מסמך עקרונות -מחוז הקיבוצים לקראת ועידה מדינית – ביטחונית במפלגת העבודה
11.4.1.42
"...באנו מעם ,מבית ,ממשפחה ,שלא ידעו אפילו שנה אחת ,חודש אחד ,בחייהן ,שבו לא בכו
אימהות על בניהן .באנו לנסות לשים קץ לשנאה ,כדי שילדינו ונכדינו לא יחוו עוד את המחיר
הכואב של המלחמות ,הטרור והאלימות .באנו לדאוג לחייהם ולביטחונם ,באנו לשכך את הכאב
והזיכרונות הקשים ,להתפלל ולקוות לשלום .אומר לכם הפלסטינים :נגזר עלינו ועליכם לחיות
במשותף ,על אותה כברת-אדמה ,באותה הארץ ...אנו כמוכם אנשים שרוצים לבנות בית ,לטעת
עץ ,לאהוב ,ולחיות לצדכם ,בכבוד ,באהדה ,כבני אדם ,כבני חורין .אנו נותנים היום סיכוי לשלום
ואומרים לכם בקול צלול :עד כאן .לא עוד .הבה נתפלל שיום יבוא והכול יאמרו :הקץ לנשק"...
יצחק רבין ,נאום "די לדמעות ולדם" -טקס חתימה מסמך העקרונות הישראלי-פלסטיני91.3.9331 ,

מחוז הקיבוצים במפלגת העבודה קורא לוועידה לאמץ את העקרונות שלהלן ,כהצהרת כוונות,
וכמחויבות של מדינת ישראל למו"מ עם הרשות הפלסטינית ,זאת בכוונה להגיע להסכמי שלום
ולסיום הסכסוך הישראלי-פלסטיני.
ההצעה שלהלן נשענת על הנחות היסוד הבאות:
.1
.2

.3
.4

.5

האיום הדמוגרפי מהווה את הסכנה הגדולה ביותר לקיומה של מדינת ישראל .היעדר הסדר מדיני
מסוכן לעתידה של המדינה ,ולהמשך קיומו של המפעל והחזון הציוני.
מדיניות "הימין" מובילה אותנו בהכרח לעבר מדינה דו-לאומית .פתרון קבע מדיני של שתי
מדינות לשני עמים והיפרדות מרוב האוכלוסייה הפלסטינית ביו"ש ,הוא יעד אסטרטגי ישראלי
ראשון במעלה ,והוא גם הערובה היחידה להבטחת צביונה של מדינת ישראל כמדינה יהודית-
דמוקרטית ,בעלת רוב יהודי ולסתימת הגולל על רעיון המדינה הדו-לאומית.
סיום חוזי של הסכסוך וחתימה על הסכמי שלום וסידורי ביטחון ,בתמיכת הקהילה הבינלאומית,
העולם הערבי -מוסלמי המתון ו"הליגה הערבית".
במצב של קיפאון מצד ממשלת ישראל וחוסר נכונות לפרוץ את הקיבעון והחידלון המדיני ,ולנוכח
ייאוש גובר מהיעדר פתרון מקדם-הסדר וחשש מהסלמת הטרור והאלימות ,הפוגעים בביטחון
האישי של האזרחים ,מוטלת האחריות והחובה על מפלגת העבודה/המחנה הציוני ומנהיגותה,
להחליט על תכנית מדינית-ביטחונית ,לייצר תנועה חיובית לקראת הסכם ,לגייס את תמיכת
הציבור ולתבוע ,ללא הרף נקיטת יוזמות מדיניות ,שתאפשרנה חידוש המו"מ המדיני בין מדינת
ישראל לרש"פ.
המציאות האזורית והבינלאומית משתנה ללא הרף ,ולרעתנו .יש להתנער מהשיתוק המדיני
הנוכחי .רק לחץ ציבורי הולך וגובר יביא לחילופי שלטון ולמנהיגות חדשה ,שתחדש את התקווה
שניתן ,למרות הקשיים ,להגיע להידברות עם הצד הפלסטיני ,וכי ניתן להגיע לקץ הסכסוך
ולנורמליזציה של יחסים בין שתי מדינות שכנות .מו"מ הוא הסיכוי היחידי לשינוי פני המציאות.
הדבר יביא גם לשיפור מעמדה של ישראל בזירה הבינלאומית.

העקרונות:
 .4ממערב לירדן תתקיימנה שתי מדינות ריבוניות :מדינת ישראל ומדינת פלסטין .בכל
אחת משתי המדינות יוכלו להתקיים מיעוטים ,שאינם בני הלאום המהווה את רוב
אוכלוסיית המדינה.
 .1המדינה הפלסטינית שתקום בשטחי יהודה ושומרון תהייה מפורזת .ייקבעו מנגנוני
פיקוח ובקרה משותפים עם כוחות הביטחון הפלסטינים.

 .3העולם הערבי והמוסלמי המתון ,בגיבוי בינלאומי ,יהיה משולב במשא ומתן המדיני,
לפתרון הסכסוך הישראלי-פלסטיני.
 .1למעט תיקוני גבול ,המוסכמים מנימוקים ביטחוניים ,גבולה של מדינת ישראל יתבסס
על קווי ה 1-ביוני  ,4621עם אופציה לחילופי שטחים.
 .5בהתחשב במציאות הדמוגרפית שנוצרה בשטח ,גושי ההתיישבות היהודיים הגדולים
ביו"ש יישארו בריבונות ישראלית .יישובים יהודיים היוצרים כיום מובלעות קטנות
בתוך ריכוזי שטחים פלסטינים צפופים ,לא יישארו בריבונות ישראלית.
 .2לא תהייה "זכות שיבה" של פלסטינים לשטחה הריבוני של מדינת ישראל .במסגרת
הפתרונות הבינלאומיים מדינת ישראל תמצא ,אף היא ,דרכים נאותות לסייע במאמץ
שיקומם של הפליטים.
 .1ירושלים היא בירתה של מדינת ישראל .השכונות היהודיות בעיר יהיו בריבונות ישראל,
ואילו השכונות הערביות במזרח ירושלים יועברו לריבונות פלסטינית.
 .8בתחומי ירושלים תישמר הריבונות הישראלית על אזור "האגן הקדוש" וסביבתו.
הסדרי פיקוח וניהול אזרחי משותף ישראלי-פלסטיני-ירדני ייקבעו בין הצדדים
במסגרת המו"מ.
 .6יתקיים נתק הדרגתי ,ארוך טווח ,והפסקת התלות של מדינת פלסטין במדינת ישראל,
בכל הנושאים הכלכליים והאחרים .יחסי הגומלין בכל תחומי הכלכלה והמסחר ,בין
שתי המדינות ,יתבצעו ע"פ רצונם החופשי והריבוני של שני הצדדים.
 .4.תנאי לכל הסדר מדיני -הפסקת ההסתה בתקשורת ובמערכות החינוך של המדינה
הפלסטינית ,כבר במהלך המו"מ בין הצדדים .מדינת ישראל תתחייב להפסיק את
ההסתה של הימין הקיצוני.
 .44רצועת עזה תהייה חלק מהמדינה הפלסטינית .הסדרי המעבר לגדה המערבית ייקבעו
במו"מ .המו"מ יתנהל בתמיכת מדינות האזור המתונות והקהילה הבינלאומית.

