ד"ר אלון גלעדי

נייר עמדה לפגישת ועדה מדינית-ביטחונית מיום 18-8-11

נושא הפגישה –
ניסוח עמדות מפלגת העבודה בהקשר של ההצהרה המתוכננת בעצרת האו"ם בדבר הקמת מדינה
פלשתינאית.

שוטף -


ראשית ראוי להביע צער רב על הפיגוע הנפשע והחמור באזור אילת .תנחומים למשפחות
ההרוגים והחלמה לפצועים .וכן לשלוח תמיכה והערכה לאזרחים ולכוחות הביטחון שפעלו
בעניין זה.



באשר לשאלת ההתבטאות של ח"כ שלי יחימוביץ כי ההתנחלויות אינן חטא או פשע –
אני סבור כי יש לשאוף לאיחוד התנועה ולקירוב לבבות בציבור ,לרבות אזרחי ישראל
היושבים בהתנחלויות  -סביב הדגל הסוציאל-דמוקרטי הפרגמטי.
התייחסות זו אינה צריכה ללמד על הפתרון המדיני-בטחוני כלל ועיקר ועל כך שהדרך עוברת
בחתירה לשלום ,בטחון והעדר עוול אזרחי.
.

עקרונות לביקורת המפלגה כלפי הממשלה בתחום המדיני-בטחוני



מפלגת העבודה חייבת לפעול בהתאם לערכיה ולדרכה המסורתית בתחום המדיני-בטחוני –
חתירה ויוזמה מתמדת לשלום ,תוך עמידה נחושה על בטחון ישראל.



פעולה זו חייבת להתבצע בממלכתיות ובאחריות ובהתאמה  -גם הביקורת על פעולות
ממשלת הימין ,להבדיל מהביקורת הבלתי-ממלכתית של קדימה.



השגיאה המרכזית של ממשלת נתניהו בתחום המדיני-בטחוני הינה העדר יוזמה מקורית
ומדיניות של קיפאון ,הליכה אחר האירועים וכיבוי שריפות.
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בניגוד לביקורת המתלהמת והחד-צדדית של קדימה והגב .לבני (הנובעת בין היתר מכך
שהעניין המדיני הינו למעשה כל ההבדל הרעיוני שלה ,אם בכלל ,מול הליכוד)- ,
על מפלגת העבודה המתחדשת לבקר את ממשלת נתניהו באורח ערכי ,שקול וענייני ,ועם
זאת  -ברור ,נחוש ומתווה דרך.



ביקורת זו צריכה להראות לציבור כי קיימת גם דרך אחרת בתחום המדיני-בטחוני – דרך
אחראית ,רצינית וממלכתית אל מול דרכו של נתניהו.



הציבור צריך לדעת כי המפלגה המתחדשת אינה מתלהמת ,נגררת ,וגם לא מתרפסת,
ורכרוכית אלא היא אלטרנטיבה רצינית ומכובדת ,אשר תעמוד על טובתו של הציבור באורח
אחראי ורציני.



לפיכך למשל בכל הנוגע למו"מ מול הפלשתינאים יש להדגיש כי הכישלון והאשמה לכישלון
מצויים בשני הצדדים ולא רק בצד הישראלי.

הכישלון מבחינת ממשלת נתניהו –
הכישלון מצוי במדיניות של תגובה ולא של יוזמה ישראלית עצמאית ומתמדת.
מדיניות זו נובעת כנראה מההתחבטות בין האידיאולוגיה הלאומנית המסורתית והמשענת הפוליטית
הימנית בליכוד עצמו ובישראל ביתנו ,לבין שורת ההיגיון והחובה כראש ממשלה של כלל העם
המחייבת יוזמה מתמדת .הסבר אחר מלמד על פעולה אידיאולוגית ימנית בחוסר תום לב.
ומכל מקום התוצאה של התנהלות נתניהו היא קיפאון והובלת המדינה בנתיב מסוכן.

הכישלון מבחינת ממשל אבו מאזן –
הכישלון מצוי באידיאולוגיה לאומנית וחוסר תום לב בצדה (למשל לעניין סירוב למשא ומתן בעת
ההקפאה ,הסירוב לקיים ישובים יהודיים במדינה הפלשתינאית ,ועוד) ובחולשה פוליטית-מנהיגותית,
גם בשל הישענות קואליציונית על תנועה פונדמנטליסטית כתנועת החמאס.

תפקידה של מפלגת העבודה המתחדשת –
להציע דרך אחראית ונחושה אשר תוביל ,למרות התנאים הבעייתיים ,לקידום תהליך השלום
והעמידה על הביטחון גם יחד .דרך זו עוברת בין היתר בפעולה לחידוש האמון בין שני העמים ואדרש
לה בהמשך.
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עקרונות כלליים בתחום המדיני-בטחוני



על המפלגה לעבור מגישה של תגובה סבילה ואנאכרוניסטית ליוזמה אקטואלית מקורית
ומובילה .במסגרת זו יש להבטיח לציבור הבטחה כללית הנטועה בערכי התנועה ובמציאות
המתפתחת ,ללא הצהרה מראש של פרטי תוכנית כזו או אחרת.



באורח כללי מוצע להצהיר לציבור כי במידה והמפלגה תרכיב את הממשלה (ולהדגיש את
אופן ההתייחסות הזה) היא תפתח ביוזמה חדשה ,מקורית ואחראית מול הפלשתינאים,
הנטועה בערכיה המסורתיים של המפלגה ובשני מרכיבי היסוד של התחום המדיני-בטחוני-
חתירה ויוזמה מתמדת לשלום ועמידה נחושה על הביטחון.



המפלגה תתחייב כלפי הציבור לפעול בתחום זה תוך מבט מפוקח ויצירתי כלפי המציאות
האזורית ,והעולמית ותוך הסקת מסקנות מאירועי ושגיאות העבר של ממשלות ישראל.
כאן יש לציין באורח מפורש את אירועי האינתיפאדה השנייה ,עליית החמאס לאחר
ההתנתקות ,והקיפאון המדיני החמור מבית מדרשם של נתניהו ואבו-מאזן.



מוצע להתחייב כי כל הסדר מדיני-בטחוני יובא לאישור וועידת המפלגה ובאם יאושר על ידי
הכנסת למשאל עם ,לצורך הכרעת העם-הריבון ומטעמי יציבות פנימית שלאחר הכרעה כזו
או אחרת.

באשר לסוגיה הספציפית נשוא הפגישה



המפלגה צריכה להצהיר כי היא מתנגדת להקמת מדינה פלשתינאית באורח חד-צדדי ,על
אחת כמה בגבולות  .76הפתרון לסכסוך חייב להתבצע במסגרת משא ומתן ישיר בין
הצדדים ללא כל תנאים מוקדמים .אך להבדיל מדרכו של נתניהו  -תוך יוזמות ישראליות
בונות אמון ופורצות דרך.



יחד עם זאת באם תוכרז הקמת מדינה פלשתינאית באורח חד-צדדי ,או אז מוצע כי המפלגה
תשקול לקרוא להכיר במדינה זו אך רק כמדינה מפורזת ולא בגבולות ( 76להבדיל מחלקים
בימין הסבורים כי יש להכריז על ביטול הסכמי אוסלו וכד' ולהחריף את המצב).



המפלגה צריכה להכריז כי עם הקמת המדינה הפלשתינאית ולאחר ההתנתקות מרצועת
עזה ,עובר הסכסוך מפסים של כיבוש לנרטיב של סכסוך גבולות ,אשר יוכרע כאמור אך ורק
במשא ומתן ישיר וללא תנאים מוקדמים.

