תגובות למאמרו
של דוד הנשקה
(אקדמות כ"ו)
אכן התנתקות מן האנושיות
דני סטטמן

א .הקדמה

1

מי שעוקב אחרי טיעוני מתנחלים ותומכי ם בשנים אחרונות יכול י לשים
לב לעלייתו של קו טיעון חדש ומפתיע .לפי קו טיעון ז  ,מתנחלים ם מגנים
אמיתיים של דמוקרטי ליברלית ,בעוד אל שנחשבים בדרך כלל למגני -
עיתונאים ,שופטים ,פוליטיקאים  -ם אל שלאמתו של דבר מסכנים אות  .כך
מכים מתנחלים את מתנגדי ם בנשקם של ם .ם אומרים ל ם" :אתם באים אלינו
בשם זכויות אדם ו כבוד לדמוקרטי כדי לפסול את מפעל תנחלות ול צדיק את
פירוקו? אינכם מבינים לא מ ן זכויות ולא מ י דמוקרטי  .אילו בנתם ,ייתם רואים
עד כמ עמדתכם יא שנוגדת אותן באופן מחפיר".
1

מאמר ז וא תגוב למאמרו של דוד נשק ' ,על תנתקות מן אנושיות' ,ביקורת ספרים על
ספרו של יובל שרלו ,שו"ת תנתקות ,אקדמות כו (תשע"א) ,עמ'  .185-171כל פניות בסוגריים
בגוף טקסט ן למאמר ז  .תוד לאורי ז בי ולאריאל מירב על עזרתם.

הכותב הוא
פרופסור
לפילוסופיה
באוניברסיטת
חיפה
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במ נשתנ קו טיעון ז מ עמד שרווח בעבר בקרב ציבור ז לגבי ערכים
דמוקרטיים ו ליברליים? בעבר ,במסגרת דיונים רבים בשאלת יחס בין "י דות"
לבין "דמוקרטי " ,נ גו דוברים דתיים ל דגיש את זרותם של ערכים אל לתפיס
י ודית .לפי עמד זו (שעדיין יש ל תומכים רבים ,)2אין לימין דתי כל צורך אותנטי
ל ראות שערכיו או תנ גותו מתאימים לדמוקרטי  .ואילו לפי קו טיעון חדש,
לא רק ש מתנחלים ותומכי ם מחויבים לערכי דמוקרטי  ,אלא ש ם מחויבים ל ם
רב יותר מאשר יריבי ם ,שמחויבותם יא חלול ושקרית .שמאל חילוני עוש
מעש זמרי  -פוגע חמורות בזכויות אדם ,מחליש את דמוקרטי ומעודד פשעים נגד
בני אדם  -ומבקש שכר כפינחס.
ואם תשאל ,מי קורבנות של פעולות חמורות אל ? תשוב יא כמובן ציבור
מתנחלים ,ש וא מעת קורבן אולטימטיבי .בראש וראשונ מדובר באל שפונו
מגוש קטיף ומצפון שומרון בקיץ תשס"  ,אבל גם אחרים ,חרב פינוי מת פכת
כל זמן מעל ראשם ,ו ם סובלים כביכול תנכלויות ו צקות מתמשכות ,ן מצד
פלסטינים ו ן מצד שלטון .סיכומו של דבר ,אדם בעל מצפון ,שאכפת לו לא רק
מרעיונות מופשטים אלא גם מבני אדם ממשיים ,יתייצב לימין מחנ דתי־ימני
ויתמוך בו ככל שיוכל.
מאמרו של נשק וא ביטוי חריף ומלומד לקו טיעון ז  .בעיניו ,בקיץ תשס"
"לקו מאורות" ( ,)185וממשלת ישראל " תנתק מן אנושיות" ונטש את מחויבות
לערכי דמוקרטי  .אחת שלכות של תנתקות ונטיש אל יא ביטול חוב
מוטלת בדרך כלל על אזרחים וחיילים ל ישמע ל וראות שלטון .לדעתו ,טוב י
וראוי י אילו בזמן תנתקות יו מצטרפים רבים לסרבנות של בנו 3,וכך מונעים
את " פשע" ומצילים את ממשלת ישראל מן עבר שביצע  .בכל מקר  ,כך לדעתו
יש לנ וג בעתיד אם יוחלט על פינוי נוסף " :קצינים דתיים קרביים בצ "ל ,וכל
ישרי לב שיצטרפו אלי ם" ( )185צריכים לסרב ל וציא לפועל חלט כזאת ,ובכך
 ב משך לקו טיעון ש וצג לעיל  -ל שיג " ישג מוסרי ודמוקרטי גדול" (שם).אני מקבל לגמרי את מטפור של ליקוי מאורות ,אלא ש ליקוי לא י בתשס" ,
יסטורית ל תחיל לפרק את מפעל תנחלות .ל פך ,זו
חלט
עת תקבל
תחל של הסרת ליקוי ,בבחינת קרני אור ראשונות מפזרות את חשכ .
יית
ליקוי מאורות תרחש בשנות שבעים ו שמונים ,כאשר וקמו תנחלויות ומאחזים
על כל גבע גבו ותחת כל עץ רענן ,ו וא עדיין מאפיין את מצבם תודעתי של רוב
מתנחלים ושל חלק גדול מ פוליטיקאים .גם ביטוי " תנתקות מן אנושיות" אינו
מאפיין ,כדעת נשק  ,את פירוק מפעל תנחלות ,אלא את אידאולוגי ו פרקטיק
של מפעל ז כבר ארבעים שנ  .אפתח בניסיון ל סביר מדוע מסקנות אל מתחייבות
מ נחות מוצא של נשק עצמו .לאחר מכן אדון בעמדתו לגבי סירוב פקוד  ,ואחר
כך אעיר על כמ נקודות נוספות ,במיוחד על אופן שבו שפ שב וא משתמש
חוסמת את אפשרות דיאלוג.
2
3

ראו למשל יאיר שלג ,אחרי רבים להטות? עמדות רבנים בישראל כלפי הדמוקרטיה ,מחקר מדיניות
 67של מכון ישראלי לדמוקרטי  ,ירושלים .2006
ראו דוד נשק ' ,מכתב לבני אסיר' ,מקור ראשון ,כ"ד בסיוון תשס"  ,יומן ,עמ' .9
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לדעת נשק  ,בגישתו "ממלכתית" של רב שרלו קשיים שונים ,אבל מעל כולם
מרחף כשל אחד יסודי ,ו וא תעלמות מ פגיע במתיישבים שפונו מבתי ם .במבט
לאחור מכיר רב שרלו בכך שמעבר לשיקולים אידאולוגיים "ישנו צד נוסף בעקיר
מגוש קטיף ,ו וא מתיישבים עצמם" ,ו וא מוד שלא נתן לצד ז את משקל ראוי,
אבל כר זו אינ מביא את רב שרלו לחזור בו מעיקרי דבריו ,בעיקר בכל נוגע
לחובת ציות לחוק .נשק רוא בכך ביטוי לכשל מוסרי ואינטלקטואלי ,ו וא מעל
נגד שרלו את דברים באים ,שקש ל חמיץ את נימת לגלוג שב ם:
ככל שייפלא דבר ,רי וא כתוב שחור על גבי לבן :ב קדמ לספר נכתב
במוצ ר כמור דרך אף לעתיד ,קובע מחברו כי נקוד עיקרית ש יית
צריכ לעמוד לנגד עיניו נתעלמ ימנו בשעת מעש ! אכן ,תגלית" :מעבר
לשאלות אידיאולוגיות" אמנם "ישנו צד נוסף"(!)  " -מתיישבים עצמם"!
משל למ דבר דומ  ,לפוסק דן ב תרת עגונ  ,ומפלפל ארוכות בקושיות
ותירוצים בסוגיית "מים שאין ל ם סוף" ,עד לבסוף נזכר כי "מעבר" לכך
"ישנו צד נוסף"  -עגונ עלוב עצמ ! ()177
אכן דברים כדרבנות .ם נובעים מעמדתו של מחברנו שלפי יש קדימות כמעט
מוחלטת לשיקולים של זכויות אדם על פני שיקולים אידאולוגיים ,פוליטיים או
ציבוריים; " אומנם קודמים מושגים מדיניים של גבולות" ,שואל וא" ,לבני אדם
חיים? ושמא דווקא איפכא" ( .)174בניסוח לכתי ,מסביר וא ,בעי שעמד
ל כרע בקיץ תשס" לא יית בעי של בין אדם למקום (מצוות יישוב ארץ ישראל),
"כי אם בין אדם לחברו (גזל ,נישול ,גירוש ,רס)" ( .)177ראיית בעי דרך פריזמ
של שיקולים לאומיים או ציבוריים יא אם כל חטאת ,או בלשונו "כיבוסו של פשע"
( .)174אקרא לעמד זו 'תזת קדימ ת'.
למרות חשיבות  ,נשק מוד שתזת קדימות אינ מוחלטת ,וכי קיימות נסיבות
קיצוניות שב ן י י מותר ל עדיף אינטרסים לאומיים על פני זכויות יחיד ,למשל
 לפנות בני אדם מבתי ם .אימתי? "במקר חירום ,כשעצם קיומ של מדינ מצויבסכנ מוחשית וקרוב  ,אשר תוסר רק אם שטח מסוים ימנ יועבר לידיים אחרות
בלא תושביו" ( .)175אבל נקל לראות שבמציאות ממשית תנאים אל אינם יכולים
ל תמלא ,ולכן משמעות של קבלתם יא איסור מוסרי על כל פינוי של יישובים,
ועידוד לסירוב בכל מקר של ורא על פינוי כז  .טעם לכך פשוט .במציאות
בינלאומית כמעט אף פעם אין נסיבות שב ן מדינ  ,או ארגון לא־מדינתי ,מציבים
איום "מוחשי וקרוב" על מדינ אחרת ש־(א) מסכן את "עצם קיומ " ו־(ב) דרך
יחיד ל סירו יא למסור למאיימים שטח מסוים נקי ממתיישבים .סכם שלום
עם מצרים ב־ 1979ודאי לא נועד ל סיר "סכנ מוחשית וקרוב " ,ולכן מוד נשק
שכנרא י בלתי מוצדק 4,ומן סתם כך לגבי סכם שלום אפשרי עם סורי  .דברים
ברורים עוד יותר לגבי יחסינו עם פלסטינים .אם יירגע טרור פלסטיני ,כפי שאכן
4

עמ'  ,175ער  .12באופן מפתיע וא מוסיף שאולי בכל זאת סכם י מוצדק ,בשל תרומתו
ל סרת סכנת מלחמ עם מצרים .ברור שזו חלש משמעותית של תנאי שצוין בטקסט.

אכן התנת קו ת מן הא נושי ות :תגובה לד וד ה נש קה

ב .להיכן נעלמו "המתיישבים עצמם"?
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קר בשנים אחרונות (בשנת  ,2010למשל ,נ רגו פחות מעשר ישראלים בפיגועי
טרור) ,לא ניתן י י לומר שקיימת סכנ מוחשית וקרוב לקיום מדינ  ,וממילא לא
ת י צדק לפנות יישובים (במסגרת סכם או לא) .לעומת זאת ,אם חליל יתגבר
טרור ,קש ל עלות על דעת ש נשק  -או ממשלת ישראל  -יקבלו את טענ
ש דרך ל סיר את איום טרור יא לפנות יישובים .יוצא ,במציאות ממשית ,שתזת
קדימות גוררת שכמעט אף פעם לא ת י צדק לפנות מבתי ם את מתנחלים.
מפעל תנחלות יתקיים אפוא לנצח ,אבל לא מ שיקולים רגילים שמשמיע ימין
דתי ("נחלת אבותינו"" ,יישוב ארץ ישראל"" ,אתחלתא דגאול ") ,שיקולים שזרים
לאוזן ליברלית ,אלא משיקול ליברלי מוב ק :חרד לזכויות אדם.
ו קורא עומד תמ  .וכי לא רא נשק כיצד תזת קדימות ,במיוחד בפירוש
קיצוני ש וא נותן ל  ,מקעקעת מעיקרו את מפעל תנחלות ,וממילא מצדיק
באופן מלא את פירוקו של מפעל ז ? נשק מוכיח את רב שרלו על כך ש תייחס
למתיישבים כמעין "צד נוסף" ושולי בדיון נורמטיבי ,משל לפוסק שרוא בעגונ
ש וא דן ב "צד נוסף" במקום את מוקד דיון .מתיישבים אינם צד נוסף אלא עיקר
עניין ,חוזר נשק ומדגיש בל ט מוסרי .אבל ּ טחו עיניו מראות שבשטח שבו מדובר
גרים עוד מיליוני בני אדם ,לוא ם תושבים פלסטינים ,שמפעל תנחלות פגע
ב ם ועודנו פוגע ב ם פגיע קש ועקבית ,ועבור נשק ם שקופים לחלוטין ,כאילו
לא יו קיימים כלל .מבחינתו ,כאשר דנים בעתיד תנחלויות" ,בני אדם חיים"
( )174שעלינו ל תחשב ב ם ם רק בני אדם גרים ב ן ,ועלי ם יש ל גן מכל
משמר .תזת קדימות ,ולך ומתברר ,אינ תז כללית ומרשימ על קדימות זכויות
אדם על פני שיקולים לאומיים או אידאולוגיים ,אלא תז על קדימות זכויות של
קבוצ מצומצמת ומוגדרת מאוד ,וו אומר קבוצת מתנחלים.
תגוב לדברים אל עשוי ל יות שייתכן ש"פ ושם" יש מתנחלים "קיצוניים"
שפוגעים שלא כדין בפלסטינים ,אבל מכאן לא נובע שמפעל תנחלות בכללותו
וא פסול; וייתכן ש אמצעים שמופעלים מדי פעם נגד פלסטינים בשטחים מדכאים
וקשים ,אבל ם מתחייבים משיקולי ביטחון ,ולכן גם ם אינם מורים על פסלות
מוסרית של כיבוש .ברצוני לומר שני דברים על תגוב זו .ראשית ,מלכתחיל י
ברור שאם מפעל תנחלות יצליח ,וא ישים לאל את שאיפותי ם של תושבי שטחים
ל גדר עצמית מדינית ,בדיוק אות גדר עצמית ש תנוע ציונית ביקש לקדם
משחר דרכ  .במובן ז  ,גם אילו מפעל תנחלות י מתבצע באופן נאור ו חביב
ביותר ,וא י פוגע קשות בזכות ל גדר עצמית של פלסטינים .שנית ,וחשוב
יותר ,אין מדובר רק בזכות ל גדר עצמית ,אלא בזכויות אדם בסיסיות ביותר,
שכן רק בעולם דמיוני יכול כיבוש ל יות נאור ,ויכול מפעל קולוניאליסטי ל תנ ל
בלא פגיע בתושבים .לשון אחר ,פגיע בתושבים בנסיבות אל אינ מקרית ,מין
תקל שנגרמ בשל תרשלות או אכזריות של פקיד ז או אחר או מתיישב (מ מדינ
כובשת) ז או אחר .יא מתחייבת מ מציאות של כובש־נכבש ומ גיונו של פרויקט
קולוניאליסטי .למרב צער ,לא קיימות דוגמאות יסטוריות פוכות .יש מדינות
כובשות ש יו גרועות יותר מאחרות ,אבל אין כיבוש ,במיוחד לא כיבוש שגם כרוך
ב תנחלות בארץ כבוש  ,שמצליח ל ימנע מפגיע חמור בבני אדם.
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כיבוש השטחים :עדויות החיילים  ,2010-2000שוברים שתיק  ,ירושלים .2010
לתיאור מפורט ומדכא על משמעות כיבוש ישראלי ברצועת עז  ,ראו עמיר
של עזה ,קיבוץ מאוחד ,תל־אביב .1996
KWWS ZZZ KDDUHW] FR LO KDVLWH VSDJHV
ראו כתבתו של עקיבא אלדר בקישור
 .KWPOנתונים שצ "ל מסר תואמים ידיע זו ,ראו KWWS ZZZ KDPRNHG RUJ LO
.ILOHV
SGI
ראו דו"ח של "בצלם" על מרכז עיר חברון מתאריך KWWS ZZZ EWVHOHP 9/5/2010
 ,RUJ KHEUHZ WRSLF KHEURוכן דו"ח מפורט (ו מדכא) על פגיע בפלסטינים בחברון
מצד צבא ומצד מתנחלים בכתובת KWWS ZZZ EWVHOHP RUJ VLWHV GHID OW ILOHV
.S EOLFDWLR
BKHEUR BKHE SGI
ס ,לשתות מהים

אכן התנת קו ת מן הא נושי ות :תגובה לד וד ה נש קה

כיבוש ישראלי בשטחים אינו יוצא מכלל ז  ,ו עוולות ש וא גרם וממשיך לגרום
לאוכלוסיי פלסטינית לוא ן מתועדות לעייפ באלפי עדויות ,דו"חות ומחקרים,
שמפריכים באופן חד־משמעי את דע ש"אם"  -כאילו יש ספק בכך!  -יש עוולות,
רי ן מקריות ומקומיות ,ואינן משקפות את מציאות כללית בשטחים .תמונ
עול מחומר ז פוכ  ,ומספרת על פגיע מסיבית ועקבית בתושבי שטחים ,ן
על ידי שלטון ו צבא ו ן על ידי מתנחלים .מי שמבקש ל ציץ בתמונ זו ,מוזמן
לעבור על עדויות חיילים מקובצות בספר "כיבוש שטחים" שפורסם לאחרונ
על־ידי ארגון "שוברים שתיק " 5.חלק גדול מ עדים ם חיילים ביחידות קרביות,
ש תגייסו לצבא מתוך אמונ בצדקת דרך ,אבל יו עדים ל תנ גויות חמורות שלא
יכלו ל שלים עמן .עשרות עדויות ללו מנפצות את אשלי ש צקות לאוכלוסיי
פלסטינית ן מקריות או נובעות משיקולי ביטחון .ועדויות אל ן רק קצ קרחון.
אין טעם ל תחיל לפרט את סוגי עוולות ,קטנות ו גדולות ,ש כיבוש מיישב
בשטחים י כרוך ב ן 6,אבל על רקע טענותיו קשות של נשק נגד מ ש וא מכנ
"גירוש" ,אזכיר בקיצור כמ מעשי גירוש שכ ונו דווקא כלפי צד פלסטיני:
 .1לפני כמ חודשים תברר שב תאם לנו ל חשאי ש ופעל בין  1967ל־ ,1994תושבי
גד שיצאו לחו"ל ולא שבו בתוךשלוש שנים וחצי איבדו את זכאותם לחזור.
משמעות בפועל של נו ל ז יית  ,במילים מכובסות ,שלילת זכאות לתושבות
של כ־ 140,000פלסטינים ,ובמילים ישירות ,גירושם לצמיתות של תושבים אל
7
ממולדתם ,ללא כל צורך ביטחוני.
 .2במרכז חברון יצר מערכת ביטחון פרד פיזית ומשפטית בין מתנחלים לבין
פלסטינים ,מדיניות שגרמ באופן בלתי נמנע לקריס כלכלית של מרכז חברון
ולעזיב נרחבת של תושבים פלסטינים .סקר שערך ארגון "בצלם" ב־ 2006על
כי לפחות  1,014יחידות דיור פלסטיניות במרכז חברון ננטשו על ידי דיירים,
8
ו־ 1,829בתי עסק פלסטיניים באזור שנסקר נסגרו.
מי שאינו מקבל את תזת קדימות עשוי שלא ל תרשם מנתונים אל  ,שכן בעיניו
שיקולים לאומיים ודתיים עשויים ל צדיק פגיע ביחידים ,כולל אפילו גירוש .אולם
אופצי זו אינ עומדת ל נשק  ,שעבורו דאג לזכויות אדם יא כמעט מעל לכול.
אם לדעתו פינוי תושבי גוש קטיף וא "תועב " ו"זווע " ( ,)173אף ש פינוי תבצע
ברגישות מרבית ,ואף ש מפונים קיבלו פיצוי גון ו וקמ מנ לת מיוחדת כדי לסייע
ל ם ,כיצד נתאר את גורלן של מאות משפחות פלסטיניות שאולצו לנטוש את
בתי ן ועסקי ן בחברון ,כמובן בלא כל פיצוי ובלא כל רגישות ,או את גורלם של
רבבות פלסטינים ש דלת בית פשוט נחסמ בפני ם משיצאו לחו"ל? שלא לדבר
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על אינספור פגיעות ו צקות אחרות במחסומים ,בפעולות שיטור ,וכמעט בכל
9
תחומי חיים.
נשוב לנקוד עיקרית של סעיף ז  .נשק מאשים את שרלו בכך שלא ייחס
לצרת מתיישבים את משקל מוסרי ראוי ,אלא תייחס אלי כ"צד נוסף" ושולי
ב שווא לשיקולים פוליטיים ו אידאולוגיים.לפלא בעיניו ( )177כיצד נכשל שרלו
באופן כ מביך .ברם לאור אמור ,הפלא אמיתי וא יאך נלכד נשק באותו כשל
מוסרי עצמו ,ובאופן חמור עוד יותר :תושבי שטחים אינם אפילו "צד נוסף" במשנתו
מוסרית ו פוליטית .ם אינם קיימים כלל.

ג .פינוי ,גירוש ,הגליה
כוח של תזת קדימות מבוסס על בחנ בין פגיע באינטרסים אנושיים מוב קים
של יחידים  -פגיע בזכויות של ם  -לבין פגיע בערכים לאומיים או דתיים שיחידים
אל מחזיקים ב ם .עוול נגרם ליחיד כאשר פוצעים אותו ,אונסים אותו ,שודדים את
כספו או משעבדים אותו ,וא ישיר ואינו מתווך באמצעות תפיסת עולם של קורבן.
מקרים מוב קים של גירוש ,מ כרים יטב מן יסטורי י ודית ו עולמית,
אכן נושאים אופי כז  .ם לעתים קרובות מלווים באלימות כלפי מגורשים ,וכמעט
תמיד כרוכים בפגיע כלכלית קש  ,בטלטול מעיק בדרכים שגוב קורבנות ובקשיי
סתגלות למקום חדש .בשל מאפיינים אל  ,ובשל יסטורי קש של גירושים
ו גליות ,במיוחד בשוא  ,אסוציאצי שמעוררת בנו מיל "גירוש" מתחברת
לנדודים קשים ,מחלות ומוות .כאשר אסר אמנת ג'נב על גליות ,יא עשת
זאת כמובן על רקע גליות קשות ש תרחשו בזמן מלחמ ומיד אחרי  ,גליות
שאמללו מוני בני אדם וגרמו למותם של מיליונים .יא עשת זאת כדי למנוע את
מ שמאוחר יותר יכונ "טי ור אתני".
בדל בין גליות אל לבין פינוי מתנחלים מגוש קטיף וא כ דרמתי ,שאפילו
שיתוף שם אין כאן .מתנחלים לא גורשו באישון ליל ובאלימות לארץ לא נודעת,
אלא נעש מאמץ רציני לסייע ל ם לעזוב את מקומותי ם ולמצוא מקומות מגורים
ותעסוק חדשים .סכום ש מדינ שקיע בפיצויים י מעל ארבע מיליארד ש"ח,
ועוד כמיליארד ש"ח ל וצאות דיור זמני בבתי מלון .וחשוב מכול ,מפונים לא ושלכו
לארץ נכר ,אלא עברו לגור ביישובים אחרים בארצם של ם .לעתים ,כמו במקר של
יישוב גני־טל ,יישובים שלמים ועתקו למקום חדש בתוך קו ירוק .וכי ל"גלות"
כזו תכוונו חז"ל כשאמרו שגלות נחשבת למוות? 10נשק מצטט את של"  ,אומר
 9חלק מ ביקורת על ישראל ב קשר ז  ,וחלק מ צעדים שננקטים נגד  ,ם יותר ממ שמגיע
ל  ,ומבחינ זו ם מעוררים בצדק תרעומת .אבל חוששני שאת רוב ביקורת ישראל רוויח
ביושר .בסופו של דבר ,אנחנו אחת מדינות אחרונות בעולם  -ודאי אחרונ בעולם דמוקרטי
 שמנ לת משטר כיבוש על עם אחר ,תוך כדי פרת איסור ליישב אוכלוסין של מדינ כובשתבשטח כבוש (סעיף  49לאמנת ג'נב ) ,ותוך ניסיון מביך לתרץ את מפעל תנחלות בצורכי
בטחון.
 10נשק עמ'  ,175מפנ לסנ דרין לז ע"ב .ראו גם את משמעות מונח 'גלות' במקרא ,כפי
שמבארו מנחם־צבי קדרי במילון העברית המקראית ,אוניברסיטת בר־אילן ,רמת־גן  ,2006עמ'
" :157עקירתם של בני אדם מארץ מולדתם והעברתם אל ארץ נוכריה" ( דגש שלי).
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ראו נשק  ,עמ'  ,175ער .10
למדתי על כך מדו"ח ועדת החקירה הממלכתית בנושא טיפולן של הרשויות המוסמכות במפוני
גוש קטיף וצפון השומרון ,ירושלים :יוני  ,2010עמ'  66ער .4
לפרטים על ת ליך ז  ,ראו DUU 6DWWHUILHOG 7KH 5HPRYDO RI )DPLOLHV IURP 7H HVVHH
WKRULW 5HVHUYRLU UHDV RFL O R FH
SS
.9DOOH

RUJHV 'DP
"( YLUR PH WDO &DWDVWURSKH
KWWS ZZZ VFLH WLILFDPHULFD FRP DUWLFOH
FIP"LG FKL DV WKUHH JRUJHV GDP GLVDVWHU

0DUD YLVWH GDKO &KL D V 7KUHH
FLH LILF PH LF
0DUFK
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ש"גלות מכפרת עוון ,שילך למקום שאין מכירין אותו וייכרת ממקומו" 11.אבל לדברים
אל אין כל קשר למפוני גוש קטיף ,שכאמור נותרו בארצם של ם ,בשפתם ובתרבותם,
ו לכו למקומות שב ם כול מכירים אותם ומכבדים אותם.
קבוצת שווא רלוונטית למפוני גוש קטיף יא אזרחים מפונים מבתי ם על
ידי מדינתם של ם ,משיקולים שונים של טובת ציבור .במקרים של פינוי כז  ,יש
ציפיי מוצדקת מ מדינ ל ציע את כל סיוע נדרש  -פיצוי כספי ,סיוע ב תמקמות
מחדש במקום אחר ,וכך לא  -וכאשר סיוע מעין ז ניתן ,איש אינו מעל בדעתו
לכנות את פעול בשם "גירוש" ולזעוק על אי־מוסריות עמוק שכביכול מבוטאת
ב  .פקעת קרקעות לצורכי ציבור (סלילת כבישים וכדומ ) יא דבר רגיל ולגיטימי
בכל מדינות ,ואין ב דופי מוסרי אם תכלית יא ראוי (וב"ראוי " כוונ ל רב
פחות מאשר בטחת "עצם קיומ " של מדינ ) ואם פיצוי וגן .ב ינתן פיצוי כז ,
קש לראות מ פגיע נורא בכך שמכריחים אדם לעבור דיר מגבעתיים ,נניח,
לרמת־גן ,או אפילו לחיפ  ,ואכן טענות על פגיע כזאת אינן נשמעות.
מ שנכון לגבי פינוי יחידים בשל צורכי ציבור נכון גם לגבי פינוי רבים .בשנות
שלושים של מא עשרים פינת אר "ב כ־ 12,000תושבים מעמק טנסי לשם
קמת סכר 12,מעט יותר ממספר מפונים מגוש קטיף .יא ציע עזר למפונים,
וסייע ל ם במיקום מחדש 13.פינוי עבר בשלום בלא ל ותיר חותם טראומתי אצל
מפונים ,ובלא תחוש שנעש בכך "פשע" .במדינות אחרות ממדי פינוי לעתים
רחבים ב רב  .סין ,למשל ,ורת ללא פחות מ־ 1.2מיליון בני אדם לפנות את בתי ם
ולעבור לאזור אחר ,תוך ש יא מבטיח ל ם חלקות קרקע במקום חדש ופיצוי כספי
מסוים .כתב עת נפוץ  , FLH LILF PH LFשדיווח על עניין ,בחר ל זכיר בכותרת
כתב את סכנת נזק הסביבתי של תוכנית סכרים של סין 14ולא את פגיע
בלמעל ממיליון בני אדם ,שברטוריק של נשק כביכול "מגורשים" או "מוגלים"
מבתי ם .נרא שבעיני כתב עת אמור פינוי כז אינו מעורר דאג מוסרית מיוחדת,
כל עוד מובטח למפונים מיקום מחדש בארצם ופיצוי סביר.
יוצא ,שב נח ש פיצוי למפונים י וגן ,אין בסיס לטענות על פגיע חמור
בזכויותי ם בעצם פינוי .מ אפוא מקור מצוק קש שחוו מפונים ושמדברת
מגרונו של נשק ? תשוב פשוט  .עבור חלק גדול מ מתנחלים  -וכנרא גם עבור
נשק עצמו  -פינוי מרצועת עז ליישובים אחרים בארץ י בראש וראשונ
חטא דתי וציוני ,לא פגיע ברמ אישית .כאב של ם אינו על פגיע באינטרסים
אישיים מ סוג ש וזכר למעל (בגוף ,בממון וכך לא ) ,אלא על פגיע בתפיסת
עולם ש ם מאמינים ב  ,ועל מ ש ם מפרשים כבגידת מדינ בערכי יסוד של
ובמחויבות למתיישבים .שכנוע פנימי בפגיע זו וא שגרם לרוב מתנחלים לא

223

א קד מות כ" ז • חשון תשע "ב

לשתף פעול עם מנ לת תנתקות ,לא לתכנן יכן יגורו אחרי פינוי וכיצד יתפרנסו,
ולא לקיים דיון רציונלי על פיצוי מגיע ל ם ,תנ גות ש עצימ את טראומ
ברמ אישית ו ציבורית (רוצ לומר בציבור דתי־ימני ,לא בציבור ישראלי באופן
15
כללי) ו קשת על ת ליך שיקום.
לשון אחר ,אם מבודדים את שאלת פגיע אישית במתנחלים משאלת צדק
פוליטית ו אידאולוגית של תוכנית תנתקות ,אזי פגיע אינ שונ ב רב מזו
שנפגעים אזרחים שבתי ם מופקעים לצורכי ציבור ,שפיצוי נאות אמור לשים קץ
לתלונותי ם .לעומת זאת ,אם לא מבודדים את שאלות ,מתברר ש כאב אישי תלוי
16
בעמד פוליטית־אידאולוגית ,ואינו יכול ל וות בסיס לטיעון נורמטיבי עצמאי.
אחרי ש מתנחלים לא צליחו לשכנע את חבר ישראלית שפירוק מפעל תנחלות
ברצועת עז וא טעות ,חסומ בפני ם דרך לטעון ש וא אסור משום ש וא פוגע
באופן אנוש בזכויותי ם ,ש רי משע שנדחת עמדתם ,פגיע אישית או אנושית
שנותר אינ חמור מזו שממנ סבלו אנשי טנסי ואחרים ,שמועברים ממקום למקום
בארצותי ם בשל אינטרסים ציבוריים שונים.
עת נוכל לחזור ולחבר את דברים לסעיף קודם .משטר כיבוש ומפעל
תנחלות כרוכים בפגיע חמור ומתמשכת בזכויות אדם וב צקות אינסופיות
לאוכלוסיי פלסטינית .דאג לזכויות אל מחייבת לפעול באופן נמרץ כדי
ל פסיק את פגיע ב ן ,מ שמחייב את פסקת כיבוש ופירוק מפעל תנחלות.
פירוק ז אמנם מחייב גם פגיע מסוימת בבני אדם ,לוא ם מתנחלים ,אבל ,בניגוד
למ שעול מ רטוריק בלתי אחראית של נשק  ,פגיע זו מצומצמת ב רב .

ד .סירוב ודמוקרטיה
בשור מרכזית של נשק נוגעת לא למעמד מוסרי של תוכנית תנתקות ,אלא
לאופן שבו יו צריכים ל תייחס אלי חיילי צ "ל .לדעתו ,חל עלי ם חוב מוסרית
לסרב לפקודות ש וטלו עלי ם באותו קיץ ,וכך עלי ם לעשות גם בעתיד ,אם יקבלו
פקוד ל וציא אל פועל פינוי נוסף .מי שסבור אחרת ,אומר נשק " ,מגל חוסר
בנ במ ותו של משטר דמוקרטי" ( .)184ראשית ,וא טוען ,סירוב נרחב של חיילים
למלא את פקודות ש וטלו עלי ם אינו מסכן כלל את יכולתו של צבא לבצע את
משימותיו ,קל וחומר שאינו מסכן את יציבות של חבר או של מדינ באופן
כללי .סירוב כז יכשיל רק את ביצוע מדיניות ספציפית ש מסרבים מתנגדים ל ,
אבל זו רי תוצא מצוינת אם מדובר בפעול שכלפי קיימת תנגדות מוסרית חזק
בקרב חיילים .שנית " ,סירוב וא סימון גבול לכוח כפיי של רוב ,ובכך וא
משמש תמצית נשמתו של משטר דמוקרטי תקין" ( .)185אם יש די חיילים שאינם
 15דו"ח ועדת חקיר (לעיל ,ער  ,)12עמ' "( 100-99מן חומר שנאסף בידי וועד עול בבירור
כי גם לחלק מן מפונים יית תרומ משמעותית ל ת וות מציאות עגומ נוכחית ,שב
כחמש שנים לאחר פינוי ת ליך שיקומם אינו קרוב לסיום").
 16טענ זו קרוב לזו שפיתחתי במקום אחר לגבי פגיע ברגשות דתיים .ראו מאמרי 'פגיע ברגשות
דתיים' ,מני מאוטנר ,אבי שגיא ורונן שמיר (עורכים) ,רב־תרבותיות במדינה דמוקרטית ויהודית:
ספר הזיכרון לאריאל רוזן־צבי ,רמות ,תל אביב  ,1998עמ' .188-133
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חיים גנז ,ציות וסירוב :אנרכיזם פילוסופי וסרבנות פוליטית ,קיבוץ מאוחד ,תל אביב .1996
שם ,עמ' .68
ראו 1RDP =RKDU &R 2SHUDWLR 'HVSLWH 'LVDJUHHPH W )URP 3ROLWLFV WR HDOWKFDUH
 , LRH LFוכן מאמרי ' ר ורים ביקורתיים על פטור משירות צבאי
SS
מטעמי מצפון' ,עיוני משפט לא ( ,)2009סעיף  ,4עמ'.685-691
'מכתב לבני אסיר' ,לעיל ,ער .3
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מוכנים לבצע פקוד בשל תנגדות מוסרית ,י א ז סימן עבור ממשל שעלי
לסגת מפקוד זו.
טענ ש פרת חוקים או פקודות אינ צפוי ל וליד תוצאות בעייתיות מבחינת
תפקוד צבא ולכידות חבר נוגדת לגמרי את שכל ישר ,וקש ל בין על מ יא
מבוססת .נשק מפנ  ,בין שאר ,לספרו של חיים גנז על ציות לחוק 17,אבל לדעת גנז
סכנ כזאת ב חלט קיימת " :פרות חוק עלולות לדרבן ל פרות חוק נוספות וכך לדרדר
את תפקודו כמכשיר לקביע ואכיפ של תנ גויות רצויות" 18.דומ שז פשט של
משנ מפורסמת על חוב ל תפלל בשלומ של מלכות (מלכות רומא!) ולירוא
אות  ,ד יינו :לציית לחוקי  .אם נתינים יפסיקו לירוא את מלכות ולא יצייתו
ל וראותי  ,יא תאבד את כוח ל סדיר את יחסים בין בני חבר  ,ו תוצא ת י
"איש את רע ו חיים בלעו" .רק נאיביות גמור עשוי לאפשר את מחשב שסרבנות
של עשרות או מאות חיילים וקצינים תעבור בשקט ,בלא לזעזע מן יסוד את צבא
ואת חבר ישראלית ול ביא ,בין שאר ,לסירוב מסיבי של מתנגדי תנחלויות
ל גן עלי ן .אם לסירוב יצטרפו " קצינים דתיים קרביים בצ "ל" ( ,)185י י בכך
אישור לאז רות של חוקרים שונים מפני עליי בשיעור דתיים בצבא בכלל ובקצונ
בפרט ,ות יינ לכך שלכות קריטיות על שירות צבאי של דתיים.
כפי שגנז מסביר ,חוב לציית לחוק נובעת לא רק מן תוצאות מסוכנות של
סרבנות ,אלא גם מחוסר גינות שלעתים נלוו ל  .חבר מיוסדת על כך שכל
אחד מ אזרחים בתורו יכבוש את יצרו ( טוב) ,ויימנע מ"לשבור את כלים" רק משום
שנדמ לו ש מדינ טוע  .אם אחרים ריסנו את עצמם ושיתפו פעול עם חוקים ש ם
מתנגדים ל ם כדי לאפשר את קיום־ביחד בחבר  ,ראוי שגם אני ארסן את עצמי
במידת אפשר 19.ב קשר נדון ,חשוב לזכור שלמרות תנגדות רחב למפעל
כיבוש בקרב ציבור ישראלי ,מספר חיילים שסירבו לשרת בשטחים או לבצע
פעולות "ביטחון שוטף" ב גנ על יצ ר או על תפוח י אפסי .זאת ועוד ,רוב
מכריע של דוברי שמאל ,לפחות שמאל ציוני ,שבו וקראו במשך שנים לציית
לפקודות ש ם מתנגדים ל ן ,ולא לשבור את כלים .ם אמינו שכאשר יגיע תור
אנשי ימין לציית לפקודות מנוגדות לתפיסת עולמם ,אף ם ינשכו שפתיים ויצייתו.
עוש רושם שנכונות זו לריסון עצמי אינ מרשימ במיוחד את נשק .
לדעתו ,סיב לכך שלא יית סרבנות רחב לפינוי נעוצ בכך ש חיילים
דתיים יו "תינוקות שנשבו בתמימותם דתית־לאומית" 20,תמימות שממנ מבקש
נשק לחלצם .ז סבר אפשרי אחד .סבר אחר וא ש רוב מכריע של חיילים
תפס ,באופן מודע יותר או מודע פחות ,שפינוי גוש קטיף ,כמו פינוי חבל ימית בשעתו,
אינו תועב מוסרית בלתי נסבלת ,אלא פעול פוליטית שנוי במחלוקת ,ש תנגדות
ל אינ מצדיק את שבירת כלים .לדעת נשק  ,סרבנות רחב יא איתות על
בעייתיות מוסרית קש  ,שמקבלי חלטות חייבים ל תחשב ב  .אבל במקר נדון
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סרבנות כזאת לא תממש  ,וממילא איתות כז גם לא נשלח .מספר סרבנים י
אפסי.
אבל בעי עיקרית בתז של נשק נעוצ בתפיסתו שלפי סרבנות ומחא
ציבורית חריפ ן כשלעצמן ראי לצדקת מחא  ,ובטענתו שמשטר דמוקרטי מחויב
לתפיס מוזר זו .באוקטובר  1962תר ,לאחר מאבק פוליטי ומשפטי קש  ,לתלמיד
שחור ראשון ,ג'יימס מרדית' ( ,)0HUHGLWKל ירשם ללימודים באוניברסיטת מיסיסיפי.
חלט תקבל בזעם על ידי תושבי מיסיסיפי ועל ידי סטודנטים לבנים ,שניסו,
בעידודו של מושל (ש ורשע בביזיון בית משפט) ,למנוע את גזר בכל כוחם.
רק לאחר תערבות של כוחות צבא ומשטר  ,רוגים ופצועים ,ושב סדר על כנו,
ומרדית' חל את לימודיו .לפי ניתוח של נשק  ,דבקותו של מושל בעקרונותיו
גזעניים ו מחא ציבורית חריפ יו אמורות "לסמן את גבול לכוח כפיי של
רוב" ,ול ביא לביטול חלט של בית משפט עליון ל תיר למרדית' ללמוד
באוניברסיט  .זו עמד בלתי סביר בעליל ,ששום תאורי דמוקרטית לא תקבל.
טעות גמור יא אפוא לחשוב שמשטר דמוקרטי מחויב לבטל את חלטות
חוקיות ש וא מקבל רק בגלל ש ן מעוררות תנגדות עז  ,או אפילו פרות חוק
בצבא או מחוצ לו .תנגדות כזאת עשוי אמנם לנבוע מרגישות מוסרית ,אבל עלול
גם לנבוע מגזענות ,משנאת זרים וממניעים פסולים אחרים .במניעים אל יש לכלול
גם שאיפ לשלוט לנצח בעם אחר ,תוך תעלמות מ עוול כרוך ב כרח בשליט זו.

ה .הדמוניזציה של השמאל
חלט על פירוק תנחלויות בגוש
מ דברים בסעיף קודם עול כי לפי נשק
קטיף ובצפון שומרון תקבל אמנם על ידי רוב ,ואף על פי כן רוב צריך י
לסגת מ חלט בשל אי־ מוסריות שב  .אבל קיים גם קו טיעון אחר במאמר ,שלפיו
רוב שבו מדובר  -רוב בכנסת ובדעת ק ל  -י  ,במובן מסוים ,בלתי אותנטי,
ומשום כך חלטות שלו אינן באמת מחייבות .באיז מובן ניתן לומר ש תמיכ
בתוכנית תנתקות יית לא אותנטית? במובן ז ש יא נבע לא ממחשב חופשית,
רציונלית וביקורתית ,אלא מ" יסחפות חסרת ריסון ותרבות אחר קובעי דעת ק ל
בעלי אג'נד אנטי־ציונית" ( .)184ואם תשאל ,מי ם קובעי דעת ק ל רעים ללו?
תשוב אינ לגמרי ברור  ,אבל דומ שמדובר בחשודים רגילים :אנשי תקשורת,
בעיקר בהארץ ( ,)180שופטי בית משפט עליון (שמואשמים בלא פחות מאשר
"אייכמניזם" ,)21וכן ,באופן כללי ובלתי מוגדר ,עמיתיו של עורך " ארץ" "בשאר
עמדות כוח ציבוריות" (.)180
בעיני נשק  ,מחנ עצום של מתנגדי כיבוש אינו אלא עדר גדול של תמימים
ושוטים .דעתם נקבעת לא על ידי עצמם ,אלא על ידי אחרים ,לוא ם "קובעי דעת
ק ל" .אילו רק יכלו ל שתחרר מעריצותם וקנאותם של אל  ,ודאי יו מתנגדים
לתוכנית תנתקות ,אבל שחרור כז י בלתי אפשרי .גם מי שמחויב לרעיון שלטון
21

ראו ער  24אצל נשק .
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רוב ,מניח נשק (אף שאינו אומר זאת במפורש) ,אינו מחויב לתמיכ ברוב שמושג
בצור פוגעת באופן כ חמור בחירות מחשב ו חלט של יחיד.
זלזול של נשק באינטליגנצי ובאוטונומי של מתנגדי תנחלויות וא
מד ים למדי ,וכך גם נח נסתרת שלפי בעוד ש שמאל נסחף אחר קובעי דעת
ק ל ,ימין מגבש את דעתו באופן אחראי ושקול ,מתוך רגישות מוסרית ומחויבות
לדמוקרטי  .אבל מ לעשות שסדנא דארעא חד וא :יכולתם של בני אדם לחשוב
באופן עצמאי ,לצאת נגד זרם ,לערער על מוסכמות ,אינ גבו  ,בלא קשר למחנ
פוליטי או דתי ש ם משתייכים אליו .בכל מקר  ,ככל ידוע לי ,אין כל ראיות
לכך שבני אדם מחזיקים בעמדות שמאלניות נוטים ל יות פחות עצמאיים בחשיבתם
מאשר כאל מחזיקים בעמדות דתיות־ימניות ,בין ב קשר ישראלי או ב קשר
אחר .אם יש ראיות ,ן דווקא לכיוון שני ,ד יינו שדתיות נוט ל חליש את יכולת
לחשיב ביקורתית ולעודד כפיפות לסמכות 22.לצורך דיון כאן די שנסכים שאם
יש "קובעי דעת ק ל" בשמאל ,יש כאל גם בימין ,ועל כל אדם בשמאל שפשוט
"נסחף" אחרי מ שכתוב ב" ארץ" ,יש אדם בימין שפשוט "נגרר" אחרי מ שכתוב
בעלוני פרשת שבוע ,אחרי מאמרים של פרופסורים מטיפים לסירוב פקוד ואחרי
מ שפוסקים רבנים.
זלזול ב מונים תמימים שדעתם נקבעת על ידי אחרים וא עוד מתון ב שווא
לדמוניזצי של חבורת רשעים שאחראים כביכול למניפולצי אנטי־ציונית בדעת
ק ל .בעיני נשק  ,מנ יגי שמאל ישראלי יודעים יטב שאין כל רווח ,מוסרי
או פוליטי ,מפירוק מפעל תנחלות ומסיום כיבוש ,כשם שידעו זאת בתשס"  .רק
"תמימות נורא " ( )178תייחס כנות למניעים מוצ רים של ם ,שאינם אלא "דברי
בל" ( .)179ממילא יש לחפש מניעים אחרים לעמדתם ,ו סבר פסיכולוגי ש נשק
מציע וא ש" תמיכ בתוכנית בא על רקע תסכולו עמוק של שמאל ישראלי
משברונו" (.)180
אבל דומני שאפילו לתומכי כיבוש מותר ל יות נדיבים יותר ב צגת עמדת
מתנגדי ם .באופן מיוחד אמורים דברים לגבי נשק  ,שכאמור בסעיף ב לעיל מניח
בעצמו את בסיס לטיעון רב־עוצמ נגד מפעל תנחלות  -תזת קדימ ת .אני בטוח
ש וא דוח טיעון ז  ,אבל לאור תז נ"ל ת י זו גזמ גמור לומר שמדובר
בטיעון בל שלא ייתכן שמיש ו מעל אותו בכנות .נרא שלפי נשק אין סתיר
בין דמוקרטי ת של מדינ  ,ש וא מופיע כמגנ נאמן ,לבין שליט על עם אחר
שלעולם לא יזכ לזכויות שוות ,אבל קש לי ל אמין ש וא אינו מז כאן טענ של
ממש.
טענ בדבר חוסר אותנטיות של רוב מטע מסיב נוספת .יא מעוררת את
רושם שאילו רוב י אותנטי וחד־משמעי ,נשק י מקבל עליו את דין ,מ
שכמובן איננו נכון .ב סכם שלום עם מצרים תמכו  95ח"כים נגד  ,18ובכל זאת
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נשק כנרא לא י תומך בו 23,ומן סתם י משתמש באות שפ
לתאר את תועב כביכול בפינוי מתנחלים מחֵבל ימית.
בכל מקר  ,בניגוד לנאמר בסטיקר ש ופץ בשעתו  " -עם עם גוש קטיף"  -רוב
אזרחי ישראל לא יו עם גוש קטיף .ם לא תמכו בו פוליטית ,לא גיעו ל פגנות,
ולא חשבו ש פינוי מתועב מבחינ מוסרית .ולא רק בגוש קטיף לא יית תמיכ ,
אלא שלפי סקרי דעת ק ל ,אזרחי ישראל עקביים בתמיכתם בפתרון שתי מדינות,
שמשמעותו פירוק רוב תנחלויות 24.כך גם עול מעיון ביחסי כוחות בכנסת ז
כמ שנים .רק מיעוט של חברי כנסת מחויב אידאולוגית למפעל תנחלות ורוא
בפגיע בו פשע מוסרי ,בעוד רוב תומך בפתרון של שתי מדינות .גיע שע
ש ימין דתי יפנים עובדות אל  ,ולא יְ ֵא את שִברו על נקל במחשב ש שמאל
וא עדר של מונים מוסתים על ידי חבורת אנטי־ציונים.
יפרבולית כדי

ו .בית המשפט העליון
אחד מושאים עיקריים של ביקורת מושמעת על ידי ימין דתי וא בית משפט
עליון ,וגם מחברנו מרים את תרומתו שלו לביקורת זו 25.ז ו ת ליך מפחיד ,במיוחד
בגילויים אחרונים שלו ,וכוונתי ל סתערות על בית משפט עליון ב פגנות נגד
מעצרו של רב ליאור בפרשת ספר גזעני "תורת מלך" 26.אבל לא על כך אדבר,
אלא על זיכרון קצר של מתנחלים לגבי יחסו של בית משפט עליון למפעל
תנחלות .אמת יסטורית יא שבית משפט וא ש כשיר בשנות שבעים את
תנחלויות באמצעות טענ שקרית כאילו מדובר ב"צורכי ביטחון" ,ו וא לא
נסוג מטענ זו גם כש י ברור כשמש בצ ריים ש תנחלויות אינן משלטים צבאיים
אלא ל פך ,עול על כתפי מערכת ביטחון 27.זאת ועוד ,בית משפט נט כמעט
תמיד לקבל את עמדת מדינ לגבי לגיטימיות של תנחלויות ,רס בתים ,גליית
תושבים ,מעצר מנ לי ועוד 28.במקום ל יות אסיר תוד לבית משפט עליון ,מתנפל
ימין עליו בחמת זעם כאשר פעם אחת ,לאחר שנים של תמיכ  ,נפסק לכ נגדו.
ביטוי נוסף לבעייתיות זו מצוי בתלונתו של מחברנו על " ציניות אכזרית" של
שופטי רוב ,ש עדיפו "את דעת ביטחונית של ממשל על דעתם של שאר
מומחים" ,ובמיוחד על דעתו של רמטכ"ל .אבל ראשית ,ז בדיוק מ שבג"ץ עש
23
24

ראו ער  12אצל נשק .

25
26
27

ראו במיוחד דברים קשים ב ער  24במאמרו של נשק .
.KWWS ZZZ HW FR LO DUWLFOHV
/
ראו KWPO
על אופן שבו כשיר בית משפט את תנחלויות ראו עקיבא אלדר ועדית זרטל ,אדוני הארץ:
המתנחלים ומדינת ישראל  ,2004-1967דביר ,אור י וד  ,2004פרק  ,7עמ' .524-439
'DYLG .UHW]PHU
H FF S LR RI
LFH
H S HPH R
ראו ב רחב בספרו של RI
 ., HOל ערכתוL LWV GHFLVLR V UHODWL J ,
H FF SLH H L R LH 681 3UHVV

28

KWPO, KWWS
לכמ דוגמאות ,ראו
PHLG
, KWWS ZZZ ND DLP
FLG
.FR LO DUWLFDO DVS"LG

KWWS ZZZ HW FR LO DUWLFOHV
/
ZZZ KHVNHP RUJ LO VR UFHV YLHZ DVS"LG

WR WKH RFF SLHG WHUULWRULHV WKH FR UW KDV UDWLR DOL]HG YLUW DOO DOO FR WURYHUVLDO
DFWLR V RI WKH ,VUDHOL D WKRULWLHV HVSHFLDOO WKRVH PRVW SUREOHPDWLF GHU SUL FLSOHV
RI L WHU DWLR DO K PD LWDULD ODZ S
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ז .אפשרות הדיאלוג
חשבו על ויכוח בין מצדדים בזכות ל פלות מלאכותיות לבין מתנגדי ם .תארו
לעצמכם שמתנגדי פלות מתעקשים לכנות את תופע נדונ "רצח ע רים"
במקום " פלות" .מצדדים בזכות ל פלות יתנגדו לכך בתוקף .קל ל בין מדוע:
מושג חדש מט מראש את דיון לטובת מתנגדי פלות ,ש רי מושג "רצח" כבר
מניח את מבוקש (בעיני ם) ,ד יינו ש פלות אסורות .אם ם יאמרו" :אבל מושג
מוצע וא פשוט תיאור של מ שעושים" ,ייתפס דבר כמניפולצי שקופ ומרגיז .
אם רוצים לנ ל דיון ענייני בשאלות שנויות במחלוקת עז  ,ראוי לחפש מושגים ש ם
ניטרליים במידת אפשר.
 29ער  24אצל נשק .
 30כאילוסטרצי אחת מני רבות ,ראו סעיף  7במצע של מפלגת " בית י ודי" (" תנוע תחזק את
מעמד חקיק של כנסת אל מול בתי משפט ,לאור שינויים חוקתיים של שנים אחרונות").
 31כיוצא בז לגבי תלונת ימין ש ת ליך דמוקרטי ש וביל לאישור תוכנית תנתקות י לא
תקין (עמ'  175ער  ,)11או תעקשותו שלא ניתן לקבל חלטות כאל בלא משאל עם .ימין
מנוע מל עלות טענות כאל ב תחשב בכך שכמעט שום דבר לא י תקין  -לא י ב תאם
ל"דרכים דמוקרטיות כשרות ומקובלות" ,בניסוחו של נשק  -ביציא לפרויקט תנחלות .לא
רק שלא י משאל עם על צעד משמעותי ביותר בתולדות מדינ  ,שנועד (בתפיסת מתנחלים)
ל ביא לשליט ישראלית על כל שטחים שנכבשו ב־ ,1967גם לא יית חלט של כנסת על
כך ,ואף לא חלטת ממשל  .מתנחלים יזמו ,לעתים באופן חוקי ולעתים באופן לא חוקי ,לעתים
במרמ ולעתים ביושר ,ו ממשל נגרר  .ראו למשל אדוני הארץ (לעיל ,ער ,)27עמ'  ,22במיוחד
ציטוט שם מפי בעל דבר ,רב מש לוינגר.

אכן התנת קו ת מן הא נושי ות :תגובה לד וד ה נש קה

במשך עשרות שנים  -קיבל כמעט ללא ביקורת את עמדת ממשל  -ובדיוק בגלל
מדיניות זו תאפשר מפעל תנחלות .מדיניות ש יית רצוי כל שנים פכ בן־
ליל ל"צינית ואכזרית" רק משום שתוצאת פעל במקר מסוים נגד מתנחלים.
שנית ,קש ל תפעל מכנות צע של נשק לשופטים (ולקוראים) לכפוף את
דעתם מפני דעת רמטכ"ל ("וכי מי ו מומח ביטחון מטעם מדינ  ...אם לא
רמטכ"ל?!" ,)29ש רי ברור שמומחיותו של רמטכ"ל דנן מיוחסת לו על בסיס
עמדתו לגבי תוכנית תנתקות ,ולא ל פך .אילו באמת י נשק מאמין במומחיות
אובייקטיבית ו מקצועית של אנשי צבא ,י ראוי שישית לבו גם לאחרים ,שרבים
מ ם ,וב ם גם רמטכ"לים לשעבר (א וד ברק ,אמנון ליפקין־שחק) ,סבורים שפירוק
מפעל תנחלות וא צורך לאומי ממדרג ראשונ (אגב ,אם במומחים ביטחוניים
עסקינן ,גם אריאל שרון לא י קוטל קנים באגמא ,ועד ש על את רעיון תנתקות
דעתו בענייני ביטחון ב חלט נחשב בחוגי ימין).
זאת ועוד ,ימין דתי מתלונן ז שנים על אקטיביזם שיפוטי של בית משפט
עליון .וא מבקש שבית משפט י י רב יותר מרוסן מבחינת תערבות שלו
ב חלטות כנסת ו ממשל  30.ו נ  ,במקר נדון זו בדיוק יית משמעות חלט
של בית משפט  -ימנעות מפסילת חקיק ראשית של כנסת (חוק יישום תוכנית
תנתקות ,תשס"  - )2005-ובכל זאת יא נתפס על ידי ימין דתי כבלתי
31
נסבלת .אם ייתכן שריסון שיפוטי רצוי בעיני ימין רק כאשר וא פועל לטובתו?
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אם נשק מעוניין בדיון כז ? יש לי ספק גדול .ראינו כבר לעיל את דעתו על
אנשי שמאל נסחפים אחר קובעי דעת ק ל אנטי־ציוניים ,ש ם בבחינת "זרמים
עכורים" ( )184שיש ל תרחק מ ם .על כך יש ל וסיף את תפיסתו שחברי מחנ
דתי־ימני ם "יורשי כלל ישראל יסטורי" (!) (שם) ,שאסור ל ם ל תכופף בפני
אל שאין ל ם חלק בירוש  .אבל גם שפ שב בוחר נשק ל שתמש ,כמו בדוגמת
פלות ,מלמדת שאין וא מעוניין בדיון רציני .לקרוא לפינוי תושבים "גירוש" רי
ז ל ניח מראש שמדובר במעש פסול ,ש רי גירוש וא פינוי אסור ,וכך גם לגבי
"עקיר " .אם נשק רוצ לנ ל דיון רציני עם מתנגדי תנחלויות ,ראוי שיוותר על
מושגים טעונים אל ויבחר תיאורים ניטרליים יותר.
באופן דומ  ,אילו טענתי ש שימוש שלי לעיל בביטוי 'קולוניאליסטי' לגבי מפעל
תנחלות וא פשוט תיאור עובדתי ,י ברור לכולם שאני מיתמם .ואיל ומושג ז
נושא בחובו קונוטצי שלילית בעולם פוסט־קולוניאליסטי שאנחנו נמצאים בו ,עצם
שימוש בו מט את דיון לכיוון מסוים וחוסם אפיקי דיאלוג .ייתכן אפוא ש שימוש
שלי בו צרם לחלק מ קוראים .אשמח לוותר עליו ול שתמש במונחים ניטרליים יותר,
אבל חוב לעשות כן מוטלת על כל משתתפים בוויכוח ,אם כוונ יא לא רק
לפרוק כעסים אלא ליצור דיאלוג כן ואותנטי.
מושגים אחרים ש נשק משתמש ב ם ם כ קיצוניים ,שקש ל אמין שאפילו
וא עצמו ,ברגעים של פיקחון ,מוכן לקחתם ברצינות .ש רי אם פינוי גוש קטיף
בנסיבות שתוארו למעל וא "תועב "" ,נבל " ,ואף "פשע נגד אנושות" (כיצד לא
רעד ידו על מקלדת כש שתמש בקטגורי זו?) ,אילו מילים יישארו באמתחתו כדי
לתאר פעולות אמיתיות של גירוש ו גלי  ,בין כאל שישראל עצמ ביצע  32ובין
כאל שבוצעו בי ודים ובאחרים במ לך יסטורי ?
קש לדעת עד כמ משקפים דברי נשק את לך רוחות בקרב מתנחלים
ותומכי ם .אני רוצ ל אמין שרוב מתנחלים אינם סבורים שרק ם "יורשי כלל
ישראל יסטורי" בעוד כל שאר  -כולל ,מן סתם ,כותב שורות אל  -ם זרמים
עכורים של אי־רציונליות ,אי־מוסריות ו יעדר כנות ,מגויסים לקידומ של אג'נד
אנטי־ציונית ולביצועם של פשעי מלחמ  .אני רוצ ל אמין שלמרות חילוקי דעות
אידאולוגיים עמוקים ,רב משותף בינינו על מפריד .אני רוצ ל אמין שכאשר תגיע
שעת כרע על גורל תנחלויות ,נזכור כי אנשים אחים אנחנו ,שרוצים ל משיך
לחיות יחדיו ,מתוך אחוו וכבוד ,גם ביום שאחרי.

32

אם פינוי של פחות מריבוא בני אדם בקיץ תשס" י תועב  ,בלא תלות בשיקולים אידאולוגיים־
פוליטיים ,מ יאמר נשק על כ־ 700,000פלסטינים שגורשו או נמלטו מבתי ם חוקיים ב־,1948
לא ורשו לחזור אלי ם ,ונאלצו לצפות בעיניים כלות איך אחרים מיישבים את בתי ם ומעבדים
את אדמותי ם? (לשאלת מספר מדויק של ערבים שעקרו מבתי ם באירועי  ,'48ראו בני מוריס,
לידתה של בעיית הפליטים ,עם עובד ,תל אביב  ,1991נספח א).
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