יוצרים עוצמה אזורית
המזרח התיכון עובר תקופה של שינויים וזעזועים.
עבורנו זוהי הזדמנות לחזק את עוצמתה המדינית ,הביטחונית והכלכלית של ישראל.

אינטרסים משותפים יוצרים הבנה חדשה

עוצמתנו מוכרת לשכנותינו במזרח התיכון .מדינות ערב הפרגמטיות מבינות שישראל איננה האויב שלהן ,אלא בעלת
ברית חזקה למאבק בארגוני הטרור ובאיום האיראני ,ולשיתוף פעולה כלכלי שישפר את מצבם של עמי האזור.

משוואה חדשה במזרח התיכון ומינוף העוצמה הישראלית

בשלו התנאים לצאת לפעולה אסטרטגית ישראלית שתמנף את האינטרסים משותפים ,ותקדם “עסקת חבילה אזורית”.
עסקה זו תאפשר להגיע להיפרדות הדרגתית מהפלסטינים לשתי מדינות ,להסדרי ביטחון אזוריים ולתוכנית כלכלית
לשיקום המזרח התיכון .התוצאה תהיה ברית אזורית שתחליש את איראן והאסלאם הקיצוני ,תייצר צמיחה כלכלית
באזור ,ותילחם בהקצנה ובהידרדרות באזור .הכלכלה הישראלית תצמח ותשגשג ונחזק את ביטחונה ומעמדה של ישראל
כמעצמה אזורית.

מה נרוויח
עוצמה מדינית

•עסקת החבילה האזורית תבטיח
הסדרה של יחסינו עם הפלסטינים
והגעה להסדר שזוכה ללגיטימציה
מצד מדינות ערב המובילות.
•נהנה מיחסים דיפלומטיים עם
עשרות מדינות מהעולם הערבי
והאיסלאמי.
•הכרה בינלאומית בירושלים כבירת
ישראל ובישראל כמדינת הלאום של
העם היהודי.
•נשיג הכרה בינלאומית מלאה
ונכריע את מגמות הדה-לגיטימציה
ואת תנועת ה.BDS-

עוצמה כלכלית-חברתית

עוצמה ביטחונית

צמיחה כלכלית חסרת תקדים
שתייצר את המשאבים הדרושים
להורדת יוקר המחייה ,צמצום ממדי
העוני ,הפחתת מיסים והשקעה
מסיבית בתשתיות ,במחקר ,בחינוך
ובבריאות

•הברית האזורית תהווה מכפיל
כוח בטחוני בהתמודדות עם
האתגרים הביטחוניים של ישראל,
בדגש על המאבק באיום האיראני,
בחזבאללה ,בדאע”ש ובחמאס.
•הברית האזורית תיצור שיתופי
פעולה שיפגעו ברשתות הפשע
והטרור.
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SIGNING

תמיכה מקיר לקיר
אביגדור ליברמן

בנימין נתניהו

יאיר לפיד

“יוזמת השלום הערבית כוללת מרכיבים
חיוניים ,שיכולים לסייע לשקם משא ומתן
קונסטרוקטיבי עם הפלסטינים .אנחנו
מוכנים לנהל מו”מ עם מדינות ערב על
עדכון היוזמה”

“זו הפעם הראשונה שנוצרה זהות
אינטרסים אסטרטגית בין המתונים בעולם
הערבי לבין מדינת ישראל .בנסיבות
שנוצרו במזרח התיכון אי אפשר להגיע
להסדר נפרד בין ישראל לפלסטינים
וחייבים להגיע להסדר אזורי כולל”

“יש לחתור להסדר אזורי שיוביל ליחסים
נורמאלים מלאים עם מדינות ערב ולהקמת
מדינה פלסטינית מפורזת מנשק לצידה
של מדינת ישראל .כדי לקדם תכנית זו,
יש לכנס ועידה אזורית שתתבסס על
היוזמה הסעודית”

“יוזמת השלום הערבית אינה סטטית
ואינהתכתיב פשטני אלא ניתן להתאימה
כך שתכלול כל הסכמה מרצון שתושג
במגעים .נסו רק לדמיין את ההתפתחויות
בתחומי המסחר ,הרפואה ,המדע והתרבות
בינינו”

הגנראל הסעודי ,אנוור עשקי

נשיא מצרים ,הגנראל א-סיסי

הנסיך הסעודי ,תורכי אלפייצל

“תגידו כן ליוזמה הסעודית 22 .מדינות
ערביות ו  20-מדינות מוסלמיות יקיימו
אתכם יחסים ,שיתופי פעולה מסחריים
וקשרי תרבות”

“יש להרחיב את השלום עם ישראל
למדינות ערביות נוספות .פתרון הסכסוך
הישראלי-פלסטיני יכול לשנות את פני
האזור”
בטוח או
חושב שלא

10%
מאז  , 2014הציבור הישראלי תומך בחיזוק
היחסים עם מדינות האזור ,ואף תומך בשיעורי
שיא בהסדר עם הפלסטינים כחלק מעסקת חבילה
אזורית ( 85%מהיהודים תומכים או יכולים לחיות
עם המהלך המדיני המוצע)

בטוח שכן

24%
25%

חושב שכן

יכול לחיות
עם זה

36%

מי אנחנו
׳ישראל יוזמת‘ היא קבוצת השפעה א-מפלגתית הכוללת
חברות וחברים מימין ומשמאל ומרקעים מגוונים :בכירי
מערכת הביטחון ,אנשי עסקים ,דיפלומטים ,אקדמאים
ויזמים חברתיים.
אנחנו מנהלים שיחות ומפגשים עם אנשים מובילים

בישראל ,באזור ובעולם ובוחנים את מרכיבי “עסקת
החבילה האזורית” ,ובמקביל פועלים בקרב מקבלי
ההחלטות בישראל כדי לקדם אסטרטגיה ישראלית ליצירת
ברית אזורית ,שתחזק את עוצמתה המדינית ,הביטחונית
והכלכלית של ישראל.

יוצרים עוצמה אזורית

