
  

 

 

 

 

 

 

 מאבק על השטח הפתוח
 הכהן מאת האלוף )מיל'( גרשון

9201אוגוסט ב 72, 761,2 מבט מבס"א מס'  

 

 על שליטה בטריטוריהמתמשך מאבק שקף הפיגוע הרצחני במעיין דני מתקציר: 
מראיה נכוחה יותר של תכלית מאבקם: עשרות שנים מזה בו נהנים הפלסטינים 

ההתיישבות היהודית במדינת ישראל וביו"ש ל"תחום מושב" עירוני צמצום 
 . בלמקובע ומוג

 
הסיפור רחב ומקיף הרבה מעבר לרוע רצחני למול אב וילדיו בטיול יום שישי באמצע 

אינו רק מזה זמן רב חופשת קיץ. העניין פשוט: הדבר עליו נאבקים היהודים והערבים 
חופש התנועה במרחב הפתוח אלא שאלת השליטה בו. המאבק הזה מתקיים בצורותיו 

, יהודים יכולים אולי פלסטיניםבגליל ובנגב. מבחינת ההשונות במלוא רחבי הארץ גם 
זה מקומם  -להתקיים במגדלי הערים, לעסוק בעסקי הצווארון הלבן, בהיי־טק ובמסחר 
שם צריך  - כיהודים. במרחב הפתוח, לעומת זאת, בשדות, במעיינות, במרחבי המרעה

בע אהוד ברק טלשלוט הערבי. כדאי להתבונן במשמעות הדימוי "וילה בג'ונגל" ש
יתכבדו היהודים ויתגוררו בשקיקתם לביטחון  :לתיאור הוויית קיומה של מדינת ישראל

שרק לא יעזו לצאת  .מוגנתמגטו בתנאי וילה . מעין גדרות םמוקפימוגנים, במרחבים 
 מי הגדר.תחומ
 

שליטה על שדות, למאבק המודרנית לפיה שייך ראיה לכאורה משקפת תפיסה זו 
הוויה בפועל היא מהווה המשך ישיר ל. שפג זמנו מרחבי מרעה לעולם הישןומעיינות, 

ישובים עירוניים, עליה קראה ב, וציפוף מושב מיתחוגטואיזציה, של  תהגלותי תהיהודי
 הציונות תגר. 

 
בכל כי נתניהו ראש הממשלה תחייבותו של להאף הפיגוע הרצחני בהקשר זה מכוון 

אולי יישארו בבתיהם, יהודים וב יישובים יהודיים. ההסדר מדיני עתידי לא ייעקרו ש
כהבטחת נתניהו, אבל יהיו לכודים לעד במרחבי גדרות היישוב. במרחב הפתוח, לעומת 

תכנית העומד בבסיס . זה ככל הנראה גם בסיס המתווה הרעיוני פלסטיניםזאת, ישלטו ה
 המאה של הנשיא טראמפ.

 
תכלית מאבקם. את להכיר נכוחה הישראלים מ פלסטיניםהמיטיבים כבר עשרות שנים 

יתה תכלית ברורה, וראוי לשוב אליה: אנו שואפים לקיום בארץ אבות יגם למאבקנו ה
 ".במלוא מרחביה ושדותיה, לא רק בין גדרות ה"וילה בג'ונגל

 

 



סאדאת למחקרים -*אלוף )מיל'( גרשון הכהן הוא עמית מחקר בכיר במרכז בגין
ארבעים ושתיים שנים. פיקד על חיילים בקרבות מול  אסטרטגיים. שירת בצה"ל במשך

 מצרים וסוריה. לשעבר מפקד גיס ומפקד המכללות הצבאיות.

 
 


