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  צוות ההיגוי
  ר"יו,  מר עוזי ברעם

  כ גלעד ארדן"ח
  מר הרמן בונץ

  ר יוסי ביילין"כ ד"ח
  מירה דותןעכ "ח
  כ נדיה חילו"ח
  משכ שי חר"ח
  כ אורית נוקד"ח
          כ אפרים סנה"ח
  

  חברי צוות ההיגוי בעבר
  ,ר ראשון"יו

  , ר שני"יו  :תקציר     ל "הנשיא חיים הרצוג ז
, מ בשני הערוצים"ישנם שכורכים את תהליך האצת המו •  ל"צדוק ז. מר חיים י

, אולם בפועל, במצוקתו האישית והפוליטית של אולמרט

 .העובדות מוכיחות אחרת

  ר יהודה לנקרי"ד
  כ מיכאל איתן"ח
  ד יוסי כץ"עו
  ר וינפריד וייט"ד
  כ גדעון סער"ח
  שר, כ יצחק הרצוג"ח

   אתי לבני ד"עו .מ נוכחי הנו בגדר בזבוז זמן"ישנם שטוענים שכל מו •
  כ איתן כבל"ח
, ענת שהזמן הולך ואוזלמנגד ניצבת האסכולה הטו •  

ללא , מ הנוכחי הוא אינטרס ישראלי לאומי ובטחוני"ושהמו

 .קשר איזו ממשלה תוביל אותו
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התאפיינו , מ סביב פרשת טלנסקי"ובמיוחד אילו שקדמו לחקירות רה, החודשים האחרונים

על . ף ובין ישראל לבין ממשלת סוריה"מ אינטנסיבי בין ישראל לבין אש"בזירה המדינית במו

הגעה : ני והארוךהשולחן מונחות שתיים מהסוגיות הבוערות ביותר עבור ישראל לטווח הבינו

והגעה ; ף שאמור להוביל לשלום בין מדינת ישראל לבין מדינה פלסטינית"להסדר קבע עם אש

  .  בין ישראל למצרים1979במתכונת ההסכם שהושג בשנת , להסכם שלום עם סוריה

  

במצוקתו האישית והפוליטית של , מ בשני הערוצים"ישנם שכורכים את תהליך האצת המו

את המהלך מול הסורים הוא החל לתכנן מייד . העובדות מוכיחות אחרת, פועלאולם ב, אולמרט

ב הסירה את התנגדותה "וזה הבשיל כשנמצא התווך התורכי ולאחר שארה, עם כניסתו לתפקיד

כבר לפני " מתקפת שלום"היה זה אסד שפתח ב, למעשה. האקטיבית לדיאלוג בין ישראל לסוריה

, המסר הסורי. תן סוג של לגיטימיות מחודשת למהלך שכזהח בייקר שנ"כשנתיים כתגובה לדו

מ ולהגיע להסכם "הדגיש את נכונותה לחדש המו, שהתקבל בחשדנות אך ברצינות בירושלים

מ זמן "גם את המהלך מול הפלסטינים התחיל רה. שלום על בסיס הפרמטרים המוכרים מהעבר

 -מ לשלום "המסודרת של צוות המוהבנייה , זאת ועוד. רב לפני ההתרחשות המשפטית הנדונה

מ הפלסטיני לשעבר "פלסטיניות בראשות שרת החוץ לבני ורה- למעלה מעשר ועדות ישראליות

 מחזקים את ההנחה שגם -שמטרתם להגיע לנוסחים מפורטים של הסכם השלום , אבו עלא

  .מ תכנן מהלך רחב ללא קשר לחקירות"במקרה זה רה

  

ואם כן באיזה , האם להמשיך לקדם תהליכים אילו: כפולההשאלה הניצבת עתה בפנינו היא 

והאם להמשיך תהליכים אילו גם אם תתקיים מציאות ; במקביל או בערוץ אחד בלבד, צורה

  .מ חדש"פוליטית אחרת בישראל ותקום ממשלה חדשה תחת רה

  

נסים רק   מ- על פי תפיסה זאת –הסורים . מ נוכחי הנו בגדר בזבוז זמן"ישנם שטוענים שכל מו

וללא כוונה , ב תוך שימור קשריהם עם חיזבאללה ואיראן"לשפר את עמדתם מול אירופה וארה

הרי המחיר , או לחילופין שגם אם הם מעוניינים להגיע להסדר, אמיתית להגיע להסדר עם ישראל

 כך גם בזירה. מ אינו רלבנטי"ולכן המו, הינו בלתי אפשרי מצד ישראל) 67נסיגה לקוי (שנדרש 

בעיקר בהיבט של השתלטות החמאס על רצועת עזה וחוסר היכולת של אבו מאזן , הפלסטינית

אך , מ והסדר"גם כאן ישנם אילו שתומכים עקרונית במו.  לא כל שכן לממשו–להגיע להסכם 

ופתרון אמיתי , עקירת התנחלויות, חלוקת ירושלים, חילופי שטחים(טוענים שהמחיר הנדרש 

מ " לעצור את המו- המסקנה של אסכולה זאת. ינו בלתי אפשרי מצד ישראלה) לבעיית הפליטים

  .  ביטחונית ישראלית במשוואת הכוחות האזורית" מתחזקות"תוך , "עידן טוב יותר"ולחכות ל

  

מ הנוכחי הוא אינטרס ישראלי לאומי "ושהמו, מנגד ניצבת האסכולה הטוענת שהזמן הולך ואוזל

 ולכן יש צורך להמשיכו במלוא הקיטור תוך –גה כזאת או אחרת  ללא קשר לעמדת מפל–ובטחוני 

לא רק . גם הממשל האמריקאי מוביל מדיניות דומה. התחשבות במציאות הפוליטית המשתנה

מ "שהנשיא ומזכירת המדינה דוחקים בצד הישראלי והפלסטיני להתקדם ככל האפשר במו

, 2008סדר ומדינה פלסטינית לפני סוף הנוכחי מתוך דבקות בסיכומי ועידת אנאפוליס להגיע לה

בניגוד לשתיקה הרועמת בה , ב וסוריה"אלא שלאחרונה נפתחת הדלת לדיאלוג רשמי בין ארה

  . סורי- מ הישראלי"התקבל המו

  

מ מאז תום מלחמת לבנון מצביעה על דרך "התמונה המתחוורת מפעילותו המדינית של רה

ולקראת סיום לבחור בין שתי אופציות ,  היסטורייםניסיון להגיע לשני הסדרים מדיניים: ברורה

  :עיקריות 

  



  

 שיהיו הרבה יותר מהצהרת עקרונות לשני הסכמיםלדון בשני ערוצים ולהגיע בעת ובעונה אחת  •

ולהציגם לעם בבחירות או במשאל עם לאחר , ויכללו מפות אך לא יהוו הסכם שלום מפורט

 .חקיקת החוק הרלבנטי

בהתאם להבשלת התהליך , אחד הצדדיםל עם "ים ולהגיע להסכם כנלשאת ולתת בשני ערוצ •

 1993בדומה להחלטת רבין בקיץ , מ עם האחר"ולהמשיך במו, ובהקשר לאינטרס הישראלי

 .ף ולנסות להמשיך עם הסורים"לסגור הסכם עם אש
  

יכול לבחור בין שתי , או כל אחד שייבחר בעתיד וירצה להמשיך בדרך זאת, מ הנוכחי"רה

והיא ניסוח , שמובילים שרת החוץ לבני יחד עם אבו עלא, אופציות אלו או לממש אופציה שלישית

הוכיח , אגב, ניסיון העבר. ללא הסכמה מראש על העקרונות, פרטני ודקדקני של ההסכם השלם

מאחר וללא הסכמת המנהיגים על העקרונות המנחים להסכם שלום , ילה לכישלוןשדרך זאת הוב

מ הוא להגיע "התוואי שבחר רה. בלתי ניתן להתקדם להסדר מפורט, שיביא לסופיות הסכסוך

   . להסכם ברור תוך דחיית ביצועו לעתיד בהתבסס על מפת הדרכים

  

קיים ההיבט האזורי , ראל לסוריםאך מעבר למימד הבילטרלי בין ישראל לפלסטינים ובין יש

נראה שלסכסוך ) Y מתאריך X. סנאט מס(כפי שכבר נכתב בסנאט קודם . שחייב להילקח בחשבון

והוא יזמת השלום , הישראלי ערבי יש מוצא אפשרי שנדמה כאילו ישראל מתעלמת ממנו

, 2002עתה נראה שראש הממשלה אולמרט מתקרב לאימוץ עקרונות היזמה ממרץ . הערבית

המדובר במסמך מהפכני וחיובי בהשוואה למסמכים , כפי שכבר נכתב. 2007- שאומצה במלואה ב

שירידה לעומק , החידוש אינו רק במסר הפוליטי עצמו אלא גם בסגנון. ערבים דומים קודמים

הסכם כפול עם סוריה ועם . רבדיו הלשוניים והתרבותיים תורמת להעצמת אותו המסר

שה את מימוש השאיפה הישראלית ההיסטורית שמעוגנת עתה גם ביוזמת הפלסטינים מהווה למע

ההצעה לסיים את הסכסוך :  גם החידוש הבולט ביותר בהשוואה להכרזות קודמותהליגה והיא

 מלוב ועד לבנון ומתימן -  מדינות הליגה 22בין כל " יחסים נורמאליים"ולקיים , ישראלי- הערבי

  .לבין ישראל -וסעודיה ועד המיפרציות ועיראק 

  

 1967- מ על נסיגת ישראל מהשטחים שנכבשו ב"בהעדר מו, במציאות המדינית והאזורית הנוכחית

לא רק תשפיע , סיטואציה שכזאת. תאבד התקווה לאפשרות שלום, )242נוסחת (תמורת שלום 

 אלא תפגע, באופן מיידי על היתכנות תרחישי הידרדרות ואלימות ביחסים עם סוריה והפלסטינים

כגון , באופן משמעותי ביותר גם ביציבותם של הממשלים הפרגמאטיים התומכים בתהליך השלום

גם המחנה המתון הפלסטיני יאבד את מעט התקווה להגיע לפתרון , יתרה מזאת. מצרים וירדן

מ "ואפילו נתמך על ידי רה, שמקובל על מרבית הציבור הישראלי והפלסטיני(שתי המדינות 

דבר שכבר מביא עתה יותר ויותר קולות לתמוך באופציה ההרסנית לשני , )ןלשעבר אריאל שרו

  . של מדינה אחת מהירדן ועד הים, הצדדים

  

  

  

  

  

  

  

  


