כיפת ברזל היא רק חלק מהתשובה
מאת :משה ארנס ,הארץ20.11.2018 ,
מערכת "כיפת ברזל" ,המיועדת ליירוט רקטות קצרות טווח ופצמ"רים ,היא הישג טכנולוגי
מרשים של "רפאל"; במשך שנים רבות נחשב הדבר מעבר ליכולת ההנדסית .אבל אין זו תרופה
כל־יכולה להתקפה של אלפי רקטות כאלה נגד אוכלוסייה אזרחית .כמה מהן בכל זאת יחדרו,
וגם אלה שלא ,ישלחו את תושבי הדרום למקלטים .פירוש הדבר קץ לחיים נורמליים ,ואת זה
משיגים באמצעות שיגור של רקטות פשוטות וזולות .השבועות האחרונים הוכיחו זאת באופן
משכנע.
רבים רוצים לראות ב"כיפת ברזל" מטרייה בלתי חדירה המגינה על שמי הדרום ,שתחתיה אפשר
להמשיך לקיים חיי שגרה .זו אינה המציאות .שיגור מטח רקטות אל אותה מטרה מציף את
המערכת .כמה מהן יעברו .כמו כן ,ההפרש העצום בין עלותה של הרקטה הפשוטה לעלות
המערכת שפועלת ליירוטה הופך את השימוש בכיפת ברזל לעניין שאינו בר קיימא מבחינה
כלכלית בטווח הרחוק.
אכן נכון ,מערכת כיפת ברזל מצילה חיים ,ונטען גם ,שהיא מספקת לממשלה מרווח זמן לדון
בשיקול דעת בתגובה להתקפה .אבל היא אינה פותרת את הבעיה הבסיסית :הגנה על
האוכלוסייה האזרחית בדרום .היה צריך לחזות את כל זה מראש .ההחלטה לפתח את מערכת
כיפת ברזל היתה צריכה להיות מלווה בהחלטה לפתח תותח לייזר ליירוט ,שיש לו יתרונות רבים
לעומת מערכת כיפת ברזל.
בכל מקרה ,בסופו של דבר אי אפשר להימלט מהעובדה שגם כאשר יש מערכות יירוט ,הדרך
היחידה להפסיק את שיגור הרקטות נגד האוכלוסייה האזרחית בישראל היא על ידי חיסול פיזי
של יכולת זו .ואת זה אפשר להשיג אך ורק באמצעות כוחות קרקעיים — כלומר כניסה של
צה"ל לאזורי השיגור והריסת מתקני הייצור והאחסון .כל צעד שנעשה מתוך התעלמות
מהמגבלות של מערכת כיפת ברזל ומתוך אמונה שאפשר לפתות את ארגוני הטרור ,שנשבעו
להחריב את מדינת ישראל ,להימנע מתקיפתה — נכשל עד כה ,ומן הסתם לא יצליח גם
בעתיד.
ישראל ,בדומה לשאר העולם ,אינה יכולה להתעלם מסבלה של האוכלוסייה הפלסטינית
ברצועת עזה .הארגונים הג'יהדיסטיים השולטים ברצועה טוענים שהם נלחמים כדי להציל את
התושבים ,אך למעשה מנציחים בכוונה את מצבם האיום על ידי עידוד האוכלוסייה — נשים
וילדים — להתקרב לגדר ההפרדה ולשגר עפיפוני תבערה אל מעבר לגבול .כל עוד הארגונים
הללו ימשיכו לשלוט ,דבר לא ישתנה .רוב המשאבים המועברים לאזור יוסטו לבניית מנהרות
ורקטות ,שישמשו נגד ישראל.
מי שבאמת מבקשים לשפר את מצבה של האוכלוסייה ברצועת עזה מבינים שחמאס ובעלי
בריתו הג'יהדיסטים לא יהיו שותפיהם .כיום עובדה זו מובנת היטב בקהילה הבינלאומית,
במצרים ,ויש לקוות שגם בישראל.
על סמך הבנה זו יש לבסס את הפעולות לשיפור מצבה של עזה — בעבודה משותפת של
ישראל ,מצרים והקהילה הבינלאומית .צה"ל יכול לספק את הכוחות בשטח ,מה שייתן את
התנופה הראשונית בדרך לשינוי מצבם של תושבי ישראל בדרום ושל האוכלוסייה הפלסטינית

ברצועה ,הסובלת תחת השלטון הג'יהדיסטי.
מי שמתעקשים ואומרים שאין פתרון פשוט ,אומרים למעשה שהסבל מוכרח להימשך .הם
טועים .יש די משאבים — צבאיים וכלכליים כדי להביא לשינוי משמעותי לטובה.
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