21.03.1995
כש'פופוליטיקה' עוסקת בנושא ההפרדה ) , (.20.3אין לצפות לדיון רציני וענייני .בכל זאת אפשר ללמוד משהו על צביעותם של
הפוליטיקאים שהתבטאו בנדון  -ואחרים לא לקחו חלק בדיון .
בראשית הייתה המילה והמילה הייתה 'הפרדה' .בפי רבין .אמר ולא פירש .קמו פרשני הדור ונסו לפרש את הרבי(ן)  -למה הוא
מתכוון .אם זה קו ,היכן ימוקם? האם קו הפרדה הוא גם גבול ,שביום מן הימים עשוי (עלול) להפך לגבול בינלאומי? האם הקו
הוא מסננת ,שמעבירה אלינו רק את הברנשים הטובים ,או מעין משקפיים ,שמסירים מעלינו את מראם של הפלשתינים (עפ"י תומי
לפיד) ?
שחל ,כממונה על המשטרה ,רואה בקו ההפרדה אתגר אישי .הוא רואה את הקו במתכונת 'מסך הברזל' ,עם קילומטר מכל צד
כ'עומק אסטרטגי' לסיורי טנקים ומסוקים ומעברים מבוקרים לתחבורה שוטפת" .אבל זה נורא דומה לגבול!" "בכלל לא  -הרי
צה"ל נמצא משני צדי הקו ,כדי להגן על המתנחלים" .נושמים אפוא לרווחה  -אין סכנה לקביעת גבול ,ארץ ישראל (השלמה)
עדיין שלנו.
או אולי בכל זאת לא? שם ,בפינה ,אורבים הטורפים ,הבוגדים ,אלה שאין להם אלוהים בלב ,וצוהלים "גבול!"" .גבול לפניך,
התפתחות בלתי נמנעת ,מטרתנו הסופית" .שערורייה! יש מקום לועדת חקירה ממלכתית.
הפוליטיקאים מושכים בחבל ,לכאן ולכאן .הפריימריס באופק ומי יודע מי עלול להזכיר למי איזו מילה .בינתיים ידוע רק תג מחיר
החלום ,כמיליארד ורבע .אין דבר ,מיליארד ורבע זה מה שבייגה מחק זה עתה מן התקציב (אולי סעיף זה ?).
שוכחים שאת הגבול עם השטחים אין צורך ליצור ,הוא תמיד היה קיים ,ההפרדה תמיד הייתה קיימת ,גם ללא הכרזה  -מהסיבה
הפשוטה ,שלא ישבו ולא יושבים שם גם היום מיליון יהודים אלא  130אלף .האוכלוסייה קובעת את תחומי הטריטוריה .באיזו
מידה האוכלוסייה הפלשתינית מכבדת (או תכבד) את גבולה עם שכנה  -זו כבר שאלה אחרת .עד עתה אין סיבות רבות להניח,
שיישוב פלשתיני בתחומי אוטונומיה ממלכתית עתידית תסתפק בהישגים אלו ותראה בזה את הקונפליקט היהודי-ערבי כמחוסל ,גם
אם 'אנשי חזון' השלו את עצמם ואותנו אחרי אוסלו ,שכן יהיה .במקרה זה היינו באמת יוצאים בזיל הזול .אך במצב הנוכחי שום
קו הפרדה אינו יעיל .מסך הברזל בין שני הגושים הפוליטיים הגדולים של הימים ההם היה בלתי חדיר ,היות והשלטון במזרח מנע
מבפנים פריצות החוצה מערבה  -ולאנשי המערב בלאו הכי לא היה חשק לעבור למזרח .ספק הוא ,אם לממשל הפלשתיני מוטיבציה
למנוע חדירות של יחידים ,או ארגונים ,לשם חבלה לישראל .האם במקרה כזה נחדש את ימי מבצעי המשטרות של שנות החמישים?
קו הפרדה יפעל ,אם יהיה מוסכם על שני הצדדים .ביחסים בינלאומיים קוראים לדבר כזה 'גבול' .בגדה המערבית ובעזה לא בטוח
שיפעל .הפלשתינים י נסו להשיג תנאים במו"מ על ההסדרים (מו"מ ערבי בדרך כלל דומה יותר לסחיטה מאשר למיקוח); הסכמה
לשמירה על השק כולו  -אם בכלל .הרי אין להם מה להפסיד ומה יעשו להם אם לא יקיימו את ההסדרים?
ומנגד המתנחלים וסקרי דעת קהל המצביעים על עלייה של הליכוד .לצאת מלבנון היה יותר קל.

