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איך מפסיקים
את האש?
מטבע הדברים עוסקים כולם בשאלות קונ־
קרטיות כמו האם נכון לבצע מהלך קרקעי,
או באילו תנאים נכון להפסיק את המבצע.
נכון יהיה ,במקביל ,גם לעסוק בשאלה שמ־
עבר לכך :מה צריכה להיות האסטרטגיה של
ישראל ביחס לעזה .התשובה לשאלה זו יכולה
להשפיע הן על אופן ניהול המבצע היום ,הן על הסדרת המ־
ציאות “ביום שאחרי” והן על האפשרות למנוע את הסבב הבא.
מאז  2006מתבססת האסטרטגיה של ישראל ביחס לעזה
על תשע הנחות ,כולן שגויות .הראשונה :אנו נלחמים נגד
ארגוני טרור .השנייה :מותר לתקוף רק מטרות צבאיות מו־
בהקות .השלישית :ישראל חייבת להמשיך ,גם בזמן מבצע,
לספק מזון ,חשמל ,דלק וכו' לתושבי עזה .הרביעית :לחץ
בינלאומי על ישראל בשל פעולה צבאית מסיבית הוא דבר
רע .החמישית :יש לישראל אינטרס שהרשות הפלסטינית
תחזור לשלוט בעזה .השישית:צריך להחרים כל מי שמדבר
עם חמאס .השביעית:נכון למנוע ממדינות המערב להשקיע
בעזה ובכלכלתה .השמינית :מתכונת הסגר הימי על עזה
היא דבר הכרחי .התשיעית:לא ניתן לקיים עם חמאס רגיעה
שתימשך שנים רבות.
מה צריכה אם כך להיות המדיניות הישראלית בקשר לע־
זה ,ומדוע היא סותרת את ההנחות הקיימות? ובכן ,ישראל
צריכה להתייחס לעזה כמדינה דה־פקטו .לא רק שזה התיאור
הנכון של המציאות ,אלא שהיותה כזו משרתת אותנו .אנח־
נו ,אם כן ,לא נלחמים נגד ארגוני טרור אלא נגד מדינה שכנה
שתקפה אותנו.
כשזה המצב ,ניתן לתקוף לא רק מטרות טרור מובהקות
אלא גם כל תשתית לאומית שמסייעת למדינת האויב עזה
להילחם בנו .בנוסף ,לא סביר להמשיך לייצא מזון ,חשמל וד־
לק לאותה מדינת אויב בעת הלחימה.
ככל שהלחץ שנפעיל כנגד מדינת עזה יגבר ,כן יגבר הלחץ
הבינלאומי עלינו ,להפסיק את המבצע ,וזהו דבר טוב .בני־
גוד למלחמות עבר ,שבהן היה עלינו להספיק לכבוש שטח
טרם עצרו אותנו ,כאן אין בעיה כזו .האינטרס שלנו הוא לה־
גיע לשקט מהר ככל האפשר ,והלחץ הבינלאומי יחייב את שני
הצדדים להפסיק.
כשתושג הפסקת אש ,יהיה עלינו להגדיל מאוד הן את
המקל והן את הגזר .הגדלת הגזר משמעותה שישראל מכי־
רה דה־פקטו בשלטון חמאס בעזה ולא מתעקשת להחזיר את
אבו־מאזן לשם .ישראל תשמח אם גורמים זרים (ידידותיים
לישראל) ישקיעו בעזה ויפתחו את כלכלתה.
ישראל תסכים להסרת הסגר הימי כאשר לנמל שייבנה
בעזה יוכלו להגיע ספינות מאירופה (המשטרות של אותן
מדינות יבדקו את הספינות טרם צאתן וחיל הים שלהן יל־
ווה אותן).
כל אותן הטבות מפליגות ייפסקו באחת ,יחד עם עצירה
מוחלטת של העברת ציוד ואנרגיה לעזה ,ברגע שתיפתח אש
ממדינה זו לעבר ישראל .יותר מכך ,הסיוע הכלכלי והסרת
המצור יהיו מותנים בפירוק מערך הרקטות .נכון ,סביר שח־
מאס יסרב ,אך עדיף שהסירוב יבוא ממנו.
לסיכום ,האינטרס הישראלי היחיד ביחס לעזה צריך
להיות ביטחוני .כל ניסיון להרוויח גם הישגים מדיניים ואף
אידיאולוגיים הוא שגוי .אם נשתחרר מכל שיקול שאינו
"נטו" ביטחוני ,נוכל לייצר אצל חמאס כדאיות גבוהה לשי־
מור הפסקת האש מחד והרתעה הרבה יותר חזקה מאידך.
לעולם יחסים בין מדינות מייצרים יותר יציבות והרתעה ,גם
כשמדובר במדינות אויבות .ועזה היא ,כאמור ,מדינה וכדאי
שנתייחס אליה ככזו√ .
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לאחר יומיים או שלושה של הבנה בתקשו־
רת העולמית ,יש כבר חזרה לשגרה .האצבע
המאשימה מופנית לישראל .אין אופציה אחרת
כאשר מספר ההרוגים בעזה מתקרב ל־,200
כאשר יש יותר ויותר בתים הרוסים ,כאשר בין
הנפגעים יש גם חפים מפשע ,קשישים וילדים.
שום הסבר של ישראל על הרצחנות של חמאס ,על כך שהוא
אחראי להרג ולחורבן ,שהוא משתמש באזרחים וכופה עליהם
לשמש כמגן אנושי – לא יעזור .יש מצבים שבהם תמונה שווה
1,000מילים .אין תמונה אחת .יש .1,000
כפי שהדברים נראים עתה ,העימות הזה יסתיים בדיוק כפי
שהסתיימו הסיבובים הקודמים .המחאה נגד ישראל רק תגבר.
האו"ם יתכנס עוד פעם ועוד פעם .התמונות שישודרו מעזה
הבוערת ישכיחו את הסיפור הגדול ,משום שאף כלי תקשורת
בעולם לא יחזור ל"מי התחיל" ,וגם לא לאמנת החמאס ,או לק־
ריאתו להשמדת יהודים ונוצרים.
כך שההנהגה הישראלית נכנסת בראש מורם בדיוק לאותה
מלכודת .מנהיגי המערב עדיין מביעים תמיכה .אבל בעוד יום־
יומיים ייאלצו להשמיע עוד ועוד קריאות להפסקת האלימות.
זה כבר מתחיל .עזה היא לא פלוג'ה ולא צ'צ'ניה .מה שמותר
לארה"ב ולרוסיה – אסור לישראל .ישראל פועלת עם אזיקים.
אז מה עושים? הפסקת אש חד־צדדית .ממש כך .הכרזה של
ראש הממשלה על כך שישראל לא מגיבה יותר לרקטות של
חמאס ,תוך קריאה לחמאס לכבד את הפסקת האש.
נשמע מוזר? תבוסתני? בדיוק להפך .משום שהכרזה חד־
צדדית כזאת מצד ישראל תוביל לאחת משתי תוצאות .יש
סיכוי שחמאס ושאר ארגוני הג'יהאד יעשו חשבון רציונלי ויצ־
טרפו להפסקת האש .ישראל ,מצידה ,תבהיר שכל הפרה של
הפסקת האש תיתקל בתגובה קשה וכואבת.
הסיכוי להסכמה של חמאס להפסקת אש – קלוש .בעיני עצ־
מו הסכמה כזאת עלולה להיחשב לכניעה .כך שיש סיכוי לתגובה
אחרת :המשך מסיבי של ירי הרקטות .או אז ,במשך  48שעות תי־

שאר התקשורת העולמית חסרת אונים .לא יהיה דיווח על הרוג
אחד בעזה .גם לא על בית הרוס .כלום .ישראל לא תספק שום
סחורה .הדיווחים היחידים מהשטח יהיו על כך שלמרות הפסקת
האש מצד ישראל ,תושביה עדיין רצים למקלטים .במקום הרי־
סות והרוגים בעזה יהיו דיווחים על רקטות ויירוטים בתוך ישראל.
בתום 48השעות שיוקצבו לכך – תוכל ישראל לעשות בדיוק
מה שהתכוונה לעשות .אבל בהבדל אחד :האחריות לכל נזק
שייגרם לרצועת עזה יהיה של חמאס .נכון ,גם האשראי הנוסף
ייגמר לאחר ימים .אבל זה אשראי שתמיד ניתן לחדש.

הפסקת אש לא תעניק שום
יתרון ובוודאי לא תמונת ניצחון
לחמאס .להפך :הכרזה
חד־צדדית ,בכל תסריט ,תהיה
ניצחון לישראל
אפשר להחליט על המשך התקיפות בעזה .אפשר להחליט על
כניסה קרקעית .כל החלטה תהיה מוצדקת .אבל היא תהיה הר־
בה פחות מוצדקת על ידי דעת הקהל העולמית .אין לזלזל בה.
כאשר נשיא צרפת כבר דורש מישראל איפוק ,הוא מבהיר לנו
שזה הכיוון .הרי רק שלשום הוא תמך לחלוטין בישראל .התק־
שורת העולמית כבר משפיעה עליו .וגם על אחרים.
הפסקת אש לא תעניק שום יתרון ובוודאי לא תמונת ניצחון
לחמאס .להפך :הכרזה חד־צדדית ,בכל תסריט ,תהיה ניצחון
לישראל .אנחנו יודעים בדיוק מה יהיה ההמשך .הוא חזר על עצ־
מו בסיבובים הקודמים .הוא מחכה לנו גם בסיבוב הנוכחי .הרי
אף אחד לא המציא את הגלגל מחדש.
אז אנא מכם ,מנהיגים יקרים .צאו מהקופסה .לא כדי להקל
על חמאס אלא כדי לחזק את ישראל√ .

אליקים העצני • ממצאי ביניים

נכשל בדו־קיום
להלן דו"ח המעבדה ליחסי יהודים־ערבים בא"י .עם או בלי אזרחות .התוצאות הקשות ביותר היו להתנתקות ,אך
גם האזרחות המלאה הניבה רק דו־קיום מכורח הנסיבות ,לא הז־
ממצאים:
א .ההתנתקות מעזה :מדינת טרור ,טילים ,דהות .מי שמחפש פתרון לא ימצא אותו באף אחת מן החלופות.
סימן שהבעיה אינה  ,1967כי אם  :1948השלטון היהודי כשלעצ־
מנהרות ,שלוש מלחמות.
ב .השלטון העצמי ברמאללה בעקבות הסכ־ מו ,בכל חלק של הארץ.
התגובה היהודית מתחלקת לשניים :אלה המבקשים לתקן
מי אוסלו :שתי אינתיפאדות 1,500 ,קורבנות
יהודים ,טרור מדיני בפורומים הבינלאומיים ,הסתה אנטישמית את התחנות ההרוסות של הרכבת הקלה לנוחיותם של הנוסעים
ברחובות ,בתקשורת ובחינוך .פיצוץ כל משא ומתן ,חטיפת שלו־ הערבים ,ובכלל להיטיב את תנאי חייהם ולשכנעם שחייהם חשו־
בים לנו ,ואלה המעדיפים תחנות הרוסות ובלבד שהרכבות יהיו
שה נערים יהודים ורציחתם.
ג .סיפוח מזרח ירושלים :בתגובה לידיעה שיהודים שרפו נער "נקיות" מערבים.
ערבים־ישראלים שנשאלים מדוע הנוער שלהם מבקש "ברוח
ערבי בעודו בחיים כנקמה ,רגמו מאות ערבים שוטרים ,שרפו
ובדם לפדות את פלסטין" ,שולפים רשימה מוכנה של קיפוחים
מכוניות ,השמידו תחנות של הרכבת הקלה וחסמו כבישים .רבים
ודוחקים את המראיינים היהודים לעמדות מגננה .לא עולה על
מהם הסתירו את פניהם .לדבריהם ,כי הם עובדים ומתפרנסים
דעתם להציע לאיש שיחם הערבי את ההסבר הפשוט — שהם
בעיר היהודית .הערבים מעורים בחיי הבירה – במלונות ,במס־
חצויים בתוך תוכם בהתייחסותם אלינו .ד"ר ג'קיל נוח לו עימ־
עדות ,בבתי החולים ,בתעשייה ,בקניונים — כך שהם והיהודים
זקוקים אחד לשני .לפי הסקרים ,רוב הערבים במזרח ירושלים מע־ נו ,ומיסטר הייד רוצה להיפטר מאיתנו.
דיפים שלטון יהודי על שלטון פלסטיני .ובכלל ,כל ערבי בעיר גם אצלנו יש שניות .הציבור היהודי אינו שונא ערבים ,ותכופות
יודע שהמעשה הנורא שנעשה בנער הערבי זר ליהודים ואינו מא־ מגלה סובלנות רבה מול פרובוקציות קשות .עם זאת ,גם המתו־
פיין אותם ,ובכל זאת הגיבו בהתפרצות המונית של שנאת ישראל .נים שומרים מרחק תרבותי וחומרי .אלה ואלה מסכימים שכיום הם
ד .מדינת ישראל :הערבים אוזרחו ושולבו בכל מערכות החיים .כבר לא יוכלו האחד בלי השני.
מתבקש "מודוס וויוונדי" — מציאת דרך קיום משותפת .לא
על פי מחקר אוניברסיטאי 52.8% ,מהנשאלים מכירים בזכות
קיומה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית 42.5% ,מצי־ איך מנהלים רומן ,אלא איך פשוט חיים .התשובה מקופלת במשל
הווילה בג'ונגל של אהוד ברק .בתוך הווילה היהודית הדמוקר־
גים עצמם כ"ערבים־ישראלים" ולא כ"פלסטינים" 63.5% ,רואים
בישראל "מקום שטוב לחיות בו" .למרות זאת ,אלפים השתתפו טית מותר ואף רצוי שכל אחד ישמור על ייחודו ,וגם על גאוותו
בהריסת רכוש ,חסימת כבישים ,השלכת אבנים והנפת דגלי פל־ הלאומית ,אך זאת בתנאי שישמור על הכללים השומרים על דרי
סטין ,אף שידעו כי רצח הנער הערבי הוא ההפך הגמור מכל מה הווילה מפני הג'ונגל שמאיים מסביב .מי שינסה לייבא את הג'ונגל
לווילה — יוחזר לשם.
שהכירו אצל היהודים.
ישראל הפרה את הכלל הזה ,ועכשיו היא משלמת פעמיים:
מסקנות:
ניסינו הכל — התנתקות בעזה ,אוטונומיה ברמאללה ,סיפוח שלושה מילדיה טרף הג'ונגל ,וילדים אחרים הפך לחיות טרף√ .

לא לחכות לסיבוב הבא
סבב הלחימה הנוכחי ,בדומה לקודמיו ,הביא
לגל דיווחים ופרשנויות המשתרע על אינ־
סוף שעות שידור .אפשר להניח שרוב הדברים
המושמעים לנו נשאבו מהממסד הביטחו־
ני והפוליטי ,ואם הם מלמדים על משהו הרי
זה ראשית שישראל איננה מבינה את החשי־
בה של חמאס ושנית שישראל עצמה אינה יודעת מה היא בדיוק
רוצה ומה המטרה האסטרטגית שאליה היא צריכה לחתור.
קרוב לשבועיים שמענו שחמאס במצוקה ,שהוא איננו מעו־
ניין בלחימה וכל חלומו הוא להשיג הפסקת אש ושזה גם החלום
הישראלי .אולם כשהפסקת האש בוששה לבוא ,צצו פרשנויות
הפוכות שלפיהן חמאס אינו מעוניין בהפסקת אש ויש לו תוכ־
ניות או רעיונות אחרים .עוד שמענו כי ישראל חוששת מכניסה
קרקעית לעזה ,לא רק מחמת המחיר הצפוי ,אלא כיוון שלא
יודעים מה יהיה "ביום שאחרי" .ומי יודע? אולי יעלו כוחות קי־
צוניים יותר מחמאס .מה חמאס צריך להבין מכל הדברת הזאת
שבוודאי מגיעה לאוזניו?
התשובה הברורה היא שלכאורה ישראל מעוניינת בהמשך
שלטונו ,וכל חפצה הוא בהפסקת אש ארוכה ככל האפשר .המ־
סקנה מבחינתו היא לסייע לישראל לממש את חלומה להפסקת
האש ,אך לנסות להשיג זאת בתנאים הטובים ביותר האפשריים
עבורו .הפסקת האש תשמש לו בראש ובראשונה להכנה לסיבוב
הבא עם ישראל ,על רקע מסקנותיו מהסיבוב הקודם.
חמאס שולט ברצועת עזה זה כשבע שנים .היו לנו איתו לא
פחות משלוש "הודנות" (פעם קראו לכך "תהדיה") .הראשו־
נה הושגה בלחצו של אהוד ברק במאי  ,2008בתקופת ממשלת
אולמרט .היה זה אחרי גל של ירי רקטות ופצמ"רים מעזה ,שה־
טווח שלהם באותם ימים הצטמצם לעוטף עזה.
התהדיה הזו קרסה כעבור כחצי שנה ,ויצאנו למבצע עופרת
יצוקה .אלא שאז התברר שהתהדיה נוצלה על ידי חמאס להגד־
לת טווח הטילים ,שגרמו אבדות בבאר־שבע ובאשדוד.

אחרי הודנה רביעית חמאס
יקדיש את מרצו לפיתוח
טילים יעילים ,הרסניים ובעלי
טווח גדול יותר .לכן המטרה
האסטרטגית שלנו צריכה
להיות הפלת שלטונו
בעופרת יצוקה בוצעה כניסה קרקעית שגרמה לפחד עצום
בחמאס ,אולם האפשרויות לא מומשו .שר הביטחון ברק העדיף
הודנה נוספת .התוצאה הבלתי מפתיעה הייתה שכעבור כש־
לוש שנים ,עם חיסולו של אחמד ג'עברי ,זכינו לגל חדש של ירי
מהרצועה ,אדיר מקודמיו .הפעם הגיע טווח הרקטות לגוש דן.
למרבה המזל צומצם הנזק בזכות מערכת כיפת ברזל.
חלפו עוד כשנתיים וחצי ,שבמהלכן גדל טווח הטילים של
חמאס ,וכעת שוב אנו סופגים גלי ירי מהרצועה כשכל עריה
המרכזיות של ישראל חשופות לפגיעה.
מה יקרה אם נזכה למימוש חלום ההודנה הרביעית? התשובה
הברורה היא שחמאס יקדיש את כל כוחו ומרצו לפיתוח טילים
יעילים יותר ,הרסניים יותר ובעלי טווח גדול יותר; וכמובן יחפש
אמצעים טכנולוגיים להתגבר על כיפת ברזל .ובמהלך השנ־
תיים־שלוש הקרובות אפשר גם שימצא בן ברית שיסייע לו בכך.
על רקע זה ברור שהמטרה האסטרטגית של ישראל צרי־
כה להיות הפלת שלטון חמאס .כדאי גם להבין שספק אם ניתן
יהיה להסדיר את יחסינו עם הפלסטינים כאשר בעזה מתקיימת
מדינת טרור נפרדת מהגדה .אמנם קיימת אפשרות שיקום במ־
קום חמאס גוף שאינו פחות עוין ,ובכל זאת כדאי לזכור שכאשר
נפטרנו ממנהיג הטרור ערפאת הגיע במקומו מנהיג המתנער
מהטרור.
אם ישלוט בעזה מי שאינו שם את הטרור בראש מעייניו,
אפשר יהיה לחשוב על הסרת המצור ועל פתיחת נמל עזה .זה
המצב שיש לחתור אליו במקום לחלום על הודנה שבסיומה נמ־
צא עצמנו במצב גרוע מהמצב הנוכחי√ .
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