
הולך ומתברר כי תוכנית הסיפוח היא מעשה רשלני, בבחינת 
־הימור מסוכן – ואם ראש הממשלה אכן יממש את תוכניתו ויכ
ריז על סיפוח, יהיה בכך איום על הביטחון הלאומי של ישראל.

הביטחון הלאומי נובע בין היתר ממסכת היחסים הביטחוניים 
־המופלאה עם הממלכה ההאשמית של ירדן ומהתיאום הביטחו

ני היעיל עם הרשות הפלסטינית. ישראל נהנית גם מהישג חסר 
תקדים של עומק אסטרטגי מהים התיכון ועד גבול ירדן־עיראק, 
מרחב שנותן לה שקט ויציבות מטרור ומאיומים צבאיים. ההשקעה 
הנדרשת כדי לקיים את ההישג הזה או את המציאות הביטחונית 

כוחות מעטים, מש וצה"ל משקיע בכך  נמוכה,  היא  ־המופלאה 
הביטחוני  והתיאום  המודיעיניות־צבאיות  יכולותינו  סיבות:  תי 

־המודיעיני, בראש ובראשונה עם ירדן ולצידה גם עם הרשות הפ
לסטינית. מציאות זו מגולמת בחיסכון של הרבה דם שעלול היה 

־להישפך ושל הרבה משאבים. בקעת הירדן היא אזור שקט ביטחו
נית, אבל מוזנח מאוד מבחינה אזרחית. ולצד זאת, כוונת הסיפוח 
– עוד טרם מימושה – מעוררת כלפינו התנגדות קשה מאוד מצד 

־רוב מדינות אירופה והאיחוד האירופי וממחנה רחב בארצות־הב
רית, ובראשו האיש שייתכן שיהיה נשיא תוך כחצי שנה, ג'ו ביידן. 
מדינות ערב, בניגוד להבטחות, אינן תומכות בתוכנית טראמפ – 

ואין באופק מדינה ערבית שתתמוך בסיפוח. 
־מעבר לכך נשאלת השאלה: מה תהיה דמותה של מדינת יש

גם  שכזה  מהלך  פלסטינים?  מיליוני  להכיל  שתיאלץ  ראל 
־יגרום בסבירות גבוהה לכרסום במעמדה של הרשות הפל

סטינית, עד כדי קריסתה, ויעודד גורמים קיצוניים כדוגמת 
השלום,  בנתיב  שנכשל  כמי  אבו־מאזן  על  להצביע  חמאס 

לעומת נתיב האלימות והטרור. 
כאיום  ושלוחותיה  איראן  עם  מתמודדת  ישראל  ועוד,  זאת 
מרכזי על ביטחונה הלאומי. התמודדות זו מחייבת גיוס של כל 
המשאבים. ערעור היציבות והשקט בחזית המזרחית עלול להסיט 
את תשומת הלב ולעוות את סדר העדיפויות הנכון לצורך הטיפול 
הנדרש באתגרי טרור, ולעודד מהומות ואלימות שעלולות ללוות 

אותנו כתוצאה מהסיפוח.
הזמן  בנקודת  הגיונית.  סיבה  לכך  אין  הסיפוח?  נדרש  מדוע 

־הזאת, גם אם תיכשל תוכנית הסיפוח, הכישלון יותיר אחריו מח
לוקת פנימית חריפה ויעלה עננה כבדה מעל היחסים בינינו לבין 
ארצות־הברית, כיוון שהנשיא הידידותי לישראל סופג עלבונות 
אישיים חריפים מצד אנשי ציבור ישראלים. כישלון הסיפוח גם 
יעורר מחשבות: האם ניתן להשיג מישראל הישגים מדיניים על 
ידי לחץ? במיוחד מטרידה השאלה האם המדינה שבה יהיה שוויון 

־דמוגרפי בין היהודים לפלסטינים לא תעמיד במבחן קשה את הח
זון הציוני כולו.

לכן, על הקבינט המדיני־ביטחוני לגנוז את התוכנית. לצד זאת, 
מומלץ להחליט לחזק את בקעת הירדן. מעבר לכך, עצוב שעדיין לא 
ברור מהו המתווה המדויק של התוכנית ומהי עמדת ארצות־הברית, 
ששרויה במאבק קשה בחזית הפנימית. בשורה התחתונה, מהלך 
הסיפוח מיותר לחלוטין, בעל פוטנציאל נזק רב־ממדי לטווח הארוך 
לביטחון ישראל ולעתידה. כדאי להימנע ממנו, כדי שלא יצטרף 

לרשימת המהלכים האסטרטגיים האומללים שנעשו בעבר. √
אלוף )מיל'( עמוס גלעד הוא ראש המכון למדיניות 
ואסטרטגיה )IPS( במרכז הבינתחומי הרצליה

נהוג לטעון שלנתניהו אין השקפת עולם מדינית, רק אוסף של 
תגובות לנעשה סביב ישראל. כראיה לכך משמשת הדהירה שלו 
אל החלת ריבונות על אי־אלו חלקים מהגדה המערבית ועל בקעת 

־הירדן. נתניהו, כך מבקריו, לא באמת מעוניין בסיפוח של קט
עים מהשטחים שנכבשו ב־1967, הוא רק מעוניין לעורר אי־שקט 
ולהגביר מתיחות שמטרותיה אישיות: עיכוב בלוח הזמנים של 

משפטו. ייתכן; לדעתי המניע העיקרי שלו שונה. הוא היסטורי..
ממשלת אשכול החילה דה־פקטו את הריבונות הישראלית על 
מזרח ירושלים. ממשלת בגין העבירה חוק המספח לישראל את 
רמת הגולן. וממשלת נתניהו - זו שאיפתו, זה חזונו - תחיל את 
הריבונות הישראלית על בקעת הירדן ומובלעות של יישובים 
יהודיים בחלקים אחרים של יהודה ושומרון. החלת הריבונות הזו, 
לתפיסתו, תקבע לדורות לא רק את "גבולות הביטחון" החיוניים, 

אלא גם את גבולות המימוש של רעיון ארץ ישראל השלמה. 
שלמה היא כבר לא תהיה. ב־1997, בהיותו ראש ממשלה צעיר 
מאוד, הגיע נתניהו ל"הסכם חברון" עם הרשות הפלסטינית על 
חלוקת השליטה בעיר. ההסדר היה כה מורכב, שניבאו לו קריסה 
23 שנים, ועיקריו עדיין נשמרים. נתניהו מס־  מיידית - אך חלפו

תפק בכך; חברון לא נכללת בחזון הסיפוח שלו. חזונו יותר מעשי 
־ויותר מגובש מזה של השמאל המדיני המתקשה לתרגם את הבי

טוי "פתרון שתי המדינות" למתווה בר־ביצוע. 
בבדידות  ישיבתו  בעת  גם  השתנתה  שלא  נתניהו,  לתפיסת 
במצודת זאב בתל־אביב כיו"ר האופוזיציה, הרשות הפלסטינית 

היא־היא "המדינה הפלסטינית" העתידה, בתוספת כמה סממנים 
של עצמאות מדינית - לא צבאית - כמו בולים, מסים ומטבע. לא 
התואר הפורמלי של להיות מדינה קובע, הסמכויות והגבולות 

־בשטח הם שקובעים. והסמכויות והגבולות של המדינה הפלסטי
נית נוסח נתניהו תואמים להפליא את תוכנית ההסדר של ממשל 
טראמפ, שהיא הלכה למעשה התוכנית של נתניהו. הוא פועל 

־להוצאתה מהכוח אל הפועל, בקרוב, על ידי הצהרה על החלת רי
בונות על חלק מהשטחים שהתוכנית מייעדת לבעלות ישראלית. 

־נתניהו לא המציא אפוא את הסיפוח, או המיני־סיפוח, כדי לה
סיט את תשומת הלב מהמשפט שלו או כדי לפרק את הקואליציה 
שכונן בעמל רב. נתניהו חושש מהתפתחויות אחרות: שהאירועים 
בארה"ב והמגפה החוזרת בארץ יאלצו אותו לדחות או להשהות 
את ההצהרה על ריבונות. חלון ההזדמנות הלאומי, הוא מעריך, 
עלול להינעל בקרוב. ולא רק הלאומי - מבחינתו זהו גם חלון 
ההזדמנות להפיכתו למנהיג הניצב בשורה אחת עם גדולי האומה 
ומעצבי עתידה. בספרי תולדות ישראל, כך מקווה נתניהו, הוא 

־יצוין כמדינאי הראשון שהצליח להרחיב את גבולותיה של הרי
בונות הישראלית בגדה המערבית מעבר למזרח ירושלים. 

כחול לבן תאפשר את הסיפוח: אין לראשיה התנגדות מוסרית, 
־אידיאולוגית או חוקית לסיפוח. הם תומכים בו ויהיו גאים בישיב

תם בממשלה שהעזה להחליט עליו. הם רק לא רוצים שהצעד הזה, 
־המבורך לטעמם, יעורר אי־שקט מדיני וביטחוני סוער מדי. הס

תייגותם דיפלומטית, לא עקרונית. אפשר להתגבר עליה.
־האם הצהרת הריבונות תעורר סערה ותצית אלימות? לא בהכ

רח. הרשות הפלסטינית תגיב כפי שהודיעה, על ידי פנייה נרגשת 
הערבי,  העולם  במיוחד  העולם,  ומנהיגי  בינלאומיים.  למוסדות 
־יהיו יותר ממרוצים לראות את הבעיה הפלסטינית יורדת מהכת

פיים שלהם והופכת כל־כולה לבעייתה של ישראל. אם זו הדייסה 
שהיהודים מבשלים לעצמם, שיאכלו אותה בעצמם, הם יגידו. √

־אחד מסימני ההכר הבולטים של גרג פופוביץ', מאמן סן־אנ
טוניו ספרס מהאן־בי־איי, הוא העובדה שהוא מדבר מעט מאוד. 

־פופ לא מבין למה צריך לקשקש כל כך הרבה על כדורסל אם אפ
שר רק לשחק. זה נותן משמעות מיוחדת לפעמים שבהן הוא כן 
מחליט לדבר. למרבה המזל, פופוביץ' הוא אחד האנשים החכמים 

־והנאורים ביותר בספורט האמריקאי, וכשהוא מדבר – באמת מד
בר – בדרך כלל בוקעים ממנו פנינים. 

בסוף השבוע האחרון הוא החליט לדבר במשך שלוש דקות 
רצופות על ההרג הנורא של ג'ורג' פלויד. "בצורה מוזרה", אמר 
פופוביץ' במונולוג חנוק מדמעות, "הרגע המכונן ביותר בטרגדיה 
הזו היה המבט על פני השוטר. זה הרגע בו אנשים לבנים ראו כמה 

־נונשלנטי, כמה סתמי, כמה קל היה לו להרוג ככה אדם שחור. כו
לנו ראינו תמונות של אנשים שחורים נתלים מעצים, אבל מעולם 
לא חשבתי שאראה לינץ' במו עיניי בזמן אמת. אנחנו, אנשים 
לבנים, צריכים לקום ולשנות את זה. לא חשוב מה יהיה המחיר, 

אנחנו הלבנים צריכים לתקן את הגזענות באמריקה". 
־פופוביץ' מעולם לא חשש להתבטא בנושאים פוליטיים וחב

רתיים נפיצים, אבל הדברים האלה, ובעיקר האמוציות שהתלוו 
אליהם, סימלו שינוי גדול בהרבה שמתחולל. האדמה באמת זזה. 

־בניגוד לכל המחאות הדומות הקודמות שראתה אמריקה, הפ
עם המפגינים ברחובות כבר לא היו רק שחורים. הצטרפו אליהם 
מיליוני מפגינים לבנים שהחליטו, סוף־סוף, לעשות משהו עם 

הפריבילגיה שלהם. 

זה התבטא גם במהירות שבה התייצבו כל התאגידים הגדולים 
שוט ואלימות  גזענות  של  הנפיץ  הנושא  ההפגנות.  ־מאחורי 

רים כלפי שחורים, שמותגים גדולים ברחו ממנו פעם לכל עבר, 
הוא עכשיו כמעט בון־טון. להגיד Black Lives Matter הפך 
פתאום לדבר הכי קולי שאפשר לעשות, ואפילו מיט רומני, שהיה 
המועמד הרפובליקאי לנשיאות ב־2012, צעד ביום ראשון עם 

־המפגינים בספקטקל שעד לפני שבועיים אי אפשר היה אפי
לו לדמיין.

גזענות ואלימות הם שני היסודות החזקים ביותר בדי־אן־איי 
של ארצות־הברית. היא נבנתה על טבח אינדיאנים, חטיפה של 
שחורים מאפריקה ומכירתם לעבדות. זה החטא הראשוני שלה, 
והיא מעולם לא התמודדה איתו באמת. אחרי הישגי התנועה 
60, ארצות־הברית החליטה שה־ ־לשוויון זכויות האזרח בשנות ה

בעיות נפתרו. האמריקאים הבינו שלהיות גזען זה לא טוב, ופשוט 
קבעו שהם לא כאלה. וכך גלשה אמריקה לשגרה שבה הדבר הכי 
נורא שיכול לקרות לאדם לבן זה שיאשימו אותו בגזענות, קצת 

פחות נורא אם הוא אכן גזען. 
והתעלמות ממנה לא תג היא מחלה ממארת,  גזענות  ־אבל 

רש אותה. קהילות שחורות באמריקה נושמות אוויר פחות צלול 
ושותות מים פחות נקיים. שיעור תמותת אמהות שחורות במהלך 
לידה גבוה בהפרש עצום מאמהות לבנות. ילדים שחורים נענשים 
בבית הספר הרבה יותר מילדים לבנים. שחורים הולכים לכלא 
על עבירות שלבנים אפילו לא נעצרים בגללן. והמשטרה, נו, היא 

פשוט רקובה לגמרי.
כל זה הוא גזענות ממסדית, ומכל זה אמריקה הלבנה התעלמה 

־במשך עשרות שנים, אבל לפחות חלקים ממנה מתחילים לה
בין שאי אפשר יותר. אם המחלה הזו לא תטופל כאן ועכשיו, היא 

־תאכל למוות את הניסוי האמריקאי. ככה זה כשהחטא הראשו
ני הופך לצורת חיים. √

רשלני, מסוכן ומיותר
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של ארה"ב. היא נבנתה על טבח 
אינדיאנים וסחר בעבדים שחורים. 

זה החטא הראשוני שלה, והיא 
מעולם לא התמודדה איתו באמת

בספרי תולדות ישראל, כך 
מקווה נתניהו, הוא יצוין כמדינאי 

הראשון שהצליח להרחיב 
את גבולותיה של הריבונות 
הישראלית בגדה המערבית 

מעבר למזרח ירושלים
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הולך ומתברר כי תוכנית הסיפוח היא מעשה רשלני, בבחינת 
־הימור מסוכן – ואם ראש הממשלה אכן יממש את תוכניתו ויכ
ריז על סיפוח, יהיה בכך איום על הביטחון הלאומי של ישראל.

הביטחון הלאומי נובע בין היתר ממסכת היחסים הביטחוניים 
־המופלאה עם הממלכה ההאשמית של ירדן ומהתיאום הביטחו

ני היעיל עם הרשות הפלסטינית. ישראל נהנית גם מהישג חסר 
תקדים של עומק אסטרטגי מהים התיכון ועד גבול ירדן־עיראק, 
מרחב שנותן לה שקט ויציבות מטרור ומאיומים צבאיים. ההשקעה 
הנדרשת כדי לקיים את ההישג הזה או את המציאות הביטחונית 

כוחות מעטים, מש וצה"ל משקיע בכך  נמוכה,  היא  ־המופלאה 
הביטחוני  והתיאום  המודיעיניות־צבאיות  יכולותינו  סיבות:  תי 

־המודיעיני, בראש ובראשונה עם ירדן ולצידה גם עם הרשות הפ
לסטינית. מציאות זו מגולמת בחיסכון של הרבה דם שעלול היה 

־להישפך ושל הרבה משאבים. בקעת הירדן היא אזור שקט ביטחו
נית, אבל מוזנח מאוד מבחינה אזרחית. ולצד זאת, כוונת הסיפוח 
– עוד טרם מימושה – מעוררת כלפינו התנגדות קשה מאוד מצד 

־רוב מדינות אירופה והאיחוד האירופי וממחנה רחב בארצות־הב
רית, ובראשו האיש שייתכן שיהיה נשיא תוך כחצי שנה, ג'ו ביידן. 
מדינות ערב, בניגוד להבטחות, אינן תומכות בתוכנית טראמפ – 

ואין באופק מדינה ערבית שתתמוך בסיפוח. 
־מעבר לכך נשאלת השאלה: מה תהיה דמותה של מדינת יש

גם  שכזה  מהלך  פלסטינים?  מיליוני  להכיל  שתיאלץ  ראל 
־יגרום בסבירות גבוהה לכרסום במעמדה של הרשות הפל

סטינית, עד כדי קריסתה, ויעודד גורמים קיצוניים כדוגמת 
השלום,  בנתיב  שנכשל  כמי  אבו־מאזן  על  להצביע  חמאס 

לעומת נתיב האלימות והטרור. 
כאיום  ושלוחותיה  איראן  עם  מתמודדת  ישראל  ועוד,  זאת 
מרכזי על ביטחונה הלאומי. התמודדות זו מחייבת גיוס של כל 
המשאבים. ערעור היציבות והשקט בחזית המזרחית עלול להסיט 
את תשומת הלב ולעוות את סדר העדיפויות הנכון לצורך הטיפול 
הנדרש באתגרי טרור, ולעודד מהומות ואלימות שעלולות ללוות 

אותנו כתוצאה מהסיפוח.
הזמן  בנקודת  הגיונית.  סיבה  לכך  אין  הסיפוח?  נדרש  מדוע 

־הזאת, גם אם תיכשל תוכנית הסיפוח, הכישלון יותיר אחריו מח
לוקת פנימית חריפה ויעלה עננה כבדה מעל היחסים בינינו לבין 
ארצות־הברית, כיוון שהנשיא הידידותי לישראל סופג עלבונות 
אישיים חריפים מצד אנשי ציבור ישראלים. כישלון הסיפוח גם 
יעורר מחשבות: האם ניתן להשיג מישראל הישגים מדיניים על 
ידי לחץ? במיוחד מטרידה השאלה האם המדינה שבה יהיה שוויון 

־דמוגרפי בין היהודים לפלסטינים לא תעמיד במבחן קשה את הח
זון הציוני כולו.

לכן, על הקבינט המדיני־ביטחוני לגנוז את התוכנית. לצד זאת, 
מומלץ להחליט לחזק את בקעת הירדן. מעבר לכך, עצוב שעדיין לא 
ברור מהו המתווה המדויק של התוכנית ומהי עמדת ארצות־הברית, 
ששרויה במאבק קשה בחזית הפנימית. בשורה התחתונה, מהלך 
הסיפוח מיותר לחלוטין, בעל פוטנציאל נזק רב־ממדי לטווח הארוך 
לביטחון ישראל ולעתידה. כדאי להימנע ממנו, כדי שלא יצטרף 

לרשימת המהלכים האסטרטגיים האומללים שנעשו בעבר. √
אלוף )מיל'( עמוס גלעד הוא ראש המכון למדיניות 
ואסטרטגיה )IPS( במרכז הבינתחומי הרצליה

נהוג לטעון שלנתניהו אין השקפת עולם מדינית, רק אוסף של 
תגובות לנעשה סביב ישראל. כראיה לכך משמשת הדהירה שלו 
אל החלת ריבונות על אי־אלו חלקים מהגדה המערבית ועל בקעת 

־הירדן. נתניהו, כך מבקריו, לא באמת מעוניין בסיפוח של קט
עים מהשטחים שנכבשו ב־1967, הוא רק מעוניין לעורר אי־שקט 
ולהגביר מתיחות שמטרותיה אישיות: עיכוב בלוח הזמנים של 

משפטו. ייתכן; לדעתי המניע העיקרי שלו שונה. הוא היסטורי..
ממשלת אשכול החילה דה־פקטו את הריבונות הישראלית על 
מזרח ירושלים. ממשלת בגין העבירה חוק המספח לישראל את 
רמת הגולן. וממשלת נתניהו - זו שאיפתו, זה חזונו - תחיל את 
הריבונות הישראלית על בקעת הירדן ומובלעות של יישובים 
יהודיים בחלקים אחרים של יהודה ושומרון. החלת הריבונות הזו, 
לתפיסתו, תקבע לדורות לא רק את "גבולות הביטחון" החיוניים, 

אלא גם את גבולות המימוש של רעיון ארץ ישראל השלמה. 
שלמה היא כבר לא תהיה. ב־1997, בהיותו ראש ממשלה צעיר 
מאוד, הגיע נתניהו ל"הסכם חברון" עם הרשות הפלסטינית על 
חלוקת השליטה בעיר. ההסדר היה כה מורכב, שניבאו לו קריסה 
23 שנים, ועיקריו עדיין נשמרים. נתניהו מס־  מיידית - אך חלפו

תפק בכך; חברון לא נכללת בחזון הסיפוח שלו. חזונו יותר מעשי 
־ויותר מגובש מזה של השמאל המדיני המתקשה לתרגם את הבי

טוי "פתרון שתי המדינות" למתווה בר־ביצוע. 
בבדידות  ישיבתו  בעת  גם  השתנתה  שלא  נתניהו,  לתפיסת 
במצודת זאב בתל־אביב כיו"ר האופוזיציה, הרשות הפלסטינית 

היא־היא "המדינה הפלסטינית" העתידה, בתוספת כמה סממנים 
של עצמאות מדינית - לא צבאית - כמו בולים, מסים ומטבע. לא 
התואר הפורמלי של להיות מדינה קובע, הסמכויות והגבולות 

־בשטח הם שקובעים. והסמכויות והגבולות של המדינה הפלסטי
נית נוסח נתניהו תואמים להפליא את תוכנית ההסדר של ממשל 
טראמפ, שהיא הלכה למעשה התוכנית של נתניהו. הוא פועל 

־להוצאתה מהכוח אל הפועל, בקרוב, על ידי הצהרה על החלת רי
בונות על חלק מהשטחים שהתוכנית מייעדת לבעלות ישראלית. 

־נתניהו לא המציא אפוא את הסיפוח, או המיני־סיפוח, כדי לה
סיט את תשומת הלב מהמשפט שלו או כדי לפרק את הקואליציה 
שכונן בעמל רב. נתניהו חושש מהתפתחויות אחרות: שהאירועים 
בארה"ב והמגפה החוזרת בארץ יאלצו אותו לדחות או להשהות 
את ההצהרה על ריבונות. חלון ההזדמנות הלאומי, הוא מעריך, 
עלול להינעל בקרוב. ולא רק הלאומי - מבחינתו זהו גם חלון 
ההזדמנות להפיכתו למנהיג הניצב בשורה אחת עם גדולי האומה 
ומעצבי עתידה. בספרי תולדות ישראל, כך מקווה נתניהו, הוא 

־יצוין כמדינאי הראשון שהצליח להרחיב את גבולותיה של הרי
בונות הישראלית בגדה המערבית מעבר למזרח ירושלים. 

כחול לבן תאפשר את הסיפוח: אין לראשיה התנגדות מוסרית, 
־אידיאולוגית או חוקית לסיפוח. הם תומכים בו ויהיו גאים בישיב

תם בממשלה שהעזה להחליט עליו. הם רק לא רוצים שהצעד הזה, 
־המבורך לטעמם, יעורר אי־שקט מדיני וביטחוני סוער מדי. הס

תייגותם דיפלומטית, לא עקרונית. אפשר להתגבר עליה.
־האם הצהרת הריבונות תעורר סערה ותצית אלימות? לא בהכ

רח. הרשות הפלסטינית תגיב כפי שהודיעה, על ידי פנייה נרגשת 
הערבי,  העולם  במיוחד  העולם,  ומנהיגי  בינלאומיים.  למוסדות 
־יהיו יותר ממרוצים לראות את הבעיה הפלסטינית יורדת מהכת

פיים שלהם והופכת כל־כולה לבעייתה של ישראל. אם זו הדייסה 
שהיהודים מבשלים לעצמם, שיאכלו אותה בעצמם, הם יגידו. √

־אחד מסימני ההכר הבולטים של גרג פופוביץ', מאמן סן־אנ
טוניו ספרס מהאן־בי־איי, הוא העובדה שהוא מדבר מעט מאוד. 

־פופ לא מבין למה צריך לקשקש כל כך הרבה על כדורסל אם אפ
שר רק לשחק. זה נותן משמעות מיוחדת לפעמים שבהן הוא כן 
מחליט לדבר. למרבה המזל, פופוביץ' הוא אחד האנשים החכמים 

־והנאורים ביותר בספורט האמריקאי, וכשהוא מדבר – באמת מד
בר – בדרך כלל בוקעים ממנו פנינים. 

בסוף השבוע האחרון הוא החליט לדבר במשך שלוש דקות 
רצופות על ההרג הנורא של ג'ורג' פלויד. "בצורה מוזרה", אמר 
פופוביץ' במונולוג חנוק מדמעות, "הרגע המכונן ביותר בטרגדיה 
הזו היה המבט על פני השוטר. זה הרגע בו אנשים לבנים ראו כמה 

־נונשלנטי, כמה סתמי, כמה קל היה לו להרוג ככה אדם שחור. כו
לנו ראינו תמונות של אנשים שחורים נתלים מעצים, אבל מעולם 
לא חשבתי שאראה לינץ' במו עיניי בזמן אמת. אנחנו, אנשים 
לבנים, צריכים לקום ולשנות את זה. לא חשוב מה יהיה המחיר, 

אנחנו הלבנים צריכים לתקן את הגזענות באמריקה". 
־פופוביץ' מעולם לא חשש להתבטא בנושאים פוליטיים וחב

רתיים נפיצים, אבל הדברים האלה, ובעיקר האמוציות שהתלוו 
אליהם, סימלו שינוי גדול בהרבה שמתחולל. האדמה באמת זזה. 

־בניגוד לכל המחאות הדומות הקודמות שראתה אמריקה, הפ
עם המפגינים ברחובות כבר לא היו רק שחורים. הצטרפו אליהם 
מיליוני מפגינים לבנים שהחליטו, סוף־סוף, לעשות משהו עם 

הפריבילגיה שלהם. 

זה התבטא גם במהירות שבה התייצבו כל התאגידים הגדולים 
שוט ואלימות  גזענות  של  הנפיץ  הנושא  ההפגנות.  ־מאחורי 

רים כלפי שחורים, שמותגים גדולים ברחו ממנו פעם לכל עבר, 
הוא עכשיו כמעט בון־טון. להגיד Black Lives Matter הפך 
פתאום לדבר הכי קולי שאפשר לעשות, ואפילו מיט רומני, שהיה 
המועמד הרפובליקאי לנשיאות ב־2012, צעד ביום ראשון עם 

־המפגינים בספקטקל שעד לפני שבועיים אי אפשר היה אפי
לו לדמיין.

גזענות ואלימות הם שני היסודות החזקים ביותר בדי־אן־איי 
של ארצות־הברית. היא נבנתה על טבח אינדיאנים, חטיפה של 
שחורים מאפריקה ומכירתם לעבדות. זה החטא הראשוני שלה, 
והיא מעולם לא התמודדה איתו באמת. אחרי הישגי התנועה 
60, ארצות־הברית החליטה שה־ ־לשוויון זכויות האזרח בשנות ה

בעיות נפתרו. האמריקאים הבינו שלהיות גזען זה לא טוב, ופשוט 
קבעו שהם לא כאלה. וכך גלשה אמריקה לשגרה שבה הדבר הכי 
נורא שיכול לקרות לאדם לבן זה שיאשימו אותו בגזענות, קצת 

פחות נורא אם הוא אכן גזען. 
והתעלמות ממנה לא תג היא מחלה ממארת,  גזענות  ־אבל 

רש אותה. קהילות שחורות באמריקה נושמות אוויר פחות צלול 
ושותות מים פחות נקיים. שיעור תמותת אמהות שחורות במהלך 
לידה גבוה בהפרש עצום מאמהות לבנות. ילדים שחורים נענשים 
בבית הספר הרבה יותר מילדים לבנים. שחורים הולכים לכלא 
על עבירות שלבנים אפילו לא נעצרים בגללן. והמשטרה, נו, היא 

פשוט רקובה לגמרי.
כל זה הוא גזענות ממסדית, ומכל זה אמריקה הלבנה התעלמה 

־במשך עשרות שנים, אבל לפחות חלקים ממנה מתחילים לה
בין שאי אפשר יותר. אם המחלה הזו לא תטופל כאן ועכשיו, היא 

־תאכל למוות את הניסוי האמריקאי. ככה זה כשהחטא הראשו
ני הופך לצורת חיים. √

רשלני, מסוכן ומיותר
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של ארה"ב. היא נבנתה על טבח 
אינדיאנים וסחר בעבדים שחורים. 

זה החטא הראשוני שלה, והיא 
מעולם לא התמודדה איתו באמת

בספרי תולדות ישראל, כך 
מקווה נתניהו, הוא יצוין כמדינאי 

הראשון שהצליח להרחיב 
את גבולותיה של הריבונות 
הישראלית בגדה המערבית 

מעבר למזרח ירושלים
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