العالم 23

الثالثاء  5كانون الثاني  2010العدد 1011

المأساة مستمرة
زع �ي��م ال ��دول ��ة ال �ع �ب��ري��ة «ل ��م ي��رغ��ب بأن
يعطي املصريني أن يدوسوا على أرض
إس��رائ�ي��ل ،ك��ان مستعدًا ألن َّي��دف��ع ثمنًا
ّ
دي�م��وغ��راف�ي��ًاّ ،
ورب �م��ا ق��در ب��أن ج��زءًا من
س �ك��ان ال �ق �ط��اع س�ي�ن�ت�ق�ل��ون إل ��ى مصر
أو األردن ل�ت�ج�ن��ب ال �ع �ي��ش ت �ح��ت حكم
إسرائيل».
َّ
ل � �ك� ��ن ب � ��ن غ� � ��وري� � ��ون واج � � � ��ه معارضة
فكر
موشيه شاريت ،ال��ذي كان صاحب ٍ
دي �م��وغ��راف��ي ـ�ـ�ـ�ـ�ـ اس �ت �ي �ط��ان��ي .معارضة
ً
أصداء في األوساط اإلسرائيلية،
وجدت
وساهمت في اندثار خطة بن غوريون،
وال سيما ّأن ش��اري��ت استند إل��ى فكرة
أن «ضم غزة سيعيد الالجئني إلى قرى
الجنوب ويافا».

بني الضم والتهجير

إسرائيل فكرت مرتين
غزة مع
في ّ
ضم قطاع ّ
سكانه لكنها فشلت
ّ
أوكلت إلى «الموساد»
مهمة تشجيع الجئين
فلسطينيين من غزة
على الهجرة

ديان قيام إسرائيل بمبادرة بشأن إعادة
الفلسطينيني.
توطني الالجئني ّ
وقال بدهيتسور إنه بعد فترة وجيزة،
وت�ح��دي�دًا ف��ي منتصف ش�ه��ر ت�م��وز من
ع��ام  ،1967بلور نائب رئيس الحكومة
آن ��ذاك ،ي�غ��آل أل ��ون ،ال�خ�ط��ة ال�ت��ي حملت
اس�م��ه ف��ي م��ا يتعلق ب�ق�ط��اع غ ��زة .كتب
َّ
أل��ون في الوثيقة التي قدمها للحكومة
أن «ق �ط��اع غ��زة س�ي�ك��ون ج ��زءًا ال يتجزأ
من دول��ة إسرائيل مع سكانه الدائمني.
وس � �ي � �ج ��ري ال � �ض� ��م ال ��رس � �م ��ي للقطاع
إل��ى ال��دول��ة بعد تأهيل الج�ئ��ي القطاع
خ ��ارج ��ه .وح �ت��ى ذل� ��ك ال ��وق ��ت ،سيكون
للقطاع مكانة منطقة محتلة يحكمها
الحاكم العسكري» ُ .وكتب بدهيتسور أن
�ادة ،التي نسيت وأهملت أغلب
«هذه امل�
ُ َ
السنوات ،تعد املفتاح لفهم مكانة قطاع
غزة منذ عام  1967وحتى اليوم».
َّ
ورأى بدهيتسور أن «ألون ،الذي خشي
الالجئني
من ضم القطاع مع مئات آالف
َّ
الفلسطينيني الذين يسكنون فيه ،فضل
ً
املبادرة أوال إلى خطط إلفراغ القطاع من
الالجئني الفلسطينيني».
ألون ،الذي قاد في الفترة نفسها تحديد
ّ
ليفي أشكول ،فهم أن على
سياسة حكومة ُ
إس��رائ �ي��ل ال�ع�م��ل ب��أح��ادي��ة ف��ي موضوع
ُّ
ال�لاج�ئ�ين .وف��ي منتصف ح��زي��ران ،ادعي
أن ��ه ينبغي ال�ع�م��ل ب�س��رع��ة ل�ح��ل مشكلة
ال�لاج�ئ�ين .وق ��ال« :ه ��ذا ال�ح��ل ممكن فقط
عبر توطني الالجئني في مناطق سيناء .ال
ينبغي االنتظار ،وينبغي توطني الجئي
غزة في سيناء ،ال في العريش فقط .وإذا
يجر توطينهم ،فعلينا أن ننسى غزة،
لم ّ ِ
أو تسلم  400ألف الجئ من غزة».

و 165أل � � ��ف الج � � ��ئ ب� �ح� �س ��ب غيلبر)
ّ
�دي ال �ج �ي��ش امل� �ص ��ري ،وقدرت
ك ��ان ب��أي� َّ
في مرحلة ما ،سيستعمله
ه
أن
إسرائيل،
ً
املصريون ورقة للمساومة ،وسينقلونه
إل��ى من يسيطر على الجزء العربي من
أرض إسرائيل ،أي األردن».
وتابع غيلبر« ّ :في محاولة للتخلص ّمن
ال�ض�غ��وط ،ف��ك��ر ب��ن غ��وري��ون ب� ّض��م غزة
إسرائيل ،لحل مشكلة
بكل سكانها إلى ً
الالجئني فيها .بداية ،تحدث عن الفكرة
م��ع األميركيني ،وم��ن بعدها توجه إلى
وزير الخارجية (موشيه) شاريت ،الذي
عارض الضم بقوة .معظم الوزراء دعموا
رأي شاريت ،لكنهم وافقوا بن غوريون
لدفع الفكرة»َّ .
كانت
غوريون
بن
نظرة
أن
ورأى غيلبر
َّ
«ج�غ��راف�ي��ة ـــــ اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة» ،مبينًا أن

ً
ل � ��م ت� � ��دم ف � �ك� � َّ�رة ب � ��ن غ � ��وري � ��ون طويال،
مصر كانت تعي النيات
وخصوصًا أن
َّ
اإلس��راًئ �ي �ل �ي��ة .إال أن ف �ك��رة ال �ض��م ظلت
ق ��ائ� �م ��ة ،وع� � ��ادت إل� ��ى أروق� � ��ة الحكومة
اإلس ��رائ� �ي� �ل� �ي ��ة ب� �ع ��د ح� � ��رب ال � ��راب � ��ع من
ح��زي��ران  .1967وب�ح�س��ب م�ق��ال��ة كتبها
خبير الشؤون األمنية واالستراتيجية
رؤوب� �ي� ��ن ب��د َّه �ي �ت �س��ور ف� ��ي «هآرتس»
ع��ام  ،2003ف ��إن وزي ��ر ال��دف��اع ف��ي حينه
موشيه ّ
ديان أجرى مشاورات في أعقاب
ال �ح��رب ل�ب�ح��ث ف �ك��رة ال �ض��م .ك��ذل��ك فإن
ال�ل�ج�ن��ة ال ��وزاري ��ة ل �ش��ؤون األم ��ن عقدت
ج �ل �س ��ة م � � �ش� � ��اورات أخ � � � ��رى ُ ،ج� � ��رت في
نهايتها بلورة مشروع قرار أ ّحيل على
الحكومة للتصديق عليه ،ومثل أساسًا
ل �ق��رار ال�ح�ك��وم��ة ف��ي  19ح��زي��ران ،1967
ال ��ذي ن��ص ف��ي ج��وه��ره ع�ل��ى استعداد
إس��رائ�ي��ل ألن تعيد إل��ى مصر وسوريا
جميع املناطق التي احتلتها في مقابل
إب��رام اتفاقيات س�لام ،إال أن القرار ذاته
نص على اآلتي« :تأسيسًا على الحدود
ال ��دول � �ي ��ة ،ف � ��إن ق� �ط ��اع غ � ��زة ي �ق��ع ضمن
مناطق دولة إسرائيل».
وبالفعل ،ففي الفترة األول��ى التي تلت
حرب  ،1967كان واضحًا لكل ذوي الصلة
بعملية اتخاذ القرارات في إسرائيل ،أن
ال�ن�ي��ة ت�ت�ج��ه إل��ى ض��م ق �ط��اع غ��زة خالل
فترة قصيرة .وكان ديان قد طالب خالل
املشاورات التي سبقت اتخاذ هذا القرار،
بأن تقرر الحكومة بصراحة ضم قطاع
غزة بأكمله إلى اسرائيل .وخالفًا ملوقف
زم�لائ��ه ف��ي اللجنة ال��وزاري��ة ،ل��م يقترح

بنيامني نتنياهو لالنسجام مع األولوية
األميركية ،في هذه املرحلة ،بدفع عملية
التسوية على امل�س��ار الفلسطيني ،وهو
م��ا ي��ؤدي إل��ى كبح أي اندفاعة مفترضة
نحو تصعيد عسكري واسع على الجبهة
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة ،ق ��د ي � ��ؤدي إل ��ى تداعيات
ميدانية وسياسية غير معروفة النتائج.
ـ �ـ �ـ �ـ �ـ االن� �ه� �م ��اك اإلس ��رائ �ي �ل ��ي باالستعداد
وت� ��وج � �ي� ��ه األض � � � � � ��واء ن � �ح ��و البرنامج
ال� �ن ��ووي اإلي� ��ران� ��ي ،ب �ع��دم��ا ب �ل��غ مرحلة
حرجة وتشخيص القيادة اإلسرائيلية،
ب�ك��ل ع�ن��اوي�ن�ه��ا ال�س�ي��اس�ي��ة والعسكرية
واالستخبارية ،بأن إي��ران باتت تملك ما
يكفي من الخبرة واملواد واإلمكانات التي
ّ
تمكنها من صناعة أسلحة ن��ووي��ة .وأي
عدوان على قطاع غزة ،سيؤدي إلى حرف
أولويات اإلدارة األميركية واهتماماتها،
وه ��ذا آخ��ر م��ا ت��ري��ده إس��رائ �ي��ل ،ن �ظ �رًا ملا
ت�م�ث�ل��ه إي� ��ران م��ن ت�ه��دي��د ل�لأم��ن القومي
اإلسرائيلي.
ـــــ تفتقر القيادة اإلسرائيلية إلى مشروعية
دولية الزم��ة في ه��ذه ّاملرحلة ،وتبعًا لها
مشروعية داخلية ،لشن عدوان واسع على
غ��زة ،وخصوصًا أن الوضع األمني شبه

فلسطيني في خيمته بعد زوال منزله في جباليا (محمد سالم ــ رويترز)

عربيات
دوليات
وأضاف بدهيتسور أن خطة إقامة قرى
في شبه جزيرة سيناء ونقل الجئي غزة
فقط .ألون طرح
إليها بقيت فكرة نظرية ّ
ف�ك��رة «إب��داع �ي��ة» أخ ��رى .مل��ح إل��ى نياته
َّ
التي قدمها في النقاشات التي سبقت
ال �ق��رار ف��ي  19ح��زي��ران ( ،)1967والتي
ج ��رى خ�لال �ه��ا «رم � ��ي» ف �ك��رة «تشجيع
الهجرة» ،أو بكلمات أخرى« ،ترانسفير
طوعي».
ورأى بدهيتسور أن النتيجة العملية
ألفكار ألون تمثلت بخطة سرية ،أوكلت
إلى «امل��وس��اد» .بموجبها ُ
سيبذل جهد
لتشجيع الج�ئ�ين َفلسطينيني م��ن غزة
ل�ل�ه�ج��رة ،وب��ذل��ك ُي��ف� َّ�رغ ال�ق�ط��اع ُ
ويبقى
مع سكانه الدائمني ُفقط .وسيؤدي هذا
األم ��ر ،ح�س��ب م��ا اع��ت�ق��د ف��ي ح�ي�ن��ه ،إلى
إمكان ِّ
ضمه إلى إسرائيل ،وفقًا لخطوط
التي
خ �ط��ة أل � � ��ون .ووف � �ق ��ًا ل �ل �ت �ف��اص �ي��ل َّ
أورده��ا بدهيتسور في مقالته ،تبني أن
الخطة فشلت.
ورأى بدهيتسور أن��ه ،بمرور السنوات،
أدت وت �ي��رة ال �ت �ك��اث��ر ال�ط�ب�ي�ع��ي الكبير
لسكان القطاع إلى ازدياد عددهم ليصل
إلى أكثر من مليون نسمة .وبالتالي ،لم
يعد هناك من يؤمن في إسرائيل بإمكان
تنفيذ خطة هجرة الالجئني.

ّ
غزة في ظل «حماس»

استنادًا إلى التقرير االستراتيجي ملدار
عام ( ،2008صدر في عام  )2009إسرائيل
تحاصر غزة لتنفذ مشروعها القاضي
ب��ال �ت �خ �ل��ص م� ��ن «ح� � �م � ��اس» عسكريًا،
وب��ال�ت��ال��ي إل��ى ح�ص��ر ن�ش��اط «حماس»
س �ي��اس �ي��ًا ودي� �ن� �ي ��ًا ،ألن ف ��ي ذل� ��ك راحة
حركية إلسرائيل ملتابعة مشروعها في
تفتيت تدريجي للقوة الفلسطينية التي
تهددها.
ل� � ��ذا ،ف� �غ ��زة م� �ي ��دان ل �ت �ج��رب��ة رد الفعل
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي ال �ق ��وي ،وب��ال �ت��ال��ي ميدان
لتحقيق ردع عسكري متجدد إلسرائيل
بعدما فقدته أمام حزب الله في حربها
على لبنان في تموز  .2006ف��إذا حققت
عسكرية
إس��رائ�ي��ل نجاحني وإن �ج��ازات ُ
في غزة ،فهذا يعني أن انسحابًا أحادي
الجانب من بعض مناطق الضفة وضرب
ح�ص��ار شبيه ب��ذاك امل�ف��روض على غزة
س �ي��أت��ي أك �ل��ه ج �ي �دًا مل �ت��اب �ع��ة إسرائيل
تنفيذ مشروعها التوسعي االستيطاني،
واقتالع املزيد من الفلسطينيني.

البردويل :مصر قبلت
مناقشة مالحظات «حماس»
أعلن القيادي في «حماس»ً ،
النائب صالح البردويل ،أن وفدًا
قياديًا من الحركة اإلسالمية
توافق مع القيادة املصرية على
البحث عن آليات ومخارج تكفل
التوقيع على الورقة املصرية
للمصالحة بعد األخذ بمالحظات
«حماس» عليها.
وقال البردويل ،في تصريحات
نقلتها مواقع محسوبة على
حركة «حماس» أمس ،إن
املسؤولني املصريني وافقوا
من حيث املبدأ على البحث
عن مخرج لتجاوز عقبة
مالحظات «حماس» على ورقة
املصالحة ،لكن من دون الحديث
في تفاصيل أخرى حول آلية
املناقشة والخروج بنتيجة .وأكد
أن «املناقشة لن تتعدى تطوير
وإيجاد آليات للتوقيع على هذه
الورقة».
(األخبار)

الفيصل إلى دمشق
نهاية األسبوع!
أعلن مصدر دبلوماسي عربي
في العاصمة السورية أمس
أن وزير الخارجية السعودي
األمير سعود الفيصل سيزور
دمشق نهاية األسبوع الحالي.
وقال املصدر إن زيارة الفيصل
«تأتي في إطار تنسيق املواقف
العربية تجاه قضايا املنطقة وما
يعتريها من تحديات وخاصة
موضوع املصالحة الفلسطينية ـ ـ ـ
الفلسطينية واملتمردين الحوثيني
(في اليمن)».
يشار الى أن الفيصل توجه أمس
الى الكويت ،التي سينتقل منها
الى القاهرة في إطار اتصاالت
تجريها الرياض مع عدد من
العواصم العربية.
(يو بي آي)

ّ
إقرار موازنة حكومة هنية
بقيمة  540مليون دوالر
الهادئ من شأنه أن يكبح أي اندفاعة في
ه��ذا االتجاه في الوقت ال��راه��ن .كذلك ،إن
يغلب
ان�س��داد أف��ق التسوية ،م��ع حكومة ّ
عليها ال�ط��اب��ع اليميني امل�ت�ط��رف ،يمثل
ً
عامال إضافيًا للكبح اإلسرائيلي.
من ناحية ميدانية صرفة ،على إسرائيل
أن ت�ح��دد أه��داف �ه��ا م��ن أي ع ��دوان جديد
وخصوصًا أن ه��ذا الخيار
على القطاع،
ُ
ال�ع�س�ك��ري ق��د اس��ت�ن�ف��د ع�ل��ى ن�ح��و كبير
ف ��ي ال � �ع� ��دوان ال� �س ��اب ��ق ،وب��ال �ت��ال��ي على
ال � �ق � �ي� ��ادة ال �ع �س �ك ��ري ��ة اإلس ��رائ� �ي� �ل� �ي ��ة أن
«ت�ن�ت�خ��ب» أه��داف �ه��ا ب �ن� ً
�اء ع�ل��ى م��ا يمكن
أن يتحقق قياسًا على ت�ج��ارب املاضي:
إع��ادة احتالل القطاع ،أو تدمير القدرات
العسكرية ل�ـ«ح�م��اس» وبقية الفصائل،
أو ت�ط��وي�ع�ه��ا س�ي��اس�ي��ًا ،أو اخ �ي �رًا فرض
إج � ��راءات م�ي��دان�ي��ة ت�ح��ول دون مواصلة
تعاظم القدرات العسكرية.
في كل األحوال ،يبقى الرهان اإلسرائيلي
ف��ي ه��ذه املرحلة منصبًا أس��اس��ًا على ما
قد يحققه النظام املصري في هذا املجال،
ب��ان �ت �ظ��ار م ��ا س � �ت ��ؤول إل� �ي ��ه التطورات
اإلقليمية على مستوى التسوية ،وعلى
مسار امللف النووي اإليراني.

أقر نواب حركة «حماس» في
املجلس التشريعي الفلسطيني،
املوازنة العامة لعام 2010
الخاصة بالحكومة املقالة في

غزة ،التي يرأسها إسماعيل
ّ
هنية (الصورة) ،بقيمة 540
مليون دوالر ،وهي املرة األولى
التي تكشف فيها «حماس» عن
موازنة حكومتها منذ سيطرتها
على القطاع قبل ثالثة أعوام.
وقال رئيس لجنة املوازنة
والشؤون املالية في املجلس
التشريعي ،جمال نصار ،إنه
سيجري العمل ضمن «املوازنة
اإلغاثية ال التنموية بسبب
الحصار املتواصل واستمرار
حال االنقسام السياسي
ومحدودية اإليرادات».
(األخبار)

