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אדר תשע“ה2015 ,

כשנעמוד שם ,לבדנו בקלפי עם מעטפה,
לא נחשוב על מילקי בברלין,
על מיחזור הבקבוקים או על רהיטי הגן.
כשנעמוד שם נחשוב עלייך ,ארץ ישראל

יו"ר הכנסת ,יולי
אדלשטיין ,מספר:

בעולם מבקשים
לשמוע את
אלטרנטיבת
הימין
עמ‘ 6

השר נפתלי בנט משוכנע:

חזון הסיפוח
ביו"ש תופס
אחיזה בציבור
הישראלי
עמ‘ 7

ח"כ יוני שטבון מתחייב:

ריבונות
תסגור את
הואקום
שמתמלא בטרור
עמ‘ 10

העיתונאית קרוליין גליק מנתחת את חשיבות העמידה הישראלית מול עמדת אובמה /
עו"ד דפנה נתניהו רואה ברשות הפלשתינית 'בדיקת אולטרסאונד' מדאיגה לעובר המדיני-פלשתיני /

עמ‘ 6
עמ‘ 11
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תוכן

6
10
11
12

המתקפה על נאום נתניהו
מטעמים פוליטיים ומחוסר הבנה

שר הכלכלה נפתלי בנט ,צופה קדימה

פרופ' משה ארנס בראיון

סיפוח ביו"ש -
כבר לא חזון רחוק

7

ריבונות תסגור את הואקום
שמתמלא בטרור
ח"כ יוני שטבון מתחייב

מפלצת
באולטרה-סאונד
יו"ר הכנסת,
יולי אדלשטיין בראיון

עו"ד דפנה נתניהו

כל שטח שניתן לפלשתינים
הפך למעוז טרור
ריאיון עם ח"כ אל"מ מוטי יוגב

14

איתמר מרכוס מציג נתוני אמת

15

בואו נדבר על
זכויות אדם,
אבל מחדש

16

החוק הבינלאומי קובע -
יו"ש שלנו

9

העולם מתחיל
להתעניין
באלטרנטיבה
שמימין

העיתונאית והסופרת
קרוליין גליק

4

העימות מול הבית
הלבן מהותי יותר
מכפי שנדמה

להקשיב למה שהפלשתינים
אומרים באמת

שמעון כהן

18
19
20

דבר המערכת

עם פרופ' אליאב שוחטמן

מדינה פלשתינית תהיה
מכת צונאמי ערכית
עו"ד בצלאל סמוטריץ' אופטימי

עם אינו מוותר על
מולדתו
סגן השר ח"כ אופיר אקוניס מצהיר

חדשות שלג מ'עוז
וגאו"ן'

ישראל בישורת האחרונה של מערכת בחירות מורכבת
ומתעתעת .מפלגות שנכנסו אל מערכת הבחירות בראש מורם
ובביטחון מוצאות את עצמן מתרסקות ,מפלגות מתאחדות
ואחרות מתפרקות ,יש שנעלמות ויש שרק צצו וכבר זוכות
לסקרים מחמיאים.
במערבולת הקמפיינים הנוכחית גובר העיסוק בפן הכלכלי–
חברתי לצד הטחת האשמות בשחיתות ,אך נדמה שמאחורי
סוגיות מיחזור הבקבוקים ,רהיטי הגן ומחיריהם של מעדני
החלב מסתתרת מגמתיות ברורה של גורמי השמאל המשוכנעים
שזיהו את הנוסחה הנכונה לבלבל ולהתעות את המצביע
הישראלי ,לדבר אל ליבו ואל כיסו ועל הרקע הכלכלי לחולל
מהפך ,להקים ממשלת שמאל שתשיב וביתר שאת את תנופת
המו"מ המדיני לחלוקת הארץ והקמת מדינת טרור פלשתינית
בליבה של הארץ.
פרט מושתק בסקרים ובסיקור מערכת הבחירות הוא זהותה
של המפלגה הצפויה להפוך לשלישית או הרביעית בגודלה
בכנסת הבאה  -הרשימה הערבית המשותפת .הרשימה הזו
צפויה לקבל  14–12מנדטים ולהוות גורם מכריע בעיצוב
דמותה של הממשלה הבאה ,אם אכן יעלה בידי מחנה השמאל

להרכיב אותה .ניתן לשער בנקל לאילו אפיקים מדיניים יבקשו
שם להוביל .לנתון זה מצטרפת תקופת סוף כהונת הנשיא
האמריקאי שלא יהיה נתון אז ללחצי הבוחר האמריקאי ויוכל
להפעיל מכבש לחצים אדיר על ההנהגה הישראלית הנבחרת.
לפי שעה עמלים בבית הלבן להסתיר ככל הניתן את התכניות
הנרקמות ליום שאחרי הבחירות ומקפידים שלא לתקוף את
הימין הישראלי מתוך הבנה שהדבר יגרור להתחזקותו ,אולם
לאחר ספירת הקולות סיר הלחץ המדיני צפוי להתפקע.
בגיליון זה של 'ריבונות' אנו מבקשים לחדד את הקריאה
לחיזוק המחנה הלאומי בפרשת דרכים פוליטית מכרעת זו,
לחזק את נושאי דגל המאבק באיום הגרעין האיראני ,את מובילי
המאבק ברעיון חלוקת הארץ והקמת מדינת טרור בליבה ,את
הקוראים לריבונות ישראלית על כל ארץ ישראל ולמעשה את
העומדים בראש המחנה המשיב את עם ישראל לערכי הציונות,
ההתיישבות והביטחון.
קריאה מהנה,
מערכת ׳יבונות׳

יוצא לאור ע"י נשים בירוק והפורום למען ריבונות
עורך ראשי וראיונות :שמעון כהן מערכת :יהודית קצובר ,נדיה מטר

ריבונות  /כתב עת מדיני

עיצוב ופיתוח קונספט Good :ביצוע גרפי :אלי וייסברג הפקה :אפרת עיצובים
צילומים :גרשון אלינסון ,שלומי שלמוני ,פלאש  ,90נשים בירוק
לתגובותribonut@gmail.com :

פקס ,02-9309148 :פקס02-9961458 :
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צילום :פלאש 90

היריב האלקטורלי
האמיתי של נתניהו
מאת קרולין גליק

אם נאומו של נתניהו
יזכה להצלחה ,לא
ניתן יהיה להגן עוד
על מדיניות החוץ של
אובמה

הברירה אינה בין
נתניהו ובין הרצוג ולבני.
הדרמה האמיתית
מתחוללת בין נתניהו
ובין נשיא ארצות הברית
ברק אובמה
מבחינת הבית הלבן,
אם הרצוג–לבני ירכיבו
את הממשלה הבאה,
ירושלים תרקוד לצלילי
חלילו של אובמה

קרולין גליק בכנס ריבונות  3של נשים בירוק
צילום :גרשון אלינסון

רשמית ,הבחירות ב– 17במרס
נערכות בקרב אזרחי ישראל.
הצבעתנו תכריע אם ראש הממשלה
בנימין נתניהו יישאר בתפקידו
וירכיב את הממשלה הבאה
בראשות הליכוד ,או שמא יצחק
הרצוג וציפי לבני יהיו אלו שירכיבו
את הממשלה.
אבל לא רשמית ,מתחוללת דרמה אלקטורלית
גדולה בהרבה .הברירה אינה בין נתניהו ובין
הרצוג ולבני .הדרמה האמיתית מתחוללת בין
נתניהו ובין נשיא ארצות הברית ברק אובמה.
ומבחינת הבית הלבן ,אם הרצוג–לבני ירכיבו
את הממשלה הבאה ,ירושלים תרקוד לצלילי
חלילו של אובמה .אם נתניהו ייבחר מחדש,
מדיניותו של אובמה במזרח התיכון תקרוס
כבניין קלפים.
שר החוץ ג'ון קרי ביטא בבירור את רצון
הממשל להפיל את שלטון נתניהו באביב שעבר
בהערותיו בפני ועד השלישייה .הדברים נאמרו
במסגרת אותו נאום בלתי נשכח שבו קרי הכפיש
את ישראל וטען שאנו נהפוך אוטומטית ובאופן
טבעי למדינת אפרטהייד אם לא נמסור את
ירושלים ויהודה ושומרון לרשות הפלסטינית,
נקייה מיהודים ,בהקדם האפשרי.
חרף השחיתות הגואה של ישראל ,קרי הציג
פתח לתקווה .לדבריו" ,אם השלטון [בישראל]
יוחלף ,או אם הדעות ישתנו ,יקרה משהו".
זמן קצר לאחר נאום האפרטהייד של קרי,
המתווך שלו למזרח התיכון מרטין אינדיק תקף
את ישראל ואת בני עמה בראיון מעורר השתאות
ל"ידיעות אחרונות".
אינדיק רמז ,בין השאר ,שכדי לאלץ את
ישראל להתפשר לדרישות הרשות הפלסטינית,
הפלסטינים עלולים להזדקק למלחמת
טרור נוספת.
אינדיק גם איים שהפלסטינים יקבלו מדינה
משלהם אם ישראל תסכים לתנאיהם ואם לאו.
לדבריו" ,הם יקבלו מדינה משלהם בסופו של
דבר  -בין אם באלימות או בין אם בפנייה
לארגונים בינלאומיים".
אינדיק אמר את הדברים כבכיר אמריקני
בעילום שם .כשזהותו נחשפה ,הוא נאלץ
להתפטר מתפקידו.
לאחר עזיבתו את תפקידו הממשלתי ,הוא
חזר לתפקידו הקודם כסגן נשיא מכון ברוקינגס
וכמנהל תכנית מדיניות החוץ שלה .בספטמבר
שעבר ,דיווח ה"ניו יורק טיימס" שמכון
ברוקינגס קיבל תרומה ארבע–שנתית בסך 14.8
מיליון דולר מקטאר ,המממנת הראשית של
החמאס ושל האחים המוסלמים.
השבוע ,אינדיק חזר לישראל כדי לדבר

בוועידה השנתית של המכון למחקרי בטחון
לאומי ( .)INSSבאותה ועידה ,הציג אינדיק
בפנינו תמונה לגבי הצפוי לנו מממשל אובמה
בשנתיים הנותרות לכהונה אם נתניהו ירכיב את
הממשלה הבאה.
בחזית הפלסטינית ,אינדיק הזהיר שישראל
לא אמורה לחשוש מכך שהפלסטינים יעבירו
החלטה אנטי–ישראלית במועצת הביטחון של
האו"ם .במקום זאת ,ישראל יכולה לצפות לכך
שארה"ב תצטרף לשאר החברות הקבועות
במועצת הביטחון בהעברת החלטה "בניגוד
לרצונה של ישראל" אשר "תפרוש את עקרון
פתרון שתי המדינות".
כפי שאיים אינדיק ,ישראל יכולה להימנע
מהגורל הזה אם תבחר ממשלה בראשות הרצוג–
לבני .ממשלה כזאת ,לדבריו ,תיכנע מלכתחילה
לכל התביעות הפלסטיניות וכך תמנע מעימות
עם ארצות הברית וחברותיה במועצת הביטחון.
אינדיק הסביר" ,אם לאחר הבחירות האלה,
תקום בישראל ממשלה שתחליט לחתור לפתרון
שתי המדינות ,אז יש לאן להתקדם .זה מתחיל
בתיאום יוזמה עם ארצות הברית .ואז ,יחד עם
ארצות הברית ,לשאת עיניים למצרים ולירדן
ולהקמת יוזמת השלום הערבית לתחייה".
לגבי אירן ,אינדיק משך בכתפיו לשמע
חששותיה של ישראל בנוגע להסכם המתגבש
על ידי אובמה עם המשטר האירני על תכנית
הגרעין .ההסכם הזה יותיר את אירן כמדינת סף
גרעינית .אינדיק הציע שארצות הברית תוכל
להפיג את חששותיה של ישראל באמצעות
חתימה על הסכם בילטרלי עמה שיחייב את
ארצות הברית לפעול אם אירן תעבור סף
גרעיני כלשהו.
יש רק שלוש בעיות עם הסכם כזה.
ראשית ,כפי שציין איתמר רבינוביץ' ,שגריר
ישראל בארה"ב לשעבר ,הסכם כזה ימנע
מישראל לנקוט פעולה עצמאית נגד אתרי
גרעין אירניים.
שנית ,לארצות הברית יש עבר רצוף החמצות
בנוגע לכל התקדמות גרעינית משמעותית
מצד כל מדינה שהיא .סוכנויות המודיעין
האמריקניות הופתעו כאשר הודו ,פקיסטן וצפון
קוריאה הצטרפו למועדון הגרעין .הן תמיד
המעיטו בערכן של פעילויות הגרעין האירניות
והופתעו פעם אחר פעם מפעולותיה של סוריה
להעשיר את הגרעין שלה .במילים אחרות ,יהיה
זה טירוף מצד ישראל לשים את מבטחה בארצות
הברית שתפעל בזמן כדי למנוע מאירן לחצות
את סף הגרעין.
שלישית ,כמובן ,היא היעדר רצונה של ארצות
הברית  -במיוחד בחסות ממשל אובמה  -לנקוט
פעולה כלשהי שתמנע מאירן להשיג נשק

גרעיני .לכן אין לישראל שום סיבה לסמוך על
ארצות הברית שתעמוד בהתחייבויותיה.
אבל מכיוון שממשל אובמה סבור שהרצוג
ולבני ישתפו פעולה עם מדיניותו ,הבית הלבן
מצפה שהשניים יסכימו לוותר על זכותה של
ישראל להגנה עצמית ויפקידו את ביטחונה
הלאומי של ישראל בנושא האירני בידיו
של אובמה.

יהיה זה טירוף מצד ישראל
לשים את מבטחה בארצות
הברית שתפעל בזמן כדי
למנוע מאירן לחצות את
סף הגרעין

וכאן אנו מגיעים לתחרות
האמיתית המתגלה לעינינו לקראת
ה– 17במרס
כשדובר בית הנבחרים ג'ון ביינר הודיע בחודש
שעבר על הזמנתו את נתניהו לשאת דברים בפני
שני בתי הקונגרס בנושא האיום הממשמש ובא
מתכנית הגרעין האירנית ומהאיסלם הקיצוני,
הוא הפך שלא במתכוון את הבחירות בישראל
מעניין מקומי לתחרות בין אובמה ונתניהו.
תגובתו של אובמה לנאום נתניהו עוררה
השתאות .המתקפות האישיות שלו כלפי נתניהו,
צעדיו הגלויים לאלץ את המחוקקים הדמוקרטים
להחרים את נאומו של נתניהו והניסיונות
התוקפניים של הממשל לפגוע במוניטין של
ישראל בארצות הברית הם חסרי תקדים .הם
חושפים מעל לכל פחד קמאי שמא נתניהו יצליח
לחשוף את הסכנה הקיומית שטומנת מדיניות
אובמה כלפי אירן בפרט וכלפי העולם האיסלמי
בכלל בחובה לביטחון העולם.
החששות הללו מוצדקים משתי סיבות.
הסיבה הראשונה נובעת במידה לא מבוטלת
מהתגובה הפרועה של הממשל לידיעה על
נאומו של נתניהו ,אשר גרמה להזמנתו של
ביינר לעורר באיחור דיון פומבי בארצות
הברית לגבי האסטרטגיה של אובמה לפיוס
המשטר האירני .תומכיו הקבועים של אובמה
בימים כתיקונם כדוגמת מערכת הוושינגטון
פוסט פרסמו האשמות עוקצניות לגבי מדיניות
זו בשבועות האחרונים.
ניתוחים אלה ציינו לראשונה שברדיפה אחר
אירן ,אובמה מתנכר ומחליש את בנות בריתה

ארה"ב תצטרף לשאר
החברות הקבועות במועצת
הביטחון בהעברת החלטה
"בניגוד לרצונה של ישראל"
אשר "תפרוש את עקרון
פתרון שתי המדינות"
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של ארצות הברית ,מאפשר לאירן להרחיב את
תכנית הגרעין שלה ומחזק את מעמדה האיזורי
של אירן כיוון שארצות הברית אינה עושה דבר
כדי למנוע את השתלטותה של אירן על עירק,
סוריה ,לבנון ותימן.
שנית ,ייתכן שנתניהו יצליח בעזרת הערותיו
לגבי אירן והאיסלם הקיצוני לערער את האמון
בגישתו של אובמה בשתי הסוגיות .הדבר אפשרי
כיוון שקשה להבין את גישתו של אובמה.
בעקבות עריפת ראשיהם של  21נוצרים
קופטים מצריים על ידי דאעש ,ממשל אובמה
היה היחיד שסירב לציין שהקורבנות נרצחו עקב
היותם נוצרים .כשמצרים הגיבה לטבח בהתקפות
אוויריות נגד מחנות האימונים של המדינה
האיסלמית ומתקנים נוספים בלוב ,ממשל
אובמה סרב לתמוך בבת בריתו .הוא העדיף
למתוח ביקורת על כך שמצרים פעלה בכוחות
עצמה וקרא להשגת פתרון מדיני בלוב הנשלטת
כיום על ידי שתי ממשלות יריבות והפכה לקרקע
גידול למחבלי המדינה האיסלמית החוצים את
לוב בדרכם לסיני.
בעקבות הטבח שערך דאעש בנוצרים ,איימו
מנהיגי הקבוצה לפלוש לאיטליה השכנה .ראש
ממשלת איטליה מטיאו רנצי הבטיח תגובה
עוצמתית ואז קרא למועצת הביטחון של האו"ם
לפעול .ממשל אובמה הגיב באדישות לקריאה
מצרית דומה בשבוע שעבר.
חמאס (שככל הנראה מתון יותר מהמדינה
האיסלמית חרף שיתוף הפעולה ההדוק שלו
עם כוחות המדינה האיסלמית בסיני שהתאמנו
בלוב) הזהיר את איטליה שלא לתקוף את
המדינה האיסלמית בלוב ,אחרת תיחשב לדברי
סלאח ברדוויל כיוזמת "מסע צלב חדש נגד
מדינות ערב והאיסלם".
בזמן שכל האמור לעיל מתרחש ,עמד

סירובו העיקש של
אובמה להכיר בעובדה
שהאיומים הגדולים
ביותר המשחרים לפתח
בטחון העולם בימינו,
לרבות ביטחונה הלאומי
של ארצות הברית ,מקורם
באיסלם הקיצוני ,מעיד
שהוא אינו מסוגל לקבל
שום ראיה לכך שהאיסלם
הג'יהאדיסטי טומן בחובו
איום קיומי

בעקבות עריפת
ראשיהם של  21נוצרים
קופטים מצריים על ידי
דאעש ,ממשל אובמה
היה היחיד שסירב
לציין שהקורבנות
נרצחו עקב היותם
נוצרים

אובמה בראש ועידה בינלאומית מדוברת
בנושא התמודדות מול קיצוניות אלימה .דווח
שבוועידה נכחו נציגים מ– 60מדינות ומנהיגים
רבים מקבוצות המקושרות לאחים המוסלמים
כמו המועצה ליחסים אמריקניים–איסלמיים,
ומטרתה המוצהרת הייתה לטשטש ולהכחיש את
הקשר שבין הטרור והאיסלם הקיצוני.
אובמה נשא לאחרונה כתב הגנה ארוך על
סירובו להכיר בקשר שבין האיסלם והמדינה
האיסלמית ,אל–קעידה וקבוצות טרור איסלמיות
נוספות .הוא עמד בדעתו שהקבוצות האלה
"סילפו את האיסלם".
אובמה טען שלא במישרין שהמערב אשם
בהתנהלותו עקב התעללותו ההיסטורית
במוסלמים .לדבריו" ,המציאות...היא שיש קו
מחשבה שאינו מכיל את הטקטיקה של דאעש,
שאינו מכיל אלימות ,אבל מכיר בכך שהעולם
המוסלמי סבל ייסורים לאורך ההיסטוריה,
ולעתים יש בכך מן הצדק".
התעקשותו של אובמה כי המדינה האיסלמית
וחבריה תוקפים מתוך התנהלות פוגענית של
המערב עומדת בניגוד מוחלט למציאות הברורה
לעין .כפי שהוכיח גריים ווד ב"אטלנטיק"
השבוע במאמרו הנרחב אודות האידיאולוגיה של
המדינה האיסלמית ומטרותיה ,האיסלם תופס
מקום מרכזי בקבוצה זו .המדינה האיסלמית היא
תנועה אפוקליפטית המושרשת עמוקות באיסלם.
רוב הכיסוי התקשורתי של נאומו העתידי
של נתניהו בפני הקונגרס התמקד בהתנגדותו
להסכם שאובמה מבקש להגיע אליו עם אירן.
אבל ייתכן שהחלק השני של נאומו  -אשר יוקדש
לאיום הטמון באיסלם הקיצוני  -יהיה הרסני
לאובמה לא פחות .סירובו העיקש של אובמה
להכיר בעובדה שהאיומים הגדולים ביותר
המשחרים לפתח בטחון העולם בימינו ,לרבות

ביטחונה הלאומי של ארצות הברית ,מקורם
באיסלם קיצוני ,מעיד שהוא אינו מסוגל לקבל
שום ראיה לכך שהאיסלם הג'יהאדיסטי טומן
בחובו איום ייחודי שאינו דומה לאיום שמציבים
השוביניזם והגזענות של המערב.
קשה להבין את הבחירות בישראל או את
תגובתו ההיסטרית של אובמה לנאומו הקרב של
נתניהו מבלי להכיר בעובדה שאובמה ללא ספק
חש מאוים מפני המסר שנתניהו עומד להעביר.
אובמה מוקף בעוזרים וביועצים פסיכופתיים ועד
לאחרונה לא נמתחה עליו ביקורת מהתקשורת
התומכת בו ,ובעודו חופשי להתעלם מהקונגרס
עקב סמכות הוטו שלו ,הוא מעולם לא נאלץ
להסביר ברצינות את מדיניותו לגבי אירן
והמחבלים האיסלמיים בכלל .מעולם לא קראו
על מדיניותו תיגר באופן ישיר כל כך.
כיום ,אובמה סבור שהוא במאבק עד
חורמה עם נתניהו .אם נאומו של נתניהו יזכה
להצלחה ,לא ניתן יהיה להגן עוד על מדיניות
החוץ של אובמה .אם אובמה יצליח לערער את
הלגיטימציה של נתניהו טרם בואו ,ולהביא
לתבוסתו בבחירות ,הוא יוכל בעזרת שיתוף
פעולה מצד ממשלת ישראל להימנע ממכשולים
בדרך לתכניתו לפייס את אירן ולהאשים את
המערב בטרור האיסלמי למשך שארית כהונתו
בבית הלבן.

המאמר הופיע במקור באנגלית בג'רוזלם
פוסט ב– 20/2/2015ותורגם כשירות לציבור
ע"י נשים בירוק
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״המתקפה על הנאום
בקונגרס  -פוליטיזציה
וחוסר הבנה״
פרופסור משה ארנס משוכנע שגם אם אובמה ואנשיו לא אוהבים את נאום נתניהו בקונגרס לא יהיה בכך
כדי להעיב על יחסי ארה"ב ישראל ,יחסים המושתתים על אינטרסים הדדיים שגם ארה"ב מבינה שלא
כדאי לה לוותר עליהם.
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הסיוע שלהם מהווה
אולי אחוז וחצי
מהתל"ג הישראלי ואם
הוא יצומצם או יחוסל
זה לא יפגע בנו ,בוודאי
שלא יפגע אנושות.

גם אם נדמה שבמארג
היחסים הישראלי
אמריקאי ישראל
היא המקבלת
וארה"ב הנותנת הרי
שהמציאות שונה
בתכלית" .מדובר
ביחסים שמושתתים
על מערכת אינטרסים
של שתי המדינות.

חוסר הבנה ומגמתיות פוליטית.
אלו שתי הסיבות שמוצא שר החוץ
והביטחון לשעבר ,הפרופ' משה
ארנס ,למתקפה החזיתית נגד ראש
הממשלה בפרשת נאומו בקונגרס
האמריקאי והטענה על דרדור יחסיה
של ישראל עם הממשל בוושינגטון.
פרופ' ארנס למוד לחצים אמריקאיים כבירים
מתקופת כהונתו כשר בממשלתו של יצחק שמיר
והלחצים הנוכחיים על ממשלת נתניהו נראים
בעיניו בפרופורציות אחרות לחלוטין מכפי שהן
מצטיירות בתקשורת הישראלית.
"היחסים עם ארצות הברית טובים מאוד",
הוא קובע ומבהיר כי גם אם נדמה שבמארג
היחסים הישראלי אמריקאי ישראל היא
המקבלת וארה"ב הנותנת הרי שהמציאות
שונה בתכלית" .מדובר ביחסים שמושתתים על
מערכת אינטרסים של שתי המדינות .הקשר בין
שתי המדינות מועיל לשתי המדינות .אף מדינה
לא תפגע ביחסים שהיא חושבת שמביאים לה
תועלת .משום כך אני בטוח שהנאום של נתניהו
בקונגרס לא יכול לפגוע באינטרסים הללו .כל
הדואגים יכולים להירגע".
ארנס ,אולי מתוך גישתו המדינית האחראית
מתקשה להבין מדוע מתנגדיו הפוליטיים של
ראש הממשלה צריכים לעשות שימוש גם בנאום
הזה כדי להתנגח בו ולהתנצח איתו .את הנאום
הוא רואה כבעל חשיבות ראשונה במעלה עבור
כל ישראלי ותהא דעתו הפוליטית אשר תהא.
"ההסכם שמתגבש בין ארה"ב לאיראן הוא הסכם
לא טוב לישראל וכל אזרח ישראלי אחראי ,לא
חשוב למי הוא מתכוון להצביע ,צריך להיות
מעוניין שהנאום של ראש ממשלתנו בפני שני
בתי הקונגרס יהיה אפקטיבי .נקודה".
ארנס לא מתרשם מכך שבראש מתנגדי הנאום
עומדת מי שכיהנה כשרת חוץ ,חברת הכנסת
ציפי לבני ,האמורה לכאורה להבין את המבנה
האמיתי של יחסי ישראל וארצות הברית .לטעמו,
כאמור ,הסיבות לביקורת על נתניהו ברורות.
"עובדה מצערת היא שישראלים רבים מתבטאים
בנושא היחסים עם ארה"ב בלי להבין את ארה"ב

ואת האופן שבו מתגבשת שם עמדה ובלי להבין
את מהות היחסים האמיתיים או שמעדיפים
להסתיר את זה כדי להאשים את ראש ממשלתנו.
זו תערובת של חוסר הבנה ומניעים פוליטיים.
יש כאן חוסר הבנה .אנשים לא מבינים על מה
מושתתים היחסים הללו .התמיכה בישראל היא
גם של רפובליקאנים וגם של דמוקרטים ושום
דבר לא ישתנה בעקבות הנאום גם אם נשיא
ארה"ב לא מתלהב מכך שנתניהו מופיע שם".
ארנס מתייחס גם למידת עצמאותה המדינית
של ישראל ,בעיקר לנוכח התחושה הישראלית
שאין בכוחו של ראש ממשלה ישראלי לפנות
לאפיק מדיני שונה מזה שיוכתב לו בבית הלבן.
ארנס דוחה מכל וכל את הגישה הזו וקובע כי
מה שאמור לעמוד לנגד עיניו של מנהיג ישראלי
הוא אך ורק האינטרסים הישראליים" .אנחנו
צריכים לדאוג לאינטרסים שלנו והאינטרסים
שלנו הם חיוניים וביטחוניים ביהודה ושומרון.
את המדיניות שלנו אנחנו צריכים לקבוע על
פי האינטרסים שלנו ועם כל הכבוד לנשיא
האמריקאי לשעבר בוש ולמכתב שלו אני לא
בטוח שהמכתב הזה הוא התגלמות האינטרסים

הביטחוניים של מדינת ישראל".
אל מול תכתיבים אמריקאיים ,מזכיר ארנס,
היו כבר מנהיגים שעמדו ובמציאות קשה הרבה
יותר עבור ישראל" .בגין עשה זאת ואמר להם
שאנחנו לא רפובליקת בננות .מה הבעיה להגיד
את זה?" ,הוא אומר ומזכיר כי העמידה ההיא
מול האמריקאים הייתה בתקופה בה התלות
הכלכלית של ישראל הייתה לאין ערוך גדולה
מזו של היום" .מדינת ישראל התקדמה בצעדי
ענק מאז .ישראל כיום היא מדינה יחסית עשירה
עם צמיחה מרשימה במשך השנים .זה יפה
לקבל מענקים אבל צריך לזכור שמדובר בסיוע
שמשרת גם את האינטרסים האמריקאיים .אלה
לא מתנות .אבל גם בתקופת המשבר הכלכלי
כשדובר על כך שאין מנוס והם יאלצו לצמצם
את התקציב הממשלתי שלהם ובתוך כך גם את
הסיוע לישראל והתברר כבר אז שאנחנו יכולים
להסתדר גם בלי זה .הסיוע שלהם מהווה אולי
אחוז וחצי מהתל"ג הישראלי ואם הוא יצומצם
או יחוסל זה לא יפגע בנו ,בוודאי שלא יפגע
אנושות .אנחנו לא צריכים לשנות כיוון בגלל
תלות כזו או אחרת בידידה כמו ארצות הברית".
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״הסיפוח ביו"ש
אינו רחוק.
צריך רק
להאמין באמת״
עבור שר הכלכלה וחבר הקבינט הביטחוני ,השר
נפתלי בנט ,סכנותיה של מדינה פלשתינית הן
שילוב קטלני של ביטחון וכלכלה ,אבל הכול
מתחיל בהבטחה התנ"כית.

רגע לפני הבחירות
ממשיך שר הכלכלה
נפתלי בנט בהצבת תכניתו
המדינית להחלה הדרגתית
של הריבונות הישראלית
על יהודה ושומרון .המידע אליו נחשף
בשבתו כחבר בקבינט המדיני ביטחוני
לא רק שלא הביא אותו למחשבה
מחודשת על התכנית אלא אף חיזק
אותה.
"הסיבה הקיומית של נוכחותנו
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ביהודה ושומרון היא לא הסיבה הביטחונית
אלא שייכותנו למקום מכוח ההבטחה התנ"כית
בת אלפי השנים ,אבל אם אנחנו מדברים על
הסוגיה הביטחונית אני יכול לומר שהתוודעתי
ביתר עוצמה לעובדה שבכל תא שטח שאין לנו
בו נוכחות אזרחית וצבאית אין לנו בו יכולת

וסיפוח של שטחי  Cכולל הערבים שבהם ,ואז
אני יורד לפרטים ,אבל קריטי להתחיל ביסוד
הצדק והזכויות".
כשר כלכלה בנט מנתח את סכנותיה של
המדינה הפלשתינית גם באפיק הכלכלי .לטעמו
הדברים פשוטים ונחרצים" :מדינה פלשתינית
תרסק את כלכלת ישראל .נתב"ג ישותק ,לא
תהיה תיירות ,לא יהיה מסחר ,נחזור להתרסקות
הכלכלית של ימי האינתיפאדה השנייה ויברחו
מפה .השמאל חושב שהכלכלה תפרח אם יהיה
כאן שלום אבל זה לא נכון .כלכלה זקוקה
לשקט ולא להסכמים .אנחנו נמצאים בצמיחה
יפה מאוד כי שקט בסך הכול .מה שיחריב את
הצמיחה הזו זה טילים על נתב"ג ועל תל אביב
ואת זה נקבל אם תהיה כאן מדינה פלשתינית".

"ליברמן כבר מזמן לא בימין"

נתב"ג ישותק ,לא תהיה תיירות ,לא יהיה מסחר ,נחזור להתרסקות הכלכלית של ימי האינתיפאדה השנייה .צילום shutterstock

גיליתי כשאני מדבר
על מורשת ועל
מדינה שהייתה
לנו לפני 3000
שנה ,על הבית
השני ונותן להם
את הפרספקטיבה
ההיסטורית זה
משנה את כל
האווירה ואת כל
הנחות היסוד.

נושא הסיפוח
ביו"ש הוא לא
חזון רחוק אלא
דבר ממשי
שאפשר להגיע
אליו עם מספיק
עצמה פוליטית
וציבורית .צריך
להאמין בזה
באמת

מודיעינית טובה ובוודאי לא יכולת סיכולית.
ראיתי את החסר המודיעיני שלנו בעזה בגלל
שאין לנו שם התיישבות .במקום שאין התיישבות
אין צבא .יש מי שחושבים שניתן להוציא את
המתיישבים ולקיים צבא .אין חיה כזאת .זו לא
הסיבה הקיומית לנוכחותנו ביהודה ושומרון אבל
צריך להכיר את העובדה הזו".
אתה חוזר לסיבה ההיסטורית ,תנ"כית,
לנוכחותנו ביהודה ושומרון ,אבל יש מישהו בעולם
שמוכן להקשיב לזה בכלל? זה מעניין מישהו?
"מאוד .מאוד מעוניינים להקשיב ולשמוע.
בהתחלה חשבתי שכשאדבר במונחי זכויות
וייעוד מול דיפלומטים זרים יסתכלו עלי כעל
הזוי ,אבל התברר שזה בדיוק להיפך .גיליתי
כשאני מדבר על מורשת ועל מדינה שהייתה
לנו לפני  3000שנה ,על הבית השני ונותן להם
את הפרספקטיבה ההיסטורית זה משנה את כל
האווירה ואת כל הנחות היסוד .זו טעות דרמטית
של עשרות השנים האחרונות שבהן לא מדברים
במושגים הללו .אגב ,למדתי את זה ממורה טוב,
דוד בן גוריון .כשהוא דיבר על ארץ ישראל
הנימוקים שלו לא היו פרקטיים אלא התנ"ך.
כך היה כשהוא העיד בועדת פיל .לא ביטחון
אלא מנדט שמתחיל בתנ"ך .לצערי בשמאל
וגם בימין איבדו את השיח הזה ואני רואה
כחלק מתפקידי את החזרת השיח הזה ובתקופה
האחרונה זה מצליח .יותר ויותר אנשים חוזרים
לדבר במונחים האלה".
ולא אומרים לך שעם כל הצדק וההיסטוריה
צריך להיות גם חכם וכשיש כעת בעיה מול
פלשתינים שרוצים מדינה צריך להתקדם
בכיוון הזה?
"אין ספק שהדיבור במונחי זכות וצדק הוא
הבסיס ,אבל צריך להתייחס לבעיות מעשיות
שקיימות ולכן אני מציג את התכנית שאומרת
אוטונומיה פלוס לערבים שבאזורי  Aו–B

ביקורת על תכניתו שומע בנט בימים
האחרונים דווקא מכיוונה של 'ישראל ביתנו'
הדוגלת בהקמת מדינה פלשתינית בהליך
שיגובה על ידי מדינות ערב המתונות ובתוואי
שונה מזה של הקו הירוק .בראיון ל'גלי ישראל'
תקף יו"ר 'ישראל ביתנו' ,השר ליברמן ,את בנט
וקבע כי תכניתו אינה אלא פופוליזם מנותק
מהמציאות וחסר אחריות" .כשהוא מדבר על
החלת ריבונות ,ברור לו שזה דבר בלתי אפשרי,
שהוא הופך אותנו למדינה דו לאומית ולא
מדבר על השלכות .אני לעולם לא שמעתי את
נפתלי בנט אומר מה תהיה התגובה של האיחוד
האירופי וארצות הברית על החלה חד צדדית
של ריבונות ישראלית על יו"ש" ,אמר ליברמן.
חיזקה את דבריו של ליברמן חברת הכנסת

מדינה פלשתינית
תרסק את כלכלת
ישראל .נתב"ג
ישותק ,לא תהיה
תיירות ,לא יהיה
מסחר ,נחזור
להתרסקות
הכלכלית של ימי
האינתיפאדה
השנייה ויברחו
מפה.

אורלי לוי אבוקסיס ,מקום שני ב'ישראל ביתנו'
כשבראיון לערוץ  7קבעה כי המהלך של בנט
יוביל להתאבדות כלכלית של ישראל במידה
ויקבלו הערבים זכויות מלאות בעוד אם לא
יקבלו זכויות שכאלה הרי שישראל תיחשב
למדינת אפרטהייד.
זה מה שאומרים עליך במפלגה שנחשבת
מפלגת ימין...
"ליברמן לא בימין מזמן .מי שתומך במדינה
פלשתינית על כביש  6זה כל דבר חוץ מימין.

המציאות היא פשוט הפוכה .דווקא התכניות
השונות להקמת מדינה פלשתינית ,בין אם
במתווה נאום בר אילן ובין אם במתווה ליברמן
או אוסלו הן שהוכחו כבלתי מציאותיות בעשרים
השנים האחרונות .הם חושבים שאם נקים
מדינה פלשתינית העולם יסמפט אותנו אבל זו
תפיסה מעוותת .המציאות הפוכה .דווקא הגישה
הדוגלת בנסיגה ומסירת שטח היא שהובילה
להתדרדרות במעמדה של ישראל .הגישה הזו
מחזקת את התיאבון הערבי ומאידך את התביעה
והדרישה מישראל להמשיך ולסגת עוד ועוד.
העולם בז לחלשים ולוותרנים ומכבד את בעלי
הכבוד העצמי.
״ויתורים אולי ישיגו סימפטיה ליום יומיים
אבל בטווח הארוך התוצאה הפוכה והעקירה
מגוש קטיף תוכיח .הרי עשינו שם את כל
מה שהעולם רצה מאיתנו  -יצאנו לקווי ,'67
גירשנו יהודים ומסרנו את השטח לאבו מאזן,
ומה קיבלנו? עולם שממשיך לצייר אותנו
כפאשיסטים ורוצחים .קיבלנו את דו"ח
גולדסטון ,את המרמרה ואת הפגיעה במעמדנו
בעולם ,וכל זה דווקא מעזה".
מה לגבי החשש מעלות הזכויות האזרחיות
לעשרות אלפי פלשתינים בשטחים שיסופחו?
"אנחנו מוציאים הרבה יותר כסף על עוטף
עזה .הכסף הזה הוא גרושים לעומת הנזק הנוראי
של מדינה פלשתינית".
בנט משוכנע שרק אמירה ברורה גם כלפי
העולם וגם כלפי הציבור הישראלי פנימה
שהארץ שייכת לעם ישראל מזה כ– 4000שנים
תתקבל בסופו של יום" ,ממש כמו שבהתחלה
התנגדו לריבונות ברמת הגולן ובמזרח ירושלים
ובסוף התרגלו .פרס הזהיר אז את בגין שהעולם
יחרים ונהיה מבודדים וראה זה פלא ,בגין החיל
ריבונות ולא קרה שום דבר .כך צריך לומר
ולעשות גם ביהודה ושומרון".
ישבת בממשלה .קידמת במשהו את התכנית
שלך?
"העליתי כמה וכמה פעמים את הנושא
בקבינט הביטחוני .בעיקר דחפתי לסיפוח גוש
עציון תחילה ,אבל עם  12מנדטים אתה לא
יכול לעשות הרבה .בליכוד אין עם מי לדבר.
איתם קשה אפילו לבנות .הדברים תלויים בכוח
פוליטי .נושא הסיפוח ביו"ש הוא לא חזון רחוק
אלא דבר ממשי שאפשר להגיע אליו עם מספיק
עצמה פוליטית וציבורית .צריך להאמין בזה
באמת".
אתה פועל להרחבת הקהלים שאליהם מדברת
המפלגה שלך .כשאתה מציג תכנית מדינית כזו,
תכנית שנחשבת לימנית ,אתה לא מרחיק ממך
קהלים חדשים?
"הפוליטיקה היא אמצעי לקידום מטרה שהיא
קידום עם ישראל ארץ ישראל ותורת ישראל.
אם אני מקדם ערך ,גם אם הוא בהתחלה לא
פופולארי ,לא אוותר עליו כי זו המטרה גם
במחיר מנדטים .מעבר לכך אני יכול לומר
שבשלוש השנים האחרונות מאז שהעליתי את
תכנית הסיפוח יש אחוזים גדלים והולכים של
ישראלים שתומכים ברעיון .זו הפעם הראשונה
שהימין מציג תכנית מדינית שאינה מגננה אלא
מתקפה והשמאל הוא שמתגונן .זה שינה את
פני השיח הישראלי ולכן צריך להמשיך ובוודאי
שלא לעצור את המהלך".

העולם מתחיל להתעניין
באלטרנטיבה שמימין
יו"ר הכנסת מוצא את עצמו מציג בפני מדינאים וקובעי דעת קהל בעולם
עמדות המנוגדות לרעיון המדינה הפלשתינית .איך עושים את זה? הם
מוכנים בכלל להקשיב? מסתבר שגם בתחום הזה יש הפתעות.

יו"ר הכנסת ח"כ יולי אדלשטיין בכנס ריבונות  3של נשים בירוק
צילום גרשון אלינסון

אני גם אומר לנציגים
מהאיחוד האירופי
שיש להם טעות חמורה
בהחרמת הישובים כי
הבסיס הוא שיתוף פעולה,
פרויקטים של תשתיות,
מים ,אנרגיה ,איכות
סביבה וכו' .לא ניתן לסייע
לפלשתינים כשמחרימים
את המתיישבים

כבר במסגרת תפקידו כשר
ההסברה ולאחר מכן תוך כדי כהונתו
כיו"ר כנסת הציג חבר הכנסת
יואל (יולי) אדלשטיין בפורומים
שונים בארץ ובעולם את עמדותיו
המתנגדות למתווה אוסלו ולהקמת
מדינה פלשתינית בליבה של ארץ ישראל .שיחה
איתו מחזקת את התחושה שאולי בניגוד למקובל
לחשוב ,העולם כבר לא נבהל לשמוע אישיות
בכירה בצמרת ההנהגה הישראלית שמדברת
במפורש על מתווה מדיני הדוחה את חזון אוסלו.
אדלשטיין מחדד את הדברים ומספר כי דווקא
עמדותיו המנוגדות לחזון המדינה הפלשתינית
מייצרות סביבן עניין הולך וגובר ,בעיקר
לנוכח טלטלות המזרח התיכון והתרסקות
מהלכי המו"מ המדיני בין נציגי ישראל לנציגי
הרשות הפלשתינית.
"אספר לך כדוגמא על ביקורו של נשיא של
מדינה חשובה מכובדת שהגיע לישראל עם
הפמליה שלו וכשנפגשנו הוא אמר לי שהוא
חש שהכי חשוב לו לדבר דווקא איתי .הודיתי
לו ואמרתי שזה אמנם מאוד מחמיא אבל מסקרן
אותי לדעת מדוע ,והוא הסביר .הוא אמר שכולם
בעולם מדברים על כך שהפתרון הוא שתי
מדינות והוא שמע שאני מתנגד לרעיון הזה
ודווקא משום כך הוא רוצה לשמוע את הנימוקים
להתנגדות הזו ומה אני מציע .לאחר מכן קיימנו
פגישה ובאמת ,במשך יותר מחצי שעה הסברתי
לו את הנימוקים להתנגדות הזו".

בניין בלי יסודות
אדם כזה משתכנע אחרי הסברים שכאלה?
"תופתע לשמוע שאנשים מקבלים זאת .גם
אם אינם משנים את עמדתם הם מבינים שזו
עמדה לגיטימית .אני מציג את הטיעון המעשי

יו”ר הכנסת ח”כ יולי אדלשטיין עם יו”ר הפרלמנט האיטלקי לאורה בולדריני .צילום shutterstock

ומוכיח להם שהרעיון של שתי מדינות כבר לא
רלוונטי .אני מסביר להם שהגיע הזמן לנסות
משהו אחר .עד עכשיו ניסינו לקצר תהליכים
באוסלו ,בהתנתקות ובמהלכים נוספים .זה לא
עבד .בואו ננסה בדרך אחרת .בואו ננסה לקדם
חיים משותפים בלי תאריכי יעד ,בלי לשאוף
לחתום על הסכם מהיר שבו נקבע גבולות,
מבלי שנכריע את גורל ירושלים והישובים
ואחר כך יהיה בסדר .לא יהיה בסדר! כשבונים
בית בלי יסודות הוא נופל כפי שקרה באוסלו
ובתכניות השונות".
אז מה שאתה אומר במפגשים הללו זה
שהדבר פשוט לא ישים אבל עקרונית אתה
מסכים לחלוקת הארץ? רק כך ניתן לקרב את
הדיפלומטיה העולמית לתפיסה שלך?
"לא .אני לא אומר להם שאני בעד כי זה יהיה
שקר ואני לא נוהג לשקר .אני לא בעד .אבל אני
גם לא מכריז באוזניהם 'אף שעל ,אף פעם' כי זה
לא יישמע ולא יעזור .אני אומר להם שאני נכון
לשמוע על כל פתרון ששני הצדדים יגיעו אליו
במסגרת מו"מ המבוסס על עקרונות של שלום
ארוך טווח .אני לא יודע מה יהיה הפתרון הזה,
אבל ברור לי שהוא לא יקרה בשנים הקרובות
פשוט כי אין כעת שום יסודות ותנאים בסיסיים
לשלום כזה".
ואחרי שאתה שולל את חזון שתי המדיניות
הם לא מבקשים לשמוע ממך מה כן?
"אני אומר להם שנצטרך להתרגל למחשבה
שנחיה ביחד .אני לא מצדד בטרנספר ליהודים
או לערבים .אנחנו חיים כאן ואם לא נלמד לחיות
ולשתף פעולה שום פתרון לא יעזור .בהקשר הזה
אני גם אומר לנציגים מהאיחוד האירופי שיש
להם טעות חמורה בהחרמת הישובים כי הבסיס
הוא שיתוף פעולה ,פרויקטים של תשתיות,
מים ,אנרגיה ,איכות סביבה וכו' .לא ניתן לסייע
לפלשתינים כשמחרימים את המתיישבים .יש
תושבים ביהודה ושומרון ואם לא משתפים
פעולה עם כולם אין מה לקוות לקידום .הם
חייבים לשמוע את המתיישבים היהודים ויחד
לחשוב על דרכים לשיתוף פעולה".
ומה התגובות שלהם לאמירות מהסוג הזה?
האורחים מחו"ל ששומעים את זה מופתעים
לשמוע שבפניהם עומד מתנחל חובש כיפה
שמתנגד לתהליכי המדינה הפלשתינית ועם

כולם בעולם מדברים על כך
שהפתרון הוא שתי מדינות
והוא שמע שאני מתנגד
לרעיון הזה ודווקא משום
כך הוא רוצה לשמוע את
הנימוקים להתנגדות הזו
ומה אני מציע

זאת מוכן לדבר עם הפלשתינים בעוד הם,
הפלשתינים ,לא מוכנים לדבר .כשהם רואים
את התגובות הללו של הצד השני הם כבר פחות
משוכנעים בתכניות הללו ומתחילים לחשוב
מחדש על הנחות היסוד שלהם .אגב ,באותה
הזדמנות אני גם אומר להם שאני לא מוכן לדבר
עם מי שפותח את הבוקר עם רצון להשמיד את
מדינת ישראל".
אז אתה מדבר על שלום מהשטח אבל הם
רוצים תכנית מדינית .הם לא דורשים תכנית
שכזו?
"המשמעות של הצגת תכניות מדיניות היא
עשיית שקר .תכניות כאלה הן בלתי ישימות .אני
אומר את זה גם בנושא הסיפוח המיידי של כל
יהודה ושומרון .אני אוהב דברים יותר מעשיים.
אני מוכן לשקול התקדמות לגבי שטחי  Cאו
אזורי הישובים היהודים וצירופם המלא יותר
למדינת ישראל (בעיני גם השאר שייך לארץ
ישראל) .אני מוכן לשקול מהלך כזה בתגובה
לצעדים פלשתיניים חד צדדיים ,אבל אני גם
מבין את הסכנות שיגידו שבכך ויתרתי על
השאר ולכן גם כאן צריך לנהוג בזהירות .אני
בעד תהליכים ולא בעד צעקות".

בעמדת התצפית מבית אריה
לעבר נתב"ג
מה לגבי ההיבט ההיסטורי? הפן הזה מדבר אל
הדיפלומטים והאורחים מהעולם?
"בוודאי .אתן לך דוגמא מאחד הסיורים
שקיימתי עם אורחים זרים ,גם כשר הסברה וגם
כיו"ר כנסת  -לקחתי עיתונאים זרים לעמדת
התצפית בבית אריה .זו התצפית שממנה רואים
את נמל התעופה בן גוריון ומבינים איך כל מי
שמגיע לשם עם טיל כתף או אפילו צלף טוב
יכול להשבית את כל תנועת התעופה לישראל.
המטרה היא כמובן להראות את הסכנה החמורה
שבמסירת שטח ,אבל עוד לפני שהתחלתי את
הסקירה אמרתי להם 'תשמעו חברים ,כל מה
שאני עומד לומר לכם מבחינת ביטחון זה הכול
נכון ,אבל לא הייתי מעז להזמין אתכם לנקודת
התצפית הזו אל שדה התעופה אילולי הייתי
בטוח בביטחון מלא שיש לנו את כל הזכויות על
השטח הזה ,שאנחנו כאן לא גזלנים ,שזה שלנו
ושאנחנו כאן בזכות ולא בחסד ,כי אם לא זה
יהיה חסר כל יסוד.
טיעוני הביטחון לא מצדיקים אחיזה בשטח
אם הוא לא שלי .העובדה שאני חושש מגנבים
שיגיעו מכיוון הבית שלך לא יכולה להצדיק
השתלטות שלי על הבית שלך .לאחר שקבעתי
את העובדה הזו אני יכול להתחיל בהסבר
הביטחוני .אחרת אין כל משמעות לכלום .הכול
חייב להתחיל בזכות".
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'ריבונות תסגור את הואקום
שהוביל לטרור'

מפלצת באולטרה-סאונד

ח"כ יוני שטבון :רק חברה עייפה מוכנה למכור את ערכיה תמורת שקט .עייפות שכזו מתחילה
בויתור על ערכי הארץ ומובילה להתדרדרות ערכית חברתית בכל תחום ותחום.
את גולת הכותרת של סכנת המדינה
הפלשתינית מוצא חבר הכנסת יוני שטבון
(יחד) דווקא בהיבט הערכי עקרוני שבהסכמה
לקיומה של מדינה מסוג שכזה" .עוד לפני העניין
הביטחוני שאותו אני מכיר הן כקצין בצה"ל והן
כמי שישב בועדת החוץ והביטחון ,הכרה במדינה
פלשתינית משמעותה פגיעה ברעיון הציוני",
הוא אומר.
"הכרה שכזו היא פגיעה בעצם השייכות שלנו
לארץ ישראל .כשרעיון כזה מתחיל לחלחל
בתודעה הישראלית וכשהפוליטיקה הישראלית
מוכנה לדבר על אפשרות של מדינה פלשתינית
ההשלכות החברתיות מתחילות להתדרדר",
אומר שטבון וקובע כי "מאז אוסלו ועד היום יש
התאמה בין הנכונות לויתורים לבין ההתפוררות
החברתית פנימית בישראל והחוסן הלאומי
שלנו גם בזירות אחרות כמו עמידה בינלאומית
ולחימה".
את הדוגמא הטובה ביותר ,כהגדרתו,
לדברים מוצא שטבון בשנת  ,2005ימי העקירה
וההתנתקות מחבל קטיף ,ימים בהם "כל המדינה
והמערכת הפוליטית והצבאית היו עסוקים
בשאלה איך מוותרים על הערך הציוני הבסיסי
של ההתיישבות ושנה אחרי זה מצאנו את עצמנו
במלחמת לבנון השנייה כאשר אותו דרג שהיה
עסוק בחולשה לא מצליח לנהל מערכה שלמה
מול אויב גרילה לא מורכב במיוחד ולא מסובך.
הדרג הטקטי של החיילים ,המ"גדים וכו' התנהלו
כמו שצריך ,אבל ראינו מה קורה למדינה שלא
יודעת להגדיר לעצמה יעדי כיבוש והגנה .יש
קשר ישיר בין ויתור על ערכים ציוניים ליכולת
להתמודד בזירה הביטחונית והחברתית".

שום זכות מוסרית לתת חלקי הארץ לזרים.
עצם העובדה שאנחנו כאן ולא באוגנדה נובעת
מהזכות המעוגנת בספר הספרים .אנחנו בשלבי
התקדמות ואין לנו שום רשות וזכות לסגת אחורה
בתהליכים שאנחנו בעיצומם".
דיברת על החוסן הלאומי הפנימי כערך שנפגע
מהנסיגות ,אבל השמאל הישראלי יאמר לך
שדווקא נטישת יהודה ושומרון תאפשר התלכדות
מוסכמת של כל חלקי העם סביב קווי .'67
"אני חולק על האקסיומה הזו שרוב החברה
הישראלית מסכימה לסגת לקווי  .'67אפשר
לראות בבירור את הפער בין עמדת האליטה
השמאלית בבית המשפט באקדמיה ובתקשורת
לבין הציבור הישראלי שרואה בהתיישבות מודל
לחיקוי ולא אבן נגף ,כך גם בעיני תושבי המרכז.
מעבר לכך ,אמשיל לך משל פשוט :תאר לך כמה
אחים שחלק מהם אומרים שהם לא אוהבים את
האימא שלהם והם רוצים לוותר עליה ,אז אולי
נזרוק אותה מהבית ,אבל כולם מבינים שאימא
היא אושיית הבית והעיקרון הבסיסי ערכי הוא
שלא ניתן לוותר עליה .חברה שמוותרת על ערך
בסיסי כמו הארץ שלה תוותר על עוד ערכים
אחרים".

ריבונות הכרחית .היעדר הריבונות
הוביל לואקום שאליו נכנס הטרור
"אין מנוס מהחלת הריבונות ביהודה ושומרון.
המפלגה שלנו תומכת ברעיון הזה .הבעיה
שלנו התחילה בשנת  '67כאשר לא החלנו אז

חלוקת הארץ  -סימפטום לעייפות
השמאל והחשש מאתגרים
שטבון רואה בשאיפת השמאל לחלוקת הארץ
ולהקמת מדינה פלשתינית סימפטום לתחלואים
חברתיים של חברה עייפה החוששת להתמודד
מאתגרים ,מעדיפה להתכנס אל תוך טובת הפרט
והנאותיו ומוותרת על גאוותה הלאומית וחוסנה
הלאומי" .האמירה של מדינה פלשתינית היא
אמירה של קשה לי ואין לי כוח לעמוד מול
טרור זוחל ומול עולם שמחרים אותי ולכן אני
מוותר על ישובים רק תעזבו אותי בשקט" ,הוא
אומר ושוב מדגיש כי דבריו נאמרים על אף
היכרותו עם סכנותיה הביטחוניות של המדינה
הפלשתינית" .הסכנה הזו גדולה מהביטחונית".
לזאת מוסיף שטבון ואומר" :מעבר לכך,
כאדם מאמין ,התורה אומרת ששורש הדברים
היא האמונה שהקב"ה נתן את הארץ ואין לנו

את המעמד החוקי על האזור הזה .העובדה הזו
הובילה לואקום שאליו נכנסות התקפות מהעולם
ומהשמאל .החלת ריבונות תגרום לעולם
להבין שישראל החליטה ואין מקום להמשך
המתקפות" ,אומר שטבון שממהר להבהיר שאינו
מתכחש למורכבות המהלך שהוא מציע ולקושי
הכרוך בו" .אני לא מנותק מהמציאות .אני יודע
שתהיה תקופה קצרה מורכבת ,אבל לאורך זמן
זה מה שיציל את המציאות".
כשהוא מדבר על ריבונות שטבון לא מתעלם
מהאיום הדמוגרפי ובקצרה הוא חוזר על תמצית
העקרונות שהוא פורס גם בפגישותיו עם חברי
קונגרס אמריקאיים" .בשנת  ,'48ערב הכרזת
המדינה ,היה אותו דיון בין חיים ויצמן לבן
גוריון .אפשר לקרוא את יומני בן גוריון ולראות
שויצמן תקף את בן גוריון וקבע באוזניו שרעיון
הכרזת המדינה כעת הוא רעיון משוגע כי יש כאן
רק שש מאות אלף איש ומיליוני ערבים מסביב.
התוצאה היא שהקמת מדינה שתהיה מיעוט היא
מתכון להרג רעיון המדינה הציונית .לבן גוריון
הייתה תשובה מאוד פשוטה .הוא לא התכחש
למציאות אבל דיבר על כך שלפנינו אתגר
נעלה לארץ מיליוני יהודים ,ניצור כאן כלכלה
חזקה וחברה חזקה והדברים יתייצבו.היום בין
הים לירדן יש  66אחוזים יהודים .נתוני הלמ"ס
מלמדים על ירידה קריטית באחוזי ילודה ערביים
לעומת עליית הילודה היהודית .צריך לבחון את
נתוני הלמ"ס ולא לקרוא את מה שאומרים
חוקרים בעלי אג'נדה .יש לנו משימה לבצע,
להעלות עולים ,לחזק את המדינה ולשמור על
המגמה הזו".

עו״ד דפנה נתניהו עורכת כתב העת האינטרנטי ״מראה״
הבעיה שלנו התחילה
בשנת  '67כאשר לא החלנו
אז את המעמד החוקי על
האזור הזה .העובדה הזו
הובילה לואקום שאליו
נכנסות התקפות מהעולם
ומהשמאל
עצם העובדה שאנחנו
כאן ולא באוגנדה נובעת
מהזכות המעוגנת בספר
הספרים .אנחנו בשלבי
התקדמות ואין לנו שום
רשות וזכות לסגת אחורה
בתהליכים שאנחנו
בעיצומם".

ה"מרכז" ,השמאל והתקשורת
אינם מפסיקים להטיף לנו שאי–
אפשר לעצור את הקמתה של
מדינה פלשתינית בלב ארצנו,
במרחק של קילומטרים ספורים
מבתינו ,מערינו ,מהכנסת ,וממתקנים
אסטרטגיים חיוניים.
הקוראים להקמתה של מדינה זו ,שברור
לכל שתהיה מדינת–חמאס כמו בעזה ,מתנהגים
כאחוזי–אמוק .המאורעות במזה"ת ובעולם,
כמו גם מציאותם של ארגונים נתמכי איראן
המתגרענת על גבולותינו ,אינם משנים את
עמדתם .הם רק חוזרים בסיסמאות נבובות
ובלתי מנומקות על כך שהקמתה של אותה
מדינה  -בלי שיודו שהיא תהיה מדינת–חמאס
 היא הדרך היחידה העומדת בפני ישראל.הוזי השלום מנסים להרגיע אותנו שאם יתברר
שניסוי המדינה הפלשתינית נכשל ,נוכל בכל
עת להיכנס לתוכה ו"לעשות בה סדר".
אותם מטיפים להקמת מדינה פלשתינית
ביו"ש ובעזה מתעלמים לחלוטין מהכתוב בס'
 13לאמנת החמאס ,ש"היוזמות [המדיניות],
ומה שקרוי פתרונות של שלום והוועידות
הבינלאומיות לפתרון הבעיה הפלשתינית,

עו"ד דפנה נתניהו בכנס ריבונות  2של נשים בירוק
צילום :שלומי שלמוני
ח"כ יוני שטבון עם ח"כ הרב אלי ישי צילום פלאש 90

עומדים בסתירה לתפישת העולם של תנועת
ההתנגדות האיסלאמית ,וויתור על חלק כלשהו
מ[אדמת] פלשתין כמוהו כזניחת חלק מן הדת
 ."...הם גם מתעלמים מן האמור בס'  9לאמנה
הלאומית הפלשתינית" ,המאבק המזוין הוא
הדרך היחידה לשחרור פלשתין והוא ,לכן,
אסטרטגיה ולא טקטיקה" ,בעוד שסעיפים 19
ו– 20שלה מכריזים על בטלותם של הצהרת
בלפור ,נוסח המנדט ,החלטת האו"ם מ–1947
בדבר החלוקה ושל ההחלטה על הקמתה של
מדינת ישראל.
אך חמור מכך :הם אינם מביאים בחשבון
מה תהיה מהותה של מדינה כזו ,ובפני איזו
מציאות נתייצב ביום שלאחר הקמתה.
כיום יש למעשה ביהודה ,שומרון ובעזה
עּובר של מדינה ,או "מדינה ערבית
ָּ
מעין
בדרך" .וכמו שבהריון ניתן לראות באולטרה–
סאונד את אבריו של העובר ולדעת בקווים
כלליים מה תהיה צורת הוולד שייוולד ,כך הם
פני הדברים גם כשמדובר במדינות.
כשהיינו אנו "מדינה בדרך"  -כלומר
עּובר  -הקמנו מערכת בריאות ,הסתדרות
מדינת ָּ
עובדים ,ערים ,קיבוצים ומושבים ,תיאטרון
ואופרה; טיפחנו מערכת חינוך שבה לימדו ,נוסף
על היצירה היהודית הדתית והחילונית ,את
מיטב מורשת התרבות המערבית ההומניסטית;
למפלגות השונות היו עיתונים ,נערכו דיונים
על טוהר–הנשק ועל שוויון; דתיים וחופשיים
חיו אלה לצד אלה ,והחזון היה לייסד מדינה
ליברלית ודמוקרטית .ואכן ,כשנולדה מדינת
ישראל ,היא נוסדה כמדינה דמוקרטית ,שעד
היום ,בתנאים כמעט בלתי-אפשריים ,שומרת
על ערכים הומניסטיים  -זכויות–האדם ,חירות,
שלטון חוק ,דמוקרטיה ,וכלכלה חופשית.
מדינת–העּובר מבית
ָּ
אולם כיצד נראית
היוצר של ערפאת–אבו–מאזן–חמאס? הרי כבר
מוכרים לנו די מאפיינים שלה ,כדי לדעת איזו
דמות תהיה לה אם נאפשר לה לקום:
(א) זו תהיה מדינה נקייה מיהודים .יודנריין.

כיום יש למעשה
ביהודה ,שומרון ובעזה
עּוּבר של מדינה,
מעין ָ
או "מדינה ערבית בדרך".
וכמו שבהריון ניתן לראות
באולטרה-סאונד את
אבריו של העובר ולדעת
בקווים כלליים מה תהיה
צורת הוולד שייוולד,
כך הם פני הדברים גם
כשמדובר במדינות.

מדינת–עּוּבר זו עורכת
ָ
 בבתי הספר ,במסגדיםובאמצעי התקשורת -
שטיפת מוח לדור שלם.
היא מחדירה בצעיריה
אמונה ש"אין פתרון
לבעיה הפלשתינית אלא
באמצעות הג'יהאד"

למדינה הפלשתינית
שתיוולד תהיה שליטה
על גבולותיה ,ושום גוף
לא יוכל למנוע אותה מכך
לאורך זמן .היא תכניס
לשטחי ארץ ישראל שיהיו
בשליטתה מיליוני ערבים,
ועמם רבבות לוחמי ג'יהאד

אם חלילה יטעה יהודי ויעבור את הגבול אליה,
ייעשה בו מיד לינץ' נוסח רמאללה.
(ב) סכומי הכסף העצומים שמוזרמים
לרשות הפלשתינית ממדינות המערב נותבו
ומנותבים בעיקרם לשני ערוצים :האחד,
לכיסיהם הפרטיים של המנהיגים  -כלומר
העּובר הפלשתיני מתאפיין בשחיתות  -ריקבון
ָּ
בעריסה; הערוץ השני ,לרכישה וייצור של
אמצעי השמדה ולגידול שאהידים ,המכוונים
להרוג את תושבי מדינת ישראל .למרות
העובדה שבידי אבו–מאזן השלטון האזרחי
על למעלה מ– 90%מן האוכלוסייה הערבית
ביו"ש ,ובידי חמאס  100% -מתושבי עזה,
הושקע רק מעט ביצירת תשתית כלכלית,
תרבותית ,חינוכית ,בריאותית ופוליטית –
שאמורה לשמש מדינה בעתיד .במקום זאת
מרבית המשאבים אצלם מנותבים לתכלית
אחת :הרס מדינת ישראל.
(ג) באזורים המצויים בשליטה אזרחית של
אבו–מאזן ושל חמאס אין עיתונות חופשית,
נוצרים נרדפים והאיסלאם הקיצוני הוא הדת
היחידה השלטת .זכויות אדם ,וזכויות הנשים
בפרט ,נרמסות .את המתנגדים לשלטון ,את
המשתייכים לקבוצות מתחרות או את מי
ש"נחשד בשיתוף פעולה עם מדינת ישראל"
 פשוט מחסלים.מדינת–עּובר זו עורכת  -בבתי הספר,
ָּ
(ד)
במסגדים ובאמצעי התקשורת  -שטיפת מוח
לדור שלם .היא מחדירה בצעיריה אמונה
ש"אין פתרון לבעיה הפלשתינית אלא
באמצעות הג'יהאד" (סעיף  13לאמנת חמאס),
והופכת אותם לפצצות אנושיות חדורות
שנאת יהודים תהומית .למרות כל אלה
משתדלים אנשי מפלגות "המרכז" ,השמאל,
האקדמיה והתקשורת שלנו לשכנע אותנו
שאם רק תהיה לרוצחים שכאלה מדינה -
יכרתו עימנו ברית–שלום.
(ה) לאוכלוסיה שבשליטת חמאס והרש"פ
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נערכת שטיפת–מוח לאנטישמיות מן הסוג הגרוע
ביותר .ע"פ סעיף  7לאמנת חמאס ,דינו של היהודי
בכל מקום בעולם הוא רק אחד :מוות ,היהודים
אשמים בכל המלחמות בעולם ,ובכלל זה בארגון
מלחמת העולם הראשונה והשנייה(!) .גם הקמת
האו"ם ,מסתבר ,היא עניין יהודי ,כדי שבאמצעותו
יוכלו היהודים לשלוט על העולם.
תומכי המדינה–הפלשתינית–שבדרך גם מתעלמים
ממסע הדה–לגיטימציה שמובילים הפלשתינים
בעולם ,הקוראת לחרם על ישראל ולחיסולה
כמדינת היהודים.
למדינה הפלשתינית שתיוולד תהיה שליטה על
גבולותיה ,ושום גוף לא יוכל למנוע אותה מכך
לאורך זמן .היא תכניס לשטחי ארץ ישראל שיהיו
בשליטתה מיליוני ערבים ,ועמם רבבות לוחמי
ג'יהאד .יתר על כן :לפי סעיף  28לאמנת חמאס,
המדינות הערביות יידרשו לפתוח את גבולותיהן
ולהקל על תנועתם של לוחמי הג'יהאד.
"פירוז" מדינה ריבונית הוא רעיון שווא.
כשתיוולד מדינת החמאס ,יהיה לה צבא עצום
ומחומש היטב ,וחימוש חיזבאללה הוא דוגמית
בלבד .ואם עכשיו קשה לנו לרסן את המיליציות
שלהם ואת כמות הנשק שהן מבריחות –לא דרוש
דמיון מפותח להבין אלו מאמצים יידרשו מאיתנו
כדי להדוף את הפלישה החמאסית לתוך בתינו.
גם הרעיון כי נוכל להיכנס כרצוננו לשטח
מדינת–חמאס כדי לעצור את התקפותיה עלינו
הוא איוולת .כניסת צה"ל תהיה אקט של פתיחה
במלחמה נגד מדינה שכנה ,על כל המשמעויות
הבינלאומיות הנובעות מכך .הלחימה בה תהיה
הרבה יותר מסובכת ,מורכבת ומסוכנת ממה שהיא
כיום.
הבחירות ברש"פ מעידות שחמאס אינו תופעה
שולית ,ושתעמולתו אינה "לצרכי פנים בלבד" .גם
הרטוריקה ה"מרגיעה" ,שכאילו תמיכה בחמאס
היא בעיקרה בגדר מחאה נגד השחיתות של
אנשי אבו–מאזן ,הוכחה כעורבא פרח ,ומזכירה
את האמירות שנשמעו ב– 1933בגרמניה ובעולם,
שלפיהן הבחירה בהיטלר נבעה בעיקר מן המצב
הכלכלי ולא מאהדת העם הגרמני ל"מיין קאמפף".
המתרחש ברצועת עזה תחת שלטון חמאס הפריך
הנחה נוספת של השמאל ,שהצורך בניהול ענייני
מדינה יביא את הפלשתינים לזנוח את כוונתם
לחסל את ישראל ולוותר על זכות השיבה .טענה
כזו בדיוק נטענה גם כלפי היטלר ,והתוצאה הייתה
כיבוש אירופה במלחמה איומה והשמדתם של שישה
מיליון יהודים .טענה דומה טענו אדריכלי אוסלו
לגבי ערפאת ,וראינו כמה השקיע הוא ב"ניהול
הרשות" לעומת ניהול מלחמת–טרור נגדנו .היום,
אחרי ירי הטילים והפגזים הבלתי פוסק על ישובי
דרום הארץ ,ואחרי המבצעים שניהל צה"ל לדיכויו,
ברור שכל התחזיות וההערכות של התומכים אצלנו
במדינה ערבית עצמאית בעזה וביו"ש  -התבדו ,והיו
משוללות יסוד.
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״הוכח כבר שכל
שטח שנמסר
הפך בסיס למעבדות
נפץ ולשיגור טילים״

סכנותיה הביטחוניות של המדינה
הפלשתינית מוכרות היטב לחבר
הכנסת מוטי יוגב ,לא רק בשל
חברותו בועדת החוץ והביטחון של
הכנסת ולא רק בשל עברו הצבאי
כאלוף משנה בצה"ל אלא גם ואולי
בעיקר מתוקף היכרותו את השטח כמי שכיהן
בעבר כסגן ראש מועצת בנימין .עם כל זאת
את דבריו על ההיבטים הביטחוניים של מדינה
פלשתינית פותח יוגב במעין כותרת לדיון כולו:
"ארץ ישראל שלנו לא מסיבות ביטחוניות אלא
מכוח ההבטחה האלוקית שמכוחה נגלה את
הטוב האלוקי לנו ולעולם כולו".
ולאחר הכותרת הזו הוא פורט אחת לאחת את
סכנותיו הביטחוניות של רעיון חלוקת הארץ.
"כאשר הוסכם על מסירת שטחי  Cביו"ש ובעזה
לידי הפלשתינים הוברר למעשה שכל שטח
בארץ ישראל שנמסר לאויב משמש למעבדות
נפץ ולשיגור מחבלים מתאבדים אל מרכזי
האוכלוסייה הישראלית .בעזה המקום הפך גם
לבסיס ירי פצצות מרגמה וטילים לעברנו".
"הדברים ברורים .גם באמנה הפלשתינית
שנכתבה עוד טרם מלחמת ששת הימים ,כמו
באמנת החמאס ,מצווים הפלשתינים להשמיד
את מדינת ישראל ,לגרש ולהשמיד את תושביה
היהודים שאין להם מקום בשטח שמבחינתם הוא
הקדש מוסלמי" ,אומר יוגב וממליץ לנו לבדוק
את הדברים באמנה עצמה.

חובה להכיר את סעיפי האמנה
הפלשתינית

ח"כ אל"מ במיל' מוטי יוגב מכיר
את יהודה ושומרון ככף ידו וכך
גם את סכנותיה הביטחוניות של
המדינה הפלשתינית שתהיה
רק צעד ראשון בתורת השלבים
של אש"ף.

מטרתם העיקרית של חמאס ושל הרשות
הפלשתינית היא אחת :החרבתה של מדינת ישראל,
הריגת היהודים שבה ,ובעזרת הרצף הטריטוריאלי
המוסלמי שייווצר מאיראן ועד לים התיכון –הפיכתה
לראש–גשר של מתקפת האומה הערבית והאיסלאם
על העולם המערבי.
אין צורך להיות נביא כדי לדעת איזו מפלצת
העּוברית" הפלשתינית ביו"ש.
ָּ
תיוולד מן "המדינה
לא נוכל לחיות עימה בשום צורה של שלום .ואם
מדינה זו תשיג את מטרתה  -חיסולנו  -לא נחיה
בשום צורה שהיא.
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עיון ,כהמלצתו ,באתר 'ויקיפדיה' מגלה
את סעיפיה החריפים של האמנה ,ולהלן כמה
מ"פניניה":
"פלשתין היא מולדת העם הפלשתיני והיא
חלק אינטגראלי מהמולדת הערבית הגדולה...
המאבק המזוין הוא הדרך היחידה לשחרור
פלשתין והוא ,לכן ,אסטרטגיה ולא טקטיקה.
העם הפלשתיני מאשר את החלטתו הנחושה
המוחלטת והעומדת  -להמשיך במאבק המזוין
ולהתקדם לקראת המהפכה העממית המזוינת
לשחרור־מולדתו ,ולחזור אליה ,לשמור על
זכותו לחיות בה חיים טבעיים ועל קיום זכותו
להגדרה עצמית ולריבונות עליה ...פעולות
גרילה מהוות את הגרעין של מלחמת השחרור
העממית הפלשתינית ,וזה יחייב את הסלמתה
והרחבתה ,ואת גיוס כל המאמצים הציבוריים
והחינוכיים הפלשתיניים ...שחרור פלשתין,
מבחינה ערבית ,הוא חובה לאומית כדי להדוף
מהמולדת הערבית הגדולה את הפלישה
הציונית והאימפריאליסטית ולטהר את פלשתין
מהקיום הציוני .האחריות השלמה לכך נופלת
על האומה הערבית ,עמים וממשלות כאחד,
ובראשם העם הערבי הפלשתיני .לשם כך ,על
האומה הערבית לגייס את כל יכולתה הצבאית,
האנושית ,החומרית והרוחנית ,כדי להשתתף
השתתפות פעילה עם העם הערבי הפלשתיני
בשחרור פלשתין ,ובמיוחד עליה ,בשלב הקיים
כיום של המהפכה הפלשתינית המזוינת ,לתת
בלי לחסוך ולהגיש לעם הערבי הפלשתיני כל
עזרה וכל תמיכה חומרית ואנושית ולהעמיד
לרשותו את כל האמצעים והאפשרויות ,אשר
תאפשרנה לו להתמיד במילוי תפקידו החלוצי
ולהמשיך במהפכתו המזוינת עד לשחרור
מולדתו ...חלוקת פלשתין משנת  1947והקמת
ישראל בטלות מיסודן ...משום שהן נוגדות

את רצון העם הערבי הפלשתיני ואת זכותו
הטבעית למולדתו ,ומשום שהן סותרות את
העקרונות הכלולים במגילת האומות המאוחדות,
ובראשן זכות ההגדרה העצמית ...הצהרת בלפור
ונוסח המנדט ומה שנבע מהם ייחשבו בטלים.
טענות הקשר ההיסטורי או הרוחני של היהודי
לפלשתין אינן עולות בקנה אחד עם אמיתות
ההיסטוריה ...בבטאו את עצמותו במהפכה
הפלשתינית המזוינת ,דוחה העם הפלשתיני את
כל הפתרונות שהם תחליף לשחרור פלשתין

ח"כ אל"מ במיל' מוטי יוגב באוהל האימהות למען ריבונות 2014
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בשלמותה ,ודוחה את כל התוכניות שמטרתן
חיסול הבעיה הפלשתינית או בינאומה."...
"ערפאת לא שינה את האמנה מעולם" ,אומר
יוגב ומצטרף בכך לעמדותיהם של אישים רבים,
בהם גם שר הביטחון משה יעלון ששוב ושוב
טען בעבר כי מעמד הביטול שנועד להוות מחווה
לנשיא האמריקאי דאז ביל קלינטון לא היה אלא
מצג שווא .זאת מאחר ועל מנת לבטל סעיפים
מהאמנה יש חובה להגיע ל"רוב של שני שלישים
של כלל חברי המועצה הלאומית לארגון
השחרור הפלשתיני במושב מיוחד אשר יכונס
למטרה זו" (סעיף  33באמנה הפלשתינית) .רוב
כזה מעולם לא הושג .הכינוס ההוא של ערפאת
לא הסתיים בספירת קולות אלא בהערכה כללית
של הידיים שהורמו בעד ונגד שינוי האמנה .עוד
נטען כי לו הייתה האמנה משונה באותו כינוס
הייתה מנוסחת ומתפרסמת אמנה חלופית ,וכזו
מעולם לא פורסמה.

ההבטחות הבינלאומיות שוות
כקליפת השום
ומה לגבי ההבטחות הבינלאומיות לשמור
על ערובות ביטחון לישראל? אי אפשר לסמוך
עליהן?
"כל הבטחה בינלאומית שווה את קליפת
השום .זה היה נכון גם בלבנון ,גם בסיני וגם
ברמת הגולן והדוגמא הטובה ביותר היא מהשנה
האחרונה ברמת הגולן ששם כוחות האו"ם נכבשו
ונמלטו .שום אם נורבגית לא תשלח את בנה
להסתכן על גבולות שבין ישראל לשכנותיה.
עברה הרלוונטיות האמיתית של כוחות שכאלה
במזרח התיכון .גם כוחות אמריקאיים לא יהיו
נאמנים להגנתנו .עד כה הם היו נאמנים רק
להכשרת הכוחות הפלשתינאים למלחמה.
נכון שבממד הרחב ארה"ב מחויבת לביטחונה

של ישראל ואנחנו נעזרים בסיוע של שלושה
מיליארד דולר ,אי אפשר להתעלם מכך
ויש להודות על כך ,אך יחד עם זאת ארה"ב,
בעיקר בימי שלטון אובמה ,הציגה עמדות פרו
פלשתינאיות וחלשות גם בזירה האיראנית ,ולכן
ישראל לא תוכל לסמוך אלא רק על אחריותה
שלה לביטחונה".
מכאן מוסיף יוגב פן נוסף של סכנות המדינה
הפלשתינית  -טלטלות המזרח התיכון" .נוצר
ציר רשע של איראן וארגונים מוסלמים קיצוניים
נוספים שאף שהם נלחמים בינם לבין עצמם כמו
דאע"ש ,ג'בהת אל–נוסרה ,אנסאר בית אל–
מקדס ,חיזבאללה וחמאס ,בסופו של דבר הם
הולכים וכובשים את העולם המוסלמי ועלולים
לייצר ציר רדיקאלי גיאוגרפי שעובר בין איראן,
עיראק ,סוריה וירדן ומתחבר אל גב ההר שבלב
ליבה של ישראל .זה יהפוך את קו כביש שש
לקו העמדות הקדמיות של שלוחותיה של איראן
לבידודה של ירושלים ואיום על מרחב נתב"ג
בואכה גוש דן".
לדברים אלו מוסיף יוגב תזכורת מימי 'צוק
איתן' שבהם טיל בודד שוגר מעזה לאזור
נתב"ג" .איזה רעש ומהומה היו כאן כשנסגר
הנתיב האווירי של ישראל ליממה ...עמדות
קדמיות אלו בשטחים השולטים של גב ההר
ביהודה ושומרון יוכלו להיות בסיס מתאים
למטרות האמנה הפלשתינית לכיבוש יהודה
ושומרון במו"מ ומשם המשך מיגורה של המדינה
הציונית עד הים במאבק מלחמתי .זו תורת
השלבים הפלשתינית על רגל אחת .התורה הזו
יכולה להיות עטופה בכפייה או בחליפה ועניבה
אבל זה מה שמסתתר מאחורי אמונתה למרות
שבחזית היא מחייכת ,דוברת אנגלית ושואפת
משא ומתן".

בסיס של אמונה ,חיזוק ביטחון,
ילודה ועלייה ,הכרחיים למינוף
ההתמודדויות הביטחוניות
לנוכח כל דבריו אלה אודות סכנותיה
הביטחוניות של המדינה הפלשתינית ,הן בממד
המקומי והן בהיבט המזרח תיכוני הכולל,
מתחדדת השאלה הפשוטה  -והם ,אנשי השמאל,
לא מכירים את הנתונים האלה? אותם לא
מטרידה הסכנה הביטחונית? איפה הם פספסו
את הנתונים הללו? ליוגב תשובה גם לשאלה
הזו" :מספר חששות מלווים את השמאל .הראשון
הוא חוסר יחס מתאים לארץ ישראל שאותו הם
לא למדו בבתי החינוך שלהם ,בתי חינוך שזנחו
את כל מה שקשור לאמונה ,לתורה ,למצוות
וליחסינו לארץ ישראל .מעבר לכך קיים החשש
הדמוגראפי עקב ילודה פחותה בציבור שאינו
דתי .לעומתם הציבור הדתי והחרדי ,עקב ילודה
גבוהה יותר ,יכול לחוש אופטימיות ותקווה
גבוהה יותר לגבי העתיד ,מה שאין כן אצל מי
שיצרו תרבות של נישואים מאוחרים ולידה
מופחתת .בנוסף לזה קיימת אצלם חרדה מיחס
אומות העולם ומערכת היחסים הבינלאומית
בדגש על ארה"ב .כשצדקת הדרך התרופפה
ומאידך המבט הלכאורה ריאלי אל מול מערכת
היחסים הבינלאומית נראה מתערער ,לכאורה
זה חשש מוצדק .מי שיש בו בסיס של אמונות
ודעות ,מי שאינו סומך על הנס אלא מחזק את
ההתיישבות ,הילודה ,הביטחון ,העלייה ,החוסן
הלאומי יכול לעמוד בעמידה איתנה יותר
במציאות שלנו מול התמורות במזרח התיכון
ומול המציאות ביהודה ושומרון".

באמנה הפלשתינית
שנכתבה עוד טרם
מלחמת ששת הימים ,כמו
באמנת החמאס ,מצווים
הפלשתינים להשמיד
את מדינת ישראל ,לגרש
ולהשמיד את תושביה
היהודים שאין להם מקום
בשטח שמבחינתם הוא
הקדש מוסלמי

זו תורת השלבים
הפלשתינית על רגל אחת.
התורה הזו יכולה להיות
עטופה בכפייה או בחליפה
ועניבה אבל זה מה
שמסתתר מאחורי אמונתה
למרות שבחזית היא
מחייכת ,דוברת אנגלית
ושואפת משא ומתן

גם כוחות אמריקאיים
לא יהיו נאמנים להגנתנו.
עד כה הם היו נאמנים
רק להכשרת הכוחות
הפלשתינאים למלחמה.
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לנו הם מוכרים שלום ,אבל מה הם
אומרים בינם לבין עצמם?
כדי להתרשם מרצינות כוונותיהם של הפלשתינים יש להקשיב לשיח הפנימי שלהם ,לספרי
הלימוד שלהם ,לאתרי האינטרנט הרשמיים של ההנהגה שם ,לנאומים ולתכניות הטלוויזיה של
ילדי הרש"פ .מי שעושה את זה מדי יום הוא איתמר מרכוס ,ראש מכון 'מבט לתקשורת' ,שמספר על
כמה תובנות שהישראלי הממוצע חייב להכיר.

הבעיה היא
האידיאולוגיה
הפלשתינית
כשההסתה היא רק
הביטוי הפומבי של
האידיאולוגיה הזו

התמצית של
האידיאולוגיה
הפלשתינית  -אין
ליהודים ולישראל
זכות קיום ובעתיד
הם לא יהיו בשום
מקום .כל מה שקורה
בעולם הפלשתיני נועד
לקידום התפיסה הזו

הרשות הפלשתינית
מחנכת את הדור
הבא שהערים שלנו,
ממטולה עד אילת,
הן ערים פלשתיניות
כבושות

כדי להכיר את הלכי הרוח
האמיתיים שמניעים את "הפרטנר
הפלשתיני" למו"מ המדיני חובה
על כל אחד ואחד מאיתנו ,ובעיקר
על המנהיגות הישראלית ,להקשיב
למה שהפלשתינים אומרים בינם
לבין עצמם ,למסרים המוטמעים
אצלם ,למטבעות הלשון ,לחזון אותו הם רואים
לנגד עיניהם לא רק כאידיאל אלא כמהלך שיש
לממשו צעד אחר צעד.
כדי לברר את כל אלה נראה שאין מתאים
מאיתמר מרכוס ,ראש מכון 'מבט לתקשורת
הפלשתינית' העוקב אחר האמירות הערביות
הפנימיות .איתו ביקשנו להקשיב למה שנאמר
ברש"פ פנימה ,לא לצחצחות הלשון ,לאנגלית
המהוקצעת והמחויכת של טרקליני וושינגטון
אלא לזו שנמסרת להמון הפלשתיני ,לקורא
העיתונים הפלשתיני ,לילד הפלשתיני ובחדרי
המוקטעה שם מתקבלות ההחלטות.
"הבעיה היא הרבה מעבר להסתה" ,אומר
מרכוס" .הבעיה היא האידיאולוגיה הפלשתינית
כשההסתה היא רק הביטוי הפומבי של
האידיאולוגיה הזו .האידיאולוגיה הפלשתינית
הנאמרת שם כל הזמן היא העיקרון שלפיו
לישראל אין זכות קיום .הקביעה הזו היא
עיקרון והדבר מופיע בספרי לימוד .דוגמא
לכך ניתן למצוא בספר לימוד לכיתה י"ב שם
מוגדרת הקמת מדינת ישראל כגזילת פלשתין.
ברוח זו אנחנו פוגשים בכל שנה לקראת יום
העצמאות הישראלית ,יום הנכבה אצלם,
מאמרים בעיתונות הרשמית של הרש"פ .הנה
מה שנכתב לפני יום העצמאות האחרון" :לפני
 66נולדה מפלצת ,שגדלה וצמחה על חורבותיו
של עם שלם ,אשר גורש מאדמתו וממולדתו,
ושמה הפך לישראל ...הכנופיות הציוניות פלשו
לאדמת פלשתין וגירשו את תושביה לעיניו
ולאוזניו של העולם ,אשר לא נקף אצבע ,וליתר
דיוק המעצמות דאז ,שנתנו לכנופיות הציוניות
חיפוי ,הקלו עליהן את המשימה הנתעבת ,ונתנו
להן את כל אמצעי הסיוע .זהו פשע שלא היה
כמותו בהיסטוריה ...כיבוש פלשתין היה הפשע
הגדול ביותר שידעה האנושות .מאז אותו הזמן,
העם הפלשתיני מתמודד עם הכנופיות הללו
בכל האמצעים והדרכים כדי להחזיר לעצמו את
הזכות שנגזלה ,בעודו מצפה ליום המיוחל".

בארץ ובעולם פנטזיה לפיה הרשות הפלשתינית
מכירה בישראל והבעיה שלה היא אך ורק עם
השליטה הישראלי ביהודה ושומרון .זה פשוט
לא נכון והדברים באים לידי ביטוי לא רק
כשהם מתארים את העבר אלא גם בציפייה
שלהם לעתיד .הם רואים את היעד כפלשתין
המשתרעת ממטולה ועד אילת" ,אומר מרכוס.
לאמירותיו אלה הוא מוסיף מספר דוגמאות
עדכניות :קחו לדוגמא את מה שמתרחש בתכנית
הילדים החשובה ביותר בטלוויזיה הפלשתינית
 'בית הבתים' .בשיחותיה עם הילדים חוזרתהמנחה שוב ושוב על הגדרתן של ערים כמו
חיפה ,עכו ויפו כפלשתין הכבושה משנת ,'48
ערים שיש לצפות ולייחל לשחרורן.
והרי לכם דוגמא לשיח אופייני בתכנית:
ילד אורח" :מעולם לא נכנסתי לישראל או
לעזה".
מנחת הטלוויזיה הפלשתינית" :איזה ישראל?
זאת אדמתנו".
ילד" :ישראל היא אדמתנו  -אדמות ".'48
מנחה" :זאת אדמתנו ,פלשתין הכבושה".
ילד" :אדמות ".'48
מנחה" :זאת אדמתנו ,פלשתין הכבושה .אלה
הן חיפה ,יפו ועכו .אלה אדמותינו הכבושות,
אדמות  '48שישראל כבשה ב– .'48ישראל כבשה
אותן ב– .'48אלה אדמות פלשתיניות שיישארו
פלשתיניות .אינשאללה ,ביום מן הימים הן
תשובנה אלינו ,ולא יהיו תחת שלטון הכיבוש".
(הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ)04/10/2014 ,
"הציטוטים האלו הם התמצית של האידיאולוגיה
הפלשתינית  -אין ליהודים ולישראל זכות קיום

המאבק הדתי חריף יותר
מהמאבק הלאומי
"יש כאן שתי מלחמות  -מלחמה לאומית ומלחמה
בשם האיסלאם שהיא אפילו משמעותית יותר,
כי בעוד במלחמה בשם הלאומיות יש סיכוי
שאולי יבוא בעתיד מנהיג ויאמר שדעתם
הלאומית השתנתה ,האידיאולוגיה הדתית
שמאמינה שכל שטח ישראל שייך למוסלמים לא
ניתנת לשינוי ולפשרה .התפיסה הזו לא מקבלת
מסוגלות לקיום ישראל והכול בשם האיסלאם",
הוא אומר ומעיר כי פלשתינים חילוניים שאולי
היו יכולים להוות בעתיד הרחוק בני שיח לפשרה
מורחקים מכל עמדת השפעה רשמית ברש"פ.
הכוח החילוני ברש"פ הולך ונעלם ,מסביר
מרכוס" .לפני הרבה שנים ,בשנות ההקמה של
תנועת הפתח' היא הייתה תנועה חילונית .לא
הוזכר אז באמנה הפלשתינית אפילו הביטוי
'אינשאללה' .היום הפתח' והרש"פ אימצו כמעט

לחלוטין את האידיאולוגיה של חמאס שרואה
את החובה האסלאמית לשחרר את כל פלשתין".
איתמר מרכוס לא מתרשם מאמירות בנוסח
'שלום עושים עם אויבים' ו'ראה את תקדים
מצרים וירדן' .אם לומר את האמת הוא גם לא
נשמע מאמין גדול בהסכמי השלום הללו אותם
הוא מגדיר כהסכמי אינטרסים ואפילו 'הסכמי
שוחד' .ההסכם עם ירדן ,הוא מסביר ,משתלם
לממלכה הירדנית לנוכח התמורה שקיבלה ירדן
תמורתו  -מים והרבה" .בספרי לימוד ירדניים
הצדיקו את ההסכם עם ישראל לא כעיקרון אלא
כמהלך שבעקבותיו קיבלו מים" ,הוא שב אל
המדד הבסיסי ביותר  -מה נכתב בספרי הלימוד
ואילו עקרונות מונחלים לדור הבא .גם ההסכם
עם מצרים לא מרשים את מרכוס .לדבריו כעת
השקט וההסכם תואם את האינטרס של ההנהגה
שם אך אין כל ערובה שכך יהיה גם בעתיד
בעיקר כשהעם המצרי לא מפתח כל רגשי שלום
כלפי ישראל" .הם לא מחנכים לשלום והשנאה
ליהודים עדיין קיימת אצלם על רקע דתי" .הוא
אומר .ומה לגבי השקט שיש בגבול הדרום?
שקט כזה ,הוא מזכיר ,יש גם בצפון מול סוריה.
הכול תלוי באינטרסים .לא בניירות חתומים על
מדשאות ולצלילי חצוצרות.
עם זאת כאשר הוא חוזר אל הזירה הפלשתינית
המציאות נשמעת בפיו של מרכוס חריפה וחמורה
אף יותר" .מול הפלשתינים הרבה יותר מסוכן
כי הירדנים והמצרים לא חשים עלבון שאנחנו
יושבים על השטח שלהם .הם לא מחנכים ילדים
שצריך לשחרר את מצרים או ירדן הכבושות.
הרש"פ מחנכת את הדור הבא שהערים שלנו הן
ערים פלשתיניות כבושות".
הטמעת המסרים הללו לא מתחילה ומסתיימת
במערכת החינוך הפלשתינית .באתר האינטרנט
של שירותי הביטחון של הרש"פ ,מספר מרכוס,
יש מדור שנקרא 'תמונות מפלשתין' ובו תצלומי
ערים כדוגמת יפו וערים ישראליות אחרות
שמתחתן הכיתוב 'פלשתין' או 'פלשתין הכבושה'
"וכל זה קורה תחת הנהגתו של עבאס" ,הוא
מזכיר ומציין" :אתר הפייסבוק של פתח' כל הזמן
מציג את כל ישראל כפלשתין .מדובר בעיקרון
יסודי ועמוק באידיאולוגיה שלהם".

מקורו של ההלל למחבלים הוא
קידוש השאיפה לג'נוסייד נגד
העם היהודי

הבעיה היא הפנטזיה והשקר
שלפיו הם רוצים רק את יו"ש
"הבעיה היסודית היא שיש אצל חלק מהציבור

ובעתיד הם לא יהיו בשום מקום .כל מה שקורה
בעולם הפלשתיני נועד לקידום התפיסה הזו",
אומר מרכוס ועובר לבעיה המהותית יותר
 האידיאולוגיה הדתית ולפיה כל שטחה שלמדינת ישראל הוא אדמת וואקף שאין אפשרות
לוותר עליה" .אמר את זה לאחרונה מחמוד
איאבש ,היועץ האישי של אבו מאזן לענייני
דתות ,מי שהיה גם שר הדתות בעבר והדמות
השנייה בחשיבותה ברש"פ .הדברים הללו שלו
זהים כמעט לחלוטין לאמנת החמאס".

היום הפתח' והרש"פ
אימצו כמעט לחלוטין
את האידיאולוגיה של
חמאס שרואה את החובה
האסלאמית לשחרר את כל
פלשתין
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אנשי 'מבט לתקשורת הפלשתינית' עוקבים גם
אחר תופעת השבח הפלשתיני הרשמי למחבלים.
"הרש"פ עוסקת בדמוניזציה קבועה של יהודים
וישראלים ,מפיצה המון עלילות שווא שמצדיקות
את הטרור ,מציגה בטלוויזיה הרשמית שלה
תכניות ילדים שבהן שירים המתארים את
היהודים כצאצאי קופים וחזירים ,כשטן עם זנב
וכו' .זו לא רק שלילת זכות קיומה של ישראל
אלא קריאה המחייבת פגיעה בהם מתוקף היותם
אויבי אללא" ,אומר מרכוס.
דברי השבח וההלל למחבלים ,קריאת הכיכרות,
מחנות הקיץ ותחרויות הספורט על שמם ,כמו גם
תשלומי המשכורות למחבלים כלואים ותעודות

הרש"פ עוסקת
בדמוניזציה קבועה של
יהודים וישראלים .זו לא
רק שלילת זכות קיומה
של ישראל אלא קריאה
המחייבת פגיעה ביהודים
מתוקף היותם אויבי אללא
הוקרה לבני משפחותיהם של מחבלים רוצחים
אינם באים על חלל ריק .מרכוס מזכיר את דבריו
של המופתי הפלשתיני שנשא דברים באחרונה
בירושלים וציטט את החדית' (אסופת הלכות)
הקורא להביא לג'נוסייד של היהודים" .פרסמנו
את העובדה הזו והדבר הוביל לביקורת גדולה
ואפילו לחקירה משטרתית .לא ברור לי למה הוא
לא הועמד לדין .כנראה הסיבות הפוליטיות מנעו
זאת" ,אומר מרכוס ומציין כי בדיקה שנערכה
גילה כי  65אחוזים מהציבור הפלשתיני מאמינים
בחדית' הזה" .שני שליש מאמינים שהשמדת
העם היהודי היא חלק מהאיסלאם .עבורם
הפתרון הסופי של היהודים מקרב את הגאולה
המוסלמית ...החברה הפלשתינית דתית מאוד.
סקרים מגלים ש– 98–90אחוזים רואים בדת חלק
משמעותי מאוד עבורם .כשהמנהיגים הדתיים
אומרים שאין למדינת ישראל זכות קיום לדבר
יש השפעה" ,הוא אומר.
מרכוס ממליץ לתומכי המו"מ המדיני לעיין
גם במסקנות העולות מסקר אמריקאי שבוצע
על ידי "מכון וושינגטון" ,מכון מחקר מכובד
שאנשיו אנשי שמאל מרכז .הסקר המדובר ביקש
לבחון את עמדות הרחוב הפלשתיני באשר ליום
שאחרי השלמת המו"מ עם ישראל  -האם אז
ישכון סוף סוף שלום בראייה הפלשתינית או
שמא יש להמשיך במאבק עם ישראל .התוצאות
מלמדות על  65עד  70אחוזים התומכים בהמשך
המאבק גם לאחר הקמתה של מדינה פלשתינית.
"הם נשאלו בסקר מה יהיה היעד של ההנהגה
הפלשתינית והתשובה שהתקבלה באחוזים
גבוהים ביותר שהיעד הוא לשחרר עוד".
מרכוס רואה בנתוני הסקר הזה ובנתונים דומים
נוספים עדות לתפיסה הפלשתינית המוטמעת
ולפיה גם מדינה פלשתינית אינה סוף התביעות.
"התוצאה תהיה או שהם יבחרו מנהיג פתח' אחר
שיקדם את המלחמה או בחמאס .מי שחשוב
שמדינה פלשתינית תמנע את המשך הלוחמה או
משלה את עצמו או לא מכיר את הנתונים .אנחנו
חייבים לזכור את אחד מלקחי מלחמת העולם
השנייה  -כשאויב אומר שהוא רוצה להשמיד
אותך אתה חייב להאמין לו".
אחת לשלושה חודשים מציגים מרכוס ואנשיו את
הנתונים הנאספים אודות המתרחש בתקשורת
הפלשתינית בפני ראש הממשלה ובכירי יחידות
המודיעין ולמרות שהמידע פרוס במלואו בפני
מקבלי ההחלטות ,אנשי שמאל כאנשי ימין ,עדיין
רואים שם בקיומו של המו"מ המדיני יעד בפני
עצמו .מרכוס סבור שהסיבה היא הרצון לרצות
את התביעה האמריקאית המבקשת לראות
התקדמות מדינית באפיק הפלשתיני ולו כתמורה
לעמידה לימין ישראל בזירה האיראנית .עם זאת
הוא מתקשה להבין את עמדותיהם של שוחרי
המדינה הפלשתינית מקרב ההנהגה הישראלית.
"אסור למדוד את העמדה הפלשתינית במה שהם
אומרים בשיחות עם מנהיגים יהודים שמגיעים
אליהם לרמאללה .אני מתפלא עד כמה אנשים
ששואפים להנהגה מתגלים כתמימים ובכך
מסוכנים לישראל כאשר הם מוכנים לקבל את
מה שנאמר להם".

בואו נדבר,
מחדש ,על
זכויות אדם
שמעון כהן
לצד השיח החשוב מאין כמותו על זכויות היסטוריות תנ"כיות ,על ביטחון,
על אמונה ועוד ,שכחנו סעיף אחד קטן נוסף  -זכויות אדם.
התרגלנו לניכוס ערכי זכויות אדם בידי השמאל ,אבל אם נעצור לרגע
ונחשוב על הכול מחדש נגיע למסקנה מתבקשת  -אין לניכוס הזה שום סיבה.
מדינה פלשתינית היא הדבר הרחוק ביותר מזכויות אדם שניתן להעלות על
הדעת .ניתן לקבוע ולומר שההצלחה של השמאל לכרוך את שאיפתם להקמת מדינה
פלשתינית עם זכויות אדם היא בגדר נס שיווקי חסר תקדים.
הצצה חטופה למשטרים שסביבנו ולמה שמתחולל אצלם אמורים לגרום לכל בר דעת
להבין את האבסורד שהצליחו להחדיר לנו לראש .מעבר לגבול הצפוני טובח נשיא
במאות אלפי אזרחיו שמנסים לקטול בחייליו על מנת להציל את עורם מאימת קלגסיו.
מדרום מתחלפים השלטונות בין האחים המוסלמים לאחים שאולי מעט פחות מוסלמים
אבל עדיין יודעים להכות באזרחים ממש כמו האחים .מהפכות העולם המוסלמי הנחילו
לנו שלל דוגמאות מעיראק ועד טוניסיה ,מלוב ועד תימן ,כולם קוצרים אלה באלה כדי
להשליט את מרותם ולאחוז בהגה השלטון .במדינות מעט מסודרות יותר רק גודעים
ידיים של חוטאים וסוחבים למיניהם.
ועדיין לא הזכרנו את האופן שבו נוהגים הפלשתינים לחולל מהפכות שלטוניות .את
הקלפיות והסקרים מחליפים אקדחים ושאבריות .לא צריך ללכת הרבה אחורה או למרחק
רב מדי .היזכרו במטותא בחוויות המפוקפקות שעברו על אנשי הפתח' בימי המהפך
השלטוני ברצועת עזה כאשר איסמעיל הנייה וחבורתו הוציאו להורג עשרות מאחיהם,
כאשר לוחמי
מאמיני עבאס,
הפלשתיני
החופש והשחרור
חולים עזתיים
לבתי
נכנסו
ממכשירי
ונתקו מאושפזים
משום שכאשר
רק
ההחייאה
היו מתפקדים
חולים
אותם
זיקה לשלטון
על
שמרו
זוכרים? אתם
שבמוקטעה.
בהם
הימים
זוכרים גם את
הנייה השליכו
אנשיו של אותו
את מתנגדיהם
מגג הקומה ה–14
(אחיהם וקרובי
הפוליטיים
אנשי שמאל יקרים ,אין לכם טיפת רחמים
לפלשתינים האומללים? צילום shutterstock
שלהם!)?
משפחותיהם
שמאל יקרים,
בקיצור ,אנשי
אתם רציניים? באמת אין בליבכם מעט רחמים על הפלשתינים האומללים שאתם
מייעדים להם חיים תחת שלטון שכזה? מה ,הם לא בני אדם? מה הם חטאו לכם ,אנשי
השמאל ,שאתם עמלים בכזו קדחתנות להשית עליהם חיי דיכוי והתעמרות? (אני לא
חושב לרגע שיש בכם אדם צלול מחשבה שבאמת מאמין ששלטונו של אבו מאזן יחזיק
מעמד ביום שאחרי .אתם לא כאלה תמימים ,נכון? או שאני טועה?)
ועדיין לא דיברנו על דיכוי הנשים והלקאת נשים ,על עבדות ילדים וניצולם ,על
כפייה דתית חסרת מעצורים ,על הרס כל מונומנט שאינו קשור לדתם ,על רמיסת כבודם
האבוד של מוגבלים ועוד ועוד ...זה הגורל שאתם מתכננים לחבריכם הפלשתיניים?
אין לכם טיפת רחמים?
תכניתו של הימין ,על כל קשייה ומגבלותיה ,דווקא היא זו שכורכת בתוכה גם זכויות
אבות וגם זכויות אדם ,ואם אתם עדיין לא מאמינים לי תשאלו את החבר'ה מאום אל
פאחם והסביבה למה הם באמת כל כך נחרדים מרעיון העתקתם למדינה הפלשתינית.
מה פשר הדבקות הזו שלהם בתעודת הזהות הכחולה שהם דואגים לבזות אותה מעל
כל במה? האם הם יודעים משהו שאנחנו לא הפנמנו?
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החוק הבינלאומי
איתנו
פרופ' אליאב שוחטמן ,מומחה למשפט בינלאומי ,קובע :על פי מסמכי החוק הבינלאומי המקובלים
על האומות הזכויות על יהודה ושומרון שייכות אך ורק לעם היהודי ולביתו הלאומי .אז איך זה
שכולם משוכנעים שהחוק הבינלאומי לרעתנו ומדוע ישראל לא משתמשת בטיעונים הללו?

מסתבר שהמסמכים
הבינלאומיים קובעים את
ההיפך הגמור :לא כיבוש
אלא עמידה ישראלית על
זכותו של העם היהודי
כפי שנקבעה על ידי
האומות

בימים שבהם מתריעים ארגוני
שמאל מחרב בית הדין בהאג וחרב
המשפט הבינלאומי מאזין הפרופ'
אליאב שוחטמן ,מומחה בינלאומי
לתגובה
בינלאומי,
למשפט
הישראלית ולא מצליח להבין מדוע
ישראל חוזרת על הצידוקים הביטחוניים וזונחת
לחלוטין את הקלף המרכזי שבידיה  -יהודה
ושומרון הם אזורים ששייכים לה על פי כל דין
במשפט הבינלאומי ,מעבר לצידוק ההיסטורי.
מסתבר שמה שהצליח השמאל הקיצוני
להטמיע בציבור הישראלי במשך שלושה וחצי
עשורים הוא פשוט חסר כל ביסוס עובדתי .בעוד
הישראלי הממוצע צפוי להגדיר את מעמדנו
ביהודה ושומרון בתשובה המוכרת והנדושה
 כיבוש ,מסתבר שהמסמכים הבינלאומייםקובעים את ההיפך הגמור :לא כיבוש אלא
עמידה ישראלית על זכותו של
העם היהודי כפי שנקבעה על
ידי האומות ,וכן ,אם לא הבנו
זאת עד כה ,מדובר גם ביהודה
ושומרון ולא רק בתל אביב
ובנותיה.
כדי להבין את הרקע
והשתלשלות העניינים עורך
לנו פרופ' שוחטמן סקירה
אך
קצרצרה
היסטורית
הכרחית לכל ישראלי" .הזכות
של עם ישראל על ארץ
ישראל הוכרה בשעתו ע"י
חבר הלאומים בשנת  1921עם
תום מלחמת העולם הראשונה.
הארגון הבינלאומי קבע את
החלוקה המדינית שהתחייבה
כתוצאה מהשינויים באימפריה
ובאירופה.
העותומאנית
ועידת סן רמו 25 ,אפריל 1920
במסגרת המכלול הזה הוא

הדרך לביצוע ההחלטה הבינלאומית הזו
חייבה להוסיף לה כמה סעיפים ובהם גם דאגה
להגברת העלייה היהודית לארץ ישראל לנוכח
היותו של העם היהודי מיעוט קטן בארץ לעומת
הרוב הערבי המוחלט" .בנוסף לכך ,כדי להבטיח
שממשלת בריטניה אכן תבצע את התכנית הזו
נקבע סעיף מפורש בכתב המנדט שבו נאמר
שממשלת בריטניה מנועה מלהעביר שום שטח
כלשהו משטחי ארץ ישראל לריבונות זרה.
ההחלטה הזו לא הבדילה בין מערב ארץ ישראל
למזרחה .למעשה ,נעשו כל הדברים הנחוצים
במסגרת כתב המנדט כדי להבטיח הקמת בית
לאומי לעם היהודי בארץ ישראל".
"בתוך זמן קצר נפלה
ממשלת בריטניה שהובילה
להצהרת בלפור ,הממשלה
בראשות לויד ג'ורג' ששר
החוץ שלה היה הלורד
בלפור ,והיא הוחלפה
על ידי ממשלה אחרת
שהייתה עוינת לרעיון
הציוני ובתוך זמן קצר היא
הובילה פרשנות שאפשרה
את הוצאת השטח של ארץ
ישראל שממזרח לירדן
מתוך השליחות הבריטית
להקמת בית יהודי והשטח
הזה הועבר למשפחת
ההאשמית".
המלוכה
פרופ' שוחטמן לא נכנס
כעת לפלפולים המדיניים
סביב סמכותה ,כן או לא,
של בריטניה לפעול באופן

הזה מאחר ובסופו של יום המציאות הנוכחית
השרירה והקיימת עד היום היא שבעברו המזרחי
של הירדן קיימת וניצבת ממשלת ירדן ולא זו
השעה לעסוק בשאלות של מה היה אילו.

ברורה ונחרצת" :אין שום מסמך בחוק הבינלאומי
שמקנה זכויות ריבונות לגורם כלשהו חוץ מלעם
היהודי .זה המצב המשפטי".
אם כך ,ממש לא ברור מדוע מדינת ישראל
הרשמית לא עושה שימוש בטיעון הזה בזירות
הבינלאומיות.
"כפי שלך הדבר לא ברור כך גם לי הוא לא
ברור".

לאחר התפנית שחוללה ממשלת בריטניה
נותרה ארץ ישראל המערבית ,מהנהר ועד הים,
בתחום המיועד להקמת הבית הלאומי עבור העם
היהודי .פרופ' שוחטמן מחדד" :חד משמעית אין
שום בסיס לקביעת ריבונות של גורם כלשהו
בתבל חוץ מהעם היהודי על ארץ ישראל
המערבית .כך זה מבחינת המשפט הבינלאומי.
מאז ועד היום לא השתנה שום דבר מבחינת
המשפט הבינלאומי אלא להיפך .התפיסה הזו
אפילו קיבלה חיזוק במשפט הבינלאומי לאחר
מלחמת העולם השנייה .חבר הלאומים סיים
אז את תפקידו ובמקומו הוקם האו"ם ובמגילת
האו"ם נקבע סעיף מיוחד ,סעיף  ,80שבו נאמר
שכל הזכויות שהוכרו במשפט הבינלאומי על ידי
ארגון חבר הלאומים שרירות וקיימות .הסעיף
הזה נקבע כדי שיהיה ברור שאין משמעות
העובדה שעוברים לארגון חדש מבטלת את
הזכויות שהוכרו על ידי הארגון הקודם".
שוחטמן מוסיף ומעיר הערה נוספת שמעידה
על ייחודו ההיסטורי של סעיף " ,80בעגה
הדיפלומטית מקובל היה לכנות את הסעיף הזה
כ'הסעיף הפלשתינאי' מכיוון שכל כולו ,למרות
שלא נזכרה שם ארץ ישראל ,כל כולו נועד
להבטיח את זכויות העם היהודי.
חיזוק נוסף קיבל הסעיף הבינלאומי הזה לפני
כמה עשרות שנים בצילו של סכסוך אפריקאי
שלכאורה אינו נוגע לעם היהודי" .בדרום
מערב אפריקה ,המדינה שהיום נקראת נמיביה,
היו ויכוחים סביב זכויות שהוכרו על ידי חבר
הלאומים .נאמר שם בהחלטת בית הדין בהאג
שכל הזכויות שהוכרו על ידי חבר העמים שרירות
וקיימות .זה נכון לגבי נמיביה ובוודאי שזה נכון
גם לגבי זכויות היהודים בא"י והדבר מקבל תוקף
גם מידי בית הדין הבינלאומי בהאג".
את הדברים מסכם פרופ' שוחטמן בהכרעה

אין שום מסמך בחוק הבינלאומי
שמקנה זכויות ריבונות מגורם
כלשהו חוץ מלעם היהודי .זה
המצב המשפטי

מגילת האו"ם מעגנת ומקבעת את
הזכויות שנקבעו ואושרו על ידי
חבר הלאומים

שוחטמן מוסיף וקובע כי לטיעון המשפטי הזה
שאותו הוא מציג אין כל מענה אלא לכל היותר
טענה משפטית הנוגעת ליחס הראוי לערבים
שנמצאים ביהודה ושומרון" .זו אמנם בעיה
מעשית אבל לא משפטית .מהבחינה המשפטית
לפי מיטב הבנתי אין שום תשובה לטיעון הזה".
דבריו אלה של שוחטמן נאמרים לא רק על
ידו ועל ידי משפטנים ישראליים שאינם זוכים
לבימות ציבוריות כדי לשאת אותם ,אלא גם בפי
משפטנים בינלאומיים בעולם .פרופ' שוחטמן
מזכיר כמה דוגמאות  -פרופ' ג'וליוס סטון ,פרופ'

שנבל ואחרים.
שוחטמן מוכיח את הטענה מכיוון נוסף.
לדבריו הטענה המשפטית שהוא מציג כאן הייתה
בבסיס התפיסה שהנחתה את ממשלת ארה"ב
לאחר מלחמת ששת הימים כאשר התקבלה
באו"ם החלטת  242שדיברה על נסיגה ישראלית
משטחים ולא מהשטחים ב–ה' הידיעה" .הרי
לכאורה אם ישראל הייתה במעמד של כובש
היו צריכים לקרוא לה לסגת מכל השטחים
ולהשתמש במונח 'השטחים' ולא 'שטחים'.
הסיבה היא שמאחר ולא מדובר בשטחים כבושים
אלא בשטחים שלישראל יש לגביהם תביעה
לריבונות היא אינה חייבת לסגת מכל השטחים
אלא רק משטחים על פי מו"מ שיתקיים בין
הצדדים .גם מכך מתברר שהעולם רואה במעמדה
של ישראל ככזה שאינו מעמד של כובש אלא של
מדינה בעלת זכויות על השטח".
למרות כל אלה באורח פלא דווקא ממשלת
ישראל גונזת את הטיעון המנצח הזה ומתעלמת
ממנו .לפרופ' שוחטמן אין פתרון לתעלומה
הדיפלומטית–פוליטית–משפטית הזו" .אלו דברים
שבעבר היו מקובלים על ממשלת ישראל אבל
מזה שנים רבות לצערי היא נמנעת מלהשתמש
בטיעון הזה שפועל אך ורק לטובתה.

צילום shutterstock
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הכיר בזכותו של עם ישראל על ארץ ישראל".
הכרה הזו התבצעה באימוץ בינלאומי של
הצהרת בלפור שעד כה הייתה מקובלת רק על
ממשלת בריטניה ומרגע זה ואילך הפכה לנחלת
כלל האומות" .ההחלטה הזו התקבלה בסאן
רמו פה אחד על ידי כל  52מדינות שהיו חברות
בארגון הזה".
"לאחר שעם ישראל היה בגולה כל כך הרבה
שנים הוכרה זכותו לחזור לארצו .התרגום
המעשי של ההכרה הזו בזכותו של העם היהודי
על ארצו בא לידי ביטוי בכתב המנדט הבריטי
על ארץ ישראל שבמסגרתו בריטניה התמנתה
להיות המוציאה לפועל של התכנית להקמת בית
לאומי לעם ישראל" ,מסביר שוחטמן.

כתב המנדט אוסר על בריטניה
להעביר שטח כלשהו מארץ
ישראל לריבונות זרה
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ובמגילת האו"ם נקבע
סעיף מיוחד ,סעיף
 ,80שבו נאמר שכל
הזכויות שהוכרו במשפט
הבינלאומי על ידי ארגון
חבר הלאומים שרירות
וקיימות .הסעיף הזה
נקבע כדי שיהיה ברור
שאין משמעות העובדה
שעוברים לארגון חדש
מבטלת את הזכויות
שהוכרו על ידי הארגון
הקודם

מזה שנים רבות
לצערי המדינה נמנעת
מלהשתמש בטיעון
המשפטי שפועל אך
ורק לטובתה .אינני מבין,
ממש אינני מבין למה לא
משתמשים בטיעון הזה
אלא רק בטיעון הביטחוני
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מדינה פלשתינית -
צונאמי ערכי
שספק אם נקום ממנו
עו"ד בצלאל סמוטריץ' רואה ברעיון חלוקת הארץ מכת מוות לאמונה
הישראלית בצדקת הדרך ,אמונה שהייתה מול אתגרי מאה שנות ציונות
ועודה הכרחית מול אתגרי העתיד.

החזון שצריך לעמוד לנגד
עינינו הוא החלת הריבונות
והחוק הישראלי על כל
הארץ .לא תקום מדינה
פלשתינית .את התקווה
הזו יש לגדוע .לא תהיה
ריבונות זרה ממערב לירדן

עו"ד בצלאל סמוטריץ' ,מועמד
'הבית היהודי' לכנסת ,שם בראש
רשימת השלכותיה החמורות של
מדינה פלשתינית את הפן הערכי
חברתי של הציבור הישראלי .ההשלכות
המדיניות והביטחוניות רק נלוות ,הוא מסביר.
"לטעמי הסכנה הכי גדולה של מדינה
פלשתינית היא הסכנה הערכית .זה לא מאבק
על יהודה ושומרון ולא על קווי  .'67אחת
האסטרטגיות השטחיות של השמאל היא הניסיון
לצייר איזה קו ירוק וירטואלי ולספר לחברה
הישראלית שכאילו יש כאן רק בעיה פלשתינית
ולא בעיה ערבית ואם רק נפתור אותה ונחזור
לקווי  '67הכול ייפתר .זו אשליית שווא .הבעיה
היא אותה בעיה שנמשכת כבר למעלה ממאה
שנות מאבק על הלגיטימציה של הציונות בכל
הארץ".
"יכולתו של עם ישראל להחזיק מעמד מול
אתגרי מאה שנות ציונות תלויה באמונה בצדקת
הדרך ,זהו הבסיס הערכי אידיאולוגי שבשמו
הגיעו לכאן הסבים והסבתות של כולנו ובנו
כאן את המדינה .הרובה והמחרשה ,השילוב
בין שניהם ,זו תפיסת הביטחון וההתיישבות
שהולכים יחד .בעבר לא הייתה הבחנה בין
התיישבות לביטחון .דורות של לוחמים גדלו על
החיבור הזה .ערך ההתיישבות והאחיזה בקרקע
הם הערכים שבשבילם יש צבא".
"המאבק האמיתי שלנו הוא מאבק ערכי
להחזיר לעם את האמונה בצדקת הדרך .כל
הפילוסופיות חשובות אבל האמת נמצאת הרבה
קודם ,בבריאות הטבעית .חזרנו הביתה ואנחנו
לא מתנצלים על כך .ההבנה הזו תחטוף מכה
אנושה מאוד אם חלילה נפעל נגד הבריאות
הזו בהקמת מדינה פלשתינית על חבלי מולדת
ונפרק התיישבות מפוארת".

הימין אופטימי ,השמאל קודר
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אם לרגע נדמה שסמוטריץ' מציב חזון של יזע

דם ודמעות ריאליים מול החזון האידילי שמציג
השמאל ,הרי שבעיניו הדברים הפוכים לחלוטין.
"החזון שלנו הוא הוורוד .הוא סופר ורוד .מי
שעסוק דווקא בהטמעת אווירת הנכאים הוא
דווקא השמאל .האסטרטגיה ב–ה' הידיעה של
השמאל היא לצייר מצג שווא שבו הכול כאן
רע ,דפוק ומושחת  -הכלכלה ,הביטחון וכו',
ולכן חייבים לעשות משהו מדיני בעוד שהאמת
הפוכה בכל קנה מידה  -אנחנו חיים טוב ,טוב
כלכלית ,טוב חברתית וגם טוב ביטחונית .זה
המקום שהכי טוב לחיות בו .מדינת ישראל
נמצאת במקום מצוין ונהדר ,מקום שלא היינו
בו אלפיים שנה וצריך להודות לקב"ה על כך".
סמוטריץ' מאשים את השמאל בהובלה לעתיד
מסוכן וכואב" :בכל פעם שהם הציעו להיכנס
להרפתקה מדינית התפוצצו לנו מחבלים
ברחובות .המציאות הפוכה מזו שהשמאל מצייר.
יש מה לשפר אבל עושים את זה מתוך שמחה
תקווה ואופטימיות .החברה בישראל מחכה
שמישהו יבוא ,ירים לה את הראש למעלה ,יזקוף
לה את הקומה ויראה לה כמה טוב כאן ויראה
לה גם שהשמים הם הגבול ויש עוד הרבה לאן
להגיע".
"בתקופת הצנע היה הרבה יותר קשה ,אבל
הייתה תחושת שליחות ,אמונה ואידיאולוגיה
שמולם הקשיים התגמדו .צריך לחזור לבסיס
הערכי של הצדקת הקיום שלנו כאן .מדינה
פלשתינית תהיה ההפך מכל המגמה והכיוון.
השבר המוסרי ערכי ואידיאולוגי יהיה הרה אסון
עבור החברה הישראלית".
את העבר כמו גם את העתיד תולה סמוטריץ'
שוב ושוב בהעצמת ההתיישבות והאחיזה
בחבלי הארץ" .הכול מושתת על בסיס ערכי
של התיישבות והבנת השייכות לעם ,היסטורית
דתית מוסרית וערכית .הציונות היא המפעל
המוסרי ביותר שהיה בעולם בשנים האחרונות.
כדי להמשיך את המפעל הזה יש צורך בפיתוח
הארץ ובהקמת ישובים .ככל שהבסיס הערכי
נסדק יכולת העמידה של החברה הישראלית

נחלשת .מדינה פלשתינית אם תקום חלילה
תהיה צונאמי ערכי שספק אם נקום ממנו".

“ אין בעולם
עם
שמוותר על מולדתו “
סגן השר במשרד ראש הממשלה ,ח"כ אופיר אקוניס ,כורך ערכי היסטוריה תנ"ך
וביטחון כבסיס להתנגדותו העקרונית וארוכת השנים לרעיון חלוקת הארץ.

ציונות היא המפעל המוסרי ביותר
שהיה בעולם בשנים האחרונות
סמוטריץ' משוכנע שהאופק אותו הוא מציב
למדינת ישראל מהווה בסופו של יום גם צעד
בדרך לשקט ביטחוני ,בוודאי הרבה יותר
בטוח מזה שמציג השמאל" .לשמאל יש פתרון
לדאעש? לחמאס? לסוריה ולמצרים? על מה
הם מדברים?" ,הוא תוהה" ,יש סביבנו אויבים
שרוצים להשמיד אותנו .אז מה ,נטמין את הראש
באדמה ונתעלם? זה קשקוש .אנחנו לא רחוקים
מההתגשמות התקווה לביאת משיח אבל עד
אז אין לאף אחד פתרון קסם לשנאת ישראל
ולרצון המוסלמי להשמיד את מדינת ישראל.
ככל שנשדר חולשה וניכנע נגביר את התיאבון
שלהם להגביר לחץ ולנצח אותנו .לעומת זאת
ככל שנשדר אמונה בצדקת הדרך ונבהיר שהם
יכולים לחפש את החברים שלהם ובסופו של יום
אנחנו גיבורים חזקים ,לא מתנצלים ולא נכנעים,
תיגדע התקווה שלהם לנצח אותנו והם יכירו
בנוכחות שלנו כאן .לא צריך להיות פרופסור
למזרח התיכון כדי להבין את זה".
אז איך עוברים מהאידיאולוגיה לשפת המעשה
בשטח? "בנייה משדרת שהמקום שייך לנו .זה
המסר העיקרי .החזון שצריך לעמוד לנגד עינינו
הוא החלת הריבונות והחוק הישראלי על כל
הארץ .לא תקום מדינה פלשתינית .את התקווה
הזו יש לגדוע .ערבי שירצה לממש באופן טבעי
את הרגש הלאומי שלו מוזמן לעשות זאת
בלמעלה מעשרים מדינות ערביות .שיפנים את
מעמדנו כאן ויקבל את ישראל כמדינה יהודית
ולחיות תחתיה יוכל לקבל שוויון זכויות אזרחי
ולא שוויון זכויות לאומי" .א

בהתבטאויות אחרונות משוכנע סגן
השר ,חבר הכנסת אופיר אקוניס כי
ראש הממשלה נתניהו בעצמו כבר אינו
מאמין בחזון שתי המדינות ונאום בר
אילן כבר אינו רלוונטי .נתניהו עצמו
עדיין לא אמר את הדברים בפיו משיקוליו הוא אבל
לאקוניס עצמו הדברים ברורים כפי שאמר אותם
לא פעם בשנים האחרונות.
"ההתנגדות שלי למדינה פלשתינית נובעת
מכמה וכמה סיבות אבל בראש ובראשונה אנחנו
מדברים על כך שזכותנו על הארץ היא זכות נצחית
ואינה ניתנת לערעור .ארץ ישראל היא רכושו של
העם היהודי ואין בעולם כולו דבר כזה עם שמוותר
על מולדתו .יהודה ושומרון הם ערשו של העם".
"לגבי הסוגיה הביטחונית" ,מוסיף אקוניס,
"הדברים ברורים כשמש ואנחנו חייבים ללמוד
את לקחי העבר .שטח שישראל יוצאת ממנו הופך
מיד לבסיס טרור שממנו נורים טילים על מרכזי
האוכלוסייה בישראל או שנחפרים ממנו מנהרות .עכשיו נשאל את עצמנו ,האם אנחנו רוצים מנהרות
לראש העין ,לכפר סבא ,לבאר שבע דרך דרום הר חברון ולעפולה דרך צפון השומרון? אין איש
בישראל שרוצה בזה .לכן ,מהסיבה המוסרית ,ההיסטורית ,האידיאולוגית והביטחונית אני נגד מדינה
פלשתינית".
כשהאמריקאים מבטיחים ערבויות ביטחוניות ,אמצעי התראה ,אולי כוחות נוספים ,כל אלה לא

חייבים ללמוד את לקחי העבר .שטח שישראל יוצאת
ממנו הופך מיד לבסיס טרור שממנו נורים טילים
על מרכזי האוכלוסייה בישראל או שנחפרים ממנו
מנהרות

מרגיעים אותך באפיק הביטחוני?
"אני סומך רק על צה"ל .זה הצבא היחיד בעולם
שיבצר את ביטחונם של אזרחי ישראל .בגזרות
סמוכות אלינו אנחנו רואים חיילים שהגיעו מצבאות
אחרים בעולם שניגפים במהירות מול הטרור
הפונדמנטליסטי האסלאמי .ראה את מקרה נקודת
המעבר בקוניטרה וחיילי האו"ם שברחו מערבה
לתוך ישראל מחשש ממה שיעוללו להם לוחמי א–
נוסרה .לא נפקיר שום גזרה בידי כוחות זרים .אני
מכבד את הצבא האמריקאי אבל גורלנו יהיה רק
בידינו ושום כוח רב לאומי או בינלאומי כזה או אחר
לא יקבל לידיו את האחריות לביטחונינו".
האמירות הפשוטות הללו שאתה מציג כאן לא
ברורות לאישים כמו ציפי לבני ואחרים?
"לא .אם הגברת הזו שחתמה על הסכם אומלל
בלבנון ,1701 ,מאפשרת בהסכם את התחמשות
חיזבאללה ,היא זו שהלכה לאבו מאזן ומכרה לו
הכול ללא תמורה והוא אמר לה שזה לא מספיק
והוא רוצה עוד .היא גם הייתה מראשי התומכים בהתנתקות אז אתה שואל אותי אם היא לא מבינה?
לא .היא לא מבינה .יש אנשים שלדאבון ליבי המציאות האזורית לא ברורה להם .הם מעדיפים
להתחפר ולדבוק בסיסמאות מיושנות שאבד עליהן הקלח .הבטיחו לנו באביב הערבי דמוקרטיזציה
ופתיחות ואנחנו רואים מה קיבלנו .כל ילד יודע לנתח את המציאות שסביבנו אבל יש מי שעדיף
להתעלם .את השאלה הזו צריכים לשאול לא רק אני ואתה אלא כל מי שהולך בקרוב אל הקלפיות".

אני מכבד את הצבא האמריקאי אבל גורלנו יהיה רק
בידינו ושום כוח רב לאומי או בינלאומי כזה או אחר
לא יקבל לידיו את האחריות לביטחונינו
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קל מההתמודדות עם ימי החורף הסוערים.
לקראת ימים אלה חוזקו בעזרת מתנדבים ובני נוער אוהלי הצוות הטכני
שבשמורה ,סודרו שבילים ,שופרה מערכת החשמל ואכן ב"ה שתי מערכות השלג
עברו בשלום .עם זאת ב'נשים בירוק' מספרים על תקלה קלה אחת שליוותה את
סערת השלג האחרונה .היה זה כאשר צינורות המים קפאו ולשומרי היער לא נותר
אלא להמיס את השלג על מנת שניתן יהיה לבשל מזון לשבת בשלג המופשר.
שיאה של תיירות השלג היה במהלך שבת פרשת תרומה כאשר מאות מבקרים
הגיעו למקום מכל רחבי הארץ ,מבת–ים ,מודיעין ,באר טוביה ,כפר מנחם ,שפיים,
יינון ועוד .כל אלה הגיעו למקום על מנת ליהנות מהלבן הלבן הזה .המבקרים הותירו
אחריהם בשמורה כמה וכמה יצירות מקוריות של פיסול בשלג ורבים העמיסו שלג
על רכבם כדי "לייצא" ממנו לאזור השפלה.
מאות בני נוער ממשיכים להגיע לשמורה  ,ליהנות מההדרכות בהגנה עצמית
והעבודה ברחבי יער בפיקוחו ובהדרכתו של אלישיב קימחי" .אין כמו העבודה
והיבלות בידיים כדי לקרב לאדמת ארץ ישראל" ,אומרים שם.
לנוכח ניסיון העבר נערכים בשמורה לעומס המבקרים המבורך הצפוי להגיע
בתקופות האביב והקיץ .במסגרת היערכות זו שוקדים ב'עוז וגאו"ן' על הוספת עוד
מתקני נופש ,בילוי ושעשועים .כמו כן נמשכות כסדרן ההרצאות המתקיימות במקום
מדי יום שישי ,הרצאות מרתקות אליהן מגיעים מאות מתעניינים ומבקרים מישובי
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