מלחמה בשחיתות הציבורית

מדיני-
בטחוני

ישראל היא המעצמה החזקה במזרח
התיכון ועוצמתה הצבאית מאפשרת לה
יתרון יחסי על אויביה.
חלק מהמדינות הסובבות אותנו מהוות
איום מתמיד על ישראל .כך סוריה לאחר
מלחמת האזרחים וכך חיזבאללה שפועל
בתוך מדינת לבנון .שני אויבים אלה
בעידוד ,מימון וחימוש איראן יצרו ציר
שיעי רדיקלי המבקש לפגוע במדינת
ישראל ,בין אם בדרכים ישירות ובין אם
בדרכים עקיפות )תקיפות סייבר ושלוחות
של מדינת ישראל בחו"ל(" .איראן זו בעיה
אזורית ועולמית .מעל הכול אין ספק
לאף אחד שאיראן שואפת להיות מדינת
גרעין צבאי ולעשות בו שימוש" )רמטכ"ל
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למרות המערכה המוצלחת שמנהל צה"ל
נגד התעצמות חיזבאללה והתבססות
איראן בסוריה ,מתעצבת מעבר
לגבולותינו הצפוניים מציאות מאיימת.
חיזבאללה הוא הכוח החזק ביותר בלבנון.
וכל אותה העת ממשיכה איראן לחתור
ליכולות שיחדשו את האיום הקיומי על
ישראל.
החמאס ,מתגרה בנו פעם אחר פעם
וממרר את חייהם של תושבי הדרום.
ישראל לא תסכים לאיום מתמיד על
אזרחיה ורואה בטרור המנהרות והטילים
התגרות גלויה שזכותה וחובתה להגיב
עליהם בכוח צבאי.

"צבאות טרור" אלה הממוקמים במרחבים
עירוניים מאוכלסים ומשתמשים באזרחים
בלתי מעורבים מבקשים להגביל את מרחב
הפעולה ולאתגר את היציבות של מדינת
ישראל דורשים יצירתיות פעולה ושימור
היתרון האנושי של צה"ל.

קודם ליציאה למערכה או עם פתיחתה,
יקבע הדרג המדיני לצה"ל ולכוחות
הביטחון האחרים את יעדי המערכה ,ואת
לוחות הזמנים הנגזרים ממנה.
ובה בעת ,מדי יום ביומו ,מתעצבת בין
הים לירדן מציאות דמוגרפית המאיימת
על החזון שעליו קמה ישראל :מדינה
יהודית ודמוקרטית .בית לאומי לעם
היהודי במקום היחידי שבו הוא יכול
להתקיים כמדינה נאורה ,מתקדמת
ודמוקרטית שצעיריה רוצים לחיות בה.
דוד בן גוריון כתב "כל עם מן הראוי
שישאף לגדולה רוחנית ותרבותית אך
למדינת ישראל אין זו רק שאיפה רצויה
אלא גורל וייעוד והכרח קיום" .על פי
חזונו ,המדינה היהודית אינה סתירה אלא
תנאי יסודי לקיומנו כאן.

צה"ל כבבואה של החברה מייצר
נקודת מפגש בין חלקי האוכלוסייה
השונים ומאפשר הזדמנות לתרום
לביטחון המדינה.

BDS

צילום ,Yossi Zamir :פלאש 90

| 61

ישראל תצא למלחמה אך ורק לנוכח סכנה
ממשית ומיידית לביטחונה .בכל מקרה
שבו יהיו בנמצא אמצעים לא צבאיים
להשגת מטרה לאומית חיונית ,ישראל
תעדיף למצות אותם קודם לפעולה
צבאית גלויה .יחד עם זאת אוייבינו
צריכים לדעת שלא נהסס להפעיל כוח
צבאי ועלינו להשאיר אותם מורתעים
ככל האפשרות מפעילות עויינת כנגדנו.
ישראל שומרת לעצמה את הזכות
להשתמש בכל האמצעים כדי למנוע
מאיראן להפוך למדינה גרעינית.

לנוכח תופעת אי הגיוס לצה"ל שהולכת
ומתרחבת ,חובתנו לקיים דיון ציבורי רחב
על המשמעויות הביטחוניות והחברתיות
הנגזרת משחיקת המודל ולספק לצה"ל
דירקטיבה מדינית המתקפת את ייעודו,
גודלו ,צרכיו והמשאבים שהחברה נדרשת
להעמיד לרשותו כדי לעמוד במשימותיו,
תוך שהוא מבטיח שרות שוויוני
ומשמעותי לגברים ונשים כאחד.
יש עתיד מאמינה כי השינויים שהתרחשו
במזרח התיכון בשמונה השנים האחרונות
מייצרים חלון הזדמנויות היסטורי שחובה
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עלינו לנצל .למדינות רבות במרחב,
השואפות ליציבות ומאוימות על ידי
האסלאם הרדיקלי ,יש היום אינטרס
משותף לנו .ההסכמים שהושגו בתקופה
האחרונה עם מדינות האזור )"הסכמי
אברהם"( מגלמים בתוכם הזדמנות לממש
את החזון לתמיכה איזורית רחבה בפתרון
של שתי מדינות ,שיענה על האינטרסים
הבטחוניים והמדיניים של מדינת ישראל.
הסכמי השלום מובילים לשורה של
הזדמנויות עבור מדינת ישראל ,ובראשן
היכולת לדחוף את הפלשתינאים לנטוש
את הגישה הנוכחית שלהם כדי להתקדם
לנתיב של מו"מ ריאלי .ממרוקו ועד
המפרץ הפרסי ,מריאד ועד קהיר ועמאן,
מדינות אלו מוכנות היום לעצב איתנו
מזרח תיכון אחר שירסן את התוקפנות
האיראנית ויכריע את האסלאם הרדיקלי.

יש עתיד מתנגדת למהלכים חד צדדים.
ההיסטוריה הוכיחה שגם מהלך ראוי
המבוצע באורח חד צדדי ,מוביל את
האויב בהכרח למסקנה שההתנגדות
האלימה שלו הכריעה אותנו .לא נחזור על
טעות זו .לא תהיה התנתקות ולא יהיה

סיפוח חד צדדי.
גם במאבק מול ארגוני הטרור ישראל
תיזום ולא תיגרר .בעזה עלינו להוביל
מהלך כפול :מחד גיסא ,תגובת רבת
עוצמה על כל התגרות והפעלת אלימות
לשטחנו .ומאידך גיסא ,מהלך עם גורמים
אזוריים ובין לאומיים שיציג בפני תושבי
עזה אפשרות לחיים טובים יותר ויבהיר
להם שמה שעומד ביניהם לחיים טובים
יותר הוא החמאס .זה יקרה רק עם
מדיניות יוזמת בשני המישורים ,הצבאי
והמדיני – כלכלי ,שאין בה סתירה אלא
להפך :שתי זרועות המשלימות זו את זו.
על פי תפיסת הביטחון הלאומי ,על
ישראל להעמיק את יחסי החוץ בכל
מקום בעולם ,נאחה ונעצים את משרד
החוץ .על פיה הצעה שהנחנו כבר בכנסת
ה .19-ונסגור משרדים מיותרים כמו
המשרד לעניינים אסטרטגיים ,ונחזיר
למשרד החוץ את כל הסמכויות כדי
לנהל את קשרי החוץ של ישראל .נרפא
את הפצעים שיצרה הממשלה הנוכחית
ביחסים עם יהדות העולם ,ובעיקר ארצות
הברית .נעצים את יחסי המסחר עם אסיה
אפריקה ודרום אמריקה ,ובה בעת נשמר
את הברית עם ארצות הברית ונחדש
את הימים שבהם ישראל אימצה גישה
דו מפלגתית שאינה שנויה במחלוקת
בפוליטיקה האמריקאית .היכולת לדבר
עם שתי המפלגות הגדולות בארצות
הברית היא אינטרס מהותי של ישראל.
היחסים בין ישראל ובין ארצות הברית
חייבים להיות מושתתים על הערכים
ועל העקרונות המשותפים ולא להיפגע
מאינטרסים אישיים של פוליטיקה פנימית
בשתי המדינות.
היחסים עם ארה"ב הם משענת
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אסטרטגית ראשונה במעלה לישראל,
ושיקול מרכזי בפעולתה המדינית
והצבאית .ייתכנו חילוקי דעות עם
הממשל בוושינגטון ואף פעולה בניגוד
לדעתו ,אבל הם יתבררו מתוך כבוד
הדדי ,והערכה לחשיבותה של התמיכה
האמריקנית ולערכים המשותפים לשתי
המדינות.
עלינו להניח בפני הממשל בארצות הברית
חזון של מזרח תיכון מונהג ומעוצב על
ידי בעלות בריתה של ארצות הברית ,ולא
על ידי הציר הרדיקלי .רק כך נוכל להשיב
את ידידתנו רבת העוצמה לאזור ולהבטיח
שהאינטרס הישראלי יבוא לידי ביטוי
בכל מקום ,ובה בעת נתקדם לקראת
ההיפרדות מן הפלשתינאים ,החיונית
לעתידנו.
ישראל תהיה שותפה בעיצובו של המזרח
התיכון כדי לשמר את האינטרסים
שלה .לשם כך ,על ישראל לכונן בריתות
ושיתופי פעולה רחבים ככל האפשר עם
גורמים שואפי יציבות באיזור ,החולקים
את השקפתה לגבי סכנות אסטרטגיות
ואיומים איזוריים .מזרח תיכון משגשג
כלכלית ויציב משטרית ,יהיה גם נוח יותר
להפגת העוינות כלפי ישראל.
ישראל תנהל מדיניות מאוזנת ,שבצד
אבן הראשה של הברית האסטרטגית עם
ארה"ב מכירה בצורך לפנות אל העולם
כולו ,ולפתח יחסים עם מדינות וגופים
בינלאומיים רבים ככל האפשר ,על בסיס
של ערכים משותפים ואינטרסים חופפים.
ישראל מכירה בכך שלמעצמות עולמיות
יש אינטרסים במזרח התיכון ,ותפעל
מדינית כדי לשלב אותם ככל האפשר
באינטרסים שלה .בצד זאת ,היא
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שומרת לעצמה חופש פעולה להגנה על
האינטרסים החיוניים שלה ועל תושביה,
תוך פעולה מדינית ותכנון קפדני במטרה
למנוע חיכוך עם כוחות מעצמתיים
באיזור.
עלינו להיות חלק פעיל מהמאמץ לחזק
את הדמוקרטיה הליברלית בעולם
ולהילחם בפופוליזם המסוכן שכמעט
תמיד הולך יד ביד עם אנטישמיות
ושנאת זרים .עלינו לחזק את מעמדה
של מדינת ישראל כדמוקרטיה ליברלית
חזקה במזרח התיכון ולחדול מהנסיונות
להחליש את מערכת המשפט בישראל,
דבר אשר פוגע בתדמית הבין לאומית של
ישראל הגיע הזמן לשנות את הגישה כלפי
מדינות אירופה ,השותפים המרכזיים
ביותר של ישראל מבחינת היקף המסחר.
את חילוקי הדעות הקשים בינינו לאיחוד
האירופי יש לפתור דרך דיאלוג מכבד בין
מדינות החולקות ערכים ועקרונות דומים.
נמשיך בדיאלוג הקורא לכל מדינות
אירופה להגדיר את חיזבאללה כארגון
טרור ולהפסיק לממן ארגונים שתומכים
ב , BDS-בד בבד נפעל להגברת שיתוף
הפעולה במחקר ובמסחר ולמיסוד
היחסים עם האיחוד האירופי.
האתגר שהציבה בפני ישראל החלטת
האג על הלגיטימיות לחקור את מעשי
ישראל ביו"ש ,עזה ומזרח ירושלים,
מחייבת את ישראל לפעילות במישור
המדיני ובהובלת מערכה דיפלומטית
לצד מדינות המעוניינות להילחם בטרור
בשטחים מאוכלסים ,יש עתיד תעסוק
בביסוס הצידוק המשפטי בזירת המשפט
הבינלאומי ותעודד הקפדה על ניהול
חקירות בכל הנוגע לטענות נגד כוחות
הביטחון ,תוך שימור עצמאות של בתי
המשפט בישראל.

