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 פיוס, הסדרה או מלחמה

 2018סתיו -אביבב ופי היחסים בין ישראל לרצועת עזההמאבק על א

 14.4.2020, אבשלום בן צבי ויותם גבעולי

ד היסטוריה ותרבות . מלמ, בוגר תואר שני בהיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטת חיפה36אבשלום בן צבי, בן 

 . "עמדת תצפית"כותב את יומן הרשת ו ציונית -יהודית

ון בהיסטוריה כללית באוניברסיטה הפתוחה. חי ש, בוגר מכינת גליל עליון, ועל סף סיום תואר רא25יותם גבעולי, בן 

 בלייפציג, לומד גרמנית ועוסק בהיסטוריה פוליטית.

 מבוא

 מצרי, מוסא אבושלטון השבכיר חמאס המקורב ל 1דיווח העיתון הכוויתי "אל ג'רידה" 12.2.20-ב

 של חמאס, ראש הלשכה המדינית של מדיניותוביקר בכינוס של בכירי חמאס בקטאר את  ,מרזוק

צריך לחפש אותה במצרים,  ,עם ישראל [רגיעהערבית: ]יה, ואמר שמי שמחפש הודנה יאסמעיל הנ

 ולא באיראן ובטורקיה.  ;בערב הסעודיתבירדן, באיחוד האמירויות ו

מאפשרים הצצה  אלה, אם אכן נאמרו, דבריו ולםאבו מרזוק מיהר להכחיש את הפרסום, א

בצמרת  יתת יסודכך שקיימת מחלוקלפוליטיקה הפנימית בתוך החמאס, ומפנים את תשומת הלב ל

, הקשור שלה הארגון. אחד ההיבטים של מחלוקת זו הוא אכן האוריינטציה האזורית. היבט נוסף

ריף קיבלה מחלוקת זו ביטוי ח 2018לאש"ף ולישראל. בשנת הוא היחס להיבט הראשון,  קשר הדוק

המעניקה לו בין ישראל לחמאס,  ישירה "הסדרה"  :במאבק שהתנהל בין שתי פרוגרמות מנוגדות

פנים פלסטיני  פיוס, הנשענת על רחבה "הסדרה"למול  ;ברצועת עזה הישגים מדיניים וכלכליים

פלסטינית  תשלוט בעזה, יהודה ושומרון ישות, במסגרתו (רש"פבין החמאס לרשות הפלסטינית )

 על אחד האפיקים,בהיעדר הכרעה . ביחס לישראלאחידה שתכונן ממשלה שתגבש מדיניות  ,אחת

מצב ביניים של חתירה לאיזון באמצעות המשוואה של הגבלת בין ישראל והחמאס מתקיים 

המחלוקת בין אפשרויות ההסדרה השונות מפלגת את הזירה  האלימות תמורת הקלות כלכליות.

 אלא גם בתוך ישראל, ובמערכת הבינלאומית הסובבת. החמאסהפוליטית לא רק בתוך 

לאפיק  ההישיראפיק ההסדרה בין  2018המאבק שהתנהל בשנת מאמר זה מבקש לשרטט את 

פרשה שחשיבותה לא רק בעיצוב היחסים בין העמים להמשך הדרך, אלא גם  – ההרחבההסדרה 

ררה למשבר פוליטי חסר ממשלת ישראל, שנפילתה מעט מאוחר יותר נג כך שערערה את יציבות ב

אנו מתבססים על . רצופות, ללא הצלחה בהרכבת ממשלה של שלוש מערכות בחירות תקדים

, אך מציעים ניתוח )לרבות כאלה שמצטטים מקורות ערביים( גלוייםישראליים פרסומים במקורות 

של מקבלי  וטים לייחס את הצעדים והעמדותנפרשנים, ה-שונה מזה שמציגים פרשנים וכתבים

הכולל )"חמאס", "ישראל" וכו'( תוך טשטוש המחלוקות בשמם צדדים הניצים ל ההחלטות

על ידי אנו סבורים שדווקא  שדיווחו עליהן. ואלעצמם , גם אם ככתבים הם בתוך כל צד הפנימיות

 ההתרחשויות בזירה. ה טובה יותר של להגיע להבנהפנימיות, ניתן המחלוקות וניתוח זיהוי 
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 וכישלונופיוס פלסטיני  :2018אביב -2017 אביב. 1

ת חמאס ברצוע מנהיגל מצרים,מקורב אף הוא לשלטון ב, הנבחר יחיא סינוואר 2017 פברוארבחודש 

באוקטובר מונה  2.הארגוןשמונה לראש הלשכה המדינית של  ,יהי, והחליף את איסמעיל הנעזה

 , ששהה אז בטורקיה ונחשב לאיש הקשר של החמאס לאיראןרוריאע-סאלח אלשל הנייה סגנו ל

פיקד על חטיפת  הבנוסף לאחריותו על פעילות חמאס ביהודה ושומרון, במסגרתזאת  .וטורקיה

, ובנה את רשת הפעילים שתכננה הפיכה בגדה ונתפסה ע"י השב"כ בימי 2014שלושת הנערים בקיץ 

מבחינה פורמלית שימשו הנייה וסינוואר כהנהגה הראשית. אולם, חמאס אינו  3מבצע "צוק איתן".

זיק את עצמו, אלא שלוחה של כוחות באזור, המממנים ומחמשים אותו. פעיל השלום שלטון המח

הם  ,זהאר-מחמוד א ,וחבר הלשכה המדינית עארורי-ירושלמי אברהים ענבאווי סבור שאל-המזרח

, ולכן כוחם גדול משל הנייה בחמאס ריתאהמרכזי לתמיכה התורכית, האיראנית והקט הערוץ

 4ברחוב ובקרב הפעילים.יותר , הזוכים לתמיכה נרחבת וסינוואר

, ביטל החמאס את )להלן: "הפיוס"( בקהיר ח"בין החמאס לפת , לקראת שיחות על פיוס17.9.17-ב

נחתם  12.10.17-ב .בשנים האחרונותבאמצעותה ניהל את הרצועה  ,סטרטיבית"י"הועדה האדמינ

ה, ובניגוד לדעתם של גורמים קיצוניים ישל הני, בדחיפה ארגונים אלההסכם ביניים לפיוס בין 

שתוקם בזרוע הצבאית. במסגרת ההסכם צפויה הייתה ממשלת אחדות  מפקדיםיותר, ביניהם 

 3,000-להיות מועבר לשליטת הרש"פ, והיה לקבל את האחריות המנהלית על עזה, מעבר רפיח צפוי 

שראל, מצדו, התנה את שיתוף הקבינט בי 5בכוח המשטרה של עזה. נועדו להשתלבמשוטריה 

שליטה מלאה של הרש"פ ברצועה, הכרת חמאס בלא רק זו ישראל עם ממשלת אחדות  הפעולה של

ניתוקו  ,מנשקו החמאס רוקיפאלא גם ב 6,בישראל והפסקת הטרור בהתאם לתנאי הקוורטט

בהמשך, על סמך התנהלות הקבינט בישראל  7., והשבת השבויים וגופות החללים שבידיומאיראן

ניתן להעריך שהדרישות הגבוהות הללו נועדו להקשות על מימוש יוזמת האחדות, ולאפשר לישראל 

נמסרו המעברים מידי חמאס לשוטרי  2.11.17-. במשושלא לשתף איתה פעולה במקרה ותמ

  8הרש"פ.

 לשלוט אמר סינוואר במפגש עם מוסדות ההגנה האזרחית ברצועה שהחמאס לא יחזור 20.12.17-ב

 ברצועת עזה או לנהל אותה:

 9"החלטה זו אסטרטגית ואין חזרה ממנה, חמאס ייצא מהתמונה באופן סופי."

פגע בכולנו כעם וכתנועת שחרור, לכן חובה לסיים " כי הוא הפלסטיני הוסיף פילוגלבנוגע 

 10את הפילוג בכל מצב ובכל מחיר."
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. בעקבות נצחון החמאס בבחירות לפרלמנט 2002על יישום תוכנית "מפת הדרכים" שהציג נשיא ארה"ב בוש בקיץ 
יב הארגון שלושה תנאים לדיאלוג עם החמאס: התחייבות להימנע מאלימות, הכרה בישראל הצ 2006הפלסטיני בשנת 

 ומחוייבות להסכמים הקודמים בין ישראל ואש"ף. 
7 1.4526351-https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium  
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 שם 10

https://www.maariv.co.il/news/world/Article-574502
https://www.news1.co.il/Archive/003-D-121112-00.html
https://www.news1.co.il/Archive/003-D-121112-00.html
https://www.news1.co.il/Archive/003-D-121112-00.html
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000964792
https://www.davar1.co.il/88599/
https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.4526351
http://www.memri.org.il/cgi-webaxy/item?4576
https://news.walla.co.il/item/3121073


3 
 

הופעל מטען חבלה לעבר השיירה שבה נסעו ראש הממשלה הפלסטיני ראמי  13.3.18-אלא שב

חמדאללה וראש המודיעין הכללי מאג'ד פארג', כאשר אלה הגיעו לביקור ראשון בעזה מזה חמישה 

סיון ההתנקשות עורר האשמות הדדיות, אך מעניין ששני הצדדים העלו את האפשרות יחודשים. נ

 : []הדגשת המחברים כתב כך צבי בראל פרשן "הארץ"  11טרפד את מהלך הפיוס.שמטרתו היתה ל

הפיוס עמד כבר על סף יישום כך שאי אפשר היה עוד אפשר היה להסיק ש
כמו חיסולם של ראש ממשלת הרשות הפלסטינית לעוצרו אלא במעשה רדיקלי 

  12וראש המודיעין הכללי מאג'ד פרג'.

, סיון להתנקש גם בחייו של סינוואריהראשונים של חודש מרץ נעשה נמאוחר יותר התגלה כי בימים 

 13.למענובעזה החמאס שש לוותר על ריבונות וחלא ככזה שושהוכיח עצמו כתומך נלהב של הפיוס 

 הזה כוון להכשיל את מימוש הפיוס.ההתנקשות ניסיון ם ח, לכן, שגינלא יהיה זה בלתי סביר לה

 

 מאמץ נוסף לפיוס  :2018יולי -אפריל. 2

עוצמה למימוש מטרתו. הוא החליט -הפיוס הבהירה לסינוואר כי עליו לחפש מנוף רבמהלך הכשלת 

בארגון לכיוונה,  של תושבי עזה להפעיל לחץ על גדרות הגבול עם ישראל באמצעות צעדות המוניות

נמשכו לסירוגין , 30.3-הצעדות החלו ב"הסרת המצור". ל תחת הדרישהוהכוונה של אנשי חמאס, 

 –יום העברת השגרירות האמריקאית לירושלים, שהיה , 14.5-לאורך אפריל ומאי, והגיעו לשיאן ב

מספר התשובות כמספר , וגם "יום הנכבה". רבים תהו מה ביקש סינוואר להשיג –במקרה או שלא 

מי. ישראל התוהים. אם לשפוט על פי התוצאות, נראה שהיה זה תרגיל שנועד להוביל לפיוס פני

התלוננה על הפרת ריבונות, מצרים מיהרה להתערב, ושוב עלה הפיוס על השולחן, הפעם בתוספת 

. פילו סינוואר הופתע ממהירות ההצלחה שלוייתכן וא .ארוך טווח פתרוןחייב שלחץ קבוע -מנוף

, שלחץ עליו לאפשר הסדרה סיסי-אעם נשיא מצרים חשאי יצא נתניהו למפגש  22.5.18-בכבר 

 25.6-ב  14מאזן לעזה גם ללא תנאי מקדים של פירוז הנשק. את אבופיוס פלסטיני שיחזיר שתכלול 

שר החוץ בוגדנוב. אבו מרזוק סגן ברוסיה עם  מפגשמרזוק ל יצאה משלחת חמאס בראשות אבו

 בוגדנוב במהלך פגישה זו . ביקש שרוסיה תיקח חסות על תהליך הפיוס הפלסטיני

"הביע את העמדה הרוסית הקוראת לכלל הפלגים הפלשתינים למו"מ משותף 
תחת חסות רוסית להשגת פיוס ואחדות לאומית כדי להתמודד עם האתגרים 

  15שעומדים בפני הפלשתינים, ובראשם היחסים עם ישראל".

במטרה  , שאינו איש פת"ח,סלאם פיאדהזדמנות נוספת, ונפגש עם  עבורואבו מאזן הבין שנפתחה 

בשנים פיאד יושב  16שתהיה מוסכמת גם על הפלגים הנוספים.עם החמאס ים ממשלת אחדות להק

קבע בארה"ב, וקשור עם קבוצה פלסטינית שחזונה הוא בניית חברה ומשק האחרונות דרך 

עדנאן מג'אלי, איש פלסטיניים מודרניים ויחסי שלום עם ישראל. אחד הבכירים בקבוצה זו הוא 

 –גם בגדה היו לו מהלכים פיוס. השאף לעמוד בראשות ממשלת ו דד עם ג'ארד קושנרהמיועסקים 

נפגש  30.6-ב. וזכה לסיוע של אחיו, ראש עיריית טובאס נתמך על ידי ותיקי אגודות הכפריםהוא 
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כמפלגה לאש"ף, פקידיו  ייכנסה ברצועת עזה, והציג לפניו תוכנית לפיה חמאס יעם הני מג'אלי

על הנטייה בחמאס לפיוס מעידה  .ייזנח המאבק החמושובמנגנונים מאוחדים,  ובתלשיולוחמיו 

 ,לאחר הפגישה, שהיא לא פחות ממדהימה ,אחמד יוסף ,ההודעה החיובית שהוציא יועצו של הנייה

 :החמוש המאבק זניחת את , בין היתר,הציע'אלי שמגהעובדה  לאור

 הפוליטיקההבמה של -כישורים שיכולים להוביל אותו לקדמת יש"למג'אלי 
ותפקידי הנהגה. יש לו קשרים  רגד-רמות בעמדות הימצאות כולל, הפלסטינית

 יםיכול ,, כמו גם בהמצאות מדעיותבעסקים ותיובינלאומיים ענפים, והצלח
 כל את בברכה קיבלה חמאס. פוליטית פעילות להוביללהעניק לו את הסיכוי 

 הבנות והושגו, וטו עליו מטילה אינה התנועה. נרחבים דיונים לאחר רעיונותיו
 17".המצור והסרת לפיוס באשר

שבוע לאחר מכן קיבלה נטייה זו ביטוי נוסף, הפעם בדמות ציוץ של בכיר התנועה אבו מרזוק, 

 למעלה: זכרהוהמצרית שלו -שהאוריינטציה הרוסית

"חמאס רוצה במדינה פלסטינית בגדה וברצועה, שבירתה ירושלים. מעוניין 
בפיוס פנים־פלסטיני על בסיס אחדות, שותפות פוליטית וסילוק הכיבוש. שואף 
להסרת המצור מעל עזה ולגיבוש תוכנית שתפתור את בעיותיה. מסרב להפרדה 

  18בין עזה לגדה, ולמה שמכונה "העסקה האולטימטיבית".

מישראל גישה היום נחסמה  תוכבר באושכן , י שהתנגדו למהלך הפיוסהיו מ יתישראלה הנהגהב

 ,"כאן"תאגיד השידור ערנותו של ראש דסק פלסטינים ברק בזכות  .אבו מרזוק לחשבון הטוויטר של

. בטור שכותרתו "פתח וחמאס מוכנים ציוץ זההציבור הישראלי להתוודע להיה ל ויכ ,גל ברגר

 19ציוצי השטנה לא זוכים לצנזורה. אעודה בשאראת כי דווק עיתונאיהלפשרה כואבת" העיר 

ענייני עם אבו מאזן, ושוחח איתו על  נפגש פוטין 14.7-ברוסיה המשיכה להיות מעורבת בתהליך. 

ה לראש המודיעין המצרי יהשיב הני האזור. התיווך נתן את אותותיו וכבר חמישה ימים לאחר מכן

דיווח שלומי אלדר מפי מקור פלסטיני: למחרת  20יובית להצעת הפיוס שהעלו המצרים.תשובה ח

"מעולם לא היה הפיוס קרוב יותר מכפי שהוא נראה היום". המקור העריך כי הצדדים קרובים 

על מנגנוני הביטחון  שליטה –להסכים על נוסחת פשרה מצרית למחלוקת הגדולה ביותר ביניהם 

ל ע המסכה סף עלם ביניצם דיצדשה היה אהרנ ,אכןו 21.ירוק הזרוע הצבאית של חמאס מנשקהופ

קושנר, גרינבלט  –יועצי הנשיא טראמפ  במקביל, פרסמו 22.זו יהסוגן ותרלפי רטנקקוה וומת

-ב 23מאמר הקורא לחמאס להשתנות על מנת לאפשר לאזור לשגשג. – והשגריר בישראל פרידמן

שממשל טראמפ יהיה מוכן לדבר עם ממשלה פלסטינית שהחמאס חלק ממנה,  אמר קושנר 23.7

במקרה זה ניתן לראות כיצד קושנר מוכן היה להסתפק  אם זה יקבל על עצמו את תנאי הקוורטט.

                                                           
17 -fatah-hamas-ivisiond-cause-mjalli-monitor.com/pulse/originals/2018/07/adnan-https://www.al

abbas.html-succeed;shorturl.at/rsFP6  
18https://twitter.com/galberger/status/1015523975873605632?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etwee

tembed%7Ctwterm%5E1015523975873605632&ref_url=https%3A%2F%2F; 
1.6248430-www.haaretz.co.il%2Fopinions%2F.premium 

19 1.6248430-https://www.haaretz.co.il/opinions/.premium 
20 5313191,00.html-https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L 
21 -palestinians-egypt-monitor.com/pulse/iw/contents/articles/originals/2018/07/israel-https://www.al

abbas.html-strip-gaza-hfata-hamas 
22 -yahya-abbas-mahmoud-palestinians-monitor.com/pulse/iw/originals/2018/07/israel-https://www.al

fatah.html-hamas-sinwar 
23 1.6293605-https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium 

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2018/07/adnan-mjalli-cause-division-hamas-fatah-succeed-abbas.html
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2018/07/adnan-mjalli-cause-division-hamas-fatah-succeed-abbas.html
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2018/07/adnan-mjalli-cause-division-hamas-fatah-succeed-abbas.html
https://twitter.com/galberger/status/1015523975873605632?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1015523975873605632&ref_url=https%3A%2F%2F;www.haaretz.co.il%2Fopinions%2F.premium-1.6248430
https://twitter.com/galberger/status/1015523975873605632?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1015523975873605632&ref_url=https%3A%2F%2F;www.haaretz.co.il%2Fopinions%2F.premium-1.6248430
https://twitter.com/galberger/status/1015523975873605632?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1015523975873605632&ref_url=https%3A%2F%2F;www.haaretz.co.il%2Fopinions%2F.premium-1.6248430
https://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.6248430
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5313191,00.html
https://www.al-monitor.com/pulse/iw/contents/articles/originals/2018/07/israel-egypt-palestinians-hamas-fatah-gaza-strip-abbas.html
https://www.al-monitor.com/pulse/iw/contents/articles/originals/2018/07/israel-egypt-palestinians-hamas-fatah-gaza-strip-abbas.html
https://www.al-monitor.com/pulse/iw/contents/articles/originals/2018/07/israel-egypt-palestinians-hamas-fatah-gaza-strip-abbas.html
https://www.al-monitor.com/pulse/iw/originals/2018/07/israel-palestinians-mahmoud-abbas-yahya-sinwar-hamas-fatah.html
https://www.al-monitor.com/pulse/iw/originals/2018/07/israel-palestinians-mahmoud-abbas-yahya-sinwar-hamas-fatah.html
https://www.al-monitor.com/pulse/iw/originals/2018/07/israel-palestinians-mahmoud-abbas-yahya-sinwar-hamas-fatah.html
https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.6293605
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, ולמעשה יישר 2017בדרישות מקלות יותר מאשר אלו שהציב הקבינט הישראלי בחודש אוקטובר 

   24שהגדיל את הלחץ על נתניהו. , מהלךסיסי-אפוטין ובכך קו עם 

מאזן על גישתו לפיה הרש"פ צריכה לקבל  , ערב יציאת משלחת פת"ח לקהיר, חזר אבו28.7-ב

משלחת פת"ח יצאה למחרת למצרים, לדון עם  25מלאה, ולא חלקית, על רצועת עזה. אחריות

ח, רוב המכשולים "מקור בפת המודיעין המצרי על הצעת הפיוס שהציעה והחמאס כבר קיבלה. לפי

סמכויות הביצוע הוסכם כי מרזוק,  הצטרפה לקהיר משלחת חמאס. לפי אבו למחרת 26הוסרו.

תחת פיקוח מצרי, וגביית המיסים  , שהחמאס יהיה פלג בתוכה,לרש"פיעברו והשיפוט ברצועה 

ח גילו אופטימיות רבה והיו "עבור הרש"פ ברצועה תיוותר בידי חמאס. לפי אלדר בכירי הפת

ופת"ח תקום במהירות יחסית, -משוכנעים שממשלת אחדות פלסטינית המורכבת מאנשי חמאס

אנשי חמאס  27ספטמבר.וששרי הממשלה הממונים ייכנסו ללשכותיהם ברצועת עזה כבר באמצע 

שמשמעותו הקלות במצור תמורת  התנגדו למתווה הפסקת האש שהציע נתניהו,שתמכו בפיוס 

ע אופק מדיני, והתנגדו גם לרעיון אמריקאי שלהערכתם יקנה להם שהוא אינו מצי נימוקב שקט,

התגלתה כמוקדמת, של המצדדים במהלך זה אלא שהאופטימיות  28.מעמד ברצועה במנותק מהגדה

 מכיוון שבמהלך החודש הקודם, החל להתגבש במקביל מסלול מדיני אחר, מתחרה. 

 

 מאס ח-קטר-ישראל בציר הסדרה –המקביל מסלול ה: הופעת 2018אוגוסט -יולי. 3

לחץ עליו הציבור הישראלי למצוא פתרון לצעדות  מבית. ץ כבדוף יוני הועמד נתניהו תחת לחבס

 .שדותיהםביטחון תושבי עוטף עזה ובהגדר וטרור העפיפונים, שאיימו על הריבונות בגבול ופגעו ב

אליהם הצטרף ו, בעזהלתמוך בפיוס פלסטיני כבסיס להסדרה  סיסי-אלחצו עליו פוטין ו מחוץ

לבנות, בהתחשב בהודעות  היה נתניהו לויכ מגעי הפיוס לאשלון יכאפילו על  בעקיפין גם קושנר.

 "הסדרה"לסכן את תדמיתו הימנית ולחפש  . כמוצא אחרון מן הסבך נאלץת של הצדדיםוהחיובי

להתעמת עם היה בתיווך גורם ערבי שמוכן שהתנגדה לפיוס,  עם אותה סיעה בחמאס ,פת"ח-עוקפת

ר ברצועת עזה, שישראל אאישר לראשונה מוחמד עמאדי, "שגריר" קט 2.7-ב. קטאר – מצרים

לא היה מוכן סינוואר  29מנהלת מגעים לא ישירים עם חמאס במטרה להגיע להסדרה הומניטרית.

שחרור אסירים  הכתנאי ל והציבבניסה להקשות על הסדרה כזו, לתת לקטארים לחבל בפיוס, ו

ניקולאי מלדנוב, שהבהיר לו שההנהגה , ני, וזאת למרות התראות מפי שליח האו"ם לאזורהמו

 . זה מלדנוב עוד ימלא תפקיד משמעותי באפיק הסדרה 30בישראל לא תוכל להסכים לכך.

הודיעה הנהגת חמאס שהיא מוכנה למפגש פיוס בקהיר, אך האשימה את הרש"פ  שבוע לאחר מכן

למחרת  31הביעה מחויבות לתמיכה "בכל סוגי המאבק".המצור בעזה וסיון למנוע הקלות על יבנ

                                                           
 ; גישה זהה ביחס לחמאס מופיעה גם ב"תוכנית המאה" שפורסמה לאחרונה.24.7.18אמיר תיבון, הארץ,  24
25 1.6318426-east/.premium-https://www.haaretz.co.il/news/world/middle 
26 -palestinians-monitor.com/pulse/iw/contents/articles/originals/2018/07/israel-https://www.al 

fatah.html-hamas-sinwar-yahya-abbas-mahmoud 
27 talks     -unity-cairo-delegations-fatah-and-https://www.middleeasteye.net/news/hamas
-palestinians-monitor.com/pulse/iw/contents/articles/originals/2018/07/israel-https://www.al

fatah.html-hamas-sinwar-yahya-abbas-mahmoud 
28 1.6318426-east/.premium-https://www.haaretz.co.il/news/world/middle 
29 5301438,00.html-https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L 
30 -yahya-hamas-cles/originals/2018/07/israelmonitor.com/pulse/iw/contents/arti-https://www.al

help.html-humanitarian-siege-gaza-sinwar 
31 https://www.inn.co.il/News/News.aspx/377637 

https://www.haaretz.co.il/news/world/middle-east/.premium-1.6318426
https://www.al-monitor.com/pulse/iw/contents/articles/originals/2018/07/israel-palestinians-mahmoud-abbas-yahya-sinwar-hamas-fatah.html
https://www.al-monitor.com/pulse/iw/contents/articles/originals/2018/07/israel-palestinians-mahmoud-abbas-yahya-sinwar-hamas-fatah.html
https://www.middleeasteye.net/news/hamas-and-fatah-delegations-cairo-unity-talks
https://www.middleeasteye.net/news/hamas-and-fatah-delegations-cairo-unity-talks
https://www.middleeasteye.net/news/hamas-and-fatah-delegations-cairo-unity-talks
https://www.middleeasteye.net/news/hamas-and-fatah-delegations-cairo-unity-talks
https://www.haaretz.co.il/news/world/middle-east/.premium-1.6318426
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5301438,00.html
https://www.al-monitor.com/pulse/iw/contents/articles/originals/2018/07/israel-hamas-yahya-sinwar-gaza-siege-humanitarian-help.html
https://www.al-monitor.com/pulse/iw/contents/articles/originals/2018/07/israel-hamas-yahya-sinwar-gaza-siege-humanitarian-help.html
https://www.al-monitor.com/pulse/iw/contents/articles/originals/2018/07/israel-hamas-yahya-sinwar-gaza-siege-humanitarian-help.html
https://www.inn.co.il/News/News.aspx/377637
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, והמצרים הפעילו עליה לחץ להסכים לפיוס, תוך עארורי-משלחת בראשות אלרפה לקהיר טצה

סיונות ילנ במטרה להפריע ו כבר סגרו קודם לכן לשלושה ימים, אותאיום בסגירת מעבר רפיח

  32.ולהבהיר שהמפתח לפתרון נמצא בקהיר ישראל לחמאסעמאדי בין הקטארי  "שגריר"ההתיווך של 

: שני אפיקי מגעים במקבילפרסם עמוס הראל שמתקיימים למעשה , 16.7-יותר, ב כשבוע מאוחר

על הסדרה הכוללת בתוכה  ,מלאעבאס כ ,יעין המצריארגמן דן מול ראש המודנדב ראש השב"כ 

שבת, -, בסיועו של ראש המל"ל מאיר בןנוב מתווך בין ישראל לחמאסבעוד מלד ;פיוס פלסטיני

יום למחרת, בעיצומם של ימים בהם התנהלו חילופי אש בין חמאס וישראל,  33.נאמנו של נתניהו

 ג'זירה:-רית אלאדי לרשת הטלוויזיה הקטאאמר עמ

יש לנו . בין ישראל לחמאס יש הבנה שלא להרוג אף אחד בחילופי האש ביניהן"
ישראל יורה על עמדות של חמאס שפונו מאנשים  -מצב של עימות מדוד ונשלט 

 34".וגם חמאס יורה על מקומות בהם אין אנשים

אמון כלפי התיווך המצרי, התיווך הקטארי אמין הן על -לפי עמאדי, בעוד שבהנהגת חמאס יש אי

חמאס והן על ישראל. הוא הוסיף שדיבר עם יועצי טראמפ על פרויקטים לקידום בעזה, אלא 

 35קשה שההסכמות יהיו מול הרש"פ, ומעדיפה שמצרים היא שתטפל בהסדרה.שישראל התע

הלה כמה ימים מאוחר יותר נמסר ש .24.7-ה בינוב נמשך בפגישה נוספת עם הניהתיווך של מלד

-דווח ב ,ה פעם נוספת. במקבילינפגש עם הני במסגרתם, סיונות התיווך בין הפלסטיניםיממשיך בנ

מל עדכן בהתפתחות את אנשי א, וכרךכי בקהיר ישנה אופטימיות בנוגע לאפשרות לפריצת ד 27.7

בת קבינט מראשית הדלפה מישי המשיך ארגמן להוביל את המגעים.מהצד הישראלי טראמפ. 

, ותמך בגיבוי ישראלי לפיוס הפלסטיני. באחד הקטארית התנגד להסדרההוא כי חשפה אוגוסט 

מן המתרחש כמה מנציגי זרועות הביטחון  מידר]הדגשת המחברים[: " נטען כי הוא הדיווחים

מעורב, ואף  העדיף את התיווך הקטארי בו היהש. לא מן הנמנע שהממודר היה בן שבת האחרות"

לקיים שיחות בנוגע לגיוס לקטאר  הנסעייתכן שהוא "האישיות הבכירה" עליה דיווח אהוד יערי ש

אפשרות נוספת היא ראש המוסד יוסי כהן, המקורב גם הוא לנתניהו  36.ההסדרהכספים לתקצוב 

ארגמן מצא לו שותף בשר הביטחון ליברמן, ונוהג לבצע עבורו שליחויות רגישות לארצות ערב. 

שהביע התנגדות עקבית להסדרה ישירה עם חמאס. לימים, כשייסעו לקטאר ראש המוסד יוסי כהן 

כדי לדאוג להמשך התיווך הקטארי, יחשוף זאת ליברמן ב"פריים  לוי,ומפקד פיקוד דרום הרצי ה

 37טיים" בערוץ חדשות ויבקר את המהלך בחריפות.

מאמצי פיוס הפלסטיני על סף סגירה, בחסות המודיעין המצרי. להמגעים ל וכאמור, בימים אלה הי

עם שר החוץ המצרי נפגש מלדנוב  29.7-ב נתניהו למנוע את המהלך הצטרף שליח האו"ם מלדנוב.

שלונו יוביל להתנגשות ימתווה של הסדרה בין ישראל לחמאס, תוך איום שכסמאח שוקרי והציג לו 

                                                           
32 -qatar-egypt-palestinians-strip-gaza-monitor.com/pulse/originals/2018/07/israel-https://www.al

abbas.html-mahmoud 
33 https://www.haaretz.co.il/news/politics/1.6272709 ;

1.6291007-https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium 
34 651762-https://www.maariv.co.il/news/politics/Article 
  שם. 35
36 21e58c0e2a00561004.htm-q3_2018/Article-military/security-https://www.mako.co.il/news; 

https://www.haaretz.co.il/news/politics/1.6313392 ;-https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium
1.4224055 ;1.6316563-https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium; 

 21e58c0e2a00561004.htm-q3_2018/Article-military/security-https://www.mako.co.il/news  
37 ml5682371,00.ht-https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L 

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2018/07/israel-gaza-strip-palestinians-egypt-qatar-mahmoud-abbas.html
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2018/07/israel-gaza-strip-palestinians-egypt-qatar-mahmoud-abbas.html
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2018/07/israel-gaza-strip-palestinians-egypt-qatar-mahmoud-abbas.html
https://www.haaretz.co.il/news/politics/1.6272709
https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.6291007
https://www.maariv.co.il/news/politics/Article-651762
https://www.mako.co.il/news-military/security-q3_2018/Article-21e58c0e2a00561004.htm
https://www.haaretz.co.il/news/politics/1.6313392
https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.4224055
https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.4224055
https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.4224055
https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.6316563
https://www.mako.co.il/news-military/security-q3_2018/Article-21e58c0e2a00561004.htm
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5682371,00.html
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דווקא להכשיל את הפיוס. קשה לראות בפגישה זו משהו אחר מניסיון  38חזיתית בין ישראל לחמאס.

ולא מול אנשי  –המימוש שלו היא שדרבנה את מלדנוב לקדם מול שר החוץ המצרי  היתכנות

את לחסום סיון יאת אפיק ההסדרה הישירה, בנ –המודיעין שהובילו את המגעים באפיק הפיוס 

 אפיק הפיוס.

את הפיוס הפלסטיני, שכבר הגיע אל סף  טרפדלאור כישלון מאמציהם של נתניהו ומלדנוב ל

ת של בכירי התירה ישראל למשלח 2.8.18-ב :"נשק יום הדין"חתימה, החליט הראשון לשלוף את 

תוך הבטחת חסינותה מחיסולים, באמצעות תיווכם של  ,להיכנס לעזה עארורי-חמאס בראשות אל

האו"ם שליח  .ריאזקה את כוחם של המעוניינים באפיק הקטיח עארורי-אלכניסת  מצרים ומלדנוב. 

מלדנוב ליווה את השיחות מקרוב, וניסה להסדיר מסלול חדש להזרמת כספים לרצועה, שיתבסס 

 39ר.אעל קט

 מעורבותו בשל לאחר שנים של איסור ,לרצועה ערורי-כניסת אל את אישר שנתניהוסבורים  אנו

לטובת אפיק  בחמאס הפנימית במחלוקת להכרעה לדחוף במטרה ,קטלניים בפיגועים הישירה

ניתן . לפי חבר הכנסת אלי אבידר ממפלגת ישראל ביתנו, אישור זה הפיוס אפיקפני  עלההסדרה 

נסיעה מתוכננת  לעשות וביטלנתניהו אף הגדיל  40למרות התנגדותו של שר הביטחון ליברמן.

 רצונו –לביטול . את הסיבה האמיתית "לעקוב אחר המצב ברצועה"לקולומביה תחת הנימוק שעליו 

]הדגשת  כיאמר ש ,השר שטייניץ ,מקורבוניתן היה להסיק מ –להבטיח את מסלול ההסדרה 

בדיעבד, נראה שהדיונים שהתקיימו  41".עם חמאסהמחברים[: "אנו בדרך להסדרה ארוכת טווח 

לטובת מסלול ההסדרה ו נקודת מפנה והי עארורי-בצמרת החמאס בעזה עם חברי המשלחת של אל

 .ההישיר

, דרך מעבר רפיח לעזה בכניסתהארגנו קבלת פנים לא נעימה למשלחת חמאס  המתוסכלים המצרים

והרש"פ הרגישה שהיא נדחקה אל מחוץ לשיח, שעוסק בהסדרה בין ישראל והחמאס בתיווך 

רים שנועדה להתקיים במצבין הפלגים בנושא הפיוס,  חששות אלה אושרו כשבוטלה פגישה מלדנוב.

את חמאס מפני  הרש"פ הבעקבות זאת הזהיר .מועד חלופי הלא נקבע ל, והמצרי ודיעיןבחסות המ

  42.חתימה על הסכם עם ישראל על חשבון האחדות הלאומית

 

  ונות לבלימתוסייהתקדמות באפיק ההסדרה והנ: 2018ספטמבר -אוגוסט. 4

והאו"ם, הצעת מלדנוב : יםשונ ני אפיקיםבשבוע הראשון של אוגוסט הלך והתבהר שמדובר בש

 המצור;של חיזוק מעמד חמאס כשליט בעזה במנותק מהרש"פ, תוך הקלה חלקית משמעותה ש

והתנגדה למימון וההתנגדות לטרור,  והצעה מצרית, שהעמידה במרכז את הפיוס הפלסטיני

כלפי על המדיניות  סדרת דיוניםבישראל החל הקבינט  4.8.18-בהשיקום הכלכלי על ידי קטאר. 

השרים בנוגע לאפשרות ההסדרה: ליברמן התנגד, בעוד ש חילוקי דעותבדיון עלו עזה. לפי דיווחים 

שהמשמעות של הגעה  ארגמן הבהירראש השב"כ . תמכווחלק משרי הליכוד  "כולנו"מטעם מפלגת 

                                                           
38 1.6318426-east/.premium-https://www.haaretz.co.il/news/world/middle 
39 5321328,00.html-https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L ;-https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L

html.5321699,00 
 .28.7.19אבידר בשיחה עם יותם גבעולי,  40
41 1.6340059-https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium 
42 5322851,00.html-https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L 

https://www.haaretz.co.il/news/world/middle-east/.premium-1.6318426
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5321328,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5321699,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5321699,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5321699,00.html
https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.6340059
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5322851,00.html
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ותבסס את שלטונו ברצועה,  ,מצד ישראל , גם אם חלקית,להסדרה מול החמאס תהווה הכרה בו

  43הרש"פ. על חשבון

עיל עליה לחץ סיון להפיברשות הפלסטינית ראו בשיתוף הפעולה המצרי עם התיווך של מלדנוב נ

, והגדירו את האפשרות של הסדרה בין ישראל לחמאס ללא קבלת כל דרישותיה להסכים לפיוס

 .המסלול הקטארי נועד לעקוף אותם. לדברי בכירים ברשות, הה של החמאס נגדכהפיכה שני

ישראל נגד האחדות הפלסטינית, והצדיקו את בחמאס נזהרו מלהצטייר כמי שמשתפים פעולה עם 

 בעקבות סנקציות שהטילה הרש"פ.המהלך בטענה שהם נדחקו לכך 

לפי מקור בדרג המדיני של החמאס, החלופות שעמדו על הפרק היו הסדרה הדרגתית ללא פיוס, 

הודעת הסיכום של הדיונים שקיימה הנהגת  ת צבאי מלא.רגיעה ארוכת טווח על בסיס פיוס, או עימו

  44.חלופותה כלהשאירה את הדלת פתוחה לו היתה מעורפלתבראשית חודש אוגוסט החמאס 

 "חמאס חו"ל"הנהגת הדיונים, ובמיוחד המפגש בין ל של ההודעה לציבור, נראה שרפמאחורי הע

מתחים ומחלוקת פנימית  ויה, הציפיהנהגת החמאס ברצועה בראשות הנ לבין עארורי-בראשות אל

את המחלוקת הם הבליטו לא פחות מכך,  .בנוגע לשאלת העברת השליטה ברצועה לידי הרש"פ

לקו נוקשה במו"מ על הסדרה האחרון לסינוואר, שבה דחף  עארורי-ן אליבהמעשית הקונקרטית 

את היפוך  45יותר כביכול, תמך בגישה מתפשרת יותר., ה"ניצי" הראשון ישראל, ודווקאמול 

התפקידים הזה, המפתיע כביכול, אנו מציעים לראות כנובע משאלת היחס לאפיק ההסדרה מול 

למרות ההודעה כנגד עמדת סינוואר שתמך באפיק הפיוס.  עארורי-ישראל, אותו ניסה לקדם אל

 עארורי-נראה שכניסתו של אל משךות האירועים בהלמהשתלשהמעורפלת שסיכמה את הדיונים, 

  .דרה בצמרת החמאסחיזוק משמעותי של תומכי ההסלרצועה אכן הביאה ל

. ם המנוגדיםע לאפיקיכמו במערכות הפוליטיות באזור, גם בצמרת ארה"ב הסתמנה מחלוקת בנוג

וסיף שארה"ב השגריר בישראל פרידמן קבע שהסדרה ללא הרש"פ תהווה הישג גדול לחמאס וה

בממשל טרמפ אמר שארה"ב  "מקור בכיר" . מנגד,, ובכך הצטרף לעמדת קושנרמעדיפה את הרש"פ

הועברה בקשה אמריקאית  . בנוסף,ין ישראל וחמאס, עם או בלי הרש"פמעוניינת בהפסקת אש ב

, של נשיא מצרים "אצבע בעין"תקיעת , מהלך המהווה חמאסמיליון דולר ל 360קטאר לתרום ל

ייה מהמדיניות האמריקאית הרשמית המגדירה את חמאס ארגון טרור, כפי ויתרה מכך, אף סט

חששו המרכזי  .ראמאזן לקט אבובניסיון למנוע את המהלך, טס  46.שהעיר אלוף במיל' גדי שמני

שליטה על הגבולות ולגיטימציה  בדמותהיה שהמהלך יזכה את החמאס בהישגים מדיניים 

, המשיך לקהיר להוביל את המגעים מטעם החמאס עארורי-אלחזר  באמצע אוגוסט בינלאומית.

-לתיווך עוקף, ואף הצליח לרתום את המצרים בתיווך מלדנובישיר רגיעה כם ץ להגיע להסולחל

  47.מימושל מתקרבתנראה היה שההסדרה  .רש"פ

                                                           
43  -palestinians-egypt-monitor.com/pulse/iw/contents/articles/originals/2018/08/israel-https://www.al

easefire.htmlc-abbas-mahmoud-hamas ;1.6341533-https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium  ; 
44 5325087,00.html-es/0,7340,Lhttps://www.ynet.co.il/articl הראל, לנדאו וחורי, שרי הקבינט ידונו היום ;

; לנדאו, חורי וקובוביץ, הקבינט דן במגעים עם 5.8.18בהתקדמות הסדר הרגיעה עם החמאס ברצועת עזה, הארץ, 
ת על עזה עוד ; קובוביץ וחורי, מערכת הביטחון תומכת בהקלו6.8.18חמאס; צה"ל תקף משגרי בלוני תבערה, הארץ, 

 . 7.8.18לפני השבת הנעדרים, הארץ 
45 5334101,00.html-https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L 
46 1.6431029-https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium .גם:  ראה-https://jcpa.org/mahmoud
/qatar-and-jordan-in-talks-abbas :לדברי גדי שמני ראה .-https://www.maariv.co.il/news/military/Article

675472 
47 5329064,00.html-https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L 

https://www.al-monitor.com/pulse/iw/contents/articles/originals/2018/08/israel-egypt-palestinians-hamas-mahmoud-abbas-ceasefire.html
https://www.al-monitor.com/pulse/iw/contents/articles/originals/2018/08/israel-egypt-palestinians-hamas-mahmoud-abbas-ceasefire.html
https://www.al-monitor.com/pulse/iw/contents/articles/originals/2018/08/israel-egypt-palestinians-hamas-mahmoud-abbas-ceasefire.html
https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.6341533
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5325087,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5334101,00.html
https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.6431029
https://jcpa.org/mahmoud-abbas-talks-in-jordan-and-qatar/
https://jcpa.org/mahmoud-abbas-talks-in-jordan-and-qatar/
https://jcpa.org/mahmoud-abbas-talks-in-jordan-and-qatar/
https://www.maariv.co.il/news/military/Article-675472
https://www.maariv.co.il/news/military/Article-675472
https://www.maariv.co.il/news/military/Article-675472
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5329064,00.html
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 מתנגדי ההסדרה,לא הגיעו לחתימה משום שבמקביל פעלו אך  ,נמשכו לאורך כל אוגוסטם המגעי

בישראל הצהיר שר הביטחון ליברמן שהוא מתנגד להסדרה עם חמאס  , להכשלתה.תוכל אחד בזיר

באמצעות פניה  נואמר שהיעד שלו הוא להפיל את שלטוואף ניסה ליצור משבר בין הצדדים כש

ארגמן התריע שדחיקתו של אבו מאזן תחליש את המתונים,  ראש השב"כ 48ישירה לתושבי הרצועה.

  49ם שהטרור משתלם.ותוכיח לפלסטיני

את הזרוע הצבאית של חמאס לירות  8-9.8-היה זה קודם כל סינוואר, שהפעיל ב חמאסבקרב ה

רקטות לכיוון ישראל כדי להפעיל את דעת הקהל הישראלית ללחוץ על נתניהו להגיב, וכך לפגוע 

נתניהו,  במגעים. בנוסף, הוא המשיך להתעקש להכניס להסדרה עסקת שבויים בהיקף שאפילו

שוויונית לשחרור גלעד שליט, לא יכל להסכים לה. פרשנות מקובלת -שכבר ביצע עסקה בלתי

היא שהתעקשותו נובעת מעברו כמנהיג אסירים בכלא הישראלי. ספקולציה זו היא מסוג בישראל 

הפסיכולוגיזם שתמיד נופל על הרגליים, משום שבמקרה ההפוך ניתן לומר שבתור אסיר לשעבר 

ודע כי השד לא כל כך נורא, ודאי בהשוואה לעזה. יתרה מכך, פרשנות זו מניחה תמימות הוא י

שכביכול לא הבין כי דרישותיו מוגזמות, למרות  –שועל פוליטי מוכח  –פוליטית מצדו של סינוואר 

תמך במסלול הפיוס מובילה למסקנה הוא הבהרה מפורשת של מלדנוב. לדעתנו, העובדה כי 

עסקת אסירים דמיונית נועדה להכשיל את ההסדרה, ולהחזיר לשולחן את שהתעקשותו על 

 50ת עליו.פהאופציה המועד

ת המגעים, תחילה על ידי ביקורת על החמאס, שתוארה למעלה. להכשל ו מאמציםהפעיל ברש"פגם 

אל אלא גם החזיר את הפיוס  ,געיםפגע במלא רק מעשה מלקחיים זה של סינוואר ואבו מאזן 

 14.8-ב ם לשפוט לפי המסע התקשורתי האגרסיבי בו פתח מחנה נתניהו נגד המהלך.שולחן, אה

ישראל תיפגע", אותה סיפק  –הכותרת "אם אבו מאזן יחזור לעזה "ישראל היום" נמרחה על שער 

בכיר הליכוד ישראל כץ. חבר קבינט אחר מהליכוד צוטט אומר ש"חמאס לעולם לא יוותר על 

ם היה מאמין לעצמו, לא היה כך הוכיח שבדיוק מזה הוא חושש, שהרי אהשליטה ברצועת עזה", וב

ראש המל"ל לשעבר גיורא איילנד, שאמר הגדיל מכולם לעשות  51 טורח לשכנע בכך את הישראלים.

 דברים שכדאי להביא במלואם:לרינה מצליח 

, להתעלם צריכיםו ,נתעלם אנחנו אם... פקטו-דה עצמאית דינהמ היא עזה"
, היא זאת שהביאה הבעיות אל תנואו שגוררתשהיא זאת  ,הפלסטינאית מהרשות

 –אותנו לצוק איתן לפני ארבע שנים וגם עכשיו מנסה להכניס אותנו לעניין הזה 
 ויציבה אמיתית להסדרה להגיע שניתן טוען אניונסתכל מול החמאס בלבד, 

הסיוע הכלכלי שעליו מדובר לא ייעשה מאחורי גבה של  לשכ תנאיבו, זמן לאורך
הרשות הפלסטינאית, ולא שהכסף ילך לרמאללה וכשטוב להם ייתנו, אלא ייעשה 

 52".בעזה ועלעל השולחן מול הממשלה הקיימת בפ

                                                           
48 -q3_2018/Article-Newscast-2-channel2/Channel-https://www.mako.co.il/news

070d2ebf78e3561004.htm 1.6413019; ראה גם-https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium במאמר .
, כינה מכון מולד את עמדת ליברמן "אבסורד" ו"חוסר אחריות", ולא הרחיב מדוע. 3.10-שהתפרסם ב

http://www.molad.org/images/upload/files/gaza.pdf 
49 2085e9894734561004.htm-q3_2018/Article-military/israel-https://www.mako.co.il/news 
50 00.html-129665-D-https://www.news1.co.il/Archive/003 ;-https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L

html.5334101,00 
http://digital- - 14.8.18ישראל היום,  51

8%2F08%2F14&edition.israelhayom.co.il/Olive/ODN/Israel/shared/ShowArticle.aspx?doc=ITD%2F201
entity=Ar00201&sk=FE60B141&mode=text 

 https://www.facebook.com/MeetThePressIL/videos/2254769387870743/ - 12.8.18"פגוש את העיתונות",  52

https://www.mako.co.il/news-channel2/Channel-2-Newscast-q3_2018/Article-070d2ebf78e3561004.htm
https://www.mako.co.il/news-channel2/Channel-2-Newscast-q3_2018/Article-070d2ebf78e3561004.htm
https://www.mako.co.il/news-channel2/Channel-2-Newscast-q3_2018/Article-070d2ebf78e3561004.htm
https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.6413019
http://www.molad.org/images/upload/files/gaza.pdf
https://www.mako.co.il/news-military/israel-q3_2018/Article-2085e9894734561004.htm
https://www.news1.co.il/Archive/003-D-129665-00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5334101,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5334101,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5334101,00.html
http://digital-edition.israelhayom.co.il/Olive/ODN/Israel/shared/ShowArticle.aspx?doc=ITD%2F2018%2F08%2F14&entity=Ar00201&sk=FE60B141&mode=text
http://digital-edition.israelhayom.co.il/Olive/ODN/Israel/shared/ShowArticle.aspx?doc=ITD%2F2018%2F08%2F14&entity=Ar00201&sk=FE60B141&mode=text
http://digital-edition.israelhayom.co.il/Olive/ODN/Israel/shared/ShowArticle.aspx?doc=ITD%2F2018%2F08%2F14&entity=Ar00201&sk=FE60B141&mode=text
http://digital-edition.israelhayom.co.il/Olive/ODN/Israel/shared/ShowArticle.aspx?doc=ITD%2F2018%2F08%2F14&entity=Ar00201&sk=FE60B141&mode=text
https://www.facebook.com/MeetThePressIL/videos/2254769387870743/
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אין ספק שבמחנה נתניהו זיהו נכונה כי אבו מאזן נחוש להכשיל את ההסדרה עליה הם עובדים. 

מל, תוך שהוא מסרב אכ ראש המודיעין המצרי ומת על דחיקתו בשיחת טלפון עםתרע תחילה הביע

נכונות מצרים לתווך בין ישראל להיפגש איתו, מסרב לשלוח משלחת לשיחות בקהיר, ומכנה את 

הדגיש את התנגדותו להסדר  ,בכינוס המועצה המרכזית של אש"פבהמשך,  53"בגידה".כ לחמאס

: "הפיוס משמעותו שתחזור האחדות כפי שהייתה. לא באמרומול רצועת עזה, של ישראל נפרד 

אלה לא היו דיבורים בעלמא. הרש"פ  54."נסכים למדינה )נפרדת( בעזה ולשלטון עצמי בגדה

מיליון הדולרים שהיא  100בהובלתו התבטאה בחריפות נגד המגעים ואיימה להפסיק את העברת 

 ם בהם היא עדיין שולטת, במידה ותחתם הסדרה בלעדיה.נוהגת להעביר לרצועה דרך המעברי

שניתן להגיע הצהיר , הסדרהסינוואר, שעד כה התנגד לבסוף אוגוסט התרחשה התפתחות מפתיעה. 

שלדעת יתכן שהתבטאות זו נועדה להפעיל לחץ על הפת"ח,  55.לרגיעה גם ללא פיוס פנים פלסטיני

 אפשרות אחרת היא שנכפה לכך על ידי יריביו הפיוס.מסמך סינוואר ביצע תיקונים מוגזמים ל

 .בצמרת החמאס

 21.9-ב. המנוגדיםלאורך חודש ספטמבר המשיכו המאמצים המקבילים לקדם את שני האפיקים 

נפגש ראש ממשלת ישראל לשעבר אהוד אולמרט עם אבו מאזן בפריז, והביע תמיכה במאבקו 

למחרת  56.א מסוגל לממש את פתרון שתי המדינותרק הולרלוונטיות בשיחות עם ישראל, בטענה ש

ה. לפי מקורות פלסטיניים ימשלחת בכירי המודיעין המצרי לרצועת עזה לפגישה עם הנינכנסה 

להגיע להתקדם לפיוס פנים פלסטיני ובמסגרתו  ומצרים העדיפלחץ הרש"פ עשה את שלו והבעזה, 

מעוניין להגיע קודם כל להסדרה מול היה הבנות עם ישראל בנוגע לרצועת עזה, בעוד החמאס ל

ות משמע מקורות אלה אכן היו אמינים בנוגע לעמדת החמאס,אם  57."שתביא לו הישגים"ישראל, 

 .ולהכתיב את עמדתו בתוך החמאס לגבור על סינוואר עארורי-הצליח אל שבשלב זה הדבר הוא

פרנ'צסקה בורי בראשית אוקטובר, סינוואר לעיתונאית הערכה זו מתחזקת מעיון בריאיון שניפק 

זוהרי שהשיחות  אמר בכיר החמאס אבו למחרת 58על הצורך ברגיעה מבלי להתייחס לפיוס. רבו חז

מאזן שהטיל וטו מול המצרים ואיים בהפסקת  להפסקת אש מול ישראל נבלמו, והאשים את אבו

ס פתחה בקמפיין אחמ הצדדים.לרצועה. בימים שלאחר מכן התגברה המתיחות בין  הכספיסיוע ה

 59מאזן ועצרה פעילי פת"ח, והרש"פ הגיבה במעצר פעילי חמאס בגדה המערבית. שלילי נגד אבו

בימים האחרונים של ספטמבר הוגבר הלחץ להתקדמות באפיק ההסדרה. בעוד גורמים במערכת 

ה כדי למנוע הסדרמאזן דוחף את החמאס לעימות מול ישראל  הביטחון בישראל העריכו שאבו

מאזן להסיר את הסנקציות  , נתניהו נפגש עם נשיא מצרים וביקש ממנו ללחוץ על אבועוקפת פיוס

 60על רצועת עזה. שהטיל

                                                           
53 https://13news.co.il/10news/news/171294 וגם ;-military/israel-https://www.mako.co.il/news

2085e9894734561004.htm-eq3_2018/Articl ,17.8.18; לנדאו וחורי, שיקום תשתיות ובניית נמלים, הארץ. 
54 5330959,00.html-https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L 
55 5337676,00.html-https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L 
56 5355567,00.html-https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L ;

1.6493209-https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium 
57 5355830,00.html-https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L 
58 5363504,00.html-https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L 
59  5359224,00.html-https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L 
60 1.6513308-https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium 

1.6514210-https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium 

https://13news.co.il/10news/news/171294
https://www.mako.co.il/news-military/israel-q3_2018/Article-2085e9894734561004.htm
https://www.mako.co.il/news-military/israel-q3_2018/Article-2085e9894734561004.htm
https://www.mako.co.il/news-military/israel-q3_2018/Article-2085e9894734561004.htm
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5330959,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5337676,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5355567,00.html
https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.6493209
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5355830,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5363504,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5359224,00.html
https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.6513308
https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.6514210
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הושגה כאשר הרש"פ הסכימה לא מבחינתם של תומכי ההסדרה הישירה שפריצת דרך  אפשר

משלחת חמאס בראשות  61להטיל סנקציות על רצועת עזה אם תושג הסכמה על חבילת סיוע עבורה.

יצאה מעזה למצרים לנסות לשכנע את המצרים לקדם הסכם רגיעה ללא קשר לפיוס,  עארורי-אל

הסתיימו השיחות במצרים במבוי סתום בנוגע לפיוס, כשבמוקד  3.10-ב 62.ההפוכה העמדת למרות

הדרך  פתח את מבוי סתום זהנראה ש 63המחלוקת עמד עתידה של הזרוע הצבאית של החמאס.

, והוביל את תומכי הפיוס לתמוך באופציה של לקידום מעשי של אפיק ההסדרה בין ישראל לחמאס

 . כאמצעי אחרון לבלימתה לחמאס ישראלין מאבק צבאי ב

 

 מלחמה  אוהסדרה  – 2018נובמבר -אוקטובר. 5

להתקדם למהלכים מעשיים, בעוד מתנגדיו הישירה אפיק ההסדרה עמד  2018אוקטובר  ראשיתב

את קידום החלופה אפשרת מלא  עארורי-, אך תוך הבנה שעליונותו של אללבלום את מימושו ניסו

 . בה היו מעוניינים

עידת המדינות התורמות לפלסטינים, במסגרתה ודווח שבשבוע הקודם הושגה פריצת דרך בו 4.10-ב

מישראל ר אספקת דלק אתממן קט לפיה עמדי ובן שבת,-ן מלדנוב, אליבמגעים בהסדר סוכם 

 64לרצועת עזה, שתאפשר להגביר את פעילות תחנת הכוח ברצועה ואת הרחבת הספקת החשמל.

אלא שהרש"פ, שאנשיה שולטים במעברים בין ישראל לרצועת עזה, סירבה להכניס דלק בהתאם 

מנוף הלחץ הפוליטי  שלפקטו של שליטתה במעברים ו-משמעותו אובדן דהלהסדר הזה, מחשש ש

סירוב זה נתקל בביקורת מצד נתניהו ובאיום מצד  65קטארי.-לטובת מנגנון תיווך ישראלי ,שלה

מאזן יחתוך את הסיוע לרצועה, הם יחתכו את הסיוע  "גורמים בינלאומיים" לפיו אם אבו

 יראמאזן, נכנסו לראשונה שתי משאיות סולר במימון קט , בניגוד לרצון אבו9.10-ב 66.לרמאללה

ג'דיד" דווח -ערבי אל-צעד ממשי ראשון באפיק ההסדרה. בעיתון "אל –זה מישראל לרצועת ע

מאזן לשתף פעולה  מל צפוי לצאת לשיחות באזור, בכוונה ללחוץ על אבואשראש המודיעין המצרי כ

  67מול החמאס. תחד צדדיבאמצעות איום לפעול  בתהליך הפיוס

 ללא תיאום עם נתניהו וחברי הקבינטליברמן עצר , בעקבות תקרית חדירה בגדר הרצועה, 13.10-ב

הלחץ  סייע לצעדיזה צעד  .לרצועת עזה ,ישראל תזה שמממנאת אף ו ,הקטאריאת אספקת הדלק 

, ולכן יש להניח להיות מודע לוהיה  חייבבאופן שליברמן  והפריע לתהליך ההסדרה רש"פשל ה

התגובות במערכת הישראלית לפעולה של ליברמן מעידות . ומכוון נעשה באופן מודעמהלך זה ש

מקורות במערכת הביטחון שהמשמעות המדינית של הצעד הזה היתה ברורה לכלל המעורבים. 

, דבר שהוצג כתביעה לא שהתנה את המשך העברת הדלק בשקט בטחוני מוחלט מתחו ביקורת על

אישור הקבינט למבצע צבאי רחב נגד התכוון ליברמן לבקש את אף זמן קצר לאחר מכן  68.מעשית

                                                           
61 1.6512745-https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium 
; אליאור לוי, 2.10.18קובוביץ וחורי, חמאס: ישראל פוגעת במפגינים בעזה כדי להוביל לסבב לחימה, הארץ,  62

30.9.18 ,Ynet 
 Ynet, 5.10.18אליאור לוי,  63
64 1.6529381-https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium 
ת, מה וירי רקטוקובוביץ, חורי ובן זכרי, צה"ל הודיע על תגבור כוחות בגבול הרצועה ופרס כיפת ברזל מחשש להסל 65

 . 5.10.18הארץ, 
66 5364037,00.html-https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L 
67 https://www.haaretz.co.il/news/politics/1.6544994 
; https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.6554653; 26.1018הראל, כביש עוקף עבאס, הארץ,  68

1.6570675-https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium 

https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.6512745
https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.6529381
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5364037,00.html
https://www.haaretz.co.il/news/politics/1.6544994
https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.6554653
https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.6570675
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 20.8-אותו ליברמן שהאשים את אבו מאזן ב 69התנגדו למבצע כזה. והחמאס, אלא שרוב חברי

שבוע, ועל רקע ריסון  כעבורבגרירת המערכת למלחמה, הצטרף למאמצים אלה חודש לאחר מכן. 

והוחלט  לרצועהחודשה אספקת הדלק חמאס את רמת האלימות בהפגנות מול הגדר בעזה, מצד 

שליברמן לא יוכל לקבל החלטה על מניעת העברת דלק וסיוע הומניטרי ביטחוניים"  מיםב"פורו

 70.כאלה בסנקציותבטחוני, והפסקת השימוש -ללא אישור ראש הממשלה והקבינט המדיני

שבת, -כשבועיים מאוחר יותר פורסם כי מי שמחזיק ב"תיק עזה" מטעם נתניהו הוא ראש המל"ל בן

בשלב טחון ימשר הבשייתכן שנלקחו  ,בניגוד לעמדת ליברמן. כך ל קו של הכלה וחיפוש הסדרשמובי

זה גם סמכויות נוספות בנוגע לרצועת עזה, כדי למנוע ממנו את היכולת לפגוע במהלכי ההסדרה 

באמצעות שימוש בצה"ל ליצירת אסקלציה שתחייב את חמאס להגיב, ובמהרה תוביל  ול החמאסמ

"חשבתי שהיה נכון : ]הדגשת המחברים[ . מאוחר יותר אמר ליברמן על הקבינט הביטחונילמלחמה

היו חברים בקבינט שחשבו שנכון לסכל את שר במקום לסכל את הטרור,  .ל את ראשי הטרורכלס

   71".הביטחון

כך התחדדה המחלוקת בצמרת הישראלית, בין ליברמן שדרש פעולה צבאית נרחבת נגד החמאס, 

לבין נתניהו, שרי הקבינט והצמרת הצבאית, שביקשו להתקדם במהלך ההסדרה למרות התקריות 

על תמיכה  באותם ימים גם בנט הצהיר פומבית 72עזה. האלימות על הגדר וירי טילים מרצועת

אך נראה שלא עשה את זה כחלק משותפות עם ליברמן אלא כחלק מעימות  בפעולה נגד החמאס,

הנחה זאת מתאשרת גם לאור תמיכתו במדיניות ההסדרה כשר ביטחון בתקופה מאוחרת  73.מולו

 השיבה למסלול ההסדרה הגבירה את המתיחות בין הרש"פ לישראל, על רקע חששו של אבו .יותר

  74.חמאס-ראקט-או"ם-דרה בציר ישראלמאזן ממימוש המסלול העוקף שיביא להס

ככל הנראה  – אוקטוברלאחר סבב אלים קצר בהובלת הג'יהאד האסלמי בסוף השבוע האחרון של 

 .הופסקה האש –לסמן את החמאס כ"מבוגר האחראי" ברצועה  הבהנחיית איראן, שייתכן שביקש

כסף מקטאר לתשלום העברת סכומי  –במקביל סימנו בחמאס את השלב הבא בהסדרה מבחינתם 

החמאס מצדו דאג  76.אישרה ישראל את העברת הכספים 1.11-ואכן, ב 75.פקידי החמאס משכורות

  77לסכם עם נציגי הפלגים ברצועה על הפסקת האלימות בהפגנות.

 :הם כי החמאס את האשים הוא. המשיך להתנגד למהלךו נואש אמר לאמאזן  אבוההחלטה,  למרות

                                                           
69 1.6568949-https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium ;

https://www.haaretz.co.il/news/politics/1.6573231 ;https://www.haaretz.co.il/news/politics/1.6571970 
70 1.6589583-https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium קובוביץ, חורי ובן זכרי, גורמים במערכת ;

; קובוביץ, חורי ובן זכרי, 23.10.18הביטחון: ריסון ההפגנות בעזה עשוי לשמש תמריץ לחידוש אספקת הדלק, הארץ, 
 . 24.10ברמן יידרש לקיים דיון בקבינט לפני עצירת הסיוע והדלק לרצועת עזה, הארץ, בעקבות הביקורת, לי

71 -q1_2019/Article-elections/elections_2019-israel-https://www.mako.co.il/news
eef7c6839d16961004.htm 

 26.1018הראל, כביש עוקף עבאס, הארץ,  72
73 https://www.haaretz.co.il/news/politics/1.6516231 מעט יותר משבועיים מאוחר יותר, פורסם כי בנט מנסה ;

לקדם פעולות צבאיות נוספות נגד החמאס, אבל מתנגד למבצע קרקעי. 
https://www.haaretz.co.il/news/politics/1.6571970סה ליברמן לקדם, . ההתנגדות למבצע קרקעי, אותו ני

 משמעותה השלמה עם שלטון החמאס ברצועת עזה.  
 https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.6609318; 26.1018הראל, כביש עוקף עבאס, הארץ,  74
רקטות נורות לישראל בסוף השבוע; צה"ל: איראן עומדת מאחורי הירי,  39, בן זכרי, חורי וברגר, הראל, קובוביץ 75

 ; https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.6611024; 28.10.18הארץ, 
https://www.inn.co.il/News/News.aspx/385156 

 . 1.11.18חורי ולנדאו, "דיווח בעזה: ישראל אישרה העברת משכורות מקטאר לפקידי חמאס, הארץ,  76
77 .haaretz.co.il/news/politics/1.6614489https://www 
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שרוצים לפרק אותנו באמצעות הקמת מעין מדינה "עומדים לצד האויבים, 
 78ברצועת עזה ואוטונומיה בגדה המערבית"

להסדרה  ונאלץ להתפשר ולהסכים, סיסי-אלשיחה עם נשיא מצרים מאזן  אבו נקרא 3.11-אלא שב

, שאינן כוללות ממד מדיני של הכרה "צוק איתן"לאחר שהובטח לו שהיא תהיה מבוססת על הבנות 

לפי עריקאת, איימה ישראל באותם ימים על  79.בעזה, גם לא באופן חלקי בשלטון חמאסכלשהי 

הנגבים עבור עזה  המיסיםהרש"פ בהפרדת גביית המיסים עבור הגדה המערבית ועזה, והעברת 

 .הברצוע צעד שיינתק את שאריות ההשפעה של הרש"פ –לרצועה באמצעות מנגנון פיקוח בינלאומי 

פי כבדיוק  ,על פני הרש"פ נתניהו היה מוכן להעדפה פומבית של חמאסש הריאם דבריו נכונים, 

את המגעים באפיק הפיוס, התריע בישיבת מצד ישראל ארגמן, שהוביל בעבר  80.איילנד שהציע

  81מפני התפרצות אלימה בגדה המערבית. 4.11-קבינט ב

עמאדי, נכנס לרצועה עם -הושלם צעד גדול נוסף במימוש ההסדרה, כאשר שגריר קטאר, אל 8.11-ב

עורר זעם בהנהגת הרש"פ כלפי צעד זה מיליון דולר במזומן, שהועברו לחמאס.  15מזוודות ובהן 

גם , וכך עליה לנהוג טענה שזו התחייבה בעבר שכל סיוע לעזה יועבר דרך מוסדות הרש"פשר, אקט

. בהעברת הכסף הישירה מצריםא יבפגישתו עם נש אבו מאזןעל פי הבנות "צוק איתן", להן הסכים 

לחמאס בעזה ראו בצמרת הרש"פ חיזוק של שלטון החמאס ברצועה והעמקת הפילוג הפנים 

ללא נכנסות לעזה היוו הכסף תמונות מזוודות  מהגדה המערבית. הפלסטיני עד כדי סכנת פיצול

 82של רמאללה. 'עיןבאצבע 'ספק 

נחשף בעזה וחולץ בלחימה של צה"ל כאשר כוח מיחידה מובחרת  – 11.11-שפרצה בגם התקרית 

והסתיימה בהפסקת אש תוך ימים  לא בלמה את ההסדרה – שהובילה לסבב אלימות ושיגורים נוסף

"הקש ששבר את גב הגמל" מבחינת ליברמן, שהבין שהסוגיה ככל הנראה עניין זה היה  83ספורים.

 תו ממשרד הביטחון, והסביר:הוכרעה. יום לאחר הפסקת האש הוא הודיע על התפטרו

"מבחינתי מה שקרה אתמול, הפסקת האש, בשילוב עם כל תהליך ההסדרה מול 
חמאס, זה כניעה לטרור. אין לזה שום הגדרה אחרת, אין לזה שום משמעות 
אחרת אלא כניעה לטרור. ]...[ מה שבפועל אנחנו עושים כרגע כמדינה, אנחנו 

קשה בביטחון הלאומי לטווח ארוך. זה לא  קונים שקט לטווח קצר במחיר פגיעה
סוד שהיו כבר בחודשים האחרונים חילוקי דעות בין ראש הממשלה לביני, ואני 
רק אזכיר את הנושא של הכנסת דלק קטארי, אני חשבתי שזו שגיאה. רק אחרי 
שראש הממשלה הוציא הוראה כתובה נאלצתי לאפשר להכניס דלק קטארי לתוך 

חושב שהקו שאנחנו נוקטים בחודשים האחרונים שגוי  הרצועה. ]...[ אני
לחלוטין. נכנסתי לממשלה, כולם ידעו מה עמדותיי, נלחמתי עליהן מבפנים ]...[ 
הייתה מחלוקת אבל למרות חילוקי הדעות, לא חיפשתי סיבות לפרוש. ניסיתי 
להישאר כחבר נאמן בממשלה ובקבינט כמה שאפשר, לשמור על כל חילוקי 

  84נים, גם במחיר אלקטורלי ותדמיתי קשה".הדעות בפ

                                                           
 . 1.11.18חורי ולנדאו, "דיווח בעזה: ישראל אישרה העברת משכורות מקטאר לפקידי חמאס, הארץ,  78
79 tml5393944,00.h-https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L ;4,9.11.2018חיאת )דובאי(, -אל 
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84 5401728,00.html-https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L 
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התנהלות המחלוקות  ןיש מקום לציין שמלבד התוכן הקונקרטי, מעידים דבריו של ליברמן על אופ

 .של העימותהצמרת של כל אחד מהצדדים  בתוךהפוליטיות הממשיות 

חגגו את בחמאס  85ליברמן קרא עם התפטרותו גם להקדמת הבחירות, מהלך שבליכוד התנגדו לו.

לא ניתן היה למצוא תמונה של אחדות  אלא שגם שם 86התפטרות ליברמן, וראו בה ניצחון פוליטי.

יה, שנובע מתמיכת סינוואר בהסדרה. דיווח ינוואר והניקרע בין סל טען. "ישראל היום" פוליטית

ן לנו אלא מנוגד לכל מה שידוע לנו על סינוואר מהחודשים שקדמו לו, וכרגע אי , אם הוא מדייק,זה

מבטא  עארורי-הניגוד בין סינוואר ואבו מרזוק לאל, נולהערכתכך או כך,  87להשאירו בסימן שאלה.

את האוריינטציה על  מוביל עארורי-אלכאשר ס, אאוריינטציה האזורית של החמל נוגעניגוד ב

לאחר , מגמה של שיתוף פעולה עם מצרים ייצגיםממרזוק  ואבוסינוואר וקטאר בעוד ש טורקיה

בהקשר זה, יש מקום  .ההשלמה עם מהלך ההסדרה בגיבוי קטאר נכפתה עליהם בניגוד להעדפתםש

ת הפיוס ימעורבותה של איראן בקשרים עם החמאס ובסוגיעמדתו של הניה ולבחינה נוספת של 

 וההסדרה.

ין משמעותה של הסדרה ישירה בין ישראל לחמאס בעזה היא הנצחת הפיצול הפוליטי והגיאוגרפי ב

וסיכול האופק של תהליך מדיני  ,רצועת עזה שבשליטת החמאס לגדה המערבית שבשליטת הרש"פ

זה, למרות משמעותו בחירה באפיק הצדקות למעניין לראות ששסופו הקמת מדינה פלסטינית. 

אלא גם ב"הארץ", המחזיק בעמדה  ,היום"ישראל "בסמו לא רק רפוהמדינית הגלויה בנוגע לעתיד, 

יגיל , עמוס הראל, גדעון לוי, רוגל אלפר –של העיתון רבים  "שמאליים"פרשנים יכול. שמאלית כב

הביעו תמיכה חד משמעית במדיניות עקיפת הרש"פ של נתניהו. עמדה  –וצבי בראל  דן מרגליתלוי, 

את הגיון התמיכה נוה דרומי  הצדיקהכך של העיתון.  ים"הימני"זהה הציגו גם מיעוט הפרשנים 

 בהגעה להסדרה מול החמאס:מימין 

"אם, במקרה, הרשות הפלסטינית תהיה הגוף השולט בעזה, הלחץ המדיני על 
 88ישראל להגיע להסדר יגבר."

. לפי הבנתו מנחה את נתניהו באתרוג החמאסהסביר את ההיגיון שזהירות ו-נקט לשון ישראל הראל

 :המחברים[הן של ת והדגשה]אולם, ניכר לקורא שהוא תומך באתרוג זה: 

"אם נגזר עלינו שתקום מדינה פלסטינית, אומרת האסטרטגיה, עליה לשכון 
בעזה, ורק בעזה. מדינה שכזאת תענה על הלחצים השונים לבצע את פתרון 

כדי למנוע את הרחבתה של מדינה זו לעבר יו"ש,  "שתי המדינות לשני העמים.
. האחרונים ללהאסור שהשלטון בעזה יהיה בידי אלה השולטים היום ברמא

יתבעו ריבונות בשני האזורים, בעוד שחמאס, יריבם המר, יסתפק, גם אם 
לכן אסור, בוודאי בשלב זה, כשקיימת איבת עולם בדיעבד, בריבונות בעזה. 

 89."בין הארגונים, להפיל את שלטונו

בין הלך להפרדה , גם עודה בשאראת זיהה את ההסדרה בין ישראל לחמאס במימון קטר כממנגד

 90הוא התייחס למהלך בביקורת.אך , סוק השאיפות הלאומיות הפלסטיניותורי עזה לגדה המערבית

, שאת האלוף במיל' גדי שמני חרג ממנהגו והגיע לאולפן חדשות כדי לבקר את מדיניות ההסדרה

                                                           
 שם.  85
 שם.  86
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כך: "ברגע שאתה רוצה להחליש את החמאס אתה צריך לחזק את אבו מאזן, וברגע  הגיונה תמצת

ראש הממשלה גם  מחזק את אבו מאזן אתה מגיע לנושאים שאתה לא רוצה לדבר עליהם".שאתה 

. "האסטרטגיה", ר דומה למדיניות שמוביל נתניהובהסמאוחר יותר  הציעלשעבר אהוד ברק 

הסביר, "היא לשמור את החמאס פעיל ובועט... גם במחיר הפקרת האזרחים ]בדרום[... כדי 

 91להחליש את הרשות ברמאללה".

. ברגע נדיר של כנות מצד פוליטיקאי אודות בלבד להישען על פרשנים חובהאין אלא שבמקרה זה, 

בישיבת סיעת , ביאר נתניהו את הסוגיה. שאותם הוא מקדםהצעדים מוליכים  ליההמטרה א

מי שמתנגד למדינה פלסטינית, צריך לתמוך בהזרמת שנתניהו אמר  2019הליכוד בתחילת מרץ 

מדינה פלסטינית כחלק מהסדר הקמת , התומך בלא פלא, אם כן, שליברמן 92.הכספים לחמאס

, פרש מהממשלה, קרא התנגד להזרמת הכספים – 93יתסעודערב האזורי בהובלת מצרים, ירדן ו

 נתניהו. השותפות הפוליטית עם לפיזורה, והטיל גט כריתות על 

 

 סיכום

ס, והמצב ברצועה שהוחרף בעקבות אהיחסים הקשים בין ישראל לרצועת עזה שבשליטת החמ

 :חלופות עיקריות שתיהסנקציות שהטילה עליה הרש"פ, הציבו את כל הגורמים המעורבים בפני 

רש"פ לחמאס, שיחזיר את השליטה ברצועה לידי הפלסטיני בין -פתרון המשבר באמצעות פיוס פנים

ל לחמאס, שמהותה או הסדרה ישירה בין ישרא ;הרש"פ ויביא להסדרת היחסים מול ישראל

-דהוהכרה ישראלית הכלכלי ברצועה  הפחתת האלימות בתמורה להקלות ישראליות על המשבר

גם מלחמה בין ישראל לחמאס עמדה על הפרק, כאחד האמצעים  .בשלטון החמאס ברצועהפקטו 

 .חלופותלהכרעה בין שתי ה

הציפה וסימנה את המחלוקות הפנימיות בכל אחת מהזירות הפוליטית, חלופות אלה הברירה בין 

בין אישים וזרמים הנאבקים ביניהם בתוך כל אחת מהזירות, כאשר הם יוצרים שיתופי פעולה עם 

רטט את המהלכים שבמאמר זה ביקשנו לגורמים בזירות האחרות המעוניינים בפתרון דומה. 

וסיומה  2017אשיתה במגעים לפיוס פלסטיני בסתיו בתקופה שר ,העיקריים בנוגע לסוגיה זו

בהכרעה על מימוש חלקי ראשוני של מסלול ההסדרה בין ישראל לחמאס והתפטרות שר הביטחון 

 .  2018ליברמן בסתיו 

נבלם במהלך הקיץ על  2018בתמונה הכוללת, נראה שמאמץ הפיוס שקודם בחודשי האביב של שנת 

מצרים ו"ם האו שליחהסדרה בין ישראל לחמאס בתיווך דם קידמו ,  שמצידי הכוחות המתנגדים לו

במהלך חודשי הסתיו של אותה  ר, גם למול התנגדותם של גורמים שונים בזירות השונותאמימון קטבו

מסלול ההסדרה. כמו תמיד, התוצאות  לטובת מוחלטתשלאורך הדרך לא הושגה הכרעה  אלא. השנה

 מיחסי הכוחות ביניהם. וצרנאבקים, הנה צדדיםשקול הכוחות בין הנגזרות מ המעשיותהפוליטיות 

בהסדרה בין היבטים מדיניים  הכללתלמנוע  , סינוואר וליברמןאבו מאזן והצליחבמקרה הזה 

, באמצעות לחץ פיננסי של הרש"פ ואיומי מלחמה מלשכת שר הביטחון הישראלי ישראל לחמאס

                                                           
91 675472-https://www.maariv.co.il/news/military/Article :לדברי ברק ראה .

1.7836113-https://www.haaretz.co.il/opinions/.premium 
92 691855-https://www.maariv.co.il/journalists/Article 
93 VQ=GDFEM9r0Vq=E&6https://www.maariv.co.il/news/new.aspx?pn 

https://www.maariv.co.il/news/military/Article-675472
https://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.7836113
https://www.maariv.co.il/journalists/Article-691855
https://www.maariv.co.il/news/new.aspx?pn6Vq=E&0r9VQ=GDFEM
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, הישגים כלכליים היבטים אלה הוא השליטה במעברים. עיקרם של חמאס בעזהה ראששרד מומ

וקבלת לגיטימציה כנושא  לרצועה שיזקפו לזכות חמאס, הבטחת תזרים מזומנים לקופת הארגון,

 ,מציה כגורם מדיני מוכר בזירה הבינלאומיתילגיט ול יתןישראל, סטטוס שי םונותן מוסכם ע

היה  עארורי ובתיווך הקטארי מעלה כי-בסיעת אלתמיכתו של נתניהו  ארגון טרור. ייןשרואה בו עד

 על מנת להעמיק את הקרע בין החמאס לרש"פ. כללת היבטים מדיניים כאלה בהסדרה,מעוניין בה

עשה זאת כדי  ,לחמאסר אהעברות הכספים מקטל סיסי-אבשיחתו עם כשהסכים אבו מאזן  ,לכן

הצליח לשמור את  בהתפשרותו פוגע בו אנושות., שהיה של ההסדרה למנוע את מימושה המלא

ומדיניים הישגים כלכליים משלטון החמאס ברצועה ולמנוע  ה,פתוחהעתידי הפיוס  אפשרות

: כאשר הושגה ההכרעה בניגוד מחיר ההסדרה היה כפולמבחינת נתניהו, . משמעותיים יותר

לרצועה  עארורי-הפיוס )תחילה בהתנגדות לכניסת אלאת פקטו -דהלעמדתו של ליברמן, שקידם 

ובתוך זמן קצר הוחלט על הקדמת מהממשלה  התפטרהוא , (איום במהלכים צבאייםאחר מכן בול

לנתניהו, ומנע הקמת ממשלה פוליטי את עצמו ליברמן בבירור כמתנגד מאז סימן הבחירות לכנסת. 

ההסכמה להסדרה מול החמאס חשפה את נתניהו כשותף  בראשותו במשך שתי מערכות בחירות.

עם מינויו של בנט  , שפחתוהדרך להתקפות פוליטיות נגדו מהאגף הימניפוליטי לחמאס, ופתחה את 

זהה לזאת של נתניהו, ככל של בנט היתה ועודה עמדתו . לפחות בעניין זה, 2019לשר ביטחון בנובמבר 

 הנראה בשל אותן סיבות.

היחסים בין  .יום-יוםמאז הוא ממשיך להתנהל , ופשרהלא הסתיים בהכרעה ברורה אלא בהמאבק 

 להתנהל לפי הגיון ההסדרה המוגבלת, אך לא מתקדמים אל מעבר לכך.ממשיכים ישראל והחמאס 

ך, ברקע של כל המהל ניצבתלסוגיית תכנית טראמפ שגם ברור לגמרי שכל המאבק הזה משיק 

 ועתידה טרם הוכרע.

נשיאות ירות לתוצאות הבחל הבאה, אם תוקם; והרכב הממשלה  23-לתוצאות הבחירות לכנסת ה

ולשאלת יחסי הכח הפנימיים  ;מאזן לשאלת המשך שלטונו וזהות מחליפו של אבו ;ארה"ב הבאה

כל מחנה הכוחות ב יחסעל גם השפעה מכרעת  תהיהלכולן  – בחמאס והאוריינטציה האזורית שלה

ביחסים  הכוחות שבין כולם.  לוובאמצעותו על המציאות הפוליטית שתתעצב על בסיס שקפנימה, 

 בין אומות אין גזירה מוקדמת, רק הכרעות של מקבלי החלטות.


