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לפני 7שנים ,כאשר חמאס השתלט על הרצועה וכאשר טווח רק־
טות הקסאם הגיע לעוטף עזה בלבד — שכן למרות כיפת ברזל,
הרי בכל הנוגע לרקטות ולפגיעה בכלכלה מצבם של גוש דן ,ירו־
שלים ,חדרה וחיפה כיום גרוע משהיה בתקופת עופרת יצוקה.
הלחימה הקרקעית כיום קשה ,מורכבת ומסוכנת משהייתה בעופ־
רת יצוקה ,וגם היקף המנהרות התת־קרקעיות שבנה חמאס מעורר
דאגה רבה.

ביוני  2007השתלט חמאס על הרצועה ,ולא־
חר מכן גבר ירי הרקטות .במחצית הראשונה
של שנת 2008הגיע הירי על עוטף עזה למאות
רקטות ופצמ"רים בחודש ,והיה צורך לקבל הח־
לטה .עמדה אחת הייתה שישראל איננה יכולה
להרשות לעצמה מדינת טרור בגבולה הדרומי,
וכי יש לפעול להפלתה .אהוד ברק ,שר הביטחון בממשלת אול־
מרט ,סבר אחרת — ועלה בידו להוביל את ה"תהדיה" ,שהביאה
לשקט יחסי למשך חודשים אחדים.
כעבור כחצי שנה קרסה התהדיה ,ישראל יצאה למבצע עו־
למרות כיפת ברזל ,הרי בכל
פרת יצוקה — ובינואר  2009החלה הפעולה הקרקעית .חמאס
הנוגע לרקטות ולפגיעה בכלכלה
הוכה קשות והפלת משטרו הייתה בהישג יד ,אולם המבצע הת־
מצבם של גוש דן ,ירושלים,
קיים בשלהי כהונתה של ממשלת אולמרט ,ושר הביטחון ברק
חדרה וחיפה כיום גרוע משהיה
העדיף לסיים את המבצע .חמאס זכה באפשרות לבסס את של־
טונו ברצועה ,ולהתעצם מבחינה צבאית .כבר אז הוא הצליח
בתקופת עופרת יצוקה
להרחיב את טווח הרקטות ,שהגיעו עד לאשדוד ולבאר־שבע.
השקט החזיק קרוב שלוש שנים ,עד מבצע עמוד ענן ,שלא כלל
אנחנו שומעים השכם והערב על הפגיעות הקשות שנגרמו לח־
כניסה קרקעית ולא סיכן את הנהגת חמאס .בעמוד ענן עמ־
דה כיפת ברזל לרשותנו ,אולם המצב היה גרוע מזה שבעופרת מאס ,אך חוששני שהרטוריקה הישראלית איננה קשורה למציאות
יצוקה — שכן הרקטות כבר הגיעו עד גוש דן ,ונפגעו בניינים — הרושם הוא שעד עתה מדובר בפגיעות שחמאס יכול לספוג ללא
קושי .חמאס התכונן היטב לסבב הלחימה הנוכחי ,וכשם שאנחנו
בקריית־מלאכי ובראשון־לציון.
כעת נמשך השקט היחסי לתקופה של כשנה וחצי ,ובמהלך מב־ שיכללנו את כיפת ברזל ,כך דאג הוא לשפר את מנהרותיו ויכו־
צע צוק איתן אנו לומדים עד כמה השתנו יחסי הכוחות לרעתנו .לות הלחימה שלו תחת מתקפה אווירית .תושבי עזה סובלים סבל
בזמן שחלף עלה בידי חמאס להתחזק בממדים עצומים :הוא בנה רב ,וכאבן של המשפחות שבניהן נהרגו בהפצצות איננו נופל מה־
מערכת מנהרות תת־קרקעית שמהוות סכנה קיומית לכל עוטף כאב הנגרם לכל משפחה אחרת במצב זה ,אולם סבלם של תושבי
עזה איננו מטריד יתר על המידה את הנהגת חמאס — ואף משמש
עזה ,וטווח הרקטות שלו מכסה כמעט את כל ישראל.
גם ישראל התחזקה ,אולם כיפת ברזל מקזזת רק באופן חל־ להם כלי במלחמת התעמולה.
הסיכום הוא שהתפתחות מאזן הכוחות הצבאי בין ישראל לח־
קי את התחזקות חמאס .המערכת מהווה הישג טכנולוגי מדהים,
אך איננה מספקת הגנה מושלמת ,וכ־ 5מיליון ישראלים חשופים מאס מאז השתלטות חמאס על הרצועה איננה לטובת ישראל .אם
כך יימשכו הדברים ,ותינתן לחמאס אפשרות לקיים סבב נוסף
כיום לאזעקות ,שבצירוף הטילים והרקטות שבכל זאת פוגעים,
בעוד שנה או שנתיים ,עלול המצב להידרדר עוד יותר .אמנם מצ־
גורמים נזק כלכלי אדיר.
התוצאה היא שבסך הכל מצבנו כיום בתחום זה גרוע משהיה בו המדיני של חמאס הידרדר עד מאוד ,אך ספק אם זו נחמה√ .

ירון לונדון • חסרונות ההגנה

טכנולוגיה מופלאה אינה מדיניות
תפיסת הביטחון של ישראל מתנודדת בין
"חומה ומגדל" לבין "יציאה מן הגדר".
המונחים האלה נטבעו לפני כ־ 80שנה ,בת־
קופת המרד הערבי ,ועודם מבטאים את
הדילמה שבה אנחנו מתחבטים .עד להכב־
דת משקלו של הטרור נטו כפות המאזניים
לצד ההתקפה ,אבל מאז האינתיפאדה השנייה הן נוטות לצד
ההגנה .הקמת גדר ההפרדה מסמנת את ראשית התפנית,
והצטיידותם של ארגוני הטרור ברקטות למכביר האיצה את
המגמה.
פיתוחן של מערכות היירוט והכוונה להגן על כל בית בי־
שראל בעלות כוללת של 35מיליארד שקל – מחיר התחלתי
שלבטח יוכפל או ישולש – הם צעדים דפנסיביים מובה־
קים .על האסטרטגיה הזאת אפשר לסנגר בנימוקים אחדים,
ואחד מהם הוא שהגנה אמינה מאפשרת לקברניטים לגבות
מחירים שונים בתגובה לרמות שונות של אלימות המופנית
נגדנו .היכולת לספוג חוסכת חיים ורכוש ,ומקנה זמן להתא־
רגנות צבאית ולפעילות דיפלומטית שתכליתה לשכנע את
העולם כי פנינו אינם למלחמה.
חסרונה הוא בכך שהאויב משנן את לוח המחירים ומשת־
מש בו לנוחותו .הוא מבין שישראל הורגלה לסובלנות ,מפני
שאמצעי ההגנה המצוינים שפיתחה מאפשרים לה להכיל
תוקפנות שאינה מסכנת את קיומה .מלחמה קטנה אך מת־
מדת ,כך למד חמאס ,מסבה לישראל נזקים מצטברים מבלי
שהיא מגרה אותה להתפרץ באלימות קיצונית .עד שאנחנו
מחליטים להענישו בחומרה ,הוא משפר את יכולותיו ומייקר
את מחירה של המלחמה .חוששני שהלקח שיפיק הארגון מן
ההתנגשות האחרונה לא יהיה שמירת השקט ,אלא שיש לה־
ציק לנו מבלי להפריז.
איני מזלזל באנשי הצבא הבכירים שהפכו למדינאים והכ־
תיבו מדיניות של ספיגה ואיפוק .הם יודעים טוב מאחרים מה

מחירה של מלחמה ,ובכל זאת טעו .טעה אהוד ברק שהע־
דיף להבליג על התנכלויות חיזבאללה על פני קיום הבטחתו
המפורשת להכות בו מכה אנושה אם יעז לעשות זאת לאחר
הנסיגה מלבנון .טעה גם אריאל שרון אחרי ההתנתקות מע־
זה :הוא נשבע כי יגמול מיד למי שיירה אל מעבר לגבולנו
ולא עשה זאת .תוצאת האיפוק הובילה אותנו עד למלחמת
לבנון השנייה ,ושאר המלחמות הקטנות עד צוק איתן .צדק
דווקא אהוד אולמרט ,חסיד הפשרה הטריטוריאלית .הוא
הבין שנכונות לפשרה מרחיקת לכת דורשת כי נטיל עונש
כבד ומיידי על המעזים לחלל את גבולנו .בחינת התוצאות
מגלה שלמרות הכישלונות במלחמת לבנון השנייה ,הייתה
זו המלחמה היעילה ביותר מאז שרוצצנו את המצרים והסו־
רים במלחמת יום הכיפורים.
על כן ,אל לנו להתרשם יתר על המידה מנפלאותיה
של כיפת ברזל ,ואל לנו להקים ביצורים בהשקעות כס־
פיות מסמרות שיער ומצמיתות ארנק .יש לבצר היטב רק
את האתרים החיוניים לתפקודה של המדינה ,כדי שלא
ייפגעו קשות עד שנשיב מלחמה מהר ככל האפשר ובכוח
בלתי־מידתי .את התביעה למידתיות מציגים ידידינו במע־
רב המצפצפים עליה כאשר נפגעים האינטרסים הביטחוניים
שלהם – וראו את שקרה בצ'צ'ניה ,בעיראק ,בסרביה ובלוב.
מובן שלצידה של מדיניות בלתי־מתפשרת כלפי הת־
נכלויות ,צריך להציע לפלסטינים עצמאות אמיתית
במדינה שגבולותיה בערך כגבולות ישראל המוכרים על
ידי האומות .רק הצעה כנה המלווה בהוכחות נחרצות
תצדיק מבחינה מוסרית את האלימות הקיצונית שנפ־
עיל בתגובה לכל התנכלות .כיוון שלא זה מה שמתכוונים
הקברניטים לעשות ,יש להניח שנוסיף למרר את חיי הפ־
לסטינים ,הם ימשיכו להציק לנו ,ואנחנו נעבה את שכבת
הבטון המכסה על ראשינו ונמציא קונצים טכנולוגיים עו־
צרי נשימה√ .

האויב מבין שישראל הורגלה לסובלנות ,מפני
שאמצעי ההגנה המצוינים שפיתחה מאפשרים
לה להכיל תוקפנות שאינה מסכנת את קיומה
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לאלימות יש לעיתים סיבות תרבותיות
ואידיאולוגיות ,המנותקות מסכסוך קונק־
רטי בין שני צדדים .כדאי להזכיר ,למשל,
שהנאצים שנאו את היהודים והקימו מנ־
גנון השמדה לא בשל איזו מחלוקת דתית
או לאומית ,אלא משום שהיהודים היו חלק
ממטרה רחבה יותר :השמדת התרבות המערבית הלא־ארית.
במלים אחרות ,השואה נולדה מתוך קוד ערכי מעוות ,ולא
מתוך סכסוך שניתן ליישבו באמצעות משא ומתן ופשרות.
כיוון שהשמאל הרדיקלי מסרב לראות במלחמתו של
חמאס מלחמה תרבותית ,הוא נוטה להתעלם מהמכנה המ־
שותף האידיאולוגי והארגוני בין הפונדמנטליזם העזתי
לבין הפונדמנטליזם העולמי .לפי תפישתו ,חמאס והג'יהאד
האיסלאמי הם ארגוני טרור מקומיים ,עם מטרות מקומיות —
כלומר ,לאומיות — ולא סניף ברשת רשע עולמית .מלחמתם
נתפשת כחלק ממאבק לגיטימי לשחרור לאומי.
ואז בא צוק איתן ,ושם לראשונה זרקור ממוקד על הזיית הש־
מאל הרדיקלי .פתאום נעשה יותר קשה לעגל קצוות ,ללכלך
על ישראל ולזלזל בתבונה ובמוסריות של הנהגתה ,צבאה ורוב
אזרחיה .למרבה צערו של השמאל הרדיקלי ,חמאס גם פתח
במתקפת הטילים ,למעשה פתח בעימות עוד קודם לכן באירוע
החטיפה ורצח הנערים; חמאס גם חשף ארסנל נשק עצום שנא־
גר במטרה לרצוח המוני ישראלים ,תוך בזבוז מיליארדי שקלים
שהיו אמורים לשפר את רמת החיים בעזה; חמאס גם המחיש
את שיקוליו הלא רציונליים עד כדי טירוף והתאבדות — כי
הרי ברור שבלתי־אפשרי להכריע את ישראל באמצעות טילים,
ועוד יותר ברור שהתגובה תגבה מחיר כבד מהתוקפן; וחמאס
גם הראה שתנאיו להשבת השקט על כנו אינם כוללים שום
סעיף של משא ומתן על שלום.

מה שהכי כואב לשמאל הרדיקלי
זה שנתניהו ,שנוא נפשו ,נוהג
במתינות ובאחריות ממלכתית
ומוסרית ודחה את הפלישה
הקרקעית של צה"ל לדקה התשעים
אבל מה שהכי כואב לשמאל הרדיקלי זה שנתניהו ,שנוא נפ־
שו ,נוהג במתינות ובאחריות ממלכתית ומוסרית ,נענה בחיוב
לכל קריאה בינלאומית להפסקת אש ודוחה את הפלישה הקר־
קעית של צה"ל לדקה התשעים ,תוך עמידה נחושה מול מבקריו
מבית .הדיסוננס הקשה שאליו נקלע השמאל הדוגמטי מייצר
את טיעוני ה"אבל" :חמאס מתנהג אמנם לא יפה — אבל זה בא־
שמת ישראל הכובשת והכולאת; הם באמת קצת אלימים — אבל
למה לכנות אותם "מדינת טרור"?; מותר לנו להגן על עצמנו
— אבל מדוע להרוג כל כך הרבה חפים מפשע?; אתם טובים רק
במלחמות — אבל מה עם השלום?; היום אתם תוקפים — אבל
מה יהיה מחר?; אפשר להרוג אויבים — אבל למה לשמוח לאיד?;
מותר התקפה אווירית — אבל למה גם קרקעית?; חמאס באמת
שונא יהודים — אבל מה עם כל הפלסטינים המתונים?
העובדה שתמונת "הרעים" ו"הטובים" במלחמה הזאת
כל כך ברורה — אפילו נשיא מצרים גינה את חמאס — מק־
שה במיוחד על השוליים הקיצוניים של השמאל .הם כל כך
במצוקה לנוכח המציאות הטופחת על פניהם ,שהם נאל־
צים ליצור סימטריה מלאכותית בינינו לבין לוחמי חמאס
והג'יהאד .הטייסים הישראלים מושווים למשגרי הטי־
לים והפיגועים מעזה ,וזוכים לכינויי הבלע "הרעים לטיס"
ו"הרוצחים לטיס".
תגובתו של השמאל הרדיקלי במלחמה הזאת חוש־
פת באופן מחודד את חוסר היושר האינטלקטואלי המאפיין
אותו .היושר להכיר במציאות התרבותית במזרח התיכון וב־
מאפייני הכוחות הפועלים בזירה .השמאל הרדיקלי מסרב
להודות בטעותו ,לא רק משום שבאופן כללי קשה לאנשים
— בעיקר אנשים חדורי להט אידיאולוגי ושנאה — להודות
בשגיאותיהם ,אלא משום שהוא יודע שהמלחמה הזאת חוש־
פת את קלונו המוסרי√ .
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טקסט ,איורים ,צילומים ,תמונות ,מפות ,גרפיקה) הן בגרסה
טקסטואלית והן בדפים מעוצבים ,לרבות באמצעות הקלטה והקלדה,
ללא אישור מפורש בכתב מהמוציאה לאור ,ידיעות אחרונות בע"מ

יום שני ,כ"ג בתמוז תשע"ד |  21.7.2014ידיעות אחרונות 21

