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:בגנו:ת הציו:ת אני גאה בכך שבעת א�ז
מלהיכנס בהפגנתיות  נמנע  אני  עקה, 
למרחב מוגן. �ה לא בגלל שאני אמיץ. יש 
לי את הפחדים שלי. אבל רציונליות אינה 
להיפגע הסיכויים  מגונה.  מילה  בהכרח 
נמוכים  דן  בגוש  המעופפים  מהצינורות 
לאין שיעור מהסיכויים להיפגע על מדרכות תלזאביב בעת

רגיעה, שלא לדבר על הסיכון לחטוף וירוס קטלני בכניסה 
לבית חולים. כל כך נמוכים, שההיענות ההמונית של בית 
ישראל להוראות פיקוד העורף אינן בעיניי נקיטה סבירה 
של אמצעי הגנה, אלא בעיקר השתתפות בקרנבל לאומי. 
כל ציות עיוור להוראות מגבוה, מכל סמכות שהיא, הוא 
בעיניי מעשה ב�וי. גם אם התנהגות �ו חוסכת מספר �עום 
של נפגעים, אני נרתע מהחדווה שבה המוני בית ישראל 

נענים להוראות שעיקרן יצירת "יחד" מפוקפק.
העוז את  מחבקת  ית  הח� כול:ם  א:ת  מחבקי:ם  :כול:ם 
רף, העורף את הח�ית. ערוצי התקשורת מייצרים דרמות 
כשיש, ובעיקר כשאין. במקום מגוריי אספו אתמול מ�ון 
ון  שהמ� מקווה  אני  הליל.  חצות  עד  צה"ל  חיילי  למען 
מצא את דרכו אל קשישים, ובהם ניצולי שואה, שארונות
כול כידוע,  ואותם,  טוב  כל  מלאים  לא  שלהם  ווה  זהמ�

נו מחבקים תמיד. עיתונאי אחד, שבעבר היה חבר בארגון
טרוריסטי יהודי, כותב: "קיץ תשע"ד הולך ומסתמן כקיץ

של פיכחון ואחדות... מול בשורות האיוב ומטחי הטילים 
זהתארגנה פה הפגנת ענק שקטה של מיליוני יהודים נחו

שים ושלובי �רוע מכל המחנות".
זובכן, העמידות של אחדות �ו איתנה כעומק המחנק בד

לפקי שדה התעופה באתונה, שבו חבטו המחבקים אחד 
כות במושב מוקדם במטוס שיח�ירם ליש זבאחר כדי ל�
ראל. �ו אחדות מ�ויפת שנבחנת כעת במבחן לא מבחן. לא

מדובר כאן – לא במלחמת השחרור ואפילו לא במלחמת 
זיום הכיפורים. אלה הם תנאי לוקסוס להתחבק ולהתר

גש בהם. שאף אחד לא יחשוב שהמלחמות הבאות, וסביר 
שתהיינה כאלה בהיותנו תקועים בגרון של עולם עוין, 

זייראו כמו ה"מלחמה" ה�את. מי שלא מבין איך נראית ומ
רגישה מלחמה של ממש שישאל את הוריו וסביו.

קורבן. אחת  גם  הישראלי המחבק מרגיש  נורמליו:ת: 
מגיעים  שלילדינו  היא  לשאת  יכול  שאינני  מהאמירות 

זחיים נורמליים יותר. לתשומת לב המבכים על חוסר הנו
רמליות: לרובם של בני האדם, במשך מרבית ההיסטוריה 
האנושית, הייתה חוויית המוות הקרוב עניין של שגרה. 
החיים הלא נורמליים הם דווקא אלה שבנורווגיה ובניוז
ילנד. לילדינו יש בסך הכל חיים לא רעים בכלל. רובם  �

זי�כרו את הא�עקות כאירוע חם ומרגש. את תמונות היל
דים בע�ה הם בדרך כלל לא רואים.

:מחדל יש המדברים על המחדל שבכך שאיפשרנו לחז
מאס לפתח יכולות תוקפניות אימתניות. לחמאס ולישראל

מתבייש  לא  נתניהו  חמאס.  של  כוחו  בהאדרת  אינטרס 
זלה�כיר בנשימה אחת את ירי הרקטות ואת הבליץ על לו

נדון במלחמת העולם השנייה. נכון, לא סביר לאפשר ירי
אביב אינם  מתמיד על שדרות וגם הקפצונים בשמי תלז
קבילים. ומאידך, קצת פרופורציה בנוגע לכוחו היחסי של
זחמאס לא ת�יק. דוד הקטן הוא מלך ההייזטק, אלוף העו

לם בתעשיות ביטחוניות ובעל הפטנט על הגניוס היהודי. 
זגוליית הפלישתי משתמש במנהרות ובבליסטראות, טכ

נולוגיות שהיו ידועות גם בתקופת המקרא.
זואולי המחדל האמיתי שלנו הוא שבמשך שנים ארו
כות קראנו את הידיעות על המצור על האוכלוסייה בע�ה

יודעים שבשם  ודיפדפנו לעמוד הבא. גם עכשיו אנחנו 
זהביטחון וה�כויות על הארץ נמשיך להתנחל ולהח�יק מי

ליוני פלסטינים תחת כיבוש ומצור ואיננו מפנימים שבין 
השאר אנחנו שותפים באילוף הדורות הבאים של שונאים

ונוקמים. √

כז300 בסוריה  חיו  רחים  הא� למלחמת  עד 
אלף פליטים פלסטינים, כמחציתם במחנה 

זאלזירמוכ שבגבולות העיר דמשק. עתה נו
תרו במחנה כז20 אלף, השאר נמלטו מאימת

תותחיו ומטוסיו של בשאר אסד.
מתגוררים  הערבים  ישראל  א�רחי  רוב 
ה, אבל גלותם של  בגליל, קרובים יותר לדמשק מאשר לע�

זהפליטים בסוריה לא עוררה אותם להפגין, ואף לא להביע ה�
דהות עימם בדרכים פחות רעשניות.

זדובריהם של המפגינים נגד "צוק איתן" תובעים הבנה לה
לך רוחם. ישראל, מולדתם, המדינה שאת דרכונה הם נושאים,
מכה בבני עמם ואיזאפשר לבלום את רגשותיהם הע�ים. אמת

ויציב, אלא שגם תושבי אלזירמוכ הם בני עמם, ובמה שונים 
אלה מאלה?

זהשוני אינו במספר הקורבנות )בסוריה הם רבים יותר( ובא
אלא  הפצצה(  לפני  אינו מתריע  )אסד  המכים  ריותם של  כ�
הותם של ההורגים והמגרשים. ערבים – כך כנראה חשים  ב�
המוחים – �כאים להרוג ערבים ללא סיבה וללא מעצור, ואילו
יהודים אינם מורשים להגן על עצמם מפני ערבים. רצח מאות

אלפי ערבים שנקטלו בשני העשורים האחרונים בידי אחיהם 
זהערבים הוא סכסוך בתוך המשפחה, שאין ל�רים �כות להת

ערב בו ואף לא לגנותו.
זויש עוד הסבר להבדל המתמיה שבין המחאה הרמה והש

תיקה הרועמת. מחאות שישמיעו פלסטינים החיים בישראל 
ו שערה בשפמו של אסד, ואילו ישראל אינה יכולה  לא י�י�
להתעלם לחלוטין מכאבם ו�עקתם של א�רחיה. ואלה אינם 

לסב מופלגת  רגישות  בעלי  יהודים  גם  אלא  ערבים,  זרק 
לו של ה�ולת.

מפנה  שהעולם  סיפור  הן  בישראל  יציה  האופו� הפגנות 
אליו תשומת לב כלשהי, ואילו מעשי טבח המוניים בעולם 

זהערבי הם כה שכיחים עד שאפילו אמצעי התקשורת בעו

למם של הנטבחים, בשפתם של הנטבחים, אינם מקדישים 
להם תשומת לב.

לתגו גורמת  בישראל  וערבים  יהודים  ביחסי  זהמתיחות 
בות מכוערות בשני הצדדים, אבל לרובם של אלה ואלה ברור

שאסור להגדיש את הסאה. אפילו הממשלה – שאחד משריה 
רחים הערבים – נאלצת לה זהבכירים מסית בגלוי נגד הא�

רחיה. גם כעס הוא סוג  תייחס לרגשותיהם של חמישית מא�
של יחס. אסד אינו מתווכח. הוא טובח.

כאשר  ה.  ה� ל  בהבד מכירים  בישראל  פלסטינים  דוברים 
הם מתקוממים על האפליה הנקוטה כלפי המיעוט הערבי, הם 
ה של מיעוטים  נוהגים לומר כי אסור להשוות את מצבם ל�
אתניים ודתיים בארצות השכנות. ישראל מתפארת במשטרה

הדמוקרטי, ולכן יהודים הדורשים מהערבים להודות לישראל 
על מצבם הטוב הם צבועים.

חלק  מוכיחה שלפחות  ההטפה  כהלכה:  את  � נסו לקרוא 
זמהציבור הפלסטיני בישראל אימץ את אמות המידה המוס

ריות של המשטר הדמוקרטי, ובשמן הוא תובע את �כויותיו 
זהצודקות. לא מוכרחים לראות בכך רק תכסיס רטורי מחו

כם, אלא גם סימן לשינוי הדרגתי באישיותם הקולקטיבית 
של ערביי ישראל. הם הופכים לישראלים ככל הישראלים, 
על אפם ועל חמתם של אותם ערבים המבוהלים מטשטוש 

�הותם הייחודית.
קשה מאוד לרסן את הכעס על אנשים המגדפים את צה"ל 

זבשעה שחיילים נהרגים על הגנת המולדת, אבל אני מציע לש
ככו בע�רת המחשבה שמחאתם הגלויה של ערביםזישראלים היא
זאות הצטיינות שהם מעניקים למדינתם. הקריאה "ישראל רוצ
חת" מעלה את הדם לראש, אבל אח ערביזישראלי שאינו חושש
להשמיעה ובאותה שעה מטפל בחולים ופצועים יהודים וערבים,

הוא ישראלי שהטמיע את תווי אופיה של החברה הישראלית 
זהרצויה לנו, יותר מיהודי המתפאר ביהודיותו, קורא "מוות לע

רבים" ומתנכל למי שדעתו אינה כדעתו שלו. √

ירון לונדון • ערביי ישראל

בין המחאה הרמה לשתיקה הרועמת

קשה מאוד לרסן את הכעס על אנשים המגדפים את צה"ל 
בשעה שחיילים נהרגים על הגנת המולדת, אבל אני מציע 

לשככו בעזרת המחשבה שמחאתם הגלויה של ערביי 
ישראל היא אות הצטיינות שהם מעניקים למדינתם
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האמא של 
התשתיות

הצורך להרוס את תשתיות החמאס הפך 
נושא מרכזי בשיח המלווה את מבצע צוק
־איתן. הכוונה הייתה תחילה למלאי הר

אותן.  המייצרים  המלאכה  ולבתי  קטות 
־עם פתיחת השלב הקרקעי התברר שהכ

וונה היא למנהרות, שהפכו סכנה קיומית 
ליישובי עוטף עזה.

־אלא שאין צורך בדמיון יוצא דופן כדי להבין שאת המנה
רות ניתן יהיה לבנות מחדש בתקופה שאיננה ארוכה יתר על

המידה. את בתי המלאכה לייצור רקטות אפשר יהיה לשקם, 
־ואת מלאי הרקטות ניתן יהיה לחדש באמצעות הברחות ובא

מצעות ייצור עצמי שילך וישתכלל.
־הסבך בעניין נובע מכך שהתשתיות שעליהן מדובר )רק

טות, מנהרות וכו'( אינן אלא תולדה של תשתיות בסיסיות 
אחרות העומדות לרשות החמאס.

תשתיות אלו הן אידיאולוגיה דתית קיצונית, הרואה את 
־השמדת מדינת ישראל והחלפתה במדינה איסלאמית כמשי

מה ראשונה במעלה, שלמענה מוכנה התנועה להקריב מאות 
אלפי פלסטינים )אגב, גם ערפאת הכריז על מיליון שאהידים
־בדרך לירושלים(. בכך שונה חמאס מחיזבאללה, המייחס מש

קל רב הרבה יותר לאינטרסים שלו ושל בני עדתו בלבנון 
ואינו מעלה על דעתו הקרבה שכזו.

עזה.  רצועת  שטח  על  השליטה  היא  הנוספת  התשתית 
היכן  זו מאפשרת לחמאס לחפור מנהרות ברצועה  שליטה 
שירצה ומתי שירצה, ובדומה לכך לאחסן את כלי נשקו בכל 
מקום שיחפוץ – מסגד, בית ספר, בית חולים או בית מגורים. 
שליטתו ברצועה מקנה לו גם שליטה ב־1.8 מיליון תושבי 

־עזה, שבהם הוא משתמש כמגן אנושי ואותם הוא מוכן להק
ריב למען האידיאולוגיה שלו.

חמאס לא רק שאינו מנסה למנוע פגיעה בתושבים חפים 
־מפשע במהלך הלחימה, אלא נוהג בדרך הגוררת בהכרח פגי

עה בהם, וכל פגיעה כזו, הנגרמת לנשים וילדים באשמתו, 
משמשת לו כלי תעמולה.

שלטונו עליהם מעמיד לרשותו גם מאגר בלתי נדלה של 
כוח אדם, שממנו הוא יכול לשאוב לוחמים, מסייעים ובוני 
מנהרות, בנוסף כמובן לאפשרות לנצל את שליטתו לגביית 

־מסים והשגת כספים ונכסים שבכוחם לשרת את מטרת המ
לחמה.

הרצחנית  האידיאולוגיה  את  מחמאס  ליטול  ניתן  לא 
־שלו, אולם תרגומה לשפת המעשה תלוי בתשתית האח
רת העומדת לרשותו, כלומר, שליטתו על רצועת עזה ועל

הפלסטינים החיים בה. תשתית זו היא אם כל התשתיות 
האחרות.

־ולבסוף, מן הראוי להתכונן ליום שאחרי ולהבהיר גם לפ
לסטינים שכוונתנו היא שבאותו יום – כאשר הרצועה תונהג

על ידי גוף שאינו דוגל באידיאולוגיית טרור ורצח – נתמוך 
־בשיקום רצועת עזה ונאפשר את פתיחת הנמל שבה ואת הע

לאת רמת החיים של תושביה. √

דניאל פרידמן • שלטון חמאס

לא ניתן ליטול מחמאס את 
האידיאולוגיה הרצחנית שלו, 
אולם תרגומה לשפת המעשה 

תלוי בתשתית האחרת העומדת 
לרשותו, כלומר, שליטתו בעזה
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