
משתיהנושאאתבוחניםהמאמריםהשלום.בנושאמאמריםשניהמערכתמביאהזוחוברתבפתח
:ראייהזוויות
החדשהעידןלקראתלהיערךישראלעללפיההשקפה,מציגעמיתמאירמיל')(האלוףשלמאמרו
הטמו-הסיכוניםעלהחוזה,שלניצולושמטרתהקרבית,משימהכאלהשלוםחוזהבעקבותהנפתח

לאסטר-היעדיםנקבעיםבמאמרבמיחבנו.חדשחייםלנוףודוגמהדגםלעשותובמגמהבו,נים

הלכהפעולהשיתוףשללמכשירהחוזהשלתרגומושיאפשרורעיונותמספרומוצגיםהשלוםטגיית
למעשה.
סאדאתשלבראייתוהשלוםהמצרית.המבטמנקודתהשלוםתהליךאתמציגא'סא"לשלמאמרו
האסטרטגייםיעדיהקידוםלמצריםשיאפשרותנאיםליצירתהכרחיכאמצעיאלאכמטרהלאמוצג
מצבהאתלשפרהנועדשלוםמצרים,למעןמצריםשלכשלוםכאןמוצגהשלוםהטווח.ארוכי

מקידוםלמצריםלצמוחהעשוריםהיתרונותבצדזו.מדינהשלהצבאיגםואוליהחברתיהכלכלי,
ריצויןאשרערב,מדינותלביןשבינהבתחוםבעיקרזהבתהליךהכרוכותהבעיותגםמוצגותהשלום

ישראל.חשבוןעללבואעלול
עלהצבעהתוךישראל,לגביהחוזהשלהצבאיותלהשלכותאףהדעתאתנותניםהמאמריםשני

הצבאיות)האופציותעלויתורעימהשאין(המצריתהןהחדשה,ההיערכותמחייבתלפיוהמצב
וההתכוננות.מהכוננותלהרפותבליחדשותאסטרטגיותשלאימוצןהישראלית,והן

השלוםעלהקהכ



באזורנו.חדשעידןשלכתחילתומסתמנת1979שנת
למצרים,ישראלביןשלוםחוזהואושררנחתםהנה

ראשוןשהואשלום,חוזהבאויבינו.לגדולהשנחשבה
אינועדייןזההסכםאולםאיבה.שנותשלושיםאחרי
ההסכםאשריסוד,בעיותמספרקיימותהכל.חזות
גורמים,הרבהבשטחופועליםפתרון,להםמביאאינו
בעתיד.יורגשעודרישומםאשר

והואמוחלטתמציאותמבטאאינושנחתםההסכם
יהיהנכוןיותרהרבהכינראהפסוק.סוףאינו

רבחרש,למירוץהתחלהקוכאלאליולהתייחס
לראותוישסיכונים.רבגםאךאמנם,סיכויים

סכנות.והרהמפותלתהליךשלכתחילתו
לאהיום,שנכוןומהמשלו.דינאמיקהישמצבלכל
בינינוהיחסיםשלהדינאמיקהמחר.נכוןבהכרחיהיה
שלשליליתדינאמיקההייתהכה,עדשכנינוובין

חדש.מצביוצרמצריםעםההסכםהתדרדרות.
עליקלאשרחיובי,לכוחזהמצבלפתחנצליחהאמנם
טעונותושהןפתוחות,שנשארוהעצומותהבעיותפתרון
אםברור:אחדדברראשונה?ממדרגהפוליטינפץחומר

כאלהענייןאללהתייחסעלינוגדול,שינוילהשיגברצוננו
זהיעדעלההסתערותלכבשו.שישיערקרבית,משימה
שלביסודוכידונים,'אךוקרבאששלהסתערותאמנםאיננה
נכונותהשני,הצדהכרתהנושא,הבנתמחייבתהיאדבר

לב,ואומץמחשבתיתגמישותנחרצות,סיכון,להקרבה,
אחרת.מלחמהבכלכמובדיוק

והאלטרנטיבותהמוצאנקודת
במשךריק.בחללפועליםאנואיןכיספק,מכלנעלה

ומידתישראלעלהמדינייםהלחציםנתרבוהאחרוןהעשור
ונשחקת.הולכתהמערבי,בעולםאפילולבעיותינו,ההבנה
רצוףהואגווע.איננושכנינו,לביןבינינוהמאבק

כלאיןוהאמת,הצדקלערכיהשלמה.ואיהתפרצויות
הצדדיםבידיהנמצאהכוחהואשמשפיעומהתפקיד,

איננואחר,אוזהגורםשלהמוסרימשקל"גםהנאבקים.
לתרוםהצדדיםשיכוליםהתרומההיאממנוחשובהקובע,

אירופה.למדינותאוהעללמעצמות
השלום,בהסכםמדוברכאשרגםקרב,אומערכהבכלכמו
קייםמצבביןבברירהכיספקאיןאלטרנטיבות.לבחוןיש

אנוהקיפאון,אתלשבורניסיוןוביןקוו),סטטוס(מתמשך
.השנייה.באלטרנטיבהלבחורחייבים

זו,פעולהדרך
ודריכותחדשיםרעיונותחשיבה,יזמה,יותרהרבהמחייבת
יותר.ורביםיותרגדוליםסיכוייהאבלולתגובה,לפעולה

אחת,יסודהנחתעללהסתמךחייבתזושדרךמובן
כנות.מצרים,נשיאהיינושלנו,הפלוגתאברשלשכוונותיו

מראשקובעולאאפלות,במחשבותלזירהיוצאאינווהוא
חציאתבחזרהלקבלכדירקהשלוםצעדתאתיעשהכי

סיני.האי
ישנכון!בהכרחאינוהואאבלאמנםאפשריכזהתסריט
מתוךהשלוםבנתיבבוחרתמצריםכילהניחאיתןיסוד
כילשכוחכמובןאסורזאת,עםאמיתי.רצוןומתוךכנות
מטיליםבשטחהפועליםהשוניםוהגורמיםנזילהואהמצב

להטותויבוליםרישומםאת
את'

ביןנגדי.לכיווןגםהבף
פעילותםכגוןשלילייםגורמיםרקלאלמנותישהגורמים

שלנו.פעילותנואתגםאלאוהסירוב,הקנאהארצותשל

ומעלבמחדלינו,אובמעשינובמעטלאתלוישיקרה,מה
לנוזרשהיהחדש,מושגיםעולםלאמץביכולתנולכל

המושגבועולםשנים,עשרותחמשואולישלושבמשך
למציאות.שייךשלום

ומשמעותםהביטחוןמרכיבי
גבוהים,ודאותאיאילוצישלבמסגרתפועליםשאנומאחר
גםבחשבוןיקחפתרוןכלכילהבטיחבהחלטמוצדקיהיה

ביטחוננו.יסודותאתיזניחולאקשיםמצבים
היוצרותעלינונתערבבוהאחרונותשבשניםעקא,דא

הרבהקרי:במקצת,פשטניתנעשתהשלנוהביטחוןותפיסת
צבאית,ובעצמהבטריטוריהרקהביטחוןאתרואיםאנשים

ובדרךומגוונים,רביםהםהביטחוןמרכיביהוא.כךולא
אתלחזקרצוימהםאחדנחלשואםתחליפיים,גםכלל

השני.
המדינה:שלהביטחוןממרכיביכמהלהלן
העוצבות,במספררקלאכמובן,המתבטאת,צבאית,עצמה

שלהאיכותברמתאלאהשיטכליאוהמטוסיםהטנקים,
מפעיליהם.

מוסריתרמהחזקה,חברהיציבה,כלכלהאיכותית,עצמה
באלה.וכיוצאחשיבה,מנהיגותיכולתתרבותית,

לבלימתמרחביםהתמרון,שטחיטריטוריאלי,מרחב
אתריםומלאכותיום,טבעייםמכשוליםכוללתוקפנות

לב"עלחיצוניתהגנהוחגורתמיוחדיםגיאוגרפיים
המדינה".

לוח-זמניםמבחינתגםאךאתרעתית,מבחינהבעיקרזמן,

אפשריים.אירועיםשל
משאביםהןהמדינה,שבידיהמשאביםגודלפוטנציאל,
פוטנציאלמכךפחותלאאךכספיים,משאביםוהןאנושיים

טבעיים.משאביםוכמובןופיתוח.ייצור
הגנה,בריתותעליהם,והיסמכותחיצונייםגורמיםעםקשר
משבר,בעתלהיעזרהיכולתמיצויגדולים,גושיםעםקשר
ומוסרי.פיסיבירודלחלופיןאו

ניכור,מתיחות,מלחמה,אושלוםיחסיסביבתית,אווירה
שכנים.ביןפעולהשיתוףאועוינות
המושגכילהדגישבאהביטחון,מרכיבישלזהפירוט
גםאלאמושגרקלאהואשלוםוכיממדי,רבהואביטחון
אפשרעליו,להיסמךשנוכלככלרב-ערך.ביטחונינדבך
שטחיםצבאית,עצמהכמו(אחריםגורמיםעללוותריהיה
וכו').

אמת,שלוםמבטיחיםאיךכמובן,היא,העיקריתהשאלה
בת-תופעהרקולאימיםלאורךוקייםשריריהיהאשר

להסיקכדירצוץ.קנהכמשענתבעתידתתגלהאשרחלוף
אותנוהביאואשרהגורמיםאתלנתחישזה,בענייןמסקנות

אתלבדוקישאחרת:לשוןמניעיהם.אתולהביןהלוםעד
אותם.מריץומהבשטחהפועליםהכוחות

חדשותצבאיותתפיסות
התהליךעלהמשפיעיםהגורמיםלניתוחשניגשלפני

הצבאיותהשלכותיועלהדעתאתלתתהראוימןהחדש,
קפיץאתדורכיםשאנובשעהדווקאכינראהלגבינו.
להציבויהיהצריךאשרהסדן,אתלשכוחאסורהשלום,
הואזהסדןכיאות.יתנהלשהתהליךכדיולייצבו,

מרחביעלהוויתורישראל.שלהחדשההצבאיתההיערכות
גםאלאהכוחות,שלאחרתהתפרסותרקלאמחייבסיני,

אבדןאתבחשבוןתקחאשרחדשה,אסטרטגיהשלאימוץ
האתראה.זמןהצטמצמותעובדתואתהתמרוןמרחבי

1979יוני269,מערכות""



חיזוקובראשונהבראשמחייבתהחדשהההיערכות
יותר.גבוההאתראהלרמתלהגיעמגמהמתוךהמודיעין

הסופיהפינוישלהראשוניםבשלביםביחודכך,עלבנוסף

שללתוצאותמביאהנורמליזציהתהליךאםשיתבררועד
עקיפהמהירה,לפעולהניידיםאגרופיםלבנותצריךממש,

הכלהאפשרותבעתידלנותהיהלאכילזכורישומוחצת.
תקיפה.שללמצבמאודמהרלעבורונצטרך

מוקדיהיווצרותהואבחשבון,לקחתושצריךחרשגורם

לפעול.צורךויהיהיתכןשנגדםחדשים,ואלימותכוח
היערכותומחייביםלגבולנוצמודיםאינםאלה,כוחמוקדי

לנויאפשרהחדשהמצבכיולומר,לסכםניתןמיוחדת.
יחייבאךרגיעה,בזמןקצריםאספקהקווייתרוןשלמיצוק

ניידים,מכוחותבנוישיהיהומערךיותר,רבהגמישות
לאורולעומק,במהירותבעצמה,לפעולהמסוגלים

ואמינה.רגישהאינפורמציה

הפנימיהמעגל
ישראל,גורמים:שלושהעתהפועליםהפנימיבמעגל
וארה"ב.מצרים

פנימי,פוליטימהפךאצלנוונתרחשהמקרהקרהישראל:

יתכןזהמהפךקרהאלמלאחדשה.הנהגהלשלטוןשהעלה
אסורמצרים.עםלהסכםלהגיעבכלל)אם(מאודקשהוהיה
מתוךהמביעים,בישראלהכוחותבערךלהמעיטלנו

המצרים,שלבכנותםאמוןמחוסרולעיתיםעולםהשקפת

שלוהנכונותהגמישותהשליטה,מידתלהסדר.התנגדות
במידהתקבעפערים,עללגשרדהיום,הישראליתההנהגה

השלום.עלהקרבסיכוייאתמבוטלתלא
לבאומץגילההואהרוביקון.אתעברסאדאתמצרים:
בתוךהן(להסתכןומוכןרוצה,הואמהיודעהואאזרחי,
הואאשראתלהשיגכדיעוין)ערביעולםמולובעיקרארצו
מהאתבדיוקרוצהלאסאדאתכילזכורצריךרוצה.

אצלואחרת,היאשלוהשלוםתפיסתרוצים.שאנחנו
עבורומכך:ויותרמלחמהכהיעדרבעיקרנתפסהשלום
אחרים.יעדיםלהשגתאמצעיאלאמטרהלאהואהשלום

לפתעשהפךמשום1977בנובמברלירושליםבאלאסאדאת
זובדרךכישחשבמפנילכאןבאהואישראל.אוהבלהיות
בדרךבחרהואארצו.בעיותבעיותיו,אתלפתורעליוייקל
אשרהלם",פעולות"שלחסידבהיותוזו,שגרתיתבלתי
אפשראיאחרתשבדרךמטרותבמהירותלהשיגנועדו

סאדאתביקורכינאמר,אםנטעהלאבעצםלהשיגן.
כשםפוליטית".כיפוריוםמלחמת"מעיןהיהבירושלים

פתחכאשרעצוםסיכוןעצמועלנטל1973שבאוקטובר
הסתוםהמבויאתלפרוץכדיבעיקרמפתיעה,במלחמה

1977בנובמברכךהישראלי-ערבי,הסכסוךנתוןהיהשבו
שלבהסתערותאחרת:בדרךשהפעםאלאשוב,זאתעשה

נגדבהליכהעליוןסיכוןעצמועלנטלזה,במקרהגםשלום.
מדינותבקרבמוחלטהכמעטובבידודוהפאן-ערביהזרם

הואאךבעיותיו,אתלפתוררוצהסאדאתהתיכון.המזרח
בעיותיוכייודעהואאותן.תפתורשישראלמצפהאינו

וכימנשואכבדותהןוהביטחוניות)הכלכליותהחברתיות,(
מבקששסאדאתמהכלממשי.סיועלולתתארה"ב-יכולה

כזה,אמריקנילסיוענגףאבןתשמשלאשישראלהוא
הגאוניותמפניגםחוששיםהמצריםלמצרים.כךכלהחשוב

הםכלכלתם.עלתשתלטדבר,שלבסופואשרהישראלית,
לגרוףנערךשכברהמכוער",הישראלי"אתהיטבמכירים
רוציםואינםהשלום,פרוסעםמיידבמצריםקליםרווחים

אין"שחקים.מרקיעההלאומיתוגאוותםרבהרגישותםבו.

ללמדתבואואלטובים.אנשיםדילנווישמפגרתאומהאנו
אתזוקפיםכשהםלנו,אומריםהםכךלעשות"מהאותנו

קומתם.
ארצותכיובראשונהבראשלזכורישהברית:ארצות
נגררהרבהובמידהסאדאתשלממהלכוהופתעההברית
קרטרהנשיאנכנסכאשראותם.יזמהולאהאירועיםאחרי

הפנימיות.בעיותיוידיעלבעיקרהונחההואלתמונה,

הכמיההשלו,הפנימיתבזירהתדמיתובשיפורהצורך

במזרחהמתיחותלהפגתוהתקווההישגים,להראות
הםאלההאנרגיה,מצוקתעלאוליתקלאשרהתיכון,

להסתכןהבריתארצותנשיאאתהניעואשרהגורמים,
להימור.נחשבואשרצעדים,ולנקוטפעיל,מתווךבתפקיד
ארצותמעמדו.אתמאודמסכןהיהאלהצעדיםכישלון
היאכיספקואיןהאזורייםהלחציםמןמושפעתהברית

ראשוןשלבכאלרקהמצרי-ישראלילהסכםלהתייחסנוטה
מדינותשאראתגםיקיףאשרכולל,הסדרבמסגרת
האמריקניםשללדידםהפלסטינים.אתובעיקרהעימות

פלסטיניתמדינהוהקמתטאבובבחינתאינהבאש"ף,הכרה

ובלייהרגבבחינתאינהכיום,עליהםמקובלתאינהאםגם
הקולותוגובריםהולכיםהבריתבארצותיעבור.

הכוללההסדרבתנופתלהמשיךהמבקשיםה"ריאליסטיים"
גורמיםביןהנוקבהוויכוחישראל.שלחשבונהעלאפילו
אונטלהיאישראלאםהשאלהלגביארה"ב,בתוךשונים
ההתמודדותשיקולישגםוכמובןבעיצומוהואנכס,

עלישפיעוובאותהקרבותהבחירותלקראתהפנימית
המהלכים.

החיצוניהמעגל
עלהמשפיעותארץ,בכלהפנימיותלהתפתחויותבנוסף

איןומתן,למשאישירותהנוגעיםהמנהיגיםשלושת

לעולםהנוגעבכלהןהסביבתייםהאירועיםמןלהתעלם
בכלוהןהמתעוררת,האסלאמית"המהפכה"קריהערבי,
ולהשלכותיו.הבין-גושילמאבקהנוגע

מדיניכגורםהאסלאמית"ה"מהפכה
והזעזוע,חמיינימהפכתבאיראן,האחרונותההתרחשויות

האםהעתיד.לגבימחשבותמעורריםבעקבותיה,שהתרחש
דגםבאיראן,חמייניאובלובקאדאפינוסחהראדיקליהדגם
הגורסאנטי-מערבית,אוריאנטציהעםמשיחיאלים,

יגברמהפכנית,שליחותבעלתאידיאולוגיההואשהאסלאם

פרוביסודושהואהקוסרבטיבי,האסלאםשלהזרםעל
זהזרםגםסעודיה?על-ידיבעיקרכהעדהמיוצגמערבי,

פיהעלעולם,וכהשקפתכוללתכמסגרתהאסלאםאתגורס
הזרםשלידותגבראוליאווחברה.מדינהלנהלצריך

וגם(מצריםעל-ידיהמיוצגהפוליטי,האסלאםשלהשלישי,
מסגרת-אינוהאסלאםכיהטוענותועיראק),סוריהסודאן,

שלבדרךומסתפקותאליה,לשאוףשישקיימאבתעל
לאומיות.אופוליטיותמטרותהשגתלשםבאסלאםשימוש

נסתמךאםאולםזה,בשטחבדיוקיתרחשמהלקבועקשה
סיכויאיןארוךלטווחכיקובעיםהםהרימומחים,על

הנמצאהמשיחי,האסלאםשלנפילתותהליךאתלבלום
דברשלבסופווכיהשש-עשרה,המאהמאזיורדתבעקומה

עםלהתמודדהאסלאם,שליכולתומידתהואשיקבעמה
עלהיא,המסקנההמודרנית.החברהשלהבוערותהבעיות

תחושתלהתגברותעדיםנהיהוהבינוני,הקצרבטווחכיכן,
כאלאליהלהתייחסישאולםהאסלאמית,הסולידריות

משמעותהטווח.ארוכיתהליכיםשלבמסגרתזמניתתופעה



ומתןהמשאשבתקופתהיאמצרים,לגביזוקביעהשל
עםהגשריםאתלשרוףשלאמאמץ,כלמצידהייעשה
האחרות.האסלאםארצות

הבין-גושיהמאבק

זירתעלהמשפיעיםהגורמיםתיאוראתלהשליםאפשראי

ואתהבינגושיתהיריבותאתלהזכירמבלישלנו,הקרב
באזורנו.המתרחשעלהשלכתה
אתבחשבוןלקחתישדו-קוטבי.אינוהבין-גושיהמאבק

המהלכיםעלסיןשלוהולכתהגוברתהשפעתה
היאבאיזורסיןשלהשפעתהזהשבשלבאלאהגלובאליים.

רקלאזהולארה"ב.ברה"מביןנטושהמאבקועיקרעקיפה,
מלחמהזוהיערטילאית.השפעהזכותועלבכורהעלמאבק

אינוהזה,המרהמאבקכילהדגישישקיום.מקורותעל
הרבהבוישהצדדים.אחדשלברורותבהצלחותמצטיין
קיצוניות.וירידותעליותשלהמטוטלתמאפקט

מהר,להגיבמסוגלתהמועצות,בריתהאחת,המערכת
הריכוזיותיתרוןניצולתוךמקוצרהחלטותקבלתבתהליך

ואינוומגושםמחוספסהואזהמנגנוןאבלהטוטאליטרית,

לנתוניםעצמולהתאיםכדיגמישהדיעולםהשקפתבעל
מנהיגותנטולתארה"ב,השנייה,המערכתמקומיים.

אתהמסרבליםדמוקרטייםלהליכיםוכפופהנחרצת,
שלהכישלוןמהלםסובלתהיאההחלטות.קבלתתהליך

מגלהמכךוכתוצאהווטרגייט,ומזכרונותויאטנאם,
ביטחון.וחוסרמופרזתהססנות
דוקאלאוהמעצמותביןהמאבקמתרחשדברשלביסודו

הואסיוע.משלחותאוצבאבסיסיביון,סוכנויותציים,בין
הנוגעותבמדינותחברתייםפנימייםלתהליכיםקשור

אתהבינהשלאמפניבמצרים,נכשלהברה"מלמאבק.
ארה"בעולמה.אתשםוהפסידהזוארץבתוככיהמתרחש

הנכוןבזמןלהתערבידעהשלאמפניאיראןאתהפסידה
כברהיהזאת,לעשותהתעוררהוכאשרהנכון,בכיוון
מדי.מאוחר

ודינאמיתנזילהקרבזירת

עלהקרבזירתכיהיאהניתוח,מכלהמתבקשתהמסקנה
נעלמיםהרבהבהישמגובשת.ובלחינזילההיאהשלום

ומילעיצוב,ניתנתהיאמנוגדים.כוחותבתוכהופועלים
שלהקרבזירתמהלכיו.אתלכווןייטיבמהותהאתשיבין

קרבזירתמכליותרהרבהדינאמית,זירההיאהשלום
הםחיובית,אושליליתדינאמיקהלפתחהסיכוייםאחרת,
מצריםשבדרך!המוקשיםאתלשכוחלנוואלשווים,כמעט

תהיהמההיאוהשאלההערבי,בעולםמאודעתהמבודדת
תהיינהמהלשאולישעודזה.בבידודלעמודנכונותהמידת

הלחציםמידתתהיהומההערביבעולםההתפתחויות
ומההושגשכברההסכם,יתבצעהאםמצרים;נגדשיופעלו

מההצדדים,ביןשתתגלהההבנה)איאו(ההבנהמידת
-הראשוןובשלבכולל,הסדרלגביההתקרמותתהיה
איאו(תגובתהתהיהמההאוטונומיה?בעייתתיפתרכיצד

שלההנחרצותמידתתהיהמהארה"ב,שלתגובתה)
חייםדרךיצירתשלהדינאמיקהתהיהומהבאיזור,

להבדיל,אוחיובית,(למצריםישראלביןמשותפת
שלילית)?

יששבדרך,המוקשיםמולאלכילהזכיר,המקוםאוליכאן

השותפיםמןאחדאףהחיובי:בכיווןהמשפיעחשובגורם

להפסידישישלאארה"ב,אומצריםישראל,ומתן:במשא

עיקר.כלמבוטליםכה,ושאינםעדהושגואשרההישגיםאת
לחתורהמעורביםהגורמיםאתידרבנואלההישגים
ויתוריםשלובדרךפעריםעלגישורתוךמתמשךלפתרון
הודגשהאשרלעובדה,כמובןמיתוסףזהשיקולהדדיים.

אינטרסיםישומתןלמשאהשותפיםלכלכילעיל,כבר
להגיעכדיהמנהיגים)שלאישייםגםולעיתים(בסיסיים

הרוסיםשלהצלחותיהםאיאוהצלחותיהםכןכיהנה
שלהיסודבבעיותטיפולשלפונקציההןוהאמריקנים

המעצמות.שלהאמיתימבחנןיהיהוזהבאיזור,החברה

1979יוני259,מערכות"



ריקהאינהמלחמה",עורלא"הסיסמה,ממש.שללהסרר

וככלרבות,ותקוותאמתמאווייצנופיםבתוכהמתוכן.
זו,גבוההציפיותברמתדווקאפרדוקסלי,נשמעשהדבר
התקוות,תתגשמנהלאאםכיהגדולההסכנהגםטמונה
לתגובהגםבימאודויתבןולתסכוללאבזבההדבריגרום

שלילית.

יתרביןבחשבוןלהביאישיהגורםגםכן,כיהנה
השלום.עללקרבנערכיםכאשרהשיקולים,

השלוםמהות
עלשונהבצורהנתפסתהשלוםמהותכילעילציינוכבר
אםרבות,נסתכןלאכן,פיעלואףהמצרים,ידיועלידינו
חזותאינוהרבה,חשיבותואףעלהשלום,שהסכםנקבע
אשרהפורמליהניסוחהחוזה,ההסכם,איננההבעיההכל.
בו.לצקתשנצליחהתוכןמהותאלאסעיפים,מפרט

דוקאלאוייחרץלשכנותיהישראלביןהשלום,גורל,הסכמי
תקבענהאשרעובדות,פיעלאלאפורמליים,חוזיםעל-ידי
ישראלביןיתפתחואשרההדדייםהיחסיםרוחולפיבשטח

בחשבוןלקחתצריכהשתיעשה,פעולהכלאולםלמצרים.
שלעצוםמטעןהותירואשרהאיבה,שנותשלושיםאת

מבוקרת,להיותצריכההיאולכןורגישויותהדדיתחשדנות
הזולת.הערכתואתההרדיותאתולהדגיש

אשרהקסמים,מעגלאתלפרוץדרךלחפשצריביםאנו
פעולהמשיתוףהמצריתהרתיעהאחדמצדאליו:נקלענו
שלאועדהפלסטיניתהבעיהתיפתרלאאשרעדממשי,
אחרות,ערביותמדינותעםומתןבמשאהתקדמותתהיה
נכסיםעלויתרנושאנחנושלנו,תחושתנושני,ומצד

אסטרטגיים)מרחביםדלק,מקורותשטחים,(ממשיים

עלולההבטחותמימושאיערטילאיות.הבטחותתמורת
כן,אםהבעיות,בעייתחלילה.וחוזרהחשדנותאתלהגביר

מןוחריגהנורמליזציהשליותרגבוההרמהקביעתהיא
שלוםמגעישלבטכניקההעוסקההכרחי",המינימום"
שנורמליזציההמצריתהגירסהאתנקבלאפילופורמליים.

השאלה:נשאלתאינטימיים,יחסיםבהכרחמחייבתאינה
המטעןהגברתלשםהקיימתהדינמיקהאתמנצליםכיצד

המגבלותלנוכחאת,עושיםכיצדוהעיקרהחיובי.
האובייקטיביות?

לסעיףמספקתלבתשומתניתנהלאומתן,המשאבעת
וכצדק!)(רביםמאמציםהוקדשוזאתלעומתהנורמליזציה,

הצבאאנשימיטבהפורמלי.לנושאוכןהצבאילנושא
בצוותנמצאלאאךהדיוניםבכלהשתתפווהמשפטנים

במהלךמעורהיהיהאשראחד,ועסקיםכלכלהאישאפילו
הנורמליזציה"ל"נספחלהעניקוינסההדיוניםשלהשוטף

בילצייןישממשי.וערךמתאימהחשיבותשלמימדבחוזה

חוליהלשמששיכלונציגיםכלללאהמצריהצוותגם

תיקונואתלמצואצריךזהמעוותהאלה.בנושאיםמקשרת

והדיונים.המגעיםבהמשך

השלוםלאסטרטגייתיעדיםקביעת
יעדיםעללהסכיםרצויפעולה,תכניותשמפרטיםלפני

רוציםהמצרים,וגםהישראליםגםכולנו,אותםמשותפים,
והםעולם,ירועותלחבוקחייביםאינםאלהיעדיםלהשיג.
ומובנים,מוסכמיםשיהיורצויאךמוגבלים,להידתיכולים

נראההשראה.שלבדרךלפחותהרירשמי,באורחלאאם
עליהם:לענותצריךהשלוםשהסכםיעדיםשנישקיימיםלי

נגראזוריפעולהשיתוףוהאחרמלחמה,מניעתהואהאחר

מניעתנוספות.השלכותכמובןישאלהליעריםהרריקליום.

יצירתפיתוח,לצרכימשאביםשחרורפירושהמלחמה
כספיםשלמיוחדגיוסואפשרותלהשקעות,חדשאקלים

גםהרדיקליזםנגרפעולהשיתוףקונסטרוקטיביות.למטרות
כיספקכלאיןפורמלית,בצורהלהיעשותיבולאינואם

מןאחתכלשלהלאומייםהאינטרסיםמןמתחייבהוא
מתמדתוחתירההדדייםמצביםיצירתומשמעותוהמדינות,
כולו.באיזורהממתנתההשפעהלהגברת

הרצויהדגם
וכידומיםאינםובמצריםבישראלהמשטריםכילזכורעלינו
מפגשמאור.שוניםוהכלכלייםהחברתייםהמשחקכללי
יתוכנןלאאםאסוןהרהלהיותיכולאלהמערכותשתישל

בהניבה,
אתלבנותישהרבההמצריתהרגישותלאורמזאת,יתירה

הדגםכיכל,עלנראהוהולמת.מתאימהבדרךהפעולה
עלהראשונה,בתקופהלפחותמבוסס,להיותצריךהרצוי

באמצעותפעולותוהשניביתר,עבודההאחדעקרונות:שני
לבואלאפירושה,ביחדעבודהבעזרתו).או(שלישיצד

ליצורלאלעשות.ואיךלעשותמהאותםוללמדלמצרים
שתלטנות.שלמקצועית,עליונותשלפטרנליזם,שלאווירה
הגבולעברימשנימשותפיםנושאיםלחפשפירושה
ולגבילנושא.מלאיםשותפיםלהיותלמצריםולאפשר
הטובההדרךכיספקאיןשלישי,צדבאמצעותפעילות
קשריםקשירתהיאההדדית,המעורבותלהגברתביותר

מצרים.וביןבינינוהדו-צדדי,במישורופעילותישירים

החשדנותובגללבשטח,הקיימיםוהקשייםהרגישויותלאור
התכניותמןחלקלפועללהוציאלהתחילניתןהרבה,

שבהםכאלהאונייטראליים,גופיםדרךשבאמתחתנו,
עצמוהענייןואירופיים.אמריקנייםגורמיםגםמשולבים

אםמתרחש.הואבתוכהאשרהמסגרת,מאשריותרחשוב
הסוגמןלפעולותנזדקקמעבר,בתקופתריבוך,לצורך

מכך.להימנעאסורהשלישי

למעשהמהלכה
ארגוניתמערבת
הקמתעםתיווצראשרהמפותלת,היומיומית,המציאות

הסתייגותלמרותמסוים.מיסודמחייבתנורמליים,יחסים
אשרהנוגדנים,אףועלמשותפתרשמיתמפעולההמצרים
לנושאישירותהנוגעיםשוניםגורמיםמטעםיתפתחו
עלמאודממליץאניועוד),תיירותחקלאות,כמו(ספציפי
עלמופקדיהיהאשרולישראל,למצריםמשותףגוףהקמת
להדגישאיןראשוןובשלביתכןהפעולה.שיתוףנושא

נוסחהלולמצואוצריךהזההגוףאתהפרסומתבשופרות
מסגרתלפעול.מאודקשהיהיהבלעדיואךוצנועה,עניינית

הבאים:הנושאיםעלמופקדתתהיהכזו,משותפת
כלאשריום",פרפרי"שלפלישה""ומניעתפעילויותניפוי

רווחיםגריפתלשםשנוצר,המצבאתלנצלהםמעייניהם
המדינותלשתימשותףאינטרסהואזהענייןלעצמם.

בדרגכלכליותפעולותייזוםבספק.עומדתאיננהוחיוניותו
פעילויותתהיינהאםביצוען,דרךעלוהחלטותממלכתי
כיאות!להנחותןיהיהצריךכאלה,

משותפים.לנושאיםמיועדיהיהאשרמיוחדמימוןגיוס
עללהקלצורךיהיה-הביורוקרטיהמכבלישחרור
הביורוקרטיותעםבמגעיבואוכאשרברבר,הנוגעים

הביורוקרטיותהמערכותכידועוהמצריות.הישראליות
ומסוגלותומכבירותמסורבלותהמצרים)שלוגם(שלנו



לפתחוהרובציםלקשייםמודעאניטובה.חלקהכללהרוס
בשוםמעונייניםאינםאשרהמצרים,מצדהןזהרעיוןשל

והןבולט,פורמליבענייןהשטחפניעלתזדקראשרפעולה
ישמחולאאשרהישראלית,הביורוקרטיהאבירימצד

על-ידיינוהלשלאאכסטרטריטוריאליגוףשללקיומו

היאזומסגרתשלהקמתהכילינראהזאתובכלמהם.אחד
אשרפרטיזנית,בפעילותמסתכניםאנוובלעדיהחיונית
לעניין.נזקותגרוםבמטרותתפגע

דיןאבלועסקיים.כלכלייםבנושאיםהדיבוראתהרחבתי
ועוד.ספורטחינוך,תרבות,שלנושאיםלגביקייםדומה

אזורילפיתוחקרן
היההשלום,לייצובבדרךביותר,החשוביםהגורמיםאחד

אשרמשמעותיים,גודלבסדריכספייםמשאביםזמינות
וחברתייםכלכלייםפרוייקטיםשלהגשמתםאתיאפשרו

צריךאלה.בשטחיםהאיזורעמישלהציפיותעלויענו
קרןהקמתייזמווישראלמצריםשארה"ב,לכךלגרום

ארצות(נוספותתעשייתיותמדינותהתיכון.המזרחלפיתוח
תחתומנהוכאשראםהאחרות,ערבומדינותיפאן)אירופה,

בקרן.להשתתףהןגםתוזמנהישראל,עםשלוםהסכםעל
שנה30-25שללתקופהפיתוח,הלוואותתעמידהקרן

אולםמשותפים.לפרוייקטיםובראשונהבראשותיועד
במסגרתבנפרד.מדינהלכלהלוואותשלמכסהגםתהיה

הבאים:התחומיםאתלסמןאפשרהמשותפיםהפרוייקטים
ברזל,מסילותכבישים,(אזוריתתחבורתיתתשתיתפיתוח
מיםקומי-ים,התפלתמים,מפעליפיתוחוים),אווירנמלי

תיירותיתתשתיתפיתוחסיני,האיחצידרךלנגבהנילוסמן
ועוד.

ישראל)בנקנגיד(מומחיםעל-ידישעובדהתכניתפיעל
למטרהדולרמיליארדכ-15הקרובבעשורלגייסניתן

ומצריםישראלשלהחובותתשלומיכיגסמוצעהנדרשת.
תציעהקרןמקומי.במטבעלקרןישולמולארה"ב

עםמשותףמימוןבמסגרתפרוייקטיםבמימוןהשתתפות
הסכום.אתלהכפילניתןכזאתובצורהמסחרייםבנקים
בעולםהכספיםבשוקיהוןלגייסזולקרןלהרשותאפשר
המומחים,שלדדעתםאליבאהעולמי.בבנקלהיעזרכןוכמו

השניםבעשרדולרמיליארד30שללסכוםלהגיעאפשר
לאבדןתחליףיהיהאשרביותר,ממשיסכוםוזהוהבאות
האחרים.המתנגדיםוכלהסירובמדינותשלהסיוע

לדוגמה)פרוייקטים(צעראחרער?
שנילדוגמהאביאהרצויה,הפעולהדרךאתלהמחישכדי

שללתחילתויתרמוכהלכה,יוקמואםאשרפרוייקטים,
הואהרעיון,אתהמנחההיסודביחד.והחייםההבנהתהליך
איךאותםללמד"כדיהמצריםאלבאיםהישראליםשאין

הנבחרים,והנושאיםיחדפועליםהצדדיםשניאלאעושים",
משהויהיוולאצדכלשלממשייםבאינטרסיםמעוגניםיהיו

חשובהנוספתונקודהמלמעלה.ה"מולבש"מלאכותי
לפגועבליהגבול,עברימשנילפעולצריכיםאנולהדגשה:

לפעול-אבלהמדינות,מןאחתאףשלבריבונותה
במשותף!

לדוגמההתיישבותיארץחבל
פתחתיישוביאתלנטושלדאבוננו,נצטרך,ההסכםלפי

במתקנילחבלאסורהפינוי,רגעיגיעכאשררפיח.
וברזים.דלתותלעקורולאחממותלהרוסלאהיישובים,

ישחי"!כ"עסקלמצריםהיישוביםאתנמסוראדרבא,
עשרהלהקיםכדילנצל,עלינוואותןשניםשלושעודלפנינו

לגבולממזרחשלום",ב"פתחתיישוביםעשרחמישהאו
זה,לגבולשניסוגלאחרשנים,שלושכתוםהבינלאומי.

אחד,התיישבותכחבלצדדיומשניהיישוביםאתנפעיל
התעופהבשדהומשתמשמשותפיםמשירותיםניזוןאשר

חקלאיותתעשיותמקיםחקלאית,תוצרתלייצואיתם,"

דוגמהישמשוהואביחד,ולנהללהקיםאפשרזהחבלועוד.
מדברית.להתיישבות

ים-סוףבאיזורענקתיירותמפעל

בנופיםרגילים,בלתיטבעבאוצרותהתברךים-סוףאיזור
ובאתרירחצהבחופיבשמש-תמיד.תכלת,בשמימרהיבים,

לחבורמקוםשישדומניבעולם.עודאיןכמותםאשרצלילה
ענק.תיירותלמפעלשארם-אל-שיךעםאילתאתיחדיו
להבאתועציוןאופירהשלהתעופהבשדותלהשתמשניתן

ונופש,סיורשלבינלאומיתמערכתלארגןתיירים,קבוצות
והעיקר:ובידור,נופשאתריאכסניות,מלון,בתילבנות
במערכתאלאריבונות,הפרתללאיחד,זאתלעשות

המוגדרותטריטוריותפניעלה"מושלכת"עצמאית
אפשרשלוםשלבתנאיםנפרדות.פוליטיותכיחידות
משותפת.ופעולהמוגדרתריבונותביןלהפרידבהחלט
אתגםיכלולכזהתיירותפרוייקטכימניעהאיןולבסוף:

להסכם.ירדןתצטרףוכאשראםעקבה

פסוקסוף
הנעוץהאובייקטיבילקושימודעיםלהיותחייביםאנו

ביןוחברתיכלכליפעולהלשיתוףהקוראתההצעהבשרשי
תחילהבמחשבהלהיותצריךמעשה,כללמצרים.ישראל
המשפיעים.הגורמיםשלובהבנה
תהליךשלחשיבותואתלהביןעלינוחכמה,ראשית

כילתודעתנולהחדירהאמיתית,במשמעותוהנורמליזציה
הבעיותואתתרנגולתכרעיעלעומדכולוההסכםבלעדיו

נצליחאםלפתור.מאודקשהיהיהלפתחנו,עדייןהרובצות
עלבמשהולגשרסיכויישפעולה,שיתוףשלאווירהליצור
לדגםמצריםעםההסכםאתולהפוךהאמינותפער

חשדנותהרוויחיינולנוףתקווהשלזיקולשרבבולדוגמה,
אמונה.וקטנות
אתלהביןניסיוןתוךמרבית,בזהירותלפעולעלינושנית,
במזרחשהבעיותבעובדהלהכירבעיותיו.ואתהשניהצד

התהליךהפלסטינית.לשאלהמסביברקלאסובבותהתיכון
לוויתורים.ונכונותסבלנותלהרבהזקוקיםואנואיטייהיה

אךפסיכולוגיים,ביסודםהםלעשותשעלינוהוויתורים
הכרחיים.
כליםולהקיםארגונייםבמונחיםגםלחשוביששלישית,
הקשייםכלעלהחדש,במצבטיפוללשםמתאימים
בליכזה,וחשובעריןבנושאלטפלאפשרותאיןהידועים.
לתכנןיהיהניתןבאמצעותהאשרכלשהי,מסגרתשתהיה
תרופת"מציעיםאיננוהנדרשות.הפעילויותאתולכוון

כלארצנו.מדווילכלמזוריבואבאמצעותהאשרפלאים",
בנייהשלבתהליךלהתחילהואעתהמאיתנושנדרשמה

חייםשליסודותולקבועחיוביתלפעולהתשתיתוהנחת
ביחד.

ניירמפיסתהשלוםהסכםאתלהפוךהיחידההדרךזו

באיזור.לאומיקיוםשללבסיסמשמעותחסרת

ששהשלום!עלבקרבלנצחהיחידההדרךזו

1979יני269,מערכות""


