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מלחמות העבר :מוגן מאחורי האוכלוסיה הפלסטינית בעזה ,בעוד
שהאוכלוסיה הישראלית חשופה ,ומשמשת מבחינתו כמטרה ראויה .כך היה
עם חיזבאללה וכך היה בזמן המערכה הקודמת בעזה .מה רבה היתה
התדהמה ולכן גם הכעס של חמאס כאשר ישראל חשבה מחוץ לתקדים הזה,
והמערכה המתוחכמת שלנו כפתה כאוס וחוסר סדר על האויב .בנקודת
הזמן הזו של כתיבת המאמר ,ישראל הפכה את תקדימי העבר.

“תחדש או שתמות” זו סיסמת המלחמות לאורך ההיסטוריה ,והפעם ישראל
חידשה ,הדהימה ,ולכן הרגיזה מאוד את אויביה; היא פעלה הפוך למה
שציפה האויב .אחד מגדולי האמנים אי פעם ,פבלו פיקאסו )(1881-1973
היה נוהג לפעול בשיטה הזו ,דבר שהביא לו שם עולמים :הוא פעל נגד
הציפיות של הסביבה ממנו .אם שמו היה קשור מידי בסגנון יצירה
מסוים ,בכוונה היה מעצבן את הציבור עם סידרה חדשה של ציורים,
שהלכה תמיד נגד הציפיות .במלחמה כמו גם באמנות ,אנשים מרגישים
עליונות על מי שהוא צפוי ,ובדרך כלל עוברים לדבר הבא .מי שפועל
נגד הציפיות והוא בלתי צפוי ,כפי שישראל פעלה עד עכשיו בעזה,
מרוויח הערכה והרתעה .וסן צ’ו ,אסטרטג המלחמה הסיני בן המאה
הרביעית לפני הספירה ,קבע :הצפוי והבלתי צפוי במלחמה מתחלפים .עם
הצפוי מעסיקים את האויב ועם הבלתי צפוי מנצחים אותו .אך הוא גם
הוסיף מילת אזהרה :הצפוי והבלתי צפוי מייצרים זה את זה ,ומתחלפים
ביניהם כמו גלגל נצחי ,פעם זה עולה ופעם זה.

 1השיטה שאותה הכין המפקד החמאסי המחוסל אחמד ג’עברי ,למקרה של
עימות גדול עם ישראל ,היתה לשתף ולבנות על האזרחים .לתקוף במערך
טילים את ערי ישראל ובכך לגרום לנזק אזרחי עצום ,מוראלי ומעשי;
ובמקביל להסתתר מאחורי האזרחים הפלסטינים וכך לקבל חסות מפני
התקפות ישראליות ,או שישראל תשקע עם מאות הרוגים פלסטינים
וביקורת בינלאומית קשה .אלא שבנוסף לחיסולו הסימבולי של ג’עברי,
ישראל פעלה עד כה להיפך ,ובאופן מפתיע.

היא דווקא הוציאה את האזרחים משני צידי המשוואה .עם “כיפת ברזל”
בצד שלה ,ואכן הנזקים הם שוליים עם ההגנה הזו לעומת פוטנציאל
הנזק; ותקיפה של יעדי חמאס וייתר הארגונים בלבד ברצועה )מעל
 1,300תקיפות אוויריות( ,תוך ניצול טכנולוגיות חדשניות כדי שלא
לפגוע באזרחים הערבים .וכך ניתן לראות איך בניין אחד קורס לגמרי,
ואלה שלידו אפילו לא נשרטו .ברגע שמספר הנפגעים האזרחים קטן בצד
הפלסטיני ,ישראל הרוויחה את אהדת העולם במקום לרכוש את הטינה
שלו; וההיפך ,מהרגע שחמאס תקף בטילים את ישראל ,ועוד את המותגים
האדירים ירושלים ותל אביב ,הוא איבד את סבלנות העולם הנאור.
היתרון התקדימי שעמד לחמאס הפך עכשיו לחיסרון .הוא התהפך.

 2ישראל שינתה בכך את כללי הלוחמה ,בהמציאה שתי אפשרויות לחימה
חדשות :הגנה אקטיבית מטילים ורקטות באחוזי הצלחה גבוהים מאוד,
והתקפה מגודרת בשטח בנוי“ .כיפת ברזל” הגאונית ,כמעט ומבטלת את
הרקטות והטילים ,שבהם העולם הערבי סביבנו מילא את מחסניו.
וההתקפות הנקודתיות בעזה ,עד לדיוק מדהים ,מאפשרות לקלף צבא שלם,
המסתתר בתוך אוכלוסיה .הדיוק הזה הושג באמצעות שורה של פיתוחים
ישראליים חדשים וחשאיים ,הבנויים על טכנולוגיות ניווט מתקדמות,
שלא עומדת לרשות שום צבא אחר בעולם ,גם לא לאמריקנים .ברור שיש
תקלות בשני המקרים ,אך מספר ההרוגים בעזה עד עתה הוא דו ספרתי
בלבד ,למרות כאמור מעל  1,300הפצצות בשטח שעיקרו אורבאני וצפוף.

זוהי “מלחמת הסטארט-אפ” הראשונה בתולדות האנושות ,שבה הטכנולוגיה
מצליחה להפוך חיסרון ליתרון .היא מבטלת חיסרון של גודל ,של שטח,
של אוכלוסיה פגיעה ושל רגישות בינלאומית .כל המלחמות שיבואו
מהיום יושפעו ממלחמת עזה הנוכחית ,וזה אומר מליארדים של דולרים
להעשרת ישראל עם הפיתוחים ליצוא בטחוני .מעטות מדינות העולם
היכולות להתגאות ששינו את כללי הלחימה .האופי הישראלי הממציא
פטנטים עזר גם כאן ,ובשני המקרים לצדדים הערביים אין מענה
לפיתוחים האלה ,אלא בעיקר רוגז
המלכודת שהיתה אמורה להיכנס לתוכה.
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הישראלית ,כמו צעצוע ילדים שנתקל בקיר ,אך הוא ממשיך לנוע מיכנית
על מקומו .הם הרי פעילים של טריק אחד.

מה שאינו ניתן לשינוי הוא לא
תמונה :אימג’בנקGettyImages ,
Malum consilium quod mutari non potest
טוב:

 3ההישגים הטכנולוגיים האלה נקלטים בכל בית בעולם הערבי )ורבים
רואים את ההבדל בין הקידוח הנקודתי של צה”ל לבין ,למשל ,הצבא
הסורי ,הטובח ללא רחם( ,ויש בהם להחזיר את דימויה של ישראל מן
העבר כמדינה גאונית ומרתיעה .בעל הבית השתגע ,כך זה נתפס בעולם

הערבי ,וגם זה יוצר הרתעה .בשנתיים האחרונות היתה תחושה שישראל
אינה מגיבה ,והיא מרשה לידיים מכל כיוון להטריד אותה ,לגעת בה,
ולאחוז באבריה .גם העורף הישראלי הוכיח שאין הוא עורף של קורי
עכביש ,אלא גורם שאפשר לסמוך עליו .איש לא ברח ,איש לא התלונן
יותר מידי ,והכל נתנו תמיכה מלאה לצה”ל .בכך ישראל גם מתפטרת
מ”שד הטילים” שצילו מרחף עלינו כבר שנים .למרות הטילים ,אפשר
לתפקד ולהעניק את הזמן הדרוש לצה”ל לתקוף ולהגיע להישגים.

 4עוד שד נרגע ,לפי שעה ,והוא מצרים של האחים המוסלמים“ ,שאינה
של מובארק” .היה כאן כמעט פחד אפוקליפטי ,שהנה מצרים חוזרת להפוך
לאויב שלנו ,וכמו באיראן של  1979היא תהפוך מבעלת ברית לאויב מר.
היה זה חמאס שבנה על כך ,לאחר שקרא את העיתונות הישראלית )הערה:
לאויבים שלנו לא כדאי לקרוא את העיתונות הישראלית ההיסטרית ,היא
אינה משקפת בדרך כלל את מה שמתרחש אצלנו באמת( וכיוון שכך ,הוא
היה משוכנע שישראל לא תתקוף אותו .והנה ,הנשיא מורסי פעל בדיוק
כפי שמובארק היה פועל ,וההיפך ,ידו על חמאס אפילו תקיפה יותר.
מדוע שלח את ראש הממשלה שלו לעזה ביום ששי בבוקר? כדי להקדים את
תפילות יום ששי אצלו ,שמא ייצאו מאות אלפי סלפים קיצונים נגדו
בקהיר .ואכן ,זו היתה הצגה למצלמות ,הדברים שודרו מייד ברחבי
מצרים עוד לפני תפילת הצהרים ,והמתח במצרים נרגע .מורסי עשה זאת
בעיקר עבור עצמו ,וכרגיל ,הפלסטינים הם מטבע עובר לסוחר .קונים
אותם ,מוכרים אותם ,שום דבר לא השתנה .מצרים צריכה לפרנס 89
מליון איש ,והיא מקווה לכסף מערבי .קשה להאמין שהיא תיתן לזנב
לנפנף בכלב.

שוב טעו הפלסטינים ,כפי שהם טועים דור אחר דור .כמו
5
איסמאעיל בשנת  ,1982שהקים שתי חטיבות משוריינות בצידון
ארגון פתח ,כך הקים בעזה אותו ג’עברי צבא של ממש עבור חמאס.
המקרים היו אלה מטרות נייחות ,ולכן נוחות יחסית להשמדה
צה”ל .כל עוד מדובר בארגון גרילה אין במה לאחוז ,אך ג’עברי
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בסיסי צבא ,מוצבים ,מעוזים ,מחנות אימונים ,מיפקדות ,משרדים ,ומה
לא .כל אלה אינם קיימים עוד .צה”ל גילח אותם ,והחזיר את חמאס 4-5
שנים אחורה ,בחסות עליונות אווירית מלאה.

“תחדש או תמות” ,וישראל חידשה עכשיו הרבה“ .כיפת ברזל” היא יצירה
צבאית .פיקאסו היה אמן ההפתעה והבלתי צפוי .הוא סבר שאם יערבב את
המנהגים היומיומיים שלו ,ויעורר רעש סביבו ,אנשים ידברו עליו
ויפיצו את האגדה אודותיו ,וזה גם היה נכון .הוא סבר שככל שיהיה
קפריזי יותר ,כך יעריכו אותו יותר .אם כן ,הקוביזם נבע משיקול
אסטרטגי? הדמויות עם המסכות )“העלמות מאביניון”( נבעו מרצון
לתהילה? “התקופה הכחולה”? סגנון הציור הייחודי של פנים המצוירות
בפרופיל ובמבט חזיתי בו זמנית נבע מן הצורך לחדש כל הזמן ,או
למות? מן הבחינה הזו השמרנות היא סוג של קיפאון ,ולכן מוות.
החדשנות היא חיים.
לפיקאסו היתה שיטה “לא שמרנית” נוספת :לעיתים סירב למכור תמונה
מסוימת ,וכך גרם לעליית המחיר שלה ,משום שהאספנים והסוחרים
התעניינו דווקא בה מרוב סקרנות .הוא ידע מתי להוון את ההישגים.

 6מערכת עזה מתקיימת בצד “האביב הערבי” ,אך היא אינה חלק ממנה.
העולם הערבי כבר שקוע במלחמות שלו ,שלא יגמרו שנים רבות ,כמו
למשל בסוריה ,שלא נחה לרגע ,בתימן ,בירדן )בסוף השבוע מאות ניסו
להתפרץ לארמון המלוכה ברבת עמון ,במטרה להפיל את המלך עבדאללה,
ונהדפו בידי הצבא( ,בלוב או בצפון אפריקה .עזה היא אתנחתא מבחינת
רבים ,אך לא בתקשורת הערבית שהמשיכה לעסוק בעניינים הקיומיים של
העולם הערבי ,והרבה פחות בעזה .רק “אלג’זירה” ,רשת ג’יהאדיסטית
מוטית ,ניפחה כהרגלה את עניין עזה .נושא עזה עולה לסדר היום ,אך

לא במקום הנושאים האחרים הבוערים.
הדרך הטובה ,האישית והמהירה ביותר לדעת מתי עולים מאמרים באתר
היא להירשם כאן ,ולקבל התראה למייל האישי .הנרשמים קוראים
ראשונים.
הרצאה של ד”ר גיא בכור באירוע העסקי שלך?

 7כל הערכות חמאס ערב המבצע התנפצו עד עתה .בארגון העריכו שהסכם
הפסקת אש קרוב בשבוע שעבר; שישראל עסוקה בצפון; שהיא תירתע
מלהתעסק עם עזה; שהיא חלשה; שמצרים תצא לעזרת חמאס באופן אקטיבי;
שבמערב יחזרו הפגנות האלפים לטובת עזה; שהאזרחים הישראלים יקרסו;
שהאיחוד האירופי יתקרב אל חמאס; ושאובמה אולי יתייחס באדישות
לישראל ולמצוקתה .כל אלה לא התרחשו ,לפחות עד עתה ,וזו כמובן
מהלומה קשה לחמאס ,שנשאר לבד .הרבה מילות תמיכה ערביות ,אך הוא
עדיין לבד.

ההיפך ,במערב נמאס לראות ערבים זועמים בכל מקום בשל האביב הערבי,
וחמאס נכנס עכשיו אל המסגרת הזו ,כמובן שלא בטובתו .גם טענת
“המגן האנושי” שהעלתה ישראל בנוגע לאזרחים בעזה נקלטה.

 8בהמשך לכך ,מדוע קשה כל כך לזרוע הצבאית של חמאס לנצור את האש?
משום שאז תתברר האמת .מאז תחילת המבצע מדווח חמאס לתושבים
האומללים בעזה על “ניצחונות אדירים” נגד הציונים ,הפלת מטוס,
הפצצת תל אביב וגרימת נזקים קשים שם ,ומה לא .ביום שהאש תיפסק,
וההמונים יצאו מן המסתור ויראו את הנזק הנורא שחולל שם צה”ל ,הם
יבינו .אותו דבר אירע עם נסראללה .כרגע שראה במו עיניו את ההרס
והחורבן שהמיטה ישראל בגללו ,הוא הבין .חמאס נמלט ,כהרגלו ,אל

מחוזות הדמיון והפנטזיה ,ומשם כבר קשה להגיע רחוק.

לפני שתמשיכו בקריאת המאמר :האם תמליצו על המאמר ,ועל מועדון
קוראי ג’יפלאנט ,על-גבי הפרופילים שלכם בפייסבוק? למי שהמילה
“אהבתי” או “ ”likeמודגשת אצלו ,מוזמן ללחוץ עליה ,ולהצטרף בכך
אל המועדון הפייסבוקי המרשים הזה.

