
 ייסורי איוב ועזה 

 דני רבינוביץ

 משנהלא יומם האחרון. נגדו שיניים עד ההרוגים האזרחים בעזה תמכו בחמאס, וכמה חרקו  לא חשוב כמה מתוך

, האזרחים בעזה בסופו של יוםמי כפר בה. ומזויינת התנגדות האמין במבין בעלי הבתים החרבים והפצועים בין  מי

הם הקרבנות הטראגיים של סבב , כמעט שבעים שנה הם מנת חלקם ועונידיכוי עקירה, משפחות שרובם מ

ובניגוד לישראל,  ך לא כמו בעזה. בישראל. אגם  , בגוף וברכושפגיעות בנפשו נכון, היהלחימה הנוכחי בעזה. 

הפוטנציאל להחמרת השבר , ועלול להתמהמהבעזה תשתיות וההריסות , שיקום המלאשהשיקום בה יהיה מהיר ו

 . בינתיים ובררק ג

בתאונת דרכים פגע נילדם הורים שידוע ש. ומשמעותות אודות שאלנת מזמ סבלבעזה, כמו בכל מקום, עוצמת ה

 מצאו נחמה, ים, לעומתלאומיאבק בשם מפל נ בנם. הורים שאו הנכותסתמיות המוות גם מ, האובדן, לצד סובלים

ספג מי שכך,  .תמורה להישרדותבמשלמת כולה קהילה השכבד תשלום  - 'קרבן'כהמשגת הסבל ב פורתא

אמונה משען בימצא יעם מטרות חמאס ועם דרכי פעולתו, מזדהה בל הוא ה אמהלומה אישית ומשפחתית בעז

להכריז חמאס חלטת ההרואים בשמחוצה לה, גם ועל אלה, בעזה . אך מה קהולם את חשיבות המאבהמחיר ש

משיחי מערכות ? או טירוף חוסר אחריות? או בשיקול הדעתטעות קולוסאלית מעצמה כישראל נגד מלחמת נצח 

מי שרואה את האם  בכסף מיובא?מותרות  רפדים לעצמם חיי? או יזמה מושחתת של סוחרים בדם שממסוכן

 ?אקראיביטוי לרוע שטני, סתמי ו עזהב םאזרחיהנידון לראות בסבל באור ביקורתי חמאס ה

מנת המופיע באציווי הויכוח על תמצה במבוודאי לא , וארץי ישלוט במנסוב רק על לא ין חמאס לישראל מאבק בה

האם יכול יותר: הרבה גורלית רחבה ועל הפרק עומדת שאלה לסטין לידי הווקף המוסלמי. השיב את פחמאס ל

אפגניסטן, סוריה, סומליה,  ?צבא מתוחכםעם מערכות שלטון מפותחות ו ,חזקה המוש למוטט מדינחנחוש ופלג 

. עולמןאיבדו את ו ,פלגים כאלהכאוס שיצרו נפלו קרבן ל ,ובתקופות מסויימות גם לבנון ותימן ,עירק לאחרונהלוב, 

מעיד ישראל בפני ציב חמאס תגר שמהא. או לכידות יציבותלפני כן לא היו מופת של מדינות שגם הן אלו כל אך 

ואין  יותר. ציםקור יםעל פרסו יותר,יציבים גדולים ו, כנגד יריבים יותר יםמרכזי יםלהתמודד במגרששאיפה על 

ארגונים דומים, באזורנו נותנת רוח גבית לכנגד ישראל היתה או בעתיד, ו החמאס, עכשי ספק שהצלחה של

 .ולנסות את מזלם גם כן דרכובללכת חלקים האחרים של העולם, וב

 שיטה היא מייצגת את ה עם זאת,, שלהשפירות המוסד רחוקה משלמות. בגרסאות רעיון וככהמדינה המודרנית 

יתחוור זמן הקרוב בלאורך זמן. אם ובונה משותפת אנושית פעולה ת להסדרשאנו מכירים מוצלחת ביותר ה

ו מרכיביעודדה את חמאס ושל ההסוף של האגף הרצחני תחילת סימנה את  2014 בקיץ עזההמערכה בש

שלמות מדינות טביע לזנוח את שאיפתם להדומים ר טרו רגוניאהדבר עשוי לעודד  הפשרניים יותר של הארגון,

אזרחים בעזה נדע אולי שגם לסבל האחרים באזורנו ומחוצה לו, במקומות ך ייחס. אם זה יקרה, ודם רב בדם

                 משמעות. איזו היתה 

 

           

 

  


