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הנבחרים האמריקנים תגובה מופקרת. הקונגרס הפיק מוושינגטון נאום ה'לא' הדמגוגי של נתניהו ב

לא יידרשו ך הם , אכאן בשנה הקרובהישפך יכמוהו לדם שכמעט חראיים ו אשפירכסו את סרבנות

לבין   responsibilityבין  זובלתי נסבלת הההפרדה ה. תרומתם ההרסניתלתת דין וחשבון על 

accountability תזה של מהות הדמוקרטיה. -טילאננתניהו בקונגרס נאום ת הופכת א 

בקהיר  ,בתוניסה העממית המחאהשראה מן ההיאוש הפלסטיני ממו"מ עם ישראל ומארה"ב, בצירוף 

 במשך, שסטיניהציבור הפלפלסטיני. -היסטורי בסכסוך הישראלימפנה הביא ל יםעשויג'דל שמס, במו

  . עומד לחזור כשחקן איסטרטגי, גורלותהליכים אשר עיצבו את על השנה נוטרל מהשפעה  50

גם ו 1948במלחמת , (1936-9) ד הבריטיםגנ מרד הערביאיסטרטגי בתפקיד  ושיחק םהפלסטיני

 את תפיסת הביטחון ועיצבבתיהם להצועדים לשוב פליטים מאלפי  ותחששבעשור שאחריה, כש

ממשלות של הפלסטינים בידי  השיטתי דיכוי, בצל המאזבל 'פעולות התגמול'. אהידועה כלית הישרא

אמנם יו הות האינתיפאד. , נמחק כוחם האיסטרטגי של הפלסטיניםישראלמצרים ו ,לבנון, סוריה, ירדן

 כוחו האיסטרטגי של הציבור הפלסטיני.שחקו את ושיחקו לידי ישראל ך הן א, תקוממויות עממיותה

. זעםהאת כיל צליח לההוהפרדה את מכשול הקים עדכן את הטקטיקה, , ו ורכביוחייליאת צה"ל מיגן 

הישגי חנקה את שטחים שובם ל, שחוץ ש"ףהעסקנים של אטף בידי נקשהיה מוגבל  פרי הפוליטיה

 . אזרחיהמאבק ה

יח כלהשל של מערכת הביטחון בישראהמקובעת צליחה החשיבה האוריינטאליסטית צד הישראלי הב

פיסה עדיין בת. קברניטי ישראל שבויים ציבור הפלסטיניפוטנציאל האיסטרטגי של הה בשיטתיות את 

 'הסתה'. ייצא לפעולה רק כתגובה להמון פאסיבי' ש' - 'ציבור מסורתי'כ ערביםפאטרנליסטית של ה

, פעלתניתו בוגרת, מודרניסטיתמשרתת כמובן את האשלייה שישראל היא ההופכי: חברה תפיסה זו 

אותנטית המתרחשת תית תודעתגלות באמצעות היוצאים לפעולה משותפת טונומיים ורטים אשבה פ

 . ומעניקה להם חוסן ונחישות פשות כולםבו זמנית בנ

או טלפון המגיעה לצג הלקריאה  תאישילהיענות הפליטים בסוריה ותחריר  של צעירים נכונות

אוריינטאליזם הישראלי. פתיעה את ההתיים במותם לה ותשעלולהפגנות אזרחיות לצאת להמחשב ו

 – ודרך פעולה מוצלחת  ה ריאליתמטרבטוניס, קהיר ומג'דל שמס הצליחו המפגינים להגדיר 

הנכונות . ולטסמלי בשנושא מטען  תרעל אנחושים אך בלתי חמושים מפגינים ל שגלית השתלטות ר

 עליון להימנעפוליטי יש אינטרס מולם ו יתייצבשכוחות שלהמפוכחת היתה טבולה בהבנה מות ל

 .מלהרגם

 , מה שאומר שהיאבפתחשלישית אינתיפאדה מהפלסטינים מאמינים ש 75%סקר עדכני מלמד ש 

או בכולם שטח ישראל בבהר הבית, בישוב  התנחלות,במאחז, בתמקד אולי יאירוע הפתיחה בפתח. 

, יש אורך פליטות, דחיה והשפלהחיי , עשרות שנים נשכו שפתיים מול גירושש, םפלסטינילביחד. 

ונטל , ן מטרות עומדותומזרח ירושלים ה ההתנחלויות 123 בתסריט מחאה אזרחית כזה, .נשימה

יצליח  -מצעד המוני להר הבית למשל  –שמתכננים הפלסטינים מה חלק מאם לישראל. אדיר בטחוני 

את צבאית תקוף ל ערבבמדינות  ממשלותים להתפתח לחצי עתק על למרחץ דמים, עלולידרדר או י

כזו עוד לא . מערכה הגבול על גדרותשל פלסטינים להתיר הסתערות ו ,לעורף טילים, כולל ישראל



 מבוגרים אחראיים בשני הצדדים לגייסיהם של סיכוי. אם היא תצא לדרך, 48, אפילו לא ב כאןהיתה 

יו -חבורת היוגם על תרבץ יות האחר .מצומצמים וע כאוסכדי למנקור רוח ומזל איפוק, מספיק 

 . הילידיםכאן ישלמו  , כרגחל,את המחירקונגרס. מול נתניהו בו ישבהתוהתיצבו ש

  

 


