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 מושג

 אקטיביזם מדיני

  הגדרה
הטיפה , אשר 50-משה שרת במהלך שנות הביטחונית שזוהתה עם -ר גישה מדיניתמתאהמושג 'אקטיביזם מדיני' 

  ביטחון הלאומי של ישראל.ב תדיפלומטי-הזירה המדינית חשיבות והדגישה אתלאיפוק צבאי 

 רקע
גישות מנוגדות לכאורה שתי התפתחותן של הביא ל, 1של ישראל בשנות קיומה הראשונותטגי אסטר-אוימצבה הג

דוד בן גוריון, ראש הממשלה הראשון של הביטחון הלאומי של ישראל. גישות אלה היו מזוהות עם תפיסת בנוגע ל
  .שר החוץ הראשון שלהכושל ישראל שכיהן כראש הממשלה השני  ,שרתועם משה  ,ישראל

-תפקידה של הקהילה הביןלמדינות ערב, של שני המנהיגים לנה מיחסם השו ו בראש ובראשונההושפעאלה גישות 
 שאלת האיזון בין נושאים ביטחוניים ודיפלומטיים.לולאומית 

במפא"י, במפ"ם, במפד"ל חברים  בין תומכיו נמנוו ,חיים ויצמןממשנתו של מדיני קיבל את השראתו האקטיביזם ה
גישת של  הלרוב בציל הנותרמדיני האקטיביזם השת גי 3וכן כמה עיתונים ישראלים.  2ובציונים הכלליים

האמצעי היעיל ביותר להבטחת את  יכולות הצבאיותשראה ב ,בן גוריוןמזוהה עם שהייתה  ,האקטיביזם הביטחוני
 )ר' המושג: אקטיביזם ביטחוני(. הרתעה.יצירת תגמול צבאיות ופעולות באמצעות  הביטחון הלאומי של ישראל

 של האקטיביזם המדיני הבסיס האידיאולוגי 

 האקטיביזם המדיני אופיין על ידי מספר רכיבים:
סכם הין אפשרות ממשית להגיע לאנחת העבודה של מאמצי האקטיביזם המדיני הייתה שה :יהול סכסוךנ 

  4 .ידי ניהולו-את הסכסוך עללמתן יש לחתור ולכן  ,מהיר וכולל בין ישראל למדינות ערבשלום 

ם ושל יאומיל-ל ארגונים ביןשמיכה תדולה לגשיבות חאה ראקטיביזם המדיני ה :יתלאומ-גיטימציה ביןל 
, והעדרה, לישראל לשמור על האינטרסים החיוניים שלה סייעשתמיכה זו ת מתוך ההכרה ,בישראל התפוצות
 5 גרום נזק.עלולה ל

לתגובות מתונות ם העולם הערבי והטיפו ע תרו להפחתת המתחחאקטיביזם המדיני הומכי ת יפוק צבאי:א 
, תומכי בלתי נמנעתלמרות ההכרה בכך שתגובה צבאית היא לעיתים  6פעולות ההסתננות. לעשל צה"ל 

 מוצאהלפיכך שימוש בכוח צריך להיות   7.דרדרה את המצברק  לרוב תגובה כזוטענו שהאקטיביזם המדיני 

                                                      
-כ התמודדה עםהמדינה  ביחסה אליה. תאמביוולנטישהייתה לאומית -קהילה ביןממעוינות ערבית ובתקופה זו ישראל סבלה   1

-500-מליון( וכ 1.3אזרחים ישראלים )מתוך אוכלוסייה של  200-250פעולות הסתננות. בגבול הירדני בלבד נהרגו  10000-15000
 .1996, עם עובד, 1956 – 1949מלחמות הגבול של ישראל ר' בני מוריס,  ישראלים נפצעו. 1000

ן, קדיש לוז ופינחס ספיר ממפא"י, ישראלי ברזילאי מן אריה להסתננויות תמכו בשרת זלתגובה הראושעסקו בבדיוני הקבינט   2
 :Gabriel Sheffer, Moshe Shrettר' ויהודה ברטוב ממפ"ם, משה שפירא ויוסף בורג מהמפד"ל ופינחס רוזן מהציונים הכלליים. 

Biography of a Political Moderate, Oxford Clarendon Press, 1996. 
'על המשמר' של 'קול העם' ושל 'נר', של  לתמיכתםת המפלגה הקומוניסטית ושבועון 'העולם הזה' וכן המתונה זכתה לתמיכהגישה   3

 .שםשפר, גבריאל שכתבו נגד הקו הלוחמני של הממשלה. 
 ,Resolution vs. Management of the Middle East Conflict: a Reexamination of the Conflict Gabriel Shefferר'   4

Between Moshe Sharett and David Ben Gurion, Jerusalem, Magnes Press, The Hebrew University, 1980.  
 .205, עמ' 26/54, ארכיון מפאי, 12/05/54שרת בוועידת מפא"י   5
 .18/10/1966, ב'ג'רוזלם פוסט'כפי שפורסם  1957נאום שרת בבית ברל, אוקטובר   6
 שםר' שפר,   7
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 ת הלאומיות לא יוכלו להיות מושגות באמצעים דיפלומטיים.ומעל לכל ספק שהמטר חר שהובהרהאחרון לא

8 

 ל ישראלששרת האמין שמשרד החוץ חייב לקחת חלק פעיל בעיצוב המדיניות  :ילוב בין הגנה ודיפלומטיהש 
גישת  לאומית. לכן,-לקהילה הבין הצבאיות של ישראלפעולות ה בהסברת אינו מתמצהתפקידו שו

שיודעת לאזן הצורך להפעיל במדיניות למדיניים וב בין נושאים ביטחוניים בשילו כההאקטיביזם המדיני תמ
  9 .לאומית לפעולות כוחניות-של הקהילה הביןרגישות כוח מצד ישראל לבין ה

 וףס 

  

                                                      
 .שםשפר, ר' הבדל עצום בין התפיסה של שימוש בכוח כרע במיעוטו לבין התערבות צבאית כמטרה בפני עצמה. שרת טען שיש   8
 .401עמ'  16/03/54 יומנו האישי של שרתר'   9


