אמיר אביבי ובנג'מין אנטוני
"פתרון המדינה החדשה"
ברצועת עזה
THE NEW STATE SOLUTION
בנג'מין אנטוני הוא יליד אנגליה ,בוגר אוניברסיטת מנצ'סטר ,קצין במיל' ממלחמת לבנון
השניה ועד צוק איתן .מייסד ארגון "( Our Soldiers Speakהחיילים שלנו מדברים") שמפגיש
בכירי צבא וקובעי מדיניות ישראליים עם סטודנטים ברחבי העולם ,ויועץ קבוע לחברי סנאט,
בית הנבחרים האמריקאי ובכירים באקדמיה .הוא מרצה בפני שדולות ופדרציות יהודיות כמו
 AIPACו ,CUFI-ומייסד יוזמת ה.New State Solution-
אמיר אביבי הוא תא"ל במיל' ,לשעבר מפקד בית הספר להנדסה צבאית ,סגן מבקר מערכת
הביטחון ומפקד חטיבת שגיא ,המופקדת על הנגב וגבול מצרים .בעל תואר ראשון ושני במדעי
המדינה ותואר שני במנהל עסקים ,בוגר המכללה לביטחון לאומי .אביבי הוא מנהל יוזמת
ה.New State Solution-

רציונאל

"אנחנו רוצים מדינה פלסטינית ריבונית בלי שום מגבלות שחיה לצידה של מדינת ישראל
ולא בתוכה .פתרון אמיתי ובר קיימא שיהיה אפקטיבי גם עוד  500שנה ,ולכן הפתרון לא
יכול להיות על שטח ברוחב של  70ק"מ עם שתי מדינות שקולטות עליה והגירה .צריך
להביא עוד שטח לדיון .פתרון שתי המדינות כפי שאנחנו מכירים אותו מתעלם מעזה...
אנחנו אומרים ,בואו נתחיל מעזה"
• החשש מדמוגרפיה הוא למעשה חשש ממתן זכות בחירה לפלסטינים ביהודה ושומרון.
התכנית הזו מנטרלת את האיום הטמון בכך שמיליוני פלסטינים יהיו בעלי זכות בחירה
בישראל.
• אם תהיה מדינה פלסטינית בעזה ,גם הסוגיות המשפטיות והאזרחיות ביהודה ושומרון
יהיו משמעותיות פחות ,כיוון שתהיה לפלסטינים אופציה ליהנות מכל הזכויות האזרחיות
במדינה משלהם.

גבולות

• רצועת עזה תורחב דרומה :עד עשרה אחוזים משטחי סיני – שטח השווה בגודלו לשטחי
יהודה ושומרון ,ועשיר במשאבי טבע – יסופחו לרצועה .בשטח הזה תוקם מדינה פלסטינית.
• שטחי האוטונומיה של הרשות הפלסטינית ביהודה ושומרון (שטחי  Aו )B-יישארו בידיים
פלסטיניות ,וישראל תוכל לבחור אם להחיל עליהם את החוק הישראלי או להשאיר אותם,
באופן זמני או קבוע ,כשטח אוטונומי.
• מעברי הגבול אל המדינה החדשה וחזרה ממנה לשטח ישראל יעשו דרך מעברי גבול
בינלאומיים רגילים.
• ירושלים היא בירת ישראל ולא תחולק .הפלסטינים יצטרכו להגדיר בירה חדשה במדינה
החדשה בעזה וצפון סיני.

אזרחות וזכויות

• תושבי יהודה ושומרון הערביים יקבלו תמריצים כדי לעבור למדינה החדשה .במידה
ויחליטו להישאר – זכות הבחירה שלהם תמומש בפלסטין.
• ההנהגה הפוליטית הפלסטינית ,תהא זו הרשות הפלסטינית או גוף אחר ,תשב בפלסטין.
במידה ויו"ש תישאר אזור אוטונומי פלסטיני ,יהיה בה ממשל מקומי.
• מדינת ישראל תשמור על חופש דת במקומות הקדושים.

שליטה בשטח

• החוק הישראלי יוחל בכל רחבי מדינת ישראל ,כולל יהודה ושומרון עם הגדרה של אופי
האוטונומיה הפלסטינית ביהודה ושומרון – באופן שתרצה ישראל להגדיר אותו.
• פלסטין החדשה תהיה בעלת ריבונות מלאה בכל התחומים שבשטחה.

יגאל כהן-אורגד
אוטונומיה פלסטינית
עם שותפות ירדנית
נגיד אוניברסיטת אריאל ,בעל תואר ראשון בכלכלה וחינוך ,ותואר שני בכלכלה
ומנהל עסקים .היה שר האוצר בממשלת שמיר וכיהן כדירקטור במגוון חברות
וביניהן בזק ,חברת החשמל ובנק לאומי .זוכה פרס מוסקוביץ' לציונות לשנת .2013

רציונאל

"כמעט אין לי ספק שבטווח הזמן הארוך נגיע ליחסי שלום בינינו ובין
האוכלוסייה הערבית ושכנותינו .זה יתאפשר רק כשהפלסטינים יבינו שהם לא
יכולים להגיע לעסקה טובה יותר .מהבחינה הזו אוסלו הסיג אותנו לאחור ב20--
 30שנה ,כי הוא יצר אצל הפלסטינים את ההרגשה שאפשר ליישם את תורת
השלבים  -שבה השלב הראשון הוא מדינה פלסטינית בגבולות  ’67והשלב השני
הוא מדינה פלסטינית בכל ארץ ישראל .לכן ,התנאי ההכרחי אך הלא מספיק
לפתרון כלשהו הוא שהפלסטינים יבינו שתורת השלבים איננה רלוונטית ,ומה
שאנחנו מציעים להם הוא העסקה הטובה ביותר שהם יוכלו להשיג".
• ישראל לא צריכה לסגת משטחה אך גם לא בהכרח לספח.
• הרשות הפלסטינית מזיקה ,והקמת רשות פלסטינית חלופית היא רעיון גרוע.
• השיח הוא עקרון חשוב .חייבים להציג את התכנית באופן פומבי כדי לדבר על
פתרונות חלופיים.

גבולות

• שום שטח לא יסופח למדינת ישראל .תהיה עדיפות להתיישבות יהודית בשטחי
 ,Cועדיפות להתיישבות ערבית בשטחי  Aו .B-ישראל וירדן ינהלו במשותף את
המרחב ביהודה ושומרון.
• ישראל תציע למצרים להוסיף לרצועת עזה שטח מסיני לצורך קליטת פליטים,
ובתמורה תעביר לה רצועה דקה בקו הגבול הנוכחי ,והטבות נוספות.

אזרחות וזכויות

• היישובים הערביים יהיו תחת ריבונות ירדנית ,והיישובים היהודיים יהיו תחת
ריבונות ישראלית .לחברון ,שהיא מקרה מיוחד ,יימצא פתרון נקודתי.
• בתוך ירדן יהיה ביטוי פוליטי לגיטימי לאוכלוסיה הפלסטינית שגרה ביו"ש,
והם יצביעו פעמיים :לפרלמנט הירדני ולרשות המקומית הפלסטינית – שתחליף
את הרשות הפלסטינית של היום.
• תיבנה מערכת כבישים מג'נין לחברון ,שתיצור רצף תעבורתי אחד ותחסוך את הצורך
לעבור מחסומים.
• ישראל תטפל מיידית ,תוך עבודה משותפת עם הירדנים ,בתשתיות מים וביוב
ובשיקום מחנות פליטים.
• כמו כן ,ייבנו אזורי תעשיה משותפים ליהודים וערבים ,כמו ברקן.

שליטה בשטח

• השליטה בביטחון ובמעברים תישאר בידי ישראל.
• בנושאים האחרים כמו מים ,קרקע והתיישבות – צריך לדון עד שיושג הסכם.
• ישראל היא האחראית על השקעה בשטח ופיתוח שלו ,מתוך מבט לעתיד.
למשל :הנחת צינורות גז ביהודה ושומרון לקראת תחילת תהליך הפקת הגז.

ארז צדוק
"משקיעים בפתרון"
השקעה כלכלית כמפתח לפתרון
כלכלן ופעיל חברתי ,מנכ"ל "קרנות אביב" שמשקיעה בחברות הוגנות ,ממובילי
נושא ההוגנות בשוק ההון הישראלי בשנים האחרונות .פרסם שישה ספרים ומרצה
להשקעות גלובליות ומימון בינלאומי .חבר מפלגת הבית היהודי.

רציונאל

"זו הכלכלה ,טמבל" היתה סיסמת הבחירות של קלינטון .גם כאן ,הפתרון טמון
ברובו בכלכלה .היא לא תביא אותנו לפתרון מוחלט ,וגם אף תוכנית אחרת
לא תעשה זאת; אבל הכלים הכלכליים יכולים להוציא אותנו ממצב של ניהול
הסכסוך ,למצב שיאפשר את ראיית הפתרון הכולל.
• פיתוח עסקי ותעשייתי שמוכוון לאוכלוסיה הערבית ביהודה ושומרון יפחית
טרור ,ויעזור לה להיות יצרנית וממילא משלמת מסים – דבר שעשוי להיות בעל
חשיבות גבוהה בעת הדיונים על פתרונות קבע במסגרת הסדר אזורי.

גבולות

• כל שטחי יו"ש ,וגם שטח עזה ,יהיו חלק ממדינת ישראל הריבונית .מכיוון
שהתוכנית מתמקדת ביציאה מניהול הסכסוך ,היא איננה מתווה בשלב הזה
את הפתרון הכולל הנוגע לגבולות.
• בשלב הראשון ,ריבונות ישראלית תחול רק על היישובים הישראליים ביו"ש.
• בתוכנית המשלימה ,בעתיד ,תחול ריבונות ישראלית על כל שטחי ארץ ישראל
שבין הירדן לים.
• ערביי יו"ש לא יקבלו אזרחות ישראלית למעט מקרים חריגים.
• כל עוד רק היישובים הישראליים מסופחים ,יימשך המצב הקיים.
• במסגרת הסדר אזורי עתידי ,לאחר שערביי יו"ש יהיו אוכלוסייה עובדת ,יצרנית,
חיובית ומשלמת מסים ,הם יהפכו לאזרחים ירדנים שימשיכו לגור ביו"ש או
להגר כרצונם .מודל דומה יתגבש מול מצרים בהקשר של ערביי הרצועה ,תוך
מעורבות אמריקאית ואירופאית.

שליטה בשטח
• במידה והרש"פ תפסיק את ההסתה ,מימון מחבלים וכו' ,אין מניעה שהיא תמשיך
בשלב הביניים לנהל את השטח .כנ"ל החמאס ברצועה.
• שליטה ביטחונית מוחלטת של ישראל בשטחי  Aו B-ובמידת הצורך גם כניסה
לשטחי .C
• שליטת הרש"פ והחמאס היא זמנית ולכן לא צריך לחשוש מסיום דרכם באופן
כזה או אחר .התנהלותם היא שתקבע את זמן שרידותם עד לפתרון הכולל.

