
פיתוח אסטרטגיה לקראת הרעיון של שתי מדינות

רואי רביצקי

הציבור הדתי-לאומי וסיכויי השלום עם 
הפלסטינים – בין הכשלה להובלה

משני עבריו של הסכסוך הישראלי-פלסטיני, נטוע המתח הלאומי 
בתכנים השאובים מן המסורת הדתית – בהגות, בהשקפה ובהלכה. 
אצל חלקים ניכרים מן הציבור היהודי והמוסלמי כרוכות העמדות 
המדיניות בחובות שמטילה קדושת הארץ על המאמין הדתי, וביחס 
המקורות המקודשים אל הזר והאחר. אך על אף מרכזיותן של 
סוגיות אלה משני צדי המתרס, מקומן נפקד על פי רוב מניסיונות 

הפיוס והפתרון אשר זכו לשם "תהליך השלום".
ראשית, מרבית הפוליטיקאים וקובעי המדיניות אחזו בגישה של 
"הסדר תחילה". קודם ידונו המנהיגים המדיניים בפרטי ההסכם, 
ייקבעו המוסדות והגבולות, וייחתמו ההיבטים המשפטיים וסידורי 
הביטחון. רק במצב של אי לוחמה, כאשר הסכסוך בא על פתרונו, 
ניתן יהיה להידרש לאיבה בין העמים ולנסות לפוגג אותה בהדרגה. 
הזהותיים,  ציבורי עכשווי במתחים  דיון  כל  כן, סברו,  על  אשר 
התרבותיים והדתיים רק מחבל במשא ומתן הפוליטי ובמאמצי 
הפשרה הדיפלומטית. דיה לצרה בשעתה, כאשר תכשרנה הנסיבות, 
שכן אי אפשר לקיים דיון תיאולוגי עקרוני בליבה של שפיכות דמים.
יעבור  שנית, רבים חששו מהחרפת עצמתו של הסכסוך באם 
ממישור הקונפליקט הפוליטי אל שדה ההתנגשות הדתית. כל 
עוד מתמקדת המחלוקת באינטרסים מעשיים, או אף בחשבונות 
היסטוריים, ניתן לבוא לידי פשרה. לא כך באשר למערכות אמונה 
אי  ולמתחים מטאפיזיים עליהם  לישוב  ניתנות  מתחרות שאינן 
אפשר לגשר. "הדתת" הסכסוך הישראלי-פלסטיני תהפוך אותו 

אפוא לטוטאלי, נצחי ובלתי פתיר.1
מטעמים אלה ואחרים, האוכלוסיות הדתיות של שני העמים כמעט 
ולא לקחו חלק בעיצובו של השלום המקווה, מנהיגיהן לא הוכללו 
במשא ומתן, ותפישת עולמן לא נלקחה בחשבון בשולחנות הדיונים.
הכישלונות החוזרים ונשנים של משא ומתן בין ההנהגות הפוליטיות 
לו  יהיו שותפים  לא  יכון אם  לא  רבים לתובנה ששלום  הובילו 
אנשים, קבוצות והשקפות עולם נוספות. ניצחון חמאס בבחירות 
הפלסטיניות ברצועת עזה בשנת 2006, ולהבדיל, התגברות כוחה 
של הציונות הדתית בפוליטיקה הישראלית )כמפלגה עצמאית כמו 
גם בתוך מפלגת השלטון(, היוו תמריצים לבחינה מחודשת של 
חשיבות המוטיבציות הדתיות לפתרון הסכסוך הישראלי-פלסטיני. 
לצד עיון אקדמי בעמדותיהם הייחודיות של ציבורים דתיים כלפי 
פתרון, ובמורכבויות הנגזרות מהיבטיו הדתיים של הקונפליקט,2 
גברו ותכפו פעילויות של 'דיאלוג בין דתי', הנתפס ככלי בחתירה 
לשלום – מעורבותם של מנהיגים דתיים, כך נטען, הדנים בפתיחות 
הקודש שלהם  בו מקורות  באופן  לקהילותיהם  מחויבות  ותוך 
להכשיר את  לחיות בשלום עם האחר, תוכל  להם  מאפשרים 
ומוסכם על שתי  ולעשות את השלום העתידי מקובל  הלבבות 
החברות במלואן. בעמודים הבאים אבקש להצביע על חשיבותו 

ו'התנגשות הציוויליזציות', בתוך רביצקי  ראו אביעזר רביצקי, 'העם היהודי   1
ושטרן )עורכים(, דברים ושברי דברים: על יהדותה של מדינה דמוקרטית, 
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ותועלתו של תהליך זה, לתאר את תנאי היתכנותו, לעמוד על 
אתגריו ולהתריע על מחיריו.

"הפלסטינים הם רק תירוץ לפירוק המדינה 
היהודית" – תהליך השלום ועיצוב צביונה 

הפנימי של ישראל
בעשורים האחרונים התעצמה נוכחותו של הציבור הדתי במוקדי כוח 
וקבלת החלטות בישראל – פוליטיים, צבאיים ואידיאולוגיים. באופן 
זה גברה השפעתם של גורמים דתיים הן על העמדות הרשמיות 
והן על הפעילות בשטח  בנוגע לעתיד היחסים עם הפלסטינים 
המשפיעה על אופי פתרון הסכסוך, ובראשן מפעל ההתנחלויות. 
לנוכח בולטות הולכת וגוברת זו, מפתיע לגלות כי המאמץ למצוא 
מוצא מן הסכסוך הישראלי-פלסטיני כמעט ונעדר מסדר יומם של 
מנהיגים ומעצבי דעת קהל מקרב הציבור הדתי בישראל. מאמצים 
רבים השקיעו בשלילה וניגוח של הפתרונות שקודמו בידי יריביהם 
הפוליטיים, אך שאלת הפתרון הראוי, אם מותאם או חלופי, העסיקה 
רק מתי מעט. רוב מנין ובנין של מנהיגי הציבור הדתי זיהו בשלום 
עם הפלסטינים איום, ואת תפקידם ראו במניעתו והכשלת מהלכיו.

ההסבר השכיח לכך נעוץ במחירו המשוער של הסכם בין ישראל 
לבין הפלסטינים, אשר המתווים השונים שהוצעו לו כללו ויתורים 
על ריבונות ישראלית בחלק מארץ ישראל והיפוך הישגי מפעל 
ההתנחלויות, על מרכזיותו הרבה לחזון הציוני-גאולי של תלמידי 
הרצי"ה קוק. אך משיחות עם רבנים בולטים בציבור הדתי עולה כי 
המרכיב המכריע, הגורם להם להתנגד לכל הצעת הסכם ולהזניח 
כמנהיגי ציבור את שאלת יישוב הסכסוך, קשור דווקא בצביונה 

הפנימי של מדינת ישראל.
בין היהודים בישראל – ובין המוסלמים בכל מדינות האזור לבין 
לגבי השפעתה של הדת על  ויכוח מתמשך  – מתקיים  עצמם 
נוהגים לכלול את ההיבטים  אנו  הפוליטיקה. במקרה הישראלי, 
ומדינה", אך היא  "דת  זו תחת הכותרת  המשפטיים של סוגיה 
מקיפה מתחים נוספים בין צביון יהודי לצביון אזרחי, בין השמרני 
לליברלי ובין הפרטיקולרי לאוניברסלי. כל אלה הם ויכוחים חשובים 
המבטאים פערים לגיטימיים, ודיון פנימי מעמיק בתוככי כל חברה 
יידרש כדי לקבוע כמה דתיים או חילוניים יהיו מוסדותיה של כל 
מדינה באזור. והנה, לעתים קרובות ניסו פוליטיקאים ומנהיגי ציבור 
לשלב בין שתי זירות מאבק – החתירה לשלום בין ישראל לשכניה 
נתפשה גם כהכרעה במתח הפנימי שבין חילון למסורת. השלום 
לחילון,3 במסגרתו  או אף פרויקט  חילוני,  ונומק כפרויקט  הוצג 
הקמת מדינה פלסטינית עצמאית כרוכה גם בשינוי אופייה של 
ישראל עצמה וכינון מרחב ציבורי דמוקרטי-ניטרלי תחת פרהסיה 
יהודית. ניסוח זה גרם למרבית הדתיים בישראל )ובמידה רבה של 
דמיון גם לתנועות האסלאמיות הפלסטיניות( להתנגד בחריפות 
לכל ניסיון פיוס, מתוך חשש שהוא גורר אחריו "הפסד" של זהותם 
הדתית ומעיד על תבוסה בקרב אחר, פנימי, אותו הם מנהלים. 
אם כן, כאשר המאבק לחילון החברה התנהל בכפיפה אחת עם 
הניסיון להגיע לשלום, הוכפפו העמדות לגבי השלום לעמדות לגבי 

דו"ח קבוצת  והסכסוך הישראלי-פלסטיני',  'הציבור הדתי לאומי  לדוג'  ראו   3
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הצביון הדתי הרצוי של העמים והמוסדות הפוליטיים. לא רק מחירו 
הצפוי של השלום הרתיע רבנים ומנהיגי ציבור מלתמוך בו, אלא 
אף וביתר שאת מה שנדמית כתכליתו הסמויה – ריקון יהדותה 
של המדינה מתוכן והכרעה במאבק האליטות המתחרות הפנים-
ישראלי, אשר אימץ לו את הסוגיה הפלסטינית כקו פרשת המים.
הפרספקטיבה המתוארת כאן חוזרת ונשנית מפי רבנים ומובילי 
דעת קהל דתיים-לאומיים. "הפלסטינים", כך אמר ראש ישיבה בכיר 
בשומרון,4 "הם רק תירוץ לפירוק המדינה היהודית. בשמאל חולמים 
להפוך את ישראל לעוד אחת ממדינות אירופה, מדינה ללא יעוד 
וללא יחוד. וכדי להגיע לשם, הפגיעה בהתיישבות היא כלי. אחרי 
הכול, מצוות ישוב הארץ לא הולמת מדינת כל אזרחיה". רב יישוב 
בבנימין תיאר את משימת ההתנחלות כך: "אנחנו שומרים על 
ישראל מהרגילות, מהשקיעה, מהסכנה להפוך לעם ככל העמים. זה 
הטעם האמיתי לאיבת השמאל – אנחנו תזכורת מתמדת ומציקה 

למשימה היהודית, לכך שישראל היא לא רק מדינה"5.
הרבנים השונים מביעים בדבריהם חוסר אמון בטוהר כוונותיהם של 
אדריכלי השלום. כאשר הם מנתחים את המוטיבציות המניעות את 
בני-הפלוגתא הפוליטיים שלהם, בעיית השליטה הצבאית בפלסטינים 
נראית להם נימוק משני, או אף אמתלה בלבד. חשד מובנה מעין 
זה מפני השלכותיו של הסכם, הרחיק את הגורמים הדתיים בשני 
העמים ממעורבות במציאת פתרון, גרם להם להסתגר, להתבדל 
והתמודדו  ולהקצין עמדות. רק מעטים התרוממו מעל החשש 
במישרין עם האתגרים ההלכתיים והתיאולוגיים שכרוכים בפתרון 
מדיני לסכסוך – סלילת דרך משותפת לעובדי ה' ועובדי אללה 

לחיות יחדיו בלי לחוש שהם מורדים בו.
שיח בלתי-אמצעי בין מנהיגים דתיים על פרטיו של שלום אפשרי 
ועל נימוקיו, עשוי להתגבר על מהמורה זו. היעלמותם – הזמנית – 
של מומחי המו"מ המקצועיים משולחן הדיונים, מאפשרת לרבנים 
בתנאיהם הם  הבוערות  אל השאלות  להידרש  שונים  מזרמים 
ובשפתם הם. אם בנסיבות הקיימות הם נאלצים לכייל כל העת 
את עמדותיהם כך שינגדו את אלו של יריביהם הפנימיים, מסגרת 
דיון מחודשת שבסיסה דתי מאפשרת להם להיחלץ מן המגננה 

ולבחון את הסוגיות שעל הפרק באופן חופשי.

"זה בכלל בידיים של הרשות?" – יציבותו 
של שלום ישראלי-פלסטיני בעידן התעוררות 

אסלאמית
בכל פעם שאפשרות חתימה של הסכם מדיני עולה על השולחן, 
נשמעים קולות התוהים את מי מייצגים החותמים הפוטנציאליים, 
ומי נשאר מחוץ למשא ומתן וצפוי שלא לכבד את ההסכם. השסעים 
שבין פלגי החברה הפלסטינית מעצימים את החשש שחתימה 
על הבנות עם האחד רק תבשר את תחילת הלוחמה עם האחר. 
הנהגת הפת"ח, כך סבורים חלק ניכר מן הישראלים, אינה יכולה 
ידי ארגונים פלסטינים אחרים.  לערוב לקיומם של הסכמים על 
עובדה זו עשויה לספק הסבר חלקי לכך שסקרי דעת קהל חוזרים 
ונשנים, הן בישראל והן בקרב הפלסטינים, מלמדים על פער ניכר 
בין אחוזי התמיכה בהסכם שלום לבין אחוזי האמונה בהיתכנותו 
של הסכם כזה.6 האם היושבים מעברו השני של שולחן המו"מ 
דוברים באופן מלא בשמם של היריבים בשטח? עם מי, אם בכלל, 

ניתן לחתום על הסכם בר קיימא?
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תשובה אפשרית אחת טמונה ביזמת השלום הערבית, בה גלומה 
הצעה לציבור הישראלי לראות את השלום עם הפלסטינים כצעד 
בכנפיו  ומביא  בין שני העמים,  שמשמעותו חורגת מן היחסים 
נורמליזציה אזורית מלאה, שינוי במצבה הגיאופוליטי הרחב של 
ישראל ובמעמדה במזרח התיכון כולו. אך לנוכח השינויים באזורנו, 
נדמה כי קשירת הסוגיה הפלסטינית במרחב הערבי הכולל משחקת 
דווקא תפקיד אחר, מבטיח פחות. המעבר  ישראליות  בעיניים 
מתקוות האביב הערבי אל מה שפרשנים ופובליציסטים מכנים 
"חורף אסלאמי", הפך את השפעתה של הפריזמה האזורית. במקום 
הבטחה לערבויות – אישוש לחששות. הפחד מפני עליית הארגונים 
האסלאמיים בפוליטיקה הפלסטינית ביום שלאחר הסכם, נדמה 
כמקרה פרטי של מגמת התערערות הכוחות המדינתיים ועליית 

הגורמים הדתיים במרחב הערבי הרחב.
הספק באשר ליציבותן של מדינות האזור, מסיט את המוקד מן 
 .Religion-אל ה Region-הליגה הערבית אל דת האסלאם, מן ה
החפצים לעשות נפשות בישראל לתמיכה בהסכם שלום, טוב יעשו 
אם יזהו את האתגר הניצב לפתחם – לא רק אמון ברצונה הכן 
של ההנהגה הפלסטינית בשלום, אלא אמון ביכולתו ונכונותו של 
האסלאם הפוליטי לתמוך בשלום כזה, או למצער, לאפשרו. כך 
בדברי בכיר במועצת יש"ע: "אבו מאזן הוא לא הסיפור. נאמר שכל 
כוונתו להקים מדינה שכנה ידידותית, שתחיה עם ישראל בשלום 
ובשיתוף פעולה. למה להניח שזה בכלל בידיים של הרשות? הכוח 
האמיתי, מעזה ועד קטאר וסעודיה, נמצא אצל האיסלאמיסטים... 
אתה רוצה לדעת מה צפוי לנו? לך תבדוק מה מלמדים במסגדים, 
ולא רק כאן, בכל מדינות ערב. כל הדיבורים על שלום הם דמיונות, 
כל עוד הערבים לא מסוגלים לקבל מדינה יהודית בארץ ישראל. 

והם גם אף פעם לא יוכלו, כי הדת שלהם לא מאפשרת".7
אם הגברת האמונה בשלום בקרב הציבור הישראלי אפשרית, 
הרי זה באמצעות הפרכת תפישה מהותנית זו של דת האסלאם, 
כתרבות הומוגנית ובלתי משתנה, אלימה ולא סובלנית. תהליך 
משמעותי של חשיבה ומדרש לו שותפים חשובי המנהיגים הדתיים, 
מוסלמים מן החברה הפלסטינית כמו גם העולם האסלאמי הרחב8 
יחד עם יהודים מישראל, עשוי לקעקע את ההנחה המוקדמת לפיה 
חסם דתי בלתי-עביר הופך את כל המאמץ הדיפלומטי לעקר. 
כאשר מי שמורגלים לראות בו יריב של אפשרות ההשלמה, הופך 
בן ברית ואחראי להצלחתה, מתאפשרת מידה חדשה של אמון.

"שאל אותי מה הקב"ה דורש ממני, לא מה 
מיקום הגבול" – בשורתה של השפה הדתית

בליבה של ירושלים, כמו גם בליבו של הסכסוך, מתחם הר הבית – 
או אל-חראם א-שריף – מנקז אליו שאיפות, חלומות ומאוויים, יחד 
עם מתיחות, עוינות ופוטנציאל להסלמה. מרביתם של הפוסקים 
היהודים אוסרים אמנם את העלייה להר הבית בזמן הזה, אך יש 
בהם שמתירים, ממליצים ואף מחייבים את העלייה להר, ועיני העולם 
הערבי והמוסלמי כולו תלויות במיעוט זה ובמעשיו, המתפרשים 

לעתים נפוצות כערעור על זכות הפולחן המוסלמי בהר.
במוקד  הבית  הר  המציבים את  יהודים  אותם  רצונם של  מה 
פעילותם הפוליטית-דתית, וכיצד יוכלו להגשים את זיקתם אליו? 

ראיון, גוש עציון, יוני 2016.  7
היבט נוסף של הפרספקטיבה הדתית הוא מיעוט חשיבותם של הגבולות   8
הלאומיים בתוך ה"אומה" האסלאמית. כדבריו של שייח' בכיר, חבר התנועה 
האסלאמית בישראל )ראיון, אום אל-פחם, פברואר 2016(: "לנו אין מדינות, 
יש אומה אחת, והפוסקים בפלסטין לא מחליטים לבד. אנחנו מדברים ראשונים 
כי אנחנו חיים כאן, ומכירים את מורכבות החיים בקרב היהודים, אבל זה ענין 

של כל מוסלמי, לא רק שלנו".



פיתוח אסטרטגיה לקראת הרעיון של שתי מדינות

זו. חלקם  מנהיגים דתיים שונים יתנו תשובות מגוונות לשאלה 
יבקשו לבקר בהר הבית, להתפלל ברחבה בחופשיות ולקיים בה 
טקסים יהודיים באין מפריע. אחרים, ירצו לבנות מחדש את בית 
המקדש על אותה הרחבה – מי בידיו ממש ובעתיד הנראה לעין 
ומי במאמצים עקיפים ובעתיד אסכטולוגי מקווה. קבוצה נוספת 
תשאף להכרה מצד המוסלמים היושבים בהר בכך שבעבר עמד 
ימצו  ומשם קדושתו. מעטים מאוד מקרבם  יהודי,  עליו מקדש 
את כיסופיהם הדתיים העמוקים בריבונות המשפטית של מדינת 
ישראל החילונית על חלקת הקרקע.9 ובכל זאת, חלקים ניכרים מן 
הוויכוח הציבורי מתמצים בשאלה זו – מיהו הריבון בהר, ומי יחזיק 

בריבונות זו במסגרת הסכם עתידי. מה גורם לכך?
נדמה שסוגיית הריבונות מסעירה את מחשבתם של רבים כל 
כך לא מצד עצמה, אלא מתוך ההנחה שהיא מהווה תנאי סף 
להגשמתן של כל שאר התקוות. הריבונות המשפטית על השטח 
משמשת כעין "אצבע בסכר", שבלעדיה כל השאיפות יישטפו להן 
ולא תתכן פעולה בכיוון הרצוי, יהיה אשר יהיה – שהרי היכולת 
בו. האמנם  לפעול במתחם הר הבית תלויה במישרין בשליטה 
הדבר הכרחי? לדברי שייח' ירושלמי בכיר: "אין שום בעיה שיהודים 
יבואו להתפלל ברחבת המסגדים. שאפילו יבנו להם שם בית כנסת 
ויעבדו את אללה בדרכם. אבל את זה אסור לומר בקול, כי כרגע 
אנחנו לא דנים בשאלה ההלכתית, אלא בשאלה חשובה פחות 
ודחופה יותר – מי בעל הבית. כל עוד היהודים לא באים להתפלל, 
אלא להפגין בעלות ולתחזק את הכיבוש, אסור לתת להם דריסת 
רגל".10 השייח' מציע פרדיגמה אחרת מזו בה אנו מורגלים, ולפי 
דבריו והשקפתו מתקיים יחס הפוך בין ריבונות ושליטה ישראלית 
בהר הבית לבין חופש פעולה ופולחן דתי של יהודים במרחב. מעניין 
כיצד יכריעו גורמים דתיים אם אמנם יעמדו בפני בחירה בין המצב 
הנוכחי בו ישראל היא הריבון המדיני אך יכולתה לפעול בשטח 
מוגבלת, ובין מצב היפותטי בו ישראל מוותרת על ריבונותה אך 

דווקא מתוך כך יכולתם לקדם את שאיפותיהם הדתיות גוברת.
עוסק במישרין במוטיבציות  אינו  הדיון הציבורי  לעתים תכופות 
הדתיות, כי אם בפתרונות דיפלומטיים קונקרטיים שעשויים לשרת 
את אותן מוטיבציות. האתגר הוא להבין עד עומקם את החשיבה 
והמוטיבציה הדתית ולנסות לשלב אותה בפתרונות הדיפלומטיים 
הרצויים והמצויים. הצורך המתמיד של אוכלוסיות דתיות לתרגם 
את רצונן הפנימי לשפה שתישמע באזני מי שאינם חולקים את 
הנחות היסוד הדתיות, מוביל להיצמדות עיקשת אל דרך פעולה 
אפשרית אחת, הצבתה על נס וקידום שלה כמו הייתה בעצמה 
חלופיים,  פתרונות  לחשוף  הדרך  וההגשמה.  ההישג, התקווה 
דיכוטומיים פחות, שעשויים לשרת במקביל את תקוותיהם של שני 
העמים, היא באמצעות קילוף שכבות התרגום ועיסוק במאוויים 
לוותר לטובת השלום  נדרשים הצדדים  הדתיים עצמם. כך לא 
המיוחל על האפשרות להמשיך ולהתקדם בשאיפותיהם הדתיות, 
אלא לסלול נתיב בו יוכלו הדברים להתקיים בכפיפה אחת. מאמץ 
מעין זה נמצא עוד בחיתוליו, עקב היעדרה של פלטפורמת משא 
ומתן ישירה בה הלכי הנפש הדתיים באים לידי ביטוי לא פחות מן 
האינטרסים החומריים של הצדדים. אך על מנת לסבר את האוזן, 
אביא מדבריהם של כמה מנהיגים המפרקים מספר סוגיות ליבה 

למרכיביהן הדתיים ומאירים אותן כך באור חדש.
ההכרה בישראל כמדינה לגיטימית מהווה אתגר דתי למוסלמים, 
משום תפישתה של פלסטין כולה כאדמת ווקף מקודשת והמשטר 

ישנן אמנם קבוצות דתיות המוצאות קדושה אינהרנטית במוסדותיה החילוניים   9
של מדינת ישראל, אך החפיפה בינן ובין העולים להר מועטה.

ראיון, ירושלים, אוגוסט 2015. ראו גם אצל 'כיצד לשמור על הרגיעה השברירית   10
בהר הבית', תדריך קבוצת המשבר הבינלאומית מס' 48, אפריל 2016, הערת 

שוליים מס' 80.

הרצוי בה ובמרחב כולו כחליפות אסלאמית. מתוך עמדה זו, לא 
יהודית במרחב הוא בלתי-נסבל,  רק קיומה של מדינה ריבונית 
אלא כך אף עצם חלוקת המרחב הערבי למדינות לאום, כירושה 
של הקולוניאליזם האירופי. תקווה ישראלית לנורמליזציה במרחב, 
לחילון  לזניחת שאיפות החליפות,  לייחל  לכאורה  אפוא, תאלץ 
מלא של המחשבה הפוליטית וליחס אינסטרומנטלי אל האדמה. 
רק במסגרת כזו, כך נדמה, יוכלו מוסלמים לחתום על שלום בר-

קיימא עם ישראל ולהשלים עם קיומה.
חלופה אפשרית עשויה לצוץ כאשר שבים מן הפתרון המוצע – 
במקרה זה, פירוק הגבולות המדינתיים בכלל ושלילת כל ריבונות 
שאינה מוסלמית בפרט – אל המוטיבציה הדתית המעצבת אותו. 
פוסק בכיר בתנועה האסלאמית בישראל טוען כי הציפיה לחליפות 
יהודית עצמאית:  אינה סותרת את ההכרה במדינה  אסלאמית 
"נניח שהוקמה ח'ילפה, ונשארו יהודים שגרים בה. הרי לפי ההלכה 
האסלאמית, הם זכאים לחיות, לנהל את ענייניהם בעצמם, לחיות 
בקהילה משלהם, עם מערכת משפטית משלהם. איזה איסור יש 

עליהם לעשות את זה כולם יחד ולכנות את זה מדינה?".11
דתי  ישראל מהווה אתגר  הימצאותו של קולקטיב ערבי בארץ 
ליהודים, משום תפישת חלקם את התנועה הציונית כהגשמה של 
שיבת ציון המצופה, אתחלתא דגאולה וחידוש הציווי לרשת את 
הארץ המובטחת. מתוך עמדה זו, קשה להסכין עם קיום מדיני של 
עם זר בחלק מארץ ישראל. תקווה לתמיכה של דתיים-לאומיים 
לשמיטת  לייחל  לכאורה  תאלץ  אפוא,  פלסטינית,  בעצמאות 
הפרספקטיבה הגאולית-משיחית, הסרת התיאולוגיה מן הפוליטיקה 
וזיקה מטריאלית אל ההיסטוריה של התנועה הציונית. רק במסגרת 
כזו, כך נדמה, יוכלו יהודים דתיים לחתום על שלום בר-קיימא עם 

העם הפלסטיני ולהשלים עם הקמת מדינתו הריבונית.
גם כאן, חלופה אפשרית תתכן אם הפתרון יומר ברצון העומד 
בבסיסו. כך בדברי רב קהילה בירושלים: "אם אנו כיהודים מאמינים 
היא חלק  להקים בה מדינה  על מנת  לארץ הקודש  שחזרתנו 
מהתכנית האלוהית והגשמת הנבואה, אנו מוכרחים להאמין שגם 
הימצאותו של עם אחר באותה הארץ הוא חלק מאותה תכנית 
אלוהית. על בסיס אמונה זו, ברי לי שאנו מוכרחים לפתור את 
הסכסוך בינינו, לא משום שנגזר גורלנו להתקיים כאן יחד, אלא 

משום ששפר גורלנו לחיות כאן יחד ולהגשים את רצון ה'".12
העמדות המצוטטות כאן אינן נחלת הזרם המרכזי של הקבוצות 
לצורך בשינוי  דוגמא  הן מהוות  זאת,  הדתיות השונות. על אף 
פרדיגמה בדיון הציבורי. ההנחה הרווחת היא שבשיח המיוסד על 
אינטרסים ניתן להגיע למצב המשרת נאמנה את שני הצדדים, 
יחס אל המחלוקות  בעוד השפה הדתית הדיכוטומית מכתיבה 
הפוליטיות כאל משחק סכום אפס. אמנם כך הם פני הדברים, 
כאשר המאמינים אינם יכולים להתנסח בשפתם ונאלצים להשתתף 
בשיח ציבורי המיוסד על הנחות אינסטרומנטליות. כך מוצמדות 
העמדות הדתיות, שלא בטובתן, להצעות מדיניות מסוימות שאין 
הכרח עקרוני לדבוק דווקא בהן, ומעניקות להן אגב כך הילה של 
לצוץ כאשר מנהיגים  יצירתיים עשויים  קדושה דתית. פתרונות 
דתיים משוחחים זה עם זה, והטרמינולוגיה האמונית היא שפת 
"אני  בדרום הארץ:  ישיבה  כדברי ראש  לגיטימית,  ומתן  משא 
יכול להתווכח על פוליטיקה בשפה של העיתון, אבל בשיחה זו 
אין יתרון לתפקידי כרב. אבל אולי יש בנמצא שפה אחרת. שאל 
אותי מה הקב"ה דורש ממני, לא מה מיקום הגבול. אולי אם נטה 
אוזן לדברי תורה בעניין זה, נלמד יחד גם כמה דברים חדשים על 

ראיון, כפר קאסם, מאי 2015.  11
ראיון, ירושלים, אפריל 2016.  12



גבולות".13 בצורה זו, כאשר מתאפשר לאוכלוסיות הדתיות לגשת 
אל יסודות הסכסוך בשפתן ומתוך תפישת עולמן, אמונות יסוד 
להגיע  כמוטיבציה  עשויות לשמש  הדתיות  הנטועות במסורות 
לשלום, כנימוק להסכים לפיוס, וכרצון לקחת אחריות משותפת 

ולהפסיק את שפיכות הדמים.

"מדינה ללא יהודה, במה תהיה יהודית?" – 
מחיר השלום ומשלמיו

נאומיהם של אהוד ברק ואריאל שרון בעת ששימשו כראשי ממשלה, 
הפכו לקלישאה את המונח "ויתורים כואבים", המתאר את מחירו 
פינוי  בדמות  בעיקר  ישראלי-פלסטיני,  הצפוי של הסכם שלום 
התנחלויות. אך מיהם בחברה הישראלית שכואבים ויתורים אלה?
את המילה "כיבוש", המתארת את השליטה הישראלית ביהודה 
ושומרון, ניתן להבין בשתי משמעויות. האחת מתארת את האחיזה 
בשטח, והשנייה את המשטר תחתיו נתונה האוכלוסייה. אך בתודעת 
חלקים ניכרים מן הציבור הישראלי, השתיים כרוכות זו בזו. סיסמת 
הימין הדתי, "עם לא יכול להיות כובש בארצו", ששורשה בהבעת 
הזיקה של העם היהודי לארץ ישראל כנגד טענות מתחום המשפט 
הבינלאומי, משמשת תכופות גם כתשובה לטענות מתחום המוסר 
ולהכחשה עקרונית של עוולות כלפי האוכלוסייה האזרחית ביהודה 
ובשומרון. מנגד, ההתקוממות של חלקים מן הציבור הישראלי 
נגד שליטה צבאית במיליוני פלסטינים הובילה מניה וביה לניכור 
ולהתרופפות תחושת השייכות  יושבים  מחבלי הארץ בהם הם 
אליהם. "השאלה היא לא אם אנחנו מוכנים ברוב טובנו לתת את 
השטחים האלה לפלסטינים כדי להגיע לשלום", אמר חבר כנסת 
מאחת ממפלגות השמאל,14 "אלא מתי נבין כבר שהם לא שלנו 
בכירה באחת מעמותות השלום, כאשר  מלכתחילה". מנהלת 
נשאלה איזה מחיר היא תחוש ששילמה במסגרת ההסכם, ענתה: 
"אם אתה שואל אם בית-אל תחסר לי, אז צר לי לאכזב אותך".15
המחנה המתנגד בחריפות יתרה להסכם השלום כיום, צפוי לשלם 
עליו בהגיע יום פקודה בהתמוטטות מלאה של מפעל חייו. המחנה 
המוביל בגאון את החתירה לשלום, צפוי שלא לשלם מחיר כלל 
על מימושו. במצב עניינים זה, הוויכוח הפוליטי בישראל חדל להיות 
מחלוקת גרידא אודות צעדי מדיניות דרושים. כאשר המנופפים 
בחשיבות הפשרה אינם נתבעים בעצמם להתפשר, כל הכרעה 
היא הנחלת תבוסה מוחצת למחנה רעיוני ופוליטי שלם. החפץ 
להרחיב את התמיכה בהסכם, יבקש לשאול איזה מחיר עשויים 

תומכיו לשלם, ומה עשויים מתנגדיו להרוויח?
משיחות שונות עם רבנים בכירים בציונות הדתית, עולה כי הם 
רואים את התמיכה בהקמת מדינה פלסטינית כהטלת ספק ביהדותה 
של מדינת ישראל, ולפיכך כהתרסה וכראיה מכרעת לכוונות זדון. 
כרוך  זה,  אפיק מסוים העשוי להפיס את חששותיהם בתחום 

ב"פיצוי" בדמות הדגשת יהדותה של המדינה בתחומים אחרים.
כי הגברת החינוך היהודי במערכת  יישוב בהר חברון, טוען  רב 
החינוך הממלכתי תהפוך ויתור על שטחים מארץ ישראל לקלה 
הבטיחו  הבית,  לי את  לקחת  רוצים  "אם אתם  לעיכול:  יותר 
שתתנו לי להיכנס אליכם הביתה. אביא איתי תרמיל גדוש תורה 
שבעל-פה, ואם תתחייבו לי שנשב יחדיו, כל המשפחה, ללמוד 
אצלכם בסלון – אז אשקול להסכים לארוז. אחרת, מדינה ללא 
יהודה, במה תהיה יהודית?".16 רב בישיבה באזור השומרון דיבר 
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על חשיבות הפרהסיה היהודית ברחוב הישראלי והשפעתה על 
הנכונות לפינוי: "אלקנה תהיה הכרחית פחות ככל שתל אביב 
תדמה יותר לאלקנה".17 סיכומם של דברים מתבטא במילותיו של 
אחד מבכירי הרבנים בציונות הדתית: "החזון הוא ארץ ישראל, לעם 
ישראל, על פי תורת ישראל. על אדניו יוסדה הציונות הדתית, אליו 
אנחנו מבקשים להתקדם, וממנו אין לנו רשות לסגת. מי שסבור 
מסיבותיו הוא שבתחום "ארץ ישראל לעם ישראל" נדרשת ירידה 
לצורך עליה, כדאי שיעמול לקדם את "עם ישראל על פי תורת 

ישראל", כך לא תהיה התמעטות הקדושה במכלול".18
העצמת יהדותה של המדינה, בספירה הציבורית שלה, במוסדותיה, 
ובמערכת החינוך שלה, עשויה לשמש כעין פיצוי לפינוי ההתנחלויות 
ביהודה ושומרון, כך שלא ייתפס כמכת מחץ לחזונה של הציונות 
הדתית המונחל בידי מי שאמונותיהם ואהבותיהם לא נפגעות.19 
באמור לעיל אין קריאה בשבח צעדים אלה בזכות עצמם, אלא 
הצבעה על כח השכנוע שלהם. הבוחן את ערכן של יזמות שלום, 
יכולתן להגדיל את מעגל  ובראשונה את  ראוי לו שיבחן בראש 

הרוצים בו.

"הם מחפשים סוסים לעגלה שכבר דוהרת" – 
על שיח בין-דתי בלתי מועיל

"הדתה" מידתית של תהליך השלום עשויה, כאמור, לחולל תפנית 
חיובית בכמה מישורים ולקדם את סיכויו של הסכסוך להגיע לכדי 
השלמה, אך ישנם כמה סוגים נפוצים של שיח בין-דתי שתועלתם 

מועטה ותרומתם מוטלת בספק.
ומוסלמים  יהודים  ויזמות רבות מאוד, מפגישים  ארגונים שונים 
לשיחה פתוחה על שתי הדתות בה דנים הצדדים בדמיון ובשוני 
בין האמונות, המסורות, המערכות ההלכתיות, החגים והמנהגים. 
מפגשים אלה מקדמים היכרות בין הצדדים שלרוב אינם נפגשים, 
ומסייעים בהפחתת הזרות, השנאה והחשד. אך המסר המרכזי של 
דיאלוג מעין זה, לפיו "כולנו דומים", מתעלם מהפיל שבחדר, ומן 
השוני המובהק בתנאי החיים, במעמד האישי, ובקונטקסט הפוליטי, 
שבין יהודים ומוסלמים משני צדיו של הסכסוך. ההתמקדות בערכים 
משותפים יוצרת סימטריה מדומה, ומסיחה את הדעת מן הסוגיות 

הקונפליקטואליות המונחות ביסודה של הפגישה.20
במקרים אחרים, מתרוממים המפגשים אל העיסוק הבלתי אמצעי 
באתגר הפוליטי, תוך ניסיון לרתום מנהיגים דתיים לתמיכה בפתרון 
פוליטי קיים, קבוע, מנוסח ומפורט. הרבנים ואנשי הדת המוסלמים 
מוערכים כאן כמובילי דעת קהל, ובעלי רשתות השפעה רחבות, 
שעשויים לשכנע את צאן מרעיתם בכדאיותו של הסכם שלום, 
אך אינם נתפשים כמי שבאמתחתם תובנות חדשות ופורצות דרך 
באשר לאופן בו צריך שלום כזה להיראות. הרבנים משמשים את 

אדריכלי השלום בתהליכי הפצתו, אך לא בגיבושו.21
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אם פינוי כזה אמנם הכרחי, או רצוי, במסגרת הסכם שלום. סוגיה זו עצמה   19
עשויה לזכות לתשובות שונות כאשר הנחות היסוד הדתיות, יהודיות ומוסלמיות 

גם יחד, מצטרפות אל הטרמינולוגיה הדיפלומטית.
דיונים מעין אלה צפויים אף להיתקל במהירות רבה בהתנגדותם של גורמים   20

פלסטיניים הנמנעים מנורמליזציה עם ישראל.
כדי להימנע משגיאה זו, מאמר זה אינו מפרט את האתגרים הדתיים השונים   21
לפתרון הסכסוך ודרכי מענה אפשריות עליהם, או את החלופות הקונקרטיות 
להצעות המדיניות אשר עשויות לעלות מחתירה לשלום בפרספקטיבה דתית. 
המלצות כגון אלו מוכרחות לעלות מתוך שיח בלתי אמצעי בין מנהיגים דתיים 

משני העמים.



פיתוח אסטרטגיה לקראת הרעיון של שתי מדינות

מיעוט העבודה הבין דתית בשדה הסכסוך הישראלי-פלסטיני פונה 
במישרין אל מנהיגים דתיים כדי לבחון את תרומתם האפשרית 
לעיצוב השלום המקווה. אך גם מקרב יוזמות אלו, חלק ניכר מגביל 
את עבודתו למתונים ביותר מבין המנהיגים הדתיים, פרגמטיים 
ראשונה  מצווה  הוא  אמונתם השלום  פי  אלו שעל  וליברליים, 
במעלה, ואינם נזקקים למפגש כתהליך חשיבה טרנספורמטיבי 
אלא רק כפעולה לטובת מטרה משותפת. מן המנהיגים הללו לא 
יגיעו הקולות והתובנות המבוקשים. חלק הארי של הדיון הציבורי 
על השלום מתקיים כהדהוד בין משוכנעים מראש, דתיים כחילונים, 
וכדי לחרוג ממעגל זה נדרשים קולותיהם של בכירי הרבנים ואנשי 
הדת המוסלמים, גם אלו הנתפשים כרדיקלים וכמכשילי השלום. 
הם, ורק הם, יוכלו להתוות דרך לשלום שאינו כולל התפשרות 

על דברי תורה – אלא מימושם.

סיכום
מנהיגות אמיצה שתקום לפתע ותחליט לחתום על הסכם, לא 
תוכל להתחיל ליישמו בשטח ולהטמיעו בלבבות כאשר הוא מנותק 
במידה כזו מן הנרטיב הרווח בשני העמים. האמון של איש ברעהו 
נמוך כל כך, שחתימת הסכם עשויה להיות רק נקודת פתיחה 
למרוץ האשמות הדדיות בהפרתו. המבקשים להיחלץ מן הסכסוך 
הישראלי-פלסטיני אינם עניים בהצעות ובמסמכי עקרונות, כי אם 
באמון ובמוטיבציה. מרבית השאלות הפתוחות במסגרת הסכם 
הן פונקציה של מידת האמון בין הצדדים. אלמנטים קונפדרטיביים 
פחותים או מרובים, גבולות פתוחים יותר או פחות, שיבת פליטים 
מעטה או מוגברת, היתכנותה של הישארות מתנחלים בשטחי 

יהודה ושומרון – סוגיות אלה כולן מותנות בשבירת הדיכוטומיה בין 
טובתם של ישראלים וטובתם של פלסטינים. כאשר "פרו פלסטיני" 
אין משמעו "אנטי ישראלי", ולהפך, יכולים להתחיל ולצמוח פתרונות.

הישראלית  החברות,  חשובים של שתי  מרכיבים  עוד  כל  אך 
והפלסטינית, נותרו מחוץ לתהליך קבלת ההחלטות, הדרת זהותם 
מן האמונה  עצמם  להדיר  להם  גרמה  על השלום  מן השיחה 
באפשרותו. הכללתם של הגורמים הדתיים בשני העמים במאמץ 
משותף למצוא מוצא מן הסכסוך תאפשר להם לעמול יחדיו לטובת 
עתיד משותף, ולתמוך בפתרון מדיני שיאפשר מענה לשאיפותיהם 

הדתיות של שני הצדדים והגדרה עצמית לשני העמים.
ומקפידה  היסטורית,  עומק תודעה  על  נשענת  החברה הדתית 
לכרוך את דברי הימים של הציונות בתולדות העם היהודי לאורך 
עומק  לראות את  ניתן  הזו,  מן הפרספקטיבה  דווקא  הדורות. 
השינוי שעוברות ציוויליזציות דתיות ביחסן זו לזו. הכנסייה הנוצרית, 
שהתנכלה לאורך שנים ליהודים שחיו בקרבה ועודדה או אפשרה 
את רדיפתם, חוללה במאה ה-20 מהלך מהפכני ביחסה ליהודים 
תוך פרשנות מחודשת של כתבי הקודש. הדברים הרחיקו לכת 
עד כדי הדיבור הרווח בזמננו אודות מורשת יודו-נוצרית משותפת. 
אשר על כן, בבואנו לבחון את יחסי היהודים והמוסלמים במזרח 
התיכון, אנו יכולים לעשות זאת מתוך ענווה. העם היהודי צועד את 
צעדיו הראשונים בריבונות מדינית, והמוסלמים צועדים את צעדיהם 
הראשונים הן כמיעוטים במדינות לא-מוסלמיות והן כדמוקרטיות. 
התקווה הדתית, הסבלנית, שאלה גם אלה ישכילו ללמוד ללכת 

בצעד יציב ובוטח, היא התקווה לתקן עולם במלכות שדי.


