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مشروع توطين الفلسطينيين في سيناء ..إلى أين؟
ملخص
ظهرت تسريبات إسرائيلية حول انعقاد مؤتمر قمة ِّ
سري ،مصري إسرائيلي أردني ،في مدينة العقبة
األردنية ،وبمشاركة وزير الخارجية جون كيري ،قبل نحو عام في شباط /فبراير  .6102كما رافقتها
تسريبات وشائعات حول عرض قدمه الرئيس المصري السيسي لتوطين الفلسطينيين في أجزاء يتم
اقتطاعها من سيناء بين رفح والعريش (نحو  00211كم .)6وبالرغم من نفي رئيس الحكومة اإلسرائيلية
نتنياهو لوجود هذا االقتراح المصري ،إال أنه أقر بانعقاد مؤتمر العقبة .أما الطرف المصري الذي
تجنب الحديث عن المؤتمر ،فقد نفى أيضا وجود هذا االقتراح.
غير أن هناك ثمة ما يثير القلق من وجود مخططات إسرائيلية لتوطين الفلسطينيين في سيناء؛
ومن احتمال تعرض النظام المصري لضغوط متزايدة للقبول بها ،خصوصا وأنه يعاني من ضغوط
سياسية واقتصادية وأمنية كبيرة.
تتلخص السيناريوهات في احتمال قيام الجيش اإلسرائيلي بحرب مدمرة على قطاع غزة تؤدي إلى
تهجير أعداد منهم إلى سيناء ،وثانيا في احتمال أن يحدث قبول مصري عربي بفكرة التوطين بما يوفر
التسهيالت والمغريات الالزمة لذلك ،وثالثا في احتمال أن يتمكن الشعب الفلسطيني ،وبدعم بيئته
العربية واإلسالمية ،من إفشال مخطط التوطين؛ وهذا هو االحتمال األقوى والمرجح.
.

التقدير االستراتيجي
هو تقدير دوري يتميز بكثافة مادته وتركيزها ،ويحاول دراسة حدث أو قضية معينة ،والنظر في
مساراتها المستقبلية ،مع ترجيح السيناريو األقوى ،ثم تقديم االقتراحات للتعامل معه بالشكل األفضل.
وعادة ما تتناول مواضيع التقدير الشأن الفلسطيني وما يتعلق بذلك من أبعاد عربية وإسالمية ودولية،
باإلضافة إلى اهتمامه بالخطوط األخرى التي تدخل ضمن عمل المركز.
رئيس التحرير :د .محسن محمد صالح

مدير التحرير :وائل أحمد سعد
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أولا :توطين الفلسطينيين في سيناء بين التأكيد والنفي:
تناقلت األنباء في  6102/6/01أن الوزير اإلسررائيلي ،بال حقيبة ،وعضررو حزب الليكود الحاكم
نشر تغريدة على تويتر قال فيها إن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس األمريكي
دونالد ترامب قد اتفقا على تبني ما وصررفها بخطة الرئيس المصررري عبد الفتاح الس ريسرري إلقامة
دولة فلسر ررطينية في غزة وسر رريناء بدال من الضر ررفة الغربية ،وأنه بذلك يتم تعبيد طريق "السر ررالم
الشامل" مع ما وصفه بر ر ر"االئتالف السني" .وجاءت هذه التغريدة قبيل لقاء يجمع نتنياهو بترامب
في واشنطن.
وأعادت هذه التغريدة إلى األذهان خب ار عن إذاعة الجيش اإلس ر ر ر ر ررائيلي جالي تسر ر ر ر رراهال ،في
 ،6101/9/8أن الرئيس المصررري السرريسرري اقترح على الرئيس الفلسررطيني محمود عباس إقامة
دولة فلسر ر ررطينية منزوعة السر ر ررالح على قطاع غزة ونحو  00211كم 6من س ر رريناء يتم ضر ر ررمها
للقطاع .وعلى أبي مازن إذا ما وافق على المقترح أن يتنازل عن المطلب الفلس ر ر ررطيني بدولة
فلسطينية على حدود الرابع من حزيران /يونيو 0922؛ غير أن عباس رفض هذا االقتراح.
وصرح أيوب الق ار لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أنه ناقش هذا المقترح يوم األحد 6102/6/06
مع نتنياهو ،وأن نتنياهو أبلغه بنفسه أنه سيثير المقترح مع ترامب.
وبعد بضررعة أيام ،وتحديدا في  ،6102/6/09كشررفت صررحيفة هآرتس عند انعقاد مؤتمر سررري
في  6102/6/60في مدينة العقبة في األردن بمشر ر رراركة نتنياهو ،وجون كيري وزير الخارجية
األمريكي ،والملك عبد هللا ملك األردن ،والرئيس عبد الفتاح الس ر رريس ر رري؛ أي قبل نحو عام من
تاريخ الخبر .حيث امتنع نتنياهو عن الموافقة على مش ررروع تس رروية قدمه جون كيري يتض ررمن،
حسب هآرتس ،اعترافا ب ر ر ر ر ر ر ر ر"إسرائيل دولة يهودية" ،واستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين بدعم
الدول العربية .غير أن الصرحيفة لم تشرر إلى مقترح للرئيس السريسري بشرنن توطين الفلسرطينيين
في أجزاء من سيناء وضمها للدولة الفلسطينية المقترحة.
وبالرغم من أن مصررر واألردن لم تؤكدا حدوث مؤتمر العقبة ،إال أن نتنياهو نفسرره أكد انعقاده،
وأكد المش رراركة في قمة مصر ررية إسر ررائيلية أردنية ،مبر ار حالة االس ررتهجان من كتمان لقاء رفيع
المستوى كهذا مع الرئيس المصري والملك األردني ،بقوله "أفعل الكثير من أجل عملية السالم،
لكنني ال أستطيع أن أكشف كل شيء".
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غير أن نتنياهو نفى تصرريحات أيوب ق ار بننه كان ينوي بحث إقامة جزء من الدولة الفلسرطينية
في سيناء في لقائه مع ترامب.
وقد كان الفتا غياب أو تغييب المش رراركة الفلس ررطينية الرس ررمية عن المؤتمر بالرغم من التزامها
بمس ررار التس رروية الس ررلمية؛ وبالرغم من كونها الجهة المعنية أس رراس ررا بني اتفاق متعلق بمس ررتقبل
الشعب الفلسطيني.
وبعد نفي نتنياهو لمشررروع توطين الفلسررطينيين في سرريناء ،قام النائب السررابق الجنرال أريه إلداد
بالتصر رريح لموقع ص ررحيفة معاريف أن الرئيس المص ررري الس رريس رري اقترح فعال منح الفلس ررطينيين
مساحة في شمال سيناء إلقامة دولتهم.
أما في مصر فقد أكد المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير عالء يوسف أن "ما تردد مؤخ ار
عبر وسررائل اإلعالم بشررنن وجود مقترحات لتوطين األخوة الفلسررطينيين في سرريناء ،هو أمر لم
يس رربق مناقش ررته أو طرحه على أي مس ررتوى من جانب أي مس ررئول عربي أو أجنبي مع الجانب
المصررري" .وأضرراف" :من غير المتصررور الخوض في مثل هذه األطروحات غير الواقعية وغير
المقبولة ،خاصة وأن أرض سيناء جزء عزيز من الوطن" .كما نفت و ازرة الخارجية المصرية ما
ذكرته القناة الصهيونية السابعة عن توطين الالجئين الفلسطينيين في سيناء واصفة إياه "بجملة
من األكاذيب" ،وفي يوم المعلم نفى الرئيس السرريسرري هذه التص رريحات بقوله "إن أحدا ال يملك
أن يفعل ذلك".
ومما سر رربق ال تعكس التقارير واألخبار المتداولة معلومات دقيقة يمكن البناء عليها فيما يتعلق
بمشررروع لتوطين الفلسررطينيين في سرريناء ضررمن عملية اقتطاع أجزاء منها لقطاع غزة .غير أن
الطريقة التي ظهرت فيها هذه األخبار تثير مجموعة من التساؤالت المشروعة. ...
فهل يمكن لوزير في الحكومة اإلسرر ررائيلية وعض ر ررو في حزب الليكود الحاكم ومقرب من رئيس
وزرائه أن يكون مجرد "كذاب"؛ ومجرد "مشاغب" ُيحب لفت األنظار إلى نفسه حتى ولو بإفساد
العالقة مع دولة كمص ر ررر ذات قيمة كبرى في االس ر ررتراتيجية اإلسر ر ررائيلية ! ولماذا لم يقم رئيس
الوزراء اإلس ر ررائيلي إال بعملية نفي للخبر ...دون أن يقوم بتوبيخ أو معاقبة الوزير اإلس ر ررائيلي
أيوب ق ار !
ولماذا سرركتت مصررر واألردن وأمريكا عن عقد مؤتمر العقبة واحتفظت بسرره تماما؛ ولم ينكشررف
إال إسرائيليا ،ومن أعلى مستوى ،بعد عام على انعقاده !
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وهل بالتالي هناك نقاط وأجندات أخرى سرية لم تنكشف حتى اآلن ! وهل كان موضوع توطين
الفلس ر ررطينيين في س ر رريناء من بينها ! وهل ما فعله الق ار لم يكن س ر رروى "بالون اختبار" بإذن من
القيادة اإلسر ر ر ر ر ررائيلية لجس نبض الرأي العام والتعرف على ردود الفعل المحتملة ! ثم التقدم
بخطوات عملية إلى األمام إذا لم يكن هناك ثمة ما يثير القلق.
ثانيا :دور الوليات المتحدة األمريكية:
بعيدا عن النظرة األمريكية ل ر ر ر ر"إسرائيل" بننها أحد الركائز األساسية للسياسة األمريكية في الشرق
األوسط؛ فقد أصبح واضحا للعيان أن السياسة األمريكية الجديدة بقيادة ترامب ،ربما ستكون من
أكثر الحكومات األمريكية دعما لألطماع اإلس ر ررائيلية في المنطقة ،وسر ررندا لها في تحقيق ذلك؛
والمؤشرات هنا كثيرة أهمها:
 .1وعود ترامب بنقل السفارة األمريكية من تل أبيب إلى القدس.
 .2تقرب دونالد ترامب ومعظم أعض ر ر ر ر رراء إدارته العاملون في المناص ر ر ر ر ررب العليا إلى اليمين
الصهيوني المتطرف.
 .3في سابقة خطيرة ولها دالالت مهمة وجه ترامب دعوة لزعماء مجالس المستوطنات اليهودية
في الضفة الغربية للمشاركة في حفل تنصيبه رئيسا للواليات المتحدة.
 .4تحميل ترامب الفلسطينيين فشل العملية السلمية ،وتحميل السلطة الفلسطينية م سؤولية "نشر
الكراهية" وتبني بيان جاء فيه "أن الواليات المتحدة األمريكية لن تدعم إقامة دولة إرهابية في
األراضي المحتلة"" ،وأن حل الدولتين أصبح على ما يبدو مستحيال اآلن".
 .5ال يمكن إغفال أن الواليات المتحدة األمريكية هي من أوائل الدول التي دعت إلى فكرة
توطين الالجئين الفلسر ررطينيين؛ عبر خطة مسر ررتشر ررار وزير الخارجية األمريكية لشر ررؤون الشر رررق
األوسط مالك غي ،سنة .0919
ثالث ا :المخططات الصهيونية وفكرة توطين الفلسطينيين في سيناء:
فكرة توطين الفلس ر ر ررطينيين في س ر ر رريناء ،لم تغب عن أذهان القادة الص ر ر ررهاينة وال من خططهم
االسررتراتيجية ،فهي فكرة تعد تطبيقا للحكم الصررهيوني بالتخلص من الشررعب الفلسررطيني وتوطينه
وذوبانه في بيئات خارجية .وقد ظهر في ذلك عدة مشروعات ،منها:
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 .1مشررروع إيجال آلون والذي ظهر سررنة  ،0922والذي دعى إلى فكرة توطين الفلسررطينيين في
سريناء اسرتغالال لظروف "عجز السرلطات المصررية في فرض سريطرتها األمنية في سريناء" وهي
الحالة التي تشبه األوضاع الحالية.
 .2مشررروع مسررتشررار األمن القومي الصررهيوني جيو ار أيالند سررنة  ،6111والذي دعى إلى تنازل
مص ررر عن  211كم 6من س رريناء بغرض توطين الالجئين .مقابل أن يتنازل الكيان الص ررهيوني
عن  611كم 6من أراضي صحراء النقب لصالح مصر ،ومنحها بعض المكاسب االقتصادية.
 .3خطة يوشر ررع بن آريه سر ررنة  ،6102والتي تنص على أن تُ َّ
مدد حدود قطاع غزة إلى حدود

مدينة العريش لتضم مدينتي رفح والشيخ زويد لقطاع غزة ،ومن ثم توطين الالجئين الفلسطينيين
فيها.
وهو ما يعني أن موضوع توطين الفلسطينيين في سيناء حاضر حتى اآلن في العقل اإلسرائيلي.
رابع ا :دور مصر:
بالرغم من النفي المصري الرسمي لوجود مقترحات لتوطين الفلسطينيين في سيناء؛ إال أنه يجب
متابعة السررلوك الرسررمي للتنكد أنه ليسررت هناك ثمة أجندات غير معلنة ،وأن النظام لن يخضررع
ألي ضغوط خارجية في سبيل الوصول إلى تسوية سلمية للقضية الفلسطينية تكون على حساب
الشعب الفلسطيني وحقه في العودة وانهاء االحتالل.
فقد سبق للنظام المصري تحت قيادة عبد الناصر أن تعامل بإيجابية مع فكرة توطين نحو –01
 21ألف فلسر ر ررطيني في سر ر رريناء ،وأخذ األمر شر ر رركال جادا عندما تعاون مع األونروا في الفترة
 0900–0902لتجهيز هذا المشروع .غير أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة نجح في إسقاط
المشروع والغائه.
كما أن هناك عوامل مهمة يجب أخذها بعين االهتمام أبرزها العالقة المتميزة والتعاون غير
المسرربوق بين نظام السرريسرري وبين الجانب اإلس ررائيلي ،وقيامه بدور أسرراسرري في حص رار قطاع
غزة ،وهشرراشررة الوضررع السررياسرري في مصررر ،وانفراد السررلطة الحاكمة بالقرار مع تغييب وضرررب
قوى المعارض ررة الفاعلة ،واألزمة االقتص ررادية المتص رراعدة في مص ررر ،وحاجة النظام المص ررري
الماس ررة للدعم األمريكي والغربي لمواجهة مش رراكله الس ررياس ررية واالقتص ررادية واألمنية...؛ وبالتالي
سر ررهولة وضر ررع النظام تحت الضر ررغط في سر رربيل البقاء؛ على األقل وفق الحسر ررابات اإلس ر ررائيلية
األمريكية.
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خامسا :فلسطينيا:
من يتابع التص رريحات الصررادرة عن القيادات الفلسررطينية من كافة االتجاهات حول فكرة توطين
الالجئين الفلسر ررطينيين في سر رريناء يجد بنن هناك إجماعا على رفض الفكرة .وفي الحقيقة فمن
الص ر ر ررعب الجزم بإمكانية تطبيق خطة توطين الفلس ر ر ررطينيين في س ر ر رريناء من الناحية المنطقية
والعقالنية .وحتى اآلن ،فقد تمكن الفلسررطينيون رسررميا وشررعبيا من إفشررال كافة مشراريع التوطين
التي استهدفتهم.
سادس ا :السيناريوهات المحتملة:
 .1محاولة تهجير الفلسطينيين في قطاع غزة إلى سيناء من خالل حرب مدمرة:
ترتفع مؤشرات شن عدوان شرس على غزة وبوتيرة متسارعة .عدوان قد تكون أحد نتائجه تهجير
عدد كبير من س رركان قطاع غزة إلى س رريناء ،سر رواء من خالل اتفاق إسر ررائيلي مص ررري أم دون
ذلك .فقد تقوم "إسرائيل" بهذه الخطوة استنادا على ما يلي:
أ .وجود قيادة صهيونية يمينية عنصرية متطرفة تتولى زمام الحكم.
ب .القوة العسر رركرية اإلس ر ررائيلية ،خصر رروصر ررا في ظل الحديث عن توقعات بتوفير غطاء ودعم
أمريكي غير مسبوق.
ج .عجز المؤسسات العربية والدولية في حل األزمات اإلقليمية.
د .يجب األخذ في االعتبار حمامات الدم في منطقة الشرق األوسط وتحديدا في سورية واليمن
وليبيا ،والتي قد تش ر رركل دافعا للكيان الص ر ررهيوني الرتكاب مذابح مش ر ررابهه في حق سر ر ركان غزة
لتشكل ضغطا عليهم تجبرهم للفرار إلى سيناء.
ه .الحالة االقتص ررادية الص ررعبة التي يعيش ررها س رركان قطاع غزة ،والتي قد تض ررطر أعدادا منهم
للسكن في سيناء إذا ما أتيح لهم ذلك في وجود بدائل وحوافز حياتية أفضل.
و .تنامي أفكار الهجرة والبحث عن حياة في مكان آخر لدى أوساط الشباب من سكان القطاع.
فقد أشارت إحدى الدراسات أن  %61من الشباب لديهم الرغبة في الهجرة للخارج.
في حال أراد الكيان الصررهيوني تهجير فلسررطيني غزة ،ليس المقصررود كل سرركان غزة وانما جزء
منهم بهدف إيجاد بذرة التوطين ،خص رروص ررا وأن الفارين لس رريناء من س رركان القطاع من المتوقع
بننهم س رريحص ررلون في البداية على خدمات ومس رراعدات من قبل منظمات دولية تعزز وجودهم،
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ليتسررلل إليهم بنن األوضرراع في سرريناء أفضررل من غزة ،وليتحول االسررتقرار المؤقت إلى اسررتقرار
دائم.
غير أن هذا الس ر ر رريناريو محفوف بالمخاطر ،وقد ينخذ ش ر ر رركل مغامرة إسر ر ر ررائيلية غير معروفة
العواقب؛ إذ قد ترتد هذه المحاولة بآثار عكسرية واسرعة على المشرروع الصرهيوني ،فينهار مسرار
التسرروية السررلمية ،وتكتسررب قوى المقاومة مزيدا من الشرررعية ،كما أن صررمود الشررعب الفلسررطيني
ووعيه بمخططات التوطين س رريس ررهم في إفش ررالها ،كما أنه قد تتش رركل بيئة عربية واسر رالمية قوية
تدفع النظام المصر ر ر ررري لعدم التعاون على تنفيذ هذا المخطط ،باإلضر ر ر ررافة إلى الوجه البش ر ر ر رع
لر"إسرائيل" الذي سينكشف بشكل أكبر ،مما يتسبب لها بمزيد من العزلة والفشل.
 .2إمكانية القبول العربي بالتوطين:
وهذا السيناريو يعتمد على أن تقبل األنظمة الحاكمة في الدول العربية في نهاية المطاف بحلول
قد تذهب إلى تصفية القضية الفلسطينية وذلك للعوامل التالية:
أ .انش ررغال العديد من الدول العربية في إش رركالياتها التي ال حص ررر لها ،والتي كانت تعد س ررابقا
دول مناصرة للقضية الفلسطينية.
ب .تعاني عدد من األنظمة الحاكمة في البالد العربية حالة يمكن وص ر ررفها ب ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر"الرعب" من
المجهول ،جعلها تخش ررى على مس ررتقبلها ومس ررتقبل بلدانها ،مما يجعلها تتفهم أي حلول يض ررمن
اس ررتقرار أنظمتهم ووحدة أ ارض رريهم ،معتقدين بنن العالقات العربية الجيدة مع الكيان الص ررهيوني
والواليات المتحدة األمريكية تضمن لهم ذلك.
ج .انشرغال األحزاب والقوى الشرعبية العربية واإلسرالمية بإشركالياتهم الخاصرة بشركل يبعدهم عن
االهتمام بالقضية الفلسطينية.
د .من المتوقع أن تكون مرحلة ما بعد محمود عباس في غاية الص ر ر ررعوبة؛ وذلك الس ر ر ررتمرار
االنقسررام ،وغياب دور المؤس رسرراتية .مما يغيب أي دور فلسررطيني فعال ومؤثر مسررتقبال ويدخل
الس ررلطة الفلس ررطينية في مربع النزاعات الداخلية ،لتعود القض ررية الفلس ررطينية إلى أحض رران الدول
العربية وبالتحديد مص ررر مرة أخرى .والتي يعاني نظامها الس ررياس رري من مجموعة من المش رراكل
الكبيرة التي قد تجعله قابال للضغط واالبتزاز.
إال أن احتمال حدوث هذا السر ر ر رريناريو ضر ر ر ررعيفة ،وذلك ألنه من المتوقع أن يرفض الشر ر ر ررعب
الفلسطيني وكذلك الشعوب العربية مخططات توطين الالجئين الفلسطينيين ،مما يجعل األنظمة
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العربية الحاكمة تخش ر ررى من رد فعل الش ر ررارع العربي؛ حيث ما زال موض ر رروع التوطين "محرقة"
لشعبية األنظمة وحتى لشرعيتها في البيئة العربية.
 .3فشل مشروع التوطين:
من المتوقع أن يفش ررل س رريناريو توطين الفلس ررطينيين في س رريناء ،فعلى مدى س رربعين عاما تمكن
الفلس ررطينيون من إفش ررال عشر ررات مش رراريع التوطين؛ وما زال ثمة إجماع فلس ررطيني على رفض
التوطين وعلى حق العودة .وهو السررريناريو األرجح ،فكال من الشر ررعبين المصر ررري والفلس ر رطيني،
يمثالن عقبة حقيقية أمام تنفيذ خطة الوطن البديل .وان الروح الوطنية والقومية واإلسالمية ،مع
تكريس حدود الدولة القُطرية تشكل موانع ودوافع حقيقية ضد التوطين.

إضرافة الى حرص السرلطة الفلسرطينية على عدم التطرق للمسرائل الحسراسرة وعلى أرسرها قضرية
الالجئين ،كما أن المقاومة الفلسررطينية وعلى أرسررها حماس والجهاد اإلسررالمي لن تسررمح بمرور
مخططات كهذه بكافة الطرق.
ثم إن الس ر ر ررياس ر ر ررات الرس ر ر ررمية العربية ما تزال ملتزمة حتى اآلن برفض التوطين وبحق العودة
لالجئين.
سابعا :الخالصة:
على الرغم من عقود التهجير الطويلة ما زالت ثقافة العودة ورفض التوطين تشر ر رركل قلقا كبي ار
للدولة اإلسر ررائيلية؛ إال أنها تس ررعى دائما إليجاد ثغرات تحقق لها أهدافها في التخلص من ملف
الالجئين الفلسررطينيين .ونظ ار للظروف الفلسررطينية والعربية واإلسررالمية الصررعبة ،جراء ما تعينه
المنطقة من إشر رركاليات ما بعد ثورات ما ُيعرف ب ر ر ر ر ر ر ر ر ر"الربيع العربي" فإنها س ررتسرررعى إلى تسر ررليم
فلسررطيني وعربي بقبول فكرة التوطين في سرريناء .إال أن الش رواهد التاريخية تقول إن المخططات
الصهيونية تجاه القضايا الفلسطينية المصيرية تم مواجهتها من قبل الشعب الفلسطيني بقوة من
خالل االنتفاض ر ررات الفلس ر ررطينية المتكررة؛ والتي دائما ما كانت تقف أمام أي تهديد صر ر رهيوني
حقيقي؛ وما تزال جذوة المقاومة قوية في نفوس الشعب الفلسطيني ،والتي كان من أبرز نماذجها
االنتفاضة المباركة  0992–0982وانتفاضة األقصى  ،6110–6111وصمود غزة في حروب
ثالث  6119/6118و ،6106و6101؛ باإلضررافة إلى انتفاضررة القدس .كما أن ثقافة الصررمود
على أرض الوطن ،وثقافة العودة ما تزال تجد أرضا صلبة في الوسط الفلسطيني.
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ثامنا :التوصيات والمقترحات:
من الض ررروري أن تتكثف الجهود الفلس ررطينية لمنع تطبيق خطة توطين الفلس ررطينيين في س رريناء
والعمل على عرقلته؛ مع اإلقرار بالخلل الكبير في موازين القوى اإلقليمية لص ر ر ر ر ررالح الطرف
الصهيوني ،فإن األدوات السياسية والديبلوماسية واإلعالمية هي األدوات المتاحة ،وهذا يستدعي
ما يلي:
 .1تكثيف النشاط اإلعالمي والتوعوي في الوسط الفلسطيني حول مؤامرات التوطين ومخاطرها.
 .2إعادة بناء منظمة التحرير الفلس ررطينية والنظام الس ررياس رري الفلس ررطيني بش رركل يس ررتوعب كافة
القوى والشرائح ،وبما يعمق البناء المؤسسي الذي ال يتنثر بوفاة األشخاص وتغير القادة.
 .3مطالبة الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر التعاون اإلس ر ررالمي ،وحركة عدم االنحياز باتخاذ
مواقف حاس ر ررمة ،واص ر رردار بيانات تحذر من تص ر ررفية قض ر ررية الالجئين الفلس ر ررطينيين من خالل
مشاريع التوطين.
 .4دعم أي توجه قضررائي للناشررطين الحقوقيين في مصررر يرفض فكرة توطين الفلس رطينيين في
سيناء.
 .5التوجه للمنظمات الفاعلة في المجال اإلنسر ر رراني والحقوقي واسر ر ررتصر ر رردار بيانات تحذر من
توطين الفلسطينيين خارج ديارهم.
 .6التنكيد على الوحدة الجغرافية لفلسطين وأن الضفة الغربية وقطاع غزة هما جزءان ال يتجزآن
منها.

* يتقدم مركز الزيتونة لألس ررتاذ محمد س ررعدة بخالص الش رركر على اإلس ررهام في إعداد المسر رودة
التي اعتمد عليها هذا التقدير.
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