שאין ״זבנג וגמרנו״ מול
המטרות הלא
שקט
השגת
להיות
ממשיכות
ופגיעה
חמאס.

אפרים

יומרניות

ענבר

בתשתית

משמעותית

לאור

מלחמת

התשה

ארוכת

סווח

גישתה

המשקפת

ncrao

MM

ברור לעם בישראל
לא ״שאיר ברירה לממשלת
ישראל אלא להורות על

מבצע קרקעי לטיפול
הטרור

ברצועת עזה.

בתשתיות
קשה

גם

להניח שהאבידות בקרבלוחמיצה׳׳ל
שחמאס
והלוחמה הפסיכולוגית
מנהל נגד החברהבישראל,יצליחו
לשבור את ההסכמה הרחבה שהפעם
מדובר במלחמת אין ברירה.
סבבי האלימות החוזרים מול
חמאס ,המסתיימים ללא הכרעהובלי

הטרור .זאת

של ישראל לחמאם,

את

ההנחה

הרתעה זמנית

שמדובר

ההישגים

ומתמשך עם

המתנהל
להרוס את

האפשריים

במבצע

מדובר

המושרש היטב בחברההפלסטינית,
במיוחד בעזה .סקרי דעת קהל מורים
שהתמיכה בחמאס בקרבהפלסטינים
לפיכך,מול חמאם
מגיעלכ־  35אחת.
צריכה ישראל מעת לעת ״לכסח את

בסכסוך בלתי
מנהרות הטרור לאורך
ישותהמגלהכלפיהעוינות תהומית.
הסדר מדיני סביר ,גורמים לתסכול
הדשא״ .דבר הדורש נכונות לבצע
ולספוג אבירות כדי
אסטרטגיה
מאמצת
מובן .עם זאת ,יש תועלת בשימוש לפיכך ,ישראל
גדר הביטחוןולהרוגפעילי חמאס .פעילות קרקעית
להאריך את
התקדמות הכוחות הישראלים גם
התשה שלא
שתקופת
בכוח כיוון
הישראלי
ההפוגות בין הסבבים.
צבאית סבלנית של
תשתיות
מושגת לאחר הרס
שקט
עשויהלייצר מציאות חדשה בעבור גורל ישראל הוא לנהל מלחמת
נועדה להשיג יעדיםפוליטיים
ארוכת טווח כנגד ארגון
התשה
טרור שנבנו בדמים רבים .בנוסף ,בלתי אפשריים אלא לצמצם ככל
חמאס ,ומנהיגיו עשויים לעשות
טעויות אשר ייצרומודיעין שיחשוף
האפשר אתיכולתו של האויב להסב
שחקנים אחרים במזרח התיכון
יש
טרור אכזר שאינובוחל בשום אמצעי
הרחבת לפגוע ביהודים .ככל שנבין זאת יותר
אותםלחיסולים ממוקדים.
העוקבים אחרי תגובות ישראל,
סופגת
שהיא
לה נזק .רק אחרי
סדרה של מתקפות ומפגינה מידה הפעולה עשויה לגבות מחיר גדול
שתוקפנות
מהר,אולי נהיה פחותמתוסכלים.
וראוי להזכיר להם
כלפיה עלולה לגבות מחיר יקר.
הכותב הוא מנהל
יותר מארגון הטרור .מדינת ישראל
הסכמה
רבה של איפוק כדי לבנות
מרכז
למחקרים
בגיךםאדאת
לאיכולה לאפשר מצב שבו אתרים
מבית ולרכוש אשראיבינלאומי,
משדרת
הקרקעית גם
הפעילות
נמצאים תחת אש ,גם
ומכהן כפרום׳
אסטרטגיים
אסטרטגיים
נחישות ישראליתלפעול ,למרות פועלת ישראל בכוח להשמדת
בהשגת שקט יהיה יקר.
המדינה באוני בר אילן
אם המחיר
למדעי
האבירות .רוב הישראלים מבינים יכולותיהם של אויביה .זאת בתקווה
פתיר

שחמאס

של ישראל

שכמה מבצעיםגדולים,
מפעםלפעם,יחוללו
הפוגה
תקופות של
שתאפשר
לאורךהגבול.
מציאותיים לגבי
צריך להיות
שיתקיימו

למרבה
אינו יעד בר

הצער,
השגה.

מיגור

חמאס
בארגון

ברצועת עזה.

בכוחנו

