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חיים היקר,
בהתאם לבקשתך להלן התייחסות קצרה לנייר העמדה של פואד ושלך -
באורח עקרוני הנייר ורוחו מקובלים עלי כמעט לגמרי.
מפלגת העבודה צריכה לשדר רצינות ,אחריות ושיקול דעת במצב בעייתי.
לא לשבור שמאלה מדי בתחום המדיני-בטחוני ,להבדיל מהחברתי-כלכלי ,לבקר את
הממשלה באורח מכובד ,להציע הצעות מקוריות ולהיצמד לעמדות כלליות.
יחד עם זאת צריך להראות באורח כללי מהם העקרונות הכלליים של המפלגה כמפלגת
העבודה בתחום המדיני-בטחוני ולאיזה כיוון היא מציעה להוביל את הציבור בשונה
מיריביה.
לעניין היציבות האסטרטגית צריך לטעמי להוסיף את הצורך ביוזמה ישראלית מתמדת
לשלום ,תוך עמידה על בטחון ישראל והעדר עוול אזרחי המאפיינת את מפלגת העבודה.
לכן מוצע לשלב עם הנייר הזה את נייר העמדה שהוגש על ידי בישיבה הקודמת ,שעניינו
בעיקר בעקרונות להתייחסות מדינית-ביטחונית כללית של המפלגה.

מספר נקודות ספציפיות לגוף המסמך -
בנוגע למצרים – הייתי מציע לקיים דיון נפרד בעניין זה לפני הבחירות שם.
אני מסכים עם הצורך לנהוג משנה זהירות בשל המצב במצרים .גם אתם מציינים כי
המצב מול המפגינים במצרים רגיש ויש לנהוג משנה זהירות .לכן הייתי נמנע מניתוח
פורמאלי למצב הפנימי שם .ראינו מה אירע בעת ניתוח פורמאלי של ברק ביחס לנעשה
בסיני.
ההתייחסות ל"המון" היא מונח בעייתי לדעתי .יש לפנות לעם המצרי השואף לשוויון
ולחירות ולתמוך בשאיפה זו תוך הדגשה כי אנו מקווים כי היא תנותב לעבר יציבות,
שלום ובטחון לכלל עמי האיזור.
בנוסף לפעולה ליוזמה לבקרה מעמיקה יותר של השטח בסיני ,הייתי קורא לממשלה
לנהוג משנה זהירות באישורי הכנסת כוחות צבא מצריים ,להבדיל מכוחות משטרה לסיני
בניגוד לאמור בהסכם השלום ,כמו גם להיערך בדחיפות לעניין בטחונו של גבול זה.
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בנוגע לתורכיה  -הייתי מוסיף כי מול תורכיה יעשה מאמץ יזום עליון – פורמאלי וחשאי
כאחד ,המשלב חיפוש יצירתי אחר אינטרסים משותפים מובהקים עמה ביחס למערב,
ותבונה מדינית איטית ובונה ,במציאות של אביב עמים ערבי שלא ברור לאיזה כיוון הוא
הולך (גם כדי לרכך את הנטייה של ההנהגה שם להשפיע על אביב העמים הערבי,
באורח שאולי אינו מתאים לנו ולמערב).
ביחס לפלשתינאים בהקשר המצרי-אזורי הייתי שוב מוסיף את הצורך ביוזמה אחראית
ומתמדת לשלום גם בשל הצורך ביציבות אזורית ,ובעידוד גורמים מתונים-דמוקרטיים
באביב העמים ובצד הפלשתינאי ונמנע מאזכורי ה"המון המצרי".
באשר לעזה – גם כאן הייתי מציע לקיים דיון נפרד.
יש כאן בעיה מבחינת הצורך בהתייחסות קשוחה לשלטון רודני פונדמנטליסטי שחייבת
להיות ברורה ומונעת מהחמאס מלקבל צביון כלשהו של ממשל לגיטימי (נמל וכו'),
להבדיל מההתייחסות לעם עצמו היושב בעזה.
אולי ניתן במקום זאת להציע נקיטת יוזמה הומניטארית מהותית ומתוקשרת  -של
ישראל ,אולי בשיתוף עם ארגונים בינלאומיים ,לעזרה לאוכלוסיה באורח שאינו בעייתי
מבחינה ביטחונית (בריאות ,מזון) בד בבד עם המאבק עיקש מול החמאס והארגונים
המבקשים להשמיד את ישראל.
בשלב זה הייתי קורא לממשלה להימנע מפעולה כוללת בעזה העלולה לדרדר את האזור
כולו .המלחמה חייבת להיות המוצא האחרון והיא חייבת להיות משולבת במטרה מדינית.
המטרה המדינית בהקשר של עזה צריכה להיות – הפלת החמאס הפונדמנטליסטי
ועליית המתונים .האמצעים צריכים להיות קודם כל – שכנוע מתמשך ויצירתי של העם
הפלשתינאי כי טירור ורצון להשמדת ישראל לא יובילו אותו לחוף מבטחים.
כמו כן הייתי מציע לקדם במרץ דו-שיח דתי ופורמאלי בין חכמי דת שלנו לחכמי דת של
התנועות האסלאמיות בישראל וברשות.

כללי  -בעניין כיפת ברזל ,אני סבור כי ההצטיידות בה היתה מהלך נכון ,אשר בוצע
במקביל לשיקום הצבא ,לאחר שנים רבות של הליכה אחורה .למהלך זה יש לצרף
מהלכים נוספים מתחומים שונים ,בהתאם למציאות המתפתחת.
כן הייתי מציע לוועדה/מפלגה בשם הרצון לאחדות חברית ,להביע גינוי חריף
להתבטאויות שהיו במאמרים שונים כלפי מועמדת לראשות המפלגה בהקשר המדיני-
בטחוני .המדובר בביטויים תמוהים ,בלתי-ראויים בלשון המעטה ,ומן הראוי כי המפלגה
תתייצב כאיש אחד ותדחה אותם מכל וכל.

