مطار غزة :تدعيم استقرار القطاع عبر الطيران اإلنساني
معهد الشرق األوسط – الواليات المتحدة
بقلم أحمد الخطيب – مدير مؤسسة مشروع المساعدة الموحدة
* ترجمة للنص األصلي والذي نشر باللغة اإلنجليزية في أغسطس 2016
إن الحاجة إلى معالجة األوضاع اإلنسانية المتدهورة في قطاع غزة أصبحت ملحة ليس فقط لتخفيف معاناة الفلسطينيين في القطاع ولكن لضمان االستقرار
في المنطقة .إن األفكار والحديث اإلسرائيلي في صيف عام  2016عن اقتراح لبناء مطار وميناء بحري على جزيرة اصطناعية بالقرب من ساحل غزة يؤكد
بأن المنظومة السياسية والعسكرية االسرائيلية تعي جيداً بأن الوضع الحالي غير قابل لالستمرار والبقاءّ .
لكن الخيار األسرع واألكثر فعالية لتغيير الظروف
الكارثية في القطاع هو إنشاء مطار مدار من قبل األمم المتحدة داخل غزة (بنا ًء على سوابق تاريخية وأخرى) حيث سيسمح ذلك بتنفيذ عملية إنسانية جوية
لنقل الركاب والمساعدات والمهنيين المعينين ،وسيزيل عائق الحركة للمدنيين الفلسطينيين من وإلى القطاع الساحلي .ما يلي محاولة لعرض إيجابيات هذا
اإلقتراح الذي يهدف لتدعيم االستقرار في قطاع غزة:


يمكن للمطار المقترح أن يُع ّجل عملية إعادة بناء وتطوير غزة ويمكن أن يخفف المعاناة الناتجة عن عدم قدرة سكان غزة على السفر من وإلى القطاع.



إن أي جهود جديدة إلقامة مطار في غزة يجب أن تأخذ بعين االعتبار التحوالت السياسية والجغرافية والعسكرية في القطاع.



يجب أن يتم تنفيذ المشروع على مراحل إلنشاء مطار يعمل بكفاءة عالية وبشكل مستقل عن البنية التحية المتهالكة في غزة.



أجرت األمم المتحدة عمليات جوية إنسانية بنجاح في العديد من البلدان التي تأثرت بسبب النزاعات والكوارث الطبيعية في الماضي ،ويمكن أن تفعل
ذلك مرةً أخرى في قطاع غزة.



سوف يساعد المطار األممي ال ُمقترح على تخفيف معاناة سكان قطاع غزة وفي ذات الوقت ،سوف يلبى االحتياجات األمنية اإلسرائيلية واالستراتيجية
المصرية.

مقدمة
تجري عمليات األمم المتحدة الجوية اإلنساانية في جميع أنحاء الشارا األوساط وأفريقيا وآسايا ،وخاصاةً في المناطق المتأثرة بالنزاعات والكوارث الطبيعية.
حيث تسااااعى هذ العمليات إلى :نقل أو إسااااقاط اإلمدادات الالومة والمساااااعدات ومواد اإلغاثة؛ نقل العمال واألفراد الذين يقومون بتلبية االحتياجات ال ُملحة
للمدنيين؛ نقل السكان المحليين الذين هم في أمس الحاجة لخدمات التنقّل؛ تسهيل حركة نقل ال ُمعدات الالومة للجهود اإلنسانية المحلية؛ وإنشاء ممرات جوية
تكون بمثابة شرايين للحياة في األماكن التي تفتقر إلى األمن أو إلى وسائل المواصالت التجارية التقليدية .لذلك بعد سنوات من الحصار والعنف ،فإن وجود
مطار ألغراض وظيفية إنساااانية يمكن أن يُسااااعد في تساااريع عملية تطوير وإعمار غزة والتخفيف من عدم قدرة ساااكان غزة ال ُمزمنة على السااافر من وإلى
القطاع.
منذ عام  ،1980شاركت األمم المتحدة بشك ٍل كبير وفعّال وحاسم في عمليات جوية إنسانية ضخمة في دول مثل تشاد ،أفغانستان ،ليبيريا ،السودان (الشمال
والجنوب) ،مالي ،ليبيا ،الصومال ،جمهورية الكونغو الديمقراطية ،جمهورية أفريقيا الوسطى ،كينيا ،باكستان ،نيبال ،اليمن ،سوريا والعراا .وفي حين أن
الطيران التجاري يتطلب االستقرار والهدوء لتشغليه ،يعمل طيران األمم المتحدة بشك ٍل خاص و ُموجه في المناطق غير المستقرة حيث ال تُسيّر رحالت
الطيران التجاري .ومن أفضل األمثلة التي توضح كيف يمكن للطيران اإلنساني أن يكون أداةً مفيدة في خض ّم المعاناة والجمود السياسي ال ُمطلق هي عملية
( ).O.L.Sأو شريان الحياة في السودان .انطلقت هذ العملية كتجمع من وكاالت األمم المتحدة ومنظمات أهلية غير حكومية حيث كانت تعمل في جنوب
السودان لتقديم المساعدات اإلنسانية والدعم في جميع المناطق المنكوبة بالعنف وبالجفاف .تم إنشاء هذا التجمع الذي نفّذ عملية شريان الحياة في عام 1989
بعد أن أصبح واضحا ً للعيان بأن هنالك حاجةً لتدخ ٍل كبير نتيجةً للحرب األهلية السودانية الثانية والمجاعة ال ُكبرى ال ُمدمرة .ونتيجةً لمفاوضات عملية وتفصيلية،
وافقت األمم المتحدة ،حكومة السودان والجيش الشعبي لتحرير السودان على تقديم المساعدات اإلنسانية إلى جميع المدنيين ال ُمحتاجين بغض النظر عن المكان
أو االنتماء السياسي والديني .فتم نقل المدنيين ال ُمحتاجين للسفر سواء بالدخول أو الخروج من بعض المناطق باستخدام ُمختلف آليات األمم المتحدة بما في ذلك
الطائرات .وأصبح مطار بلدة لوكيشوكيو في شمال كينيا منطقة رئيسية النطالا العمليات الجوية اإلنسانية األممية التي خدمت جنوب السودان .إن أحد
الجوانب الهامة لعصب الحياة في السودان بما فيها العمليات الجوية هو أنها كانت المرّة األولى التي تعاملت بها األمم المتحدة مع مجموعة سياسية ُمسلحة ال
تمثل إطار الدولة وذلك بدون االعتراف بها أو إضفاء الشرعية عليها.

1

حالياً ،تستخدم وكاالت عديدة لألمم المتحدة الطيران اإلنساني كأداة لدعم عملياتها .أحد أبرو هذ المؤسسات هي "خدمة الطيران اإلنساني لألمم المتحدة"
( ) UNHASالتي يديرها برنامج الغذاء العالمي .توفر "خدمة الطيران اإلنساني" العديد من الخدمات الجوية لنقل مسافرين وحموالت لتجمعات المنظمات
اإلنسانية وبشكل خاص في مناطق نائية وأخرى معزولة بسبب عدم وجود األمن وعدم وجود البنية التحتية المحلية .يتم نشر المرافق الجوية الضرورية أثناء
ت من مجموعة
وبعد حاالت الطوارئ لنقل المساعدات اإلنسانية والمساهمة في التنمية والتطوير في بلدا ٍن مختلفة .تستأجر هيئة الخدمة اإلنسانية الجوية طائرا ٍ
متنوعة من الشركات الخاصة التي تُقدم خدمات طيران .بعض هذ الشركات تشمل ( )Safairالجنوب أفريقية والخطوط الجوية األثيوبية وشركة ()AirUrga
األوكرانية و ( )Jordan Aviationاألردنية و ( )Swiftairاإلسبانية و ( )UTairالروسية ،حيث يتم تكليف الشركات عبر نظام مناقصات بمهنية وشفافية
عالية لتشغيل أسطول متنوع من الطائرات ذات األجنحة الثابتة والطائرات المروحية.
الظروف في غزة
منذ عام  ،2007تدهورت الظروف لسكان قطاع غزة بشك ٍل حاد نتيجةً لسيطرة حركة حماس على القطاع الساحلي والحصار الذي ش ّدد بعد ذلك من قبل
ت مسلحة
إسرائيل .نظريا ً ،من ال ُمفترض أن الحصار مفروض لمنع تهريب األسلحة والمقاتلين والمواد التي يمكن استخدامها في إنتاج السالح من قبل جماعا ٍ
أو متشددة في غزة .ومع ذلك ،عواقب عزل غزة عن بقية العالم أثّرت في المقام األول على حياة المدنيين في القطاع .وبشكل خاص ،يُشكل إغالا المعابر
الحدودية بشك ٍل شبه دائم مصدراً كبيراً لمعاناة السكان حيث يُحرم مئات اآلالف من السفر بحرية من وإلى القطاع ألهداف الدراسة في الخارج ،تلقي العالج
ت عائلية .أما الخسائر االقتصادية الناتجة عن الحصار والحروب فقد كانت كارثيةً في غزة حيث ارتفعت
الطبي ،إجراء األعمال التجارية ،أو القيام بزيارا ٍ
البطالة لمعدالت غير مسبوقة تجاووت  40في المئة .واوداد اليأس والتطرف نتيجةً لعزلة سكان القطاع عن بقية العالم .من المفارقة أنه في بعض المجاالت،
أصبحت حماس والفصائل المسلحة األخرى أقوى نتيجة للحصار كما كان واضحا ً في قدراتهم القتالية خالل الحرب األخيرة في صيف عام  .2014تعاني
ظروف كارثية مع وصول الكهرباء للسكان فقط لساعات قليلة كل يوم ،باإلضافة إلى أن الماء النظيف سينفذ خالل عامين والتلوث
البنية التحية في غزة من
ٍ
ُ
ب ُمخيفة .إن التقدم بطيء نحو بناء مرافق وإمكانيات جديدة يمكن أن تعالج النقص في القدرات.
بسبب ميا الصرف الصحي يرتفع لنس ٍ
منذ حرب صيف عام  ،2014هنالك وعيا ً متزايداً في األوساط السياسية واألمنية والمخابراتية اإلسرائيلية بأن شيئا ً مختلفا ً يجب أن يتم فعله في غزة .الفكرة
أعوام من الحصار وجوالت متعددة من القتال الشرس بين الجيش اإلسرائيلي والفصائل المسلحة في غزة ،فإن االستراتيجية
هي أنه بعد ما يقارب من عشرة
ٍ
اإلسرائيلية في التعامل مع غزة ال تجعل إسرائيل أكثر أمنا ً .كان آخ ُر مثا ٍل على هذا االعتراف واضحا ً في تصريحات رئيس شعبةُ االستخبارات العسكرية
للجيش اإلسرائيلي ،الجنرال هيرتزل هاليفي .فبينما كان يُلقي خطابا ً أمام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست ،أكد الجنرال بأن "الظروف اإلنسانية
تقرير لألمم المتحدة حذرت فيه بأن غزة ستصبح
في غزة تتدهور تدريجيا ً ،وإنه إذا كان هنالك انفجار ،فإنه سوف يكون في اتجا إسرائيل" .واتفق هاليفي مع
ٍ
غير صالحة للسكن بحلول عام  2020إذا لم يتم تعزيز اقتصادها بسرعة .وأشار إلى أنه على الرغم من الوضع الصعب في غزة ،فإن حماس غير ُمهتمة
ب مع إسرائيل في هذا الوقت ،وتبذل جهوداً للسيطرة على فصائل أخرى في القطاع لمنع إطالا الصواريخ في اتجا إسرائيل.
بحر ٍ
وقد كتب اللواء المتقاعد غيورا إيالند ،الرئيس السابق لمجلس األمن القومي اإلسرائيلي في  ،2015بأنه من أجل األمن اإلسرائيل ،ينبغي على المجتمع الدولي
السماح بإعادة إعمار غزة .حتى أنه ذهب إلى حد الدعوة إلى إنشاء ميناء بحري في غزة إذا تم إنشاء آلية دولية قوية لمنع سوء استخدام المنشأة من قبل حماس
أو غيرها من التنظيمات ال ُمسلحة .إن المواقف ووجهات النظر التي عبر عنها كل من هاليفي وإيالند تم التأكيد على دقتها من قبل آخرين عديدين في المؤسسة
العسكرية اإلسرائيلية ،بما في ذلك اللواء سامي ترجمان الذي يعتقد بأن حماس يمكن أن تتحول إلى شريك للحفاظ على الهدوء والنمو واالودهار في غزة.
الطيران وقطاع غزة
على مدى الخمس عشرة سنةً الماضية ،ظل ملف المطار في غزة (بما في ذلك إعادة إعمار مطار ياسر عرفات برفح والذي عمل لفترة قصيرة و ُد ّمر في عام
 )2002ذو أهمي ٍة هامشية في معادلة التسوية الكبرى بين إسرائيل وفلسطين ،على الرغم من أنه أصبح مطلب فلسطيني في السنوات األخيرة .في يونيو عام
 ،2016كان هنالك حديث عن إقتراح إسرائيلي من قبل ووير االستخبارات ،يسرائيل كاتس ،لبناء جزيرة اصطناعية قبالة سواحل غزة ،وبناء ميناء بحري
ومطار على هذ الجزيرة .دعت ال ُخطة لربط الجزيرة بقطاع غزة عبر جسر طوله ثالثة أميال ليكون بمثابة صمام الوصول ويمكن إغالقه بسهولة عندما
تشعر إسرائيل بالحاجة إلى القيام بذلك .وعم كاتس بأن هذا اإلقتراح يحظى بدعم قوي داخل الدوائر العسكرية واالستراتيجية في إسرائيل.
بغض النظر عن كون الخطة ما والت مجرد فكرة على الورا مع مجموعة من الرسومات وأنها لم تُناقش مع حماس أو السلطة الوطنية الفلسطينية ،يبدو ان
هناك تفاؤل إسرائيلي بأن الفكرة ليس مجرد وهم وأنه باإلمكان تطبيقها على األرض .بغض النظر عن مزايا أو مساوئ الخطة ،فإن نقاش قضية المطار في
غزة بين الدوائر العسكرية واالستخباراتية والسياسية هو داللة إيجابية واعدة تُشير إلى وجود موافقة استراتيجية على توفير خدمة الطيران للقطاع ،طالما تم
ذلك بطريقة تُلبى االحتياجات األمنية إلسرائيل .على أية حال ،يواجه هذا االقتراح العديد من التحديات والعقبات التي لم يتم شرحها أو التعامل معها حتى اآلن.
إن التكلفة الهائلة لمشروع بناء الجزيرة المقترحة تشكل أحد أكبر العقبات ،حيث تشير التقديرات األولية بأنها ستكلف على األقل خمسة مليار دوالر ،وهذا
رقم متواضع إذا أخذنا بعين االعتبار ضخامة المشروع .وإعالن إسرائيل بشكل واضح بأنها لن تدفع سنتا واحداً في هذا المشروع يشكل عقبةً أخرى .باإلضافة
إلى ذلك ،سوف يستغرا بناء جزيرة كهذ سنوات عديدة ال تقل عن ست سنوات ،وهذا يعنى استمرار المعاناة لسكان قطاع غزة للمستقبل المنظور .يحتاج
ت فورية وسريعة للتخفيف من عدم قدرة الناس على السفر من وإلى غزة بحرية وبشكل دائم ومستمر .أيضا ً ،فاألثر البيئي الضار على الثروة
القطاع إلجراءا ٍ
السمكية وساحل القطاع سوف يكونُ كبيراً وال بد من أخذ بعين االعتبار.
في السنوات األخيرة ،أصبحت الصين معروفةً بقدرتها على بناء الجزر الصناعية مع مدارج للطيران في بحر الصين الجنوبي .وفي واقع األمر ،طرح كاتس
وغير في إسرائيل إمكانية أن تكون الصين داعما ً لوجستيا ً وماليا ً لبناء الجزيرة ال ُمقترحةّ .
لكن القدرة التقنية على بناء جزر صناعية تشمل مطارات بشكل
سريع وفعّال كما تقوم به الصين ال يمكن تكرارها في غزة .ذلك بسبب أن القطاع سيكون معتمداً بشك ٍل ُكلّي على الدعم الخارجي المالي والمادي إلنجاو مثل
هذا المشروع الضخم .وتنسي ُ
ق الجهود على نطاا واسع سوف يستغرا وقتا ً أكثر مما هو متوقع وارتفاع التكاليف سوف تجعل التنفيذ أكثر تحديا ً وصعوبة.
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البديل العملي
مطار إنساني يُلبي احتياجات النقل بصورة خدماتية بحتة وي ُنفذ كجزء من نموذج العمليات الجوية اإلنسانية التابعة لألمم المتحدة أن يخلُق إطا ًر
من الممكن ل
ٍ
عمليا ً إلحضار عالم الطيران إلى قطاع غزة .سواء تم ذلك عبر "خدمة الطيران اإلنساني لألمم المتحدة" ( )UNHASالتي يديرها برنامج الغذاء العالمي أو
ا ُمتعددة لمعالجة االحتياجات المعقدة والحساسة لكل األطراف
من خالل إنشاء وكالة أممية متخصصة إلدارة المنشأة ،فمن الممكن تنفيذ هكذا مطار بطر ٍ
المعنية.
خالل خمسينات وستينات القرن الماضي ،قامت األمم المتحدة بتشغيل مطار صغير في غزة (بالقرب من منطقة المنطار) لدعم ما كان يُسمى في حينها بقوات
الطوارئ التابعة لألمم المتحدة في سيناء والقطاع (تشكلت بعد حرب  .)1956حيث سمح هذا المطار بتشغيل رحالت لشحن الحموالت اإلنسانية ولنقل
المسافرين الفلسطينيين أسبوعيا ً من غزة الى عد ٍد محدود من الوجهات بما في ذلك لبنان وقبرص وغيرها .هذا ويُوفر تاريخ الطيران األممي في غزة سابقةً
هامة للجهود الحالية الستجالب نموذج الطيران اإلنساني التابع لألمم المتحدة الى القطاع.
يجب أن تأخذ الجهود المستقبلية لبناء مطار في غزة بعين االعتبار التغييرات الرئيسية في ظروف القطاع .فالتحوالت السياسية تشمل مغادرة السلطة الفلسطينية
للقطاع وسيطرة حماس على غزة ،والتغيرات الجغرافية تشمل انتشار أنفاا التهريب واألنفاا الهجومية بالقرب من المطار القديم في جنوب شرا القطاع،
وتلك المنطقة أصبحت جبهةً اعتيادية للمواجهات ال ُمسلحة .إن الموقع القديم ليس مناسبا ً إلنشاء مطار نظراً لقربه من المجاالت الجوية لجمهورية مصر العربية
وإسرائيل .ووجود المستوطنات أثناء إنشاء مطار غزة الدولي السابق على ما يقارب  40بالمئة من أراضي القطاع قللت من فرص الحصول على مواقع بديلة
أكث ُر مالئمةً للمنشأة في ذلك الوقت .والتحوالت العسكرية تشمل النشاط المكثف والغير المسبوا لسالح الجو المصري في شمال سيناء وشرا مصر حيث
كانت تلك األجواء هي نفسها التي استخدمت في الماضي لتسيير الرحالت الجوية المتجهة من وإلى مطار غزة السابق .استراتيجياً ،فإن المنظومة األمنية
اإلسرائيلية للتعامل مع غزة تحتاج إلى رصد حركة االشخاص والبضائع من وإلى القطاع .ومن المؤكد أيضا ً أن تتردد إسرائيل أو ترفض كليا ً الموافقة على
بناء مطار سيتطلب التحليق بالقرب من مجالها الجوي كما كان الحال مع مطار غزة الذي تم تشغيله عام .1998
إن إنشاء مطار في غزة يتطلب طريقةً جديدة وخالقة لتحقيق المكاسب النفعية للمواطنين الفلسطينيين في القطاع تحت إطار إنساني فعّال .يجب اختيار موقع
ت بدلية للطائرات الداخلة إلى والخارجة من القطاع فوا البحر األبيض المتوسط
جديد للمنشأة بعيداً عن الحدود المصرية واإلسرائيلية ،وذلك سيوفر مسارا ٍ
وسيحمي المطار عبر إبعاد عن مناطق المواجهات العسكرية المألوفة على الحدود الفلسطينية اإلسرائيلية .بعد أخذ كل ذلك في الحسبان ،فإن الموقع العملي
والمالئم للمنشأة الجديدة هو على الساحل الجنوبي الغربي بين خانيونس ورفح في منطقة مستوطنات غوش قطيف السابقة .حيث أنه لدى هذ المنطقة (المعروفة
أيضا ً بمواصي خانيونس) العمق الجغرافي الكافي الستيعاب مدرج المطار بطول ثالثة كيلومترات .باإلضافة الى أن أهم ميّزة في هذا الموقع هو أنه سيُمكن
الرحالت الجوية من اإلقالع والهبوط بشك ٍل متاخم لألجواء فوا البحر األبيض المتوسط.
يجب تنفيذ هذا المشروع (المطار األممي ال ُمقترح) على مراحل ،بد ًء باستالم الموقع ال ُمقترح في المواصي ورسم حدود المنشأة وتهيئة األرض لعملية بناء
تدريجية من أجل إنشاء المرافق األساسية والالومة لتشغيل المطار .حيث قُ ّدم تصور مبدئي مهني القتراح المطار األممي أوضح أنه من الممكن أن يكلّف
الوصو ُل إلى القدرة التشغيلية المبدئية من  200إلى  500مليون دوالر ،ويعتبر هذا جزء صغير من تكلفة الجزيرة الصناعية المقترحة من قبل الووير
شهر إذا توفر الدعم السياسي والمادي والتقني .وبعد بناء ال ُمنشأة ،يجب التركيز على تشكيل
اإلسرائيلي كاتس .يُمكن إنجاو المرحلة األولى خالل  12الى 18
ٍ
القوة العاملة التي ستش ّغل وتدير المطار باإلضافة الى إبرام عقو ٍد لتأجير الطائرات األممية التي ستخدم قطاع غزة .تكمن المنفعة وراء التنفيذ التدريجي على
مراحل هو أنه سيُم ّكن األطراف المتبرعة من تجنب دفع مبالغ مالية كبيرة قبل المعرفة على وجه اليقين بأن المشروع والخطة تتقدمان بالشكل المطلوب .كما
يجب أن يتم تعيين معالم ونقاط تقدم محددة وبنا ًء على إنجاوها ،تبدأ المراحل الالحقة لتوسيع الطاقة االستيعابية للمطار .مع مرور الوقت ،يجب بناء المزيد
من المرافق وتوسعة القدرة التشغيلية للمساعدة على تشغيل المطار بكفاءة وفعالية وبشكل مستقل عن البنية التحتية المتهالكة في القطاع.
وبالنسبة إلعادة المالحة الجوية إلى قطاع غزة ،يجب أن يكون هناك عدد محدد من الوجهات التي يمكن الوصول اليها عبر التحليق فوا البحر المتوسط لتنقل
الركاب إلى مطارات دولية لدول إقليمية (هي تونس ،الجزائر ،المغرب ،وتركيا) ،ستسمح بالسفر إلى أي مكان في العالم .يجب أن يشمل المطار مجمعا ً سكنيا ً
إلداريي وموظفي العمليات الذين يجب أن يأتوا من خارج قطاع غزة (لضمان عدم التأثير السياسي أو المجتمعي على مهنيتهم) .سيكون لدى السلطة الفلسطينية
تمثيل كبير في المطار للمساعدة في قضايا جواوات السفر ومساعدة المسافرين في الحصول على تأشيرات دخول للدول األربعة المقترحة .ستعالج األمم
المتحدة (عبر هيئات متخصصة وليس عبر األونروا أو برنامج األمم المتحدة اإلنمائي) القضايا األمنية التي تتخوف منها إسرائيل عبر مجموعة متنوعة من
الضوابط التي ستضمن بأن المطار سيستخدم فقط ألهداف مدنية ولمنع تهريب السالح أو المقاتلين .هذا وسيرفع المطار ال ُمقترح الحرج عن جمهورية مصر
العربية بسبب اآلثار اإلنسانية السلبية المترتبة على إغالا معبر رفح الحدودي نظراً لوجود اإلرهاب في سيناء .ومن شأن وضع المطار تحت مظلة دولية
إنسانية (وليس سياسية تتبع لدول إقليمية ُمعينة) بأال يمس بالنفوذ التاريخي للقاهرة في القطاع ،باإلضافة إلى أن المطار لن يُلغي الحاجة إلى معبر رفح أو
االستحقاقات السياسية المطلوبة لتشغيله بانتظام وبشكل دائم.
مطار في غزة نظراً لألوضاع السياسية واألمنية واالقتصادية الصعبة في القطاع .لكن في الحقيقة ،هذ الظروف هي
قد يتساءل البعض عن جدوى وجود
ٍ
ً
ً
ً
بحد ذاتها ما تجعل من وجود مطار إنساني بإدارة دولية أمرا ضروريا ومفيدا .منذ فك االرتباط اإلسرائيلي عن غزة في عام  ،2005تسعى تل أبيب بحرص
لغسل يدها من شؤون القطاع وتُؤكد بأن مصالحها في غزة تتعلق بشكل رئيسي باألمن والحاجة الستقرار جبهتها الجنوبية .هذا يعني بأن مطا ًر مدنيا ً يخدم
الفلسطينيين في غزة بطريق ٍة تضمن األمن اإلسرائيلي وتمنع تهريب السالح والمواد المحظورة سيكون مقبوالً و ُمرضيا ً للمؤسسات السياسية والعسكرية
اإلسرائيلية.
مطار مستقبلي في األراضي الفلسطينية نظراً ألن إطار اتفاقية أوسلو بشكل
يمكن تفهم أن بعض الفلسطينيين لن يكونوا سعداء بالتخلي عن السيطرة على أي
ٍ
عام وواي ريفر بشكل خاص أ ّكدا على حق الفلسطينيين في امتالك مطارات في مناطقهم .لكن وبسبب التحوالت الجيوسياسية التي طرأت منذ أيام أوسلو ،من
المستحيل إحراو أي تقدم في الحصول على مطار باستخدام إطار واي ريفر ألنه مرتبط بمفاوضات السالم الشامل والحل النهائي .ال يمكن لغزة أن تنتظر
مطار سيكونُ جز ًء من
الفرج حتى تُستأنف المفاوضات السلمية المتوقفة منذ سنين .لذلك ،على الفلسطينيين التحلي بالمرونة والليونة المطلوبة للحصول على
ٍ
3

البنية التحتية للدولة الفلسطينية المستقبلية عند حصول تقدم بمفاوضات السالم الشامل بين الطرفين .إن اإلدارة األممية ستضمن بقاء واستمرارية عمل المنشأة
أعوام من تشغيله بنجاح) .أما فيما يتعلق بالعائدات المالية للمطار ،يجب أن تُس ّخر لتغطية
حتى يستطيع الفلسطينيون إدارتها بأنفسهم (ربما بعد خمسة أو عشرة
ٍ
النفقات التشغيلية للمنشأة والتي يجب أن تصل في نهاية المطاف إلى مرحلة االكتفاء الذاتي التمويلي حتى لو أن السنوات األولى من تشغيل المطار ستحتاج
إلى استثمارات كبيرة من قبل المانحين (الرؤية هي قيام الركاب بدفع الحد األدنى من المال لتغطية تكلفة الرحلة لكل مسافر – مع الرغبة في إنشاء برنامج
مساعدة مالية لتغطية نفقات من ال يستطيع تحمل عبء التذكرة).
وإشراف دولي في قطاع غزة .وتعليقا ً على عدد من التقارير اإلعالمية التي
أبدت حماس مرونةً تجا ُمقترحات تتعلق بإنشاء ميناء أو مطار تحت إدارة
ٍ
ً
انتشرت حول اقتراح إنشاء مطار مدار من قبل األمم المتحدة في القطاع في منطقة مواصي خانيونس (مستوطنات غوش قطيف سابقا) ،عبّر العديد من قادة
حماس مثل خليل الحية ووياد الظاظا ويحيى موسى عن تجاوبهم مع هذ الرؤية الجديدة .وكان الحية قد ص ّرح في فبراير من عام  2016بأن حماس تُريد
إدارةً دولية ومراقبة على المطار وأنه لن يكون هناك تهريب لموا ٍد ممنوعة أو أسلحة .ولجعل حماس مسؤولة أمام وعودها ولتحييد أي تهديدات لألمن واألمان،
من الممكن لالعبين إقليميين ذو تأثير على الحركة أن يلعبوا دوراً هاما ً في ضمان عدم تدخل حماس في عملية بناء وتشغيل المطار ال ُمقترح.
االتفاق التركي اإلسرائيلي وقطاع غزة
في شهر يوليو من عام  ،2016تم اإلعالن عن اتفاقية بين إسرائيل وتركيا الستعادة العالقات الدبلوماسية بعد سنوات من التوتر والخالفات .اعتُبر هذا االتفاا
وكأنه خطوة صحيحة من منظور الجيوسياسة ،نظرا لحاجة تركيا لمواونة مصالحها مع إسرائيل وروسيا .بموجب هذا االتفاا ،ستقوم إسرائيل بدفع تعويضات
لعائالت النشطاء األتراك الذين قتلوا على متن سفينة مرمرة أثناء محاول ٍة لكسر الحصار البحري على قطاع غزة في عام  .2010وفي المقابل ،ستقوم تركيا
بإيصال المعونات اإلنسانية إلى الفلسطينيين في غزة عن طريق ميناء أسدود اإلسرائيلي .أيضاً ،ستكون أنقرة قادرةً على الشروع في بناء مشاريع بنية تحتية
متعلقة بالميا والكهرباء وغيرها من القطاعات الحيوية في غزة .ورغم ذلك ،وفيما يتعلق بغزة ،ستبقى هذ الخطوة محدودة التأثير وفي نهاية المطاف ،قد
تعقد المناخ السياسي في القطاع.
ويرجع ذلك الى معارضة رام هللا والقاهرة بأن تقوم تركيا بلعب دور كبير في غزة بطريقة ستؤثر على دور السلطة الفلسطينية وجمهورية مصر العربية في
غزة .في المراحل ال ُمب ّكرة من وضع اللمسات األخيرة على االتفاا التركي اإلسرائيلي ،طلبت جمهورية مصر العربية توضيحات من إسرائيل فيما يتعلق
ُ
حيث عبرت القاهرة عن انزعاجها من المصالحة اإلسرائيلية التركية والتي قد تؤدي إلى تخفيف االغالا المفروض على غزة عبر
بتقدم المحادثات مع تركيا.
ممر بحري يربط قطاع غزة بتركيا .حاول كبار المسؤولين اإلسرائيليون بالتوسط بين تركيا ومصر للتخفيف من التوتر ومن حدة معارضة
امكانية إنشاء
ٍ
القاهرة ألي دور تركي قطاع غزة ولكن بدون جدوى .وأشار أحد المسؤولين اإلسرائيليين بأن رئيس الووراء بنيامين نتنياهو كان قلقا ً بخصوص تقديم أي
تناول لتركيا في القطاع ألن ذلك قد يُض ّر بعالقات إسرائيل االستراتيجية مع القاهرة والتي تشعر بغضب تجا دعم أنقرة لحركة اإلخوان المسلمين في مصر
وغزة.
باإلضافة الى ذلك وبعد التقارب مع إسرائيل وروسيا ،فمن غير الواضح ما إذا كانت جهود مصالحة تركية مماثلة يمكن أن تكون ناجحة مع جمهورية مصر
العربية وخاصةً بعد ما صرح به الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن أي خطوات تتعل ُ
ق ب ُمصالحة ُمحتملة مع القاهرة ستكون ُمختلفة عن اتفاقات التقارب
مع إسرائيل وروسيا من حيث الجوهر .لذلك ،من المتوقع ّ
أن العالقات التركية والمصرية ستظل مضطربة على المدى القريب .من جهة أخرى ،كررت
السلطة الفلسطينية تحفظها في العديد من المناسبات على نشوء دور ترك ٍي كبير في غزة خشية أن يعزو ذلك االنقسام في المناطق الفلسطينية بطريقة قد تُؤدي
إلى إنشاء دويلة في القطاع المنفصل جغرافيا ً وسياسيا ً عن الضفة الغربية.
بالرغم من االتفاا اإلسرائيلي والتركي وما تضمن من آليات لنقل المساعدات التركية إلى القطاع ،تبقى احتياجات غزة اإلنسانية في حالة يُرثى لها .إن
ُ
استحداث حُلول ُمجدية و ُمستدامة ل ُمعالجة أوضاع السكان الصعبة في غزة وعدم مقدرتهم على السفر يجب أن يتم تحت مظل ٍة دولية بدعم من قبل السلطة
الفلسطينية ،الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وحامية األراضي الفلسطينية .تحت هكذا إطار دولي ،ستستطيع أي دول ٍة أو هيئة ،بما في ذلك تركيا
وقطر ودول الخليج واالتحاد األوروبي واالتحاد األفريقي والمنظمات الغير حكومية الدولية بأن تساهم في تحسين ظروف القطاع وإعادة اإلعمار وتعجيل
عملية التنمية البشرية واإلنسانية واالقتصادية حيث سياهم ذلك في تحسين أوضاع القطاع الكارثية وفي نفس الوقت ،سيخلق ظروفا ً مالئمة الستعادة الوحدة
السياسية واإلدارية مع الضفة الغربية تحت مظل ٍة شرعية وبدعم عربي وإقليمي ودولي.
األمم المتحدة يجب ان تفعل المزيد في قطاع غزة
ب له أما البرلمان األوروبي ،دعا الرئيس اإلسرائيلي رؤوفين ريفلين إلعادة إعمار قطاع غزة مؤكداً بأن القيام بذلك هو مصلحة إسرائيلية .وأضاف
في خطا ٍ
ريفلين بأن األوضاع االقتصادية الصعبة والفقر وعدم وجود بنية تحتية في غزة تُعيق تحقيق أي اتفاا دائم بين اإلسرائيليين والفلسطينيين .وأك ّد أن إسرائيل
تعتبر إعادة تأهيل القطاع ومساواة الوضع االقتصادي والمعيشي لك ٍل من الشعب اإلسرائيلي والفلسطيني هو مصلحة أخالقية وأمنية.
نظراً لتعقيدات الجغرافيا السياسية التي تتحكم بشؤون قطاع غزة ،يواجه مئات اآلالف من السكان عواقب إنسانية كارثية نتيجةً لظروف ليس لديهم أي سيطرة
عليها أو حتى قدرة على التأثير بها .حتى ولو استمر جزء من الحصار المفروض لمنع عمليات التسلح والتهريب من قبل التنظيمات ال ُمسلحة ،يجبُ عمل
ت شهيرة بأن غزة ستكون غير صالحة للمعيشة
شي ٍء ما وعلى وجه السرعة لوقف عملية "موت التطوير" كما وصفها تقرير لألمم المتحدة ،والذي حذر بعبارا ٍ
في  .2020إن عدم قدرة المواطنين الفلسطينيين على التنقل بحرية بطريقة تتناسق مع المادة  13من اإلعالن العالمي لحقوا اإلنسان تزيد من المعاناة وتجعل
الحياة ال تطاا في قطاع غزة الساحلي.
ملف ُمهّمش وجانبي إلى
موقع جديد في قطاع غزة قضيةً المطار من
ستُح ّو ُل إقامة مطار مدار من قبل األمم المتحدة (بنا ًء على سوابق تاريخية وحديثة) على
ٍ
ٍ
فرصة استراتيجية وعملية لتدعيم االستقرار في غزة .سوف يخفف هذا المطار من المعاناة ال ُمطلقة التي تفتك بسكان قطاع غزة بحُكم عدم قدرتهم على التنقل
بحرية من وإلى القطاع .وفي ذات الوقت ،ستعالج اإلدارة الدولية المخاوف األمنية اإلسرائيلية والمصرية .أيضاً ،ستضمن إدارة األمم المتحدة للمطار بأن
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قطاع غزة لن يتحول إلى كيا ٍن منفصل عن األراضي الفلسطينية المرجو لها بأن تشكل الدولة الفلسطينية على حدود  .1967في ظل هكذا ترتيبات (وضع
المطار تحت اإلدارة الدولية) ،ستبقى حماس بعيدةً عن تشغيل المطار وعملياته ،تماماً كما الحال مع العديد من البرامج والخدمات التي تقدمها األمم المتحدة
اآلن لقطاع غزة .من الممكن للعمليات الجوية اإلنسانية بأن تشكل بدايةً إيجابية لترتيبات أخرى ستمنع اشتعال المزيد من جوالت القتال بين إسرائيل والفصائل
إطار
الفلسطينية في القطاع الساحلي .هذا وتُش ّكل البعثة األوروبية التي ش ّغلت معبر رفح الحدودي في عامي  2005و 2006نموذجا ً مهما ً قد يساهم في تطوير
ٍ
جديد إلدارة المطار األممي المقترح.
بشر ذنبهم الوحيد هو أنهم
على األمم المتحدة أن تفعل كل شي ٍء ُممكن لمعالجة المشاكل المزمنة التي يعاني منها قطاع غزة بطريق ٍة خالقة حتى تنتهي معانةُ ٍ
ً
ُولدو ونشأوا في قطاع غزة .صحيح أن األمم المتحدة تقوم بجهود عظيمة وجبارة لدعم المواطنين الفلسطينيين .لكن يمكن أن تفعل أكثر من ذلك وخاصة فيما
يتعلق بالطيران اإلنساني وتشغيله في القطاع .ففي ويارته األخيرة لغزة كأمين عام لألمم المتحدة ،ص ّرح بان كي مون بأن الوضع في القطاع يرقى لعملية
ب جماعيُ ،مبينا ً بأن أكثر من  %70من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية وبأن أكثر من نصف الشباب في غزة ليس لديهم فرص للعمل أو أفاا لألمل.
عقا ٍ
وبيّن األمين العالم بأنه يقف مع قطاع غزة ،مخاطبا ً أهلها بأن األمم المتحدة "ستكون دائما ً معكم".
###
مشروع المساعدة الموحدة هو مؤسسة إنسانية غير حكومية غير ربحية ُمسجلة في الواليات المتحدة مبنية على مبادرة إنسانية غير سياسية ،تدعو إلى
إنشاء مطار مدار من قبل األمم المتحدة في غزة ضمن إطار إنساني وبعيد عن أي تأثيرات سياسية ،ليشكل ممر سفر جوي آمن ومستقل لسكان القطاع
وغيرهم من العاملين في مجاالت الصحة واإلغاثة والتنمية والعمل الخيري واإلنساني.

نبذة عن الكاتب – مدير مؤسسة "مشروع المساعدة الموحدة"
أحمد الخطيب هو فلسطيني من غزة ،مقيم في منطقة خليج سان فرانسيسكو بوالية كاليفورنيا األمريكية .جاء إلى الواليات المتحدة عام 2005
كطالب تبادل ثقافي برعاية ووارة الخارجية األمريكية ،لكنه لم يتمكن من العودة إلى القطاع بسبب إغالا معبر رفح الحدودي بشكل شبه مستمر
منذ نهاية يونيو عام  .2006عاد أحمد إلى كاليفورنيا وأكمل تعليمه في مجال التسويق حيث تخرج من جامعة سان فرانسيسكو بامتياو .اهتم
بالمشاريع االجتماعية التي تستعمل مبادئ ريادة األعمال والتجارة لتحقيق تغييرات اجتماعية إيجابية .ن ّمى قدراته على الكتابة والتحليل والتخطيط
االستراتيجي وفهم الجيوسياسة .خطط أحمد  -والذي حصل على الجنسية األمريكية في عام  -2014لسنوات عديدة النطالقة هذا المشروع
بمساعدة خبراء وأخصائيين حيث ينسق عمل المشروع من خالل توحيد جهود المتطوعين من ذوي الخبرات المختلفة في المجال الدبلوماسي
واإلنساني والعمل اإلغاثي والطيران والشؤون االستراتيجية والدولية ،الذين يدعمون ال ُمقترح ويساعدون في تطبيقه.
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