השד המתעתע מציין
לאפקט פרח הצבעוני

חמש

שנים

מאת ד”ר גיא בכור
הייתכן וכל מה שאי פעם ידעת ,כל הידע שלך ,הזיכרונות ,ההבחנות,
והניסיון החושי – כולם שקריים? זו שאלת מפתח שהעלה הפילוסוף
הצרפתי הרציונליסט רנה דקארט ) .(1596-1650הייתכן וכל הישות שלך
היא פרי עבודה של איזה יצור מרושע ,לו קרא דקארט “השד המתעתע”?
שד זה המציא את כל מה שאנו יודעים כדי להוליך אותנו שולל ,ולשכנע
אותנו במשהו שאינו אמת.

גישת “השד המתעתע” היתה הכלי דרכו הטיל דקארט
המרכזיות של עולמו ,בן המאה ה ,17 -ובכך לסלק

ספק בתפיסות
את המכשולים

וההנחות ששלטו בהווה שלו ,ואשר נסמכו על העבר .הטלת ספק מהותית
הפכה לימים ל”ספקנות הקרטזיאנית” )על שמו של דקארט( ,והיא הניחה
את הבסיס לפילוסופיה המודרנית .זהו השימוש בהגיון וסיבתיות,
במנותק מהשפעת התפיסות המכוננות של העולם החיצוני – בחיפוש אחר
האמת.

כאשר העלינו באתר החודש לפני חמש שנים )פברואר  (2011את המאמר על
“אפקט פרח הצבעוני” ,היה זה בשיא ההיסטריה התקשורתית והציבורית
עם “האביב הערבי” .התפיסה המכוננת אז היתה שהעולם הערבי הולך
להישפך על ישראל ,עם קריסת הגבולות במלחמה גדולה ,אולי קיומית,
וכי העיסוק בנו ייהפך עכשיו למוחלט .אלא שהמאמר צפה בדיוק את
ההיפך ,על פי תפיסת השֵד המתעתע .למרות מה שהמציאות מורה מסביב,
יש לבחון אותה בגישת קרטזיאנית ,על פניה .המאמר צפה לא התחברות
לנושא “הישראלי” ,אלא דווקא התנתקות ,וכי מעתה מעמדה של ישראל רק
יעלה ,כיוון שהמעמד של אלה מסביבה רק ילך וירד .יש לזכור שהמאמר
נכתב עוד לפני הקריסה הסורית הגדולה ,שארעה כחודש אחריו .כאשר
האפקט התחיל ,סוריה עדיין היתה יציבה ,ואולי ,על פי השד המתעתע,
מעולם לא היתה יציבה ,רק לא ראו את זה?

אפקט פרח הצבעוני ,ומותו האפשרי של הסכסוך הישראלי-ערבי

וכך כתבנו בפברואר :2011

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.

חמש שנים חלפו ,ו”האפקט” המשיך עם סידרה של מאמרי המשך:
אפקט פרח הצבעוני ,המהדורה האירופית :מוות מתכחש לעצמו
אפקט פרח הצבעוני :הפלסטינים והגביע הקדוש
אפקט פרח הצבעוני ,הדור השלישי
אפקט פרח הצבעוני ,הדור השני
אפקט פרח הצבעוני ,הדור הראשון

על פי הגישה של דקארט ,מותר להטיל ספק גם בהטלת הספק ,וזה מה
שנעשה היום .ניקח את עשרת עקרונות המאמר ההוא מ ,2011 -ונבחן
אותם אחד לאחד ,מה היה החזון ,והאם הוא התממש.

 1הם שונאים זה את זה יותר משהם שונאים את ישראל ,וכך קרה.
לצדדים הערביים אין כבר זמן לישראל ,והם עסוקים עם עצמם ,בלפיתת
מוות הדדית .לראשונה בתולדותינו הם שונאים זה את זה יותר משהם
שונאים אותנו ,וזה אכן שינוי אסטרטגי .מלחמת העולם הסונית-שיעית
הולכת ומתפרצת בעוד ועוד חזיתות ,בשטחי סוריה ,עיראק ,לבנון,
כאשר כל כוח
תימן ,איראן ,פקיסטן ,אפגניסטן ,הקווקז ואיפה לא.
שמופעל מניע את הכוח הנגדי ,כמו בכלים שלובים ,בהתשה עד לקריסה.
מי עוד זוכר את הימים שארדואן ,חיזבאללה או איראן התעסקו עם
ישראל? יש להם עכשיו איומים אמיתיים.

 2התמוססות הדבק ,וכך קרה .מנהיגים ערביים ואסלאמיים תמיד חשבו
על עצמם ,אך ישראל היתה מבחינתם כלי .גם לנקז את תשומת הלב החוצה
לעברה ,וגם לחבר דרכה את כל מי שאינם מתחברים באופן טבעי ,בדיוק

כמו “הרשימה המשותפת” ,שאין בה שום דבר “משותף” ,חוץ מן השנאה
לישראל .מה אכפת לאיראן מישראל? על עצמה ועל קיומה היא חשבה ,וכך
כל הייתר.

אלא שעם פרוץ המהומות ,דבק הפלא הזה באיזור התמוסס ,וישראל אינה
מעלימה עוד את השדים המתעתעים ,משום שהם כבר השתחררו לחלל העולם:
העדות ,הדתות ,המיעוטים ,השבטים ,והזיכרונות הקולקטיביים .הדבק
אינו מדביק עוד ,ולכן המשטר באיראן ,שהבין זאת ,מיהר לסגור עסקה
בתקווה שזו תציל אותו ,ולכן המשטרים הערביים קרסו .לא רק בשל
ישראל ,כמובן ,אך הדבק שפעם הציל ,לא מציל.

יותר מששמרו על הסכסוך איתנו ,שמר הוא עליהם .ויותר משאנו שומרים
על הסכסוך איתם ,שומר הסכסוך עלינו .יש סכסוך – אין התפרקות
חברתית .אין סכסוך – יש קריסה פנימה .הם איבדו עניין בסכסוך
איתנו; למזלנו אנחנו עדיין מאוימים על ידם.

מנתיב דו-כיווני הוא הפך עכשיו לחד כיווני.

גם מול המערב האפקט עבד :בשעה שמאות אלפים נטבחים ,ומליונים
גולים ומהגרים כפליטים ,מי שיטען שהעיסוק בישראל דחוף – כבר עושה
צחוק מעצמו .מעיד על עצמו כעל לא-ענייני ,שונא ואובססיבי.
הביקורת חוזרת עליו .בוודאי שיש אנטישמיות ,אך כפי שהזהרנו לאורך
כל הסדרה ,מי שייצא נגד האפקט ,האפקט ייצא נגדו ,וכך היה .ראו את
המחירים שאירופה משלמת עכשיו ,על ההתמקדות בעניין הלא-רלבנטי
שלנו .ראו את המחירים שהממשל האמריקני משלם על האובססיה הישראלית
שלו במשך שנתיים קריטיות למזרח התיכון האמיתי .הפוסל אותנו,
הפסילה שלו חוזרת ומתגלגלת עליו .את עצמו הוא פוסל.

הנושא “שלנו” כמעט ולא קיים עוד בתקשורת
שהתיישן .זה לא שאנחנו עלינו ,האחרים ירדו.

העולמית,

כסכסוך

לפני שתמשיכו במאמר ,האם הצטרפתם כבר למועדון ג’יפלאנט בפייסבוק?
יש בו פרשנויות מהירות של ד”ר גיא בכור ,שלא תמיד מופיעות באתר:

