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  תקציר

  

ברצועת  EU-מלחמת לבנון השנייה ונוכחותו הגוברת של ה הספר הנוכחי נהגה ונכתב על רקע

-סכסוך הישראליפוליטי כנושא המרכזי ול-גיאומשבר הלהתייחס להוחלט  במסגרתם עזה,

  . בפרט פלשתינאי

  

 ם תוצר של מספר סמינרים שנערכו בהשתתפותוה 2006המאמרים בספר זה נכתבו במהלך 

דצמבר -אביב בנובמבר-האירופי בתל IEPN -הישראלי בבריסל ופאנל ה IEPN-חברי פאנל ה

  . ועלו בסמינרים ובמפגשים דלעיל. המאמרים נערכו סופית בהתאם להערות שה2006

  

ין ישראל הביאה עימה רוח חדשה למערכת היחסים ב 2004בדצמבר  Action Plan-ה הכרזת

 European Neighborhood Policy-חלק מה מהווה Action Plan). הEUלאיחוד האירופי (

(ENP)  כלפי מדינות שאינן שייכות לאיחוד האירופי, בגבולות המזרחיים והדרומיים של

לאיחוד האירופי -להעמיק את היחסים בין ישראל ינההמטרתה של תכנית פעולה זו האיחוד. 

הכלכלי והחברתי במגוון רחב של נושאים שחלקם העיב על מערכת יחסים זו בתחום הפוליטי, 

), 2007שנים (עד דצמבר  3מסגרת זמן של Action Plan -לאורך זמן רב ואף לעיתים קרובות. ל

. מחדש במגוון רב של תחומים היחסים הגדרתוהיא מהווה צעד ראשון בתהליך כולל של 

שיטתית יותר ליחסים הבילטראליים, וזאת יותר מכל תוכנית הפעולה מציעה מסגרת כוללת ו

הסכם קודם בין ישראל לאיחוד האירופי. ככזו היא זכתה לתגובות חיוביות בקרב מתווי 

מדיניות, אנשי אקדמיה, הקהילה העסקית והתקשורת הן בצד הישראלי והן בצד האירופי. 

מהמטרות המוגדרות בה את האמור לעיל יש לסייג בכך שכפי שנכתב בתכנית עצמה המעבר 

  הפוליטי של שני הצדדים. רמה הפרקטית תלוי ב"רמת המחויבות" ובאינטרסל

   

האיחוד האירופי, הציבה לעצמה רשת של אנשי מקצוע -על רקע שינוי זה ביחסי ישראל

כמטרה לבחון  IEPN (Israeli European Network)-ה ואקדמאים ישראלים ואירופים

היא יוזמה של  IEPN-הAction Plan. -זדמנויות והגבולות של הלעומק את המשמעויות, הה

ובה חברים מתווי  2003שהחלה בשנת בשיתוף עם גופים מקומיים אברט -קרן פרידריך

מדיניות, יועצים, חוקרים ומומחים בתחומים שונים מהצד הישראלי ומהצד האירופי, 

נפגשים חוקרים  2003האיחוד האירופי. מאז -ומטרתה לקדם ולמסד את יחסי ישראל

בשני פאנלים ישראלי ואירופי לדון בנושאים שונים  IEPN-ישראלים ואירופים במסגרת ה

ובהמשך לספר הראשון שיצא לאור , Action Plan-ה ביחסי הצדדים. מיד לאחר פרסום
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-The Israeli European Policy Network Reader, Herzliya: Friedrich( 2005בנובמבר 

Ebert Stiftung ,(2006ביוני  נוסף יצא לאור ספר )The Monitor of the EU-Israel Action 

Plan( ובו סדרה של מפגשים ומאמרים המתייחסים ל-Action Plan , מטרתם הייתה להראות

  בנושאים השונים להצעות מעשיות. Action Plan -ה כיצד ניתן להפוך את הצהרות

  

מנקודת  AP-ה שהוא פותח בסקירה של התקדמותכ בהמשך ישיר יצא השנה הספר השלישי,

הישראלית ובדגש על ההיבט הכלכלי, ההסכמים הקיימים ותרומתם לפי הראייה של המבט 

ומתמקד  על ההיבט הפוליטיממשלת ישראל. בסקירה מנקודת מבט אירופאית הדגש הינו 

 האירופאיתפלשתינאי, וכיצד יחסי אירופה ישראל מושפעים מהמעורבות -בסכסוך הישראלי

  . במזה"ת

  

 EU-לסכסוך במזרח התיכון תוך התייחסות להשפעותיו של הבעיקר הספר שלהלן מתייחס 

. המאמרים בספר נכתבו ע"י מומחים ישראלים וברמת הפעולות בשטח החלטותה ברמת

ביטחוניים ופוליטיים הנוגעים באופן ואירופים ידועים ומתמקדים במגוון רחב של נושאים 

. לבנון-כמו איראן וסוריהקרובים נוספים פלשתינאי ובקונפליקטים -הישראלי ךישיר בסכסו

מנתחים את המצב הקיים ואת השלכותיו הפוליטיות, ביטחוניות וכלכליות המאמרים 

כולל שבעה . הספר אירופאי-ומציעים דרכי פעולה עתידיות על בסיס שיתוף פעולה ישראלי

  בתחום אחר. מאמרים כשכל מאמר מנתח את המצב המדיני

  

, מנקודת מבט ישראלית, ומנקודת AP-פותח בשתי סקירות של התקדמות הכאמור  הספר

מתייחסת לשתי נקודות מחלוקת  מבט אירופאית. בסקירה הישראלית, שנכתבה ע"י טל שדה,

הפער שבין מימד ראשון  הפוליטיים כלכליים. בתפיסת היחסים EU-עיקריות בין ישראל וה

שאינה אך כזו מדינה אירופאית אל ישראל כל תייחסלהישראלים מדיניות  העדפתם של קובעי

ישראל כחלק מהמזה"ת. מימד שני של ל שמתייחסת EU-הלתפיסת מנהיגי , EU-חלק מה

, וספציפיותישראל לתוצאות אפקטיביות הפער בין הצפייה של  כלכלי.-הפוליטי מחלוקת הוא

  .ויות הפוליטיות שלהןולמשמעפרוצדורות נותן חשיבות ל EU-בעוד שה

  

. AP-פציפיים בהוצאה לפועל של האינטרסים ס בסופו של דבר, שני הצדדים פועלים לפי

אינטרסים אלו אינם תמיד חופפים ועל כן יוצרים מצב שבו ישראל מתעכבת מלמלא 

  , והאחרון מצידו מתעכב במתן הטבות לישראל.EU-התחייבויות כלפי ה
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היא מנסה לפרק את היחסים המשותפים  מושו, י קוסטנזהבסקירה המקבילה, שנכתבה ע"

לשני תחומי תוכן: שיתוף הפעולה הכלכלי והיחסים הפוליטיים שמתרכזים בעיקר בסכסוך 

, שותפה EU-פלשתינאי. הדילמה ברורה, ישראל לא יכולה להתעלם מעמדתו של ה-הישראלי

מצידו אינו  EU-גרפית. ההמסחרי המוביל וגם שותפה מבחינה תרבותית, היסטורית וגיאו

היא כזו  EU-שסכסוכים מקומיים בישראל יגלשו לאירופה. המדיניות שאימץ ה יכול להסתכן

של עידוד צמיחה כלכלית בישראל וחיזוק הקשרים הדיפלומטיים, תוך הכרה בייחודה של 

  ישראל במזה"ת כשונה משכנותיה ובעלת אופי מדיני וכלכלי אירופאי.

   

ייה במקביל להתפשטות המהירה של כוחות יוניפי"ל לשמירת השלום, מלחמת לבנון השנ

מציבים באור הזרקורים את חשיבותה של אירופה בייצוב הקונפליקטים במזרח התיכון. 

בשטח (דרך  אופציונאליחקה תפקיד לא רק כמתווכת פוליטית אלא גם ככוח יבעבר אירופה ש

). צבאות אירופה EU-ו UN, multinational-במשלחות שמירת השלום של ה השתתפות

כך שבמשך שלושת העשורים האחרונים אלפי  ,1974-שולחים כוחות למזרח התיכון עוד מ

חיילים וקצינים אירופאים שירתו בישראל מסיני ועד צפון הארץ. עד לא מזמן ההשתתפות 

יג'י. תחת חסותן של מדינות לא אירופאיות אחרות, בעיקר קנדה, יפן ופ התנהלההאירופאית 

הקימו שתי משלחות עצמאיות הפועלות ברשות  EU-רק במשך השנתיים האחרונות ה

  .EU BAM -וEUPOL COPPS הפלסטינאית,

  

ניסיונות אירופאים של מערכי פיקוח ושמירת השלום  הוא סוקר שלמה שפירו ו שלבמאמר

. באזורבמזרח התיכון, ומיישם את הניסיון הקיים לניתוח פעילות פוטנציאלית עתידית 

, UNDOF, UNIFIL MFO ,TIPH כיום: באזורהמאמר מתייחס לשש יוזמות פעילות 

EUPOL COPPS ו-EU BAM Rafah.  

  

היוזמות הללו נבחרו כמודל להתבוננות לא רק מכיוון שהן בעלות נוכחות אירופאית  שש

משמעותית, אלא בעיקר משום שהן מהוות צורות טיפוסיות של התערבות בינלאומית, 

  ירת גבולות ועד ליישוב סכסוכים נקודתיים. משמ

  

מעורבותם  מטרתפי המנדט, ההרכב, המבצעים, המאמר מתמקד בבחינת ששת הגופים הנ"ל ל

קונפליקט והנושאים הפוליטיים שקשורים בתחום פעילותם. תוך השמת דגש על האספקטים ב

בפרויקטים האירופיים, המאמר מפיק לקחים מהעבודה הקיימת על מנת ליישם אותם 

לטיפול בבעיות ספציפיות בסכסוך  פרויקטיםעתידים במזרח התיכון. המאמר מציע חמישה 

חופש תנועה לפלשתינאים  הענקת בין הפרויקטים מנסים למצוא איזוןפלשתינאי.-הישראלי
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, נמל ים בעזה, מעברי גבול בין עזה וישראל, נמל תעופה בעזה אזרחי ישראל:וביטחונם של 

 .תשתיות לתחבורה בגדהו ב בין עזה לגדהמעבר כלי רכ

  

הנושאים הרגישים הללו ינוהלו בצורה יציבה יותר תחת פיקוחו של כוח בינלאומי ובפרט 

אירופאי. יחד עם זאת, יש צורך קריטי בשיתוף פעולה משני הצדדים כמו גם רמת יציבות 

  שעליה ניתן לייסד את היוזמות.  באזורבסיסית 

   

 פעיל) קוראת לאיחוד האירופאי להיות ESS( 2003האירופאית לשנת  אסטרטגיית הביטחון

ופ הוא מתייחס שבמאמרו של סטיבן בייותר בהוצאה לפועל של מטרותיו האובייקטיביות. 

 וכתוצאה מכך אף יותר מאוחד, EUן ולבנון כאל דוגמאות חיוביות של אלמקרים של איר

של  בסיסיות בנוגע לשאיפות ולפוטנציאליותר פעיל. מקרים אלו מעלים שאלות אסטרטגיות 

כשחקן אסטרטגי גלובלי.  EU-של ה תפקידולגבי כלפי המזרח התיכון כמו גם  EU-מדיניות ה

ימשיך להיות מעורב יותר במידה שלהשיב עליהן  יאלץ EU-אלו הן שאלות בלתי נמנעות שה

  במזרח התיכון.

  

שחקן אסטרטגי  טרם הפךולם, א התפתח כשחקן דומיננטי בשדה הפוליטי העולמי EU-ה

יש לפתח דוקטרינות וכלים כמו שהמקרים של אירן, לבנון וישראל מלמדים.  –מוגמר 

  לכוח בעל השפעה גלובלית. EU-הלהפיכתו של 

  

"מעודד"  ,שב להצהרותיו השגרתיות "קורא ל" EU-, ה2006האירופאית מדצמבר  במועצה

ות מעשיות. יוזמות אלו, לכשיוצאו אל הפועל, ", אך נמנע מלהצהיר על אי אלו יוזמ"מזמיןו

ב לא משאירה לם של ארה"והעיקבלו משנה תוקף אם יהיו משותפות עם ארה"ב. השקפת 

. באופן ברור, EU-, וכך מונעת את שיתוף הפעולה האידיאלי עם המקום רב למשא ומתן

לשמור על יחסים לייצב את המזרח התיכון לפי עקרונותיו העדפותיו, ובו זמנית  EU-מטרת ה

לא יוכל להרשות לעצמו שלא  EU-לבלתי אפשרית. יחד עם זאת התקינים עם ארה"ב הפכה 

לקח על  EU-לפעול במזרח התיכון. כתוצאה מהתחייבויותיו כלפי איראן, לבנון וישראל, ה

מוניטין שלו ואת חייליו בסיכון. דריכה במקום עצמו אחריות, יצר ציפיות כלפיו ושם את ה

כארגון חלש. ללא פעולה עצמאית  EU-תדמיתו של הבטיח כשלון, ותחזק עוד יותר את תכעת 

 השנויהכדומה לארה"ב  ייתפס EU-העומדת בכפיפה אחת עם האסטרטגיה המוצהרת שלו, ה

  במחלוקת.
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   :EU-של יוזמות עתידיות של ה המאמר מציע מרכיבים

לא יכול  EU-ייליו על הקו העם ח –פעיל של הדיאלוג הפוליטי הפנימי בלבנון  ניתוב •

  .להרשות לעצמו לעמוד כמשקיף מהצד

 .יצירת מדיניות כוללת בנוגע לדיאלוג עם סוריה, צעד חיוני ליציבותה של לבנון •

חידוש הדיאלוג עם איראן, כשתחילתו בסוגיות קטנות ונקודתיות ותכנון צעדים ראשונים  •

עמדותיה הבינלאומיות של איראן,  רחב יותר ולבסוף, נורמליזציה של אזורילקראת הסכם 

 כולל יחסיה עם ארה"ב (שזו ככל הנראה השאיפה העיקרית של איראן).

 הרשות הפלשתינאית ופתיחה בדיאלוג עם חמאס.חידוש היחסים עם  •

ללא בדיקה מחודשת של האסטרטגיה  באפגניסטן EU-הימנעות מהעמקת מחויבותו של ה •

כולו, שהוא חלק בלתי נפרד  לאזורנלאומי בנוגע במדינה וללא קונצנזוס בי ארוכת הטווח

 .באפגניסטןמבנית מערך פעולה 

 עם ארה"ב, ושמירתו בתמונה באופן מלא ושותף.  ההתייעצויותהעמקת  •

  

תהיה ליצור התקדמות ראשונית מספיק גדולה על מנת לשכנע את ארה"ב של היזמות  מטרתן

  לתמוך בהן, בתקווה לפני שהתמוטטותה של ארה"ב תכפה את שינוי העמדות.

  

 EU-מאמרו של מארק הלר מתייחס לעמודי התווך של הצעדים המשותפים שעל ישראל וה

באופן סדיר,  אסטרטגיותלנקוט בשיתוף. החשובים ביותר הם החלפת המודיעין וההערכות ה

נגד הפצת טכנולוגיות האטום  ESDP-בחינת האפשרות שישראל תשתתף בפעולות של ה

  . EU-לכשיאומצו כאלו, ותרומה ישראלית למאמצים דיפלומטים המונהגים ע"י ה

  

 EU-הינה דאגה ביטחונית משותפת ל בניית נשק להשמדה המוניתל םהפצת טכנולוגיות האטו

טרסים חופפים, או אפילו דחופים, לבדם אינם מספיקים ליצירת דרך פעולה ולישראל, אך אינ

משותפת ואפקטיבית. תוצאות קונקרטיות דורשות שינוי של מדיניות, יכולות או משטר של 

בבניית נשק להשמדה המונית. תוצאות אלו יוכלו להתקבל באמצאות  הגורמים החשודים

צריך  EU-רה"ב. לפיכך, שיתוף של ישראל והא אותם תובילמאמצים בינלאומיים משותפים 

  .Action plan-להטמעת ה שתתרוםלהתמקד ביצירת אוירה פוליטית 

  

, סוגיית הנשק להשמדה המונית היא אולי EU-ישראל AP-ב נידוניםמכל הנושאים ה

פעולה משותפת ממשית ואפקטיבית. זאת כה לבמובן שיהיה קשה ביותר להפ ביותר המסובכת



 6

ישירה  עצמאיתהפעולה, שהיא יצירת לחץ על גורם שלישי ולאו דווקא פעולה  אודות למהות

  עצמם. EU-של ישראל וה

  

תחת הנחת עבודה זו, יש מספר צעדים צנועים אך משמעותיים שניתן לנקוט. כשהחשובים 

  שבהם מפורטים:

  .של מודיעין והערכות מצב חילוף שוטף •

טיביות נגד נשק להשמדה המונית, דיינות באפשרות של שיתוף ישראל בפעולות אקה •

 לכשינקטו כאלו. 

, הן במישור ההצהרתי והן במישור EU-ה ים שליתרומה של ישראל למאמצים הדיפלומט •

  הפרקטי.

  

היה המזה"ת קרקע לניסויים של מדיניות דיפלומטית אירופאית. המדיניות  1973-עוד מ

. זאת 2006-ופן משמעותי בפלשתינאי התפתחה בא-האירופאית כלפי הקונפליקט הישראלי

, סוגיית העזרה לפלשתינאים ומלחמת בתגובה לשני משברים רציניים שקרו במהלך השנה

 EU-תי שמידט היא מנתחת את אופן המעורבות של הולבנון השנייה. במאמרה של דור

  במזה"ת היום ובעבר, ומתייחסת לפעולות עתידיות רצויות ולשחקנים המשמעותיים בתוך 

   .EU-ה

  

למרות ש"שלוש הגדולות" (צרפת, גרמניה ובריטניה) ממשיכות לתת את הטון בזירה 

צרפת האירופאית, התנהגותן עוברת כמה שינויים מעניינים. כשגרמניה הופכת יותר מעורבת, 

לא רגילות עם  לעסקאותשומרת על פרופיל נמוך יותר בזירה הפלשתינאית ובמקביל נכנסת 

ההופכות בהדרגה  ורתי היו פחות מעורבות (איטליה וספרד), ומדינות שבאופן מסישראל

  ליותר קולניות.

  

 למחויבויותמאשר  להצטרף לקואליציות "אד הוק"יותר ויותר כל השחקנים הללו נוטים 

ה"אירופאיזציה":  לתיאוריתעמוקות על בסיס לאומי. תוצאה זו יכולה להיחשב כראייה 

להעדפותיהן של המדינות החברות עד  לבסוףאולי חדרה  EU-המשותפת של ה הדוקטרינה

רם המשלים שעדיין חסר הוא לנקודה שהתנהגויותיהן הדיפלומטיות בהכרח נפגשות. הגו

באזור. חלק מהמדינות החברות  EU-משותף של אחריות למעורבות האפקטיבית של הביטוי 

ל אף ומים. ערמת אחריותן כלפי כל התח אינן מוכנות עדיין לשינוי, גם אם סימבולי, של

  מגבלה זו, ניתן להציע כמה מהלכים התפתחותיים ברורים: 
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בנוגע לפיקוח ועזרה ישירה לפלשתינאים כפיצוי על  משמעית-חדמשותפת והודעה  פרסום •

  הסנקציות שנלקחו נגד ממשלת החמאס.

והרלוונטיות שלו לסכסוך  UNIFILניסוח עקרונות משותפים בנוגע לתפקידו הפוליטי של  •

 .בין ישראל והרשות הפלשתינאיתהגבול 

מזאת של משתתפים אחרים בנוגע להצהרות הקווארטט, כך  EU-בידוד עמדתו של ה •

בהצהרה  מעמעומןלהימנע  שניתן יהיה להבהיר את ההשפעות האירופאיות הספציפיות

 הסופית כתוצאה של משא ומתן פנימי.

 הדוקטרינהוי היסוד של הקמת גוף ליבה של מדינות אירופאיות, שיהוו את מעצבות קו •

 פלשתינאי.-הישראלי סכסוךבהאירופאית בנוגע למדיניות 

  

מאמרו של ד"ר רובי נתנזון בוחן את האפקטים המשוערים של שני קונפליקטים צבאיים 

השנייה ומלחמת לבנון השנייה, על הכלכלה  האינתיפאדהבישראל בשנים האחרונות, 

יריים שנערכו לצפות ולהסביר את האפקטים מספר מחקרים אמפשימוש בהישראלית. תוך 

  כלכלה הגלובלית, המאמר מנסה להסביר את השינויים בכלכלה הישראלית.של מלחמה על ה

  

. למלחמה יש השפעה 1948-ת מאז הקמתה בישראל סבלה ממספר רב יחסית של מלחמו

ים המאמר בוחן את האפקטים הכלכלי הרסנית על אספקטים רבים של הפעילות הכלכלית.

השנייה ומלחמת לבנון  האינתיפאדהשל שני קונפליקטים אלימים שפרצו לאחרונה בישראל, 

השנייה, על היבטים נבחרים בכלכלה הישראלית: קצב צמיחה לנפש לפי תוצר, השקעה 

  ).EU( ניטראליותן המסחרי עם מדינות זכפרופורציה של התוצר, והמא

  

להעריך את  Imai and Weinstein (2001) -ו Collier (1999) של המאמר משתמש במודלים

להעריך  Imai and Weinstein (2001)קצב הצמיחה לנפש לפי תוצר. במודל של  הדפוס של

להעריך את התנודות במאזן  Glick & Taylor (2005)את דפוס ההשקעה. לבסוף, במודל של 

  .EU-המסחר עם ה

  

השנייה הייתה השפעה  יפאדהשלאינתהמסקנות, תוך התייחסות לשלושת הפרמטרים, הן 

במדינות אחרות  שנצפושלילית דומה לזו שניתן היה לצפות לפי המודלים ולפי מקרים דומים 

, קרתה כל כך לאחרונה כך שעדיין לא 2006בעולם. מלחמת לבנון השנייה, שפרצה בקיץ של 

צמיחה היה לראות רק ירידה בקב ה לכן ניתןניתן לצפות בכל השפעותיה ארוכות הטווח. 

השנייה, ניתן  מהאינתיפאדהבאותו רבעון. יחד עם זאת, שימוש במודלים על סמך הראיות 
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לצפות שקצב הצמיחה בתוצר יצנח עד לרמה כמעט אפסית לאחר ספיגת האפקטים של שתי 

ניתן לצפות לירידה משמעותית פחות המלחמות. בנוגע להשקעה כפרופורציה של התוצר, 

אחוז בממוצע מתוך  0.6השנייה, שהייתה ירידה של  נתיפאדההאימהירידה שנצפתה לאחר 

אחוז  7.25-יגדל ב EU-התוצר השנתי הכולל. לבסוף, ניתן לצפות שמאזן המסחר עם ה

  השנים הבאות. 7בממוצע בתום 

  

עם ישראל והרשות  European Neighbourhood Policy (ENP)-כתוצאה מהטמעתו של ה

רשות פלשתינאית נראים כתקועים  AP-) ישראל והAction Plan )AP-, ההפלשתינאית

אזורית או תת אזורית, המציבה  בילטראליתזוהי, באופן ברור, מסגרת  במסגרות סותרות.

  סיטואציה בלתי אפשרית שהינה מגבילה יותר מאשר מעצימה.

  

האזרחית בשיתוף  האוכלוסייהאת תפקידה של  במאמר של מרסלה סימוני היא מנתחת

של ישראל  AP-וב ENP-רשות פלשתינאית, לפי קווי המתאר שנקבעו ב-שראלי-EUהפעולה 

ג שניתן לפרשנויות רבות מנקודת המבט של שיתוף פעולה, מוש ושל הרשות הפלשתינאית.

 בילטראליתנותרו מושהות בין מסגרת  Action Plans-י הצמו, נראה ששתלכשע

         במסגרת ממשלתית ראליתבילטשיתוף פעולה ברמה ב מדובר ומולטילטרלית. למעשה,

. אך בנוסף יש רמיזה חזקה למימד אזורי שבו שיתוף פעולה יתפתח ברוח ברצלונה. ENP-ה

, ישראל והממשלה EU-מאחר ששיתוף פעולה מולטילטרלי ברמה הממשלתית בין ה

הפלשתינאית ברשות החמאס הגיע לעצירה מוחלטת, שיתוף הפעולה יכול לעבור לגורמים 

  באוכלוסיות. אזרחיים

  

תוך ניתוח המשמעות של אוכלוסיה אזרחית עבור ישראל ועבור הרשות הפלשתינאית, 

. למעשה EU-האזרחית ע"י ה האוכלוסייההמאמר מצביע על הבעייתיות בהגדרת 

המשקפים הבנה חלקית  ביקורתייםהוגדרה באופן כללי במושגים מופשטים ולא  האוכלוסייה

סיבית ופוזיטיבית. לבסוף, המאמר מציע מספר המלצות של תופעה שהיא בהכרח פרוגר

למדיניות המצביעות על הצורך להיות יותר מפורשים ומחייבים בפירושים בנוגע לישראל 

  .בניהםתחת קונטקסט גיאופוליטי משותף, על פני הדגשת ההבדלים ולרשות הפלשתינאית 

  

 שדהן טל חמאמר האחרון בוקורא להתערבות חיצונית. ב שבריריותו של המצב בלבנון היום

הלבנונית  האוכלוסייהבאזור. מרבית  EU-התערבות הב הכרוכותאת האפשרויות והתועלת 

כמועילה. יחד עם העדר כל צעד משמעותי של ארה"ב לתווך  EU-מחשיבה את התערבות ה
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אינטרס ברור ליציבות  EU-הזדמנות לתפוס מנהיגות. ל EU-ישראלי, ניתנת ל-שלום ערבי

פיתח עם  EU-. הודות לרשת מקיפה של הסכמי סחר וגופים פוליטיים שהית במזה"תפוליט

להתפתחויות פוליטיות באזור, כמו גם  מצוינת, יש לו גישה ENP-ה מדינות המזה"ת תחת

  כוח השפעה רבים יותר מאשר לשחקנים זרים אחרים. ,מידע

  

 הארגון לאיים על בלי להלאהחיזב, הוא להפעיל לחץ על EU-צעד הכרחי שמוטל על ה

לה יהיו משודלים לגישה לאיציע חבילת שיקום מיוחדת, חיזב EU-. אם הבאולטימטום

" חיובית" להתנהגותלשים דגש על תמריצים חיוביים  EU-. על הקונסטרקטיבית יותר

. עדיף יהיה להשאיר את הטלת הסנקציות "שליליתמהטלת סנקציות על התנהגות " ולהימנע

בארגון  תמיכהוגם אם לתמוך בהן, לא להוביל אותן. צעד חשוב נוסף הוא , ארה"באו ל UN-ל

להעסיק תומכים של  EU-ה. לבסוף, על הללאועידודו להפעיל לחץ על החיזב במרס 14-ה

ולהרשות להם להרוויח מהליברליזציה ואף מאינטגרציה כלכלית מסוימת  בתוך לבנון סוריה

  עם ישראל.

  

בלבנון הינו גורם קריטי למניעת  EU-שימותיו הצבאיות של הניהול אפקטיבי ומקצועי של מ

יחד עם זאת עדיף להימנע  התלקחות חוזרת של האזור כתוצאה מפעולת תגובה ישראלית.

לבנוני. ההתפקחות של תושבי הצפון בישראל לאור התנהלות -מהשגחה על הגבול הסורי

למנף את תדמיתו בקרב הזדמנות  EU-הממשלה הישראלית במלחמת לבנון מציגה בפני ה

יכול לעשות שימוש  EU-הציבור הישראלי ולהראות יותר איזון בעמדתו כלפי המשבר. ה

ייתן  EU-הצפון בישראל. מומלץ גם שה בשירותיו השונים כדי להציע עזרה כספית ליישובי

 בכניסתלצמיחה של שיתוף פעולה כלכלי בין ישראל ללבנון, מהסוג שאינו קשור מקום 

יכול  EU-ומוצרים. למשל, שיתוף פעולה בתחום התיירות או בשירותים פיננסים, שהעובדים 

הפנימי בתחומים הללו, יכול לפתח אינטרס משותף כנגד  האירופאילעודד ע"י הזמנה לשוק 

  התלקחויות נוספות. 

  

ר מאיהספר מאגד קבוצת מאמרים הבוחנים את הקונפליקט הצבאי במזה"ת, כשכל מאמר 

על כמו גם  המקומי תן פרספקטיבה רחבה על הקונפליקטות אחר. צירוף זה נומימד התייחס

. המאמרים מנתחים את EU-גלובליים יותר הנמצאים על סדר היום של ישראל והסכסוכים 

ים, ביטחוניים וכלכליים ואת היחסים ביניהם. כהמשך ישיר לשני יהאלמנטים הדיפלומט

. EU-צות לצעדים מעשיים עבור ישראל וההספרים הקודמים, הספר מציע מסקנות והמל



 10

נסות היחסים הקיימים ומתוך למידה מניסיון העבר, על מנת ל על בסיס ההמלצות ניתנו

   זור.תהליך של שינוי חיובי באולהוביל 

   

  


