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  רקע 

ומתן עם ־משאהגמישויות חדשות בעמדה הסורית כלפי חידוש תהליך  , לכאורה, לאחרונה הסתמנו

 ללא ,לפי כמה גרסאות, מ"לפיהם הוא מעוניין לחדש את המו, הנשיא בשאר אסד העביר מסרים. ישראל

על  או 2000נבה 'בשיחות ג, חאפז אסד, תנאים מוקדמים וללא עמידה על ההצעות שהוצגו לאביו

על , לכאורה, בערוצים אחוריים ובאמצעות מתווכים התקבלו גם מסרים המעידים. " של רביןןפיקדוה"

  .מ"מרחבי גמישות חדשים בעמדה הסורית ועל ראייה חדשה כלפי אפשרויות המו

הסביבה .  של מצוקה סוריתמקורם בתמריצים שליליים, איתותים הללו מדמשקאין ספק שה

מציאות . 2001 ספטמבר 11שרר לפני אירועי שרה שינוי מהותי לעומת המצב האסטרטגית של סוריה עב

 והפלת משטריהן ב לאפגניסטן ולעיראק"הלקחים של פלישת ארהאסטרטגית חדשה זו כוללת את 

של הממשל האמריקאי " המזרח התיכון הגדול"ואת תוכנית , )התאום של סוריה' לרבות משטר הבעת(

ציה כמזור לנהיית עמי המזרח התיכון אחר קיצוניות אסלאמית ופתרונות שחרת על דגלו את הדמוקרטיז

 ונוכחה לדעת אחר מלחמת עיראק סוריה נותרה ללא כל משענת מעצמתיתכאשר , כל זאת. של טרור

יוזכר כי . ב"נגד אמיתי לארה-ולאור הלחצים על איראן שלא תוכל להשליך את יהבה על אירופה כמשקל

סוריה גם את גישתה לסכסוך עם תורכיה ואפשרה על ידי כך שיפור ביחסיה עם בשנה האחרונה הגמישה 

  . גם זאת תחת אילוץ כוחני מצד תורכיה–אנקרה 

השיפור ביחסי ישראל ,  בעקבות מותו של ערפאתהשינויים בזירה הפלסטינית והישראלית, במקביל

והאפשרות של תזוזה ) תנאיםמ ללא "את דמשק להסכים למו" תמרןל"שאף ניסתה לאחרונה (עם מצרים 

-מ המדיני בציר זה מעוררים ללא ספק את החשש הקבוע של דמשק שמא יושג הסדר ישראלי"במו

  .פלסטיני והיא תימצא נדחקת שוב לשוליים כאשר ישראל תהיה פטורה מלחצים להגיע להסדר עמה

  : המצוקה הסורית מתבטאת לכן בשני מישורים

מערכה בינלאומית , דמוקרטיזציה וטרור, ריקאים בנושא עיראקלחצים אמ:  כולליםהלחצים מחוץ •

כי במקרה של פיגועי טרור מוכוונים ,  ישראלמצדמסרים תקיפים ,  בלבנוןתסוריה הליטשנגד ה

  . נגד יעדים סורייםגם  וישראל תפעל ,סוריה לא תינקה, מדמשק או הסלמה בחזית הצפונית

מ "חידוש המוואפשר שהנשיא אסד רואה עתה ביסה ל אלה לחולשה כלכלית ולתסכחוברים , מבית •

  .מהמצראפשרי המדיני עם ישראל מוצא 
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, חלקית אמנם,  גוברת של ביטחון עצמי ויציאהמידהאחרי ארבע שנים בשלטון מבטא , אסד, בנוסף

גם אם ברי שמניעי איתותיו של אסד מקורם , על כן. אביושירש מרת הותיקה ממחסותם של אנשי המש

לעיל ומרחב התמרון שלו עדיין מוגבל על ידי צבת של אילוצים מנוגדים " ם השלילייםתמריצי"ב

 – לבטח נוהלית ואולי אף מהותית –עדיין מתקבל הרושם שקיימת הגמשה , והשפעות שמרניות ונוקשות

אסד עצמו נדרש לעתים ביוזמתו לנסיבות המשתנות אליהן סוריה חייבת , ואכן. בעמדתה של דמשק

, והוא ובכירי משטרו מביעים את רצונם להתאים מדיניותם ולהעניק תנופה לכלכלת סוריה, להסתגל

  . כאשר ברור להם שלשם כך על סוריה להיחלץ מהבידוד בו היא שרויה

למשא ומתן מצדיק בחינה שוב נכונות להיכנס האיתותים הסוריים של מציאות חדשה זו יחד עם 

  :זאת מתוך נקודת מוצא לפיה. פני ישראלמחודשת ועדכנית של החלופות הפתוחות ב

  ;"תפיקדונו"התהליך יכול להיות משוחרר ממחויבויות קודמות ו •

תקדימים מוכחים וכן רעיונות חדשים שיש , לקחים, הוא צריך להיבנות ולהישען על התפתחויות •

  .בהם להועיל ולשרת את המהלך

  חילופי שטחים כמנוף אופרטיבי

עזר במכניזם המתפתח של חילופי שטחים כאמצעי להגדלת מרחבי בהקשר זה עולה האפשרות להי

  : כך; חשוב להטעים כי במכניזם זה נעשו כבר שימושים רבים מהידוע. התמרון וסיכויי ההסדר

 כבר קנה לו אחיזה ומעמד מדיניים רשמיים (swap)המכניזם או הרעיון של חילופי שטחים   .1

  :בעשור האחרוןישראלי שונות בפועל -בתוכניות הסדר ערבי

 .בהסכם השלום בין ישראל לירדן בוצעו חילופי שטחים מוסכמים  .א

משני עברי הקו (פלסטיני רווחות נוסחאות שונות לחילופי שטחים ־בהקשר הישראלי  .ב

 ): הירוק

שהוצגו בקמפ דיוויד על ידי ישראל ובתפישת הנשיא , בתוכניות להסדר קבע )1

עי להסדר טריטוריאלי בין כאמצ" חילופי שטחים"נכלל המושג , קלינטון

 .ישראל לפלסטינים

לאור המציאות " אפריל קובע כי 14-מ שרון מ"לרה הנשיא בוש מכתב )2

אין זה מציאותי , לרבות ריכוזי אוכלוסייה ישראלים הקיימים, החדשה בשטח
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ומתן להסדר קבע תהיה חזרה מלאה ומוחלטת -לצפות שהתוצאה של משא

ביר לצפות של הסדר קבע יושג על בסיס ס.... 1949לקווי שביתת הנשק של 

הנאמר בהקשר , כלל זה". שינויים מוסכמים הדדית שישקפו מציאות זו

 .פלסטיני יפה גם לרמת הגולן-הישראלי

ביטוי נוסף להשתרשות התפישה של חילופי שטחים כמפתח לפתרון בעיות  )3

במאמר שפרסם לאחרונה מזכיר המדינה דמוגרפיות ניתן רק לאחרונה 

בו תמך בחילופי שטחים ואוכלוסין בין , ר'הנרי קיסינג, יקאי לשעברהאמר

  .ישראל לפלסטינים

תופש " המפקד הלאומי"ו, "נבה'יוזמת ג"כגון , בתוכניות שהועלו בפועל )4

מקום ) מאוכלסים תמורת בלתי מאוכלסים(המכניזם של חילופי שטחים 

 .נכבד

באזור ( וכלסיםתמורת מא מאוכלסיםרעיונות נוספים לחילופי שטחים  )5

ר "כ ד"ח, סגן שר הביטחון לשעבר(הועלו על ידי אישים בולטים ) המשולש

, אביגדור ליברמן" ישראל ביתנו"ר "יו, אפרים סנה ושר התשתיות לשעבר

  ).ועוד

מצרים , צדדי בין ישראל־רעיונות מקיפים למדי לחילופי שטחים על בסיס תלת  .ג

האמריקאית , ה הפקידותית הישראליתנבחנו באופן לא פורמאלי ברמ, והפלסטינים

  .והמצרית

, כך.  בין מדינות שונות במזרח התיכוןשינויי גבולותערבי בוצעו בעבר -מחוץ להקשר הישראלי .2

נוחות של תושבים או , צרכים כלכליים: גבולות קולוניאליים הותאמו ושונו מטעמים שונים

עיראק ואיראן וכן בין , עיראק וסוריה, ירדן עם ערב הסעודית: ביניהם. כתוצאה מלחצים צבאיים

צדדי על ידי צדאם חסיין הצית אמנם את מלחמת המפרץ ־ שביטולו החד1975־ מיר'הסכם אלג(

 לאחרונה הגיעו ירדן וסוריה להסכם להסדרת סכסוך הקיים מאז הפלישה הסורית ).הראשונה

ה בגבול ואף יישבה תפשאותו , ר" קמ120־כשטח של במסגרתו סוריה תיסוג מ, 1970־לירדן ב

 .שם תושבים משלה
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אין מדובר בגבול בינלאומי ; יצוין כי הקו השנוי במחלוקת בין ישראל לסוריה שונה מהדוגמאות לעיל

בקו  והוחלף 1948־שנמחק ב) בריטניה וצרפת(מעצמות מנדט ברור אלא בקו גבול בין שתי ומוכר 

  . קת אש הפסולאחר מכן בקו) כולל שטחים מפורזים( נשק תשבית

ההיגיון המונח ביסודם של חילופי השטחים הינו כי ניתן להגיע למצב שכל מדינה שומרת לעצמה אותו 

אפשרות זו נובעת מכך שאין . אחרת" פרצלציה"אך ב) מבחינת מספר קילומטרים מרובעים(היקף שטח 

בין ערכיות שטח הבדלים אלה . השכנה לה' כדין ערכו למדינה ב' ערכו של שטח מסוים עבור מדינה א

"  וקח־תן"מדינות השונות הם שמאפשרים עסקות גומלין אשר יש בהן הדדיות ומידה של עבור מסוים 

   .באותו מטבע

נוסחה זו מצטיירת באופן טבעי כהוגנת ושוויונית . 1:1המפתח הטבעי לעסקות חילופין כאלה הוא 

 בהם הכירו הצדדים בצורך –טיני פלס־ והדבר עולה גם בהקשר הישראלי–אולם היו מקרים . ביותר

גם בחילופי . לעשות שימוש במפתח לא סימטרי מתוך הכרה בערך השונה של כל פיסת אדמה לכל צד

ר  " קמ7,800־ר במדבר בכ" קמ10,400־כהחליפה ירדן  1965-השטחים בין ירדן לערב הסעודית ב

אף  .ל ערכיות השטחים המוחלפים ביטוי למשקל השונה ש–מ של חוף עבור נמל עקבה " ק10־הכוללים כ

סימטריה ־ניתן לפצות על הא, אחרת.  כטבעית ביותר ורצויה1:1 היא לראות בנוסחת ההנטיי, על פי כן

דרך אחרת לפצות על ). למשל פיצוי כספי או זכויות כלכליות(הכמותית באלמנטים איכותיים או חיצוניים 

אזורי פיתוח : סימטריה היא לשלב הגדרות של שטחים החורגות ממושגי הריבונות המקובלים־א

כך ניתן להגדיל את מרחב התמרון של . אזורים אקולוגיים משותפים ועוד, אזורי סחר חופשי, משותפים

   .הצדדים להשגת הסדר

הפעולה למימושם צדדי אין בהם משום יצירתיות של ממש וגם מרחב ־חילופי שטחים על בסיס דו

הקושי העיקרי הוא במציאת שטחים רציפים לאורך הגבול של המדינה השכנה שניתן . מוגבל מהגדרה

קושי זה ניתן לפתרון ). אינם בעלי חשיבות אסטרטגית ואינם מאוכלסים (ןלהשתמש בהם לצורך החילופי

מ "לנצלם במו שניתן מצאי השטחים, כך. צדדית-על ידי שיתוף צד שלישי בעסקה וביצוע עסקה תלת

אלא גם השטח לאורך , כולל לא רק את השטח לאורך הגבול של המדינה שעמה מבקשים לעשות הסדר

חילופי שטחים , בעצם. הגבול של המדינה הנוספת ושטחים שלאורך הגבול שלה עם המדינה הראשונה

רדיגמה זו הופנמה פ.  אותןיםצדדיים הם אשר לעיתים פורצים אפשרויות תמרון חדשות ומשכלל־תלת



 סורי- חלופה להסדר ישראלי–ירדן -סוריה-חילופי שטחים ישראל

 5 

-כמוצא לבעייתיות הדמוגרפית הכרוכה בהסדר ישראליישראלי -פלסטיני- שטחים מצריפיחילובהצעות ל

  . ירדן־ישראל־על בסיס זה נשענת התוכנית המוצגת כאן לגבי סוריה. צדדי-פלסטיני דו

  ירדן-ישראל-פרטי תוכנית חילופי שטחים סוריה

יש בה משום ויתור על נכסים ' 67קוו אנטה מלחמת ־נסיגה ישראלית לקווי הסטטוס, כידוע

מזרחית לקו מקורות המים שטח  החזקת ;ההימצאות בגובה הרכסים ומעל המצוקים: אסטרטגיים

שטח שהינו , וכורח לפנות אוכלוסיה שהתבססה ברמת הגולן;  הירדן והכנרת–העיקריים של ישראל 

לישראל , לפיכך. ה כמדינה עצמאית סוריתיטבשליטה ישראלית משך זמן ארוך יותר משהיה תחת של

 שיותיר בידיה נכסים אלה ויקבע את הגבול ,טריטוריאלי ברמת הגולןקבע אינטרס עמוק להגיע להסדר 

הרכסים , ואשר כוללת את המצוקים, רצועת שטח המקבילה לקו המיםלפחות הסופי כך שישמרו בידיה 

 שטח הגולן ר מתוך" קמ250-ולן שממערב לקו הוא כהג־השטח של רמת. וריכוזי האוכלוסין העיקריים

הפער נובע כנראה . ר" קמ1250 –על פי החישוב הישראלי ; ר" קמ1860 –על פי החישוב הסורי (

וכן מההפרש  – "הקו הבינלאומי "– 1923מהתביעה הסורית לקו המים בכנרת ולעוד אזורים שמעבר לקו 

 ששת הימים לבין הקו בו מחזיקה ישראל מאז הסכם אליו הגיעה ישראל במלחמת" הקו האדום"בין 

  וריאנטים שונים של קו זה שיכלול פחות אוניתן לשרטט). הפרדת הכוחות אחרי מלחמת יום הכיפורים

גבול "לצרכינו כאן קו גבול זה יקרא . יותר שטח באזור צפון רמת הגולן ובשטח הצמוד למרחב קצרין

  . תוכל ישראל להתפשרכה וצריזהו הגבול עליו , לדידנו". הרמה

משום שהסורים תובעים עדיין לקבל ,  זאת.צדדי קשה להגיע לפשרה־הניסיון מורה שעל בסיס דו

שכאמור רכש לו , צדדי־מכניזם חילופי שטחים תלת, בה בעת. '67־ריבונות על מלוא השטח שאיבדו ב

די ישראל לא תגרע מסוריה מעמד אופרטיבי מדיני של ממש יכול לאפשר הסדר כך שהישארות השטח בי

להסכים לכך שסוריה תקבל לידיה היקף שטח , אפוא, ישראל תוכל. לה היא טוענתהשטח מלוא היקף את 

 מהשטח יהיה ברמת הגולן גופא שני שלישכאשר כ, השווה לשטחים שנמצאים עתה בשליטת ישראל

כך יבוצעו חילופי שטחים . ולםהתגמול לירדן בהיקף טריטוריאלי , מצידה, ישראל. והשאר יתקבל מירדן

    .היקפומבחינה הושב לקדמותו המדינות תוכל לטעון ששטחה שלוש  וכל אחת מ1:1על בסיס 

  :הבאיםיסודות מורכבת מהל "הנהעסקה הסיבובית , ספציפית
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ראה מפה " (גבול הרמה"בשטח אשר ממערב ל  מרמת הגולןחמישיתכעד ישראל תשמור בידה  .1

 : אשרזהו קו. של רמת הגולן ליש מהאוכלוסיה הישראליתשני שכשבשטח זה כ, )1

הגולן ־תושבי רמת) כשני שליש( 16,000 מתוך 10,000־כ משאיר במקומותיהם   .א

גבעת , בני יהודה, אפיק, כפר חרוב, מבוא חמה, קצרין:  הבאיםםההיהודיים ביישובי

 .מעלה גמלא, גשור, ברוכים, שעל, קלע, צבי־קדמת, נס־חד, רמות, יואב

, נוב, אליעד,  אבני איתן:  יישובי מזרח הגולן וצפון הגולןפינוי, לעומת זאת, מחייב  .ב

מרום , אורטל, אלוני הבשן, קשת, נטור, כנף, עםאני, יונתן, רמת מגשימים, ספיןח

 . ב"טיאעין זיוון ונווה , אלרם, אודם, הגולן

א שמספר תושביהם הו, הגולן־ספח לישראל יישובים דרוזים ברמתמ אינו  .ג

 .)בקעתה, קיניה־עין, מסעדה, שמס־דל'מג ( נפש20,000־כ

 .הגנה על מקורות המיםרצועת מעניק לישראל   .ד

כאשר מרחב החרמון מטופל כמפורט ,  דרך שטחה שלהלישראל גישה לחרמוןמעניק   .ה

 .להלן

 .ר'ג'שבעא ועעם לבנון על אזורי " סכסוך"פותר את ה  .ו

  .חמה-באזור אלמעבה את שטח ישראל   .ז

מדינות בסדר גודל זהה לשטח ה תעביר לסוריה שטחים לאורך הגבול בין שתי ,ידהמצ, ירדן .2

 שטח זה עשוי להיות בכל מקום לאורך ).ר" קמ250-כ(ברמת הגולן שישראל שומרת לעצמה 

, )1970בעת הפלישה בספטמבר (הגבול המשותף הארוך או באזורים שסוריה כבשה בעבר 

   .י המדינות שהיא תשיבם לירדןיישבה באזרחיה ורק עתה הוסכם בין שת

או מדרום לים /שטח זהה בערבה ובתמורה לשטח שזו תעביר לסוריה ישראל תעביר לירדן  .3

בזכויות מעבר בלעדיות או " שווה שטח" אפשרות אחרת היא  לפצות את ירדן על ידי .המלח

 שטח  בכך תחליף ירדן.זכויות נמל שערכם הכלכלי גדול מערך השטח בו המתקנים שוכנים

ל "מעמדה הבינובו בזמן תחזק את , שערכיותו שולית בשטח ערכי יותר, בצפון מזרח הממלכה

ברור ששיתוף ירדן במיזמים כלכליים הנובעים . כמי שתרמה להשגת שלום בין ישראל לסוריה

   .יתרון עבורהמההסדר אף הוא יהווה 
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) הישראלית במתקני החרמון לצורך שמירת הנוכחות שיבונאםבעבר סוכם עליו (אזור החרמון  .4

 .  סוריה ולבנון, משותף לישראלפיתוח ונופש לאתר , בעזרת השקעות בינלאומיות ,ייהפך

, עם זאת. יוחלו הסדרי דילול כוחות ופירוז על פי עקרונות של הדדיות" גבול הרמה"משני עברי  .5

יר סוריה ובתמורה תכ, דמשק, ישראל תכיר במיוחדות של צרכי ההגנה של הבירה הסורית

 .במיוחדות של צרכי ההגנה של ישראל על מקורות המים העיקריים של ישראל

  סיכום

הרחבה משמעותית של ירדן וסוריה טומנת בחובה , לחילופי שטחים בין ישראלצדדית ־תלתתוכנית 

הקו .  המסורתייםוקשייסורי מ־סיכוי לחלץ את הדיון בהסדר ישראלימרחב ההסדרים ובכך מגדילה את ה

 ביטחון –בבסיסו על הצרכים הישראליים העיקריים העונה ,  הוא קו אפשרי–" גבול הרמה "–וצע המ

הנבדלים ביניהם בשטח בצפון רמתה , לקו זה יש וריאנטים אחדים. עקירת אוכלוסייה ברמת הגולן-ואי

  .גולן שיישאר בידי ישראל ובשטח ממזרח ליישובים שייכלל בו

לרעיונות השונים לגבי חילופי , כנראה, מודעיםוהירדנית ורית  הסותגורמים בעלי גישה להנהג

ם יש מקום להעלות, גם אם רעיונות אלה אינם חלק מהזרם המרכזי של הדיון בתהליך השלום. שטחים

 פוטנציאל אם יסתבר שיש , מ עתידי"מוכדי שייכללו בין האופציות שיידונו במסגרת כל לסדר היום 

  . המרומזת עתהלהגמשה סורית מעבר לפתיחות
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