
 

 2020 פברוארב 2 ,5512 מבט על, גיליון

 של טראמפ: מבט השוואתי "ת המאהעסק"

 גלעד שר

"אם הפלסטינים והישראלים רוצים שתי מדינות זה בסדר, אם הם רוצים מדינה אחת זה בסדר 

ובכן, ההתלבטות . 2018, אמר נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בספטמבר מצדי. אני מתווך"

 – משיךמ. הוא המדינותלפתרון שתי סקת המאה בע רשמיתממשל טראמפ נצמד הסתיימה: 

מדיניות כל קודמיו בבית הלבן  את -תוך סטיות ניכרות וביטול כל האיזונים הפנימיים במדיניות 

, 242של האו"ם צת הביטחון החלטות מועבעיקרה על , שהתבססה חמשת העשורים האחרוניםב

הוא ביטול ההבחנה, שהייתה  טראמפ כניתובת חשובחידוש  ., בהתאמה1973-ו 1967-מ 338

 4בין גושי ההתנחלויות הגדולים הסמוכים לקווי , הקודמיםהאמריקאים מקובלת על הממשלים 

שאמורים היו להסתפח לגבולותיה החדשים של מדינת ישראל, ובסביבות ירושלים,  1967ביוני 

ביטחון צת הלבין ההתנחלויות שבעומק השטח הפלסטיני. טראמפ מפנה עורף להחלטת מוע

וקובע: שום התנחלות לא תפונה. מכאן נובע גם היקף השטח של המדינה הפלסטינית,  ,2334

גם בכמה סוגיות ליבה אחרות מציג טראמפ משטח יהודה ושומרון. אחוזים  70שיצטמצם לכדי 

 לטובת ישראל. המוחלטמודלים שונים מאלה של קודמיו, רובם 

 היתכנות הפוליטית והבינלאומיתב פרסומה,כנית וובנסיבות הכנתה של התמאמר זה אינו עוסק 

ה תמציתית של אענייננו בהשוו. ואף לא בסיכונים ובהזדמנויות הטמונים בהיישומה, של 

ל אחת מסוגיות הליבה לפתרון כ יםהמוצעהרכיבים  פי-לעיקריות שבקודמותיה, על כניתותה

 שבמחלוקת.

 

 מדינה אחת/שתי מדינות

שתי מדינות לשני המבוסס על בדומה למדיניות קודמיו בבית הלבן, ממשל טראמפ נצמד לפתרון 

מוקטנת, מחורצת ומוחלשת  – מדינה פלסטינית תאפשר את הקמתה של "תוכנית המאה" .עמים

הכרה בישראל כמדינה יהודית כתנאי מקדים להקמת מדינה פלסטינית נעדר . לצידה של ישראל -

, , והוא מהווה רכיב חדש במתווה אמריקאי רשמיות הבריתצם שהציעה ארמתוויכל העד כה מ

את ״התוכנית הכלכלית של  המתווהכולל  . כןהמגבה את הדרישה הישראלית בשנים האחרונות

ביניהם קידום של מגוון תחומים במדינה הפלסטינית שתקום, מימון ניכר לטראמפ״, המציעה 

  . חינוךו תתעסוקה, תשתיות, מערכות בריאו

 

 סוגיית השטחים וההתנחלויות

פיצוי טריטוריאלי  לצדלישראל,  Cמשטחי אחוזים  40-כ בסיפוח של עד תומכתתוכנית טראמפ 

אחוזים  70-, המדינה הפלסטינית תקום על כודהיינ. באזור מערב הנגב , לרבותפלסטיניםעבור ה
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 בלתייפונו מאחזים כנית והתכמו כן, על פי . )לא כולל חילופי השטחים( משטחי הגדה המערבית

והתנחלויות מבודדות יישארו  לא יפונו התנחלויות כלומר ,במספר כיום( 80-)כ חוקיים בלבד

לתקופה של ישראל תתחייב להקפיא את הבנייה בגדה המערבית  כמובלעות בריבונות ישראל.

מכירה  "כנית המאהות"הקמת המדינה הפלסטינית. על שא ומתן במהלכן יתנהל מ, שארבע שנים

אפשרות כנית כוללת והת בקעת הירדן.כן בכל שטח וגדה התנחלויות בב יתבריבונות ישראל

הכולל את כפר קרע, שבשטח ישראל גופא, מאוכלסים באזור המשולש חילופי שטחים הסכים על ל

ה, כפר ברא וג׳לג׳וליה. על פי פאחם, קלנסווה, טייבה, טירה,-גרביה, אום אל-ערערה, באקה אל

התושבים כפלסטינים, חילופי השטחים יאפשרו את שבהם מגדירים עצמם באזורים אלו, 

בין רצף טריטוריאלי  יתקייםבנוסף, לחלק מהמדינה הפלסטינית. של יישובים אלו הפיכתם 

 גישהשני כבישי ואשר יכלול מנהרה  תחבורתי קישורת אמצעוברצועת עזה לגדה המערבית, 

אפשר לפלסטינים את חציית בקעת תשמסילת רכבת מודרנית,  תכן הקמתה שלימהירים ות

 הירדן. 

, או 1967ביוני  4הגבול בין ישראל למדינה הפלסטינית על קווי מבסס את  :(2000) קלינטוןמתווה 

אחוזים  96–94 תקום על המדינה הפלסטיניתהוצע כי על קו שביתת הנשק במלחמת העצמאות. 

ישראל תספח . בהסדרים מיוחדים שאינם ריבונותאחוזים  2בתוספת של עד המערבית מהגדה 

, הרצועהבקרבת מהגדה את גושי ההתנחלויות הגדולים ובתמורה תעניק לפלסטינים שטחים 

יישארו תחת  מתיישבים ביהודה ושומרוןמהאחוזים  80. 1:3על בסיס יחס של ה הרחבתמען ל

כי ישראל תוותר על ריבונותה  צעבנוסף, הו .בגושי ההתנחלות שיסופחו לישראל ריבונות ישראלית

ה בבקעישראלית  תצבאי תאפשר נוכחותש הדרגתית יהיה מדובר בנסיגהאולם  ,בבקעת הירדן

תחת ריבונות  שלוש שניםעוד ו שבהן ייושם הסכם הקבע, שנים שלוש :נוספות שנים ך ששלמש

  פלסטינית.

 והקוורטט בושוו. ג׳ורג׳  הנשיא של כנית המדיניתוהתבשלב השני של  :(2003) מפת הדרכים

המאמצים באפשרות להקמת מדינה פלסטינית עצמאית  יתמקדו, הבינלאומי למזרח התיכון

שא מרשמי תהליך  יושק באופן ,לישיבשלב הש .להסדר קבעבדרך כתחנת ביניים  ,בגבולות זמניים

תוקפא הבנייה בהתנחלויות, . בנוסף, בנושא הגבולותהסדר קבע שיוביל ל רציף ומעשיומתן 

ת תחילו לאחר תפסים שנחישראל תיסוג מהשטו, 2001 סראיפורקו המאחזים שנבנו לאחר מ

 . (2000) האנתיפאדה השנייה

לבין יו"ר הרשות  אולמרטבין ראש ממשלת ישראל אהוד בשיחות  :(8-2007) אנאפוליס

בתיווכה של מזכירת המדינה האמריקאית קונדוליסה רייס, הוצע כי  אבו מאזן,הפלסטינית 

של גושי ההתיישבות  סיפוחםחילופי שטחים אשר יכללו את עם  1967ישראל תיסוג לגבולות 

לתחומי ישראל )הכוללים את שלושת גושי ההתנחלויות הגדולים(, אחוזים  6.5בהיקף של 

ליחס הפער הנותר את משטחי ישראל.  אחוזים 5.8לפלסטינים בהיקף של  פיצוי יינתן ובתמורה

 לאמעבר בין רצועת עזה לגדה המערבית. של האחוזים  0.7ימלאו בחילופי השטחים  1:1של 

  .הירדן בבקעת ישראלית נוכחות תתאפשר

משא ומתן על גבולות בטוחים ומוכרים בין ישראל לבין המדינה תוכנן  :(14-2013) קריסבב ג'ון 

ה החלטבהתאם ל ,עם חילופי שטחים מוסכמים 1967על קווי  בהתבסס, העתידיתהפלסטינית 

כל הסכמה בין הצדדים שתביא לשינוי הגבולות המוצעים במתווה, . מועצת הביטחוןשל  242
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של  םיהתויכול ;בבקעת הירדן ישראליתה צבאיתהתישמר הנוכחות  כן .תקבל הכרה בינלאומית

 .בה הנוכחות הישראליתקבע את משך תמנגנוני הביטחון הפלסטינים 

 

 סוגיית ירושלים והמקומות הקדושים

לצד היהודית, לרבות בעיר העתיקה, בשליטה ישראלית בירושלים  תומכת "תוכנית המאה"

כבירה  נהתוכר מזרח ירושליםשכונת אבו דיס ושכונות נוספות בנוכחות פלסטינית מצומצמת. 

גבולה הישראלי של . גישה למקומות הקדושיםההפולחן וחופש לפלסטינים  ויתאפשרו הפלסטינית

 אשר להר הבית פלסטיניות.יוכרו כירושלים יסתיים בגדר ההפרדה בעוד השכונות שמחוצה לה 

 תוך שיתוף פעולה עם ירדן.  , יישמר הסטטוס קוואאקצ-ומסגד אל

יהודים יהיו  מתגורריםאשר לחלוקה האורבנית של ירושלים, אזורים שבהם  קלינטון:מתווה 

בעיר . הפלסטיניתקודס -ים שבהם גרים ערבים יהיו חלק מאל, ואזורהישראליתחלק מירושלים 

 הרובע היהודיתחת ריבונות פלסטינית, בעוד הרובע הנוצרי והרובע המוסלמי יהיו  - העתיקה

בריבונות מעבר כך שיתאפשר  לשני חלקים,. הרובע הארמני יחולק תחת ריבונות ישראליתיהיה 

  . ריבונות פלסטיניתתחת אר הרובע יהיה המערבי בעוד ש ישראלית בפרוזדור משער יפו לכותל

 תמךקלינטון . ריבונות ישראלית בכותל המערבילצד ריבונות פלסטינית בהר הבית כמו כן, תחול 

תחת  ויהי הרחבה שביניהםו כיפת הסלע, אהאקצ-אלמסגדי  :חלוקה "אנכית" של הר הביתב

בית  יטמונים שרידש בו ייתכןשקרקעי שמתחת למסגדים, -החלל התת ;ריבונות פלסטינית

תחול ריבונות שתי חלופות: באחת,  מתאר זה, הוצעוב .מעמד מיוחדיוכר כבעל המקדש, 

מוצע להקים מנגנון פיקוח בינלאומי בשנייה,  .כותל המערבישל ה קרקעה-חלל תתב יתישראל

 . קרקעי-הפלסטינית בחלל התתיגביל את הריבונות אשר 

 בוועדה הבינלאומית השנייהכנית המדינית, יש לדון בסוגיית ירושלים ועל פי הת מפת הדרכים:

 . כניתובהתאם להצלחת השלבים השונים בת

השכונות כש, ע כי ירושלים תחולק על בסיס אתניאבו מאזן, הוצ-בשיחות אולמרט אנאפוליס:

. כמו תחת ריבונות ישראליתיהיו השכונות היהודיות בעוד הערביות יהיו תחת ריבונות פלסטינית 

הוצע כי ישראל  השיחותבמסגרת כן, בחלקה הפלסטיני של ירושלים תוכרז הבירה הפלסטינית. 

 האגןכנית החלוקה. ותוותר על ריבונותה בעיר העתיקה, אשר תקבל מעמד בינלאומי על בסיס ת

 הסעודית ערב, ירדן, הפלסטינית המדינה, ישראל: מדינותחמש  של בנאמנות כשטח יוגדר הקדוש

 יקבעו המדינות חמשו הדתות כל למאמיני חופשית כניסה תתאפשר למתחם. צות הבריתואר

 הניהול סמכויות כי ונקבע, הקדוש באגן הריבונות סוגייתדן ב לא ההסכם. למתחם הסדרים

  .הבינלאומי הנאמנות משטרידי ל יועברו

תוכר רושלים י. דוגל בגישה חופשית ולא מצומצמת למקומות הקדושים המתווה: קריג'ון סבב 

למקומות הקדושים בהתאם  מלא ובטח חופש תנועהיבינלאומי כבירת שתי המדינות, ו באופן

כי אין לחלק  קבעלמרות שלא התייחס באופן מפורש לסוגיית חלוקת ירושלים, קרי . לסטטוס קוו

 . 1967-את ירושלים כפי שהייתה ב
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 סוגיית הפליטים

תרון יש ואת הפ לפליטים פלסטינייםלישראל זכות שיבה  תתאפשרלא  ,"תוכנית המאה"על פי 

יוקם מערך לפיצוי הפליטים ואף תיתכן שיבה סמלית תחת פיקוח. ליישם מחוץ לגבולות המדינה. 

 . ויזכו לתמיכה כלכלית וותרו במקום מושבםלבנון וסוריה ירוב הפליטים הפלסטינים בירדן, 

בין שיבה, שיקום,  יקשרהמתווה הציע פתרון משולב לבעיית הפליטים אשר  קלינטון:מתווה 

 , אלא שההסכם יכלולזכות שיבה ספציפית לישראל תאפשריישוב מחדש ופיצוי. עם זאת, לא ת

חלופות אפשריות עבור הפליטים. רשימת החלופות כוללת יישוב פליטים במדינה הפלסטינית  כמה

, יישוב מחדש מארחותאו בשטחים בישראל שיועברו במסגרת חילופי השטחים, שיקום במדינות 

מדינות שלישיות או כניסה לישראל. המתווה הבהיר שהחזרה לגדה המערבית, לרצועת עזה ב

מסגרת חילופי השטחים תהיה זכותם של הפליטים הפלסטיניים. שיקום ולאזורים שיוגדרו ב

בנוסף, במדינות אחרות, יישוב מחדש או קליטה בישראל תהיה תלויה במדיניות של אותן מדינות. 

צות אר. שיקוםו מחדש יישוב, פיצוייםב עסוקשת בינלאומית ועדה להקים קלינטון הצהיר כי יש

 לפליטים.  לסייע הבינלאומיים המאמצים בראש לעמוד מוכנההיא הצהירה כי הברית 

 5,000-קליטתם של כאישור את  כללאבו מאזן, -המתווה שהוצע בשיחות אולמרט אנאפוליס:

קונדוליסה ל פי )ע שנים, בתוך שטחי הקו הירוקחמש פליטים פלסטיניים לאורך תקופה של כ

מרמזים כי אולמרט ואנשיו שונים בעוד דיווחים  ,זו הייתה הצעתו ההתחלתית של אולמרט. רייס(

 . ח״כ לשעבר חיים רמון(ל פי )ע שנים 15פליטים תוך  100,000 ם שלהסכימו לקליטת

 ומציאותי הוגן, צודק, מוסכם פתרוןלהגיע ל השאיפה היאלפי התכנית המדינית,  מפת הדרכים:

במסגרת השלב השני של  השנייה הבינלאומית בוועידה היה אמור להיקבעש הפליטים לסוגיית

 .כניתוהת

סיוע ביש להעניק פתרון צודק ומוסכם לפליטים הפלסטיניים על פי המתווה,  :קריג'ון סבב 

אופייה יסודות ועם מדינות העליו להתכתב עם פתרון שתי יהיה בינלאומי שנחוץ לפתרון כולל, אך 

תיתכן שיבה מצומצמת של פליטים עם זאת, לא תתאפשר שיבה לישראל.  , קרישל ישראל

 . בלבד הסכמה ישראלית בהתבסס עלכמחווה הומניטרית 

 

 סוגיית הביטחון

לצד הדרישה לפירוקה , ישראלית בכל מעברי הגבול-יטחוניתבשליטה ב תומכת "תוכנית המאה"

 , ומתן אפשרות לישראל להמשיך במלחמה בטרורמכל סוג של נשקשל המדינה הפלסטינית 

כמו כן, פירוק חמאס מנשקו ופירוז הרצועה מהווים תנאי להקמת מדינה . ובהסתה נגדה

כנית כקריטית לביטחונה של ישראל ולפיכך תישאר תחת ובקעת הירדן מוגדרת בתפלסטינית. 

 מקוישראל תחזיק בשליטה על המרחב האווירי והספקטרום האלקטרומגנטי ריבונות ישראלית. 

את כניסתם של כלי נשק למדינה הפלסטינית )כולל  פעל למנועהישראלי י . חיל היםומערבה הירדן

או  ת, צבאיתביטחוני בריתמדינה הפלסטינית תהיה מנועה מליצור כל העזה(. כמו כן, רצועת 

 להשפיע על ביטחון ישראל.  השעלול תיינמודיע
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 non-militarizedצבאית )-הציע כי המדינה הפלסטינית שתקום תהיה מדינה לא קלינטון:מתווה 

state וקבע כי תהיה לישראל נוכחות צבאית משמעותית בבקעת הירדן למשך שלוש שנים ,)

 תינתןהוצע כי למדינה הפלסטינית  ונוכחות סמלית באתרים מוגדרים למשך שלוש שנים נוספות.

 רכיכמענה לצהריבונות על מרחבה האווירי, אך שני הצדדים יצטרכו ליצור הסדרים מיוחדים 

 ישראל. של ביטחון 

כי על המדינה הפלסטינית להחזיק בכוח משטרתי  הוסכםאבו מאזן -בשיחות אולמרט אנאפוליס:

עידת המדינות התורמות שנערכה בפריז בהמשך וובכמו כן, צבא. היא תהיה נטולת  אך ,חזק

 לוועידת אנאפוליס הובטח סיוע כספי לשיקום כוחות הביטחון הפלסטיניים. 

זכותה של ישראל להגן מתוך הכרה בשראל תמשיך לשלוט במעברי הגבול לירדן י :קריסבב ג'ון 

כוחות ביטחוניים מוגבלים כחלק מהיותה מדינה המדינה הפלסטינית תהיה בעלת  על עצמה.

 הרתעה וביטחון הגבולות. שמשימתו תהיה גוף בינלאומי נוסף, יוקם במפורזת. 

 

לסיכום, סוגיות הליבה שבמחלוקת, אשר נועדו לפתרון במשא ומתן על הסדר הקבע, נותרו בעינן 

בשני העשורים האחרונים, ובחלקן אף גדלו הפערים בין הצדדים במקביל להתפתחויות בשטח 

י, תחת נשיאים רפובליקנים אפוליטית. לאורך השנים הציע הממשל האמריק-ובמציאות הגיאו

תווך העיקרי )ולעתים, היחידי( בין ישראל לפלסטינים, כמה מתווים עיקריים. ודמוקרטיים, כמ

כולם כאחד היו מבוססים על הגעה במשא ומתן להסדר קבע שיתבסס על עקרון שתי מדינות לשני 

 . 338-ו 242צת הביטחון עמים, שטחים תמורת שלום, ברוח החלטות מוע

שנכללה במסגרת להסכם  ,1978-ממשל קרטר מ קו ישיר ורציף מחבר את תוכנית האוטונומיה של

 טראמפהשלום בין ישראל למצרים, דרך אוסלו על נגזרותיו, ועד תוכנית טראמפ. ואולם, הנשיא 

ית בכבדות ובאופן ברור לכיוון העמדה אם פנימיים והיטה את ההצעה האמריקשינה איזוני

הפלסטינים. האם זו תהיה מדיניות על חשבון , ם ישראלהדוקה עתוך היוועצות הישראלית, 

  שיאמץ כל מי שיישב בעתיד בבית הלבן? זו שאלה פתוחה.

 

 

 

 


