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1.44.1..4
לכבוד

שר הבטחון
מר בנימין בן אליעזר
א.נ,.
שלום פואד,

הנדון :נושא לדיון בפגישתך הצפויה עם נשיא מצרים
המשך להצעתי בפגישתנו לדרך ופתרון של הבעיה הפלסטינית – פלסטין החדשה.
א.

השטח בין הים התיכון לנהר הירדן הוא שטח מריבה בין שני עמים ושתי תרבויות .השטח פיזית
שטח מצומצם .תהליך אלים מלא ברגשות על רקע דתי ,וטענות לזכויות על הארץ לה טוענים
שני העמים :זו שלנו.
תהליך זה גרם למתחים לפני  .4411כן למלחמת  4411בה רבים מהפלסטינים איבדו בתיהם
ואת ציר חייהם.
בשנת  4491נוסף קושי עם פינוי וגירוש פלסטינאים רבים אל מעבר לירדן והשילטון
הישראלי הוחל גם על שטחי יהודה שומרון וחבל עזה.

ב.

עם הקמת הישוב הציוני בתחילת המאה הקודמת היתה לאוכלוסיה מנהיגות
שסימנה אתגרים והנהיגה את האוכלוסיה היהודית לבניה כלכלית חברתית
ממלכתית ותרבותית.
הוקמו מוסדות ציונים ,גויס כסף ממקורות העם היהודי נרכשה קרקע הוקמה ההסתדרות והוקמו
מוסדות בטחוניים .הכל נעשה תוך ראיה ממלכתית עתידית.
עם הקמת המדינה אוחדו המשאבים לממלכתיות מרכזית שאף סימנה לעצמה אתגר להביא
לישראל את יהודי העולם.

ג.

בקרב הפלסטינאים לא צמחה הנהגה דומה ואף לא סומנו אתגרים ממלכתיים
כלשהם זולת עיקרון ארטילאי של מדינה פלסטינאית וזכות קדושה על הקרקע.
לאורך הסטוריה בת מאה שנים אין לפלסטינאים מנהיגות ממלכתית לה ערכים מוסריים.
לאורך כל ציר הדרך המנהיגות שקמה ריכזה קבוצות בעלי אינטרסים צרים שניצלו את כוחן
לטובת השבחת כיסהם וכוחם.
גם היום אין לפסטינאים הנהגה המכוונת את הציבור להשכלה ,בניה ,תעוש וכלכלה .תוך
פיתוח תרבות ,לקידמה וממלכתיות .היוזמות הכלכליות הקיימות הן מקומיות ומנותקות מראיה
ממלכתית .במצב זה התיסכול רב וקל להאשים בו את ישראל והיהודים בכל
צרותיהם מבית.
התיסכול בקרב הצעירים מוליך אותם לקרב אלים נגד הגורם הישראלי.
בחלק ניכר מהמקרים שקורים בשטח תיסכולם עז ורב כל כך שהקרב שלהם נגד ישראל הוא
קרב יאוש והתאבדויות .ניתן לאמר בוודאות מוחלטת כי אין ציר דרך בונה אצל הפלסטינאים
ולא קמה מנהיגות שתנחה ותנהיג את האוכלוסיה להתרכז בבניה והשתלבות בכלכלת העולם.
המציאות הקשה מובילה אף להקצנה דתית.
כזה הוא המצב בקרב הפזורה הפלסטינאית הגולה .תוך הסתיגות שבירדן המצב שונה במידת
מה .אף אין תהליך הפריה בין המנהיגות הפלסטינאית בירדן ובישראל לבין הפלסטינאים בכל
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מקום אחר בעולם.

המצב גורם לכך שהפלסטינאים במרחב היכן שהם נמצאים הם קבוצות אוכלוסיה
מתוסכלות חסרות יכולת לקדם עצמם .בתוכן קמו וייווצרו גם בעתיד .קבוצות
אלימות שתנסנה לפרוץ את המעגל המתסכל שמונע מהם קידמה ובניה כפי שקורה
בעולם הסובב אותם ובעת יאוש לפעול בכל דרך גם לא לגיטימית.
ד.

פלסטין החדשה:

תוכנית זו המובאת בראשי פרקים עקרוניים מטרתה להתיר את הסבך ,לשחרר
הלחץ ליצור אתגרים חיוביים ובונים לבנות בסיס להתחלה חדשה עם עתיד
לפלסטינאים באשר הם.
המטרה :מדינה פלסטינאית אמיתית דמוקרטית .
.4
.1
.3
.1

.5
.9
.1

.1
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.4.

תירשם ותותקן אמנה בין לאומית לנושא זה בין מצרים ,העם הפלסטינאי,
ישראל והאומות המאוחדות.
המיקום והשטח :חצי האי סיני משפת הים התיכון אל עומק השטח.
גודל :שטח פיזי כדי מחצית ארץ ישראל המנדטורית.
תכנון פיזי :עיר בירה מודרנית דוגמת "ברזיליה" 1-9 .ערים מרכזיות בהן תחיה
ותתפתח הכלכלה .מתוכן עיר נמל ,עיר נמל תעופה ,עיר בה מרכזי השכלה גבוהה.
סביב לערים המרכזיות יוקמו מרכזי פעילות כלכלית ותעשיתית .כן לפי רצון וצורך
מרכזים וישובים קהילתיים.
השלטון :השלטון והניהול יהיו דמוקרטים בחסות אירופאית.
מימון :יגויס מימון בין לאומי ע"פ תוכנית הפרוסה משך חמישים שנה.
שטח הקרקע :יוענק כתרומת העם המצרי לעם הפלסטינאי וכרצון מצרי כן להביא
לפתרון הבעיה הפלסטינאית לטובת המרחב המזרח תיכוני כולו.
גמול :העולם המערבי ומדינות הנפט יתרמו לחיזוק תשתיות ושיפור הכלכלה המצרית.
תוכן תוכנית "לבניית עתיד" עבור  95המיליון אוכלוסית מצרים שקשיהם
רבים.
לביסוס אוכלוסית מצרים ושילובה בעולם המערבי כלכלית והשכלתית.
מדינות המערב בשיתוף מדינת ישראל יתחיבו לקיום התוכנית משך  5.השנה הבאות.
פרוז צבאי :מדינת פלסטין החדשה תפעיל יחידות ביטחון פנים בלבד ללא צבא.
בינה ובין מדינת ישראל ישתרע שטח מפורז שלתקופת זמן ישהה בו כח בין לאומי.
שטח מפורז :השטח המפורז בין פלסטין החדשה לישראל יהיה אזור כלכלי מפורז
כמו איזור סחר חופשי בו יוקמו ע"י גורמים כלכליים מהעולם כולו פרוייקטים עיסקיים
ויצרניים בהם יועסקו במשולב מצרים,פלסטינאים וישראלים.
השטח יהיה מצרי בניהול המערכת הממלכתית המצרית כחלק מהאמנה הבנלאומית
של פלסטין החדשה.
כלכלה :המדינה הפלסטינאית תתקיים מתעשיות מגוונות ,תיירות מזרח תיכונית וקשר
אל אזור הסחר החופשי כנותנת שרותים .מים יותפלו ו/או יסופקו מהנילוס.
גז מרזרבות הגז המצריות ומהים התיכון.
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ה.

.44

קשר לפלסטין ההסטורית :ערי פלסטין וסביבתם יתנהלו כאוטונומיה מוניציפלית
הקשורה לפלסטין החדשה .להם נציגים במוסדות השלטון המרכזיים .השטח יהיה
מפורז צבאית .מסילת ברזל תקשור את המרכזים המונציפליים למדינת פלסטין.

.41

המקומות הקדושים :המקומות הקדושים לדתות השונות יתנהלו על פי תקנון ניהול
מקומות קדושים לאמונות השונות אבטחתם ע"י משטרה מקומית בנוסח "משטרת
הוותיקן".באחריות ממלכתית ישראלית.

סיכום:
.4

העולם כולו עוסק בסכסוך הישראלי פלסטינאי משך דור ללא מציאת סימן
לפתרון.

.1

אמוציות רבות אצל המעורבים בסכסוך .עלות הסכסוך לכלכלת העולם ולצדדים
היריבים מעבר לכל הגיון ויכולת .אין הצדקה כלכלית לנהלו מבחינת עתיד העמים.
"הגיבורים" של הסיכסוך הם האוחזים בנשק .לרובם דרך זו היא מוצא לתיסכול
ואינסטינקט הגנתי.
העמים המעורבים אינם רואים ציר דרך ועתיד למציאת פתרון לסכסוך ארוך השנים.
התיסכול רב ועלול לגרור את האזור ואף את העולם כולו לתוכו.

.5

פלסטין החדשה" היא תוכנית שתיתן עתיד לפלסטינאים ותשחרר את סיר
הלחץ.

.3
.1

המנהיגות הפלסטינאית תירתם לבניית עתידה והעמים בסביבה ובעולם יהיו שותפים
לאתגר .לתוכנית יהיו שותפים ערביי ישראל המצרים ורבים מתושבי המרחב כאנשים
פרטיים .עבורינו תוכנית זו יכולה להיות אחד האתגרים המרכזיים של המאה.
תוכנית זו מוגשת כתוכנית רעיונית.
זו התוכנית היחידה שיש בה לתת תשובה לפתרון הבעיה הישראלית פלסטינאית.

יהיה צורך להציגה לפני המצרים אף בפני שאר הגורמים בעולם שאמורים
להסכים לתוכנית  .למצרים יש לאמר כי הסכמתם להפוך המדבר ודיונות
החול לפלסטין החדשה זה האתגר והתרומה שלהם לפיתרון הסיכסוך.
לעולם ,כי תמיכתו היא סוף לתהליך של התפתחות תרבויות שהחל לפני כמאה שנים
באירופה ,גרר הגירה של רבים מאוכלוסי אירופה לעולם החדש וכן יהודים לפלסטין.
תהליך בו התנהלו מלחמות קשות כן מלחמות תרבות בין "ממלכות לשלטון קומוניסטי"
בין "מערב ומזרח" .הסכסוך הפלסטיני ציוני הוא תוצאה של התהליך ולכן על המערב
להיות שותף בפתרונו .סיוע מערבי למצרים הוא הדרך היחידה להעמיד עתיד לעם
המצרי ולבנות כלכלתו .עבורינו הישראלים יאפשר להגיע להסכמות ולסופו של
הסכסוך.
עבור הפלסטינאים סוף לעקירה ארוכת השנים ופיזורם במרחבי העולם סיכוי ודרך
להחזיר כבוד לעתיד ובניה.

שלך בברכה וידידות,
נועם בלום.

