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ליכוד במערכת הבפני פעילי , אז ראש ממשלה מכהן, נתניהובנימין נשא שהמפורסם  נאום 'הם מפחדים'

פעל , אבל דרךאבדן סר ביטחון וובחלוקים יריביו בשמאל שרושם את הלעורר נועד , 1999הבחירות של 

תקוותו ל ועל עצמו. אמדבר נתניהו קיבלו את הרושם שציבור ברבים וכותבי סאטירה , פרשנים .כבומרנג

צללים המבחושך שנבהל ילד ככזבה. במקום זה הצטייר נתניהו נ המזלזל ביריביובוטח מנהיג כלהופיע 

מרדכי צחק ישף ח. בהמשך 'כלום, זה כלום'זה תנחם במלמולים ומ שמיכהלמתחת מצטנף והוא , בדימיונו

נאל וד כהליונתניהו פרש, , ברק ניצח, חץלשעות בפאניקה תקף בלהינתניהו נטיית ת אבעימות טלביזיוני 

 . בהנהגת שרון 2001לשלטון ב להשתנות כדי לחזור 

ב היא שיחזור קוי האישיות שנחשפו  הבימים אלמול הפלסטינים נתניהו הזחיחות הסרבנית של האם ייתכן ש

, ובמקום לראות את הכתובת מני ההתחזקות של יריביות סיהאם גם הפעם מחטיא ראש הממשלה א?  1999

לא הפעם כך, העונש  זהאם  ידידותיים יותר להשקפת עולמו? יוקירותשחדר אחר, מסתגר בעל הקיר הוא 

ולל מחיר יקר, כשלם נ -כולל הפלסטינים  –ם טעות כזו חוזרת, כולנו א. קדנציה קצרה באופוזיציהיסתכם ב

 . המוכרת לנו כיום מדיניתהלהתקיים כישות  ראליששל  הגיעה ביכולתאולי פ

 – המטרהשרבים מהם חשים . בקהילה הבינלאומיתו שטחחסר תקדים, בח איסטרטגי כצוברים  הפלסטינים

דרך כל אחד מהם. הם מאמינים שגדולה וחשובה מ -שיחרור המולדת העשוקה והשבת הכבוד האבוד 

סיכוי ריאלי ותתן להם  יכולותיהםתואמת את   -ושות הפגנות ענק אזרחיות לא חמ -המסתמנת  הפעולה

על ולא לחיות למות על הרגליים עדפה ה, כולל נכונות להקרבהאיתות ברור של אצלם  ישו. נםלהגשים את חזו

 .הברכים

הלבנונים, הסורים, כוחות הביטחון רצון מ ונבעש ,תומינוריה יותוצאות. האחרון יום הנכסהלהתבלבל מאסור 

אין שך האביב הערבי הוכיח א. ישראלידי לאמנם  ושיחק, יםאירועאת ההפעם הכיל להפלסטינים הירדנים ו

הציבור לאורך זמן בכיכרות ובכבישים. שלוט ל ים באזורנומשטרשל יכולת הכונות ונהעל לסמוך לאורך זמן 

. אם הפחדאת , הולך ומאבד והכיבוש והדיכויגירוש הלחץ של הסיר עבע עשרות שנים ביב, שהפלסטיני

הבית, הר כמו  אתרי מפתח סמלייםתקהל בהאל הגבולות וללצעוד נחישות בתארגנו בלתי חמושים יפלסטינים 

ואף מחנות צבא,  הקו הירוקחומי תבישראלים שנבנו על חורבות קהילות פלסטיניות שובים י, התנחלויות

י ישראלשלטון ויש מגבלות, קה כזו טקטיגם לש נכוןם. אות לא ירתיעו - ישראליםכערבים  - וחות הביטחוןכ

מחאה אזרחית רחבה שתבוא על רקע הצבעה באו"ם בל א. משטרים ערביםמעלול להגיב אחרת ם אויימ

שמאיימים עליה, כולל מי בפגוע יצרה )ליאוי לה מ וקה קשה, בהציב את ישראל במצפלסטין תלהכירה ב

 לא חמושים(. שלא לפגוע במפגינים , שתדרוש קהילה הבינלאומיתה( ואוי לה מיוצרה )אזרחיהב

ברגע בו המדוכאים מתגלה בחולשתה ש פרנץ פאנון תיאר את השלטון הקולוניאלי כפאסאדה מקרטון

סמל : 'לירות בפיל'חיבורו בהתפכחות אר רגע דומה של יג'ורג' אורוול ת .האימפריהתותחי משתחררים מפחד 

 הוא מתייצב מול הפיל. בכפר שתוללמפיל לרסן ו נשלח עם רובההקולוניאלית בהודו  תבריטיהמשטרה ה

 וים בשולט, האימפריה נתיניו שהם, בהירים למ נושפים בערפושכפריים  הלפי שוקל אם לירות, אבל או

  בהם.שולט יותר משהוא וברובהו 

חפש מקלט מעדיף להכחישה ולהוא ו מציאות קשה לוהמצטייר כמי שדברי מאיר דגן,  גם לאורנתניהו, 

תמשיך ההנהגה ספטמבר לקראת גם מאוד אם  עריהיה כאן . לות הלב, שמה שהיה הוא שיהיהמשאב

  . בלי יכולת לזוז על מקומההיא קפואה ו מזרקורי הציידיםסונוורה שאיילה כלהתנהג 


