
מתפרכםה1מחמף
בכתב-העתבמהביל

HARVARD
INTERNATIONAL

REVIEW

בצנחנ'ם,ומפקדלוחם

הפיקודיים,שלושתחלוף

הפגמוםהשיקוליםאתמרדכייצחקהביטחוןשרAllnDלמדיגהיובלבמלאת
שלה,A~ylyAמקורותבחיגתהגרישראלשלהביטחוןתפיסתלעיצוב

והפיכותןהאיומםומערכתהלאוטיהביטחוןעלהמשפיעיםהאילוצים
הבאההמאהבפתההתכוןהפזרהדמותעלשישפיעו

מגלהישראליתוריבונותעצמאותשנות50עלמקיףמבט
דופן.יוצאיאתגריםגםאךתקדים,חסריהישגים

המדיניתלתחייהדומהמקרהעודאיןהעולםבתולדות

עתיקה,אומהשלהחיזיוןאכן,ישראל.במדינתהמגולמת

כהגלותשנותאלפישניאחריהעתיקהלמולדתההשבה

האנושית,בהיסטוריהביותרהנוראהעםלרצחסמוך
זהשפורמטמכפייסודילתיאורהראויסיפורהינו

עלילתהיאכמובן,במיוחד,מעניינתזהבהקשרמאפשר.

עצמאותהעלמהגנהלעבורצעירהמדינהשלהצלחתה
כהבינלאומייםמוניטיןבעלמגןכוחלבנייתהשבירה

מרשימים.

אשרמישלרחבותמכחולמשיכותמציגזהמאמר
אמונתו,אתבתפקידיוהגשיםכחיילהבוגריםחייובכל
בשימורהכרוכההשליחותישראלשלהמיוחדבמקרהכי

קיומהצווכיאחר,צורךכלעלמתעלההפיזיביטחונה
עלגובר-בסכנהנתונההיאכאשר-ישראלשלהפיזי
המדינה.שלקיומהאיכותצורכי

היהודיהעםרדיפותשלהמוכרתההיסטוריהנוכח
כהחשיבותבישראלמייחסיםמדועלהביןנקללדורותיו
הייחודיניסיונהסקירתזאת,עםהביטחון.לציווימכרעת

ביטחונייםאתגריםשלבנסיבותבבניין-עםישראלשל
בהיבטיםלדיוןלהצטמצםיכולהאינהפוסקיםבלתי

הישראלי.הלאומיהביטחוןדילמותשלבלבדצבאיים
בדבריםלדוןהבאיםבעמודיםאנסהלפיכך

יותר.רחבהמפרספקטיבה

ישףחלשלההגנתיותה'ת1לוכ'
היוםשלישראלעצמאיקיוםשלעשוריםחמישהלאחר
לגייסומוכנהבעצמהבטוחהמשגשגת,חזקה,מדינההינה

לעיצובוהביטחונייםהאינטלקטואלייםמשאביהאת

ישראלשללהצלחתההסיבותיציבה.אזוריתסביבה

אחדכלשלוברוחםבהתמדתםביגיעתם,טמונות
עוצמתהאתלייחסניתןכוללתבראייהאולםמאזרחיה.

הבאים:לגורמיםהמדינהשל

כאומהחייהםאתלנהלהישראליםשלנחישותם*
העשניםהלקחים,אבותיהם.אדמתעלחופשית

הניסיונותגםכמו-אירופהיהודישואתשלעדיין,
היהודיהעםאחיזתאתולהחלישלמנועהערביים

צדק,שלתחושהליצירתדווקאתרמו-במולדתו
פניעלמפוזרשהיהעםבקרבולתחבולהלעקשנות

ההתנגדותהחישהידועבמובןתבל.כנפותארבע
רוח"שלגיבושהאתישראלמדינתשללקיומה
בישראל.העםבקרבאחדותתחושתושליחידה"

פלורליסטיתדמוקרטית,חברהשלקיומה*

והמטפחתויזמותיצירתיותהמעודדתוחופשית,
חירותושלשייכותשלתחושהאזרחיהבקרב

להביןהתפכחהאחתבבתאשרחם-ה,גםזוהיהפרט.

מקרבההבאיםחוק,פורעישמסוגליםהסכנהאת
ולמנהיגותההחברתיתלרקמתהלהציבממש,

הנבחרת.

שלמדימוינהניתישראלוצבאית.פוליטיתעוצמה*
שלמבוססתמקהילהחזק,אמריקנימגיבויהרתעה,
מתקדמותמקומיותהגנהומתעשיותופיתוחמחקר
קריטייםבתחומיםכוחבמכפיליניחןצבאהביותר.

ישראלובקרה.שליטהאוויר,חילמודיעין,כגון

האזרחיתמנהיגותהשלהגבוההבאיכותהמשתבחת

מ-1996הביטחוושף



ליכודושלסולידריותשלגבוההברמהוהצבאית,

ברקורדחיצוניים,איומיםמולבקרבההמפעמים

בעליונותהובהכרהבמלחמותניצחוןשלמוכח

אזוריים.גורמיםמצדהביטחונית

יותרחזקהישראלכלכלתוטכנולוגי.כלכליחוסן*

שלערכולה.השכנותהמדינותכלשלמכלכלותיהן

בחיכותהמשתבחתישףחל
ההזףחיתמנהיגותהשלהגבוהה

שלגבוההבףמהוהטבחית,
המפעמיםליכודושלסולידףיות
חיבונייםחיומיםמולבקףבה

ישראלים,מיליון6על-ידיהמופקהלאומי,התוצר

השוכניםערבים,מיליון85על-ידיהמיוצרזהעלעולה

צומחתישראלכלכלתבישראל.הגובלותבמדינות
לעברבבטחהונעהוידעהוןעתירתהיאבמהירות.

כלכלתאמת,הגבוהה.הטכנולוגיהבענפיהתמחות
היאמבגייס.ושינוייםהתאמותעדייןדורשתישראל

אשראמריקני,וכלכליביטחוניבסיועעדייןתלויהגם
כהצמיחהלרשוםמסוגלתהייתהלאבלעדיו

נעהישראלכילהכחישאיןזאתעםיחדמרשימה.

משקבעלתלמדינההפיכתהלקראתהנכוןבמסלול
הראשונה.מהמעלהמודרני

מדינהישראלשלהיותהחיובי.בינלאומיהקשר*

המערבילמחנהכינונהמאזאותהשייךדמוקרטית

המזרחיהגוששלהתמוטטותוהעולם.מדינותשל

שהטילואלהלכלמפלההנחילובריה"משלופירוקה

העלמעצמתשלגיבויהועלתמיכתהעליהבםאת
אתשקשרמילכלניצחוןסימלוגםהםהסובייטית.

בעתהמערב.עםביטחונוואתערכיואתעתידו,
לבצע-בהצלחהתמידלא-נאלצושאחרים

הבינלאומיתלמציאותמכאיבותמדיניותהתאמות

מיעםגםיחסיהאתלשפרישראלהצליחההחדשה,

לו.ומחוצההמזרחיהגושמקרבביריביהשתמכו

מצדלהכרהזכתהישראלמשופרת.אזוריתסביבה*

למעגללהביאוהצליחהערביותמדינותשלגדלמספר

היאחדשים.ערבייםשותפיםוהדו-קיוםהשלום

לפנים-מצריםעםפורמלייםשלוםהסכמיכרתה

חולקתהיאשעימהירדן,ועם-הראשיתאויבתה

לתהליךנכנסהישראלביותר.הארוךגבולהאת
וכברהפלשתיניםעםורצינימתמשךמשא-ומתן

דרך.פורציהסכמיםשלשורהעלעימםחתמה
עםהדוקיםביטחונייםקשריםפיתחההיא

חשיבותבעלתמוסלמיתמדינה-תורכיה

התיכון.במזרחמרכזיתאסטרטגית

למחויבותערביתממודעותנהניתגםישראל

נרחבתומהכרהלביטחונההקבועההאמריקנית
כן,עליתרהביטחוניות.דאגותיהשלבלגיטימיות

להערכתהשותפותהתיכוןבמזרחרבותמדינות

באיזורליציבותהנשקפתהסכנהלגביישראלשל

המגבלותהרדיקלי.הפוליטימהאיסלאם
-רדיקליותמדינותעלשהוטלוהבינלאומיות

תורמותבתוקף,שיישמרוזמןכל-ולובעיראק

ישראל.שללביטחונההןאף

מתמודדתשמולוחסימטףיות
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שףחל'
שלמשורהישראלסובלתאלהחיוביותמגמותלצך

אתגריםלהלהציבשימשיכומבניות,אסימטריות

היסודותאתכוללותאלהטווח.ארוכיביטחוניים

חתמ%'0הבאים:
ה-חופה-לווין

*

במשאביםענייההיאבשטח.קטנהישראל

טבעיים,

מוד'עיןלחיפוף

חיצונייםאנרגיהבמקורותותלויהמים,לרבות

כלכלתה.להנעת

שכנותיהעםשלוסשליחסיםמקיימתשהיאאף*

מבחינהמבודדתעדייןישראלוממזרח,מדרום

תלותהאסטרטגי.עומקנעדרתהיאגיאוגרפית.

עדייןעלולהוהיא-בעברעודדהמילואיםבכוחות

נגדה.פתעמתקפת-לעודד

התעשייתית-מסחריתוהתשתיתישראלאוכלוסיית*

לפגיעותהחוף.לאורךצפופהברצועהמרוכזותשלה

הישראליהציבורשלהרבהרגישותואתלהוסיףישזו

בצה"ל.כולללאבדות,

מדינותשלגדולקולקטיבמולניצבתישראל*

להכירעדייןמסרבותמהןשכמהמוסלמיות,

במרחבן.יהודיתמדינהשלעצמאותהבלגיטימיות

בשימושבגלוימצדדות-ולובאיראןכמו-אחדות

ולתמיד.אחתישראלאתלחסלכאמצעיבכוח
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ישראללמדינתיובל
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ומוסדותחקרניתעיתונותשקופה,חברהבישראל.



נרתעואינוודברןסקרןהישראליהציבורפתוחים.

-חיהואשבההמדינהשלחולשותיהאתמלחשוף

והאוטוריטרייםהסגוריםהמשטריםבפניגם

בניגודכן,עליתרהאיזור.מדינותבמרביתהשולטים

להפגיןמצפיםמישראל-ממתנגדיהמרביםלמצופה

הכףעלכאשרגםנאורה,התנהגותשלנורמות
חיים.מסכנימצביםמונחים

התיכון.במזרחמדינהשוםעלמאיימתאינהישראל

כללאפורמליות,ערבויותעללחתוםהציעהבעבר

להמחישהיושאמוריםאמון,בוניצעדיםלכונןשכן

כלפיתוקפניותהבלתיכוונותיהאתנוספתפעם

באיזורמדינותכמהמתייחסותזאתלמרותשכניה.

עלאיוםכאלישראלשלההגנתיותליכולותיה
שהןלאיוםתגובתןשלהן.האינטרסיםועלביטחונן
הדילמותאתיותרעודמסבכתישראלמצדמבחינות

להתמודד.ישאלצריכהשעימןהביטחוניות

מהמזרחלנפטבעולםרבותמדינותשלהזדקקותן
היבטיםבעיצובמזיקתפקידעדייןממלאתהתיכון

לישראל.הנוגעיםבמדיניותן

הישראלי-ערביהסכסוךשלהתמשכותוולבסוף,

בעולם,רבותבמדינותוהתרחקותעייפותיצרה

בתחושתלהקלהלתרוםיכולותהיוכןשאלמלא
אזורנו.אתתדירהאופפתהמשם-

פוטנציהלייםחזורייםהיומים
הערכההרילעיל,שתוארוהסותרותהמגמותבהינתן
העשוייםהעתידיים,הביטחונייםהאתגריםשלזהירה

התפתחותםאתלשלוליכולהאינההתיכון,במזרחלשרור

אומנםישראללישראל.מחודשיםאוחדשיםסיכוניםשל

הפוליטית-צבאיתמהמציאותנפרדבלתיחלקמהווה

תפקידלמלאמדיניותהתמשיךולפיכך-התיכוןבמזרח

מתכנניזאתעם-זומדיניותשלבעיצובהמרכזי

כימהאפשרותלהתעלםיכוליםאינםבישראלהמדיניות

כלללאגםלהצפתהתוכלנהבאיזורשליליותמגמות

ישראל.שללמחדליהאולמעשיהקשר

יתפתחושבהבצורהדטרמיניסטיפןשוםאין

ol>wnרדיפתכיייתכןובהחלטהתיכוךבמורחתהליכים
בעיצובעיקרייםמרכיביםלהיותיהפכורווחיווניצול

אבחנהאף-על-פי-כן,יותר.ורגועשפויתיכונימזרחנוף

קיימות-צבאיותיכולותעלהמבוססתטווח,ארוכת

פחותלתסריטיםגםלהתייחסחייבת-חזויותאו
כרלקמן:אופטימיים

ערבייםגורמיםלל-יפייוודהיוצווצצימליתמלחמה

לאאויכלושלאמהאתבכוחלהשיגמטרהמתוך

בלתיהסלמההמשא-ומתן.שולחןלידלהשיגרצו

לישראלעויניםגורמיםמצדבחישובטעותאורצויה

תוצאה.לאותהלהידרדרעלולות

ואיראןערביותמזיגותמצומרובעיםמאמצים

נלונותולנצלחולשותיהןעלעצמןאתלפצות

כיום.כברקיימתהמגמהישראל.שלתורפה

נשקמערכותלרכישתהמוקדשיםהמשאבים
-טווחארוכותשיגורמערכותבעיקר-איכותיות

זו.מגמהשלהבולטיםמביטוייהכמובן,הינם,

הבלחיבתחומיםעצמיותיכולותשלפיתוח

השתמשוכברערביותמדינותכמהקונוונציונליים.

-אחדבמקרהלפחותהתיכון.במזרחכימיבנשק

כימיבנשקהשימושהיה-עיראק-איראןבמלחמת

ממושךאזורימשם-בהבאתהמכריעיםהגורמיםאחד

מקיימותבאיזורחשובותמדינותמספרסיום.לידיזה

וקיימותביולוגי,נשקשלולייצורולפיתוחותוכניות

שלהמושבעיםמאויביהאחדיםשלפיהןעדויות,
גרעיני-צבאי.בנתיבנמצאיםאונמצאוישראל

מדינותכיהעובדההיאואירוניתמטרידהזהבהקשר

להסכמיםבהצטרפותרואותבאיזורמעטותלא

ועלייצורעלפיתוח,עלהאוסריםבינלאומיים,

לרכישתאמצעיהמונית,להשמדהנשקשלהחזקה

להסכמיםמתייחסותהןלפיכךמכובדות.שלדימוי

עלמכביד,מאשריותרהמקל,מכשירכאלכאלה
מקרה,בכלקונוונציונליות.הבלתיתוכניותיהן

שיגורואמצעיקונוונציונלילאנשקשביןהחיבור

ישראל,שלקיומהעצםאתלסכןעלולארוךלטווח

קיומיתסכנהעוינת.מרינהבידימצויהואכאשר

יגיעקונוונציונלילאשנשקבאפשרותטמונהנוספת

טרוריסטים.לידי

גרילהממלחמתהחל-נמוכהבעצימותסכסוך

שליזומהבהפעלהוכלהטרורופעולותבלבנון)(
לקירוסנפוייסמרוביאךהיקףקטניעימותים

התקדמותלשייהתילס9וררפפוליטיות.ררישות
שלהמוטיבציהאתדווקאלהגבירהשלוםבתהליך

אוחמאסכמואיראן,בידיהנתמכותקבוצות
להישגסיכויאוהישגכלבכוחלערערחיזבאללה,

חשיבותתיוודעזהבהקשרבשלום.דו-קיוםשל

הרשותשתנקוטולפעולותשתאמץלמדיניותמיוחדת
הניסיוןטרור.שלביטויכללדכאכדיהפלשתינית

אתמסכןזוקריטיתבסוגיההיסוסשכלמלמד,

*



הישגיםגםכמוהשלוםבתהליךההתקדמותהמשך

במהלכו.נרשמושכבר

כאןרדיקליים.איסלאמייםמשטריםמצדסכנות*

מצדישראלעלישיריםבאיומיםרקלאמדובר

מאיראןהשראהמקבלותאוהנעזרותטרורקבוצות

מצדעקיפיםבאיומיםגםאלאאחרות,ממדינותאו
שליציבותםאתלערערהמכווניםרדיקלייםגורמים

אתבמעשהשהוכיחופרו-מערביים,ערבייםמשטרים
ישראל.עםבדו-קיוםעניינם

החתגףיםשלזהיףההעףכה
o"liunהעתידיים,הביטחוניים

יכלהחינההתיכון,במזףחלשףוף
סיכוניםשלהתפתחותםלשלול
לישףחלמחודשיםחןחדשים

מתחלפים.משטריםשלבמדיניותםוציפות*

השישיהעשורבסוףנמצאיםרביםערבייםמנהיגים

מכסיפרשובמאוחראובמוקדםכיוברורלחייהם,

-בכולןלא-ערביותמדינותבכמההשלטון.

עשוישלטוןלחילופימסודריםנהליםשלהעדרם

משבשפנימילמאבקשבחילופיןהכורחאתלהפוך
חדשיםאוטוריטרייםמנהיגיםמכך,חשוביציבות.

על-ידישניתנומחויבויותלכבדשלאלבחורעשויים

הפוליטיותבנסיבותמהפכיםלישראל.קודמיהם

להניבאיפואעלוליםערביותמדינותשלהפנימיות

לישראל.אלהמדינותשלביחסןגםמהפכים

טבח-חבףהיחסי
הדילמותשלאופייןעלשהשפיעוהחיצוניים,לשיריים

פנימיות,חברתיותתמורותנלווישראל,שלהביטחוניות

מימיואלה.לדילמותבעייתיותשלנוסףממדשהוסיפו
אזרחיםצבאלישראלההגנהצבאהיההראשונים

לפריסהלהגיעכדימילואיםלכוחותשנזקקמובהק,

בנורמותלשינוייםהיהקלזומסיבהחירום.בזמןמלאה
לממסדלחלחלהאזרחית,בסביבהשהתפתחוהחם-תיות,

הרגליםבו.צבאיותמוסכמותעלולהשפיעהצבאי

להתנגשלעיתים,יכוליס,האזרחיבסקטורמתירניים
הסתגלותזאת,עםהצבאיים.והמשמעתהסדרבצורכי

לממסדגםרבמוסףערךלהניבעשויההשינוילציוויי
בו,המובניםומנהגיםחשיבהלרענןיכולההיאצבאי.

לפחות-יכולההיאישראל:שלהספציפיובמקרה
הפוליטיהחיכוךשלמעוקצולהקהות-בצבא

בארץ.האזרחיתהחברהאתהמאפייןהמתמיד,
לאומיותמטרותלצה"להגיוסשירתמראשיתו

כליהצבאהיההיתוךכורשלבחברהיותר.רחבות

בגילכילומרגםניתןחברתיים.ולגיבושלחינוךחשוב

-ותובעיםדעתםעלישראליםאזרחיםעומדיםשבו

מדגישזכויותיהם,אתולהרחיבלממש-בצדק

את-צדקשלפחותהלאבמידה-הצבאיהשירות
חקלאיםועולים,הארץילידיונשים,גם-יםחובותיהם.

ילדותםמשחרהורגלווענייםעשיריםועירוניים,

להגנתחייהםמשנותכמהלהקדישעליהםכילצפות

עםהוסכםשעליהםחריגים,להוציאאכן,מולדתם.
כפילכלל,הפרטאחריותערךוהצבא,המדינהיסוד

למוסכמהבישראלהפךהצבאי,בשירותמגולםשהוא
הכל.עלמקובלתחם-תית

במדינהששררולנורמותבהשוואהאף-על-פי-כן,

הצבאביןהיחסיםכילקבועניתןהקוממיות,במלחמת
לאמודקשהעמוקות.תמורותעברוהישראליתלחם-ה
טרקל"ףוטשחץ"ט'נניתןלאאולםאלה,תמורותשלמשקלןאתבמדויק

הביטחונייםהיחסיםועלהציפיותעלמהשפעתןלהתעלם

לבלתשומתראוייםזהבהקשרבמדינה.שהתפתחו
הבאים:השינויים

זוכההכלל,בטובתהטיפולזכהשלוהמסורתי,הדגש*
וכויותעלנמרצתובהגנהבהכרהוגוברהולךלאיזון

הפרט.

ולעיתים-החברהשלבמעורבותהניכרגידולחל*

בתי-משפט,ביטחון.בענייני-בהתערבותהאפילו

לכלומעלפוליטיקאיםהורים,בית-המחוקקים,

עניינים,עלבוחנתעיןכיוםפוקחיםהתקשורת

הממסדשלטיפולומטווחכחורגיםנחשבושבעבר
האזרחי.

צבאי,הסכםכלשלהביטחונייםוההיבטיםהדילמות*

ישראלביןשנידוןאפילואולמשא-ומתןשעמד

ישראלשלהביטחוןכוחותאתהטילוערבי,לשותף

האומהאתשחצהפנימי,לפולמוסנמנעבלתיבאורח
ענייניםמצבהניבמדיקרובותלעיתיםמחנות.לשני

שפעלאףעלהמדים.ללובשינוחותבלתיתוצאותזה
הנבחרהמדיניהדרגשלהנחיותיותחתרקתמיד

לאתלוי,בלתילהישארמאמציואףועלבישראל,
כימהאשמותלהתחמקהצבאיהדרגהצליחתמיד
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בארץ.הפוליטיתהמפהשלאחראוזהלצדנוטההוא

רבהבמידהלהישארצה"להצליחזאתכללמרות

במבטבישראל.הפוליטיהוויכוחלתחומימחוץ

ההישגיםאחדכילקבועלדעתי,אפשר,לאחור

למרותכיהיהבישראלהדמוקרטיהשלהחשובים

הצליחהאומהבחייתופסשהואהמרכזיהמקום

כשמורהולהיוותרא-פוליטיגוףלהישארצה"ל

הלאומיהקונסנזוסשלמעורערתובלתימוכרת

במדינה.

בישראלהחברהשל-אומנםקטנים-בחלקים*

כאופיושנתפססמהוהתסכולהעייפותכירסמו

לשרתבתמריץהערביםעםהסכסוךשלפתירהכלתי

תחושתאתממשזואבחנהחיזקהזאת,עםבצבא.
אחריםגורמיםבקרבהמפעמתוההתנדבותהשליחות

הישראלית.בחברה

ניהולכיהייתהאלהשינוייםשלהסופיתהתוצאה

יותר.ועדינהמורכבתלמשימההפךישראלשלביטחונה

והכרתיותפוליטיותדרישותמולוהתחרותההתמודדות

שיטותלפתחהביטחוןמערכתראשיאתכיוםמאלצות

במשאביםביטחוןשלנאותהרמהלשימורחדשות

יותרצמודציבוריפיקוחופוחתים.הולכיםתקציביים

להחליטבבואםיותררבהבזהירותלפעולאותםמחייב

לכלאחרות.אואלוביטחוניותתוכניותלפועלולהוציא

הפלשתינים,עםוהסכסוךהפנימיהפולמוסנוסףאלה

גום-בריסוןלנהוגבארץההחלטותמקבליאתהמאלצים

זאתעםדו-משמעיות.בנסיבותכוחבהפעלתהכרוךבכל
לכל,ומוריסאיומיםמולחירום,בעיתותכיבטוחאני

כאחדבמדיםואזרחיםחיילים-הישראליםכלישילו
להגנתאחדכאישויתגייסוביניהםהדעותחילוקיאת-

ארצם.

עת'דייםטטחאשינ~ל'
ישראלשלהביטחונייםצרכיהועלנכסיהעלקדימהמנט

להביאצורךיהיהעתידיתהתפתחותבכלכימלמד

הבאים:הביטחונייםהפרמטריםאתבחשבון

במזרחיריביהכלעםישראלשלהשלוםהשגתיעד*
היההשלוםכיהבנתהאתלשקףימשיךהתיכון

כלביטחונה.להבטחתביותרמרכזיאמצעיויישאר

לשלוםתחליףשכלבכך,הכירהישראליתממשלה
יותר.ויקריציבבלתיזמני,בהכרח,הינו,

בדאגותלהתחשביצטרכויציביםביטחונייםהסדרים*

אופיהבזמן,בוהצדדים.כלשלהלגיטימיותהביטחוניות

ישראלאתיחייבהאזוריתהפוליטיקהשלהשביר

שלבנסיבותאפילוזהירההגנהמדיניותלאמץ
התיכון.במזרחיותררחביםשלוםהסכמי

ישנההתיכוןהמזרחרחביבכלמקיףשלוםשלמצב*

למרותשטחים.שלהיחסיתהביטחוניתמחשיבותם

שלוםשללמצבנגיעהימיםמןביוםכאשרגםזאת,

פריסתונתוניהגיאוגרפיהאילוצייחייבובאיזור,כולל

לביטחונהתסתמךישראלכיבישראל,האוכלוסייה

בשליטתה.שייוותרושטחיםעלגם

ולהתמודדהפרותמפנילהרתיעהשלום,עללהגןכדי*

לתשתיתבעתידגםישראלתזדקקמפריםעם

ערבמדינותיחלשובעתידגםמתקדמת.ביטחונית

לאיןגדוליםצבאותועלשטחעלאוכלוסייה,על

ישראלתצטרךלפיכךישראל.שבידימאלהערוך

בחזיתאיכותיצבאייתרוןלקייםכדירבותלהשקיע

כלעםלהתמודדוכדילהרתיענדיהטכנולוגיה
בנסיבותגסשלוס.מפרישלפוטנציאליתקואליציה

על-לפעולישראלתצטרךהתיכוןבמזרחרגיעהשל

ייכוןבשלום,הרוצה"הלטינית:האימרהפי

איכותייתרוןלשמרבניסיונהכן,עליתרלמלחמה".

מצדגוברתבהתנגדותלהיתקלישראלעלולה
איפואניתןזרים.נשקספקיומצדאזורייםשחקנים

שיתייצבעדולפחות-הרחוקבטווחגםכילהניח,

השלוםעלהשמירהמחירעשוי-הכוללהשלום
עללמלחמה.ההתכוננותמחירכמוכמעטלהכביד

כייבינוהישראליםרובכילהניחגסמותרזאתאף

עדיףיהיהלעולםשיהיה,ככלגבוההשלום,מחיר

צבאי.עימותשלאלטרנטיבהכלעל

כברמהםשאחדיםמעשיים,נשקבקרתהסדרי*
ערביות,מדינותכמהעםבהסכמיםעצמםאתהוכיחו

עתידי.שלוםהסכםלכלחשובהתמיכהלספקיוכלו

התיכוןבמזרחכיחשובימים,שיאריכוכדיזאת,עם

אימות,ושלציותשלשקיפות,שלתרבותתשרור

שלפריסהלהגבלתמוסכמיםהסדריםכישתוודא

מיכלעל-ידייכובדולחימהאמצעיולצמצוםכוחות

עלכימוכיחעיראקשלהמקרהעליהם.שחתם

עדארוכהדרךכברתלעבורככלל,התיכון,המזרח
זו.נורמהולקייםלהגשיםמסוגלשיהיה

ותקוותמסקנותהכהה:מה
שלושהדרךבתפיסתי,עום-,אומהשלהתפתחותהמסלול



ישראליםונחלה.ומנוחהעצמאות,ותקומה,חזוןשלבים:

להםמותרעצמאותשנות50לאחרכיחשיםרבים
שלותפילותיוחלומוהתגשמואכןבדורנוכילהאמין

לשלבוהגיענוהחיינואכןעתהוכילדורותיו,היהודיהעם

שאניאףעליותר.מסויגתשלימסקנתי

אניהאחרון,השלבלכיווןנעיםאנוכימשוכנע

השלבאתלייצבעדייןנאבקיםאנוכימאמין
קודמותבפיסקאותעצמאותנו.שלהשני

הכיווןעללהשפיעהעשוייםלגורמיםהתייחסתי

שלהנכספתהמטרהלהשגתהנחוץהקצבועל

אלהגורמיםלישראל.וביטחוןרגיעהשלום,
ועםהפלשתיניםעםיחסינומתכונתאתכוללים

עםיחסינואופיאתכמובן,גם,כמוהסורים,
ארה"בןעםיחסינואיכותאתירדוןועםמצרים

ארוכיאיומיםשלקיומםאתהטרור,סכנתאת

רודפיערבייםמשטריםשליציבותםואתטווח

להיותיוכללאהבטוחהשלוםפסיפסשלום.

משובץאינואלהממרכיביםאחדעודכלשלם
הכוללת.בתמונהכראוי

שלבתנאיםאפילו-ביטחוןלשמרכדי

חלקישלוםשלבתסריטשכןכללאמקיף,שלוס
כדישבכוחהמהכללעשותישראלתזדקק-

לעשותאךמגן,כוחלבנותלשלום,התמריציםאתלחזק

שימורעלולעמודביותר,הכרחיותבנסיבותרקשימושבו

הכוללת.הביטחוניתביציבותהקריטייםאלמנטים

להףת'עהשלום,עללהגןכד'
עםולהתמודדהפףותמפני
בעתידגםישףחלתזדקקמפףים

מתקדמתביטחוניתלתשתית

בלתידימוילטפחבצורדמתחיליםאלהאלמנטים

קיומייםןאיומיםלסיכולאסטרטגיתהרתעהשלמעורער

מדעיתתעשייהשלמקומיתתשתיתטיפוחדרךעוברים

יתרוןלשמרבצורךומסתיימיםמתקדמתוביטחונית

נפרסים,זהיתרוןשלההכרחייםמרכיביואיכותי.צבאי

ההתרעהביכולתעליונותשימורפניעלהיתר,בין

מנגדנשקשלומערכותאווירחילמודיעין,המוקדמת,
וביולוגי.כימינשקונגדטיליםנגדבהגנהמרתיעהויכולת

לקייםהכורחלהבאגםיעמודאלהכלשלבבסיסם

ארצות-הברית.עםישראלשלוהדוקהאיתנהשותפות

50ישראלשלביטחונהעללמחשבותיידרורבנותני

משוחררתכשהיאענייניהאתלנהלחופשייהאזוריים,

שלממלחמה,פחדשלטרור,מעשישלהכבדמעולם

אבדות.ושלשנאה
אזרחילשימושהמפנהמדינהרואהאנירוחיבעיני

למחקרכיוםמקדישהשהיאהמומחיותואתהאנרגיהאת
הצבאיתקציבהשיעוראשרמדינהצבאייםןולפיתוח

מאוימתבלתימדינהכלשללזהשווההלאומיבתוצר

וקשראינטרסיםערכים,לחלוקהממשיכהמדינהבעולם;
ואףמעכשיו,שניםיובלשלבטווחארה"ב.עםמיוחד

ממשלתמפקחיםשבהלמציאותמייחלאנימכך,פחות
המורכביותר,קטןצבאעלשלההביטחוןושרישראל

לשירותהמקדישיםמילואים,ומחייליסדיריםמחיילים

להקדישנאלציםשהםהזמןמןבלבדזעוםחלקהצבא

לישראל,הגנהצבאעלחולםאנימטרה.לאותההיום

והמעורבערבייםצבאותעםמשותפיםתרגיליםהמבצע
למזרחמחוץמשם-באזורישלוםשמירתשלבמשימות
שמתגוררמיכלאשרישראל,חוזהאניבקיצור,התיכון.

אלאנסבל,נתוןכאללאלקיומהמתייחסהתיכוןבמזרח

כולו.האיזורכלשלולשגשוגולביטחונוחיוניגורםכאל
שלונכונותהסבלנותהעוצמתה,כימאמיןאני
עםמכאיבותבפשרותאפילולהסתכןישראלמדינת
אחדיוםלהיאפשרועימסלשלוםלהגיעכדייריביה

למציאות.זהחזוןלהפוך

מרדכ'נחל'הביטחוןשר
מנףיםנשיחעםבפג'שה

בףחשיתמובחרכחוסני

בההיף1998יוניחודש
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בשלוםהמצויהישראלבדמיונימצייראניקדימהשנה

משטריםעל-ידיהנשלטאיזורבלבלשעם-,אויביהכלעם

ובשקיפותבאחריותבדיווח,המחויביםדמוקרטיים,

בהסדריםגםמעוגןשביטחונהישראל,לבוחריהם.

השלישי


