הצעת החלטה
 .1מפלגת העבודה קוראת לממשלת ישראל לתמוך בדיון שיתקיים בעצרת הכללית של
האו"מ בהכרה במדינה פלסטינית.
פניה פלסטינית לאו"מ מהווה קבלת פלסטינית זה –ז'ורה (  )de jureשל החלטת החלוקה
של  .7491לישראל ,שתמכה בהחלטה בזמנו ,אין סיבה להתנגד למהלך בו הפלסטינים,
אומנם באיחור של  49שנים ,סוף סוף מקבלים על עצמם את אותה החלטה שבזמנו כה
התנגדו לה .אי הכרה של ישראל במדינה הפלסטינית עלולה להתפרש כנסיגה ישראלית
מהכרתה בהחלטת החלוקה ,וליצור את התנאים שיאפשרו לפלסטינים ליזום מהלך שסופו
ביטול החלטת החלוקה וקבלת החלטה חדשה שתקרא להקמת מדינה דו לאומית בא"י
המערבית.

 .2מפלגת עבודה קוראת לממשלת ישראל לפתוח מו"מ עם הנהגת אותה מדינה פלסטינית
כדי לדון בסוגיות במחלוקת בין שתי המדינות ,ולהסדיר את היחסים בין ישראל
לפלסטין
 .3במידה ויתברר שאין כעת כל אפשרות מעשית להגיע להסדר שלום סופי בין שתי
המדינות ,מפלגת העבודה קוראת לממשלה להיכנס למו"מ על הסדר ביניים בין שתי
המדינות שעיקריו כדלקמן:

.I
.II
.III
.IV
.V
.VI
.VII
.VIII
.IX
.X

טווך זמן –  10-15שנה
פינוי-פיצוי וולונטרי לכל תושבי הישובים ממזרח לגדר ההפרדה
הקפאת בניה בכל הישובים ממזרח לגדר ההפרדה
פינוי כל המאחזים שממשלת ישראל כבר הודתה אינם חוקיים ,והסגת
כוחות צה"ל מכל מאחז כזה שתושביו יסרבו להתפנות
הסגת כוחות צה"ל מכל שטח יו"ש ממזרח לגדר ההפרדה ,למעט בקעת
הירדן
קו בגדר מהווה את הגבול הלא סופי דה פקטו בין ישראל לפלסטין עד
לחתימת הסכם סופי במסגרתו ייקע קו הגבול הסופי
הקמת עירית ירושלים רבתי כמו ( ) Greater Londonשתכלול עירית
מערב ירושלים ועירית מזרח ירושלים.העיר העתיקה תהיה תחת ניהולה
של העיריה הרבתית
רמאללה נשארת בירת פלסטין עד לחתימת הסכם סופי
במסגרת הסדר הביניים תסכים ישראל ליחסים כלכליים פתוחים בין שתי
המדינות כולל שוק עבודה פתוח ומעבר חופשי של אנשים וסחורות
חילופי שבויים  /אסירים

 .4מפלגת העבודה רואה בהסכם השלום עם מצרים והיחסים הדיפלומטיים עם טורקיה
נכסים אסטרטגיים לאור התפקיד המרכזי ששתי מדינות אלו ממלאות וימשיכו למלא
בעיצובה מחדש של המפה הפוליטית של המזה"ת ושמירת היציבות באזור
 .5מפלגת העבודה סבורה שהמשך הסטטוס קוו מול הפלסטינים עלול להוביל להתדרדרות
היחסים עם מצרים וטורקיה עד ללניתוק היחסים בינן לישראל
 .6מפלגת העבודה קוראת להחליף את המצור (  )blockadeהימי על עזה בהסגר
(  )quarantineימי ,במסגרתו תשמור ישראל לעצמה את הזכות לבדוק אוניות

המפליגות לעזה ,ולאפשר לאוניות שאינן נושאות מטען בעל ערך צבאי כלשהו לעגון
בנמל עזה
 .7מפלגת העבודה קוראת לקהילה הבינלאומית להתערב בסוריה מאותן סיבות
הומאניטריות שהביאו אותה להתערב בלוב

מגיש ההצעה – יוני אריאל

