בס"ד

תכנית המאה
נתונים וסכנות
עקיבא הכהן ,עו"ד דורון ניר צבי ,מנחם בן שחר.
אדר א תשע"ט

תוכן
 רקע-

התנהלות טראמפ לקידום ההסכם ,שיתוף העולם הערבי ,מקורות הנתונים.

עקרונות העסקה

 -מרכיבי הסכנה

ירושלים בירת פסלטין ,התיישבות ,פליטים ,ועוד .עמוד .3

החלום הערבי ,הקרנת חולשה ,לחץ בינלאומי ועוד .עמוד .4

 -נספח הצעות מעשיות

רקע

א.

הצהרת מטרה .מיד לאחר בחירתו של טראמפ לנשיאות הוא הצהיר "כמי שעושה עסקאות ...הייתי רוצה
להשיג את העסקה שאינה ניתנת להשגה ...ולעשות זאת למען האנושות" .לצורך השגת העסקה מינה
טראמפ צוות יועצים יהודים-אורתודוקסיים שיגבשו את "עסקת המאה" – הצעה להסכם שלום בין ישראל
ל'פלסטינים'.

ב.

טובת ישראל .טראמפ מגלה יחס חיובי ליהודים ,ורואה את עצמו בצד של ישראל ,לדידו "עסקת המאה"
היא הזדמנות היסטורית לסיים את הסכסוך בצורה מיטבית לישראל.
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ג.

שת"פ הדוק .טראמפ פועל בשיתוף פעולה הדוק עם נתניהו שמעולם לא חזר בו מנאום בר אילן בו הצהיר:
"בחזון השלו ם שלי חיים בארץ הקטנה שלנו שני עמים חופשיים זה בצד זה ,בשכנות טובה ובכבוד הדדי.
לכל אחד הדגל שלו ,ההמנון שלו והשלטון שלו .ואיש מהם אינו מאיים על הביטחון ועל הקיום של שכנו".

נתניהו מצידו רואה בממשל טראמפ הזדמנות היסטורית להסדר המדיני הטוב ביותר לישראל שיוכל להיות
אי פעם ,ולכן מעוניין בקידום ההסכם.
ד.

העולם הערבי .ההסכם מבוסס על שיתוף פעולה אזורי יחד עם מדינות ערב סוניות "מתונות" ,ג'ארד
קושנר וג'ייסון גרינבלט נפגשו עם מנהיגים ערביים בסעודיה ובמדינות נוספות כדי ללחוץ על הרשות
הפלסטינית לשתף פעולה עם העסקה.

ה.

דחיפה עיקשת מצד הנשיא .כבחזיתות אחרות כך כאן  -טראמפ מציב יעד ,מתאמץ בנחישות להצליח
לממשו ,ו'שם את עצמו' על התכנית .מיד לאחר העברת השגרירות האמריקאית לירושלים ,שהכעיסה את
ערביי האזור הבטיח טראמפ ש"הפלסטינים יקבלו משהו טוב בתמורה להעברת השגרירות ,וישראל
תצטרך לשלם מחיר גבוה".

ו.

המידע קיים .למרות החשאיות המוקפדת שנועדה להסתיר מהציבור את עתידו המתגבש ,באמצעות
האזנה קשובה למסרים הניתנים ממקורות שונים ניתן ללקט ולחבר את חלקי הפאזל לכדי ציור עקבי של
קווי התכנית הכלליים .עקב הנחיצות המסמך יוצא בצורה מקוצרת וללא הפנייה למקורות המידע .ההסכם
הסופי יכלול בוודאי פרטים נוספים שאיננו מכירים כרגע ,למרות זאת המודעות לקווים הכלליים של התכנית
כפי שבאו לידי ביטוי במה שכבר פורסם ,הינה קריטית ביותר.
בנקודת זמן זו ,לפני קיום הבחירות ,ישנה חשיבות מכרעת להכרות הציבור עם עיקרי התכנית ,שכן
לאחר הבחירות יכולת התמרון תהיה דלה עד אפסית.
על ציבור אוהבי ארץ ישראל מוטלת החובה לתבוע מנציגי הציבור התנערות מיידית ומוחלטת מכל עיסוק
והסכמה כלשהיא לויתורים ופשרות .תביעה זו צריכה להיאמר בקול ציבורי צלול ועיקש ,רחב ,הגיוני
ומוסרי.
אנו מתפללים ומאמינים כי הקורא הישר יביט למציאות בעיניים פקוחות וימצא בעצמו דרכים לפעול במרץ
בכל דרך אפשרית לחיזוק גאוות עם ישראל בארצו ובאמונתו ללא התקפלות .גאווה יהודית שמחה הבאה
לידי ביטוי בבנייה חופשית והרחבת ההתיישבות ,זקיפת הקומה והביטחון הלאומי ומניעת סכנות ויתור
וחולשה.
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עקרונות העסקה
א.

יישות לאומית פלסטינית .ההסכם מבוסס על הכרה בינלאומית במדינה-ממסד-יישות פלסטינית ריבונית
עצמאית בכל השטח שאין בו התיישבות ישראלית.

ב.

התנחלויות  .בישראל וגם בארצות הברית מבינים שפינוי יישובים לא יתקבל עוד בציבור הישראלי על כן
ההסכם יוכל להתרחש ללא פינוי יישובים מאסיבי.

ג.

ריבונות .הכרה בריבונות ישראלית בשטחי גושי ההתיישבות וסיפוחם למדינת ישראל .תוכרז תנופת בנייה
בתוך גבולות היישובים הקיימים  -בעיקר בנייה רוויה לגובה ,מעט יחידות דיור והרבה שיווק אגרסיבי של
הבשורה הגדולה.

ד.

שרטוט מפות .גורמים בכירים בהתיישבות מעורים היטב בגיבוש התוכנית (כשם שנציגים ממועצת יש"ע
השתתפו בגיבוש המפות בהסכמי אוסלו ובהתנתקות ,מתוך תפיסה של 'הרע במיעוטו ו'להרוויח ככל
הניתן') ולכן ההקמה הנמרצת של מאחזים חקלאיים במרחבים הפתוחים  -לקבע בהקדם נקודות
התיישבות ישראליות במקסימום שטח שיוכלל בהסכם.

ה.

חזון כלכלי .האמריקאים מאמינים בהצלחת ההסכם שיתבסס על השקעה כלכלית גרנדיוזית מרשימה
ומפתה (מליארדי דולרים למדינות שונות) בביצוע תכניות פיתוח כלכליות ,אמצעי תחבורה ,כבישים
ומנהרות שייצרו רצף אצל כל אחד מהצדדים ,לצד הקמת אזורי תעשייה ,תיעדוף ההתיישבות ומיזמים
מתקדמים שיניעו פיתוח אזורי.

ו.

חלוקת ירושלים .בירת פלסטין תוכרז ותוכר בשכונות מזרח ירושלים .ישראל תיפרד ממאות אלפי ערבים
תושבי ירושלים בעלי אזרחות ישראלית (שאלת ההתיישבות היהודית במזרח ירושלים לא ברורה).

ז.

פליטים  .טראמפ הגדיר מחדש מיהו פליט ועל כן ביטל את המימון לאונר"א .זכות השיבה המיתולוגית
כוללת לדידו כחצי מיליון פליטים בלבד.
העברת השגרירות ,הכרה בירושלים כבירת פלסטין ונטרול סוגיית הפליטים סילקו מוקשים מרכזיים
שחסמו יוזמות ועסקאות קודמות.

ח.

'הערבים יתקעו כל הסכם' .כדי להתמודד עם הסרבנות הערבית הנצחית בכוונת טראמפ להתחיל לקדם
את המהלך גם באופן חד צדדי ,באמצעות הכרה באו"ם בגבולות שהתוכנית תציע ,ובתמיכת מדינות
ערביות 'מתונות' שישתפו פעולה עם העסקה ויפעילו לחץ כבד על ערביי יו"ש לשתף פעולה עם התכנית.
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מרכיבי הסכנה
ט.

ארץ ישראל  .ההתייחסות לארץ ישראל כאל חפץ שניתן לגזור ו'לשחק' בו נובעת מחולשה עמוקה וחוסר
אמונה בצדקת הדרך .האויב מזהה היטב חולשה זו ורואה בה חנופה מעוררת תיאבון .פירותיה המדממים
של החולשה  -מכאיבים ביותר.
זקיפת הקומה וסילוק הפחדים יטיבו עם מדינת ישראל באופן מדהים והם הרפואה היחידה למצב .הדמיון
כי אם נזרוק 'אחת ולתמיד' עצם מכובדת לאומה הערבית ומעתה היא תשקוט על שמריה ,תשתף פעולה
והסכסוך ישקע – הוא חלום דמיוני שאנו נופלים בו שוב ושוב ,ומתעוררים אחריו למציאות כואבת יותר
מאשר לפניו .עצם הנכונות ואי הדחייה של התכנית מראש ,משדרת חולשה ומגבירה את תאבונם הרצחני
של שונאי ישראל.

י.

החלום הערבי .העסקה משרתת את תכנית השלבים הערבית ,והלאומיות הערבית ביו"ש מתקדמת
בזכותה בצעדי ענק – הכרה בינלאומית ,שליטה בירושלים ,גישה פתוחה לירדן ,נמל תעופה ועוד .מדינת
הטרור תתעצם ותתפתח לקראת עימות נוסף מול מדינת היהודים ושחרור 'מרחב פלסטין הכבושה' .יישות
פלסטינית תפעל לביצוע (בתזמון מחושב) פעולות טרור רצחניות בכל האמצעים האפשריים – טילים,
פיגועים וכו.

יא.

בטחון .למרות ההצהרות המפורשות בנוגע לשמירת הבטחון ,מתווה ההסכם מציג פגיעה אנושה ביכולתו
החופשית צה"ל לפקח לשלוט ולפעול במרחבי יהודה ושומרון .בסופו של יום ,פעולות שגרתיות הכרחיות
כגון מעצר מבוקשים שגרתי ביו"ש יהפכו להיות סבוכות בהיבט מדיני בינלאומי בדומה למצב בעזה
ובסוריה.

יב.

דיפלומטיה .מי שסובר כי בזכות הויתורים הכואבים יפחת הלחץ הבינלאומי על ישראל – שוגה ומדמיין.
מדינות אירופה ושאר העולם לא יסתפקו במתווה המוצע וימשיכו להיצמד לגבולות הקו הירוק .שני
המנהיגים – נתניהו וטראמפ – שזקוקים כעת נואשות להישגים מרשימים ,לא באמת יישארו רלוונטיים
ל שנים ארוכות .בעידן שאחרי טראמפ ,בעוד שנתיים או שש שנים ,אמריקה תצטרף ללחץ האדיר על
ישראל להמשיך את הנסיגה לגבולות  67תמורת הכרה ופינוקים נוספים מאת אומות העולם.
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נספח – הצעה מעשית
כיווני פעולה אפשריים (ראשוני)

פוליטית :הצלחתה של עסקת המאה תלויה באדם אחד ושמו בנימין נתניהו ,עלינו לעשות כל פעילות אפשרית,
בתוך מפלגת הליכוד ,בקרב מפלגות אחרות ובמגרש החוץ פרלמנטרי .נתניהו אם יזכה בבחירות ,או אם יחבור
לגנץ – יהיה השושבין המרכזי בעסקה המסוכנת ועל כן יש להחליש את כוחו כעת.

ממשל ארצות הברית :אם הרעשים מימין יופעלו בווליום הנכון הממשל יחוש בכך ויקח צעד אחורה.
עלינו לפעול על מנת להשמיע קול אחר מנומק ומגובה לצוות המשא ומתן ,לחברי הסנאט ,אנשי הממשל ונציגי
המפלגה הרפובליקנית .בנוסף עלייתו לשלטון של טראמפ הושפעה רבות מהקהילה האוונגליסטית בארה"ב קהילה
זו מצדדת במדינת ישראל באופן קיצוני – הסברה נכונה שתתמקד בקהל יעד זה יכולה להשפיע על דעת הקהל
בארצות הברית שיבוא לידי ביטוי בבחירות שיתקיימו שם בעוד כשנתיים.
דעת קהל .נכון להיום רובו של הציבור היהודי מתנגד להסכם שיכלול פינוי יישובים ,ביבי וטראמפ ישקיעו מאמצים
רבים להציג את העסקה כמועילה לישראל ולהתיישבות ,התקשורת הישראלית והבינלאומית תאתרג אותם ,כך
שגם אנשי ימין רבים עלולים להתבלבל ולהיות בעד העסקה .יש צורך להשקיע מאמצי הסברה כבר מעכשיו דרך
הרשתות החברתיות ,החתמה על עצומות ,על מנת להקדים תרופה למכה ולהסביר את הבעייתיות והסכנות
הטמונות בתוכנית
ברמת השטח – הצלחתה של העסקה תלויה ביכולת להפריד בין שטחי ההתיישבות לשטחים המיועדים למדינה
הפלסטינית ,אמנם קיים היום ניסיון להרחיב את גבולות ההתיישבות באמצעות הקמת חוות בשטחים הפתוחים,
אבל ניסיון זה נ עשה בתיאום ומתוך רצון למקסם את השטח היהודי בהסכם המתהווה .הקמת מאחזים חדשים,
טיולים ,וצעדות מחוץ לגבולות ההתיישבות ,היכרות ונטיעת יתד יכולים לסכל את היתכנות חלוקה כזו של הארץ.

5

ה פ ו ר ו ם

ל ע ר ב ו ת

י ה ו ד י ת

