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יחוה דעת

עימות עם הארגונים בעזה בדרגות שונות 
של חומרה היה צפוי מזה כמה חודשים. שהרי 
על  מהירי  להתעלם  ישראל  יכולה  זמן  כמה 
ע"י  לכאורה  המתבצע  עזה  עוטף  יישובי 
"סוררים" של הג'יהאד האסלאמי כפי שטוען 
חמאס. נראה שהג'יהאד האסלאמי המתוקצב 
והמונע ע"י איראן שכנע את עצמו כי יוכל 
של  החיים  בשגרת  ולפגוע  לישראל  להציק 
תושבי עוטף עזה לאורך זמן מבלי שישלם על 

כך מחיר גבוה וגם לאיים ב"תגובה כואבת" 
לכל מהלך ישראלי מתוך כוונה או אמונה כי 

הוא מקים מאזן הרתעה מול ישראל. 
תגיב  כי  ואמרה  חזרה  אומנם  ישראל 
בחוזקה, אך שידרה באותה עת כי אין פניה 
להסלמה. התקפות התגמול שלה כוונו בעיקר 
הבית"  "בעל  הארגון  בהיות  חמאס  למתקני 
יכול.  הכול  להיות שליטה  ומתיימר  ברצועה 
מכך.  ורחוק  מפשע  חף  אינו  מצידו  חמאס 
ניסה  סינואר  יחיא  של  בהנהגתו  הוא,  גם 

קודם  ישראל.  עם  חדש  אימה  מאזן  להקים 
יום  של  השיבה"  "תהלוכות  באמצעות  כל 
דבר  לכל  טרור  פיגועי  למעשה  שהיו  שישי 
שמטרתם הייתה להתיש את צה"ל. הם כללו 
קבוצות  ושיגור  הגדר  על  מטענים  זריקת 
זאת  כל  לישראל.  ונפץ  ובלוני אש  מחבלים 
במקביל לאיומים חוזרים ונשנים שכל פעולת 
עזה  עוטף  על  לירי  תביא  ישראלית  תגמול 
ומעבר לכך. ראוי לציון שלא ידוע שמפקדי 
של  הביטחון  כוחות  ע"י  נרדפו  הג'יהאד 
פעלו  הארגונים  שני  כי  היה  נראה  חמאס. 
יוצרים  הם  כך  כי  סבורים  כשהם  בתיאום 
מצב חדש שבו הם ממשיכים לפגוע בישראל, 
עת  ובאותה  הקשות  תגובותיה  את  מונעים 
עבור  נדיבה  חודשית  דולרית  בקצבה  זוכים 
האוכלוסייה הסובלת באדיבותה של קטר וגם 
בכמה הקלות על המצור מצידה של ישראל.

ההתנקשות השבוע בחייו של בהאא' אבו 
את  שיזם  הג'יהאד  של  בכיר  מפקד  עטא 
האיש  היה  דבר  של  לאמיתו  אך  הפיגועים, 
את  הפתיעה  ברצועה,  הג'יהאד  של  הבכיר 
ממהלכיהם  שיכורים  שהיו  הארגונים  שני 
יחיא  איים  שבוע  לפני  רק  ישראל.  מול 
סינואר במלחמה על ישראל בנאום התוקפני 
שארגונו  אמר  הוא  פעם.  אי  שנשא  ביותר 
וכי  הישראלים  הטנקים  עם  להתמודד  מוכן 
טילים  אלפי  ישגר  ארגונו  הבא  בעימות 
לתל אביב במשך שישה חודשים ויהפוך את 
מסוג  הזיות  ועוד  חרבות  לעיי  ישראל  ערי 
האיום  את  לחזק  כנראה  הייתה  מטרתו  זה. 
עליה כדי להשיג הקלות נוספות וגם להפגין 
נחישות מול "האויב הציוני" בשעה שהפגנות 
ארגונו  נגד  ברצועה  המיואשים  התושבים 

הולכות ומתרבות. 
על  טילים  בשיגור  מיד  התחיל  הג'יהאד 
את  להעניש  ומאיים  דן  וגוש  עזה  עוטף 
גם  הצטרף  חמאס  קשה.  בצורה  ישראל 
היד  את  לגדוע  יש  כי  והודיע  לאיומים  כן 
הבוגדנית וכו'. איננו יודעים כמה זמן ימשך 
סבב זה. מצרים ונציג האו"ם מלאדנוב כבר 
מצידה  לרגיעה.  להביא  במאמצים  התחילו 
הג'יהאד.  של  לתגובה  מוכנה  הייתה  ישראל 
אומנם בתי ספר ומפעלי תעשיה נצטוו לסגור 
הדרומית  ישראל  ומחצית  דלתותיהם  את 
עכשיו  עד  אך  מסוימת,  במידה  שותקה 
של  לפעולתה  הודות  בנפש  קורבנות  נמנעו 
כיפת הברזל וציותם של התושבים להוראות 

הביטחון של פיקוד העורף. 
לג'יהאד יש אומנם אפשרות להמשיך לשגר 
טילים לישראל, אך ספק רב אם חמאס ייגרר 
להרפתקה זו. לא נראה שהג'יהאד או החמאס 
יכולים לקוות כי יגיעו להישגים משמעותיים 
כלשהם והם יצטרכו להשלים עם כך שמאזן 

האימה שיצרו עם ישראל נמוג כלא היה.

השגריר בדימוס צבי מזאל, חוקר במרכז 
הירושלמי לענייני ציבור ומדינה

בשנה  בחירות  מערכות  שתי  עברנו 
למערכה  בדרך  אולי  ואנחנו  האחרונה, 
שלישית. הבחירות החוזרות שהתקיימו ב-17 
בספטמבר, התקיימו בשל העובדה שבנימין 
נתניהו בחר לפזר את הכנסת רק בשל כך 

שהוא אישית לא הצליח להרכיב ממשלה.
כך  כל  למה  עצמם,  את  שואלים  רבים 
לא  ואם  בישראל?   ממשלה  להקים  קשה 
די בכך פתאום מתעופפת לו באוויר, רעיון 
חדש / ישן – בחירות ישירות. כאילו שאת 

זה עוד לא ניסינו.
בשביל לענות על השאלה הזו, צריך להבין 

מה קרה פה בשנים האחרונות.
קבע   ,1992 משנת  הממשלה  יסוד  חוק 
ישירות,  בבחירות  יבחר  הממשלה  ראש  כי 
התיקון לחוק היסוד  נודע גם כחוק הבחירה 
ממשלה,  ראשי   3 נבחרו  זו  בדרך  הישירה, 
ביבי נתניהו בשנת 1996, אהוד ברק בשנת 
אלא   2001 בשנת  שרון  ואריאל   1999
והקושי  החוק  על  קשה  ביקורת  שבעקבות 
בשנת  החוק  בוטל  יציבה,  ממשלה   בקיום 
לקדמותה  הבחירות  שיטת  והוחזרה   2003

בשינויים קלים. 
בין הביקורות הנוקבות על החוק הייתה, 
ביקורת לפיה הצבעה בשני פתקים, מחלישה 
את יכולתו של ראש הממשלה לתפקד שכן, 
היה  הממשלה  ראש  הישירה,  הבחירה  עד 
נבחר מקרב הסיעה הגדולה ביותר בכנסת, 

אשר הצליחה להרכיב קואליציה. 
תחילת קרסום כוחן של המפלגות הגדולות 
הובילה  הקטנות  המפלגות  של  והתחזקותן 
תלוי   היה  הממשלה  שראש  לסיטואציה 
במפלגות קטנות אשר לרוב הצליחו ללחוץ 
על הממשלה, לעיתים בשל אינטרסים צרים 

אשר שירתו רק את קהל הבוחרים שלהן.
בשנת 2003 בוטל חוק הבחירות הישירות, 
לפיה  לקדמותה  הבחירות  שיטת  והוחזרה 
את  הכנסת  מחברי  אחד  על  מטיל  הנשיא 
הרכבת הממשלה בהתאם להמלצות הסיעות 

שנבחרו לכנסת. 
אולם למרות שהשיטה אמורה הייתה להיות 
קואליציה בין מפלגות, הלכה למעשה מיפו 
מפלגות  לגוש  כמשתייכות  המפלגות  עצמן 
מימין או משמאל. פועל יוצא מכך שהעומד 
בראש המפלגה הגדולה הפך למעשה לעומד 
את  מנווט  הוא  כאשר  כולו  הגוש  בראש 
בכך   כולו,  לגוש  השייכות  המפלגות  שלל 
המפלגות  בראש  העומדים  של  השפעתם 
עצמה.  מהמפלגה  ערוך  לאין  חזקה  הפכה 
חיזוק זה בא בנוסף למעמד החזק של מנהיגי 
את  בוחנים  המדינה  אזרחי  באשר  המפלגה 
יותר  שמתמודדת  המפלגה  בראש  העומד 

מאשר את המצע המפלגתי. 
טורחות  לא  שאף  כיום  מפלגות  ישנן  
לפרסם את מצע הבחירות שלהן ובונות על 

כוחו של העומד בראשן. 
הצליחה  האחרונות,  הבחירות  לאחר 

החדש   המונח  את  לייצור  הליכוד  מפלגת  
"הגוש" . בכך הצליחה הליכוד למלכד את, 
מפלגות גוש הימין כך שביבי נתניהו עומד 
בראש מערך מפלגות הימין  ולא רק בראש 
למעשה  הלכה  כך  לכנסת,  הליכוד  רשימת 
נתניהו מנווט את דרכו של הגוש כולו ולא 

רק את דרכה של המפלגה.
לאורך קיומן של הכנסות מקום המדינה, 

שותפות  שונות  המפלגות  עצמן  מצאו 
לקואליציות שונות גם מבלי ייחוס של ימין 
ושמאל אולם, בשנים האחרונות מצאו עצמן 
המפלגות הדתיות משוייכות באופן אוטומטי 
לגוש הימין למרות שלעיתים הן מזדהות עם 
תפיסה  חברתית שיכולה להתקיים בממשלה 

שאינה מזוהה עם הימין המדיני.
הגושי  בשיוך  המפלגות  של  ההתקבעות 
עצמאות  של  קיומה  להן  מאפשר  אינו 
היכולת  על  ומקשה  ומחשבתית  פוליטית 
מכך  יותר  אבל  בישראל  ממשלה  להקים 
התקבעות זו הלכה למעשה חוטאת לתפקיד 

המשטר הקואליציוני. 

עו"ד בראון הינו מומחה במשפט מנהלי 
ודיני מפלגות. לשעבר היועהמ"ש של מפלגת 
'המחנה הציוני' וכיום של מפלגת 'כחול לבן'. 

 פוליטיקה
 של  גושים

מאזן ההרתעה 
מול ישראל 

עו"ד שמעון בראון צבי מזאל

ההתנקשות השבוע בחייו של 
בהאא' אבו עטא מפקד בכיר של 
הג'יהאד שיזם את הפיגועים, 
אך לאמיתו של דבר היה האיש 
הבכיר של הג'יהאד ברצועה, 
הפתיעה את שני הארגונים שהיו 
שיכורים ממהלכיהם מול ישראל. 
רק לפני שבוע איים יחיא סינואר 
במלחמה על ישראל בנאום 
התוקפני ביותר שנשא אי פעם. 
הוא אמר שארגונו מוכן להתמודד 
עם הטנקים הישראלים וכי 
בעימות הבא ארגונו ישגר אלפי 
טילים לתל אביב במשך שישה 
חודשים ויהפוך את ערי ישראל 
לעיי חרבות ועוד הזיות מסוג זה. 
מטרתו הייתה כנראה לחזק את 
האיום עליה כדי להשיג הקלות 
נוספות וגם להפגין נחישות מול 
"האויב הציוני" בשעה שהפגנות 
התושבים המיואשים ברצועה 
נגד ארגונו הולכות ומתרבות. 

לאורך קיומן של הכנסות מקום 
המדינה, מצאו עצמן המפלגות 

שונות שותפות לקואליציות 
שונות גם מבלי ייחוס של ימין 

ושמאל אולם, בשנים האחרונות 
מצאו עצמן המפלגות הדתיות 

משוייכות באופן אוטומטי 
לגוש הימין למרות שלעיתים 

הן מזדהות עם תפיסה  חברתית 
שיכולה להתקיים בממשלה 

שאינה מזוהה עם הימין המדיני. 
ההתקבעות של המפלגות 

בשיוך הגושי אינו מאפשר להן 
קיומה של עצמאות פוליטית 

ומחשבתית ומקשה על היכולת 
להקים ממשלה בישראל אבל 
יותר מכך התקבעות זו הלכה 

למעשה חוטאת לתפקיד המשטר 
הקואליציוני. 

הדברים על דעת הכותבים בלבד 
ואינם משקפים את עמדת המערכת


