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הסכנה לימין — מימין
בכל פעם שמפלגות הימין רוצות
לתקוף את מפלגת העבודה או את
מר”צַײיחד, הן מציינות בעוז ובאון שהן
מפלגות שמאלניות. האזרח הממוצע
מרים גבה ושואל, מה רע בשמאל? איזה
ַײנזקים, פשעים, אסונות, ויתורים, נסי

גות וכד' חולל השמאל למדינת ישראל?
הרי מי שעד כה החזיר שטחים
משטחי המדינה היה הימין ולא השמאל:
בגין החזיר את סיני, נתניהו החזיר
חלקים מחברון, ושרון התנתק מרצועת

עזה.
לאור העובדות ההיסטוריות האלה,
הטוענים לארץ ישראל השלמה צריכים
לחשוש דווקא מן הימין ולא מן השמאל.
פרופ' אבשלום מזרחי, תלַײאביב

שוד קופת הציבור
מי הולך להרוויח בימים הקרובים
כַײ113 אלף שקל בַײ70 יום, 45,130 שקל
בחודש, 1,614 שקל ביום (כולל שבתות
וחגים), 67 שקל בשעה (גם כשהוא ישן)

— וכל זה בלי לעבוד כלל?
אלה, כמובן, הם חברי הכנסת
ַײבניַײהמזל, המחליפים את הח”כים המת

פטרים בזמן הפגרה שלפני הבחירות.
אני לא יודע איך אתם קוראים לזה —

אני קורא לזה שוד הקופה הציבורית.
היכן עוד ניתן להרוויח סכומים
כאלה בלי לעשות דבר? אה, כמעט
שכחתי: תמורת המאמץ של לא לעשות
דבר יזכו אותם חברי כנסת להטבות
נוספות, כמו עיתון יומי חינם לכל

החיים והחזר הוצאות טלפון.
מור יצחק, רחובות

הפקרת הניצולים
שוב אנו שומעים על מצבם הקשה
של ניצולי השואה הקשישים, ושוב
נשמעות טענות כי אין תקציב עבורם.
מנגד, זוכים חברי הכנסת להטבות
ַײמפליגות, שאין דוגמתן בעולם המער

בי, גם לאחר פרישתם. לזה כמובן יש
תקציב.

הגיע הזמן שנבחרי הציבור יפעלו
למען ניצולי השואה בערוב ימיהם.
בעוד שנים לא רבות כבר לא יישאר
למי לדאוג — יישאר רק הכתם של

הפקרת ניצולי השואה.
בנימין גדעון, דימונה

ללא סמכות
ַײאלוף פיקוד מרכז, יאיר נווה, ברצו

תו לרצות את הפוגרומצ'יקים מחברון,
התרפס והבטיח להם שיוכלו לשוב אל
השוק לאחר שיתפנו ממנו. מעבר לאי
התקינות המוסרית של הידברות עם
ַײפורעי חוק, האם אין הנ"ל חורג מסמכו

תו? הרי ההחלטה אינה צבאית אלא
מדינית. מוטב לאלוף נווה שידאג למלא
את תפקידו במקום לקבוע קביעות

שהפוליטיקאים צריכים לקבוע.
מנחם איתן, חולון

מחיר מופקע
לפני כשבוע יצאנו לחופשה במלון
באיזור עיןַײבוקק. כבר ביום הראשון
התברר לנו שצריך לקנות מי שתייה
בחנויות במתחם המסחרי של האיזור.
נדהמנו לגלות שמחיר מיַײהשתייה כאן
ַײיקר במאות אחוזים ממחירם במרכז ובצ
ַײפון. כך גם מחיר החלב ומוצריו. כשבי

קשנו מהמוכרת בקופה הסבר לתופעה,
נאמר לנו כי הכל בגלל הארנונה
הגבוהה שהם צריכים לשלם. האמנם זה
הפתרון? כך רוצים למשוך תיירות

ישראלית לים המלח?
מ.ה., כרמיאל

מכתבים

ככל שהתקדם פינוי המתנחלים מרצועת עזה, גברה
ַײהדאגה בקרב הציבור הבדווי ביישובים הלאַײמוכרים בצ

פון הנגב: אם כך נוהג השלטון במי שהיו יקיריו, איך ינהג
בנו כשיגיע רגע המעבר ליישובי הקבע?

יש להם סיבות לדאגה: 60,000 איש, כַײ40% מכלל
ַײאוכלוסיית הבדווים בנגב, מפוזרים היום ביישובים שצ

מחו מאליהם, ללא תשתית מוניציפלית, ללא שירותים
חברתיים וללא הכרה מהמדינה. היישובים הללו, חממות
לעוני ולייאוש, הם תוצאת כישלון מתמשך של ממשלות
ישראל בהסדרת המחלוקת על הקרקעות הנגב, ובכך
ששבעת יישובי הקבע שנבנו לבדווים בשנות הַײ70
והַײ80 הוקמו בתכנון לקוי והפכו לערי עוני בעצמם. על
ַײפי קצב הריבוי הטבעי הנוכחי, מוכפלת האוכלוסייה הב

דווית כל 13 שנה, כך שכל עיכוב בטיפול בבעיה מעצים
את חומרתה.

במשך שנים הוזנחה האוכלוסייה הבדווית ואת עיקר
המאמץ השקיעה המדינה באכיפת זכויות המקרקעין
שלה. אבל הרס מבנים לאַײחוקיים וריסוס יבולים לא פתר
ַײשום בעיה והגביר את רגשות התסכול והעוינות. רק בש
ַײנתיים האחרונות החלה המדינה בהקצאת משאבים נכב
ַײדה, מתוך רצון להתמודד עם הבעיה ולפותרה. חלק מה

ַײמשאבים נועד להקמת יישובים חדשים, לפיתוח תש
ַײתיות ויצירת בסיס כלכלי, ובה בעת חלק נכבד אחר מו

פנה דווקא לתגבור אמצעי אכיפת החוק והסדר.
משבר האמון בין הציבור הבדווי לממשלות ישראל
נותר עדיין בעינו, והחשד שמא מדיניות הממשלה אינה
דווקא לטובת התושבים טרם התפוגג. הרושם הוא שאת
הדרישה לפתרון מדרבנים עתה הגורמים הביטחוניים,
ַײשמבינים את הסיכונים הכרוכים בהינתקות הציבור הב

דווי מהמדינה — פשיעה ומציאת מפלט בפונדמנטליזם.
אך גישה זו אינה מּונעת על ידי המניעים הנכונים, שהם
ַײמאבק חברתי בעוני ובקיפוח, בפגיעה בכבוד האדם והא
ַײזרח של הציבור המיוחד הזה, שמבקש לשמר את אורחו

תיו במסגרת המדינה.
ַײבהקשר זה יש לציין את נייר הרקע שהכין אהוד פרא
ַײוור, חבר המועצה לביטחון לאומי, שמוצג היום בכנס הר

צליה — ואף את עצם העלאת הנושא על סדר יומו של
ַײהכנס. פראוור תוחם את הבעיה, מגדיר את יעדיה וחס
ַײמיה וממליץ על פתרונות. המלצותיו, בחלקן ראויות ומ
ַײתקבלות על הדעת: טיפול שיטתי ונמרץ, העמדת פת

רונות מגורים מגוונים תוך שמירה על אופי קהילתי או
שבטי, התייעצות עם התושבים באשר לדרכי הפתרון,

ַײגמישות בקשר להכרה בריכוזי אוכלוסייה נוספים כיי
שובים עתידיים, הגדלת התמורות לתושבים בהסדרי
הקרקע, גישור כפתרון ליישוב מחלוקות והקמת מטה
ַײמיוחד לבדווים במסגרת התוכנית הלאומית לפיתוח הנ

גב.
אלא שגם פראוור נכשל בנקודה בה כשלו קודמיו:
הוא אינו מסתפק בתמריצים החיוביים ומצרף אליהם
איום בלתיַײמרומז: הפעלת מבצע פינוי לכשיפוג מועד
ַײההצעה. והוא אף מפרט: „אם הממשלה פינתה 8,000 אז
ַײרחים שחיו במבנים חוקיים, היא יכולה לפנות אלפי אז

רחים שחיים במבנים לא חוקיים”.
ַײהצלחה של כל תוכנית הסדר קרקעות ומעבר ליישו

בים החדשים תלויה ברכישת אמונו של הציבור הבדווי.
מגורמי השלטון בישראל נדרש מאמץ רב כדי להוכיח
ַײאת טוהר כוונותיהם, ואיום בפינוי המוני מכרסם מלכת

חילה באמון שצריך להיבנות. מי שמבקש לבנות אמון,
ַײראוי שיבחר בדרך ההפוכה: למשל, להכריז על הפוגה זמ
ַײנית בביצוע צווי ההריסה, שמתבצעים בלהיטות לצד קי

|■|דום התוכנית הגדולה, וקצבם אף הוגבר לאחרונה. 
חלמי כתאנה וחנוך מרמרי הם מנכ”ליםַײמשותפים של

המרכז היהודיַײערבי לפיתוח כלכלי

כנס הרצליה≈אריאל רובינשטיין

מפגן אדוני הארץ

הוויכוח האמיתי≈אליקים העצני

חברון או לא להיות
ַײבכל ויכוח על חברון יש להקדים ולומר, ששום ני
ַײמוק אידיאולוגי אינו יכול להצדיק פגיעה ברכוש הזו
ַײלת, יהודי או ערבי. מכאן ואילך, ברוכים הבאים למו

קד השנאה והצביעות, שבו כל נימוקי הסרק משמשים
רק להסוואה.

איך זה, שואלים בצדקנות, שקומץ קנאים יהודים
משתק עיר ערבית שלמה? רחוב אחד ויחיד נותר
ליהודים בחברון, היורד מביתַײהעלמין, חולף על פני
ַײביתַײהדסה, רובע אברהם אבינו ומערת המכפלה ויו

צא לכיוון קרייתַײארבע. בכל שאר רחובות העיר
ַײחייהם הפקר, למרות שהסכם אוסלו מבטיח בהם תנו
ַײעה חופשית. ובכל זאת, חוש הצדק של הצבּועים נפ

גע כאשר בנתיב היחיד הזה מגבילים תנועת ערבים
כדי לאפשר ליהודים לשרוד.

ַײבערוץ הראשון ראינו את חיים יבין וענת סרגוס
ַײטי פוסעים לאורך הרחוב הזה, כשליבם שותת דם למ

ראה חנויות ערביות סגורות. הם לא מצאו לכך קשר
ַײעם מה שקרה לאורך הציר הזה: רציחתו של הרב רע

נן בתוך ביתו; הטבח בביתַײהדסה; דקירתם למוות של
אהרון גרוס, שמואל ארז והרב שפירא; רציחתה של
התינוקת שלהבת פס; זוג צעיר שפּוצץ שם; חיילים

שנפלו. שלא לדבר על עשרות הפצועים.
ַײמשנאי חברון היהודית דואגים לחנויות רחוב השוה

דא — חללי מקדשי שם אללה. דמם של מקדשי השם
היהודים שנפלו שם אינו מדבר אליהם. האלוף חיים
ברַײלב ז”ל ביטא זאת בזמנו באכזריות, אך ללא צביעות:
ַײ„אלולא היו שם, לא היו נהרגים". טובים או רעים, פור
עים או צדיקים, אחת היא: ליהודים אין מקום בחברון.

ַײניקוי במת ההר ביו”ש מיהודים — זה המניע הא
ַײמיתי למסע השיסוי של אולמרט ולבני. על זה, רבו
ַײתיי, הוויכוח, ולא על „עברייני" נוער הגבעות. וה
ַײראייה: היעלה על הדעת לגרש את ערביי לוד או רמ

לה בגלל מעשים פליליים, מסוכנים פי אלף, היוצאים
משכונת הרכבת ומג'ואריש?

אולמרט, לבני ומזוז יושבים על ערימת תיקים של
בנייה והתנחלות בלתי חוקית ערבית בישראל וביו”ש
ַײ— 7,380 צווי הריסה ביו”ש, 352 מאחזים בדואים בל

תי חוקיים בנגב, 6,000 מבנים בירושלים, 10,000
לאורך כביש עכוַײצפת — וכולם הוקפאו או נסגרו. מי
יכול להאמין להם ש„שלטון החוק" ו„כבוד המדינה"
ַײהם שמציקים להם נוכח כמה קרוואנים יהודיים עלו

בים, גם אם הוקמו שלא כדין?
ַײ„עייפנו ממלחמה, עייפנו מלהיות גיבורים, עייפ
ַײנו מניצחונות, עייפנו מלהכות את אויבינו", אמר או

למרט בנאום בניוַײיורק הקיץ. רק כלפי המתנחלים
אין לו עייפות, וכל האנרגיות הלוחמניות מוסבות מן
האויב אל „גידולי הפרא" היהודיים, שיש „להסירם”.
אולם היהודים הלאומיים והדתיים אינם „גידול”.
ַײהם איבר חיוני בגוף האומה, שקטיעתו תפלג את מל
ַײכות ישראל השלישית. אולמרט אינו מבין שהוא מת
ַײנתק מן היהודים, וכי מבעד לפנים הרעולות של צעי

רים יהודים שהיו מנאמני נאמניה של המדינה מציצה
|■|הסיסמה המפחידה „איש לאוהליך, ישראל". 

קסם לי להיענות להזמנה להרצות ב„כנס הרצליה
על מאזן החוסן והביטחון הלאומי”. הנה הזדמנות לדבר
ַײאל אדוני הארץ האמיתיים. דמיינתי עצמי עומד על הפו

דיום, בצל דגל שבעת הכוכבים וחוצב להבות בפני קהל
מפהק שהשכים קום אחרי ארוחת ערב מהממת עם כל
ַײהמי ומי. עניין של יצר זריקת אבנים לעבר צריף פלס

טיק המתחזה לארמון קריסטל. זה לא היה מנומס לסרב
להזמנה שנפלה בחלקי, אז יורשה לי להסביר.

הכנס, הנערך במלון דניאל, מוגדר כ„מפגש פסגה
ַײשל ראשי המדינה ובכיריה במגזרים השונים”. רוב מגז

ריה של החברה הישראלית מיוצגים, במקרה הטוב, על
ַײידי עלי תאנה. אין מגזר חרדי, אין מגזר ציוני דתי, כמ

עט אין ערבים. גם לתשעה וחצי העשירונים התחתונים
ַײאין מגזר. אי אפשר להגיד שאין שם שום רב. בנוסף לכ

מה רבי אלופים ישתתף בכנס גם הרב אקשטיין המוצג
ַײכ„שגריר של רצון טוב של מדינת ישראל לעולם הנוצ

ריַײאוונגליאני”. אך יד המקרה היא ש„קרן הידידות”,
שהוא עומד בראשה, היא אחת מהתורמות המרכזיות
למימון הראוותנות. ודרך אגב, הייתכן שמולנר ואלפרון
נעלבו שהמגזר שלהם לא מיוצג ב„התכנסות השנתית
ַײהחשובה והיוקרתית בישראל” וכבר בתחילת החודש ער

כו במלון דניאל פסגה משלהם?
ַײארגון הכנס מצטיין בהדר ובארוחות פאר, אבל הט
ַײעם הציבורי „לא משהו”. ברשימת הדוברים שמות מוכ
ַײרים כמו, גאידמק, לאודר וסריל שטיין, שכידוע שום מא

זן אסטרטגי מעמיק אינו יכול להיעשות בהיעדר דעתם.
בכלל, הכנס שופע יהודים מהתפוצות ויורדים, שמוצאים
לנכון למשוך בחוטי החברה הישראלית מבלי למצמץ
ַײפעמיים. ברשימת התורמים הפתעה. מדינת ישראל נוא

שת עד כדי כך, שהפסגה האסטרטגית שלה ממומנת

בסיוע „קונגרס הקהילות היהודיות ברוסיה”. להזכירנו,
ארגון זה עושה מלאכת קודש בקרב אחינו בגולת רוסיה
המתמודדים במאבק קיום כלכלי ותרבותי. מוזר, אולי
לא. תוכנית הכנס מזכירה לנו שבראש קונגרס הקהילות

עומד בעליה של בית”ר ירושלים.
מכבד את הכנס בהרצאתו ישראל אומן, אדם שאני
ַײמוקיר מאוד בזכות אנושיותו ותרומותיו למחשבה הכל

כלית למרות דעותיו המדיניות, שגם הוא הגדירן כבלתי
נובעות מאומנותו. הנה נחשף מחדל ביטחוני חמור: רק
ַײאחרי הנובל נזכרים המלומדים מ„המכון למדיניות ואס
ַײטרטגיה” להסתייע בעצתו של אומן. אבל אל חשש, לתו
ַײרת המשחקים כדיסציפלינה אין מה להגיד בענייני אס
ַײטרטגיה לאומית, ואומן כאדם ידאג לא להיות קישוט לפ

ני הקומפוט.
הכנס מאורגן במסגרת „בית הספר (על שם לאודר)
לממשל, אסטרטגיה ודיפלומטיה”, ב„מרכז הבין תחומי”.
נשיא הקולג' בהרצליה, אוריאל רייכמן, מועמד רשימת
קדימה לשרות החינוך, ניצל את המעמד להצגת משנתו
החינוכית. המכללה מצטיינת בהצגת שאלות לאומיות
ַײכאילו היו סוגיות מדעיות. במילים פחות מדודות: „בול
ַײשיט אקדמי”. לדוגמה, בכנס מוצגים „מדדי החוסן והער

כת מצב הביטחון הלאומי”. שאלה קטנה לפרופסורים
ַײשמאחורי המדדים: האם העובדה שכנס הרצליה היה לפו
ַײרום המוביל לדיונים לאומיים (ולא הכנסת, למשל) נכנ

סת לחישוב מדד החוסן הלאומי בסימן „פלוס” או „מינוס”?
כנס הרצליה איננו אלא הפגנת כוח של עילית החברה
ַײהישראלית. החלק הממוסד, המרוצה והשולט בחברה הי

שראלית קרוע בנושאי כיבוש וביטחון, אבל הוא מתייצב
בחזית ממורקת להגן על מעמדו בפני הרוב המכריע של

|■|החברה הישראלית. ואני, פשוט לא בא לי להיות שם.
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נא לציין שם מלא, כתובת ומספר טלפון

מצוקת הבדווים≈חלמי כתאנה וחנוך מרמרי

אמון לא נבנה באיומים
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מיתוס השמיים
הלאַײפתוחים

שלוש רצועות אמורות היו להביא לישראל
המוני תיירים: „רצועת התנ”ך”, „רצועת הקזינו”
ו„רצועת השמיים הפתוחים”. „רצועת הקזינו”,
ַײשדרה של בתי הימורים יוקרתיים, תוכננה להיב

נות באילת ולהביא לעיר הקיט המוזנחתַײלמדי
מאות אלפי תיירים מאירופה. הרעיון נזנח: אין
רוב בכנסת ללגליזציה של בתי הקזינו בארץ, ואין
ַײתור של משקיעים זרים המוכנים להרים את הפ
ַײרויקט. נזנח גם הרעיון לעודד ולתמרץ תיירות נו

צרית פונדמנטליסטית מ„רצועת התנ”ך” בארה”ב
לאתרי הברית החדשה בגליל. בניית אתר תפילות
מסיבי על כרי הדשא היורדים אל הכינרת נתקלה
ַײבקשיים, ובאחרונה בוטל הפרויקט כולו, כשהמ
ַײנהיג המוביל של האוונגליסטים הסביר לצאן מר
ַײעיתו שמחלת ראש הממשלה שרון היא עונש שהו

טל עליו מידי שמיים בגלל ההתנתקות.
ַײאם לא להתפלל ולא להמר, אולי יבואו ליש

ראל מיליוני התיירים — כהבטחת השרים נתניהו
והירשזון — בגלל מחירי הטיסות הנמוכים? האם
פתיחת שמי ישראל לתחרות בלתיַײמוגבלת של
חברות התעופה תשרת את האינטרסים של התייר
הישראלי ושל התייר הזר הטס לישראל? האם
צפויה כאן „מהפכת תעופה” בדומה ל„מהפכת

התקשורת”? ספק רב.
עד שנפתח שוק התקשורת הישראלי לתחרות,
ַײהוא היה מונופול של חברה אחת בלבד („בזק” בט
ַײלפון הקווי, „פלאפון” בנייד). פתיחת השוק הובי

לה לכן לקריסת מחירים ולגידול אדיר בביקושים.
המצב בתעופה שונה: בישראל כבר נהוגה מדיניות
של שמיים פתוחים יחסית. חברות תעופה סדירות
ַײיכולות לטוס לישראל כאוות נפשן ולקבוע מחי
ַײרים נמוכים; יש ביניהן תחרות חריפה. מחירי הטי

סות מישראל ואליה בדרך כלל מאוד נמוכים, גם
לאירופה וגם לארה”ב.

ַײנכון שבקווים לישראל עדיין לא פועלות חב
רות התעופה החדשות המתמחות בשירות מאוד
ַײזול, אך את מקומן ממלאות בהצלחה החברות המ

פעילות טיסות שכר זולות ביותר.
וגם אם ייפתחו שמי ישראל ללא הגבלה, לא
ַײבטוח שחברות התעופה ה„זולות” תהיינה מעוניי

נות לטוס לכאן. המודל העסקי שלהן מתבסס על
ַײקיום שדה תעופה נוסף, מרוחק ומודרני בארץ הי

עד, המתאים לנחיתת מטוסים גדולים יחסית; אין
כזה בארץ. ונתב”ג עמוס, גם בלילה.

החברות ה„זולות” אף לא יוכלו לקצץ בעלויות
ַײהביטחון הגבוהות בטיסות לארץ ולא לטוס במס

לולים חלופיים. הן נמנעו עד כה מלהפעיל קווי
תעופה מחוץ לגבולות אירופה; מאז ייקור הנפט
נקלעו חלקן לקשיי מימון רציניים. והיו גם מקרים

של פשיטות רגל.
ַײישראל ככלל אינה יעד תעופתי מושך במיו
ַײחד. חברת תעופה קוריאנית, למשל, הפעילה טי

סה זולה לאסיה אך הפסיקה אותה והותירה את הקו
ַײלבלעדיות של אלַײעל. גם חברת ישראייר — חב
ַײרת תעופה קטנה שמספר מטוסיה נספר על אצב

עות יד אחת, המטיסה בסך הכול 30 אלף נוסעים
בשנה — כבר הפעילה טיסות סדירות לניוַײיורק.

למיטב זיכרוננו, הניסוי לא ממש הצליח.
ַײהמצדדים במדיניות של „שמיים פתוחים לגמ

רי” מציגים אותה כהצלחה בינלאומית מסחררת. זו
ַײהצגה מאוד לא מדויקת. היא הונהגה לראשונה בת
ַײעופת הפנים בארה”ב בשנות הַײ80 של המאה שעב
ַײרה, והדעות חלוקות באשר לתוצאותיה. יש המצבי
ַײעים על החיוב: הוזלות הכרטיסים והגברת התחרו

תיות, ויש המצביעים על השלילה: הידרדרות קשה
בשירות, הפסדים כבדים, פיטורים המוניים והפיכת
טיסה פניםַײאמריקנית שגרתית לחוויה טראומתית.
ַײל„ישראייר” הגיע לקבל היתר לטיסות סדי
ַײרות מתלַײאביב לניוַײיורק; אסור לרגולציה ממש

לתית להגביל יוזמה פרטית תחרותית. אך הטענה
הבומבסטית שמשמיעים אבירי הליברליזציה
ַײהמוחלטת בתעופה (למה האנשים המצדדים בהת

להבות בתחרות הכי חופשית בתעופה מתנגדים
בשצףַײקצף לפתיחת שידורי הטלוויזיה המסחרית
ַײלתחרות חופשית?), לפיה מיליוני תיירים לא מב
ַײקרים בארץ בגלל מחירי הטיסות הגבוהים והש

מיים הלאַײמספיקַײפתוחים — מופרכת ומטעה.

סבר פלוצקר

איתי פרי, 18, חייל מעפולה, ומעיין טראבש, 18 מכפרַײסבא, רקדנים בלהקת בתַײדור, להקה רפרטוארית, שרקדניה בני הַײ18ַײ30 פלוס, מגיעים מכלנולדו לרקוד (2).
השכבות וממקומות שונים בארץ. מעיין, שרוקדת מגיל 5, קיבלה באחרונה מעמד של „רקדן מצטיין”, שיאפשר לה לשלב בין השירות בצבא לריקוד. מעיין: „יש המון
חוסר צדק בעולם, שאני והרקדנים האחרים מרגישים אותו על בשרינו — בעיקר בעקבות מחסור בתקציבים. אבל כאנשים שאוהבים לרקוד אנחנו מוצאים את הדרך,

כי רק כך אנחנו מרגישים את עצמנו, כך אנחנו מדברים לעולם”

„ÚÂ˙‡ÂÂ¯Á˙
חמאס והרשות הפלשתינית≈נחום ברנע 

נחש על סף ביתך
ַײ„קבוצת המשבר הבינלאומית” היא ארגון של שוח

ריַײטוב, שעובד על פתרונות לסכסוכים בַײ50 מדינות
בעולם. חברַײהנאמנים של הארגון מתכבד בשלל שמות
של לשעברים — נשיאים, ראשיַײממשלות, שריַײחוץ
ודיפלומטים (השגרירַײלשעבר ונשיא אוניברסיטת
תלַײאביב איתמר רבינוביץ הוא הישראלי ברשימה).
ַײהארגון גא עוד יותר בעובדיַײהשטח שלו — 110 חוק
רים, שמגיעים למוקדיַײסכסוך ולומדים אותם לעומק.
ַײבסוף השבוע פרסם הארגון מסמך עבַײכרס על הח

מאס („כניסת החמאס: אתגר בהשתלבות פוליטית”).
זהו מסמך מפוכח, אולי מפוכח מדי: נקודתַײהמוצא שלו
היא שהחמאס כבר כאן, על האמנה שלו, על נשקו. הוא
שותף לגיטימי לקביעת עתיד האזור, והשאלה היא רק

איך להסתדר איתו.
ַײהמסמך נוקב בשורה של המלצות. לרשות הפלש
ַײתינית הוא ממליץ להביא תוך 100 יום לאישור הפר

למנט החדש חוקיַײיסוד, שיחייבו את המפלגות לפעול
ַײבדרכים לא אלימות, ינתקו את כוחות הביטחון מהש
ַײפעה פוליטית ויכריזו על פירוק נשק הדרגתי של הא

רגונים החמושים. הרשות תאריך את הרגיעה (תהדיה)
לעוד שישה חודשים.

ַײלישראל הוא ממליץ להגיב על התהדיה בהפס
קתַײאש משלה: להימנע מסיכולים ממוקדים, מחדירה
למרכזי אוכלוסין ומהריסת בתים ולשחרר מהכלא
אסירים „משמעותיים” מארגונים שתומכים ברגיעה.
לאיחוד האירופי הוא ממליץ לחדש את המימון ואת
שיתוףַײהפעולה עם רשויות מקומיות שנשלטות

עלַײידי חמאס; בהנחה שחמאס יציית לחוקים החדשים,
להוציא אותו מרשימת ארגוניַײהטרור. אם יחדש את
הטרור, הקשרים יושעו. לממשל האמריקני הוא ממליץ
ַײלאמץ כלפי החמאס גישה חדשה, „רחבת אופק”, ולש

קול ברצינות אימוץ של ההמלצות שניתנו לאירופים.
תמיד טוב להשכיל, להיפתח, להרחיב אופקים. אלא
שבמקרה הזה היפתחות היא מילה נרדפת לתבוסתנות.
ַײהעולם מתבקש להשלים עם בחירתו של פרלמנט פל

שתיני יחיד במינו: בצד האחד שלו תשב סיעת הפת”ח,
ַײשחלק גדול מחבריה ראשיַײכנופיות, בריונים, עבריי

נים; בצד האחר שלו תשב סיעת החמאס, שכל חבריה
ַײנשבעו אמונים להשמדת מדינתַײישראל, סוגדים לט

רור ומחוברים, אידיאולוגית וכספית, לאיראן ולדמשק.
כאשר ניטש בארץ הוויכוח על הסכם אוסלו העלו
תומכי המהלך את הנימוק הבא: ברגע שאש”ף חותם על
ַײההסכם הוא חדל להיות אש”ף. הוא עובר מאלימות לפו
ַײליטיקה, לשלטון ממלכתי, ומחתירה לבוא במקום יש

ראל לחתירה להקמת מדינה שתתקיים לצידה. עכשיו
מועלה אותו הטיעון בהקשר לחמאס: חמאס שהוא חלק
מהשלטון כבר איננו חמאס. פניו לשלטון, לא לטרור.

למרבה הצער, הטיעון האופטימי ההוא התאמת רק
בחלקו: זהו חלק מכישלונו המכאיב של תהליך אוסלו.
אבל אש”ף התחייב, לפחות, להכיר בקיומה של
מדינתַײישראל, להימנע מאלימות ולשנות את האמנה
הפלשתינית. ההתחייבויות האלה נשאו פירות
מיידיים בשיפור מעמדה המדיני והכלכלי של ישראל

בעולם, בכלל זה בעולם הערבי.

ַײחמאס לא התחייב בינתיים לשום דבר, לבד מהימ
ַײנעות זמנית ממעורבות ישירה בטרור (המעורבות הע

קיפה שלו בטרור הג'יהאדי נמשכת). אף על פי כן, הוא
זוכה בהכשר.

השתתפות חמאס בבחירות היא כישלון דיפלומטי
ישראלי. כאשר היה אבוַײמאזן בוושינגטון, בספטמבר,
הוא שיכנע את בוש ואת רייס שבלי בחירות הוא לא
יכול לשלוט. קודם ישתתף החמאס בבחירות, ואחרַײכך
יהפוך למפלגה פוליטית ויפרוק את נשקו. ציפי לבני
נסעה לוושינגטון וזעקה חמס. זה לא עזר: האמריקנים

היו נעולים על קונספציית הבחירות.
אחרַײכך, כשאבוַײמאזן נבהל מהתחזקות החמאס
וביקש לדחות את הבחירות, אמר לו הממשל: מאוחר
ַײמדי. הוא החיל עליו את הכלל שמכיר כל ילד שמש

חק שחַײמט: נגעת נסעת.
הישראלים נואשו ברובם מהרשות הפלשתינית.
עניינם היחיד כרגע הוא בהפחתת הטרור. מבחינת
קדימה, המפלגה היחידה המיוצגת כרגע בממשלה, יש
ַײכאן אינטרס נוסף, אלקטורלי: גל של טרור ערב הב
ַײחירות עשוי להעביר קולות למפלגות הימין. הממש

לה, ככל ממשלותינו, שואפת לרגיעה נצחית, אבל
חשוב לה במיוחד לשמור על הרגיעה עד 28 במארס.

הפחתה במימדי הטרור, גם הפחתה לטווח קצר,
ַײהיא יעד חשוב. השאלה היא מה המחיר שישראל מוכ

נה לשלם תמורתה בטווח הארוך. נחש ארסי מקים לו
קן על סף ביתנו. העובדה שהוא שבע כרגע לא אומרת

|■|שיהיה שבע לנצח נצחים. 

בשולי

„ÈÈÚÂ‡ ˙ÂÂ¯Á˙

שאול גולןישראלים ∂∞∞≥   ˇˇˇ   




