ביטחון ,זה לא רק טנקים ,מטוסי קרב וצוללות
מאת ח"כ איתן ברושי*

ממשלה שקוראת לאיחוד שורות מאחורי מדיניותה ,צריכה להתנהל בצורה
אחראית ,בראיה לטווח ארוך ולקבוע סדר עדיפויות העונה לצרכי המדינה
ואזרחיה.
לדעת ראש הממשלה על כל המפלגות להתאחד סביב ההתנגדות לאיום האיראני
בשם ה"אחריות הלאומית".
אחריות לאומית מחייבת קודם כל את הממשלה ואת העומד בראשה.
ממשלה שקוראת לאיחוד שורות ,צריכה קודם כל להתנהל בצורה אחראית ובראיה
לטווח ארוך ,וכן לקבוע סדר עדיפויות העונה לצרכי המדינה ולכלל אזרחיה.
הסכם המעצמות עם איראן הוא הסכם רע לישראל ורע למערב ,אבל הוא לא
הפתעה ,הוא בעיקר אכזבה .על הממשלה לפעול למזעור הנזקים של ההסכם הרע,
אבל היא חייבת לשנות את סדר העדיפויות הלאומי ולטפל בכל הסוגיות הבוערות
בתחום הביטחון ,המשק ,הכלכלה והחברה -כתנאי לאחדות.
אנחנו במחנה הציוני רגילים לשאת בנטל ומבחינתנו אין קואליציה ואופוזיציה
בנושאי ביטחון ואיומים על קיומה של מדינת ישראל .תמיד נתמוך בכל ממשלה
בסוגיות ביטחוניות עקרוניות ,ומול סכנות קיומיות  -לעולם לא נהיה אופוזיציה
למדינה.
ביטחון ,זה לא רק טנקים ,מטוסי קרב וצוללות; ביטחון זה גם נכסים אסטרטגיים
כמו יחסינו עם ארצות הברית ,ביטחון זה אופק מדיני עם הפלסטינים ,ביטחון הוא
חברה מלוכדת ,ביטחון זה השקעות בחינוך ,בתרבות ובהשכלה הגבוהה ,ברווחה
ובבריאות; ביטחון זה טיפול אמתי ביוקר המחיה ובמחירי הדיור בישראל  -לא
מספיק להעביר סמכויות לאוצר ,צריך לראות יותר תוצאות .ביטחון זה טיפוח
החקלאות  -כי מדינה שאינה מייצרת את המזון של תושביה היא מדינה שתלויה
בחסדי זרים; ביטחון זה ישוב הגבולות ,מדינה שאינה מיישבת את גבולותיה ואינה
מעבדת את שדותיה ,מאבדת את אחיזתה בקרקע באזורים הרגישים ביותר –
בפריפריה ,בנגב ובגליל .ביטחון זה להפסיק את ההשתוללות של אנשי "תג מחיר",
שמעשיהם גורמים נזק עצום למדינה ברמה הלאומית והבין-לאומית .מערכת
הביטחון שלנו מתגאה במניעת פיגועים וברדיפה אחרי טרוריסטים בכל העולם,
אולם משום מה אינה מצליחה לתפוס את ראשי "תג מחיר" ולהביאם למשפט.

בטחון זה להבין שחוסר האופק המדיני ,הזנחת המשא ומתן והפתרון של שתי
מדינות ,הוא איום ביטחוני חמור ואקטואלי לא פחות מהאיום האיראני; ביטחון זה
תקציב מאוזן שנועד לטיפול בבעיות המרכזיות ,אבל הממשלה הנוכחית שהוקמה
על בסיס הסכמים קואליציוניים אופורטוניסטים שיש בהם מרכיב גדול של קלות
דעת ,לא מסוגלת לסגור תקציב כזה.
אנחנו במחנה הציוני לא זקוקים לשיעורי מולדת ואהבת הארץ ,אין ויכוח על זכותנו
על כל הארץ ,הוויכוח הוא על היכולת לממש את הזכות הזאת ,ויתרה מזאת  -על
התבונה שבניסיון .מי שרוצה להתיישב בין הים לנהר לא יכול לפגוע ולהתעלם ממה
שקורה ביניהם ,אבל זה בדיוק מה שהממשלה הנוכחית עושה .הממשלה יוצרת
איום דמוגרפי עצום תוך התעלמות מן המציאות .מפרקת את המרקם החברתי,
פוגעת במוסדות השלטון ,בכלכלה ,בחינוך וברווחה ,פועלת ביודעין לקיטוב החברה
ומובילה אותנו לבידוד בין-לאומי .הממשלה ,בעיניים פקוחות לרווחה ,מובילה את
מדינת ישראל למצב שבו היא לא תהיה יותר ,לא מדינה יהודית ,ולא מדינה
דמוקרטית .זו סכנה אמתית ומוחשית לקיומה של מדינת ישראל ,סכנה לא פחות
חמורה מכל פצצה איראנית.
כפי שנהג לומר יצחק רבין" :אין לנו מדינה ספייר"  -לכן נחוץ שינוי קיצוני בסדר
העדיפויות הלאומי .נחוצה ממשלה שלוקחת החלטות על-פי צו השעה ,באחריות
ובמחשבה ארוכת טווח ,ממשלה שפועלת לאיחוי הקרעים בחברה הישראלית שהיא
כיום מפוצלת ומקוטבת יותר מאי פעם ,ממשלה שפועלת לפיתוח ,לצמיחה כלכלית,
לשוויון הזדמנויות ,לביטחון ושלום.
יש יותר מדי סימני שאלה וצריך להפוך אותם לסימני קריאה ,כי חייבים להחזיר
את התקווה ואת האמונה לעתיד טוב יותר .זה אפשרי וחיוני ,ויש לעשות זאת
בכוחות משותפים.
*ח"כ איתן ברושי שימש בעבר מזכיר התנועה הקיבוצית ועוזר שר הביטחון לענייני התיישבות.

