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המערבית1969–1965 ,

מאויב לאוהב :הדיון הציבורי בישראל באשר לשימוש בכוח
צבאי נגד אוכלוסיית הגדה המערבית1969–1965 ,
מבוא
בשער המאמר:
ראש הממשלה לוי
אשכול ,סגן אלוף
שלמה להט (מימין)
ואלוף חיים בר־לב
(משמאל) בעת
ביקור בבסיס צה"ל
בגדה המערבית,
 20בספטמבר 1967

(צילום :אילן ברונר ,לע"מ)

מאמר זה בוחן לראשונה את הדיון הציבורי שהתנהל בחברה הישראלית באשר לשימוש בכוח צבאי
נגד אוכלוסייה פלסטינית בגדה המערבית בעקבות שני אירועים מרכזיים :חידושו של מאבק פלסטיני
מזוין בינואר  1965וביסוס שלטון ישראלי בשטחים הכבושים ביוני  .1967בחינה זו ממשיכה בדרכה
של ספרות היסטורית וסוציולוגית ענפה שעסקה ביחסה של הציונות לכוח ,ושהתמקדה במיוחד
בתקופת המנדט הבריטי 1.ספרות זו הראתה כי קבוצות פוליטיות וחברתיות שונות במחנה הציוני היו
חלוקות באשר לגבולות הלגיטימיים של השימוש בכוח הצבאי כאמצעי למימוש שאיפות לאומיות,
שאיפות שהלכו והתגלו כעומדות בסתירה לאלו של השכנים הערבים .שאלות שהעסיקו את הציבור
היהודי בתקופה שלפני הקמת המדינה באשר לשימוש בכוח היו למשל :האם כל תושבי הארץ הערבים
אחראים למקרי רצח של יהודים או שמא רק יחידים מתוכם נושאים באחריות זו? האם נכון ומוסרי
להשתמש בנשק שבידי היישוב היהודי נגד כלל הערבים הפלסטינים או רק נגד יחידים מתוכם? ומה
מידת הלגיטימיות של התנועה הלאומית הפלסטינית ושל מאבקה בציונות? התשובות השונות על
שאלות אלו והמחלוקות סביבן הסתיימו במידה רבה כאשר נוצרה הפרדה מדינית ברורה בין שתי
האוכלוסיות עם סיומה של מלחמת  1948והקמת מדינת ישראל .משעה שחדל הסכסוך הלאומי
על ארץ־ישראל להיות עימות בין שתי תנועות לאומיות מתחרות באותה טריטוריה והפך לסכסוך
בין־מדינתי ,שבצדו האחד צבאה של מדינת ישראל ובצדו השני צבאות מדינות ערב השכנות ,עברו
הוויכוחים בנושא הפעלת הכוח אל מאחורי דלתיים סגורות של מנהיגים וקצינים בכירים2.
חידושו של מאבק פלסטיני מזוין בינואר  1965על ידי תנועת הפת"ח וביתר שאת הכיבוש
הישראלי של כל חלקי ארץ־ישראל המנדטורית שלא היו בשליטת ישראל עד יוני  ,1967ובהם
אוכלוסייה של למעלה ממיליון פלסטינים ,העלו את שתי התנועות הלאומיות על מסלול התנגשות
מחודש .לאחר מלחמת ששת הימים שתי האוכלוסיות ,שגבול בין־לאומי הפריד ביניהן תשע עשרה
אני מעוניין להודות לפרופ' הלל כהן ולד"ר דימיטרי שומסקי על שסייעו לי והנחו אותי לאורך עריכת המחקר וכתיבת
המאמר .ברצוני להודות גם למרכז צ'ריק לתולדות הציונות ,היישוב ומדינת ישראל שבאוניברסיטה העברית בירושלים
על הסיוע במימון המחקר.
1

2

מבין הפרסומים הבולטים ראו :א' שפירא ,חרב היונה :הציונות והכוח  ,1948–1881תל אביב תשנ"ג; מ' חזן ,מתינות:
הגישה המתונה בהפועל הצעיר ובמפא"י  ,1945–1905תל אביב תשס"ט; א' בן־אליעזר ,דרך הכוונת :היווצרותו של
המיליטריזם הישראלי  ,1956–1936ירושלים תשנ"ו; C. Shindler, The Triumph of Military Zionism: Nationalism
and the Origins of the Israeli Right, London and New York 2006
מ' בר־און' ,מה קרה ל"שאלה הערבית" ,'1967–1948 ,הנ"ל ,גבולות עשנים :עיונים בתולדות מדינת ישראל–1948 ,
 ,1967ירושלים תשס"א ,עמ' .308
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שנים ,חזרו להתקיים זו לצד זו בגבול מדיני משותף ועם אותן שאיפות לאומיות ותיקות וסותרות.
מדינת ישראל לא החליטה באופן ברור ולא הצהירה בפומבי מה יהיה העתיד של השטחים הכבושים
ושל אוכלוסייתם ,אך הקימה בהם שלטון יציב וארוך טווח .קבוצות לאומיות בקרב האוכלוסייה
הפלסטינית המשיכו במאבק אלים שהחלו בו שנתיים וחצי קודם לכן נגד מדינת ישראל וגרמו
לקרבנות בקרב אזרחים ,חיילים ושוטרים ישראלים .אירועים אלו העלו מחדש לבמת ההיסטוריה
את הדיון הציבורי הפנים־יהודי באשר לשימוש בכוח ,נושא שנראה היה כי איבד את משמעותו מאז
 .1948במאמר זה אנתח דיון זה החל בינואר  ,1965ואבחן את התמורות שחלו בו בעקבות מלחמת
ששת הימים.
המקור המרכזי שעל בסיסו אבחן את הדיון הציבורי בנושא הכוח הוא עיתונות התקופה .העיתונות
היא זירה חשובה לדיון ציבורי ,בשל תפוצתה הרחבה המגיעה לקהלים גדולים ,ומפני שהיא במה
שממנה ההנהגה הציבורית שואפת להשפיע על דעת הקהל .העיתונים שנסקרו מן השנים –1965
 1969הם' :דבר' ,אשר נשלט על ידי מפא"י ויורשתה מפלגת 'העבודה' ,שהחזיקו בעמדות השלטון
באותה תקופה; 'על המשמר' ,עיתונה של מפ"ם ,שהייתה חברה בממשלה ,ושנהגה להציג עמדות
יוניות בשאלות ביטחוניות; 'למרחב' ,עיתונה של 'אחדות העבודה' ,שגם היא הייתה חברה בממשלה,
ושאנשיה נטו להציג עמדות נִ ציות בשאלות ביטחוניות; 'מעריב' ,אשר לא היה מזוהה עם קו מפלגתי
מסוים ,אך העמדות הפוליטיות של עורכיו היו מזוהות עם עמדות לאומיות קונסנזואליות ,ו'הארץ',
שהיה לו דימוי אליטיסטי ,ושנטה לקו יוני ואנטי־לאומני בשאלות מדיניות וביטחוניות .למאפיינים
הייחודיים של כל עיתון יש להוסיף מאפיינים משותפים לעיתוני התקופה ,והם הפיקוח ההדוק
מצד ההנהגה המדינית והריסון העצמי של העיתונאים בהשמעת ביקורת כלפי השלטון בסוגיות
ביטחוניות3.
המאמר מחולק לשני חלקים עיקריים .החלק הראשון בוחן תקופה של שנתיים וחצי ,מינואר 1965
ועד מלחמת ששת הימים ,תקופה שבה ביצע צה"ל פעולות תגמול בערים ובכפרים פלסטיניים בגדה
המערבית בתגובה על פעולות חבלה של הפת"ח .החלק השני עוסק בתקופה שמיוני  1967ועד דצמבר
 ,1969שבה ביססה ישראל את שלטונה בשטחים והפעילה אמצעי ענישה שונים בתגובה על פעולות
מזוינות ובלתי מזוינות שביצעו נגדה קבוצות לאומיות פלסטיניות .כפי שאראה ,בשנים 1966–1965
התאפיין הדיון הציבורי בקונסנזוס רחב באשר ללגיטימיות של פעולות התגמול ,אשר כוונו באופן
מוצהר נגד אוכלוסייה פלסטינית אזרחית .לעומת זאת בשנים  ,1969–1967כשאוכלוסייה פלסטינית
זו הייתה בשליטה ישראלית ,הושמעו בדיון הציבורי דברי ביקורת על סוג כזה של שימוש בכוח.
טענת המאמר היא שמדיניות הנורמליזציה הישראלית בשטחים הכבושים והאפשרות החדשה
למפגש בלתי אמצעי בין יהודים לערבים יצרו סדקים בתדמית של האוכלוסייה הפלסטינית בעיני
תושבי ישראל כאויבת .מדיניות הנורמליזציה הישראלית ביקשה ליצור דו־קיום כלכלי־חברתי בין
3

ד' כספי וי' לימור ,המתווכים :אמצעי התקשורת בישראל  ,1990–1948תל אביב תשנ"ג ,עמ' ,62–60 ,55 ,46–40
 ;141–139ר' מן ,המנהיג והתקשורת :דוד בן גוריון והמאבק על המרחב הציבורי ,1963–1948 ,תל אביב תשע"ב ,עמ'
 ;313ד' גורן ,סודיות ,ביטחון וחופש העיתונות ,ירושלים תשל"ו ,עמ' .244–242
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יהודים לפלסטינים בתוך גבולות ישראל החדשים כאמצעי לשליטה ארוכת טווח .כחלק ממדיניות זו
גורמים במערכת ההסברה הישראלית ,ובראשם שר ההסברה ישראל גלילי ,ביססו בעיתונות ובדעת
הקהל הישראלית את התפיסה שהאחריות למעשי חבלה מוטלת לא על כלל האוכלוסייה הפלסטינית
אלא רק על יחידים בלתי מייצגים מתוכה .המפגש הספונטני והישיר של הציבור הישראלי ואוכלוסיית
השטחים הכבושים ,מפגש שעיתונות התקופה סיקרה בהרחבה ,האיר את האוכלוסייה הפלסטינית
בעיני הציבור היהודי באור אנושי וחיובי .כתולדה מתהליכים אלו הופיעו בדיון הציבורי הישראלי
קולות חדשים ,שטענו כי הענשה קולקטיבית אינה כדאית מבחינה מעשית־תכליתית ואינה נכונה
מבחינה מוסרית.

חידוש המאבק המזוין הפלסטיני ופעולות התגמול הישראליות

סמל הפת"ח

ארגון הפת"ח הוקם בשנת  1959בקהיר על ידי סטודנטים צעירים ,שביקשו לעודד מאבק לאומי
פלסטיני נגד התנועה הציונית ומדינת ישראל .בהשראת המאבקים האנטי־קולוניאליים של תקופתם
באלג'יריה ,בווייטנאם ובמקומות נוספים הם האמינו כי רק על ידי מאבק מזוין יהיה ביכולתם
ליצור התעוררות לאומית בקרב הפלסטינים ולהביס את המפעל הציוני ,אשר זוהה בעיניהם
כחלק מהאימפריאליזם והקולוניאליזם האירופיים .בפעולתם הראשונה ,ב־ 1בינואר ,1965
הם ניסו לפוצץ צינור של 'המוביל הארצי' באזור הכפר עילבון .אף על פי שהפעולה נכשלה
הבליטו חברי הפת"ח את גבורתם של הלוחמים הפלסטינים ,שחדרו בכוחות עצמם אל
מעבר לגבול ותקפו את ישראל באופן צבאי 4.בשנתיים וחצי הבאות הטמינו חברי הפת"ח
פצצות בסמוך למשקים ,לבתים ,למתקנים צבאיים ולדרכי פטרול צבאיות .על פי נתוני צה"ל
בתקופה זו בוצעו  113מעשי חבלה ,נהרגו בהם אחד עשר ישראלים ,ונפצעו חמישים ושבעה .קצת
פחות ממחצית ההרוגים והפצועים היו אזרחים5.
לנוכח המתיחות הביטחונית באותה תקופה בין מדינת ישראל למדינות ערב ,לא נראה להנהגה
ולציבור בישראל שהפת"ח ,שהיה ארגון צעיר ,קטן ומוגבל במשאבים ,הוא איום צבאי משמעותי.
דיונים פנימיים ,נאומים רשמיים וראיונות עיתונאיים מאותה תקופה מלמדים כי ההנהגה והציבור
הישראליים היו מודאגים בראש ובראשונה מהתפתחויות בזירה המדינית הבין־ערבית ,כמו נאומיו
המאיימים של מנהיג מצרים גמאל עבד אלנאצר או הניסיונות של סוריה להטות את מקורות המים
של ישראל .אף שפעולות הפת"ח לא היו הנושא הראשון בסדר היום הציבורי ,בהיותן תופעה חוזרת
ונשנית שפגעה באזרחים ובחיילים כאחד ,הן הצליחו לערער את תחושת הביטחון של הציבור היהודי
בישראל6.
4

5
6

Y. Sayigh, ‘The Armed Struggle and Palestinian Nationalism’, A. Sela and M. Ma‘oz (eds.), The PLO and Israel:
 ;From Armed Conflict to Political Solution, New York 1997, pp. 24–26ב' קימרלינג וי"ש מגדל ,פלסטינים :עם
בהיווצרותו :למן המרד נגד מוחמד עלי ועד לכינון הרשות הלאומית ,ירושלים  ,1999עמ' .197–195
צה"ל' ,פרסומי הסברה' (ללא תאריך) ,אה"מ ,ג.4884/1-
דברי ראש הממשלה ל' אשכול בוועדת החוץ והביטחון 6 ,בנובמבר  ,1966אה"מ ,א.8161/3-
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התגובה הצבאית של ישראל על פעולות החבלה הייתה פעולות תגמול נגד מטרות אזרחיות מעבר
לגבול ,ובהן פוצצו חיילי צה"ל בתים ומתקני תשתית בערים או בכפרים ערביים .בשנות השישים כבר
היו פעולות התגמול דפוס פעולה ותיק מאוד .מקורן בדרכי הפעולה של ה'הגנה' והפלמ"ח בשנות
השלושים והארבעים :לאחר פגיעה ברכוש יהודי או בחיי יהודים היו לוחמיהם פושטים על כפר ערבי
על מנת לפגוע בחיים או ברכוש 7.שיטה זו אומצה גם לאחר מלחמת  1948בעקבות הניסיונות של
פליטים פלסטינים לחזור לאדמות שמהן נעקרו במלחמה ,ניסיונות שלוו לפרקים בגנבת רכוש וברצח
יהודים .בניסיון להפסיק תופעה זו נקטה מדינת ישראל בשנים  1953–1949שורה של פעולות תגמול
ביישובים בגדה המערבית וברצועת עזה 8.שיטה זו הגיעה לשיאה באוקטובר  ,1953כאשר בתגובה
על הרג אם ושני ילדיה ביישוב יהוד פשטו חיילי יחידה  101של צה"ל על הכפר קיביה ,הרגו שישים
ותשעה מתושביו ופוצצו ארבעים וחמישה מבתיו .הביקורת הבין־לאומית על הפעולה אילצה את
ההנהגה הישראלית להפסיק את פעולות התגמול נגד מטרות אזרחיות ולהתמקד במטרות צבאיות9.
פעולות התגמול נגד אוכלוסייה אזרחית חודשו במאי  ,1965בעקבות פעולות החבלה של הפת"ח.
מדיונים צבאיים פנימיים עולה שלפעולות אלו היו שלוש מטרות צבאיות :לגרום לאוכלוסיית המקום
המותקף לגרש מקרבה את אנשי הפת"ח מתוך חשש מפני התקפות ישראליות חוזרות; לעודד את
השלטונות הירדניים לפעול בעצמם נגד הפת"ח; להעלות את המורל של הציבור הישראלי ,שהפך
למטרה של הפעילות החבלנית 10.שלא כבפעולות התגמול הקודמות ,החיילים קיבלו עתה הוראות
מפורשות שלא לפגוע בחיי אדם 11.הסיבה העיקרית לכך הייתה הדאגה הישראלית להישרדותו של
השלטון הירדני ,שהקשרים של ישראל ִאתו הלכו והתהדקו מאז שנת  1963.12למרות הוראות אלו
פעולות התגמול ,שכוונו נגד מטרות אזרחיות ,הביאו גם להרג תושבים .בשנתיים וחצי שמה־ 1בינואר
 1965ועד יוני  1967קיים צה"ל חמש פשיטות על שמונה יישובים מעבר לגבול; ארבעה מתוכם ,ג'נין,
קלקיליה ,ח'רבת רפא וסמוע ,הם יישובים בגדה המערבית ,והשאר מעבר לנהר הירדן ובלבנון .בכל
הפעולות יחד נהרגו כחמישה עשר אזרחים מאש חיילי צה"ל וחייל צה"ל אחד נהרג13.
הבדל משמעותי בין פעולות תגמול אלו לפעולות שנעשו בראשית שנות החמישים היה השימוש
החדש שעשה צה"ל בעיתונות ככלי להעלאת המורל של הציבור הישראלי .היחסים בין העיתונות
לצה"ל עברו שינויים מרחיקי לכת מימיה הראשונים של המדינה ועד אמצע שנות השישים .בשנים
 1953–1949הכחישה ישראל באופן רשמי את מעורבותה בפעולות התגמול ,ולכן נאסר על העיתונים
7
8
9
10
11
12
13

ב' מוריס ,מלחמות הגבול של ישראל  :1956–1949ההסתננות הערבית ,פעולות התגמול והספירה לאחור למבצע קדש,
תל אביב תשנ"ו ,עמ' .203
שם.
שם ,עמ' .212–211
'סיכום מבצע יוסף ומבצע אלפא' 9 ,במאי  ,1966א"צ ;434-395-1969 ,דברי י' רבין בוועדת החוץ והביטחון 1 ,ביוני
 ,1965אה"מ ,א.8160/12-
סיכום מבצע (שם); דברי רבין (שם).
ע' גלוסקא ,אשכול ,תן פקודה! צה"ל וממשלת ישראל בדרך למלחמת ששת הימים ,1967–1963 ,תל אביב  ,2004עמ'
 ;141–130דברי רבין (שם).
גלוסקא (שם); מ' אורן ,שישה ימים של מלחמה :המערכה ששינתה את פני המזרח התיכון ,אור יהודה תשס"ד ,עמ' .52–51

109

קתדרה

קתדרה 110

עמרי שפר־רביב

לפרסם כל מידע שקשר אותן לישראל .פעולות התגמול נגד
מטרות צבאיות משנת  1954והלאה סוקרו בעיתונים על בסיס
מסמכי רקע שהעביר להם הצבא .למרות השינוי הזה ,הצבא
הרשה רק לכתבים של הביטאון הצבאי 'במחנה' להשתתף
בפעולות עצמן ולסקרן על פי מה שראו במו עיניהם ,ואילו
שאר העיתונים נאלצו להסתמך בדיווחיהם על ידיעות מתוך
עיתון זה14.
בשנות השישים צירף צה"ל לראשונה אל פעולות
התגמול כתבים מכל העיתונים הנפוצים .במקצת המבצעים
הצבאיים התלוו הכתבים אל הלוחמים הישראלים מעבר
לגבול ,ובמהלך מקצתם חיכו הכתבים בצד הישראלי של
הגבול ודיווחו תוך המתנה בצמוד לפיקוד של צה"ל .דובר
צה"ל סיפק לכתבים תמונות של החיילים בעת הפשיטה על
היישובים שמעבר לגבול ותמונות של כוחות צה"ל מפוצצים
בתים ומתקני תשתית .הדיווחים העיתונאיים פיארו את
היכולות של החיילים והבליטו את הצלחתם לנקום על
פעולות החבלה של פת"ח15.

חיילי צה"ל שבים
מאירוע הפשיטה
בקלקיליה שבו
פוצצו בארות
המים בעיר,
 5בספטמבר 1965

(צילום :משה מילנר ,לע"מ)

קונסנזוס ציבורי רחב על המטרות האזרחיות של פעולות התגמול
עם תחילת פעולות החבלה של הפת"ח בינואר  1965הופיעו בעיתונים דיווחים שחבלנים 16מטמינים
חומרי נפץ הגורמים לנפגעים .העיתונים דיווחו כי עקבות החבלנים הובילו אל מעבר לגבול ,בדרך
כלל לגדה המערבית .לא פעם ציינו העיתונים במפורש מאיזו עיר בגדה המערבית יצאו החבלנים.
למשל לאחר התפוצצות שני מטעני נפץ בקיבוץ רמת הכובש ,שגרמה לפציעה של ארבעה מתושבי
המקום ,דווח בכתבת שער ב'מעריב' כי עקבות החבלנים 'הוליכו ישר מזרחה ,לעבר קלקיליה'17.
בדרך זו הובהר כי נקודות היציאה של החבלנים היו יישובים בגדה המערבית.
בדיווחים רשמיים שפורסמו על פעולות התגמול נגד יישובים הובלטה העובדה שלפעולות מטרות
אזרחיות ,כגון מבנים ומתקני תשתית .לאחר כל פעולה פירטה העיתונות באופן מדויק למדי את מספר
14
15
16
17

גורן (לעיל ,הערה  ,)3עמ'  .235–229בשנים אלו דנו גם בשאלה אם יש לתקוף מטרות צבאיות או אזרחיות .ראו' :מה
הלאה' ,דבר 14 ,באוקטובר .1956
גורן (שם) ,עמ' .236
המונח חבלנים היה באותן שנים המונח הנפוץ לתיאור חברי ארגונים מזוינים לא מדינתיים שפעלו נגד ישראל .רק
לעתים רחוקות נעשה אז שימוש במונח מחבלים.
י' אביעם 3' ,חבלנים שבאו מירדן הניחו חומרי נפץ ברמת הכובש' ,מעריב 25 ,במאי .1965
ק ת ד ר ה  ,1 6 3נ י ס ן ת ש ע " ז  ,ע מ ' 1 3 0 - 1 0 5
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הבתים ,תחנות הדלק ,בתי החרושת או
בארות המים שפוצץ צה"ל באותו הלילה.
העובדה שנבחרו יעדים אזרחיים ולא יעדים
צבאיים הוסברה גם כן .הרמטכ"ל יצחק
רבין הבהיר במאי  1965לכתבים צבאיים
כי 'לא בחרנו באובייקטים צבאיים' אלא
ביישובים אזרחיים שמהם יצאו מבצעי
הפעולות נגד ישראל 18.הכרזות אלו
לא הותירו מקום לספק באשר למטרות
האזרחיות של הפעולה ולמיקומה בלב
אוכלוסייה אזרחית ,הדבר לא עורר מחלוקת
ציבורית על עצם הלגיטימיות של הפעולות.
למעשה העיתונות שיקפה קונסנזוס רחב
שאוכלוסיית הגדה המערבית היא מטרה
לגיטימית ,והכוונה הייתה בעיקר לפגיעה
ברווחתה ( )well-beingשל האוכלוסייה,
נוסף על פגיעות לא רבות בנפש.
שתי סיבות גרמו לציבור הישראלי — כפי שדעתו משתקפת מן העיתונות — לראות באוכלוסיית
הגדה המערבית מטרה לגיטימית לפעולות צבאיות .הסיבה הראשונה הייתה הטלת האחריות למעשי
החבלה על אוכלוסייה זו על ידי דוברים ישראלים רשמיים .כך לאחר פעולת תגמול בח'רבת רפא
באפריל  ,1966שבה פוצץ צה"ל עשרה בתים ,אמר הרמטכ"ל רבין בפגישה עם כתבים צבאיים כי
הכפר הותקף משום שגרה בו 'אוכלוסייה המשתפת פעולה עם אל־פתח' 19.לאחר פעולת סמוע
בנובמבר  ,1966שבה פוצץ צה"ל שישים בתים ,הבהירה הודעת דובר צה"ל לעיתונות כי מטרת
הפעולה הייתה 'להעמיד את התושבים' על 'חומרת המעשים' 20.בישיבת הממשלה שלאחר הפעולה
אמר לוי אשכול בפני קהל עיתונאים כי 'המחבלים [באו] מתוך ירדן ואין להעלות על הדעת ,שמחבלים
אלה יכלו לפעול ,לחצות את הגבול ולחזור בלא תמיכתה של האוכלוסייה הירדנית שבאזור זה' 21.כך
ביקשו דוברים רשמיים להעביר לציבור את ההנחה שהאוכלוסייה של כפר ערבי או של עיר ערבית
הסמוכים למקום שבו נפגעו יהודים ,בהכרח ידעה על הפעולה או אפילו סייעה לה .בדרך זו קשרו
בין האוכלוסייה כולה כקולקטיב לבין היחידים שביצעו את פעולות החבלה ,והטילו את האחריות על
האוכלוסייה כולה.
18
19
20
21

ז' שיף' ,ישראל מקווה שירדן תעשה עתה למניעת פעולות "פתח"' ,הארץ 30 ,במאי ' ;1965הרמטכ"ל :לא יתכן
שהשמירה על השקט תהיה חד צדדית' ,למרחב 30 ,במאי .1965
'הרמטכ"ל על פעולת צה"ל' ,דבר 2 ,במאי .1966
ש' עופר' ,צה"ל פוצץ יותר מ־ 40בתים בכפרים שבהר חברון' ,דבר 14 ,בנובמבר .1966
י' חריף' ,ראש הממשלה מסביר את ההתפתחויות באיזור הר חברון' ,מעריב 14 ,בנובמבר .1966
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הטלת האחריות על האוכלוסייה רווחה לא רק בהודעות הרשמיות של הצבא והמדינה אלא גם
בקרב העיתונאים עצמם .למשל במאמר מערכת של 'דבר' לאחר פעולת סמוע נכתב כי 'כמו פעולות
דומות בעבר ,היא נועדה לפגוע ברכושה של אוכלוסיה המושיטה סיוע לחבלנים' 22.גם הכתב הצבאי
של 'על המשמר' קבע כי 'הדגש בפעולה הושם ,כפי שהיה בעבר כלפי ירדן ,על העונשים כלפי
האוכלוסייה האזרחית ,שיש להניח ,כי היא משתפת פעולה עם כנופיות החבלנים' 23.הסברים אלו
מלמדים כי האוכלוסייה שמעבר לגבול הוצגה גם על ידי העיתונאים כמי שמסייעת לחבלנים ואף
אחראית במישרין לפגיעה ברכוש יהודי .הפחד שהטיל צה"ל על האוכלוסייה האזרחית שמעבר
לגבול ,כך הבטיחו העיתונים ,ימנע ממנה להמשיך לסייע לחבלנים ,או לכל הפחות יגרום לה להסס
אם לעשות זאת.
הסבריהם של העיתונאים הבליטו את ממד הנקמה ,שכן כעת סבלה גם האוכלוסייה שמעבר לגבול —
ולא רק האוכלוסייה הישראלית — מנזקים לרכושה .מבין השורות ניתן ללמוד מן הנכתב בעיתונות
כיצד פעלה השגת נקמה לאחר פעולות התגמול כאמצעי להעלאת המורל היהודי .כך למשל באו לידי
ביטוי תחושות הציבור בטור קצר מאת יהושע גרנות שהופיע ב'דבר' כחודש לאחר פעולת סמוע:
'מגיע למנוולים הללו! שילמדו סוף סוף לדעת שיש דין ויש דיין [ ]...מאה בתים פוצצו להם? — חבל
שלא חרשו את קן המרצחים עד היסוד!' 24.הלכי הרוח המשתקפים בקטע זה מלמדים על הלגיטימיות
המלאה שהייתה בציבור הישראלי לפעולה נגד כלל התושבים של יישוב בגדה המערבית .ההנחה
המקובלת הייתה שהאוכלוסייה של יישוב מסוים ,שפעמים רבות הגדירו אותו גורמי צבא 'בסיס
חבלנים' ,ושעיתונאים העניקו לו את התואר 'כפר מרצחים' ,נושאת באחריות למעשיהם של חבלני
הפת"ח ,ועל כן צה"ל ,בצדק ,מעניש אותה.
הסיבה השנייה לתפיסה של אוכלוסיית הגדה המערבית כמטרה לגיטימית לפעולות תגמול
הייתה הדה־לגיטימציה שנעשתה בעיתונות למניעים שהיו יכולים להסביר או להצדיק הזדהות
של האוכלוסייה האזרחית עם החבלנים .הדה־לגיטימציה הזאת בדיון הציבורי הישראלי נשענה על
הכחשה מוחלטת של קיומה של לאומיות פלסטינית אותנטית ושל אחריותה של ישראל להיווצרות
בעיית הפליטים במלחמת  .1948הטענה לאי קיומה של תנועה לאומית פלסטינית אותנטית הועלתה
לראשונה בתקופת המנדט הבריטי ,כאשר מנהיגים פוליטיים של היישוב ,בעיקר מאנשי תנועת
העבודה ,נהגו לייחס בהתבטאויותיהם הציבוריות את מניעי התנועה הלאומית הפלסטינית לאפנדים
עשירים ,למנהיגי מדינות ערב ול'מסיתים' .לא אחת הוסברה ההתנגדות האלימה הפלסטינית לציונות
בבצע כסף של פלאחים עניים המוכנים להרוג יהודים כדי לקבל כמה פרוטות מגורמים עשירים25.
גישה זו שללה את הצורך בדיון פנימי במחנה הציוני על התנועה הלאומית הפלסטינית כתנועה
לאומית מתחרה; במקום זאת פטרו אותה בהכחשה.
22
23
24
25

'דבר היום :המגמה :הרתעה' ,דבר 14 ,בנובמבר .1966
'פעולת הגנה עצמית' ,על המשמר 14 ,בנובמבר .1966
י' גרנות' ,סמועיזם' ,דבר 19 ,בדצמבר  .1966בהמשך תואר שם השינוי החד בהלכי הרוח הציבוריים בעקבות הגינויים
הבין־לאומיים לפעולה הישראלית.
שפירא (לעיל ,הערה  ,)1עמ'  ;251ה' כהן ,תרפ"ט :שנת האפס בסכסוך היהודי–ערבי ,ירושלים  ,2013עמ' .38–37
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להכחשת הלאומיות הפלסטינית נוספה לאחר מלחמת ,1948
וביתר שאת מתחילת שנות החמישים ,הכחשת האחריות של מדינת
ישראל להיווצרות בעיית הפליטים הפלסטינים .העובדה שהארץ
התרוקנה מרוב תושביה הערבים במלחמת  1948הייתה ידועה
לציבור היהודי שחי באותה עת בארץ ,ונתפסה כחלק ממלחמה
עקובה מדם .אולם לאחר המלחמה היו שני גורמים שהפכו את
הפליטים הפלסטינים לנושא שהשתיקה יפה לו בדיון הציבורי.
ראשית ,הנהגת המדינה הצעירה טענה שהערבים ברחו מרצונם
החופשי ובעצת מנהיגי מדינות ערב; טענה זו הושמעה השכם והערב
בציבוריות הישראלית ,ורק בסוף שנות השמונים הוכחה כהטעיה
מכוונת מצד השלטונות הישראליים 26.שנית ,בעיית הפליטים
הפכה לבעיה דיפלומטית בין ישראל ,שהתנערה מאחריות לגורלם,
לבין מדינות ערב ,שטענו כי בכוחן להשיב את הפליטים לבתיהם.
מכיוון שאזכורים לאחריותה של ישראל לבעיית הפליטים נתפסו
כמחבלים במאמצי החוץ שלה ,מנעה ההנהגה הישראלית בראשית
שנות החמישים באמצעות צנזורה כל דיון פומבי בנושא .נוסף על
הצנזורה הרשמית בחרו חלק לא מבוטל מהעיתונאים ומעורכי
העיתונים להפעיל צנזורה עצמית בנושא כדי לא לפגוע באינטרס
הישראלי 27.כל אלו תרמו להדחקת נושא הפליטים מהדיון הציבורי
ולהתנערות מכל אחריות כלפיהם.
הכחשת הלאומיות הפלסטינית והכחשת אחריות ישראל לבעיית הפליטים טשטשו את המניעים
הפוליטיים של הפת"ח ,שהגדיר את עצמו כמחדש הלאומיות הפלסטינית וכמי שפועל להחזרת
הפליטים לביתם .מניעים אלו היו יכולים להיחשב כסיבות לשיתוף הפעולה של אוכלוסיית הגדה
המערבית עם החבלנים .אולם כאשר החלו בשנת  1965מעשי החבלה של הפת"ח ,שרבים מחבריו
היו בעצמם פליטים ,הסבירו העיתונים השונים לא פעם את מעשי החבלה באמצעות רטוריקה דומה
לזו שרווחה בתקופת המנדט .עיתונאים רבים טענו שהפת"ח הוא 'כנופיה' בעל מאפיינים פלילים28,
והעיתונות גם הצביעה על דמיון בין תנועת הפת"ח לבין מה שהגדירה כנופיות מימי המנדט29.
26
27
28
29

ב' מוריס' ,ההיסטוריוגרפיה החדשה :ישראל פוגשת את עברה' ,הנ"ל ,תיקון טעות :יהודים וערבים בארץ ישראל
 ,1956–1936תל אביב תש"ס ,עמ' .33
א' שפירא' ,חרבת חזעה — זיכרון ושכחה' ,הנ"ל ,יהודים ,ציונים ומה שביניהם ,תל אביב תשס"ח ,עמ'  ;40–23ריאיון
עם נחום (הרברט) פונדק 17 ,בדצמבר .2013
מ' ברקאי' ,הביטחון השוטף בשנת העצמאות ה־ ,'17דבר 5 ,במאי  ;1965ז' שיף' ,נקודות המפתח של אל פתח' ,מוסף
הארץ 4 ,ביוני .1965
ראו למשל :ש' שגב"' ,אל־פתח" — ארגון טרור שיוחזק בצל לשעת כושר?' ,מעריב 10 ,בפברואר  .1965המרד הערבי
בשנות השלושים אכן היה מקור להשראה עבור חברי פת"ח ,שראו בו מופת למאבק לאומי עממי .ראוY. Sayigh, :
Armed Struggle and the Search for State: The Palestinian National Movement 1949–1993, Washington DC
1997, pp. 157, 195–196, 225
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שימוש במירכאות
לצורך שלילת
לגיטמיות הפת"ח,
דבר 14 ,במאי 1965
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הורדת הפת"ח — שראה את עצמו כארגון שחרור לאומי — לדרגת ארגון פשיעה ,שללה את הלגיטימיות
שלו.
אמצעי נוסף לשלילת הלגיטימיות של הארגון ,שדמה גם הוא למקובל בדיון הציבורי בתקופת המנדט,
היה הצגת כוונותיו במירכאות .כך למשל הסביר הכתב אהוד יערי ב'דבר' כי חברי הפת"ח דורשים את
'שחרורה' של פלסטין ואת החזרתה ל'בעליה החוקיים' 30.המירכאות נועדו לערער על תוקפם העובדתי
של המושגים ששימשו את פת"ח ,והיעדר הדיון בעיתונות באחריותה של ישראל לבעיית הפליטים לא
ִאפשר לעמוד על תוקף הטענות שהושמו במירכאות .בכך שללה העיתונות את הצורך לפתוח דיון חדש
בלאומיות הפלסטינית ,בסיבות להופעתה ובמאבק הממושך בינה לבין התנועה הציונית.
עוד דרך שנקטה העיתונות בהצגת הפת"ח — והדומה לאופן שבו הוצגה הלאומיות הפלסטינית
בתקופת המנדט — הייתה שיוכו לגורמים חיצוניים .בתקופת המנדט הטילו דוברי היישוב היהודי לא
פעם את האשמה בהתנגדות למפעל הציוני על 'מסיתים' לא מוגדרים הפועלים בקרב האוכלוסייה
הערבית בפלסטין .בשנים  1966–1965הוטלה האשמה על סוריה .לסוריה אכן היה עניין בתנועת הפת"ח
והיא סייעה לה בחימוש ובאימונים 31,אולם מעיון בעיתונות התקופה קשה מאוד לקבל מושג על תפיסת
העולם העצמאית של הפת"ח במנותק מאינטרסים סוריים 32.מאחר שהעיתונות לא הציגה את הפת"ח
כחלק מתנועה לאומית אותנטית הגביר שיוכו לסוריה את הטשטוש של היותו ארגון לאומי עצמאי.
משלילת הלגיטימיות של הפת"ח עולה כי לא רק שהעיתונות הטילה את האחריות למעשי החבלה
על אוכלוסיית הגדה המערבית ,אלא שהיא גם ביקשה להציג אוכלוסייה זו כשותפה למעשה פלילי
או לכוונות התקפיות של סוריה כלפי ישראל .כאמור העיתונות ייחסה לאוכלוסיית הגדה המערבית
סיוע פעיל למעשי החבלה .שיתוף פעולה כזה היה יכול להיות מוסבר או אפילו מוצדק בהקשר שבו
מדינת ישראל היא האחראית להיווצרות בעיית הפליטים או בהקשר שבו הפת"ח הוא ביטוי אותנטי
לשאיפות לאומיות .אולם העיתונות הכניסה שיתוף פעולה זה להקשר שונה לחלוטין ,שבו הפת"ח
שליחה של
ּ
הוא ביטוי פלילי המאפיין את ערביי הארץ מתקופת המנדט הבריטי או שהפת"ח הוא
סוריה .בהקשרים אלו לא הייתה סיבה להסביר או להצדיק שום שיתוף פעולה מצד האוכלוסייה עם
מעשי הפת"ח ,מה שביסס את מעמדה של אוכלוסייה זו כמטרה לגיטימית להתקפות צה"ל .כך תואר
בדרך כלל בעיתונות יישוב אזרחי שבו גברים ,נשים ,זקנים וטף כיחידה מלוכדת ומאיימת הנושאת
באחריות למעשיהם של חבלנים.
מסקנה זו הובילה את רוב עיתונות התקופה לתמיכה גורפת בפעולות התגמול של צה"ל .עיתון
'הארץ' היה מסויג מתמיכה זו ונתן ביטוי לביקורת על חלק מפעולות התגמול באותה תקופה ובעיקר
בעקבות פעולת סמוע .הביקורת העיקרית הופנתה לשיקול הדעת המדיני שבהתקפה צבאית גדולה
על אדמת ממלכת ירדן ,שנתפסה כגורם מתון בעולם הערבי ,שפעל לא מעט לתפיסתם ולכליאתם
של חברי פת"ח 33.רק מיעוט זעיר מן הביקורות גם הטילו ספק ביעילות של תקיפת אזרחים כאמצעי
30
31
32
33

א' יערי' ,אל פתח' ,דבר 14 ,במאי .1965
אורן (לעיל ,הערה  ,)13עמ' .45
ראו למשל :שיף (לעיל ,הערה ' ;)28דבר היום :כתובת לאזהרה' ,דבר 9 ,בספטמבר .1966
ראו למשל' :מיום ליום :הפשיטה ובעיותיה' ,הארץ 14 ,בנובמבר .1966
ק ת ד ר ה  ,1 6 3נ י ס ן ת ש ע " ז  ,ע מ ' 1 3 0 - 1 0 5

מאויב לאוהב :הדיון הציבורי בישראל באשר לשימוש בכוח צבאי נגד אוכלוסיית הגדה המערבית1969–1965 ,
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למנוע מעשי חבלה 34.דעות אלו הדגישו את החסרונות המדיניים והמעשיים שבהתקפה על ממלכת
ירדן ועל אזרחיה .אולם לא היה בהן ערעור על עצם הלגיטימיות של הענשת אוכלוסייה זו או על
אחריותה למעשי החבלה 35.לצד הביקורת המדינית הופיעו ב'הארץ' שבחים להצלחתו של צה"ל
בפעולה ,ממש כפי שאלו הופיעו בכל שאר העיתונים.

מלחמת ששת הימים והקמת השלטון הישראלי בשטחים הכבושים
במלחמת ששת הימים כבש צה"ל את הגדה המערבית ,רצועת עזה ,חצי האי סיני ורמת הגולן .בכל
הזרמים הפוליטיים הציוניים בישראל שרר קונסנזוס מוחלט באשר לצדקת המלחמה וכיבושיה ,החל
בגח"ל הרוויזיוניסטית ועד מפ"ם הסוציאליסטית .לפי
התפיסה הישראלית המקובלת ,שנשמעה שוב ושוב
במרחב הציבורי ,צבאות מצרים ,סוריה וירדן תכננו
התקפה צבאית על ישראל במטרה לחסלה .ישראל יצאה
למלחמת מגן והצליחה להדוף את הכוונות ההתקפיות
כנגדה .לאחר המלחמה ראתה ממשלת ישראל בחזרה
לגבולות שביתת הנשק של  1949סכנה לעתיד המדינה.
למשל שר החוץ של ישראל אבא אבן אמר בריאיון ידוע
לשבועון הגרמני 'דר שפיגל' ( )Der Spiegelכי מפת
ישראל כפי שהייתה ב־ 4ביוני  1967מזכירה לו את
אושוויץ ,ובנאום בפני ועידת מפלגת 'העבודה' כינה את
הנסיגה לגבולות אלו 'התאבדות לאומית' 36.בחודשים
שלאחר המלחמה דנה ממשלת ישראל באפשרות להגיע
עם ירדן או עם הנהגה פלסטינית מקומית להסדרים טריטוריאליים חדשים על הגדה המערבית .אולם
ההנחה הבסיסית של חברי הממשלה הייתה שבכל מקרה חלקים גדולים מהגדה המערבית ,אם לא כולה,
יישארו לצמיתות בשליטה ישראלית37.
בדומה לממשלה תמך רוב גדול של הציבור הישראלי בהמשך החזקת השטחים הכבושים בידי
ישראל .בסקר שערכו ה'מכון למחקר חברתי שימושי' והמכון לקומוניקציה שבאוניברסיטה העברית
34
35
36
37

ראו למשל :פולס' ,בפשיטה להר חברון תם פרק' ,הארץ 18 ,בנובמבר .1966
ביקורת יוצאת דופן כזאת פורסמה דווקא ב'דבר' .ראו :ע' מרגלית' ,נגד עקרון "האחריות הקולקטיבית"' ,דבר,
 6בדצמבר .1966
ר' מן ,לא יעלה על הדעת :ציטוטים ,ביטויים ,כינויים ומטבעות לשון ,אור יהודה תשנ"ח ,עמ'  ;65דברי אבן ,ועידת
מפלגת 'העבודה' השנייה 3 ,באוגוסט  ,1969אמ"ע.2-21-1969-95 ,
ר' פדהצור ,ניצחון המבוכה :מדיניות ממשלת אשכול בשטחים לאחר מלחמת ששת הימים ,תל אביב תשנ"ו,
עמ'  .125–124 ,28–27העמדה המתונה ביותר בממשלה הייתה של מפ"ם :לדידה ישראל יכלה לוותר על מרבית השטח
לטובת הסדר שלום עם ירדן ,למעט ירושלים בגבולותיה המוניציפליים שנקבעו לאחר המלחמה .ראו :א' נאור ,ארץ ישראל
השלמה :אמונה ומדיניות ,תל אביב תשס"א ,עמ' .294

קריקטורה של
קריאל גרדוש (דוש)
בעקבות כיבושי
מלחמת ששת הימים

(באדיבות משפחת גרדוש)
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לאחר המלחמה נמצא כי מעל ל־ 85אחוז מהציבור היהודי קיוו שמדינת ישראל תמשיך להחזיק בגדה
המערבית 38.בעיני הציבור הישראלי ,בדיוק כמו בעיני הנהגתו ,הייתה חזרה לגבולות הקודמים איום
קיומי .לטענות הביטחוניות התווספו טענות לזכות ההיסטורית של היהודים על כל השטחים שנכבשו
במלחמה .תפיסות אלו באו לידי ביטוי בפעילותה של 'תנועת ארץ־ישראל השלמה' ,שחברו אליה
אנשי רוח ואישי ציבור מהמדרגה הראשונה ומכל זרמי התנועה הציונית .להשקפתם של חברי התנועה
הכיבוש הצבאי לא היה אקט כוחני אלא שחרור 'האתרים ההיסטוריים' של העם היהודי בארצו39.
האחריות בפועל לשלטון הישראלי בגדה המערבית הייתה של שר הביטחון משה דיין .דיין ,שעמד
בראש הצבא בעת פעולות התגמול בשנות החמישים ובזמן מלחמת סואץ ,הפך כבר אז לסמל לאומי
עבור הציבור הישראלי .לאחר מלחמת  1967עלתה קרנו לגבהים חדשים והוא נחשב לגיבור לאומי
שהציל את המדינה ְּ
מכליה 40.עם תום המלחמה הוא הגדיר לפקודיו כי מטרתם היא החזקת השטח
41
לתקופה ארוכה מאוד .הדרך שבה שאף דיין לממש מטרה זו הייתה מדיניות הנורמליזציה .העיקרון
הבסיסי של מדיניות זו היה למנוע התמרדות של אוכלוסיית השטחים הכבושים על ידי החזרת החיים
האזרחיים למסלולם ושיפורם באמצעות יתרונות טכנולוגיים וכלכליים שיכול היה השלטון הישראלי
להציע .במקום מצב החירום שבו חייתה האוכלוסייה בזמן המלחמה השליטה ישראל מיד לאחריה
סדרי חיים 'נורמליים' .ילדים התבקשו לחזור לבתי הספר ,רוכלים לחנויותיהם ,ושופטים ועורכי דין
המנהל הציבורי ורמת החיים של התושבים נשמרו במידה רבה כפי שהיו לפני
לבתי המשפט .סדרי ִ
הכיבוש הישראלי42.
לצד פעולות אלו אסר הממשל הישראלי על כל פעילות שהיה בה כדי לערער את סמכותו.
הממשל הצבאי התייחס אל כל צעד — אלים או לא אלים — שנקטה אוכלוסיית השטחים הכבושים
נגד השליטה הישראלית כאל מעשה המשבש את הנורמליזציה ,ושעל כן צריכה ישראל לדכאו.
אמצעי הדיכוי כללו הגליית מנהיגים ,מעצרים מנהליים ופיצוץ בתי חשודים בשותפות לפעילות
חבלנית 43.אך בה בעת קבע דיין כלל בסיסי שיש להימנע מעונשים קולקטיביים נגד כלל התושבים
של יישוב מסוים .הוא סבר כי עונשים אלו צפויים לעודד את האוכלוסייה האזרחית למרוד בשלטון
הישראלי ,בעוד ששלטון יציב וארוך טווח זקוק לשיתוף הפעולה שלהם44.
38

39
40
41
42
43
44

י' שנל' ,עמדות הציבור היהודי בישראל בסוגיית "השטחים הכבושים" :נתונים והשלכות' ,ד' בר־טל וי' שנל (עורכים),
השפעת הכיבוש על החברה הישראלית ,ירושלים תשע"ג ,עמ' ' ;146ממצאים נבחרים מתוך סידרת הסקרים על "בעיות
הציבור"' 9 ,ביולי  ,1967אה"מ ,ג.4884/8-
עם חברי התנועה נמנו נתן אלתרמן ,אורי צבי גרינברג ,משה שמיר ויצחק טבנקין .ראו :ד' גולדשטיין' ,לא נוותר על
שום שעל' ,מעריב 31 ,באוגוסט .1967
אורן (לעיל ,הערה  ,)13עמ' .366
ש' גזית ,המקל והגזר :הממשל הישראלי ביהודה ושומרון ,תל אביב תשמ"ה ,עמ' .178
שם; ב' מוריס ,קורבנות :תולדות הסכסוך הציוני–ערבי  ,2001–1881תל אביב תשס"ד ,עמ' N. Gordon, ;320–318
Israel’s Occupation, Berkeley, CA 2008, pp. 49–52
גורדון (שם) ,עמ' .52
גזית (לעיל ,הערה  ,)41עמ'  ;296 ,178גורדון (שם) ,עמ'  ;52‑49מוריס (לעיל ,הערה  ,)42עמ'  .320–318גזית העיד כי
בפועל לא תמיד הקפיד דיין על מדיניות זו ,וכי בכמה מקרים אישר עונשים קולקטיביים (דוגמה לכך הייתה הפעולה
בחלחול באוקטובר  ,1969ועל כך בהרחבה בהמשך).
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כלי חשוב במאמץ הישראלי לנורמליזציה של הכיבוש הצבאי היה מדיניות האינטגרציה הכלכלית־
חברתית בין השטחים למדינת ישראל ובין אוכלוסיותיהם .מדיניות זו באה לידי ביטוי בעידוד של
חופש תנועה דו־כיוונית של אנשים וסחורות בין מדינת ישראל לשטחים .אינטגרציה זו ,כך טענו דיין
ועוזריו ,תאפשר 'דו־קיום בפועל' בין שתי האוכלוסיות ,ומתוך מגע יום־יומי הן ילמדו לחיות זו לצד
זו .מהלך זה ,כך קיוו ,יחזק את מידת הלגיטימיות
של הכיבוש הישראלי ,הן בעיני תושבי השטחים והן
בעיני הציבורי הישראלי ,ויחליש את המעוניינים
בהפרדה מחודשת בין השטחים למדינת ישראל.
בעיני דיין היה הקו הירוק ה'מחסום הפסיכולוגי'
שהגביר את האיבה בין שתי האוכלוסיות ,ומחיקתו
תאפשר חיים משותפים45.

הציבור הישראלי מגלה את
הפלסטינים
בעוד מערכת הביטחון בראשות דיין קידמה את
מדיניות הנורמליזציה וניהלה את אוכלוסיית השטחים
הכבושים ,מערכת ההסברה בראשות השר גלילי שמה
לה מטרה לשנות את הדימוי השלילי של האוכלוסייה
הפלסטינית בעיני חלקים נרחבים בחברה הישראלית.
דימוי זה נגלה למשל מסקרים שערך ה'מכון למחקר
חברתי שימושי' מיד לאחר מלחמת ששת הימים,
ושנמצא בהם כי רוב האוכלוסייה היהודית הסתייגה
ממגע יום־יומי עם ערבים ,חששה מפניהם והעדיפה
מדיניות נוקשה כלפיהם .אולם במקביל שאף רוב גדול בציבור היהודי לבקר בערי הגדה המערבית
הערביות כחברון ובית לחם 46.גלילי ,ראש המפקדה הארצית של ה'הגנה' לשעבר ויועץ לא רשמי
לענייני ביטחון בממשלה ,התייחס לדימוי השלילי הזה ב'דבר' באוקטובר ' :1967המצב באזורים
שבשליטתנו עתה מחייב הסברה לציבור .העניין שיש לנו בנורמאליזציה ,הצורך להימנע מהכללה
המציגה כל ערבי באשר הוא ערבי ,כאילו הוא מועד למעשי טרור' 47.כפי שניתן ללמוד מציטוט זה
 45גזית (שם) ,עמ' .206–204
 46המכון למחקר חברתי שימושי והאוניברסיטה העברית ,המכון לקומוניקציה ,בעיות הציבור ,ירושלים 25 ,ביוני ;1967
שם ,ירושלים 11 ,ביולי  .1967לפי הסקר  70אחוז מהציבור היהודי לא היו מוכנים לגור בשכנות עם משפחות ערביות,
ו־ 51אחוז העדיפו מדיניות נוקשה יותר כלפיהם ,בעוד ש־ 88אחוז ייחלו לבקר בחברון ובבית לחם ו־ 61אחוז ייחלו
לבקר בערי השומרון.
 47א' ארד' ,ראיון עם השר ישראל גלילי :הסברה משרתת מדיניות' ,דבר 13 ,באוקטובר .1967

שר ההסברה
ישראל גלילי קורא
הודעת טלפרינטר,
 28באוגוסט 1968
(צילום :משה מילנר,
לע"מ)
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גלילי חשש שישתרשו בציבור היהודי דעות קדומות שיש לחשוש מהאוכלוסייה הערבית ולנקוט
נגדה יד קשה ,בעוד שמדיניות הנורמליזציה שאפה לקרב בין שתי האוכלוסיות.
מסיבה זו מיד עם תום המלחמה החלה מערכת ההסברה להכשיר את הקרקע בציבור היהודי לקבלת
מדיניות הנורמליזציה .השר גלילי הורה ללשכת העיתונות הממשלתית לארגן סיורים רבים לעיתונאים
ישראלים וזרים בשטחי הגדה המערבית כבר בשלושת השבועות הראשונים שלאחר המלחמה .מדריכי
הסיורים הונחו להציג לעיתונאים את מיעוט הנזק שנגרם לאוכלוסייה ואת ההסדרים שערך צה"ל
לשם 'החזרת החיים לקדמותם' .נוסף על כך ארגנה לשכת העיתונות הממשלתית סדרת מסיבות
עיתונאים על מנת להציג בפני העיתונאים את ההתקדמות העקבית בנושאים אזרחיים .כשבועיים
לאחר תום המלחמה כבר מינה צה"ל דובר קבוע שתפקידיו הבלעדיים היו להזין עיתונאים בהודעות
ובכתבות בנושא הנורמליזציה של חיי האוכלוסייה ולהזמין עיתונאים להשתתף בסיורים ברחבי
הגדה המערבית 48.מערכת ההסברה גם ארגנה ביקורים של 'נכבדי הגדה המערבית' באתרים מרכזיים
במדינת ישראל וצירפה אליהם עיתונאים ישראלים .כך אורגן ביקור של ראש עיריית קלקיליה בכפר
סבא ,של ראש עיריית חברון בבאר שבע ושל ראש עיריית שכם באתרים שונים בישראל .כל הסיורים
פורסמו בהבלטה בעיתונות הישראלית ,ובתיאוריהם דובר על קירוב בין שתי האוכלוסיות ,הלומדות
על ידי ביקורים הדדיים להכיר זו את זו49.
הסיורים מטעם מערכת ההסברה בחודשים הראשונים לאחר המלחמה אפשרו לעיתונאים לכתוב
בהרחבה על המתרחש בגדה המערבית ובמיוחד על חיי התושבים בה .כבר ב־ 18ביוני דיווח כתב
של 'דבר' ,לאחר שהשתתף בסיור מאורגן מטעם הצבא ,כי 'בית לחם וחברון שוקקות חיים' 50.שבוע
לאחר מכן דיווח שפי גבאי מ'דבר' כי ראה בחברון תיירים ישראלים רבים ,אשר ממלאים את בתי
העסק ,ושהתושבים הערבים 'נדיבים למבקרים' 51.על פי תיאורי העיתונאים חיי אוכלוסיית ערי הגדה
המערבית חזרו למסלולם ,והנסיעה לשטחים הכבושים ,שכללה ֲחציה של הגבול הקודם ,בטוחה
ומבטיחה.
מגמה זו באה לידי ביטוי גם בסדרת כתבות שפרסם 'מעריב' על יהודים שחיו בעבר בשטחי הגדה
המערבית ,ושכעת חזרו לבקר במקום מגוריהם הישן .למשל כתבה אחת הביאה את סיפורו של יעקב
אלשייך ,שהוגדר בעיתון 'מוכתאר' הרובע היהודי .החיים בעיר העתיקה עד מלחמת  1948תוארו
בכתבה זו בצורה כמעט אידילית — יהודים וערבים עבדו וחיו אלו לצד אלו .לדברי העיתונאי כאשר
חזר אלשייך לעיר העתיקה 'הכל בירכוהו ,חיבקו אותו וכיסוהו בנשיקות' 52.כתבה אחרת עסקה בחנוך
ברוזיצקי ,שהיה שוטר בחברון בזמן אירועי תרפ"ט ,ואשר כעת חזר לחברון כדי לחפש חברים ותיקים
מן המשטרה .הכותב תיאר את חייו של ברוזיצקי לפני תרפ"ט כחיי דו־קיום עם האוכלוסייה הערבית,
48
49
50
51
52

'פעולות לשכת העיתונות הממשלתית' 27 ,ביוני  ,1967אה"מ ,ג' ;4883/10-שרותי ההסברה במשרד ראש הממשלה'
(ללא תאריך) ,אה"מ ,ג.3766/6-
'ועדת ביצוע הסברה' 12 ,ביולי  ,1967אה"מ ,גל.17018/17-
א' אגרס' ,בית לחם וחברון שוקקות חיים' ,דבר 18 ,ביוני .1967
ש' גבאי' ,חברון :הסכינים של אתמול והויכוחים של היום' ,דבר 1 ,בספטמבר .1967
א' דולב' ,יעקב אלשייך חוזר לעיר העתיקה' ,מעריב 7 ,ביולי .1967
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שהעריכה אותו .לפי הכתבה כאשר חזר לחברון בשנת  1967קיבלו אותו בני המקום בסבר פנים יפות
ובנדיבות .העיתונאי ניקה את תושבי חברון מאחריות לטבח ביהודים בהגדירו את אירועי תרפ"ט
'טרגדיה' ותוצאה של הסתה מצד המופתי 53.כתבות מסוג זה בדרך כלל לא עמדו על האפשרות
שהרעפת השבחים על המבקרים היהודים נבעה מחשש גדול מהם ומחוסר ודאות של התושבים באשר
לעתידם .גם אם זאת הייתה הסיבה הראשית לסגנון התבטאויותיהם הסימפטי בפני ישראלים ,הרי
המפגשים החמים עוררו אצל עיתונאים רבים תקווה שלאורך זמן ילמדו הערבים שהיהודים הם עם
'שוחר שלום'.
זאת גם הייתה גישתו הפומבית של דיין ,שבשנים  1969–1967הסביר שוב ושוב בהרצאותיו
הציבוריות שלא בהכרח עתיד להיווצר קונפליקט בין מדינת ישראל לאוכלוסייה הפלסטינית
בשטחים ,אלא ניתן לפתח יחסי שכנות שלווים .יתר על כן ,דיין הציג פעמים רבות את השלטון
הישראלי בשטחים הכבושים כשלטון המקרב בין העמים ,והמבוסס על שוויון 54.לדוגמה בהרצאה
( 53ללא כותרת) ,מעריב 21 ,ביולי .1967
 54מ' דיין ,מפה חדשה :יחסים אחרים ,תל אביב תשכ"ט ,עמ' .145–115

סיקור חזרתו של
יעקב אלשייך לעיר
העתיקה לאחר
המלחמה ,מעריב,
 7ביולי 1967
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מטיילים ישראלים
למעלה :רחוב בשכם1967 ,
למטה :רחוב השלשלת בעיר העתיקה בירושלים1967 ,

בפני חברי מפלגת 'העבודה' באוגוסט  1969הסביר
דיין כי על הציבור הישראלי לראות את האוכלוסייה
הפלסטינית בגדה המערבית 'כשכנינו ולא כאויבנו',
והוסיף כי לדעתו יש לשאוף ִאתם ליחסי 'שוויון של
אדם לאדם'55.
ההשקפה שביטא דיין ,שיהודים תושבי ישראל
יכולים לחיות חיי שכנות שלווים עם אוכלוסיית
הגדה המערבית ,הייתה היפוך מוחלט של התפיסה
ששלטה באשר לאוכלוסייה זו בטרם כיבושה הצבאי.
רות בונדי ,כתבת מוסף 'דבר' ,הייתה ערה להיפוך זה
וב־ 1בספטמבר  1967כתבה:
תמיד היה נגד עינינו האוייב מעבר לגבול ,אבל לא
היו לו פנים ,רק רגליים ,לפעמים ,שהשאירו עקבות
במקום המיקוש [ ]...האוייב היה חסר דמות ,מוסת ,ניזון
על תעמולת שווא ,מוכן לכל רצח וכלי בידי שליטיו
[ ]...ידענו ,כי מה שדרוש ביחס לערבים זו יד חזקה,
ככה ,באופן כללי [ ...אבל] עכשיו רואים מאחורי
'בעיית הערבים' גם ערבים ,עכשיו נכנסים לעסק גם
רגשות :שנאה ורחמים ,בוז ונקיפות מצפון ,חשדנות,
רגש עליונות וסקרנות [ ]...כולם נוסעים לגדה ושואלים
עוברים ושבים ברחוב :למה אתם שונאים אותנו? האם
יש דרך לשלום? 56

מאמרה של בונדי מלמד על תמורה ביחס החברה
הישראלית לאוכלוסיית הפלסטינים בשטחים
הכבושים .הישראלים בתקופה שקדמה למלחמה
התאפיינו לדבריה בחוסר יכולת לראות בפלסטינים
דמויות אנושיות .לאחר המלחמה ,והדברים נכתבו
זמן קצר למדי לאחר סיומה ,החל הציבור להבחין
באנושיותם של הפלסטינים ופיתח כלפיהם 'רגשות'.
 55דברי דיין ,ועידת מפלגת 'העבודה' השנייה 3 ,באוגוסט
 ,1969אמ"ע.2-21-1969-95 ,
 56ר' בונדי' ,בני דודים לאן' ,דבר 1 ,בספטמבר .1967
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בין שהיו אלו רגשות חיוביים ובין שהיו שליליים ,הם האירו עבור הציבור הישראלי את האוכלוסייה
הפלסטינית בצבעים רבים ומגוונים.
שני מקומות שעוררו עניין מיוחד בעיתונות הישראלית היו הכפר סמוע והעיירה קלקיליה ,שהוצגו
בה לפני המלחמה כיישובים עוינים במיוחד ליהודים .באוגוסט  ,1967פחות משנה לאחר שהתקיף
צה"ל את הכפר סמוע בפעולת תגמול ,ביקר במקום כתב 'דבר' שפי גבאי .הוא דיווח כי לפני המלחמה
סבלו תושבי סמוע משלטון ירדני מושחת ,שלקח מכספם לכיסו ,אולם יחסם לשלטון הישראלי חיובי
בהרבה .במהלך שיחה עמו אמרו לו' :הופתענו מיחסכם ההוגן [ ]...התנהגותכם זו מאלצת אותנו
שאתם
לאהוב אתכם .כן לאהוב אתכם' 57.לנוכח גילויי חיבה וחנופה אלו שאל הכתב את התושבים ִ
נפגש מדוע לפני הכיבוש הישראלי הם אפשרו לחבלני הפת"ח לפעול משטחם .אחד מנכבדי הכפר
השיב לו' :יעיד עלינו אללה ,שלא היה לנו שום קשר אתם ולא היכרנו אותם מעולם .אנחנו עיירה של
שוחרי שלום [ ]...החבלנים באו מחברון ומסביבתה ,ומשום מה הם בחרו לעבור דרך העיירה הזאת,
כנראה בחסות החשכה'58.
גם עמי שמיר ,כתב 'למרחב' ,בא לסמוע ביום השנה לפעולת התגמול של צה"ל .לדבריו הוא ציפה
להיתקל 'בחומת איבה בלתי חדירה' ,אולם במקום זאת גילה תושבים מכניסי אורחים המעוניינים
לשוחח עמו וסקרנים באשר לישראל .כמו כתב 'דבר' התעניין שמיר מדוע סייעו תושבי הכפר
לחבלנים ,אך מוח'תאר הכפר ,חוסין נאצר סלמין ,אמר לו כי לא ידוע לו על שום עזרה כזאת .לאחר
הביקור הגיע שמיר למסקנה מפתיעה ביחס לציפיותיו המוקדמות :הוא קבע כי בני סמוע הם 'טובי
מזג' ,ושהותקפו על ידי צה"ל רק שנה קודם לכן על לא עוול בכפם59.
שתי הכתבות על סמוע מלמדות על הגישה החדשה של העיתונות כלפי האוכלוסייה הפלסטינית
בשטחים .תושבי הכפר הוצגו בשתיהן באופן חיובי כמי שמעוניינים בחיי שלום עם ישראל ואפילו
מצהירים על אהבתם לישראל .על סמך הראיונות עם תושבי סמוע כפי שפורסמו בעיתונים יכלו
הקוראים הישראלים להכיר את טענות תושבי הכפר שלמעשה הם לא תמכו במעבר חוליות פת"ח
בכפרם ,ושאם עברו דרך הכפר חבלנים ,הם עשו זאת שלא בהסכמת התושבים .דברים אלו ,אם אכן
היו דברי אמת ,שומטים את הקרקע מתחת לרגלי הטענות הישראליות בעד תקיפה צבאית של סמוע
בנובמבר  ,1966טענות שהועלו בעיתונות ללא כל הסתייגות .ייתכן כמובן שהתושבים לא היו כנים
עם הכתבים הישראלים ,אולם גם אם אין ממש בדברי התושבים על אי ידיעה ,הרי עצם הבאת הדברים
בפני הקוראים הישראלים הייתה שינוי משמעותי בדרך הסיקור של אוכלוסייה זו .לפני כיבוש הגדה
המערבית כלל לא נשמעו קולותיהם של תושביה בדיון הציבורי הישראלי.
עיירה שדימויה השלילי היה חמור מזה של הכפר סמוע הייתה העיירה קלקיליה .העוינות כלפי
קלקיליה הייתה תוצאה של עשרות שנות מאבק בין תושביה למתיישבים היהודים באזורה ,החל
בתקופת המנדט הבריטי דרך מלחמת  1948ועד ראשית שנות החמישים .לדוגמה בספר ילדים
 57ש' גבאי' ,מה נשתמע באשתמוע' ,דבר 4 ,באוגוסט .1967
 58שם.
 59ע' שמיר' ,סמוע אחרי שנה' ,למרחב 17 ,בנובמבר .1967
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פופולרי משנת  1958הושמו בפי אחד הגיבורים דברים אלו' :קלקיליה! השם בלבד עורר בלבנו רעד
קל .שהרי ידענו היטב כי קלקיליה היא עיירה ירדנית ,שתושביה חורשים מזימות נגד ישראל'60.
דימוי זה של קלקיליה לא השתנה באופן מידי .לאחר כיבושה ,ביום השלישי למלחמת ששת הימים,
דיווח רדיו 'קול ישראל' על כיבוש 'העיר ששימשה קן מרצחים' ,ומיד לאחר המלחמה תיארה כתבה
ב'דבר' את קלקיליה כעיר 'הידועה לשימצה' במעשי השוד והרצח שלהם אחראים תושביה61.
בעת המלחמה נגרם לקלקיליה נזק רב :כוחות צה"ל הרסו כשליש מבתיה ,ותושביה נמלטו
ממנה 62.אולם הגישה שראתה בקלקיליה 'קן מרצחים' הלכה והשתנתה .כבר בסוף יוני  1967כתב
שמואל שגב ב'מעריב' על עסקים שנפתחו מחדש בעיירה ועל מכוניות הנראות על הכבישים .בכתבה
זו כבר לא הוצגו תושבי קלקיליה כגורם עוין ,אלא להפך ,שגב ציטט את תושבי העיירה שאמרו לו כי
הם מעדיפים את השלטון הישראלי על פני הירדני .בפני קוראי העיתון נפרס גם סיפור אישי ומרגש
על סבלו של אחד התושבים ,אחמד עיסא ,אשר חסך כסף זמן רב כדי לבנות את ביתו ,ושבעקבות
המלחמה ירדו לטמיון כל חסכונותיו 63.ציטוטים ותיאורים אלו ודומים להם הציגו את תושבי קלקיליה
באופן אנושי ומגוון בהרבה מאשר הצגתם כמשתפי פעולה עם חבלנים ותו לא.
כתבה גדולה במיוחד על קלקיליה הכין עורך מוסף 'דבר' ,נחום פונדק ,באוגוסט  .1967הכתבה
התפרסה על שלושה עמודים במוסף ,ונלוו אליה תמונות רבות של התושבים .פונדק ביקר את הריסת
קלקיליה במלחמה וביטא שאיפה לדו־קיום עתידי בין הישראלים לתושביה:
הרסנו את העיר ואנחנו צריכים לשוב ולבנותה [ ]...עלינו לבנות אותה מחדש משום שהיא מעמסה על
מצפוננו .עלינו לבנות אותה מחדש למען האנשים החיים באהלים ובין החרבות ,רובם חפים מאחריות ,משום
שאיננו מאמינים ברעיון של עונש קולקטיבי .יקרה אשר יקרה לגדה המערבית ,קלקיליה לא תשוב להיות תחת
שלטון ערבי .תושביה יהיו אזרחים ישראליים ביום מן הימים .איננו יכולים לקנות את הידידות שלהם .אבל
אל לנו לעשות מאמצים כדי להגביר את איבתם64 .

כתבתו של פונדק מצביעה על שינוי הדרך שבה נהוג היה לסקר את קלקיליה .פונדק ראה כמובן
מאליו שקלקיליה תישאר בשלטון ישראלי ,ולכן הסיק כי הריסת בתי העיירה הייתה מעשה שלילי
שיש לתקנו .אך הוא לא הסתפק בכך אלא הציג את צעדי צה"ל כשימוש בלתי מוסרי בכוח כלפי
אוכלוסייה הנמצאת בשליטה ישראלית .ניתן לראות בכתבה זו ביקורת חריפה במיוחד על התנהלות
צה"ל בגדה המערבית ,ביקורת שמקורה בעיתון שהיה בידי מפלגת השלטון .אולם התבוננות מעמיקה
מגלה כי למעשה הייתה זו ביקורת על המדיניות הקודמת ,זאת שעודדה שימוש בכוח נגד אוכלוסייה
אזרחית ,בעוד שמסריה של הביקורת השתלבו לחלוטין עם ההיגיון של מדיניות הנורמליזציה .על
כן לא פלא שהכתבה הופיעה לאחר שכבר החליטה הממשלה לשקם את קלקיליה ולפני הכרזת דיין
60
61
62
63
64

ע' אלמוג ,הצבר :דיוקן ,תל אביב תשנ"ח ,עמ' .211
רשות השידור 8 ,ביוני  ,1967אה"מ ,טס ;168/15-ש' אנגל' ,כיבוש קלקיליה הפורעת — קץ תקופה' ,דבר 16 ,ביוני
.1967
מוריס (לעיל ,הערה  ,)42עמ' .310
ש' שגב' ,תושבי קלקיליה נתקבלו בלחם ומים' ,מעריב 29 ,ביוני .1967
נ' פונדק' ,קלקיליה בין הפטיש לסדן' ,דבר 25 ,באוגוסט  ;1967לביקורת נוספת על הריסת קלקיליה ראו :ע' אילון,
'במושבת העונשין' ,הארץ 8 ,בנובמבר .1967
ק ת ד ר ה  ,1 6 3נ י ס ן ת ש ע " ז  ,ע מ ' 1 3 0 - 1 0 5

מאויב לאוהב :הדיון הציבורי בישראל באשר לשימוש בכוח צבאי נגד אוכלוסיית הגדה המערבית1969–1965 ,

מעל בימת הכנסת שישראל מסייעת בשיקום העיירה על ידי הספקת חומרי בנייה ,אוהלים ומזון
לתושבים 65.פונדק העיתונאי ודיין הגנרל הסכימו בנושא — כדי להמשיך לשלוט על קלקיליה נכון
לסייע לאוכלוסייתה לבנותה מחדש יותר מאשר לנקוט נגדה יד קשה.

ההתנגדות הפלסטינית לשלטון הישראלי
הדיווחים מסמוע ,מקלקיליה וממקומות אחרים התעלמו באופן גורף מקיומה של התנגדות מזוינת
לשלטון הישראלי בשטחים .כבר ב־ 13–12ביוני נפגשו ראשי הפת"ח בדמשק והחליטו על חידוש
המאבק המזוין הפלסטיני משטחי הגדה המערבית ,שממנה פעלו בשנתיים שלפני כן תחת שלטון
ירדני .נציגי הפת"ח קיוו כי התבוסה של צבאות ערב במלחמה תהיה בשבילם הזדמנות היסטורית
לסחוף אחריהם פלסטינים שהתאכזבו מכוחן הצבאי של מדינות ערב ולפתוח במרי מזוין עממי נגד
ישראל .הציפיות שמרי כזה יוביל לגיבוש הפלסטינים למאבק משותף היו גבוהות ,והיו מבין מנהיגי
הפת"ח שדיברו על חידוש המרד הערבי מימי השלטון הבריטי .באוגוסט  1967חצה את נהר הירדן
מנהיג הפת"ח יאסר ערפאת בלוויית חברי פת"ח נוספים והתיישב בשכם .המטרה שהציבו לעצמם
חברי הפת"ח הייתה לארגן חוליות מקומיות ,שיהיו מוכנות לפתוח במרי מזוין 66.ב־ 28באוגוסט
החל הארגון בפעולות המרי ,בעיקר על ידי הטמנת פצצות במקומות שונים ברחבי ישראל .למרות
השאיפות הגבוהות פעלו פעילי הפת"ח באופן חובבני ,ורובם נתפסו או נהרגו עד סוף דצמבר .1967
שאר חברי הארגון עקרו מהגדה המערבית לירדן והמשיכו משם את פעילותם ,אך פעולות חבלה
מהגדה המערבית לא פסקו לחלוטין .על פי נתוני משרד החוץ הישראלי ,מ־ 12ביוני  1967ועד 25
בנובמבר  1969ביצעו הפת"ח וארגונים מזוינים נוספים  117פעולות חבלה בשטחי הגדה המערבית,
ובהן הרגו תשעה חיילים ופצעו ארבעים ושבעה ,וכן פצעו שישים ואחד אזרחים ישראלים .כמו כן
ביצעו  282פעולות חבלה בשטח מדינת ישראל ,ובהן הרגו שני חיילים ועשרים ושבעה אזרחים,
ופצעו שישה חיילים ו־ 247אזרחים67.
ועדת מנכ"לים לענייני הסברה ,שבראשה עמד גלילי ,ושהשתתפו בה עובדי ציבור ואנשי צבא,
התכנסה ב־ 26בספטמבר  1967כדי לדון בקו הרצוי להסברת פעולות החבלה לציבור הישראלי.
התכנסות זו באה לאחר שורה של מעשי טרור ברחבי הארץ ,שכללה פיצוץ במלון 'פאסט' בירושלים
ב־ 19בספטמבר ,הטמנת מטעני חבלה במפעל שבקיבוץ גבעת חיים ב־ 22בחודש ופיצוץ של בית
ביישוב אומץ ב־ 24בחודש .השאלה שעמדה במרכז הדיון הייתה אם רצוי להפנות אצבע מאשימה
כלפי סוריה .המתנגדים הביעו חשש שהטלת אשמה כזו תעורר דעת קהל בישראל בעד מתקפה
 65מ' ששר ,מלחמת היום השביעי :יומן הממשל הצבאי ביהודה ושומרון (יוני–דצמבר  ,)1967תל אביב תשנ"ז ,עמ' ;134
דברי הכנסת' ,שאילתות ותשובות' ,50 ,י"ב בחשוון תשכ"ח ( 15בנובמבר  ,)1967עמ' .161
Y. Sayigh, ‘Turning Defeat into Opportunity’, MEJ, 46, 2, (Spring 1992), pp. 245–250 66
 67מברק יוצא (מסווג) ממשרד החוץ לניו יורק ווושינגטון 25 ,בנובמבר  ,1969אה"מ ,חצ .6434/3-באותה תקופה בוצעו
 179פעולות חבלה ברצועת עזה ,ונהרגו בהן אחד עשר חיילים ישראלים ושלושה עשר אזרחים .הנתונים אינם כוללים
פעולות שמבצעיהן יצאו משטחי ירדן.
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צבאית על סוריה ,שהייתה בלתי רצויה בעיניהם .התומכים טענו מנגד שהימנעות מהטלת האשמה
על סוריה עלולה להוביל ישראלים למסקנה שהטרור הוא למעשה ביטוי אותנטי של הלאומיות
הפלסטינית .אפשרות זו נראתה למשתתפי הדיון חמורה יותר ולכן הם החליטו שצעדי ההסברה
יכוּ ונו לקשור בין הטרור לסוריה .גלילי ,שנהג להיפגש באופן קבוע עם עורכי עיתונים ,ביקש גם
משאר הנוכחים להדגיש לציבור הישראלי שמעשי הטרור מבוצעים על ידי יחידים אשר אינם חלק
אותנטי מהאוכלוסייה או ממרד עממי .עם זאת הוא הוסיף כי כאשר מטילים את האחריות על סוריה
יש להימנע מהגזמות כדי למנוע סחיפה של דעת הקהל בעד תקיפתה68.
ב־ 3באוקטובר ,שבוע לאחר דיון זה ועל רקע הימשכות מעשי הטרור ,אמר השר גלילי בריאיון
לעיתון 'למרחב' כי חוליות הפת"ח מופעלות על ידי 'גורמי חוץ' .עוד קבע כי 'רוב רובם של תושבי
הכפרים והערים בשטחים אלו יעדיפו חיי עבודה ופרנסה על פני מאורעות דמים' 69.בריאיון אחר
לאותו עיתון הוא נשאל אם איננו חושש כי כל מעשה חבלה כנגד יהודים יכול לערער את היחסים
בין יהודים לערבים ,וענה:
יש אשר די במעשה טרור אחד כדי לעורר חשד כלפי כל ערבי ,באשר הוא ערבי .ההכללה בעניין זה היא
פסולה ומסוכנת ,לא רק משום שאיננה נכונה כשלעצמה אלא משום שהיא מהווה יועץ רע לגבי עתיד היחסים
בין יהודים לערבים בתוך מדינת היהודים .וכאן יהיה זה ניצחונם הגדול ביותר של אנשי הטרור אם יצליחו
להרעיל את היחסים בין יהודים לערבים ,עד כדי כך שיהודים יחילו את אשמתם של הטרוריסטים על הכלל
הערבי כולו ועל כל אחד בתוכו70 .

פחות משבוע לאחר ריאיון זה התגלתה פצצה בקולנוע 'ציון' בירושלים ,והיא סולקה על ידי המשטרה
לפני שהתפוצצה ,אך כפעולת נקמה יידו תושבים מירושלים המערבית אבנים על מכוניות של תושבים
ערבים בסמוך לשער שכם 71.סקירת התגובות בעיתונות על אירועים אלו מעלה כי העיתונאים הטילו
את האחריות להטמנת הפצצה על יחידים שלא היו חלק אותנטי מאוכלוסיית הגדה המערבית או
על סוריה ,וקראו לציבור הישראלי להימנע מנקמה בערבים מזדמנים .אוכלוסיית הגדה המערבית,
הסבירו מאמרי מערכת שונים ,אינה מעוניינת במעשים 'פליליים ותוקפניים' ,ופעולות נקמה של
יהודים נגדה 'פסולות מבחינה מוסרית' 72.פגיעה ברכוש של אוכלוסייה ערבית רק משום שהיא
נמצאת בסמוך למקום החבלה ,כך הובהר לקוראים ,היא פעולה הראויה לכל גינוי.
עמדה זו חזרה ונשנתה במאמרי מערכת מאותה תקופה ,אשר הדגישו את הצורך להימנע מפגיעה
באוכלוסיית השטחים באופן קולקטיבי .כך לדוגמה מאמר מערכת של 'דבר' קבע כי 'באוכלוסייה
הערבית היושבת באזורים המוחזקים על ידינו לא נכלה זעמנו ,אלא נוסיף להפריד בין היחידים
68
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'ועדת מנכ"לים להסברה' 26 ,בספטמבר  ,1967אה"מ ,א .7466/7-באשר לפגישותיו הקבועות של גלילי עם עורכי
העיתונים ראו :ד' הדרי ,ישראל גלילי :סמכות ללא תואר ,תל אביב תשע"א ,עמ'  .454לא רק גלילי אלא גם דיין תדרך
עיתונאים בפגישות פרטיות .ראו :יומנו של מ' ששר 18 ,במאי ( 1970עותק ברשות המחבר).
א' חזין' ,אנו זכאים להתבסס במרחבים החדשים' ,למרחב 3 ,באוקטובר .1967
'ראיון לראש השנה עם השר ישראלי גלילי' ,למרחב 4 ,באוקטובר .1967
ש' שגב' ,יגבירו האמצעים למניעת מעשי חבלה' ,מעריב 9 ,באוקטובר .1967
'דבר היום :בלי בהלה' ,דבר 10 ,באוקטובר ' ;1967מיום ליום :הטרור' ,הארץ 10 ,באוקטובר ' ;1967עירנות למופת
והתנהגות פסולה' ,למרחב 10 ,באוקטובר .1967
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מאויב לאוהב :הדיון הציבורי בישראל באשר לשימוש בכוח צבאי נגד אוכלוסיית הגדה המערבית1969–1965 ,

האשמים ובין הרוב החף מפשע ,שאנו מבקשים לקרבו לישראל' 73.כפי שניתן ללמוד מציטוט זה,
הקריאה לשימוש בכוח רק נגד יחידים תוך הימנעות מפגיעה בכלל האוכלוסייה ,התבססה על ההנחה
שישראל יכולה לקרב אליה את אוכלוסיית השטחים הכבושים ,כלומר להפכה לאוכלוסייה אוהדת
לשלטון הישראלי ,ובכך להעניק משנה תוקף לשלטון זה בשטחים .האמצעי העיקרי שנקט הממשל
הצבאי נגד מבצעי פעולות חבלה היה פיצוץ בתים .אמצעי זה כמעט לא הוזכר בעיתונות בחודשים
הראשונים לאחר המלחמה ,וכאשר הוא הוזכר הודגש כי ּפוּ צצו אך ורק בתי החבלנים עצמם74.
הטענות שלאוכלוסיית השטחים יש שאיפות כלכליות וחברתיות אך לא שאיפות פוליטיות משל
עצמה ,התבססו על ההנחה המסורתית ועל קו ההסברה הרשמי בדבר אי קיומה של לאומיות פלסטינית
אותנטית .כאמור הכחשה זו אפיינה את הדיון הציבורי עוד מתקופת המנדט הבריטי ,ולא חל בה
שינוי בדיון הציבורי לאחר מלחמת ששת הימים .מאמרים פובליציסטיים שהופיעו לאחר המלחמה
ציינו כי אף שבשטחים הכבושים קיימים ערבים המגדירים עצמם כפלסטינים ,ואף שקיימת ישות
פוליטית המגדירה את עצמה כפלסטינית ,אין הדבר מוכיח את קיומו של עם פלסטיני .דוגמאות לכך
ניתן למצוא למשל במאמר דעה שפרסם המשורר נתן אלתרמן ב'מעריב' ,ושבו הגדיר את התנועה
הלאומית הפלסטינית 'פיקציה' ,ובמאמר ב'דבר' מאת מיכאל אסף ,מזרחן נודע וחבר מפא"י ,שבו טען
נחרצות כי אין לאום פלסטיני כמו שיש לאום סורי או לבנוני 75.אולם המסקנות משלילת הלאומיות
הפלסטינית באשר ללגיטימיות של שימוש בכוח נגד אוכלוסיית הגדה המערבית השתנו :לפני מלחמת
 1967עמדה שלילת הלאומיות הפלסטינית בבסיס ההצדקה לפגיעה באוכלוסייה שנחשדה כמשתפת
פעולה עם החבלנים; ואילו לאחר המלחמה היא עמדה בבסיס הטענה שמעשי החבלה אינם מייצגים
את כלל האוכלוסייה.
התמורות בגבולות הלגיטימיים של הכוח באו לידי ביטוי בעיתונות למשל בכתבותיו של אלי
לנדאו ,הכתב הצבאי של 'מעריב' ,אשר סיקר אירועים צבאיים לכל אורך התקופה הנדונה כאן.
לאחר פעולת סמוע ,בנובמבר  ,1966פרסם לנדאו כתבה שדנה בשאלה אם מבחינה צבאית נכון
להמשיך בשיטת פעולות התגמול .בין השאר הסביר מדוע כלל התושבים של יישוב מסוים הם
מטרה לגיטימית ,וטען ש'פעולות עונשין באזור בו מתרכז הטרור עשויות להועיל לפחות בכך,
שהאוכלוסייה האזרחית לא תוסיף לתת מחסה לחבלנים ויתכן אף תרדוף אותם' 76.אולם בכתבה
מספטמבר  ,1967פחות משנה לאחר כתבתו על סמוע ,כתב לנדאו כי 'על ישראל להיות זהירה גם
בהטלת עונשים קיבוציים .העובדה ,שכמה טרוריסטיים עוברים דרך כפר ,עדיין אינה מוכיחה ,שכל
תושבי הכפר אשמים בפעילות טרוריסטית .כאשר מבוצע עונש קיבוצי בכפר ,הוא גורם להתמרמרות
וממריץ צעירים רבים להצטרף לארגוני הטרור' 77.אם כן בתוך שנה כתב לנדאו דבר והיפוכו בעניין
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'דבר היום :נמשיך בשיטתנו ובדרכיהם לא נלך' ,דבר 25 ,בפברואר .1969
י' שמשי' ,אילוף הסוררת' ,למרחב 29 ,בספטמבר .1967
נ' אלתרמן' ,הניצחון כשכיר לעזאזל' ,מעריב 26 ,בדצמבר  ;1969מ' אסף' ,הפלסטינאים וישראל' ,דבר 9 ,בפברואר
.1968
א' לנדאו' ,מקור הרעה — עדיין דמשק' ,מעריב 15 ,בנובמבר .1966
א' לנדאו' ,מלחמה בטירור — בתקיפות ובמרץ ,אבל במסגרת החוק' ,מעריב 27 ,בספטמבר .1967
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השימוש בכוח נגד אוכלוסייה אזרחית .כיצד ניתן להסביר את הסתירה בין שתי כתבותיו? לנדאו,
ככתב צבאי שנכח תדיר בתדרוכי צה"ל ,שיקף בכתיבתו את התמורה בעמדת הצבא עצמו כלפי
אוכלוסיית הגדה המערבית בעקבות כיבושה במלחמת ששת הימים .אולם עמדות אלו גם ביטאו
הסכמה רחבה בחוגי העיתונאים והאינטליגנצייה הישראלית שכדי לשמור על השליטה באוכלוסייה
זו ,אם לטווח ארוך ואם לטווח קצר ,אסכולת הנורמליזציה רצויה לישראל יותר מאשר שיטה של
עונשים קולקטיביים78.

חלחול :הגולם קם על יוצרו
באוקטובר  1969גברו מעשי החבלה נגד ישראלים בשטחים :בחברון נהרגו שני חיילים מירי ,בחיפה
נהרגה ישראלית ממטען חבלה ,בחלחול הושלך רימון אל עבר אוטובוס ישראלי ,ונרצחו חמישה
משתפי פעולה עם ישראל .בתגובה על רצח משתפי הפעולה נכנסו חיילי צה"ל לחלחול ובקרב
שהתפתח בינם לתושבי המקום נהרג קצין ונפצעו שני חיילים .בעקבות האירוע הורה דיין להרוס את
הבניין ששהו בו הורגי הקצין ,ושלא כהרגלו ,הורה גם להעניש קולקטיבית את תושבי חלחול על ידי
פיצוץ כל הבתים הסמוכים לבית זה .ואכן ב־ 25באוקטובר הרס צה"ל שמונה עשר בתים בכפר79.
למחרת דיווחו עיתונים שונים כי צה"ל פוצץ בחלחול בתים של 'חשודים בסיוע למחבלים' ,אך הנושא
לא זכה לתשומת לב רבה וירד בהדרגה מסדר היום הציבורי80.
בעקבות העונש החריג בעצמתו בחלחול פתח צה"ל סדרה של דיונים פנימיים בשאלת מדיניות
העונשים ,עד שב־ 9בנובמבר החליטו מפקדיו כי מעתה והלאה יוגבר השימוש בעונשים קולקטיביים
נגד תושבים הגרים בסמוך למקום החבלה 81.שלושה ימים מאוחר יותר ,ב־ 12בנובמבר ,נערכה
ב'בית סוקולוב' בתל אביב מסיבת עיתונאים עם שר הביטחון דיין .בתגובה על שאלות העיתונאים
בדבר התגברות הפעילות החבלנית הסביר דיין כי ישראל תחל להפעיל מדיניות 'הענשה סביבתית'
בשטחים .לפי מדיניות חדשה זו ,אמר לעיתונאים ,ייענשו לא רק האחראים לפעילות החבלנית ,כפי
שנעשה עד כה ,אלא גם כל מי שהיו באותו אזור ִאתם .עוד ציין דיין כי זאת הייתה שיטת הענישה
שהפעיל צה"ל לאחרונה בחלחול82.
הצהרת דיין ,שלא כעצם פיצוץ הבתים בחלחול ,עוררה מחלוקת ציבורית ומחאה חריפה מצד
אישים רבים .המשורר חיים גורי ,שהיה חבר ב'תנועה למען ארץ־ישראל השלמה' ,כתב ב'למרחב' כי
'לא פיצוץ בתים כ"עונש קבוצתי" יושיע אותנו .פעולה כזאת עלולה להיות עונש קשה מאוד כלפי
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לפי סקר של ה'מכון למחקר חברתי שימושי' התמיכה במדיניות הישראלית בשטחים בקרב בעלי השכלה על־תיכונית
הייתה חזקה יותר מאשר בקרב כלל הציבור הישראלי .ראו :ע' פסח וד' פרויליך ,עמדות לגבי נושאי מדיניות ובטחון
ומורל הציבור ,ירושלים  ,1970עמ' .10
מברק יוצא מניו יורק 31 ,באוקטובר  ,1969אה"מ ,חצ ;4634/2-מברק יוצא ,תפוצת נספחי צה"ל נציגויות 1 ,בנובמבר
 ,1969אה"מ ,חצ.6434/3-
ראו למשל' :בחלחול פוצצו  18בתים' ,דבר 26 ,באוקטובר .1969
יומנו של ששר 9 ,בנובמבר ( 1969עותק ברשות המחבר).
ש' שגב' ,דיין :נאצר הובס בקרב על התעלה; הונהגה הענשה סביבתית בשטחים' ,מעריב 13 ,בנובמבר .1969
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מאויב לאוהב :הדיון הציבורי בישראל באשר לשימוש בכוח צבאי נגד אוכלוסיית הגדה המערבית1969–1965 ,

עצמנו ,כלפי העם ונפשו' 83.יומיים לאחר מכן נכתב במאמר המערכת של 'על המשמר' כי הודעת
שר הביטחון עוררה 'מחאה והסתייגות בדעת הקהל הישראלית' .העיתון הסביר כי לצה"ל הצדקה
מלאה לפוצץ את בתיהם של מי שעסקו בטרור ,אך הוסיף כי ענישה קולקטיבית מנוגדת לעקרונות
המקובלים ב'עולם התרבותי' 84.למחרת טען מאמר המערכת של 'הארץ' כי הענישה הסביבתית
רק 'תרבה איבה לישראל' בקרב תושבי השטחים 85.ב'דבר' הופיעה ביקורת נוקבת במיוחד מאת
הסוציולוג דן הורוביץ ,שהיה פעיל במפלגת 'העבודה' ותמך במשא ומתן מדיני על עתיד השטחים.
הורוביץ מחה על שיטת העונשים הסביבתיים כשיטה לא יעילה ולא מוסרית .הוא הסביר כי שיטה זו
עומדת בסתירה למדיניות הנורמליזציה של ישראל ולכן מעמידה 'באור מוזר' את הצהרותיו של דיין
על יחסי שכנות שייווצרו עם תושבי השטחים .הורוביץ הוסיף:
ראוי שניתן דעתנו לא רק על השפעת מדיניות ההענשה החדשה על המיענשים [צ"ל :המוענשים] אלא גם
על השפעתה על החברה הישראלית [ ]...כאשר ניתנת לגיטימציה לשרירות ,יש לכך השפעה מדבקת .החברה
הישראלית משלמת עד היום בתחומים שונים של המוסר הציבורי את מחיר ההכשר מטעמים לאומיים שניתן
על ידי החברה היישובית להפרת חוק בימי המנדט ,היא עלולה לשלם מחיר כפול ומכופל ,אם אמנם יינתן
הכשר להענשה בלתי סאלאקטיבית86 .

מאמרו של הורביץ ב'דבר' ,המאמר של גורי ב'למרחב' ,מאמרי המערכת ב'על המשמר' וב'הארץ'
והתבטאויות של שרים בממשלה ,כמו שר החוץ אבן ,נגד המדיניות החדשה 87,משקפים ביקורת לא
מעטה בדיון הציבורי על רעיון הענישה הקולקטיבית של אוכלוסיית השטחים .הביקורות הדגישו
ששיטה זו חסרת תוחלת מעשית ,מכיוון שהיא נוגדת את מדיניות הנורמליזציה ,אך חשוב לא
פחות ,הן העלו שאלות ערכיות על מידת הצדק המוסרי שבשיטה זו 88.כל המבקרים היו שותפים
לדעה שעונשים קולקטיביים מערערים את הלגיטימיות של השלטון הישראלי בשטחים .לטענות
אשר פורסמו בעיתונות נגד העונשים הסביבתיים הייתה השפעה על המשך יישומה של מדיניות
חדשה זו .מיכאל ששר ,דובר הממשל הצבאי ,העריך ביומנו שבעקבות הפולמוס הציבורי החליט
דיין לסגת מתמיכתו בצעדי ענישה קולקטיבית ובכך הביא פרשה קצרה זו אל סיומה 89.אם כן
במקרה זה העיתונות לא רק הגיבה על אירועים אלא ריסנה בפועל את מידת הכוח שהפעילה
ישראל נגד אוכלוסיית השטחים .דיין ,שבמשך למעלה משנתיים הסביר מעל כל במה אפשרית
את ההיגיון של מדיניות הנורמליזציה ,מצא שחריגה ממדיניות זו שנויה במחלוקת בקרב הציבור
הישראלי.
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ח' גורי' ,בין ריאזן לירושלים' ,למרחב 14 ,בנובמבר .1969
'נגד הענשה סביבתית' ,על המשמר 16 ,בנובמבר .1969
'עונשים סביבתיים ובעייתם' ,הארץ 17 ,בנובמבר .1969
ד' הורוביץ' ,ההענשה הסביבתית רצויה למחבלים' ,דבר 28 ,בנובמבר .1969
'אבן ושרים אחרים נגד הצהרת דיין על עונשים סביבתיים בשטחים' ,מעריב 13 ,בנובמבר .1969
רבים מקרב חברי 'התנועה לשלום וביטחון' ,שתמכו בסיום מהיר של השליטה הישראלית בשטחים ,החלו לבטא חששות
מפני המשמעויות המוסריות של צעדי הענישה של צה"ל בשטחים עוד קודם לכן .ראו למשל במודעה 'בטחון ושלום
— כן ,סיפוח — לא' ,מעריב 12 ,בינואר .1968
יומנו של ששר 2 ,בדצמבר ( 1969עותק ברשות המחבר).
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מודעה ובה שמות
המתנגדים לסיפוח
חד־צדדי של השטחים
שנכבשו במלחמה,
והדורשים יחס הולם
לתושבי השטחים,
מעריב 12 ,בינואר 1968

..
.

..
.

..
.

ביקורת ציבורית זו ,הכתבות מסמוע ומקלקיליה ,מאמרי המערכת ,מאמרי הדעה וראיונותיו של
השר גלילי מצביעים על תמורה שחלה בדיון הציבורי הישראלי באשר לגבולות הלגיטימיים של
הפעלת כוח נגד יישובים שלמים בגדה המערבית .בגבולות החדשים שהסתמנו בדיון הציבורי יכלה
החברה הישראלית לקבל פיצוץ בית של כל מי שהיה אחראי באופן ישיר לפעילות אלימה נגד
השליטה הישראלית .אולם הפעלת כוח צבאי נגד אוכלוסייה שלמה בגדה המערבית ,כפי שהיה נהוג
ומקובל בפעולות התגמול שקדמו למלחמת ששת הימים ,הפכה בעיני חלק ניכר מהישראלים לבלתי
מתקבלת על הדעת .עונשים קולקטיביים ערערו את צדקתו של השלטון הישראלי בשטחים ובה בעת
ק ת ד ר ה  ,1 6 3נ י ס ן ת ש ע " ז  ,ע מ ' 1 3 0 - 1 0 5

מאויב לאוהב :הדיון הציבורי בישראל באשר לשימוש בכוח צבאי נגד אוכלוסיית הגדה המערבית1969–1965 ,

את דמותו המוסרית .אמנם לא נוצר קונסנזוס בחברה הישראלית נגד הענשה קולקטיבית ,אך הנושא
הפך לשנוי במחלוקת.

סיכום
כתוצאה מחידושו של מאבק פלסטיני מזוין החל בינואר  1965הטילו דוברים ישראלים רשמיים
וכותבי מאמרי מערכת וכתבות עיתונאיות את האחריות למעשי החבלה על כלל התושבים ביישובים
בגדה המערבית ,וראו בכך הצדקה לפגיעה קולקטיבית באוכלוסייה זו .לאחר מלחמת  1967החלו
דוברים ישראלים רשמיים וכותבי מאמרי מערכת וכתבות עיתונאיות להציג את אוכלוסיית הגדה
המערבית כמי שניתן לקיים עמה יחסי שכנות טובה תחת השלטון הישראלי .העובדה שהשליטה בגדה
המערבית לוותה בהתנגדות מזוינת הוסברה בעיתונות כפעילות שאינה מייצגת את כלל האוכלוסייה
המקומית אלא מכוונת מסוריה או מטעם יחידים .הסבר זה ִאפשר למדינאים ולעיתונאים לטעון כי אין
להעניש את אוכלוסיית הגדה המערבית על מעשיהם של יחידים .בדיון הציבורי המשיכו קולות רבים
ובולטים להכחיש את הלאומיות הפלסטינית ,שהייתה המניע לפעולות החבלה; אולם בעוד שלפני
המלחמה הצדיקה הכחשה זו פעולות תגמול נגד אוכלוסיות שלמות ,לאחר המלחמה היא עמדה
ביסוד התפיסה שייחסה את מעשי החבלה ליחידים בלתי מייצגים .כפי שמדגים הדיון הציבורי סביב
פרשת 'העונשים הסביבתיים' בנובמבר  ,1969השימוש בכוח נגד אוכלוסיות שלמות בגדה המערבית
הפך לנושא שנוי במחלוקת בדיון הציבורי הישראלי.
כיבושי מלחמת ששת הימים עוררו שאלות חדשות־ישנות על אופי היחסים בין הישראלים
לשכניהם הפלסטינים ,למשל את מי מייצג המאבק המזוין הפלסטיני? ומה גבולות הכוח הלגיטימיים
כנגד אוכלוסיית הארץ הפלסטינית? היו אלו שאלות חדשות מכיוון שהן כמעט לא העסיקו את החברה
הישראלית בתקופה שמסיום מלחמת  1948ועד מלחמת ששת הימים ,ובה בעת היו אלו שאלות ישנות
מכיוון שדמו לסוגיות שכבר העסיקו את היישוב היהודי בתקופה שקדמה להקמת המדינה .מחקרים
קודמים על השאלה הערבית בהיסטוריה של התנועה הציונית בארץ־ישראל עסקו בדיונים שהתקיימו
מסביב לשאלות אלו ולתשובות שנתנו עליהן קבוצות פוליטיות וחברתיות שונות עד  .1948מאמר
זה מצביע על שנת  1967כרגע היסטורי שבו סוגיות אלו שנדונו קודם לכינון הריבונות הישראלית
צפו ועלו מחדש על פני השטח .מה שהיה ברור במשך תשע עשרה שנים באשר לשימוש בכוח כנגד
אויבים שמעבר לגבול הפך לשנוי במחלוקת כאשר אותם אויבים התקיימו לצד החברה הישראלית
בגבול מדיני משותף.
מה היו הגורמים שהפכו נושא קונסנזואלי לשנוי במחלוקת כאשר נמחק הגבול הקודם ,וכיצד
ניתן להסביר תמורה זו? במאמר זה הוצגו שני גורמים :המפגש הבלתי אמצעי בין שתי האוכלוסיות
והצורך לשלוט בשטחים ,שהוביל למדיניות הנורמליזציה .אך האם היו גורמים נוספים לשינוי? ניתן
היה לשער כי התביעות לריסון הכוח לאחר מלחמת  1967התבססו לפחות במידה מסוימת על דרישות
החוק הבין־לאומי באשר לאוכלוסייה הנמצאת בשלטון כיבוש ,כמו הדרישות שמציבה אמנת ז'נווה
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הרביעית ( ,)1949או לחלופין על האמונה בעקרונות זכויות האדם .אולם לא כן היה .כאמור הביקורות
שהושמעו על שימוש בכוח נגד אוכלוסייה אזרחית נחלקו לטיעונים מעשיים־תכליתיים ולטיעונים
ערכיים .הטיעונים המעשיים־התכליתיים הדגישו את התוצאה השלילית של עונשים קולקטיביים,
שהקטינו את ההיתכנות שהאוכלוסייה הנענשת תמשיך לשתף פעולה עם השלטון הישראלי ,ואילו
הטיעונים הערכיים הדגישו את דמותה המוסרית של מדינת ישראל .אבל לא נמצא בעיתונות התקופה
נימוק כנגד עונשים קולקטיביים אשר נשען על שימוש במונחים משדה החוק הבין־לאומי או זכויות
האדם .מכאן שהקולות החדשים אשר התנגדו לשימוש בכוח נגד כלל האוכלוסייה לא שאבו את
השראתם מן המקורות המאפיינים את הדיון הציבורי הישראלי בראשית המאה העשרים ואחת ,אלא
היו להם גורמים אחרים בני זמנם.
ניתוח הכתבות העיתונאיות מן התקופה הנדונה העלה כי עצם המפגש בין יהודים לערבים משני
צדי הקו הירוק היה בו כדי להחליש את התדמית של האוכלוסייה הפלסטינית בעיני תושבי ישראל
כאויבת .חיי היום־יום הראו כי רבים מתושבי הגדה המערבית מחפשים עבודה ,אינם מעורבים בפעילות
טרוריסטית וקושרים קשרים עם ישראל .פתיחת הגבולות והמפגש הבלתי אמצעי בין יהודים לערבים
אפשרו לחברה הישראלית לגלות אוכלוסייה אנושית ומגוונת .כדי לאפשר שלטון ישראלי יציב וארוך
טווח בשטחים פעלה מדיניות הנורמליזציה ,בניצוחו של דיין ,ליצירת דו־קיום כלכלי־חברתי בין
יהודים לערבים משני צדי הקו הירוק .מקורות ארכיוניים חושפים שמערכת ההסברה ,בראשות גלילי,
הכשירה את הקרקע בציבור הישראלי לקבל את עקרונות מדיניות הנורמליזציה.
האירועים שסקרתי במאמר זה מלמדים על השפעתם העקיפה של גורמי צבא וממשל על הדיון
הציבורי בעיתונות התקופה .חוקרי תקשורת ישראלים כבר עמדו על כך שהעיתונות המקומית
בשנות החמישים והשישים התאפיינה בשמירה על קו אחיד עם העמדות של המערכת הצבאית,
ומאמר זה מדגים את טענתם באופן מובהק .למשל מיד לאחר כל אחת מפעולות התגמול בשנים
 1966–1965הטילו גורמי צבא וממשל בכירים ,ביניהם הרמטכ"ל וראש הממשלה ,את האחריות על
אוכלוסיית הגדה המערבית .לאחר מכן הופיעו בעיתונות ,למעט בעיתון 'הארץ' ,מאמרי מערכת,
טורי דעה ומאמרים פובליציסטיים אשר נתנו משנה תוקף לעמדת הגורמים הרשמיים .מאפיין זה
חזר ונשנה לאחר מלחמת ששת הימים .בעקבות פעולות חבלה היו נציגי ממשל שוללים פגיעה
בכלל האוכלוסייה הערבית בגלל מעשיהם של יחידים ,ובעקבותיהם עשו כן כותבי מאמרי המערכת
והכתבות העיתונאיות .אולם הבלעדיות של המערכת הביטחונית במה שנוגע לפעולות צה"ל בגדה
המערבית הגיעה לסיומה בתקופה זו ,שכן כעת יכלו עיתונאים לבקר בעצמם ביישובי הגדה המערבית
ולהתרשם באופן בלתי אמצעי .הדמיון הרב בין המסרים הרשמיים מפיהם של דיין וגלילי לאלו
של עיתונאים ,למרות האפשרות החדשה להתרשמות בלתי אמצעית ,מלמד כי התקיימה ביניהם
הסכמה רחבה וחוצת גבולות פוליטיים על ההיגיון של מדיניות הנורמליזציה .הן תומכי הסיסמה
'אף שעל' ,כמו גורי ,והן תומכים בפשרות טריטוריאליות ,כמו הורוביץ ,יכלו להסכים שכדי לשמור
על השליטה הישראלית בשטחים ועל פניה המוסריים של החברה הישראלית כדאי ורצוי להיזהר
מפעולות שרירותיות כמו הענשה קולקטיבית של אוכלוסייה שלמה.
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