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אפקט
האפשרי של הסכסוך הישראלי-ערבי
מאת ד”ר גיא בכור

לחוק הנדירות בתורת הכלכלה יש תמיד אפקט :על ידי הוצאה של פריט
מן השוק תוכלו ליצור לו ערך מיידי .המחיר שלו יזנק .בהולנד של
המאה ה 17 -המעמד העליון ביקש להפוך את פרח הצבעוני מעוד פרח יפה
לסמל סטאטוס חברתי וכלכלי .הם הפכו את הפרח לנדיר ,כמעט בלתי
ניתן להשגה ,ובכך הם יצרו את מה שכונה אחר כך “טוליפמאניה”,
כלומר הבהלה לצבעוני .פרח אחד היה אז שווה יותר ממשקלו בזהב.
ככל שהביקוש עלה ,כך עלה ערכו של הצבעוני .מפרח הוא הפך לתופעה

חברתית-כלכלית ,למדד ,למצב ,להצהרה .זה מה שאני מכנה “אפקט פרח
הצבעוני” .ועכשיו תורנו :אנחנו חווים את אפקט הצבעוני.

בשקט ,כמעט בלי שנבחין ,גדל עכשיו ,משתרג ,מתפתל בין
הקירות ,ומתפתח “אפקט פרח הצבעוני” סביב ישראל .זהו תהליך
קיומי ,כמוהו לא זכינו עדיין בתולדותינו.
כמעט כמו בכישוף ,ישראל מתנתקת עכשיו מן המזרח התיכון
הערבי ,וערכה רק מזנק ועולה .ככל שהמהומות הערביות
מתפתחות ,ככל שהאלימות פושה ,כך עולה מחירה של ישראל ,וזה
קורה מיום ליום .זהו כישוף ,משום ש”הסכסוך” שלנו הולך
ומותך ,הולך ונמס לנגד עינינו .הוא מתפוגג ,ואנחנו אפילו
לא ידענו.
מכה ניצחת למי שטען שישראל היא שורש הסכסוך במזרח התיכון,
שהיא הבעיה .גם אם יהיה סכסוך שלנו עם הפלסטינים ,זה יהיה
עוד סכסוך במזרח התיכון הבוער ,ולא שורש כל הסכסוכים.
מדוע התהליך ההסטורי הזה מתרחש?

עם גלי המהומות האדירים ,שרק ילכו ויתפתחו ,לערבים כבר
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אין זמן לישראל ,כפי שזה קרה בעיראק שלאחר סדאם חוסין .אילו כבר
אינן סתם מדינות ,אילו שבטים נגד שבטים ,אליטות נגד המנוצלים,
עדות נגד עדות ,שיעים נגד סונים ,ממסדים נגד ממסדים ,עמים נגד
עמים ,פלגים נגד פלגים ,ארגונים נגד ארגונים ,אסלאם רדיקלי נגד
כל הייתר ,כשהכל הולך ומתפורר לנגד עינינו .האם לסיעות במצרים
יהיה עכשיו זמן עבורנו? או לשבטים בלוב? או למפלגות בתוניסיה? או
למדינות שעוד בדרך להתפוררות? הם יהיו עסוקים עם עצמם עשרות
שנים .אם יעלו רפורמיסטים ,ההתפוררות העדתית-שבטית תתנגד .אם
יעלה האסלאם הפוליטי – הרפורמיסטים יתנגדו ,וכך הלאה .הפגנות,
מהומות ,רציחות ונקמות .שום דבר כבר אינו יציב עוד מהיום ,ולמי
יש כוח וזמן לישראל הזו? זה פרדוקס :יעלו אמנם כוחות אנטי-
ישראליים גדולים בעולם הערבי ,אך המערבולת עם אויביהם מבפנים
תעסיק אותם יותר מאיתנו.
אך לא זה המהפך האמיתי ,אלא ההיעלמות של ישראל ככלי,
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כפונקציה ,כדבק מלכד“ .ישראל” המדומיינת וה”מאבק” נגדה שימשו

תמיד כלי בידי המשטרים לאחד את כל הפלגים ,השבטים ,העדות והעממים
תחת הנהגתם .אך כיום ההמונים כבר לא קונים את השקר הזה ,מה גם
שהוא מזוהה ,שלא בטובתו ,עם המשטרים הישנים .ההמונים תמיד ידעו
שהמאבק הזה מלאכותי ומזויף ,אך נאלצו להתמסר לאילוזיה האנטי-
ישראלית .עיראק של סדאם היתה חוד החנית האנטי-ישראלית ,כדי
להסתיר את השליטה הרודנית ,הסונית ,ברוב שיעי .היום למי יש זמן
בעיראק לישראל? אין גם צורך ב”ישראל” ,משום שהרוב השיעי כבר
שולט .ככל שהזיוף במדינות ערב קורס ,כך יש פחות צורך להשתמש
בישראל .ישראל היא מדד הזיוף הערבי .היא היתה הדבק ,והדבק הזה
אינו מדביק עוד ,כמו בעבר.
“הסכסוך הישראלי-ערבי” יתרחק מעכשיו מ”הסכסוך הישראלי-
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פלסטיני”  .הסיוע האוטומאטי לפלסטינים צפוי לרדת עכשיו .מי
יתעניין בהם? בעבר התקשורת הממוסדת הערבית השתמשה בעניין
הפלסטיני ככלי ,כסוג של דחליל .עכשיו למי יש זמן אליהם? זה אמור
להדאיג את הפלסטינים .סדאם היה פטרון גדול שלהם ,כך גם קדאפי
ומובארק .אך למי יש עכשיו זמן בעיראק ,בלוב או במצרים לפלסטינים?
הם נתפסים כבעייתיים ,כלוקסוס שלאף אחד אין אליו זמן היום .ככל
שהסכסוך עם ישראל יהפוך לשולי ,כך גם התמיכה בפלסטינים.
.4

החשיפה .כבר לפני כחצי שנה הציץ המזרח התיכון האמיתי דרך

מסמכי וויקיליקס ,והנה הוא עכשיו ניצב ממש מולנו .באיזור מוטרדים
מאיראן ,מהאסלאם הקיצוני ומהכלכלה .אך הסכסוך שלנו? זה עשור כבר
ברור שהעולם הערבי כבר קיבל את ישראל ,וההוכחה היא “תוכנית
השלום” הערבית .היא נועדה לגשר מעט בין מלאכותיות השימוש בישראל
כאויב מדומיין ,לבין המציאות .אז מציאות וויקליקיס היא עכשיו
המציאות בשטח .איפה עוד נשאר הזיוף? במדינות שוירוס המהומות
עדיין לא הגיע אליהן ,סוריה ,סעודיה ,ירדן ,הרשות הפלסטינית .אך
עוד הרבה לפנינו גם כאן .אין עוד צורך בוויקיליקס ,המזרח התיכון
הערבי נחשף.
וכך לנגד עינינו הולך הסכסוך הישראלי-ערבי ולכן גם זה
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הישראלי-פלסטיני ומתמזער ,מתכווץ .ניתן כבר לקבוע ברמה גבוהה של
ודאות שהוא כבר אינו לב הסכסוך במזרח התיכון .התפרצו כאן שלושה
סכסוכים אדירים ,ששלושתם אינם קשורים בנו בכלל .הראשון ,הכלכלי-
חברתי-שבטי .השני – הסכסוך האדיר בין השיעים לסונים .והשלישי,
בין האסלאם הג’יהאדיסטי לבין ה”לאומיות הערבית” .שלושת אלה
יעסיקו עכשיו את העולם הערבי עשרות בשנים .אנחנו גמדים לעומת

העוינות הפנים-ערבית הזו .צחוק הגורל :אירופה ניסתה לזרוק עלינו
את הסכסוך ,עכשיו הוא ייפול עליה ,עם צפון אפריקה של אנרכיה
והגירה מואצת לכיוונה.
המעצמות האיזוריות איראן וטורקיה .הכל כבר נראה אחרת,
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ואפילו אם איראן תשיג פצצה גרעינית ,היא אינה מכוונת כלל לעבר
ישראל ,אלא להרתעת הסונים ולהגנה על המשטר מפני העולם .הכל
השתנה .ישראל אינה עוד דבק ,היא אינה שווה הרבה כפונקציה .המשטר
באיראן ניסה להדביק את המהומות האחרונות אצלו לישראל – אך אף אחד
לא קנה את זה עוד ,ואיראן מתקשה כבר לשווק את השנאה לישראל
כאידיאולוגיה .זה נתפס באיזור לא רק כזיוף אלא כבריחה; לא כעוצמה
אלא כחולשה .כך גם לגבי המשטר בטורקיה .יהיה קשה לו לתלות מעכשיו
הכל בישראל ,מפני שעכשיו המלאכותיות של הטיעון הזה ברורה .שני
המשטרים ,האיראני והטורקי ,נותרו ללא כלי חשוב של לגיטימציה
עצמית .ישראל ברחה להם.
.7

בעוד ישראל נתפסת עכשיו כאי של יציבות ,ביטחון ,ענייניות

ומערביות ,המשטרים והחברות הערביות סביבנו עושים עבורנו את
העבודה .אלימים ,בלתי יציבים ,מסוכנים .זו המסקנה של כל צופה
בטלוויזיה בעולם .אויבייה של ישראל ממציאים אותה מחדש ,וזו
ההסברה הטובה ביותר שיכולנו לצפות לה .היחס כלפיה כבר משתנה .היא
לא הבעיה ,היא פתאום הפתרון .עידון מזויף הסתיר עד היום את
האנרכיה בעולם הערבי ,את האלימות ,הצביעות והכוחנות .עכשיו הכל
מתפרץ החוצה .ואיך אמר כבר נפוליאון“ :אני לעולם לא מפריע
לאויבים שלי לתלות את עצמם”.
◄מה היה השלב הקודם ביחסים בינינו לבין המדינות הערביות?

תמונה :אימג’בנק – GettyImages/המזרח התיכון יתפוצץ על אירופה,
ובעיית הפליטים תעסיק אותה
נכון שהציפיות מישראל הן גבוהות יותר בעולם ,אך היא
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מצטיירת היום כמוקד מוצק של זכויות אדם ,חוקתיות ושלטון החוק.
כאשר אלפים נהרגים במזרח התיכון כולו ,והתהליך רק יילך ויחריף,
חוקות נולדות במצרים באיבחת החונטה הצבאית השלטת ,וכך הן גם
נעלמות ,האם כנגד ישראל פעל האו”ם? גולדסטון? ארגוני זכויות האדם
של האו”ם ,שלוב של קדאפי היתה חברה מובילה בהם? ובכן ,זכויות אדם

הן עניין יחסי .פתאום הכל מקבל צבעים עזים הרבה יותר במזרח
התיכון .במצרים הנשלטת בידי חונטה צבאית ,בלוב שם שוחטים אנשים,
בתימן שם הם נעלמים ,או בתוניסיה ,בחריין או כווית ,שם הם פשוט
נורים .שלא לדבר על הדיכוי האלים במדינות שהמהומות עדיין לא
הגיעו אליהן.
אפקט עליית המחירים :ככל שהיציבות במרחב הערבי נעלמת –
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ישראל הופכת לסמל של יציבות .ככל שהזכויות נעלמות – ישראל היא
מקדש של אינדיבידואליזם .ככל שהשבטיות והעדתיות מזנקות ,הלכידות
הישראלית מודגשת .וככל שהכלכלה האיזורית נובלת ,זו של ישראל
גורמת להשתאות .ככל שמדד המזרח התיכון יורד ,זה של ישראל עולה.
האפקט הזה אמור לפתוח עכשיו בפנינו עולם שלם של דיפלומטיה ,קשרים
ולגיטימציה .זו הזדמנות.
.10

שאלה קשה לעיונכם :מה עדיף לנו :יציבות איזורית ,אך סכסוך

ועיסוק בלתי נגמר בישראל? או אנדרלמוסיה ערבית סביבנו ,אבל כשלאף
אחד אין באמת זמן או לא באמת אכפת מישראל? אני את ההעדפה שלי
קיבלתי.
זהו כישוף .בשקט ,כמעט בלי שנבחין ,גדל עכשיו ,משתרג ומתפתח
“אפקט הצבעוני” סביב ישראל.
אל מאמר ההמשך :אפקט פרח הצבעוני ,הדור הבא
◄כדי להנות מן המאמרים המיוחדים של האתר ,כדאי להצטרף אל מועדון
 .Gplanet Primeהמינוי הינו לחצי שנה או לשנה .במסגרת המינוי
קוראים את כל המאמרים הסגורים שפורסמו עד היום ,וממשיכים קדימה
לתקופה נוספת.
ניתן להירשם – כ א ן.
◄אני מבקש באופן אישי ,מכל מי שכבר חבר במועדון ,Gplanet Prime
והמנוי שלו הסתיים ,לחדש אותו .כדי לחדש את המינוי יש להכנס
לקטגוריית “לחידוש מנוי קיים לחץ כאן” ,או – כ א ן.
◄אם ברצונכם לשלוח את המאמר הזה
הכפתור “המלץ לחבר” ,בדף הזה ,למטה.
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◄למבקשים לקבל התראות על כל מאמר חדש שעולה ישירות אל המייל
האישי ,עושים זאת – כ א ן

