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מדינת ישראל מתלבטת כיצד תוסדר "הבעיה הפלסטינית".
למעשה המרחב כולל מעצמות העולם "תקוע" בבעיה הפלסטינית ואו בצורך לתת מענה לבעיה לא
פטורה זו .בעיה שמלווה במלחמה 2בטרור ובמלחמה דתית.

.....לקוראים ,בקשה גדולה ...בניגוד לדרככם לשלול ולומר כי פיתרון בלתי אפשרי .חישבו
חיובית ,צריך פיתרון ומה שמוטל על הכף של ההנהגה של מדינות העולם ובראשן ישראל .זה
ליזום לעשות ולהתקדם .כי פיתרון למלחמה בת מאה השנים חייב להנתן.
הבעיה הפלסטינית מונעת ממדינת ישראל למצות יכולותיה 2היא משקולת ואבן רחיים על
החברה הישראלית כולה .הבעיה הפלסטינית קורעת את החברה הישראלית ובאופן מקביל את
ערביי המרחב .אלו שהם אזרחי מדינת ישראל 2את תושבי עזה ויהודה ושומרון .אך גם את מדינות
האזור המוסלמיות.
עלות "הבעיה הפלסטינית" בשמה המקובל 2עולה לעולם כולו בעלויות כלכליות כבדות.
מאמר זה הכולל סקירה מציע .מענה ופיתרון להסדרת "הבעיה הישראלית פלסטינית" .מכיל
ההצעה לשבירת הכלים .לפיתרון מחוץ לקופסה .שיטיב עם הפלסטינים 2עם מדינת ישראל ועם
כלל מדינות האסלם .יוציא את האוויר מהשנאה ויתקן עיוותים הסטורים שהם כולם תוצאה
מהחלטות שגויות של מדינות אירופה .במאה השנים האחרונות 2במימד אחד .או תיקון תהליכים
מדיניים ואנושיים שהם תוצאה של אירועים במאה שנים האחרונות.
נקודת המוצא העובדתית שאין מקום פיזית לכול שתי האוכלוסיות 2הערבית מוסלמית והיהודית
בארץ ישראל ההיסטורית מהירדן לים .במיוחד בהתייחסות לדרישת "זכות שיבה" לערביי 8491
וצפיפות האוכלוסייה ברצועת עזה.
נקודת מוצא שנייה שחובה לפתור אחת ולתמיד את היריבות בין האוכלוסייה הערבית למדינת
ישראל .לאפשר לשתי האוכלוסיות חיים נורמאליים ללא עוינות וללא מלחמות תוך קיום תרבותי
שהוא בחירה עצמית.

התשובה ופיתרון לבעיה הפלסטינית בשורה אחת ,הקמת מדינת פלסטין החדשה,
מדינה דמוקרטית ,מודרנית לה תשתיות ומרחב התפתחות וקיום .מחוץ לשטחי
ארץ ישראל ההיסטורית מהירדן עד הים.

לפני כמאה שנים בתום מלחמת העולם הראשונה חילקו המדינות את מרחב המזרח התיכון לחבלי
ארץ בשליטתן ובשליטת מלכים בני חסותן .מעט קודם לכן בשנת  84,1עוד בעת שליטת
האימפריה האותומנית חולק חצי האי סיני בין הבריטים ששלטו בתעלת סואץ לתורכים .בכול
מקרה חשוב להדגיש שחצי האי סיני המיושב בכ 1,,2,,,-תושבים 2מעולם לא היה חלק ממצרים.
חלוקת המרחבים של האימפריה העותומאנית נעשתה בעיפרון עבה ללא זיקה ואו מחשבה מי
התושבים באותם חבלי ארץ .את מחיר מחדלי מדינות אירופה מלפני כמאה שנים משלמים
העמים והתושבים עד היום .אותן מדינות שפוסלות את הקווים שסומנו בשנת  8411לפני
כחמישים ושתיים שנה מקדשות את הקווים שהן במחדלן סימנו בבורות מוחלטת לפני כמאה
שנים.
חלוקה זו לא לקחה בחשבון את פרנסתם ומחייתם של תושבי המרחבים שבהם תושבים מקומיים
בני דתות שונות ועמים שונים .אי מתן תשובה לזיקות הדתיות של התושבים כלאה עמעמים
וקבוצות שהשנאה בניהן בת מאות שנים תחת מלכים ושליטים פרימיטיביים שעניין אחד היה
להם....להתעשר ומכוח אינטרס ההתעשרות לשרת את האדונים החדשים.
חבל הארץ שמכונה "פלסטינה" שורטט באופן שהירדן הוא גבולו המזרחי 2לבנון הגבול הצפוני2
הירדן ומקורות הכינרת הגבול הסורי ובדרום שורטט קו עבה ממפרץ אילת עד הים התיכון.
אוכלוסיית פלסטין [ ]8481כשש מאות אלף תושבים 2הייתה מורכבת מכמה קבוצות אוכלוסיה
הזרות ושונאות שנאת דמים היסטורית זו את זו:
{מיתוך מתך  -המרכז לטכנולוגיה חינוכית }:ארץ ישראל נמסרת לשלטון מנדט בריטי ועידת סן רמו התכנסה ב  -0291 ,ובה
נקבע כי בריטניה תקבל מנדט בעירק ובארץ ישראל ב --92ביולי  0299אישר חבר הלאומים את כתב המנדט על ארץ
ישראל  .כתב המנדט כלל את הצהרת בלפור  ,וכך קיבלה ההצהרה תוקף חוקי ובין-לאומי  .בעת אישורו של כתב המנדט
היו בארץ ישראל מיעוט יהודי ורוב ערבי  .מעריכים כי בתום מלחמת העולם הראשונה היו בארץ ישראל  ,בשטח שממערב
לנהר הירדן  ,כחמישים ושישה אלף יהודים וכשש מאות אלף ערבים .

בתחילת המאה ה 84-היו לפי מקורות מתקופת כיבוש נפוליון כ 10,2,,,-תושבים בארץ ישראל
ממערב הירדן.
מוסלמים שמקורם ושורשיהם בפלסטינה חלקם צאצאי יהודים שהתאסלמו תחת שלטון האסלם
באזורי חברון 2שכם 2חיפה ויפו.
ערבים נוצרים בצפון הארץ ברמלה בבית לחם ובירושלים.
דרוזים בצפון.
בדווים מוסלמים ששורשיהם בחצי האי ערב.
פלחים מצריים בחבל הארץ הדרומי הכולל את באר שבע 2יבנה 2אשקלון 2חבל עזה 2ועשרות
התיישבויות כפריות.
כחמישים ושישה אלף יהודים חיו בפלסטינה בשנת  2 841,שהתרכזו בעיקר בערים ירושלים 2יפו2
חיפה ובמושבות החדשות שהוקמו החל מסוף המאה השמונה עשרה.
{ויקיפדיה :שמות המשפחה של רבים מהפלסטינים מעידים על מוצאם דווקא מחוץ לארץ ישראל,
כדוגמת" :אל-מסרי "ו"מסרוואה( "מצרי" ),אל-פיומי" (שמעיד על מוצא מהעיר פיום במצרים),
מעיראק( למשל" :אל-תכריתי "),סוריה( למשל" :חלבי "),לבנון( למשל" :אל-לובנאני "),כורדיסטן( למשל:
"אל-כורד "),טורקי( למשל" :עות'מאן "),אפגניסטן( קונדוז ),בחריין ,עומאן וערב הסעודית( למשל" :אל-
חיג'אזי ").שמות משפחה אחרים מעידים על מוצא מאזור המגרב( אל-מגרבי ו"מוגרבי" למשל) ,ממדינות
כמו אלג'יריה( למשל" :אל-ג'זאיר") ומרוקו"( אל-ארג') ,מסודאן( חמולות שנקראות" עביד "ומוצאם הוא
מאפרו-ערבים שהביאו השלטון הממלוכי כחיילים וכעבדים) ומבוסניאקים"( אל-בושנק "),צ'צ'נים( אל-
שישני) וצ'רקסים שהובאו לכאן על ידי האימפריה העות'מאנית במאות ה 01-וה}.02-

הקדמה זו חשובה להדגיש שפלסטינה אינה ארץ המקור של ערביי "פלסטין" נכון להיום .מדובר
בבני מהגרים [היהודים מאירופה ומכלל מדינות אגן הים התיכון .המוסלמים מכלל מרחבי האזור
והאימפריה האותומנית].
כמה סיבות גרמו להגירת האוכלוסייה הקרויה פלסטינית לחבלי הארץ ישראל התנכית:
מלחמות כולל מלחמות דת במרחב משך אלף השנים האחרונות .כיבושים נוצרים 2מוסלמים ושל
מצביאים צבאיים.
רצועת החוף ובכלל ארץ ישראל מההר המרכזי המכונה קו פרשת המים 2עד הים הייתה חבל ארץ
בו ניתן היה לקיים חקלאות בזכות היותה חבל ארץ גשום.
האותומנים העבירו משיקוליהם אוכלוסיות לטובת השליטה באותן ארצות בהן שלטו.
סקירה קצרה זו מביאה את הנתונים הדמוגרפים ועונה לטענות של כול תושבי ארץ ישראל
לזכויות ההיסטוריות שלהם כעמים לגבי ארץ ישראל.
המציאות שלא ניתן לייחס לשום קבוצה אתנית  /דתית 2שורשים של זכות מלידה מעבר למאה
וחמישים השנים האחרונות על חבלי ארץ ישראל .למעשה הארץ שהעם היהודי הטוען לזיקה
דתית בזכות היות חבל ארץ זה "הארץ המובטחת" ואו הפלסטינים הטוענים לזכויות שורשיות לא
יכולים לבסס כמו הבריטים או הגרמנים והאיטלקים 2היפנים והסינים קשר רצוף של האוכלוסיה
משך אלף שנים לחבל הארץ.
מיותר להוסיף שבני הדת היהודית שמרו ושימרו זיקה דתית לארץ ישראל מאז מתן תורה בסיני
לפני כשלושת אלפים וארבע מאות שנים .אך הקשר היה דתי ולא התיישבותי .יקשה להכניס לתוך
הגדרה של אומה {"עם ישראל"} את בני הדת היהודית שמאז חורבן הבית השני חיו בקהילות
דתיות שנאמנות בעיקר לעצמן....אך קשורות בקשרי אינטרסים לשלטון ולשליטים באותן ארצות
בהן התגוררה קהילה יהודית .קהילות של בני הדת היהודית ששמרו על קשרים דתיים בעיקר עם
בני הדת היהודית ברחבי מדינות הגלובוס" .עם" ללא מדינה אינו עם !!!
קשה לקבל את הדעה שבני הדת היהודית משך אלפיים שנה מאז חורבן הבית השני לא יכלו להגר
בחזרה לארץ ישראל ההיסטורית .האמת שרק האירועים באירופה החל מהמאה התשע עשרה
ומלחמות המאה וחמישים שנה האחרונות בהתחברן לחזון התנועה הציונית גרמו ואו אפשרו
למאות אלפי יהודים לבוא ולהתיישב בארץ ישראל .הקמת המדינה היהודית בשנת  8491היוותה
אבן שואבת ומנוף להקמת מדינת העם היהודי בארץ ישראל.
אך חשוב לזכור שמלחמת  28491הניצחון על המוסלמים כולל המדינות השכנות .גרם למאות אלפי
בני הדת היהודית להגר מאותן מדינות מוסלמיות לארץ ישראל שהייתה זקוקה להם וקיבלה
אותם כחברים בקהילה החדשה שהוכרזה במגילת העצמאות .עזיבת הארץ ע"י מאות אלפי ערבים
יצרה הגירה הדדית.
הקשר הדתי בין המהגרים בני הדת היהודית והתנועה הציונית שחברו הביאו להכרזה של
הממשלה שהוקמה בשנת  8491על מגילת העצמאות .הקמת צה''ל וממלכתיות מדינית חברתית.
היוו דבק שחיבר בשלבים את בני הקהילות יהודיות 2מרביתם פגועי השבר של מלחמת העולם
השנייה והגירוש או הבריחה 2ממדינות האסלם לגיבוש האומה הישראלית יהודית בארץ ישראל.
מאז  8491קרו כמה אירועים שמשפיעים על המציאות האזורית והאנושית לאומית בחבל הארץ
מהירדן עד הים :בשנת  8494הוכרזה הפסקת אש ונקבעו גבולות זמניים בין המדינות המוסלמיות
לבין המדינה החדשה היא מדינת ישראל .המדינה החדשה "ישראל" כללה יהודים 2מוסלמים2
דרוזים 2בדווים 2ערביים נוצרים .כשהחלק הפלסטיני ברצועת עזה ובחבלי הארץ מהקו הירוק עד
הירדן הכילו רק ערבים ובעיקר מוסלמים .רצועת עזה עד  8411הייתה חבל ארץ בשליטה מצרית
ויהודה ושומרון חבל ארץ בשליטה של בית מלוכה בדווי האשמי היושב בעמאן – ירדן .שתי
המדינות ראו עצמן שלטון זר ולא נתנו לתושבי החבלים שבשליטתן אזרחות ושוויון זכויות 2כמו
יכולת הצבעה והשפעה פוליטית.

בשנת  8411הכריזו שלוש מדינות שכנות מלחמה על המדינה היהודית הקטנטנה .אך הובסו
צבאית .התוצאה של אותה מלחמה שהשליטה על אוכלוסיית פלסטינים בעזה 2ביהודה ושומרון
עברה לידי המדינה היהודית .בצפון 2ברמת הגולן פונתה האוכלוסייה המקומית ורק כמה אלפים
של בני העדה הדרוזית נשארו תחת שלטון מדינת ישראל.
במלחמת  8411ברחו ואו גורשו אלפי פלסטינים משטחי יהודה ושומרון לירדן .קבוצה זו הצטרפה
לקבוצת בני פלסטינה ההיסטורית שעזבו ואו הועזבו בשנת  .8491ע"פ נתוני מלחמת  8494כ1,,-
אלף מוסלמים עזבו את ארץ ישראל מהשטחים של מדינת ישראל שנכבשו בשנת  8491והתיישבו
בלבנון 2סוריה וירדן .כדי לאזן את התמונה הרי מספר דומה של יהודים עזבו את מדינות ערב2
עירק 2סוריה 2מצרים 2תימן 2מדינות המגרב והתיישבו במדינה היהודית .ניתן לומר שמדובר
בחילופי אוכלוסיה מקורבים .שתי האוכלוסיות איבדו את מרבית רכושן 2כולל נדל"ן ובתי
מגורים 2שנשאר במדינות המקור.

סיכום העובדות היסטוריות:
עד לפני מאה שנים בקירוב לא היו עם פלסטיני ועם ישראלי בארץ ישראל.
היו יהודים מעטים 2מוסלמים מעטים 2נוצרים ובני מקורות שבטיים שונים.
המשמעות הלאומית והזיקה המדינתית של העם היהודי והעם הפלסטיני נוצרו בתקופות זמן
מקורבות.
הגבולות המפרידים בין כול מדינות האזור ושטחי הקרקע של המדינות הם גבולות מלכותיים
שאין ביניהם לבין סדר אנושי או צרכים כלכליים ומדיניים שום קשר.
מי שסימן את הגבולות לא נתן דעתו לצרכי תושבי האזור .מדובר בעוול שהונצח ...נדרש לשנות
ולהתאים את המרחב לצרכי האוכלוסיות שחיות במרחב.

הפיתרון וההסדר:
נקודת המוצא חייבת להיות מבוססת על הצורך לתת מענה והסדר המאפשר חיים במרחב .חיים
שעונים על צרכי החיים של התושבים בכלל במרחב והדגש במאמר זה על הסדר הבעיה
הפלסטינית ישראלית .בסוגרים יאמר שכול מדינות ערב במרחב חייבות לשנות את הרגלי החיים
ולקדם את חיי תושביהן .לחדול לממן הצטיידות צבאית ומימון הוצאות ביטחון יקרות ולהשקיע
במודלים של קידמה .אם לא יעשו כן 2יקרה למדינות מה שקרה ואירע בעירק 2בסוריה 2בתימן2
בלוב ומצפה לממלכת ירדן 2למרחב הכורדי וכפי הנראה בלבוש משתנה לכול מדינות המרחב.
אדמה אינה מקודשת 2חיי וריווחת בני האדם כן מקודשים.
מקומות קדושים היו מאז ומעולם לבני הדתות השונות .עלייה לרגל למקומות והאתרים
הקדושים אינה מחייבת מגורי העולים לרגל בסמוך לאותם אתרים .למכה עולים לרגל מזה מאות
שנים מיליוני מוסלמים והם חוזרים למחוזותיהם .לוותיקן באים מיליוני נוצרים והם לא
מתגוררים בוותיקן .גם אתרי דת בודהיסטים פתוחים לעליה לרגל .גם על המקומות הקדושים
לבני הדתות השונות בארץ ישראל צריך להחיל את עיקרון האפשרות לעליה לרגל וניהול ע"י
שליחי הדתות להם מקודשים אותם אתרים.
אך אין בין אתרים מקודשים לבין ריבונות מדינית ולא כלום.
הרצון שמבטאים חסידי המקומות הקדושים ליהדות "להרוס את המבנים המקודשים למוסלמים
בהר הבית" כדי להקים על חורבות האתרים בית מקדש כמו שהיה לפני כאלפיים שנה .אינו בא
בחשבון .למה דומה הדבר ...שיבקשו להרוג את הילודים לנפגעות אונס....עד חמישים דורות
אחורנית .לא ניתן להחזיר את הגלגל אחורנית ולמחוק אירועים היסטוריים .יהיו האירועים
קשים 2גרועים 2אכזרים ומתסכלים כפי שיהיו.

מי שכואב לו 2שיחפש מזור להווה ובעיקר לעתיד .העתיד הוא בנייה 2חיים ולא הרס 2הרג ושנאה.
מדינות רבות פעלו לרווחת האזרחים ולתכנון מחדש .בברזיל נבנתה בירה חדשה היא ברזיליה
שהחליפה משיקולי קידמה את הבירה ההיסטורית .במצרים ניבנת עיר מטרופולינים חדשה
שתצטרף לקהיר.
מדינות המפרץ הפרסי בנו ערים מפוארות עבור מיליוני מהגרים וכן תושביהן שלהן .סעודיה
מתכננת בניה חדשה בסדר גודל שהעולם לא ראה מעולם .הכוללת תשתיות כלכליות מדהימות.
בסין נבנו מחוזות ענק כדי לתת מענה לצרכי האוכלוסייה הגדלה והרעבה .מדינת ישראל כולה
בנויה מאז  8494מישובים חדשים 2תשתיות חדשות וחשיבה אסטרטגית לעתיד.
מכוון שארץ ישראל מהירדן לים היא הארץ והמדינה הצפופים ביותר בעולם .כשעל רקע דתי
וצלקות העבר ישנו סכסוך דמים שאינו פטור .צריך לצמצם את הצפיפות 2לדלל את האוכלוסייה
ולתת סיכוי ועתיד לבני הארץ כולם .גם אקולוגית הצפיפות לא תאפשר לאוכלוסיה המקומית
חיים .צפיפות 2זיהום סביבתי 2אזורי תעשייה מזהמים 2עלויות מגורים יקרות ועלויות ביטחון לא
יאפשרו חיים שקטים לאוכלוסיה בעתיד.
מדינת העתיד המודרנית כבר לא תתנהל בשיטות שהיו מקובלות במאות שנים הקודמות.
החקלאות ויצור המזון נעשים כעת בטכנולוגיות שלא דורשות את אותם מרחבים .היעילות
הטכנולוגית הביאה לשינוי חברתי תעסוקתי שבמקום ששישים אחוז מהתושבים יעבדו בחקלאות
עושים כ-שלושת רבעי האחוז יותר יצור מזון ותשומות חקלאיות באיכויות גבוהות יותר.
מקורות המים והאנרגיה משתנים .במרחב בו אנחנו חיים רק אספקת מי ים מותפלים ואנרגיה
ממקורות חדשים יאפשרו חיים .מדינת ישראל מוכיחה כי ניתן לרתום את הטכנולוגיה החדשה
לטובת חקלאות מודרנית במחוזות גאו אקלימים שמעולם לא יצרו בהם חקלאות .אך עלות רמת
החיים גבוה ונדרש תל"ג גדול פי מאה משנדרש לצורך קיום חיים בארץ ישראל בשנת .8494
העלות במדינה המודרנית עוד צפויה להתייקר במאות אחוזים.
התשובה האופטימאלית לצרכים האנושים 2מדינים 2דתיים היא להקים מדינה פלסטינית חדשה.
צפוי שהמדינה הפלסטינית החדשה כשתוקם תהייה מודל להקמת מדינות רבות נוספות ברחבי
העולם לטובת תושביהם .מדובר במדינה מתוכננת .מדינה שמראש תיבנה על בסיס תכנוני של
חברה מודרנית.
המדינה החדשה תפעיל למען הסדר הפנימי כוחות ויכולות ביטחוניות .ליד מערכת משפט ורשויות
מדינתיות.
שיטחה של המדינה צריך להיגזר מתוכנית למאה השנים הבאות .כי לא ניתן לצפות את הקדמה
האנושית מעבר למאה שנים.
טכנולוגית מחשוב ושל "חקר ביצועים" .ליד ארכיטקטורה וחשיבה אקולוגית .צריכות להיות
הבסיס המדעי תכנוני של המדינה החדשה.
התכנון יידרש לנושא מגורים 2מוסדות ציבור .בתי ספר 2ומוסדות השכלה ליד בתי חולים ומגורים
לאוכלוסיות מוגבלות וקשישים .המדינה החדשה תתוכנן כדי שתישא עצמה כלכלית .תעשיות
מודרניות 2תעשיות לצורכי האוכלוסייה המקומית .ענפי שירותים .אספקת מים ואנרגיה .מחזור
מים לצורך ייצור חקלאות וענפים צורכי מים נוספים .תשתיות תחבורה 2הכוללים נמל 2שדות
תעופה.
מי יישא בעלויות ההקמה וההרצה של המדינה החדשה?
התשובה קלה וברורה .היא מתחלקת לשתים:
א" .תוכנית מרשל" בן לאומית תגייס את מרבית המשאבים.
ב .מי שנושא כעת בעלויות ישירות ועקיפות של הסכסוך הישראלי פלסטינאי.

למי תהיה מיועדת "מדינת פלסטין החדשה"?
המדינה החדשה תאפשר לכול פלסטיני בהגדרה ואו בהיותו במקור מארץ ישראל להגר ולעבור
ע"פ תוכנית ביצוע למדינה החדשה.
האם תהייה חובה לבצע טרנספר ולהעביר אוכלוסייה מארץ ישראל מהים לירדן לפלסטין
החדשה?
באופן חד משמעי התשובה היא שלילית .יעבור למדינה החדשה מי שיחפוץ בכך משיקוליו הוא.
הקמת המדינה החדשה ועידוד הגירה אליה יעשה תוך יצירת "פיתויים" או במילה פשוטה
כדאיות והעדפת החדש על הישן.
מה יהיה מעמד ערביי מדינת ישראל אזרחי מדינת ישראל?
ערביי מדינת ישראל ימשיכו להיות אזרחי המדינה כול עוד יחפצו בכך .אך מי שיבחר באזרחות
במדינה החדשה יוותר על הזכויות האזרחיות [ולא על הקניין] הישראליות.
מה לגבי תושבי עזה?
תושבי עזה כולם יהיו אזרחי פלסטין החדשה.
מה יהיה מעמדה הטריטוריאלי של רצועת עזה?
רצועת עזה תתנהל כאוטונומיה מפורזת הקשורה בקשר תחבורתי עם פלסטין החדשה.
מה יהיה מעמד ישובי יהודה ושומרון הערבים?
ישובי יהודה ושומרון הערבים יתנהלו באוטונומיה אזרחית מפורזת לה קשר כלכלי ותחבורתי עם
מדינת ישראל.
תושבי יהודה ושומרון יהיו תושבים הזכאים לבחור ולהיבחר למוסדות האוטונומיה.
תושבי יהודה ושומרון שיעברו לפלסטין החדשה יוותרו על זכויות האזרחות של האוטונומיה
וימירו אותן באזרחות פלסטין החדשה.
ערבים מחבלי ארץ ישראל מהירדן לים יהיו זכאים לתמריצים כלכליים 2כפיצוי על ויתור
אזרחותם אם יבחרו לעבור לפלסטין החדשה.
מה צפוי להיות גודלה של פלסטין החדשה?
בשטח :דומה לגודל של שטחי ארץ ישראל מהירדן לים.
בתושבים :מדינה לכ-עשרה מילון תושבים שתכפיל בעתיד אוכלוסייתה .הכוללת את אפשרות
ההגירה של "פליטי ובני פליטי  ."8491הכוללת אפשרויות חיים לדורות הבאים.
היכן תוקם פלסטין החדשה?
בשטח חצי האי סיני .מהים התיכון לתוך רחבי סיני .באופן שישאיר פרוזדור יבשתי כרצועה
ריבונית מצרית ברוחב כ 1,-ק"מ בין המדינה הפלסטינית לדרום מדינת ישראל ורצועת עזה.
עלות כלכלית :העיר המודרנית רועבי בסמוך לרמאלה 2הוקמה עבור  102,,,תושבים .עלות
הקמתה כ 8.1-מיליארד דולר .נתון עלויות זה ניתן לשקלול באופן שיישוב כמיליון פלסטינים
בפלסטין החדשה צפוי לעלות כ[ $ 912,,,2,,,2,,,-ארבעים ושמונה מיליארד דולר].
מצריים :מדינת מיצרים תקבל מעמד מיוחד בהקשר למדינת פלסטין החדשה .בנוסף ישולם
למצרים תשלום ממושך בכסף בן לאומי 2משך כ 10-שנה לחיזוק כלכלת מצרים ופיתוחה .בהקשר
למצריים :מדובר במאה מיליון תושבים שמיושבים בסמוך לדלתה של מי הנילוס .מדובר במדינה

שמרבית אוכלוסייתה אינה מתקדמת השכלתית .מדובר במדינת ענק שמרבית שיטחה העצום לא
משמש את אוכלוסייתה וגם לא ישמש במאה השנים הבאות .מדובר במדינה שמחויבת בפיזור
אוכלוסיה 2אקולוגית .תמיכה כספית ותכנונית תאפשר להמיר חולות מדבר סיני שאין בהם
אוצרות טבע ואו תועלת .שאינם חלק ממדינת מצרים עד שנת  18[ 8491שנים] בחיים ועתיד לכלל
תושבי המדינה .התמיכה הכספית תאפשר לבנות תשתיות 2ערים מודרניות 2מוסדות השכלה2
תעשיות ולפתח תיירות .גם עתיד אספקת המים במצרים עומד בסימני מחסור מים עתידי .מפעלי
אנרגיה ולידם התפלת מים וניצול מים עתידי יבטיחו את כלכלת העם המצרי ושגשוגו.
פירוז המזרח התיכון :מדינות העולם יחליטו על פירוז צבאי בשלבים 2הכולל צמצום צבאות
ומניעת מכירת אמל"ח למדינות ערב כחלק מדרך לסלול הסדר בן לאומי מעודכן 2תיקון עוולות
שהן תולדה מההיסטוריה של מלחמות האימפריות 2והחלטה לממן את הפיתוח והסדרת חיים
נורמאליים במרחב.
מדינת ישראל תצהיר ותתחייב שאין לה כול אינטרס 2המצריך פעילות צבאית מעבר לגבולותיה.
שלום במרחב :מדינות ערב והפלסטינים 2יצהירו שעקרונות הקמת המדינה הפלסטינית מקובלים
עליהם וכי בהקמת מדינת פלסטין החדשה תם כול סכסוך ואו מחלוקות טריטוריאליות ואו
ביטחוניות בינן לבין מדינת ישראל כי בהסכמה זו מושגת הסכמה לשלום הדדי בין המדינות ובין
העמים.
פרטי הכותב:
נועם בלום2
חוקר חקלאי 2מפתח אסטרטגי בתחום תורת הלחימה לאחר מלחמת יום כיפור 2יוזם הקמת יח'
השלדג -היא "יח' טייסי היבשה" { שמעון פרס-שר הביטחון  }4791מומחה בתחום תכנון סביבתי2
מקימה של חוות צברי אורלי מפעל חקלאי פורץ דרך ברמת הנגב המתמחה במזון העתיד
ובחקלאות מדברית.

