
מדברת מדינית" כולנו"



לקחת גורלנו בידינו

,ישראל נמצאת בנקודת חוזקה מדיניתמדינת

:מהסיבות הבאות, יותר מבכל זמן אחר בהיסטוריה

,יחסנו עם המדינות הסוניות טובים באופן חסר תקדים. א

.אפריקה ואמריקה הלטינית, כמו כן הקשרים עם מדינות המזרח

.הממשל החדש בוושינגטון מהווה חלון הזדמנויות ייחודי ליישום אסטרטגיות תקדימיות

.טכנולוגית וכלכלית, מדינת ישראל חזקה צבאית. ב

הלוקחת את עתיד, יוזמה ציונית, עכשיו הוא הזמן ליוזמה חדשה, מתוך חוזקה זו, משכך. ג

.המדינה בידינו

:המטרה
.דמוקרטית ובטוחה, כמדינה יהודיתלהבטיח את עתידנו 



תיכונית-תיכונית לבעיה מזרח-גישה מזרח
:הרקע

מסגרת אוסלו הייתה בנויה על מודל מערבי של שיחות ישירות. א

בו רוב השיחות לא  -לא תואם למזרח התיכוןאשר , והסכמים חתומים

.וההסכמים אינם כתוביםפורמליות 

מישראל לחלק מחדש  , כך למשל–הסכמי אוסלו הציבו דרישות לא מציאותיות בפני שני הצדדים. ב

.ומהפלסטינאים להכיר במדינה היהודית, את ירושלים ולעקור יישובים

-הסכמי אוסלו התבססו על ההנחה שהשלום בין ישראל למדינות ערב יבוא כתוצאה משלום ישראלי. ג

.פלסטיני ולא להפך

דבר שלא-כמעט כל השטח מצד ישראל כולל הר הביתיש הטוענים היום שניתן להשיג שלום עם העולם הערבי בלי לוותר על . ד

מציאותי

איחוד האמרויות  , בחריין, סעודייה: כגון)עם המדינות הסוניות פורמליות ושקטות-לפעול להשיג הבנות בלתייש , ולכן. בעליל

.הערביות

ששואלת כל צד מה הוא יכול לתת  , מדובר על גישה בלתי פורמלית. ת"גישה פרגמטית וקשורה למציאות של המזהדרושה . ה

עם  ההסכמים, יתרה מכך. בזמן עם ההסכם עם העולם הערבי-ומתבססת על ההנחה שההבנות עם הפלסטינים תושגנה בו

.מדינות ערב יעזרו לנו להשיג הסכם עם הפלסטינאים

.זו הגישה של מפלגת כולנו



מבט מפוקח על המציאות  
אזרחיהכלועל,המאוחדתכבירתהירושליםעל,ביטחונהעללשמורחייבתישראל.א

להסתכןובכך,פלסטיניםמיליון2-מיותרעללשלוטאינטרסלישראלאין,מאידך.ושומרוןביהודה

.הכלכליבחוסנההפוגעותבחרמותואףבעולםמעמדהבערעור,היהודיברוב

מוסדותובלי,נבחרת-ובלתימושחתתהנהגהעם,פלסטינאיתמדינהתקוםמחרשאםברור.ב

.הרעבמקרהש"ודאע,הטובבמקרה,חמאסבידיבמהרהתיפולהיא,יציביםלאומיים

,הפלסטינאיתהמדינהפירוז-קרי,ישראלשלהבסיסיותהדרישותאתלקבלשמוכןפלסטינימנהיגאףשאיןברור.ג

.בישראלולאבהורקאךיישבוהפלסטיניםושהפליטים,"מיהודיםמטוהרת"תהייהלאשהיא

כמדינתבישראלאוכעםבנושמכירפלסטינימנהיגאףאין,כעםבפלסטיניםמכיריםשאנחנוהגם,מהכלחשוב.ד

.היהודיהעםשללאום

תנאיםללאישירמ"למולחזורפלסטיניםמנהיגיםאתולהזמין,לשלוםמחויבותההמשךעללהכריזישראלעל,זהמצבלאור.ה

.מוקדמים

.השלוםכסרבניהפלסטיניםאתיחשוףזהנוסח.ו

המציאותאתמשמעותיתלשפרשמיועדיםצעדיםלכונןערבמדינותעםשקטובאופןב"ארהעםלעבודישראלעללבנתיים.ז
.משמעותיבאופןבשטח



?ומהי המציאות בשטח
על בסיס יומי עםמהפלסטיניים נהנים מאוטונומיה ולא באים במגע ישיר%90 . א

.כמו גם עם כוחות ביטחון ישראלים, ישראליים
ולדאוג לצרכים היומיומיים   , קיים מצב בו הפלסטינים יכולים להצביע עבור מנהיגיהם. ב

.ללא התערבות ישראלית-' סוציאלי וכד, בריאות, חינוך-שלהם
ולמרות  -קיים היקף רחב מאוד של שיתופי פעולה בין הפלסטינים לישראל, יחד עם זאת. ג

.קיום ענפה-יש בפועל דו, הסכסוך
.כתובות-אלה על הבנות לא, שיתוף פעולה זה אינו מתבסס על הסכמים פורמליים. ד
י המתווה של אוסלו  "האינטראקציה בין ישראל לצד הפלסטיני לא מתנהלת עפ. ה

.והם ייקבעו את גזרת המציאות בשטח-אלה לפי ריכוזי אוכלוסייהA,B,C)אזורי )
,שכן הוא מאפשר לה להתנתק כמה שיותר מהפלסטינים, המצב הינו טוב לישראל. ו

. תוך כדי יצירת תלות והגברת ההשקעה הפלסטינאית ביציבות
.ושיש לחזקו, כל-מהווה אינטרס ישראלי קודם" המציאות בשטח"לכן חיזוק . ז



יישום
י הגדלת מספר הפועלים הפלסטינים  "ניתן לחזק את המציאות בשטח ע. א

.שיביאו לנו תועלתהקמת פרויקטים משותפיםי "וע, העובדים בישראל

הכל-ולשפר את המעבריםח משותפים"אזורי תעשייה וביהלבנייתעלינו לפעול . ב

פ"פעול עיש תמיד ל". כמה שיותר פירוד תוך כמה שיותר תלות"פ העיקרון של "ע

.אז מה טוב, ואם זה יהיה גם טוב לאינטרס הפלסטיני, האינטרס הישראלי

ישראל צריכה להפגין איפוק בבניה באזורים בלב האוכלוסייה, מנת להוכיח את מחויבותה לשלום-על. ג

.הפלסיטינית

בנייה  שאפשרה ( שרון-מכתב בוש)2004-על ישראל לחדש את ההתחייבות האמריקאית מ, בהקשר זה. ד

ניתן גם להשיג תמיכה אמריקאית  . בגושי ההתיישבות ובשכונות היהודיות של מזרח ירושלים

.בזכותנו לבנות לגובה גם ביישובים מחוץ לגושים

להשיג באופןעלינו , המציאות בשטח עם הפלסטיניםאת בכדי לשפר משמעותית. ה

,פתיחת נציגויות דיפלומטיות ומסחריות)פורמלי מרכיבים של נורמליזציה-בלתי

.עם מדינות ערב( 'פתיחת קווי אוויר וכו


