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מתווה לפתרון אזורי בהתבסס על הצעת התנועה לממשל אזורי וצמיחה אזורית
עמנואל שחף

הגישה הנוכחית של מדיניות ממשלת ישראל ,גישה שגם מפלגת העבודה שותפה לה לפחות באופן
חלקי ,מגדירה את מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי .מטרת הממשלה היא לשמור על אופייה
היהודי של המדינה על שטח מירבי ,כאשר מטרה זו תושג ,לכאורה ,על ידי חלוקה לשתי מדינות (זאת לפחות
על פי ההצהרה) .בפועל ,הממשלה איננה פועלת למימוש המטרה ומגדילה את הביזור של האוכלוסיה
היהודית בגדה המערבית .כמו כן ,הפינוי המירבי שממשלות ישראל עד כה היו מוכנות לשקול אינו עומד
בדרישות המינימום של הצד הפלסטיני .כתוצאה מכך ,פתרון שתי המדינות מתרחק וספק רב אם הוא עדיין
בר מימוש בצד הישראלי ,גם בהיבט הפוליטי (גיוס רוב) וגם בהיבט המעשי והכלכלי (פינוי/פיצוי) .גם מהצד
הפלסטיני קיים קושי לממש את החלוקה בהיבט הפוליטי וההיבט הכלכלי ,כי ספק אם למדינה
הפלסטינית ,אם תקום ,תהיה זכות קיום כלכלית כישות נפרדת.
הגישה שתוצג כאן הופכת את גישת שתי המדינות על פיה ,מקבלת את העובדה ששתי האוכלוסיות
מעורבבות על שטחי ארץ ישראל כולה במדינה דו-לאומית בפועל ,ומכירה בכך שלא ניתן עוד להפריד ביניהן
לשני אזורים מוגדרים (שתי מדינות) .אי ההפרדה תואמת לאופי הסוציאל-דמוקרטי של מפלגת העבודה,
אידיאולוגיה שכידוע איננה תומכת בהפרדה על בסיס אתני .הגישה מציעה לחלק את ארץ ישראל ל62-
קנטונים 81 ,מהם יהודים ו 1-ערבים ,כדרג ממשל אזורי (עד לנהר הירדן ,לא כולל עזה) .בכל אחד
מהקנטונים יוקם ממשל אזורי המאפשר אוטונומיה אזרחית מירבית ,במגבלות החוק הפדרלי (חוקה) ששומר
על שוויון זכויות של כל האזרחים .הממשלה הפדרלית בירושלים תותאם למציאות החדשה ,ויוקם בית שני
(נוסף) לכנסת בו ישרתו נציגים של הקנטונים ( 6לכל קנטון ,סה״כ  .)26הפילוג הדמוגרפי במדינה האחודה
יהיה ,בערך 22%/32% ,לטובת היהודים.
האיומים החדשים על האזור מופנים היום כנגד כל בני האדם שגרים כאן ,פלסטינים ויהודים כאחד .התאגדות
במסגרת מדינה פדרלית בתוך גבולות הביטחון האופטימליים של ישראל (נהר הירדן) תקל על ההתמודדות
עם איומים אלו ותאפשר בנייה של רקמת חיים משותפת במסגרת מובנית ,עם רווחה מירבית לכל התושבים
החיים בארץ ישראל .בניית רקמה זו עם כלכלה משגשגת תעזור לחסן את האוכלוסיה הערבית בארץ ישראל
נגד השפעות של קבוצות קיצוניות ,כפי שזה קורה בקרב האוכלוסיה הערבית בתוך מדינת ישראל היום.
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הגישה המוצעת תתקבל (בהסתייגויות כמובן) על ידי חלק לא מבוטל של הימין ,ויש להניח שגם בקרב
הפלסטינים יהיו לה תומכים רבים ,בגדה וגם במזרח ירושלים .כמו כן לא מן הנמנע שהקהילה הבינ״ל תיתן
יד לפתרון המוצע ,בתנאי כמובן שהפלסטינים מסכימים ושבמדינה ישרור שיווין זכויות ,בהתאם למגילת
העצמאות .פתרון זה יחסוך את הטראומה הלאומית ואת ההשקעות האין-סופיות שבשיקום המפונים,
הקיימים בכל הסדר שידרוש פינוי התנחלויות ,ומאפשר הפניית משאבים אלו לשיקום הפליטים ובניית
תשתיות בכל הארץ .נדרשת התייחסות נפרדת לרצועת עזה (שלא כלולה בפתרון משיקולים דמוגרפים ,וניתן
לשער כי עזה תוכל להיות עיר-מדינה תחת שלטון נפרד ,כאשר יושקע מאמץ שיקומי הולם על מנת להבטיח
בסיס כלכלי איתן לרצועה.
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