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שונות.בדוגמאותשימושבאמצעות

יורחבולאמקום,במראימועטשימושייעשההיריעהקוצרבשל

רקיאוזכרורביםטיעוניםהשונות.לדוגמאותהעובדתיהרקע

בקצרה.

הצדדים.ביחסילאופטימיזציהשיביאוהמפורטיםההסדריםאת
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מחיריםהורדתבאמצעותלמשל(הרווחיותשחיקתשלבמחירזה.במאמרהמשא-ומתןנושאיידוןלא

האשראיהיקףפיעלהמתומרץבנק,מנהללחברה).המזיקההמטרותהגדרתהואהבסיסתסריטבבנייתהראשוןהצעד

שנקלעללקוחנוספתהלוואהלאשרעלולללקוחות,הניתןמסוים,בתאגידמניותרכישתלמשל,נבחנת,כאשרהעצמיות.
קודמתהלוואהלהחזירלקוחלאותושיאפשרמהלקשיים,למטרתנעשיתהמניותרכישתכאשרשונהבאופןהעיסקהתיבנה

מתןמציגשהמנהלאלאהבנק,נפגעאומנםזובדרךשלקח.שלהשיווקבצינורותשימושלצורךאוגרידא,פיננסיתהשקעה

א%שלבבאותומוחזרותההלוואותאחת),ולא(הלוואותשתיתאגידאותוהוצאתדווקאהיאכשהמטרהאוהנרכש,התאגיד

לתפקידיעבורכברשהמנהללאחררקתתפוצץוהבועהפיגור,שונה,עיסקהנגזרתאלהממטרותאחתמכלמהשוק.מתחרה

אחר.משלה.ייחודייםמאפייניםבעלת

מקבלשלהאישיהאינטרסעלולזרותעסקיותתרבויותבמספרשמנגד,התאגידשלמטרותיוניתוחהואמכןשלאחרהצעד

סודהיום.סדרשעלהעיקריהנושאבגלוילהיותההחלטותהאםהשאלהתיבחןהצדדיםשנישללמטרותיהםובהתאם

ממשלתימפעללרכישתאוזיכיוןלקבלתשמשא-ומתןהוא,ידוע:lAgreement):Potential.0,Zone,"eovAאפשריהסכמהמרחבקיים

פסיבי,פיננסיממשקיעכסףלגייסהתאגידמעונייןלמשל,אם,

ממשקיעההשקעהסכוםאתלקבלייאותבהכרחלאהוא

התאגיד.בניהוללהתערבשעלולמשקיע-עיסוקומתחוםמתחרה

ממשקיעהשקעההצעתלדחותהתאגידעשויאחרבמקרה

לאיתרונותגםלושיעניקמשקיעמחפשהואשכןפיננסי,
בחו"ל.שיווקצינורותאוידעכמופיננסיים,

האינטרסיםניתוחהיאהעיקריותהסוגיותאחתהמציאותבעולם

אינטימי,בארגוןמדוברכאשרההחלטות.מקבלישלהאישיים

מקבלישלהאינטרסיםביןזהותקיימתמשפחתית,חברהכגון

מדוברכאשראולםהארגון.שלהאינטרסיםלביןההחלטות

בנק,כמו(מסויםאדםעםלזהותוניתןשלאגדול,בארגון
אינטרסיםלאורההחלטותמקבליפועליםמדינה),אואוניברסיטה

השיקוליםשניכיטועניםומאןג'ניספנים-ארגוניים.אישיים

הם:בארגוןההחלטותמקבלשלהעליונים
ההחלטהשלהצפויותהאינסטרומנטליותהתוצאותכל"1.

ההחלטותי...מקבלשל[האישיותהתועלתיותהמטרותמבחינת
מזוההעימםאשרקבוצותושלאנשיםשלמטרותיהם..."2.

מקבלקשוראו
תוטלחהה".1

כיחידהפועליםאינםש"ארגוניםמוסיפיםומורליהוסקינג

רביםאינטרסיםשלהםרבים,משתתפיםבאמצעותאלאאחת,

בטובותלהתמקדעשויהשלישיוהעולםאירופהמזרחבמדינותכלל-ארגונית,רציונליותלהשיגקשהזאתמסיבהמנוגדים.ולעיתים

פורמליים".נמבניםבאמצעותעליהלשמורשאי-אפשרובוודאי
הרלוונטיים.לפקידיםשישולמוההנאה

מיוחסשלוהבין-אישי",הריטואל"אינוהאישיהאינטרסשלהפרטיבאינטרסלחפשישהארגוןלהתנהגותההסבראת

הצילוםאוהידלחיצתהכימיה","יתר.משקלבטעות,לעיתים,כולו,הארגוןשלבאינטרסדווקאולאוהמובילים,השחקנים""

סיכונים),אואינטרסיםאינםכלומר(מהותנושאיאינםהמשותףשלמפגשלכןעצמאי.ורצוןמודעותבעלתיישותהואכאילו

יתרה.חשיבותלהםלייחסואיןאלאארגונים,ביןאינםאינטרסיםשלהתנגשותאואינטרסים

והתבררהצדדים,שלהאישיות)לרבות(המטרותשזוהולאחרהשונים.בארגוניםההחלטותמקבליבין

ישאףשבומפורט,תכנוןייערךאפשרי,הסכמהמרחבישכיהמעדיפיםהחלטותלמקבלידוגמאותשללמספקהעסקיםעולם

ההישגים.במרבלזכותצדכלאישעלשומעיםקרובותלעיתיםשלהם.האישיהאינטרסאת

ייבחנושבהעסקית,תוכניתתוכןהמפורטהתכנוןלצורךבבעלותוהנמצאנכסשבשליטתובורסאיתלחברההמוכרעסקים

ינותחולדוגמא,כך,יאוזכר.מיעוטםשרקהרלוונטיים,המשתניםבאינטרסיםהפוגעתעיסקהזומופקע.מחירתמורתווגובההפרטית

עלהבאותלשניםמזומניםתזריםויוכןהפיננסייםהצרכיםבעלישלהאישייםהאינטרסיםאתמשרתתאולםהחברה,של

ואחדותמיטיבותמהןשאחדותחלופיות,הנחותמספרסמךהשליטה.

ושלוהפסדרווחדו"חותשלתחזיותיוכנומחמירות.מהןלדרךבהתאםהחלטותלקבלמנהליםעלוליםגדוליםבתאגידים

תיבדקההוןעלוהתשואהיהוון,העתידיהתזריםהמאונים,מתומרץמנהלאםלמשל,כך,שלהם.הבונוסמחושבשבה

בהרחבה,ייבחנוהתפעולייםההיבטיםהאלטרנטיבות.מולגםהמחזוראתלהגדילעלולהואהמכירות,למחזורבהתאם
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וכו'.שירותהפצה,ייצור,פיתוח,לרבות

המטרהחברתשלבברושוריםהאנליסטיםיעיינולעיתים
כחומרישמשושאלהאלאבעיתונות,מנהליהשלובראיונות

מתמוטטותלחברותגםהחלטות.לקבלתכבסיסלאבלבד,רקע

ולהפך,מבטיחות.וסיסמאותמרהיביםפרסומיםאחתלאיש

היאמתחרים,לענייןשעשוירווחי,בענףפעילהחברהכאשר

לרפותכדיבענף,המצבעלקשיםנתוניםדווקאלפרסםתיטה

פוטנציאליים.מתחריםשלידיהםאת

עלמנהלתשהיאבמשא-ומתןחולשהמרגישהחברהכאשר
לפרסוםשלההציבוריחסיאנשיידאגומקרקעין,נכסמכירת

בנכסהמתענייניםשלהרבמספרםבדברבעיתוניםכתבות

המותרים.הבנייהאחוזיאתלהגדילהרשויותכוונת""ובדבר

המצהירבידיכליאלאאינםהפרסוםאושההכרזהמאחרלכן,

בניתוחהשניהצדהכרזותשלמשקלןמטרותיו,לקידוםהמשמש

מאוד.נמוךהואהעסקי

(Due-diligence)נאותותבדיקותסמךעלמתקבלותהחלטות

עצמיות.הערכותסמךועלמקיפות

פיזיתבדיקהתיעשהזאתבמסגרת

יישאלובנקיםמוחשיים,נכסיםשל

שאסורומאחרבחשבונות,היתרותעל

בדו"חותאפילומופרזאמוןלתתלבודק

זכויותאתלאמתעליוהכספיים,

עםבירורעל-ידיבמגרשההחברה

נתוניאתולאשרהמקרקעיןרשם

המע"מ.שלטונותאצלהמכירות

האינטרסיםניתוחבעקבותאם

העיסקהכייתבררהעסקיתוהתוכנית

בסיסייווצרומתאימה,כדאיתאכן

להביאעשויאשרפעולה,לשיתוף

שהחוזהאלאכתוב.חוזהלעריכת

מציאותעלהצהרהאלאאינוהכתוב

הניירקיימים.אינטרסיםועלקיימת

אשרחוזהאולםהכול,אומנםסובל
ממילא,שקיימיםאינטרסיםעלאומציאותעלמבוססאינו

משמעות.כחסרלהתגלותעלולהחוזה,ללאאף

הואהיצרן,שלהסחורהבהפצתאמיתיאינטרסאיןלמפיץאם
המפולפלההפצההסכםאתגםלהכשילאולמסמס""דרךימצא

משלימיםוהםבמיזם,אמיתיאינטרסלצדדיםוכאשרביותר.

המיזםהפצה),רשתולאחראטרקטיבימוצרלאחד(זהאתזה

אםהעיסקה,בסיסכרס.עבחוזהללאגםממומשלהיותיכול

הקיימיםבאינטרסיםאלאההסכם,שלהמשפטיבניסוחאינוכן,

הקיימת.העסקיתבמציאותאו

התסריטהואהעסקיתהמתודולוגיהשלהשניהשלבכאמור,

להניחהמתכנןחייבשבמסגרתוScenario)rO~Orst-Caseהחמור

אינטרסים.התעשותתיווצרשבעתידאוהבסיס,בתסריטטעהכי

תיבחןהאפשריים,הסיכוניםכלבהרחבהיידונוההמורבתסריט

השוק,בנתחלשינוייםהתוכניתרגישותותיבדקהכישלון,עלות

נוספים.ובמשתניםהחליפיןבשעריבמחירים,

שהשאלהבכךמכיריםלנושאמומחיםוכןבעסקיםשהתנסומי

כלכלית.(בעיקראלאמוסרית,אינהההסכםיקויםהאם
אם

הטמוןמהרווחגדוללרווחתביאהפרתוכילהסכם,צדייווכח

ההסכם.אתלהפריבחרזהשצדלהניחישבקיומו,
קיומואתלהבטיחהבלעדיתשהדרךפרידמן,פרופ'טועןלפיכך

בגיןיגבואשרסנקציות,קביעתעל-ידיהיאכלשונוהסכםשל

משתלםבלתישהואמחירההפרה
תבטיחכזאתסנקציהלילעב.4

יותר.הכלכליהאפיקיישארההסכםשקיום

הקובעתהוראהמבנהלהשכרתבהסכמיםתימצאתמידלכן
למשכירהשוכרישלםבזמן,המבנהאי-פינוישלבמקרהכי

מגובהחמישהפילעיתים(אי-פינוישליוםכלבגיןגדולסכום
מהסכמיברביםיימצאלכךבדומההרגילים).השכירותדמי

כלשהופיגורשלבמקרהכיהקובעסעיףהבנקאייםההלוואה

והריביתמיידי,לפירעוןכולהההלוואהתעמודההלוואה,בהחזר

בלתיחריגהבעתהריביתכשיעור(במיוחדגבוההתהיהעליה

בחשבוןהאשראיממסגרתמורשית

היא,אלהתנאיםמטרתושב).העובר

לבלתיההפרהאתלהפוךכאמור,

הכלכלית.מהבחינהמשתלמת

בודקהואאשראי,נותןבנקכאשר

במקרהלרשותוהעומדותהאופציותאת
דהיינוהחמור,התסריטשיתממש

לעמודיוכללאאולשלםימאןשהחייב
ידרשוכאלהלמקריםבהתחייבויותיו.

ידרשווספקיםנכסים,שעבודהבנקים

ומכתביערבויותקבלתאופיקדון

סוגיכלאתהמאפייןבנקאיים.אשראי

אינושמימושםהואהאלההביטחונות

הבנקשהריהחייב,שלבהסכמתותלוי

דווקאלביטחונותיזדקקוהספקאו
אתמקייםאינוהחייבשבהןבנסיבות

עקרון"לכךלקרואניתןהתחייבויותיו.
הביטחונות".מימושבעתבחייבאי-התלות

תכופותשלעיתיםבכךהכרההיתר,ביןהיא,זהעיקרוןמשמעות

ביטחונותהמציאות.הראתההסכמיתההוראהתיקובלא

פעולותלנקוטהחייבאתהמחייבותהסכמיותהוראותאינם

החייביפעללאהמבחןשברגעחששקייםשכןאחרות,אוכאלה

אוטונומיים,מנגנוניםהםביטחונותהנ"ל.ההוראותפיעל

תלותללאהנושה,על-ידיעצמאיתהמופעליםמנגנוניםכלומר

אךבטוחה,ליצורהמתיימרמנגנוןהחייב.שלהטובברצונו
אמיתית.בטוחהיוצראינוהחייב,שלהטוךברצונותלוימימושו

העסקים,בעולםביותרמהקריטייםהואהביטחונותנושא

בזמן,מסוימתבנקודההלקואתמקייםאחדצדכאשרבמיוחד

בעתידכלשהובמועדחלקואתלקייםאמורהאחרשהצדבעוד

לתשלוםבתמורהסחורהנמסרתשבוהנפוץבמצבלמשל,(

קבלתללאבנקעל-ידיאשראימתןיום).90או60כעבור

מומחיםוכןבעסקיםשהתנסומי
האםשהשאלהבכךמכיריםלנושא
אלאמוסרית,אינהההסכםיקוים
להסכם,צדייווכחאםכלכלית.בעיקר

מהרווחגדוללרווחתביאהפרתוכי
זהשצדלהניחישבקיומו,הטמון

ההסכםאתלהפריבחר



גאלתי::!ן1!י1גי;,גi;Yijt~siןןיג1ל:';11;ימן;!ייעולימנהלינגדכתבי-אישוםלהגשתלמשל,הביא,הולמיםביטחונות

ל1ל':י(;ש1';(ע1;שלהנוהגאתאמונים.הפרתשלעבירהעלאמריקהצפוןבנק

מסוימתמדינהלביןישראלביןמודוס-ויוונדיאחרהחיפושלמשל,(בטוחות-חסרעלבהתבססאשראילהעניקהמנהלים
לזהותניסיוןזהומשפטי,אודיפלומטיניסוחאחרחיפושאינוהחוב)מגובהנמוךששוויונכסושעבודצמודלאשקלישיק

מציאות.קיימתכ"הפקרות".בית-המשפטהגדיר
משותפים.אינטרסיםשל

הישראלים;בעמיתיופעםהטיחקיסינג'רהנריאלאהעסקים,בעולםמשקלכמובן,יש,בין-אישייםליחסים
שלום,שלמצבשררהמדינותשתיביןופקיסטן.הודואתראו"להניחאיןלמשל,כך,השפעתם.גדראתהיטבלתחוםשיש

הכרהפתוחים,גבולותעםעליו;חולמיםאינכםאפילושאתםאוכימיה""מתחרים,בבנקיםמנהליםשניביןידידותשיחסי

מלחמה!מנעזההאסשגרירים.וחילופימלאהדיפלומטיתהבנקים.ביןהתחרותעלישפיעומשותפותערבארוחותאף

אותי.מפליאהולנוסחאותלמיליםשלכםהלהיטותרבותיי...ביטחונות,ללאאשראיללקוחיעניקאשרבנק,מנהללכך,בדומה

מעשיים".יבענייניםזאתבמקוםשתתרכזומציעאנילולתת"שירצהמשוםאואמון",יחסי"איתולושישמשום

ארוכההיסטוריהלידל-הארטהנודעהאסטרטגמסכםזוברוחהואהאמוןפלילי.לאישוםאףואולילפיטוריןצפויצ'אנס",
סכסוכים;שללבנייתהתחליףאינוהואאךעיסקה,לעריכתמוקדםתנאיאולי

וא"אותנומלמדתשההיסטוריההברוריםהלקחיםאחד"ומתודולוגי.מחושבבאופן

הןעודכלורקאךותוקףערךבעלהינוממשלותביןשהסכם
שחוקרדעתיעלמעלהאיניבו.לדבוקאינטרסלהןשישסבורות1ן:;1"יעעג'עע:,11;1יג1ג1';11,ה:!;1איוגייסו!היוזךכ%1;,
קדושת'כמוריקהמסיסמאלהתרשםעשוירציניהיסטוריהיש;'אלןשלכלאומיןו!וטי:י:1גידמ1119של

הבינלאומייםשהיחסיםבעובדהלהכירעלינוההסכמים'.ישScenario)l(Base-Caseהבסיסבתסריטהראשון,בשלב
מוסריים".'עקרונותעל-ידיולאאינטרסיםעל-ידינשלטיםהאישייםהאינטרסיםומהםההחלטותמקבלימיהםלזהות

תחתלחסותהווייטנאמיתהמציאותנאנסה""כאשרואכן,אינטרסיםלזהותמנתעלשלהם.האמיתייםוהפנים-ארגוניים

אתולבחוןוהרטוריקהההצהרותשללאתלנפותישאלה
Atlhהוציאוהעלהצהרהאלאהיהלאירדןלביוישראלביןהשלום

להורטהשקדמוהעשוריםשלושתבטשך~AD"pnAשלהאמיתיותוהפנים-ארגוניותהאישיותהמוטיבציות
להיממבקשיםהםשמהםהסיכוניםואתההחלטותמקבלי

לביןהאמיתיהאישיהאינטרסביןולהפרידלהקפידיש

שפתיים.מסההחלטותמקבלמשלםשלוהלאומי,האינטרס

עשוייםשבומרחבקייםהאםלבחוןישאלהממצאיםלאור

נוסחאותאחרחיפושזהאיןהצדדים.שלהאינטרסיםלהיפגש
אינטרסים(מציאותאחראלאמשותפות,דיפלומטיות

למודוס-בסיסלהיותהיכולהההחלטות)מקבלישלוסיכונים

ויוונדי.

Scenario),(Worst-Caseחמורתסריטלהכיןיששניבשלב

שההסכמותבמקרההמעניםבהרחבהייבחנושבמסגרתו
מנגנוניםעללסמוךאיןהפרהשלבמצבהדברים,מטבעיופרו.

רקאלאיופר),שהואהיאההנחהשכן(בהסכםהקבועים

עקרון"יישוםתוךעצמית,פעולהעלהמתבססיםפתרונותעל
פתרונותעלהביטחונות".מימושבעתבחייבאי-התלות

ירדןלביןישראלביןהשלוםהסכםעלהחתימהטקסובמצבההסכםשלאחרבמציאות(ישראלבידילשמראלה

lawארה"בביןהשלוםהסכםשלהדיפלומטיהניסוחמטרייתלגבותהיכולתאתהמחמירות)ההנחותכלמתממשות

ודרום-וייטנאםספורים,שבועותבתוךההסכםקרסלצפון-וייטנאם,עלוזאתההסכם,הפרתבגיןמשתלםבלתימחירהאחרמהצד

הכוחותיחסיאתהמציאות,אתייצגלאההסכםהסיבה:חוסלה.להעריךעלולהעתידיההחלטותמקבלשבומצבלמנועמנת
הצדדים.שלהאמיתייםהאינטרסיםאתאוומהסיכוןמהעלותגדולישראלבתקיפתהטמוןהרווחכי

זמןפקטודהשלוםיחסישררולירדןישראלביןזאתלעומתכזה.במהלךהכרוכים
המדינות.שתיביןהפורמליהשלוםהסכםשנחתםלפנירבבארגוןההחלטותממקבללהיותחייבתההפרהמחירגביית

כגוןמשותפים,אינטרסיםשלארוכהמשורהנבעזהשלוםולעיתיםזהה,בהכרחשאינההגדרה-לו)היקרובמטבע(שמנגד

כניסתםומניעתהפלסטיניםשלהלאומיותהשאיפותבלימתשמנגד.מהארגוןההפרהמחירמגבייתשונה,קרובות

השלוםחוזהירדן.שללשטחהוסורייםעיראקייםכוחותשללתכנןישהמתודולוגי,הניתוחממצאיולאורשלישי,בשלב

שהתקיימהמציאותעלהצהרהאלאהיהלאב-1994שנחתםזה).במאמריטופללאזהנושא(המשא-ומתןאת

ן,



אוכזאתמציאותלחתימה.שקדמוהעשוריםשלושתבמשך
השלום.הם,ורקהם,כזאתמציאותשיוצריםצעדים

ישאינטרסים,מפגששלמציאותמתקיימתהאםלבחוןכדי

המטרותאתתחילהלהגדיר
הישראליות.'

הערכתכימצייןטל

הלאומייםהאינטרסים"עלגםלהתבססחייבתהלאומיתהמצב
שהם:החיוניים"

שכןהלאומיות,המטרותבמכלולסובייקטיבי-ערכייסוד..."

ונגזריםמשטר,ולכלאומהלכלייחודייםמרכיביםמהוויםהם

מסורת,שלטת,אידיאולוגיהפוליטית,תרבותרקע:מגורמי
ונסיבות".,שאיפותתנאים,

המדינה,סובייקטיביות.בשאלותהכריעהלאישראלאולם

ערכיותבשאלותהכריעהלאממפלגות,אומאישיםלהבדיל

לשטחיםבכלל,אםמחויבותה,אופיומהואופיהמהוכמו

המדיניותאתלעצבמאפשרתאינהזואי-הכרעהולהתיישבות.

שכנותיהכלפיישראלבמדיניותדיוןלקייםקשההישראלית.

לרבותישראל,שלהסופייםיעדיהאתתחילהלהגדירבלי
הביטחוןמשרתשאותםהסובייקטיביים-ערכיים,היעדים

ביןערכיותשהכרעותברורהלאומי.
לתפיסהמחד,השלמה",ארץ-ישראל"

הינןמאידך,משחית",ש"הכיבוש

הביטחוןמדיניותשללעיצובהחיוניות

כזאתערכיתהכרעהמכלהלאומי.

שונהלאומיביטחוןמדיניותנגזרת
לחלוטין.

העובדהמשמעותעלעומדשמחוני
וביטחוןחוץמדיניותמנהלתשישראל

הלאומיים:חודיהraתחילהלהגדירבלי
בכוח,רצוננואתלהכתיברצינואם"

יכולנובנדיבות,להתפשררצינואםלהתקדם.להמשיךיכולנו

יכולנוהשטחים,אתלספחרצינואםיותר.לקבלואולילסגת

מיקוח,לצורכיבהםלהשתמשרצינואםבצפיפות.לאכלסם

איךידענוולאליעד,הגענוהתנחלויות.שלהקמהלמנועיכולנו

ולאצבאיתלא-חשיבתיתתשתיתכלהייתהלאולמה...
תיטילופ".9

האינטרסאתלזהותישכראוי,יוגדרהעצמישהאינטרסבהנחה

ישמשהניתוחטכניקתשלהמחשתהלצורךשמנגד.הצדשל

כדוגמא.אסדמשטר
שמעד,המדינה)(הארגוןשלהאינטרסאתלזהותכדישצוין,כפי
בתהליךהפורמליים)לא(האמיתייםהמשתתפיםאתלזהותיש

האמיתייםהאישייםהאינטרסיםואתהארגוןשלההחלטותקבלת

לאובפירוש(
י0(םירהצומה

תמידלאההחלטות.מקבלישל

כן.לעשותישראלמשכילה

לסוריה,ישראלביןהמו"מאתרבינוביץאיתמרפרופ'תיארכך

רבין:יצחקשלשלטונובתקופתשנוהל
להתגברהמנסותמדינות,שתיוביןחברותשתיביןדו-שיח..."

שלעשוריםעל
עוינות".י(

נקודות:בשתילוקהזהאופייניתיאור

עםמשותפיםאינטרסיםמציאתהיאהדיוןמטרתראשית,
קטן,חוגבהמשך,שנראהכפישהם,בדמשק,ההחלטותמקבלי

ביןדיאלוגלאבהחלטזהושלו.העצמיהאינטרסלאורהפועל

במדינהבמיוחדנכוןוהדברמדינות,שתיביןאוחברותשתי

ההחלטות.קבלתעלמשפיעאינוהעם""שבהסוריה,כמו
-הוכיחבדמשקההחלטותמקבלישלהמצומצםהחוגשנית,

לקואליציהבהצטרפותועיראק,נגדבאיראןבתמיכתולמשל

בראשיתבלבנוןבנוצריםובתמיכתועיראקנגדהאמריקנית

ערכיותתורותשללאורןפועלאינוהואכי-האורחיםמלחמת

תועלתנייםאינטרסיםשללאורםאלאאבסטרקטיות,לאומיות

בבחינתהיוכדוגמאותשהובאוהאלההמהלכיםשלושתוקרים.
בסוריה.השלטוןמפלגתשלהמוצהרתבאידיאולוגיהבגידה""

הבנקלהאנישו:ניתןולארגשיות,תחושותאיןלארגוןבכלל,
מקבליישלארגוןאיתו.מתפייסאינווהואהלקוח,אתעויןאינו

החלטהוסיכונים.אינטרסיםהחלטות,קבלתתהליךהחלטות,

שלמעולמוהשאוליםבמונחיםלתיאורניתנתאינהארגוןשל
אמון")."אופיוס""עוינות","כמו(בין-אישייםומיחסיםהיחיד

האינטרסאתלנתחטעותזותהא

יישותסוריההייתהכאילוהסורי

עצמי.רצוןאועצמיתמודעותבעלת

מיהםהן:לשאולשישהשאלותשתי

בסוריה,האמיתייםההחלטותמקבלי

שלהם!האישייםהאינטרסיםומהם

עםנמניםמקורביוומרביתאסד
אתני-דתי,מיעוטזהוהעלווי.המיעוט

האליטהנגדממושךבמאבקהנמצא

בשלהיההפיכותהסוני.והרובהוותיקה

בדמשקלשלטוןשהביאוה-60,שנות

מנוכרתכופריםלקבוצתבסוריהנחשבואשר-העלוויםאת
בסוריה.העוצמהבמאבקיהקלפיםאתטרפו-החברהמשולי

פורמליות,מסגרותעלנסמךאינואסדשלהמוחלטשלטונו

לקבלתהקונסטיטוציונייםהתהליכיםשלבניתוחרבטעםואין

ושלמשפחהבנישלמצומצמתבקבוצהמוקףאסדההחלטות.
הקשההגרעיןאתושמהווהה"ג'מעה",המכונהנאמנים,חברים

העלווית,העדהבניברובםהםה"ג'מעה"חבריהמשטר.של

נמוך.וחברתיכלכליוממוצאהפרובינציותילידי
ביותרוהחשוביםהרגישיםלתפקידיםממוניםה"ג'מעה"חברי

מנגנוניושלבצבאמפתחיחידותשלמפקדיהםהםבמדינה.

העיתוניםעורכיעלמפקחיםהבעת',מפלגתבכיריהםהביטחון,

הרדיותחנותשלהנשיאות,ארמוןשלאבטחתםעלואחראים

עלמפקדיםהשליטהחוגחבריהתעופה.נמליושלוהטלוויזיה
הפיקודלשרשרתכפופותאינןבפועלאשרבצבא,מפתחיחידות

הוראות,ממנומקבליםלאסד,אישיתנאמניםהםהרגילה.

שמשתמעמכפימוניםעשרותעולהבסוריהעוצמתםולמעשה
היחידותתפקידיהם.שלהרשמיותמההגדרותאומדרגותיהם

שהואהרגיל","לצבאמשקל-נגדמהוותמופקדיםהםשעליהן
פוטנציאלי.ואיוםעוצמהמקורזמניתבו

------------

ישראלבמדיניותדיוןלקייםקשה
אתתחילהלהגדירבלישכנותיהכלפי

לרבותישראל,שלהסופייםיעדיה
הסובייקטיביים-ערכיים,היעדים

הלאומיהביטחוןמשרתשאותם



מקורביו,ביןשלטוניתפירמידהשלהיווצרותהלמניעתפועלאסר

הואמדי.רבהעוצמהלצבורמהםלמישהולאפשרהעלולה
חפיפהשתהיהמקפידשהואתוךהבכירים,ביןמידורמקיים

בסמכויותיהם.

האליטהבסוריה.בנמצאשאינםכמעטאזרחייםפוליטייםכוחות

לעת,מעתראשהאתאומנםמרימההקטנההעירוניתהסוגית

מעברלהלן).ראו(המשטרעל-ידיומנוטרלתמדוכאתהיאאולם
שבסוריהמשוםבעיקרנוספים,בכוחותלהבחיןקשהזולאליטה

השלטתהכתמולמשמעותי.בינונימעמדקייםשלאכמעט

אוכלוסייתמשכילה.ולאענייהדוממת,אוכלוסייהניצבתהקטנה

חסרתנמוכה,ולאומיתפוליטיתמודעותבעלתהיאסוריה
ביטוי.אמצעיוחסרתעצמיביטחון

יציבותהכופהודומיננטי,משמעותיבינונימעמדשלהעדרו

עיראקכלפיסוריהבמדיניותביטוילידיבאפוליטית,והמשכיות

לעיראק,סוריהביןאיחודעלהוסכםבש-1978בעודוירדן.

איראןשלהצבאיתלפעילותסוריההצטרפהב-1981כברהרי

לירדן,סוריהביןאיחודעלהוסכםבש-1976ובעודעיראק.נגד

ההאשמית.לממלכהלפלושסוריהאיימהב-1980כברהרי

אוכלוסייתבקרבביטוילידיבאולאאלהמדיניותתהפוכות

ש"הרחוב"לסכםאיפואניתןואילמת.כנועהנותרהאשרסוריה,

מהן.הושפעולאעליהןהשפיעלאהסורי
בנוגעהסוריתהקהלבדעתתזוזהמסתמנת"כמואמירהלפיכך,

עםשלוםלהסדר
העם"במיוחד.רלוונטיתאינהישראלה!

ההחלטות,קבלתבתהליךמשמעותישותףאינוהסורי"
זה.נ!בתהליךבחשבוןנלקחיםאינםשלווהאינטרסים

מאבקהואמקורביוושלאסדשליומםסדרעלהעיקריהנושא
אלההריעוצמה,מרכזמהווהאינוש"העם"מכיווןההישרדות.
הנהניםליברליים,חוגיםאינםהמשטרעלתגרהקוראים

כוח"ברוני"כגוןמתחרים,כוחמוקדיאלאעממית,מתמיכה

ערדאשרריפעת,הנשיא,אחיאפילוובהם(סוררים,עלווים

ובראשםחיצוניים,כוחומוקדיכושלים),הפיכהניסיונותמספר
המוסלמים.האחים

דתית,מסגרתאומנםהיאבסוריההמוסלמיםהאחיםתנועת

הפונדמנטליסטיותהאיסלאמיותמהתנועותשונההיאאך

מובהק,עירוניאופילתנועהאחרות.ערביותממדינותהמוכרות

הדתי,מהממסדחבריםהשניםעםהצטרפותומכיהולשורות

הסוגיתהאליטהשלאחריםוחבריםהקרקעותבעליהסוחרים,

התנגדותהבעת'.הפיכתלפניבסוריהששלטה)!(החילונית
סוריהשלאופיהעלמהאיוםנובעתלשלטוןהמוסלמיםהאחים

שלוהפוליטייםהכלכלייםהאינטרסיםועלסוגיתכמדינה
האחיםבדיכויהצלחותנחלאסרהעירונית.הסוניתהאליטה

אתלצמצםהצליחבחמההטבחמאזולמעשההמוסלמים,

את-זהבשלבלפחות-הבטיחהואבכךלמינימום.השפעתם
ההחלטות.קבלתבתהליכישלוההגמוניה

בלעדיהכמעטהגורםאתובמקורביובאסדלראותאיפואניתן

בשלטוןשלהםההישרדותואתבסוריה,ההחלטותקבל!בתהליך
שלהם.העליוןוהקיומיהפוליטיהאינטרסבתורלראותיש

הכלכלההואאסדשלהאינטרסיםבהבנתנוסףמרכזינושא
מקבלישלהפרטיהכלכליהאינטרס-מכךוחשובהסורית,

ההחלטות.

בעולם.מתקדמותהפחותהכלכלותעםנמניתהסוריתהכלכלה
וההכנסהבשנה,דולרמיליארדכב-10נאמדסוריהשלהתל"ג

נאמדהחיצוניהחובדולר.כ-800-700עלעומדתלנפשהשנתית
מפגרתסוריהחד.גידולשלבמגמהוהואדולר,מיליארדכב-23

מאוד,גבוההבמשקהממשלתיתהמעורבותחובותיה.בפירעון
הממשלתית.בביורוקרטיהמועסקיםהעבודהמכוחכו-20%

וסובלותממשלתיתבבעלותברובןנמצאותהגדולותהחברותגם

יעילות.מחוסר

שלישיםשניהמהווהנפט,היאסוריהשלהעיקריתהתעשייה

נלננ(ןשיטורנפעיל(תסריהמצבאחיילים

וו,



שללאורןפועלאגוהואי3הוניתבדחשקההחלטותשקבלישלהבלוחצםהמג
וקריםוטעלהגייםאינטרסיםשללאורםאלאאבסטרקטיווכלאומיותערכיותהגרות

המפרץמלחמתבעתבויעודיהסגריהצבאשלמיוחדיםנגחות

בינלאומיותחברותשערכותחזיות,פיעלאולםהסורי.היצואמסך

קטנותנפטעתודותלאפדנותרובסוריה,נפטבהפקתהעוסקות

גידולהעםיחד-אלהנתונים2005.שנתעדשיתכלובלבד,

האבטלהשיעורכילהערכהמביאים-האוכלוסייהשלהמהיר
ל-60%!עדלהגיעעלולהבאהעשורבמהלךבסוריההצפוי

למעשהומיועדתה"ג'מעה"על-ידימוכוונתהסוריתהכלכלה

משימושנהניםאלהחבריה.שלהאישיותהמטרותאתלשרת

יוזמהכלשבהכפויה,וממציאותהמדינהבמשאביבלעדי

ה"ג'מעה".מקרבשותף""הכנסתמחייבתמשמעותיתכלכלית

עללהגןרצונובגללהן-במשקברפורמהמעונייןאינואמד
בגללוהןהמשטרחברישלהאישייםהכלכלייםהאינטרסים

כלכליים,הערכהגורמיבמדינה.הפוליטיהסדרליציבותחששו

המשקכימעריכיםIntelligencerECOTIOmistב11-ה13כגון
לזינוקיביאומבנייםשינוייםכיעדיעיל,לאכההואהסורי

ארוכות.שניםלמשךגבוההולאינפלציההאבטלהבשיעוריחד
הסיכויכיIntelligence,Economistטת11-המעריךלפיכך

ביותר:נמוךהואבסוריהלליברליזציה

והמדיניותבשלטון,להישארהיאהמשטרשלהיחידההמטרה"

מטרהלשרתנועדה-הכלכליהתחוםכולל-התחומיםבכל

עלולכלכלישינויהסורי.המשטרשללמהותומנוגדשינויזו.
הממשלה,מבחינתקבילבלתיוהואהקצר,בטווחמכאיבלהיות

שלהחברתיותההשלכותעל-ידיתאויםשעוצמתההחוששת

המרכזיהתכנוןכלכלתשלביטולהמהירות.כלכליותרפורמות

לאינפלציהנרחבת,לאבטלה-הקצרבטווחלפחות-יביא

פוליטית"."לאי-יציבותדברשלובסופויותרעודחריפה

משליטתםמתעשריםהצבאוקציניה"ג'מעה"שחברימאחר

בכלכלההצליחולאהצבאקציני"כירובינסוןמסכםבכלכלהן
הגברתבאמצעותהונםאתעשוזאתובמקוםהקפיטליסטית,

גדולהחירותתינתןאםהכלכלית.בפעילותהישירההשליטה
יאבדוהאזרחית),לחברהגםמכךוכתוצאה(השוקלכוחותיותר

ועלשלטונםעלששמרמהכלאלהקצינים
עושרם",'ן

לקידוםהביטחוןכוחותמהפעלתגםנהניםה"ג'מעה"בכירי

וההברחות.הסמיםבתחוםבעיקר-הפרטייםעסקיהם
הגדולותהתעשיותאחתהםסמיםשלוהפצהייצורגידול,

הירוס.16שליטישלביותרוהרווחיות
השנתיתההכנסה

מפעילותםהסוריהצבאמפקדיושלבדמשקהמשטרבכירישל

מיליארדלחמישהוחצימיליארדביןנעההסמיםבתחום

כב-3.5הנאמדהלגיטימי,הסוריהיצואלעומתזאת(דולר

הסוריםוהחייליםהזוטרההקצונהגםדולר).מיליארד

הלבנוןבבקעתהמוצבהסוריהקציןשכןזו,מפעילותנהנים
השנתי.משכרו30פיחסותדמימגבייתלהרוויחצפוי

אנשישלבעיניהםאיפואנתפסתבלבנוןהצבאיתהנוכחות

לסוריהמומחיםישנםלהתעשר.כהזדמנותהסוריםהצבא

הסורי.הצבאאתהמחזיקהדבקאתבסמיםרואיםשאף

שלהגידולבשטחימסוימתלירידההביאבינלאומילחץ

האופיוםיבואהתפתחבמקבילאךהלבנון,בבקעתהפרג

הבקעה.במעבדותלהרואיןעיבודולשם-סוריהדרך-מהמזרח

הסםמופץמשם
ברעמל.'1

ההחלטותמקבלימזיהםהמתחטבותהמסקנותמהן
שלהם!oyywyNnהאינטרסיםומזיהויבטוחה
עלרקלסמוךיכולאסדמבנית.בדילמהמאופייןאסדשלטון

לפתוח""יכולאינוהואולכןוהעדה,השבטהחמולה,נאמנות

עדתיתהסתגרותאולםהאחרות.העדותלבניהשלטוןאת

ובעיקרהאחרות,העדותבניאתודוחפתהניכוראתמגבירה

השלטון.אתלתפוסלנסותהפונית,העירוניתהאליטהאת

יסוד:נדבכימשניאסדשלמדיניותומורכבתלכן

ליצורשנועדדיכוי-המשטרמתנגדיכלשלברזלבידדיכוי

המשתפתסורית,לאומנותשלורטוריקה-טווחארוכתהרתעה

העם"."שדרותכלאת

הביטחוןממנגנוניהחלאחדות:שכבותכוללהראשוןהנדבך

השליטהדרך-העםכפשוטיבכירים-התושביםאחריהעוקבים

ישהזהלנדבךהמתנגדים.בכירישלבחיסולוכלהבתקשורת

הוןצבירתלמנועמיועדתהכלכליתהמדיניותכלכלי:פןגם
העירונית.הסוניתהאליטהעל-ידי

הלאומניתהרטוריקהאימוץ-אסדמדיניותשלהשניהנדבך
סוריהתושבילכלהמשותףהמכנהראש.בכובדעיוןמחייב-

מנתעללכן,הסורית.החילוניתוהפטריוטיותהערביותהוא
וכלל-ערבי,כלל-סוריכמנהיגאלאעלווי,כמנהיגלהיראותלא

חשיבותאתגםהרףללאהדגישהואאלה.ערכיםאסדאימץ
הערבי.העולםבאיחודסוריהשלמקומהואתהפאן-ערביות

מלחמתלאחרבסוריההמצריתה"בגידה"נאצר,שלשמותואלא
איראן-עיראקמלחמתקמפ-דייוויד),תהליך(הכיפוריםיום

שבה(המפרץמלחמתערבי),הלאבצדסוריהתמכהשבמהלכה(
ישראלשלהנפרדיםההסכמיםערבית),מדינהנגדסוריהלחמה

ההגמוניהעלבמאבקהזמןופסקהפלסטיניםועםירדןעם

הפטריוטיותמתרתכךלארכאית.הפאן-ערביותאתהפכוהאזורית



אתלבססמנתעללדבוקאמדיכולשבוהאחרוןכדגלהסורית

הלאומנותשלהדגלנשיאתהמשךלפיכךכלל-סורי.כשליטמעמדו
אסד.שלטוןשלללגיטימיותחיוניהסורית

מדיניותשללהמשכהאסדשלהחוץמדיניותהופכתזובנקודה

רצונה)ללאלפחותאוידיעתהללא(תופסתוישראלהפנים,

לביטויאידיאלימושאהואישראלעםהעימותמרכזי.מקום

שאינהבסוריההגובלתהיחידההמדינההיאהסורית.הלאומנות

אתכובשתישראלערביות.שאינןמשתייםואחתמוסלמית,
שונה,זרה,היארמת-הגולן.אתוכמובןירושליםאתפלסטין,

מערבית).(ו"דקדנטית"

בהצהרתהאימפריאליסטייםהכוחותעל-ידינוסדהישראל

הקולוניאליזםכהמשךונתפסתסייקס-פיקוובהסכםבלפור

שלההאסטרטגיהפעולהמשיתוףהחלמישורים:שלרבבמספר

המערביהחייםבאורחוכלהסיני)במלחמתלמשל(המערבעם

תושביה.רובשמנהלים

והיינבוש:דרייסדלמסכמים

הגילוייםכלמאחוריעמדובאיזורשאויביוטועןתמידהמשטר"

פוליטיתשמערכתחוששהואסוריה.בתוךרצוןאי-שביעותשל

פחותלאחיצונייםלאיומיםבהכרחאותותחשוףיותרפתוחה

ישהמלחמה,מצבנמשךעודכלפנימיים.לאיומיםמאשר

התנגדותשלגילויכללהחנקתנוחתירוץלמשטר
רטשמל".'1

מגויסת",ל"אומהסוריהאתלהפוךמאפשרבישראלהמאבק

דפיאתלמלאבאויב,למאבקכהכנהברזלבידבהלשלוט

לשחרורלמאבקהלבתשומתאתולהסיטהעיתונים

קבולשלוטמאפשרהתמידיהגיוסמצבהכבושות.האדמות

דפיקוחתחתולהחזיקההצעירההסוניהבאוכלוסייה

יביאאשרהסדרהגדולות.מהעריםהרחק-בחזית

בבסיסיפגעהעמים"ביןל"השלמהאול"פיוס"

המשךאתויסכןהשלטתהקבוצהשלהלגיטימציה

לצוףעלולההישראליהאויבללאבמדינה.שלטונה

עדתי-סקטוריאלי.כשלטוןהסוריהשלטוןשלדמותו

מצבאתלשמרחיוניאינטרסל"ג'מעה"ישלפיכך

המיליטנטיתהאידיאולוגיהאתולשמדישראלעםהמלחמה

הרטוריקהבהסלמתאמיתיענייןלהאיןאולםנגדה.

ממש.שלמלחמהכדיעד
פתיחותמבשרהחדש"התיכוןהמזרח"חזוןכן,עליתר

השלוםמכלכלתהמיידייםהנהניםוחברתית.כלכלית
שמאחוריהמנועשהואהסוני,העירוניהחוגבנייהיו

ועוצמההוןצבירתאולםבסוריה.הפרטייםהמסחרחיי
סחוחועלולההמשטרעלמאיימתהזההמעמדבניעל-ידי
במשךהעלוויםשנטלוהעוצמהאתלסוניםלהחזיר

הלאמה.ושלכלכלידיכוישלשניםעשרות

לערוךאיןכיאסדהסיקלפיכךלנפילתו.שהביאהגורםהיו
שלהכלכליתאוהשלטוניתהפוליטית,במערכתשינוי

הירוס.'1

תעשייתאתתסכןהבזלת"מסך"שפתיחתלצייןישכןכמו

ה"ג'מעה".חברישלהאישיבעושרםותפגעהסמים

הלאומית,ברטוריקהמרכזינדבךאומנםהיארמת-הגולןהחזרת

משמעותי.פנים-ארגונילרווחהרמההחזרתתביאלאבפועלאולם

תהפוךרק-ישראלי-סוריפיוסשלהשגתותוך-הרמההחזרת

אמצעיהעלוויםמידיותשמוטרלוונטיללאהלאומיהמאבקאת

עיקרי.שליטה

נסיגהשלהנוסחהאתישראלממשלתאימצהכאשרגםלראיה,

כביכול,האמור,הסדר-מלאשלוםתמורתמרמת-הגולןמלאה

המו"מאתהסוריהשליטמשך-מבוקשוכלאתלאסדלהביא

איטירביןראש-הממשלהכימליןשהואתוךשנים,פניעל

ב-1996(השלטוןלחילופיעד(פרסמחליפו,ואילומדי,ומחושב

ידמ.20ומהירנועז

שהמצבהרילישראל,סוריהביןהלוחמניתהרטוריקהאףעל
בתוארלכנותוניתןאםוספקרבה,ביציבותמאופייןהקיים

המצבבהמשךמובהקאינטרסישלאסדכאמור,קונפליקט"."
יותרטובביטחונהעללהגןמסוגלתישראלואילוהקיים,

והןלישראלהןכילטעוןכןאםניתןהנוכחיים.מגבולותיה
המצבבשמירתמשותףאינטרסישבסוריהההחלטותלמקבלי
מאינטרסיםצדדיםשנינהניםשבהמציאות,הגדרנווכברהקיים,

זהותשלקיומהמשמעותשלום"."שלכמציאותמשותפים,

ה"ג'מעה"מברי
הביטחוןמעגוגיושלבעבאספתהיחידותשללנפקדיהםהם

באימוניםסוריהצבאשלמיוחדיםכוחות

ישראלי-סורישלוםמעיןהיוםשישהיאזואינטרסים

ליצירתהעיקרייםהקטליזטוריםשניהןוהשכלהכלכליתצמיחה

הצבאית.הדיקטטורהעלמרכזיאיוםהמהווהבינוני,מעמד

שעשויותהתקשורתית,ומהפתיחותמהתיירותנשקףדומהאיום

הסוריים.הביטחוןמנגנונישלהברזלאגרוףלהתרופפותלהביא

בברית-המועצותגורבצ'ובשהנהיגשהרפורמותקבעעצמואסד

הצדדיםלשניהרירבה,ביציבותמאופייןהקייםשהמצבאף

בסיסלהוותאולי,העשויים,מסופקים,בלתיאינטרסיםיש

בסוגיהלהרחיבמאפשראינוהיריעהקוצרפורמלי.להסדר

אסד,שלהכלכליתמצוקתואתמזכיריםאםדיאולםזאת,

הבאות.בשניםיותרעודלהחריףשעלולה



הלאוס":לביטחוןהעסקיתהמתודולוגיהישום~
החמורהתסריט
המתכנןעלIWOISt-Caseה-~Scenarioשלממהותוכמתבקש

כיההנחהובהןמחמירות,הנחותשלצירוףבבסיסולהניח

אינטרסשמנגדבצדההחלטותלמקבלייששבהןנסיבותנוצרו

שהדרגהסכנה;עלמתריעאינושהמודיעיןלמלחמה,לצאת
לועומדשלאאוהמתקרבת,הסכנהאתמזההאינוהמדיני

וכימקדימהןבמכהולפתוחמילואיםלגייסהפוליטיהכוח

זמניםבלוחניתןכזהשסיועאוזר,מסיוענהניתאינהישראל

טבעומעצםהמתחייבותעבודההנחותהןאלהאפקטיבי.לא

לדוןאולהוכיחןצורךואיןהחמור,התסריטשלומהותו

להתרחשותן.בהסתברות
איננההסכםהפרתכיצויןהעסקיתהמתודולוגיהעלבדיון

גישההפסד.ושלרווחשלשאלהבעיקראלאמוסרית,שאלה

המדיני.במישורגםכמובן,ישימה,זוכלכלית""

שישמדיני,אקטהסכםשלהפרתוהייתהקיסינג'רשלבעיניו"

ראתהישראלהפסד.ושלרווחשלמידהאמותלפיאותולבחון

מבחןהסכםבהפרת
מוסרי".:ו

בהתאםלהסכםגישתואתלעתמעתמעדכןצדשכלכיוון
בלתימסיכוניםולהימנעשלוהאינטרסיםאתלמקסםלשאיפתו

הנוצרהרושםהיאלשלוםביותרהטובההערובהרצויים,
ממנותגבהמצידוההסכםשהפרתשכנגד,הצדאצלמלכתחילה

בשםזאתלכנותניתןלאומיביטחוןבמונחינסבל.בלתימחיר
בדקדקנות).להגדיריששאותה(הרתעה""

ישראליתהרתעהלבססניתןכיצדלבחוןשישמאליומובן

במציאותולאההסכםשלאחרבמציאותומתמשכתיציבה

ישראלהאםלתהותניתןלמשל,המצרי,במקרהלפניו.הקיימת

יישוםלאחרלהרתיעמסוגלתעדיין

לאחרהטריטוריאליים,ההסדרים

והפסיכולוגיהאיכותיהפערצמצום

המצרימהמעברלתוצאההצבאותבין

ולהדרכהמערביבנשקלהצטיידות
הסד"כצמצוםלאחרמערבית),

הדרוםפיקודשלהצבאיתוהמוכנות

המדיניתבנכונותהירידהולאחר

כוחלהפעילישראלשלוהציבורית

מההסדר.כתוצאה

למקבליהיקרבמטבעמחירגבייתמחייבתההרתעהכאמור,

לנטייהבניגודוזאתלהרתיע,יששאותוהצדשלההחלטות
שלנו.רגישויותינואתהאחרהצדעללהשליךוהשגויההטבעית
האחרבצדההחלטותמקבליאתולזהותלשובישזהלצורך

הריהסורית,לדוגמאנשובאםהמיוחדות.רגישויותיהםואת

ושלאסדשלוהפנים-ארגונייםהאישייםהאינטרסיםשמניתוח
תושגמבחינתםמשתלםבלתימחירגבייתכיעולהמקורביו

על-ידי:להשיגניתןכזהאיוםהמשטר.עלאיוםבאמצעות

ובמשפחותיהם.המשטרבבכיריפגיעה*

המשטר.עלהמגינותביחידותפגיעה*

העלווים.בשבטיםפגיעה*

מחירגבייתבחזית,הערוכותהצבאביחידותפגיעהזאתלעומת

אינןאסטרטגייםבמתקניםפגיעהאףאוובציודאדםבחיי

משתלם.בלתימחיראסד,מבחינתמהוות,

יצירתהריהירדן,בעמקההסדרלאחרנערךשצה"לבהנחה

קשהמשימההיאבדמשקהשלטונייםהנכסיםעלצבאילחץ
עלנסבלת.בלתילהיותעלולהלישראלעלותהאשרביותר,
המוביליםהבודדיםבציריםהתקפהקרבלבצעיהיהצה"ל

ותנועתםהכוחותכשהיערכותהרמה,למרומיהירדןמעמק

שהרי(הסוריםשלובתצפיתבאששליטהתחתכולןמתבצעות

שהסדרילהניחמחייבותהחמורהתסריטשלהיסודהנחות

המצוקבקצההערוךצבאיכוחיופרו).וההפרדההדילול
ולאחריחסיתבקלותאלהציריםלחסוםמסוגלברמת-הגולן

הבקבוקבצוואריייתקעואשרהעולים,הכוחותאתלהשמידמכן
החסומים.

גםהשגהבתמשימההואכזההרריבצירמשורייןכוחעיכוב

הצלחתןהיאלכךוהראיהטנקים,ציידישלמאודקטןכוחעבור

אתב-1982בהצלחהלבלוםקטנותסוריותקומנדויחידותשל

ביירות-דמשק.לכבישהמוביליםההררייםבציריםצה"להתקדמות

זמניםבלוחלביצועניתנתטנקיםציידישליחידותהחדרת

בקצהמסוקיםבאמצעותלהנחיתןניתןלמעשהביותר.קצר

רמת-הגולןאתשובלתפוסיוכלשצה"לייתכןדקות.בתוךהמצוק

תוךכבדדמיםמחירכךעלישלםהואאולםהצורך,במקרה
יעלהיצליח,אםגםכזה,מהלךהלוחמות.המסגרותשלשחיקה

וציבורית.כלכליתחברתית,מבחינהנסבלבלתיבמחירלישראל

להמשיךיוכלצה"לאםספקהשחיקהעתירהמהלךבתום

מרמת-הגולן-נוספתבהתקפה

הירידהמשמעותדמשק.לעבר

איפואהיאהגולןמרמת-המוחלטת

לאייםהישראליתהיכולתביטול

היכולתשלילתדהיינודמשק,על

היקרבמטבעמחירמאסדלגבות

הנוכחותעלישראליויתורלו.
קונייטרה-דמשקבכבישהצבאית

משכוןעלבנקשלויתורכמוהוא
מחדששכיבושמאחרמכך,חמורהלוואה.להבטחתשניתןנכס,

נסבלבלתיולמעשה-כבדדמיםבמחירכרוךרמת-הגולןשל
מחיראתמאסדלגבותשניסיוןהרי-ישראלשלמבחינתה

המתודולוגיהישראל.שלמבחינתהדווקאנסבלבלתייהיהההפרה
מהמפרלגבותיכולהנפגעשבהמציאותיצירתמחייבתהראויה
לעילהמתוארהחשיבתיהכשלואילוהפרה,כלעלכבדמחיר

בלתימחיר-לוהיקרובמטבעבעצמו-ישלםשהנפגעהוא

ההפרה.מחיראתמהמפרלגבותינסהכאשרנסבל
שמירתלכןאסטרטגי".איזוןכ"חוסרכזאתמציאותלהגדירניתן

-ההתקפיתהישראליתהיכולתעלשמירהמחייבתהשלום

----1---------

הצבאיתהנוכחותעלישראליויתור

ויתורכמוהואקוניטרה-דמשקבכביש

להבטחתשניתןנכס,משכוןעלבנקשל

הלוואה
--1

יכולתשמירתההסדר.שלאחרבמציאותגם-ההגנתיתרקלאדמשק.עלצבאילחץיצירת*



מינימליגשרבראשישראליתבנוכחותמותניתכזאת
המינימלייםלממדיםהואהמרביהנסיגהקוברמת-הגולן.

ביצועואתשיאפשרכךהאמור,הגשרראשעבורהנדרשים

הידועה,לסיסמאבניגודדמשק.לעברההתקפיהמהלךשל

אלאלצפון,מקנהשהיאבהגנהאינההרמהחשיבות
מקנה.שהיאההתקפיותביכולות

ההסדריםשליסודיתהפרההתרחשה1996בספטמבר

בהפעלתביטוילידיבאהאשרלפלסטינים,ישראלבין

מנהרתאירועי(ישראלנגדהפלסטיניםעל-ידינרחבתכוח

לישראלנסבלבלתימצביצרההפלסטיניתההפרההכות".

היאכיהיהוברור-וציבוריתתקשורתיתפוליטית,-

מציאותזאתלעומתזמן.לאורךבולהתמידתוכללא

לאורךבהלהתמידיכלושהפלסטיניםכזאתהייתהההפרה

מחירלפלסטיניםישראלשילמההיוםשלבסופוואכןזמן.

ההסכם.להפרתקץשישימולכךבתמורהפוליטי

בלתיאךלמפר,נסבלתמציאותיוצרתההסדרהפרתכאשר

חמורההסכם.אתלקייםתמריץלמפראיןהנפגע,לצדנסבלת

במקום(לפלסטיניםרווחהביאהההפרהשבהמציאותמכך,

1996,בספטמבראירעשאכןכפימשתלם),בלתימחירתשלום

שוב.ההסדראתלהפרלפלסטיניםתמריץמהווהרק
הדיןש"ייקובציפייהתוךההסכמיהמנגנוןעלהמדיניותביסוס

אי-התלותעקרון"לאורמתודולוגית.טעותבבחינתהואההר"את

להתבססהמוצעההסדרחייבהביטחונות"מימושבעתבחייב

ההסדרלאחרהנוצרתבמציאותכייבטיחואשריסודות,על
האחרמהצדלגבותאוטונומית)(עצמיתיכולתלישראלתהיה
אשרביטחונות","עלההסדראתלבססאיןהפרה.כלעלמחיר

בצדאוובהוראותיוההסכםבמנגנוניתלויהויעילותםתקפותם

חייבהסדרכלכלשהו).שלישיבצדואפילו(ובהתנהגותוהאחר

מחירלגבותישראלשליכולתהעלורקאךמבוססלהיות

מהמפר.

הצדכיההנחהביסודוניצבתהחמורהתסריטשלטבעומעצם

נפלה,זאתהחלטהוכאשרההסכם,אתלהפרהחליטשמנגד
הקבועיםהמשנהמנגנוניגםיישחקואושיופרומניעהאין

ביטחוןלהסדריהנוגעבכלבמיוחדנכוניםהדבריםבהסכם.

כמושהסדריםכיווןהמפר.הצדשלשטחובעומקהמתקיימים
הנעשותהאחר,הצדשלחד-צדדיותפעולותהםוכו'פירוזדילול,

כאשרגם(הטובברצונוהאלהההסדריםתלוייםשטחו,בעומק

מספקיםכלומרשקיפות,היוצריםשיטור""למנגנוניכפופיםהם

הפרה).עלהתרעה
למערכיםמהחזיתהיריבכוחותאתמרחיקיםודילולפירוזהסדרי

ההסדרים,הפרתעלהתרעהמתןאוליומאפשריםשטחובעומק

הכוחותלקידוםאובייקטיבי""מחסוםיוצריםאינםהםאולם

במרחקממילאנמצאיםהיריבשמערכיכיווןלחזית.בחזרה
ההסדריםשמשמעותהריהגדר"),על"ולא(מהחזיתמסוים

מקוק"מ20שלממרחקלדוגמא,היריב,כוחותהרחקתהיא
בהרחקהלזלזלשאיןאףעלזה.מקוק"מ70שללמרחקהחוית

טכניסיבוךליריביוצרתאףהיאמסוימיםובמקריםכזאת,

הכלים,זחליעללהתבצעיכולהאינההכוחותשתנועתבכך

אמיתיתמכשלהזואיןטנקים,במובילישימושמחייבתאלא

והןהכיפוריםביוםהןכילזכורראוי(למלחמהיציאהבפני

ללאזחלים,עלמאודארוכותתנועותבוצעולבנוןבמלחמת
מובילים).

הדילולההפרדה,הסדרישבבסיסהרציונלביןסתירהקיימתלכן

הביטחונות".מימושבעתבחייבאי-התלותעקרון"לביןוהפיקוח

בצדלאהנפגע,בצדתלויאמיתיתבטוחהשלומימושהקיומה

ופירוז,דילולכמוהמפר,בצדתלוישקיומהבטוחה""המפר.

בטוחה.אינהכלל
וההפרדההדילולהסדריכאשרתוקף,משנהמקבליםהדברים

בסדרהנשחקיםאלאורועש,בוטהאחדבאקטמופריםאינם

סבירזהאיןזניחה.כמעטמהןאחתשכלמינוריות,פעולותשל

הציבוריתהתמיכהאתלגייסמסוגליהיההמדינישהדרג

כללתקןכדילמלחמהלצאתמנתעלהדרושהוהפוליטית
יעמודהואזויכולתחוסרבשלאךבהסדר,מינוריתשחיקה

לדוגמא,כך,יותר.קייםאינואשרהסדרמולדברשלבסופו

פריסהלמנועמנתעללמלחמהייצאלאהמדינישהדרגמובן

אימוןלמנועכדיאוהדילוללמגבלותבניגודחי"רגדודשל

שפעולותאלאהמפורז.באיזורימיםשלושהלמשךחטיבתי

העירנות,אתמפחיתותלהפרות,הנפגעהצדאתמרגילותכאלה

למסמס""מאפשרות-בהמשךשניווכחוכפיההסכם,אתשוחקות

להיותעלולאלהפעולותשלסופןהביטחון.הסדריאתבהדרגה

ערוכיםאינםהמפרהצדשלכוחותיוכאשרמלחמה,שלפריצה

להיות.אמורים""היוהםשבובמקום

אירועניתוח-מתודולוגיכשל
בעיצובהמתודולוגילכשלביותרהמעניינותהדוגמאותאחת

הישראליתהמשלחתמתפיסתעולההלאומיהביטחוןמדיניותשל
רבינוביץ,פרופ'1996-1992.בשניםסוריהעםלמשא-ומתן

הייתההביטחוןתפיסתכיקובעהמשא-ומתן,אתשניהל

לצמצםוכןפתע"התקפתשלהסכנהאתלמינימוםעדלצמצם"

שניביןואמוןפעולהשיתוף"ולבנותהצבאותביןהחיכוךאת

.22"הביטחונייםהממסדים
פירוזיאזורלקבועהוצעכךלשם

1996ספטמברהכותל,מוהרתאירועי
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מראש.זמןדיוחד-משמעיתברורהמודיעיניתהתרעה*ושלבקרהשלמערכתולקבועהתרעהתחנותלהקיםודילול,
לולידהו.)1הפירוזהסדרישליישומםאתשתוודאאימות

מראש.זמןדימילואיםגיוסעלהחלטה*
הפרעה.ללאמושלמיםוההיערכותהמילואיםגיוס*יחסיולבנותפתעהתקפתשלהסכנהאתלצמצםהשאיפה

מייד.למלחמהלצאתהמדיניהדרגשלהוראה*בכלאליהלחתורוישמבורכת,כמובןהיאהצבאותביןאמון

התסריטשלהמתודולוגיהאתסותראלהמקילותהנחותצירוףתוצאתםהביטחון.הסדריתכליתהיאאיןאולםשלום,הסדר

שלאוהמודיעיןשלמצידוכלשהובמחדלדידהיינו,החמור,היטב,וייאכפוהיטבייבנואםכאלה,הסדריםשלהמיטבית
וקידוםהגיוסלתהליךכלשהיבהפרעהשדיאוהמדיני,הדרגלמלחמהלצאתהסוריתהכוונהעללישראלהתרעהמתןהיא

תיכשל.פלנטיישןוויישתפיסתכדיהכוחות,ככל(הפועלאלהזאתהכוונההוצאתשלמסויםטכניוסיבוך

פותחהאחרהצדכימניחהפלנטיישןווייתפיסתכן,עליתרוההפרדההפירוזאזורידרךשעותמספרשלתנועהלכנותשניתן
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