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כותרת :התנועה לשלו ישראל סוריה
אטילה שומפלבי  :לפני שלושה חודשים כמה תנועה חדשה
בישראל ,כן עוד תנועה ,שמה התנועה לשלום ישראל-סוריה ,אבל
בשמאל הישראלי יש חילוקי דעות מי צריך לבוא קודם ,הסורים
או הפלשתינים .עם מי לדבר? עם אבו מאזן או עם אסד? שלום
ד"ר אלון ליאל.
ד"ר אלון ליאל  :שלום.
אטילה שומפלבי  :העומד בראש התנועה לשלום עם סוריה.
ד"ר אלון ליאל  :שלום רב אטילה.
אטילה שומפלבי  :ושלום גם לשאול אריאלי ,אלוף משנה
במילואים ,מהמקדמים של הנושא הפלשתיני .ד"ר ליאל אתה באמת
רוצה לקדם את הנושא הזה מאוד ,אתה גם כינסת עשרות רבות
של תושבים בצפון כדי לדון באפשרות הזו לפני כמה ימים ,אבל
התחושה היא שאסד הוא לא ממש פרטנר רציני בימים האלה.
  
 

 

ד"ר אלון ליאל  :טעות גדולה בידיך אטילה .אני חושב שאסד
פרטנר כבר  4שנים .הבעיה שאנחנו תקועים איתה כרגע קוראים
לה ג''ורג'' בוש ,וזה לא רק מהשיחות הבלתי רשמיות שאנחנו
ניהלנו ,ראש הממשלה אולמרט בדק את הנושא בחודשים
האחרונים וקיבל מסרים גם באמצעות האו"ם ,גם באמצעות
התורכים שאסד רוצה לדבר .אבל לאסד יש בעיה מאוד מאוד
פשוטה ,יש לו חבר בן ברית שקוראים לו אחמדינג''אד .ברגע
שהוא מתיישב עם אולמרט הוא מאבד את אחמדינג''אד .עכשיו
הוא אומר פשוט תפצו אותי ,אני צריך פיצוי .אתה אולמרט לא
יכול לתת לי את הפיצוי ,את הפיצוי יכול לתת לי ג''ורג'' בוש,
ולכן תביא את החבר שלך ,תביא את החבר שלך איתך ,הוא לא
יכול להביא את החבר שלו ,החבר שלו לא רוצה לבוא ,ולכן
אנחנו תקועים ,לא בגלל אסד.
אטילה שומפלבי  :והשאלה אם אתה ,אתה נגיד ומישהו מקבל
את ההצעה שלך ,השאלה האם יכולה להיות מציאות שבה זונחים
את הפלשתינים והולכים למו"מ הסורי ,בעיניך זה יותר חשוב?
להזניח ,לשים בצד את הפלשתינים ,לרוץ עם הסורים.
ד"ר אלון ליאל  :תראה אטילה לפני שבועיים הייתי בבריסל עם
היועץ של אסד ,והיו שם פלשתינים והם אמרו לו רגע מה אתם
עוזבים אותנו ,אתם הולכים עם ישראל ועוזבים אותנו? אז הוא
אמר להם רגע ,ובאוסלו אתם אמרתם חכו חכו נבוא עד שהסורים
  
 

  

יבואו ,לא .אבל הוא אמר להם משהו חשוב ,הוא אמר להם יש
חוליה מחברת והסכם ישראלי סורי...
אטילה שומפלבי  :אתה יודע כמה זמן אני שומע?
שאול אריאלי  :אז בוא אני אגיד לך.
אטילה שומפלבי  :אני נמצא בארץ הזאת לדעתי  17שנה ,השנה
אני חוגג את הענין הזה 17 .שנה אני שומע שאין זמן ,הזמן נגמר
עם הפלשתינים ,נגמר לנו הזמן ,בוא בוא נגמור עם זה.
שאול אריאלי  :אני בטוח שגם אתה וגם אחרים היו שמחים
לוותר על החוויות הלא מוצלחות של ה 7 -שנים האחרונות
מבחינת המחירים שכולנו שילמנו ,החברה הישראלית והחברה
הפלשתינית ,ולכן אני אומר למתונים בראשות סאלם פאייד,
בראשות אבו מאזן את הזמן הזה לחכות דור נוסף ,אין .ללא
תהליך מדיני משמעותי וללא הצבת אלטרנטיבה ראויה בפני הציבור
הפלשתיני.
אטילה שומפלבי  :כלומר מה שאלון ליאל אומר זה רק פוגע בנו
בסופו של דבר.
שאול אריאלי  :אני אומר יותר מזה ,גם התהליכים שקורים בגדה
המערבית ביהודה ושומרון .מבחינתה של ישראל הגברת האחיזה
למשך עוד דור שלם ,אתה מבין מה המשמעות של זה לגבי
הסדר קבע .אם שרון בזמנו דרך וייסגלס רצה להכניס את
התהליך המדיני לבקבוק פורמלין ,לנטוש למשך דור את התהליך
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הפלשתיני זה להכניס אותו לבקבוק רעל.
אטילה שומפלבי  :ובצד ה...
ד"ר אלון ליאל  :אני אספר לך סיפור.
אטילה שומפלבי  :ספר לשאול אריאלי.
ד"ר אלון ליאל  :שאול יזכור את זה ,הוא כבר ותיק .ב84 -
כשהייתי בצוות של משרד החוץ שניהל שיחות עם ממשלת לבנון
הגענו להסכם ופתחנו שגרירות של לבנון בירושלים ,לא בתל אביב,
במגדלי וולפסון היתה דירה עם דגל .אני תרתי עם השגריר תיירי
אז ...דירה ,הם היו חבר''ה נורא נחמדים ,עמדו בראשות...
אטילה שומפלבי  :אתה אומר אבו מאזן נחמד מאוד ,סאלם
פאייד.
ד"ר אלון ליאל  :חבר''ה על הכיפאק אחד אחד .הם חבר''ה
נחמדים ,סאלם פאייד ,הם מייצגים במקרה הטוב חצי עם
פלשתיני ,במקרה הטוב ,ולכן הבעיה שצריכה החלמה זה המצב
הפנימי שלהם .אני לא מאמין שיהיו מספיק ישראלים ,שיהיה רוב
בישראל שיהיה מוכן להגיע להסכם על הקמת מדינה פלשתינית.
אטילה שומפלבי  :אבל לוותר על הגולן ,כן?
ד"ר אלון ליאל  :לא ,בלי לקחת ,בלי שהם שולטים בעזה .עכשיו
אני לא ,עכשיו הגולן סיפור אחר ,אני אומר איך תחתום על
הסכם עם חצי עם כשיש לך שליטה איראנית בעזה.
שאול אריאלי  :לכן אני אומר השיקול של הפת"ח ושל אש"ף
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מוטל ללא ספק על אבו מאזן ועל אנשי הפת"ח ,אבל ללא תהליך
מדיני משמעותי הוא לא יוכל לעשות את זה ,ולכן שים לב אני
לא פוסל את הערוץ הסורי ,אני אומר שהיום נקרתה לישראל
הזדמנות אדירה בדמות יוזמת השלום הערבית ,זאת אומרת אנחנו
יכולים להיכנס.
אטילה שומפלבי  :לשלב את...
שאול אריאלי  :להיכנס לפלטפורמה אחת שמאחדת את הערוצים
הללו ,כי היום תסתכל ,הפלשתינים לא יכולים להתקדם לא
בסוגיית המקומות הקדושים בירושלים ,לא בסוגיית הפליטים ,לא
בסוגיות המים מבלי לקבל את המטריה הערבית ,ולכן יש לנו
הזדמנות בענין הזה .גם נושא הנורמליזציה ,ללא פתרון של כל
הערוצים הערביים לא נוכל להגיע לנורמליזציה ,לנורמליזציה יש
לה היבטים איזוריים ,ולכן אנחנו צריכים ללכת לכל החבילה
הזאת בשני ערוצים ,ישראל יודעת לעשות את זה ,היא עשתה את
זה כבר פעם ולכן...
אטילה שומפלבי  :תשמע ,עשתה את זה פעם נדמה לי יחד עם,
התחילה עם יצחק שמיר במדריד ,איזה שהוא משהו משולב.
שאול אריאלי  :כן.
אטילה שומפלבי  :אחרי זה אהוד ברק שלא ממש הצליח.
שאול אריאלי  :נכון נכון ,בדיוק .בתקופה של ברק הלכנו בשני
הערוצים ולצערי נכשלנו בשניהם.
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אטילה שומפלבי  :הו ,אז ד"ר ליאל אתה מתנגד לערוץ כפול,
אתה דווקא חושב שזה לא יכול להיות ,לא מבחינה פוליטית וגם
לא מציאותית.
ד"ר אלון ליאל  :את הקול האישי שלי יש לך מחר בבוקר
להחזרת הגדה והגולן סימולטנית.
שאול אריאלי  :מדובר כאן ,אני אומר משהו בסדר גודל ,אני
אומר אם אנחנו נפגשים באמצע כ 10 -שנים .העובדות שנוצרות
בשטח ביהודה ושומרון בגדה המערבית יכולות להביא לידי מצב
שהפלשתינים יוותרו בכלל על רעיון של שתי מדינות לשני עמים.
אטילה שומפלבי  :ויחכו.
שאול אריאלי  :ויילכו למדינה אחת .הערבוב הזה הוא בלתי נסבל.
והעובדות קורות בשטח כל הזמן מחדש.
אטילה שומפלבי  :בבקשה אלון ליאל.
ד"ר אלון ליאל  :אני מסכים שהענין או זה או זה מאוד מאוד
דחופים ,מאוד ,באחד מהם צריך להתחיל .הבעיה שאני חושב...
אטילה שומפלבי  :למה אתה מזניח את הפלשתינים?
ד"ר אלון ליאל  :לא.
אטילה שומפלבי  :תראה מה קורה? יש שם מנהיגות שמנסה
להתרומם מהקרקע.
ד"ר אלון ליאל  :הבעיה היא שאני פשוט חושב שאין מי שיעשה
את הדיליוורי בצד הפלשתיני ,ויש מי שיעשה את הדיליוורי בצד
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הסורי .עכשיו גם החלון הסורי יכול להיסגר תוך חודשים ,לא
שנים ,תוך חודשים.
אטילה שומפלבי  :ולהוביל למלחמה.
ד"ר אלון ליאל  :עוד שני ביקורים של אחמדינג''אד שם וזה גמור,
הוא כבר לא יכול...
אטילה שומפלבי  :וזה מביא למלחמה בהכרח?
ד"ר אלון ליאל  :אז זה יכול להוביל למלחמה בהכרח.
אטילה שומפלבי  :אז תשמע ,שאול אריאלי אולי עדיף להתמודד
עם החמאס והג''יהאד האיסלמי ועם הארגונים הפלשתינים
הקיצוניים ,מאשר להיגרר למלחמה מול הסורים שכולנו יודעים מה
יהיה המחיר של דבר כזה?
שאול אריאלי  :המחיר של ההשתהות מול הפלשתינים וגם מול
הסורים הוא כבד מאוד .אני חושב שמול הפלשתינים יכול להיות
יותר כבד בהיבטים של היפרדות מהפלשתינים ויצירת שתי מדינות.
אטילה שומפלבי  :אבל יש לך עוד זמן ,עם הסורים אתה יכול
להגיע תוך כמה זמן למלחמה עם טילים על תל אביב וטילים על
חיפה.
שאול אריאלי  :בוא לא נפחיד את עצמנו .הבעיה ,לכן ,אני לא
מתעלם מהענין הזה ,אבל לא נפחיד את עצמנו ,אנחנו יודעים מה
מאזן הכוחות בין ישראל לסוריה ,עם הגיבוי והמטריה האיראנית
שאני מקוה מאוד שהיא תטופל בדרכים אחרות .לכן אני אומר
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זאת ההזדמנות האדירה מבחינת ישראל לשים את שתי הבעיות
האקוטיות האלה על פלטפורמה אחת ולטפל בהם .הציבור בישראל
כבר הביע יותר מפעם אחת את נכונותו באלף ואחד סקרים לגבי
הסדר קבע ,גם פה וגם שם.
ד"ר אלון ליאל  :אגב אם ...זה מיליון הקולות שיתנו רוב לדיל
הכפול הזה .אני בעד בכל לב.
אטילה שומפלבי  :אתה אומר ללכת על הסורים עכשיו ,ואתה
אומר לנו יש לך מסרים מסוריה שאומרים יש עם מי לדבר.
ד"ר אלון ליאל  :בהחלט ,בהחלט ,אני אומר את הענין הזה אפשר
לגמור .נכון שהנסיגה יכולה לקחת  15שנה ,אבל הדיל ,הדיל
החתום יכול להיות ענין של חודשים ,הפיצוי יכול להתפרש.
אטילה שומפלבי  :אוקיי.
ד"ר אלון ליאל  :אחרי שעשית את הדיל החתום בוא ניגש לענין
הפלשתיני .לצערי אי אפשר לדון בזה ביחד.
אטילה שומפלבי  :ד"ר אלון ליאל אני מאוד מודה לך .שאול
אריאלי אני מודה גם לך.
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