בצלאל סמוטריץ
תקווה אחת
תכנית ההכרעה הישראלית
חבר כנסת מטעם "מפלגת האיחוד הלאומי-תקומה" בבית היהודי .עורך-דין בהכשרתו ,מייסד עמותת
"רגבים" .בכנסת ה 20-הוא משמש כסגן יושב ראש הכנסת ,חבר בוועדת הכספים וחבר בוועדת הפנים
והגנת הסביבה.

רציונאל
"שלום לא יהיה כאן כל עוד תיוותר על כנה תפיסת המוצא שנגזר על הארץ הזו להכיל בקרבה שני
קולקטיבים בעלי שאיפות לאומיות סותרות .אם כך הדבר ,גם נכדינו ונינינו ייאלצו להמשיך לחיות על
החרב.
התנועה הלאומית הפלשתינית היא תנועת-שלילה לציונות ,ובתור שכזו אין היא מסוגלת לעשות
איתה שלום .זו הסיבה שהפלשתינים מסרבים לדרישה המינימלית של מדינת ישראל להכיר בזכותה
להתקיים כמדינה יהודית ...אנו ,היהודים ,לא נוותר על שאיפתנו הלאומית למדינה עצמאית בארץ
ישראל ,המדינה היהודית היחידה בעולם .מכיוון שכך ,מי שייאלץ לוותר על השאיפה למימוש זהותו
הלאומית כאן בארץ ישראל הוא הצד הערבי".
• נדרשת תכנית שאיננה מציעה את המשך ניהול הסכסוך בעצימות נמוכה אלא הכרעה.
• המפעל הציוני של שיבת עם ישראל לארצו הוא המפעל הצודק והמוסרי ביותר שהתרחש בעולם
במאות השנים האחרונות בפרספקטיבה היסטורית ,בינלאומית ודתית .האמונה בצדקת דרכנו
היא הנותנת לנו תוקף מוסרי לנצח ולהכריע את השאיפה הערבית הסותרת.
• האתגרים שמדינת ישראל נדרשת להתמודד איתם הם חסרי תקדים ,ולכן גם הפתרון יכול וצריך
להיות מקורי וחסר תקדים .ישנן מדינות נוספות שנמצאות בסכסוך ,אך אין עוד מדינה שהוקמה
לאחר ניסיונות להשמדת עם ,מוקפת שלל מדינות שרוצות להשמיד אותה ,ומתמודדת כל העת
עם איומים מבית.
• האמירה לפיה "הטרור נובע מייאוש" היא שקר .הטרור נשען על התקווה להשיג באמצעותו
הישגים ,ובראשם – להחליש את החברה הישראלית ולאלץ אותה להסכים להקמת מדינה ערבית
בארץ ישראל.
• האמירה לפיה לא ניתן "לדכא" את השאיפה הערבית לביטוי לאומי בארץ ישראל – איננה נכונה.
זה הצליח עם ערביי ישראל לאחר הקמת המדינה ,וזה יכול וצריך לעבוד באותה הדרך גם ביהודה
ושומרון.
• מוסריות של פעולה נמדדת במבחן התוצאה שלה ולא בהכרח במבט ראשון .רצינו להיות "מוסריים"
ולא "לשלוט בעם זר" ויצאנו מרצועת עזה ,ומאז ללא כל ספק החיים של הערבים תושבי הרצועה
נפגעו קשות.
• החלוקה לממשלים מוניציפליים אזוריים מפרקת את הקולקטיב הלאומי הפלשתיני ואת השאיפות
לממש אותו ,אך במקביל גם משמרת את החלוקה השבטית-חמולתית ולכן מאפשרת קיום של
מערכת יציבה לניהול חיי היום-יום.

גבולות

• החלת ריבונות מלאה על יהודה ושומרון ,פרישת תשתיות להתיישבות נוספת ועידוד יהודים
להתיישב ברחבי האזור.

אזרחות וזכויות
• לערבים יוצעו שלוש אופציות:
 .1לוותר על השאיפה הלאומית הפלסטינית ולחיות בדו-קיום כתושבים.
 .2הגירה מרצון ,עם סיוע ישראלי נדיב.
 .3מי שימשיך להילחם – יטופל בנחישות על-ידי כוחות הביטחון.
• מודל התושבות יבוסס על ניהול קהילתי עצמי בחלוקה לשש מנהלות מוניציפליות אזוריות שלא
יהיו בהן מאפיינים לאומיים .שטחי המנהלה יחולקו בהתאם לחלוקה שמתרחשת היום בשטח
לפי חמולות :חברון ,בית לחם ,רמאללה ,יריחו ,שכם וג'נין.
המנהלות המוניציפליות האזוריות ליהנות מחופש
• במידה ולא יהוו איום ביטחוני ,יוכלו תושבי ִ
תנועה ומזכות כניסה ליישובים הישראליים ביהודה ושומרון ולתחומי מדינת ישראל.
• בשלב הראשון ,זכות ההצבעה של התושבים תהיה מוגבלת לבחירות מוניציפליות ,ולא תהיה
להם זכות הצבעה לכנסת .בהמשך ,יש לדון במספר אפשרויות:
 .1הגעה להסדר אזורי רחב עם ירדן שבמסגרתו יוכלו ערביי יהודה ושומרון להצביע
לפרלמנט הירדני.
 .2שינוי חוקתי שיפצל בין הגוף שבו מתקבלות החלטות אזרחיות לבין הגוף שבו מתקבלות
החלטות לאומיות – ושיתוף ערביי יהודה ושומרון בהחלטות האזרחיות.
 .3מתן אזרחות מלאה ,לרבות זכות הצבעה לכנסת ,בהתאם לכמות התושבים הערבים
שיבקשו לעשות זאת ובמקביל לגילוי נאמנות מוחלטת למדינה היהודית וגיוס שירות
צבאי ,בדומה להתנהלותם של האזרחים הדרוזים.

שליטה בשטח

המנהלות המוניציפליות יהיו אחראיות על החיים הכלכליים והאזרחיים ,וינהלו קשרי גומלין
• ִ
בתחומים האלו בינן לבין עצמן ובינן לבין הרשויות השונות במדינת ישראל.
• מעבר לתחום המוניציפלי שיתנהל כמו בכל הארץ ,מדינת ישראל תהיה הריבון היחיד בכל שטח
ארץ ישראל.

משה פייגלין
ריבונות ושמירה על זהות
מקים מפלגת "זהות" ומשמש כיו"ר שלה ,ח"כ לשעבר מטעם הליכוד .היה ממקימי
"זו ארצנו" ,תנועת התנגדות להסכמי אוסלו .כתב מספר ספרים וביניהם "מלחמת
החלומות" ו"במקום שאין אנשים" ,שיצא לאור לאחרונה עם תוספות תחת השם
"קץ הנורמליות".

רציונאל
"אני לא רוצה להתחיל עם הפתרון אלא עם המטרה .כששואלים 'מה הפתרון
שלך' ,אני עונה :הפתרון למה? השאלה היא ,לאן אנחנו רוצים להגיע?
המטרה שלי היא יצירת תשתית מדינית למימוש זהותה היהודית של מדינת
ישראל .באוסלו השמאל יצר תודעה .היום כולם מדברים על שתי מדינות וחלוקת
הארץ .אנחנו שבויים בתודעת אוסלו ,מימין ומשמאל ,ומזה הכול מתחיל".
• השאלה שצריך לשאול היא מה יתרום לכך (או יפגע בכך) שתתקיים כאן מדינה
יהודית משגשגת לעוד דורות רבים .הפתרון צריך להיות ארוך-טווח ומכוון אל
"נצח ישראל" :קיום יהודי נצחי בארץ ישראל.
• "עם אחד ,ארץ אחת ,אלוהים אחד" – מדינת ישראל היא ארצו של העם היהודי
וצריכה לבטא את הזהות של העם הזה .בתפיסה הזו כלולה שלילה מוחלטת
של רעיון מדינת כל אזרחיה.
• התכנית מאפשרת שמירת זכויות האדם ומזעור הפגיעה בהם ,בניגוד לפגיעה
המתרחשת היום הן באוכלוסיה היהודית והן באוכלוסיה הערבית.
• למדינת ישראל יש עילות לבטל את הסכמי אוסלו מיידית ,וממילא לבטל את
החלוקה לשטחי  B, Aו.C-

גבולות

• החלת ריבונות מלאה בכל ארץ ישראל ,כשהגבול הוא נהר הירדן.
• "השולט בהר שולט בארץ" – סילוק הווקף מהר הבית ,ומימוש הריבונות
הישראלית להסדרת המקום כמקודש ליהודים .הר הבית צריך להיות בטוח
ונגיש כמו הכותל ,עם נוכחות של דגל ישראל .כמו כן ,על מדינת ישראל לתקן
את "חוק המקומות הקדושים" ולהוסיף אליו את הר הבית.

אזרחות וזכויות
• לתושבים הערבים יוצעו שלוש אפשרויות:
 .1הגירה מרצון תמורת סל הגירה נדיב.
 .2מתן תושבות קבע ,בסגנון "גרין קארד" ,למי שיצהיר נאמנות גלויה
למדינת ישראל כמדינת העם היהודי.
 .3מסלול קבלת אזרחות למעטים ,לפי האינטרס הישראלי .המסלול מיועד
לאלו שיקשרו את גורלם עם גורל העם היהודי ,כפי שעושים היום הדרוזים.
• סל ההגירה הנדיב לא יישען על תקציב המדינה אלא על המשאבים שמוקצים
היום לפתרון שתי המדינות ,כמו שמירה ,מחלקת נפגעי פעולות איבה בביטוח
הלאומי ,רכישת הנדל"ן מהפלסטינים שמבקשים להגר ,ועוד .תחשיב מדוקדק
מראה שמדינת ישראל תצא מורווחת כלכלית ממהלך כזה.
• מי שנלחם בישראל או מסית לטרור – יחוסל או יגורש.

שליטה בשטח
• מדינת ישראל תהיה הגורם היחיד בין הירדן לים שמופקד על הביטחון ,ואחרי
החלת השליטה הביטחונית תוכל גם להחיל ריבונות .הדבר לא מצריך חקיקה
כיוון שהחוק שחוקקה הכנסת הראשונה ,אשר שימש להחלת הריבונות לאחר
מלחמת העצמאות ,עדיין קיים.
• בערים הערביות יהיו תחנות משטרה ישראליות ,כמו שהיו עד הסכמי אוסלו.
• התערבות המדינה צריכה להיות מינימלית – גם ביהודה ושומרון וגם בתל
אביב .המדינה תדאג לביטחון ולמערכת משפט ,וכל השאר ,כמו חינוך ובריאות,
יהיו בידי האזרחים .תושבי יו"ש הערביים ישלמו מסים כמו כולם.

משפחת העצני
סיפוח חלקי ואוטונומיה ערבית
אליקים העצני הוא עורך דין ופובליציסט ,ממחדשי ההתיישבות ביישוב היהודי בחברון
ומראשוני היישוב קרית ארבע .היה חבר ב'הגנה' וממקימי הארגון "שורת המתנדבים"
שנלחמה בעוולות חברתיות ובשחיתות פוליטית .כיהן כח"כ בכנסת ה 12-מטעם מפלגת
התחייה.
נדב העצני הוא עורך דין ,עיתונאי ומגיש רדיו ,שימש כיועץ משפטי של "החברה לאיתור
והשבת נכסים של נספי שואה" .בעז העצני – פובליציסט ,ממובילי מטה "חומש תחילה",
היה מועמד לכנסת מטעם מפלגת הליכוד.

רציונאל
"אנחנו צריכים לבנות אונייה עם מפרשים .כשאתה יוצא לים אין לך תעודת ביטוח על
כיוון הרוח ,אבל פרשת מפרשים ואתה יכול לתמרן .הספינה היא הקביעה שזו הארץ
שלך ,ואתה תתמרן כמה שצריך כדי להשאיר את הארץ אצלנו.
מה חשבו הוגי הציונות בשנות העשרים? הם אמרו לעצמם :יש לנו אונייה ,אנחנו
פורשים את המפרש ומפליגים אל הריבונות היהודית .נתגבר על כל המכשולים -
בריטים ,דמוגרפיה ,מצב ביטחוני .נעקוף אותם ,נדלג מעליהם ,אבל לא נאבד לרגע
אחד את המטרה .היום שכחנו את המטרה ,וכל מכשול מכניע אותנו .אסור לשכוח את
המטרה :שיבת ציון ,החזרת העם היהודי לארץ ישראל לשלטון ריבוני".
• התכנית המוצעת היא לא הטוב בהתגלמותו .כשהמצב לא אידיאלי יהיו גם פתרונות
לא אידיאליים.
• ישראל צריכה להכריז על כך שמכיוון שהפלסטינים הפרו בגלוי ובאופן ממושך את
הסכמי אוסלו ,ההסכמים מבוטלים והיא איננה מחוייבת אליהם יותר.
• כל מתווה חייב להתחיל עם פירוק הרשות הפלסטינית .הרשות מעולם לא הפכה
לפרטנר ונשארה אש"ף ,שמהותו חיסול מדינת ישראל.
• החלוקה לממשלים מוניציפליים אזוריים מפרקת את הקולקטיב הלאומי הפלשתיני
ואת השאיפות לממש אותו ,אך במקביל גם משמרת את החלוקה השבטית-חמולתית
ולכן מאפשרת קיום של מערכת יציבה לניהול חיי היום-יום.

גבולות

• סיפוח מלא של שטחי  Cוהחלת החוק הישראלי בהם ,לפי העיקרון של "מקסימום
שטח ומינימום ערבים" :בקעת הירדן ,מדבר יהודה ,היישובים הישראליים והדרכים
אליהם.
• הקמת אוטונומיה ערבית בשטחי  Aו.B-
• ירושלים :סילוק הגדר והכנסת השכונות הערביות כחלק אינטגרלי מהעיר.

אזרחות וזכויות

• תושבים ערביים של השטח המסופח יקבלו מעמד דומה לזה של ערביי מזרח
ירושלים :תושבות עם אפשרות לאזרחות ישראלית ,בכפוף לבדיקה ביטחונית.
• בשטח המסופח ייבנו תשתיות ויינתנו זכויות מלאות ,בהתאם למעמד.
• זכות התושבות תישלל מגורמי טרור ואש"ף.
• מדינת ישראל תעודד עליה יהודית והגירה-מרצון ערבית.
• ירושלים" :לתת זכויות ולדרוש חובות" .שיקום מחנה הפליטים שועאפט ,דאגה
לשירותים ברמה גבוהה ולאכיפה של השלטון הישראלי בכל התחומים כמו חינוך,
מס הכנסה ובנייה.

שליטה בשטח

• נדב :הענקת האוטונומיה תיעשה באופן מדורג .הצעד הראשון הוא הטלת ממשל
צבאי על שטחי  Aו ,B-בדומה לממשל שהיה ערב הסכם אוסלו ב'.
לאחר מכן ,תוענק אוטונומיה על בסיס אזורי או חמולתי ,בהתאם למוכנות של הצד
השני .אחרי מתן האוטונומיה יוכרז מצב ביניים של מאה שנה ,שבהם יתברר מעמד
השטח .מצב הביניים נועד למנוע סיטואציה של סיפוח השטח כולו ואחריו הענקת
מעמד נחות לחלק מתושביו .אם יתברר לאחר שהות ארוכה שניתן לספח – השטח
יסופח ,ואם לא ,יימצא פתרון אחר.
• אליקים :ריבונות ישראלית תוחל על כל שטחי יהודה ושומרון ,ובהתאם למוכנות
הערבית מדינת ישראל תפריש מסך הסמכויות שלה ותעניק אותן לאוטונומיה או
אוטונומיות ערביות.
• האוטונומיה תהיה משק סגור ללא תמיכת משלם המסים הישראלי .מדינת ישראל
תדאג שהוא יתנהל בצורה תקינה וירוויח מספיק ,כך שתנאי החיים של ערביי יהודה
ושומרון לא יפלו מתנאי החיים ברחבי מדינת ישראל.

קרוליין גליק
סיפוח עכשיו
עיתונאית ,עורכת בכירה ב"ג'רוזלם פוסט" ,ועמיתה ב"מרכז למדיניות ביטחון" בארה"ב.
היתה ממייסדי האתר הסאטירי "לאטמה" ועורכת ראשית בו ,חיברה את הספר "סיפוח
עכשיו" וזכתה לפרסים רבים על פועלה ,ביניהם פרס מוסקוביץ' לציונות.

רציונאל
"אולי אנחנו לא סופרים את הערבים ,אבל הם פה .לפני  23שנים שמנו אותם תחת
שלטון אש"ף וחמאס ,ומאז אנחנו מדמיינים שהם בעיה של מישהו אחר .אבל האמת
היא שאנחנו סופרים את הערבים האלה כל יום ,בכל דקה ,בכל שיקול ...הטענה
שלי היא שיש סכנה חמורה בהשארת המצב על כנו ,או בכל שינוי שיותיר את אש"ף
וחמאס בשלטון ,כי הם מכונת מוות.
זה משחק סכום אפס :לגיטימציה או לאש"ף או לישראל .הנרטיב שרץ בכל העולם
הוא שבאנו לארץ לא לנו ,וגנבנו אותה .אם אנחנו אומרים שאנחנו רוצים מדינה
פלסטינית מפורזת ,אנחנו מוותרים על הנרטיב שאומר שהארץ הזו היא שלנו"
• מדינה פלסטינית ביהודה ושומרון משמעה מיליוני ערבים שזורמים לארץ ישראל
כדי לכבוש מחדש את אל-קודס .תוך שנים ספורות המדינה הפלסטינית תהפוך
לאסלאמיסטית קיצונית.
• חלוקת הארץ ובמיוחד חלוקת ירושלים רק תקל על הפלסטינים את ניסיון הכיבוש
של המדינה היהודית.
• כל דיבור על מדינה או אוטונומיה פלסטינית מכרסמת בלגיטימציה של העם היהודי
על ארץ ישראל ונותנת לגיטימציה לאש"ף.

גבולות

• סיפוח מלא ,בהדרגה ,של כל שטחי יהודה ושומרון.

אזרחות וזכויות

• כל ערביי יהודה ושומרון יקבלו אזרחות ישראלית .לא תותר הגירה של ערבים
מארצות אחרות ("פליטים").
• זכות הצבעה תינתן רק למי שלא היה שייך לארגון טרור או למנגנונים של הרש"פ.
• אלו שלא מקבלים זכות הצבעה יהיו תושבי קבע ,כמו תושבי מזרח ירושלים ,ויהנו
משאר זכויות האזרח באופן מלא.

שליטה בשטח

• השליטה הישראלית צריכה להתחיל באזורים שבהם המדינה כבר שולטת ,בראש
ובראשונה במזרח ירושלים :דרושה אכיפה מלאה נגד טרור בשיטה שעושה אבחנה
בין מפרי סדר לחפים מפשע ,מיטיבה עם הטובים ומרעה עם הרעים.
• כיוון שאי אפשר להחיל את הריבונות הישראלית באופן מיידי ,יש צורך להקים
קודם אוטונומיה מורחבת בשטחי הרשות הפלסטינית ,שתחליף את הרשות ותכין
את הקרקע לאזרוח ולשלטונה של מדינת ישראל.
• יש לוודא שגם ישויות זרות הפועלות בארץ ,כמו האיחוד האירופי ,מצייתות לחוק
הישראלי ומכבדות את הריבונות הישראלית.
• יש לצמצם את הסמכות הפלסטינית בתחום החינוך בשטח  – Cשטח שכבר נמצא
בשליטה אזרחית של ישראל.
• יש לפעול כדי ליצור אקלים משפטי מתאים בעולם ,ולהרחיב את מארג הבריתות עם
מדינות אסיה ואפריקה תוך צמצום התלות הפסיכולוגית והביטחונית שלנו בארה"ב.

