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שלום רב,
הנדון :הצורך במתווה אסטרטגי להתמודדות עם רצועת עזה

ההסלמה החוזרת בטרור הבלונים ,ההצתות ושיגורי הרקטות מרצועת עזה מדגישה הן את
הפקרת היוזמה לידי הצד השני – המשבש את חיי תושבי העוטף לפי שיקוליו ,והן את ההכרח
בגיבוש אסטרטגיה חלופית לשינוי יסודי וארוך טווח בתנאי הזירה.
עזה איננה בעיה ביטחונית בלבד .עזה היא קודם כל בעיה פוליטית ולבעיות פוליטיות אין
פתרונות צבאיים בלבד .הפעלת כוח צבאי היא חלק מהמדיניות והמשכה של המדיניות  -ללא
מדיניות ,הפעלת הכוח תוצאתו מקומית וזמנית.
מובן מאליו שהרגעת השטח אינה יכולה להמתין לגיבוש האסטרטגיה ויישומה .אך אסור
שפתרונות הטווח הקצר שוב יסיטו את תשומת הלב מהצורך בשינוי יסודי .יש הכרח לשים קץ
למחזוריות ההרסנית ,במסגרתה החמאס מצית את הזירה ,ישראל מגיבה ,המתווכים נזעקים
לשטח ,והבטחות להקלות בסגר ולמימון קטארי משיבות את הרגיעה.
תנועת ״המפקדים״ גיבשה מתווה לאסטרטגיה חלופית כוללת (ניתן לעיין בקישור זה) לשינוי
יסודי בתנאי הזירה.
התוכנית מבוססת על עיקרון ההדרגתיות ביישום שלושת מרכיביה:
• מיסוד וייצוב הפסקת האש,
• החזרת הרש״פ לניהול הרצועה,
• מהלך נרחב לשיקום הרצועה.
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התוכנית מבהירה הן את התלות ההדדית בין שלושה מרכיבי האסטרטגיה המוצעת והן את
השיקולים המעידים על ישימותם ,ומתבססת על מספר תובנות:
• אין להותיר את היוזמה בידי החמאס וגורמי הטרור האחרים ברצועה .על ישראל ליטול
את היוזמה לידיה.
• אין בפתרון צבאי נקודתי כדי להבטיח רגיעה.
• פתרון צבאי כולל יביא להשתלטות על הרצועה ללא אסטרטגיית יציאה.
• ניתן להביא לשינוי יסודי באמצעות שילוב מושכל של אמצעים ביטחוניים ,מדיניים
וכלכליים ,בהם מרכיב אזורי חשוב.
השינוי בנסיבות האזוריות ,ושיאו הנוכחי בנירמול היחסים עם איחוד האמירויות ,יוצר
הזדמנות לגיוס קואליציה אזורית רבת עוצמה לתמיכה ביוזמה המוצעת המשרתת את
האינטרס המשותף של ריסון גורמי טרור ,חיזוק הרש"פ והגברת היציבות.
צוות בכיר של התנועה זמין להצגת התוכנית ודיון במרכיביה.
די להיגררות .זו העת ליוזמה.

בברכה,
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