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 )בכתיב כחול( גיא בכורהתייחסות למאמר של דר' ח.  

 : ישראל אינה הבעיה אלא הפתרון

 על עשרה שקרים שסיפרתי לעצמי

 בכור  גיא  מתוך מאמר של ד"ר

  

...."חשוב לזכור: המלחמות הגדלות הוכרעו רק בשל הממד הפסיכולוגי. ברגע שחייל אחד או קבוצה 
של חיילים מעריכים שהמערכה אבודה, הם נוטים לברוח או להרים ידיים. בזה הוכרעה המערכה. 
במילים אחרות, ולשם כך קם ג'יפלאנט לפני יותר משש שנים, התודעה היא החשובה ביותר; לא 

 חשובה מכוח צבאי ומחיילים. פחות

 והנה, אצל אחדים קיימת תחושה שאנו עומדים בפני "צונאמי" 
 )מילה האהובה על "התקשורת" הישראלית( של התנגדות בינלאומית, 

ן קיר בטון, עד שאין לנו אלה להרים ידיים. יש פוליטיקאים אצלנו שאף מנצלים זאת כדי לזכות ימ
 וח תודעת הקיר הבינלאומי המאיים. בתגמול אישי, תוך ניצוח וניפ

כלומר לקחת את השלם  – Dividem et impera –ומה אני נוהג לעשות במצב כזה? הפרד ומשול 
הגדול הזה, ולפרק אותו למרכיביו, שסך כולם בסופו של דבר יהיה חלש מן השלם, עד שהשלם הזה 

ול, כאשר הוא קורא לגרום לאויב יקרוס. גם מקיאוולי בספרו על המלחמה מזכיר את שיטת הפרד ומש
 להרחיק חלק מאנשיו באמצעות שמועות, ובכך להחליש אותו. 

 המאמר הזה אינו מיועד לזרים כלל; הוא מיועד לישראלים. 
 הכול ישתנה, גם בעולם. –ברגע שהם יבינו 

לפנינו עשר "תולעים" המכרסמות בתודעת חלק מן הציבור הישראלי, כאשר האפקט המצטבר    
הוא מאיים ומדכדך. ברגע שאנחנו מפרידים כל טענה מערימת התולעים הזו, ואף מפריכים אותה, 

 השלם חלש מסך המרכיבים, עד להתרסקותו.

 

לא נכון, והשנתיים האחרונות מוכיחות זאת. צבא  – ישראל היא לב הסכסוך במזרח התיכון . 1
זוויע באלג'יריה; בסוריה מלחמת צרפת נלחם בסלפים באפריקה; סלפים מבצעים פיגוע טרור מ

הרוגים וסופה אינו נראה באופק; במצרים שרפו אתמול קיצונים בית משפט  60,000האזרחים גובה 
והתעמתו עם המשטרה; המדינה עצמה על סף התפוררות; תימן הפכה לשטח נטול ריבונות ברורה, 

בנון מתחדשת האש בין כמו לוב, כאשר בשתי המדינות מי שקובע אלה כבר השבטים; בצפון ל
ים לסונים, וזו שאלה של זמן עד שהיא תגיע גם לביירות ולחיזבאללה; תוניס אינה מדינה והעלו

נתיפאדה סונית" כנגד הממשלה השיעית, תוך שהכורדים יבטוחה עוד; ובעיראק מתנהלת "א
יה מדינה ממשיכים ומתבדלים. ואיראן ממשיכה בהתרסה שלה כנגד המערב. במילים אחרות, אם תה

 פלסטינית או לא תהיה, זה ממש לא מעניין ולא מזיז לאיש מן הנלחמים.
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קשה להאמין, אך רבים בישראל האמינו לטענת הסרק המדומיינת על מרכזיותה של ישראל. מחר 
יש בחירות בישראל, והדבר בקושי מוזכר בתקשורת הערבית, יש להם בעיות הרבה יותר "בוערות". 

תה הליכת ייאוש, משום שהוא יודע שאם הסכסוך עם ישראל יו מאזן לאו"ם היולכן ההליכה של אב
מתמוסס, כך קורה גם לעניין בפלסטינים. לפני שנתיים קראתי לתהליך הזה, שהיה אז רק צפוי בשם 

 "אפקט פרח הצבעוני".

התיכון פעם המזרח התיכון היה לכאורה יציב וישראל בעייתית; היום ישראל היא היציבה והמזרח 
 כולו בעייתי.

אכן בתקופת "האביב הערבי" ישראל "הוזנחה". היא איננה לב הסכסוך במדיה. אך היא היתה 
כזו לפני כן , ובעיני המערב )לא בתודעת הישראלים( היא עדיין בלב הסכסוך. לא בגלל המדינות 

  השכנות כמו בגלל הפלשתינאים.

  

שעובר הזמן, המרחב הערבי רק ממשיך ומתפורר לא נכון. ככל  – הזמן משחק לרעת ישראל. 2
עוד יותר. "צבאות ערב", מונח שבכל ההיסטוריה שלנו היה מונח אולטימטיבי לאיום, כבר אינו קיים 
עוד, כאשר כל הצבאות סביב מתפרקים, או שאינם כשירים עוד. זה לא אומר שצה"ל צריך להפסיק 

ההיפך, מבחינת טכנולוגיה ויכולת כלכלית. ואם להתחמש, ממש לא, אך הזמן אינו משחק לרעתנו, 
שנים אחורה, אל שלהי האימפריה העות'מאנית, כאשר מי  100על זמן מדברים, אז סוריה חזרה 

שמושל בפועל הם שבטים ומיליציות. תשתיות החשמל, המים, האנרגיה של מה שהיתה פעם מדינה 
גים ממשיים. בעוד הציונות תמיד דגלה קרסו; הפלסטינים עצמם מפוררים, מהגרים, וחסרי היש –

 .בעובדות בשטח, דגלו הערבים באזור שלנו בוועידות, בנאומים ובעוד החלטות באו"ם

בפועל ישראל ממשיכה לשרטט את המפה העתידית באמצעות ההתיישבות, כפי שעשינו תמיד. 
מסוגל  הזמן אינו משחק לרעתה של ישראל שממשיכה להתחזק, כשסביבה הכול מתפרק, ולא

 להמשיך ולעמוד נגדה.

בפועל ישראל משרטטת בהתיישבות את המפה העתידית( . אם נקודת המוצא הבסיסית , שאנו  -)נאמר לעיל

התיכון ,הזמן נראה משחק לטובה. האם כולם מסכימים )כאן בישראל ושם בחו"ל( -נהיה מדינה מהירדן ועד ים

זו   למטרה כדי ל"אחד את העם"  -  כך בגלוי )הממשלה / המפלגות לנקודה בסיסית זו ? ומדוע אנחנו לא מכריזים על

.)? 

לא נכון. "הסדר מדיני" היה תמיד כלי בידי משטרים ערביים לנהל  – הסדר מדיני הוא אפשרי .3
מדיניות של התקרבות פונקציונלית לישראל, בדרך כלל לזכות בטובות הנאה מערביות או 

רבית מדינות ערב יש צינורות משלהן לוושינגטון, לעיתים טובים אמריקניות. הימים האלה חלפו ולמ
יותר מאלה של ישראל. הסדר מדיני היה עבורן פונקציה של ניהול והישרדות. הרשות הפלסטינית, 

אינה יכולה לנהל משא ומתן ובוודאי שלא להגיע  –מבוישת ומבוזה, מוצגת כמשת"פית של ישראל 
לכפות "הסדר" בלי משא ומתן, בלי הכרה ובלי שלום )כמו שלושת  להסדר, ולכן הלכו בכיריה לאו"ם

(. כשחמאס נושף בעורפו ומאיים עליו קיומית, האם יוכל ארגון פתח 1967ים של ועידת חרטום, והלאו
חסר הלגיטימציה, להגיע להסדר עם "הכיבוש" )זה הכינוי של ישראל בתקשורת הערבית 

 והפלסטינית.

  

זהו מטבע לשון שבו החלו הפלסטינים להשתמש בשנות השבעים, לאחר  "העם הפלסטיני",. 4
 שנמכר להם בידי ישראלים. בעבר ניתן היה להתווכח אם יש לאומיות ערבית, 
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אך בשנתיים האחרונות הוויכוח הוכרע. האם יש עם סורי? עם לבנוני? או עם עיראקי? הכול 
יני, דווקא עכשיו, כאשר שתאז עם פלמתפרק לישויות עדתיות ודתיות, והלאומיות מתפוגגת. 

המדינות הלאומיות חדלות לתפקד? כאשר הלאומיות מפנה את מקומה למגדירים דתיים ועדתיים? 
צפון אפריקה, למשל, עוברת כבר תהליך מרתק: ממלכה סלפית חדשה נפרשת עכשיו במערב לוב, 

לאומיים של פעם. ומה ההבדל דרום אלג'יריה, מאלי וחלק מתוניסיה, בלי להתייחס כלל לגבולות ה
ינית? שתבעזה? הרי ממילא נשק לובי זורם לעזה. האם יש כאן לאומיות פל בין סלפים מלוב לסלפים 

ינים" בסוריה שתאלמלא שמר ארגון אונרוו"א )זרוע של האו"ם שהומצאה אך ורק לצורך זה( על "הפל
 ]בעזה?[ באמצעות מתן קצבאות, האם הם עדיין היו קיימים?

: האם הפלשתינאים הם עם או סתם ציבור גדול שהתיישב באיו"ש  דר מדיני והעם הפלשתינאיהס
שנה תחת כיבוש  46הם קיימים באיו"ש ובעזה !מצויים כבר  -ועזה ? יגדיר כול אחד כרצונו. העובדה 

יך כמדינה בדרך. אך אנחנו "ציונים" נמש -ישראלי. מציאות זו הוכרה לאחרונה ע"י האו"ם )"שמום"(
לבנות ולהתנחל. ומאחר ו"אנחנו רוצים" מדינה מהירדן ועד הים , לכן טוב שהפלשתינאים גם הם 

 "התפרקו לישויות עדתיות ודתיות" ובזה נגמרו הבעיות !

 

כבר לא נכון. כל ישראלי חייב לקרוא את המאמר הדמוגרפי  – ישראל מפסידה בקרב הדמוגרפי. 5
וגרפי, הוא כבר אינו יהודי. העשור האחרון הוא עשור נפילת של ג'יפלאנט, ולהבין שאם יש שד דמ

הילודה בכל המזרח התיכון חוץ בישראל, ולמעשה הילודה היהודית החילונית השתוותה כבר לילודה 
הערבית בישראל או הפלסטינית. ההיפך, הפריון של האם היהודייה ממשיך לעלות לעומת הנפילה 

ות למשוך לישראל מאות אלפי עולים מאירופה, שכן המצב של האחרים. בפנינו גם עומדת הזדמנ
הכלכלי בישראל טוב יותר מזה שבמרבית מדינות ערב אירופה, אך לרוע המזל דווקא ממשלת ישראל 
אינה מתייחסת לכך כאל הזדמנות היסטורית. עוד לא מאוחר, זה הזמן להתחיל, אך ישראל אינה 

עם היהודי שב להתרבות, לראשונה מאז מלחמת מפסידה בקרב הדמוגרפי, ההיפך. בזכותנו ה
 העולם השנייה.

והם ישאפו להעביר לכאן מאות אלפי  –האתר משמיע שוב אזהרה: שטח ריבוני לפלסטינים ביו"ש 
"פליטים" מסוריה, ולשנות לעד את המציאות הדמוגרפית בארץ ישראל. משם הם ישאפו הלאה, 

 לעומק ישראל. 

וגרפי ,אך לא מול הפלשתינאים. בעוד כעשרים שנה יהיו בישראל אכן ישראל מפסידה בקרב הדמ
 החרדים והערבים.  -ישראל  מילדי  52%, מעל  0-19בגיל 

  

לא נכון. העולם עשה "וי" באו"ם, יצא ידי חובתו במדינה  – המערב מתעניין ומחויב לפלסטינים. 6
על הנייר, והמשיך הלאה. יש לו בעיות קיומיות משל עצמו. בעבר הפלסטינים הציגו עצמם כמסכנים 
ומקופחים, אך היהירות של חמאס בעזה, האכזריות, ותקיפת מטרות ישראליות אזרחיות כל אלה 

עבר, וזו נקודת פריצה עבורנו לפורר את הקיר ההרבה יותר מ משנים את התמונה. היא מאוזנת כיום
 הזה לגמרי.

למשל, כאשר מיליוני צרפתים חזו בבעתה בברבריות של אנשי חמאס, הגוררים גופות של אחיהם 
רבים שם הבינו. זה לא שאין  – (Parismatch) –לאור היום במרכז עזה בזמן המבצע האחרון 

מאנטישמיות מוסווית, כאלה תמיד יהיו, אך הרוב הצופה מן הצד פלסטינים, כחלק -ארגונים פרו
 בהחלט ניתן לשכנוע, צריך רק רצון.
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והלאה בטענה  2006לא נכון. כשם שהאתר שלנו נלחם בשנים  – חמאס ניצח בעזה .7
שחיזבאללה "ניצח" במלחמת לבנון השנייה, כך הדבר בעזה. עובדה, אין טילים ואין רקטות מעזה, 

כולם. מדוע? משום שחמאס קיבל את המכה שלו, והבין. זו השיטה היום במזרח התיכון:  לפליאת
 קודם כל מכריזים על ניצחון על ישראל, ואחר כך קורסים בשקט בפינה. 

כיוון שהתקשורת שלנו מתמסרת באהבה למסרי התבוסה, זה הופך כך לעובדה. לא צריך להאמין 
 לכל תעמולה ולכל התרברבות. 

אללה, חמאס שרוי במצוקות הקיומיות שלו, כלוא ברצועה שבה הוא שולט, תוך שהעולם כמו נסר
 הערבי דואג יפה יפה להתרחק ממנו.

עובדה. האם מסוגל לפתוח באש ,נניח בעוד שנה או יותר ? )כפי שנעשה לאחר  -החמאס שולט ברצועת עזה 

היה זה חוסר אחריות להמר שלא תיפתח שוב הרוגים ברצועה(. י 1,300-מבצע "עופרת יצוקה" ,למרות מעל לכ 

להסכם ? או נמשיך  אש. ומה יקרה כאשר יהיו בחירות באיו"ש והחמאס יזכה ? יהיה שקט ? או נילחם ? או נגיע

 לבנות ולהיבנות ?

  

כבר לא נכון. מאז מבצע עמוד ענן עזה התחברה לכל  – עזה היא כלא גדול בשל מצור ישראלי. 8
 דבר למצרים, למעשה הפכה לפרוטקטורט מצרי, 

. מצרים מספקת לה יותר ויותר מים, חשמל, 1967 -ב   תה לפני מלחמת ששת הימיםיכמו שהי
אנרגיה היא מאפשרת תנועה חופשית ומעבר סחורות, ואף ביקורים של בכירים ערביים ואסלאמיים. 

ליט קטר היה, נשיא טוניס אמור לבקר )בורח לשם מן הצרות שלו( וכך גם ראש ממשלת מלזיה. ש
לטענתי, הביקורים האלה הם אינטרס ישראלי: בבקשה, שיבקרו. הדבר מעיד על כך שאין מצור, 
מטיל את האחריות על המצרים )הם לא התירו, למשל, לאיראנים רשמיים להיכנס לעזה(, ומחייב 

התנהג כישות מדינית, לא רק צבאית. האינטרס היחיד שלנו בעזה זה להתרחק ממנה את חמאס ל
 ככל האפשר.

כלא. אך ישראל שאפה שיהיה מצור ימי וביבשה לפחות -טענה שעזה היא בית לא ידוע לי כי ישראל
 שיהיה פיקוח מסוים. זה ישתנה .האם ישראל שאפה לכך ?

  

ון. בנוסף לפריפריה של המזרח התיכון שאינה ערבית לא נכ – ישראל מבודדת במזרח התיכון. 9
בעיקר כורדים, אֵזרים, סודנים מן הדרום, ֶברברים בצפון אפריקה ואחרים, שאין זה המקום  –

לפרטם, יש מיליונים רבים של אזרחים ערבים הכמהים לפיסת אינפורמציה על ישראל, לקשר, 
ת קיר הבורות והדיסאינפורמציה שכוננה אותם הם אינם מקבלים. לצערי, לא הצלחנו לשבור א

 ה"מדיה" הערבית, ולא הגענו אליהם ישירות. 
זו תתחיל להתפורר. הכול עניין של  ברגע שנגיע אל הפרטים האלה, בסופו של דבר גם הגדרה

 .אחיזה

מעניין, אותם אלה שהטיפו לנו כל השנים לוותר על הגולן ולפייס את אסד, מטיפים לנו עכשיו 
בפני הטורקים, שרק הולכים ומסתבכים. ההיפך, יש לנו אינטרס להתרחק מן הטורקים ככל להתרפס 

 האפשר, שלא יסבכו אותנו בצרות )סוריה, כורדים, איראן, עיראק( שלהם.
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לא נכון. בשנתיים האחרונות רק זינק מעמדה הקריטי של ישראל  – ישראל מבודדת בעולם. 10
במזרח התיכון כאי של יציבות. ישראל היא כיום המדינה הבטוחה היחידה במזרח התיכון כולו. 
למדינות המערב אין עוד אחיזה בעולם הערבי, בקושי מגיעים לשם. מי יגיע עכשיו לאלג'יריה? 

צת? סוכנים אמריקנים כבר חוששים להגיע למדינות לעיראק המתפוררת? למצרים המתפוצ
ערביות, ונותרה לכן רק ישראל. ארצות הברית זקוקה לישראל כעמדה קדמית לא פחות משישראל 

תה קיימת בעוצמה כזו בעבר, אלא מאז השנתיים יזקוקה לארצות הברית, והתלות הזו לא הי
 האחרונות. פשוט, לוושינגטון אין משהו אחר. 

הברית שלה במזרח התיכון נפלו, והאחרים, למשל מלכי ירדן, סעודיה ומרוקו, מתרחקים  רוב בעלי
 .מארצות הברית פן תגרום גם להם נזק קיומי

הסחר הישראלי עצמו הולך ומצטמצם מול אירופה והולך ומתרחב מול המזרח, הנטול תסביכים 
כעשרים אחוזים מן הסחר העולמי. אנטישמיים, קודם כול בגלל הצטמקות השוק האירופי, השווה כיום 

אך גם אירופה מוכת האבטלה והדכדוך צריכה את הקשר עם ישראל החדשנית והמפרה, כשם 
שלוש אירופה תצטרך גם את הגז הישראלי, ותלותה -שישראל זקוקה לאירופה, אך בעוד כשנתיים

מי יוכל    כון כולו. בנו תגבר. גם עבור אירופה ישראל היא הטריטוריה הבטוחה היחידה במזרח התי
   ? אולי על צבא אלג'יריה? לוותר עליה, ועל מי יסמכו, על מורסי

   יש הבחנה ברורה בין מצבה היחסי של ישראל באשר ל"אביב הערבי" לבין מעמדה והתנהגותה 
 , בעיני מדינות העולם , ביחס לפלשתינאים , או למעמדה בעיני ארה"ב.

לטורקיה תפקיד ומעמד מיוחד באזורינו )איראן , סוריה , קפריסין , טעות.  -"להתרחק מטורקיה" 
 רוסיה , מזרח אירופה(. מוטב שתהיה לצדינו מאשר נגדנו. )מבלי להיכנס לוויכוח ,כיצד עושים זאת(.

 ישראל תוארה על ידי רבים כ"בעייה" במזרח התיכון, בעוד שהיא בעצם ה"פתרון".

  

הפיצו את המאמר הזה אל החברים והמליצו עליו, משום שככל שיותר אנא,  –"דיביֶדה ֶא אימֶפָרה" 
קוראים בישראל יחשפו לאמיתות האלה, כך יתפורר קיר המציאות המומצאת במוח שלנו מהר יותר; 

טיוב לקורא בעברית, המפריך כל טיעון וטיעון כזה, יכול לעזור, ולשמש אבני בנייה לקיר -סרטון ביו
הקים את הקיר הזה מולנו, כדי לבלום אותנו, גם אנחנו יכולים להקים קיר חדש; וכשם שהיו שניסו ל

חדש, שייבנה משאריות קיר ההפחדה הישן. התודעה העצמית היא העיקר. ברגע שהפרדנו בין 
הטיעונים, אנו מנצחים, כאשר החלק השֵלם הוא האויב, בעוד הפרטים הם בעלי הברית שלנו, שכן 

 גם את האיום הפסיכולוגי החזק ביותר.להפריד ביניהם עשוי למוטט 

  

  

  

 

 
 

 


