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،،،تحیة طیبة وبعد

یضع بال ثینـك للدراسـات اإلسـتراتیجیة بـین أیـدیكم ورقـة السیاسـات بعنـوان " الخـروج 
من األزمة الفلسطینیة الراهنة :ضرورة وطنیة ال تحتمـل للتأجیـل (مقتـرح إطـار للحـل 
).  تأتي هذه الورقة كنتاج للعدید من جلسات التفاكر والعصف الـذهني التـي نظمهـا 

ة فـي مدینــة غــزة بمشــاركة عـدد مــن ممثلــي عــدد مــن بـال ثینــك للدراســات اإلســتراتیجی
القــــوى السیاســــیة وأعضــــاء المجلــــس التشــــریعي واألكــــادیمیین والناشــــطین فــــي إطــــار 
ـــاقش المشـــاركون فـــي الجلســـات التـــي  المجتمـــع المـــدني والقطـــاع الخـــاص . حیـــث ن

) سـبل الخـروج 2007عقدت على مدى ثالثة شهور ( أغسطس، سبتمبر، وأكتوبر 
والتــي انتهــت بســیطرة حركــة 2007لداخلیــة التــي أعقبــت أحــداث یونیــو مــن األزمــة ا

حماس على قطاع غـزة.  وتـأتي أهمیـة هـذه الورقـة كونهـا جـاءت كثمـرة لعمـل دؤوب 
ومثابر قامت بـه نخبـة سیاسـیة ومجتمعیـة فـي قطـاع غـزة ، اتبعـت منهجـا موضـوعیا 

ارتباطـا بـدوافع وطنیـة متوازنا وعلمیا فـي تحلیـل األزمـة وفـي تحدیـد سـبل تجاوزهـا ، و 
متحــررة مــن الحســابات الحزبیــة الضــیقة ، أو اإلقلیمیــة المتجــاوزة للمصــالح الوطنیــة 
الفلســطینیة الكاملــة ، وهــي بــذلك _ أي الورقــة _ تعتبــر منتوجــا عامــا ، یصــلح الن 
یتحـــول إلـــى أداة ضـــغط علـــى أصـــحاب القـــرار السیاســـي ، وهـــي بـــذلك تعتبـــر منجـــزا 

ة عالیــــة ، ارتباطـــــا برؤیتــــه وٕاطــــاره العــــام ، وارتبطــــا أیضـــــا متمیــــزا یتمتــــع بمصــــداقی
بالمجموعـة التــي شــاركت فــي انجــازه والتــي تبنتــه ، والتــي تبــدي االســتعداد أیضــا إلــى 

متابعة أیة مفاعیل تنتج  عنه ویمكن لها أن تساهم في حل األزمة بشكل مباشر .

تســــاؤالت التــــي وهــــذه الورقــــة حاولــــت أن تتضــــمن إجابــــات منطقیــــة عقالنیــــة علــــى ال
طرحهــا الواقــع ، فیمــا یؤكــد بــال ثینــك  للدراســات اإلســتراتیجیة أن الورقــة تعبــر عــن 

رؤیته لكیفیة الخروج من األزمة ومن منظور فلسطیني خالص .
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یأمـــل بـــال ثینـــك للدراســـات اإلســـتراتیجیة أن تســـاهم هـــذه الورقـــة مســـاهمة فعالـــة فـــي 
ر لإلعـادة الوحـدة للمشـروع الـوطني ، إطالق عملیة المصالحة الوطنیة ، وبدء الحـوا

كمـــا یؤكـــد بـــال ثینـــك للدراســـات اإلســـتراتیجیة علـــى اســـتعداده الكامـــل لالســـتمرار فـــي 
متابعة هذا الجهد بما یمكنه أن یحقق النتائج المرجوة .

عمر شعبان

رئیس بال ثینك للدراسات اإلستراتیجیة



4

الخروج من األزمة الفلسطینیة الراهنة :

ضرورة وطنیة ال تحتمل التأجیل

(مقترح إطار للحل )

تشــــهد الحالــــة الفلســــطینیة أزمــــة حــــادة تطــــال مختلــــف جوانــــب النظــــام السیاســــي و 
، 1967یة وقطاع غزة منذ حزیران االجتماعي الفلسطیني المتشكل في الضفة الغرب

هذه األزمة ناجمة أساسًا عن :

إســـتراتیجیة الفصـــل والتقییـــد ، ومـــا اشـــتملت علیـــه مـــن ممارســـات عدوانیـــة .1
والتي اتبعتها إسرائیل وحكوماتها المختلفة في مواجهـة المجتمـع الفلسـطیني 
الموحـد واآلخـذ فـي النمـو والتطـور منــذ فـرض االحـتالل تصـاریح التنقـل ثــم

البطاقة الممغنطة مرورًا بعزل القدس وٕاقامة جدار الفصل العنصري وتنفیذ 
ـــًا  ـــاره (كیان خطـــة الفصـــل أحـــادي الجانـــب وانتهـــاء بعـــزل قطـــاع غـــزة واعتب

معادیًا ) . 

احتـــدام الصـــراع داخـــل النظـــام السیاســـي الفلســـطیني ذاتـــه علـــي مقتضـــیات .2
م العســـكري الشـــرعیة والهویـــة وأسســـها ، ومـــا أفضـــى إلیـــه مـــن لجـــوء للحســـ

وتكــریس حالــة مــن الفصــل السیاســي واإلداري بــین الضــفة الغربیــة وقطــاع 
غــزة ، ومــا نجــم عنــه وصــاحبه مــن ممارســات تشــكل اعتــداًء صــارخًا علــي 

الحریات والحقوق ومكتسبات كفاح شعبنا الوطني طوال عقود .

ـــذاتي كالعســـكرة المنفلتـــة ، ومأسســـة الفســـاد .3 اشـــتغال دینامیـــات التقـــویض ال
ـــات االنـــدماج السیاســـي واالجتمـــاعي وانعـــ ـــة الموحـــدة وفشـــل عملی دام الرؤی

. العصبیة: فئویة وجهودیة وعائلیةمقابل انفالت مختلف أشكال الوالءات
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وٕاذا كان النظام السیاسي الفلسطیني یعـاني مـن أزمـة تشـمل الخیـارات والبنیـة واألداء 
الخامس والعشـرین مـن ینـایر فإن النتائج التي أفضت إلیها االنتخابات التشریعیة في 

العـام الماضــي والحقـًا اثــر الحســم العسـكري الــذي قامـت بــه حركــة حمـاس فــي قطــاع 
غزة قد دشنت مرحلة أخرى في سیاق تفاقم األزمة وشمولها، وتغییـر أدواتهـا ووسـائل 
التعامـل معهــا ووضــعت الشـعب الفلســطیني ونظامــه السیاسـي وقضــیته أمــام تحــدیات 

مؤشرات األزمة في العوامل التالیة:دجدومخاطر كبیرة ، تت

أوًال: تقــدم التنــاقض الــداخلي علــى التنــاقض األساســي مــع االحــتالل الــذي لــم یتوقــف 
عن مخططاته وممارساته العدوانیة.

ثانیــًا: اســتخدام العنــف والقــوة المفرطــة فــي معالجــة التناقضــات الداخلیــة فــي صــفوف 
اك حقـوق اإلنسـان، وتعـریض قـدرة اإلنسـان الشعب، وانتشار ثقافة وقیم العنف، وانته

الفلســطیني علــى الصــمود للخطــر، وضــرب التعددیــة السیاســیة وآلیــات الدیمقراطیــة، 
وتفاقم ظواهر اإلقصاء والتكفیر والتخوین وعدم االعتراف باألخر وبحق االختالف.

ثالثــا: تفســخ النظــام السیاســي علــى هشاشــته و ضــعفه بمــا یــؤدي إلــى تعمیــق ظــاهرة 
نقسام السیاسي واالجتماعي واإلداري والجغرافـي وحتـى الثقـافي والنفسـي بـین أبنـاء اال

المجتمـــع الواحـــد، وعلـــى األرض التـــي یناضـــل مـــن أجـــل إقامـــة دولتـــه ذات الســـیادة 
علیها.

إن األزمة الراهنة یمكن أن تهدد القضیة الوطنیة فـي المـدى المباشـر ، عبـر تحولهـا 
ناجمــة عــن تزایــد عجــز ســلطة األمــر الواقــع فــي إلــى حالــة انكشــاف غیــر مســبوقة ، 

قطـاع غــزة عـن تلبیــة اسـتحقاقات الحكــم واإلدارة والمقاومـة فــي الحـد األدنــى فـي ظــل 
اســتمرار الفصـــل واإلغــالق والحصـــار وانســداد األفـــق السیاســي وتهدیـــدات االحـــتالل 

باجتیاح كامل للقطاع .  

وصول إلیه: طبیعة الحل المنشود وكیفیة ال-الخروج من األزمة:
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یتمثل الحل المنشود في : 

أوًال : الخروج من األزمة بأسرع وقت وخصوصًا قبل اجتماع الخریف .

ثانیًا : في تجاوز ورفض إفرازاتها وتداعیاتها وما نجم عنها من وقائع .

ثالثـًا : فـي إعــادة تشـكیل النظــام السیاسـي الفلســطیني علـى أســاس التعددیـة والشــراكة 
انون األساسي.واحترام الق

رابعًا : في إعادة ترتیب أوضاع السلطة الفلسطینیة وبناء مؤسساتها األمنیة والمدنیـة 
ـــــة وضـــــمان وحـــــدانیتها وانصـــــیاع المجتمـــــع  ـــــاءة والمهنی ـــــى أســـــس الكف ـــــة عل والخدمی

الفلسطیني في الضفة الغربیة وقطاع غزة لها . 

مقراطیــًا ومطلبــًا شــعبیًا هــذا الحــل یشــكل ضــرورة وطنیــة وحاجــة كفاحیــة واســتحقاقًا دی
:-

أوًال : إلبطــال مفاعیــل سیاســة الفصــل والتقییــد والحیلولــة دون تحولهــا المتوقــع وربمــا 
الوشیك إلى إستراتیجیة لإلجهاز والتبدید لمجمل المشروع الوطني . 

ثانیــًا : االســـتعداد كمـــا ینبغـــي أن یكـــون علیـــه االســـتعداد لمواجهـــة اســـتحقاقات نتـــائج 
ف. اجتماع الخری

ثالثــًا : الســتعادة زخــم القضــیة الوطنیــة والتعــاطف الــدولي المطلــوب والرعایــة العربیــة 
الواجبة . 

ممــا الشــك فیــه أن ثمــة عراقیــل وصــعوبات تواجــه الحــل وٕاســتراتیجیة الوصــول إلیــه ، 
فهناك أوًال الممارسات والتـدابیر واإلجـراءات التـي تنطـوي علـى رغبـة غیـر معلنـة فـي 

ـــو تأییـــد الوضـــع الن ، 2007اشـــئ بعـــد أحـــداث الحســـم العســـكري فـــي منتصـــف یونی
وهنــاك رهــان علــي تطــورات الوضــع فــي اإلقلــیم وبالتــالي ارتهــان قــدري لمــا یمكــن أن 
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تسفر عنه هذه التطورات مع ما یصاحب ذلـك مـن ضـغوطات خارجیـة تمـارس علـى 
.األطراف الفلسطینیة لعدم استعجال الحل الفلسطیني

ل وٕاجراءاتـه الكفیلـة بإحبـاط أي محاولـة جدیـة نحـو معافـاة وهناك ممارسـات االحـتال
الوضع الفلسطیني الداخلي ، وأخیرًا هناك ركود الزال في الحالـة الشـعبیة الضـاغطة 

صاحبة المصلحة في الخروج من األزمة . 

وعلـي ذلــك ، تقتـرح الورقــة تشــكیل تحـالف وطنــي دیمقراطــي مـن القــوى والشخصــیات 
، على قاعدة التمسك بالشـرعیة الفلسـطینیة ، ورفـض اسـتخدام التي تؤمن بهذا الحل 

العنف والحسم العسكري وما نجم عنه ورفض أي ممارسات أو إجراءات انفرادیة من 
شـأنها تعمیــق األزمـة الراهنــة . یعتمـد التحــالف إسـتراتیجیة التعبئــة االجتماعیـة وحشــد 

لحــوار ومــن ثــم یعلــن المؤیــدین والضــغط علــي طرفــي األزمــة ودعوتهمــا إلــى طاولــة ا
التحالف إدانته ومقاطعته ألي طرف ال یلتـزم بجـوهر هـذا الحـل المنشـود ویمعـن فـي 

ممارسات انقسامیة ویدیر ظهره للرأي العام الشعبي. 

الحل االستراتیجي : 

تــرى الورقــة أن الحــوار الــوطني الــدیمقراطي الجــاد والمســئول یشــكل الطریــق الوحیـــد 
ومعافـــاة الوضـــع الفلســـطیني ، وتمكینـــه مـــن مواجهــــة للوصـــول إلـــى الحـــل المنشـــود

التحــدیات ، حــوار یســتند إلــى نتــائج الحــوارات الســابقة ویــتم برعایــة عربیــة مقبولــة ، 
ینخــرط فیــه الكــل الــوطني بــدیًال عــن الحــوار واالســتقطاب الثنــائي وال یســتهدف ســوى 

ســـتمرار الوصــول إلـــى الحــل المنشـــود ، فلقـــد اتضــح للجمیـــع أن الكـــل خاســر جـــراء ا
الوضـــع القـــائم ، وان البـــدیل عـــن الحـــوار هـــو الكارثـــة وتصـــفیة القضـــیة الفلســـطینیة 

والمكتسبات التي تحققت عبر عقود طویلة من النضال .

تهیئة األجواء للحوار : 
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التوقـــف الفـــوري مـــن جمیـــع األطـــراف عـــن أي ممارســـات أو إجــــراءات أو .1
نقسام. تدابیر من شأنها تعمیق الخالف وتكریس الفصل واال

إعـــالن رســـمي یصـــدر عـــن حركـــة حمـــاس تبـــدي فیـــه اســـتعدادها الواضـــح .2
للعــودة عــن  الحســـم العســكري ونتائجـــه ، وٕاعــادة المنشـــآت والمقــرات كافـــة 

للرئیس محمود عباس أو لمن یفوضه بذلك . 

إطالق سراح جمیع المعتقلین السیاسیین فـي الضـفة والقطـاع والتوقـف عـن .3
ة وعملیات االستجواب والتعذیب . االعتقال والمالحقة السیاسی

الوقــــــف الفــــــوري للحمــــــالت اإلعالمیــــــة ، وحمــــــالت التحشــــــید والتحــــــریض .4
والتخــوین والتشــكیك فــي الشــرعیة كــذلك توســیع قاعــدة الحــوار لیشــمل كافــة 
القوى السیاسیة ومنظمات المجتمع المدني واألهلي والشخصیات الوطنیة. 

إطار الحل المقترح 

مبادئ وأسس عامة :

التأكیـــد علـــي أن التنـــاقض الرئیســـي ال زال مـــع االحـــتالل اإلســـرائیلي وٕاننـــا .1
الزلنـــا نعـــیش مرحلـــة التحـــرر الـــوطني وهـــو مـــا یتطلـــب إعـــادة بنـــاء الوحـــدة 

الوطنیة علي أسس دیمقراطیة راسخة وتدعیمها وتطویر أشكالها. 

ــــــرام الشــــــرعیة الفلســــــطینیة ومؤسســــــاتها ورموزهــــــا ، منظمــــــة التحریــــــر .2 احت
یة ، الرئاسة ، والمجلس التشریعي .الفلسطین

التمسك بالقانون األساسي وصیانة الحریات وحمایة حقوق اإلنسان ..3

رفض استخدام العنف بمختلف أشكاله ووسائله في كل األحـوال والظـروف .4
والتشـــدید علـــى الحـــوار وســـیلة وحیـــدة لمعالجـــة الخالفـــات والتناقضـــات فـــي 

صفوف الشعب .
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یــــة واحتـــرام مبــــدأ التـــداول الســــلمي للســـلطة عبــــر حمایـــة المســـیرة الدیمقراط.5
االنتخابات وحمایة التعددیة السیاسیة والفكریة . 

آلیات الحل :

االتفـاق علـى مرجعیـة لرعایـة الحـوار ، لجنـة المتابعـة العربیـة المنبثقـة .1
عـــن مؤسســـة القمـــة العربیـــة ، الجامعـــة العربیـــة ، هیئـــة وطنیـــة متفـــق 

علیها .

ركــة حمــاس یتضــمن االســتعداد لتســـلیم صــدور إعــالن رســمي عــن ح.2
مؤسســات الســلطة ومقراتهــا ، وٕاعــادة ممتلكاتهــا للــرئیس أو مــن یكلفــه 

بذلك . 

مراقبــة میدانیــة مــن قبــل مرجعیــة الحــوار لمــدى التــزام أطــراف األزمــة .3
بخطوات تهیئة الحوار . 

جدولــــة قضــــایا وملفــــات الحــــوار بمــــا یســــهل الوصــــول التفــــاق یعــــزز .4
لحوار .إجراءات التهیئة ل

ــــرات والمؤسســــات .5 ــــى للحــــوار ، تكــــون المق ــــة األول مــــع انطــــالق الجول
جمیعهــــا قــــد أعیــــدت للشــــرعیة ، وتختفــــي كــــل المظــــاهر والممارســــات 
المیدانیــــة الملموســــة وغیــــر الملموســــة الدالــــة علــــي اســــتمرار الخــــالف 

كالحمالت اإلعالمیة واالعتقالیة علي سبیل المثال . 

مخرجات الحل : 

:وٕاداریة واقتصادیة وأمنیة فوریةاق علي ترتیبات سیاسیةأوًال : االتف

.لمزاولة أعماله وتحمل مسئولیاتهتفعیل المجلس التشریعي المنتخب وعودته.1
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تكلیـــف شخصـــیة وطنیــــة متفـــق علیهــــا لتشـــكیل حكومـــة انتقالیــــة مـــن الكفــــاءات .2
، وتكـون الوطنیة والمهنیة  النزیهة یتم التوافق علیها ببرنامج إنقاذي لفترة محددة

مسئولة عن التهیئة إلجراء االنتخابات في الموعد الذي یتفق علیه. 

إقرار خطة اقتصادیة عاجلة لمواجهة األوضاع اإلنسـانیة الكارثیـة المترتبـة عـن .3
الحصار واألزمة .

االتفـــاق علـــى تـــدابیر أمنیـــة عاجلـــة لضـــمان األمـــن والنظـــام العـــام عبـــر تفعیـــل .4
ئاسـة ، كمقدمـة إلعـادة بنـاء األجهـزة األخـرى جهازي الشرطة الزرقاء وحـرس الر 

القانون . إلىاستناداالتي یجري االتفاق علیها 

ثانیًا : صیاغة المؤسسة األمنیة الفلسطینیة علي النحو التالي: 

إعادة تشكیل مجلس األمن القومي بما یتفق والقـانون، ووضـع إسـتراتیجیة أمنیـة .1
األمن القومي الفلسطیني. شاملة تراعي اعتبارات األمن الداخلي و 

االتفاق على التشكیل األمني من حیث عدد األجهزة وأفرادها ووظائفهـا وأدوارهـا .2
وهیكلیة كل جهاز وقیاداته.

تحیید المؤسسة األمنیة سیاسیًا وتنظیمیًا وصیاغتها علي أسس المهنیة والكفـاءة .3
ـــتح ومعالجـــة ـــًا مـــن ف ـــات فوضـــى واالنضـــباط وســـیادة القـــانون وبمـــا یمكنهـــا الحق ملف

السالح والتشكیالت المسلحة وبمـا یـؤدي إلـى حمایـة المقاومـة  ووضـع اآللیـات التـي 
تضمن ذلك . 

إعـــادة تقیـــیم أوضـــاع األجهـــزة األمنیـــة الســـابقة ، ومنتســـبیها ومحاســـبة كـــل مـــن .4
ارتكب مخالفة أو جریمة بغض النظر عن انتمائه .

: ثالثًا: إعادة تشكیل النظام السیاسي الفلسطیني
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االتفــــاق علــــي وثیقــــة االســــتقالل والقــــانون األساســــي  و وثیقــــة الوفــــاق الــــوطني .1
واحترام التعددیة والدیمقراطیة كمرجعیات حاكمة للنظام .

البدء باإلعداد النتخابات تشـریعیة ورئاسـیة فـي موعـد محـدد وعلـى أسـاس نظـام .2
انتخابي متفق علیه .

ـــ.3 ـــل جهـــاز القضـــاء والمحافظـــة عل ـــاء وتفعی ـــده عـــن إعـــادة بن ى اســـتقاللیته وتحیی
الخالفات السیاسیة والتجاوزات الحزبیة .

إعادة تطـویر وتفعیـل منظمـة التحریـر ومؤسسـاتها علـى أسـاس إعـالن القـاهرة ، .4
وخصوصًا الدعوة النتخاب المجلس الوطني على أسـاس قـانون التمثیـل النسـبي 

یث كانوا .حیثما أمكن مع ضمان التمثیل الجغرافي والسیاسي للفلسطینیین ح

خطوات الحل: 

مطلوب من حركة المقاومة اإلسالمیة حماس القیام بالخطوات التالیة : 

إصــــدار إعــــالن رســــمي واضــــح یؤكــــد االســــتعداد للتراجــــع عــــن نتــــائج الحســــم .1
العسكري وتسلیم المقرات األمنیة والمؤسسات.

دة.التوقف عن القیام بأي إجراءات أو تدابیر تتنافى مع روح الحوار والوح.2

اإلفراج عن المخطوفین والمعتقلین لدیها واالمتناع عن المالحقة واالستدعاء..3

ــــي المســــاجد والمنــــابر .4 ــــة والتحــــریض ف ــــة اإلعالمی ــــف عــــن حمــــالت التعبئ التوق
المختلفة وفي وسائل اإلعالم كافة.

ــــائق التــــي ســــیطرت علیهــــا خــــالل األحــــداث .5 إعــــادة األســــلحة والممتلكــــات والوث
.2007ران حزی14خصوصًا ما بعد 

إعطاء تصریحات إعالمیة تعزز أجواء الحوار وتشدد على الوحدة ونبذ الفرقة..6



12

مطلوب من حركة التحریر الوطني الفلسطیني "فتح":

التوقــف عــن القیــام بأیــة إجــراءات أو تــدابیر تعطــل مجــرى الحــوار وتقطــع .1
الطریق على  استعادة الوحدة.

ریضــي وٕاعطــاء تصــریحات التوقــف عــن حمــالت التعبئــة ذات الطــابع التح.2
تعزز أجواء الحوار.

مطلوب من السید الرئیس أبو مازن:

الترحیـــــب بـــــإعالن حمــــــاس الـــــذي یتضـــــمن اســــــتعدادها للتراجـــــع وتســــــلیم .1
المؤسسات والمقرات والممتلكات.

تكلیـــف لجنـــة أو جهـــة الســـتالم المقــــرات والمؤسســـات، وفـــق آلیـــة مناســــبة .2
ومعلنة.

القومي.إصدار مرسوم بتشكیل مجلس األمن .3

اإلعالن عن استعداده إعادة النظر بالمراسیم واإلجراءات التي اتخذت بعد .4
ـــز ودفـــع 2007حزیـــران 14 ـــات الحـــوار، ولتعزی ، وبمـــا ینســـجم مـــع مجری

عملیة الحوار نحو استعادة الوحدة.

اإلعالن الرسـمي عـن مرجعیـة الحـوار بعـد إجـراء التشـاور بخصوصـها مـع .5
األطراف المختلفة.

لألجهــزة األمنیــة بالضـــفة الغربیــة لوقــف االعتقــاالت واإلفـــراج إعطــاء أمــر .6
عن معتقلي حماس السیاسیین.

إصــدار قــرار یســمح للجمعیــات المغلقــة بمزاولــة عملهــا إال إذا كــان ثمــة مــا .7
.2001یوجب وقفها تحت طائلة قانون الجمعیات لعام 
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تكلیــــف شخصــــیة وطنیــــة مرموقــــة ومتفــــق علیهــــا بتشــــكیل حكومــــة انتقالیــــة .8
حدید مهامها حصریًا كالتالي:وت

و تعـرض علـى المجلـس أن تتشكل من كفاءات وطنیـة ومهنیـة نزیهـة.أ
التشریعي لنیل الثقة .

اإلعـداد لالنتخابــات انطالقــًا ممــا یـتم االتفــاق علیــه ورعایــة المصــالحة .ب
الوطنیة.

العمل على رفع الحصار..ت

:والقطاع الخاصمطلوب من التنظیمات السیاسیة ومؤسسات المجتمع المدني 

القیام بحملة تعبئة شعبیة مناصرة للحوار وداعمة له..1

تقدیم صیغ وبدائل لنقاط الحوار وقضایاه بما یقرب بین األطراف..2

ـــة لحـــین إنجـــاز قضـــایا .3 ـــداخلي بصـــورة مؤقت المســـاعدة فـــي إدارة الشـــأن ال
الحوار ومن ثم االتفاق.

ترشیح شخصیات وطنیة كفؤة للمناصب الوزاریة..4

ب من الجامعة العربیة:مطلو 

الترحیب الرسمي بالحوار الفلسطیني..1

ـــة مـــن الضـــغوط .2 ـــة حمای ـــوفیر مظل ـــوفیر األجـــواء والظـــروف المناســـبة وت ت
الخارجیة.
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رعایة مباشرة للحوار ( إدارة الجلسات ، تقدیم اجتهـادات قانونیـة وسیاسـیة .3
، تقریب وجهات النظر ، ممارسة الضغط علي األطراف ) 

: استدامة الحل

الحــوار ، جإدارة الحـوار ، اإلعــالن الرسـمي عــن نتـائالرعایـة العربیــة الجــادة :
تقدیم المشورة القانونیة والسیاسـیة ، تـأمین مظلـة حمایـة مـن الضـغوط الخارجیـة 

، تقدیم الدعم المادي ، تذلیل العقبات . 

: بـــاحترام عقـــل الشـــعب وتطلعاتـــه وبإشـــراك كـــل أطـــراف االحتضـــان الشـــعبي
مع في عملیة الحوار والوصول إلي صیغ الحل المنشود . المجت

: االلتزام بما ورد في وثیقة الوثاق الـوطني بهـذا الشـأن استمرار الكفاح الوطني
والتشدید على القیام بعملیة مراجعة معمقـة ألولویـات وسـائل و  أشـكال النضـال 

خـــب أو وااللتـــزام بعـــرض نتـــائج عملیـــات التفـــاوض علـــى المجلـــس الـــوطني المنت
االستفتاء الشعبي .

االلتـــزام بســـیادة القـــانون والتمســـك إدارة الخالفـــات والتعـــدد السیاســـي ســـلمیًا:  
بالمسیرة الدیمقراطیة واحترام التعددیـة ومبـدأ فصـل السـلطة وتـداولها وتفویضـها، 

تحریم االقتتال الداخلي ومحاكمة كل من یخالف ذلك.

ابیر وٕاجراءات قانونیـة وٕاداریـة وعرفیـة القیام بتدإجراء مصالحة وطنیة شاملة:
لتجاوز آثار الفوضى األمنیة والحسم العسكري وٕاعادة االعتبـار للقـانون لیفصـل 
فـــي األمــــر  وٕاجــــراء مصــــالحة وطنیــــة تتــــرجم بفعالیــــات إعالمیــــة وشــــعبیة وفــــي 

المؤسسات العامة وخاصة المؤسسات التعلیمیة والدینیة . 
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تراتیجیة موحــــدة للتعــــاطي مــــع اجتمــــاع االتفــــاق علــــى إســــاجتمــــاع الخریــــف:  
الخریف وما یمكن أن ینجم عنه من تحدیات ومعطیات سیاسیة جدیدة .

2007أكتوبر -غزة
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