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משפט
בלי פוליטיקה
יהודה וינשטיין לא סיפק את הסחורה
ולא הביא את ראשו של ליברמן ,וכעת
יש המבקשים את ראשו .לכל המאוכזבים
שרצו לראות את ליברמן מחוץ לפולי־
טיקה ומחוץ למשרד החוץ ,כדאי להזכיר
כי במדינה דמוקרטית הדרך להילחם בי־
ריב פוליטי היא קודם כל בקלפי .אבל בישראל התפתחה
תרבות שונה ,שבה המשפט שולט בפוליטיקה — ומי שאין
לו די קולות בקלפי מצפה שהמשפט יעשה עבורו את מה
שאין בכוחו לעשות בהליך הדמוקרטי.
בישראל היו כל ראשי הממשלה האחרונים בחקירות:
אהוד ברק ,אריאל שרון ,בנימין נתניהו ואהוד אולמרט.
כתבי אישום הוגשו רק נגד אחד מהם ,אולמרט ,שהודח
מתפקידו באמצעות הליך משפטי בעייתי של עדות מו־
קדמת .לכל אלה נלוותה מדי פעם תעמולה רועשת
בתקשורת ,שנתמכה לא אחת על ידי הדלפות — ולעיתים
על ידי הכרזות גלויות — ממערכת אכיפת החוק.
בבג"ץ שעסק בהסדר הטיעון עם משה קצב מתח השו־
פט אדמונד לוי ,אחד משופטי המיעוט ,ביקורת חריפה על
היועץ המשפטי דאז ,מני מזוז ,באמרו" :במציאות של ימי־
נו ,עוד קודם שעזב מסמך משפטי את שולחנו של היועץ
המשפטי לממשלה ,נפרשׂ הוא באותיות של קידוש לב־
נה מעל דפי העיתון היומי" .בהמשך הוסיף לוי" :היועץ
המשפטי לממשלה והכפופים לו נדרשים לעריכתו של
חשבון נפש באשר להתנהלותם אל מול כלי התקשורת".
גם השופט אליעזר ריבלין ,אחד משופטי הרוב באותו
משפט ,לא חסך דברי ביקורת ממזוז" :היועץ המשפטי
לממשלה הקדים הצהרות נחרצות לבחינה שלמה של הנ־
תונים ,של הראיות ושל השיקולים הרלוונטיים האחרים".
למזוז היה גם מה לומר על שרי ממשלה :הוא דיבר על שרי
משפטים "לעומתיים" ,ובעת שעדיין כיהן בתפקידו מצא
לנכון לומר שבמדינה מתוקנת אסור היה לליברמן להת־
מנות לתפקיד שר החוץ.
בעניינים אלה מוצאים אנו בלי ספק שיפור בתקופ־
תו של וינשטיין ,כשבין היתר מפלס ההתבטאויות נגד
נאשמים ירד בצורה משמעותית .היו לוינשטיין אמנם
התבטאויות מיותרות בשאלה אם ראשי הערים שכנגדם
הוגש כתב אישום צריכים להשעות עצמם ,גם לאחר שזכו
בבחירות שבהן היו רשאים להתמודד על פי החוק — אולם
בסך הכל עדים אנו לירידה בהתבטאויות המיותרות.
הממשלה והמנגנון הציבורי ממשיכים לפעול בצל מע־
רכת המשפט והמגבלות המופרזות שהיא מטילה ,ובכל
זאת ניתן לומר לזכותו של וינשטיין שצילה של מער־
כת המשפט נעשה בתקופתו קצת פחות מעיק ,וכי קיימת
ירידה מסוימת ברמת השיבוש בעבודת הממשלה בשם
"שלטון החוק" ,אף שהמצב עדיין רחוק מלהשביע רצון.
וינשטיין שגה אמנם בהגשת כתב האישום נגד ליברמן
באשמה הבעייתית של הפרת אמונים ,וצריך לקוות שלא
יצרף לכך שגיאה נוספת בדמות ערעור שאין לו מקום .אך
כל זה איננו מצדיק את הקריאות להדחתו .הוא אמנם סגר
את התיק העיקרי נגד ליברמן ,אך כך צריך היה לנהוג
אם סבר שאין בו ראיות המצדיקות העמדה לדין .אילו
הגיש בתיק העיקרי כתב אישום שהוא איננו מאמין בו,
היה אמנם משתק את ליברמן למשך חמש שנים נוספות,
וגם משביע את רצונם של יריביו ,אך זה איננו תפקידו.
למעשה הוא לא היה רשאי כלל לפעול על בסיס שיקול
כזה ,שהוא מבחינתו שיקול זר ופסול.
מי שרוצה להרחיק את ליברמן מהנהגת המדינה ,שילך
לקלפי — לא לוינשטיין√ .
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יועז הנדל • הזהות היהודית

טמטום בחסות הדת
היהודים הם עם שמבוסס על חששות .תן
להם סיבה ובמה ראויה ,והחששות יפר־
צו מעצמם .אמש ביקרתי בכנס הפדרציות
היהודיות .החששות ,כמו תמיד ,גדולים ,וגם
הבמות מכובדות .בשולי אחד האולמות יש־
בתי לשיחה עם מייקל סיגל וג'רי סילברמן.
האחד יושב ראש של הפדרציות היהודיות ,השני נשיא .התא־
רים חשובים באירועים מהסוג הזה .אדם פרטי מחזיק בשמו
ובמעשיו .ארגון מחזיק בהיררכיה סדורה ובקשרים שלו עם
יהודים חשובים ברחבי העולם .ההצלחה נמדדת בשמות שמו־
פיעים על הבמה.
היחסים בין יהדות ארצות־הברית לישראל הם חד־כיווניים.
האמריקאים תורמים ,ישראל מקבלת .סיגל וסילברמן מייצגים
את החלום הישראלי מתקופת הצנע .הדוד העשיר מאמריקה
שולח גרביים ,תורם כסף למפעל הציוני ומשכנע חברי קונג־
רס ונשיאים לתמוך בישראל הקטנה מהמזרח התיכון .ישראל
היום אמנם כבר לא קטנה ,אבל הפילנתרופיה עדיין קיימת.
הכסף הוא האמצעי הכי משכנע לבטא אהבה .כשיש מספיק,
כולם מרוצים.
האידיליה משתבשת כשמגיעים לשאלת הצביון היהודי
של מדינת ישראל .הנימוס מחייב אותם לומר שמדובר בעניין
פנימי ,אבל הכעס קיים מעל ומתחת לפני השטח .המונופול
החרדי על מוסדות הדת משפיע גם עליהם .מייקל סיגל מס־
פר על אחיינית שלו ,שביקשה להתחתן עם ישראלי .במשך
שנתיים נמשך בירור היהדות שלה ברבנות הראשית .היחס
מעליב ,מבזה .הוא נוגע בחשש לגבי הכיוון הדתי הכללי של
מדינת ישראל .לאחרונה פורסם שיש רשימה שחורה של
רבנים אורתודוכסים .הרבנות לא סומכת על הרבנים האמ־
ריקאים בנושאי גיור ונישואים .חלקם מתונים מדי לטעמה.
הנימוק הלכתי — שלא להפריד בין יהודים כשרים ליהודים
למחצה .מה שנכון ליהדות האורתודוכסית שם ,לא נכון פה.

מרבית הישראלים למדו לחיות עם המונופול החרדי על
מוסדות הדת .הם עסוקים בשאלת השוויון בנטל ושוק העבו־
דה ,לא בפלפולים הלכתיים .הישראלים מתרגזים מדי פעם,
מצביעים מדי פעם למפלגה שמבטיחה שינוי ,מפגינים מדי
פעם — אבל עסוקים בדברים אחרים .היהדות שלהם היא כד־
רך הטבע .עבור היהודים האמריקאים ,לעומת זאת ,הזהות
דורשת מאמץ.
אנשים כמו מייקל סיגל וג'רי סילברמן הולכים ומתמע־
טים באמריקה .הדמוגרפיה נגדם ,ההתבוללות נושאת מחיר
כבד .הם קהל שבוי ,מנהיגים יהודים מהדור הישן .כמו בסיפור
על העץ הנדיב ,הם בעד לתת ,בכל מחיר ,גם כשיש חרי־
קות .הדור הצעיר ,לעומתם ,כבר במקום אחר .הסקרים מראים
שהחיבור שלו לישראל הולך ומצטמצם .הם יהפכו לעץ ,לא
בהכרח נדיב.
המספרים קובעים מי משפיע על מי .מרבית היהודים בעו־
לם מתגוררים היום במדינת ישראל .יש מי שרואה בכך הוכחה
לניצחון התנועה הציונית .בפועל ,מאחורי הנתון הזה יש
בעיקר הפסדים .הצמצום של היהדות באמריקה לא מוסיף
לישראל .השינוי הדמוגרפי שמתחולל בישראל לא מחזק את
הגלות היהודית באמריקה.
אחרי שבעה עשורים ,היהדות האמריקאית זקוקה לתרו־
מה ממדינת ישראל כדי לשמר את הזהות היהודית .הוויכוח
על דקדוקי הלכה בזמן שמחצית מהיהודים האמריקאים נע־
למים הוא טמטום בחסות הדת .יש מספיק פתרונות שיאפשרו
למדינת ישראל להכיל את כל הזרמים ואת כל הגישות .הנו־
קשות שמגלים מוסדות הדת בחסות המדינה כלפי יהודים
אחרים היא טרגדיה שרק ההיסטוריה תדע לשפוט .אין מה
לצפות מהממסד הדתי לשנות את אורחותיו ,הבעיות שלו
יסודיות .הריקבון מהיסוד .אבל אפשר וצריך לצפות מהמדינה
היהודית להתעשת .אם מוסדות הדת מערימים קשיים צריך
לעקוף אותם .היהדות חשובה ממוסדותיה√ .

המספרים קובעים מי משפיע על מי .מרבית היהודים
בעולם מתגוררים היום במדינת ישראל .יש מי
שרואה בכך הוכחה לניצחון התנועה הציונית .בפועל,
מאחורי הנתון הזה יש בעיקר הפסדים

בלי חדווה גדולה ,יקבלו מחר בקהיר את שרי
ההגנה והחוץ של רוסיה .חייב להיות מניע
רציני שיגרום לשני שרים בכירים לעזוב בי־
חד את מוסקבה לטובת ביקור במצרים .חייב
להיות מניע לא פחות מוצק ,לצד המצרי,
לתת להם דריסת רגל.
נחשול אדיר של דיווחים ופרשנויות מלווה את האירוע .מו־
תר לנחש שאף אחד בוושינגטון ,בירושלים ,בריאד ואפילו
במצרים לא מוצא סיבה להיות רגוע .הנה הולך ונסגר המע־
גל שנפרץ לפני 40שנה ,כשהנשיא סאדאת גירש את המומחים
הרוסים כדי להכשיר את "ההפתעה" של צליחת התעלה במ־
לחמת יום הכיפורים .הצבא המצרי נלחם אז נגדנו בנשק רוסי,
והמלחמה ההיא הובילה את סאדאת ליוזמת השלום והביקור
ההיסטורי בירושלים .אלא שהגלגל התהפך מאז :האמריקאים
הפכו לבעלי ברית ,מצרים דרשה לקבל סיוע כלכלי וצבאי
באותו סדר גודל שישראל מקבלת ,וחתמה על ההסכמים איתנו.
הסידור הזה ,שלום קר תמורת סיוע ,חימם את המנועים בין
קהיר לוושינגטון .אלפי קצינים נשלחו להשתלמויות במחנות
הצבא האמריקאי ,ומצרים קיבלה נשק ומטוסים ,לצד גיבוי מה־
בית הלבן לאחר שנזרקה מהליגה הערבית בעקבות ההסכם עם
ישראל .עד שהגיע הנשיא אובמה .או אז ,הבית הלבן לא רק עזר
להעיף את מובארק ,אלא גם דרש דמוקרטיה ,וטיפח במקביל
יחסים משונים עם תנועת האחים המוסלמים.
נכון שמורסי נבחר בבחירות לגיטימיות וזכה ברוב שהכ־
ניס אותו לארמון .נכון שהגנרל סיסי שלף את מורסי מהלשכה
הנשיאותית וזרק אותו למתקן סודי באלכסנדריה .נכון גם שה־
בית הלבן הודיע לשלטון החילוני הזמני שהוא מאוד לא מרוצה.
לפי תו התקן האמריקאי ,מה שמתרחש במצרים לא מסתדר עם
דמוקרטיה וזכויות האזרח במדינה נאורה ומסודרת .אבל מצרים
הגדולה מעולם לא ענתה על הפוליטיקלי קורקט האמריקאי.

כשאובמה איים לקצץ בסיוע
הצבאי ,מצרים שיגרה רמז
עבה שתחפש מקורות סיוע
חדשים ,והקרמלין — שחולם
על מוקדי השפעה חדשים —
הסתער על ההזדמנות
למשטר החדש בקהיר יש שר חוץ מוכשר מאוד ,נביל פאהמי,
שמכיר את הקרביים של מקבלי ההחלטות בוושינגטון מש־
בע שנות כהונתו כשגריר .כשאובמה איים לקצץ בסיוע הצבאי,
פאהמי שיגר רמז עבה שמצרים תחפש מקורות סיוע חדשים.
סעודיה ונסיכויות הנפט התגייסו ,פאהמי טס למוסקבה ,והק־
רמלין — שחולם על מוקדי השפעה חדשים — הסתער על
ההזדמנות .שלחו את ראש המודיעין הרוסי למשש את הדופק,
וגם שרי ההגנה והחוץ לא באים עכשיו לסייר בפירמידות .סרגיי
שויגו וסרגיי לברוב מביאים חבילות סיוע צבאי .רק ייתנו לרו־
סיה לנעוץ רגל ,ותסמכו על מוסקבה שלא יוציאו אותה ממצרים.
רגע לפני שהרוסים נוחתים ,שלח אובמה את מזכיר המדי־
נה קרי ליישר את הקמטים ,ולהבהיר :מצרים חשובה לנו הרבה
יותר מהסיוע .אלא שקרי לא הצליח לשכנע .משלחת של סנא־
טורים אמריקאים יוצאת בבהילות להודיע שכבר מחזירים את
הציוד שנועד ללחימה בסיני .העיקר שלא יחתמו בלעדיות עם
מוסקבה.
לפאהמי ,שר החוץ הכי עסוק בשכונה ,יש שתי בשורות
לאובמה :דמוקרטיה? הבחירות לנשיאות יתקיימו בקיץ הבא,
אחרי אישור החוקה החדשה והקמת פרלמנט .החופש להחליט?
מצרים זורמת עם ההודעה הלא מחייבת של קרי ,ש"היחסים בי־
נינו אמיצים" .לא הולכים על התנתקות מלאה מוושינגטון אלא
"מרחיבים את האופציות" .רוצה לומר ,אחרי שסעודיה וישראל
מתפוצצות בגלל איראן ,וטורקיה בגלל סוריה ,אנחנו פותחים
את השער לחברים החדשים.
עכשיו שהאמריקאים ,שעלו על אוטוסטראדה שיעית ,ורק
אללה יודע למה ,יזיעו בדרך לקהיר .לפני שיהיה מאוחר מדי√ .
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