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לא ניצחנו ,אבל...
השלישייה שהובילה את מבצע צו� איתן
טרחה להסביר לנו — ונדרשה הסברה יסו־
דית כי כנראה לא הבנו — שניצחנו ניצחון
גדול וחמאס הוכה � שות .זוהי ללא ספ�
פרשנות יצירתית ,תחום שיש בו לישראל
מומחיות מיוחדת .הצרה היא שכאשר העוב־
דות הגלויות לעין טופחות בפניה של פרשנות זו ,היא מתגלה
כתלושה מהמציאות.
העובדה הבסיסית היא שחמאס לא ר� שהחזי� מעמד  50ימי
לחימה ,אלא שהוא המשיך לירות ב�צב מטורף עד ליום הל־
חימה האחרון ,שהפך עבורנו לאחד הטרגיים ביותר בלחימה זו.
לאור זאת ,כיצד ניתן לטעון שחמאס הוכה או שנפגעה יכו־
לת הלחימה שלו?
לכך מצטרפות העובדות שבמבצע זה ספגה ישראל אבידות
בשיעור העולה הרבה על אבידותיה במבצעים ה�ודמים בר־
צועה ונגרם לה נז�כלכלי אדיר שיחלוף זמן רב עד שנתאושש
ממנו .למעשה ,ברור שהתוצאות הצבאיות בעמוד ענן ,שהת־
�יים בת�ופת ממשלת אולמרט ,היו טובות לאין ערוך מאלה
של המבצע הנוכחי ושיחסי הכוחות הצבאיים השתנו מאז לר־
עת ישראל.
מספרים לנו שתשתיות חמאס נפגעו .גם זה טיעון לא
משכנע .חמאס ימלא בהדרגה את מלאי הר� טות שלו ,כשם
שישראל תחדש את מלאי הפצצות שלה .גם את המנהרות
שפוצצו יוכל חמאס לחפור מחדש .התשתית העי� רית של
חמאס ,המהווה את מ� ור כוחו ,היא שלטונו ברצועה .שלטון
זה נשאר בידיו.
אולם מבצע זה שונה מ� ודמיו בכל הנוגע להי�ף הנז�ים
החומריים שנגרמו ברצועה .תשתיות החשמל והמים נפגעו,
בתים רבים נהרסו ולעשרות אלפי תושבים אין לאן לחזור.
אין פירוש הדבר שלא הייתה לכך הצד�ה .בית חולים שיורים
ממנו הופך מטרה צבאית ,וכך גם דירה המשמשת פתח למ־
נהרה ורב־�ומות המאכסן מפ�דת חמאס .אולם התוצאה היא
שתושבי עזה (בצד תושבינו בעוטף עזה) הפכו ל� ורבנות
העי� ריים של המבצע ,והשאלה היא כיצד ישפיע הדבר על
התנהלות חמאס בעתיד.
מצד אחד חמאס משתמש באזרחים ובמת�נים אזרחיים
כמגן אנושי וכבסיס לפעולותיו .הוא אף מפי� יתרון מכל
פגיעה בהם המשמשת לו לצורך תעמולה .מהצד האחר
הוא השליט הדי� טטורי ברצועה :שלטונו איננו תלוי
ברצונם הטוב של העזתים ומובטח בכוח הטרור והטלת
האימה.
אך יחסם של שלטונות די� טטוריים לאוכלוסייתם אינו
אחיד .יש כאלה המתעללים בה ללא גבול ,כפי שעושה הדי־
� טטורה הצפון־� וריאנית ,ויש די� טטורות המגלות יתר
התחשבות בצורכי התושבים.
ייתכן שחיזבאללה (שבידו שלטון חל�י בלבד) ,שייך ל�ט־
גוריה זו ,ואפשר מאוד שההבנה שחדרה אליו ,שאפילו ת�רית
גבול "� טנה" עלולה לגרור התל� חות שתפגע באוכלוסייה
שבשליטתו ,היא אחד הגורמים שהביא לש�ט היחסי בע�בות
מלחמת לבנון השנייה.
ייתכן שחמאס שייך ל�טגוריה דומה והמערך החברתי
והתרבותי שבמסגרתו הוא פועל מחייב אותו להתחשב,
ולו חל�ית ,באוכלוסייה שתחת מרותו .במ�רה כזה יתברר
לו שהט�טי�ה של שימוש באזרחים ובמת�ניהם כמגינים
חיים ,שהוכחה עד עכשיו כיעילה למדי מנ�ודת ראותו,
פועלת כבומרנג ומחירה כבד יותר ממה שחמאס מוכן
לשאת.
אם אמנם כך הדבר ,אפשר שהתוצאות ה�שות של צו� איתן
עבור תושבי עזה ישמשו עבור חמאס גורם מרסן לעתיד ,לפ־
חות לפר�זמן ממושך יותר מזה שהורגלנו אליו בעבר√ .
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איתן הבר • הגורודושים החדשים

בשם אלוהים
את שמוליק גורודיש אהבו מאוד לאהוב מיד ויעשה ניסים גם לגורודיש.
מדוע נזכרתי בגורודיש ,שאיש בצה"ל היום לא מכיר וב־
אחרי מלחמת ששת הימים ,1967 ,ואהבו בעי־
קר לשנוא מיד אחרי מלחמת יום כיפור .1973 ,וודאי לא שירת תחתיו ,לצידו ,לפניו ומאחוריו? כי בשבוע שעבר
במלחמת ששת הימים היה אל”מ גורודיש שודרו באחד מערוצי הטלוויזיה כמה שניות מטקס מיוחד מול
מפקד חטיבת הטנקים  ,7במלחמת כיפור היה הכותל המערבי :כל חיילי גדוד 51בגולני – למעט הפצועים –
עמדו שם ובירכו פה אחד את ברכת "הגומל" .למיטב ידיעתי,
אלוף פיקוד הדרום.
הלחימה שלו בסיני בששת הימים ובעיקר התיאורים המ־ איש לא הגיב על כך ,בוודאי לא מגדוד  51עצמו .באותם ימים
חמיאים בספר "חשופים בצריח" ,שנמכר כמו גרעינים אחרי חילק דובר צה"ל את המפקדים של המלחמה לראיונות עיתו־
המלחמה ,הפכו את גורודיש לאליל .אנשים כמעט נישקו את נאיים ,והנימה שעלתה מחלקם הייתה שצה”ל ומפקדיו עובדים
המדרכה שעליה צעד ,נמוך קומה ,אקדח משתלשל מברכו ,חזה בשירותו של אלוהים.
אגב ,תשובת דובר צה"ל לעניין הטקס בכותל הייתה בסגנון
נפוח קרוב להתפוצצות ,קול רועם מקוניטרה בגולן עד קנט־
"לא הייתה חובת השתתפות לחיילים" ,ואני מרשה לעצמי לה־
רה בתעלת סואץ.
בעיני רבים הוא היה התגלמות היהדות והציונות .גם נולד עיר שאם היה ולו חייל אחד בגדוד שהעז לא להתייצב לתפילת
בגולה ,גם "בחור ישיבה" נוטף דוגמאות ופסוקים מסידורי “הגומל” ,אפילו הוא זולל שרצים וטרפות ,אני מתחייב לקנות
התפילות והתנ" ך ,גם חילוני בהתנהגותו .התגלמות “הספ־ לו כפרס ניחומים צלחת עם שרימפס .לחיילים יש אומץ בקרב
רא והסייפא” .אי־אפשר היה לחשוב אחרת ממנו ,ומי שהעז מול האויב ,אבל מול המג”ד שלהם? הגזמתם.
הנה אתגר :יקום חייל אחד בלבד מבין אלפי חיילי גבעתי
לחשוב אחרת בחר לשתוק .גורודיש הטיל אימה על סביב־
תו ,ואולי גם נהנה מכך .גילוי נאות :הח”מ היה מאלה שחדלו וילין על מפקד החטיבה שכתב מה שכתב בפקודת היום לקרב
בטרם המלחמה .מה ,כל אלפי הלוחמים מאמינים שנלחמו בח־
לנשום בקרבתו.
על הרקע הזה ,קידומו של גורודיש בצבא היה מהיר מאוד .מאס בגלל שאנשיו מנאצים שם שמיים? אין צדיק אחד בגבעתי?
הוא היה לאלוף פיקוד הדרום מול הצבא הערבי החזק והגדול ואולי החייל היחיד הזה יהיה ,כמובן ,חוטא?
תפקידו של צה"ל אחרי המלחמה הוא להעמיד במקום מפ־
ביותר במזרח התיכון .הסוף ידוע :אחרי המלחמה ההיא הושלך
גורודיש לכלבים על ידי ועדת אגרנט ,ועוד קודם לכן על ידי קדים שמאמינים שהם עובדים בשירותו של היושב במרומים
מפקדיו ופקודיו שתלו בו את כל ההאשמות הנכונות והלא־נכו־ בטרם ימיטו על חייליהם ועלינו אסון .בתי הקברות הצבאיים
מלאים בטעויות של מפקדים כאלה.
נות .ברחוב שמושיב אלילים על כיסא הכבוד מיהרו לשרוף את
נ.ב .כותב שורות אלה הוא בוגר בית ספר דתי ,מאמין ביושב
הכיסא עם היושב עליו.
הוא מת לבד ,בחדר בבית מלון ברומא ,בדרכו למקום גלו־ במרומים וחסיד גדול של הטמעת מורשת ומסורת ישראל .אלא
תו באפריקה ,שם ביקש לקושש יהלומים למחייתו .בקרב ותיקי מאי? מניסיונו הצנוע הוא מאמין יותר בתצפיתניות צה”ל שמ־
צה"ל שמו מנואץ ומשוקץ עד היום .כמעט כולם מספרים על גלות בזמן אנשי חמאס שיוצאים ממנהרות .החמאסניקים הללו,
אגב ,היו כנראה מאמינים גדולים באלוהים שלהם .אז איפה
המפקד שידע הכל ולא רצה לשמוע כלום ,ובעיקר תמיד הסת־
ער קדימה עם האמונה באל עליון ,כמי שעשה ניסים לאבותינו אללה שלהם עכשיו ואיפה הם? √

תפקידו של צה”ל אחרי המלחמה הוא להעמיד במקומם
מפקדים שמאמינים שהם עובדים בשירותו של היושב
במרומים ,בטרם ימיטו על חייליהם ועלינו אסון .בתי
הקברות הצבאיים מלאים בטעויות של מפקדים כאלה

עבדאללה מלך סעודיה ניצל בסוף השבוע
את טקס הגשת כתבי האמנה של קבוצת
השגרירים החדשים בריאד ,חלקם מאירופה,
חלקם ממדינות מוסלמיות .הם קיבלו טקסט
מודאג .אני מפציר בכם ,אמר לחבורת הדי־
פלומטים המעונבת ,תעבירו מסר הביתה
שהטרור מסוכן ,אין לו גבולות ,הוא עלול להנחית מהלומת
פתע מסוכנת בכל אחת ממדינותיכם.
הוא לא שיתף אותם בכאב הראש הסעודי ובהיערכות
הביטחונית לאורך הגבולות .גם לא בתיאומים עם נסיכויות
המפרץ ועם מדינה אחת קצת יותר רחוקה שעוקבת ,מת־
עדכנת ,מייעצת איך להתנהל במקרה שהטרור האיסלאמי
המסוכן יסטה דרומה.
צילמו אותו שקוע בכורסה עמוקה בדיוואן המלכותי.
המלך הקשיש כבר לא מסוגל לקום ולזוז בלי תמיכה ,אבל
הראש עובד – והוא עסוק בדאע"ש .פתאום צץ ארגון מתחרה
לאיסלאם "הנכון" וה"מקורי" של סעודיה – יריב קטן ,ברו־
טלי ,שהמטרה משרתת אצלו את כל התחנות בדרך :חוצים
גבולות ושודדים מחסני נשק ,עורפים ראשים ומעלים תמו־
נות זוועה לאתרים ,רוצחים ואונסים ולוקחים בשבי.
פתאום סעודיה ,ערש האיסלאם ,השומרת הקנאית של
המקומות הקדושים למיליארד מוסלמים נקלעת לתחרות
לא מתוכננת .אבו באכר אל־בגדדי מכריז על עצמו "ח’ליף"
ומודיע שלא יסתפק בסוריה ,עיראק ולבנון .נאמניו נשבעים
שהתחנה הסופית נמצאת בסעודיה.
בבת אחת ה"נוסרה" ,ארגון הבת של אל־קאעידה ,פותח
חזית בגולן לאורך הגבול עם ישראל ,ומנהל חילופי אש עם
הצבא הסורי .איפה המקום של סעודיה? ואיך ישראל נכנסת
לתמונה בין שתי קבוצות הטרוריסטים?
בארמון לא סומכים יותר על הממשל האמריקאי .עוד לפ־
ני שאובמה החליט שהגיע הרגע לשגר את מזכיר המדינה קרי
לייצר קואליציה נגד האיום של דאע"ש ,המלך הסעודי מכנס
מפגש חירום של נסיכויות המפרץ .על הפרק דיון סגור ,בהול,
בשאלת המה עושים עם הטרוריסטים בשם “האיסלאם הנכון”
ומה עושים עם קטאר ,שדאגה לייצר לעצמה תעודת ביטוח
כשהזרימה כספים וציוד צבאי לארגון של אל־בגדדי.
שלושת נכדי המלך ,שמחזיקים בתיקים הרגישים – שר
הפנים ,ראש המודיעין ושר החוץ – קפצו בסוף השבוע
לקטאר ,להזהיר את שייח’ תמים .הם ויתרו על הגינונים:
בלי סעודה חגיגית ,בלי קבלת פנים ,בלי תקשורת .באים,
מגישים אולטימטום והולכים .לפי המידע ,שליט קטאר
התעקש שלא יגידו לו איך לנהל את ענייני החוץ והכס־
פים של נסיכותו.
האמת היא שבתסבוכת החדשה ,החמאה של דאע"ש מרוחה
גם עם ראשם של הסעודים 1,600 .צעירים סעודים הצלי־
חו להיעלם מהרדאר של המודיעין ,עלו בקבוצות קטנות על
מטוסים והצטרפו בשבועות האחרונים לדאע"ש .נסיכים מה־
מעגל השלישי והרביעי בשרשרת הייחוס העבירו ,כמו שעשו
גם עם אל־קאעידה ,רבבות דולרים למימון דאע”ש .ומה שמ־
דאיג עוד יותר :סקר לא רשמי שערכו גורמי המודיעין בריאד
העלה כי 92אחוז מהדור הצעיר בממלכה טענו שדאע"ש קו־
סם להם ,שיתמכו בו ,שהם עוקבים אחרי התנהלות הארגון
באתרים החברתיים.
כמו בריטניה ,גרמניה וצרפת ,גם סעודיה מוטרדת מתופ־
עת “החוזרים” :אלה שהצטרפו לדאע”ש ,למדו להפעיל נשק
ולהרכיב מטעני חבלה ,אך לא נשלחו להילחם .החשש הוא
ש“בוגרי המחנות” נשתלו במדינת המוצא להכין גל פיגועים
בדרך להכרזה על ה“ח’ליפות” של אל־בגדדי.
במזרח התיכון החדש המלחמה בין סונים לשיעים עולה
להתקרר על המדף .מעכשיו החלוקה הברורה היא לסכנות,
בריתות ואינטרסים .מעכשיו ,האויב של האויב הוא ידידי
החדש .פתאום שמענו הצהרה חיובית מעודדת משר החוץ,
סעוד אל־פייסל ,שמסביר לישראל שיש סיכוי לשלום ,שה־
גיע הרגע לעבוד על קידום מערכות היחסים ,שחמאס אחראי
לחורבן בעזה .אחיו ,הנסיך טורקי אל־פייסל ,מסתובב בעולם
עם מסרים דומים .תחשבו על זה .אחרי הכל יצאנו מצוק איתן
עם הפתעה סעודית√ .
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