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איך להכריע במחלוקת?
תגובה לתגובה
דני סטטמן
דומ ש דברים חרגו ֵמעֵבר למיד  .אסתפק אפוא ב ב ר קצר של כמ נקודות
בעמדתי.
 .1לדעת רבים וטובים ,אף שפ ושם יש מקרים של צקות ועוולות לפלסטינים
בשטחים ,מדובר במעשים חריגים של "י ודים רעי לב" (עמ'  .)238ואילו לדעתי
צקות ו עוולות ן שיטתיות ,מקיפות ומתמשכות ,וחלקן גדול אינו תוצא
של רוע לב אלא תוצאת יגיון פנימי של משטר כיבוש שישראל מקיימת
בשטחים מאז  .1967כפי ש וכח במקומות אחרים בעולם ,אין כיבוש ,ודאי לא
כיבוש מנחֵל ,שיכול ל תנ ל אחרת .כשאמרתי ש עוולות נ"ל מתועדות לעייפ
באלפי עדויות ,דו"חות ומחקרים ,לא יית בדבריי גזמ .
 .2ואיל וכך ,מובן מדוע לדעתי תיקון אינו יכול לבוא מטיפול נקודתי ב עֵי לב
כאל או אחרים ,אלא רק מפירוק מסיבי של מפעל תנחלות .ז ו מ לך קש ,
ואינני אדיש לתוצאותיו כואבות לציבור מתנחלים ,אבל אין מנוס ממנו .מאחר
ש מ לך נדרש מבחינ מוסרית  -כמו גם מבחינ פוליטית  -ממילא וצאתו
לפועל איננ  ,בשור תחתונ  ,בגדר עוול.
 .3ל ערכתי ,רוב ברור של אזרחי ישראל ,כמו גם רוב ברור של פוליטיקאים ,שלים
עם צורך בנסיג מי וד ושומרון (אף שקיימים חילוקי דעות לגבי פרטים ולגבי
עיתוי פוליטי נכון) ,ומבין את שלכות של נסיג זו לגבי מפעל תנחלויות.
אם נוסיף לכך את עובד ש ק יל בינלאומית ,כולל בעלות בריתנו נאמנות,
תובעת נסיג זו בקול רם ,מסקנ יא ששעון חול של מפעל תנחלות ולך
ואוזל.
 .4יש בימין כאל דוחים תרחיש ז ורואים אותו כביטוי של חולש או חוסר אמונ ,
ויש שח דים ממנו וסבורים ש וא ריאלי .אל וגם אל יצטרכו ל חליט מ ת י
תגובתם אם אכן תחליט ממשל על פירוק עשרות תנחלויות; אם ישברו את
כלים ,או יקבלו את חלטת ממשל ?
 .5ביצוע חלק יחסית של תוכנית ינתקות נותן לכאור מקום לאופטימיות
ולתקוו ש רוב מכריע של מתנחלים לא ישבור את כלים ,וזו אחת סיבות
לסיום מפויס של תגובתי ראשונ  .אולם תוכן ו סגנון של תשובת נשק ,
כמו גם של כותבים אחרים בימין ,מטילים צל על אופטימיות זו .ככל שֶקולות
אל ולכים ומתחזקים בקרב מתנחלים ותומכי ם ,כך גדֵל חרד ממ שנרא
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חלטנו לעצור את דיון בשלב נוכחי ולא אפשרנו לפרופ' נשק ל גיב לתגוב זו.
עורכי אקדמות

תגובה ל תגובה

כנכונות של חלקם לסכן את מפעל ציוני כולו למען מפעל תנחלויות -
באמצעות סרבנות ,פרע ממשית לרשויות שלטון ,אלימות כלפי פלסטינים
ו"בוגדים" י ודים ,ומעל לכול ערעור סולידריות לאומית.
 .6מסיב זו ,וגם מסיבות טובות אחרות ,יש לשאוף ל סכם עם פלסטינים שאינו
כולל פינוי בכוח של מתנחלים .תחת זאת ,יש לקבוע תאריך יעד שעד אליו יוכלו
מתנחלים לעזוב את מקומותי ם ולקבל פיצוי ועזר נאותים מטעם מדינ ,
ואחרי תאריך ז תיסוג מדינ מ שטחים ,ו ישראלים שיישארו שם י יו כפופים
לרשות/למדינ פלסטינית.
 .7אחרי שישקעו ענני אבק מעל לדמגוגי ולדמוניזצי משני צדי מפ פוליטית-
אידאולוגית ,תישאר עובד פשוט בא  :בימין סבורים שנסיג מי וד
ושומרון יא משג פוליטי נורא וחטא מוסרי חמור .בשמאל סבורים בדיוק ל פך:
ש משך שליט ישראלית בשטחים אל וא מתכון לאסון פוליטי ,ונוסף על כך
עוון מוסרי רציני .רוב חברים בשני מחנות אינם עים או מושחתים .ם ח דים
בכנות לגורל מדינ  ,ובעלי אכפתיות אמיתית לשאלות של צדק.
 .8כיצד על חבר ישראלית ל כריע במחלוקת עז זו? אפשרות אחת יא
באמצעות דיאלוג שבו ישכנע אחד צדדים את רע ו .חליפת דברים בין נשק
לביני מ וו תזכורת לקושי גדול ,אולי לחוסר תוחלת ,של אפשרות זו .אפשרות
אחרת יא "כל דאלים גבר" ,ולאלימות צורות מגוונות .זו דרך מפחיד ולא וגנת.
אפשרות אחרונ  ,שאות אנחנו מקבלים בלא פקפוק כמעט בכל תחום אחר,
יא ל טות אחר רוב .זו שיט כי פחות לא־ וגנת ,ובעלת סיכויים טובים
ביותר לשמר סולידריות בין אזרחי מדינ ולאפשר את משך קיומו של גוף
פוליטי .לכן ראוי לפעול לפי גם בענייננו.
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