הצעת סיכומים לדיון המדיני
אהרון ידלין
לקראת כנס מחוז הקיבוצים במפלגת העבודה בתאריך 41.11.13
בטווח הקצר – בעקבות מבצע צוק איתן.
יש לראות את המציאות ברצועת עזה ללא אשליות.
החמאס לא יתפרק מנשקו וכיבוש הרצועה לא מומלץ
עם זאת  -יש לשלול מהחמאס את התחושה שיש לו תעודת ביטוח וכל עימות צבאי ,אם יידרש ,אסור
שיסתיים בתיקו.
אין להסתפק בהסדר על בסיס שקט מול שקט .צריך לחתור להסדר שימנע התעצמות והתחמשות
עתידית של החמאס ושאר אירגוני הטרור ברצועת עזה.
יש לפעול יחד עם מדינות ערב המתונות ועם ארה"ב על בניית מנגנונים של פיקוח יעיל למניעת הברחות
נשק לרצועה ,בהובלה של מצרים.
צריך לחדש הידברות שקטה עם ארה"ב ולהגיע אתה להבנות מוסכמות .וכך לגבש הבנות עם מצרים
וארה" ב שלישראל תהא לגיטימיות לבצע בעתיד פעולות יזומות נגד התעצמות החמאס אם תתרחש.
בד בבד יש לפעול להחזרת גורמים פלשתינים מתונים להשפעה ושליטה בעזה ,כולל הרשות הפלשתינית,
כגורם שהוא אלטרנטיבה לחמאס .מכיוון שאבו מאזן הסכים למדינה פלשתינאית מפורזת יש לנסות
להסתייע ברשות הפלשתינית כדי להתנות את שיקום רצועת עזה בפירוז מרחיק לכת מנשק התקפי.
בטווח הארוך
צבא המופעל בלי מטרה מדינית לא יכול להשיג את מטרתו .ניצחון צבאי חייב להיות מלווה במהלך
מדיני משמעותי.
יש לפעול לכינוס ועידה של כל הגורמים המתונים בעולם הערבי שיש להם אינטרסים משותפים עם
ישראל -מצרים ,ירדן ,סעודיה ,כולל הרשות הפלשתינאית ,יחד עם ארה"ב והאיחוד האירופי  -להתנעת
התהליך המדיני ולקידום יוזמת השלום האזורית שהציעה הליגה הערבית .פירוש היוזמה הוא יחסי
שלום מלאים עם העולם הערבי בתמורה למימוש היעד של שתי המדינות ,הכולל גם הקמת מדינה
פלשתינאית בשטחי יהודה ושומרון ,כולל רצועת עזה  -תוך חילופי שטחים מנימוקי ביטחון ודמוגרפיה,
תוך הסדר חכירה של בקעת הירדן ופתרון בעיית הפליטים הערביים במדינות ערב ובמדינה
הפלשתינאית.
אין להירתע ,בדרך לשלום מלא ,מהסדרי ביניים וממהלכים ישראליים יזומים ,בתנאי שייעשו בהסכמה
עם ארה"ב והאיחוד האירופי .יש לחתור להסכם של מדינת ישראל עם ברית נאט"ו כאמצעי לביטול
סכנות של מלחמה.
אהרון ידלין.

