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מונעתישראלעצומים.-עזהברצועתאחריהישראלשהותירהוהחורבןההרסממרי

במצרכיונמשךחמורמחסורשלבמצבאותהושומרתוממנהלרצועהסחורותמעבר

המלווההמעצוריםחוסרוההרג.ההרסבפעולותממשיכיםוהארטילריההאווירחיליסור.

פוליטיתמבחינהלתאר,הקושיואולם,אימה.מעוררבגרהההפרדה""חומתבנייתאת

קייםהקושימידע.מהעדרנובעאינוהכבושיםבשטחיםהמתרחשאתהיסטורית,או

עלבינתיים,המתבדים,התסריטיםמושגי.ידקוצרשלרקעעלובעיקרהמידע,למרות

להסכמה-שבשתיקהגםהזה.הידמקוצרחלקהם"גירוש",אתני","טיהור"טרנספר",

הקייםכבד'ערפלבאותוחלקישה"הפרדה"שלהכלליהקועםהציוניהשמאלשל

הכיבוש"כיבוש".הסתמיבכינויעודלהסתפקאפשראיכךמשוםדווקאהמידע.למרות

השמותוגםסופחו,לאהשטחים .-1985בוגםן-977בוגם-1968בוהתקייםהתרחש

מילוליים.דחליליםלהיותממשיכיםשהםאףמטעים,דוהר""סיפוחאוזוחל""סיפוח

ישמהשם?המתרחשתהדינמיקהמהיהכבושים?בשטחיםמתרחשמהזאת,ובכל

חורבןישראלממיטהכיצדסוציולוגי?אופוליטילתיאורזוכהשאינוהכבושיםבשטחים

הפלסטינית?החברהעל

לגטוכלאבין

שלדימוייםובעזרתחופששלילתשלבמונחיםהכיבוששלהנוכחיהשלבעלהחשיבה

גדול,בכלאלחייםהושווההפלסטיניםשלמצבםמחקרית.לבלתשומתכברזכתהכלא

הפלסטיני,בעםהשליטהשלהדינמיהתהליךאתלתארכדיואולם,כלא.בתיבכמהאו

היוואוסלוהסכמיגטואיזציה.שללתהליךכליאהביןהקשראתלבחוןמציעהאני

הכוללתדומיננטית,פיקוחכצורתהגטואיזציהנוצרהוהלאהממנהמפנה,נקודת

בשימושהירידהרקעעלבשטחים,ליישוביהםהפלסטיניםוהגבלתמרחביתיחום

 ,אכןיעילה.שליטהלהבטיחהמוניתכליאהשלואי-יכולתההישראלייםהסוהרבבתי

במעבריםשולטתוישראלומגודרת,סגורהעזהרצועתסוהר:לבתידומיםהשטחים

 6מטעם
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המערביתהגדהביןהמעבריםלמצרים.הרצועהביןהגבולובמעברילישראלממנה

פלסטיניםעלהמוטלתנועההגבלותשלומשטר , 2000שנתבסוףנסגרוישראללבין

קבעמחסומימזו.זוהמנותקותמובלעותלעשרותאותהפוררהמערביתהגדהבתוך

קשרילמנועכדיהוקמושוניםמסוגיםפיזיותחסימותומאותניידיםפתעומחסומי

ראשייםלכבישיםפלסטיניםמיישוביםיציאותמאותהגדה.חלקיביןישיריםתחבורה

ולמספרמשנייםלכבישיםמנותבתשנוצרוהמובלעותביןהתחבורהחסומות.ואזוריים

ישראלית.צבאיתשבשליטהבקבוק"ב"צוואריהעובריםראשייםתנועהצירישלקטן

הירוקלקוהגדרשביןולמובלעותהפלסטיניתירושליםלמזרח Iהירדןלבקעתהכניסה

תושבים""לאשלכניסההאזור.כתושביהרשומיםמאלהחוץהפלסטינים,לכלאסורה

ביןפרטיברכבנסיעהנאסרההפלסטיניםעלמיוחד.היתרמחייבתאזוריםלאותם

לשכםברכבהנסיעהגםלירושלים.שממזרחריסאבומחסוםדרךלדרומההגדהצפון

לנושאירקמוגבללירושליםשמצפוןקלנדיהמחסוםדרךברכבהמעבראסורה.וממנה

בתעלהחסומהיריחוישראלי.רישוימספרבעלותבמכוניותירושלמיות,זהותתעודות

היתר,!בקבלתמותניתצפונהממנהוהיציאה

לחלקיההגדהמצפוןתנועהעלאיסורמשתנותולתקופותלסירוגיןמנהיגצה"ל

מחוזותתושביאדם,בניאלף sooכ·"בידול":בשםבצה"למכונהזומדיניותהאחרים.

לביתורבנוסףודרומה.רמאללהלכיווןלנסוערשאיםאינםוג'נין,שכםכרם,טול

פינוילפניעזהברצועתלעשותישראלשנהגהלמהובדומהחלקים,לשלושההגדה

פלסטיניתלתנועהראשייםציריםוסוגרישיריםתנועהקשריצה"למנתקכוחותיה,

התנחלויותהמחבריםכבישיםלאורךהנמצאיםכפריםומחסומים.ברזלשעריבאמצעות

היציאותהמטעים.דרךגםיציאההמונעותבגדרות,חסומיםהמתנחלים,אתומשמשים

בקוביותחסומותפלסטיניםלנסיעתוהאסוריםהתנחלויותביןהמחבריםלכבישים

 2ברזל,ושעריעפרתלוליותבטון,

כלאתלהקיףמתוכנןוהואההפרדה","מחסוםונבנההולך 2003אוגוסטמתחילת

ממכשולאחוז-35כשלהבנייההושלמה 2005דצמברסוףעדהמערבית.הגדהשטח

ניידיםמחסומיםכשמונהמאוישים,צבאייםמחסומים 50כוללותישראלשהטילההתנועההגבלות 1

ככישיםלאורךגדרותשלקילומטריםעשרותשונים,מסוגיםפיזיותחסימות 420כ"יום,מדיבממוצע

ראותצפית.מגדלי soוכ·נאסרה,אוהוגבלהבהםהפלסטיניםשתנועתורוחבאורךכבישי 13ראשיים,

 • 2006במארס, 24"הארץ",הס,עמירה

הסלעים,עללטפסלחצותו,רקלהםמותרבו.להשתמשרשאיםאינםכזהכבישלידהגריםפלסטינים 2

שערדרךלעבורעליהםלעתים,סמוך.לכפרולהגיעהאסורהכבישאתלעקוףהוואדי,דרךלגלוש

אישורלקבלזהות,תעודתבאמצעותלהזדהותעליהםאזמביתם.ספוריםמטריםבמרחקהנמצאברזל

ולאלהימנעשמנסיםמיישלהמשיך.להםיאפשרושהחייליםעדולחכותברגל,הכבישאתלחצותכדי

שלעיקוףהמעדיפיםישבגדיהם.כלאתלפשוטהחייליםמדרישתלהתחמקהברזל,שערדרךלעבור

 • 2006בינואר, 13"הארץ",הס,עמירהראועבודתם.למקוםלהגיעכדיק"מ 70 " 60

 6מוכעס



קורןאלינה 72

בשלבינמצאיםמהתוואיאחוז 25ועור-מתוכנניםק"מ 7 59מתוךק"מ 27 5-ההפרדה

בנייתכיהעריךמשיח,נצחהביטחון,במשרדהביטחוניתהגררמינהלתראשהקמה.

וערשאןביתבעמקצביטירתקיבוץמאזור , 2006סוףערתושלםההפרדהגררכל

מעבריםמוקמיםההפרדהמכשולילאורך 3יהורה,במדברהמלחיםשפתעלגרילעין

כברנשלמהשבהםבאזוריםמיוחדים.היתריםנדרשיםדרכםלעבורוכריושערים,

גררתוואיהמתוכננים.המעברים 39מתוך 11רקשלבנייתםהושלמההגרר,בניית

באופןמשבש Iלישראלמשטחה 10%כ·ומצרףהמערביתהגרהבתוךהעובר-ההפרדה

לפחות.מובלעותלשלושהגרהאתומבתרפלסטיניםמיליוןכחצישלחייהםאתחמור

משאראותםמנתקיםפלסטיניים,יישוביםמכתריםהמשניותוהחסימותהמכשולים

פיעלואףמזו.זוהמנותקותפנימיותמובלעותבתוךחלקםאתותוחמיםהאוכלוסיה

לכיבושמעניקאינוכליאהמיתקניכמהאוגדולכליאהתקןכמיהשטחיםתיאור Iכן

דינמיקה.מתרחשתבשטחיםאבלשלו,הדינמיהתיאוראת

שלמשפחהלאותהשייכים-ואקאןלריקהסוציולוגכותב-והגטוהסוהרבית

שהאיוםכךנתונה,חברתיתקטגוריהבניאנשיםשלכליאהעלהמופקריםמוסרות,

הגטואתוקאןשלניתוחו 4מנוטרל,סביבםהחברהלגבי-ממשיולאממשי-שלהם

רובבמשךבמטרופוליןהאפרו·אמריקאיהגטואתהביניים,ימישלבאירופההיהודי

הקירבהאתמאיראסיה,במזרחהאתנייםהמנודיםשלגטאותיהםואתהעשריםהמאה

פיקוחשלכמכניזםהגטושלהניתוח 5סוהר,לביתגטוביןוהפונקציונליתהמבנית

מועיליםלהיותיכוליםסוהרלביתגטוביןהעמוקהוהקירבהאתנו·גזעיתוסגירה

במשךהתשעים,שנותתחילתערבישראל.אתניתשליטהשלבדפוסיםדניםכאשר

מילאהסוהרביתהישראלית.הכליאהמערכתמאורהתרחבהעשורים,משנייותר

נוספיםמנגנוניםעםנמנהוהואהפלסטיניתהאוכלוסיהעלבשליטהחשובתפקיר

ועבריינים,פושעיםעלדווקאלאופיקוחחיתהמטרתםאשרמרחבית,סגירהשל

ונכלאונשפטופלסטיניםאלפיהאוכלוסיה.שלבחייהאחריםרביםהיבטיםעלאלא

 6תנועותיהם,עלהוטלואשרהגבלותושלצבאיותתקנותשלהפרהבגיןשנהמרי

ועראוסלוהסכמיעלהחתימהמאזאוסלו.בתהליךכתפניתהחלההנוכחיתהדינמיקה

 • 2005בדצמבר, 8"הארץ",אלון,גרעון 3

4 . Loic Wacquant, "Deadly Symbiosis: When Ghetto and Prison Meet and Mesh", in D 
, nment: Social Cau,5es and Consequence, London, Sage 1 ·)ג , Garland (ed.) Mass lmpri 

82-120 . 2001, pp • 
 . 162-151 :) 1 ( 6ישראליתסוציולוגיהסוציולוגי",מושגשלבנייהגטו?"מהווקאן,לואיק 5

בישראל.האסיריםאוכלוסייתכלמסךאחוז-45כהפלסטיניםהיוהכיבוששלהראשונותבשניםואמנם, 6

שלושהעדשנייםפיגבוהשיעורפלסטינים,נתיניםאלף 100לכל 250עלזובתקופהעלהשיעורם

ישראלים.שלהכליאהמשיעורי

 6מטעם
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 7ישראל.בידיהמוחזקיםהפלסטיניםהאסיריםמספרמאודירדהתשעיםשנותסוף

בתיחומםלוותהבישראלהכלאבבתיהפלסטיניםשלכליאתםבשיעוריהירידה

(שם)הגטואיזציהמובלעותיהם.בתוךההדרגתיתובסגירתםבשטחיםמגוריהםלאזורי

(כאן).הכליאהאתהחליפה

שילובשלמדיניותישראלנקטה ,ואילך 197מ·ושאתוביתר ,-1967בהכיבושלמן

ובתקנותחירוםבחקיקתשימושהכבושים.בשטחיםדמוגרפיתוהפרדהטריטוריאלי

ולהעבירןפלסטיניותאדמותלהפקיעוברצועהבגדההצבאילממשלאיפשרצבאיות

הפלסטיניםשלוהמשפטייםהכלכלייםהאזרחיים,ענייניהםישראלים.מתנחליםלידי

אתוהגבירוהפלסטיניתהכלכלהאתשחנקוצבאיים,וצוויםחוקיםבאמצעותהוסדרו

עלהגבלותוהטלתרישיונותשלמשטרהנהגתבתוכה.הכללתהואתבישראלתלותה

לתועלתההפלסטיניהעבודהכוחאתלנצלהישראלילמשקאיפשרההתושביםתנועת

בטוח,במרחקהפלסטיניםשלהפיזיתנוכחותםעלשמירהתוךהיהודית,החברהשל

כךיחסית,פתוחים,לשטחיםישראלביןהגבולותנשארוהללובשניםהשטחים.בתוך

מהתוצרמרבעיותרוהניבבישראלאזהועסקהפלסטיניהעבודהמכוחמשליששיותר

השטחים.שלהגולמיהמקומי

אזהחלבמדיניותהמשמעותיהאסטרטגיהשינוימפנה.נקודתהיהאוסלותהליך

גבולותאתלקבועבניסיוןשרוןשהובילצדדייםהחדוהמהלכיםהחומהבנייתעם(ולא

מהפלסטינים,להיפרדחשובהאסטרטגיתלהחלטהישראלהגיעהבאוסלוהקבע).

כמעצמהמחובתהולסגתאדם,בנימיליונישלושהשללגורלםמאחריותהלהתנער

אףזו,החלטההפלסטינית.האוכלוסיהשלאחזקתהבנטללשאתהצריכהכובשת

פיצויאודותמחשבהשוםכללהלאהציוני'השמאלשלהפוליטיקאיםאותהשקיבלו

לתלויההפלסטיניתהכלכלהשללהפיכתהתחליףושוםוניצול,שליטהשלעשוריםעל

לפלסטיניםלהעניקכללהתכוונהלאישראלמזה:חמורהישראלית.בכלכלהלגמרי

בהסכמימזהויותראוסלו,בהסכמיעיוןעצמאית.מדינהלעצמםלבנותהזכותאת

להעניקהאפשרותברצינותנשקלהלאשלב'בשוםשנימצדזאת.להבהיריכולפאריס,

דו·לאומית.למדינהישראלשלבהפיכתהולהסתכןאזרחיותזכויותלפלסטינים

אתהולידוהישראליתהחברהלגבולותמחוץאלוהוצאתםהפלסטיניםשלייתורם

ביססואלהכלהגטואיזצה.אתההפרדה,גדראתהנפרדים,הכבישיםאתהחסימות,

לוותרישראלהחליטהבאוסלווגידים.עורשקרםהישראליהאפרטהיידמשטראת

כאשרהציוניהשמאלנכנסלתוכההמלכודתאדמותיהם.עללאאךהפלסטיניםעל

אסירים 68פעם:אישנרשמהביותרהנמוכהלרמהפלסטיניםשלהכליאהשיעורהגיע 2000בינואר 7

לאחרנבלמהזומגמהישראלים).שלהכליאהמשיעור(כמחציתפלסטיניםתושביםאלף 100לכל

בישראל.הסוהרבבתיהפלסטיניםהאסיריםשלשיעורםועלהשבמאזאל·אקצה,אינתיפאדתפרוץ

 6מטעם
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סיסמתהאחרונות:בבחירותגםאותותיהאתנתנההכיבוש"ב"סיוםהכלחזותאתתלה

כביכולעוניםהגבולשלהחד·צדדיתלקביעהוהמהלכיםאולמרט,שלה"התכנסות"

הגטואיזציה.שלהאצהמהוויםובעצםהכיבוש","מצוקתעל

הראשון,מיומםהללולהסכמיםשנלווהדו·משמעותמשייריאוסלואתלנערחשוב

עליולהגןהציוני,השמאלרקולאהגדול,ברובוהשמאל,שלהלהטבגללבעיקר

ישראלמתפנהשבוהדרגתילתהליךאוסלוהסכמיהיובפועלהכיבוש"."חיסולכעל

ראשון,בשלבהפלסטינית.הרשותלידיאותםומעבירהענייןבהםלהשאיןמשטחים

בהמשךריבונות.נטולישטחיםניהלהמלאות,שלטוןסמכויותללאהפלסטינית,הרשות

שלהמשוחרריםהשטחיםעלריבונותהאתהמשליטהלממשלה,להפוךחיתהצריכה

אוסלוהסכמילפנות.הואילהשישראלשטחיםאותםהפלסטינית,הלאום""מדינת

יותר.מאוחר-והיתרהגדהמשטחי ) 4% (אחוזיםארבעה"ישוחררו"קודםכיהניחו

האפשרותאתישראלניצלה.בפועלשחרורשלמתהליךכחלקאולינתפסהזוהדרגתיות

הרחבתאדמות,הפקעתבאמצעותהפלסטינייםהקנטוניםגבולותאתלקבועכדיהזאת

ועדרביןממשלתמאזישראל,ממשלותכלעוקפים"."כבישיםובנייתהתנחלויות

עלהשליטהאופנילשכלולכתחבולהההדרגתיותאתניצלוואולמרט,שרוןממשלות

להבטיחבמטרהתנועתםחופשעלומחמירותהולכותהגבלותבאמצעותהפלסטינים

פלסטינים".שפחות"מההכוללהאפשר,ככלרחבשטחעלשליטה

והםפראוםלו

שינויוגררהחברהלשולימהמרכזהפלסטיניםשלדחיקתםאתסימןאוסלותהליך

הפיכתםאתתיארואחרים,ובעקבותיוקימרלינג,ברוךבשטחים.השליטהבדפוסי

במובנוהתיישבותי~ר 9להכיפורים)יוםמלחמתמאז(בייחודהכבושיםהשטחיםשל

חופשיתקרקעשלעצוםכמאגרשנתפסאינסופי'לכאורהפתוח,מרחבהאמריקאי:

למושגיםכברשהפכומטאפורייםבמונחיםהשימושלנכסה.שאפשרבעליםונטולת

הישראלי'המצבשלהפוליטיתלהבנהבהכרחתורםאינוהמערבשלבהיסטוריה

שלוהפיכתםהקרקעותשלהשיטתיהגזלחרףהנה,הפלסטיני.המצבשלמוטבאו

עדהשטחיםשולבומובניםבהרבהישראל",שלהפרועל"מערבהללוהשטחים

הכוחמערכתמבחינתמה"מרכז",כחלקונבנוהישראליתבחברההתשעיםשנות

תהליךבעקבותהתשעים,שנותמאזל"ספר"הפכושהשטחיםגםנכוןהישראלית.

שהסכמיאחרי ,-2000בהאינתיפאדהתחילתלאחריותרמובהקובאופןאוסלו

וסימנוהכמו·אוטונומיותהמובלעותבדמותהשטחיםשלהפיצולאתהיתרואוסלו
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החוקיתהמערכתשללשליטהמחוץאלהחוצה,הפלסטיניםשלדחיקתםמסלולאת

 8הישראלית,

שלהשפעתובתחומימשולבשאינופריפריאלי,אזורכ"ספר"מגדיררוןג'יימס

החוקיתהס~ןהשלהשפעתהבתחומישנכללל"גטו"בניגודהמרינה,שלהחוקיהסדר

יכלוולכןלסרביהביחסל"ספר"-1992בהפכהבוסניהכיטועןהוא 9הרומיננטית,

רון,טועןלכ,דבניגודאתני.טיהורשלחוקיותבלתיפעולותבחשאי,לנקוט,הסרבים

לפיכך,והשמונים.השבעיםבשנותכברלישראלביחסל"גטו"הפכוהכבושיםהשטחים

אךקשים,שיטוראמצעיישראלנקטה , 1987בסוףהראשונההאינתיפאדהכשפרצה

אתני.וטיהורגירושכמורדיקלייםבאמצעיםמשימושנמנעה

הצבאיתהאלימותבהפעלתהרדיקליהשינוימכבר.זההשתנהזהמצבכיספקאין

שישראלמשעהרקהתאפשרמושעה,למרחבהשטחיםשלבהפיכתםוהשלטונית,

כלאחרת:לשוןמהפלסטינים.ההפרדהגבולאתוהבנתהגבולותיהאתלסמןפעלה

כללהאחריות),משפט,(כלכלה,הישראליתהחברהגבולותבתוךהשטחיםה~כלועור

סררהפרותלדיכויהמשמשיםשיטורואמצעיפיקוחשיטותבפלסטיניםהשליטה

באמצעיםהשימוששלהדומיננטיותמקומית"."אוכלוסיהשלשקטבאיולטיפול

התרחשהאויב"),ב"טריטורייתהתקוממותלדיכויושיטותבטרור(לחימהצבאיים

מןחייםהםבהםהשטחיםשללגלישתםובמקבילהפלסטינים,שלהדרתםעםניחר

אתלתארנוערזהבמאמרגטואיזציהבמונחעושהשאניהשימושלפריפריה.המרכז

ל"ספר"ומהפיכתםלשולייםמדחיקתםכתוצאהבשטחיםהמתפתחהשליטהאופן

הישראלית.הכוחלמערכתביחס

האדמותםחיטת

שלהפיכתםבאמצעותעזה,ורצועתהמערביתהגרהלריסוקהובילואוסלוהסכמי

כלכליתמבחינהעצמןאתנושאותשאינןמפוצלות,אוכלוסיהלשמורותהשטחים

באמצעותהזה.לפיצולהמפתחהיוההתנחלויותפוליטית.מבחינהריבוניותואינן

החוקיבסדרנכללוהםהתיישבותי","ספרבגררלכאורההשטחיםהיובהןשנים,באותןדווקא 8

עליהםהשאירהעליון,המשפטביתשלפסיקותיובאמצעותהישראלי,המשפטישראל.שלהדומיננטי

השלטוניותהפעולותעלהשיפוטיתביקורתואתבג"ץצימצםהנוכחית,האינתיפאדהלמןחותמם.את

"הומניטריים".למקריםהתערבותואתוהגבילבשטחים,

9 :, lenL·e in Serbia and I,·rael, Berkeley נJames Ron, Frontiers and Ghettos: State Vir 
2003 , University ot' California Press . 
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התנחלויותגושיוארבעהההסכמים,עםמידלהיסללשהחלועוקפיםכבישיםמערכת

יותר'קטנותאוכלוסיהלשמורותופוצלהחלקיםלשלושההגדהחולקהעיקריים,

סגרשלקפדנימשטרהנהגתעזה.רצועתשלהגמורולגידורהלפיצולהבמקביל

ו~יפשרההישראליבמשקעבודהככוחהפלסטיניםלייתורשימשהן-990בורישיונות

וגורמיהמתנחליםשללשיקוליהםבהתאםהפלסטיניתהאוכלוסיהתנועתעללפקח

גטואיזציה,בשםלכנותומעדיפהשאניהגיאו·פוליטיהשינויבאמצעותהביטחון.

ופוררהיהודיטריטוריאליברצףהמוקפותחנוקותלמובלעותהגדהאתישראלריסקה

מנותקות.לקהילותהפלסטיניהעםאת

הללו,התהליכיםבהגברתרבמשקלישהשנייההאינתיפאדהשלאירועימובן

אורומתןהתוך·ישראלי,הוויכוחשלגמורמזעורתוךהפלסטיניםעלהמצורבהידוק

האחרונות,השניםוחציבחמשוכ,רהבין·לאומית.הקהילהמצדהללולמעשיםירוק

בגדההפלסטיניםשלהתנועהחופשלמינימוםעדהוגבלבטרור","המלחמהבחסות

מאותסגורים,כבישיםמחסומים,עשרותשלשילובבאמצעותכבר'כאמורהמערבית,

הצבאי.בז'רגוןשטח""תאי-למובלעותהגדהאתשחילקונעוליםושעריםחסימות

צה"לבהם.מתגורריםשאינםמיעלאסורההללוהשטח"ל"תאיהכניסהרבים,במקרים

לגודלובהתאםכזה,שטח""תאלכליהיושתייםאואחתכניסהרקכילהבטיחדאג

שבוכלשהומסוגמחסוםמוצבכניסהבכלבסביבתו.והמאחזיםההתנחלויותולמספר

 , cבשטחימוקפיםהשטח""תאימוגבל.בלתילזמןהעובריםאתלעכבחייליםרשאים
שליטהעלישראל,שומרתאוסלומתהליךחלקכלומר ,ן-995מטאבההסכםלפיאשר

הפלסטיניםמעלישראלמקלפתהגטואיזציהבאמצעות 10בהם,מלאהוצבאיתאזרחית

שלגביהםומצטמצמים,ההולכיםשטח"ל"תאיאותםומגבילהאדמות,ועודעוד

מ~;אותשמםעלבטאנורשומותשאינןאדמותהפרטית.בעלותםאתלהוכיחעליהם

מופרדיםמאוד'רביםאחרים,במקריםוהמתנחלים.המדינהלידיועוברותמידיהם

שלדונםאלפימובלעות.לתוךדחיסתםבאמצעותשבבעלותםמאדמותהפלסטינים

להתנחלויות.מסביבחיץואזוריחומותגדרות,מאחוריהםאףכלואיםומטעיםזיתעצי

בהזנחתםממרחקלצפותיכוליםהםאליהם.מלהגיעמנועיםבעליהםהשנהימותברוב

ובהברייתם.

 ." Cכ·"שטחמוגדריםהגדהמשטחי 60%כ"היוהשנייה,האינתיפאדהפרוץערב , 2000בספטמבר 10

בשליטהשטחדהיינו , Aלשטח 1999מאיעדלהפוךנועדבהתנחלויות,הבנויהשטחלמעט ," C"שטח

מלאה.פלסטינית
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וגטאותבנטוםטנים

אתלכנות-כאלהמעטיםוהיו-השמאלבתוךאוסלוהסכמיממתנגדיכמהנהגובעבר

הסגירההעמקתבעקבותיותר,מאוחרכ'בנטוסטניזציה',הירוקלקומעברשקורהמה

במינוחלהשתמשאחריםפוליטייםוכותביםחוקריםכמהאףהחלוהשטחים,של

במונחיםהכיבושלתיאורגדולהחשיבותשישכמהכלהתהליך.אתלתארכדיזה,

איננובנטוסטניזציהשכונהלמהגטואיזציהביןההבדלכילהדגישחשובדינאמיים,

כדיאפריקה,בדרוםהאפרטהיידמשטרבידישטופחולבנטוסטנים,בניגודסמנטי.

(ולכךתושביהםשלהעבודהכוחאתלנצלאפשרשיהיהוכדיבנפרדלהתקייםשיוכלו

המובלעותיותרדומותבישראל),השמאלילשיחהזההמונחאתשייבאואלהכיוונו

שללאחסוןכמכליםומשמשותמפוצלות,יותר,קטנותהןהקלאסי.לגטוהפלסטיניות

בליתשתית,חסרימרוששים,גדרות,מאחורילכודיםתושביהןמיותרת.אוכלוסיה

עבודהמקומותחקלאית,אדמהכמוחיונייםממקורותומנותקיםציבוריים,שירותים

השטחיםעללשמורנועדוהפלסטינייםהגטאותרפואי.לטיפולומרכזים

למתיישביםש~יפשרולבנטוסטנים,בניגודלאוכלוסיה.קיוםאמצעילתתבלי

הרישיונותמשטרהפרדתה,אגבהמקומית,באוכלוסיהולשלוטבשטחלהחזיקהלבנים

אפריקה,לדרוםבניגודהזול.הפלסטיניהעבודהלכוחהעורףפנייתעםהחלישראלשל

שנותתחילתמאזשהוחלףהפלסטיני'העבודהלכוחופחותפחותזקוקהישראל

 2so,oooכ·בידיכךואחרלשעבר,המועצותמבריתהעוליםבידיתחילההתשעים,
נפרדתאינההטרורנגדהמלחמהאירופה.ומזרחאפריקהמאסיה,מהגריםעובדים

הטרור.לפניעודשראשיתוהזה,הרחבמהתהליךלרגע

היכוליםאוטונומיים,מוסדותשלבינויהצמיחהלאהכבושיםבשטחיםהגטואיזציה

להרסהובילההיאצרכיה.אתולספקהישראליהשלטוןמפניהאוכלוסיהעלגונןל

אינםכברשהפלסטיניםמשעהלבנות.ניסתההפלסטיניתשהחברהוהארגוניםהמבנים

אתהחברתינידוייםהכריעמתוכנה,רוקנהעבודתםכוחניצולשלוהפונקציהנחוצים

מייצגתאינהסגירתםופירוק.פיצולריסוק,שלבכיווןהכלתםמסלולאתוהכתיבהכף

אורבנימרחבבתוךאחדבגטוכליאתםאתאוהיהודית,מהאוכלוסיההפרדתםאת

וחלקםקטניםחלקםגטאות,שלמערכתבתוךאותםתוחםהגטואיזציהתהליךיהודי.

המרחבאתמפצלזהתהליךבאלה.אלהקשוריםוחלקםנפרדיםחלקםיותר,גדולים

באמצעותבולשלוטומאפשראותו,מרסקהפלסטינית,החברהשלוהסמליהממשי

"בפנים",חינםהפלסטיניםקרובותלעתיםל"חוץ","פנים"ביןחדשיםיחסיםיצירת

"בחוץ";הנמצאיםמאדמתם,אואחריםמאזוריםמופרדיםהמתוחמות,המובלעותבתוך

בתוכו;לכודהאדמתםואילוהמגודר'לשטחממערב"בחוץ",נמצאיםהםלעתים

כיווניםמשלושהוחסימותגדרותעל·ידיהמוקףמבודד,בשטחכלואיםהםלעתים
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הביטחון,שירותעםיחדהישראלי,הצבאואילו"חוץ".ואינו"פנים"שאינומרחב-

מקום.בכלנמצאיםהמדינה,שלאחרותוזרועותהמתנחלים,

לפרקהמוכרת,מסביבתםאנשיםלנתקהחותריםמבניםלאותםשייכתהגטואיזציה

לאזוריםהגדהאתמחלקצה"לחדשים.מרחבייםיחסיםולהכתיבהמרחב,ארגוןאת

מקהילותומונע Iפרנסתןומקוראדמותיהןלביןבינןמפרידאוכלוסיות,מפצלנפרדים,

כפריםמכפרים,מנותקותעריםאלה.קשריםמלקייםחייהןהיבטיבכלהקשורות

עלגוזרהצבאמעוכב.היישוביםשלהטבעיהתפתחותםתהליךמשכניהם.מנותקים

ומעניקההנרטיביתהמסגרתאתמספקתהגטואיזציהוכליה.ריקוןשלמיםאזורים

שישהדברפירושאיןוהשערים.המעבריםהחסימות,שלהסבוךלמערךמשמעות

משפילמתיש,ובשעריםבמחסומיםהמעברלהפך.המחסומים.בשיטתוהיגיוןסדר

מלצאתולהרתיעםהפלסטינים,שלהמחיהמרחבאתלצמצמםנועדוהואושרירותי

לעירהכניסהמותרתמסוימיםאזוריםלתושביהגדה.ברחביולנועמגוריהםמאזור

עשרותכמהולנועעיקוףלבצעעליהםכךולשםמרוחק,אחדמחסוםדרךרקהקרובה

רבזמןאורכתבמכוניתסמוךלכפרנסיעהוארוכות.משניותבדרכיםקילומטרים

ארוךהנסיעהמשךלמוניות,ונזקקמכוניתשאיןולמיופקוקות,צרותכפריות,בדרכים

ונמנעשונותבשעותהגבלותמוטלותמהמחסומיםבחלקגבוהה.ועלותויותרעוד

שלרשימהמצויהבמחסומיםהחייליםבידישונות.גילקבוצותמבניבמחסומיםמעבר

המחסוםדרךלעבורשרשאיםוכאלההכיוונים,בשנילעבוררשאיםשתושביהםכפרים

להיותיכוליםאינםלעולםבבוקרהמחסוםדרךלעבורהמורשיםאלה .אחדבכיווןרק

בתקווהאחרות,דרכיםלחפששייאלצואובצהרייםדרכולשוביורשוכיבטוחים

 .אחרמחסוםדרךלעבורשיורשו

החוקוהשעייתחירוםמצב

החוק"שלטוןמ"התדרדרותכחלקבשטחיםהאדםזכויותשלהפרתןמתוארתלעתים

האוניםחוסרעלהביקורת(למשל,דיין"ואיןדין"איןשבומצבאנרכיה,שלכמצבשם,

וברכושם).בפלסטיניםמתנחליםשלהנמשכתהפגיעהלנוכחהחוקאכיפתגורמישל

יותרוקרובמאנרכיהרחוקהכבושיםבשטחיםהשוררהמצבכילזכורחשובואולם,

פועליםפלסטיןבשטחיהמדינה.כוחשלגבולללאהפעלההרצף:שלהשנילצד

כלכמעטלהם:אסורומהמותרמההיטביודעיםהפלסטיניםעובדה,ברורים.כללים

למשל,ואישורים.לרשיונותהיזקקותבאמצעותומוסדרלהגבלהנתוןחייהםשלהיבט

אישור,ללאלמזרח·ירושלים,"מסתננים"והםבגדה,רשומהשכתובתםפלסטינים
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ירושליםמזרחתושבילהסתתר.נוהגיםוכמובןבמחסוםלהיעצרלאמאודנזהרים

התחבורהאמצעי-המיניבוסיםנהגיאותם.מסיעיםואינםבהעסקתם,מסתכניםאינם

מסיעיםכשהםנתפסיםהםאםמוחרם,ורכבםהמשטרהבידינעצרים-בגדההעיקרי

מכוניתשלנהגגםלו.שהוקצהמהשטחהחורגפלסטיניכלומרחוקי",בלתי"שוהה

רישיון.בלאשטחיםתושבמסיעכשהואלהיתפסשלאנזהרפרטית

קובעאותוהחוקזולתחוק,מכלהכבושיםהשטחיםנותקוהאינתיפאדהשנותבחמש

מערכה".ב"שדהאואויב"ב"שטחמדוברכאילולפעוללעצמהמרשההמדינההצבא.

ומותםחייהםעלשמחליטומיהחוקשללהגנהעודזוכיםאינםהפלסטיניםהתושבים

חדלהלאמעולםישראלשלוהמשפטיתהחוקיתהמערכתשני,מצדהצבא.אנשיהם

הגיעהזוהסתירהשלמאודמובהקביטויהעוצמה.במלואהכבושיםבשטחיםלפעול

 • 2004במאירפיחשלהמאסיביתההרסבפעולתהעליוןהמשפטביתבמעורבותלשיאו

הלחימה,מפעולותוכחלקצבאיתפעולהבמהלךאלאבתים,להרוסאיןכיאזפסקבג"ץ

מ"הלחימהכחלקהוכרזההבתיםוהריסתוהורחבה,נמשכההצבאיתהפעולהלכן

אלפישלההרספעולותכדיתוךהברברית,הפעולהבמהלךמכן,לאחרבטרור".

ליברלי,עקרוני,דיןפסקבג"ץנתןאזרחית,באוכלוסיההמאסיביתוהפגיעהבתים,

ליברליתפרשנותלהעניקעליהםכיהסבוריםהמשפטיים,שהפרשניםאקטיביסטי,

חייבבג"ץחשוב":כ"תקדיםלראותומיהרוהעליון'המשפטביתשלהבעייתילתפקיד

לאפשרכלומר-האוכלוסיהלצורכיגםאלאהחיילים,לשלוםרקלאלדאוגהצבאאת

שלקבורתםאתלאפשרבפצועים,לטפללאמבולנסיםלאפשרהומניטרי'סיועהגשת

המתים.

שלמהותיתפרקטיקההיאחירוםמצבשלרצוניתיצירהכיכותבאגמכןג'ורג'ו

מצב 1לחוקי,!הפוליטיביןהפקרשטחלכונןמאפשרתהיאוכיזמננובנותדמוקרטיות

שמבחינהמשוםאנרכיה,אוכאוסשלמצבאיננומהכללהוצאהשלמצבאוחירום

שבומצבהואמהכללהוצאהיורידי.איננועצמוהזההסדראםגםסדר,בוקייםיורידית

הבלתיכליאתםכיכותבתבטלוג'ודיתחוקי.הקשרבתוךמתרחשתהחוקהשעיית

אשררגיל,ובלתיחריגמצב-החירוםממצבכחלקנתפסתגואנטנמואסירישלמוגבלת

זהומהכלל.יוצאותנסיבותמסמנתאינהזוכליאהואולם, 12ובמרחב,בזמןמוגבלאינו

שדרכוהאמצעיהיאמוגבלתבלתיכליאהכנורמה.מכו;ןהיוצא·דופןשדרכוהאמצעי

הפוליטיים.החייםשלקבועהכצורההמדינהשלהחוץ·חוקיהכוחהפעלתמופיעה

מכליאה.יותרבהישאבלכליאה,שלצורהאכןהיאהפלסטיניםשלהגטואיזציה

Giorgio Agamben, Etat d'exception, Paris: Editions du Seuil, 2003 11 

Judith Butler, Precariou,v Life, London, Verso, 2004 12 
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בעונש.שנקצבהזמןפרקלאחרממנומשתחררשהאסירומסומןמוגדרמקוםהואהכלא

אתומטשטשתבכליאה,הקשורותומקוםזמןשלהאבחנותאתמבטלתהגטואיזציה

גטואיזציהסוהר,בביתכמובזמן,בול"חוץ","פנים"ביןהכלאמסמןאותםהגבולות

מערכתבאמצעותמושגתהשליטהונורמליזציה. !; ?:7מ~שכוחשלהפעלהמערבת

ממלאהחוקחוץ·חוקיים.ועונשיםחיזוקיםובעזרתהתנהגות,המסדיריםכלליםשל

המ~ך~לות.למערכותמוכפףוהואמשניתפקיד

שהמלחמהאלאלטרור'בתגובהביטחוניכצורךמוצדקותבשטחיםצה"לפעולות

מגבלותללאלפעוללהומאפשרתלחוקממחויבותאותהמשחררתבטרורישראלשל

בזכויותהפגיעהאתלהרחיבהמאפשרהתנאיהיאזומלחמההעצמית.להגנתהחוקיות

חוץ·חוקית.בס~רהבשטחיםהישראליתהשליטהאתולעגןהפלסטיניםשלהאדם

החוץ·חוקיהכוחלהפעלתהתנאיםאתמספקתהפלסטיניםשלהמתמשכתכליאתם

בשםבשטחיםהחוקשלטוןאתלנטרלשנועדהיותררחבהמטקטיקהחלקמהווהוהיא

הביטחון.

ההומניטריוהםיועהכיבוש

הפרדהתהליכישליותרהרחבבהקשרפלסטיןשלהגטואיזציהאתלתארגםראוי

באומןזיגמונטהפליטים.מחנותשלהפרדיגמהשלוצמיחתההכלל·עולמיתברמה

כחורמתחילהותוכננושנהגוהפליטים,מחנותשלהמובניתהארעיותעלכותב

במרחביםרצויותלאאוכלוסיותעללשמורהמאפשרבאופןואורגנוובמרחב,בזמן

באזוריםהמחנהשלבמתכונתהמאסיביהשימושכיטועןאז'יה 13ומבודדים,מנותקים

לאפשרנועדאשרגלובלימרחבשלהתהוותועלמצביעהעולםשלמנושליםהכי

עלנחשבותפחותוהכירצויותהבלתיהאוכלוסיותשלה"הומניטרי"ניהולןאת

מלחמהשלהתלכדותןעל·ידישנוצרהחברתיהמצבסימולהםהמחנות 14הפלנטה,

הכיבאופןזוהתלכדותנבניתשבוהאתרגםבזמןובוהומניטארית,פעולהעם

שלהגטואיזציההרגיל.והחברתיהפוליטימהעולםבמרחקהמוחזקיםכחייםמשוכלל

ביןממזגתוהיאהטריטוריאלי,השיוךניטרולתוךבאוכלוסיהלשלוטנועדהפלסטין

היאזה.אתזהומשלימיםבזהזהקשוריםשלמעשהסותרים,לכאורהתהליכיםשני

Zygmaunt Bauman, "In the Lowly Nowherevilles ot' Liquid Modernity: Comments on 13 

and around Agier", Ethn(Jgraphy 3(3): 343-349, 2002 

Michel Agier, "Between War and City: Towards an Urban Anthropology of Refugee 14 
camps", Ethn(Jgraphy 3(3): 317-341, 2002 
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הביולוגיהקיוםבהםביו-פוליטיקה,שלומשטריםמוסרותשלקבוצהלאותהשייכת

הפלסטינים,החייםשלפיצולםהפוליטי.הכוחהפעלתשלהמושאלהיותהופך

הבסיסייםהצרכיםוסיפוקלקיוםשהדאגהלכךגורמיםשלהםוהברוטליזציהפירוקם

הפלסטיניםעלהכופההזה,הצבאהסיוע.גורמיושלהפיקוחגורמישלהמוקדהם

לטפלהסיועלארגוניהמאפשרהואוחסימות,גדרותמאחוריתת·אנושייםחיים

זריםשטח,עוברילעבורמורשיםהברזלשערידרךלמשל,כךהומניטריים".ב"מקרים

ונציגיהאדום,הצלבגבולות,ללארופאיםבינלאומיות,סיועסוכנויותשלופלסטינים,

OCHA המתאםהואהאדוםהצלבהומניטריים).לענייניםהאו"םשלהתיאום(משרד

 15מהם,ויציאההסגוריםלשטחיםפלסטינייםאמבולנסיםשלכניסה

מכתיבהישראלאינהרנטית:היאבסכסוךבינלאומייםסיועגורמישלמעורבותם

הסיועאתומעניקהמממנתהבין·לאומיתוהקהילההמהלכים,אתצרריחדבאורח

"האסוןואתהאוכלוסיהשלהגמורההתרוששותהאתלמנועכריהנלווה.ההומניטרי

"המרינותתקציביבאמצעותהבינלאומית,הקהילהממשיכה ,הצפויההומניטרי"

הזאתהדואגתהקהילהממשיכההזהבסיועהפלסטינית.לרשותלסייעהתורמות",

שתיביןלמיזוגגרוטסקיביטויהישראלי.הכיבושאתועקיףישירבאופןלממן

ההומניטריהסיועלביןהפלסטיניםחיישלוהברוטליזציהההרסביןהללו,הפונקציות

כלילהרסשצה"להדיוריחידות 530מתוךהבא:בסיפורלראותאפשרלהם,המוענק

דירות 100שלבנייתןכברהושלמה , 2002באביבג'ניןהפליטיםלמחנהבפלישה

המקורימשטחם 15%הפחיתמחרש,המחנהאתהמקיםאונר"א,ארגוןהמחנה.במרכז

בשיפולישהוקמהחרשה,לשכונהנשלחומשפחות oo 1וכ·שנהרסוהפליטיםבתישל

מטריםעשרהערשמונהשלברוחברחובותנסלליםהצרותהסמטאותבמקוםהמחנה.

הישראליים.הטנקיםלמידותבמיוחדשהותאםבאופן

לגטואיזציה?מעברההוא,המקוםשםמה

ורירכןבאלימותההסלמהאתצה"ליזם , 2000בספטמברהאינתיפאדה,תחילתלמן

אתצפתהבישראלוהצבאיתהפוליטיתהמנהיגותהעימות.שלהמיליטריזציהאת

בעוצמהישראלהגיבה , 2000בספטמברפרצה,זוכאשראליה.והתכוננההאינתיפאדה

ביריהשימושאתהרחיבהצבאצבאית.הכרעהלקראתוחתרלמלחמהנערךצה"לרבה.

במחסוםהחייליםאתהמנחההחטיבה,מפקדתאתמנחהוזההאזרחי,למינהלמתקשרהאדוםהצלב 15
קילומטרלנסועהברזל,שערדרךלהיכנסמסויםונהגמסויםרישוימספרבעללאמבולנסלאפשר

 • 2006בינואר, 13"הארץ",הס,עמירהראוחולה.ולאסוףאחד,
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קרב.ומטוסיבטנקיםשימושכוללבשטחים,מאסיביכוחהפעילמפגינים,נגרצלפים
האינתיפאדה,לדיכויהמרכזיתכאסטרטגיהשנבחרהצה"ל,שלההתנקשויותמדיניות

החיסולים""מדיניותמרם.עקובלסכסוךשהפכהעראותהוהובילההאלימותאתליבתה

בתכנוןהקשוריםבכירים","מבוקשיםשלטרור,פעילישלבהריגתםמתמצהאינה

זומדיניותאורח.ובעובריבאזרחיםנלוויתובפגיעהבהן,ומעורבותטרורפעולותשל

אתומשרטטתהפלסטיניםשלהפעולהדרכיאת~בנההיאכוח:שלכמערכתפועלת

 16ובאכזריותם,באלימותםהעלייהואתהטרור,ארגונישלההסלמהמסלול

שחצתהזווחיתהאקסקלוסיביותעלישראלשמרההפלסטיניהטרורלהתגברותער

בתוךהמתאבדיםטרורהשכנות.המרינותשללתחומןעיניהכראותוחררהגבולות

ההפרדהוחומתהגררבנייתמסוים,במובןפגיעותנו.אתהמחישבישראלהעריםמרכזי

בנייתואולם,ישראל.לתחומיחרירהלמנוענוערהוהיאזולפגיעותהתשובההיא

הםהקבעגבולותואתהביטחוןאתלבצרלכאורה,שנוערו'והמהלכיםההפרדה""גרר

עורלהטילחיץ'אזוריעורלכונןבטרור'ולהילחםלהמשיךהצורךאתהמבססיםאלה

להם.המוקציםהשטח""תאיאתולצמצםהפלסטינית,האוכלוסיהתנועתעלהגבלות

היומיתהעיתונותהפוליטי,הקונסנזוסבגיבויהצבא,לעצמומשאירכךלשםבדיוק

זוכימתבשריםאנחנופעםשמריהחיסולים","מדיניותאתהמשפטית,והמערכת

חריגה.ופעילותהרגשלמתמירמתחמובטחכךרק"התחרשה".

טרוריסטיםשלרשימותעורהמבטיחהאמצעיאלאהמטרהאיננהבטרור""המלחמה

לחקירה.מבוקשיםועורטרורמעשיבתכנוןחשודיםעורלהורג,להוצאההראויים

שלהגטאותבתוךגםהטרוריסטיםאתולרדוףלהמשיךמחייבתבטרור""המלחמה

לייצורמחרטותעורלהפציץטרוריסטים,עורלהרוגמבוקשים,עורלעצורפלסטין:

להברחתמנהרותועורבתיםעורלהרוסקסאם,טילישלשיגוראזוריעורלהפגיזנשק,

מעשיטרור,פיגועישלסדירהזרימהמצירןמבטיחותהאלההפעולותלחימה.אמצעי

הבאות.בפעולותאדומיםקוויםעורשלוחצייהנקמה,עלנקמה

ישראלשלהזמניםלוחאתמשרתותהעימותשלוהמיליטריזציהבאלימותההסלמה

זמניםבלוחדופן""יוצאימהלכיםולהשליםמדיניותואתלקרםלצה"לומאפשרות

הצבאשהכתיבלצעדיםהלגיטימציהואתהתוכןאתהטרורפיגועיסיפקוכךיותר.קצר

רצועתפינוילפניעור , 2004במשךעזה.רצועתלסגירתהתוכניתהשלמתלקראת

נוסףלגלכזכורהובילה , 2002בינוארכארם,נטולהתנזיםמפקדכרמי,ראאדשלבחייוההתנקשות 16

ההתאבדותבפיגוע 2002מארס·אפרילבחודשיםלשיאהשהגיעהההרג,כממדיולהסלמהאלימותשל

הביטחוןמתקניכלאתישראלהפציצהמאזמגן").("חומתלגדהצה"לובפלישתבנתניהפארקבמלון

(וממשיכהופגעההפלסטיניות,בעריםהמוקטעהבנייניאתהחריבהמוסדותיה,אתהרסההרשות,של

 . 5:במ~~סמאמריאתראולהרחבה,מדים.ולובשנשקנושאבכללפגוע)
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וכבישים,מבניםהרסנרחבים,אזוריםתפסלרצועה,צה"לפלש("התנתקות"),עזה

פילרלפיצירולאורךיונסמחאןבחלקיםהרצועה),(צפוןחנוןביתבאזורשטחיםויישר

נכנסוצה"לחייליהתבנית:שזומשוםלזכור,ראויהעוברות?נשכחוכברכלוםברפיח.

חמישהוהרגוחמושיםפעיליםעםעימותיםיזמועזה,העירבדרוםזייתוןלשכונת

תמונותשררות.עלהיריהמשךאתצה"לפעולתהבטיחהאזצלפים.באמצעותמהם

הצבאייםמהלכיואתלהשליםלצה"ללאפשרכריהיונחוציםהציבורי"ו"הזעםהרם

פילרלפי.באזורברפיחבתיםמאותעורשלבהרסומשפטיתציבוריתתמיכהולגייס

התנקשויותצה"ל:לתכניותבהתאםברצועההלחימהמתנהלתכוחותיו,פינוילאחרגם

ויריהרצועה,בצפוןחיץ""אזוריאכיפתקסאם,בחוליותפגיעהקסאם,יריאוויריות,

באוגוסטמהרצועהה"התנתקות"מאזשחלפההשנהבחצילגדרות.שמתקרבמיבכל

צה"לכוחותמירינהרגו- 2006מארסתחילתוער 2005ספטמברמתחילת- 2005

לפעולותבתגובהקסאם,טיליירי 17קטינים, 15מהםפלסטינים, 64עזהברצועת

באמצעילנקוטואףלהרחיבההלחימה,אתלהמשיךלצה"למאפשרההתנקשות,

תמירמתוארותצה"לפעולותהאוכלוסיה.בכללהפוגעיםקולקטיביים,ענישה

להרחיבתנועה,צירילהבטיחביטחוניים:בנימוקיםמוצדקותוהןאר·הוקכתגובה

גררואתמחסומים,עורתצפית,מגדלילבנותחיץ'אזוריליצורהראייה,שרהאת

פלסטיניות,אדמותעורשלבפועללגזילהמובילותהללושהפעולותאלאההפרדה.

שמירהישראל:שלהמדיניותבתכניותהתומכיםאמצעיםשללשורהמצטרפותוהן

מערכתוביסוסהפרדהגררבנייתיהודי,התיישבותרצףכינוןההתנחלויות,גושיעל

הפלסטינים.שלגטואיזציהופלסטינים:לישראליםנפרדתכבישים

כמדיניות,לאר·צררי, nבאופןלפעולואיומיההסכםלשוםמחויבתאינהישראל

יותרבפועלמספחתישראלשווא.מצגהםאחרון","כמוצאברירה,בליתכביכולאלא

הגטואיזציהר·צררית. nוההכוחניתממדיניותהמעולםחדלהלאוהיאהגרה,ממחצית

הקנטונים,משטראתולקבעלהמשיךלהמאפשרתהיאישראל.במדיניותמשתלבת

ר·צררי nוכמהלךכ"התכנסות"בשטחיםהשליטההמשךאתולהסוותבמעבריםלשלוט

המזון,כמותאתלווסתהמאפשררינאמי,שליטהאופןזהוהקבע.גבולותקביעתשל

הפלסטינים.שלמחסורםדרגתאתולקבועלשטחים,שייכנסוהגלםוחומריהתרופות

והמרינותהבינלאומיתהקהילהאתומאלץרעבסףעלהשטחיםאתלשמורמאפשרהוא

חירום.סיועלהעבירלהמשיךהתורמות

החליףמאזןכשאבויחסהאתשינתהולאפרטנרבערפאתלראותסירבהישראל

בידיפלסטינים 122הכבושיםהשטחיםבכלנהרגו 2006מארסתחילתועד 2005ספטמברמתחילת 17

 .) http://www.btselem.org ("בצלם"באתרהמתפרסמיםנתוניםראוישראל.שלהביטחוןכוחות
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"המלחמהשלהגדולהבתכניתהשתלבשלאכיווןרלוונטילבלתיהפךהואאותו.

מתקשהש"היאלזמן",זקוקהש"היאחלשה","הרשותלפיהןה"יונים",טענותבטרור".

הללוהטענותברצועה",פלסטיניותלאברותלגרוםממשיךשצה"לבשעהלפעול

האינתיפאדהמראשיתטנטוג'ורג'זיניאבחונישליחויותשלזמנןעבר:לזמןשייכות

חמאסניצחוןזה,בהקשרבטרור".המלחמה"זמןאחר,זמןלפיפועליםבצה"להשנייה.

החר·צרריתהאסטרטגיהאתומזיןהישראליהאינטרסאתתואם 2006בינוארבבחירות

חסרתעוינתאוכלוסיהעםהסכמיםלכרותאפשראיפרטנר"."איןלפיהישראלשל

מהםשרביםריבונות,חסרמרחבתושביעםומתןמשאלנהלניתןולאפוליטי,מעמד

אולוחמיםהםאםלהבחיןעורניתןולאהרדיקלי,האסלאםועםחמאסעםמזוהים

כללנקוטישראלרשאיתלהשמדתה,ומטיףבישראלמכיראינושחמאסמאחרלא.

ההתנקשויותמדיניותוחידושכלכלימצורהטלתכוללבטרור","להילחםכריאמצעי

הפלסטיניםעלהמצורהכברתההתקפית.ממדיניותופעםאיחדלצה"לכאילו-

אתולהחישהרשותשללקריסתהלהובילעשוייםלפתח,חמאסביןהמחריףוהעימות

תהליךהאו"ם.שלפרוטקטוראטאובינלאומיחסותלהסדרהשטחיםשלהכפפתם

אוכלוסיהשללדרגההפלסטיניהקיוםאתויצמצםהשטחיםשלריסוקםאתיאיץזה

הבסיסיים.הקיוםצורכיסיפוקעלוהנאבקתליום,מיוםליטרלית,החיה,

הצבאשמבחינתמשוםמשמעות,כלהזאתלשאלהאיןהצבאמבחינתמתי?ער

עלעומרמבחינתנוהבאה.המלחמהשלבמונחיםאלאמוגדרתאיננההסופיתהמטרה

מביאשהצבאאבירות,מאורוהרבההרריתרמיםשפיכותרקלאגדול:אסוןהפרק

ונהנהלהתרחשהעומריותר'נוראמשהואלאמהלכיו'אתמתכנןהואכאשרבחשבון'

אבלעליה,מדבריםאיןהזה?למושגמעברהזוועהשםמהומשתיקה.מהכחשהבינתיים

להתרחש.להמניחים
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