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ההתנחלות נכשלה והמתנחלים יודעים זאת 15 .שנות שלטון ליכוד ,עם כל העידוד וההטבות ,לא הצליחו ליישב בשטחים אלא מעט
מעל מאה אלף מתנחלים .הישראלי פשוט לא עמד בתור להתיישבות מעבר לקו הירוק  -גם בתנאים מפליגים .גם מתנת השמים,
העלייה מרוסיה ,לא השתכנעה ,שזה מה שצריך לעשות .גם העולים נרתעו מהשכנות עם אוכלוסייה תוססת ומתרבה של שני מיליון
ערבים ,שלא הראתה שום נטייה לארוז את חפציה ולהסתלק מהמקום.
כן ,המתנחלים ראו זאת והסתגרו במועדון דתי מיליטנטי קיצוני  -מבלי שהדבר עשה את ההתנחלות ליותר אטרקטיבית לציבור
הישראלי הרחב .לו היו מיליון  -או לפחות חצי מיליון מתנחלים שם ,הם היו הופכים לגורם בעל משקל במו"מ למציאת פתרון
בינינו לבין הערבים בשטחים .במספרם הסמלי המתנחלים מהווים ,לכל היותר ,מטרד .גם עובדה זו לא נסתרה מעיניהם ,לכן נקטו
צעד של ייאוש פוליטי ַ -קנוניזציה של ההתיישבות מעבר לקו הירוק .רבנים מטעם פוסקים הלכה , ex cathedra,הלכה שקשה
למצוא לה ביסוס בכתובים וקשר למציאות של ימינו .הם מטילים חרם על ראשי האפיקורסים המפקפקים בתבונה הפוליטית של
כל ההצגה הזו .הכופר מות ימות ,דמו מותר!
הציבור ברובו הגדול המום נוכח גל של רגשות וחוסר הגיון; הימין זועק "שמואשם כולו ,בגלל מעשה יחיד ,בודד' .חצי העם' -
זהו המחנה הלאומי ,מבוטל" .קשה במצב זה לא להיזכר בגרמניה ,בשנים שקדמו לעליית היטלר לשלטון :זרם לאומניות אלימה
גואה מול עמדה רציונלית ,אך חסרת אונים ,ביודעה שלבסוף תיבלע .אינני שוכח ,עד היום ,את המאמר הנרגש בביטאון ההכשרה
שלנו ,שדן בחוסר אונים זה" :האם נידונים אנו לכליה "?
האם גם אנחנו נידונים להיבלע ב'שורשיות יהודית' ובתוכה 'ארץ ישראל' כ'ערך עליון'? ב'שמאל' דורשים "פיוס"  -ז.א .הבנה
מלאה להשקפת הימין וקבלתה כמקודשת .פרס נוטה לראות מחוות 'פיוס' בפרמטרים פוליטיים צרופים ,עמדה ,שרבין ז"ל כינה
בזמנו "תרגיל מסריח ".
לאחרונה נגולה אבן מלב הימין :שוב מותר לטעון שהסתה אינה אלא חופש ביטוי ,ורצח רבין מחדל של השב"כ .הרי ועדת שמגר
מתעניינת רק בשב"כ ולא ברבנים .כל זה עובר ללא מחאה  -יראת הבליעה בעצמות השמאל! האם נידונים אנו לכליה ?
אולי יש מוצא :המדינאים שלנו יבהירו ,מה שמזמן היו צריכים להבהיר ,שאין פניהם מועדות לפינוי מתנחלים .מה שנפנה מהשטחים,
בעוד מועד ,הוא צה"ל ,עד לחייל האחרון .אם במדינת ישראל חיים כ  800.000-ערבים ,מה רע אם ברשות הפלשתינית יישארו כ-
 100.000יהודים ,ונחמדים כאלה נוסף על כך?

