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תפקידיםשמילאגל/צד,עמוס
אינוהביטחון,במערכתבכירים

עםמרתקשיחותבספראופטימי.

כיצדמסבירהואשיפרשמעון

במלחמתהמדינהקברניטישגו

ובהסכמיהראשונהלבנון

לפעוללדעתוישאיךאוסלו,

ומדועהאיראניהאיוםמול

עםלהסדרסיכוייםרואהאינו

לעיןהנראהבעתידהפלסטינים

ביאורחיים

הדעת,בשיקולטעויותכישלונות,חמצה,

וכנראהלעומקה,המציאותשלאי־בדיקה

עו־אלהכליהירותשלהגונהמנהגם

ברים

$TS1$עוברים$TS1$

$DN2$עוברים$DN2$עיתונאישלספרוב"המתריע",השניכחוט

עלהמבוססשיפר,שמעוןאחרונות""ידיעות
האלוףעםהאחרונותבשנתייםשערךשיחות
שניםבמשךשכיהןהאחרון,גלעד.עמום)מיל׳(

הישרא־הביטחוןבמערכתתפקידיםבמגווןרבות

לית,
$TS1$,הישראלית$TS1$

$DN2$,הישראלית$DN2$פעולותמתאםדרךבאמ"ן,בקציןהחל
המדיני־בי־האגףלראשועדבשטחיםהממשלה

טחוני

$TS1$המדיניביטחוני$TS1$

$DN2$המדיניביטחוני$DN2$בשאלותבשיחותדןהביטחון,במשרד
יש־שניהלהוהמגעיםהביטחוןבתחוםמטרידות

ראל
$TS1$ישראל$TS1$

$DN2$ישראל$DN2$הערבי.במרחבמשפיעיםגורמיםעם

ואיןתסכולשלתחושהמתלווההספרלקריאת

הארוךלסכסוךהמוצאחוסרמשוםרקלאאונים,
עםישראלנתונהשבוהסכסוכיםשארמכלביותר

איששאפילוהעובדהבשלגםאלאהפלסטינים

מובהקפתרוןמציעאינובכל,היתהשידוכגלעד,

הפולי־בנסיבותכיבכךלהכירישואוליזו.לבעיה
טיות

$TS1$הפוליטיות$TS1$
$DN2$הפוליטיות$DN2$פתרוןאיןכללהקיימות,והגיאו־אסטרטגיות
פסי־בתחושההקוראאתשמותירמהבנמצא,כזה

מית

$TS1$פסימית$TS1$

$DN2$פסימית$DN2$הפלסטינים.עםלהסדרלהגיעלסיכוייםבנוגע

עמ־אתמלהביעהשניםבמשךנרתעלאגלעד

דתו

$TS1$עמדתו$TS1$

$DN2$עמדתו$DN2$לדיוןשעלתהמדיניתאוביטחוניתסוגיהבכל
למפ־שהעבירההתרעותההחלטות.קבלתבמוקדי

קדיו

$TS1$למפקדיו$TS1$

$DN2$למפקדיו$DN2$בניסיוןואףשליליות,בתגובותלעתיםנתקלו

כניסתעלשהתריעבעתשקרהכפימצה"ל,לסלקו

בביירותושתילהסברהלמחנותהנוצריותהפלנגות

שם.הטבחשלותחילתוהראשונהלבנוןמלחמתבעת

החל־שלשורהמונההספרשלו.עלעמדהואאך
טות

$TS1$החלטות$TS1$
$DN2$החלטות$DN2$ההסתמ־ובהןהמדינהצמרתשקיבלהשגויות

כות

$TS1$ההסתמכות$TS1$

$DN2$ההסתמכות$DN2$שווא,מקסםשהיתהבלבנון,הפלנגותעלהיתרה
כשהתנהלוערפאתביאסרשניתןהמופלגהאמוןאו

ולא־אוסלוהסכםעלהחתימהלקראתעמוהמגעים
חר

$TS1$ולאחר$TS1$
$DN2$ולאחר$DN2$דייוויד.בקמפמכן

גלעדבעבורהיתההראשונהלבנוןמלחמת
לד־הכניסהשבבסיסהרעיוןהחיים".לכל"טראומה
רום

$TS1$לדרום$TS1$
$DN2$לדרום$DN2$בטרורלהיאבקרקלאהיהלביירותועדלבנון

תח־שישראלגםאלאמלבנון,המתגברהפלסטיני

בור

$TS1$תחבור$TS1$

$DN2$תחבור$DN2$,תה־ועמםשם,משמעותיגורםשהיולנוצרים

פוך

$TS1$תהפוך$TS1$

$DN2$תהפוך$DN2$עלהחותמתהשנייההערביתלמדינהלבנוןאת
מכיווןנהדר,רעיוןלכאורה,ישראל.עםשלוםהסכם
משכי־הםאליטה:שללסוגנחשבובלבנוןשהנוצרים

לים
$TS1$משכילים$TS1$

$DN2$משכילים$DN2$ות־שפותכמהדובריהאוכלוסייה,משאריותר

רבותם

$TS1$ותרבותם$TS1$

$DN2$ותרבותם$DN2$."אלהתיאוריםגלעד,פישעלאלא"מערבית

Trfuiruiy המתריע

שיחותהמתריע:

)במיל׳(האלוףעם
גלעדעמוס

שיפרשמעון

הוצאתקרן.יואבעורך:

245ספרים,ידיעות

שקלים98עמודים,

עיוןס1גה:

שמתענייניםמייעד:קהל

והביטחוניותהמדיניותבהכרעות

ישראלממשלותשל

שלשולל""מלחמתלצדמדף:

ו"אוסלו:יעריואהודשיףזאב

יאירשללשלום"נוסחה

הירשפלד

נשימה,עוצרספרלסיכום:

אותוהאופפתהפסימיותלמרות

gt;1

BillFoleyAPצילום:שוואמקסםהיתההפלנגותעלההסתמכות.1982ספטמברושתילה,בסברההטבחלאחרבביירותפלסטינים

עוצ־היתהלאלפלנגותכיעיניים,אחיזתבגדרהיו

מה

$TS1$עוצמה$TS1$

$DN2$עוצמה$DN2$.האמי־יכולותיהןביןמתאםשוםהיהלאצבאית

תיות

$TS1$האמיתיות$TS1$

$DN2$האמיתיות$DN2$מנהיגיהן.שלהרהבדבריובין

הבי־שרלרבותהצבאית,הצמרתאתהזהירגלעד

טחון

$TS1$הביטחון$TS1$

$DN2$הביטחון$DN2$הגיסומפקדאיתןרפאלהרמטכ"לשרון,אריאל

כדילישראלזקוקים"הפלנגותאנשיכיבן־גל,יאנוש

כללמתכווניםואינםמלבנון,הפלסטיניםאתלסלק

כילהםהבהירוהסוריםישראל.עםלשלוםלהגיע

בשתי־יעבורלאזהעימנו,הסכםעליחתמוהםאם

קה

$TS1$בשתיקה$TS1$

$DN2$בשתיקה$DN2$לאלמנות".ייהפכוהפלנגותראשיונשותמצדם

עםשהקשרהאמינהוהמדיניתהצבאיתהצמרתאך

במזרחיסודילפתרוןהזדמנותבחובוטומןהפלנגות

מנהליםהפלנגותאנשיכיהתריעגםגלעדהתיכון.
אכ־יחסומפגיניםהברחותעלנשעניםשחיתות,חיי

זרי

$TS1$אכזרי$TS1$

$DN2$אכזרי$DN2$דרוזיםשאלהביןהאזרחית,האוכלוסייהכלפי

בסברההטבחלפניעודוזאתפלסטינים,שאלהובין

מתארשאותוחובייקה,אליניצחשעליוושתילה,

ואכזר".כ"רמאיגלעד

מצ־גלעדבשטחים,הפלסטיניםעםליחסיםבנוגע

ביע

$TS1$מצביע$TS1$

$DN2$מצביע$DN2$הש־אתלכונןהצליחהלאשישראלכךעלבספר

לטון
$TS1$השלטון$TS1$

$DN2$השלטון$DN2$היועזה:וברצועתהמערביתבגדהלההרצוי"

אבלמבריק,רעיוןלכאורההכפרים.אגודותבזמנו
אתקיבלנוהפלנגות,עםשהיהכפיבדיוקעבד.לאזה

בפניםבבושתלהסתלקערפאתאתאילצנוערפאת.

מי־ק"מ20חייואתסייםהואאךלתוניס,מביירות

רושלים,
$TS1$,מירושלים$TS1$

$DN2$,מירושלים$DN2$."ברמאללה

ישראלביןאוסלולהסכמיגםמתייחסגלעד

אמ"ן,ידיעתללאונרקחוב-3991שנחתמולאש"ף,

שווא"מקסםאותםמכנההואגדולה.הסתרהתוך

הת־לאערפאתהרוגים.ב-000,1לנושעלהושקר

כוון

$TS1$התכוון$TS1$

$DN2$התכוון$DN2$למרחץאלאישראל,עםשלוםלהסכםלהגיע
שלוהשלוםתפישתאתמקבליםהיוכןאםאלאדמים,
שגםפלסטינית־ירדנית־ישראלית,קונפדרציהבדבר

גלעדישראל".אתדברשלבסופולחסלנועדההיא
במקרהכמוכיהישראליהמודיעיןאנשיאתמאשים
הס־שלבמקרהגםבלבנון,הפלנגותעםהקשרשל

כם

$TS1$הסכם$TS1$

$DN2$הסכם$DN2$כמ־אובייקטיבים,כשופטיםפעלולאהםאוסלו

צופה

$TS1$כמצופה$TS1$

$DN2$כמצופה$DN2$,לקברניטלהגידמספיקאמיציםהיוולאמהם
עצמועלמעידגלעדלרוחו.אינהאםגםדעתם,את

לער־ברקאהודביןוהשיחותאוסלוהסכמיחרףכי
פאת

$TS1$לערפאת$TS1$
$DN2$לערפאת$DN2$מי־סמךעלמשוכנעהיההואדייוויד,בקמפ

דע

$TS1$מידע$TS1$

$DN2$מידע$DN2$תפ־2000בספטמברכיפלסטינייםממקורות

רוץ

$TS1$תפרוץ$TS1$

$DN2$תפרוץ$DN2$אמרתיכך:עלוהתריעהשנייה,האינתיפאדה"

(2000)ביולידייווידבקמפהשיחותלפניעודלברק

והוא,מקום,בכלטרורלהמיטנטייהיששלערפאת
שמא־באדםמדוברהזה.לרגעמחכהדרוך,קפיץכמו

מין

$TS1$שמאמין$TS1$

$DN2$שמאמין$DN2$,גדולה,אחתפלסטיןבחזונושרואהבאלימות
וירדןישראלאתשתבלעהתיכון,היוםועדמהמדבר
שלאברקאתשיכנעהלאזוהערכהואולם,כאחת".
נימקוהואערפאתעםשלוםהסדרעללשיחותללכת
השלום.אופצייתאתלמצותהיאששליחותובכךזאת

הרשותבראשותליורשובנוגעלערפאת,בניגוד

"הסיכוישהואסבורגלעדמאזן,אבוהפלסטינית,

זהאםהפלסטינים,עםלהסכםלהגיעביותרהטוב

לשימושמתנגדמאזןאבוכימדוע?אפשרי".בכלל
ממשיךהואעמו.שלהמטרותלהשגתכאמצעיבטרור

למיגורופעלישראלעםהביטחוניהפעולהבשיתוף
עשההואב-5102-6102.שהשתוללהסכינאיםטרור

ישראל,אתאוהבשהואמשוםלאגלעד,פיעלזאת,
מכשי־והאלימותהטרורכימאמיןשהואמפניאלא

לים
$TS1$מכשילים$TS1$

$DN2$מכשילים$DN2$המ־הזירההיאהנכונהוהדרךהפלסטיניםאת

דינית,

$TS1$,המדינית$TS1$

$DN2$,המדינית$DN2$היאעובדהלאהדה.זוכיםהפלסטיניםשבה

הגדה,לשטחימתפשטתאינהעזהמרצועתשהאש

אתלהרחיבחמאסשלנלאיתהבלתיחתירתוחרף

אלה.לאזוריםהחזית
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אתלנצלישראלעלכיהואהדברפירושהאם

מא־אבועםבהידברותלהתחילכדיהמדיניהערוץ

זן,

$TS1$,מאזן$TS1$

$DN2$,מאזן$DN2$המ־שולחןעללהעלותישפתרוןאיזהכן,ואם

שא

$TS1$המשא$TS1$

$DN2$המשא$DN2$?בספר.תשובותלגלעדאיןאלהשאלותעלומתן

פת־מפנימזהיראמנםהואמהישראלים,רביםכמו

רון

$TS1$פתרון$TS1$

$DN2$פתרון$DN2$כל־ברורמתווהמציעאינואךהאחת,המדינה
שהוא.

$TS1$.כלשהוא$TS1$
$DN2$.כלשהוא$DN2$,מא־אבואמנםפסימיות:מפגיןהואלמעשה

זן

$TS1$מאזן$TS1$

$DN2$מאזן$DN2$עשויהואאבלגלעד,אומרשלום,שלבדרךדוגל

בלאהרפואי,ומצבוגילובשלמהזירהבקרובלהיעלם

עלולההזהבמצבלכהונתו.יורשיםאויורששהכין
הםבפינהשאורביםומידיאדוכיםמלחמתלהתפתח

הםכמהעדלהראותשירצואחריםוגורמיםחמאם

בנו־אופטימיאינוגםגלעדישראל.כלפיקיצוניים

גע

$TS1$בנוגע$TS1$

$DN2$בנוגע$DN2$שראשמפניגםהמדינותשתיפתרוןליישום

בר־בנאוםהצהרתוחרףנתניהו,בנימיןהממשלה

אילן
$TS1$בראילן$TS1$

$DN2$בראילן$DN2$,9002-גישתבשלוגםמהרעיון,מזמןנסוגב

הפלסטינים.מנהיגי

עםלהסכםלהגיעשהסיכוייםחשבתמידגלעד

הםחולףשהזמןככלאךנמוכים,הםהפלסטינים

מזהיר,הואדבר",של"בסופולדבריו.נמוגים,הולכים
הע־לשניהאחתהמדינהברעיוןיתאהבו"הפלסטינים

מים,

$TS1$,העמים$TS1$

$DN2$,העמים$DN2$וגםדמוגרפיתמבחינהאותם,משרתהואכי

מדיניבמבוישרוייםאנובעיניו,מדינית".מבחינה

שתשפיעאלימההתפרצותמפנימזהירוהואסתום

ויע־בפלסטינים,לבגודירצהשלאהערבי,העולםעל

לה
$TS1$ויעלה$TS1$

$DN2$ויעלה$DN2$ישראל.שלאויבותיהגדולתאיראן,שלקרנהאת

אפ־כמהנגדבספריוצאגלעדעזה,לרצועתבנוגע

שרויות

$TS1$אפשרויות$TS1$

$DN2$אפשרויות$DN2$לי־מסירתהצה"ל,ידיעלהרצועהכיבוש
די

$TS1$לידי$TS1$
$DN2$לידי$DN2$אולשם"(להיכנסיסרבופשוט)"המצריםמצרים

פתרון)"לכאורהלרצועההפלסטיניתהרשותהכנסת

נו־החמאםעודכללכך,תסכיםלאהרשותאבלטוב,

כח

$TS1$נוכח$TS1$

$DN2$נוכח$DN2$אופצייתאתמעדיףהואחיזבאללה"(.במודלשם

הביט־מערכתדוגלתשבההקיים,המצבשלההכלה

חון

$TS1$הביטחון$TS1$

$DN2$הביטחון$DN2$אתלהרתיעלבלוע":ולאלהקיא"לאופירושה

לדאוגזאתועםאותםלבודדברצועה,המאסמנהיגי
זואופציהיתדרדר.לאברצועהההומניטרישהמצב

לרבותבישראל,המפלגותמרביתעלכיוםמקובלת
ההכ־גישתפעםלאכיאףנתניהו,בראשותהליכוד

לה
$TS1$ההכלה$TS1$

$DN2$ההכלה$DN2$פוליטיקאים,ידיעלהדדילניגוחכלימשמשת
האחרות.באופציותבעצמםמאמיניםהםאםשספק

"האיוםאיראןלסוגייתמקוםמייחדגםהספר

מותיראינוכאןוגםגלעדפיעלמכולם",הגדול

בשלושהלפעולמציעגלעדלאופטימיות.מקוםכל
גר־נשקיהיהשלאיראניםאסורראשית,מישורים:

עיני,

$TS1$,גרעיני$TS1$

$DN2$,גרעיני$DN2$כזהבנשקמחזיקקיצונידתימשטרכאשרכי

אסורשנית,בו;ישתמשהואמתילדעתאפשרותאין

ושלישית,הגולן;ברמתלהתבססלאיראניםלאפשר
אלהאםגםערב,מדינותעםהיחסיםאתלהעמיקיש

יש־עםיחסיהןאתמשמעותיתלפתחממהרותאינן

ראל
$TS1$ישראל$TS1$

$DN2$ישראל$DN2$היש־הסכסוךפתרוןלקראתהתקדמותללא

ראלי־פלסטיני.
$TS1$.הישראליפלסטיני$TS1$

$DN2$.הישראליפלסטיני$DN2$רואההואאםשיפרשלשאלתועל

בעתידייפולבאיראןהאייתוללותשמשטראפשרות

יקרהשזהמעריךאינוכימשיבגלעדלעין,הנראה

זאת,עםזו.במדינההקשההכלכליהמצבחרףבקרוב,
אתכעתלתקוףלממשלהעצהמלהשיאנזהרהוא

לה־כדילהתכונןומציעבאיראןהגרעיניהנשקאתרי

כריע

$TS1$להכריע$TS1$

$DN2$להכריע$DN2$חיובאללה.היאהלואבלבנון,שלההזרועאת
מרתק,ספרהוא"המתריע"חשבון,שלבסיכומו

הנק־ספריםשלבקטגוריהלהיכללבהחלטשיכול
ראים

$TS1$הנקראים$TS1$
$DN2$הנקראים$DN2$מנו־עיתונאישלידכימורגשעצורה.בנשימה

סה

$TS1$מנוסה$TS1$

$DN2$מנוסה$DN2$הרגישיםהמקומותעלהדגשאתבולשיםידעה

והביטחונית.המדיניתהעשייהשל

ביא1רחיים
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