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החוג להנעה מדינית במפלגת העבודה – הצעה לחזון ולדרכי פעולה
תומר ישראלי






החזון :שתי מדינות לשני העמים  -עדיין תקף.
הכרה והפקת לקחים מכישלונות העבר.
הפסקת האפרטהייד בשטחים מתוך אינטרס שלנו.
מחויבות ביטחונית כלפי אזרחי ישראל למקרה כישלון פלסטיני.
הסכמים ארוכי טווח מול רשות פלסטינית כגורם ממשל משמעותי.

בראיה היסטורית ,ארוכת טווח ,לא ניתן לוותר על הצורך של העם היהודי בבית לאומי מוגדר ומוגן .העם
הפלסטיני ,גם אם מפולג ומסוכסך מבפנים (לא מעט בעזרתנו) ,עדיין נראה כזקוק ליישות שלטונית אחת .גם
כעת ,לא נראה שישנה הפרדה על בסיס גאוגרפי פיסי בין פתח לחמאס או לזרמים אחרים ולכן נראה
שהקמת המדינה הפלסטינית הוא עדיין הפתרון הנכון לפלסטינים שיאפשר ממשל עצמי (מסוג כזה או אחר).
מאז כישלון תהליך אוסלו ,שהיה אמור להביא לשלום ודו-קיום ישראלי פלסטיני ,לא הצלחנו לעלות על פסים
של תהליך המקדם אותנו לעבר השלום המיוחל .במהלך השנים ,נעשו ניסיונות שונים ,בחלקם על ידי
ממשלות ימין ובחלקם על ידי ממשלות שמאל .הניסיון הבולט ביותר היה ה"התנתקות" שכלל את פינוי כל
הישובים וכן עזיבת צה"ל את הרצועה .בסופו של דבר איבדה הרשות הפלסטינית את אחיזתה ברצועה ומאז
שולט שם החמאס ,מה שמסבך עוד יותר את האפשרות להגיע להסדר .רק דרך הכרה מפורשת בהערכות
השגויות בעבר ,נוכל לשוב ולרכוש את אמון הציבור בהווה ובעתיד ,ועל כן עלינו לעסוק בכך.
מפלגת העבודה ,בהיותה מפלגה שחרטה על דגלה את עקרונות הדמוקרטיה ובראשם שוויון ערך האדם,
אסור לה להשלים עם היותנו עם שאונס עצמו על עם אחר בלי להעניק לו זכויות אזרחיות שוות .מכאן,
שמפלגת העבודה צריכה לשאוף להפסקת ההתיישבות מעבר לקו הירוק .עלינו לקבוע כי הנהגת מערכות
חוקים מקבילות לאזרחים ישראלים ולפלסטינים בשטחים דומה ל"אפרטהייד" .השימוש במילה קשה זו
מחויב ,אחרת אנחנו "מתרגלים" למצב הפסול עד כדי כך שזה נראה לנו טבעי ולא בעייתי .הפלסטינים אינם
מתרגלים ,וכך גם העולם שבחוץ.
החשש העיקרי בישראל מהקמת מדינה פלסטינית אכן צריך להיות מכך שזו תביא להתפרקות ביטחונית
פלסטינית (כפי שכבר אירע בעזה) .הפתרון שלנו לכך הוא הפרדה בהתייחסות ,בין פינוי ישובים לבין מסירת
אחריות ביטחונית .ההכרח המוסרי להימנע מאפליה אזרחית בין ישראלים לפלסטינים אינו מחייב התפרקות
משליטה ביטחונית .להיפך ,ניתן בהחלט לפנות ישובים אולם להשאיר ממשל צבאי עד אשר הגורם הפלסטיני
יהיה מוכן וירצה למשול.
מפלגת העבודה צריכה אם כן להבטיח לתושבי ישראל ,שהיא לא תמסור אחריות ביטחונית אלא לגורם
שמוכן ,רוצה ומסוגל לכך .מפלגת העבודה גם תבטיח שהיה והגורם הפלסטיני ייכשל בעתיד הרי שישראל,
באמצעות צה"ל ,תשוב ותיקח אחריות ביטחונית ,כך שמקרה עזה לא יחזור.
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בפני הפלסטינים עומד אתגר גדול .עליהם לאחד שורות ולייצר ממשל מרכזי ,שיוכל באמת לשלוט בנעשה
בשטחים שבריבונותו .עליהם להשתלט על כנופיות הטרור ולמנוע את פעולתן ,לסלק את הנשק תלול
המסלול ,לסלק את הטילים ולאטום את המנהרות .עליהם להתכונן למשול גם בשטחי יהודה ושומרון אולם
עזה חייבת לשמש מקרה מבחן .רק ממשל מרכזי שוחר שלום יוכל לעמוד מול ישראל ,לחתום על הסכמים
וגם לקיימם .אנחנו לא נעמוד מנגד ,אנחנו נסייע ונתמוך ככל שנתבקש ,ונגייס את ידידינו בעולם למשימה זו
ככל שנוכל להשפיע .יחד עם זאת ,יש לזכור ששום סידורים וערבויות בינלאומיות לא יוכלו להחליף את
הפלסטינים עצמם בלקיחת אחריות על גורלם שלהם וביצירת הנהגה וממשל ראויים.
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