
 ריצה למרחקים ארוכים – ני פלסטי-סיום הסכסוך הישראלי

 שרית זהבי: מאת

קיום המרתון . ל"מחו 0033-בהם כ, אלף רצים 03בסוף השבוע התקיים מרתון ירושלים בהשתתפות 

הם ביטוי לדרך הישראלית לשמור , למרות אירועי הטרור היום יומיים בישראל בחודשים האחרונים

כך . למרות אתגרים ביטחוניים וחברתיים מורכבים איתם אנו מתמודדים, יםילאעל חיים נורמ

 ,פירס טיילור, יפו-נהרג במרכז תל אביב, לפני כשבועיים

 11-ב בפיגוע דקירה קשה בו נפצעו עוד כ"תייר מארה

אולם אירועי , זהו אירוע חריג במיקומו ובהיקפו. .  אנשים

על ידי פלסטינים הפכו לשגרה  ישראליםדקירה ודריסה של 

 .במציאות חיינו בחודשים האחרונים

מה שעוד הפך לשגרה הוא התגובה של ההנהגה והתקשורת 

הרשות הפלסטינית אבו  ר"יו. הפלסטינית לאירועים האלה

שביקר באותה , העביר את תנחומיו לסגן הנשיא ביידן מאזן

אבו מאזן הבהיר פעמים רבות בשנים  .שעה בישראל וברשות

נגד לנהל את המאבק הפלסטיני האחרונות כי הוא מת

לעיתים באומץ רב דרך של מאבק על , הוא הוביל. באלימות

". רכים"ל ועוד שלל מאבקים "מאבק בזירה הבינ, הלגיטימציה

מנגנוני הביטחון הפלסטינים המשיכו לשתף פעולה עם 

ל במאבק בטרור לאורך השנים ובכך נראה היה שאבו "צה

 . מאזן שונה יסודית מערפאת

. ולהימנע מלחנך את העם שלו לאלימות, אבו מאזן לא השכיל ללכת צעד אחד נוסף, זאתעם 

הם הופכים לשהידים שמונצחים , הטלביזיה הפלסטינית מהללת את הדוקרים. ההיפך הוא הנכון

ומורשתם נלמדת , (תחרויות ספורט, כרון והזדהות רשמייםיטקסי ז, אנדרטאות)בדרכים שונות 

ה תשהידה שנשמתה הרוו" .השיח כולו הוא שיח של קורבנות והקרבה. םבבתי הספר הפלסטיני

כך ניחם אבו מאזן עצמו את משפחתה של . סתה לדרוס חייליםיכיוון שנ" את דם אדמת פלסטין

 . במרס 4-סבאתין שנהרגה בעת שניסתה לדרוס חיילים בצומת גוש עציון ב-אמאני אל

, הרשמי של הפתח עמוד הפייסבוק :רבות מספור ויש עוד דוגמאות

 8-שיבח את פעולות הטרור של ה ,זה שאבו מאזן עומד בראשו

 1-ביום הפתח שנחוג כל שנה ב, אגב. רואת רוצחו של טיילו, במרס

סוכנות . בבית לחם ילדים עם חגורות נפץ הלוכותבינואר נראו בת

הידיעות של רמאללה פרסמה את הידיעה על הירצחו של טיילור 

ובדף " השתתף בכיבוש עיראק ולכן נהרג ביפו: "בכותרת הזו

שילם את מחיר פשעיו בעיראק : הפייסבוק של הסוכנות נוספה הכותרת שזכתה לאלפי לייקים

ארגוני חברה אזרחית פלסטינים שחלקם , במקביל. "מידיו של השהיד בשאר מצאלחה ביפו

במפגעים ומסיתים , מביעים תמיכה בפיגועים, מקבל מימון ממדינות מערביות ומהאיחוד האירופי

ארגונים אלה מארגנים טקסי . "לא להניח את הרובים"להמשך האלימות תחת סיסמאות כגון 

האתוס של . לים הדוקרים והדורסיםכרון ואירועי הנצחה שונים כחלק מתעשיית התמיכה במחביז

כל פיגוע גורר עוד . מעצם הפיגועים עצמםמוזן גם , הילדים הפלסטינים להיות שהיד עליו גדלים

דם "ס לאחר הירצחו של טיילור "כפי שעלה מהצהרות חמא. ילדים שרוצים לעשות עוד פיגועים

 ".השהידים יהווה הדלק להסלמה

מתנהלת באופן שונה משתי  01-כיאה למאה הש, בישראל מתרחשת כעת אנתפאדה שלישית, אם כן

אתר מנהיגים אז ניתן היה ל ,01-ובשנים הראשונות של המאה ה 03-מאה הסוף האלו שקדמו לה ב

הטרוריסטים מקבלים , אולם בעידן המפורק בו אנו חיים. הנחיות ומבצעי הנחיות, ומונהגים

כל . הם מקשיבים בראש ובראשונה למה שנאמר ברשתות החברתיות, ותהשראה ולא פקוד
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נתמכת כספית ורעיונית על ידי הרשות הפלסטינית שמעמדה הרעוע בקרב , הפעילות העממית הזו

 . פאדה העממית הזוהפלסטינים לא מאפשר לה לצאת נגד האנת

שלא ידעו את , רך כללבד 02עד  10הדוקרים והדורסים הם ילדים או נערים ונערות בגילאי 

דמים שלה לשני הצדדים ואת משקלה בהתפתחות חוסר האמון את מחיר ה, "האנתפאדה השנייה"

. פועלים לעיתים מתוך מצוקה אישית או חברתיתהם . של הישראלים בתהליך מדיני עם הפלסטינים

הרשות הפלסטינית במקומות בהן היא שולטת וישראל או עיריית , להנהגות שני הצדדים, בהקשר זה

לתת להם , יש אחריות לתת לילדים האלה תנאים סוציו אקונומיים טובים יותר, ירושלים באזורים שלה

הילדים האלה נחשפו למסרי ההסתה שהוזכרו לעיל , לצד זאת, אבל. הזדמנות לחיים טובים יותר

לא רק במוסדות החינוך או באמצעי התקשורת אלא גם ברשתות , ומגוונות בדרכים שונות

דף פייסבוק של נער מעזה מסביר , כך למשל. החברתיות שמאוד פופלריות בקרב דור המילניום

שניות  01על מנת שימות תוך " החזיר"בצורה מאוד מפורטת וגרפית היכן יש לדקור את היהודי 

 . בלבד

 ?מה הם רוצים

מאבק , לכאורה, האחת: המסיתים הרבים הגדירו שתי מטרות

אי הכרה של עומק הדברים עומדת למעשה באבל , בכיבוש

זה בא לידי ביטוי בשימוש למשל  .ישראלמדינת הפלסטינים ב

לא רק עבור תושבי , שעושה התקשורת הפלסטינית במושג מתנחלים

אופן אלא עבור ישראלים ב, יהודה ושומרון כפי שהיינו רוצים לחשוב

כל הנפגעים בפיגוע בתל , בדיווחי הטלביזיה הפלסטינית ,כך. כללי

הפליאה ". ביניהם גם תייר אמריקני", הם מתנחלים, במרס 9-אביב ב

כי טיילור עובד כעת  שטענהרמאללה בלעשות סוכנות הידיעות קדס 

 . תה ביטחונית ולא תיירותיתיהי" מדינת הכיבוש"בחברה ביטחונית וייתכן שמשימתו בביקור ב

יומיים לפני שרצח  ,המטרה השנייה היא יותר דתית מאשר לאומית

 את טיילור חזר הרוצח בשאר מצאלחה מקיום מצוות עלייה לרגל

אף אחד לא יודע אילו מסרים בדיוק הוא  .באסלאם מסעודיה  (עמרה)

אולם . שמע שם שגרמו לו להשתולל כך ברחובות תל אביב עם חזרתו

ל ניצול אין ספק שאירועי החודשים האחרונים בישראל הם תולדה ש

את האסלאמיזציה של הסכסוך . רגשות דתיים לצורך מאבק לאומי

הישראלי פלסטיני מזין קמפיין שמנוהל זה שנים רבות על ידי 

ובעולם הערבי  ההנהגה הפלסטינית ומנהיגים מקרב ערביי ישראל

או המסגדים בירושלים " נהאלאקצא בסכ"תחת הכותרת , בכלל

. לפי הקמפיין הזה ישראל מעוניינת להרוס את המסגדים ולבנות תחתם את בית המקדש .בסכנה

ל כדי ומאבק ארכיאולוגי הכ, תוכניות חינוכיות, במסגרת הקמפיין מתנהל לכאורה מחקר אקדמי

 . להוכיח את העלילה הזו שישראל חותרת תחת המסגדים

עת הואשמה ישראל  ,עלה הקמפיין הזה מדרגה, אנתפאדת הסכינים הזו לפני פרוץ, בקיץ האחרון

הסטטוס קוו בהר הבית הוא מסמך . כמי שהפרה את הסטטוס קוו

, טחון דאזיועוצב על ידי שר הב 1901-שנוצר לאחר שחרור ירושלים ב

לאחר שכבשה את הר הבית השיבה לפי המסמך ישראל . משה דיין

מתייחס ווקף הביטוי . המוסלמי יוזמתה את השליטה בהר לווקףב

, נוהג שקיים לגבי כל המקומות הקדושים לאסלאם -אדמת הקדש ל

אלא , אינם בבעלות פרטית או ממשלתית כלשהי לפיו מקומות אלה

בהסכמי , במקביל. שייכים למוסד הווקף שהוא מוסד דתי בעיקרו

 כירה ישראל באופן רשמי בזיקה של ירדן להר הביתההשלום עם ירדן 

לא יוכלו  אולם, לפי מסמך הסטטוס קוו יהודים יוכלו לבקר בהר הבית. וחסותה ההיסטורית למקום

  .בולהתפלל 



אנדרטה לזכר מהנד אל חלבי 

שרצח שני אזרחים בדקירות 

 0-סכין בסמטאות בירושלים ב

 (אתר ממרי) 4112ר באוקטוב

אולם ממשלת ישראל , בישראל התפתחה תנועה ששואפת לאפשר תפילה של יהודים בהר הבית

האשמה הפלסטינית כי ישראל מפרה את  .הבהירה כי אין בכוונתה לשנות את הסטטוס קוו בירושלים

שיהודים יוכלו לים התבססה על המדיניות של ממשלת נתניהו שעמדה על כך הססטוס קוו בירוש

למרות שמדובר , וזאת מבלי שיותר להם להתפלל בולעלות להר הבית במסגרת חופש הפולחן 

 . במקום הקדוש ביותר ליהודים

התנועה הפלג הצפוני של ' ר' ד צאלח'ראא' נשא שיח 0312בספטמבר  11-ב

שנערך " פסטיבל ירושלים בסכנה"ישראל נאום לכבוד יום השנה העשרים לב

הגדיר צאלח את  ,ולא בפעם הראשונה ,בנאום זה. כל שנה באום אל פחם

ת שהעיר הקדושה זאת למרו .ליפות האסלאמית שתקום'ירושלים כבירת הח

קרא להקמת ועדות משמר  צאלח' שיח .למוסלמים היא מכה שבסעודיה

הכיבוש הישראלי מתכונן לפריצה המונית ש, בטענה, לאומיות בירושלים

גל הטרור החל כמה שבועות . וקרא להצלת המסגד, לאלאקצא בימים הקרובים

תחילתו בפיגוע הדקירה הראשון בסמטאות ויש שמציינים את  ,לאחר מכן

אשת הנרצח . אז מהנד חלבי רצח בדקירות סכין שני ישראלים ,ירושלים

נתקלה בתגובה " הצילו את התינוקות שלי" שרצה בסמטאות צורחת 

אדישה מצד הסוחרים הערבים שצפו במתרחש והמשיכו לשתות מפחית 

 . הקולה

ה בה מדי פעם נאלצה המשטרה נאומו של צאלח התקיים אחרי תקופה מתוח

, ייתכן כי. בעקבות התפרעויות של צעירים ערבים במתחם יהודים לסגור את הר הבית למבקרים

יומיים . ח"למחסן אמלהפך  שהמתחםכיוון , צאלח ידע ששוטרי משטרת ישראל יכנסו להר הבית

י כי צעירים קבות מידע מודיעינבעלמסגד אלאקצא , נכנסו שוטרים בצעד מאוד חריג, אחרי הנאום

מטעני , בקבוקי תבערה, במצבור של אבנים, לעברם הם נתקלו בירי זיקוקים. ערבים התבצרו במקום

 לסכלצינור ולמעשה היערכות למאבק אלים ופגיעה בקדושת המקום על ידי צעירים מוסלמים שרצו 

ת הפלסטינית אבו מאזן כי הרשו' בתגובה לאירועים התבטא ר, אגב. ר הביתהביקור יהודים ב

זכות ללכלך אותו ברגליהם ( לישראלים)אין להם "ישראל מעוניינת לחלק את הר הבית וכי 

 ".המטונפות

תה כי הסכסוך הישראלי פלסטיני הוא המקור יאם עד היום התחושה בעולם הי, בשורה התחתונה

הוכיחה כי אין כל קשר הרי שבאה המלחמה בסוריה ו, לחוסר השקט במזרח התיכון ולטרור במערב

תרבותי שמנסים קיצונים אסלאמיים לייצר -בין הסכסוך הלאומי המתקיים כאן לבין המאבק הדתי

, פלסטיני לא מזין את הטרור העולמי אלא להיפך-הסכסוך הישראלי. במקומות שונים בעולם

ש היא "אעאולוגיה הסונית הקיצונית מבית היוצר של אלקאעדה ולאחריו דידיוהא, הטרור העולמי

זה , כפי שכבר למדנו ממקומות אחרים בעולם. שמעודדת מחבלים להשתולל ברחובות תל אביב

אבל . ש או קיבלו פקודות מן הארגון"המחבלים הם חברי דאעשהנערים לא בהכרח אומר 

עידן  .אולוגיה ודרך הפעולה של הארגוןידיבהחלט ניתן לומר שחלקם מקבלים השראה מהא

ייסבוק והרשתות החברתיות הופכות את המידע לנגיש מאוד ומאפשרות הפ, "הכפר הגלובלי"

 . שית לפרוח ביתר שאת"להשראה הדאע

כיוון . איננה רלבנטית, "תג מחיר"העובדה כי גם בישראל יש טרור יהודי של . ומילה על הטרור היהודי

הטרוריסטים . ורת וממשלת ישראל ומנוגדת לחוק בישראלהתקש, שפעילות זו מוקעת על ידי החברה

 .היהודים לא נחשבים לגיבורים וילדיי אינם גדלים להעריץ אותם או את מורשתם

 

 ?האם יש תקווה

קודם . שנקלע למקום וניסה לעצור את המחבל עם מוט ברזל, בין הפצועים בפיגוע ביפו גם פלסטיני

שלל דוגמאות פרסם המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון ממרי מאמר ובו הביא , בינואר השנה, לכן

של כותבים פלסטינים שקוראים לא לשתף ילדים בפיגועים נגד ישראל ולהימנע מפגיעה 



שכן פגיעה באזרחים מחזקת את  ,הן מהסיבה הערכית והן מהסיבה הפרקטית, באזרחים

הנהגות הארגונים הפלסטינים הכותבים טענו כי . ש"אעההשוואה של המאבק הפלסטיני לד

אמירה כזו שמרמזת למעשה כי החינוך . ושולחים אותם למות" סוחרים בדמם של ילדים"

ככל שירבו אמירות . נותנת תקווה, הפלסטיני גורם לילדים האלה להעדיף את המוות על פני החיים

נראה יום אחד שהסיכוי ו, ישנה את פניוהחינוך ברשות הפלסטינית אולי יגיע הרגע בו , כאלו

שניהם חייבים שיתקיים לצדם , האופק המדיני או הפתרון הצבאי. גדלימציאות אחרת באזורינו 

היא מנת חלקם של הרצים , התקווה אם כן. ותאוות החיים, או אף לפניהם חינוך לקבלת האחר

 .למרחקים ארוכים

 

 :מקורות

info.org.il/en/article/20974-http://www.terrorism 

info.org.il/en/article/20969-http://www.terrorism 

-point-west-vet-army-force-http://www.washingtontimes.com/news/2016/mar/9/taylor

a-identified-grad/ 

w.arabsolaa.net/articles/view/295462.htmlhttp://ww 

http://www.qudsn.ps/article/87127 

http://www.memri.org/report/en/0/0/0/0/0/0/9073.htm 

ri.org/report/en/0/0/0/0/0/0/9062.htmhttp://www.mem 

http://www.memri.org/report/en/0/0/0/0/0/0/8919.htm 

/0/0/0/0/8941.htmhttp://www.memri.org/report/en/0/0 

http://www.memri.org/report/en/print8941.htm 

http://www.palwatch.org/main.aspx?fi=157&doc_id=17488 

http://news.walla.co.il/item/2944672 

Nadav Shragai, The "Al-Aksa Is in Danger" Libel: The History of a Lie". Jerusalem Center for 
Public Affairs. 

https://www.youtube.com/watch?v=lb9lPHSsWyw 

http://www.palestine-studies.org/ar/resources/aqsa_file 

http://www.imcpal.ps/news/?p=7863 

 .תודה ליפתח בורמן על המידע המועיל לכתיבת מאמר זה

 

 

http://www.terrorism-info.org.il/en/article/20974
http://www.terrorism-info.org.il/en/article/20969
http://www.washingtontimes.com/news/2016/mar/9/taylor-force-army-vet-west-point-grad-identified-a/
http://www.washingtontimes.com/news/2016/mar/9/taylor-force-army-vet-west-point-grad-identified-a/
http://www.arabsolaa.net/articles/view/295462.html
http://www.qudsn.ps/article/87127
http://www.memri.org/report/en/0/0/0/0/0/0/9062.htm
http://www.memri.org/report/en/0/0/0/0/0/0/8919.htm
http://www.memri.org/report/en/0/0/0/0/0/0/8941.htm
http://news.walla.co.il/item/2944672
http://jcpa.org/al-aksa-is-in-danger-libel/
https://en.wikipedia.org/wiki/Jerusalem_Center_for_Public_Affairs
https://en.wikipedia.org/wiki/Jerusalem_Center_for_Public_Affairs
https://www.youtube.com/watch?v=lb9lPHSsWyw
http://www.palestine-studies.org/ar/resources/aqsa_file

