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החדש ישראל.
ביטחונה של

האיומים החדשים הנשקפים לישראל -בעיקר טרורבלתיקונוונציונלי וזרימתאוכלוסייה לתחומיה
מכיווןשכנותיה הנחשלותמבחינהכלכלית-אינםייחודייםלהאלאמשותפיםלכלהמדינותהמפותחות.
הפתרונות שנוקטת ישראל אף הם אינםייחודיים לה :נוסף על הרתעה ועל התקפה מסתבר העולם
הממותח כולו מאחורי בדרות ומחסומים ומהדק ככל האפטר את הפיקוח על תנועת אנשים
פרופ' עזר גת
סופה של המלהמה הקרה והכרזתו של הנשיא ג'ורג' בוש
האבעל סדרעולמי הדש שלשלום ,שליציבותושלשגשוג,
שקיבלה תוקף רב רושם במלחמת המפרץ הראשונה ,דומה
היהכאילובישרועלעידן הדש גם במזרת התיכון.העידן
הזה הושקבוועידת-השלוםבמדריד( ,)1991שלאחריהבאו
הסכםאוסלוביןישראללאש"ף ( ,)1993ההתימהעל שלום

ישראל-ירדן ()1994וכינוןיחסיםרשמייםביןישראללבין

דומההיהבאילושובהרגוהיחסיםביןישראללפלסטינים
מן הזרם העיקרי של ההיסטוריה .נראה היה כאילו
ההתפרצותשלסכסוךאתניקדוםושלאלימותהתאבדותית
היא דברהמיוחדלפינתהעולם השסועהשלנו,גורלם המר
של אנשים שהתבררכיאינםמסוגלים להתנער ממורשות
העברולהדבירן את השאר.אולםבדיוק שנה אתתאתריבן,
בעקבותר 1בספטמבר ,2001ניצב העולם המפותתבכללו
בפניבעיותביטחוןכבירות מסוג תדע

כמה ממדינות המפרץ והמגרב
הערביות כמו גם כמה סבבים של בעיותהביטחון שלישראל,על ומביך 11.בספטמבר פתחתקופה חדשה
בהיסטוריה העולמית בכך שהעלה על
שיחותשלוםאינטנסיביותביןישראל
השינויהבדול שחלבהן,
הפרקאיומיםביטחונייםתמורים שלא
לסוריה ,שלפרקים נראו קרובות עד
ר
ד
ס
ה
י
א
ה
ל
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ל
של
מתקשרות
נראה להם פתרון קל .מטרתי במאמר
מאודלהבשלה.שנותאוסלומרוממות
הרוהוהחזון של "מזרהתיכון חדש" העולמי החדשתוךסיכונים
הזה היא להצביע על כך שבעיות
קיומייםחמוריםעודיותר
הביטחון של ישראל ,עלהשינוי הגדול
 של שלום ,שליציבות ושל נפילתשהלבהן,מתקשרותלאלה שלאי-הסדר
גבולותכלכליים-שעליוהכריז שר
החוץ של ישראל ולימים ראש-
העולמי החדש ,למותר לומר שתוך
סיכוניםקיומייםהמוריםעודיותר.
ממשלתה ,שמעון פרס ,כמו עלו בקנה אהד עם המגמות
הגלובליות .ההתפתחות במזרח התיכון תרמה מצידה
לאופטימיותהעולמית.אווירה שלכורתבלתינמנע אפפה איומיהביטחון :מה נשתנהל
אתגריהביטאון שלישראל השתנובמידה רבה לעומת מה
את "קץ ההיסטוריה"  -במזרה
שהיו במשךרובתולדותיהשלהמדינה.עשרותשניםלאחר
התיכון כבשאר המקומות  -כאשר
הקמתה שלישראל שלטבמדיניות ההגנה שלה  -ובכלל
העתיד נראהבהיר,ובעיותישנות
במדיניות הלזהומית שלה  -האיום של התקפה מתואמת
כמונידונולהיפתר.
רהבת היקףעול הכוחותהמזוינים של מדינות ערב ,שלא
לא זה המקום לדון בסימני
היה שונהעקרוניתמןהפלישההסובייטיתהקונוונציונלית
השאלה שכבר הוטלו בזמנו על
התפיסות השליטות האלה ,גם לא גדולת הממדים ,שמפניה חששה נאט"ו באירופהבימי
המלהמה הקרה .צה"ל  -שאין כדוגמתו לגודל בהשוואה
בסיבות לקריסתו הרועמת של
לקטנותהשלוהארץ-נבנהמתוךכוונהלהרתיעולהביסאת
תהליך אוסלו עם פרוץ
האיוםההוא,רבסךהכולהצליחבכךלהפליא.אולםבמרוצת
האינתיפאדה השנייה בספטמבר
.2000הענייןהואבכך שכאשרבאה
 25השנים האחרונות פחת האיום הזה במידה ניכרת-
בעקבות השלום שכרתה ישראל עם מצריםוהאוריינטציה
הקריסהכזעזועהריףמאיןכמותו,
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האמריקנית של אותה הארץ;
בעקבות ההרס העצמי יוצא
הדופן של עיראק תחת שלטונו
של סדאם חוסיין; ובעקבות
קריסתה של ברית-המועצות,
שפירנסה את המאמץ הצבאי

הערבי .ההישגים הגדולים של
ישראל בפיתוח אמצעי לתימה
מתקדמים  -בחלקם מהסוג
שאותו הפעילו חילות ארה"ב
בצורה כה מותצת במלחמות
העשורהחולף-חידדועודיותר
אתעליונותההצבאיתשלישראל
על שכנותיה ואגב כך תרמו
יעילותה של ההרתעה פחותהלאין שיעור נכד קבוצות טרור מאשרנבד
להתמעטות הסיכויים של מדינות .לאזו בלבד שקבוצות טרור צפויותלהכילבשורותיהן קנאיםקיצוניים
מלחמהבממדיםגדוליםובסגנון המוכנים להקריב אתחייהם ואף שואפים לאפוקליפסה כללית ,אלא שהן גם
הישןבין מדינות .כתוצאה מכך חמקמקותמכדי לשמש מטרה ברורהדי הצורך לתגמול,שעליו מתבססתכל
בדומה לארה"ב ולשאר ארצותתפיסת ההרתעה
נאט"ו לאחר תום המלחמה
הקרה ,ולמרות למרות המאמץ
בהתקפה הכבירה ,אך הקונוונציונלית של  11בספטמבר
הרב שתובעת הלתימה במסגרת האינתיפאדה הנוכחית -
מקצצתישראלבהיקף שלכוחותיההצבאיים.
ובהתקפת האנתרקסשלאחריהבארה"באותותמבשרירעה
ואףעלפיכן,בעודמדינות ערב מתנתקותיותרויותר לפוטנציאלהרכזני הרבהיותרשיאייםעלמרכזיםעירוניים
מהמאבק המזוין נגד ישראל ,ופותת הסיכוי למלחמה
כאשר(ולדאבוןהלבדומה שהשאלההיאלא אם אלאמתי)
יתחברוהגורמיםודרכי הפעולהההרסניים האלה.
קונוונציונלית,עלואיומיםאתרים-מסוכנים לא פתות -
לראשדאגותיההביטחוניות שלישראל.כמו שכבר נאמר,
האופיהמביךשלהאיום התדשטמוןבעובדהשיעילותה
אלההן מסוג הדאגות המטרידות את מנוחתו של העולם
של ההרתעה פתותהלאיןשיעורנגד קבוצות טרור מאשר
המפותח בכללותו ,הכרוכות באי-הסדר העולמי החדש.
נגדמדינות.לאזו בלבד שקבוצותמעיןאלהצפויותלהכיל
כוונתילשניאתגריםעיקריים.הראשוןהואהאיוםשלמגה-
בשורותיהןקנאיםקיצונייםהמוכניםלהקריב אתחייהםואף
טרור ,בפרטהסיכוי של שימוש בנשק להשמדה המונית:
שואפיםלאפוקליפסהכללית ,אלאשהןגם חמקמקותמכדי
גרעיני,ביולוגי,אוכימי.האתגרהשניהואתנועותאוכלוסייה
לשמש מטרהברורהדיהצורךלתגמול,שעליו מתבססתגל
נרחבות מעברלגבולותהכלכליים,המדינייםוהאתניים.
תפיסת ההרתעה .אם לא תצלח ההרתעה,הרי נותרו רק
אמצעים שלהגנה ושל התקפה,שאי-יעילותםנגדכלי נשק
להשמדה המונית  -במיוחד ,אך לא רק,גרעיניים-היא
טר~ךבלתיקונוונציונלי
זה עשרותשנים מורגל העולםלחיות
שמלכתה לה הקנתה להרתעה את
הן עםכלי נשק להשמדה המוניתוהן בעודמדינותערב מתנתקות חשיבותה המכרעת בעידןהגרעיני.
עם הטרור .השימוש בנשק להשמדה יותרויותר מהמאבקהמזוין ננד לאתר  11בספטמבר ההלה ארצות-
המונית נבלם הודות להרתעה הדדית ישראל,ופוחתהסיכוי למלחמה הברית בניסוח מחודד של כללי
ביןמדינות ,שבסךהכול נמצאהיעילה
היחסיםהבץ-לאומיים,לא פחותמנך
,
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יוזמה,מביסודוושלדבר ,אם נתעלםלהפליא.הטרורהיהגורםמטרידוכלי
תקשורתי-מדיני יותר מאשר איום אחרים -מסוכניםלא פחות-
מוהכוהיםעלמדימותזואואחרת ,אץ
הרסנירציני.מיזוגם שלשני אלה הוא לראשדאגותיההביטחוניות
מנוס ממנה מכתטיבו וחומרתו טל
היוצר אתייחודו המבהיל שלהעידן
האעם התדש .מסףעלהגברת אמצן
שלישראל
הביטחנו מבית,עיקרה של המתניות
התדש .משעה שהטכנולוגיה שלכלי
נשקלהשמדה המומת מתלתלת אל מתחתלדרגהמדעתי-
האמריקנית ההדשה הוא להרתיע מדינות אחרות מלתת
בשל הנמשות אל הטכןלתעת האלה בעקבן ההתרהבות
מחסהוסיועלקבוצותטרור,לאלצןלהטילמרותבשטחיהן,
המהירהשלהשווקיםושלדרכי התקשורתהגלובלייםובגלל
לאלץ או לשחדמדינות "בלתי בטוחות"שיוותרועל נשק
ההשמדה ההמונית שלהן ,ואם לא תקיימנה ממשלותיהן
התפרקותה שלברית-המועצות -תלגידולדרמטיבסיכוי
להופעתןשלקבוצות טרורשאינןמדינותשיקנו,יגנבוו/או
אחד מן הדבריםהמנויים למעלה  -להרתיק לכת עדכדי
ייצרונשקכגוןזה.בצדקרואים בהתקפה-הכושלתלמרבה
התערבותישירה מתוך מגמהלסייעלהןאולהחליפן.
המזל  -בגז סארין ברכבת התחתית של טוקיו (,)1995
עצם ממדיהוסיבוכיה שלמדיניותכגוןזויש בהםכדי

להטילמורא,ואיןצריךלומרשהםמתגליםלעיןיותרויותר.
אפשר גם שבלימת תוכניותיהן לפיתוח נשק בלתי
קונוונציונליתפחית אתהאפשרותשיגיעוכלינשקכגוןאלה
לא ברורעדייןבאיזומידהיצליחומדינותעקשניותלעמוד
לארגוני טרור .גם אם אפשרשיוגברו הלחצים על ישראל
בפני הלחץ.יתרעלכן,בליכל קשרלמדינות האלה,ישגם
לוותרעלהאופציה הלאקונוונציונלית העמומה שלה ,קשה
מדינות חלשות ו"כושלות" ,התופסות עלפני כדור הארץ
להעלות על הדעת שארה"ב תזוזמן ההבנה השקטה שלה
שטחיםעצומיםוקשיםלגישה,שבהןחיות חברותמפוצלות
עםישראל משנת ,1969שלפיההסכימה להתעלםמיכולתה
מרות.אשליההיא לחשובשניטורפעילותן
שאינן
י
ת
ו
ל
ב
ק
מ
הגרעינית עד לשעה שיימצא פתרון כולל לסכסוך המזרח
שלקבוצותטרורוחיסולן-ביןבחברותכגוןאלהוביןאפילו
תיכוני,ועדשיכירושכנותיהשלישראלהכרה שלמהבקיומה.
בחברות הפתוחות של העולם המפותח -יוכלולהסתיים
בהצלחה מוחלטת .לעומת הקשיים הכרוכים בכך מחוויר
ואף עלפיכן האיום של מגה-טרורבלתיקונוונציונלי
הוא הירושה המאיימתביותר של  11בספטמבר לישראל.
הקושי למצוא מחטבערימת שחת.כפי שמוכיחגיל מרום
במשך עשרווז שנים הביא הטרור לפלסטינים הישגים
בספרו ,)2003( How Democracies Lose Small Wars
הריסוניםהכבדיםשקיבלועלעצמןהדמוקרטיותהליברליות מדינייםנכבדים,אךהואכשלעצמו-חרףהקורבנותשהפיל
בטיפולן באוכלוסיות אזרחיותגורעים עודיותרמיכוליכן
וחרף השפעתו על המורל  -לאהיה בו משום איוםצבאי
להצליחבפיקוחובדיכוי.יתרהמזאת,כשעוסקיםבאיוםטל קיומיעלישראל.עדעכשיו חל הדברגםעלהאינתיפאדה
הנוכחית .אולם אפשר שבאי-הסדר העולמי החדש נהפך
השמדההמוניתעל-ידיטרורבלתיקונוונציונלי,איןדי אלא
הסיכוי לטרור לא קונוונציונלי לאיום החמור ביותר על
בהצלחה מוחלטת .כאן טמונה הדילמה הביטחונית של
ביטחונה שלישראל,והואבעייתי לא פחותמביטויו הכלל
תקופתנו.
עולמי,תוך שהואחריףיותר.
גלהדבריםהאלהנאמריםמנקודת המבטשלמישמאמין
טרורבלתיקונוונציונלי וישראל
שעקרונית פתרון שלשתימדינות הואהמציאותי והצודק
איך כל זהנוגע לביטחונה של ישראל? ברור שההשפעות
ביותרלסכסוךהישראלי-פלסטיני.אולםאפילויושגפתרון
מרחיקות הלכת של  11בספטמברעל המזרחהתיכוןחוללו
כגון זה  -ובעצם דווקא אםיושג -הרי מכמה בחינות
שיפורדרמטי במצבהשלישראל.מאחרשהטרורהפלסטיני
מכריעותצפויהאיוםעלישראללגדולולא להתמעט .הלקח
איבד אתייחודוהמקומיונכללבמערכההכוללת של ארה"ב
העיקרישהפיקוישראליםמקריסתה שלאוסלוהואשאפילו
נגדהטרור,נרזלשבמידה של ממש מעמדם שלהפלסטינים
יושג הסכם (שכנראה אינו קרוב) ,תוסיף ישראל לסבול
במאבק המרזודש נגד ישראל .הארגונים הלוחמניים
הפלסטינייםהוננסולרשימותהטרור,
מהעדרבסיסי של לגיטימיותבעיני
הפלסטינים,תוסיף להיחשבבעיניהם
והוגברו המאמצים לנתק אותם
ממקורותמימוןבמערבובעולםהערבי .כש~ן~נ)קיםבאיום של השמדה מדינה שחמסה את נחלת אבותיהם,
המקור לאסונם ולעקירתם .אפילו
הזעזועים הכלליים ארוכי הטווח
המזניתעל-ידיטרור
י
ת
ל
ב
פלסטינים התומכים בפתרון יראובו
שחוללה המערכה בעיראק בעולם
ק~נז)נצז~נלי אוןדיאלא

בהינועם של
(זוגי:.הגג
(
קשים לחי
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בהפיחהמ'חיטת

תגעה
הם
עם זאת
כאחת -
נראהכאילודאגותיהשלישראלבאשרל"גירעון"שלאויביה
הקשיםביותרבמזרחהתיכוןהוקלובמידתמה.כיבושעיראק
על-ידי האמריקנים  -עיראק שאת הכורהגרעיני שלה
החריבהישראלב- 1981-מונע אתהחייאתתונניתהלייצור
כלי נשק להתגמדה המונית .בעקבות המערכה בעיואק
הסתלקה לוב באורח דרמטי מן התוכנית הגרעינית שלה
וקיבלהעליה משטר שלפיקוחקפדני.איראן,שבתוכניתה
הגרעינית הנמרצת ראתה ישראל את אחד האיומים
החמורים ביותר על ביטחונה ,נעשתה יותר מאשר קודם
מקורדאגהלארה"בול"משפחתהעמים"ולאלישראללבדה.
לאברורעדייןעד כמהתהיהפעולתןיעילה.סוריה נמצאת
מבודדתלגמריונתונהללחץאמריקניחזקלחדולמתמינתה
בארגוניםלורזמנייםעיראקיים,לבנוניים ופלסטינייםוכן
לוותר על מאגרי הנשקהכימיוהביולוגי שלה .אי-אפצור
להגזים בהערבת משמעותם של כל הצעדים האלה לגבי
ישראל' מהעודשכמהמהמדינותשהוזכרולמעלה-דוגמת
עיראק,לובואיראן-יצאולהןמוניטיןכמדינותקיצוניות
וחסרותמעצורים שקשהליצורמולן משטריציב שלהרתעה.
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אמיתיתכלשהיבזכות .חלקיםניכרים
של החברההפלסטיניתיתנגדו לכל הסדר מסוג זה משום

שיראו בו עוול גמורובגידה במאבקם .זאת ועוד :באזור
שמפעפעותבו מורת רוח ,קובלנות מכלהסוגים ותחושה
עמוקהשלנרדפותושלאינוסתרבותיעל-ידיהעולםהחיצון,
המודרניות טל ישראלופריחתה מוסיפות עלבון צורב על
פצע.אכן,כפישהוכחבצורהאיומהכלכךבשניםהאחרונות,
במזרח התיכון בכללותו ובקרב הפלסטינים אין מחסור

במתנדביםלג'יהאדהתאבדותיואפוקליפטי-דתיוחילוני

כאחד.
קצת משוםשמנהיגיהרשותהפלסטיניתשותפיםלחלק
מן הרגשותהאמורים בעצמם ,וקצת משום שמתקשים הם
לפעולבחברה שבהרגשותמעין אלהמושרשיםונפוציםכל
כך,לאקיימה הרשותמלכתחילה אתההתחייבותהממשית
העיקרית ,ובעצם היחידה ,שקיבלה עליה בתוקף הסכם
אוסלו :לשמורעלהביטחוןוליצור מונופולעל כוח הזרוע
הלגיטימיבשטחיםהפלסטיניים-עצםההגדרהשנתן מקס
ובר לממלכתיות.הסיכוי שלאחר העצמאות תקום מדינה
פלסטינית שבאמתובתמיםתוכלוגם תרצה לעשותכמיטב

שירותי הביטחון של ישראל
לשבחיםעלגילויםוחשיפתם
של כ 90%-ממעשי הטרור
שתיכננוהפלסטינים-הישג
מדהיםעל-פי כל קנה מידה.
ועםזאת,הישגכגוןזה מאבד
כל משמעות שעה שכישלון
כלשהו במניעת פעולה של
מגה-טרורבלתיקונוונציונלי
עלול להתבטא בהרס איום.
נוכחסיכוי שכזה ההרתעה
הישראלית חסרת משמעות
באותה המידה .כמו שכבר

ציינתי קודם ,זוהי הבעיה
הביטחונית המתסכלת של

יכולתהבמובן הזה הוא מפוקפק ,במקרה הטוב.יתרעלכן,

תקופתנו בכללותה .אלא
שהיא נוגעת עוד יותר
לישראל ,שיישובה הקטן
מרוכזבעיקרו ברצועת החוף
הצרה ,שרוחבה  30-15ק"מ,
וכמעטאין כל חציצהבינה
לבין השטח הפלסטיני.
הסמיכות הזאת אפשר שתרתיע טרוריסטים מלהשתמש
בנשקביולוגי נגד ישראל בגלל השפעתו המידבקת .אך
הסייגיםמועטיםפי כמה במה שנוגע לנשקכימי אואפילו
גרעיני (אורדיולוגי) ,אםאי פעםיגיעו אלהלידיהם של

אנשיםשוכחים שהסכסוךביןישראללפלסטיניםבשטחים
הכבושים-על אףגילויו הקשים -מתחולל תחת מגבלות
מהותיותשמקהות אתעוקצו.בכךשהיאיושבתעלהגבולות
טרוריסטים.
החיצוניים של השטחים הכבושים חולשת ישראל על כל
התעבורה היבשתית ,האווירית והימית של הפלסטינים,
מה אפשרלעשותנגדהאיוםהזה?לרועהמזל,דומהכי
איןפתרונותבטוחיםאומרגיעים-לאלישראלולאלעולם
מונעת מהם נשק-זולת מהשזמיןומאולתר בשטח -כשם
בכללותו .באשר לישראל ,הרי שיעור היירוט המדהים
שהיאגםמונעת מהם אתסיועםשלפעיליםאיראנים,אנשי
שהשיגוכוחותהביטחוןשלהנובע,בתוך שארהדברים,מכך
חיזבאללהואל-קאעידה ושארמתנדביםלג'יהאד.לאיקשה
לשערמהיקרה אםייפתחוגבולותיה שלפלסטיןעםהעולם שחזרו לפעול בתוךערי הפלסטינים וכפריהם .אולםאי-
אפשר להמשיך עדאין קץ בפעולות
החיצון לרווחה ליבוא בלתי מוגבל
מסוגזה,לא משום שקשהפגיעתה של
שכזהבלי הסדרמדיני עם ישראל או
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העולמי
ישראלבאזרחיםפלסטינים;בשים לב
אפילועימו .אכןזה לא מכבר צומצם
א
ו
ה
החדש
שפעולותטרור
לממדי הסכסוך,פגיעהזו מועטה מן
המקוםלדמיון .באפריל  2004אסרו
הפגיעה שגורמים מרבית הצבאות
שלטונות הביטחוןהירדניים קבוצת אקראיות- a~Iunw ,ובוודאי
הדמוקרטיים בנסיבות דומות ,לרבות
טרוריסטים הקשורה לאל-קאעידה ישראל -למדולחיותעימו,
ארה"ב בעיראק .אף עלפי כן ,לאור
ותפסו משאיות טעונות חומר נפץ פחותאויותר,הפכו
י
ו
נ
י
מ
ל
הסייגיםלאלימותנגדאזרחים,שנעשו
וחומריםכימייםשנועדולפעולתטרור
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לנורמה שהמערבקיבל על עצמו,הרי
רחבת היקף שתוכננה בעמאן.לפי
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פעולותכגוןאלה-שכרןיוצאבהפסדן
אומדנותירדנייםהיה מספרהקורבנות
כאסטרטגיהארוכתטווחלדמוקרטיות
האפשריים מן הענן הרעיל מגיע
 בחזית הפנימית ,בתקשורת העולמית ,בדעת הקהללרבבות.פעילהמקורבלאל-קאעידה,שהכחישכי ההתקפה
המערביתוממילאגם בשטח.ישראלשרויהעכשיובתהליך
המתוכננתהייתהכימית ,אמר שהערים תל-אביב ואילת
של התנתקות חד-צדדית מרוב השטחים הכבושים .משעה
עתידותהיו לשמש מטרותמועדפות להתקפהמעיןזואילו
שיושגוהסדרכלשהואו הפסקת אשממשיתעםהפלסטינים,
הושגוכלי נשקכימיים.
תרצה ישראל גם להפסיק את פעילותה הצבאית רחבת
אכן,קומרכזיבאי-הסדרהעולמי החדש הוא שפעולות
טרוראקראיות ,שהעולם-ובוודאיישראל -למדולחיות פהימקמודחיםהישירהבשטחיהפלסטינים.יחדעם זאתדומהכי
עימו,פחותאויותר,הפכולסיכוימסויטכשהדבריםאמורים
ישראלינמשךעלהמעברמבחוץלתוך שטחפלסטיני
הוא הכרח למשך העתיד הנראהלעין .במהלך המאורעות
בטרורבלתיקונוונציונלי.במהלךהאינתיפאדההנוכחיתזכו
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בשכר וברמותהחיים הכלליות
בין שני העולמות מחוללים
נהירתאוכלוסיןבממדיםגדולים
מן העולםהשלישי אל הראשון.
יש,כמובן,עודגבוליבשתי אחד

גדול בין שני העולמות ,זה
הנמתחבין ארה"ב למקסיקו.
ואכן אנו מוצאים שם גדר
המשתרעת לאורך אלפי
קילומטרים ,מאוקיינוס אל
אוקיינוס ,לרוחב היבשת של
צפוןאמריקה.
אף שהמחסומים מוחשיים
ובולטיםיותרכשמדוברבגבולות
יבשתיים ,בכל זאתקיימים הם
לא פחות בכל מקום מסביב
לעולם הראשון ,אפילו כשאינו
גובל במישרין עם העולם
השלישי.מרבים להעלותעלנס
אתביטולהגבולותבתוךאירופה
הישראלים מתמקדים בהיבט הביטחוני של הבדר,ואילו הפלסטינים
המתאחדת.אךלמעשההגבולות
מתרכזים בתוצאותיה מבחינת הפקעות הקרקע ,שארעלויותאנושיות
מתבטלים רקבתוךאירופה,בין
ויצירת עובדותמדיניות בשטח-טיעונים חשובים לשני הצדדים ,אך בשום
ארצות מפותחות מבחינה
פניםאין הם הסיפורכולו
כלכלית או עם אלה שבמזרח
אירופה,שצפויכיבקרוביהיואף
הן.מפותחות בכלכלתן,וכן ,חשוב לא פחות,שייכות לאותו
הרגיל נראהכי המשכו של צעדביטחוניכזהבאופןמתמיד
מעגלתרבותיהמכונה"העולםהנוצרי".ואפילו שםמוקמים
אינו מציאותי ,אולם אחרי  11בספטמבר השתנו אמות
עכשיו מחסומים לאורך הגבולות המזרחיים של החברות
המידה שלהמציאותי,והןצפויות להשתנותבאורחקיצוני
החדשות באיחוד האירופי  -הארצות הבלטיות,פולין,
עודיותר לאחר שיתרחשותקריות נוספות או קשותיותר.
סלובקיה,הונגריהוסלובניה-לבלימתנהירתם שלעובדים
מכלזה ברורה השקפתי שאל לה לישראל להשמיטמידיה
נודדים מארצות מזרחיותיותר ,שנשארו מחוץ לאיחוד.
את השליטהבציר"פילדלפי" לאחריציאתהמעזה.
מעבר לעולם הנוצרי התמונהבעייתיתעודיותר.כניסתה
מובן שהקמתגבולסגורביןישראללפלסטינים-גבול
של טורקיה לאירופה נחסמת בעקביות מטעמיםדתיים-
שאינוקייםמאז - 1967הואאמצעיביטחוניהכרחיבתכלית
תרבותיים.יתרעלכן,באירופה ,שבהירדושיעוריהילודה
כדילמנועמטרוריסטיםלהיכנסללאשוםקושי,אגבצעידה
הרבה מתחת לשיעור התחלופה ,מתכווצת האוכלוסייה
של שעות אחדות ,לתוךערי ישראלויישוביה.זוהי הגדר
ומזקינה,וגדלים מיעוטיםבעלי משקל שאינם נטמעים-
המפורסמת ,שמשכהאליהשימתלב כה רבה.אולם לאעל
ההיבטהביטחוני של הגדר מבקשאני לעמודכשאניעובר מיעוטיםנונרייםומנוכרים,בעיקרמוסלמיים.לחץציבורי
ההולךוגובר במהירות מעצב מחדש את המפההפוליטית
לדוןבבעיההגדולההשנייההניצבתבפניישראלבאי-הסדר
בכל הארצות האלה.כללי ההגירה מוחמרים בהתמדה,
העולמי החדש  -בעיה ששובהיא גלובלית בממדיה ולא
ודפוסיה שלמדיניותהרווחהמשתנים.ישלצייןשלאירופה
דווקאייחודית למזרחהתיכון .למרבה ההפתעה,עלהבעיה
יש גם פיסת גבוליבשתית עם צפון אפריקה המוסלמית.
הזאתאיןמדווחיםכמעט מאומהבכיסויהתקשורתיהנרחב
זוהי המובלעתהספרדיתבמרוקו -סאוטה -המוקפתגדר
שמקבלתהגדר.הישראליםמתמקדיםבהיבטהביטחונישל
שעליה מוצב משמר כבד ,מקוםשבונפצעים מאותאנשים
הגדר ,ואילו הפלסטינים מתרכזים בתוצאותיה מבחינת
מדישנהבניסיונותבלתיפוסקיםלעבורל"אירופה" -מתחת
הפקעות הקרקע ,שאר עלויות אנושיות ויצירת עובדות
לגדר,דרכהרסביבהברפסודות.
מדיניות בשטח-טיעוניםחשוביםלשניהצדדים,אךבשום
ולבסוף,להשלמתסיורנוהחטוףמסביבלגבולותהעולם
פניםאין הםהסיפורכולו.
המפותח,ראוילהזכיר אתיפן,שהואילוהיא שוכנתאיים,
אין להצורך בגדר ,אךגדרותיההסמויות מןהעיןגבוהות
111131[11אוכלוסין מעברלגבולותלאומיים
מכל מהשמצויבכל מקום אחר.מעטיםמאוד הםהעובדים
מהואפואהסיפורהזה?ישראלהיא אחתהארצותהמועטות
מאודשלהעולםהראשון,שלהןגבולותיבשתייםעםהעולם הזריםביפן ,ולמעשהאיןזריכולכלללהיעשות אזרחיפני,
גם אםהואחי בארץ  50שנה אונולד שם.
השלישי.זה בזמן שהפעריםהגדולים והמתרחביםבייצור,

סמואלהנטינגטון התעוררלכתוב אתספרו"התנגשות
הציבוריהפנימי שמתנהל בקרב הפלסטינים ,שקודם לכן
הציוויליזציות" ( ,)1996בזמן שאחרים רוחציםהיועדיין
התעלמו ממנו .חשד התעורר בלב הישראלים שמאאין
הפלסטיניםרוצים בהסדרסופי ,אלא הם חותרים להביא
ב"קץ ההיסטוריה" ,בגללהשינויים שחש בהתרחשותם
בחברה ובתרבות האמריקניות ,ככל שהלשון הספרדית
בטווח הארוך להתפוררותה שלישראלעל-ידיהצירוף של
והזהותהלטיניתהלכווהתבססובחלקיםשלארצות-הברית .גידול דמוגרפי ערבי בתוך ישראל ,שיבתם של פליטים
אתספרו החדש"מיאנחנו?"הואמקדישלנושאהזהבלבד.
פלסטיניםוהתיישבותבלתי רשמית שלפלסטיניםוערבים
ישעורריןעלהניתוח שלו בתחום הזה בטענה שהנתונים
בתוךהמדינההיהודית.
המצויים על ההתבוללות ההיספאנית בארה"ב אינם
גםהישראלים וגםהפלסטיניםאינםמעונייניםלהביע
בפה מלא את הדאגות האלהכשמראיינים אותם ב-אא)
מאששים אותו.בינתיים ,לאחר  11בספטמבר,הדיון שלו
באסלאם -שםהבדליםשבסיסםבדתמדגישיםבהרבה את
עלהגדראואפילו כשהםמוסריםעדותבהאג.אולםבליכל
קשר לכל שאר השיקולים החשובים,זו הנקודה המכרעת
המחיצותהתרבותיות-הוא שתפס אתהכותרות.אכן,כדי
לעמוד אלנכוןעלממדיו של "המקרה"הישראליראוילנו
בנוגע לגדר.יכול אדם לקוות שבסופו של דבריהיה הסדר
לחשוב על ארה"ב בגודל שלניו-ג'רזי שסביב לה אמריקה
ביןישראללפלסטינים ולשארהשכניםהערביםולקוותגם
לטינית מוסלמית .אםיוכלו אנשים לחצות את הגבולות
לסחר,לתיירותולשארצורותשלחליפיםידידותייםביניהם.
הלאומיים באין מפריע ,יהיה פירוש הדבר שהרכב עםזאתפשוטאיןישראליכולהלהמשיךלהתקיים אםיהיו
אוכלוסייתה של הארץישתנה באורחדרמטי.
גבולותיהפתוחיםלרווחהלכניסתםהחופשית שלבניאדם.
אפשר שתוכלישראללהמשיךבקיומהבליחוזה שלום עם
הגדרוהשיבה
הפלסטינים ועם אחדות משכנותיה הערביות ,אך בוודאי
שלאתוכללהתקיים אםיהיולהגבולותפתוחיםעימם.ניתן
בעיקרו של דבר,איןביןזהלבין הסכסוךהערבי-הישראלי
ולאכלום.התל"גהישראלילגולגולת,
לטעון שהשגיאה העיקרית בתהליך
העומד על כ 17-אלף דולר .הוא
השלום שקרס לאהייתה הסכם אוסלו
כמחציתהתל"גשלארה"ב,אךאיןהוא האתבר שלתקופתנוהואלחולל עצמו  -גם אםהכזיב -שהרי ממילא
נמוך בהרבה מן הממוצע האירופי ,אתהשינוייםהנדרשים ולהתגבר לא הייתה ישראל יכולה ולא הייתה
והואגדולפישישהעדעשרהמזה של עלאי-הסדרהעולמי החדשבלי צריכהלהמשיךבשליטהעלהפלסטינים
המדינותהערביותשאינןמפיקותנפט,
היסוד שמכוחם בשטחים הכבושים .חלוקת הארץ
ד
ב
א
ל
את
ננסי
העניות אף יותר מארצות אמריקה
הייתה נחוצה וצודקת כאחת .השגיאה
הלטינית .ההבדל הגדול הזה כדאילחיותבחברותדמוקרטיות העיקריתהייתההחזון של מזרחתיכון
בהתפתחות הכלכלית בין ישראל
ולהילחםלמענן
חדשבגבולותפתוחים-שמעיקרוהיה
לעולם הערבי הוא שהופך את שוק
תלוש מן המציאות .פעם נוספת אנו
העבודההישראלילגןעדןלעובדיםמן האזורכולו .משעה
רואים שהבעיות העומדותבפניישראל -משעה שהתנפץ
שייפתחו הגבולות הפלסטיניים עם שאר העולם הערבי,
הסדרהעולמי החדשלאי-הסדרהנוכחי -משקפותבעיות
ואלהשבין ישראל לפלסטיניםיישארו פתוחים ,שובאי-
גלובליותבהגדלה שלפי כמהוכמה.
אפשריהיה לשים סכר לנדידת האנשים .אפילו בתנאים
אף אחת מן הבעיות האלה לא תיעלם בעתיד הנראה
הנוכחיים של מלחמהיש אומדנים המעריכים את מספר לעין.איןבנמצאפתרונות קסםמהיריםכלשהם,שכןהבעיות
העובדים הערביםהזרים ששהובישראל שלא כחוק קודם
מעוגנות במאפיינים כלכליים ,חברתיים ,תרבותיים,
להקמתהגדרברבעמיליון.רובםהיופלסטינים מהשטחים
טכנולוגייםואסטרטגייםעמוקים של העולםבכללותוושל
הכבושים ,אך כ 50-אלףהיוירדנים שנכנסו לישראל או
המזרחהתיכוןבפרט.זוהימסקנהטורדתמנוחה,אבלכאלה
לשטחים באשרותתיירים .כל הניסיונות שנעשו בעבר
הםגםהזמנים.לאחרשפרצההאינתיפאדההנוכחיתולאחר
להחזיראתהשוהיםהבלתיחוקייםהאלההביתהעלובתוהו,
 11בספטמברשובלאיהיוהמזרחהתיכוןוהעולםכפישהיו
כי בהעדר כל מכשול לתנועתם של אנשיםבין השטח
לפניהם .הפוטנציאל לעתיד שחושפים המאורעות האלה
הפלסטינילישראלפשוטחצוהללו אתהגבולולמחרתהיום
צפוילשנותנורמותבין-לאומיותותיקות,והואכופההערכה
חזרולישראל.
מחודשת ומרחיקת לכת של הנחות שאנשים נתפסו להן
ברור שגם אםתנועתאוכלוסיןזואיןלה ולסכסוך ולא
בקלות רבה מדי .האתגר של תקופתנו הוא לחולל את
כלום-אףלולאהיהסכסוךהייתהזובעיהממדרגהראשונה
השינויים הנדרשים ולהתגבר על אי-הסדר העולמי החדש
לישראל-הרימשמעויותיהלגבי הסכסוך מרחיקות לכת.
בלי לאבד אתנכסיהיסוד שמכוחםכדאילחיות בחברות
התיישבותנרחבתשלערביםבישראלתתורגםבמרוצתהזמן
דמוקרטיותולהילחםלמענן.
בהכרח ללחץ לקבלת אזרחות ובכךתאיים על זהותה של
ישראלכמדינהיהודית,וממילאעל עצםקיומה .במצב הזה
'גרסהקודמתשל המאמרהזה,בתרגומושלאהרוזאמיר,הופיעהבכתב
העת "הקשת החדשה".
תהיהדחייתהשלהדרישההערביתלשיבתםשלפליטי 1948
לישראלגופהבלתירלוונטית כמעט.אכן עקב קריסתו של
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