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מכתבים

הפונדמנטליסטים≈דניאל פרידמן 

דמוקרטיה? לא בביתַײספרנו
ַײעליית החמאס מלמדת עד כמה פשטנית היא הת

פיסה שלפיה כל שנדרש כדי להבטיח את הדמוקרטיה
וזכויות האדם הוא לקיים הליך של בחירות חופשיות.
הליכה חדַײפעמית של ציבור לקלפי, אפילו אם היא
ַײנעשית ללא איום או כפייה, אינה מבטיחה את הדמו
ַײקרטיה. אין היא מבטיחה אפילו שההליך יחזור על עצ
ַײמו וכי השליטים שנבחרו פעם אחת יהיו מוכנים לס

כן את שליטתם ולאפשר בחירה חופשית פעם נוספת.
ַײלהבטחת הדמוקרטיה נדרשת שורה של תנאים, בי

ניהם חינוך לערכי דמוקרטיה, האמור להבטיח שרוב
הציבור אכן יצביע לפי מיטב הכרתו ומצפונו ולא לפי
פקודה של מנהיג דתי או שבטי, והשליטים הנבחרים
יבינו שנבחרו לתקופה קצובה, שבסיומה יתקיימו פעם

נוספת בחירות חופשיות העשויות להחליפם.
רוב החברות האנושיות אינן דמוקרטיות, ונוכח
שבריריותה של השיטה הדמוקרטית אין בכך פלא.
הדמוקרטיה המערבית קמה רק אחרי תקופה ארוכה
ַײשל מאבק, ולאחר שבמשך דורות הסבירו חוקרים ואי
ַײנטלקטואלים את ערכה ומשמעותה. לכך הצטרף תה

ליך של היפרדות מהדת והחלשת מעורבותה בשלטון,
ופעמים אף ניתוק מוחלט בין השניים. תהליכים אלה
ַײהתבססו במסגרת המהפכה הצרפתית והמהפכה האמ

ריקנית, ומאז נקלטו והוטמעו בחברה המערבית.
המזרח התיכון ורוב מדינות העולם השלישי לא
ַײעברו חינוך דומה, לא היו חשופים לחזון המדינה הד

מוקרטית ואינם חדורים הכרה ביתרונותיה. התוצאה
הצפויה היא שרובן המכריע של מדינות אלה אינן
דמוקרטיות, ואף אם מתקיים בהן הליך דמוקרטי,

הוא לא פעם זמני ומוחלף כעבור זמן בדיקטטורה.

תופעה אחרת היא התחזקות האיסלאם במדינות
ַײערב והיהדות האורתודוקסית והחרדית בישראל. של

טון תיאוקרטי אינו מתיישב עם עקרונות הדמוקרטיה.
ַײההנחה של היהדות האורתודוקסית והחרדית ושל האי
ַײסלאם הפונדמנטליסטי היא שחוקי הדת אמורים להס

דיר גם את ענייני המדינה. חוקים אלה מופקדים בידי
כוהני דת, שהם היחידים המוסמכים לפרשם. לעומת
ַײזאת, בסיס הדמוקרטיה הייצוגית הוא שהחוקים נקב

עים עלַײידי נבחרי העם במסגרת פרלמנט, והם ניתנים
ַײלשינוי עם שינויי העיתים, הצרכים וההשקפות השו

ררות בציבור ובנבחריו. מובן ששיטה תיאוקרטית לא
תשלים עם חקיקה של פרלמנט, שאינה תואמת את

החוק האלוהי כפי שהוא מובן לכוהני הדת.
ַײאין אפוא תימה שההתנגדות האלימה והבלתיַײ חו

קית לפינוי רצועת עזה וזו הצפויה במקרה של החלטת
פינוי נוספת, היא של אלה המאמינים שהפינוי מנוגד
לצו האל, וכי צו זה גובר על חוקי הכנסת, שהתקבלו
בהליך דמוקרטי, ועל החלטות ממשלת ישראל. לא
למותר לבחון באילו בתי אולפנא ספגו המתנגדים
ַײאמונה זו ומי מממן בתי אולפנא אלה. אין גם תימה שה

צעד הראשון שעליו הכריזו אנשי החמאס הוא בתחום
החינוך. הפרדת הלימוד בין בנים ובנות מהווה דגל

משותף לחמאס ולחוגים דתיים נרחבים בישראל.
קיומו של המשטר השברירי, הנקרא דמוקרטיה,
מותנה בחינוך לערכיו, העובר מדור לדור. עליית
החמאס מלמדת שהדמוקרטיה בחברה הפלשתינית,
ַײאם בכלל נוצרה, נולדה כוולד נפל. הדמוקרטיה הי

שראלית נולדה חזקה ואיתנה, אולם האופק מכוסה
|■|עננים המאיימים להשחירה. 

„התבדחתי כאשר השוויתי עצמי לנפוליאון, אני כמו ישו
הקדוש, שהקריב עצמו למען הזולת”
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נא לציין שם מלא, כתובת ומספר טלפון

ידידה? לא ממש
ַײכולם „הופתעו" כאשר נשיא רו

סיה פוטין הזמין את בכירי החמאס
לשיחות. אבל למה בעצם? הרי מיד
ַײאחרי הבחירות לרשות הודיע החא

מס שמדינה אירופית גדולה הכירה
בו. כשאצלנו צחקו כולם, חשבתי
ַײלעצמי מי יכולה להיות אותה מדי

נה? וכך במעבר על פני המדינות
הגעתי לרוסיה.

מי הציעה לערפאת שריוניות?
ַײרוסיה. מי שלחה לרשות הפלשתי

נית יועצים? רוסיה. מי מכרה נשק
לדמשק? רוסיה. נשק של מי נמצא
בידי חיזבאללה? רוסיה. מי תומך
בתוכנית הגרעין האיראנית ובונה
את הכור הגרעיני? רוסיה. נשק של
מי נמצא בידי רוב ארגוני הטרור?

רוסיה.
ולאחר כל זאת, מי מציגה את
עצמה כידידתנו? רוסיה. אם פוטין
ַײמאוד רצה, בתור ידיד ישראל כמו

בן, לדבר עם הנהגת החמאס, הוא
לפחות יכול היה להודיע על כרטיס
פתוח בתנאי שיכריזו שהם מכירים
ַײבזכות קיומה של מדינת ישראל וי
ַײתחייבו להפסיק את הטרור נגד יש

ראל.
ַײעל כך נאמר: עוד ידיד כזה ואב

דנו.
נופיתיעקב רייז,

נלחמים בעוני בהבטחות
יום הבוחר הולך ומתקרב, וכבר
עתה לא ניתן לעמוד בקצב ההבטחות
המפוזרות לכל עבר, חינם אין כסף.
ההבטחות אמנם לא עולות כסף, אך

מימושן יעלה הון עתק.
הגדיל לעשות בנימין נתניהו,
כאשר הבטיח לחסל את העוני בתוך
ַײשלוש שנים. זהו אותו נתניהו שבת
ַײקופת כהונתו כשרַײהאוצר צמח מס
ַײפר העניים בכַײ300 אלף איש. השא

לה היא מדוע לא חיסל נתניהו את
ַײהעוני כאשר הוא היה זה ששלט בב

רזים?
שאלה נוספת היא מהיכן יבואו
מיליארדי השקלים הדרושים כדי
ַײלצמצם (הרי לחסל לחלוטין לא ני
ַײתן) באופן משמעותי את מספר הע

ניים. התשובה הברורה מאליה היא
שלא יהיה מנוס מקיצוצים קשים,
בין השאר בסעיפים החברתיים.
כלומר, כדי לתת לעניים יהיה צורך
לקחת מהם, וחוזר חלילה. המסקנה
היא שתוכניתו של נתניהו לחיסול
העוני נשמעת כמו בדיחה עצובה
וחפה מכל אחריות, רצינות ושיקול

דעת.
בארַײשבעדוד טייב,

בלי רב, בהכשר הרבנות
ביתַײהדין הרבני בירושלים קבע,
במה שנראה כפסקַײדין תקדימי, כי
נישואיו של יגאל עמיר, רוצחו של
ראש הממשלה רבין ז”ל, באמצעות

שליח, הם בעלי תוקף.
את פסקַײהדין הזה יוכלו מעתה
לנצל לטובתם כל מי שאינם רוצים
ַײלהינשא בטקס דתי, אך רוצים שהמ

דינה תכיר בהם כנשואים. כל מה
ַײשעליהם לעשות הוא להינשא באמ
ַײצעות שליח ולדרוש מביתַײהדין הר

בני, על בסיס התקדים שיצר, להכיר
בנישואים. ובא לציון גואל.

חולוןמאיר איתן,

דיסוננס מוזיקלי≈חנוך רון

תזמורת בצורת
ַײהבלוף הכי גדול במדינה חוגג דווקא בחיי המו
ַײזיקה שלנו: לניוַײיורק, לשיקגו, לפילדלפיה ולע
ַײרים דומות בנות 10 מיליון תושבים יש רק תזמו
ַײרת גדולה אחת, ואילו לישראל, בת הַײ5 מיליון תו
ַײשבים, יש 14(!) תזמורות. מתוכן כַײ8 קורסות, מק

רטעות, גוססות. אבל איש לא קם ולא שואל למה.
ַײבכל אשם משרד התרבות. תקציב דווקא יש, הכ
ַײסף נמצא, אלא שחלוקתו נמצאת בידי פקידים אטו

מים, שמרנים, עייפים. דינוזאורים שצמודים לעטיני
התקציב ושותים ממנו. מי צריך את המשרד הזה אם
שרי התרבות אינם יכולים להתמודד עם הפקידות
ַײשלו? השיטה פשוטה: לוקחים את עוגת התקציב ומח

לקים אותה לפרוסות דקות — מחלקים לכולם ובלבד
שיהיה שקט. נכון שיש לנו תזמורות מעולות שעושות
את עבודתן כהלכה, אבל יש גם תזמורות קיקיוניות,
ַײשמונשמות באופן מלאכותי ומונעות העברת תקצי

בים לתזמורות ולמפעלי המוזיקה הראויים.
הלך משרד התרבות והקים ועדות תחת השם
ַײהכולל „המועצה לתרבות". כולם יודעים מה זו וע
ַײדה: זו קבוצת אנשים, שאם מציגים בפניה פיל, לא
ַײחר הדיונים יוצא סוס. כך עם תזמורת ירושלים שש

בקה חיים לכל חי. למה לא מנתקים אותה ממכשירי
ההנשמה? וירושלים היא רק משל.

מתן וילנאי לא הגיע רחוק בפוליטיקה גם בגלל
ַײשהיה שר תרבות רע. לימור לבנת היתה שרת האנ

טיַײתרבות הגדולה ביותר בישראל, אז למה שתלין על
ַײנתניהו? אהוד אולמרט רק יכול להוסיף נקודות בתו

דעת הציבור אם ימחק את המשרד המיותר הזה. שר
ַײהחינוך הבא, שיהיה מופקד גם על התרבות, צריך למ

נות יועצים, שכל אחד מהם יופקד על אמנות אחרת:
ַײמוזיקה, תיאטרון, מחול, קולנוע, אמנות פלסטית וס
ַײפרות. אלה יהיו אנשי מקצוע אמיתיים, שיקחו אח

ַײריות על עצמם. יצליחו — נפלא. ייכשלו — ילכו הבי
תה. אין שום סיבה שייתקעו כמו מסמר בלי ראש.

ַײדמוקרטיה היא נשמת אפה של המדינה, אבל מע
ַײשה האמנות איננו מעשה דמוקרטי. עוד לא נולדה יצי

רה מוזיקלית שנכתבה על ידי מועצה. יצירת אמנות
ַײהיא פרי של היחיד. של האדם הבודד. כל מפעלי המו
ַײזיקה הגדולים בעולם הם פרי „שיגעון" של האדם הא

חד. גם תזמורת ראשון לציון היא פרי החזון של אדם
אחד — נועם שריף. כך גם תזמורת „קאמרטה”, שהיא
ַײיציר כפיו של אבנר בירון. אפילו תזמורת רעננה, הס

מל של תזמורת הקהילה, היא בתה החוקית של אורית
פוגל. לא מועצה הקימה את התזמורות האלה.

ַײמספרים שיש היום בעלי ממון, שמוכנים להחזיק תז
מורות בישראל, כמו תזמורת ירושלים למשל, וכתמורה
הם דורשים שיתנו להם להיות המנצחים הראשיים שלהן.

|■|האם מתפתח אצלנו סוג של קשר בין הון ל„טון”?

הדאגה לחוק≈משה קריף

לא שכחנו
קצת מצחיק לראות את ממלא מקום ראש
הממשלה ומנהיג „קדימה” אהוד אולמרט, פניו
מודאגות וארוכות נוכח חרדתו לשלטון החוק

(ראה מקרה עמונה) ומימושו באופן תקיף.
ַײאנחנו דווקא זוכרים ימים אחרים. אנחנו זוכ

רים איך לא לפני זמן רב, באוגוסט 2003 ליתר
ַײדיוק, כאשר היועץ המשפטי לממשלה דאז אלי

קים רובינשטיין, והיום שופט בית המשפט העליון,
ַײטען כי לא יוכל להגן בבג”ץ על החלטות שערו

רייתיות בנושא הקרקעות — שקל השר האחראי
אולמרט לשכור עורך דין אחר שייצגו; איך ניצב
ַײמלוא קומתו מול שופטי בית המשפט העליון, ול

תדהמתם של השופטים טען כי בניגוד לדעתו של
היועץ המשפטי לממשלה, לו כשר מכהן יש עמדה
שונה; איך הטיח בו רובינשטיין אשמה חמורה על
הטעיית מועצת מינהל מקרקעי ישראל, ושוחר
החוק הגיב במילים: „אם היועץ המשפטי לממשלה
יבחר שלא להגן על ההחלטה, יש לי דרך לגרום
לכך שעניינה של המועצה יוצג כהלכה בבג”ץ”.

אנחנו זוכרים איך בחר להכשיר את עסקת
המיליונים בין מינהל מקרקעי ישראל לתעשיות
ַײמלח שבשליטת משפחת דנקנר, עסקה המאפש

רת לבנות אלפי יחידות דיור על אדמות חכורות
בעתלית ובאילת, עסקה שמבקר המדינה הקודם
ַײהעריך כ„מתנה” ששווייה 90 מיליון דולר, וכ

שהיועץ המשפטי לממשלה הזהיר על העסקה,
אמר אולמרט: „אין זה מעניינו ללמד אותי איך
אני צריך להתייחס לחשיבות קרקעות המדינה”.
אנחנו זוכרים לו איך ניסה בכל הכוח להכשיר
את בנייתה של שכונת יוקרה על אדמות „פארק
איילון” ורק כמה צדיקים — ארגונים „ירוקים”,
ַײכמה חברי כנסת ופקידים ממשרד הפנים והמש

רד לאיכות הסביבה — עמדו מול כוונתו לאשר
ַײאת התוכנית, שהיתה אמורה להכניס עשרות מי

ליוני שקלים לחברת „הזרע”, אותה מנהל ידידו
האישי מאז ימי האוניברסיטה העליזים.

אנחנו בעיקר לא מצליחים לשכוח איך בשנת
ַײ2003 הודיע על כוונתו לאשר מענק של 70 מי

ליוני שקלים לחברה המרכזית לייצור משקאות
ַײ„קוקה קולה”, כשזו שקלה להקים מפעל נוסף בא
ַײשקלון, וכשהיועץ המשפטי לממשלה התנגד, או
ַײלמרט על פי הפרסומים לגלג על הבנתו הכלכ

לית והורה לפקידיו להתעלם.
ַײובאשר לרגישות החברתית בה מתהדר אולמ

רט לאחרונה, כדאי להזכיר לו איך בעשר השנים
האחרונות, בזמן כהונתן של הממשלות בהן היה
חבר, תפח שיעור המשפחות העניות בישראל,
ַײוכיום, על פי נתוני המוסד לביטוח לאומי, כל מש
ַײפחה שלישית ענייה. אין עוד מדינה בעולם המע

רבי, אליו אנחנו מתיימרים להשתייך, שעשתה
ַײדילוג כזה לכיוון העוני; השארנו מאחור את אנג
ַײליה וקנדה, שרמת העוני אצלן היתה גבוהה ברא

שית שנות הַײ90 מזו שבישראל, ו„התברכנו” בפי
שניים עניים משבהולנד ופי שלושה מפינלנד.

כדאי לזכור זאת, כשאולמרט יוצא לסיורים
מתוקשרים במרכזי עוני ובבתי תמחוי, שם הוא

|■|מבקש את המרק שלו „חם חם”. 
משה קריף הוא ממייסדי „הקשת הדמוקרטית המזרחית”
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יש חיה כזאת
לאט לאט ובייסורים מתחילה ההנהגה
הישראלית להפנים, שלא מספיק להגיב
לנוכח עליית החמאס לשלטון כמו היהודי
מהבדיחה הידועה — זה שהגיע לגן חיות,
התייצב מול כלוב הג'ירפה, הביט שעה
ארוכה ביצור המוזר ופסק ש„אין חיה
כזאת”. ישראל יכולה לומר אלף פעמים
ַײשהרשות הפלשתינית בשלטון החמאס אי

נה לגיטימית ואינה קיימת למעשה, היא
יכולה לומר אלף פעמים שלא תדבר איתה,
ַײלא תעביר לה כספים ולא תכיר באינטר

סים שלה. בסופו של דבר, העולם יגיד לנו
שיש ג'ירפה.

נשיא רוסיה ולדימיר פוטין לא הזמין את
ראשי החמאס למוסקבה מתוך אנטישמיות,
כניעה לטרור או כל מניע אחר, שאנחנו
מייחסים באופן אוטומטי למי שמסרב
לראות את העולם דרך המשקפיים שלנו.
ספק גדול גם אם פוטין עשה את הצעד על
דעת עצמו בלבד. מן התגובה האירופית,
ַײולא פחות מזה האמריקנית — מזכירת המ

דינה רייס ביקשה מפוטין להעביר לחמאס
מסר תקיף, אמירה שיש בה השלמהַײלמעשה
ַײעם עצם השיחות עם מנהיגי הממשלה החד
ַײשה — עולה שפוטין בסך הכל היה חלוץ ההו

לך לפני המחנה. 
מי שדרש מן הפלשתינים לערוך בחירות
ַײדמוקרטיות אינו יכול להתכחש לתוצאו

תיהן. מי שדיבר על „מנהיגות חדשה ושונה”
ַײ(כלשון נאומו המפורסם של הנשיא בוש מיו
ַײני 2002) לעם הפלשתיני, אינו יכול להתע
ַײלם מזהותה של המנהיגות הזו אחרי שנבח

רה.
החמאס יעלה לשלטון ברמאללה ובעזה,
בצורה כזו או אחרת. הוא יישאר בשלטון הזה
לזמן לא קצר, אלא אם יורד ממנו בכוח —
ַײשגם לו יש מחיר. העולם ידבר איתו, כי הב

עיה במזרח התיכון משפיעה על מה שקורה
ַײבעולם כולו, ובסופו של דבר אין מנהיג עו

למי היכול להתעלם ממנה או לשים אותה
על הקרח עד שהפלשתינים יהפכו לפינים,

כדברי דב וייסגלס.
וישראל, לאחר שתחלוף ההתלהמות של
מערכת הבחירות שלנו (שבה החמאס משמש
כרעשן הקולקטיבי, זה שמצווה להרעיש בו
בכל פעם שעולה חשד בחוסר פטריוטיות),
תצטרף בסופו של דבר לאלה המקיימים עם
החמאס מגעים, ישירים או עקיפים. יש חיה
כזאת, ולמרות שצורתה אינה נראית לנו
והיינו מעדיפים שתישאר בכלוב, לא יעזור

לנו להעמיד פנים שאין.

יש פוליטיקאי כזה
לא רבים שמים לב היום לדיוני הכנסת.
אבל מחר ייפול בה דבר: ח”כ מיכאל איתן
יביא לאישור ראשוני — ולהמלצה לפעולה
לכנסת הבאה — טיוטה ראשונה של חוקה
ַײלישראל, תוצאה של עבודה מקיפה שנעש

תה בהנחייתו בוועדת החוקה חוק ומשפט.
ַײלטיוטה הזו יש שותפים ממגזרים פולי

טיים רבים, כולל כאלה שהתנגדו תמיד
לחוקה.

יש זלזול מקיר לקיר בעבודת הכנסת,
והתקשורת מלבה אותו. נוח לנו להציג את
הח”כים כחבורה של אינטרסנטים קצרי
ַײראות, שרק הישרדותם המיידית ומקומם בכ
ַײנסת הבאה חשובים להם. וראה זה פלא: פו

ליטיקאי שעשה בכנסת הנוכחית עבודה
לטווח ארוך, בנושא שכולם מרבים לדבר בו

אבל נעשה בו כה מעט. 
בלי לחכות לממשלה שתפעל, במהלך
של הידברות והעמקה, העמיד איתן יסודות
ַײלמהלך, שאם יתממש — יחולל שינוי היסטו

רי. הדרך עוד ארוכה, המכשולים רבים, אבל
לא מוקדם לברך על הפוליטיקה האחרת
שחוגג היום איתן — ומי שעוקב אחריו, אינו

מתפלא שדווקא הוא.
עפר שלח

יאיר פרג'ון, 53, במקור ממושב ברכיה, כיום מתגורר בניצן, מנהל ומקים ביתַײספר שדה „שקמים” בפארק ניצנים. אחרי 28 שנות עבודהמשכורת חודשית.
בחברה להגנת הטבע ואחריות על 20 עובדים משתכר 7,000 ש”ח ברוטו („האשה עצמאית”). ביתַײהספר מתרכז בשני נושאים: מורשת תש”ח בדרום ושימור דיונות

החול של ניצנים. יאיר: „אם פעם הציונות היתה כיבוש הקרקע ואחר כך יישובה — הציונות של הדור שלנו היא לשמר את נופי הארץ”

גדי קבלוישראלים ∂∞∞≥   ˇˇˇ  

עם אויבים כאלה≈נחום ברנע 

כיף לשבת במושב האחורי
ַײאחד הלהיטים הזכוריםַײלטוב ממצעד הפזמו
ַײנים הלועזי של שנות הַײ60 סיפר על בעיה תעבו
ֶדרתית: בחור נוהג במכונית בזמן שהחבר שלו, פר
שמו, יושב מאחור, מוקף בנערות. הבחור מתחנן
לתשומתַײלב, אבל הנערות מסרבות ונוזפות בו
במקהלה (בתרגום חופשי): „שים לב לנהיגה, שים
ַײלב להגה, שים לב לדרך שלפניך. אנחנו נשב במו

שב האחורי ונתנשק עם פרד”.
המושב האחורי הוא לפעמים הטוב במושבים.
הוא מבטיח שפע כיף מבלי לתבוע קמצוץ אחד של
אחריות. הפיתוי להתיישב עליו גדול: זה נכון גם
לגבי בניַײאדם, גם לגבי ישויות פוליטיות. כך נהגו,
ַײלמשל, מדינות מערב אירופה בשנות המלחמה הק

רה: הן הניחו לארצותַײהברית לאחוז בהגה בעוד הן
עסוקות בהעלאת רמתַײהחיים שלהן במושב האחורי.
אבל למה להרחיק עדות. בימים אלה הולכת
ונוצרת ברשות הפלשתינית מציאות שהיא דגם
מסוכן ביותר של תסמונת המושב האחורי. לא
אחד מבקש לתפוס את המושב האחורי אלא
שניים: חמאס ופתח. אשר למושב הקדמי, יושב

שם מישהו, אבל ידיו לא אוחזות בהגה.
ַײממשלת ישראל בראשות אהוד אולמרט הודי

עה קבל עולם, שברגע שתקום ממשלה פלשתינית
חדשה היא תפסיק להעביר לפלשתינים את כספי
המכס שהיא גובה עבורם. גם אם הממשלה תהיה
ממשלת מומחים, הסביר אולמרט לעמיתיו בעולם,
ַײזה לא ישנה דבר: ברגע שהממשלה שואבת את כו

חה מהפרלמנט שרובו חמאס, ברגע שהיא פותחת

את דלתות המנגנונים שלה לאנשי חמאס, הסכמי
המכס בטלים. ממשלת ישראל לא יכולה להסתכן

בכך, שכסף שתעביר יממן פעולות טרור.
ַײישראל דורשת מהחמאס להכיר בישראל, לש

נות את האמנה שלו ולפרוק את נשקו. היא יודעת
שאין שום סיכוי שהתנאים האלה יתמלאו. מעידות
ַײעל כך ההתבטאויות של ראשי הארגון, גם בפומ
ַײבי, גם בשיחות פחות פומביות שתוכנן ידוע ביש

ראל. הפשרה היחידה שהם מוכנים לה היא לשבת
ַײלפי שעה במושב האחורי: להשפיע על מהלכי הר

שות הפלשתינית מבלי לקבל עליה אחריות. 
במקביל שוקע הפתח עמוקות בביצת הטרור. מה
שלא עושה החמאס עושים עכשיו אנשי פתח. הם
ממורמרים על תוצאות הבחירות. הם משוחררים
מאחריות. הם מצפצפים על אבוַײמאזן והטפותיו. גם
בשנה שקדמה לבחירות הם היו מעורבים בטרור,
אבל עכשיו הם עושים את זה בכל הכוח, מכל הלב.
נתניהו מזהיר שניצחון שהחמאס יביא להקמת
ַײמדינה איראנית סמוך לישראל ובתוכה: היא תת
ַײפשט אל תוך ירדן ואל תוך המגזר הערבי ביש

ראל. הוא מציע להגיב בהשתלטות צבאית על
שטחים גדולים בגדה: בקעתַײהירדן, מדברַײיהודה
והגבעות המשקיפות על נתב”ג. את כל השטחים
ַײהאלה, כמחצית משטח הגדה כולה, הוא מציע לה

כניס לתוך הגדר. 
גם אם הדיאגנוזה שלו נכונה — הסוגיה הזאת
פתוחה לוויכוח — המהלך שהוא מציע מופרך. הוא
ַײרק יחזק את אחיזת החמאס בדעתַײהקהל הפלש

תינית והמוסלמית. ספק אם היה מציע מהלך כזה
ַײאלמלא היינו ערב בחירות, ואלמלא דשדשה מפ

לגתו מתחת לַײ20 המנדטים.
גם החלופה שאליה חותרת ממשלת ישראל,
ַײלהטיל מצור כלכלי ישראלי ועולמי על הפלש

תינים, איננה פשוטה כלַײכך. הפלשתינים ימהרו
לשלוף את הקלף ההומאניטרי. מרעיבים אותנו,
הם יתאוננו מול כל מיקרופון. ביד השנייה הם
יאיימו בחידוש הטרור. יעמדו לרשותם 70 אלף

שוטרים, חמושים ורעבים.
זוהי כרוניקה של פיצוץַײרבתי, פיצוץ ידוע
מראש. כמו בטרגדיה יוונית, כל שחקן ממלא את
התפקיד שהגורל הועיד לו: החמאס לא יכול
לנהוג אחרת. גם הפתח לא. גם ממשלת ישראל
לא. גם הממשל האמריקני. כולם עומדים על סף

תהום. כולם מתכוונים לצעוד צעד אחד קדימה.
על רקע זה אולי אין נזק גדול כלַײכך בהזמנה
ַײששיגר נשיא רוסיה פוטין לראשי החמאס. ההזמ

נה מחמיאה להם, אבל מעמידה אותם מול הראי.
ַײאם אינם מסוגלים לספק לעם שלהם הנהגה אח

ראית, אולי יתעשת ויקיא אותם מתוכו.
ַײבבחירות ברשות הפלשתינית זכה החמאס לניצ
ַײחונות גם בעזה וגם בגדה. בשתי ערים הצליחו מוע

מדי הפתח להיבחר: בקלקיליה ובג'נין. אחד מראשי
הפתח מסביר מדוע לדעתו זה קרה: בשתי הערים
האלה מכהנים ראשי ערים מטעם החמאס. הם נקטו
בחודשים האחרונים בפעולות של כפייה דתית. עד

|■|כאן, אמרו הבוחרים, והצביעו פתח.




