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قراءة في املصاحلة املفاجئة بني فتح وحماس
في 4 مايو 2011 اعلن في 
القاهرة ع���ن توقيع اتفاق 
ب���ني حركة فتح  مصاحلة 
ممثلة في رئيس الس���لطة 
الفلسطينية محمود عباس 
وحركة حم���اس ممثلة في 
رئيس املكتب السياس���ي 
خالد مش���عل، واكد عباس 
خالل التوقي���ع أن حماس 
جزء من الشعب الفلسطيني، 
وليس من حق احد ان يقول 
للشعب الفلسطيني ما الذي 
علي���ه ان يفع���ل، فيما اكد 
خالد مشعل رئيس املكتب 
السياسي حلماس ان احلركة 
مستعدة لدفع كل ثمن من 
اجل املصاحلة وان معركتها 
الوحيدة هي مع اسرائيل، بدا 
ان املصاحلة متت مببادرة 
مصري���ة وحض���ر احتفال 
التوقيع وزير اخلارجية نبيل 
العربي وام���ني عام جامعة 
الدول العربية عمرو موسى 
ومدي���ر املخابرات املصرية 
مراد موافي وحضر االحتفال 
ممثل���ون ع���ن 11 فصي���ال 
فلس���طينيا ف���ي العاصمة 
املصرية وشارك ثالثة من 
النواب العرب في الكنيست 
اإلسرائيلي هم أحمد الطيبي 
ومحمد بركة وطلب الصانع 
وممثل عن االمني العام لالمم 
املتح���دة روبرت س���يري، 
ويقضي االتفاق الفلسطيني 
بتشكيل حكومة تكنوقراط 
الش���ؤون  إدارة  تتول���ى 
الداخلية الفلسطينية وإجراء 
انتخابات رئاسية وتشريعية 
وانتخابات للمجلس الوطني 
الفلس���طيني بعد عام من 

إعالنه.
املصاحل���ة  ان  الش���ك 
كانت مفاجئ���ة، فقد تخلى 
الطرف���ان ع���ن الكثير من 
العن���اد الذي كان يطبعهما 
في املفاوضات السابقة، كما 
لم نسمع اتهامات وال اتهامات 
مضادة مث���ل تلك التي كنا 
نس���معها بعد كل فشل او 
جناح جزئي، فجأة ش���عر 
اللجوء  الطرفان بوج���وب 
الى املصاحلة واخلروج من 
الراهن،  الوضع االنقسامي 
ابدى الش���عب الفلسطيني 
فرحة عارمة باتفاق املصاحلة 
وعب���رت جمي���ع الفصائل 
واالحزاب ع���ن تأييدها لها 
وجرت احتفاالت في الضفة 
وغزة، وامل اجلميع ان تكون 
هذه املصاحلة نهائية واال 
تتعرض لالنتكاس كما حصل 
للمصاحل���ات املاضية، في 
اجلانب اآلخر كيف نظرت 

اسرائيل الى املصاحلة؟

ترحيب وتأييد

ان اي مصاحل���ة جتري 
بني فريقني متنازعني تكون 
عادة موضع ترحيب وتأييد 
من جميع االطراف ومنهم 
م���ن يكون متض���ررا منها 
فعال، لكن ندر ان اقدم مثل 
هؤالء على انتقاد املصاحلات 
علنا بل كان يجري الترحيب 
بها من قبي���ل اللياقة على 
االق���ل، اطاحت اس���رائيل 
بكل قواعد الديبلوماس���ية 
الدولية، وشنت  واللياقات 
هجوما عنيفا على املصاحلة 
واتخ���ذت تدابير ش���ديدة 
ضدها غير آبهة بردود الفعل 
على موقفها. اعتبر رئيس 
الوزراء بنيامني نتنياهو أن 
التوقيع على اتفاق املصاحلة 
ضربة هائلة لعملية السالم، 
وانتصار كبي���ر لإلرهاب، 
حسب وصفه ودعا نتنياهو 
إلى  الفلس���طيني  الرئيس 
التخلي عن اتفاق املصاحلة 
مع حماس واختيار السالم 

مع إسرائيل.
ام���ا وزي���ر اخلارجية 
اإلسرائيلي اليميني املتطرف 
أفيغدور ليبرمان فقد طلب 
م���ن اجليش اإلس���رائيلي 
االستعداد في أعقاب توقيع 
اتفاق املصاحلة بني حركتي 
فتح وحماس، زاعما أن أحد 
بنود االتفاق بني احلركتني، 
ينص على إطالق س���راح 
مئات الس���جناء من حركة 
إلى  حماس، وهذا سيؤدي 
عودة من وصفهم باملخربني 
إلى الس���يطرة على الضفة 
»ان  واض���اف  الغربي���ة، 
هذا االتف���اق يعتبر تعديا 
للخطوط احلمراء بالنسبة 
لتل أبيب، ألن حركة حماس، 
مت اعتبارها منذ عام 2003، 
من قب���ل الرباعية الدولية 
منظم���ة إرهابي���ة، واتخذ 
قرار بعدم إجراء مفاوضات 
م���ع منظمة هدفه���ا تدمير 
إسرائيل«، ووصف االتفاق 
املصاحلة بني حماس وفتح 
بانه نابع من تخبط، مشيرا 
إلى أبو مازن الذي كان يعتمد 
على حسني مبارك، يتخوف 

ل���م توافق اس���رائيل على 
استئناف املباحثات. ورغم 
القريبة  ابتكار احملادث���ات 
ادارة  املباشرة فشلت  غير 
اوباما في إرغام اس���رائيل 
حتى على جتميد االستيطان 
لفترة محددة وعلى العكس 
تسارعت وتيرة االستيطان 
وخصوصا في مدينة القدس 
وشملت مناطق قريبة من 
املسجد االقصى رغم معارضة 
العالم العربي واالس���المي 
ومعارضة دولي���ة كبيرة. 
جمدت احملادثات واحتجت 
اسرائيل مرارا بعدم وجود 
شريك وكان طرحها للتعامل 
مع حركة حماس هو معاملتها 
كمنظمة ارهابية رغم متثيلها 
الشعبي وادارتها للوضع في 
قطاع غزة بواسطة حكومة 
اس���ماعيل هني���ة، واخيرا 
انه���ارت اجلهود االميركية 
واستقال ميتش���ل واعلن 
اوباما تعي���ني ديڤيد هيل 
مكانه بشكل مؤقت واسدل 
الستار على مبادرته  بذلك 

التي لم جتد نفعا.
الرباعية الدولية املنشأة 
منذ نحو 7 سنوات واملؤلفة 
من الواليات املتحدة واالحتاد 
الروسي واالحتاد االوروبي 
واالمم املتحدة، خففت وتيرة 
اجتماعاتها وما يزال توني 
العام للرباعية  بلير االمني 
يؤجل اجتماعاتها بش���أن 
اعالن الدولة الفلس���طينية 
حتى كاد العالم ينسى هذه 
الرباعية التي رسمت خارطة 
طريق حلل النزاع لم تسلكه 
ابدا. هذا االنكفاء الدولي ال 
ميكن حتريكه وال تنشيطه 
في ظل وضع فلس���طيني 
انقسامي والبد من توحيد 
السلطة واجراء املصاحلة 
بني الفريقني االساسيني فتح 
وحماس كي يتم التعامل مع 
التراج���ع اخلطير في  هذا 

جهود السالم.
ان احملك االول واالساسي 
لتنفيذ االتفاق هو تشكيل 
حكومة جديدة يجري االتفاق 
عليها بني الطرفني وجتسد 
جدية االتفاق. من املنتظر 
ان يعلن خالل ايام االتفاق 
على اس���م رئيس احلكومة 
وان يباشر الرئيس اجلديد 
مشاوراته لتشكيل حكومة 
م���ن التكنوق���راط مبدئيا، 
لكن مبا ان جميع الفصائل 
ان���ه ال وجود  تدرك متاما 
لتكنوقراط فلسطيني غير 
مسيس، خصوصا في مرحلة 
حرجة في تاريخ الش���عب 
الفلسطيني تتطلب قرارات 
سياس���ية مصيرية بحجم 
اتفاق سالم مع اسرائيل او 
انشاء كونفيدراليات مع دول 
املوافقة  او  عربية مجاورة 
على الكفاح املس���لح، لذلك 
يج���ب ان يتأم���ن التمثيل 
السياسي لفتح وحماس وكل 
القوى السياس���ية االخرى 
القرار احلكومي  كي يكون 
وطنيا موحدا، وان تستطيع 
احلكومة اجلديدة تسويقه 
فلسطينيا وعربيا ودوليا. 
وق���د لفت في ه���ذا املجال 
اس���تقبال وزير اخلارجية 
الروسي سيرجي الفروف 
في موسكو وفدا فلسطينيا 
مش���تركا، حيث دع���ا الى 
ض���رورة مش���اركة جميع 
الفصائل الفلس���طينية في 
تشكيل احلكومة اجلديدة.
واعتبر أن تشكيل حكومة 
جديدة على أسس االتفاق 
الذي توصلت إليه حركتا فتح 
وحماس في القاهرة يساعد 
على إنشاء دولة فلسطينية. 
واعتبر أن هذا االتفاق يتميز 
بأهمي���ة تاريخية، انطالقا 
من ان الوحدة ضرورة لكل 
الشعوب وبش���كل خاص 
الفلس���طيني مما  للشعب 
ميكنه من إنش���اء دولته، 
الهدف  وقال »لتحقيق هذا 
البد أن يحظى موقف السلطة 
الوطنية الفلسطينية بدعم 

كل الفلسطينيني«.
تبقى االنتخابات املقبلة 
للمجلس التشريعي والرئاسة 
هي االساس وسينبثق عنها 
سلطة جديدة وشبه هوية 
فلس���طينية جديدة جندها 
اليوم مش���تتة هنا وهناك. 
هل جتري االنتخابات بحرية 
وسالمة؟ هل يقبل املجتمع 
الدولي بنتيجتها ام تتكرر 
نتائج انتخابات 2005 بغض 
النظر ع���ن الرابح وتتكرر 
معه���ا ردود الفعل الدولية 
والعربي���ة ايض���ا ويدخل 
الشعب الفلسطيني وقياداته 
في متاهات االنقسامات من 

جديد؟
بقلم:  إلياس فرحات   ٭
 عميد ركن متقاعد
 في الجيش اللبناني

م���ن منطل���ق مس���ؤولية 
واح���دة لس���لطة وطنية 
واحدة، والقيام بنشاطات 
القضية  ابقاء  اخرى بهدف 
الفلسطينية حية وتفادي 

جمودها ونسيانها.
� ان التصعيد السياسي 
اجل���اري حاليا في اخلليج 
واتهام دول مجلس التعاون 
اخلليجي اليران بالتدخل في 
الداخلية لدولة  الش���ؤون 
البحرين قد  عض���و ه���ي 
ولد وضعا سياسيا جديدا 
متوترا خيم ليس على اجواء 
اخلليج فقط بل على املنطقة 
برمتها. كم���ا ان قرار دول 
مجل���س التعاون في قمتها 
االخيرة الت���ي انعقدت في 
الرياض حول االس���تعداد 
لقبول عضوين جديدين في 
املجلس هما املغرب واالردن 
قد وسع من مسرح العمليات 
السياسي ليطول الول مرة 
دوال بعيدة عن اخلليج. ان 
اس���تحضار القوة املغربية 
واالردنية هو رسالة واضحة 
التعاون  اليران ان مجلس 
مصر على مواقفه وانه يزداد 
قوة بضم اعضاء جدد من 
ال���دول العربية. من املمكن 
ان يتصاعد هذا التوتر مع 
ايران ويستحوذ على اهتمام 
دول املنطقة واملجتمع الدولي 
ويضع القضية الفلسطينية 
في الظالل ملصلحة اخلالف 
مع ايران ويحد من االندفاعة 
الدولية من اجل االعتراف 
بالدولة الفلس���طينية التي 
التأجيل بس���بب  قد تلقى 
االوضاع الراهنة التي تؤثر 
على مصالح الواليات املتحدة 
واوروبا في مج���ال تدفق 
النفط اليها. ان وجود سلطة 
فلسطينية واحدة موحدة 
حتمل لواء قضية فلسطني له 
من دون شك تأثير سياسي 
ومعن���وي وميكنه���ا عند 
تش���كيلها اقتناص الفرص 
السياسية من اجل حتقيق 
مصالح الشعب الفلسطيني 
واهمها االعت���راف بالدولة 

الفلسطينية.

تسوية المسألة

التح���ركات  انكف���اء   �
الدولية عن تسوية املسألة 
الفلسطينية. سبق واعلن 
اوباما  الرئيس االميرك���ي 
عن مبادرة لتحريك عملية 
الس���الم وعني لهذه الغاية 
السيناتور السابق جورج 
ميتشل وهو صاحب خبرة 
س���ابقة في حل النزاع في 
الش���مالية. حضر  ايرلندا 
ميتش���ل الى املنطقة وجال 
على زعمائها واصطدم بجدار 
االصرار االس���رائيلي على 
استمرار بناء املستوطنات. 
رغم كل االغراءات االميركية 
مبا فيها زيادة املس���اعدات 
القبة  ومتوي���ل مش���روع 
الفوالذية من اجل احلماية 
من خطر الصواريخ قصيرة 
املدى والتنازالت الفلسطينية 

من سيطرة حركة اإلخوان 
املسلمني، وهي املنظمة األم 
حلماس، عل���ى احلكم في 
مص���ر، وان خالد مش���عل 
يش���عر بضائقة هو اآلخر 
ف���ي أعقاب قي���ام الرئيس 
السوري بإطالق النار على 
املساجد واملصلني، في ظل 
أعمال الفوضى التي تسود 
سورية حاليا وهي الراعي 

الرئيسي حلماس«.
وقال الرئيس اإلسرائيلي 
شمعون بيريز »ان االتفاق 
الذي توصلت إليه السلطة 
الفلسطينية مع حركة حماس، 
ليس اتفاق وحدة«، معتبرا 
أن احلركتني اتفقتا على عدم 
املوافقة، واضاف: ان نتائج 
االنتخابات التي ستجرى في 
مناطق السلطة الفلسطينية، 
من شأنها أن تؤدي إلى فوز 
حركة حماس التي تدعو إلى 
اس���تمرار احلرب وتدمير 
دولة إسرائيل، ودعا القيادة 
الفلس���طينية إلى أن تتحد 
من أجل السالم وأال تتظاهر 
مبظهر الوحدة اخلادعة التي 
ال تس���مح لها بالتقدم إلى 
أي مكان، بدوره، قال ايهود 
باراك وزير الدفاع »ان اتفاق 
املصاحلة الفلسطيني، يحمل 
في طياته فرصا وإمكانات 
دراماتيكية«، مش���ككا في 
أن يفض���ي هذا االتفاق إلى 
تشكيل حكومة فلسطينية 
مشتركة من فتح وحماس، اما 
نتنياهو فقد صعد معارضته 
القاء خطابه  اثناء  لالتفاق 
في الكونغرس وقال: »اقول 
للرئيس الفلسطيني محمود 
عباس عليك ان متزق ميثاقك 
مع حماس وان جتلس على 
طاول���ة املفاوضات وعليك 
ان تصنع السالم مع دولة 

يهودية«.

نظرة أوباما السلبية

تطرق الرئيس اوباما في 
خطابه املخصص للش���رق 
االوسط الذي القاه في وزارة 
ال���ى املصاحلة  اخلارجية 
بنظرة تتوافق في سلبيتها 
النظرة االس���رائيلية،  مع 
فقال »ان ما أعلن مؤخرا من 
اتفاق بني فتح وحماس يثير 
تساؤالت أساسية ومشروعة 
بالنسبة إلس���رائيل: كيف 
ميكن للم���رء أن يتفاوض 
مع طرف أظهر نفس���ه أنه 
غير مستعد لالعتراف بحقك 
ف���ي البقاء؟ وعل���ى القادة 
الفلسطينيني أن يقدموا في 
القادمة  األسابيع والشهور 
جواب���ا موثوقا به على هذا 

السؤال«.
حماسة فلسطينية ظاهرة 
مقاب���ل تنديد اس���رائيلي 
وتشكيك اول نتائجه وقف 
حتويل االموال الى السلطة 
الفلسطينية كإجراء عقابي 
والسؤال املطروح: ملاذا جرت 
املصاحل���ة اآلن وبس���رعة 

فاجأت جميع املراقبني؟
� منذ االنهيار الس���ريع 

ليبيا واليمن وما ش���هدته 
البحرين وتشهده سورية من 
احتجاجات واحداث غيرت 
الواقع العربي، اذ خس���رت 
السلطة الفلسطينية حليفا 
الرئيس  اس���تراتيجيا هو 
السابق مبارك كما ان حركة 
حماس انتابها قلق حول ما 
يجري في س���ورية، االمر 
الذي دفع كلت���ا احلركتني 
الى التفكير جديا في اجراء 
يحفظ املصلحة الفلسطينية 
ومصلح���ة كل منهم���ا.ان 
اس���تمرار اخلالف في ظل 
التحوالت العربية من شأنه 
ضياع الفلسطينيني في حمأة 
املفاج���آت التي نتجت وقد 
تنتج في املستقبل القريب 
عن حرك���ة االحتجاج في 

العالم العربي.
� ينظر العالم كله بترقب 
واهتمام الى سبتمبر املقبل، 
حيث تنعقد اجلمعية العامة 
لالمم املتحدة ف���ي دورتها 
العادية السنوية لعام 2011 
والتي من املتوقع ان يكون 
مدرجا على جدول اعمالها 
مش���روع قرار باالعتراف 
بدولة فلسطينية ضمن حدود 
عام 1967، االمر الذي يقض 
مضاجع اسرائيل ومؤيديها. 
من شأن اعتراف االمم املتحدة 
بالدولة اجلديدة ان يحرج 
التي طاملا اعلنت  اسرائيل 
التزامه���ا بالقانون الدولي 
وفي الوقت نفسه تنكر على 
الشعب الفلسطيني حقوقه 
املشروعة. اعتبارا من اليوم 
وحتى سبتمبر موعد انعقاد 
اجلمعية العامة، من املنتظر 
ان تقوم اسرائيل بتحركات 
سياسية وديبلوماسية من 
اجل اجهاض هذا املشروع، 
ليس آخره���ا زيارة رئيس 
الوزراء االسرائيلي نتنياهو 
الى الواليات املتحدة وتلبيته 

ف���ي مكة  آلخ���ر مصاحلة 
املكرمة ع���ام 2007 والتي 
اكثر من شهرين،  لم تعمر 
سيطرت حماس بعدها على 
قطاع غزة وانقطع االتصال 
ب���ني احلركت���ني، ووصل 
الى وضع  الفلس���طينيون 
انقسام سياسي وجغرافي 
خطير ادى الى غياب اي افق 
لعملية السالم، وكثيرا ما شكا 
االسرائيليون من عدم وجود 
شريك فلسطيني واحتجوا 
بذلك من اج���ل التهرب من 
موجبات عملية السالم وسط 
عجز عربي ع���ن اخلروج 
من هذه احلالة، وحتركات 
اوروبية اقتصرت على ادارة 
الراهن، ومحاوالت  الوضع 
اميركية الستئناف املباحثات 
باءت بالفشل بسبب اصرار 
التمس���ك  اس���رائيل على 
باالستيطان، خسرت فتح 
وخسرت حماس ايضا من 
جراء هذا الوضع وشعرت 
كلتاهما مبرارة اخلس���ارة 
وتفاقمه���ا م���ع اس���تمرار 
النزاع، وظه���رت حتركات 
الفلس���طيني  في املجتمع 
ف���ي الداخل وفي الش���تات 
تدعو لوضع حد لالنقسام 
عكست استياء شعبيا من هذا 
الوضع وتراجعا في تأييد 
املواقف العنيدة واالتهامية 
لكلت���ا احلركتني، عزز ذلك 
االس���تيطان،  اس���تمرار 
خصوصا في القدس وفقدان 
اي آلية سياسية فلسطينية 
ملواجهته بسبب االنقسام. 
حتم هذا الطريق املس���دود 
الفريق���ني انتهاز اول  على 
املأزق  فرصة للخروج من 

واجراء املصاحلة.

انقسام شعبي

� مع مرور 4 سنوات على 
االنقسام � القطيعة بني فتح 

وحماس، تب���ني ان نتائج 
خطيرة ب���دأت تظهر وهي 
ان االنقس���ام بني احلركتني 
لم يعد انقساما بني قيادتني 
سياسيتني كما كانت عليه 
ان���ه اصبح في  احلال، بل 
احيان كثيرة انقساما افقيا 
ش���عبيا امتد الى انقس���ام 
ثقاف���ي في امور اساس���ية 
كانت ال تزال موضع اجماع 
عند الشعب الفلسطيني من 
كل اطياف���ه. واخلطورة ان 
هذه احلالة دفعت بالبعض 
ال���ى اقتراح انش���اء امارة 
اس���المية في غزة وصيغة 
كونفيدرالية للضفة الغربية 
مع االردن وبذلك تتم تصفية 
القضية الفلسطينية نهائيا. 
هذا االقت���راح ال يهدف الى 
اجتراح حلول بل الى خلق 
مش���اكل جديدة بني شباب 
فلسطيني يتبع حكما اسالميا 
في غ���زة وآخر يتبع حكما 
مدني���ا قريبا من العلمانية 
في الضف���ة الغربية. ومنذ 
بداي���ة القطيعة اجلغرافية 
والشعبية بلغ االمر نقطة 
خطيرة، االم���ر الذي حمل 
الى  قوى حية في املجتمع 
قرع ناقوس اخلطر وتنظيم 
تظاهرات طالبت بالوحدة 
الوطني���ة. في هذه اللحظة 
االنقسامية احلرجة جرت 
املصاحلة واول مهماتها ردم 
اجلسور الثقافية والفكرية 
والسياسية بني ابناء الشعب 
الواحد وحتويل اخلالف احلاد 
احلالي الى خالف في الرؤى 
السياسية بني مواطنني من 

شعب واحد.
� التحوالت الكبيرة التي 
يشهدها العالم العربي بعد 
جناح االنتفاضات الشعبية 
بأحداث تغيي���ر في نظام 
احلكم ف���ي كل من تونس 
ومص���ر واس���تمرارها في 

دع���وة اللقاء خط���اب في 
الكونغ���رس متحور حول 
رف���ض مش���روع الدول���ة 
اكب���ر  الفلس���طينية.ان 
يس���تخدمها  كان  حج���ة 
املفاوض االسرائيلي هي ان 
الفلسطينيني منقسمون وانه 
ال يوجد شريك فلسطيني 
للسالم ولهذا كانت اسرائيل 
توقف جميع اقتراحات السالم 
االميركية واالوروبية حتت 
هذه الذريعة، وسوف تزداد 
وتيرة الضغط االسرائيلي 
من اجل احباط والدة الدول 

اجلديدة.

شريك في عملية السالم

البد للفلس���طينيني ان 
يتوح���دوا من اجل الظهور 
كش���ريك فاعل ف���ي عملية 
الس���الم والوق���وف بوجه 
احمل���اوالت االس���رائيلية 
الدولة  لنس���ف مش���روع 
الفلسطينية، وفي هذا املجال 
علم ان اسرائيل حتاول اقناع 
الدول االعضاء الدائمني في 
مجلس االمن الدولي بتقدمي 
مشروع قرار بانشاء دولة 
فلسطينية على ان يجري 
التفاوض حولها بني الفريقني 
الفلس���طيني واالسرائيلي 
مما يعن���ي ع���ودة االمور 
الى املرب���ع االول وبصيغة 
قانوني���ة دولي���ة. كذل���ك 
حملت االنباء ان اس���رائيل 
قد تقدم مشروع قرار بالغاء 
العودة للفلسطينيني  حق 
وس���تعمل على اقراره في 
مواجه���ة مش���روع الدولة 
الفلس���طينية الفراغه من 
مضمونه، يشير آخر تقدير 
اسرائيلي الى ان 130 دولة 
على االقل ستصوت لصالح 
مشروع الدولة. امام السلطة 
الفلسطينية املوحدة الكثير 
من اجل مواجهة التحركات 
االسرائيلية ويتوجب على 
احلكومة اجلديدة ان تقوم 
بديبلوماسية ناشطة من اجل 
احباط احملاوالت االسرائيلية 
الدولة  الجهاض مش���روع 
الالزم من  الع���دد  وتوفير 

الدول القراره.
� ان اولى نتائج املصاحلة 
كان توحد الفلسطينيني في 
خطوة املس���يرات السلمية 
باجتاه فلسطني التي قامت 
في ذك���رى النكب���ة في 15 
ماي���و واستش���هد عدد من 
الفلسطينيني من كل الفصائل 
جراء اطالق النار عليهم من 
قبل القوات االسرائيلية على 
احلدود املقابل���ة في لبنان 
الغربية  وسورية والضفة 
وغزة ومصر. لقد اثارت هذه 
اخلطوة اهتمام العالم بقضية 
الفلس���طينيني  الالجئ���ني 
وحركت موضوع حق العودة 
الفلسطينية  الدولة  واقامة 
بحيث بات من الضروري ان 
تسير حركتا فتح وحماس 
قدما بتنفيذ االتفاق ومتابعة 
ما ج���رى للفلس���طينيني 
على احلدود مع اس���رائيل 

احملك األول 
واألساسي لتنفيذ 
مصاحلة القاهرة 

هو تشكيل حكومة 
جديدة يجري 

االتفاق عليها بني 
الطرفني

هل يقبل 
املجتمع الدولي 

بنتيجة االنتخابات 
الفلسطينية 

املقبلة أم تتكرر 
نتائج انتخابات 

2005 بغض النظر 
عن الرابح؟


