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ז׳ כסלו ,תשפ״א
שלום רב,
הנדון :החלטות חפוזות בנושאים אסטרטגיים נוכח לחץ של גורמים קיצוניים

בסוף השבוע האחרון דווח על מאמצים של גורמים קיצוניים לקדם החלטת ממשלה
חפוזה להסדרת כ 70-שכונות ויישובים הממוקמים בלב יהודה ושומרון.
הצורך בהסדרת אותם יישובים הוא תוצאה של תהליך קבלת החלטות לקוי אשר הניב
את הקמתם .תהליך שנעשה בהיעדר אסטרטגיה מקיפה המתעדפת את מכלול הצרכים
הלאומיים .במובן זה ,בדומה לתהליך הקמתם ,להסדרתם בהחלטה חפוזה עלולות
להיות השלכות בלתי הפיכות לביטחון הלאומי.
מדובר בצעד נמהר  -המתווסף לאישור אלפי יחידות דיור ,מכרזי בנייה נרחבים ויוזמות
חקיקה – המהווה סיפוח בפועל .גם אם בין היישובים הנדונים יש כאלה שראוי לתת את
הדעת על הסדרת מעמדם ,יש בהם הנמצאים כמובלעות בלב אוכלוסייה פלסטינית.
הצעדים הנדונים עתה ,בחופזה ,אם חלילה יאושרו ,עלולים לפגוע בחופש התמרון
וההחלטה של ממשלות ישראל עת יבקשו למנוע את סכנת אבדן הרוב היהודי בישראל
באמצעות היפרדות  -אזרחית ,או בעתיד גם כוללת  -מהפלסטינים.
על נבחרי הציבור לנקוט משנה זהירות בקבלת החלטות הרות גורל .אסור שלחץ של
גורמים משיחיים ישבש את שיקול הדעת ואת הליך קבלת ההחלטות התקין והמושכל.
כפי שהומחש לאחרונה גם בנושאים אחרים ,הליך תקין ,הנשען על עבודת מטה מסודרת
של כל גורמי המקצוע הממלכתיים הרלבנטיים ,חייב לעמוד ביסוד קבלת החלטות
בסוגיות בעלות משמעות אסטרטגית .יתר על כן ,בסוגיות בעלות משמעות לביטחון
המדינה ,צביונה ועתידה ,חיוני לקיים גם שיח ציבורי.
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לבסוף ,חשוב להדגיש גם את משמעות ההחלטות לקשרי ישראל באזור ומחוצה לו,
בכללם עם המדינות שזה עתה נירמלו יחסיהן עמנו (בהן איחוד האמירויות לה הובטחה
הקפאת הסיפוח) והקשר עם הממשל הנכנס של ארה״ב ,אשר היחסים עימו – כמו עם
קודמיו ויורשיו  -מהווים מרכיב מרכזי במשוואת הביטחון הלאומי של ישראל.
בשם מאות חברי תנועת ״המפקדים״ ,אני קורא לך לבלום החלטה חפוזה בסוגיה
אסטרטגית זאת ,לא להיכנע ללחץ של גורמים קיצוניים ,ולדרוש הערכה מקצועית,
מקיפה ויסודית באשר למשמעויות לביטחון ישראל ,צביונה היהודי-דמוקרטי,
ועתידה ,של כל החלטה בסוגיית ההתיישבות ביהודה ושומרון ,כך שיישמרו התנאים
שיאפשרו היפרדות מושכלת ובטוחה מהפלסטינים.
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