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תודות
אוסף זה של מאמרים יצא לאור בעזרתם של אנשים אשר ברצוני
להודות להם.
ליערה ברקול ולמעין סרנת אשר קיבצו וארגנו את המאמרים הרבים.
לרשף מוריה אשר על המפות המלוות את האוסף הזה.
לאנשי עיתון 'הארץ' :לאלון עידן ,עורך דעות ,ולאורית כהנא על עריכת
המאמרים.
לסיגלית ביקסנשפן על עיצוב כריכת הספר.
תודה מיוחדת לקרן לשיתוף פעולה כלכלי ( )E.C.Fולשגרירות דנמרק
בישראל על סיועם שאפשר את הפקתו של אוסף מאמרים זה.
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הקדמה
אוסף זה מרכז מאמרים שונים פרי עטי שראו אור בשלוש השנים
האחרונות ( .)2020-2018הם נכתבו בתקופה בה כיהנו דונלאד
טראמפ כנשיא ארה"ב ובנימין נתניהו כראש ממשלת ישראל .שני
אישים אשר יצרו ועודדו את "הפייק ניוז" והפייק ריאלטי" ותרמו רבות
לדעיכת האמת ,הדמוקרטיה ,הסולידריות העולמית והפנימית והרחיקו
את פתרון שתי המדינות מהשיח הציבורי ומסדר היום העולמי.
המאמרים מבטאים ומשקפים בראש ובראשונה את הבנתי ,תובנותיי
ועמדותיי כלפי התהליכים להם היינו עדים בשנים אלו ,ויש בהם בכדי
לייצג את העשייה החברתית בישראל במסגרת עמותות חוץ ממסדיות.
אוסף זה בניגוד לשניים הקודמים לו ,מאורגן על פי הנושאים המרכזיים
שלוו את השיח הציבורי בתקופה זו :חברה ודמוקרטיה ,ישראל
והפלסטינים ,התנחלויות ,סיפוח ותוכנית טראמפ.
כל המאמרים באוסף זה הינם חדשים ולא פורסמו באוספים הקודמים,
למעט מספר מאמרים בפרק חברה ודמוקרטיה ,שסברתי שיש בם
בכדי להקל על הקורא לראות את התפתחות השינויים בעשור האחרון.
בחרתי להוסיף עליהם מפות בכדי לבאר ולהציג חלק מהאזורים
והמושגים המופיעים במאמרים .בסופו של האוסף הוספתי את ״אבני
הדרך״ המרכזיות של הסכסוך בכדי לסדר את כרונולוגיית האירועים.
אני מקווה שאוסף זה יתרום לקיומו של שיח עובדתי אודות הסכסוך
הישראלי פלסטיני והחברה בישראל.
שאול אריאלי
מרץ 2021
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בעבור חופן סיסמאות חלולות ,6.1.13 ,הארץ
רצונן של רוב המפלגות להימנע ממסרים ברורים ומחייבים בנושא
המדיני ,כמו גם רמת הקשב הנמוכה שהציבור מקצה לכך ,הולידו
סיסמאות חלולות להחריד שיכולות להתאים לקמפיינים כמעט בכל
תחום של חיינו .מגוחך אף יותר השימוש הערטילאי וחסר כל פשר
במושגים ימין ,מרכז ושמאל ביחס לעמדות המפלגות בתחום המדיני,
אשר גולש לתיוגם של מוסדות ממלכתיים וארגונים של החברה
האזרחית.
כדי להבין את החלוקה הזאת עלינו להכיר את העמדות ותפישות
היסוד של הצדדים בתחום המדיני ומעבר לו ,שהינן תוצר של התשובות
לשאלות הבאות:
מהי הציונות שלאורה כל צד רוצה לחיות  -חילונית או דתית? מה היא
המדינה  -ארגון המודרני שמבטיח את קיומו והגדרתו העצמית של
העם היהודי בארצו ,או שלב ביניים בדרך לכינונה של מלכות דוד?
מה היא הדמוקרטיה  -ערך יסוד והמשטר המועדף במדינה היהודית,
או שלב ביניים בדרך לכינון הסנהדרין? האם היא שלטון הרוב תוך
שמירת זכויות הפרט והמיעוט ,או רצון הרוב בלבד? האם המוסדות
הנבחרים של המדינה רשאים להחליט גם ביחס לגבולות ארץ ישראל,
או שאלו נתונים מתוקף ההבטחה האלוהית ,ולכן כל החלטות ממשלה
המבקשות להחזיר או לוותר על שטחים אינן לגיטימיות מיסודן? מה
נותן תוקף לקניין  -רישום מקרקעין חוקי או ההבטחה האלוהית שחלק
מוסיפים לה את הציווי "להוריש את הארץ מיושביה"?
מה מעמדה המשפטי והבינלאומי של ישראל  -חלק ממשפחת העמים
המכבד את החלטות מועצתה או התנהלות לפי המוטו "או"ם שמום"
ו"עם לבדד ישכון"? מה עתידה של ישראל במזרח התיכון " -דירה בבית
משותף" או "וילה בג'ונגל"? מהו מעמדו של המיעוט הערבי  -חלק
מחברה פלורליסטית או "גיס חמישי"? מה עתידם של הפלסטינים
בשטחים  -מדינה עצמאית לצדה של ישראל – המשך חיים תחת
שליטה ישראלית תוך עידודם למצוא "עתיד טוב יותר" בירדן? מה
עתידה של ירושלים  -בירה מוכרת בהסדר קבע המשתרעת על פני
 70%מירושלים המאוחדת ובעלת רוב יהודי מוחלט ,או בירה ענייה
שסועה ובעלת רוב ערבי שכולה לכאורה בשליטתנו "לנצח נצחים"?
בעזרת התשובות אולי נוכל לתת פשר לתיוגים העצמיים ושל האחרים.
התיוג "שמאל" לרוב ניתן לאלו שתמכו בפתרון של שתי מדינות לאום
על בסיס החלטות האו"ם ,כדי לקיים ישראל דמוקרטית ובעלת רוב
יהודי .אך כיום ,כל אלו שבחרו בחלק השני של רוב התשובות שלעיל,
מקפידים ,בהקשר שגוי ,להוסיף למונח "שמאל" את המלים רדיקלי
או קיצוני .עמדותיהם ביחס לדמוקרטיה ולשלטון החוק מסבירות גם
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מדוע תווית זו הודבקה לבית המשפט העליון ולפרקליטות המדינה,
אשר לדעתם אינם קשובים "לרצון האומה" ול"החלטת הבוחר".
"ימין" הם אלו המייחסים לעצמם את האחריות לביטחון המדינה מתוך
תפישה הגורסת ש"ישראל חזקה" וכוחנית מבטיח שהיא גם צודקת.
הימין נהפך גם הוא על ידי הצד השני ל"קיצוני" או "משיחי" שעה
שהוא מכריז על ארץ ישראל השלמה .זאת ,מבלי לקיים את ההבחנה
הנדרשת בין חסידי טבנקין לחסידי ז'בוטינסקי לכאורה ,ובין שניהם
לחסידי הרב קוק המבקשים לממש את ההבטחה האלוהית הרחבה
אף מא"י המנדטורית" .מרכז" הם אלה שמשייכים לעצמם את "שביל
הזהב" ,אך קרוב לוודאי רובם בחרו שלא להכריע ברוב השאלות
העומדות לפתחם.
אז אולי הגיע הזמן לתבוע מהמפלגות השונות לענות לשאלות הללו,
ולהפסיק להציף אותנו ב"היגיון הצרוף" של "משהו חדש" (הבית
היהודי)" ,אסון או שלום" (התנועה) ,או של "שמאלנים הביתה" (מרצ),
משום ש"יש עתיד" (יאיר לפיד) ל"ישראל חזקה" (ליכוד).
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שאלה של איזון ,27.5.14 ,מולד
שאלה של איזון
הוויכוח הפנימי בצד הישראלי ובצד הפלסטיני בין תומכי הסדר מדיני
למתנגדיו הוא ויכוח על האיזון בין דת לבין לאומיות ,ולא ויכוח בין
חילונים גמורים לדתיים אדוקים כפי שרוצים שנאמין.
רבים מהמבקשים להסביר את התמשכותו של הסכסוך הישראלי–
פלסטיני כבר מאה שנה ואת כישלונו של התהליך המדיני בשני
העשורים האחרונים ,תולים זאת בהתחזקות ההיבט הדתי ,שאין עמו
פשרה או גישור ,המגויס על ידי הקיצונים משני צדי המתרס :המפלגות
הדתיות-לאומיות-יהודיות והתנועות האסלאמיות-לאומיות-פלסטיניות
בכדי להצדיק את משנתן הטוענת כי הארץ "כולה שלי".
הטוענים כך ,אומרים כי תהליכים שונים שהתקיימו בשני הצדדים
בארבעת העשורים האחרונים הביאו בהתאמה את החברה הישראלית,
ובמידה רבה יותר את החברה הערבית (והפלסטינית בתוכה) לחזור
לאחור אל עולם האתמול שבמרכזו הדת .עיקרם של תהליכים אלה
הם :המתח העדתי הגובר בחברה הישראלית ,קריסת האידיאולוגיות
הסוציאליסטיות שביקשו להפריד בין דת ומדינה ,שקיעת הפאן-
ערביות ששאפה לאחד את העולם הערבי ,והמהפכה האסלאמית
באיראן .מגמה זו ,לדבריהם ,גרמה להתחזקותם של גורמים פוליטיים
ושל תפיסות ועמדות פוליטיות השוללות הסכם המבוסס על פשרה
וחלוקה טריטוריאלית.
טענה זו ,הנשמעת הגיונית ,יוצרת את הרושם בציבור שיש התאמה
חד חד ערכית בין אמונה דתית לבין סרבנותם של גורמים אלו .כלומר,
נוכחותה של הדת בשיח הפוליטי תוביל בהכרח לשלילת כל הסכם
מדיני המחייב את חלוקת הארץ – ואולם ,לא כך הדבר.
ראשית ,דת ולאומיות הם מרכיבים חשובים בזהותם של רוב האנשים.
בזיכרון המשותף של כל עם קיימים סמלים ומיתוסים הקשורים
אליהם .הם כמובן בסיס איתן לתחושת סולידריות בין אנשים ולהזדהות
חזקה ביניהם .השמאל הרדיקלי וליברלים קיצוניים המבקשים לראות
את שני המרכיבים הללו מחוץ לזהותם של אנשים וקבוצות ,מתעלמים
ממשקלם בסיפוק צרכים אנושיים פרטיים וציבוריים.
שנית ,התבוננות מעמיקה יותר בהיסטוריה של כוחות מרכזיים בחברות
הפלסטינית והישראלית  -הפת"ח ,הליכוד והעבודה  -יכולה להצביע
על כך שאף על פי שהם מקבלים ביטוי כתנועות וכמפלגות חילוניות,
הרי שאמונה דתית היא גם נחלתם ,ואינה מפריעה להם להחזיק ברסן
השלטון .אך בניגוד לתנועות דתיות לאומיות ,משנתן של תנועות
חילוניות אלה משלבת את הדת מחד וקוראת להסכם ולפשרה מאידך.
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במילים אחרות ,בשני הצדדים ,הישראלי והפלסטיני ,ובכל זרם ,הדתי-
לאומי והחילוני ,מתקיים תמהיל שונה בין דתיות ללאומיות והוא
שמכתיב לא רק את דמותה של החברה אלא גם את העמדה כלפי
הסכם פשרה הכרוך בחלוקה טריטוריאלית.
פת"ח מול חמאס :התמהיל קובע
כאשר בוחנים את החברה הפלסטינית נדרש להניח מחוץ לתחום
הדיון את חזיתות השמאל (העממית ,הדמוקרטית ובנותיהן) ,משום
שהן שילבו בראשית דרכן אידיאולוגיה מרקסיסטית-לניניסטית
ולאומיות פלסטינית ,אך מרכיב הדת נעדר מהן .הן לא ראו במאבק
נגד ישראל מאבק דתי או לאומי אלא חלק ממהפכה רחבה יותר
נגד ה"אימפריאליזם המערבי" .מאותה סיבה יש גם להוציא מהדיון
את הארגונים האיסלאמיים כמו הג'האד האסלאמי ודומיו .יעדם
לאחר הקמתה של מדינת הלכה איסלאמית בכל שטחי פלסטין
הוא היטמעותה באומה האיסלאמית כולה שתישא מחדש את ערכי
האיסלאם המסורתי.
אם כך ,פת"ח וחמאס הם שני הכוחות המרכזיים בחברה הפלסטינית
המנסים ליישב בין שני האלמנטים של דת ולאומיות .הדת והלאומיות
בתנועות אלה אינן שתי תפיסות נפרדות ,המתגוששות ביניהן משום
תביעתן להגמוניה על ערכי החברה .זהו התמהיל השונה ביניהן שיוצר
את ההבדל באופייה ,ביעודה ובהתנהלותה של החברה הפלסטינית,
ועל כן גם את יחסה לעתיד היחסים בין הפלסטינים לישראלים.
החמאס רואה באיסלאם מרכיב בלעדי הקובע את מהותו ואת מהותה
של הזהות הפלסטינית ,בעוד הפת"ח רואה באיסלאם רק מרכיב אחד
של הזהות וחלק חשוב מהתרבות הערבית שהפלסטינים הם חלק
ממנה .פת"ח רואה בטריטוריה ,שהלאומיות היא ביטוי שלה ,את הגורם
המגדיר את הזהות הפלסטינית שבתוכה חברים גם מוסלמים ,נוצרים
ויהודים .פת"ח ממקם את הדת שנייה ללאומיות בעוד חמאס רואה
בה את המרכיב הראשון והבכיר בזהות הערבית-פלסטינית .בשעה
שחמאס רואה באיסלאם גורם המכתיב את סדר היום ואת אורחות
החיים של המאמינים הרי שבשביל פת"ח היא פלטפורמה אחת מכמה
שתפקידן לשרת את האינטרס הלאומי .יתרה מזאת ,פת"ח אינו מבקש
לאכוף את חוק הדת כחוק המדינה .ולבסוף ,בעוד חמאס מעניק לדרכו
תוקף של צו אלוהי ,פת"ח רואה את הצידוק לדרכו במונחים מדיניים,
משפטיים ומוסריים.
מצד אחד ,הבדלים מהותיים אלה גורמים לחמאס לשלול הסכם קבע
המסיים את הסכסוך עם ישראל על ידי חלוקת הארץ ,מפני שלדידם
מרגע שנכבשה על ידי צבאות מוחמד "שלהם היא"" :אדמת פלסטין
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המוסלמית היא יחידה אחת שאינה ניתנת לחלוקה ...לאיש אין זכות
לחלק אותה או למסור חלק כלשהו ממנה".
מצד שני ,הבדלים אלה מאפשרים לפת"ח ,על פי אמונתו ,ללכת בדרך
של פשרה שאינה סותרת את דת האיסלאם ואינה מביאה להדרתה
ממרכיבי הזהות הפלסטינית.
ציונות חילונית-ציונות דתית :גם פה התמהיל קובע
בהתייחס אל החברה הישראלית-יהודית ניתן גם כאן להתמקד בגוש
המרכזי הנתפס כחילוני וכולל את התנועות הוותיקות הליכוד-ביתנו,
העבודה ובנותיהן .לצידו יש להעמיד את הגוש הדתי לאומי שבמרכזו
"הבית היהודי" ,אך יש לצרף לו מרכיבים הנמצאים בגוש הראשון כמו
החטיבה למנהיגות יהודית בליכוד שמתפקדיה עדיין מצביעים ל"בית
היהודי" וימינה.
המרכיב הלאומי תופס מקום מרכזי אצל שני הגושים ,אך מקומה של
הדת לא נפקד מהגוש החילוני .בתחילת הדרך ביקשו החילונים לשלול
את הגלות ,שהייתה מזוהה עם אורח החיים הדתי ,ואף לכפות את
החילוניות ,או במילותיו של ז'בוטינסקי" :בבית הלאומי נכריז על אותם
יהודים שלא יסירו מעליהם את חלד הגלות ויסרבו לגלח את הזקן ואת
הפאות ,כעל אזרחים מדרגה שנייה .לא ניתן להם זכות בחירה".
גוש זה הדגיש את העובדה שהיהודים הם עַם ,לאום על-פי התפיסה
האירופית של המושג ,ולא רק דת ,מה שהצדיק והביא לחיפוש פיתרון
לאומי טריטוריאלי לשאלה היהודית על בסיס הזכות הטבעית הנתונה
לכל עם להגדרה עצמית .אנשיו אימצו פתרון שאינו דתי או חברתי
אלא לאומי במתכונתו המודרנית – מדינה.
הרצל ,מאנשי הקבוצה הזאת ,בספרו "מדינת היהודים" ,קבע כי
הפיתרון לעם היהודי יבוא מכך ש"תינתן לנו ריבונות בחבל ארץ כלשהו
על פני האדמה שיספיק לצורכי עמנו המוצדקים" .כלומר המדינה ,ולא
בהכרח ארץ ישראל ,היא האירגון המודרני שיענה לצרכים של העם
היהודי באותה עת – ביטחון פיזי ,יכולת להתפרנס ,חופש תרבותי,
שוויון אזרחי וחירות לאומית.
על פי הזרם המייסד ,הלאומיות היא המרכיב הראשי בהגדרה של העם
היהודי ,היא אינה מותנית בדת ,ולכן המאמינים והלא-מאמינים הם
חלק ממנו והדת ,על מצוותיה ,משנית ללאום .אך צידוקיהם נשענו על
יסודות מעברו של העם היהודי  -טריטוריה ,תרבות ושפה משותפות -
הקשורים גם קשורים לדת היהודית .היה זה דווקא דוד בן גוריון שטען
לפני ועדת פיל כי "התנ"ך הוא המנדט שלנו .התנ"ך שנכתב על ידינו
בשפתנו העברית ,ובארץ הזו עצמה ,הוא-הוא המנדט שלנו" .והמשיך
והוסיף בבאזל אותה שנה "..זכותנו על הארץ  -על הארץ כולה  -קיימת
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ועומדת לעד ,עד ביצוע הגאולה המלאה והשלמה לא נזוז מזכותנו
ההיסטורית".
אנשי הקבוצה הדתית-לאומית לעומתם רואים במרכיב הלאומי של
הקיום היהודי ככפוף למרכיב הדתי :ארץ ישראל נתפסת בגישה זו
כתנאי הכרחי לקיום לאומי-ריבוני של העם היהודי וכמימוש ההבטחה
האלוהית "לזרעך נתתי את הארץ הזאת" .משום כך ,אין הם נכונים
"לוותר" על ציון משום שאז אין ציונות ,וכל פשרה על חלק מהטריטוריה
הזאת היא ערעור על ההבטחה האלוהית.
אנשי הציונות הדתית-לאומית סבורים כי "...אין קיבוץ גלויות ,תקומת
המדינה וביטחונה אלא נדבכים ראשונים [ ]...לפנינו עוד יעדים כבירים
שהם חלק אינטגראלי של הציונות ,ובראשם :הקמת 'ממלכת כוהנים
שב ַת שכינה לציון ,כינון ממלכת בית דוד ובניין בית
ה ָ
וגוי קדוש'ֲ ,
המקדש – כנקודת מפתח לתיקון עולם במלכות ש-די" – כפי שכתב
ב 2008-חבר הכנסת לשעבר חנן פורת ,תלמידו של הרב צבי יהודה קוק
ומראשי ומייסדי גוש אמונים.
הדמוקרטיה ערך יסוד או כלי?
פועל-יוצא מן ההבדלים האלה הוא היחס לדמוקרטיה ,משטרה הנוכחי
של מדינת ישראל .בעיני הראשונים הדמוקרטיה היא יסוֹד-מו ּסד ותנאי
הכרחי לקיומה ולהתנהלותה של מדינת ישראל כחלק מן העולם הנאור.
לא פלא אפוא שבמגילת העצמאות הוצהר כי "מדינת ישראל תהיה []...
מושתתת על יסודות החירות ,הצדק והשלום [ ]...תקיים שוויון זכויות
חברתי ומדיני [ ]...תבטיח חופש דת [ – "]...מושגים שיכולים להתקבל
לא רק על דעתם של בני העם היהודי ,אלא גם על דעתם של בני אומות
העולם הנאורות .אך לצד זה נפתחת המגילה במשפט "בארץ-ישראל
קם העם היהודי ,בה עוצבה דמותו הרוחנית ,הדתית והמדינית ...והוריש
לעולם כולו את ספר הספרים הנצחי".
בעיני הגוש הדתי-לאומי ,לעומת זאת ,הדמוקרטיה היא כלי להשגת
מטרות אחרות ,ויש בהם כאלה הסבורים שהיא בדרכה לסיים את
תפקידה" :כיום לדמוקרטיה הישראלית יש תפקיד אחד מרכזי והוא
להיעלם מהשטח" ,פסק לאחרונה חד-וחלק בני קָצ ֹוב ֶר ,ממנהיגי "גוש
אמונים".
בעניין זה ,בוויכוח בין הצדדים לגבי השאלה כוחו של מי גובר  -שלטון
החוק ,הנקבע על ידי המוסדות הדמוקרטיים הנבחרים ,או שלטון
הרבנים הפוסקים על פי דין תורה ,הרב שלמה גורן ,ניסח כך את עמדת
הדתיים-לאומיים" :אין בכוח שום חוק לאומי לשנות מעמדנו וזכויותינו
על פי דין תורה" .ערב ההתנתקות מרצועת עזה שב וביטא את התפיסה
המשיחית של גוש אמונים פרופ' הלל וייס מראשוני המתנחלים:
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"מקור הסמכות של מדינת היהודים ...אינו הכנסת ,ולא שלטון החוק
ולא ממשלת ישראל ,אלא נצח ישראל .כל עוד הכנסת ומוסדותיה
מייצגים את הישות נצח ישראל ,הם לגיטימיים .אינם מייצגים ,אינם
לגיטימיים".
אנשי הציונות החילונית ,שזהותם מורכבת יותר והחלטית פחות ,לא
הנחילו לציבור היהודי גישה הרואה בצידוקים הלאומיים ,החברתיים,
המוסריים והכלכליים לקיומה של מדינת ישראל כמספיקים ,ונדרשו
תמיד גם למרכיב דתי .כיום ,התחזקותו של המרכיב הדתי בזהות
של הפרט והחברה היהודית בישראל מקשים עליהם להסביר מדוע
"המדינה" חשובה יותר מן "הארץ" ,ומדוע דין בג"ץ יבוא לפני דין רבנים,
ומדוע היררכיה זאת חיונית לדמוקרטיה .הציונות החילונית כושלת
בהדיפת הגישה של "עם לבדד ישכון" ולא מצליחה לבסס את מעמדו
כ"עם במשפחת העמים" .התחזקותו של הצידוק הדתי מסייעת להסביר
מדוע היהודים בישראל סבורים ,כי זכותו של העם היהודי למדינה בכל
שטחי הארץ גוברת על זכותם של השכנים.
הסכסוך כפלטפורמה למאבק על הזהות
אם כך ,עצם קיומה של הדת בזהות הארגונית-מפלגתית אינה מכתיבה
בהכרח את העמדה המסרבת לפשרה ולחלוקה .הוויכוח הפנימי
בכל חברה הוא על התמהיל הנדרש בין דת ולאומיות לעיצוב הזהות
של החברה לצד ערכים אחרים ,ליברליים ואוניברסליים .הסכסוך
הישראלי-פלסטיני ,אם כן ,הוא בבואה של הוויכוח העקרוני הזה ואופן
הכרעתו יכתיב גם את פניה של החברה משני צדי המתרס .נצחונם של
אלו האמונים על הגישה כי "כולה שלי" ומצדיקים זאת בתוקף הצו
האלוהי שניתן להם "לרשת את הארץ" ,ואף בכוח ,תחזק לאין שיעור
את משקלה והשפעתה של הדת בעיצוב הערכים הדומיננטיים בחברה.
לעומת זאת ,הסכם קבע המבוסס על פשרה ,וחלוקה טריטוריאלית
יחזק את הערכים הלאומיים-ליברליים ויעמיד את הדת כמרכיב משני
בעיצוב התרבות ההגמונית.
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גם משיח לא יוכל לכבס ,7.10.14 ,הארץ
"הזמן פועל לטובתנו" ,נוהגים ללהג את המנטרה הנבובה נפתלי בנט
ואורי אריאל עם "אחיהם" בליכוד ,ישראל ביתנו ויש עתיד" .השמאלנים
הם ציונים שהתעייפו" ,הם טוענים ,וממהרים לנכס את המעשה הציוני
לאמתחתם המשיחית .נרגיל את העולם לכל שגיונותינו ,הם מסבירים
למי שתוהה לאן פניהם מועדות.
אבל שנת תשע"ה נכנסת וממאנת להתרגל ולפעול לטובתם1.5 .
מיליון ישראלים קיבלו אותה בארוחת חג שתרמו אנשים טובים .מספר
הכלואים במעגל העוני גדל בכל שנה ,רובם עובדים .הפערים גדלים,
אך ל"אחים" המשיחיים יש פתרון :בואו אלינו אל מדינת הרווחה בגדה.
"הכפלנו את התקציבים ליהודה ושומרון" ,מתגאה שר האוצר הקודם.
חזון הציונות הסוציאליסטית בהתגלמותו.
סבבי האלימות התכופים גובים את מחירם בדם ,מכים בכלכלה,
גורמים לקיצוצים בחינוך ובהשכלה הגבוהה ופוגעים בשירותי הרווחה
והבריאות ,פגיעה שהשפעתה הכי חמורה על השכבות החלשות כמובן.
ואילו ה"אחים" היהודים שבים ומציעים — לכבוש את עזה ,ושר החינוך
מסביר ש"היתה מלחמה" ולא יהיה נכון "לצמצם את חזון ארץ ישראל
השלמה".
גם העולם לא מתרגל .מעמד ישראל ותדמיתה ממשיכים להיפגע,
ובמיוחד אצל הקרובות לה ביותר ,ארצות הברית ומדינות מערב אירופה.
המיאוס מהמשך שליטתה בעם אחר מכרסם ומרקיב את הקשרים
התרבותיים ,הכלכליים והמדעיים עם מדינות העולם .ארצות הברית
עוברת שינויים דמוגרפיים ,וכך גם סדר עדיפויותיה .בנימין נתניהו
"האמריקנולוג" אינו מבחין איך תמיכתה מחליקה מבין אצבעותיו.
אחרים ,שיכורים מכוח מדומיין ,מרגיעים ומבטיחים שהעולם לא ינוע
בלי ה"ווייז" הישראלי וכי החלקיקים לא יאיצו בלא הגניוס היהודי.
"האחים" היהודים ,הממשיכים להעמיד את ה"יהודית" לפני
ה"דמוקרטית" ,ממאנים לראות ,כיצד יהדות ארה"ב וקנדה מסתייגות
מישראל .מתנתקות מישראל המסרבת לרעיון שתי המדינות,
המתרחקת מערכי הליברליזם ,המקדשת את הכוח ומקיימת אפליה
בחברה.
אפילו ירושלים "המאוחדת" אינה משתפת פעולה עם הבטחותיהם.
בבירתנו לנצח המתחים הלאומיים והדתיים רק מעמיקים והאלימות
גואה .עוניה משני צדי הקו הירוק מציב את רוב ילדיה ,יהודים כערבים,
מתחת לקו העוני ,ורוב תושביה הם אנטי ציונים.
גם רבים מהצעירים הישראלים חדלו להאמין שהזמן פועל לטובת
הציונות המשיחית .יוקר המחיה ,שירות המילואים ,ובעיקר חוסר
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התקווה והעדר התוחלת במדיניות הממשלה דוחפים אותם אל עתיד
מעבר לים .לא ,הם לא התעייפו .גם תושבי הנגב המערבי ,נצר וענף
של הציונות בלא מירכאות ,אינם "מפונקים" ,כמו שיש מי שמאשימים
אותם .הם פשוט מבינים ,שחתירה כנה לשלום אין פירושה שלילת
רעיון שתי המדינות ,הדרת מחמוד עבאס ,הכשלת כל ניסיון להכלת
החמאס והמשך הבנייה הפראית בגדה .הם מבינים היום את המחיר
האמיתי ,כלכלי כמוסרי ,של הסירוב להיפרדות מהפלסטינים.
הזמן נותר אדיש ,ואינו מקדש את הסטטוס קוו המלאכותי .מעבר
לפינה לא מחכה לנו מדינה דו־לאומית ,אלא מדינה אחת .כזאת
שמאפייניה רחוקים מכל הבטחה אלוהית או אחרת ,כזאת שגם משיח
לא יוכל לכבס.
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עגלה מתחדשת חונה בכניסה לבה"ד  ,23.10.14 ,1הארץ
לא מזמן נפגשנו ,קבוצה של אנשים החרדים לעתיד החברה בישראל,
עם מפקד בית הספר לקצינים (בה"ד  .)1חברי הקבוצה מתנדבים
להעשיר את עולמם של הקצינים לעתיד על ידי הרצאות בנושאים
כמו משפט והיסטוריה ,כלכלה ומוסר ,ביטחון ומדיניות חוץ .אחד
המשתתפים סיפר כי בסוף אחת מהרצאותיו ניגש אליו צוער ושאל
איך עליו להתמודד עם משפט מסכם של הרצאה ששמע בקורס
קצינים מפי רב מהזרם הדתי־לאומי ,שאמר כי העגלה החילונית ריקה
מערכים ,ועליה לפנות את הדרך לעגלה הדתית־לאומית הטעונה.
זוהי אמירה מקוממת שאני נתקל בה לא פעם במסגרות שונות .היא
מגלמת בתוכה הטעיה ,התנשאות ,תביעה ריקה מתוכן למונופול על
האמת ,וניסיון לנכס את המפעל הציוני ואת היהדות לגווניה ,לזרם
לאומני־משיחי־קולני אחד ,שאף כופה את עצמו על שני עולמות
אחרים ,שהם שלמים בפני עצמם :זה החילוני וזה החרדי.
הביטויים "עגלה ריקה" ו"עגלה מלאה" נטבעו לאחר פגישתם של דוד
בן גוריון ,אז ראש הממשלה ,והחזון איש ,המנהיג הרוחני של הזרם
החרדי של פועלי אגודת ישראל ,שהתקיימה באוקטובר  .1952על
פי דיווחו של יצחק נבון ,שנכח בפגישה ,לא נעשה בה שימוש בביטוי
"עגלה ריקה או מלאה" .כשבן גוריון ביקש "למצות כל מה שמשותף בין
חלקי העם[ ,אך חשש כי] יש בעיה יסודית :אלה יהודים ואלה יהודים,
ואיך יחיו יחד?' ענה האחרון [החזון איש] בסיפור על הלכה בתלמוד:
'אם שני גמלים נפגשים בדרך במשעול ,וגמל אחד טעון משא ,והשני
איננו טעון משא ,זה שאין עליו משא חייב לפנות את הדרך לגמל הטעון
משא .אנחנו היהודים הדתיים משולים לגמל הטעון משא — יש עלינו
עול של הרבה מאוד מצוות .אתם צריכים לפנות לנו את הדרך" .בן
גוריון כעס וטען שהציבור החילוני אינו גמל ללא משא ,מאחר שהוא
נושא באחריות לכלכלה ,לביטחון ולהתיישבות.
רבים סבורים כי בן גוריון ,שרצה להדגיש את החשיבות של חיים
משותפים במדינה שאך קמה ,טעה כשלא פירט והזכיר כי "העגלה
הריקה" כביכול של התנועה הציונית החילונית ,שנגדה יצא "החזון
איש" ,היא זו האחראית ליישוב מחדש של יהודים בארץ ישראל,
להקמת בית לאומי לעם היהודי ,להגנה על אזרחי ישראל במלחמת
העצמאות ולתחילת בנייתה של חברה תוססת ,יצרנית ובריאה.
אחרים תוהים מדוע לא הדגיש בן גוריון בפני החזון איש את העובדה
שהעגלה החילונית עמוסה בערכי רוח שהתגבשו במהלך הדורות —
ערכים של תרבות ,אמנות והומניזם .האם נמנע מכך במודע ,כי סבר
שהחזון איש לא ירד לעומקם של דברים ולא יבין את חשיבותם?
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זה לא נראה הגיוני ממרחק הזמן .הגיוני יותר שהוא לא העלה את
הנושא משום שבעיניו לא היה זה כלל "נושא" .לבן גוריון ,המדינאי
האידיאליסט והריאליסט ,לא היו כל רגשי נחיתות כלפי הזרם החרדי
ביהדות וגם לא כלפי היהדות כדת .הוא האמין אמונה יוקדת בדרכו
החילונית ,ושאלות שצוער חילוני עומד היום נבוך מולן כלל לא עלו
בתקופתו ,שבה רוח ומושגים של "מעש"" ,בנייה" ו"הקמה" קדמו
למחשבה על כל השאלות האלה.
אבל המחלוקת שהיתה בין בן גוריון לחזון איש אינה זהה למחלוקת
שנתגלעה בין הצוער לרב הדתי־לאומי ,בראש ובראשונה משום שלשני
הזרמים הדתיים — הדתי־לאומי והחרדי — סדר עדיפויות שונה .הרוב
הדתי־הלאומי ,שגישתו משיחית ,מייחל ליהדות של בית ראשון ובית
שני ,שבמרכזה ניצב הפולחן; או כדברי חנן פורת המנוח ,שהיה ממנהיגי
הזרם הזה" :אין קיבוץ גלויות ,תקומת המדינה וביטחונה אלא נדבכים
ראשונים ...לפנינו עוד יעדים כבירים שהם חלק אינטגרלי של הציונות,
ובראשם :הקמת 'ממלכת כהנים וגוי קדוש' ,השבת שכינה לציון ,כינון
ממלכת בית דוד ובניין בית המקדש — כנקודת מפתח לתיקון עולם
במלכות שדי".
במלים אחרות אפשר לומר ,שפורת וחבריו מייחלים לביטולה ,או
לייתורה ,של היהדות הרבנית שהתגבשה באלפיים שנות גלות ,היהדות
המזוהה עם החזון איש ,שבמרכזה התורה ולימודה ולא ארץ ישראל.
אין זה מקרה שאפילו את המתיישבים בהתנחלויות בגדה מחלקים
הדתיים־לאומיים לקטגוריות אידיאולוגיות .יש את אלה מ"שלהם",
ויש את האחרים — "משפרי הדיור" החרדים ומתנחלי "איכות החיים"
החילונים — החפים מכל אידיאולוגיה שארץ ישראל במרכזה
ומערכים המבטאים לאומנות משיחית .ה"אידיאולוגים" אף מדגישים
את חשיבותם של המתיישבים החרדים והחילונים ,שנלחמים מבלי
דעת על גאולת הארץ ועל קירוב ביאת המשיח ,וברוח דברי הרב קוק
(הראי"ה) ,המנהיג הרוחני של הזרם הדתי־לאומי ,כל אחד מהם ממלא
את "התפקיד ההשגחי העליון ...מבלי לדעת מי הקורא אותו".
אין ספק ,אידיאולוגיה של מורמים מעם היא זאת .אכן ,דרך ארוכה עבר
המונח "אידיאו־לוגיה"" ,תורת הרעיונות" ,שטבעו הוגי דעות בצרפת של
סוף המאה ה– .18הוגים אלו ביקשו לחקור ולבקר השקפות ורעיונות
באופן מדעי ,ובמאה ה– 20התגלגל המונח בשפה היומיומית ועבר
לציין השקפת עולם כוללת .אין פלא ,אם כן ,שאצל הדתיים־הלאומיים
האידיאולוגיה הלכה והצטמצמה לדבר אחד בלבד — "התורה" ,ולא זו
המדעית .לתפישתם ,ככלל תורה זו גוברת על כל אידיאולוגיה חילונית;
ובתוך התורה ,לשיטתם ,ערכים מסוימים גוברים על אחרים ,לרבות
על אלו שמעמידה היהדות החרדית בראש סדר העדיפויות שלה.
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אידיאולוגיות כאלה אינן יכולות לפנות מקום לשוני או לגוונים.
"החזון איש" בזמנו ,כמו רבנים דתיים־לאומיים כיום ,הם אנשים
מאמינים המייחסים לכוח עליון מערכת של אינטרסים והעדפות .על
פי תפישתם ,הם בני העם הנבחר העושים את "הטוב בעיניו" .אולם כל
אחד מהם מחזיק בתפישה אחרת ,לעתים מנוגדת ,באשר למהות "הטוב
בעיניו" .בדיוק כמו כל המאמינים בדתות המונותאיסטיות האחרות על
שלל עדותיהן.
גם "הדת" החילונית של בן גוריון לא חפה מטעויות ,מגילויים חברתיים
מטרידים ,מתחושת עליונות או יהירות .שהרי דת ,או אידיאולוגיה ,הן
סוג של סדר מדומיין בין אנשים שיש להם מטרה משותפת .אלא שדת
מתבססת על אמונה בכוח ובחוק על־אנושי ,ואילו החילוניות מאמינה
כיום בהומניזם ליברלי ,שבו החירות היא הערך המרכזי .החירות לחשוב
בעצמך ,לקבוע מה טוב לך ,לכבד את בחירתו של האחר.
במקום אחר בשיחתם ,עת הלין החזון איש על כך שהחילונים הולכים
לים ואינם שומרים שבת ומנצלים את זמנם בה ללימוד תורה ,ענה
בן גוריון" :זאת זכותם .אי אפשר להכריחם ללמוד תורה .אבל גם הם
יהודים ,ועושים הרבה דברים חשובים ...ואם לא ילכו לים ,אתה חושב
שיבואו לבית הכנסת?" החזון איש נמנע מתשובה ישירה ,ואמר" :אנו
מאמינים שיבוא יום וכולם ישמרו שבת ויתפללו" .ולכך הגיב בן גוריון
ברוח הליברלית" :אם ירצו ,לא אתנגד שיעשו זאת .אבל אי אפשר
לכפות זאת עליהם".
בן גוריון לא חלם שיגיע רגע שבו יטענו בפני קצין לעתיד בצה"ל שיש
בעולמו מקום רק לאידיאה אחת .זו שיש בה גם ערכים הומניים ,אך
היא מטיפה לחסידיה לקדש את הארץ על פני המדינה ,להעניק בכורה
לפסקי הרבנים על פני חוקי הכנסת ,להעדיף את האדמה על פני
האדם ,את "היהודית" על פני "הדמוקרטית" ,ואת "עם לבדד ישכון" על
פני היות "חלק ממשפחת העמים" .זו שבמהותה מבכרת את העבר על
פני העתיד ,את המצבות על פני החידושים.
בן גוריון זכה לראות רק חלק מהצלחותיה של מדינת ישראל החילונית־
הומנית־ליברלית שאותה ביקש ליצור :בתחומי המדע ,הרפואה,
החקלאות ,ההיי־טק ,הביו־טכנולוגיה ,הננו־טכנולוגיה ותעשיית חלל.
היה זה בן גוריון שהציב ביסודה של הדת את מושג "העתיד" ,וכתב
כבר ב– 1918בהקשר לקביעת גבולות ארץ ישראל ,שיש לראות את
הארץ "לא רק כנחלת העבר היהודי ,אלא כארץ העתיד היהודי" .גישה
זו מחייבת לבחון ללא הרף את הנחות היסוד ולהתאים את העשייה
למציאות המשתנה ,ולא מנסה להתאים את המציאות לערכי העבר.
גישה זו במהותה היא מתפתחת ומתאימה עצמה לאתגרי החיים
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המודרניים ,כדוגמת הארכה משמעותית של תוחלת החיים ,השימוש
הגובר בהנדסה גנטית ובבינה מלאכותית ,האתגר הסביבתי ,גידול
אוכלוסין ,מהפכת המידע ,או עולם התאגידים והשתרשותו של "האח
הגדול" השלטוני בכל פינה של חיינו.
ז'אק שלנגר כבר כתב בעבר ,ש"אם נקבל את אמירתו של החזון איש
כפשוטה ,דהיינו שעגלת היהודים החופשיים ריקה ,הרי ברור שאפשר
להעמיס עליה כל מיני טובין ,גם ישנים גם חדשים .זהו בדיוק היתרון
הגדול של העגלה החופשית הריקה .היא פתוחה לכל עבר ,בעוד
העגלה הדתית־החרדית המלאה דחוסה ,עמוסה מדי ,סגורה בעצמה
ואי אפשר להוסיף לה דבר ...מי שטוען שרק עגלתו מלאה והאחרות
ריקות ,אינו מודע לפגמים שבעגלתו שלו" ("בשבחי העגלה הריקה",
"כיוונים חדשים" ,יוני .)2013
עגלה מתמלאת ומתחדשת חונה גם בכניסה לבית הספר לקצינים
בנגב .עלינו להאמין ולדאוג לכך כי יימצאו לה עגלונים רבים ,שיידעו
לשמור אותה במרכז הדרך שבה צועדת מדינת ישראל גם כאשר נעות
בה עגלות אחרות.
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תבחרו :דמוקרטיה או אתנוקרטיה ,12.12.14 ,הארץ
כבוגרי המאה ה 20-אנו יודעים שגם מה שנראה נצחי עשוי להשתנות.
זה נכון לאימפריות שנעלמו ,לתפישת הזמן שלנו שהשתנתה ,ואפילו
לרגשות כמו אהבה או פחד ,שעושים היום את דרכם ממוחו ולבו
של היחיד אל דף הפייסבוק .גם העקרונות המסדירים את היחסים
בין עמים ומדינות השתנו במאה ה– ,20ולכן יש להביט על הסכסוך
הישראלי־הפלסטיני מזווית אחרת ,ועדיף מהזווית המבקשת למצוא
דמיון בין הצדדים ולא הבדלים.
נימוק שמשמיעים רבים מהישראלים החילונים בבואם לדחות את
זכותם של הפלסטינים למדינה עצמאית ממערב לירדן ,הוא ש"זה
שלנו" כי "היינו פה קודם" .טענה שבימי ערפאת ,למרבה האבסורד,
ניסו הפלסטינים להתחרות בה באמצעות טקסים מגוחכים שהתיימרו
להציגם כצאצאים של עמי כנען הקדומים .אלו ואלו מתעלמים מכך
שלאורך ההיסטוריה עברו בארץ ישראל כובשים רבים ,ושבטי ישראל
— שכבשוה מידי אחרים ואחר איבדוה — היו רק חלק מהרצף.
מקורה של הלגיטימיות לכיבוש היה בעיקרון האימפריאלי שהנחה את
היחסים הבינלאומיים משחר ההיסטוריה ועד למאה ה– .20הלגיטימיות
להשתלטות בכוח על טריטוריות הצדיקה את הקמתן של אימפריות
ואת נפילתן בפני כוח חזק יותר .על פי עיקרון זה ,הלגיטימציה לכיבוש
הארץ על ידי המצרים ,הפלישתים ,האשורים ,הבבלים ,הפרסים,
היוונים ,הרומים ,המוסלמים ועד הבריטים — אינה נופלת משל כובשי
הארץ העברים ,ואינה עולה עליה .ואין זה משנה אם בין הכובשים היו
שהשתקעו בארץ ,כמו הפלישתים ,העברים והערבים ,ואחרים שלא.
כיבוש לא העניק זכות לשום כובש לתבוע "זכות ראשונים" על הארץ.
כך למשל ,בכתב המנדט על פלשתינה ,שניתן ב– 1922על ידי חבר
הלאומים לבריטניה ,הוכרה הבעלות שהיתה לאימפריה העותמנית
על האזור שכבשה  400שנה קודם לכן" :שטח פלשתינה ,אשר היתה
שייכת לפנים לאימפריה הטורקית" ,נכתב ,מבלי לציין ממי נכבש
השטח ומי היו תושביו הראשונים.
ביטול העיקרון האימפריאלי היה תוצר מדיניותו של נשיא ארה"ב
וודרו וילסון ,בעקבות מלחמת העולם הראשונה ,כולל קבלת העיקרון
של הזכות להגדרה העצמית הנתונה לכל עם .בכינוס הראשון שלה,
בינואר  ,1920הציבה אמנת חבר הלאומים בפני המדינות השותפות
מטרה אחת :קידום שיתוף פעולה בינלאומי והשגת שלום וביטחון
בינלאומיים ,באמצעות מנגנון קולקטיבי הדדי של שמירה על ביטחונה,
ריבונותה ושטחה של כל אחת מהן.
כישלונו של חבר הלאומים ,שלא השיג מטרה זו בין שתי מלחמות
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העולם ,לא החזיר את גלגל ההיסטוריה לאחור ,להיפך .במגילת האו"ם
(שירש את חבר הלאומים) ,נכתב כי "כל חברי הארגון יימנעו ביחסיהם
הבינלאומיים מאיום בכוח או מהשימוש בו ,אם כנגד שלמותה
הטריטוריאלית או עצמאותה המדינית של איזו מדינה ,ואם בכל דרך
אחרת שאינה מתיישבת עם המטרות של האומות המאוחדות" .בכך
הוכרז כי השתלטות על טריטוריה בכוח אינה לגיטימית עוד .בהחלטה
 242של מועצת הביטחון ,נכתב במפורש" :רכישת טריטוריה בדרך של
מלחמה היא פסולה".
ההכרה של חבר הלאומים ביהודים כעם בעל זכות להגדרה עצמית,
כפי שתבעה התנועה הציונית ,הניחה את הבסיס הלגיטימי לקביעה
כי יקום בית לאומי לעם היהודי .ההכרה בזיקה ההיסטורית של עם
ישראל לארץ ישראל ,העניקה את הצידוק לכינונו דווקא בארץ זו ,גם
אם לא בכל שטחה .צידוק זה גם הוליד את האופן החריג שבו מומשה
הזכות להגדרה עצמית :בעוד שבמקומות אחרים הוענקה הזכות
להגדרה עצמית לעם שחי באותה עת בגבולות המדינה החדשה שקמה,
הרי שבארץ ישראל ,בה  90%מתושביה היו ערבים ,היא הוענקה ל"עם
היהודי בכללותו" ,למרות שזה ,ברובו המוחלט ,חי מחוץ לגבולותיה.
בדו"ח הוועדה המיוחדת של האו"ם לענייני ארץ ישראל (אונסקו"פ)
מ– ,1947מצוין במפורש כי "עיקרון ההגדרה העצמית לא הוחל על
פלשתינה בעת שנוצר המנדט ב– 1922בשל השאיפה לאפשר הקמת
הבית הלאומי היהודי".
עיקרון ההגדרה העצמית לא הוחל על ערביי פלשתינה בשל הטיעון
כי לאומיות פלסטינית ,להבדיל מלאומיות ערבית ,היא תופעה חדשה
יחסית .כלומר ,זכות ההגדרה העצמית נשללה מערביי פלשתינה ,לא
משום שהם היו כובשים או תושבים לא חוקיים בארץ ,אלא מפני
שבאותה עת הם לא העמידו באמצעות תנועה לאומית תביעה פוליטית
למסגרת מדינית נבדלת ומובחנת משאר העולם הערבי.
ואולם ,מרגע שערביי פלשתינה הציגו עצמם כקבוצה המבקשת
עתיד משותף לחבריה החיים בגבולות הארץ ,מרגע שהביעו שאיפות
פוליטיות ופעלו להגשמתן במסגרת תנועה לאומית ,הכירה בהם
הקהילה הבינלאומית בהחלטת החלוקה בנובמבר  ,1947כלאום בעל
זכות להגדרה עצמית .זיקתם לארץ וזכותם למדינה בה התקבעה מעצם
ישיבתם באותה עת בפלשתינה־א"י ,שהוקמה כתוצאה מהסדר העולמי
החדש שלאחר מלחמת העולם הראשונה .ישיבה זו ,על פני הרצף
ההיסטורי ,הוכרה על ידי האו"ם כשקולה בערכה לזו של העם היהודי
בעבר ,בלי קשר לשאלה מי קדם למי.
כך עולה מדו"ח אונסקו"פ ,שבו ניתן מקום קטן יחסית להיסטוריה
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היהודית העתיקה ולקשר ההיסטורי של היהודים לארץ ישראל .הדו"ח
מתעכב באריכות על ההיסטוריה הקרובה של אחרי מלחמת העולם
הראשונה ,ומתמקד בהבטחות הבינלאומיות שניתנו ליהודים — הצהרת
בלפור וכתב המנדט — ובהבטחות שנתנו המעצמות לערבים ולתנועה
הלאומית הערבית .אך את עיקר משקלה הטילה הוועדה על המציאות
העכשווית :שני עמים בעלי זהות לאומית שונה ושאיפות לאומיות
ופוליטיות מנוגדות ,מתקיימים בארץ ישראל .לשניהם תביעות בעלות
תוקף ,ולא ניתן ליישבן ,אלא באמצעות חלוקה.
ואכן ,החלטת החלוקה ב– 1947מתאפיינת בהכרה במציאות הקיימת
ובניסיון ליישב בדרך של פשרה את הסכסוך בין שני הצדדים ,הצודקים
בתביעותיהם העקרוניות .פירוש הדבר היה ,דחייתה של העמדה
הערבית ,שבדומה לעמדתם של האצ"ל והלח"י תבעה לקבל את כל
הארץ ,אם בהחלטה ואם במלחמה ,והותרת כל צד "עם חצי תאוותו
בידו".
כאשר פנו הגורמים המעורבים לשרטוט גבולותיה של פלשתינה־א"י,
איש לא טרח לערוך מחקר היסטורי על משכה או גבולותיה של
העצמאות הישראלית־היהודית בתקופת בית ראשון ובית שני ,כדי
להבטיח שזו תתחדש בהתאם ל"זכות ראשונים" .הדבר היה חסר
משמעות במציאות של המאה ה– ,20כפי שבן גוריון ניסח זאת" :לא
נוכל לדבוק רק בגבולות ההיסטוריים ,שנשתנו פעמים רבות כל כך על
פי המקרה ,והם על פי רוב צרים מדי".
ואסור לשכוח שתהליך קביעת גבולותיה של ארץ ישראל היה פועל
יוצא מקביעת גבולותיהן של יחידות שטח סמוכות לה — מצרים ,עבר
הירדן ,סוריה ולבנון .היחידה הטריטוריאלית־פוליטית ארץ ישראל
נוצרה מהשטח שנותר לאחר קביעת הגבולות של שכנותיה.
הפרגמטיות שהפגין האו"ם משתקפת בעוצמה רבה עוד יותר בקווי
החלוקה שהציע למדינה הערבית ולמדינה היהודית ,שכמעט שלא
מביאים בחשבון את הזיקה היהודית ההיסטורית לחלקי ארץ ישראל.
דווקא יהודה ושומרון ,האזורים שבהן שכנו ממלכות ישראל ויהודה,
הוקצו למדינה הערבית כיוון שהיה בהם רוב ערבי מוחלט .ומישור
החוף והעמקים ,אזורים המזוהים עם התיישבות של גויי הים ,הוקצו
למדינה היהודית משום שהיו מיושבים ברוב יהודי באותה עת.
ההנהגה הציונית בראשות חיים ויצמן ודוד בן גוריון היתה מודעת
לשיקולים אלו של הקהילה הבינלאומית ,ולפיכך הדגיש בן גוריון
בהכרזת העצמאות לא רק את הזיקה ההיסטורית של העם היהודי
לארץ ישראל אלא גם את המציאות הקיימת ,על פיה היהודים "בדורות
האחרונים שבו לארצם בהמונים ,"...והקימו בה קהילה משגשגת .כדי
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להדגיש את תפקידה של הקהילה הבינלאומית במתן לגיטימציה וכלים
להקמת המדינה ,מוזכרים הצהרת בלפור וכתב המנדט .ההכרזה על
המדינה נפתחת במלים" :על יסוד החלטת עצרת האומות המאוחדות",
משפט שהרביזיוניסטים והדתיים הלאומיים ביקשו להשמיט.
הדתיים הלאומיים ,המסרבים גם כיום לוותר על כל פיסת קרקע מארץ
ישראל לטובת הקמת מדינה פלסטינית לצד מדינת ישראל ,מבינים את
ההתפתחות ההיסטורית ,המדינית ,המשפטית והמוסרית הזאת .דרכם
להתמודד עם המציאות הבינלאומית המשתנה ,המעניקה לפלסטינים
זכות דומה לזו שהוענקה ליהודים ,היא על ידי שלילתה באמצעות
הליכה אל מחוזות אמוניים .שם זכותו של העם היהודי מושתתת על
ההבטחה האלוהית לעם הנבחר ,ואינה זקוקה למשענת של "זכות
ראשונים" ,ומימושה נעשה בכיבוש הארץ אז והיום .לגישתם ,ההבטחה
האלוהית ,ולא העיקרון האימפריאלי ,העניקה את הלגיטימציה לכיבוש
הארץ בכוח בידי יהושע וממשיכיו ,והיא זו שהביאה כעבור  3,000שנה
לכינונה של מדינת ישראל — לא הזכות להגדרה עצמית.
גישה לאומית־משיחית זו מבקשת לשלול את הלגיטימיות של
השינויים במשפט וביחסים הבינלאומיים במאה ה– ,20וכן את
המציאות הדמוגרפית והפיזית בשטחי הגדה המערבית ורצועת עזה.
בתגובה לדו"ח ועדת פיל נכתב בוועידת המזרחי בשנת  ,1937כי "העם
היהודי לא ישלים לעולם עם איזה שהוא ניסיון לצמצם את גבולותיה
ההיסטוריים של ארץ ישראל ,כפי שהובטחה לעם ישראל ,מפי
הגבורה".
הרב שלמה גורן כתב" :אין בכוח שום חוק לאומי או בינלאומי לשנות
מעמדנו ,זכויותינו ...דינם של אזורים אלו ,לפי דין תורה ,כא"י תחת
שלטון יהודי לכל דבר" .והרב צבי יהודה קוק ,אחרי מלחמת ששת
הימים" :הארץ הזו היא שלנו ,אין כאן שטחים ערביים ואדמות ערביות,
אלא אדמות ישראל ,נחלת אבותינו הנצחיות ,והיא בכל גבולותיה
התנ"כיים שייכת לשלטון ישראל".
הזכות הבסיסית להגדרה עצמית של עמים עלתה על במת ההיסטוריה
בתחילת המאה ה– ,20ומאז היא צוברת תאוצה ואוהדים רבים.
קשה להתעלם ממנה והיא יוצרת שינוי תודעתי ,שמוביל לשינויים
מרחיקי לכת במציאות ,גם אם יש מגמות הפועלות הפוך לה .בימים
אלו ,כשהציבור בישראל נקרא שוב להצביע בבחירות ,יהיה עליו
להכריע ,הפעם יותר מתמיד ,במאבק בין האתנוקרטים היהודים לבין
הדמוקרטים היהודים על דמותה של מדינת ישראל.
אם אנו והפלסטינים נביט בסכסוך דרך הפריזמה של עיקרון ההגדרה
העצמית תוך התחשבות בזיקה היסטורית לארץ ,אם מוקדמת ואם
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מאוחרת ,לא נוכל להתעלם מכך שהיא מדגישה דווקא את הדמיון
בינינו לבין שכנינו .הכרה הדדית בדמיון זה ,עשויה לעודד שיח של
שותפים ,המניחים בצד את השימוש בכוח ,מכירים במציאות הקיימת
של שני עמים בעלי תביעות בעלות תוקף לזכותם בחלק מהארץ,
ופועלים בכנות לממש אותן.
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מפוררים את הבית ,4.6.15 ,הארץ
בנימין נתניהו אינו רק ראש הממשלה אלא גם מעין "קצה קרחון",
המבטא תפישת עולם ,הלך רוח ,אינטרסים ונכונות לפעול לפי הזרמים
העמוקים המניעים את חברי ממשלתו .הממשלה בראשותו היא פרק
חדש בתולדות הציונות ,שבו מתהווה קשר שונה בין המאבק על גבולות
ישראל לאופי המשטר בה.
הקמת המדינה הכריעה את המאבק ארוך השנים בין המחנות ביישוב
היהודי בשאלת גבולות המדינה ,אך מאבק זה מעולם לא איים על
הבכורה שהעניקו כולם למשטר הדמוקרטי .מכאן גם ההסכמה על
חשיבותו של רוב יהודי לשמירת זהותה היהודית והדמוקרטית של
המדינה .מלחמת ששת הימים החייתה את המאבק בתחום המדיני־
טריטוריאלי .המחנות היו תמימי דעים שעל עזה להישאר חלק בלתי
נפרד מישראל ,אך הגדה נותרה סלע מחלוקת .מפלגת העבודה הציעה
פתרונות שונים להפגת המתח שבין ביטחון המדינה לזהותה היהודית
והדמוקרטית :האופציה הירדנית ,סיפוח חלקי ואוטונומיה .גם מנחם
בגין ,שדרש בתחילה לספח את הגדה ,נמנע מכך לאחר שנבחר לראש
ממשלה ,בשל האיום על הזהות היהודית של ישראל.
חסידי הרב יהודה צבי קוק (הרצי"ה) ,שלימים הפכו ל"גוש אמונים"
ויורשיו ,ראו את הדברים אחרת .הרצי"ה ראה במחלוקת בין המחנות
עניין אמוני ,ששורשיו לאומניים־משיחיים .הוא יצק למאבק טיעונים
אחרים :המציאות המדינית מבטאת בשורה אלוהית־משיחית ,האמונה
המוחלטת שחסידי "הבשורה" הם בעלי היכולת לפענח את רצון האלוהים
ואת מהלך ההיסטוריה" ,הבעלות של העם היהודי על ארץ ישראל כולה
היא מוחלטת ולא ניתנת לערעור" ,לא על ידי הקהילה הבינלאומית ולא
על ידי המוסדות הנבחרים של הדמוקרטיה הישראלית ,ו"יש לרשת את
הארץ על ידי הורשתה מיושביה" (הערבים).
שניים מהראשונים להבין שמדובר במחלוקת על מהות הציונות ועל
המשטר בישראל היו ישעיהו ליבוביץ ,שהזהיר שמשנתו המשיחית
של הרצי"ה תגרום למעבר מן "האנושיות דרך הלאומיות אל החייתיות"
ותהפוך את "עם ה'" ל"עם הארץ"; ויצחק רבין ,שכתב ב–" :1979נגד
תפישתם הבסיסית ,הנוגדת את בסיסה הדמוקרטי של ישראל ,היה
הכרח להיאבק מאבק אידיאי ,החושף את המשמעות האמיתית של
עמדות הגוש ודרכי פעולתו" ("פנקס שירות").
נדמה כי הירתמות אנשי הליכוד לשיתוף פעולה עם המשנה של
אנשי הגוש נובעת ממניעים לאומיים־מדיניים וביטחוניים .אך הגוון
האידיאולוגי שמאפיין את חברי הכנסת ושרי הליכוד בעשור האחרון
מעיד על שינוי דרמטי במהות המאבק .היעלמותם של ארנס ,אולמרט,
מילוא ,בגין ,איתן ,לוי ,לבני ,לנדאו ומרידור ,ותפיסת מקומם בידי
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"יורשי ז'בוטינסקי" החדשים ,דנון ,חוטובלי ,גמליאל ,רגב ,אקוניס,
אלקין ,ארדן ולוין ,מעידות כי למאבק יש דמות חדשה .הוא מתנהל בין
המחנה ה"יהודי" של א"י השלמה (לפי הפרשנות הלאומנית־עד־גזענית
של אנשי מחנה זה) ,למחנה הדמוקרטי הדוגל ברעיון שתי המדינות
לשני העמים .כפי שדן מרידור היטיב להסביר" :הליכוד סטה מדרכו
ההיסטורית .אומרים בעד זכויות אדם אך לא זכויות אזרח לפלסטינים,
זה כמו בדרום אפריקה".
במלים אחרות ,קו ההפרדה עובר כיום בין אלו הסבורים שהזכות של
העם היהודי על ארץ ישראל כולה גוברת על כל זכות אחרת ,גם במחיר
פגיעה בדמוקרטיה ,המשך השליטה בעם אחר ,החלת מערכות משפט
נפרדות ליהודים וערבים ,אפליית מיעוטים ופרטים — כי "אנחנו העם
הנבחר" ו"כל הארץ ניתנה לנו על ידי בורא עולם" — לבין אלה המבקשים
להבטיח שישראל תהיה מדינה דמוקרטית של העם היהודי ,שמקיימת
שוויון מלא לכל אזרחיה וחברה במשפחת העמים.
כדי לממש את חזונה ,על ממשלת נתניהו לדבוק במדיניות משלימה
בשני מישורים :במישור המדיני־ביטחוני עליה להפחיד את הציבור
ולשכנעו שהוא בחזקת "עם לבדד ישכון" והעולם כולו אנטישמי .לכן
איראן היא מבחינתו "הדיקטטורה הנאצית" והפצצה שלה תסמן את
"שנות ההשמדה" ,ודאעש הוא הוכחה לכך ש"עומדים עלינו לכלותנו",
גם אם הוא יוצר הזדמנות לשינוי בבריתות האזוריות .לשיטתו ,יוזמת
הליגה הערבית אינה אפשרית ,ולכן יש להתעלם ממנה .ואילו את
חמאס יש לשמור על "אש קטנה" .מהלכיו נועדו להבטיח את המשך
הפילוג בקרב הפלסטינים ,המערער את הלגיטימיות והסמכות של
אבו מאזן ,ולהזין את האשליה שהפילוג יסיר את תושבי הרצועה
מהמשוואה הדמוגרפית ,באם נתניהו יצעד את הצעד הנוסף ,ויספח
את הגדה .במישור זה העמיד נתניהו לצדו את חוטובלי ,כדי שתסביר
ל– 138מדינות באו"ם שהכירו במדינת פלסטין ,ש"העם (היהודי) דורש
ריבונות" בשטח פלסטין.
מדיניות הגטו הזאת מחייבת ,מחוללת ומתדלקת פעולות במישור
השני ,של המציאות הפנימית־החברתית .במישור הזה חיוני להפגין
את "אחדות העם" ,תמיכה בלתי מסויגת בהנהגת המדינה ,גיבוי מלא
ממערכת המשפט ,תקשורת אוהדת ואף מוכנות לשלם בחיינו בפרוץ
אלימות .מציאות כזו מבטיחה שלאופוזיציה לא יהיו התנאים הנחוצים
להחלפת השלטון .נתניהו בחר בקפידה את השרים שהציב ליד עמודי
התווך של הדמוקרטיה ,והם נערכים עתה לכרסם ביציבותם.
איילת שקד הוצבה מול בית המשפט העליון וארגוני החברה האזרחית.
שרת המשפטים גאה בכך שהובילה את היוזמה לפגוע בסמכויות בג"ץ,
מן הטעם ש"נדמה כי בשנים האחרונות קבלת החלטות המשילות
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אינה מסורה בידי העם ונבחריו בכנסת אלא בידי מערכת המשפט",
ומתעלמת מהעובדה שהדמוקרטיה פירושה שלטון הרוב תוך הבטחת
זכויות המיעוט .רוח השרה כבר קדמה למינויה ונשאה את חוקי החרם,
ועדות הקבלה ,עמותות השמאל ועוד.
מירי רגב ,שרת התרבות והספורט ,הבטיחה" :לא אתן יד לפגיעה
בתדמית המדינה ,החיילים והמסורת" .ומי קובע פגיעה מהי? השרה
וסולם ערכיה ,שכולל כינוי פליטים בתואר "סרטן"? היא מרגיעה אותנו
שהיא "לא הולכת לרבנים" ,שהרי היא "צוות הקרקע" של אלוהים" :אני
מרימה עיניים למעלה ומבקשת אמת ,וזה עובד לי" .קרי ,הממונה על
הבטחת הפלורליזם סבורה כי בידה מונופול על האמת ,מידי הגבורה.
משרד התקשורת נותר בידי ראש הממשלה נתניהו — האיש שהלך
לבחירות כי הוא מתעב תקשורת חופשית ,ושום מהלך של הסתה,
שקר או דמגוגיה אינו זר לו.
ושר החינוך הוא נפתלי בנט .סעיף החינוך במצע מפלגתו מתעלם
מהגיוון בחברה ,ומבקש להחיל על כל הילדים חינוך יהודי (דתי)
ציוני (לאומני) .אהבת המולדת ש"הבית היהודי" מבקשת לחנך לה
כרוכה בסיפוח הגדה ,בהמשך השליטה בעם אחר ,ובבידוד בינלאומי
עד ש"נרגיל את העולם" .המודל החינוכי שלה מתעלם מציוויים כמו
"ואהבת את הגר" .הוא מציע את העולם החינוכי שעליו כתב ליבוביץ
את האזהרה החריפה" :כשאדם מקבל את הדעה ש'המדינה'' ,האומה',
'המולדת'' ,הביטחון' וכו' הם הערכים העליונים ,ושהנאמנות־ללא־תנאי
לערכים האלה היא חובה מוחלטת וקדושה — הוא יהיה מסוגל לבצע
כל מעשה תועבה למען אינטרס מקודש זה ,ללא נקיפת מצפון".
בשם "ההבטחה האלוהית"" ,ביטחון המדינה" ו"משילות" ,הממשלה
הנוכחית עלולה לפורר את הדמוקרטיה בישראל — המכנה המשותף
המאפשר למגזרים השונים בחברה לנהל ויכוח ביניהם על ההבדלים
בתפישותיהם .באם יושלם שינוי הכיוון שאליו מפנה הממשלה את
הפרויקט הציוני ,עתיד הדבר לערער את יסודותיו ,עד שיקרוס.
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שופטים על הכוונת ,3.12.15 ,הארץ
הכתובת שוב על הקיר .מהבהבת באדום ניאוני ומשוכפלת בנחישות
על ידי מי שאצבעם לוחצת על ההדק המדומיין .ואף על פי שהם לא
יישירו מבט ,אלא רק ימלמלו "לא התכוונו"" ,זה הרי רק עשב שוטה" —
המלים כמוהן כאותם שלושה קליעים קטלניים.
הלקח מעולם לא נלמד וחרטה לא היתה ,רק המטרה השתנתה,
והיום היא לא ראש ממשלה אלא בית המשפט העליון ושופטיו ,מה
שממחיש כי החלוקה לימין ושמאל רלוונטית הרבה מעבר למאבק על
עתיד הסכסוך הישראלי־פלסטיני .אנחנו נמצאים עמוק בתוך מלחמה
על אופיה ומשטרה של מדינת ישראל .באחרונה נראה כי ההתקפות
של חברי כנסת ושרים ממפלגות הבית היהודי ,הליכוד וישראל ביתנו
על בית המשפט העליון ,שוברות שיאים.
שוב ושוב מטיחים בבית המשפט העליון קשת רחבה של האשמות,
שעלולות להכשיר את דעת הקהל לתמיכה בחוקים שיפגעו במעמדו
ובסמכויותיו ,ולנטוע אצל יחידים מוטיבציה לפעולה אלימה נגד
השופטים.
"השופטים מנותקים מהציבור הישראלי" ,הכריזה מירי רגב (ליכוד)
בשנה שעברה ,לאחר שבג"ץ פסל את אחת הגרסאות המחמירות של
חוק ההסתננות .חבר סיעתה זאב אלקין החמיר וטען ,כי "בג"ץ העדיף
את טובתם של מסתננים לא חוקיים על פני ביטחונם של מאות אלפי
אזרחים שומרי חוק בישראל" ,ויריב לוין (ליכוד) קבע כי שופטי העליון
נתנו "הכשר לטרור".
לא רק מנותק ,אלא גם רשע ,לא מוסרי ,אליטיסטי ומתנהל במחשכים.
"ומקום המשפט שמה הרשע" ,צייץ ינון מגל (בעודו ח"כ בבית היהודי)
בעקבות החלטת בג"ץ לפנות את פרויקט דריינוף בבית אל ,וחבר סיעתו,
מוטי יוגב ,בציוץ משלו" :הגיע הזמן להעמיד את הרשות השופטת על
מקומה ולהראות לה מי הריבון" .בהזדמנות אחרת כינה יוגב את שופטי
העליון חונטה ,ודיבר על "מגדל השן הדיקטטורי שהם יצרו לעצמם".
וזה עוד בלי להזכיר את הפוסט בפייסבוק שבעטיו הוגברה השמירה
על השופט עוזי פוגלמן ,שבו כתב יוגב כי השופט "שם את עצמו בצד
של האויב" (לאחר שעיכב הריסה של בתי מחבלים).
ירון מזוז (ליכוד) ,תייג את השופטים כמי שגרים בשכונות יוקרה ,ויריב
לוין מתח ביקורת על בג"ץ "אשר פולש לתחומן של הכנסת והממשלה
ומאמץ לא אחת עמדות פוסט־ציוניות" ,והלין על ששופטיו "מתמנים
בחדרי חדרים ,ללא דיון ציבורי ותוך הנצחת שלטונה של קבוצת מיעוט
שולית על מערכת המשפט כולה".
כעת סלולה הדרך לכל האשמה מופרכת" .בג"ץ רמס את הרשות
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המחוקקת" ,אמרה איילת שקד אחרי פסילת חוק ההסתננות לפני
כשנה .ומוטי יוגב" :התערבות בג"ץ היא פגיעה חמורה בעיקרון הפרדת
הרשויות ובדמוקרטיה בישראל".
העליון מוצג כגוף שפוגע בביטחון ,ואף יותר מכך" .חבל שבית המשפט
מעניק זריקת עידוד לאויב הערבי ולמכונת הטרור שהוא מפעיל
כלפינו" ,אמר איש הבית היהודי בצלאל סמוטריץ' אחרי ההחלטה
להרוס בית כנסת בגבעת זאב .מירי רגב כבר מכינה את כתב האישום:
"אם בג"ץ לא יאפשר לנו לחזק את ההרתעה ולהעניש בחומרה את
המרצחים ,הוא יישא באחריות להמשך גל הטרור" ,אמרה לאחר
הפסיקה שעיכבה הריסת בתים.
נבחרי הציבור יודעים בדיוק מדוע זה קורה :העליון הוא אנטי־יהודי,
אנטי־ציוני ,תומך בטרור ופוגע בביטחון המדינה — פשוט משום שהוא
"שמאלני" .יריב לוין אמר כי בבג"ץ "יש אחיזה חזקה של שמאל רדיקלי
— לא רק שמאל — הנוהג בבית המשפט כאילו יש לו מדינה ולא הפוך".
סמוטריץ' אמר ש"בית המשפט העליון משמש במודע ומרצון כלי ניגוח
פוליטי בידיהם של ארגוני השמאל הקיצוני" ,ואורן חזן (ליכוד) טען כי
בג"ץ מנהל את המדינה ,ואף חזה שהדבר "יביא לשביתות רעב המוניות
וטרור ברחובות".
מה הפתרון? "הגיעה העת להחזיר את בית המשפט העליון למקומו
ולתפקידו הטבעי" ,מציע־מאיים סמוטריץ' .ראש מפלגתו ,נפתלי בנט,
מציע גרסה מאופקת יותר להצעה" :אם עודף ההתערבות יימשך,
נפעל לבלימת אקטיביזם זה .ממשלה צריכה למשול ושופטים
צריכים לשפוט .ברגע ששופטים או יועצים משפטיים חודרים לתחום
המשילות ,זו פגיעה בסיסית במדינה".
לוין גם מציע" ,לפעול לשינוי שיטת בחירת השופטים על מנת להבטיח
כי הרכבו של בג״ץ יהיה מאוזן ופלורליסטי" .והוא מפרט" :הגיע הזמן
לשנות מהיסוד את שיטת בחירת השופטים ,כדי שעל כס השיפוט
יישבו אנשים המחויבים למדינת ישראל ולרעיון הציוני".
עצוב יהיה אם יום אחד יעלה צורך לדון בהתבטאויות הללו בוועדת
חקירה ,אך עצוב עוד יותר יהיה אם נבחרי הציבור יצליחו להפוך את
ישראל למדינה שבה התבטאויות כאלה אינן נחקרות כלל.
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הבורות בשירות המשיחיות ,26.12.15 ,הארץ
תרבות חיינו מתאפיינת בכמויות אינסופיות של מידע ,שמופיע באופן
בלתי מאורגן או ממוין ,ונטול הייררכיה איכותית .הנגישות הזאת למידע
העצום מאפשרת לנו אמנם לאתגר את התפישה השלטת ,אך מקשה
עלינו — מאחר שאנו חסרים את ה"עוגנים" המושגיים וההיסטוריים
העומדים במבחנים מדעיים — להפוך את המידע לידע שישפר את
יכולת הבנת המציאות שבה אנו חיים.
בתרבות הזאת ,המקדשת את העכשווי והנקודתי ,אנו מתקשים לעקוב
אחר תהליכים המתרחשים על פני שנים ארוכות ולהבינם ,עד לרגע
שבו חיתוך נקודתי של תמונת המציאות משקף לנו את מלוא עוצמתו
והשלכותיו של התהליך שבו היינו נתונים .זה מה שקרה באחרונה
בפרשת מורי ישראל ותולדות הציונות והסכסוך הישראלי־הפלסטיני.
פתאום נחשפה לפנינו במערומיה התמונה העגומה :בסקר שערך
ופירסם העיתון "ישראל היום" נמצא ,בין היתר ,כי  69%מהמורים לא
ידעו מה קרה בכ"ט בנובמבר  ,1947ואילו  57%לא ידעו מהו "הקו
הירוק" וכיצד הוא נקבע.
הבורות הזאת בנושאים הקובעים את גורלנו איננה מקרית .היא תוצאה
של השנים האחרונות ,שבהן מערכת החינוך נמצאת תחת הנהגתם של
שרים מהמחנה הלאומני והדתי־המשיחי .התהליך המתחולל בחינוך
הממלכתי ,בהשראת השרים ,מורכב בעיקר משתי מגמות חשובות,
הקובעות את התרבות הפוליטית ואת זו המתקיימת במרחב הציבורי.
המגמה הראשונה ,והחשובה מבין השתיים ,היא זו המבטיחה ,בהעדר
שני הנושאים הללו ,שלא תיבנה בתוכנית הלימודים מערכת של
מושגים ,עובדות ושרטוט תהליכים היסטוריים ,היכולה לשמש בסיס
להבנה מלאה יותר של ההיסטוריה הציונית והסכסוך עם הערבים.
לחלל הידע שנוצר קל יותר ליצוק "אמיתות היסטוריות" ולשנותן
בהתאם לצורך פוליטי כזה או אחר ,כפי שהוכיחה ההשוואה שעשה
ראש הממשלה בין היטלר למופתי.
השכחתם של אירועי "כ"ט בנובמבר" מפנה מקום ל"אמת" אחרת,
זו שלפיה מדינת ישראל קמה מכוח ההבטחה האלוהית והניצחון
במלחמת העצמאות .תפקידה של הקהילה הבינלאומית במהלך
ההקמה של המדינה נעלם .כך יכולים רבים בציבור לראות באו"ם
את סמלו של הטיעון "העולם כולו נגדנו" ,כי מי כבר זוכר את הפסקה
המכרעת בהכרזת העצמאות ,המייחסת את הלגיטימציה המדינית
והמשפטית של המדינה החדשה להחלטת האומות המאוחדות; ולמי
אכפת שבשבת שלאחר ההצבעה הדרמטית באו"ם נאמרה בבית
הכנסת הגדול בתל אביב תפילת הודיה מיוחדת ,שנפתחה בזו הלשון:
"אבינו שבשמים ברך את האומות ,הגדולות והקטנות ,אשר הצביעו
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ביום ההכרעה למען הכושלת שבאומות ,לתת לה שֵם ושארית בנחלת
אבותיה".
רוב אלה שכן שמעו על החלטת כ"ט בנובמבר ,זוכרים רק את החלק
בה המתייחס להקמת מדינה יהודית .העובדה שהוכרז בה גם על הקמת
מדינה ערבית בארץ ישראל נשמטה מזיכרונם .כך גם העובדה ,שהיה
זה יו"ר הסוכנות והקונגרס הציוני ,דוד בן גוריון ,שפנה לשר החוץ
הבריטי ואמר ,כי "הסידור המיידי האפשרי היחיד ,שיש בו יסוד של
סוֹפיו ּת ,הוא הקמת שתי מדינות ,אחת יהודית ואחת ערבית [ ]...בוודאי
יש ליישוב הערבי בארץ זכות להגדרה עצמית ושלטון עצמי ,לא נעלה
על דעתנו לקפח זכות זו או להמעיטה".
בתודעתם של רבים ,החלטת החלוקה והקמת המדינה הן פרי מאבקן
של המחתרות העבריות בבריטים ,כאשר משקלם של האצ"ל והלח"י
במאבק זה עולה משנה לשנה על חשבון ההגנה .מעטים זוכרים ,כי
הבריטים היו הראשונים שתמכו ,באמצעות הצהרת בלפור ,בהקמת
בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל ,ודאגו לכלול את ההצהרה בכתב
המנדט שניתן להם על ידי חבר הלאומים .מעט שבמעט יודעים ,כי
ההסכמה להקמת מדינה יהודית בארץ ישראל כולה הותנתה בכתב
המנדט בכך שהיא תהיה דמוקרטית ביחס לכל אזרחיה.
"הקו הירוק" נתקבע בתודעת רבים כ"גבולות אושוויץ" ,על פי הביטוי
שטבע אבא אבן .רק מתי מעט יודעים ,כי "הקו הירוק" ,הלוא הוא קווי
שביתת הנשק שנקבעו בסיומה של מלחמת העצמאות ,הגדיל את
שטחה של המדינה היהודית ,כפי שנקבע ב"החלטת החלוקה" ,בלא
פחות מ– .30%גם החלטה  ,242לאחר מלחמת ששת הימים ,נחשבת
לאנטי ישראלית ,משום שהולידה את הנוסחה "שטחים תמורת שלום"
וקבעה כי על ישראל לסגת משטחים שכבשה במלחמה ,אך הרוב אינו
יודע ,כי החלטה זו העניקה ב– ,1967לראשונה ובאופן הסותר את
סעיף  2במגילת האו"ם ,הכרה בינלאומית חסרת תקדים ב"קו הירוק"
כבגבולה של מדינת ישראל ,ויצרה את הבסיס המדיני לחתימה על
הסכמי השלום עם מצרים וירדן.
לא רבים יודעים ,כי עד  1967השתרעה ירושלים המזרחית על פני
פחות משישה קמ"ר ,והיתר סבורים כי "ירושלים המאוחדת" ,על כל
 126.4הקילומטרים הרבועים שלה ,נהנית מהמעמד ההיסטורי ,הדתי
והלאומי של ירושלים בימי דוד ושלמה ,אף שזו השתרעה על פחות
משני אחוז משטחה של ירושלים המאוחדת .ומי מאלה השואפים
לשנות את הסטטוס קוו בהר הבית מעוניין ללמוד על הבטחתו של
אקְס־טֶריטוֹריאליו ּת של
מנחם בגין ב– ,1944כי הממשלה "תכריז על ֶ
המקומות הקדושים לדת הנוצרית והמוסלמית"?
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כך ,רק מעטים מבין אלה התולים את תמונתו של מנחם בגין במשרדם
וקוראים להעמיד את "פושעי אוסלו לדין" יודעים ,כי "הצהרת
העקרונות" שנחתמה ב–"( 1993הסכם אוסלו") על ידי ממשלת רבין,
היא בעצם העתק כמעט זהה להסכם המסגרת השני שנחתם על ידי
ממשלת בגין ב– 1978בקמפ־דייוויד ועסק בעתידם של הפלסטינים.
שני ראשי הממשלה האלו הבינו ,כי הדרך אל קץ הסכסוך הישראלי־
הערבי עוברת בהסכם עם הפלסטינים ,ולא להיפך כפי שראש
הממשלה מסביר היום.
המגמה השנייה מתייחסת להוצאת ישן מפני חדש .הכנסת התכנים
הלאומניים ,הדתיים והמשיחיים לתוכנית הלימודים ,כפי ששר החינוך
נפתלי בנט עושה במחשכים ,היא קלה ונוחה כאשר אין בסיס ידע מוצק
אחר שאתו יש להתמודד .זהו ביטוי נוסף לתוכניתו של בנט ,שטען כי
למען ארץ ישראל יש לשנות את עם ישראל ואת מדינת ישראל .הוא
וחבריו מתמקדים היום ב"התנחלות בלבבות" ,לאחר שורה של טראמות
אמוניות שמקורן בהתרסקות המשיחיות על סלע המציאות ,ובראשן
"תוכנית ההתנתקות" ,פינוי עמונה ומיגרון ובלימת תנופת הבנייה
בהתנחלויות כתוצאה מהלחץ הבינלאומי.
בתהליך שנמשך עשרות שנים הלך והתמעט מספר האנשים המחזיקים
בידע על תולדות הציונות ,וכך נותר רִיק שקל למלאו .היו מי שהסבירו
זאת בהבדלים אידיאולוגיים — כמו ח"כ ניסן סלומינסקי מהבית היהודי,
שהחרים את הטקס לציון  100שנה למותו של הרצל ,בטענה שהציונות
של הרצל היא לא הציונות שלו .גם תגובת משרד החינוך לפני כמה
שנים לשאילתה למה הרצל לא נלמד בבתי הספר התיכוניים היתה
דומה" :ישנן גישות שונות ללימוד ההיסטוריה."...
האמת המכאיבה היא שמדובר בעצם בתהליך הפוך ,של הוצאת חדש
מפני ישן .ראשית ,יש לזכור ,כי הזרמים החינוכיים החרדיים ,ששיעור
תלמידיהם הולך וגדל מדי שנה ,מעולם לא ראו צורך בלימוד תולדות
הציונות ,ודאגו לשמור כל הזמן על ה"ישן" ,שבחלקו הוא אנטי ציוני.
אלה הם פני הדברים גם בקרב האזרחים הערבים .שנית ,הציונות
של הרצל ,ויצמן ,ז'בוטינסקי ובן גוריון ביקשה ליצור מדינה יהודית
ליברלית ,דמוקרטית ושוויונית ,החברה במשפחת העמים ,ואילו
המגמות הנוכחיות מורות כי החברה היהודית בישראל פונה אל ערכי
העבר ,שמהם ביקשה הציונות החילונית להתנתק.
באם לא תיבלמנה המגמות הללו והתהליך לא יהפוך את כיוונו ,תלך
ישראל ותתקרב למימוש אזהרתו של הלורד נתנאל רוטישלד במכתבו
להרצל ב–" :1903אומר לך בכנות מוחלטת :אני אראה בחלחלה את
ייסודה של קולוניה יהודית במלוא מובן המלה .קולוניה שכזאת תהיה
גטו ,עם כל הדעות הקדומות של גטו .מדינה יהודית קטנה ,קטנונית,
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אדוקה ואי־ליברלית ,אשר תדחה מתוכה את הנוכרי ואת הנוצרי".
את המלחמה על אופייה ,זהותה ועתידה של מדינת ישראל יש להחזיר
לשדה החינוך ,אשר ננטש כבר לפני שנים רבות על ידי מפלגות השלטון,
כאתנן לצורך הקמת ממשלה .מדובר בתהליך ארוך ,אך למיעוט שעדיין
מאמין באפשרות של ישראל אחרת ,לא נותר אלא לשוב ולהתחיל
לבנותו מחדש.
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לשרטט גבול ברור בין שמאל לימין ,22.2.16 ,הארץ
מאז מלחמת ששת הימים התקבעה בציבור הישראלי ההנחה,
ש"שמאל" ו"ימין" הם מושגים המתייחסים לעתידם המדיני של
השטחים הכבושים .ממשלת נתניהו הרביעית מלמדת שעלינו לרענן
את תפישתנו בכל הנוגע למושגים אלה .התייחסות אליהם ללא
הריענון ההכרחי מצביעה על אטימות למציאות ,שלא לומר על ניסיון
להוליך שולל את הציבור.
ההסתמכות על המושגים "ימין" ו"שמאל" במובן הישן שלהם מעידה
יותר מכל על ניסיון להסתיר את המלחמה הפנימית הניטשת על זהותה,
משטרה ותרבותה של ישראל ,ולהסיט את המאבק לשדות המוכרים,
שבהם נדמה למסיטים שיש להם רוב .שמאל ,ראוי להבהיר ,הוא הרבה
יותר מרצון להפסיק את השליטה בשטחים הכבושים.
שמאל פירושו הנפת דגל הצדק החברתי והערבות ההדדית .השמאל
מבקש להבטיח לכל אדם את הזכות ואת התנאים לממש את כישוריו
ויכולתו ,מתוך הבטחה של קיום הוגן לחלשים ולעניים .נפתלי בנט,
שבמקום להגדיר עמדה חברתית ברורה מבקש לברוח אל חיק היהדות,
אמר בתחילת " :2013לא מעניין אותי סוציאליזם ולא קפיטליזם,
לנו יש כלכלה יהודית בת  3,000שנה" .האם התנגדותו ,בהיותו שר
הכלכלה ,לפיקוח על מחיריהם של מוצרי יסוד ,היא "כלכלה יהודית"?
אל משנתו הכלכלית הצטרפו בסוף  2015מירי רגב ,יריב לוין ,ציפי
חוטובלי ,מוטי יוגב ואיילת שקד ,שהצביעו נגד קידום הצעת חוק איסור
אפליה בדיור .החוק המוצע אוסר על אפליה על רקע גזע ,דת ,לאום
או נטייה מינית במכירה או בהשכרה של דירה .להשלמת התפישה
החברתית־היהודית הביעה שקד התנגדות לחוק השכירות ההוגנת
ולפיקוח על שכר הדירה.
שמאל פירושו אמונה בזכותו של כל עם לחירות ולעצמאות .לכן
השמאל שואף למימוש הרעיון של שתי מדינות לשני עמים .מחנה
הימין מאמין שארץ־ישראל ניתנה בהבטחה אלוהית לעם ישראל
ולו בלבד .כדברי הרב צבי יהודה קוק" ,הארץ הזו היא שלנו .אין כאן
שטחים ערביים ואדמות ערביות ,אלא אדמות ישראל ,נחלת אבותינו
הנצחית ,והיא בכל גבולותיה התנ"כיים שייכת לשלטון ישראל" .ומה
על תושבי הארץ הערבים? להם ,על פי הימין ,נשמרת הזכות להיעקר
או להיות נתונים למשטר מפלה.
שמאל משמעו תמיכה בהפרדת רשויות ובשמירה על עצמאותו של
בית המשפט העליון .תפקידו של בית המשפט העליון לקיים את
שלטון החוק ולשמור על זכויותיהם של מיעוטים וחלשים .נאמנותו של
בית המשפט לחובות אלה הביאה עליו התקפות מצדם של רגב ,אלקין,
 | 42הכתובת על הקיר

אורן חזן ,יריב לוין ,שקד ,בצלאל סמוטריץ' ,בנט ,ינון מגל ומוטי יוגב,
שייחסו לו שלל האשמות משוללות יסוד :ניתוק מהחברה היהודית,
רשעות ,אי־מוסריות ,אליטיסטיות ,אנטי־ציונות ,אנטי־יהדות ,אנטי־
דמוקרטיות ,פגיעה בביטחון ועוד.
שמאל הוא הצבת האדם במרכז והאמונה שכל בני האדם שווים לפני
החוק .לא כך בימין .רגב ,לוין ,חזן ,חוטובלי ,אלקין ,יוגב ,שקד ובנט
הצביעו נגד הצעת חוק להוספת עקרון השוויון לחוק יסוד :כבוד האדם
וחירותו.
שמאל פירושו חתירה להפרדה בין דת למדינה .תפישתו של איש
הבית היהודי מוטי יוגב הפוכה .בקיץ  2015הוא טען שכוונת הרמטכ"ל
לצמצם את סמכויות הרבנות הצבאית מהווה "פגיעה בחוסן צה"ל ,ברוח
הלחימה ובביטחון ישראל" .בתגובה לפיגוע ליד היישוב דולב הכריז
כי פלוגות מעורבות של גברים ונשים "אינן יכולות לשמור או להגן
מפני איומי מלחמה" ,ואינן מקצועיות מספיק .בדיון על ספר האזרחות
אמר יוגב" ,הממשלה הזאת מתכוונת לקדם ולהפוך את המדינה שלנו
למדינה יהודית יותר ...זה טבעה של דמוקרטיה ,שהרוב קובע והרוב
הוא רוב לאומי".
שמאל הוא הכרה בחופש הפולחן הדתי לכל .בניגוד לכך ,בסוף 2015
רגב ,חוטובלי ויוגב קידמו הצעת חוק שנועדה למנוע שימוש במערכת
כריזה בבתי תפילה ,ההצעה מכוונת ,כמובן ,נגד מוסלמים .שמאל
משמעו הכרה בפלורליזם דתי .בתחילת השנה יריב לוין גינה את הזרם
הרפורמי בארצות הברית וטען ,בניגוד גמור למגמות בקרב הקהילה
היהודית שם ,שבתוך שניים־שלושה דורות הוא ייעלם עקב התבוללות.
השמאל רואה בזכות הקניין זכות יסוד השמורה לכל אדם .בקיץ 2015
יוגב וחזן הציעו חוק המכשיר בנייה של מתנחלים על קרקע פרטית
פלסטינית" ,בתום לב" ותמורת תשלום.
שמאל משמעו אמונה בחופש האמנות והתרבות .בניגוד לכך ,שרת
התרבות רגב הצהירה על כוונתה להגיש את הצעת חוק "נאמנות
בתרבות" — תיקון לחוק התקציב ,שיתנה תמיכה במוסדות תרבות
בנאמנותם למדינה .שמאל פירושו אמונה בחופש הביטוי ובזכותו
של המיעוט לנהל מאבק ציבורי על דעת הקהל .בניגוד לכך ,שרת
המשפטים יזמה את חוק סימון העמותות ,שאושר בוועדת השרים
לחקיקה ובקריאה ראשונה בכנסת.
שמאל הוא האמונה שישראל צריכה להיות חברה במשפחת העמים,
לכבד את המשפט והנוהג הבינלאומיים ולקיים דיאלוג פתוח עם
המדינות שמעוניינות בכך .בנט וחבריו ,שמעוניינים להרגיל את העולם
לסיפוח ישראלי של שטחי  Cוהגדה כולה ,מאמינים בדברי הרב שלמה
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גורן ז"ל ,כי "אין בכוח שום חוק לאומי או בינלאומי לשנות מעמדנו,
זכויותינו ...דינם של אזורים אלו ,לפי דין תורה ,כא"י תחת שלטון
יהודי לכל דבר ויש על כולה ריבונות ,קניין ובעלות יהודית" .גם מעשיה
והצהרותיה של סגנית שר החוץ חוטובלי מעידים על תמיכתה בבידול
ובבידוד .היא הכריזה ,למשל ,על השעיית הדיאלוג המדיני עם האיחוד
האירופי כתגובה על סימון מוצרי ההתנחלויות ,ואמרה שלא תאפשר
לגורמים רשמיים משוודיה לבקר בישראל.
את הגבולות בין המחנה האוחז בהשקפת עולם הומניסטית לבין
המחנה הלאומני־הדתי־המשיחי המנהיג את ישראל יש לשרטט
מחדש ,ובבירור .מי שרוצים להתקרא "שמאל" חייבים להבהיר לציבור
את תהליך ערפול הגבולות המתרחש ,ולומר בקול רם כי התומכים
בטשטוש הם אלה שאבדה להם דרכם המדינית ,החברתית והמוסרית.
קביעת הגבולות תבהיר כי מי שמנסים להתכנס תחת מטריית "המרכז"
למעשה פוסחים על שתי הסעיפים .אין להם האומץ והיכולת לגבש
תפישת עולם שלמה .מעל הכל ,הקווים הברורים האלה חייבים לעמוד
לנגד עיניו של הציבור הישראלי יום־יום ,כדי שיוכל לדמיין לעצמו את
המדינה שבה הוא מבקש לחיות ובה ברצונו לגדל את ילדיו ואת נכדיו.

 | 44הכתובת על הקיר

החלופה השלישית -מלחמת אזרחים ,23.5.16 ,הארץ
בתודעת הציבור הישראלי והערבי ובקהילה הבינלאומית התקבעה
סברה ,שהצדדים ,הישראלי והפלסטיני ,צועדים בהכרח להכרעה
באחת משתי אפשרויות :מדינה אחת ,או שתי מדינות לשני העמים.
אלא שמימוש כל אחת מאלה אינו יכול להיות המשך טבעי של
המציאות ,בגלל השוני המהותי והעקרוני בינן לבינה .מימושן מחייב
היערכות לאומית בסדר גודל של הקמת מדינה .ממשלות בנימין נתניהו,
הבורחות זה עשור מהכרעה ונמנעות מההיערכות המתחייבת ,מובילות
את הצדדים לחלופה שלישית ,כאוטית ביסודה.
מימוש רעיון שתי המדינות מחייב היערכות לאומית עתירת משאבים,
שתתמודד עם הניסיון שנעשה במשך  50שנה למחוק את הקו הירוק
ולשנות את המציאות הדמוגרפית בגדה המערבית .אף על פי שניסיון
זה לא השיג את המטרה הפוליטית — יצירת תנאים לסיפוח הגדה
בלי לפגוע בחזון הציוני של מדינה דמוקרטית בעלת רוב יהודי — הוא
הצליח לקבוע עובדות בתחומים רבים.
ההיערכות לאפשרות של שתי מדינות אמורה לכלול ,בין היתר ,פינוי
חלק מהמתנחלים וקליטתם בישראל ,הכנת ירושלים להקמת שתי
בירות ,בדגש על משטר מיוחד במקומות הקדושים ,מעורבות במנגנון
בינלאומי ליישוב סוגיית הפליטים ,היפרדות כלכלית ,מעבר בין
שני חלקי המדינה הפלסטינית ,הקמת גבול חדש ומערכת כבישים
ומעברים ,היערכות מחודשת של צה"ל ותוכנית לניהול תקופת המעבר
בין חתימת ההסכם למצב הקבע.
התעקשות נתניהו לשלול את הפרמטרים הידועים לקביעת גבול
מוסכם ולא להיענות להצעת הפלסטינים להסכים תחילה על הגבול,
מונעת אף מהפלסטינים ,הסובלים מיכולת שלטונית מוגבלת ,להכין
תוכנית אב בהתאם לגבולות העתידיים של מדינת פלסטין.
היערכות למדינה אחת היא קשה יותר .הנה ארבעה אתגרים ,שתומכי
המדינה האחת וארץ ישראל השלמה לא נתנו את דעתם עליהם:
ישראל לא תוכל להימנע מסיפוח רצועת עזה בנוסף לגדה ,אם
הפלסטינים יסכימו למדינה אחת .אתגר נוסף יהיה הכרעה על מטרות
צה"ל ומאפייניו ,ועל אופי מערכות הביטחון האחרות .קליטת הרשות
הפלסטינית ,שהיא בעלת מאפיינים של מדינת עולם שלישי ,בכלכלת
ישראל ,החברה במדינות המפותחות ,תחייב היערכות בתחום החינוך,
הבריאות ,הרווחה ועוד .ולבסוף ,יהיה על המדינה האחת להתמודד עם
קליטת חלק מהפליטים שישובו לתחומה.
קידוש הסטטוס קוו על ידי נתניהו ,מה שמבטיח את שרידותו
הפוליטית כראש הממשלה ,ודאי שאיננו תוכנית היערכות .גם לא
שאול אריאלי | 45

רעיונות הסיפוח החלקי של נפתלי בנט ,החסרים כל היתכנות מדינית,
ביטחונית ,מעשית ומשפטית.
החלופה השלישית הולכת ומתפתחת עקב העדר הכרעה מדינית.
חלופה זו היא המשך ישיר של המציאות הקיימת ,ועלולה להיכפות על
ישראל בנסיבות מסוימות ,בהן קריסת הרשות הפלסטינית ,התמוטטות
מערכות המחיה בעזה ,התפרצות אלימה חדשה ושילוב זרועות בין
ערביי ישראל לפלסטינים .קשה לשרטט בבהירות את קווי המתאר
שלה ,אך ניתן לקבוע שיהיו בה מאפיינים של מלחמת אזרחים :אנרכיה
שלטונית חלקית ,עקב המתח ההולך ומתפתח בין הצמרת הביטחונית
לשרי הממשלה ,אלימות ברמה אישית והיומיומית ,בהעדר אכיפה
משטרתית ,מיטוט מעמדו של בית המשפט הגבוה לצדק והתארגנויות
מזוינות .כל זה יגרום לפגיעה בכלכלה ובלכידות החברתית ,ויזמין
מעורבות בינלאומית בדפוס של חרמות ,משקיפים ואף סנקציות.
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חמורו של משיח לובש פשיזם ,21.4.17 ,הארץ
משיח לא בא ,אבל ייתכן שחמורו לובש פשיזם .משיח לא שותף
לתפישת "אתחלתא דגאולה" של חסידי הרב קוק ,הרואה בהקמת
המדינה ,בניצחונות הצבאיים של ישראל במלחמת העצמאות
ובמלחמת ששת הימים ובמפעל ההתנחלות אותות לכך שהוא יבוא
בימינו־אנו לבנות את בית המקדש השלישי ולכונן מחדש את מלכות
דוד .האם אין הניסיון להביא את המשיח בידי אדם — חברי הבית
היהודי ועמיתיהם בליכוד — מציף את ישראל בסממנים של פשיזם
לפי הגדרתו של אומברטו אקו במאמרו "הפשיזם הנצחי" ("ניו יורק
רוויו אוף בוקס" 22 ,ביוני ?)1995
אקו ,הסמיוטיקאי והסופר האיטלקי שהלך לעולמו בשנה שעברה ,כתב
כי את הסממנים הללו אי אפשר לארגן לכדי מערכת .חלקם סותרים זה
את זה ,ואחרים מאפיינים גם צורות אחרות של רודנות ופנאטיות .אבל
די בכך שאחד מהם יתקיים ,כדי שייצור את תופעת הפשיזם ויגבש
אותה סביבו .להלן לקט התבטאויות של נבחרי העם ,ובצדן הסממנים
שאקו מציג .הצבתם אלה בצד אלה תסייע לנו להבין אם אכן מועדות
פנינו למשטר פשיסטי ,או שמא מדובר בלא יותר מקצף על פני הגלים,
שייעלם עם התנפצותם אל חוף הדמוקרטיה הישראלית האיתנה.
"פולחן המסורת" ,המבוסס על ההנחה כי האמת (האלוהית) כבר ניתנה
לנו פעם וכל שעלינו לעשות הוא להמשיך ולפרש את המסר שקיבלנו,
בולט בדבריהם של שלושה חברי כנסת .הראשונה ,הלוא היא שרת
התרבות מירי רגב ,סיכמה את נאומה בכנסת לציון יום התנ"ך ביולי
 2015במלים" :כבר נאמר לא אחת שספר התנ"ך איננו רק סיפור
היסטורי ...אלא גם ספר שתמיד שומר על ממד של אקטואליה.
התשובות המצויות בין דפיו ,וכן שאלות משאלות שונות המנוסחות
בפרקיו — מציבות אותו כמדריך רוחני ומעשי מתמשך ונצחי — המנחה
אותנו בכל עת ועת".
השני ,חבר הכנסת מוטי יוגב ,מבטא יותר מכל אחד אחר את המשנה
של מפלגת הבית היהודי .הוא מתנסח בבוטות ובניגוד ליו"ר מפלגתו,
נפתלי בנט ,אינו מסתתר מאחורי מסך עשן .באוגוסט  2015יצא
יוגב נגד החלטות הרמטכ"ל ,גדי אייזנקוט ,וכתב בפייסבוק" :הרבנות
הצבאית מחברת את החיילים למסורת ישראל כשורשים לעץ הנותנים
לו את הכוח לגדול ולצמוח" .חברו לסיעה ,ניסן סלומינסקי ,מקדיש
כעת את מרצו לקידום הצעת חוק שאושרה בקריאה טרומית להטמעת
המשפט העברי בפסקי דין ,שתכליתה להעמיק את השפעת ההלכה
על פסקי דין עכשוויים.
ה"מסורתנות" הזאת מכילה סממן נוסף שמתאר אקו" :שלילת
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המודרניות" .העידן המודרני נתפש על ידי חסידי המסורת כתחילתו
של תהליך מסוכן המוביל להתפקרות .באוגוסט  2015יצא יוגב בפוסט
בפייסבוק נגד פתיחת מתחם יס פלנט בשבת בירושלים .הוא קבע כי
"שמירת השבת היא עניין הקובע את צביון האומה הישראלית" והביע
צער על כך ש"תל אביב היא 'עיר ללא הפסקה' ואולי לא יודעת אפילו
מה היא מפסידה בשבת" .בנט בחר בספטמבר  2016להכריז באירוע
הצדעה לקרן לתגבור לימודי יהדות" :לימוד היהדות וההצטיינות בה
חשוב בעיני יותר מלימודי המתמטיקה והמדעים" ,וחזר ודחה ביקורת
שנמתחה על עמדה זו .ביקורת כזאת השמיעה רחל אליאור ,פרופ'
לפילוסופיה יהודית ,שכתבה זמן קצר קודם לכן בפייסבוק" :הכי
חשובים הם הלימודים על כבוד האדם ,זה שקדושת חייו אוניברסלית
ואינה מותנית בדת ולאום".
"אנטי אינטלקטואליזם" היה מאז ומתמיד סימפטום של פשיזם.
רדיפת האינטלקטואלים הליברלים על בגידתם בערכי המסורת או
האידיאולוגיה השואפת לשלוט היתה נר לרגלי ההוגים של האליטה
הפשיסטית .לאה גולדברג הסבירה זאת בכותבה כי אינטלקטואלים
ויוצרים מאיימים על דיקטטורות ועל השקפות עולם הגוזלות את
חירות האדם בכך שהם מלמדים את "האנושות להגיד 'לא' תוך לעג
מר ,כשהתקופה דורשת זאת".
בראיון שהעניקה בספטמבר  2015לעיתון "ישראל היום" הציגה רגב
קריטריונים חדשים להגדרת תרבות" :אדם תרבותי יכול להיות גם
מישהו שלא ביקר מעולם בתיאטרון או בקולנוע ,וגם מישהו שלא
קרא את חיים נחמן ביאליק .הוא יכול להיות תרבותי הרבה יותר מאלה
שמאווררים את מעיל הפרווה שלהם אחת לחודש באיזה תיאטרון".
אבל אפילו הגדרות אלה הן כאין וכאפס לעומת דברי יו"ר הקואליציה
דוד ביטן ,שהכריז במארס השנה" :פעם אחרונה שקראתי ספר היתה
לפני עשר שנים" .שרת המשפטים ,איילת שקד ,כתבה בפייסבוק
בינואר " :2015נתן זך מעודד טרור דיפלומטי נגד ישראל" .היא מיהרה
לאחר מכן להסיר את הפוסט.
ואילו רגב הבטיחה בפוסט שפירסמה ביולי  ,2016בתגובה לדברי
גידי אורשר" :אלו פרפורי גסיסה של האליטה הישנה ,לא אעצור עד
שהאליטה הגזענית הזו תנושל מנכסיה ומעמדות הכוח שלה" .ובראיון
ל"ישראל היום" בערב חג החירות השנה הוסיפה" :הם הבינו שאני
רצינית ולא נבהלת מהם ,שיש מאחורי צבא גדול שמבין בעבור מה אני
נלחמת" .באותה הזדמנות אף תקפה את הסופר מאיר שלו.
"סימון ההתנגדות כבגידה" הוא אחד הסממנים המובהקים של
הפשיזם .ביטן קרא באוקטובר  2016לשלול את אזרחותו של מנכ"ל
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"בצלם" ,בטיעון ש"מה שהוא עשה זה ללכת לארגון בעל סמכויות
בינלאומיות מיוחדות וקרא לפעולה אקטיבית נגד ישראל ,בכך הוא
חצה את הגבול שבין חופש הביטוי להפרת אמונים כנגד המדינה
ותושביה" .בפברואר השנה כתב בפייסבוק עמיתו ,ח"כ מיקי זוהר:
"בכל פעם שקם לו ארגון שמאל קיצוני ,הוא מקפיד לחרוט על דגלו
עקרונות צדקניים המתיימרים להתייפייף בפני העולם ,גם במחיר של
פגיעה במדינת ישראל ובביטחונה .אז פעם זה 'בצלם' ,פעם זה 'שוברים
שתיקה' ובמקרה עמונה אלו היו 'יש דין' .חשוב לציין שהארגונים הללו
ממומנים במיליוני דולרים על ידי גורמים העוינים את מדינת ישראל
מכל רחבי העולם".
ציפי חוטובלי כתבה בעמוד הפייסבוק שלה בספטמבר :2014
"הסרבנות של קציני  8200היא חגורת נפץ חברתית ומשקפת פשיטת
רגל ערכית של מערכת החינוך בה גדלו .הם אינם ראויים לשרת בצבא
המוסרי בעולם .על הרמטכ"ל לפעול להדחתם באופן מיידי" .ואילו
חברתה למפלגה ,חברת הכנסת ענת ברקו ,הוסיפה" :מי שפועל נגד
המדינה — צריך לחטוף :הוא אינו אמור להישאר אזרח שלה ,והוא
אף אינו אמור להישאר תושב שלה" .ואף מצאה לנכון להסביר" :כן,
זה עשוי להיראות לחלקנו בגדר אמירה מעט פשטנית .אבל תתפלאו,
לעתים ההיגיון הצרוף הוא פשוט מאוד".
"בג"ץ רמס את הרשות המחוקקת" ,אמרה שקד אחרי שבג"ץ פסל את
התיקון לחוק ההסתננות ,והחרה החזיק אחריה יוגב" :התערבות בג"ץ
היא פגיעה חמורה בעקרון הפרדת הרשויות ובדמוקרטיה בישראל".
באוגוסט  2015קבע יוגב בעמוד הפייסבוק שלו" :שופט בית המשפט
העליון עוזי פוגלמן ,בפסק דינו מהיום ,שעיכב הרס בתי מחבלים
רוצחים ,שם את עצמו בצד של האויב .על זכויות רוצחים הוא מגן ובכך
מונע ענישה מרתיעה ומסכן חיים".
בשנת  2015קרא בנט בעמוד הפייסבוק שלו להצביע למפלגת הבית
היהודי ,בנימוק ש"אף אחד אחר לא יילחם נגד העריצות המשפטית (של
בג"ץ) שפוגעת אנושות במדינה שלנו" .בלי להסס קרא בנט להכניס
תעמולת בחירות לצה"ל" :למען עם ישראל :תרימו טלפונים ,תשכנעו
את החיילים במחלקה!" בכך סיכם את התבטאויותיהם החריפות של
חבריו למפלגה נגד בית המשפט העליון.
כל ההתבטאויות החמורות האלה מצביעות על בורות וחוסר הבנה
בסיסי של תפקיד הרשות המחוקקת מול הרשות השופטת ,והן נועדו
לסמן כבוגדים — כלא לגיטימיים — את כל מי שמתנגדים לרוח השלטון
הנוכחי.
גם בתחום של "ניצול מצוקה חברתית" מובילים אנשי הבית היהודי
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בהתבטאויותיהם .בנט הכריז במרס  2015כי "הבית היהודי הוא הבית
החברתי של ישראל" ,ואלי בן דהן כתב בספטמבר  2013בפייסבוק:
"בשבוע שעבר ,כשביקרתי בדרום תל אביב ,ראיתי חלק מההשפעות
של השארת המסתננים בישראל .תושבי דרום תל אביב מזמן חיים
בפחד .את זה אנחנו צריכים לתקן ואני פועל להחזיר למקום את
הנשמה היהודית".
"פולחן הגיבור קשור ישירות לפולחן המוות" — ההרואיזם הוא הנורמה
בפשיזם .להתבטאויות המביעות מיליטריזם והקרבה למדינה יש
הורים רבים .בפברואר  2015כתב בנט פוסט המכוון ליצחק הרצוג
וציין" :הציונות הדתית כבר לא מסתובבת עם הראש למטה .הרמנו את
הראש .אנחנו גדולים וחזקים ,משפיעים ותורמים ,גאים במי שאנחנו.
בתי העלמין מלאים בגיבורים בוגרי המכינות וישיבות ההסדר ,בתי
הספר הממלכתיים־דתיים ובוגרי עזרא ובני עקיבא" .באוקטובר אותה
שנה כתב אביגדור ליברמן בפייסבוק" :אני מצפה שבתום ישיבת
הקבינט שתתכנס בצהרים ייצאו החלטות והנחיות ברורות :אף מחבל
או מחבלת לא יוצאים חיים משום פיגוע .להפעיל חוקי חירום ולהנהיג
ממשל צבאי בכל מקום שנדרש על מנת למגר את הטרור .ביטחון
משיגים ביד ברזל!"
"לנצח נחיה על חרבנו" — הפשיזם לא נאבק על החיים ,הוא חי למען
המאבק .כך סבור ראש הממשלה בנימין נתניהו ,שתוך רמיזה לרצח
יצחק רבין אמר באוקטובר  2015בוועדת חוץ וביטחון" :בימים אלה יש
דיבורים מה היה קורה אם אדם זה או אחר היה נשאר ,זה לא רלוונטי...
לעד נחיה על חרבנו" .גם בנט מבטיח לחיילים השומרים בגשם כי
השמירה תיגמר פעם ,אבל "יום אחד אתם תהיו בבית עם האשה,
הילדים ,בחום ,עם שמיכה עבה־עבה ואז החיילים הבאים ישמרו
עליכם" (פוסט מ– 15בפברואר .)2014
"היחיד שיכול לספק זהות לאומה הוא האויב" .בשורש הפסיכולוגיה
הפשיסטית נמצאת האמונה האובססיבית שגופים בינלאומיים קושרים
קשר נגד האומה ,הנתונה בשל כך במצור .על כן מתאפיינים משטרים
פשיסטיים רבים בפנייה ל"שנאת הזר" .זה משרת אותם היטב .נתניהו
מוביל במספר ההתבטאויות הללו ,המתפרסמות באתר של משרדו:
"תהום מוסרית רחבה ועמוקה מפרידה בינינו לבין אויבינו .הם מקדשים
את המוות – אנחנו את החיים .הם מקדשים את האכזריות – ואנחנו
את הרחמים" (" .)2014האם נקיף את כל מדינת ישראל בגדר ומכשול?
התשובה היא כן .בסביבה שאנחנו גרים עלינו להגן על עצמנו מפני
חיות טרף" (" .)2016אין צבא מוסרי יותר מצה"ל והוכחנו את זה פעם
אחר פעם ,מול האויבים השפלים ביותר שמקדשים את המוות ואת
הברבריות ,בשעה שאנחנו מקדשים את החיים ואת הנאורות" (.)2010
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במאי  2012רגב עוררה הדים כשאמרה בהפגנה" :הסודנים הם סרטן
בגוף שלנו — נעשה הכל להחזיר אותם בחזרה למקום מוצאם .לא
נאפשר לאנשים לבוא לחפש עבודה בארץ ישראל" .היא גם תקפה
את "השמאלנים שהגישו בג"ץ ,שיתביישו להם ,הם עצרו את הגירוש.
לא ניתן להם לבוא על הגב שלנו".
"בפשיזם לאינדיווידואל אין זכויות והעם נתפש כישות מונוליטית
שמבטאת את רצון הכלל" .מאחר שלמספר גדול של אנשים לא יכול
להיות רצון משותף ,מנהיג מתיימר לפרש את רצונם בשמם .וכך כתב
בצלאל סמוטריץ' בשנת  2011במאמר במגזין "בשבע" ,שכותרתו
"מגיע לנו יותר"" :ראוי שהמדינה תשקיע יותר תקציבים בחינוך של
הציונות הדתית .מדוע? מפני שעל בניה הוטלה המשימה — להנהיג
את עם ישראל".
בהתבטאויות הקשורות ל"דיכוי מיעוטים מיניים" סמוטריץ' ללא ספק
מחזיק בבכורה .בפברואר  ,2015בפאנל בתיכון בגבעתיים ,אמר כי
הומואים ולסביות הם "לא נורמליים" .חברו יוגב התבטא ביולי 2013
נגד הומוסקסואלים ולסביות בראיון לערוץ  ,10ואמר" :זו תופעה
שראויה לרחמים ,לא ראויה לעידוד ...זו לא רק עמדה הלכתית ,זו גם
עמדה מוסרית שנכון לומר אותה" .ורק לאחרונה התפרסמה התבטאותו
החריפה של יגאל לוינשטיין" :אני לא קורא להם גאים .סוטים אני קורא
להם .יש פה תנועה מטורפת של אנשים שפשוט איבדו את הנורמליות
של החיים ,והקבוצה הזאת מטריפה מדינה".
"ניוון של השפה" נוכל למצוא אצל רבים ,אך אף אחד אינו מגיע
לקרסוליה של שרת התרבות .כל ספרי הלימוד הפשיסטיים עשו
שימוש באוצר מלים מצומצם ובתחביר בסיסי ביותר ,באופן שמצמצם
את הכלים לחשיבה ביקורתית ומורכבת .בנאום של חמש דקות
שנשאה בפאנל של פוליטיקאים ב– 2012בפני תלמידי תיכון ,הכריזה
רגב כי סתיו שפיר קומוניסטית ושלי יחימוביץ' הצביעה חד"ש ,כי "מירי
רגב היא לא גנבה" וכי "ירושלים לנצח נצחים כפיים".
אומברטו אקו הזהיר כי הפשיזם הנצחי (Fascism־ )Urנמצא תמיד
ובכל מקום ,לפעמים לבוש בבגדי אזרח .הוא כתב גם שהפשיזם יכול
לחזור בתחפושות התמימות ביותר .מחובתנו לחשוף את פניו ולהצביע
על הופעותיו החדשות בכל יום ברחבי העולם כולו .אקו הזכיר בהקשר
זה את דברי הנשיא האמריקאי פרנקלין רוזוולט ב– 4בנובמבר ,1938
הרלוונטיים לדמוקרטיה הישראלית כיום'" :ברגע שהדמוקרטיה תפסיק
לנוע קדימה ככוח חי ונושם ולנסות יום וליל לשפר את אזרחינו בדרכי
השלום ,הפשיזם יתחזק גם בארצנו' .החופש והשחרור הם משימה
בלתי נגמרת".
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מאמרו של אקו נכתב לרגל חמישים שנה לסיום מלחמת העולם השנייה,
שסימלה יותר מכל את ניצחון רוח האדם על המשטרים האפלים
ביותר .עם זאת ,הוא פותח את המאמר בתיאור ילדותו באיטליה של
מוסוליני ,שנשבתה בכוחה של האידיאולוגיה האלימה ששלטה בארץ
המגף יותר מעשרים שנה .האומנם היום ,במלאות  50שנה למלחמת
ששת הימים ,כל ההתבטאויות הללו של נבחרי הציבור הישראלים הן
כקצף על פני המים? האם הדמוקרטיה הישראלית איתנה כפי שנהגנו
לחשוב בעבר?
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הציבור חייב להגן על שומרי הסף שלו ,21.02.2018 ,הארץ
מאבקי כוחות בין פוליטיקאים והדרגים המקצועיים ,לצד שיתופי
פעולה פוריים ,אינם זרים לשום מערכת שלטונית .האג'נדה
האידיאולוגית והאישית ,והתוכניות הפוליטיות של הנבחרים ,נתקלות
לא פעם באילוצים החוקתיים ,התקציביים ,המדיניים ,הביטחוניים
והחברתיים ,שמציבים בפניהם שומרי הסף של הדמוקרטיה
הישראלית :ראשי השירות הציבורי ,הרשות השופטת ,ראשי מערכות
הביטחון והתקשורת.
בשנים האחרונות ,המאבקים מתקיימים על עתיד הגדה המערבית
והסכסוך עם הפלסטינים ,ועל פני החברה והמשטר בישראל,
ומתנהלים בין השניים בשלושה תחומים :המדיני-ביטחוני ,המשפטי
והחברתי .שומרי הסף ,מאוימים כיום בשונה מבעבר ,לא בשל ויכוחים
מקצועיים ,אלא על רקע היותם המכשול האחרון למיטוטה של
הדמוקרטיה הישראלית ולאובדנו של רוב יהודי במדינת ישראל כפי
שהכרנו אותה.
במלחמה שאסרו עליהם שרים וח"כים מהקואליציה ,נפקד ברוב
המקרים הציבור הישראלי ,שנראה כי שכח את אזהרתו עתיקת
היומין של אפלטון" :המחיר שאנשים משלמים על אדישותם בעניינים
ציבוריים הוא להיות נשלטים בידי אנשים רעים”.
לא נדרש להכביר מלים על מלחמתו של ראש הממשלה בשומרי הסף
כי זו מתקיימת ,ברובה המכריע ,על שרידותו הפוליטית המאוימת בגין
מהלכי השחיתות ,שהמשטרה מצאה לנכון להמליץ על העמדתו לדין
בגינם ,מה שגרם לנתניהו לפתוח במתקפה חסרת תקדים על המפכ"ל.
עיקר פגיעתו של ראש הממשלה בדמוקרטיה הישראלית ,היא
בהיותו שותף ונותן חסות קואליציונית למאיימים המסוכנים ביותר
על הדמוקרטיה הישראלית .אלו המנסים להכריע את שומרי הסף על
ידי החלפתם באנשי שלומינו ,ובאם זה לא צולח אזי על ידי מערכת
הכחשה ,שוחד ,הסתה והשמצה מתוזמרת היטב ונטולת עכבות.
בשנים  ,2016-2011שישה רמטכ"לים ,שישה ראשי שב"כ וחמישה
ראשי מוסד לשעבר ,הכריזו בראיונות שונים כי היפרדות לשתי
מדינות היא אינטרס קריטי לעתידה ולביטחונה של מדינת ישראל,
והזהירו מפני מדיניותו של נתניהו .התגובה הגיעה מיו"ר הקואליציה
דאז ,דוד ביטן ,ב"שבתרבות" ב 25 -ביוני  ,2016ש"הסביר" את הסיבה
לכך ,תוך שאינו חוסך בהשמצות אישיות" :לאורך השנים ראשי שב"כ
וראשי מוסד הופכים להיות שמאלנים .ראש המוסד לשעבר מאיר דגן
היה ימני קיצוני ,ואחרי שהוא שירת במוסד הוא יצא הפוך .דגן חרג
מסמכותו" .הוא המשיך ו"הסביר" גם את השינוי בדעותיהם של שרי
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ביטחון" :למי אתה רוצה שאני אאמין ,ליעלון? לפני כחודשיים הוא
אמר שראש הממשלה הוא טוב ומצוין ,והיום משנה את דעתו .ברק היה
ראש ממשלה כושל ,היה רמטכ"ל פוליטי .הוא חי בניו יורק ,בא לפה
ומטנף .גבי אשכנזי רצה להיות ראש ממשלה עוד כשהיה רמטכ"ל”.
ההתעקשות של נתניהו ,ליברמן ובנט להציג את מחמוד עבאס כמקיים
את טענתם ש"אין פרטנר” ואף כ"טרוריסט" במהלך שליחותו המדינית
של מזכיר המדינה האמריקאי ,ג'ון קרי ,ב ,2014-הוכחשה באופן
נחרץ על ידי ראש השב"כ ,יורם כהן .זה קבע בפני ועדת חוץ וביטחון
כי יו"ר הרשות הפלסטינית "לא מעודד אלימות" ו"לא מעוניין בטרור
ולא מוביל לטרור .הוא גם לא עושה זאת מתחת לשולחן" .לאחרונה,
בנובמבר  ,2017בכנס סגור בדוחא ,השלים את תמונת האמת קרי עצמו
שאמר“ :הפלסטינים עשו עבודה נהדרת ונותרו מחויבים לאי-אלימות.
למעשה ,כשהתחוללה האינתיפאדה ,הם לא השתמשו באלימות בגדה
המערבית .הציבור התעלם מזה .הוא לא דן בזה .למה? כי רוב חברי
הקבינט של ממשלת ישראל הנוכחית הכריזו בפומבי שהם לעולם לא
יהיו בעד מדינה פלסטינית”.
השב"כ המליץ בקיץ  2017להסיר את המגנומטרים שהוצבו בהר
הבית בעקבות רצח שני השוטרים ,על מנת להרגיע את הרחוב הערבי
והמוסלמי משינויים בסטטוס קוו בהר הבית .בנט ראה בזה "רפיון
מדיני-ביטחוני" .הוא המליץ "להוריד מהשולחן תוכניות של הקלות
וגזרים לפלסטינים ולהציג תוכניות מבצעיות לסיכול הטרור" משום
ש"הם מריחים חולשה  -הם מרימים את הראש" .ביטן נרתם לסכם
ולכנות את השב"כ "פחדן" ו"בכל ההמלצות הם רוצים לחזור הביתה
בשלום”.
החודש בחר שר הביטחון ליברמן "לתקן" את הרמטכ"ל ,שנסמך על
דו"חות מפורטים של מתאם הפעולות בשטחים ואחרים והזהיר כי
רצועת עזה נמצאת על סף קריסה .ליברמן הדגיש" :אין שום משבר
הומניטרי" ,ואף האשים כי "אנחנו עדים לזרימה של הרבה אינפורמציה
ובעיקר דיסאינפורמציה לכל כלי התקשורת בנוגע לרצועת עזה”.
המאבק במפקדי צה"ל לא ניטש רק בזירה המדינית-ביטחונית אלא גם
בזו הערכית .כשנתניהו התבטא בנושא אלאור אזריה ואמר" :מבררים
כעת מה קרה שם ואולי נגלה דברים חדשים .זה לא הרמטי" ,הרמטכ"ל
איזנקוט לא נשאר חייב .בוועדת חוץ וביטחון הוא אמר כך" :ההתבטאויות
שנשמעו לאחרונה בנושאים מבצעיים שנמצאים בבדיקה במערכת
פיקודית והמשפטית בצה"ל אינן רצויות" והמשיך וקבע כי "נאמרו הרבה
אמירות ללא ידיעת העובדות ,לקידום אג'נדות שאין לקשרן לצה"ל .אנו
רוצים את צה"ל פועל על פי פקודות ,נוהלי פתיחה באש ,רוח צה"ל
וערכי צה"ל .אם מישהו רוצה אתוס של כנופיה ,שיגיד”.
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סגן הרמטכ"ל ,יאיר גולן ,בחר לוותר על הקלישאות הנדושות ולהעמיד
מראה אמיתית בפני החברה בישראל ואמר בטקס יום השואה כי הוא
"מזהה כיום תהליכים שהתרחשו בגרמניה לפני  80שנה” .נתניהו
ועמיתיו לא בחלו בהצגתם של אחמדינג'אד וערפאת כהיטלר ובהשוואה
בין הסכמי אוסלו ל"הסכם מינכן" ,בין נאום בוש ל"נאום צ'כוסלובקיה"
ובין נאום אובמה ל"נאום צ'מברליין" .אך בדברי גולן נתניהו ראה "עוול
לחברה הישראלית וזילות השואה" .נתניהו ,מלך המציאות המדומה,
קבע כי “הדברים (של גולן) מופרכים מיסודם" .מה שאיפשר לשופר
התורן שלו ,שרת התרבות מירי רגב ,לקרוא להדחת האלוף מתפקידו.
ח"כ בצלאל סמוטריץ' כינה את דברי הרמטכ"ל על השירות המשותף
בוועדת חוץ וביטחון “סיסמאות" .בתגובה לדברי דובר צה"ל כתב ,כי
האחרון מנהל קמפיין נגד נבחרי ציבור" :הודעה מסודרת לתקשורת,
אמברגו מתוזמן ,כותרת פרובוקטיבית ובעיקר שקרים .אחלה
דמוקרטיה” .בית המשפט העליון הוא היעד המועדף להתקפה מצד
חברי הבית היהודי ותאומיהם בליכוד ,הנתמכים על ידי חברי החטיבות
הלאומיות-דתיות שבמרכז המפלגה .אלו שהם תוצרי "גוש אמונים
לדורותיו" ,עליו כתב ב 1979-יצחק רבין את האזהרה המהדהדת
היום ביתר שאת" :בגוש אמונים ראיתי תופעה חמורה ביותר  -סרטן
בגופה של הדמוקרטיה הישראלית .נגד תפישתם הבסיסית ,הנוגדת
את בסיסה הדמוקרטי של ישראל ,היה הכרח להיאבק מאבק אידאי,
החושף את המשמעות האמיתית של עמדות הגוש ודרכי פעולתו”.
אלו מטיחים שוב ושוב בביהמ"ש העליון קשת רחבה של האשמות,
שעלולות להכשיר את דעת הקהל לתמיכה בחוקים שיפגעו במעמדו
ובסמכויותיו ולנטוע אצל יחידים מוטיבציה לפעולה אלימה נגד
השופטים .ב ,2014-לאחר שבג"ץ פסל את אחת הגרסאות המחמירות
של חוק ההסתננות ,זאב אלקין טען ,כי "בג"ץ העדיף את טובתם
של מסתננים לא חוקיים על פני ביטחונם של מאות אלפי אזרחים
שומרי חוק בישראל" ,ויריב לוין קבע כי שופטי העליון נתנו "הכשר
לטרור"" .בג"ץ רמס את הרשות המחוקקת" ,הוסיפה שקד ומוטי יוגב
סיכם" :התערבות בג"ץ היא פגיעה חמורה בעיקרון הפרדת הרשויות
ובדמוקרטיה בישראל”.
“ומקום המשפט שמה הרשע" ,צייץ ינון מגל (בעודו ח"כ) בעקבות
החלטת בג"ץ לפנות את פרויקט דריינוף בבית אל ,וחבר סיעתו יוגב
בציוץ משלו" :הגיע הזמן להעמיד את הרשות השופטת על מקומה
ולהראות לה מי הריבון" .בהזדמנות אחרת קבע יוגב בפוסט בפייסבוק,
שבעטיו הוגברה השמירה על השופט עוזי פוגלמן ,כי השופט "שם את
עצמו בצד של האויב" ורגב כבר הכינה את כתב האישום" :אם בג"ץ
לא יאפשר לנו לחזק את ההרתעה ולהעניש בחומרה את המרצחים,
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הוא יישא באחריות להמשך גל הטרור" (לאחר שעיכב הריסה של בתי
מחבלים) .אחרון ,איש הבית היהודי סמוטריץ' ,אחרי ההחלטה להרוס
בית כנסת בגבעת זאב ,קבע ש"חבל שבית המשפט מעניק זריקת עידוד
לאויב הערבי ולמכונת הטרור שהוא מפעיל כלפינו”.
נבחרי הציבור הללו "יודעים" בדיוק מדוע זה קורה :העליון הוא אנטי־
יהודי ,אנטי־ציוני ,תומך בטרור ופוגע בביטחון המדינה — פשוט משום
שהוא "שמאלני" .בדיוק כפי שראשי מערכת הביטחון “הואשמו" על
ידי ביטן .לוין אמר כי בבג"ץ "יש אחיזה חזקה של שמאל רדיקלי —
לא רק שמאל — הנוהג בבית המשפט כאילו יש לו מדינה ולא הפוך".
סמוטריץ' הוסיף ש"בית המשפט העליון משמש במודע ומרצון כלי
ניגוח פוליטי בידיהם של ארגוני השמאל הקיצוני”.
לפיכך" ,הגיעה העת להחזיר את בית המשפט העליון למקומו ולתפקידו
הטבעי" ,מציע־מאיים סמוטריץ' .בנט מציע גרסה הממומשת בתקיפות
על ידי שרת המשפטים איילת שקד" :נפעל לבלימת אקטיביזם זה".
לוין גם מציע "לפעול לשינוי שיטת בחירת השופטים על מנת להבטיח
כי הרכבו של בג״ץ יהיה מאוזן ופלורליסטי" .והוא מפרט" :הגיע הזמן
לשנות מהיסוד את שיטת בחירת השופטים ,כדי שעל כס השיפוט
יישבו אנשים המחויבים למדינת ישראל ולרעיון הציוני”.
בהכרעתה של התקשורת מנצח נתניהו על התזמורת .החינמון "ישראל
היום" ,מהלכיו על פי החשד עם נוני מוזס מ"ידיעות אחרונות",
התבטאותה של רעייתו על "וואלה" ,עלילות פירוק רשות השידור,
ההכרזה בדבר פעילותו לסגירת ערוץ  10ועוד ,הביאו ליצירת האווירה
המתאימה לתופעת ההתקרנפות של אנשי תקשורת ,שיישרו קו עם
המסרים הברורים ,ורגב הטיבה לסכמם" :מה שווה התאגיד אם אנחנו
לא שולטים בו?”.
על הציבור בישראל להפנים כי הוא הנושא בתפקיד שומר הסף
ושומר גבם של שומרי הסף של הדמוקרטיה הישראלית ,של עתידה
וביטחונה של מדינת ישראל ,זהותה ואופייה .התרכזותו של הציבור
במחאה החברתית ב 2011-ובתופעת השחיתות שפשתה בכל פינה
במערכות חיינו היא חשובה אך אינה מספקת בכדי להגן על מדינת
ישראל מהתגשמות אזהרתו של לורד נתניאל רוטישלד ,שכתב להרצל
באוגוסט " : 1902מר הרצל היקר ...אומר לך בכנות מוחלטת :אני
אראה בחלחלה את ייסודה של קולוניה יהודית במלוא מובן המלה.
קולוניה שכזאת תהיה גטו ,עם כל הדעות הקדומות של גטו .מדינה
יהודית קטנה ,קטנונית ,אדוקה ואי־ליברלית ,אשר תדחה מתוכה את
הנוכרי ואת הנוצרי”.

 | 56הכתובת על הקיר

חפשו את פסקת ההתגברות אצל הרב קוק ,14.5.2018 ,הארץ
תוספת פסקת ההתגברות לחוק יסוד :כבוד האדם וחירותו אינה
עומדת לבדה .הוספת המנגנון המאפשר לכנסת לחוקק מחדש חוק
'עוקף בג"ץ' ,הגובר על חוק היסוד ,ובכך למעשה מבטל את פסיקת
בג"ץ ,היא אבן משמעותית בפסיפס החברתי -משפטי-מדיני הנארג
זה שנים על פי משנתם הלאומנית ואנטי-דמוקרטית של חברי 'הבית
היהודי' .מעבר למגלומניה ולכוחניות המאפיינים את ראשי המפלגה,
השרים נפתלי בנט ואיילת שקד ,הרי שמהלך חקיקתי זה שואב את
השארתו מאידאולוגיה ששורשיה בני מאה שנה ,במשנתו של הרב
יצחק אברהם הכהן קוק (הראי"ה) ,וביתר שאת ,במשנת בנו ,צבי יהודה
קוק (הרצי"ה) ,אביו הרוחני של 'גוש אמונים' לדורותיו.
מבט מעבר לכתפי בנט ושקד ,אל ירכתי ההיסטוריה של הציונות
המודרנית ,יוכל להבהיר ולהזכיר מאין אלו באים ולאן הם רוצים
להוביל .להבין את מה שנתפש בעיניהם כמהלך דטרמיניסטי שבו אנו
נתונים ,כפי שכתב הראי"ה על הצהרת בלפור" :אתחלתא דגאולה ודאי
הולכת ומופיעה לפנינו ...כל בעל נפש ,שיש בו יכולת לחדור ולהתבונן
במה שמצוי מעבר לתופעה החיצונית הנראית לעין ,יודע שיד ד' נראית
מנהיגה את ההיסטוריה ועתידה להוביל את התהליך הזה אל השלמתו”.
התנועה הלאומית של העם היהודי ,הציונות ,בדרישתה להגדרה עצמית
בטריטוריה (א"י) ,החזירה לעם היהודי את הצורך בקיומה של מערכת
פוליטית הקשורה בהפעלת כוח .ראשיה ,הרצל ,ויצמן ,בן-גוריון,
ז'בוטינסקי ואחרים ,סברו כי הפעלת כוח כלפי חוץ מחייבת אמונה
בצדקת הדרך ובמוסריותה הנקבעות ,תחת הנחת השוויון בין העמים
והמדינות ,על פי עקרונות אוניברסליים וכללים בינלאומיים מוסכמים.
הפעלת כוח שלטוני כלפי פנים חייבת להתבסס על החזון הציוני של
מדינה דמוקרטית של העם היהודי המקיימת שוויון לכל תושביה.
המשקל וההכרה שניתנו לרבגוניות באידיאולוגיות שהתרוצצו במחנה
היהודי מנעו את חיבורה של חוקה למדינת ישראל בעת הקמתה ,אך
חוקיה נתבעו על ידי בית המשפט העליון לעמוד ברוח מגילת העצמאות,
ומאז  1992במסגרת חוקי היסוד .כלומר ,הלאומיות הציונית ,כמו כל
לאומיות אחרת ,ביקשה לחזק את ההיבט הקולקטיבי של הפרט היהודי,
אך לא על חשבון ערכיו וזכויותיו האינדיבידואלים ,ומבלי להגביל את
אישיותו הייחודית והערכים המרכיבים אותה.
אנשי הציונות הדתית לדורותיהם פנו לכיוון אחר ,והכניסו את
הלאומיות והטריטוריאליות לדת היהודית ובכך הפכו אותה ,באופן
טבעי ומובנה ,תחת הנחת 'העם הנבחר' ,לציונות לאומנית ומשיחית.
כדברי פרופ' משה הלברטל" :תנועת גוש אמונים היא הצינור שהעביר
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את ביב השופכין האירופאי  -לאומנות ,ראייה אורגנית של האומה -
ללב ליבה של היהדות" .גישה הרואה את ערכי הלאום כעולים על ערכי
אנוש אחרים ,כמו אלה השייכים לפרט ,ואשר נמצאים בעימות עמם.
חסידים אלו שלמים עם הגישה הלאומנית ,המפרידה בין העם היהודי
לבין אחרים על בסיס אי-שוויוני ואף בין פרטים בעם היהודי שאינם
מזדהים עם תפישה זו.
בבסיס תפישת העולם הלאומנית עומדת ההנחה ,שכל מערכת יחסים
היא מאבק כוח .וכך גם בהתייחס לסכסוך הישראלי -פלסטיני .הסכסוך
הוא 'משחק סכום אפס' ,ויש להכניע את האחר הפלסטיני .ישנה תביעה
לשלילת ההכרה בלאומיותו ובזכותו להגדרה עצמית בארץ ישראל כמו
גם תביעה לקבלת הנרטיב הלאומני-יהודי ,שעיקרו מתבטא בטענה
ש"זכותו של העם היהודי על ארץ ישראל כולה מוחלטת" .מטרת
תפישה זו להוכיח עליונות על האחר ,וכך גם הניסיון להכתיב הסכם
כניעה כמו 'תוכנית ההרגעה' של 'הבית היהודי' או ' תוכנית ההכרעה'
של 'האיחוד הלאומי’ .כל גישה אחרת תיחשב בעיניהם כחולשה,
כ'הסכם מינכן' ,כתמימה ,ש'לא מכירה באמת את הערבים' ,כמזמינה
דרישות חדשות מצד הפלסטינים" :מה שתיתן להם  -לא יספיק”.
לעומתם ,מפלגות אחרות ובעיקר ארגוני זכויות אדם ושלום בישראל
פועלים להציג חלופה לממשלה הנוכחית ולמדיניותה כלפי הסכסוך.
כבר לפני  80שנה היטיב הנס כהן ,מחשובי חוקרי הלאומיות ,להעמיד
חלופה לגישה הרואה בכוח בסכסוך את חזות הכל .כהן העריך ,כי
ליישוב היהודי יש רק שתי דרכים להתמודדות עם הסכסוך" :או לדכא
את הערבים ולהכניעם על ידי הפעלה מתמשכת של כוח צבאי מן
הסוג הגרוע ביותר ,או לנסות לעשות ככל שניתן כדי למצוא נתיבות אל
הערבים ולשנות לחלוטין את פני הציונות ,וזאת על בסיס ערכים כמו
פציפיזם ,אנטי־אימפריאליזם ודמוקרטיה" .אלה ,סבר כהן ,הם תמצית
רוח היהדות האמיתית .מפלגות שונות וארגוני השלום משוכנעים כי
היום ,יותר מאי פעם ,חובה עלינו לאמץ את הגישה האלטרנטיבית.
אנשי 'הבית היהודי' דוחים כל אלטרנטיבה כי הם רואים בעצמם
נבחרים על ידי הגבורה בכדי להוביל את 'העם הנבחר' ,כפי שח"כ
בצלאל סמוטריץ' כתב במאמר תחת הכותרת 'מגיע לנו יותר'" :ראוי
שהמדינה תשקיע יותר תקציבים בחינוך של הציונות הדתית .מדוע?
מפני שעל בניה הוטלה המשימה  -להנהיג את עם ישראל" .הנהגה זו,
שמובטחת להם באמונתם ,אינה פרי בחירות דמוקרטיות אלא משום
שרק בידי 'אנשי שלומנו' מצויה היכולת לפענח את רצון האלוהים ואת
מהלך ההיסטוריה.
חסידים אלו מאמינים וטוענים כי רק בידם היכולת להבין את המציאות
המדינית ולגלות לעם ישראל כי היא נושאת בשורה משיחית .שכל
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הפוליטיקה של מטה מונהגת על זו של מעלה ,ושיש כאלו שהינם
'חמורו של משיח' גם בלי ידיעתם .כך הסביר הרב קוק ב 1917-באס
פה פומבית בלונדון את תפקידה של בריטניה בהצהרת בל פור" :לא
באתי להודות למלכות בריטניה ,אלא לברך אותה על שהקב"ה בחר
בה להיות השליח להגשים הבטחתו שנחזור לארץ ישראל" .כך הסביר
סמוטריץ' לאחרונה את החלטת החלוקה" :החלטת האו"ם היא הביטוי
לרצון האלוקי והדרך שדרכה הוא בחר לממש אותה בדורנו" .ואין זה מן
הנמנע כי כך הם רואים את 'הצהרת טראמפ’ ,בהכרה בירושלים כבירת
ישראל ובהעברת השגרירות האמריקאית אליה.
חסידים אלו מכריזים על בכורתה של היהדות על פני הדמוקרטיה.
"הייתי אומר שכיום לדמוקרטיה הישראלית יש תפקיד אחד מרכזי
והוא להיעלם מהשטח ...הדמוקרטיה הישראלית סיימה את תפקידה,
והיא חייבת להתפרק ולהתכופף בפני היהדות" ,פסק ב 2012-בני
קצובר ,ממנהיגי 'גוש אמונים' .לפיכך אנו עדים בשנים האחרונות לקו
שמובילים בנט ,שקד ,אריאל ,יוגב ,סמוטריץ' ואחרים שעיקריו החלשת
האופוזיציה ,האלטרנטיבה ,הפיקוח והבקרה על הכנסת והממשלה.
קצרה היריעה מלציין את כלל ההשמצות וההסתות כנגד בית המשפט
העליון וכנגד תנועות וארגונים של החברה האזרחית שמבטאים קו
זה .נסתפק בציון דבריה של שקד" :בג"ץ רמס את הרשות המחוקקת",
אחרי שבג"ץ פסל את התיקון לחוק ההסתננות ,והחרה החזיק אחריה
יוגב" :התערבות בג"ץ היא פגיעה חמורה בעקרון הפרדת הרשויות
ובדמוקרטיה בישראל" .נוסיף את "חוק הלאום" ,שדורש להוסיף
במפורש את עקרונות המשפט העברי אל תוך מקורות המשפט ,במובחן
מ"עקרונות החירות ,הצדק ,היושר והשלום של מורשת ישראל" ,ואת
חוק העמותות והחקיקה מוכוונת ארגונים מסוימים כמו 'חוק ‘ 15Vלא
נשכח את הגבלת קבלתם של מתנדבי שירות לאומי לארגונים מסוימים
בלבד ,במסגרת התיקון לחוק השירות הלאומי .לאחרונה ,תפישתה את
מהות הדמוקרטיה ואת תפקידה הציבורי הוביל את שרת המשפטים
לראות כמיותר גם את הנוהג להזמין נציג אופוזיציה לוועדה למינוי
שופטים.
לאן אלו רוצים להוביל בשם עצמם? אנשי הציונות הדתית-לאומית
סבורים כי "אין קיבוץ גלויות ,תקומת המדינה וביטחונה אלא נדבכים
ראשונים [ ]...לפנינו עוד יעדים כבירים שהם חלק אינטגרלי של
הציונות ,ובראשם :הקמת 'ממלכת כוהנים וגוי קדוש' ,השבת שכינה
לציון ,כינון ממלכת בית דוד ובניין בית המקדש – כנקודת מפתח
לתיקון עולם במלכות ש-די" כפי שכתב ב 2008-ח"כ לשעבר חנן פורת,
תלמידו של הרב צבי יהודה קוק ומראשי ומייסדי גוש אמונים.
הרצל היה הראשון בציונות המודרנית להבחין באיום הפוטנציאלי
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שנובע ממעורבות הדת בפוליטיקה ,עוד בטרם התגבשה משנתו של
הרב קוק ,ובמדינת היהודים הזהיר" :האם תהיה לנו תיאוקרטיה? לא!
האמונה אכן מלכדת אותנו ,ואילו המדע עושה אותנו חופשיים .על
כן לא ניתן כלל למגמות תיאוקרטיות של אנשי הדת שלנו להרים את
הראש ...אל להם להתערב בענייני המדינה  -עם כל הערכתה כלפיהם
 פן יביאו עליה קשיים מבית ומבחוץ”.ראשון להזהיר מפני ההקצנה שהוביל הרצי"ה במשנת אביו היה
ישעיהו ליבוביץ ,שטען כי "משנתו המשיחית של הרצי"ה תגרום
למעבר מן האנושיות דרך הלאומיות אל החייתיות ותהפוך את 'עם
ה'' ל'עם הארץ'" .יצחק רבין בכהונתו הראשונה קרא להילחם בחסידי
הרצי"ה ,אשר הולידו ב 1974-את גוש אמונים ואמר" :מעטים המקרים
בתולדות היהדות ,שחבורה פרועה שכזאת נוטלת לעצמה מנדט בשם
שמים ....הכל במסווה מאוס של אהבת ארץ ישראל ,ופורצת אל
הרחובות בגסות רוח להטיל אימה וטרור" .ובהמשך" :בגוש א מונים
ראיתי תופעה חמורה ביותר  -סרטן בגופה של הדמוקרטיה הישראלית.
נגד תפישתם הבסיסית ,הנוגדת את בסיסה הדמוקרטי של ישראל,
היה הכרח להיאבק מאבק אידאי ,החושף את המשמעות האמיתית
של עמדות הגוש ודרכי פעולתו”.
פסקת ההתגברות אינה התחלה ולצערנו אינה סוף .אך היא דגל שחור
שמתנופף מעל עתידה של הדמוקרטיה בישראל .הכר הפורה שמעניק
נתניהו בממשל תו למשנה לאומנית ומשיחית זו ,מאפשר לגרור
את החברה האדישה בישראל הרחק מאוד מהחזון הציוני של אבות
ומייסדי המדינה.
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מה למדו השנה תלמידי ישראל? כמה שפחות ,12.6.2018,הארץ
אם מסתכלים על מערכת החינוך בישראל דרך המשקפיים של
מבחני פיז"ה ,המצב לא מעודד .מדי שנה ארגון  OECDבוחן את רמת
האוריינות של תלמידים בני  16-15בקריאה ,במתמטיקה ובמדעים,
וכבר שנים הוא שב וצופה כי בישראל ,שיעור בוגרי התיכון שיתקשו
להשתלב בחברה ובכלכלה הוא מהגבוהים מבין מדינות OECD.גם
הישגי המורים בישראל אינם מהגבוהים .חומרת המצב רבה יותר לאור
העובדה שבשנים  2016-2006גדל תקציב החינוך ב 30-מיליארד שקל,
ומאז עוד הוסיף ותפח .אבל כל המיליארדים הללו באו לידי ביטוי רק
בעוד  13נקודות במבחני פיז"ה במדעים ,ועוד  28נקודות במתמטיקה.
ההסבר לכך אינו חדש ואינו מפתיע" .אנחנו צריכים להבין שאנו מחנכים
תלמידים לקראת העתיד שלהם — ולא לעבר שלנו" ,קובע פרופ'
אנדריאס שלייכר' ,שר החינוך' של  ,OECDבעקבות ההישגים הנמוכים
של תלמידי ישראל ושל מוריהם .הוא ממשיך וקובע" :הפדגוגיה
בישראל מאוד מסורתית וסטנדרטית .היא לא מכוונת לפיתוח
הכישורים של התלמידים ,אין בה דגש על חשיבה יצירתית ופתרון
בעיות .במערכת החינוך שלכם יש יותר מדי לימודים שמבוססים על
שינון ...זה לא עובד ככה יותר .בעולם המודרני לא מתגמלים אותך על
מה שאתה יודע — אלא על מה שאתה יכול לעשות עם הידע שצברת”.
זה לא חדש .בדומה לאחרים פרסמתי מאמר ב'( 2005-למה ללמוד-
תשננו') ובו נכתב" :התבשרנו כי מעתה ,חלק מציון הבגרות בתנ"ך יכלול
שינון פסוקים בעל-פה והקראתם בקול .המטרה שעמדה מאחורי
החלטתה של המפקחת המרכזת של לימודי התנ"ך היא 'לקרב את
התנ"ך לתלמידים ולשפר את יכולתם לקרוא טקסטים בקול' .י פה
שבעידן המידע והטכנולוגיה ,חדשנותו של משרד החינוך באה לידי
ביטוי בשימת הדגש לא על יכולת הבנת הטקסט ,גם לא על חשיבה
ביקורתית או אפילו על יכולת התמצאות גרידא בנבכי התנ"ך ,כי אם
על יכולתם של תלמידי ישראל להציג תשובה ציונית הולמת למקהלות
הכנסייה  -ולז ַמר לפי טעמי המקרא מספר פסוקים נבחרים" .ובהמשך:
"עושרה התרבותי של היהדות נולד מביקורת ותהייה ,ממחלוקות
ומהעזה – ולא משינון וקריאה בקול ...יש ליצור את הסקרנות
האינטלקטואלית”.
זה אינו מפתיע ,כי שר החינוך נפתלי בנט בחר בספטמבר 2016
להכריז באירוע הצדעה על הקרן לתגבור לימודי יהדות" :לימוד היהדות
וההצטיינות בה חשוב בעי ני יותר מלימודי המתמטיקה והמדעים" ,וחזר
ודחה ביקורת שנמתחה על עמדה זו.
ביקורת כזאת השמיעה רחל אליאור ,פרופסור לפילוסופיה יהודית,
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שכתבה זמן קצר קודם לכן בפייסבוק" :הכי חשובים הם הלימודים על
כבוד האדם ,זה שקדושת חייו אוניברסלית ואינה מותנית בדת ולאום".
יש לזכור כי סעיף החינוך במצע מפלגתו של בנט מתעלם מהגיוון
בחברה ,ומבקש להחיל על כל הילדים חינוך יהודי (דתי) ציוני (לאומני).
אהבת המולדת ש'הבית היהודי’ מבקשת לחנך לה כרוכה בסיפוח הגדה,
בהמשך השליטה בעם אחר ובבידוד בינלאומי עד ש"נרגיל את העולם".
המודל החינוכי שלה מתעלם מציוויים כמו "ואהבת את הגר”.
הוא מציע את העולם החינוכי שעליו כתב ליבוביץ' את האזהרה
החריפה" :כשאדם מקבל את הדעה ש'המדינה'' ,האומה'' ,המולדת',
'הביטחון ' וכו' הם הערכים העליונים ,ושהנאמנות־ללא־תנאי לערכים
האלה היא חובה מוחלטת וקדושה — הוא יהיה מסוגל לבצע כל מעשה
תועבה למען אינטרס מקודש זה ,ללא נקיפת מצפון”.
הדבר בא לידי לביטוי בהקצאת המשאבים לחינוך הדתי-לאומני-משיחי,
ויש להודות כי גם גדעון סער ושי פירון היו שותפים לכך .על פי נתוני
משרד החינוך ,בין  2012ל 2016-הגדיל משרד החינוך את התקציב
לתלמידי תיכון דתיים בשיעור החד ביותר מבין שאר המגזרים — והוא
הגיע לשיא של  33אלף שקל לתלמיד בשנה .סכום זה גבוה ב22% -
מהתקציב שניתן לתלמידי תיכונים ממלכתיים ,וב 67%-מהתקציב ש
ניתן לתלמידי תיכון ערבים .לבנט ידוע כי עיצוב עמדתם הפוליטית
של בני הנוער ישפיע על המערכת הפוליטית ,על אופייה ועל משטרה
של מדינת ישראל בשנים הבאות .תובנה זו אינה נסתרת ממי שמבקש
להתנחל בלבבות ולקדם את רעיונות המשיחיות הלאומנית.
אך האסון החינוכי של החברה בישראל הוא עמוק אף יותר ונגוע
בסממנים המאפיינים פשיזם‘ .אנטי אינטלקטואליזם' היה מאז
ומתמיד סימפטום של פשיזם .רדיפת האינטלקטואלים הליברלים
על בגידתם בערכי המסורת או באידיאולוגיה השואפת לשלוט היתה
נר לרגלי ההוגים של האליטה הפשיסטית .לאה גולדברג הסבירה
זאת בכותבה כי אינטלקטואלים ויוצרים מאיימים על דיקטטורות
ועל השקפות עולם הגוזלות את חירות האדם בכך שהם מלמדים את
"האנושות להגיד ‘לא' תוך לעג מר ,כשהתקופה דורשת זאת”.
“הקוד האתי" להתבטאויות מרצים באוניברסיטה ,שניסח פרופ' אסא
כשר לבקשתו של בנט ,נתפש ככזה בעיני רבים ,כמו גם סגנית השר
ציפי חוטובלי שכתבה בעמוד הפייסבוק שלה בספטמבר  2014על כור
מחצבתו של ההיי-טק הישראלי ,המשמש מנוע הצמיחה של הכלכלה
הישראלית" :הסרבנות של קציני  8200היא חגורת נפץ חברתית ומשקפת
פשיטת רגל ערכית של מערכת החינוך בה גדלו .הם אינם ראויים לשרת
בצבא המוסרי בעולם .על הרמטכ"ל לפעול להדחתם באופן מיידי”.
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הכישלון הישראלי במבחני האוריינות אף הוא מעיד על סממן 'ניוון
של השפה' ,שאותו נוכל למצוא אצל רבים מקרב נבחרי הציבור .אך
אף אחד אינו מגיע לקרסוליה של שרת התרבות .כל ספרי הלימוד
הפשיסטיים עשו שימוש באוצר מלים מצומצם ובתחביר בסיסי ביותר,
באופן שמצמצם את הכלים לחשיבה ביקורתית ומורכבת .בנאום של
חמש דקות שנשאה בפאנל של פוליטיקאים ב 2012 -בפני תלמידי
תיכון ,הכריזה מירי רגב כי סתיו שפיר קומוניסטית ושלי יחימוביץ'
הצביעה חד"ש ,כי "מירי רגב היא לא גנבה" וכי "ירושלים לנצח נצחים
כפיים”.
בתרבות הזאת ,המקדשת את העכשווי והנקודתי ,אנו מתקשים לעקוב
אחר תהליכים המתרחשים על פני שנים ארוכות ולהבינם ,עד לרגע
שבו חיתוך נקודתי של תמונת המציאות משקף לנו את מלוא עוצמתו
והשלכותיו של התהליך שבו היינו נתונים .אין זו פעם ראשונה שהאמת
נחשפת במערומיה גם ביחס למורי ישראל .זה קרה לפני שנתיים,
בפרשת מורי ישראל ותולדות הציונות והסכסוך הישראלי -פלסטיני.
פתאום נחשפה לפנינו התמונה העגומה:
בסקר שערך ופרסם 'ישראל היום' נמצא ,בין היתר ,כי  69%מהמורים
לא ידעו מה קרה בכ"ט בנובמבר  ,1947ואילו  57%לא ידעו מהו "הקו
הירוק" וכיצד הוא נקבע .כלומר ,גם מה לשנן נבחר בקפידה " -תפילת
הגשם" ,כי זה אחד הגורמים המשפיעים על ירידת הגשמים על פי
משרד החינוך ,ולא אירועים מכוננים בתולדות הציונות.
הבורות הזאת בנושאים הקובעים את גורלנו איננה מקרית .היא תוצאה
של השנים האחרונות ,שבהן מערכת החינוך נמצאת תחת הנהגתם של
שרים מהמחנה הלאומני והדתי־המשיחי .התהליך המתחולל בחינוך
הממלכתי מורכב בעיקר משתי מגמות חשובות ,הקובעות את התרבות
הפוליטית ואת זו המתקיימת במרחב הציבורי.
המגמה הראשונה ,והחשובה מבין השתיים ,היא זו המבטיחה ,בהעדר
היכרות עם אבני הדרך המרכזיות ,שלא ייבנו בתוכנית הלימודים
מערכת של מושגים ועובדות ושרטוט תהליכים היסטוריים ,היכולים
לשמש בסיס להבנה מלאה יותר של ההיסטוריה הציונית והסכסוך
עם הערבים .לחלל הידע שנוצר קל יותר ליצוק "אמיתות היסטוריות"
ולשנותן בהתאם לצורך פוליטי כזה או אחר ,כפי שהוכיחה ההשוואה
שעשה ראש הממשלה בין היטלר למופתי.
המגמה השנייה מתייחסת להוצאת ישן מפני חדש .הכנסת התכנים
הלאומניים ,הדתיים והמשיחיים לתוכנית הלימודים ,כפי ששר החינוך
בנט עושה במחשכים ,היא קלה ונוחה כשאין בסיס ידע מוצק אחר
שאיתו יש להתמודד .זהו ביטוי נוסף לתוכניתו של בנט ,שטען כי למען
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ארץ ישראל יש לשנות את עם ישראל ואת מדינת ישראל .הוא וחבריו
מתמקדים היום ב"התנחלות בלבבות" ,לאחר שורה של טראומות
אמוניות שמקורן בהתרסקות המשיחיות על סלע המציאות ,ובראשן
"תוכנית ההתנתקות" ,פינוי עמונה ומיגרון ובלימת תנופת הבנייה
בהתנחלויות כתוצאה מהלחץ הבינלאומי.
רוח רעה זו ,השוטפת את מערכת החינוך בישראל ,סותרת לחלוטין
את רוח מייסדיה שביקשו להבטיח את העתיד יותר מאשר לשמר את
העבר ,כפי שדוד בן-גוריון ויצחק בן -צבי כתבו בספרם ‘ארץ ישראל' ב
" :1918אם אנחנו מבקשים לקבוע את גבולות ארץ ישראל של היום,בעיקר אם רואים אנו אותה לא רק כנחלת העבר היהודי אלא כארץ
העתיד היהודי.”...
חמור מכך ,אם לא ייבלמו המגמות הללו והתהליך לא יהפוך את כיוונו,
תלך ישראל ותממש את אזהרתו של הלורד נתנאל רוטישלד במכתבו
להרצל ב :"1903-אומר לך בכנות מוחלטת :אני אראה בחלחלה את
ייסודה של קולוניה יהודית במלוא מובן המלה .קולוניה שכזאת תהיה
גטו ,עם כל הדעות הקדומות של גטו .מדינה יהודית קטנה ,קטנונית,
אדוקה ואי־ליברלית ,אשר תדחה מתוכה את הנוכרי ואת הנוצרי”.
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גדי טאוב נכנע לעריצות העכשווי ,8.7.2018 ,הארץ
במאמרו טוען גדי טאוב (הארץ  )2018.7.6שסיום הסכסוך בינינו
לבין הפלסטינים תלוי אך ורק בהם ,ושהם אינם מתכוונים לוותר על
חלומם הגדול להשמיד את מדינת ישראל .בכך אימץ את טענות היסוד
של הימין הלאומני וניתק עצמו מהמחנה המעריך שהשגת היפרדות
מדינית מוסכמת אפשרית ,אך תלויה בשני הצדדים ,ובמידה רבה יותר
בנו .הוא אף ניתק עצמו מהמחנה הסבור כי בהיעדר שותף פלסטיני,
על ישראל ליטול גורלה בידיה ולנקוט במהלכים עצמאיים ,מדודים
ומבוקרים בכפוף לצרכי הביטחון שלה ,בכדי להבטיח את ההיפרדות
העתידית בין ישראל לפלסטינים.
טאוב מאשים את נועם שיזף (הארץ )2018.6.15 ,כי תיאר את "המצב"
בעזה כאילו "אין היסטוריה ואין סיבות" .באותה פיסקה מבקש טאוב
ל"הרחיק" בהיסטוריה ולציין כי הפלסטינים "הצליחו להכשיל את
הניסיונות החוזרים ונשנים של ישראל לסיים את מצב הכבוש" .בכך
חטא טאוב באותה אשמה כשנכנע לעריצות של העכשווי ,המאפיינת
את השיח הישראלי הלוקה בחוסר כנות היסטורית בבחינה של
התהליכים והעמדות של הצדדים בסכסוך הישראלי – פלסטיני .ניתן
להניח כי לא נרצה להרחיק בהיסטוריה לתקופת המקרא ולהתווכח עם
הטענה הפלסטינית המגוחכת ,שאותה הרבו להציג לחבר הלאומים
ולבריטים ( )1921כי "הראשונים שהתיישבו בפלסטין מקדמת דנא
אינם אלא הערבים העמלקים ,אבותינו הקדומים”.
את "יריית הפתיחה" של הסכסוך מזהים בהצהרת בלפור ובכתב
המנדט שניתן ב 1922-על בסיסה .זה אשר  25שנה מאוחר יותר ,נכתב
עליו בדו"ח החלוקה ב 1947-כי "עקרון ההגדרה העצמית לא הוחל על
פלשתינה בעת שנוצר המנדט ב...".1922-ההודאה משמשת אבן ראשה
לנרטיב הפלסטיני הגורס כי נעשה עוול היסטורי ומשפטי לערביי
פלסטין ,אשר מנו ב 1922 -יותר מ 90%-באוכלוסייה והיו בעלים של
יותר מ 90%-מהאדמות הפרטיות ,ונגזלה מהם הזכות להגדרה עצמית
" ..בשל השאיפה לאפשר הקמת הבית הלאומי היהודי”.
הפלסטינים אחזו עשרות שנים בטענה הזו ושללו את כל ההצעות
לחלוקת הארץ בינם לבין היהודים ,כפי שמחמוד עבאס הודה ב"2008-
אבדה הזדמנות החלוקה של  ,1947ולפניה אבדה הזדמנות החלוקה
של ועדת פיל ."...הצעות שיש לציין כי התקבלו על ידי התנועה הציונית,
שאף הכירה בזכותם של ערביי פלשתינה ,כפי הצהיר בן גוריון ב"1924-
בוודאי יש לישוב הערבי בארץ הזכות להגדרה עצמית ,לשלטון עצמי.
לא יעלה על דעתנו לקפח זכות זו או להמעיטה ,"...וכפי שהמשיך והציע
ב "1947-הסידור המיידי האפשרי היחיד ,שיש בו יסוד של סוֹפיּות ,הוא
הקמת שתי מדינות ,אחת יהודית ואחת ערבית [בא"י]."...
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טאוב ודומיו מתעלמים מהמפנה הדרמטי שחל בעמדת הפלסטינים
ב 1988-על רקע השינויים הגיאו-פוליטיים שחלו במערכת העולמית
והאזורית .הפלסטינים אשר דבקו בשיח המבוסס על זכויות עקרוניות,
שבו לטענתם נגזלה מהם הזכות להגדרה עצמית ,הבינו כי ע מדה
זו ,שאינה מקובלת על הקהילה הבינלאומית ,הובילה אותם לנכבה,
לפליטות מתמשכת ולהיעדר מדינה עצמאית .הם נאלצו בעל כורחם
לעבור לשיח המבוסס על הלגיטימציה וההחלטות הבינלאומיות
ובראשן  242כפי שעבאס ממשיך ואומר " ...אינינו רוצים לאבד
הזדמנות נוספת .לפיכך קיבלנו את חלוקת - 1948ו ,1967-שאיננה
כוללת יותר מאשר  22%פלסטין ההיסטורית" .עמדה אשר הובילה
להכרה ההדדית עם ישראל בה הכריזו הפלסטינים ב 1993-כי "אש"ף
מכיר בזכותה של ישראל להתקיים בשלום ובביטחון ,מכיר בהחלטות
מועצת הביטחון  242ו."...338-
שינוי זה ,יש לציין שוב ,לא נבע מאהבת מרדכי ,ואף השימוש במונח
"פלסטין ההיסטורית" מעיד כי לעמדתם ,הם "ויתרו על  100%של
המולדת פלסטין בתמורה למדינת פלסטין על  22%ממנה” .יחד עם
זאת ,ההוגנות ההיסטורית מחייבת לציין כי גם כל הצעותיהן ונכונותן
של התנועה הציונית ומדינת ישראל לחלוקת הארץ לא נבעה מאהבת
ישמעאל ,אלא מהתובנה כי הרוב הערבי בן הים לירדן אינו מאפשר את
הקמתה וקיומה של מדינה דמוקרטית ויהודית  -החזון הציוני.
החל בדוד בן גוריון שכתב ב "1937-מה שאנו רוצים הוא לא שהארץ
תהיה שלמה ואחידה ,אלא שהארץ השלמה והאחידה תהיה יהודית.
אין לי כל סיפוק מארץ־ישראל שלמה — כשהיא ערבית” דרך יצחק
רבין ב "1995 -רואה בעניין ההפרדה נושא מרכזי" ,אהוד ברק ב"2000-
רואה בהפרדה צורך לאומי עליון של הדמוגרפיה ,הזהות והדמוקרטיה
הישראלית" ועד לאריאל שרון שיזם את תוכנית ההתנתקות ואמר
ב "2003-האמנתי וקיוויתי שנוכל להיאחז לעד ...אך המציאות
המשתנה בארץ ,באזור ובעולם חייבה אותי להערכה אחרת ולשינויי
עמדות”.
כשמכירים את ההיסטוריה של הסכסוך ,את הנרטיב הפלסטיני ואת
ההחלטות הבינלאומיות לא קשה מדיי להבין למה ערפאת דחה את
הצעת ברק בקמפ דיוויד  .2000זו שביקשה מ מנו לשוב הביתה ללא
בירה בירושלים המזרחית ,במתן הכרה בריבונות ישראל בהר הבית,
בהסכמה לספוח ישראלי של  11%-9%משטח הגדה המערבית ללא
קבלת שטחים מישראל כפיצוי על כך ,לחכירה לשנים ארוכות של רבע
מבקעת הירדן ואזורים נוספים ,ללא גבול חיצוני עם ירדן ועוד.
הניסיון להגדיר גם את המשא ומתן באנאפוליס  2008בין מחמוד
עבאס לאהוד אולמרט כהכשלה אף גובל בהטעיה .הפלסטינים הציעו
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חילופי שטחים המאפשרים את השארתם של רוב המתנחלים בריבונות
ישראל ,את סיפוחן של השכונות היהודיות במזרח ירושלים (ללא הר
חומה) ,ריבונות יהודית על הכותל המערבי ,הרובע היהודי ,חצי מהרובע
הארמני ויתרת הר ציון .מדינה פלסטינית מפורזת ושיבה סמלית עם
פיצויים לפליטים הפלסטינים.
כצופה פני עתיד טרח אולמרט להעמיד את ההבהרות ב 2012-לטובת
טאוב ודומיו "הייתי במרחק נגיעה מהסכם שלום .הפלסטינים אף פעם
לא דחו את הצעותיי .וגם אם בפעם ה 1,000-יהיו גורמים שינסו לטעון
שהם דחו את הצעותיי ,המציאות הייתה שונה .הם לא קיבלו אותן,
ויש הבדל .הם לא קיבלו אותן כי המשא ומתן לא הסתיים ,הוא היה
על סף סיום .אילו הייתי נשאר ראש הממשלה עוד ארבעה חודשים-
חצי שנה ,אני מאמין שאפשר היה להגיע להסכם שלום .הפערים היו
קטנים מאוד ,אנחנו הגענו כבר לישורת האחרונה ביותר”.
בעמדות אלו הפגינו הפלסטינים פרשנות גמישה ביותר לטובת ישראל,
מעל ומעבר למה שנדרש בהחלטות ובעמדות של הקהילה הבינלאומית.
עיקרן של עמדות אלו מופיעות במסמך 'העמדה’ הפלסטינית המופץ
על ידי לשכת עבאס .אך לידיעת טאוב על עמדות נדיבות אלו אמר
נתניהו ב "2015-בתנאים שהם רוצים כרגע ,מדינה פלסטינית אינה
באה בחשבון”.
טאוב ממשיך לטעון כי האסטרטגיה הפלסטינית היא "השמדת מדינת
הלאום היהודית" ובכך מיישר קו עם נתניהו שטען ב 1993 -כי "מדיניות
אש"ף היא תורת השלבים ומטרתו היא להשמיד את מדינת ישראל
ולא להגיע להסדר איתה ."..אם כך ,אז למה לא יישאר טאוב נאמן לכל
הצהרותיו של נתניהו שהבטיח ב  2015-״אם אבחר לא תקום מדינה
פלסטינית בקדנציה שלי" .כמו גם ב 2014-ש"אנחנו נשמור לעד על
ירושלים מאוחדת בריבונות ישראל" ,ו"אני מחויב לבנייה בכל חלקי
יהודה ושומרון”.
על טאוב להפנים את מה שהבין ואמר אביו של ראש הממשלה ,בן
ציון נתניהו ,בעקבות נאום בר אילן ב "2009-בנימין לא תומך במדינה
פלסטינית ,אלא רק בתנאים שהערבים לא יקבלו לעולם .שמעתי
זאת ממנו" ,או לקרוא את מה שכתב ראש הממשלה עצמו לגבי
פתרון הסכסוך ב“ 1995-תכנית האוטונומיה תחת שליטת ישראל היא
החלופה היחידה למניעת הסכנות הללו ,הצפונות בתכנית 'השלום' של
הסכם אוסלו”.
“סיום הכיבוש דווקא לא תלוי בנו" ,קובע טאוב לסיום .סיום הכבוש
והקמת מדינה פלסטינית לצידה של ישראל תלוי בנו ובפלסטינים.
על ישראל לחזור לשולחן המשא ומתן על בסיס הפרמטרים שהמשא
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ומתן באנאפוליס התקיים ולהפסיק לחלום כי הפלסטינים יקבלו
את הצעת טראמפ המתגבשת .אם לכך יסרבו הפלסטינים ,הרי על
ישראל לשמור באמצעות יוזמות על זהותה ומשטרה בעצמה .שאריאל
שרון טען ב 2003-ש"אין שותף פלסטיני שעמו ניתן להתקדם בדרכי
שלום לקראת הסדר " ...הוא המשיך וקבע "החלטתי ליזום תהליך של
התנתקות הדרגתית.“ ....
לעומתו ,נתניהו וממשלתו עושים הכול בכדי לשמן את המדרון החלקלק
והמסוכן שבו ישראל צועדת לעבר אובדן החזון הציוני והקמת מדינה
אחת ,שתחל את דרכה כאפרטהייד ותסיים כמדינה ערבית .תהליך
ממנו הזהיר שרון ב" 2003 -אין אנו רוצים לשלוט לתמיד במיליוני
פלסטינים המכפילים את מספרם מדי דור .ישראל הרוצה להיות
מדינה דמוקרטית למופת לא תוכל לשאת לאורך ימים מציאות כזאת”.
נתניהו עומד בראש ממשלה שחבריה וחברי הקואליציה הניחו
תוכניות והצעות חוק רבות לסיפוח הגדה המערבית כולה או חלקים
ממנה .ממשלה המרחיבה דווקא את ההתנחלויות המבודדות ונמנעת
מלהפריד בין האוכלוסיות על ידי סירוב מתמשך להשלים את גדר
הביטחון .ממשלה הפועלת ללא ליאות לשימור הפיצול הפלסטיני
ולחיזוק מעמדו של החמאס ברצועת עזה .אם מבחינתו של טאוב זו
הדרך לחיסולה של "ההתנגדות" הפלסטינית הרי ראוי שיפנים שזו יותר
הדרך לחיסולה של התקווה הישראלית והפלסטינית ליישוב הסכסוך.
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היי שלום דמוקרטיה ,ברוך הבא ג'ונגל ,24.7.2018 ,הארץ
התגובות החריפות לחוק הלאום הזעיקו את "מגלגלי העיניים" ו"עמי
הארצות" ,תומכי החוק ,להלין על הפגיעה ב"פלורליזם" ,שהפך לרגע
לכל כך יקר ללבם ,להאשים את המבקרים בסירוב לקבל את תוצאות
ההליך הדמוקרטי ,שכה הקפידו להפחית מערכו ולפגוע במעמדו,
ולבסוף אף לתקוף את המבקרים בטענה כי הם מתנגדים לראות
בישראל כמדינת הלאום היהודי.
לא יהיה זה נכון להתייחס לטענות מופרכות אלו מבלי להדגיש כי
לא ניתן לדון בחוק הלאום כתופעה חריגה העומדת בפני עצמה .זוהי
סצינה אחת מתוך סרט אימים המופק מזה כמה שנים ,על ידי ממשלת
ישראל בראשות נתניהו ובהובלת הבית היהודי וגייסותיהם בליכוד.
הוא מכיל בתוכו עשרות סצינות אנטי-דמוקרטיות ,לאומניות ,מפלות
וגזעניות כנגד שומרי הסף ,מערכת המשפט ,ערביי ישראל ,להט"בים,
פליטים ,חילונים ושאינם אורתודוכסים ועוד.
לאי השוויון לכל אזרחי ישראל שהחוק מבטא אין מקום תחת כנפי
הפלורליזם ,כי אלו שני מושגים הסותרים אחד את השני .פלורליזם
הוא אחד מערכי היסוד בדמוקרטיה הליברלית ,שכן הוא מכיר בזכויות
המיעוט .על פי הפלורליזם ,יש להעניק שוויון זכויות וחופש ביטוי
לקבוצות שונות בחברה ,כך שתוכלנה לבטא את השונות ביניהן
ולהתאגד במסגרות שונות .מחברי חוק הלאום ,בניגוד גמור למגילת
העצמאות ,בחרו שלא להזכיר ולו במלה אחת את נושא השוויון למרות
כל ההצעות וההסתייגויות שהועלו לכך.
בחברה פלורליסטית חיות קבוצות הדוגלות בערכי שוויון וסובלנות
ובנכונות לחיות יחד מתוך כבוד הדדי ,הכרה הדדית והסכמה בין
הקבוצות השונות .חוק הלאום מתעלם מערך השוויון ,ורוב יוזמיו
ידועים בחוסר סובלנותם ,בהפגנת חוסר כבוד כלפי אוכלוסיות שונות
בחברה הישראלית ובניסיונותיהם לכפות עליהן את דעתם.
המלה דמוקרטיה ,בדומה למגילת העצמאות ,נעדרת מחוק הלאום.
הדגש כולו ניתן ל"מדינה יהודית" .הטוענים בזכות החוק אמנם הוסיפו
בנאומיהם את צמד המלים דמוקרטית ויהודית ,אך התעלמו מכך
שהקיום של צמד הזהויות – יהודית ודמוקרטית – במדינת ישראל
מותנה בתשובה לכמה מבחנים :מעמד הדת במדינה ובפוליטיקה,
זכויות המיעוטים ,זכויות הנשים ומעמדן ,והזכות לקיים מאבק ציבורי
על אלה .ממשלת ישראל פועלת כבר שנים בנחישות להכשיל את
ישראל במבחנים אלה באמצעות חקיקה ומדיניות מפלות.
הלאומיות מבוססת על רעיון ההגדרה העצמית של העמים ,ועל זכותו
של כל עם ועם לחירות .הלאומיות מתיישבת עם הדמוקרטיה ועם
שאול אריאלי | 69

זכויות האדם .היא רואה ערך במגוון תרבויות ,לשונות ועמים .הלאומיות
הציונית ,כמו כל לאומיות אחרת ,ביקשה לחזק את ההיבט הקולקטיבי
של הפרט היהודי ,אך לא על חשבון ערכיו וזכויותיו האינדיבידואליים,
כמו גם של האזרח הלא יהודי ,כפי שהוצהר בהכרזת העצמאות ,ומבלי
להגביל את אישיותו הייחודית והערכים המרכיבים אותה.
דגשי חוק הלאום ורוחו מראים כי יוזמיו אמונים על הלאומנות הרואה
את ערכי הלאום כעולים על ערכי אנוש אחרים ,כמו אלה השייכים
לפרט ,בעיקר הלא יהודי ,ואשר נמצאים בעימות עמם .חסידים אלו
שלמים עם הגישה הלאומנית ,המפרידה בין העם היהודי לבין אחרים
על בסיס אי-שוויוני ואף בין פרטים בעם היהודי שאינם מזדהים עם
תפישה זו .בלאומנות הלאום והמדינה הופכים למטרה ולא לאמצעי,
ועומדים מעל לערכי המוסר ההומניסטיים הכלל-אנושיים.
יוזמי החוק וראש הממשלה התומך בו מרבים להצטלם כשבגבם תמונתו
של זאב ז'בוטינסקי .לו היו טורחים לקרוא את מאמרו על הלאומיות,
שנכתב ב ,1903-היו מגלים ש"לאומיות היא האינדיווידואליות של
העמים ,אל לו לשום עם לדכא את אישיותו הלאומית של עם אחר”.
עוד הוא כותב שם כי אין דבר אבסורדי יותר מאשר ההנחה שהיהודים
"זקוקים למדינה שלהם כדי שיתאפשר להם לחנוק ולדכא עמים
אחרים”.
טענותיהם של מחוקקי חוק הלאום הפוכות לרוח הציונות ולרוח הכרזת
העצמאות .הן מגמות אנטי-דמוקרטיות ,הגורסות :אם לא שכנעת –
תשמיץ ,תשתיק ותוציא אל מחוץ לחוק .מגמות אלה מונעות על ידי
פוליטיקאים המפרשים את הדמוקרטיה כזכות הרוב לקבל כל החלטה.
הם פוסלים את העיקרון ולפיו בדמוקרטיה הרוב זכאי לשלוט רק
בתנאי שהוא מבטיח את זכויות הפרט – מושא הדמוקרטיה .העולם
נתפש כג'ונגל ,שההיגיון השולט בו הוא "משחק סכום אפס" – פחות
למחנה השני משמעו יותר למחנה שלי .מי שאינו תומך בי הוא בהכרח
נגדי .אין מקום לשונה ולאחר ,הן במישור החברתי והן במישור המדיני.
התגברות תופעות אלה במרחב הממסדי והציבורי מונעת אפשרות
להכיר בשתי הזהויות של ישראל – דמוקרטית ויהודית – כזהויות
משלימות ולא סותרות ,והיא בחזקת "הכתובת על הקיר” .על הציבור
בישראל להבין ,כי אין הכרח בקיומה של שנאה כלפי הפמיניזם,
הערבים ,תומכי ההסכם המדיני או מובילי המחאה החברתית כדי
שדברים כאלה ימשיכו להתרחש – די באדישותו כדי לאפשר את
המשך קיומם.
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אסור שיעבור יום בלי מחאה נגד הממשלה הזאת ,27.8.2018 ,הארץ
סוף אוגוסט .חופשת הקיץ הגיעה לסיומה .המחאת הציבורית נגד
המדיניות של ממשלת נתניהו עלולה לדעוך ולגווע .עזיבה של הכיכרות
והצמתים וחזרה לשגרה הן אסון ,בגלל ההתעלמות משיאו של המאבק
שבו החברה הישראלית נתונה – המאבק על משטּ רה ,אופייה ודמותה
של מדינת ישראל .מאבק שגורלו יוכרע בבחירות הקרובות לכנסת
הבאה .ישראל תבחר אם לצעוד בדרך הלאומנות וסיפוח שטחי הגדה
המערבית ,או אם להסתובב בפניית פרסה ולשוב למדיניות על פי רוח
מגילת העצמאות ,תוך חתירה לפתרון של שתי מדינות לשני עמים .אין
חלופה אחרת או דרך שלישית ,או "מרכזית" יותר.
ביוני  ,2001בכתבה של ערוץ  ,10נתניהו ,במעמד "האזרח המודאג",
התגאה בפני משפחת הרשקוביץ השכולה" ,אני עצרתי את הסכם
אוסלו" .מאז בחירתו המחודשת ב 2009 -ועד בחירתו של הנשיא
טראמפ ,ממשלות ישראל בראשותו עסקו במחיקת כל אורות התקווה
של התהליך המדיני שריצדו עד אז בתודעה הישראלית (יוזמת הליגה
הערבית ,מפת הדרכים ,תהליך אנאפוליס) .חמור מכך ,את רוב מרצן
הקדישו ממשלות נתניהו כדי לבלום כל ניסיון להחיות את התהליך
המדיני ,לחדש את המו"מ ולאפשר את האיחוד הנדרש של הגדה
המערבית ורצועת עזה (התנגדות לארבע היוזמות הצרפתיות לחידוש
המו"מ ,התנגדות לשיתוף פעולה עם הקוורטט ,התעלמות מהצעת
האיחוד האירופי ,התנגדות לתוכנית הביטחון של גנרל אלן במסגרת
שליחותו של ג'ון קרי ,ועוד).
דמוקרטיה פוסט ליברלית כששלבי ההכחשה ,ההעלמה והבלימה
הושלמו ,עברה ממשלת נתניהו האחרונה ,עם כינונה ב ,2015-לשלב
האחרון .שר החינוך בנט הכריז למפוני עמונה באירוע לזכרו של חנן
פורת – וכן בתגובה לגינוי האמריקאי על החלטת הממשלה על הקמת
ישוב חדש (עמיחי) – "נוביל פתרון אסטרטגי להסדרת ההתיישבות...
בנושא ארץ ישראל אנחנו צריכים לעבור מבלימה להכרעה .אנחנו
צריכים לסמן את החלום ,והחלום הוא שיהודה ושומרון יהיו חלק
מארץ ישראל הריבונית”.
בנט ושרת המשפטים שקד ניצחו על הפתרון האסטרטגי יחד עם
שותפיהם האידיאולוגיים בליכוד .כדי לשמור על כיסאו" ,החלילן
מבלפור" דאג להסית ,לפלג ,לשקר ,לפגוע בזכר השואה ולמלא אחר
כל הגחמות התקציביות והאחרות של השותפים לקואליציה .זוהי
התוכנית האסטרטגית היחידה שהוציאה לפועל "הממשלה הימנית עם
שתי ידיים שמאליות" ,כפי שכינה אותה לאחרונה אהוד ברק.
עיקר הפתרון האסטרטגי היה ניפוץ "תקרת הזכוכית" המשפטית .זו
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שבית המשפט העליון ביקש להציב כדי להגביל את השררה השלטונית,
על בסיס חוקי המדינה הדמוקרטית-ליברלית וברוח מגילת העצמאות,
תוך כיבוד המשפט הבינלאומי – כדי לדחות את הגחמות המשיחיות
ולמנוע את הפגיעה במיעוטים.
את הטענה כי פעולות אלה הן "רצון העם" ,תחת התפיסה האנטי-
דמוקרטית שדמוקרטיה היא שלטון הרוב ,דחה בית המשפט במרבית
המקרים .רציונל התשתית המשפטית לשלב ההכרעה במאבק על
עתיד מדינת ישראל נבנה מחוקים שונים ,ובראשם חוק ההסדרה ,חוק
הלאום ,פסקת ההתגברות והחלטת ועדת השרים לחקיקה לאשר כי
כל הצעת חוק שעוברת בממשלה חייבת לציין בפני הוועדה כיצד היא
תוחל על ישראלים החיים בגדה .כל אלה נועדו להבטיח כי העדיפות
המוחלטת והבלבדית תינתן להתיישבות היהודית בכל רחבי הארץ ,וכי
ניתן יהיה להפקיע אדמות פלסטיניות פרטיות כדי להכשיר עשרות
מאחזים ,בלי יכולת של בג"ץ למנוע זאת.
עד להשלמת מהלכי החקיקה ,ועל רקע המחאה הציבורית נגד חוק
הלאום ,נתניהו אינו ממהר לעבור ל'שלב ההכרעה' .הוא הצליח לבלום
הצעות רבות של חברי הכנסת משדולת ארץ ישראל השלמה ,בראשות
סמוטריץ' וקיש ,שביקשו לספח חלקים שונים של הגדה המערבית
לישראל (מעלה אדומים ,ירושלים רבתי ,אזורי ההתיישבות היהודית
ובקעת הירדן) .למרות הבטחתו להעלות הצעות אלו במושב הכנסת
הקרוב ,נראה כי נתניהו יבקש לעשות זאת רק לאחר הבחירות .עד
אז עליו לשכנע את הנשיא טראמפ שלא להניח את הצעתו לחידוש
המו"מ עם הפלסטינים ,גם אם מסתמן שהצעה זו נענית לרוב הגחמות
של ממשלת ישראל.
בענייני שטחים והסדר קבע ,חילוקי דעות ופערים קטנים עלולים
לסדוק ולהפיל את הקואליציה הנוכחית .נתניהו ובנט – ואלו המבקשים
לרשת אותם – מעדיפים ללכת לבחירות במועדן ,בשעה ששום תוכנית
ברורה ,שמחיי בת הכרעה במונחים לאומיים ,אינה מונחת לפתחו
של הבוחר הישראלי .לנצח בהן על בסיס האווירה השוררת בדרך
כלל בציבור הישראלי ,בלי כל מחאה ציבורית ,ולהקים מחדש את
הקואליציה הלאומנית-משיחית .הגרוע ביותר עשוי להיות עוד לפנינו.
בהיעדר גורמים מרסנים חיצוניים לממשלת ישראל ,ותחת מטרייתו
של טראמפ ,הבחירות הקרובות הן ללא ספק קו העצירה של תומכי
הדמוקרטיה הליברלית של העם היהודי מפני השלמת מהלכי נתניהו
ובנט .כל יום עד הבחירות ,שלא תתקיים בו מחאה משמעותית ולא
תוצב אג'נדה מדינית בהירה ,יחליש את המחנה הזה ויסיר דאגה מלב
ממשלת ישראל.
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ניצחון המפלגות הלאומניות והמשיחיות בבחירות לכנסת יסתום את
הגולל על עיקר הטענות והמחאות שמלוות אותנו כיום .הממשלה
החדשה תוכל לטעון שהציבור תומך במדיניותה ובהחלטותיה
האחרונות להשגת החלום של בנט ,שקד וחבריהם .מדינת ישראל
תתקדם ,כשרבים מאזרחיה אף אינם מרימים את עיניהם מפייסבוק
ו'האח הגדול' ,אל עבר תהליכי הסיפוח המוצעים ,שבסופם תכונן
מדינה יהודוקרטית בעלת משטר לפי המודל שמתקיים כיום בירושלים
– חרדית לאומנית ,עם רוב אנטי-ציוני ,ענייה ומקיימת משטר מפלה
כלפי תושביה הלא-יהודים ,שיהפכו לרוב תוך שנים ספורות.
ניתן להניח כי במאה ה 21-משטר זה לא יחזיק מעמד שנים רבות .בניגוד
לטענתם של בנט וחבריו ,פרוטוקול ההסברה החדש של הממשלה –
המעמיד את תרומתה של ישראל לעולם על עגבניות שרי ,טפטפות,
ווייז ודיסק און קי – לא יצליח לשכנע את העולם המערבי המפותח
לקבל את מדינת ישראל המקיימת משטר אפרטהייד .הדרך לעמדת
המצורעת הבינלאומית תהיה קצרה ,גם אם תהיה חניית ביניים בחברתן
של ידידותיו החדשות של נתניהו ממזרח אירופה ומדרום אמריקה.
הדרך למדינה דו-לאומית ,שתהפוך עד מהרה למדינה ערבית ,תהיה
קצרה משם.
המהפכה ,שמוביל בשנים האחרונות המיעוט הלאומני-משיחי ,ניזונה
מאדישותם המקוממת ומבורותו המתעצמת של הרוב .כשהיא תושלם,
היא תפוגג את החזון הציוני ותשליכהו אל פח האשפה של ההיסטוריה,
ולראש רשימת ההחמצות של העם היהודי.
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אם השמאל לא רוצה לכתוב את האפילוג של הספור הציוני,
 ,4.1.2019הארץ
יריית הפתיחה של בחירות  2019נורתה ,ונדמה כי בנימין נתניהו וחברי
הקואליציה כבר הכריעו מראש את המערכה החשובה ביותר בתולדות
ישראל .הם ממשיכים לקבוע את אופיו של השיח הציבורי .העובדה
שיריביהם מאמצים את דפוסיהם מעניקה להם יתרון מובנה ,שיהיה
כמעט בלתי אפשרי לגבור עליו.
כל אחד מאתנו אוחז במסגרת מושגית שדרכה הוא מפרש את
המציאות ,המעוצבת על ידי סל הערכים והאמונות שלו .כמו ערך
החירות ,וכמו ההבדל בין אלו המאמינים שהעולם הוא ג'ונגל שיש
לטרוף בו את החלש ,לאלו הסבורים שיש לבייתו ולכונן בו סדר חברתי
המבוסס על שוויון בין הפרטים .מסגרת זו מסבירה את האירועים
המרכיבים את המציאות ,קובעת את העמדות ויוצרת את ההזדהות עם
מי שמייצג אותן.
מורכבותה של המציאות מקשה עלינו להבין אותה במלואה ולפעול
בהתאם .לכן אנו מחפשים “עוגני־על" שיקלו לתייג את האירועים
ל"נכון" ו"לא נכון"" ,טוב" ו"רע" ,ו"צדק" ו"עוול" — עוגנים אלה מורכבים
מצמדי הפכים .נתניהו ,יותר מכל אחד אחר במערכת הפוליטית ,היטיב,
ראשית ,להסיר מסל הערכים והאמונות את הסולידריות החברתית,
ההוגנות ,השקיפות ,השלום ,הקיום המשותף ,הזכויות הטבעיות,
הערכים האוניברסליים .ושנית ,הוא היטיב לשמר ,לחזק ולקבע את
“עוגני־העל" בדמות השסעים בחברה הישראלית ,ובינה לבין סביבתה
הערבית והבינלאומית :בין יהודים לערבים ,בין דתיים לחילונים ,בין
מזרחים לאשכנזים ,בין פריפריה למרכז ,בין אורתודוקסים לרפורמים,
בין ישראל לעולם הערבי ובינה למערב אירופה .את השסעים הללו
הוא הקפיד לטפח באמצעות שליטתו בכלי ההגמוניה השלטונית ,ותיוג
כל הראשונים בצמדים לעיל כשייכים ל"ימין" וכל האחרונים כשייכים
ל"שמאל”.
כדי לקיים את האמונות שמזינות ומעצבות את המסגרת המפרשת
הזאת דבקה ממשלת נתניהו במדיניות משלימה בשני מישורים :במישור
המדיני־הביטחוני היא מפחידה את הציבור ומשכנעת אותו שהוא בחזקת
"עם לבדד ישכון" והעולם כולו אנטישמי .במישור הפנימי־החברתי היא
דורשת להפגין את "אחדות העם" ,באמצעות תמיכה בלתי מסויגת
בהנהגה וגיבוי מלא ממערכת המשפט ומהתקשורת .יצירת מציאות
כזאת מבטיחה שלאופוזיציה לא יהיו התנאים הנחוצים להחלפת
השלטון .לשם כך נתניהו בחר בקפידה שרים שיערערו את עמודי התווך
של הדמוקרטיה הישראלית ,והם מילאו את תפקידם נאמנה.
איילת שקד הוצבה מול בית המשפט העליון וארגוני החברה האזרחית,
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והניחה את היסודות האנטי־חוקתיים למהלכי סיפוח עתידיים .רגב
קידמה את התרבות על פי סולם ערכיה ,וכפי שאמרה" :אני מרימה
עיניים למעלה ומבקשת אמת ,וזה עובד לי" .קרי ,הממונה על הבטחת
הפלורליזם סבורה כי בידה מונופול על האמת מידי הגבורה .משר
ד התקשורת הוחזק בידי ראש הממשלה — האיש שהלך לבחירות
הקודמות כי הוא מתעב תקשורת חופשית .נפתלי בנט הוצב על החינוך,
תוך שהוא מתעלם מהגיוון בחברה ומחיל את המודל החינוכי שעליו
כתב ישעיהו ליבוביץ את האזהרה החריפה" :כשאדם מקבל את הדעה
ש'המדינה'' ,האומה'' ,המולדת’‘ ,הביטחון' וכו' הם הערכים העליונים,
ושהנאמנות־ללא־תנאי לערכים האלה היא חובה מוחלטת וקדושה —
הוא יהיה מסוגל לבצע כל מעשה תועבה למען אינטרס מקודש זה,
ללא נקיפת מצפון”.
מה מציעים לנו אלו המבקשים בבחירות הקרובות להחליף את נתניהו
וחבריו? בנימוק שרוב הציבור הישראלי הוא "ימין מתון" ,המתמודדים
— ישנים כחדשים — מאמצים את המסגרת המושגית של נתניהו.
הם סבורים כי שימוש מתחכם בה יוביל את הציבור לבחור בהם ,כמי
שמסמלים את "הימין המתון" ,או אף לעבור מ"ימין מתון" ל"שמאל מתון”.
אין כל סיכוי לגישה זו .קשה להגדיר "ימין מתון"" ,שמאל מתון" או
"מרכז" .מחנות אלה הם תוצאה של מידת ההשפעה של מיעוט דעתן,
הנלחם למען דעותיו .יתרה מכך ,אי אפשר להפוך “ימין מתון" ל"שמאל
מתון" על ידי הצגת עמדות של "מרכז" מדומה .צריך להציג עמדות
שמאל מובהקות לשם כך .המבקשים להחליף את נתניהו חייבים
להחזיר לסל הערכים והאמונות את כל מה שהוא וחבריו הסירו .לא
ניתן להדיר את הערך "שלום" מהשיח ולהגיע להסדר קבע .במקביל,
עליהם להנחיל לציבור מסגרת מושגית אחרת של המציאות ,שתישען
על "עוגני־על" אחרים ותאחה את השסעים:
הראשון והחשוב מעוגני־העל שיש להנחיל הוא ההבחנה בין "ציוני
" ל"אנטי־ציוני" — בין ה"שמאל" המאמין שלכל עם הזכות לחירות
ולעצמאות ,וסבור כי פתרון שתי המדינות יקיים את החזון הציוני של
מדינה דמוקרטית ,בעלת רוב יהודי ,המעניקה שוויון מלא לכל תושביה,
לבין ה"ימין" של נתניהו ,המבקש להעניק לפלסטינים אוטונומיה בלבד;
או של בנט ,המציע לספח את שטחי  : Cאו של יואב קיש ואורלי לוי־
אבקסיס ,החברים בשדולת א"י השלמה ,או של אורי אריאל ובצלאל
סמוטריץ' ,המאמינים שלערבים מגיעה הזכות רק להיעקר או לחיות
תחת משטר מפלה .ה"שמאל" מניף את דגל הצדק החברתי והערבות
ההדדית ,שלא כמו ה"ימין" של בנט ,שהתנגד לפיקוח על מחירי מוצרי
היסוד; או של רגב ,יריב לוין ,ציפי חוטובלי ,מוטי יוגב ושקד ,שהתנגדו
לקידום חוק איסור אפליה בדיור — והאחרונה אף לחוק שכירות הוגנת.
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ה"שמאל" תומך בהפרדת רשויות ובשמירה על עצמאות בית המשפט
העליון ,המקיים את שלטון החוק ושומר על זכויות של מיעוטים
וחלשים ,בניגוד ל"ימין" של רגב ,זאב אלקין ,אורן חזן ,לוין ,שקד,
סמוטריץ' ,בנט ,ויוגב ,שהטיחו בו שלל האשמות משוללות יסוד :ניתוק
מהחברה היהודית ,רשעות ,אי־מוסריות ,אליטיסטיות ,אנטי־ציונות,
אנטי־יהדות ,אנטי־דמוקרטיות ופגיעה בביטחון .ה"שמאל" מציב את
הא דם במרכז ומאמין שכ ל ב ני הא דם שו וים לפני החוק ,בניגוד
לתפישת רגב ,לוין ,חזן ,חוטובלי ,אלקין ,יוגב ,שקד ובנט ,שהצביעו נגד
הצעת חוק להוספת עקרון השוויון לחוק יסוד :כבוד האדם וחירותו.
ה"שמאל" חותר להפרדה בין דת ומדינה ,בניגוד לתפישת יוגב ,שטען
כי כוונת הרמטכ"ל לצמצם את סמכויות הרבנות הצבאית היא "פגיעה
בחוסן צה"ל ,ברוח הלחימה ובביטחון ישראל” .ה"שמאל" מכיר בחופש
הפולחן הדתי לכל ,בניגוד לתפישת רגב ,חוטובלי ויוגב ,שקידמו
הצעת חוק לאסור שימוש במערכת כריזה בבתי תפילה ,המכוונת נגד
מוסלמים.
ה"שמאל" מכיר בפלורליזם דתי ,בניגוד לתפישת לוין ,שגינה את הזרם
הרפורמי בארה"ב .ה"שמאל" רואה בזכות הקניין זכות יסוד השמורה
לכל אדם ,בניגוד לגישת יוגב וחזן שהציעו חוק המכשיר בנייה של
מתנחלים על קרקע פרטית פלסטינית ,או לגישת יוזמי ' חוק ההסדרה’.
ה"שמאל" מאמין בחופש האמנות והתרבות ,בניגוד ל"ימין" של רגב,
שיזמה את הצעת חוק ' אמנות בתרבות' ,שיתנה תמיכה במוסדות
תרבות בנאמנותם למדינה .ה"שמאל" מאמין בחופש הביטוי ובזכותו
של המיעוט לנהל מאבק ציבורי על דעת הקהל ,בניגוד לתפישת שקד,
שיזמה את חוק סימון העמותות.
ה"שמאל" מאמין שישראל צריכה להיות חברה במשפחת העמים,
ולכבד את המשפט והנוהג הבינלאומיים ,בניגוד ל"ימין" של בנט וחבריו,
שמעוניינים להרגיל את העולם לסיפוח ישראלי של שטחי  Cוהגדה;
או של חוטובלי ,שהודיעה על השעיית הדיאלוג המדיני עם האיחוד
האירופי בתגובה לסימון מוצרי ההתנחלויות.
ה"שמאל" חותר לקיים חברה פלורליסטית וליברלית ,בניגוד ל"ימין"
המבקש להדיר מיעוטים ונשים מהמרחב הציבורי.
הממשלה בראשות נתניהו כתבה פרק חדש ועצוב בתולדות הציונות,
שעלול להפוך לפרק הסיום של החזון הציוני .לאלו המבקשים
להחליפם אסור לשמר את המסגרת המפרשת שלה או את “עוגני־העל"
שלה ,כי גם אם ינצחו בבחירות ,לא יוכלו אלא לכתוב את האפילוג של
הסיפור הציוני בארץ ישראל .אם הם ה"שמאל" שלעיל ,עליהם להכריז
בקולי קולות על מסגרת מושגית חדשה ,המעוצבת על ידי סל ערכים
ואמונות שונה ,ולקדם אותה באומץ לב אזרחי.
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ישראל פשוט תקרוס ,13.1.2019 ,הארץ
פיזור הכנסת ה– 21וההכרזה על בחירות חוזרות ,אינם אלא ריטואל
בעבור המפלגות החרדיות .זה מחייב אותן במאמץ ארגוני ,אך לא מאיים
עליהן .המגמה ברורה :כוחן הפוליטי מתעצם ,ועמו יכולתן להמליך
ראשי ממשלה .היום יתמכו בראש ממשלה זה או אחר תמורת אתנן
תקציבי והכרה בבדלנותן ,מחר ימנו בעצמם "בובה" שתסור למרותם.
מגמה זו מבטאת את התממשות התנאי הראשון באזהרה של ספר
תחַת עֶב ֶד
תחַת ַארב ַע ֹלא תּ וכ ַל ׂשאֵתַ .
ארֶץ ,ו ַ
תחַת שָלוֹש רָגז ָה ֶ
משליַ " :
ּכי ימל ֹו ְך" .האזהרה מתייחסת לעליית כוחו של מי שהיה במעמד נחות,
ולאחר עלייתו נוהג באכזריות ובגסות ,בדומה להתנהגות העולים כלפי
ערביי הארץ ,שאותה גינה אחד העם בחיבורו מ 1891-אמת מארץ
ישראל" :מה עושים אחינו בא"י? עבדים היו בארץ גלותם ,ופתאום
הם מוצאים עצמם בתוך חירות בלי גבול ...כאשר יקרה תמיד ל'עבד
כי ימלוך' ,הנם מתהלכים עם הערבים באיבה ואכזריות ,מכים אותם
בחרפה בלי כל סיבה מספקת ...ואיש אין אשר יעמוד בפרץ ויעצור
בעד הנטייה הבזויה והמסוכנת הזאת”.
חשובה מכך היא האזהרה מפני עליית כוחו של מי שלא למד את דרכי
הניהול של ממלכה .על כך יש להוסיף ,מה שמחבר משלי הניח כנראה
כמובן מאליו :הצורך שהעולה לגדולה יזדהה עם משטרה ואופיה של
הממלכה .האם החרדים בישראל מכינים את עצמם ואת הנהגתם
למשימה האדירה של שימורה וניהולה של מדינה מפותחת ובעלת
עוצמה צבאית כמו ישראל ,או שהמגמות המאפיינות אותם ידרדרו את
ישראל למצב החשוך והעני של מדינות העולם השלישי?
דרכה של האוכלוסייה החרדית אל השלטון ,כל עוד יתקיימו בחירות
דמוקרטיות בישראל ,נסללת על ידי הריבוי הטבעי הגבוה בקרבה
) 4.4%בשנה) .על פי תחזית הלמ"ס ,חלקה צפוי לעלות מ12%-
מכלל האוכלוסייה ל 20%-בשנת  ,2040ול 32%-ב .2065-מתוך כלל
היהודים בישראל ,היא צפויה לעלות ל 24%-ב ,2040-ול 40%-ב.2065 -
בעוד  50שנה חלקם של הילדים היהודים מכלל ילדי ישראל יגדל
ל ,84%-בהם  49%חרדים .זאת למרות שבשנים האחרונות נרשמת
ירידה בשיעור הפריון במשפחות החרדיות ,שהוא כיום  9.6ילדים
לאשה (בין  2002-2005הוא היה ).5.7
הבשורות הטובות הן ,ששיעור השתתפות החרדים בשוק העבודה עלה
מ 59.4%-ב 2000 -ל 63.9%-ב– .2018עיקר השינוי נובע מעלייה בשיעור
ההשתתפות של הנשים החרדיות .על פי תחזית הלמ"ס ,בעוד שב2015-
היה חלקם של היהודים בשוק העבודה  ,81.2%בהם  7.5%חרדים ,בסוף
תקופת התחזית ( )2065צפויה עלייה חדה בחלקם של החרדים ,ל.26%-
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ראובן גל ,ראש פרויקט 'שילוב חרדים' במוסד' שמואל נאמן למחקר
מדיניות לאומית' ,מציג תדיר את הפערים הגדולים בין החברה החרדית
לשאר הציבור ,ואת המגמות לצמצומן בתחומים שונים .ב2016-
דיווחו  54%מהחרדים שהם משתמשים במחשב — זאת בהשוואה
ל 44%-ב .2007-הפער מול האוכלוסייה הלא־חרדית הוא גדול
) 70%ו ,80%-בהתאמה) .יותר נשים חרדיות ( )58%מאשר גברים חרדים
) )49%משתמשות במחשב .השינוי נובע בעיקר מהגידול בשיעור
התעסוקה והכניסה ללימודים אקדמאים בקרב חרדים בכלל ,ונשים
חרדיות בפרט .שיעור המחזיקים ברישיון נהיגה בשנים 2016-2015
היה  .42%זהו שיעור נמוך בהרבה מהמקבילה באוכלוסייה הלא-חרדית
) .)81%רק  29%מהנשים החרדיות הן בעלות רישיון ,לעומת  56%מהגברים
(ו 72%-ו 90%-באוכלוסייה הכללית ,בהתאמה) .שיעור החזקת רכב
פרטי הוא  ,41%נמוך בהרבה מאשר בקרב האוכלוסייה הלא־חרדית
) .)79%המסקנה של גל היא ,ש 30%-מהחברה החרדית פתוחים
ועוברים שינויים.
בכך מעניקה החברה החרדית תשובה חלקית בלבד לזאב ז'בוטינסקי,
שדרש ב– ,1919במאמר בעיתון חדשות הארץ" :לקבוע צו המרחיק
את היסוד הבלתי פורה [היישוב החרדי הישן] מכל התערבות בענייני
הבניין הלאומי .כך היו עושים ללא ספק בכל מדינה אירופית ,לו היה
שם יסוד כופר בפרהסיה בעצם עיקר האזרחיות — בעיקר בעבודה”...
רק אחד מכל עשרה חרדים זכאי לתעודת בגרות ,המשכורת הממוצעת
בקרב החרדים קטנה בכמעט  50%מהמשכורת הממוצעת בישראל,
ורוב החרדים מדורגים בתחתית הסולם החברתי־כלכלי (אשכול ,)2–1
זאת מבלי לקחת בחשבון את "הכלכלה השחורה" ,הגמ"חים והשילומים
מגרמניה.
השתתפות החרדים במערכות ציבוריות ,כמו מערכות הביטחון ,המשפט
והכלכלה במגזר העסקי ,היא זניחה .על פי דו"חות הכנסת ,אמנם
ישנה ירידה במספר של פטורים משירות צבאי ושל דחיית השירות
שניתנו לחרדים בין שנת  )42,004) 2014ל ,)30,286) 2017-ובשנים
 2016-2013חלה עלייה של כ -%45במספר החרדים המתגייסים —
מ– 972,1מתגייסים ל–.850,2עם זאת ,בתקופה זו חלה ירידה בשיעור
החרדים המתגייסים יחסית ליעדי הגיוס השנתיים שנקבעו להם על ידי
צה"ל .כמו כן ,מספר החרדים שהתגייסו לשירות לאומי־אזרחי בשנים
 2016-2014ירד מ  -744ל .571 -והכי חשוב 80% :מהחרדים משרתים
במסגרות ייעודיות ,ואינם מטפסים בשדרות הפיקוד.
למרות שבמשק הישראלי יש אלפי עורכי דין חרדים ,ייצוגם בלשכת
עורכי הדין ,בוועדה למינוי שופטים ובתפקידי שיפוט בכל הרמות
כמעט אפסי .כמו כן ,קשה להצביע על אילי הון חרדים בישראל ,וכפי
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שפורסם באתר בחדרי חרדים ,אף ידוע כי כ – 50גבירים ומשפחות
אמידות יהודיות מרחבי העולם הם שמחזיקים בכספם את עולם
הישיבות ,הכוללים ,החסידויות וארגוני החסד.
שיעור החרדים באוכלוסיית המתנחלים מתקרב ל ,40%-וצפוי להגיע
ל 50%-בתוך עשור .למרות שלפי כל ההצעות לחילופי שטחים
שהוצגו במו"מ בין ישראל לפלסטינים רוב מכריע מקרב החרדים אמור
להישאר בריבונות ישראל ,הרי סקרים שערכה פרופ' תמר הרמן ,מ
'המכון הישראלי לדמוקרטיה' ,מלמדים שהתמיכה בקרבם בפתרון
שתי המדינות נמוכה יותר מבכל מגזר אחר בחברה היהודית ,והגיעה
לשפל של  11%ב .2018-זה מסביר מדוע המפלגות החרדיות נותנות
את קולן למי שמתנגד להסכם מדיני עם הפלסטינים.
החמור מכל הוא ,שהדמוקרטיה המשרתת את החברה החרדית ,אינה
עומדת בראש מעייניה .פרופ’ בנימין בראון מתאר בספרו חרדים
מ'שלטון העם' ,את הטענות החריפות של דוברי החרדים נגד המשטר
הדמוקרטי בכלל והדמוקרטיה הישראלית בפרט" :לדעתם ,אין
לגיטימיות למשטר שאינו על פי התורה ,שכן בעם ישראל הקב"ה הוא
הריבון ,לא העם .על פי העמדה החרדית ,ערכי היסוד של הדמוקרטיה,
שהם למעשה ערכי היסוד של התרבות המערבית בכללה ,פסולים
בעיני היהדות ,ויותר מכולם פסול ערך החירות .האדם ,ובפרט ההמון,
אינם ראויים לדעתם לאמון ,והם קוראים להפקיד את ההכרעה בידי
גדולי התורה .אך מעבר לכל הקביעות העקרוניות האלה מרבים
החרדים לתקוף את מי שמסומנים בעיניהם כנציגיה החיים של
הדמוקרטיה — מערכת המשפט ואכיפת החוק ,ובפרט בית המשפט
העליון ,התקשורת והשמאל החילוני .בעיתונות החרדית עולה תדיר
הטענה ,שהדמוקרטיה הישראלית איננה אלא מכשיר בידי כוחות אלה;
כלומר שעקרונות הדמוקרטיה נעשים פלסתר בידיהם ,והם מטים
אותם לרצונם וכרצונם" .בראון סבור ,כי טענות החרדים "הן יותר אתגר
אינטלקטואלי מאיום פוליטי ממשי" .האומנם? שעה שאנו רואים את
יחסם למתן חסינות לנתניהו ,שעמד בבסיס המו"מ להרכבת הממשלה
שלא קמה ,בתמורה לאתנן שיקבלו ,או להסכמה לדרישותיהם
הקואליציות שצפויות להשית חשיכה על  88%מהחברה הישראלית?
הנשיא תומאס ג'פרסון ,מחבר הכרזת העצמאות ומהאבות המייסדים
של האומה האמריקאית ,טען שדמוקרטיה וקידושו של העבר אינם
עולים בקנה אחד .לבה של הדמוקרטיה הוא קידום וטיפוח ההווה
והעתיד ,לפיכך אלו מבקשים להשית על החברה את ערכי העבר
חותרים תחת הדמוקרטיה .בתחום זה החברה החרדית לא עמדה באתגר
שהציג ז'בוטינסקי במאמר שהוזכר למעלה ,שבו כתב" :יש המחנה
ואשר מחוץ למחנה ...לשם מה נתגעגע לשותפים כאלה? מה בצע ,מה
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תועלת בהשתתפותם ,כל זמן שאין שפה משותפת — ואין גם אידיאל
משותף? ואיזה צורך יש לנו ,לסירתנו הקטנטנה ,בנטל מיותר?" .אך יש
לזכור כי היוצרות התהפכו ,והחרדים הם המחנה שילך ויתעצם בעוד
שהמחנה הליברלי הדמוקרטי נדחק והופך למיעוט.
בני אדם מתנהגים בהתאם לתגמול הניתן להם ,ולכן אתנן התקציבים
שהרעיפה ממשלת נתניהו האחרונה על החרדים מחזק את בדלנותם
ובולם את ניצני המגמות החיוביות בקרב החברה החרדית ,שעדיין
לא היתרגמו לכדי שינוי מהותי .ממשלת נתניהו הנוכחית היא אחת
הממשלות המיטיבות ביותר עם החברה החרדית .מניתוח שפרסם
העיתונאי אדריאן פילוט בכלכליסט ( )5.3.2018עולה ,כי השווי הכולל
של דרישות המפלגות החרדיות שהממשלה נעתרה להן — בין שהן
נועדו להיטיב רק עם המגזר החרדי ובין שנועדו להיטיב עם כלל הציבור
— הוא  19.7מיליארד שקל.
מאז שהוקמה ב 2015-ועד היום ,הממשלה — ובראשה משרד האוצר
בהובלת משה כחלון — נענתה לדרישות תקציביות של המפלגות
החרדיות בסך  4.2מיליארד שקל ,שמיטיבות עם הציבור החרדי בלבד:
החל מתקציב התמיכות בישיבות החרדיות ,שהגיע לשיא של 1.3
מיליארד שקל ,דרך תקציב בסך  2.2מיליארד שקל לרשתות החינוך
החרדיות ,ועד לתוספת של  107מיליון שקל לתקציב רשת החינוך
העצמאית של אגודת ישראל ,שצפוי להגיע לכ– 1.4מיליארד שקל;
ואילו רשת מעיין החינוך התורני של ש"ס תקבל תוספת של 104
מיליון שקל ,ותקציבה יגיע ל 800-מיליון שקל .במהלך כהונתה העלתה
הממשלה את תקציב הישיבות שלוש פעמים ,וב 2019 -הוא צפוי
להגיע לשיא של כל הזמנים —  1.27מיליארד שקל .על כך יש להוסיף
את העובדה שהחרדים הצליחו לבלום את המאבק לצמצום השימוש
בכסף מזומן במשק ,שעולה למדינה כ 500-מיליון שקל בשנה באובדן
הכנסות .כמו כן הם בלמו את הקיצוץ בקצבאות הילדים ,צעד שמעניק
להם למעשה תוספת תקציבית של  1.5מיליארד שקל.
אם ממשלות ישראל ימשיכו להתעלם מהמגמות ארוכות הטווח,
והחברה החרדית תמשיך לדבוק בערכים ובגישה המאפיינים אותה
כיום כלפי הציונות ,העבודה ,הגיוס לצה"ל ,נשים ,מיעוטים ,הדמוקרטיה
ושלטון החוק ,מדינת ישראל "לא תוכל שאת" ,כנאמר בספר משלי ,את
המצב .היא תקרוס ,ותהפוך למדינה שונה במהותה ובמטרתה מחזון
האבות המייסדים של הציונות .האתגר של ישראל היום הוא לחבר בין
החברה החרדית למדינה .נתוני העוני מוכיחים ש מדיניות הגטו החרדי
קורסת .היא טובה רק לישיבות ולפוליטיקאים — שאוחזים בערוצי
הכוח ,המעמד ,ההשפעה והכסף — אבל לא לציבור החרדי ולעתיד
המדינה .ממשלות ישראל צריכות להפסיק להעניק לחרדים את האתנן
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שמחזק את בדלנותם ,ולהעביר תקציבים לטובת פרויקטים שישלבו
אותם בחברה כגורם יצרני ותורם 71 .שנה דבר זה לא נעשה .זה הזמן
להתחיל.
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הבדיחה של איימן אודה ,27.7.2019 ,הארץ
אחת התקוות המלוות את הבחירות החוזרות היא שתיווצר שותפות
יהודית־ערבית שתביא לכינון של ממשלה אחרת בישראל .נאומו הציני
והמבודח של חבר הכנסת איימן ('הרשימה המשותפת') עודה בכנסת
בדיון על פיזורה בסוף מאי ,שבו מנה "הצעות" שהציע לו כביכול
ראש הממשלה ,בנימין נתניהו ,כדי להשיג רוב של  61ח"כים להקמת
הקואליציה ,יכול ללמד אותנו על הסיכויים לשותפות יהודית־ערבית
ועל הפשרות הנדרשות ליצירתה.
עודה פותח ב"הבטחה" של נתניהו לסגת מהשטחים הכבושים.
הכוונה היא לגדה המערבית .עמדה זו מתיישבת עם מצע המפלגה
שלו בכנסת הקודמת ,שבו נכתב' " :הרשימה המשותפת' נאבקת למען
שלום צודק באזור ,המתבסס על החלטות האו"ם ...סיום הכיבוש של
כל השטחים שנכבשו בשנת  ,1967פירוק כל ההתנחלויות וחומת
ההפרדה הגזענית ,והקמת מדינה פלסטינית עצמאית ריבונית בגבולות
 4ביוני  ,1967שבירתה ירושלים המזרחית”.
אהוד ברק ,בני גנץ ויאיר לפיד חייבים להבין שזהו תנאי הכרחי
להשתתפות של 'הרשימה המשותפת' בממשלתם או לחלופין תנאי
מספיק לתמיכה בה מבחוץ .לעודה לא יהיה קושי לוותר על שאר
הדרישות :הוא יצטרך לאמץ את חילופי השטחים שאש"ף מסכים
להם ,שאינם כוללים את ערביי ישראל ,ויאפשרו להשאיר את רוב
המתנחלים תחת ריבונות ישראל" .חומת ההפרדה” הרי ממילא תפורק
ותיבנה מחדש על תוואי הגבול שיוסכם .תביעה ראשונה זו מעידה על
סדר העדיפויות של ערביי ישראל :ראשית ,יישוב הקונפליקט הלאומי
בין ישראל לבני עמם בשטחים .זה יאפשר להם להתרכז במאבק
האזרחי לשוויון זכויות ויבטל את המתח הקיים בקרב ערביי ישראל בין
"העם שלי" ל"מדינה שלי”.
עודה ממשיך ב"הבטחה" לביטול חוק הלאום .במקרה זה ברק ,גנץ
ולפיד הביעו נכונות לעשות את מחצית הדרך .הם מבטיחים לתקן את
חוק הלאום כך שיכיל את ערך השוויון לכל אזרחי ישראל .עם זאת יהיה
עליהם לשנות את הקריאה לעידוד "התיישבות ליהודים" ל"התיישבות
לכלל האזרחים" .יש לזכור ,כי מאז קום המדינה נבנו בישראל 700
יישובים חדשים ליהודים ,ורק כמה בודדים לערבים .בישראל היום
יש  930יישובים קהילתיים שבהם בפועל אסור לערבים להתגורר,
וכי ככלל ליישובים הערביים לא היתוספו שטחי שיפוט .לבסוף ,יהיה
עליהם לתקן אותו ,ברוח ה"הבטחה" הראשונה לעיל ,כך שיקבע כי
ירושלים ,ללא השכונות הערביות במזרחה ,היא בירת ישראל ,והשפה
הערבית היא שפה רשמית נוספת של המדינה.
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עודה יידרש לצעוד את מחצית הדרך הנותרת ולהסכים להכרזה,
שמדינת ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי ,שבה הוא מממש
את זכותו הטבעית להגדרה עצמית .בדיוק כמו שפלסטין שתקום
תממש את זכותו הטבעית של העם הפלסטיני להגדרה עצמית .עם
יישוב הסכסוך ותחת תביעתו לשוויון ,הוא יצטרך להסיר את הדרישה
המופיעה במצע מפלגתו ל" ביטול גיוס החובה המוטל על בני העדה
הערבית־דרוזית ,ודחיית כל תוכניות הגיוס הצבאי והשירות הלאומי
לצעירים ערבים”.
עודה המשיך וציין בנאומו הסכמה לשוויון לאומי ולא רק אזרחי,
אך לא הרחיב בכך .גם פה נפנה למצע המפלגה ונראה כי הכוונה
היא ל"שוויון מלא ,לאומי ואזרחי ,לציבור הערבי־פלסטיני בישראל...
ודורשת להכיר בו כבמיעוט לאומי ,ובזכותו לניהול עצמי בתחומי
התרבות ,החינוך והדת" .כלומר אין בכוונתו שמדינת ישראל תהפוך
למדינה דו־לאומית או לדמוקרטיה הסדרית ,כפי שדרשה לפני עשור
ועדת המעקב של ערביי ישראל .נראה כי עודה וחבריו מכירים את
המשפט הבינלאומי ,ומבינים כי במקרים שבהם עם יושב בתחומה
של מדינה קיימת ,אזי אין לו זכות להקים מדינה אם המשמעות היא
פירוקה של מדינה קיימת .זאת מכיוון שהעיקרון של כיבוד השלמות
הטריטוריאלית והריבונות של מדינה גובר על הזכות להגדרה עצמית.
לכן ,למשל ,אין לקטלנים זכות משפטית לפרק את ספרד ולכורדים אין
זכות משפטית לפרק את עיראק או את טורקיה.
עודה מסיים ב"הבטחת" נתניהו "להכיר בנכבה ולסיים את העוול
ההיסטורי" .גם פה הוא לא מרחיב ,אך ניתן להניח שהכרה בנכבה
מתייחסת בעיקרה לסוגיית הפליטים .שוב אפשר להיעזר במצע
המפלגה ,הקובע בהקשר זה" :פתרון צודק לבעיית הפליטים
הפלסטינים ,שמבטיח את זכות השיבה לפי החלטת האו"ם" .אין בנוסח
זה כדי לשנות את העמדה הפלסטינית והערבית שהוצגה במשאים
ומתנים עם ישר אל וביוזמת הליגה הערבית ביחס ליישוב הפליטים:
קליטת הפליטים שירצו לעזוב את מקום מושבם במדינת פלסטין
ולא בישראל ,בתוספת פיצויים .יש להניח כי עודה מכוון גם לפיצויים
ל"פליטים הפנימיים" (לערביי ישראל שברחו או גורשו מבתיהם,
אך נשארו בתחומה בתום מלחמת העצמאות) ,שלא נדונו במו"מ בין
ישראל לאש"ף.
במבט ראשון נדמה ,כי האתגר גדול מדי על שני הצדדים .אך כאמור ,אם
הם יילכו כברת דרך האחד כלפי השני ,ללא ויתור מהותי על עקרונות
חשובים ,זה עשוי להביא לכינון ממשלה עם קווי יסוד היסטוריים
בתולדות הסכסוך הישראלי־פלסטיני.
נראה כי ברק עשה צעד ראשון בכיוון זה ,כשלקח אחריות על אירועי
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אוקטובר  .2000כמו כן אפשר לזהות כוונה דומה בקרב הערבים
במפלגות הציוניות .נותרת השאלה מה בנוגע לגנץ ,לפיד ,עמיר פרץ
ועודה.
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על מה הבחירות? האם הציונים החילוניים יאלצו לוותר על חלומם?
 ,5.9.2019הארץ
בחברה בישראל התקבעה תפישה ,שלפיה הציונות הקנונית־חילונית
והציונות הדתית הלאומנית־משיחית יכולות להתקיים בכפיפה אחת
במדינת ישראל.
השתיים נתפשות כניואנסים של אידיאולוגיה אחת משותפת ,בדומה
להבדלים בין הציונות הרוחנית־תרבותית לבין הציונות המדינית ,או בינן
לבין הציונות המעשית .אך למעשה ,מדובר בשתי תפישות לאומיות
שונות ,הסותרות זו את זו ,ומתחרות על קביעת האופי ,הזהות והמשטר
במדינת ישראל ,ויכולתן להתקיים במשותף מותנית בזהותה של
התפישה השלטת.
חמישה מאפייני יסוד מבדילים בין השתיים:
הראשון — הציונות הקנונית־חילונית ראתה בצורך של העם היהודי
ב"מקלט בטוח" את המניע להקמת המדינה" .תינתן לנו ריבונות בחבל
ארץ כלשהו על פני האדמה שיספיק לצורכי עמנו המוצדקים ,לכל
השאר נדאג בעצמנו" ,כתב הרצל ב מדינת היהודים .הציונות הלאומנית־
משיחית ראתה בציווי האלוהי למימוש ההבטחה המקראית את המניע
להקמת המדינה" .התנחלנו ...משום שנצטווינו לרשת את הארץ אשר
נתן האל יתעלה לאבותינו" ,הצהיר מנחם פליקס ,מראשי "גוש אמונים",
בדיונים במסגרת בג"ץ אלון מורה ,ב.1979-
המאפיין השני — הציונות הקנונית ראתה בחזונה את ההתיישבות
היהודית יוצרת רוב יהודי ולצדו מיעוט ערבי" ,את הרחקתם של הערבים
מארץ ישראל הנני חושב לבלתי מתקבלת על הדעת בהחלט" ,הבטיח
ז'בוטינסקי ב .1923-הציונות המשיחית מבכרת את ההתנחלות בנוסח
המקראי של יהושע בן־נון" :שכן מצוונו ‘והורשתם את הארץ וישבתם
בה כי לכם נתתי את הארץ לרשת אותה' .ושם מפרש רש"י ‘והורשתם
אותה מיושביה ואז וישבתם בה ,"'...המשיך והסביר פליקס.
המאפיין השלישי — הציונות הקנונית ראתה בלגיטימציה הבינלאומית
את היסוד המדיני־משפטי להקמת המדינה ,וביקשה להישען על
"הזכויות הטבעיות" להגדרה עצמית שיש לכל עם" .ובתוקף זכותנו
הטבעית וההיסטורית ועל יסוד החלטת עצרת האומות המאוחדות",
הכריז דוד בן־גוריון על הקמת מדינת ישראל ב  14-במאי .1948
הציונות המשיחית שוללת זאת ,ותובעת את הארץ על בסיס "הזכויות
ההיסטוריות" תוך כדי התכחשות לשינויים המדיניים ,המרחביים
והדמוגרפיים שעברו על א"י מאז חורבן הבית השני “ :חשוב לזכור
שלא החלטת האו"ם היא המקור לזכותנו על הארץ ,אלא התנ"ך
והבטחתו של הקב"ה" ,הכריז לפני שנתיים בצלאל סמוטריץ' .והרב
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שלמה אבינר הוסיף וקבע השנה ,כי "לפני ההתיישבות הציונית עמדה
הארץ בשיממונה”.
המאפיין הרביעי — את גבולות ישראל ביקשו מנהיגי הציונות
הקנונית לקבוע מתוך מחשבה על עתיד המדינה ,בעיקר בנוגע לצרכיה
הכלכליים" .אם אנחנו מבקשים לקבוע את גבולות ארץ ישראל של
היום ,בעיקר אם רואים אנו אותה לא רק כנחלת העבר היהודי אלא
כארץ העתיד היהודי — אין אנו יכולים להביא בחשבון מלא את
הגבולות האידיאליים ,המובטחים לנו על פי המסורת ,שהם רחבים
מדי בתנאים של היום" ,כתבו בן־גוריון ויצחק בן־צבי ב  ,1918-בס
פרם "א"י” .בעיני הציונות הלאומנית־משיחית הגבולות הם לב העניין.
בכל פעם שהציונות הקנונית ביקשה להכריע מבין שלושת יעדי־העל
שלה — רוב יהודי ,דמוקרטיה וכל ארץ ישראל המנדטורית — לטובת
השניים הראשונים ,הציונות המשיחית חשפה את ציפורני הלאומנות
והכוחנות כדי למנוע זאת .כבר בפעם הראשונה שבה קיבלה התנועה
הציונית את רעיון חלוקת הארץ ,בעקבות דו"ח ועדת פיל ב,1937-
לצורך הקמת מדינה בחלק ממנה וקליטת יהדות אירופה ,הכריזו אז
בוועידת המזרחי" :העם היהודי לא ישלים לעולם עם איזה שהוא ניסיון
לצמצם את גבולותיה ההיסטוריים של ארץ ישראל ,כפי שהובטחה
לעם ישראל ,מפי הגבורה" .הסירוב הערבי לחלוקה והנסיגה הבריטית
דחו את ההכרעה בסוגיה .כעבור עשור ,כאשר הציונות הקנונית קיבלה
את החלטת החלוקה והקימה את מדינת ישראל ,בשעה שברומא
התאספו יהודים לתפילת הודיה מול שער טיטוס ,המסמל את החורבן
בא"י ,ובבית הכנסת הגדול בתל אביב חיברו תפילת הודיה לאומות
העולם "אשר הצביעו ביום ההכרעה למען הכושלת שבאומות ,לתת
ש ם ושארית בנחלת אבותיה" — תנועת המזרחי שללה את החלטת
לה ֵ
החלוקה .הסכמי ההפרדה אחרי מלחמת יום הכיפורים הולידו את 'גוש
אמונים' ,על רקע הכרזת הרב צבי יהודה קוק כי "על יהודה ושומרון ,על
רמת הגולן ...מישהו שאל אותי אם ברצוני לעשות 'מלחמת אחים' ...זה
לא יעבור בלי מלחמה! על גופותינו ועל איברינו! כולנו!" .הסכם השלום
עם מצרים הוליד את מועצת יש"ע ,והיא קבעה באמנת היסוד שלה
ב" :1981-המועצה רואה בכל הצעה שמגמתה למסור חלקים מא"י
לריבון זר ...מעשה בלתי חוקי" .על רקע זה פעלה המחתרת היהודית,
שאף ביקשה לפוצץ את מסגדי הר הבית כדי לעצור את התהליך .זו
היתה גם גישת הרב שלמה גורן ,לשעבר הרב הראשי לישראל .הוא
שלל ב 1993-את הלגיטימיות של הקהילה הבינלאומית ושל המוסדות
הנבחרים בישר אל לוותר על שטחים למען מימוש ערכים אחרים,
כמו שלום" :אין בכוח שום חוק לאומי או בינלאומי לשנות מעמדנו,
זכויותינו" .כל ההכרעות ההיסטוריות הללו מומשו ,וכך גם הסכמי
הביניים בין ישראל לפלסטינים ,וגם תוכנית ההתנתקות — על אף
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הלחץ הכבד מצד אנשי הציונות הלאומנית־ משיחית .זאת בעיקר
בשל תמיכת הציבור ונחישות ראשי הממשלה ,שהאמינו כי היפרדות
מהפלסטינים תשמור את ישראל דמוקרטית ובעלת רוב יהודי.
והמאפיין החמישי — הציונות הקנונית־חילונית ראתה את ישראל
כמדינה בעלת אופי ומשטר דמוקרטיים וליברליים ,כפי שהכריז בן־
גוריון בהקמת המדינה" :מדינת ישראל תהיה ...מושתתת על יסודות
החירות ,הצדק והשלום ...תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני ...תבטיח
חופש דת .”...בעיני הציונות המשיחית המשטר הדמוקרטי אינו
אלא פלטפורמה למימוש חזונם" .אין קיבוץ גלויות ,תקומת המדינה
וביטחונה אלא נדבכים ראשו נים ...לפנינו עוד יעדים כבירים שהם
חלק אינטגרלי של הציונות ,ובראשם :הקמת 'ממלכת כוהנים וגוי
קדוש' ,השבת שכינה לציון ,כינון ממלכת בית דוד ובניין בית המקדש
— כנקודת מפתח לתיקון עולם במלכות שדי" ,כתב חנן פורת בהקדמה
לספר "כנגד כל הסיכויים”.
את המערכת הפוליטית בישראל הנהיגה עד לאחרונה הציונות
הקנונית־החילונית ,והאידיאולוגיה השלטת ,המגדירה מה טוב ומה רע,
נתנה עדיפות לדמוקרטיה ,לרוב יהודי ,לביטחון ולחברות במשפחת
העמים ,ולא לארץ ישראל השלמה .במסגרת זו היא איפשרה
לציונות הלאומנית־ משיחית לאתגר את הסדר הקיים .כיום ,בשל
המהפך שעברה תנועת 'הליכוד' — היורשת של תנועת חרות והתנועה
הרוויזיוניסטית — באמצה את האידיאולוגיה של הציונות הלאומנית־
משיחית ובחבירתה אליה ,השתנה סדר העדיפות בשלושת יעדי־העל
של הציונות.
‘הליכוד' והמפלגות הלאומניות־משיחיות יחדיו ,בהנהגת בנימין נתניהו,
נפתלי בנט ואיילת שקד ,מובילים את הפגיעה בבית המשפט העליון,
בשומרי הסף ,בשלטון החוק ,בזכויות האזרח והאדם ,בקשר של ישראל
עם יהדות התפוצות ,במעמד המדינה ובתדמיתה — והכל למען אשליית
ארץ ישראל השלמה ,שבה אין כיום רוב יהודי" .אנחנו צריכים לסמן
את החלום ,והחלום הוא שיהודה ושומרון יהיו חלק מארץ ישראל
הריבונית" ,הכריז נפתלי בנט באוקטובר ."2016יש כאן מקום להגדרה
ולמימוש שאיפות לאומיות של עם אחד בל בד — העם היהודי...
שאיפות לאומיות? פלסטינים? לא כאן .לא על חשבוננו" .החרה החזיק
אחריו בצלאל סמוטריץ' ,בספטמבר  .2017וביולי השנה סיכם ראש
הממשלה" :כן נעבור לשלב הבא ,להחלת ריבונות ישראלית בהדרגה
בשטחי יהודה ושומרון”.
הבחירות הקרובות עלולות להביא למותו של צמד הזהויות — יהודית
ודמוקרטית — של מדינת ישראל .זאת לנוכח המדיניות שהממשלה
נוקטת בהקשר לתהליך המדיני להיפרדות מהפלסטינים ,מעמד הדת
שאול אריאלי | 87

במדינה ובפוליטיקה ,זכויות המיעוטים ,זכויות הנשים ומעמדן ,מעמד
ארגוני החברה האזרחית ,והזכות לקיים מאבק ציבורי על כל אלה.
את המגמות האלה מניעים פוליטיקאים שמפרשים את הדמוקרטיה
כזכות הרוב להחליט בכל עניין .הם פוסלים את העיקרון הדמוקרטי
שלפיו הרוב יכול לשלוט רק בתנאי שהוא מבטיח את זכויות המיעוט
והפרט — מושא הדמוקרטיה .העולם נתפש כזירה ,שההיגיון השולט
בה הוא "משחק סכום אפס" .פחות למחנה השני משמעו יותר למחנה
שלי .מי שאינו תומך בי הוא בהכרח נגדי .אין מקום לשונה ולאחר,
הן במישור החברתי והן במישור המדיני .זהו מצעד ממשלתי אנטי־
דמוקרטי ,הגורס :אם לא שכנעת — תשמיץ ,תשתיק ותוציא אל מחוץ
לחוק.
במשך יותר ממאה שנה היתה הציונות הקנונית־חילונית הדומיננטית
בחברה הישראלית .היא אפשרה את קיומה והתפתחותה של יריבתה,
הציונות הלאומנית־משיחית .כיום ,כשהציונות הלאומנית־משיחית
הולכת ותופסת את הבכורה ,בחסות האדישות הציבורית ,היא רואה
בקיום המשותף "שעטנז" אסור ,מגלה אפס סובלנות ,ומצהירה שיש
להכחיד את הציונות הקנונית־החילונית .כאשר נשאל שלמה גורן
בראיון לידיעות אחרונות ,ב 16-באפריל  ,1965כיצד הוא רואה את
מדינת ישראל משתלבת בחזון הגאולה המשיחית של עם ישראל ,הוא
אמר" :ההלכה שוללת את האפשרות של מצב ביניים בתהליך ההיסטורי
ומכירה בשלוש תקופות בלבד :האחת ,מכיבוש הארץ על ידי יהושע בן־
נון עד חורבן בית המקדש ,השנייה ,תקופת הגלות ,השלישית ,התקופה
המשיחית .אני מאמין שאנחנו נמצאים עכשיו בתחילת התקופה הזו...
אני מאמין באמונה שלמה שנזכה לראות בהקמת בית המקדש”.
תוצאות הבחירות הקרובות ,יותר מכל קודמותיהן ,והממשלה שתקום,
יעידו אם הוכרעה המלחמה האידיאולוגית בין הציונות הקנונית־חילונית
לציונות הלאומנית־המשיחית.
במקרה כזה ,חסידי הציונות הקנונית יידרשו לוותר על חלומם ותיוותר
להם רק אחת משלוש אפשרויות ,החלות כבר עתה בעוצמות שונות:
מאבק שעלול להוביל גם למלחמת אזרחים ,הגירה ממדינת ישראל או
חיים כאנוסים.
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אל תבנו על החרדים ,12.9.2019 ,הארץ
ראשי כחול לבן ואביגדור ליברמן הודיעו אמנם ,כי יחתרו להקמת
ממשלת אחדות חילונית ,אבל יש להניח שבפועל ,אם ייווצרו התנאים,
הם ימשיכו להתייחס למפלגות החרדיות כאל לשון מאזניים ,שתיטה
בהתאם לאתנן הפוליטי והתקציבי שיציעו להן הגושים — השמאל או
הימין — כדי לאפשר להן להמשיך בבדלנותן החברתית .הנחה זו שגויה,
משום שהיא מתעלמת מהתהליך התודעתי שעברה החברה החרדית
בכללה — ובעיקר חברי הכנסת והשרים מטעמה — בשנות כהונתו של
בנימין נתניהו.
הציבור החרדי ,שבמשך מאות שנים ,בחוץ לארץ ובארץ ,עיצבה
התודעה הדתית שלו את הווייתו — חווה היפוך יוצרות .היד הממשלתית
המיטיבה ,החיכוך עם חברי הקואליציה המנהלים שיח לאומני ,טיפוח
האוכלוסייה החרדית בגדה המערבית על ידי הממשלה ,ומותם של הרב
עובדיה יוסף והרב אלעזר מנחם שך ,שהיו בעלי עמדות "יוניות" בתחום
המדיני (הראשון התיר החזרת שטחים תמורת שלום והשני התנגד
להקמת ההתנחלויות ביש"ע) — כל אלה יוצרים תנאים המעודדים
החדרה של האידיאולוגיה המשיחית־לאומנית ,שעליה מושתתות
ממשלות נתניהו ,לתודעת החברה החרדית ,והתפתחות של הקבוצה
החרד"לית בתוכה .סדר העדיפויות הקיים בחברה החרדית — תורת
ישראל ועם ישראל לפני ארץ ישראל — מתחלף בסדר עדיפויות
הדומה לזה של החברה הלאומנית־משיחית ,חסידי הרבנים קוק,
שמעניק עדיפות לארץ ישראל על פני תורת ישראל ועם ישראל.
התהליך המעיד על כך יותר מכל הוא יחסה של החברה החרדית
ל"שלוש השבועות" — כינוי לדברי חז"ל בתלמוד הבבלי (מסכת כתובות)
במדרשם על פסוקים בשיר השירים .לפי המדרש ,הקב"ה השביע את י
שראל והאומות לגבי הגלות והעלייה לא"י כך" :אחת שלא יעלו ישראל
בחומה ,ואחת שהשביע הקב"ה את ישראל שלא ימרדו באומות העולם,
ואחת שהשביע הקב"ה את אומות העולם שלא ישתעבדו [יתעמרו] בהן
בישראל יותר מדי" .בנוסף לכך מופיעה בגמרא )מסכת כתובות קיא,
א) גרסה אחרת של שלוש שבועות ,שבה אחת מהן שונה :לא לעלות
בחומה ,לא לדחוק את הקץ ,לא למרוד באומות.
על פי רבנים שונים ,כמו צבי יהודה הכהן קוק (הרצי"ה) ויצחק אייזיק
הלוי הרצוג ,האיסור לעלות ב"חומה" (איסור על עלייה לא"י בכוח) בטל
כאשר יש סימן ל"פקידה" של הקב"ה את עם ישראל .הקב"ה עשוי
"לפקוד" את עם ישראל ב אחד מארבעה אופנים:
הראשון ,תמיכת הקהילה הבינלאומית .הצהרת בלפור וכתב המנדט,
שבהם ניתנה התחייבות בינלאומית לכינון של בית לאומי לעם היהודי
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בא"י ,הסירו את המכשול המרכזי של מרידה באומות העולם.
האופן השני של "פקידה" של הקב"ה הוא בהתעוררות עם ישראל
לשוב לא"י .מרגע שבני ישראל נחושים לעלות לא"י ,בטלה השבועה.
לטענת הרבנים הנ"ל ,התנועה הציונית והעליות השונות מוכיחות
נחישות זו ,אף שהעובדות ההיסטוריות מראות שרוב העם היהודי ביכר
שלא לעלות לארץ ישראל עד מלחמת העולם השנייה.
האופן השלישי של "פקידה" הוא שאומות העולם הפירו א ת שבועתן,
כשביצעו רדיפות ,פוגרומים ,פרעות ,שואה ,ולכן בטלה תקפותה של
השבועה.
האופן הרביעי והחשוב מכל הוא התגלות סימני "הקץ המגולה",
דהיינו התגלות הקץ ובוא הגאולה" .פקידה" רביעית זו היא לבו של
"הקּ וקיזם" של הראי"ה ובעיקר של בנו הרצי"ה .האחרון היה האב
הרוחני של ' גוש אמונים ' ושל מפעל ההתנחלות המשיחי בשטחים,
שראו במדינה החילונית מכשיר להבאת הגאולה על ידי השגת שליטה
וריבונות בכל ארץ ישראל .הצהרת בלפור היתה האות ל"קץ המגולה",
כפי שקבע הראי"ה ב– 1917בנאומו בלונדון" :אתחלתא דגאולה ודאי
הולכת ומופיעה לפנינו ...ועיני כל־חודר־ ברוח־דעת היו תמיד נשואות,
כי יד הקב"ה הנוהגת כל מסיבות דורים תפליא פלאותיה להביא את
ההתחלה הזאת למעלה יותר רוממה"...
מאז צוינו סימני "הקץ המגולה" על ידי חסידי הרצי"ה שהחשיבו עצמם
"חודרים ברוח דעת" .כך למשל ,בצלאל סמוטריץ' הסביר לפני שנתיים,
כי "החל טת האו"ם ב– 1947היא הביטוי לרצון האלוקי והדרך שבה הוא
בחר לממש אותה בדורנו" .בהמשך לכך חסידיו מסבירים את הניצחונות
של ישראל במלחמות העצמאות וששת הימים כפעמי הגאולה.
נראה כי חלק מהציבור החרדי הולך ומאמץ עם הזמן את הגישה
הסבורה שפג תוקף השבועות .למרות שכל אומות העולם מתנגדות
לכיבוש הישראלי ואינן רואות את הגדה המערבית כחלק ממדינת
ישראל ,אנחנו עדים לכך ששיעור החרדים באוכלוסייה הישראלית
שמתגוררים מעבר לקו הירוק הוא  ,43%ובתוך עשור הוא צפוי
לגדול לכ.50%-כלומר ,למרות שביטול השבועה האוסרת על "מרידה
באומות העולם" אינו תקף מעבר לקווי ' ,67משום שהשטחים נחשבים
לכבושים בעיני האו"ם ,העולם הערבי והפלסטינים — הציבור החרדי
שם הולך וגדל ,ואין די במצוקת הדיור שלהם בתחומי מדינת ישראל
כדי להסביר את הפרת השבועה על ידם.
כיצד ניתן להסביר זאת במסגרת הפרשנות הלאומנית־המשיחית?
בניגוד להסבר של האדמו"ר מסאטמר ,יואל טייטלבוים ,לפיו השואה
היתה עונש על הפרת השבועות על ידי עם ישראל במסגרת התנועה
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הציונית והקמת מדינת ישראל ,ההסבר של החברה הלאומנית־משיחית
נסמך על השבועה הנוספת הנ"ל המופיעה בגמרא" :שלא ירחיקו את
הקץ" .דהיינו ,יש להימנע ממעשים שיגרמו לגאולה להתרחק ,כמו אי
עלייה לא"י למרות שהקב"ה חפץ בעלייתנו .לכן ,על פי אלו ,השואה
התרחשה משום שבזמן שההשגחה העליונה פתחה את השערים
באמצעות הצהרת בלפור והראתה את חפצה בעלייה ,לא עלו היהודים
לא"י .בכך הם הפרו את השבועה הנ"ל ונענשו .לכן ,היום חובה על עם
ישראל להבין ,כי "אי אפשר להסתפק בלימוד גמרא .צריך לצאת אל
השטח .שם ,בעיקר שם ,תתגלה הדת ,תיחשף הקדושה("...ספרו של
גדעון ארן" ,קוקיזם") .כלומר ,צריך ללכת ולהתיישב בכל ארץ ישראל.
כאן יש לשאול את החרדים שגרים מעבר לקו הירוק ,האין במגוריהם
שם משום התגרות באומות העולם ,כפי שקבע הרב שך? האם הפרת
השבועה על ידי עם ישראל אינה פוטרת את אומות העולם משבועתן?
האם אין בכך ,להגיונם ,הצדקה להטלת חרמות ועונשים על ישראל?
על פי סקרים שערכה פרופ' תמר הרמן מ'המכון הישראלי לדמוקרטיה',
 68%מתומכי מפלגת יהדות התורה מצדדים בהחלת הריבונות
הישראלית בשטחים ,ושיעור תמיכתם של כלל החרדים בפתרון שתי
המדינות הוא  11%בלבד — הנמוך ביותר מבכל הקבוצות הפוליטיות
בישראל .האם החרדים הללו אינם סבורים שסיפוח משמעו ביטול
של הסכמי אוסלו ושל ההכרה הפלסטינית במדינת ישראל והתעלמות
מוחלטת מכך ש– 138מדינות הכירו במדינת פלסטין בקווי ' – 67ומכאן
שמשמעו מרידה צורמת באומות העולם ,שתגרור בהכרח עונש?
על כך יש להוסיף ולשאול האם עמדות אלו מקורן באמונה כי ההכרזות
של ממשל טראמפ ,כמו הצהרת שגריר ארה"ב בישראל דייוויד פרידמן
בדבר הא פשרות של סיפוח חלקים מהגדה ,ההכרה בסיפוח הגולן,
העברת שגרירות ארה" ב לירושלים והמשך הנהגתו של נתניהו הם
מסימני "הקץ המוגלה"? נראה שהתשובה לכך חיובית .בסקר שנערך
במאי  72% ,2019ממצביעי ש"ס ויהדות התורה — יותר ממצביעי
כל המפלגות האחרות — הביעו הסכמה עם המשפט" :ניצחון נתניהו
בבחירות מראה כי הציבור רוצה בו כראש ממשלה ,ולכן על החקירות
נגדו להיפסק”.
אם החרדים רוצים להבין את התהליך שהם שותפים לו ,מן הראוי
שיעיינו בתשובה של ישעיהו ליבוביץ בנובמבר  1979לשאלתה של
נעמי שמר ,האם הוא סבור ש'גוש אמונים' (חסידי הרבנים קוק) הם
הקבוצה שעשויה להוביל את המהפכה להפיכת ישראל למדינה יהודית
בחוקתה ובאורחות חייה .ראשית ,ליבוביץ חזר והבהיר ,כי מדינה היא
מנגנון שלטוני ורק לבני אדם יש אורחות חיים .שנית ,הוא אמר ,כי
"גוש אמונים אינו מעוניין כלל ביהודים וביהדות אלא רק במדינה .לא
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על יהדותם ועל אורח חייהם היהודי של יהודים הוא נאבק ,אלא רק על
האינטרס השלטוני של המדינה .לפיכך הוא גם הולך יד ביד עם כופרים
— בעיקר מחללי שבת ,אוכלי טרפות ,בועלי נידות וזונות — כדי שיוכלו
יחדיו להשתלט על אדמות זרות ועל עם זר”.
נראה כי תהליך השינוי התודעתי שחל ברוב החברה החרדית — למרות
הסתירות הדתיות שהוא מעורר — יוצר מציאות שנוחה לחרדים .בסקר
נוסף שערך 'מרכז גוטמן לחקר דעת קהל ומדיניות’ ב ,2019-נמצא כי
 94%מהחרדים — יותר מכל קבוצה אחרת — מעדיפים לחיות בישראל,
והכי חשוב ,הם מתנגדים לכל שינוי בסטטוס קוו .רק  10%ממצביעי
'יהדות התורה' ו– 30%ממצביעי ‘ש"ס' תמכו בכינון ממשלת אחדות
של 'הליכוד' ו'כחול לבן' .עמדות אלה מעניקות אפוא מצד אחד את
הרוב הנדרש למימוש רצון הימין המשיחי ,בהנהגת 'הליכוד' ,לספח את
הגדה המערבית וליצור מדינה יהודית שונה מזאת הקיימת; ומצד שני
הן מצמצמות מאוד את האפשרות שהחרדים יסכימו — גם לא תמורת
אתנן מנופח — להשתתף בממשלת מרכז־שמאל שתבקש לקדם פתרון
מדיני ,שיהיה כרוך בהכרח בוויתור על שטחים.
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הפיגוע של בנט ,19.1.2020 ,הארץ
ההכרזה של שר הביטחון ,נפתלי בנט ,בכנס של פורום קהלת ,על
הקמת מנגנון לביסוס ההתנחלויות בשטחי C ,מעידה כי מאז השיק את
תוכניתו לסיפוח שטחי  Cב ,2012-הוא לא למד דבר ולא שכח דבר.
כל דבריו בתחום הם מסכת דברים רצופת שקרים והטעיות ,האמורה
להצדיק מהלך משיחי חסר כל היתכנות מדינית ומעשית.
שלא כדברים שאמר בנט לשגרירי האיחוד האירופי ,בפגישה עמם
לפני שבועיים — שטחי  Cאינם “שטחי מדינת ישראל" ,אלא שטחים
כבושים לכל דבר .כך חזר וקבע ב 2005-בית המשפט העליון בישראל
— שהוא עצמו יעד לנטרול בעיני בנט ,איילת שקד וחבריהם — "ראשית,
המשפט ,השיפוט והמינהל של מדינת ישראל אינם חלים באזורים אלה.
הם לא 'סופחו' לישראל .שנית ,המשטר המשפטי החָל באזורים אלה
נשלט על ידי המשפט הבינלאומי הפומבי העוסק בתפיסה לוחמתית".
כך גם בנוגע לדעה השגויה הרווחת על "אדמות המדינה" .אלו אינן
שייכות למדינת ישראל ,אלא למדינה שעתידה לקום בשטחים אלו.
חובתה של ישראל מסתכמת בשמירת האדמות עד לרגע שזו תקום,
ואין בכוחה לספחן .על פי החלטת האו"ם מ 29-בנובמבר  ,2012וכן
מ 29-בנובמבר  ,1947אלו יהיו שטחי המדינה הפלסטינית.
עוד אמר בנט לשגרירים כי הוא מבקש לבלום את "ההשתלטות
הפלסטינית על שטחי  .Cזוהי תוכנית מסודרת וממומנת כדי לגזול
מאתנו קרקעות" .לגזול ממי? לו פנה השר למתאם הפעולות בשטחים,
היה זה ממציא לו בהרף עין את הנתון כי  52%משטחי  Cהם אדמות
בבעלות פרטית פלסטינית ,שישראל מכירה בה .שאר השטח הוא
"אדמות מדינה “,והוא משמש ברובו המכריע לשטחי אש של צה"ל
במדבר יהודה ובבקעת הירדן .טענה משונה יש לו לשר ,שכן מדבריו
משתמע שהפלסטינים גוזלים את אד מתם שלהם ,הרשומה על שמם
כדין.
מתאם הפעולות בשטחים יוכל באותה הזדמנות להבהיר לשר כי על פי
הסכם הביניים ,מעמדם של הכפרים הפלסטיניים הקטנים ("חירבות"),
בשטח  ,Cשונה מכפי שהוא סבור .לו טרח לקרוא את הסכם הביניים
המחייב ,כל עוד לא בוטל ,היה מגלה — בנספח רשימת הכפרים הקטנים
באזור  — Bכי לא פחות מ 83-כפרונים כאלה הם למעשה במעמד שטח .B
כלומר בנט מבקש לספח גם כפרים פלסטיניים שהם במעמד שטח ,B
שהועברו לסמכות השיפוט של הרשות הפלסטינית .כמו כן הוא היה
למד ש 24-סמכויות אזרחיות פרסונליות ופונקציונליות ,בנוגע לתושבים
הפלסטינים בשטח ,Cהועברו לפני  25שנה לידי הרשות הפלסטינית.
תצלום אווירי פשוט היה מגלה לשר עוד עובדה — רוב הבנייה בשטח
 Cהיא תוצר של ה"גלישה" הבלתי נמנעת של בנייה בכפרים שנתחמו
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לשטחי  - Aו B-לפני  25שנה .רובה על אדמות בבעלות פרטית
פלסטינית.
אפשר להניח שעל גידול אוכלוסין ועל ריבוי טבעי באוכלוסייה
הפלסטינית השר שמע .אולי תרענן את הכרתו העובדה שלפני  25שנה,
כשנחתם הסכם הביניים ,גרו בגדה המערבית רק  115אלף ישראלים,
וכיום יש שם  427אלף 80% .מהגידול באוכלוסייה הוא תוצר של
ריבוי טבעי .נוסף על כך ,על המתאם להזכיר לשר כי ישראל התחייבה
להעביר בתוך  18חודשים את מרבית שטחי  Cלידי הרשות .היא החלה
בתהליך ,אך הוא הופסק לחלוטין ב ,1998-בהחלטת ממשלת נתניהו
הראשונה .עד אז ישראל גם התחייבה שהיא תבחן בכל שישה חודשים
את הסדרי הביטחון" ,תוך התחשבות ראויה בתוכניות פלסטיניות
להקמת מיזמים כלכליים”.
הקריאה של בנט ושל שקד לספח את שטחי  Cמלמדת עד כמה
הם ממעטים להעריך את תבונתו של הציבור בישראל .שלא כנראה
בסרטון המגוחך שהפיצו השניים תחת הכותרת "תוכנית ההרגעה" —
ובו שטחי  B, Aו C-מוצגים כשלושה מלבנים מושלמים — המציאות
בשטח מראה ששטחי  Aו B-ורכבים מלא פחות מ" 169-איים" חסרי כל
רציפות טריטוריאלית ,עקב ביתורם בעשרות מסדרונות של שטחי ,C
שהתנחלויות ישראליות פזורות בהם .כל ניסיון ליצור מערכת כבישים
שתחבר בין אזורים אלו ,כפי שהציע בנט בתוכניתו ,יחייב השקעה
ישראלית של עשרות מיליארדי דולרים.
יש להניח שבנט אינו מבקש לספח את שטחי  Cכדי להשאירם מעבר
לגדר הביטחון .כלומר ישראל של בנט תיאלץ לפרק את הגדר ,שבה
הושקעו עד היום יותר מ 20-מיליארד שקל מכספי משלם המיסים
הישראלי ,ולבנות גדר חדשה — הפעם לאורך הגבול החדש ,שיימתח
לאורך של כ 1,800-ק"מ (!) — בעלות של  32מיליארד שקלים ,ותתוחזק
בעלות שנתית קבועה של  4מיליארד שקלים .הכל מכספי משלם
המיסים הישראלי ,כמובן .בנט אף התחייב בזמנו ,בריאיון טלוויזיה,
כי לא יגזול את אדמתם של הפלסטינים בשטח המסופח ,ויאפשר
להם לצאת לעבד את האדמה שבשטח ישראל .המשמעות למעשה
היא בניית מאות שערים חקלאיים בעלות של מאות מיליוני דולרים,
והקצאת עשרות פלוגות לוחמות לניהול היומיומי של השערים הללו.
אין לבטל את הנחישות הלאומנית־משיחית של בנט ושל צוות העוזרים
שבו בחר להקיף את עצמו ,ולפטור אותה בטענה שמדובר באתנן
בחירות למצביעיו .תוכניות מאושרות ,גם על בסיס משפטי רעוע ביותר,
רק מחכות לשעת כושר כדי לצאת לפועל תחת הכותרת "תגובה ציונית
הולמת" .עד אז ,הצוות הנחוש שסובב את השר ,בגיבויו המלא ,ותוך
שיתוק מוחלט של ראש הממשלה ,יהפוך את המנגנון הכולל שהוא
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מציע לביסוס ההתנחלויות בשטחי  Cלסיפוח בפועל של שטחי .C
בעידן הנוכחי של דונלד טראמפ ושל ולדימיר פוטין אין לדעת מה
תהיה עוצמת ההשלכות הביטחוניות ,המדיניות והמשפטיות שיהלמו
בישראל — מידי הפלסטינים ,העולם הערבי והקהילה הבינלאומית,
בתגובה על המהלכים האלה .על כל פנים ,בנט וחסידיו הלאומנים־
משיחיים אינם מתרגשים מזה .בנט רואה במצב האזורי והבינלאומי
כיום הזדמנות שיש לנצל .את המחיר נשלם כולנו — העיוורים ,השוטים
והסומים ,וכן גם קומץ המפוכחים.
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המלחמה על הדמוקרטיה ,16.5.2020 ,על צד שמאל
בישראל מתקיימת מלחמה פנימית .לא הפיכה צבאית ,ועדיין לא
מלחמת אזרחים .זוהי מלחמה על המשטר ועל התרבות הפוליטית .זהו
מאבק בין  2תפיסות-עולם ביחס למסגרת הפוליטית והכללים החלים
על המשתתפים בה ,וביחס לתפקידו ולמעמדו של האזרח בחברה
דמוקרטית.
המאבק ניטש בין מיעוט של אזרחים ,הנלחם על קיומה של מערכת
דמוקרטיה ליברלית ועל שלטון החוק – לבין הרוב ה"נתיני" ,הפועל
ליצירת מערכת כללים חדשה הנעה בין אתנוקרטיה לבין רודניות; בין
הנלחמים על שמירת התנאים שיאפשרו לכל מיעוט פוליטי להפוך
לרוב ולהרכיב את הממשלה (כי אפשרות מעשית לחילופי שלטון היא
תנאי הכרחי לקיום דמוקרטיה) – לבין אלו שבהיותם רוב זמני פועלים
לבניית מציאות שלטונית וחברתית שתנציח את שליטתם;
בין הנאבקים למען תרבות פלורליסטית ,זכויות למיעוטים ,חינוך
ל”יהדות פתוחה” הרואה בבני-האדם את מקור הסמכות לניהול חייהם
והמגדירה את היהדות כזהותם הלאומית ,המעניקה את הבכורה
לדורות החיים והעתידיים ,והרואה בישראל חברה במשפחת העמים –
לבין המקבלים את "העם היהודי"" ,המולדת המקראית" ו"ההבטחה
האלוהית" כערכים עליונים ובלתי-ניתנים לערעור ,שלקיומם כל
האמצעים כשרים – כיבוש ,אפליה ,שחיתות שלטונית ,אלימות
והסתה; המאמינים ב"יהדות סגורה" המעניקה לאל את מקור הסמכות
לניהול חייהם ,המגדירה את היהדות כזהותם הדתית ,המעניקה את
הבכורה לדורות העבר ,המבססת את תרבותה על המקורות ,והרואה
את ישראל כעם לבדד ישכון.
זהו מאבק בין המחנה המבקש להבטיח את זכויות האזרח של כל אחד
ואחת מאזרחי המדינה ,ברוח מגילת העצמאות ,ולקיים את שלטון החוק
על כל המערכות והפרטים בחברה .הרואה בדמוקרטיה כשמה – דמוס
קרטוס :שלטון העם – שמתנהל על-פי הכרעת הרוב תוך שמירת זכויות
המיעוט .מחנה שאינו מפרש את אזרחותו רק בהצבעה בקלפי ,אלא
בהבטחה מתמשכת להביע את עמדתו במסגרת החוק .המחנה מתנגד
לכל דבר החורג מהגדרה זו של הדמוקרטיה.
מנגד קיים המחנה המאמין שישראל נתונה באיום קיומי (איראן,
הערבים ,ארגוני הטרור ,ערביי ישראל ,הקורונה ,האנטישמים)
ובמצב חירום תמידי ,המצדיק כיבוש ושלילת זכותם הלאומית של
הפלסטינים ,מצדיק זלזול בהחלטות בין-לאומיות ובמוסדות הבין-
לאומיים ,מצדיק פגיעה לא-מידתית בזכויותיהם הבסיסיות של
מיעוטים וקבוצות חלשות .כל מי שמתנגד לשיגעון זה של עם במצור
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הופך בהכרח ל"בוגד" ול"גייס חמישי" ,שדינו גירוש לעזה או מוות
מקורונה .להישרדות המדומיינת הזו צריך "מנהיג חזק" שבחירתו על-
ידי הרוב היהודי משחררת אותו מציות לחוק ,מאמירת אמת ,מדוגמה
אישית ,מקיום התחייבויות ,מהליכים פליליים ,ומכל דבר שמפריע לו
בדרכו לדמוקטטורה.
 3מערכות בחירות בשנה מעידות שאף מחנה אינו מבקש פשרה ,אלא
הכרעה ללא תנאי .המחנה האחד נלחם על המסגרת הפוליטית הקיימת,
המארגנת את יחסי הכוח ומגוון הדעות בחברה ברוח דמוקרטית .השני
נאבק לשנות אותה .סרטוני התעמולה ונאומי ראש ממשלת המעבר
ושריו אינם מס שפתיים לבחירות ,אלא הבנייה ומיסוד של המערכת
החדשה.
נתניהו מנצח ביד רמה על מחנה "הנתינים" ,המלוכד והממושמע
להחריד .בצורה מפוכחת ומתוכננת .נתניהו הציב בעשור האחרון
את "וזיריו” למוטט את יסודות הדמוקרטיה הליברלית ,ואת התרבות
הפוליטית והמשפטית השולטת בה.
הרע יותר עוד לפנינו .יש אפשרות שמחנה "הנתינים" ישיג הכרעה
ויהפוך את ישראל ל"ישרא-בלוף דמוקרטיה“ .אם תגבר ידו של מחנה
האזרחים ,עלול השימוש הציני שעשו עד כה נתניהו ושליחיו בכללי
הדמוקרטיה – לפנות את מקומו למהלכים אנטי-דמוקרטיים ואלימים
בזירות שונות של המאבק באזרחי המדינה.
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תרגיל בהתעוררות ,30.6.2020 ,תלם – כתב עת לשמאל הישראלי
מאז בחירתו של דונלד טראמפ לנשיאות ארצות הברית ,שרי ממשלת
ישראל וחברי כנסת מהקואליציה הציפו את שולחן הכנסת ואת השיח
הציבורי בתוכניות והצעות חוק לסיפוח הגדה המערבית .ראש הממשלה
בנימין נתניהו בלם את המהלכים הללו וטען כי הסיפוח הוא מהלך
היסטורי שיש לתאמו עם ארצות הברית ,ולקדם חקיקה ממשלתית
– ולא פרטית – בעניין .עתה ,בחלוף שלוש מערכות בחירות לכנסת
ולאחר פרסום יוזמת טראמפ ,ראש הממשלה הוא שמוביל את תוכנית
הסיפוח ומתחייב להוציאה לפועל ,בתיאום עם האמריקאים ,החל
ביולי  .2020כדי להבין את המשמעויות של סיפוח הגדה המערבית
והתוצאות האפשריות שעלולות להיווצר בעקבות המהלך ,יש להכיר
תחילה את העובדות.
מעמדה המשפטי של הגדה לא השתנה מאז שנכבשה על ידי ישראל
במלחמת ששת הימים ביוני  1967והיא נחשבת כשטח כבוש על פי
הקהילה הבינלאומית .זאת בניגוד לעמדתה הרשמית של ישראל .מיד
לאחר המלחמה סיפחה ישראל כ 70-קמ"ר מהגדה לתוך ירושלים,
ובכלל זה כשישה קמ"ר משטחה של מזרח ירושלים (אל-קודס) .מהלך
זה לא הוכר על ידי הקהילה הבינלאומית וישראל גונתה על הצעד
בסדרת החלטות נגדה .שנים לאחר מכן ,במסגרת תהליך אוסלו בין
ישראל לאש"ף ,שהחל בחתימה על "הצהרת העקרונות" בספטמבר
 ,1993עברו  40%משטחי הגדה ( Aו ,)B-שבהם מתגוררים היום
 2.85מיליון פלסטינים (כ 90%-מהאוכלוסייה) ,לאחריות שיפוטה
של הרשות הפלסטינית ,שהוקמה ב .1994-ביתרת השטח (שטח ,)C
המשתרע על  60%מהגדה ,התגוררו בסוף  2018כ 430-אלף ישראלים
ב 128-יישובים יהודיים וכ 300-אלף פלסטינים.
מערכת היחסים בין ישראל לרשות מבוססת על הסכם הביניים מ,1995-
שהיה חלק מתהליך אוסלו .זה שנים מתקיים שיתוף פעולה ביטחוני
נרחב ואפקטיבי בין כוחות הביטחון של הצדדים ,והכלכלה מנוהלת על
פי "הסכם פריז" ( .)1994עם זאת ,שני הצדדים אינם מקיימים חלקים
שונים בהסכם ,אך גם אינם מציעים לבטלו כליל.
עזה ,הנתונה למרות ארגון חמאס מאז השתלט עליה בכוח ב,2007-
נמצאת תחת סגר חלקי מצד ישראל .מאז תוכנית ההתנתקות ב2005-
התקיימו ארבעה עימותים צבאיים בין ישראל לחמאס ("גשמי קיץ",
"עופרת יצוקה"" ,עמוד ענן" ו"צוק איתן") .בזירה הפלסטינית ,תהליכי
הפיוס בין חמאס לאש"ף ,הכרוכים בקבלת האחריות של הרשות על
עזה ובאיחוד כוחות פוליטי ,אינם נושאים פרי.
בזירה הרחבה יותר ,המזרח-תיכונית ,מתקיים שיתוף פעולה ביטחוני
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גלוי בין ישראל ובין ירדן ומצרים ,לצד שיתופי פעולה ביטחוניים
סמויים עם מדינות ערביות נוספות המבוססים על מערכת של
אינטרסים משותפים .הללו נוגעים במיוחד לחשש מהתעצמות כוחן
והשפעתן של איראן וטורקיה ,ולצורך בהתמודדות משותפת במאבק
נגד ארגונים איסלאמיסטיים-ג'יהאדיסטיים .ראוי להדגיש שבשנים
האחרונות ניכרים שינויים משמעותיים ביחסה של סעודיה לישראל
ובפרט בסוגיית הסכסוך הישראלי-פלסטיני .סעודיה הבהירה שהיא
נכונה להתקדם בתהליכי נורמליזציה עם ישראל בתנאי שזו תפגין
מחויבות ברורה לפתרון שתי המדינות .יוזמת השלום של הליגה
הערבית ( ,)2002המכילה את הפרמטרים שלאורם התקיים המשא
ומתן באנאפוליס ב ,2008-עדיין משמשת כבסיס הנדרש על ידי
"הקוורטט הערבי" (מצרים ,ירדן ,האמירויות וסעודיה) לקיומו של משא
ומתן ולחתימה על הסדר קבע בין ישראל לאש"ף.
מבחינת המערכת הבינלאומית ,ארצות הברית עומדת זה שנים רבות
לצדה של ישראל בכל הקשור לסכסוך הישראלי-פלסטיני .העברת
השגרירות שלה לירושלים והכרה בה כבירת ישראל הן שתי דוגמאות
מובהקות לאיתנות הקשר ולהתחזקותו בעידן טראמפ .יתר על כן,
פרישתה של ארצות הברית מהסכם הגרעין עם איראן – שישראל
ביקרה אותו בחריפות לאורך כל הדרך – היא דוגמה נוספת למערכת
היחסים האיתנה בין המדינות .עם זאת ,במקביל ,ניכרים תהליכי נסיגה
של ארצות הברית מהאזור (בלי קשר לישראל) ומגמה זו משפיעה על
השיקולים האסטרטגיים של המדינות ועל היחסים ביניהן .לכך אפשר
להוסיף את השחיקה הניכרת בתמיכת שתי המפלגות האמריקאיות,
הרפובליקאית והדמוקרטית ,בישראל .מנגד ,רוסיה מעמיקה את
חדירתה למזרח התיכון ומחזקת את יחסיה עם איראן וסוריה.
לישראל יש כמה יעדים שאותם היא מבקשת לשמר :המשך שליטתה
על הגדה (לפחות עד ההגעה להסדר קבע); חיזוק הקשרים עם המדינות
הערביות הסוניות; הבטחת התמיכה האמריקאית בנטרול החלטותיה
של מועצת הביטחון של האו"ם שאינן עולות בקנה אחד עם העמדה
הישראלית; הסכמות עם ארצות הברית בכל הנוגע לתוכנית הגרעין
האיראנית; והימנעות מהסלמה בגדה ומסבב אלימות נוסף בעזה,
העלולים – בין השאר – לפגוע גם ביחסיה של ישראל עם מצרים וירדן.
אש"ף ,הריבון הפלסטיני לניהול המשא ומתן עם ישראל ,אינו מסכים
לחדש את הדיונים ללא קבלת הסכמה ישראלית לעקרונות והפרמטרים
שהוסכמו על הצדדים בעבר ,ובפרט בתהליך אנאפוליס .יותר מכך,
מאז הצהרתו של טראמפ על מעבר השגרירות האמריקאית לירושלים,
שולל יו"ר הרשות הפלסטינית ,מחמוד עבאס ,את תיווכה של ארצות
הברית במשא ומתן ,ומשליך את יהבו על מדינות אירופה ועל האו"ם,
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תוך שהוא מנסה להבטיח מתן גיבוי למאבק שהוא מנהל ,לרבות זה
הפנימי מול חמאס ,מצדן של המדינות הערביות המתונות.
כדור שלג מתגלגל
אם ייהפכו יוזמות הסיפוח והתוכניות שנכתבו בעקבותיהן לחקיקה
בכנסת ,זו תהיה עדות לשינוי דרמטי במדיניותן של ממשלות ישראל.
עד כה פעלו הללו במתכונת של "סיפוח זוחל" ,אך הצעות החוק
החדשות שעלו בכנסת מעידות על הכוונה לעבור למדיניות של סיפוח
דה-יורה – קרי ,החלת החוק הישראלי על אזורים נרחבים בגדה.
מהלכי סיפוח יפגעו קשות בפתרון שתי המדינות וייתכן שיביאו בפועל
לביטולו הסופי .זוהי משאת נפשם של רבים בממשלה הנוכחית
ושל חלקים מהאופוזיציה .מקדמי הסיפוח מציעים לנצל את שעת
הכושר המדינית הנוכחית הבאה לידי ביטוי ,בין היתר ,בתמיכתו חסרת
התקדים של ממשל טראמפ במדיניות הישראלית ,בחולשתם של
האיחוד האירופי והאו"ם וכן במלחמות הפנימיות בתוך העולם הערבי.
אך ההחלטה על סיפוח של שטח C ,כולו או חלקים ממנו ,עלולה ליצור
סיכונים רבים לישראל ,שהעמדה ה"סיפוחיסטית" ,הספוגה כולה
במשיחיות לאומנית ,נוטה להמעיט בהם .הלכה למעשה ,אף על פי
שלא נעשתה עבודת מטה מעמיקה ומסודרת על ידי אף גוף מקצועי-
מדינתי בסוגיית הסיפוח ,תומכי הרעיון מדברים בשבחו תוך התעלמות
מכך שמימושו עלול להוביל ,לדוגמה ,לכינונו מחדש של ממשל צבאי
בשטחי  Aו B-בשלב הראשון ,ובהמשך – להכרח בסיפוח מלא שלהם.
רבים מנסים לשער את התגובות האפשריות לסיפוח חד-צדדי .יש
הטוענים שהמציאות הבינלאומית פועלת לטובת מקדמי הסיפוח .הם
מדגישים את האפשרות שטראמפ ייבחר לכהונה שנייה ,את חוסר
היציבות שאירופה נתונה בה ,את עליית כוחן של תנועות איסלאמיות
קיצוניות ,את התחזקותן של מפלגות לאומניות ברחבי אירופה ,וכמובן,
את משבר הקורונה והשלכותיו הרות הגורל הנמצאים עתה במרכז
תשומת הלב העולמית .אבל כל אלה מנותחים מנקודת מבט של
המציאות הקיימת ,זו שבה ישראל נהנית שנים ארוכות מעצימת עין
בינלאומית ומהפרדה מעשית בין הנעשה בתוך ישראל לנעשה בגדה.
הסיפוח החד-צדדי יערער את המציאות הזאת.
גם אם מקדמי הסיפוח ,לפחות פומבית ,לא הציגו הצעה קונקרטית
לסיפוח שטחי  Aו B-ברגע שכדור השלג יתחיל להתגלגל ייווצרו
מציאויות חדשות ואין לדעת היכן יסתיימו הדברים .לכן ,לסיפוח
של חלק משטח  Cאו כולו ואפשרות הסיפוח של הגדה כולה צריך
להתייחס כתהליך אחד שלם .תחילתו בנקודת המפנה שתסמן החלטת
הממשלה להוציא לפועל סיפוח חד-צדדי והליכי החקיקה שיתלוו
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לחציית הרוביקון הזאת – ואחריתו מי יְשׁוּרֶנ ָּה .התהליך הרב-שלבי
שיתואר מכאן נקרא כתסריט בלהות הולך ומחריף .אין הוא נבואה או
תחזית .הסתירה העמוקה בין האינטרס הישראלי ובין התממשותו של
תסריט זה קיימת וברורה ,ולכן רוב הסיכויים שגם אם יתקדם ,הוא לא
יתממש במלואו .עם זאת ,זהו תרגיל מחשבתי חשוב עבור מי שבתוך
המציאות הנוכחית מוצאים עצמם אדישים לסוגיה או מודאגים ממנה
באופן תיאורטי בלבד ,עבור כל מי שחושבים כי הפעולות היחידות
שייעשו ,ערטילאיות למחשבה כפי שהן כעת ,לא יתחברו לכדי מציאות
אחרת ,וכן עבור מעגליהם של מקבלי ההחלטות ,שחלקם מבינים את
המשמעות בשטח אך אין לדעת אם ישבו ושירטטו את הדרך על כל
תרחישיה.
הסיפוח החד-צדדי של חלק מהגדה המערבית יהיה נקודת ההצתה
של התהליך המדובר ויש סבירות גבוהה שיתרחש באופן כזה או
אחר .קו הפרשת המים של התהליך – לישראל ,לפלסטינים ולאזור
כולו – יהיה ביטול תפקידיה של הרשות הפלסטינית כחוליית הקישור
בין השלטון הישראלי לאוכלוסייה הפלסטינית בכל תחומי חייה ,כפי
שנקבע בהסכמי אוסלו .פירוקה של הרשות במתכונתה הנוכחית
יצריך מישראל לחזור ולשאת באחריות כוללת – ביטחונית ואזרחית –
לשטחי  Aו B -על תושביהם על ידי כינון ממשל צבאי בגדה המערבית.
גם להתרחשותו יש סבירות גבוהה יחסית ודי בצירוף המלים "ממשל
צבאי" כדי לדמיין את התגובה הפלסטינית האפשרית .השלב הבא,
אם קריסתה של הרשות תהיה מוחלטת ,יכריח את ישראל ללכת כמה
צעדים נוספים קדימה ,לספח את הגדה כולה ואולי אף לקבל אחריות
חלקית על עזה .סבירותה של ההתרחשות של שלב זה נמוכה ,משום
שהיא מצריכה את קיומם של תנאים רבים .ועם זאת ,אם יקרה – זו
תהיה נקודת האל-חזור.
נקודות היציאה
כיוון שישראל אינה רוצה לכונן מחדש ממשל צבאי בגדה המערבית,
ודאי שלא לספח את כולה ,היא תוכל להשתמש לאורך הדרך בכמה
"נקודות יציאה" שיעמדו לרשותה גם אחרי סיפוח חד-צדדי חלקי .אך
ככל שכדור השלג ייהפך לגדול יותר ,כך יהיה קשה יותר להגיע לנקודת
יציאה והשימוש בה יעלה במחיר גבוה יותר לישראל.
נקודת היציאה העיקרית והראשונה בתהליך ,שהיא אינטרס ישראלי
מובהק ,היא הניסיון למנוע את קריסת הרשות .כדי לעשות זאת ,יהיה
צורך בנקיטת צעדים ממתנים ומפצים במטרה לרכך את התגובות
לסיפוח ,בעיקר מול הפלסטינים :העברת הסמכויות במרחבים
המחברים את היישובים הפלסטינים המבודדים בשטח  Cלידי הרשות;
העברת הסמכות על שטחים בנויים בשטחי  Aו B-שגלשו לשטח C
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לידי הרשות; בניית תשתית תחבורתית להבטחת רציפות טריטוריאלית
ותנועתית לפלסטינים; ועוד .אך גם אם כל הצעדים הללו אפשריים,
צריך לומר כי בשלב זה אף אחד מהם אינו ישים ,משום שנדרשים
עבורם תהליכי היערכות ,וממשלת ישראל אינה מקיימת כאלה.
אם הסיפוח החד-צדדי יביא לקריסתה של הרשות ,נקודת היציאה
השנייה של ישראל תהיה לנסות ולמנוע את הצורך בחידוש הממשל
הצבאי (וביתר שאת ,את סיפוח הגדה כולה) באמצעות הקמת חלופות
שלטוניות פלסטיניות לניהול חיי הפלסטינים בשטחי  Aו — -:Bלמשל,
באמצעות החייאת אגודות הכפרים והפיכתן למעין מועצות מקומיות.
אולם ,הצלחת המהלך תלויה במספר רב של גורמים :בנכונות לשיתוף
פעולה מצד התושבים הפלסטינים בעידן של "פוסט" רשות פלסטינית;
במפלס האלימות והלחץ שיופעל על ידי ארגונים פלסטיניים שונים על
הרשויות החלופיות; בהיתכנות הקמתה של "הנהגה מאוחדת" על ידי
הפלסטינים ובה כל הארגונים בגדה (ובעזה) ,בדגש על פתח וחמאס;
בהיערכות מוקדמת של ההנהגה הפלסטינית להעניק שירותי בסיס
לאוכלוסייה ללא מעורבות ישראלית לפרקי זמן ארוכים של חודשים
רבים; ועוד.
אם התנאים הללו לא יתקיימו והחלופות השלטוניות לא יקומו,
תיאלץ ישראל לכונן ממשל צבאי מחדש בגדה ,תוך ניסיון להימנע
מסיפוח מלא שלה .המציאות הזאת אולי נראית רחוקה כעת ,אבל
היא אפשרית אם יתקיימו כמה תנאים :אנרכיה שלטונית פלסטינית;
שינוי מהותי בעמדה הפלסטינית בנוגע לפתרון שתי המדינות ודרישה
לשוויון זכויות במדינה אחת; גיבוי ותמיכה ערביים ובינלאומיים נרחבים
בעמדה הפלסטינית החדשה; לחץ מצד גורמים פוליטיים בישראל
המעוניינים בסיפוח לצד פסיביות מצדו של הציבור הישראלי .אין
ספק כי ההיתכנות להצטברותם של כל התנאים הללו נמוכה ביותר,
כך שההגעה לכדי סיפוח של הגדה כולה היא תרחיש בעל סבירות
נמוכה יחסית .ובכל זאת ,הוא אפשרי וצריך להדיר שינה מעיניו של
כל ישראלי.
סיפוח מלא של הגדה יציב בפני הציבור הישראלי-יהודי שאלות ביחס
לזהותה ומשטרה של המדינה האחת .גם אם בתחילה תתמודד ישראל
עם שאלות מעשיות כגון תחולת חוק נכסי נפקדים ,התייחסות לבקשות
התושבים הפלסטינים לקבלת אזרחות ,והשוואת שירותים על פי
המודל המזרח-ירושלמי שבו התושבים הפלסטינים של ירושלים נהנים
באופן פורמלי מכל הזכויות אבל מופלים באופן מעשי בתת-תקצוב
ותת-שירותים – אזי בהמשך לא יהיה אפשר להימנע מהתמודדות עם
שאלות מהותיות ביחס להרכב זרועות הביטחון בכלל וצה"ל בפרט,
למשל ,או לעתיד הפליטים הפלסטינים ,לתחולת חוק השבות ועוד.
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נקודת היציאה השלישית של ישראל ,אם תיכשל הראשונה והרשות
תקרוס ואם תיכשל השנייה ויהיה צורך בהחזרת הממשל הצבאי על
שטחי  Aו  -Bתהיה ניסיון של ישראל להימנע מסיפוח מלא של הגדה
באמצעות החזרת הגלגל לאחור .יהיה זה מאמץ הכרוך בוויתורים
ישראלים משמעותיים ביותר .הניסיון המצטבר של  25שנים מאז הסכם
אוסלו ,ויותר מ 30-שנה מאז האינתיפאדה הראשונה (,)1993-1987
מלמד כי ישראל בחרה לצאת ממשברים והסלמות מול הפלסטינים
באחת משלוש אפשרויות :א .חידוש המשא ומתן וחתימה על הסכם
(הסכם אוסלו בעקבות האינתיפאדה הראשונה ,הסכם חברון ב1997-
בעקבות אירועי מנהרת הכותל); ב .קביעת מסגרת בינלאומית לקראת
חידוש משא ומתן (הסכם שארם ב ,1999-מפת הדרכים ב2002-
וועידת אנאפוליס ב ;)2007-ג .מהלך חד-צדדי שמטרתו הפרדה
(תוכנית ההתנתקות ב 2005-והקמת גדר הביטחון מ 2002-ואילך).
אם תנסה ישראל להחזיר את הגלגל לאחור באמצעות חידוש המשא
ומתן עם הפלסטינים ,סביר שהפרמטרים שינחו אותה יהיו אלה של
תהליך אנאפוליס .הבעיה בניסיון הזה היא שאחרי תוכנית טראמפ
ואחרי מהלך של סיפוח חד-צדדי ,הפלסטינים לא יגיעו לשולחן כפי
שהגיעו באנאפוליס .ייתכן מאוד שהעמדה הפלסטינית ההגמונית
תהיה נוקשה יותר גם מזו הרווחת היום ביחס לארבע סוגיות הליבה
(גבולות ,ביטחון ,ירושלים ופליטים) ,ובכללן עתיד ההתנחלויות.
הכרה זו חייבת ללוות את מנהיגי האופוזיציה הישראלית בגיבוש
עמדתם כלפי כל מהלך של סיפוח חד-צדדי ,קטן ככל שיהיה .זאת,
משום שהשינוי בעמדות הפלסטיניות כתוצאה ממנו יקשה מאוד על
תהליך אפקטיבי של משא ומתן בעתיד ,גם אם בצד השני של השולחן
תשב ממשלה ישראלית אחרת ,כזאת התומכת בפתרון שתי המדינות
בפרמטרים המקובלים .ישראל עשויה להעדיף את האפשרות השנייה
להחזרת הגלגל ולנסות להשיק "מפת דרכים" חדשה שתתואם עם
ארצות הברית ,האיחוד האירופי וה"קוורטט הערבי" ,שייצג – גם אם
בעל כורחו – את ההנהגה הפלסטינית הגולה .הצעד הראשון בתוכנית
כזאת יכיל מעין "תוכנית התכנסות" של התנחלויות ברחבי הגדה; השני
יכלול חתימה על הסכם קבע במעורבות אזורית; והשלישי יכלול יישום
הדרגתי ,מותנה ובמעורבות ערבית ובינלאומית של הסכם הקבע.
הבחירה באפשרות השלישית ,מהלך ישראלי חד-צדדי שמטרתו
הפרדה ,תהיה בחירה מרחיקת לכת בתסריטים הנוכחיים והיא תצטרך
לכלול פינוי התנחלויות בגדה והכרה בפלסטין בגבולות זמניים כלשהם
בתור בסיס לחידוש המשא ומתן להסדר קבע.
ארץ אחרת
הסיפוח החד-צדדי צפוי לטלטל את מדינת ישראל בתחומי הביטחון,
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הכלכלה ,היחסים המדיניים ,המערכות המשפטיות ונוסף על כל אלה,
גם באיומים פנימיים חברתיים שיטילו צל כבד על תדמיתה ,משטרהּ
ומעמדה במשפחת העמים .ככל שצעדי הסיפוח יהיו רבים ורחבים
יותר ,כך תתקשה ישראל להחזיר את הגלגל אחורה .ייתכן שבנקודת
זמן כלשהי ,יישמטו כל נקודות ההצלה והיא תמצא את עצמה כמדינה
שונה בהרכבה ,כלכלתה ,מעמדה ומשטרה מזו שהיתה לפני תהליך
הסיפוח.
מדיניות הסיפוח תחולל שינוי דרמטי בשלושה עקרונות שהם נחלת
התנועה הציונית :מדינה דמוקרטית ,בעלת רוב יהודי ,בארץ ישראל
השלמה .המציאות הדמוגרפית ההיסטורית שבה היהודים הם מיעוט
במזרח התיכון ,וההכרה הבינלאומית בזכותם של הפלסטינים להגדרה
עצמית במולדתם ,הביאו את ההנהגה הציונית ואחריה את ממשלות
ישראל לדורותיהן להבין כי אי אפשר יהיה לעולם לאחוז בשלושת
העקרונות גם יחד .מדינה יהודית בארץ ישראל השלמה תוכל להתקיים
רק במשטר אפרטהייד או אחרי ביצוע טרנספר .מדינה דמוקרטית
בארץ ישראל השלמה תוכל להיכון רק אם תהיה ישראל מדינה דו-
לאומית או מדינה ערבית ובכך לא תקיים את ייעודה כבית לאומי לעם
היהודי בארץ ישראל .כך התקבלה ההחלטה לקיים מדינה דמוקרטית
בעלת רוב יהודי מתוך הבנה ברורה כי לטובת הגשמתם המלאה של
שני העקרונות הללו יהיה צורך בחלוקת הארץ ,בין שבהסכם ובין
שבאופן חד-צדדי .החלום על ארץ ישראל השלמה התקבע כחלום
רחוק ואוטופי ,וכמו כל אוטופיה ,לא יועד להיהפך למדיניות מעשית.
המשמעות של תהליך הסיפוח היא שינוי בסדרי העדיפויות הלאומיים:
ארץ ישראל השלמה על חשבון משטרה הדמוקרטי של ישראל בשלב
הראשון .ואם התהליך יימשך ,בטווח הארוך יותר יבוא עיקרון ארץ
ישראל השלמה גם על חשבון עיקרון הרוב היהודי.
האפשרות הראשונה היא שבעקבות יישומו של סיפוח חד-צדדי,
תיהפך ישראל למדינה דו-לאומית .מיליוני פלסטינים ייהפכו בסוף
התהליך לאזרחי ישראל ,בעלי זכויות שוות ,כולל הזכות לבחור
ולהיבחר לכנסת .זו תהיה מדינה אחרת ,שונה מישראל שהוקמה על
ידי האבות המייסדים ב .1948-ההתנגדות לאפשרות הזאת תהיה כה
רבה עד שאפשר לקבוע בוודאות שהציבור היהודי ימנע את מימושה.
האפשרות השנייה היא שייווצרו שני מעמדות אזרחיים ,אחד ליהודים
ואחד – נחות יותר – לערבים .קיומם של שני המעמדות יוכרז בתחילה
כדבר זמני .פלסטינים שיישבעו אמונים למדינת ישראל ויקבלו עליהם
התניות נוספות יוכלו לקבל זכויות אזרח פוליטיות .הפלסטינים ידחו
את הדרישות על הסף וכך יאפשרו את הצדקת האפליה הפוליטית
לטווח ארוך .העולם ,ובכללו יהדות התפוצות ,לא יקבל את הנימוקים
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הישראליים והמדינה תיתפס ,ובצדק ,כמדינת אפרטהייד.
האפשרות השלישית היא שבעקבות המשבר הפוליטי והביטחוני
שייצור הסיפוח ,תיסחף ישראל למלחמת אזרחים .גל חדש של
אלימות יגאה והפעם ייטלו בו חלק לא רק פלסטינים ,אלא גם חלק
מאזרחי ישראל הערבים .במקרה קיצון כזה ,אפשר להניח – גם אם
קשה מאוד לנסח את המלים באופן מפורש – שהתגובה של כוחות
הביטחון הישראליים ,מונחי מדיניות הממשלה ,תהיה לגרש מאות
אלפי פלסטינים הנמצאים כיום ממערב לירדן – ואולי אף מישראל
עצמה – מזרחה לגבול .סביר שחלק מהם יברחו לפני שיגורשו.
מציאות זו כבר התרחשה פעמיים בהיסטוריה הישראלית הקצרה:
במלחמת העצמאות בלי שנלווה לה זעזוע עולמי (והיא זו שיצרה את
בעיית הפליטים) ובמלחמת ששת הימים ,עם תגובה עולמית מינורית
עד כדי בטלה בשישים (אז נוצרה סוגיית העקורים) .הפעם ,כדאי
להביא בחשבון כי ישראל תואשם ,ובצדק ,בטיהור אתני.
מחירו של רעיון הסיפוח החד-צדדי עולה עשרת מונים על תועלתו,
ויישומו באמצעות החלת החוק הישראלי על חלק מהגדה יידחה
לחלוטין על ידי הקהילה הבינלאומית ,לרבות ארצות הברית .אלה
ימשיכו לראות בגדה המערבית שטח כבוש ,שתושביו הפלסטינים
מוגנים על פי אמנת האג ואמנת ז'נווה הרביעית וזכאים להגדרה
עצמית בדמות מדינה פלסטינית עצמאית שבירתה במזרח ירושלים.
ככל שיתקדם התהליך הרב-שלבי המתואר כאן ,הוא צפוי לפגוע
בהסכמי השלום עם ירדן ומצרים ושיתוף הפעולה הביטחוני עמן
ולעלות לישראל באובדן הפוטנציאל למערך בריתות אזורי עם המדינות
הערביות לבלימת הציר האיראני (כולל ניצני שיתוף פעולה ביטחוניים
קיימים) ,בעלייה במעורבותן של רוסיה ,איראן וטורקיה באזור ,בפגיעה
ביחסים עם מדינות אירופה ,ובהינתן ממשל אמריקאי אחר – גם
ביחסים האסטרטגיים הבלתי ניתנים להחלפה עם ארצות הברית .עוד
עלולה ישראל להיקלע לעימות מזוין חריף עם הפלסטינים בהנהגה
משותפת של פתח וחמאס ,שגם תבטל את שיתוף הפעולה הביטחוני
עם ישראל ובמקביל תגביר את מאבקה במישור הבינלאומי .לתרחיש
סיפוחי רחב יהיו גם השלכות כלכליות ,ובהן דחיקה של ישראל מארגון
 OECDופגיעה דרמטית בטיב השירותים הציבוריים הניתנים לאזרחים
הישראלים ,בדגש על רווחה ,בריאות וחינוך .בסופו של דבר ,ישראל
עלולה להיסחף אל תוך מלחמת אזרחים שבסיומה היא תהיה מדינה
אחרת מזו שהיתה בתחילתה – מדינה שבינה ובין החזון הציוני שעל
בסיסו הוקמה יהיו קווי דמיון מעטים ,אם בכלל.
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האם נתניהו הפך לאנטי ציוני? ,29.10.2020 ,הארץ
במשך יותר ממאה שנים פעלו מנהיגי התנועה הציונית להפוך את
היהודים המפוזרים ברחבי העולם — בקהילות שלא היה ביניהן שום
דבר משותף למעט יהדותן — לציבור בעל מאפיינים של חיים לאומיים
משותפים :ארץ ,חברה ,שפה ותרבות .פעילותם לא היתה חפה מטעויות,
עוולות ואפליות אך היו לה כיוון ומטרה ברורים .בעשור האחרון ,ראש
הממשלה בנימין נתניהו מיישם מדיניות הסותרת את הרעיון המכונן
של הציונות ומפוררת את החברה היהודית (והישראלית) למען שלטונו
ושרידותו האישית.
השאיפה של התנועה הציונית "להקים לעם היהודי בית בארץ ישראל,
שיובטח במשפט העמים" ,נשענה על הטיעון שהיהודים הפזורים
ברחבי העולם הם עם ככל העמים ,הזכאי להגדרה עצמית במולדתו.
האתגר הענקי שעמד בפני מנהיגי התנועה הציונית ,שבחרו שלא
להמתין לגאולה הדתית־משיחית ולפעול כשאר העמים המתעוררים,
היה להשריש את הטיעון הזה בקרב היהודים עצמם במקביל לפעילותם
בקרב אומות העולם .בראשית הציונות הקהילות החרדיות שללו את
המרכיבים הלאומי והטריטוריאלי ,לבה של הציונות המודרנית .במינכן,
לקראת כינוס הקונגרס הציוני העולמי הראשון" ,איגוד הרבנים הכללי
בגרמניה" ,שכלל רבנים אורתודוקסים ורפורמים ,פירסם בכמה עיתונים
ב– 25באוגוסט  ,1897החלטה לפיה" ,שאיפת המכו ּנים ציונים להקים
מדינה יהודית לאומית בארץ ישראל מנוגדת לייעודים המשיחיים של
היהדות ...הדת היהודית מחייבת שירות נאמן של המדינה בה חיים
היהודים (בגולה ,ש"א)”.
ב– ,1917במהלך הדיונים לקראת הצהרת בלפור ,טען אדווין מונטגיו,
השר היהודי היחידי בממשלה הבריטית ,ש"אין עם יהודי במובן זה
שלמשפחה שלי אין שום קשר עם יהודי שחי בארץ אחרת ,פרט לכך
שהם מאותה דת .נוצרי־אנגלי ונוצרי־צרפתי משתייכים לאותה דת אבל
לא לאותו עם .כך גם היהודים המפוזרים בעולם" .הקהילה החרדית
בלונדון אף פירסמה מודעה בעיתון "טיימס" ,לפיה "היהדות אינה
לאומיות ,אלא דת בלבד”.
גם בקרב היישוב היהודי בארץ רווחה ההתנגדות לציונות .הרצל כתב,
בעת ביקור הקיסר וילהלם השני בירושלים ,באוקטובר  :"1898לא
הייתי בשער של היהודים [שער יפו] ...והיות שעל פי מה שנמסר
לי ,החכם באשי בקושטא הציע לרב הראשי כאן להטיל עלי חרם —
העדפתי שלא להתקרב אפילו אל המתנגדים האוריינטליים הללו”.
התנגדותו של הציבור החרדי לציונות והתבדלותו מהיישוב העברי
שהחל קם ,העלתה את השאלה האם יש טעם לנסות לרתום אותו
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לרעיון הציוני־לאומי ,כפי שכתב זאב ז'בוטינסקי ב"חדשות הארץ"
("מחוץ למחנה"" :)1919.10.22 ,אין פה יישוב חדש וישן ,יש המחנה
ואשר מחוץ למחנה .ואם עתה מפני איזו סיבה שהיא ,אם אלה שגם
נולדו וגם ימותו מחוץ למחנה רוצים להשתתף בבחירתנו ובאספותינו
— אין אני מבין את סיבת המבוכה .לשם מה נתגעגע לשותפים כאלה?
מה בצע ,מה תועלת בהשתתפותם ,כל זמן שאין שפה משותפת —
ואין גם אידיאל משותף? ...מי יודע ,אולי כדאי היה בכלל ,עוד לפני
הסכסוך על זכות האשה [להצביע בבחירות] ,לקבוע צו המרחיק את
היסוד הבלתי פורה מכל התערבות בענייני הבניין הלאומי .כך היו
עושים ללא ספק בכל מדינה אירופית ,לו היה שם יסוד כופר בפרהסיה
בעצם עיקר האזרחיות — בעיקר בעבודה”.
הוויכוח הפנים־יהודי תאם את עמדתם של ערביי פלשתינה ,ששללו את
זכותו של העם היהודי להגדרה עצמית .כפי שנכתב מאוחר יותר באמנה
הלאומית הפלסטינית" :הטענות בדבר הקשר ההיסטורי או הרוחני של
היהודים לפלסטין אינן עולות בקנה אחד עם אמיתו ּת ההיסטוריה ,או
עם מרכיבי המדינה במשמעותם האמיתית .היהדות כדת שמימית אינה
לאומיות בעלת קיום עצמי ,וכמו כן היהודים אינם עם אחד ,בעל אישיות
עצמית ,אלא הם אזרחים במדינות שהם שייכים להן”.
הוויכוח הוכרע על ידי הקהילה הבינלאומית .וינסטון צ'רצ'יל ,שר
המושבות באותם ימים ,הדגיש בתזכיר ממארס " :1919זה צודק
לחלוטין ,שהיהודים הפזורים בעולם כולו ,יהיה להם מרכז לאומי
ובית לאומי ,שבו יוכלו להתאחד .והיכן יכול הדבר להיות אם לא
בארץ ישראל ,שאליה הם קשורים למעלה מ– 3,000שנה בקשרים
כה עמוקים וקרובים?" בכתב המנדט שאושר ב– 1922על ידי חבר
הלאומים נכתב" :ניתנה בזאת הכרה לקשר ההיסטורי של העם היהודי
עם פלשתינה ,וזכותו לכינון מחדש של ביתו הלאומי בארץ זו" .ובדו"ח
ועדת החלוקה מ– :1947הן הצהרת בלפור והן המנדט כללו התחייבות
בינלאומית לעם היהודי בכללותו”.
למרות שהרוב המכריע של העם היהודי נמנע מלהגר לארץ ישראל,
הצליח היישוב העברי להקים מדינה ולנצח במלחמת העצמאות.
השואה ,שבה הושמדו שישה מיליון יהודים ,רובם המכריע מאירופה,
הסיטה את מאמצי המדינה הצעירה להעלות את יהודי צפון אפריקה,
בבל ואיראן .האתגר בגיבושו הלאומי של ציבור העולים רק התעצם.
היה זה ראש הממשלה הראשון והדומיננטי ביותר ,דוד בן גוריון ,שראה
בצה"ל את כור ההיתוך הלאומי .בנאום בכנסת באוגוסט  1952הוא
אמר" :ואני ציוני כל ימי חיי ואינני כופר חלילה בקיום עם ישראל.
אבל ...גם העם האנגלי לא תמיד היה העם הזה ...אלא מורכב משבטים
שונים ,זרים זה לזה ונלחמים זה בזה .ורק בהתפתחות של מאות בשנים
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נעשו לעם אחד ...לנו אין זמן למאות בשנים ,ובלי מכשיר הצבא ...לא
נהיה לעם בעוד מועד”.
תחת מדיניות זו קלטה ישראל את גלי העלייה ההמוניים ,שהפכו
בתהליך מלווה בקשיים מרובים ,לחברה היהודית .למרבה הצער ,חברה
זו לא השכילה להגיע לשילוב מוצלח יותר של המיעוט הערבי שנותר
במדינה.
על הצלחת המדיניות הזו עמד דווקא ישראל אלדד ,מראשי
הרוויזיוניסטים ותנועת ארץ ישראל השלמה ,בראיון במוסף "הארץ"
)" :)1985.8.30השנאה שלנו למפא"י סינוורה אותנו מלראות שלא
היתה נבנית מדינה בלי מה שעשו השמאל והתנועה החלוצית ...אנחנו
לא היינו מקימים מדינה ...בגין לא היה מעלה מיליון יהודים מארצות
המזרח ...שני מושגי היסוד של בית"ר ,מדינה יהודית וצבא עברי ...מי
הקים אותם אם לא מפא"י?”
גם לאחר חילופי השלטון ב– ,1977גלי העלייה ממדינות בריה"מ
לשעבר ,בשנות ה– 70ובעיקר בשנות ה– ,90נקלטו כחלק ממדיניות
של אינטגרציה על ידי המנהיגים משמאל ומימין .ישראל לא גישרה
על כל הפערים העדתיים ,הלאומיים ,החברתיים והדתיים ,אך כיוונה
להגיע לכך.
נתניהו ,לעומת זאת ,ראה בתפרים שנפרמו ובסדקים שבין הקבוצות
המרכיבות את החברה הישראלית ,הזדמנות פוליטית להיבחר לראשות
הממשלה .הוא לא היה הראשון לעשות זאת ,אך בניגוד לקודמיו
שהסתפקו בניצחון בבחירות ,הוא המשיך להעמיק את הסדקים ,כדי
לעצור את תהליך האינטגרציה החברתית והלאומית ,ואף הצליח להפוך
לחלוטין את כיוונו .מבחינתו ,בחברה שסועה ,מסוכסכת וסקטוריאלית
יהיה קל יותר לשמר את שלטונו.
נתניהו וחבר מרעיו לא היו יכולים להוציא אל הפועל מדיניות כזאת
ללא תמיכה פוליטית של חלק מהחברה הישראלית .נתניהו בנה ומטפח
את הבסיס הפוליטי שלו בקרב הקבוצות שנתפשו כ"ישראל השנייה"
(המזרחים) ,או שהיו בשולי האליטה (הדתיים־לאומיים) ,או בשולי
החברה (החרדים) .כאלו שביקשו לעבור לקדמת הבמה ולדחוק את
האליטה שייצגה את החברה הישראלית במשך שנים רבות ,והחזיקה
במערכת ערכים דמוקרטית ,ליברלית וחברתית.
נתניהו הקפיד לתת להנהגות של הקבוצות האלו את האתננים
החברתיים ,הכלכליים והאמוניים שהן דרשו ,כל עוד שירתו את בסיס
הכוח הפוליטי שלו .ראשונים סביב נתניהו ללבות את אש ההסתה
והנאצה הם שרי וחברי הכנסת של הליכוד ,שמתייגים את מתנגדי
נתניהו על בסיס עדתי כ"אשכנזים שמאלנים" .אחריהם נציגי החברה
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החרדית .אלה מנהלים מדיניות סקטוריאלית צרה ,שהחזון הציוני
של האבות המייסדים אינו חלק ממנה ,ומתייגים את מתנגדי נתניהו
על בסיס דתי כ"גויים דוברי עברית" .ואחרונים הם מנהיגי החברה
הלאומנית־משיחית ,האנטי־דמוקרטית ,המתייגת את מתנגדי נתניהו
על הבסיס הלאומני כ"שמאלנים בוגדים”.
האיום הממשי על שרידותו האישית — המשפטית והפוליטית — של
נתניהו העצים את תלותו בהנהגות אלו ,והאיץ את פגיעתו בלכידות
ובסולידריות בין המרכיבים השונים בחברה הישראלית והיהודית.
בהתאם למידת הנאמנות של שלוש ההנהגות ,הוא מתגמל אותן
בתמהיל משתנה של משאבים דומים .את הראשונים הוא מתגמל
בעיקר ב"ג'ובים" מיניסטריאליים ואחרים ,ומאפשר להם לפגוע בערכי
התרבות הישראלית הקאנונית ובשלטון החוק; את החרדים הוא
מתגמל בעיקר בתקציבי ענק ,בשחרורם מהשתתפות בכוח העבודה,
מנשיאה בנטל הביטחוני ומהתמודדות עם משבר הקורונה; והאחרונים
מתוגמלים בעיקר בתקציבי ענק למפעל ההתנחלות ,בבלימת כל תהליך
מדיני ,בהתקפות על בית המשפט העליון ובהדתה של מערכת החינוך.
במלים אחרות ,כל עוד החרדים מחכים למשיח ,הלאומנים המשיחיים
מאמינים כי הם ייצרו את התנאים לבואו ,ו"ישראל השנייה" משמשת
כחמורו של משיח — נתניהו ימשיך לשרוד בכיסאו להרוס את החברה
ואת הדמוקרטיה הישראלית.
אחרי לכתו ,במהרה בימינו ,תישאר החברה הישראלית שסועה,
מפולגת ,מסוכסכת וחלשה .כל יורש עתידי שלו ,שיהיה נאמן לחזון
הציוני־הלאומי ,יידרש לנס כדי לאחות את התפרים שנפרמו.
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נואמים בבלפור ומתעלמים מהפיל בכיכר ,18.12.2020 ,הארץ
מוצאי שבת בבלפור ,בפעם המי יודע כמה .אני שומע את הנאום
העשירי באותו ערב ,קורא את השלטים של הארגונים הרבים .מתלהב
מה"יצירות" ה"קרטוניות" וה"בלוניות" .ולבסוף ,מנסה להבין את פשר
ההתעלמות הכללית של המפגינים השונים מה"פיל" שבכיכר (פריז).
הפיל ענק ,אך איש אינו מודה בקיומו .חלק מהנוכחים כלל לא רואים
אותו ,אחרים בוחרים להימנע מחיכוך עמו ,חלקם אפילו מנסים
להעלימו .והפיל ,הסכסוך הישראלי־פלסטיני ,עומד במלוא עוצמתו
וממלא את הכיכר .שתיקתו הרועמת מאפילה על רעש ה"זמבורות".
הוא זה שמאפשר את שלטונו המסואב של נתניהו ועדת נתיניו ,ולא
אף אחת מהאשמות המפגינים שרוצים להוציא את בנימין נתניהו
לנבצרות — על שחיתות ,הפרת אמונים ,שוחד ,הסתה ,משבר הקורונה,
בזבוז כספי ציבור ,פגיעה בחוק ,התנהלות מאפיונרית.
הסכסוך מותיר את מדינת ישראל ללא גבולות זה יותר מ– 70שנה .הוא
לוכד אותה במציאות של מדינה וחברה שאינן יודעות היכן הן מתחילות
והיכן הן נגמרות ,מי נכלל בתוכן ומי מחוץ להן ,מהי זהותן ומה הוא
משטרן .אוסף של "שבטים" נצים ללא רעיון־על מאחד.
מדינה היא ישות מרחבית בעלת גבולות מוכרים ואוכלוסייה קבועה,
המקיימת שלטון עצמאי מרכזי ויחיד .הטריטוריה היא הביטוי המרחבי
של המדינה .השמירה על גבולות הטריטוריה נועדה להבטיח את קיומה,
ריבונותה ,משאביה ואוכלוסייתה ,ויש לה חשיבות רבה בעיני החיים בה
— משום שהיא לב הזדהותם עם המדינה.
בנוסף ,גבול מדיני הוא מרכיב יסודי של המדינה המודרנית ,וליציבותו
קיימת חשיבות עליונה מבחינה פוליטית ,כלכלית וצבאית בשאלה
כיצד המדינה נתפשת בעיני מדינות אחרות ,וגם כיצד היא נתפשת
בעיני אזרחיה.
הגבול הוא ההפרדה בין ה"עצמי" וה"אחר" .בהתאם למערכת היחסים,
הוא נתפש לעתים כמחסום ,המגן עלינו מפני ה"אחרים" שנמצאים
מחוץ לשטח התחום ,ולעתים גם כנקודת הקישור אליהם .המחסום
ונקודת הקישור קיימים במובן פיסי־גיאוגרפי ,אך גם במובנים דתיים,
כלכליים ,חברתיים ,אתניים ,ותרבותיים.
בגלל הסכסוך מדינת ישראל והחברה החיה בשטחה הריבוני (הקו
הירוק) אינה תחומה בגבולות מדיניים ואינה מופרדת מהפלסטינים
שחיים בשטחי הגדה .אין קו שבו נגמר ה"אני" הישראלי ומתחיל
ה"אחר" הפלסטיני .ובכל יום שחולף מעמיקה ישראל את חדירתה
למרחב המאוכלס ברובו המכריע בפלסטינים ,מבתרת אותו ופוגעת
ברקמת החיים שלו — אך היא אינה מצליחה להכניעו דמוגרפית
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ומרחבית .אין לה טריטוריה מוגדרת שבה כל חבריה יכולים לגבש את
זהותם הלאומית המודרנית .אין היא חברה שרואה בכל חבריה שווים
בפני חוק אחד המתקיים בה ,ולא כל חבריה משתייכים אליה מבחירתם
החופשית.
בהיעדר טריטוריה וגבולות מוסכמים ,החברה בישראל אינה יכולה
להתגבש ולגבור על השסעים בין חבריה ,שחיים כקבוצות מופרדות
שכל אחת מהן מחזיקה בתפישה טריטוריאלית שונה — אליה היא
רואה את זהותה קשורה ובה היא רואה אותה מתממשת .החברה
שחיה היום בין הים לירדן רבת־שסעים :הישראלי־פלסטיני ,הערבי־
יהודי ,הדתי־חילוני ,המזרחי־אשכנזי ,הדמוקרטי־פשיסטי ,תומכי ארץ
ישראל השלמה־כנגד תומכי שתי מדינות לשני העמים ,מדינה יהודית־
כנגד מדינת כל אזרחיה ועוד .רק טריטוריה מוסכמת תוכל לבטל חלק
מהשסעים הללו ,ולאחות או להכיל את האחרים.
בפני המפגינים בבלפור ניצב מחסום פיסי שיכול ללמד אותם שיעור
על החשיבות של גבול .לו היו מביטים בגדר המתכת שהציבו השוטרים
בינם לבין תומכי ראש הממשלה ,הם היו מבחינים בנקל בתפקידה
החשוב .הגדר הזאת היא קו הפרדה בין המאמינים בראש הממשלה
לאילו שאינם מאמינים בו .כל מי שבחר להאמין בראש הממשלה
ונעמד מצדה האחד של הגדר בחר להתעלם מכל מאפיין אחר שמבדיל
בינו לעומדים לצדו .כך גם בקרב המפגינים המבקשים לשים קץ
לשלטונו של נתניהו — דתיים וחילונים ,מזרחים ואשכנזים ,יהודים
וערבים ,עשירים ועניים ,מהמרכז ומהפריפריה ועוד .הגדר תוחמת
טריטוריה שהנמצאים בה מסכימים על רעיון משותף ,הגובר על כל
שאר המאפיינים המבדילים ביניהם ,ומגדיר ומזהה את הקבוצה שלהם.
נתניהו עושה כל שביכולתו כדי לשמר את הסכסוך הישראלי־פלסטיני
ולמנוע קביעת קו מדיני בין החברה הישראלית לפלסטינית .היעדר
הגבול מאפשר לו — באמצעות דיכוי חלק מהקבוצות מצד אחד ומתן
אתנן מצד שני לקבוצות אחרות החיות בין הים לירדן — לשמר את
שלטונו.
נתניהו מתנגד לסיום הסכסוך ולקביעת גבול ,כי גבול יפריד את 5
מיליון פלסטינים שחיים בשטחים מכ– 9מיליון הישראלים שהם
בעלי שאיפות לאומיות משלהם ,ובהעדרו הם בעל כורחם חברים
נטולי זכויות בחברה שבין הים לירדן .גבול יאפשר לפלסטינים מצד
אחד ולישראלים מהצד השני להתגבש בנפרד ,ולחיות במדינה אחת
לצד השנייה .הוא ימנע מנתניהו להמשיך לשסות את הישראלים
בפלסטינים תוך איום חסר שחר ש"מדינת אש"ף תהווה איום קיומי על
מדינת ישראל" .גבול יצמצם באופן ניכר את השסע היהודי־ערבי בתוך
ישראל על ידי כך שירגיע את המרכיב הלאומי בחברה ויביא לקידום
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השוויון האזרחי .הוא ימנע מנתניהו להמשיך להסית נגד הציבור הערבי
בישראל ולאיים עליו בהעברתו לפלסטין ,ובהמשך אפלייתו.
גבול ישמוט את הפלטפורמה שעליה מנהלים המשיחיים־לאומניים
את מלחמתם על פניה של החברה בישראל ,משטרהּ וערכיה .הוא
יאלץ את נתניהו ואותם להיפרד ממתן האתנן — הכולל תקציבי ענק
להתנחלויות ולמוסדותיהן ,פגיעה בשלטון החוק ,העמקת ההדתה
והגזענות — בתמורה לתמיכה בשלטונו .גבול גם יבטל את האתנן
התקציבי והחברתי לחרדים ויכריח אותם ואת המדינה לקדם את
שילובם בחברה באופן מלא בתחום התעסוקה וההשכלה .נתניהו לא
יוכל לאפשר את המשך היבדלותם ,ואת שליחת מאות אלפים מהם
בסבסוד המדינה להתגורר מעבר לקו הירוק בתמורה לתמיכה בשלטונו.
גבול יסיר את ה"מסיכה הביטחונית" שמאחוריה נתניהו מסתיר את
סל הערכים האפל שלו — שחיתות ,מרמה ,הונאה ,הפרת אמונים,
הסתה ,שקר ,חמדנות ,נהנתנות על חשבון הציבור — מציבור הבוחרים
שלו ,שעדיין מאמין כי בעבור ביטחון ישראל יש לסלוח לו על הכל.
גבול יאיין את כל הרעיונות לכינון מדינה דו־לאומית ויאפשר לישראל
להישאר מדינה דמוקרטית ,המבטיחה שוויון לכולם ומממשת בסמליה,
בתרבותה ובאורחות חייה את זכותו של העם היהודי להגדרה עצמית
במולדתו.
לנוכח האפשרות של הליכה לסבב בחירות נוסף בישראל ,על המפגינים
בבלפור להציג תפישה רעיונית שלמה — מדינית ,ביטחונית ,חברתית
וכלכלית — שתציע חלופה למדיניות נתניהו .הסכם וגבולות קבע הם
לב השינוי הנדרש לטובת ליכוד החברה הישראלית במסגרת מדינתית,
שחבריה — מבחירה חופשית — יחויבו להכיר בה כזו המגדירה אותם
ואת זהותם יותר מכל המאפיינים השונים האחרים .אולי אז ,כל
הפוליטיקאים המבקשים להחליף את נתניהו יאזרו אומץ להצטרף
לנשיא הנבחר ג'ו ביידן ,שהכריז בוועידת ג'יי־סטריט ערב הבחירות
בארה"ב ( ,)10.9כי "פתרון שתי המדינות הוא הדרך היחידה להבטיח
את ביטחונה של ישראל לטווח הארוך ,תוך שמירה על זהותה היהודית
והדמוקרטית ...וזו גם הדרך היחידה להבטיח את הזכות של הפלסטינים
למדינה משל עצמם”.
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הגבול השמאלי – 2.2021
התנועה הציונית על זרמיה החילוניים העיקריים -הסוציאליסטי
(הפועלים) והרוויזיוניסטי -העמידה משחר היווסדה שלוש מטרות
לאומיות־אסטרטגיות למדינת העם היהודי :משטר דמוקרטי ,שאף
הוכתב בהצהרת בלפור 1ובכתב המנדט ,2ובו רוב יהודי ,בכל שטחה
של פלשתינה־א"י המנדטורית .השלוש נחשבו ל ְמה שאבקש לכנות
"האמת לאמיתה" של הציונות — היעד הסופי שיש לחתור ולהגיע
אליו ,כפי שהטיב להציג זאת מנחם בגין "...הציונות … אלה יסודותיה
בארץ ישראל ,אשר זכותנו עליה אינה ניתנת לערעור ,יהיה רוב יהודי,
מיעוט ערבי ,ושיווין זכויות לכולם .לא סטינו ,ולא נסטה ,מתורה זו ,בה
מקופלת צדקת ענייננו".3
חזון זה של "האמת לאמיתה" נאלץ להתמודד מראשית הסכסוך ועד
היום עם המציאות הדמוגרפית של רוב ערבי והמציאות המדינית של
צמיחתה וקיומה של תנועה לאומית מוכרת של ערביי הארץ .4זו אילצה
את הנהגת התנועה הציונית לקבוע את סדר העדיפויות בין שלוש
המטרות הנ"ל ,והולידה את מה שהייתי מכנה "האמת בשעתה"
— היעד הזמני ,המשרת לעת עתה רק חלק מהמטרות ,אך אינו סוגר,
בעת השתנו ּת הנסיבות ,את הפתח להשגת היעד הסופי.
 1947—1897ממדינה אחת לשתי מדינות בא"י
בספרו מדינת היהודים ,מתייחס הרצל לעניין הטריטוריאלי באופן
פונקציונלי וכותב “תינתן לנו ריבונות בחבל ארץ כלשהו על פני האדמה
שיספיק לצורכי עמינו המוצדקים ,לכל השאר נדאג בעצמנו" .5את
השגת שלושת היעדים ,לאחר הכרה ותמיכה בינלאומית בכינונה של
מדינה לעם היהודי וקביעת גבולותיה של ארץ ישראל ,ראה הרצל,
כפרי עלייה יהודית המונית ,שתכריע את הרוב הערבי המוחלט בארץ
) 95%מהאוכלוסייה) ,שייהפך למיעוט שווה זכויות .כך הגדיר זאת זאב
ז'בוטינסקי ״ מה פירושה המעשי של ׳מדינת היהודים׳? מתי נוכל לאמור
על ׳פלשתינה׳ שהיא הפכה ל׳ארץ ישראל׳? — רק אז כאשר בארצנו
יחיו יהודים יותר מלא-יהודים .התנאי הראשון למדינה לאומית הוא רוב
לאומי … המטרה הראשונה של הציונות כלולה ביצירת רוב יהודי בא״י".6

.."1הקמת בית לאומי לעם היהודי בא"י ...בתנאי ברור שלא ייעשה שום דבר העלול לפגוע
בזכויות האזרחיות והדתיות של עדות לא יהודיות."...
 .."2תוך שמירת הזכויות האזרחיות והדתיות של כל תושבי פלשתינה ,ללא הבדל גזע ודת".
 3ארץ ישראל ,שלום ואזרחות 17 ,בנובמבר 1972
 4להרחבה ראה יהושוע פורת ,צמיחת התנועה הלאומית הערבית הפלסטינאית ,עם עובד1976 ,
 5הרצל בנימין זאב ,מדינת היהודים.1896 ,
 6זאב ז’בוטינסקי ,רעיון בית"ר :יסודות השקפת העולם הבית”רית1934 ,
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הצעתה הראשונית והרחבה ביותר אי פעם של ההסתדרות הציונית
לגבולותיה של א"י ,שהוצגה בוועידת השלום בפריס בפברואר ,1919
כללה שטח בן  45-50אלף קמ"ר ,שהכיל בנוסף למה שלימים הפך
להיות פלשתינה -א"י ,גם את דרום לבנון ,רמת הגולן ורצועה בעבר
הירדן המזרחי שממערב למסילת הרכבת החיג'אזית .ההצעה התבססה
על הרציונל המעשי שעיצבו בן גוריון ובן צבי ב" 1918-אם אנחנו
מבקשים לקבוע את גבולות ארץ ישראל של היום ,בעיקר אם רואים
אנו אותה לא רק כנחלת העבר היהודי אלא כארץ העתיד היהודי – ,אין
אנו יכולים להביא בחשבון מלא את הגבולות האידיאליים ,המובטחים
לנו על פי המסורת ,שהם רחבים מדי בתנאים של היום .וכן לא נוכל
לדבוק רק בגבולות ההיסטוריים ,שנשתנו פעמים רבות כל כך ,על פי
המקרה והם על פי רוב צרים מדי" .7אך בסופו של תהליך שהסתיים
ב ,1923-נקבעו גבולותיה של פלשתינה א"י על ידי המעצמות על פני
 27אלף קמ"ר.
יש להדגיש כי נדחתה התביעה הציונית לנסח את הצהרת בלפור כ
"ממשלת הוד מלכותו מקבלת את העיקרון שארץ ישראל צריכה לקום
מחדש כבית הלאומי של העם היהודי" ,ושר המושבות צ'רצ'יל קבע
בספר הלבן ביוני  ,1922כי "ממשלת הוד מלכותו רוצה להפנות תשומת
לב לעובדה שנוסח ההצהרה הבינ"ל [בלפור] אינו מתכוון שא"י בכללה
תהפוך להיות בית לאומי יהודי ,אלא שבית לאומי כזה יוקם בא"י".
ה'אמת בשעתה' הכריעה לראשונה את ה'אמת לאמיתה' בפרסום
'הספר הלבן' הראשון של צ'רצ'יל ,ואישור כתב המנדט ב– ,1922בו
נקבע סעיף  25שאפשר את המהלך הבריטי להוציא את עבר הירדן
המזרחי מתחולתה של הצהרת בלפור ולהעניקו לעבדאללה מהמשפחה
האשמית .8הנהגת ההסתדרות הציונית נאלצה להכריע אז בין תביעתה
לכלול בפלשתינה־א"י המנדטורית חלק מעבר הירדן המזרחי (כ–20%
מממלכת ירדן של היום) ,לבין האיום הבריטי כי באם תעשה זאת יבוטל
סעיף  4בכתב המנדט — הקובע שהסוכנות היהודית היא נציגת היישוב
העברי — דבר שהיה מאפשר לתושבי הארץ הערבים לתבוע הקמת
ממשלה ילידית .ההסתדרות הכריעה לטובת סעיף  ,4ועבר הירדן
המזרחי יצא מסל תביעותיה הטריטוריאליות ,כפי שוויצמן תיאר זאת
בקונגרס הציוני ה 14-בווינה ,ב 25 -באוגוסט ..." 1922הספר הלבן,
שההנהלה הציונית ,יחד עם אותם חברים של הוועד הפועל שנמצאו
בהישג-יד ,הסכימו לקבלו ".וז'בוטינסקי הצטרף אליו "הנני שותף מלא
באחריותה של ההנהלה בלונדון לחתימת הסכמתנו לספר הלבן".9
 7בן גוריון ובן צבי ,א"י1918 ,
“ 8בשטחים המשתרעים בין הירדן לבין גבולה המזרחי של פלשתינה...יהיה הממשל המנדטורי
רשאי ,בהסכמת מועצת חבר הלאומים ,למנוע או לעכב את יישומם של תנאי מנדט זה ,אשר
לפי שיקול דעתו אינם ישימים לתנאי המקום הקיימים ,וליצור עבור המינהל בשטחים אמצעים
שאפשר לחשבם כמתאימים לתנאים הנתונים.”...
 9ז'בוטינסקי ,הדרך אל הרביזיוניזם הציוני ,קובץ מאמרים בראזסוויט  ,1923-1924מכון
ז'בוטינסקי לישראל ,1984 ,בעריכת פרופ' יוסף נדבה עמ' .)]1[ 28
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ועדת פיל ב– 1937היתה התחנה הבאה ,שבה ה'אמת בשעתה' גברה
על ה'אמת לאמיתה' ,והכריחה את ההסתדרות הציונית בראשות וויצמן
ואת הסוכנות היהודית בראשות בן גוריון לקבוע את עמדתה הרשמית
בנוגע לחלוקת הארץ ,ואת סדר העדיפויות בין שלוש המטרות .הצורך
הנואש להקים ישות מדינית עצמאית ,שתוכל לקלוט את יהודי אירופה
בעקבות האיום של עליית הנאצים בגרמניה ,הכריע את חלום ארץ
ישראל השלמה .מרדכי נמיר היטיב להסביר את הסיבות הדמוגרפיות
והמדיניות לכך בוועידת מפא"י ב–" :1936צמצום בשטח — זהו המחיר
אשר עלינו לשלם בעד איחורו הפטאלי של העם העברי בבניין הארץ,
ובעד גידולה המהיר של התנועה הערבית"; וכעבור שנה הוסיף על כך
דוד בן גוריון ,במכתבו לבנו עמוס ב 5-באוקטובר " :1937מה שאנו
רוצים הוא לא שהארץ תהיה שלמה ואחידה ,אלא שהארץ השלמה
והאחידה תהיה יהודית .אין לי כל סיפוק מארץ־ישראל שלמה —
כשהיא ערבית" .אך גם נמיר וגם בן גוריון ראו בהכרעה זו הכרעה זמנית,
וגיבשו את תוכנית השלבים הציונית להשגת האמת לאמיתה .נמיר
הוסיף שם" :הדורות הבאים ...ימצאו את הדרך לתיקון המעוות" ,ובן
גוריון כתב במכתבו" :מדינה יהודית חלקית אינה סוף ,אלא התחלה...
הקמת מדינה — אפילו חלקית —היא תשמש מנוף רב כוח במאמצינו
ההיסטוריים לגאול את הארץ בשלמותה".
בניגוד לסוכנות היהודית בהנהגת מפלגות הפועלים ,הנציגה הרשמית
של התנועה הציונית והיישוב היהודי ,כמה וכמה גורמים ציוניים
ויהודיים שללו את הצעת החלוקה ב 1937-מסיבות שונות .הראשונים
מביניהם היו אלה שהאמינו כי הזכות על א"י מעוגנת באקסיומות
דתיות .העמדה הרשמית של אגודת ישראל ,שניתנה במועצת גדולי
התורה במארינבּאד ,קבעה כי "גבולות ארץ הקודש תחומים על-ידי
מנחיל ארצות בתורתו הקדושה והקובעם לדורות עולם .בלתי אפשרי
משום כך שהעם היהודי מצדו יוותר באיזו צורה שהיא על הגבולות
10
האלה .כל ויתור שכזה אין לו ערך”.
שניים היו אלו שראו בטריטוריה את זהות האומה .ביוני  1937התפרסם
הכרוז "נגד כל הצעת חלוקה שהיא" מטעם שני הרבנים הראשיים,
יצחק הרצוג ויעקב מאיר ,ונציגי הסתדרות "המזרחי" והסתדרות "הפועל
המזרחי" .הכרוז היה הצהרה שקבעה" :אנו מצהירים בזה את עמדתנו
המוצקה והמוחלטת נגד כל הצעה שיש בה משום צמצום גבולות ארץ
ישראל או חלוקתה באיזו צורה שהיא [ ]...אנו מכריזים בכל תוקף על
זכותה הנצחית המלאה והשלמה של האומה על מולדתה בגבולותיה
ההיסטוריים ,אנו שוללים בהחלט כל ניסיון של הסכמה לחלוקת הארץ
או הצעות אחרות הפוגעות בזכותנו זאת".
 10קובץ "הפרדס"  -אלול תרצ"ז
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שלישי היה הזרם הרביזיוניסטי שהתנגד לחלוקה ודבק בעמדתו
של שתי גדות הירדן .ז'בוטינסקי ,שניסח את היסוד הטריטוריאלי
של התנועה הציונית ב ,1926-טען בפני הוועדה המלכותית כי "אין
אנו יכולים להסכים לחלוקת הארץ לקַנ ְטוֹנים" וכי "רק ארץ ישראל
בשלמותה ,ממזרח וממערב לירדן ,מסוגלת לקלוט את מיליוני היהודים
המשוועים לרשות כניסה".
יש להוסיף ולציין כי לטובת השגת רוב יהודי במדינה דמוקרטית בשטח
שהוצע על ידי ועדת פיל ,זרם רעיוני זה של תנועת הפועלים לא פסל,
אלא תמך ,ברעיון הבריטי של טרנספר מרצון של ערביי א"י מתחומי
המדינה היהודית ,כפי שברל כצנלסון אומר בנאומו במועצת "איחוד
פועלי ציון -התאחדות" ב ..."1937 -עניין העברת האוכלוסין עורר אצלנו
ויכוח :מותר או אסור .מצפוני שקט בזה לגמרי ,טוב שכן רחוק מאויב
קרוב ,הם לא יפסידו על ידי העברתם ,ואנחנו בודאי לא .בחשבון אחרון
 הרי זו רפורמה פוליטית יישובית לטובת שני הצדדים .זה מכבר סברתיכי זהו הטוב בפתרונות "..על רקע מהלכי הנאצים באירופה (האנשלוס
במרץ  )1938מרחיק בן גוריון בישיבת הנהלת הסוכנות היהודית ב12-
ביוני  1938ואומר ביחס להצעה הבריטית" :אני מחייב העברה כפויה.
אינני רואה בזה שום דבר לא-מוסרי” .עליו מוסיף ז'בוטינסקי בראשית
 ,1940וכותב "אם לא ירצו הערבים להישאר ,אין המחבר רואה שום
טרגדיה או אסון גם בנכונתם להגר...אם יתברר ,שהערבים יעדיפו
להגר ,הרי מותר לדון באפשרות זו מבלי שמץ של צער בלב".
ב– 1947שוב הכריעו הנסיבות ההיסטוריות את ה'אמת לאמיתה'.
אובדנם של שישה מיליון יהודים בשואה ,היה "...כיליון של הציונות"
משום "שלא יהיה עם מי לבנות את הארץ" כתב בן גוריון ב.1943-
החשש של בן גוריון מפני החזרת כתב המנדט מבריטניה לאו"ם,
ומניעת עלייתם של מאות אלפי ניצולי שואה לארץ ,הניע אותו להציג
במכתב בפברואר  1947לשר החוץ הבריטי ,ארנסט בווין ,את עמדת
התנועה הציונית ,בהיותו יו"ר הסוכנות היהודית וההסתדרות הציונית:
"הסידור המיידי האפשרי היחיד שיש בו יסוד של סוֹפיו ּת ,הוא הקמת
שתי מדינות ,אחת יהודית ואחת ערבית" .זו היתה העמדה הרשמית
והמחייבת של היישוב העברי בבחינת "האמת בשעתה" ,אך בה בעת
בתוך הבית פנימה השמיע ותכנן בן גוריון את השגת "האמת לאמיתה".
ב– 22במאי  ,1947באסיפת הנבחרים בירושלים ,שאל בן גוריון
רטורית" :היש בתוכנו מישהו החולק על כך שהכוונה המקורית של
הצהרת בלפור והמנדט ...היתה להקים בסופו של דבר מדינה יהודית
בכל ארץ ישראל?".
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החלטת החלוקה התקבלה על ידי בן גוריון בחזקת 'חצי הכוס המלאה'.
במרכז מפא"י ,בתחילת דצמ'  1947הוא אומר "לא ניתן לנו כל
מבוקשנו וצומצם השטח של מדינת ישראל .איני יודע למה מתכוונים
אלה המתאבלים על "שלמות הארץ" .הארץ הייתה "שלמה" רק בידי
כובשים זרים ששלטו על הארץ והארצות השכנות גם יחד ...אולם ברור
שהשטח אשר עליו חלה הצהרת-בלפור לפני שלושים שנה היה גדול
פי ארבעה .ואפילו שטח "הבית הלאומי" לפי המנדט של  1922היה
כמעט פי שניים מהשטח שהוקצה עכשיו למדינה היהודית ...ואעפ"כ
איני יודע הישג יותר גדול משהשיג העם היהודי בבת-אחת בהיסטוריה
הארוכה שלו מאז היה לעם ....מדינת ישראל החדשה תשתרע מדן ועד
אילת"...
מלחמת העצמאות שפרצה ביוזמת הערבים יצרה את ההזדמנות
להשיג את שלושת היעדים .כך בן גוריון למנהלת העם ( 12במאי )48
על החלטתו לא להכריז על גבולות מדינת ישראל " החלטנו להתחמק
(אני בוחר בכוונה במילה זו) מהשאלה הזאת מטעם פשוט :אם האו"ם
יקיים את החלטתו  -הרי אנו מצדנו (אני אומר את דעת העם) נכבד את
ההחלטות כולן .עד עכשיו לא עשה האו"ם כזאת ...ולכן לא הכל מחייב
אותנו ואנחנו השארנו את העניין הזה פתוח .לא אמרנו "לא הגבולות
של האו"מ" ,גם לא אמרנו את ההיפך מזה .השארנו את הדבר פתוח
להתפתחות" .וב 16 -ביוני  1948מוסיף ב"ג בישיבת הממשלה "החלטת
 29בנובמבר מתה .המלחמה תקבע את גבולות המדינה".
התגובות להחלטת החלוקה של הגורמים השונים בישוב העברי היו
מגוונות .העיתון “המשקיף” ,ביטאונה של המפלגה הרוויזיוניסטית,
הכריז“ :המוני ישראל לא ישלימו עם ניתוק  85אחוז מעל אדמת
המולדת” ,הוא כותב .מנחם בגין ,מפקד האצ"ל ,מכריז ב 30 -בנובמבר
" 1947ביתורה של המולדת הוא בלתי חוקי .הוא לא יוכר לעולם.
חתימת מוסדות ויחידים על חוזה הביתור משוללת כול תוקף ...א"י
תוחזר לעם ישראל .כולה .לנצח".11
ב”על המשמר” ,עיתון השומר הצעיר ,נכתב “השומר הצעיר מקדם
בברכה את החלטת האומות המאוחדות ...עם זאת ,השומר הצעיר מביע
את כאבו העמוק על אשר ההתקדמות לקראת עצמאות העם היהודי
וארץ ישראל נקנתה במחיר חלוקה נוספת של ארץ ישראל ...השומר
הצעיר לא יחדל לחתור לכינון שלמותה של הארץ...הדרך היחידה
לאיחוי קרעי הארץ היא הגברת השיתוף בין שתי המדינות ,העמקת
הקואופרציה והשלום בין העמים על יסוד של שוויון לאומי מדיני.”...
אגודת ישראל ,מפתיעה עם כרזות בנוסח הבא“ :לציבור החרדים לדבר
ה’! זיכה אותנו ד’ ,ואומות העולם אישרו את זכותנו לעצמאות במדינה
 11מנחם בגין ,המרד ,אחיאסף .1951 ,עמ’ 412
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משלנו בחלקה של ארץ ישראל .כתוצאה מזה היישוב כולו ,על כל
שכבותיו ,דרוך להתכוננות רבתי והתגוננות מפני פורעים ומתקיפים.
יאמץ ד’ את מגני ישראל העומדים במערכה .אנו קוראים ,אפוא ,לכל
חברינו הגברים בגיל 17־  25להתייצב בלשכות המפקד לשירות העם,
בהתאם להוראות מוסדות היישוב.12"...
ואכן ,בשל סירוב הערבים להצעת החלוקה ויציאתם למלחמה כדי
לבטלה ,השתנו הנסיבות באופן שאיפשר לישראל ,שאך נולדה ,להוסיף
ל– 55%שהוקצו לה בתוכנית החלוקה עוד  23%מהשטח של ארץ
ישראל .אך גם בסוף המלחמה חזרה והשתלטה ה'אמת בשעתה' .בן
גוריון העדיף שלא לכבוש את כל שטח א"י ,ונימק זאת בנאומו בכנסת
באפריל  1949באומרו ש"מדינה יהודית בכל הארץ יכולה להיות רק
בדיקטטורה של המיעוט ...מדינה יהודית ,במציאות הקיימת...היא
בלתי אפשרית ,אם תהיה דמוקרטית ,כי מספר הערבים במערב ארץ
ישראל הוא יותר ממספר היהודים”.
לסיכום ,ניתן לקבוע כי הנהגת זרם הפועלים ,ששימשה גם הנהגת
המדינה שבדרך ,ביכרה לוותר על חלק מארץ ישראל בתמורה להקמתה
של מדינה ם רוב יהודי משום שנדרשה להיות דמוקרטית.
 1967-1949רוקמים תוכניות
בתום המלחמה ישראל מיהרה לספח את השטחים שכבשה .כארבעה
חודשים לאחר מכן ,ב 22-בספטמבר  ,1948נחקקה פקודת שטח
השיפוט והסמכויות ,תש"ח –  ,1948שסעיף  1בו קובע ש"כל חוק
החל על מדינת ישראל כולה ייראה כחל על כל השטח הכולל גם את
שטח מדינת ישראל" ,ובנוסף ,על כל חלק מארץ ישראל ששר הביטחון
הגדיר במינשר כמוחזק על ידי צבא הגנה לישראל (ושר הביטחון אכן
חתם מכוח סעיף זה על שני מנשרים שהרחיבו את תחולת המשפט
הישראלי על שטחים מסוימים בארץ) .נוסח החוק עשוי להיראות
מעורפל משהו ,אבל הוא שהעניק גושפנקא למהלכים עתידיים
שירחיבו את גבולות מדינת ישראל ,ככל שהדבר יתאפשר.
ואולם ,הסכמי שביתת הנשק והתבססות קווי שביתת-הנשק המשיכו
להוות מקור לאי-נחת .מי שגילם זאת בדמותו ממש היה בן-גוריון.
בוועידת לוזאן ב 1949-הועלתה הצעה שמדינת ישראל תקבל לידיה
את רצועת עזה על כל תושביה שיהפכו לאזרחי ישראל .ההצעה
עוררה ,מטבע הדברים ,מחלוקות חריפות .בן־גוריון תמך בהצעה זו,
בנמקו אותה בשיקולים צבאיים ,אסטרטגיים ,מדיניים וכלכליים.
בהתבטאויותיו של בן גוריון ביחס לקווי שביתת הנשק ניכרו שתי
 12האישור ההיסטורי של תוכנית החלוקה לא הסתכם רק בצהלות שמחה חגיגיות ,מעריב,
כרמית ספיר ויץ29/11/2017 ,
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מגמות סותרות ,דבר והיפוכו :מחד גיסא ,רבות הן ההצהרות הרשמיות
והפומביות שמדינת ישראל רואה בקווי שביתת הנשק את גבולות
הקבע שלה ,ואף מוכנה לעגנם בהסכמי שלום עם מדינות ערב .מאידך
גיסא ,באמירות שונות ,בדרך־כלל מרומזות ועקיפות ,ניתן לא אחת
ביטוי להשקפה שקווי שביתת הנשק אינם יכולים להיחשב לגבולות
הקבע של מדינת ישראל .באחד מנאומיו הוא אומר" :מדינת ישראל
אינה זהה בשני דברים יסודיים ,אשר כל מדינה זהה בהם פחות או
יותר .מדינה זו אינה זהה עם הארץ ,מדינה זו אינה זהה עם העם []...
מדינה זו אינה יציבה בגבולותיה [ .]...הוא מוסיף ואומר" :כל אסטרטג
יאמר ,שלמען שמירה על הארץ נחוץ להגיע עד שיא ההרים שעל־יד
הארץ ,יען כי זה המגן הטוב ביותר לארץ [ ]...וכי הנהר העובר באיזה
מקום בקרבת הארץ הזאת [נהר הירדן] זה הגבול הטבעי ,והוא המפריד
בין הארץ הזאת ושכניה”.
אי הנחת לא נותר רק בגדר תחושה ,אלא תורגם לתכנונים אופרטיביים.
ב 1954-גובש במחלקת אג"ם בצה"ל מסמך הנושא את שם הקוד
'נבו' ומתייחס לגבולות הרצויים מבחינה ביטחונית ,כמו גם לבעיה
הדמוגרפית שכרוכה בהתרחבות אליהם" .הגבולות הרצויים מבחינה
ביטחונית" ,נכתב בו:
“צריכים להיות גורם מאזן חיובי ביחסי הכוחות במזה"ת לטווח ארוך,
ע"י מתן ביטחון מקסימאלי למדינה באמצעים ובכוח אדם שהיא יכולה
להפריש לצורכי ביטחון מבלי לפגוע באיזונה הפנימי...הגבול הנוכחי
של ישראל מהווה גורם שלילי המכביד מאד על יחסי הכוחות עם
מדינות ערב ועל חיי שלום בגבולות המיושבים [ ]...הגבול "הטבעי"
[המירכאות במקור] הכולל שיענה על צרכי הביטחון הוא מדבר סיני
בדרום ,המדבר הסעודי בדרום מזרח ,המדבר הסורי במזרח ,שטחי
הלג'ה ממזרח החורן ,החרמון והליטני .בעיית האוכלוסייה הערבית
היושבת בשטחי הסיפוח הרצויים ,מפחיתה את הערך המוסף הביטחוני
של שיפורי הגבול המוצעים .פתרון מדיני-צבאי של הבעיה נראה בדרך
של דילול ע"י פינוי ,טרנספר או יצירת מובלעת מדינית מנוטרלת”.
שנה מאוחר יותר ,משה דיין הרמטכ"ל הציע בישיבת ממשלה לכבוש
את לבנון ,להופכה למדינה מרונית ולספח את דרומה לישראל .את
תגובתו הצינית להצעה ניסח ראש הממשלה אז ,משה שרת ,ב16-
במאי  ,1955ביומנו" :כל מה שדרוש הרי זה למצוא קצין [ ]...לרכוש
את ליבו או לקנותו בכסף ,על מנת שיסכים להכריז על עצמו כמושיע
האוכלוסייה המרונית .או אז ייכנס צה"ל ללבנון ,יכבוש את השטח []...
ויכונן שלטון נוצרי ברית עם ישראל .השטח שמדרום לליטני יסופח
סיפוח גמור לישראל ,והכול על מקומו יבוא בשלום" .למרות קלות
הביצוע המדומה ,ההצעה נפלה לבסוף בהצבעת הממשלה .היא שבה
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מן המתים רבע מאה אחר כך ,עם פלישת צה"ל ללבנון ב ,1982-במסגרת
"מבצע שלום הגליל" ,ומשיחת באשיר ג'ומאייל כנשיא המדינה על
כידוניו .ההרפתקה הפכה לחלום בלהה :ג'ומייאל נרצח ,צה"ל התבוסס
בבוץ הלבנוני עד שנסוג לרצועת הביטחון ב '85-ומהמדינה כולה בקיץ
 ,2000ועל השטח השתלט ארגון חיזבאללה ,שלוחה של איראן.
גם ערב מלחמת קדש ,חודשים בודדים אחרי שדיין הציע את הצעתו,
היו לישראל ולמנהיגהּ בן גוריון תוכניות מרחיקות לכת להתפשטות
ולרה-ארגון של המזרח התיכון .באוקטובר  ,1956בפתיחת הוועידה
החשאית בסבר ,פרבר הסמוך לפאריס ,השמיע בן גוריון באוזני ראש
ממשלת צרפת ,שרקמה ביחד עם ישראל את המלחמה במצרים ,את
ההצעה הבאה" :כיבוש לבנון עד הליטני ,כינון מצפון לנהר מדינה
נוצרית ,לספח את סיני ולחלק את מדינת ירדן 'המלאכותית' בין עיראק
לבין ישראל”.
בתום הלחימה בסיני ,לרגל מסדר הניצחון של חטיבה  9שנערך בשארם
א-שייח' ב 6-בנובמבר  ,1956מסר בן גוריון איגרת לידי הרמטכ"ל משה
דיין .נכתב בה" :הבאתם לסיום מוצלח [את] המבצע הצבאי הגדול
והמפואר ביותר בתולדות עמנו ואחד המבצעים המופלאים בתולדות
העמים...אילת שוב תהיה הנמל העברי הראשי בדרום ,ויוטבת ,המכונה
טיראן ,תשוב להיות חלק ממלכות ישראל השלישית" .מספר חודשים
אחר כך ,ישראל נסוגה כידוע לקווי שביתת הנשק של  '49בלחץ
המעצמות.
מלחמה זו הייתה אקורד הסיום (כמעט) לתוכניות ההתפשטות של
בן גוריון כפי שהסביר בראיון לעיתון הארץ ,ב 2-באוקטובר " 1959מי
שסבור שכיום אפשר לפתור בכוח צבאי בלבד שאלות היסטוריות בין
עמים ,אינו יודע באיזה עולם אנו חיים" .לדבריו" ,כל שאלה מקומית
נעשית כיום לבינלאומית ,ומשום כך יחסינו עם עמי העולם אינם פחות
חשובים מאשר כוחנו הצבאי ,שעלינו להוסיף לטפחו ,כדי להרתיע
התקפות וכדי לנצח אם ניאלץ להילחם".
 2020- 1967מא"י ה(כמעט) שלמה לשתי מדינות לשני העמים
הזדמנות למימוש ה'אמת לאמיתה' באה בעקבות כיבוש ארץ ישראל
כולה במלחמת ששת הימים ,אך המציאות הדמוגרפית ,שבה היה
רוב ערבי בארץ ישראל ,שבה והכריעה את החזון הציוני המלא בדבר
א"י השלמה .ישראל בראשות לוי אשכול ,כמו כל הממשלות אחריה,
נמנעה מלספח את השטחים ,גם אם חזרה והצהירה לגבי כוונתה לספח
את רצועת עזה ,והסתפקה בהחלת החוק הישראלי על מזרח ירושלים
) 70קמ"ר) ב.1967-
ביחס לגדה המערבית הוויכוח ניטש בתוך תנועת העבודה שהנהיגה
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אז את המדינה .בראש המחנה שצידד בשליטה ישראלית בשטחים,
תוך שילוב כלכלי בין שני העמים ,עמד שר הביטחון משה דיין ,מראשי
מפלגת רפ"י ,שנתמך על-ידי חברו למפלגה שמעון פרס .מולם עמדו
שוללי האינטגרציה ,ראשי מפא"י ואחדות העבודה ,ובהם ראש
הממשלה לוי אשכול ,שר האוצר פנחס ספיר ,שר ההסברה ויו"ר ועדת
השרים להתיישבות ישראל גלילי ,ואף יגאל אלון.
הראשונים ראו בשילוב כלכלי ובמתן חופש תנועה ליהודים ולערבים
בכל שטחי ארץ ישראל דרך למימוש היעדים הלאומיים הציוניים ,תוך
כיבוד תרבותם וחירותם האישית והקהילתית של הפלסטינים ,וזאת
בלי להכיר בזכותם להגדרה עצמית על-ידי מדינה ערבית עצמאית.
המפא"יניקים ,לעומת זאת ,ביקשו להיפרד מן השטחים המאוכלסים
בצפיפות על-ידי פלסטינים ולהחזיר את הגדה המערבית לירדן ,ללא
השטחים הנדרשים לביטחון ישראל.
אלון סבר ש"אין לסגת לגבולות  1967כי חזרה אל גבולות בלתי בטוחים
היא מלחמה בטוחה בעתיד הלא רחוק" .מסקנתו של אלון היתה
שהפתרון ההגיוני היחיד שיכול לענות על בעיות הביטחון של ישראל
בגזרתה המזרחית הוא הקמת מדינה פלסטינית ברוב הגדה המערבית.
"אני לוקח אפשרות מקסימלית .לא קנטון ,לא חבל אוטונומי ,אלא
מדינה ערבית עצמאית מוסכמת בינינו וביניהם במובלעת המוקפת
טריטוריה ישראלית ...אפילו עצמאית במדיניות החוץ שלה" .13גם
ראש הממשלה לוי אשכול ושר הביטחון משה דיין הביעו התנגדות
לקיום משא ומתן עם המלך חוסיין ,ותמכו בבחינת האפשרות לממש
הסדר שיהיה מבוסס על "האופציה הפלסטינית" .ברוח זו גיבש אלון את
תוכניתו ,והגישה לראש הממשלה דאז לוי אשכול ב 26-ביולי .1967
גולדה מאיר ,שירשה בתפקיד ראש הממשלה את לוי אשכול לאחר
מותו בפברואר  ,1969פתחה את תפקידה באמירה " קבעתי לעצמי
כמה סימני דרך .קודם כל על מה לא לוותר בשום אופן :לא ירושלים,
לא גולן ,לא עזה ,לא שארם א-שייח .תכנית אלון מושכת את ליבי ,כי
היא לא כוללת בתוכה את החלק הגדול של האוכלוסייה הערבית".14
ביחס להתיישבות היהודית בשטחים היא קבעה "שום ממשלה בישראל
לעולם לא תוכל להתחייב על איסור נצחי של ישיבת יהודים באיזה
מקום בארץ הקודש" .15בהמשך היא חזרה והביעה את עמדתה ביחס
לעתיד השטחים בפגישתה עם הנשיא האמריקאי ניקסון בוושניגטון
ב 1-במרץ " 1971בשטח שהיה פעם ארץ ישראל יש עתה שתי ארצות,
 13ראובן פדהצור ,ניצחון המבוכה :מדיניות ממשלת אשכול בשטחים לאחר מלחמת ששת
הימים ,יד טבנקין1996 ,
 14אליהו אגרס" .)1969( ,גולדה" ,הוצאת לוין – אפשטיין.
 15גולדה מאיר ,חיי ,ספרית מעריב ,1975.עמ' .294
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אחת יהודית ואחת ערבית ,ואין כל מקום לשלישית .הפלסטינים
חייבים למצוא את הפיתרון לבעייתם יחד עם אותה ארץ ערבית ,ירדן,
כי מדינה פלסטינית בינינו לבין ירדן תוכל רק להיעשות בסיס שממנו
יהיה עוד יותר נוח לתקוף ולהשמיד את ישראל".
יש להבחין בין המדיניות של לוי אשכול שראה בשטחים קלף מיקוח
נוסף במשא ומתן המדיני ,שסופו בהחזרתם ,למעט ירושלים ,לבין
גולדה מאיר שלא ראתה טעם בהחזרת השטחים שנכבשו" .שרטוט
מפות" טענה "אינו מקרב את השלום" .16היא הודיעה כי פניה של
ישראל לשלום אך אין היא מאמינה לתוכניות השלום שהוצעו.17
רבין אומנם התחיל את כהונתו בתפיסת אשכול אך בהמשך העדיף
הסכמים הדרגתיים "אני מעדיף הסדרי ביניים ,עם תקופת מבחן בין
שלש לשלב ,על פי הניסיון להתקדם בבת אחת להסדר כולל" ,18וכן
ש"מעבר לשלום אמיתי הוא תהליך ולא אקט חד פעמי".19
ממשלת הליכוד בראשות מנחם בגין החליפה לראשונה את ממשלת
המערך ב ,1977-אך גם היא נמנעה מלספח את הגדה המערבית ורצועת
עזה משום המאזן הדמוגרפי ועמדתה השוללת של ארה"ב והסתפקה
ב 1981-בסיפוח רמת הגולן .בדיון שהתקיים בממשלה ב 18-ביוני
 ,1967התנגד השר בגין ,לרעיון של אוטונומיה ,וטען כי "המושג של
אוטונומיה מוליך למדינה ּפלשׂתינאית בהגיון הברזל של הדברים []...
אם אנחנו אומרים אוטונומיה ,זו הזמנה למדינה ּפלשׂתינאית ערבית-
עצמאית" .ולמרות זאת ,ב 28-בדצמבר  1977הציג בגין את תוכנית
האוטונומיה שלו שעיקריה היו :ביהודה ,בשומרון ובחבל עזה תוקם
אוטונומיה מנהלית של התושבים הערביים באזורים אלה על-ידי
תושביהם ובשבילם .הם יבחרו במועצה מנהלית שמקום מושבה יהיה
בית-לחם ,ותהיה מופקדת על העניינים המנהליים הנוגעים לתושבים
הערביים של אזורי יהודה ,שומרון וחבל עזה .הביטחון והסדר הציבורי
יהיה מופקד בידי השלטונות הישראליים; לתושבי יהודה ,שומרון וחבל
עזה ,ללא הבדל אזרחות ,או נטולי אזרחות ,ניתנת הברירה החופשית
לקבל אזרחות ישראלית או אזרחות ירדנית; ישראל עומדת על זכותה
 16הארץ 10 ,במארס .1969
 17גד יעקובי ,כחוט השערה :איך הוחמץ הסדר בין ישראל למצרים ולא נמנעה מלחמת יום
הכיפורים ,עידנים ,1989 .עמ' .93
 18ראיון עם יצחק רבין 25 ,בספטמבר  ,1974מעריב (אצל יוסי גולדשטיין ,שינוי עמדות
בממשלות אשכול ,רבין וגולדה לגבי עתיד שטחי יהודה ,שומרון וחבל עזה.1967-1977 :
בתוך :מחקרי יהודה ושומרון ,רך כ' .המחלקה למורשת ישראל ,המרכז האוניברסיטאי אריאל
בשומרון.)2011 .
 19ראיון עם יצחק רבין 6 ,במארס  ,1974מעריב (שם).
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ותביעתה לריבונות על יהודה ,שומרון וחבל עזה.20
בהסכם המסגרת הראשון מבין שניים שנחתמו בוושניגטון ב17-
בספטמבר  1978בין ישראל ומצרים בסיומה של פסגת קמפ דיוויד
) ,)1978תוכנית האוטונומיה נראתה אחרת .החלק הראשון הוקדש
לעניין הפלסטיני וקבע ש "מצרים ,ישראל ,ירדן ונציגי ערביי ארץ-
ישראל צריכים להשתתף במשא-ומתן על פתרון בעיית ערביי ארץ-
ישראל על כל היבטיה .כדי להשיג מטרה זו צריך שיתנהל משא-ומתן
בדבר יהודה ,שומרון וחבל עזה בשלושה שלבים" ,ועיקריו :כינון רשות
מינהל עצמי נבחרת לתקופת מעבר של  5שנים .קיומו של מו"מ
להסדר קבע לא יאוחר משלוש שנים מתחילת תקופת המעבר ,מו"מ
על מעמדם הסופי של השטחים ומו"מ להסכם שלום בין ישראל לירדן
בהתבסס על המעמד הסופי של השטחים עליו יוסכם.21
הסכם המסגרת שעסק באוטונומיה לא צלח להגיע להסכם קבע .גם
הניסיון של שמעון פרס להגיע להסכם עם ירדן ב' – 1987-הסכם
לונדון' – טורפד על ידי יצחק שמיר .ההזדמנות התפתחה רק שנה
מאוחר יותר .אש"ף מצדו הכריז ב– 1988שהוא מוותר על חלום
פלסטין האחת ,בתמורה למדינה ב– 22%משטח פלשתינה .ב1993-
לאחר ההכרה ההדדית בין ישראל בראשות רבין ואש"ף נחתם הסכם
אוסלו .החתימה על הסכם אוסלו נתפשה בכל הצדדים — ישראלים,
פלסטינים ואומות העולם — כאומרת ש'האמת בשעתה נהפכה ל'אמת
לאמיתה' ,בשל רצון ישראלי כן הן למדינה דמוקרטית בעלת רוב יהודי
והן לסיום הסכסוך ולקץ התביעות.
ישראל העבירה לידי הרשות הפלסטינית את האחריות ל– 40%משטח
הגדה המערבית ול– 90%מהאוכלוסייה הפלסטינית בה ,בתור שלב
ביניים בדרך למימוש פתרון שתי המדינות .לאחר רצח יצחק רבין
ב ,1995-בנימין נתניהו שנבחר ב ,1996-נאלץ להתיישר לזמן מה ,בשל
כוחם המחייב של הסכמים בינלאומיים שהולידה 'האמת בשעתה',
ולהעביר את חברון לרשות הפלסטינית (ב– ,)1997וכן שטחים אחרים
במסגרת "הסכם וואי" (ב–.)1998
ביחס להסדר הקבע ,ישראל בראשות רבין וברק נכנסה לתהליך המדיני
עם תפישה שונה מזו הפלסטינית המבקשת מדינה על  22%משטח
פלשתינה -א"י המנדטורית .היא דרשה לתרגם את שלושת האינטרסים
שלה מעבר לקו הירוק — ביטחון ,מקומות קדושים בירושלים
וההתנחלויות — לסיפוח שטחים מהגדה ללא תמורה .יצחק רבין הציג
ב 4 -באוקטובר  1995את משנתו בפני הכנסת ,לפיה "את פתרון הקבע
אנו רואים במסגרת שטח מדינת ישראל ,שיכלול את מרבית שטחה
 20אתר הכנסת http://www.knesset.gov.il/process/docs/autonomy1977.htm
 21אתר הכנסת http://main.knesset.gov.il/About/Lexicon/Pages/camp_david.aspx
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של ארץ ישראל ...ולצדה ישות פלסטינית אשר תהיה בית למרבית
התושבים הפלסטינים החיים ברצועת עזה ובשטח הגדה המערבית.
אנו רוצים שתהא זו ישות שהיא פחות ממדינה”.
אהוד ברק ,הראשון שהתחיל במשא ומתן על הסדר קבע ,ראה את
הדברים באופן דומה .בקמפ דייוויד  2000הוא הציע ש"שטח של לא
פחות מ– ,11%שבו גרים  80%מהמתנחלים ,יסופח לישראל" ,ללא
חילופי שטחים ,וכי "למשך שנים ספורות ישראל תשלוט על כרבע
מבקעת הירדן ,כדי להבטיח שליטה במעברים בין ירדן לפלסטין".
ביחס לירושלים הציע ברק ש"השכונות המוסלמיות החיצוניות יעברו
לריבונות פלסטינית ( 22הכפרים שישראל סיפחה ב– ,1967ש"א),
והפנימיות המוסלמיות (ירושלים המזרחית המקורית ,ש"א) ,יישארו
בריבונות ישראל" .לאחר פרסום "תוכנית קלינטון" בדצמבר ,2000
עשה ברק צעד נוסף לכיוון העמדה הפלסטינית בטאבה  ,2001אך
עדיין התעקש על סיפוח  8%–6%מהגדה ללא תמורה.
ב– 2005נפרדה ישראל מרצועת עזה ,מהסיבה שציין אריאל שרון
כבר בישיבת סיעת הליכוד ב–" :26.5.2003להחזיק  3.5מיליון
פלסטינים תחת כיבוש זה דבר גרוע גם לישראל ,גם לפלסטינים,
גם לכלכלת ישראל ...היום יש  1.8מיליון פלסטינים שארגונים
בינלאומיים מכלכלים אותם .אתם רוצים לקחת את זה על עצמכם?
ניקח את הרפואה? את הבריאות? את החינוך? את הסטודנטים? בואו
נטפל בסטודנטים שלנו ...אתם רוצים להישאר תמיד בג'נין ,בשכם,
ברמאללה ובבית לחם? אני לא חושב שהדבר הזה נכון" .עוד אמר שרון
בעניין ההתנתקות מעזה" :האמנתי וקיוויתי שנוכל להיאחז לעד ...אך
המציאות המשתנה בארץ ,באזור ובעולם חייבה אותי להערכה אחרת
ולשינויי עמדות”.
הראשון שהבין מהי מסגרת המו"מ האפשרית היה אהוד אולמרט,
שנבחר ב 2006-בראשות 'קדימה' .ההבנה של אולמרט לא היתה תוצר
של הכרה כנה בזכות הפלסטינית ,אלא ראייה מפוכחת של המציאות
הקיימת .בראיון ל"מעריב" ב– 2012הסביר" :מובן שאם יכולתי לחיות
בכל חלק מאדמת ארץ ישראל ,וגם לחיות בשלום עם שכנינו ,וגם
לשמור על אופייה היהודי של מדינת ישראל ,וגם לשמור אותה
כמדינה דמוקרטית ,וגם לזכות בגיבוי של כל הקהילה הבינלאומית —
אז הייתי עושה את זה .אבל זה בלתי אפשרי ,וכשדבר בלתי אפשרי,
מנהיגות אחראית חייבת להכיר בכך ...להתנער ממדיניות של פופוליזם
זול ולנהוג באחריות ובכובד ראש” .כלומר ,אם היה ביכולה של ישראל
לממש את שלושת היעדים הלאומיים -ה'אמת לאמיתה' -הרי שהייתה
עושה זאת .אך הדבר אינו אפשרי.
בתיווכה של קונדוליזה רייס ,שרת החוץ האמריקאית בממשל של
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בוש הבן ,הסכימו הצדדים על העקרונות הבאים :גבולות — קווי '67
כבסיס (עם חילופי שטחים ביחס של  ;)1:1ביטחון — פירוז המדינה
הפלסטינית וסידורי ביטחון נרחבים; ירושלים — חלוקת מזרח ירושלים
לשתי בירות ללא שינוי בסטטוס־קוו של המקומות הקדושים; פליטים
— פתרון בעיית הפליטים על ידי שיבה למדינת פלסטין ופיצויים לכל
הפליטים .שני הצדדים הגישו הצעותיהם ,שהיו בפערים קטנים מאוד,
והמו"מ הסתיים ללא חתימה על הסכם.
נתניהו ,שנבחר שוב לראשות הממשלה ב– ,2009בלם כל ניסיון כן
לחדש את המשא ומתן עם הפלסטינים ,ועודד את המשך הפיצול
בקרבם .נתניהו מחזיק בעמדה שהינה רחוקה ת"ק פרסה מהפרמטרים
שהוסכמו באנאפוליס .טראמפ ,ג'ארד קושנר ודייוויד פרידמן היו
"צלחת הפטרי" המושלמת לטיפוח תפישתו ,שגובשה יחד עם הימין
המשיחי־לאומני בראשות נפתלי בנט ואיילת שקד .הצוות האמריקאי
הלך על זה ופירסם את הצעתו.
על אף שמנסחי עסקת המאה בחרו בכותרת "פתרון שתי המדינות",
הרי ההצעה היא פגיעה אנושה בכל מה שהושג עד היום .את השיח
המדיני בישראל היא הסיגה  15שנים לאחור ,לאשליה שייתכן הסכם
ללא ויתור על הגדה המערבית; ואת השיח הפלסטיני היא עלולה להסיג
לאחור במאה שנה — לחתירה למדינה אחת עם רוב ערבי (עוד לפני
שיבת הפליטים).
ה"מדינה" הפלסטינית המוצעת היא טריטוריה ללא רציפות
טריטוריאלית וללא גבולות חיצוניים משלה ,ומאפיינים אלה הופכים
אותה למובלעת אחת גדולה עם גבול באורך של כמעט  1,400ק"מ
— פי  1.5מאורך כל הגבולות של ישראל כיום .בתוך המובלעת הזו
יתקיימו  15מובלעות ישראליות (התנחלויות) ,ובתוך ישראל יתקיימו
 54מובלעות פלסטיניות (כפרים) .צה"ל יהפוך לצבא הגנה למובלעות,
והגבול המפותל לא יאפשר לקיים מערכות כלכליות נפרדות ,ולא
יאפשר לפלסטינים להתנתק ממעטפת המכס המגבילה הקיימת היום.
על "עסקת המאה" להיגנז ולהיעלם .אין ולא יהיה לה פרטנר ערבי.
התגובות העולמיות מעידות כי אין בה כדי להכשיר סיפוח ישראלי
כלשהו .השלכותיה עלולות לגרום לישראל נזק גדול .היא מבקשת
להעניק לגיטימציה למצב הקיים ,שבו מתקיימות שתי מערכות
משפטיות שונות באותו שטח על בסיס קריטריון אתני ,ולהוסיף למצב
זה סיפוח ,שיהפוך אותו לאפרטהייד ,או במילותיו של דוד בן גוריון
מ– ,1949ל"דיקטטורה של המיעוט".
היוזמה פוגעת אנושות באש"ף ,שמ– 1988מנסה להוביל שיח מדיני
לפתרון הסכסוך על חשבון המאבק המזוין .היא תדחוף לביטול התיאום
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הביטחוני עם ישראל .היא פוגעת בערך האזרחות בהצעה להעביר את
אזרחי ישראל הערבים לפלסטין .היא פוגעת בשלטון החוק ובזכות
הקניין בהכשרה של מאחזים לא חוקיים שנבנו על אדמות פלסטיניות
גזולות .ולבסוף ,היא תעודד את הגירתם של פלסטינים מהשכונות
שמחוץ לחומה אל תוך העיר ירושלים ,ותאיץ הגירה יהודית שלילית
ואת השינוי במאזן הדמוגרפי המתפתח לרעת היהודים מזה  52שנה.
יש שירצו לראות בהצעת טרמאפ הכשר לסיפוח — הרי שסיפוח חלקי
חד־צדדי על ידי ישראל יאלץ אותה בסופו של דבר לספח את הגדה
כולה ,ולהידרדר לעימות צבאי ומדיני מתמשך ,לשסע עמוק בחברה
.22
הישראלית ולפגיעה קשה בכלכלתה
בשנים אלו ,ככלל ,מספסלי האופוזיציה ,במצע מפלגת העבודה נכתב
ביחס לעמדתה המדינית " המפלגה תפעל לחידוש המו"מ המדיני
במסגרת דו צדדית ,אזורית ובין לאומית כדי להגיע להסדר קבע המבוסס
על עיקרון שתי מדינות לאום לשני עמים" .הפרמטרים היו דומים לאלו
שהוסכמו באנאפוליס  .2008מפלגת 'מרצ' הכריזה על מצעה המדיני
" תכנית שלום אזורית כוללת ,על בסיס מתווה יוזמת השלום הערבית
משנת  ,"2002ואימצה את מתווה 'יוזמת ז'נבה' מ 2003-המבוסס על
אותם פרמטרים.
בדצמבר  2015השיק עמיר פרץ ,יו"ר העבודה ,את 'התכנית להפרדה
לאומית' שאף היא התבססה על הפרמטרים שהנחו את מחמוד עבאס
ואהוד אולמרט בתהליך אנאפוליס ב 23 .2008-מאז יושבי הראש של
מפלגת העבודה ומרצ הכריזו על אותן עמדות מדיניות ,ושתי המפלגות
אף התאחדו בבחירות מרץ .2020
סכום
הובלתה של תנועת הפועלים את התנועה הציונית בשנים של טרם
הקמת מדינה מאופיינת בפרגמטיזם המתחייב מעצם עמדת המנהיגות
והנשיאה באחריות ,בניגוד לשאר הזרמים בציונות ,שבהיעדר הנשיאה
באחריות ,התירו לעצמם את עמדת האופוזיציה .הרצון לכונן מדינה
לעם היהודי הכריעה את חלום ארץ ישראל כולה .גם אם בתחילה
היה זה בחזקת תוכנית שלבים שבה 'האמת השעתה' הייתה אמורה
להתחלף ב'אמת לאמיתה' ,הרי שבגמר המלחמה המכוננת ב1948-
המציאות הדמוגרפית והמדינית הכריעו לטובת מדינה דמוקרטית
בעלת רוב יהודי בחלק מא"י ( 78אחוזים).
 22להרחבה ראה המחקר שנערך בתנועת 'מפקדים למען ביטחון ישראל" http://www.cis.org.il/spbk
 23בשנים אלו ,חברי כנסת של מפלגת העבודה השיקו תוכניות מדיניות שונות כמו של עומר
בר לב (אוקטובר  )2013תוכנית להסדר קבע וברירת מחדל אם המשא ומתן ייכשל ,או מנגד של
איתן כבל(מאי  )2018לסיפוח חד צדדי של כמה מ’גושי’ ההתנחלויות.
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מלחמת ששת הימים ושיכרון הכוח שעוררה הולידו מחדש את חלום
'האמת לאמיתה' אך גם זה נאלץ להתפוגג על רקע המציאות הדמוגרפית
והמדינית והניע מחדש את הנהגת תנועת העבודה לאמץ את פתרון
שתי המדינות ,ובסופו של דבר ,על בסיס ההחלטות הבינלאומיות
ובראשן .242
עשור בו היו מפלגות השמאל הציוני מחוץ להנהגת המדינה ,הותירו
את נתניהו בראשות ממשלות לאומניות ומשיחיות המוכנות להתחיל
בתהליכי סיפוח באמצעות חוק גם במחיר שינוי סדר העדיפות בין
שלושת יעדי הציונות -מעבר ממדינה דמוקרטית בעלת רוב יהודי,
לאתנוקרטיה יהודית ומשטר אפרטהייד בארץ ישראל השלמה.
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המטרה :א"י השלמה .האמצעי :פירוק הדמוקרטיה,
 ,19.02.21הארץ
בימים אלו מציינת מועצת יש"ע  40שנה לכינונה ,על רקע החשש
מיישום הסכם האוטונומיה שנחתם בין ישראל למצרים בקמפ דייוויד
 ,1978וכהמשך ממוסד של תנועת "גוש אמונים" .מהותה ,והסכנה
הגלומה בה למשטר הדמוקרטי בישראל באו לידי ביטוי באמנת היסוד
שלה .המועצה ,בראשות ישראל הראל ,כפרה בסמכות של המוסדות
הנבחרים של הדמוקרטיה הישראלית להכריע בעניין החזרת שטחים
בתמורה להסכמי שלום .באמנה נכתב" :המועצה שוללת הקמת מינהל
ריבוני לא ישראלי בחלקי א"י ...רואה בכל הצעה שמגמתה למסור
חלקים מא"י לריבון זר ...מעשה בלתי חוקי".
הגישה הזאת היא המשך טבעי לתורתו של אבי גוש אמונים ,הרב צבי
יהודה קוק (הרצי"ה) ,שטען" :הארץ הזו היא שלנו ...והיא בכל גבולותיה
התנ"כיים שייכת לשלטון ישראל" .לפיכך הוא הוסיף לשלוש העבירות
של "ייהרג ובל יעבור" גם החזרת שטחים .בראיון ל"מעריב" ב–1974
הוא אמר" :על הארץ הזאת ,לכל גבולותיה ...כולנו מחויבים להיהרג
ולא לעבור!".
אכן ,ההנהגה הישראלית ראתה באנשי גוש אמונים ובתפישתם סכנה
לדמוקרטיה הישראלית .ב– 1979יצחק רבין כתב עליהם (ב"פנקס
שירות")" :חבורה פרועה שכזאת ,נוטלת לעצמה מנדט בשם שמים...
הכל במסווה מאוס של אהבת א"י ,ופורצת אל הרחובות בגסות רוח
להטיל אימה וטרור" .ועל הגוש כתב" :בגוש אמונים ראיתי תופעה
חמורה ביותר — סרטן בגופה של הדמוקרטיה הישראלית" .מנחם
בגין כתב בדצמבר " :1977את זאת אמרתי פעם בוויכוח לאנשי גוש
אמונים ...יש לכם חולשה אחת — פיתחתם בקרבכם איזה תסביך של
משיחיות".
גם ביתה הפוליטי של הציונות הדתית ,המפד"ל ,נכבש על ידי אנשי
הגוש .הם דחקו את המייסדים המתונים והעמידו את א"י מעל עם
ישראל ,והעניקו לתורת ישראל פרשנות מטאפיסית ,לפיה החלו פעמי
הגאולה ,אך זו מותנית בכיבוש הארץ ובסילוק הפלסטינים ממנה .הם
הפכו את הלאומיות הציונית ללאומנות משיחית ,ואף הרחיקו לכת עד
כדי אימוץ משנתו הגזענית של מאיר כהנא .על כך אמר יו"ר המפד"ל,
יוסף בורג ,בראיון ל"דבר" בספטמבר " :1994הם נושאים על נס את
שלמות הארץ ,ושכחו את שלמות המדינה ,שכחו את שלמות התורה,
שכחו את שלמות המחנה .אם דרך רעיון שלמות הארץ אפשר להגיע
באופן מחשבתי לכהנא ,זוהי אשמה גדולה".
חטאם של המנהיגים הנ"ל ,חילונים ודתיים ,היה בכך שסברו כי ניתן
יהיה להפריד בין "ההתיישבות הביטחונית" בבקעת הירדן ובעוטף
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ירושלים (תוכנית אלון) לבין ההתיישבות המשיחית בשטחי הגדה
המערבית ,ולשלוט בהתיישבות המשיחית לאורך זמן .וכך קבע רבין
בממשלתו הראשונה" :ללב הגדה המערבית ,המאוכלס בצפיפות על
ידי הערבים ,אל לנו לדחוק מתיישבים יהודים ...אין בה [בהתיישבות
יהודית] צורך והצדקה מבחינה ביטחונית".
בממשלת לוי אשכול ,שהחלה את מפעל ההתנחלות ,ידעו כי שני סוגי
ואזורי ההתיישבות פסולים .במברק שנשלח ממשרד החוץ לשגריר
רבין בארה"ב במארס  ,1968נכתב" :הקו העקבי שלנו היה ועודנו
להתחמק מדיון עם גורמים זרים על המצב בשטחים ...הכרה מפורשת
מצדנו בתחולת האמנה (ז'נבה ,ש"א) תבליט בעיות קשות מבחינת
האמנה לגבי ...ההתיישבות ועוד".
מערכת הביטחון שיתפה פעולה עם הניסיון להונות את העולם ,מה
שלימים התברר כהונאה עצמית .במברק סודי ששלח ב– 27בספטמבר
 1967שלמה גזית ,יו"ר ועדת התיאום המדיני־ביטחוני בשטחים,
לרמטכ"ל רבין ,לגבי "היאחזות בגוש עציון" ,כתב" :כ'כיסוי' לצורכי
המערכה המדינית ,תופיע ההיאחזות של הנוער הדתי בגוש עציון
כהיאחזות נח"ל צבאית .הנחיות בקשר לכך תימסרנה למתיישבים
במקום ,אין כוונה לנקוט בצעדים מעשיים ,על ידי צה"ל ,למימוש
'כיסוי' זה" .את המהלך אישר ראש הממשלה אשכול ,אף שאמר:
"הגדיים הללו יהפכו לתיישים" ,ולא ידע עד כמה צדק .ראשי יש"ע לא
הבחינו בין "מרחבי הביטחון" שהממשלה קבעה לבין הגדה בכללותה,
לא ייחסו חשיבות לאמנות הבינלאומיות המחייבות ,או להתחייבות
כלשהי שלהם ,שסותרת את יעדם ארוך הטווח "לרשת את הארץ
כולה" .הרב שלמה גורן ,מראשי המחנה ,קבע" :אין בכוח שום חוק
לאומי (חוק הכנסת ,ש"א) או בינלאומי לשנות מעמדנו ,זכויותינו...
דינם של אזורים אלו ,לפי דין תורה ,כא"י תחת שלטון יהודי לכל דבר
ויש על כולה ריבונות ,קניין ובעלות יהודית".
כשממשלת רבין החליטה ב– 1992על הפסקת הקמת התנחלויות
חדשות ,מועצת יש"ע עברה להקים מאחזים לא חוקיים בסיוע החטיבה
להתיישבות ותקציבים ממשרדי ממשלה סוררים .גם כשאנשיה
התחייבו על פינוי חלק מהמאחזים בהסכם עם ממשלת אהוד ברק
ב– ,1999הם מעולם לא מימשו זאת .היום הם מכנים אותם בשפה
מכובסת "התיישבות צעירה" .על אלו נכתב בדו"ח של שופט העליון
אדמונד לוי (" :)2012נתגלתה לעינינו תופעה בנושא ההתיישבות
הישראלית ביו"ש שאינה הולמת מדינה הדוגלת בשלטון החוק...
לחסידי ההתיישבות וגם לדרג המדיני צריך להיות ברור כי הם מצווים
לפעול במסגרת החוק בלבד ,ועל מוסדות המדינה מוטלת החובה
לפעול בעתיד בנחישות לאכיפת החוק".
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כשממשלת שרון יישמה את תוכנית ההתנתקות מעזה וצפון השומרון
בהתאם לחקיקת הכנסת ,ראשי מועצת יש"ע לא כיבדו את ההסכמים
שעליהם חתמו כפרטים" .אֵם ההתנחלויות" ,עו"ד פליאה אלבק ממשרד
המשפטים ,הסבירה בראיון ל"הארץ" במארס " :2005אין זכות קניין
(למתנחלים ,ש"א) ,כי היא ניתנה עם המגבלה שיכול להיות שיצטרכו
להחזיר את הקרקע ,אם יסתיים הממשל הצבאי ...הסכמי המקרקעין
שעליהם חתמה כל אחת ממשפחות המתנחלים ...כוללים סעיפים
המאפשרים את ביטולם של ההסכמים".
לב המאבק של מועצת יש"ע הוא במניעת כל הסכם קבע עם
הפלסטינים — שבעיניהם יסכל את התהליך הדטרמיניסטי שנקבע
על ידי הגבורה לביאת המשיח "וכינון בית דוד" — ובמסגרת המאבק
הם שוללים את הלגיטימיות של ממשלת ישראל להגיע להסכם קבע.
ב– 1986החליטה מועצת יש"ע כי "החזרת שטחים ביהודה ,שומרון
ועזה היא פשע" ,וכי "אל כל שלטון בישראל שיבצע אחד מהפשעים
הנ"ל נתייחס כאל שלטון בלתי חוקי."...
בעקבות הסכם אוסלו ,מנחם פליקס ,ממנהיגי המתנחלים ,כתב בעיתון
"נקודה" בדצמבר " :1993לשלטון הנוכחי במדינת ישראל אין כל סמכות
להמשיך ולשלוט במדינת היהודים ...הוא שלטון בלתי לגיטימי" .הרב
שלמה אבינר ,מתלמידי הרצי"ה ,אף שלל את הכרעת הרוב בספרו "עם
וארצו תחיית האומה בארצה" (" :)1999ואפילו יצויר שרוב העם תומך
במהלך מביש ומסוכן זה (פינוי שטחים ,ש"א) — אין בכך כל הצדקה
מוסרית .לא די בכך שההחלטה תושג על ידי מנגנון מדיני כדי שתהיה
מוסרית".
מועצת יש"ע ממשיכה להוביל את חזונה המשיחי לא"י ש"כולה שלי",
גם במחיר אובדן הדמוקרטיה הישראלית ,כפי שאמר בני קצובר,
יו"ר "ועד מתיישבי השומרון" ,ל"הארץ" בינואר " :2012הדמוקרטיה
הישראלית סיימה את תפקידה ,והיא חייבת להתפרק ולהתכופף בפני
היהדות".
עמדתה המשיחית הובילה גם להתנגדות ליוזמת הנשיא האמריקאי
היוצא דונלד טראמפ ,כפי שנכתב באתר מועצת יש"ע" ,תוכנית טראמפ
והמפה שלצדה מקדמות את הקמתה המסוכנת של מדינה פלסטינית.
א"י שייכת לנו".
המשיחיות של אנשי מועצת יש"ע ,ושלילתם את סמכות המוסדות
הנבחרים של הדמוקרטיה הישראלית ,אינן נעצרות בגדה .בנוסף
לניסיונות המתמשכים להפר את חוק ההתנתקות ולהשתלט מחדש על
אדמות חומש ושאנור בצפון השומרון ,שפונו ב– ,2005מעניין לעיין
באתר המועצה בתשובתה לשאלה" ,מדוע הושארה האות ע' בשם
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המועצה?" .ההסבר" :הע' ,שייצגה את ההתיישבות היהודית בחבל עזה
— נשארה ותישאר ,ולא במקרה ...זוהי עין צופייה לעתיד :אנו בע"ה
עוד נשוב ונראה בקוממיות גוש קטיף מעפרו".
גם היום ,ערב הבחירות לכנסת ,התשובה ההולמת למועצת יש"ע
ולתומכיה מקרב מועמדי הימין לראשות הממשלה ,נשארה הצוואה
של רבין" :נגד תפישתם הבסיסית ,הנוגדת את בסיסה הדמוקרטי של
ישראל ,היה הכרח להיאבק מאבק אידיאי ,החושף את המשמעות
האמיתית של עמדות הגוש ודרכי פעולתו" .אחרת ייחתם גורלה של
מדינת ישראל ,וכפי שחזה ישעיהו ליבוביץ" ,משנתו המשיחית של
הרצי"ה תגרום למעבר 'מן האנושיות דרך הלאומיות אל החייתיות'
ותהפוך את 'עם ה'' ל'עם הארץ'".
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ישראל והפלסטינים
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רחבעם זאבי ,תיכף הנבואה שלך תתגשם ,2.1.2018 ,הארץ
בשבועות הקרובים מועמד רחבעם זאבי ("גנדי") לזכות למעמד נביא או
לפחות חוזה ירושלים החדשה .המכתירים הצפויים הם השרים נפתלי
בנט וזאב אלקין .הם הצליחו לקיים אתמול בכנסת דיון ממושך לקראת
אישורו הסופי של החוק ,שיאפשר את פיצול השכונות הפלסטיניות
שמעבר למכשול ההפרדה מעיריית ירושלים ,והעברתן לרשות מקומית
ישראלית חדשה.
זאבי ,דמות מרכזית בוועדה שמונתה מיד לאחר מלחמת ששת הימים
על ידי ממשלת אשכול לקבוע את גבולותיה החדשים של ירושלים,
נשאל על ידי שר המשפטים יעקב שפירא מהו ההיגיון בגבולות
החדשים בהצעתו .מכתב התשובה של זאבי עומד להפוך בימים אלו
לנבואי :הוא כתב אז כי מדובר ב"תוספת שטח מרבי שייכלל בירושלים
ואשר יאפשר את התרחבותה של ירושלים לכרך גדול" ,אך הוסיף:
"אם יתברר בעתיד שהפרזנו בהכללת שטחים ואוכלוסייה ,ניתן יהיה
להפריד בין השטח המוניציפלי של ירושלים לבין אזור חיצוני בסטטוס
של מועצה אזורית”.
התשובה הזו ,שניתנה בדיוק לפני  50שנה ,מעוררת באופן טבעי את
זיכרונה של "נבואה” אחרת ,חשובה באמת ,והיא ההחלטה על הקמתה
של מדינת ישראל 50 ,שנה בדיוק לאחר שחזה זאת בנימין זאב הרצל.
אך עם ממד הזמן נגמר הדמיון בין השתיים.
הצעתו של זאבי היתה במקור לספח לירושלים לא פחות מ 200-קמ"ר.
מרחב עצום ממזרח לעיר המשתרע עד ואדי קלט .לו התקבלה ,היתה
ההחלטה גורמת לפני שנים לאובדן הרוב היהודי היקר בירושלים,
שנוצר בה לראשונה מאז .1870זו היתה הצעה משיחית שאפילו ההוגה
המרכזי שלה ,זאבי ,הטיל כבר אז ספק רב בהיתכנות שלה .בישיבת
הממשלה ,היה זה שר הביטחון ,משה דיין ,שידע לבלום את הרעיון
ההרסני כשאמר" :אני מכיר את התיאבון של היהודים ,אם מצרפים את
שדה התעופה ועין פרה ,זה לא סיפוח של החלק השני של ירושלים ,זה
חציית הגדה המערבית לשני חלקים ואני נגד זה”.
מסתבר כי גם "הסתפקותה" של הממשלה בסיפוח של  70קמ"ר בלבד,
לא ביטלה את הצורך באימוץ תחזיתו של זאבי" .הפרזנו" כי סיפחנו
שטח גדול פי  11משטחה של ירושלים המזרחית שהיתה בשליטת
ירדן והשתרעה על פני  6קמ"ר בלבד" .הפרזנו" כי הפכנו בן לילה 70
אלף פלסטינים לתושבי ישראל שהיוו  26אחוזים מאוכלוסיית העיר
המאוחדת וצמחו כיום לכמעט  40אחוז ממנה" .הפרזנו" כי במשך 50
שנה חמדנו את השטחים המסופחים והתעלמנו מתושביהם הערבים
כמו שראש העיר וראש הממשלה לשעבר ,אהוד אולמרט ,הודה בראיון
ב : "2012-אף ממשלה ישראלית מאז  67לא עשתה אפילו אפס קצהו
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של מה שנדרש כדי לאחד את העיר באופן מעשי ...גם הממשלה
שאני עמדתי בראשה לא עשתה את כל מה שהיה צריך כדי להפוך
את ירושלים לעיר מאוחדת .אמנם השקענו בירושלים ,אבל במודע
השקענו בעיקר במערב העיר ובשכונות החדשות כמו הר חומה ,פסגת
זאב ,רמות וגילה ,ונמנענו מלהשקיע באזורים שאני חושב שבעתיד לא
יהיו חלק מירושלים שתהיה בריבונות מדינת ישראל”.
“הפרזנו" כי הפכנו את ירושלים "המאוחדת" לעיר המתאפיינת במגמות
ביטחוניות ,כלכליות וחברתיות שליליות ,הפוגעות בכלל תושביה
והמאיימות להפוך את בירת ישראל לעיר בעלת רוב יהודי קלוש ,ענייה
ומוכת טרור" .הפרזנו" כי בשל כך ,בכל שנה ,ירושלים סובלת מהגירה
שלילית של יהודים בהיקף של כ 8,000-נפש.
הרצל סיכם את הקונגרס הציוני הראשון 50 ,שנה לפני ההחלטה על
הקמתה של המדינה היהודית במלים "הציונות שואפת להקים לעם
היהודי בית בארץ ישראל ,שיובטח במשפט הכלל" .כלומר ,המדינה
היהודית תיכון על בסיס הכרה בינלאומית ,מדינית ומשפטית ,בצדקת
תביעתה לכונן בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל .לפיכך ,היה זה בן
גוריון ,בהכרזת המדינה ,שדאג להוסיף את המשפט המאשר זאת" :ועל
יסוד החלטת עצרת האומות המאוחדות" .לעומת זאת ,ההכרה בסיפוחה
של ירושלים המזרחית ושטחים נוספים מהגדה המערבית נשללה אז
והיום על ידי כל הקהילה הבינלאומית .אפילו הצהרתו האחרונה של
טראמפ אינה מתייחסת לגבולותיה הנוכחיים של ירושלים.
בעוד שהתנועה הציונית היתה בטוחה בצדקת תביעתה ובמוסריותה,
הרי שממשלת ישראל ניסתה אז להסתיר את מעשה הסיפוח בכל מיני
אמתלות .כמו מכתבו של אורי גורדון ממשרד החוץ שנשלח לעדי יפה,
ראש לשכתו של אשכול ובו כתב" :הצעתי לד"ר הרצוג )מושל הגדה) כי
מיד לאחר קבלת החוק לאיחוד שטחים מוניציפאליים יסופחו מספר
כפרים לשכם או לבית לחם וכו' לשם 'יעילות מינהלית' ,הנ"ל לצורך
הסוואת הכוונה העיקרית”.
התנועה הציונית ראתה במדינה שתקום דמוקרטית וליברלית ,אך זאבי
ויורשיו בהווה מתייחסים לפלסטינים כאל חסרי מעמד וזכויות ,שכל
תפקידם להיעלם מהארץ המובטחת .הרי אין כל היגיון מוניציפאלי
בהקמת רשות המורכבת משני מחנות פליטים ,משכונות ומכפרים
המרוחקים קילומטרים אחד מהשני .האידיאולוגיה המשיחית והגזענית
של הוגי החוק מונעת מהם לשקול את העברת השכונות הללו לתחום
השיפוט של הרשות הפלסטינית תחת תוכנית שיקום ,פיתוח ופיצוי
הוגנים ומתמשכים .ההיגיון הוא אחד" :שיעופו לנו מהעיניים" ושלא
ישפיעו בבחירות העירוניות על זהות ראש העיר.
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לקח "התיאבון היהודי" לא נלמד ,כפי הנראה .והראיה לכך ניתנה לנו
השבוע שעה שכ 1,500-חברי מרכז הליכוד הצביעו ברוב קולות בעד
נוסח החלטה המחייב את תמיכת המפלגה בהחלת הריבונות הישראלית
ביהודה ,שומרון ובקעת הירדן .המציאות המדינית ,הדמוגרפית,
הכלכלית ,החברתית והמוסרית שקופה וחסרת כל השפעה על
המצביעים הללו .כל האזהרות מסיפוחם הכפוי של מיליוני פלסטינים
בעלי שאיפות לאומיות המוכרות על ידי הקהילה הבינלאומית נופלות
על אוזניים ערלות .לא נדרש אפילו "חצי נביא" בכדי להבין כי אם
מהלך זה יאומץ ,הרי שזהו סופה של מדינת ישראל כפי שאנחנו
מכירים אותה ורוצים לגדל בה את ילדינו וילדיהם.

שאול אריאלי | 137

פנטזיות על הנושא "תוכניות השלום" ,24.1.2018 ,הארץ
“אז מה אתם מציעים?" היתה במשך שנים רבות השאלה שניפצה
באחת את טיעוניהם של הלאומנים והמשיחיים שוללי הסדר הקבע,
שטרחו לשכנע את הציבור בקיומם של חוליים ברעיון שתי המדינות
לשני העמים .למרות חלוף למעלה משני עשורים מאז הושק הסכם
אוסלו ,תוקפה של שאלה זו לא פג .יחד עם זאת ,בשנים האחרונות,
מנהיגי המחנה הזה הצליחו לזרוע חול בעיני חלק מהציבור על ידי
הפרחת "רעיונות" ו"תוכניות" לפתרון ,גם אם מופרכים מהיסוד וחסרי
כל היתכנות מעשית ומדינית.
בניגוד למכחישים ולמתעלמים מההיסטוריה של הסכסוך ומהנרטיבים
הסותרים של הצדדים ,המבקשים "פדרציה"" ,קונפדרציה" ,מולדת
אחת לשני מדינות או מדינת כל אזרחיה ,הרי שהמחנה הזה מקפיד
להציג את מודעותו לאי-ההיתכנות של סיפוח הגדה כולה לישראל.
הוא יוצק לרעיונותיו "פתרונות" למתח המתקיים בין הרצון לסיפוח
נדוניית השטח ,לבין האיום שבהתאזרחות "הכלה הפלסטינית" על
זהותה היהודית של ישראל.
לרשימת הוגי התוכניות הללו  -המשך המצב הקיים של בני בגין,
"תוכנית האמירויות" של מרדכי קידר" ,תוכנית ההכרעה" של האיחוד
הלאומי" ,תוכנית ההרגעה" של הבית היהודי והחלטת מרכז הליכוד
לסיפוח "אזורי ההתיישבות המשוחררים"  -הצטרף ממשל הנשיא
טראמפ ,שאימץ ומקדם את התוכנית של ראש הממשלה נתניהו.
גם אם זו מתהדרת בכותרת "שתי מדינות לשני העמים" ,הרי שהיא
לועגת לרש הפלסטיני ,ובדומה לאחרות היא מבוססת על בורות ,ניתוק
מהמציאות ,כוחניות ,התעלמות מהמשפט הבינלאומי ומרוב הקהילה
הבינלאומית ועל שכתוב עילג של ההיסטוריה.
בני בגין לא מבקש מהפכות .באוקטובר אשתקד כתב" :אין לאפשר
הקמת ריבונות זרה מערבית לירדן ...ככל הניתן ותלוי בנו ,במגבלות
הסיכון הביטחוני ,יש לאפשר לתושבים הערבים בשומרון וביהודה
לחיות ברווחה ,כולל עבודה בישראל ,ובעתיד לאפשר את התפתחותם
החברתית והכלכלית במסגרת ניהול עצמי של ענייניהם" ,וסיכם כי
"בדברים אלה אין כמובן חידוש ואי אפשר לחדש" .כלומר ,כל עוד
הפלסטינים נאבקים על זכותם למדינה כפי שהוכרה על ידי הקהילה
הבינלאומית ,ישראל תמנע מהם רווחה והתפתחות חברתית וכלכלית
על ידי המשך השליטה והכיבוש.
מרדכי קידר ,המשמש כ"שופר" של המחנה בעולם הערבי ,הודה בראיון
ביולי  2016כי "אני לא יורד לשורש ההנדסה ...אני רק מתווה את הדגם
הכללי“ .מה שלא הפריע לו לשרטט תוכנית בלתי הגיונית הכוללת את
יריחו ,רמאללה ,שכם ,חברון ,טול כרם ,קלקיליה ועזה ,ש“כל אחת
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היא מעין עיר-מדינה" .למשל" ,לשכם ועיירותיה הסמוכות יש דרכון
וממשלה משלהן ,ומבנה שלטוני וכלכלי" .האם ייתכן שקידר לא מודע
לכך שהמודל הזה התאים לעת העתיקה ולימי הביניים? שלמעט
מספר דוגמאות ייחודיות ,המודל אינו מתקיים במאה ה ?21-גם אם
נניח שקידר מתעלם בכוונה ממזרח ירושלים על  350אלף תושביה
הפלסטינים ,שיזכו מן הסתם באזרחות ישראלית ,הרי שלא נוכל
לא לשאול האם הוא לא שמע על אגד הערים בית לחם-בית ג'אלה-
בית סחור ,על  200אלף תושביו ,ולכן לא כלל אותו? האם גם בג'נין,
שבמחוזה מתגוררים רבע מיליון פלסטינים ללא ישובים יהודיים ,קידר
לא הבחין?
קידר ממשיך ומבטיח" :המרחב הכפרי שישראל תחיל עליו ריבונות
יכלול בערך  10אחוזים מהתושבים הערבים ,ותינתן להם אפשרות לקבל
אזרחות ישראלית מלאה" .האם קידר לא שם לב לעובדה שהמרחב
הכפרי שמסביב ל"אמירויות" המוצעות כולל כ 70-אחוז מהאוכלוסייה
הפלסטינית? קידר לא שוכח אפילו לקבוע ש"המעברים בין ישראל
לכל אחת מהמדינות יהיו מעין מעברי גבול ,והתנועה במרחב תתאפשר
באמצעות ויזות" .האם ברור לו שבכדי לאכוף זאת צריך לבנות מכשול
ביטחון מסביב לכל "אמירות"? לבנות ולפקח על מאות שערים ליציאה
לעבודה בשדות? לנטר ולפקח על התנועה בין "האמירויות" ,שקידר
אינו מתנגד כי יקימו פדרציה ,לאורך מאות קילומטרים?
בצלאל סמוטריץ' ואורי אריאל הרחיקו אל העבר יותר מקידר ,וכקודקס
מעצב של היחס הרצוי לפלסטינים כיום ,השיקו תוכנית המבוססת על
ימי יהושע בן נון .זה אשר (על פי המדרש) שלח שלוש איגרות ליושבי
הארץ על סף כניסתו אליה" :הרוצה להשלים – ישלים"  -קרי ,סיפוח
הגדה לישראל והקמת שישה מחוזות מנהליים לפלסטינים ("תוכנית
האמירויות"); "הרוצה ללכת – ילך"  -קרי ,ניהול מערכות מימון ופיצוי
בהתעלם מה"צומוד" הפלסטיני; "הרוצה להילחם  -יילחם" ,דהיינו
"נילחם בפלסטינים שיבחרו להמשיך במאבק המזוין כנגד מדינת
ישראל ,ובמלחמה כמו במלחמה" .כלומר ,הזדמנות פז לנכבה שנייה.
נפתלי בנט וחבריו מהבית היהודי מגדילים לעשות ב"תחכום" של
"תוכנית ההרגעה" ובכמות החול שהיא זורה .בנט מודה כי "סיפוח
מלא של יהודה ושומרון על שני מיליון הערבים שבתוכם" אינו ישים,
ומסכן "את עתידה של מדינת ישראל מסיבות ביטחוניות ,דמוגרפיות
וערכיות" .לכן הוא מבקש "להציג פתרון שפוי שמשרת את האינטרסים
של מדינת ישראל" ,בדמות סיפוח לישראל של שטחי סי המשתרעים
על  60אחוז מהגדה ,והותרת אוטונומיה פלסטינית על שטחי איי ובי.
האמנם?
מבט זריז במפת הסדר הביניים מגלה ששטחי איי ובי אינם שני
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אזורים וירטואליים המופיעים בסרטון המפלגה ,אלא שבמציאות יש
בהם כ 169-גושים וישובים פלסטיניים מבודדים .כך גם שטח סי בנוי
מעשרות רבות של מסדרונות צרים החורצים את כל הגדה .כיצד בנט
מתכוון לקיים את הבטחתו ליצור "רצף תחבורתי מלא לפלסטינים" ,כזה
המאפשר "לתושבים הערבים להגיע לכל נקודה ביו"ש ,ללא מחסומים
או חיילים"? על ידי בנייה של עשרות כבישים מחברים ,מחלפים
ומנהרות בעלות של מיליארדים? האם יפקח עליהם באמצעות מאות
מחסומים ,מל"טים וסיורי צה"ל?
האם הוא באמת מתכוון להעניק אזרחות לפלסטינים בשטח סי? גם
אם העובדות היבשות סופרות  300אלף נפש החיים שם ולא  50אלף,
כפי שהתוכנית מציינת? כיצד הוא מתכנן לפקח על הכניסה לישראל
משטחי האוטונומיה? על ידי פירוק גדר הביטחון הקיימת ,שבה
הושקעו  15מיליארד שקל ,והקמת גדר חדשה לאורך  1,800קילומטר,
בעלות של  27מיליארד שקלי הכרוכה באחזקה שנתית בעלות של 4
מיליארד שקלים ואבטחתה על ידי שתי אוגדות?
כיצד הוא מתכוון להבטיח את זכות הקניין של הפלסטינים הבעלים
של למעלה ממחצית שטחי סי שסופחו לישראל? האם על ידי פתיחת
מאות שערים חקלאיים ל 350-ישובים פלסטיניים באוטונומיה ,שחלק
מאדמתם סופחה לישראל? האם הוא מודע לאלפי החיילים שיידרשו
למשימה שגרתית שכזו? אולי הוא לא ער למידת האיום בכל שער כזה,
כפי שצה"ל כתב לבג"ץ" :כל נקודת מעבר מגדילה את הסיכון הכרוך
בהסתננותם של מחבלים לישראל ,ומהווה נקודת חיכוך המגדילה את
הסיכון לכוחות הביטחון המופקדים על נקודת המעבר”.
מרכז הליכוד אישר פה אחד את ההצעה להחיל את הריבונות הישראלית
על אזורי ההתיישבות " -גושי" ההתיישבות היהודית .האם חברי המרכז
יודעים שלמעט גוש עציון (וגוש קטיף שפונה) ,ההתנחלויות מעולם
לא נבנו בדפוס זה? שב"גוש" בקעת הירדן המרחק הממוצע בין יישובי
המועצה עומד על  21ק"מ? ש 60-אחוז מההתנחלויות מבודדות?
שבשליש מההתנחלויות גרות כ 60-משפחות ובמחציתן פחות מאלף
נפש? שהרוב המכריע של  15ההתנחלויות הגדולות ממוקם על הקו
הירוק או בסמוך לירושלים?
אחרון ושיאן למצעד האשליות הזה הוא בנימין נתניהו ,בתמיכתו
ובעידודו של הממשל האמריקאי .קשה היה לפספס את ההתלהבות
בקולו של ראש הממשלה שעה שהכריז במהלך ביקורו של סגן הנשיא
מייק פנס ,כי יירתם לכל מאמץ של טראמפ למען השלום ,וקשה
עוד יותר להניח שמקור ההתלהבות הוא אי ידיעתו את פרטי ההצעה
המתגבשת .המסמך שהגיש סאיב עריקאת למחמוד עבאס חושף
תכנים המתאימים לבית מדרשו של נתניהו ככפפה ליד ,הנשענים
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על המאמץ האדיר שהשקיעו השגרירים רון דרמר ודיוויד פרידמן
בגיבושם ובשיווקם .ולמי ששכח ,האחרון סבור כי ישראל כובשת רק
שני אחוזים מהגדה המערבית.
“תוכנית אמריקאית" השוללת את קווי  '67כבסיס ומאפשרת לישראל
לספח  10אחוזים מהגדה ללא חילופי שטחים ,רחוקה מהחלטות הקהילה
הבינלאומית ומעמדות הפלסטינים .ויתור על בירה פלסטינית במזרח
ירושלים מעמיד את העולם האיסלאמי והערבי מאחורי הפלסטינים
ה"סרבנים" .האפשרות להתערבות צבאית ישראלית במדינת פלסטין
המפורזת מציבה הגדרה חדשה למושג "ריבונות" .לפיכך ,הסיכוי
לקבלה של תוכנית זו ,שמעקרת את ההחלטות הבינלאומיות ומבוססת
על כוחניות ומאזן הכוחות בין ישראל לפלסטינים  -אינו גבוה מהסיכוי
לאמץ את "תוכנית האמירויות" .לעומת זאת ,הסיכוי כי סירוב פלסטיני
להצעה יכשיר בעיני ישראל את אימוצה של אחת התוכניות האחרות
או דומה להן (סיפוח מעלה אדומים או ירושלים רבתי) הוא גבוה הרבה
יותר.
נדמה שהוגי רעיונות אלו שקולים לאותו מישהו שהציע להסתפק
בקו מסילה אחד ,ולשאלה איך זה יענה על התנועה של הרכבות לשני
הכיוונים ענה" :אני רק מציע" .היה זה יהושפט הרכבי שכתב על נפילת
מצדה והזהיר כי "גודל החזון ,המתנה את הגשמתו ,היא מציאותיותו,
הטמונה בכך שלמרות שהחזון מבקש להתעלות על המציאות ,רגליו
תמיד נטועות בה .זה ההבדל בין חזון לבין פנטזיה המרחפת על כנפי
האשליה”.
די היה בדברים שהוצגו בכדי להבין שתוכניות אלו אינן בגדר חזון אלא
חזיונות ,המתעלמים מהמציאות ומאילוציה .התקווה שרעיונות חסרי
כל היתכנות יעצבו מציאות רצויה ,הם מתכונת בדוקה להידרדרות אלי
אסון .נקווה שלא נידרש למאוורר המציאות בכדי שיפיץ לכל עבר את
אבק המשיחיות ,ויגלה מחדש את אותו סכסוך במלוא חריפותו ,ואת
התובנה הנדרשת ,כי הסיכוי לישבו טמון ברעיון ההיפרדות ובהקמת
שתי מדינות ,או בחיסולו של החזון הציוני.
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מה בן גוריון הבין לגבי עזה ונתניהו לא מבין ,12.4.2018 ,הארץ
האירועים על גבול רצועת עזה שבים ומעוררים את המתחים היסודיים
המתקיימים בין הדרג הצבאי ,צה"ל ,לדרג המדיני ,ממשלת ישראל.
האחד עוסק במחויבות הצבא להגן על גבולות המדינה ותושביה,
במלחמה ובשגרה ,על מנת להבטיח לדרג המדיני את מלוא חופש
הפעולה להשגת יעדיו המדיניים ,ומנגד ,המחויבות של הממשלה
לקבוע דירקטיבה מדינית ברורה ויעדי סיום לכל מלחמה ומבצע .המתח
השני עוסק במחויבות הצבא להעניק את הביטחון הנדרש ליציבותם
ולהתפתחותם של המשק והכלכלה הישראליים ,ומנגד במחויבות
הממשלה להעניק לצבא את התקציבים הנחוצים לבנייתו ,מוכנותו,
התכוננותו ופעילותו הנדרשות לטובת הענקת הביטחון.
נראה כי  70שנה לאחר הקמתה ,שבה מדינת ישראל להתמודד עם
רצועת עזה בדפוסים שאיפיינו את מדיניותה ופעילותה בשנים
הראשונות שלאחר מלחמת העצמאות .מתברר כי למרות ההבדלים
במאפייני התקופות ניתן לקבוע כי ממשלת נתניהו לא שכחה כלום
ולא למדה כלום .בדומה לממשלות מאוחרות יותר – אשכול ,גולדה
ובגין – גם זו הראשונה ,בראשות בן -גוריון ,ביקשה לספח את רצועת
עזה לישראל.
במסגרת ועידת הפיוס בלוזאן ,בן-גוריון ביקש לקבל את ההצעה
לסיפוחה של רצועת עזה ,על פליטיה הרבים ,וביומנו פירט בתמציתיות
את שיקוליו:
·חוף עזה חשוב מאין כמוהו.
· האדמה היא טובה ,ואפשר להקים (שם) כפרי דייגים – שיש
לכך גם ערך משקי וגם ערך ביטחוני.
·נמנע שכּנות מצרים במקום הזה – שכנות זו בעתיד יכולה
להיהפך לסכנה צבאית חמורה – גם ביבשה ,ועוד יותר בים
·נמנע את כניסת עבדאללה (לרצועת עזה) ,שעלולה להחזיר
הנה האנגלים ,ושבהכרח יביא לידי סכסוך טריטוריאלי – אם
עבדאללה ישלוט בעזה ,הוא (או יורשו) יהיה מוכרח לדרוש
מסדרון מרצועת עזה לירדן.
בדומה לרוב ממשלות ישראל ,גם ממשלת בן-גוריון לא ראתה בקווי
שביתת הנשק שנחתמו ב 1949-כגבולותיה הסופיים של מדינת
ישראל .בן -גוריון לא חתר להסכמי שלום עם מדינות ערב והמתין
להזדמנות להרחיב את גבולות המדינה .לאחר פגישתו עם אבא אבן,
הוא כותב ביומנו ,יומן המלחמה ג'" :996,אין הוא רואה צורך לרוץ אחר
השלום .שביתת הנשק מספיקה לנו ...נחכה שנים אחדות”.
חוסר נכונותן של מדינות ערב להגיע להסכמי קבע עם ישראל
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שירת את המדיניות הישראלית והוליד קיפאון מדיני .עול שמירת
קו הגבול החדש מול רצועת עזה ,שבה הצטופפו בנוסף ל 100-אלף
תושביה המקוריים גם כ 200-אלף פליטים ,הוטל על צה"ל הצעיר.
עיקר ההתמודדות היתה עם אותם פליטים שביקשו לחזור לכפריהם
ההרוסים ,להציל פרטי רכוש ,לקצור תבואה או לזרוע לשנה הבאה.
בשנים  1956-1948ניהלה ישראל מאבק נגד  10,000-15,000ניסיונות
חזרה של פליטים כל שנה .על אלו נוספו "מסתננים" מקצועיים ,שעסקו
בשוד (בממוצע שנתי של כמה מאות אלפי לירות ישראליות) ורצח
(כ 200-אזרחים ועשרות אנשי ביטחון ישראלים) ובהמשך גם בחבלה
ובריגול לטובת ירדן ומצרים .בשל פעילות זו ,האיום המשמעותי על
ישראל היה נטישת יישובי הספָר ,שכן עזיבת התושבים ישראלים
היתה עלולה לערער את תביעתה של ישראל להמשיך ולהחזיק בשטח
שנכבש והיה מיועד ,על פי תוכנית החלוקה ,למדינה הערבית .ישראל
הענייה נאלצה להוציא בשנות החמישים  1.5מיליון לירות לשנה
למימון השמירה בלבד.
צה"ל ,שחסר כוחות מספיקים ,אמצעי לחימה מתאימים ומכשול פיזי
מפריד ,נאלץ לקבוע הוראות פתיחה באש מחמירות ,בנוסח שכך
הופיע בחטיבת גבעתי ב : "1953-הלחימה בהסתננויות באזור הגבול,
בכל שעות היום והלילה ,תבוצע בעיקרה על ידי פתיחה באש ,ללא
מתן התראה ,על כל יחיד או קבוצה אשר אינם מזוהים בראייה מרחוק
ככוחותינו או כאזרחי ישראל ,ואשר נמצא ברגע התגלותם בתחומי
ישראל”.
במדיניות נחרצת זו ,בשנים  1956-1949הרג צה"ל בין  2,700ל5,000-
מסתננים ,רובם לא חמושים .שר החוץ בממשלת ישראל ,משה שרת,
הביא את הביקורת הבינלאומית המוסרית הקשה על מדיניות זו לישיבת
הממשלה .אלוף פיקוד הדרום ,משה דיין ,ענה באופן שתיאר הן את
המציאות הקשה ברצועת עזה ,הן את מאפייני "המסתננים" ,הן את
דפוסי הפעולה של צה"ל והן את התנאים הבלתי אפשריים בהם היה על
חיילי צה"ל לפעול" :אם לנקוט ב ַאמַת המידה המוסרית ,שאותה הזכיר
משה שרת ,אזי אני רוצה לשאול :האם הערבים העוברים [את הגבול]
לקצור תבואה שזרעו בשטח שלנו ,עם נשותיהם וטפם ,ואנו פותחים
עליהם באש ,האם זה יעמוד בפני ביקורת מוסרית? [ ]...האם שטחים
רחבים ,למעלה מ  10-ק"מ בעומק ,שרגל יהודית לא דורכת עליהם ,והם
מעלים עשב ,ומהצד השני יושבים  200,000ערבים רעבים ,והם יעברו
את השדות ואנו נירה בהם ,האם זה יעמוד בפני הביקורת? הערבים
העוברים כדי להוציא את התבואה שהשאירו בכפרים העזובים ואנו
מעלים אותם על מוקשים והם חוזרים קטועי יד ורגל [ ]...האם זה
יעמוד בפני הביקורת? [ייתכן כי] זה לא יעמוד בפני הביקורת[ ,אבל]
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אני איני יודע כל שיטה אחרת לשמור על הגבולות .אם ייתנו לרועים
ולקוצרים לעבור את הגבולות ,הרי מחר אין גבולות למדינת ישראל”.
ההתפכחות של בן-גוריון ,שכה נדרשת היום ,התרחשה לאחר מלחמת
סיני ב 1956-והסגת צה"ל לקו הירוק בלחץ ארה"ב וברה"מ .בראיון
ל -הארץ ב 2 -באוקטובר  1959הוא אמר" :מי שסבור שכיום אפשר
לפתור בכוח צבאי בלבד שאלות היסטוריות בין עמים ,אינו יודע באיזה
עולם אנו חיים" .לדבריו" ,כל שאלה מקומית נעשית כיום לבינלאומית,
ומשום כך יחסינו עם עמי העולם אינם פחות חשובים מאשר כוחנו
הצבאי ,שעלינו להוסיף לטפחו ,כדי להרתיע התקפות וכדי לנצח אם
ניאלץ להילחם”.
ממשלות נתניהו בעשור האחרון ,כמו הקודמות לה ,אינן מבקשות
לכבוש או לספח את רצועת עזה .סרבנותו של חמאס להכיר בישראל
והשתלטותו על רצועת עזה משרתות את העמדה הישראלית
המבקשת לקיים את הקיפאון המדיני ,את הסגר על עזה ואת מדיניות
"הסיפוח הזוחל" בגדה המערבית ,תוך מיטוט מעמדו של מחמוד עבאס.
הממשלה אמנם מעניקה לצה"ל את התקציבים הדרושים לקיומו של
הביטחון השוטף מול רצועת עזה  -מכשול מעל ומתחת לקרקע ,כוחות
רבים ,אמצעי לחימה מיוחדים' ,כיפת ברזל' ועוד – אך אינה שוקלת
כל חלופה מדינית אחרת ,בניגוד גמור להמלצות שהופיעו בדו"ח מבקר
המדינה על מבצע 'צוק איתן' .למרות הצהרותיהם של הרמטכ"ל,
מתפ"ש וראשי מערכת הביטחון לשעבר בדבר מגבלות הכוח והצורך
בתהליך מדיני ,ממשלת נתניהו חוזרת ודוחה כל דרך מדינית מקיפה
ומקובלת ליישוב הסכסוך במתכונת שתי המדינות לשני העמים.
האירועים האלימים המתרחשים כיום על גבול הרצועה מלמדים אותנו
שוב כי אין למדיניות זו תוחלת ,אף אם היא נהנית מתמיכת ממשלו של
טראמפ .עול שמירת גבול עזה חוזר ונופל גם היום ,ערב חגיגות שנת
ה 70-למדינה ,על רובאי וצלפי צה"ל וההוראות שניתנו להם לפתיחה
באש .התובעת הראשית של בית הדין הבינלאומי בהאג ,פאטו בנסודה,
הודיעה כי בית הדין עוקב אחר הנעשה ברצועה והדגישה כי הנחיות
לירי חי לעבר מפגינים עשויות להיחשב פשע לפי הדין הבינלאומי.
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מוטב ללמוד דבר אחד מנאום עבאס ,את מסקנתו ,7.5.2018 ,הארץ
המשיחיות היהודית ,גאולה בידי שמיים ,שימשה ,בין היתר ,כתירוץ
המסביר את אי נטילתו של העם היהודי את האחריות לגורלו ,וכצידוק
לחוסר יכולתו לחולל מהפך במעמדו  -מאוסף של קהילות פזורות
ונטולות זכויות על פי רוב ,לעם ריבון במולדתו .האמונה הייתה והינה
כי עם ביאת המשיח כול בעיותיו של העם היהודי ,והעולם כולו ,יבואו
לידי פתרונן ומלכות שדי תת פוש את מקומה עלי אדמות .מנחם מאוד,
משחרר מאוד ,אך לא מעשי כפתרון.
הציונות המודרנית – הרצל ,וויצמן ,בן גוריון ז'בוטינסקי ואחרים – על
רקע השינויים הדרמטיים בעולם ,בעיקר באירופה ובמזרח התיכון,
שעיקרם צמיחת התנועות הלאומיות והסדר העולמי החדש שלאחר
מלחמת העולם הראשונה המבוסס על עקרון ההגדרה העצמית –
בעטה בכול כוחה בהצדקות ,ועוד יותר בתירוצים ,והולידה את מדינת
ישראל .היא לא נרתעה ממאמץ אדיר ,עיקש ומתוחכם שגבה מחירים
כבדים ביותר עד להצלחתה .מנהיגי הציונות קראו על פי רוב את המפה
המדינית ,הביטחונית ,ההתיישבותית ,הדמוגרפית והחברתית והתאימו
לה את הדרכים להשגת המטרה -כינונה של מדינה דמוקרטית בעלת
רוב יהודי ,גם במחיר של ויתור על חלק מארץ ישראל.
בדומה למשיחיות המייחלת לעתיד בו "חי זאב עם כבש" ,כך רבים
מחסידי פתרון שתי המדינות ,מבקשים לאחרונה לכונן את המדינה
האחת בה יחיו שווי זכויות יהודים ,ערבים ואחרים .בצר להם ,בחלומם
המשיחי על מדינה אחת – פדרציה ,קונפדרציה ,כל אזרחיה ועוד
– הם מבקשים להסיר מעצמם את תחושת האחריות והמחויבות
להשגתו של הפתרון האפשרי היחיד בהסכמה .להצדקת עמדתם
החדשה הם אינם מעמידים את ערכו האוניברסלי של אדם בא שר
הוא אדם מעל הערך הלאומי והדתי אלא בנימוק המעשי .הם מאמצים
את המנטרה של מתנגדי הפשרה ,החלוקה וההיפרדות ,הגורסת כי
המציאות הדמוגרפית והמרחבית בגדה המערבית הינה בלתי הפיכה,
או שלא יהיה ניתן לפנות  20אחוזים מהישראלים הגרים מעבר לקו
הירוק ,ולפעמים יטענו כי בשלב זה אין "פרטנר" פלסטיני ו/או ישראלי
לפתרון שתי המדינות לשני העמים.
אין צורך לשוב ולהציג את כל מ סכת הטיעונים העובדתית ,המבוססת
על הצעות הצדדים במשאים ומתנים ,המראה שלשקר אין רגליים
ומצביעה על כך שישנה היתכנות מלאה לפתרון שתי המדינות על פי
הפרמטרים הידועים .אלו המאפשרים לישראל :לשמור בריבונותה
ארבעה מכל חמישה ישראלים הגרים מעבר לקו הירוק בחילופי
שטחים של  4%בלבד ,לשפר את מצבה הביטחוני של ישראל ,להפוך
את רוב ירושלים לבירתה המוכרת בעולם כולו ,לפתור את סוגיית
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הפליטים הפלסטינים שלא באמצעות שיבה לישראל ,להכריז על סוף
התביעות וקץ הסכסוך ,לחתום על הסכמי שלום עם העולם הערבי
וליצור מערך בריתות חדש לבלימת השפעתו של הציר השיעי בראשות
אירן והתחזקות הארגונים הג'יהאדיסטים הקיצוניים.
אי ההיתכנות להשגת הסכם קבע כיום נובעת מהיעדר הנכונות והיכולת
הפוליטית בישראל ,הרבה יותר מאשר בצד הפלסטיני ,ומהתחזקותו
של אתוס הסכסוך בשני הצדדים על חשבון אתוס השלום ,המציב
את התנאים ההכרחיים לפשרות הנחוצות להשגתו של הסכם .כלומר,
משיחי המדינה האחת החדשים נואשו מלהשיג את האפשרי לא בשל
חוסר ההיתכנות הפוליטית והחברתית לפתרון שתי המדינות המועדף
עליהם ,אלא בשל הטענות המופרכות לגבי היתכנותו הפיזית  -מרחבית.
במקום להמשיך ולקיים את המאמץ הגדול לשינוי הנדרש במערכת
הפוליטית ובחברה הישראלית הם מבכרים להיכנע למציאות המדומה
ששוללי הסדר הקבע נטעו במוחם ,לשקוע לאין אונים ופסיביות תוך
הצגת יעד אוטופי וחסר כל היתכנות מעשית.
המשיחיים החדשים ,כמו אלו הישנים ,מתעלמים בהצעתם מארבע
גורמים מרכזיים ההופכים את חלומם לבלתי אפשרי :לקחי ההיסטוריה
בת מאה השנים של הסכסוך ,השסעים החברתיים בישראל והאתוס
של הסכסוך ,המלובים על ידי נתניהו וממשלתו ,ותהליכי הלאומיות
הפוסט טריטוריאליות והדהתה שעוברים היהודים והערבים.
ההיסטוריה טעונה בתובנות על ההבדלים התרבותיים בין העמים
ובעיקר על שאיפותיהם הלאומיות ההפוכות .ב 1919-קבע בן גוריון כי
"כאן יש שאלה לאומית" :אנו רוצים כי הארץ תהיה שלנו [ ]...הערבים
רוצים כי הארץ תהיה להם" .בהמשך טען המופתי חוסייני בעדותו בפני
ועדת פיל ב" :1936-בלתי אפשרי להביא שני עמים שונים כל כך זה
מזה בכל רובדי החיים – לחיות בארץ אחת .כל ניסיון יוכרז כישלון",
הלורד פיל סיכם בינואר  1937את דו"ח ועדתו במילים "סכסוך שאינו
ניתן לדיכוי פרץ בין שתי עדות לאומית ...אין כל דבר משותף ביניהן.
שונות הן זו מזו בדתן ובלשונן .חייהן בתרבותיים והחברתיים .דרכי
מחשבתן ואורח חייהן רחוקים אלה מאלה לא פחות משאיפותיהן
הלאומיות ."...כך גם חזר וסוכם בדו"ח החלוקה ב " 1947-ישנם היום
ּבפלשתינה כ  650אלף יהודים וכמיליון ו  200אלף ערבים ,שונים זה
מזה באורח חייהם ובאינטרסים הפוליטיים שלהם.”...
השאיפות הללו תורגמו לשני נרטיבים לאומיים הסותרים אחד את
השני ושוללים את זכותו של האחר להגדרה עצמית בא"י/פלסטין.
כך לדוגמה התייחס עבאס להצהרת בלפור בנאומו בפני עצרת האו"ם
בשנה שעברה " 100 ...שנה חלפו מאז הכרזת בלפור הידועה לשמצה.
אם לא די בכך ,המנדט הבריטי הפך החלטה זו למדיניות וצעדים
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שתרמו לפשעים הקשים ביותר לעם רודף שלום בארצו" .בוטה ,חריף
ונחרץ יותר הוא מוסא אבו מרזוק מהחמאס שכתב ב" 2007-מדוע צריך
מישהו להכיר ב"זכותה" של ישראל להתקיים ,כאשר היא מעולם לא
הכירה בפשעים הבסיסיים של רצח וטיהור אתני ככלים שבאמצעותם
השתלטה על העיירות והכפרים שלנו ,המשקים והפרדסים שלנו,
והפכה אותנו לאומה של פליטים? מדוע צריכים הפלסטינים 'להכיר'
בפשע המפלצתי שבוצע על -ידי מייסדי ישראל ,ואשר ממשיך
להתקיים באמצעות מדינת הּ אפרטהייד המודרנית המעוותת שלה."...
מהצד השני עומד נתניהו ששלל את הסכמי אוסלו ב  1993-בטענה ש
“לא בשביל זה נאבק העם היהודי על פיסת הארץ הזו שלושת אלפים
שנה ,לא בשביל זה קמה הציונות ,כדי להקים מדינה ליאסר ערפאת
ומרעיו בערש מולדתנו" ,והוסיף בראיון ב“ 2005 -בתנאים שהם רוצים
כרגע ,מדינה פלסטינית אינה באה בחשבון”.
הנרטיבים הלאומיים אינם ברי השלמה או פיוס בכדי להוות את הבסיס
המשותף לכינונה של מסגרת מדינית אחת מכול סוג שהוא .וועדת פיל
הייתה הראשונה להצביע על ההתפכחות הנדרשת מרעיון המדינה
האחת משום שמדובר ב"מאבק בין שתי תנועות לאומיות שתביעותיהן
בעלות תוקף ולא ניתן ליישב אותן זו עם זו...זולת חלוקה ."...על אותה
תובנה שבה וחזרה ועדת החלוקה ב "1947-הנחת היסוד מאחורי
הצעת החלוקה היא כי התביעות על פלשתינה ,הן של הערבים והן
של היהודים ,שתיהן בעלות תוקף ולא ניתן ליישב אותן זו עם זו .מכל
ההצעות שהוצעו ,החלוקה היא המעשית ביותר" .כלומר הפתרון לא
יכול להיות צודק ,כי לכל צד הצדק שלו .הוא חייב להיות מעשי והוגן
בו כל צד נשאר עם חצי תאוותו בידו.
החלטת החלוקה קבעה חלוקה מדינית אך אחדות כלכלית בכל תחומי
הכלכלה ,התשתית והפיתוח בדומה לחלק מההצעות כיום .פאול מוהן-
סגן הנציג השבדי בוועדת החלוקה ,האיש שהיה על המפות ,מסביר את
הרציונל לחלוקה של שתי המדינות לשלושה אזורים כל אחת "ניסיתי
לאחד שני רעיונות שאינם ניתנים ליישוב :תקווה לשיתוף פעולה יהודי
 ערבי ופחד מעוינות יהודית -ערבית...אם הצדדים היו רוצים לחיותבשלום ,זה היה יכול להתממש עם תוכנית החלוקה שלי .”...אך זה
לא קרה .הפחד והעוינות גברו על התקווה ופרצה מלחמת העצמאות.
הפחד והעוינות של היום ,המלובים באופן מתמיד ,עולים על אלו של
אז ,בשל משקעי מלחמת העצמאות והשלכותיה עד היום" ."...הסירוב
שלנו לזנוח את קורבנות  1948ואת צאצאיהם אינו סרבנות לשמה"
המשיך וכתב אבו מרזוק .התקווה והרצון לשיתוף פעולה נופלות היום
עשרת מונים מאלו של  1947בשל העליונות הכלכלית הישראלית
והיעדר תלותה בפלסטינים בכל תחום.
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את ישראל מלווים מיום הקמתה שסעים חברתיים שונים ,שמנהיגיה,
גם אם לעיתים ניצלו אותם לטובתם ,הרי שעל פי רוב ביקשו להכיל
אותם על מנת להשיג את הסולידריות והלכידות של ‘חברה מגויסת',
הנדרשת למימוש יעדיה ואתגריה של הציונות בתחום הביטחון,
הכלכלה וההתיישבות .משוואה זו התהפכה על פיה בימי כהונתו של
נתניהו .ראש הממשלה ,יותר משריו ,אינו בוחל בשום שסע ובשום
אמצעי ,בכדי להעמיקו ולנצלו לטובתו ,ברגע הפוליטי המתאים,
באמצעות שקר והסתה.
נתניהו שאימץ את ההבחנה של ארתור פינקלשטיין בדבר המשמעות
הפוליטית להבדל בין 'יהודי (ימין) לישראלי (שמאל)' אינו נח לרגע
להעמקת השסע החילוני-דתי .ב 1997 -לחש למקובל כדורי “השמאל
שכח מה זה להיות יהודים"; באוקטובר  2014הפיל את 'חוק הגיור';
במרץ  2015תקף את האמן יאיר גרבוז ואמר "אני שמעתי מישהו מדבר
על מנשקי המזוזות באיזה בוז"; ובספטמבר  2017אמר על הרפורמים
כי "הם רצו לקבל הכרה בדלת האחורית”.
את העמקת השסע המזרחי-אשכנזי משאיר נתניהו בד "כ למירי רגב
שמצטיינת בכך .הוא יודע לנצל את השסע כפי שהודה ב 2016-בפני
כחלון "את קולות המצביעים המזרחיים אתה לא תקבל אף פעם ,רק
אני יודע להביא אותם .אני יודע את מי הם שונאים :הם שונאים את
הערבים .ואני יודע להביא להם את הסחורה”.
מעל הכול אוהב נתניהו לשסות את היהודים בערביי ישראל .בדצמבר
 ,2003בכנס הרצליה ,טען נתניהו (שהיה אז שר אוצר) שלא צפויה
סכנה דמוגרפית מהפלסטינים אלה מערביי ישראל .במרץ ,2015
ביום הבחירות ,פרסם "שלטון הימין בסכנה .המצביעים הערבים נעים
בכמויות אל הקלפי .עמותות השמאל מביאות אותם באוטובוסים."...
לאחרונה ,באפריל  ,2018הפיץ שקר ולפיו האוהדים המקומיים (בני
סכנין) שרקו בוז בדקת הדומייה לזכר הרוגי השיטפון בנחל צפית.
העמקת השסעים הללו מפלגת את החברה הישראלית למחנות
ומפוררת את יכולתה להתמודד עם אתגרים על -סקטוריאליים כמו
הסכסוך עם הפלסטינים .כמו כן ,המחנות הנהנים היום מחלוקת
הכוח והמשאבים הסקטוריאלית כפי שנתניהו מנווט אותה לא ירצו
להכניס סקטור נוסף ,הפלסטינים ,שיתחרו באמצעות הדמוגרפיה על
חלוקת המשאבים ,ויוכלו בקלות לאחד כוחות עם אחיהם במדינת
ישראל .המתחים המוחרפים בין המחנות מחייבים השקעת משאבים
רבה ותמידית מצדם בכדי לשמור על מקומם ,מה שלא מותיר פניות
ויכולת רגשית ופיזית להכיל שינוי דרמטי כמו פיוס ודו-קיום גם עם
הפלסטינים.
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נתניהו מגייס את כל אמצעי ההגמוניה ובראשם התקשורת בכדי
לשמר את אתוס הסכסוך המבטיח את שימור כסאו .דני בר -טל מציג
תנאים מינימליים הנדרשים לתחילת תהליך שלום וטוען כי ההנהגה
הישראלית פועלת למנוע את השגתם .בחינה של התבטאויות נתניהו
מחזקת טענה זו.
תנאי הכרחי ראשון הוא הכרה בלגיטימיות של היריב .נתניהו מציג
באופן קבוע קו הפוך ,שבא לידי ביטוי באמירות כמו" :אם אבחר לא
תקום מדינה פלסטינית בקדנציה שלי”.
תנאי שני הוא הכרה באנושיותו של היריב .גם כאן התבטאויותיו של
נתניהו רחוקות מכך" :תהום מוסרית רחבה ועמוקה מפרידה בינינו לבין
אויבינו .הם מקדשים את המוות – אנחנו את החיים .הם מקדשים את
האכזריות – ואנחנו את הרחמים “.
תנאי שלישי הוא ההכרה בכך שיש ליריב צרכים הנתפסים כלגיטימיים
על-ידי רוב הקבוצה היריבה והקהילה הבינלאומית ,צרכים שאם לא
ייענו הסכסוך לא ייפתר .ראש ממשלת ישראל אמר בהקשר הזה:
"בתנאים שהם רוצים כרגע ,מדינה פלסטינית אינה באה בחשבון";
על-פי נתניהו ,על הצדדים להבין כי "תוכנית האוטונומיה תחת שליטת
ישראל היא החלופה היחידה למניעת הסכנות הללו ,הצפונות בתוכנית
'השלום' של הסכם אוסלו” .תנאי רביעי הוא שעל הצדדים להכיר בכך
שעליהם להיפרד מחלק מיעדיהם ,שיש להתפשר .על יעד אחד כזה
אמר ראש ממשלת ישראל "אנחנו נשמור לעד על ירושלים מאוחדת
בריבונות ישראל”.
גם המנהיגות הפלסטינית מתבטאת בשנים האחרונות באופן שאינו
מּ כוון ליצור אווירת שלום .למשל ,באוגוסט  2014אמר ג'יבריל רג'וב:
"אין מניעה לשחוט התנחלויות [ ]...כל התנגדות מותרת כדי להביא
סאאב עריקאת ,השווה בדצמבר  2015בין דאעש
לקץ הכיבוש".
ּ
לישראל" :אכן ,אין הבדל בין מה דאעש עושה בסוריה ובעיראק לבין
ההרג ושריפת הילדים בידי המתנחלים בגדה המערבית" ,ובראיון
לטלוויזיה הפלסטינית אמר" :ראש ממשלת ישראל הוא כמו מנהיג
דאעש ּאבו ּב ַ כר אל-בגדאדי" .אבו מאזן ,אמר ב  "2016-ישראל הפכה
את המדינה שלנו לכלא באוויר הפתוח [ ]...פעולות ישראל מעודדות
את הטרוריסטים [ ]...הן נותנות להם את כל הסיבות לפעול” .והמשיך
בנאום אחר" :פלסטין והעם הפלסטיני ח ֹווים רצח המוני בקנה-מידה
היסטורי והתקפות שאין דומות להן תחת עיניה ואוזניה של הקהילה
הבינלאומית" .בנאום לפני הפרלמנט האירופי ביוני  2016אמר אבו
מאזן" :הם (הישראלים) אומרים 'הפלסטינים מסיתים ,הפלסטינים
מסיתים’ [ ]...רק לפני שבוע קמו מספר רבנים בישראל ופרסמו
הכרזה ברורה בה הם דרשו מהממשלה להרעיל את המים כדי להרוג
 | 152הכתובת על הקיר

פלסטינים האין זו הסתה? האין זו הסתה ברורה לרצח קולקטיבי של
העם הפלסטיני?”.
על מציעי המדינה האחת להתייחס לארבעה אתגרים (לפחות) שמציב
רעיון המדינה הדמוקרטית האחת ביחס לחזון הציוני :האם אפשר
להימנע מסיפוח רצועת עזה בנוסף לגדה המערבית? כיצד ייראו
צה"ל וגופי הביטחון האחרים ,ואילו מטרות יוגדרו להם? איך תתבצע
קליטת הרשות הפלסטינית ,שלה מאפיינים של מדינת עולם שלישי,
לתוך מנגנוניה הכלכליים החברתיים של מדינת ישראל? איך תתמודד
המדינה האחת עם קליטת הפליטים שישובו לתחומה?
לבסוף ,מדינה אחת תביא את תהליך הלאומיות הפוסט טריטוריאלית
שעומד עליו יורם פרי לשיאו .המאבק על הגדרת ה'אני' מול ה'אחר',
בחברה החדשה החסרה הפרדה פיזית ,משפטית וטריטוריאלית ,יתמקד
בהכרח במאפיינים התרבותיים ויביא להקצנת ההבדלים ביניהם.
אנו צפויים להעצמה והחרפה של תהליכי ההדתה של שני העמים
שבמסגרתם יימצאו בשני הצדדים כאלו המכשירים את האלימות בשם
הדת .תהליך זה והאתגרים שלעיל הם מתכון ודאי לא רק להיעלמות
החזון הציוני ,אלא גם למלחמת אזרחים מתמדת ואכזרית.
מוטב יהיה לחולמי המדינה האחת ,כמו גם להנהגה בישראל ,ללמוד
דבר אחד מנאומו של עבאס בפני המועצה הלאומית ,שהיה רווי
בבדותות היסטוריות ואמירות אנטישמיות ,והוא מסקנתו והכרעתו:
"אנו אומרים :נחיה איתם יחד ,על בסיס שתי מדינות”.
להגיע לפתרון זה יידרש מאמץ ישראלי ,פלסטיני ,ערבי ובינלאומי של
כל אלה שמבינים כי בסכסוך הישראלי -פלסטיני הפתרון הנכון הוא זה
הפשוט והקשה מאוד להשגה ,כי בנגוד לאחרים הוא היחידי האפשרי
והמעשי.
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ישראל צריכה להקשיב למה שאומר סינאוור ,5.6.2018 ,הארץ
על נזקו של ארגון חמאס לאינטרס הפלסטיני הלאומי ,כפי שמוכתב
ומובל על ידי אש"ף בראשות ערפאת ועבאס מאז  ,1988נכתב לא
מעט .הן בפיצול ובשליטה ברצועת עזה הפוגעים במעמדו של אש"ף
כמייצג הלגיטימי והבלבדי של העם הפלסטיני ,כפי שהליגה הערבית
הכירה ב ,1974-האו"ם בעקבותיה וישראל ב ,1993 -והן בשימורו של
אתוס הסכסוך בכל הקשור ל'זכות השיבה' – כפי שחזר ובא לידי
ביטוי באירועי החודש שעבר שכונו 'תהלוכת השיבה' .יחד עם זאת,
ניתן לראות הרבה יותר גוונים של אפור בהתבטאויות של מנהיג חמאס
סינוואר ,המיישר קו עם עמדת אש"ף גם בסוגיה זו ,אך הסיכוי לממשה
לכדי הסכם תלוי בעיקר בישראל ובארה"ב ,העומדת ללא תנאי לצדה.
הפלסטינים דחו ב ,1948-כמו העולם הערבי כולו ,את החלטה ,194
המשמשת את הבסיס לתביעתם את זכות השיבה .הם חזרו ודחו,
בניגוד למצרים ,ירדן וסוריה ,את החלטה  242שנתקבלה ב,1967-
משום ששתי החלטות האו"ם הללו התייחסו לזכויות האינדיבידואליות
שלהם כפליטים והתעלמו לחלוטין מזכותם הקולקטיבית להגדרה
עצמית ולהקמת מדינה עצמאית.
ב 1988-חל שינוי דרמטי בעמדותיו של אש"ף ,שלא פסח על סוגיית
הפליטים כמו על שאר סוגיות הליבה של הסכסוך הישראלי-פלסטיני
(גבולות ,ירושלים וביטחון) .שינוי זה היה במסגרת עסקת החבילה
שעיקרה :ויתור על  100%המולדת פלסטין בתמורה למדינת פלסטין על
 22%ממנה .כפי שעבאס התבטא בראיון לערוץ אל-ערביה ב"1988 -
:אבדה הזדמנות החלוקה של  ,1947לפניה אבדה הזדמנות החלוקה
של ועדת פיל .אך איננו רוצים לאבד הזדמנות נוספת .לפיכך קיבלנו
את חלוקת  1948ו ,1967-שאיננה כוללת יותר מאשר  22%פלסטין
ההיסטורית”.
השינוי בעמדה ביחס לפליטים היה פרי התובנה כי ויתור על השיבה,
המאיימת על אופייה היהודי של ישראל ,הוא המחיר הנדרש בעבור
הזכות למדינה עצמאית .כך ענה באותה שנה אבו איאד ,סגנו של ערפאת,
למכתב " 15הנקודות" ששלחה לאש"ף מחלקת המדינה האמריקאית,
שביקשה לבדוק את האפשרות לשילובו של אש"ף בתהליך מדיני:
"זכות השיבה לא יכולה להתממש תוך פגיעה באינטרסים של ישראל,
אלא חייבים להביא בחשבון את המצב שנוצר מאז  ]...[ 1948אנחנו
מבינים ששיבה מוחלטת אינה אפשרית עוד [ ]...אין אנו ל גמרי לא-
מציאותיים כאשר אנו שוקלים כיצד לממש את הזכות הזאת [ ]...אסור
לה להיות מכשול בלתי ניתן לגישור”.
עמדה חדשה זו של אש"ף הוצגה במסגרת כל המשאים ומתנים
עם ישראל .טרם פסגת קמפ דיוויד ביולי  ,2000חטיבת המחקר
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באמ"ן העבירה למקבלי ההחלטות תמונה ברורה ובהירה של העמדה
הפלסטינית ,שעל פיה "מתכוונים ערפאת וההנהגה הפלסטינית
למצות את התהליך המדיני ,במטרה להגיע לפתרון של שתי מדינות
על פי העמדה המדינית הפלסטינית הקבועה והמוכרת שהתקבלה
באש"ף ב : 1988-מדינה בגבולות ' ,67כולל ירושלים הערבית ,על בסיס
החלטות האו"ם  242ו".338-אמ"ן הדגיש כי "נושא הטריטוריה הוא
הסוגיה המהותית בעיני הפלסטינים ואילו זכות השיבה מהווה קלף
מיקוח חשוב מול ישראל”.
עם השנים התגבשה במו"מ 'עסקת ההמרה' בין ארבע סוגיות הליבה,
ובכללן סוגיית הפליטים .הצמד הראשון הורכב מסוגיית הגבולות ,שבה
ישראל ,בתהליך אנאפוליס בראשות אולמרט ,הסכימה לראשונה
לקבל את הפרמטר של קווי ' 67כבסיס וחילופי שטחים ,ובתמורה
הפלסטינים הסכימו על פירוז מדינתם וסידורי ביטחון נרחבים .הצמד
השני כלל את סוגיית ה פליטים ,שבה נדרשו הפלסטינים לוותר על
מימוש השיבה לישראל ,אך דרשו בתמורה בירה במזרח ירושלים.
הליגה הערבית קיבלה עסקה זו בישיבתה שהתכנסה בביירות ב.2002-
גם בשני סעיפים ביחס לסוגיית הפליטים שהתקבלו בישיבה לא היה
בכדי לשנות את עסקת היסוד הזו:
בראשון ,המשמעותי מביניהם ,מדובר על "הגעה לפתרון צודק של
בעיית הפליטים הפלסטינים ,שעליו יוסכם בהתאם להחלטת  194של
העצרת הכללית של האו''ם”.
בסעיף השני נוספה ההסתייגות כי "הוועידה ע ֵר בה לסרב לכל צורה
של יישוב קבע של הפליטים הפלסטינים העומדת בניגוד לנסיבות
המיוחדות במדינות הערביות המארחות”.
כל עת שישראל ביקשה להתחמק מעסקת ההמרה הזו ,הפלסטינים
הגיבו בשלוש רמות:
ראשית ,במהלך המו"מ  -הם חזרו והתנו את ויתורם ,כפי שעולה
מהמייל ששלח ב 23-ביולי  2008זיאד קלוט ,היועץ המשפטי בצוות
הפלסטיני במו"מ בתהליך אנאפוליס" :אסטרטגית ,האינטרס שלנו הוא
לדחות את הדיון בשאלת הפליטים עד שנדע מה נקבל בסוגיות אחרות
ובראשן ירושלים ...יש להבהיר לארה"ב וישראל :לא נדון בסוגיית
הפליטים כל עוד הישראלים לא מוכנים לדיון רציני בנושא ירושלים”.
שנית ,כשהמו"מ כשל  -חזרה הנהגת אש"ף לחפש את תמיכת הרחוב
הפלסטיני בהצהרות לעניין זכות השיבה ,אך מבלי להופכה למכשול
להסדר ,כפי שנביל שעת התבטא בגמר פסגת קמפ דיוויד“ :אנו בשלב
החזרת כל זכות שנגזלה מאתנו בשנת  1967וכל זכות שנגזלה מאתנו
ב – 1948-לפחות בכל הנוגע לזכויות הפליטים .זכויות אלה החזירו
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אותנו בקּ מפ דייוויד אל ה'ּנ ּכבה' – אל זכותנו הנובעת מהּ נ ּכבה ולא
מהכיבוש של .1967
כשישראל בראשות נתניהו נסוגה לגמרי מעסקה זו ,על ידי סירוב לדון
בסוגיית ירושלים וסירוב לקבל את קווי ' 67כבסיס לגבול  -אש"ף בחר
לא לחדש כלל את המו"מ .עמדת חמאס היתה שונה לחלוטין באותן
שנים .ערב ועידת אנאפוליס ב 2007-התבטא מוסא אבו מרזוק ,סגן
ראש הלשכה המדינית כך" :מדוע צריך מישהו להכיר ב'זכותה' של
ישראל להתקיים ,כאשר היא מעולם לא הכירה בפשעים הבסיסיים
של רצח וטיהור אתני ככלים שבאמצעותם השתלטה על העיירות
והכפרים שלנו ,המשקים והפרדסים שלנו ,והפכה אותנו לאומה
של פליטים? מדוע צריכים הפלסטינים 'להכיר' בפשע המפלצתי
שבוצע על י די מייסדי ישראל ,ואשר ממשיך להתקיים באמצעות
מדינת הּ אפרטהייד המודרנית המעוותת שלה ,כאשר הפלסטינים
חיים עשרה בני אדם בחדר ,בבקתות הבטון עם גגות הפח של האו"ם?
אלה אינן שאלות ריקות ,והסירוב שלנו לזנוח את קורבנות  1948ואת
צאצאיהם אינו סרבנות לשמה”.
יחד עם זאת ראינו כיצד בחלוף השנים ,המציאות הקיימת ,שבה
הכיר אש"ף כבר לפני  30שנה ,משפיעה גם על חמאס ,אפילו
במהלך תהלוכת השיבה .תחילת האירועים ,שלוו בהצהרות לוחמניות
ובפנטזיות בדבר הצבת השיבה מעל הכל ,הלכה והתחלפה בתביעה
הפרגמטית להסרת הסגר מעל הרצועה .השינוי הזה אולי מרמז על
הצעד הנוסף בצעידה האיטית של חמאס לעבר קבלה של עמדות
אש"ף ובראשן הכרה החלטות הבינלאומיות הנוגעות לפלסטינים,
כפי שאמר מנהיג חמאס סינוואר" :אנו מצטערים מאוד בכל
האמור לגבי אי יכולתה של הקהילה הבינלאומית לכפות את ביצוע
ההחלטות שהתקבלו על ידה בעבר .עד היום אין לפלסטינים מדינה
מוכרת כיתר המדינות .עמנו דורש את זכותו לביצוע החלטה  194של
העצרת הכללית" (הכוללת גם הכרה במדינת ישראל) והוסיף" :העם
הפלסטיני רוצה להשיב את זכויותיו ולפתור את בעיותיו בדרכי שלום,
גם אם ניאלץ לפנות להתנגדות חמושה מהסוג שהחוק הבינלאומי
מאשר לנו לנקוט”.
חמאס כמו אש"ף מעולם לא ויתר על אמונתו בזכות השיבה ,אך חמאס
בהנהגתו המפוכחת והפרגמטית של סינאוור מבקש ללכת בעקבות
אש"ף ,ולקבל תמורה לוויתור על מימוש השיבה לישראל בדמות
מדינה פלסטינית עצמאית לצד ישראל .לעמדתו ,אין הוא יכול לחזור
על מה שנתפס בעיני הפלסטינים כטעות האסטרטגית של אש"ף
 ההכרה בישראל ,הוויתור על  78%מהמולדת ,הוויתור על מימושהשיבה ,ההסכמה על פירוז פלסטין ,ההסכמה לחילופי שטחים בהם
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ישראל תשמור את הרוב המכריע של הישראלים הגרים מעבר לקו
הירוק ,ההסכמה לשמירת  80%מירושלים המאוחדת כבירת ישראל
– מבלי לקבל מראש את הסכמתה הברורה של ישראל להקמתה של
מדינה פלסטינית שבירתה במזרח ירושלים ויישוב סוגיית הפליטים
באמצעות שיבה למדינת פלסטין ופיצויים.
הפסקת האש האחרונה ביצרה את מעמדו של חמאס ככתובת
השלטונית של רצועת עזה הן בעיני ישראל ומצרים ,שלא טרחו
'להלבין' את ההבנות באמצעות הרש"פ ,והן בעיני הציבור הפלסטיני
כמו הישראלי .ככל שישראל תפעל לשמירת הקיפאון המדיני
ולכרסום במה שנותר מסמכותו של אש"ף ,לא ירחק היום ושאיפתו
של ראש חמאס הקודם ,חאלד משעל ("חמאס שואפת לפרוש חסותה
על ענייני העם הפלסטיני בכל מקומות הימצאו ולשאת באחריות
הלאומית במסגרת ההנהגה הפלסטינית") ,תהפוך להיות המציאות
הקשה והבלתי מתפשרת עמה תידרש ישראל להתמודד.
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טרפדו את הקמת גדר הביטחון אבל מאשימים אחרים,
 ,2.9.2018הארץ
סיפורה של גדר הביטחון בגוש עציון הוא בבחינת שיא בשימוש הציני
וחסר-האחריות שנעשה במושג הביטחון .בעבר ,להצדקת תוואים
ששיקולים זרים לביטחון עמדו ביסודם ,בהמשך ,להשארת פרצה
מופקרת למען הרחבת ההתנחלויות וכיום להביא אף לביטול האפשרות
לבנייתה.
לאחרונה ,העימות בין ראש מנהלת הגדר בפקמ"ז ,אל"ם עופר הינדי,
לבין נציגי הגוש ,ביחס לתוכניות בנייה חדשות בגוש עציון שהוגשו
לאחרונה ,חושף את מסכת השקרים לבג"ץ ,את החזרה על טעויות
העבר ובעיקר את החול הנזרה בעיני הצבור בישראל המופקר לפיגועים,
גניבות חקלאיות ועבירות רכוש .בתצהיר שהוגש לבג"ץ ב 2003-על-
ידי מערכת הביטחון להצדקת תוואי הגדר בגוש עציון ,תוואי "המספח"
חמישה כפרים ,רבבות פלסטינים ועשרות אלפי דונמים ,הושמעו שלל
טיעונים "ביטחוניים" ,הפוכים ביסודם מאלו שצה"ל נהג להציג בתיקים
אחרים.
לאחר שלוש שנות דיונים משפטיים ,ולאחר שהבינה כי מסכת
הטיעונים הזרים לביטחון לא תצלח את בג"ץ ,נדרשה מערכת הביטחון
להכריע אם לאמץ את התוואי הביטחוני ש'המועצה לשלום ולביטחון'
הציעה ,מתוקף מעמדה כ'ידיד בית המשפט' ,כפי שעשתה בת יקים
אחרים (בית סוריק ,צופין ,חרבת ג'בארה ,חשמונאים ועוד) ,או לוותר
בכלל על הגדר בגוש ,כפי שראש מועצת גוש עציון וראש מועצת
אפרת העדיפו.
לדאבוננו ,בדומה לעתירת הגדר באזור מעלה אדומים ,מערכת הביטחון,
למרות שחלק מתוואי גדר הביטחון (ממזרח לאפרת) כמעט והושלם
בהשקעה של עשרות מיליונים רבים שירדו לטמיון ,הוכרחה להודיע
לבג"ץ ב 2006-כי לא תבנה כלל את הגדר ותשאיר שם את הפרצה
הביטחונית ובשל כך היא נותנת את הסכמתה למחיקת העתירות "לעת
הזו ,בשל מגבלות תקציביות ובשל צרכים אחרים המונחים לפתחה של
מערכת הביטחון ,בניית הגדר בתוואי בו מדובר אינה עומדת במקום
גבוה בסדר העדיפויות של המשיבים הנוגע להשלמת בניית גדר
הביטחון ברחבי איו"ש” .בהמשך היא הודיעה כי בסוף  2012תשקול
שוב את חידוש הבנייה .מסכת עובדתית זו לא הפריעה לפרנסי הגוש
להטיל את האשמה לכך על אחרים כפי שפרסם לאחרונה מנהל בי"ס
שדה גוש עציון ,ירון רוזנטל" ,הגדר סביב הגוש לא הסתיימה בגלל
בג"צים שלמעשה טרפדו אותה”.
בפגישה שהתקיימה בימים האחרונים הבהיר ראש המנהלת ,שהבקשה
להרחבת היישוב בת־עין תאושר רק בתנאי שכל התוכניות יסתיימו
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במרחק של  50מטרים מהתוואי המתוכנן לגדר הביטחון" ,ניתן יהיה
לבחון אישור רק בכפוף לתנאי שגבול התוכנית יוגבל למינימום 50
מטרים מצו התפיסה המיועד לגדר הביטחון" ,קבע הינדי .תשובה דומה
ניתנה בפגישה לגבי היישוב מגדל־ עוז ,שם נדחתה תוכנית קונקרטית
בגלל אי עמידתה בתנאי.
החלטה זו הביאה את רוזנטל ,הבוחר לשמש מעין דובר לא רשמי,
להודות באחריותם לאי בניית גדר הביטחון ואת המטרה האמיתית
העומדת מאחורי המהלך המפקיר את ביטחון תושבי ישראל ,כפי
שפורסם במקור ראשון "את איום הגדר בגוש עציון הצלחנו לסלק
כבר לפני למעלה מעשור ,לאחר סדרת מאבקים משפטיים וציבוריים,
עכשיו עלינו להיאבק שהשטח שיועד לבניית גדר ההפרדה ישוחרר
מהתפיסה הצבאית ,ונוכל להרחיב את יישובי גוש עציון ."...לסיום
תגובתו הוסיף את התוספת "ההיסטורית'" השקרית ..." :אז בני גוש
עציון יוכלו לחזור לגוש ,למקום שהם והוריהם נולדו בו”.
דובר צה"ל מסר בתגובה :״תוואי גדר ה ביטחון באזור גוש עציון נקבע
בהחלטת ממשלת ישראל .העתירה שהוגשה לבג"ץ נגד התוואי נמחקה.
מאחר שהצורך הביטחוני בהקמת הגדר בתוואי המתוכנן בעתיד עוד
קיים ,בקשות לבנייה סמוך לתוואי נבחנות לאור הצרכים הביטחוניים
במרחב ותוך בחינה של כל מקרה לגופו״ .אין ספק שדובר צה"ל ,כמו
ראש המנהלת ,אינם מודעים להיסטורית הגדר וחשפו בעמדתם את
השימוש הציני שעושה מערכת הביטחון בביטחון עצמו ,בהציגה
טיעונים הפוכים ,כל פעם על פי הצורך העכשווי.
את דובר צה"ל נשאל אם "הצורך הביטחוני בהקמת הגדר בתוואי
המתוכנן בעתיד עוד קיים ,”...אזיי למה מערכת הביטחון אינה משלימה
את הגדר?! הרי שנת  2012חלפה ועמדת מערכת הביטחון הייתה
ונותרה שיש להשלים את גדר הביטחון .למה לא נבנתה הגדר מאז?
למרות שצה"ל ביקש מספר פעמים להשלים את גדר הביטחון כל
ניסיונות אלו טורפדו בעקבות לחץ פוליטי שהפעילו ראשי המועצות
בגוש עציון על הדרג הפוליטי לרבות באמצעות סיורים שערכו ליו"ר
הכנסת ,ראש הממשלה ושר הביטחון .כך למשל ב  ,2016-שראש
הממשלה נתניהו הכריז על השלמת הגדר ,ראש מועצת גוש עציון דוידי
פרל הודה בהתנגדות בפה מלא "אנחנו מתנגדים לגדר" והוסיף טענה
שקרית "...כי היא מפרידה אותנו ממדינת ישראל .מבחינתנו זה רע
מאוד”.
פרל לא הוטרד מהצהרת ראש הממשלה משום שלדבריו היא לא תהפוך
למציאות" .אני מעריך שלא תהיה גדר ,כי לצערי ראש הממשלה אמר
הרבה ועשה מעט בתקופה האחרונה .הוא פועל רק כשחרב מונחת על
צווארו .אני לא מאמין שזה יקרה אבל ימים יגידו" .פרל צדק!!! החלטה
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מתמשכת זו לאי בניית גדר הביטחון סותרת לחלוטין את עמדת צה"ל
ואת עבודת המטה של המועצה לביטחון לאומי שקבעו חד משמעית
שגדר ביטחון לא רציפה אינה עומדת בתכלית הביטחונית שלה ויש
להשלימה.
עמדת צה"ל והמל"ל אינה מרשימה את אנשי הגוש "אנחנו באמת נגד
הגדר"" :כי כפי שהוכחנו היא לא עוזרת נגד טרור" .קרי ,הם "הוכיחו" דבר
שהוא בניגוד גמור לעמדת צה"ל וכל מערכות הביטחון ביחס לתרומתה
האדירה של גדר הביטחון למניעת טרור! כך למשל התבטא לאחרונה
סנ"צ אתי בוחניק מפקדת תחנת קריית גת" :מאז סגירת קטע תרקומיא
מיתר יש ירידה משמעותית באירועים ואנו כמעט לא מקבלים קריאות
ממחסום תרקומיא”.
ומה בקשר למגבלות התקציביות? בסיור שקיימה בתחילת השנה ועדת
חוץ וביטחון בדרום הר חברון קבע שי גלעד ,מהמטה לביטחון לאומי:
"...סיימנו לבצע את עבודת המטה שראש הממשלה הנחה אותנו לבצע
בנושא .העלות הנדרשת היא  1.3מיליארד ש"ח לכל קו התפר ,וכרגע
אין לה מקור תקציבי מוגדר" .יו"ר הוועדה ,אבי דיכטר ,סיכם ואמר-
"לכל אורך הדיון עלו כאן מחמאות על ביצוע החומה בין תרקומיא
ומיתר .הפרצות בגדר האינדיקטיבית שהיא רוב רובו של המכשול
סביב יו"ש היא תמונת מראה לכך .לא רק שלא נעשה דבר לתקנן ,גם
 8חודשים אחרי שדרשה זאת הוועדה......מעולם לא הוצג לנו כוועדה,
ולמיטב הבנתי גם לא לדרג המדיני או לרמטכ"ל ,שינוי אסטרטגי
שכזה .נכנס דיון בוועדה להבין איך ירדה השקעה של מיליארדים
בגדר האינדיקטיבית לטמיון....,ויהיה לנו מה לאמר כוועדה על כך שרק
תקציב מעכב את בניית המכשול" .לאבי דיכטר נבקש לגלות כי אין בכך
כל חדש ,כי כבר ב 2007-קבעה 'וועדת ברודט' כי ההתנהלות של בניית
גדר הביטחון היא "דוגמה נוספת לחשיבה ולהתנהלות לקויה ובזבזנית”.
לראש המנהלת נספר את ספור הנדל"ן של הגדר בנעלין .תוואי המכשול
בסמוך לנעלין וחשמונאים אושר על -ידי הממשלה באוקטובר ,2003
אך ּשונה על-ידי צה"ל כשנה וחצי לאחר מכן ,אחרי מתן פסק הדין
בתיק בית סורּיכ ב.2004-התוואי החדש הורחק מבתי הפלסטינים.
כשהתחלפו האלופים בפיקוד המרכז הוחלט לשנות שוב את התוואי
במקום ,בטענה שעכשיו הוא קרוב מדי לבתי היישוב חשמונאים ,וכי
יש להרחיקו מהם במאות מטרים נוספים.
העותרים לבג"ץ נגד 'התיקון' החדש דחו את הטענה הזאת .כראיה הוצג
במהלך הדיון בבית המשפט מכתב ששלח משרד הביטחון ,בחתימת
נציג צה"ל ,אל החברה הקבלנית ,שהשטח החדש שביקשו להעביר
ל'-צד הישראלי' של הגדר ,נמצא בבעלותה .במכתב מתיר נציג צה"ל
לחברה לתכנן את הפרויקט" ,ובלבד שהבתים העתידיים יהיו במרחק
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של  150מטר מקו הגדר העתידי” .נשיאת בית המשפט העליון דורית
בייניש קיבלה את העת ירה ,פסלה את התוואי החדש ,והציעה לצה"ל
לאמץ מחדש את התוואי הקודם" :התמיהות בנוגע לשינוי בעמדה
הביטחונית גוברות לאור העובדה שהמפקד הצבאי נתן אישור עקרוני
לתיכנון שכונה חדשה באופן שבתי השכונה ייבנו במרחק של 150
מטר מגדר הביטחון [ ]...לא הוברר לנו כיצד הדבר מתיישב עם תפיסת
הביטחון בדבר הצורך במרחב התרעה ומירדף של מאות מטר מבתי
תושבים ישראלים”.
כיום ,בניגוד לעמדתו בעתירות אחרות בחר צה"ל להעמיד את המרחק
בין הגדר לשכונות העתידיות על  50מטרים בכדי להיענות באופן חלקי
ללחץ המתנחלים .הרי ברור לכולם שאם יוחלט בעתיד לבנות את הגדר
יופעל לחץ שלא להסתפק ב 50-מטרים ויבקשו להוסיף מחדש את
מאות המטרים על חשבון הפלסטינים.
הלקח עליו עמד אלוף פקוד המרכז ,משה קפלינסקי ,בריאיון
שקיים עימו נ חום ברנע לרגל סיום תפקידו ב ,2005-יימחק גם הוא.
שהעיתונאי שאל" :מה היתה השגיאה הגדולה ביותר שעשיתם בגדר?"
"בדיעבד" ,ענה ּקפלינסקי" ,אני חושב שהשגיאה הגדולה ביותר היתה
שלא לקחנו בחשבון ,מראש ,את מירקם החיים של הפלסטינים"" .בית
המשפט העליון" ,ה קשה ברנע" ,הבין טוב מכם" ,וקפלינסקי אישר:
"בית המשפט העליון שם לי מראה מול העיניים ,הוא לימד אותי פרק
במידתיות .אני מקבל את זה”.
סיפור גדר הביטחון בגוש עציון מצטרף למסכת של אירועים חמורים
שליוותה את בניית גדר הביטחון החשובה כל כך ושאין להשלים עמם
 הצגת מידע שקרי ,חלקי ומוטעה לבג"צ ,ביזיון חוזר ונשנה במימושפסקי הדין של בית המשפט העליון ,חמדנות פוליטית ,עבריינות
מוסדית ,בזבוז משווע של כספי ציבור (יותר משני מיליארד שקלים
של משלם המיסים הישראלי!) ,ומעל לכול הפקרות ביטחונית .השבוע
נכתב פרק מצער ומבזה נוסף אך את הפרצות בגדר הביטחון ממשלת
ישראל לא פועלת לסגור.

שאול אריאלי | 161

 | 162הכתובת על הקיר

ממשלת נתניהו גוררת אותנו  100שנה אחורה ,12.9.2018 ,הארץ
הניסיון הפתטי של הנשיא האמריקאי ,דונלד טראמפ ,וחבר שליחיו,
להוריד את סוגיית הפליטים מעל סדר היום של כל משא ומתן עתידי
בין ישראל לאש"ף ,על ידי הפסקת התקצוב האמריקאי של אונר"א
וסגירת משרדי אש"ף בוושינגטון ,שובר את שיא הבורות ,ההתנשאות
והכוחניות ,שהוצב רק לפני חודשים מספר עת ביקשה חבורה זו להסיר
את ירושלים מעל סדר היום על ידי הכרה בה כבירת ישראל.
חבורה זו – טראמפ ,קושנר ,גרינבלט ,פרידמן  -חולקת את אותן גישה
ומדיניות ביחס לסכסוך הישראלי-פלסטיני עם ראש הממשלה נתניהו,
גדעון סער ,המבקש להיות יורשו ,וקואליציית הלאומנים-משיחיים
בממשלת ישראל .חבורת נתניהו ,שיכורת כוח ,החוששת לאבד את
מה שנתפס בעיניה כ"הזדמנות היסטורית" שממשל טראמפ מעניק
לה כביכול ,מעלה "רעיונות" שונים ל"פתרון" הסכסוך – החל מסיפוח
שטחים בגדה המערבית ,או את כולה ,מתן אוטונומיה מצומצמת
לפלסטינים בשטחי  Aו B-או לחלופין תושבות ישראלית ואזרחות
ירדנית ,קונפדרציה פלסטינית עם ירדן ולבסוף גם גירוש הפלסטינים
לירדן" ,המולדת החלופית" לעמדתם.
במהלך המשאים ומתנים בין ממשלות ישראל לאש"ף על הסדר
הקבע נתקבעה "עסקת החבילה” ,הבאה לענות על הצרכים החשובים
ביותר של שני הצדדים .דרישתה של ישראל לביטחון נענתה על ידי
הפלסטינים ב"מעטפת" בת תשעה נדבכים:
"גדר ביטחון" על תוואי מוסכם במשטר גבול מבוקר ו"נושם”.
פירוז פלסטין מצבא ונשק כבד.
משטרה פלסטינית הנלחמת בטרור ואוכפת חוק וסדר.
פריסת כוחות רב-לאומיים לבקרת הפירוז ,לפיקוח על הגבולות
ולמשימות ייחודיות.
פריסה ישראלית זמנית בבקעת הירדן.
תחנות התרעה ומרחב אווירי בשליטת ישראל.
פעילות תלת-צדדית בגבולות פלסטין-ירדן.
עומק אסטרטגי מותנה (איסור על פלסטין ,בדומה להסכם השלום עם
ירדן ,לכרות בריתות צבאיות עם מדינות וארגונים עוינים לישראל).
הסכמי ביטחון אזוריים למול הציר האיראני -שיעי.
בתמורה ישראל בראשות אולמרט קיבלה את הנוסחה האמריקאית
של מזכירת המדינה קונדוליסה רייס ,כי פלסטין תשתרע על 6,205
קמ"ר ( 22%מפלשתינה -א"י המנדטורית) בכדי לאפשר את חילופי
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השטחים שיותירו בידי ישראל את הרוב המכריע של הישראלים המת
גוררים מעבר לקו הירוק.
ההכרה בירושלים סמלית בעיקרה ,אך מפצלת את העיר בין אופוריה
לייאוש נתניהו" :נהיה מוכנים למדינה פלסטינית מפורזת" .את סוגיית
הפליטים הסכים מחמוד עבאס ,יו"ר אש"ף ונשיא הרשות הפלסטינית,
ליישב באמצעות שיבה סמלית ומוגבלת לישראל ,בהסכמתה
ובאישורה של ישראל ,באופן שאי נו מאיים כהוא זה על המאזן
הדמוגרפי במדינת ישראל ,ובמתן פיצויים .עמדות שחזר עליהן בשבוע
שעבר בפני משלחת של פעילי שלום ישראלים שנתקבלה ברמאללה.
בתמורה ישראל הסכימה על בירה פלסטינית במזרח ירושלים הערבית
(המשנה את מעמדם של  350אלף הפלסטינים מתושבי ישראל
לאזרחי פלסטין) ,סיפוח השכונות היהודיות במזרח ירושלים לישראל
ו"משטר מיוחד" ב"אגן ההיסטורי" ,שבו נשמר במקומות הקדושים
הסטטוס קוו המתקיים שם שנים.
על רקע העובדות ההיסטוריות הללו ,שהוצגו אינספור פעמים לג'ארד
קושנר ,יועצו וחתנו של טראמפ ,ולג'ייסון גרינבלט ,שליחו לעניין
הסכסוך ,הרי שהנוסחה החדשה שמציג ממשל טראמפ מעידה על
כשל עמוק בהבנה הבסיסית של "עסקת החבילה" ,היכולה להבטיח
שיהיו לה שני פרטנרים .לעת עתה ממשל טראמפ התמודד בדרכו
האומללה רק עם הסוגיה השנייה )ירושלים – פליטים) ,ובאופן
מגוחך ביקש להכריע את המתח בין דרישות ישראל והפלסטינים על
ידי הענקת ניצחון טכני  0:2לישראל ,מבלי שזו תידרש בכלל לעלות
ולהתמודד על שולחן המשא ומתן.
ישראל מקבלת את מבוקשה בסוגיית הפליטים – באבחת החלטה
נשיאותית אחת הפליטים הפלסטינים מפסיקים להתקיים ולכאורה
אין מי שיחזור ואין מי שיקבל פיצויים .בסוגיית ירושלים – ירושלים
"המאוחדת" ,שבחמישים השנים האחרונות הפכה ליותר ערבית ,יותר
חרדית ,יותר אנטי-ציונית ,יותר ענייה ,יותר מפלה ואנטי-דמוקרטית,
תישאר בירת ישראל ל"נצח נצחים" .ניסיון כוחני להפוך שיגיונות נטולי
כל אחיזה היסטורית למציאות.
את סוגיות הגבול והביטחון נטלה לעצמה ליישב חבורת נתניהו-
בנט-שקד-סמוטריץ' .שרת המשפטים יחד עם 'שדולת ארץ ישראל'
בראשות קיש וסמוטריץ' הצליחו להניח את היסודות המשפטיים,
האנטי-ליברליים והאנטי -דמוקרטיים ,להצעות החוק העתידיות לספח
אזורים שונים בגדה המערבית (חוק הלאום ,חוק ההסדרה ,פסקת
ההתגברות ועוד) .חלקם ,כמו בנט ,מבקשים ליהנות מהנדוניה (שטחי
 )Cולהניח באופן דמיוני כי הכלה (מיליוני פלסטינים בשטחי  Aו)B-
תמשיך לקיים את שיתוף הפעולה הביטחוני עם ישראל במסגרת
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אוטונומיה תרבותית .הצעה שהניסיון לכנותה "תוכנית" הוא מעליב
ויומרני עד אבסורד ,משום שאינה נותנת תשובה מדינית ,ביטחונית
וכלכלית למציאות שבה מתקיימים " 169איים" של אזורי  Aו,B-
המוקפים בעשרות מסדרונות של שטחי .C
אחרים ,צנועים יותר ,מבקשים לספח "רק" את כל אזורי ההתיישבות
הישראליים ,או את ירושלים רבתי או את בקעת הירדן .כל ההצעות,
ללא יוצא מהכלל (אף אחת מהם לא מלווה במפה) ,כך מבטיחים לנו
הוגיהן ,יביאו בסופו של דבר למימושה של ההבטחה האלוהית להענקת
ארץ ישראל (שגבולותיה נקבעו על בסיס האינטרסים של המעצמות
המנצחות במלחמת העולם הראשונה) לעם היהודי .רבים בתוכם
הולכים צעד נוסף ורואים בזה את יצירת התנאים ההכרחיים לביאתו
של המשיח ,לכינונה של ממלכת דוד ולבניית בית המקדש השלישי.
עם ארץ ישראל השלמה ,מדינת ישראל ,לעמדתם ,גם תזכה בביטחון
מוחלט הן משום ישיבתה על נהר הירדן והן כי השכינה שורה מעליה,
גם עם בעורפה נושפים ושוצפים מיליוני פלסטינים חסרי זכויות.
“הדיל האולטימטיבי" של טראמפ ,אם יתבסס על המדיניות וההצהרות
הנוכחיות של ממשלו ,דינו להיכשל .אין בנמצא פרטנר פלסטיני או
ערבי לתוכניות מנותקות מההיסטוריה של הסכסוך ומהלגיטימציה
הבינלאומית בדמות החלטות האו"ם  242ו .338-באם לא יימצאו
מקורות כספיים חלופיים ,ההחלטה בנושא אונר"א עלולה להצית
מחדש את רצועת עזה על רקע כישלון המהלך האחרון של חמאס
להגיע להסכם עם ישראל על הסרת המצור ,הפסקת אש לזמן ארוך
טווח ושיקום מערכות החיים הנמצאות על סף קריסה מזה זמן רב,
ואף ירושלים עלולה לרגוש עם ביטול הסיוע האמריקאי לבתי החולים
במזרח העיר.
יש באלו בכדי לטלטל את מערכת היחסים הקיימת בין ישראל
לפלסטינים ולהוציאה משווי המשקל העדין שבו היא נמצאת כיום,
אך אין בם בכדי לקחתה אל מחוץ למסגרת ההסכמית הקיימת ואל
מציאות חדשה לגמרי.
לעומת זאת ,הדרך שחבורת נתניהו–בנט-סמוטריץ' מובילה בה את
ישראל היא המסוכנת ביותר .ממשלת נתניהו מבקשת להשליך את
תוכנית הביטחון בת תשע השכבות ולהמירה במהלכי סיפוח שיסלימו
את היחסים לכדי מלחמה פנימית ,בין ישראלים לפלסטינים ,בין
יהודים לערבים ,בין יהודים ליהודים ובין ערבים לערבים .על גבולותיה
ישראל תחזה בקריסת הסכמי השלום עם מצרים וירדן וביצירת חזית
טרור דתית קיצונית הניזונה מתמיכת איראן ,טורקיה וקטאר ורוכבת על
גלי השנאה המועצמים ברחוב הערבי.
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בשלב הראשון ,ממשלת נתניהו גוררת את ישראל אל מדינת אפרטהייד,
על בסיס "תוכנית” מנותקת מהמציאות ,שהגורמים המקצועיים מעולם
לא נטלו בה חלק ,ובהמשך לקריסה מלווה באלימות שתוליד מדינה
אחרת – דו לאומית בתחילה ,ומהר מאוד מדינה ערבית עם מיעוט
יהודי דתי ועני ,בדיוק כפי שארץ ישראל היתה ערב השקת המפעל
הציוני לפני למעלה ממאה שנה.
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על האמון שנשחק ונשחק בין ישראל לפלסטינים,
 ,8.10.2018הארץ
סוגיית האמון בין ישראל לאש"ף היא המלמדת ביותר על כישלונם
של הצדדים להגיע להסדר קבע 25 ,שנים לאחר שנחתם הסכם אוסלו
('הצהרת העקרונות') .אובדן האמון הוא תוצר ההפרות הקשות של
שני הצדדים את ההסכם (טרור ,הרחבת ההתנחלויות ועוד) .הוא בא
לידי ביטוי בגידול במספר העמודים שנוספו לכל הסכם ,בכדי למנוע
פעילות על פי פרשנות החורגת מרוח ההסכם; בהוספתם של הסכמים
(הסכם חברון ,מזכר וואי) בכדי לנסח מחדש בצורה יותר מפורטת
ומפורשת נושאים שכבר הוסכם עליהם; ובחריגה שהלכה וגדלה בלוח
הזמנים שנקבע למימוש כל אחת מאבני הדרך בתהליך.
יחד עם זאת ,דברי המתנגדים לכל תהליך מדיני עם הפלסטינים ב
מאמרים ובראיונות לציון רבע מאה להסכם  -ניסיונם לתאר את הסכם
אוסלו כקנוניה מכוונת של ערפאת מראשית דרכו ,הוא שכתוב פוליטי
של ההיסטוריה .הטענה שקנוניה זו נועדה לקנות את אמונם של רבין
ופרס ,ושהליכתם של הפלסטינים למשא ומתן לצורך הקמת מדינת
פלסטינית נועדה רק להחזיר את ישראל "לגבולות הצרים שקדמו
למלחמת ששת הימים ,ולאחר מכן לחדש מגבולות אלו את מתקפת
ההשמדה על המדינה היהודית" ,כפי שכתב נתניהו ,אינה אלא היפוכה
של ההיסטוריה.
החולי המרכזי של הסכם אוסלו הוא היותו מסגרת הדרגתית ורב-
שלבית ,החסרה את הפרמטרים להגדרת מצב הקבע ,למעט החלטת
מועצת הביטחון "( 242שטחים תמורת שלום") .קרי ,הצדדים חתמו על
הסכם "מחורר כגבינה שוויצרית" ,שהוציא אותם למסע מבלי להגדיר
את יעדו הסופי .הפרשנות השונה שכל צד העניק להסכם ומצב הקבע
שראה בחזונו ,הם שהולידו את ההפרות של הצדדים ומוטטו את האמון
ביניהם .הפרות שהיו בעיקרן ניסיונות הצדדים לעצב מציאות שתשרת
את תפישתם .במאבק זה השתתפו הגורמים המייצגים הרשמיים –
ממשלת ישראל ואש"ף – אך הם אפשרו למתנגדים להסדר ליטול בו
חלק תחת ההנחה שהכזיבה ,כי יוכלו לשלוט בהם ו"בגובה הלהבות"
שיבעירו .כך בתהליך מעגלי ,ההפרות חיזקו את כוחם של מתנגדי
ההסכם (ניצחון חמאס בבחירות לרשות הפלסטינית וכינונן של
ממשלות לאומניות-משיחיות בישראל) ,ואלו חזרו להחריף אותן עד
אובדן האמון ועצירת התהליך המדיני.
בניגוד לטענות מתנגדי ההסכם ,כי ההדרגתיות בתהליך והיעדר מתווה
סופי למצב הקבע שירתו את הפלסטינים להחייאת "תורת השלבים"
– האמת ההיסטורית הפוכה .הבחירה בתהליך הדרגתי היתה משנתו
של רבין מאז כהונתו הראשונה ,כשני עשורים לפני אוסלו .ב1977-
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הכריז" :אני מעדיף הסדרי ביניים ,עם תקופת מבחן בין שלב לשלב,
על פני הניסיון להתקדם בבת אחת להסדר כולל" ,וכן ש"מעבר לשלום
אמיתי הוא תהליך ולא אקט חד פעמי" .גישה זו אומצה על ידי מחליפו,
מנחם בגין ,שחתם ב 1978-בקמפ דיוויד עם סאדאת על הסכם
המסגרת לאוטונומיה הפלסטינית ,הדומה להפליא בפרטיו להסכם
אוסלו .שנתיים מאוחר יותר היה עצוב לגלות שרבין בחר לבחון את
הפלסטינים ,אך היה עיוור לאפשרות שהמתנגדים לכל פשרה ינצלו
את ההדרגתיות לתקוע מקלות בגלגלי התהליך ,ואחד מהם אף הוסיף
לכך שלושה כדורים בגבו .חשובה מכך היא העובדה כי העמימות
והיעדר היעד הסופי שנכפו על אש"ף ,שהיה בנקודת שפל במעמדו
וביכולותיו ,נועדו לשרת את תפישת ישראל את הסדר הקבע ,שהייתה
הפוכה לזו הפלסטינית.
לתפישת הפלסטינים ,הם כבר נתנו הכל ועשו את הפשרה הלאומית
ההיסטורית העיקרית ב .1993-הם הכירו בישראל וויתרו על 110%
המולדת פלסטין בתמורה למדינה פלסטינית על  22%ממנה .כמו
העולם ,אש"ף פירש את החלטה  242כנסיגה ישראלית מלאה
מהשטחים שנכבשו במלחמת ששת הימים .לפיכך הוא ראה בהסכמת
ישראל "להוביל להסדר קבע ,המבוסס על החלטות מועצת הביטחון
 242ו" ,338-כפי שנכתב בהסכם אוסלו ,את היעד הסופי ,שיביא
לכינונה של מדינה פלסטינית בגדה המערבית ורצועת עזה שבירתה
במזרח ירושלים .כלומר ,חלקה של ישראל במימוש הפשרה מתחיל
רק לאחר שהפלסטינים נתנו כל מה שיכלו לעמדתם ,ולא נותר להם
אלא להאמין כי ישראל תקיים את חלקה.
לעומת זאת ,הצד הישראלי ,שצידד בכינון רשות מדינתית מוגבלת,
דרש כי הבסיס למו"מ יהיה עקרון הפשרה ההוגנת ,שתביא בחשבון
את המציאות שהתהוותה מאז  1967ותתחשב באינטרסים הביטחוניים
וההתיישבותיים של ישראל .ישראל ביקשה להתנתק מ"הלגיטימיות
הבינלאומית” שקבעה החלטה  242בדמות "שלום תמורת כל
השטחים" .היא הדגישה סעיף אחר של ההחלטה ,העוסק ב"גבולות
בטוחים ומוכרים" ,בכדי לתבוע להשאיר חלקים נרחבים מהגדה
המערבית בריבונותה .בנאומו בכנסת באוקטובר  1995לאישורו של
הסכם הביניים אמר רבין" :אנו רוצים שתהא זו ישות שהיא פחות מ
מדינה ...גבולות מדינת ישראל ,לעת פתרון הקבע ,יהיו מעבר לקווים
שהיו קיימים לפני מלחמת ששת הימים ישראל" .נתניהו ,שנבחר
ב ,1996-כתב שנה קודם כי "תוכנית האוטונומיה תחת שליטת ישראל
היא החלופה היחידה" .ברק ,שהדיח אותו ב ,1999-סירב להשתמש
במונח "מדינה פלסטינית" וראה במטרת ההסכם "להגיע לחלוקה הוגנת
של יהודה ושומרון”.
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המו"מ על הסדר הקבע ,שהחל רק בסוף  ,1999חידד את ההבדל
העקרוני בתפישת הצדדים ואישש את הטענה בדבר האינטרס
הישראלי הבסיסי בעמימות והימנעות מלקבוע את מתווה הקבע.
מבחינת הפלסטינים ,המו"מ נועד להוביל למימוש זכויותיהם על פי
א -סימטריה הקיימת
"הלגיטימיות הבינלאומית” ,ולא כתוצאה של ה ַ
מול ישראל .לפיכך הם דרשו שהמו"מ יתחיל בהסכמה על העקרונות
המבוססים על ההחלטות הבינלאומיות ,ורק בשלב שני יעסוק בפרטים.
ישראל לעומתם תבעה להסכים קודם על הפרטים ,גם באופן שאינו
מתיישב עם ההחלטות הבינלאומיות ,ובשלב שני לקבוע כי ההסכמות
שהושגו בכל זאת מבטאות את ההחלטות הבינלאומיות .גישה זו
הולידה מו"מ שבו הפלסטינים נותרו לדבוק בעמדתם העקרונית בעוד
ישראל משנה את הצעתה מסבב לסבב .דפוס זה הוליד מהר מאוד
מיתוס מופרך בקרב הציבור הישראלי ולפיו "כל פעם שנתנו יותר
לפלסטינים הם רק דרשו עוד ועוד”.
הפלסטינים לא דרשו עוד אלא תמיד את אותו דבר ,עד שעמדתם
התקבלה על ידי ישראל וארה"ב בתהליך אנאפוליס ב .2008-בשלב
השני הם הפגינו גמישות בפרטים וקיבלו את רעיון חילופי השטחים,
שיאפשר את השארתם של רוב הישראלים הגרי ם מעבר לקו הירוק
בריבונות ישראל .בנוסף ,דפוס זה של המו"מ גרם לבזבוז זמן יקר
ואפשר למתנגדים בשני הצדדים לשחוק את האמון של הצדדים
על ידי טרור רצחני והרחבת מפעל ההתנחלות .היעדרו של מתווה
הקבע באוסלו והמהלכים שנקטו הצדדים לעצב את המציאות על פי
תפישתם ,גבו מחיר דמים יקר ומיותר.
המציאות הנוכחית ,גם אם אין לדעת כמה זמן תימשך ,מיטיבה יותר
עם האינטרסים של המתנגדים להסכם בישראל .ישראל התנתקה
מאחריות לניהול חיי הפלסטינים והעבירה אותה לרשות הפלסטינית,
שרק  40%מהשטח נתונים לאחריותה ותקציבה מושתת על נדיבות
המדינות התורמות .ישראל שילשה את מספר הישראלים בגדה
ושולטת בכלכלתה .לאחרונה היא נהנית מתמיכה בלתי מסויגת של
הממשל האמריקאי וחברי הקואליציה דוחפים לסיפוח חלקים נרחבים
של הגדה ולהכחדת פתרון שתי המדינות.
יש המאמינים ש"הדיל האולטימטיבי" של הנשיא טראמפ יהיה בו
בכדי ליישב את הסכסוך .בין לקחים אחרים מתהליך אוסלו גם לקח
זה ,ביחס ליעד הסופי ולבניית האמון בין הצדדים ,חייב להוות עמוד
תווך בכל ניסיון עתידי.
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ממשלת נתניהו מסכנת את השלום עם ירדן ,25.10.2018 ,הארץ
רבים מאמצעי התקשורת בחרו להגדיר את החלטת המלך הירדני,
עבדאללה השני ,שלא להאריך את תוקפם של שני נספחים להסכם
השלום עם ישראל ,ביחס לשימוש של ישראלים באדמות מובלעת
צופר בערבה ( 2,000דונם) ,ובאזור "האי" בנהריים (כ 800-דונם),
כ"ביטול חלק מההסכם” .ההפתעה הפכה עד מהרה לטענות כנגד
"כפיות הטובה" של הירדנים ולקריאות מתלהמות כנגד הממלכה.
אך למעשה ,מהלך זה מקיים כלשונו את הסכם השלום שנחתם בין
ישראל לירדן ב .1994 -חשוב מכך ,הוא חוזר ומזכיר את המהלכים
הישראליים שיצרו את הצורך בנספחים אלו ,ומנגד את הנדיבות ,ההבנה
והסבלנות שהפגין המלך חוסיין שהסכים להם .ועוד מלמד מהלך זה
על הקשר ההדוק בין הנושא הירדני לפלסטיני ,וחושף כיצד הקיפאון
המדיני שהשיתה ממשלת נתניהו על התהליך עם הפלסטינים עלול
לאיים על ההסכם עם ירדן המיטיב עמנו כבר רבע מאה.
לאחר חתימת הסכם שביתת הנשק ב  ,1949-שבו חזר ונקבע באזור
זה קו הגבול כפי שהוחלט ב 1922-על ידי הבריטים ,אושר בידי חבר
הלאומים ב 1923 -והפך בינלאומי ב ,1946-עם קבלת עצמאותה של
ממלכת עבר הירדן ,החלה ישראל בהקמת ישובים חקלאיים בערבה
(כמו יטבתה ב .)1952-בשל העובדה שאדמות העידית ומאגרי המים
הקרקעיים נמצאו בצדו הירדני של הגבול ,ישראל בחרה במדיניות
של "סיפוח זוחל" והשתלטה על אדמות בשטחה הריבוני של ירדן,
שאותן הקצתה לישובים כמו יטבתה ,לוטן ,קטורה וגרופית .בכלל
זה הוקצו ,הרחק מהגבול 2,000 ,דונם לישוב צופר ,שהוקם ב.1976-
בנוסף ,קדחה ישראל בשטחה של ירדן  22בארות מים שסיפקו 15
ממ"ק בערך לשנה .להשלמת "הפלישה" ,ישראל אף בנתה את דרך
המערכת ,דרך הטשטוש והגדר הביטחונית להגנה על ישובים אלו
בתוך שטח ירדן .בפועל ישראל "סיפחה" שטח ירדני בהיקף של כמעט
 400אלף דונם  -גדול משטחה של רצועת עזה .הסכם שביתת הנשק
השאיר בצד של ישראל את "האי" בנהריים 830 ,דונם גודלו ,שנוצר
כתוצאה מהקמת מפעל החשמל של רוטנברג ב  ,1927-ממזרח לנהר
הירדן ,שנקבע כגבול ב .1922 -מיד לאחר מכן ,החלו חקלאי הקיבוצים
לעבד את האדמה .תלונות של ירדן בפני האו"ם כי ישראל השתלטה
על שטחים לא הניבו כל תיקון.
ביטול הסיפוח של הגדה המערבית על ידי המלך חוסיין ב,1988-
והחתימה על הסכם אוסלו בין ישראל לאש"ף ב ,1993-סללו את הדרך
למשא ומתן על הסכם שלום בין ישראל לירדן .במהלך המו"מ הירדנים
תבעו החזרת "כל גרגר אדמה" במודל המצרי ,ונאחזו בקו שביתת
הנשק של  ,1949שתאם באזור הזה את הקו שנקבע ב .1922-ישראל,
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שנכוותה בפרשת הבוררות עם מצרים בנושא טאבה ,חששה מתוצאה
דומה .לאחר שהירדנים דחו את התמרונים המשפטיים שהוצגו על
ידה ,כמו הטענות שלא ברור מהו "ואדי ערבה" ומה זה "אמצע ואדי
ערבה" ,מונחים שהופיעו בהצהרה בריטית מ ,1922-עברה ישראל
לחפש פתרונות יצירתיים שימנעו את החזרת האדמות.
בכדי לגשר על הפערים בין הצדדים עלה רעיון של חילופי שטחים,
שלימים ייעשה בו שימוש נרחב יותר במו"מ בין ישראל לאש"ף .המלך
חוסיין נעתר ,והשטחים שמעבדים יישובי הערבה ממזרח לקו הגבול
נשארו בידי ישראל ,ותמורתם קיבלה ירדן אדמת טרשים בשטח
ישראל ,בגב הערבה שממערב לגבול .כ 16.5-קמ"ר הוחלפו ביחס של
אחד לאחד ,ושאר השטח הותאם לקו המנדטורי על ידי כך שהוחזרו
לירדן  300קמ"ר שישראל השתלטה עליהם בין שנות ה 60-לשנות
ה .80-שאלת חילופי השטחים אינה נזכרת בחוזה השלום ,אבל יש בו
הפניה לתצלומי אוויר שצורפו לו .אשר לשטח "האי" באזור נהריים
שבצפון ,כאן נקבע "משטר מיוחד" ל 25-שנה ,שבהן הוכרה ריבונות
ירדן על השטח ,והוכר עיבוד השטח והתיירות מישראל באזור "האי"
בידי תושבי קיבוץ אשדות יעקב ,על פי הסדרים משפטיים מיוחדים,
עם אפשרות להארכה של  25שנים נוספות .באזור מושב צופר
שבערבה ,שאדמותיו המעובדות היו ממזרח לקו שנקבע ,הוסכם על
משטר מיוחד דומה ,כדי לאפשר את המשך העיבוד החקלאי .בשני
המקרים אין מדובר בחכירה ,וישראל או הישובים אינם משלמים לירדן
בעבור השימוש בשטחים אלו .כמו כן הוסכם שישראל תעביר לירדן
 50מיליון ממ"ק מים לשנה מהכינרת ,תמורת האפשרות לשאוב מים
מקידוחים שבוצעו בשטח ירדן.
עצוב לגלות כי תושבים חדשים שהצטרפו לצופר ,כמו ארז גיבורי,
לא יודעו ולא הכירו את ההסכמים הללו .גיבורי ,המעבד כ 80-דונם
במובלעת צופר מזה  10שנים ,הסביר בשיחה עם ׳הארץ׳ כי סבר
ששטחים אלו עברו לישראל בהסכם השלום ו"היום אני מבין שזה לא
נכון”.
גם אם נתניהו יצליח בסיוע אמריקאי להסיר את רוע גזרה ,עצוב יותר
לגלות ,שממשלות ישראל לא טרחו להיערך מבעוד מועד לאפשרות
הזו ,שעליה חתמו בהסכם .בדיוק כמו שממשלת נתניהו דחתה את
ההמלצה המרכזית של ועדת החקירה הממלכתית לתוכנית ההתנתקות,
שקבעה בדו"ח ב 2010-כי "הלקח הכי חשוב של ועדת החקירה הוא
ההוראה לראש הממשלה לתכנן היום תכנון לאומי מקיף של פינוי א
פשרי של  100אלף איש מהגדה המערבית ,כדי להקטין את הטראומה
האישית ,הקולקטיבית והלאומית ,כדי לחסוך עלויות וכדי לקלוט
אנשים באופן האחראי ,הממלכתי ,התקין והנכון ,כפי שמדינה זו קלטה
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מיליון עולים בשנות ה."90-
ממשלת נתניהו הטילה את כל יהבה על רצונה הטוב של ירדן.
ל"אסטרטגיה" זו היה סיכוי טוב יותר במערכת היחסים שהתנהלה
בתקופת רבין וחוסיין ,או עת ישראל חתרה להסכם קבע עם
הפלסטינים בימי ברק ואולמרט .כיום ,קשה למלך לשאת את לחץ
הציבור והפרלמנט כנגד הנורמליזציה והשת"פ הביטחוני שהממלכה
מקיימת עם ישראל .הקולות בכנסת ישראל ובממשלה ,הקוראים
ל"ירדן כמולדת הפלסטינית" ,להענקת אזרחות ירדנית לתושבי הגדה
המערבית ואף לגירוש המוני בלהט המלחמה הבאה ,נתפשים בירדן
כפגיעה בהסכם השלום וכאיום על עתידה ,כתוצאה מערעור יציבות
הממלכה וכלכלתה הרעועה כל כך.
מדיניות ממשלת נתניהו המחזקת את "הסיפוח הזוחל" בד רכה למהלכי
סיפוח בגדה המערבית באמצעות חוק ,ייאלצו את המלך להשעות ואף
לבטל את הסכם השלום עם ישראל ,המעניק לה עומק אסטרטגי כנגד
איומים ממזרח ,ושומר את גבולה המזרחי של ישראל כנגד תנועות
הטרור של האסלאם הרדיקלי והפוליטי על גבול עיראק וירדן.
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אהוד ברק ,הפלסטינים והאמת ההיסטורית ,10.12.2018 ,הארץ
במאמר הביקורת על ספרו האוטוביוגרפי של אהוד ברק ,קובע אדם
רז מסמרות" :הספר" ,לדבריו“ ,אינו מוסיף מידע חדש על קורותיו של
ברק ועל תרומתו להיסטוריה הפוליטית הישראלית" ,וכמו כן" ,הפער
בין מה שחושבים על ברק ובין האמת ההיסטורית גדול" .כלומר ,אין
בספר גילויים חדשים ,אלא יש כאן פרשנות אחרת לעובדות ידועות
לכאורה .בדומה לרז ,אתרכז גם אני בהתייחסות לחלק האחרון של
הספר ,העוסק בפועלו הפוליטי של ברק.
רז כותב כי "בספרו של ברק לא העובדות הקטנות הן שחשובות ,אלא
קווי המתאר הכלליים" .על כך אבקש לטעון שלושה דברים:
ראשית ,אכן ,התפיסה הרחבה של התהליך המדיני היא החשובה .אך
ברק לא היה נכון להבין ולקבל אז ,וגם היום בספרו ,את קווי המתאר
של תפיסת הפתרון שהנחתה את אש"ף בראשות ערפאת ,השותף
והיריב עמו ניהל את המשא ומתן ,ובחר להתעלם ממנה באופן שהוביל
בהכרח לכישלון "המאמצים" שלו ,ולהנחלה מחודשת של אתוס
הסכסוך בחברה הישראלית.
שנית ,רז במאמרו לא עימת את "העובדות" של ברק ,שאינן "קטנות"
כלל אלא מהותיות ,עם שפע המידע שנכתב על ידי רבים מהמעורבים
במו"מ ,מה שמגחיך חלק ממסקנותיו המבוססות על “האמת
ההיסטורית" ,כפי שכתב.
שלישית ,ככלל ,העובדות ביחס למהלכים ולעמדות קונקרטיות
במו"מ חייבות לשרת את קווי המתאר הכלליים .בניגוד לדעתו של רז,
המהלכים של ברק תאמו כמעט לגמרי את קווי המתאר הכלליים של
תפישתו את הפתרון של הסכסוך עם הפלסטינים.
התעלמות משלוש הטענות הללו הופכת את ההסבר של רז להתמקדותו
בחלק זה של הספר ,משום שיש בו "תרומה להבנת ההיסטוריה
הקרובה והאקטואליה כאחת" ,למלים ריקות ,ולבסיס להחמצה נוספת
של ההזדמנות לשרטט בפני כל ראש ממשלה ישראלי עתידי את
"עסקת החבילה” האפשרית ליישוב הסכסוך עם הפלסטינים .לזכותו
של ברק ייאמר ,כי עם היבחרו לראשות הממשלה ,אכן ביקש להגדיר
מהר ככל שניתן את קווי המתאר של הסדר הקבע .הוא ביקש להחליף
את "תורת השלבים" של רבין (כן ,לא של ערפאת) ,שהעדיף "הסדרי
ביניים ,עם תקופת מבחן בין שלב לשלב ,על פני הניסיון להתקדם בבת
אחת להסדר כולל" .לכן ,במזכר שארם ,שנחתם על ידי ברק בספטמבר
 ,1999נקבע כי הצדדים יגיעו להסכם מסגרת ,ורק אחר כך ישלימו את
ההסכם המלא .בזאת רצה לשחרר ברק את הצדדים מקללת הקיצונים
משני הצדדים ,שהכתיבו במעשיהם את קצב המו"מ והביאו להקשחת
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העמדות ולאובדן האמון .בהקשר זה ברק מטעה שעה שהוא "מציין
לא אחת בספרו שנתניהו מציג עצמו זה שנים כמתנגד עיקש להסכם,
אולם בזמן ממשלתו הראשונה ( )1999–1996הוא המשיך במילוי
השלבים שהיו כלולים בו”.
בפועל ,רצח רבין בנובמבר  1995מנע את יישום הסכם הביניים בחברון
ואת "הפעימה" הראשונה )היערכות נוספת) שתוכננה לאוגוסט ,1996
חודשיים לפני מועד הבחירות המתוכננות .נתניהו ,שניצח את פרס
בבחירות ,מימש את ההיערכות בחברון רק בפברואר  ,1997לאחר
אירועי המנהרה .את "הפעימות" הוא ביקש להרוג יחד עם הסכם
אוסלו כולו .הוא עצר את כל התהליך למשך שנתיים וחצי ,עד ל"מזכר
וואי" שנחתם באוקטובר  .1998ב 12-בדצמבר  1998החליטה ממשלת
ישראל בראשותו להפסיק את יישום "מזכר וואי" .אם הפעימות היו
מיושמות במלואן ובזמנן ,ניתן להניח כי היו יוצרות מציאות חדשה
בשטח.
ברק וערפאת יצאו מנקודת הנחה שונה בנושא המסגרת המדינית-
משפטית לניהול המו"מ ולהשגת פתרון הקבע ,וכל אחד מהם הגדיר
באופן שונה את יעדיו של הסדר הקבע ויצר מערכת ציפיות שונה
בקרב הציבור שלו .בלי להכיר בכך ,ברק בספרו משמר את הנרטיב
הישראלי שכמעט ואינו נפגש עם זה הפלסטיני ,ומונע מאתנו להבין
את ההיסטוריה הקרובה ולהיערך להמשכה .ברק פירש את החלטה
( 242שטחים תמורת שלום) ,ששימשה בסיס לכל תהליך אוסלו ,באופן
המתיישב עם הפרשנות הישראלית הישנה ,המתמקדת ב נוסח של
"נסיגה מהשטחים" ל"גבולות בטוחים ומוכרים" .זאת למרות העובדה
שישראל אימצה את הפרשנות הערבית והבינלאומית שעה שחתמה
את הסכמי השלום עם מצרים וירדן ,והשכילה למצוא יחד עמן מענים
פונקציונליים ולא טריטוריאליים לצרכי הביטחון בדמות של פירוז,
פריסת כוחות בינלאומיים ואיסור על בריתות צבאיות עם מדינות
וארגונים עוינים לישראל .על בסיס תפיסה זו ,ברק ראה ביעד הסופי
של ההסכם עם אש"ף "חלוקה צודקת של שטחי יהודה ושומרון" ,ואת
פלסטין העתידית "כישות מדינית שהיא פחות ממדינה" ,כפי שהגדיר
זאת רבין ב.1995 -
ערפאת לעומתו ,שאין ל פטור אותו מאחריות לאי מניעתן של פעולות
הטרור שביצע חמאס ,ומטעותו הקריטית שבחר "לרכוב על גב הנמר"
של האינתיפאדה השנייה ,הגיע לאוסלו לאחר אימוץ התובנה שהכרת
אש"ף ב 242 -היא הדרך היחידה לכונן מדינה פלסטינית עצמאית.
לעמדתו ,הוויתור על  78%מ"פלסטין ההיסטורית" (ישראל בקווי ,)'67
הוא המשמעותי ,ההיסטורי והיחיד האפשרי מבחינת הפלסטינים
בתמורה להקמת מדינת פלסטין על  22%ממנה (הגדה המערבית
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ורצועת עזה שבירתה במזרח ירושלים) .הסכמי אוסלו נועדו לתפישתו
לממש זאת בתהליך הדרגתי בן  5שנים.
קווי המתאר הישראליים הולידו הצעות ישראליות מגוחכות בראייה
הפלסטינית .את שנתו הראשונה כילה ברק בהצעות בסגנון "בזאר
פרסי" שלא עלו ערב קמפ דיוויד על  80%מהשטח .רז כותב" :העובדה
שאסור לטשטשה ,והיא מקבלת משקל רב בספר ,היא שברק הציע
לערפאת את ההצעה הטובה ביותר שהוצגה אי פעם לפלסטינים .ל
מעשה ,כל משא ומתן עתידי אמיתי עמם יהיה מבוסס על קווי המתאר
של קמפ דייוויד ,שכן ברק היה מוכן להעביר לפלסטינים יותר מ90%-
מהשטחים הכבושים [ובנוסף חילופי שטחים] ולהגיע להסכמות על
ריבונות משותפת בירושלים" .אך העובדות ההיסטוריות היו שונות.
דני יתום ,מי ששימש אז ראש המטה המדיני ביטחוני ,מתאר בספרו
"שותף סוד" את ההצעה הישראלית שברק הכתיב" :שטח של לא
פחות מ ,11%-שבו גרים  80%מהמתנחלים ,יסופח לישראל ,בנוסף
לא נעביר שטח ריבוני ישראלי ]החלפת שטחים]" .גם ביחס לירושלים,
העובדות הפוכות לנכתב במאמר של רז ,כפי שממשיך ומתאר יתום:
"הר הבית יהיה בריבונות ישראלית .עם סוג של משמורת פלסטינית
ואישור תפילה ליהודים על ההר .בעיר העתיקה ערפאת יקבל ריבונות
על הרובע המוסלמי ועל כנסיית הקבר הקדוש .אפשר גם את הרובע
הנוצרי .הריבונות ברובעים היהודי והארמני היא ישראלית .השכונות
המוסלמיות החיצוניות יעברו לריבונות פלסטינית [אלו שישראל
סיפחה על דעתה ב 1967-וכלל לא היו חלק מירושלים – ש"א],
והפנימיות המוסלמיות יישארו בריבונות ישראל" .קרי ,ירושלים
המזרחית והר הבית יישארו בריבונות ישראל .ברק אינו מסתפק בכך
ומוסיף" :למשך שנים ספורות ישראל תשלוט על כרבע מבקעת הירדן,
כדי להבטיח שליטה במעברים בין ירדן לפלסטין” .כלומר ,ערפאת
היה צריך לחזור הביתה עם מדינה על  80%וכמה מהשטח ,ללא בירה
בירושלים המזרחית וויתור על שליטה מוסלמית בת כמעט  1,300שנה
בהר הבית .לכן לטענה של ברק וקלינטון כי "הנחנו הצעה המבוססת
על החלטה  242ו 338-שהן קרובות מאוד לדרישות הפלסטיניות" ,אין
כל בסיס עובדתי.
דחיית ערפאת את ההצעה לא היתה צריכה להפתיע את ברק ,משום
שהוא בחר להתעלם מההערכה של אגף המודיעין של צה"ל ,שקבעה כי
"אפשר להגיע להסכם עם ערפאת בתנאים הבאים :מדינה פלסטינית
שירושלים המזרחית (הערבית) בירתה ,ריבונות פלסטינית בהר הבית,
 97%מהגדה פלוס חילופי ש טחים ביחס של אחד לאחד בנוגע לשטח
הנותר" .ראש אגף המודיעין ,האלוף עמוס מלכא ,סקר בפני הקבינט את
עמדות ערפאת שבועות אחדים לפני קמפ דייוויד ואמר ש"אין סיכוי
שאול אריאלי | 177

שהוא יתפשר על  90%מהשטחים וגם לא על ".93%אם כך ,הרי שברק
לא חשף את פרצופו של ערפאת בקמפ דיוויד ,משום שעמדותיו היו
ידועות לאמ"ן והוצגו לברק.
ברק היה בטוח שמאזן הכוחות בין הצדדים ,שנטה באופן מוחלט לצד
של ישראל ,יכתיב את דפוסי ההסכם .הוא לא היה מוכן להבין ולקבל
שערפאת אינו יכול לקבל פחות ממה שהקהילה הבינלאומית מפרשת
את  – 242נסיגה ישראלית מכל השטחים .הגמישות היחידה אותה
יכול היה ערפאת להפגין היא ביחס לחילופי השטחים .כל כך בטוח
היה ברק ,עד כי סירב להכין את סוגיית ירושלים למו"מ ,וכשזו עלתה
לדיון בעל כורחו ,עמדה המשלחת הישראלית כמעט חסרת אונים.
רז ממשיך וטועה בטענתו ,ש"כל משא ומתן עתידי אמיתי עמם יהיה
מבוסס על קווי המתאר של קמפ דייוויד" .כבר קלינטון השכיל ,גם
אם מאוחר מדי ,לצאת בפרמטרים שלו בדצמבר  ,2000השונים
מקווי המתאר של ברק בקמפ דיוויד .ברק עצמו שיגר את המשלחת
הישראלית לטאבה בינואר  2001עם הצעות שונות ,שכללו את חלוקת
מזרח ירושלים וריבונות פלסטינית בבקעת הירדן .חשוב מכך ,המו"מ
שניהלו אולמרט ועבאס בתהליך אנאפוליס  2008היה הראשון
שגישר על הפערים בתפיסות העקרוניות של הצדדים ובנה קווי מתאר
משותפים להסכם .הפערים הטכניים לא הושלמו בשל הנסיבות
הידועות.
אין ספק כי הספר מכוון לדעת הקהל והמערכת הפוליטית ערב
הבחירות הבאות .ברק אכן מוביל ומבטא כיום ,יותר מכל אחד אחר,
את הראייה המפוכחת ,הבהירה והרהוטה של השינוי הנדרש בישראל,
אך אין זה יכול לבוא על חשבון טעויות העבר ,שהשכחתן אף תפגע
בסיכויי ישראל בעתיד .לברק עומדות זכויות רבות בהיסטוריה של
מדינת ישראל ,אך ניהול המו"מ עם הפלסטינים לפני שני עשורים אינו
אחת מהן .אם ברק דבק בספרו בפרשנותו לתהליך המדיני שניהל,
הרי שהוא חוזר ומבסס את הטענה ש"אין פרטנר"  -אך יחד עם רז,
הוא שוכח לציין ולהסביר ש"אין פרטנר" לתוכנית שלו ,ושל נתניהו
כיום; תוכנית ששום פלסטיני ,גם התומך הגדול ביותר בפתרון שתי
המדינות ,אינו יכול לקבל .והעולם ימשיך ויעמוד לצד הפלסטינים,
לפחות במילים.
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הטעויות של בני מוריס ,25.1.2019 ,הארץ
במאמר שפרסם בני מוריס לפני שבוע ,הוא מתאר נאמנה את העבר
בהקשר של מלחמת העצמאות וסוגיית הפליטים הפלסטינים ,ומן
הראוי שהתמצית שכתב תילמד ותחסוך מאתנו מאמרים נוטפי בורות
(הארץ .)18.1.2019 ,עם זאת ,מוריס מפרש את ההווה באופן חד־צדדי,
תוך הצגה שגויה ומטעה של "עובדות" ,ותופש את הסכסוך בן מאה
השנה כרצף היסטורי אחד נעדר שינויים — הים הוא אותו הים ומחמוד
עבאס הוא חאג' אמין אל־חוסייני .חמור יותר ,בכך הוא מסייע למימוש
התחזית שלו לעתיד — קריסת מדינת ישראל והפיכתה למדינה ערבית,
כפי שהיתה הארץ לפני מאה שנה.
מוריס סבור ,שהסרבנות הפלסטינית לפשרה טריטוריאלית ב1937-
ו ,1947-זהה לסירוב הפלסטיני ב 2000-וב ,2008-ולא היא .בסירובים
הראשונים הפלסטינים ניהלו את השיח על בסיס הפרשנות שלהם
לצדק .לשיטתם ,הזכות להגדרה עצמית בפלשתינה ,שעמדה להם בסוף
מלחמת העולם הראשונה — בשל היותם למעלה מ– 90%מאוכלוסיית
הארץ ,בעלי כל אדמותיה הפרטיות ,עם זיקה טריטוריאלית של 1,300
שנה לארץ — נשללה מהם באי־צדק .לפיכך ,הפלסטינים שללו את
ההחלטות הבינלאומיות שהכירו ותמכו בתביעה הציונית לכונן בית
לאומי לעם היהודי בא"י :הצהרת בלפור ,ועידת סאן רמו ,אישור המנדט
על ידי חבר הלאומים והחלטת החלוקה של האו"ם.
הסירובים האחרונים שונים .בתהליך ארוך ,ששיאו היה ב,1988-
שינתה ההנהגה הפלסטינית ,אש"ף ,את גישתה ועברה לשיח תביעות
שדווקא מבוסס על ההחלטות הבינלאומיות ,ובראשן החלטות ,181
 242 ,194ו 338-של האו"ם .במילותיו של עבאס בראיון ב2008-
לערוץ אל-ערבייה" :אבדה הזדמנות החלוקה של  ,1947ולפניה אבדה
הזדמנות החלוקה של ועדת פיל .אך איננו רוצים לאבד הזדמנות נוספת.
לפיכך קיבלנו את חלוקת  1948ו ,1967-שאיננה כוללת יותר מאשר
 22%מפלסטין ההיסטורית" .הסירוב של יאסר ערפאת ב 2000 -נבע
מכך שישראל בראשות אהוד ברק ביקשה לכפות הסכם קבע השונה
מהפרשנות המקובלת להחלטות הבינלאומיות — מדינה פלסטינית על
פחות מ ,22% -ללא בירה פלסטינית בירושלים המזרחית (אל־קודס).
האשמת עבאס בסרבנות היא הצגה חד־צדדית של המציאות .ראשית,
כהיסטוריון ,מוריס אינו יכול להתעלם מהתבטאויותיו של עבאס בדבר
שתי מדינות לשני העמים.
כך למשל ,בספטמבר  2005בנאומו בעזה ,אמר" :יש לחסל את עקבות
הנכבה באמצעות פתרון קבע המבוסס על העיקרון של שתי מדינות
לשני העמים (דולתין לשעבין) .הקמת מדינה פלסטינית לצד ישראל
תביא לפיוס היס טורי (מצאלחה תאריח'יה) בין שני העמים" .התבטאות
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זו ואחרות הופכות את טענתו כי עבאס "מאחז עיניים" למגוחכת.
שנית ,באנאפוליס ב– 2008אהוד אולמרט ועבאס הסכימו שההחלטות
הבינלאומיות יהיו הבסיס למו"מ .עבאס אכן לא קיבל את הצעת
אולמרט ,אך מנגד גם אולמרט סירב להצעת עב אס ,שהייתה נדיבה
ביותר בעיניים פלסטיניות :השארת רוב המתנחלים בריבונות ישראל
במסגרת חילופי שטחים ,פלסטין מפורזת ,ירושלים יהודית הכוללת
את השכונות במזרח העיר ,הכותל המערבי ,הרובע היהודי ,חצי מהרובע
הארמני ויתרת הר ציון ,וחזרה סמלית וחסרת כל השפעה דמוגרפית
של פליטים .למה מוריס מתעלם מהסירוב הזה? ומדוע אינו רואה בו
החמצה היסטורית? לו אולמרט היה מקבל הצעה זו ,לא היה נחתם
הסכם?
ביחס להווה ,מוריס דבק בטענתו כי אש"ף אינו מוכן לפשרה
טריטוריאלית ,כי אינו מכיר בזכות של העם היהודי על הארץ וחפץ
בחורבנה של ישראל.
ראשית ,מוריס טוען כך משום שהוא מניח כי הסכם שלום בין ישראל
לאש"ף חייב להיות פרי פיוס והכרה כנה בזכותו של האחר ,אך לא
כך מלמדת אותנו ההיסטוריה של הסכסוך .מוריס נמנע מלציין ,כי
הנכונות של היישוב היהודי לפשרה טריטוריאלית החל מ 1937-לא
נבעה מהכרה בזכותו של העם הפלסטיני ,אלא מהתובנה כי במציאות
של מאזן דמוגרפי ומרחבי הנוטה בבירור לטובת הצד הערבי ,שנשא
שאיפות לאומיות הפוכות ,לא תקום מדינה דמוקרטית ויהודית בכל
א"י" .צמצום בשטח — זהו המחיר אשר עלינו לשלם בעד איחורו
הפטאלי של העם העברי בבניין הארץ ובעד גידולה המהיר של התנועה
הערבית "...אמר מרדכי נמיר בוועידת מפא"י ביוני  .1936גם זו היתה
פשרה זמנית ,שלב בתורת השלבים היהודית ,כפי שהוסיף דוד בן־גוריון:
"מדינה יהודית חלקית אינה סוף ,אלא התחלה" (במכתב לבנו עמוס,
ב .)1937-כך גם הדרישה היהודית לחלוקה ב .1947-במכתב ששלח
בן־גוריון לשר החוץ הבריטי בפברואר אותה שנה ,כתב" :הסידור המיידי
האפשרי היחיד ,שיש בו יסוד של סוֹפיּות ,הוא הקמת שתי מדינות,
אחת יהודית ואחת ערבית" .ב מלים אחרות ,מדינה דמוקרטית בעלת
רוב יהודי תוכל לקום רק אם תקום מדינה ערבית באותה ארץ .אף שבן־
גוריון טען בגמר מלחמת העצמאות ,כי "היה בכוחו של צה"ל לכבוש
את כל השטח בין הים לירדן" ,הוא נמנע מצעד כזה ,כי "מדינה יהודית,
במציאות (הדמוגרפית ,ש"א) הקיימת ...היא בלתי אפשרית ,אם תהיה
דמוקרטית" .ההכרעה הזאת היא שהנחתה גם את יצחק רבין לפתוח
בתהליך אוסלו ,ואת ברק ואולמרט לחתור להסדר קבע בקמפ־דייוויד
ואנאפוליס .לא משום זכותם של הפלסטינים ,אלא כדי לשמור את
ישראל "יהודית ודמוקרטית” .כך גם לגבי הפלסטינים .בשל השינויים
 | 182הכתובת על הקיר

העולמיים והאזוריים שקדמו להסכמי אוסלו — נפילת ברית המועצות,
השלום עם מצרים ,האינתיפאדה הראשונה ,צמיחתן של הנהגות
מתחרות לאש"ף ,הגלות בתוניסיה והמשבר הכלכלי — הם נאלצו
להכיר ב 1988-בהחלטת החלוקה ,המכירה במדינה יהודית ,ובהחלטות
 242ו ,338 -שמותירות לפלסטינים רק  22%מפלשתינה המנדטורית.
כלומר ,את השלב הראשון של היפרדות מדינית מוסכמת המותיר כל
צד עם חצי תאוותו בידו ניתן לממש בלי "אהבה מאוחרת" ,אך יש בכך
בכדי ליצור את התנאים לפיוס ולהיכרות עם הנרטיב של האחר.
שנית ,מוריס מודה "שההנהגה הישראלית דהיום גם היא דוחה את רעיון
שתי המדינות לשני העמים ולכן מגבירה את ההתנחלות בשטחים",
אך הוא משמיט את כל הצהרותיה בדבר ביטול הסכמי אוסלו ,פירוק
הרשות הפלסטינית והפיכת ירדן לפלסטין .נדמה שבכך הוא מאזן את
התמונה ,אך זוהי הטעיה .כי מהי הסיבה ומהו המסובב בין שני הצדדים
שמסרבים? האם עבאס שינה את עמדותיו מאז ? 2008במסמך
שכותרתו העמדה ,המחולק במוקטעה בשלוש שפות ,כתוב" :באלג'יריה
בשנת  1988הודיעה ההנהגה הפלסטינית על קבלת העיקרון של פתרון
שתי המדינות בקווי  4ביוני  1967כבסיס לסיום הסכסוך הישראלי־
פלסטיני" — כן" ,לסיום הסכסוך”! ובהמשך כתוב" :והקמתה של מדינה
פלסטינית עצמאית על קווי ' ,67עם תיקוני גבול קטנים ומוסכמים על
הצדדים" .האם מוריס לא יודע שנתניהו נסוג מהעקרונות שהוסכמו
בתהליך אנאפוליס? עוד נכתב ב העמדה ,כי בירת פלסטין תהיה
ב"ירושלים המזרחית" ,כפי שהוסכם באנאפוליס .ומה עמדת נתניהו
בעניין? "אנחנו נשמור לעד על ירושלים מאוחדת בריבונות ישראל",
קבע ב.2015-בכך מוריס מונע מהישראלים להכיר במציאות הקיימת
בהווה ,ולפעול לשינויה וליישום פתרון שתי המדינות ,שכן בכל תרחיש
אחר ישראל תהיה המפסידה הגדולה בטווח הארוך.
יש להקשיב היטב לאזהרות של מוריס ,השולל את פתרון המדינה
האחת ,ולהיזהר מהחזון של "גר זאב עם כבש" ,שאליו חותרים אנשים
הקוראים להקמת מדינה אחת ומתעלמים מההיסטוריה של הסכסוך
הנוכחי ושל סכסוכים במקומות אחרים בעולם .כל הסדר של מדינה
אחת לא יוביל אלא למלחמת אזרחים ,ובסופה למדינה ערבית .מוריס
תומך בפתרון שתי המדינות המבוסס על פשרה טריטוריאלית ,אך
סבור שהוא אינו ישים .ואולם הנימוק שלו לאי־ישימותו הוא חלש,
ועיקרו החשש מפני קליטת הפליטים הפלסטינים .כפי שמוריס מציין,
מדובר בקליטת הפליטים הפלסטינים מסוריה ולבנון ,שהרי כמחצית
מכלל הפליטים חיים מאז  1948בשטחי הגדה ועזה ,ורוב השאר בירדן.
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במסגרת המו"מ בין ישראל ואש"ף נקבע ,כי לפליטים תינתן זכות לבחור
את מקום מגוריהם .אחת האפשרויות תהיה להישאר במקומם ולקבל
פיצויים .בסקרים שנערכו ,רוב הפליטים בירדן בחרו באופציה זו .מספר
הפליטים בלבנון ,לפי מפקד האוכלוסין האחרון שם ,הוא  174אלף
בלבד ,ורק  45%מהם חיים במחנות פליטים .בסוריה ,בעקבות מלחמת
האזרחים ,צנח מספר הפליטים במחצית ,ונאמד ב 250 -אלף .לפיכך,
גם תחת הנחה מחמירה שכל הפליטים הללו יבקשו לשוב למדינת
פלסטין בשטחי הגדה והרצועה ,ולא ינצלו את האפשרות שהוסכמה
במו"מ לבחור במדינה שלישית — הרי קליטתם בתוכנית רב־שנתית לא
צפויה להוות אתגר גדול למדינת פלסטין ולמנגנון הבינלאומי שיוקם
לטובת כך.
ההיתכנות של פתרון שתי המדינות לשני העמים קיימת ,ומבוססת על
עסקת החבילה הבסיסית של אנאפוליס .ההנהגה הישראלית הנוכחית
מסרבת לאמץ אותה מחדש ,ועושה כל שביכולתה כדי לעבור מסיפוח
זוחל לסיפוח של הגדה המערבית או חלקים ממנה באמצעות חקיקה
בכנסת .לצערי ,גם רוב המתמודדים המבקשים להחליף את נתניהו
אינם מוכנים עדיין לאמץ אותה .בצד הפלסטיני ,הפילוג ההולך ומעמיק
בין אש"ף לחמאס ,והייאוש האוחז בכל פינה בעזה ובגדה ,דוחק רבים
מהפלסטינים לאמץ את חלום המדינה האחת .יציאת ארה"ב מעמדת
המתווך ההוגן וחולשתה של אירופה ,מבטיחים כי הישועה לא תבוא
מבחוץ.
והתרחיש שמוריס מתאר — ותיארו רבים אחרים לפניו — עלול
להתממש.
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קונפדרציה היא אסון ,8.2.2019 ,הארץ
בשנים האחרונות אנו עדים לפרסום של רעיונות שונים ליישוב של
הסכסוך הישראלי־פלסטיני ,שאינם מבוססים על פתרון של שתי
מדינות לשני עמים :פדרציה וקונפדרציה .צמיחתם מונעת משתי
הנחות עבודה עיקריות:
האחת ,הערבוביה היחסית שבה מתקיימות האוכלוסיות שבין
הירדן לים פוגעת בהיתכנות של פתרון שתי המדינות .לשיטתם של
המצדדים בפתרונות אלה ,פתרון שתי המדינות הוכרע סופית בשל
מפעל ההתנחלות הישראלי בגדה המערבית ,ומשום שאין בכוחה של
ישראל לפנות את  30אלף המשפחות החיות בהתנחלויות המבודדות
ולקלוט אותן בישראל.
השנייה ,פתרון שתי המדינות אינו יכול להוביל לסיום הסכסוך ,בשל
הזיקה שיש לכל אחד משני הצדדים לכל שטחי הארץ ,ובשל הצורך
והזכות של כל אחד משני הצדדים לנוע ולהתיישב בכולה.
במאמרים קודמים שפרסמתי כאן (הארץ) ,ההנחה הראשונה הופרכה
על ידי הצגה שיטתית של ההיתכנות המרחבית־פיסית של פתרון
שתי המדינות ,בתרחיש של חילופי שטחים בהיקף של .4%תרחיש
של הסכם כזה מאפשר להשאיר  80%מהישראלים שגרים מעבר
לקו הירוק בריבונות ישראל ,תוך פגיעה סבירה ונסבלת בשלושה
היבטים :הרציפות ומרקם החיים של יישובים פלסטיניים ,שיאבדו
חלק מאדמתם ,מרקם החיים של יישובים בישראל ,שאדמתם תועבר
לפלסטין בתמורה ,ומרקם חייהם של המתנחלים שלא ייכללו בחילופי
השטחים ,וייאלצו להיקלט מחדש בישראל.
ההתמודדות עם פינוי וקליטת  30אלף משפחות מחייבת היערכות
לאומית ,כפי שקבעה ב– 2010ועדת החקירה הממלכתית להתנתקות,
בראשות השופט אליהו מצא" :הלקח הכי חשוב של ועדת החקירה
הוא ההוראה לראש הממשלה לתכנן היום תכנון לאומי מקיף של
פינוי אפשרי של  100אלף איש מהגדה המערבית ,כדי להקטין את
הטראומה האישית ,הקולקטיבית והלאומית ,כדי לחסוך עלויות וכדי
לקלוט אנשים באופן האחראי ,הממלכתי ,התקין והנכון ,כפי שמדינה
זו קלטה מיליון עולים בשנות ה."90-
בהקשר זה ,על ישראל להיערך באופן מעשי לשני אתגרים :מקומות
עבודה ומגורים .בתרחיש כזה ,בשלב הפינוי על ישראל לייצר כ20-
אלף מקומות עבודה חדשים במשך חמש שנים )יש לזכור כי 60%
מכוח העבודה הישראלי ביהודה ושומרון עובד בתוך ישראל) .זהו
אתגר שולי ,משום שנכון להיום ישראל מייצרת בכל שנה יותר מ80 -
אלף מקומות עבודה חדשים .ארבעה מחקרי עומק שנעשו בשנים
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האחרונות לאיתור פוטנציאל הדיור בישראל מצאו ,כי קיים פוטנציאל
זמין למימוש של  100אלף יחידות דיור חדשות בתוך שלוש שנים
באזורים הרלוונטיים לישראלים המתפנים.
יודגש כי נכון להיום אין היתכנות פוליטית למימוש תרחיש כזה של
הסכם ,הן בשל הפיצול הפלסטיני ,והן בשל עמדתה העקרונית של
ממשלת ישראל ,כפי שתיאר ג'ון קרי ,שר החוץ לשעבר של ארצות
הברית ,בנובמבר  2017בדובאי" :רוב חברי הקבינט של ממשלת ישראל
הנוכחית הכריזו בפומבי שהם לעולם לא יהיו בעד מדינה פלסטינית".
עם זאת ,חוסר ההיתכנות הפוליטית של פתרון שתי המדינות לא הופך
את הרעיונות של פדרציה או קונפדרציה לישימים .יישום פתרונות
אלה יהיה בחזקת ניסיון לכבות אש עם חבית בנזין.
בשל העובדה כי אף לא אחד מהוגי רעיונות הפדרציה והקונפדרציה
לא טרח לפרסם תוכנית מפורטת שניתן לבחון אותה באמות מידה
מדעיות — עד כה פורסמו רק עקרונות כלליים — אי אפשר להתייחס
להבדלים בין הרעיונות השונים שהועלו .בכל אפשרות של פדרציה
וקונפדרציה נידרש להתמודד במישורים רבים :ביטחוניים ,פוליטיים,
היסטוריים ,תודעתיים ,דתיים ,חברתיים ועוד.
מפאת קוצר היריעה ,אתמקד במישור הכלכלי־חברתי ,בכדי לבחון
האם אפשר להימנע מחלוקה מדינית מלאה בין שתי החברות ,ומגבול
ביניהן שינוטר באמצעות מכשול פיסי.
ראשית ,ניעזר במדד החברתי־כלכלי של היישובים בישראל ,שפורסם
לאחרונה על ידי הלמ"ס .בהנחה כי הגבול בין שתי הישויות המדיניות
יעבור בקווי  ,1967למעט השכונות היהודיות במזרח ירושלים ,בהקשר
ל"מדינה היהודית" מתקבלת התמונה העצובה ,שבה אנו חוזים היום.
בשליש התחתון (אשכולות  )3-1נמצאות  9%מ 170 -הרשויות
היהודיות ,שבהן חיים  16%מהאזרחים היהודים .לעומת זאת ,בשליש
זה נמצאות  82%מ 85-מהרשויות הערביות ,עם לא פחות מ89%-
מהאזרחים הערבים .במלים אחרות ,המדינה מקוטבת כלכלית לפי שיוך
לאומי .ב"מדינה הערבית” מתקבלת תמונה הפוכה מבחינת המספרים,
אך דומה מבחינת הקיטוב והפערים לטובת היהודים .כל האוכלוסייה
הערבית בגדה ובעזה ( 5מיליון נפש) ,שחיה בקרוב ל– 1,000יישובים,
מתאימה לנתונים שבתחתית אשכול  — 1שבו מדורגים רק  120אלף
יהודים (במודיעין עילית ובביתר עילית) ,שהם רק  29%מהאוכלוסייה
היהודית ביהודה ושומרון.
שנית ,נתייחס לנתוני הכלכלות ( .)2016התמ"ג לנפש בישראל הוא
 38אלף דולר ,ואילו בשטחים הוא קרוב ל 3,000-דולר בלבד .הצריכה
לנפש בישראל היא כ 32-אלף שקלים ,ובשטחים פחות מ4,000-
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שקלים .בישראל כמעט שאין אבטלה — רק  — 4%ואילו בשטחים
האבטלה מתקרבת ל.30%-השכר היומי הממוצע בישראל הוא 470
שקלים ,בעוד שבשטחים הוא  110שקלים בלבד.
שלישית ,נבחן את התשתיות הארציות :ב"מדינה היהודית" נמצאים
כל נמלי האוויר והים (למעט נמל הדייגים של עזה) ,כל תחנות הכוח,
כל מתקני ההתפלה והמוביל הארצי ,כל מסילות הרכבת ,כל הכבישים
המהירים (למעט כבישים  5 ,60ו ,)443-כל הכורים הגרעיניים ,כל
אזורי התעשייה הגדולים וכל מרכזי הסחר הבינלאומיים .כלומר ,חסידי
רעיונות הפדרציה והקונפדרציה רואים בחזונם חברה ערבית המונה
מיליוני עניים — שנהנים מחופש תנועה בכל הארץ ,גם אם באופן
הדרגתי — וחיה בשלום וללא חיכוך עם החברה היהודית העשירה
ממנה עשרת מונים.
ההשפעה של מציאות כזאת על הטכנולוגיה והתיעוש של המשק
הישראלי תהיה הרסנית ,ולכל פינה וצומת יחזרו "שוקי עבדים".
למשטרת ישראל אין כל סיכוי להתמודד עם היקף עבירות הרכוש
והסמים הצפוי ,גם אם תשלש את כוח האדם שבר שותה ,ואנו נחזה
בהקמת "גטאות” מגודרים ושמורים על ידי חברות אבטחה פרטיות.
עימותים בין כנופיות קיצוניות משני הצדדים יהפכו למחזות נפוצים,
ולהם יתווספו משמרות הצניעות" ,שומרי טוהר הגזע" וכד' ,שידרדרו
את המצב לכדי מלחמת אזרחים .ל"מדינה ערבית" ,שתוקם בגדה
המערבית וברצועת עזה עם בירה בירושלים המזרחית ,או תהיה חלק
מקונפדרציה עם ירדן ,בתמיכה ערבית ובינלאומית ,יהיו סיכויים
גבוהים יותר לבנות את כלכלתה ולקיים מדינה יציבה לצד ישראל,
מאשר למדינה שתושביה ישמשו "חוטבי עצים ושואבי מים" בעבור
"המדינה היהודית”.
ואם לא די בכך ,יש בעייתיות רבה באופני קליטת הפליטים המוצעים
על ידי חסידי הפדרציה או הקונפדרציה .יש הרואים אותם נקלטים
במדינה הערבית בלבד ,אך יש הסבורים כי מן הצדק לקלוט בישראל
מספר פליטים מקביל למספר הישראלים שיבחרו לחיות במדינה
הערבית .ברוח זאת ,ובנתונים של היום ,אם כל היהודים ביהודה
ושומרון יבחרו לחיות במדינה הערבית ,ישראל תידרש לקלוט בתחומה
קצת יותר מ 400-אלף פליטים .כלומר ,מי שנרתע מקליטת  100אלף
ישראלים ,המחוברים במרקם חייהם לישראל ,ייאלץ לקלוט פי ארבעה
יותר פליטים פלסטינים מלבנון ומסוריה .ואם ,כצפוי ,רוב היהודים
(בעיקר החרדים והחילונים ,שהם  70%מכלל האוכלוסייה היהודית
בשטחים) יעדיפו לעבור למדינה היהודית ,הרי שיישום הרעיונות של
פדרציה או קונפדרציה יהיה בבחינת שיא החלמאות מצד ישראל ,משום
אובדן התועלת המרכזית שהייתה עשויה להפיק מרעיון הקונפדרציה,
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בהימנעות מפינוי מספר משמעותי של מתנחלים.
מנהיגות שחסרה את האחריות הלאומית הנחוצה כדי ליישב מחדש
פחות מ  1.5%-מהאוכלוסייה היהודית בא"י — לרבות שימוש חוקי
בכוח באם יידרש — ובכך להבטיח את עתיד מדינת ישראל כדמוקרטיה
בעלת רוב יהודי ,בגבולות בטוחים ,החברה במשפחת העמים ,לא תוכל
להתמודד עם האתגרים הגדולים עשרת מונים הכרוכים במימוש הרעיון
של פדרציה או קונפדרציה ,והוא יוביל בסופו של דבר למדינה ערבית.
מימוש פתרון שתי המדינות לשני העמים ,שחייב לכלול כמה
מרכיבים קונפדרטיבים ,למשל באגן ההיסטורי בירושלים ,לא יהיה
קל ,ויחייב הירתמות של שני הצדדים ,וכן של העולם הערבי ושל
הקהילה הבינלאומית — אך זהו הפתרון היחיד האפשרי .אין חלופה
בת קיימא למסקנה שאליה הגיעה ועדת החלוקה ב ,1947-הדבר
היחיד שיש לעדכן הוא את נתוני האוכלוסייה" :הנחת היסוד מאחורי
הצעת החלוקה היא ,כי התביעות על ּפלשתינה ,הן של הערבים והן
של היהודים ,שתיהן בעלות תוקף ולא ניתן ליישב אותן זו עם זו .מכל
ההצעות שהוצעו ,החלוקה היא המעשית ביותר ...והיא תאפשר לס
פק חלק מהתביעות ומהשאיפות הלאומיות של שני הצדדים ....ישנם
היום בּפלשתינה כ– 650אלף יהודים [כיום יש  6.5מיליון ,ש"א] ,ו1.2-
מיליון ערבים [כיום כ– 7מיליון ,ש"א] ,שונים זה מזה באורח חייהם
ובאינטרסים הפוליטיים שלהם ....רק באמצעות החלוקה יכולות
שתי השאיפות הלאומיות המנוגדות האלה לבוא לידי ביטוי ממשי,
ולאפשר לשני העמים לתפוס את מקומם כאומות עצמאיות בקהילה
הבינלאומית ובאומות המאוחדות”.
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נתניהו לכוד בקוראלס של הימין המשיחי ,19.4.2019 ,הארץ
הממשלה שצפויה לקום בראשות בנימין נתניהו על בסיס קודמתה
— כפי ששמענו במערכת הבחירות ובהצהרותיה לקראת פרסום
'תוכנית טראמפ' — תמשיך לדחוף את הממד המשיחי־לאומני לקדמת
הסכסוך ,שביסודו הנו סכסוך לאומי טריטוריאלי .היא תישא את דגל
הסיפוח ובמקביל אליו תקדם את המאבק למען תפילת יהודים בהר
הבית ,כשלב מקדים לבניין בית המקדש.
שני מרכיבים אלו — ריבונות על כל ארץ ישראל וכינון בית המקדש
— הם התנאים ההכרחיים לביאת המשיח ולגאולת עם ישראל על פי
המשנה של חסידי הרב קוק (הרצי"ה) למפלגותיהם השונות ,מהליכוד
ועד לאיחוד מפלגות הימין .להבנתם ,מרכיבים אלו נדרשים כדי
להוכיח מיהו העם הנבחר המחזיק בדת האמת ,שמבטיחה לו את הארץ,
לפי הפסוק "לזרעך אתן את הארץ הזאת" (בראשית ,יב ,ז) ,הבטחה
שתמומש באמצעות מפעל ההתנחלות ,כמצווה "ראה נתן ה’ אלוהיך
לפניך את הארץ עלה רש" (דברים ,א ,כא) .והם נדרשים כדי לדחות
את הטענה האסלאמית ,כי "את הארץ יירשו עבדי עושי הישר" (סורת
הנביאים ,פסוק  ,)105הגורסת כי הארץ אמנם ניתנה לבני ישראל ,אך
אלו הפנו עורף לנביאי האל (ישעיהו ,ירמיהו ,זכריה ,ישוע ומוחמד —
הנביא האחרון) ולכן הזכות עליה עברה למוסלמים.
התוכניות והצעות החוק לסיפוח חלקי של הגדה ,שהועלו בקצב חסר
תקדים מאז בחירתו של דונלד טראמפ לנשיא ,מבקשות להתקדם צעד
נוסף לקראת הגשמת החזון המשיחי עם כינון ממשלת הימין ,לאחר
שנתניהו התחייב להפסיק לבלום אותן ,כפי שעשה בכנסת היוצאת,
ולאמצן כמשנתו .יוזמי החוקים והתוכניות מבקשים לנצל את המצב
שנתפש בעיניהם כשעת כושר מדינית :ניצחון גוש הימין בבחירות
בפעם הרביעית ברציפות ,תמיכתו חסרת התקדים של ממשל טראמפ,
חולשת האיחוד האירופי ,חולשת האו"ם ,המלחמות בעולם הערבי,
הפיצול במחנה הפלסטיני ועוד.
יישום מהלך של סיפוח יבטא שינוי מהותי במדיניות הפעולה של
ממשלות ישראל האחרונות ,שהקפידו לקיים "סיפוח זוחל" בשורה
של צעדים :הרחבת היישובים היהודיים בגדה המערבית ,על פי החוק
הישראלי (בהתנחלויות) ובניגוד לו (במאחזים) ,סיפוח דה־פקטו
באמצעות "גדר הביטחון" ,בנייה בשכונות היהודיות במזרח ירושלים,
סלילת כבישים עוקפים ,הגבלת הפיתוח הפלסטיני בשטח  Cוהריסת
בתים בלתי מורשים בו ,ולאחרונה ,העמקת ההבחנה בין התושבים
היהודים לפלסטינים באמצעות סדרת צעדי חקיקה.
ממשלת נתניהו אינה מבקשת להבחין עוד בין האזורים שמוסכמים
על הצדדים במסגרת חילופי שטחים — "גושי ההתיישבות" והיישובים
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היהודיים הצמודים ל"קו הירוק" — ובין היישובים היהודיים המבודדים
שבגב ההר ובבקעת הירדן .כך למשל בשבוע שעבר אישר שר הביטחון,
נתניהו ,לסלול את כביש עוקף חווארה בעלות של  260מיליון שקלים
עבור ארבע ההתנחלויות המבודדות שמסביב לשכם ,בהן מתגוררים
 7,500איש בלבד ,במסגרת תוכנית רחבה יותר שעלותה  5מיליארד
שקלים .כמו כן ,המועצה להשכלה גבוהה אישרה השבוע את הקמת
הפקולטה לרפואה באוניברסיטת אריאל.
אישורן של הצעות הסיפוח — ואין זה משנה אם הוא ייעשה בעקבות
הסירוב הפלסטיני הצפוי ל'תוכנית טראמפ ' ,משבר קואליציוני
כלשהו ,או הסלמה ביטחונית — יעיד כי בכוונת ממשלת ישראל לעבור
למדיניות של "סיפוח דה יורה" ,כפי שהצהיר בנט ב: "2016-בנושא
ארץ ישראל אנחנו צריכים לעבור מבלימה להכרעה .אנחנו צריכים
לסמן את החלום ,והחלום הוא שיהודה ושומרון יהיו חלק מארץ ישראל
הריבונית”.
זהו שינוי דרמטי בהקשר להכרעה שנדרשה לעשות ההנהגה הציונית
זה מאה שנות סכסוך בין שלושת יעדיה המרכזיים של הציונות :להיות
מדינה יהודית (מדינה לעם היהודי שבה הוא יהיה רוב) ,להיות מדינה
דמוקרטית ,ולהיות מדינה על כל השטח המנדטורי (של א"י השלמה),
כפי שעמד על מהותה של הציונות ראש הממשלה לשעבר ,מנחם
בגין ב" :1972-הציונות ...אלה יסודותיה בארץ ישראל ,אשר זכותנו
עליה אינה ניתנת לערעור ,יהיה רוב יהודי ,מיעוט ערבי ,ושוויון זכויות
לכולם .לא סטינו ,ולא נסטה ,מתורה זו ,שבה מקופלת צדקת ענייננו".
בשל העובדה כי במרבית שנות הסכסוך התקיים רוב לא יהודי בארץ
ישראל ,נאלצה ההנהגה הציונית לבחור בשניים מתוך שלושת היעדים
ולהכריע בין שלוש אפשרויות( :א) מדינה יהודית המשתרעת על כל
שטח ארץ ישראל אך אינה דמוקרטית — בניגוד להצהרת בלפור,
לכתב המנדט ,להחלטת החלוקה ולמגילת העצמאות שאומצו על
ידה והיו הבסיס המדיני והמשפט י להקמת מדינת ישראל( .ב) מדינה
דמוקרטית המשתרעת על כל שטח א"י אך אינה יהודית( .ג) מדינה
יהודית ודמוקרטית בחלק מא"י .הבחירה באפשרות השלישית היתה
הבחירה האסטרטגית של ההנהגה הציונית וממשלות ישראל עד
לממשלה הנוכחית.
ביטול ההיתכנות של פתרון "שתי מדינות לשני העמים" באמצעות
מהלכי סיפוח מוגבלים הוא כיום מטרתם של נתניהו ומספר שרים
וחברי כנסת; אולם הם ימנעו מהאיום שבסיפוח שטחי  Aו B-או בכינון
מחדש של ממשל צבאי בהם .הם מאמינים כי יוכלו לנהל את הסיפוח
על פי רצונם ,אלא שההערכות והתחזיות של בכירים לשעבר במערכת
הביטחון ,במדיניות החוץ ובכלכלה הן שונות לחלוטין .סיפוח של שטחי C
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או חלקם יביא למותם הרשמי של הסכמי אוסלו ,לפירוק הרשות
הפלסטינית ,לאובדן התיאום הביטחוני ולגל אלימות קשה ביותר .כל אלה
יאלצו את ישראל להשתלט מחדש על שטחי  Aו ,B-להקים מחדש את
המינהל האזרחי לניהול חייהם של  2.6מיליון פלסטינים ,ומאוחר יותר אף
להחיל את החוק הישראלי עליהם; תחילה לפי מודל התושבות המזרח־
ירושלמי ,ואחר כך באופן מלא הכולל אזרחות.
אם כך ,מבחינת נתניהו פתרון שתי המדינות וההיפרדות המדינית
והפיסית מהפלסטינים בגדה המערבית ורצועת עזה ,שעמד בבסיס
תפישתם המדינית־ביטחונית של ראשי ממשלת ישראל הקודמים
(יצחק רבין ,שמעון פרס ,אהוד ברק ,אריאל שרון ואהוד אולמרט),
יפנה את מקומו לטובת סיפוח ,באמצעות חוק שעלול להוביל לסיפוח
הגדה המערבית כולה .מדובר בשינוי סדר העדיפויות של יעדי הציונות:
מתן עדיפות לא"י המנדטורית על פני — ועל חשבון — רוב יהודי מוצק
ומשטר דמוקרטי במדינת ישראל .זו תהיה מפולת ש לגים ,שהיקפה
ומהירותה ייקבעו על ידי גורמים אזוריים ועולמיים .אך אם ישראל
תבחר ליזום אותה ,בסופו של דבר היא תקבור את החזון הציוני.
בסמכותה של ממשלת ישראל לקדם מהלכים של סיפוח כחלק
ממימוש עמדתה האידיאולוגית .עם זאת ,מצופה מהממשלה לקבל
החלטה מסוג זה כחלק ממדיניות כוללת שתכליתה להיטיב עם המעמד
האסטרטגי של המדינה ,לשמור על זהותה ומשטרּה ולקדם את מרכיבי
ביטחונה הלאומי .וזאת ,לאחר דיון אסטרטגי רציני ,הבוחן את כלל
המשמעויות וההשלכות שצפויות להיות לצעדי סיפוח.
שטף הצעות הסיפוח ,שהמשותף להן הוא אי שימוש בנתונים ,העדר
עבודת מטה מקצועית ושימוש במטבעות לשון מכובסות ,לא מתיר
מקום לטעות באשר לכוונות ומטרות המציעים :לקדם אידיאולוגיה
משיחית לאומנית שבה שזורים אינטרסים פוליטיים אישיים על
חשבון הראייה הממלכתית והכוללת .הגידול בכוחם של הלאומנים־
משיחיים בממשלה העתידית יגדיל את מספר אלה הממעיטים בעוצמת
האיומים הפוטנציאליים הצפויים לישראל כתוצאה ממהלכי סיפוח,
ולפיכך אפשר שהם לא יירתעו מלשנות את המצב הנוכחי בכדי לממש
את חזונם .ישראל תמצא עצמה עמוק בתוך מציאות עגומה ,נטולת
רשות פלסטינית ,במשבר חריף עם מצרים וירדן ובעימות מדיני עם
האירופים .אם תתעשת ,היא תבקש להיחלץ מהמצב.
הניסיון ההיסטורי של  25שנות "תהליך אוסלו" מלמד אותנו ,כי ישראל
בחרה לצאת ממשבר והסלמה אלימה באחת משלוש דרכים:
בראשונה היא קרוב לוודאי תרצה לפעול באופן עצמאי לקידום
היפרדות פיסית מבלי לפגוע במידת שליטתה הביטחונית במעט פת
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החיצונית לאזור הפלסטיני וביכולתה להתערב בו ,ותוציא לפועל
"תוכנית התנתקות/התכנסות" .קרי ,פינוי של יישובים יהודיים מבודדים
לתוך "גושי ההתיישבות" ,השלמת "גדר הביטחון" ,שמירת על הנוכחות
הביטחונית בגבול ירדן ועל יכולת התערבות בכל שטחי איו"ש .תוכנית
זו צפויה להיתקל בקשיים רבים בשל היעדר גוף שלטוני פלסטיני
היכול לשאת באחריות לשטחים הפלסטיניים .יתרונותיה בהפרדה בין
האוכלוסיות על ידי הקטנת החיכוך ושמירה על התנאים להיפרדות
מוסכמת ,שמירת הביטחון כולו בידי ישראל ,שמירה על הרוב המכריע
של הישראלים הגרים מעבר ל"קו הירוק" בבתיהם ,מופרדים ומוגנים
באמצעות "גדר הביטחון" ושמירה על המעמד הנוכחי של ירושלים
כולה.
אם ישראל תבחר בדרך השנייה היא תחדש את המו"מ עם ההנהגה
הפלסטינית לפי הפרמטרים הקיימים .אפשר להעריך ,כי ייתכן
שהפלסטינים יאמצו עמדה נוקשה הרבה יותר מעמדתם היום ביחס
לארבע "סוגיות הליבה" (גבולות ,ביטחון ,ירושלים ופליטים) ובכלל זה
עתיד היישובים היהודיים .תובנה זו חייבת להיות מונחת לפתחם של
מנהיגי האופוזיציה הישראלית בגיבוש עמדתם כלפי כל מהלך של
סיפוח ,קטן ככל שיהיה.
אם ישראל תבחר באפשרות השלישית ,היא תשיק "מפת דרכים"
חדשה בת שלושה שלבים שתתואם עם ארה"ב ,האיחוד האירופי,
ה"קוורטט הערבי" (מצרים ,ירדן ,סעודיה ואיחוד נסיכויות המפרץ)
וההנהגה הפלסטינית הגולה.
השלב הראשון עשוי להכיל תוכנית התכנסות כנ"ל או חלקים ממנה,
הכרה בפלסטין בגבולות זמניים וחידוש המו"מ להסדר הקבע.
בשלב השני ייחתם הסכם קבע שיכלול מעורבות אזורית.
בשלב השלישי יהיה יישום הדרגתי של הסכם הקבע ,תוך מעורבות
ערבית ובינלאומית.
נתניהו יכול לבחור אחרת כדי לחסוך את הדם והדמים הכרוכים
בתהליך של סיפוח ,ולאמץ כבר כעת את אחת משלוש האפשרויות.
אולם נראה כי הוא מעדיף לצעוד בקוראלס של הימין משיחי־לאומני
ולגרור את מדינת ישראל יחד עמו.
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נתניהו שומט את הקרקע מתחת לרגלנו ,10.10.2019 ,הארץ
שתי הכרזות היסטוריות שניתנו בחודש נובמבר אילצו את התנועה
הציונית לקבל הכרעה ולקבוע מה עמדתה ביחס לסכסוך עם
הפלסטינים .בעוד שעמדתה ביחס להצהרת בלפור מ 1917-נהנתה
מלגיטימציה מצד הקהילה הבינלאומית ומתמיכתה ,הרי שעמדתה
תחת שלטון נתניהו ביחס להכרת אש"ף ב 1988-בהחלטת האו"ם ,242
שכוללת הכרה במדינת ישראל ,מנוגדת לעמדת הקהילה הבינלאומית
ואף מאיימת לחבל בלגיטימציה שניתנה להצהרת בלפור.
הצהרת בלפור ,מ  2 -בנובמבר  ,1917שהיא גם על פי אדוארד סעיד,
שהיה חבר הוועד הפועל של אש"ף" ,הב סיס החוקי של התביעה
הציונית על פלשתינה" (כך בספרו אוריינטליזם  ,)1978אילצה את
התנועה הציונית להגדיר את מהות תביעתה המדינית .אכן ,בהחלטת
הקונגרס הציוני הראשון בבאזל  1897נקבע כי "הציונות שואפת
להקים לעם היהודי בית בארץ ישראל ,שיובטח במשפט העמים" — אך
מהותו של הבית לא נקבעה.
עד לכיבוש הארץ על ידי הבריטים נמנעה התנועה הציונית מהצגת
תביעות ברורות .השלטון העותומני דחה את כל ההצעות הנדיבות
שהוצעו על ידי הרצל ואחרים .הרצל כתב ביומן המסע שלו לא"י
באוקטובר  1898על החשש של היישוב היהודי הישן מתמיכה בציונות:
"הרב הספרדי מאיר הבהיר לי מה עמדתם של הרבנים הראשיים כאן,
שאינם רוצים לסכן את יחסיהם עם השלטונות הטורקיים”.
עד להצהרת בלפור ,וקצת אחריה ,המשיכו חלק מראשי התנועה
הציונית להסתיר או לעמעמם את מטרתה :הקמת מדינה יהודית בארץ
ישראל .כאשר חיים ויצמן הגיע לארץ ישראל ל אחר מתן הצהרת
בלפור ,שבה נכתב לראשונה המושג "בית לאומי" ,שאל אותו דוד בן־
גוריון מדוע לא דרשה ההסתדרות הציונית "פשוט מדינה עברית בארץ
ישראל?" ,וויצמן השיב" :לא דרשנו ...מפני שלא היינו מקבלים אותה.
אנו רק דרשנו תנאים שיאפשרו את המדינה היהודית בעתיד .זוהי
שאלה של טקטיקה”.
זאב ז'בוטינסקי היטיב להסביר בנימה צינית ,במאמרו קיר הברזל
מ ,1923-מה משמעות המלים “תנאים שיאפשרו" מבחינת הערבים
והיהודים ,ובראש וראשונה מבחינת העלייה היהודית" :רבים מאתנו
עדיין סבורים בתמימותנו ,כאילו חלה איזו אי־הבנה :הערבים לא הבינו
אותנו ,ורק משום כך הם נגדנו; ואולם ,אילו אפשר להסביר להם,
עד כמה צנועות הן כוונותינו ,היו הם מיד מושיטים לנו את ידם .זוהי
טעות ,שכבר הּ וכחה לא אחת ...מובן ,שהציונים אינם חולמים עכשיו
לא על גירוש הערבים ,לא על דיכוים ולא על ממשלה יהודית; מובן,
שברגע הנוכחי הם רוצים בדבר אחד בלבד — שהערבים לא יפריעו
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להם לעלות .הציונים מבטיחים ,שהם יעלו לארץ רק בהתאם לכושר
הקליטה הכלכלי של ארץ ישראל .אך בעניין זה לא היו לערבים ספקות
מעולם’...:רק בזה' רוצים הציונים; — ודווקא בזה אין הערבים רוצים,
משום שאז ייהפכו היהודים לרוב ,ואז ממילא תוקם ממשלה יהודית,
ואז יהא תלוי גורלו של המיעוט הערבי ברצונם הטוב של היהודים”.
מאוחר יותר הסבירו הערבים באופן נבואי את התנגדותם "רק" לתנאי
החשוב הזה" :לא רחוק היום שבו תצליח הציונות למחוק את עקבות
הערבים מן הארץ" ,קבע העיתון אל־ג'אמעה אל־ערבייה במאמר
מערכת מ ,1936.7.10-והוסיף" :האם תסתיים הקמת הבית הלאומי
היהודי ,כאשר מספר היהודים בפלסטין יגיע לחמש מאות אלף,
למיליון ...או לעשרה מיליונים ,או לאחר שהיהודים ירכשו כל שעל
מאדמת פלסטין?”
אחרים בהנהגה הציונית דרשו עמדה ברורה גם אם זו תביא למאבק עם
ערביי הארץ .ב 2 -בינואר  ,1918אמר אליהו גולומב באס פה המכוננת
הראשונה של היישוב שהתקיימה ביפו" :אחרי הדקלרציה [הצהרת
בלפור] אין אנו יכולים להתכחש יותר לשאיפתנו לשלטון על ארץ
ישראל.
והערבים לא יוותרו למעשה על הארץ שהם הנם רוב תושביה .אנו
צריכים על ידי מעשה להפוך את שאיפתנו לזכות ממשית ,ועל ידי כוח
לתמוך בזכויותינו ההיסטוריות והמוסריות ולתת להן קיום ריאלי" .וגם
בן־גוריון סימן בבירור את המטרה באסיפה המכוננת השלישית ,ב20-
בדצמבר " :1918לדרישתנו הלאומית ...יש רק שם אחד ,זהו אותו השם
שקרא ד"ר הרצל למחברתו' :מדינת היהודים' .אמנם מטעמים מדיניים
לא בוטא השם המפורש במצע של באזל )בקונגרס הציוני ,ש"א) ,אולם
עכשיו ,משהשתנו התנאים המדיניים ,אסור לתנועה לוותר על חלומה
בן אלפיים השנה ,על כן 'מדינה עברית — זוהי דרישתנו’”.
תשובה ציונית להתנגדות הערבית הצפויה מצא ז'בוטינסקי בהתחייבות
הבינלאומית" :לשם מה זקוקים אנו להצהרת בלפור? לשם מה זקוקים
אנו למנדט? משמעותם בשבילנו נעוצה בכך ,שכוח חיצוני הטיל על
עצמו התחייבות ליצור בארץ תנאֵי מינהל וביטחון כאלה ,שבהם תהיה
האוכלוסייה המקומית ,למרות כל רצונה ,משוללת אפשרות להפריע
להתיישבותנו באורח מנהלי או פיסי .ואנו כולנו ,בלא יוצא מן הכלל,
דוחקים בכוח החיצוני הזה ,יום־יום ,שימלא את תפקידו בתקיפות
ובלא ריתוי”.
ההצהרה השנייה ,קבלת החלטת האו"ם ( 181החלוקה) על ידי
אש"ף ב– 15בנובמבר  ,1988במסגרת ההכרזה על מדינה פלסטינית,
והמשכה בהכרזת יאסר ערפאת בדצמבר  ,1988במסיבת עיתונאים
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בז'נבה ,על פי דרישת האמריקאים קובעת" :אנו ...מכירים ב242-
ו 338-כבסיס למו"מ עם ישראל" .דברים ברורים יותר חזר ואמר גם
יורשו ,מחמוד עבאס (אבו מאזן) ,שבראיון שנתן לערוץ אל ערבייה
ב 23-באפריל  2008אמר" :אבדה הזדמנות החלוקה של  ,1947ולפניה
אבדה הזדמנות החלוקה של ועדת פיל .אך איננו רוצים לאבד הזדמנות
נוספת .לפיכך קיבלנו את חלוקת  1948ו ,1967-שאיננה כוללת יותר
מאשר  22%מפלסטין ההיסטורית" .מאוחר יותר ,בראיון שנתן לערוץ
 2בישראל ,ב– 2בנובמבר  ,2012אמר" :פלסטין עכשיו היא בגבולות
 1967שבירתה במזרח ירושלים .עכשיו ולעד .רק הגדה המערבית
ורצועת עזה הן פלסטין”.
שינוי דרמטי זה בעמדת ההנהגה הפלסטינית סילק באחת את הבסיס
לטענה ,שאין פרטנר פלסטיני המכיר בישראל ומוכן לקבל את
ההחלטות הבינלאומיות ,ולפיכך הפריך את הצידוק הישראלי להמשך
השליטה בשטחים הכבושים .ההחלטה שבה ואילצה את ישראל
להכריע אם פניה ,כפי שהכריזה במשך עשרות שנים ,ליישוב הסכסוך
על פי ההחלטות הבינלאומיות ,או לא.
ראשיתה של התגובה הישראלית היתה בהסכמי אוסלו ,שהובילה
מפלגת העבודה בראשות יצחק רבין ושמעון פרס ,ונועדו להביא ליישוב
הסכסוך בהסדר קבע על בסיס החלטה .242אהוד ברק היה רחוק
ת"ק פרסה בהצעותיו בקמפ־דייוויד  2000ובטאבה  2001מלעמוד
בפרשנות הבינלאומית להחלטה זו ,והיחידי שעשה את "קפיצת
האמונה" ההיסטורית ,שהותירה פערים טכניים בין עמדות הצדדים,
היה אהוד אולמרט באנאפוליס .2008
לעומתם ,שוללי הפשרה על בסיס ההחלטות הבינלאומיות ,בהנהגת
בנימין נתניהו והמפלגות הלאומניות־משיחיות ,נאלצו לחפש ולהציג
נימוקים אחרים לסירוב העקרוני שלהם להקמתה של מדינה פלסטינית.
הסירוב שלהם היה מוחלט .בקווי היסוד של הממשלה הראשונה של
נתניהו ב 1996-נכתב" :הממשלה תתנגד להקמתה של מדינה פלסטינית
עצמאית" ,ולא הוזכר כלל יישומם של הסעיפים העומדים ותלויים
של הסכם הביניים .בתגובה לביקורת שהושמעה נגדו מחוגי הימין על
העברת חברון לידי הרשות הפלסטינית ,אמר נתניהו ב  6-בספטמבר
" : 1997אין ולא תהיה מדינה פלסטינית ...בין הירדן ובין הים לא תקום
שום ריבונות זרה .הנוכחות היהודית וההתיישבות היהודית בכל יהודה
ושומרון תחיה ,תשגשג ותתקיים לעולמי עד" .בממשלותיו האחרונות
שמר נתניהו על אותה מדיניות .במארס  2015הבטיח" :אם אבחר לא
תקום מדינה פלסטינית בקדנציה שלי" ,ועמד בהבטחתו .במארס 2019
אמר נתניהו במרכז הליכוד" :מי שמתנגד למדינה פלסטינית צריך
לתמוך בהעברת הכספים לחמאס .תיחזוק ההפרדה בין הרשות בגדה
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וחמאס בעזה עוזר לנו למנוע הקמת מדינה פלסטינית “.
כדי לתרץ את עמדתו הסרבנית ,נתניהו נאלץ לאמץ מחדש את רעיון
"תורת השלבים"" :מדיניות אש"ף היא תורת השלבים ומטרתו היא
להשמיד את מדינת ישראל ולא להגיע להסדר אתה ,”...כתב בספרו
מקום תחת השמש; ואיים כי "מדינת אש"ף אשר תושתל  15ק"מ
מחופי תל אביב תהווה סכנת מוות מיידית למדינה היהודית" .ב2001-
קלט המיקרופון של ערוץ  10את דברי נתניהו בעת ביקור ניחומים
בעפרה ,כשסיפר כיצד חילץ מממשל קלינטון הצהרה בכתב ,שישראל
לבדה תגדיר את גבולותיהם של "האתרים הצבאיים" בגדה שיישארו
בידה .משהגדיר את כל בקעת הירדן כאתר ביטחוני ,הסביר נתניהו:
"עצרתי את הסכמי אוסלו" .כלומר ,ללא הבקעה לא ייחתם הסכם עם
הפלסטינים ולא תקום מדינה פלסטינית .נתניהו דבק בקו זה בבחירות
 ,2019כשהכריז על כוונתו לספח את הבקעה.
שותפיו הטבעיים ,אנשי גוש אמונים לדורותיהם ,נשארו נאמנים
לעמדה של רבם־מנהיגם ,הרב צבי יהודה קוק ,שקבע אחרי מלחמת
ששת הימים" :הארץ הזו היא שלנו ,אין כאן שטחים ערביים ואדמות
ערביות ,אלא אדמות ישראל ,נחלת אבותינו הנצחיות ,והיא בכל
גבולותיה התנ"כיים שייכת לשלטון ישראל" .הם מיהרו לחשוף את
מטרתם — מימוש החלום המשיחי .בספטמבר  2016אמר יו"ר הבית
היהודי ,נפתלי בנט" :בנושא ארץ ישראל אנחנו צריכים לעבור מבלימה
להכרעה .אנחנו צריכים לסמן את החלום ,והחלום הוא שיהודה ושומרון
יהיו חלק מארץ ישראל הריבונית”.
עם בחירתו של דונלד טראמפ לנשיאות ארה"ב הוסרו כל העכבות
וההיתממויות" :יש כאן מקום להגדרה ולמימוש שאיפות לאומיות
של עם אחד בלבד — העם היהודי .את התקווה הזאת ,שהיא אם כל
חטאת ,אני הורג להם .שאיפות לאומיות? פלסטינים? לא כאן .לא על
חשבוננו" .הכריז בצלאל סמוטריץ' בספטמבר .2017
בפברואר  2019חתמו עשרות שרים וחברי כנסת מהקואליציה על
הצהרה בזו הלשון" :אני מתחייב בזאת להיות נאמן לארץ ישראל ,לא
לוותר על אף שעל מנחלת אבותינו ...אני מתחייב לפעול לביטולה של
ההכרזה על שתי מדינות לשני עמים ,ולהחליפה באמירה ממלכתית:
ארץ ישראל — מדינה אחת לעם אחד!" .נתניהו לא נשאר מאחור ,והודיע
באפריל : "2019נחיל בהדרגה את הריבונות הישראלית על חלקים
ביהודה ושומרון" .בכוונות ובהכרזות אלו ,אם יתממשו ,שומטים נתניהו
ושותפיו את הבסיס המדיני־משפטי להקמתה של מדינת ישראל.
ראשית ,בהיעדר כוונה להענקת זכויות אזרח מלאות לערביי הגדה
(ורצועת עזה) ,הם מפירים את הצהרת בלפור שבה נכתב" :ממשלת הוד
מלכותו רואה בעין יפה הקמת בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל...
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בתנאי ברור שלא ייעשה שום דבר העלול לפגוע בזכויות האזרחיות
והדתיות של עדות לא יהודיות בארץ ישראל" .שנית ,שלילת הקמתה
של מדינה ערבית פלסטינית בארץ ישראל מנוגדת להחלטת החלוקה,
שהיא היסוד המשפטי להכרזה על מדינת ישראל ,שבה נכתב במפורש
שהמדינה הוקמה "על יסוד החלטת עצרת האומות המאוחדות”.
טוב תעשה ההנהגה הישראלית אם תא מץ את הגישה המפוכחת
של עבאס ביחס לשתי ההכרזות ההיסטוריות הללו .בנאומו בפני
עצרת האו"ם ב 16 -בספטמבר 2016 ,פתח במלים 100" :שנה חלפו
מאז הכרזת בלפור הידועה לשמצה" ,אך המשיך" :לכן ,אנו מבקשים
מבריטניה ללמוד את הלקחים ולשאת באחריות בכל התחומים
להשלכות הצהרת בלפור ...כולל הקמת פלסטין .זה המעט שבריטניה
יכולה לעשות”.
באותה רוח כתב עבאס בנובמבר  2017ב” - Guardianהאקט הפיסי
של החתימה על הצהרת בלפור התרחש בעבר ואינו ניתן לשינוי .אבל
אפשר לתקן .זה מחייב ענווה ואומץ לב .זה יחייב התמודדות עם העבר,
הכרה בטעויות שנעשו ,ונקיטת צעדים מוחשיים לתיקון הטעויות
האלה .זה הזמן שבו על הממשלה הבריטית למלא את חלקה ,לעשות
צעדים ממשיים שיביאו לסיום הכיבוש על בסיס החוק הבינלאומי
וההחלטות הבינלאומיות ...הכרה במדינת פלסטין בגבולות ' 67ובמזרח
ירושלים כעיר בירתה עשויה להביא להגשמה של הזכויות הפוליטיות
של העם הפלסטיני”.
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אין דין אי תמר כדין שייח' מוניס ,16.11.2019 ,הארץ
החודש ימלאו  72שנה להחלטת החלוקה ( )181שעצרת האו"ם
אישרה ב 29 -בנובמבר  .1947החלק החשוב בה קבע כי יקומו שתי
מדינות ,יהודית וערבית" ,חודשיים לאחר שיושלם פינויים של הכוחות
המזוינים של המעצמה המנדטורית ,ועל כל פנים לא יאוחר מה–1
באוקטובר ”.1948 ,ואולם ,גבולות החלוקה של ארץ ישראל ,מושא
הסכסוך היהודי־ערבי ,להם הוקדש תיאור מפורט ,היו בחזקת "חתימה
על הקרח" ,הן לגבי הערבים ,שסירבו לקבל את ההחלטה ,והן לגבי
היהודים ,שקיבלוה.
שני הצדדים נערכו לשנות אותם ,כל אחד על פי תפישתו וצרכיו .כיום,
בעוד שהערבים יישרו קו עם ההחלטות הבינלאומיות — ראשית עם
 ,181ובהמשך עם  242ו ,338-שעיקרן חלוקת הארץ על בסיס קווי יוני
 — 1967ישראל בראשות בנימין נתניהו מבקשת לקיים את אשליית
ארץ ישראל השלמה ,המאיימת על עתיד ישראל כמדינה דמוקרטית,
בעלת רוב יהודי ,בטוחה וחברה במשפחת העמים.
את גבולות החלוקה קבע בעיקר ד"ר פאול מוהן — סגן הנציג השוודי
בוועדת אונסקו"פ ,שעמד לרשותו שבוע אחד להשלמת המשימה.
הנחת העבודה שלו היתה אופטימית ,ולא תאמה את תולדות הסכסוך
בין העמים" .ניסיתי לאחד ש ני רעיונות שאינם ניתנים ליישוב :תקווה
לשיתוף פעולה יהודי־ערבי ,ופחד מעוינות יהודית־ערבית" ,כתב מוהן
ביומנו (עופר אדרת ,הארץ " .)24.11.2017אם הצדדים היו רוצים
לחיות בשלום ,זה היה יכול להתממש עם תוכנית החלוקה שלי" .מוהן
היה מודע גם לאפשרות ההפוכה ,וכתב "אם הם היו רוצים להיפרד
ולסובב את הגב" ,אך הניח שהאפשרות לממש זאת תיאורטית בלבד.
השוודי הציוני והשתקן שחילק את ארץ ישראל הפך קצת פחות
מסתורי ואכן ,כוונת הוועדה להקים מדינה בעלת רוב יהודי ,תוך
שלילת רעיון הטרנספר ,נדרשה להתמודד עם האילוצים שיצרה
תפרוסת האוכלוסייה היהודית והערבית בארץ .רק החלוקה לאזורים
— שלושה למדינה היהודית ושלושה למדינה הערבית ,שצורפו זה לזה
בקדקודיהם באופן ששמר על רצף טריטוריאלי — והגוף הנפרד של
ירושלים בשליטה בינלאומית ,יכולה היתה ליצור רוב יהודי זעום,55% ,
במדינה היהודית .הצורך במתן שטח לעלייה יהודית עתידית ומתן מוצא
לים סוף ,הוסיפו למדינה היהודית את רובו המכריע של הנגב ,שלדברי
מוהן ,ההתיישבות היהודית שם היא "הצלחה יוצאת דופן" ,והעמידו
אותה על כ 55%-משטח הארץ.
הערבים שללו את ההחלטה על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל.
המופתי חאג' אמין אל חוסייני הכריז ,כי "אומה חפצת חיים לא משלימה
עם חלוקת מולדתה" ,ועבד אל קאדר חוסייני הוסיף בינואר " : 1948לא
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ייתכן שפלסטין תהיה לערבים ולציונים יחדיו — זה או אנחנו או הם".
ההסבר לסירוב ניתן ב'האמנה הפלסטינית'" :חלוקת פלסטין משנת
 1947והקמת ישראל בטעות יסודן ...משום שהן נוגדות את רצון העם
הערבי הפלסטיני ואת זכותו הטבעית למולדתו ,ומשום שהן סותרות
את העקרונות הכלולים במגילת האומות המאוחדות ,ובראשם — זכות
ההגדרה העצמית”.
את התנגדותם הפלסטינים הצדיקו בהיותם רוב של שני שלישים
באוכלוסיית הארץ .על פי המפקד והסקר הבריטי מ 1945-הם
נהנו מרוב בחמישה מתוך ששת המחוזות המנדטוריים ,והיו בעלי
 89%מהאדמות הפרטיות .על כך כתב ואליד אל־חאלדי ב ,2007-כי
הפלסטינים "לא היו מסוגלים להבין מדוע אין זה בלתי הוגן ,שהיהודים
יהוו מיעוט בפלשתינה לא מחולקת אחת ,שעה שנחשב להוגן
שהפלסטינים היושבים בשטח היהודי ,מחצית האוכלוסייה כמעט,
הרוב הילידי בארץ אבותיו הוא — יהפכו בן לילה למיעוט כפוף לשלטון
זר ...שעה ש 37%-של האוכלוסייה בפלשתינה [היהודים] ,שבבעלותם
רק  7%מהשטח ,קיבלו לריבונותם  55%מהארץ ,מן הפלסטינים נבצר
להבין מדוע עליהם לשלם את מחיר השואה”.
לפיכך ,פתחו הערבים במלחמה על זכויותיהם שנגזלו .ג'אמל אל־
חוסייני ,נציג הוועד הערבי העליון ,הסביר בנאומו במועצת הביטחון
ב 16-באפריל  ,1948כי "נציג הסוכנות היהודית אמר לנו אתמול כי
הם אינם הצד התוקפן .כי הערבים הם שפתחו בלחימה ,וכי ברגע
שהערבים יחדלו לירות ,גם היהודים יעשו כן .למעשה איננו מכחישים
עובדה זו ...אמרנו לעולם ...כי איננו מסכימים שפלסטין הקטנה
תחולק ...וכי אנחנו מתכוונים להילחם נגדה”.
היישוב העברי ,בהנהגת דוד בן־גוריון ,היה מודע לסירוב הערבי לחלוקה
ולכוונה לבטלה בכוח ,ונערך לכך עוד בטרם הכריז מוסא אל־עלמי,
ראש מחלקת ההסברה של 'הליגה הערבית’ ,ש"הערבים יתנגדו בכל
האמצעים העומדים לרשותם להמלצות הוועדה המיוחדת (אונסקו"פ),
והניסיון לכפות את תוכנית החלוקה יוביל למלחמה במזרח התיכון".
הדבר החשוב ביותר ליישוב העברי היה לזכות בהחלטה בינלאומית
על הקמת המדינה בטרם תשתנה עמדת המעצמות .כלפי חוץ היתה
נכונות לשלם בעבור החלטה זו אף במחיר חלוקת הארץ והקמת מדינה
ערבית .בפברואר  1947כתב בן־גוריון לשר החוץ הברי טי" :בלי סוֹפיּות,
החשש ,המתיחות ,התסיסה ,ואולי גם המאבק ,ימשיכו בארץ ישראל
ויהוו מקור צרות למזרח התיכון ...הסידור המיידי האפשרי היחיד,
שיש בו יסוד של סופיות ,הוא הקמת שתי מדינות ,אחת יהודית ואחת
ערבית”.
בהכרזת העצמאות ב– 14במאי  1948נקבע כי המדינה הוקמה "על
שאול אריאלי | 201

יסוד החלטת עצרת האומות המאוחדות" ,וכי "הכרה זו של האומות
המאוחדות בזכות העם היהודי להקים את מדינתו אינה ניתנת
להפקעה" .עם זאת ,בן־גוריון הבין כי חובת המימוש של ההחלטה
מוטלת על היישוב העברי והעם היהודי ,כפי שהסביר בנאומו בדצמבר
" : 1947בעצרת האומות נפלה הכרעה גדולה ...אבל הכרה זו טעונה
ביצוע .והביצוע אינו רק בקביעת ועדת־ביצוע על ידי האו"ם ,בהתקנת
ממשלה יהודית זמנית ,בכינוס אספה מכוננת ומתן חוקה למדינה ,ואף
לא בהכרזת עצמאותה וקבלתה כחברה שוות־זכויות לארגון האומות
המאוחדות .באלה בלבד לא תקום המדינה”.
במקביל ,בתוך הבית ,השמיע בן־גוריון גם קולות אחרים .ב 13-במאי
 1947הכריז בישיבת הנהלת הסוכנות בארה"ב" :אנו רוצים את א"י
בשלמותה .זאת היתה הכוונה המקורית ...השטח שבו ליהודים רוב
תקום המדינה ,ובשאר השטח מנדט בריטי" .ב 17-בספטמבר ,1947
בישיבת מפא"י ,אמר כי יש "להקים מדינה יהודית בחלק שיש בו רוב
יהודי ...ובחלק השני לחכות עד שיתפתח ויקום רוב יהודי" .וביום
ההחלטה 29 ,בנובמבר  ,1947אמר במזכירות מפא"י" :מי אמר שאם
מקימים מדינה יהודית מוכרחים להקים מדינה ערבית?" .בפועל,
הגיע היישוב העברי להבנות עם עבדאללה מלך עבר הירדן ,שסוכמו
בפגישה שנערכה בנהריים ב 17-בנובמבר  ,1947על חלוקת הארץ על
חשבון המדינה הערבית המתוכננת ,באופן דומה לקווים שהציג בן־
גוריון לקבינט הבריטי באפריל  ,1947ולקווי שביתת הנשק שנחתמו
בסוף המלחמה .ב 12-במאי  ,1948ערב הכרזת המדינה ,בפגישתו עם
גולדה מאירסון ,נסוג עבדאללה מההסכם וביקש לספח את כל ארץ
ישראל לממלכתו.
אם כך ,הנחת העבודה של מוהן ביחס לשיתוף פעולה יהודי־ערבי
קרסה כבר ביום שבו התקבלה החלטת האו"ם ,ויחד עימה האשליה
כי ניתן יהיה לקיים את "האחדות הכלכלית" הנדרשת בתשתיות,
במטבע ובפיתוח ,לצורך החלוקה המדינית לשבעה אזורים .הערבים
איימו וביקשו לבטל את החלוקה בכוח ,והיישוב העברי היה חייב ליצור
גבולות אחרים ,התוחמים שטח בעל רציפות טריטוריאלית וקווי הגנה
פנימיים קצרים ,כדי להבטיח את הקמת המדינה ואת שרידותה .לכך
יש להוסיף את רצונו הבסיסי להרחיב את שטח המדינה לכל שטחה
של ארץ ישראל המנדטורית.
כבר בשלב מלחמת האזרחים ,טרם הקמת המדינה ,קבע ישראל גלילי,
רמ"ט ההגנה ,בסיום קורס קצינים ב 8-באפריל  ,1948כי "אנו נלחמים
ונילחם על כל השטחים שנכבשו על ידי ההתיישבות העברית עד היום...
גבולות מדינתנו ייקבעו על ידי גבולות כוחנו ...הגבולות המדיניים יהיו
חופפים את גבולות השטחים שנשחרר מידי האויב ,פרי כיבושינו".
מאוחר יותר ,בנאומו בפני עצרת העם ב 14-במאי  ,1948הסביר בן־
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גוריון את החלטת מועצת העם לא להכריז על גבולות המדינה“ :החלטנו
להתחמק [אני בוחר בכוונה במלה זו] מהשאלה הזאת מטעם פשוט:
אם האו"ם יקיים את החלטתו — הרי אנו מצדנו [אני אומר את דעת
העם] נכבד את ההחלטות כולן .עד עכשיו לא עשה האו"ם כזאת...
ולכן לא הכל מחייב אותנו ואנחנו השארנו את העניין הזה פתוח .לא
אמרנו ‘לא הגבולות של האו"ם' ,גם לא אמרנו את ההיפך מזה .השארנו
את הדבר פתוח להתפתחות” .ולבסוף הוא סיכם ,ב 16-ביוני ,1948
בישיבת הממשלה" :החלטת  29בנובמבר מתה .המלחמה תקבע את
גבולות המדינה" .ואכן ,אלו נקבעו בהסכמי שביתת הנשק שנחתמו
ב( 1949-הקו הירוק) ,והעניקו לישראל  78%משטחי ארץ ישראל
המנדטורית ,עם רוב יהודי של  84%בשל בריחתם ,גירושם ומניעת
חזרתם של הפליטים הפלסטינים.
 72שנה חלפו מאז "החלטת כ"ט בנובמבר" ,והמציאות השתנתה :ישראל
היא כיום מעצמה אזורית ,צבאית וכלכלית ,נהנית מהסכמי שלום עם
מצרים וירדן ולפתחה מונחת כבר  17שנה הצעת השלום של הליגה
הערבית .היא זכתה להכרה מצד הפלסטינים ומקיימת רוב יהודי מוצק
של .79%עם זאת ,בדומה למציאות בתום מלחמת העצמאות ,המאזן
הדמוגרפי בין הים לירדן נוטה ומתפתח לרוב לא־יהודי ,ומאז 1967
מדינות העולם אינן מכירות במהלכי הסיפוח של ישראל בשטחים
שנכבשו במלחמת ששת הימים ,כפי שגילינו שוב השבוע ,כשבית הדין
של האיחוד האירופי חזר וקבע שיש לסמן מוצרי מזון מההתנחלויות.
ולמרות כל זאת ,ישראל בראשות נתניהו מבקשת לספח את הגדה
המערבית ,כפי שחזר והבטיח בשנה האחרונה — "נחיל בהדרגה את
הריבונות הישראלית על שטחי יהודה ושומרון" .לפיכך ,כל מי שיירש
את נתניהו יידרש לחזור ולוותר על חלום ארץ ישראל השלמה ,מאותן
סיבות שעליהן עמד בן־גוריון בראיון לחיים גורי ב ,1968-כשהסביר
מדוע חתם על הסכמי שביתת הנשק :החשש מביטול הדמוקרטיה,
אובדן הזהות היהודית של מדינת ישראל ועימות עם הקהילה
הבינלאומית“ .הסתבכות במרחב ערבי עוין היתה כופה עלינו ברירה
שלא היינו יכולים ,ולא היינו רוצים ,לעמוד בפניה :הפעלת שיטות דיר
יאסין למען גירוש מאות אלפי ערבים שבעת ההיא כבר לא היו נוטשים
את בתיהם ובורחים מפנינו ,או קבלתם לתוכנו .הם היו מפוצצים
מבפנים את המדינה הצעירה .צעד כזה ,של 'תפסת מרובה' ,היה מביא
בהכרח לסכסוך קשה עם המעצמות”.
אז ,אולי ,במערכת החינוך בישראל ,שעל פי הסקר של מכון "הגל
החדש" מ  69% ,2015-ממוריה לא ידעו מה מסמל התאריך כ"ט
בנובמבר ורק  43%ידעו מהו הקו הירוק ,יידעו ללמד על שניהם ,ובעיקר
על ההבדלים ביניהם.
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ואף על פי כן  -שתי מדינות ,22.11.2019 ,הארץ
ההכרזה של שר החוץ האמריקאי ,מייק פומפאו ,שלפיה ההתנחלויות
ביהודה ושומרון אינן בהכרח “בלתי חוקיות" ,כפי שקובעים החוק
הבינלאומי והחלטות מועצת הביטחון — בדיוק כמו הצעות הסיפוח
של הגדה המערבית שהעלו ח"כים ושרים — היא בחזקת ניסיון פתטי
לתת תוקף מדיני ומשפטי למציאות דמוגרפית ומרחבית שבה אין שום
היגיון בסיפוח ההתנחלויות.
בכל שנה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה חוזרת וחושפת את האמת
על מצב ההתנחלויות במחוז יו"ש ובשכונות היהודיות במזרח ירושלים.
השנה ,יותר מתמיד ,שברונם של חסידי הסיפוח גדול ,בשל הציפיות
שעוררו כהונתה של הממשלה הלאומנית־משיחית ביותר בתולדות
ישראל והתמיכה חסרת התקדים של ממשל טראמפ .הנתונים חוזרים
ומלמדים ,כי כל סיפוח יפגע במשטר הדמוקרטי של ישראל ובזהות
היהודית שלה ,וכי אין בקיומן של התנחלויות כדי למנוע את פתרון שתי
המדינות ,זאת — יש לסייג — בתנאי שקיים רצון פוליטי כן ואחראי
לממשו בשני הצדדים ובממשל האמריקאי.
גם אחרי  10שנותיו של בנימין נתניהו בראשותן של ממשלות
לאומניות־דתיות־חרדיות ,שבהן כיהנו שרים השוללים את פתרון שתי
המדינות ,ושהיה ביכולתם לקדם את מפעל ההתנחלות ,המצב בשטח
עלוב בדיוק כמו בשנים הקודמות וסותר את המיתוס שהם מטפחים.
לא עזרו לסרבני הסדר הקבע שרי השיכון האחראים על תוכניות
הבנייה והפיתוח; שרי הביטחון האחראים על מתן אישורי בנייה ועל אי
פינוי מאחזים לא חוקיים; שרי המשפטים האחראים על חוק הלאום,
חוק ההסדרה ,פיסקת ההתגברות והחלטת ועדת השרים לחקיקה
שלפיה כל חוק יכלול התייחסות להתנחלויות; שרי החינוך האחראים
על הרחקת תכני שלום וציונות מתוכניות הלימודים השטופות בהדתה;
או שרי האוצר האחראים על תקצוב חסר תקדים להתנחלויות.
נתחיל עם הרעיון של "ירושלים המאוחדת" ש"על ראש שמחתנו".
מתברר כי ההכרה של ממשל טראמפ בירושלים כבירת ישראל והעברת
השגרירות האמריקאית אליה לא הפכו את ירושלים למאוחדת ,לפי
נתונים שפורסמו על ידי 'מכון ירושלים' (נכון לדצמבר  .)2017ירושלים
נשארה חצויה לעיר ערבית ולעיר יהודית מבחינת פריסת אוכלוסייתה.
 97%מ 347-אלף תושבי מערב העיר הם יהודים .השכונות היהודיות
שבמזרח ירושלים מצטרפות למערבה ,ומתגוררים בהן  209אלף
יהודים ורק  4,200ערבים ,מחציתם בגבעת שפירא וכמעט כל השאר
בפסגת זאב.
תמונת המראה אף היא זהה .בשכונות ובכפרים הערביים שבהם חיים
 338אלף ערבים ,מתגוררים רק  1,770יהודים ( .)0.5%מציאות זו
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חוזרת ומאששת את ההיתכנות של חלוקת העיר — שהרוב היהודי בה
הצטמצם מאז  1967מ 74% -ל — 62%-על סמך הפרמטר הדמוגרפי
שהתווה הנשיא ביל קלינטון בדצמבר  ,2000שעל בסיסו התקיימו
המו"מ בטאבה  2001ובאנאפוליס ; 2008כלומר 12 ,השכונות היהודיות
יהיו בריבונות ישראל ו 28-הכפרים והשכונות הערביות יהיו בריבונות
פלסטין.
בעיר העתיקה חיים כיום  34אלף תושבים ומתוכם רק כ11%-
יהודים .היהודים הם  59%מתושבי הרובע היהודי ו 49%-מתושבי
הרובע הארמני .המקומות הקדושים לכל הדתות ,המנקדים כל פינה
בעיר העתיקה ,ובעיקר הר הבית ,שוללים את האפשרות של חלוקה
ומכתיבים סידורים מיוחדים — משותפים ובינלאומיים — לניהול העיר
העתיקה ,מבלי לשנות את הסטטוס קוו בניהול המקומות הקדושים,
כפי שהציע אהוד אולמרט ב.2008 -
ומה קורה במחוז יו"ש? גם השנה נוספו  14,395ישראלים למניין
התושבים ,שבסוף  2018היה מספרם  427אלף — פחות מ 5%-מכלל
אוכלוסיית ישראל .גם השנה עלה שיעור הפלסטינים בקרב כלל
האוכלוסייה ביו"ש והגיע ל — 87% -שיעור שיהפוך כל ניסיון סיפוח
לסיוט ביטחוני ,כלכלי וחברתי .וגם השנה שיעור הגידול השנתי של
היהודים במחוז גבוה מזה שבמדינת ישראל ,אך אם מתבוננים במגמות
הרב־שנתיות מגלים שאין לכך השפעה על הדומיננטיות הדמוגרפית
והמרחבית של הפלסטינים ( 98%מהאדמות הפרטיות ביו"ש
בבעלותם).
ראשית ,שיעור הגידול השנתי של היהודים ירד מ 3.52%-ל .3.48%-
זהו המשך של מגמת הירידה שאפיינה את  25השנים האחרונות ,מאז
החתימה על 'הסכם אוסלו' ,אז היה שיעור הגידול קרוב ל.14%-
שנית ,על הגידול אחראית ,כתמיד מאז  ,1990האוכלוסייה החרדית,
שתורמת לו  ,42.8%וכמעט  85%ממנה מתגוררים בשתי הערים
היהודיות הגדולות ביותר ביו"ש הממוקמות על הקו הירוק :מודיעין
עלית ( 73,080נפש) וביתר עלית ( 56,746נפש) .בשתי הערים
הללו מתגוררים יותר משליש מהישראלים במחוז ,שבו רשומות 128
התנחלויות ,ושתיהן מחזיקות בתואר הלא־מחמיא של שתי הרשויות
היהודיות העניות ביותר בישראל (מתוך  255רשויות ,דירוג  7ו–10
בהתאמה ,אשכול  (.1בכל הצעה ישראלית ופלסטינית ערים אלה
יסופחו לישראל במסגרת הסכם קבע.
שלישית ,מבין שתי הערים החילוניות ביו"ש ,שהן קטנות יותר :מעלה
אדומים ( )38,193ממשיכה כבר יותר מעשור לצמוח בשיעור של
פחות מ( 1%-כולל  64ערבים הרשומים בה) .אריאל ( )20,456נשארה
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הקטנה מבין ארבע הערים ביו"ש ,וכמו בשני העשורים האחרונים לא
חל שינוי משמעותי במספר תושביה (גם אם במניינה רשומים כיום
 590ערבים).
“הישג" אחד יכולה ממשלת נתניהו לזקוף לניסיונה ליצור מציאות
בלתי הפיכה והוא העובדה ש 57%-מהגידול השנתי ביו"ש הושג השנה
מחוץ ל"גושי" ההתיישבות הסמוכים לקו הירוק) שאינם כוללים את
אריאל וקדומים המרוחקות יותר מ 20-ק"מ מהקו הירוק) .זאת לעומת
 25%לכל היותר עד לפני כעשור .שינוי זה מקורו בתוספת האוכלוסייה
ליישובים של 'גוש אמונים' לדורותיו ,המתגוררים במתכוון מחוץ
ל"גושים" .בפועל מגמה זו אינה משנה את התמונה הכללית ,משום
שמחוץ ל ארבע הערים ,בשאר  124ההתנחלויות מתגוררת רק קצת
יותר ממחצית מאוכלוסיית המחוז ( .)55%כמעט במחציתן ()47%
מתגוררים פחות מאלף תושבים .ורק בעשר התנחלויות יש יותר
מ 5,000-תושבים .רוב הישראלים מתגוררים בסמוך לקו הירוק.
לפיכך ,ההיתכנות של הסדר קבע המבוסס על חילופי שטחים של 4%
הסמוכים לקו הירוק לא נפגעה גם השנה .ישראל תשאיר בריבונותה
 80%מהישראלים המתגוררים מעבר לקו הירוק מבלי לפגוע קשה
מדי ברציפות הטריטוריאלית של הפלסטינים ובמרקם חייהם ,וגם
לא ביישובים הישראליים שבתוך הקו הירוק ,שייאלצו למסור חלק
מאדמתם במסגרת חילופי השטחים .גם השנה "עם ישראל" חזר
והצביע ברגליים ,והדיר את ההתיישבות היהודית בגדה המערבית .רק
כ 20%-מהגידול השנתי מקורו בהגירה מתחומי הקו הירוק ליו"ש.
עם זאת ,למרבה הצער ,אין די במציאות המתוארת לעיל כדי לשחרר
אותנו מכבלי המיתוס שלפיו ההתנחלויות יצרו מצב בלתי הפיך המונע
את פתרון שתי המדינות .רבים מתומכי פתרון שתי המדינות לשני
העמים סבורים ,כי הוא אינו אפשרי בשל ההתנחלויות ואינם מודעים
לאופן פריסתן ,למיקומן ולגודלן.
ההצהרה האמריקאית אינה תורמת לקידום פתרון מדיני ,אלא ,בדומה
להצהרות בנושא ירושלים ורמת הגולן ,היא מרחיקה את הפלסטינים
ואת הערבים ממו"מ בגיבוי רוב הקהילה הבינלאומית 97% .מאזרחי
ישראל ,המתגוררים בתחומי הקו הירוק וב"גושי ההתיישבות" ,שבויים
מרצון או מאדישות בידי קומץ מיליטנטי ,מאורגן ,קולני ,רב־השפעה
בכנסת ובממשלה ,ואינם אוזרים את האומץ והכוח להגיד די לגרירת
ישראל כולה למחוזות הלאומנות ,הגזענות ,האלימות ,ההפקרות
התקציבית ,הפגיעה המתמשכת בשלטון החוק ,לדירדורה לסבבי
אלימות חסרי תוחלת ברצועת עזה ובגדה המערבית ,ולמעמד של
מדינה מצורעת בעולם.
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תוכנית השלבים של ישראל ,31.1.2020 ,הארץ
ההצהרות בדבר הכוונה לספח את בקעת הירדן וההתנחלויות לישראל,
שמשמיעים פוליטיקאים מכחול לבן ועד הקצה הימני ביותר של מפת
המפלגות בישראל ,על רקע 'עסקת המאה' של הנשיא דונלד טראמפ,
מעיבות כצל כבד על מידת כנותה של ישראל כשהיא מצהירה על
רצונה בקץ הסכסוך .הן מעידות כי מי שפוסלים את הפלסטינים
מלהיות פרטנר לפתרון שתי המדינות — בטענה שפתרון זה יממש את
"תוכנית השלבים" שלהם להקמת פלסטין אחת מהים ועד הנהר ,כפי
שהכריז נתניהו ב" : 1993-מדיניות אש"ף היא תורת השלבים ,ומטרתו
היא להשמיד את מדינת ישראל ולא להגיע להסדר אתה" — במומם
הם פוסלים.
התנועה הציונית העמידה משחר היווסדה שלוש מטרות לאומיות־
אסטרטגיות להקמת מדינה לעם היהודי :משטר דמוקרטי ,ובו רוב
יהודי ,בכל השטח של פלשתינה־א"י המנדטורית.
השלוש נחשבו בתחילת הדרך ל מה שהייתי מכנה "האמת לאמיתה" של
הציונות — היעד הסופי שיש לחתור ולהגיע אליו .השגתן ,כפי שקבע
הרצל ,תהיה פרי של שני תנאים :עלייה יהודית המונית ,שתכריע את
הרוב הערבי המוחלט ( 90%מהאוכלוסייה ב )1922-שחי בארץ וייהפך
למיעוט שווה זכויות ,ותמיכה בינלאומית ,כפי שהתממשה לאחר מותו,
על ידי הצהרת בלפור ב 1917-ואישור כתב המנדט בחבר הלאומים
ב.1922-
חזון זה של "האמת לאמיתה" נאלץ להתמודד מראשיתו ועד היום עם
המציאות הדמוגרפית והמדינית בארץ .זו אילצה את התנועה הציונית
לקבוע את סדר העדיפויות של שלוש המטרות הנ"ל ,והולידה את מה
שהייתי מכנה "האמת בשעתה" — היעד הזמני ,המשרת לעת עתה רק
חלק מהמטרות ,אך בעת השתנ ּות הנסיבות ישאיר פתח להשגת היעד
הסופי.
האמת בשעתה הכריעה לראשונה את האמת לאמיתה בפרסום הספר
הלבן הראשון של צ'רצ'יל ,ואישור כתב המנדט ב.1922-ההסתדרות
הציונית נאלצה להכריע אז בין תביעתה להכליל בפלשתינה־א"י
המנדטורית חלק מעבר הירדן המזרחי (כ 20%-מממלכת ירדן של
היום) ,לבין האיום הבריטי כי יבוטל סעיף  4בכתב המנדט — הקובע
שהסוכנות היהודית היא נציגת היישוב העברי — דבר שהיה מאפשר
לתושבי הארץ הערבים לתבוע הקמת ממשלה ילידית .ההסתדרות
הכריעה לטובת סעיף  ,4ועבר הירדן המזרחי יצא מסל תביעותיה
הטריטוריאליות.
ועדת פיל ב– 1937היתה תחנה אחרת ,שבה האמת בשעתה גברה על
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האמת שלאמיתה והכריחה את התנועה הציונית לקבוע את עמדתה
הרשמית בנוגע לחלוקת הארץ ,ואת סדר העדיפויות של שלוש
המטרות .הצורך הנואש להקים ישות מדינית עצמאית ,שתוכל לקלוט
את יהודי אירופה בעקבות האיום של עליית הנאצים בגרמניה ,הכריע
את חלום ארץ ישראל השלמה .מרדכי נמיר היטיב להסביר את הסיבות
הדמוגרפיות והמדיניות לכך בוועידת מפא"י ב–" : 1936צמצום בשטח
— זהו המחיר אשר עלינו לשלם בעד איחורו הפטאלי של העם העברי
בבניין הארץ ,ובעד גידולה המהיר של התנועה הערבית"; וכעבור שנה
הוסיף על כך דוד בן גוריון ,במכתבו לבנו עמוס" :מה שאנו רוצים הוא לא
שהארץ תהיה שלמה ואחידה ,אלא שהארץ השלמה והאחידה תהיה
יהודית .אין לי כל סיפוק מארץ־ישראל שלמה — כשהיא ערבית" .אך
גם נמיר וגם בן גוריון ראו בהכרעה זו הכרעה זמנית ,וגיבשו את תוכנית
השלבים הציונית להשגת האמת לאמיתה .נמיר הוסיף שם" :הדורות
הבאים ...ימצאו את הדרך לתיקון המעוות" ,ובן גוריון כתב במכתבו:
"מדינה יהודית חלקית אינה סוף ,אלא התחלה ...הקמת מדינה — אפילו
חלקית — היא תגבורת כוח מקסימלית בתקופה זו ,והיא תשמש מנוף
רב כוח במאמצינו ההיסטוריים לגאול את הארץ בשלמותה" .הסירוב
הערבי לתוכנית פיל חסך מהיישוב העברי את הצורך להוכיח זאת.
ב 1947-שוב הכריעו הנסיבות ההיסטוריות את האמת לאמיתה.
החשש של בן גוריון מפני החזרת כתב המנדט מבריטניה לאו"ם,
ומניעת עלייתם של מאות אלפי ניצולי שואה לארץ ,הניע אותו להציג
בפברואר  1947לשר החוץ הבריטי ,ארנסט בווין ,את עמדת התנועה
הציונית ,בהיותו יו"ר הסוכנות היהודית וההסתדרות הציונית" :הסידור
המיידי האפשרי היחיד [בארץ ישראל] ,שיש בו יסוד של סוֹפיּות,
הוא הקמת שתי מדינות ,אחת יהודית ואחת ערבית" .זו היתה העמדה
הרשמית והמחייבת של היישוב העברי בבחינת "האמת בשעתה" ,אך
בה בעת בתוך הבית פנימה השמיע ותיכנן בן גוריון את השגת "האמת
לאמיתה" .ב– 22במאי  ,1947באס פת הנבחרים בירושלים ,שאל בן
גוריון רטורית" :היש בתוכנו מישהו החולק על כך שהכוונה המקורית
של הצהרת בלפור והמנדט ...היתה להקים בסופו של דבר מדינה
יהודית בכל ארץ ישראל?" .וב 17-בספטמבר  ,1947בישיבת מפא"י,
הכריז בן גוריון כי יש "להקים מדינה יהודית בחלק שיש בו רוב יהודי...
ובחלק השני לחכות עד שיתפתח ויקום רוב יהודי”.
ואכן ,בשל סירוב הערבים להצעת החלוקה ויציאתם למלחמה כדי
לבטלה ,השתנו הנסיבות באופן שאפשר לישראל ,שאך נולדה ,להוסיף
ל 55%-שהוקצו לה בתוכנית החלוקה עוד  23%מהשטח של ארץ
ישראל .אך גם בסוף המלחמה חזרה והשתלטה "האמת בשעתה" .בן
גוריון העדיף שלא לכבוש את כל שטח א"י ,ונימק זאת בנאומו בכנסת
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באפריל  1949באומרו ש"מדינה יהודית בכל הארץ יכולה להיות רק
בדיקטטורה של המיעוט ...מדינה יהודית ,במציאות הקיימת ,אפילו רק
במערבה של ארץ ישראל ,בלי דיר יאסין [סמל לטבח ולגירוש] ,היא
בלתי אפשרית ,אם תהיה דמוקרטית ,כי מספר הערבים במערב ארץ
ישראל הוא יותר ממספר היהודים”.
הזדמנות למימוש "האמת לאמיתה" באה בעקבות כיבוש ארץ ישראל
כולה במלחמת ששת הימים ,וזאת אף על פי שבעקבות מלחמת קדש
הומרו השאיפות הטריטוריאליות של בן גוריון בניסיון להפוך את
קווי שביתת הנשק לגבול בינלאומי של ישראל .בריאיון ל הארץ ב2-
באוקטובר  1959אמר בן גוריון" :מי שסבור שכיום אפשר לפתור בכוח
צבאי בלבד שאלות היסטוריות בין עמים ,אינו יודע באיזה עולם אנו
חיים ,כל שאלה מקומית נעשית כיום לבינלאומית ,ומשום כך יחסינו
עם עמי העולם אינם פחות חשובים מאשר כוחנו הצבאי ,שעלינו
להוסיף לטפחו ,כדי להרתיע התקפות וכדי לנצח אם ניאלץ להילחם”.
המציאות הדמוגרפית ,שבה היה רוב ערבי בארץ ישראל ,שבה והכריעה
את החזון הציוני המלא בדבר א"י השלמה .ישראל נמנעה מלספח את
השטחים .החתימה על הסכם אוסלו נתפשה בכל הצדדים — ישראלים,
פלסטינים ואומות העולם — כאומרת שהאמת בשעתה נהפכה לאמת
לאמיתה ,בשל רצון ישראלי כן הן למדינה דמוקרטית בעלת רוב יהודי
והן לסיום הסכסוך ולקץ התביעות .אש"ף מצדו הכריז ב 1988-שהוא
מוותר על חלום פלסטין הא חת ,בתמורה למדינה ב 22%-משטח
פלשתינה .ישראל העבירה לידי הרשות הפלסטינית את האחריות
ל 40%-משטח הגדה המערבית ול 90%-מהאוכלוסייה הפלסטינית בה,
בתור שלב ראשון בדרך למימוש פתרון שתי המדינות .גם בנימין נתניהו
נאלץ להתיישר לזמן מה ,בשל כוחם המחייב של הסכמים בינלאומיים
שהולידה האמת בשעתה ,ולהעביר את חברון לרשות הפלסטינית
(ב ,)1997-וכן שטחים אחרים במסגרת 'הסכם וואי' (ב.)1998-
ב 2005-נפרדה ישראל מרצועת עזה ,שכל ממשלות ישראל עד 1993
ביקשו לספח ,מהסיבה שציין אריאל שרון כבר בישיבת סיעת הליכוד
ב" : 26.5.2003-להחזיק  3.5מיליון פלסטינים תחת כיבוש זה דבר גרוע
גם לישראל ,גם לפלסטינים ,גם לכלכלת ישראל ...היום יש  8.1מיליון
פלסטינים שארגונים בינלאומיים מכלכלים אותם .אתם רוצים לקחת
את זה על עצמכם? ניקח את הרפואה? את הבריאות? את החינוך?
את הסטודנטים? בואו נטפל בסטודנטים שלנו ...אתם רוצים להישאר
תמיד בג'נין ,בשכם ,ברמאללה ובבית לחם? אני לא חושב שהדבר הזה
נכון" .עוד אמר שרון בעניין ההתנתקות מעזה" :האמנתי וקיוויתי שנוכל
להיאחז לעד ...אך המציאות המשתנה בארץ ,באזור ובעולם חייבה
אותי להערכה אחרת ולשינויי עמדות”.
 | 210הכתובת על הקיר

נתניהו ,שנבחר שוב לראשות הממשלה ב ,2009-בלם כל ניסיון כן
לחדש את המשא ומתן עם הפלסטינים ,ועודד פיצול בקרבם .בחירתו
של טראמפ ב 2016 -יצרה מבחינתו ומבחינת נפתלי בנט וחבריהם
הזדמנות להחזיר את האמת לאמיתה הישנה" :החלום הוא שיהודה
ושומרון יהיו חלק מארץ ישראל הריבונית" ,הכריז בנט ב– ,2016ודרש
לספח תחילה את שטחי .C
מאחר שמאז  1937לא השתנו תנאי היסוד בארץ — המשך התביעה
הלאומית הפלסטינית למדינה המוכרת בקהילה הבינלאומית ,וקיומו
של רוב ערבי (בלי הפליטים) בין הים לירדן — ההכרעה הנוכחית לספח
את בקעת הירדן וההתנחלויות ,בסיפוח חד־צדדי או בסיפוח בחסות
ממשלת ארה"ב ,שונה מכל ההכרעות הקודמות של ההנהגה הציונית
בתולדות הסכסוך ,בארבעה היבטים:
ראשית ,לא מדובר הפעם באיום על הקמת המדינה ,או באיום על
ביטחונה ועל משטרה הדמוקרטי של ישראל ,אלא מדובר רק במימוש
החלום המשיחי־לאומני ליצירת "אתחלתא דגאולה" של חסידי הרב
קוק ו"חמוריהם" ,המחייב "הורשת [ריקון] הארץ מיושביה”.
שנית ,ההכרעה הנדרשת איננה פרי הצעה של הקהילה הבינלאומית,
ואיננה מקבלת את תמיכתה )שלא כמסקנות ועדת פיל והחלטות האו"ם
 ,)338 ,242 ,181אלא היא פרי יוזמה חד־צדדית של ממשלת ישראל,
המבקשת לנצל את תמיכת טראמפ אל מול חולשת הפלסטינים,
העולם הערבי ,האיחוד האירופי והאו"ם.
שלישית ,הסיפוח יפר את כל ההחלטות הבינלאומיות בענ יין הסכסוך,
את מגילת האו"ם ואת ההסכמים שעליהם חתמה ישראל עם מצרים ,עם
ירדן ועם אש"ף ,והתחייבה לכבדם .הוא יחסל כל סיכוי שהפלסטי נים
יסתכנו בעתיד בעניין כלשהו (כמו פירוז) ,יעמיד על הרגליים האחוריות
את ירדן ואת מצרים ,וייתן תחמושת נצחית בידי איראן וגרורותיה
להצדקת חיסולה של המדינה ,שמבקשת כל הזמן להתפשט עוד.
וחשוב מכל רביעית ,הכרעה כזאת תעניק בפעם הראשונה עדיפות
לארץ ישראל השלמה על קיום דמוקרטיה ורוב יהודי במדינת ישראל.
ביטא זאת שלדון אדלסון ,פטרונו של נתניהו ,בדבריו" :לא נורא אם
ישראל לא תהיה דמוקרטיה ,זה לא כתוב בתנ"ך”.
לתוכנית שפירסם ממשל טראמפ השבוע לא יימצא שום פרטנר
פלסטיני או ערבי בעל חשיבות .סירוב טבעי זה בצד הפלסטיני ,על
רקע אימוץ התוכנית בישראל ,ייתפש כמתן לגיטימציה למהלכי סיפוח
עמוקים ,שיהיו למעשה מימוש תוכנית השלבים של ישראל.
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ביינרט ,פתרון שתי המדינות לא מת .להלן הנתונים,
 ,24.7.2020הארץ
גדעון לוי שיבח בשבוע שעבר ("הארץ" )12.7 ,את המאמר של פיטר
ביינרט ב"ניו יורק טיימס" ,שבו כתב כי פתרון שתי המדינות מת בגלל
המספר הבלתי הפיך של מתנחלים בגדה .המסקנה האופרטיבית של
השניים היא שצריך להקים מדינה אחת ,כי ,כדברי ביינרט" ,היעד של
שוויון יותר מציאותי עכשיו מהיעד של הפרדה" .תרומתם המשמעותית
של עיתונאים בשיעור קומתו של ביינרט היא לעתים באמירה המתארת
בפשטות מציאות מורכבת .אבל במקרה זה אמירתו שקולה לניסיון
להסביר מדוע אנשים בצדו השני של כדור הארץ לא נופלים לחלל
בנימוק ש"כדור הארץ הוא שטוח" .קליט ,פשוט ,אבל לגמרי לא משקף
את המציאות ,שמן הראוי להכיר "ברגליים" ובנתונים רשמיים.
שתי טענות משלימות נכללות בעמדה של ביינרט .הראשונה ,כי מספר
המתנחלים הפך את פתרון שתי המדינות לבלתי אפשרי .השנייה,
שהפתרון הרצוי הוא מדינה אחת.
בהקשר לטענה הראשונה הנה כמה עובדות :ראשית ,מערך ההתנחלות
הישראלי בגדה הוא מערך מבתר ,שאינו משתלב באוכלוסיית הגדה.
 62%מכוח העבודה עובדים בישראל 25% ,במערכות החינוך של
היישובים ,המסובסדות להחריד ,ואחוזים בודדים עוסקים בחקלאות
ובתעשייה ,שבהן  99%מהעובדים הם פלסטינים; מערך הכבישים של
ההתנחלויות הוא בפועל כמעט נפרד וחסר היגיון תכנוני .אין מרקם
חיים משותף בין התנחלויות סמוכות ,למעט חריגים ,אין ממשקים
חברתיים ותרבותיים בין האוכלוסיות הפלסטינית והיהודית.
שנית ,לגבי המציאות המרחבית והדמוגרפית :ברצועת עזה ,שבה חיים
 2.1מיליון פלסטינים ,לא מתגורר ולו ישראלי אחד; קרי ,יש הפרדה.
 99%מהישראלים במזרח ירושלים גרים בשכונות יהודיות הומוגניות;
קרי ,יש הפרדה .שיעור הישראלים בגדה הוא כבר  20שנה כ–18%
מכלל אוכלוסיית הגדה — בדומה לשיעור המיעוט הערבי בישראל
ערב הקמת המדינה .לישראלים המעוניינים בכך ניתן להציע להישאר
בבתיהם כתושבי פלסטין .מדרום לגוש עציון ומצפון לשכם היחס
ערבים־יהודים הוא  .1:40קרי ,יש הפרדה.
 99אחוזים מהאדמות הפרטיות הן בבעלות פלסטינית .השטח הבנוי
של כלל ההתנחלויות אינו מגיע אפילו ל– 2%משטח הגדה .מחצית
מהמתנחלים גרים בשלוש הערים הגדולות הצמודות לקו הירוק
ולירושלים ,ובמסגרת חילופי שטחים של פחות מ– 4%מהשטח ניתן
לשמור בריבונות ישראל  80%מהישראלים שגרים מעבר לקו הירוק
(ללא אריאל) .קרי ,יש הפרדה .לישראל יש יכולת מלאה לקלוט את
הנותרים מבחינת תעסוקה ודיור.
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לגבי הטענה כי מדינה אחת היא הפתרון הרצוי ,אציג כמה שאלות
קצרות :כיצד תוכל מדינה עם תמ"ג לנפש של  40אלף דולר לקלוט
אוכלוסייה עם תמ"ג לנפש העומד של פחות מעשירית מכך? האם
האוכלוסייה היהודית תסכין עם הצניחה הדרמטית והבלתי נסבלת
שתתרחש באורח בלתי נמנע ברמת שירותי הבריאות ,הרווחה והחינוך
עם קליטתה של אוכלוסייה בגודל דומה ,ש– 98%ממנה ידורגו בתחתית
הסולם החברתי־כלכלי ,או שנהיה עדים ל"בריחת מוחות" ולהגירת
צעירים? האם הפלסטינים ישרתו במערכות הביטחון של "ישראסטין"?
מה יהיה עתיד הפליטים הפלסטינים — האם ישובו ל"ישראסטין"
ויהפכו את המדינה לבעלת רוב ערבי מכריע? מי יישא בעול הכלכלי
של קליטתם ושיקומם? האם ביינרט ראה את הסקר שערך לאחרונה
המכון למחקרי ביטחון לאומי ,שמצא כי  78%מהציבור היהודי אינם
מוכנים להעניק זכויות תושב או אזרח לפלסטינים בשטחים שיסופחו
לישראל ,קרי תומך באפרטהייד ומתנגד לוויתור על השליטה היהודית?
גם אם חלפו יותר מ– 70שנה ,הקביעה של ועדת החלוקה ב–1947
כי "ישנם היום ּ
בפלשתינה ...יהודים ...וערבים ,שונים זה מזה באורח
חייהם ובאינטרסים הפוליטיים שלהם" ,עדיין בתוקף .ההבדלים הללו
מזינים את ה"מאבק בין שתי תנועות לאומיות שתביעותיהן בעלות
תוקף ולא ניתן ליישב אותן זו עם זו ,זולת בחלוקה" ,כפי שנכתב עשור
קודם לכן בדו"ח ועדת פיל.
ד"ר פאול מוהן ,סגן הנציג השוודי באונסקו"פ — האיש שהכין את מפת
החלוקה הבלתי אפשרית ב– — 1947הסביר את ההצעה שלו לקיים
הפרדה מדינית בצד אחדות כלכלית של המדינה היהודית והמדינה
הערבית כך" :ניסיתי לאחד שני רעיונות שאינם ניתנים ליישוב :תקווה
לשיתוף פעולה יהודי־ערבי ופחד מעוינות יהודית־ערבית ."...נדרש
לו יום אחד בלבד לאחר אישור החלטת החלוקה ,עם פרוץ מלחמת
העצמאות ,כדי להבין כי הצעתו "לא מחזיקה מים" ,וכי הפחד מהעוינות
גבר לחלוטין על התקווה לשיתוף הפעולה הבלתי אפשרי שנדרש
מהצדדים.
אכן ,ההיתכנות של פתרון שתי המדינות כיום היא נמוכה ביותר ,אך
לא בשל מספר המתנחלים .המגמות המאפיינות את מפעל ההתנחלות
בשני העשורים האחרונים — ירידה דרמטית בהגירה לגדה מתוך
ישראל ,גידול אוכלוסייה המבוסס בעיקר על הריבוי הטבעי של החרדים
בשתי הערים שעל הקו הירוק ,ירידה מתמשכת בדירוג הכלכלי־חברתי
ועוד — מעידות שאין בכוחו להכניע את פתרון שתי המדינות .כפי
שהראיתי פעמים רבות ,קיימת היתכנות פיסית־מרחבית של פתרון זה
ביחס לארבע סוגיות הליבה של הסכסוך — גבולות ,ירושלים ,ביטחון
ופליטים.
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ההיתכנות הנמוכה של פתרון שתי המדינות נובעת מהיעדר היתכנות
פוליטית ,בעיקר בצד הישראלי .די להזכיר את "הצהרת שמיר" שעליה
חתמו בשנה שעברה יותר מ– 40שרים וח"כים מהימין ,ובה התחייבו
לפעול לביטול פתרון שתי המדינות ולהקמת מדינה אחת לעם אחד
בארץ ישראל .חוסר ההיכרות של ביינרט עם המציאות המרחבית־
הדמוגרפית־החברתית ,והכמיהה הכנה של לוי לשוויון ,הובילו את
שניהם למסקנה כי אפשר ליצור מדינה אחת ,מבלי שבדקו את כלל
ההיבטים המדיניים ,התרבותיים ,הביטחוניים והכלכליים הכרוכים
ביצירתה .לוי צריך לדעת כי לא ניתן לכפות חיים משותפים על עמים
שאינם רוצים בכך ואינם מכבדים זה את זה ,וביינרט ,כאיש מדע
המדינה ,מוטב שיתמקד בהסברים לחוסר ההיתכנות הפוליטית ,כי שם
כוחו ,ויציע מהלכים שעשויים להביא לשינוי.
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פירות הנורמליזציה :הופעה של עומר אדם וקץ הציונות,
 ,21.8.2020הארץ
הסכם הנורמליזציה בין ישראל לאיחוד האמירויות — בדומה לנאום
בר־אילן של בנימין נתניהו ב– 2009וחזון השלום של דונלד טראמפ
ב– — 2020אינו אלא אותה הגברת בשינוי אדרת מבחינת המדיניות
ודרכי הפעולה של ראש הממשלה :שימוש במערכת מושגים
שמקובלת ומוכרת בתהליכים המדיניים שהיו עם הפלסטינים ומדינות
ערב ,בכוונה ליישמם מתוך פרשנות הפוכה לזו המקובלת על הנהגת
ישראל לפניו ועל קהילה הבינלאומית .מטרת נתניהו אינה ליישב את
הסכסוך הישראלי־פלסטיני בסיוע מדינות ערב ,אלא להכריעו בעזרת
תמיכתן בהכתבת תנאים בלתי אפשריים לפלסטינים ,או אדישותן
להמשך המצב הקיים .ניצחון המדיניות של נתניהו בטווח הקצר יהיה
הפסד של התנועה הציונית בטווח הארוך.
בפני כל גורם מדינתי הנמצא בעימות עם גורם אחר שאין הוא מסוגל
להכריעו או להגיע לפשרה סבירה עמו ,פתוחה האפשרות לאמץ
אסטרטגיה של הרחבת המערכת המעורבת על ידי הכללת צד שלישי
— גורם נוסף בעל עניין ומשאבים — היכול לשנות את מצב ה"תיקו".
אסטרטגיה כזו ניתן לממש תוך חתירה לשתי מטרות הפוכות :גיוס
משאבי הצד השלישי לטובת צד אחד כדי להכריע את האחר ,או
גיוס הצד השלישי לטובת הרחבת סל ההטבות ,וחלוקתו לכל הצדדים
המעורבים עם השגת פשרה.
ההיסטוריה גדושה בדוגמאות לאפשרות הראשונה ,ואסתפק באזכור
שלוש מהן מאזורנו :הראשונה ,התגייסות מדינות ערב להכרעת הסכסוך
היהודי־ערבי לטובת ערביי פלשתינה במלחמת העצמאות ולאחריה.
השנייה ,התפישה האסטרטגית שגיבש דוד בן גוריון בסוף שנות ה–,50
שעיקרה גיבוש קשרים מיוחדים ובריתות בכל רמה — אסטרטגית,
מודיעינית וכלכלית — עם מדינות וקבוצות שהתנגדו למדיניות הערבית
שהוביל גמאל עבד אל־נאצר ,נשיא מצרים .תפישה זו הולידה את
"ברית הפריפריה" ,שכללה את טורקיה ,איראן ,אתיופיה ,הכורדים
והנוצרים בלבנון .והדוגמה השלישית :אחד הגורמים שהשפיעו על
יצחק רבין לבחור בתהליך המדיני עם הפלסטינים ב– ,1993היה
התובנה כי תהליך כזה הוא התמורה שתידרש ישראל לתת למדינות
הערביות הסוניות ,כדי ליהנות מברית אסטרטגית עמן לטובת בלימת
התחזקותם של איראן ושליחיה השיעים.
יש גם דוגמאות היסטוריות למכביר לאפשרות השנייה ,אך ברצוני
להתמקד בסכסוך הישראלי־ערבי־פלסטיני מתחילת התהליך המדיני
עם העולם הערבי (ב– .)'74הסכמי השלום בין ישראל למצרים וירדן
היו בילטרליים ביסודם אך נדרשה מעורבות של ארה"ב כדי להשיגם.
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מבחינת המצרים ,הסיוע הצבאי האמריקאי ,בנוסף להחזרת כל סיני,
היו תמורה נדיבה ,שאיפשרה להם להסתפק בהסכם אוטונומיה עבור
הפלסטינים ולהסכים לפירוז סיני .זה נכון גם לישראל .הסיוע האזרחי
והצבאי שקיבלה מהאמריקאים (המסתכם עד היום בכ– 200מיליארד
דולר) ,ופריסת כוח המשקיפים הרב־לאומי ( )MFOהיו עבורה — בצד
יציאת מצרים ממעגל המלחמה — תמורה הולמת לנסיגה מלאה מסיני.
הדברים היו דומים עם ירדן :סיוע אזרחי אמריקאי ,מטרייה צה"לית
למול איומים חיצוניים על ירדן ,אספקת מים מישראל ,מתן מעמד
מיוחד בהר הבית והבטחות כלכליות לעתיד עשו את שלהם והביאו את
הירדנים לחתום על הסכם השלום.
בין ישראל לפלסטינים התמונה מורכבת יותר .לצדדים ולארה"ב
נדרש יותר מעשור (מ– '93עד  ,)2007כדי להבין שעליהם להרחיב
את גבולות המערכת .היוהרה של אהוד ברק "לסגור את הדברים בתוך
שעתיים עם ערפאת באותו חדר" בקמפ דייוויד  ,2000פינתה בהדרגה
את מקומה לשיתוף הולך וגובר של גורמים נוספים :ראשית ,מדינות
ערב ,שישראל ביקשה מהן מחוות שאינן מחייבות השקעה ,ועיקרן
מתן אישור לפלסטינים להסכים לוויתורים שדרשה ישראל בסוגיות
שונות (ביטחון ,גבולות ,פליטים וירושלים) בתמורה לסיוע אמריקאי.
שנית ,מדינות אירופה ואחרות ,שישראל ביקשה מהן להשתתף
במימון ההסכם ,בעיקר בנושאי הפיצויים לפליטים ובניית הכלכלה
הפלסטינית .כך נולד ב– 2002ה"קוורטט" (ארה"ב ,האיחוד האירופי,
האו"ם ורוסיה) .ובוועידת אנאפוליס ב– 2007השתתפו ,בנוסף
לצדדים ,ארה"ב ושאר מדינות הקוורטט ,וגם נציגי רוב מדינות הליגה
הערבית ,בהן מצרים וירדן ,וכן מדינות ללא קשר דיפלומטי עם ישראל,
כמו סעודיה ,מלזיה ,סודאן ,לבנון ואף סוריה.
ראש הממשלה נתניהו נקט גישה אחרת .הוא הצהיר כי בחר והוא מיישם
את האפשרות השנייה ,של הרחבת גבולות המערכת והתשומות לטובת
שני הצדדים וליישוב הסכסוך ,אך בפועל הוא פועל על פי האפשרות
הראשונה :גיוס גורמים להכרעת הפלסטינים על ידי הכתבת תנאיו.
נתניהו בלם במשך שנים כל ניסיון ליישב את הסכסוך על פי האפשרות
השנייה :הוא דחה את יוזמת השלום של הליגה הערבית מ–2002
והכריז ביוני " :2016אם מדינות ערב יבינו שהן צריכות לעדכן את
יוזמת השלום הערבית לפי השינויים שישראל תדרוש ,אז יהיה על מה
לדבר".
הוא התנגד לארבע יוזמות צרפתיות ובהן יוזמה להקים קבוצת תמיכה
בינלאומית שתלווה את המו"מ עם הפלסטינים ,וכינוס ועידה בינלאומית
עד סוף  .2016הוא התנגד לשיתוף פעולה עם הקוורטט בהכנת הדו"ח
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על הקיפאון המדיני ,התעלם מההצעה של האיחוד האירופי בדצמבר
 2013לשדרג את היחסים עם ישראל ופלסטין אם יחתמו על הסכם
שלום ,והוא תבע מממשל אובמה לשמר את הסטטוס־קוו .כך למשל,
הוא התנגד לתוכנית הביטחון של הגנרל ג'ון אלן שפעל בשליחות שר
החוץ האמריקאי ג'ון קרי ב– ,2014והביע בגלוי חשש מפני הצגת
תוכנית שלום על ידי אובמה לקראת סוף כהונתו .בגין מדיניות זו אמר
קרי על נתניהו בנובמבר  2017בדובאי" :לישראל אין מנהיגים שרוצים
לעשות שלום ...רוב חברי הקבינט של ממשלת ישראל הנוכחית הכריזו
בפומבי שהם לעולם לא יתמכו במדינה פלסטינית".
נתניהו חיכה להזדמנות שלו ,שהגיעה ב– 2016בדמות הנשיא
טראמפ .אז התאפשר לו לקדם את תוכניתו הישנה לתת אוטונומיה
תרבותית מוגבלת לפלסטינים בגדה — לה קרא "מדינה" — ולהביא לכך
שהנשיא האמריקאי יציע אותה במתווה שהוא למעשה הכתבת כניעה
ללא תנאי לפלסטינים" .חזון השלום" של טראמפ הצטרף לנאום בר
אילן ,שעליו אמר אביו של נתניהו ,בן ציון נתניהו ,בראיון לערוץ :2
"בנימין לא תומך במדינה פלסטינית ,אלא רק בתנאים שהערבים לא
יקבלו לעולם .שמעתי זאת ממנו" .חזון השלום ,כמו נאום בר אילן
עמוסים לעייפה במושגים שאיפיינו את המשא ומתן לפני שובו של
נתניהו לראשות הממשלה ב– .2009החל מ"מדינה פלסטינית" ,דרך
"רציפות פלסטינית" ועד ל"בירה פלסטינית בירושלים" .אבל בפועל,
אין בהצעות לעיל מימוש של אף אחת מההבטחות הללו.
נתניהו מציב בפני מדינות ערב ,בעזרת האמריקאים ותחת האיום
האיראני המשותף ,את הצורך להכריע מחדש :האם להיצמד ליוזמת
השלום הערבית מ– ,2002הנשענת על הלגיטימציה ,ההחלטות
הבינלאומיות והפרמטרים שהנחו את המו"מ באנאפוליס ,או ,להפריד
בין תהליך הנורמליזציה לבין חילוקי הדעות המדיניים עם ישראל,
בהתאם לשאיפת נתניהו .כלומר ,ליהנות מהשקעות אמריקאיות
ומסיוע צבאי בתמורה להפעלת לחץ על הפלסטינים לקבל את עמדות
ישראל ,או לפחות לא להתנגד להן .במלים אחרות ,נתניהו מעוניין
שמדינות ערב יאמצו במודע את המדיניות של מדינות אירופה ומדינות
אחרות — הכרה בישראל ,נורמליזציה מלאה עמה ,במקביל לשלילת
הכיבוש ולתמיכה בפתרון שתי המדינות ,אך בלי לקדם תוכניות
למימושן ובלי להפעיל סנקציות על אי קידומן.
אלה שמתלהבים ממדיניותו של נתניהו כדאי שיקראו את מאמרו של
ז'בוטינסקי על "קיר הברזל" ,מ–" :1923בעיני רבים נראית התוכנית
כדלקמן מושכת־לב ביותר :יש לקבל הסכמה לציונות לא מערביי
ארץ ישראל ,מאחר שדבר זה בלתי אפשרי ,אלא משאר חלקי העולם
הערבי ,בכלל זה סוריה ,ארם נהריים ,חג'אז ,ואולי אף מצרים" .והוסיף
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"אילו גם היה דבר זה אפשרי ,הרי גם אז לא היה בכך כדי לשנות את
המצב מיסודו :בארץ ישראל גופא היה הלך רוחם של הערבים ביחס
אלינו נשאר כמות שהוא" .בחזרה למציאות העכשווית — הפלסטינים
כבר הכירו בישראל בקווי  '67בהסכם אוסלו .הכרה ערבית בריבונות
ישראלית מעבר לקווי  '67לא תשנה את עמדתם בעניין.
קשה לדעת אם מדינות ערב יצעדו בדרך של איחוד האמירויות ,אף
על פי שנשיא מצרים עבד אל־פתאח א־סיסי ומלך ירדן עבדאללה
נכוו כבר ב– ,2016כשניסו לסייע לנתניהו להקים ממשלה שתתמוך
בתהליך המדיני .אם כך יעשו ,הרי "ההצלחה" של מדיניות נתניהו
תגדיל מאוד את הסיכויים שישראל תצעד לעבר מדינה אחת ,עם חניית
ביניים ארוכה במשטר אפרטהייד .הפלסטינים כבר הכריזו בתגובה
ליוזמת טראמפ כי אינם מתכוונים להרים דגל לבן ולאמץ את היוזמה.
אובדן התקווה לפתרון שתי המדינות יוביל להפיכת המאבק הלאומי
הפלסטיני למאבק לשוויון זכויות אזרחי ,שאולי ילווה בשלבים שונים
באלימות ובטרור" .פירות הנורמליזציה" בטווח הקצר — משיתוף
פעולה צבאי ועד להופעה של עומר אדם — יתחלפו בטווח הארוך בקץ
החזון הציוני ובכינונה של מדינה ערבית על חורבותיו.
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גבעת המטוס מחברת את הנקודות בדרך להתרסקות,
 ,27.11.2020הארץ
פרסום המכרז לבניית  1,257יחידות דיור בשכונת גבעת המטוס
שבדרום ירושלים השלים את המהלך שראשיתו ב– ,2007כשעיריית
ירושלים החלה לקדם תוכנית לפנות את אתר הקרוואנים שהוקם שם
לעולים בשנות ה– ,90ולבנות שכונה בת  2,610יחידות דיור .האמת
ההיסטורית היא ,שבניית השכונה תשלים למעשה תוכנית בת 53
שנים של ממשלת ישראל ,שאף היא אינה אלא פיתוח של תוכנית בת
 107שנה של התנועה הציונית ,להבטיח את שליטתה בירושלים ואת
ביטחונה ,על ידי שליטה ברכס ההר באזורים שמסביב לעיר.
מנהיגי התנועה הציונית בתחילת המאה ה– 20חלמו על הגירת מיליוני
יהודים לארץ ,אך השכילו לאמץ מדיניות מעשית של ההתיישבות.
השליטה הדמוגרפית והמרחבית המוחלטת של הערבים ביהודה
ובשומרון הניעה את מנהיגי הציונות להסתפק בחיזוק העיר ירושלים,
שנהנתה מרוב יהודי מאז  ,1870וביצירת גושי הגנה מסביבה .ב–1914
כרוז שפירסם מנחם אוסישקין "לתקנתה של ירושלים" קרא להקיף
את העיר ביישובים עבריים .בעקבותיו קם ב– 1919הגוש הצפוני של
עטרות ונווה יעקב ,וב– 1927החל ניסיון ראשון לבניית הגוש הדרומי,
גוש עציון ,עם הקמת היישוב "'מגדל עדר" .הגושים נועדו לשבור את
הרצף הפלסטיני מחברון ועד לשכם .שני ה"גושים" — עטרות ועציון —
נפלו במלחמת העצמאות ,ובהסכמי שביתת הנשק שנחתמו ב–1949
הסתפקה ישראל בשליטתה בירושלים המערבית ,שנקבעה כבירתה,
והיתה מוקפת בשטח ירדני משלושת עבריה.
כיבוש הגדה המערבית ב– 1967הוליד מחדש את התוכנית .ראש
הממשלה לוי אשכול השיק יחד עם ראש העיר טדי קולק תוכנית
בנייה יהודית במזרח ירושלים .בשלב הראשון ,בשנים ,1972–1967
חוברה מובלעת הר הצופים למערב ירושלים ברצף טריטוריאלי שכלל
שש שכונות חדשות .בשלב השני ביקשו להקיף את ירושלים הערבית
בטבעת יהודית אורבנית ולנתק אותה מרמאללה ובית לחם .לשם כך
הוקמו השכונות הצפוניות :רמות אלון ,נווה יעקב ,פסגת זאב ולבסוף
רמת שלמה .ובדרום הוקמה שכונת גילה.
פחות מעשור מאוחר יותר ביקשו ראש הממשלה יצחק רבין ושר
הביטחון שמעון פרס להקים מחדש את אזורי החיץ מסביב לירושלים,
וכתבו" :הממשלה אימצה לה מדיניות ביטחונית מוגדרת ,היכן ראוי
להתיישב ...באזור ירושלים ובגוש עציון" (רבין" ,פנקס שירות");
ו"ביצור ירושלים והריה ...על ידי הקמת ערי פרברים ויישובים — מעלה
אדומים ,עופרה ,גילה ,בית אל ,גבעון" (פרס" ,כעת מחר") .גוש עציון
הוקם מחדש והתרחב פי  35בשטח שבתחום שיפוטו ,כדי לנתק את
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חברון מבית לחם וירושלים באמצעות שרשרת יישובים — מביתר עילית
שעל הקו הירוק ,דרך אפרת החולשת על כביש האורך המרכזי ,מספר
 ,60ועד תקוע שבמדבר יהודה .רמאללה נותקה מירושלים באמצעות
שרשרת היישובים מבית חורון ממערב לקו פרשת המים ,דרך גבעת
זאב ועד לכוכב יעקב ,פסגות עופרה ובית אל ממזרח לקו פרשת המים.
קבלת החלטות האו"ם  242 ,181ו– 338על ידי הפלסטינים ב–,1988
והכרתם במדינת ישראל ב– 1993הניעו את פרס ורבין לחתום על
הסכמי אוסלו שבם התחייבו ,בדומה לפלסטינים ,להימנע עד הסכם
הקבע מצעדים חד־צדדיים שיש בהם כדי לשנות את מעמד הגדה
ורצועת עזה .בנימין נתניהו שנבחר לראש הממשלה ב– 1996בחר
להתעלם מההתפתחויות המדיניות ומהמחויבויות של ישראל.
הביקורת הבינלאומית על בניית שכונה בגבעת המטוס רואה בה צעד
שמפר את הסכמי אוסלו ופוגע בהיתכנות של פתרון שתי המדינות
ב– ,1997בכהונתו הראשונה ,החליט על בניית שכונת הר חומה,
שרבין נמנע מהקמתה .השכונה הוסיפה נדבך בחתירה ליצירת חיץ
אורבני יהודי בין בית לחם לירושלים 23 .שנה מאוחר יותר מבקש
נתניהו להשלים את החוליה האחרונה בחיץ זה על ידי סגירת המרחב
הפתוח שבין קיבוץ רמת רחל והר חומה ממזרח ,ושכונת גילה ממערב,
באמצעות בניית שכונה בגבעת המטוס.
מהלך זה מתיישב היטב עם העמדה הישראלית שהוצגה בקמפ דייוויד,
בטאבה ובאנאפוליס ביחס לחלוקת ירושלים ,וכללה את שטח גבעת
המטוס בתחום ישראל — אם כי אהוד ברק ,אהוד אולמרט ואף אריאל
שרון נמנעו מבניית השכונה .הפלסטינים ,שהסכימו שיסופחו לישראל
כל השכונות היהודיות שבמזרח ירושלים ,מעבר לקו הירוק ,התנגדו
לסיפוח הר חומה בטענה שזו הפרה של המחויבות ההסכמית וזה ינתק
את בית לחם ממזרח ירושלים.
בנוסף ,הפלסטינים עמדו על כך שהכפר בית צפפה הפלסטיני שבדרום
ירושלים יעבור לריבונותם ,על פי העיקרון הדמוגרפי לחלוקת השכונות
במזרח העיר ,שהציע הנשיא ביל קלינטון בדצמבר  2000והתקבל על
ידי הצדדים .עיקר הביקורת הבינלאומית הנשמעת כיום על בניית גבעת
המטוס נשענת על הטענה הפלסטינית ,ורואה בבניית השכונה צעד
שמפר את הסכמי אוסלו ופוגע בהיתכנות של פתרון שתי המדינות.
אבל מעשיה של ממשלת נתניהו במרחב ירושלים אינם מתמצים
בבניית שכונת גבעת המטוס .הם נמשכים בתוכניות לבניית מתחם
תיירות ענקי לאורך דרך חברון ,לבניית שכונת מבשרת אדומים ()E1
שבמעלה אדומים ,החוסמת את מזרח ירושלים ממזרח ,ולבניית שכונת
הר עיטם באפרת ( ,)E2החוסמת את בית לחם מדרום.
 | 220הכתובת על הקיר

למעשה ,עם השלמת המהלכים הללו ,יעמדו שלוש חלופות בפני
המנהיגים הישראלים והפלסטינים שיהיו מעוניינים לחדש את המשא
ומתן .האחת ,הבלתי סבירה בעתיד הנראה לעין ,היא שבתנאים מסוימים
ישראל תוותר על השכונות הללו לטובת הפלסטינים .צעד כזה פירושו
שמיליארדים יירדו לטמיון ועשרות אלפי ישראלים יידרשו להעתיק
את מגוריהם לישראל .האפשרות השנייה ,הסבירה יותר ,היא שעבור
תמורה משמעותית בתחומים אחרים ,הפלסטינים יקבלו את עמדת
ישראל ויוותרו על השכונות הללו ועל בית צפפה ,והם יצטרכו לבנות
מערך כבישים יקר ומורכב שיחבר את בית לחם למזרח ירושלים ממזרח
להר חומה .השלישית ,הסבירה ביותר לטעמי ,היא שצעד זה יצטרף
לצעדים אחרים שישראל נוקטת בשנים האחרונות לביטול ההפרדה
הפיסית שעדיין קיימת בין השכונות היהודיות לשכונות הערביות,
ויכריח את ישראל לקבל את החלופה הפלסטינית לעיר אחת עם שתי
רשויות עירוניות .הניסיון ההיסטורי מלמד כי מימוש אפשרות זו יהפוך
לזרע של הפורענות הבאה בין הצדדים בשל ההיבטים הביטחוניים,
הכלכליים והחברתיים הנדרשים בדפוס כזה של ניהול עיר.
נתניהו ,כחמורו של משיח ,וכמי שלמען הישרדותו האישית מוכן לשלם
כל מחיר (כלומר ,שהחברה הישראלית תשלם כל מחיר) ,מממש את
ההזיה המשיחית לאומנית של "גוש אמונים" לדורותיו .ההזיה של אלו
שאינם מבחינים בגבול שבין האפשרי למשיחי ,בין המוסרי לחמדני
והמדכא ,בין החוקי ללא חוקי .הם דוחפים את ישראל לחציית הגבולות
הללו על מנת לממש את האשליה המשיחית כפי שתוארה על ידי חנן
פורת (מתוך ההקדמה לספרו של חגי הוברמן" ,כנגד כל הסיכויים"):
"אין קיבוץ גלויות ,תקומת המדינה וביטחונה אלא נדבכים ראשונים...
לפנינו עוד יעדים כבירים שהם חלק אינטגרלי של הציונות ,ובראשם:
הקמת 'ממלכת כוהנים וגוי קדוש' ,השבת שכינה לציון ,כינון ממלכת
בית דוד ובניין בית המקדש — כנקודת מפתח לתיקון עולם במלכות
שדי”.
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תוכנית טראמפ
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ישראל לא ערוכה לתוכנית השלום של טראמפ ,28.12.17 ,הארץ
העיסוק והשיח ב"יוזמת טראמפ" נדחקים לקרן זווית בצל העננה
שמטילה המחאה החברתית נגד השחיתות .ההימורים ,ההערכות" ,בלוני
התקשורת" והתמרונים בדעת הקהל רבים ומגוונים ,אך אלו דווקא
מעידים על חוסר הוודאות בדבר השקתה של היוזמה ,ביחס לתכניה
והכי חשוב  -באם תתקבל ותצליח במקום שאחרות נכשלו .ההיסטוריה
של המשאים ומתנים בין ישראל לאש"ף ,במעורבות ארה"ב ,בשלושת
העשורים האחרונים ,הופכת שאלות אלו ללא רלוונטיות ,בשל הידיעה
הברורה של כל המעורבים איזו "עסקת חבילה" יכולה להניע תהליך
מדיני היכול להניב הסדר קבע בסופו ,ואיזו הצעה תשמור את הצדדים
בקיפאון הקיים או תדחוף אותם לסבב של אלימות.
הכרזת טראמפ בעניין ירושלים לא תרמה רבות למעמדה ולעמדתה
של ישראל ,אך יש בה בכדי לרמוז לפלסטינים כי הנשיא האמריקאי
מבקש להוציא את החלטות הקהילה הבינלאומית ממסגרת המו"מ,
ולהשתית אותו על מאזן הכוחות בינם לבין ישראל החזקה הנהנית
מתמיכתו; גישה המטה באחת את מגרש המו"מ נגד הפלסטינים.
ההיסטוריה של הסכסוך מראה לנו ,ומן הראוי שגם טראמפ ושליחיו
יראו זאת ,שהפלסטינים בראשות אש"ף אימצו מפנה דרמטי אחד
בלבד במדיניותם במאה שנות סכסוך .וזה קרה ב.1988-
מאז הצהרת בלפור ב ,1917-הפלסטינים קיימו שיח של זכויות המבוסס
על פרשנותם ועמדתם בלבד .כלומר ,הם שללו את הלגיטימיות
של הקהילה הבינלאומית להחרגת ארץ ישראל מעיקרון ההגדרה
העצמית לטובת הקמת מדינה יהודית בחלק ממנה ,משום שלעמדתם,
זכות ההגדרה העצמית עמדה רק להם בתוקף היותם הרוב המכריע
באוכלוסיית הארץ ובעלי הרוב המכריע של אדמותיה .להגנה על
זכויות אלו הם יצאו למלחמה לאחר החלטת החלוקה בנובמבר 1947
כפי שהודה והסביר ג'אמל אל חוסייני ,האחיין של המופתי ,למועצת
הביטחון באפריל : "1948נציג הסוכנות היהודית אמר לנו אתמול כי הם
אינם הצד התוקפן .כי הערבים הם שפתחו בלחימה ...למעשה איננו
מכחישים עובדה זו ...אמרנו לעולם ...כי איננו מסכימים שפלשתינה
הקטנה תחולק".
 40שנה מאוחר יותר ,בעקבות דיאלוג שקיים אש"ף עם מחלקת
המדינה האמריקאית בממשל רייגן ,לאור השינויים הגיאו -אסטרטגיים
העולמיים והאזוריים )תחילת קריסתה של ברה"מ ,האינתיפאדה
הראשונה ועוד) ,שינה אש"ף את מדיניות היסוד שלו .הוא השתית את
שיח הזכויות של הפלסטינים על החלטות הקהילה הבינלאומית ,וקיבל
את החלטות האו"ם  242 ,181ו ,338 -כפי שהתבטא מחמוד עבאס
מאוחר יותר ,באפריל " ,2008אבדה הזדמנות החלוקה של ,1947
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ולפניה אבדה הזדמנות החלוקה של ועדת פיל .אך אינינו רוצים לאבד
הזדמנות נוספת.
לפיכך קיבלנו את חלוקת  1948ו ,1967-שאיננה כוללת יותר מאשר
 22%פלסטין ההיסטורית" .כלומר ,שינוי המדיניות שיקף את הפשרה
המשמעותית אך גם היחידה שהפלסטינים מוכנים לה :ויתור על 100
אחוזים המולדת פלסטין ,בתמורה למדינת פלסטין על  22אחוזים
ממנה.
עת המו"מ בין ישראל ואש"ף לא התנהל תחת המסגרת הזו ,בעיקר
בתהליך אוסלו ,הצדדים לא הצליחו לגשר באופן משמעותי על
הפערים ביניהם .הפלסטינים נצמדו בכל כוחם לשיח זכויות על בסיס
ההחלטות הבינלאומיות ,כפי שהסבירה חנאן עשראווי ,כי ההחלטות
הבינלאומיות מיישרות את מגרש המו"מ הנוטה באופן טבעי לטובת
ישראל החזקה והשולטת בשטח.
פריצת הדרך היתה בתהליך אנאפוליס ,שהובל על ידי אהוד אולמרט
ומחמוד עבאס ב.2007-2008-השניים לא הצליחו להשלים את
השיחות לכדי הסדר קבע ,אך נקבעו לראשונה הפרמטרים לארבע
הסוגיות באופן שמתיישב עם ההחלטות הבינלאומיות ,וחשוב מכך,
עונה על האינטרסים המהותיים של שני הצדדים .בנוסף ,חזרה
והובהרה התלות ההדדית המתקיימת בתוך שני הצמדים המהווים
את ארבע סוגיות הליבה :גבולות -ביטחון ,ירושלים-פליטים .בכדי
שפלסטין ,כדרישת ישראל ,תהיה מדינה מפורזת מצבא ומנשק כבד
לצד סידורי הביטחון האחרים ,על ישראל לחזור ולקבל את הפרמטר
ביחס לגבול  -קווי  ' 67כבסיס וחילופי שטחים ביחס .1:1כך גם הוויתור
הפלסטיני על מימוש "זכות השיבה" כדרישת ישראל ,מותנה בהקמתה
של בירה פלסטינית במזרח ירושלים .אין זה סוד שנתניהו וממשלתו
נסוגו מזמן מהפרמטרים הללו בנושא הגבולות וירושלים ,ואף העצימו
את התביעות הישראליות בנושאי ביטחון ופליטים.
עת יגבשו את הצעתם לנשיא טראמפ ,על קושנר וגרינבלט להכיר
בכך שעבאס ,באם יסכים לראות שוב באמריקאים מתווכים ,לא יוכל
לקבל הצעה הסוטה מהמסגרת שהוסכמה באנאפוליס .הנשיא המצרי,
א-סיסי ,או יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן לא יוכלו להביא את
הפלסטינים להסכים להצעה שלא חונה במרחב הפרשנות של יוזמת
הליגה הערבית.
כל ניסיון לברוח משם ייתקל בהתנגדות כוח הכבידה של האינטרס
הפלסטיני ושל דעת הקהל הערבית .עבאס משקיע את מיטב מרצו
להבטיח כי הקוורטט הערבי יעמוד לצדו .הוא חילץ בחודש שעבר
הבטחה מהמלך הסעודי כי העמדה הערבית מבוססת על יוזמת הליגה,
המבטיחה את שתי התמורות הפלסטיניות הנדרשות :קווי  1967ובירה
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במזרח ירושלים .שר החוץ הסעודי ,שנדרש להתייחס לפרסומים בנוגע
לכך שמדינות ערב מוכנות להגמיש את התנאים שמוצגים ביוזמת
השלום ,חזר והבהיר זאת" :התנאים הערביים ברורים  -שתי מדינות שהן
מדינה פלסטינית שבירתה מזרח ירושלים .לגבי העניינים האחרים ניתן
להגיע להבנה עליהם בין הישראלים לבין הפלסטינים .עמדת מדינות
ערב תמיד תמכה באחים הפלסטינים".
עליהם להבהיר לטראמפ כי אין "דיל אולטימטיבי" שאינו מושתת על
ההחלטות הבינלאומיות .הן מסגרת ההתייחסות היחידה האפשרית
לצדדים ,כי הרי אין לדבר על ניהול המו"מ על פי מאזן הכוחות ביניהם
וחמור מכך  -על פי הנרטיבים הלאומיים הסותרים שלהם .יחד עם
זאת ,בהינתן התחייבות ברורה להסדר הקבע תחת פרמטרים אלו ,הרי
שהלחץ הסעודי והמצרי על עבאס יכוון להפגנת נכונות מצדו לשלבי
ביניים ,שעד כה סירב לקבלם .אלו יכללו שורה ארוכה של צעדים
שיתקיימו במקביל ובאופן מתואם על ידי הקוורטט הערבי ,ישראל
והפלסטינים .כמו כן ניתן יהיה לקיים את המו"מ על שני הצמדים הללו
במדורג ,אך לא ניתן לשנות את יחסי התן וקח הבסיסיים הללו ביחס
להסדר הקבע נסיגה מתובנות אלו ,בשל לחצים ישראליים או פנים-
אמריקאיים ,תשליך את הצעתם של האמריקאים לפח ההיסטוריה
ותביא לדרישה מעבאס ,מצד חמאס ומצד רבים בפת"ח ,כי יכריז על
מותה של האופציה המדינית בה בחר אש"ף לפני כמעט  30שנה,
ויפנה את מקומו .מהלך העלול להסיג את הסכסוך לטרום - 1988
ביטול ההכרה בישראל וחזרה למאבק מזוין .הפת"ח לצד כלל ארגוני
האופוזיציה הפלסטינית ובכלל זה חמאס והג'יהאד האיסלאמי ,סמנים
את ההכרה האמריקאית בירושלים כבירת ישראל ,וכן גם הסדר אזורי
אמריקאי שעיקריו לא יכללו את המינימום הנדרש ,כנושאים גורליים,
קווים אדומים; שינוי חוקי המשחק באופן המחייב יציאה לרחוב
למחאה של הציבור הפלסטיני ולמתן גיבוי להנהגה בעמדה זו ,גם אם
אין קריאה ישירה למחאה כזו.
נתניהו ,בין שלל חקירותיו ונסיעותיו ,אינו מעוניין להעיר שדים מרבצם
בטרם עת ,והסתפק בספטמבר בעדכון חברי הקבינט כי טראמפ מכין
תוכנית שלום ונחוש לקדמה" .היערכות" זו רחוקה מלהיות מספיקה
לכל תרחיש שיתפתח ,למעט דחיית השקת התוכנית למועד לא ידוע
והמשך המצב הנוכחי .תוכנית הוגנת לצדדים מחייבת את נתניהו
וישראל להיערך לה בתוכנית לאומית באם רוצים לקבלה או באם
רוצים לדחותה .תוכנית "פרו ישראלית" אף היא מחייבת את ישראל
להיערך לתגובה הפלסטינית ולתגובת העולם הערבי .ייתכן מאוד כי
בעת ההיא ,באם יוכל ,נתניהו יעדיף לבחור ב"יציאה" מהתהליך המדיני
לזירת בחירות ,בהן הוא או יורשו ינופפו בדגל שומר ביטחונה של
ישראל.
שאול אריאלי | 227

מתווה טראמפ וטביעות האצבע של נתניהו ,24.6.2018 ,הארץ
טביעות האצבעות של נתניהו ב"מתווה טראמפ" ,ההולך ומתגבש בימים
אלו ,בלתי ניתנות להסתרה .קל ליפול בשבי הזהות בין עמדות נתניהו
להצעה האמריקאית הצפויה  -אך זוהי כניעה אופיינית לטוטליטריות
של העכשווי .אין בעמדותיו של נתניהו אלא חזרה על עמדות ישראל
שהוצגו מאז  1967בי חס לעתיד הגדה המערבית .אך בעוד שרובן
נשחקו כעמדות פתיחה והותאמו למרחב ההסכמה האפשרי בכדי
להגיע לפשרה היסטורית ,הרי שנתניהו עיקש ב 25 -השנים האחרונות
בעמדותיו ,שלא רק מונעות את יישובו של הסכסוך ,אלא גם מסיגות
לאחור את ההתקדמות שהשיגו קודמיו.
על פי המסתמן ממקורות שונים' ,הדיל האולטימטיבי ' של טראמפ
יכלול את העיקרים הבאים :ירושלים המאוחדת כבירת ישראל (תוך
"ויתור" ישראלי על ארבע-חמש שכונות שמחוץ למכשול ההפרדה),
כפי שנתניהו התחייב בבחירות "( 2015אנחנו נשמור לעד על ירושלים
מאוחדת בריבונות ישראל").
בקעת הירדן תיש אר תחת שליטת ישראל כפי שהכריז נתניהו
באוקטובר "( 2017בקעת הירדן תמיד תהיה חלק ממדינת ישראל,
נמשיך ליישב אותה").
מספר גושי היישובים הישראליים יעלה ויתפח ,כפי שהבטיח נתניהו
לשריו ביוני "( 2011הגושים של השמאל הלאומי זה לא הגושים שלי").
בנושא הביטחון אומצה עמדת נתניהו ,שהוצגה בנאומו בכנס סבן
בדצמבר "( 2015הפתרון היחיד לסכסוך הישראלי-פלסטיני הוא
הקמת מדינה פלסטינית מפורזת"),
ופליטים פלסטינים לא ישובו כלל לישראל ,כפי שהצהיר נתניהו בנאום
בר -אילן ב "( 2009-בעיית הפליטים הפלסטינים חייבת להיפתר מחוץ
לגבולות ישראל").
הראשון לאחר מלחמת ששת הימים שביקש ליישב את הסכסוך עם
הפלסטינים שלא באמצעות מדינות ערב היה השר יגאל אלון .בדיוני
ממשלת אשכול הוא התנגד לאופציה הירדנית וטען" :השתעשענו עם
בית ההאשמים ,ושילמנו בעד זה ביוקר .אני חושש שזה חוזר מחדש.
הדבר האחרון זה החזרת אינץ' אחד של הגדה המערבית (לירדן)" .אלון
הציע מדינה פלסטינית בגדה המערבית ,ללא גבול חיצוני שבו תשלוט
ישראל" .אני לוקח אפשרות מקסימלית .לא קנטון ,לא חבל אוטונומי,
אלא מדינה ערבית עצמאית מוסכמת בינינו וביניהם במובלעת המוקפת
טריטוריה ישראלית ...אפילו עצמאית במדיניות החוץ שלה" .ירושלים
המאוחדת שרק נוצרה תישאר בירת ישראל ,עזה תסופח לישראל מיד
לאחר שפליטיה ייושבו מחוץ לארץ ישראל ,כפי שאחת ההצעות של
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שר הביטחון דיין גרסה" :לוקחים ומיישבים אותם במזרח ירדן”.
שני היה ראש הממשלה מנחם בגין שחתם עם נשיא מצרים ,אנואר
סאדאת ,בקמפ דיוויד  ,1978על הסכם המסגרת לאוטונומיה פלסטינית,
שעיקריו זהים לחלוטין להסכם אוסלו שנחתם ב .1993-בגין אמנם
טען שבגמר תקופת הביניים של האוטונומיה הפלסטינית הוא יתבע
לספחה לישראל ,אך בדיון שהתקיים בממשלה ב 18-ביוני ,1967
כשבוע לאחר מלחמת ששת הימים ,הוא התנגד לרעיון של אוטונומיה
בטענה ההגיונית כי "המושג של אוטונומיה מוליך למדינה פלשתינאית
בהיגיון הברזל של הדברים ( )...אם אנחנו אומרים אוטונומיה ,זו הזמנה
למדינה פלשתינאית ערבית-עצמאית .אופייני הוא כיצד הגויים יבינו
זאת”.
בנאומו של יצחק רבין באוקטובר  1995הוצגה תפיסתו את הסדר
הקבע עם הפלסטינים ,שיוזמת טראמפ תואמת לו כמו כפפה ליד:
"את פתרון הקבע אנו רואים במסגרת שטח מדינת ישראל שיכלול
את מרבית שטחה של ארץ ישראל ...ולצדה ישות פלסטינית ...שהיא
פחות ממדינה ...גבולות מדינת ישראל ,לעת פתרון הקבע ,יהיו מעבר
לקווים שהיו קיימים לפני מלחמת ששת הימים ...בראש ובראשונה
ירושלים מאוחדת ,שתכלול גם את מעלה אדומים ואת גבעת זאב
כבירת ישראל [ ]...גבול הביטחון יוצב בבקעת הירדן[ ...וגם] שינויים
שיכללו את צירוף גוש עציון ,אפרת ,ביתר ויישובים אחרים שרובם
נמצאים מזרחית למה שהיה הקו הירוק [ ]...וגושי יישובים”.
יחד עם זאת יש לזכור כי רבין ניסה אז לאשר בכנסת את הסכם
הביניים על חודו של קול .חשובה מכך היא העובדה שגישתו של רבין
היתה הדרגתית ,ויש להניח כי הבין את המחירים הנדרשים ליישובו
של ההסכם ,כפי שכתב" :אני מעדיף הסדרי בינ יים ,עם תקופת מבחן
בין שלב לשלב ,על פי הניסיון להתקדם בבת אחת להסדר כולל" ,וכן
ש"מעבר לשלום אמיתי הוא תהליך ולא אקט חד פעמי" .אך הירצחו
חודש מאוחר יותר על ידי יהודי קנאי ,מנעה ממנו לקיים כל מו"מ על
הסדר הקבע.
נתניהו שנבחר ב 1996 -פירסם כבר ב 1995-כי "תוכנית האוטונומיה
תחת שליטת ישראל היא החלופה היחידה למניעת הסכנות הללו,
הצפונות בתוכנית 'השלום' של הסכם אוסלו" .הוא ניהל קרב נסיגה
והשהיה מוצלח ביותר נגד הסכמי אוסלו ,ושילם בעד כך בהעברת חברון
ב 1997-ושטחי  Cנוספים על פי 'מזכר וואי' ב ,1998 -כפי שהסביר
בביקורו בביתה של משפחה שכולה במהלך האינתיפאדה השנייה.
באותה שנה הצליח נתניהו ,בתרגיל פוליטי זול ,לאשר בממשלה את
‘מפת האינטרסים הלאומיים' שישראל לא תוותר עליהם בהסדר קבע,
שנפרשו על פני כמחצית משטח הגדה המערבית.
שאול אריאלי | 229

אהוד ברק הציע בקמפ דיוויד  2000הצעה דומה מאוד למתואר בנאומו
של רבין ב : "1995-שטח של לא פחות מ[ 11% -הכולל את בקעת הירדן
והגבול החיצוני] ,שבו גרים  80%0מהמתנחלים ,יסופח לישראל ,בנוסף
לא נעביר שטח ריבוני ישראלי [לא תתקיים החלפת שטחים] ...למשך
שנים ספורות ישראל תשלוט על כרבע מבקעת הירדן ,כדי להבטיח
שליטה במעברים בין ירדן לפלסטין” .בירושלים הסתפק בלהציע
לקלינטון כי "בעיר העתיקה ערפאת יקבל ריבונות על הרובע המוסלמי
ועל כנסיית הקבר הקדוש ...אפשר גם את הרובע הנוצרי" ואת הכפרים
הפלסטינים שסופחו לישראל ב 1967-ללא ירושלים המזרחית.
ברק שינה את עמדתו ,ובטאבה  2001דיבר במושגים אחרים ,לאחר
שאימץ את הצעת קלינטון מדצמבר  .2000ההצעה הישראלית דיברה
על סיפוח  6%מהגדה המערבית ,חלוקת מזרח ירושלים ,פירוז המדינה
הפלסטינית וחזרת הפליטים הפלסטינים אליה.
אהוד אולמרט המשיך את השינוי ,ובתהליך אנאפוליס השלים אותו
לכדי פרמטרים מוסכמים עם הפלסטינים להסכם קבע שעיקרם :קווי
' 67וחילופי שטחים מוסכמים ,חלוקת מזרח ירושלים לשתי בירות,
מדינה פלסטינית מפורזת ויישוב סוגיית הפליטים על ידי שיבתם
למדינת פלסטין בעיקר.
בנקודה בה נפסק המו"מ ,בשלהי  ,2008הציעו הפלסטינים חילופי
שטחים בין  1.9%ל 4%-בהם ניתן לשמור בבתיהם ולספח לישראל
 80%- 63%מהישראלים; סיפוח השכונות היהודיות בירושלים (למעט
הר חומה) ,הכותל המערבי ,הרובע היהודי ,חצי מהרובע הארמני ויתרת
הר ציון לישראל; מדינה מפורזת ושיבת  80-100אלף פליטים לישראל.
נתניהו ,שחזר ונבחר ,הסיג לאחור את ההתקדמות במכה אחת .נאום
בר -אילן הכוזב ביוני  ,2009שהפיח תקווה בלב רבים שלא טרחו לרדת
לפרטיו ,זכה לפרשנות הטובה ביותר מאביו של ראש הממשלה ,בן ציון
נתניהו ,שאמר חודש מאוחר יותר" :בנימין לא תומך במדינה פלסטינית,
אלא רק בתנאים שהערבים לא יקבלו לעולם .שמעתי זאת ממנו".
בהמשך קבע בנו שירושלים לא תעמוד למו"מ וקווי  67״לא ישמשו
כבסיס לחילופי השטחים״ ,ובראיון ב 2015 -הצהיר כי "בתנאים שהם
רוצים כרגע ,מדינה פלסטינית אינה באה בחשבון”.
נראה שטראמפ בחר להתעלם מההתקדמות שהושגה במהלך המשאים
ומתנים בקמפ דיוויד ,בטאבה ובאנאפוליס ,כפי שג'ייסון גרינבלט
בטח דאג להציג לו ולג'ארד קושנר ,וכפי שסיכם את שליחותו שר
החוץ היוצא ג'ון קרי בנאום סגור בדובאי בשנה שעברה" :חייבים רצון
על מנת לעשות שלום .אולמרט ,ברק ,רבין ופרס הצביעו על דרכים
לעשותו אותו" .טראמפ מתעלם ממה שהמשיך ואמר קרי" :לישראל
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אין מנהיגים שרוצים לעשות שלום ...רוב חברי הקבינט של ממשלת
ישראל הנוכחית הכריזו בפומבי שהם לעולם לא יהיו בעד מדינה
פלסטינית" ,ומבקש לגייס את ממשלת ישראל באמצעות הצעה בלתי
קבילה ,פרי משנתו האילוזית של השגריר דיוויד פרידמן.
ליישוב הסכסוך הישראלי-פלסטיני נדרשים ללא ספק מתווכים ,ושני
צדדים שמעוניינים בפתרון .ההצעה האמריקאית ,באם תהיה כזאת,
תהיה בחזקת "שמן על המדורה" ותדחוף את שני הצדדים להתבצר
בעמדותיהם .הפלסטינים ידחו אותה על הסף וממשלת ישראל תנצל
זאת עד תום “להוכיח" כי אין פרטנר .לפיכך ,לא נותר לציבור הישראלי
והפלסטיני אלא לקוות שטראמפ יציג הצעה הוגנת ,המבוססת על
המשאים ומתנים ,בדומה להצעות קודמות של נשיאי ארה"ב  -קרטר,
קלינטון ובוש הבן  -או שישמור את הצעותיו לעצמו.
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כך צריכה להיראות עסקת המאה ,8.5.2019 ,הארץ
אם ההצהרה האחרונה של ג'ארד קושנר לגבי מועד פרסום 'תוכנית
המאה' של דונלד טראמפ רצינית יותר מקודמותיה ,הרי שאנו צפויים
להיחשף לתוכנית החל מחודש יוני .ההדלפות וההכחשות בקשר
לתכניה מתמקדות לרוב בפרטי משנה ולא במהותה ובהנחות שבבסיסה:
האם התוכנית תישען על ההיסטוריה של הסכסוך? האם תתבסס על
החלטות הקהילה הבינלאומית? האם תמשיך את המו"מ מהנקודה
שאליה הגיעו הצדדים בעבר? או שמא היא תהיה חבית הצבועה
בכחול־לבן בלבד ,שתשפוך בנזין על הגחלים הלוחשות של תחושת
אי־הצדק המפעפעת בקרב הפלסטינים והערבים — תצית מחדש את
ההתנגדות ואת פעילות הטרור בקרב הפלסטינים ,ותדחק אותם ואת
ישראל לסיבוב נוסף בהתגוששות האלימה וחסרת התוחלת ,הנמשכת
כבר יותר ממאה שנה? האם ניגרר לכל זאת רק כדי לחזור ולאמץ את
תובנת היסוד ליישוב הסכסוך — "צדק בצדק נגע" ,כפי שאמר חיים
ויצמן לוועדה האנגלו־אמריקאית ב — 1946-שאומצה בדו"ח החלוקה
של האו"ם ב" :1947-התביעות על פלשתינה ,הן של הערבים והן של
היהודים ,שתיהן בעלות תוקף ולא ניתן ליישב אותן זו עם זו .מכל
ההצעות שהוצעו ,החלוקה היא המעשית ביותר ...והיא תאפשר לספק
חלק מהתביעות ומהשאיפות הלאומיות של שני הצדדים”.
התשובה לכך טמונה בהבנת המתחים הבסיסיים שחווים שני הצדדים
ביחס לסוגיות הליבה של הסכסוך .לתוכנית יהיה סיכוי להתקבל
רק אם תציע מענה למתחים אלו ותפחית מעוצמתם .ההיסטוריה
מלמדת ,כי כאשר כל הצדדים תורמים באופן הוגן את חלקם ליישוב
המתח ניתן להגיע להסכם .בהסכם השלום בין ישראל ומצרים המתח
המרכזי היה סביב סוגיית הביטחון .ישראל נקרעה בין הרצון להוציא
את מצרים ,הגדולה והחשובה במדינות ערב ,ממעגל המלחמה ,לבין
החשש מפריסת הצבא המצרי לאורך גבולה המערבי בשל היותה
חסרה עומק אסטרטגי .המצרים מצד אחד ביקשו להחזיר לידם את
סיני עד הגרגר האחרון ,ומצד שני חששו מפגיעה בריבונותם בו,
למשל לו הושארו בו מתקני מודיעין ישראליים .הפתרון נמצא ביישום
הסעיף בהחלטה  242של מועצת הביטחון של האו"ם ,שקבע כי ייעשה
שימוש "באמצעים שבכללם יצירת אזורים מפורזים" .פירוז חצי האי
סיני ענה הן על הצורך המצרי להפגנת ריבונות והן על הצורך הביטחוני
של ישראל .כך גם לג בי הסכם השלום בין ישראל וירדן שנחתם ב-
.1994שתיהן רצו בהסכם שלום ,אך ישראל — ששאבה מים בשטח
ירדן והשתלטה על אדמות בשטחה — רצתה להימנע מפגיעה אנושה
ביישובים הישראליים שעיבדו אדמת אלה; ומנגד ירדן לא רצתה לוותר
על האדמות שבריבונותה .הפתרון נמצא בדמות חילופי שטחים בהיקף
של  16.5קמ"ר והעברת מים מישראל לירדן.
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בהקשר הפלסטיני ,המתח המרכזי שישראל חווה הוא בין רצונה להיות
מדינה דמוקרטית ,שהיא בעלת רוב יהודי וחברה במשפחת העמים —
מה שמחייב היפרדות מדינית מהפלסטינים על בסיס קווי ' – 67לבין
שלושה אינטרסים חשובים שנוגעים לשטחים שמעבר לקווים אלו:
ביטחון ,המקומות הקדושים בירושלים ,והאתגר שבפינוי מאות
אלפי ישראלים .מנגד ,הפלסטינים בהנהגת אש"ף חווים את המתח
שבין רצונם במדינה עצמאית ,בכל שטחי  ‘ 67ללא התנחלויות,
שבירתה במזרח ירושלים ,וביישוב סוגיי ת הפליטים ,לבין האינטרסים
והאילוצים של ישראל ,הצד החזק ,והמציאות הדמוגרפית והמרחבית
שיצרה ישראל בגדה.
סוגיית הגבול היא האתגר הגדול ביותר מבין ארבע סוגיות הליבה.
הפלסטינים ,יש להדגיש ,רואים בדרישתם לקווי ' 67את הוויתור הגדול
שכבר נעשה על ידם .כלומר ,הם ויתרו על  78%משטח פלשתינה־א"י
המנדטורית (ישראל בתחומי הקו הירוק) ,שלתפישתם היתה שייכת
להם בלבד ,בתמורה להקמת מדינה על  22%הנותרים — הגדה המערבית,
לרבות מזרח ירושלים ,ורצועת עזה .הם דורשים באופן עקרוני שגבול
הקבע ייקבע בכפוף להחלטות האו"ם .כך כתבה שוב לאחרונה הוועדה
לאינטראקציה עם החברה הישראלית ,שהוקמה באש"ף בהוראת
מחמוד עבאס[ :החלטת האו"ם] " 242ב 1967 -קבעה אי־קבילות של
השתלטות על שטחי האחר בדרכי מלחמה[ ,והחלטה]  67/19ב 2012-
הכירה במדינת פלסטין בגבולות  4ביוני  ,1967ו[החלטה]  2334ב2016-
קבעה שכל הצעדים שישראל נקטה בשטחים הכבושים מאז מלחמת
 1967בטלים ואינם חוקיים" (בחוברת שכותרתה :העמדה הפלסטינית
בסוגיות הליבה).
במחוז יו"ש חיים  425אלף ישראלים ובמזרח ירושלים חיים עוד 220
אלף — ישראל אינה יכולה להתמודד עם פינוי בהיקף זה .הנוסחה
שנמצאה למתח זה הנה הפרמטר המוכר "קווי ' 67כבסיס לחילופי
שטחים מוסכמים ביחס ".1:1קרי ,לפי החוברת הפלסטינית הנ"ל" ,כ-
 80%מהמתנחלים היהודים בגדה המערבית מתגוררים בהתנחלויות
הסמוכות לקו הירוק ,כלומר בשטח שצפוי להיכלל בחילופי
השטחים ."...על זה אוסיף ,כי מדובר ב 4%-משטח הגדה ,שתמורתו
ישראל אמורה להעביר שטח לא מיושב בגודל דומה ,לריבונות פלסטין.
היקף זה של חילופי שטחים יהווה את נקודת האיזון האופטימלית
לשני הצדדים מבחינת המחירים שיידרשו לשלם בהסדר.
זוגתה של סוגיית הגבול היא סוגיית הביטחון .חוסר היציבות באזור
ועליית כוחם של גורמים אסלאמיים רדיקליים בחסות איראן ,בצד
השליטה הטופוגרפית שמא פשרת הגדה המערבית על מישור החוף
בישראל ,לא יאפשרו לישראל לסגת לגבול שעיקרו הקו הירוק ללא
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סידורי ביטחון נרחבים .מן הצד הפלסטיני ,כל צמצום בשטח המדינה
הפלסטינית או פגיעה בלתי סבירה בריבונותה אינם מקובלים.
המענה לכך ניתן על ידי פירוז המדינה הפלסטינית מצבא ונשק כבד,
והתבססותה על כוחות ביטחון שמטרתם אכיפת חוק וסדר ומלחמה
בטרור .כמו כן ,כפי שנכתב בחוברת" :ההנהגה הפלסטינית הודיעה ,כי
לא תיכנס לשום ברית צבאית שתערער את היציבות והשלום באזור".
במלים מדויקות ,לפי טיוטת המו"מ באנאפוליס ב " ,2008-חל איסור
על פלסטין לחתום על בריתות צבאיות עם מדינות וארגונים עוינים
לישראל ,אסור לה לאפשר מעבר כוחותיהם בשטחה או חנייה בם".
סעיף זה ,בנוסף לסעיף זהה שנחתם בהסכם השלום עם ירדן ,מעניק
לישראל "עומק אסטרטגי מותנה" עד לגבול המזרחי של ירדן .בהמשך,
נכתב בחוברת הפלסטינית" :כמו כן ,הביעה ההנהגה הפלסטינית נכונות
להסכים להסדרי הביטחון שעונים על צורכי הביטחון של הפלסטינים
והישראלים”.
נקל להבין ,כי מדובר ביחסי "תן וקח" בין הצדדים ביחס לשתי
הסוגיות הללו .בעוד שישראל נדרשת להסכים ,כי שטחה של המדינה
הפלסטינית יהיה לאחר חילופי השטחים בגודל שטח הגדה והרצועה
שנכבשו ב 6,205) 1967-קמ"ר כפי שסוכם באנאפוליס ב,2008-
בתיווכה של שרת החוץ של ארה"ב קונדוליזה רייס) ,הרי שהפלסטינים
נאלצים לפרז את מדינתם ,בנוסף לסידורי ביטחון נרחבים אחרים.
כיום ,בעוד שהפלסטינים נצמדים להסכמה זו ,הרי שנתניהו נסוג ממנה
לחלוטין .הוא דורש לספח את כל ההתנחלויות ,ללא חילופי שטחים,
וזכות התערבות ביטחונית במדינה הפלסטינית.
שאלת ירושלים היא בראש ובראשונה שאלת האגן ההיסטורי
והמקומות הקדושים שבו ,שכולם נמצאים מעבר לקווי '.67הפלסטינים
מקפידים לציין את החלטה מספר  252של מועצת הביטחון של
האו"ם מ ,1968-שקובעת שכל הצעדים שישראל נקטה ביחס
למעמד של ירושלים בטלים ,את החלטה  476מ ,1980 -שחזרה על
קודמתה ( ,)252ואף את החלטה  2334מ ,2016-המתייחסת לשכונות
היהודיות כהתנחלויות לא חוקיות .למרות זאת ,הצדדים הסכימו
לחלק את מזרח ירושלים (שסופחה לישראל ב ,)1967-בגבול העובר
בין השכונות היהודיות לשכונות הערביות ,במסגרת חילופי השטחים
שתוארו לעיל .קרי ,הבירה הפלסטינית תוקם במזרח העיר והשכונות
היהודיות תסופחנה לירושלים העברית .הפלסטינים מוסיפים בחוברת,
כי "העמדה הפלסטינית הרשמית אינה מתנגדת לכך שהעיר ירושלים
תישאר פתוחה בפני מאמיני שלוש הדתות ,שלכל אחד יהיה את חופש
הפולחן הדתי במקום הקדוש לו”.
לגבי האגן ההיסטורי הרי שיש שתי אפשרויות :האחת ,חלוקה על
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בסיס דמוגרפי ,שתותיר בריבונות ישראל את הכותל המערבי ,הר ציון,
הרובע היהודי וחצי מהרובע הארמני .השנייה ,ניהול משותף או ניהול
באמצעות צד שלישי של האגן ההיסטורי כולו ,תוך שמירת הסטטוס
קוו הניהולי של המקומות הקדושים.
סוגיית הפליטים טומנת בחובה מתח שהנו תוצר מצד אחד של התביעה
הפלסטינית למימוש שנקבע בסעיף  11בהחלטה  194של האו"ם
ב ,1948-לפיה "הפליטים שרוצים לחזור לבתיהם ולחיות בשלום עם
שכניהם יש לאפשר להם לעשות זאת בזמן האפשרי המעשי הקרוב
ביותר”; ומצד שני של האיום על זהותה היהודית של מדינת ישראל
בשל חזרת מיליוני פליטים פלסטינים .המענה שנמצא למתח זה
טמון בהמשך אותו סעיף " : 11ופיצוי ישולם עבור הרכוש של אלה
הבוחרים שלא לחזור ועבור אובדן או נזק לרכוש" .כלומר ,הפליטים
שירצו בכך יוכלו להיקלט במדינה הפלסטינית בשטחי הגדה והרצועה,
שבה מתגוררים ממילא כבר  40%מהם .השאר יוכלו לבחור להישאר
בארצות המארחות או להגר למדינה שלישית ולקבל פיצויים .מספר
הפליטים שישובו לישראל הוא מזערי ולכן חסר משמעות .הדרישה
הפלסטינית המקסימלית מעולם לא עלתה על  100אלף איש ,בעוד
שההצעה הישראלית עמדה על  5,000לכל היותר.
גם כאן ,ניתן בנקל לזהות את יחסי הגומלין בין שתי הסוגיות —
הפליטים וירושלים .ישראל נדרשת להכיר בבירה פלסטינית במזרח
העיר (תוך סיפוח השכונות היהודיות והנהגת הסדרים מיוחדים
במקומות הקדושים); ובתמורה לכך על הפלסטינים לוותר על מימוש
בפועל של מה שהם מכנים "זכות השיבה" לישראל .בעסקת משנה זו
ישראל נהנית משיפור במאזן הדמוגרפי לטובת היהודים למרות קליטת
פליטים (ההערכות הן כי בסופו של דבר ייקלטו כמה עשרות אלפי
פליטים) ,זאת הודות לשלילת התושבות הישראלית של  350אלף
הפלסטינים החיים במזרח ירושלים בתמורה לכך שיקבלו אזרחות
פלסטינית .גם בהקשר זה כיום הפלסטינים נצמדים לעסקת החבילה
הנ"ל ,בעוד שנתניהו מסרב בכל תוקף להעמיד את ירושלים למו"מ.
אם כך ,על דונלד טראמפ לחסוך תלי תלים של תוכניות כלכליות
וחברתיות ,ולהימנע מהצגת תוכניות להסכמי ביניים .הפלסטינים
שבעים מהתמשכות "תקופת הביניים" ,שבה צמח מספר הישראלים
בגדה המערבית מ 225-אלף ל 645-אלף .טראמפ אינו יכול לקבל
במלואה — וגם לא בחלקה — את עמדת נתניהו ביחס לגבולות
ולירושלים .אם יקבלה ,כאילו גרס שאין כל משקל להחלטות ולמשפט
הבינלאומיים ,וכוח הוא הקריטריון הבלעדי להסכמים צודקים.
מן הראוי שטראמפ יציג בפני הצדדים נוסח הכולל את הפרמטרים
שהוסכמו בארבע סוגיות הליבה:
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קווי ' 67כבסיס ,וחילופי שטחים מוסכמים ביחס .1:1
מדינה פלסטינית מפורזת וסידורי ביטחון נוספים.
שתי בירות בירושלים והסדרים מיוחדים למקומות הקדושים.
קליטת רוב הפליטים במדינת פלסטין ומתן פיצויים.
הסכמה על הפרטים של סוגיות אלו במו"מ תאפשר לקבוע ,כי ההסכם
מציין את סוף הסכסוך וקץ התביעות ,וכי ישראל ופלסטין הן מדינות
הלאום היהודית והפלסטינית ,בהתאמה ,תוך שמירה על שוויון זכויות
מלא לכל תושביהן .לשם כך טראמפ נדרש לגייס את תמיכת העולם
הערבי בתהליך ובקידום מהיר של הנורמליזציה עם ישראל ,ואת
מחויבות הקהילה הבינלאומית ,וארה"ב בראשה ,לתיווך הוגן ולתמיכה
צבאית וכלכלית בישראל ובפלסטין .כל מתווה אחר ,סיכוייו להיכשל
גבוהים ביותר ,וחמור מכך ,יהיה בו בכדי להוציא שוב מהבקבוק את שד
האלימות.
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נתניהו וטראמפ יגשימו את החלום הפלסטיני ,13.5.2019 ,הארץ
הנשיא דונלד טראמפ ,המגלם את הפגיעה בלגיטימיות של ההחלטות
הבינלאומיות ,אומץ בחום על ידי בנימין נתניהו ,ממשלתו וכל שאר
השוללים הסכם מדיני עם הפלסטינים.
לאחר ההכרה בירושלים ובסיפוח רמת הגולן ,בסתירה צורמת לסעיף
 2באמנת האו"ם האוסר על רכישת שטחים (החלת ריבונות) בכוח,
ושל החלטות האו"ם  ,338 ,476 ,252 ,242ואחרות ,עיני נתניהו
ושותפיו נשואות ל'עסקת המאה' .דחייתה הצפויה על ידי הפלסטינים
תיתפש על ידי ממשלת ישראל כהזדמנות לספח באופן חד־צדדי את
ההתנחלויות בגדה המערבית ,בניגוד למכתב הערבויות האמריקאי
שניתן ב– 1991לאש"ף ,ובעיקר בניגוד גמור להחלטת מועצת הביטחון
) 2334מ ,)2016-שקבעה כי ההתנחלויות אינן חוקיות (החלטה שתמכו
בה  14מתוך  15החברות במועצה וארה"ב נמנעה).
צעד כזה יהיה ביטוי נוסף לזלזול של ישראל בקהילה הבינלאומית
ולהישענותה הבלעדית על ממשל טראמפ הרפובליקאי הכוחני באופן
חסר תקדים .קואליציית נתניהו רואה בתמיכת טראמפ הזדמנות
להרחיב את ריבונותה של ישראל מעבר לקווי ( '67ומזרח ירושלים);
זאת אף שההיסטוריה של הסכסוך הישראלי־פלסטיני ,בת יותר ממאה
שנים ,מלמדת אותנו דברים אחרים על השפעת העמדה הבינלאומית
על גבולותיה המוכרים של מדינת ישראל ,וחלוקת שטחי הארץ.
כתב המנדט מ– 1922נתפש בעיני התנועה הציונית — והוצג על ידה
— כאישור להקמת הבית הלאומי בכל שטחי ארץ ישראל המערבית,
גם אם הצהרת בלפור והספר הלבן (הראשון) של צ'רצ'יל גרסו
אחרת במפורש .מנגד ,הערבים ,שהיוו  90%מהאוכלוסייה ,שללו את
הצהרת בלפור ואת כתב המנדט ,ותבעו להקים את מדינתם ב100% -
מפלשתינה־א"י המנדטורית .הבריטים ,שליחיו של חבר הלאומים ,דחו
את תביעת הערבים.
המרד הערבי ב– 1936והמאזן הדמוגרפי ,שנטה עדיין בבירור לטובת
הערבים ( ,)70:30וההתפתחויות המדיניות במזרח התיכון ובאירופה,
הולידו את ההצעה של ועדת פיל ( )1937להקים מדינה יהודית על
 17%בלבד משטח הארץ .התנועה הציונית בראשות חיים ויצמן ודוד בן
גוריון אימצה את רעיון החלוקה ,אך הסוכנות היהודית הציגה תוכנית
חלוקה שדרשה להכפיל את השטח ל 34%-מהארץ .הערבים דחו אותה
מכל וכל וההצעה הוסרה בסופו של דבר.
החלטת החלוקה מנובמבר  1947העניקה למדינה היהודית 55%
מהשטח ולמדינה הערבית  45%מהשטח ,כאשר במרכזו "הגוף הנפרד"
של ירושלים שנמצא בשליטת האו"ם .היישוב היהודי ,שמנה רק שליש
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מתושבי הארץ ,אימץ בחום את החלוקה ,שהוצעה בתחילת אותה שנה
על ידי בן־גוריון .הוא גרס כי "הסידור המיידי האפשרי היחיד ,שיש בו
יסוד של סוֹפיּות ,הוא הקמת שתי מדינות ,אחת יהודית ואחת ערבית",
והכריז במאי  1948על הקמת המדינה "על יסוד החלטת עצרת האומות
המאוחדות" .ערביי ישראל המשיכו לשלול את החלוקה והמופתי חאג'
אמין הכריז" :אומה שואפת חיים לא משלימה עם חלוקת מולדתה".
מאוחר יותר נכתב באמנה הפלסטינית" :חלוקת פלסטין משנת 1947
והקמת ישראל בטעות מיסודן”.
מלחמת העצמאות פרצה ביוזמת הערבים ,כפי שהכריז בהתרסה ג'מאל
חוסייני ,נציג הוועד הערבי העליון ,בפני מועצת הביטחון באפריל 1948
" :נציג הסוכנות היהודית אמר לנו אתמול ,כי הם אינם הצד התוקפן .כי
הערבים הם שפתחו בלחימה ...למעשה איננו מכחישים עובדה זו....
אמרנו לעולם ...כי איננו מסכימים שפלשתינה הקטנה תחולק ....וכי
אנחנו מתכוונים להילחם" .בסוף המלחמה הפלסטינים הפכו לעם של
פליטים ונעלמו מהשיח המדיני על עתידם ,שעה שייצוגם עבר לידי
מדינות ערב .ישראל הצעירה הרחיבה את גבולותיה ל 78%-משטח
הארץ והחילה את החוק הישראלי עליהם .הקהילה הבינלאומית הכירה
בגבולות אלה כקווי שביתת נשק.
מלחמת ששת הימים ב 1967-הולידה את החלטה "( 242שטחים
תמורת שלום") שהכירה במשתמע בקווי ' 67עבור ישראל ,אך האו"ם
עדיין המשיך להתעלם מהפלסטינים ,שמצדם שללו כל הכרה בישראל.
רק החלטת אש"ף להכיר בהחלטת החלוקה ובהחלטה  242בסוף 1988
הולידה סדרה של החלטות באו"ם ,שהביאו ב 2012-להכרה בפלסטין
כמדינה לא חברה בקווי  .67כלומר ,על  22%משטחי פלשתינה־א"י
המנדטורית.
מאז  ,1967ישראל — החזקה לאין שיעור מכפי שהייתה ב 1948-
ונהנית מעליונות צבאית על הפלסטינים ומדינות ערב הסובבות — לא
זכתה להכרה בינלאומית באף לא צעד אחד שאחזה בו באופן חד־צדדי
להרחבת גבולותיה — בסיפוח מזרח ירושלים ורמת הגולן .גבולותיה עם
מצרים וירדן ,ששתיהן אימצו את החלטה  242והכירו בישראל ,נקבעו
בהסכמי שלום על פי הגבולות המנדטוריים של ארץ ישראל .מדרום
לבנון ישראל נסוגה על פי החלטת האו"ם ( 425מ )1978-ומרצועת עזה
היא נסוגה חד־צדדית לקו הירוק.
אבני הדרך ההיסטוריות הללו במאה שחלפה מלמדות אותנו ,כי שני
הצדדים יצאו לנתיב הסכסוך כשכל אחד מהם טוען "כולה שלי",
והקהילה הבינלאומית התייצבה בדרך כלל מאחורי התנועה הציונית.
תובנת היסוד שחלחלה לתודעה ולעמדה הבינלאומית ,כי מדובר
ב"מאבק בין שתי תנועות לאומיות שתביעותיהן בעלות תוקף ולא ניתן
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ליישב אותן זו עם זו ...זולת חלוקה ,”...פתחה את הדלת גם לפלסטינים;
אך סירובם המתמשך להכיר בזכותו של העם היהודי למדינה בא"י
ולקבל את החלטות הקהילה הבינלאומית ,צמצם בהדרגה את השטח
המיועד למדינה הערבית :בהצעת ועדת פיל השטח הערבי (תחת
עבדאללה הראשון ,אמיר עבר הירדן) עמד על  70%מהארץ ,ב–1947
על  ,45%וב– 1988על  ,22%כפי שהודה מחמוד עבאס בראיון ב:2008-
"אבדה הזדמנות החלוקה של  ,1947ולפניה אבדה הזדמנות החלוקה
של ועדת פיל .אך איננו רוצים לאבד הזדמנות נוספת .לפיכך קיבלנו
את חלוקת  1948ו ,1967-שאיננה כוללת יותר מאשר  22%מפלסטין
ההיסטורית”.
התנועה הציונית ,שתחת הנהגת ויצמן ובן־גוריון ,ששיתפה פעולה עם
העמדה הבינלאומית ,הגדילה את שטח המדינה היהודית בהתאמה
מ 17%-ל 55% -ולבסוף ל 78%-משטח הארץ .המסקנה ברורה — הצד
שנצמד להחלטות הבינלאומיות זכה בסופו של דבר לחלק הגדול יותר
של הארץ .שיכרון הכוח שבו לוקה קואליציית נתניהו ,המקבל גיבוי
מממשל טראמפ ,אינו מאפשר לה להפנים את התובנה הזו.
נפתלי בנט ,שהשיק בתחילת  2012את תוכניתו לסיפוח שטחי ,C
התייחס בביטול וביהירות לדעתה של הקהילה הבינלאומית" :העולם
לא יכיר בריבונותנו שם ,כפי שאינו מכיר בריבונותנו בכותל המערבי,
בשכונות רמות וגילה שבירושלים וגם ברמת הגולן .לא נורא .הוא
יתרגל עם השנים" .רבים מחברי הקואליציה ,הדורשים לספח את רוב
הגדה ,מרבים להזכיר בשנים האחרונות ,גם אם לא במדויק ,את שורת
הסיום בנאומו של שר הביטחון בן־גוריון במסדר צה"ל ,ביום העצמאות
תשט"ו 27 ,באפריל " :1955עתידנו אינו תלוי במה יאמרו הגויים ,אלא
במה יעשו היהודים" ,ואת התייחסותו לדברי ראש הממשלה משה
שרת ,שאמר כי החלטת החלוקה הקימה את מדינת ישראל ,בישיבת
הממשלה ,שהתקיימה ב 29-במארס " : 1955רק העזת היהודים הקימה
את המדינה ולא החלטת או"ם־שמום”.
כל אלו מתעלמים מעמידתו של בן־גוריון ,ברוב המקרים ,על חשיבותה
ומשקלה של הקהילה הבינלאומית ,כפי שהסביר ב" : 1956-זו תהא
טעות מכשילה אם מישהו יאמר שאין ממש וערך לאו"ם .האו"ם היא
הבימה העליונה של דעת הקהל האנושית בימינו ...ואין לזלזל בערכה
העצום של דעת קהל זו" .הם מתעלמים גם מההתפכחות של בן־גוריון
לאחר מלחמת סיני משאיפתו להקים את מלכות דוד השלישית,
שכללה לא רק את סיני אלא גם את מחצית ירדן ,רמת הגולן ודרום
לבנון .שאיפה זו התחלפה לאחר נסיגת ישראל מסיני שנכפתה על ידי
המעצמות ,בתובנה אחרת ,כפי שאמר בראיון להארץ ,באוקטובר :1959
"מי שסבור שכיום אפשר לפתור בכוח צבאי בלבד שאלות היסטוריות
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בין עמים אינו יודע באיזה עולם אנו חיים" .והוסיף" :כל שאלה מקומית
נעשית כיום לבינלאומית ,ומשום כך יחסינו עם עמי העולם אינם פחות
חשובים מאשר כוחנו הצבאי ,שעלינו להוסיף לטפחו ,כדי להרתיע
התקפות וכדי לנצח אם ניאלץ להילחם”.
אם ישראל לא תשתחרר מאשליית הסיפוח ולא תסיר את התנגדותה
להקמת מדינה פלסטינית לצדה ,הרי שהקהילה הבינלאומית תעמוד
לצידם של הפלסטינים ,כאשר ישנו את עמדתם ויתבעו שוויון זכויות
במדינה אחת .יהיה זה עצוב לגלות ,שלאחר קצת יותר ממאה שנה,
השאיפה הפלסטינית למדינה ערבית אחת בין הים לירדן עם מיעוט
יהודי הולך ומידלדל ,תוגשם על ידי ממשלת ישראל עצמה.
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בורותו של גרינבלט היא רק קצה הקרחון ,9.8.2019,הארץ
באוקיינוס היחסים הבינלאומיים הופיעו מאז ומתמיד "קרחונים",
שאיימו על הסדר העולמי שלאחר מלחמת העולם השנייה וניסו להכתיב
סדר המבוסס על כוח ,במקום על החלטות הקהילה הבינלאומית ,כפי
שאלו באות לידי ביטוי באמנות שונות של האו"ם הנוגעות לשטחים
כבושים ,זכויות אדם ,תפוצת נשק גרעיני ,טילים בליסטיים ועוד.
“קרחונים" אלו ,בדמות רודנים באפריקה ,באסיה ובדרום אמריקה
ככלל ,התמוססו ברובם הגדול ,מי במוקדם ומי במאוחר ,בזרמים
החמים והמגוננים של הקהילה הבינלאומית בהנהגת ארה"ב ומערב
אירופה ,אף אם גם הן חטאו לעתים בהפעלת כוח שרירותית.
על רקע החולשה הגוברת של אירופה ,המתמודדת עם משברים
כלכליים והגירה שמלווה בעליית כוחות לאומניים וגזעניים ,התנערות
הנשיא דונלד טראמפ ממחויבותה של ארה"ב לגלם את תפקיד
"זרם הגולף" של הקהילה הבינלאומית ,מפקירה מחדש את היחסים
הבינלאומיים לכוחניות .יתרה מכך ,ממשל טראמפ אף החליף צד והפך
בעצמו לאחד ה"קרחונים" הענקיים המאיימים להשית "תקופת קרח"
על הסדר הקיים ,המבוסס על לקחי מלחמות העולם.
אין כמו הנאום שנשא ג'ייסון גרינבלט ,השליח המיוחד של הממשל
האמריקאי למזרח התיכון ,בפני מועצת הביטחון של האו"ם ב– 23ביולי
) ,)2019בכדי לשקף במדויק את תפישת העולם של אדונו טראמפ .גם
אם הנאום עסק בסכסוך הישראלי־פלסטיני ,הרי שהוא מעיד על היחס
של הממשל האמריקאי הנוכחי למשקלה ולתפקידה של הקהילה
הבינלאומית ,ועל יחסו למשפט הבינלאומי ולהחלטות הבינלאומיות.
גרינבלט קבע ,כי שלושת בסיסי הסדר העולמי — קונסנזוס בינלאומי,
החוק הבינלאומי ,והחלטות האו"ם כולל מועצת הביטחון — אינם
רלוונטיים להסדר בין ישראל לפלסטינים .הוא הדגיש כי "הסכסוך לא
יסתיים על בסיס 'קונסנזוס בינלאומי' לגבי מי צודק ומי טועה ...סכסוך
זה לא ייפתר גם על ידי התייחסות ל'משפט הבינלאומי' ...סכסוך זה לא
ייפתר על ידי התייחסות מתמדת למאות החלטות של האו"ם בנושא".
גרינבלט המשיך וערבב אמת עם בורות היסטורית ביחס לירושלים —
מי שלט ,מתי ,ואיך התפתחו גבולות העיר" .שום קונסנזוס או פרשנות
בינלאומית של המשפט הבינלאומי לא ישכנעו את ארצות הברית או
את ישראל כי עיר ש בה יהודים חיו ועבדו את אלוהיהם כמעט 3,000
שנה ,והיא בירת המדינה היהודית כבר  70שנה ,איננה בירת ישראל
— היום ולנצח" .על פי גרינבלט ,האסלאם לא שלט בירושלים במשך
 1,300שנה .לפלסטינים אין זכויות בירושלים ,רק שאיפות" .אש"ף
והרשות הפלסטינית ממשיכים לטעון שמזרח ירושלים חייבת להיות
הבירה הפלסטינית .אך יש לזכור :שאיפה אינה זכות" .ירושלים ,לרבות
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הכפרים הפלסטיניים שסופחו ב– ,1967היתה ותהיה בירת ישראל
לנצח.
מעניין אם גרינבלט ,בן העם היהודי ,מכיר את ההחלטה שקיבל
הקונגרס הציוני הראשון ב  ,1897-שבה נכתב" :הציונות שואפת להקים
לעם היהודי בית בארץ ישראל ,שיובטח במשפט העמים” .בעיוורונו
ההיסטורי הוא מתעלם מכך שהתביעה של התנועה הציונית למולדת
לעם היהודי התבססה על שני דברים ,שאותם הוא מבקש לשלול היום,
 120שנה מאוחר יותר — מושג השאיפה הלאומית ,והתניית מימושה
במשפט הבינלאומי ובהחלטות הבינלאומיות .ואכן ,מדינת ישראל
הוקמה ,כפי שנכתב במגילת העצמאות" ,על יסוד החלטת עצרת
האומות המאוחדות”.
גרינבלט המשיך ובלבל בין החלטה  242של מועצת הביטחון מ,1967-
לבין החלטה  194של העצרת מ 1948-ביחס לפליטים הפלסטינים:
"ויכוח זה אפילו לא גישר על הפער בין מי שמפרש את החלטה 242
כקריאה למה שנקרא 'זכות השיבה' ולפיצוי לפלסטינים העקורים,
לבין העובדה שהעולם מכסה את עיניו לגורלם של מספר שווה בערך
של יהודים שגורשו או נאלצו לברוח מבתיהם במדינות ערב בסמוך
למלחמת העצמאות של ישראל" .נושא הרכוש היהודי ,שאילו ישראל
היתה באמת מעוניינת ליישבו ,היא היתה מפסיקה להתעלם מיוזמת
השלום של הליגה הערבית ,העומדת לפתחה כבר  17שנה.
עו"ד גרינבלט מנסה לטשטש את המינוח המשפטי התקף לגבי
השטחים הכבושים .לטענתו ,הדיבור על "כיבוש" רק מרחיק את
הפתרון .לשיטתו ,שאינה מבחינה בין מצב משפטי לתביעה מדינית,
השטח אינו כבוש אלא שנוי במחלוקת .לשני הצדדים תביעות לשטח.
הוא מותח ביקורת על אלו הטוענים כי השטח כבוש — הגדרה המקובלת
גם על בית המשפט העליון בישראל — ואומר שאינם עוסקים "באופן
קונסטרוקטיבי במחלוקות המאפיינות את הסכסוך כיום" ,אף על פי
שמראשיתו ממשל טראמפ בעצמו מנסה לטאטא את המחלוקות ביחס
לירושלים ,לפליטים ולהתנחלויות ,על ידי הסרתן משולחן המו"מ.
גרינבלט מבקש שלא נשכח את נדיבותה של ישראל ,ש"כבר ויתרה
על לפחות  88%מהשטח שנכבש על ידיה במלחמת מגן" .האם מטרת
הבקשה היא להכשיר את הסיפוח של ה 12%-הנותרים ,בהמשך
להכרת ממשל טראמפ בסיפוח של רמת הגולן? גרינבלט שוכח ,כי
הסכם השלום עם מצרים מבוסס על החלטה  ,242הנפתחת בסעיף
מספר  2של מגילת האו"ם ,לפיו" :רכישת טריטוריה בדרך של מלחמה
היא פסולה" (גם מלחמת מגן) .הוא גם שוכח שכתוצאה מכך שישראל
החזירה את סיני ,היא הסירה מעליה את האיום של מלחמה כוללת,
קיבלה מאז מארה"ב כ 200-מיליארד דולר סיוע צבאי ואזרחי ,ופתחה
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את הדלת להסכמים נוספים.
גרינבלט כנראה אינו יודע ,שהפלטפורמה המדינית־משפטית שהייתה
בסיס למחויבות הבינלאומית להקמתו של בית לאומי לעם היהודי
בארץ ישראל ,נוצרה לאחר מלחמת העולם הראשונה בשל שלושה
דברים שאותם הוא שולל:
האחד ,הקמת חבר הלאומים ,הארגון הבינלאומי המדיני הראשון
בהיסטוריה ,שנועד לשמור על השלום ולהגן על העמים השונים ועל
המדינות החלשות.
השני ,שלילה של כיבוש והתפשטות טריטוריאלית שאינה תואמת את
הרצון החופשי של העמים הנוגעים בדבר (העיקרון האימפריאלי).
והשלישי ,עיקרון ההגדרה העצמית ,המבטיח את זכותו הטבעית של
כל עם ,גם אם רובו מפוזר ברחבי העולם כמו העם היהודי ,לכונן ישות
מדינית משל עצמו.
גרינבלט הקפיד לסגור את כל הפינות כדי לקדם את תפישת טראמפ.
הוא התייחס בביטול לכל יוזמה בינלאומית אחרת ,או לחלופין לחץ
בינלאומי בהתאם להחלטות הבינלאומיות ,והכריז כי "צעדים חד־
צדדיים בפורומים בינלאומיים ורב־לאומיים לא יתרמו דבר לפתרון
הסכסוך” .כלומר ,צעדים חד־צדדיים אפשריים רק בפורומים אחרים,
כמו בכנסת ,המתעתדת לחוקק את חוקי הסיפוח של חלקים מה גדה
המערבית ,או לחלופין ,במקרה של פירוק הרשות הפלסטינית על
ידי מחמוד עבאס ,מתוך הנחה מוטעית שזה יסיר מעל ישראל את
הכבלים של הסכם אוסלו .השליח האמריקאי חוזר ומצהיר ,ש"הדרך
היחידה לפנינו היא משא ומתן ישיר בין ישראל לפלסטינים" .משא
ומתן מהתחלה .לשיטתו ,אין היסטוריה ,אין הבנות ,אין קלינטון ,בוש
או אובמה .טראמפ ובנימין נתניהו — שניהם מגלמים את תחילת
ההיסטוריה והקדמה האנושית .הוא מתעלם באופן גס מהבסיס היחיד
האפשרי למשא ומתן ,והוא ההחלטות הבינלאומיות ובראשן ,242
כפי שהסכימו הצדדים אינספור פעמים ,וכן מתעלם מסבבי המו"מ
שהתקיימו בעבר ,ובראשם בתהליך אנאפוליס ,שבו נקבעו הפרמטרים
המוסכמים ליישוב ארבע סוגיות הליבה :גבולות ,ביטחון ,ירושלים
ופליטים.
אין זה מפתיע ,שמי שנהפך מהשליח המוביל לעושה דברם של
השגרירים דייוויד פרידמן ורון דרמר ולשופרם של ג'ארד קושנר
וטראמפ ,תומך בעמדתו של נתניהו .זה שהכריז בנאומו ב 10 -ביולי
) ,)2019באירוע לציון  40שנה למועצה האזורית שומרון ,ש"בכל
תוכנית מדינית לא ייעקר אף יישוב ואף לא מתיישב אחד" ,ש"צה"ל
וזרועות הביטחון ימשיכו לשלוט בכל השטח עד הירדן” ,וש"ירושלים
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בירת ישראל תישאר מאוחדת".
אין זה מפתיע שעמדתו האמיתית של נתניהו יצאה לאור בתקופת
טראמפ ,לאחר שהוסתרה באדיקות מעיני קלינטון ואובמה .היא
תואמת את עמדת טראמפ ומבוססת על כוח בלבד ,כפי שציין נתניהו
באותו נאום" :ראו מה עשינו ברמת הגולן ,מה עשינו בירושלים .המשך
יבוא".
בירת ישראל תישאר מאוחדת”.
אין זה מפתיע שעמדתו האמיתית של נתניהו יצאה לאור בתקופת
טראמפ ,לאחר שהוסתרה באדיקות מעיני קלינטון ואובמה .היא
תואמת את עמדת טראמפ ומבוססת על כוח בלבד ,כפי שציין נתניהו
באותו נאום" :ראו מה עשינו ברמת הגולן ,מה עשינו בירושלים .המשך
יבוא”.
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לכן אין לתמוה ,כי מכל האישים בחר נתניהו להבליט בתעמולת
הבחירות תמונה שלו עם נשיא רוסיה ,ולדימיר פוטין ,החולק אותה
תפישת עולם .האיש שלפי דיווחי האופוזיציה ברוסיה ולפי דו"חות של
משרדי חוץ וארגוני ביון ברחבי העולם המערבי ,אחראי לדיכוי מתנגדיו
הפוליטיים ,התקשורת הרוסית וארגוני חברה אזרחית .ארגוני להט "ב
ברוסיה סובלים מיחס מדכא ואלים .יש חשדות מבוססים שפוטין
עומד מאחורי רצח של אנשי אופוזיציה ועיתונאים .רק בשבוע שעבר
הוכו בברוטליות ונעצרו מאות מפגינים ,שמחו על פסילת מועמדי
האופוזיציה ברוסיה מהשתתפות בבחירות המקומיות הצפויות שם
השנה.
ה"קרחונים" טראמפ ופוטין ,כמו מנהיגים רעים אחרים שנתניהו בחר
להתחבר אליהם ולהוקיר אותם בכהונתו האחרונה ,רואים בחברה
האנושית ג'ונגל שבו יש לטרוף את החלשים בכדי לשלוט ,ולא חברה
ייחודית שבה יש לקיים סדר שאינו מבוסס על כוח ,אלא על שוויון,
סולידריות ושותפות בין מרכיביה.
מערכת הבחירות הבאה בארה"ב היא זו שתקבע לאן פניו של העולם
— לעידן הקרח ביחסים הבינלאומיים או להפשרה .בבחירות הקרובות
כאן ,ישראל יכולה להתנתק מהתפישה הכוחנית ולחזור ולכבד את
הכללים שהביאו להקמתה ולהכרה בה.
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עסקת המאה? יותר כמו עסקן המאה ,2019.8.9 ,הפורום לחשיבה
אזורית
נתניהו פונה למדינות ערב בקריאה "לדבר שלום" ,אך אינו מציג שום
תוכנית מדינית מציאותית ומתכחש לכל הסיכומים שהושגו .את
הציבור בישראל הוא מטעה ברמזו שתיתכן "יוזמה אזורית” שתחליף
משא ומתן עם הפלסטינים.
היוזמה המדינית של ממשל טראמפ לא הושקה ,בסופו של דבר,
בוועידה הכלכלית בבחרין .מנהיגי מדינות ערב נרתמו אומנם חלקית
ובלא חמדה ,לכינונה ,משום שהם זקוקים לארצות הברית במאבק
באיראן ,ומשום שהם מבקשים להרחיק את ממשל טראמפ מתוכניותיה
של ממשלת הימין בישראל לסיפוח השטחים ,אולם מתברר שהם
מסרבים ללכת שבי אחר חזיון התעתועים הקרוי ‘עסקת המאה' .הם,
ומנהיגים אחרים בעולם ,זוכרים היטב את אשליית 'נאום בר אילן"
של נתניהו ,ואינם מתכוונים לקנות ממנו את אותה סחורה משומשת,
הפעם באדרת "עסקת המאה’ של טראמפ.
לזכותו של נתניהו ייאמר שהוא נותר עקבי לחלוטין ביחסו לסכסוך
הישראלי-פלסטיני .אביו המנוח ,ההיסטוריון בן ציון נתניהו ,הבין
זאת היטב כאשר אמר" :בנימין לא תומך במדינה פלסטינית ,אלא רק
בתנאים שהערבים לא יקבלו לעולם .שמעתי זאת ממנו”.
לא בכדי אימץ נתניהו בנאום בר אילן את "חזונם" של בגין וסאדאת,
הלוא הוא אוטונומיה – ולא מדינה – לפלסטינים .בספרו משנת 1995
הוא התייחס נתניהו לאוטונומיה בשליטת ישראל כחלופה היחידה
למניעת הסכנות "הצפונות בתכנית 'השלום' של הסכם אוסלו" .שלוש
שנים לאחר מכן ,בהיותו ראש ממשלה ,הוא אישר שהוא מעוניין
באוטונומיה על  40%משטח הגדה המערבית" .מפת האינטרסים
החיוניים של ישראל" שהציג נתניהו אז אינה שונה מה"חבילה”
הנוכחית שמציעים טראמפ ,פרידמן ,דרמר ונתניהו.
נתניהו פונה שוב ושוב למנהיגי מדינות ערב בקריאה "להיפגש" ו"לדבר
שלום" .הוא שוכח שהוא מעולם לא הסכים אפילו לדון ביוזמת הליגה
הערבית המונחת לפתחו כבר  17שנה .מדוע שיסכימו המנהיגים
הערבים להיפגש עימו ולהעניק לו הישג ללא תמורה ,או נורמליזציה
לפני שלום – בדיוק ההיפך מהצעת היוזמה הערבית?
לאחר נאום בר אילן נשבו מנהיגי מדינות ערביות לזמן קצר בתוכניתו
של נתניהו .בבחירות  2016הם אף נרתמו לסייע לו בגישת ה"שלום
הכלכלי" שביקש לקדם .גורמים בין־לאומיים ואזוריים שידעו
שנתניהו אינו יכול להוביל תהליך מדיני רציני לאחר שחישק את
עצמו בקואליציה ניצית ,ביקשו מהרצוג ,יו"ר המחנה הציוני ,להצטרף
לממשלה כדי למשוך את השטיח מתחת רגלי הימין הקיצוני .שר החוץ
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קרי ,מלך ירדן עבדאללה ונשיא מצרים א־סיסי היו מעורבים בני סיון
להתניע מהלך אזורי לשלום עם הפלסטינים ,שכלל הכרה בישראל
כמדינה יהודית וחידוש המשא ומתן עם הפלסטינים בתמיכת מדינות
ערב .אולם נתניהו סירב לספק תמורה כלשהי לצד הפלסטיני ,בין היתר
בגלל התנגדות "הבית היהודי”.
במאמרו "קיר הברזל" ,שפורסם ב־ ,1923כתב ז'בוטינסקי שגם
אם המרחב הערבי היה מכיר בציונות" ,לא היה בכך כדי לשנות את
המצב מיסודו :בארץ־ישראל גופא היה הלך רוחם של הערבים ביחס
אלינו נשאר כמות שהוא" .נתניהו ,וגם המרכז הפוליטי בישראל,
מטעים את הציבור הישראלי ברמזם להיתכנותה של "יוזמה אזורית"
שתחליף משא ומתן עם הפלסטינים .מאז  1988העמדה הבסיסית של
הפלסטינים היא "מדינה פלסטינית על בסיס קווי ' 67עם בירה במזרח
ירושלים ופתרון צודק ומוסכם לפליטים" .ישראל פתחה את התהליך
בכוונה לסיימו עם “ישות מדינית שהיא פחות ממדינה" ,כדברי רבין
וברק ,ניהלה את המשא ומתן כ"בזאר פרסי” ,בעיקר ביחס לגבולות ,אך
בשנת  2008הגיעה לפרמטרים מוסכמים עם הפלסטינים המתיישבים
עם ההחלטות הבין־לאומיות.
נתניהו מציע לפלסטינים השכם והערב משא ומתן "ללא תנאים
מוקדמים" ,אולם כוונתו היא שכל מה שהוסכם בין הצדדים יימחק
ורק תנאיו שלו ישמשו בסיס למשא ומתן .הוא מתנער מהפרמטרים
שהוסכמו בתהליך אנאפוליס ,ואף מכריז שהוא "מחויב לבנייה בכל
חלקי יהודה ושומרון" (בניגוד לדבריו בנאום בר אילן) .בשנת 2016
הוא הקים את התנחלות עמיחי עבור מפוני עמונה ,ובכך היה הראשון
שהפר החלטת ממשלה משנת  1992שלא לבנות יישובים חדשים .בין
לבין הוא אפשר את "הלבנתם" של עשרות מאחזים לא חוקיים ,העביר
את פסקת ההתגברות ,אישר את החלטת שרת המשפטים היוצאת,
איילת שקד ,להחיל כל חוק חדש על ההתנחלויות ועוד.
נתניהו אינו מסתפק בהצהרה של אש"ף משנת " 1993להכיר בזכותה
של ישראל להתקיים בשלום ובביטחון" ותובע מהפלסטינים "להכיר
הכרה אמיתית בי שראל כמדינתו של העם היהודי” ,המעוררת סימני
שאלה מוצדקים ביחס למעמדם של אזרחי ישראל הערבים .הוא קובע
ש"ירושלים בירת ישראל תישאר מאוחדת" ,ובכך מפר לא רק את
החלטות הקהילה הבין־לאומית אלא גם את הסכם אוסלו .הוא תובע
את פירוזה של המדינה הפלסטינית וסידורי ביטחון שאין להם קץ ,אף
שהפלסטינים כבר הסכימו לפירוז מדינתם ולסידורי ביטחון נרחבים.
בתמורה לכל תביעותיהם מציעים נתניהו וטראמפ "שלום כלכלי",
שייטיב עם ישראל הרבה יותר מאשר עם הפלסטינים .אף שנתניהו
טוען ש"השלום הכלכלי אינו תחליף לשלום המדיני" ,הוא אינו מציג
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שום תוכנית מדינית מציאותית ומתכחש לכל הסיכומים שכבר הושגו
בין ישראל לבין הפלסטינים בסבבי המשא ומתן הרבים .לצד השלום
הכלכלי נתניהו מתחייב בנדיבות "לדון” בגבולות בהסדר הקבע :לא
מפה ,לא תוואי ,לא עקרונות ,לא פרמטרים ,לא דבר אחד ממה שכבר
הוסכם – "דיון" .אכן ,עסקת המאה.
המניפולציה האין־סופית שעושה נתניהו על דעת הקהל ביחס לעמדתו
בדבר פתרון שתי המדינות מומחשת היטב ביחסו לחמאס .הוא מתנגד
לפיוס בין הרשות הפלסטינית לבין חמאס ,אף שפיוס יאפשר לאבו
מאזן להכיל את חמאס בשורות אש"ף ולהחיל עליו את ההכרה בהסכמי
אוסלו .היה לנתניהו עשור כדי "לגבור על חמאס" בעצמו ,אבל הוא
אינו מעוניין בכך .ערב הסיבוב הראשון של הבחירות השנה הוא אמר
בישיבת סיעת הליכוד" :מי שמתנגד למדינה פלסטינית צריך לתמוך
בהעברת הכספים לחמאס .תחזוק ההפרדה בין הרשות בגדה והחמאס
בעזה עוזר לנו למנוע הקמת מדינה פלסטינית”.
על ישראל וארצות הברית להפנים :הדרך לריאד ודוחא עוברת
ברמאללה .ישראל נדרשת להציע עסקה שתהיה הוגנת גם בעיני
הפלסטינים ותשאיר כל צד עם "חצי תאוותו בידו" .הפשרה הזאת
עדיפה על אובדן חזונו של כל צד:
לישראלים – מדינה דמוקרטית בעלת רוב יהודי ,בטוחה וחברה
במשפחת העמים.
לפלסטינים – מדינה עצמאית בקווי ' 67שבירתה במזרח ירושלים
ויישוב סוגיית הפליטים.
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עסקת המאה מסיגה את ישראל והפלסטינים עשרות שנים
אחורה ,20.2.2020 ,הארץ
לתנועה הלאומית הפלסטינית נדרשו  71שנים כדי להצטרף לקהילה
הבינלאומית על ידי הכרה בהחלטותיה .לישראל נדרשו  15שנים לקבל
את החלטות האו"ם כבסיס ליישוב הסכסוך עם הפלסטינים .בחסות
הנשיא דונלד טראמפ ,הספיקו לישראל בראשות בנימין נתניהו ארבע
שנים כדי לחזור בה' .עסקת המאה' היא הסגת הסכסוך מאה שנים
לאחור ,לימי הצהרת בלפור וראשית הסכסוך.
הצהרת בלפור ב 1917-וכתב המנדט ב ,1922-שקראו להקמת בית
לאומי יהודי ,הובילו למדיניות הפלסטינית המבקשת לתקן את העוול
ההיסטורי שנגרם לפלסטינים ,לשיטתם .זאת ,משום ש"עקרון ההגדרה
העצמית לא הוחל על פלשתינה בעת שנוצר המנדט ב ,1922 -בשל
השאיפה לאפשר את הקמת הבית הלאומי היהודי" ,כפי שנכתב בדו"ח
ועדת החלוקה ב.1947-
במשך  71שנה סירבו הפלסטינים לכל החלטה בינלאומית שהכירה
בישראל — מוועדת פיל ב ,1937-דרך הספר הלבן ב  ,1939-החלטת
החלוקה  ,181החלטה  ,194ועד החלטות  242ו .338-המדיניות הזאת,
שלוותה בפעולות מלחמתיות וטרור נגד ישראל ,היתה הרת אסון
מבחינתם והובילה לנכבה ולהעדר מדינה.
השלום בין ישראל למצרים ,קריסת בריה"מ ,האינתיפאדה הראשונה,
צמיחת הנהגה פלסטינית חלופית ,כניסת חמאס כאופוזיציה ועוד —
הביאו לשינוי .ב 1988-הכיר אש"ף לראשונה בהחלטה  ,181שמשמעה
חלוקת הארץ ומדינה לעם היהודי ,ובהחלטה  ,242שמשמעה שמדינת
פלסטין "איננה כוללת יותר מאשר  22%מפלסטין ההיסטורית”,
כפי שהצהיר מחמוד עבאס ב– .2008כלומר ,הפלסטי נים הסכימו
שמדינתם תכלול את הגדה המערבית ורצועת עזה ,בירתה תהיה במזרח
ירושלים ,ויימצא פתרון מוסכם לסוגיית הפליטים ברוח דבריו של סגנו
המדיני של ערפאת ,צלאח ח'לף (אבו איאד) לאמריקאים ב:1988-
"זכות השיבה לא יכולה להתממש תוך פגיעה באינטרסים של ישראל...
אסור לה להיות מכשול בלתי ניתן לגישור”.
ישראל נכנסה לתהליך אוסלו ב 1993-עם תפישה שונה .היא רצתה
לתרגם את שלושת האינטרסים שלה מעבר לקו הירוק — ביטחון,
מקומות קדושים בירושלים וההתנחלויות — לסיפוח שטחים מהגדה
ללא תמורה .יצחק רבין הציג ב 1995-את משנתו בפני הכנסת ,ל פיה
"את פתרון הקבע אנו רואים במסגרת שטח מדינת ישראל ,שיכלול את
מרבית שטחה של ארץ ישראל ...ולצדה ישות פלסטינית אשר תהיה
בית למרבית התושבים הפלסטינים החיים ברצועת עזה ובשטח הגדה
המערבית .אנו רוצים שתהא זו ישות שהיא פחות ממדינה”.
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אהוד ברק ,הראשון שהתחיל במשא ומתן על הסדר קבע ,ראה את
הדברים באופן דומה .בקאמפ דייוויד  2000הוא הציע ש"שטח של
לא פחות מ ,11%-שבו גרים  80%מהמתנחלים ,יסופח לישראל" ,וכי
"למשך שנים ספורות ישראל תשלוט על כרבע מבקעת הירדן ,כדי
להבטיח שליטה במעברים בין ירדן לפלסטין" .ביחס לירושלים הציע
ברק ש"השכונות המוסלמיות החיצוניות יעברו לריבונות פלסטינית [22
הכפרים שישראל סיפחה ב  ,]1967-והפנימיות המוסלמיות [ירושלים
המזרחית המקורית] ,יישארו בריבונות ישראל" .לאחר פרסום 'תוכנית
קלינטון' בדצמבר  ,2000עשה ברק צעד נוסף לכיוון העמדה הפלסטינית
בטאבה  ,2001אך עדיין התעקש על סיפוח  8%-6%מהגדה ללא תמורה.
הראשון שהבין מהי מסגרת המו"מ האפשרית היה אהוד אולמרט ,בתהליך
אנאפוליס  15 ,2008שנים אחרי ההכרה ההדדית בין ישראל לאש"ף.
ההבנה של אולמרט לא היתה תוצר של הכרה כנה בזכות הפלסטינית,
אלא ראייה מפוכחת של המציאות הקיימת .בראיון ל מעריב ב2012-
הסביר אולמרט" :מובן שאם יכולתי לחיות בכל חלק מאדמת ארץ
ישראל ,וגם לחיות בשלום עם שכני נו ,וגם לשמור על אופייה היהודי של
מדינת ישראל ,וגם לשמור אותה כמדינה דמוקרטית ,וגם לזכות בגיבוי
של כל הקהילה הבינלאומית — אז הייתי עושה את זה .אבל זה בלתי
אפשרי ,וכשדבר בלתי אפשרי ,מנהיגות אחראית חייבת להכיר בכך...
להתנער ממדיניות של פופוליזם זול ולנהוג באחריות ובכובד ראש”.
בתיווכה של קונדוליזה רייס ,שרת החוץ האמריקאית בממשל של בוש
הבן ,הסכימו הצדדים על העקרונות הבאים:
גבולות — קווי ' 67כבסיס (עם חילופי שטחים ביחס של .)1:1
ביטחון — פירוז המדינה הפלסטינית וסידורי ביטחון נרחבים.
ירושלים — חלוקת מזרח ירושלים לשתי בירות ללא שינוי בסטטוס־קוו
של המקומות הקדושים.
פליטים — פתרון בעיית הפליטים על ידי שיבה למדינת פלסטין ופיצויים
לכל הפליטים.
על בסיס העקרונות הנ"ל ,ההצעה הפלסטינית ,שכיום אינה מוזכרת כלל
בשיח הישראלי היתה:
· חילופי שטחים של  1.9%משטחי הגדה ועזה שהיו מאפשר ים השארת
 63%מהישראלים המתגוררים מעבר לקו הירוק בבתיהם (ניתנה עוד
הצעה ללא מפה שהיתה מאפשרת השארת כ 75%-מהישראלים).
· מדינה פלסטינית מפורזת ("מוגבלת בחימושה").
· סיפוח השכונות היהודיות במזרח ירושלים לישראל ,למעט הר חומה,
כמו גם סיפוח הכותל המערבי ,הרובע היהודי ,חצי מהרובע הארמני
ויתרת הר ציון.
· חזרה של עד  100אלף פליטים לתחומי ישראל ופיצויים לפליטים.
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ההצעה הישראלית היתה:
· חילופי שטחים בהיקף של  6.5%משטחי הגדה ועזה עם 85%
מהישראלים הגרים מעבר לקו הירוק.
· פירוז המדינה הפלסטינית.
· סיפוח כל השכונות היהודיות בירושלים ובית צפאפא הערבית וכינון
משטר מיוחד ב"אגן ההיסטורי”.
· חזרה של  5,000פליטים ופיצויים לפליטים.
על הפערים בין ההצעות הישראלית והפלסטינית אמר אולמרט ב:2012-
"הייתי במרחק נגיעה מהסכם שלום .הפלסטינים אף פעם לא דחו את
הצעותיי .וגם אם בפעם ה 1,000-יהיו גורמים שינסו לטעון שהם דחו
את הצעותיי ,המציאות היתה שונה .הם לא קיבלו אותן ,ויש הבדל .הם
לא קיבלו אותן כי המשא ומתן לא הסתיים ,הוא היה על סף סיום .אילו
הייתי נשאר ראש הממשלה עוד ארבעה חודשים־חצי שנה ,אני מאמין
שאפשר היה להגיע להסכם שלום" .אולמרט שב ואמר דברים דומים
השבוע (פברואר  )2020בהרצאה בצפון הארץ.
נתניהו פתח את הקדנציה השנייה שלו בנאום בר אילן המפורסם
ב .2009-נאום שרבים לא הבינו ,ובראשם אביו ,בן ציון נתניהו ,שאמר
כי בנו "לא תומך במדינה פלסטינית ,אלא רק בתנאים שהערבים לא
יקבלו לעולם .שמעתי זאת ממנו" (ערוץ  8 2ביולי .)2009 ,נתניהו בחר
להתעלם מכל התהליך ומהשינויים שתוארו כאן ,ודבק בעמדתו מ,1993-
לפיה "הסכסוך אינו על שטחים מסוימים של הארץ אלא על הארץ כולה,
הסכסוך אינו טר יטוריאלי אלא קיומי .הנושא העומד על הפרק אינו
אם הגבול יעבור בתוואי זה או אחר ,אלא הקיום הלאומי הישראלי .הם
אינם רוצים מדינה פלסטינית לצד ישראל אלא מדינה במקום ישראל"
(בספרו של ארי שביט ,חלוקת הארץ.)2005 ,
אין זה מפתיע שנתניהו מעולם לא הציג מפה ותוכנית משלו לנשיא
ברק אובמה .עמדתו היתה רחוקה ת"ק פרסה מהפרמטרים שהוסכמו
באנאפוליס .טראמפ ,ג'ארד קושנר ודייוויד פרידמן היו “צלחת הפטרי"
המושלמת לטיפוח תפישתו ,שגובשה יחד עם הימין המשיחי־לאומני
בראשות נפתלי בנט ואיילת שקד .הצוות האמריקאי הלך על זה ופירסם
את הצעתו.
על אף שמנסחי ' עסקת המאה' בחרו בכותרת "פתרון שתי המדינות",
הרי ההצעה היא פגיעה אנושה בכל מה שהושג עד היום .את השיח
המדיני בישראל היא הסיגה  15שנים לאחור ,לאשליה שייתכן הסכם
ללא ויתור על הגדה המערבית; ואת השיח הפלסטיני היא עלולה להסיג
לאחור במאה שנה — לחתירה למדינה אחת עם רוב ערבי (עוד לפני
שיבת הפליטים).
בפרטי ההצעה ,השונים מהותית מתכני אנאפוליס ,נעשה שימוש ציני
 | 252הכתובת על הקיר

במושגים שאיפיינו את שיח השלום עד לחזרתו לשלטון של נתניהו
ב :2009-שתי מדינות ,חילופי שטחים ,פירוז ,בירה פלסטינית ,ועוד.
זה מעיד על בורות מקצועית בתחומי הביטחון ,הגיאוגרפיה והמשפט.
שום גורם מקצועי אמריקאי מהמועצה לביטחון לאומי או ממשרד
החוץ לא היה שותף להכנת ההצעה .ה"מדינה" הפלסטינית המוצעת
היא טריטוריה ללא רציפות טריטוריאלית וללא גבולות חיצוניים משלה,
ומאפיינים אלה הופכים אותה למובלעת אחת גדולה עם גבול באורך
של כמעט  1,400ק"מ — פי  1.5מאורך כל הגבולות של ישראל כיום.
בתוך המובלעת הזו יתקיימו  15מובלעות ישראליות (התנחלויות) ,ובתוך
ישראל יתקיימו  54מובלעות פלסטיניות (כפרים).
הניסיון העולמי מלמד ,שחוץ ממקרה הולנד ובלגיה ,מובלעות אינן פתרון
ישים בין צדדים בעלי היסטוריה ומשקעים של אלימות .צה"ל יהפוך
לצבא הגנה למובלעות ,והגבול המפותל לא יאפשר לקיים מערכות
כלכליות נפרדות ,ולא יאפשר לפלסטינים להתנתק ממעטפת המכס
המגבילה הקיימת היום.
מחצית מהאדמות שיסופחו לישראל הן בבעלות פלסטינית פרטית,
מה שיחייב הסדרים ,שיהיו מעבר ליכולתה של ישראל לנהל .ההצעה
שה"בירה" הפלסטינית תהיה בשכונות שמחוץ לחומה בירושלים — כפר
עקב ,סמירמיס ,מחנה פליטים שועפט ,בצירוף העיירה אבו דיס — אינה
מתאימה משום בחינה .בשכונות אלו הבנייה היא ללא תכנון ולא תקנים,
הן נעדרות תשתיות ומוסדות ציבור ,ואינן יושבות על צירי תנועה ומרכזי
כלכלה רלוונטיים.
על 'עסקת המאה' להיגנז ולהיעלם .אין ולא יהיה לה פרטנר ערבי.
התגובות העולמיות מעידות כי אין בה כדי להכשיר סיפוח ישראלי
כלשהו .השלכותיה עלולות לגרום לישראל נזק גדול .היא מבקשת
להעניק לגיטימציה למצב הקיים ,שבו מתקיימות שתי מערכות משפטיות
שונות באותו שטח על בסיס קריטריון אתני ,ולהוסיף למצב זה סיפוח,
שיהפוך אותו לאפרטהייד ,או במלותיו של דוד בן גוריון מ–,1949
ל"דיקטטורה של המיעוט " .העסקה פוגעת אנושות באש"ף ,שמ1988-
מנסה להוביל שיח מדיני לפתרון הסכסוך על חשבון המאבק המזוין.
היא תדחוף לביטול התיאום הביטחוני עם ישראל .היא פוגעת בערך
האזרחות בהצעה להעביר את אזרחי ישראל הערבים לפלסטין .היא
פוגעת בשלטון החוק ובזכות הקניין בהכשרה של מאחזים לא חוקיים
שנבנו על אדמות פלסטיניות גזולות .ולבסוף ,היא תעודד את הגירתם
של פלסטינים מהשכונות שמחוץ לחומה אל תוך העיר ירושלים ,ותאיץ
הגירה יהודית שלילית ואת השינוי במאזן הדמוגרפי המתפתח לרעת
היהודים מזה  52שנה.
אפשר לראות בהצעת טרמאפ הכשר לסיפוח — הרי שסיפוח חלקי
חד־צדדי על ידי ישראל יאלץ אותה בסופו של דבר לספח את הגדה
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כולה ,ולהידרדר לעימות צבאי ומדיני מתמשך ,לשסע עמוק בחברה
הישראלית ולפגיעה קשה בכלכלתה .ההתפכחות חייבת לבוא .כל מי
שמחשי בעצמו לאלטרנטיבה לממשלה הנוכחית חייב לשאת את קולו
ולאמץ את העקרונות שהוסכמו באנאפוליס 2008 ,שיאפשרו את יישוב
הסכסוך.
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הנרטיב החד צדדי של החזון המכונה "חזון השלום״,16.4.2020 ,
המכון הישראלי לדמוקרטיה
חזון השלום של דונלאד טראמפ יצא לאור בינואר  ,2020לאחר שלוש
שנות גיבוש על ידי הצוות האמריקאי ,בהובלתו של ג'ארד קושנר.
חזון השלום הינו הצהרת כוונות ותוכנית בסיסית ,ליישוב הסכסוך
הישראלי-פלסטיני ,בהשתתפות מדינות ערביות ובהובלת ארצות
הברית שעיקרו ,מימוש פתרון שתי המדינות ,ישראל ופלסטין .במאמר
זה אבקש להראות כי החזון מאמץ באופן בולט את הנרטיב הישראלי,
תוך מתן עדיפות עליונה לעמדות הישראליות ביחס לביטחון ,לירושלים,
להתנחלויות ולפליטים ,פרשנות שונה מזו המקובלת להחלטת מועבי"ט
.242פרשנות זו עומדת בסתירה גם להחלטות אחרות של מועצת
הביטחון והעצרת הכללית של האו"ם ,ומתאפיינת בהתעלמות מלאה
מהישגי המ שאים ומתנים הקודמים ומנקודות הסיום שלהם.
ישראל ,בראשות בנימין נתניהו ,שהיה שותף מרכזי לגיבוש התוכנית,
ברכה על המוגמר .יתר על כן ,המיעוט הנחוש של תומכי הסיפוח החד-
צדדי ראו בה אשרור להנחתם שכהונת הנשיא טראמפ מהווה הזדמנות
היסטורית למימוש חזונם ,אשר עלולה לא לשוב .הפלסטינים ,בראשות
מחמוד עבאס ,שהודרו מהתהליך בראשיתו ונמנעו משיתוף פעולה עם
צוות הממשל האמריקאי כאשר הוזמנו לכך ,דחו מכל וכל את היוזמה.
תגובת העולם הערבי והקהילה הבינלאומית נעה בין חוסר מחויבות
("נלמד ונראה") ,לבין דחייה עדינה (הצמדות ליוזמת השלום הערבית)
ולבין דחייה מוחלטת וגיבוי לעמדה הפלסטינית.
מעטים רואים ביוזמה בסיס ראשוני למשא ומתן .על ידי הרוב היא
נתפסת לכל היותר ,כהכשר אמריקאי למצב הקיים או למהלכי סיפוח
של חלקים מהגדה המערבית ,הרווחים בשיח הפוליטי והציבורי בישראל.
לצורך מימוש מהלכים חד צדדיים ,צוות מיפוי ישראלי -אמריקאי
משותף ,החל את עבודתו ערב סבב הבחירות השלישי בישראל.
מה בעצם 'חזון השלום' מציע לנו?
הבסיס המדיני משפטי
טענת ארה"ב וישראל כפולה :ראשית ,לשיטתן ,החזון מיישם את
החלטת מועצת הביטחון  .242שנית ,השתיים טוענות כי אין פירושה
של החלטה זו שעל ישראל לסגת מכל השטחים שנכבשו ב1967 -
האומנם כך?
החלטה  242של מועצת הביטחון של האו"ם ,שנתקבלה לאחר מלחמת
ששת הימים ,מציינת ,אומנם כי על ישראל לסגת משטחים ולא
מהשטחים .בפועל ישראל מימשה את החלטה  242בהחזרת סיני כולו
למצרים במסגרת הסכם השלום .כך גם לגבי הסכם השלום עם ירדן
שאול אריאלי | 255

שנחתם ב ,1994-ואף הבסיס למו"מ עם סוריה ,היה מבוסס על קווי .67
האו"ם רואה בגדה המערבית שטח כבוש לכל דבר שעליו חלים דיני
המלחמה של אמנת האג  1907ואמנת ז'נבה הרביעית מ.1949 -כך גם
בית המשפט העליון בישראל קבע "....אזורי יהודה והשומרון מוחזקים
על-ידי מדינת ישראל בתפיסה לוחמתית [ ]...המשפט ,השיפוט והמנהל
של מדינת ישראל אינם חלים באזורים אלה .הם לא "סופחו" לישראל.
המשטר המשפטי החָל באזורים אלה נשלט על-ידי המשפט הבינלאומי
הפומבי העוסק בתפיסה לוחמתית”...
נדמה כי הטיעונים ההיסטוריים והמשפטיים מיותרים ,משום שאין
כנאום שנשא ג'ייסון גרינבלט ,בפני מועצת הביטחון של האו"ם ב–23
ביולי  ,2019בכדי לשקף את תפישת העולם ואת עמדת ממשל טראמפ
ביחס למשקלה ולתפקידה של הקהילה הבינלאומית ,ועל יחסו למשפט
הבינלאומי ולהחלטות הבינלאומיות .גרינבלט קבע ,כי שלושת בסי
סי הסדר העולמי — קונסנזוס בינלאומי ,החוק הבינלאומי ,והחלטות
האו"ם ,כולל של מועצת הביטחון — אינם רלוונטיים להסדר בין ישראל
לפלסטינים .הוא הדגיש כי "הסכסוך לא יסתיים על בסיס 'קונסנזוס
בינלאומי' לגבי מי צודק ומי טועה ...סכסוך זה לא ייפתר גם על ידי
התייחסות ל'משפט הבינלאומי' ...סכסוך זה לא ייפתר על ידי התייחסות
מתמדת למאות החלטות של האו"ם בנושא”.
גרינבלט מבקש שלא נשכח ,והדבר חוזר על עצמו ב'חזון השלום'
באותן המילים ,את "נדיבותה”של ישראל ש"כבר ויתרה על לפחות 88%
מהשטח שנכבש על ידיה במלחמת מגן" .אך הוא מתעלם מכך ,שהסכם
השלום עם מצרים מבוסס על החלטה  ,242הנפתחת בסעיף מספר
 2של מגילת האו"ם ,לפיו" :רכישת טריטוריה בדרך של מלחמה היא
פסולה" (גם במלחמת מגן) .הוא גם מתעלם מכך שהחזרת סיני על ידי
ישראל ,הביאה להסרת האיום של מלחמה כוללת בישראל ,קבלת כ200-
מיליארד דולר סיוע אמריקאי צבאי ואזרחי ,ופתיחת הדלת להסכמים
נוספים .עוד חוזר ומצהיר השליח האמריקאי ש"הדרך היחידה לפנינו
היא משא ומתן ישיר בין ישראל לפלסטינים" .משא ומתן על בסיס 'חזון
השלום' בלבד .לשיטתו ,אין היסטוריה ,אין הבנות ,אין הפרמטרים של
קלינטון ,אין חזון בוש או אובמה .הוא מבקש להתעלם מכל סבבי המו"מ
שהתקיימו בעבר ,ובראשם תהליך אנאפוליס ,שבו נקבעו הפרמטרים
המוסכמים ליישוב סוגיות הליבה.
ניכר כי התפיסה העומדת בבסיסו של 'חזון השלום' היא הלכה למעשה
תפיסתו של נתניהו את הסכסוך ואת הדרך ליישבו .נציין שלוש דוגמאות
בולטות המעידות על כך:
הראשונה מתייחסת לטענה בדבר הצורך הישראלי בשליטה ביטחונית
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במדינה הפלסטינית .ב'חזון השלום' נכתב ,כי "עד כמה שעזה שבשליטת
חמאס מסוכנת לביטחונה של ישראל ,משטר דומה שישלוט בגדה
המערבית יהווה איום קיומי על מדינת ישראל ".הדברים דומים דמיון
גמור לדברי נתניהו שנכתבו ב  1995-ולפיהם" :מדינת אש"ף אשר
תושתל  15ק"מ מחופי תל אביב תהווה סכנת מוות מידית למדינה
היהודית" .באותו עניין נכתב ב'חזון השלום'" :לישראל הייתה גם החוויה
המרה של נסיגה משטחים ששימשו לאחר מכן לפגיעה כנגדה" .גם
זאת ,בדומה לנאומו של נתניהו במרץ  2015על כי" :כל מי שהולך להקים
היום מדינת פלסטינית נותן שטח לאסלאם הקיצוני .השמאל מתעלם
מזה וטומן ראשו בחול" .גם טראמפ וגם נתניהו מתעלמים מכך שטענה
זו אינה תקפה לגבי הסכמי השלום עם מצרים וירדן ,אלא היא מהווה
את ההיפך הגמור .מהשטחים המשמשים את ארגוני הטרור לפעול נגד
ישראל ,דרום לבנון ורצועת עזה ,ישראל ביכרה לסגת באופן חד צדדי
ולא באמצעות הסכם .דבר שחיזק את עמדתם וכוחם של ארגוני הטרור,
שהנסיגה נתפסה כהישגם.
הדוגמא השנייה ,נוגעת לירושלים .ב'חזון השלום' נכתב" :אנו מאמינים
כי חזרה לירושלים מפולגת ,ובמיוחד להחזקת שני כוחות ביטחון
נפרדים באחד האזורים הרגישים ביותר על פני כדור הארץ ,תהיה
טעות חמורה ".וכי " מדינת ישראל הייתה אפוטרופוס טוב של ירושלים.
ישראל שמרה על ירושלים פתוחה ובטוחה ".מילים המזכירות לגמרי
את הבטחתו של נתניהו ב ,2015-במהלך נאומו בעצרת הממלכתית
בגבעת התחמושת לציון  48שנים לאיחוד ירושלים" ,נשמור לעד על
ירושלים מאוחדת בריבונות ישראל .לפני  48שנים נתאחו קרעיה של
בירתנו ירושלים ,והיא שבה להיות עיר שחוברה לה יחדיו ,חלוקתה
גרמה לניוונה – איחודה הביא לפריחתה .ועל כן ירושלים לא תהפוך
עוד לעיר פצועה ומבותרת" .שתי ההצהרות מתעלמות מקיומן של
שתי ערים כמעט נפרדות בירושלים ,מאפליה ,מאלימות ומחיכוך
מתמשכים ,מהידרדרותה של ירושלים לעיר הענייה ביותר בישראל,
מהגירה שלילית של יהודים ומשינוי דרמטי במאזן הדמוגרפי.
ולבסוף ,הדוגמא השלישית מתייחסת לעולם הערבי .ב'חזון השלום'
נכתב כי "זוהי גם תקווה של ארצות הברית כי מדינות ערב באזור שעדיין
לא הגיעו לשלום עם מדינת ישראל יחלו מיד לנרמל את היחסים עימה
ובסופו של דבר לנהל משא ומתן על הסכמי שלום עם ישראל" .קביעה
זו מתעלמת מיוזמת השלום של הליגה הערבית ,המונחת לפתחה של
ישראל כמעט שני עשורים ,ודורשת מהעולם הערבי לקבל את דרישתו
של נתניהו שהצהיר בישיבת שרי הליכוד ביוני  2016כי “ אם מדינות
ערב יבינו שהן צריכות לעדכן את היוזמה הערבית לפי השינויים
שישראל תדרוש ,אז יהיה על מה לדבר”.
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נראה ברור אפוא ,כי מחברי החזון מאמצים את פתרון נתניהו ,שקבע
כבר ב  1995-כי "תכנית האוטונומיה תחת שליטת ישראל היא
החלופה היחידה למניעת הסכנות הללו ,הצפונות בתוכנית ‘השלום'
של הסכם אוסלו" .החזון מבקש לממש את הבטחת נתניהו שהוצהרה
ב 6-בספטמבר “ :1997אין ולא תהיה מדינה פלסטינית ]...[ .בין הירדן
ובין הים לא תקום שום ריבונות זרה .הנוכחות היהודית וההתיישבות
היהודית בכל יהודה ושומרון תחיה ,תשגשג ותתקיים לעולמי עד”.
גבולות
שטחה של המדינה הפלסטינית ,המהווה  22%משטחה של פלשתינה-
א"י והכולל את שטחן של הגדה המערבית ורצועת עזה ,הוסכם על ידי
ישראל ,אש"ף וארה"ב במסגרת תהליך אנאפוליס ב ,2008-והועמד על
 6,205קמ"ר .ב'חזון השלום' שטחה של פלסטין ,לאחר חילופי השטחים
–  1,775קמ"ר לישראל מול  833קמ"ר לפלסטין (יחס של – )1:2:13
יעמוד על  5,263קמ"ר .כלומר הפלסטינים נדרשים להסתפק ב19.5%-
מפלשתינה -א"י ולא ב 22%-שכבר הוסכמו כאמור על ידי ישראל.
ב'חזון השלום' נכתב "חילופי השטחים יספקו למדינת פלסטין קרקעות
הדומות באופן סביר לשטחי הגדה המערבית ועזה לפני ".1967ואולם,
האדמות המסופחות לישראל – בבקעת הירדן ,בעוטף ירושלים ובמערב
השומרון – הן באופן ברור פוריות ונהנות ממשאבי מים טבעיים לאין
שיעור יותר מאשר האדמות המוצעות לפלסטין – רובן בנגב מערבי ,על
גבול מדבר סיני )596קמ"ר המהווים  71.5%מכלל השטח) ,בבקעת ערד,
על גבול מדבר יהודה ( 176קמ"ר ,המהווים  21%מכלל השטח) ,ומיעוטן
) ,)8%האיכותיות ,שייכות לישובים הערביים בישראל .זאת ועוד – אורך
הקו הירוק בגדה עומד על  311ק"מ ,וברצועת עזה על  56ק"מ .בוועידת
אנאפוליס ( )2008הגבול נדרש להתארך ל 727-ק"מ .ב'חזון השלום'
לעומת זאת ,נקבע כי הגבול יעמוד על  1696ק"מ .לכך יש להוסיף עוד
 176ק"מ לגבול בין ישראל לירדן בקטע של הגדה המערבית שלא נכלל
בהסכם השלום שנחתם ב .1994-כלומר 1872 ,ק"מ נוספים על הגבול
שהיה עד לישראל עם ירדן (ועם מצרים ברצועה) עד  .1967פי 5.1
מהקו הירוק ,ופי  2.57מההצעה הישראלית באנאפוליס.
ב'חזון השלום' הוצע עוד כי  17התנחלויות ישראליות ,עם 16,500
תושבים ,תשארנה כמובלעות ישראליות בפלסטין ותחוברנה לישראל
בכבישים באחריות ביטחונית ישראלית .כמו כן ,הוצע כי בשטחה של
ישראל תישארנה  43מובלעות פלסטיניות עם  106אלף תושבים
בעלות נתיבי גישה לפלסטין ,וכי תישקל האפשרות ששבעה ישובים
ישראלים  -ערבים ,שאינם מופיעים במפה התפישתית ,ובם חיים כ-
 150,000נפש ,יסופחו לפלסטין .מיקומם של ישובים אלו בישראל
מחייב לראות בם כמובלעות נוספות.
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חשוב להבין – מובלעות שורדות כאשר מתקיימים יחסים תקינים בין
המדינות הנוגעות בדבר .אולם כאשר היחסים עוינים יש נטייה לבטל
אותן .לפיכך ,על רקע היות הסכסוך הישראלי-פלסטיני אחד הסכסוכים
הארוכים בהיסטוריה המודרנית ,רווי אלימות ושפיכות דמים ,והמבוסס
על נרטיבים סותרים ,יש להניח כי המשקעים הטעונים הללו לא
יאפשרו את קיומן התקין של המובלעות בשני הצדדים .ההסדרים
הרבים הנדרשים להבטחת התנועה ,התשתיות ,העיבוד החקלאי ועוד,
יהיו בלתי סבירים ,על רקע העוינות המתמשכת בין הצדדים .בעיקר
שמדובר במובלעות המאוכלסות במצביעי הימין המשיחי בישראל.
החזון נושא פגיעה קשה במרקם החיים הפלסטיני .פלסטין תיעדר
רציפות טריטוריאלית ותתחלק לחמישה אזורים עיקריים :ג'נין -שכם
) 1692קמ"ר) ,רמאללה ( 838קמ"ר) ,בית לחם-חברון ( 1571קמ"ר),
רצועת עזה ( 363קמ"ר) ונגב מערבי ( 597קמ"ר) .החיבור בין אזורים
אלו מבוסס על כבישים החוצים את הטריטוריה הישראלית ,ששניים
מהם נמתחים על פני עשרות ק"מ וחלק ניכר מהם אינו קיים .מתוך
השטח המסופח לישראל 1775 ,קמ"ר ,34.4% ,הינם קרקע בבעלות
פרטית פלסטינית השייכת לכ 150-יישובים פלסטינים .מידת הפגיעה
באדמות היישובים נעה בין שיעורים שונים .מערכת הכבישים המוצעת
על פני הקיי מת אינה היררכית ,אינה תואמת את אופי השטח ובנייתה
תפגע באורח קשה בערכי נוף וסביבה .היא תחייב בנייה של  252ק"מ
חדשים ועוד  9גשרים/מנהרות מתוך ה 15-המוצעות .המסדרון המוצע
לחיבור שני חלקי השטח המוחלף בנגב המערבי ,וחיבורם לעזה ,מחייב
סלילת כביש העוקף את  8הישובים הישראלים הממוקמים לאורכו
באורך של  65ק"מ .מערך הכבישים בצפון מערב הגדה המערבית יידרש
להיבנות מחדש.
ערביי ישראל
להצבתו של רעיון העברת אזרחים ישראלים ערבים לפל סטין על
סדר היום הפוליטי הפנימי בישראל ,עוד לפני שהפך לחלק מעמדה
ישראלית במו"מ כלשהו ,השלכות רבות על החברה הישראלית בכלל,
ועל החברה הערבית בפרט .נראה כי הצעה מסוג זה תחסל את שנותר
מרגשי ההשתייכות של הערבים בישראל למדינה ואת סיכויי ההצלחה
של מגמות האינטגרציה שלהם בחברה הישראלית .האוכלוסייה הערבית
בישראל פועלת בעקביות להשגת שוויון ולהגברת השתלבותה בכלל
החברה הישראלית .תכנית להעברת שטחים המאוכלסים באזרחים
ערבים עלולה להיות השלב האחרון בתהליך פוליטי וחברתי של דה-
לגיטימציה אזרחית והדרה שלהם מהחברה הישראלית.
יש לראות הצעה זו ,המבקשת להעביר אוכלוסייה ערבית לריבונות
פלסטינית ,כחלק מתהליך פוליטי בחברה היהודית בישראל כיום ,שבו
שאול אריאלי | 259

נוצרות הסכמות פוליטיות וקואליציות חדשות בין אישי שמאל וימין
(שלא היו אפשריות בעבר) ,על בסיס ההנחה המקבלת את עקרון חלוקת
הארץ לשתי מדינות לאום .הדיון ברעיון זה הוא בעצם חלק מדיון על
הרחבת הלגיטימציה הציבורית להסדר הקבע המוצע .חלק מהוויכוח על
עתיד גושי ההתנחלויות ועל עיצוב אופייה של מדינת הלאום היהודית
בעידן שלאחר הסכמי השלום .דיון זה הוא חשוב ולגיטימי כל עוד הוא
מוצג כהווייתו ולא על ידי הכרעה מראש באמצעות מהלכים שאינם
מתיישבים עם החוק הבינלאומי והישראלי ,שהנם חסרי משמעות
דמוגרפית בפועל ,ואשר יבואו על חשבון זכויותיו ועתידו של הציבור
הערבי כולו במדינת ישראל תוך פגיעה אנושה ביחסי ערבים -יהודים,
ובאופייה הדמוקרטי של מדינת ישראל.
ביטחון
מרחב הביטחון במורדות המזרחיים של השומרון ובבקעת הירדן נולד
מהחשש הישראלי לאחר מלחמת ששת הימים מפני פלישה קרקעית
של "חזית מזרחית פוטנציאלית" בהרכב צבאות ירדן ,סוריה ועיראק.
חזית זו נעלמה .כל קצין מודיעין מתחיל יודע שאין בכוונתה או ביכולתה
של איראן לשלוח גייסות משוריינים לעבר ישראל ,ולחצות לשם כך
 1,500ק"מ של המדבר הערבי ,החשוף לחיל האוויר הישראלי ,במרחב
שרובו מיושב בסונים.
הסכם השלום בין ישראל לירדן כולל את סעיף  ,4האוסר על ירדן ועל
ישראל לחתום על בריתות צבאיות עם מדינות או ארגונים עוינים לצד
האחר ,או "לאפשר את כניסתם ,הצבתם או פעולתם בשטחה ,או דרכו,
של כוחות ...בנסיבות העלולות לפגוע בביטחון הצד האחר" .כלומר,
גבול הביטחון האמיתי של ישראל אינו נהר הירדן ,אלא הגבולות של
ירדן שעוברים במרחק של יותר מ 300-קילומטרים ממרכזי האוכלוסייה
בישראל .האיום על ישראל אכן מוגדר כיום כחדירה ו"זליגה" של טרור
מירדן דרך בקעת הירדן למדינה הפלסטינית העתידית ומשם לישראל.
על כך יעידו מפקדי חטיבת הבקעה ואלופי פיקוד המרכז ,שצבא ירדן
הפרוס ממזרח לנהר הירדן עושה את עבודתו נאמנה ,ולמעלה מכך.
על פי 'חזון השלום' ,אורכו של הגבול בין ישראל לירדן יעמוד על 1696
ק"מ .לגבול זה החסרונות הבאים:
· מכשול הביטחון הקיים לאורך כ 600-ק"מ ,בו הושקעו עד היום למעלה
מ 20-מיליארד שקלים מתקציב המדינה ,יפורק .הוא ייבנה מחדש על
הגבול החדש בין ישראל לפלסטין .עלות הבנייה של המכשול באורך
הזה ,מוערכת ב 30-מיליארד שקלים .על כך יש להוסיף תחזוקה
שנתית של  4מיליארד שקלים.
· עיקר הקושי באורכו של הגבול נעוץ בהיקף הכוחות שיידרש לפעול
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לאורך המכשול .ב"מפתחות" הפעולה הנוכחיות של צה"ל בגדה
וברצועת עזה מדובר בתוספת של  60פלוגות לפחות ,שהיא תוספת
של  .200%בשל תוספת הגבול עם ירדן צה"ל יצטרך להשאיר על כנה
את החטיבה המרחבית בבקעה .המעברים הרבים שיידרשו להבטחת
הרציפות הפלסטינית לבקרה על תושבי המובלעות יידרשו ממשרד
הביטחון להכפיל פי כמה וכמה את כוח האדם של רשות המעברים
היבשתית האחראית להם כיום .בנוסף ,צה"ל יצטרך להשקיע כוחות
מוגברים להגנת  17המובלעות הישראליות ואף ל 43-המובלעות
הפלסטיניות .כמו כן צה"ל יידרש לפרוש כוחות רבים לאבטחת
הצירים הן למובלעות הישראליות ,באורך של  126ק"מ ,והן למובלעות
הפלסטיניות .לשם עמידה בכל תוספות הסד"כ שלעיל יש להניח
כי צה"ל יידרש להשקעה של הצבא הסדיר בביטחון השוטף וגיוס
מילואים נרחב אשר ייפגע בהתכוננות ובכוננות של צה"ל.
ירושלים
החזון מציע להקים את הבירה הפלסטי נית בעיירה אבודיס ,שאינה
חלק מירושלים המאוחדת ומהכפרים שנותרו מחוץ למכשול הביטחון
בירושלים :כפר עקב ,סמירמיס ,שכונת מטר ,מחנה פליטים שועפט
(ללא וולג'ה) .כלומר ,במספרים :מתוך שטחה של ירושלים המאוחדת
העומד על  126,400דונם ,יישארו בריבונות ישראל )93%) 111,725
ולבירה הפלסטינית יינתנו  .)2.75%) 3,483ללא ספק "חלוקת ירושלים".
יש להדגיש כי הפלסטינים והעולם הערבי אינו רואה בכפרים אלו חלק
מירושלים .כפרים/שכונות אלו אין בנמצא תשתית מוסדית ,אורבנית,
תשתיתית ,כלכלית ותחבורתית מינימלית ביותר בכדי לשמש כבירה
כלשהיא .מנגד ,כל המקומות הקדושים בעיר העתיקה ובסביבותיה,
ובראשם הר הבית וכנסיית הקבר יישארו בריבונות ישראלית .מרכז
החיים העירוני ,מוסדות ציבוריים ,בתי חולים וכו' יישארו כולם תחת
ריבונות ישראל.
הקריאה להכיר באזור זה כ'אלקודס' (שמה הערבי של ירושלים) ,אינה
יכולה להתיישב – הן מהבחינה ההיסטורית והן מהבחינה הדתית – עם
משמעות המושג בתרבות ובהיסטוריה הערבית ובדת האסלאם.
בראש ובראשונה ,היות שאזור זה אינו כולל את הר הבית עליו בנויים
מסגד אלאקצא וכיפת הסלע ,שהציבו את ירושלים תחת כנפי האסלאם.
שנית ,אין באזור אף לא חלק אחד מהעיר העתיקה ו'האגן ההיסטורי'-
ירושלים מראשיתה ועד למחצית המאה ה.19-
ולבסוף ,הוא אינו כולל אף שכונה מאלו שהרכיבו את ירושלים
המזרחית עד .1967קריאה זו מבקשת אפוא מהפלסטינים ,מהערבים
ומהמוסלמים להתכחש לדתם ולהיסטוריה שלהם.
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לתושבים הפלסטינים ניתנות שלוש אפשרויות לבחירה למעמדם,
שאחת מהם היא אזרחות .אך אין זה כלל בטוח כי הדברים יתממשו,
לאור ניסיון חצי המאה שעברה .האפליה המתמשכת וההזנחה של
מזרח ירושלים הפלסטינית צפויה להימשך .כך הודה ראש העיר
המיתולוגי ,טדי קולק" ,אמרנו שוב ושוב שנשווה את זכויותיהם של
הערבים לזכויות היהודים בעיר .דיבור ריק מתוכן ...הם היו ונשארו
אזרחים מדרגה שנייה ושלישית ...בשביל ירושלים היהודית עשיתי
משהו ב־ 25השנים האחרונות .בשביל מזרח ירושלים? כלום! מה
עשיתי? בתי ספר? שום דבר! מדרכות? כלום! בתי תרבות? מאומה!”.
לבסוף ,משמעות התפילה ליהודים היא בניית בית כנסת .זאת בניגוד
להלכה הקובעת את שטח הר הבית כאסור בעליית יהודים ("מורא
המקדש") .האם אין בזה הזמנה לחיכוך יומיומי שיוביל להתפרצויות
של אלימות?
פליטים
ההצעה ב'חזון השלום' מעניקה לישראל את זכות הוטו על חזרת
פליטים פלסטינים למדינת פלסטין ואף מגבילה את מספר הפלסטינים
שייקלטו מדינות אסלאמיות שלישיות ל 50-אלף .לפיכך ,היא אינה
יכולה לשמש פרשנות הולמת להחלטת האו"ם  ,194סעיף .11
סיפוח בקעת הירדן לישראל גוזלת מפלסטין את המרחב היחידי שהיה
בו פוטנציאל לקליטת פליטים (בעיקר מלבנון) .השטחים שישראל
אמורה להעביר ממערב הנגב אינם בעלי יכולת לקליטת מספר ניכר
של פליטים .במילים אחרות ,על פי החזון – הפליטים יישארו כולם
במקום מושבם.
לסיכום ,על אף שמנסחי עסקת המאה בחרו בכותרת "פתרון שתי
המדינות" ,הרי ההצעה היא פגיעה אנושה בכל מה שהושג עד היום.
את השיח המדיני בישראל היא הסיגה  15שנים לאחור ,לאשליה
שייתכן הסכם ללא ויתור על הגדה המערבית; ואת השיח הפלסטיני
היא עלולה להסיג לאחור במאה שנה — לחתירה למדינה אחת עם רוב
ערבי (עוד לפני שיבת הפליטים).
בפרטי ההצעה ,השונים מהותית מתכני אנאפוליס ,נעשה שימוש
ציני במושגים שאפיינו את שיח השלום עד לחזרתו לשלטון של
נתניהו ב : 2009-שתי מדינות ,חילופי שטחים ,פירוז ,בירה פלסטינית,
ועוד .הדבר מעיד על בורות מקצועית בתחומי הביטחון ,הגיאוגרפיה
והמשפט .שום גורם מקצועי אמריקאי מהמועצה לביטחון לאומי
או ממשרד החוץ לא היה שותף להכנת ההצעה .ההצעה חסרה כל
הייתכנות למימוש משום שהעמדה הפלסטינית ,הערבית והבינלאומית
שוללים אותה ככלל .ההצעה אף חסרה היתכנות מרחבית – פיזית כפי
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שראינו .ניסיון להגשימה ייצור מציאות קשה הרבה יותר לשני הצדדים.
על 'עסקת המאה' אפוא ,להיגנז ולהיעלם .אין ולא יהיה לה פרטנר
ערבי .התגובות העולמיות מעידות כי אין בה כדי להכשיר סיפוח
ישראלי כלשהו .השלכותיה עלולות לגרום לישראל נזק גדול .היא
מבקשת להעניק לגיטימציה למצב הקיים ,שבו מתקיימות שתי מערכות
משפטיות שונות באותו שטח על בסיס קריטריון אתני ,ולהוסיף למצב
זה סיפוח ,שיהפוך אותו לאפרטהייד ,או במילותיו של דוד בן גוריון
מ ,1949-ל"דיקטטורה של המיעוט" .נוסף עלך כך – העסקה פוגעת
אנושות באש"ף ,שמ 1988 -מנסה להוביל שיח מדיני לפתרון הסכסוך
על חשבון המאבק המזוין .היא תדחוף לביטול התיאום הביטחוני עם
ישראל .היא פוגעת בערך האזרחות בהצעה להעביר את אזרחי ישראל
הערבים לפלסטין .היא פוגעת בשלטון החוק ובזכות הקניין בהכשרה
של מאחזים לא חוקיים שנבנו על אדמות פלסטיניות גזולות .ולבסוף,
היא תעודד את הגירתם של פלסטינים מהשכונות שמחוץ לחומה אל
תוך העיר ירושלים ,ותאיץ הגירה יהודית שלילית ואת השינוי במאזן
הדמוגרפי המתפתח לרעת היהודים מזה  52שנה.
אלו הרואים בהצעת טרמאפ הכשר לסיפוח — הרי שסיפוח חלקי
חד־צדדי על ידי ישראל יאלץ אותה בסופו של דבר לספח את הגדה
כולה ,ולהידרדר לעימות צבאי ומדיני מתמשך ,לשסע עמוק בחברה
הישראלית ולפגיעה קשה בכלכלתה.
חידוש המו"מ מהנקודה בה נפסק באנאפוליס  2008הוא הדרך לחתור
להסכם קבע וליישוב הסכסוך שחצה זה מזמן את שנת המאה שלו.
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"חזון השלום" של טראמפ ,מול שתי מדינות,
 ,12.6.2020על צד שמאל
עיקר “החזון”  :מימוש פתרון שתי המדינות ,ישראל ופלסטין ,באימוץ
הסיפר הישראלי; מתן עדיפות עליונה לעמדות הישראליות ביחס
לביטחון ,לירושלים ,להתנחלויות ולפליטים ,בסתירה להחלטות
מועצת-הביטחון והעצרת הכללית של האו"ם ,ובהתעלמות מלאה
מהישגי המשאים-ומתנים הקודמים ומנקודות הסיום שלהם.
“החזון" מציג את העיקרים הבאים:
בסוגיית הגבולות:
· לפלסטין לא יהיו גבולות עם מדינות שכנות (מצרים ממערב וירדן
ממזרח) .שיטחה יהיה מוקף על-ידי שטח ריבוני ישראלי ,כשהגבול
ביניהן יהיה ב 1,700-ק"מ.
· בשטח פלסטין יהיו  17מובלעות ישראליות ובהן 16,500
ישראלים שייהנו מ 130-ק"מ של כבישים ייעודיים שיחברו בינם לבין
השטחים המסופחים האחרים.
· בשטח ישראל יהיו  43מובלעות פלסטיניות ,עם  106,000תושבים.
· חילופי השטחים יהיו ביחס  1:2:13לטובת ישראל ,ויכללו העברת
כ 250,000-אזרחי ישראל ערבים ,על יישוביהם ,לריבונות פלסטינית.
· הגדה המערבית תחובר לרצועת עזה במסדרון יבשתי.
בסוגיית הביטחון:
· לישראל תהיה סמכות ביטחונית גוברת בפלסטין ,שתפורז מצבא
ומנשק כבד.
· ישראל תישא באחריות הביטחונית במובלעות הישראליות בפלסטין
ובמובלעות הפלסטיניות בישראל ,ובצירים המובלים אליהן.
· ישראל תשלוט בגבולות החיצוניים של פלסטין ובכל מעברי הגבול
שלה ,במרחב האווירי ,במרחב הימי ,ובתווך האלקטרו-מגנטי.
· מכשול הביטחון יפורק וייבנה מכשול חדש פי  4באורכו ,בהתאם
לגבול החדש.
בסוגיית ירושלים:
· ירושלים המאוחדת תישאר כולה בריבונות ישראל ,לרבות העיר
העתיקה והר-הבית ( 93%משטח העיר) ,למעט השכונות שמחוץ למכשול
הביטחון.
· יתקיים חופש-פולחן וחופש-גישה למקומות הקדושים ,תחת האחריות
הביטחונית הישראלית.
· הבירה הפלסטינית תורכב מ 3-יחידות גיאוגרפיות נפרדות ,מחוץ למרחב
המוגדר על-ידי העולם הערבי והמוסלמי כ”אל קודס” (ירושלים ההיסטורית).
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בסוגיית הפליטים:
· פליטים פלסטינים לא ישובו לישראל.
· לישראל תהייה זכות וטו לפליטים שלהם יותר להתיישב בפלסטין.
· סוגיית המגורים והפיצויים תטופל על-ידי מנגנון בין-לאומי.
· יוקם מנגנון בין-לאומי נפרד להסדרת הפיצויים ליהודים פליטי
מדינות ערב.
תגובות:
· ישראל בראשות נתניהו ,שהיה שותף מרכזי לגיבוש התוכנית ,ברכה
על המוגמר .המיעוט הנחוש של תומכי הסיפוח החד-צדדי ראו
בתוכנית אשרור להנחתם שכהונת הנשיא טראמפ מהווה הזדמנות
היסטורית למימוש חזונם ,שעלולה לא לשוב.
· הפלסטינים ,בראשות מחמוד עבאס ,שהודרו מהתהליך ונמנעו
משיתוף-פעולה עם הצוות האמריקאי כשהוזמנו לכך ,דחו מכל-וכל
את היוזמה.
· תגובת העולם הערבי והקהילה הבין-לאומית נעה בין חוסר
מחויבות ("נלמד ונראה") ,לבין דחייה עדינה )הצמדות ל"יוזמת השלום
הערבית") ולבין דחייה מוחלטת וגיבוי לעמדה הפלסטינית.
· בשורה תחתונה :היוזמה כשלה במבחן היכולת לייצר שותף פלסטיני
ו/או ערבי אחר.
מחקר זה מראה ש"חזון השלום' עושה שימוש במיטב המושגים שרווחו
בתהליך המדיני שקדם לו )שתי מדינות ,בירה פלסטינית בירושלים,
חילופי שטחים ,רציפות טריטוריאלית ,פירוז ועוד) ,אך מעניק להם
תכנים הסותרים את כל מה שנדון והוסכם בין הצדדים ועל-ידי הקהילה
הבין-לאומית ובראשה ארה"ב.
הסממנים התואמים את ההחלטות הבין-לאומיות שהנחו את
הצדדים ושונו לבלי-הכר עם השקת "חזון השלום”:
· גבולות על בסיס קווי  '67וחילופי שטחים ביחס ;1:1
· בביטחון :מדינה פלסטינית מפורזת וסידורי ביטחון נרחבים;
· בירושלים :הקמת שתי בירות על בסיס החלוקה הדמוגרפית ,וסידורים
מיוחדים במקומות הקדושים;
· בסוגיית הפליטים :שיבת פליטים למדינת פלסטין ,מתן פיצויים
וסידורים נוספים.
“חזון השלום” נעדר הייתכנות ,הן מבחינת השטח ,הן מהבחינה המעשית,
והן מהבחינה הכלכלית .הוא פוגע ברציפות המדינה הפלסטינית ,ואינו
מאפשר לקיים את חיי התושבים בהיבטי חוק וסדר ,כלכלה וקהילה; הוא
משעבד את צה"ל ואת מדינת ישראל לצרכי הביטחון השוטף במרחב
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הפלסטיני; הוא פוגע באמנות הבין-לאומיות לזכות הקניין ,לחופש
התנועה ועוד.
העמדה הפלסטינית מעידה שאין ולא יהיה בטווח הנראה לעין שותף
פלסטיני או ערבי לחידוש המשא-ומתן עם ישראל ולחתימה על
הסדר קבע ,אלא על בסיס הפרשנות המקובלת של החלטות האו"ם
והמשאים-ומתנים הקודמים.
חלופה ל”חזון השלום” מוצגת במחקרי ,מבוססת על ההחלטות הבין-
לאומיות ועל הסממנים שהנחו את הצדדים במשאים-ומתנים הקודמים.
עיקרה:
· חילופי שטחים של כ ,4%-ביחס  ,1:1המאפשרים הישארות
של  80%מהמתנחלים ,ללא פגיעה ברציפות הפלסטינית ובחיי
התושבים משני הצדדים.
· מדינה פלסטינית מפורזת עם סידורי ביטחון נרחבים
ומפורטים ,המאזנים בין צרכי הביטחון של ישראל לבין כיבוד
הריבונות הפלסטינית.
· בירה פלסטינית במזרח ירושלים ,בשתי חלופות :חלוקה ,או "עיר
פתוחה”.
· פתרון סוגיית הפליטים לפי הסממנים של הנשיא קלינטון מ.2000-
יש הרואים ביוזמה בסיס ראשוני למשא-ומתן .כישלונה לייצר
שותף פלסטיני מעיד שהצדק הוא עם הרואים בה הכשר אמריקאי
למצב הקיים ,ואף לסיפוח של חלקים מהגדה המערבית .חיזוק
לעמדה זאת מגיע מהקמת "צוות הריבונות" הישראלי-אמריקאי
למיפוי הסיפוח ,שהחל את עבודתו ערב הבחירות השלישיות
בישראל; ומהעמדת נושא הסיפוח כדרישה מרכזית של נתניהו במשא-
ומתן לכינון הממשלה.
המחקר מציג את ההתפתחות הצפויה בסיפוח החד-צדדי ,שראשיתו
בסיפוח חלק משטחי  ,Cוסופו האפשרי בסיפוח כל הגדה
המערבית .המחקר מנתח את הגורמים שעלולים להביא לתוצאה זאת,
את נקודות היציאה האפשריות של ישראל מהסיפוח ,את תרחישי
הקצה של התהליך ,ואת תוצאותיהם החמורות לביטחונה ,לכלכלתה,
לדמותה ,לזהותה ,לערכיה ולמשטרה של מדינת ישראל.
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ראו הוזהרתם :הלאומניים-משיחיים לא עובדים אצל טראמפ,
 ,26.6.2020הארץ
מפלגות הימין המשיחי־לאומני וראשי מועצת יש"ע ,כמו גם חברים
בליכוד ,מתנגדים ליוזמת טראמפ וחושפים מחדש את ערוותם ואת
ערוות כל מי שהתנגד לפתרון שתי המדינות באמתלות שונות ,לעתים
תוך גלגול עיניים .שלילתם את פתרון שתי המדינות נובעת מאמונתם
המשיחית ,ולכן ,לשיטתם ,אין כל תנאי או הסכם היכול לאפשר את
קיומו .אין זה מקרה שלאורך כל הסכסוך בין ישראל לפלסטינים הם
דבקים בעמדתם הסרבנית ,ומעולם לא הציעו חלופה ,זולת כזו שפוגעת
בחזון הציוני של מדינה דמוקרטית בעלת רוב יהודי.
באופן עקרוני ,ג'ארד קושנר ,יועצו וחתנו של דונלד טראמפ ,נתן לבנימין
נתניהו ,לשגרירים דייוויד פרידמן ורון דרמר וליועציהם מההתנחלויות,
צ'ק פתוח החתום בשם נשיא ארה"ב ,ולהם נותר רק לכתוב את כל
העולה על רוחם" .יוזמת טראמפ" ,שמבוססת על הנרטיב הלאומני־
מתנחלי ,נענית לכל הטיעונים והדרישות שהעלו הלאומנים־משיחיים
בתקופת תהליך אוסלו — שלא התיישבו עם עמדות הצדדים ומטרת
המשא ומתן ,אך רבים ופתיים בציבור הישראלי הרחב האמינו להם
בקלות.
הלאומנים־המשיחיים טענו שאי אפשר לוותר על בקעת הירדן
מנימוקים ביטחוניים — וטראמפ ,העיוור ליתרונות הביטחוניים הטמונים
בהסכם השלום עם ירדן ,מציע שהבקעה כולה תסופח לישראל .הם
טענו שלא ניתן להפקיד את ביטחון ישראל בידי הפלסטינים או בידי
צד שלישי — טראמפ ,שאינו מכיר את "הזכויות הטבועות" המוקנות
לכל מדינה מעצם היותה מדינה ,הותיר בידי ישראל את השליטה על כל
הגבולות הפלסטיניים ,את הסמכות הביטחונית הכוללת בכל השטח,
את האחריות הביטחונית על המובלעות הישראליות שיישארו בשטח
הפלסטיני וגם על המובלעות הפלסטיניות שיישארו בשטח הישראלי
שיסופח ,לרבות צירי התנועה אליהן ,כולל ארבעה אתרים אסטרטגיים
(בסיס בעל חצור ,הר עיבל ,אזור מצדות יהודה ,והר גילה) .הוא הותיר
בידי ישראל גם את השליטה בכל המרחב האווירי והמרחב הימי ,את
התווך האלקטרו־מגנטי ושליטה מלאה בכל מעברי הגבול.
הם טענו שירושלים לא ניתנת לחלוקה — טראמפ ,שמבחינתו
ההיסטוריה של ירושלים מתחילה ב– ,1967הותיר בריבונות ישראל
את שני חלקי העיר ,לרבות העיר העתיקה והר הבית ,ואף הפריד
ממנה  100אלף פלסטינים הגרים בשכונות המוזנחות שמעבר לחומת
הביטחון ,שאותן כינה בבורותו "אלקודס" (ירושלים המזרחית).
הם טענו כי הארץ תוצף בפליטים פלסטינים — טראמפ ,המתעלם
לחלוטין מהנרטיב הפלסטיני ,שולל כל חזרה של פליטים לישראל ואף
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הותיר בידי ישראל את זכות הווטו על מספר הפליטים שיחזרו לשטחים
הפלסטיניים .הם טענו שאסור לפנות שום התנחלות — טראמפ,
שלא מכיר באמנות ובהחלטות הבינלאומיות ,הציע לספח לישראל
 30%משטח הגדה עם  96%מהמתנחלים (השאר יסופחו כמובלעות),
בתמורה ל– 14%בלבד בתוך הקו הירוק; זאת תוך שהוא יוצר גבול
חדש עם פלסטין ,הארוך פי שלושה מכל גבולות ישראל ,שיאלץ את
צה"ל כולו להפוך למשמר הגבול .הם טענו כי המיעוט הערבי בישראל
צריך להיות חלק מהעסקה — וטראמפ ,שלא מבין את מהות המושג
"אזרחות" ,הציע להעביר  160אלף ישראלים ערבים ל"פלסטין" ,ולפי
תוכניתו ,עוד  150אלף מועמדים להעברה.
שיא הציניות — שלא לומר החזירות — היא התרעומת של המתנחלים
על כך שהעסקה שטראמפ גיבש עם נתניהו בלי הפלסטינים ,מותנית
בכך שישראל תכיר ב"מדינה" הפלסטינית .באיוולתו ,טראמפ מכנה
"מדינה" את הישות הפלסטינית המדומה שאמורה לקום לפי העסקה
ללא גבולות חיצוניים ,בלי שליטה באוויר ובים ,ללא עיר בירה ,ללא
אחריות ביטחונית ,ללא כלכלה עצמאית ,ומפוזרת על פני חמישה
אזורים שיהיו בעלי רציפות תחבורתית מלאכותית .וזאת משום שעמדת
הלאומנים־המשיחיים מבוססת על פרשנותו החריגה של הרמב"ן,
שתרגם את מצוות הישיבה בארץ ככיבושה והחזקתה בריבונות יהודית
"שנצטווינו לרשת את הארץ אשר נתן ד' יתברך לאבותינו ...לא נניח
אותם בידם ולא בידי זולתם מן האומות בדור מן הדורות”.
מקוממת לא פחות הטענה נגד הפיכת  17ההתנחלויות הקטנטנות
ששוכנות בגב ההר ובהן פחות מ– 17אלף תושבים — שכל מטרת
הקמתן היתה פגיעה ברציפות הפלסטינית — למובלעות ישראליות,
שהכבישים אליהן ,המבתרים את השטח הפלסטיני ,יישארו באחריות
ביטחונית ישראלית .תשובתו של פרידמן כי אפשר יהיה לבנות לגובה
במגדלים במובלעות הישראליות משקפת את העיוורון התרבותי
והמדיני של השגריר ה"סיקריקי" .לא רק שהמובלעות הללו יהיו
כתקיעת אצבע בעין הלאומית של הפלסטינים ,על פי פרידמן הן גם
יזדקרו למרחוק.
המתנחלים לבטח מוטרדים מקיומן של  43מובלעות פלסטיניות בשטח
שיסופח לישראל עם  106אלף תושבים .הם ודאי ישמחו שתושבים
אלה יגורשו מחוץ לשטח המסופח ,ברוח ההסבר שנתן מנחם פליקס,
מראשי גוש אמונים ,בבג"ץ אלון מורה ב–" ,1979שכן מצוונו —
'והורשתם את הארץ וישבתם בה כי לכם נתתי את הארץ לרשת אותה'.
ושם מפרש רש"י 'והורשתם אותה מיושביה ואז וישבתם בה’”.
אין חדש תחת השמש — הסרבנות ניזונה מהלאומנות המשיחית.
אולם ההיסטוריה העתיקה והמודרנית לימדה אותנו שהמחזיקים בה
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מוכנים לשלם כל מחיר תמורת האשליה של מימוש חזונם ,לרבות
חורבן המדינה והעם .אין הם מוכנים לוותר אף לא על סמ"ר אחד מארץ
ישראל ,אף על פי שלגבולותיה ניתנו אין־סוף הגדרות בתקופות שונות,
לרבות בתנ"ך .הם בוחרים את ההגדרה המרחיבה ביותר ,שמתאימה
להם .ב– ,1937הכריזו הרבנים הראשיים בתגובה לדו"ח ועדת פיל
ולהסכמתם של חיים ויצמן ודוד בן גוריון לרעיון החלוקה — לשם הקמת
מדינה יהודית ,שתוכל למלט את יהדות אירופה מציפורני הנאצים —
כי "מבחינה דתית טהורה ...כל ויתור מדעת (על שטחים בא"י) מהווה
חילול במזיד בקדושת הארץ ובברית בין הבתרים”.
הרב צבי יהודה קוק ,הרצי"ה ,מנהיגה הרוחני של "גוש אמונים" לדורותיה,
אף הוסיף בפועל את האי־וויתור על שטחים לשלוש עבירות "ייהרג
ואל יעבור" — שפיכות דמים ,עבודה זרה וגילוי עריות .לשיטתו ,כפי
שבוטאה בראיון ל"מעריב" ב–'" :1974והורשתם את הארץ ויישבתם
בה' ...היא מצוות 'עשה דאורייתא' ברורה ומוחלטת ,כלל־ישראלית,
שעל הארץ הזאת לכל גבולותיה אנו מחויבים במסירות נפש כשמגיע
מצב של כפייה ,אם תהיה מצד גויים או אילו ,חלילה ,מצד יהודים
בגלל שיבושי פוליטיקה ושיבושי דעות — כולנו מחויבים להיהרג ולא
לעבור! על יהודה ושומרון ,על רמת הגולן — זה לא יילך בלי מלחמה!
מישהו שאל אותי אם ברצוני לעשות 'מלחמת אחים' ,אני לא אכנס
לטרמינולוגיה ולא אקרא שמות איך ייקרא דבר זה ,אבל זו עובדה :זה
לא יילך ,זה לא יעבור בלי מלחמה! על גופותינו ועל איברינו! כולנו!”.
לפי עמדת המתנחלים המשיחיים הקמתה של המדינה הפלסטינית
תהיה נסיגה מההבטחה האלוהית "לרשת את הארץ" ,והפרה של
השבועה "שלא ירחיקו את הקץ" — דהיינו להימנע ממעשים שיגרמו
לגאולה להתרחק — הפרה שבהכרח תגרור עונש .גם השואה הוסברה
כך על ידם .הסירוב של יהודי העולם לעלות לארץ ישראל ,למרות
שהשגחה העליונה פתחה את השערים והראתה שהאל חפץ בכך
(בהצהרת בלפור ובכתב המנדט) ,היה עבירה על השבועה הנ"ל ,ולכן
הם נענשו.
הרצי"ה כתב בספרו "ארץ הצבי"" :עם ישראל נלקח ,נחתך מעומק
הגלות אל מדינת ישראל .שפיכות הדמים של ששת המיליונים זהו
חיתוך ממשי בגוף הלאומי .העם כולו מקבל ניתוח שמימי ,על ידי
המשחיתים יימח שמם ...עם ד' כל כך דבק בטומאת ארץ העמים עד
כדי שהוא מוכרח להיחתך ולהיגזר ממנו בשפיכות דמים כמגיע עת
קץ ...מתוך החיתוך האכזרי ...מתגלה עניין חיינו ,של תחיית האומה
ותחיית הארץ”.
החילונים בקרב אלה הדוחים את יוזמת טראמפ ,משום שיש בה,
כביכול ,הכרה במדינה פלסטינית ,נשענים על תפישתו של המשורר
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נתן אלתרמן ,ממייסדי "התנועה למען ארץ ישראל השלמה" .אלתרמן
כתב ב– ,1970חודש לפני מותו ,במאמרו האחרון" ,ההובי החדש":
"מרגע שאנו מודים בקיומה של פיקציה לאומית פלשתינאית,
מאותו רגע נעשית הציונות כולה עניין של גזילת מולדת מידו של
עם קיים .ובמידה שאנו מסייעים כיום להשתרשותה של תודעה זו
בעולם ובהכרתנו פנימה ,אנו מערערים יסודה ההיסטורי ,האנושי של
הציונות ומושיבים אותה על כידונינו בלבד" .אלתרמן ראה את הסכסוך
כ"משחק סכום אפס" ,וכפי הנראה לא יכול היה לקבל את התפישה
של "גם וגם" ,שמשמעה שלשני העמים ישנה הזכות להגדרה עצמית
במולדתם ,והכרה בזכותו של האחד אינה שוללת את זכותו של האחר.
כל שנותר לנאמני הציונות הוא לקוות כי סירוב זה של הלאומנים־
המשיחיים וחבריהם יהיה בחזקת "חמורו של משיח" .זה שיגאל אותנו
מהחזון ההזוי ,הבלתי אפשרי של הנשיא טראמפ ,שעתיד להרוס כל
חלקה טובה במדינת ישראל ואת יחסיה עם הפלסטינים ועם העולם
כולו.
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מה פשר מבול הצעות הסיפוח הבהולות? ,4.2.2018 ,הארץ
פעמי משיח נשמעים ללא ספק באוזני שרי ממשלת ישראל ובעוצמה
רבה יותר באוזני חברי הכנסת מהקואליציה .שאון משיחי היכול להסביר
מצד אחד את התעלמותם המוחלטת מהדברים המעסיקים את הצבור
בישראל ,כמו המחאה נגד השחיתות השלטונית והחקיקה האנטי
דמוקרטית .ומצד שני ,ביתר שאת ,את מבול הצעות הסיפוח של הגדה
או חלקים ממנה המציף את שולחן הכנסת והשיח הציבורי  -מהחלטת
מרכז הליכוד לאזורי התיישבות ,דרך מעלה אדומים ,ירושלים רבתי,
שטחי סי ,תכנית ההכרעה ,תוכנית האוטונומיה ועוד.
הרדידות והשטחיות המאפיינות את ההצעות הללו מעידות כי בהילות
אוחזת בהוגיהן .חששם מהחמצה היסטורית ,של מה שמזוהה על ידם
כשעת כושר מדינית להשלמת חזונם הלאומני משיחי .כל אחד מהם
הרואה בעצמו "בעל נפש ,שיש בו יכולת לחדור ולהתבונן במה שמצוי
מעבר לתופעה החיצונית הנראית לעין" יודע ובטוח שבעת הזו "יד ד'
מנהיגה את ההיסטוריה ועתידה להוביל את התהליך הזה אל השלמתו"-
מימושה המשיחי של גאולת ישראל.
שני תהליכים ,שלאמונתם ועמדתם ,מובלים ומואצים בשנים האחרונות
על ידי אלוהים במשחקו הקבוע בפוליטיקה של מטה ,יוצרים את
ההזדמנות לשינוי דרמטי במערכת הקיימת :התמיכה הגוברת של
הממשל האמריקאי במדיניותה של ממשלת ישראל ,שהגיעה על רקע
התחזקותה של התפישה הכוחנית במערכת היחסים הבינלאומיים,
לשיא חסר תקדים בנשיאותו של דונלד טראמפ ,והיחלשותו של
המאבק הפלסטיני למדינה עצמאית במאזן האינטרסים של הנהגת
המדינות הערביות.
מאז הכרתה של ארה"ב במדינת ישראל לפני  70שנה ,ידעו השתיים
עליות ומורדות ביחסיהן  -מאייזנהאואר ב ,1956-שפוגג באחת את
חלום "מלכות דוד השלישית" ,דרך מזכר ההבנה הראשון שחתם ג'ונסון
ועמדתו במלחמת ששת הימים לא להסיג את ישראל לקווי  ,'67הרכבת
האווירית של ניקסון והנעת תהליך השלום ,השלום עם מצרים תחת
קרטר ,תוכנית רייגן ועוד .גרירתה של ממשלת שמיר לוועידת מדריד
על ידי בוש האב הייתה התחנה האחרונה בה הפלסטינים לא זכו לייצג
את עצמם .ההכרה ההדדית בין ישראל לאש"ף והחתימה על הסכם
אוסלו בתקופת קלינטון ב ,1993-השלימו את המהלך ,שהוביל ממשל
רייגן בשנת  ,1988להכרת אש"ף בהחלטות  242 ,181ו.338-
מרגע שהתייצבו ישראל ואש"ף למשא ומתן על הסדר קבע ,נשיאי
ארה"ב -קלינטון ואובמה-בנגוד חריף לקרטר ב ,1978-העדיפו את
תפישתה של ישראל שהתעקשה לנהל את המשא ומתן על בסיס מאזן
הכוחות שנטה בבירור לטובתה ,על פני התפישה הפלסטינית שדרשה
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לנהלו על בסיס ההחלטות הבינלאומיות ובראשן  242בפרשנות,
שאומצה ויושמה בהסכמי השלום עם מצרים וירדן "-השטחים תמורת
שלום" ,או כדברי עבאס "לא יותר מ 22%-מפלסטין ההיסטורית" ,אך
גם לא פחות מכך.
היה זה קלינטון אשר בקמפ דיוויד ראה בהצעת ברק למדינה פלסטינית
על  92אחוזים מהשטח שבירתה אינה 'אלקודס' ,הצעה הוגנת .גם
שהתעשת ,עדיין הציע חצי שנה מאוחר יותר להעניק לישראל 3
אחוזים מהשטחים ללא כל תמורה .גם הנשיא אובמה היה זה שסבר,
באמצעות שליחו קרי ,כי ניתן להשיג הסדר קבע שאינו כולל בירה
פלסטינית במזרח ירושלים .רק הנשיא בוש הבן ,באמצעות קונדוליסה
רייס ,הצליח לקבע את גודלה של המדינה הפלסטינית העתידית על
 6,205קמ"ר ( 22%מפלשתינה  -ארץ ישראל המנדטורית).
מהלכי ממשל טראמפ ,שנה מאז היבחרו ,תחת האדריכל ,השגריר
דיוויד פרידמן ,מאיימים על כל שגיאות והישגי העבר .בנאומו על
"מצב האומה" מול הקונגרס ,לא כלל טראמפ שום אזכור לתהליך
מדיני או עסקה במזה"ת .הוא הגדיל לעשות בדבריו לראש הממשלה
נתניהו בדאבוס לפיהם "ירושלים אינה מונחת על השולחן" .גם דבריו
המצוטטים של השליח המיוחד ג'ייסון גרינבלאט ,שטען שהתוכנית
האמריקאית שהיא "תוכנית לביצוע ולא לדיון" ,מתקדמת ותוצג ברגע
המתאים ,וכן שמדובר ב"תוכנית אזורית" שאינה כפופה לאי הסכמה
פלסטינית ,ושהפלסטינים הם חלק שולי בה.
במילים אחרות ,ההחלטות הבינלאומיות והפרמטרים למשאים ומתנים
האחרונים צריכים לפנות את מקומם לעוצמתה של ישראל ולזכותה
הבלבדית למדינה עצמאית בשטחי ארץ ישראל .על הפלסטינים
להסתפק בישות מפורזת על רוב השטחים הכבושים (ללא חילופי
שטחים מוסכמים) ,שהיא פחות ממדינה ולישראל יש בה סמכות
גוברת לביטחון ,כפי שהתבטא נתניהו ואמר שישראל תשמור בידה
בכל מצב את השליטה הביטחונית מערבית לנהר הירדן ללא קשר
להסדרים שייכונו באזור .בירתה של הישות הפלסטינית יכולה להיות
בכל מקום אחר מירושלים המאוחדת ופליטיה ישובו רק אליה.
סירובם הצפוי של הפלסטינים לכל הצעה במתכונת זו או דומה לה,
בהמשך לשלילתם את ארה"ב כמתווך בעקבות הצהרת ירושלים
של טראמפ ,תציב את הבסיס הראשון והחשוב לתמיכה אמריקאית
בתגובה של ממשלת נתניהו בדמות מהלכי סיפוח.
מדינות ערב עברו באותן  70שנים תהליך הפוך .מעורבותן במלחמת
העצמאות לא נבעה מאהדתם לעניין הפלסטיני ,אלא מלחצו של הרחוב
הערבי לשמירת ערביותה ואיסלאמיותה של פלסטין ,והרצון ליהנות
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לפחות מחלק משטחי המדינה הערבית שנקבעה .למרות תבוסתן,
שתיים מתוכן השיגו את חצי תאוותן -ירדן את הגדה המערבית ומצרים
את רצועת עזה.
עד  67שאלת פלסטין הייתה כלי פוליטי בלבד לקדום של מי שעסק בה.
אחרי התבוסה הנוספת במלחמת ששת הימים ,שאף לא אחת ממדינות
ערב וישראל רצו בפריצתה ,התהפך סדר העדיפות של שלוש המדינות
שאיבדו מאדמתן לטובת ישראל .בתהליך מהיר יחסית ,לאחר מלחמת
יום הכיפורים ב ,1973-החזירו מדינות ערב את הייצוג הבלבדי של העם
הפלסטיני לידי אש"ף (אלג'יר  ,)1974ועד  1988הכשירו את הוויתור
שלו על " 100אחוזים של המולדת פלסטין בתמורה למדינת פלסטין על
 22אחוזים ממנה" .ב 1978-סאדאת לא התעקש על יותר מאוטונומיה
עבור הפלסטינים בכדי להבטיח שסיני תשוב עד לסנטימטר האחרון
לחיק מצרים .ירדן ,שנואשה ב 1988-מהסכם עם ישראל שישיב לידיה
את הגדה המערבית כולה ,בחרה להתיישר עם החלטת הליגה הערבית,
לוותר על מה שמלכתחילה לא היה שלה וביטלה את סיפוח הגדה
המערבית .סוריה ביקשה בשנת  2000לקבל לידיה את כל רמת הגולן
שנכבשה ובהמשך להיפטר מהפליטים הפלסטינים שבתחומה.
הליגה הערבית עשתה ב 2002-צעד נוסף ומשמעותי ביותר לשלום
ולנורמליזציה עם ישראל ,שעה שהמירה את "שלושת הלאווים" של
וועידת חרטום ב( 1967-שהתקבלו בלחץ הפלסטינים) בתוכנית שלום
המבוססת על  .242במהלך המשא ומתן בין ישראל לאש"ף הפגינו
מדינות ערב תמיכה ואיפוק כל עוד התוצאות לא איימו על מעמדם של
הר הבית וירושלים הערבית ועל קליטת הפליטים מחוץ לארצם (לבנון
וסוריה).
“החורף האסלאמי" שפקד את העולם הערבי אחרי "האביב הערבי"
בדמות עלייתן של אל -קעידה ,דע"ש ודומיהן ,ארבע מלחמות האזרחים
ברחבי העולם הערבי ,המאבק בעליית כוחה והשפעתה של אירן בציר
השיעי ,המגיע עד לחיזבאללה בלבנון ועד לתימן ,שאיפותיה של
טורקיה בהנהגת ארדואן ,והמשבר הכלכלי הפוקד את ערב הסעודית,
הרחיקו מאוד את האינטרס הפלסטיני מהנהגת העולם הערבי ,כפי
שנכתב באל ג'זירה "דבר נוסף שהפלסטינים צריכים להבין ...כי זו
איוולת לבקש מאדם אחר להקריב את בעיותיו ואת האינטרסים
הלאומיים שלו ולסייע לבעיה שלך”.
התבוססותן של מדינות ערב בבעיותיהן תתרום את הבסיס השני
למהלכיה העתידיים של ישראל בתגובה לסירוב הפלסטיני הצפוי
להצעה האמריקאית כשלתבוא.
את שני התהליכים הללו תופסת ממשלת ישראל כהזדמנות שלא
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תשוב ,לחיסולו של רעיון שתי המדינות .כל חבר כנסת ושר בקואליציה
מבקש להיות הראשון שמתקן את "הבכייה לדורות" באי כבושה של
ארץ ישראל כולה במלחמת העצמאות ,על ידי סיפוחם של חלקים
מהגדה המערבית או את כולה .למעט פעמי הגאולה (והפריימריז) אין
מקום לשיקול אחר .לא תגובת הפלסטינים ,שרק לאחרונה מבינים
ש"על הפלסטינים לדאוג לפלסטינים" ,לא תגובת הקהילה הבינלאומית
ואף לא האיום על ההסכמים עם ירדן ומצרים .ממשלת ישראל בטוחה
כי חולשתם של כל אלו ,כפי שהופגנה בשנים האחרונות באירועים
שונים ,לא תעמוד מול הנחישות הישראלית והתמיכה האמריקאית.
נראה כי ממשלת ישראל שכחה או מתעלמת ממספר דברים .ראשית,
מהלכים אלו יעידו כי ישראל מעולם לא ויתרה על שאיפותיה לארץ
ישראל השלמה ולנישולם של ערביי הארץ ,בניגוד לכל ההחלטות
הבינלאומיות והמחויבויות שנטלה על עצמה .מה שעלול לדחוק אותה
על ידי מדינות רבות לעמדת המצורעת ,בדומה לדרום אפריקה בזמנו
או לצפון קוריאה ואיראן כיום.
שנית ,ישראל מתעלמת כי אין בכוחה ,גם עם תמיכתו של ממשל
טראמפ ,לעצור את הפלסטינים מלגייס את הרחוב הערבי באמצעות
אותו גורם ששימש אותם מאז ימי המופתי ,חאג' אמין אל חוסייני,
ועד למחמוד עבאס בימינו אנו  -האיום על ערביותה ואיסלאמיותה של
אל קודס וחארם א-שריף בראשה .אין כמו אלו לשמש מכנה משותף
ומאחד של הפלסטינים בפרט והעולם הערבי והאסלאמי בכלל,
בכדי לשנות את שווי המשקל בין האינטרס הפלסטיני והאינטרס
הפרטיקולרי בעיני מנהיגי העולם הערבי.
שלישית וחשוב מכול ,בנגוד לקונצנזוס ששרר בחברה היהודית ביחס
לכל החלטות הסיפוח מאז מלחמת העצמאות ,המצב שונה כיום.
קצת יותר ממחצית הציבור רואה במציאות שנוצרה דווקא הזדמנות
פז לסיומו של הסכסוך הישראלי -פלסטיני – ערבי ,להשתלבותה
של ישראל באזור ולחזרתה לחיק הקונצנזוס הבינלאומי .זאת על ידי
הסדר קבע המקים לצידה מדינה פלסטינית מפורזת שבירתה במזרח
ירושלים ,המשאיר את רוב המתנחלים בריבונותה במסגרת חילופי
שטחים על בסיס קווי  1967ומיישב את סוגיית הפליטים על ידי
קליטת המעוניינים במדינה הפלסטינית או פיצויים.
צבור זה מודאג יותר מהשלכות של המשך הסכסוך והכבוש על עתידה
של החברה הישראלית .הוא מתחיל להרים את קולו נגד תהליכי ההדתה,
העצמת הגזענות כנגד ערביי ישראל ולא-יהודים אחרים ,התעצמות
תרבות היעדר חוק ,פגיעה מתמשכת בדמוקרטיה ובמוסדותיה,
האיום של הפוליטיקאים על הדרגים המקצועיים בשרות המדינה,
והתרחקות יהדות התפוצות ,בעיקר יהדות ארצות הברית הליברלית-
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ציונית ובדגש על הדור הצעיר.
העדר קונצנזוס לאומי על הסיפוח מאיים אף על השיטה הפוליטית
הנהוגה בישראל .מהלכי מפלגת השלטון מבקשים לבלום את מנגנוני
הביקורת ,את העיתונות החופשית ,את קבוצות המחאה ,ואפילו את
האופוזיציה הפרלמנטרית .בסופו של דבר ,לאור התנגדות חלק זה של
הצבור ,הם צועדים על בסיס עריצות הרוב הפרלמנטרי לשנוי החוקים
וכללי המשחק הדמוקרטיים.
המציאות הנוכחית אינה הזדמנות לספוח ,אלא לתהליך מדיני
הדרגתי ,מבוקר ,מותנה ,אזורי ובתמיכה בינלאומית ,שבסופו תקום
מדינה פלסטינית עצמאית לצידה של ישראל .עמדת נתניהו ומהלכי
הסיפוח המוצעים ידחפו את ישראל למציאות שניתן להעריך שיהיו
בה סממנים ,כולם או חלקם ,של מלחמת אזרחים בין הצדדים ובתוכם:
אנרכיה שלטונית חלקית ,אלימות ברמה אישית והיומיומית ,העדר
אכיפה משטרתית ,מתח מתמיד בין המערכת הפוליטית לדרגים
המקצועיים ,מיטוט מעמדו של בית המשפט הגבוה לצדק ,התארגנויות
מזוינות ,הגירה של המעמד הבינוני – גבוה ,בעיקר של צעירים ,וסרבנות
לשירות חובה ומילואים .למציאות זו משיח לא יבוא.
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דוח המאזן הדמוגרפי מפוצץ את בועת הסיפוח,
 ,28.3.2018הארץ
דו"ח המנהל האזרחי בנושא הדמוגרפי ,שהוצג השבוע בפני ועדת חוץ
וביטחון ,פוצץ באחת את בועת המציאות המדומיינת שבנו שוללי פתרון
שתי המדינות .חסידי הסיפוח מפריחים זה שנים עובדות מדומות בכדי
להסתיר את המאזן הדמוגרפי ,המקיים את המתח הבסיסי המלווה
את התנועה הציוניות מראשיתו של הסכסוך הישראלי -פלסטיני ,ואת
ההכרעה הנדרשת בו .המאזן הדמוגרפי בין יהודים לערבים שהוצג,
מחייב את ההנהגה הישראלית לשוב ולהכריע בבחירת שניים מתוך
שלושת יעדיהן הבסיסיים של התנועה הציונית ושל ישראל :להיות
מדינה דמוקרטית ,להיות מדינה יהודית במובנה הלאומי ולהיות בכל
שטחה של ארץ ישראל המנדטורית.
קיומו של רוב לא-יהודי בארץ ישראל ,במשך כמעט כל מאה שנות
הסכסוך ,אינו תוצר של מהפך דמוגרפי ערבי ,אלא תוצר של העובדה,
שבעת הינתן הצהרת בלפור ב 1917-ואישור כתב המנדט ב,1922-
שיעור היהודים עמד על  10אחוזים בלבד מאוכלוסיית הארץ ,ומאז
נכשלה התנועה הציונית להשיג רוב יהודי משמעותי בין הים לירדן.
היה זה אתגר עצום וחסר תקדים לתנועה הציונית ולבריטים לממש
את ההצהרה בעלת שני הרכיבים :הראשון" ,בית לאומי יהודי" והשני
כי זה יקום "בתנאי ברור שלא ייעשה שום דבר העלול לפגוע בזכויות
האזרחיות והדתיות של עדות לא יהודיות בארץ ישראל" .כלומר ,מדינה
דמוקרטית לעם היהודי .זאב ז'בוטינסקי עמד על אתגר זה בנאומו בפני
המועצה הארץ ישראלית ב" :1919-בארצות אחרות ,מקום שם כל העם
יושב בארצו ,כל האזרחים יושבים על אדמתם  -קל ופשוט הוא הבניין
הזה (של הקמת מדינה – ש"א); אבל לא בארצנו ,הנתונה בתנאים
מיוחדים ,אשר היא בנדון זה ארץ 'אי נורמלית' ,יען כי רוב אזרחיה
(היהודים – ש"א) נמצאים מחוץ לגבולות הארץ”.
על החשיבות בהשגת רוב יהודי דיבר מקס נורדאו בוועידה הציונית
בלונדון ב 1920-וקבע כי “הכרח הוא שיימצאו לפחות  500אלף יהודים
בארץ ישראל בשעה שתקבל אנגליה את המנדט על ארץ ישראל .אם
לא נידונה הציונות לכישלון" .אך למרות העובדה כי בעת קבלת המנדט
עמד מספר היהודים על  83אלף בלבד ,זה לא קרה .בכדי לממש את
כתב המנדט ,שבו נקבע שעל בריטניה "ליצור בארץ תנאים פוליטיים,
מנהליים וכלכליים ,אשר יבטיחו את הקמת הבית הלאומי היהודי",
הבריטים נמנעו מהקמת ממשלה ילידית ,שבאופן טבעי היתה מורכבת
מהרוב הערבי ,כפי שקרה בכל מדינות המנדט האחרות .בכתב המנדט
הוגדרו סעיפים ( )4,6,7שהעניקו עדיפות ברורה לעלייה ,התאזרחות
והתיישבות יהודית על מנת שניתן יהיה לחולל את המהפך הדמוגרפי
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והמרחבי ולכונן מדינה דמוקרטית בעלת רוב יהודי.
ב 1937-הניחה ועדת פיל את הצעתה לחלוקת הארץ בין יהודים וערבים.
למרות השטח הקטן שהוקצה למדינה היהודית ( 17%משטח הארץ),
הקונגרס הציוני הסמיך את בן-גוריון ,יו"ר הסוכנות היהודית ,ואת ויצמן
לנהל משא ומתן עם הבריטים על הקמת מדינה יהודית בחלק מארץ
ישראל .היתה זו החלטה ברורה להעדיף רוב יהודי ומדינה דמוקרטית
על פני ארץ ישראל כולה ,משום שהיהודים היוו רק  30%מאוכלוסיית
הארץ .כך מסביר זאת בן -גוריון הכותב לבנו עמוס" :מה שאנו רוצים
הוא לא שהארץ תהיה שלמה ואחידה ,אלא שהארץ השלמה והאחידה
תהיה יהודית .אין לי כל סיפוק מארץ ישראל שלמה — כשהיא ערבית".
מוסיף ומנמק את הצורך בוויתור הטריטוריאלי גם מרדכי נמיר בוועידת
מפא"י ב" :1937-צמצום בשטח  -זהו המחיר אשר עלינו לשלם בעד
איחורו הפטאלי של העם העברי בבניין הארץ ובעד גידולה מהיר של
התנועה הערבית”.
שני האישים לא ראו בהקמת המדינה היהודית הקטנה סוף פסוק,
ופיתחו את "תורת השלבים" .בן-גוריון ממשיך וכותב לבנו" :מדינה
יהודית חלקית אינה סוף ,אלא התחלה ...הקמת מדינה — אפילו
חלקית — היא תגבורת כוח מקסימלית בתקופה זו ,והיא תשמש מנוף
רב כוח במאמצינו ההיסטוריים לגאול את הארץ בשלמותה" .נמיר
משלים ואומר" :הדורות הבאים – אם לפני המהפכה הסוציאליסטית
או לאחריה  -ימצאו את הדרך לתיקון המעוות”.
השואה ,הטרגדיה הגדולה של העם היהודי ,מניעה את בן-גוריון לדרוש
מממשלת בריטניה את חלוקת הארץ שרק שליש מתושביה יהודים.
בפברואר  1947הוא כותב לשר החוץ בווין" :הסידור המיידי האפשרי
היחיד ,שיש בו יסוד של ס ֹופיּות ,הוא הקמת שתי מדינות ,אחת יהודית
ואחת ערבית”.
החלטת החלוקה ,בנובמבר  ,1947מעמידה את המאזן הדמוגרפי הצפוי
במדינה היהודית על  55אחוז יהודים בלבד .בן-גוריון מודע לקושי שזה
יוצר,ובדבריו במרכז מפא"י בדצמבר  1947הוא קובע דבר ,שגם אלו
שכיום מבקשים את סיפוח הגדה המערבית בלבד ראוי שיפנימו:
"בהרכב זה אין אפילו ביטחון מוחלט שהשלטון יתקיים בידי רוב יהודי.
אין מדינה יהודית יציבה ושרירה כל עוד יש בה רוב יהודי של  60אחוז
בלבד”.
מלחמת העצמאות וסוגיית הפליטים הפלסטינים חוללו מהפך במאזן
הדמוגרפי והעמידו את שיעור היהודים במדינת ישראל (הקו הירוק) על
למעלה מ 80-אחוז .בן-גוריון שב ומכריע לסיים את המלחמה לטובת
מדינה דמוקרטית של העם היהודי על חשבון ארץ ישראל השלמה.
לביקורת כי לא השלים את כיבוש הארץ הוא עונה בכנסת באפריל
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" :1949מדינה יהודית בכל הארץ בלי שימוש בדרכי הפעולה שננקטו
בדיר יאסין יכולה להיות רק בדיקטטורה של המיעוט ...מדינה יהודית,
במציאות הקיימת ...היא בלתי אפשרית ,אם תהיה דמוקרטית ,כי
מספר הערבים במערב ארץ ישראל הוא יותר ממספר היהודים”.
מלחמת ששת הימים וכיבוש עזה והגדה עוררו מחדש את היעד
הטריטוריאלי של ארץ ישראל השלמה ,אך למעלה ממיליון הערבים
שחיו בהן בלמו את ממשלת ישראל מכל מהלכי סיפוח ,למעט מזרח
ירושלים ,כפי שהתבטא לוי אשכול" :איך נחיה עם כל כך הרבה
ערבים?” בהמשך ,הסתפקו ממשלות הליכוד בסיפוח רמת הגולן בלבד,
שבה חיים רק דרוזים בארבעה כפרים קטנים.
הבחירה האסטרטגית של ישראל בוויתור על שטח בתמורה לשמירה
על זהות יהודית ומשטר דמוקרטי עלתה מחדש בשנות ה ,90-שעה
שיצחק רבין הכריז שהוא "רואה בעניין ההפרדה נושא מרכזי" ובחר
בדרך המדינית של הסכמי אוסלו .בהמשך היה זה אהוד ברק שהיטיב
להגדיר את ההפרדה כ"צורך לאומי עליון של הדמוגרפיה ,הזהות
והדמוקרטיה הישראלית” .גם מי שלא האמין בהסכמי קבע ,אריאל
שרון ,התבטא בדרך דומה" :השיקול הדמוגרפי מילא תפקיד חשוב
בקביעת תוואי גדר ההפרדה בגלל החשש לסיפוח מאות אלפי
פלסטינים שיתחברו לערביי ישראל" .וסיכם אהוד אולמרט" :או שתי
מדינות או שישראל גמורה”.
המאזן הדמוגרפי הנוכחי הוא עובדה קיימת .עצוב לגלות כי אחרי 100
שנות סכסוך ועשרות שנים של משאים ומתנים להיפרדות מדינית
מוסכמת ,השיח בישראל עדיין מתקיים רק פנימה .אין היסטוריה ,אין
החלטות בינלאומיות ,אין עם פלסטיני בעל שאיפות לאומיות ואין
הסכמים והכרות חתומים על ידי ממשלות ישראל .עצובה יותר היא
העובדה ,שרבים בממשלת ישראל חוזרים ומנסים להסתיר את האמת
הדמוגרפית בשל שאיפות סיפוח וחזיונות משיחיים.
ממשלה זו ,בניגוד לכל קודמותיה ,בחרה בהכרעה אסטרטגית אחרת
ביחס ליעדי הציונות :ארץ ישראל בתמורה למשטר דמוקרטי ולרוב
יהודי .הכרעה זו תסיר את המחויבות הבינלאומית ,משום אי עמידתה
של ישראל בתנאי הדמוקרטי ,ותדחק אותה לעמדת המצורעת ,שבה
שהתה שנים רבות דרום אפריקה .הכרעה חסרת אחריות זו תניע
תהליך העלול להביא למלחמת אזרחים ,לקריסתה הפנימית של
ישראל ,להולדתה של מדינה ערבית ולהיעלמותו של החזון הציוני.
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שדולת א"י פועלת לביטול החזון הציוני ,5.8.2018 ,הארץ
שנים ארוכות עמדו הלאומניים והמשיחיים ,שוללי פתרון שתי המדינות,
נטולי מלים להצגת חלופה שתבטיח את שליטתם של היהודים בארץ
ישראל ללא היפרדות מהפלסטינים בגדה המערבית וברצועת עזה .לפי
חברי הקואליציה בממשלת ישראל ,נראה כי ימים אלו חלפו ,ויש בידם
חלופה ראויה ,גם אם במחיר משטרה הדמוקרטי של מדינת ישראל.
אין זו יד המקרה שמרבית יוזמי חוק הלאום חברים ב' שדולת ארץ
ישראל' ,שחרתה על דגלה את “חיזוק האחיזה של מדינת ישראל בכל
רחבי ארץ ישראל ובפרט ביהודה ,שומרון ובקעת הירדן" – הח"כים
סמוטריץ' ,קיש ,נגוסה ,יוגב ,בוקר ,לוי-אבקסיס ,אילטוב ,אמסלם וביטן.
גם אם לא מדובר בתוכנית סדורה ,הרי שניתן לזהות במהלכי הח"כים
הללו חלופה שכוללת שני מאמצים ברורים :מתן עדיפות מוחלטת לעם
היהודי במדינת ישראל ובארץ ישראל על חשבון ערכי הדמוקרטיה
ובראשם השוויון ,באמצעות חוק הלאום וחוקים נוספים (פסקת
ההתגברות ,ההסדרה ,העמותות וכו') ,ומהלכי סיפוח בגדה המערבית
שיובילו בסופו של דבר למדינה אחת בעלת רוב ערבי ,אך זה יהיה כפוף
לעליונות היהודית שבחוק הלאום במדינה האתנוקרטית.
רעיונות ותוכניות סיפוח בגדה המערבית מלווים בשנים האחרונות
את השיח הפוליטי הישראלי ,ומאז בחירת טראמפ לנשיאות ארה"ב
מתרבות היוזמות בכנסת ובממשלת ישראל להחלת החוק הישראלי על
חלקים משט ח  Cאו על כולם .כמעט כל ההצעות הלו הן פרי יוזמתם
ובתמיכתם של חברי 'שדולת ארץ ישראל' ,שאחת ממטרותיהם היא
"קידום חקיקה שתחזק את ההתיישבות באזורים אלה ושתמנע כל
פגיעה בה”.
יואב קיש (יו"ר השדולה) וחבריו הגישו הצעת חוק לסיפוח מעלה
אדומים .יוזמה לסיפוח כל אזורי ההתיישבות היהודית מקודמת אף
היא על ידי קיש וחבריו ונשענת על החלטת מרכז הליכוד מ 31-בדצמבר
 .2017ח"כ שרן השכל מהליכוד הגישה שתי הצעות חוק לסיפוח בקעת
הירדן .ח"כ יהודה גליק מציע ליצור את "ירושלים רבתי" .אנשי הבית
היהודי מציעים לספח את כל שטח  Cבדרך לסיפוח הגדה כולה ,כפי
שהשר בנט אמר לנתניהו ב : 2016 -בנושא ארץ ישראל אנחנו צריכים
לעבור מבלימה להכרעה .אנחנו צריכים לסמן את החלום ,והחלום הוא
שיהודה ושומרון יהיו חלק מארץ ישראל הריבונית" .לבסוף' ,האיחוד
הלאומי' של סמוטריץ' (יו"ר השדולה גם הוא) ,החותר לספח את הגדה
כולה ב'תוכנית ההכרעה' ואף יותר מכך ,כפי שעולה ממטרה נוספת של
השדולה" :תיקון הטעות החמורה של ההתנתקות ומניעת הישנותה”.
מדיניות זו ,המקודמת על ידי ראש הממשלה ,ברצונו או בעל כורחו,
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לפסים מעשיים באמצעות חקיקה ,היא שינוי דרמטי ביחס להכרעה
הנדרשת זה מאה שנות סכסוך מהתנועה הציונית ומממשלות ישראל
– הכרעה בין שלושת יעדיה המרכזיים של הציונות:
הראשון ,להיות מדינה בעלת רוב יהודי המממשת את זכותו של העם
היהודי להגדרה עצמית.
השני ,להיות מדינה דמוקרטית ,כפי שהתחייבנו בהכרזת העצמאות.
והשלישי ,להיות מדינה על כל השטח המנדטורי.
כך עמד על מהותה של הציונות ראש הממשלה מנחם בגין ב:1972-
"הציונות אלה יסודותיה בארץ ישראל ...יהיה רוב יהודי ,מיעוט ערבי,
ושוויון זכויות לכולם .לא סטינו ,ולא נסטה ,מתורה זו ,בה מקופלת
צדקת ענייננו" .בשל העובדה כי במרביתן של מאה שנות הסכסוך
התקיים רוב לא-יהודי בארץ ישראל ,נאלצה ההנהגה הציונית לבחור
בשניים מתוך שלושת היעדים הלאומיים .היא יכלה לבחור במדינה
יהודית בכל ארץ ישראל המנדטורית ,אך לא ליהנות ממשטר דמוקרטי.
כפי שבן גוריון נימק בכנסת בגמר מלחמת העצמאות" :מדינה יהודית...
בכל הארץ יכולה להיות רק בדיקטטורה של המיעוט”.
בחירה זו היתה עומדת בניגוד להצהרת בלפור ,שבה נכתב שהבית
הלאומי יקום "בתנאי ברור שלא ייעשה שום דבר העלול לפגוע בזכויות
האזרחיות והדתיות של עדות לא יהודיות בארץ ישראל"; בניגוד
לכתב המנדט שהדגיש שהבית יקום "תוך שמירת הזכויות האזרחיות
והדתיות של כל תושבי פלשתינה ,ללא הבדל גזע ודת"; ובניגוד
להחלטת החלוקה שהורתה כי "האספה המכוננת של כל מדינה תעבד
קונסטיטוציה דמוקרטית למדינתה" .כל ההחלטות הבינלאומיות הללו
משמשות כבסיס המדיני והמשפטי להקמתה של מדינת ישראל.
היה באפשרותה של ההנהגה הציונית לבחור בשני יעדים אחרים :מדינה
דמוקרטית בכל ארץ ישראל ,אך לאבד את היעד של מדינה יהודית כפי
שבן גוריון הדגיש ב" :1937 -אין לי כל סיפוק מארץ ישראל שלמה —
כשהיא ערבית" .האפשרות השלישית היתה מדינה יהודית ודמוקרטית
בחלק מארץ ישראל ,וזו היתה תמיד בחירתה (,1949 ,1947 ,1937
 )2005 ,1993של ההנהגה הציונית.
אם כך ,לאור המציאות הדמוגרפית ,הביטחונית והמדינית ,פתרון שתי
המדינות וההיפרדות המדינית והפיזית מהפלסטינים בגדה המערבית
ובעזה עמד בבסיס תפישתם המדינית -ביטחונית של ראשי ממשלת
ישראל האחרונים :יצחק רבין"( 1995 ,ישראל תמשיך בתהליך
השלום ...ותשאף ליצור הפרדה בין ישראל לפלסטינים") ,אהוד ברק,
"( 2003ההיפרדות היא צורך לאומי עליון של הדמוגרפיה ,הזהות
והדמוקרטיה הישראלית") ,אריאל שרון"( 2003 ,השיקול הדמוגרפי
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מילא תפקיד חשוב בקביעת תוואי גדר ההפרדה בגלל החשש לסיפוח
מאות אלפי פלסטינים") ואהוד אולמרט"( 2006 ,הכיוון הוא ברור ,אנחנו
הולכים להיפרדות מהפלסטינים ,וקביעת גבול קבע של ישראל").
המדיניות של ממשלת נתניהו ,שבה אנשי השדולה נותנים את הטון,
מסלקת בעקביות ובשיטתיות מעל סדר היום הלאומי את פתרון
ההיפרדות המוסכמת או העצמאית .היא מחוללת שי נוי בסדר העדיפות
בבחירת שלושת היעדים ,לטובת ארץ ישראל המנדטורית על חשבון
משטרה הדמוקרטי של מדינת ישראל .זהו שינוי דרמטי המתנהל
מתחת לאפו של הציבור הישראלי ,המולעט ומוסת על המיתממים,
הלאומניים והמשיחיים ,המקפידים להסתיר ממנו את התמונה המלאה
והעגומה .תחת מסך זה נתניהו מצעיד את המדינה בצעדי ענק לקראת
ביטולו של החזון הציוני של האבות המייסדים וראשי ממשלות ישראל
לדורותיהם :מדינה דמוקרטית בעלת רוב יהודי וגבולות מוכרים החברה
במשפחת העמים.
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למה לא ,אפשר לסדר סיפוח "לוקסוס" ,16.10.2018 ,הארץ
בחלוף כשנתיים מאז נבחר טראמפ לנשיא ארה"ב ,ניתן לקבוע כי
מדיניות ממשלו ביחס לישראל ולסכסוך עם הפלסטינים מהווה זרז
ומעניקה את המטרייה המדינית למהפכה העלולה להתרגש על ישראל.
אנו עדים לשתי מגמות סותרות המאפיינות את פעילותה של ממשלת
נתניהו בעידן טראמפ :הראשונה ,שיתוף הפעולה עם המאמץ של
ג'ייסון גרינבלט וג'ארד קושנר לגבש את "הדיל האולטימטיבי" ליישוב
הסכסוך ,שעל פי טראמפ יהיה "בעדיפות לפתרון שתי המדינות”.
המגמה השנייה הפוכה ,והיא המאמצים של שרי הממשלה וח"כים
מהקואליציה לקדם וליישם את חזון הסיפוח של חלקים מהגדה
המערבית או את כולה.
מקדמי הסיפוח בראשותם של נפתלי בנט ,איילת שקד ואורי אריאל
והח"כים חברי "שדולת ארץ ישראל" ,שרובם המכריע מהבית היהודי
והליכוד (וגם אורלי לוי-אבקסיס) ,כמו גם תומכים פחות פעילים כמו
גדעון סער ,ציפי חוטובלי ואחרים ,רואים במציאות הנוכחית חלון
הזדמנויות מדיני היסטורי .כזה שיאפשר להעביר את ישראל מחזון
שתי המדינות לחלום ארץ ישראל השלמה ,על רקע שלושה מאפיינים
חיצוניים לישראל:
המאפיין הראשון – חולשת העולם הערבי ,החווה ארבע מלחמות
אזרחים קשות ,ומבקש את שיתוף הפעולה עם ישראל למול האיום
האיראני ואיום האיסלאם הפוליטי האלים.
המאפיין השני – חולשת הפלסטינים בגיוס הקהילה הבינלאומית
והעולם הערבי למהלכים אפקטיביים נגד ישראל והפיצול ההרסני בין
הגדה המערבית לרצועת עזה שבשליטת חמאס.
אל אלו ,המוכרים והישנים ,הצטרף מאפיין שלישי ומכריע – מדיניות
ממשל טראמפ ,המעוצבת על ידי התפיסות המשיחיות של השגריר
האמריקאי דיוויד פרידמן ובעזרתו של השגריר הישראלי רון דרמר,
שהפכו את מערכת היחסים בין ארה"ב לישראל לעניין מפלגתי של
הראשונה.
משניתנה הסביבה החיצונית המתאימה להבנתם ,פועלים משיחי
הסיפוח במערכת הפנימית בכדי להכשיר את הקרקע למעבר הנדרש
ממדיניות "הסיפוח הזוחל' לסיפוח דה יורה .קרי ,המעבר “משלב
הבלימה לשלב ההכרעה" כפי שהצהיר בנ"ט בנובמבר .2016לא עוד
מאבק על כל מאחז לא-חוקי או בנייה במזרח ירושלים ,אלא הפיכת כל
אלה לחוקיים ולחלק מהנרטיב ומהקונצנזוס הלאומיים.
לשם מימוש האסטרטגיה הזו הם פועלים במישור המשפטי והמעשי
בשלושה תחומים עיקריים :הראשון :יצירת הבסיס להעדפת יהודים
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באמצעות חוק הלאום ,פגיעה ביכולתם ובלגיטימיות של שומרי הסף
על ידי עקיפת יכולתו של בית המשפט העליון לבטל חוקים המנוגדים
לערכי הדמוקרטיה הליברלית ,לרוח מגילת העצמאות ולחוקי היסוד
(פסקת ההתגברות) ,ועל ידי החלשת החברה האזרחית (חוק החרם
וחוק העמותות).
התחום השני :הכשרת מהלכי ההתרחבות וההשתלטות של
ההתנחלויות והמאחזים הלא-חוקיים (חוק ההסדרה) והנחת הצעות
חוק לסיפוח חלקים נרחבים מיהודה ושומרון (כעשר הצעות כאלה).
והתחום השלישי :יצירת אווירה ציבורית באמצעות פעילויות שנועדו
לראות במתנחלים תיישבים חוקיים המשרתים את החזון הציוני .החל
מהחלטת ועדת שרים להתייחסות הנדרשת בחוקים חדשים לישראלים
הגרים ביהודה ושומרון ,דרך מינוים של שופטים וכלה בהחלטתה של
השרה לשוויון חברתי להקצות  5.1מיליון שקל לתיעוד ההיסטוריה של
המתנחלים כ"צעד לקראת סיפוח יהודה ושומרון”.
הצעות החוק ,שהוגשו על ידי חברי 'שדולת ארץ ישראל' ,נעדרות כל
עבודת מטה מקדימה ,ואין בהן ולו מפה אחת .קידומן נבלם בשלב זה
על ידי נתניהו; לטענתו אין זה הזמן המתאים בשל מערכת היחסים
עם הממשל האמריקאי ,וכמו כן נדרשת הצעת חוק ממשלתית לשינוי
הדרמטי במדיניות ישראל – מסיפוח זוחל לסיפוח דה יורה .למרות
הכוונה להעלות את הצעת הסיפוח בכנסת הבאה ,הרי שעד היום
לא מצא ראש הממשלה לנכון להטיל על גוף מקצועי לבחון את כלל
ההשלכות המדיניות ,החברתיות ,הביטחוניות ,הכלכליות והמשפטיות
של מהלך חד צדדי דרמטי זה על ביטחונה ,משטרה וזהותה של מדינת
ישראל.
מהלכי הסיפוח מובלים על ידי מיעוט מחברי הכנסת ,ומכוונים
לשאיפותיהם הדתיות-משיחיות של חלק קטן מהציבור הישראלי.
סקרים חוזרים ומלמדים כי רוב הציבור מתנגד לסיפוח ומבכר היפרדות
מהפלסטינים ,גם אם חד צדדית .תוכניות מפורטות כיצד לעשות זאת,
לשימור התנאים לפתרון שתי המדינות ,פורסמו מזמן על ידי תנועת
'מפקדים למען ביטחון ישראל' וזה עתה על ידי ‘המכון למחקרי ביטחון
לאומי’.
הרכב הקואליציה הנוכחית ועקרונות היסוד לכינונה ,כמו גם האיום על
המשך כהונתו של נתניהו בגין החקירות בעניינו ,איפשרו למיעוט זה
ללכוד את הקואליציה בקוראלס המוביל לסיפוח ,גם אם נגד עמדת
רוב הציבור .אמונתם המשיחית כוללת גם את הטענה כי נבחרו על ידי
הגבורה “להנהיג את עם ישראל" (גם בניגוד לרצונו) כפי שהתבטא
בצלאל סמוטריץ' ,יו"ר השדולה .מיעוט משיחי-סיפוחי זה אינו מעוניין
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בשלב הראשון בסיפוחה של הגדה המערבית כולה ,אלא מאמין כי יש
ביכולתה של ישראל לספח רק את אזורי  Cולהשאיר את האוטונומיה
הפלסטינית באזורי Aו B -באחריות אזרחית של הרשות הפלסטינית.
כלומר ,לא רק "כיבוש לוקסוס" כפי שמתקיים היום ,אלא גם "סיפוח
לוקסוס" .כל התנגדות פלסטינית אלימה תדוכא במהירות וביעילות,
ויש ביניהם שאף רואים בכך הזדמנות לגירוש המוני בלהט המלחמה
("תוכנית ההכרעה") ,בהנחה שעד אז מאמציהם לטעת את רוח "צבא
השם" בקרב מפקדי וחיילי צה"ל יישאו פרי.
אם הצעות החוק לסיפוח יזכו לעלות להצבעה בכנסת הבאה ויעברו
כנדרש ,הרי שישראל צפויה לחזות במפולת שלגים מדינית ,ביטחונית,
חברתית ,כלכלית ומשפטית שעלולה להוביל לקריסתה של המדינה
במתכונת בה אנו חיים כיום ,ולהביא לכינונה של מדינה אחת בעלת
רוב ערבי שרובו חסר זכויות .אם כך ,הרי שניתן לקבוע כי ישראל
נמצאת היום במהלכו של שינוי היסטורי ודרמטי בחזונה וביעדיה
של התנועה הציונית :הבחירה של המנהיגות הציונית ,מאז ועדת
פיל ב ,1937-במדינה דמוקרטית בעלת רוב יהודי הקובע את זהותה,
על פני "ארץ ישראל השלמה" ,מתחלפת בבחירה ב"ארץ ישראל
השלמה" על פני רוב יהודי ומשטר דמוקרטי .שינוי דרמטי זה יאיץ את
התגברות המתח עמו מתמודדים החלקים הליברליים בציבור היהודי
בישראל ובקהילות היהודיות .אלו גם אלו יידרשו להחליט באם לתמוך
בדומיננטיות היהודית הנשענת על משטר מפלה ,או להישאר נאמנים
לערכי הדמוקרטיה הליברלית ולרוח מגילת העצמאות .ניתן להניח ,כי
בדומה לדור הצעיר בארה"ב ,שכבר הפך אדיש למדינת ישראל ולזהותו
היהודית לטובת ערכי הדמוקרטיה וזכויות אדם ,כך אנו עלולים לחזות
בהתנתקות של מרבית היהודים ממעורבותם ובהתעניינותם בעתידה
של מדינת ישראל ,ולנטישתם של אלו החיים בה את המפעל הציוני
שקרס לאמונתם.
ההצהרות הברורות שנשמעות בקרב תומכי הסיפוח בדבר עתידה
הלא-דמוקרטי של מדינת ישראל חייבים לשמש קריאת השכמה .אם
אכן רוב הציבור מתנגד לסיפוח ותומך בהפרדה ,הוא אינו יכול להטיל
את יהבו על "הדיל האולטימטיבי" של טראמפ ,ש איש אינו יודע את
תוכנו ומועדו .אם כי ,פרסומו לפני הבחירות בישראל ,יכול להעמידו
בלב ההכרעה הנדרשת בבחירות .ניתן להניח כי נתניהו ,שאינו מעוניין
בכל מכשול נוסף טרם הבחירות ,יניא את טראמפ מהצגת הדיל העלול
להביא לעימות חריף ביותר בקואליציה הנוכחית.
כשהארץ מוצפת בים של שנאה ,לאומנות וגזענות ,ובה חלק מהאנשים,
בתוכם פוליטיקאים ישנים וחדשים ,מעדיפים ללבוש בגד ים ולשחות
עם הזרם ,על החרדים לעתיד המדינה להתחיל לבנות סכר ולהפעיל
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משאבות .על הציבור התומך בהיפרדות להיפרד מהאדישות ומהייאוש
ולבקש בבחירות הקרובות שינוי דרמטי במדיניות ישראל .ראשיתו
בניקוי האווירה המורעלת שהולידו נתניהו וחסידיו ביחס לפלסטינים
וביחס לערביי ישראל ולתומכי הסדר הקבע ,והמשכו במימושו של חזון
שתי המדינות.
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סיפוח ישמוט את הבסיס שעליו הוקמה מדינת היהודים,
 ,4.11.2018הארץ
זו היתה עסקת חבילה ,ששני חלקיה כבולים זה לזה .בהצהרת בלפור,
שהשבוע מציינים  101שנים להינתנה ,הודגשה בבירור עסקת החבילה
שהוצעה להסתדרות הציונית :הקמת בית לאומי יהודי “בתנאי ברור
שלא ייעשה שום דבר העלול לפגוע בזכויות האזרחיות והדתיות של
עדות לא-יהודיות בארץ ישראל" .כלומר ,מדינת היהודים תהיה מדינה
דמוקרטית ,המעניקה שוויון לכל תושביה .זוהי עסקת חבילה בלתי
ניתנת להפרדה; אי קיומו של החלק הדמוקרטי מבטל את ההצדקה
והתמיכה הבינלאומית שניתנו להקמתה של מדינת היהודים.
הצהרת בלפור משמשת כבסיס המדיני-משפטי לתביעתה של התנועה
הציונית לכונן את מדינת היהודים בארץ ישראל המנדטורית" :ממשלת
הוד מלכותו רואה בעין יפה הקמת בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל".
הכללתה בכתב המנדט שניתן לבריטים ,שינתה לחלוטין את מימוש
רעיון המנדטים (סיוע וחניכה "לעמים החלשים" בארצם) והכשירה את
החרגתה של פלשתינה-א"י מעקרון ההגדרה העצמית ("הארץ שייכת
לתושביה ולא לכובשיה") .כלומר ,הצהרת בלפור העניקה לעם היהודי,
שלא ישב ב מולדתו באותה עת ,את הזכות להקים בה מדינה משל
עצמו ,וזכות זאת נמנעה מער ביי א"י ,על אף שהיוו למעלה מ90%-
מאוכלוסיית הארץ ושלטו ב מעלה מ 90%-מאדמותיה הפרטיות.
כמעט מאה שנה מאוחר יותר ,ב  ,2012-היה זה אדמונד לוי ,שופט
בית המשפט העליון ,שהצדיק בדו"ח שהוזמן על ידי ממשלת נתניהו,
את בנייתם של המאחזים הלא-חוקיים "באדמות מדינה” .לעמדתו,
כתב המנדט ,שלבו הוא הצהרת בלפור ,הוא המסמך המשפטי -מדיני
האחרון התקף לגבי שטחי הגדה המערבית .בכתב המנדט נכתב בסעיף
 6במפורש כי "הממשל בּפלׂשתינה ...יסייע בתנאים נאותים לקידומה
של ההגירה היהודית ,וכן יעודד בשיתוף פעולה עם הסוכנות היהודית,
התנחלות צפופה של יהודים על הקרקע ,כולל אדמות מדינה וקרקעות
בור שאינן דרושות לצורכי הציבור" .הצגה זו של הדברים ,נשמעת
ונכתבת בכל הזדמנות על ידי שוללי הסדר הקבע ופתרון שתי המדינות.
אך אלו ,בהנהגת בנט ,שקד ,סמוטריץ' וקיש ,המבקשים להעביר בכנסת
הבאה חוקים לסיפוח חלקים ניכרים של הגדה המערבית ,מציגים רק
חצי מעסקת החבילה של הצהרת בלפור וכתב המנדט  -ומוליכים
לערעור מעמדם כבסיס המדיני-משפטי של מדינת היהודים.
באוקטובר  ,2017ג'ונתן אלן ,סגן השגריר הבריטי לאו"ם ,בהתייחסו
לעובדה שישראל שולטת כבר יובל שנים בשטחים ומונעת מתושביהם
שוויון זכויות ,טען כי "בואו נזכור שהיו שני חלקים להצהרה ,החלק השני
לא קוים" .גם אם ניתן לדחות אמירה זאת בטענה שישראל בגבולות
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 ‘ 67מקיימת שוויון מלא לתושביה ,הרי שהתוכניות העתידיות לסיפוח
שטחים מהגדה המערבית ,שיובילו בתהליך מואץ לסיפוחה המלא ללא
מתן אזרחות לתושביה הערבים – לא יעמדו במבחן זה .ממשלת ישראל,
המקדמת שורה של חוקים האמורים לשמש כיסודות המשפטיים
לחקיקת הסיפוח ולהכשרת המאחזים הלא-חוקיים שהוקמו על אדמה
בבעלות פלסטינית פרטית ,מתעלמת מהתנאי הברור המופיע בסעיף 6
לכתב המנדט" :הממשל בפלשתינה יסייע [ליהודים] ,בעודו מבטיח כי
הזכויות והעמדות של יתר חלקי האוכלוסייה אינם נפגעים”.
חוק ההסדרה ,שנשלל על ידי היועץ המשפטי לממשלה ,רחוק ת"ק
פרסה מלעמוד בתנאי זה ,אך הממשלה ממשיכה בשלה; כך ,ביוני
השנה עברה בקריאה טרומית הצעת החוק למעמדן של ההסתדרות
הציונית והסוכנות היהודית ,שמשמעה הוא אפלייתי לגמרי :קרקעות
בשטחים כבושים יעברו לניהולה של החטיבה להתיישבות ולא ייגבה
תשלום על קרקע כפרית שעליה נבנו בתי ההתנחלויות ביהודה ושומרון
מ 1967-ועד עתה .קרי ,יימחקו חובות עבר של מאות מיליוני שקלים,
שייגרעו מהקופה הציבורית.
פרשנויות מוטות אלו ,המתעלמות מהתנאים הברורים שהוצבו
בהצהרת בלפור ובכתב המנדט ,פוגעות באופן אנוש בנרטיב הציוני
וביסודות הציונות ,כפי שעמד עליהם מנחם בגין ב“ :1972-הציונות...
אלה יסודותיה בארץ ישראל ...יהיה רוב יהודי ,מיעוט ערבי ,ושוויון
זכויות לכולם .לא סטינו ,ולא נסטה ,מתורה זו ,בה מקופלת צדקת עניינ
נו" .הרצון להרחיב את מדינת ישראל לכל שטחה המנדטורי של ארץ
ישראל ,ללא שמירה על משטרה הדמוקרטי ועל הרוב היהודי שבה,
מתעלם מיסודות אלו ומהתנאים הבינלאומיים ,שרק מימושם מצדיק
את תהליך הקמתה המיוחד של מדינת ישראל.
הנרטיב הפלסטיני רואה בהצהרת בלפור "הצהרה שלא ניתן לשכוח
והיא לא משהו שיש לחגוג אותו ,במיוחד לא כאשר אחד העמים חווה
סבל ואי צדק מתמשך .הקמת בית לאומי לעם אחד יצרה נישול והמשך
רדיפות של העם השני והביאה לחוסר איזון עמוק בין הכובש והנכבש",
כפי שכתב בשנה שעברה מחמוד עבאס ב-Guardian.ממשלת נתניהו
במו ידיה תהפוך את הנרטיב הזה לאמת היסטורית.
כדי להבטיח את תוקפה ואת מוסריותה של הצהרת בלפור ,על ישראל
לבצע פניית פרסה ממדיניות הסיפוח ,ולחזור לרעיון שתי המדינות
לשני העמים 101 .השנים שחלפו הפכו את החזון הציוני של מדינה
דמוקרטית בעלת רוב יהודי לעובדה קיימת .כעת יש לצעוד את הצעד
הנוסף לפתרון המבוסס על פשרה היסטורית ,שאינה מבטלת את
הצהרת בלפור .כפי שעבאס המשיך וכתב ב :Guardian -״החגיגות
צריכות להמתין ליום שבו כל מי שחי על האדמה הזאת יזכה בחירות,
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כבוד ושוויון .האקט הפיזי של החתימה על הצהרת בלפור היה בעבר,
והוא בלתי ניתן לשינוי .אבל אפשר לתקן .זה מחייב ענווה ואומץ לב.
זה יחייב התמודדות עם העבר ,הכרה בטעויות שנעשו ,ונקיטת צעדים
מוחשיים לתיקון הטעויות האלה .זה הזמן ...צעדים ממשיים שיביאו
לסיום הכיבוש על בסיס החוק הבינלאומי וההחלטות הבינלאומיות...
הכרה במדינת פלסטין בגבולות ' 67ומזרח ירושלים עיר בירתה עשויים
להביא להגשמה של הזכויות הפוליטיות של העם הפלסטיני”.
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צעד נוסף בדרך לסיפוח מעלה אדומים ,17.1.2019 ,הארץ
פתיחת הכביש החדש מצפון־מזרח לירושלים ,בין חיזמה ל -א־זעים,
לנסיעה נפרדת של ישראלים ופלסטינים ,עברה בדממה כמעט
מוחלטת בתקשורת הישראלית ,אף שכביש זה ממחיש את ההפקרות
התקציבית בהתנהלות ישראל בגדה ,ואת המדיניות של ממשלת נתניהו
לקדם תהליכי סיפוח.
ראשית תוכנן הכביש במסגרת כביש הטבעת המזרחי של ירושלים ,אך
רק חלק זה ,בן  3.7ק"מ מתוך ה 15-המתוכננים ,זכה למימוש .הגורם
לכך היה החלטת ממשלת שרון בפברואר  2005לכלול בתחום גדר
הביטחון גם את מעלה אדומים .ממשל בוש התנגד לכך ,בשל הפגיעה
ברציפות ובמרקם החיים הפלסטיני .מסוף שנת  2000נאסרה על
הפלסטינים הכניסה לישראל ,ובכלל זה ירושלים .לכן החיבור בין בית
לחם לרמאללה התקיים על כבישים החוצים את מרחב מעלה אדומים.
בניית הגדר היתה חוסמת צירים אלו ,ובהעדר כל כביש מחבר בין
בית לחם לרמאללה הפתוח לתנועה פלסטינית ,היתה הגדה מופרדת
לשניים.
ממשלות שרון ואולמרט מיהרו לבנות את הכביש ,כדי ליצור חלופה
תחבורתית לפלסטינים — שתעמוד במבחן המידתיות של בג"ץ —
בעלות של  120מיליון שקל ,וזה הושלם בנובמבר .2007אך גדר
הביטחון שלא נבנתה ,מחסום הכניסה לכביש שלא הוצב — משום
שהמשטרה וצה"ל ביקשו להטיל את האחריות איש על רעהו —
והעובדה שרק הפלסטינים נאלצו להאריך את זמן נסיעתם ,הותירו את
הכביש סגור .השקעה הזאת הופקרה במשך עשור לפגעי הטבע ,ואלה
חייבו את המדינה להשקיע עשרות מיליונים נוספים בשיפוץ הכביש
שמעולם לא היה בשימוש.
בניית כביש זה נועדה גם להכשיר את הקרקע לבניית השכונה מבשרת
אדומים ( )E1שתוכננה ליצור רצף יהודי בנוי בין מעלה אדומים לבירה.
גם לבנייה זו התנגד ממשל בוש ,וזכה להבטחה מראש הממשלה אריאל
שרון כי שכונה זו לא תיבנה שלא במסגרת הבנות משותפות .שרון
עמד בהבטחתו ,אך הדבר לא מנע ממנו לממש את תוכנית התשתיות
האדירה של  .E1ממשלות ישראל השקיעו כרבע מיליארד שקל
בבניית התשתיות לשכונה ,שלא נבנה בה ולו בית אחד .מאז השלמת
התשתיות ,השקיעו ממשלות ישראל בראשות נתניהו עשרות מיליוני
שקלים בתחזוקתן.
אכן ,הכביש שנפתח יקצר משמעותית את זמן הנסיעה לפלסטינים בין
בית לחם לרמאללה ,ואף ישפר את בטיחות נסיעתם .הוא יקל מאוד על
תושבי ההתנחלויות מטה בנימין את הגישה לירושלים .ייתכן שהוא אף
יאפשר את הסרת מחסום א־זעים ,המקשה על תנועת תושבי מעלה
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אדומים לירושלים .עם זאת ,אין כל אמת בהצהרות שר התחבורה
ושר המודיעין ישראל כץ כי הכביש יביא "לחיזוק מטרופולין ירושלים
רבתי" .נראה שהוא מתעלם מכך שבמטרופולין ירושלים ,בין שכם
לחברון 90% ,מהאוכלוסייה הם פלסטינים ,שאינם מורשים להיכנס
לירושלים.
כביש זה הוא שלב משמעותי בהכנת התשתית למימוש הצעות
הסיפוח של מרחב מעלה אדומים ,שהוגשו בידי חברי הכנסת החברים
בשדולת א"י השלמה ונתמכות על ידי שרים רבים ,ונפתלי בנט ואיילת
שקד בראשם .בהעדר אחריות אמריקאית ובשל חולשת האיחוד
האירופי ,עשויה פתיחת הכביש לעודד את ממשלת הימין העתידית
לפסוע צעד נוסף ,ולעבור מ"סיפוח זוחל" לסיפוח באמצעות חוק מרחב
מעלה אדומים .מהלך זה ,המפר את הסטטוס־קוו השברירי ,לא יוכל
להתקבל אפילו במסגרת המדיניות הפשרנית והלא־אלימה של מחמוד
עבאס .יו"ר הרשות הפלסטינית לא יוכל לעמוד בלחץ שיעלה מהרחוב,
מהתנזים ,משורות פתח ,מהחזיתות באש"ף ומחמאס .ישראל צפויה
לתגובות והשלכות כבדות בתחום המדיני ,הביטחוני ,הכלכלי והמשפטי
— אך בנט ,שקד וחבריהם מאמינים כי אלה לא יבואו ,משום שהעולם
יהיה אדיש ,או כי הוא זקוק לווייז ולעגבניות השרי.
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לא כדאי לספח את בקעת הירדן ,4.10.2019 ,הארץ
הסכם השלום בין ישראל לירדן כולל ,זה  25שנה ,שני סעיפים
שחשיבותם הביטחונית שקולה ,ואף אולי עולה ,על זו של פירוז חצי
האי סיני בהסכם השלום עם מצרים .סעיפים אלה הופכים את הכוונה
של בני גנץ ואת התביעה של בנימין נתניהו לספח את בקעת הירדן
לישראל לבדיחה תפלה ,שמגלמת בפועל חוסר אחריות לאומית.
שני הסעיפים מופיעים בפרק הרביעי בהסכם העוסק בביטחון ,והם
הדדיים.
הראשון ,סעיף  ,4אוסר על ירדן ועל ישראל לחתום על בריתות צבאיות
עם מדינות או ארגונים עוינים לצד האחר ,או "לאפשר את כניסתם,
הצבתם או פעולתם בשטחה ,או דרכו ,של כוחות ...בנסיבות העלולות
לפגוע בביטחון הצד האחר" .כלומר ,בהתבסס על הנחת עבודה ,שאין
בכוונתו או ביכולתו של צבא ירדן לאיים על ישראל ,הרי שגבול
הביטחון האמיתי של ישראל אינו נהר הירדן ,אלא הגבולות של ירדן
עם עיראק ,סוריה וסעודיה ,שעוברים במרחק של מאות קילומטרים
ממרכזי האוכלוסייה בישראל .סעיף זה מקנה לישראל עומק אסטרטגי
גדול יותר מכל הדרישות שהועלו אי פעם על ידי התנועה הציונית מאז
ועידת השלום בוורסאי ב–.1919
מרחב הבי טחון במורדות המזרחיים של השומרון ובבקעת הירדן
נולד מהחשש הישראלי לאחר מלחמת ששת הימים מפני פלישה
קרקעית של "החזית המזרחית הפוטנציאלית" של צבאות ירדן ,סוריה
ועיראק .חזית זו נעלמה בהמשך :החל מהשמדת סוללות טילי הקרקע־
אוויר בבקעת הלבנון והפלתם של  86מטוסים סוריים במלחמת לבנון
הראשונה ,דרך הפסקת משלוחי הנשק ללא תשלום מרוסיה לסוריה
בשל קריסת בריה"מ ב ,1988-הסכם השלום עם ירדן שנחתם ב,1994 -
וכיבוש עיראק על ידי ארה"ב ב ,2003 -וכלה במלחמת האזרחים
המתנהלת בסוריה מאז מארס2011.
כל קצין מודיעין מתחיל יודע שאין בכוונתה או ביכולתה של איראן
לשלוח גייסות משוריינים לעבר ישראל ,ולחצות לשם כך  1,500ק"מ
של המדבר הערבי ,החשוף לחיל האוויר הישראלי ,במרחב שכולו סוני.
למרות זאת מתברר ,שבישראל ,ש  52%-ממוריה אינם יודעים באילו
מדינות ישראל גובלת (סקר מכון הגל החדש )2015 ,ו 34%-מתלמידיה
אינם יודעים מהי בירת סוריה (סקר חטיבות ביניים בירושלים,)2003 ,
אפשר לפרסם בהצלחה סרטוני תעמולה שבהם בקעת הירדן מוצגת
כמכשול טבעי שיעצור טנקים ממזרח.
האיום על ישראל אכן מוגדר כיום כחדירה ו"זליגה" של טרור מירדן
דרך בקעת הירדן למדינה הפלסטינית העתידית ומשם לישראל .גם
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לאיום זה ניתנו תשובות ביטחוניות ראויות ביותר .ראשית ,בסעיף 5
בפרק הביטחון בהסכם השלום נכתב ,כי "הצדדים מתחייבים לנקוט
צעדים נחוצים ויעילים למניעת ביצוע פעולות טרור ,חתרנות או
אלימות משטחם או דרכו ,ולנקוט אמצעים נחוצים ויעילים להילחם
בפעילויות כאלה ובכל מבצעיהן" .יעידו מפקדי חטיבת הבקעה ואלופי
פיקוד המרכז ,שצבא ירדן הפרוס ממזרח לנהר הירדן עושה את עבודתו
נאמנה ,ולמעלה מכך .הצלחה זו אפשרה ומאפשרת לישראל ליהנות
מגבול יציב ורגוע ,ולצמצם באופן משמעותי את סדר הכוחות לאורכו.
שנית ,במסגרת המשאים ומתנים בין ישראל לאש"ף הסכים האחרון
להשארת נוכחות ישראלית צבאית זמנית בבקעה למשך שנים
ספורות ,כדי לאפשר בין היתר לכוחות הביטחון הפלסטיניים להתארגן
ברחבי הגדה המערבית ,לאחר נסיגת צה"ל ופינוי חלק מהמתנחלים
במסגרת הסכם קבע .לאחר מכן ,הסכימו הפלסטי נים שתהיה בבקעה
נוכחות כוחות של צד שלישי .מחמוד עבאס )אבו מאזן) הציע שכוחות
אמריקאיים חמושים ,הנאמנים על ישראל ,הם שיבטיחו את פירוז
המדינה הפלסטינית והפיקוח על מעבריה.
הטענה כי ימי הממלכה ההאשמית ספורים מושמעת כבר עשרות
שנים .יגאל אלון ,שהציע מיד לאחר מלחמת ששת הימים להקים
מדינה פלסטינית בגדה המערבית ,שלל הידברות עם המלך חוסיין,
כי "לא צריך לראות את חוסיין קיים לנצח ...היום זה חוסיין ,מחר זה
[סולימאן] א־נאבולסי .מחרתיים איזה סורי שישתלט עליהם" .חוסר
יציבות ,כפי שאנו רואים בסוריה ,או ראינו בחילופי השלטון הקצרים
שהיו במצרים ב– 2012עם עליית האחים המוסלמים ,הוא סיכון סביר
ביותר שעדיף לקחת על פני הסיכון של ביטול הסכמי השלום עם
מצרים וירדן — אם נתניהו יממש את איומו לספח את בקעת הירדן
במהלך חד־צדדי.
גם גנץ היה צריך כבר לדעת שהפלסטינים אינם רוצים ואינם יכולים
לוותר על גבול עם ירדן ,אינם יכולים לוותר על  30%מהגדה ללא תמורה,
והם מייעדים את בקעת הירדן ליישוב של מעט הפליטים שישובו
למדינה הפלסטינית במסגרת הסכם קבע .עליו לפעול להחלשת
הלחץ שצפויים להפעיל על המלך הציבור והפרלמנט של ירדן נגד
המשך הנורמליזציה ושיתוף הפעולה הביטחוני שהממלכה מקיימת
עם ישראל ,בהעדר התקדמות בערוץ הפלסטיני .עליו לפעול לבלימת
הקריאות בכנסת ובממשלה לראות בירדן את "המולדת הפלסטינית",
להעניק אזרחות ירדנית לתושבי הגדה המערבית ואף לגרש המוני
פלסטינים בלהט המלחמה הבאה — קריאות הנתפשות בירדן כפגיעה
בהסכם השלום וכאיום על עתידה ,כתוצאה מערעור יציבות הממלכה
וכלכלתה הרעועה כל כך.
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ומילה על סעיף צופר בהסכם .התנהלות ישראל ביחס לאדמות
הירדניות שגזלה מירדן ,ובכל זאת ניתנו לה להמשך עיבוד ללא תשלום
למשך  25שנים נוספות ,מעידה על חוסר כבוד מצדה לנדיבות שגילה
כלפיה בזמנו המלך חוסיין .כיצד מדינה עשירה וחזקה כישראל אינה
מוצאת חלופות ל 2,000-הדונמים המעובדים על ידי בני המושב? הרי
די היה לאמץ את השיטה שבה ישראל העבירה בשנות ה– 60טונות
של אדמה משטח ירדן לישראל באמצעות משאיות באופן לא חוקי,
ולהעביר מצפון הארץ אדמה למושב שנמצא בתוך ישראל .כיצד
אמורים הפלסטינים להתייחס לרעיונות חכירה שישראל מציעה
במסגרת הסכם קבע אם ישראל מניחה שחכירה אמורה להימשך
לנצח?
ללא חידוש המשא ומתן עם הפלסטינים על פי הפרמטרים שהנחו
את אהוד אולמרט ועבאס ב 2008-בתהליך אנאפוליס ,ביטול הסכם
השלום עם ירדן ,המיטיב עם ישראל (ובנושאים מסוימים גם עם ירדן),
עלול להפוך לצעד הנורא מכל במצעד האיוולת של נתניהו ויורשיו
בהקשר של ביטחון ישראל והשתלבותה באזור.
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כשהסיפוח יפסיק לזחול האסון ידהר ,28.4.2020 ,הארץ
ממשלת נתניהו־גנץ ,בתיאום עם ארצות הברית ,מתכוונת להתחיל
במהלכי סיפוח בקיץ .זהו שינוי דרמטי מהמדיניות של ממשלות ישראל
מאז  .1967מה צפוי לנו? מה ההשלכות וההשפעות האפשריות?
הממשלה הנוכחית התנהלה עד כה במתכונת הסיפוח הזוחל ,שבא
לידי ביטוי בהרחבת היישובים היהודיים (על פי החוק הישראלי ובניגוד
לו) ,ביצירת סיפוח דה־פקטו באמצעות גדר ההפרדה ,בבנייה בשכונות
היהודיות במזרח ירושלים ,בסלילת כבישים ארציים ,בהגבלת הפיתוח
הפלסטיני בשטח  Cובהריסת בתים לא חוקיים בו ,ובהעמקת ההבחנה
בין התושבים היהודים לפלסטינים ,על ידי כמה וכמה מהלכי חקיקה.
חקיקה של סיפוח תעיד כי יש בכוונתה של ממשלת ישראל לעבור
לסיפוח דה־יורה .כפי שאמר השר נפתלי בנט לראש הממשלה בנימין
נתניהו בשנת “ : 2016בנושא ארץ ישראל אנחנו צריכים לעבור מבלימה
להכרעה .אנחנו צריכים לסמן את החלום ,והחלום הוא שיהודה ושומרון
יהיו חלק מארץ ישראל הריבונית”.
ביטול ההיתכנות של פתרון שתי מדינות על ידי מהלכי סיפוח מוגבלים,
וניצול מה שנתפש כשעת כושר מדינית — התמיכה חסרת התקדים של
ממשל טראמפ ,חולשת האיחוד האירופי ,חולשת האו"ם ,המלחמות
בעולם הערבי ועוד — הוא משאת נפשם של רבים בממשלה הנוכחית.
הם יראו בזה הסרת איום קיומי מעל מדינת ישראל ,אך עד כה היססו
לנקוט צעד אופרטיבי .זאת בשל האיום שמהלכי סיפוח של שטח ,C
או חלקים ממנו ,עלולים לגרום להסלמה — ואפשר שזו תביא לידי
צורך לכונן שוב ממשל צבאי בשטחי  Aו ,B-ואולי אף לספחם.
כיום הם מבקשים בכל זאת להמר ולהסתכן במה שכרוך בהנעת תהליכי
הסיפוח ,בין היתר למען הגשמת אמונתם המשיחית־הלאומנית .מי
שתומכים בכך נוטים להמעיט בחשיבות האיומים הפוטנציאליים על
ישראל בעקבות המהלכים האלה ,ולכן הם אינם נרתעים משינוי המצב
הקיים כדי להשיג יעד זה .זאת אף על פי שלא נעשתה עבודת מטה
מעמיקה ומסודרת של גוף מקצועי ,לעניין הסיפוח על כל היבטיו.
את סיפוח שטח  Cאו חלקים ממנו ואת סיפוח הגדה המערבית כולה יש
לראות כתהליך אחד :את תחילתו ,נקודת המפנה במדיניות הממשלה,
אפשר לקבוע בהכרעה של ראש הממשלה ושל ועדת שרים לענייני
חקיקה להביא לאישורה של הכנסת את אחת מהצעות החוק בעניין
זה .את השלב הראשון בתהליך יש לראות באישור של החוק בכנסת.
קשה להעריך בדיוק מה יהיו התגובות למהלכי הסיפוח .אי אפשר
לדעת כמה חריפות הן יהיו וכמה זמן הן יימשכו ,ולכן אי אפשר להעריך
את השפעתן על עמדות הצדדים ועל התפתחות התהליך .עם זאת יש
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לציין כי אינטרסים חופפים של ישראל ושל ארה"ב (בעיקר אם ייבחר
דונלד טראמפ לכהונה שנייה) ,מדינות ערב וגורמים אחרים הקשורים
להיערכות מול איראן ,טורקיה והתנועות של האסלאם הפוליטי
הקיצוני ,עשויים לרכך את מקצת התגובות .בצל מגפת הקורונה גם
אינטרסים כלכליים משותפים ,חוסר יציבות באירופה בשל עלייה
בכוחן של התנועות האסלאמיות הקיצוניות ושל המפלגות הלאומניות,
או הפעלת הלובי היהודי בארה"ב עשויים למתן תגובות ואף להעלימן.
אנו צפויים לחזות בסיפוח הדרגתי של שטח  ,Cדבר שיגרום לערעור
היציבות ולשינוי מהותי של המצב הקיים .נקודת השינוי — קו פרשת
המים של התהליך — היא פירוק או קריסה של הרשות הפלסטינית
בעקבות מהלכי הסיפוח .תוצאה כזאת תחייב את ישראל ,מסיבות
ביטחוניות ,כלכליות ומשפטיות ,לחזור ולשאת באחריות לשטחי  AוB -
ולתושביהם הפלסטינים .בשלב הראשון על ידי חידוש הממשל צבאי,
שיהיה כרוך בהשתלטות בלחימה על הגדה המערבית ,ואחרי כן ,אם
יידרדר המצב ובהינתן תנאים מסוימים — סיפוח הגדה כולה.
קשה להעריך במדויק מה יגרום לכדור השלג להתגלגל ולחצות את
קו פרשת המים ,אך אפשר למנות כמה עקרונות ממתנים :הסיכון
לחציית קו פרשת המים יקטן ככל שיהיה היקף הסיפוח קטן יותר —
"גוש" אחד או שניים לכל היותר .יעזור גם אם השטח שיסופח יהיה
במסגרת השטחים שהציעו הפלסטינים לחילופי שטחים ,וכן אם הוא
יהיה קרוב לקו הירוק ,וממערב לגדר הביטחון .עוד עיקרון חשוב הוא,
שלא יסופחו יישובים או תושבים פלסטינים ,ולבסוף — שלא ייפגע
מרקם החיים הפלסטיני פגיעה של ממש ובלא חלופות .ואולם נראה
שממשלת נתניהו־גנץ הולכת לעשות את ההפך הגמור.
הממשלה יכולה לנקוט צעדים מפצים שיש בהם כדי לרכך את
התגובות למהלך ,בעיקר את התגובות הפלסטיניות .כך למשל ,אפשר
בשלב הראשון להעביר את הסמכויות בשטח  Cבמרחבים המחברים
את היישובים הפלסטיניים המבודדים לידי הרשות הפלסטינית .אשר
לשטחים הבנויים של היישובים הפלסטיניים שגלשו משטחי  AוB-
לתוך שטח  ,Cאפשר להעריך שאלו לא יסופחו לישראל ושהסמכויות
בהם אף יושוו לשטחי  Bויועברו לידי הרשות .אפשר גם להבטיח בנייה
של תשתית תחבורתית להבטחת רצף טריטוריאלי ותנועתי לפלסטינים
ועוד .ממשלת נתניהו אינה מתכוונת לעשות זאת ,ולא תוכל להיערך
לכך עד הקיץ.
אם תקרוס הרשות הפלסטינית ,ישראל תפעל להקמת חלופות
שלטוניות לניהול חיי הפלסטינים בשטחי  Aו .B-אך ההצלחה של
מהלך כזה תלויה בין היתר בנכונות לשיתוף פעולה של הפלסטינים,
וברמה ובאפקטיביות של הלחץ (לרבות אלימות) שיופעל בלי ספק
שאול אריאלי | 305

מכיוון ארגונים שונים על החלופות השלטוניות האלה .קרוב לוודאי
שבמקרה כזה תוקם הנהגה מאוחדת של כלל הארגונים הפלסטיניים
בגדה ובעזה ,בדגש על פת"ח וחמאס ,והרבה יהיה תלוי במדיניות שלה
ובהיערכות המוקדמת שלה להעניק שירותי בסיס לאוכלוסייה ,בלי
מעורבות ישראל ,לפרק זמן ארוך יחסית (חודשים רבים) .הסיכוי שזה
יצליח נמוך עד אפסי.
ישראל תעשה כל שביכולתה להימנע מהחלת החוק הישראלי על
הגדה המערבית כולה ,אך כמה תנאים מצטברים יכולים לאלץ אותה
לנקוט צעד היסטורי הרה גורל זה :כאוס שלטוני ,שינוי מהותי בעמדה
הפלסטינית (שתיוצג על ידי הנהגה מאוחדת או ממשלה גולה) שיכיל
ויתור על פתרון שתי המדינות ודרישה לשוויון זכויות מלא במדינה אחת;
תמיכה ערבית ובינלאומית בעמדה הפלסטינית החדשה ,לחץ מגורמים
פוליטיים בישראל המעוניינים בכך ופסיביות של הציבור הישראלי.
ההיתכנות להצטברותם של כל התנאים הללו לסיפוח הגדה כולה היא
נמוכה ביותר ,והופכת את התרחיש הזה לבלתי סביר אך עדיין אפשרי.
במקרה של סיפוח הגדה כולה יעלו שאלות מהותיות בנוגע לזהות
ולמשטר של המדינה האחת .ייתכן שבתחילה תתמודד ממשלת
ישראל עם ש אלות מעשיות כגון תחולת חוק נכסי נפקדים ,בקשות
של פלסטינים לקבל אזרחות ,השוואת שירותים לפי המודל במזרח
ירושלים .א בל בהמשך היא לא תוכל להימנע משאלות בנוגע להרכב
זרועות הביטחון בכלל וצה"ל בפרט ,עתיד הפליטים הפלסטינים,
תחולת חוק השבות ועוד.
לפיכך ,במצב של קריסת הרשות הפלסטינית ,בהינתן המציאות
המחייבת החלטות של המדינה בנוגע למעבר בין השלבים ובהעדר
התנאים המצטברים שלעיל ,אנו צפויים לחזות בניסיון של ישראל
להחזיר את הגלגל לאחור .זה יהיה מאמץ הכרוך בוויתורים שיהיו
נכבדים יותר ככל שהשלב של התהליך יהיה מתקדם יותר.
הניסיון ההיסטורי של  25שנות תהליך אוסלו ,ואף של תקופת
האינתיפאדה הראשונה ,מלמד כי בכל הסלמה אלימה בחרה ישראל
באחת משלוש אפשרויות כדי לצאת מהמשבר:
חידוש המשא ומתן ואף חתימה על הסכם (הסכם אוסלו בעקבות
האינתיפאדה הראשונה ,פרוטוקול חברון בעקבות אירועי מנהרת
הכותל):
קביעת מסגרת בינלאומית להמשך התהליך המדיני (מפת הדרכים,
ועידת שארם ,ועידת אנאפוליס):
ומהלך חד־צדדי (ההתנתקות והקמת גדר הביטחון).
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האפשרות הראשונה היא חידוש המשא ומתן בין ישראל לפלסטינים
בפרמטרים הקיימים .ואולם אפשר לקבוע כי תיתכן עמדה פלסטינית
נוקשה הרבה יותר מהעמדה כיום בנוגע לארבע סוגיות הליבה (גבולות,
ביטחון ,ירושלים והפליטים) ,וגם בנוגע לעתיד היישובים היהודיים .זו
עלולה להיות עמדה ששום ממשלה ישראלית לא תוכל לקבל ,גם לא
כזאת התומכת בפתרון שתי המדינות בפרמטרים המקובלים .תובנה זו
חייבת להיות מונחת לפתחם של מנהיגי האופוזיציה בישראל ,בגיבוש
עמדתה כלפי כל מהלך סיפוח ,קטן ככל שיהיה.
האפשרות השנייה היא ,שישראל תרצה להשיק מפת דרכים חדשה
בשלושה שלבים ,שתתואם עם ארה"ב ,האיחוד האירופי והקוורטט
הערבי (מצרים ,ירדן ,האמירויות וסעודיה) ,שייצג ,גם אם בעל כורחו,
את ההנהגה הפלסטינית הגולה.
השלב הראשון יכול להכיל תוכנית התכנסות ברמות שונות עד לעמוקה
ביותר (שאפשר כי גם יתבצע במהלך ישראלי חד־צדדי ,אם לא תושג
הסכמה למתווה כולו) ,הכרה בפלסטין בגבולות זמניים וחידוש המשא
ומתן להסדר הקבע.
בשלב השני — חתימה על הסכם קבע במעורבות אזורית.
בשלב השלישי יישום הדרגתי ,מותנה ובמעורבות ערבית ובינלאומית
של הסכם הקבע.
נראה כי היתרון היחיד המעשי המסתמן מהחלת החוק הישראלי על
שטחים בגדה המערבית הוא ביכולתה של הממשלה לקדם את הרחבת
מפעל ההתנחלות במסגרת החוק הישראלי ,המאפשר לעקוף את בג"ץ
ואת דיני הכיבוש המגבילים — 'חוק ההסדרה' ו'פסקת ההתגברות'.
מבחינת ישראל תיפתח אפשרות להפקעת שטחים רחבת היקף
וקידום הבנייה ליהודים בגדה ,כפי שנעשה במזרח ירושלים שסופחה
לאחר מלחמת ששת הימים .ואולם ייתכן שיתברר כי גם יתרון זה בטל
בשישים לנוכח מגמת ההגירה הישראלית לשטחים ,הנמצאת בירידה
מתמדת .כמו כן ,הקהילה הבינלאומית תמשיך לראות בגדה המערבית
שטח כבוש שחלות עליו כל האמנות הבינלאומיות הרלוונטיות .ביטול
אפקטיבי של רעיון שתי המדינות אפשרי רק על ידי הקמת מדינה
אחת מוסכמת ,דבר העומד בסתירה גמורה לחזון הציוני של מדינה
דמוקרטית של העם היהודי ,ושסותר גם את האינטרסים של ישראל.
אם כך ,סיפוח שטח  Cאו חלקים ניכרים ממנו יהיה בבחינת צעד
דרמטי ובעל פוטנציאל לשינוי המציאות אל מחוץ למסגרת ההסכמית
הקיימת ,המסדירה את היחסים בין הצדדים מאז  .1993בעיקרון ,מהלך
הסיפוח יחבוט בעוצמה רבה בנקודות האיזון הקיימות במצב הנוכחי,
ועלול להוציאן משווי המשקל השברירי אל מציאות שונה .זו תהיה
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מציאות מאיימת על ישר אל הרבה יותר מהמציאות הקיימת ,דבר
שעלול להידרדר עד לצורך לספח את הגדה כולה ,למרות רצונה של
ישראל.
ישראל צפויה להיטלטל בין התפתחויות שליליות ביותר בתחומי
הביטחון ,הכלכלה ,היחסים המדיניים ,המערכות המשפטיות ואיומים
פנימיים חברתיים ,אשר יטילו צל כבד על תדמיתה ועל מעמדה
במשפחת העמים .ככל שיהיו התפתחויות אלו חריפות יותר ויימשכו
זמן רב יותר ,כך תתקשה ישראל להחזיר את השד לבקבוק ,והיא
עלולה למצוא עצמה קורסת ומולידה מדינה שונה בהרכבה ,בכלכלתה,
במעמדה ובמשטרה מהמדינה שהחלה את תהליך הסיפוח.
כיצד תתבטא קריסת מדינת ישראל הנוכחית?
האפשרות הראשונה היא כינונה ההדרגתי של מדינה דו־לאומית ,אשר
יציב שאלות מהותיות בנוגע לזהותה ולמשטרה של המדינה האחת.
המשמעות היא שמיליוני הפלסטינים ייהפכו בסוף התהליך לאזרחי
ישראל ,בעלי זכויות שוות ,כולל הזכות לבחור ולהיבחר לכנסת .זו תהיה
מדינה שונה מישראל שהקימו האבות המייסדים ב–.1948ההתנגדות
לכך תהיה כה רבה ,עד שאפשר לקבוע בוודאות כי הציבור היהודי לא
יאפשר זאת.
האפשרות השנייה היא יצירת שני מעמדות אזרחיים — של יהודים
ושל ערבים .הדבר ילווה כמובן במאמצי ייפוי ,זיוף והסתרה :ייאמר
שזה רק לתקופת מעבר ,שתינתן לפלסטינים האפשרות לקבל זכויות
פוליטיות אם יישבעו אמונים למדינה ויסכימו לתנאים נוספים.
הפלסטינים ידחו תנאים כאלה על הסף ,ובכך יאפשרו לישראל
להצדיק את האפליה הפוליטית .אבל תנאים כאלה יידחו גם בעולם
הנאור ,וישראל תוקע ,בצדק ,כמדינת אפרטהייד .המשבר גם י גרום
לקרע עם יהדות התפוצות ובתוך החברה הישראלית עצמה .משום כך
הסיכוי למימוש אפשרות זו נמוך יחסית.
ישנה אפשרות שלישית .בעקבות המשבר הפוליטי הביטחוני
שייווצר בעקבות הסיפוח ,יהיה גל חדש של אלימות ,ובו ישתתפו לא
רק הפלסטינים אלא גם תומכיהם בעולם הערבי והמוסלמי ,ובסערת
הקרבות יגורשו ויברחו מאות אלפי פלסטינים ממערב לירדן ואולי אף
מישראל עצמה אל ממזרח לגבול.
מה שקרה במלחמת העצמאות ועבר בלא זעזוע עולמי (אף כי יצר את
בעיית הפליטים) ,ומה שקרה בפעם השנייה במלחמת ששת הימים
כמעט בלא תגובה (ויצר את סוגיית העקורים) — צפוי לקרות שוב .אך
הפעם ישראל תואשם ,בצדק ,בטיהור אתני ,והיחס אליה יהיה כאל
מדינה מצורעת.
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תפישה חדשה זו של סיפוח ,אם תקודם לפסים מעשיים על ידי חקיקה,
עלולה לחולל שינוי דרמטי בתפישה שהיא נחלת התנועה הציונית
וממשלות ישראל בנוגע להכרעה הנדרשת זה מאה שנות סכסוך בין
שלושת יעדיה המרכזיים של הציונות :להיות מדינה דמוקרטית ,בעלת
רוב יהודי ,על כל שטחה המנדטורי של ארץ ישראל .ב של העובדה כי
במרבית שנות הסכסוך חי כאן רוב לא־ יהודי ,שזכה להכרה בינלאומית
בזכותו להגדרה עצמית בארץ ,נאלצה ההנהגה הציונית להכריע ולבחור
בשניים מתוך שלושת היעדים הלאומיים ,ובחירתה עד כה היתה תמיד
במדינה דמוקרטית בעלת רוב יהודי בחלק מארץ ישראל.
בהתפתחות של תהליך הסיפוח צפון שינוי בסדר העדיפות בבחירת
היעדים ,לטובת כל שטחה של ארץ ישראל המנדטורית ,על חשבון
המשטר הדמוקרטי של מדינת ישראל בשלב ראשון — ואם התהליך
יימשך עוד ,בטווח הארוך הוא יכול לבוא על חשבון היעד של מדינה
יהודית.
עלותו של רעיון הסיפוח גדולה בהרבה מתועלתו ,כי כל מהלך קטן של
סיפוח עלול להתפתח ולהביא לידי הצורך לספח את הגדה המערבית
כולה .החלת החוק הישראלי בגדה תידחה בקהילה הבינלאומית,
לרבות ארה"ב ,שתמשיך לראות בה שטח כבוש שתושביו הפלסטינים
מוגנים על פי אמנת האג ואמנת ז' נבה הרביעית ,וזכאים להגדרה
עצמית במדינה פלסטינית עצמאית שבירתה במזרח ירושלים .את
ההשלכות הצפויות בתחום המדיני אפשר לסכם בפגיעה בהסכמי
השלום עם ירדן ועם מצרים ,באובדן הפוטנציאל למערך בריתות אזורי
עם המדינות הערביות לבלימת הציר האיראני ,בעלייה במעורבותן של
רוסיה ,של איראן ושל טורקיה באזור ,בפגיעה ביחסים עם מדינות
אירופה ,ובהינתן ממשל אמריקאי אחר — גם ביחסים האסטרטגיים
הטובים עם ארצות הברית .בתחום המדיני ישראל צפויה להיקלע
לעימות מזוין חריף עם הפלסטינים ,והם מצדם צפויים לדחוף להנהגה
משותפת ,לביטול התיאום הביטחוני ,לחזרה למאבק מזוין ולהחרפת
מאבקם במישור הבינלאומי .כמו כן ייפגע התיאום הביטחוני הקיים
עם ירדן ועם מצרים ,וניצני שיתוף הפעולה עם העולם הערבי ייבלו
בטרם פריחתם .בתחום הכלכלי תידחק ישראל מה ,OECD -מה
שיגרום לפגיעה דרמטית בשירותים הציבוריים לאזרח הישראלי בדגש
על רווחה ,בריאות וחינוך.
ישראל עלולה להיסחף למלחמת אזרחים ,ובסופה אפשר שתקום
מדינה שונה מהמדינה שנכנסה אליה.
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למה הם להוטים כל כך לספח ,22.5.2020 ,הארץ
עם הקמת הממשלה ודעיכת מגפת הקורונה ,ועל רקע הביקור
של שר החוץ האמריקאי ,מייק פומפאו ,והאיומים מצד מדינות
האיחוד האירופי ,חזר נושא הסיפוח להתנוסס בגאון כדגל המדיניות
של הממשלה החדשה .רוב הציבור הישראלי ,שאולי אינו מודע
למשמעויות המעשיות שיהיו לסיפוח חד־צדדי בחיי היומיום ,אינו ער
לסכנות הטמונות בו ,של ערעור היציבות והסלמה כמעט ודאית ביחסי
ישראל והפלסטינים (הארץ .)28.4.2020
יותר מ 60-הצעות חוק ותוכניות לסיפוח שטחי  Cאו חלקים מהם הונחו
על שולחן הכנסת מאז  ,2016אך רק לשלוש מהן צורפה מפה .את
התוכנית של ראש הממשלה בנימין נתניהו לסיפוח הבקעה לפי המפה
של 'יוזמת טראמפ' ,אני מבקש לנתח ולהעריך .מהמפה שהציג נתניהו
אנו למדים שהוא מתכנן לספח  1,200קמ"ר ,שהם  20.5%משטח
הגדה המערבית .מהן ההשלכות שיהיו לכך על חיי היומיום?
ראשית 23% ,מהשטח המיועד לסיפוח 271 ,אלף דונם ,הם בבעלות
פרטית פלסטינית .אז או שישראל לא תתקן את חוק נכסי נפקדים,
וכל בעלי האדמות הללו ,יאבדו את אדמתם ,אשר תוקצה בהדרגה
להתנחלויות הישראליות .או שישראל תכניס תיקון לחוק ,כפי
שעשתה ביחס למזרח ירושלים ,אך תוכל להפקיע את האדמות הללו
ל"צורכי ציבור" ,שמן הסתם יהיה רק הציבור היהודי .כך בדיוק נעשה
במזרח ירושלים ,שם הפקיעה המדינה כ 28-אלף דונם ,רובם בבעלות
ערבית ,ועליהם הקימה  60אלף יחידות דיור ליהודים וכאלף יחידות
בלבד לערבים .עד ההפקעה ,בדומה למה שקורה כיום ב"מרחב התפר",
ישראל תידרש לתת לפלסטינים גישה לצורך עיבוד אדמותיהם ,וזה
ייעשה באמצעות עשרות שערים חקלאיים ,והצבת חיילים שיתפעלו
אותם .לשם השוואה ,השטח שבבעלות פרטית פלסטינית בבקעה גדול
פי שבעה מסך האדמות הפרטיות הנמצאות ממערב לגדר הביטחון,
וכבר כיום צה"ל אינו מצטיין במתן מענה לבעיה באמצעות שערים
חקלאיים ,למרות כל התצהירים שהגיש לבג"ץ .הקרב של הפלסטינים
על האדמות יחל.
שנית ,לפי המפה  12כפרים פלסטיניים בשטח  Bעם 13,500
תושבים ,שחיים ב 4,250-דונם ,יסופחו לישראל .הרשות הפלסטינית
תא בד באחת את סמכותה ואחריותה על הכפרים הללו ,וכל
הסמכויות שניתנו לה בהסכמי אוסלו יילקחו מחדש על ידי ישראל.
ישראל תידרש להעניק תושבות לאנשי המקום ,בדומה למעמד של
הפלסטינים ב מזרח ירושלים ,ובהמשך אף אזרחות ,כמו גם את כל
השירותים הנדרשים .ישראל כלל אינה ערוכה לכך בשלב זה .גם
הקרב של הפלסטינים על השירותים העירוניים ותשלומי ההעברה של
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הביטוח הלאומי יחל .העול על צה"ל יגדל ,הנטל על המדינה שתידרש
לתת שירותים ,יכבד ,ותהיה הסלמה עם פלסטינים .רוצים סיפוח? זה
חלק מהמחיר.
שלישית ,שטח  Aשל יריחו וסביבותיה יהפוך למובלעת פלסטינית
בתוך השטח שבריבונות ישראלית .מובלעת זו תשתרע על  70אלף
דונם ,שבהם חיים כ 43-אלף פלסטינים בשישה יישובים .כל יציאה
שלהם מהמובלעת וחזרה אליה ,תחייב שימוש במעברים ישראליים,
וליווי ופיקוח בעת חציית השטח שיסופח לישראל .יריחו ,שהיא
מרכז תיירות ומרכז לגידול תמרים של הגדה המערבית ,תנותק בפועל
מהגדה ועד מהרה תשקע מבחינה כלכלית .הקרב של הפלסטינים על
הפרנסה יחל.
רביעית ,הסיפוח יוסיף גבול חדש בין הבקעה לשאר הגדה באורך
כ 200-ק"מ ,כמעט כאורך הגבול בין ישראל למצרים .לכך יתווספו עוד
 60ק"מ של הגבול עם מובלעת יריחו ,כמעט כאורך הגבול בין ישראל
לרצועת עזה .בהיעדר כל גדר ,המרדפים אחרי מפגעים ושב"חים יחלו.
חמישית ,את השטח שיסופח חוצים שני צירי אורך מרכזיים — כביש
הבקעה ( )90ודרך אלון (— )80וציר רוחב ,כביש  1בחלקו המזרחי.
כולם ייגרעו ממערכת התחבורה הפלסטינית ,שללא צירים חלופיים
תידחק לכביש ( 60בגב ההר) ומערבה ממנו .הקרב של הפלסטינים על
חופש התנועה יחל.
שישית ,המעבר של תושבי הגדה לירדן ,אם יותר על ידי הממלכה,
ייעשה דרך שטח שיהיה בריבונות ישראלית ,על כלל ההשלכות
הביטחוניות הכרוכות בכך .כמו כן ,ים המלח ,מצוק ההעתקים ,עין
פשחה ועוד שטחים ייגרעו ממרחב המחייה ,התיירות והנופש של
הפלסטינים .הקרב שלהם על "אוויר לנשימה" יחל.
ממה נובעת הלהיטות של נתניהו וחבריו לספח את בקעת הירדן? הרי
כל הנימוקים לסיפוח אי נם אלא תירוצים חסרי בסיס במציאות.
אין שינוי באיום הביטחוני ממזרח .ירדן מקיימת בקפדנות את הסכם
השלום עם ישראל וממשיכה להעניק לישראל שקט לאורך הגבול,
ועומק אסטרטגי עד גבול עיראק .לסוריה ועיראק ,המתמודדות עם
תוצאות מלחמות האזרחים ,אין יכולת צבאית משמעותית לאיים על
ישראל ,ולא צפויה להיות להן יכולת כזאת בעתיד הקרוב והבינוני.
הפלסטינים מקיימים באדיקות את התיאום ושיתוף הפעולה הביטחוני
עם ישראל.
בשטח שיסופח יש  28התנחלויות קטנטנות ,שבכולן יחד חיים 13,600
ישראלים .השטח הבנוי שלהן זעום ותושביהן מעבדים פחות מ80-
אלף דונם ,שאינם בבעלותם .ממוצע הגיל שם גבוה משום שתושביהן
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הם בני הגל הראשון של ההתיישבות בג דה ,שבאו בעשור הראשון
שלאחר מלחמת ששת הימים .סקרים מראים כי אוכלוסייה זו ברובה
תעדיף להתפנות במסגרת הסכם תמורת פיצויים הוגנים ,למורת רוחו
של ראש המועצה האזורית ערבות הירדן ,שהוא גם יו"ר מועצת יש"ע.
סיפוח לא ישנה את מצבם המעשי ,למעט בתחום התכנון והבנייה; אך
זה אינו התחום שבלם עד כה את הגידול באוכלוסייה היהודית בבקעה,
שכבר יותר מ 50-שנה מונה רק כמה אלפי תושבים.
העול על צה"ל יגבר באופן משמעותי וללא הצדקה .צה"ל יידרש להוסיף
כוחות רבים לאבטחת הגבולות והמעברים שבין הבקעה לשאר הגדה
ומסביב למובלעת יריחו ,לליווי פלסטינים שייכנסו לישראל ,לתפעול
השערים החקלאיים ולאבטחת הגבול עם ירדן ,בשל ערעור היחסים
עם הממלכה.
מטרת המבקשים לספח ברורה :ביטול הסכמי אוסלו וסיכול הפתרון
של שתי מדינות לשני העמים ,תוך הפרת החוק הבינלאומי ,האמנות
וההסכמים שישראל חתמה עליהם .ברור גם כי ברצונם לדחוק את
הפלסטינים בשעת כושר מזרחה לירדן ,ולממש את חלום המשיחיות
הלאומנית ,או במלים של נפתלי בנט" :שיהודה ושומרון יהיו חלק
מארץ ישראל הריבונית”.
המחיר שישראל צפויה לשלם בטווח הקצר על ההרפתקה המשיחית,
הניזונה משיכרון הכוח ,יהיה בלתי נסבל לחברה בישראל ,ובטווח הארוך
הוא יחסל את החזון הציוני .ארצות הברית תאבד את עמוד התווך של
מדיניותה במזרח התיכון — היציבות ,שמבוססת על הסכמי השלום בין
ישראל לירדן ומצרים.
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כישלון ידוע מראש :ללמוד מסיפוח מזרח ירושלים,
 ,5.6.20הארץ
אחת הטענות של שוללי הסדר הקבע ותומכי הסיפוח היא" ,סיפחנו
את מזרח ירושלים והעולם שתק" .חלקם ממשיכים לפאר את הישגי
הסיפוח באמצם דברים שאמר ראש הממשלה בנימין נתניהו בנאומו
ביום ירושלים ב–" :2015נתאחו קרעיה של בירתנו ירושלים ,והיא
שבה להיות עיר שחוברה לה יחדיו .חלוקתה גרמה לניוונה — איחודה
הביא לפריחתה".
בתום החגיגות המאולצות של "איחוד" ירושלים ו"פריחתה" ,יש
לשאול האם סיפוח מזרח העיר הוא הצלחה גדולה כל כך ,שלאורה מן
הראוי לקחת את הסיכון הכרוך בסיפוח שטחים בגדה? או שמא ,כפי
שעולה בין היתר מהנתונים שפורסמו לאחרונה על ידי מכון ירושלים,
הכרזת נתניהו שייכת לעולם של "מציאות כוזבת"? ואולי ,חשוב יותר,
התפתחות ירושלים והמגמות הדמוגרפיות והכלכליות בה יכולות
ללמד אותנו על הצפוי לישראל אם תמומש הבטחת נתניהו "להחיל
את הריבונות הישראלית בהדרגה על חלקים ביהודה ושומרון" ,שתוביל
לסיפוח הגדה כולה ולמדינה אחת.
ממשלת לוי אשכול בחרה לאחר מלחמת ששת הימים שלא להסתפק
באיחוד העיר שחולקה ב– ,1949אלא להוסיף על שישה קמ"ר של
מזרח העיר עוד  64קמ"ר ,שכללו יותר מ– 20כפרים פלסטיניים שלא
היו מעולם חלק מירושלים .זאת ברוח ההסבר שנתן רחבעם זאבי ,אז
ראש הוועדה להרחבת גבולות העיר ,לשר המשפטים ,יעקב שמשון
שפירא ,על היקף הסיפוח ב–" :1967תוספת שטח מרבי שייכלל
בירושלים ושיאפשר את התרחבותה ...לכרך גדול".
היתה זו יריית הפתיחה לתהליך הפיכת העיר העברית ,שהכפילה
בתוך  19שנה את מספר תושביה ונהנתה מרוב יהודי של  ,99%לעיר
עם מיעוט ערבי של  70) 26%אלף נפש) ,שצמח מאז לכמעט 40%
מאוכלוסיית העיר ( 350אלף) ,ובעוד עשור וחצי צפוי להפוך לרוב .יש
המנופפים בירידה בשיעור הפריון של נשים מוסלמיות ב– 20השנים
האחרונות מ– 4.5ילדים ל– ,3.2לעומת העלייה בשיעור הפריון של
נשים יהודיות מ– 3.8ילדים ל– ,4.4כמענה לכך .אלו מתעלמים מכך
שירושלים "המאוחדת" סובלת מהגירה שלילית של 8,000–6,000
יהודים בשנה מאז  .1992בקרב העוזבים לאחרונה בולט השיעור
הגבוה ( )44%של צעירים בגילאי .34–20
רוב התושבים הפלסטינים בירושלים אינם מממשים את זכותם להצביע
בבחירות העירוניות .מחרימים אותן (שיעור ההצבעה נמוך מ–.)2%
ישראל פועלת למנוע מצב שבו אלו המעוניינים באזרחות הישראלית
יוכלו להשתתף בבחירות הכלליות ,על ידי דחיית בקשותיהם לאזרחות.
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ב– 2019היינו עדים לקפיצה במספר אישורי האזרחות ,מממוצע של
 300בשנה ל– ,1,200אך קפיצה דומה היתה גם במספר הבקשות
שנדחו — מממוצע שנתי של  300ל– .1,400רק כ– 20אלף פלסטינים
בירושלים מחזיקים באזרחות הישראלית.
ישראל נהנית בתחומי הקו הירוק (יחד עם מזרח ירושלים) מרוב יהודי
מוצק של  .79%כל הגירה יהודית לגדה ,תחת תחזית הלמ"ס שלפיה
צפויה אפס עלייה ,לא תשנה את העובדה שבשטחי א"י המנדטורית
קיים רוב לא יהודי .אם ישראל תספח את שטחי הגדה (ובהמשך את
רצועת עזה) היא תיאלץ לבחור באחת מן השתיים :להיות "דיקטטורה של
המיעוט" ,כפי שהגדיר דוד בן־גוריון ב– 1949את משטר האפרטהייד,
או להפוך למדינה ערבית דמוקרטית עם מיעוט יהודי.
עלינו להימנע מסיפוח שיהפוך את ישראל ,כפי שקרה לירושלים,
למדינה ענייה ,מוכת אלימות ,ועם רוב ערבי — שתהיה מצורעת בעולם
שתי האוכלוסיות החלשות מהבחינה הכלכלית בישראל ,ערבים
וחרדים ,הפכו בהדרגה את ירושלים לעיר הגדולה הענייה ביותר
בישראל .שיעור ההשתתפות בכוח העבודה בעיר ( )68%נמוך בהרבה
מהממוצע הארצי ( .)81%השכר החודשי הממוצע של שכיר בעיר הוא
 8,700שקל .הממוצע הארצי הוא  10,600שקל .לפי הלמ"ס ,העיר
מדורגת בתחתית הדירוג הכלכלי־חברתי (אשכול  ,)2והיא בין 50
הערים שהכי קשה לחיות בהן ,לצד בני ברק וג'סר א־זרקא.
כך גם לגבי המדינה האחת .ישראל ,מדינה מפותחת ,תיאלץ לקלוט
אוכלוסייה שחיה ברמה של עולם שלישי .הפער בתמ"ג לנפש — 40
אלף דולר לעומת  3,500דולר — מסביר כמעט הכל .ישראל אמנם תחיל
על השטחים שיסופחו את מדיניות הקיפוח שנהגה במזרח ירושלים,
כפי שהודה טדי קולק בריאיון ל"מעריב" ב–" :1990אמרנו שוב ושוב
שנשווה את זכויותיהם של הערבים לזכויות היהודים בעיר .דיבור ריק
מתוכן ...הם היו ונשארו אזרחים מדרגה שנייה ושלישית ...בשביל
ירושלים היהודית עשיתי משהו ב– 25השנים האחרונות .בשביל מזרח
ירושלים? כלום! מה עשיתי? בתי ספר? שום דבר! מדרכות? כלום!
בתי תרבות? מאומה" .הוסיף לדבריו אהוד אולמרט ביום ירושלים
ב–" :2012במה שקשור לחלקים אחרים של ירושלים ,שבהם לא גרים
יהודים ,אין שינוי גדול ...אף ממשלה ישראלית מאז  '67לא עשתה
אפילו אפס קצהו של מה שנדרש כדי לאחד את העיר באופן מעשי...
גם הממשלה שאני עמדתי בראשה לא עשתה את כל מה שהיה צריך
כדי להפוך את ירושלים לעיר מאוחדת .אמנם השקענו בירושלים,
אבל במודע השקענו בעיקר במערב העיר ובשכונות החדשות כמו הר
חומה ...ונמנענו מלהשקיע באזורים שאני חושב שבעתיד לא יהיו חלק
מירושלים" .וגם ראש העיר הנוכחי ,משה ליאון ,שתיאר בחודש שעבר
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את הפיתוח הצפוי לירושלים — ציין כמעט אך ורק פיתוח בשכונות
היהודיות.
שטחים שיסופחו בגדה ,המאוכלסים בפלסטינים ,צפויים לזכות
מהממשלה והעירייה לאותו יחס שקיבלו השכונות הירושלמיות
שהוצאו ממזרח לחומת הביטחון וההפרדה .כפר עקב ,כמו מחנה
פליטים שועפט ,הפכו ל"שטח הפקר" שבו חיה שליש מהאוכלוסייה
הערבית של ירושלים בתנאים של תת־תקצוב ,תת־שירותים עירוניים,
והעדר אכיפה של חוק וסדר.
למרות מדיניות האפליה הזאת ,ישראל לא תוכל להימנע מתשלומי
העברה של הביטוח לאומי ,ומהוצאות כבדות בתחומי החינוך ,הבריאות
והרווחה על האוכלוסייה הממוקמת כולה באשכול  1במדד הכלכלי־
חברתי .לפי מחקר שנערך ב– 2018בעבור תנועת "מפקדים למען
ביטחון ישראל" ,הוצאה זו תחייב תוספת של  52מיליארד שקל
לתקציב המדינה.
ראוי לציין לחיוב ,שסיפוח מזרח ירושלים איפשר ליהודים לשוב
ולממש את זכותם לחופש פולחן במקומות הקדושים ,ובראשם הכותל
המערבי .ניתן יהיה לשמר את השינוי הזה על ידי אימוץ הצעות שהועלו
במו"מ לגבי עתיד ירושלים .יאסר ערפאת ומחמוד עבאס הציעו
שהכותל ,הרובע היהודי ומחצית מהרובע הארמני ,וכן יתר הר ציון,
יישארו בריבונות ישראל .או לחלופין ,ישראל הציעה בשיחות טאבה
ב– 2001ואנאפוליס ב– 2008להחיל משטר מיוחד באגן ההיסטורי,
שישמר את חופש הגישה וחופש הפולחן לכל הדתות.
קצרה היריעה מלפרט את כל ההשלכות השליליות של סיפוח השטח
שלימים הפך להיות מזרח ירושלים .יש ללמוד את הלקח ולהפסיק
את חגיגות ה"איחוד" ו"הפריחה" המדומיינות ,שמירון בנבנישתי
היטיב לתארן ב–" :2012ככל שמעמיקה התחושה ש'העיר המאוחדת'
חצויה בפועל במחסומים של שנאה ,כך צוברים תאוצה מאמציהם
של ממסדים קיצוניים וקנאיים לטפח את מועד כיבושה כאירוע של
התרסה ,שנאת הזר ,הוקעת בוגדים" ("הארץ".)4.10.12 ,
עלינו להימנע מלהפוך את ישראל ,בדומה לירושלים ,למדינה ענייה,
מוכת מתחים ואלימות ,עם רוב ערבי ,שתהפוך למצורעת בעולם עקב
משטר אפרטהייד שתכפה על המולדת של שני העמים ,כפי שכפתה
על בירתם.
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אין לפנות ישובים לפני שמבררים אם הגבול מציאותי,
 ,20.8.2018הארץ
אורי מרק וגדעון לוי דנים במאמריהם באותו נושא ,אך כל אחד במישור
נפרד מרעהו .בעוד שהראשון מנסה לנעוץ עקביו במישור המעשי של
היתכנות רעיון שתי המדינות ,הרי שהאחרון מפליג במישור התודעה
והצדק בניסיון להפריך את טענת חברו ,ובסופו של דבר שניהם צועדים
מלאי כוונות טובות הרחק מהמטרה.
אבקש להיות האחרון המערער על קביעתו העובדתית של מרק,
כי מפעל ההתנחלויות נכשל בהשגת מטרתו הפוליטית :ליצור את
התנאים הפיזיים והמרחביים שיאפשרו לישראל לספח את השטחים
כולם (“גוש אמונים” ,הליכוד) או חלקם (תוכנית אלון של המערך),
מבלי לפגוע בחזון הציוני של מדינה דמוקרטית בעלת רוב יהודי.
לאחר פינוי רצועת עזה ,שאלת ההיפרדות של האוכלוסייה היהודית
מהערבית בגדה מתייחסת ליכולת לבצעה במחיר לאומי סביר .ככל
שהאוכלוסיות מנהלות את שגרת יומן במתכונת של “שתי ביצים” ולא
של “חביתה” ,הדבר קל יותר; אוכלוסיות החיות במרקם חיים משותף
(ישובים ,כבישים ,עבודה ,מסחר ועוד) מחייבות לטובת היפרדותן
פתרונות מורכבים ,קשים ויקרים עד כדי בלתי אפשריים.
בצל חשש מביקורת בינלאומית הממשלה בולמת סיפוח ,אך מקדמת
החלת חוקים על ההתנחלויות  15.02.2018כתבה זאת זמינה למנויים
בלבד
בחינה מעמיקה של הנתונים הדמוגרפיים והמרחביים של הישובים
היהודיים בגדה מגלה את הדברים הבאים :הפלסטינים נהנים מרוב
מוצק של  82%מכלל האוכלוסייה ,וכך גם בכל אחד מ”מרחבי הביטחון”
שנקבעו בתוכנית אלון ( )1967-8ובתוכנית שרון ( 109 ;)1977מתוך
 126ישובים יהודיים שייכים למועצות האזוריות ,והם קטנים בגודלם
ובאוכלוסייתם .במחציתם פחות מ 200-משפחות וברוב המחצית
השנייה פחות מאלף משפחות;  75%מהישראלים גרים על הקו הירוק,
מחציתם במודיעין עלית ובביתר עלית; הישראלים אינם משתמשים
בשני שלישים מכבישי הגדה;  60%מכוח העבודה הישראלי של מחוז
יו”ש עובד בתחומי הקו הירוק; הישראלים מעבדים פחות מ 100-אלף
דונם ,רובם המכריע בבקעת הירדן ולמעט שניים ,אין אזורי תעשייה
ישראליים משמעותיים ובכולם העובדים הם פלסטינים; השליטה
הישראלית בשטח נשענת ברובה על צווי סגירה צבאיים בלמעלה
מ 50%-משטחי C ,ועל נוכחות צבאית קבועה וניידת; ב”גושים”
הישראליים מתקיימת דומיננטיות יהודית בדמוגרפיה ובמרחב ,אך אלו
משתרעים על  4-5אחוזים בלבד משטח הגדה ,בעוד הפלסטינים נהנים
מדומיננטיות דמוגרפית ומרחבית מכריעה בשאר השטח.
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מרק טועה ביחס לשני דברים מהותיים .האחד ,הוא חוזר על הטעות
הרווחת בקרב מנהיגי ישראל שניהלו את המו”מ עם אש”ף על גבול
הקבע :הוא והם מבקשים להתוות אותו על בסיס האינטרס והאילוצים
הישראליים .רובם ככולם מתייחסים לאתגר שבפינוי חלק מהמתנחלים.
הפלסטינים ,לעומת זאת ,ביקשו להימנע מפגיעה במרקם חייהם של
מספר רב של ישובים פלסטיניים וברציפות הטריטוריאלית הפלסטינית.
קווי הגבול שהוצעו על ידי ישראל ,כמו גם על ידי הפלסטינים ,מעולם
לא נבחנו באופן מעמיק ,שיטתי ומדעי ,ולא היתה התייחסות לכלל
ההשלכות של הגבול החדש.
על בחינה מקצועית להתמקד בקו גבול שיאפשר יציבות ושלא יטמון
בחובו את זרעי הפורענות הבאה .ההיגיון המנחה לקביעת הגבול הוא
ההתמודדות עם שאלת המחיר של הסכם קבע .תחת הפרמטר שהנחה
את המו”מ באנאפוליס “ – 2008קווי  ’67כבסיס וחילופי שטחים
ביחס  - ”1:1ישנן שלוש עלויות מרכזיות לחילופי שטחים ,התלויות
זו בזו )1( :פינוי יישובים יהודיים מהגדה המערבית וקליטת תושביהם
בישראל )2( .פגיעה במרקם החיים הפלסטיני וברציפות הפלסטינית
כתוצאה מסיפוח ישראלי של “גושים” ו”אצבעות” של יישובים יהודיים
החודרים ללב השטח הפלסטיני ( )3פגיעה ביישובים ישראליים
סמוכי-גבול בתחום מדינת ישראל ,בשל העברת האדמה שבשימושם
לפלסטין .כל ניסיון לצמצם את עלות הרכיב הראשון מעצים את
העלויות ברכיבים האחרים :בסיפוח יותר יישובים יהודיים ,נחסך פינוי
מוסכם וכפוי שלהם ועולה מחיר הפגיעה במרקם החיים הפלסטיני
וביישובים ישראליים סמוכי-גבול; מנגד ,צמצום הפגיעה בפלסטינים
ובתושבי ישראל משמעו פינוי רחב יותר של התנחלויות.
יש להכיר ,להבין ולהעריך באופן מעמיק את העלויות השונות ולהציע
פתרונות אופטימליים ,שבהם רכיבי העלות-תועלת יאפשרו קיום סביר
של שתי מדינות זו לצד זו על בסיס גבול הנהנה מיציבות מובנית.
מבחינה מדוקדקת של העלויות של שלוש הקבוצות על רקע תמונת
המצב המרחבית-פיזית ,ניתן לקבוע כי הפרדה המבוססת על חילופי
שטחים בסדר גודל של  4אחוזים היא אפשרית במחיר לאומי סביר .אין
מדובר בפינויים של  46אלף ישראלים אלא במספר כפול ,שמהבחינה
המעשית ישראל יודעת להתמודד עם קליטתם בהיבטים של מגורים
ותעסוקה הוגנים.
מרק אכן מודע לכך וקובע כי “פינוי  33ההתנחלויות המבודדות לא
יספיק כדי להשיג הסכמה פלסטינית לסיום הסכסוך ...ואולם ,די בכך
כדי לשרטט גבול בין ישראל לפלסטין ,באופן חד צדדי או בהסכמה
לפרק זמן מוגבל” .פה טמונה טעותו השנייה .כל העלויות הפוליטיות
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והחברתיות שיידרשו לפינוי מוגבל של המתנחלים ללא הסכם קבע
וללא תמורה כלשהי מצד הפלסטינים ,כמעט וזהות לעלויות שידרשו
להסכם קבע .לכן אין טעם בניסיון “לעבור את התהום בשתי קפיצות”.
כמו כן ,הסיכוי שהפלסטינים יסכימו לשלב ביניים נוסף ללא ידיעת
המפה הסופית 25 ,שנה לאחר הסכם אוסלו ,הוא אפסי.
יחד עם זאת ,יהיה זה הוגן לציין שתוכנית זו מתחייבת ,באם ישראל
תסכים לנהל מו”מ עם הפלסטינים על בסיס הפרמטרים של אנאפוליס
והפלסטינים ישנו את עמדתם ויסרבו לכך.
לא אבקש לערער גם על קביעתו של לוי ,כי בניגוד לקיומה של היתכנות
מעשית לפתרון שתי המדינות ,הרי שהיתכנות פוליטית למימוש של
הסכם זה כיום היא נמוכה ביותר .זאת בעיקר בשל הנסיגה של נתניהו
מהפרמטרים של המו”מ שנקבעו באנאפוליס ,ומשום שממשלתו
מובלת כיום על ידי הזרם הלאומני-משיחי ,השואף לסיפוח .בנוסף,
צריך לזכור את המציאות הפוליטית בצד הפלסטיני על כל מחלוקותיה,
עזה-גדה ,חמאס-פת”ח ועוד .אלו לא תורמים להצגת כתובת פלסטינית
אחת מלוכדת בפני ישראל ובפני הקהילה הבינלאומית ,שתוכל להשיג
הסכם ובעיקר לממשו ולשמור עליו.
על כך הייתי מוסיף כי כיום ,ההיתכנות התודעתית בישראל לפתרון
שתי המדינות אף היא נמוכה .השיח במרחב הציבורי בישראל מבוסס
על הפחדה ,הסתה ,שקרים ואתוס של סכסוך .ללא שינוי דרסטי בשיח
הזה ,לא ייווצרו התנאים המתאימים שיאפשרו למנהיגים לבצע את
המהלכים ואת הוויתורים הכואבים שעומדים בבסיס הפתרון המבוסס
על פשרה ,ולא על צדק יחסי או היסטורי.
טעותו של לוי מקורה בניסיונו להגיע לפתרון המבוסס על צדק ,וחמור
מכך ,רק על הצדק בהתאם לנרטיב הפלסטיני .כל צד סבור שהצדק
עמו ,ושתביעתו לארץ ישראל או פלסטין כולה נהנית מתוקף מדיני,
משפטי ,היסטורי ומוסרי .לא ניתן ליצור נרטיב משותף אחד ,המבוסס
על הכרה כנה של צד אחד בזכותו של האחר להגדרה עצמית או על
פיוס .פתרון הסכסוך מבוסס על פשרה ,חלוקה טריטוריאלית ,שבה
כל צד נשאר עם חצי תאוותו בידו אך עדיין יכול לשמר את הנרטיב
הלאומי שלו ואת חלומותיו הטריטוריאליים.
ההצדקה לפשרה מצד הצדדים נשענת על מה שאני מכנה “תודעת
האין ברירה” .כלומר ,כל אחד מהצדדים מבין כי אין ביכולתו להשיג
או לקיים את האינטרסים הלאומיים החשובים ביותר ללא פשרה
עם האחר .ליהודים ,האינטרס הוא לקיים מדינה דמוקרטית של העם
היהודי ,ולפלסטינים  -להקים מדינה פלסטינית עצמאית .כך נכתב
בהחלטת החלוקה ב“ :1947-הנחת היסוד מאחורי הצעת החלוקה היא
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כי התביעות על ּפלשתינה ,הן של הערבים והן של היהודים ,שתיהן
בעלות תוקף ולא ניתן ליישב אותן זו עם זו .מכל ההצעות שהוצעו,
החלוקה היא המעשית ביותר ...והיא תאפשר לספק חלק מהתביעות
ומהשאיפות הלאומיות של שני הצדדים”.
התנועה הציונית הסכימה לחלוקה (גם אם תיכננה אז שלא לדבוק
בה) לראשונה ב .1937-הפלסטינים סירבו לאורך כל הדרך ,ולכן לא
נוכל לקבל את טענתו של לוי כי “ארצו של העם הפלסטיני נגזלה
ממנו ברובה ב .”1948-די בהכרזתו של מחמוד עבאס (“ :)2008אבדה
הזדמנות החלוקה של  ,1947ולפניה אבדה הזדמנות החלוקה של
ועדת פיל” ,בכדי להכיר באמת ההיסטורית ביחס לסרבנות הפלסטינית
להקים מדינה עצמאית על חלק מהארץ.
לכן ,הסכם קבע בין ישראל לאש”ף חייב להתבסס על הפרשנות
המקובלת של החלטת מועצת הביטחון  242שלבה בנוסחה “שטחים
תמורת שלום” .כלומר ,פלסטין בגודל של שטחי הגדה המערבית ,מזרח
ירושלים ורצועת עזה ,אך לא יותר מזה ( 6,205קמ”ר) .אל ללוי להיות
יותר פלסטיני מהפלסטינים ,כי עבאס המפוכח המשיך ואמר“ :איננו
רוצים לאבד הזדמנות נוספת ,לפיכך קיבלנו את חלוקת  1948ו,1967-
שאיננה כוללת יותר מאשר  22%פלסטין ההיסטורית”.
על מרק ולוי להפנים כי מי שמבקש למצוא פתרון לסכסוך אינו יכול
לבקש רק את האינטרס או הצדק שלו ,אלא רק פשרה המבוססת על
המציאות בשטח ,על ההחלטות הבינלאומיות ,על קיומו של גבול יציב
ועל היכולות הפוליטיות של הצדדים.
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המתנחלים הם לא חלוצים ,גם אם נדמה להם ,20.9.2018,הארץ
מיתוס "ההתיישבות הציונית" החדשה בשטחי הגדה המערבית ,זו
שלכאורה ממשיכה את דרכם של החלוצים טרם הקמת המדינה
ובשנותיה הראשונות ,הוא לב הטענה של הציבור הלאומני והמשיחי
המכוונת לקנות אחיזה ולגיטימציה בדעת הקהל הישראלית .מיתוס זה
הוא מופרך מיסודו ,עושה עוול היסטורי לחלוצים הראשונים וזורה חול
בעיני הציבור.
גלי ההתיישבות היהודית בארץ ישראל בעת החדשה אכן חלקו אותה
מטרה לאומית  -כינונה של “המדינה היהודית" בשטח מרבי ככל שניתן
משטחה של הארץ ,אך החזון ,הרקע המדיני ,האתגרים ,המאפיינים
והתוצאות היו שונים מאוד.
ביחס להרחבת גבולות "המדינה היהודית" ,ניתן להצביע על שלוש
תקופות מרכזיות ב 120-שנות התיישבות יהודית בארץ ישראל:
הראשונה ,1881-1947 ,התיישבות חלוצית וולונטרית בעיקרה.
השנייה ,1948-1967 ,התיישבות כפויה בבסיסה.
השלישית ,1968-2018 ,התיישבות נוחות ונדל"ן ברובה.
מניעיהם של המתיישבים בתקופה הראשונה היו שונים בין ה"עליות",
גם אם ביסודם היו רובם מתוך הכרה לאומית חדשה .ככלל ,דתיים,
בדומה לישוב הישן ,התיישבו בערי הקודש ,שם יכלו למצוא פרנסה;
מבקשי חיי עבודה וסוציאליסטים הקימו את המושבות והחוות
החקלאיות ,הקיבוצים והקבוצות; והיו מי שראו בהקמת ערים את
תרומתם לכינונו של הבית הלאומי היהודי .האתגרים בפניהם עמדו
היו עצומים :חוסר ידע וניסיון בחקלאות ,אקלים זר ,מלריה ,כוח עבודה
ערבי מתחרה ,התנגדות השלטון העות'מאני ,ומאוחר יותר מגבלות
הבריטים על עלייה ורכישת אדמות ,התנכלויות ואלימות מצד ערביי
הארץ ועוד.
עד הדברת המלריה בשנות ה 20-המתיישבים היהודים בחרו להיאחז
ב N”-ההתיישבותי" – מישור החוף והעמקים .האדמות מוכות המלריה
נמכרו ליהודים ,ולימים אזורים אלו הפכו ללבה של המדינה היהודית
המתוכננת בהחלטת החלוקה ב.1947-ועדת פיל המלכותית ב,1937-
הציעה כי המדינה היהודית תשתרע בשטחי ה N“-ההתיישבותי" והגליל
 גישה שהבהירה לראשונה כי בהצעות עתידיות לחלוקת הארץ ,אזוריםשתהיה בהם נוכחות של יישובים יהודיים ייכללו בתחומי המדינה
היהודית .לפיכך ,הסוכנות היהודית החליטה להגביר את פריסת
ההתיישבות היהודית .בעשור האחרון לשלטון הבריטי התעצמה תנופת
ההתיישבות היהודית ונפרסה אל עבר הגליל המערבי ,עמק בית שאן
והנגב ( 52יישובי "חומה ומגדל" ,שלושת המצפים בנגב 11“ ,הנקודות"
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בנגב המערבי ועוד).
במלחמה שפרצה בשל סירובם של הערבים לקבל את החלטת החלוקה
ב 1947-והחלטתם להילחם בכדי לבטלה ,נכבשו מחצית מהשטחים
שהיו מיועדים למדינה הערבית .ישראל הצעירה קבעה מדיניות
למניעת שובם של הפליטים הפלסטינים לכפרים ההרוסים ,ולהסרת
גבולות החלטת החלוקה מעל סדר היום הבינלאומי .ראש הממשלה
דוד בן-גוריון ניסח לקראת סוף  1948את המדיניות של התקופה
השנייה" :חומת אדם חיה ,עובדת ויוצרת – יש ביכולתה לשמור על
גבולות הארץ" .בהתאם ,בשנים  1967-1948הוקמו במדינת ישראל
 465ישובים חדשים .לשם מימוש התפיסה האמורה נקטה ישראל
במדיניות של פיזור אוכלוסין.
ציון הדרך העיקרי היה 'תוכנית שרון – תכנון פיזי לישראל' משנת
 ;1951האדריכל אריה שרון ניסח את עקרונות פיזור האוכלוסין
במדינה הצעירה ,שהביאו לכך שמדינת ישראל מחזיקה בשיא עולמי
של מספר יישובים ביחס לאוכלוסייה.
גל העלייה ההמוני בשנים  ,1951-1948שמנה כ 700-אלף איש
מאסיה ואפריקה ,התיישב במרכז הארץ והתמודד עם קשיי הקליטה:
שפה ,מצוקת עבודה ודיור ותיוג תרבותי שלילי .ברצועת הספר בשנים
אלו הוקמו קיבוצים חדשים 35 .מהם קמו במהלך המלחמה עד ינואר
 ,1949אך בהיעדר גרעיני התיישבות של תנועות הנוער החלוציות,
פיזור האוכלוסין נעשה בהמשך בעיקר באמצעות הפניית  200אלף
העולים החדשים שהגיעו במחצית שנות ה 50-מצפון אפריקה ליישובי
הגבול .לצה"ל היה חלק חשוב בהגשמת המדיניות .בשנות ה50-
ולאחריהן פעלה במטה הכללי 'לשכת התיישבות' ,וצה"ל הוא שקבע
את מיקומם של הישובים החדשים על פי שיקולים ביטחוניים בלבד.
זו היתה "חלוציות" כפויה של עולים שנאלצו להתמודד עם כל הקשיים
של קודמיהם ,שהוחרפו פי כמה וכמה; בהקמת הישובים המרוחקים
לא ניתנה הדעת על יצירת מקורות תעסוקה ,שירותי חינוך ,בריאות
ורווחה ראויים .חמור מכל היה האיום הביטחוני – במהלך 1956-1948
הרגו "המסתננים" כ 200-אזרחים ועשרות אנשי ביטחון ,גנבו וחיבלו
ברכוש בשווי של כמה מאות אלפי ל "י בממוצע שנתי.
היישובים החדשים שהוקמו עד  1967נכללו במועצות האזוריות עמק
בית שאן ,עמק יזרעאל ,השרון ויהודה .בצפון הוקמו יישובי בקעת בית
שאן ויישובי חבל תענך ,ובאזור מזרח השרון הוקמו בשנים האלה כ40-
יישובים חדשים ,בהם העיירה ראש העין.
את התקופה השלישית ,פותח עשור של התיישבות בבקעת הירדן וצפון
ים המלח ,שהוגדרה כביטחונית על ידי ממשלות המערך .אך התנאים
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הגיאוגרפיים הפכו את השאיפות של הוגה התוכנית ,יגאל אלון,
להביא מיליון יהודים לאזור לדמיונות שווא .בני הקיבוצים והמושבים
הוותיקים שהגיעו להקים את  25הישובים החקלאיים ,שעליהם נוספו
בני ערים ,לא צלחו עד היום במספרם את קו  6,000נפש .על הרצועה
המזרחית של הגדה המערבית המאוכלסת בדלילות ניתן להוסיף את
רצועת הרכסים של הרי יהודה והשומרון – חבל ארץ תלול וטרשי
שבו נמצאות רוב הערים הפלסטיניות הגדולות .לתוך רצועה זו ביקשו
אנשי "גוש אמונים" הלאומנים-משיחיים להידחף ,על מנת לבתר את
הרציפות הפלסטינית ולמנוע את חלוקת הארץ ,תחת ההצהרה הכוזבת
כי הגוש הוא "תנועה לחידוש ההגשמה הציונית”.
העשור הראשון ידע את מאבקם מול צה"ל וממשלת ישראל ,שמדיניותה
נקבעה בבירור על ידי יצחק רבין" :ללב הגדה המערבית ,המאוכלס
בצפיפות על ידי הערבים ,אל לנו לדחוק מתיישבים יהודים .התיישבות
דרמטית כזאת יש בה מסממני הראווה וההתגרות בערבים ובארצות
הברית ,ואין בה צורך והצדקה מבחינה ביטחונית" .עם "המהפך" ב
 ,1977ובכל השנים בהן השקיעו ממשלות ישראל עשרות מיליארדיםבאזור ,לא חל שינוי דרמטי בהיבט ההתיישבותי ,ובאזור יש דומיננטיות
דמוגרפית פלסטינית של .92%
הרצועה השלישית והמערבית מתאפיינת בקרקע חקלאית טובה,
והיא צופה לעבר מישור החוף .זהו אזור "הביקוש הגבוה" של הגדה
המערבית ,ובו נמצאים רוב הכפרים החקלאיים הפלסטיניים .באזור
זה ,הכולל את רובו של "עוטף ירושלים" ,נמצאים רוב הישראלים
המתגוררים מעבר לקו הירוק ( 220 .)83%אלף ישראלים מתגוררים
ב  12-השכונות היהודיות במזרח ירושלים ומוצאים את עיקר פרנסתם
בעיר .רובם חרדים ודתיים שראו בשכונות אלו פתרון למצוקת הדיור
בעיר .במחוז יהודה ושומרון מתגוררים עוד  415אלף ישראלים.
כ 40%-מתושביו חרדים המתגוררים במודיעין עלית וביתר עלית,
הערים העניות והמסובסדות ביותר בישראל ,הממוקמות על הקו הירוק
ורחוקות מלהשתתף בחזון הלאומני משיחי של לרשת את הארץ .גם
מרבית החילונים המתגוררים באיו"ש שותפים לתפיסה של שיפור
איכות החיים .כך נמצא עוד  30%אחוז מהישראלים עם פניהם מערבה
(אלפי מנשה ,מעלה אדומים ,אריאל ,אורנית ,הר אדר ,צופים ,סלעית
ועוד) .אף בקרב הלאומנים-משיחיים נמצא רבים שבחרו את מקומות
הנוחות למגורים (אלקנה ,מבוא חורון ,שערי תקווה ,אפרת ,גוש עציון
ועוד).
ההתיישבות היהודית ב 50-השנים מאז המלחמה ,בעידוד ממשלת ישראל,
בהשקעות של הון עתק ,אינה מתקרבת בהישגיה לקודמות לה ,ואין זה
משנה כמה תמיכה וסבסוד הרעיפה המדינה :תקציב לנפש גבוה ב280% -
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מהממוצע (מכון מאקרו 137 ;)2017 ,מיליון שקל לפינוי זמני של עמונה;
חוק הלאום ,חוק ההסדרה ,מענקים ,פטור מדמי חכירה ועוד.
כל הקבוצות הללו בחרו להדיר רגליהן מהאזורים המאתגרים בגדה
המערבית .בבקעה ובאזור ים המלח רק שלושה מתוך מאה תושבים
הם ישראלים; מדרום לגוש עציון נמצא רק שניים; ובצפון השומרון רק
אחד מכל מאה .ישראלים לא נוסעים בשני שלישים מכבישי הגדה
המערבית ,אין בה אזורי תעשייה ישראליים משמעותיים ואף החקלאות
היא בעיקר נחלת תושבי הבקעה המעטים 60%.מכוח העבודה עושה
את דרכו מדי בוקר לישראל .ההתיישבות השיגה דומיננטיות יהודית רק
ב"גושים" המשתרעים על 4%משטח הגדה בלבד ,בעוד ששאר השטח
נשלט באופן ישיר על ידי הצבא ( 50%משטח  Cסגורים בצו צבאי).
הנטל הביטחוני על צה"ל בשמירת ההתנחלויות הוא כבד .רוב הכוחות
מושקעים באבטחת הישובים ,בשמירה על צירי התנועה וחמור מכך
– בהתמודדות מול הטרור היהודי המכוון נגד פלסטינים .הלאומנים-
משיחיים ,הקבוצה המובילה את מתיישבי התקופה השלישית ,אמונים
על אידיאולוגיה וחזון השונים מאלו של קודמיהם .בעוד שהראשונים
ביקשו להתיישב ולהקים מדינה שתשמש מקלט בטוח לעם היהודי,
הרי שאלו מבקשים "להוריש את הארץ מיושביה" .על כך הוכיח אותם
מנחם בגין בסוף דצמבר " :1977עליכם לזכור שהיו ימים ,כאשר
עדיין לא נולדתם או הייתם ילדים קטנים ,ימים שבהם אנשים אחרים
סיכנו נפשותיהם יומם ולילה ,עבדו ועמלו ,הקריבו קורבנות ,ועשו את
מלאכתם בלי שמץ של תסביך משיחיות" .יעודה ואופייה של המדינה
אף הם שונים לעמדתם .בעוד שהראשונים ביקשו מדינה שתהיה
מושתתת על "יסודות החירות ,הצדק והשלום ...תקיים שוויון זכויות
חברתי ומדיני ...תבטיח חופש דת" (מגילת העצמאות) ,הרי שאלו
מייחלים להקמת "ממלכת כוהנים וגוי קדוש ,השבת שכינה לציון ,כינון
ממלכת בית דוד ובניין בית המקדש  -כנקודת מפתח לתיקון עולם
במלכות ש-די" (חנן פורת).
למול הצלחתם של מתיישבי התקופות הראשונות ,מהדהד כישלונם של
השותפים להתיישבות בתקופה השלישית .הסיבות לכך רבות .בעוד
שבתקופות הראשונות הישוב היהודי ומדינת ישראל נהנו מתמיכת
המערכת והמשפט הבינלאומיים (הצהרת בלפור ,כתב המנדט ,החלטת
החלוקה); הצליחו במניעת חזרתם של הפליטים הפלסטינים; החילו את
החוק הישראלי על השטחים שנכבשו; העניקו מעמד אזרח לתושבים
הערבים ושמרו על הקונצנזוס והסולידריות בחברה הישראלית  -הרי
שבתקופה האחרונה המערכת והמשפט הבינלאומיים דוחים את
מפעל ההתנחלות ואת רעיון סיפוח חלקים מהגדה ומכירים בזכותם
של הפלסטינים להגדרה עצמית בשטחים; ישראל לא החילה את
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החוק הישראלי על הגדה ומקיימת משטר מפלה בין שתי האוכלוסיות;
וסובלת מהיעדר קונצנזוס בחברה הישראלית לגבי עתיד השטחים,
המפלג אותה בעידוד ובשיסוי הממשלה.
האפשרות היחידה העומדת בפני ישראל לממש חלק מההשקעה
האדירה במפעל ההתנחלות היא לחזור למדיניות של היפרדות וחלוקת
הארץ על בסיס הקו הירוק עם חילופי שטחים בהיקף של עד .4%מהלך
זה אמנם לא יוסיף מטר מרובע אחד לשטחה של ישראל ,אך הוא
לפחות מאפשר את שמירתם של  80%מהישראלים המתגוררים מעבר
לקו הירוק בריבונות ישראל.
אך אין זו כוונת ממשלת נתניהו .בעידוד ממשל טראמפ ,נמשכת
ההתיישבות תחת מדיניות של “סיפוח זוחל" או סיפוח באמצעות חוק.
אך זו סופה שתביא לקריסתו של החזון הציוני – מדינה דמוקרטית של
העם היהודי – לטובת משטר אפרטהייד ,ש יוחלף במדינה דו-לאומית
לא יציבה שתהיה למדינה ערבית.
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ושוב ,האמת :אין חצי מיליון איש בהתנחלויות,
 ,19.11.2018הארץ
מאז כינונה של ממשלת נתניהו האחרונה ,וביתר שאת מאז נבחר
טראמפ לנשיאות ארה"ב ,אנו עדים לשטף הכרזות בדבר הסרת כל
ההגבלות והחסמים הפוליטיים לפיתוחו של מפעל ההתנחלות בגדה
המערבית .שרים וח"כים מימין ,חברי מועצת יש"ע ונערי גבעות ,שבו
וחגגו את פריחת ההתנחלויות ואת קביעת העובדות הבלתי הפיכות
בשטח .להשלמת האופוריה ,הם הניחו עשרות הצעות חוק ותוכניות
לסיפוח חלקים מהגדה המערבית ואפילו את כולה .והכל לכאורה.
מציאות מדומיינת פרי אמונתם המשיחית-לאומנית וניסיון להצדיק
את תקציבי הענק הנשפכים שם.
האשליה וההטעיה של הציבור ,כמו כל שנה בשנים האחרונות,
מתנפצות על סלע פרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה .מספר
הישראלים במחוז יהודה ושומרון צמח ב  ,2017-כמו בכל שנה מהחמש
האחרונות ,ב  14-אלף תושבים .מ 399,043 -בסוף  2016ל413,400-
בסוף .2017כן ,לא חצי מיליון ובוודאי לא  800אלף ישראלים חיים
ביהודה ושומרון ,כפי שמרבים להטעות את הציבור הנציגים מהימין
הלאומני -משיחי 13% .בלבד מכלל האוכלוסייה בגדה המערבית (ללא
מזרח ירושלים).
נתון זה הוא "הוורוד" ביותר מבחינת תומכי מפעל ההתנחלות .הגידול
השנתי במחוז יהודה ושומרון ,שעדיין גבוה מהממוצע בישראל ,ממשיך
ויורד כמעט כל שנה .חשוב מכך ,מאזן ההגירה ב 2017-הוא הנמוך
ביותר מאז  ,2005ועומד על  1,300נפש בלבד .כן ,רק י"ג מאות נפש
יותר בחרו לעבור מישראל גופא ליהודה ושומרון מאשר אלו שבחרו
לשוב לגבולות מדינת ישראל הריבונית .נתון זה שב ומצביע על מגמת
"ההצבעה ברגליים" של הישראלים בעשרים השנים האחרונות ,למרות
כל ההטבות שהממשלה משפיעה על תושבי המחוז .גם "גל" העלייה
בן  800נפש מחו"ל שהגיע ישירות להתנחלויות לא שיפר את התמונה
העגומה.
אם כך ,כמו בשני העשורים האחרונים ,מקור הגידול הוא הריבוי הטבעי.
נתון זה מתייחס בעיקר לאוכלוסייה החרדית ,שרובה מתגוררת בשתי
הערים העניות ביותר בישראל  -מודיעין עלית וביתר עלית .השתיים
ממוקמות על הקו הירוק ,אינן מזוהות עם אידיאולוגיית הימין המשיחי,
ותושביהן חצו את הקו הירוק רק בשל מצוקת הדיור של החברה החרדית
בירושלים ובבני ברק (“מתנחלים בעל כורחנו") .תושביהן מהווים כיום
 30אחוז מכלל האוכלוסייה היהודית החיה ב 127-התנחלויות ,שברובן
המכריע מבודדות וקטנטנות .גם השנה תרמו שתי הערים הללו כמעט
מחצית מסך הגידול הכללי של מספר המתנחלים ( 6,156נפש).
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כרגיל רוב האוכלוסייה (כ )80%-מרוכזת בגושים וביישובי "השורה
הראשונה" שממערב לתוואי גדר הביטחון .מדרום לגוש עציון ,מצפון
לאלפי מנשה וממזרח למעלה אדומים שיעור הישראלים בכלל
האוכלוסייה נע בין אחוז בודד ברוב השטח ועד  4אחוזים בחלקו הקטן.
דומיננטיות דמוגרפית ומרחבית פלסטינית מוחלטת המופרת על ידי
התנחלויות קטנטנות ומבודדות ,מאחזים לא חוקיים ובעיקר על ידי
פעילות צה"ל הנדרשת להגן עליהם.
זוהי השנה הרביעית ברציפות ששיעור הגידול בהתנחלויות המבודדות
נמצא בירידה ,למרות שאלו מהוות את ביתם של חסידי ארץ ישראל
השלמה ו"גוש אמונים" לדורותיו ,מצביעי 'הבית היהודי’ בעיקר .מפעל
ההתנחלות ,שבו הושקעו במשך חמישה עשורים מאות מיליארדי
שקלים ,לא הצליח להשיג כל דומיננטיות יהודית במרחב ובדמוגרפיה
למעט ב"גושים" ,המשתרעים על פחות מ 5%-משטח הגדה המערבית.
למרות העובדות ,של מיעוט יהודי זעום בגדה המערבית השולט
דמוגרפית באחוזים בודדים מהגדה ,ששליש ממנו העני ביותר בישראל
(אשכול  )1ו 71%-ממנו מתחת לחציון של המדד הכלכלי-חברתי
בישראל ,ממשיכים שוללי הסדר הקבע לקדש את "הסטטוס קוו"
המדומה.
האשליה שלא מתממשת כבר  50שנה ,כי אוטוטו ויחול המהפך ,לא
מפסיקה לפגוע בישראל :הקיפאון המדיני שמדרדר את מעמדם של
אש"ף והרשות הפלסטינית ושל העומד בראשן ,מחמוד עבאס ,ועלול
להביא להתפרקות הרשות הפלסטינית ולהחזרת האחריות ל6.2-
מיליון פלסטינים לידי ישראל; וסבבי האלימות החוזרים ונשנים עם
חמאס ברצועת עזה ,הגובים מחיר כבד מיישובי עוטף עזה והדרום,
מכלכלת ישראל ,מתדמיתו של צה"ל וממעמדה של ישראל בעולם.
הכישלון החריף הזה אינו מרפה את ידיהם של נאמני האשליות,
המוסיפים להילחם בפתרון שתי המדינות לשני העמים הנדרש לעתידן
של ישראל ופלסטין .בתוך תוכם הם מודעים לכישלון לקבוע עובדות
בלתי הפיכות בשטח ולהכשיר את התנאים הנדרשים לסיפוחם של
יהודה ושומרון מבלי לפגוע בחזון הציוני .לפיכך ,אנו עדים לניסיונות
ל"ממש רווחים" מדומים על ידי סיפוח של חלקים משטחי  Cאו את
כולם לישראל ,ולמעבר "מסיפוח זוחל" שנכשל לסיפוח באמצעות
חוק שידרדר את ישראל ביתר שאת למדינה אחת ,המקיימת שלטון
אפרטהייד רשמי או המאבדת את צביונה היהודי לטובת הרוב הערבי.
הסיכוי היחידי להציל את מפעל ההתנחלות הישראלי בגד ה המערבית,
תוך שמירת משטרה וזהותה של מדינת ישראל ,הוא באמצעות הסכם
קבע ,גם אם נדרש זמן להשיגו ולממשו בהדרגה .בכל הצעה לגבול
 | 332הכתובת על הקיר

הקבע ישראל תיהנה משמירת  80%מהישראלים הגרים מעבר לקו
הירוק בריבונותה .אכן ,לחלק מהישראלים ,רובם שייכים לזרם
הלאומני-משיחי ,זה יהיה סוף רע ,של פינוי ושבר אמוני קשה .לישראל
עדיף סוף רע (שיש לעשות הכל בכדי לצמצמו) ל 1%-מאוכלוסייתה,
מאשר רע בלי סוף לכל אזרחיה.
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לידיעת משלם המיסים :כמה עולות ההתנחלויות,
 ,17.12.2018הארץ
קריאות חברי ממשלת ישראל ,ובראשם אנשי הבית היהודי ,ל"תשובה
ציונית הולמת" לפיגועים האחרונים ,בדמות אישורי בנייה להתנחלויות
בגב ההר ,הלבנת המאחזים הלא -חוקיים וסגירת ציר  60לתנועה
פלסטינית ,הן ניסיון נוסף לתרץ ולהסתיר את התמונה העגומה של
מפעל ההתנחלות המשיחי ,המתקיים מחוץ לגושי ההתיישבות
המרכזיים וממזרח לגדר הביטחון.
המדד החברתי-כלכלי של ההתנחלויות במחוז יהודה ושומרון ,שבו
חיים ב 127-התנחלויות  413,400ישראלים ,שפורסם לאחרונה על
ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,חוזר ומגלה את מעמדם הכלכלי-
חברתי הירוד של רוב הישראלים הגרים בהתנחלויות הללו ,את הנטל
על כלכלת ישראל ,את "האחים" המועדפים שבהן ואת העתיד הכלכלי
הקודר יותר המחכה מעבר לפינה .חשוב מכך ,ההבחנה בין "גושי
ההתיישבות" להתנחלויות המבודדות מחדדת שוב את הניצול הציני
של ממשלת ישראל את השכבות החלשות יותר בחברה הישראלית-
יהודית ,המוקרבים למולך המשיחיות הלאומנית הרת האסון .אלו
קולות המבקשים להציג מצג שווא של גידול הנוכחות היהודית ביהודה
ושומרון ולהצדיק את תקציבי הענק הנשפכים שם ,ללא תוחלת וללא
כל סיכוי לשנות את המאזן הדמוגרפי והמרחבי הנוטה בבירור לצד
הפלסטיני.
הרוב המכריע של הפיגועים מתרחש מחוץ לגושי ההתיישבות המרכזיים
הנמצאים בתחומי גדר הביטחון או בגוש עציון ,שבו לא הושלמה גדר
הביטחון בשל לחץ ראשי המועצות בו .מעבר לגדר הביטחון חיים כיום
בגב ההר כ 90-אלף איש ב  49-התנחלויות מבודדות 93% .מהן נמצאות
במחצית התחתונה של הדירוג הכלכלי-חברתי (אשכולות  .)5-1על פי
תוצאות הבחירות ב ,2015-הישובים העניים ביותר והמדורגים ברובם
באשכול  2ומקצתם באשכול  3הם מצביעי הימין הדתי-לאומני-
משיחי (הבית היהודי ומפלגת יחד ,שכמעט עברה את אחוז החסימה)
כמו איתמר ,אלון מורה ,בית אל ,נגוהות ,עטרת ,מצפה יריחו ,קרית
ארבע ,ברכה ,יצהר ,תפוח ,שילה ,עלי ,מעלה לבונה ,נחליאל ,מעלה
חבר ,עתניאל ,קרית ארבע ,המאחזים הלא-חוקיים ועוד .בהתנחלויות
הנותרות במעמד זה (אשכולות  2ו ,)3-מעלה עמוס ומיצד ,מצביעים
למפלגות החרדיות.
ממשלת ישראל ,בראשות נתניהו ובהובלת בנט ושקד ,אינה חוסכת
מהם כספים .בדו"ח שזה עתה התפרסם אנו מגלים ,כי כמעט ב80%-
מההתנחלויות ששיפרו את מצבן מאז פרסום המדד הקודם ,הבית
היהודי היא המפלגה הגדולה ביותר .לאחרונה אושרה תוכנית לשיפור
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הכבישים בעבורן בהיקף של  5מיליארד שקל .שיעור השתתפות
משרדי הממשלה בהכנסות של היישובים הללו גבוהה במיוחד .כך,
למשל ,בבית אל ( ,)64%בקרית ארבע ( )69%ובמועצה אזורית שומרון,
שבה חיים  41אלף תושבים בלבד ,זה מגיע ל 84% -המהווים 265
מיליון שקל.
חמור מכך ,אלו ההתנחלויות שיחד עם המאחזים הלא -חוקיים
מחזיקות באלפי בתים שנבנו על אדמה פרטית פלסטינית והולידו
את "חוק ההסדרה" .מתוך חלק מההתנחלויות הללו יוצאים לפעולות
"תג מחיר" ,ולעימותים עם הפלסטינים ועם כוחות צה"ל .למרות
העובדה שב"גב ההר" הדמוגרפיה הפלסטינית מנצחת ללא עוררין
) 93%מהאוכלוסייה) ,וכן השליטה המרחבית (כמעט  100%בעלות
על הקרקעות) ,ההתנחלויות והמאחזים הלא-חוקיים הללו מבקשים
במיקומם להרוס ,בחסות האבטחה היקרה שצה"ל מחויב להעניק
להם ,את הרציפות הפלסטינית בגדה המערבית ,הנדרשת ליצירת
מדינה פלסטינית בת קיימא .על רקע זה אפשר להבין גם את התביעה
האחרונה להגביל את נסיעת הפלסטינים בכביש  ,60המהווה את עורק
החיים המרכזי של הגדה המערבית מג'נין ועד חברון ,דרך כל הערים
המרכזיות הפלסטיניות.
על אלו הנמצאים מעבר לגדר יש להוסיף את יישובי בקעת הירדן וצפון
ים המלח ,שמספרם נמוך במיוחד 6,451 .איש החיים ב 26-ישובים.
מעמדם של אלו ,המזוהים ברובם עם מפלגת המחנה הציוני ,הוא
במחצית הגבוהה של הדירוג הכלכלי-חברתי ומניעיהם להתיישבות
במהלך העשור הראשון שלאחר מלחמת ששת הימים היו ביטחוניים
בעיקרם .ביניהם ישנם ישובים ,ברובם חדשים ,כמו חמדת ,גיתית
(שנעזבה ושוקמה) ,רותם ,משכיות וייט"ב ,המדורגים בשליש התחתון
(אשכולות  2ו ,)3-והתושבים מצביעי "הבית היהודי" ככלל.
בצדו המערבי של תוואי גדר הביטחון ,המפריד בין גושי ההתנחלות
המרכזיים והאוכלוסייה הפלסטינית ,התמונה שונה לגמרי .ההתנחלויות
באזורים אלו נבנו על פי תוכניות ממשלתיות )"אלון" ו"שרון") ,שביקשו
להימנע מיישוב יהודים באזורים צפופי אוכלוסייה פלסטינית .קבוצה
זו ,שבה חיים  316,608ישראלים ב 51-התנחלויות ,נחלקת לשלוש
קבוצות משנה:
האוכלוסייה החרדית ,הגרה בחמש התנחלויות  -ביתר עלית ,מודיעין
עלית ,גני מודיעין ,מתתיהו ועמנואל  -ומהווה  41%מהקבוצה ,היא הענייה
ביותר וכמעט כולה מדורגת בתחתית אשכול  ,1למרות ששתי הערים
הגדולות (מודיעין עלית וביתר עלית) שיפרו את דירוגן בכמה שלבים
מתוך  255הרשויות בארץ .בקבוצה ענייה מאוד זו אחוז הילדים עד גיל
 19הוא חסר תקדים .החל בעמנואל ( )54%ועד לביתר עלית ()65%
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ומודיעין עלית ( .)67%אחוז הזכאים לתעודת בגרות שעמדו בדרישות
הסף של האוניברסיטאות מבין תלמידי כיתות י"ב הם שערורייתיים:
בעמנואל ( ,)6.7%בביתר עלית ( )3.7%ובמודיעין עלית ( .)0.7%כלומר,
בקבוצה זו ,כ 90-אלף ילדים ,המהווים כמעט רבע מאוכלוסייה הכוללת
של הישראלים ביהודה ושומרון ,יישארו במעגל הנתמכים ובתחתית
סולם השכר במדינת ישראל .נתוני המדד מראים כי שכר ממוצע
לחודש של שכירים בקבוצה זו עומד במודיעין עלית על  4,475שקל,
בעמנואל  4,540שקל ,בביתר עלית  4,667שקל .אחוז המשתכרים
עד שכר המינימום עומד על .60%נתונים אלו מסבירים גם את שיעור
השתתפות משרדי הממשלה בהכנסות של הרשויות הללו :במודיעין
עלית  ,55%בביתר עלית  60%ועד לשיא של עמנואל  .71%כ400-
מיליון שקל בסך הכל .תרומתם של ישובים אלו ל"מקהלה המשיחית"
של בנט ,שקד וחבריהם היא בהצגת מצג שווא של גידול באוכלוסיית
ההתנחלויות – בעוד שכמעט מחצית מהגידול השנתי מקורו בישובים
החרדיים הללו ,שאינם מזוהים עם האידיאולוגיה הלאומנית-משיחית
של הבית היהודי וחלק ממפלגת הליכוד ,ומסובסדים כמעט במלואם
על ידי משלם המסים הישראלי.
עדיין במחצית התחתונה של המדד ,ממערב לתוואי גדר הביטחון נמצאת
קבוצה נוספת של עשר התנחלויות כמו כפר עציון ,קריית נטפים,
מבוא חורון וקדומים  -שבהן חיים פחות מ 5%-של האוכלוסייה ובכולן
'הבית היהודי' היא המפלגה הגדולה .עוד  5%מהאוכלוסייה נמצאים
בהתנחלות גבעת זאב ,שהידרדרה בדירוג עם אוכלוסין של השכונות
החרדיות והדתיות לאומיות ,שבה הליכוד היא המפלגה המובילה.
הקבוצה השלישית והגדולה ביותר היא זו הנמצאת במחצית הגבוהה
של המדד ובה  49%מהאוכלוסייה החיים ב 35-ישובים ,שהבולטים
שבהם :מעלה אדומים ,אלפי מנשה ,הר אדר ,אריאל ,שערי תקווה,
סלעית ,כפר האורנים ועוד .בקבוצה זו נמצא יותר את מצביעי הליכוד,
המחנ"צ ,יש עתיד וכולנו .ברשויות אלו שיעור הילדים נמוך יותר ועומד
בממוצע על  ,38%למעט באריאל (18%בלבד) .אחוז הזכאים לבגרות
שעמדו בדרישת הסף של האוניברסיטאות בערים ובמועצות המקומיות
גבוה ועומד בממוצע על  82%עם שיא של  96%באלקנה .המשכורת
הממוצעת לשכירים נעה ברוב ההתנחלויות הללו סביב  9,000שקל
למעט באורנית ,אלפי מנשה ואלקנה (כ 12-אלף שקל) והשיאנית,
הר אדר ,כ 15-אלף שקל .כרבע בלבד משתכרים עד שכר המינימום.
השתתפות משרדי הממשלה בהכנסות הרשות היא בממוצע כ,40% -
למעט הר אדר ( .)22%סך הכל כ 300-מיליון שקל.
תמונת המדד החברתי-כלכלי מגלה לנו את מה שהמתלהמים ל"תשובה
ציונית" מבקשים להסתיר מאיתנו .הם קוראים לקלוט עוד תושבים
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בהתנחלויות העניות שבגב ההר ,שמוקמו שם על ידי גוש אמונים
לדורותיו ,ומעולם לא התרוממו והתפתחו בלב האוכלוסייה הפלסטינית,
אלא גרמו לחיכוך מתמיד ולפרצי אלימות .בתים רבים בהן ובמאחזים
המקיפים אותן נבנו ללא היתר על אדמה פרטית בבעלות פלסטינית.
ראש הממשלה שרון תיכנן במסגרת תוכנית ההתנתקות לפנות  21מהן
על מנת לאפשר לפלסטינים רצף טריטוריאלי בין מרכזי האוכלוסייה
שלהם .כל ניסיון נוסף לפגוע ברצף זה יעלה את סף החיכוך והאלימות
בין הצדדים.
תשובה ציונית הולמת תהיה בשלב זה לחוקק את חוק "פינוי פיצוי"
ולפנות את ההתנחלויות המבודדות ,להשלים את גדר הביטחון מסביב
לגושים המרכזיים בשלוש הפרצות שנותרו ,ולמצוא את הדרך לחידוש
המשא ומתן עם הפלסטינים .כי רק באמצעות הסכם קבע ניתן יהיה
להפוך את ההתנחלויות החזקות הצמודות לקו הירוק לחלק ממדינת
ישראל ולטפל אחרת באוכלוסייה החרדית שנדחקה לשם בשל מצוקת
הדיור בירושלים ובבני ברק .לצערנו ,לשם כך צריך ממשלה המעמידה
לנגד עיניה את החזון הציוני של מדינה דמוקרטית בעלת רוב יהודי
החותרת לשלום עם שכנותיה ,ולא ממשלה לאומנית -משיחית.
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מהנעשה בהתנחלויות ,5.7.2019 ,הארץ
תוצאות הבחירות לכנסת ה– ,21בהתנחלויות ובתוך הקו הירוק ,שיקפו
שוב את המציאות הקבועה ,ששום מערכת בחירות אינה יכולה לחמוק
ממנה :מיעוט קיצוני המאמין שרק לעם היהודי יש זכות להגדרה
עצמית בארץ ישראל ,מחבל בסיכוי של רוב מכריע מהמתנחלים להפוך
ללגיטימי ולחלק מישראל הריבונית.
המתנחלים יודעים לחבק את היד הממשלתית המיטיבה עמם .העובדה
שהממשלה והכנסת היוצאות שוללות את פתרון שתי המדינות ואת
חידוש המו"מ עם הפלסטינים ,והרוח הגבית חסרת התקדים שממשל
טראמפ מעניק לממשלת נתניהו ,חיזקו את הגורמים הלאומניים
והמשיחיים — הנגועים בסממני פשיזם ומובילים תהליכי הדתה —
כנותני הטון המובילים.
ההפקרות בתחום אכיפת החוק בגדה המערבית ,ההטבות המפליגות
וההשקעות האדירות חיזקו בקרב רוב הישראלים החיים בהתנחלויות
את התודעה שהמציאות הנוכחית משתלמת .עם זאת ,נבירה קלה
בנתונים חושפת את האמת הבלתי משתנה :החלק של מפעל
ההתנחלות שמהווה מכשול להסדר קבע מקודם על ידי מפלגה אחת,
המייצגת חלק קטן מאוד מכלל המתנחלים.
השוואה בין ההצבעה בהתנחלויות ב 2015 -לתוצאות הבחירות
האחרונות בהן מלמדת ששיעור ההצבעה בקרב המתנחלים קפץ
בכמעט  .20%הסיבה העיקרית לכך היא הגידול בשיעור המצביעים
בקרב האוכלוסייה החרדית ,המונה כ 40%-מכלל המתנחלים .הפיצול
של 'הבית היהודי’ ל'איחוד מפלגות הימין' ול'ימין החדש' הגדיל את
מספר המצביעים לשתיהן מ  37,550-ל 53,161-ושמר על הבכורה של
המפלגות הללו ב 62-מ  127-ההתנחלויות ( 48.8%מכלל ההתנחלויות).
מדובר בעלייה מ 1.14-מנדטים ב  2015-ל 1.5-מנדטים ב.2019-
כצפוי ,המפלגה של בצלאל סמוטריץ’ הובילה ב 48-יישובים בעוד בנט
ושקד הובילו רק ב .14-מפלגת 'הימין החדש' תרמה את כל קולותיה
) 0.6 ,)19,964מנדט ,לפח האשפה של המפלגות שלא עברו את אחוז
החסימה ,ולכך הוסיפה זהות  9,064קולות ( 0.28מנדט).
‘הליכוד' חיזק את כוחו וטיפס ממנדט אחד ב 2015-ל 1.3-מנדטים —
המפלגה הגדולה ביו"ש .הוא התחזק ושמר על הבכורה בעיר השלישית
בגודלה ,מעלה אדומים ,ואף ברביעית ,אריאל ,שבשתיהן חיים כ60-
אלף נפש .כך גם במועצה המקומית הגדולה ביותר ,גבעת זאב (17
אלף) ובקטנה ביותר ,מעלה אפרים ,וב 20-התנחלויות קטנות.
קפיצה דומה עשתה 'יהדות התורה' ,שטיפסה מ 0.8-מנדטים ביו"ש
ל .1.1 -היא שמרה על הובלה מוחלטת בשתי הערים החרדיות הגדולות
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ביותר בהתנחלויות ,מודיעין עילית וביתר עילית ,שבהן מתגוררים 125
אלף תושבים — יותר מרבע מכלל האוכלוסייה במחוז יו"ש .כך גם
בעמנואל ,מעלה עמוס ומיצד הקטנטנות .גם 'ש"ס' הכפילה את כוחה
מרבע מנדט לכחצי מנדט ,ונטלה את הבכורה בגני מודיעין ובכוכב
יעקב .לפיכך ,בבחירות האחרונות החרדים הוסיפו לכוחם כמחצית
המנדט רק ממחוז יו"ש.
האיחוד של 'יש עתיד ' עם ' חוסן לישראל' ,שהוליד את 'כחול לבן',
הקפיץ את מספר תומכיהן פי  12מ 0.04-מנדטים לכמעט מחצית
המנדט' .כחול לבן' נטלה את ההובלה מ'הליכוד' במועצות המקומיות
שעל הקו הירוק ,אורנית ואלפי מנשה ,ומהעבודה בהר אדר (שלושת
היישובים המבוססים ביותר) וכן ממכורה ,תומר ,ריחן ,סלעית וניל"י.
ב 16-יישובים הובילה 'כחול לבן’ במספר הקולות שקיבלה ,לעומת
יישוב אחד בלבד (גלגל) שבו הובילה 'יש עתיד' ב.2015-
‘העבודה' איבדה את ההובלה ב 12 -מ 13 -התנחלויות שבהן זכתה
ברוב ב( 2015-למעט נירן שבבקעה) .ברוב יישובי הבקעה וים המלח
הקטנטנים ,ספינת הדגל של מפלגת 'העבודה' ו'תוכנית אלון' ,תמכו רוב
המצביעים ב'כחול לבן' (נתיב הגדוד ,נעמה ,קלי"ה ,אלמוג ,מצפה שלם)
וב'ליכוד' )בית הערבה) .שאר היישובים נשארו נאמנים ל'ליכוד' ובצפון
הבקעה לאיחוד מפלגות הימין .נתונים אלו מצביעים על סחף ימינה
של המתנחלים :בצד היעלמות מפלגת 'העבודה' ,חלו גידול בכוחן של
מפלגות הימין והתחזקות משמעותית של המפלגות החרדיות.
צלילה לנתונים הדמוגרפיים ולנתוני הפריסה של ההתנחלויות תאפשר
להבין טוב יותר את תוצאות הבחירות האחרונות:
ב 62-יישובים המאוכלסים בתומכי 'איחוד מפלגות הימין' ו'הימין
החדש' ('גוש אמונים' לדורותיו) ,חיים רק  30%מכלל הישראלים במחוז
יו"ש .רובם המכריע חיים בגב ההר ,בהתנחלויות המבודדות שמחוץ
ל"גושים" (למעט גוש עציון) ובמאחזים הלא־חוקיים .תושבי יישובים
אלה הם פלח האוכלוסייה בהתנחלויות המונע בכוונה תחילה כינון של
רציפות פלסטינית הנחוצה להקמת מדינה פלסטינית.
ביישובים שבהם הובילו המפלגות החרדיות'' ,הליכוד ו'כחול לבן' חיים
 70%מהמתנחלים ,רובם בסמוך לקו הירוק; ולמעט יישובי הבקעה
כולם גרים ב"גושי ההתיישבות" .כלומר ,במסגרת הסכם קבע ,שבו
יתקיימו חילופי שטחים של לא יותר מ 80% ,4%-מהישראלים החיים
מעבר לקו הירוק יוכלו להפוך לחלק בלתי נפרד ממדינת ישראל ולהיות
בריבונותה ,באופן שיוכר על ידי העולם כולו .כדי לממש אפשרות זו,
שהפלסטינים בראשות אש"ף מסכימים לה ,ישראל תצטרך להתמודד
עם קליטה מחדש ,בתוך הקו הירוק או ב"גושים" שיסופחו ,של תושבי
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ההתנחלויות המבודדות והמאחזים הלא־חוקיים המאוכלסים במצביעי
'איחוד מפלגות הימין'' ,הימין החדש' ו'זהות’.
המפה הפוליטית המרחבית כמעט לא השתנתה ב– 52שנות השליטה
של ישראל בגדה המערבית .מצביעי 'הליכוד' ו'העבודה' ,שהעבירו
את תמיכתם ל'כחול לבן' ,מתגוררים באזורי ההתיישבות שנקבעו
בתוכניות ממשלתיות — 'תוכנית אלון' ( )1967ו'תוכנית שרון' ()1977
— ונחשבו בזמנם נחוצים מבחינה ביטחונית ,או מטעמים כלכליים.
מצביעי המפלגות החרדיות עברו לגדה בשל מצוקת הדיור של הציבור
החרדי בירושלים ,בני ברק ובית שמש .לעומתם ,מתנחלי 'גוש אמונים'
לדורותיו התיישבו בשטחים במתכוון ובמוצהר — בניגוד לתוכניות
הממשלה ובמקרים רבים אף בניגוד לחוק — כדי לקבוע עובדות בגב
ההר המאוכלס בצפיפות על ידי פלסטינים; הם רצו למנוע רציפות של
השטח הפלסטיני והקמת מדינה פלסטינית לצד ישראל.
עצוב לגלות ,בכל פעם מחדש ,כיצד מיעוט קטן מצליח לכבול את הרוב
ולמנוע ממנו מלפעול למען האינטרס הכללי של ישראל — היפרדות
בהסכם מהפלסטינים למען הזהות ,הדמוקרטיה והביטחון שלה ,שלטון
החוק בה וחברותה במשפחת העמים.
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בנט ,הקרב על יהודה הוכרע  -על כל ישראלי יש  47פלסטינים,
 ,13.12.2019הארץ
“ממלכת יהודה" המדומיינת של נפתלי בנט וחבריו מגוש אמונים
לדורותיו נפלה .האמת היא ,שהיא מעולם לא קמה מחדש ,מאז חורבנה
הסופי בעקבות מרד בר כוכבא הכושל.
שר הביטחון יודע זאת מזמן .בהחלטתו להרחיב את המאחז היהודי
בחברון על ידי הוספת שכונה על גגות חנויות השוק הסיטוני הפלסטיני
לשעבר ,הוא לא יהפוך על פיה את המציאות ,העגומה מבחינתו ,אלא
רק יגדיל את המחיר שתידרש החברה לשלם בעתיד על החזרת ישראל
לדרך השפיות .בדומה לתהליכי ההדתה שזרע בתלמידי ישראל ,הוא
זורע את זרעי הפורענות הבאה“ .ממקש" את האזור בפני אלו שיבחרו
לחדש את התהליך המדיני ולכונן מערכת יחסים אחרת עם הפלסטינים,
ביום שבו הוא וחבריו ,יחד עם ראש הממשל ה בנימין נתניהו — שמינה
אותו כאתנן פוליטי חף משיקולי ביטחון או ממלכתיות — ישחררו את
מדינת ישראל מלפיתת החנק הלאומנית־משיחית.
למרות  52שנות כיבוש ישראלי ,עשרות מיליארדי שקלים שהושקעו,
ועשר שנות שלטון רצופות של ממשלה לאומנית־משיחית בראשות
נתניהו ,ממלכת יהודה מעולם לא קמה מחדש .במרחב שבין גוש עציון
לקו הירוק שמדרום (במחוז חברון הפלסטיני) ,חיים היום כ 800-אלף
פלסטינים ,ובקרבם ,על פי נתוני הלמ"ס (דצמבר  ,)2018חיים 9,980
ישראלים המתגוררים ב 15-התנחלויות קטנטנות של המועצה האזורית
דרום הר חברון .עליהם יש להוסיף את המועצה המקומית קרית ארבע,
שבה חיים  7,323נפש (פחות מבשנה שעברה) .כלומר ,על כל ישראלי
שגר בשטח זה גרים  47פלסטינים — יחס דמוגרפי של  98:2לטובת
הפלסטינים.
רובו המכריע של השטח מוגדר במעמד  Aאו  ,Bכלומר תחת סמכות
השיפוט של הרשות הפלסטינית .שאר השטח ,המוגדר  ,Cמורכב
בעיקרו ממסדרונות צרים ,המבוססים על דרכי הגישה להתנחלויות
הקטנות .בעוד שאוכלוסיית המחוז הפלסטיני של חברון תורמת 40%
לתמ"ג של הרשות הפלסטינית ,האוכלוסייה היהודית ,נטולת חקלאות
ואזורי תעשייה משמעותיים ,מדורגת במדד החברתי־כלכלי של ישראל
באשכולות  3ו– 5הנמוכים ,ורובה עובדת בתחומי הקו הירוק.
ככלל ,שתי האוכלוסיות ,הפלסטינית והישראלית ,נמנות עם הארגונים
והמפלגות הדתיות הקיצוניות .תמיכת הפלסטינים בחמאס ובג'יהאד
האיסלאמי באזור זה גבוהה ממחוזות אחרים בגדה המערבית ,ואילו
בישראל בבחירות האחרונות הצביעו רובם המכריע של הישראלים
בהתנחלויות אלו למפלגות לאומניות־משיחיות שמימין ל'הליכוד’.
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אם כך ,הקרב על יהודה ,שמעולם לא היה לו סיכוי ,הוכרע .לא "בדם
ואש" ,אלא מסיבות הרבה פחות הרואיות ,המחוברות לקרקע המציאות.
רוב הישראלים שחיים בתחומי הקו הירוק הבינו שלא יהיה זה נכון
מבחינה מדינית ,ביטחונית ,כלכלית וחברתית להשתקע בלב לבה של
האוכלוסייה הפלסטינית בהר חברון.
בנט יודע שגם בחברון העיר הקרב הוכרע מזמן .זה קרה עוד בטרם
החל הקרב מחדש ,עם השתלטותם של חסידי הרב קוק על מלון פארק
בפסח .1968בראשם עמדו משה לוינגר ויוזם המבצע אליקים העצני,
שגם "ידע" לקבוע מה עם ישראל רוצה ומה יחסו לשלטון החוק" :היה
לנו ברור שהעם רוצה לחזור לחברון ,ואם הממשלה לא רוצה — צריך
להעמיד אותה בפני עובדה .למרות שאני שומר חוק ומקפיד על כך,
בנושא הזה ...לא היינו מוכנים לקבל את הדין ואמרנו שחייבים ליצור
עובדות .לא היה לנו שום היסוס בעניין הזה" 800 .היהודים החיים כיום
בעיר בת  230אלף תושבים פלסטינים (פחות מחצי אחוז) ,מעידים
כמה "צדק" ו"חוכמה" היו בטענותיו של העצני וחבריו.
אז מה בחר בנט לעשות? להוסיף על היהודים המעטים כמה מאות
נוספים ,כדי לגבות מחיר גבוה יותר מממשלה עתידית ,שתחזיק
בעמדות מדיניות אחרות.
בטווח הקצר ,התכנון והבנייה ייצרו אתגר ביטחוני גדול יותר לכוחות
הביטחון ,שכבר היום מציבים חייל כמעט על כל ישראלי המתגורר
בחברון ,כאשר הם ייאלצו להתמודד עם התגובה הפלסטינית הצפויה
לתוכנית .אולי בנט סבור שבלהט הקרב ניתן יהיה לעשות יותר ממה
שצה"ל עושה היום בכדי להגן על המתנחלים באזור זה של חברון.
גם כיום צה"ל נוקט אמצעים קיצוניים נגד האוכלוסייה הפלסטינית,
הכוללים סגירת חנויות ובתי עסק ,סגירת רחובות לתנועת כלי רכב,
וברחובות מסוימים אף איסור על פלסטינים להתהלך כלל.
בטווח הארוך יותר הכוונה ליצור אתגר מדיני וחברתי לממשלה אחרת,
שתבקש לשוב לתהליך המדיני ולפתרון שתי המדינות ,שיהיה כרוך
בפינוי הישראלים הגרים בבתים מבודדים בלב היישוב הפלסטיני
בחברון ומקיימים עם שכניהם מערכת יחסים עכורה ואלימה .אין זה
חדש או מפתיע כלל שההתנחלויות היהודיות באזור חברון מעולם לא
נכללו במסגרת ההצעה הישראלית לחילופי שטחים ,במשאים ומתנים
שהתקיימו עם הפלסטינים ,בשל המציאות הדמוגרפית והמרחבית
שתוארה לעיל.
זרעי הפורענות המתוכננים בשכונה החדשה מעל השוק הסיטוני
בחברון הם רק התחלה .מי שיסתובב בימים אלו בחברון ייחשף לכוונות
המלאות באמצעות השלטים הנתלים בכל פינה על ידי התושבים
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הישראלים :מ"העיר העתיקה עד נופי ממרא .כי עירנו הקדושה חברון
רוצה רק לגדול ,"...או "קמפיין גיוס ל גאולת הבתים הבאים בחברון."...
לעם ישראל ,המדיר את רגליו מעיר האבות ,יש להסביר כי מדובר
בכוונה ליצור רצף בנוי ומא וכלס בין בתי היהודים ברחוב המרכזי של
הרובע היהודי לשעבר ,ואת כולו לחבר לקרית ארבע שממזרח .תוכנית
זו אינה סופרת כלל את  90אלף הפלסטינים שבבעלותם אלפי בתים
ו 350,1 -חנויות בשטח זה .הסיכוי למהלך זה במגבלות החוק הישראלי
הנוכחי שקול לסיכוי ליצור רצף יהודי בין קרית ארבע לבאר שבע או
לגוש עציון ,כלומר אפסי.
עם זאת ,הכרזת בנט גילתה לנו שאין גבול לאטימות החברתית
והמוסרית של היועצים המשפטיים של משרד הביטחון ,שכתבו את
חוות הדעת שהכשירה את תכנון השכונה החדשה על גג החנויות
בשוק הסיטוני .מדובר בחנויות שהיו רכוש יהודי עד  ,1948אך מאז,
במשך עשרות שנים ,הפלסטינים נהנים מדיירות מוגנת בהן .על פי
חוות הדעת ,יהיה אפשר להרוס את החנויות ולבנותן שוב ,בלא כל
כוונה לפותחן .כך יהיה אפשר לבנות שכונה יהודית ,בטענה שחנויות
ממילא סגורות כבר  25שנה .לשר הביטחון ולצוות העוזרים שבחר
בקפידה אין זה משנה כלל שחנויות אלו נסגרו בעקבות הטבח שערך
ברוך גולדשטיין במתפללים מוסלמים במערת המכפלה בפורים ,1994
ואין זה משנה כי ישראל בראשות נתניהו התחייבה ב"פרוטוקול חברון",
שנחתם ב ,1997-לאפשר לפלסטינים לפתוח מחדש את השוק ברחוב
השוהדא ולאפשר בו תנועת כלי רכב פלסטינים.
ברוח גזענית זו ,כל מה שיידרש מהממשלה הבאה ,באם תישאר בהרכב
קודמותיה ,יהיה להחיל את החוק הישראלי על שטח "חברון " 2שנותר
בשליטת ישראל לפי הסכם חברון ,ובכללו "חוק נכסי נפקדים" ,שיהפוך
בן לילה את תושבי חברון הפלסטינים באזור לנפקדים .רכושם יופקע
על ידי ממשלת ישראל ,ושום בג"ץ לא יוכל למנוע זאת .הפליטות
הזמנית שנכפתה על עשרות אלפי הפלסטינים ,תושבי השטח הזה,
שחיפשו מקום זמני בחברון שתחת שליטת הרשות הפלסטינית כדי
להתפרנס ולהתרחק מנחת זרועם המשפילה והמאיימת של המתנחלים
הנהנים מהגנת צה"ל ,תהפוך לפליטות קבועה ומעוגנת בחוק הישראלי.
ישראל מצדה תקפיד להמשיך ולהכריז על עצמה כעל הדמוקרטיה
היחידה במזרח התיכון ,ששומרת על שלטון החוק ,ועודד רביבי ,ראש
מועצת אפרת ,ימשיך ויפרסם מאמרים על היקום המקביל שבו הוא
חי בדו־קיום עם הפלסטינים ,ויתעלם מכך שמדובר ביחסים בין סוס
לרוכבו.
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מצעד האיוולת בהתנחלויות נמשך ,המחיר יקר להחריד,
 ,9.10.2020הארץ
לפני כשבועיים הורה ראש הממשלה לכנס את מועצת התכנון העליונה
של המינהל האזרחי ,במטרה לאשר בנייה נרחבת ביהודה ושומרון
— בהיקף של  5,400יחידות דיור בעשרות יישובים .ברור שהצעד —
לאחר שמאז פברואר האחרון הקפיא את תכנון הבנייה ביו"ש כדי לא
לפגוע בהסכמים עם איחוד האמירויות ובחריין — הוא אתנן פוליטי
הישרדותי .אך זהו בעיקר עוד צעד במצעד האיוולת של המשך הבנייה
בהתנחלויות ,שהיא בזבוז משאבים אדיר על חשבון החברה בישראל,
תוך העמקת האשליה שניתן יהיה להכתיב לפלסטינים הסכם שלום
וסיום הסכסוך יחד עם סיפוח כל ההתנחלויות לישראל.
מעטים ינסו להסביר את "ההיגיון" במפה של "יוזמת טראמפ" שאומצה
בחום על ידי נתניהו — המשיתה על ישראל וצה"ל בנייה ואבטחה של
גבול חדש ,ארוך פי שלושה מכל גבולות ישראל האחרים — בנימוקים
ביטחוניים שאבד עליהם הכלח .רבים אחרים יצביעו על הסיבה
המרכזית ,והיא הרצון למנוע פינוי של התנחלויות או מאחזים לא
חוקיים כלשהם ,בכדי לטרפד יישום של פתרון שתי המדינות .הגבול
התארך לתוואי ואורך לא הגיוניים לשם סיפוח של עשרות התנחלויות
קטנטנות ומבודדות ,ויצירת  17מובלעות ישראליות בשטח פלסטין
ו– 43מובלעות פלסטיניות בשטח שיסופח לישראל .הגבול ההזוי
הזה נולד הן בכדי לתת אתנן פוליטי למשיחיים־הלאומניים בליכוד
ומימינה לו ,המאמינים בציווי "לרשת את הארץ" ,והן כדי לספק מענה
לחשש של חלק מהציבור מפני "מלחמת אזרחים" שתצית פינוי כפוי
של מספר גדול של מתנחלים .מצב זה מעודד את סרבני הסכם הקבע
להמשיך ולהשקיע את מיטב כספי המדינה בהרחבה של ההתנחלויות
בכלל ,ובפרט של המבודדות שבהן ,הפוגעות ברציפות הפלסטינית.
עד החתימה על הסכם אוסלו ב– 1993רוב הציבור לא ראה פסול
בהתנחלויות ואפילו הצדיק את בנייתן ,בשל הסירוב הפלסטיני להכיר
בישראל על בסיס ההחלטות הבינלאומיות ולחתום עמה על הסכם
שלום .מאז שישראל חתמה על הסכם אוסלו ,המתבסס על החלטה
 ,242שמשמעה ככלל חזרה לקווי  ,'67היה ברור לכל ראשי הממשלה
והשרים ,כי כאשר הפלסטינים ייענו לצרכי הביטחון של ישראל
באמצעות הסדרים פונקציונליים ,במודל של ההסכמים עם מצרים
וירדן (כפי שעשו בפועל) ,האתגר והמכשול הגדולים ביותר בפני
החתימה על הסכם קבע יהיה עתיד ההתנחלויות.
כיצד אם כך ,פעלו ממשלות ישראל ביחס למכשול התנחלויות
מאז החתימה על הסכם אוסלו? האם ,כטענת הפלסטינים ,הן עשו
כל שביכולתן להעצים מכשול זה כדי להגדיל את השטח המסופח
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לישראל על חשבונם ,או חמור מכך — ליצור מציאות שתיתפש בעיני
הציבור הישראלי ככזאת שאינה מאפשרת את פתרון שתי המדינות
במחיר לאומי סביר? או שמא הן פעלו לצמצם למינימום את השפעתו
של מכשול זה על הסיכוי להשגת הסדר? נתרכז בסוגיה זו במחוז יהודה
ושומרון ,משום שהישראלים פונו מרצועת עזה ב– ,2005ובירושלים
הסכימו בעבר שני הצדדים לחלק את מזרח ירושלים על בסיס דמוגרפי.
ב– ,1993אחרי  26שנות כיבוש והתנחלות ,חיו במחוז יו"ש  110אלף
ישראלים ( 2%מכלל אוכלוסיית ישראל) ,ש 75%-מהם גרו בגושים
ובצמוד לקו הירוק .כלומר ,לפי הנחת העבודה של חילופי שטחים,
המוסכמת על הפלסטינים ,אתגר הפינוי הישראלי כלל רק  27אלף
בני אדם ,או  6,500משפחות .מספר זה מהווה כחצי אחוז מאוכלוסיית
ישראל ,או שליש ממספר הפלסטינים החיים כיום בשטחי  — Cשאלה
הדורשים לספחם מוכנים להעניק להם גם אזרחות ישראלית .אלה היו
מספרים בטלים בשישים מהבחינה הלאומית משום שישראל קלטה
באותו עשור מיליון עולים מבריה"מ לשעבר.
כיצד נהגו ממשלות ישראל בתקופה שבין החתימה על הסכמי אוסלו
ועד השיחות על הסדר הקבע בקמפ דייוויד  — 2000שבע שנים
שהתחלקו בין נתניהו ליצחק רבין ,שמעון פרס ואהוד ברק? הן הביאו
לתוספת של  80אלף ישראלים ליו"ש (גידול של  62% .)73%מהם
כתוצאה מהגירה מתחומי הקו הירוק .בקמפ דייוויד ברק הציע לספח
 13%מהגדה ,עם  156אלף איש ,שהם  82%מכלל הישראלים ביו"ש.
אם כך ,לפינוי עתידי נוספו ,על פי עמדת ישראל עצמה ובאחריותה,
 7,000נפש ,או  1,700משפחות (תוספת של .)20%
עד  2001גדל מספר הישראלים ביו"ש ל– 201אלף .על רקע
האינתיפאדה השנייה ,צנח מספר העוברים מתחומי הקו הירוק ל–30%
מכלל הגידול השנתי במספר הישראלים ביו"ש .בשיחות טאבה
שהתקיימו באותה שנה ,הציע ברק לספח לישראל  8%–6%מהשטח
עם  145אלף ישראלים ( ,)72%מה שהעלה את מספר הצפויים לפינוי
ל– 56אלף — יותר מפי שניים מאשר ב– .1993הפלסטינים הציעו
סיפוח של  3%עם  96אלף ישראלים בלבד ופינוי של  105אלף
הנותרים.
בעת השיחות באנאפוליס  ,2008אחרי שבע שנים נוספות שהתחלקו
בין ראשי הממשלה אריאל שרון לאהוד אולמרט ,מספר הישראלים
ביו"ש זינק שוב ב– 90אלף (גידול של  44%ביחס ל– )2001והגיע
ל– 291אלף 32 .אלף מהם כתוצאה מהגירה מתחומי הקו הירוק
) .)36%אולמרט הציע במשא ומתן לספח  6.5%מהגדה עם  211אלף
ישראלים ,ולפנות  80אלף מתנחלים — פי שלושה יותר ממה שישראל
נדרשה לפנות ב– .1993בהצעה הפלסטינית מספר הישראלים שהיו
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אמורים להתפנות קפץ ל– 176אלף.
עשור שלם תחת ממשלת נתניהו העלה את מספר הישראלים ביו"ש
בסוף  2018ל– 428אלף — גידול של  47%מאז אנאפוליס .שיעורם
בכלל אוכלוסיית ישראל הוכפל פי  2.5משיעורם ב– ,1993ועמד
על  .4.8%יש להדגיש כי בעשור תחת נתניהו ,למרות השקט היחסי,
שיעור ההגירה מתחומי הקו הירוק ליו"ש צנח בהדרגה ל– 20%מכלל
הגידול ,ואילו הריבוי הטבעי ביו"ש — מחציתו בשתי הערים החרדיות
מודיעין עלית וביתר עלית — זינק בהדרגה ל– 80%מכלל הגידול.
החברה החרדית ,שרק  6,000מבניה התגוררו ביו"ש ב–5.5%) 1993
מכלל הישראלים ביו"ש) ,נהפכה ל"מנוע הצמיחה" של אוכלוסיית
המתנחלים .ב– 2018הגיע מספרם ל– 150אלף ( 35%מאוכלוסיית
הישראלים ביו"ש) ובתוך עשור הוא צפוי להגיע למחצית מכלל
הישראלים ביו"ש .יותר ממחצית האישורים החדשים ליחידות דיור
) )2,929יוקצו לעיר החרדית ביתר עלית.
אם נבחן את הצעת אולמרט ב– 2008במציאות הנוכחית ,הרי שישראל
נדרשת ,על פי עמדתה ובאחריותה ,לפנות  114אלף ישראלים .כלומר,
מספר העולה על כלל מספר הישראלים שגרו ביו"ש ב– ,1993וגדול פי
 4.2ממספר הישראלים שהיו נדרשים להתפנות ב–.1993
החברה החרדית נהפכה ל"מנוע הצמיחה" של אוכלוסיית המתנחלים
ביו"ש .בתוך עשור הם צפויים להיות כ– 50%מכלל המתנחלים
מניתוח זה עולה ,כי ישראל ,על כל ראשי ממשלותיה ,בחרה במדיניות
שהובילה להעצמת המכשול הכרוך בפינוי ישראלים ,על ידי כך
שאיפשרה ועודדה הגירה ,בנייה והרחבה של ההתנחלויות בכלל ,ושל
אלה המבודדות שמחוץ לגושים המרכזיים בפרט .ראשי הממשלה
עשו זאת מסיבות שונות :ברק האמין כי יושג הסדר קבע בזמנו ולכן אין
משמעות לתוספת של אלפי מפונים ,ונתניהו ראה בריבוי המתנחלים
כלי לחיסול הפתרון של שתי מדינות ולשכנוע הציבור שניתן לכפות
על הפלסטינים אוטונומיה תרבותית בלבד.
מספר הישראלים שחיים ביו"ש גדל מאז הסכמי אוסלו ב– ,289%בעוד
שבמדינת ישראל כולה גדלה האוכלוסייה ב– .68%במלים אחרות,
ב– 26השנים שחלפו ממלחמת ששת הימים ועד הסכם אוסלו ,גדל
מספר המתנחלים ב– 4,000איש בכל שנה בממוצע ,בעוד שדווקא
לאחר החתימה על הסכם אוסלו ,ב– 27השנים שחלפו מאז ,נוספו 12
אלף איש בכל שנה בממוצע .ישראל העדיפה את ההתנחלויות אפילו
על פני מזרח ירושלים ,שם הגדילה את מספר הישראלים מ– 115אלף
ב– 1993ל– 218אלף ב–( 2018גידול של .)89%
בעשור האחרון תחת נתניהו ,עיקר הבנייה היא דווקא ביישובים
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המבודדים ,והממשלה אף אישרה מיליארדי שקלים לשיפור כבישי
הגישה אליהם .במסגרת האישורים החדשים הוקצו כמעט  2,000דירות
ליישובים המבודדים בעומק השטח הפלסטיני ,כמו עלי ( ,)629שילה
) ,)141הר ברכה ( ,)286פני קדם ( ,)120עינב ( ,)181שמעה ( )21ועוד.
לו הקפיאה ישראל את הרחבת ההתנחלויות המבודדות ,הרי שהאתגר
שהיתה עומדת בפניו במהלך המשא ומתן לפינוי תושביהן ,היה הולך
וקטן מבחינת משקלם היחסי מכלל אוכלוסיית הישראלים ביו"ש.
מספרם של תושבי  17המובלעות הישראליות שבתוכנית טראמפ —
שבכל תרחיש יהרסו את הרציפות הפלסטינית ,ונועדו לפינוי על ידי
שרון במסגרת תוכנית ההתנתקות — היה  5,100ב– ,1993והוא יותר
מאשר שילש את עצמו עד  — 2018והגיע ל–.16,400
למרות כל המהלכים הללו ,המדיניות הזאת שהיא חסרת אחריות
לאומית ,נכשלה ביצירת מציאות דמוגרפית ומרחבית שיש בה בכדי
להכתיב לפלסטינים את יוזמת טראמפ ,או כל הצעה אחרת שאינה
מבוססת על חילופי שטחים ביחס  ,1:1או שמונעת רציפות של שטח
המדינה הפלסטינית ופוגעת במרקם חיי תושביה .היא גם לא הצליחה
לשנות את המדיניות של מדינות ערב ,גם לא של אלה שחתמנו עמם
על הסכמים לאחרונה ,ולא של מדינות העולם .כל אלו עדיין רואים
בקווי  '67בסיס לגבול העתידי ,עם חילופי שטחים ביחס  .1:1מדיניות
זו אף לא הצליחה לבטל את ההיתכנות של פתרון שתי המדינות ,משום
שישראל יכולה לשמור תחת ריבונותה  80%מהישראלים שגרים
מעבר לקו הירוק בפחות מ– 4%משטח הגדה ,ויש ביכולתה לקלוט את
המתפנים בהיבטי המגורים והתעסוקה.
מדיניות הרחבת ההתנחלויות ביו"ש היתה ועודנה יקרה להחריד למדינת
ישראל בתחום הביטחוני ,הכלכלי והחברתי .רוב כוחות הביטחון בגדה
מושקעים באבטחת ההתנחלויות וצירי התנועה אליהן ,כמו גם במניעת
הטרור של "תג מחיר" .ומדי שנה ישראל נאלצת להגדיל את סבסוד
המתנחלים ,שדירוגם צונח בהדרגה לתחתית הסולם החברתי־כלכלי.
ככל שהזמן חולף מדיניות זו אינה משיגה דבר למעט האמרת המחיר
שאנחנו משלמים היום ושנידרש לשלם בעתיד.
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היום שבו נתניהו עשה צחוק מטראמפ ,3.11.2020 ,הפורום
לחשיבה אזורית
האישור שהעניק החודש נתניהו לבנייתן ,או לקידומן ,של  5,787יחידות
דיור בהתנחלויות שם ללעג את תוכנית טראמפ ,ומדגים את חוסר הנכונות
של ראש הממשלה לעמוד בהתחייבויותיו המדיניות .כרגיל ,הוא שבוי
בידי המפלגות המגזריות שמחזיקות את המפתחות להמשך הישרדותו
לראש הממשלה נתניהו נדרשו רק כמה חודשים כדי להציג לנשיא
האמריקאי טראמפ וליועצו המיוחד קושנר ראיה חותכת בדבר אי־
אמינותו ואי־יכולתו לעמוד בהתחייבויות מדיניות .החודש סיפק נתניהו
דוגמה מצוינת לכך שעה שאושרו בנייה וקידום תוכניות להרחבת
ההתנחלויות והמאחזים בגדה המערבית.
בחזון השלום של הנשיא טראמפ דאגו קושנר וצוותו לרסק את הרציפות
הטריטוריאלית הפלסטינית באמצעות סיפוח  87%מההתנחלויות,
שכמעט  85%מהן הן התנחלויות קטנות ומבודדות בעומק השטח
הפלסטיני .טראמפ לא הסתפק בכך ,הוא אימץ את העיקרון שקבעו
נתניהו ושגריר ארצות הברית בישראל דייויד פרידמן ,ולפיו אין מפנים
ולו התנחלות אחת ממקומה ,ולפיכך אפשר למצוא בתוכנית 17
התנחלויות העתידות להפוך ל"מובלעות ישראליות הממוקמות בתוך
שטח פלסטיני רצוף" .בתוכנית נכתב גם כי ל־ 17,000הישראלים
המתגוררים בהן "יתאפשר להישאר במקומם ,אלא אם כן יבחרו אחרת,
ולשמור על אזרחותם הישראלית הקיימת .הם יהיו נתונים למנהל
אזרחי ישראלי ...ונתיבי גישה אליהן יהיו כפופים לאחריות ביטחונית
ישראלית”.
כדי לפצות את הפלסטינים פיצוי כלשהו נוסף בתוכנית המשפט:
"ישראל תמנע מלהרחיב את המובלעות הישראליות המוזכרות בסעיף
 4או לקדם תוכניות להרחבת המובלעות באותם אזורים מעבר לגבולם
הנוכחי”.
יוזמת טראמפ לא ריצתה את ראשי יש"ע ואת מפלגות הימין המשיחי־
לאומני ,והם יצאו בתוכנית הדורשת לחבר לישראל את כל המובלעות
הישראליות ,וגם עשרות מאחזים לא־חוקיים שבסמוך להם ,באמצעות
מסדרונות שייצרו רציפות טריטוריאלית ישראלית ויהפכו את "המדינה"
הפלסטינית למסננת ענקית.
באישורים שנתנו בעת האחרונה נתניהו ושר הביטחון גנץ לבנייתן ,או
לקידומן ,של  5,787יחידות דיור ,אפשר לראות כי השניים העדיפו את
"עניי" עירם ,המתנחלים ,על פני "הפריץ" טראמפ 17% .מהאישורים
ניתנו להתנחלויות המיועדות להפוך למובלעות על פי יוזמת טראמפ,
ואף למאחזים הלא־חוקיים .כך ,למשל ,ההתנחלויות יצהר וברכה,
הממוקמות בלב הגדה המערבית ,סמוך לשכם ,נהנו מ־ 211ומ־286
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יחידות דיור (בהתאמה) .כך גם ההתנחלויות אספר ( ,)200פני קדם
) )64ותלם ( )120המבודדות .גם המאחז תפוח מערב ,הסמוך לכפר
תפוח ,המיועד להישאר מובלעת ,לא קופח וזכה לאישור של 133
יחידות דיור.
בבחינת מיקום האישורים עולה בבירור כי לא עומד מאחוריהם שום
סדר יום מדיני ביחס לעתיד ההתנחלויות אם יישקל בעתיד פתרון
שתי המדינות ,אלא ההיפך הגמור – הרוב המכריע של האישורים
ניתן להתנחלויות הקטנות והמבודדות הממוקמות מחוץ לכל ההצעות
המדיניות של מדינת ישראל לגבול הקבע עם פלסטין.
 64%מיחידות הדיור נמצאות מחוץ להצעה הישראלית בוועידת
אנאפוליס ( ,)2008שאפשרה לישראל להשאיר בריבונותה 83%
מהישראלים הגרים מעבר לקו הירוק;  89%מיחידות הדיור נמצאות
ממזרח למכשול הביטחון הבנוי ו־ 68%מהן ממזרח למכשול המתוכנן;
 80%נמצאות אף ממזרח לגבול הקבע האופטימלי שגובש במחקר
מעמיק של "תנועת מפקדים למען ביטחון ישראל" ,המאפשר להשאיר
 80%מהישראלים מעבר לקו הירוק בריבונות ישראל .ולבסוף ,כל
יחידות הדיור שאושרו נמצאו מחוץ למרחב ההסכמה הפלסטיני שהוצג
במתווה יוזמת ז'נבה ,למעט שתי יחידות דיור שאושרו בגבעון החדשה.
נתניהו מתגלה שוב כמי שאינו מהסס לשנייה לנשוך את היד המאכילה
אותו .כך עשה עם הנשיא אובמה ,לאחר שזה אישר סיוע ביטחוני
לישראל בהיקף חסר תקדים של  38מיליארד דולר ,וכך גם עם הנשיא
טראמפ ,שהעניק לישראל הרבה מעבר למבוקשה בתוכניתו הבלתי
אפשרית .אישורים אלו חוזרים ומלמדים כי נתניהו יכול להחזיק
בכיסאו כל עוד הוא ממלא את כל מבוקשן של המפלגות המגזריות,
שהן משענתו הפוליטית ,והן ממשיכות לעשות ככל העולה על רוחן
ביחס להתנחלויות .אין ביכולתו לנקוט שום מהלך משמעותי בניגוד
לאינטרסים שלהן – מטיפול בקורונה ועד הסכסוך הישראלי–
פלסטיני .במילים אחרות ,יכולת משילותו של נתניהו משולה לצבע
זוהר זול על חלודה מתפוררת.
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מועצת יש"ע נכשלתם ,1.1.2021 ,הארץ
פרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לגבי ההתנחלויות אמורים
להרעיד את אמות הספים של המציאות המדומיינת שבנו ראש
הממשלה ושריו ושלוחיו ,בין היתר ביחס לסכסוך הישראלי־פלסטיני.
לצד הממשלה ,מועצת יש"ע מביאה את ה"פייק ריאליטי" לשיאים
חדשים .היא יוצרת תמונה כוזבת כאילו ההתיישבות היהודית
משגשגת ,ועומדת להכניע את הדומיננטיות הדמוגרפית והמרחבית
של הפלסטינים באופן שיאפשר לספח אותה לישראל .אולם פרסומי
הלמ"ס האחרונים באשר למגמות בקרב הישראלים ב"מחוז יו"ש"
טורפים את הנתונים והפרשנויות ,שמועצת יש"ע מיהרה לפרסם
כמנהגה חודשים רבים לפני שהלמ"ס מסיימת את ההכנה המקצועית
של פרסומיה .הפרסום המוקדם משווק באגרסיביות ,ומנסה לקבע
תודעה שקרית בציבור ביחס למצבן האמיתי של ההתנחלויות,
ולהשפעתן על היתכנות פתרון שתי המדינות.
נתחיל בסעיף הפשוט יותר :העובדות .בפברואר  2020פירסמה מועצת
יש"ע נייר עמדה על נתוני האוכלוסייה במחוז בסוף  ,2019שכולם
מתמקדים בגודלה .זאת משום שלפי תפישת ממשלות ישראל ,ניצחון
ההתיישבות הישראלית יושג במספרים :יגאל אלון דיבר על התיישבות
של שני מיליון ישראלים בבקעת הירדן ,אריאל שרון חתר להתיישבות
של מיליון ישראלים ביו"ש ,יצחק שמיר סבר שדי יהיה בחצי מיליון כדי
ליצור שם מציאות בלתי הפיכה ,ובשנה שעברה התחייבו יותר מ–40
ח"כים מהקואליציה ושרים ליעד של מיליון ישראלים.
בעוד שהלמ"ס מונה  127יישובים בלבד ביו"ש ,נייר העמדה של מועצת
יש"ע קובע ש"ההתיישבות הישראלית באזור מונה כ– 150יישובים,
שבהם מתגוררים  463,901תושבים" .במניין היישובים מופיעים
יישובי גוש קטיף וצפון השומרון ,שפונו ב– ,2005שכונות שנספרות
כיישובים נפרדים ,ואף מאחזים .ומה ביחס למספר התושבים? הלמ"ס
קובעת כי ביו"ש חיים  441,600תושבים 5% .פחות.
בהמשך נכתב בנייר של מועצת יש"ע ,כי ב– 2019חל גידול של
 3.4%במספר התושבים ביו"ש ,ו"הגידול במספר הנפשות ...עומד על
 ."15,229לפי הלמ"ס חל גידול של  ,3.2%תוספת של  13,800נפש
בלבד — פער של יותר מ– .10%ויש בנייר עוד שלל נתונים שגויים,
למשל שבארבע הערים היהודיות "מתגוררים  202,177תושבים",
שעה שמספרם נמוך בהרבה —  ,194,339או ש"היישוב בית הערבה
הוא בעל אחוז הגידול הגבוה ביותר ,עם  ,"36.5%כאשר בפועל שיעור
הגידול שם הוא  ,21%ונובע בעיקרו מהצטרפות  13משפחות ל"יישוב"
קדם ערבה ,שהוא למעשה שכונה של בית הערבה.
נמשיך להיבט חשוב יותר :מה לא מופיע בנייר העמדה של מועצת
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יש"ע .ראשית ,מתוך גידול של  13,800תושבים ,רק  )!(400הם תוצר
של הגירה מתוך הקו הירוק .לשם השוואה ,לפני  25שנה מאזן ההגירה
ליו"ש התמצה בתוספת של  8,000–6,000תושבים בשנה1,000 .
תושבים הם עולים שנותבו ישירות להתנחלויות ,ו– ,12,400קרי 90%
מהגידול השנתי ,נובעים מריבוי טבעי .בבחינת נתוני  2018מתחוורת
התמונה העגומה בהקשר להגירה )!(49 :התנחלויות סבלו ממאזן
הגירה שלילי .בראש הרשימה עפרה ,עם מאזן של  641עוזבים יותר
מנכנסים ,מעלה אדומים ( ,)235בית אל ( ,)240קרית ארבע (,)216
חשמונאים ( ,)135עלי ( ,)144אלון שבות ( )138ואפילו שתי הערים
החרדיות — מודיעין עלית ( )178וביתר עלית ( .)131כלומר ,נשמרת
ואף מתחזקת ההצבעה ברגליים של עם ישראל ,המדיר עצמו מיו"ש
ב– 25השנים האחרונות .יהודה ושומרון אינם מוקד אטרקטיבי יותר
לישראלים משום סקטור שהוא .אפילו לחרדים ,חריש ורמת שמש הן
יעדים אטרקטיביים יותר.
שנית 48.5% ,מהגידול השנתי ביו"ש נובע בעיקרו מריבוי טבעי
בהתנחלויות לחרדים .שיעור החרדים ביו"ש ,יותר משליש מכלל
האוכלוסייה הישראלית ,גבוה פי שלושה משיעורם בישראל ,מה
שמסביר את ההתפארות המיתממת של מועצת יש"ע" ,כי  48%מתושבי
המחוז הם מעל גיל  ,18בעוד בישראל הנתון עומד על  ."71%מצוקת
הדיור בירושלים ובבני ברק והסבסוד הממשלתי האדיר דחפו את
החרדים בתחילת שנות ה– 90לחצות את הקו הירוק ,בעיקר למודיעין
עלית וביתר עלית .אם כך ,חצי מהגידול השנתי במחוז יו"ש הוא תולדה
של השיעור הגבוה של החרדים שם .החצי השני נובע מהסקטור הדתי־
לאומי ,הנהנה מתקצוב חסר תקדים ביחס לשאר הישראלים .לפי דו"ח
שפירסם "מרכז אדווה" ב– ,2019ב– 20השנים האחרונות הגידול
בתקציב ההתנחלויות הלא חרדיות היה גדול פי  2מהגידול בתקציב
עיירות הפיתוח; במקביל התקציב הממשלתי למתנחל לא חרדי היה
יותר מכפול מזה שניתן למתנחל חרדי.
שלישית ,מועצת יש"ע מסתירה את מצבן האמיתי של שתי הערים
החילוניות הגדולות — מעלה אדומים ואריאל .הראשונה ,למרות קרבתה
הרבה לירושלים ,דורכת במקומה כבר יותר מעשור ,ואינה גדלה .היא
סובלת ממאזן הגירה שלילי ,וב– 2019אף קטן מספר תושביה .אבל
מגמה זו לא הפריעה לראש הממשלה לקדם בניית  3,500יחידות דיור
חדשות בשכונה מבשרת אדומים ( .)E1כך גם לגבי אריאל ,שקצב
הגידול השנתי בה  0.4%בלבד .העיר הקטנה ביותר במחוז ( 20אלף
תושבים) סובלת מהגירה שלילית ,ומספר תושביה לא קטן רק בשל
קליטת עולים חדשים .אוכלוסייתה מבוגרת יחסית — רק 23.7%
מתושביה מתחת לגיל .18
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רביעית ,חוץ ממעלה אדומים ,בעוד  17התנחלויות האוכלוסייה
התכווצה — בהן מעוזים של "גוש אמונים" ,כמו המועצות בית אל
וקדומים ,אלון שבות ,אלעזר וכרמי צור שבגוש עציון; התנחלויות
בעומק הגדה ,כאלון מורה ,וכאלה שעל הקו הירוק ,כמו כפר אורנים;
חמרה ותומר בבקעת הירדן ומצפה שלם ליד ים המלח ,והתנחלויות
שצמודות לירושלים ,כגבעון החדשה.
חמישית :בממוצע ,הישראלים ביו"ש עניים הרבה יותר מהישראלים
שבתחומי הקו הירוק ,אף על פי שחלק מההתנחלויות שיפרו את
הדירוג שלהן בסולם החברתי־כלכלי של הלמ"ס שפורסם בימים אלו
(ל– .)2017כ– ,40%כמעט כולם חרדים המתגוררים ב– 20התנחלויות,
מדורגים בשלושת האשכולות הנמוכים 90% .מהם ממוקמים באשכול
 .1כ– 40%נוספים מדורגים באשכולות הביניים  ,6–4ומתגוררים
ב– 61התנחלויות אחרות .רק  ,20%המתגוררים ב– 46התנחלויות,
ממוקמים באשכולות גבוהים יותר.9–7 ,
שישית ,מקום התעסוקה :כבר שנים שלא מתפתחות תעשייה וחקלאות
ישראליות משמעותיות ביו"ש .גם השנה כ– 60%מכוח העבודה עושה
את דרכו לעבודה בישראל .מרבית השאר נהנים ממשרות במערכת
החינוך וברשויות המקומיות ,בתקצוב חריג וחסר תקדים.
נאמר כבר שאלוהים נמצא בפרטים .מערכת משומנת ומרופדת של
ממשלת ישראל ושלוחיה מנסה להסתיר אותם מהציבור וליצור מצג
שווא ,משיחי ודמיוני ,המתכחש למציאות העגומה של ההתנחלויות
ותובע מהחברה בישראל להמשיך ולקיימן בניגוד לאינטרס הלאומי של
מדינה דמוקרטית בעלת רוב יהודי .המשך התמיכה ברעיונות הסיפוח
על בסיס כרעי התרנגולת של מפעל ההתנחלות הוא הימור רע וחסר
אחריות של החברה בישראל.
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לידיעת ביידן ,ממשלת ישראל ממשיכה בשלה ,הארץ 22 ,בינואר
2021
הנשיא לשעבר דונלד טראמפ צפוי להיעלם מהזירה הפוליטית ולחדול
ממעורבותו בסכסוך הישראלי־פלסטיני ,אך על גלי ההדף של "חזון
השלום" שהציג בתחילת השנה ,ממשלת נתניהו ממשיכה לקדם
וליישם את חזונה — להחיל את הריבונות הישראלית על שטחי .C
למרות גל ה"נורמליזציה" ששוטף ,לכאורה ,את ישראל ודחיית מועד
הסיפוח ,נראה כי עד שממשל ביידן יעז להציג תוכנית מעשית שתבטא
את הצהרת התמיכה של הנשיא החדש בפתרון שתי המדינות ,או
לפחות תחשוף "שיניים" מול התוכנית הישראלית ,ישראל תצעד עוד
כברת דרך משמעותית במימוש תוכניתה.
ממשלת נתניהו מקדמת את יצירת התנאים לסיפוח שטחי  ,Cבתוכנית
שכוללת שלושה תחומים :הרחבת ההתנחלויות ו"הלבנת" המאחזים
הלא חוקיים ,מהלכים משפטיים ,ובניית תשתיות תחבורה .זוהי תוכנית
משיחית שנשענת על מיליארדים מכספי משלמי המסים הישראלים,
ונועדה לקיים ולתחזק מערך התיישבותי שכל ייעודו מניעת הקמת
מדינה פלסטינית .אלא שמדובר במערך עני ,חסר כל נוכחות דמוגרפית
ומרחבית משמעותית — שחלקו נשען על "כידוני צה"ל" ועל הפרת
החוק — ומוצא את פרנסתו בתחומי הקו הירוק ובסבסוד מסיבי וחסר
אחריות של הממשלה ,על חשבון פרויקטים חיוניים בתחומי ישראל.
וכל זאת ,כדי למנוע את הנחוץ לעתידה הציוני והדמוקרטי של מדינת
ישראל — היפרדות מדינית ופיסית מהפלסטינים בגדה.
בתחום הראשון ,הרחבת התנחלויות והלבנת מאחזים לא חוקיים ,בנימין
נתניהו ושר הביטחון בני גנץ אישרו לאחרונה את בנייתן ,או קידומן,
של  5,787יחידות דיור בהתנחלויות ובמאחזים .בדיקת מיקום היחידות
שאושרו מעלה ,כי לא עומד מאחוריו שום סדר יום מדיני בנוגע לעתיד
ההתנחלויות ,אם יישקל בעתיד פתרון שתי המדינות .ההיפך הגמור:
הרוב המכריע של האישורים ניתן להתנחלויות הקטנות והמבודדות,
שממוקמות מחוץ לכל ההצעות המדיניות של מדינת ישראל לגבול
הקבע עם פלסטין.
 64%מיחידות הדיור שאושרו נמצאות מחוץ להצעה שהציגה ישראל
בוועידת אנאפוליס ( ,)2008שכו ּונה לאפשר לה להשאיר בריבונותה
 85%מהישראלים הגרים מעבר לקו הירוק;  89%מיחידות הדיור
נמצאות ממזרח למכשול הביטחון הבנוי ,ו– 68%מהן נמצאות ממזרח
למכשול המתוכנן;  80%נמצאות אף ממזרח לגבול הקבע האופטימלי
שגובש במחקר מעמיק של "תנועת מפקדים למען ביטחון ישראל",
שיאפשר להשאיר  80%מהישראלים שמעבר לקו הירוק תחת ריבונות
ישראל.
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על יחידות הדיור הנ"ל יש להוסיף את הבנייה המתוכננת בשכונת
"גבעת המטוס" בדרום ירושלים ,ב"מבשרת אדומים" ( )E1שבמעלה
אדומים ,וב"גבעת עיטם" שבאפרת ,שנועדו לנתק את ירושלים הערבית
מהמרחב הפלסטיני שמסביבה.
בתחום השני ,מהלכים משפטיים ,בשנים האחרונות הועמקה
השיטה של סיפוח דה־פקטו על ידי קידום חקיקה ישירה של הכנסת
על השטחים הכבושים ,כפי שמתאר בהרחבה המכון הישראלי
לדמוקרטיה ,זאת בניגוד לשימוש שנעשה בעבר בצווים של המפקד
הצבאי .ב– 2017קבעה הממשלה ,כי ועדת השרים לחקיקה לא תקדם
חקיקה בלי לבחון אם יש צורך להחיל כל חוק שמוצע על הישראלים
שחיים בשטחים ,ומהי הדרך לעשות זאת .לצורך זה הוקם אשכול
ייעודי במשרד המשפטים לעניין החלת הדין הישראלי בשטחים.
ב– 2016הוקמה בכנסת ועדת המשנה לענייני איו"ש (תת־ועדה של
ועדת החוץ והביטחון) ,העוסקת בסוגיות אזרחיות הנוגעות לשטחים
ומטפלת בקידום ענייני המתנחלים.
וכך ,בכנסת ה– 20חוקקו שמונה חוקים ותיקוני חקיקה החלים ישירות
על הגדה .כמה מהם משנים משמעותית את אופן השליטה הישראלית
בשטחים ,ומשפיעים ישירות על זכויות הפלסטינים .בין החוקים
שאושרו :חוק ההסדרה (שבוטל על ידי בג"ץ ביוני); תיקון לחוק בתי
המשפט לעניינים מינהליים ,שהעביר מבג"ץ לבית המשפט לעניינים
מינהליים בירושלים את הטיפול בעתירות מינהליות הנוגעות לשטחים
בתחומי תכנון ובנייה ,חוק חופש המידע ,כניסה ויציאה מהגדה ומעבר
בתוכה ,וצווי הרחקה ופיקוח של הצבא (הממשלה מצפה שמהלך זה
יוביל לפסיקה טובה יותר בעבור המתנחלים ,בפרט בתחום התכנון
והבנייה); תיקון חוק המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג) והחלתו על
מוסדות אקדמיים בהתנחלויות ,דבר שביטל את ההפרדה שהיתה בין
המועצה להשכלה גבוהה במדינת ישראל למל"ג־יו"ש; תיקון לחוק
איסור אפליה במוצרים ,שהוסיף איסור אפליה מחמת מקום מגורים.
החוק חל עתה על התנחלויות כמו על יישובים בישראל .במקביל תוקן
חוק הגנת הצרכן ,באופן המחייב עסקים לסמן אם הם אינם מספקים
הובלות או שירותי תיקון לאזור מסוים או ליישובים מסוימים בישראל
או בהתנחלויות .בימים אלו אושר בקריאה טרומית חוק "הסדרת
ההתיישבות הצעירה" ,ש"ילבין" את המאחזים הלא חוקיים.
בתחום השלישי ,בניית תשתיות תחבורה ,שרת התחבורה מירי רגב
הודיעה בדצמבר על תקצוב וביצוע של שורת פרויקטים תחבורתיים
חדשים בגדה ,בעלות כוללת של כ– 400מיליון שקל ,שחלקם ימומנו
על ידי הסטת תקציבים מפרויקטים אחרים .הפרויקטים שאושרו:
כביש עוקף לובן — כ– 100מיליון שקל; כביש מודיעין עילית־לפיד —
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כ– 171מיליון שקל; שיקוע קלנדיה —  103מיליון שקל ,וקידום תכנון
כביש אדם־חיזמא ,בעלות של  17מיליון שקל.
החלטה זו באה בהמשך לתוכנית האב האסטרטגית לתחבורה ,שרגב
השיקה בנובמבר בנוכחות ראשי הרשויות ביו"ש ,ולוותה בהכרזה:
"אנחנו לא מורידים את הרגל מהגז .אנחנו מחילים ריבונות דה־פקטו".
בתוכנית האב מדובר על סלילת  167ק"מ של כבישים ראשיים חדשים,
ובנוסף הנחת כ– 200ק"מ של מסילת רכבת .התוכנית תעלה עשרות
מיליארדי שקלים.
המאמץ התחבורתי מתמקד בשני אזורים .הראשון מבקש לחבר את
צפון השומרון ודרום מזרח יהודה — שני אזורים שבהם הנוכחות
היהודית אפסית — למערך ההתיישבותי המרכזי ביו"ש ולישראל.
במרחב שבין גוש עציון לקו הירוק בדרום הגדה חיים כיום  20אלף
ישראלים ו– 800אלף פלסטינים .ההיבט השני ,סלילת מסילת רכבת
על רכס ההר ,בצמוד להתנחלויות הישראליות המבודדות ,שתחבר
אותן לעפולה מצפון ולקריית גת מדרום־מערב.
תוכנית זו ,כאחרות שהשיקו ממשלות ישראל במסגרת הסיפוח
הזוחל ,לא תכריע את הדמוגרפיה הפלסטינית — רוב מוצק של 84%
מאוכלוסיית הגדה (ללא ירושלים) .היא לא תכרסם בשליטה המרחבית
של הפלסטינים — בעלות פרטית על יותר ממחצית האדמות בשטחי .C
היא אף לא תשפר את הדירוג הסוציו־אקונומי של המתנחלים — 31%
מהם ,כולם חרדים ,חיים בשתי הערים שברשימת  11היישובים העניים
ביותר בישראל (אשכול  .)1כ– 10%נוספים ,רובם חרדים ,נמצאים
בשליש התחתון (אשכולות  .)3–2רק  ,4%כולם חילונים שרובם
חיים בהתנחלויות שצמודות לקו הירוק ,מדורגים בשליש הגבוה של
הסולם (אשכול  .)9בהעדר חקלאות ישראלית ואזורי תעשייה שבהם
עובדים ישראלים 60% ,מכוח העבודה הישראלי שמתגורר בגדה עושה
את דרכו יום־יום לעבודה בתחומי הקו הירוק ,ומערך התחבורה היקר
יסייע בידם להמשיך ולעשות זאת 25% .נוספים ,פי שניים מהשיעור
בתחומי הקו הירוק ,מועסקים במערכת חינוך מסובסדת עם הוצאה
לנפש גבוהה במיוחד.
הצעדים הללו יצטרפו לצעדים קודמים של ממשלות ישראל שיובילו
לאחת משתי תוצאות .האחת :המשך הסכסוך עם כל השלכותיו
החברתיות והכלכליות הקשות על החברה בישראל ,והאמרת המחירים
שישראל תידרש לשלם במונחים של פינוי והשקעות אבודות ביום
שתתפכח — לבד או לאחר לחץ בינלאומי — ותצעד מחדש לפתרון
שתי המדינות .התוצאה השנייה :מעבר מהסיפוח הזוחל לסיפוח
באמצעות חוק ,שיוביל את ישראל למדינה אחת עם רוב ערבי ומשטר
לא דמוקרטי ,שמשמעם קץ החזון הציוני של האבות המייסדים.
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