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تحيــــة طيبـــة وبعــــد،،،
باإلشارة إلى إ رسالتكم المؤرخة في  73سبتمبر  ،7112وفي ضوء
التطورات المتالحقة التي شيدتيا القضية الفمسطينية منذ موافاتكم باألوراق
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القضية الفمسطينية
توصيات أمام صانع القرار المصري
(لمؤتمر أوراق غير حزبية)
أوال :محاور االهتمام المصري بالقضية الفمسطينية:
يتركز االىتمام المصري بالقضية الفمسطينية حول أربعة محاور رئيسية ،غير أنو من
الميم ،التأكيد بداية عمى أن تمك االىتمامات ظمت متواصمة عمى مر القيادات المختمفة التي
أمسكت بزمام االمور في مصر في الفترات المتعاقبة ،ولم يط أر عمييا أي تعديل أو تآكل .ىذه
المحاور ىي:
المحور األول :دعم مسيرة التوصل إلى حل سممي:
 -1يرتبط ذلك بالحفاظ عمى األمن القومي المصري وضمان االستقرار عمى الحدود
المصرية .وتتصدر مصر الجيود المبذولة لمتوصل إلى ذلك الحل ،سواء في إطار
المنظمات االقميمية ،أو الدولية ،وكذلك من خالل االتصاالت الثنائية وعالقات مصر
المتينة مع مختمف الدول.
 -7ومصر عضو فعال في لجنة المبادرة العربية بجامعة الدول العربية ،ووقع االختيار عمييا
– إلى جانب األردن لتولي ميمة االتصاالت الالزمة في ىذا الخصوص مع إسرائيل.
 -3دعمت مصر الجيود األخيرة التي بذلتيا الواليات المتحدة االمريكية خالل أكثر من
ثمانية أشير (من أواخر يوليو  7113إلى مارس  )7112والتي أفشمتيا إسرائيل بسبب
تغوليا االستيطاني ،ومصادرة األراضي الفمسطينية ،والجرائم التي يرتكبيا المستوطنون
االسرائيميين ضد المواطنين في الضفة الغربية ،باإلضافة إلى تراجع إسرائيل عن اإلفراج
عن الدفعة االخيرة من األسرى الفمسطينيين.
 -2تساند مصر مشروع القرار الفمسطيني الذي سيتم تقديمو رسميا إلى مجمس األمن لوضع
إطار زمني لعممية التفاوض ،بعد أن تبين لمسمطة الفمسطينية عبثية المفاوضات مع
إسرائيل دون وجود سقف زمني واضح وفي غياب وجود قرار دولي ممزم .ويدعو مشروع
القرار إلى اآلتي:
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أ .انسحاب إسرائيل الكامل من جميع األراضي الفمسطينية بما في ذلك القدس الشرقية.
ب .يكتمل ىذا االنسحاب في إطار زمني محدد ال يتجاوز نوفمبر .7112
ج .إيجاد حل عادل لوضع القدس كعاصمة لمدولتين.
د .التوصل إلى حل عادل لمشكمة الالجئين وفقاً لمقرار .154
ه .اتخاذ التدامير الالزمة لضمان سالمة وحماية المدنيين الفمسطينيين في جميع أنحاء
األراضي الفمسطينية.
المحور الثاني :أما المحور الثاني الذي تدور حوله الجهود المصرية فيتعمق بالتوصل إلى
مصالحة بين الفصائل الفمسطينية.
وقد بذلت مصر جيودا مضنية في ىذا الخصوص عمى مر سنوات ،وتؤمن كافة
الفصائل بأن مصر ىي الطرف الوحيد المؤىل لمقيام بتمك الجيود .وتم في إبريل  7112التوصل
إلى اتفاق المصالحة وتشكيل حكومة توافق وطني ،وبدء مسيرة إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية،
وتم في  71سبتمبر  7112بالقاىرة االتفاق عمى تعزيز وتمكين حكومة التوافق ،ونص االتفاق
عمى أن تمارس حكومة الوفاق مسئولياتيا عمى مناطق السمطة الفمسطينية بما في ذلك المعابر
من والى غزة ،كما أنيا ستكون مسئولة عمى اإلشراف والمتابعة ألعمال إعادة اإلعمار في
القطاع.
المحور الثالث :دعم الشعب الفمسطيني في مواجهة االعتداءات اإلسرائيمية:
شنت إسرائيل ثالث حروب عمى قطاع غزة خالل الخمس سنوات األخيرة ،وأصاب فييا
القطاع ما أصابو .وقامت مصر أثناء تمك الحروب بتقديم الدعم اإلنساني ألىل غزة من خالل
قوافل اإلغاثة ،واستقبال الجرحى الفمسطينيين لمعالج في المستشفيات المصرية .وقامت مصر
بالدور األساسي لمتوصل او وقف إطالق النار بعد االعتداء قبل األخير عمى غزة (نوفمبر
 )7117ثم وقف إطالق النار بعد العدوان األخير (أغسطس  ،)7112وتتابع مصر المفاوضات
التي تم االتفاق عمى استئنافيا في شير أكتوبر الجاري لمعالجة كل القضايا التي يحرص الجانب
الفمسطيني عمى استجابة إسرائيل ليا (المطار ،ومناطق الصيد وادخال مواد البناء).
المحور الرابع :أما المحور الرابع في االهتمامات المصرية فيتعمق بإعادة إعمار قطاع غزة بعد
ما تعرض لمدمار عمى يد اآللة الحربية اإلسرائيمية.
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عقد بالقاىرة يوم  17أكتوبر الجاري بالقاىرة مؤتمر إلعادة إعمار غزة بالتعاون مع
السمطة الفمسطينية وحكومة النرويج .شارك في المؤتمر  31وزير خارجية و 71منظمة إقميمية
ودولية والعديد من الدول المانحة ،ستقوم السمطة الفمسطينية بإعداد المشروعات والخطط والبرامج
التي ستعرض عمى المؤتمر والتي ستتقدم باإلشراف عمى تنفيذىا في قطاع غزة.

ثانيا :تنظيم االستفادة من اإلنجازات التي تحققت عمى مسار القضية الفمسطينية في
الفترة األخيرة.
 .1مما ال شك فيو أن التعاطف الدولي تجاه القضية الفمسطينية والشعب الفمسطيني قد
تعاظم خاصة بعد ما رأى العالم وحشية االعتداءات اإلسرائيمية عمى قطاع غزة .تسبب
ذلك في اندالع مظاىرات متعددة بالممارسات اإلسرائيمية في العديد من المدن األوروبية
واألمريكية .وتشير العديد من استطالعات الرأي العام أن الجو غير المتعاطف تجاه
إسرائيل في عديد من الدول األوروبية ،والمختمط بمعاداة السامية ،أضحى أعظم من أي
وقت مضى منذ االنتفاضة الفمسطينية الثانية .ونقترح ىنا أن تنشط السفارات المصرية
والعربية وتنظيمات الجاليات المصرية والعربية في ىذه الدول لحث منظمات الرأي العام
والمجتمع المدني عمى مواصمة معارضتيا وادانتيا لمممارسات اإلسرائيمية.
 .7يرتبط بما سبق تعاظم حممة المقاطعة وحجب االستثمارات والعقوبات

Boycott

 divestment and sanctionsالتي تنتشر اآلن في الدول األوروبية وفي الواليات
المتحدة ،وىذه توجو سياميا لمنتجات المستوطنات اإلسرائيمية ،ولمشركات األجنبية التي
تمارس نشاطيا في األرض المحتمة ،والواقع أن ىذه الحممة ليا جوانب سياسية وأخرى
اقتصادية باإلضافة إلى الثقافية واألكاديمية.
 .3شكل مجمس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة لجنة لبحث الجرائم اإلسرائيمية التي
ارتكبت في حق شعب غزة وذلك عمى غرار لجنة جولدستون التي تشكمت بعد عدوان
إسرائيمي في .7115 – 7114
 .2لالتحاد األوروبي موقف متقدم عن مثيمو في الواليات المتحدة وذلك فيما يتعمق بالقضية
ال فمسطينية واالحتالل اإلسرائيمي والمستوطنات وأعمنت السويد يوم  7أكتوبر الجاري
عن عزميا االعتراف بالدولة الفمسطينية وفي آخر موقف صدر عن االتحاد األوروبي
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في  13أكتوبر الجاري أدان االتحاد األوروبي بشدة عزم إسرائيل إنشاء  7211وحدات
سكنية في القدس الشرقية ،مؤكداً أن ىذا اإلجراء اإلسرائيمي يقوض فرص تحقيق حل
الدولتين ويثير التساؤل حول حقيقة التعيدات اإلسرائيمية لمتوصل إلى تسوية تفاوضية مع
الفمسطينيين .أضاف البيان األوروبي الصادر في ىذا الخصوص بأن تطوير العالقات
من االتحاد األوروبي واسرائيل سيعتمد عمى انخراط إسرائيل في الجيود الرامية لتحقيق
السالم عمى أساس وجود دولتين .وفي ىذا المجال يتعين أن تقوم مصر بالتعاون مع
الدول العربية في تشجيع االتحاد األوروبي عمى مواصمة تمسكو بموقفو الرافض
لمممارسات اإلسرائيمية والداعم لمحقوق الفمسطينية.
 .1وبالنسبة لمواليات المتحدة فقد عبر أوباما في أكثر من مناسبة عن دعمو لقيام الدولتين
وبذل وزير خارجية جيود مضنية لمدفع بعممية السالم ،غير أن إحجام اإلدارة األمريكية
عن ممارسة الضغوط المطموبة عمى إسرائيل بسبب ضغوط الموبي الييودي واإلسرائيمي،
ومواقف الكونجرس الموالية إلسرائيل ،دفع إسرائيل إلى مزيد من التعنت وأدى في نياية
المطاف إلى توقف العممية السممية.
ومع ىذا نالحظ أن الواليات المتحدة أدانت اليجمات اإلسرائيمية عمى منشآت وكالة
غوث الالجئين في غزة ،وكذلك استخدام إسرائيل لمقوة المفرطة ضد المدنيين .كما أخضعت
الواليات المتحدة عممية إصدار التراخيص لتصدير أنواع من الصواريخ إلسرائيل لمتدقيق أثناء
الحرب األخيرة .غير أن أقوى إدانة أمريكية صدرت عن البيت األبيض وو ازرة الخارجية فقد
جاءت عقب األنباء عن عزم إسرائيل إقامة  7211وحدة سكنية في القدس الشرقية ،سيترتب عمى
إنشائيا عزل القدس تماما عن بقية أجزاء الضفة الغربية .فقد قال المتحدث باسم البيت األبيض
والمتحدث بإسم الخارجية أن اإلجراء اإلسرائيمي سيؤدي إلى عزل إسرائيل عن أقرب حمفائيا،
وتسميم الجو مع الفمسطينيين ومع الحكومات العربية التي ذكر أوباما (أثناء لقائو األخير مع
أوباما) أنو يريد إقامة عالقات معيا.
 .2وحتى داخل إسرائيل ،فبالرغم من تأييد األغمبية العظمى في إسرائيل لمحرب عمى غزة إال
أن بعض األصوات التي ىالتيا التصرفات اإلسرائيمية ،والتخوف من ازدياد غضب العالم
تجاىيا ،كانت ليا موقف آخر.فقد أعمن  23من أعضاء لجنة االستخبارات رقم 4711
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رفضيم الخدمة في ىذه المجموعة لما تمارسو من عقوبات جماعية ضد الشعب
الفمسطيني .كما سيتم تنظيم مظاىرة حاشدة في أول نوفمبر القادم الذي يوافق الذكرى
التاسعة عشر الغتيال اسحق رابين ،وستدعو ىذه المظاىرة الحكومة اإلسرائيمية لمتجاوب
مع المبادرة العربية لعام  7117والقبول بيا كإطار لممفاوضات من أجل تحقيق حل
الدولتين ،يتزعم الدعوة إلى ىذه التظاىرة مجموعة كبيرة القيادات اإلسرائيمية من
السياسيين ،ومن رجال األعمال ،والباحثين ،والسفراء السابقين ،والصحفيين والقادة
السابقين في الجيش والبوليس والمخابرات ممن أعمنوا في السابق عن مبادرة إسرائيمية
كثير مما دعت إليو المبادرة العربية.ومن الميم أن تواصل مصر حوارىا مع ىذه
تقترب ا
المجموعة ،التي سبق أن زارت مصر والتقت بوزير الخارجية المصري .كما تشارك
المجموعة في المؤتمرات التي ينظميا المركز الفمسطيني لمديمقراطية وتنمية المجتمع
ومقره القدس ،وتستيدف ىذه المؤتمرات التعريف بالمبادرة العربية وحث جميع األطراف
عمى تأييدىا ودعميا.
 .3ومن اإلنجازات اليامة األخرى التي تحققت لمقضية الفمسطينية انضمام السمطة
الفمسطينية إلى  11اتفاقية وميثاق دولي بعد أن حصمت فمسطين عام  7117عمى وضع
الدولة المراقبة في األمم المتحدة .ونعتقد أن ىذا اإلجراء منقبل السمطة الفمسطينية يتعين
أن يتوج باالنضمام إلى اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية في ظل الجرائم التي ترتكبيا
إسرائيل في حق الشعب الفمسطيني ،خاصة وقد أعمنت جميع الفصائل الفمسطينية
تأييدىا ليذا التوجو.
رابعا :توصيات مقترحة عمى صاحب القرار في مصر:
 .1من الميم أن تأخذ مصر في الحسبان ما تحقق عمى صعيد المصالحة الفمسطينية بما
في ذلك تولي السمطة الفمسطينية دو ار أكبر في إدارة المعابر من والى غزة .لذلك لم يعد
مفيوما أو مبر ار عدم فتح معبر رفح بصفة دائمة ،وكذلك عدم تطوير المعبر بالشكل
الذي يسمح بعبور البضائع .ومع نجاح السمطات المصرية من ىدم الجزء الكبر من
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االتفاق بين سيناء وغزة أضمن الميم أن تقوم السمطات المصرية من جانبيا بتخفيف
المعاناة عن أىل غزة ،وكسر الحصار المفروض حول القطاع.
 .7مواصمة مصر متابعة التطورات بين السمطة وحماس فيما يتعمق بالمصالحة ،والعمل
عمى تذليل أي عقبات قد تعترض طريق تمك المصالحة في المستقبل.
 .3آن األوان أن تقوم مصر بتحذير إسرائيل من القيام بعدوان جديد عمى غزة ،فاألمر يتعمق
بصفة أساسية باألمن القومي المصري ،وتمتمك مصر الكثير من األدوات التي يمكن
استخداميا لمضغط عمى إسرائيل ،والواقع أن مصر لجأت إلى استخدام بعض ىذه
األدوات في الماضي ،وكان ليا أثرىا عمى الموقف اإلسرائيمي وكذلك األمريكي.
 .2يحتاج االمر إلى وجود جيد عربي منسق مع الدول األعضاء في مجمس األمن ،وبصفة
خاصة مع الواليات المتحدة ،لمحصول عمى موافقتيا عمى مشروع القرار الجديد الذي
ستتقدم بو السمطة الفمسطينية رسميا لممجمس.
 .1أىمية وجود اتصاالت مصرية وعربية مع الجيات التي تتبنى حمالت المقاطعة في
أوروبا والواليات المتحدة لحثيا عمى مواصمة تمك الحممة التي أثبتت نجاحيا في السابق
حيال الحكم العنصري في جنوب أفريقيا.
 .2دعم جيود السمطة الفمسطينية لالنضمام ألكبر عدد من االتفاقات والمواثيق الدولية بما
في ذلك المحكمة الجنائية الدولية.
 .3تعويض الدول العربية ألية أضرار مالية واقتصادية قد تمحق بالسمطة الفمسطينية من قبل
إسرائيل ،إذا ما أقدمت السمطة عمى االنضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.
 .4متابعة مصر ،باعتبارىا راعية مؤتمر إعادة إعمار غزة إلى جانب السمطة والنرويج،
ومدى التزام الدول المانحة بما أعمنتو أثناء المؤتمر من مساعدات.
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