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 עבור : פרופ' אפרים ענבר
 

 שתי מדינות לשני עמים". –"עלייתה ושקיעתה של הפרדיגמה  - 79קראתי את עיון מס.
 חומר בהיר ומעניין המציג ארבע חלופות למדיניות אפשרית : "שתי מדינות לשני עמים" ;

 "ניהול הסכסוך". -לאומית" ; "הסדר אזורי"  ו-"מדינה דו
 –ארשה לעצמי להעיר / להאיר 

 " , מועלות שתי טענות עיקריות :לשני עמיםשתי מדינות "א. באשר ל
 *  הפלשתינאים לא מסוגלים כיום לבנות מדינת לאום ;    
 *  הפיצול הקיים כיום בין הפלשתינאים באיו"ש ורצועת עזה , איננו מאפשר להגיע      

 להסכם ;        
 נכונות.  ולכן "שקעה הפרדיגמה של שתי מדינות לשני עמים" . שתי הטענות לעיל     
 אך עדיין אין התייחסות לשאלות הבאות :    
 * האם מצב זה לא יכול להשתנות ?  האם שיתוף הפעולה המתקיים כיום באיו"ש בין      

 ישראל ל"רשות" ואולי גם עם סיוע אזרחי בינ"ל , יכול להשפיע על האפשרות         
 יו"ש ?להקמת ממשל פלשתינאי מסודר , תחילה לפחות בא       

 * האם אין באמת סיכוי שתוקם ממשלה משותפת של הרשות עם החמאס ?    
 * האם לא קיימת האפשרות שהחמאס ישתלט , באופן דמוקרטי , גם על איו"ש ?     
   –* האם הבעיה היא רק אצל הפלשתינאים ?  האם בישראל כיום , במערך הפוליטי     

 ניתן להגיע בישראל לחלופה מדינית מוסכמת ? מפלגתי ושיטת הממשל הקיימת ,    
 איזה תשובות מוכנה ישראל לתת לשאלות לעיל ולקבוע      -והשאלה המרכזית      
 מדיניות בהתאם ?     

 לאומית" :-ב.  "מדינה דו
 לאומית. כאן אין ויכוח על המטרה.-ניתן להניח כי ישראל לעולם לא תסכים למדינה דו     
  מה ניתן לעשות כדי ולמנוע הקמת מדינה כזו ? ובאיזו מדיניות יש לנהוג   -השאלה      
 להשיג זאת ?  כדי     

 
 ג.  "הגישה האזורית" :

 באשר לאיו"ש , האפשרות שירדן תחזור למשול בו , יתכן והייתה אפשרית לו הדבר      
 .  כיום זה מאוחר הן מבחינת ירדן והן מבחינת ערביי   67נעשה מיד לאחר מלחמת     
 איו"ש.   האם אפשרות זו לא תחייב לפנות את כל היישובים וההתנחלויות באיו"ש ?    
 וישראל תסכים לכך ?     

 עם רוב פלשתינאי מובהק בגבולותיו , קיום ממשל הכולל את ירדן ואיו"ש   -ובנוסף       
 ועם האפשרות של ירידת שלטון המלוכה בירדן , האם זה לא יהווה איום ממשי על        
 ישראל ?      
 באשר לרצועת עזה ומצרים , למרות האפשרות שמצרים עשויה לשלוט ברצועת עזה        
 למצרים גופא(, ספק באם זו  ו"לטפל" בחמאס )כדי למנוע התפשטות השפעת חמאס        



 הדרך הנכונה עבור מצרים.  ההתנגדות של הפלשתינאים עצמם וכן של מדינות        
 ערביות אחרות )גם כאלה שהן בעד הקמת שתי מדינות לשני עמים( , יביאו את        
 מצרים להימנע מכניסה לעזה וישאירו מלאכת הטיפול בחמאס לישראל.      

 
 הסכסוך":ד.  "ניהול 

 הכוונה המעשית הינה למזער עלויות הסכסוך ולקיים תמרון פוליטי בהנחה "שהעתיד       
 האסטרטגיה לניהול הסכסוך   –עשוי להביא בכנפיו חלופות טובות יותר" , וכן      
 "מצריכה סבלנות , מתינות וגמישות ....  זה ניסוי ותעייה...".     
 יות עכשווית.וחלופה זו מומלצת כמדינ     
 הדבר מעלה שאלות לא פשוטות :     
 *  מאחר שחלופה זו מחייבת זמן )למעשה בלתי מוגדר( , האם הזמן אכן פועל לטובת       

 , מצב ישראל מבחינה מדינית , פוליטית  )פנימית ובינ"ל(   67ישראל ?   האם מאז          
 נהיה טוב יותר ?          

 ותעייה"  ניתן לבצע ללא קיום מטרה מדינית , לאורה ניתן לבצע   *  האם "ניסוי     
 "ניסויים".         

 *  האם אנחנו מנהלים הסכסוך כדי להגיע למטרה/חלופה מוגדרת מראש , )ובאם כן       
 מהי ?(. או אנחנו מצפים לחלופה שאיננה ידועה כיום ?          

 ת )לפחות ע"י רוב תושבי ישראל( הינה החלופה  *  מבין החלופות הידועות , הנבחר     
  האם אנחנו מנהלים את הסכסוך כדי להגיע למטרה  של שתי מדינות לשני עמים.         
 האם מבינים ומסכימים למשמעויות הנובעות מכך , ומגדירים מדיניות בהתאם  זו?         
    -כמו          
 לרשות להגיע לממשל מסודר ?האם עוזרים ומסייעים    -         
האם מפילים משטר החמאס בעזה ?  או שואפים לממשלה מאוחדת של הרשות  -

 והחמאס ?
 האם מונעים השתלטות החמאס על איו"ש ? -
 לאומית ?-כיצד לפעול למניעת מדינה דו -
 האם "ישראל השלמה" , בתנאים מסוימים אפשרית ?  -

אש חלופה נבחרת ,מטרה/ות סכסוך מבלי לקבוע מר-לא יכול להתקיים ניהול
 ומדיניות !

   
 –לסיכום 

בעיות וקשיים אמיתיים  יסוד , שבנתונים של היום , יש-גם כאשר מניחים הנחת
להשגת "שתי מדינות לשני עמים" , האם להמתין שבעתיד תהיינה חלופות טובות 

ניות יותר )מבלי שנדע להגדירן כיום( ?    כיצד ניתן לנהל סכסוך מבלי שתהיה מדי
 מטרה אליה יש לחתור ועל בסיסה יש לנהוג.  –מוסכמת 

גם בתקופה של "המתנה" יש לקבוע מטרה , ובנתונים שלנו אין חלופה טובה    -לכן 
 יותר מ"שתי מדינות לשני עמים" , ולהשגתה יש לנהל הסכסוך.

          
 
 



 התייחסות -ה.  "עמוד ענן" 

 (12ענן.נוב' -)עמוד 
 שרהב"ט       אל: *
 *הרמטכ"ל        

שמעתי היום כי שרהב"ט נפגש עם מספר אלופי צה"ל במילואים לשמוע דעתם. ארשה 
 לעצמי לצרף כאן דעתי. 

להערכתי לא יבוצע מהלך קרקעי לתוך עזה.  מצויים כבר במצב בינ"ל שלא  •
 מאפשר זאת )גם בהנחה שאכן ישראל רצתה לבצע זאת(.

 אש עם החמאס יושג. מבלי להיכנס לפרטי ההסכם-פסקתההנחה היא כי הסכם ה •
 ארשה לעצמי לקבוע כי בשלב מסוים בעתיד הוא יופר.

  
 מה יהיו המסקנות והתובנות של החמאס ממבצע "עמוד ענן":

 הירי על גוש דן וירושלים , מבחינה תודעתית ומעשית , הצליחה.  -עלית המדרגה  (1
 ברורה.ישראל לא יצאה מגדרה. המסקנה לעתיד 

הכרחי. כולל נשק נ.מ. המופעל ע"י מפעילים בודדים. להשיג בכל  –נשק נ.מ.  (2
 מחיר.

לאיתור משתפי פעולה עם ישראל". יש להקים  –יש לתכנן ולבצע "מבצע לאומי  (3
 מטה ויחידות , במיוחד למטרה זו.

 חידוש מלאי הרקטות והטילים. דגש על ארוכי הטווח. (4
הפעלה יעילה של רקטות וטילים ,בכל מרחבי תכנית למיגון , הסתרה ויכולת  (5

 רצועת עזה.
 לנצל הפטפטת הישראלית של השדרנים , "המומחים" ,הפוליטיקאים השונים, (6

 צילומי מיקום סוללות "כיפת ברזל" והפעלתן בירי בזמן אמת.
 מתקנים , שאינם מכוסים ע"י הגנת "כיפת ברזל". –יישובים  –רישום מטרות 

 העדפה לירי.
 בנקודות הרגישות –ומיגון מנהרות רפיח. הרחבת המנהרות בתוך עזה פיתוח  (7

 הנדרשות לצרכי פיקוד ושליטה.
 הכנת מנהרות נפץ , בנתיבי כניסה אפשריים של כוחות צה"ל לתוך הרצועה. (8

 הפעלה רק כאשר המצב יחייב זאת.
 

 מה יהיו המסקנות והתובנות של צה"ל/ישראל מהמבצע:
 סוללות "כיפות ברזל". שיפור ביצועים.הצטיידות נוספת של  (1
 שימור ופיתוח יכולות המודיעין )של כלל הגורמים הפועלים(. (2
 עדכון "ספר המטרות". (3
 תוספת מיגון ביישובים ובמתקנים , של עוטף עזה. (4
 –מ.י.  –מסקנות ותובנות משיתוף הפעולה של הגורמים הפועלים )כולל פקע"ר  (5

 ם(.צה"ל ואחרי –חירום  –גופי ההצלה 
 נושאים שיחייבו דיון וקביעה : (6

 "סיכול ממוקד" ? -האם נכון להמשיך  , ב  (א)



 טיל מתוך הרצועה-כאשר יש מודיעין על שיגור רקטה כיצד פועלים  (ב)
 )בטרם שוגר. ואף יתכן כי החמאס לא יודע ע"כ( ? 
 או על פעילות מתוכננת לפעול מתוך סיני כאשר המבצעים עדיין מצויים    
 ברצועת עזה ? 

 מתי יהיה נכון לפעול כנגד מטרות המצויות בתוך/בתווך של אזרחים.  (ג)
האם מצרים תשמש כמתווך פעיל עם החמאס . או אולי רצוי קשר ישיר )או   (ד)

 מנגנון קבוע( עם החמאס.
 

 האם האמור לעיל ימנע הפרת ההסכם של החמאס לאורך שנים ?  בספק רב.
 -,2-3-4ני , מבצע "עופרת יצוקה" / "עמוד ענן" מס.חייבים להניח כי ללא מהלך מדי

 יבוצע בעתיד.
האם מהלך לשלום ,כיום ,עם הרשות הפלשתינאית יכול להתקיים ? )בנתוני ממשלה זו או 

 .מחייב שלום אזוריהמצב כיום באזורינו בספק רב.    -העתידית( 
 חייבים לנסות ולהחיות את ההצעה של ארצות ערב לשלום.

פעולה הכנה אמריקאית )אפשרית עם השתתפות מספר מדינות אירופאיות נדרשת 
הצעה מעשית. -נוספות(. הכנה זהירה ושקטה , עם מדינות ערב מרכזיות. להכין תכנית

 להביא לדיון ומו"מ בין הצדדים.   זה לא קל.  אך הכרחי לנסות.
  צעד לקראת שלום אפשרי , חיוני  דווקא מיד אחרי מבצע צבאי מוצלח.

 
 

 הרצל שפיר
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