
����� �����
��� �� �����

������ �����
������ �����

����������� ����� ���� �����
��� ���� ������

������� ������ ����� ������
����������� ���������

���� ��� ����� ������������

������ ���� �������� ���� �������

������������ ������ ���������� �����

���� ���� ���� ��� ����� ��� ������

����� ��� ������ ���� ��

�����������������

���������� ������ ���

���������� ������ ���

���������� ������� ���

���������� �������

���������� ������� ����� ����

������� �����
����� ����

דעות

תשע״א  כסלו כ״ב שני 29/11/10  יום

תשע״א  כסלו כ״ב שני 29/11/10  יום

������������������������������������
8

מאמר מערכת 

חשיפה או חבלה? זאת השאלה העיקרית העולה מחשיפת הענק 
של מסמכי הממשל האמריקני. מיצוי עיקרון השקיפות בשלטון 
או פיגוע טרור מסיבי נגד אושיות הדמוקרטיה עצמה? ומה שאם היה 
ספק בשתי החשיפות הקודמות של ויקיליקס לגבי מהות המעשה, 
הפעם לא יכול להיות ספק. עם כל השחיתויות הקטנות והגדולות של 
הדמוקרטיות, עדיין ארצות הדמוקרטיה בעולם ראויות וזכאיות להגנה. 
חלק מהזכות להגן על עצמן קשור לאבטחת מידע. פריצת המחסומים 
המודיעיניים ושיבוש המערכות ביחסי החוץ בין ארצות הברית לבין 

בעלות בריתה וידידותיה אינם אינטרס של העולם החופשי.
מה שיש לנו כאן זוהי תופעה חדשה. אפשר לכנות אותה: כל ממזר 
הוא מוסוליני, כל אידיוט – נסראללה. כלומר, נכנסנו לעידן שבו ליחידים 
יש יכולת לגרום לנזק לאומי, בינלאומי ואף עולמי על ידי פעולה בודדת. 
אכן, כמו מפגע בודד שיכול בתנאים של היום לגרום גם לפיצוץ גרעיני 
ולמותם של מאות אלפים. ג'וליאן אסאנג' לא נמצא שם. אבל במהות, 
כמפגע אנרכיסט בודד, הנזק הוא חמור. והוא אינו לבד. במקומותינו 
אנחנו מכירים את ענת קם. מפגעת בודדת, שהצליחה לערער מבפנים 
את צמרת צה"ל, ולסכן כמויות אדירות של מידע סודי. ולהבדיל, ברמות 

נזק קטנות יותר – גם א' המשטרתית וגם בועז הרפז.

מדובר ביחידים שהצליחו במעשה אחד לשבש מהלכים אסטרטגיים 
שפועלים בדרך כלל כסידרם. אין בכך כדי להביע עמדה לגבי תקפות 
תלונתה של אורלי אינס נגד אורי ברלב; אבל במהות – חשיפה ממוקדת 
של הטרדה מינית שלא ברור אם הייתה או לא הייתה, הורידה את צמרת 
המשטרה מהפסים. זו תופעה שלא זכורה כמוה. אפילו כאשר התרחשו 
בעבר פרשיות חמורות בהרבה במהותן בצמרת המשטרה, לא היה 

ביכולתן להוציא את המערכת משליטה ולערער אותה מן היסוד.
מתברר שיש נקודות תורפה למבנה המערכות במשטרים דמוקרטיים, 
ומי שמתמחה בהרס הדמוקרטיה יידע להצמיד לאותן נקודות תורפה מט־
ענים רבי עוצמה. פיצוצם לא מיטיב עם הדמוקרטיה ועם אינטרס הציבור, 
גם לא עם אינטרס של יחידים; הוא מתיימר לכאורה למנף עיקרון יסוד של 

הדמוקרטיה, אבל הוא משתמש באותו עיקרון כדי לחסל אותה.
לכן ג'וליאן אסאנג' הוא יותר מוסוליני מאשר דניאל אלסברג. אל־
סברג הביך את ממשל ניקסון אך מסר מידע חיוני לאזרח על התנהלות 
ארצות הברית במלחמת וייטנאם; אסאנג' כבר קיבל את כל האזהרות 
כי מעשיו לא רק שישבשו את מערכות החוץ של ארצות הברית, אלא 
באזהרה מיוחדת של הממשל האמריקני מאתמול נטען כי הפרסומים 
יסכנו את חייהם את אלפי בני אדם. האם לסכן חיי אדם זה רק לזרוק 

מישהו במו ידיך מהחלון של הקומה המאה ועשר?
אסאנג', קם ודומיהם לא מהווים איום על השלטון ולא על ממסד 
כלשהו – הם מהווים איום על הציבור במדינות החופשיות הנאורות. 
לגבי מדינות מסוימות, שצפויות להיחשף בקלונן – כמו רוסיה או טו־
רקיה – ברור שפרסום המסמכים יפעיל מנגנוני דיכוי קיצוניים נגד 
מתנגדי המשטר. האמריקנים, הישראלים, הצרפתים אולי יהיו כמה 
ימים במבוכה. אך במקומות שבהם הסובלנות היא אפס ורמת האלימות 
של המשטר גבוהה – יהיו לא מעטים שישלמו בחייהם על ההרפתקנות 

האנרכיסטית הכל כך אופנתית, הכל כך דקדנטית, הכל כך מסוכנת.

הדלפות מסוכנות

הכתובות שעל הקיר
ד"ר אורי אדלמן

אסונות רבים היו נמנעים אילו הש־
כילו נציגי הרשויות לקרוא כתובות 
התראה מעל הקירות, תמרורי אזהרה מאי־
רי עיניים. למען הדיוק הם מודעים להם 
אך אינם עושים דבר להטמיעם וליישם את 
אזהרותיהם. לשון אחרת, מחליטים להו־
תיר את מסרי הכתובות ביד הגורל, וזה 
כידוע אכזר. אינו סולח כשלא מתייחסים 

לאיתותיו ומעניש ללא רחמים.
אדם המאבד את השליטה על האיסורים 
מדאורייתא והנורמות המקובלות בחברה 
ומניחים לו, בלשון המעטה, בלי לנקוט 
צעדים מתאימים נגדו, אין פלא שמתעו־
ררים לבוקר של רצח ילדים תמימים, נשים 
שחייהן נקטפים באכזריות בידי בעליהן, 
הריגת אזרחים על ידי נהגים שאיבדו את 
שפיות דעתם, מסמכי מדינה סודיים הנג־
נבים לאור היום ועוד מלוא החופן מרעין 

בישין כיד הדמיון.
בכל המקרים האלה זעקה אבן מקיר, 
והתעלמו.  הקולות"  את  "ראו  והרשויות 
יל־ לחיי  קץ  ששמו  והאבות  האימהות 
ומוכר של  ידוע  דיהם, לכולם היה עבר 
חוסר שפיות נפשית. אלא שאיש לא הר־
חיק אותם מצאצאיהם. על מי עלול אדם 
חולה ברוחו להוציא את זעמו כשזה נעתק 
משליטתו, אם לא על חלש ממנו וחסר 
ישע? ומי זמין יותר לחניקה, הטבעה או 

השלכה מחלון - מתינוקותיו? 
לאלה מעשים מסוגלים להגיע פדופי־
לים שכל סיפוקם מהתעללות בקטינים, 
אם לא שמים קץ ליצריהם האפלים בעודם 
באיבם? כמו אצל האחים סודמי מהיישוב 
בני עייש, החשודים ברצח ילד בן שבע, 

והן משרד  לאון קלנטרוב. הן המשטרה 
הרווחה לא נקפו אצבע בעקבות תלונות 
חמורות שהוגשו נגד האחים על הטרדת 
ילדים, כבר בשנת 2003, כלומר שש שנים 
לפני המעשה הנורא. הם לא עיכבו אותם 

אפילו לחקירה. 
חייהן  את  להמשיך  יכלו  נשים  כמה 
לבעלים  הדעת  את  נתנו  הרשויות  אילו 
המתעללים וטיפלו בהם כמתבקש? לולא 
היוזמה הברוכה של אזרחית מן השורה, 
רות רזניק, וכמה מחברותיה, שהניעו יוזמה 
להקמת המקלט הראשון לנשים מוכות, 
מספרם של הקורבנות היה רב פי כמה. 
הדבר עלה בידן בעקבות הרצח המזעזע 
של אישה בידי בעלה בעיר בת־ים, לאחר 
נישואין טריים בני שלשה חודשים והיסטו־
ריה ארוכה של אלימות קשה שהגבר גילה 

כלפי רעייתו במהלך התקופה כולה.
גם במקרה של החיילת ענת קם, גנבת 
המסמכים הסודיים מלשכתו של אלוף פי־
קוד המרכז, הייתה סביבתה מודעת היטב 
להשקפותיה הקיצוניות נגד פעולות הצבא 
ומהלכיה של מדינת ישראל בסכסוך עם 
אויביה. אף על פי כן, אפשרו לה גישה 
חופשית לחומר שסווג בדרגת סודיות גבו־
הה. מדוע לא העבירו אותה לתפקיד פחות 
נגיש או שחררו אותה לחלוטין מהשרות. 
בקידושין, נו ב־ב, נאמר: "לאו עכברא גנב 
אלא חורא גנב" כלומר, אין להאשים את 
המכרסם שנכנס דרך הנקב כי זה טבעו, 

אלא את מי שמופקד היה לסתמו. 
ומה בקשר לנהג שדהר במשאיתו אל 
מול אזרחים תמימים שהצטופפו בתחנת 
אוטובוס והצהיר לאחר המעשה כי כוו־

נתו הייתה להרוג כמה שיותר בני אדם. 
כיצד הותירו הרשויות רישיון נהיגה בידי 
אדם מעורער בנפשו שמודיע חזור והצ־
הר שמטרתו לבוא חשבון עם המשטרה 
ולהנחית לה מכה כואבת על רצח ילדיו 
- המסתובבים בריאים ושלמים עד עצם 
היום הזה? האם זו עדות בלתי מספקת 
לטירוף הדורש חקירה ראויה? מי אפוא 
מבולבל יותר, הנהג הרצחני או מי שהיי־
תה בידו האפשרות למנוע את האסון ולא 

עשה דבר?
הדוגמאות שהבאנו הן רק מעט ִמְצ־
ָער מהטרגדיות הרבות שכתובותיהן היו 
חרוטות לראווה על הקירות, כפי שהנביא 
דניאל קרא מעל קיר ארמונו של בלשאצר 
מלך בבל "מנא מנא תקל ופרסין", ומייד 
פענח את השדר לאמור: מנה אלוהים את 
שנות מלכות בבל, ושקל  (תקל בארמית) 
את מעשיה שלא בטובתה. שלטונה נדון 
אפוא לכליה וממלכת פרס (פרסין) תירש 
אחרון  היה  בלשאצר  ואכן,  מקומה.  את 
מלכי בבל טרם נפילתה בידי צבאות פרס 

ומדי (דניאל ה').
ובהומור  בקלילות  להתייחס  מקובל 
לפרשת דוד, שהעמיד פני חולה נפש כדי 
של  ולתגובתו  גת,  מלך  מאכיש  להינצל 
האחרון שאמר: "החסר משוגעים אנוכי?" 
(שמואל א, כ"א־ט"ו). כיום ברור שגם אצ־
לנו לא חסרים לוקים בנפשם. יש לנו מהם 
די והותר. אך מה בקשר לרשויות ואנשי 
המקצוע, האם גם לתוכם חלחל "טירוף 
המערכות" עד שטחו עיניהם מראות ואינם 
מסוגלים לקבל החלטות פשוטות הנוגעות 

לחיי אזרחיהם?

אמנון לורד

הנשיא שלומד מהר
דני רשף

כה  עד  הצטיין  לא  אובמה  הנשיא 
לארה"ב  מצליחה  מדיניות  בעיצוב 
באף אחד מהתחומים המרכזיים של אמ־
ריקה. הוא לא חריג ולא ראשון בתופעה. 
זו מנת חלקם של נשיאים בארה"ב שמגי־
עים משום מקום לנהל את העולם לפחות 
בשנתיים הראשונות. חלקם מתאוששים, 
לומדים מעצמם ומהניסיון והופכים לפו־
פולרים ומוצלחים. רונלד רייגן הרפובלי־
קני, אבי מלחמת הכוכבים ונשיא מ-1979 
ועד 1987 היה כזה וכך גם קלינטון, מ-1993 
ועד 2001. קרטר, הנשיא הדמוקרטי שקדם 
לרייגן או בוש האב, שדווקא היה בעל ני־
סיון רב כראש הסי.איי.אי לשעבר, נשארו 
לקדנציה אחת. המפתח היה היכולת שלהם 

ללמוד תוך תנועה ולשפר בזמן. 
אומרים על הנשיא אובמה שהוא אינ־
טליגנטי, לומד מהר ומוכשר מאוד. מותר 
להטיל ספק בלומד מהר. הילארי קלינטון, 
כיום שרת החוץ, הכינה בתקופת היותה 
הגברת הראשונה עבודת מטה מקיפה על 
תוכנית בריאות ממלכתית לארה"ב. תוכ־
נית המטה התמודדה עם שפע של שא־
לות ונתנה להם תשובות סבירות במונחי 
הייתה  בתוכנית  הליבה  נקודת  ארה"ב. 
אחריות המדינה לבריאות - כשירות של 
המדינה. התוכנית הושמה במגירה כי לק־
לינטון הבעל לא היה האומץ הפוליטי לפ־
תוח במאבק. כשאובמה נכנס לתפקיד, אין 
סימן שהוא התעניין, קרא או ניסה להבין 
את עבודתה של קלינטון. כרדיקל אמיתי 
הוא האמין שיש ליצור הכול מחדש. התו־
צאה: תוכנית בריאות ממלכתית שהרעיון 
המרכזי שלה הוא לחייב כל אזרח להיות 
מבוטח בחברה פרטית ולסבסד את אלה 
ששכרם או הכנסתם נמוכה כדי שיוכלו 
לעמוד בדמי הביטוח מרקיעי השחקים. יש 
בתוכנית אפילו קנס למי שלא יבטח את 

עצמו, בחברה פרטית כמובן.
התהליך הוא פתח לרמאויות אינסו־
פיות. כמו בכל מקום בעולם שממשלה 
מחלקת בו כסף, הדבר מצריך בירוקרטיה 
מטורפת, מייקר את הביטוח הרפואי היקר 
ממילא, ועולה הון למדינה. אפשר לומר  
שאובמה הפך רעיון חברתי נכון למפלצת 
בירוקרטית אוכלת משאבים שאין בה מזור 

אמיתי לתחתית הסולם החברתי.
תהליך אנאפוליס של הנשיא בוש הוליד 
משא ומתן מועיל בין ישראל לפלשתינים 
וויתורים מרחיקי לכת מצד ראש הממשלה 
הקודם אולמרט. היא נדחתה על ידי הפל־
שתינים כי היא "תמנע שיבה המונית של 
פלסטינים לישראל" כפי שאבו מאזן עצמו 
אמר לוושינגטון פוסט 27/05/2009. ניתן היה 
להניח שאובמה יתמקד בפער המהותי סביב 
זכות השיבה ויטיל את כובד משקלו במיצוי 
מה שהושג. כמו במקרה תוכנית הבריאות 
הממלכתית, הוא זרק לים את מנגנון אנאפו־
ליס והמציא גלגל חדש, הקפאה מלאה וקי־
דוש גבולות 67', כתנאי מקדים למו"מ, שה־
פלשתינים כמובן לא יכולים שלא לקבל. 

רק לפני 10 ימים חזר אובמה מביקור 
ארוך בהודו, אינדונזיה ודרום קוריאה, שמ־
טרתו לחתום הסכמים כלכליים. בליבת הבי־
קור היה הסכם סחר מקיף עם דרום קוריאה, 
מדינה טכנולוגית מובילה דמוית יפן. ממשל 
בוש ניהל במשך שנים מו"מ ארוך עם דרום 
מה־  99% על  להסכמות  שהביא  קוריאה, 
נושאים שבמחלוקת, שבליבם המשך יצוא 
טכנולוגיה קוריאנית לארה"ב תמורת רכש 
קוריאני מגביל מארה"ב. כמו במקרים הקו־
דמים לא התמקד אובמה 'הלומד מהר' בפער 
המזערי שנותר, אלא בא עם רעיון חדש ות־
פיסה חדשה של הגברת היצוא האמריקאי 
לקוריאה בלי התחייבות מגבילה מארה"ב. 
עלובים,  הישגים  הניב  אובמה  של  מסעו 

בעיקר בתחום השותפות עם הודו במלחמה 
בטרור ומדינות אסיה פשוט לא הסכימו לר־
כוש תוצרת אמריקאית יקרה שאין בה מרכיב 
גדול מאוד �� יצור מקומי אסיאני (אאוט-
סורסינג) – בדיוק ההיפך ממה שאובמה רצה. 

ניתן להמשיך ברשימה עוד ועוד.
מכאן, קראתי ביום שישי מאמר של בן 
כספית במוסף השבועי של מעריב, שבלשון 
המעטה לא ממש מחזיק מביבי (וגם מברק), 
לפיו גורם אמריקאי בכיר אמר שנתניהו 
הסכים לוותר על 90% משטחי הגדה והם, 
יצליחו לה־ האמריקאים, מאמינים שהם 
עלות אותו ל 95% ויותר. אם נוסיף לזה 
חילופי שטחים, אז המחלוקת נשארת על 
אחוז בודד או שניים וזה בהחלט פתיר, כך 
הפקיד העלום והלמדן. איני יודע בדיוק מי 
הפקיד הבכיר, אבל ברור שהוא לא למד 

מעולם את הא"ב של הסכסוך.
ברק הציע בקמפ דייוויד ב-2000 95.7% 
כולל רוב מזרח ירושלים. בשיחות טאבה, 
בינואר 2001, המחיר עלה ל-96.7% ואול־
מרט כבר הציע 97%. על פי פרסום סוכנות 
הידיעות הפלשתינית מעאן  ב-05/09/2010 
אמר סאיב עריקאת, הפרטנר ליוזמת ג'נבה, 
שהפלשתינים יכלו לחתום על הסכם שלום 
כבר מזמן ואף הוצעו לאבו מאזן בפועל 
ב- מירדן  שנכבש  השטח  משווה   100%
1967, אבל אבו מאזן התעקש לא לוותר 
בנושאי ירושלים והפליטים. לכן לא ברור 
מי הוא הפקיד, לא ברור אם הוא מכיר את 
הסכסוך בכלל ואת מהלכיו האחרונים, לא 
ברור למה הפלשתינים יסכימו לפחות ממה 
שכבר דחו בעבר. מה שכן, ברור שהפקיד, 
הלכי  את  נאמנה  לומר, משקף  יש  הבור 

הרוח בממשל ה'לומד' של אובאמה. 
יש האומרים שהוא לומד מהר. הייתי 
אומר שצריך זכוכית מגדלת והמון רצון 

טוב כדי להבחין בכך. 

מה שיש לנו כאן זוהי תופעה חדשה. 
אפשר לכנות אותה: כל ממזר הוא 

מוסוליני, כל אידיוט – נסראללה. כלומר, 
נכנסנו לעידן שבו ליחידים יש יכולת 

לגרום לנזק לאומי, בינלאומי ואף עולמי 
על ידי פעולה בודדת


