העידן של ההרגשה הטובה :ביום
שאחרי ההפצצה הישראלית בדמשק
מאת ד”ר גיא בכור
“אל תתערבו אצלנו ,אנחנו לא נתערב אצלכם” – זו היתה הסיסמה של
ג’יימס מונרו ) ,(James Monroeהנשיא החמישי של ארצות הברית ,בין
 .1817-25אירופה בזמנו היתה קרועה בין מלחמות איומות ,עם מליוני
הרוגים ,כאשר נפוליון בונפרטה עדיין היה בתמונה ,עם צבאות,
אימפריות ואינטריגות .ב 2 -בדצמבר  1823בישר מונרו את אסטרטגיית
הבדלנות ) (Isolationismהאמריקנית ,שבמידת-מה קיימת עד היום.
האסטרטגיה שכונתה “דוקטרינת מונרו” קבעה בפשטות שאמריקה לא תתערב
בענייניה הפנימיים של אירופה ,והיא מצפה שאירופה לא תתערב
בענייניה הפנימיים של אמריקה .היה זה גם כאשר מדינות דרום אמריקה
החלו להיות עצמאיות .כך נולדה הבדלנות האמריקנית )“אמריקה
לאמריקאים”( ,שהביאה שגשוג כלכלי עצום למדינה החדשה ,שכן אמריקה
אכן השתדלה מאוד שלא להתערב בסכסוכים האינסופיים של היבשת הישנה,
וכך חסכה כסף ,אנרגיה וזמן .תקופת הבדלנות נקראה שם באופטימיות:

“העידן של ההרגשה הטובה” )“.(Era of good feeling

אנחנו לא אמריקה ,ואין אוקיינוס שמפריד בינינו לבין המדינות
המוסלמיות ,אך יש אוקיינוס אחר החוצץ בינינו לבינם ,והוא עצום לא
פחות מן האוקינוס הימי :אנחנו לא מוסלמים .לא סונים ולא שיעים,
וזהו היתרון העצום שיש לנו כיום במזרח התיכון ,איזור שנכנס
למערבולת סונית-שיעית של שנים ארוכות.

כיוון שהמלחמה הפנים-אסלאמית הזו אכן תימשך עשרות שנים ,ובצורות
שונות ,אנחנו חייבים להגדיר דוקטרינה חדשה לישראל ,שתנחה אותנו
בזעזועים הרבים מסביב :דוקטרינה של בדלנות .אנחנו לא נתערב
בעניינים שלכם ,ואנחנו מצפים שלא תתערבו בעניינים שלנו .דוקטרינת
מונרו לישראל ,במזרח תיכון מתפורר.

הדוקטרינה הדו-צדדית הזו תשמש אותנו במובנים רבים :היא תבדיל
בינינו לבין הטריטוריות המוסלמיות המתפוררות )ממילא יש לנו גדר
כבר עם רובן ,ובעתיד עם כולן( ,ותדגיש את החיוניות והיציבות
שלנו; תמנע התערבות ערבית או מערבית בענייני יו”ש; ותעניק לנו
צידוק להתרחקות שלנו מן המערבולת האיזורית .חשוב
לנו להגדיר ולהנחות את עצמנו :אנחנו לא עם הסונים
למזלנו ,מן הבחינה האיזורית ,אנחנו יהודים .קל
במערב את הדוקטרינה הזו :היא באה משם .לא סונים
אחים מוסלמים ולא סלפים .לא פתח ולא חמאס .אז במי
קבעו את הכלל הפשוט ,הנכון גם לנוdubio abstine :
ספק ,אז התשובה היא אף אחד.

מכל ,זה יעזור
ולא עם השיעים.
יהיה גם למכור
ולא שיעים .לא
נתמוך? הרומאים
 Inכלומר ,כשיש

לא שלום ,שהוא בלתי אפשרי לערבים ,ולא מלחמה ,שגם היא כבר אינה
אפשרית ,אלא בדלנות .הערבים סביבנו יברכו על כך גם הם ,משום
שהדבר אינו מאיים עליהם ,אלא מקבל אותם .כל אחד והאביב שלו.

יתרוננו בהתבדלות ,לא בהתחברות ובסיסמאות ה”דו-קיום” .בעבר
חיפשנו דוקטרינה שבירה למצב ערבי יציב; היום אנחנו מחפשים
דוקטרינה יציבה למצב ערבי שביר.

פעם חשבנו שאנחנו במצב “זמני” ,בעוד שהערבים במצב “קבוע” .עכשיו
התברר שאנחנו במצב קבוע והם בזמני.

 1לא יכול להיות ספק :ההפצצה הישראלית בדמשק היתה חדשנית ,נועזת
ומדהימה ,כמו תמיד ,ברמת הביצוע ,המודיעין והמידע .איך ישראל
יודעת? באמת פלא .הצד השני כבר מייחס למודיעין הצבאי שלנו סגולות
על-טבעיות ,וזה כמובן טוב .כמו במבצעים האחרונים ברצועת עזה
ההפתעה בצד השני היתה רבה ,תדהמה מן הנועזות ,בעידן של נרפות
מערבית .ישראל מצטיירת כגורם מדויק ,שקול ונועז .לא עוד חיילים
רודפים אחר זורקי אבנים ,אלא הצבא החדשני בעולם.

 2ההפצצה הזו ,מעבר להשמדת טילים מסוכנים מבחינתנו ,היא הוכחת
המעורבות הישירה של איראן ושל חיזבאללה במלחמה בסוריה ,ושני אלה
ממולכדים :אם יודו שני אלה שנפגעו להם לוחמים וציוד ,הרי שהם
מאשרים שהם נלחמים לכל דבר בסוריה .כך הם מנועים מלהודות בגודל
החורבן שנפל עליהם .לא צריך להיות ספק בעולם ששני אלה כבר נלחמים
עבור בשאר אלאסד בתוך סוריה ,וראינו זאת במאמרים קודמים .סוריה
היא זירה בינלאומית ,שעכשיו גם ישראל הצטרפה אליה.

 3אלא שהעברות טילים מכל הסוגים מסוריה ללבנון נערכות זה שנים
ארוכות ,עד שחיזבאללה צבר עשרות אלפי רקטות וטילים .כל אלה הגיעו
ללבנון מסוריה ,ולכן בהשמדה הזו ,תהיה מבריקה ככל שתהיה ,אין
תועלת לזמן ארוך ,והיא לכן שרטוט נחוש של קווים אדומים לאוייבים
שלנו ,שלא יתעסקו איתנו.

 4הבעיה עם “קווים אדומים” שהם אמורים לחייב ,אחרת מי שהשמיע
אותם אינו נתפס כאמין ,כך שכל חצייה שלהם מחייבת אותנו לפעול
כמעט כמו אוטומט .ההיסטוריה מלמדת שבשרטוט קווים אדומים אנחנו
עלולים להפוך לעבדי הקווים שלנו .הם מחייבים אותנו ,במקום שזה
יהיה ההפך ,ולכן התנגדתי לקווים אדומים .גם האויב יכול לשלוט
בנו ,בחצייה יזומה ומודעת של קוים כאלה ,כדי להפיל אותנו בפח,
ולסבך אותנו.

לפני שתמשיכו בקריאת המאמר :דף קוראי ג’יפלאנט מתקרב ל30,000 -
חברים .מה יש שם? עוד מאמרים מקוריים של ד”ר גיא בכור ,ותגובות
החברים .איך מצטרפים? למי שהמילה “אהבתי” או “ ”Likeמודגשת אצלו,
מוזמן ללחוץ עליה ,ולהצטרף בכך אל המועדון הפייסבוקי המרשים הזה.

