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 عوز، حلل مشكلة قطاع غزة، –اإلسرائيلي، أبراهام كاتس عن حزب العمل مشروع النائب 

   ∗ ]مقتطفات[أن عامل الوقت ال يعمل لصالح إسرائيل، بل ضدها يؤكد فيه 
  ]٩/١٩٨٦/؟؟[
 

  

  افتراضات أساسية

املعراخ باقتراحه اخليار (السياسية املركزية للكتل احلزبية الكبيرة يف إسرائيل أن املواقف 
األردين الشامل وحتديد مناطق أمن تخضع للسيادة اإلسرائيلية وقت السالم، والليكود بمشروع ضم 

لك مل تخلق، حتى اآلن حافزاً قوياً بما فيه الكفاية لدفع امل) وغزة] الضفة الغربية[يهودا والسامرة 
  .حسين نحو حتركات وخطوات سياسية جوهرية

وتقوم مصر، من جانبها، بتجميد مسيرة السالم وفقاً الحتياجاتها الداخلية؛ وهي غير مستعدة   
  .للقيام بخطوات أخرى قد تؤجج اجلدل بينها وبين جهات أخرى يف العامل العربي

من جوانب املواجهة بيننا  وهناك ضرورة ملواصلة املبادرات والتحركات على كل جانب ممكن  
فانعدام املبادرة وانعدام اإلقدام على خطوات أخرى، . وبين العرب، من أجل دفع مسار السالم إىل أمام

  .التوقف والتراجع يف عملية السالم همعنا

إن حماولة تقديم جواب وحل لكل القضايا االقليمية يف يهودا والسامرة وغزة يف آن،   
هناك ضرورة إىل تقديم أجوبة . ل عملية التوصل إىل حل، بل تثقل عليهاوكنموذج واحد، ال تسه

خمتلفة، يف مناطق خمتلفة، آخذين يف عين االعتبار االحتياجات، واإلرادات، والضغوط، واالمكانات، 
  .وأيضاً اخملاطر يف كل منطقة على حدة

  .ل ضدهاوالوقت، يف كل ما يتعلق بقطاع غزة، ال يعمل لصالح دولة إسرائيل، ب  

الً سياسياً، فإن قطاع غزة هو املوضوع األكثر إيالماً حويف كل املواضيع التي تتطلب   
فاملعطيات األساسية يف القطاع، حجم السكان وتزايدهم، وقرب القطاع من مصر والضرر . وإحلاحاً

ة، من االجتماعي الذي يسببه إلسرائيل، كلها تلزمنا ببذل جهد فكري وسياسي مستعجل حلل القضي
عدم ] من خالل[خالل تقديم تنازالت قصوى على صعد العزة الوطنية واالحترام واملناطق؛ وأيضاً 

  ).التي يوجد بيننا من هو متمسك بها وكأنها التوراة(االلتصاق والتمسك باملشاريع التاريخية 

                                             
  .٨٢ – ٧٧، )١٩٨٦تشرين األول  –أيلول ( ١٦٣ – ١٦٢شؤون فلسطينية، نيقوسيا، ع  :املصدر ∗
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  احللول

األساسية ترتكز احللول السياسية، حسب اعتقادي، كما كانت يف املاضي، على املبادئ 
  :التالية

تعزيز وترسيخ دولة إسرائيل داخل حدود قابلة للدفاع عنها ومن خالل احلفاظ على طابعها  
 .اليهودي والديمقراطي

 .سعي دائم لتغيير حالة احلرب والعداء بين العرب واليهود إىل حالة تعاون وسالم 
 .سانية والليبراليةبناء جمتمع يرتكز على قيم الشعب اليهودي، والقيم األخالقية اإلن 
 .مواصلة تنمية االستيطان يف مناطق األمن الالزمة، فعالً، ألمن الدولة 

  مبادئ التسوية

  وها هي مبادئ التسوية املقترحة

يجب قطع الصلة بين القضايا املتعلقة بقطاع غزة، سياسياً وإقليميًا، وبين القضايا التي ما  
 .مرةزلنا نتخبط فيها، بالنسبة إىل يهودا والسا

 .يجب السعي إىل خلق صلة وتواصل سياسي وإقليمي بين قطاع غزة ومصر 
يتوجب على مصر أن تتحمل عبء إيجاد حل ملشكلة السكان يف القطاع، على األقل مثلما  

 .تتحمل إسرائيل
ستكون هناك ضرورة إىل حتديد حدود دولية جديدة بين إسرائيل والقطاع، بمعنى إدخال  

 .٢٤٢] الدويل الرقم[دود، وفق قرار جملس األمن تعديالت طفيفة على احل
 .صة يف جنوب القطاعيجب وضع أنظمة إنذار وترتيبات أمنية إلسرائيل، خا 
يجري إرساء منطقة األمن يف جنوب البالد على املستوطنات احلدودية احملاذية للقطاع، ويتم  

 .دفاعي إقليميتعزيز هذه املنطقة بواسطة املزيد من املستوطنات، وبواسطة نظام 
 .يف قطاع غزةفلسطينية  –يف كل تسوية واتفاق يجب احلؤول، اليوم، دون إقامة دولة منفردة  
يتم إغالق احلدود بين قطاع غزة وإسرائيل، ويكون االنتقال إىل إسرائيل، ومنها، مشروطاً  

 .بأذونات شخصية مالئمة
 .لدينا مصلحة يف مشاركة األميركيين يف احلل 
  .خللق إمكانات واسعة ومتنوعة لغرض املفاوضات مع مصر واألردنهناك أهمية  

  سنة ٢٥حكم مشترك ملدة 
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. تقام، فوراً، سلطة ثالثية يف القطاع، مؤلفة من ممثلي إسرائيل ومصر والسكان احملليين 
سبعة منهم إسرائيليون وأربعة مصريون، وثالثة من : شخصاً  ١٥ويقام جسم إداري ثالثي، مؤلف من 

احملليين، ورئيس أميركي، بحيث تكون لهذا اجلسم اإلداري وسائل وصالحيات للتحقيق وإصدار السكان 
 .القوانين وفرضها

الزراعة، الشؤون الدينية، املياه، (يتم نقل كل هيئات اإلدراة احمللية إىل أيدي السكان احملليين  
شؤون االجتماعية، الطاقة، األراضي املواصالت، املرور، الصناعة، التجارة، األموال، القضاء، ال

من أجل إدارتها، وتخصيص ) الالجئين، التصدير واالستيراد، البناء، االسكان والتربية والتعليم
 .امليزانيات لها، وجباية الضرائب منها

 .تتوىل مصر املسؤولية عن األمن الداخلي 
لدفاع اإلسرائيلي، وفقاً خلطة انتشار إسرائيلية، تبقى يف مناطق األمن مراكز عسكرية جليش ا 

 .يتم االتفاق على حجم القوات فيها
دويل متفق عليه بين إسرائيل ومصر، بما يف ذلك بناء ميناء يف غزة،  –فتح ممر مائي  

 .للتصدير واالستيراد
) بطاقة خضراء(يقام يف القطاع مكتب عمل إسرائيلي لغرض منح أذونات العمل يف إسرائيل  

ويف املقابل يقام مكتب عمل مصري (ول بين القطاع وإسرائيل تكون بمثابة تأشيرة خروج ودخ
 ).لألغراض ذاتها بالنسبة إىل مصر

أما بعض القضايا اخلاصة، مثل مسألة اخملرج املائي لقناة البحرين، فتحل كالً على انفراد  
ة إىل يف املنطقة الواقعة خلف خان يونس، وإيجاد تسوية تعاقدية بالنسب يعلى غرار تأجير ممر أرض(

 ).جزء من البحر األبيض املتوسط
منطقة االستيطان من يد مردخاي  –ويشرع، من جديد، يف إقامة منطقة األمن حول قطاع غزة  

ويشرع فيها، من جديد، ببناء نظام الدفاع اإلقليمي . وحتى ايرز، وناحال عوز، وكيسوفيم وكيرم شالوم
 .كما ينبغي
 .السالح الثقيل، يف املستقبل املنظورويتم االتفاق على جتريد قطاع غزة من  
ويجب إتاحة االتصال املباشر والتطوير يف منطقة حدود القطاع مع مصر، دون وساطة  

 .اجليش والسلطة اإلسرائيلية
ويف حال إعراب األردن عن رغبته يف املشاركة، يف إطار اإلدارة املشتركة، سيحصل، هو  

 .للتسويةأيضاً، على مكانته يف املراحل املؤقتة 

  قرار السكان –التسوية على املدى الطويل 

أن يتم، يف نهاية اخلمس ] األميركية[تلتزم كل من مصر وإسرائيل والواليات املتحدة 
، حتويل اإلدارة، برمتها، إىل أيدي السكان احملليين الذين يقررون )٢٠١٠يف العام (والعشرين سنة 
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ذا احلسم من جانب السكان، حتدد، أيضاً، السيادة يف ويف إطار ه. مصيرهم عبر عملية تصويت سرية
  .املنطقة، بحيث تكون كل االحتماالت على هذا الصعيد مفتوحة، باستثناء ضم املنطقة إىل إٍسرائيل

. . . . . . .  

  أمن إسرائيل والقطاع

 القومي لدولة إسرائيل، كما هي احلال يف كل بلد آخر، على عدد من –يشتمل املفهوم األمني 
القوة العسكرية للدولة، استقرارها االجتماعي، ومكانتها : منها ،املركبات التي تنتج هذا املفهوم

يف املنطقة، مناطق األمن، الترتيبات األمنية، الضمانات احمللية االقتصادية، االستقرار السياسي 
  .والدولية والعالقات مع اجلوار وغيرها

  األمن؟هل هناك أمن يف قطاع غزة؟ وما هو هذا 

، تمت بلورة عدد من اخلطط اخلاصة بقطاع غزة، من ]١٩٦٧حرب العام [بعد حرب األيام الستة 
غرز "وأشهر تلك اخلطط تلك املعروفة باسم خطة . أجل ترسيخ وتعميق أمن إسرائيل يف هذه املنطقة

  ).داخل القطاع" (األصابع

ل مدينة خان يونس عدد من ووفقاً خلطة االستيطان، األخيرة، أقيم جنوب قطاع غزة وحو
غدود (، وإىل اجلنوب منها )طال –نيتسر حزاين وقطيف وغاين (املستوطنات إىل الشمال من خان يونس 

وقد أقيمت كل هذه املستوطنات على أراض تابعة للدولة على . ومركز إقليمي) اور وقطيف –وغان 
  .داروم وموراغ، نيتسريم وكفار ∗رمال خان يونس، إضافة إىل نقاط االرتكاز 

ويف عهود حكومات املعراخ، اعترف بمنطقة األمن كعامل حيوي يف الدفاع عن جنوب البالد 
مطارات، أجهزة إنذار، موانع ونظام : يف مشارف يميت، وذلك من خالل وضع كل العوامل الالزمة لذلك

للمفهوم األمني  وتم تطبيق كل هذه األمور يف مشارف رفح، وشكلت، لذلك، أساساً. استيطاين دفاعي
وعندما تم اجلالء عن منطقة سيناء ومشارف يميت، وأعيدت منطقة األمن التي بنيت وفقاً ملفهوم . هناك

  .املعراخ األمني، كانت هناك ضرورة لتحديد منطقة األمن حول قطاع غزة، وليس داخله

مثابة منطقة ولألسف مل يعمل وفق ذلك، بل اعتبرت املستوطنات التي أقيمت داخل القطاع ب
  .وكان التبرير لذلك يستند إىل خطط استيطانية ومفاهيم أمنية قديمة من املاضي. أمن

  األخطار املهددة لالستقرار االجتماعي

من بين كل مركبات صيغة األمن القومي، فإن مسألة االستقرار والبنية االجتماعية القومية، 
  .السياسية يف تلك املنطقةهي املسألة ذات الصلة بقطاع غزة، وباحللول 

                                             
  .موقع عسكري يشغله الناحال، ثم يتحول، بمرور الزمن، إىل مستوطنة  ∗
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فاالستقرار االجتماعي هو الهيكل الذي يمنح الشعوب الصغيرة التي تعيش يف حالة ضغط 
تعاين  قومي، العمود الفقري والقدرة على الصمود، حتى لو كانت املركبات األخرى لصيغة األمن القومي

واستقرار اجملتمع اإلسرائبلي مل يتعززا خالل سنوات حكم  ةمناعفإن  من نقص نسبي وملزيد األسف،
وبيدو أن قدرتنا االجتماعية، كشعب، تتناقض بأحجام مقلقة، مقارنة بالسنوات األوىل : الليكود السبع

وال شك يف أن وجهات نظر الليكود، يف املواضيع االجتماعية، قد أساءت إىل االستقرار . من عمر الدولة
  .دولة، الالزم لنا جداًاالجتماعي يف ال

يتدمر، قبالتنا، النسيج االجتماعي  وبينما نحن منشغلون يف قضايا األمن واجليش، أخذ
وكان ذلك نتيجة . احلساس للعالقات بين الشعوب وبين الطوائف، وبين اجملموعات واألفراد يف إسرائيل

االتصال اليومي لسكان قطاع غزة  للتأثير الهدام لالختالط االجتماعي يف حياة العمل والتجارة وجراء
  .مع إسرائيل، بحثاً عن لقمة العيش

بدأت تقام ". للعرب فقط"ورويداً رويداً، بدأت تتدمر بنية اجتماعية سليمة، وبدأت تنشأ مهن 
وبدأت البنية االستيطانية، وبالذات يف بعض املوشافيم، . مصانع ال مكان للعامل اليهودي فيها

اء كبيرة من األراضي واملياه ورؤوس األموال القومية تعود، من جديد، إىل أيدي باالنهيار وأخذت أجز
  .من كانوا، ربما مرة، السكان احملليين، واليوم يعيشون يف خميمات قطاع غزة

إن برامج األحزاب الكبيرة تقدم أجوبة واحدة، وعامة، لكل القضايا ولكل املناطق مستعصية 
إذا دجمنا كل املشاكل فإنها ستجد حالً لها بسهولة أكثر، هو افتراض وهذا االفتراض بأنه . املشاكل

فمن األفضل إيجاد حل لكل مشكلة، يف كل منطقة، بشكل خمتلف ومميز عن غيره، فمسألة . غير صحيح
اجلوالن ليست كمسألة يهودا والسامرة، وهذه ليست كمسألة قطاع غزة، وال يجب تقديم حلول عامة، 

  .اخليار األردين الذي يطرحه حزب العملحتى لو كانت برسم 

  مسألة خاصلة ومنفصلة

فربط مشكلة غزة بمشكلة (إننا لسنا معنيين بربط مشكلة قطاع غزة بمشكلة يهودا والسامرة 
. ، سواء من الزاوية السياسية أو حتى من الزاوية اإلقليمية)الضفة يزيد من حجم املوضوع إىل حد كبير

لق جسر أرضي داخل دولة إسرائيل، وال حتى يف زيادة عدد السكان وليس لنا أية مصلحة يف خ
  .الفلسطينيين الذين يجب إيجاد حل ملشكلتهم واملوجودين، بغالبيتهم، يف يهودا والسامرة

لقد كان قطاع غزة يف املاضي، وما زال اليوم، وحدة منفصلة عن الضفة من الناحية 
 أن نكون، نحن بالذات، من يتخذ خطوات تربط مشكلة التاريخية والسياسية، وليس هناك أي منطق يف

  .يهودا والسامرة بمشكلة قطاع غزة

يف اتفاق السالم، حصلت مصر على كل ما طلبته دون أن تأخذ على عاتقها أي تدخل حقيقي 
علينا مطالبة مصر بأن تتحمل قسطها من هذا العبء، . وأية مسؤولية عملية عن حل قضية الالجئين
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إلسرائيل ولغزة، دون أن نثقل يف ل املسؤولية عن مشكلة قطاع غزة وتقديم حل مشترك بواسطة حتم
  .ذلك على مصر ذاتها

يجب أن تسهل عملية  –املستوطنات واملطارات ومدينة يميت  –إن إعادة منطقة مشارف رفح 
  .إيجاد حلول ممكنة من جانب املصريين ملشاكل القطاع

ط قطاع غزة بها، أو بإحالل السيادة املصرية عليه، يجب ورغم عدم رغبة مصر يف املاضي برب
اعتبار مصر مسؤولة عن منطقة القطاع وسكانه، وعلى إسرائيل أن تقطع، يف املستقبل، صلتها بهذه 

  .املنطقة، بشكل قاطع، باستثناء إجراء بعض التعديالت الطفيفة على احلدود

  ]٢٥/٧/١٩٨٦نقالً عن دافار، [

 



وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

ipsbeirut@palestine‐studies.org    
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو لوثائقا هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar/ 


