האדום מסמן את הירידה בכח הכפייה שחלה ב. 8662לאוגוסט  8661

 .   והעמודה בירוק מסמנת את העלייה בחודש מאי, טבח מערת המכפלה
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תרשים  2

רמת טרור: נוב' 1993- אוג' 1994
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 סוף פברואר : טבח 

מערת המכפלה - 

ירידה בינונית בכח 

הכפייה

מאי : הסכם עזה 

יריחו ואחריתו: עלייה 

בינונית בכח הכפייה.

 

 

 2990אוקטובר  -2990יולי :  פ בעזה"התבססותה של הרש – תקופה רביעית

 

 כח הכפייה של ישראל 

ביולי חוליה של חמאס  86-ביצעה ב, חמאס מביצוע התקפות טרור הלאחר חודשיים בהם נמנע

לתגובה הישראלית והפלסטינית היתה חשיבות רבה בקביעת . פיגוע ברפיח בו נהרג קצין ישראלי

משום שבשלב זה כבר התבססו , המידה בה יחשוש חמאס בעתיד  מהשלכות המשך הטרור מצדו

מ בין ישראל והרשות על הרחבת סמכויותיה של זו היה "והמו, כוחות הרשות בעזה די הצורך

לאמינות האיום הישראלי ראשון מאז פינוי עזה המקרה היה מעין מקרה בוחן , לפיכך. בעיצומו

ם עד אותה עת במימד שהתקייאיום , בהפסקת הטרורוהתהליך מ "להתנות את המשך המו

לראשונה מאז קיבלה עליה את , פ"הרש הוא העמיד במבחן אף את נכונות. ההצהרתי בלבד

 . מאס בפעולה נגד הארגוןרור מצד חלהגיב להתקפות ט, האחריות על עזה

התנהגותה של ישראל לאחר הפיגוע סיפקה עדות לחוסר אמינותו של האיום להפסיק את  

אף האיומים שהשמיעו כמה בכירים -על –מ עם הפלסטינים בתגובה להתקפות טרור "המו
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השיחות ו, פן כלשהו את האיוםישראל נמנעה מלממש באו.  ישראלים במהלך החודשים הקודמים

ללא  בקהירפ נמשכו "יות בתחומים אזרחיים לרשישראל לפלסטינים על המשך העברת הסמכו בין

פ הצביעה גם היא על "תגובתה של הרש(. JPS-CH; MM 19/7/94)הפרעה למרות הפיגוע ברפיח 

ועל חוסר נכונותה של , מ"חולשת האיום כלפי חמאס ועל היעדר חשש כי ישראל תעצור את המו

הבטיח לפעול נגד מבצעי , נאסר יוסף, מפקד המשטרה הפלסטינית.  חמאס פ  לפעול כנגד"הרש

שלושה ימים לאחר מכן (.  JP 24/7/94)דבר עשתה המשטרה הפלסטינית לא אך בפועל , הפיגוע

ושוב לא היתה , על סיור ישראלי ליד התנחלות בעזה -ככל הנראה לא מחמאס -ירו פלסטינים  

האיום  הישראלי העקיף דרך  (.JPS-CH)ל או הרשות תגובה משמעותית כלשהי מצד ישרא

 . פ התברר כעקר"הרש

פ "שחיקת האיום העקיף של ישראל בשל היעדר תגובה משמעותית מצד ישראל ומצד הרש 

באוגוסט ביצע חמאס שתי התקפות ירי על  82-ב. להתקפות של חמאס נמשכה גם באוגוסט

ההנהגה , ברמה ההצהרתית. ונפצעו ששהבמהלכן נהרג אזרח ישראלי אחד , מתנחלים בעזה

פ כנגד ארגוני הטרור מעמידה בספק "כי היעדר פעולה מצד הרשהישראלית הגבירה את איומיה 

אם הפלסטינים "רבין אמר למחרת ההתקפות  כי . את המשך התהליך המדיני עם הפלסטינים

עלינו לשקול אילו  יהיה , אינם יכולים להפגין יכולת שליטה בהתקפות של חמאס ברצועת עזה

הצד הפלסטיני [ מצב שבו]לא מקובל עלינו "והוסיף כי , "תוצאות יכול המשא ומתן יכול להניב

או לפחות עושה מאמץ רציני להפחית את , והשקט  ןאינו ממלא את חלקו בתחום הביטחו

יחד  ".כאילו דבר לא קרה[ המדיני]בזמן שאנחנו נמשיך עם התהליך , האלימות בצורה משמעותית

 ,(IPS 15/8/94)" מאמין שיש להמשיך במשא ומתן עם הפלסטינים"כי הוא אמר רבין , עם זאת

אמינות האיום אף התבררה כנמוכה לנוכח התנהגותה . ובכך למעשה ניטרל את עוקצו של האיום

לאוגוסט נחתם  81-ב : ואף הניב תוצאות מיידיות מ עם הפלסטינים המשיך"המו . של ישראל

ולפיו יועברו הסמכויות בתחומי החינוך , פ נביל שעת"שר החוץ שמעון פרס לבכיר הרשהסכם בין 

על מ "כמו כן הוכרז בהצהרה המשותפת כי המו. והתרבות בגדה המערבית לרשות הפלסטינית

אסירים  126ראל תשחרר וכי יש, תחומים נוספים יסתיים בתוך שבוע 2-סמכויות בהעברת 

לאוגוסט את חוסר שביעות רצונו   80-שרבין הביע באף -על, זאת(. NYT 18/8/94)פלסטיניים 

צעדים שהיו לדבריו בבחינת , מהצעדים המעטים בהם נקטה הרשות בתגובה להתקפות הטרור

אפוא חשפה אל של ישרבפועל התנהגותה (. JP 18/8/94; NYT 18/8/94)" תרגיל ביחסי ציבור"

פ כי "וכך אותתה לרש, ראלית כריקים מתוכןישאת האיומים המילוליים של ההנהגה השוב ושוב 
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תוכל להמשיך במדיניות היעדר התגובה להתקפות הטרור של חמאס מבלי שינזקו האינטרסים 

 .  הבסיסיים שלה

פ לפעול נגד "הבינה גם היא כי בהיעדרו של לחץ ישראלי על הרש, יש להניח, הנהגת החמאס 

לא נשקפת סכנה ממשית לארגון אם , אמינים המגובה באיומים, חמאס בתגובה להתקפות טרור

 82-לפיגועי ה פ"שתגובת הר. התנהגותה בפועל של הרשות אישרה זאת. ימשיך בהתקפותיו

בדיווחים . לפעול נגד חמאס בתגובה להתקפות טרור האת חוסר נכונות, שוב, גישהאוגוסט הדב

מנהיגים " 82ם ביניה, פעילי חמאס 12-כי הרשות עצרה כ ,אמנם, ראשוניים בתקשורת נאמר

בכיר הרשות נביל שעת טען כי . (UPI 15/8/94; IND, JP, AP 16/8/94)" בכירים של הארגון

וט בצעדים שיביאו את האחראים והחליט לנק  תהתכנס לישיבה לילי[ של הרשות]הקבינט "

בכך מכירה "שעת הצהיר כי הרשות ". למשפט וימנעו מפעולות כאלה להתרחש בעתיד[ להתקפות]

(. BSWB 17/8/94)" ומתייחסת לכך ברצינות רבה, בעזה הם תחת אחריותה ןשענייני הביטחו

שנועד בעיקר , כך שדברים אלו היו מצג שווא-התנהגותה בפועל של הרשות אותתה על, ואולם

כבר למחרת דווח כי כמחצית מפעילי חמאס שנעצרו שוחררו . לרצות את ההנהגה הישראלית

האנליסט גרהם אשר טוען כי העצורים שוחררו בהוראתו . (MM 16/8/94) כעבור שעות אחדות

שלמעשה היה הדמות הדומיננטית , פ בעזה"מפקד המודיעין המסכל של הרש, ןאשל מוחמד דחל

בעמדה פייסנית כלפי  –ככל הנראה בהוראת ערפאת  –ונקט , של הרשות בעזה ןבמנגנוני הביטחו

 2יום לאחר מכן אישר בכיר בחמאס כי רק , אכן  .(Usher, 1996 : 30)חמאס באותה תקופה

מוד מחדובר חמאס בעזה ו, (BSWB 18/8/94)מהפעילים שנעצרו לאחר ההתקפה נותרו במעצר 

מנת -את המספרים על" ניפחה"ו, פעילי חמאס 81-רק כזהאר טען כי הרשות עצרה מלכתחילה  

זהאר אישר כי המשטרה . קפות טרורלגרום לישראל לחשוב כי היא פועלת ברצינות בתגובה להת

אינה יותר "אך טען כי אותם פעולה זו , פעילי חמאס 1הפלסטינית ממשיכה להחזיק במעצר 

פ "הרש, "קול ישראל"פי דיווח ב-על. (MM 19/8/94) "מצעד קוסמטי שנועד לפייס את ישראל

ם נזק כלשהו אם נגר(. BSWB 3/9/94)לספטמבר  8-שיחררה את ארבעת העצורים האחרונים ב

לעובדה זו יש חשיבות רבה בכל הקשור למידה שבה הלחץ . הוא היה שולי בלבד, לחמאס

פ  אותתה לחמאס כי גם אם "נראה כי הרש. פ ייצר איום כלשהו כלפי החמאס"הישראלי על הרש

הרי שמדובר היה בשלב זה , היא מתכוונת לנקוט בצעדים כלשהם בתגובה להתקפות טרור

ונועדו אך ורק לרצות את ישראל , טווח שלא נשאו עמם סכנה ממשית לארגוןבמעצרים קצרי 

 .   במדיה שתאפשר את המשכו של תהליך אוסלו
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של הרשות לנקוט בפעולה משמעותית כלשהי כנגד חמאס העידו גם דברים  העל חוסר נכונות 

 12-אמר ב , עזהמפקד המשטרה הפלסטינית ב, באלי'רזי ג. שלה ןשאמרו בכירים במנגנוני הביטחו

סתכן במלחמת טרה הפלסטינית אינה מעוניינת להכי המש" קול ישראל"לאוגוסט בראיון ל

את חמאס להתנהג " לשכנע"ולכן היא תנסה , אזרחים שתיגרם מפעולות כוחניות כנגד חמאס

, הפלסטיניים בעזה ןמפקד כוחות הביטחו(. AP 20/8/94)של הסכם השלום  םבהתאם לקווי

באוגוסט בראיון לקול ישראל כי המשטרה הפלסטינית  11-אמר באופן מפורש ב ,נאסר יוסף

ערפאת טרם החליט "אך , יודעת היכן נמצאים פעילי החמאס שביצעו את ההתקפות האחרונות

פי שביכולתה של -על-באוגוסט חזר יוסף על הטענה כי אף 12-ב. (JP 9/9/94) "ולכן איננו פועלים

היא , יהתקפות על יעדים ישראליים בעזה ולשפר את המצב הביטחונהמשטרה הפלסטינית למנוע 

יוסף טען גם כי ההנהגה הפלסטינית . נמנעה מכך משום שלא ניתנה הוראה מערפאת לעשות כן

משמעית לפעול למניעת התקפות גרילה של חמאס בעזה או  להחרים -נמנעה מקבלת החלטה חד

לאוגוסט שוחררו   82-שנעצרו לאחר ההתקפה של ה ואישר כי כל העצורים, כלי נשק בלתי חוקיים

(FT 25/8/94; JPS CH.) 

לאחר התקפת ,  יש להניח, הרושם בדבר חולשתו של האיום הישראלי העקיף התחזק עוד יותר 

.  ועליה נטל חמאס אחריות, באוגוסט בתוך גבולות הקו הירוק 19-טרור נוספת שבוצעה ב

במה שהוגדר בהודעה שפרסם חמאס כפיגוע נקמה , למוותבהתקפה נדקרו שני אזרחים ישראלים 

הפעם לא השמיעה  (.AP 26/8/94) 8662נוסף על הטבח במערת המכפלה שאירע בפברואר 

ויומיים לאחר ההתקפה אישרה , ההנהגה הישראלית איומים כלשהם לעצור את התהליך

, התיירות, חינוךה, הממשלה הישראלית פה אחד העברה נוספת של סמכויות בתחומי המיסוי

הממשלה אף דחתה . (TIMES 28/8/94)הרווחה והבריאות בגדה המערבית לרשות הפלסטינית

ישראל לא תגיב על : המסר היה ברור(. GUA 29/8/94)קריאות מהאופוזיציה להטיל סגר על עזה 

על כך . רמת הטרור הנוכחית בעצירת התהליך המדיני או בעצירת יישום ההסכמים שנחתמו

עוד יותר את חוסר נכונותה לפעול  שהבליטו  , פיגועפ על ה"ו גם תגובותיהם של  בכירים ברשהעיד

שגלש  בין פועלים ערפאת עצמו טען שלא מדובר בהתקפת טרור אלא בריב. כנגד חמאס בתגובה לו

ערפאת אף קרא (. JP 29/8/94)וזאת למרות שחמאס נטל במוצהר אחריות לפיגוע , לאלימות

 ,סאיב עריקאת, והשר לענייני פנים של הרשות, וס עם חמאס יומיים לאחר ההתקפהלדיאלוג ופי

אם הפלסטינים "וכי , באמצעות דיאלוג " לחזק את הפלורליזם והדמוקרטיה"אמר כי על הרשות 

 TIMES, GUA) "או את תהליך השלום[ הפלסטינים]ילחמו זה בזה לא ישרת הדבר אותנו 
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לפעול כנגד ארגוני " אפילו לא מנסה"פ "לפיהם הרש, לאוגוסט 12-דברים שאמר רבין ב. (29/8/94

משקפים היטב את הלכי הרוח ששררו ברשות בכל הקשור להתעמתות עם , הטרור האסלאמיים

והסתפק , רבין נמנע מלהציב אולטימטום מפורש לערפאת, ולמרות זאת. הטרור של חמאס

[ תגובה מצד הרשות]ס ואין צעדי אם המצב בו יש התקפות של חמא"באזהרה מעורפלת כי 

 (.     AP 31/8/94)" ואני לא אגיד כרגע מהם, אנו נסיק את המסקנות, יימשך

 9-ב. כה גם בספטמבר ובתחילת אוקטוברנמשמגמת השחיקה באיום העקיף של ישראל  

הציב רבין שוב איום להפסיק ,  יהאד האסלאמי בעזה'בעקבות התקפה של הג, 8662לספטמבר 

את האיום  שוב של ישראל הציגהבפועל התנהגותה , לםואו. (AP 6/9/94)ף "מ עם אש"ואת המ

ן נפגש עם לספטמבר רבי 11-וב, לספטמבר פרס נפגש עם ערפאת באוסלו 81-ב:  כחסר אמינות

וזאת למרות שהרשות לא נקטה , (JPS-CH)" ידידותית במיוחד"כערפאת בפגישה שהוגדרה 

ות אמנם עצרה בעקבות הפיגוע הרש. ד ארגוני הטרור האסלאמייםשהם נגבצעדים משמעותיים כל

 GUA) אך שיחררה את רובם ימים מספר לאחר מכן, יהאד האסלאמי'פעילים של הגכמה עשרות 

8/9/94; XIN 10/9/94) . יהאד 'באותו שבוע בו ביצעו חמאס וג, בתחילת ספטמבר, מעבר לכך

שאותתו לארגון , ת בשורה של מחוות פיוס כלפי חמאספתח ערפא  -אסלאמי שתי התקפות טרור 

לספטמבר ביקר ערפאת  1-ב.  כי הרשות אינה מתנגדת להמשך התקפות הטרור מצד חמאס

וניהל פגישה ממושכת עם כמה , שנחשבה למעוז של חמאס, באוניברסיטה האסלאמית בעזה

י להוציא לאור עיתון יומי 'לוגאכן אישר ערפאת לבכיר החמאס עימאד פ-יום לפני. מראשי הארגון

 11-ב. (MM 8/9/94; JP 10/9/94; BSWB 10/9/94)( "המולדת") "ווטן-אל"בשם , חדש בעזה

בסיס להרחבת שיתוף "בפגישה שהוגדרה כ, בספטמבר נפגש ערפאת שוב עם ראשי החמאס בעזה

ממעצר  הורה ערפאת לשחרר, בעקבות הפגישה". הפעולה והתיאום בין חמאס לרשות הפלסטינית

כן בעקבות תקרית של חילופי אש בין אותם פעילים -שלושה פעילי חמאס שנעצרו כשבוע לפני

אחד . בה נהרג אחד מחברי המשטרה הפלסטינית, של הרשות ליד רפיח ןלכוחות הביטחו

, ור רפיח וחאן יונסיה מפקד הזרוע הצבאית של חמאס באזה, כמאל חליפה, מהעצורים ששוחררו

בעקבות הפגישה (. REU 22/9/94; JP 23/9/94; BSWB 24/9/94)ידי ישראל -והיה מבוקש על

להימנע מכל התנגשות עם המשטרה הפלסטינית ולא "הפיץ חמאס כרוז בעזה הקורא לפעיליו 

ובה בעת להמשיך בהתקפות על , ["של הרשות ןעל כוחות הביטחו]לפתוח בשום אופן באש 

כי בשלב כרוז זה ממחיש (. AP 27/9/94; BSWB 29/9/94)" היהודים ומשתפי הפעולה שלהם"
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מקבלי ההחלטות בארגון כי המשך ההתקפות על יעדים ישראליים עלול להוביל  זה לא סברו

ישור לכך ניתן למצוא בדבריו של האנליסט א. של הרשות ןויות עם כוחות הביטחולהתנגש

חילת יישומו של ההסכם ברור כי מאז ת"ולפיהם , לאוקטובר 1-עמר מה-הפלסטיני זיאד אבו

 1-ב(.  IPS 3/10/94)" ף אינו מעוניין ואינו יכול לדכא את חמאס"כי אש[ יריחו-הסכם עזה]

ובעקבות הפגישה , עם מחמוד זהאר, באלי'רזי ג, לאוקטובר נפגש מפקד המשטרה הפלסטינית

עילי פעילי חמאס נוספים שנעצרו לאחר תקרית הירי בין המשטרה הפלסטינית לפ 1שוחררו 

 (.  BSWB 5/10/94)כן -חמאס כשבועיים לפני

חולשת האיום העקיף של ישראל כלפי חמאס הגיעה לשיא לנוכח התגובה הישראלית והפלסטינית  

ובה נהרגו שני , לאוקטובר 6-להתקפת טרור שביצעו שני פעילי  חמאס בירושלים המערבית ב

ל לאחר ההתקפה סירב שר החוץ שמעון "בראיון לגלי צה. (AP 10/10/94) 81-ישראלים ונפצעו כ

מ עם הפלסטינים  או אפילו לגנות את ערפאת על חוסר נכונותו לפעול כנגד "פרס לדון בעצירת המו

לעצור את תהליך [ לחמאס]לא יתן "רבין טען גם הוא כי (.  MM 10/10/94)ארגוני הטרור 

לפלסטינים לקראת עריכת  למחרת נמשכו השיחות בקהיר בין ישראל(. AP 10/10/94)" השלום

אמר כי , דני רוטשילד, וראש המשלחת הישראלית לשיחות, בחירות בעזה ובגדה המערבית 

ולהראות לאלו שמבקשים , העובדה שאנחנו פה מוכיחה שאנחנו מחוייבים להמשיך במשא ומתן"

 בתקשורת לא דווח על (.AP 10/10/94)" מ באמצעות טרור שדרכם לא תצלח"לעצור את המו

 . פ כנגד חמאס בתגובה להתקפה"תגובה כלשהי של הרש

פ בין יולי "המגמה המסתמנת לגבי עוצמת האיום העקיף של ישראל כלפי חמאס דרך הרש

כאשר התברר שוב ושוב כי איומיה , כן מגמה של שחיקה הולכת וגוברת-לאוקטובר היתה אם

וכי תגובותיה של הרשות , ןהמילוליים של ישראל לעצור את התהליך המדיני הם ריקים מתוכ

בעיקר פעילים מדרגים נמוכים , להתקפות טרור של חמאס מסתכמות במעצרים של פעילי התנועה

 – חמאסהנהגת הוכיחו לאלה " קוסמטיות"תגובות . ששוחררו ימים ספורים לאחר המעצר

ה כי לא צפוי -שבתקופה הראשונה להקמת הרשות עוד חששה במידה מסוימת מתגובת הרשות 

ובוודאי לא ניסיון של הרשות , פ כלפי הארגון בתגובה להתקפות טרור"פעולה תקיפה של הרש

לחמאס לא היתה אפוא סיבה ממשית לחשוש .  לפעול כנגד התשתיות האזרחיות של הארגון בעזה

כי הגברת התקפות הטרור תוביל לנזק משמעותי עבור הארגון בשל לחצים מצד ישראל כלפי 

עוצמת האיום העקיף של ישראל דרך הרשות חזרה אפוא לרמתה הנמוכה . דופ לפעול נג"הרש

 . שאפיינה את תחילת תקופת אוסלו
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.     עקיף של ישראל דרך האוכלוסיה הפלסטיניתההאיום תהליך דומה של היחלשות חל גם לגבי 

נחישותה של ישראל להמשיך בתהליך השלום גם לנוכח התקפות טרור של חמאס ביטלה את 

זאת , שרות כי התקפות טרור מצד חמאס יובילו למפנה בדעת הקהל הפלסטינית כנגד חמאסהאפ

סקרי דעת קהל פלסטינים הצביעו על המשך .  אף שלאיום זה היה פוטנציאל נזק מסוים-על

 11%  8662מיולי  JMCCסקר של ב: תמיכת רוב האוכלוסיה הפלסטינית בתהליך השלום

 11%. הסכםושיעור דומה טען שהוא תומך ב" הסכם קהיר עלמברכים "הם  טענו כימהנשאלים 

בעוד , קהיר הם אופטימיים לגבי העתיד םטענו כי לנוכח הסכ 11%. טענו כי הם מתנגדים להסכם

טענו כי הם בעד הגעה להסכם דומה עם ישראל בנוגע לשאר  02%.  טענו שהם פסימיים 18%-ש

נערכו בין יולי לאוקטובר  על עמדת קשה להסיק מסקרי דעת קהל ש.  267הגדה המערבית

הנתון היחיד בנושא זה הוא . האוכלוסיה הפלסטינית כלפי התקפות טרור נגד יעדים ישראליים

מהנסקרים התנגדו להמשך פעולות הטרור  19%ולפיו  268שנערך בספטמבר  PSRמסקר של 

ים גם אינם הסקר, יחד עם זאת. תמכו בהן 11%-בעוד ש, עזה ויריחו –בשטחי האוטונומיה 

מראים על ירידה כלשהי בתמיכת הציבור הפלסטיני בחמאס בעקבות הגברת הטרור מצדו 

בחמאס בין אפריל  שיעור התומכיםב 1%-של כעל ירידה , אמנם, הסקרים מצביעים. באוגוסט

תקופה בה חמאס לא ביצע התקפות , אך עיקר השינוי חל בין מאי ליולי, 8662לספטמבר  8662

סיבה להאמין כי התקפות טרור מסכנות את תמיכת , כן-אם, ת החמאס לא היתהלהנהג. טרור

 .  הציבור הפלסטיני בארגון

הסיכוי שהתקפות טרור יובילו לפנייה של  דעת הקהל הפלסטינית נגד חמאס הצטמצם עוד   

מה שהוריד , לנוכח צמצום השימוש שעשתה ישראל בהטלת סגר על השטחים בתגובה לפיגועים

מדובר המקרים לא  1-באך , סגר על השטחים, אמנם, פעמיים ביולי הוטל.  תו של איום זהמאמינו

התפרעויות של פלסטינים בעקבות  הביולי הוטל סגר על עז 82-ב. היה בתגובה להתקפות טרור

סגר על עזה  ביולי הוטל שוב 80-ב(. AP 21/7/94; HRW, 1996)הסגר נמשך יומיים  . במעבר ארז

בניגוד למדיניותה של . /AP 22) (7/94הפעם לחמישה ימים , במעברי הגבול ותבשל התפרעוי

נמנעה  באוקטובר 88-בין  סוף יולי ל, ישראל בימיה הראשונים של הרשות הפלסטינית במאי

 .להטיל סגרים על רצועת עזה ועל הגדה המערבית בתגובה להתקפות טרורלחלוטין מישראל 

 

                                                 
267

 . נשאלים פלסטינים מהדגה ומעזה 1721ביולי והתבסס על מדגם מקרי של  19-ל 15-הסקר נערך בין ה 
268

 . ומעזהנשאלים פלסטינים מהגדה  1215והתבסס על מדגם מקרי של  1774בספטמבר  31-ל 27-הסקר נערך בין ה 
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לפי חמאס נותרה בין יולי לאוקטובר פחות או יותר ללא כ האיום הישראלי הישירעוצמת  

ישראל המשיכה בפעילות נקודתית בהיקף נמוך יחסית נגד מספר חוליות של חמאס באותה . שינוי

 AP) נין'באוגוסט בגדה המערבית  בכפרים ליד ג 11-פעילי חמאס נעצרו ב 81, למשל, כך. תקופה

סביר  (.BSWB 7/9/94)ור חברון בתחילת ספטמבר באז חברי חמאס נלכד 1תא של ו,  (23/8/94

להניח כי הרושם שעשו המעצרים הרבים שביצעה ישראל נגד חמאס לאחר התקפות ההתאבדות 

. נפגעים יובילו למבצעים נוספים כאלה-בחמאס הניחו כי פיגועים רביכי ו, באפריל נותר בעינו

נותר נמוך בשל ההגבלות שלקחה על  ,לעומת זאת, האיום לפעולה ישירה ונרחבת נגד חמאס בעזה

 . עצמה ישראל בהסכם קהיר

מתאפיינת בירידה מתמשכת בכח  8662התקופה שבין סוף יולי לתחילת אוקטובר , אם נסכם 

אם בין מאי . תוצאה של היחלשות איומיה העקיפים דרך הרשות ודרך חמאס, הכפייה של ישראל

ת טרור עלולים להוביל לעצירת התהליך וכך יצרה ישראל רושם מסוים כי התקפו 8662ליולי 

הרי שכאשר עמדו איומים אלו במבחן אמיתי , יצרה לחץ מסוים על הרשות לפעול כנגד מבצעיהן

.  באופן גובר והולך –בכמה הזדמנויות בין יולי לאוקטובר נחשף חוסר אמינותם של איומים אלה 

. ונתה לנקוט בצעדים משמעותייםכי אין בכו, מצדה, פ התנהגה בהתאם ואותתה לחמאס"הרש

לא היתה לחמאס גם סיבה , לנוכח היעדר זיקה כלשהי בין המשך תהליך השלום לבין רמת הטרור

כח הכפייה של . לחשוש כי דעת הקהל הפלסטינית תפנה נגדו אם ימשיך בביצוע התקפות טרור

אלה היתה בינונית  וגם עוצמתם של, ישראל חזר למצב שבו הוא מבוסס על איומים ישירים בלבד

והמעצרים , לא ננקטו פעולות כלשהן נגד מוסדותיו האזרחיים של חמאס: ואולי אף חלשה

פי -הניבוי על, לנוכח ירידה תלולה זו בכח הכפייה של ישראל. שבוצעו היו מצומצמים בהיקפם

 . ההיפותזה הוא אפוא עלייה תלולה ברמת הטרור של חמאס בין סוף יולי לאוקטובר

 מוטיבציה מפוקחים  גורמי

בתקופה שבין יולי לאוקטובר לא היתה סיבה משמעותית כלשהי , המשתנים המפוקחיםמבחינת 

וההתקדמות , ישראל לא פגעה בהנהגתו. לעלייה במוטיבציה של חמאס לבצע התקפות טרור

 .     בתהליך המדיני לא הצביעה בשלב זה על סכנה כלשהי לקיומו של הארגון

   2990באוקטובר  14-ביולי עד ה 14-מה –חמאס רמת הטרור של 

מצביעים על עלייה  8662נתונים אודות התקפות הטרור של חמאס בין סוף יולי לסוף אוקטובר 

עלייה שהובילה , משמעותית ברמת הטרור ביחס לרמת הטרור בה נקט הארגון בין מאי ליולי

חמושים מהחמאס שתי התקפות  באוגוסט ביצעו 82-ב.  לבסוף לרמת שיא של טרור באוקטובר

לחודש נטל חמאס אחריות על פיגוע דקירה  19-ב. מטרות צבאיות ישראליות בעזהעל ירי נפרדות 
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בספטמבר לא ביצע חמאס . בו נהרגו שני אזרחים ישראליים –בתוך ישראל גופא  –ברמלה 

צעו שני באוקטובר בי 6-ב. אך אז עלתה רמת הטרור באוקטובר לשיא חדש, התקפות כלשהן

-על. בירושלים" המלך דוד"חמושים מהחמאס התקפת ירי ורימונים על עוברים ושבים ליד מלון 

נפגעים בשטחה -לבצע פיגוע רב ןהרי שמדובר היה בניסיו, אף שבהתקפה נהרגו שני אזרחים בלבד

באוקטובר חטפה חוליה של חמאס את החייל  88-ב. שבתחומי הקו הירוק, המערבי של העיר

אף דירוגה הנמוך יחסית במדד רמת הטרור בו משתמשת -פעולה שעל –לי נחשון וקסמן הישרא

התקפת התאבדות ביצע מחבל מהחמאס , לבסוף. היתה יוצאת דופן בתעוזתה, עבודה זו

והיא סימנה שיא חדש , אזרחים 11בהתקפה נהרגו .  269לאוקטובר 86-אביב ב-באוטובוס בתל

היתה רמת הטרור הממוצעת של חמאס  להכו-בסך .ברמת הטרור של חמאס מאז היווסדו

, (8662יולי -מאי)החודשים הקודמים  1תקופה של פי ששה מרמת הטרור ב – 9בשלושת החודשים 

 . מהרמה החודשית הממוצעת בכל תקופת אוסלו ופי שלושה

 

 2994אפריל  – 2990אוקטובר : תקופה חמישית 

 כח הכפייה של ישראל 

עד לסוף  8662באוקטובר  88-ידי חמאס  ב-החייל נחשון וקסמן על התקופה שבין חטיפתו של

חלה בתקופה זו , להכו-בסך. הכפייה של ישראלכח היא תקופה מורכבת מבחינת  8661אפריל 

אך זו היתה התחזקות איטית שלוותה מדי פעם בנסיגה בעוצמתם של , התחזקות בכלח הכפייה

העקיף דרך  האיום הישראליה של התעצמות של זו היתה תוצא, באופן כללי.  איומים שונים

 התחזקות; פעול נגד חמאס בתגובה להתקפות טרורלפ "של הרשיתר נכונות שהתבטא ב, פ"הרש

שחיזקו , וחזרתה של ישראל למדיניות הסגרים; האיום הישיר של ישראל כלפי חמאס בעוצמת

,  כאמור, מפנה זה הסתמנהתחילתו של  .  את עוצמת האיום העקיף דרך האוכלוסיה הפלסטינית

ידי חמאס -התגובה הישראלית לחטיפת החייל נחשון וקסמן על. בפרשת החטיפה של וקסמן

ולפיה , של ישראל עד אותה עתה היתה להתפרש כמפנה מסוים ברושם שיצרה התנהגותה עשוי

כן היא -כמו. המחויבות של ישראל לתהליך אוסלו אינה מותנית בהפסקת הטרור הפלסטיני

  . שוי ערפאת לשתף פעולה עם ישראל כנגד חמאסכי תחת לחץ ישראלי כבד ע, לראשונה, וכיחה ה

                                                 
269

אביב בוצעה לאחר שהחל להסתמן מפנה מסוים בכח הכפייה של ישראל  בעקבות פרשת החטיפה של נחשון -ההתקפה בתל 

היא נכללת בתקופה זו משום שפרשת וקסמן היתה רק תחילת (. דיון להלן' ר)באוקטובר  14-ל 11-וקסמן שהתרחשה בין ה

ם הדרגתיים בכח הכפייה של ישראל אינם משפיעים תמיד על רמת הטרור ובשל ההנחה התיאורטית כי שינויי,  של מפנה זה

 .   של חמאס תוך זמן קצר
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כשנודע בישראל על החטיפה יומיים . באוקטובר 6-ידי חוליה של חמאס ב-וקסמן נחטף על 

, שהתנהל בקהיר, ומתן עם הפלסטינים-ה רבין מייד למשלחת הישראלית למשאהור, לאחר מכן 

מ "עם הראשונה מאז החתימה על הסכם אוסלו עצרה ממשלת ישראל את המובפ. לשוב לישראל

בצעד חסר ו, סגר מלא הוטל על עזה(.  MM 12/10/94)עם הפלסטינית בתגובה לאירוע טרור 

רבין התקשר .  ישראל הודיעה על עצירת העברת כספי המיסים לרשות הפלסטיניתתקדים 

 AP)זרתו של החטוף לישראל כשהוא בחייםלערפאת ואמר לו כי מוטלת עליו האחריות להח

: רבין אמר לערפאת באותה שיחה, שלהפי הודעה שנמסרה מלשכת ראש הממ-על. (11/10/94

אתה אחראי אישית . אתה והרשות הפלסטינית אחראים על השטחים שנמצאים תחת שליטתכם"

מבחן אמיתי לך זהו . ולהבטיח כי הוא ישוב בריא ולשם לישראל, של החייל ולחייו ולביטחונ

בהודעה לעיתונות הצהיר רבין כי אם ". בינינו( שנחתמו)ביישום ההסכמים  ולרשות הפלסטינית 

סים בין מדינת ישראל לרשות רות על עתיד היחהשלכות חמו"יאונה רע לחטוף יהיו לכך 

מסר דומה הועבר   (.WP 12/10/94)" הפלסטינית ועל המשך תהליך השלום עם הפלסטינים

, ולפיו אם לא יפעל ערפאת כנגד חמאס, וורן כריסטופר, באמצעות שר החוץ האמריקאי  לערפאת

לראשונה מאז החתימה על הסכם  (.22: 1221, קארש)מ "ישראל לא תראה בן עוד פרטנר למו

, שוב –ואף גיבתה אותו , פ לפעול"לחץ ממשי על ערפאת והרש, אפוא, העקרונות הפעילה ישראל

 .  מ"משיים של עצירת המובצעדים מ –לראשונה 

כי יש בכוחם של איומים ישראלים לגרום לו  -כן לראשונה -גם –תגובתו של ערפאת הוכיחה  

. לעימות מזוין עם הארגון תגם אם הדבר כרוך בסיכון של הידרדרו, בעוצמה לפעול נגד חמאס

מרוואן , ריז דוברוובסיומה הכ, של הרשות לישיבה לילית ןערפאת כינס את בכירי מנגנוני הביטחו

אחד ממשתתפי הפגישה ". החליט על צעדים חדשים לאכיפת החוק והסדר"כי ערפאת , כנפאני

לבצע מעצרים רחבי היקף של פעילי חמאס בשעות פי כי הוחלט .לאחר מכן לכתב אייסיפר 

 122-ל 122של הרשות בין  ןבאותו לילה ולמחרת עצרו כוחות הביטחו(.  AP 12/10/94)הקרובות 

מפקד המשטרה (. UPI, AP 13/10/94) מספר חסר תקדים עד לאותה תקופה – פעילי חמאס

 שוטרים פלסטינים 6222-הפלסטינית נאסר יוסף סיפר כי במבצע המעצרים לקחו חלק יותר מ

(BSWB 15/10/94) ,למחרת ערפאת נשא .  פ החליטה לפעול במלוא כוחותיה"מה שהעיד כי הרש

וככל הנראה  –את חמאס כמי שפועל בשליחות גורמים זרים , ראשונהל, נאום ובו הוא הוקיע

לא נאפשר ניצול של המולדת בשם : "נגד האינטרסים של העם הפלסטיני –התכוון לאיראן 

ערפאת הזהיר כי הרשות לא תאפשר לגורמים ". החלטות והוראות שניתנות לאנשים פה מבחוץ
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ערפאת הצדיק את המעצרים כהכרחיים לשימור דוברו של . אלו לפעול בניגוד להחלטות הרשות

[ הפלסטינית]הרכוש והחירות של האוכלוסייה , כאשר החיים"האוטונומיה הפלסטינית ואמר כי 

לעדויות אלה על (. AP 13/10/94" )הכרחי לנקוט בצעדים להשבת הסדר, כולה נתונים בסיכון

וחים בתקשורת לאחר פרשת פ להילחם בחמאס יש להוסיף את הדיו"שינוי בנחישותה של הרש

ולפיה מידע שהעבירו מנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית לישראל הם אלה שסייעו , החטיפה

  (. FT 17/10/94)לבסוף באיתור המקום בו הוחזק וקסמן בגדה המערבית 

ואף נחושה במקרים שבהם , פרשת וקסמן סיפקה אפוא עדות ראשונה לכך שישראל מסוגלת 

. פ לפעול כנגד חמאס"להפעיל לחץ כפייתי על הרש, הכף דברים שחשובים לה מספיקמונחים על 

אחריתה של , ואולם. פ הוכיחה כי לחץ כפייתי זה מסוגל אף לגרום לה לפעול"התנהגותה של הרש

העקיף י במשתנים שקבעו את עוצמת האיום חל שינוי משמעותהוכיחה כי טרם פרשת החטיפה 

שטח  –נבאללה שבגדה המערבית -חר שהתברר כי וקסמן הוחזק בבירלא. של ישראל כלפי חמאס

הביעה ההנהגה הישראלית שוב את , ולאחר שמבצע לשחרורו נכשל, שנמצא אז בשליטה ישראלית

 NYT) שוחררו מיד -רובם ככולם  – פ"פעילי חמאס שעצרה הרשו, מחויבותה לתהליך השלום

17/10/94; JP 19/10/94; WP 25/10/94) .מ עם הפלסטינים"הניח כי החזרה המהירה למויש ל ,

ביטלו במידת מה את הרושם , והפסקת הפעולות של הרשות נגד חמאס מיד עם סיומה של הפרשה

כעת נתברר כי במידה רבה . ראל והרשות לחטיפהשיצרו תגובותיהן הראשוניות של ישהחזק 

לא לגרום נזק משמעותי ו, פ ושל ישראל נועדו להביא לשחרורו של וקסמן"צעדיהן של הרש

האירוע הוכיח אמנם כי ישראל , במילים אחרות. לחמאס בתור תגובת ענישה על פעולת טרור

אך היות ומדובר היה בסוג ספציפי של , פ נכונות לפעול כנגד חמאס במקרים מסוימים"והרש

ר ל התקפות טרולא ברור היה אם ניתן להשליך ממנו ע, פעולת טרור שכללה מצב של מיקוח

מסוימת  האירועים בהחלט שיקפו את תחילתה של מגמת שינוי , יחד עם זאת.  מסוגים אחרים

התגובה הישראלית סיפקה איתות , ראשית כל: בכח הכפייה של ישראל וזאת מכמה סיבות

תן עם הפלסטינים לרמת ראשוני לכך שמעתה ואילך עשויה ישראל  לקשור את המשך המשא ומ

ההתנהגות של ערפאת והרשות במקרה זה הוכיחה , שנית.  צהרתיתולא רק ברמה הה, הטרור

דעת הקהל , שלישית. הם נכונים לפעול כנגד חמאס, שתחת איומים ישראליים מפורשים

הפלסטינית לא הביעה התנגדות משמעותית כלשהי כלפי מבצעי המעצרים של הרשות כנגד אנשי 

קרב הפלסטינים בדבר צדקתה של פעולת ב, סביר להניח, וזאת למרות הקונצנזוס ששרר, חמאס

 .שמטרתה היתה להביא לשחרור מספר גדול של אסירים פלסטיניים מהכלא הישראלי, החטיפה
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בקרב ( ולארגון הפתח שעמד בראשה)הדבר הוכיח כי מבחינת יחסי הכוחות בין חמאס לרשות 

חמאס מבלי  באפשרותה של הרשות לנקוט באמצעי כפייה כנגד יש, האוכלוסיה הפלסטינית

חודש , 270בנובמברשנערך  PSRסקר של . לסבול מהשלכות משמעותיות בדעת הקהל הפלסטינית

אך התמיכה , ( 80%)על עלייה מסוימת בתמיכה בחמאס , אמנם, הצביע , לאחר פרשת החטיפה

 .    21% –בפתח נותרה יציבה 

התאבדות במרכז ביצע טרוריסט מחמאס התקפת , כמה ימים לאחר סיומה של פרשת וקסמן 

שר החוץ פרס המשיך . התגובה הישראלית היתה מעורבת. אזרחים 12-בה נהרגו יותר מ, אביב-תל

באותו קו של היעדר זיקה בין טרור להתקדמות בתהליך המדיני כאשר הצהיר כי התהליך יימשך 

להיכנע  אנחנו לא מתכוונים]...[ אנחנו יודעים כי לתהליך השלום יש אויבים : "למרות ההתקפה

היה , לעומת זאת,  ראש הממשלה רבין(. IPS 19/10/94"  )לגחמותיהם ולכוונותיהם הנוראיות

במסיבת עיתונאים שערך לאחר ההתקפה אמר כי ישראל דבקה בתהליך . מסויג מעט יותר

כל עוד הצד הפלסטיני יוכיח את יכולתו , אנו מחוייבים להצהרת העקרונות"אך הוסיף , השלום

(. BSWB 21/10/94" )כלומר עזה ויריחו –רור שמתנהל מהאזורים שבשליטתו כרגע להילחם בט

 PI" )תהליך השלום עלול להעצר אם לא נוכל להבטיח שלום ובטחון"למחרת אמר רבין בראיון כי 

לאחר הפסקה )ימים לאחר מכן  2המשא ומתן עם הפלסטינים התחדש , למרות זאת(. 22/10/94

לשר החוץ ' בפגישה בין נביל שעת( ולא התקפת הטרור של חמאס, ועשהסיבה לה היתה סוף השב

ביטלה במידה מסוימת , כן-אם, התנהגותה של ישראל במקרה זה(. AP 23/10/94)פרס בקהיר 

 .כן-את הרושם שיצרה תגובתה לחטיפתו של וקסמן שבוע לפני

יש , וימתאביב שיככה גם היא במידה מס-היעדר תגובה מצד הרשות להתקפה הקשה בתל 

העובדה  . את חששותיו של חמאס כי פרשת וקסמן סימנה מפנה מהותי במדיניות הרשות, להניח

עיר פלסטינית בגדה המערבית שהיתה באותה עת תחת  – כי המחבל המתאבד הגיע מקלקיליה

אפשרה לערפאת ולרשות לטעון כי אין סיבה לפעולה כלשהי נגד חמאס  –שליטה ישראלית 

הרשות הפלסטינית "טען  בכיר הרשות סופיאן אבו זיידה כי , למשל, כך. בתגובה להתקפה

מעצרים  אין סיבה לערוך. בית פלסטיני הוא חשוב יותר-אך שלום, מעוניינת בשלום עם ישראל

 JP; WP" )לעזה[ אביב-בין ההתקפה בתל]נרחבים או לנקוט בפעולה כל עוד לא הוכח קשר 

חד עם דיווחים ממקורות פלסטיניים ולפיהם הגיעו הרשות תגובה זו עלתה בקנה א(. 21/10/94

הפלסטינית כמה ימים קודם לכם להסכם עקרוני ולפיהו לא יוציא חמאס פיגועים מהאזורים 
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 . נשאלים פלסטינים בגדה ובעזה 1196התבסס על מדגם מקרי של , 1774בנובמבר  13-ל 11-הסקר נערך בין ה 
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והרשות לא תפעל נגד חמאס בתגובה לפיגועים שיצאו משטחי הגדה , שבשליטה ופלסטינית

יצרו , אביב-בת הרשות  לפיגוע בתלותגו, הסכמה זו(. WP 20/10/94)למעט יריחו  –המערבית 

אליהם חשש החמאס שמתגובת הרשות , מעין אבחנה בין פיגועים שיוצאים מהגדה המערבית

באופן שיגרום , לכאורה, עליהם היתה צפויה הרשות להגיב, לבין פיגועים שיוצאים מעזה, פחות

שיוצאות מעזה  אלה –נוצרו שתי קטגוריות של התקפות טרור , במילים אחרות. נזק לחמאס

.  כאשר עוצמת האיום הישראלי העקיף לגבי כל אחת מהן הוא שונה, ה שיוצאות מהגדהואל

, למשל, לא ברור. פ את ההסכם"היתה משמעות רבה לאופן שפירשו החמאס והרש, בהקשר זה

ידי טרוריסט שעבר לתוככי ישראל דרך הגדה -אך בוצע על, האם פיגוע שניזום ותוכנן בעזה 

 . ייחשב כהפרה של ההסכם בין חמאס לרשות, תהמערבי

החזירו את  כח  אביב-פ להתקפת ההתאבדות בתל"תגובת ישראל והרש, אפוא, לכאורה 

לפחות לגבי , הכפייה של ישראל לערכיו הנמוכים של התקופה שקדמה לחטיפתו של וקסמן

בהם נקטה  יםהישירהאיומים וצעדי הכפייה , ואולם .התקפות טרור שמקורן בגדה המערבית

על עלייה  ואותתו, היו נחרצים יותראביב -בתלישראל כלפי חמאס לאחר התקפת הטרור 

בעיקר באזור הגדה , בתגובה להתקפותיו בנחישות של ישראל להילחם בארגון משמעותית

 , פי הודעה שניתנה לתקשורת לאחר הישיבה-על, בישיבת ממשלה לאחר הפיגוע הוחלט. המערבית

ידי הרחבת הפעולות של -בעיקר על, "עדים כנגד חמאס והזרוע הצבאית שלוהחרפת הצ"על 

רות יבתקשורת דווח גם כי הממשלה החליטה להעניק לש. כנגד הארגון" החשאיים םהשירותי"

הכללי חופש פעולה רחב יותר ממה שהיה לו עד כה בחקירות של פעילי חמאס ובנקיטת  ןהביטחו

ידיעות . (UPI 20/10/94)מאס וכלפי בני משפחותיהם צעדי ענישה כלפי חשודים מקרב הח

להתנקש בראשי הזרוע  ןרבין נתן אישור לכוחות הביטחוראש הממשלה אחרות דיווחו על כך ש

ראש הזרוע , ההתנקשות בהאני עבד. AP; CST 24/10/94;  (UT ;25/10/94 ) הצבאית של חמאס

, יש להניח, חיזקה( NYT 4/11/94)ן שבועיים לאחר מכ, יהאד האסלאמי'הג הצבאית של ארגון

כוחות הביטחון של , בנוסף.  את אמינות האיום הישראלי לפגוע בראשי הזרוע הצבאית של חמאס

במהלכו נעצרו בשבוע הראשון שלאחר , ישראל פתחו במבצע מעצרים נרחב בגדה המערבית

, ם שלאחר מכןהמעצרים נמשכו במהלך החודשי(. AP 30/10/94)פעילי חמאס  812-ההתקפה כ

בפברואר דווח (. AP; JP  30/11/94)פעילי חמאס נעצרו בגדה  222-ובסוף נובמבר דווח כי יותר מ

  (.MM 8/2/95) 8222-כי מספר הפעילים שעצרה ישראל במהלך אותם חודשים היה גבוה מ
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גד ניתן להסיק גם מאיומי נ על אמינותו של האיום הישראלי הישיר כלפי ראשי חמאס ופעיליו 

הפיץ , למשל, לאוקטובר 12-ב. שמצביעים על כך שהארגון לקח ברצינות את האיום, של חמאס

על רבין לדעת כי הוראותיו למוסד להתנקש במנהיגי חמאס לא "חמאס כרוז בעזה בו נאמר כי 

אנו אומרים לרבין כי ולמנגנוני הטרור וההתנקשות הציוניים להיזהר מפגיעה  [...] יפחידו אותנו

 ;AP" )חמאס וגדודיו לא יהססו להגיב בכל הכוח לניסיונות כאלה]...[ ובסמליו של חמאס ו בבני

JP 24/10/94 .) ידיעות כי רבים מראשי חמאס ירדו למחתרת לאחר התקפת הטרור(AP 

24/10/94; UT 25/10/94 )על עלייה באמינות האיום הישראלי הישיר כלפי ראשי  ןגם ה הצביעו

 .271הארגון

הממושך  –סגר ממושך על השטחים גם באוקטובר ישראל הטילה  86-תקפת הבעקבות ה 

הסגר הוטל יומיים . והחלה להסיר אותו בהדרגה רק לאחר שבועיים –ביותר שהוטל עד אותה עת 

 .ונמשך שמונה ימים, שהוטל בעקבות חטיפתו של וקסמן, בלבד לאחר שהוסר מעזה הסגר הקודם

כך . אף שהמחבל הגיע מקלקיליה-על, על עזה ועל הגדה כאחד ראויה לציון העובדה שהסגר הוטל

אלא גם תגובה ענישתית להתקפות , אותתה ישראל כי מטרת השימוש בסגר אינה מניעה בלבד

עובדים  91,22-הערכה אחת דיברה על כ: הממושך היו חמורות תוצאותיו של הסגר. טרור

(. PI 29/11/94; FT 26/10/94)גר פלסטינים שאיבדו זמנית  את מקור פרנסתם כתוצאה מהס

שהתקבלה מיד , נחישותה של ישראל להמשיך במדיניות הסגרים  התחזקה לנוכח החלטת ממשלה

כתחליף לעובדים פלסטיניים  -להגדיל את מכסת עובדים הזרים בישראל , לאחר הפיגוע

 (.FT, 21/10/94) 81,222-בכ  -מהשטחים שכניסתם לישראל נמנעה 

אביב סימנה אפוא עלייה בעוצמת האיומים הישירים -ראל  על ההתקפה בתלתגובתה של יש 

אך ירידה  מסוימת , של ישראל כלפי חמאס ובעוצמת האיום העקיף דרך האוכלוסיה הפלסטינית

. לאחר שזו עלתה במידה מסוימת בעקבות פרשת וקסמן,  פ"בעוצמת האיום העקיף דרך הרש

:  הראתה כי ירידה זו בעוצמת האיום היתה זמניתהשתלשלות העניינים לאחר מכן , ואולם

לאמי בצומת נצרים שבעזה יהאד האס'תגובותיהן של ישראל והרשות להתקפת טרור של ארגון הג

פ "ולפיה תגיב הרש,  בנובמבר המשיכה וחיזקה את המגמה שהסתמנה לאחר חטיפת וקסמן 88-ב

מהם בצעדים חמורים יותר מבעבר על התקפות של ארגוני הטרור האסלאמיים בשטחי הרשות או 

סימנה את המשך המגמה של שינוי גישת ו, היתה חריפה מבעברתגובת ישראל  .נגד הארגון המבצע
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מפנה במדיניות הכפיה של  אביב נקודת-עדות נוספת לכך שבחמאס ראו בתגובה הישראלית להתקפת ההתאבדות בתל 

לאחר פיגוע התאבדות שבוצע , ישראל כלפי חמאס ניתן למצוא גם במסר שנכלל בהודעה שפירסם חמאס כשנה לאחר מכן

תטעה לחשוב כי מלחמת , ידי הטרוריסט מספר אחת יצחק רבין-המונהגת על, מפלגת העבודה: "1775בירושלים באוגוסט 

 (.  ההדגשה שלי, BSWB 22/8/95" )יגוע המפורסם בדיזינגוף  יחסל את התנועההחורמה שהוכרזה על חמאס לאחר הפ
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בישיבת . המשך תהליך השלום וצעדים של הרשות לעצירת הטרורשבין הזיקה ישראל לגבי 

לסטינית אמר רבין כי המשא ומתן להרחבת שטחי הרשות הפ, ממשלה שנערכה לאחר ההתקפה

 ,AP)" בחודשים רבים אם הטרור לא ייפסקיידחה "אותו שבוע שהיה אמור להיפתח ב

ישראל העבירה מסרים תקיפים לערפאת ולפיהם , לפי אחד הדיווחים בתקשורת(. 13/11/94

 AP)פ "האופן שבו יטפל בטרור האסלאמי בעזה וביריחו יהווה מבחן להמשך הרחבת שטחי הרש

ומיד לאחר ההתקפה דרשה כינוס של , הסתפקה הפעם במסרים מילוליים ישראל לא(. 12/11/94

ונביל שעת אמר לאחר הפגישה כי , הפלסטינים נענו לבקשה. פלסטינית-ועדת הקישור הישראלית

מכבדים את ההסכם בינינו [ הפלסטינים]לוודא כי אנחנו ", מבחינת ישראל, יעד הפגישה היה

מיד לאחר (. BSWB 14/10/94" )שאינו מכבד את ההסכמיםתטפל בכל מי [ הרשות"]וכי " לבינם

הפגישה הזו כינס ערפאת את ראשי כוחות הביטחון הפלסטינים והורה על פעולה כנגד ארגון 

במהלך ימים , פי דיווחים שונים בתקשורת-על(. XIN 12/11/94)יהאד האסלאמי בעזה 'הג

, ל הארגונים האסלאמיים בעזהפעילים ש 122-ל 812הבאים עצרה המשטרה הפלסטינית בין 

במהלך . יהאד האסלאמי'המנהיג הרוחני של ארגון הג, ביניהם גם את השייח עבדאללה שאמי

המעצרים  התעמתה המשטרה מספר פעמים עם חמושים מהארגונים האסלאמיים שהתנגדו 

ואף " לא תקבל את מה שקרה אתמול[ הרשות"]ערפאת הצהיר למחרת ההתקפה כי . למעצר

יהאד האסלאמי ושל חמאס  'לאסור ולמנוע את קיומם של עצרות וכינוסים של ג, לראשונה, הורה

(AP 12/11/94; CSM 15/11/94; MENI 15/11/94 .)כאשר , לנובמבר 82-הוראה זו נאכפה ב

יהאד שביצע את 'המשטרה הפלסטינית מנעה בכוח את קיומה של עצרת לזכרו של פעיל הג

יהאד 'פעולות הרשות אמנם כוונו ברובן לארגון הג(. AP 14/11/94)התקפת ההתאבדות 

אישור לכך ניתן למצוא . אך ניתן לראות בהם גם איתות מצד הרשות כלפי חמאס, האסלאמי

אנו הולכים להילחם : "לאחר ההתקפה, מידן-פריח אבו, בדברים שאמר שר המשפטים של הרשות

אנו ננקוט בכל הצעדים ]...[ ום ולחזק עצמנו כנגד כל מי שמנסה להרוס את תהליך השל

יש . אנשים יועמדו לדין, אם תתרחשנה תקריות. צפויים מעצרים נוספים. ההכרחיים כנגד חמאס

 (.ההדגשות שלי, JR 17/11/94" )ובכוונתו לעשות בה שימוש, לנו מערכת משפטית

ות פ להתקפה בנצרים הובילה לעימותים בין אנשי כוח"תגובתה הנחרצת מבעבר של הרש 

נמשכו לאורך השבוע עימותים אלה  . לתומכי הארגונים האסלאמיים בעזה פ"של הרש ןהביטחו

כאשר ניסיון של תומכי חמאס , והגיעו לשיא כשבוע לאחר מכן, שלאחר התקפת הטרור בנצרים

בעזה נתקל בדיכוי אלים מצד " פלסטין"להפגין כנגד הרשות בתום תפילת יום השישי במסגד 



 215 

, 822-ולפציעתם של יותר מ, והסתיים במותם של יותר מעשרה מפגינים, ניתהמשטרה הפלסטי

אך עד הלילה הצליחו כוחות , בעקבות האירוע פרצו מהומות בעיר עזה. רובם תומכי חמאס

כאשר מנהיגי החמאס עצמם קוראים לפעילי החמאס שלא , של הרשות לדכאן לגמרי ןהביטחו

פעילי  122-באותו יום עצרה הרשות כ. סיק את ההפגנותלנקוט באלימות כלפי כוחות הרשות ולהפ

יום שישי "שזכו לכינוי , לארועים אלו(. AP 18/11/94; NYT 19/11/94)יהאד אסלאמי 'חמאס וג

. השפעה רבה על עוצמתו של האיום הישראלי העקיף כלפי חמאס, יש להניח, היתה, "השחור

ותו של ערפאת לפעול נגד חמאס בתגובה האירוע סימן נקודת מפנה בכל הקשור לנחיש, ראשית

פ היו לא בהכרח קשורים "גם אם המניעים של ערפאת והרש( . Usher, 1996: 30)להתקפות טרור 

הרי שהאירועים סיפקו אינדיקציה , ללחץ שהפעילו ישראל אלא גם לעניינים של פוליטיקה פנימית

רה וזו תפעל באופן שיתפס ככזה במק, פ לא תהסס לפעול נגד האופוזיציה האסלאמית"לכך שהרש

" ועדות חירום"הקים ערפאת בערבות האירוע  ,  בנוסף.  פ"המסכן את האינטרסים של הרש

לצד  –ותפקידם המוצהר היה לפעול , "ניצי הפתח"חמושות בעזה שהורכבו מפעילים חמושים של 

 (. BSWB 23/11/94)יהאד האסלאמי 'נגד חמאס והג–המשטרה הפלסטינית 

פ "תגובתו של חמאס ושל הציבור הפלסטיני הצביעו על כך שמאזן הכוחות בין הרש, שנית 

כפי שכתב שנה . לחמאס ברחוב הפלסטיני נוטה בבירור לטובת הרשות( והפתח העומד בראשה)

 , "שרק אלאווסט-א"חסן בעיתון -לאחר מכן האנליסט הפלסטיני בילאל אל

. שהגיב בהוצאת תומכיו לרחובות, ל חמאספ ע"היתה זו ההתקפה האלימה הראשונה של הרש

 לואז חזר הכו. אך נמנעו מלפשוט עליהם, והציבו איום אמיתי, תומכיו כיתרו את מעוזי הרשות

היה [ חמאס]ו, ערפאת עשה שימוש בכח מזוין נגדו. של חמאס וזו היתה הטעות, למצב הנורמלי

את ]הוא הוציא . וא לא עשה זאתאך ה, צריך לעמוד על שלו ולבטא את יכולתו להגיב ולהתנגד

לא  [...] ערפאת הבין זאת היטב. הוא הובס, במילים אחרות. אך אז נסוג בו, לרחובות[ תומכיו

 זו היתה התוצאה –או  של חולשה [ של חמאס]משנה אם היתה זו תוצאה של חישוב פוליטי מוטעה 

(MM 18/12/95    .) 

כפי שהיה  –ית כלשהי מצד הציבור הפלסטיני לכך יש להוסיף את היעדרה של תגובה משמעות

בזמן המעצרים בפרשת החטיפה של וקסמן ולאחר מכן כשעצרה הרשות עשרות פעילים 

למחרת האירועים במחאה על פעולות , אמנם, תומכי חמאס הפגינו.  אסלאמיים בתחילת נובמבר

 AP) ל יותראך בהפגנה נגדית של תומכי פתח וערפאת מספר המשתתפים היה גדו, הרשות

 82,222-בה השתתפו יותר מ, שלושה ימים לאחר האירועים אירגן פתח הפגנה נוספת(. 19/11/94
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 MM 21/11/94; AP)ברשות הפלסטינית ובתהליך השלום , מפגינים שהביעו תמיכה בערפאת

שבה לקחו חלק , חמאס עצמו אירגן עצרת רבת משתתפים שבוע לאחר האירועים(. 22/11/94

אך לא עשה זאת לפני שבכיריו קיבלו את הסכמת הרשות לכך והתחייבו , איש 82,222-יותר מ

עובדה  , (BSWB 23/11/94; GUA 24/11/94; NYT 27/11/94)שמשתתפי ההפגנה לא ישאו נשק 

 PSRסקר של .  פ"שמצביעה גם היא על כך שהנהגת חמאס ראתה עצמה בעמדת חולשה מול הרש

גם הוא כי אירועי נובמבר לא הובילו לירידה בתמיכת הציבור  מלמד   8662שנערך בסוף דצמבר 

. פלסטינית-או לשינוי ביחסי הכוחות בין חמאס לפתח בזירה הפנים, הפלסטיני בערפאת או בפתח

 21%-בנובמבר ל 22%-התמיכה בערפאת כמועמד המועדף לראשות הרשות הפלסטינית עלתה מ

בדצמבר אף . בהתאמה 80%-ו 21%-כ: י כמעט התמיכה בפתח וחמאס נותרה ללא שינו. בדצמבר

, אזהר בעזה-ניצח פתח את חמאס ניצחון מוחץ בבחירות למועצת הסטודנטים באוניברסיטת אל

על עמדת דעת הקהל הפלסטינית  (.BSWB 22/12/94)וקיבל את כל תשעת המושבים במועצה 

ובמבר נשאלו בנ: בקשר להתקפות טרור קשה להסיק מסקרים שנערכו בנובמבר ובדצמבר

ושיעור התומכים בהן היה , הנסקרים על עמדתם לגבי התקפות טרור מחוץ לשטחי האוטונומיה

תומכים בהתקפות טרור  81%כאשר ,  בהתאמה 11%-ו 12%: זהה כמעט לשיעור המתנגדים 

 .   סקר מדצמבר לא כלל שאלה לגבי התקפות על יעדים ישראליים. בתוך גבולות הקו הירוק

עלייה בכח הכפייה של ישראל שמקורה באינדיקציה ברורה , כן-אם, ובמבר מסמניםאירועי נ 

תוצאה של ההוכחה , בין השאר, זו היתה . לעלייה בנכונות הרשות הפלסטינית לפעול כנגד חמאס

פ כתוצאה מהתעמתותה עם "כי נמוכות העלויות הצפויות לרש" מסגד פלסטין"שסיפקה פרשת 

-איום חדפ "נראה כי בשלב זה טרם הציבו ערפאת והרש, עם זאת יחד. הארגונים האסלאמיים

פי -על-אף, לפיכך. נגדו במקרה וימשיך בהתקפות הטרור שלו פ תפעל"משמעי כלפי חמאס כי רש

, חיזקו במידת מה את אמינות האיום העקיף של ישראל דרך הרשות 8662שהארועים בנובמבר 

אמינות זו , בתגובה להתקפות טרורביד קשה ו פ עשויה לפעול כנגד"והבהירו לחמאס כי הרש

פ נביל שעת באותה תקופה כי הרשות לא "טען בכיר הרש, למשל, כך. היתה עדיין מוטלת בספק

 משום שאינה מעוניינת לשמש כזרוע של ישראל, האסלאמית מנשקה התפעל לפרק את האופוזיצי

(Kurz and Tal, 1977: ch. 3 .)פ לחמאס"בלתי רשמי בין רשהסכם , פי אחד הדיווחים-על ,

התיר לחמאס להמשיך , "יום שישי השחור"שהתקבל במסגרת ניסיונות הפיוס ביניהם לאחר 

 :Klein, 1996( )עזה ויריחו)ובלבד שלא ייצאו משטחי הרשות , ולבצע התקפות טרור כנגד ישראל

123.)  
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רור הפלסטיני בדצמבר התחזק עוד הרושם כי ישראל מבקשת ליצור זיקה בין  רמת הט 

אמור היה להתחיל סבב נוסף של  החודשבתחילת . להמשך תהליך כינון הממשל העצמי הפלסטיני

עריכת בחירות למועצה המחוקקת על ו הף על הרחבת שטחי האוטונומי"שיחות בין ישראל ואש

קולות שנשמעו בקרב ההנהגה הישראלית בימים שקדמו לפתיחת סבב , ואולם. הפלסטינית

יזקו את הרושם כי בעקבות המשך הטרור מצד הארגונים האסלאמיים חל מפנה השיחות ח

וכי מעתה יותנה המשך , בעמדת ההנהגה הישראלית בכל הקשור למחויבותה לתהליך אוסלו

אמר רבין , לאחר ישיבת ממשלה,  בדצמבר 2-ב. התהליך בפעולה של הרשות כנגד ארגוני הטרור

" מורכב"ראל ממנו וכי המשך תהליך השלום הוא עניין כי ערפאת אינו עומד בציפיות של יש

(BSWB 6/12/94  .)אך ללא ספק , ישראל מחויבת להמשך המשא ומתן"בדצמבר אמר רבין ש 1-ב

הוא הוסיף כי  אופן התמודדותה של ". יהיה עלינו לקחת בחשבון את הלקחים שלמדנו עד עתה

וכי על ישראל לנהוג בזהירות ולא , ומתןהרשות עם הטרור שיוצא מעזה ויריחו ישפיע על המשא 

יורק טיימס דיווח בתחילת דצמבר על -הניו(. AP 5/12/94; JP 6/12/94)להיחפז לנסיגות נוספות  

במהלכו התכנסה הממשלה שלוש פעמים , בקרב ההנהגה הישראלית" חשבון נפש וספק"שבוע של 

. מ על הרחבת האוטונומיה"מולקראת חידוש ה, לדון בהמשך התהליך המדיני מול הפלסטינים

אך כמחצית מחברי הממשלה , הממשלה החליטה אמנם  להמשיך ולדבוק בהצהרת העקרונות

והממשלה הכריזה כי המעבר לשלבים הבאים , הביעו התנגדויות והסתייגות מעקרונות התהליך

כאלה מסרים (. NYT 9/12/94)של התהליך מותנה בפתרון הבעיות הבטחוניות של ישראל  

הועברו לערפאת בפגישות עם שר החוץ פרס ועם שר החוץ האמריקאי וורן כריסטופר שנערכו 

" ללא ביטחון לא יכול להיות שלום"כריסטופר הביע תמיכה בעמדת ישראל וטען כי . באותו שבוע

לא הגיוני לצפות מישראל לנוע אל עבר המטרה מבלי להבטיח קודם את בטחונה של "וכי 

אנחנו "ואמר כי  "של ישראל ןהבנה לצרכי הביטחו"שה עמו הביע ערפאת בתום הפגי". ישראל

לדון בכך ואנו מוכנים , של הישראלים ןלוקחים בחשבון את צרכי הביטחו[ הרשות הפלסטינית]

על כולם להבין שיש סמכות : "שיגר מסר לארגוני ההתנגדות הוא , כן-כמו". עמם באופן מעמיק

 AP" )ועל כולם לכבד את חוקיה, הרשות הלאומית הפלסטינית, אחת בלבד בשטחים הפלסטיניים

7/12/94; WP 8/12/94     .) 

לדצמבר העבירה ישראל לרשות את הסמכות על המיסוי ועל  8-ב, למרות הספקות בירושלים 

מ בין "לדצמבר חודש בקהיר המו 9-וב, (AP 1/12/94)מערכות הבריאות  בגדה המערבית  

סטינית על נסיגת ישראל מריכוזי האוכלוסיה בגדה ועל עריכת בחירות המשלחות הישראלית והפל
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מייד לאחר חידוש השיחות התברר כי , יחד עם זאת(. JP 7/12/94)לרשות הפלסטינית בשטחים 

ללא ספק הצעד המרכזי  –עמדתה של ישראל באשר להמשך תהליך הנסיגה מהערים הפלסטיניות 

דוברים . ה בעקבות התקפות הטרור באוקטובר ונובמברהקשיח -בו היו מעוניינים הפלסטינים 

, כך. פלסטיניים החלו להאשים את ישראל בחוסר נכונות להמשיך ביישום הצהרת העקרונות

" לישראל אין תוכנית לנסיגה"בדצמבר כי  1-טען  ראש המשלחת הפלסטינית נביל שעת ב, למשל

ראל אינה רצינית לגבי דבקותה בלוח יש"עלא אמר כי -אבו(. BSWB 10/12/94)נוספת בשטחים  

ערפאת האשים גם הוא  את ישראל (. CST 12/12/94[" )העקרונות]הזמנים עליו הוסכם בהסכם 

אנו עומדים בפני בעיה של דחייה "בהפרת הסכם העקרונות ודחיית הבחירות הפלסטיניות וטען כי 

רבה היתה למידה בה הבינו חשיבות (. JP 12/12/94" )בלוח הזמנים אותו קיבלו שני הצדדים

פ כי הקשיים שהערימה ישראל על הרחבת שטחי האוטונומיה ועל עריכת הבחירות "בכירי הרש

. למועצה המחוקקת הפלסטינית הם תוצאה של התקפות הטרור שביצעו הארגונים האסלאמיים

מהצהרותיה של ההנהגה הישראלית ומדיווחים בתקשורת אודות דברים שנאמרו בשיחות עם 

לאחר פגישה , למשל, כך. הנהגת הרשות עולה כי הצד הישראלי הבהיר זאת לצד הפלסטיני היטב

להרחבת האוטונומיה ]המכשול העיקרי "לדצמבר הבהיר רבין כי  88-פרס וערפאת ב, בין רבין

, מנקודת המבט של ישראל הוא הטרור המתגבר מצד ארגוני טרור אסלאמיים[ ועריכת בחירות

רבין הוסיף כי בפגישה אמר לערפאת שישראל מעמידה בפני , "האד האסלאמיי'כמו חמאס והג

מ ממושך על "או מו, הפלסטינים בחירה בין עריכת בחירות בקרוב ללא נסיגה ישראלית נוספת

(. MM 12/12/94; CST 12/12/94)שידחה את שניהם לזמן לא ידוע , הבחירות ועל נסיגות נוספות

טרור נוספות כי התקפות , כן-אם, מ הבהירו לרשות"משך המוהקשיים שהערימה ישראל על ה 

פ "את נכונות הרש היו אמורים להגבירובכך , מצד חמאס עלולות לעצור את התהליך לחלוטין

לנוכח העובדה כי באוקטובר ,  זאת. רור מצד ארגוני הטרור האסלאמייםלהגיב ביתר חומרה לט

.  חמאס כאשר הבינה כי האינטרסים שלה בסכנהובנובמבר לא היססה הרשות לפעול בעוצמה נגד 

מנת לגרום לרשות  -היתה השאלה כעת אם די באיומים הישראליים על, מנקודת מבטו של חמאס

 . להחריף את  תגובותיה על התקפות טרור

לאור התנהלותה של הרשות לאחר התקפת , תשובה מסוימת לשאלה זו ניתנה בינואר 

 11-בבצומת בית ליד שבתוך הקו הירוק  272יהאד האסלאמי'גארגון ה התאבדות כפולה שביצע

סימנה נקודת מפנה בכל הקשור לאיום הכפייה העקיף הישראלי  ליד-בבית ההתקפה. בינואר

                                                 
272

, יחד עם זאת. מחמאס" המהנדס", בדיעבד התברר כי את מטעני החבלה ששימשו את המחבלים בהתקפה הכין יחיא עייאש 

 .   (Katz, 2002: 156)ידי חמאס -יהאד האסלאמי ולא על'ידי הג-ההתקפה ניזומה והתבצעה על
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שהעמיקו את , הובילה לתגובות קשות בקרב דעת הקהל הישראליתהיא , ראשית. מכמה סיבות

לו לנוכח הימשכות הטרור הספק לגבי יכולתה של ממשלת ישראל להמשיך בתהליך אוס

, חלק בהפגנות ספונטניות בזירת הפיגוע ובירושליםמאות ישראלים לקחו ביום הפיגוע  .הפלסטיני

שנמנה בעבר עם תומכיו , יצמןעזר ו, נשיא המדינה. ממשלה לעצור את התהליך המדיניוקראו ל

הכריז גם , ף"אשלניהול משא ומתן עם  בעבר  של תהליך אוסלו והיה אחד מהראשונים שקראו

 הוא כי 

ולומר לערפאת שעליו לעשות מאמץ [ עם הפלסטינים]הממשלה חייבת לעצור כעת את השיחות 

ולא משנה אם מדובר  –אם לערפאת אין השפעה או שליטה ]...[ רציני יותר לשים קץ להרג הזה 

קשה ויסודי  אז השיחות עמו חייבות להעצר ודרוש תהליך –בטרוריסטים שמגיעים מעזה או משכם 

 (.MM 23/1/95) של חשיבה מחדש 

כפי , לכך יש להוסיף את המשך מגמת השחיקה בתמיכת דעת הקהל הישראלית בתהליך השלום

ליד הראו כי -ביתסקרים שהתפרסמו בשבוע שלאחר ההתקפה ב.  שהשתקפה בסקרי דעת קהל

שתומכים  29%לעומת  מכים בעצירת תהליך השלום עם הפלסטיניםמהישראלים תו 18%

 12%: מ עם הפלסטינים"סקר אחר הצביע על אחוזי תמיכה נמוכים יותר בהמשך המו. בהמשכו

הסקרים הראו כי אם יערכו בחירות לרשות הממשלה .  תמכו בו 10%מ ורק "להמשך המו התנגדו

 11%בעוד שרבין עצמו יקבל , מהקולות 12%, בנימין נתניהו, יקבל מתחרהו של רבין מהימין

שתבעה מהממשלה לעצור , שבוע לאחר ההתקפה נערכה הפגנת המונים באיזור הפיגועכ. בלבד

המפנה בדעת הקהל    . (HC; JP  30/1/95; GUA 29/1/95)מידית את השיחות עם הפלסטינים 

להתקפות את אמינות האיום הישראלי לעצור את תהליך השלום בתגובה הישראלית חיזק אפוא 

לנוכח המפנה המסתמן בדעת הקהל הישראלית לא תוכל ממשלת פ הבינו היטב כי "ברש: טרור

כן יחול שיפור ממשי -אם-אלא, ישראל להמשיך בויתורים לפלסטינים גם אם תהיה מעוניינת בכך

 . במצב הבטחוני

והתנהלותה , ממשלת ישראל לא יכלה שלא לקחת בחשבון את המפנה בדעת הקהל, ואמנם 

. המשך תהליך אוסלו בעצירת הטרור נגד ישראלאת  חיזקה את הרושם כי בכוונתה להתנות

שהראשון בהם היה סגר מוחלט , הממשלה כונסה לישיבה דחופה בה הוחלט על מספר צעדים

הממשלה החליטה לעצור לחלוטין את תהליך שחרור האסירים , בנוסף. שהוטל על עזה והגדה

בין " המעבר הבטוח"חת הפלסטיניים מבתי הכלא הישראלים ולהקפיא את הצעדים לקראת פתי

לאחר מכן  העביר רבין  אזהרה (. AP 22/1/95; JP 23/1/95; BSWB 24/1/95)הגדה לעזה 

לראש המודיעין המסכל בעזה , למפקד המשטרה הפלסטינית נאסר יוסף, מפורשת לערפאת
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פ כנגד חמאס "כי אם לא תפעל הרש, הינדי-מוחמד דחלאן ולראש המודיעין הכללי אמין אל

ולא תאפשר עריכת בחירות למועצה , לא תבצע ישראל נסיגות נוספות בגדה, האד האסלאמיי'והג

סגן שר הביטחון הישראלי מרדכי גור איים כי אם (. Klein, 1996: 125)המחוקקת הפלסטינית 

לא יפעל ערפאת נגד ארגוני הטרור האסלאמיים ישראל עשויה להכניס כוחות אל תוך שטחי 

הוא הוסיף כי .  פ"שסימנה עלייה ברמת האיומים הישראלים כלפי הרשאזהרה  –הרשות בעזה 

וכי לא תבצע נסיגה נוספת עד שלא תוכיח הרשות , ישראל שוקלת מחדש את התהליך המדיני

( TIMES 26/1/95; AP 30/1/95)הפלסטינית את יכולתה ונכונותה להילחם בארגוני הטרור  

 בסוף ינואר בדבר ההיגיון שבהמשך התהליך העלו ספקות בראיונות לתקשורת רבין ופרס.

(. 29: 1221, קארש)לנוכח חוסר יכולתו של ערפאת להתמודד עם הטרור האסלאמי ,  המדיני

צדדית  בין ישראלים לפלסטינים -סממן נוסף לספקות אלה היה העלאתו של  רעיון ההפרדה החד

לבניית גדר הפרדה שקילת תוכנית רבין אף מינה ועדת שרים מיוחדת ל. ידי רבין-לדיון רציני על

, העלאת תוכנית זו, (JP 26/1/95)בין ישראל לריכוזי האוכלוסיה הפלסטינית בגדה המערבית 

אותתה להנהגה הפלסטינית כי , לדיון ציבורי בישראל, שעמדה בסתירה לעקרונות תהליך אוסלו

 10-ב. יך המדיניככל שימשיכו התקפות הטרור כך תישחק מחויבותה של ישראל להמשך התהל

כי בפגישה עם חברי כנסת מהליכוד אמר רבין בתגובה להאשמתו " קול ישראל"לינואר דיווח 

הבחירות לרשות הפלסטינית והנסיגה מהערים הגדולות "באוזלת יד כנגד הטרור הפלסטיני כי 

וע לם פוסט נכתב כשבוע לאחר הפיגרוז'בג(.  BSWB  30/1/95" )בגדה לא תתרחש בעתיד הקרוב

אין צפי , פי שהשיחות נמשכות-על-אף"כי פקידים בכירים במשרד ראש הממשלה טענו כי 

שר בכיר טען כי , פי הדיווח-על". יעד שלא ישתפר המצב הבטחונ[ מ"במו]להתקדמות כלשהי 

בישיבת שנערכה שבוע ". אבל בפועל התמונה שונה, שיחות השלום נמשכות, במישור ההצהרתי"

רבין עצמו צוטט כמי שאמר . כמה שרים לעצירת המשא ומתן עם הפלסטיניםלאחר הפיגוע קראו 

עם ]ישראל לא תנוע אל עבר שלום "כי , "נמצאות בצומת דרכים"חות השלום כי שיבישיבה 

אין טעם להתקדם עם "וכי התקפות הטרור יוצרות מצב שבו , "בכל מצב ובכל מחיר[ הפלסטינים

כל עוד "טיין מסיעת השמאל מרצ אמר בישיבת הקבינט כי השר אמנון רובינש". השלום[ תהליך]

הוא אינו רואה כיצד יכולה ישראל , [באופן טיפולה בטרור]ידי הרשות -לא יתבצע שינוי בסיסי על

ויוסי שריד ממרצ  אמר גם הוא כי הרשות , "להעביר שטחים ביהודה ושומרון לשליטה פלסטינית

רק לאחר תקופת מבחן של שלושה חודשים בה ייבחנו  נגד הטרור וכי" ברזליד "צריכה לנקוט ב

 JP 30/1/95; AP)ביצועי הרשות נגד ארגוני הטרור ניתן יהיה להציע לה ויתורים נוספים 
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 11-איתות נוסף מצד ממשלת ישראל לפלסטינים ניתן למצוא בהחלטת קבינט מה(. 29/1/95

דות דיור חדשות בהתנחלויות קרובות יחי 1122-לבנות עוד כ, שלושה ימים לאחר הפיגוע, בינואר 

 (.AP 25/1/95)כי צעד זה לא קושר באופן רשמי להתקפת הטרור -אם, לירושלים

לחצה של ישראל על הרשות לפעול נגד ארגוני הטרור האסלאמיים בא שוב לידי ביטוי בפגישה   

פי דיווחים -על  .חוסיין מלך ירדן ונשיא מצריים מובארק בקהיר, ערפאת, לפברואר בין רבין 1-ב

,  הנושא המרכזי שנידון בפיסגה היה בעיית הטרור הפלסטיני כנגד יעדים ישראליים, בעיתונות

המזוהה עם , "אלקודס אלערבי"העיתון . ולחץ כבד הופעל  על ערפאת לפעול כנגד ארגוני הטרור

חמאס דיווח כי רבין הודיע לערפאת במהלך הפגישה כי התמודדותו של ערפאת עם ה, ף"אש

ורק אם יעבור אותו ערפאת בהצלחה תסכים , יהאד האסלאמי היא בבחינת מבחן לערפאת'והג

ייתכן מאוד כי פירסום זה (.  MM 6/2/95)מ על נסיגות נוספות בגדה המערבית "ישראל לנהל מו

נועד להכין את דעת הקהל הפלסטינית לפעולות שתנקוט הרשות נגד הארגונים האסלאמיים 

לנוכחותם של מובארק וחוסיין בפגישה זו היתה משמעות . משיכו בהתקפות הטרורבמידה ואלה י

היא הצביעה על הלגיטימציה שהעניקו מצרים וירדן לפעולה של ערפאת נגד חמאס במקרה : רבה

הודעת הסיכום של הועידה לא התייחסה . וזה ימשיך בצעדים המסכנים את תהליך השלום

אך , או שחרור אסירים, הסגר על השטחים, התנחלויות כגון הרחבת, לבעיות שהעלה ערפאת

הטרור והאלימות , ארבעת הצדדים גינו את שפיכות הדמים: "התייחסה במפורש לבעיית הטרור

על (. BSWB 4/2/95" )באזור ואישרו את כוונתם  לעמוד איתן נגד פעולות כאלה ולפעול למיגורן

י בתגובה להתקפות טרור מלמדים דברים אמינות האיום הישראלי להפסיק את התהליך המדינ

לא הצלחנו [ הפלסטינים]אנחנו :  "הבריטי" אידיפנדנט"לאחר הפסגה בראיון ל' שאמר נביל שעת

פיגוע [ בנוסח]התקפה נוספת , מנקודת המבט שלהם. יותר בטחון[ הישראלים]לתת להם 

בפברואר  6-ב(. IND 6/2/95[" )של התהליך המדיני]ליד תהיה סוף הדרך -ההתאבדות בבית

משמעית לפעול -ובה הציב שוב רבין לערפאת דרישה חד, נוספת בין רבין וערפאת הנערכה פגיש

מ על הסדרי הביניים בפעולה נחרצת של הרשות למיגור "והתנה את המשך המו, נגד ארגוני הטרור

 ;AP 9/2/95)רבין גם סירב לבקשתו של ערפאת להסיר את הסגר מהשטחים . הטרור שיוצא מעזה

MM 10/2/95 .)82-רבין השמיע הצהרות דומות בישיבה של ועדת החוץ והביטחון בכנסת ב 

, אך אם לא תצליח הרשות להתגבר על בעיית הטרור, ברצוננו להמשיך בתהליך אוסלו: "לפברואר

 (.JP 15/2/95" )המשך התהליך מוטל בספק



 222 

הוכיחה כי הלחץ  8661אר ליד בסוף ינואר ובתחילת פברו-תגובת הרשות להתקפה בבית 

אפקטיבי יותר של האיום " מוליך"וכי הרשות הופכת ל, ישראלי על הרשות עושה את פעולתו

יהאד 'פ היה ארגון הג"אף שהיעד המרכזי של פעולות הרש-על.  הישראלי העקיף כלפי חמאס

טרור פ ל"פעולות הרשות בתקופה זו אותתו לחמאס כי חל שינוי מהותי בגישת הרש, האסלאמי

לכך . וכי גברה נכונותה להגיב בצעדי דיכוי כלפי ארגונים המבצעים התקפות טרור, האסלאמי

נוספה מדיניות שמטרתה היתה להפנות  את דעת הקהל הפלסטינית נגד מדיניות הטרור של 

מה שללא ספק , ואולי אף להכין את דעת הקהל לפעולה נחרצת יוצר נגדם, ארגוני האופוזיציה

בנאום שנשא ערפאת לאחר הפיגוע הוא האשים את .  צמת האיום כלפי חמאסחיזק את עו

בפגיעה באינטרס הלאומי הפלסטיני ובסגר שהוטל ,  ובמרומז גם את חמאס, יהאד האסלאמי'הג

בכל פעם שאנו מגיעים .  "והדגיש כי שחרור אסירים פלסטיניים נמנע בשל הפיגוע, על עזה

הגענו להסכם על שחרור ? מה בדיוק הם רוצים, כים את האשאלה שממשי]...[ צצה בעיה , להסכם

 JP[" )אסירים] 8022מנת לשחרר קבוצה ראשונה של -ועדה היתה אמורה להתכנס על, אסירים

25/1/95; XIN 24/1/95  .)מיד לאחר ההתקפה המשטרה הפלסטינית עצרה כעשרים , בנוסף

 (. AP 25/1/95)עבדאללה שאמי  יהאד האסלאמי'ובהם בכיר הג, פעילים אסלאמיים לחקירה

עודדו אותו להגביר את , כך נראה, האזהרות הישירות שהועברו לערפאת בתחילת פברואר 

דווח בתקשורת כי כוחות ( לעיל' ר)לפברואר  1-לאחר ועידת הפסגה בקהיר ב. הלחץ על חמאס

בל יזמו והזהירו אותם ל,  חקרו אותם, הביטחון הפלסטינים עצרו שורה של פעילי חמאס

אורי , ל"ראש אגף המודיעין בצה(. XIN 4/2/95; BSWB 7/2/95)התקפות נוספות נגד ישראלים 

הוא כי מאז ועידת הפסגה חל מפנה מסוים בנכונות הרשות הפלסטינית להתעמת העריך גם , שגיא

, בפברואר 9-פ להתקפות טרור ניתנה ב"עדות למפנה במדיניותה של הרש(. JP 8/2/95)עם חמאס 

בו נהרג איש " החזית הדמוקרטית"ידי חמושים מארגון -שבוצע ככל הנראה על, לאחר פיגוע בעזה

הניסיונות : "תגובותיו המילוליות של ערפאת היו חסרות תקדים בחריפותן. בטחון ישראלי

רוצים לדחוק [ הטרוריסטים]הם ]...[ ולסבלנות שלנו יש גבול , הנפשעים הללו לא יעברו ללא עונש

הם משחקים במשחק מלוכלך נגד העם ... ם הפלסטיני לפינה ולהרוס את תהליך השלוםאת הע

ערפאת הורה על מעצרים של פעילי ארגון החזית (. MM 6/2/95; TIMES 7/2/95" )הפלסטיני

למחרת דיווח העיתון (. MM 7/2/95)מחברי הארגון  92-במהלכו נעצרו כ, הדמוקרטית

במהלכן נעצרו , מתואם של הרשות הפלסטינית וישראלדיווח על מבצע מעצרים " אלחיאת"

בצעד (. MM 8/2/95; TS 9/2/95; AP 8/2/95)יהאד אסלאמי בגדה ובעזה 'עשרות חברי חמאס וג
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כוחות הביטחון הפלסטיניים פשטו גם על כמה סוכנויות ידיעות שהיו קשורות , חסר תקדים

באותו יום (. UPI 8/2/95)העובדים החרימו מסמכים ועצרו כמה מ, יהאד האסלאמי'לחמאס ולג

שמטרתם תהיה להעמיד לדין , דין צבאיים מיוחדים לביטחון-הורה ערפאת על הקמת בתי

לפברואר  6-ב(.  TS 9/2/95; AP 8/2/95)ולהעניש חמושים שיבצעו פעולות טרור משטחי הרשות 

ביניהם , 812-תר מל כי מספר העצורים שעצרה הרשות הפלסטינית בעזה הגיע ליו"דווח בגלי צה

בפברואר פרסם העיתון הסעודי  81-ב(. BSWB 10/2/95)לפחות מנהיג בכיר אחד מהחמאס 

פי -על. מסמך המתאר תכנית חשאית של הרשות הפלסטינית לדיכוי חמאס" אלשרק אלאווסט"

קול (. MM 15/2/95)חברתי ומימד צבאי -מימד פוליטי, התכנית כללה מימד כלכלי, הדיווח

וכי , פ כלפי ארגוני הטרור חל מפנה"לפברואר כי במדיניותה של הרש 82-יווח גם הוא בישראל ד

מקור במשטרה ". לנהל מלחמה חסרת פשרות כנגד חמאס"ערפאת הורה למשטרה הפלסטינית 

 (.BSWB 15/2/95)הפלסטינית אישר כי לרשות יש תכנית סודית חדשה להתמודדות עם טרור 

על המפנה " אלשרק אלאווסט"חסן הצביע במאמר לעיתון -להאנליסט הפלסטיני בילאל א 

 : שחל במדיניות ערפאת באותם ימים 

 

והחל להאשים את , המדינה ןדין לביטחו-הורה על הקמת בית[ ערפאת]הוא [ 8661]בפברואר  1-ב

הדבר . חמאס בשלילת פרנסתם של הפלסטינים ובגרימת סבל להם כתוצאה מהתקפות הגרילה שלו

כל מי שכתב בכנות בעיתונים הללו . רים של מנהיגי חמאס ובסגירה של העיתונים שלולווה במעצ

 . (MM 18/12/95)" וכל מי שנחשד בקשרים עם הזרוע הצבאית של חמאס הושלך לכלא, הותקף

 

בפברואר כי מאז התקפת  89-טען גם הוא במאמר מה" הארץ"מדיני זאב שיף מ-הפרשן הצבאי

גם בגישה הישראלית כלפי הטרור ותהליך -כמו, ת הרשות כלפי חמאסליד חל מפנה במדיניו-בית

היה בהבנה הן בצד הישראלי והן בצד הפלסטיני כי המשך , טען שיף, מקורו של השינוי. השלום

בעקבות התקפות הטרור , פי שיף-על. התקפות הטרור לא יאפשר התקדמות בתהליך המדיני

הרשות נקטה בצעדים נגד ארגוני הטרור מהם , יהאחרונות ובעקבות הלחץ הישראלי והאמריקא

סיכולים בפועל , הקמת בתי דין מיוחדים, מעצרים ממושכים של פעילי טרור: היא נמנעה בעבר

שיף דיווח כי בכירי מערכת .  והגברת שיתוף הפעולה הבטחוני עם ישראל, של התקפות טרור

ברור שיף טען כי לא , יחד עם זאת  .מסכימים גם הם כי חל שינוי בגישת הרשות לטרור ןהביטחו

או בצעדים חד פעמיים שנועדו לרצות את ישראל , אם אכן מדובר בשינוי מהותי במדיניות הרשות

בכירים במערכת הביטחון הישראלית השמיעו הערכות דומות (. MM 17/2/95)לטווח הקצר 



 224 

ערפאת נקט , ליד-ביתמאז הפיגוע ב"רוזלם פוסט נכתב כי בכירים אישרו כי 'בג. בתחילת מרץ

וטענו כי ערפאת עצמו הודה בפגישה עם , "בצעדים רציניים ראשונים לעצור את הטרור האסלאמי

הוא ניסה לפייס את [ 8662לעזה ביולי ]בתקופה הראשונה לאחר הגעתו "לפברואר כי  6-רבין ב

גורמים  אותם[ ". לעצירת הטרור האסלאמי]וכעת הוא באמת עושה משהו , זה לא עבד. חמאס

טענו כי ערפאת הורה במקביל לראשי מנגנוני הביטחון הפלסטיניים להגביר את שיתוף הפעולה 

 (.  JP 3/3/95)עם כוחות הביטחון של ישראל 

גם דברים שאמרו בכירים בחמאס באותה תקופה מאשרים כי חל שינוי מסוים במדיניות  

" אלחיאת"בפברואר בראיון ל 1-הודה ב, נציג חמאס בירדן, איברהים גושה. הרשות כלפי הארגון

פ "בשל המעצרים הרבים של פעילי חמאס שביצעו ישראל והרש" תקופה קשה"כי חמאס עובר 

(MM 8/2/95  .)לפברואר כי ראשי חמאס בגדה מתלוננים על פעולות של  81-בקול ישראל דווח ב

 BSWB)מימון שלו הרשות נגד מוסדות צדקה השייכים לארגון בניסיון לחסום את מקורות ה

בפברואר הסביר גושה מדוע פרסם חמאס כרוז  81-ב" רדיו מונטה קרלו"בראיון ל(.  13/2/95

 :שהזהיר את הרשות לבל תנקוט בפעולות דיכוי נגד חמאס

בפרט  , [ לפעול נגד חמאס]מה שהניע אותנו לפרסם את האזהרה הזו היה הלחץ הגובר על הרשות  

יותר מגורם אחד לוחץ על  [ ...][ לפברואר 6-בין רבין לערפאת ב]לאחר הפגישה במחסום ארז 

הפעולות הבטחוניות נגד  [...]הקלף של מלחמת אזרחים , ערפאת לשחק בקלף האחרון שיש בידו

הרשות עלתה על מסלול של היענות בחיוב  [...] התנועות האיסלאמיות נמשכות כל העת

ים ך אנו חוששים מאוד שהרשות תנקוט בצעדים אלימלפיכ [...] רבין וקלינטון[ דרישותיהם של]ל

 . (BSWB 15/2/95)כצעד שמטרתו לרצות את רבין  [נגד חמאס]

 

ניתן לסכם ולומר כי בין ינואר למרץ נמשכה מגמת התחזקות של האיום הישראלי העקיף נגד 

דיני נראה היה כי לראשונה נתפס האיום הישראלי לעצור את תהליך המ. חמאס באמצעות הרשות

וכי לנוכח אמינותו של איום זה , פ"הרש/בתגובה להתקפות טרור כאמין בעיני ערפאת והפתח

 . התחזקה נכונותם של אלה לפעול כנגד חמאס במידה וזה ימשיך בהתקפות הטרור

ניתוח של דעת הקהל הפלסטינית באותה תקופה מצביע גם הוא על העלייה בפוטנציאל הנזק של 

שחיקת על  מצביעים 2738661ומרץ סקרים מפברואר , ראשית.  של ישראל איומי הכפייה העקיפים

, הסקרים מצביעים על  ירידה מסוימת בתמיכה בחמאס. התמיכה בחמאס ובמדיניות הטרור שלו

,  יש לזכור, הירידה הזו באה. 61במרץ  81%-ואז ל, 61בפברואר  82%-ל, 62בנובמבר  80%-מ

לאמי בצומת יהאד האס'קבות התקפת הטרור של הגלאחר סגר ממושך שהוטל על השטחים בע
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סקר של . פלסטינים מהגדה ומעזה 1187התבסס על מדגם מקרי של ,  1775בפברואר  4-ל 2-נערך בין ה  PSRסקר של  

PSR פלסטינים מהגדה ומעזה 1276והתבסס על מדגם מייצג של  1775במרץ  18-ל 16-נערך בין ה . 
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הבהירו כי ההתקפות של ארגוני  -ולראשונה גם ערפאת  –ולאחר שישראל , 8661ליד בינואר -בית

פי שלא -על-אף .  הטרור האסלאמיים הם אלה שמעכבים את הרחבת הממשל העצמי הפלסטיני

ידה בתמיכה בחמאס נגרמה שהירמאוד ייתכן , ליד-היה חמאס זה שביצע את ההתקפה בבית

ות הטרור של בקרב האוכלוסיה הפלסטינית מתוצאות מדיניכללי כתוצאה מחוסר שביעות רצון 

חלה עלייה מסוימת , במקביל. ידי חמאס-או לפחות פורשה כך על, הארגונים האסלאמיים

-התמיכה בערפאת גם היא גדלה ל. בפברואר ובמרץ 12%-בנובמבר לכ 21%-מ,  בתמיכה בפתח

מה שהוכיח כי צעדי הכפייה שנקטה הרשות כלפי הארגונים האסלאמיים לא עוררו , 10%

 . התנגדות רבה בקרב הציבור הפלסטיני

, 8662בנובמבר  10%-מ, ים ישראליים ירדה גם היא במידה ניכרת התמיכה בהתקפות נגד יעד 

שונה שיעור בסקר ממרץ עלה לרא. 2748661בלבד במרץ  11%-ואז ל, 8661בפברואר  29%-ל

אותו סקר הצביע גם על תמיכה . 11% –על שיעור התומכים בהן  , 21%  -המתנגדים להתקפות 

האחוז  –תמכו בהמשכו מהנשאלים  90% . מ עם ישראל"ר הפלסטיני בהמשך המושל רוב הציבו

נתונים אלה הצביעו על . התנגדו לו 18%ורק   -הגבוה ביותר מאז החתימה על הסכם העקרונות 

רובה של  -במצב בו רוב: פוטנציאל הנזק הצפוי לחמאס אם ימשיך בהתקפות טרורייה בעל

הסיכוי , האוכלוסיה הפלסטינית תומכת בהמשך תהליך השלום ומתנגדת להתקפות טרור

 .וכתוצאה מכך יאבד עוד מהתמיכה של הפלסטינים גדלס יואשם בעצירת התהליך המדיני שחמא

ליד -בבית ר שהטילה ישראל על השטחים מיד לאחר הפיגועהסגלכך יש להוסיף את העובדה ש

חיזק את  צעד זה. (HRW, 1996) ימים 10נמשך  לובסך הכו, היה גם הוא חסר תקדים באורכו

כי מעתה ישראל תגיב על כל התקפת טרור בסגר על , שהחל להיווצר כבר באוקטובר, הרושם

ר שמיעוט השימוש בסגרים בתגובה וזאת לאח, אמינותו של איום זה התחזקה אפוא. השטחים

ישראל אף קשרה באופן מפורש בין . פגע באמינותו של איום זה 8662טרור במהלך להתקפות 

פ ובכך הבהירה כי הסגר ישמש אותה מעתה "נכונותה להסיר את הסגר לבין פעולותיה של הרש

להאריך את לט בינואר בה הוח 16-בהודעת סיכום של ישיבת הממשלה מה. ככלי לחץ על הרשות

ף והרשות הפלסטינית יעמדו בהתחייבויות "בכפוף למידה שבה אש"הסגר נאמר כי הוא יוסר 

ניתן לסכם ולומר אפוא כי בין  .(HC 30/1/95)" שהם נטלו על עצמם בהסכמים עליהם הם חתמו

ינואר למרץ חלה גם עלייה גם בעוצמתו של האיום הישראלי העקיף נגד חמאס דרך האוכלוסיה 

 .  פלסטיניתה
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 . לו השאלות בסקרים אלה לא הבחינו בין התקפות בתוך הקו הירוק להתקפות מחוצה 
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.  של ישראל נגד חמאס בפעולותיה הישירותההתקפה בבית ליד הובילה אף לעליית מדרגה  

בגדה יהאד אסלאמי וחמאס 'ישראל המשיכה והרחיבה את מבצעי המעצרים נגד פעילים של ג

 AP) והפעם לא היססה לפשוט גם על מסגדים ומוסדות של הארגונים האסלאמיים, המערבית

שנחשדו , פשטו על כמה מוסדות צדקה של חמאס בגדה המערבית ןחות הביטחוכו. (24/1/95

הפעולות נגד ארגוני הטרור נמשכה  (.BSWB 2/2/95)במימון הפעילות הטרוריסטית של הארגון 

ליד הגיע -לפברואר דווח כי מספר הפלסטינים שנעצרו מאז ההתקפה בבית 18-וב, בחודש פברואר

שנמנה על ההנהגה הפוליטית ,  מאל חמאמי'אל גם את השייח גבאותו יום עצרה ישר. 1122-ל

והיה איש החמאס הבכיר ביותר שנעצר מאז החתימה על , הבכירה של חמאס בגדה המערבית

 (.  AP 21/2/95) 8661הסכם העקרונות בספטמבר 

נמשכה המגמה של התחזקות הדרגתית בכח הכפייה  8661בין ינואר למרץ ניתן לסכם ולומר כי  

הרכיב המרכזי בכח . מגמה שהחלה כבר בסוף השנה הקודמת, ל ישראל כמעט בכל היבטיוש

האיום היה  8661  מרץל  8662בתקופה שבין אמצע אוקטובר הכפייה של ישראל שהתחזק 

אמינותו מסוימת בלכך נוספו התחזקות . כלפי חמאס דרך הרשות הפלסטינית הישראלי העקיף

עת הקהל הפלסטינית שהגדילו את פוטנציאל הנזק של איומי של איום הסגר ואף שינויים בד

לנוכח הרחבת היקף , היא האיום הישראלי הישיר גדלה גם עוצמת. העקיפים הכפיה הישראלים

להנהגת . גד מוסדות של חמאס בגדה המערביתהמעצרים של פעילי חמאס והגברת הפעולות נ

תקפות טרור כלפי נגד ישראלים יובילו סיבה רצינית לחשוש כי ביצוע ה, כן-אם, החמאס היתה

, פ שפועלת תחת לחץ ישראלי"אם מידי הרש, אם ישירות מידי ישראל –לפגיעה חמורה בארגון 

שנראה היה כי נכונותה  לשלם  את העלויות האישיות , ואם מדעת הקהל הפלסטינית

קות גדולה  בכח לנוכח התחז.  והקולקטיבית הכרוכות בהתקפות טרור נגד ישראל הולכת ופוחתת

פי ההיפותזה הוא של ירידה משמעותית הדרגתית ברמת הטרור -הניבוי על,  הכפייה של ישראל

רמה זו צפויה . 8661והתייצבותו על רמה נמוכה מאוד החל מסוף ינואר , 8662החל מנובמבר 

וזאת בשל כמה אירועים ששימרו את כח הכפייה , היתה להישאר נמוכה עד ליולי אותה שנה

 .  אלה יפורטו בהמשך. ישראלי ואף חיזקו אותוה

 

 גורמי מוטיבציה מפוקחים 

בחינה של גורמי המוטיבציה המפוקחים במחקר מעלה כי אלה מצביעים דווקא על מגמה של 

בנובמבר " מסגד פלסטין"ארועי .  עלייה במוטיבציה של החמאס לבצע פיגועים באותה תקופה
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ידי כוחות -וזאת בשל שהפגיעה הקשה בחמאס על, ורסיפקו מניע לחמאס לבצע התקפות טר

כרוזים שפורסמו לאחר התקרית האשימו את רבין ואת . הרשות נתפסה כתוצאה של לחץ ישראלי

. שנגרמה לתפיסתם בשל הלחץ שהפעילה ממשלת ישראל על ערפאת, ממשלת ישראל בתקרית

קמה כואבת כלפי יעדים והם הבטיחו נ, "כלי של הכיבוש"היא , טען אחד הכרוזים, פ"הרש

אירועים אלה והלחץ הגובר (. AP, 20/11/94; MM 21/11/94; BSWB 21/11/94)ישראליים

מצד הרשות על חמאס בעקבותיהם אף הצביעו על הסכנה הנשקפת לחמאס אם ימשיך תהליך 

פ את כוונתה לפגוע במוסדות האזרחיים "כאשר לראשונה גם הביעה הרש, אוסלו במתווהו הנוכחי

 . הדתיים של הארגוןו

המעצרים הרבים שביצעה ישראל נגד בכירי החמאס סיפקו גם הם מניע לתגמול מצדו של זה  

לנובמבר התנקשה ישראל בהאני  1-לכך יש להוסיף את העובדה כי  ב. בצורת התקפות טרור

גם במקרה זה הבטיחה חמאס שתנקום . יהאד האסלאמי בעזה'ממנהיגיו הבולטים של הג, עאבד

ניתן לסכם ולומר אפוא כי משתני המוטיבציה המפוקחים ניבאו (. AP 3/11/94)ל ההתנקשות ע

פי כח -הפוך מהניבוי על – 8661לתחילת ינואר  8662עלייה ברמת הטרור של חמאס בין נובמבר 

 .להיפותזה" מבחן קשה"תקופה זו מספקת , לפיכך. הכפייה

 

 מדיניות הטרור של חמאס

ירידה ברמת הטרור מצד ב מתאפיינת   8661למרץ באוקטובר  12-שבין ה החודשים 1התקופה של 

בדצמבר ניסה מחבל . בנובמבר ביצעו חוליות של חמאס שני פיגועי ירי בגדה המערבית. חמאס

פי מדד רמת -התקפה אשר על –מהחמאס לבצע פיגוע התאבדות על אוטובוס בירושלים המערבית 

בין ינואר למרץ ירדה רמת הטרור של חמאס , אך אז. רורהטרור מסמנת עלייה מסוימת ברמת הט

ים פי המקורות בהם עושה שימוש מחקר זה  חמאס לא ביצע התקפות כלשהן נגד יעד-על: לאפס

הממוצע החודשי של רמת הטרור בחמשת החודשים שבין , הכל-בסך.  באפריל 6-ישראלים עד ה

, החודשים שקדמו לתקופה זו 1-הממוצע בכמעט מ 1ירידה של פי  – 8.2 נובמבר לסוף מרץ היתה

, 8662דצמבר -רמת הטרור בנובמבר.  מהרמה הממוצעת בכל תקופת אוסלו 11%-ורמה נמוכה בכ

. לחודש 1.1ממוצע של  –היתה בינונית  , תקופה בה החל מפנה הדרגתי בכח הכפייה של ישראל

 , תר של כח הכפייה הישראליחודשים בהם חלה התחזקות משמעותית יו, בין ינואר למרץ,  ואולם

, 8661בספטמבר לראשונה מאז החתימה על הסכם העקרונות : לא ביצע חמאס התקפות כלשהן
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נותרה רמה נמוכה , למעשה. 275מביצוע התקפות טרור למשך שלושה חודשיםנמנע חמאס לחלוטין 

הסיבה נראה כי . למעט התקפת התאבדות שביצע חמאס באפריל  בעזה , זו על כנה עד ליוני

 . טווח במוטיבציה של חמאס לבצע התקפות טרור-פעמית קצרת-להתקפה זו היתה עלייה חד

למעוז החמאס אז  השנחשב, בעזה רדואן-בבניין בשכונת שייח ארע פיצוץ 8661אפריל  1-ב 

אחד מהם היה כמאל . בכירים בזרוע הצבאית של חמאס 2מהם , פלסטינים 9נהרגו  בפיצוץ . בעיר

טענו שתיהן כי הדירה שימשה כמעבדה להכנת  פ"ישראל והרש. בכיר בגדודי קסאם מפקד, כחיל

מיהר  , זאת-לעומת, החמאס. הפיצוץ אירע עקב תקלה במהלך הכנת חומרי נפץכי מטעני נפץ ו

בין אם האמינו בחמאס ". קשה וכואבת, מהירה"להאשים את ישראל ולהבטיח כי התגובה תהיה 

הרי שעצם האשמתה של , בין אם טענו כך לצורכי תעמולה בלבדו כי ידה של ישראל בהתנקשות

 .ות טרור נגד יעדים ישראליםבמוטיבציה של חמאס לבצע התקפטווח -קצרתישראל סימנה עלייה 

העריכו כי הפיצוץ יוביל להגברת אכן הישראלית  ןהביטחורבין ובכירים במערכת אש הממשלה ר

 ,WP,  XIN)על מנת לשקם את יוקרתו שנפגעה , ראלהמאמצים של חמאס לבצע פיגועים בתוך יש

 FT, 3/4/95; MM 5/4/95 .)אלא , חמאס בחר שלא להגיב בהתקפה בתוך גבולות הקו הירוק

יהאד האסלאמי 'ארגון הג. באפריל 6-שבוצעה ב, בהתקפת התאבדות בצומת נצרים שברצועת עזה

(. AP 10/4/95)רום רצועת עזה ביצע באותו יום התקפה נוספת ליד ההתנחלות כפר דרום שבד

אף המוטיבציה הגבוהה של הארגון להגיב -הימנעותו של חמאס מביצוע התקפות בתוך ישראל על

כהתנקשות באחד ( וככל הנראה אף נתפס בעיניו)ידו -מה שהוצג על-על הפיצוץ בשייח רדוואן ועל

  . תקופהמבכיריו עשויה ללמד על כח הכפייה הגבוה של ישראל מול חמאס באותה 

 8661לאפריל  8662את הירידה המשמעותית הכוללת ברמת הטרור של חמאס בין אוקטובר  

ברמת " טבעיות"קשה להסביר במונחים של שיקולים מבצעיים גרידא  או במונחים של תנודות 

שנבעה מחוסר רצונה , נראה כי מדובר היה בהחלטה של הנהגת החמאס על שינוי מדיניות. הטרור

בחינה של הצהרות מפי בכירים . לשלם את העלויות הכרוכות בהמשך פעולות הטרורלהמשיך ו

, כך. בחמאס באותה תקופה מאששת את הסברה כי השינוי שיקף מפנה במדיניותו של הארגון

-לנוכח התגובה הישראלית התקיפה לאחר התקפת ההתאבדות בתל, באוקטובר 12-בכבר , למשל
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את  ל ייחסו"מקורות בצה.  ירי על אוטובוס של אגד שהוביל מתנחלים ליד חברון ביצעו חמושים פלסטיניםמרץ  17 -ב 

מגני "פי נטל ארגון בשם .בשיחת טלפון לסוכנות אי. הארגון לא נטל אחריות על ההתקפהאבל , את הפיגוע לחמאסהאחריות 

שנחשב מאזור חברון  טרור תאל והחשד הופנה, לא הוכח שמדובר בחמאס דברבסופו של .  את האחריות להתקפה" ירושלים

 ו שוטרים ישראלים עצר מרץב 21 -ב.  UPI 20/3/95; BSWB 21/3/95)ככל הנראה על דעת עצמו  קשור לחמאס אך פעלכ

,  ופת בבאר שבעטענתה הראשונית של משטרת ישראל היתה כי המשאית יועדה לפיגוע ת. בדרום הארץ משאית שהגיעה מעזה

ובסופו של דבר ,לא נטלה אחריות כלשהי על האירוע של חמאס הזרוע הצבאית , ואולם. והנהגים זוהו כפעילי חמאס מעזה

 םייעודשאית התגלו שלושה מטעני נפץ קטנים שלא ברור מה היה מוב, הערכותיה הראשוניותהסתבר כי המשטרה הגזימה ב

(AP ; JP; NYT 21/3/95; JP 29/3/95) . 
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להפסקת אש בין ישראל לחמאס , בשכםמנהיג בכיר של החמאס , מאל סלים'קרא השייח ג , אביב

(BSWB 24/10/94) .( בכיר חמאס מירושלים המזרחית)מיל חמאמי 'גבנובמבר קראו  1-ב

וישראל פי להפסקת אש בין חמאס .בראיון לאיי )בכיר חמאס ברמאללה)קוואיק -וחוסיין אבו

עורבותם של מנהיגים אלה בקבלת אף שמידת מ-על. (AP 2/11/94) תחת פיקוח של צד שלישי

הרי שאמירות , מוטלת בספק –שהיתה נתונה בעיקר בידי הנהגת החוץ  –ההחלטות של הארגון 

 9-ב, ואמנם.  אלו מספקות עדות מסוימת למפנה שחל בהלך הרוח בחמאס לגבי התקפות טרור

עצירה , ל חמאסנציג חמאס בירדן ואחד מבכירי הנהגת החוץ ש, ושה'לנובמבר הציע איברהים ע

פעולות של ישראל נגד זרחים ישראליים בתמורה להפסקת האשל התקפות הטרור של חמאס על 

, ת חמאס בעזהמהנהג, זהאר-בנובמבר הכריז מחמוד א 1-ב. (AP; BSWB 6/11/94) פלסטינים

שנתן זהאר  ראיון (.AP 9/11/94) מ עם ישראל על הפסקת אש"לנהל מו על נכונותו של הארגון

אף מצביע על הסיבה המרכזית לרצונו של  8662בדצמבר  "Journal of Palestine Studies"ל

פ להתעמת עם ארגוני הטרור עקב "המפנה שחל בנכונותה של הרש:  חמאס בהפסקת אש כזו

, כנגד החמאס" קו של אסקלציה ועימות"פ נוקטת ב"בראיון טען זהאר כי הרש. הלחץ הישראלי

". שלום או חמאס"לחץ המבוסס על המוטו של , "שראלי ואמריקאישמקורה בלחץ י"מדיניות 

חמאס ריסן עצמו "ענה זהאר כי , בשאלה לגבי האסטרטגיה של חמאס לנוכח קו זה של הרשות

" שלא ייחצה בשום מחיר, אדום עבור חמאס-מלחמת אחים היא קו"וכי , "מעבר לגבולות היכולת

(Zahhar and Hijazi, 1995: 86.) 

להישמע קולות בחמאס שהבהירו כי הפסקת הפיגועים דברים משקפת שוב החלו  8661במרץ  

מחמוד .  וכי חמאס מעוניין בשלב זה הפסקת אש עם ישראל,  שינוי במדיניות הטרור של הארגון

, ם ישראל מעוניינת בהפסקת האלימותא"ראלי כי היש 1למרץ לכתב של ערוץ  2-זהאר אמר ב

" להפסקת אש זמנית במטרה להגן על זכויותיהם של חברי התנועההצד המוסלמי מוכן להיכנס 

(BSWB 6/3/95 )כי הארגון , מבכירי החמאס בעזה, י'פאלוג-הכריז עימאד אל 8661למרץ  9-ב

במהלכן , שנים עם ישראל 1-82מנסח תוכנית מדינית חדשה שתכלול הצעה להפסקת אש של 

חמאס "י כי 'מרץ אמר פאלוגבסוף (. BSWB 6/3/95) 90תשלים ישראל את נסיגתה אל גבולות 

הראשונה היתה : בפנינו עמדו שתי אפשרויות [...] מעוניין  להימנע מעימות עם הרשות של ערפאת

[ לרשות]האחרת היתה לתת . מה שעלול היה להוביל למלחמת אזרחים, להתעמת עם הרשות

" בחרנו באפשרות השנייה. הזדמנות ליישם את ההסכם ולראות מה תהיה תגובת העם הפלסטיני
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(CSM 28/3/95  .)ידי מעצבי המדיניות בחמאס-אף שלא בהכרח נאמרו על-על, הצהרות אלה ,

ובפרט בעוצמת האיום העקיף , מצביעים אפוא על קשר סיבתי בין העלייה בכח הכפייה של ישראל 

 . לבין השינוי במדיניות הטרור של הארגון, דרך הרשות

למאי  8662ויים  ברמת הטרור של חמאס על פני הזמן בתקופה שבין יוני מציג את השינ 1תרשים  

8661 . 

תרשים 3: 

רמת הטרור של חמאס , יוני 1994 - מאי 1995
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עלייה בכח הכפייה

 

  2994 אוגוסט  – 2994מאי  : תקופה שישית

 כח הכפייה של ישראל 

מתאפיינת במגמה מעורבת בכל הקשור לכח הכפייה של  8661ליולי  8661התקופה שבין אפריל 

התהליכים הקשורים לעוצמת האיום העקיף , י שיוסבר בפסקאות הבאותכפ. ישראל כלפי חמאס

התנהלותן של ישראל , מחד: של ישראל דרך הרשות התאפיינו בתקופה זו בשתי מגמות מנוגדות

פ באותה תקופה הצביעו על עלייה נוספת בנחישות שלהן לפעול נגד חמאס בתגובה "והרש

יתכן כי אותם צעדים היו כה , מאידך(. את הרשות" להפעיל" -במקרה של ישראל)להתקפות טרור 

הובילו את מקבלי ההחלטות בחמאס להבנה כי , דהיינו, עד שהם פגעו במותנות האיום, חריפים

 . ללא קשר לרמת הטרור בה ינקוטפ מתכוונות לפעול כנגדו "והרש, ישראל

השינויים שיקפה את  באפריל בעזה 6-להתקפות הטרור של התגובת ההנהגה הישראלית  

בדבר הזיקה בין תהליך השלום לעצירת  8662החל מסוף  שהסתמנו בגישת ההנהגה הישראלית
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פרס וחברי ממשלה אחרים הכריזו  כי לא תיתכן נסיגה של , רבין . ואף הדגישה אותם, הטרור

בביקור (. BSWB 11/4/95; JP 10/4/95)ל מערים נוספות כל עוד נמשך הטרור הפלסטיני "צה

קשה לראות כיצד אנו יכולים , מה שאירע כאן היום[ לאור"]פיגוע בנצרים אמר רבין בזירת ה

אם התקפות כאלה ימשכו (.  "NYT 10/4/95[" )בתהליך השלום]להגיע למצב בו נוכל להמשיך 

השר (. JP 10/4/95" )?קלקיליה וטול כרם, נין'ל לסגת מג"כיצד יוכל צה", שאל רבין , "בעזה

אמר לעיתונאים לאחר ישיבת ממשלה שנערכה בעקבות הפיגועים כי פינוי ערי אמנון רובינשטיין 

אלא אם כן ערפאת יכריז על מלחמת חורמה נגד ", 8661ביולי  8-ה, הגדה לא יתבצע במועד שנקבע

ליולי תלוי  8-הצהיר כי מימוש הנסיגה בדובר הממשלה אורי דרומי (. AP 9/4/95" )הקיצוניים

 (.AP 10/4/95)" הדדיות"הרשות הפלסטינית להפגין  ביכולתה ובנכונותה של

פ במהלך אפריל הוכיחה כי הלחץ הישראלי עושה את פעולתו וחיזקה את "התנהגות הרש 

למחרת ההתקפה . הרושם בדבר נכונותה להחריף את צעדי התגובה להתקפות טרור מצד חמאס

 122-ל 812זה ועצרה בין דווח כי הרשות פשטה על מעוזי החמאס בע, באפריל 82-ב, בנצרים

בין העצורים היו כמה בכירים מההנהגה (. AP 10/4/95; GUA 11/4/95)פעילים אסלאמיים 

גאזי , של חמאס" ווטן-אל"ועורכי העיתון , השייח אחמד באחר -הפוליטית של חמאס בשטחים 

ם של כמה פ אף פרצו לבתיה"כוחות הביטחון של הרש(.  UPI 13/4/95)חאמד וסעיד אבו מוסמיח 

ומשלא מצאו אותם בבתיהם , י ומחמוד זהאר'פאלוג-ביניהם עימאד אל, מבכירי הארגון בעזה

לראשונה פשטה (. MM 11/4/95)החרימו מסמכים והשאירו אחריהם צווי מעצר המיועדים להם 

בתקשורת אף (. JP 12/4/95)והחרימה ציוד ומסמכים , הרשות גם על מוסדות אזרחיים של חמאס

בכירי (.  AP 10/4/95)ל חילופי אש בין כוחות הרשות לפעילי חמאס בשכונת זייתון בעזה דווח ע

 GUA) פ"הרשידי -שיעצרו עלעזבו את בתיהם וירדו למחתרת מחשש , פי הדיווחים-על, החמאס

דיווחים אלה הצביעו על כך שפעולת הרשות נגד נושאת אופי רחב וחמור יותר ממה (. 11/4/95

הרשות אף הפעילה לראשונה את בתי הדין המיוחדים לביטחון שהוקמו . כה שנהגה לעשות עד

 AP)והחלה לשפוט פעילים אסלאמיים בכירים ולגזור עליהם תקופות מאסר ממושכות , בפברואר

בכירים ברשות הודיעו כי בכוונתם לאכוף את האיסור על נשיאת כלי נשק בלתי חוקיים (. 11/4/95

במאי  88-הרשות תפעל בכוח כנגד כל מי שלא יסגיר את נשקו עד לוערפאת הצהיר כי , ברצועה

(AP 12/4/95 .) ערפאת אף פנה למלך חוסיין וביקש ממנו לפעול כנגד הנהגת החמאס בירדן וכנגד
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השלטון (. JP 14/4/95; MM 5/5/95)גורמים התורמים למימון פעילותו של חמאס בשטחים 

שהגיעה לשיא עם גירושם של , ל צעדים כנגד חמאסהירדני נענה לבקשה והחל לנקוט בשורה ש

 AP)מרזוק ועימאד עלאמי -מוסא אבו – 8661שני מנהיגים בכירים בחמאס מירדן בראשית יוני 

לכבד את "והכריז כי עליהם , ערפאת סירב להצעות פיוס מצד מנהיגי חמאס בשטחים(. 1/6/95

כתנאי " אוטונומיה הפלסטיניתהסכמי השלום עם ישראל ולחדול משיגור התקפות משטחי ה

, כן לדיאלוג לאומי: אני אומר לאחיי: "בנאום שנשא בעזה אמר ערפאת. להפסקת הצעדים נגדם

 GUA 15/4/95; JP 16/4/95; AP"  )ף חתם עליהם"שאש[ הסכמים]אך רק על בסיס מחויבות ל

ערפאת "ריל  כי רוזלם פוסט בסוף אפ'אמר בראיון לג, בכיר בפתח, שייח-חוסיין א(. 16/4/95

החליט לחסל את הזרועות הצבאיות של כל הקבוצות שמתנגדות להסכם האוטונומיה בעזה 

ערפאת אינו יכול לסבול עוד קבוצות אופוזיציה שעושות שימוש בכח נגד ההסכם עם ]...[ ויריחו 

ם נהני, ובייחוד לאחר הפיצוץ בשייח רדוואן, שייח הוסיף כי בחודשים האחרונים-א". ישראל

בעוד שחמאס , ערפאת והרשות מתמיכה הולכת וגוברת בצעדיהם נגד האופוזיציה האסלאמית

אנשים : "מה שמאפשר פעולה נחרצת יותר נגד החמאס, מאבד מהשפעתו בקרב הציבור הפלסטיני

פ היא "ועלינו להראות כעת כי הרש, [פלסטיני]מבינים כי אנחנו עושים זאת מתוך אינטרס עצמי 

הדברים שאמרו בכירים (. JP 26/4/95" )וכי עליה להגן על ההסכם עם ישראל, ההסמכות היחיד

פ נגד חמאס היה הצורך "כך כי המניע המרכזי לפעולת הרש-פ מעידים על"אלה בפתח וברש

ידי ישראל בתגובה להתקפות טרור מצד הארגונים -להימנע מעצירת תהליך השלום על

בהם , בסוף אפריל כי יעדם של בתי הדין המיוחדיםהדגיש זאת כשטען ' נביל שעת. האסלאמיים

 מסר"הוא לשדר ,  יהאד אסלאמי בהליכים מזורזים החל מאמצע אפריל'נשפטו פעילי חמאס וג

אם נהיה כולנו  [...] פ לא תסבול הפרות של הסכמי השלום"ברור לקבוצות האופוזיציה שהרש

 (. AP 29/4/95" )אחד-יה צורך לעצור אףולא יה, דין בטחוני-לא יהיה בית [...] בים להסכםמחוי

. על חומרת הצעדים של הרשות מעידות גם תגובותיהם של בכירים בחמאס לצעדים אלה 

הרשות "בכיר בחמאס ומנהל האוניברסיטה האסלאמית בעזה אמר כי , איברהים נסמאן

ותיה חסרות י טען כי אם תמשכנה פעול'עימאד פאלוג(. AP 11/4/95" )הפלסטינית חוצה קו אדום

וקרא , התקדים של הרשות נגד הארגונים האסלאמיים  יוביל הדבר למלחמת אזרחים ברצועה

אף ההתנגדות המילולית -על(. MM 11/4/95)להפסקתם ולחזרה לדיאלוג בין הרשות לחמאס  

בולטת העובדה כי צעדיה החריפים יחסית של הרשות כלפי , החריפה לפעולות הכפייה של הרשות

או למחאה מצד תומכיו בקרב הציבור , זכו לתגובה כוחנית כלשהי מצד חמאס חמאס לא
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הדבר המחיש  כי יחסי הכוחות בין פתח והרשות לבין החמאס בקרב הציבור . הפלסטיני

לא הרגיש חזק מספיק על מנת , ככל הנראה, וכי חמאס, הפלסטיני נטו בבירור לטובת הרשות

 .להציב אתגר ממשי לרשות

 פ"מותנות האיום העקיף דרך הרש היחלשותה של

, פ באפריל את עוצמת האיום העקיף של ישראל"אף שלכאורה חיזקה התנהלותה של הרש-על 

בין השאר משום שבכיריה הדגישו כי המניע לפגיעה בחמאס היה הרצון לשמר את ההתקדמות 

פ  "הרשיש בסיס מוצק לטעון כי אותה התנהלות שידרה לחמאס כי ישראל ו, בתהליך אוסלו

במילים . של הארגון –ואלי אף לחיסולו  –תשובה מתכוונות לפעול בכל  מקרה לצמצום כוחו 

וכך נחלש כח הכפייה של , שלו"  מותנות"מה טעון כי האיום העקיף הישראלי איבדניתן ל, אחרות

 . ישראל כלפי חמאס

ונחצה כבר בתחילת כך כי ייתכן -פ לאירועים בתחילת אפריל יש בכדי להעיד על"בתגובת הרש 

פ "סימן ראשון לכך היה שהרש. אפריל הקו הדק שמפריד בין עוצמת איום גבוהה להיעדר מותנות

פעילי  9לאחר הפיצוץ בשייח רדוואן בו נהרגו יום , באפריל 1-ב החלה לפעול נגד חמאס כבר

רים ערפאת וגורמים בכירים אח. ולא חיכו עם תגובתם להתקפת התגובה של הארגון ,חמאסה

את חמאס בהכנסת חומרי נפץ אל תוך ריכוזי אוכלוסייה פלסטינית תוך סיכונה   האשימו ברשות

נראה כי הפיצוץ סיפק לערפאת ולהנהגת הפתח הזדמנות להפנות את דעת הקהל . של אוכלוסיה זו

.  נגד חמאס הפעולותפ מהמשך "ובכך להפחית מהעלויות הצפויות לרש, הפלסטינית כנגד חמאס

, ת החמאס כי ישראל מעורבת בתקריתגורמים ברשות מיהרו להפריך את טענ, יוצא דופן באופן

הרשות אף אסרה על קיומן של  . וטענו כי מדובר בתאונה שנבעה מרשלנות פושעת של אנשי חמאס

בהוראתו של , מיד לאחר הפיצוץ לעצור פעילי חמאסוהתחילה , עצרות ותהלוכות אבל בעזה

הוא הכריז כי בכוונתו , לאפריל 1-בנאום שנשא ערפאת ב(.  XIN 3/4/95; AP 2/4/95)ערפאת 

 (.XIN 5/4/95" )לפעול נגד חמאס בכל הכוח העומד לרשותו"

חשוב לזכור כי ההתקפה בנצרים באה לאחר תקופה של שלושה חודשים בהם לא ביצע ,  בנוסף 

יה כהתנקשות באחד ידי חמאס כתגובה על מה שנתפס בעינ-והוצגה על, חמאס התקפות טרור

יש בסיס , לכן. ללא פרובוקציה כלשהי מצד הארגון בחודשים שקדמו להתנקשות -מבכיריה 

-תגובה בלתי  -שנבעה בעיניהם מלחץ ישראלי  –להנחה כי בחמאס ראו בתגובת הרשות 

שלא ביטאה מדיניות תגובתית מצד הרשות אלא את תחילתו של תהליך ,  פרופורציונלית

כזה שנבע מרצון לחסל אופוזיציה כלשהי לערפאת , דיכוי אינטנסיבי של חמאס פרואקטיבי של

הצגת פעולות הרשות כתגובה להתקפות טרור המסכנות את , פי קו מחשבה זה-על. ולפתח
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לכך הוסיפו דיווחים בתקשורת .  התהליך המדיני נועדה רק לרצות את דעת הקהל הפלסטינית

, ליישם תוכנית ארוכת טווח לצמצום כוחו של חמאס באמצע אפריל ולפיהם הרשות מתכוונת

, "ייבוש של מקורות המימון של האופוזיציה האסלאמית ברצועת עזה ומחוצה לה"שכוללת 

והכפפת המסגדים ברצועה לפיקוח הרשות , השתלטות על המוסדות הכלכליים של החמאס

(BSWB 14/4/95 .) 

פ לפעול כנגד "וגבר הלחץ הישראלי על הרשאת העובדה כי החל מאפריל הגם לכך יש להוסיף  

וזאת מבלי שתשתנה באופן , פ  באופן גובר והולך"וכתוצאה מכך התגברו פעולות הרש, החמאס

מעצרים ופשיטות על מעוזי החמאס ברצועת עזה נמשכו .  מהותי רמת הטרור בה נקט הארגון

ביוני לא  11-לאפריל עד ה 6-ה פי שבין-על-אף, (AP 12/7/95) 8661באופן רצוף במשך מאי ויוני 

באפריל  12-פשטה המשטרה הפלסטינית ב, למשל, כך.  ביצעו פעילי חמאס התקפת טרור כלשהי

מחמוד . על שלושה מקומות מסתור של חמושים אסלאמיים ועצרה את הפעילים שהסתתרו בהם

דשה של אמר כי המעצרים הללו נעשו במסגרת תוכנית ח, בכיר במשטרה הפלסטינית, עספור

, במאי נעצרו עשרה חברי חמאס נוספים 2-ב(. AP 30/4/95)הרשות  לפרק את החמושים מנשקם 

למאי סגרה הראשות את עיתון החמאס  81-ב(. XIN 5/5/95)באפריל  6-שנחשדו בקשר לפיגועי ה

יום לאחר שנגזרו שנתיים מאסר על עורכו הראשי בעוון הסתה נגד , לשלושה חודשים" ווטן-אל"

במסגרת אכיפתו של , למאי פשטה הרשות על חמישה מסגדים בעזה 80-ב(. AP 15/5/95)ות הרש

 BSWB)צו חדש שהוציאה הרשות ולפיו לא ישמשו עוד מסגדים כמוקדים של תעמולה והסתה 

18/5/95.) 

פ גם בצעדים שהיה בהם בכדי להפיג במשהו את "נקטה הרש, במקביל לצעדים אלה, מצד שני 

, למשל, כך . פ נגדו ללא קשר למדיניות הטרור בה ינקוט"אס כי מעתה תפעל הרשחששותיו של חמ

, אפרילשיחררה הרשות ממעצר את רוב פעילי החמאס שנעצרו במהלך  8661עד לתחילת מאי 

לאחר שנחקרו ולא נמצא קשר בינם לבין הפיצוץ בשיח רדוואן והתקפת ההתאבדות בנצרים 

(XIN 5/5/95 .)על רקע הפסקת , פ לחמאס"ווח על תהליך של פיוס בין הרשבמהלך חודש יוני ד

התקפות הטרור מצדו של זה וההכרזות החוזרות ונישנות של מנהיגיו בשטחים בדבר נכונותם 

הישראלי כי הרשות וחמאס הגיעו  8ביוני דווח בערוץ  6-ב. להמשיך ולהימנע מהתקפות טרור

(. BSWB 12/6/95)משטחי הרשות  להסכם בלתי רשמי בדבר הפסקת שיגור התקפות טרור

[ שמטרתו]דיאלוג "י מחמאס  כי בין הרשות לחמאס מתנהל 'בתגובה לדיווח אישר עימאד פאלוג

וכי , אך טען כי דיאלוג זה טרם הניב הסכם כלשהו, "כולל פעולות צבאיות, לפתור את כל הבעיות
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ביוני אישרה  86-ב.  (AP 10/6/95" )אופטימית לגבי ההגעה להסכם"הנהגת החמאס בשטחים 

צעד שניתן היה לפרשו כאיתות נוסף , בעזה" אל ווטן"הרשות לחמאס להפיץ מחדש את השבועון  

על נכונותה של הרשות לנקוט במחוות פיוס כלפי חמאס כל עוד נמנע זה מביצוע התקפות טרור 

(AP 20/6/95.) 

גוש קטיף בר חמאס פלסטיני חב נית של הרשות לפיגוע שביצעתגובתה הכוחייתכן כי  

התפרשה גם היא בחמאס כסימן לחוסר מותנותו של האיום שהופנה  ביוני 11-שברצועת עזה ב

-במהלכו נעצרו כ, של הרשות פתחו מייד במבצע מעצרים ןהביטחוכוחות . פ"כלפי הארגון מהרש

האר מחמוד ז, איברהים יאזורי, הארגון מוחמד שמעה יביניהם בכיר, בכירים פעילי חמאס  12

פעולה שנתפסה כהשפלה , ידי השוטרים שעצרו אותם-גולח עלושערם שזקנם , ואחמד באכר

נחישות בהם פעלה ההמהירות ו, מחד(. UPI; AP 26/6/95) חמורה של מנהיגי הארגון בשטחים

היא היתה , אף הדיאלוג לפיוס שהתנהל בינה לבין חמאס באותה תקופה-הרשות הוכיחו כי על

פ "בכך שימרה הרש .להגיב בכוח כלפי חמאס אם יסטה ממדיניות הריסון שלו , בשלב זה, נחושה

ייתכן שתגובתה החריפה של הרשות , מאידך.  את עוצמתו הגבוהה של  האיום  הישראלי העקיף

אף שלא היה ברור -המעצרים בוצעו על שכן, להתקפה זו החלישה שוב את מותנותו של איום זה

בתחילה  של הזרוע הצבאית של חמאס נטל כרוז. התקפהלחלוטין אם חמאס אכן אחראי ל

הופץ בעזה כרוז של חמאס שהכחיש את אחריותו של הארגון  אך למחרת ,  אחריות על הפיגוע

מקורות פלסטינים טענו כי  . (BSWB 28/6/95)וטען כי מבצעה פעל על דעת עצמו , להתקפה

שביקש לנקום על מותו של , סלאמייהאד הא'ההתקפה תוכננה ובוצעה למעשה ביוזמת ארגון הג

ניתן לסכם ולומר כי  (.BSWB 26/6/95)בו הואשמה ישראל , אחד ממנהיגיו הצבאיים של הארגון

הרי שנכונותה לפעול נגד , 8661פ בתקופה שבין אפריל ליוני "פי התנהגותה של הרש-אם לשפוט על

שכללה כעת גם , ומרתםהן מבחינת האינטנסיביות של הפעולות והן מבחינת ח, חמאס עלתה

קשה לומר אם בחמאס , מצד שני. ניסיון לפגוע במוסדותיו החברתיים והכלכליים של הארגון

, המעטות שביצע חמאס באותה תקופה על התקפות הטרור כתגובהפירשו את פעולות הרשות 

של ולכך היו עשויות השלכות על מותנות האיום כלפי חמאס שהיה בהם בכדי לפגוע בכח הכפייה 

ביולי  81-כאשר ב,  סביר להניח , תפיסה זו של היעדר מותנות התחזקה. ישראל כלפי חמאס

פי דיווחים בתקשורת עשרות -ביצעה המשטרה הפלסטינית מבצע מעצרים נוסף בעזה בו נעצרו על

 AP)אף שחמאס לא ביצע התקפות טרור כלשהן בחודש שקדם לפעולה זו -וזאת על, פעילי חמאס

12/7/95.) 
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ניתן לומר כי , 8661לסיכום נושא האיום העקיף של ישראל בתקופה שבין אפריל ליולי  

התחזקות זו היתה  תוצאה מהתחזקות . התחזק איום זה, בערך עד תחילת יוני, בתחילת התקופה

מ שהתנהל על העברת  "ובפרט את המו, נוספת באיום של ישראל כי תעצור את תהליך אוסלו

בתגובה להמשך התקפות טרור מצד ארגוני האופוזיציה , פ"יטת הרשהערים הפלסטיניות לשל

ותוצאה של הפגנת נחישות גוברת והולכת מצד הרשות לפעול כנגד חמאס בתגובה , הפלסטינים

כבר , ואולם. שהשתקפה בפעולות הרשות לאחר התקפת הטרור בעזה באפריל, להתקפות טרור

פ וישראל כי לא מדובר עוד בפעולות "מצד הרשמסוף אפריל הופיעו איתותים גוברים והולכים 

ניתן להניח כי מקבלי ההחלטות . אלא בתכנית ארוכת טווח לפגיעה בחמאס, בלבד" תגובתיות"

השתכנעו באופן גובר והולך כי האיום מצד הרשות , שחיכו לראות לאין פניה של הרשות, בחמאס

תו של איום זה השתנתה בנקודת זמן ניתן לומר כי מגמת ההתחזקות בעוצמ, לפיכך. אינו מותנה

כאשר הסיבה לכך היא ירידה הולכת וגוברת במותנות , כלשהי שבין סוף אפריל לתחילת יוני

 . האיום

סקרי דעת קהל , האיום העקיף דרך האוכלוסיה הפלסטיניתבאשר לשינויים בעוצמתם של  

עותיים במשתנים על שינויים משמ ופה שבין אפריל ליוני אינם מעידיםפלסטינים מהתק

לעומת ) 91%הצביע על תמיכה יציבה של  ממאי PSRסקר של . לעוצמתו של איום זה םייהרלבנט

מלמד גם  277ליוני 89-מה JMCCסקר של .  276בהמשך תהליך השלום עם ישראל(  מתנגדים 11%

שך ההתנגדות המ"מהנשאלים טענו כי  21%. אלהנים הוא שלא חלו שינויים כמעט במשת

 עלאף לימד  הסקר . התנגד לטענה זו, 21% , ושיעור זהה, "ילגיטימעדיין ישראל הוא המזוינת ל

 11%: התנגדות פלסטינית להתקפות התאבדות נגד יעדים ישראלים המשך המגמה של 

לא  81%-ל. תמכו בהן 11%-ו, אסלאמייהאד 'מהנשאלים התנגדו להמשך ההקפות מצד חמאס וג

בסקר  81%-בסקר ממאי ו 81%-עלתה דווקא בשני הסקרים התמיכה בחמאס . היתה דעה בנושא

הרי שלא היה , אך לאור העובדה כי בתקופה זו נמנע חמאס לחלוטין מביצוע התקפות טרור, מיוני

בחמאס  ך שביצוע התקפות טרור פוגע בתמיכת הציבור הפלסטיני בנתונים אלו בכדי להצביע על כ

 . או תורם לה

לנוכח העובדה . נותרה גם היא ללא שינוי אלי הישיר כלפי חמאסעוצמת האיום הישרנראה כי  

אמינות , כי מינואר ועד ליוני לא ביצע חמאס התקפות כלשהן למעט ההתקפה בעזה באפריל

ניתן להניח כי היא נותרה לפיכך (. NYT 6/6/95)האיומים הישירים לא עמדה במבחן בתקופה זו 

                                                 
276

 . נסקרים פלסטיניים בעזה ובגדה המערבית 1291התבסס על מדגם מקרי של , במאי 18-21-מה  PSRסקר של  
277

 . נסקרים פלסטינים מהגדה ומעזה 1379הסקר התבסס על מדגם מקרי של  
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ם שבציעה ישראל לאחר ההתקפות של חמאס גבוהה כפי שהיתה בעקבות המעצרים הנרחבי

 . 8661האסלאמי בינואר  דיהא'ושל הג,  8662באוקטובר 

נראה כי השינויים בכח הכפייה של ישראל כלפי חמאס בין אמצע אפריל  לסוף יוני , לסיכום 

זה המשיך להתחזק בתחילת . פ"נבעו בעיקר משינוי בעוצמת האיום העקיף של ישראל דרך הרש

פ "כאשר הסתבר יותר ויותר כי פעולותיה של הרש, אך במקביל החלה מותנותו להיפגע, התקופה

. ואף אינן עוקבות בזמן אחר התקפות טרור שמבצע הארגון תכנגד חמאס אינן פרופורציוניו

היחלשותה של מותנות האיום הובילה להיחלשות מסוימת בכח הכפייה הישראלי החל מתחילת 

פי ההיפותזה הוא כי רמת הטרור של חמאס תישאר נמוכה בין אפריל -הניבוי על, לפיכך.  יוני

אז חל , 8661וכך תישאר עד לספטמבר , לרמת טרור נמוכה –אך אז תעלה במידה מסוימת , ליוני

עלייה זו צפויה להיות קלה . שינוי מהותי במשתנים שקבעו את כח הכפייה של ישראל כלפי חמאס

ניתן להניח כי בחמאס האמינו כי התקפות טרור כנגד , האיום אף הפגיעה במותנות-שכן על, בלבד

 .  יעדים ישראליים יחמירו את פעולות הרשות וישראל כנגד הארגון

 גורמי מוטיבציה מפוקחים 

אינה מובילה  8661בחינה של גורמי המוטיבציה המפוקחים בתקופה שבין אמצע אפריל לסוף יוני 

ולא , ראל לא פגעה באופן ישיר בהנהגת החמאס בתקופה זויש. למסקנה כי חל שינוי מהותי באלה

בתהליך המדיני שסיכנו את האינטרסים של חמאס מעבר לסיכונים  תחלו התפתחויות מיוחדו

עלייה מסוימת במוטיבציה . הכלליים שהציב תהליך אוסלו לארגון לאורך כל תקופת התקיימותו

כחלק מהדיון בהסבר , תידון בהמשך אך זו, של חמאס לבצע התקפות טרור חלה החל מיולי

     8661להתקפות הטרור שביצע חמאס בתוך ישראל ביולי ובאוגוסט 

 רמת הטרור של חמאס

פעמית ממדיניות של הימנעות -היתה בגדר סטייה חד 8661לאפריל  6-התקפת הטרור בנצרים ב

אפריל בלאחר ההתקפה . 8661כמעט מוחלטת מהתקפות טרור בה נקט חמאס החל מינואר 

ביוני לא  11-עד ה. נצרים נמנע החמאס לחלוטין מהתקפות טרור כלשהן למשך יותר מחודשייםב

התקפת הטרור לואחריותו של חמאס , כלשהם של חמאס לבצע התקפות טרור תניסיונודווח על 

לא , למעט ההתקפה ביוני (.לעיל' ר)מוטלת גם היא בספק היתה  ברצועת עזה ביוני 11-שבוצעה ב

רמת הטרור התקופה . ביולי 12-לאפריל עד ה 6-ע החמאס למעשה התקפת טרור כלשהי בין הביצ

רמה דומה לזו בה נקט הארגון , 8.1היתה , גם אם לוקחים את ההתקפה ביוני בחשבון, זו 

 (. 8661אפריל  -פברואר)בשלושת החודשים הקודמים 
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, דות בתוך גבולות הקו הירוקחזר חמאס לבצע התקפות התאב 8661ביולי ובאוגוסט , ואולם 

גבוהה פי , 1אוגוסט רמת הטרור של חמאס היתה -ביולי. לאחר שנמנע מכך במשך יותר מחצי שנה

, פי היפותזת המחקר-נתונים אלה בניגוד מסוים לניבוי על. מרמת הטרור בין אפריל ליוני 1.1

לשמר כמה נמוכה של  היה עדיין גבוה מספיק על מנת 8661ולפיה כח הכפייה של ישראל בקיץ 

. למרות הפגיעה המסוימות במותנות האיום הישראלי העקיף דרך הרשות, זאת. טרור מצד חמאס

 .  הסברים אפשריים לכך ידונו בהמשך

מספר עדויות מובילות למסקנה כי המניע להפסקת הפיגועים בין אפריל ליולי אכן היה הצורך  

ובפרט האיומים העקיפים דרך , הישראליים להימנע מהנזק הפוטנציאלי של איומי הכפייה

נראה כי היוזמה .  שעוצמתם היתה גבוהה באותה תקופה, פ ודרך האוכלוסיה הפלסטינית"הרש

שהיתה צפויה לספוג , להפסיק את התקפות הטרור באה בעיקר מכיוון הנהגת החמאס בשטחים

עו על ויכוח פנימי ורת הצבידיווחים בתקש. פ"את עיקר הנזק ממימוש איומי ישראל והרש

כאשר מן , 8661החל מאפריל  של התנועה טרור באשר למדיניות השהתנהל בקרב הנהגת החמאס 

שהיו מעוניינים בהמשך הנסיגות הישראליות , הצד האחד עומדים בכירי הארגון בעזה ובגדה

ת ומן הצד השני עומד, ואולי אף להשתלב בה –ושאפו להימנע מעימות עם הרשות הפלסטינית 

ואולי אף לפגוע , פ"להמשיך בהתקפות טרור גם במחיר של עימות עם הרששאפה הנהגת החוץ ש

כי בעוד הנהגת הפנים של  8באפריל דווח בערוץ  11-ב(. JP 14/8/95)בהתקדמות התהליך המדיני  

הנהגת החוץ , חמאס שואפת להגיע להסכמה עם הרשות בדבר הפסקת הפיגועים משטחי הרשות

אישור לנכונותה (. BSWB 24/4/95)נת בהסכם כזה ולא מוכנה לתת את אישורה לכך אינה מעוניי

פ "של תגובת הרששל הנהגת הפנים של  החמאס לעצור את הפיגועים על מנת להימנע מהעלויות 

באפריל  11-ב. מחמוד זהאר, ניתן למצוא בדברים שאמר דובר התנועה בעזה והציבור הפלסטיני

 [...] לפעול ככח משטרה בשליחות ישראל, כורחו-בעל, ף נאלץ"ן שאשחמאס מבי"טען זהאר כי 

". עד שערפאת אינו יכול לעמוד בפניו, אנו מבינים כי הלחץ של ישראל ואמריקה הוא כה גדול

(. PI 23/4/95)שבינו לבין הרשות " כמיטב יכולתו להפחית מהמתח"עושה , טען זהאר, חמאס

ידי -שתווך על, פעולתו היה איום העקיף של ישראלאמירה זו מאשרת כי האיום שעשה את 

הודה זהאר כי חמאס , מספר ימים לאחר מכן" דידה'אלחיאת אלג"בראיון נוסף לעיתון .  פ"הרש

וזאת מתוך רצון להימנע מהאשמות כי , החליט להימנע מהתקפות טרור בתקופה הקרובה

 BSWB)פלסטיניים התקפות טרור של חמאס פגעו בהמשך נסיגתה של ישראל משטחים 

כי חמאס ,  בהסתמך על מקורות פלסטיניים, אישר 8661מיוני ' הארץ'דיווח בעיתון (. 24/4/95
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החליט על מדיניות מרוסנת בשל חששו ממפנה בדעת הקהל הפלסטינית כתוצאה מהתגובות 

והחשש   -הפסקת התהליך המדיני ופגיעה כלכלית באוכלוסייה -הישראליות על התקפות טרור

י 'אישר  עימאד פאלוג 8661ביוני  82-ב(. Rubinstein, 1995)ני עימות רחב היקף עם הרשות מפ

נהאר כי החמאס החליטה להפחית במספר הפיגועים בשל חששותיה מתגובת -בראיון לעיתון א

יורק טיימס על שינוי -פי והניו.בתחילת יולי דיווחו איי(. BSWB 16/6/95)דעת הקהל הפלסטינית 

גאזי . כך שהארגון הקפיא את פעילותו הצבאית לטובת פעילות פוליטית-של חמאס ועל במדיניות

. פ כי ברצוננו להקפיא את הפעולות הצבאיות"אמרנו שוב ושוב לרש: "חאמד צוטט כמי שאמר

מעוניין "י הוסיף כי חמאס החליט שהוא 'ועימאד פאלוג, "אנו מעוניינים להקים מפלגה פוליטית

בכרוז שהפיצה הזרוע הצבאית לסוכנויות ". מדינה פלסטינית[ לכינון]פ "לפעול יחד עם הרש

לצמצם באופן זמני את המבצעים הצבאיים בכדי "הידיעות בתחילת יולי נאמר כי הארגון החליט 

 AP 13/7/95; NYT". )פ הזדמנות להביא את הגדה המערבית תחת שליטה פלסטינית"לתת לרש

19/7/95   .)  

  2994יולי ואוגוסט התקפות הטרור של 

בניגוד למגמה . 8661הגיע לסיומו בסוף יולי  8661הריסון שגזר על עצמו חמאס מאז תחילת 

חזר חמאס לבצע התקפות  8661ביולי ובאוגוסט , 8661שהסתמנה במחצית הראשונה של 

פ לקראת הסכם "וזאת על רקע משא ומתן מתקדם בין ישראל לרש, התאבדות בתוך ישראל

שכלל את נסיגת ישראל ממרכזי האוכלוסייה בגדה וקיום בחירות למועצה , ('אוסלו ב)הביניים 

 1. גן-ביולי התפוצץ מחבל מתאבד מחמאס על אוטובוס ברמת 12-ב .המחוקקת הפלסטינית

לאוגוסט ביצע מחבל מהחמאס התקפת התאבדות נוספת  18-ב. אזרחים ישראלים נהרגו בהתקפה

 .בירושלים הפעם, בתוך גבולות הקו הירוק

מהווים סטייה בולטת מרמת הטרור הנמוכה  8661התקפות ההתאבדות בתוך ישראל בקיץ  

ומשקפות ערכים של המשתנה , 8661לפברואר  8662מאוד שאפיינה את חמאס לאורך בין נובמבר 

כיצד ניתן להסביר את ההתקפות .  פי משתנה כוח הכפיה של ישראל-התלוי השונים מהמנובא על

אף הצהרות -ועל, 8661שנעשו למרות עלייה נמשכת בכח הכפייה של ישראל במהלך , 8661בקיץ 

לשאלה זו יש ? של הנהגת חמאס בעזה כי חמאס החליט להימנע מהתקפות טרור באותה תקופה

 . שתי תשובות אפשריות

יש לקחת בחשבון את האפשרות כי פיגועי יולי ואוגוסט שיקפו מחלוקת הולכת ומעמיקה , ראשית

אשר ביקשה להמשיך בהתקפות , כאשר מן הצד האחד עומדת הנהגת החוץ של הארגון, בחמאס
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מטרור שביקשה להימנע , ומן הצד האחר עומדת הנהגת הארגון בשטחים, אלרהטרור נגד יש

ההתקפות , פי אותה טענה-על(. Kurz and Tal, 1997,  Kristianasen, 1999:27)באותה תקופה 

וראות שאלה קיבלו מהנהגת של הזרוע הצבאית של חמאס בהתאם לה( תאיםאו )ידי תא -נעשו על

כפי . כפי שהיה נהוג בעבר, באותה עת החלטות בהתייעצות עם הנהגת הפנים השלא קיבל, החוץ 

]...[ מפולגים [ חמאס]הם " לאחר ההתקפהטען חוקר הטרור הפלסטיני אריאל מררי שטען 

 MM" )והדרג הפוליטי, היסוד הלוחם, דין אל קסאם-אל-עז[ גדודי]משקפת פער בין [ ההתקפה]

ניתן לומר כי  סביב שאלת הפיגועים אם אכן סבל הארגון מפילוג פנימי באותה תקופה (.  26/7/95

, "דיפרנציאלי"זהו מצב שבו התקיים כח כפייה : הדבר מתיישב באופן כללי עם היפותזת המחקר

הצפוי לשאת ברוב הנזק הצפוי להיגרם ממימוש   -הנהגת בשטחים  –כאשר אגף אחד בארגון 

שאינו צפוי להיפגע באופן , ואגף אחר, פי הניבוי-מתנהג על,  איומי הכפייה או מודע להם יותר

 . שואף להגביר את התקפות הטרור,  פ"או הרש/משמעותי מתגובת ישראל ו

ת על בפרט לכל הקשור לנטילת האחריו, לשלות האירועים לאחר שתי ההתקפותהשת 

לאחר ההתקפה ביולי לא נטל חמאס אחריות . תומכת במידה מסוימת בטענה זו, ההתקפות

כרוז רשמי של חמאס לא הופץ מיד לאחר הפיגוע : רשמית על ההתקפה באופן בו עשה זאת בעבר

שם המחבל המתאבד לא פורסם ולא פורסמה , ולא פורסמה הודעה רשמית כלשהי של חמאס

 MM)ובניגוד לעבר לא הוקמה סוכת אבלים בבית משפחתו של המחבל , קלטת בה מופיע המחבל

27/7/95; AP 26/7/95 .)פי.איי"-וב" קול ישראל"התקבלו שיחות טלפון אנונימיות ב, תחת זאת "

 AP)הם האחראים להתקפה "  הזרוע הצבאית של חמאס, תאי עייאש"בהן אמר המטלפן כי 

מבין מנהיגי חמאס בעזה שלא היה נתון באותה עת הבכיר , י'עימאד פאלוג, ואולם(. 24/7/95

וכך גם בכירים נוספים , (JP 25/7/95)מיהר להכחיש כל קשר בין חמאס להתקפה , במעצר

רדיו "אישר בראיון ל, חמדאן-אבו, נציג חמאס באיראן, לעומתם(. JP 26/7/95)בחמאס בעזה 

ידי אחד מהלוחמים -שנישא על ידי מטען חבלה-הפיצוץ נגרם על"מיד לאחר ההתקפה כי " טהרן

ביולי כי  11-רוזלם פוסט דיווח ב'הג(. BSWB 26/7/95[" )חמאס]המתאבדים של התנועה 

מקורות במערכת הביטחון הישראלית סבורים כי ההתקפה נעשתה ללא ידיעתם של מנהיגי חמאס 

וח כי ההתקפה דיו, שיוצא לאור בלונדון, חייאת-העיתון הערבי אל, פי אותו דיווח-על. בשטחים

ששוקלים , הפרגמטיים בחמאס[ האלמנטים]כמחאה נגד "ידי גורמים בזרוע הצבאית  -נעשתה על

אל '(. JP 28/7/95"  )את נטישת ההתקפות לטובת הזכות לקחת חלק בבחירות הפלסטיניות
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שהודה כי חמאס עומד מאחורי ההתקפה , אף ציטט מנהיג בכיר מהנהגת החוץ של חמאס' חייאת

(MM 25/7/95 .) ההתקפה פורסם כרוז מטעם גדודי קסאם בה נטל גוף זה אחריות לאחר שבוע

אך כמה ממנהיגי חמאס בשטחים  מיהרו להכחיש את אחריות הארגון לפיגוע ולטעון כי ,  עליה

אינה יכולה [ על פיגוע]נטילת אחריות "גאזי חאמד הסביר כי . נטילת האחריות אינה אותנטית

ואיברהים יאזורי טען כי אין לו , "ו מהימנה כל עוד לא פורסמה זהות המפגעלהיחשב לגיטימית א

בתחילת ספטמבר דיווח (. AP 1/8/95)זיוף -וכי הכרוז הוא מעשה, מידע כלשהו על ההתקפה

כך שבכירי ההנהגה הפוליטית של חמאס בעזה טענו כי אין להם השפעה -רוזלם פוסט על'הג

 JP)ל "אות להתקפות ביולי ובאוגוסט הגיעו ישירות מחוכלשהי על הזרוע הצבאית וכי ההור

היא פורסמה בתחנת : כך-נטילת האחריות על ההתקפה באוגוסט מרמזת גם היא על(. 5/9/95

ידי -אך הוכחשה על, בדמשק ובכרוז דומה מטעם גדודי קסאם שפורסם בגדה" אלקודס"הרדיו 

 (.BSWB, JP 22/8/95)מקורות מההנהגה הפוליטית בשטחים  

חלה עלייה משמעותית במוטיבציה של חמאס לבצע  8661טענה אחרת היא כי לקראת קיץ  

תחושה הולכת וגוברת בחמאס כי ישראל , פי טענה זו-על, הסיבה לכך היתה . התקפות טרור

ולפיכך אין , פ  רקחו תכנית משותפת לחיסול הארגון או לפחות לצמצום משמעותי בכוחו"והרש

שעשויות אף לבסס מאזן הרתעה מסוים בין הארגון לבין , וע התקפות טרורלו מה להפסיד מביצ

 .  פ לקראת העברת ריכוזי האוכלוסיה הפלסטיניים בגדה לשליטת הרשות"הרש

פ פעלה נגד "והרש, פ לפעול כנגד החמאס"לאורך השנה הוגבר הלחץ הישראלי על הרש, כזכור 

וזי החמאס ברצועת עזה נמשכו באופן רצוף מעצרים ופשיטות על מע. חמאס באופן גובר והולך

' ר. ]פי שבתקופה זו בוצעו מעט מאוד התקפות טרור של חמאס-על-אף, (AP 12/7/95)מאז אפריל 

יש להניח כי מקבלי ההחלטות בחמאס קיבלו את הרושם שהסכם הביניים , כן-כמו[. דיון לעיל 

וטיוטה ראשונית שלו נחתמה  8661 מ עליו הואץ ביולי"שהמו -פ "ההולך ונרקם בין ישראל לרש

יגביר את שיתוף הפעולה הבטחוני בין ישראל    -( NYT 12/8/95)לאוגוסט  88-בראשי תיבות  ב

לא מדובר היה בדיכוי ,  יש לזכור, הפעם. וכך גם את המגמה של דיכוי חמאס ופעיליו, פ"והרש

משעל . . פ"בור לשליטת הרשאלא גם בערים הפלסטיניות שבגדה שיועדו לע,  החמאס בעזה בלבד

כי מטרות ההתקפות ביולי ובאוגוסט היתה לשפר את עמדתו של , באופן דומה, וסלע טוענים

ולכפות על ערפאת , ף לקראת הרחבת שטחי הממשל העצמי לכל ערי הגדה"חמאס אל מול אש

 (.8666, משעל וסלע)הכרה במעמדו של חמאס כאופוזיציה לגיטימית 
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לאחר ההתקפה . ים בחמאס לאחר ההתקפות בהחלט תומכים בסברה זודברים שאמרו בכיר 

ההתקפה נועדה להעביר  שטען כי מנהיג בכיר מהנהגת החוץ של חמאס' חייאת-אל'ביולי ציטט 

שלו כי האופוזיציה  ןשהחל להאמין לדיווחים היומיומיים של מנגנוני הביטחו", מסר לערפאת

כי מאמצי הדיכוי של הרשות לא ,  "דו על ברכיהםהור –יהאד אסלאמי 'חמאס וג –האסלאמית 

, פי הדובר האנונימי-על, נוספת היתהמטרה  . ואף יזכו לתגובה חריפה מצד חמאס,  יעלו יפה

משום שאנו רואים בהן , פ לישראלים"רשהלפגוע ולהביא לסיומן של שיחות משא ומתן בין "

שפורסם ,  רוע הצבאית של חמאסבכרוז מטעם הז(.  MM 25/7/95" )שיחות משפילות ומבזות

, מסר לרבין ולישראל: הצהיר כי ההתקפה נושאת כמה מסרים, בגדה לאחר ההתקפה באוגוסט

: על חוסר יכולתם לפגוע ביכולות של הארגון ועל כך שההתקפות כנגדו יזכו לתגובה קשה

סר ומ; "ממשלת האויב תשלם על המלחמה הכוללת שהיא שיגרה כנגד האסלאם והמוסלמים"

אני מייעצים לרשות :  "לבל ימשיכו במדיניות הדיכוי כנגד חמאס, של אזהרה לערפאת ולרשות

, שמגנה על האינטרסים של הישות הציונית באזורים שתחת שליטתה, הממשל העצמי הפלסטיני

אסור לרשות לקחת חלק בעימות עם בני עמנו משום שדם . לא לחטוא נגד בניו של חמאס בעזה

בהודעה נרמז , כן-כמו(. BSWB, MM 22/8/95" )קדוש וכל השופך אותו הוא פושעפלסטיני הוא 

כי מטרת הפיגועים היא לגרום להפסד של רבין ומפלגתו בבחירות בישראל שאמורות  היו להיערך 

לבצע ]על ראש ממשלת האויב לדעת כי גדודי קסאם עשו את מיטב ההכנות : "כשנה לאחר מכן

 (.   JP 22/8/95" )בחירות הציוניות המתקרבותמעתה ועד מועד ה[ התקפות

ולפיה חמאס קיווה לצבור נקודות בדעת הקהל , ניתן להעלות גם השערה אחרת, לבסוף 

הפלסטינית באמצעות יצירת רושם כי ההתקפות ביולי ובאוגוסט גרמו לישראל לחתום על הסכם 

, זאת. 278ומתן-ות משאלעשות באמצע,  לכאורה, ף כשלה"וזאת לאחר שהנהגת אש, הביניים

                                                 
ם ביולי ובאוגוסט ולפיה מטרת הפיגועי,  (Pape, 2003: 335)יש להבחין ביו טענה זו לבין טענתו של החוקר רוברט פייפ  278

יש להניח כי בניגוד לטענת פייפ הנהגת החמאס הבינה היטב כבר . היתה לכפות על ישראל נסיגה נוספת בגדה המערבית

וכי התקפות טרור לא יובילו לשינוי מהותי בחתירתה של , בראשית יולי כי חתימה על הסכם ביניים היא רק עניין של זמן

דיווחים בתקשורת החל מראשית יולי העידו על .  הנהגה הישראלית נחושה להגיעאליו נראה היה שה, ישראל להסכם

 4 -ב,  למשל, כך. ביולי 25-ה –גם אם לא בתאריך היעד שנקבע לו בתחילה , לקראת השגת הסכם ביניים רציפההתקדמות 

יגה של ישראל מריכוזי כולל נס, יולי  דווח כי ערפאת ופרס הגיעו להסכמה לגבי מרבית הסעיפים של הסכם הביניים

ומחיקת הסעיפים שקוראים להשמדת ישראל מהאמנה הפלסטינית , עריכת בחירות למועצה המחוקקת, האוכלוסיה הפלסטינים

(WP 5/7/95 .)אנחנו : "לאחר הפגישה הכריז ערפאת. ודווח על התקדמות נוספת בשיחות, למחרת נפגשו ערפאת ופרס  שוב

ערפאת ונשיא , ביולי נערכה פגישה משולשת בין פרס 17 -ב(. AP 5/7/95" )הישגים של ממשיכולים להגיד כי היום השגנו 

: דווח על התקדמות בנושאים שנותרו במחלוקת . מצרים מובארק באלכסנדריה על מנת להגיע להסכם חתום מהר ככל הניתן

ערפאת הכריז לאחר .  פ"ידי הרש-עלומניעת טרור , היקפה המדויק של הנסיגה הישראלית, שליטה על מקורות המים בגדה

(. MM 20/7/95" )ואנו נוקטים בצעדים יסודיים בעניין זה ןבביטחואנו מבינים את חשיבות הצורך הישראלי : "הפגישה 

 13-ממשלת ישראל אישרה את ההסכם ב. נחתם בטאבה הסכם בראשי תיבות בין פרס לערפאת 1775אוגוסט  11-ב, לבסוף

קשה אפוא לקבל את הטענה (. AP 15/8/95)באוגוסט  15-ף אישר אותו ב"והועד הפועל של אש, (AP 13/8/95)באוגוסט 

 . כי התקפות הטרור של חמאס נבעו מרצון לזרז את ההגעה להסכם
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ף להשיג יוכיח לציבור הפלסטיני כי אין בכוחן של התקפות "לנוכח החשש כי ההישג שעמד אש

וכי הדרך היעילה לממש את זכויות העם הפלסטיני היא הדרך , טרור להביא להישגים כלשהם

 באמצעות דבקות בדרך, ייתכן כי חמאס ביקש אפוא להראות כי יש בכוחו לתרום. המדינית

 . למימוש האינטרסים של העם הפלסטיני, יהאד האלים נגד ישראל'הג

לא היתה רק  8661כי הסיבה לעלייה החדה ברמת  הטרור של ח מאס בקיץ , נראה אפוא 

הירידה הקלה בכח הכפייה של ישראל שנגרמה כתוצאה מירידה במותנות האיום העקיף דרך 

 .  ויות באותה תקופהאלא גם עלייה במוטיבציה שנבעה מההתפתח, הרשות

 : 8661לאוגוסט  8661מציג את השינויים ברמת הטרור של חמאס בתקופה שבין תחילת  2תרשים  

תרשים 4

רמת הטרור של חמאס : ינואר-אוגוסט 1995
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 2996ינואר    - 2994ספטמבר : והשלכותיו' הסכם אוסלו ב  –  שביעיתתקופה 

 כח הכפייה של ישראל 

" הסכם אוסלו ב"שנודע גם בכינויים )פלסטיני -יבספטמבר נחתם הסכם הביניים הישראל 11-ב

ששניים מסעיפיו המרכזיים היו עריכת בחירות כלליות למועצה המחוקקת , "(הסכם טאבה"ו
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להסכם זה היו כמה השלכות על כח . 279הפלסטינית ונסיגה של ישראל מריכוזי האוכלוסיה בגדה

 של ישראלהעקיפים מי הכפייה את ארסנל איו" הרחיב"הוא , בטווח הקצר. הכפייה של ישראל

של הסעיפים המרכזיים של הספציפי שכן היא יכלה כעת להתנות את יישומם , פ"כלפי הרש

. הטרור הפלסטיני בעצירת  –הנסיגה מערי הגדה ועריכת בחירות , שחרור אסירים –ההסכם 

אך ', החתימה על הסכם אוסלו בגם לפני , אמנם, האיום בעצירת התהליך המדיני היה קיים

 . לאחר החתימה על הסכם זה מכמה סיבות ההתחזקעוצמתו 

מנוסח ההסכם עצמו ומדברים שאמרו גורמים ישראליים בסמוך לחתימה עליו , ראשית 

, בין השאר, היה התחזק הרושם כי יישומו של ההסכם מותנה בהדדיות שפירושה, ולאחריה

. וני הטרור במידה ואלה ימשיכו בוהפסקת הטרור הפלסטיני ופעולה נחרצת של הרשות נגד ארג

המשטרה הפלסטינית תפעל בשיטתיות נגד "נכתב כי ' בהסכם אוסלו ב, בדומה להסכם עזה ויריחו

ינקטו בכל האמצעים הנחוצים כדי למנוע מעשי  שני הצדדים"וכי  "כל ביטוי של אלימות וטרור

בו לא , 8661רונות מספטמבר בניגוד להסכם העק, ואולם". אחד מהם כל פשע ועוינות נגד, טרור

בו התחייבה  , יריחו-הסכם עזהלו, הותנו התחייבויותיה של ישראל בהפסקת הטרור הפלסטיני

' וסלו בהסכם א,  שבועות ללא קשר לרמת הטרור הפלסטיני 1ישראל לסגת מעזה ויריחו בתוך 

כם אינו קובע ההס. בין המשך הנסיגה הישראלית מערי הגדה לרמת הטרור הפלסטינייצר זיקה 

שבוע לאחר מכן .  280והתייחסותו לנושא מעורפלת מעט, זמנים מחייב לנסיגות הישראליות-לוח

ל על יישום הפריסה "שהיה ממונה מטעם צה, אילן בירן, ל"מרכז של צה–הוציא אלוף פיקוד

זמנים -מערבית ובה פורסם לוחל בגדה ה"הודעה למפקדי יחידות צה, מחדש בגדה המערבית

 פי.אי באותו יום, ולםוא. בנובמבר ותסתיים עד סוף דצמבר 88-לפיו תתחיל הנסיגה ב, שונה

לוח הזמנים לנסיגה עשוי להתעכב אם מיליטנטים "שאמר כי " מקור ישראלי בכיר" ציטטה

רוזלם 'ציטט הג, כעבור שבוע(.  AP 5/10/95" )פלסטינים יבצעו התקפות נגד הכוחות הישראלים

מ עם הפלסטינים כמי שאמרו כי "ל שלקחו חלק במו"ירים של צהפוסט את המפקדים הבכ

המבחן האמיתי של הרשות והתנאי הבסיסי לקיום הנסיגות הוא שיתוף פעולה בטחוני של כוחות 
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: נוסח מלא של ההסכם ניתן למצוא באתר הכנסת  

http://www.knesset.gov.il/process/asp/event_frame.asp?id=42 
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השלב הראשון של היערכות מחדש של כוחות צבאיים ישראלים יחל "לנספח הראשון של ההסכם נכתב כי  1' בתוספת מס 

כות מחדש עד ממשלת ישראל מתכוונת להשלים את השלב הראשון של ההיער"וכי " ימים לאחר החתימה על הסכם זה 11

בתוך שבועיים מהחתימה :  "זמנים מדויק יותר נדחתה לעתיד הקרוב-קביעת לוח. אך לא מתחייבת, מתכוונת –" 1775דצמבר 

כבר ביום החתימה על ההסכם ". יחליטו שני הצדדים על לוח זמנים מדויק להיערכות מחדש על בסיס של כל מחוז, על הסכם זה

 –ולפיו תתחיל הנסיגה הראשונה , שכללה את לוח הזמנים המוצע לנסיגות הישראליות משרד החוץ הישראלי הודעה פרסם

 AP" )ידי כל אחד מהצדדים-נתון לשינויים על[ לנסיגה]לוח הזמנים "בהודעה זו אף נאמר כי . 1776רק בפברואר  –נין 'מג

28/9/95.) 

http://www.knesset.gov.il/process/asp/event_frame.asp?id=42
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השר יוסי שריד אמר (. JP 13/10/95)פ  עם ישראל ונחישותם למנוע טרור "הביטחון של הרש

כל ", יפונו יהפכו למקלט עבור טרוריסטיםכשבוע לאחר מכן כי אם הערים הפלסטיניות ש

לאחר , לנובמבר 1-ודובר הממשלה אורי דרומי  הזהיר ב, (JP 23/10/95" )התהליך ייבחן מחדש

על הרשות הפלסטינית לעשות יותר על מנת למנוע "כי , יהאד האסלאמי בעזה'ניסיון פיגוע של הג

ה ומהלכי שלום אחרים ימשכו ללא אם היא מעוניינת שהנסיגה הישראלית בגד[ טרור]התקפות 

 (. MM 2/11/95" )הפרעה

חידוש נוסף היה בכינונם של מנגנונים ופורמים משותפים למעקב וניטור אחר מימוש   

הזיקה בין ההתקדמות ביישום ההסכם לבין רמת הטרור . הסעיפים הביטחוניים בהסכם 

פ "ות האיום לשלול מהרשוכך בעצם התחזקה אמינ, חזקה מבעבר, כן-אם, הפלסטיני היתה

אמניות זו . ומהפלסטינים את היעד של הרחבת הממשל העצמי אל ריכוזי האוכלוסייה בגדה

מידת הסיכון הבטחוני שלקחה ישראל על עצמה בהעברת הערים : התחזקה מסיבה נוספת

ממידת הסיכון בהעברתם , יש להניח, הפלסטיניות בגדה לשליטת הפלסטינים היה גבוה

לכך יש לצרף את הערך הסימבולי הגבוה יותר של ערי . של עזה ויריחו בשנה הקודמתהראשונית 

שכן יש לזכור כי באזורים אלה , מנקודת מבטו של הציבור הישראלי( ביחס לעזה למשל)הגדה 

ומערת המכפלה , (בבית לחם)סימבוליים של העם היהודי כמו קבר רחל -שכנו כמה נכסים דתיים

ל הפלסטינים היתה משמעות הדבר כי הסיכוי שישראל תעצור את נסיגתה מבחינתם ש(. בחברון)

 .    משטחים אלה בתגובה להתקפת טרור היה גבוה יותר

בה היא , פ"עבור הרש" תקופת ניסיון"בר היווה מעין מעבר מההסכם שנחתם בספטמ, שנית 

כל ריכוזי לשלב מתקדם בהרבה בכינון הממשל העצמי שבו כמעט , שלטה רק בעזה וביריחו

הדבר יצר מצב בו לפלסטינים היה הרבה מה  . האוכלוסיה העירוניים בשטחים עוברים שליטתה

התרבו  ,כך. להפסיד אם תחליט ישראל לעצור את התהליך המדיני בעקבות התקפות טרור

ואף , פות טרורהסיכויים שהציבור הפלסטיני והרשות הפלסטינית יפנו כנגד חמאס בתגובה להתק

את בטחונם של הנהגת הפתח ושל ,  ככל הנראה, ההסכם חיזק. הצפויה חומרת תגובתםהתחזקה 

וכי הסכם העקרונות , הציבור הפלסטיני כי ישראל אכן מעוניינת בהמשך התהליך המדיני

לא היו מעשה הונאה ישראלי שנועד להשקיט  8662והסכם עזה ויריחו מאפריל  8661מספטמבר 

לחוסר אמונם של . למימוש הזכויות הלגיטימיות שלהםאת הפלסטינים אך לא להוביל 

הדחייה המתמשכת של קיום המשך הבנייה בהתנחלויות ו, יש לשער, הפלסטינים בעבר תרמו
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בסוף ' החתימה לבסוף על הסכם אוסלו ב כי ניתן להניח .והנסיגה מערי הגדה 281הבחירות

, היא חיזקהיש לשער כי ו, מה את אמון הפלסטינים בתהליך השלום-ספטמבר חידשה במידת

לכך . את ההתנגדות בקרב הציבור הפלסטיני להתקפות טרור שעלולות לסכן את התהליך, בהתאם

מה שמונח היה , גם עבור הציבור הפלסטיני-כמו, פ והפתח"יש להוסיף את העובדה כי עבור הרש

ים מצומצמים לא היה מדובר עוד בהעברת שליטה באזור: כעת על כפות המאזניים היה רב מבעבר

אלא במהלך של העברת השליטה על מרבית ריכוזי , ציבורית הבלבד לרשות נטולת לגיטימצי

 –לראשונה בהיסטוריה  –האוכלוסיה הפלסטינית לרשות נבחרת ומתן האפשרות לפלסטינים 

ף ושל העם הפלסטיני "ככל שגדול היה ההישג של אש. לבחור את הנהגתם באופן דמוקרטי

, כך גדול היה הפסדם הפוטנציאלי במקרה והתקפות טרור ימנעו את יישומו' , בהסכם אוסלו ב

   . וכף התחזקה עוצמת האיומים העקיפים של ישראל כלפי חמאס

הובילה ליתר אמון וליתר ' נתונים מסקרים מחזקים את הטענה כי החתימה על הסכם אוסלו ב 

מהפלסטינים  01%, 2828661י מיונ JMCCבסקר של . תמיכה של הפלסטינים בתהליך השלום

אינו כן לגבי יישומם "מהנסקרים טענו כי רבין  12%אך , מ עם ישראל"אמנם תמכו בהמשך המו

אמרו כי הם  11%. טענו כי הוא כן לגביהם 82%ורק , "ההסכמים עליהם חתם עם הפלסטינים

 JMCCשל  בסקר , לעומת זאת.  היו פסימיים 10%-ו, יים לגבי העתיד של הפלסטיניםאופטימ

,  02%-שיעור האופטימיים עלה ל, כשבוע לאחר החתימה על ההסכם, 283שנערך בתחילת אוקטובר

ההסכם הוא צעד לקראת מימוש שאיפתם של  טענו כי 02%. טענו שהם פסימיים 81%ורק 

,  10% -שיעור המאמינים בכנותו של רבין עלה ל. הפלסטינים להקים מדינה שבירתה ירושלים

ושיעור ,  99%היה ' שיעור התומכים בהסכם אוסלו ב. יכו לטעון כי רבין אינו כןהמש 11%כאשר 

לאחר שישראל החלה  – 284בסקר שערך המכון בדצמבר. 01%התומכים בתהליך השלום נותר 

ושיעור , 18%-שיעור האופטימיים עלה ל: התחזקו אותן מגמות -להסיג את כוחותיה מערי הגדה 

, למשל, כך. מלמדים על מגמות דומות  PSRסקרים של . 12%-התומכים בתהליך השלום עלה ל

 11%-ו, מ לשלום עם ישראל"מהנשאלים בהמשך המו 91%תמכו   8661285ממאי   PSRשל בסקר 

ושיעור  08%-ל 286תחילת ספטמברמ  PSRסקר של שיעור התומכים בתהליך עלה ב. התנגדו לכך
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לדחותם   1775הוסכם במרץ , אל במועד שנקבעמשלא עמדה ישר. 1774בהצהרת העקרונות הוסכם שאלה יתקיימו ביולי  

 ,(AP 30/3/95)ואז הם שוב נדחו  , 1775ליולי 
282

 . פלסטינים מעזה ומהגדה 1379והתבסס על מדגם מקרי של  1775ביוני  16-ל 16-הסקר נערך בין ה 
283

 . ה ובגדהנסקרים פלסטינים בעז 1293והתבסס על מדגם מקרי של  1775באוקטובר  9-ל 6-הסקר נערך בין ה 
284

 . מעזה ומהגדה םנסקרים פלסטיני 1251והתבסס על מדגם מקרי של  1775בדצמבר  7-ל 8-הסקר נערך בין ה 
285

 . נסקרים פלסטיניים בעזה ובגדה המערבית 1291התבסס על מדגם מקרי של , במאי 18-21-מה  PSRסקר של  
286

 . לא דווח על תאריך עריכתו. עזהנסקרים פלסטינים מהגדה ומ 1171הסקר התבסס על מגדם מקרי של  
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 287בסקר שנערך בתחילת אוקטובר 'שיעור התומכים בהסכם אוסלו ב. 81%-המתנגדים ירד ל

מהנשאלים אמרו שיצביעו בבחירות המתקרבות עבור מועמדים  11% 288ובדצמבר, 01%היה  8661

לנתונים אלה יש להוסיף את התמיכה הנרחבת של הציבור הפלסטיני . שתומכים בתהליך השלום

 PSRבסקר של  01%שזכו לתמיכה של , בעריכת בחירות למועצה המחוקקת הפלסטינית

תמיכה זו עלולה היתה להיתרגם לפגיעה קשה במעמדו הציבורי של חמאס . 8661מאוקטובר 

 .    במידה ופיגועים שהיה יוזם הארגון היו מובילים לדחיית הבחירות או לביטולן

להתנגדות ' מ והחתימה על הסכם אוסלו ב"הסקרים מלמדים גם על קשר בין התקדמות המו 

כך כי הפלסטינים -מה שעלול לרמוז על, גוני הטרור האסלאמייםרור מצד ארגוברת להתקפות ט

תמכו  8661מיוני   JMCCבסקר של  .הבינו כי המשך התקפות הטרור עלול לפגוע בתהליך השלום

  PSRבסקר של . התנגדו להן 11%-יהאד אסלאמי ו'התאבדות של חמאס וגבהתקפות  11%

אך לאחר שכבר נודע על התקדמות ' לו בשנערך אמנם לפני החתימה על הסכם אוס –מספטמבר 

-ו, 81%-ירד שיעור התומכים בהתקפות נגד אזרחים ישראלים ל -ממשית לקראת החתימה עליו 

הסקרים אף מלמדים על ירידה ממשית בתמיכה בחמאס לאחר . 289טענו כי הם מתנגדים להן 02%

רכו ביוני ובאוגוסט שיעורי התמיכה בחמאס בסקרים השונים שנע: 'החתימה על הסכם אוסלו ב

נע שיעור התומכים  8669לינואר   8661בסקרים שנערכו בין אוקטובר . 81%-ל 81%נעו בין  8661

נתון שעשוי ללמד על ירידה של יותר משליש בתמיכת הפלסטינים , 81%-ל 82%בחמאס בין 

 .הלך תקופה זומבחמאס ב

ציבור הפלסטיני להבין כי באותה גרם ל' על כך שהסכם אוסלו ב, כן-אם, נתונים אלו מלמדים 

היה לו הרבה מה להפסיד מהכשלת תהליך השלום  -אולי יותר מכל תקופה שקדמה לה  –תקופה 

: גם בקרב הנהגת הפתח, יש להניח, הלכי רוח דומים שררו. ידי ארגוני הטרור האסלאמיים-על

האינטרסים  העברת ערי הגדה המערבית לשליטתם והבחירות המתקרבות עמדו לקדם את הן

. והן את האינטרסים הארגוניים הפרטיקולריים של הפתח, הקולקטיביים של העם הפלסטיני

ואולי , התקפות טרור מצדם של הארגונים האסלאמיים היו עלולות לסכן את השגת יעדים אלה

מנקודת מבטם . אף להוריד לטמיון את ההישגים הבלתי מבוטלים שהשיגו ערפאת והפתח עד כה

פ תפעל מולם במלוא כוחה אם יפעלו "היה אפוא בסיס איתן לחששות כי הרש, י החמאסשל בכיר

וכי תמיכת הציבור , באופן שיסכן את הנסיגה הישראלית מערי הגדה או את עריכת הבחירות
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 . נסקרים פלסטינים מהגדה ומעזה 4114והתבסס על מדגם מקרי של  1775באוקטובר  15-ל 13-הסקר נערך בין ה 
288

 . נסקרים פלסטינים מהגדה ומעזה  1168והתבסס על מדגם מקרי של  1775בדצמבר  11-ל 9-הסקר נערך בין ה 
289

ישראל שכנעה את "ופוליטיקאי פלסטיני בכיר מעזה הסביר בתחילת אוקטובר כי איש ציבור , שאפי-אל-חיידר עבד 

ידי כך שמנעה מעשרות אלפי פועלים את משרותיהם בישראל אחרי כל -הפלסטינים כי ההתקפות של חמאס מזיקות להם על

 (.  WP 17/10/95" )ובחמאס הסיקו את המסקנות, האנשים לא היו מרוצים מכך. התקפה
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תישחק עוד יותר כתוצאה , 290שהיתה נמוכה באותה תקופה מלכתחילה, הפלסטיני בחמאס

 . מהתגובה הישראלית

פ להתקפות הטרור ביולי ובאוגוסט שימרו במידה רבה "ובותיהן של ישראל והרשתג,  בנוסף 

כי  , אמנם, העידה ותהתגובה הישראלית להתקפ. את כח הכפייה הישראלי על ערכיו הגבוהים

 ובפרט במניעת  -ההנהגה הישראלית חזרה להנחת היסוד כי חמאס מעוניין לחבל בתהליך המדיני 

ולפיכך התגובה היעילה ביותר היא להצהיר על מחויבותה של , 'השלמתו של הסכם אוסלו ב

, ואולם(. BSWB; AP 25/7/95; AP 22/8/95. )ישראל לתהליך המדיני ואף להאיץ את השיחות

מ עם הפלסטינים "ניתן לטעון כי הימנעותה של ישראל מעצירת המו, בניגוד למקרים דומים בעבר

.  פ"באיום העקיף של ישראל כלפי חמאס דרך הרשבתגובה להתקפות הטרור של חמאס לא פגעה 

פ באופן שיטתי נגד ארגוני הטרור בתגובה "פעלה הרש 8661מהסיבה הפשוטה שמאז ינואר ,  זאת

סביר להניח אפוא כי החלטתה של ישראל להמשיך בשיחות לקראת . להתקפות מצדם של אלה

ונה של ישראל ממדיניות הרשות משביעות רצ,  בין השאר, הרחבת האוטונומיה הפלסטינית נבעו

אנו : "מ"טענה זו משתקפת באופן שבו הצדיק רבין את המשך המו. כלפי חמאס באותה תקופה

, שאינם רוצים פיגועים, אנו נחושים לדבר עם אלה שאינם מבצעים פיגועים. נמשיך במשא ומתן

  (. MM 24/7/95" )'שפועלים גם הם ונהרגים גם הם במלחמה נגד הטרוריסטים

תגובותיה האחרות של ישראל לא סימנו גם הן שינוי מהותי במדיניות התגובה שלה להתקפות  

 AP)אחרי כל אחת מההתקפות נמשך כשבוע בכל פעם הסגר שהטילה ישראל על השטחים : טרור

27/8/95; HRW , 1996 .)כוחות הביטחון של ישראל פתחו בסדרה של מעצרים בגדה המערבית ,

ביניהם חבריו של התא בזרוע הצבאית של חמאס שתכנן , רות פעילי חמאסבמהלכם נעצרו עש

 (.AP; XIN 23/8/95; AP 27/8/95)גן  ובירושלים  -וביצע את הפיגועים ברמת

המשטרה .  תגובתה של הרשות שימרה גם היא את אמינות האיום מצדה כלפי חמאס 

ולאורך , (AP 26/7/95)גן -הפלסטינית  עצרה מספר פעילים של חמאס למחרת ההתקפה ברמת

יהאד אסלאמי ובפעולה 'אוגוסט המשיכו כוחות הביטחון של הרשות בצעדי דיכוי כנגד חמאס וג

פעילי  88-פי על מעצרים נוספים של כ.באוגוסט דווח באי 82-ב. נגד מוסדות שונים של הארגונים

. ל"מימון בחוועל מאמצים של הרשות לקטוע את זרימת הכספים אל חמאס ממקורות , חמאס

ועשו ככל הניתן להימנע מהתגרות " הנמיכו פרופיל"בכירי החמאס בעזה , פי אותו דיווח-על
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בין , תהליך שבא לידי ביטוי, פוסט דיווח בתחילת ספטמבר כי חמאס הולך ומאבד את השפעתו החברתית בעזה רוזלם'הג 

, ירידים... נשים נראות לעיתים קרובות יותר לבושות בלבוש מערבי:  " בשינוי בסגנון החיים של תושבי העיר עזה,  השאר

נגדים המיליטנטים האסלאמיים הולכים ופורחים בשלושת קרקסים ומועדוני לילה וצורות אחרות של חיי חברה להם מת

     . (JP 1/9/95)" החודשים האחרונים
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לאוגוסט דווח על ניסיון של במשטרה הפלסטינית לעצור בכיר בזרוע  81-ב(. AP 10/8/95)ברשות 

שהתפתחה לקרב יריות בין חמושים מהחמאס , הצבאית של חמאס בשכונת שייח רדואן בעזה

לאחר הפיגוע באוגוסט בירושלים הכריז (. AP 18/8/95; MM 21/8/95)משטרה הפלסטינית ל

והרשות , (JP 22/8/95"  )אחתוך את ידיו של כל מי שמקבל כסף ורעיונות מאיראן: "ערפאת

חברי חמאס  12-באוגוסט דווח על מעצרים של עוד כ 16-ב. הגבירה את פעולותיה נגד חמאס בעזה

 AP)והחרמת כלי נשק וחומרי חבלה , ל מקומות מסתור של חברי הארגוןשלוו בפשיטות ע,

29/8/95.) 

פ ושל "התנהלותם של הרש: כח הכפייה של ישראל התחזק החל מספטמבר גם מסיבה נוספת 

וסיפקו לו בטחונות כי אם יימנע , ישראל כלפי חמאס חיזקו את מותנות האיומים כלפי הארגון

הדיאלוג בין חמאס . אף התנגדותו המוצהרת לתהליך אוסלו-ם עלמטרור יוכל להמשיך ולהתקיי

חודש בתחילת ספטמבר , גן ביולי-שהופסק בשל התקפת הטרור שביצע חמאס ברמת, פ"לרש

מקורות בפתח ובחמאס מסרו כי בספטמבר דווח כי . יאסין מהכלא הישראלי' בעידודו של השייח

תקפות על יעדים ישראלים משטחי הרשות וחמאס קרובים להסכם שיכלול את הפסקת הה

 ;AP 22/9/95)ולעבור ממאבק צבאי למאבק פוליטי  וכי חמאס עומד להקים מפלגה, האוטונומיה

NYT 18/9/95  )בספטמבר דיווחה סוכנות הידיעות המצרית כי השייח יאסין אישר מהכלא  82-ב

ס על יעדים פ הכוללת את הפסקת ההתקפות של חמא"טיוטת נוסחה להסכם בין חמאס לרש

(. BSWB 15/9/95)ל מסתייגים מההסכם "אך ציינה כי כמה ממנהיגי חמאס בחו, ישראלים

בכירים מהנהגת החמאס בשטחים לשיחות בסודאן עם  9בתחילת אוקטובר יצאה משלחת של 

 AP)בכירים בהנהגת החוץ על מנת לקבל את אישורם של אלה להסכם שהושג  עם הרשות 

6/10/95; BSWB 12/10/95  .) העובדה כי ישראל אפשרה למשלחת זו לצאת מהשטחים ואז

מלמדת על כך שישראל תמכה  בהפיכתה  -צעד שהיה רחוק מלהיות מובן מאליו  –לשוב אליהם 

ובכך בעצם אישרה כי היא אינה מתנגדת לקיומה של , של חמאס למפלגת אופוזיציה פלסטינית

 . 291יך אוסלועל אף התנגדותה לתהל –חמאס כתנועה פוליטית 

פ ניסו מצדם לעודד את החמאס לקבל את ההסכם באמצעות כמה מחוות שאותתו "ערפאת והרש

לחמאס כי הפתח מוכן לאפשר לחמאס לפעול כאופוזיציה לגיטימית במערכת הפוליטית 

בתחילת אוקטובר אישר ערפאת לחמאס לשוב ולהפיץ בשטחים את . הפלסטינית המתהווה
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ישראל אף אפשרה באוגוסט לשני בכירים בחמאס להיפגש עם השייח יאסין בתאו  "Mideast Mirror" –פי דיווח ב -על 

 .  (MM 4/9//95)יניהן מתוך רצון לקדם את הדיאלוג בין חמאס לרשות לקראת הסכם ב, שבכלא הישראלי
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דובר חמאס , באוקטובר שוחרר ממעצר מחמוד זהאר 1-ב(.  JP 6/10/95)" ווטן-אל"העיתון 

ושבוע לאחר מכן , (AP 8/10/95)ידי הרשות במעצר כשלושה חודשים -לאחר שהוחזק על,  בעזה

באוקטובר נפגש ערפאת עם הנהגת החמאס  81-ב(. AP 16/10/95) אחמד באכר' שוחרר גם השיח

בין  הדיאלוג(. AP 14/10/95) פתח ובחמאס כחיוביתידי מקורות ב-בשטחים והפגישה הוגדרה על

אך מבלי שהצליחו הצדדים להגיע , במהלך אוקטובר ונובמבר ןהרשות לחמאס נמשך לסירוגי

מצליחה לדצמבר דווח כי הנהגת חמאס אינה  89-אך ב, לדצמבר 81-הדיאלוג התחדש ב. להסכמה

(. AP 16/12/95)גועים נגד ישראל להגיע לעמדה אחידה בנושא ההשתתפות בבחירות והפסקת הפי

המחלוקת בין הנהגת הפנים להנהגת החוץ של חמאס היא זו שמנעה מהדיאלוג , ככל הנראה

 ,Kristianasen)פ לחמאס להסתיים בהסכם פורמלי המסדיר את יחסיהם "הממושך בין הרש

אך הם , בדצמבר הסתיים סבב נוסף של שיחות בין הצדדים בקהיר ללא הסכם 18-ב(. 1999:27

לא יכפה על אף אחד להחרים "יצאו בהכרזה משותפת ולפיה חמאס לא ישתתף בבחירות אך 

 NYT 22/12/95; BSWB"  )לא ינקוט בצעדים שעלולים להביך את הרשות הפלסטינית"ו" אותן

או שיגור , משמעותה של התחייבות זו היתה הימנעות מביצוע פיגועים בשטחי הרשות(. 28/12/95

 (. Muslih, 1999: 35; Milton-Edwards and Crooke, 2004:301)שטחים אלה התקפות  מ

המעבר ליישום הנסיגה הישראלית ', ניתן  להניח כי החתימה על הסכם אוסלו ב, לסיכום 

ותחילת ההכנות לעריכת בחירות לרשות הפלסטינית חיזקו את עוצמת , מהערים הפלסטיניות

, זאת. שעוצמתם היתה גבוהה למדי מלכתחילה –אס האיומים האמינים של ישראל כלפי חמ

, התברר בהדרגה כי תחת לחץ ישראלי ותחת האיום כי תהליך אוסלו ייעצר 8661משום שבמהלך 

קיבל חמאס בטחונות מסוימים כי אם ימשיך להימנע , במקביל. פ נגד החמאס"פועלת הרש

להתקיים כתנועה פוליטית ותאפשרנה לו להמשיך ו, פ נגדו"מטרור לא תפעלנה ישראל והרש

פי ההיפותזה הוא אפוא כי רמת הטרור הנמוכה שאפיינה את מרבית חודשי -הניבוי על.  לגיטימית

 .  8669תימשך עד לסוף השנה ואף אל תוך שנת , למעט יולי ואוגוסט, 8661

 גורמי מוטיבציה מפוקחים 

גם אם . החל מספטמבר נראה כי באלה לא חל שינוי, מבחינת משתני המוטיבציה המפוקחים

הרי לא קיימת ', שאפו להכשיל את הסכם אוסלו ב –או אגף בהנהגתו  –נכונה הטענה כי חמאס 

מעבר )סיבה לעלייה או ירידה במוטיבציה זו לבצע התקפות טרור לאחר החתימה על ההסכם 
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ישראל  בין ספטמבר לינואר אף לא פגעה(. לשינויים שנכללו כאן במדידת כח הכפייה של ישראל

 . בהנהגת הארגון באופן שהיה צפוי להעלות את המוטיבציה התגובתית שלו

 רמת הטרור של  חמאס 

נמנע חמאס   - 8669ולמעשה עד סוף פברואר  – 8669לינואר  8661בתקופה שבין ספטמבר 

ביותר מבחינתו של חמאס " שקטים"היו אלה ששת החודשים ה. לחלוטין מביצוע התקפות טרור

שהיה גבוה , פי כח הכפייה-עובדה זו עולה בקנה אחד עם הניבוי על. ת תהליך אוסלומאז תחיל

בתגובה ' ואף התחזק לנוכח הסיכון כי ישראל תימנע מיישום הסכם אוסלו ב, באותה תקופה

גורסים כי הפסקת הפיגועים היתה אכן החלטה ( 821: 8666)על וסלע מש.  להתקפות טרור

 : השינוי בעוצמת האיום העקיף של ישראל שקיבלה הנהגת הארגון לנוכח

דומה כי מנהיגי חמאס בשטחים הגיעו להחלטה שיש , 8661בספטמבר , עם חתימת הסכם טאבה

להפסיק את התקפות הטרור נגד ישראל כדי לא לשבש את הנסיגה הישראלית מן הערים 

יכה פלסטינית לכים שזכו לתממה, או את הבחירות למועצת הרשות הפלסטינית , הפלסטיניות 

 נרחבת

פ "עדות נוספת לכך שהמניע של חמאס לעצור את התקפות הטרור היה החשש מתגובת הרש 

, מנהיגה הרוחני של התנועה, ניתן למצוא בדברים שאמר השייח אחמד יאסיןוהציבור הפלסטיני 

בראיון טען יאסין כי על חמאס . 8661בראיון מאוקטובר , שישב באותה עת בכלא הישראלי

, "הכרה במציאות"מתוך , הימנע מפיגועים בתקופה הקרובה ולתת הזדמנות לתהליך המדיניל

שבה התקפות טרור מצד חמאס עלולות לסכן את המשך הנסיגות הישראליות ולהוביל לעימות 

דברים שאמר גאזי חאמד בדצמבר מעידים (. AP 27/10/95)אלים בין חמאס לרשות הפלסטינית 

פ להתקפות טרור תרם להחלטתו להפסיק את השימוש "ס מתגובת הרשגם הם כי החשש של חמא

 :  בטרור

, לדעתי [...] חמאס נמצא במשבר [...] ודחק את חמאס לפינה, ערפאת חתם על הסכם עם ישראל

אני תמיד טענתי כי לא נוכל לפתור דבר בהתקפות , עשינו טעות כשהמשכנו בתוכנית הצבאית שלנו

מנת לעורר ברשות הפלסטינית את הפחד -חמאס היה חזק מספיק על ,לפני שנה ]...[ התאבדות

אך בעקבות סדרה של התקפות טרור שהרגו . כל מה שרצינו[ על הרשות]יכולנו לכפות  [...] מאללה

 פעל נגד התנועות המוסלמיות , ורובת, וערפאת,  ישראל תבעה מערפאת לפעול, המוני ישראלים

(JR 14/12/95) . 

ביקש , ינוי במדיניות  הטרור של חמאס מעידה גם העובדה כי בניגוד לעברעל המניעים לש 

במסגרתו תימנע האחרונה מפגיעה , חמאס הפעם לעגן את הפסקת הפיגועים בהסכם עם הרשות

בספטמבר פרסם החמאס כרוז בו הוא קורא לדיאלוג  2-בכבר  (.821: 8666, משעל וסלע)בחמאס 

במטרה לחזק את האחדות הלאומית הפלסטינית ולמנוע , הבין הרשות לכל ארגוני האופוזיצי
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הערכה וארגון מחדש של סדר העדיפויות הפך לציווי , בחינה "בכרוז נאמר כי . מלחמת אחים

אם לאינטרסים בהת םלצורך עיצוב אסטרטגיה חדשה להתמודדות עם האירועי, לאומי דחוף

מעידים על שינוי במדיניות חמאס קולות ה(.  MM 4/9/95; AP 4/9/95")הפלסטינים הכוללים

פ "אף שזו המשיכה להתנגד למדיניות פייסנית מדי כלפי הרש-על, הגיעו הפעם גם מהנהגת החוץ

הסביר , בהתבטאות ראשונה מסוגה של בכיר מהנהגת החוץ של חמאס, איברהים גושה.  וישראל

בראיון בספטמבר . את המניעים לשינוי המיועד באסטרטגיה של חמאס ובצמצום נקיטתו בטרור

איבד "המאבק הפלסטיני בכיבוש , הוא טען  כי עם התבססות הרשות הפלסטינית בעזה וביריחו

(. AP 3/9/95" )והכוחות הפלסטינים שבעבר תמכו ועבדו עם חמאס נטשו אותנו, את המומנטום

חה בספטמבר דיווחה סוכנות הידיעות המצרית כי השייח יאסין אישר מהכלא טיוטת נוס 82-ב

אך , פ הכוללת את הפסקת ההתקפות של חמאס על יעדים ישראלים"להסכם בין חמאס לרש

באוקטובר  82-ב(. BSWB 15/9/95)ל מסתייגים מההסכם "ציינה כי כמה ממנהיגי חמאס בחו

כי הנהגת הזרוע הצבאית של חמאס בעזה נוטה גם היא לקבל את טיוטת " קול ישראל"דיווח 

את התקפות הטרור נגד יעדים ישראלים על מנת שלא לפגוע בתהליך ההסכם עם הרשות ולעצור 

אף שלא הושג -על(. BSWB 12/10/95)הנסיגה הישראלית מריכוזי האוכלוסיה הפלסטינית 

עד שלהי פברואר  , כאמור, האחרון בפועל מעיסוק בטרור נמנע, פ לחמאס"הסכם פורמלי בין הרש

8669.  

   2996מרץ -ינואר:  ההתנקשות ביחיא עייאש פ ו"הבחירות לרש  - שמיניתתקופה 

 כח הכפייה של ישראל 

הובילו לעלייה חדה במוטיבציה של חמאס לבצע  8669כמה אירועים ותהליכים שהתרחשו בינואר 

 .  ובה בעת להיחלשות מסוימת של כוח הכפייה הישראלי כלפי חמאס, התקפות טרור

בכיר בזרוע הצבאית של חמאס שנודע , יאשחוסל בעזה יחיא עי 8669בינואר  1-ב, ראשית 

 .וזוהה כמתכננן של מרבית התקפות ההתאבדות שביצע חמאס בישראל" המהנדס"בכינויו 

לקחו חלק יותר ממאה , רבה בקרב הציבור הפלסטיני תשזכה לפופולריו, של עייאש ובהלוויית

חיסולו של  (.AP 6/1/96)והנואמים בה חזרו שוב ושוב על קריאות לנקמה בישראל , אלף איש

הבלגה על ההתנקשות . עייאש היה כרוך בעלייה חדה במוטיבציה של חמאס לבצע התקפות טרור

הן בעיני ישראל והן בעיני תומכיו מקרב  –בעייאש היתה עלולה להתפרש כחולשה של הארגון 

לחמאס היה אינטרס ברור לבסס מאזן הרתעה מול ישראל לנוכח פגיעה חמורה . הפלסטינים

, חמאס אינו יכול להבליג על ההתנקשות", י'שטען עימאד פאלוגכפי . בדמות כה בכירה בארגון
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בנאום שנשא מחמוד זהאר בלוויתו של (. NYT 10/1/96" )לא נהרס[ הארגון]עליו להוכיח ש

למחרת אמר כי (  . TS 6/1/96" )אנו מוכרחים לקחת את הנשק לידייםכעת :  "עייאש הוא אמר

(. IND 7/1/96" )נקמה[ שתבוא]תו של חמאס היא שלא ייתכן כי דמו יישפך בלי ידוע כי גיש"

הישראלים לא יפסיקו להרוג פלסטינים . כעת אנשים מבינים את מניעינו להגיב"זהאר הסביר כי 

והבטיח כי הזרוע הצבאית תגיב על ההתנקשות  ". כן המחיר שישלמו יהיה גבוה-אם-בעזה אלא

(IND 8/1/96.) 

ההתנקשות בעייאש אף פגעה בעוצמת האיומים העקיפים של ישראל , לייה במוטיבציהלצד הע 

מחששותיו של חמאס כי התקפות טרור יעוררו , סביר להניח, משום שהיא הפחיתה, כלפי חמאס

עייאש זוהה בעיני רבים כסמל . פ"התנגדות משמעותית בקרב הציבור הפלסטיני או בקרב הרש

מלבד . ומותו עורר תגובות קשות בחברה הפלסטינית, ש הישראלילהתנגדות הפלסטינית לכיבו

קיימו הפלסטינים מצעדי אבל ומחאה המוניים , בה לקחו יותר ממאה אלף איש, הלוויתו בעזה

הזעזוע והאבל בחברה הפלסטינית כתוצאה מההתנקשות (.  MM 8/1/96) כמעט בכל ערי הגדה

 –ה הפחית מהסיכויים שהתקפות נקמה של חמאס וז, לרצון בנקמה, סביר להניח, בעייאש תורגם

במצב . 292יובילו לפיחות במעמדו של חמאס בקרב הציבור הפלסטיני –והתגובה הישראלית להם 

פחתה גם הלגיטימציה הציבורית , בו שיעור ניכר מהציבור הפלסטיני ראה בחיוב התקפות נקמה

-קף בדברים שאמר ראשיד אבוהדבר השת. פ לפעול נגד חמאס בתגובה להתקפות כאלה"של הרש

בינואר מה  0-ב" ל"צה-גלי"כנשאל בראיון ל, הפלסטינים בעזה ןבכיר בכוחות הביטחו, שבק

כעת אין אנו יכולים להפעיל לחץ על : "פ בכדי למנוע התקפות נקמה מצד חמאס"תעשה הרש

 (.  BSWB 8/1/96" )חמאס

ות עם חמאס וליצור רושם של ערפאת ובכירי הרשות אף עשו מאמצים רבים להפגין הזדה 

באופן שהיה עלול לאותת לחמאס כי הם יקבלו בהבנה התקפות , אחדות סביב האבל על עייאש

, מלווה בקצינים בכירים משרותי הביטחון הפלסטיניים, ערפאת למשל. תגמול על ההתנקשות

את (. AP 6/1/96)מיהר מיד לאחר ההתנקשות לביתו של מחמוד זהאר בעזה לביקור ניחומים 

פ וקצינים בכירים מכוחות "בכירים מהרש, לצד מנהיגי החמאס, מסע הלוויה של עייאש הובילו

                                                 
292

בסקרים המעטים שנערכו בינואר ובפברואר לא היו שאלות שהתייחסו להתנקשות בעייאש או לעמדת הציבור הפלסטיני  

לביצוע התקפות   -או לכל הפחות לא התנגד  -ההנחה כי הציבור הפלסטיני תמך , יחד עם זאת. בכל הקשור להתקפות טרור

שאלה מרכזית היתה טווח . ש נראית סבירה לנוכח התגובות בחברה הפלסטינית להתנקשותטרור בתגובה להתנקשות בעייא

הזמן שבו יתקבלו התקפות נקמה של חמאס בהבנה ובתמיכה מצד הציבור הפלסטיני גם אם יגרמו לתגובות ישראליות שיגרמו 

התמיכה בחמאס ירדה באופן דרסטי לנוכח : בדיעבד ניתן לומר כי שיקוליו של חמאס בעניין זה היו מוטעים. נזק רב לפלסטינים

פ לא היססה לנקוט "והרש, 1776התגובה הקשה של ישראל  להתקפות הנקמה שבוצעו לבסוף בסוף פברואר ובתחילת מרץ 

 .    בצעדי דיכוי קשים נגד חמאס לאחר ההתקפות
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ערפאת הורה לכוחות הביטחון הפלסטיניים ללוות את קבורתו של עייאש . הביטחון הפלסטיניים

יומיים לאחר ההתנקשות  הגיע ערפאת (.  MM 8/1/96; WS 18/3/96)מטחי כבוד   18בירי של 

ובנאום שנשא שיבח את , שה מתוקשרת עם אנשי דת המזוהים עם חמאס במסגד ליד חברוןלפגי

והאשים את ישראל בפגיעה , נשא תפילה לכבודו, שמת למען המטרה הפלסטינית" שהיד"עייאש ה

עצרות אבל וזיכרון נערכו ברחבי (. JP 10/1/96; CBS 7/1/96)בעם הפלסטיני ובתהליך השלום  

ובחלק מהן נשרפו דגלי ישראל בנוכחות קצינים בכירים , פ"ות הרשהגדה המערבית בחס

יום למותו  22דוגמא לאחד האירועים הללו היתה עצרת זיכרון במלאת . מהמשטרה הפלסטינית

 1קו "ובה הוצג דגם של אוטובוס עליו נכתב , לפברואר בקלקיליה 11-שנערכה ב, של עייאש

 (.  WS 18/3/96)שהועלה באש " דיזינגוף

ניתן לסכם ולומר כי ההתנקשות בעייאש החלישה באופן דרסטי את עוצמת האיומים  

או הציבור הפלסטיני /פ ו"העקיפים של ישראל כלפי חמאס בשל הירידה החדה בסיכויים כי הרש

הדבר פגע מאוד בכח . יפנו נגד חמאס אם זה יבצע התקפות טרור בתקופה שלאחר ההתנקשות

במהלכו ', ואר הסתיים יישומו של השלב הראשון של הסכם אוסלו בשכן בינ, הכפייה של ישראל

סיום הנסיגה הטיל שורה .  למעט חברון( Aשטחי )נסוגה ישראל מכל הערים הפלסטיניות בגדה 

מבצעיות ומודיעיניות על יכולתה של ישראל לפעול נגד ארגוני הטרור בתוך , של מגבלות פוליטיות

לפיכך החליש את עוצמתו של האיום הישראלי הישיר כלפי ו, ריכוזי האוכלוסיה הפלסטינים

שחשיבות נכונותה של הרשות לפעול כנגד חמאס בתגובה להתקפות טרור הפכה , מכאן. חמאס

עלולים היו , בהיעדר נכונות כזו. למכרעת בכל הקשור לקביעת כח הכפייה של ישראל כלפי חמאס

זורים מהם הם יכלו לשגר התקפות טרור א, מהחמאס םלהפוך למקלט עבור המיליטנטי Aשטחי 

מחסינות גם לנוכח  תוהתשתית האזרחית והצבאית של חמאס עלולה היתה ליהנו, ללא מפריע

 .   עלייה ברמת הטרור

אירוע נוסף שאירע בינואר והשפיע על כח הכפייה של ישראל כלפי חמאס היה סיומן המוצלח  

הסוחף של  ןלניצחו, לכאורה. בינואר 12-נית בשל הבחירות לנשיאות ולמועצה המחוקקת הפלסטי

משום , ערפאת והפתח בבחירות היה הפוטנציאל לחזק את כח הכפייה של ישראל כלפי חמאס

ולפיכך הגדיל את פוטנציאל הנזק של האיום , פ כלפי חמאס"שהוא חיזק את כח הכפייה של הרש

.  מבחן כוח עבורו ועבור הפתחהחמאס היה זה שהפך את הבחירות ל. פ"הישראלי העקיף דרך הרש

ומנהיגיו , שינה חמאס את עמדתו בקשר להימנעות מהחרמת הבחירות, לאחר ההתנקשות בעייאש

לינואר הכריז כי  82-כרוז של חמאס שהתפרסם ב(. AP 16/1/96)החלו לקרוא בגלוי להחרמתן 
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חרמת ההסכמות שהושגו עם הרשות בדבר הפסקת הפיגועים משטחי הרשות והימנעות מה

סייעה לישראל באיתורו של עייאש  -לטענת חמאס –וזאת משום שהרשות , הבחירות מבוטלים

כי בעקבות , ככל הנראה, בחמאס קיוו(. BSWB 15/1/96; GUA 18/1/96)ובהתנקשות בו 

ההתנקשות בעייאש יחול מפנה בדעת הקהל הפלסטינית שיוביל רבים מהפלסטינים להימנע 

ותוגבל , תסופק אינדיקציה לכוחו של חמאס ברחוב הפלסטיני וכך –מהשתתפות בבחירות 

למבחן כוח עבור , כן-אם, הבחירות הפכו. פ לפעול נגד חמאס"הלגיטימציה הציבורית של הרש

לאור אי השתתפותו של חמאס בבחירות . החמאס מזה  ועבור ערפאת והרשות הפלסטינית מזה

אחוזי ההצבעה , פאת בבחירות לנשיאותוהיעדר מתחרים משמעותיים לער, למועצה המחוקקת

וסיפקו , התוצאות ביטאו כשלון עבור חמאס. היו אלה שאמורות היו לקבוע את תוצאות המבחן

מבעלי  01% –אחוזי ההצבעה היו גבוהים . הוכחה לחולשתו של חמאס אל מול ערפאת והפתח

 TIMES) 12%-ם מובעזה אחוזי ההצבעה היו גבוהי, זכות הבחירה מימשו את זכותם להצביע

22/1/96; JP 21/1/96 .) 11מתוך  08ומועמדי הפתח קיבלו , מקולות הבוחרים 11%ערפאת קיבל 

תוצאות אלה חיזקו את הלגיטימציה של הרשות (. MM 12/2/95)מושבים במועצה המחוקקת 

, (Shikaki , 2006: 12)הפלסטינית כגוף נבחר ואת מעמדם של ערפאת והפתח העומדים בראשה 

פ יכלה כעת לפעול "הרש, לכאורה: לפיכך חיזקו את פוטנציאל הנזק של האיום העקיף של ישראלו

. נגד חמאס ביתר תקיפות מבלי להסתכן באובדן לגיטימציה בקרב האוכלוסייה הפלסטינית

פ להגיב בתקיפות על התקפות טרור שיבצע "כמה נכונה היתה הרש-עד, אפוא, השאלה היתה 

 . שעמדה עדיין בצל ההתנקשות בעייאש, ת שלאחר הבחירותחמאס בתקופה המיידי

, ידי חמאס ככאלה שהחלישו-או לפחות עשויים היו להיתפס על , החלישונראה כי שני גורמים  

את נכונותה של הרשות לפעול נגד חמאס בתגובה להתקפות טרור בתקופה המידית שלאחר 

ערת של האוכלוסיה הפלסטינית בפיגועי היתה תמיכתה המשו –שכבר נידון  –הראשון . הבחירות

נקמה על ההתנקשות בעייאש ורצונה של הרשות שלא להצטייר כמי שפועלת בניגוד להלכי הרוח 

סיומם  .פ"ירידה בעוצמת האיום הישראלי כלפי הרשהסיבה השנייה היתה . ברחוב הפלסטיני

וסיומו המוצלח ושל , (למעט חברון)ומהערים הפלסטיניות  Aהמוצלח של תהליך הנסיגה משטחי 

צמצמו את ארסנל האיומים שעמדו לרשותה של  8669תהליך הבחירות הפלסטיניות בסוף ינואר 

אלקודס "מאמר המערכת של העיתון . ישראל בבואה להפעיל לחץ על הרשות לפעול כנגד חמאס

ל עמד היטב ע, שעסק בתגובתו הצפויה של חמאס להתנקשות בעייאש, בינואר 6-מה" אלערבי

 ,  טוען המאמר, התקפות נקמה מצדו של חמאס על ההתנקשות בעייאש. נקודה זו
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רשמי -נמנע מפעולות צבאיות בשלב זה רק בשל מחויבותו להסכם בלתי[ חמאס. ]הן רק שאלה של זמן

אך  [...] פ ובשל רצונו שלא לחבל בנסיגות הישראליות מהערים ומהכפרים הפלסטיניים"עם הרש

פ לא יהיה מה "לרש[ אז. ]בינואר 12-גע שהנסיגות יושלמו והבחירות יערכו בברהנסיבות ישתנו 

השיחות על . כדי לנקום על מתיה להפסיד אם האופוזיציה האסלאמית תחזור לבצע פעולות צבאיות

אמורות , שבסדר היום שלהם יכללו נושאים מהותיים כמו ירושלים וזכות השיבה, הסדר הקבע

 MM)הממשלה הישראלית מתכוונת להציע ויתורים נדיבים בנושאים אלה  לא נראה כי. להתחיל במאי

 (.ההדגשה שלי, 9/1/96

כל עוד לא הסתיימה הנסיגה הישראלית מריכוזי האוכלוסיה הפלסטינים לקראת , בפשטות

יכלה ישראל לאיים על הרשות ועל הציבור , וכל עוד לא התקיימו הבחירות עצמן, הבחירות

ברגע שאלה . במקל של השעיית הנסיגה ומניעת הבחירות –ן גם על חמאסובעקיפי –הפלסטיני 

איומים בכיבוש מחדש של שטחים מהם נסוגה . הסתיימו הפך המקל הישראלי לפחות מאיים

או , ישראל היו הרבה פחות אמינים מאיומים לעצור את יישומם של הסכמים שכבר נחתמו

שנקבעה , מ על הסדר הקבע"פתיחתו של המו. מ על הסכמים עתידיים"מאיומים לעצור את המו

והדיונים לקראת נסיגה נוספת בגדה המערבית במסגרת , היתה עדיין רחוקה יחסית ,  8669למאי 

לא היה לישראל הרבה במה לאיים על הרשות ועל האוכלוסיה , בקצרה. הסדר הביניים טרם החלו

 . 8669שתוכננה למרץ , הפלסטינית מלבד השעיית הנסיגה מחברון

יחד עם ירידה , חודש ינואר מסמן אפוא עלייה במוטיבציה של חמאס לבצע התקפות טרור 

הניבוי הוא אפוא עלייה חדה ברמת הטרור של . בינונית בכח הכפייה של ישראל על כל היבטיו

 . חמאס

 מדיניות הטרור של חמאס לאחר ההתנקשות בעייאש 

חמאס לא , תקפות לאחר ההתנקשות בעייאשלבצע האף העלייה החדה במוטיבציה של חמאס -על

התנהגותו של חמאס סותרת את , לכאורה. יום עד שהגיב 12ולמעשה המתין , מיהר לבצע התקפות

פ "שכן ההתנקשות בעייאש ותגובת הציבור הפלסטיני והרש, פי היפותזת כח הכפייה-הניבוי על

בציה של חמאס לבצע התקפות עליה סימנו ירידה מיידית בכח הכפייה של ישראל ועלייה במוטי

נראה כי אם שאף חמאס לחזור לביצוע התקפות התאבדות בישראל ,  אפוא, על פניו. טרור

הרי שהזמן הטוב ביותר לעשות זאת היה בחודש שלאחר , כפעולת תגמול על ההתנקשות בעייאש

המתין  חמאס, ואולם. ההתנקשות עודנו טרי בדעת הקהל הפלסטינית ןכאשר זיכרו, ההתנקשות 

 ? מה גרם אפוא לחמאס להשהות את תגובתו .  יום עד שביצע את ההתקפה הראשונה 12-יותר מ

אפשרות אחת היא שחמאס ביקש לגמול על . קיימים שני הסברים אפשריים להשתהות זו

ולפיכך היה  –כפי שאכן עשה לבסוף  –עוצמה של התקפות בתוך ישראל -ההתנקשות בקמפיין רב
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,  הסבר זה אינו סותר את היפותזת המחקר. לעשות את ההכנות הנדרשות לכך דרוש לו זמן רב

מיד עם הירידה בכח הכפייה של , שכן לפיו ההחלטה על ביצוע ההתקפות התקבלה כבר בינואר

 .    וחמאס היה מוציא לפועל את ההתקפות באופן מיידי אם היה יכול, ישראל

ו ההשתהות נבעה משיקולים הקשורים בכח שכן לפי, הסבר שני מחזק את היפותזת המחקר 

וטרם  , Aישראל טרם השלימה את נסיגותיה משטחי ,  יש לזכור, בינואר. הכפייה של ישראל 

נראה אפוא כי למקבלי ההחלטות בחמאס היתה סיבה לחשוש כי למרות .  פ"נערכו הבחירות לרש

 -סטינית ויובילו לביטולן  התקפות טרור שיערכו לפני הבחירות לרשות הפל, ההתנקשות בעייאש

למפנה חד בדעת הקהל הפלסטינית  יגרמו -או לעצירת הנסיגה הישראלית מהערים הפלסטיניות 

י צוטט כמי שאמר לאחר 'עימאד פאלוג, ואמנם. נגד חמאס ולפעולה חריפה של הרשות נגד הארגון

הבוחרים  של]יספרו כל הקולות "ההתנקשות כי חמאס לא יבצע התקפות כלשהן עד שלא 

שהשתמרה ,  הרי שעוצמת האיומים הישראליים, אם נכון הסבר זה(. TS 6/1/96)[" בבחירות

היא זו שהרתיעה את חמאס מפני ביצוע ההתקפות מיד , 8669במידה מסוימת עד לסוף ינואר 

טענה כזו אינה מספקת הסבר לעובדה שהתקפות הטרור בוצעו , ואולם. לאחר ההתנקשות בעייאש

 .   ולא בתחילתו, 8669פברואר רק בסוף 

יום לאחר ההתנקשות בעייאש ביצעו פעילים מהזרוע הצבאית של חמאס  12, בין כך ובין כך 

ישראלים  92-בהן נהרגו יותר מ, התקפות התאבדות בתוך ישראל 2ימים   שרשרת של  1בתוך 

 1-ב. ובאשקלון בפברואר בירושלים 11-ההתקפות הראשונות בוצעו במקביל ב 1. ועשרות נפצעו

-ולמחרת התפוצץ מחבל מתאבד  במרכז תל, במרץ בוצעה התקפת התאבדות נוספת בירושלים

עלייה ,  )!( 0.1לינואר לתחילת מרץ  9-היתה רמת הטרור בחודשיים שבין ה להכו-בסך. 293אביב

מהרמה הממוצעת  2וגבוהה פי , חדה ביחס לרמת הטרור האפסית ששררה בחודשים שקדמו להם

רצף זה של התקפות טרור היה החמור והאינטנסיבי ביותר שספגה , למעשה. תקופת אוסלובכל 

ונראה כי הוא שיקף מאמץ מקסימלי מצדו של חמאס לפגוע , ישראל מידי חמאס מאז הקמתו

 . ביעדים ישראלים

כי לאחר , בהסתמך על ראיונות שערך עם מנהיגי החמאס,  החוקר מוחמד מוסליח טוען 

מן הצד האחד . ייאש התנהל בחמאס דיון פנימי בחמאס אודות התגובה הרצויהההתנקשות בע

שנקטה בקו פרגמטי תוך התחשבות בתגובתן הצפויה של , עמדה ההנהגה הפוליטית בשטחים

קמפיין נקמה "ביקשה לשמור על איפוק מתוך חשש ש, פי מוסליח-על, קבוצה זו.  פ"ישראל והרש

                                                 
293

אך לאחר מכן דווח  כי , "ל ישראלקו"אביב לקח בתחילה חמאס את האחריות בטלפון ל-במרץ בתל 4-על התקפת הטרור ב 

 .  (JR 18/4/96; JP 17/3/96; AP 5/3/96)האסלאמי  דיהא'המחבל השתייך לארגון הג
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שתפגע בחמאס ותוביל , תה ישראלית בלתי פרופורציונליעל ההתנקשות בעייאש יוביל לתגוב

ניתן למצוא כמה עדויות לכך שהנהגת (. Muslih, 1999: 37-8" )לעימות בין החמאס לרשות

או לכל , הפנים של חמאס אכן התכוונה לדבוק בהסכמותיה עם הרשות בדבר עצירת הפיגועים

מחמוד זהאר , למשל, כך.  צע לבסוףהיותר להגיב בהתקפות בסדר גודל מצומצם יותר ממה שבו

בינואר עם ערפאת וסיכמו עמו על הקמת ועדה משותפת  19-ומנהיגי חמאס נוספים נפגשו ב

בינואר כי  12-וגאזי חאמד הצהיר ב,  (JP 29/1/96)להמשך העבודה על הסכם בין הרשות לחמאס 

" עילות פוליטיתלפ"מרבית חברי חמאס מוכנים להפסיק את המאבק האלים בישראל ולעבור 

(BSWB 30/1/96  .) 

ידי הנהגת החוץ של -שנתמכו ככל הנראה גם על, מן הצד השני עמדו בכירי הזרוע הצבאית 

הוא ישקף חולשה והססנות : התנגדו לרעיון הריסון מכמה סיבות",  פי מוסליח-על, אלה.  חמאס

ע באמינותו של חמאס והוא יפג, [להמשיך בחיסולים]היא יעודד את ישראל , מצדו של חמאס

קורץ וטל טוענים באופן דומה כי ההוראות לביצוע (. Muslih, 1999: 38" )בעיני תומכיו

האנליסט (. Kurz and Tal, 1997: ch. 2)מהנהגת החוץ של חמאס , ככל הנראה, ההתקפות הגיעו

שייצא  [של גדודי קסאם]מדובר בפלג "יורק טיימס כי -עמר בראיון לניו-הפלסטיני זיאד אבו

החוץ של חמאס מנסים לחבל [ מהנהגת]במסגרתו אלמנטים , [בחמאס]או שקיים פיצול , משליטה

בראווי 'עלי ג(. NYT 4/3/96" )בתהליך הפיוס שבין הנהגת הפנים של חמאס לרשות הפלסטינית

טען גם הוא כי מתכנני ההתקפות פעלו מתוך חשש כי האלמנטים הפרגמטיים בהנהגת חמאס 

 (.Jabrawi, 1996: 34" )ת התנועה אל עבר מחנהו של ערפאתינווטו א"

זרוע הצבאית ההנהגה הפוליטית וההטענה בדבר פיצול בחמאס מתחזקת לנוכח העובדה כי  

ואף התנערו , 8669מרץ -פות ההתאבדות של פברוארעל התק רשמית אחריותשל חמאס לא נטלו 

 .תרות לגבי אחריותו של חמאס לפיגועיםבימים שמיד לאחר הפיגועים פורסמו הצהרות סו.  מהן

אדם שהזדהה כחבר " קול ישראל"מיד לאחר הפיגועים הראשונים בירושלים ואשקלון התקשר ל

(. BSWB 26/2/96)בגדודי קסאם וטען כי הזרוע הצבאית של חמאס היא זו שאחראית להתקפות 

 IPS)ארגון להתקפות  את אחריות ה, מדוברי חמאס בעזה, מוסמיח-אך למחרת הכחיש סעיד אבו

בפברואר פורסם כרוז מטעם גדודי קסאם בעזה שהכחיש קשר כלשהו להתקפות  10-ב(. 26/2/96

(UPI 27/2/96) ,לפברואר פורסם אחר כרוז מטעם חמאס בחברון שנטל אחריות על  16-אך ב

וצעו בסופו של דבר התברר כי הפיגועים ב(. BSWB 29/2/96)פיגועים ואף נקב בשמות המבצעים 
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שני מנהיגים , ידי מוחמד דף ואיברהים מקדמה-ידי פלג של חמאס שהונהג ככל הנראה על-על

פי הנחיות מההנהגה הפוליטית -צבאיים בכירים בחמאס שככל הנראה לא פעלו באותה תקופה על

ידי הנהגת החוץ של חמאס -ואכן נתמכו על, (888: 8666, משעל וסלע)של חמאס בשטחים 

(Kristianasen, 1999: 29 . )לנקום על ההתנקשות ביחיא עייאש,  אכן, מטרתם היתה (Sprinzak, 

אך בשל קשיים טכניים , בפברואר 11-הפיגועים תוכננו להתבצע ב 2כן התברר כי כל -כמו(. 1997

מפעיל המתאבדים של , בראיון שהעניק חסן סלאמה(. JR 18/4/96)נדחו שניים מהם בשבוע 

הוא אישר שההתקפות תוכננו כנקמה על ההתנקשות , גל ההתקפותכשנה וחצי לאחר , חמאס

דברים שאמר מחמוד זהאר (. WP 19/10/97)בניגוד לדעתם של מנהיגי הארגון בשטחים ,  בעייאש

לאחר גל ההתקפות רמזו על עומק הקרע בין הנהגת החוץ להנהגה בשטחים סביב נושא התקפות 

. אנשים בחוץ[ מהשיקולים של]שונים [ בשטחים]פה שיקוליהם של אלה מבינינו שחיים : "הטרור

אנו חיים את הפרטים . האנשים בחוץ מקבלים את המידע מדיווחים בטלוויזיה ומשיחות טלפון

 (.ST 10/3/96" )הקטנים והערכותינו הרבה יותר ריאליסטיות

ים דברים אלה עשויים לרמוז כי גם לנוכח העלייה החדה במוטיבציה של חמאס לבצע פיגוע 

האיומים , וגם לנוכח הירידה המסוימת בכח הכפייה של ישראל, בעקבות ההתנקשות בעייאש

של חמאס  הנהגת השטחיםהישראלים נותרו ברמה שהיה בה בכדי לייצר הרתעה מסוימת כלפי 

במקרה של ההנהגה הפוליטית בשטחים , במילים אחרות. מפני התקפות תגמול על ההתנקשות

ואילו במקרה של , פ שקבע את העמדה לגבי התקפות תגובה"שראל והרשהיה זה החשש מתגובת י

פני החשש מתגובת -גבר הרצון להגיב על חיסולו של עייאש על – הזרוע הצבאית והנהגת החוץ

 .פ"ישראל והרש

 

 2996יוני  -מרץ :  תשיעיתתקופה 

 

גה ישראל מאז האינטנסיבי ביותר שספ,  כאמור, היה 8669מרץ -גל התקפות הטרור של פברואר

פ להגיב גם היא "שגרמה לרש, והוא הוביל לתגובה ישראלית חסרת תקדים בחריפותה, הקמתה

ככל הנראה בניגוד לציפיותיהם של כמה גורמים בקרב הנהגת  –באופן חסר תקדים נגד חמאס 

התגובות הללו והנזק הכבד שגרמו לאינטרסים של חמאס החזירו את כח הכפייה של . החמאס

ואף הובילו את הנהגת החמאס בשטחים להודות בפומבי כי הפיגועים , לערכיו הגבוהיםישראל 

אנו יכולים לומר "כי  8669טען בכיר החמאס גאזי חאמד בראיון באוגוסט , למשל, כך. היו טעות
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אנו נמצאים במצוקה ]...[  נמצא במצב של הלם לנוכח הנזק הקשה שנגרם לו [ חמאס]שהארגון 

משום , מודים כי התקפות הטרור של מרץ האחרון היו טעות ואנו מתחרטים עליהןאנו ]...[ קשה 

 (.ההדגשה שלי, BSWB 12/8/96)" שהם הזיקו קשות לארגון ולתשתית שלו

ישירים , תגובתה של ישראל חיזקה את אמינותם של כלל איומי הכפייה שעמדו לרשותה 

ל לתגובה חסרת תקדים של הרשות נגד הלחץ הישראלי על הרשות הובי, ראשית.  ועקיפים כאחד

ישראל איימה לעצור . מה שחיזק את אמינותו של האיום הישראלי העקיף דרך הרשות, חמאס

ואף איימה בשליחת כוחות , פינוי חברון – 'הסכם אוסלו בהשלב האחרון של לחלוטין את יישום 

ההתקפות הראשונות ראש הממשלה שמעון פרס איים כבר לאחר . ישראלים לשטחי האוטונומיה

אנו מצפים מערפאת למלא את : "במרץ 11-שנועדה ל, כי ישראל עלולה לעכב את הנסיגה מחברון

" חברון[ את הנסיגה מ]כולל , אנחנו נשקול מחדש את הדברים, אם לא[ במלחמה בטרור]חלקו 

(AP 27/2/96 .)כל עוד לא  הנסיגה מחברון לא תתבצעכי  באופן נחרץ יותר למרץ הכריז פרס  80-ב

בנאום לכנסת יום לאחר (. JP 18/3/96)תאסור הרשות את בכירי הזרוע הצבאית של חמאס 

הרשות הפלסטינית חייבת להחליט אם יש מקום בעזה לארגונים חמושים : "הפיגועים אמר פרס

פ חייבת להחליט לפרק את הטרוריסטים מנשקם או להסתכן "הרש. שרוצים לחבל בשלום

קיים קשר בין פעולות "שר החוץ אהוד ברק הצהיר גם הוא כי (. MM 27/2/96) " באיבוד השלטון

מסרים דומים הועברו לערפאת באמצעות נציגים ". פ נגד הטרור ובין עתיד התהליך המדיני"הרש

שחק שנפגש עמו יומיים לאחר הפיגועים -ל הישראלי אמנון ליפקין"ידי הרמטכ -אמריקאיים ועל

(BSWB 27/2/96 .)ים הישראלים הוחרפו לאחר פיגועי ההתאבדות הנוספים שארעו האיומ

והכריז כי , נגד חמאס" מלחמה טוטאלית"פרס הכריז על . במרץ 2-וב 1-בירושלים ובתל אביב ב

מ על הסדר הקבע לא יתחיל "המו, אם לא יענה ערפאת לתביעות ישראל בתחום המלחמה  בטרור

לעצור את התהליך המדיני ולעכב את הנסיגה בהמשך חזר פרס על איומו . במאי כפי שנקבע

ואף איים לשלוח כוחות אל תוך שטחי , הישראלית מחברון אם לא יפעל ערפאת נגד הטרור

שר החוץ ברק חזר על התניית (. AP 3/3/96; WP 10/3/95; CM 5/3/96)הרשות הפלסטינית 

ישראלית לשטחי ואיים בפלישה , הנסיגה מחברון במלחמה בלתי מתפשרת של ערפאת בטרור

ל שחק רמז גם הוא כי אם ערפאת לא יטפל בטרור "הרמטכ. האוטונומיה אם לא יעשה ערפאת כן

איומים אלה גובו (. AP 3/3/96; AP 8/3/96; JPS-CH)ישראל תכניס כוחות לשטחי האוטונומיה 

 (.  GUA 8/3/96)ריכוז כוחות שריון ורגלים ישראלים על גבול רצועת עזה של בצעד חסר תקדים 
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ביומיים הראשונים . פ הוביל לתגובה מהירה וקשה של זו כנגד חמאס"הלחץ הישראלי על הרש 

מפקד . יהאד אסלאמי בעזה'פעילי חמאס וג 822-בפברואר נעצרו יותר מ 11-שלאחר פיגועי ה

 16-ב(. MM 27/2/96)המשטרה הפלסטיני הודיע כי המעצרים יורחבו גם לגדה המערבית 

, למרץ 1-ב(. UPI; BSWB 29/2/96) 112-כי מספר העצורים מקרב החמאס עלה ללפברואר דווח 

הכריז דובר הממשלה הפלסטינית על הוצאת כל הארגונים החמושים , לאחר פיגוע נוסף בירושלים

, במרץ  הכריז דוברו של ערפאת 2-אביב ב-לאחר הפיגוע בתל(. BSWB 4/3/96)מחוץ לחוק 

 ,  (JP 5/3/96" )הכרזת מלחמה על הרשות"הטרור של חמאס הן כי התקפות ,  מרוואן כנאפאני

הוקעו הפיגועים ככאלה " קול פלסטין"ובהודעה רשמית של הרשות הפלסטינית בתחנת הרדיו 

ערפאת עצמו הכריז כי (.  BSWB 5/3/96)המכוונים לפגיעה באינטרסים של העם הפלסטיני 

פעילות "והוסיף כי , הלוחמה בטרור האסלאמי בכוונתו להיענות לכל תביעותיה של ישראל בעניין

אנו ננקוט בצעדים ]...[ היא מכוונת גם לפלסטינים , טרוריסטית נוראה זו לא פוגעת בישראל בלבד

המשטרה ". בכל האמצעים העומדים לרשותנו]...[ רציניים למיגור האנשים הללו והקבוצות הללו 

 JP)יהאד אסלאמי 'נוספים של חמאס וג פעילים 822-הפלסטינית המשיכה במעצרים ועצרה כ

מבכירי חמאס בגדה שנעצר , שייח חסן יוסף:  ביניהם בכירי ההנהגה הפוליטית, (4/3/96

במרץ  1-ומחמוד זהאר שנעצר ב; ( BSWB 3/3/96)שנעצר בעזה ,  סעיד אבו מוסמיח; ברמאללה

ממש איום בעל אלא פנתה גם ל, הפעם לא הסתפקה הרשות המעצרים(. AP 8/3/96)בעזה  

המעצרים לוו בפשיטות על מסגדים ומוסדות קהילתיים : פוטנציאל נזק גדול יותר עבור חמאס

הגבירה הרשות את , כן-כמו. בין השאר על האוניברסיטה האסלאמית בעזה, אחרים של חמאס

וראויה לציון בהקשר זה פנייתו של ערפאת , מאמציה  לחסום את מקורות המימון של חמאס

 BSWB)ן מלך ירדן לפעול לעצור את הזרמת הכספים לחמאס מתחומי מממלכת ירדן לחוסיי

6/3/96;  WP 10/3/96; GUA 8/3/96; Kristianasen , 1999: 29 .)עד לסוף מרץ , לבסך הכו

שנע , עצרה המשטרה הפלסטינית מספר חסר תקדים של פעילי חמאס מעזה ומהגדה המערבית

פעילי  10מתוך  11בין העצורים היו , לטענת הרשות. 8122-ל 8222פי דיווחים בתקשורת בין -על

מרבית המסגדים וחלק נכבד מארגוני הצדקה של . חמאס בכירים שישראל תבעה את מעצרם

ערפאת אף פנה שוב (. CSM 15/3/96; Kristianasen , 1999: 29)חמאס הוכפפו לפיקוח הרשות 

והמשטר ההאשמי , ההמלכה ההאשמית למשטר בירדן בבקשה למנוע פעילות של חמאס בשטח

כי  כוחות הביטחון הירדניים פתחו במבצע מעצרים  " חיאת-אל"למרץ דווח ב 86-ב: נענה בחיוב
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פ כנגד חמאס "על רצינותם וחומרתם של צעדי הרש(. BSWB 19/3/96)נגד פעילי חמאס בירדן 

פי דיווחים בתקשורת -על. מעידה שביעות רצונם של גורמי ביטחון ישראלים מפעולות הרשות

בהתייעצות שערך ראש הממשלה פרס עם ראשי כוחות הביטחון באמצע אפריל טענו , הישראלית

ערפאת פועל באופן שיטתי לעקור את "מרץ -ל כי בעקבות פיגועי פברואר"כ והרמטכ"ראש השב

 (.BSWB 18/4/96" )תשתיות חמאס בעזה

של ישראל כלפי  איומיה הישיריםנות תגובתה של ישראל לגל ההתקפות אף חיזקה את אמי 

יש , אף המגבלות על פעילותה בערים הפלסטיניות בתקופה שלאחר פינוין-והוכיחו כי על, חמאס

של ישראל נקטו  ןכוחות הביטחו.  ביכולתה לגרום נזק ממשי לתשתיות החמאס בגדה המערבית

נותרו בשליטתה יהאד אסלאמי בשטחי הגדה המערבית ש'בשורה של צעדים כנגד חמאס וג

ישובים כפריים בגדה  291-לאחר שהוכרז עוצר ב. C-ו  Bשטחי  –של ישראל  תהביטחוני

הרסה , פעילים של ארגוני הטרור 212-ישראל פתחה בגל של מעצרים במהלכו נעצרו כ, המערבית

וסגרה כמה  מוסדות המזוהים עם ,  ואטמה בתים של משפחות החשודים בביצוע התקפות טרור

  ( .  WP; TIMES; BSWB  6/3/96; JP 15/3/96)דיס  -בחברון ואבוחמאס 

הסגר הוארך )ישראל אף הטילה סגר מלא וממושך על השטחים שנמשך כמעט חודשיים  

איסור תנועה מוחלט בין לראשונה גם הסגר  בשבועותיו הראשונים כלל(. באפריל בשל חג הפסח

 צעדים אלה שיתקו לחלוטין את. וסגר ימי על עזה, "(סגר פנימי)"יישובים פלסטינים בתוך הגדה 

 , Kurz and Tal)ופגעו פגיעה קשה בתנאי החיים של  פלסטינים רבים , הכלכלה הפלסטינית

1997; HRW,1996; Muslih, 1999: 38  .)תגובתה של דעת הקהל הפלסטינית לאירועי פברואר-

של ישראל כלפי האוכלוסיה  מרץ סיפקה עדות שאינה משתמעת לשני פנים כי צעדי הענישה

בשבועות שלאחר התקפות הטרור פורסמו . עה באינטרסים הביתיים של חמאסהובילו לפגי

 –קבוצות ומוסדות פלסטיניים שונים , מצד יחידים -בתקשורת הפלסטינית שורה של גילויי דעת 

, קיחליל שקא(. CSM 15/3/96)שהאשימו את חמאס בפגיעה באינטרסים של העם הפלסטיני 

התגובה של מרבית הפלסטינים "למרץ כי  9-טען בראיון ב, מומחה למחקרי דעת קהל פלסטינים

". זה דבר שלא נצפה כד כה. לפעולות של חמאס היתה התנגדות מופגנת וגלויה להתקפות כאלה

ומספר , הפגנות מחאה המוניות כנגד התקפות הטרור של חמאס, לראשונה, בעזה ובשכם נערכו 

את העדות הבולטת ביותר . (PI 7/3/96)בהם יחד הוערך כחמישה עשר אלף המשתתפים 

לפוטנציאל הנזק של איומי הכפייה העקיפים שלישראל דרך הציבור הפלסטיני מספקים סקרי 
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ירדה  294מסוף מרץ   (PSR)בסקר של המכון למחקרים פלסטיניים . דעת קהל שנערכו במרץ

ירידה  –מהנסקרים טענו שהם תומכים בחמאס  בלבד 9% –התמיכה בחמאס לשפל חסר תקדים 

אמרו כי  16%. 81%שהיה , 295ביחס לשיעור התמיכה בחמאס בסקרים מינואר ומפברואר 12%של 

טענו שהתקפות נוספות  01%, הם תומכים בצעדים שנקטה הרשות כדי למנוע פיגועים נוספים 

.  ת של הפעולות האלימותאמרו שהם בעד הפסקה הדדי)!!(  16%-ו, מסכנות את תהליך השלום

בחמאס לא  םשיעור התומכי: באוגוסט ובספטמבר סיפקו נתונים דומים, סקרים שנערכו באפריל

נתונים אלה העידו על הסיכון . 01%-ואחוז התומכים בתהליך השלום נע סביב ה 1%עלה על 

 . החמור הטמון עבור חמאס בביצוע התקפות נוספות

פעולות הענישה של , י הכפייה הישראלים הישירים והעקיפיםמעבר לחיזוק האמינות של איומ 

הם החלישו את חמאס : פ חיזקו את כח הכפייה של ישראל מבחינה נוספת"ישראל ושל הרש

הגדילה את , או במילים אחרות, במידה שהפכה אותו לפגיע יותר מאי פעם לפעולות ענישה נוספות

כפי שהוסבר בחלקה התיאורטי של עבודה . חמאספוטנציאל הנזק של פעולות ענישה נוספות כלפי 

נראה כי . הנזק השולי של רבות מפעולות הענישה הולך ומצטבר ככל שהכופה עושה בו שימוש, זו

הותירה את  8669המצב שבו שרוי היה חמאס לאחר המערכה הקשה שנוהלה נגדו במרץ ובאפריל 

במצב שבו , למשל, כך. את הארגון לגמריהארגון במצב שבו פעולות נוספות נגדו היו עלולות לחסל 

מרבית פעיליו וחלק נכבד מהנהגתו הצבאית והפוליטית נמצאות בכלא הישראלי או בכלא 

, באופן דומה. מבצעי מעצרים נוספים היו עלולים לשתק את פעילות הארגון לחלוטין, הפלסטיני

שה קולקטיבית נוספת עני,  הפלסטינית בלבד מביע תמיכה בחמאס המהאוכלוסיי 9%במצב בו 

כיעילה בצמצום תמיכת הציבור  8669שהוכיחה עצמה במרץ  –כלפי האוכלוסיה הפלסטינית 

היתה עלולה להפוך את חמאס לגורם שולי ונטול השפעה בציבוריות  –הפלסטיני בחמאס 

 . מצב זה השפיע ללא ספק על רצונו של חמאס להמשיך ולבצע התקפות טרור. הפלסטיני

לערכיו הגבוהים ששררו  8669ולומר אפוא כי כח הכפייה של ישראל חזר במרץ  ניתן לסכם 

, פ"הפגיעה הקשה שספג הארגון מתגובות ישראל והרש. בתקופה שלפני ההתנקשות בעייאש

הוכיחו כי בכוחה של ישראל לגרום נזק , ובכלל זה הצניחה במעמדו בדעת הקהל הפלסטינית

פ ועל "אם ישירות ואם דרך הפעלת לחץ על הרש –ר משמעותי לחמאס בתגובה להתקפות טרו

, 8669שכן עד לסוף יוני  , ערכים אלה צפויים היו להשתמר לאורך זמן. האוכלוסיה הפלסטינית
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 . נסקרים פלסטינים מהגדה המערבית  ומרצועת עזה 1262במרץ והתבסס על מדגם מקרי של  31-ל 27-הסקר נערך בין ה 
295

נסקרים פלסטינים מהגדה המערבית  1177על מדגם מקרי של  בינואר והתבסס 21-ל 11-נערך בין ה JMCCסקר של  

נסקרים פלסטינים מהגדה  1255בפברואר והתבסס על מדגם מקרי של  2-ל  1-נערך בין ה   JMCCסקר של. ורצועת עזה

 . המערבית ורצועת עזה
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לא חלו אירועים או תהליכים שצפויים היו לשנות ,  המסמן את סוף התקופה הנבחנת במחקר זה

בי רמת הטרור הוא אפוא ירידה חדה וחזרה הניבוי לג.  באופן מהותי את כח הכפייה של ישראל

פי -על, רמת הטרור הנמוכה צפויה היתה להימשך. 8661לערכים הנמוכים ששררו לאורך רוב שנת 

לאור העובדה שבתקופה זו לא חלו שינויים משמעותיים , ואף מעבר לו 8669עד ליוני , הניבוי

 .    נוספים בכח הכפייה של ישראל

 ים גורמי מוטיבציה מפוקח

הרי שהפגיעה הקשה  –מבחינת המוטיבציה של חמאס לבצע התקפות טרור באותה תקופה 

צפויה היתה להעלות את  –רשת מוסדותיו האזרחיים  –ובכלל זה בנכס היקר לו מכל , בחמאס

אם מאמצים את ההנחה כי טרור עשוי ,  המוטיבציה לבצע התקפות טרור שכן היא היתה עשויה

התקופה שבין . פ מהמשך הפגיעה בחמאס"להרתיע את ישראל והרש, ללשמש ככלי כפייה יעי

, פ נגד חמאס"אז התמתנו פעולות ישראל והרש, או לפחות עד תחילת מאי, אמצע מרץ עד ליוני

שכן בתקופה זו משתני המוטיבציה המפוקחים , הכפייה-מספקת אפוא מבחן חזק להיפותזת כח

 .  296מנבאים ניבוי הפוך מזה שמנבא כח הכפייה

  מדיניות הטרור של חמאס 

     -אז התחלפה ההנהגה בישראל  – 8669לסוף יוני  8669בארבעת החודשים שבין תחילת מרץ 

בכל התקופה הזו ביצע . חזרה רמת הטרור של חמאס לערכיה האפסיים ששרו עד לסוף פברואר

לאה מהפוגה הנמשכה ה, למעשה. 2.1ורמת הטרור הממוצעת היתה , חמאס פיגוע אחד ביוני 

של החייל וחטיפתו ורציחתו , 8669ביולי נוסף שבוצעו ירי  למעט פיגוע,  8660בטרור עד למרץ 

אשר , ידי חוליה של חמאס מהכפר צוריף שבשומרון-בוצעו עלאלה .  8669שרון אדרי בספטמבר 

של הממוצע החודשי .  (PI 11/4/97)דעת ההנהגה הראשית של הארגון-ככל הנראה לא פעלה על

השוואת ממוצע זה . 2.1 גם הוא  היה 8660למרץ  8669למרץ  2-רמת הטרור מצד חמאס בין ה

 – 8662אפריל )או לשנה שלפניה ,  1שהיה , (69מרץ  -61אפריל )לממוצע בשנה שקדמה לשנה זו 

 .   מדגיש את גודל הירידה ברמת הטרור מצד חמאס,  1.1שהיה , ( 8661מרץ 
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לשינויים ברמת הטרור מספקת גם מקרה מבחן טוב לשני הסברים אלטרנטיביים  1776התקופה שבין תחילת מרץ ליוני  

וזו של רוברט פיייפ הטוענת כי המניע המרכזי , (spoiler)זו שמתמקדת במוטיבציה לחבל בתהליך השלום  –באותה תקופה 

הטרור מצד חמאס , פי שני ההיפותזות הללו-על. של חמאס באותה התקופה היה לכפות על ישראל נסיגות משטחים פלסטיניים

אם מאמצים את טענותיה . או לפחות להישאר על רמה גבוהה הדומה לזו של פברואר, 1776ליוני אמור היה להתגבר בין מרץ 

, 1776במאי  27שנועדו להיערך ב,  הרי שהבחירות המתקרבות לכנסת וראשות הממשלה בישראל, spoiler-של היפותזת ה

נצחונו של בנימין נתניהו והימין מנת להוביל ל-עוצמה לחמאס להגביר את רמת הטרור על-אמורות היו לספק מניע רב

את ההיפותזה של פייפ ניתן גם להציג . לעצירתו של תהליך אוסלו, ובעיני רבים אכן הוביל, מה שצפוי היה להוביל, בבחירות

פי טענותיו של -ועל, וזאת בשל העובדה שישראל השהתה את הנסיגה מחברון, ככזו המנבאת עלייה ברמת הטרור אחרי מרץ

מנת לכפות על ישראל את ביצוע הנסיגה בהתאם להתחייבות בהסכם אוסלו -מור חמאס לעשות שימשו בטרור עלפייפ היה א

ומצביעה על עדיפותה של , מפריכה את שתי הטענות הללו 1776רמת הטרור האפסית בין מרץ ליוני . 1776במרץ , דהיינו', ב

 .    היפותזת כח הכפייה
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.  שהו מן הירידה החדה הזו במונחים של יכולותיו המבצעיות של חמאסלהסביר מ, אמנם, ניתן 

לכאורה עשויים   8669מרץ -וארפ לאחר פיגועי פבר"הלו ישראל והרשהמעצרים הרבים שני

 . להסביר במידה מסוימת את הירידה החדה בפעילות הטרור של חמאס בתקופה שלאחר מכן

שנמשכה זמן , כך-הובילה לירידה חדה כל 8669קשה להאמין שהפעילות נגד חמאס במרץ , ואולם

את הטענה כי פגיעה ביכולות לחלוטין במקרה זה גם אם לא ניתן לשלול , לפיכך. כך-רב כל

המבצעיות של חמאס מסבירה במידה מסוימת את הירידה ברמת הטרור בתקופה שאחרי מרץ 

משתנים . לירידה זו, או העיקרי, קשה להאמין כי ירידה ביכולות היא ההסבר היחיד, 8669

הקשורים למוטיבציה גם הם אינם מספקים הסבר להימנעותו הכמעט מוחלטת של חמאס 

פעולות הדיכוי הקשות נגד חמאס מצד ישראל ומצד הרשות רק . מהתקפות טרור במשך כשנה

 . את המוטיבציה של חמאס להגיב בפעולות אלימות כלפי ישראל בטווח המיידי, יש להניח, והגביר

כי הירידה החדה בהתקפות הטרור מצד חמאס לאחר גל ההתקפות במרץ סביר יותר להניח  

היתה תוצאה של החלטה שהושפעה מהחששות הכבדים מהנזק שייגרם לחמאס מתגובת  8669

פ או על האוכלוסיה "ישירות ובעקיפין באמצעות לחץ על הרש –ישראל להתקפות טרור נוספות  

ההתקפות מיהרו המנהיגים הפוליטיים של חמאס בשטחים להתנער כבר במהלך גל .  הפלסטינית

 לעצור את הפיגועים וניסו ליזום הפסקת אש עם" גדודי עייאש"קראו ל, מהאחריות לפיגועים

את חששותיו של הארגון מהתגובה , ללא ספק, צעדים אלה שיקפו. פ"בתיווך הרש, ישראל

,  בפברואר 16-בכרוז מה, הכריזה אף היאעצמה הזרוע הצבאית של חמאס . הישראלית להתקפות

 ;JPS CH) תמורת הפסקת הצעדים של ישראל והרשות כנגד החמאס על נכונותה להפסקת אש

NYT 4/3/96). השמיעו כמה מבכירי הארגון קריאות , כשההתקפות והתגובות הישראליות נמשכו

 אר למבצעי ההתקפותהזמחמוד במרץ קרא  1-ב, למשל, כך . חוזרות ונישנות להפסקת ההתקפות

חמאס דורשת שגדודי קסאם ותלמידי יחיא " :משמעי -נוסח הדברים היה חד. לחדול מהן מיד

למחרת הפיצה הזרוע הצבאית (. NYT 6/3/96" )עייאש יחדלו מהמבצעים הצבאיים שהם מנהלים

ת שהתנער מהאחריות להתקפות ההתאבדו, "כרוז של היגיון ותבונה"תחת הכותרת , כרוז נוסף

קסאם [ גדודי]לציית באופן מיידי ומוחלט להחלטת ההנהגה המרכזית של "וקרא לחברי הארגון 

למרץ קראו מנהיגי החמאס איברהים  1-ב". להפסיק את התקפות ההתאבדות כנגד היהודים

לעצור את התקפות ההתאבדות ,  במסיבת עיתונאים שכינסו בעזה, יאזורי ומוחמד שמעה  גם הם

קריאות כאלה להפסקת האלימות מצד חמאס היו (. Kristianasen, 1999: 29; WP 6/3/96)מיד 
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מעולם לא פירסמה לפני כן הנהגת חמאס בשטחים קריאה פומבית להפסקת : צעד חסר תקדים

 .התקפות טרור כנגד ישראל

דברים שאמרו בכירים בחמאס בחודשים הבאים ממחישים גם הם את השפעת איומי הכפייה  

ובפרט את השפעתו של האיום בפגיעה ברשת המוסדות , מדיניות הטרור של הארגוןשל ישראל על 

הם מחזקים את הטענה כי לא ניתן להסביר את רמת הטרור הנמוכה מצד .  האזרחיים של חמאס

וכי היא היתה תוצאה של חזרה הארגון למדיניות של ריסון , חמאס במונחים של היעדר יכולות

מרץ  -מדיניות שגל הפיגועים של פברואר, הפרגמטיסטיים בחמאסידי האלמנטים -שהוכתבה על

טען מחמוד זהאר בראיון  8669במאי (. Jabrawi, 1996: 34)היו בבחינת סטייה זמנית ממנה  8669

הישראליים והפלסטיניים אינו שווה את הסיכון של איבוד  ןעימות עם כוחות הביטחו"פי כי .לאיי

זהאר טען כי התקפות טרור יפגעו בשלב זה ". לדים של חמאסהמסגדים וגני הי, רשת המרפאות

וכי לחמאס יש , וכי הם יכולים להוביל למלחמת אזרחים פלסטינית, באינטרסים של חמאס

המשך הפעולות "חאמד טען באוגוסט כי  גאזי(. AP 20/5/96) אינטרס עליון להימנע מכך

אנו לא רוצים . מזיקה על התנועהיש להם השפעה קשה ו, למעשה. הצבאיות לא מסייע לחמאס

והוסיף , "ולא מעוניינים בהתנגשות עם הרשות הפלסטינית, שהפלסטינים יאשימו אותנו בסבלם

 Kristianasen 1999: 30; JR"  )פ פירושו חיסול החמאס ומוסדותיו"עימות נוסף עם הרש"כי  

8/8/96 .) 

ביעו על המשך המחלוקת העמוקה בין הצ, ביתבעיקר בזו הער, דיווחים בעיתונות, יחד עם זאת 

בתגובה לדברים שאמר זהאר במאי בדבר הצורך להימנע . הנהגת החוץ להנהגת הפנים של חמאס

כי , חמאס בירדןדובר , אמר איברהים גושה, מהתקפות על יעדים ישראליים עד לאחר הבחירות

 BSWB)ל חמאס סטייה מהמדיניות ש"והם מהווים , דבריו של זהאר נאמרו על דעתו בלבד

כי הנהגת , בהסתמך על מקורות פנימיים בחמאס, ראי הירדני דיווח במאי-העיתון אל(  20/5/96

וכלפי פ "רשאס כלפי ההחוץ מבקשת לצמצם את השפעתה של הנהגת הפנים על מדיניותה של חמ

 BSWB)ואינה מתחשבת בקשיים העומדים בפני הנהגת הפנים ופעילי חמאס בשטחים , ישראל

דיווח במאי גם הוא  כי הנהגת חמאס בשטחים מנסה לנסח מדיניות " מעריב" העיתון . (21/5/96

וזאת אל מול , חדשה שתכלול את עצירת התקפות הטרור נגד ישראל לתקופה בלתי מוגבלת

נראה  כי , ואולם(. BSWB 28/5/96)דרישה מהנהגת החוץ של חמאס להמשיך בהתקפות הטרור 

בניגוד , עם לתמוך בעמדת הנהגת השטחים ולהימנע מהתקפות טרורהזרוע הצבאית נטתה הפ

ביוני פירסמו גדודי  12-ב. לנטייתה בעבר לפעול בהתאם לקו המיליטנטי יותר של הנהגת החוץ
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הקפאה של כל הפעילות ",  או בלשון הכרוז, קסאם כרוז המציע לממשלת ישראל הפסקת אש

". תן יהיה לחדשה בכפוף לתנאים ספציפייםשני, הצבאית נגד ישראל לתקופה קצובה מראש

התנאים שהציב הכרוז רומזים על המידה שבה השפיעו פעולות הכפייה הישראליות על רצונה של 

גד חמאס וגדודי קסאם על עצירה של הטרור הציוני נ"הכרוז דרש : 297חמאס להגיע להפסקת אש

, מעזה ומהגדה המערביתהסרת הסגר , שחרור פעילי חמאס העצורים בישראל, " כל צורתיו

 (.NYT, JP 21/6/96; AP 20/6/96; BSWB 25/6/96)ונסיגה ישראלית מחברון 

 8669ליוני  8661מציג את השינויים ברמת הטרור של חמאס בין יולי  1תרשים  

תרשים  5 

רמת הטרור יולי 1995- יוני 1996
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אוגוסט- 

אוקטובר 1995: 

עלייה בכח 

הכפייה

ינואר 1996 - 

ההתנקשות 

ביחיא עייאש: 

ירידה בכח 

הכפייה

מרץ 1996 - 

תגובת ישראל 

והרש"פ 

להתקפות 

בישראל: 

עלייה בכח 

הכפייה

 

  וכיוונים למחקר ממשיך, מסקנות, סיכום תוצאות המחקר

 

הטור השני מדווח על אירועים או תהליכים . האמפירי המחקרות מסכמת את תוצא 1טבלה 

, זהלגבי כל אירוע כ, הטור השלישי מציין. מרכזיים אשר מסמנים שינוי בכח הכפייה של ישראל

אן עקיף דרך האוכלוסיה , פ"עקיף דרך הרש, ישיר -את סוג האיום שעוצמתו השתנתה 

מסמן )+( פלוס )ון השינוי בכח הכפייה של ישראל  הטור הרביעי מציין את כיו(.  פ"א)הפלסטינית 

                                                 
297

אך כמעט תמיד כללו דרישה לנסיגה ישראלית , ידי הנהגת החמאס בעבר-ר הוצעו עלהצעות להפסקת אש ברמה כללית יוצ 

כך -העובדה כי דרישה כזו אינה מופיעה בכרוז הנידון מצביעה על. כתנאי מקדים להפסקת התקפות הטרור 69מלאה לקווי 

משך פעולות הענישה שמקור רצונה של חמאס בהפסקת אש הוא בראש ובראשונה רצון להימנע מהעלויות הכרוכות בה

 . הישראליות
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שינוי ) 1-ל( שינוי קל) 8שנעה בין , ואת עוצמתו(  היחלשות בו( -)עלייה בכח הכפייה ומינוס 

הטור החמישי מציין את אורך התקופה שבה צפוי אותו שינוי להשפיע על רמת (.   משמעותי

. משתני המוטיבציה המפוקחים בתקופה זוהטור השישי מדווח על שינויים ב.  הטרור של חמאס

 –רמת הטרור של חמאס  –שני הטורים הבאים מדווחים על השינוי במשתנה התלוי של המחקר 

רמת הטרור הממוצעת : שינוי זה נמדד ביחס לשני ערכים. בתקופה שלאחר השינוי בכח הכפייה

צעת בכל תקופת אוסלו וביחס לרמת הטרור הממו, בתקופה מקבילה שלפני השינוי בכח הכפייה

, לבסוף. אם מדובר בעלייה או בירידה ברמת הטרור( -)ו )+(  מסמנים הסימנים , גם כאן(. 8.6)

לפי , פירושו הצלחה מלאה בניבוי 1הערך : הטור שמאלי ביותר מדווח על טיב הניבוי

כח מצב שבו  –מתאר הצלחה חלקית בניבוי  8הערך . הקריטריונים שהוצגו בתחילת הניתוח

מסמן  2הערך . אך לא את עוצמת השינוי, הכפייה ניבא נכונה את כיוון השינוי ברמת הטרור

בטור השמאלי מסמנת מקרים שבהם שינויים במשתני )*( כוכבית , בנוסף. כישלון בניבוי

ולפיכך , המוטיבציה המפוקחים ניבאו שינוי דומה ברמת הטרור לזה שניבא השינוי בכח הכפייה

מסמנות מקרים שבהם משתני )**( שתי כוכביות .  את היפותזת כח הכפייהאינם מאששים 

אלו הם מבחנים חזקים להיפותזת . המוטיבציה המפוקחים ניבאו ההפך מהשינויים בכח הכפייה

 .  כח הכפייה

 

 1991יוני  -1991ספטמבר : שינויים בכח הכפייה של ישראל וברמת הטרור של חמאס – 2טבלה 
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 . פלסטין

 פ"ורש

–אפריל 
יוני   
8661  

תגובת 
ישראל  

פ "והרש
להתקפה 

בנצרים 
 באפריל 

 1 זהה ללא שינוי  ללא שינוי  עד יולי  8+ פ"עקיף רש

יולי -יוני 
8661    

התנהלות 
 הרשות 

פ "רש  -עקיף
מותנות )

 (האיום

עד סוף  8-
 אוגוסט

פי +  1.1פי +  עלייה 
1.1 

2 * 

ספטמבר 
8661 

הסכם אוסלו 
התגובה ',  ב

לפיגועים 
חיזוק ,  בקיץ

מותנות 
 האיום 

עד סוף   1+ עקיף 
 ינואר 

 1 / 2-ירידה ל ללא שינוי 

ינואר 
8669 

+ עייאש
סיום 

הבחירות 
 והנסיגה

 –עקיף 
 פ "פ וא"רש

עד אמצע  1-
 מרץ 

 –עלייה 
חיסול 
 עייאש

עלייה חדה 
 ( 2-מ)

 * 2 2פי + 

מרץ 
8669 

תגובת 
ישראל 

פ "רשוה
להתקפות 

–פברואר 
 מרץ

 –עקיף 
 , פ "פ וא"רש

 –ישיר 
, מעצרים
 מוסדות 

עד יוני  1+
8669 

 –עלייה 
פגיעה קשה 

 בחמאס

-ל)ירידה חדה 
2) 

/ 1 ** 

 
 

ניבאו שינויים בכח הכפייה את השינויים  (70%)מהטבלה עולה כי בשבעה מהמקרים מתוך עשרה 

פי -הם ניבוי זה הצליח במקום שבו הניבוי עלבשניים מ, ברמת הטרור של חמאס בהצלחה מלאה

כאשר בשניים , בשלושה מקרים נוספים הניבוי היה חלקי. משתני המוטיבציה המפוקחים כשל

ממקרים אלה לא ניתן להסיק על קשר סיבתי בין השינוי בכח הכפייה לשינוי ברמת הטרור משום 

בדה כי באף אחד מהמקרים לא בולטת במיוחד העו. שמהמשתנים המפוקחים ניבאו שינוי דומה

 .   פי היפותזת כח הכפייה לחלוטין-כשל הניבוי על

-היא בוחנת את התאמת הניבוי על:  מסכמת את תוצאות המחקר ברזולוציה גבוהה יותר 3טבלה 

מבלי להתייחס לעוצמת ) על בכל אחד מחודשי התקופה הנבחנת פי ההיפותזה לרמת הטרור בפו

מתארת  1הספרה : פ כח הכפייה"מציין את מידת ההצלחה של הניבוי עהטור השמאלי .  (השינוי

היעדר שינוי בכח הכפייה ביחס לחודש /עלייה/מצב שבו חלה  ירידה, דהיינו, הצלחה מלאה בניבוי

מצב . ברמת הטרור ביחס לחודש הקודם( בהתאמה)היעדר שינוי /ירידה/הקודם יחד עם עלייה

, כמובן, נחשב גם הוא 2חודש הקודם ורמת הטרור נותרה שבו חלה עלייה בכח הכפייה ביחס ל

מצב שבו שינויים בכח הכפייה : מתארת הצלחה חלקית בניבוי 8הספרה .   הצלחה מלאה בניבוי

. אך רמת הטרור בפועל לא היתה רחוקה מהניבוי, לא ניבאו בדיוק את השינויים ברמת הטרור
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רמת . פייה של ישראל ביחס לחודש הקודםחלה ירידה קלה בכח הכ 8661בחודש דצמבר , למשל

 -מתארת ניבוי כושל  2הספרה .   אך בפועל היא נותרה בעינה, הטרור היתה צפויה אפוא לעלות

 מסומנים, בנוסף.  ם עולים בקנה אחד עם ההיפותזהחודשים בהם השינויים ברמת הטרור אינ

נויים במשתני המוטיבציה חודשים בהם חלו במקביל לשינויים בכח הכפייה שי]*[ בכוכבית 

במקרים כאלה לא ניתן . פי השינוי בכח הכפייה-פיהם זהה  לניבוי על-שהניבוי על, המפוקחים

אף שקיימת השתנות -על, להסיק על קשר סיבתי בין השינוי בכח הכפייה לשינוי ברמת הטרור

, כלומר, ותזהלהיפ" מבחן חזק"מקרים שמספקים  מסומנים]**[ בשתי כוכביות . םמשותפת ביניה

פי כח -פי שינויים בערכם של משתני מוטיבציה היה הפוך מהניבוי על-מקרים שבהם הניבוי על

מקרים שבהם לא ידוע אם התקפות הטרור שבוצעו  מסומנים]***[ בשלוש כוכביות .  ייההכפ

 . באותה חודש היו כולן או חלקן על דעת הנהגת הארגון

 

 1991יוני  -1991ספטמבר : פייה של ישראל וברמת הטרור של חמאסבכח הכחודשיים שינויים  – 1טבלה 

שינוי בכח הכפייה  חודש 

 ביחס לחודש הקודם

שינוי ברמת 

 הטרור

 הצלחת הניבוי 

 1 עלייה  ירידה  8661אוקטובר 

 1 עלייה ירידה  8661נובמבר 

 * 8 ללא שינוי  ירידה   8661דצמבר 

 1 ללא שינוי  ללא שינוי  8662ינואר 

 1 ללא שינוי  ללא שינוי  8662פברואר 

 2 ירידה ירידה 8662מרץ 

 1 עלייה  ירידה 8662אפריל 

 1 ירידה עלייה  8662מאי 

 1 ירידה עלייה  8662יוני 

 8 עלייה  ללא שינוי  8662יולי 

 1 עלייה  ירידה 8662אוגוסט 

 2 ירידה ירידה 8662ספטמבר 

 1 עלייה   ירידה 8662אוקטובר 

 1 ירידה עלייה 8662נובמבר 

 ** 2 עלייה עלייה 8662דצמבר 

 ** 1 ירידה עלייה 8661ינואר 

 1 ללא שינוי  ללא שינוי  8661פברואר 

 1 ללא שינוי  ללא שינוי  8661מרץ 
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 ** 2 עלייה  ללא שינוי  8661אפריל 

 8661מאי 

 

 1 ירידה עליה

 *** 8 עלייה  ללא שינוי  8661יוני 

ירידה / ללא שינוי  8661 יולי

 [מותנות]

 * 8 עלייה 

 ירידה / ללא שינוי  8661אוגוסט 

 [ מותנות]

 * 8 ללא שינוי 

 1 ירידה עלייה  8661ספטמבר 

 1 [ 2]ללא שינוי  עלייה  8661אוקטובר 

 1 [2]ללא שינוי  ללא שינוי  8661נובמבר 

 1 [2]ללא שינוי  ללא שינוי  8661דצמבר 

 * 8 [2]ללא שינוי  ללא שינוי/ ירידה   8669ינואר 

 8669פברואר 
 [למרץ 2-עד ה] 

 * 1 עלייה  ירידה

  8669מרץ 

  

 ** 1 ירידה  עלייה  

 ** 1 [2]ללא שינוי  עלייה  8669אפריל 

 **  1 ללא שינוי  ללא שינוי  8669מאי 

 **  8 עלייה  ללא שינוי  8669יוני 

 

 

תקפותה של היפותזת כח הכפייה במקרה של הקונפליקט בין מספקת עדות נוספת ל 1טבלה 

לקיומו של קשר סיבתי בין שינויים בכח הכפייה של , כלומר, ישראל לחמאס בתקופה הנבחנת

החודשים שנכללו  11מהטבלה עולה מראה כי מתוך .  ישראל לשינויים ברמת הטרור של חמאס

ה נבאה בהצלחה מלאה את השינויים היפותזת כח הכפיי, בתקופה הנכללת בניתוח האמפירי

בכל המקרים הללו לא נמצאו . מהמקרים 92%, דהיינו, חודשים 18-ברמת הטרור של חמאס ב

 –במקרה נוסף אחד . הסברים אלטרנטיביים שעשויים היו להסביר את השינויים ברמת הטרור

יבי לשינוי ברמת אך לא ניתן לשלול בו הסבר אלטרנט, הניבוי היה מוצלח – 8669חודש פברואר 

בשלושה מקרים נבאה היפותזת כח , מוצלחחודשים בהם הניבוי הוא  11ד אותם לצ. הטרור

בארבעה מקרים נוספים הניבוי היה מוצלח חלקית . הכפייה באופן חלקי את השינוי ברמת הטרור

 12קיימים  להכו-בסך. אך לא ניתן לשלול בהם הסברים אלטרנטיביים לשינוי ברמת הטרור

ועוד חמישה מקרים , מהמקרים 01% -רים בטבלה המאששים את היפותזת כח הכפייה  מק
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אך בהם , בהם קיימת השתנות משותפת בין כח הכפייה לרמת הטרור בהתאם להיפותזה( 81%)

מבחן "המקרים עמדה ההיפותזה ב 12בחמישה מתוך . לא ניתן לשלול הסברים אלטרנטיביים

, י מוטיבציה והיפותזות אלטרנטיביות עלייה ברמת הטרורבאותם חודשים ניבאו משתנ": חזק

היפותזת כח הכפייה כשלה לחלוטין בניבוי רק בארבעה .  ואילו שינויים בכח הכפייה ניבאו ההפך

שניים מהמקרים הללו היו , ואולם. מהמקרים 81%שהם , החודשים בטבלה 11מקרים מתוך 

. במוטיבציה של חמאס לבצע התקפות טרורכאלה שבהם חלה עלייה  –מבחנים קשים לתיאוריה 

 . מפריכים את ההיפותזה( 9%)לפיכך ניתן לומר כי רק שניים מכלל המקרים 

מראות כי קיים קשר סיבתי בין עוצמת איומי ,  כפי שסוכמו בשתי הטבלאות, תוצאות המחקר 

הזמן הכפייה השונים של ישראל לבין רמת הטרור בה נקט חמאס בחלקן הגדול של נקודות 

כך שאיומי הכפייה הישראליים היו הגורם -על, כמובן, התוצאות אינן מצביעות. בתקופה הנבחנת

היוו שיקול מרכזי במערכת  אך הן מוכיחות כי הם, ו של הארגוןהיחיד שעיצב את התנהגות

תוצאות המחקר מוכיחות כי במשתני , כן-כמו. השיקולים שהנחו את מקבלי ההחלטות בארגון

כה אין די בכדי להסביר שינויים ברמת הטרור בה נקט -שהציעו מרבית החוקרים עד המוטיבציה

 . חמאס לאורך התקופה

של ארגוני טרור  יתוצאות המחקר מוכיחות  כי בניגוד לדימוי הפופולאר,  באופן כללי יותר 

י טרור בלתי מתפשרת ובלת חמאס לא  תירגם את דבקותו באידיאולוגיה דתית למדיניות, דתיים

, אף שהיה ביכולתו לבצע התקפות טרור רבות לאורך כל התקופה-עובדה היא כי על. גמישה

התוצאות מראות כי מדיניות הטרור של חמאס בתקופה . השימוש בטרור היה מוגבל יחסית

הושפעה משינויים בסביבה שהשפיעו על האופן  –וסביר להניח כי גם בתקופות אחרות  –הנבחנת 

אלה . חלטות בחמאס את העלויות והרווחים הכרוכים בביצוע התקפות טרורשבו תפסו מקבלי הה

פ ושל "של הרש, ותגובותיהן של ישראל חדש כל העת לאור התנהלותןהוערכו מונלמדו 

היה תפקיד חשוב בעיצובה של הסביבה  , כפי שהראה המחקר, לישראל. האוכלוסיה הפלסטינית

ידי יצירת איומים -ואם על, רים כלפי הארגון ידי הצבת איומים ישי-אם על, בה פעל חמאס

: עקיפים באמצעות השפעה על תגובתם הצפויה של שחקנים אחרים שהיה בכוחם להזיק לחמאס

 . פ והציבור הפלסטיני"הרש/פתח

אשר מעצב , תוצאות המחקר מחזקות אפוא את הטענה בדבר היותו של חמאס ארגון רציונלי 

הן גם מוכיחות כי הרציונליות של חמאס חורגת . עלות ותועלתפי שיקולים של -את מדיניותו על

ל עאלא רציונליות אינסטרומנטלית , מהמובן המצומצם של היותו ארגון מונחה מטרה פוליטית

פני כלל -מיקסום התועלת על, פעולה בהתאם ליעדים: כפי שהוצגו בפרק השני, שלושת היבטיה
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מסקנה זו  עומדת בניגוד לטענות שהובאו בתחילת .  והתחשבות בסביבה, האינטרסים של הארגון

ולפיהן מידה נמוכה של רציונליות אינסטרומנטלית מצדם של ארגוני טרור או , הפרק השלישי

דבקות בלתי מתפשרת ביעדיהם אינה מאפשרת לאיומי כפייה לעשות את פעולתם כשמדובר 

בפונקציית  העלויותלצד  התוצאות גם מדגישות את חשיבותה של ההתייחסות. בשחקנים כאלה

. ת מדיניות הטרור של הארגוןהתועלת של חמאס בכל ניתוח אמפירי המבקש להסביר ולנבא א

שהתמקדו בגורמי מוטיבציה , מסקנה זו עומדת בניגוד למרבית ההסברים הקיימים בספרות

 .    חיוביים בלבד בניסיונם  להסביר את התנהגותם של ארגוני טרור

בקביעת מדיניות הטרור של  איומים עקיפיםחקר קשורה לחשיבותם של מסקנה אחרת מהמ 

דברים שאמרו בכירים בחמאס ושהובאו כאן הדגישו כי חששותיהם הגדולים ביותר היה . חמאס

יוביל לפגיעה באינטרסים  של -פ והציבור הפלסטיני "הרש –כי לחץ ישראלי על שחקנים אחרים 

פ שתוצאותיה "או התנגשות עם כוחות הרש, לסטיניירידה במעמדו בקרב הציבור הפ: חמאס

המחקר מראה כי התקופות בהן רמת הטרור היתה הנמוכה . עלולות היו לגרום לארגון נזק אדיר

פ הוכיחה כי יש ביכולתה ובנכונותה להגיב על התקפות טרור מצד חמאס "ביותר באו לאחר שהרש

ממצב של היעדר , ך התקופה הנבחנתלאור נראה כי אלו התחזקו. ד הארגוןבצעדים קשים נג

עד להפגנת נחישות גבוהה ויכולת בלתי , נכונות ויכולת מועטה לפעול נגד חמאס בתחילת התקופה

פ לאחר התקפות הטרור של "כפי שהשתקף בצעדיה של הרש, מבוטלת לעשות זאת בסופה

טרור הלכה פ להגיב על התקפות "הניתוח אף מראה כי נכונותה של הרש. 8669מרץ -פברואר

ועלתה ככל שהתחזקה אמינותו של האיום הישראלי לעצור את התהליך המדיני או להשעותו 

פ לעשות כן קשורים לעוצמת איומיה "הדבר מוכיח כי מניעיה של הרש: בתגובה להתקפות טרור

 . ולזיקה שזו יצרה בין המשך התהליך לרמת הטרור הפלסטיני, של ישראל

אשר רלבנטית במידה רבה גם , דה מעניינת נוספת העולה מהמחקרבהקשר זה ראוי לציין נקו 

איום הכפייה המרכזי שעמד לרשותה של ישראל , כאמור. פוליטיים אחרים-לקונפליקטים אתנו

פ לפעול נגד חמאס בתגובה להתקפות טרור היה פגיעה בתהליך "לצורך יצירת לחץ על הרש

פ "זה אמין דיו הוא אכן הניע את ערפאת והרשהמחקר הראה כי כשהיה איום : המדיני או עצירתו

יש לקחת בחשבון את הטענה , בא בעת, ואולם. לפעול בחומרה נגד חמאס בתגובה להתקפות טרור

בשיבוש התהליך המדיני בשל התנגדותו , גם אם לפרקים בלבד, הרווחת כי חמאס היה מעוניין

קס מסוים שללא ספק הקשה על עיצוב הרי שהדבר ייצר פרדו, אם נכונה טענה זו . למתווה אוסלו

איומים אמינים , מחד: מדיניות יעילה ליצירת איומי כפייה עקיפים נגד חמאס בתקופת אוסלו

פ ואת הציבור הפלסטיני "להניע את הרש התהליך המדיני בתגובה לטרור עשויים היובעצירת 
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או של גורמים , חמאס רצונו של, מאידך.  איום עקיף כלפי חמאס וכך יצרו, לפעול נגד חמאס

את האיומים הללו לסוג של תמריצים עבור הארגון  לפגוע בתהליך המדיני הפכו, ימים בומסו

קשור במונח חשוב שיש לו השפעה , כך נראה, הפתרון לבעיה זו . להמשיך ולבצע התקפות טרור

, בפשטות. מותנות האיום: ובמקרה ספציפי זה בפרט, מכרעת על יעילותם של איומי כפייה בכלל

וככל הנראה הצליחה לעשות זאת בהצלחה  –מדיניותה האיומים של ישראל צריכה היתה 

התקפות טרור לא לצרוב בתודעתם של מקבלי ההחלטות בחמאס כי  - 8662מסוימת החל מסוף 

פ נגד חמאס בתגובה להתקפות "כן לא תפעל הרש-אם-אלא, לעצירת התהליך המדיני יובילו

פ וערפאת שאמינותו ומותנותו "היה להשיג באמצעות הצבת איום כלפי הרש את זאת ניתן. טרור

נמשיך בתהליך השלום אך ורק אם , כל עוד נמשכות התקפות הטרור מצד חמאס: גבוהות גם יחד

אם "איום זה שונה באופן מהותי מהאיום  . תפעלו אתם בכל הכוח העומד ברשותכם נגד חמאס

שכן הוא מדגיש את מחויבותה של ישראל להמשיך , "דינייימשך הטרור נעצור את התהליך המ

הברירה שמציב האיום הראשון בפני . פ נגד חמאס בתגובה לפיגועים"בתהליך אם תפעל הרש

או להימנע מטרור ולהמשיך , חמאס היא לבצע התקפות טרור ולהיענש מידי הרשות בתגובה

מנת לייצר איום מותנה כזה היה -על. לתפקד כתנועה פוליטית וחברתית המציבה אופוזיציה לפתח

פ תבהיר "לדאוג לכך שהרש, כלומר, פ כלפי חמאס"אף צורך להבטיח את מותנות האיום של הרש

בניגוד  –המסקנה היא . לחמאס כי האינטרסים הבסיסיים שלו לא יפגעו כל עוד יימנע מטרור

לטות ובקרב הציבור אולי לתפיסה פשטנית מסוימת שקנתה לה אחיזה לפרקים  בקרב מקבלי הח

 הפלסטינית שלישראל היה אינטרס ברור לדאוג לכך שהמערכת הפוליטית –הרחב בישראל כאחד 

פוליטית לכל  תהמתהווה תתאפיין במידה רבה של פלורליזם ובערוצים פתוחים של השתתפו

, אתנראה כי ממשלת רבין אכן הבינה ז. ובכלל זה חמאס –ארגון שמעוניין לזנוח את דרך הטרור 

 .   ועל כך העידה הסכמתה לשיתוף חמאס בבחירות לרשות הפלסטינית

, דהיינו, בהקדמה שעסקה במתודולוגית המחקר הועלו  כמה בעיות המעיבות על תוקפו הפנימי 

על המגבלות העומדות בפני הסקה על קשר סיבתי בין כח הכפייה של ישראל לרמת הטרור של 

ות למחקר ממשיך אשר עשוי לחזק את יכולת ההסקה על זה המקום להציע כמה אפשרוי. חמאס

המחסור במקורות ראשוניים אשר שופכים אור על תהליכי קבלת , ראשית. קשר סיבתי כזה

-ההחלטות ועל תפיסותיהם של מקבלי ההחלטות בחמאס פגע ביכולת להגיע למסקנות חד

טות בנוגע למדיניות משמעיות לגבי המידה שאיומי כפייה ישראליים השפיעו על קבלת ההחל

כי מרבית ההתבטאויות הפומביות שהובאו בניתוח והאירו את , ראוי לציין. הטרור של הארגון

שככל הנראה היה להם תפקיד משני , מניעיו של חמאס נאמרו מפיהם של מנהיגי הארגון בשטחים



 295 

תר מקורות מחקר מעמיק יותר אשר ינתח באופן נרחב ומעמיק יו. בהחלטה על מדיניות הפיגועים

עשוי להניב מסקנות ברורות וחדות יותר לגבי  –במידה והם קיימים ונגישים  –ראשוניים כאלה 

אחת האפשרויות המבטיחות . הקשר בין איומי הכפייה של ישראל למדיניות הטרור של חמאס

חוסר . יותר מבחינה זו היא הפקת נתונים מראיונות אישיים עם מקבלי ההחלטות בחמאס

מגבלות של זמן ומשאבים  –שלב ראיונות באלה במחקר שהובא כאן נבע מכמה סיבות היכולת ל

ובעיית הנגישות לאותם מקבלי החלטות אשר נובעת , מכשול השפה, שעמדו לרשות החוקר

רחוקים , והסכסוך בין ישראל לחמאס בפרט, פלסטיני בכלל-מהעובדה שהסכסוך הישראלי

כעדות לכך מספיק לציין . אפשרי-אומר כי הדבר הוא בלתיאין זה , ואולם. מלהגיע אל קצם כיום

את העובדה שניתן לערוך כיום ראיונות אישיים עם דמויות שתפקדו בעבר כמקבלי החלטות 

 . האירי IRA-ף הפלסטיני או ב"כמו למשל בכירים באש –בארגוני טרור 

זו היא אפשרות נוספת למחקר ממשיך שיעסוק בקונפליקט הספציפי שנבחן בעבודה  

הכוונה . אשר מתאפיינת בדינמיקה שונה של מאבק, התמקדות בתקופה אחרת של הקונפליקט

שבו מתאפיין הקונפליקט במאבק יומיומי מתמשך בין המדינה , "מלחמת טרור"היא למצב של 

, (בשונה מהרתעה)מחקר כזה שקול במידה מסוימת לניתוח אמפירי של כפייה במלחמה . לארגון

.  כפייה נגד ארגוני טרור –צדדים נוספים של  התופעה שעמדה במרכז עבודה זו ועשוי להאיר 

בה , אקצא-במקרה של ישראל וחמאס כדאי יהיה לערוך ניתוח כזה לגבי תקופת אינתיפאדת אל

 .  התקפות טרור מצד חמאס ופעולות ענישה תגובתיות מצד ישראל היו עניין יומיומי כמעט

קר האמפירי שהובא כאן לא ניתן להכליל לגבי כל הקונפליקטים מתוצאותיו של המח, כמובן  

, כפי שהוסבר בפרק שעסק במתודולוגית המחקר. פוליטיים בין מדינות לארגוני טרור-האתנו

זהו רק קונפליקט אחד מני רבים אשר מהווים יחד את : תוקפו החיצוני של מחקר זה נמוך

טורי ספציפי שאינו מאפשר הכללה תקפה והוא התנהל בקונטקסט היס, "אוכלוסיית המחקר"

לערוך מחקר אמפירי ,  כאמור, היקפה המצומצם מראש של עבודה זו לא אפשר. למקרים אחרים

הוא יכול לשמש כחוליה ראשונה בשרשרת של מחקרים , למרות זאת. בעל תוקף חיצוני גבוה

. י טרור הנאבקים בהןהבוחנים את השפעת השינויים בכח הכפייה של מדינות על התנהגות ארגונ

אל ,  שטרם זכתה להתייחסות ראויה בספרות, ככל שיורחב מאגר המחקרים אודות אותה תופעה

כך יוכל להיבחן נושא הכפייה נגד ארגוני טרור באופן , קונטקסטים היסטוריים שונים זה מזה

 . באופן שיאפשר להגיע למסקנות ברמת הכללה גבוהה יותרו, מעמיק יותר

סוג אחר שעשויים לתרום להבנת הנושא הם מחקרים מורכבים הבוחנים היפותזות מחקרים מ 

, במחקרים מסוג כזה .האפקטיביות היחסית של איומי כפייה מסוגים שוניםשונות לגבי 
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והמשתנה התלוי , המשתנים הבלתי תלויים יהיו מאפייניו של הקונפליקט או של ארגון הטרור

מחקרים כאלה עלולים לתת מענה לשאלות . י כפייה שוניםיהיה האפקטיביות היחסית של איומ

באילו : למשל, דוגמאות לשאלות כאלה הן. טרור-בעלות חשיבות מכרעת לתכנון מדיניות נוגדת

אילו ? מקרים יהיו איומים של ענישה קולקטיבית כלפי קהילת המוצא של הארגון אפקטיביים

אלה עשויים . וכן הלאה ?נגד מדינות תומכותגורמים משפיעים על האפקטיביות של איומי כפייה 

לסייע למקבלי החלטות במדינות המתמודדות עם טרור על תכנון דרכי פעולה לחיזוק כח הכפייה 

 .  של המדינה כלפי ארגון הטרור באמצעות השקעת המשאבים בכיוונים המבטיחים ביותר
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 סיכום 

 

מידה אסטרטגי -בקנה כאיום מדינתיים נתפס כיום -יכי טרור מצד ארגונים בלת, עובדה היא

כי ארגוני טרור  –שאין להקל בו ראש  –הסיכוי .  והדיוטות כאחד, מדינאים, בעיני תיאורטיקנים

אשר מעסיק ,  חומרתו של איום זהישימו את ידם על כלי נשק להשמדה המונית אך מדגיש את 

הטרור "הכותבים שעסקו בטרור שמו דגש על אף שרבים מ-על. כך בעולם כולו-רבים כל ומדאיג

משיקולים פוליטיים ארציים אלא ,  לכאורה, בו נוקטים שחקנים שאינם  מונעים, "החדש

ושמתייחסים לטרור כאל מטרה בפני עצמה ולא כאל  , מאידיאולוגיה קיצונית ובלתי מתפשרת

ם במטרות פוליטיות הרי שבפועל רוב רובם של ארגוני הטרור הפעילים כיום אוחזי, אמצעי

טרור הוא אמצעי מרכזי להשגת היעדים הפוליטיים , עבור חלק נכבד מהם. מוגדרות

עומדים בסתירה האלה , וליטיות אליהם הם משתייכיםפ-הקולקטיביים של הקהילות האתנו

עבודה זו עסקה . היריבה העיקרית של ארגון הטרור –לאינטרסים של מדינה מסוימת 

-כמעט תמיד בשמה של קהילה אתנו –שבהן נאבק ארגון טרור במדינה   ,בקונפליקטים כאלה

נקודת המוצא של עבודה זו היתה כי . על השגת יעדים פוליטיים מוגדרים –פוליטית מסוימת 

בה נוקט  אסטרטגיהפוליטי היא התייחסות אליו כאל -הגישה המתאימה ביותר לחקר טרור אתנו

נקודת בניגוד ל, זאת. קונפליקטואלית עם מדינה היהמצוי באינטראקצ בלתי מדינתי ארגון

תיאורטיקנים וחוקרים שניסו לחקור את שורשיו של הטרור מנקודת מבט פסיכולוגית המוצא של 

מבלי לקחת , או כאלה שהתייחסו לארגוני טרור כשחקנים הפועלים בואקום, או סוציולוגית

 .    בחשבון את טבעה האינטראקטיבי של התופעה

להסבר , מבחינה תיאורטית, עבודה זו עסקה בתופעה אחת ספציפית הקשורה, גישה זומתוך  

ושיש לה השלכות מעשיות חשובות  בכל הקשור , דינמיקות של קונפליקטים באשר הם

כה מיעטה לעסוק בכפייה  בהקשר של -הספרות שנכתבה עד.  כפייה: להתמודדות עם ארגוני טרור

, וכח מסת המחקרים העצומה שעסקה בטרור בשנים האחרונותעובדה שבולטת לנ, ארגוני טרור

בשל הראשוניות של העיסוק . מדינתי-ולנוכח העיסוק האינטנסיבי בהרתעה ובכפייה בהקשר הבין

עיקר תרומתה הצנועה של העבודה לספרות הקיימת הוא בביסוס מסגרת , בנושא זה

של קונפליקטים בין מדינות  ייחודאופיים הי. בנושאותיאורטית מחודשת לעיסוק קונספטואלית 

הצריך התייחסות שונה אל הרתעה וכפייה , המתאפיין במידה רבה של דינמיות, לארגוני טרור 

דרוש היה קונספט אנליטי שייצג את התשומה המשתנה  . בספרות הקיימתמאלה הנהוגים 

לויות תשומה שמהותה היא הע, הטרור שמכניסה המדינה אל פונקצית התועלת של ארגון
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 עבודה המונחבהוצג , לצורך כך . הצפויות לארגון הטרור מתגובת המדינה על התקפותיו נגדה

אשר מספק את הבסיס לבחינת השפעתם של איומים מצד המדינה היריבה על , "כפייה-כח"

אף הקושי והמורכבות שבקונספטואליזציה ובמדידה של משתנה -על. התנהגותו של ארגון טרור

הראה המחקר האמפירי  -לדיון ולתיאורטיזציה נוספים ,  ללא ספק, הציבםאשר יש ל -זה 

בעבודה כי מדובר במונח שתרומתו האנליטית להסבר וניבוי התנהגותם של ארגוני טרור עשויה 

 .   להיות רבה

אמינותם , היתכנות האיומים: הציג את מימדיו השונים" כח כפייה"הדיון התיאורטי במונח  

העובדה כי טבעם הקונקרטי של איומים המרכיבים יחדיו את כח הכפייה . שלהם ופוטנציאל הנזק

של מדינה הנמצאת בקונפליקט עם ארגון טרור משתנה ממקרה למקרה הצריך גם דיון בגורמים 

חשובה מאוד ההבחנה שהועלתה בדיון בין . שקובעים את עוצמתם של איומים מסוגים שונים

שכן מידת , האחרונים הם מטבעם איומים מורכבים יותר .איומים ישירים ואיומים עקיפים

סביבה  שקובעים את  המידה שבה מימוש -האפקטיביות שלהם נקבעת בהתאם לשורה של משתני

 . האיומים יתורגם לנזק עבור הארגון

משהונחה התשתית התיאורטית והקונספטואלית למחקר אמפירי הבוחן את השפעתם של  

נעשה בה שימוש לניתוח אמפירי של מקרה אחד , של ארגוני טרור איומי כפייה על התנהגותם

, אף מוגבלות התוקף החיצוני של מחקר המבוסס על בחינה אמפירית של מקרה אחד-על. ספציפי

תוצאותיו הראו כי לשינויים בכח הכפייה של מדינה כלפי ארגון טרור עשוי להיות משקל רב 

זת כח הכפייה הצליחה לנבא את רמת הטרור מצד היפות. בקביעת מדיניות הטרור של הארגון

גם אם מקזזים משיעור זה את המקרים שבהם , חמאס בשיעור גדול מהמקרים שנבחנו במחקר

, מעבר לכך.  שינויים מקבילים במשתני המוטיבציה המפוקחים לא אפשרו להסיק על קשר סיבתי

ככלי לניתוח התנהגות " כפייהכח "המחקר האמפירי מספק הדגמה ליעילות האנליטית של המונח 

ובכך מסמן למעשה כיוון אפשרי חדש למחקר ותיאורטיזציה בנושאים הקשורים , של ארגוני טרור

 .      סימטריים מתמשכים  בין מדינות לארגוני טרור-לקונפליקטים א

על חוסר הרלבנטיות של כפייה הגורפות המחקר האמפירי הוכיח כי הטענות , יותר מכל 

ן נאילהתמודדות עם ארגוני טרור או ככלי לניתוח קונפליקטים בהם הם מעורבים כאמצעי 

. דומים למדינות מבחינות רבות, כפי שרומז המחקר, רבים ארגוני טרור. עומדות במבחן המציאות

הם  ; קדם את יעדיהם בדרך היעילה ביותרפי שיקולים ריאליסטים ומנסים ל-הם מתנהלים על

של  ההשלכותהלות היריב ואת השינויים בסביבה על מנת להעריך את בוחנים כל העת את התנ
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 מניע אותם לא פחות מאשרהחשש מעלויות ו ;התאםומשנים אותה ב פעילותם הטרוריסטית

   . כפייה-הם ברי, לפיכך .המוטיבציה להשיג את יעדיהם

הול וני באשר לתרומתה של עבודה זו לשאלות של עיצוב מדיניות להתמודדות עם טרור 

ככלי מרכזי , "השבת הכפייה לתמונה"הרי שהיא מתמצה בעיקר ב, פוליטיים-קונפליקטים אתנו

הרחבת הידע באשר לכלים כאלה . בארגז הכלים העומד לרשותן של מדינות המתמודדות עם טרור

מדינתי לפתחן של מדינות רבות מחייב -שכן האיום שמציבה  תופעת הטרור הבלתי, הוא הכרחי

. כלל האסטרטגיות העומדות לרשותן של מדינות אלה בבואן להתמודד עם התופעהמיצוי של 

רלבנטיות לעיצוב מדיניות של כפייה אשר  שאלות רבות.  יש להמשיך ולחקור את הנושא, לפיכך

אם  . ותפקידם של חוקרים ותיאורטיקנים לנסות ולענות עליהם,  פתוחותנותרו  נגד ארגוני טרור

הרי שהמאמצים , חשיבות זה-רבפוטנציאלי רום משהו לפרויקט מחקרי הצליחה עבודה זו לת

 . שהושקעו בה היו מוצדקים
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JPS-CH -  הכרנולוגיה השוטפת שלJournal of Palatine Studies , מתפרסמת בכל הגיליונות
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 YNET -  ידיעות אחרונות"אתר האינטרנט של היומון "www.ynet.co.il  

MEMRI - The Middle East Media Research Institute, at http://www.memri.org 
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This study deals with the subject of coercion and deterrence against non-

state actors in protracted asymmetrical ethnopolitical conflicts. As most of these non-

state actors are terrorist organizations (TOs), the study focuses on ethnopolitical 

conflicts which involve prolonged violent interaction between a state and a TO 

claiming to represent an ethnic group. 

The study assumes that terrorism is a rational strategy used by the non-state 

rival in an asymmetrical conflict in order to achieve political goals. A review of the 

rationalist literature on terrorism (brought in chapter 1) yields the conclusion that this 

literature is severely lacking with regard to rigorous theorization and empirical 

research of strategic coercion and deterrence in such conflicts. Although there have 

been several references in the literature to the question of deterring and coercing TOs, 

most of them either pointed to the difficulties of doing so, or to the irrelevancy of 

deterrence and coercion as strategies to confront terrorist adversaries. Those studies 

that have tried to explore the issue empirically have focused usually on specific 

coercive strategies (such as targeted killings of TO's leaders or deterring state 

sponsors), without trying to differentiate between the functioning of these strategies as 

brute-force (influencing TOs' capabilities) and as coercion (influencing TOs' 

motivation). Moreover, they have failed to provide general theoretical models which 

explain the relationship between coercive threats and TOs' behavior.  

In order to explore the subject of deterrence and coercion against TOs, this 

study firstly looks at the prevailing conceptualizations of deterrence/coercion in the 

existing literature (chapter 2). Richly developed in the context of the Cold War, 

traditional deterrence theories are largely state-oriented, and cannot readily be applied 

to asymmetrical protracted conflicts, which involve violent non-state actors. The main 

shortcoming of the prevailing theories has been the conception of deterrence/coercion 

as threat-making strategies or policies, which may result either in compliance of the 

deterree/coercee to the deterrer/coercer demands (success), or in his defiance (failure). 

This conceptualization does not fit neatly into the dynamic and protracted nature of 

state-TO conflicts. In such conflicts, the strength of the coercive threats posed by the 

state and the intensity of terrorist efforts undertaken by the TO both change frequently 

over time. The adaptation of the concept to asymmetrical protracted conflicts needs, 

first, to treat coercion as a psychological phenomenon, that is, as a state of mind 

caused by the existence of both explicit and implicit threats. Second, the new 
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conception should incorporate the dynamic and quantitative nature of the coercive 

threats posed by a state to a terrorist rival - threats whose magnitude and credibility 

change frequently over time.   

The study goes (chapter 3) to present the conceptual framework and the 

theoretical model of the research. At the center of these stands the notion of Coercive 

Leverage (CL) which a state has over a TO that struggles against it. The state's CL 

over the TO is defined as the sum of all costs the state is expected to inflict on the TO 

as a response to the latter's attacks – as perceived by the TO's decision makers. Put 

differently, CL is the total sum of all threats posed by the state to the TO at a certain 

point in time. These threats are perceived in the study as a varying input that the state 

inserts into the decision making process of the TO, whose output is the level of the 

terrorist efforts undertaken by the TO. Each coercive threat has 3 dimensions which 

may vary over time: the feasibility of the threat, its credibility, and its damage 

potential. Together they determine the threat's magnitude. The research hypothesis is 

that shifts over time in the coercive leverage a state has over a TO cause shifts in the 

attempted level of terrorism undertaken by the TO against that state. 

The study goes on to discuss concrete types of coercive threats which are 

relevant to assymetrical conflicts (chapter 4). Five categories of coercive threats are 

identified: threats to harm TO's material assets/resources, threats of political-goals 

denial, threats to assassinate the TO's leaders, threats to states hosting/sponsoring the 

TO and threats of collective punishment against the TO's host society. While the first 

three are direct threats to the TO or to its leaders, the last two are indirect threats, 

mediated by a third actor. Chapter 4 discusses thoroughly the variables that determine 

the feasibility, the credibility and the damage potential for each of these categories of 

threats.  

After setting the conceptual framework and presenting the theoretical model, 

the study goes on to the empirical research: a case study of the conflict between the 

state of Israel and the Palestinian Hamas during the years 1993-1996. Chapter 5 

introduces and discusses the research design: a single-case longitudinal analysis 

which is based on time-series methodology. It then continues to operationalization 

and defining measures for the independent variable (Israel's coercive leverage over 

Hamas), the dependent variable (Hamas' level of terrorist attacks against Israeli 

targets) and the control variables (Hamas' operational capabilities and non-coercive 
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motivations). Problems of measurement validity and threats to internal/external 

validity are specified and discussed, and some solutions are suggested.   

The methodological introduction is followed by a thorough empirical analysis 

of the conflict between Israel and Hamas during the examined period. In order to test 

the "coercive leverage" hypothesis, it examines whether shifts in Israeli coercive 

leverage over Hamas are followed by shifts in the level of attempted terrorism by 

latter. The research also uses some evidence on Hamas' decision making (mainly 

public statements of Hamas leaders), when available, to check whether Israeli 

coercive threats were indeed the reason to the shifts in Hamas' strategy. Data is 

collected from multiple primary and secondary sources.  

The empirical findings support the hypothesis, with about 70% of the shifts in 

Israeli coercive leverage followed by shifts in Hamas' level of attempted terrorism. In 

about 60% of all cases no alternative explanations to the shifts in Hamas' terrorist 

strategy were found. Notwithstanding the limited external validity of the findings, 

these findings do imply that terrorist organizations are often sensitive to the costs of 

punishment, and thus susceptible to the logic of deterrence and coercion. The findings 

suggest that as opposed to commonly held views in academic and policy-making 

circles, coercion and deterrence are extremely relevant to state-TO conflicts - both as 

strategic tools for dealing with TOs and as analytical concepts for explaining and 

analyzing terrorist behavior and TO-state strategic interactions. It may be concluded 

that the complex subject of deterring and coercing TOs deserves much more rigorous 

treatment from scholars in the future. More specifically, future studies should explore 

the factors that affect the effectiveness of specific types of coercive threats in various 

conflict settings.   
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