החוג להנעה מדינית
במפלגת העבודה
 91אוקטובר 4192

נייר עמדה למפגש 124204102/
פרופ' אלברטו שפקטורובסקי
לאור ההתפתחויות האזוריות והגלובליות על מפלגת עבודה להדגיש  3נקודות עיקריות ,אשר חייבות להביא
לאיחוד של גוש המרכז/שמאל של המפה הפוליטית הישראלית.
" .1התנחלויות פוגעות בביטחון".
 .2פתרון  Algeriaלמתנחלים.
 .3הסדרים אזורים כבסיס למשא ומתן.
רמה אזורית:
 .1ברמה האזורית חייבים לחתור לשיתוף פעולה עם הגורמים ה"מתונים יחסית" ,ביחסם לסכסוך עם
הפלסטינים כגון סעודיה ,ירדן ומצריים.
 .2שיתוף פעולה למאבק משותף נגד הגורמים הרדיקלים באזור כרוך במחיר ,והוא  -משא ומתן על "יוזמת
השלום הסעודי" ,שהוא יוזמה אשר מתאימה לשאיפות האסטרטגיות של ישראל .עקרונות היוזמה
הסעודית אינם שונים במהותם מהפרמטרים של נשיא ארצות הברית קלינטון .ומיוזמת זנבה .עקרונות
אלו מהווים בסיס להסדר סופי.
 .3הסכמה לפרמטרים של היוזמה ערבית  ,אינה אומרת ביצוע מידי .לפלסטינים חשוב לדעת מה
הפרמטרים הסופיים של ההסדר .לישראל חשוב לדחות את הביצוע עד שהמצב הגיאו-אסטרטגי באזור
הקרוב יתייצב .אפשר להגיע לנקודה זאת רק במסגרת של משא ומתן אזורי.
רמת הפוליטיקה הפנימית ,הסוגיה הפלסטינית וסוגית ההתנחלויות:
.1
.2

.3
.4

שינויים האזורים מאפשרים ,באופן פרדוקסאלי ,חזרה לכמה מן העקרונות ההיסטוריים של מפלגת
העבודה ,כמו ביטחון והסדר מדיני.
האופציה של שתי מדינות לשני עמים חייבת להיות הפתרון הסופי ,אולם היא רק אופציה מעשית לאחר
תקופה ממושכת של הסדרי ביטחון בשטחים .בנקודה הזאת חייבים להסביר את משמעות הניתוק בין
ביטחון להתנחלויות.
מפלגת עבודה חייבת לגרום לדיון ציבורי אשר יראה את הנתק בין נושא הביטחון לנושא ההתנחלויות.
המסר חייב להיות "התנחלויות מפריעות לביטחון ישראל".
מפלגת העבודה חייבת להדגיש שבכל הסדר עם הפלסטינים ,צה"ל חייב להתייצב הן בבקעת הירדן והן
בנקודות נוספות בשטחים ,לזמן ממושך .המשא ומתן עם הפלסטינים חייב להתרכז בין הגישה
הפלסטינית הדוגלת בפינוי ישראל מהשטחים בתוך שלוש שנים ,לגישה הישראלית שחייבת לדרוש זמן
יותר ממושך .בו בזמן ,ישראל חייבת להראות נכונות לפרק מאחזים (לא חוקיים ,אפילו על פי החוק
הישראלי) ,ובוודאי להימנע מהקמתן של התנחלויות חדשות.
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לבסוף שאלת ההתנחלויות חייבת להיפתר כדלקמן:
 .1אופצית " ."Algeriaכפי שדה גול ניתק את אלגיריה מצרפת  -ישראל חייבת ,במסגרת פתרון קבע ,לנתק
את עצמה מן השטחים .מתנחלים הרוצים "לעלות" למדינת ישראל יקבלו פיצוי.
 .2מתנחלים המעדיפים להישאר במדינה הפלסטינית – יהיו חייבים לקבל את מרותה של מדינה ריבונית זו.
 .3מסגרת קונפדרטיבית " "Confederative solutionזאת אופציה פוליטית שביכולתה לבסס את השלום
העתידי .אסור להציג אופציה זו כחלופה לפתרון "שתי המדינות" ,אולם היא בהחלט עשויה לשמש בסיס
לדיון פוליטי בהמשך .דיון ממוקד ורציני בנושא הקונפדרציה ,והשוואה לפדרציה ) (Federationבמסגרת
אזורית  -הינו חובה לעתיד הלא רחוק ,ודורש דיון בנפרד.
סיכום:
 .1ניתוק בין התנחלויות לביטחון.
 .2מפלגת העבודה חייבת להדגיש את הסיבות הלאומיות מאחורי הצורך בהפרדה .במקום לדבר על
"שלום" כערך אסטרטגי ,חייבים להדגיש את הערך הלאומי של ההפרדה .וכי "הימין המתנחל" יביא
לסופה של המדינה הציונית .מפלגת העבודה ,בשיתוף הכוחות של המרכז הפוליטי הציוני והדמוקרטי,
מצילים את המפעל הציוני .ישראל לא תתקיים כמדינה דו לאומית או כמדינה יהודית לא דמוקרטית.
ולהגיע להסדר עם הפלסטינים זה לא מחווה להם אלא אינטרס לאומי ישראלי.
 .3חתירה לשיתוף פעולה אזורי עם המדינות המתונות באזור .הדרישות של ישראל חייבות להתמקד בממד
הזמן וביציבות האזור .רק אז השלב הסופי ,של שתי מדינות לשני עמים ,יוכל להתממש.
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