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مرور مثانية أشهر على العملية اليت قامت هبا حركة محاس يف قطاع غزة، واليت أدت إىل االنفصال بعد 

السياسي الراهن لقطاع غزة عن السلطة الفلسطينية برئاسة الرئيس حممود عباس، يزداد القلق على مستقبل 
اس والضفة الغربية حتت سيطرة السلطة الفلسطينية وخيشى البعض أن العالقة بني القطاع حتت سيطرة مح

هتدف هذه الورقة للتوقف عند مصاحل األطراف املعنية وبلورة فهم . يتحول الفصل الراهن إىل انفصال دائم
  .أفضل إلمكانيات إعادة توحيد السلطتني السياسيتني يف الضفة والقطاع

:  
تعبرياً عن قناعتها بأن فرص " باحلسم العسكري "2007) يونيو(جاءت خطوة محاس يف حزيران 

رغم جناح الطرفني . الشراكة احلقيقية مع حركة فتح يف احلكم وخاصة يف اجملال األمين قد أضحت مستحيلة
 فإن حركة فتح وحتت ضغوط داخلية وخارجية مل تكن 2007) فرباير(يف التوصل التفاق مكة يف شباط 

اح حلركة محاس بالسيطرة على أجزاء هامة من املؤسسة األمنية يف وقت استمرت فيه مستعدة فعالً للسم
  .الفوضى والفلتان األمين الداخلي

كذلك فإن أطرافاً متشددة داخل حركة محاس كانت مترددة يف قبول حلول وسط ال متنح احلركة ما 
كذلك كانت هذه األطراف . رأته حقها الكامل يف احلكم بشكل يتناسب مع حجم فوز محاس الربملاين

مقتنعة أن حركة فتح والسلطة الفلسطينية تعد العدة للدخول يف صراع مسلح معها بعد بناء قوهتا العسكرية 
  .ضربة استباقية دفاعية" احلسم العسكري"وهلذا رأت فيما أمسته 

وساد اعتقاد أما حركة فتح وقيادة السلطة الفلسطينية فأظهرت عدم استعداد أو توقع لضربة محاس 
لدى معظم قياداهتا بأن محاس رغم قوهتا امليدانية لن تلجأ لعمل كهذا إلدراكها حلجم الضرر الذي ستسببه 
لنفسها وللقضية الفلسطينية وأنه يف أسوأ األحوال فإن حركة فتح بالتعاون مع األجهزة األمنية ستتغلب يف 

وعندما جاءت ساعة الصفر أظهرت . لى قطاع غزةالنهاية على أي حماولة للسيطرة األمنية احلمساوية ع
أدى هذا . قيادة السلطة الفلسطينية  وفتح تردداً واضحاً يف كيفية التعامل مع ما رأته انقالباً عسكرياً ضدها

التردد يف النهاية إىل حقن الدم الفلسطيين ومنع وقوع حرب أهلية لكن الثمن كان استسالماً فتحاوياً شامالً 
  .اوية كاملة على القطاعوسيطرة محس

بعد وقوع قطاع غزة حتت سيطرة محاس حتركت رئاسة السلطة الفلسطينية  بشكل حاسم فأقالت 
حكومة الوحدة الوطنية برئاسة إمساعيل هنية وأعلنت حالة الطوارىء وعينت حكومة جديدة برئاسة سالم 

عتذار عما قامت به كشرط مسبق واال" انقالهبا"طالب رئيس السلطة حركة محاس بالتراجع عن . فياض
كما قامت حكومة فياض وأجهزة السلطة األمنية مبالحقة عناصر ومؤسسات محساوية . ألي حوار معها

  .رأت فيها هتديداً ألمن وسالمة السلطة يف الضفة الغربية
فت أدت خطوات السلطة هذه إىل إظهار استعداد إسرائيلي للعودة ملفاوضات السالم اليت كانت قد توق

 كما أن عالقة السلطة ورئاستها بالواليات املتحدة حتسنت بشكل كبري 2001) يناير(منذ كانون ثاين 
حيث أظهرت اإلدارة األمريكية استعداداً أكرب من السابق لبذل اجلهد إلجناح الرئيس حممود عباس يف 

ية بعقد لقاء أنابوليس يف تتوجت اجلهود األمريك. مساعيه لعزل حركة محاس والتقدم يف العملية السلمية
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إسرائيلياً مشتركاً أطلق مفاوضات رمسية بني - الذي أصدر بياناً فلسطينيا2007ً) نوفمرب(هناية تشرين ثاين 
كذلك . الطرفني للتوصل حلل دائم يف ظل التزام من الطرفني بتطبيق خارطة الطريق حتت رقابة أمريكية

قد فرضتها على السلطة بعد رفض حكومة محاس االعتراف أوقفت الدول املاحنة العقوبات اليت كانت 
ويف مؤمتر الدول املاحنة يف باريس يف كانون أول . بإسرائيل وااللتزام باالتفاقات املوقعة ورفض العنف

  . بليون دوالر حلكومة سالم فياض7.4 التزمت هذه الدول بدفع مبلغ 2007) ديسمرب(
ة يف قطاع غزة إىل تراجع يف شعبيتها وذلك ملعارضة أدت خطوة محاس العسكرية ضد فتح والسلط

. الغالبية العظمى من اجلمهور الفلسطيين لتلك اخلطوة ورفضها لالقتتال الداخلي ولتهديد الوحدة الوطنية
كما أدت إىل ازدياد حدة العقوبات واإلغالق اليت فرضتها إسرائيل على قطاع غزة ومعابرها صاحبها أحيانا 

رداً على ذلك قامت حركة . لوقود والكهرباء مما سبب معاناة إنسانية كبرية لسكان القطاعقطع إلمدادات ا
 بتدمري جزء من احلواجز املقامة على احلدود بني مصر 2008) يناير(محاس يف هناية شهر كانون ثاين 

ف منهم وقطاع غزة مما أدى لفتح هذه احلدود حلوايل أسبوعني أمام سكان قطاع غزة ودخول مئات اآلال
تعززت مكانة . إىل مدينيت رفح والعريش املصريتني للتزود باالحتياجات واخلروج من سجن غزة الكبري

طالبت محاس بإبقاء معرب رفح مفتوحاً بشكل دائم . محاس وخاصة لدى سكان قطاع غزة نتيجة لذلك
بررت محاس موقفها من . ربحبيث يتم ربط القطاع مبصر بدالً من إسرائيل وطالبت بدور هلا يف إدارة املع

قطع العالقة بني إسرائيل وقطاع غزة بأن ذلك حاجة اضطرارية يفرضها الواقع الذي يعطي إسرائيل القدرة 
لكن مصر . على خنق القطاع مىت شاءت ويفرض فصالً فعلياً شبه دائم بني قطاع غزة والضفة الغربية

السيطرة من اجلانب الفلسطيين ينبغي أن تكون عادت وأغلقت املعرب بعد أسبوعني من فتحه مؤكدة أن 
كما أن السلطة بقيادة عباس عارضت بشدة فصل القطاع عن . للسلطة الفلسطينية برئاسة حممود عباس

  .إسرائيل ورأت بذلك فصالً للقطاع عن الضفة الغربية ومتهيداً لقيام دويلة محساوية يف القطاع
  

א אא   :א

ني ذوي العالقة بالفصل السياسي بني الضفة والقطاع مها حركة محاس يأن الطرفني الرئيسبالرغم من 
 من إسرائيل والواليات املتحدة ومصر تلعب أدواراً مهمة يف حتديد اإلمكانات الراهنة وحركة فتح فإن كال

  :واملستقبلية له
محاس حيث تشكل سيطرة محاس إلسرائيل مصاحل أمنية وسياسية يف تطورات العالقة بني فتح و: إسرائيل

كما أن موقف محاس من . على قطاع غزة هتديداً أمنياً يتمثل يف استمرار هتريب وتصنيع وإطالق الصواريخ
لكن إسرائيل قد ترى مكسباً يف فصل . عملية السالم جيعل من الصعب إجراء مفاوضات إسرائيلية معها

سالم وخاصة يف ظل سيطرة محاس عليه وعدم رغبة قطاع غزة عنها وربطه مبصر امللتزمة معها باتفاق 
إسرائيل يف اجتياحه عسكرياً أو االستمرار يف املسؤولية عن توفري اخلدمات األساسية له مثل املاء والوقود 

  .والكهرباء والغذاء وغريها
فقة من رغم إدراك إسرائيل بأن أي تطبيق خلارطة الطريق أو ألي اتفاق سالم مع الرئيس عباس يتطلب موا

على العكس، ترى .  ال ترى مصلحة يف عودة احلوار بني فتح ومحاس يف الوقت الراهنإال أهناحركة محاس 
إسرائيل يف عودة سريعة للحوار هتديداً ملصاحلها ألنه يعطي شرعية حلماس وحكمها ويعزز مكانتها يف 

هلذا . س عباس على التفاوض معهاالنظام السياسي الفلسطيين وقد يضع قيوداً سياسية كبرية على قدرة الرئي
على حاله بانتظار أن تؤدي الضغوط والعقوبات ) رغم سوئه بالنسبة هلا(تفضل إسرائيل بقاء الوضع الراهن 

  . املفروضة على قطاع غزة إىل تراجع مكانة محاس
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للرئيس عباس مصلحة يف ضمان تعامل العامل معه كممثل شرعي : אא
وحيد لقطاع غزة ويف رفض ما قامت به حركة محاس من استيالء بالقوة عليه، وله مصلحة بالتايل يف عزل و

محاس وإضعافها حبيث ال تشكل هتديداً على شرعيته أو على أمن سلطته يف الضفة الغربية أو على قدرته 
يكي للسلطة الفلسطينية على التفاوض مع إسرائيل أو على ضمان استمرار الدعم السياسي واملايل األمر

  .بقيادته أو على ضمان استمرار الدول األوروبية املاحنة يف تقدمي املساعدة مليزانية حكومة سالم فياض
يدرك الرئيس عباس أن إعادة محاس يف ظل الظروف الراهنة لتكون جزءاً من السلطة الفلسطينية أو طرفاً يف 

ري يف مواقفها السياسية ويف سلوكها على أرض الواقع حكومته بدون أن تقوم محاس بإحداث تغيري جوه
قد يهدد مصاحله يف استمرار التفاوض مع إسرائيل واستمرار الدعم السياسي واملايل األمريكي واستمرار 

كما يدرك الرئيس عباس أن عودة فورية للحوار مع محاس بدون . الدول املاحنة يف دعم حكومته مالياً
هلذا فهو حباجة لتعزيز موقفه .  قطاع غزة تضعه يف موقف تفاوضي ضعيفتراجعها عن سيطرهتا على

إن تقدماً يف املفاوضات مع إسرائيل باجتاه قيام دولة . التفاوضي قبل اجللوس إىل طاولة املفاوضات معها
جة كما أنه حبا. فلسطينية مستقلة هو الكرت الرابح الذي يعطي الرئيس عباس ميزة تفاوضية ال ميتلكها اآلن

  .للمزيد من الوقت إلضعاف محاس وقاعدهتا يف الضفة الغربية
  

تسبب فشل حركة محاس يف احلصول على اعتراف العامل هبا وبنجاحها االنتخايب وفشلها : 
يف انتزاع مكانة مساوية ملكانة فتح يف النظام السياسي يف تراجع مكانة الربامجاتيني داخل احلركة وتعزز 

وقد شكلت . ددين أصحاب املواقف اإليديولوجية وذلك يف ظل تأييد خارجي من إيران وسوريامكانة املتش
.  تعبرياً عن صعود مكانة القوى املتشددة يف عملية صنع القرار احلمساوي2007) يونيو(أحداث حزيران 

نتها فيه تسعى هذه القوى لتعزيز سيطرة محاس على القطاع هبدف منع أي حماولة من فتح الستعادة مكا
هلذا فإهنا معنية بفتح معرب رفح مع مصر ليكون . وللربهنة على أن لدى احلركة اإلسالمية القدرة على احلكم

ها، وليكون لديها القدرة على توفري اخلدمات األساسية للمواطنني ئمنفذاً هلا على العامل وخاصة مع أصدقا
وى الربامجاتية داخل محاس تدرك أن هذا قد يؤدي لكن الق. واالستغناء عن اخلدمات اليت توفرها إسرائيل

هلذه . لفصل طويل املدى عن الضفة الغربية ولفشل جهودها يف العودة للحوار مع فتح ورئاسة السلطة
القوى الربامجاتية مصلحة يف إعادة الربط بني السلطة الفلسطينية يف الضفة والقطاع ولكن يف ظل شراكة 

داد للقبول بتنازالت كبرية للوصول إىل ذلك مبا يف ذلك إجراء انتخابات حقيقية مع فتح وهي على استع
لكن القوى املتشددة داخل محاس . مبكرة وإظهار املزيد من املرونة على مواقفها السياسية من عملية السالم

وخاصة يف قطاع غزة تعارض بشدة أي قبول بشروط رئاسة السلطة للحوار وخاصة الشرط املتعلق بإعادة 
كما أنه من غري الواضح مدى استعداد إيران . لوضع ملا كان عليه قبل سيطرة محاس على القطاع بالقوةا

  .وسوريا للقبول بتحوالت محساوية جتاه االعتدال
 وإعادة توحيد ضفيت ةرغم قناعة قوى محاس الربامجاتية بضرورة العودة السريعة ألحضان الشرعية الفلسطيني

كما . الوطن فإن قدرهتا على قبول شروط الرئاسة الفلسطينية وفتح، حىت لو رغبت بذلك، ليست مؤكدة
مثل فتح احلدود مع مصر والعودة (أن استمرار تعزز القوى األيديولوجية وحتقيقها لنجاحات جديدة 

مرور الوقت العودة للوضع السابق خيلق حقائق على األرض جتعل من الصعب مع ) للعمليات التفجريية
 .وجيعل من كيان غزة شبه املستقل مكسباً هلذه القوى يصعب التخلي عنه

    
 ترغب مصر يف ضمان االستقرار على حدودها مع قطاع غزة حبيث تبقى احلركة عرب احلدود طبيعية :

يف ظل االتفاقات القائمة مع وتريد مصر أن يتحقق ذلك . ويتجنب القطاع املزيد من املعاناة اإلنسانية
وعند حدوث تصادم بني هذه األهداف، . إسرائيل ويف ظل الشرعية الفلسطينية الرمسية للسلطة الفلسطينية

فإن ملصر مصلحة يف منع حدوث انفجار يف القطاع يهدد أمنها أو استقرار عالقتها بالواليات املتحدة أو 
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ذا فإهنا حتاور حركة محاس باعتبارها شريك األمر الواقع املسؤول هل. بإسرائيل أو برئاسة السلطة الفلسطينية
  .عن قطاع غزة وحدوده ولكن بدون إعطائها مكانة رمسية شرعية

 لكنها تدرك أن رئيس السلطة الفلسطينية ليس يف عجله من أمره ،تريد مصر اتفاقاً سريعاً بني محاس وفتح
هلذا فإهنا ستعمل على األرجح على إطفاء . لى قطاع غزةوأن حركة محاس لن تتراجع سريعاً عن سيطرهتا ع

احلرائق اليت قد تنشب بسبب احلصار والعقوبات اإلسرائيلية وستتعامل مع حركة محاس وحكومة هنية على 
أهنما شريك األمر الواقع بانتظار تبلور ظروف أفضل تسمح بالتوصل التفاق وترتيبات رمسية مبشاركة 

  .رئاسة السلطة وإسرائيل
  
ترغب الواليات املتحدة يف عزل محاس وإضعافها وتقوية السلطة الفلسطينية برئاسة : אא

تعترب الواليات املتحدة أي تقارب بني فتح ومحاس قبل أن تقبل األخرية بشروط اجملتمع الدويل . حممود عباس
. اتفاق مكة وحكومة الوحدة الوطنيةوهلذا رفضت . مضر بعملية السالم وبعملية بناء الدولة الفلسطينية

تعتقد إدارة بوش أن عزل محاس وإفشال قدرهتا على احلكم سيفقدها شعبيتها ومكانتها بني اجلماهري 
الفلسطينية، وأن إحياء عملية السالم وحتسني األوضاع االقتصادية يف مناطق السلطة اخلاضعة للرئيس عباس 

هلذا بادرت إدارة بوش إىل إطالق . عتدلة يف اجملتمع الفلسطيينوحكومة فياض سيعزز من مكانة القوى امل
 الضفة الغربية وسامهت يعملية أنابوليس للسالم وحث إسرائيل على ختفيف القيود املفروضة على فلسطيني

  . بتقدمي الدعم املايل حلكومة فياض
 بني الرئيس عباس ومحاس يف تعارض الواليات املتحدة إعادة محاس لشرعية السلطة الفلسطينية وإجراء حوار

ظل األجواء الراهنة، وتراهن على أن عزهلا وفرض العقوبات عليها من جهة، وجناح مفاوضات السالم بني 
عباس وأوملرت من جهة أخرى، سيتيح ظروفاً أفضل للحوار الفلسطيين الداخلي حول إعادة توحيد قطاع 

  .غزة يف ظل الشروط اليت وضعها اجملتمع الدويل
  

:א
نه ليس واضحاً مىت ميكن أكما .  ال تبدو الظروف الراهنة مشجعة على عودة احلوار بني فتح ومحاس

يف هذه األثناء قد يتعمق الفصل مهدداً وحدة . للظروف أن تنضج هبذا االجتاه، ومن املمكن أال تنضج أبداً
فلسطني "مع " فلسطني اجلنوبية"ستقبل توحيد ومستقبل الشعب الفلسطيين، وقد ال يكون سهالً يف امل

  .لذلك، من الضروري حماولة البحث اآلن عن وسيلة تعيد توحيد املنطقتني الفلسطينيتني". الشمالية
مثالً، لن يكون من اجملدي حلماس تقدمي . لكن جناح احملاولة يتطلب أخذ مصاحل كافة األطراف بعني االعتبار

ولن تقبل . ينية بدون ضمانات بأهنا ستحصل على شراكة حقيقية يف احلكمأي تنازالت للرئاسة الفلسط
الرئاسة الفلسطينية باجللوس مع محاس إن شكل ذلك هتديداً ملفاوضاهتا مع إسرائيل أو الستمرار الدعم 

 كذلك فإن إسرائيل والواليات املتحدة لن تظهرا تساحماً جتاه خطوة. السياسي واملايل األمريكي واألورويب
كهذه ما مل تضمن استعداداً من محاس إلظهار املزيد من االعتدال جتاه العملية السلمية وإيقاف األعمال 

  .املسلحة ضد إسرائيل وعدم التدخل يف مفاوضات السالم
لكي يكون من اجملدي لكافة هذه األطراف النظر جبدية يف إمكانية العودة للحوار اليوم هبدف إعادة توحيد 

  :ن عليها التعامل بل والقبول باملتطلبات الستة التاليةالسلطتني، فإ
  

تشكل هذه االنتخابات املكسب : 2008 إجراء انتخابات مبكرة يف الضفة وغزة خالل عام .1
تعتقد حركة . الرئيسي للرئاسة الفلسطينية وفتح، والقبول بذلك يعد تنازالً رئيسياً من حركة محاس

يف مصلحتها وخاصة على ضوء استفادهتا من جتربة فتح أن نتائج انتخابات جديدة ستكون 
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كما أن املوقف . االنتخابات السابقة مبا يف ذلك الثمن الذي دفعته بسبب انقساماهتا الداخلية
األمريكي واإلسرائيلي قد حيبذ إجراء انتخابات كهذه يف ظل االعتقاد بأن جناح السلطة الفلسطينية 

سسات العامة وتوفري خدمات أفضل للسكان ورمبا حتقيق تقدم يف فرض النظام والقانون وتقوية املؤ
أما بالنسبة حلماس، فإن إجراء . يف عملية السالم سيسهم يف فوز ائتالف وطين معارض حلماس

انتخابات تشريعية ورئاسية قبل موعدها املقرر بسنة واحدة تقريباً قد ال يشكل تنازالً كبرياً، خاصة 
 يف ظل ظروف مشاهبة للظروف الراهنة 2010) يناير(ىت كانون ثاين مع إدراكها بأن االنتظار ح

قد ال خيدم مصاحلها وأنه قد يكون من األنسب هلا إجراء هذه االنتخابات مبكراً ولكن بعد فترة 
 .من اهلدوء واملصاحلة الداخلية وإعادة توحيد جناحي الوطن

 على تقاسم السلطة وخاصة بلورة سيشكل اتفاٌق بني فتح ومحاس: ة بني فتح ومحاسيشراكة حقيق .2
إن . شراكة يف اجملال األمين يسمح للطرفني بالعمل معاً حتت قيادة أمنية موحدة مكسباً هاماً حلماس

النجاح يف حتقيق ذلك سيكون مدخالً هاماً لضمان استمرار العملية الدميقراطية وخاصة على ضوء 
لكن هذا البند . اهن يف منطقيت نفوذ فتح ومحاسالتراجعات اليت تشهدها هذه العملية يف الوقت الر

لن يكون مقبوالً من الواليات املتحدة وإسرائيل بدون قيام محاس والسلطة الفلسطينية بإعطاء 
 . ضمانات بأنه لن يشكل هتديداً للعملية السلمية ولألمن اإلسرائيلي

ية قد يسهم يف ختفيف املعارضة إن قبوالً من محاس باملبادرة العرب: قبول محاس باملبادرة العربية .3
اإلسرائيلية واألمريكية للمصاحلة الفلسطينية وقد يسهم يف حتسني عالقة محاس بالدول العربية 

تظهر استطالعات الرأي اليت يقوم هبا املركز الفلسطيين للبحوث السياسية واملسحية أن . الرئيسية
ري هذه االستطالعات إىل أن معظم األصوات كما تش. أغلبية من مؤيدي محاس تؤيد املبادرة العربية

اليت فقدهتا محاس خالل السنتني هي أصوات معتدلة تقبل بالعملية السلمية واالعتراف املتبادل بني 
بعبارة أخرى، إن حتوالً محساوياً حنو االعتدال، مثل قبول املبادرة العربية، . إسرائيل وفلسطني

 . لكثري من األصوات اليت هجرهتاسيعزز من شعبية حركة محاس ويعيد هلا ا
لن يكون من املمكن يف ظل الظروف الراهنة : اإلبقاء على حكومة مستقلني برئاسة سالم فياض .4

العودة حلكومة الوحدة الوطنية اليت جاءت بعد اتفاق مكة ألن ذلك سيشكل هتديداً مباشراً ملصاحل 
. الدعم السياسي واملايل األمريكي والدويلالرئاسة الفلسطينية يف استمرار عملية السالم واستمرار 

كما أنه قد يكون من املفيد تنفيذ بند الشراكة الوارد أعاله يف ظل حكومة ال ينتمي أعضاؤها لفتح 
سيكون هدف هذه احلكومة اإلعداد . أو حلماس، لكنها تتشكل بالتشاور معهم وحتوز على ثقتهم

صاحلة الواردة أعاله باإلضافة إىل البندين املتبقيني إلجراء انتخابات جديدة وتطبيق بنود اتفاق امل
يشكل هذا البند تنازالً كبرياً . املتعلقني بإدارة العالقة مع إسرائيل وإدارة املعابر مع إسرائيل ومصر

من محاس، إذ أن عليها ليس فقط قبول سالم فياض رئيساً للحكومة، بل وعدم االعتراض على 
علق باستمرار احلكومة يف االعتراف بإسرائيل وااللتزام باالتفاقات سياسة هذه احلكومة فيما يت
لكن املكسب الذي ستحققه محاس يف القبول هبذه احلكومة أن . املوقعة ووقف األعمال املسلحة

إسرائيل والعامل سيعترفان حبكومة تسهم محاس يف اختيار العديد من أعضائها املستقلني، ويف هذا 
 . ول حبماس كالعب سياسي فلسطيين مشروعخطوة أولية جتاه القب

 يف الضفة والقطاع واستمرار املفاوضات بتفويض كامل للرئاسة وقف شامل إلطالق النار .5
سيشكل هذا البند مكسباً هاماً لكافة األطراف إذ يوقف إطالق الصواريخ : ةواحلكومة الفلسطيني

تفجريية وإطالق النار يف إسرائيل ضد البلدات اإلسرائيلية قرب قطاع غزة، ويوقف العمليات ال
والضفة الغربية، ويوقف هتريب وتصنيع السالح، ويسمح للحكومة الفلسطينية بتنفيذ قسم مهم من 
التزاماهتا يف خارطة الطريق، ويوقف كافة العمليات العسكرية اإلسرائيلية يف الضفة والقطاع ويفتح 

خاصة االنسحاب من املدن الفلسطينية (الطريق الباب أمام تطبيق إسرائيل اللتزاماهتا يف خارطة 
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حتت إشراف احلكم األمريكي، ويسهل من إمكانية إطالق سراح ) وإزالة احلواجز واإلغالق
كما أنه يسمح للرئيس عباس . اجلندي اإلسرائيلي جلعاد شاليت وإطالق سراح أسرى فلسطينيني
ابل التزام الرئاسة بعرض ما يتم يف استمرار التفاوض مع إسرائيل بتفويض كامل من محاس مق

 .التوصل له على اجمللس التشريعي اجلديد بعد انتخابه
طالق النار وقبول إلإن التوصل لوقف شامل : فتح املعابر يف ظل سيطرة الرئاسة واحلكومة عليها .6

كافة األطراف حبكومة فلسطينية واحدة برئاسة سالم فياض سيسمح بإعادة فتح احلدود مع مصر 
سيشكل هذا مكسباً لكافة األطراف . إسرائيل حتت إشراف الرئاسة الفلسطينية واحلكومةو

 . الفلسطينية وغري الفلسطينية وسيسمح بفك احلصار الراهن عن قطاع غزة
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