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בין מוסול לירושלים
־כמו מגדל קלפים קרס השבוע הצבא העי
ראקי, עם כיבושה של העיר השנייה בגודלה
בעיראק, מוסול, בידי אל־קאעידה והג'יהאד.

אימנו  הזה,  הצבא  את  הקימו  האמריקאים 
אותו והשקיעו בו עשרות מיליארדי דולרים

ברחו  חייליו  אלפי  והנה,  האחרון.  בעשור 
ללא לחימה, והשאירו מאחוריהם את נעליהם ובגדיהם, וכן 
ציוד צבאי אמריקאי מתקדם, שדה תעופה, בתי חולים ובתי 

כלא – הכל לשימושו של טרור אל־קאעידה.
200 קילומטר מה־ עכשיו נמצאים הג'יהאדיסטים במרחק
בירה בגדד, וגם לשם עוד ישאפו להגיע. לוחמי אל־קאעידה 
הם סונים, ואילו הצבא העיראקי מורכב רובו ככולו משיעים 

־– וכך קורס משטר הבובות השיעי שהקימו האמריקאים בעי
ראק ושעליו הייתה תפארתו של אובמה. הוא הרי הורה לצבא
־האמריקאי לסגת, משום שלדעתו הצבא העיראקי כבר מו

כן לשאת בנטל. 
־וכעת, לאחר השתלטות אל־קאעידה על ערי הסונים במע
רב עיראק, הצטרפה לשליטתם גם מוסול הצפונית. "המדינה"
הסלפית הזו חוברת למדינה הסלפית של סוריה, ובקרוב זו של
ירדן – וכך קורסות האשליות האמריקאיות וגבולות לאומיים
נמחקים. אמריקה לא תעשה שום דבר, ואיש במזרח התיכון גם
לא חושב שהיא תעשה משהו. במילים אחרות: משטר אובמה,
חתן פרס נובל לשלום, הוליד את מדינות אל־קאעידה באזור

– אסון הומניטרי למיליוני אומללים.

־למה זה חשוב לנו? משום שאותם הוזים אמריקאים ייע
דו לנו תוכנית ביטחונית ביו"ש, כפי שייעדו לעיראק. ג'ון 
קרי, על שלל מומחי הביטחון שלו, סבור היה שדי בתוכנית 

־אמריקאית על הנייר כדי לייצב שם משטר ומדינה. ומה הל
קח מעיראק? ברגע שצה"ל היה יוצא ממטר אחד ביו"ש, היו 

־הגורמים הג'יהאדיסטים נכנסים במקומו, כפי שכבר קרה בר
צועת עזה. הם היו מאיימים על נתב"ג למטה, ואף מטוס לא 

־היה נוחת כאן עוד, ובהמשך מאיימים גם על תל־אביב, ירו
שלים וחיפה. בזה היה נגמר סיפורה של מדינת היהודים. הרי
־בעיראק, עם עשרות אלפי חיילים מאומנים, האמריקאים נכ

שלו – אז איך מצפים שכמה כנופיות פלסטיניות יצליחו כאן?
אזור יו"ש כבר מלא בעשרות אלפי ג'יהאדיסטים, חיזב א־
תחריר ואחרים, שרק מחכים לפקודה להתנפל על הרשות 
הפלסטינית – ישות מלאכותית שהם לא מקבלים ולעולם לא

יקבלו. גרוע מכך, שטח ערבי עצמאי ביו"ש משמעו תוספת 
־של מאות אלפי ג'יהאדיסטים שייובאו מעיראק, מסוריה ומ

לבנון לאזור השקט ביותר במזרח התיכון.
העולם  שבתחילה  השיבה",  "זכות  משמעות  בדיוק  זוהי 
יריע לה – הרי הם לא באים ל"ישראל" אלא לשטח המפונה. 

־אך הם ישנו את המאזן הדמוגרפי ולא יאפשרו כאן חיים. מו
סול תהיה כאן.

מי שלא רואה את האיום הג'יהאדיסטי הזה על קיומה 
הח הסלפית  למציאות  מתנכר  היהודים  מדינת  ־של 

קרוב  – בסוריה  עכשיו  שמתרחש  ממה  מתנער  דשה, 
ל־200 אלף הרוגים וחורבן שכבר אי־אפשר יהיה לתקן – 

ומההשתוללות בעיראק. 
הסדרים מדיניים אולי היו רלוונטיים לפני עשרות שנים, 

־עם משטרים ערביים יציבים, אך כיום, כאשר הכל קורס מס
ביב, לדבר על הסכמים כאלה – ועוד הסכמי שלום – זו פשוט
־טיפשות. הסדר שתי המדינות שעליו דובר לפני האביב הע

רבי נקבר במוסול, במלחמת העולם שרק הולכת ומתפשטת 
בין הסונים לשיעים, שלעומתה ישראל נראית כצוק איתן של

יציבות וביטחון. √

למה כישלונו של הצבא 
העיראקי במוסול חשוב לנו? 

משום שאותם הוזים אמריקאים 
שהקימו את הצבא הזה ייעדו לנו 

תוכנית ביטחונית דומה ביו"ש
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1. עבור לבית הנשיא מיד כשהוא יתפנה. 
בדירת  להישאר  לחשוב שאפשר  חינני  זה 

זה לא פר נוף, אבל  ־ארבעה חדרים ביפה 
חוסל  לא  עוד  כל  הנשיאות,  ענייני  קטי. 

־המוסד הזה, בכל זאת מחייבים מרחב פעו
לה מסוים.

2. הבא לשם, כמובן, את אשתך חדת הלשון. לא מנהלת מא־
חורי הקלעים נחוצה לנו, אבל אישה דעתנית, חפה משיקולי

אגו, תהיה בשבילנו כמו משב רוח צונן ביום חמסין.
אפילו,  בבהילות  בדחיפות,  שב  לתפקיד  כניסתך  עם   .3
עם רואה החשבון של הבית, ותתחיל את הפגישה בהוראה 
57 מיליון שקל  גורפת לקצץ את הוצאות המשכן בחצי. 
בשנה – הוצאות הבית בשנת 2013 –  הם קצת יותר מ־155

אלף שקל ביום. זה לא סביר, בטח ובטח לא במדינה ענייה, 
ואתה יודע את זה. אחר כך תמפה את סדרי העדיפויות עם

מה שנשאר.
הדעות.  לכל  מהנה  עניין  זה  בעולם  ומסעות  טיולים   .4
מהודרות,  בסוויטות  מלכים,  בכבוד  מלווה  זה  אם  בוודאי 
שבחינה רק  מתחנפים.  ובנאומים  מפנקים  בקוקטיילים 
לאחור תגלה שתועלת של ממש זה לא הביא למדינה: לא 
לא  האם,  עם מעצמת  יחסים  לא לשיפור  חרמות,  לביטול 

להת אומר? שאפשר  זה  ומה  הבינלאומית.  בזירה  ־להקלה 
חיל את הקיצוץ שם.

5. ימי הולדת, גם של מי שיושב בבית הנשיא, הם עניין לה־
רמת כוסית בחיק המשפחה או כוסית וא־שטיקלע הרינג עם
־חברים, וזהו. זו לא צריכה להיות הזדמנות לכל שועי העו
לם המובטלים ממעש אמיתי לא לעשות כלום דווקא אצלנו,
־ועוד בעלויות של מיליונים. ל"מסעודה משדרות", בוא נו

דה על האמת, זה הועיל כקליפת השום.
6. סדר יומה של מדינת ישראל מתיש, מעיק ומכביד. גם על

מקבלי החלטות וגם על אזרחים פשוטים. צריך לחשוב טוב 
איך משתלבים בתוך המהומה הזו ועל מה שמים דגש. איך 
בוחרים? לא את 80 האחוז שעושים רעש, כיף וכבוד, אלא 

את 20 האחוז שמביאים תועלת אמיתית.
7. בית הנשיא הוא לא שלוחה של הכנסת, ולא מטבחון מדי־

ני אלטרנטיבי. הכרעות פוליטיות לא מתקבלות בו, ובצדק. 
־אזרחי מדינת ישראל מצפים מהמקום הזה שייצג את ההס

כמות הרחבות ולא את הקצוות הקיצוניים. מרגע שנכנסת 
־למשכן הנשיא, אתה כבר לא חלק משומרי חומות ההתנ

חלויות, לא מגן המתנחלים, לא קולה של ישראל השלמה, 
־גם אם נבחרת בקולותיהם של נאמניה. יש מה לעשות לטו
בת העם בציון גם בלי לדון בשאלה איפה יעבור הגבול וכמה

פלסטינים ייאלצו למצוא את עצמם בגבולותיה של ישראל 
נוסח אלכסנדר ינאי.

8. למרות הפיתוי, אל תתקוטט ואל תריב עם ראש הממשלה
בנימין נתניהו. אתם לא משחקים על אותו מגרש, וסכסוכים

מהסוג הזה לא יוסיפו כבוד לאיש משניכם. אם אין ברירה, 
תכתוב ספר אחרי שתפרוש.

הזמן, בדומה  והגיע  בו.  חיובי לעסוק  עניין  זה  9. כדורגל 
־לניסוח שלך, לדחוק מהמגרשים את "האוליגרכים והאולמ
רטים" – ולא רק מאצטדיון טדי. ואם זה מחייב ניקוי אורוות,
־זה בסדר. כבר עשית את זה פעם, ואתה יודע כמה קל לנ

שום אחר כך.
10. נשיא שמשוטט בארץ זה עניין שובה לב. יש הרבה מה 

־לראות והרבה מה לשמוע, ואחרי שגומרים כמה וכמה סי
בובים כאלה, רואים ושומעים ולומדים, קל יותר למצוא מה 

נכון להגיד.
חוש  עם  נשיא  כמו  אין  מצחיק.  נשיא  כמו  אין  ובקשה: 
הומור. אז בבקשה, לך על זה. כלומר, תמשיך ללכת על זה. 

תצחיק אותנו קצת. √

 אריאלה רינגל הופמן • לנשיא החדש

עם כניסתך לתפקיד שב בדחיפות, בבהילות אפילו, עם רואה 
החשבון של הבית, ותתחיל את הפגישה בהוראה גורפת לקצץ 

את הוצאות המשכן בחצי. 57 מיליון שקל בשנה - הוצאות הבית 
בשנת 2013 - הם קצת יותר מ־155 אלף שקל ביום. זה לא סביר

10 הצעות ובקשה אחת

דניאל פרידמן • הימים השחורים

־ציד מכשפות הוא לא רק סיסמה אלא גם תופ
עה היסטורית שבמסגרתה הוצאו להורג מאות

אנשים – לרוב נשים – באשמת כישוף. ברוב 
־המקרים הם הועמדו לדין בפני בתי משפט מו

החוק  כללי  כל  לפי  אשמים  ונמצאו  סמכים 
והפרוצדורה, בידי שופטים ומושבעים, שפעלו 

בתום לב והיו משוכנעים שהם מביאים גאולה לעולם.
היו גם "מגלי מכשפות", כלומר מומחים לנושא. כן, היה 

־מקצוע כזה, כי זיהוי מכשפה מחייב ידע ומומחיות, כמו למ
של היכולת לדעת איזה כתם בגוף האדם מעלה חשד של ברית

עם כוחות השחור. והייתה גם ספרות מקצועית: שני נזירים 
"פטיש בשם  ומצליח  מלומד  חיבור  שפירסמו  דומיניקנים 
המכשפות" המלמד את כל מה שצריך לדעת על מכשפות, 

סכנתן וכיצד יש להתמודד איתן.
משפטי מכשפות באו בגלים. לא תמיד ברור מה הביא לגל 
־שפרץ ומתי הגיע הרגע שבו חש הציבור שהוגדשה הסאה והת
רופה המשפטית גרועה מסכנת הכישוף. אולם יש לדעת שיציאה
נגד הגל חייבה לא רק אומץ לב אלא הייתה כרוכה גם בסכנה לא

מעטה. בעיצומם של משפטי המכשפות בסאלם, שזכו לפרסום 
רב, יצא נגדם אדם בשם ג'ון פרוקטור. תוך זמן קצר הוא הואשם

בעצמו בכישוף והוצא להורג.
התופעות שאנו עדים להן כיום שונות בתכלית, ובכל זאת 
כדאי לעיתים להיזכר בלהט ובשלהוב של הימים ההם. כיום 

־אנחנו בעיצומו של גל ניקוי האורוות – ימים שבהם אנו יכו
לים להתבונן בלעג ובזלזול על השנים שחלפו שבהן שררה 

בורות בנושא.
לכנ להיבחר  רק  לא  שילנסקי  לדב  למשל  איפשרו  ־כיצד 

סת אלא גם לכהן כיו"ר? שילנסקי היה אדם ישר וראוי, אך מה 
זה חשוב – הוא הרי נידון למאסר על עבירה שביצע מסיבות 
אידיאולוגיות. וכיצד איפשרו ליצחק רבין, גם הוא אדם ישר, 
לשוב ולכהן כשר ביטחון וכראש ממשלה לאחר שהתגלה שהיה

לאשתו חשבון בנק בארה"ב בניגוד לחוק? כיצד יכול היה בג"ץ 

־להיות כה רופס? כיצד לא הבינו השופטים והפרקליטים שהד
בר לא בא בחשבון? ואולי יש משהו שאנחנו כיום חדלנו להבין?

ראש  הגדול".  "הניקוי  לפני  נשיא  נבחר  כיצד  גם  נזכור 
־הממשלה דאז, אהוד אולמרט, התייצב מאחורי המועמד שנת
מך על ידו, שמעון פרס. לא גימגם, לא היסס ולא ביקש לבטל
את משרת הנשיאות. אבל, שומו שמיים, איש מהמועמדים דאז
־לא הציג הצהרת הון ולא סיפר על דירה כזו או אחרת. מש

לא התמלאו תנאי מינימום אלה, אין מנוס מהמסקנה שאותן 
־בחירות היו מחזה נורא ואיום, שיש בו כדי לזעזע כל מי שח

רד לניקיון ולטוהר המידות.

לעומת זאת, כיום זכינו סוף־סוף לאזור סטרילי, שבו, כמה 
הון,  הצהרות  יש  מהמרוץ,  פורשים  יש  מועמדים,  יש  נפלא, 
האורוות נוקו – העולם מושלם. ועוד לא דיברתי על שופטים 
בדימוס המייעצים, תוך כדי משפט, לשמוע עוד עדת מדינה 
"לגילוי האמת", או בדבר העונש שיש להטיל, שהרי כידוע כל 

מעשה המסייע לניקיון הוא מכוח הגדרתו נקי וטהור.
ונזכור עוד משהו: באותם ימים שחורים שלפני הניקוי הגדול,
נשאה המדינה בהוצאות ביתו של ראש הממשלה – בית אחד. אך
־הניקיון הגדול חייב להחליפו, והנה זכינו לכך שלאחר ההחל
פה החלה המדינה לשאת בהוצאות אחזקה של שני בתים לראש

ממשלה אחד, כמובן במחיר העולה בהרבה על ההוצאות בעבר. 
כאמור, הכל חוקי, נקי ומושלם. √

כיום זכינו סוף־סוף לאזור 
סטרילי, שבו, כמה נפלא, יש 

מועמדים, יש פורשים מהמרוץ, 
יש הצהרות הון. האורוות

נוקו - העולם מושלם

1 2 . 6 . 2 0 14 
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מציד המכשפות עד ניקוי האורוות


