
מתע־ המערבי  העולם  מנהיגי 
את  המנחים  מהעקרונות  למים 
שליטי האסלאם הקיצוני, הנמצא בת־
נופה בשנים האחרונות. עמוד התווך 
בתפיסתם קובע שכל מקום שהיווה אי 
פעם כהגדרתם "אדמה מוסלמית", חייב 
לחזור לידיהם. לדוגמה: חצי האי האיב־
רי, כריתים, מלטה, זנזיבר וחלק ממזרח 
אפריקה, רובה של הודו, חלקים מהפי־
ליפינים, הבלקן, הקווקז וכמובן ישראל. 
הנחתם השנייה היא שאין חובה ליידע 
את העולם על יעדי האסלאם. נהפוך 
הוא, מותר להטעותו בהעלמת מידע או 
בתעמולה אקטיבית, כי זה רצון האל. 
לאיים  בגישתם מתיר  היסוד השלישי 
ב"מלחמת דת", מושג המטיל חיל ור־
עדה על המערב, כדי להגיע להישגים 
ולוויתורים מצדו. התיזה הרביעית קו־
בעת כי כל מדינה שהמוסלמים מהווים 
בה מיעוט חייבת להעניק להם זכויות 
לחיות על פי דתם ומנהגיהם. איש אינו 
יכול לכפות עליהם מגבלות שאינן עו־

לות בקנה אחד עם אורחות חייהם.
הכריז  קדאפי  מועמר  לוב  שליט 
של  להתפשטותו  נחוץ  אינו  שהטרור 
האסלאם. תוך שנים אחדות, אמר, הוא 
חרב.  עזרת  ללא  אירופה  את  יכבוש 
כאחד המנהיגים היותר רציונאליים של 
העולם הערבי, השולט בארצו למעלה 
מארבעים שנה ויודע כיצד לנווט את 
דרכו בין מזרח למערב, נראה שהוא בקי 

היטב בתחזיות.  

לפי נתונים רשמיים, ממוצע הילודה 
במדינות אירופה הוא 1.38. זה של המו־
סלמים החיים ביבשת גדול פי שישה. 
אחוזי התינוקות הנולדים מגיע כבר כיום 
במדינות אחדות ל-50%. לא ירחק היום 
והפרוגנוזה של קדאפי תתגשם במלואה. 
שרי החוץ של צרפת וספרד, שביקרו לא 
מכבר בישראל, חייבים להיות מודאגים 
במיוחד. בדרום צרפת יש יותר מסגדים 
מכנסיות. ספרד טעמה את הכיבוש המו־
סלמי קרוב ל-800 שנים. אין ספק שמ־
אמיני הקוראן משתוקקים לחדש בה את 
ימיהם כקדם, בדיוק כפי שהם חפצים 

באדמות ארץ הקודש. 
52 מיליון בני דת האסלאם החיים 
עתה באירופה, ועוד רבים אחרים העו־
שים את דרכם אליה בכל נתיב אפשרי, 
יוציאו אל הפועל את חלום כיבוש הי־
בשת בעזרת הג'יהאד השקט. התנועות 
המוסלמיות החלו להבין שהטרור אינו 
מקדם את המשימה הקדושה הזו אלא 
עומד לה לשטן בדרך. אמת, הרוב נבה־
לים מפניו, מוכנים להשפיל את כבודם 
למען מעט  כבדים  קורבנות  ולהקריב 
שקט; אך אחרים, מעטים ככל שיהיו 
מתחילים להתפכח ולהבין כי הסיסמ־
אות הליברליות כביכול, בזכות אחווה 
ושוויון, הענקת זכויות  וכד', אינן מד־
ברות אל רבדים רחבים באסלאם, אלא 
לנגח את הדמוקר־ ידם  מנוצלות על 
טיות המערביות ואת המאמינים הת־
מימים בזכויות שוות לכול, שלא בגרו 

להתמודד עם תופעת הזאב המחופש 
לכיפה אדומה.

מו־ ממוצא  צעיר  צרפתי  סוציולוג 
ניסח את המג־ סלמי, מוחמד סבאווי, 
מות הללו בלשון כנה ובהירה לאמור: 
האירופאים  שבויים בדגל זכויות האדם 
שהם מנפנפים בו. האסלאם מנצל היטב 
לו.  ריבוי הפריבילגיות המוענקות  את 
החוקים באירופה אינם תואמים לאלה 
של הקוראן ולא ניתן להחיל אותם על 
המוסלמים, שרק חוק השריעה (ההלכה 
האסלאמית) תקף עבורם. אין לו אפוא 
אלטרנטיבה אלא להשתלט על היבשת. 
הטרויאני  הסוס  הוא  הנוכחי  המיעוט 
שלו. פלישתו השקטה נמצאת בתנופה. 
דתות  בני  לרוב,  יגיע  כאשר  לשיטתו, 
אחרות יזכו למעמד של בני חסות (אהל 
אל-דימה) ויחויבו בתשלום מס מיוחד, 
כפי שהיה נהוג בתקופות הזוהר שלו. 
המיעוט הלא-מוסלמי יוכל כמובן להמיר 

את דתו וליהנות מיתרונות האסלאם. 
ישראל, כקורבן הקרוב, חייבת לצאת 
מסע  ולהוביל  המחשבתי  מקיבעונה 
מדיני והסברתי מסיבי להדגשת מגמו־
תיו של הג'יהאד השקט. אם תמתין עד 
שאחרים יתעוררו לעשות זאת במקומה, 
היא עלולה לחדול מלהתקיים לפני שנס 
כזה יתרחש. בקרוב נדע אם נציגיו של 
האסלאם הקיצוני המתפשט הגיעו גם 
לגבולנו הדרומי. את ההשתלטות על 
שכנתנו הצפונית הם משלימים ממש 

בימים אלה. 
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מאמר מערכת 

צריך לקחת בפרופורציות את תחזיות הבזק של הפרשנים 
לגבי המהפכות במזרח התיכון. איכשהו, הדברים בסופו של 
דבר מתגלים כמתונים ביחס לכותרות, וקצב התפתחותם איטי מן 
המשוער. גם ההכאה על חטא וההודאה בכך ש”הופתענו”, כאשר 
בהודאה זו נכרכים גופי המודיעין בנשימה אחת יחד עם פרשני 
התקשורת – גם את זה כדאי לקחת בעירבון מוגבל. מסתמן כי בח־
דרי חדרים הועברו בשבועות הקודמים הערכות מסוימות, שבאורח 
פלא הגיעו רק לאנשים הנכונים ולא דלפו לתקשורת הציבורית. 

תסכול עיתונאי איננו כשל מודיעני.
הזרקור פונה כעת באיטיות לעבר ירדן. בניגוד למצרים, בירדן 
קיימת דיכוטומיה חדה וברורה בין השכבה השלטת להמון העם: 
שושלת המלוכה הקצרה בירדן היא בדואית, והיא דאגה לאורך 
השנים לכך שהצבא יישען בסופו של דבר על בני העדה בלבד. 
זאת, כשמרבית האזרחים במדינה הם ערבים פלשתינים שבמשך 
ואינם מאיישים  למעלה מ-60 שנה אינם נוטלים חלק בשלטון 
עמדות מפתח. מצב זה יוצר מוטיבציה ממוקדת יותר להתקוממות, 
שמטרתה העברת השלטון במדינה לידי הרוב; אולם מצד שני יוצר 
קושי מובנה, באשר נאמנותו של הצבא אינה מוטלת בספק והוא 

לא יהסס לנקוט כוח על מנת להגן על המלך והמשטר.
עם זאת, מתחת לפני השטח כבר ניכרת תסיסה, וזו באה לידי 
ביטוי באמירות ציבוריות קשות כלפי המלך עבדאללה ושלטונו. 
חלק מן האמירות מבקרות את התנהלותו הנוכחית של המלך, 
בעיקר בהיבטים של בזבזנות אל נוכח מצבה הכלכלי של המדינה 
כולה; אולם מקצת מן הביקורת פונה גם אל שורשיו ההיסטוריים 

של המצב בממלכת ירדן.
כזכור, עבר הירדן המזרחי היה חלק מארץ ישראל המנדטורית 
כפי שנכללה בהצהרת בלפור. כאשר הקימו הבריטים באופן מל־
אכותי את ממלכת ירדן, הם קודם כול נקטו מהלך של פשרה כלפי 
האומה הערבית תוך כדי נסיגה בוטה מהצהרת בלפור. אולם גרוע 
מכך – היה זה מהלך לא מוסרי כאשר פלג בדואי קטן המקורב 

לבריטים הובא על-מנת למשול בממלכה שזה עתה קמה.
ברמה הטקטית, המהלך הזה השיג שקט מסוים ותרם בעיקר 
לאינטרסים של הבריטים; אולם כפי שמוכיחה שוב ההיסטוריה במ־
זרח התיכון – עיוות מוסרי יכול להיות הצלחה מדינית בטווח הקצר 
בלבד. בטווח הארוך, כל הצלחה כזו הופכת לבסוף לכישלון. הדוגמה 
הטובה ביותר היא כמובן התחזוקה השוטפת שקיבלו משטרים פרו-
מערביים מושחתים, כדוגמת השאה הפרסי בעבר, ומשטר מובארכ 
בהווה. הסחר בהיקף אדיר שהתקיים עם איראן עד לפני שלושים 
שנה העשיר רבות את קופת המדינה, אולם בפרספקטיבה הנוכחית 
ודאי שיצא שכרו בהפסדו. אם נעמוד בשנים הקרובות בפני מצרים 
עוינת שבחסות השלום הקר עימנו בנתה את הצבא הגדול והחדיש 

ביותר בסביבה, כדאיות ההסכם תעמוד בסימן שאלה. 
מנהיג אמיתי רואה לטווח רחוק ומתנער משיקולים של רגע. 
במונחים היסטוריים, גם שלושים שנה הם רגע, וברור כי בטווח 
ארוך יותר הקו המנהיגותי צריך להיות מבוסס על מוסר. כך גם 
נכון יהיה לשפוט את העוול המוסרי המתקיים מזה שנים בירדן, 
ולפעול לפני הקריסה. ישראל לא צריכה כמובן להתערב באופן 
ישיר או עקיף בנעשה שם – זו עוד שגיאה מוסרית מהסוג שננקט 
באזור לא פעם (ראה עיראק ולבנון) והביא תוצאות כשל בטווח 
הארוך. ישראל כן צריכה להעריך באופן פנימי כבר עכשיו כיצד 
היא רואה את עתידה של ירדן בפרספקטיבה מוסרית כמדינה בה 
הרוב הפלשתיני זוכה להגדרה העצמית שלו, גם אם הערכה זו אינה 
עולה בקנה אחד עם האינטרסים המיידיים עם השכנים ממזרח. 
יותר מכך, ישראל צריכה גם להיות ערוכה לניצול נכון של הפיכה 
אפשרית בירדן כחלון הזדמנויות יקר מפז ליישוב בעיותיה הביט־

חוניות והדמוגרפיות, שמזה שנים לא באו על פתרונן.

הג'יהאד השקט
ד"ר אורי אדלמן

שלמה שדה

עכשיו תורה של ירדן

האירועים האחרונים בפרשת 
מינוי הרמטכ"ל חושפים פעם 
הנובעת  הבעייתיות  את  נוספת 
ממדיניות ה"הכול שפיט", שהנהיג 

השופט בדימוס אהרון ברק.
המקרה הזה מתחבר לשרשרת 
של מינויים שכשלו ברגע האח־
רון, מסיבות תמוהות שהתגלו רק 
לאחר שהמועמדים הוצעו לתפ־
קידים בכירים. כך היה במקרה של 
שופט בית המשפט המחוזי משה 
המ־ לבית  אשר קידומו  דרורי, 
"פשעו  עקב  נפסל  העליון  שפט 
מהבוידע־ "הוצא  אשר  החמור" 
ם" בכל הקשור לפסיקתו בפרשת 
האברך והקופאית האתיופית בח־
ניון. כך היה גם במקרה של סול־
ברג, "המתנחל הדתי" אשר נפסל 
לתפקיד היועמ"ש לממשלה בשל 
"חוסר התאמתו" לתפקיד, מסי־
פירטו. לא  הוועדה  שאנשי  בות 

באופן דומה אנו עדים להתערבות בג"ץ 
בשיטות לחימה. חיילים מועמדים לדין 
קשה  לחימה  במהלך  שביצעו  כך  על 
בסדיר  וחיילים  קצינים  שכן";  "נוהל 
מועמדים לדין על כך כי ירו כדור גומי 
במפגינים אלימים, כמו במקרה סא"ל 
עומרי בורברג בנעלין, אשר קידומו עוכב 
ופיקודו נענש; אנו רואים את התנהלו־
תו של הפצ"ר אביחי מנדלבליט, אשר 
מגבה את דוקטרינת אהרון ברק ואף 
מקבל חומרים מהארגון השנוי במחלו־
קת 'בצלם'. אם נוסיף לכך את המקרים 
של ענישת המ"פ בחטיבת כפיר אשר 
"טלטל" עציר פלשתיני, ואת מקרה המ־
ח"ט איתי וירוב אשר גיבה את חייליו 
"הסוררים", נקבל את המצב אליו הגענו 

ולפיו הממשל והצבא משותקים.
אנו עדים למצב בו תדמיתו של צה"ל 
בעולם הופכת לנכס חשוב יותר מיכולת 
התנהלות הצבא במצב לחימה. במצב דב־
רים זה ספק אם קצינים מצטיינים ישאפו 
להתקדם בצבא, שהרי "על כל צעד ושעל" 
יצטרכו לחשוב על עו"ד צמוד, זאת במ־
קום להתרכז במשימתם החשובה שהיא 

לחימה באויב ולא דאגה להומניזם.
לכן, גם את פרשת האלוף יואב גלנט 
מצטרפת לכל אותם מקרים בהם הממ־
של נמנע מלקבל החלטות באופן ענייני, 
ומשטר הדמוקרטיה והחוק מנוצל באו־
פן ציני – באופן אותו מכנים המשפטנים 
"הגנה מן הצדק" – כשברור שהחוקים 
היבשים עלולים להביא לעיוות בולט 

של הצדק. על פניו, זהו המקרה 
בעניין הסרת מועמדותו של הא־
לוף גלנט, שלכל הדעות מתאים 
רמט־ מקצועית להיות  מבחינה 
כ"ל. אלוף אשר הוכיח את עצמו 
בבושת  יצוקה' מודח  ב'עופרת 
לממשלה  יועמ"ש  על-ידי  פנים 
(שמתוקף תפקידו מחליט משום 
החלטת  את  מגבה  אינו  כי  מה 
הממשלה ואינו מנמק את החל־
(אשר  ומבקר המדינה  זו...)  טתו 
סמכותו לשפוט בענייני התאמה 
ולחימה  פיקוד  לתפקידי  אישית 

מוטלת בספק).
איך  לראות  יותר  עוד  מדהים 
ראש הממשלה ושר הביטחון עומ־
דים חסרי אונים מול ההליכים הט־
כניים האלה, שהפכו לחשובים יותר 
מכל עמדה מקצועית של האנשים 

שאמורים להנהיג את המדינה.
תמוה מדוע בחרו נתניהו וברק 
השיפוטית.  הדיקטטורה  עם  להשלים 
על-פניו נראה שהחלטה נכונה של נת־
ניהו וברק הייתה מותירה את המלצות 
המבקר בגדר המלצות בלבד, ולא מעבר 
לכך-כך. היה על נתניהו וברק להפגין 
לויאליות כלפי גלנט ולגבות את החלט־
תם הראשונית, וזאת דווקא משום אח־
ריותם כלפי ביטחונם של אזרחי המדינה.
היה מותר לנו לצפות לכך כי הממשלה 
בירושלים, היא בלבד, תקבע מדיניות, 
היא המוסמכת למנות מינויים, מכיוון 
שהיא ורק היא קיבלה את אמון הצי־
ארגונים  אותם  שכל  תמוה  עוד  בור. 
שרוממות שמירת הדמוקרטיה בפיהם, 
לא משכילים להבין את הסיכון האדיר 

שטומן עודף המשפט לדמוקרטיה. 

האלוף גלנט היה ראוי להגנה מן הצדק
אריה פרי
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האלוף יואב גלנט


