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وثيقة رقم 1:

 حديث �شحفي لرئي�س املكتب ال�شيا�شي حلركة 

 املقاومة االإ�شالمية )حما�س( مو�شى اأبو مرزوق يعر�س فيه 

مبادرة �شيا�شية1

19–25 ني�صان/ اأبريل 1994

اإىل هذه احلملة من التهديدات �شّد  ما اجلديد الذي دفع بالقيادة ال�شهيونية   ■
االأردن وحركة “حما�س”؟ 

ال�صعب  و�صط  يف  ن�صاأتها  كانت  حيث  القوي  وبج�صمها  الأ�صا�ص  يف  احلركة  تواجد   □
والتواجد  املحتلة،  الأرا�صي  يف  وتنظيمها  احلركة  كوادر  اأن  ومعروف  الفل�صطيني 

اخلارجي �صيء طبيعي �صواء اأكان ذلك اأن�صاراً اأو متحدثني وناطقني ر�صميني با�صم 

احلركة وهو تواجد �صيا�صي واإعالمي يف اأغلب دول املنطقة، لكن رابني حاول نتيجة 

ُيلقي  اأن  حاول  امل�صلحة  عملياتها  وقف  اأو  مواجهتها  اأو  احلركة  حتجيم  يف  ف�صله 

لنقد  كبرية  فر�صة  لالإ�رشائيليني  ُيعطي  ل  حتى  اخلارج   على  الأعمال  هذه  تبعات 

�صيا�صاته وتبيان عوراته وعجزه عن توفري الأمن وال�صالمة لهم، وهذه لي�صت املرة 

الأوىل التي ُيلقي فيها تبعات �صيا�صاته على اأطراف خارجية، فعندما ُخطف اجلندي 

كما  “حما�ص”،  قيادات  حتت�صن  باأنها  املتحدة  الوليات  اإ�رشائيل  اتهمت  طوليدانو 

التهامات  بهذه  الأردن  تتهم  والآن  احلركة  حتت�صن  باأنها  اأي�صاً  �صورية  اتهمت 

الدعاوى  هذه  توؤيد  الأمريكية  الإدارة  لكون  ا�صتغرابي  عن  اأعرب  وهنا  الباطلة 

والتهامات وهي تعلم اأنها غري �صحيحة بل ولقد ردت على اتهامات “اإ�رشائيل” لها 

حديث �صحايف لرئي�ص املكتب ال�صيا�صي حلركة املقاومة الإ�صالمية يف فل�صطني )“حما�ص”( يعر�ص   
1

الفل�صطينية،  الدرا�صات  موؤ�ص�صة  جملة الدرا�شات الفل�شطينية،  يف  دم�صق،  �صيا�صية،  مبادرة  فيه 

،26 العدد  عّمان،  ال�شبيل،  �صحيفة  عن  نقالً   .281 �ص   ،1994 ربيع   ،18 العدد   ،5  بريوت، املجلد 

19-1994/4/25، �ص 11 و24. وقد اأجرى املقابلة هاتفياً �صميح املعايطة.
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يف اأوائل عام 93 بنفي اأي وجود لقيادات “حما�ص” الع�صكرية على اأرا�صيها واأثبتت 

وهنا فل�صطني،  داخل  من  وتنفيذاً  تخطيطاً  تدار  للحركة  الع�صكرية  العمليات   اأن 

ل بّد من التاأكيد على اأمور منها:

اإن حركة “حما�ص” ح�رشت معركتها يف فل�صطني كاأر�ص حمتلة ولنا حق املقاومة   .1
بكافة ال�صبل املتاحة وهذا ما التزمت به احلركة.

ا�صتعداء  وحماولة  “حما�ص”  مواجهة  عن  العدو  عجز  تك�صف  رابني  تهديدات   .2
الأ�صقاء عليها.

لقد كانت ول زالت كتائب الق�صام تعلن عن عملياتها يف داخل فل�صطني وباأ�صكال   .3
بالكتابة على  العملية  الإعالن عن  اأو  املعركة  اأر�ص  اإلقاء من�صور يف  خمتلفة منها 

من�صور  توزيع  اأو  الأنباء  بوكالت  الت�صال  اأو  ال�صوت  مكبات  اأو  اجلدران 

يحمل توقيع الكتائب.  اأّما ت�رشيحات من يثلونها يف اخلارج فما هي اإل تعقيبات 

وتاأكيدات لتلك الطرق، وهذا ما ح�صل اأي�صاً بعد العملية الأخرية.

].......[

حلركة  ن�شاط  وجود  خطورة  من  االأردن  لدى  خماوف  الإثارة  حماولة  هنالك   ■
من  املخاوف  هذه  تاأكيد  البع�س  ويحاول  االأردنية  ال�شاحة  على  “حما�س” 
خالل املخزون التاريخي يف عالقة االأردن مع ف�شائل منظمة التحرير، فما هي 

قابلية حتقق هذه املخاوف فيما يتعلق بحركة “حما�س”؟

للحق  داعمة  قوة  الأردن  وخا�صة  عربية  دولة  اأي  وا�صتقرار  اأمن  اأن  نعتقد  نحن   □
الفل�صطيني، واأن اأي اهتزاز لأي بلد عربي �صي�صب �صلبياً على الق�صية الفل�صطينية، 

وقد �صاهدنا ذلك مراراً فكانت النتيجة اأن ال�صعف العربي ينعك�ص �صلباً على الق�صية 

الفل�صطينية.

نحن ندرك اأن الأردن يواجه ظروفاً �صعبة و�صغوطات متعددة نتفهمها، كما نوؤكد 

اأن موقفه من التهديدات ال�صهيونية الطائ�صة كان متميزاً وُي�صكر عليه.

ونحن من موقع امل�صوؤولية لن نرتك لعدونا حجة لل�صيد يف املاء العكر و�صنتخذ من 

اخلطوات والإجراءات ما يكفل ذلك حفاظاً على اأمن وا�صتقرار الأردن.
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عن  تتحدث  التي  الت�رشيحات  اأّما  اخلارج  من  الع�صكري  العمل  منار�ص  ل  نحن 

الق�صام يف فل�صطني ومل تكن  لكتائب  بيانات  اأوِردت يف  الثاأر اخلم�ص فهذه  عمليات 

الت�رشيحات اأكرث من تاأكيد لهذا.

نعتقد اأن هذه التخوفات لي�ص لها من دواٍع على الإطالق لأننا حري�صون على اللحمة 

الأردنية واأمن وا�صتقرار هذا البلد.

].......[

من خالل معطيات ال�شاحة الدولية والعربية والفل�شطينية يبدو اأن  “حما�س”   ■
يف  وخا�شة  وحلفائه  ال�شهيوين  العدو  مع  �رش�شة  حرب  مواجهة  على  مقبلة 

قيادة املنظمة، خا�شة واأنها تقف وحيدة يف مواجهة العدو ال�شهيوين ع�شكرياً، 

مل�شرية  املعار�شة  الع�رش  الف�شائل  لبقية  املربر  غري  الغياب  ظّل  يف  خا�شة 

الت�شوية احلالية. ال�شوؤال كيف �شتواجه “حما�س” هذه احلرب ال�رش�شة؟

املتتالية  املوؤامرات  الأوىل يواجه  النكبة  الفل�صطيني ومنذ  ال�صعب  اأن  نحن مدركون   □
وُيقدم الت�صحيات  الكبرية وحركة “حما�ص” جزء من هذا ال�صعب وت�صتمد قوتها، 

بعد اهلل  تعاىل، من عزم هذا ال�صعب على موا�صلة جهاده حتى حتقيق اآماله وتطلعاته 

التي  اخلطورة  ذات  وهي  القادمة  املرحلة  خلطورة  مدركون  نحن  اأر�صه.  وعودة 

واجهها ال�صعب الفل�صطيني يف مراحل تاريخه املختلفة داخل فل�صطني وخارجها.

اآخر ولديه  الفل�صطيني اختار طريقاً  ال�صعب  اأن جزءاً من  الق�صية  امل�صتجد يف هذه 

تكون  لن  الختالفات  هذه  لكن  معها،  التعامل  اأو  �رشدها  يف  معه  نختلف  مبرات 

من عوامل اختالف ال�صعب الفل�صطيني يف مقاومته لالحتالل، واأعتقد اأن حماولت 

حّل ال�رشاع من خالل املفاو�صات اجلارية لن يكتب لها النجاح لأنها مل تتناول لُب 

الق�صية ول تعمل على اإزالة اأ�صباب ال�رشاع مما يعني بقاء ال�رشاع.

لن ننقل ال�رشاع اإىل ال�صاحة الفل�صطينية و�صنتعامل معه كاأبناء لل�صعب الفل�صطيني 

الفل�صطينية بنف�ص هذا  ال�صاحة  اأن يتعاملوا مع  مهما اختلفت الجتهادات، ونرجو 

القدر و�صتبقى احلركة يف جهادها م�صتمرة وكما نعاين من ال�صطهاد وال�صجن فهم 

ُيعانون اأي�صاً، و�صن�صتمر يف تقدمي الت�صحيات ودفع �رشيبة احلرية.
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بعد تطبيق اتفاق احلكم الذاتي الكلي اأو اجلزئي �شيظهر على ال�شاحة واقعان:   ■
واقع مقاومة االحتالل الذي �شت�شتمر “حما�س” فيه، وهناك موؤ�ش�شات احلكم 

الذاتي واجلوانب احلياتية واملعي�شية لل�شعب الفل�شطيني، كيف �شتتعاي�س 

“حما�س” مع هذه املوؤ�ش�شات واجلوانب احلياتية واخلدماتية؟

وق�صاياه  م�صاحله  عن  نغيب  اأن  يكن  ول  الفل�صطيني  ال�صعب  من  جزء  نحن   □
و�صنبقى ندافع عنها، و�صنبقى عن�رشاً فعالً يف كافة اأوجه احلياة من تعليم واقت�صاد 

وخدمات �صواء يف داخل احلكم الذاتي اأو خارجه.

اأّما الق�صية ال�صيا�صية وهي اإدارة احلكم الذاتي الإداري والتطبيع، بالتاأكيد لن نتعامل 

الفل�صطيني،  ال�صعب  تخدم  ل  موؤ�ص�صات  بناء  يف  ن�صاهم  لن  فنحن  باإيجابية،  معها 

عن  ُتعّب  واأ�صبحت  املر�صوم  الإطار  عن  خرجت  قد  املوؤ�ص�صات  تلك  كانت  اإذا  اإل 

طموحات ال�صعب الفل�صطيني حينئذ يكن للحركة اأن تعي�ص املرحلة وتخدم ال�صعب 

الفل�صطيني من خالل نف�ص الإطار.

ومن هنا نحن لن نخلق كثرياً من امل�صاعب لتلك الإدارات و�صنحر�ص على توجيه 

جهودنا نحو مقارعة العدو.

“حما�س” باعتبارها تنظيماً غري  حتى لو تعاملت موؤ�ش�شة احلكم الذاتي مع   ■
م�رشوع وخارجة عن القانون؟

اأو تقرتب  اأن تلم�صها  الذاتي  الق�صية ي�صعب على موؤ�ص�صات احلكم  اأن هذه  اأعتقد   □
منها؛ نحن جزء من  ال�صعب الفل�صطيني، لي�ص جزءاً ب�صيطاً حتى يكن مطاردته، 

قرار  على  يقِدموا  لن  اأنهم  واأعتقد  اخلطوة  هذه  مثل  اتخاذ  عليهم  ي�صعب  وبالتايل 

طائ�ص مثل هذا.

ورد يف البيان ال�شيا�شي ال�شادر عن املكتب ال�شيا�شي للحركة فقرة تقول: )اإن   ■
اأي �شالم يف املنطقة يجب اأن يقوم على ان�شحاب اإ�رشائيلي من االأرا�شي املحتلة 

واإجراء انتخابات حرة يف ال�شفة والقطاع الختيار ممثلي ال�شعب الفل�شطيني 

الذين �شيقررون اخلطوات التالية وم�شتقبل الق�شية(، هذا احلديث هل يعني 

اأن تطوير �شيغة الت�شوية املطروحة حالياً �شيحظى بقبول حركة “حما�س”؟
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نحن كحركة مقاومة نرى اأنه اإذا اأرادت حكومة العدو اأن تخرج من هذا املاأزق الذي   □
اإنه  نقول  الفل�صطيني، نحن  ال�صعب  ال�صت�صالم على  الطريق فر�ص  فلي�ص  تعي�صه 

الأو�صاع  من  للخروج  جمالً  لنرتك  هدنة  اأو  �صالم  معاهدة  هناك  يكون  اأن  يكن 

الإقليمية املعقدة والنفكاك من هذه الأزمة.

فقرارات ال�رشعية الدولية اعتبت ال�صفة والقطاع والقد�ص اأرا�صي حمتلة يلكها 

اللحظة  هذه  يف  املقاومة  تتوقف  اأن  اأرادوا  فاإذا  الفل�صطيني  ال�صعب  عليها  ويعي�ص 

فاملطلوب:

1. ان�صحاب القوات ال�صهيونية من ال�صفة والقطاع والقد�ص.

2. تفكيك امل�صتوطنات.

3. التعوي�ص عن اخل�صائر وال�صحايا الناجمة عن الحتالل.

القيادة  هذه  املنتخبة،  قيادته  الفل�صطيني  ال�صعب  ليقرر  حرة  انتخابات  اإجراء   .4
املنتخبة هي التي �صتعب عن طموحات ال�صعب الفل�صطيني وم�صتقبل ال�رشاع، فاإذا 

ما انتُخبت احلركة فلها موقف وا�صح من ال�رشاع، اأما اإذا كانت اأقلية فاإنها �صتعب 

عن وجهة نظرها بكامل حريتها، و�صنحرتم راأي الأغلبية املنتخبة.

مع  التحرير  منظمة  تفاو�ص  اأما  احلايل،  املاأزق  من  للخروج  طريقة  هو  نطرحه  ما 

العدو ال�صهيوين على اأ�ص�ص ل نراها �صليمة، اأما اجلهة التي لها احلق يف طرح روؤى 

تتعلق مب�صتقبل ال�رشاع فال بّد اأن تكون قيادة منتخبة وممثلة لل�صعب الفل�صطيني.

دولية  اإ�رشاف  قوات  والقد�ص  والقطاع  ال�صفة  على  ي�رشف  باأن  نعار�ص  ل  نحن 

اأو جزء منها قبل  اأو الإدارات العربية التي كانت خا�صعة لها  اأو �رشطة فل�صطينية 

عدوان 67.

هل هذه مبادرة �شيا�شية؟   ■

روؤية  ت�صميها  اأن  اأحببت  واإن  ذلك،  فيمكن  �صيا�صية  مبادرة  ت�صميها  اأن  اأحببت  اإن   □
احلركة للخروج من املاأزق فهي كذلك.

].......[
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وثيقة رقم 2:

 كلمة د. مو�شى اأبو مرزوق يف املوؤمتر الثاين ملوؤ�ش�شة

القد�س الدولية2

بريوت، 2002/2/16 

ب�صم اهلل الرحمن الرحيم

حممد  املتقني  واإمام  املر�صلني  �صيد  على  وال�صالم  وال�صالة  العاملني،  رّب  هلل  احلمد 

وعلى �صائر الأنبياء واملر�صلني وبعد:

لقد كانت مدينة القد�ص ول زالت �صامة بالد العرب وامل�صلمني وزهرة مدائنهم تهفو 

اإليها املاليني، وتتفطر مل�صابها وحزنها اأفئدة الأمة من املحيط اإىل املحيط، وتتقاطر اإليها 

الكثريون  امل�صلمني واملوؤمنني من �رشق وغرب ومن �صمال وجنوب، ويتحرق  م�صاعر 

ويعيدوا  عنها  الغا�صب  الحتالل  يدحروا  لكي  وم�صيحيني  م�صلمني  وعجم،  عرب  من 

الب�صامة اإىل �صعبها وي�صحوا دمعة احلزن عن م�صجدها امل�صتباح وكني�صتها املقهورة.

كيف ل... والقد�ص كانت ول زالت اآية يف كتاب اهلل تتلى، وقبلة للم�صلمني اأوىل، وم�رشى 

لر�صول اهلل يف جوف الليل يهوى، حتى ي�صارق فجر تزدان فيه فل�صطني ب�صوت الأذان 

اأرجاء الوطن  الهادر، وقرع نواقي�ص القيامة ال�صامدة... ويعم التحرير والن�رش جميع 

العربي والإ�صالمي الكبري.

اأيها الإخوة والأخوات:

على الرغم مما اآلت اإليه القد�ص وق�صيتها اليوم يف دهاليز املفاو�صات اأو على الأر�ص، 

ويف ظّل رئا�صة الإرهابي �صارون لرئا�صة الوزراء ال�صهيونية، فاإنها �صتبقى لّب ال�رشاع، 

والق�صية الأ�صا�ص يف ال�رشاع العربي ال�صهيوين، فال يكن جتاوزها اأو القفز عنها طاملا 

بقي الحتالل جاثماً على اأر�صها ومهيمناً على �صعبها ومقد�صاتها.

وثيقة حمفوظة لدى د. مو�صى اأبو مرزوق.  
2
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الحتالل،  وكوارث  ماآ�صي  من  القد�ص  يف  الفل�صطيني  �صعبنا  يعانيه  ما  اإىل  فاإ�صافة 

فقد تعر�صت املدينة يف الربع الأخري من القرن املا�صي، لعمليات تهويد وطم�ص وا�صح 

ت�صييق  لعمليات  كذلك  �صكانها  تعر�ص  وقاد  والإ�صالمية،  العربية  ملعاملها  ومتعمد 

املدة  خالل  و�صجل  �صاكنيها،  من  املقد�صة  املدينة  اإخالء  اإىل  تهدف  تع�صفية،  واإجراءات 

لل�صكان،  طرد  عمليات  عن  ف�صالً  الأ�صجار،  اآلف  وخلع  املنازل،  مئات  هدم  نف�صها؛ 

و�صحب لهوياتهم، و�صجنهم واعتقالهم، واإبعادهم التع�صفي خارج حدود الوطن.

لأجل القد�ص، وحلمايتها من ظلم وع�صف الحتالل، وللحفاظ على هويتها العربية، 

الأ�صوار،  عالية  عربية  مدينة  القد�ص  تبقى  وحتى  وامل�صيحية،  الإ�صالمية  ومقد�صاتها 

مبادرة  اإثر  العرب،  وال�صا�صة  الفكر  ورجال  املثقفني  من  نفر  تداعى  البنيان،  حم�صنة 

كرية من املوؤمتر القومي - الإ�صالمي، ل�رشورة العمل على حماية املدينة، وحت�صينها 

اأمام العدو الغا�صب، وللحيلولة دون �صطب معاملها، العربية والإ�صالمية، م�صكلني جلنة 

حت�صريية اأعدت ملوؤمتر القد�ص واملوؤمتر الذي انعقد يف هذا العام الذي �صكل بدوره جمل�صاً 

لالأمناء يف مظاهرة فريدة وحتت رعاية لبنانية كرية جمعت اأطياف الأمة جميعاً عرباً 

وعجماً م�صلمني وم�صيحيني، األواناً خمتلفة ومذاهب متنوعة، وجنم عن هذا التجمع الرائع 

الأ�صاتذة:  القر�صاوي، والأخوة  الدكتور يو�صف  الأمناء ف�صيلة  انتخاب رئي�ص جمل�ص 

معايل ال�صيخ عبد اهلل بن ح�صني الأحمر نائباً، و�صماحة ال�صيد علي اأكب حمت�صمي نائباً، 

ومعايل ال�صيد مي�صال اإده نائباً، والدكتور م�صعود ال�صابي اأميناً للمجل�ص، واأوكلت للجنة 

التح�صريية مهمة جمل�ص اإدارة املوؤ�ص�صة ل�صتكمال التاأ�صي�ص مبختلف جوانبه القانونية 

والإدارية وا�صتكمال كافة اللوائح والنظم اخلا�صة بها، والنطالق ببجمة واعدة لتحقيق 

الأهداف التي تعاقدنا جميعاً عليها، والإعداد لعقد املوؤمتر الثاين للموؤ�ص�صة، والذي كان 

ع�صفت  التي  امل�صاكل  ونتيجة  ولكن  اخلرطوم،  يف  املن�رشم  ال�صهر  نهاية  عقده  مقرراً 

بالعامل اأخرياً مل يتي�رش انعقاد املوؤمتر يف موعده، والذي كان مقرراً اأن يقدم فيه جمل�ص 

الإدارة املوؤقت تقريره عما اأوكل اإليه من اأعمال.

املتميز  بجهدهم  عرفان  الإدارة  جمل�ص  اأع�صاء  لكم  اأقدم  اأن  يل  وا�صمحوا 

حدرج،  ح�صن  اأ.  احلوت،  بيان  د.  الدجاين،  �صادقي  اأحمد  د.  وهم  الكبري،  وحر�صهم 
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مولوي، في�صل  ال�صيخ  النفي�صي،  اهلل  عبد  د.  مرتي،  طارق  د.  النمر،  رفعت   م. 

ال�صماك،  الزبري، د. حممد عوي�صة، الأ�صتاذ حممد  العوا، د. حممد عمر   د. حممد �صليم 

بالإ�صافة لع�صو جديد  اأبو مرزوق،  ب�صاور، ود. مو�صى  ال�صابي، م. معن  د. م�صعود 

متميز د. حممد اأكرم العدلوين املدير العام ملوؤ�ص�صة القد�ص.

اأقدمهم لكم وقد اأكملوا:

- كافة اللوائح والنظم للموؤ�ص�صة.

- اإعداد ا�صرتاتيجية العمل واخلطة التنفيذية، ومبا�رشة العمل بها.

- ا�صتكمال الإجراءات القانونية وهي يف مراحلها النهائية.

اأوكلها  التي  امليادين  خمتلف  يف  بالعمل  واملبا�رشة  املوظفني  وتعيني  املكان  تاأثيث   -

اإليهم موؤمتركم الأول كاأهداف للموؤ�ص�صة.

ويف اخلتام يطيب يل اأن اأتوجه بعظيم ال�صكر اإىل كٍل من الرئي�ص اللبناين العماد اإميل 

حلود، الذي ي�رشَّ لنا يف ظّل الظروف ال�صعبة، عقد موؤمتر القد�ص يف لبنان، وكذلك جهوده 

املقّدرة وامل�صكورة يف ت�صهيل اإجراءات اإ�صهار املوؤ�ص�صة وت�رشيعها يف لبنان.

كما نتقدم بال�صكر اجلزيل اإىل �صمو الأمري حمد بن خليفة اآل ثاين - اأمري دولة قطر، 

نفقة  على  القد�ص،  ملوؤ�ص�صة  العدلوين  اأكرم  حممد  الدكتور  بانتداب  م�صكوراً  بادر  الذي 

احلكومة القطرية، وقد مّت تعيينه مديراً عاماً للموؤ�ص�صة.

الب�صري  ح�صن  عمر  الفريق  ال�صوداين  الرئي�ص  لفخامة  والتقدير  بال�صكر  نتوجه  كما 

ب بعقد وا�صت�صافة املوؤمتر الثاين ملوؤ�ص�صة القد�ص يف ال�صودان. الذي رحَّ

كما يطيب يل اأن اأتوجه بعميق ال�صكر، وعظيم المتنان لإخواين يف جمل�ص الرئا�صة، 

كل  يف  عظيمة،  جهوداً  �صنتني،  من  ولأكرث  بذلوا  الذين  القد�ص،  موؤ�ص�صة  اإدارة  وجمل�ص 

املراحل، لن�صل معاً اإىل هذه النتيجة امل�رشقة.

ب�صمت،  بذلوا جهوداً  الذين  اأولئك  لكل  بّد من ت�صجيل كلمة �صكر وعرفان  كذلك ل 

لتتمكن املوؤ�ص�صة من روؤية النور، والنطالق مع زميالتها يف دعم مدينة القد�ص، ونخ�ص 

بالذكر الدكتور �صالح الدين الدباغ الذي يتوىل متطوعاً ملف املوؤ�ص�صة القانوين.
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املدينة  لتتمكن  واأهلها،  القد�ص  اأجل  من  جهودنا  يف  يبارك  اأن  اهلل  ن�صاأل  واأخرياً، 

وم�صاجدها الأق�صى وكني�صة القيامة من التحرر والنعتاق من نري الحتالل، فهذا وعد 

اهلل اخلالد بالن�رش لنا )چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ(  .

د. مو�شى اأبو مرزوق

رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�ش�شة القد�س
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وثيقة رقم 3:

حوار بني حما�س وفتح يف القاهرة3

10-13 ت�رشين الثاين/ نوفمب 2002

ب�صم اهلل الرحمن الرحيم 

برعاية اأخوية، وا�صت�صافة كرية من الأ�صقاء 

يف جمهورية م�رش العربية ُعقدت يف القاهرة خالل 

 2002 10-13 ت�رشين ثاين )نوفمب(  الفرتة من 

فتح  حركة  من  وفد  بني  حوار  جل�صات  ميالدية، 

برئا�صة الأخ الدكتور/ زكريا الآغا ووفد من حركة 

حما�ص برئا�صة الدكتور/ مو�صى اأبو مرزوق.

التي  والأخوة  امل�صوؤولية  وروح  والإيجابية،  بالعمق  احلوار  جل�صات  ات�صمت  وقد 

والوطنية  الإ�صالمية  وقواه  ف�صائله  مبختلف  الفل�صطيني  ال�صعب  وحدة  واقع  تعك�ص 

عن  الحتالل  واإنهاء  التحرر  اأجل  من  امل�صتمر  وكفاحه  العادلة،  الوطنية  اأهدافه  حول 

اأر�صه ومقد�صاته واإقامة دولته امل�صتقلة على اأر�صه وعا�صمتها القد�ص وعودة الالجئني 

الفل�صطينيني.

ووقف املجتمعون باإجالل واإكبار اأمام ال�صمود البطويل ل�صعبنا الفل�صطيني املجاهد، 

التي  الأق�صى  انتفا�صة  يف  خا�ص  وب�صكل  قدمها،  التي  الهائلة  العظيمة  والت�صحيات 

اآلة البط�ص  حتدى فيها �صعبنا الحتالل، فتحركت اجلماهري للدفاع عن نف�صها ملواجهة 

التنكيل  و�صيا�صة  املجازر  ب�صجاعة  وواجهت  لعدوانها  وت�صدت  لالحتالل  الع�صكرية 

حول  والتفَّت  ل�صعبنا،  واحلياتية  والجتماعية  والقت�صادية  ال�صيا�صية  البنية  وتدمري 

�صيا�صة  اأف�صل  الذي  الأمر  والعدوان،  الحتالل  مواجهة  يف  والإ�صالمية  الوطنية  قواها 

الحتالل الرامية اإىل ك�رش �صمود ومقاومة ال�صعب الفل�صطيني اأو تفتيت وحدته الداخلية 

�صورة عن الوثيقة الأ�صلية من د. مو�صى اأبو مرزوق.  
3



401

ملحق الوثائق

والنيل منه والت�صدي ملحاولت فر�ص قيادة بديلة على ال�صعب الفل�صطيني وفقاً لرغبات 

خارجية.

وبالتحية  الأبطال  �صعبنا  �صهداء  اأرواح  اإىل  والحرتام  بالإجالل  املجتمعون  وتوجه 

والتقدير لأ�رشانا الراب�صني خلف الأ�صوار والق�صبان، واإىل ذويهم ال�صابرين بالدعاء اأن 

ين اهلل عليهم بالفرج واحلرية وعلى جرحانا بال�صفاء العاجل. 

وُيثَمِّن املجتمعون دور جمهورية م�رش العربية بقيادة ال�صيد الرئي�ص/ حممد ح�صني 

بني  احلوار  لإجناح  املنا�صبة  الظروف  توفري  اأجل  من  بذلتها  التي  واجلهود  مبارك، 

الوفدين مما يعتب ا�صتمراراً لدور م�رش التاريخي يف حماية ورعاية الق�صية الفل�صطينية 

والدفاع عن احلقوق الوطنية العادلة والثابتة لل�صعب الفل�صطيني. 

ال�صعب  تهم  التي  الق�صايا  خمتلف  احلوار  جل�صات  خالل  الوفدان  تداول  وقد 

الفل�صطيني، واملتغريات الإقليمية والدولية وانعكا�صاتها على الق�صية الفل�صطينية اتفقت 

احلركتان على ما يلي: - 

الثنائي بني احلركتني عب جلنة ثنائية دائمة للحوار،  ا�صتمرار احلوار  التاأكيد على   -1

ملناق�صة كافة الق�صايا اجلوهرية والأ�صا�صية التي من �صاأنها حتقيق الأهداف الوطنية 

وعودة  القد�ص،  وعا�صمتها  امل�صتقلة  الفل�صطينية  دولته  باإقامة  الفل�صطيني  لل�صعب 

الالجئني الفل�صطينيني.

وبحث  الثنائي،  للتن�صيق  وذلك  الداخل،  يف  احلركتني  من  م�صرتكة  جلنة  ت�صكيل   -2

واتخاذ كافة التدابري الالزمة لوقف عدوان قوات الحتالل على �صعبنا الفل�صطيني 

وحماية اإجنازاته وفقاً لتوجيهات قيادتي احلركتني.

هذا  واعتبار  املمكنة،  الو�صائل  بكافة  الوطنية  الوحدة  وتكري�ص  تعزيز  على  العمل   -3

والف�صائل  القوى  كافة  بني  واخلارج  الداخل  يف  اجلارية  للحوارات  امتداداً  احلوار 

الوطنية والإ�صالمية والدعوة اإىل ا�صتئناف وتفعيل هذه احلوارات للو�صول اإىل روؤية 

�صيا�صية ت�صّكل قا�صماً م�صرتكاً لل�صعب الفل�صطيني.
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التاأكيد على اأن املقاومة والن�صال ال�صيا�صي لإنهاء الحتالل ويف مواجهة عدوانه حق   -4
طبيعي وم�رشوع لل�صعب الفل�صطيني خلدمة امل�صالح الوطنية الفل�صطينية و�صتعمل 

احلركتان على تهيئة املناخ املنا�صب لتحقيق اآمال ال�صعب الفل�صطيني يف اإقامة دولته. 

القاهرة يف 2002/11/13

حركة التحرير الوطني الفل�صطيني )فتح(          حركة املقاومة الإ�صالمية )حما�ص(

           د. زكريا الأغا        د. مو�صى اأبو مرزوق

    ع�صو اللجنة املركزية              حركة حما�ص
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وثيقة رقم 4:

البيان اخلتامي ملوؤمتر احلوار الفل�شطيني يف القاهرة4

17 اآذار/ مار�ص 2005

ال�صقيقة، وبرعاية م�صكورة منها،  العربية  لدعوة كرية من جمهورية م�رش  تلبيًة 

ُعقد يف القاهرة موؤمتر للحوار الفل�صطيني خالل الفرتة من 15 اإىل 17 اآذار/ مار�ص 2005 

مب�صاركة الرئي�ص الفل�صطيني حممود عبا�ص، وبح�صور اثني ع�رش تنظيماً وف�صيالً.

ال�صعب  وحّق  تفريط،  اأي  دون  الفل�صطينية  بالثوابت  التم�صك  على  املجتمعون  اأكد   -1
كاملة  الفل�صطينية  الدولة  واإقامة  الحتالل،  اإنهاء  اأجل  من  املقاومة  يف  الفل�صطيني 

ال�صيادة وعا�صمتها القد�ص، و�صمان حّق عودة الالجئني اإىل ديارهم وممتلكاتهم. 

وافق املجتمعون على برنامج للعام 2005 يرتكز على اللتزام با�صتمرار املناخ احلايل   -2
اأر�صنا  على  العدوان  اأ�صكال  كافة  بوقف  متبادل  اإ�رشائيلي  التزام  مقابل  للتهدئة، 

و�صعبنا الفل�صطيني اأينما ُوجد، وكذلك الإفراج عن جميع الأ�رشى واملعتقلني. 

هي  ال�رشقية  القد�ص  وتهويد  اجلدار  وبناء  ال�صتيطان  ا�صتمرار  اأن  املجتمعون  اأكد   -3
عوامل تفجري. 

ا�صتكمال  �رشورة  على  واتفقوا  الداخلي،  الفل�صطيني  الو�صع  املجتمعون  بحث   -4
الإ�صالحات ال�صاملة يف كافة املجالت، ودعم العملية الديقراطية بجوانبها املختلفة، 

وعقد النتخابات املحلية والت�رشيعية يف توقيتاتها املحددة وفقاً لقانون انتخابي يتّم 

التوافق عليه. ويو�صي املوؤمتر املجل�ص الت�رشيعي باتخاذ الإجراءات لتعديل قانون 

بتعديل  يو�صي  كما  املختلط،  النظام  يف  املنا�صفة  باعتماد  الت�رشيعية  النتخابات 

قانون النتخابات للمجال�ص املحلية باعتماد التمثيل الن�صبي. 

موقع اإ�صالم اأون لين، 2005/3/17، انظر:  
4

http://www.islamonline.net/Arabic/news/2005-03/17/article09a.shtml
الفل�شطينية  الوثائق  من  خمتارات  �صعد،  اأحمد  ووائل  �صالح  حممد  حم�صن  اأي�صاً:   وانظر 

ل�شنة 2005 )بريوت: مركز الزيتونة للدرا�صات وال�صت�صارات، 2006(، �ص 69.
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يتّم  اأ�ص�ص  وفق  الفل�صطينية  التحرير  منظمة  وتطوير  تفعيل  على  املجتمعون  وافق   -5
املنظمة  ب�صفة  الفل�صطينية  والف�صائل  القوى  جميع  ت�صّم  بحيث  عليها  الرتا�صي 

املمثل ال�رشعي الوحيد لل�صعب الفل�صطيني، ومن اأجل ذلك مّت التوافق على ت�صكيل 

جلنة تتوىل حتديد هذه الأ�ص�ص وتت�صكل اللجنة من رئي�ص املجل�ص الوطني واأع�صاء 

اللجنة التنفيذية للمنظمة والأمناء العامني جلميع الف�صائل الفل�صطينية و�صخ�صيات 

وطنية م�صتقلة، ويدعو رئي�ص اللجنة التنفيذية لهذه الجتماعات. 

القوى،  كافة  بني  للتعامل  الوحيدة  الو�صيلة  هو  احلوار  اأن  على  امل�صاركون  اأجمع   -6
لل�صالح  الفل�صطيني، وعلى حترمي الحتكام  ال�صّف  الوطنية ووحدة  للوحدة  دعماً 

بها،  امل�صا�ص  وعدم  الفل�صطيني  املواطن  حقوق  واحرتام  الداخلية،  اخلالفات  يف 

الكلمة  اأ�صا�صية نحو جمع  ُيعّد �رشورة  املقبلة  ا�صتكمال احلوار خالل املرحلة  واأن 

و�صيانة احلقوق الفل�صطينية.
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وثيقة رقم 5:

ن�س وثيقة الوفاق الوطني املعّدلة5

28 حزيران/ يونيو 2006

مقدمة: 

انطالقاً من ال�صعور العايل بامل�صوؤولية الوطنية والتاريخية، ونظراً للمخاطر املحدقة 

بالتقادم، وعلى قاعدة عدم العرتاف  اأن احلقوق ل ت�صقط  من مبداأ  ب�صعبنا، وانطالقاً 

وحماية  و�صيانة  الداخلية  الفل�صطينية  اجلبهة  تعزيز  �صبيل  ويف  الحتالل،  ب�رشعية 

الوحدة الوطنية ووحدة �صعبنا يف الوطن واملنايف، ومن اأجل مواجهة امل�رشوع الإ�رشائيلي 

الهادف لفر�ص احلل الإ�رشائيلي، ون�صف حلم وحق �صعبنا يف اإقامة دولته الفل�صطينية 

امل�صتقلة كاملة ال�صيادة، هذا امل�رشوع واملخطط الذي تنوي احلكومة الإ�رشائيلية تنفيذه 

خالل املرحلة القادمة، تاأ�صي�صاً على اإقامة وا�صتكمال اجلدار العن�رشي، وتهويد القد�ص، 

من  وا�صعة  اأجزاء  و�صّم  الأغوار،  على  وال�صتيالء  الإ�رشائيلية،  امل�صتوطنات  وتو�صيع 

ال�صفة الغربية واإغالق الباب اأمام �صعبنا يف ممار�صة حقه يف العودة. 

خالل  من  حققها  التي  �صعبنا  ومكت�صبات  منجزات  على  املحافظة  اأجل  ومن 

واأنات جرحاه،  اأ�رشاه  العظيم وعذابات  ل�صهداء �صعبنا  الطويل، ووفاًء  م�صرية كفاحه 

وديقراطي  وطني  الأ�صا�صي  طابعها  حترر  مرحلة  يف  منر  زلنا  ل  اأننا  من  وانطالقاً 

اإجناح  اأجل  ومن  الطابع،  هذا  مع  متنا�صبة  كفاحية  �صيا�صية  ا�صرتاتيجية  يفر�ص  مما 

امللحة  واحلاجة  القاهرة  اإعالن  اإىل  وا�صتناداً  ال�صامل،  الفل�صطيني  الوطني  احلوار 

العظيم  ل�صعبنا  الوطني(  الوفاق  )وثيقة  الوثيقة  بهذه  نتقدم  فاإننا  والتالحم،  للوحدة 

ال�صامد املرابط، واإىل الرئي�ص حممود عبا�ص اأبو مازن، وقيادة منظمة التحرير الوطني 

الفل�صطيني، واإىل رئي�ص احلكومة اإ�صماعيل هنية وجمل�ص الوزراء، واإىل رئي�ص واأع�صاء 

املجل�ص الوطني الفل�صطيني، ورئي�ص واأع�صاء املجل�ص الت�رشيعي الفل�صطيني، واإىل كافة 

عرب 48، 2006/6/28، انظر:   
5

http://www.arabs48.com/display.x?cid=11&sid=19&id=37631
)بريوت:   2006 الوثائق الفل�شطينية ل�شنة  اأي�صاً: حم�صن حممد �صالح ووائل اأحمد �صعد،  وانظر 

مركز الزيتونة للدرا�صات وال�صت�صارات، 2008(، �ص 514.
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القوى والف�صائل الفل�صطينية، واإىل كافة املوؤ�ص�صات واملنظمات الأهلية وال�صعبية، وقادة 

الراأي العام الفل�صطيني يف الوطن واملنايف. 

تعد وثيقة الوفاق الوطني كالً متكامالً واملقدمة جزء منها:

اإن ال�صعب الفل�صطيني يف الوطن واملنايف ي�صعى وينا�صل، من اأجل حترير اأر�صه واإزالة   .1
امل�صتوطنات واإجالء امل�صتوطنني واإزالة جدار الف�صل وال�صم العن�رشي، واإجناز حقه 

اإقامة  يف احلرية والعودة وال�صتقالل، ويف �صبيل حقه يف تقرير م�صريه مبا يف ذلك 

1967، وعا�صمتها  ال�صيادة على جميع الأرا�صي املحتلة عام  دولته امل�صتقلة كاملة 

التي  وممتلكاتهم  ديارهم  اإىل  الالجئني  عودة  حّق  و�صمان  ال�رشيف،  القد�ص  مدينة 

طردوا منها وتعوي�صهم، وحترير جميع الأ�رشى واملعتقلني بدون ا�صتثناء اأو متييز، 

ميثاق  واإىل  والأجداد  الآباء  اأر�ص  يف  التاريخي  �صعبنا  حق  اإىل  ذلك  كل  يف  م�صتندين 

الدولية مبا ل ينتق�ص من حقوق  الدويل وما كفلته ال�رشعية  الأمم املتحدة والقانون 

�صعبنا.

بتطوير  يتعلق  فيما   ،2005 اآذار  القاهرة  يف  عليه  التفاق  مّت  ما  اإجناز  يف  الإ�رشاع   .2
وفق  اإليها،  والف�صائل  القوى  كل  وان�صمام  الفل�صطينية،  التحرير  منظمة  وتفعيل 

ال�رشعي  املمثل  الفل�صطينية  التحرير  منظمة  مكانة  تر�صخ  ديقراطية  اأ�ص�ص 

ال�صاحة  على  املتغريات  مع  يتالءم  مبا  كافة،  تواجده  اأماكن  يف  ل�صعبنا  والوحيد 

الفل�صطينية، ومبا يعزز قدرة منظمة التحرير يف القيام والنهو�ص مب�صوؤولياتها يف 

قيادة �صعبنا يف الوطن واملنايف ويف تعبئته والدفاع عن حقوقه الوطنية وال�صيا�صية 

امل�صلحة  واإن  كافة،  والإقليمية  الدولية  واملجالت  واملحافل  الدوائر  يف  والإن�صانية 

ي�صمن  مبا   ،2006 العام  نهاية  قبل  جديد  وطني  جمل�ص  ت�صكيل  تقت�صي  الوطنية 

الوطنية والإ�صالمية جميعها وجتمعات �صعبنا  القوى والف�صائل والأحزاب  متثيل 

يف كل مكان والقطاعات واملوؤ�ص�صات والفعاليات وال�صخ�صيات كافة، بالنتخابات 

النتخابات  اإجراء  يتعذر  حيث  وبالتوافق،  الن�صبي  التمثيل  ملبداأ  وفقاً  اأمكن  حيثما 

منظمة  على  واحلفاظ  القاهرة،  حوار  عن  املنبثقة  العليا  اللجنة  ت�صعها  اآليات  وفق 

جامعاً  واإطاراً  �صامالً  وطنياً  وائتالفاً  عري�صاً  جبهوياً  اإطاراً  الفل�صطينية  التحرير 

ومرجعية �صيا�صية عليا للفل�صطينيني يف الوطن واملنايف. 
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مبختلف  الحتالل  مقاومة  بخيار  والتم�صك  املقاومة  يف  الفل�صطيني  ال�صعب  حّق   .3

الو�صائل، وتركيز املقاومة يف الأرا�صي املحتلة عام 1967، اإىل جانب العمل ال�صيا�صي 

�صّد  اجلماهريية  ال�صعبية  املقاومة  يف  وال�صتمرار  والدبلوما�صي،  والتفاو�صي 

الحتالل مبختلف اأ�صكاله ووجوده و�صيا�صاته، والهتمام بتو�صيع م�صاركة خمتلف 

الفئات واجلهات والقطاعات وجماهري �صعبنا يف هذه املقاومة ال�صعبية.

ال�صيا�صي  اخلطاب  وتوحيد  ال�صامل  ال�صيا�صي  للتحرك  فل�صطينية  خطة  و�صع   .4

الوثيقة  هذه  يف  وردت  كما  الفل�صطينية  الوطنية  الأهداف  اأ�صا�ص  على  الفل�صطيني، 

حقوقه  يحفظ  مبا  ل�صعبنا  املن�صفة  الدولية  ال�رشعية  وقرارات  العربية  وال�رشعية 

رئي�صاً  الوطنية  وال�صلطة  وموؤ�ص�صاتها  التحرير  منظمة  قيادة  تنفذها  وثوابته، 

املدين وال�صخ�صيات  املجتمع  الوطنية والإ�صالمية، ومنظمات  وحكومة، والف�صائل 

والإ�صالمي  العربي  الدعم  وح�صد  وتعزيز  ا�صتح�صار  اأجل  من  العامة؛  والفعاليات 

الوطنية، دعماً  ل�صعبنا و�صلطتنا  ال�صيا�صي واملايل والقت�صادي والإن�صاين  والدويل 

حلق �صعبنا يف تقرير امل�صري واحلرية والعودة وال�صتقالل، وملواجهة خطة اإ�رشائيل 

يف فر�ص احلل الإ�رشائيلي على �صعبنا وملواجهة احل�صار الظامل. 

لهذه  القادمة  الدولة  نواة  باعتبارها  الفل�صطينية  الوطنية  ال�صلطة  وتعزيز  حماية   .5

ال�صلطة، التي �صيدها �صعبنا بكفاحه وت�صحياته ودماء وعذابات اأبنائه. واإن امل�صلحة 

الوطنية العليا تقت�صي احرتام “القانون الأ�صا�صي” لل�صلطة، والقوانني املعمول بها، 

واحرتام م�صوؤوليات و�صالحيات الرئي�ص املنتخب، وفقاً لإرادة ال�صعب الفل�صطيني 

احلكومة  و�صالحيات  م�صوؤوليات  واحرتام  ونزيهة،  ديقراطية  حرة  بانتخابات 

وديقراطية  حرة  بانتخابات  املنتخب  الت�رشيعي  املجل�ص  من  الثقة  منحت  التي 

ونزيهة، واأهمية و�رشورة التعاون اخلالق بني الرئا�صة واحلكومة والعمل امل�صرتك، 

التعاون والتكامل، وفقاً لأحكام  وعقد الجتماعات الدورية بينهما لتحقيق وتعزيز 

اإ�صالح �صامل يف  اإجراء  “القانون الأ�صا�صي” وللم�صلحة الوطنية العليا، و�رشورة 
موؤ�ص�صات ال�صلطة الوطنية، وخا�صة اجلهاز الق�صائي مع �رشورة احرتام الق�صاء 

مب�صتوياته كافة وتنفيذ قراراته وتعزيز وتكري�ص �صيادة القانون. 
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العمل على ت�صكيل حكومة وحدة وطنية على اأ�صا�ص ي�صمن م�صاركة الكتل البملانية   .6
للنهو�ص  م�صرتك  وبرنامج  الوثيقة  هذه  قاعدة  على  الراغبة،  ال�صيا�صية  والقوى 

بحكومة  التحديات  ومواجهة  ودولياً،  واإقليمياً  وعربياً  حملياً  الفل�صطيني  بالو�صع 

وحدة وطنية قوية حتظى بالدعم ال�صعبي وال�صيا�صي الفل�صطيني من جميع القوى، 

وكذلك بالدعم العربي والدويل، وتتمكن من تنفيذ برنامج الإ�صالح وتنمية القت�صاد 

الوطني، وت�صجيع ال�صتثمار، وحماربة الفقر والبطالة، وتقدمي اأف�صل رعاية ممكنة 

للعدوان  �صحية  وكانت  والنتفا�صة،  واملقاومة  ال�صمود  اأعباء  حتملت  التي  للفئات 

الإجرامي الإ�رشائيلي وبخا�صة اأ�رش ال�صهداء والأ�رشى واجلرحى واأ�صحاب البيوت 

واملمتلكات التي دمرها الحتالل، وكذلك العاطلني عن العمل واخلريجني.

اإن اإدارة املفاو�صات هي من �صالحية )م. ت. ف( ورئي�ص ال�صلطة الوطنية الفل�صطينية،   .7
على قاعدة التم�صك بالأهداف الوطنية الفل�صطينية كما وردت يف هذه الوثيقة، على اأن 

لإقراره  اجلديد؛  الفل�صطيني  الوطني  املجل�ص  على  ال�صاأن  بهذا  اتفاق  اأي  عر�ص  يتم 

والت�صديق عليه اأو اإجراء ا�صتفتاء عام يف الوطن واملنايف بقانون ينظمه.

كافة  بالو�صائل  به  تقوم  اأن  يجب  مقد�ص،  وطني  واجب  واملعتقلني  الأ�رشى  حترير   .8
رئي�صاً  الوطنية  وال�صلطة  ف(  ت.  و)م.  والإ�صالمية  الوطنية  والف�صائل  القوى 

وحكومة وجمل�صاً ت�رشيعياً وت�صكيالت املقاومة كافة. 

الفل�صطينيني  الالجئني  ورعاية  وم�صاندة  لدعم  اجلهد  وم�صاعفة  العمل  �رشورة   .9
هيئات  عنه  تنبثق  لالجئني  �صعبي  موؤمتر  عقد  على  والعمل  حقوقهم،  عن  والدفاع 

متابعة، وظيفتها التاأكيد على حق العودة والتم�صك به، ودعوة املجتمع الدويل لتنفيذ 

ما ورد يف القرار 194 بخ�صو�ص حّق العودة لالجئني الفل�صطينيني وتعوي�صهم.

العمل على ت�صكيل جبهة مقاومة موحدة با�صم جبهة املقاومة الفل�صطينية، لقيادة   .10
املقاوم، والعمل  العمل والفعل  املقاومة �صد الحتالل، وتوحيد وتن�صيق  وخو�ص 

على حتديد مرجعية �صيا�صية موحدة لها.

ونزيهة  وحرة  ودورية  عامة  انتخابات  وباإجراء  الديقراطي  بالنهج  التم�صك   .11
والبلدية  املحلية  وللمجال�ص  والت�رشيعي  للرئي�ص  للقانون،  طبقاً  وديقراطية، 

والحتادات والنقابات واجلمعيات، واحرتام مبداأ التداول ال�صلمي لل�صلطة والتاأكيد 
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على مبداأ الف�صل بني ال�صلطات والتعهد بحماية التجربة الفل�صطينية الديقراطية، 

واحرتام اخليار الديقراطي ونتائجه، واحرتام �صيادة القانون واحلريات الفردية 

املواطنني يف احلقوق  ال�صحافة، وامل�صاواة بني  الإن�صان، وحرية  والعامة، وحقوق 

والواجبات دون متييز، وحماية مكت�صبات املراأة وتطويرها وتعزيزها.

رف�ص واإدانة احل�صار الظامل الذي تقوده الوليات املتحدة واإ�رشائيل على �صعبنا،   .12

الفل�صطيني  ال�صعب  وم�صاندة  لدعم  ور�صمياً  �صعبياً  العرب  الأ�صقاء   ودعوة 

القمم  قرارات  لتنفيذ  العربية  احلكومات  ودعوة  الوطنية،  و�صلطته  ف(  ت.  و)م. 

الفل�صطيني  ل�صعبنا  الداعمة  والإعالمية،  والقت�صادية  واملالية  ال�صيا�صية  العربية 

و�صموده وق�صيته الوطنية، والتاأكيد على اأن ال�صلطة الوطنية الفل�صطينية ملتزمة 

بالإجماع والعمل العربي امل�صرتك الداعم لق�صيتنا العادلة وامل�صالح العربية العليا.

وم�صاندة  ودعم  ال�صفوف  ور�ص  والتالحم  للوحدة  الفل�صطيني  ال�صعب  دعوة   .13 

ال�صمود  وتعزيز  وحكومة،  رئي�صاً  الفل�صطينية  الوطنية  وال�صلطة  ف(  ت.  )م. 

الداخلية  ال�صوؤون  يف  التدخل  ورف�ص  واحل�صار،  العدوان  وجه  يف  واملقاومة 

الفل�صطينية.

ا�صتخدام  وحترمي  واإدانة  الفتنة  اإىل  يقود  وما  كلها،  والنق�صام  الفرقة  مظاهر  نبذ   .14

الداخلية،  النزاعات  لف�ص  املبرات  كانت  مهما  الواحد،  ال�صعب  اأبناء  بني  ال�صالح 

والتاأكيد على حرمة الدم الفل�صطيني واللتزام باحلوار اأ�صلوباً وحيداً حلل اخلالفات 

على  وقراراتها،  ال�صلطة  ذلك معار�صة  يف  مبا  كافة  بالو�صائل  الراأي،  عن  والتعبري 

والتظاهرات  امل�صريات  وتنظيم  ال�صلمي  الحتجاج  وحّق  القانون  يكفله  ما  اأ�صا�ص 

على  تتعدى  ول  ال�صالح  من  وخالية  �صلمية  تكون  اأن  �رشيطة  والعت�صامات، 

املواطنني وممتلكاتهم واملمتلكات العامة.

والو�صائل  الأ�صاليب  اأف�صل  عن  البحث  �رشورة  تقت�صي  الوطنية  امل�صلحة  اإن   .15

يف  والجتماعية  وال�صيا�صية  الوطنية  وقواه  �صعبنا  م�صاركة  ل�صتمرار  املنا�صبة؛ 

اأماكن تواجده كافة يف معركة احلرية والعودة وال�صتقالل، مع الأخذ بعني العتبار 

الو�صع اجلديد لقطاع غزة، ومبا يجعله رافعة وقوة حقيقية ل�صمود �صعبنا على 
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مع  الحتالل  مقاومة  يف  الأجنع  الن�صالية  والأ�صاليب  الو�صائل  ا�صتخدام  اأ�صا�ص 

مراعاة امل�صالح العليا ل�صعبنا.

اأ�صا�ص  على  فروعها  بكل  الفل�صطينية  الأمنية  املوؤ�ص�صة  وتطوير  اإ�صالح  �رشورة   .16
القيام مبهمة الدفاع عن الوطن واملواطنني،  اأكرث قدرة على  ع�رشي، ومبا يجعلها 

القوانني  وتنفيذ  العام،  والنظام  الأمن  وحفظ  والحتالل  العدوان  مواجهة  ويف 

وال�صتعرا�صات،  امل�صلحة  املظاهر  واإنهاء  الأمني،  والفلتان  الفو�صى  حالة  واإنهاء 

باملقاومة  فادحاً  �رشراً  يلحق  الذي  الأمني،  والفلتان  الفو�صى  �صالح  وم�صادرة 

وتنظيم  تن�صيق  و�رشورة  الفل�صطيني،  املجتمع  وحدة  ويهدد  �صورتها  وي�صوه 

العالقة مع قوى وت�صكيالت املقاومة وتنظيم وحماية �صالحها.

اإ�صدار القوانني املنظمة، لعمل املوؤ�ص�صة الأمنية  دعوة املجل�ص الت�رشيعي ملوا�صلة   .17
العمل  ممار�صة  ينع  قانون  اإ�صدار  على  والعمل  فروعها،  مبختلف  والأجهزة 

ال�صيا�صي واحلزبي ملنت�صبي الأجهزة، واللتزام باملرجعية ال�صيا�صية املنتخبة التي 

حددها القانون.

الدولية واملجموعات املحبة  الت�صامن  اأجل تو�صيع دور وح�صور جلان  العمل من   .18
لل�صالم؛ لدعم �صمود �صعبنا ون�صاله العادل �صّد الحتالل وممار�صته وال�صتيطان 

يف  الدولية  العدل  حمكمة  قرار  تنفيذ  اأجل  ومن  العن�رشي،  وال�صم  الف�صل  وجدار 

لهاي املتعلق باإزالة اجلدار وال�صتيطان وعدم م�رشوعيتهما.
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وثيقة رقم 6:

 حوار مع د. مو�شى اأبو مرزوق حول االأزمة ال�شيا�شية 

الفل�شطينية والتطورات الراهنة6 ]مقتطفات[

�صيف 2006

اأجرى احلوار: ماجد كيايل

حما�ص،  حلركة  ال�صيا�صي  املكتب  رئي�ص  نائب  مرزوق  اأبو  مو�صى  الدكتور  الأخ   *
با�صم موؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية وهيئة حترير جملة الدرا�صات اأرحب بكم يف هذا 

اإيجاد نوع  الغاية من هذا احلوار  الراهنة.  الفل�صطينية والتطورات  الأزمة  احلوار حول 

من التفاعل والتوا�صل مع خمتلف الأطياف ال�صيا�صية يف ال�صاحة الفل�صطينية، للبحث يف 

اإ�صكاليات الأزمة الفل�صطينية، تعقيداتها وكيفية اخلروج منها.    

امل�شاركة باالنتخابات وت�شكيل احلكومة

�شنبداأ ب�شوؤال يتعلق بت�شكيل احلكومة، ملاذا اختارت حما�س ت�شكيل حكومة   *   

اأو ملاذا مل تذهب حما�س نحو ت�شكيل حكومة من �شخ�شيات  من لون واحد، 

ممكن  وكان  وحما�شبتها،  وتوجيهها  لرقابتها  تخ�شع  منها،  قريبة  وطنية 

ملثل هذا اخليار اأن يجنب حما�س التزامات ال�شلطة وتبعاتها ال�شيا�شية التي 

تتعلق باملفاو�شات اأو التي تتعلق باالحتكاك ب�شلطات االحتالل االإ�رشائيلية؟

�صكراً ملجلة الدرا�صات الفل�صطينية، واأعتقد اأن هذه فر�صة جيدة مل�صاركة اجلميع يف   **
الهم الفل�صطيني، خا�صة عب هذه املجلة املحرتمة. الو�صع الفل�صطيني حالياً ير 

بكثري من املنعطفات، وهو منفتح على كثري من التوجهات، ما يعزز احلاجة للحوار. 

ويف احلقيقة فاإن حما�ص منذ كانت يف املعار�صة طرحت ق�صية امل�صاركة ال�صيا�صية، 

الفل�شطينية،  الدرا�شات  جملة  يف  الراهنة،  والتطورات  الفل�صطينية  ال�صيا�صية  الأزمة  مقابالت:   
6

موؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية، بريوت، املجلد 17، العدد 67، �صيف 2006، �ص 7. اأجرى احلوار 

اأبو مرزوق، نائب رئي�ص املكتب ال�صيا�صي حلركة حما�ص، ماجد الكيايل يف جل�صتني:  مع د. مو�صى 

الأوىل يف 2006/6/24، والثانية يف 2006/7/4 يف دم�صق. وقد �صاركه يف احلوار عبده الأ�صدي.
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الكل  اإىل  حتتاج  الراهنة  املرحلة  باأن  منا  اعتقاداً  الفل�صطيني،  القرار  يف  وامل�صاركة 

النتخابات  دخلنا  فحينما  وبالتايل،  وم�صوؤولياتها.  تبعاتها  ليتحمل  الفل�صطيني، 

الدخول  قررنا  وقد  ال�صيا�صية.  امل�صاركة  بند  طرحناها  التي  البنود  اأهم  اأحد  كان 

يف املجل�ص الت�رشيعي، بعد اأن كنا قاطعناه �صابقاً، على اأ�صا�ص قناعة مفادها: ليكن 

املوؤ�ص�صة  خالل  من  احلركة  خليارات  وحماية  فاعلة،  �صيا�صية  م�صاركة  هناك 

ال�صيا�صية  اأو اخليارات املتعلقة بالق�صايا  الت�رشيعية، �صواء كان خيارات املقاومة 

لت�صكيل  احلوار  باب  فتحت  احلركة،  جنحت  فحينما  وهكذا  الأخرى.  واملجتمعية 

الت�رشيعي،  املجل�ص  يف  املمثلة  البملانية  الكتل  جميع  مع  وطن،  ائتالف  حكومة 

حر�صاً منا على ت�صكيل حكومة وحدة وطنية، لكننا ووجهنا بقرار الإخوة يف حركة 

التي  ال�صغوط  الأمر  هذا  من  وفاقم  ذلك،  على  وبالتحري�ص  امل�صاركة،  بعدم  فتح 

مار�صتها الإدارة الأمريكية، يف هذا الجتاه. امل�صكلة اأن الكتل البملانية الأخرى مل 

تكن وا�صعة التمثيل يف املجل�ص، ومع ذلك فقد دخلنا يف حوارات مع كل الكتل املتمثلة 

معنا  خالفاً  لديها  لي�ص  الكتل  معظم  باأن  لنا  ات�صح  وقد  واحد،  بع�صو  ولو  حتى 

حول البنامج، ولكن عدم قبولها امل�صاركة يف احلكومة يعود اإىل �صغوطات داخلية 

وخارجية مور�صت يف ال�صاحة الفل�صطينية.

ت�شكيل  نحو  حما�س  حركة  تذهب  مل  ملاذا  هنا  ن�شاأل  نحن  دكتور  يل  ا�شمح   *   

حكومة من �شخ�شيات وطنية ذات كفاءة وتكون مغطاة من حركة حما�س؟ 

كان هذا اأحد اخليارات املفتوحة عند حما�ص، وقد فتحنا هذا املو�صوع مع عدد من   **
ال�صخ�صيات، لكننا يف هذا الأمر نرى؛ اأولً، اأن اأي حكومة تاأتي لل�صلطة هي حكومة 

ولي�صت  �صيا�صية،  وزارة  هذه  ثانياً،  �صالحيات.  لها  ولي�ص  م�صوؤوليات  عليها 

الذي يقرر  اأن اخلدمات كلها متعلقة بالعدو، وهو  جمرد وزارة خدمات. ومعلوم 

اأو ات�صاعها وت�صييقها، وبالتايل فاإن القرار هنا �صيا�صي ولي�ص فني.  يف ت�صيريها 

ثالثاً، يف ظّل ال�رشاع ال�صيا�صي، ويف ظّل وجود فلتان اأمني، فاإن اأي وزير اإن مل تكن 

له �صوكة ل ي�صتطيع اأن يقوم باإدارة اأعماله. وبالتايل، فم�صاألة وزير م�صتقل هذه 

�صيكون فيها كثري من املظامل. رابعاً، لقد حاولنا اأن ن�صع اأكب عدد من امل�صتقلني 

ب�صبب  بالرف�ص،  جوبهنا  لكننا  �صابقني،  وزراء  اإىل  ذهبنا  اأننا  وحتى  الوزارة،  يف 
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ال�صغوط، الداخلية واخلارجية. عموماً فاإن م�صكلة امل�صتقل يف ال�صاحة الفل�صطينية 

يجب اأن ن�صعها يف مو�صعها، فما بالك اإذا كان هذا امل�صتقل “التكنوقراط”، جمرد 

رجل م�صتغرق يف جماله العلمي والأكاديي، ولي�ص م�صموحاً له لأن يكون حراً يف 

تطبيق علمه وخبته يف الق�صايا الخت�صا�صية.

ال�شوؤال الذي يطرح نف�شه، االآن هو: اإذا كانت حركة حما�س تعار�س اتفاقات   *   

اأو�شلو، فكيف وّفقت بني ذلك وبني تبعات وجودها يف احلكومة؟ 

هذا �صوؤال مهم، يرجعنا اإىل قرار حما�ص بامل�صاركة يف حتمل م�صوؤوليات ال�صلطة.   **
فنحن نعرف اأن احلكومة واملجل�ص الت�رشيعي والرئا�صة جاوؤوا كنتيجة لتفاقيات 

اأو�صلو، وكان قرار حما�ص رف�ص امل�صاركة يف اأول جمل�ص ت�رشيعي، لأن امل�صاركة 

اأما يف النتخابات اجلديدة فكان هناك  وقتها كانت تعني الإقرار بهذه التفاقيات. 

اآخر،  جانب  من  فتح  ومع  جانب،  من  الت�رشيعي  املجل�ص  هيئة  وبني  بيننا  توافق 

الت�رشيعي،  املجل�ص  لنتخابات  الناظمة  واللوائح  للقوانني  تعديل  هناك  يكون  باأن 

الف�صائل يف النتخابات با�صتثناء اجلهاد الإ�صالمي، وفق  وهكذا فقد �صاركت كل 

برناجمها ال�صيا�صي وروؤاها ال�صيا�صية، و�صمنها قائمة حما�ص، التي تبنت برناجماً 

اأر�ص و�صعب  �صيا�صياً، يت�صمن ثوابت وطنية واإ�صالمية وا�صحة، تتعلق بوحدة 

ا�صتفتاء  مبثابة  النتخابات  هذه  وكانت  املقاومة.  يف  احلق  قاعدة  وعلى  فل�صطني، 

�صعبي، وبالتايل فاإن هذه النتخابات مل تكن ملتزمة بالنظم واللوائح التي �صيغت 

باتفاقيات اأو�صلو، وهذا ما اأثبتته النتائج، حيث اأن ال�صعب الفل�صطيني فّو�ص حركة 

حما�ص من خالل هذه النتخابات لأن تقود مرحلته ال�صيا�صية، ووفق برناجمها، 

مما ا�صتدعى من حما�ص التغيري يف قرارها لال�صتجابة لهذا التفوي�ص.

ا�شتدعى  ما  هذا  هل  لكم.  مفاجاأة  �شكل  االأغلبية  بهذه  الفوز  باأن  يعني  هذا   *   

التغيري؟

نعم كان ثمة مفاجاأة ا�صتدعت تغيري القرار، لأنه لو مل ن�صارك يف ت�صكيل احلكومة   **
الت�رشيعي. نحن  املجل�ص  الأغلبية يف  امل�صوؤولية، من خالل  ف�صنقوم بتحمل كامل 

موقف  اأبرزها  احلكومة،  هذه  اأمام  امل�صكالت  من  الكثري  هناك  �صيكون  باأنه  نعلم 

احلكومة الإ�رشائيلية من حما�ص، وحكومتها، وكذلك موقف الوليات املتحدة، التي 



414

د. مو�سى اأبو مرزوق: يف العمق

مل تكن و�صيطاً نزيهاً يف اأي حلظة من اللحظات، وهي دائماً اإىل جانب عدونا. على 

كّل فاإن هذا اخليار الذي و�صعه ال�صعب الفل�صطيني، حقق عدة م�صائل يف اآن واحد؛ 

اأولها، اأنه بنّي للعامل كله باأن امل�صار ال�صيا�صي الذي فر�ص على ال�صعب الفل�صطيني 

ل ي�صلح له، واأنه �صّوت مل�رشوع غريه. وثانيها، تاأكيده باأن ال�صعب الفل�صطيني 

غري را�ٍص عن هذا التحالف غري النظيف مع الإدارة الأمريكية، واأنه ل يريد من هذه 

الإدارة اأن تكون فاعلة يف القرار الفل�صطيني، يف مقابل ا�صتعادة مركز القرار جمدداً 

اإىل منطقتنا العربية الإ�صالمية. ونحن نعتقد باأن هذه النقلة مفيدة ل�صعبنا. وثالثاً، 

التاأكيد على خيار املقاومة وعلى برنامج احلركة يف الإ�صالح وحماربة الف�صاد من 

خالل التغيري الذي اأحدثه. 

يف هذه االإجابة ثمة اإ�شكاليتان؛ االأوىل، ومفادها اأن حما�س �شتجد نف�شها، وهي   *   

العالقات  من  �شبكة  ثمة  حيث  ال�شعب،  �شوؤون  باإدارة  معنية  احلكومة،  يف 

االأخطبوطية التي تربط الفل�شطينيني يف االأرا�شي املحتلة بالكيان االإ�رشائيلي، 

من الكهرباء اإىل املاء اإىل الطاقة اإىل التمويل اإىل الدخول واخلروج، ما �شي�شطر 

حما�س لالحتكاك بالطرف االإ�رشائيلي. االإ�شكالية الثانية، مع عدم تقليلنا من 

قبل  جرت  التي  الرئا�شية  االنتخابات  من  تنبثق  حلما�س،  االنتخابي  الفوز 

هنا،  فنحن  عبا�س،  حممود  الرئي�س  وهو  فتح،  مر�شح  فوز  عنها  ونتج  عام، 

الو�شوح  يف  غاية  كان  مازن  اأبو  برنامج  اأن  علماً  برناجمني،  اإزاء  الواقع،  يف 

التفاو�شي، مع رف�س ع�شكرة االنتفا�شة.  ل�شالح برنامج دولتني عرب احلل 

كيف ترون الو�شع؟

بالن�صبة لالإ�صكالية الأوىل نحن �صعب حتت الحتالل، كل مقومات احلياة مرتبطة   **
هو  هذا  لإ�رشائيل.  هي  الأر�ص  وعلى  �صيء  كل  على  ال�صيادة  حيث  بالحتالل، 

الإ�صكال الأ�صا�صي. نحن ر�صينا اأن تكون هناك �صلطة بكل مكوناتها مع ا�صتمرار 

واقع الحتالل. ولذلك قرر جمل�ص الوزراء يف يومه الأول ال�صماح لكل الوزراء باأن 

يتعاملوا مع نظرائهم يف اجلانب الآخر، حلل امل�صاكل اليومية. لي�ص ثمة م�صكلة يف 

اأن يكون هناك تعامل يف كل الق�صايا احلياتية، وباملنا�صبة هذا التعامل لي�ص جديداً، 

فقبل اأو�صلو اأ�صالً كان النا�ص يتعاملون مع الحتالل يف كل ظروف حياتهم، �صواء 
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كان يف معاملتهم اليومية يف تعليمهم اأو �صحتهم يف معا�صهم. هذه الق�صية مل يكن 

فيها م�صكلة.

وماذا عن االإ�شكالية الثانية اأي ال�رشعيتني؟  *   

خمتلط،  نظام  فهو  رئا�صياً،  ول  برملانياً  لي�ص  الفل�صطيني،  ال�صيا�صي  النظام   **
جاءت  فاإذا  ورئي�صها.  واحلكومة  ال�صلطة  رئي�ص  بني  موزعة  فيه  ال�صالحيات 

برنامج  هو  احلاكم  البنامج  لأن  م�صكالت،  تقع  ل  واحد،  حزب  من  الرئا�صتني، 

اإن البنامج الأخري يف  اأعراف موجودة، حيث  واحد، واإذا وجد برناجمني، فهناك 

النتخابات هو البنامج املهيمن، لأنه ال�صتفتاء الأخري لل�صعب. بالتايل ل ن�صتطيع 

اأن نقول اإن البنامج الرئا�صي مواز ومكافئ لبنامج احلكومة، اأو لبنامج حما�ص 

يف املجل�ص الت�رشيعي. ثانياً، يف الواقع مل يكن هناك تناف�ص يف النتخابات الرئا�صية 

حول البامج، كان التناف�ص حول الأ�صخا�ص، اأما يف انتخابات املجل�ص الت�رشيعي، 

فكان هناك برنامج واحد يتحدث عن مقاومة وعن فل�صطني التاريخية ول يتحدث 

عن ال�رشعية الدولية، ول عن ال�رشعية العربية، ول عن حّل من خالل الدولية، وهو 

برنامج حلما�ص، يف مقابل برامج اأخرى حتدثت عن �رشعية عربية و�رشعية دولية 

ودولتني وما اإىل ذلك. الآن حينما اختار ال�صعب الفل�صطيني برنامج حما�ص اختاره 

عن وعي. وعلى اأ�صا�ص التحدي لإ�رشائيل والوليات املتحدة. فقد كان ثمة �صغوط 

فقد  وح�صب  هذا  لي�ص  حما�ص،  يختار  ل  حتى  الفل�صطيني،  ال�صعب  على  خارجية 

لكنني  املو�صوع.  هذا  يف  التف�صيل  نريد  ول  الأخرى.  للبامج  ت�صجيع  ثمة  كان 

اأقول باأن ال�صعب الفل�صطيني اختار برنامج حركة حما�ص عن وعي، وهذا البنامج 

فثمة  ذلك  ومع  يهيمن.  اأن  ينبغي  الذي  هو  البنامج  فهذا  لذا  الأخري،  اخليار  هو 

باخت�صا�صاته،  طرف  كل  يلتزم  اأن  ويجب  والوزارة،  الرئا�صة  بني  اخت�صا�صات 

ويجب اأن حتل امل�صكالت عن طريق احلوار.

حلجم  بالن�شبة  االنتخابات  يف  وحما�س  فتح  بني  التعادل  من  واقع  هناك   *   

االأ�شوات، ما يعني اأن ثمة نوع من التعادل يف تف�شيل الفل�شطينيني لربنامج 

ال�شعب  باأن  هذه  االزدواجية  حال  يف�رش  من  فثمة  وباملقابل  حما�س.  اأو  فتح 

ال�شيا�شي،  مازن  اأبو  لربنامج  الرئا�شية  االنتخابات  يف  �شّوت  الفل�شطيني 
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وال�شلطة على م�شلكيتها  واأنه عاقب فتح  الو�شوح،  الأنه كان على غاية من 

وف�شادها وتفردها بالقرار، بانتخاب اأغلبية من حما�س كيف ترون هذا االأمر؟

الن�صبية ل�صالح حما�ص ع�صو  القائمة  النتخابات على  الفارق يف  اأن  �صحيح ذلك   **
واحد، لكن اأنت تعرف اأنه يف كل النظم الديقراطية فاإن النتائج تتاأ�ص�ص على فوز 

اأي حزب على اآخر اأحياناً بعدد من الأ�صوات.

اإ�شكالية الربناجمني، فثمة نوع من التعادل بني الربناجمني،  اأنا اأحتدث عن   *   

بغ�س النظر عن االأ�شوات. اليوم ال يوجد عندنا تعددية، فقد غابت اأو تاآكلت، 

يف واقع من قطبية ثنائية بال�شاحة الفل�شطينية، فثمة طرفني متعادلني بالقوة 

وباالأ�شوات. ويف العمل ال�شيا�شي، ويف حركة حترير وطني يجب االأخذ بعني 

االعتبار اأهمية ت�شكيل قوا�شم م�شرتكة.

هي  بل  الفل�صطينية،  ال�صاحة  على  قا�رشة  لي�صت  الثنائية  لكن  بالثنائية،  معك  اأنا   **
ال�صمة الأغلب يف الديقراطيات احلديثة، الآن القوى الأبرز �صواء يف اأمريكا يف كندا 

يف معظم الديقراطيات احلديثة، هي حزبني كبريين، وثمة اأحزاب �صغرية لكنها يف 

النهاية ل ت�صكل ثقالً، لكن ثمة معايري للديقراطية، هي احلاكمة. وهذه املعايري هي 

اأي�صاً مع الأخذ بعني العتبار  الفل�صطيني  الواقع  اأن تكون حاكمة يف  التي نريدها 

اإيجاد  يتطلب  الراهنة،  الأزمة  من  املخرج  باأن  واأعتقد  وا�صتحقاقاته.  الحتالل 

اإىل املجموع  م�صاحة من القوا�صم امل�رشكة، ونحن يف مرحلة حترير وطني حتتاج 

الوطني كله، ولي�ص فقط لقطبني. نحن الآن، وهذا كان تقييمنا منذ البداية، ل نعي�ص 

مرحلة دولة، ومرحلة �صلطة، نحن نعي�ص يف مرحلة حترر، تق�صي بتح�صيد اجلهود 

لتحقيق الأهداف الوطنية.

اإ�شالح وتفعيل منظمة التحرير

اإ�شالح  التحرير  منظمة  لدخول  ت�شرتط  حما�س  اأن  املعروف  من  لكن  ح�شناً   *   

ارتباطها  فّك  قبل  بال�شلطة  االنخراط  ر�شيتم  كيف  ال�شوؤال  املنظمة،  هذه 

باتفاقيات اأو�شلو؟ املعنى اأنه كان االأَْوىل حلما�س اأن تنخرط يف املنظمة، التي 
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هي مبثابة كيان ميثل ال�شعب الفل�شطيني ويعرب عنه. ولكننا �شهدنا العك�س، 

اإذ انخرطت حما�س بال�شلطة قبل ذلك، برغم ارتباط هذه باتفاق اأو�شلو!

اأن يركز على ال�صلطة  هناك اختالف يف هذين الو�صعني. العامل كله يحاول جاهداً   **
وعلى الكيان النا�صئ. وثمة توجه اإقليمي ودويل باأن تنح�رش مكانة منظمة التحرير 

مكانة  تاآكل  على  تعمل  باتت  فل�صطينية  قيادات  ثمة  اأنه  وحتى  ال�صلطة،  ل�صالح 

املنظمة ل�صالح ال�صلطة، يف حدود ال�صلطة يف ال�صفة والقطاع. اأي�صاً فقد واجهنا يف 

العملية  للم�صاركة يف  الداخل  الفل�صطينيني يف  حما�ص �صغوطاً كبرية وحقيقية من 

الفل�صطينية،  ال�صلطة  جتربة  من  الطويلة  املرحلة  هذه  بعد  وبتقديرنا  النتخابية. 

مواجهة  من  بّد  ل  اأنه  والقت�صادي،  والجتماعي  ال�صيا�صي  برناجمها  وف�صل 

من  ببعيدة  لي�صت  الق�صية  هذه  اأن  واأعتقد  الناخب.  عند  القرار  كان  اإذا  الو�صع، 

مو�صوع منظمة التحرير. فنحن عندنا ا�صتعداد باأن يكون الناخب الفل�صطيني اأينما 

التحرير وغريها. وعلى كل،  بالتمثيل داخل منظمة  يتعلق  تواجد هو احلكم فيما 

فاإن م�صاألة انخراطنا يف املنظمة مل تكن م�صكلة لدينا، فنحن كنا ندفع يف ال�صنوات 

الأخرية لنكون جزءاً منها، لكن كان هناك ممانعة من الآخرين، لعتبارات عندهم، 

ت�صتطيع اأن ت�صاألهم بالتف�صيل عنها.

يف  التمثيل  حجم  مثالً  املنظمة،  لدخول  معينة  �رشوطاً  لديكم  يكن  اأمل  لكن   *   

الهيئات؟

مبا يتعلق بالتمثيل وحجمه، لقد بحثنا هذا املو�صوع يف الت�صعينات، وحددنا ثقل   **
حما�ص يف ال�صاحة الفل�صطينية بحوايل 40%، لي�ص طمعاً يف من�صب اأو وزن، واإمنا 

بهدف التاأثري ب�صكل اأف�صل بالقرار ال�صيا�صي الفل�صطيني. مل ناأِت بهذا الرقم من 

املهنية  واملجال�ص  لالحتادات  الفرتة،  تلك  يف  النتخابات  جممل  كانت  فقد  اخليال، 

وال�صعبية، تعطي حركة حما�ص ما يوازي هذه الن�صبة، وبالتايل كان طرحنا �رشعياً 

يف اإطار املحا�ص�صة. فيما بعد مل نعد نتحدث عن اأرقام ول عن اأوزان، نحن حتدثنا 

عن برامج، ويف الفرتة الأخرية ركزنا احلديث على امل�صائل املتعلقة مبكانة املنظمة 

�صيا�صياً  عليها،  نتوافق  التي  والأ�ص�ص  دورها،  تفعيل  وق�صية  الوطنية،  وثوابتها 
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وتنظيمياً، وهذا ما مّت التفاق عليه على الأقل يف اإطار الف�صائل الع�رشة يف اخلارج 

حينما توافقنا على برنامج �صيا�صي وبرنامج تنظيمي متعلق مبنظمة التحرير.

اإمكانية  من  واثقون  اأنتم  وهل  التحرير  منظمة  بناء  الإعادة  منظوركم  هو  ما   *   

تفعيل املنظمة؟ 

�صليمة  ديقراطية  اأ�ص�ص  على  لكن  وبناء  تفعيل  اإعادة  املمكن  من  باأنه  اأعتقد  نعم   **
لتعّب عن ال�صعب الفل�صطيني ب�صكل اأمني و�صادق و�صفاف. املجل�ص الوطني يجب 

اأن يكون عدده اأقل، واأن يجتمع ب�صكل دوري، واأن يكون له هيئة ثابتة، واأن يكون 

هناك انتخاب مبا�رش لهذا املجل�ص يف كل جتمعات ال�صعب الفل�صطيني. هذا املجل�ص 

واملظلة  امل�صتقبلي.  الفل�صطيني  الن�صال  ملرحلة  الفعلية  القيادة  هو  يكون  اأن  يجب 

انتخاب  املجل�ص  هذا  على  يجب  وبالتايل  حتتها.  كلهم  الفل�صطينيني  يجتمع  التي 

قيادة تكون هي القيادة الفعلية لكل الفل�صطينيني. وعلى كافة امل�صتويات وبالتاأكيد 

اأن تناق�ص داخل هذا املجل�ص  التنفيذية.. ويجب  ثمة تف�صيالت يف املجل�ص وللجنة 

اإىل  الفل�صطينية،  الثوابت  اإىل  الوطني،  امليثاق  من  الفل�صطينية  ال�صاحة  ق�صايا  كل 

خطة التحرك ال�صيا�صي الفل�صطيني، وكل الق�صايا املتعلقة بامل�صتقبل الفل�صطيني. 

ال�صفاف  واحلوار  القاهرة  اتفاقية  اآلية  هي  هذا  اإىل  للو�صول  الآلية  اأن  واأعتقد 

وامل�صوؤول واإعادة تفعيل كل القوى الفل�صطينية لن�صتطيع اأن ن�صل اإىل اإعادة ت�صكيل 

هذه املنظمة.

اأزمة احلوار الفل�شطيني: وثيقة االأ�رشى ومع�شلة اال�شتفتاء

ال�شاحة  يف  ال�شائد  اخلالف  ب�شاأن  خطاباتكم  يف  انطلقتم  االأخرية  االأزمة  يف   *   

بحق  االإجحاف،  من  نوع  ثمة  اأن  ترون  اأال  املوؤامرة.  نظرية  من  الفل�شطينية 

الرئي�س اأبو مازن وال�شلطة وحركة فتح، يف تبني مثل هذه النظرية، وخا�شة 

اأنهم قاوموا االإمالءات االإ�رشائيلية واالأمريكية ب�شاأن منع حما�س من امل�شاركة 

الفل�شطيني،  ال�شيا�شي  النظام  يف  انخراطها  دون  واحلوؤول  االنتخابات،  يف 

واأي�شاً فهم نظموا انتخابات حرة ونزيهة باعرتاف العامل، واأخرياً فهم �شلموا 

احلكومة حلما�س؟
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اأمل  العربية  البالد  تق�صيم  مثالً:  عموماً،  خيال  جمرد  لي�صت  املوؤامرة  نظرية  اأولً   **
يحدث جراء موؤامرة؟ و�صعنا الفل�صطيني األ يواجه موؤامرة تلو اأخرى؟ الحتالل 

كرثة  يف  تكمن  م�صكلتنا  ذمم؟  و�رشاء  وتواطوؤ  مبوؤامرة  ياأِت  اأمل  للعراق  الأمريكي 

املوؤامرات فكيف ل ن�صدق اأنه ثمة موؤامرة هنا اأو هناك. 

ملاذا رف�شتم وثيقة االأ�رشى منذ البداية؟  *   

لقد اأر�صلت الوثيقة من قبل الأ�رشى للحوار ومل ير�صلوها كمادة لال�صتفتاء عليها،   **
وحينما اأ�رش الأخ اأبو مازن على ال�صتفتاء، ان�صحب مندوبا اجلهاد وحما�ص )من 

الرحيم ملوح )من املوقعني عن اجلبهة  الأخ عبد  اأبدى  املوقعني عليها(، كذلك فقد 

املعتقالت  كل  يف  الأ�رشى  وقادة  لال�صتفتاء.  الوثيقة  طرح  على  حتفظه  ال�صعبية( 

احرتامنا  ومع  حال  اأية  على  متثلهم.  ل  واأنها  الوثيقة  لهذه  ل  باأنه  مذكرة  اأر�صلوا 

كيف  ثم  الوطني.  ال�صاأن  يف  وحدهم  يقرروا  اأن  يجوز  فال  لالأ�رشى،  وتقديرنا 

ي�صتفتى جزء من ال�صعب على ق�صايا متعلقة بالكل الفل�صطيني؟ وكيف ل ي�صتفتى 

كل ال�صعب الفل�صطيني، يف الأردن و�صورية ولبنان، يف هذا املو�صوع، ولي�ص فقط 

اإذا كنا نتحدث عن مبادرة  الغربية وقطاع غزة؟  ال�صفة  ال�صعب، يف  جزءاً من هذا 

عربية وعن مبادرة تتعلق بالعرتاف باإ�رشائيل، وبق�صية عودة الالجئني، فكيف 

ي�صتفتى الفل�صطينيون يف ال�صفة وقطاع غزة على حّل ق�صية الالجئني ول ي�صتفتى 

ت�صكل  خطوة  ال�صتفتاء  يف  راأينا  لذلك  والأردن؟  ولبنان  �صورية  يف  الفل�صطينيون 

ترف�ص  مل  لكنها  حما�ص،  رف�صته  لهذا  الفل�صطيني،  ال�صعب  م�صتقبل  على  خطراً 

الق�صايا، كل ق�صية على حدة،  ال�صتفتاء. نحن نقول بو�صوح تعالوا نحدد  مبداأ 

اأنك  18 ق�صية، واأفر�ص  اأن ن�صتفتي ال�صعب على  ون�صتفتي ال�صعب عليها، ولكن 

اإذا قلت نعم فاأنت  3 ماذا تفعل؟  15 ق�صية منها، ول�صت موافقاً على  موافق على 

متفق  ق�صية   15 فّوت  تكون  ل  قلت  واإذا  عنك،  رغماً  ق�صايا  ثالث  على  وّقعت 

عليها، فكيف تقول ل لق�صية متعلقة بالوحدة الوطنية؟ وكيف تقول ل على ق�صية 

متعلقة ببناء اقت�صاد فل�صطيني قوي؟ وكيف تقول ل على خيار املقاومة؟ ويف نف�ص 

الوقت كيف تقول نعم لوجود اإ�رشائيل؟ وكيف تقول نعم للطريقة املطروحة حلل 

م�صكلة الالجئني يف ظّل الإطار املحدد يف قرارات ال�رشعية الدولية الأخرية “خارطة 
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الطريق”؟ كيف تقول نعم؟ وبالتايل نحن ل نريد اأن ن�صع اأنف�صنا اأمام متناق�صات. 

القرار  جتاوز  وهو  واحد  �صيء  اإل  منها  يراد  ل  الوثيقة  هذه  باأن  اأقول  واأخرياً، 

النتخابي الأخري لل�صعب الفل�صطيني، اأي جتاوز �رشعية حما�ص يف احلكومة. لذلك 

نعم ثمة موؤامرة فهذه الوثيقة جاءت يف اإطار من عدم امل�صداقية ال�صيا�صية و�صمن 

�صيا�صة اللف والدوران على ال�صعب الفل�صطيني وعلى خياره الديقراطي.

اأنتم تعتربون اأن دخولكم اإىل ال�شلطة مّت من اأجل جتاوز اتفاقات اأو�شلو، هل   *   

عن  انبثقت  التي  ال�شلطة  حّل  دون  من  اأو�شلو  اتفاقات  لتجاوز  طريقة  هناك 

هذه االتفاقيات؟

برنامج اأو�صلو كان له اإطارين، زمني ومو�صوعي، يف الإطار الزمني انتهى برنامج   **
فاإن  اأي�صاً  اأو الأهداف،  اإطار املو�صوع،  1999 مع التمديدات له، ويف  اأو�صلو �صنة 

تبنى  وقد  اأو�صلو،  اتفاق  نعوا  كثريون  اإ�رشائيل  يف  حتى  ف�صلت.  اأو�صلو  اأهداف 

�صارون يف برناجمه النتخابي اإلغاء اتفاقيات اأو�صلو، وحينما اأتى اإىل ال�صلطة، جاء 

باإلغاء  اأما مبا يتعلق  باأو�صلو.  له عالقة  لي�ص  الأحادي  الأحادية. واحلل  بنظرياته 

ال�صلطة، فهذا الأمر ل يكن اأن تقرر به حما�ص يف الوقت احلا�رش، فهذه ال�صلطة هي 

خيار اإقليمي ودويل، واأ�صبحت واقعاً وطنياً، لذا ل ن�صتطيع اأن تتجاوز ذلك.

كنتم تقولون ال لالنتخابات يف ظّل االحتالل، حالياً هناك مقولة اأن ال ا�شتفتاء   *   

حركة  ملاذا  ال�شوؤال  اإلخ.  اجلوع  ظّل  يف  اأو  احل�شار  ظّل  يف  اأو  االحتالل  ظّل  يف 

املعار�شة  من  جاءت  اأنها  الرغم  على  عام،  ب�شكل  اال�شتفتاء  رف�شت  حما�س 

ومن ال�شعب؟

مقوله  فهذه  نخ�صها.  مل  حينما  النتخابات  على  اعرت�صنا  باأننا  �صحيحاً  لي�ص   **
قيلت عنا ومل نقلها، هذه مقولة افرتيت علينا ومل نوؤمن بها يف حلظة من اللحظات. 

اإ�صفاء  رف�صنا  خلفية  على  جاء  فقد  النتخابات  يف  للم�صاركة  ال�صابق  رف�صنا  اأما 

ال�رشعية على اتفاق اأو�صلو. وحتى حينما حلل البع�ص اأو حَرم النتخابات، قلنا هذا 

خطاأ الق�صية �صيا�صية. اأما بالن�صبة ملو�صوع ال�صتفتاء فنحن طالبنا با�صتفتاء عام 

لل�صعب الفل�صطيني حول اأو�صلو. ونحن نطالب باأن يتم التقرير بالق�صايا اجلوهرية 
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عب ا�صتفتاء عام لل�صعب الفل�صطيني. اأما بالن�صبة لطرح ال�صتفتاء موؤخراً فقد جاء 

يف ظّل احلوار ول يجوز اأن يطرح ا�صتفتاء يف ظّل احلوار، ل�صبب ب�صيط فاإذا كان هناك 

توافق حول هذا احلوار فلماذا ال�صتفتاء؟ واإذا كان هناك خالف يف ظّل هذا احلوار، 

فال�صتفتاء يجب اأن يكون على الق�صايا املختلف عليها ولي�ص الق�صايا املتفق عليها. 

التي  واملوؤ�ص�صات  الت�رشيعية  للموؤ�ص�صات  جتاوز  فيه  املطروح  ال�صتفتاء  اأي�صاً 

اإل  الديقراطية ل يح�صل ال�صتفتاء  الدول  الفل�صطيني. يف  الإطار  القرار يف  تتخذ 

حينما يكون هناك اختالف وا�صح يف ق�صية حمددة. لكن ل يكن اأن نطرح ا�صتفتاء 

الأ�رشى  عن  الإفراج  مع  واحدة  ورقة  يف  بها،  العرتاف  اأو  اإ�رشائيل  وجود  حول 

وحماربة الف�صاد وحق �صعبنا يف املقاومة، اإذاً، لننظم ا�صتفتاء حول �رشعية اأو�صلو 

اأو �رشعية حممود عبا�ص، اأو حول اأية ق�صية حمددة، ولكن لي�ص على 18 ق�صية! 

اأخرياً، فاإن ال�صعب الفل�صطيني ل ي�صتفتى على حقوقه الوطنية، ل يوجد �صعب يف 

الدنيا ا�صتفتي على حقوقه الوطنية.

).....(

روؤية حما�س للحل املرحلي وق�شايا االعرتاف والهدنة

ال  اأنه  بحيث  معقدة،  جّد  ق�شية  الفل�شطينية  الق�شية  اأن  املفهوم  من  دكتور   *   

اأو ال. ومن  اأو �شد، نعم  ميكن التعامل مع ق�شاياها مبواقف على �شاكلة مع 

باإمكان  األي�س  باإ�رشائيل،  االعرتاف  ق�شية  حما�س  تثريها  التي  النقاط  بني 

حما�س اإنتاج معادلة �شيا�شية تتحايل فيها على هذا الواقع ال�شعب واملعقد. 

االأر�س املحتلة )ال�شيخ ح�شن  اأحد قياديي حركة حما�س يف  اأم�س طرح  مثالً 

قيام  على  والتوافق  باإ�رشائيل  االعرتاف  نوع  نحو  التوجه  اإمكانية  يو�شف( 

ثمة  باأنه  تعتقدون  هل  ثم  راأيكم؟  ماهو   .1967 مناطق  يف  فل�شطينية  دولة 

لو  حتى  الفل�شطينية،  الق�شية  جوانب  ملختلف  نهائية  حلول  ا�شمه  �شيء 

ُوّقعت اتفاقيات؟

بالن�صبة يل مل اأ�صمع ما قاله ال�صيخ ح�صن يو�صف. وعلى كّل كثريون حتدثوا عن   **
الكيان  ب�رشعية  العرتاف  ولي�ص   )de facto( الواقع  الأمر  زوايا  من  العرتاف 
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ال�صهيوين، لكن احلديث املنقو�ص هو اعرتاف الطرف الآخر بالدولة الفل�صطينية، 

ولي�ص م�صاألة وجود اإ�رشائيل فنحن نتعامل مع كيان غري �رشعي. 

لكنكم تتحدثون عن هدنة من 10 اأعوام اإىل خم�شني عاماً؟!  *   

الهدنة لي�ص فيها اعرتاف لكنك تقول باأن اإ�رشائيل موجودة من حيث الواقع ولكن   **
الإجابة  املطلوب  لكن  ذلك،  اإنكار  اأحد  ي�صتطيع  ول  بها  نعرتف  ولن  �رشعية  غري 

عليه هو وجود دولة فل�صطينية، والعرتاف باحلقوق الفل�صطينية هذا هو املطلوب 

باأن  اأي  اإ�رشائيل يف الوجود،  اأما العرتاف بحق  ولي�ص الن�صغال بالطرف الآخر. 

اأو حق  تاريخي واأخالقي  كاأن هذا حّق  الفل�صطينية،  الأر�ص  تكون على جزء من 

لليهود يف هذا اجلزء، فاأعتقد اأن املجمع عليه باأن هذا ل يكن اأن يكون. اأما ق�صية 

التالعب بالألفاظ فيما يتعلق بهذه امل�صاألة اأو التحايل عليها، فاأعتقد باأن هذا لي�ص 

ممكناً مع املجتمع الدويل ومع اإ�رشائيل. وبالتايل فنحن كحركة لدينا موقف �صيا�صي 

وا�صح باأن اإ�رشائيل غري �رشعية، ول يكن على الإطالق العرتاف بها مهما كانت 

الظروف والأحوال. الآن اأقول باأنك ت�صتطيع اأن تاأتي باألفاظ لكن التف�صري ال�صائد 

وحتى  القانونية.  والتف�صريات  ال�صمود  اإل  له  لي�ص  ال�صعيف  للقوي.  �صيبقى 

فائدة  ثمة  لي�ص  النهاية  ويف  القوي.  ل�صالح  دائماً  تاأتي  وامل�صطلحات  التعريفات 

اأما حقائق ال�رشاع وانتهاوؤه فنحن ل�صنا فقط مقتنعني بل  التالعب بالألفاظ.  من 

الإ�رشائيلي �صينتهي و�صينتهي ل�صاحلنا،  العربي -  ممتلئني قناعة باأن ال�رشاع 

نحن لدينا قناعتنا املطلقة باأن اإ�رشائيل لي�ص لها م�صتقبل يف هذه املنطقة، على الرغم 

من موازين القوى املختلة يف هذه املرحلة، وهذه قناعة را�صخة عندي. اأما مو�صوع 

يف  الفل�صطينيني  وحّق   1967 عدوان  قبل  عليه  كانت  ما  اإىل  الأمور  بعودة  الهدنة 

العودة وحترير الأ�رشى ووقف العتداءات الإ�رشائيلية واإقامة الدولة امل�صتقلة بعد 

الن�صحاب من ال�صفة الغربية وقطاع غزة، فلي�ص هناك من تف�صيل اأبعد من هذا، 

واإذا قبل العدو هذا الطرح يكون التف�صيل مطلوباً حينها. 

).....(
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)....( اإذا اأردنا تلخي�س وجهة نظر حما�س باحلل املرحلي، هل ميكن اأن نقول   *   

على  ولي�س  هدنة  على  تاأ�شي�شاً   1967 قبل  ما  اإىل  االأمور  بعودة  تتمثل  اأنها 

مفاو�شات ما يفرت�س اإقامة دولة فل�شطينية يف حدود 1967؟

اإقامة دولة فل�صطينية يف ال�صفة الغربية  نعم هذا هو احلل املوؤقت حلركة حما�ص؛   **
وقطاع غزة، تاأ�صي�صاً على الهدنة مع عدم العرتاف باإ�رشائيل.

).....(

عن النظرية الع�شكرية حلما�س 

وهذا  التعبري،  �شح  اإن  حلما�س،  الع�شكرية  بالنظرية  يتعلق  االآن  �شوؤايل   *   

ال�شوؤال طرح منذ بداية االنتفا�شة، وال �شّيما منذ بعد 11 اأيلول )2001(، ملاذا 

داخل  التفجريية  اأو  اال�شت�شهادية  العمليات  منط  انتهاج  على  حما�س  ت�رش 

مناطق 48؟ ملاذا ال يتم الرتكيز على اأ�شكال املقاومة امل�شلحة االأخرى؟ اأال ترون 

اأن هذا النمط اأدى اإىل نتائج مغايرة، اأو م�رشة، على حركة التحرر الفل�شطينية 

الفل�شطيني،  ال�شعب  ال�شتنزاف  وبالن�شبة  امل�شلحة،  املقاومة  �رشعية  وعلى 

اأو  اأن هذا النمط لي�س له عالقة بكل جتارب حرب التحرر ال�شعبية  بخا�شة 

حرب الع�شابات التي تذهب نحو حتييد عنا�رش تفوق العدو الع�شكرية؟

اأن  الن�صايل بالعمليات ال�صت�صهادية. معروف تاريخياً  اأولً حما�ص مل تبداأ عملها   **
اجتماعي وخريي.  ا�صمها( بعمل فكري دعوي  اإعالن  )قبل  ابتداأت عملها  حما�ص 

العمل  ت�صعيد  وعب  ال�صم  باإعالن  الأوىل  النتفا�صة  مع  احلركة  تبلورت  وقد 

يقاوم  الفل�صطيني  ال�صعب  كل  كان  حيث  الحتالل،  مواجهة  يف  اجلماهريي 

املوؤ�ص�صات  يف  العمل  ومقاطعة  املدين  والع�صيان  الإ�رشاب  بو�صائل  الحتالل 

بالبنادق.  بامل�صد�صات  بال�صكاكني  الب�صيطة  الأ�صلحة  وبا�صتخدام  الإ�رشائيلية. 

حيث   1994 وحتى  حينه.  يف  احلجارة،  بانتفا�صة  النتفا�صة  هذه  عرفت  وقد 

حدثت جمزرة اخلليل على يد ال�صهيوين روبن�صتاين )قتل امل�صليني يف امل�صجد(. 

بعد هذه العملية بداأ م�صل�صل العمليات من خالل تفجري ال�صيارات ثم بعد ذلك عب 

هذه  ال�صبل.  بكافة  الحتالل  مقاومة  هي  ا�صرتاتيجيتنا  ال�صت�صهادية.  العمليات 
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ال�صرتاتيجية املعمول بها. بالن�صبة للموقف من العمليات ال�صت�صهادية ثمة بع�ص 

ل�رشب  العمليات  هذه  خالل  من  نذهب  نحن  العمليات  من  النوع  هذا  على  اجلور 

التي لدينا  القوة  اأمنه. من خالل نقطة  العدو، وهي  نقطة ال�صعف الأ�صا�صية لدى 

يف  الت�صحية  على  والقدرة  ال�صهادة  وحب  ال�صهيوين  للعدو  الرف�ص  حجم  وهي 

�صبيل ديننا ووطننا، وهذا اأحدث خلالً اأمنياً كبرياً عند العدو ال�صهيوين، وا�صتطعنا 

اإحداث توازن جعل العدو، يف كل املراحل، يغري خططه وبراجمه ومبادئه الأ�صا�صية. 

هكذا وجدناه ين�صحب من قطاع غزة وهو اليوم يتحدث عن ان�صحاب من اأجزاء من 

يقيم  جعله  ما  وهذا  اإ�رشائيل.  اأر�ص  من  جزءاً  يعتبها  كان  التي  الغربية،  ال�صفة 

املتوفرة  الأدوات  ن�صتخدم  فنحن  هكذا  الفل�صطينيني.  عن  الف�صل  ويطرح  اجلدار 

والإمكانيات التي ن�صتطيع فيها اأن نحدث تاأثري اأكب واأف�صل.

).....(

اأ�رش  اأو  ال�شواريخ  ق�شف  وعمليات  اال�شت�شهادية  العمليات  خالل  من  اأنتم   *   

ال�شعب  ي�شع  العمليات  من  امل�شتوى  اأو  ال�شكل  هذا  اأن  ترون  اأال  جندي 

الفل�شطيني اأمام مواجهة م�شلحة غري قادر على حتمل تبعاتها؟ ثم اأال يعطي 

ذات  دولة  لديه  الفل�شطيني  ال�شعب  اأن  مفاده  للعامل،  خاطئاً  انطباعاً  ذلك 

�شيادة، واأن ال�رشاع هو بني طرفني متكافئني ع�شكرياً؟

لي�صت  الفل�صطينية  املقاومة  �صعبي.  احت�صان  دون  من  الدنيا  يف  مقاومة  ليوجد   **
اأكرث  الفل�صطيني  ال�صعب  تكلف  املقاومة  اأعمال  كانت  ولو  املجال.  هذا  يف  ا�صتثناء 

اأنه مل يرحب بها، ملا كان لهذه املقاومة حا�رش ول م�صتقبل. الآباء  اأو  مما يطيق، 

يعتبون  لأنهم  املقاومة،  كتائب  يف  ليكونوا  باأبنائهم  يدفعون  اليوم  والأمهات 

م�صتقبل هوؤلء الأبناء من م�صتقبل الوطن وال�صعب. بالتايل فهذه املقاومة ت�صنع 

اأخرى، ثمة فجوة  الع�صكري. من جهة  النظر عن م�صتواها  باإرادة �صعبية، بغ�ص 

كبرية يف موازين القوى، لذلك فنحن ل�صنا طرفني متكافئني يف هذا ال�رشاع، ومع 

عدونا  لدى  خ�صائر  لدينا  ومثلما  اآخر.  خيار  من  الفل�صطيني  لل�صعب  فلي�ص  ذلك 

خ�صائر اأي�صاً، وهو ما يقر به العدو نف�صه. وكلما طورنا عملياتنا و�صمنها عمليات 

اإطالق ال�صواريخ، كلما اأثرنا اأكرث يف �صع�صعة اأمن العدو.
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وماذا عن االإيحاءات اأمام العامل؟  *   

ثمة �صيء غريب يف املوقف الدويل من ق�صيتنا، فهذا الرئي�ص الفرن�صي جاك �صرياك   **
حرب  كمجرم  يحاكمه  اأن  من  بدلً  كغريه،  الأ�صري،  اجلندي  عن  بالإفراج  يطالب 

كونه يحارب حتت علم دولة اأخرى! هذا الو�صع ي�صتدعي النتباه اأين الراأي العام 

اإىل اأ�رشانا الع�رشة  العاملي وكيف اأ�صعه يف ظّل النظر بعني واحدة، ملاذا ل ينظروا 

وتدمر،  تقتل  حينما  اإ�رشائيل  اإىل  ينظرون  ل  وملاذا  اإ�رشائيل؟!  �صجون  يف  اآلف 

وب�صكل اأعمى، هي تق�صف الأطفال والن�صاء. ويقولون اأنه من حّق اإ�رشائيل الدفاع 

اأن يقولوا لإ�رشائيل كّفي عن �رشب البنية التحتية يف  عن  نف�صها! ول ي�صتطيعوا 

قطاع غزة اأو عن �رشب اأهداف مدنية، وهي يف العرف الدويل من جرائم احلرب، 

التي حترمها كّل املواثيق الدولية، لكن اإ�رشائيل معفية من كّل هذا وذاك، لذلك حني 

اأحتدث عن ال�صمري العاملي اأحتدث بكل اأمل.

لكن اأال ترى اأن العمليات اال�شت�شهادية التي قتل فيها اأطفال ون�شاء و�شيوخ   *   

اأن  علماً  العاملي.  العام  الراأي  على  ت�شو�س   ،48 مناطق  يف  اإ�رشائيليني، 

يف  معنا  وهو  ال�شابق.  يف  معنا  التعاطف  يبدي  كان  هذا  العاملي  العام  الراأي 

حقوقنا واأر�شنا يف حدود ال�شفة والقطاع. ولي�س معنا يف نقل املعركة للمدن 

االإ�رشائيلية. وكانت اإ�رشائيل ت�شف اأوروبا باأنها متعاطفة مع الفل�شطينيني؟

اأن جزءاً من خطابنا  الغربي والأمريكي واأعتب  العام  الراأي  اأنا حري�ص على  اأولً   **
يجب اأن يوجه لكل املجتمعات الب�رشية. لأنه يف النهاية العامل قرية واحدة مرتابطة. 

اأكرث قدرة  اأ�صدقاء كلما كنت  ال�رشاع. وكلما كان عندك  على  كبرياً  تاأثرياً  ويوؤثر 

على احلركة يف مواجهة خ�صمك، لكن ال�صوؤال الذي يطرح نف�صه، ملاذا ثمة معايري 

مزدوجة؟ ملاذا ل تاأتي ردة فعل املجتمع الغربي على فعل القوات الإ�رشائيلية باأهلنا 

جندي  اأ�رش  عملية  على  فعله  ردة  بنف�ص  حمتلة،  يعتبها  التي  القطاع،  ال�صفة  يف 

اإ�رشائيلي واحد؟! هذا ظلم لل�صعب الفل�صطيني. ثم اإن اإ�رشائيل يف الواقع ت�صتورد 

اإح�صا�ص  فعالً  لديهم  كان  اإذا  لذلك  اأوروبا.  ومن  املتحدة  الوليات  من  اأ�صلحتها 

اإن�صاين وتوازن يف نظرتهم لالأمور، فليكن تعاملهم على نف�ص القدر. ويف الواقع، 
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فاإن ال�صعب الفل�صطيني الذي يخ�صع لالحتالل، اإمنا يدافع عن نف�صه وعن حريته 

وكرامته وعن اأر�صه ومقد�صاته. فماذا يفعل ال�صعب الفل�صطيني حينما يقتل بكل 

اأنواع ال�صالح؟ األ يجب اأن يدافع عن نف�صه؟!

).....(

طريقة اتخاذ القرارات يف حركة حما�س

مناورة  جمرد  لي�شت  االإ�رشائيلي  اجلندي  اأ�رش  عملية  باأن  نفهم  اأن  ميكن  هل   *   

اجلناح الع�شكري، واإمنا هي عملية �شمن ا�شرتاتيجية �شاملة حلما�س. علماً 

دون  ومن  لوحده،  يعمل  حلما�س  الع�شكري  اجلناح  اأن  عن  اأقاويل  ثمة  اأنه 

االرتباط بروؤية ا�شرتاتيجية �شاملة، جت�شدها القيادة ال�شيا�شية، واأنه �شمن 

ذلك جاءت عملية اأ�رش اجلندي؟

الأ�رشى  لتبادل  الق�صام  اإطار �صيا�صة قدية لكتائب  اأ�رش اجلندي جاءت يف  عملية   **
املوجودون داخل ال�صجون الإ�رشائيلية.

ال�شيا�شي هو  اأن امل�شتوى  اأم  لكن هل املبادرة ال زالت بيد اجلناح الع�شكري   *   

الذي ال يزال مي�شك باملو�شوع يف اجلانب التفاو�شي؟

ل عالقة هنا بفقدان ال�صيطرة اأو باإم�صاك ال�صيطرة. يف النهاية حركة حما�ص واحدة   **
وهناك تكامل واخت�صا�صات تعمل يف كل جهة يف جمالها. لهذا فاإن هذا املو�صوع 

ال�صكل  يف  حتى  الع�صكرية  العملية  يديرون  اأنهم  مبعنى  الع�صكريني.  عند  برمته 

ثمة  فهنا  التنازع،  اأو  الن�صقاق  م�صطلحات  وفق  ُيف�رشَّ  ل  ذلك  لكن  التفاو�صي. 

اعتبارات �صيا�صية ولوج�صتية متعلقة بالو�صع.

خياراتكم  تاأخذون  كيف  حما�س  يف  ال�شيا�شي  القرار  اتخاذ  طريقة  ماهي   *   

واملفاو�شات  اال�شت�شهادية  والعمليات  الهدنة  يف  اال�شرتاتيجية،  وقراراتكم 

واال�شتفتاء؟

هذه ق�صايا يف اإدارة ال�رشاع ولي�صت ق�صايا ا�صرتاتيجية، الق�صايا ال�صرتاتيجية يف   **
النهاية تطبخ على نار هادئة ول بّد من اأن يكون فيها نوع من الإجماع داخل احلركة 
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واجلغرافية،  تواجدها،  اأماكن  مبختلف  التنفيذية،  وهيئاتها  ال�صورى  جمال�ص  يف 

فال�صورى حاكمة واآلياتها تغريها بح�صب اأو�صاعنا الأمنية وال�صيا�صية. 

لكننا ن�شهد اأحياناً بع�س التباينات يف وجهات النظر؟  *   

مثل  من  والكليات  بالثوابت  يتعلق  مبا  باملطلق.  تباينات  ثمة  لي�ص  ا�صرتاتيجياً   **
املواقف  يف  وكذلك  الأمة،  وحدة  واملقاومة  فل�صطني،  وحترير  التاريخية  فل�صطني 

ال�صيا�صية الراهنة. اأما يف اخلطاب اأو التعبري عن املواقف فنعم، هذا موجود. ولأن 

وت�صتت  التوا�صل  و�رشعة  اجلغرايف  والبعد  الوقت  عوامل  اإىل  تعود  هنا  امل�صاألة 

الهيئات القيادية، مبعنى اأنه هناك حيثيات قيادية موجودة يف اأماكن التواجد الذي 

ذكرتها يف ال�صفة الغربية وقطاع غزة يف ال�صجون ويف اخلارج، ولكل ظروفه. لكن 

هناك توافق كبري يف كل ق�صية من الق�صايا ال�صيا�صية الراهنة. واملكتب ال�صيا�صي 

اأي  اأي م�صتجد وعند  ال�صيا�صي يف احلركة عند  القرار  الذي يدير عملية �صنع  هو 

منعطف، لكن التباعد اجلغرايف رمبا ُيحدث بع�ص الإ�صكاليات، مثلما ح�صل موؤخراً 

يف  حما�ص  من  الأ�صرية  احلركة  قادة  الأخوة  مع  الت�صال  انقطع  اإذ  ال�صجون،  يف 

الداخل )يف ال�صجون(، يف فرتة اإعداد الوثيقة. ورمبا كان مق�صوداً م�صادرة اأدوات 

الت�صال. وبالتايل مّت الجتهاد ب�صكل منفرد يف هذا املو�صوع. وعلى �صبيل املثال 

خمتلف  يف  اإجماع،  على  ح�صلنا  الت�رشيعية  النتخابات  يف  امل�صاركة  قررنا  حينما 

الهيئات، يف ال�صفة والقطاع واخلارج. 

هل هذا يعني اأنه لي�س ثمة تعددية اأو منابر داخل حركة حما�س؟  *   

روؤيا  جلهة  تكتالت  واخلالفات  والجتهاد.  الآراء  تعدد  غري  الختالف  مطلقاً،  ل   **
�صيا�صية، اأما تعدد الآراء والإجتهادات فهي ظاهرة �صحيحة ل�صالح اإن�صاج الراأي 

و�صوابية القرار. 

املزاوجة بني املقاومة واحلكومة

تتاأ�ش�س  معادلة  نحو  تنحو  حما�س  حركة  اأن  الو�شع  هذا  خالل  وا�شح   *   

اإىل  يعيدنا  هذا  املقاومة.  يف  وموقعها  احلكومة  يف  موقعها  بني  املزاوجة  على 

ال�شلطة،  جتربة  اأو  اهلل  حزب  كتجربة  الظروف،  اختالف  مع  اأخرى،  جتربة 
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يف ظّل الرئي�س الراحل يا�رش عرفات. فهل حتاول حركة حما�س اأن تكرر هذه 

املزاوجة؟ وهل تتحمل التداعيات النا�شئة عن ذلك؟

اأننا  هو  كحركة  الأ�صا�صي  برناجمنا  اأن  هنا  اأثبت  اأن  اأريد  �صابقاً  حتدثنا  كما  طبعاً   **
حركة مقاومة لها مقت�صيات �صيا�صية واجتماعية، واأهم هذه املقت�صيات اأن ندعم 

�صمود �صعبنا الفل�صطيني. وجاءت العملية ال�صيا�صية كلها يف هذا الإطار لأننا نريد 

اأن ندعم �صمود �صعبنا. وبالتايل نريد األ يكون هناك م�صاوئ يف ال�صلطة، األ يكون 

�صعبنا  يحرم  ما  هناك  يكون  واأل  مب�صتقبله،  ت�رش  قوانني  ول  حم�صوبية،  هناك 

الثانية  الق�صية  حقوقه.  وعلى  مقاومته  على  �صعبنا  يحافظ  اأن  املقاومة،  يف  حقه 

كان تقديرنا اأننا يف مرحلة حترر وطني، واأن ال�صلطة هي يف مربع البنامج الآخر، 

ولي�ص يف مربع املقاوم. لكننا دخلنا احلكومة لالإنقاذ بتفوي�ص �صعبي للحركة. لهذا 

مل جند بداً من اأن ندير هذه العملية ا�صتحقاقاً لرغبة �صعبنا. وهذا يعني بو�صوح 

باأننا �صنزاوج بني املقاومة وبني احلكم و�صنجمع ال�صلطة واملقاومة رغم �صجيج 

العامل وح�صار احلكومة. هكذا فقد اأف�صلنا م�رشوع اخلالف والحرتاب الداخلي، 

البادئة،  هي  تكن  مل  اجلندي  ق�صة  اأن  واأعتقد  الوطني.  التوافق  م�صاعي  وجنحت 

فقبل اأ�صبوع كان يوجد ح�صد �صخم جداً بالدبابات الإ�رشائيلية حول قطاع غزة، 

وكان ثمة خطة لعتقال منظم لوزراء واأع�صاء املجل�ص الت�رشيعي يف ال�صفة الغربية 

حتى يكون هناك فراغ د�صتوري، ثم ت�صقط احلكومة. هكذا فنحن �صنبقى يف مربع 

املقاومة �صندير هذه احلكومة حتى نهاية الفرتة. �صنحاول كل جهدنا دعم �صمود 

�صعبنا وال�صعب الفل�صطيني له اخليار يف النهاية يف كل فرتة انتخابية. واأعتقد باأن 

حراً  �صعباً  �صعبنا  وجنعل  م�صتقلة،  دولة  نبني  حتى  موجودة  �صتبقى  املزاوجة 

كبقية ال�صعوب، وهذا يحتاج منا ثمناً غالياً.

).....(
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وثيقة رقم 7:

ن�س اتفاق مكة بني حركتي فتح وحما�س7

8 �صباط/ فباير 2007

ب�صم اهلل الرحمن الرحيم

پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  (
) ٺ ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ   پ 

العظيم. اهلل  �صدق 

بناء على املبادرة الكرية التي اأعلنها خادم احلرمني ال�رشيفني، امللك عبد اهلل بن عبد 

مكة  يف  جرت  جلاللته،  الكرية  الرعاية  وحتت  ال�صعودية،  العربية  اململكة  ملك  العزيز، 

املكرمة، بني حركتي فتح وحما�ص، يف الفرتة من 19-21 حمرم 1428 هجرياً، املوافق 

من 6-8 فباير 2007، حوارات الوفاق والتفاق الوطني الفل�صطيني، وقد تكللت هذه 

احلوارات، بف�صل اهلل �صبحانه وتعاىل بالنجاح، حيث جرى التفاق على ما يلي:

التاأكيد على حترمي الدم الفل�صطيني، واتخاذ كافة الإجراءات والرتتيبات التي  اأولً: 

الوطني  لل�صمود  كاأ�صا�ص  الوطنية  الوحدة  اأهمية  على  التاأكيد  مع  ذلك،  دون  حتول 

والت�صدي لالحتالل، وحتقيق الأهداف الوطنية امل�رشوعة لل�صعب الفل�صطيني، واعتماد 

لغة احلوار كاأ�صا�ص وحيد حلل اخلالفات ال�صيا�صية يف ال�صاحة الفل�صطينية.

ويف هذا الإطار نقدم ال�صكر اجلزيل لالإخوة يف م�رش ال�صقيقة، والوفد الأمني امل�رشي 

يف غزة، الذين بذلوا جهوداً كبرية يف تهدئة الأو�صاع يف قطاع غزة يف الفرتة ال�صابقة.

وفق  فل�صطينية،  وطنية  وحدة  حكومة  ت�صكيل  على  نهائية  وب�صورة  التفاق  ثانياً: 

الد�صتورية  الإجراءات  اتخاذ  العاجل يف  الطرفني، وال�رشوع  اتفاق تف�صيلي معتمد بني 

لتكري�صها.

االأو�شط،  ال�رشق  �صحيفة  اأي�صاً:  وانظر  مرزوق.  اأبو  مو�صى  د.  من  الأ�صلية  الوثيقة  عن  �صورة   
7

)بريوت:   2007 الفل�شطينية ل�شنة  الوثائق  اأحمد �صعد،  2007/2/9؛ وحم�صن حممد �صالح ووائل 
مركز الزيتونة للدرا�صات وال�صت�صارات، 2009(، �ص 122.
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ثالثاً: امل�صي قدماً يف اإجراءات تطوير واإ�صالح منظمة التحرير الفل�صطينية، وت�رشيع 

على  التفاق  جرى  وقد  ودم�صق.  القاهرة  لتفاهمات  ا�صتناداً  التح�صريية،  اللجنة  عمل 

خطوات تف�صيلية بني الطرفني بهذا اخل�صو�ص.

ال�صلطة  يف  بها  املعمول  القوانني  اأ�صا�ص  على  ال�صيا�صية  ال�رشاكة  مبداأ  تاأكيد  رابعاً: 

الوطنية الفل�صطينية، وعلى قاعدة التعددية ال�صيا�صية وفق اتفاق معتمد بني الطرفني.

العربية  اأمتنا  وجماهري  الفل�صطينية،  جماهرينا  اإىل  التفاق  هذا  نزف  اإذ  اإننا 

التفاق ن�صاً وروحاً،  بهذا  التزامنا  نوؤكد  فاإننا  العامل،  الأ�صدقاء يف  والإ�صالمية، وكل 

حقوقنا  وا�صتعادة  الحتالل،  من  والتخل�ص  الوطنية،  اأهدافنا  لإجناز  التفرغ  اأجل  من 

وق�صية  الأق�صى  وامل�صجد  القد�ص  ق�صية  مقدمتها  ويف  الأ�صا�صية،  للملفات  والتفرغ 

الأ�رشى واملعتقلني ومواجهة اجلدار وال�صتيطان.

واهلل املوفق

مكة املكرمة يف 21 حمرم 1428

املوافق لـ 8 فباير 2007

  حركة فتح         حركة حما�ص

حممود عبا�ص           خالد م�صعل

2007/2/8 
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وثيقة رقم 8:

ن�س ا�شتقالة وزير الداخلية الفل�شطيني هاين القوا�شمي8

17 ني�صان/ اأبريل 2007

ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية

وزارة الداخلية 

مكتب الوزير

التاريخ: 2007/04/17م

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

دولة رئي�ص الوزراء الأكرم 

الأخ الفا�صل/ اإ�صماعيل هنيَّة، حفظه اهلل

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

املو�صوع/ ا�صتقالتي من حكومتكم املوقرة

متوا�صل  عمل  يف  واأنا  للداخلية،  وزيراً  ملهامي  ت�صلّمي  ومنذ  اأنه  �صيادتكم  تعلمون 

لو�صع ت�صور عملي  والأمنية،  املدنية  باأجهزتها  الوزارة  التعّرف على  اأجل  دوؤوب من 

ينه�ص بهذه املوؤ�ص�صة، ومبا يتالءم مع متطلبات املرحلة، فبداأت باجتماعات متوا�صلة 

الأجنحة  وكافة  املقاومة  واأذرع  اخلم�صة  الف�صائل  ثم  ومن  الأمنية،  الأجهزة  قادة  مع 

الع�صكرية، واأي�صاً كان لنا لقاءات مع رجال الإ�صالح والع�صائر لن�صمع منهم ت�صورهم 

حول املرحلة القادمة، واآراءهم حول اخلروج من هذه الأزمة الطاحنة التي نعاين منها 

اأذرع املقاومة لنوفر هدوءاً  جميعاً. وكان لنا لقاءات خالل هذه الفرتة املا�صية مع كافة 

العادمة  املياه  �صّخ  يف  عملها  اإمتام  من  الفنية  الطواقم  لنمّكن  و�رشقها،  غزة  �صمال  يف 

ذلك  يف  جنحنا  وبالفعل  الإ�صالمية.  املقبة  �رشق  اإىل  الناقل  اخلط  ومّد  غزة،   �صمال 

لقاء  يف  املدين  الدفاع  و�صباط  قادة  مع  والجتماعات  اللقاءات  ووا�صلُت  هلل.  واحلمد 

وثيقة حمفوظة لدى د. مو�صى اأبو مرزوق. وانظر اأي�صاً: وكالة قد�ص بر�ص لالأنباء، لندن، 2007/5/19؛   
8

وحم�صن حممد �صالح ووائل اأحمد �صعد، الوثائق الفل�شطينية ل�شنة 2007 )بريوت: مركز الزيتونة 

للدرا�صات وال�صت�صارات، 2009(، �ص 233.
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لقاء  يف  الوقائي  الأمن  يف  الإخوة  مع  وكذلك  اجلهاز،  �صف  �صباط و�صباط  جميع  �صّم 

مدراء  فيها  مبا  ال�رشطة  قيادات  مع  مراراً  واجتمعت  اجلهاز،  يف  العاملني  جميع  �صّم 

اللّقاءات وفائدة هذا التوا�صل �صيّما يف  الإدارات وكبار ال�صباط، ل�صعوري باأهمية هذه 

“اجلانب  اإىل كافة مقرات وزارة الداخلية،  هذه املرحلة. ومن ثم كان يل زيارات ميدانية 

املدين”، لالطالع عن كثب على عمل واأداء العاملني يف هذه الإدارات، اإ�صافة اإىل زيارتي 

اإىل وزارة ال�صوؤون املدنية التي تتبع يل واجتمعت مع كافة العاملني فيها.

الثاين، و�صقة  اأ�صبح مكتبي  اأقوم به يف مكتبي بالوزارة ومنزيل الذي  ناهيك عن ما 

ليل  اأعمل بهم جميعاً  ثالثاً،  لت�صبح مكتباً  منه  اإياها تبعاً  التي منحني  اأبو جعفر  اأخي 

نهار، عّل وع�صى اأن يكون ذلك يف �صحائف اأعمالنا يوم القيامة لي�ص اإل.

امل�صوؤولني  كبار  مع  والتقيت  القاهرة،  اإىل  عاجلة  بزيارة  قمت  اأنني  �صيادتكم  مذكراً 

الأمنيني يف م�رش للتدار�ص معهم حول اخلطوط العري�صة للخطة الأمنية، وال�صتفادة من 

جتربتهم يف ذلك. كما اأنني حتدثت معهم مطولً حول معاناة الفل�صطينيني يف معب رفح 

ومطار القاهرة، وبداأنا بت�صكيل وفد م�صرتك �صيلتقي مع بداية الأ�صبوع القادم يف معب 

رفح )اجلانب امل�رشي( لو�صع اآلية جديدة حلل م�صاكل اأهلنا يف هذه املعابر.

ومنذ عودتي اإىل غزة، توا�صلت على الفور مع الطواقم الفنية التي تعمل معي لإعداد 

حكومتكم  قبل  من  عليها  و�صودق  اخلطة  نوق�صت  بالفعل  ملناق�صتها،  الأمنية  اخلطة 

اأولً،  اهلل  نر�صي  كي  النطالق  لنقطة  جيداً  اإعداداً  نعد  بداأنا  مبا�رشًة  وبعدها  الر�صيدة، 

ومن ثم �صعبنا ال�صابر، ونر�صم الب�صمة من جديد على �صفاه اأطفالنا واأمهاتنا و�صيوخنا. 

والتقيت بالأم�ص مع الإخوة يف جلنة املتابعة يف اجتماع �صّم جميع الف�صائل والتنظيمات، 

وعر�صنا عليهم خطتنا الأمنية واإجراءات وزارة الداخلية التي �صتتخذ يف حينه، ووعدنا 

منهم بالتوا�صل خالل يومني لن�صع اآلية للتعامل مع �صالح املقاومة، ورعيُت مهرجانات 

بوجهاء  بعدها  والتقيت  وب�صيوين(،  و�صنباري،  وخليفة،  )حداد،  العائالت  مع  ال�صلح 

وخماتري بيت حانون، ول زلت متوا�صل مع اجلميع رغم الوعكة ال�صحية التي اأمر بها.

ما  بكل  متاماً  تع�صف  تكاد  كثرية  معوِّقات  اأمامي  فاإن  اجلهد  هذا  كل  ورغم  اأنَّه  اإل 

اأّي  حتقيق  يف  جداً  �صعيفاً  اأ�صبح  الأمل  فاإن  ذلك،  من  والأخطر  اللحظة،  حتى  اأجنزناه 

جناحات يف اخلطة الأمنية. واأول هذه املعوقات واأهمها اأن �صالحيات ال�صيد/ مدير عام 
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خالل  من  اإل  �صالحية  اأي  يل  لي�ص  كوزير  واأنني  ال�صالحيات،  كل  هي  الداخلي  الأمن 

ال�صيد مدير عام الأمن الداخلي. 

واأقلها اأنني ل اأملك مطلقاً ا�صتدعاء �رشطي اأو �صابط مالزم ملقابلتي اإل من خالله، 

اأو  الوقائي  اأو  ال�رشطة  عام  مدير  ا�صتدعاء  يف  بالكم  فما  ذلك،  يف  احلق  فله  رف�ص  واإن 

اإلزامهم باأي عمل يتعلق مب�صلحة الوطن.

والأمثلة على ذلك:

 ،
)1(

ُوِبَخ العميد/ حممد حمدان، لأنه ح�رش اإىل مكتبي ملقابلة مدير اأمن مدير عام الوكالة

وهو �صخ�صية اأجنبية، كان يبحث معنا اآلية حرا�صة ال�صيد/ جون كينج، وخرج العميد من 

مكتبي، وهو ي�رشخ ويقول: اأنا عارف اإجت يف را�صي، وكان منظري اأمامه كوزير حمرج 

جداً.

تنفيذ  من  مبنعه  ح�صني  عالء  اللواء/  ال�رشطة  عام  ملدير  خطية  تعليمات  والثانية/ 

تعليمات بنقل ثالثة من ال�رشطة للعمل معي يف احلرا�صة.

والثالثة/ تعميم �صارم يفر�ص على كافة العاملني بالأجهزة الأمنية، بعدم الت�صال اأو 

تلقي التعليمات من اأي م�صتوى يف الوزارة اإل منه �صخ�صياً.

والرابعة/ كانت عندما طلبت العقيد/ اأحمد �صاق اهلل ملقابلتي يف مكتبي، لتعيينه مدير 

مكتبي لل�صوؤون الع�صكرية، اإل اأنني فوجئت باأنه ينعه وات�صلت مع العقيد، ملاذا مل تنفذ 

تعليماتي واأوامري، فيقول ل ت�صعوين بني الرجلني.

من هذا املنطلق فاإن الأمور ل تب�رش بخري اإطالقاً، فاإذ كان هذا من ال�صغائر لي�ص يل 

اأي �صالحية، فما بالكم يف م�صلحة الوطن الذي يحرتق وال�صعب الذي يوت وي�رشخ.

وثاين هذه املعوقات: 

اأنني ل زلت اأ�صمع وعوداً، “وال�صعب يطالب فوراً”، والأحداث تزداد، فاإنا لن ن�صتطيع 

امل�صرتكة  والقوة  والحتياجات  فالإمكانيات  اأقوال،  ولي�ص  اأفعال  على  بناًء  اإل  العمل 

النجاح. كما  العاملة على الأر�ص هي الأهمية الأوىل وهي عنوان  الأمنية  القوى  من كل 

 وكالة غوث الالجئني )الأونروا(. ]هذا الهام�ص هو من اأ�صل الوثيقة[.
)1(
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اأنني اأذكر اأنني حدثت دولتكم عن مو�صوع مهم جداً، وهو من اأ�صد املعوقات )التنظيم، 

“�رشيعاً”، واأن وزارة  والإدارة، والإدارة العامة للمالية املركزية( اإن مل يتخذ بهم قراراً 

الداخلية لها ا�صتقالليتها، ف�صنبقى ندور يف حلقة مفرغة ويبقى الو�صع على حاله، مذكراً 

�صيادتكم اأن معايل وزير املالية قد حّول لنا اأمراً مالياً بقيمة مليون ومائتي األف �صيكل، 

ملا  خمالف  وهذا  العام،  الأمن  يف  املالية  الإدارة  عام  مدير  احللو  ر�صوان  ال�صيد/  طرف 

اتفقنا عليه مع معايل وزير املالية، وفوجئت الآن، واأنا اأعد هذا الكتاب مبرا�صيم رئا�صية 

مفادها تبعية الإدارة املالية للداخلية لل�صيد/ ر�صوان احللو وت�صكيله هيئة لذلك. مرفق 

طيه �صورة عن هذه املرا�صيم. وتاأ�صي�صاً على ما تقدم، فاإنني اأقولها وب�رشاحة، واإ�صافة 

اإىل ما ذكر، فاإنني ل اأ�صتطيع العمل البتة مع الأخ/ مدير عام الأمن الداخلي بهذا ال�صكل، 

وعلى هذا النحو.

لذلك اأعلن اأمام دولتكم املوقرة ا�صتقالتي من حكومتكم الر�صيدة.

اآمالً قبولها، و�صاأتوجه الآن اإىل بيتي.

واهلل معكم ولن َيرِتَكم اأعمالكم.

2007/4/17
اأخوكم

هاين القوا�صمي

وزير الداخلية
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وثيقة رقم 9:

بيان حركة حما�س حول حقيقة من يخرق االتفاقات املربمة9

16 اأيار/ مايو 2007

ب�صم اهلل الرحمن الرحيم

)ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ( 

احلمد هلل وال�شالة وال�شالم على ر�شول اهلل وعلى اآله و�شحبه وبعد.

يف هذا الوقت احلرج من تاريخ ق�صيتنا الفل�صطينية، ويف ذكرى نكبة �صعب فل�صطني، 

وحماولة اإجها�ص امل�رشوع الوطني الذي يهدف لتحرير اأر�صنا وعودة لجئينا واإقامة 

دولتنا الفل�صطينية، نقف اأمام حتديات �صعبة، لذلك نود اأن نعلن يف هذه اللحظة التاريخية 

تو�صيحاً للحقيقة حتى ل ت�صيع، ووقوفاً عند م�صوؤولياتنا الوطنية والتاريخية نقول:

حركة  على  جزافاً  التهمة  واإلقاء  جراد  اأبو  بهاء  مقتل  اأعقب  الذي  الأول  اليوم  منذ 

اأبو جراد، ومع ذلك قامت  اأنه ل عالقة حلركة حما�ص مبقتل بهاء  حما�ص، ونحن نوؤكد 

عنا�رش من حركة فتح بقتل اأحد املقربني من حركة حما�ص، وعلى الرغم من ذلك قامت 

عاجل  لقاء  لعقد  فتح  حركة  مقدمتها  ويف  الأطراف،  بكل  بالت�صال  باملبادرة  حما�ص 

لتطويق الأحداث، ومّت هذا برعاية الوفد الأمني امل�رشي، ومّت التو�صل اإىل التفاق، اإل اأنَّ 

جمموعة من حركة فتح، ومنهم مرافقو ماهر مقداد قاموا بالعتداء على موقع للق�صام، 

فدافع من يف املوقع عن اأنف�صهم فاأ�صيبت منهم جمموعة باإ�صابات بالغة، وقتل اثنان من 

مرافقي ماهر مقداد، مما اأعاق تنفيذ التفاق الذي مل يتم اللتزام به، فال حواجز رفعت، 

ول م�صلحني �ُصحبوا من ال�صوارع، ومل ينزل اأحد عن الأبراج.

بادر ال�صيد رئي�ص الوزراء بدعوة احلركتني لعقد اجتماع للتاأكيد على التفاق وتنفيذه، 

وكنا مبادرين وحري�صني على التنفيذ وطالبنا يومها بعدم انف�صا�ص اللقاء حتى نطمئن 

دخول  بعد  ولكن  احلركة،  وقواعد  الكوادر  لكلِّ  تعليماتنا  واأ�صدرنا  التفاق،  لتنفيذ 

وثيقة حمفوظة لدى د. مو�صى اأبو مرزوق.  
9
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التفاق بن�صف �صاعة مّت اغتيال القائد الق�صامي اإبراهيم منية على يد قوات الأمن الوطني 

�رشق ال�صجاعية، مما دفع الأمور للتدهور من جديد، وكعادة بع�ص الناطقني حلركة فتح 

عن  علن 
ُ
اأ بعدما  غزة  الوطني �رشق  الأمن  اأفراد  قتل  جرية  الحتالل من  بتبئة  قامت 

اإل  ا�صتهدافهم من قبل الحتالل وتاأكيد مدير الإ�صعاف والطوارئ د. معاوية ح�صنني، 

اأن الرواية عدلت عندهم وتراجعوا عنها رغم اعرتاف العدو بجريته.

بعد اجتماع الليلة املا�صية املو�صع مببادرة من حركة اجلهاد الإ�صالمي، واجلبهتني، 

وبرعاية رئي�ص الوزراء، وح�صور ممثل عن الرئي�ص “اأبو مازن”، وم�صاركة الوفد الأمني 

امل�رشي وجميع الف�صائل، وعند بدء تنفيذ التفاق ولالأ�صف ال�صديد متت حماولة اغتيال 

لالأخ الدكتور غازي حمد، واأين طه، والأخ حممد احلرازين، ممثل اجلهاد الإ�صالمي، 

رغم  التفاق  تنفيذ  على  لالإ�رشاف  ال�رشطة  اإىل  توجههم  اأثناء  امل�رشي،  الأمني  والوفد 

نداءاتهم والتعريف عن اأنف�صهم باأنهم الوفد الأمني امل�رشي، اإل اأن عنا�رش فتح الأمنية 

ومّت  بال�صم،  الوزراء  رئي�ص  با�صم  الر�صمي  الناطق  احلمد  غازي  د.  عن  تبحث  كانت 

اإطالق مئات الر�صا�صات مبا�رشة على ال�صيارات ولول قدر اهلل، ثم ال�صيارات م�صفحة 

النار على �صاب  اإطالق  مّت  التفاق مبا�رشة  اأكب اجلرائم. كذلك بعد  حلدثت جرية من 

من حما�ص ا�صمه اأن�ص الرنتي�صي، كذلك مّت اإطالق قذائف “الآر بي جي” من بيت �صمري 

امل�صهراوي جتاه جمموعة من بيوت قيادات ع�صكرية و�صيا�صية حلركة حما�ص؛ ومنهم 

الدكتور زهدي اأبو نعمة.

ونقول  اتفاق،  كل  بعد  املوقف  تفجري  يف  �صبباً  كانت  التي  احلقائق  بع�ص  هذه 

مع  ارتكبت  حرب  وجرائم  والنتماء  اللحية  على  النا�ص  قتل  كان  حدث  ما  اإن  للجميع 

بيوتهم  من  النا�ص  و�صحب  اأقدامهم،  على  النار  واإطالق  اجلدية  الت�صفية  يتم  اخلطف 

اهلل،  رحمه  عاماً  اخلم�صني  ابن  النمر  ناه�ص  ال�صيخ  مع  حدث  كما  بارد،  بدم  وقتلهم 

�صليمان  ال�صحفيني  من  ثالثة  واإعدام  ال�صارع،  يف  وقتلوه  بيته  من  اأنزلوه  حيث 

مالب�صهم  خلع  بعد  النا�ص  و�صع  وكذلك  اجلوجو،  وع�صام  عبده  وحممد  الع�صي 

مرة  الإ�صالمية  اجلامعة  على  لالعتداء  وحماولة  قتلهم،  ثم  ال�صيارات  �صنطة  يف 

بني  النار  واإطالق  حجابها  وخلع  فتاة  على  بالعتداء  قاموا  اجلرائم  اأفظع  ويف  اأخرى، 

من  ملجموعة  الوقائي  الأمن  جهاز  اإعدام  كذلك  �صاعات،  بعد  عنها  الإفراج  ثم  قدميها 
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الفتاح  وعبد  جحا،  وح�صن  ال�صا�ص،  وحممد  قلجة،  هاين  منهم  وعرف  اليوم   الق�صام 

اإطالق  ثم  الأقدام،  على  النار  اإطالق  مل�صل�صل  وا�صتمراراً  الديري،  وموؤمن  �صمعان،  اأبو 

النار على اأقدام حممد وعلي عا�صور لي�صل عدد من مّت اإطالق النار على اأقدامهم اإىل ما 

يزيد على الع�رشين.

اأمام كل هذه املواقف وتفويت الفر�صة على اأ�صحاب امل�صالح والأجندة اخلا�صة التي 

متت  التي  واللقاءات  بالجتماعات  املوؤكدة  املعلومات  فلدينا  ال�صاحة،  تفجري  وراء  تقف 

د على نية هوؤلء بت�صعيد املوقف وخلط الأوراق. قبل اندلع الأحداث بيومني، توؤكِّ

اأمام ذلك وحمايًة لدماء �صعبنا وحر�صاً منا على امل�صلحة الوطنية واإبراًء للذمة؛ توؤكد 

حما�ص على ما يلي: اإنَّ حماولة ت�صوير ما يحدث يف غزة على اأنه اقتتال بني فتح وحما�ص 

هي جمرد ت�صليل للراأي العام املحلي والدويل.

�صّد  النقالبي  فتح  لتيار  وجمموعات  اأمنية  قيادات  من  عدد  متّرد  هو  يحدث  ما 

احلكومة والتفاقات التي متت بني الرئي�ص اأبو مازن ورئي�ص الوزراء الأ�صتاذ اإ�صماعيل 

التعديالت يف املوؤ�ص�صة الأمنية، مما يوؤكد  اإجراء بع�ص  هنية يف الأ�صبوع املا�صي ب�صاأن 

تفّهم على اإعادة �صياغة املوؤ�ص�صة الأمنية على اأ�ص�ص وطنية. اإنَّ حركة حما�ص و�صعت 

التيار مبن  به هذا  الذي يقوم  التجيي�ص والإعداد  الأطراف م�صبقاً يف �صورة  العديد من 

فيهم القيادة امل�رشية وال�صيد الرئي�ص اأبو مازن وحذَّرت من الو�صع يف امليدان وحماولت 

تفجريه.

اإن حركة حما�ص وحتى اللحظة مل تتخذ قراراً بالت�صدي لهذه العتداءات والإعدامات 

طالت  والتي  �صواء،  حّد  على  العاديني  املواطنني  و�صّد  اأبنائها  �صّد  تتم  التي  امليدانية 

 الوفد الأمني امل�رشي وممثل احلكومة وممثلي حركة حما�ص واجلهاد الإ�صالمي، لول 

حركة  اأبناء  من  والوطنيني  العقالء  ر  نذكِّ النف�ص.  عن  دفاعاً  به  قامت  ما  وكّل  اهلل،  لطف 

فتح باخلروج عن �صمتهم، واأن ي�صعوا اأيديهم معنا لنحمي �صعبنا وم�رشوعنا الوطني، 

فاأيدينا ممدودة لكل ال�رشفاء من اأبناء �صعبنا.

حركة املقاومة الإ�صالمية )حما�ص( 

الأربعاء 29 ربيع الثاين 1428هـ

لـ 2007/5/16م
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وثيقة رقم 10:

 ن�ّس املوؤمتر ال�شحفي الذي عقدته حركة حما�س حول انفجار 

االأو�شاع يف غزة10

22 حزيران/ يونيو 2007

ن�ّص املوؤمتر ال�صحفي الذي عقدته حركة املقاومة الإ�صالمية - حما�ص يف مدينة غزة 

يوم اجلمعة 2007/6/22 بعنوان: ملاذا انفجرت الأو�صاع يف غزة حتى متَّ التخل�ص من 

تيار الفتنة واخلونة؟ وقراأه النائب خليل احليَّة ع�صو القيادة ال�صيا�صية حلركة حما�ص يف 

قطاع غزة.

ما قبل اتفاق مكة

اأوالً: حالة التاآمر على نتائج االنتخابات من اليوم االأول: 

التَّحري�ص على حما�ص واحلكومة اأمام الأوربيني والأمريكان بعدم فك احل�صار، بل   .1

ت�صديده. 

حتري�ص البنوك واملوؤ�ص�صات املالية بعدم التعامل مع احلكومة.   .2

يف  وخا�صة  امل�صيَّ�صة  لالإ�رشابات  و�صلنا  حتَّى  الوزارات،  يف  الوظيفي  الع�صيان   .3

التَّعليم وال�صحة. 

الوزارات  الأمنية، والعتداء على  الأجهزة  امل�صلحة وخا�صة من منت�صبي  امل�صريات   .4

مرة،  من  اأكرث  الت�رشيعي  املجل�ص  حتطيم  متَّ  حتى  والعامة،  اخلا�صة  واملوؤ�ص�صات 

وكذلك جمل�ص الوزراء. 

تعطيل املجل�ص الت�رشيعي، وا�صتغالل اعتقال �صلطات الحتالل لنواب حما�ص لفر�ص   .5

بع�ص القرارات والقوانني التي يريدونها. 

لالإعالم،  الفل�صطيني  املركز  موقع  اأي�صاً:  انظر  مرزوق.  اأبو  مو�صى  د.  لدى  حمفوظة  وثيقة   
10

2007/6/22؛ وحم�صن حممد �صالح ووائل اأحمد �صعد، الوثائق الفل�شطينية ل�شنة 2007 )بريوت: 
مركز الزيتونة للدرا�صات وال�صت�صارات، 2009(، �ص 405.
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ثانياً: حالة احل�شم اال�شطراري: 

ملَّا ف�صلت كل الإجراءات يف اإخراج احلركة اأو �صقوط احلكومة كما كان القرار الأمريكي 

رموز  طالت  التي  اجل�صدية  والعتداءات والت�صفيات  القوة  مرحلة  بداأت  وال�صهيوين، 

وكوادر وعنا�رش احلركة للو�صول لالنقالب على احلكومة واإعالن حالة الطوارئ. 

قتل ال�صاب رامي الدلو والقتلة معروفون ومل يفعلوا لهم �صيئاً، بل هرَّبوهم للخارج.   .1

قتل العامل واأ�صتاذ اجلامعة وع�صو القيادة ال�صيا�صية حلركة حما�ص الدكتور ح�صني   .2

اأبو عجوة، وحماية القتلة وعالجهم وتهريبهم لل�صفة الغربية، يف ظّل الإغالق الأمني 

الكامل على قطاع غزة. 

جهاز الوقائي يف �صابقة خطرية يجب اأحد الأ�صخا�ص على الإدلء باعرتافات كاذبة،   .3

الكاذبة  بالعرتافات  اأمامهم  ليديل  “كوارع”  لعائلة  ال�صاب  بحمل  الوقائي  ويقوم 

ليُْغُروا العائلة بقتل من اعرتف عليه بالكذب، وقد فعلو ودبَّروا قتل القا�صي ال�صيخ 

ا اأمام مكتبه، واعرتافات ال�صاب موجودة لدينا وموثقة. ب�صام الفرَّ

اأن تطلق  “الغلبان” على حاجز له دون  الأمن الوقائي قام باإعدام عائلة من عائالت   .4

عليه ر�صا�صة واحدة، وقد قتل يف هذا احلادث القائد “يا�رش الغلبان”، وزوجة اأخيه 

وابنة اأخيه من بني َمْن كانوا يف ال�صيارة. 

�صميح املدهون الذي اعرتف على جرائمه اأمام الإعالم بقتل وحرق البيوت كان بوؤرة   .5

قتل ودمار يف املنطقة ال�صمالية وكم قام بالتحقيق واإطالق النار على اأقدام املجاهدين 

دون رادع. 

احلوار  جل�صات  وعقدنا  التيار  هذا  مع  القتتال  مظاهر  كل  وقف  على  اتفقنا  بعدما   .6

لبع�ص  قيادات من حركة فتح وحذرتهم من حماولت  الوطني كنت قد جل�صت مع 

�صبابهم بالعتداء واإعادة الأمر من جديد، لالأ�صف قامت جمموعة منهم بعد �صاعتني 

من اللقاء بو�صع عبوة جليب للقوة التنفيذية يف منطقة جباليا، وقاموا بتدمري وقتل 

اأربعة ممن كانوا فيه. وقد مّت اإلقاء القب�ص على القتلة، وقد اعرتفت املجموعة بعد ذلك 

على جريتهم وقد �صلمناهم للنيابة ولكن لالأ�صف ال�صديد مّت الإفراج عنهم. 
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وا�صت�صهاد  رفح،  معب  يف  هنية  اإ�صماعيل  الأ�صتاذ  الوزراء  رئي�ص  اغتيال  حماولة   .7
ملجل�ص  العام  والأمني  ال�صيا�صي  امل�صت�صار  واإ�صابة  ن�صار،  الرحمن  عبد  مرافقه 

اجلرية،  لهذه  القرار  متخذي  تدين  م�صجلة  اعرتافات  الآن  وبحوزتنا  الوزراء. 

وال�صباط الذين ر�صموا خطة الغتيال، ومن قام باإعطاء الأوامر للتنفيذ و�صنقدم هذا 

للجنة تق�صي احلقائق اأو اأي جهة قانونية لحقاً. 

ووقت  الإذاعة،  �صيارة  يف  احلركة  �صباب  من  ملجموعة  وقتله  �صاليل  من�صور   .8
الن�صحاب من اأمام البيت بناء على التفاق بيننا وبني حركة فتح قام بقتل اثنني من 

ام اأي�صاً. كتائب الق�صَّ

والتحقيقات  الوثائق  وكذلك  فيها،  ال�صيء  الوقائي  ودور  الهداية  م�صجد  جرية   .9
موجودة، وُمنع الوقائي من الو�صول لإ�صعاف اجلرحى من امل�صجد اإىل اأن ا�صت�صهد 

اأربعة من بني اأبناء احلركة على راأ�صهم القائد اأبو اأن�ص املن�صي.

التيار  وجمموعات  الرئا�صة  اأمن  قبل  من  غزة  يف  الإ�صالمية  اجلامعة  حرق  جرية   .10
اخلياين، دون اأن جند موقفاً وا�صحاً ل من الرئا�صة ول من قادة هذا التيار النقالبي. 

عائلة “بعلو�صة” وحماولة التيار املجرم اإل�صاق مقتلهم ب�صباب احلركة دون دليل،   .11
احلكومة  ووقوف  واملجروحة،  املكلومة  العائلة  بجانب  الأول  اليوم  من  كنا  بل 

ورئي�ص الوزراء بجانبها. 

ليلة اتفاق مكة قاموا بقتل حممد اأبو كر�ص اأحد قادة الق�صام، واأمروا اأحد الفاعلني من   .12
عائلة دغم�ص اأن يتحمل الفعلة با�صم العائلة لينجي التيار املجرم من التبعة، وليورط 

عائلته بهذه اجلرية. 

بعد اتفاق مكة 

لالأ�صف  ولكن  للوراء،  نرجع  ول  الأمور  تنتهي  اأن  اأمل  وكلنا  مكة  اتفاق  بعد  عدنا   .1
ال�صهيوين  الدعم  ا�صتقبال  فوا�صل  ال�صيا�صة.  نف�ص  على  نف�صه  التيار  ظّل  ال�صديد 

والأمريكي. 

ت�صكيل  املخت�صة،  اجلهات  ول  احلكومة  علم  بدون  امل�صفحة  ال�صيارات  اإدخال   .2
قيادات  ومالحقة  متابعة  الأمنية،  الأجهزة  وخارج  فتح  حركة  خارج  املجموعات 
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و�صائل  كل  على  والت�صنت  عنها،  املعلومات  وجمع  وعنا�رشها  ورموزها  احلركة 

ملواجهة  الع�صكرية  واملعدات  الأدوات  و�صناعة  تخزين  اأماكن  وك�صف  الت�صال، 

تخزين  واأماكن  لالحتالل  املعدة  والأنفاق  العبوات  اأماكن  عن  والك�صف  الحتالل، 

ال�صالح، وتدريب املئات من عنا�رشهم على حرب ال�صوارع يف دول متعددة، وحتديد 

مواعيد للمواجهة مع احلركة وهي بعد النتهاء من امتحانات الثانوية العامة. 

باأفعال هوؤلء، وكذلك قيادة  “اأبو مازن”  ال�صلطة حممود عبا�ص  باإبالغ رئي�ص  قمنا   .3
فتح التي كانت جتل�ص معنا وحذرناهم مما يخطط هوؤلء. 

مو�صى عمرو  ال�صيد  ومنهم  املخطط  بهذا  العربية  اجلهات  بع�ص  اأبلغنا   4ـ. 
الأمني العام جلامعة الدول العربية والوزير عمر �صليمان رئي�ص املخابرات امل�رشية. 

قبيل دعوة م�رش للف�شائل للحوار االأخري 

اأجنبية  جهات  مع  اجتماعاً  بال�صم  معروفون  وهم  التيار  هذا  رموز  بع�ص  عقد   .1
هذا  وبعد  حما�ص.  حلركة  وع�صكرية  �صيا�صية  قيادات  عن  معلومات  وت�صليمهم 

الجتماع باأيام و�صعت الأ�صماء على قائمة املطلوب ت�صفيتهم من قوات الحتالل. 

بعد التفاق الذي جرى بني رئي�ص الوزراء اإ�صماعيل هنية واأبو مازن على تنفيذ اخلطة   .2
التفاق  وكان  القوا�صمي،  هاين  الوزير  عهد  يف  الداخلية  وزارة  اأعدتها  التي  الأمنية 

�صباك  اأبو  ر�صيد  عقد  �صباك.  اأبو  ر�صيد  راأ�صهم  على  اأمنية  قيادات  يف  تغيريات  على 

اجتماعاً لبع�ص القيادات الأمنية وذلك يف مقر الأمن الوقائي، وقام ي�صب الدين والذات 

قام بن�رش قوات يف  الليلة  الطاولة على اجلميع، ويف ذات  اأنه �صيقلب  الإلهية ويق�صم 

بكتائب  القوات  هذه  وا�صطدمت  احلكومة  ول  الداخلية  وزير  علم  دون  غزة  مدينة 

الق�صام، وكادت اأن تقع جمزرة ومتت ال�صيطرة على جمموعة من �صياراتهم، وتدخل 

 رئي�ص الوزراء بنف�صه واأعاد ال�صيارات جلهاز ال�رشطة. وبعد يوم واحد مّت قتل بهاء 

اأبو جراد، واتهموا حما�ص يف قتله كذباً وبهتاناً. ورغم اأننا اأبدينا ال�صتعداد لت�صكيل 

جلنة حتقيق م�صرتكة، قاموا باإ�صعال قطاع غزة، مع العلم اأن بهاء اأبو جراد له خالفات 

يف  النقالبي  التيار  قادة  من  �صاليل  ومن�صور  املدهون  �صميح  من  كل  مع   وم�صاكل 

حركة فتح. 
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بهذه  امل�رشي  الأمني  الوفد  ح�صور  يف  �صمالة  اأبو  ماجد  �صارحنا  لقد  وللعلم، 

املعلومات فلم ينكرها، وعلّق على خب ر�صيد اأبو �صباك قائالً: اإن ر�صيد كان غ�صبان. 

والنتماء  اللحية  على  النا�ص  قتلوا  الب�رشية،  عرفتها  التي  اجلرائم  باأب�صع  قاموا   .1
واأطلقوا النار على الأقدام، وقتلوا ال�صحفي حممد عبدو، و�صليمان الع�صي، وع�صام 

اأمام بيته  اأخذوهم وحقَّقوا معهم. قتلوا التاجر امل�صن ناه�ص النمر  اجلوجو، بعدما 

واأمام اأعني اأبنائه وبناته، والذين قاموا بقتله خرجوا من منتدى الرئا�صة وعادوا اإليه 

بعد فعلتهم ال�صنيعة، وكذلك رفعوا احلجاب عن وجه اإحدى الأخوات من بنات الكتلة 

الإ�صالمية واأطلقوا النار بني قدميها.

حّرقوا البيوت الآمنة واملحالت التجارية.   .2

كل هذه اجلرائم كانت حتدث يف غرف خا�صة يف منتدى الرئي�ص اأبو مازن، و�صعوا   .3
احلواجز واعتلوا الأبراج و�صيقوا على النا�ص حياتهم. 

هذه اجلرائم كان يقوم بها جهاز اأمن الرئا�صة ومن جمموعات من الأمن الوطني على   .4
احلواجز التي كان ين�صبها، وتنفيذية حركة فتح التي �صكلها حممد دحالن ليحقق 

بها طموحاته واأهدافه وخمططاته حتت اأعني اأبو مازن، ومل يحرك �صاكناً ومل ن�صمع 

عبارة ا�صتنكار اأو �صجب، لكنه لالأ�صف ن�رشت �صور له مع �صميح املدهون الذي كان 

اأحد رموز القتل والتعذيب يف املنتدى، بل الأخطر اأن �صميح ومن�صور �صاليل تلقوا 

اأموالً من حر�ص الرئا�صة والوثائق بني اأيدينا. 

اتفاقات اأبرموها، و�رشعان ما نق�شوها 

التفاق الأول خرقته جمموعات ماهر مقداد عندما اعتدت على موقع للق�صام، وُقتِل   .1
فيه بع�ص حرا�ص مقداد وجرح بع�ص �صباب الق�صام يف ال�صتباك بينهم. 

منية  اإبراهيم  القائد  بقتل  الوطني  الأمن  قام  �صاعة،  ربع  بعد  الثاين  التفاق   .2 
القائد  وقتل  اجلنازة،  على  النار  باإطالق  قاموا  جثمانه  ت�صييع  اأثناء  ويف  اأ�صامة.  اأبو 

حممد اأبو اخلري ابن اخلم�صني عاماً. 

الأمني  الوفد  من  الف�صائل  وفد  توجه  واأثناء  ب�صاعة،  التفاق  بعد  الثالث  التفاق   .3
با�صم  الإعالمي  الناطق  حمد  غازي  اغتيال  حماولة  متَّت  التفاق  لتنفيذ  امل�رشي 
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احلكومة، واأين طه الناطق الإعالمي با�صم حركة حما�ص على يد جمموعات عّرفت 

نف�صها اأنَّها من الأمن الوقائي، واأ�صيب على اإثرها العميد �رشيف اإ�صماعيل من الوفد 

امل�رشي، ولول اأن الوفد كان ي�صتقل �صيارة م�صفحة لقتلوا جميعاً ثم مّت اإطالق النار 

عليهم بغزارة اأمام مقر اجلوازات.

من  جند  ل  التفاقات  كل  لأنَّ  النار  اإطالق  واأوقفنا  واحد،  طرف  من  موقفاً  اتخذنا   .4
ام مواقع الحتالل  يلزم هذا التيار بالوقوف عن جرائمه وغيّه. وق�صفت كتائب الق�صَّ

بال�صواريخ رداً على جرائم الحتالل وتفويتاً على من يريدنا اأن نن�صغل بالق�صايا 

الداخلية عن مقاومة الحتالل. 

جانبه  من  الوقف  اأعلن  مازن”  “اأبو  اأن  الرغم  على  واحد،  جانب  من  الوقف  ليلة  يف   .5
اأي�صاً، قتل من عنا�رش حركة حما�ص ثمانية على يد هوؤلء القتلة، ويف م�صهد مرّوع 

مل تنجح كل الت�صالت مع قيادتهم التي دامت �صاعة ون�صف من اإنقاذ حياة �صاب 

ينزف، فقد كانت جمموعات من الأمن الوطني تطلق النَّار على �صيارة الإ�صعاف كلّما 

حاولت القرتاب منه حتّى فارق احلياة. 

بعد ذلك مّت تطويق الأحداث نهائياً، وملا كنا جنل�ص لننهي كّل جذور وذيول الأحداث،   .6
مبراقبة  مكلّف  باأنه  اعرتف  معه  التحقيق  وبعد  الرئا�صة  اأمن  عنا�رش  اأحد  �صبط  مّت 

وال�صورة،  بال�صوت  م�صجلة  واعرتافاته  ومتابعته.  هنية  اإ�صماعيل  الوزراء  رئي�ص 

ال�صلطة  رئي�ص  فعل  فماذا  بذلك،  امل�رشي  الأمني  والوفد  مازن”  “اأبو  اأبلغنا  وقد 

الفل�صطينية! وكذلك وجدت خارطة يف منتدى الرئا�صة ت�صري اإىل مداخل وخمارج بيت 

رئي�ص الوزراء وطريق خروجه ودخوله اإليه. 

قاموا بالطلب من �صبابهم املغّرر بهم باأن يح�صوا ويجمعوا املعلومات عن املوؤ�ص�صات   .7
التابعة للحركة، اأو املقّرب اأ�صحابها من احلركة اأو التي تتعاون من احلركة، وو�صعوا 

مما  كاذبة،  معلومات  عنها  جوا  وروَّ الإنرتنت،  �صبكة  عب  ون�رشوها  البيانات  هذه 

اأغرى �صلطات الحتالل با�صتهدافها وتدمريها كما حدث مع حمالت اأبو عكر لالأغذية، 

وحمل البع�صي، وحرز اهلل، واخلازندار لل�رشافة. 

قاموا بحملة منظمة ومبجمة �صّد القوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية، وقدَّموا   .8
اإمكانياتها، وقال  اأماكن وجودها ومدى  اأمنية متعدِّدة عنها، وعن  معلومات جلهات 
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يومها، عزام الأحمد رئي�ص كتلة فتح النيابية؛ لريفع الغطاء عنها: “هذه القّوة يجب 

�صحقها واإنهاوؤها من الوجود”.

وبعد يوم واحد من قولته، ي�صتبيح جي�ص الحتالل ع�رشات املقرات للقوة التنفيذية، 

مما اأوقع فيهم ع�رشات ال�صهداء واجلرحى ودمرت املواقع بالكامل. 

االنفجار االأخري

املا�صية وقلنا لهم ما دام تيار دحالن  اأو�صحنا لالأ�صقاء امل�رشيني كل احلقائق  لقد   .1
الدموي—ن�صبة اإىل حممد دحالن اأحد قادة التيار النقالبي يف حركة فتح—باقياً يف 

ة اأنَّ غرينا ممن التقاهم امل�رشيون، قالوا  و�صطنا، لن ينعم اأحد بالأمن، واحلقيقة املرَّ

لهم الكالم نف�صه، و�صاألنا امل�رشيني: هل يوجد اأحد يكنه جلم هذا التيار؟ فاأفادونا 

بالإيجاب. 

لقد وعدنا الأ�صقاء امل�رشيني باللتزام بتهدئة اجلبهة الداخلية، ومتنينا عليهم اإلزام   .2
هوؤلء فوعدوا خرياً. 

ثمَّ كانت املفاجاأة واملفارقة 

موؤ�صفة  اأحداث  ووقعت  رفح،  يف  املجاهدين  من  جمموعة  على  النار  باإطالق  قاموا   .1
قتل فيها اأحد قادة الق�صام يف رفح، وهو ال�صهيد اأحمد اأبو حرب ومع ذلك مّت تطويق 

الأحداث. 

بعد يوم واحد من اأحداث رفح نقلوا الأحداث اإىل غزة فقاموا باإطالق النار على اأقدام   .2
الدكتور/ فايز الباوي، الذي كان يح�رش حفل تخّرج اأخيه يف منتدى الرئا�صة.

وقاموا بخطف اثنني من حركة حما�ص يف منطقة الزيتون مبدينة غزة، وخطفوا اأحد 

مرافقي رئي�ص الوزراء “ح�صن البزم”، وعذبوه عذاباً نكراً وحلقوا حواجبه ون�صف 

بحر�ص  ت�صمَّى  التي   17 الـ  القوة  اإىل  )17(—ن�صبة  باإ�صارة  راأ�صه  وحلقوا  �صاربه 

الرئا�صة. 

اإطالق النار على مقر احلكومة اأثناء اجتماعها، وكذلك اإطالق قذيفة “اآر بي جي” على   .3
منزل رئي�ص الوزراء واأ�صابوا البيت اإ�صابة مبا�رشة. 
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ثم قاموا باأب�صع جرية؛ وهي قتل العامل واإمام م�صجد العبا�ص يف غزة ال�صيخ حممد   .4
ذلك  ومع  امل�صهد.  هذا  حتمل  اأحد  ي�صتطع  ومل  النا�ص  كل  م�صاعر  هزَّ  مّما  الرفاتي، 

واإذا  العامة،  الثانوية  امتحانات  بداية  كان  التايل  اليوم  لأن  ال�صباب نفو�صهم  �صبط 

منجرة  فحرقوا  بكر  عائلة  من  وال�صالح  باملال  يدونهم  ومن  اأذنابهم  يدفعون  بهم 

الق�صام، فقامت كتائب  اأحد كوادر كتائب  عائلة عجور، وقتلوا املجاهد مازن عجور 

الق�صام مبحا�رشة عائلة بكر لينال القتلة عقابهم، واإذا باأمن الرئا�صة يدهم بالعتاد 

وال�صالح. ويف اليوم نف�صه قام هوؤلء القتلة باإلقاء ال�صاب ح�صام اأبو قين�ص من البج 

يكذبون ويتهمون حما�ص  الثاين ع�رش.. وا�صاألوا عائلته. ومع ذلك  الطابق  من على 

قناة  مبهاجمة  جمموعاتهم  قامت  كما  الأبراج،  فوق  من  النا�ص  األقت  التي  هي  اأنها 

الأق�صى الف�صائية، بعدد من اجليبات والأ�صلحة الثقيلة، فات�صعت الأحداث وتدهور 

غزة،  قطاع  يف  املحلية  احلرية  اإذاعة  عب  املدهون  �صميح  اأعلن  ملا  وبالذات  املوقف، 

كّل من هو  الع�رشات، و�صيفعل ويقتل  بيتاً، وقتل  اأكرث من ع�رشين  اأنَّه قتل وحرق 

حم�صاوي، و�صيذبحهم كاخلراف.. وتوا�صلت حملة التَّطهري العرقي لأبناء وقيادات 

البيوت  ع�رشات  فحرقت  الهول(  تل  )اأي:  الإ�صالم  تل  منطقة  من  حما�ص  حركة 

واملوؤ�ص�صات، و�صمعنا �رشخات الن�صاء احلرائر ي�صتغثن من َهْول ما يتعرَّ�صن له يف 

بيوتهن واأماكنهن يف هذه املنطقة التِّي كان ي�صيطر عليها التيار اخلياين. 

راأ�ص  النريان فتمَّت مهاجمة  الذي و�صع على  ال�رشارة والوقود  الأعمال  كانت هذه   .5
من  لثمانية  اجلماعية  املقبة  فيه  ووجدت  املكائد،  فيه  ُتدبر  الذي  ومعقلهم  الأفعى 

�صبابنا مل يتم التعرف على اأغلبهم ب�صبب حتلُّل اجلثث. 

�صقط الأمن الوقائي يف يد كتائب الق�صام، وبعده �صلّمت بقية املواقع مبا�رشة، ففّر من   .6
اأمام كتائب  يف مركز املخابرات )ما ي�صمَّى بال�صفينة(، بعدها انهارت املواقع الأمنية 

كما  اإليها،  الق�صام  و�صول  قبل  املواقع  هذه  النا�ص  ودخل  فيها،  من  وخرج  الق�صام، 

حدث يف منتدى الرئا�صة. 

وبعد الأحداث بيوم، مّت ال�صيطرة على كل املواقع، ومّت تاأمينها وحرا�صتها، وهي الآن   .7
حتت احلرا�صة، ول ي�صها اأحد ب�صوء. 
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التفاق  ومّت  ب�صوء،  اأحد  ي�صها  فلم  الأحداث،  يف  تدخل  مل  التي  ال�رشطة  اأما   .8
من لها  الأوامر  �صدرت  ال�صديد  لالأ�صف  ولكن  مبهماتها،  لتقوم  قادتها   مع 

“اأبو مازن” على ل�صان كمال ال�صيخ، الذي عيَّنه رئي�ص الوزراء مديراً عاماً لل�رشطة 
الفل�صطينية، بالن�صحاب من املواقع، حتى اإنَّهم تركوا قاعات امتحانات الثانوية دون 

ال�صبت، ولكن مّت ترتيب الأمور يوم الأحد  حرا�صة، وهم يف و�صط المتحانات يوم 

كل  لهم  ه  نوجِّ الذين  ال�رشطة؛  من  البقاء  على  اأ�رشَّ  ومن  التنفيذية،  القوة  بوا�صطة 

التقدير والحرتام. 

وقعت اأخطاء عمدنا اإىل ت�شحيحها يف احلال

بع�ص  جلو�ص  اأو  املجهول،  اجلندي  ك�رش  مثل  وندينها  نقبلها  حوادث ل  حدثت  لقد 

ال�صباب على كر�صي الرئي�ص، اأو العتداء على بع�ص البيوت، ولكن: 

هذه احلوادث اإما حدثت من عوام النا�ص الذين اندفعوا لهذه الأماكن، ومل ي�صتطع اأحد   .1
يف اأول يومني اأن ي�صبط الأمور. 

نقرِّه  ل  هذا  ولكن  ومنت�صبيها،  احلركة  اأن�صار  بع�ص  من  فردي  ب�صلوك  حدثت  اأو   .2
التي  اجلرائم  ونن�صى  عليها،  ال�صوء  ت�صليط  من  ن�صتغرب  ولكن  وندينه.  ونرف�صه 

اأبو قين�ص من فوق البج وهو احلالة الوحيدة  حدثت، فما املوقف من رمي ح�صام 

التي حدثت؟ وما هو املوقف من قتل النا�ص داخل منتدى الرئي�ص والتحقيق معهم؟ 

وما هو املوقف من ا�صتباحة كل ما هو حم�صاوي يف ال�صفة الغربية؟ وما هو املوقف 

من حرق بيت عزيز دويك رئي�ص املجل�ص الت�رشيعي املختطف يف �صجون الحتالل، 

اأي�صاً؟ وقبل كل هذه اجلرائم  املختطفني  النواب  واأبناء وبنات  والعتداء على بيوت 

ما هو موقف اجلميع ويف مقدمتهم “اأبو مازن” من حرق اجلامعة الإ�صالمية يف غزة 

وقتل العلماء؟ اأم اأنَّ هوؤلء دمهم واأموالهم وبيوتهم م�صتباحة، ول حرمة لهم!! 

االأجهزة االأمنية وقياداتها مل تكن اأجهزة وطنية

خمابرات  لكل  اأمنية  قاعدة  لتكون  بل  الوطن،  خلدمة  ل  الأمنية  الأجهزة  بنيت  لقد 

املجاهدين  ومالحقة  الحتالل  مع  الأمني  التن�صيق  من  ال�صيء  بالدور  فقامت  العامل، 

واملتاجرة باملعلومات الأمنية ل�صالح جهات خارجية وهذا تف�صيل هذه اجلرائم: 



447

ملحق الوثائق

حماربة ومطاردة ومتابعة ور�صد رجال املقاومة.   .1

البحث احلثيث عن مكان اجلندي ال�صهيوين الأ�صري “جلعاد �صليط”.   .2

وجتاراً  وف�صائل  واأمنية  �صيا�صية  قيادات  القانون؛  خارج  النا�ص  كل  على  ت  التَّن�صُّ  .3
ورجال اأعمال رجالً ون�صاًء، حتى مل ت�صلم منهم ومن تن�صتهم البعثات الدبلوما�صية 

العربية وغريها مبا فيها امل�رشية. حتى يا�رش عرفات اأبو عمار—رحمه اهلل—كانوا 

يتن�صتون عليه. 

اإ�صقاط النا�ص يف حبائلهم بعد ا�صتدراجهم جن�صياً واأخالقياً، ثم م�صاومتهم لينفِّذوا   .4
لهم ما يريدون. وقد اأ�صقطوا وزراء ومدراء و�صيا�صيني.

التن�صيق الأمني اأو ُقل اخليانة الوطنية، وكان امل�رشف املبا�رش على ذلك حممد دحالن   .5
ال�صلطة  اأدانت  وقد  اخِلياين،  التيَّار  هذا  قيادات  باعرتاف  وهذا  �صباك،  اأبو  ور�صيد 

انحرافاتهم وجرائمهم بعد حتقيق اللجنة التي �صكِّلت لهذا املو�صوع. 

واإقطاعيني،  اأموال  روؤو�ص  اأ�صحاب  اإىل  عالة  فقراء  من  الوقائي  قيادات  حتولت  لقد   .6
وا�صاألوا راأ�ص الفتنة حممد دحالن من اأين له املليارات يف الداخل واخلارج، ومن اأبراج 

ا هو م�صّجل با�صمه اأو  وفلل وعقارات و�رشكات وغريها يديرها اأزلمه حل�صابه، ممَّ

باأ�صماء اأخرى معروفة لدينا. 

ل فرق املوت التي ذاق النا�ص منها الويالت وابتزوا النا�ص  الأمن الوقائي هو من �صكَّ  .7
فل�صطني مروراً مبجزرة اجلامعة  الرعب يف �صفوفهم. منذ جمزرة  وقتلوهم وبثوا 

وجباليا وغزة...اإلخ. 

اأجنبية؛ حيث قاموا بت�صليم  العمل ل�صالح املخابرات الأمريكية وال�صهيونية ودول   .8
قيادات  ولحقوا  والإ�صالمي،  والإقليمي  العربي  القومي  بالأمن  ت�رش  معلومات 

�صيا�صية وعلماء وقيادات للف�صائل، واأبلغوا عن معلومات خطرية، بل وعملوا �صّد 

دول حل�صاب دول اأخرى حتت ما ي�صمى بالعالقات اخلارجية داخل الأجهزة الأمنية 

وخا�صة يف الأمن الوقائي واملخابرات.

الأمن الوقائي وراء معظم حالت اخلطف، خا�صة لالأجانب.   .9
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واملوؤ�ص�صات  الأمنية  الأجهزة  قيادة  على  ي�صيطر  اأن  ا�صتطاع  الوقائي  الأمن   .10
والوزارات ليكون الوطن حتت ت�رشفه. لذلك بثَّ كوادره وقياداته لتكون متنفِّذة يف 

القطاع العام. 

اإىل ال�صفة الغربية بعدما يتم ال�صيطرة عليها و�صبطها من جتار  تهريب املخدرات   .11
يف  منها  كميات  �صبطت  حيث  رة؛  املزوَّ الدولرات  وا�صتخدام  غزة،  يف  املخدرات 

مقرات الأجهزة الأمنية. 

حركة املقاومة الإ�صالمية - حما�ص

اجلمعة، 22 حزيران/ يونيو 2007م  

07 جمادى الثانية 1428هـ
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وثيقة رقم 11:

بيان مبادرة الرئي�س ال�شنغايل11

7 حزيران/ يونيو 2008

بيـــــان

واد،  اهلل  عبد  الفخامة  �صاحب  مبادرة  على  بناء 

ملنظمة  احلايل  والرئي�ص  ال�صنغال  جمهورية  رئي�ص 

قادة  مبعوثي  بني  مقابلة  جرت  الإ�صالمي،  املوؤمتر 

فتح وحما�ص يف دكار حيث مّت التعهد على اإجراء حوار اأخوي يرمي اإىل اإخ�صاء اخلالفات 

وال�صلح بني الأ�رشة الفل�صطينية. 

وب�صفته الراعي لعملية احلوار يف دكار بني وفدي حما�ص وفتح، يهنئ فخامة الرئي�ص 

عبد اهلل واد بحفاوة الرئي�ص/ حممود عبا�ص وال�صيد/ خالد م�صعل رئي�ص املكتب ال�صيا�صي 

يف  التقدم  على  للعمل  مفو�صني  باإر�صال  ]اأظهروها[  اأظهاروها  التي  الثقة  على  حلما�ص 

عملية ال�صلح.

بعد احلوار املبا�رش والأخوي �صكر املبعوثني الفل�صطينيني املجهودات القائمة لإعادة 

احلوار بينهم وجو الثقة والحرتام املتبادل الذي اأتاح لهم املقابلة حول م�صالح اأ�صا�صية 

لل�صعب الفل�صطيني.

�صيعيد امل�صهل الت�صال بقادة احلركتني ب�صاأن اللقات ]اللقاءات[ املقبلة. 

�صدر يف دكار، تاريخ 2008/6/7م

ال�صيد/ عماد خالد العاملي ]العلمي[                  ال�صيد/ حكمت ها�صم زيد

    ممثل حما�ص                ممثل فتح

للراعي/ د. �صيخ تيجان جاديو

�صورة عن الوثيقة الأ�صلية من د. مو�صى اأبو مرزوق. وانظر اأي�صاً: �صحيفة القد�س العربي، لندن،   
11

الوثائق الفل�شطينية  الكيايل،  اأحمد �صعد وعبد احلميد  2008/6/13؛ وحم�صن حممد �صالح ووائل 
ل�شنة 2008 )بريوت: مركز الزيتونة للدرا�صات وال�صت�صارات، 2011(، �ص 386.
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وثيقة رقم 12:

م�رشوع اتفاق القاهرة 122009

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

اتفاق القاهرة 2009

مب�صاركة م�رشية فاعلة وبرعاية من ال�صيد الرئي�ص حممد ح�صني مبارك، عقد موؤمتر 

احلوار الوطني الفل�صطيني يف القاهرة خالل الفرتة من ............. اإىل ........ مب�صاركة 

قيادات واأع�صاء ووفود الف�صائل والتنظيمات وال�صخ�صيات الفل�صطينية، والذين اأكدوا 

حر�صهم على اإنهاء النق�صام الفل�صطيني واإجناز امل�صاحلة الوطنية، والعمل على ترتيب 

البيت الفل�صطيني؛ مبا يكفل حتقيق الوحدة الوطنية والوقوف �صفاً واحداً يف مواجهة كل 

التحديات والتهديدات التي تواجه �صعبنا وق�صيتنا واأمتنا يف هذه املرحلة.

وقد اتفق املجتمعون على ما يلي: 

اأولً: 1- تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفل�صطينية وفق اأ�ص�ص يتم الرتا�صي عليها 

مار�ص  القاهرة  لتفاق  وفقاً  وذلك  الفل�صطينية،  والف�صائل  القوى  جميع  ت�صم  بحيث 

اآذار/  يف  القاهرة  يف  املنعقدة  التحرير  منظمة  حول  احلوار  جلنة  ملقررات  ووفقاً   ،2005

مار�ص 2009 واملبينة يف امللحق رقم )1(.

 2005 القاهرة  اتفاق  الفل�صطينية ح�صب  التحرير  املكلفة بتطوير منظمة  اللجنة   -2

هي اإطار قيادي موؤقت مهمتها و�صع الأ�ص�ص والآليات لت�صكيل وعمل املجل�ص الوطني، 

ب�صاأنها  القرارات  واتخاذ  والوطني  ال�صيا�صي  ال�صاأن  يف  امل�صريية  الق�صايا  ومعاجلة 

بالتوافق، ومتابعة تنفيذ القرارات املنبثقة عن احلوار؛ وتعقد اللجنة اجتماعها الأول يف 

القاهرة لبحث اآليات عملها.

وثيقة حمفوظة لدى د. مو�صى اأبو مرزوق.   
12
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على  نوؤكد  فاإننا  لذا  وطني،  حترر  مرحلة  يعي�ص  يزال  ل  الفل�صطيني  ال�صعب  ثانياً: 

و�صالحها،  املقاومة  �رشعية  على  ونوؤكد  ال�صهيوين،  الحتالل  مقاومة  يف  �صعبنا  حق 

و�رشورة احلفاظ عليها وحمايتها، وعدم الزج ب�صالحها يف ال�رشاعات الداخلية.

ثالثاً: تلتزم القوى امل�صاركة يف ال�صلطة مبا مّت التوافق عليه ب�صاأن النتخابات، والأمن، 

وامل�صاحلات الوطنية، ومّت اإقراره من قبل جلان احلوار املخت�صة بذلك، كما هو مو�صح 

يف املالحق املرفقة )ملحق رقم 2، 3، 4(.

رابعاً: توقيع ميثاق �رشف بني جميع القوى والفعاليات امل�صاركة يف احلوار؛ من اأجل 

ا�صتعادة الثقة بني الفرقاء، واإ�صاعة الأجواء واملناخات الإيجابية، التي ت�صمن تطبيق هذا 

التفاق )ملحق رقم 5(.

التي يح�رش ممثلوها توقيع  العربية  الدول  العربية وكذلك  خام�صاً: تتكفل اجلامعة 

على  املفرو�ص  احل�صار  اإنهاء  على  بالعمل  م�رش،  ال�صقيقة  راأ�صها  وعلى  التفاق،  هذا 

�صعبنا يف قطاع غزة، وفتح معب رفح فور توقيع هذا التفاق.

انتخابات  على  الإ�رشاف  يف  ت�صارك  التي  والأجنبية  العربية  الدول  تتكفل  �صاد�صاً: 

تعتمدها  التي  النتخابات  بنتائج  بالقبول  واحلكومة،  ال�صلطة  ورئا�صة  الوطني  املجل�ص 

الهيئة امل�رشفة، ومطالبة املجتمع الدويل بالعرتاف بها.

فتح  حركتي  من  ع�صواً   16 من  وتتكون  التفاق  هذا  لتنفيذ  جلنة  ت�صكل  �صابعاً: 

وحما�ص والف�صائل وامل�صتقلني وفق ن�صبة يتفق عليها، وتكون مرجعية هذه اللجنة جلنة 

القيادة املوؤقتة اخلا�صة بتطوير منظمة التحرير.

ثامناً: يعتب هذا التفاق رزمة واحدة، واملالحق املرفقة به جزء ل يتجزاأ منه.

قبل  من   )....( اليوم  يف  القاهرة،  امل�رشية،  العا�صمة  يف  التفاق  هذا  على  التوقيع  مّت 

وبح�صور  املوؤمتر،  يف  امل�صاركة  الفل�صطينية  والفعاليات  والتنظيمات  الف�صائل  قيادات 

اأمني عام اجلامعة العربية ووزراء خارجية )....( دولة عربية.

املوقعون 
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وثيقة رقم 13:

اجتماع وفدي حركة حما�س وفتح الإنهاء االنق�شام13

24 اأيلول/ �صبتمب 2010

ب�صم اهلل الرحمن الرحيم 

اإعالن م�شرتك

الوزير عمر �صليمان والأخ خالد م�صعل  املكرمة بني  مّت يف مكة  الذي  اللقاء  يف �صوء 

التي  والت�صالت  رم�صان،  �صهر  اأواخر  يف  حما�ص  حلركة  ال�صيا�صي  املكتب  رئي�ص 

اأجراها ال�صيد الوزير عمر �صليمان مع الأخ الرئي�ص اأبو مازن، ُعقد م�صاء اليوم اجلمعة 

وقد  وحما�ص.  فتح  حركة  وفَدي  بني  اجتماع  دم�صق  يف   2010 )�صبتمب(  اأيلول   24
جرى اللقاء يف اأجواء اأخوية وودية ورغبة �صادقة من الطرفني لإنهاء النق�صام، حيث مّت 

التفاق على م�صار وخطوات التحرك نحو امل�صاحلة، ومّت ا�صتعرا�ص نقاط اخلالف التي 

وردت يف ورقة امل�صاحلة التي اأعدتها م�رش يف �صوء احلوار الوطني الفل�صطيني ال�صامل 

واحلوارات الثنائية بني حركتي فتح وحما�ص، حيث مّت التفاق والتفاهم على الكثري من 

تلك النقاط، كما مّت التفاق على عقد لقاء قريب للتفاهم على بقية النقاط والو�صول اإىل 

يتم  الفل�صطينية،  والقوى  الف�صائل  كافة  مع  الفل�صطينية  التفاهمات  لهذه  نهائية  �صيغة 

اإىل القاهرة للتوقيع على ورقة امل�صاحلة، واعتبار هذه التفاهمات ملزمة  بعدها التوجه 

وجزءاً ل يتجزاأ من عملية تنفيذ ورقة امل�صاحلة واإنهاء حالة النق�صام.

دم�شق، اجلمعة 24 اأيلول )�شبتمرب( 2010

وثيقة حمفوظة لدى د. مو�صى اأبو مرزوق.   
13
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وثيقة رقم 14:

اتفاقية الوفاق الوطني الفل�شطيني 142011

4 اأيار/ مايو 2011

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم 

اتفاقية الوفاق الوطني الفل�شطيني

القاهرة 2011

انطالقاً من امل�صوؤولية الوطنية والتاريخية التي تقت�صي اإعالء امل�صلحة العليا لل�صعب 

البوا�صل، ويف �صبيل  اأ�رشانا  ملعاناة  الأبرار، واإجاللً  لدماء �صهدائنا  الفل�صطيني، ووفاًء 

تعزيز اجلبهة الفل�صطينية الداخلية، و�صيانة وحماية الوحدة الوطنية، ووحدة �صعبنا يف 

الوطن وال�صتات، ومن اأجل املحافظة على مكت�صبات �صعبنا التي حققها من خالل م�صرية 

كفاحه الطويل، ويقيناً باأن منجزات وت�صحيات �صعبنا ال�صامد على مدار عقود م�صت ل 

يجب اأن تهدرها اأية خالفات اأو �رشاعات.

من  ابتداًء  القاهرة  يف  ُعقد  الذي  ال�صامل  الفل�صطيني  الوطني  باحلوار  وارتباطاً 

2009/2/26 مب�صاركة م�رشية فاعلة ومقّدرة، وما تلى ذلك من جل�صات حوار متعددة 
ومكثفة ات�صمت بال�صفافية وامل�صارحة، والتعمق يف مناق�صة كافة ق�صايا العمل الوطني 

واجلغرايف  ال�صيا�صي  النق�صام  اإنهاء  يف  حقيقية  ورغبة  �صيا�صية،  واإرادة  مفتوح  بعقل 

والنف�صي الذي اأ�صفى �صلبياته على كافة اأرجاء الوطن الفل�صطيني.

التي  املعوقات  على  والتغلب  وامل�صاحلة،  الوفاق  نحو  احلقيقي  للتوجه  وتاأكيداً 

حتول دون اإعادة وحدة الوطن وال�صعب، فقد اتفقت كافة الف�صائل والتنظيمات والقوى 

املبادئ  اإىل غري رجعة، وحددت كافة  الفل�صطيني  اإنهاء حالة النق�صام  الفل�صطينية على 

والأ�ص�ص الالزمة لتنفيذ متطلبات ذلك، وتوافقت على حلول للق�صايا التي مثلت جوهر 

الرئي�صية  القاعدة  الذي �صكل  النبا�ص  اخلالف والنق�صام، واأ�صبحت هذه احللول هي 

  �صورة عن الوثيقة الأ�صلية من د. مو�صى اأبو مرزوق. 
14
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لتوقيع اتفاقية الوفاق الوطني الفل�صطيني يف القاهرة، على اأن يتم النطالق منها اإىل اآفاق 

التنفيذ لتن�صهر فيها كل اخلالفات، وتتاآلف معها كل الإرادات، ويتحرك اجلميع يداً بيٍد 

لبناء الوطن الفل�صطيني.

ومن اأجل اإجناح اتفاقية الوفاق الوطني يف املرحلة القادمة التي �صتعقب عملية التوقيع، 

فقد وافق اجلميع على اللتزام التام مبقت�صيات هذه املرحلة وتوفري املناخ املالئم لتنفيذ 

متطلباتها، والتفاعل باإيجابية مع ا�صتحقاقاتها، على اأن تتوىل جلنة عليا برئا�صة م�رشية 

ومب�صاركة عربية الإ�رشاف واملتابعة لتنفيذ هذه التفاقية.

وللجهد  الفل�صطينية،  للق�صية  الداعم  امل�رشي  الدور  املجتمعون  يثّمن  النهاية  ويف 

الدوؤوب الذي اأدى اإىل توقيع اتفاقية الوفاق الوطني، مبا يتيح اإعادة حقيقية لرتتيب البيت 

بكل  املجتمعون  يتقدم  امل�صتقلة، كما  الفل�صطينية  الدولة  اإقامة  الفل�صطيني كخطوة نحو 

اأن  ال�صكر والتقدير للدول العربية الداعمة للق�صية الفل�صطينية، و�صتظل فل�صطني ترى 

الدول العربية هي عمقها احلقيقي.

اإىل  احل�صنة  النوايا  تتحول  اأن  تتطلب  التفاقية  هذه  اأن  على  املجتمعون  اتفق  وقد 

برنامج عمل قابل للتنفيذ، ويعاهدون اهلل، ويتعهدون اأمام �صعبهم يف الوطن وال�صتات، 

اأن يقوموا بتنفيذ كل ما ت�صمنته التفاقية وبذل كل اجلهد لإجناحها، من اأجل م�صلحة 

ال�صعب الفل�صطيني يف اإطار من امل�صئولية واللتزام.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اأوالً: منظمة التحرير الفل�شطينية

بحيث  عليها  الرتا�صي  يتم  اأ�ص�ص  وفق  الفل�صطينية  التحرير  منظمة  وتطوير  تفعيل 

ت�صم جميع القوى والف�صائل الفل�صطينية وفقاً لتفاق القاهرة مار�ص 2005، وكما ورد 

وتفعيل  بتطوير  يتعلق  فيما   ،2006 يونيو  الوطني  الوفاق  وثيقة  من  الثانية  الفقرة  يف 

منظمة التحرير الفل�صطينية وان�صمام كل القوى والف�صائل اإليها، وفق اأ�ص�ص ديقراطية 

اأماكن  يف  ل�صعبنا  والوحيد  ال�رشعي  املمثل  الفل�صطينية  التحرير  منظمة  مكانة  تر�صخ 

تواجده كافة، مبا يتالءم مع التغريات على ال�صاحة الفل�صطينية، ومبا يعزز قدرة منظمة 

التحرير يف القيام والنهو�ص مب�صوؤولياتها يف قيادة �صعبنا يف الوطن واملنايف، ويف تعبئته 
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واملجالت  واملحافل  الدوائر  يف  والإن�صانية  وال�صيا�صية  الوطنية  حقوقه  عن  والدفاع 

الدولية والإقليمية كافة.

اإن امل�صلحة الوطنية تقت�صي ت�صكيل جمل�ص وطني جديد )طبقاً للتوقيتات املحددة( 

مبا ي�صمن متثيل القوى والف�صائل والأحزاب الوطنية والإ�صالمية جميعها، وجتمعات 

�صعبنا يف كل مكان والقطاعات واملوؤ�ص�صات والفعاليات وال�صخ�صيات كافة، بالنتخابات 

حيثما اأمكن ووفقاً ملبداأ التمثيل الن�صبي وبالتوافق؛ حيث يتعذر اإجراء النتخابات وفق 

منظمة  على  واحلفاظ   ،2005 مار�ص  القاهرة  اتفاق  عن  املنبثقة  اللجنة  ت�صعها  اآليات 

جامعاً،  واإطاراً  �صامالً  وطنياً  وائتالفاً  عري�صاً  جبهوياً  اإطاراً  الفل�صطينية  التحرير 

ومرجعية �صيا�صية عليا للفل�صطينيني يف الوطن واملنايف.

الت�رشيعي  املجل�ص  انتخابات  “4” �صنوات بحيث تتزامن مع  الوطني  املجل�ص  ولية 

يتفق  وبقانون  الكامل  الن�صبي  التمثيل  مبداأ  وفق  الوطني؛  املجل�ص  انتخابات  وجترى 

عليه، وبالتوافق يف املواقع التي يتعذر فيها اإجراء انتخابات.

القاهرة  اإعالن  )ح�صب  الفل�صطينية  التحرير  منظمة  بتطوير  املكلفة  اللجنة  ت�صكل 

مار�ص 2005( جلنة متخ�ص�صة لإعداد قانون النتخابات للمجل�ص الوطني الفل�صطيني 

ورفعه اإليها لعتماده.

القاهرة  اإعالن  )ح�صب  الفل�صطينية  التحرير  منظمة  بتطوير  املكلفة  اللجنة  تقوم 

2005( با�صتكمال ت�صكيلها وعقد اأول اجتماع لها فور البدء يف تنفيذ هذا التفاق.

تقوم اللجنة بتحديد العالقة بني املوؤ�ص�صات والهياكل واملهام لكل من منظمة التحرير 

الفل�صطينية وال�صلطة الوطنية الفل�صطينية، خا�صة العالقة بني املجل�ص الوطني واملجل�ص 

الت�رشيعي، ومبا يحافظ على مرجعية منظمة التحرير الفل�صطينية لل�صلطة الفل�صطينية 

وي�صمن عدم الزدواجية بينهما يف ال�صالحيات وامل�صئوليات.

وحلني انتخاب املجل�ص الوطني اجلديد ومع التاأكيد على �صالحيات اللجنة التنفيذية 

الفل�صطينية  التحرير  منظمة  بتطوير  املكلفة  اللجنة  تقوم  املنظمة،  موؤ�ص�صات  و�صائر 

قيادي  كاإطار  لها  اجتماع  اأول  وعقد  ت�صكيلها  با�صتكمال   2005 القاهرة  اإعالن  ح�صب 

موؤقت وتكون مهامها كالتايل:-
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و�صع الأ�ص�ص والآليات للمجل�ص الوطني الفل�صطيني. 	·

ب�صاأنها  القرارات  واتخاذ  والوطني  ال�صيا�صي  ال�صاأن  يف  امل�صريية  الق�صايا  معاجلة  	·

بالتوافق.

لبحث  القاهرة  يف  الأول  اجتماعها  وتعقد  احلوار  عن  املنبثقة  القرارات  تنفيذ  متابعة  	·

اآليات عملها.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثانياً: االنتخابات

جترى النتخابات الت�رشيعية والرئا�صية واملجل�ص الوطني الفل�صطيني متزامنة يوم 

الإثنني املوافق 2010/6/28 ويلتزم اجلميع بذلك.

اأ�صا�ص التمثيل الن�صبي الكامل يف  جترى انتخابات املجل�ص الوطني الفل�صطيني على 

النظام  اأ�صا�ص  على  الت�رشيعية  النتخابات  جترى  بينما  اأمكن،  حيثما  واخلارج  الوطن 

املختلط.

تتم النتخابات الت�رشيعية بالنظام املختلط على النحو التايل:-

75% )قوائم(. 	·

25% )دوائر(. 	·

ن�صبة احل�صم %2. 	·

الوطن �صتة ع�رش دائرة انتخابية )اإحدى ع�رش دائرة يف ال�صفة الغربية، وخم�ص دوائر  	·

يف قطاع غزة(.

جترى النتخابات حتت اإ�رشاف عربي ودويل، مع اإمكانية اتخاذ كافة التدابري ل�صمان 

اإجرائها يف ظروف متكافئة ومواتية للجميع، ويف جّو من احلرية والنزاهة وال�صفافية يف 

ال�صفة والقطاع.
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التوافق على املبادئ العامة التالية:

تهيئة الأجواء الالزمة لت�صهيل واإجناح النتخابات الرئا�صية والت�رشيعية. 	·

جترى النتخابات الرئا�صية والت�رشيعية يف جميع مناطق ال�صلطة الوطنية الفل�صطينية  	·

مبا فيها القد�ص.

توفري ال�صمانات الالزمة لإجراء واإجناح النتخابات يف مواعيدها. 	·

توقيع ميثاق �رشف بني جميع القوى والفعاليات امل�صاركة يف احلوار؛ ل�صمان اإجراء  	·

النتخابات دورياً بنزاهة وجدية و�صفافية يف مواعيدها.

اآلية الرقابة على االنتخابات:

وتغطية  مراقبة  ب�صاأن  النتخابات  قانون  من   )113( املادة  يف  ورد  ما  على  التاأكيد  	·

النتخابات.

تعزيز الرقابة على النتخابات بتو�صيع امل�صاركة املحلية والعربية والدولية. 	·

يكون  اأن  على  الإلكرتونية  الرقابة  اآليات  توفري  يتم  اإلكرتوين  نظام  اإن�صاء  حالة  يف  	·

التدقيق الورقي هو املعيار املعتب يف هذا ال�صاأن.

ت�شكيل حمكمة ق�شايا االنتخابات:

ق�صاة  وثمانية  رئي�ص  من  النتخابات  ق�صايا  حمكمة  ت�صكل  القانون  لأحكام  وفقاً 

ا�صتكمال  بعد  رئا�صي  مبر�صوم  عنها  ويعلن  الأعلى،  الق�صاء  جمل�ص  من  بتن�صيب 

الإجراءات لت�صكيله )جمل�ص الق�صاء الأعلى(، بالت�صاور والتوافق الوطني وفق القانون 

ومبا ل ي�ص ا�صتقاللية ال�صلطة الق�صائية.

ت�شكيل جلنة االنتخابات:

عمالً مبا جاء يف قانون النتخابات يقوم الرئي�ص الفل�صطيني بت�صكيل جلنة النتخابات، 

وال�صخ�صيات  ال�صيا�صية  القوى  تن�صيب  وعلى  بها  يقوم  التي  امل�صاورات  على  بناء 

الوطنية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ثالثاً: االأمن

مبادئ عامة

مقدمة

الوطني، لذا فاإن عمل الأجهزة  التحرر  الفل�صطيني ل يزال يعي�ص مرحلة  اإن �صعبنا 

خالل  من  واملواطن  الوطن  اأمن  يحقق  اأن  يجب  غزة  وقطاع  الغربية  ال�صفة  يف  الأمنية 

املبادئ التالية:

�صياغة القوانني اخلا�صة بالأجهزة الأمنية ح�صب املهام املنوطة بها، وفقاً للم�صالح  	·

الوطنية الفل�صطينية.

مرجعية الأجهزة الأمنية طبقاً لقانون اخلدمة يف قوى الأمن الفل�صطينية، واأن تكون  	·

تلك الأجهزة مهنية وغري ف�صائلية.

حتديد معايري واأ�ص�ص اإعادة بناء وهيكلة وتوحيد الأجهزة الأمنية. 	·

جميع الأجهزة الأمنية تخ�صع للم�صاءلة واملحا�صبة اأمام املجل�ص الت�رشيعي. 	·

ال�رشية  وقواعد  ملفهوم  تخ�صع  واأ�رشار  معلومات  من  الأمنية  الأجهزة  لدى  ما  كل  	·

املعمول بها يف اللوائح والقوانني، واأي خمالفة لها توقع �صاحبها حتت طائلة القانون.

كافة املقيمني على اأرا�صي ال�صلطة، من مواطنني واأجانب هم اأ�صحاب حّق يف توفري  	·

الأمن والأمان، دون اعتبار للجن�ص اأو اللون اأو الدين.

الفل�صطيني  اإعطاء معلومات للعدو مت�ص الوطن واملواطن  اأو  اأو تخابر  اأي معلومات  	·

واملقاومة؛ تعتب خيانة عظمى يعاقب عليها القانون.

حترمي العتقال ال�صيا�صي. 	·

الوطن  عن  والدفاع  املقاومة  يف  الفل�صطيني  ال�صعب  حلق  الأمنية  الأجهزة  احرتام  	·

واملواطن.

العالقة اخلارجية لل�صئون الأمنية تخ�صع لقرار �صيا�صي وتنفذ التعليمات ال�صيا�صية. 	·

القوى والف�صائل،  ال�صيا�صية بني  التجاذبات واخلالفات  الأمنية عن  املوؤ�ص�صة  اإبعاد  	·

الوطن  املوؤ�ص�صة واعتبارها �صمان لأمن وا�صتقرار  التجريح والتخوين لهذه  وعدم 

واملواطن.
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معايري واأ�ش�س اإعادة بناء وهيكلة االأجهزة االأمنية

التاأكيد على ما ن�ّص عليه قانون اخلدمة لقوى الأمن واملوافقة على جميع املحظورات  	·

الواردة يف القانون )من املواد من 94-90(.

اعتماد املعايري املهنية والوطنية يف النت�صاب لالأجهزة الأمنية. 	·

هذه  عمل  ينظم  مبا  الأمنية  بالأجهزة  اخلا�صة  واللوائح  القوانني  اإجناز  يف  الإ�رشاع  	·

الأجهزة، وعدم التداخل يف الخت�صا�صات.

يكفل  مبا  الأمنية  املوؤ�ص�صة  يف  الأوامر  �صدور  يف  الإداري  الت�صل�صل  وتنظيم  حتديد  	·

هرمية القيادة وال�صيطرة.

يحظر اإقامة اأي ت�صكيالت ع�صكرية خارج اإطار الهيكل املقرر لكل جهاز. 	·

تنا�صب عدد الأفراد لكل جهاز مع املهام املوكلة له. 	·

واحرتام  ال�صلطة،  مناطق  يف  بها  املعمول  ال�صارية  بالقوانني  الأجهزة  جميع  التزام  	·

العالقة  الأجهزة ذات  التام بني  املواطنني، والتعاون  الإن�صان وكرامة  مبادئ حقوق 

)الق�صاء - النيابة العامة - موؤ�ص�صات املجتمع املدين - الوزارات املختلفة(، ومتكني 

من  للتاأكد  عملها  ممار�صة  من  الإن�صان  حقوق  موؤ�ص�صات  ومراكز  الوطنية  الهيئات 

احلفاظ على حقوق الإن�صان.

الهيئات  قبل  من  والرقابة  للم�صائلة  وعنا�رشها  وقادتها  الأمنية  الأجهزة  تخ�صع  	·

واجلهات امل�صئولة املخولة ووفق القانون والنظام.

عن  وبعيداً  الوظيفية،  املهمات  خارج  لأ�صباب  ال�صالح  ا�صتخدام  وحترمي  جترمي  	·

اللوائح والأنظمة املن�صو�ص عليها.

املحافظة املطلقة على اأ�رشار الدولة واملوؤ�ص�صة. 	·

تبا�رش الأجهزة الأمنية عملها وفقاً للقانون وبعيداً عن التدخالت، ووفق ال�صالحيات  	·

املخولة لها يف القانون، مع �رشورة تعزيز القانون والت�رشيعات مبا يخدم ذلك.

�رشورة الهتمام بالتدريب املحلي واخلارجي؛ نظراً ملا للتدريب من اأهمية ق�صوى يف  	·

�صقل املهارات واكت�صاب اخلبات نحو التطوير املهني.

ت�صتجيب املعايري املو�صوعة لحتياجات الفل�صطينيني الأمنية يف حدودهم ال�صيادية. 	·

الأمنية، وتخ�صع جميع  املهام املنوطة بالأجهزة  املوازنة املقررة مع حجم  تتنا�صب  	·

اأوجه ال�رشف ملبداأ الرقابة وال�صفافية.

اللتزام باملدد املحددة لقادة الأجهزة وفق القانون. 	·
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اللجنة االأمنية العليا واال�شتيعاب

ت�صكيل جلنة اأمنية عليا ي�صدر الرئي�ص الفل�صطيني مر�صوماً بها، تتكون من �صباط  	·

وتنفيذ  ملتابعة  وعربي  م�رشي  اإ�رشاف  حتت  عملها  ومتار�ص  بالتوافق،  مهنيني 

اتفاقية الوفاق الوطني يف ال�صفة والقطاع، وتكون من بني مهامها ر�صم ال�صيا�صات 

الأمنية والإ�رشاف على تنفيذها.

يتم اإعادة وهيكلة الأجهزة الأمنية الفل�صطينية مب�صاعدة م�رشية وعربية، يف كل من  	·

ال�صفة الغربية وقطاع غزة.

 - )ا�صتيعاب  الأمنية  بالأجهزة  العاملني  جلميع  الوظيفي  ال�صمان  حّق  على  التاأكيد  	·

اإحالة للتقاعد - نقل اإىل وظائف مدنية -...(.

تبداأ عملية ا�صتيعاب عدد )ثالثة اآلف( عن�رش من منت�صبي الأجهزة الأمنية ال�صابقة  	·

بعد  غزة،  قطاع  يف  القائمة  الأجهزة  يف  املدين  والدفاع  الوطني  والأمن  ال�رشطة  يف 

توقيع اتفاقية الوفاق الوطني مبا�رشة، على اأن يزداد هذا العدد تدريجياً حتى اإجراء 

النتخابات الت�رشيعية وفق اآلية يتم التوافق عليها.

العنا�رش من خالل دعم م�رشي  ا�صتيعاب هذه  تاأمني كافة م�صتلزمات  يتم �صمان  	·

وعربي.

الفل�صطينية  الأمن  قوى  يف  اخلدمة  قانون  ح�صب  الأمنية  الأجهزة  عدد  على  املوافقة 

ل�صنة 2005، لتكون على النحو التايل:-

قوات الأمن الوطني وجي�ص التحرير الوطني الفل�صطيني. 	·

قوى الأمن الداخلي )ال�رشطة - الدفاع املدين - الأمن الوقائي(. 	·

املخابرات العامة. 	·

)واأي قوة اأو قوات اأخرى موجودة اأو ت�صتحدث تكون �صمن القوى الثالثة(.
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مهام االأجهزة االأمنية

االأمن الوطني

التعريف

حتت  اخت�صا�صاتها  وتبا�رش  وظائفها  توؤدي  نظامية،  ع�صكرية  هيئة  الوطني  الأمن 

�صئونها  وتنظيم  عملها  لإدارة  الالزمة  القرارات  ي�صدر  الذي  وهو  العام،  القائد  قيادة 

كافة، وفقاً لأحكام القانون والأنظمة ال�صادرة مبقت�صاه.

مهام قوات االأمن الوطني

يف  وامل�صاعدة  تعمريها  يف  وامل�صاركة  اأرا�صيها  �صالمة  وتاأمني  البالد  �صيادة  حماية  	·

بقوات  ال�صتعانة  فيها  يجوز  التي  للحالت  وفقاً  وذلك  الداخلية،  الكوارث  مواجهة 

الأمن الوطني يف املهام غري الع�صكرية.

تنفيذ الأحكام الق�صائية والأوامر ال�صادرة عن ال�صلطة ذات الخت�صا�ص، فيما يتعلق  	·

بقوى الأمن وفق النظام والقانون الع�صكري.

حماية الوطن من اأي اعتداء خارجي. 	·

الت�صدي  انت�صارها، وت�صرتك يف  والداخلية يف مناطق  التهديدات اخلارجية  مواجهة  	·

حلالت الطوارئ املحددة د�صتورياً.

التمثيل الع�صكري يف ال�صفارات الوطنية يف اخلارج. 	·

قوات االأمن الداخلي

التعريف

الأمن الداخلي هو هيئة اأمنية نظامية، توؤدي وظائفها وتبا�رش اخت�صا�صاتها برئا�صة 

الالزمة  القرارات  ي�صدر  الذي  وهو  الداخلي،  الأمن  عام  مدير  وبقيادة  الداخلية  وزير 

لإدارة اأعمالها وتنظيم �صوؤونها.

مهام قوى االأمن الداخلي

حفظ النظام العام واحلفاظ على الآداب والأخالق الفا�صلة. 	·

حماية اأمن املواطن وحقوقه وحرياته واملوؤ�ص�صات العامة واخلا�صة. 	·
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تنفيذ واحرتام القانون. 	·

القيام باأعمال الدفاع املدين والإنقاذ واإطفاء احلرائق. 	·

مكافحة كافة اأعمال و�صور التج�ص�ص داخل الوطن. 	·

املحافظة على اجلبهة الداخلية من اأي اخرتاقات اأو تهديدات خارجية. 	·

تنفيذ الأحكام الق�صائية اأو اأي قرارات قانونية �صادرة عن ال�صلطة ذات الخت�صا�ص  	·

وفق ما ين�ص عليه القانون.

تتاألف قوى االأمن الداخلي من االأجهزة التالية:

ال�رشطة

مهام جهاز ال�رشطة

املحافظة على النظام والأمن وحماية الأرواح والأغرا�ص والأموال والآداب العامة. 	·

وتقديهم  مرتكبيها  على  والقب�ص  وتعقبها  اكت�صافها  على  والعمل  اجلرائم،  منع  	·

للعدالة.

اإدارة مراكز الإ�صالح وحرا�صتها. 	·

تنفيذ القوانني والأنظمة والأوامر الر�صمية، ومعاونة ال�صلطات العامة بتاأدية وظائفها  	·

وفق اأحكام القانون.

مراقبة وتنظيم النقل على الطرق. 	·

حماية التجمعات وامل�صريات ح�صب القانون. 	·

االأمن الداخلي/ االأمن الوقائي

مهام جهاز االأمن الداخلي/ االأمن الوقائي

مكافحة الأعمال التج�ص�صية داخل اأرا�صي ال�صلطة. 	·

متابعة اجلرائم التي تهدد الأمن الداخلي لل�صلطة والعمل على منع وقوعها. 	·

الك�صف عن اجلرائم التي ت�صتهدف الإدارات احلكومة والهيئات واملوؤ�ص�صات العامة  	·

والعاملني فيها.

توفري املعلومات للقيادة ال�صيا�صية لال�صرت�صاد بها يف التخطيط واتخاذ القرارات. 	·
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الدفاع املدين

مهام جهاز الدفاع املدين: )قانون الدفاع املدين الفل�شطيني(

االأمن واحلماية 

التوافق على املهام التالية له:-

الداخلية واأثناء  الر�صمية والقيادات احلكومية خالل حتركاتهم  ال�صخ�صيات  حماية  	·

ال�صفر للخارج.

توفري احلماية للوفود الأجنبية. 	·

تاأمني اأماكن اللقاءات والجتماعات الر�صمية. 	·

متابعة اأمن وفح�ص املركبات التابعة للجهاز وال�صخ�صيات. 	·

حماية مواكب ال�صخ�صيات وحتركاتهم داخل الوطن. 	·

توفري احلماية لل�صخ�صيات والزوار يف معابر الوطن وت�صهيل مهمة ال�صفر. 	·

توفري الأماكن الآمنة لإيواء ال�صخ�صيات والقيادات احلكومية يف حالة الطوارئ. 	·

حالة  يف  احلكومية  والقيادات  ال�صخ�صيات  وات�صالت  لتنقل  الطوارئ  خطط  و�صع  	·

الطوارئ.

املخابرات العامة

تعريف املخابرات العامة

وتوؤدي  الفل�صطيني،  الرئي�ص  تتبع  م�صتقلة  نظامية  اأمنية  هيئة  العامة  املخابرات 

القرارات  ي�صدر  الذي  وهو  قيادته،  وحتت  برئا�صته  اخت�صا�صاتها  وتبا�رش  وظائفها 

الالزمة لإدارة عملها وتنظيم �صوؤونها كافة.

مهام جهاز املخابرات وفق قانون املخابرات العامة الفل�شطينية

اأمن و�صالمة فل�صطني للخطر،  اأعمال تعر�ص  اأية  اتخاذ التدابري الالزمة للوقاية من  	·

واتخاذ الإجراءات الالزمة �صّد مرتكبيها وفقاً لأحكام القانون.

الفل�صطيني  القومي  امل�صا�ص بالأمن  التي من �صاأنها  الك�صف عن الأخطار اخلارجية  	·
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اأخرى تهدد وحدة الوطن واأمنه  اأعمال  اأو  يف جمالت التج�ص�ص والتاآمر والتخريب، 

وا�صتقالله ومقدراته.

التعاون امل�صرتك مع اأجهزة الدول ال�صديقة امل�صابهة ملكافحة اأية اأعمال تهدد ال�صلم  	·

والأمن امل�صرتك، اأو اأي من جمالت الأمن الداخلي، �رشيطة املعاملة باملثل.

عقيدة قوى االأمن

84( مع  )املادة  الأ�صا�صي  القانون  ن�ّص عليه  ما  الأمنية وفق  الأجهزة  تنطلق عقيدة  	·

اإ�صافة جملة “وحماية حقوقه امل�رشوعة”.

مرجعية قوى االأمن

تكون مرجعية قوى الأمن وفقاً ملا مّت التفاق عليه يف مهام الأجهزة الأمنية. 	·

جمل�س االأمن القومي

ُيرجع للمجل�ص الت�رشيعي لإ�صدار قانون ملجل�ص الأمن القومي الفل�صطيني. 	·

اآليات امل�شاعدة العربية لبناء االأجهزة االأمنية

ت�صكيل جلنة لالت�صال وتوفري الحتياجات املحددة. 	·

يقوم كل جهاز بتحديد احتياجاته وتقدم للجنة. 	·

اأن  على  الأمنية  لالأجهزة  امل�صاعدة  تقدمي  بغر�ص  الزائرة  الأمنية  الوفود  ا�صتقبال  	·

يكون حمكوماً ب�صوابط املهمة وفق جدول زمني حمدد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رابعاً: امل�شاحلة الوطنية

االتفاق على االأهداف التالية:

ن�رش ثقافة الت�صامح، واملحبة، وامل�صاحلة، وال�رشاكة ال�صيا�صية، والعي�ص امل�صرتك. 	·

ال�رشعية،  بالطرق  والنق�صام  الفلتان  عن  جنمت  التي  النتهاكات  جميع  حّل  	·

والقانونية.

و�صع برنامج لتعوي�ص املت�رشرين من النق�صام والعنف مادياً ومعنوياً. 	·

و�صع الأ�ص�ص والآليات الكفيلة مبنع تكرار الأحداث املوؤ�صفة. 	·
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يّول  وطني  �صندوق  خالل  من  اللجنة  مهمة  اإجناح  لدعم  الالزمة  املوازنات  تاأمني  	·

عربياً. 

الإ�رشاف على امل�صاحلة الجتماعية. 	·

ت�صكيل جلان فرعية يف كافة املحافظات. 	·

اآليات وو�شائل امل�شاحلة

الوقف الفوري لكل اأ�صكال التحري�ص املتبادل والنتهاكات مبختلف اأنواعها ومراقبة  	·

تنفيذ ذلك.

جامعات،  )مدار�ص،  املجتمع  قطاعات  كل  تطال  مو�صعة  جماهريية  لقاءات  عقد  	·

جتمعات �صعبية(، وتنظيم حمالت اإعالمية هدفها اإ�صاعة مناخ امل�صاحلة والت�صامح 

اأجل حتقيق هذا  امل�صاجد من  الإعالمية مبا يف ذلك  املنابر  املجتمع، واإ�رشاك كافة  يف 

الهدف.

وجلان  وامل�صتقلني،  املدين،  املجتمع  وموؤ�ص�صات  ال�صيا�صية،  القوى  من  كل  اإ�رشاك  	·

الإ�صالح، يف خلق بيئة امل�صاحلة والت�صامح وال�صفح العام.

ال�صتماع اإىل جميع �صحايا العنف الداخلي والفلتان الأمني، وحتديد ال�رشر املادي  	·

واملعنوي الذي حلق باملت�رشرين وذويهم.

حتديد اأ�ص�ص التعوي�ص املادي للمت�رشرين. 	·

بحث �صبل تفعيل دور القانون يف املحا�صبة، والتو�صيات بذلك جلهات الخت�صا�ص. 	·

الزيارات امليدانية واإجراءات ال�صتق�صاءات الالزمة. 	·

املتابعة مع اجلهات املعنية ومطالبتها باحلزم يف مواقفها؛ لوقف عملية اأخذ القانون  	·

باليد واملحا�صبة ال�صارمة ملنع كل ذلك.

العمل على رفع الغطاء التنظيمي والع�صائري والعائلي عن كل من يرتكب العتداءات  	·

على النا�ص وممتلكاتهم.

اإ�صدار ميثاق �رشف يوؤكد على حترمي القتتال الداخلي، وو�صع اآلية متابعة ذلك. 	·

اجلهات  مع  بالتن�صيق  امل�صاحلة،  جلنة  مهام  لت�صهيل  عربية  بجولت  القيام  	·	

املخت�صة.
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تت�شكل جلنة امل�شاحلة من االآتي:

رئي�ص اللجنة )بالتوافق(. 	·

نائب الرئي�ص. 	·

اأمني ال�رش. 	·

اأمني ال�صندوق. 	·

الأع�صاء. 	·

اجلهات  مع  بالتن�شيق  الق�شائية،  للمعاجلات  ا�شت�شارية  وحدات  ت�شكيل 

املخت�شة وهي:

وحدة التعبئة والإعالم. 	·

وحدة ال�صكاوى واملظامل. 	·

وحدة العالقات العامة. 	·

وحدة ح�رش الأ�رشار. 	·

وحدة التوجيه الق�صائية )الق�صاء النظامي - الق�صاء ال�رشعي - الق�صاء الع�صائري(. 	·

اعتبار اأن الأفراد الذين حلق بهم اأذى مبختلف اأنواعه اأثناء مرحلة املواجهات الداخلية 

ق�صاياهم،  معاجلة  م�صئولية  الفل�صطينية  الوطنية  ال�صلطة  تتحمل  واأن  العنف،  �صحايا 

على  ينطبق  ما  اجلرحى  على  وينطبق  الوطنية،  امل�صاحلة  جلنة  من  وم�صاركة  مبتابعة 

ال�صحايا.

وبناء على ذلك فاإن الذين حلق بهم اأذى مبختلف اأنواعه ب�صبب اأعمال جنائية فردية، 

يتحمل اجلاين م�صئولية ذلك وتتخذ بحقه الإجراءات الق�صائية املالئمة، اأما الذين حلق 

بالأذى  املت�صبب  التنظيم  يتحمل  ال�صيا�صي،  ال�رشاع  خلفية  على  اأنواعه  مبختلف  بهم 

اآثار ذلك مب�صاركة وطنية  امل�صئولية لالأفراد، وجتري معاجلة  م�صئوليته، دون حتميل 

من اجلميع، ومبا يحقق العدالة للمت�رشرين.

لكل مواطن حّق ثابت اأو منقول �صلب منه وي�صكل ملكية له، يجب اأن يتقدم اإىل جلنة 

ال�صكاوى واملظامل لإعادة حقوقه كاملة.
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اآلية جلنات امل�شاحلة

تعمل جلنة امل�صاحلة من خالل الآليات التالية:-

جتتمع اللجنة عقب توقيع اتفاقية الوفاق الوطني لتوزيع املهام بني اأع�صائها ح�صب  	·

الهيكلة املتفق عليها. 

احل�صول على مقر مركزي منا�صب يف مدينة غزة. 	·

اللجنة  ال�صفة وغزة، مل�صاعدة  املحافظات داخل  بت�صكيل جلان فرعية يف  البدء فوراً  	·

العليا يف تنفيذ مهامها.

حتديد الكادر الوظيفي ال�رشوري لت�صكيل وحدات العمل املتفق عليه. 	·

الإ�رشاع يف تنظيم موؤمتر �صعبي للم�صاحلة والت�صامح يثل انطالقة لعملها، واإعالن  	·

العمل مليثاق ال�رشف.

ت�رشع اللجنة فور ت�صكيلها مبمار�صة مهامها. 	·

اأماكن  عن  والإعالن  اللجنة،  اأعمال  بدء  عن  الإعالمية  الو�صائل  كافة  عب  الإعالن  	·

مقراتها، اآلية عملها وتنفيذها.

ال�رشورية  املوازنة  هذه  لتاأمني  وت�صعى  اأعمالها،  لإجناح  �رشورية  موازنة  و�صع  	·

الالزمة من جهة الخت�صا�ص.

ال�رشورية  املعلومات  جتميع  بعد  للتنفيذ،  املخت�صة  للجهات  تقريرها  اللجنة  ترفع  	·

املتعلقة باملواطنني الذين تعر�صوا لالنتهاكات والأ�رشار و�صبل عالجها.

مثياق ال�رشف اخلا�س بامل�شاحلات الوطنية

مّت التفاق على ميثاق �رشف خا�ص بامل�صاحلة الوطنية الفل�صطينية )امللحق “اأ”(.
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خام�شاً: اللجنة امل�شرتكة

لتنفيذ اتفاقية الوفاق الوطني

ت�شكيل اللجنة

وامل�صتقلني،  والف�صائل  وحما�ص  فتح  حركتي  من  ع�صواً(   16( من  اللجنة  تت�صكل 

عبا�ص”  “حممود  الرئي�ص  ال�صيد/  وي�صدر  اأع�صاء(   8( وحما�ص  فتح  من  كل  ت�صمي 

مر�صوماً رئا�صياً بت�صكيلها بعد التوافق على اأع�صائها.

مرجعية اللجنة

اللجنة ب�صفته رئي�ص  “اأبو مازن” هو مرجعية  الفل�صطيني/ حممود عبا�ص  الرئي�ص 

منظمة التحرير الفل�صطينية ورئي�ص ال�صلطة الوطنية الفل�صطينية.

االإطار القانوين للجنة

تكون اللجنة اإطاراً تن�صيقياً لي�صت لديها اأية التزامات اأو ا�صتحقاقات �صيا�صية، وتبداأ 

النتخابات  اإجراء  اأعقاب  يف  عملها  وينتهي  الوطني،  الوفاق  اتفاقية  توقيع  فور  عملها 

الرئا�صية والت�رشيعية واملجل�ص الوطني وت�صكيل حكومة فل�صطينية جديدة.

مهام اللجنة

من  الوطن؛  يف  تطبيقها  املقرر  الوطني  الوفاق  اتفاقية  تنفيذ  امل�صرتكة  اللجنة  تتوىل 

خالل التعامل مع اجلهات املعنية املختلفة، مبا يف ذلك الآتي:-

·	تهيئة الأجواء لإجراء النتخابات الرئا�صية والت�رشيعية واملجل�ص الوطني.

·	الإ�رشاف على معاجلة ق�صايا امل�صاحلة الداخلية الفل�صطينية.

·	متابعة عمليات اإعادة الإعمار يف قطاع غزة.

توحيد موؤ�ش�شات ال�شلطة الوطنية بال�شفة والقطاع

يتم توحيد موؤ�ص�صات ال�صلطة الوطنية يف ال�صفة الغربية وقطاع غزة بالتن�صيق مع 

جهات الخت�صا�ص معتمدة يف ذلك على مبداأ ال�رشاكة والتوافق الوطني وتعزيز الوحدة 

معايري  وخا�صة  الوطني،  الوفاق  اتفاقية  ومقررات  لنتائج  وتنفيذاً  ان�صجاماً  الوطنية، 

ونتائج عمل اللجنة الإدارية القانونية.
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ت�شوية اأو�شاع اجلمعيات واملوؤ�ش�شات االأهلية

اإعادة اأو�صاع اجلمعيات واملوؤ�ص�صات الأهلية التي اأغلقت اأو �صودرت ملا كانت عليه 

الوطني،  الوفاق  اتفاقية  توقيع  فور  غزة  وقطاع  الغربية  ال�صفة  يف   2007/6/14 قبل 

والعمل على اإعادة ممتلكاتها وتعوي�صها عن خ�صائرها نتيجة لذلك.

قبل  بها  املعمول  للقوانني  وفقاً  الأهلية  واملوؤ�ص�صات  اجلمعيات  اأو�صاع  ت�صوية 

.2007/6/14

الأهلية  واملوؤ�ص�صات  باجلمعيات  للعمل  املنتدبني  املوظفني  اأو�صاع  وت�صوية  معاجلة 

ح�صب القانون.

ل يجوز م�صادرة اأموال اجلمعيات اأو املوؤ�ص�صات الأهلية اإل بقرار ق�صائي.

معاجلة الق�شايا املدنية وامل�شاكل االإدارية الناجمة عن االنق�شام

بحل  2007/6/14(؛  )بعد  النق�صام  عن  نتجت  التي  املدنية  الق�صايا  معاجلة  اإن 

احلكومية  املوؤ�ص�صات  وحدة  وا�صتعادة  النق�صام  من  ت�رشروا  الذين  العاملني  م�صاكل 

وفقاً  املوؤ�ص�صات  هذه  يف  العمل  وعودة  الق�صاء،  ا�صتقالل  على  واحلفاظ  والد�صتورية، 

ترتبت  التي  الآثار  وحّل  الوطني،  والتوافق  ال�صلة  ذات  والقوانني  الأ�صا�صي  للقانون 

على القرارات التي �صدرت بعد هذا التاريخ، ركيزة اأ�صا�صية لإنهاء النق�صام، ولتحقيق 

الوحدة الوطنية وتثبيتها.

ت�صمل هذه الق�صايا تعيينات املوظفني وترقياتهم والف�صل ووقف الراتب والتنقالت 

يف املوؤ�ص�صات والإدارات احلكومية، واملرا�صيم والقرارات الرئا�صية واحلكومية املختلف 

عليها ذات �صلة ]ال�صلة[.

ت�صكيل جلنة اإدارية قانونية جتمع بني خباء اإداريني وخباء قانونيني متخ�ص�صني 

يقومون بدرا�صة الق�صايا املذكورة بعاليه واقرتاح �صبل معاجلتها، وتقدم اللجنة نتائج 

اأعمالها للجهات التنفيذية املخت�صة—يف موعد اأق�صاه اأربعة اأ�صهر من بدء ت�صكيلها—

التي تقوم بتنفيذها على اأ�صا�ص القانون الأ�صا�صي والقوانني ذات ال�صلة.
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تقوم هذه اللجنة بعملها وفقاً لالأ�ص�ص واملبادئ التالية:

اللتزام بالقانون الأ�صا�صي املعدل للعام 2005، وبالقوانني والأنظمة واللوائح ذات  	·

ال�صلة املقرة قبل 2007/6/14.

حتقيق العدالة والإن�صاف دون التمييز بني املواطنني وعدم الإجحاف بحقوق الأفراد  	·

الذين ت�رشروا نتيجة لالنق�صام.

وعلى  ال�صلطة،  موؤ�ص�صات  يف  الفل�صطيني  ال�صعب  لأبناء  ال�رشاكة  مبداأ  على  التاأكيد  	·

اأ�صا�ص الكفاءة واملوائمة بني املوظف والوظيفة التي ير�ّصح ل�صغلها.

وعلى  العامة،  املوازنة  على  وانعكا�صها  املتاحة  املالية  واملوارد  الإمكانيات  مراعاة  	·

الهياكل الإدارية والتنظيمية للموؤ�ص�صات احلكومية و�صيا�صات التوظيف املقرة، ومبا 

يعالج الت�صخم الوظيفي يف املوؤ�ص�صات احلكومية.

م�صهود  ق�صاة  جمموعة  من  تت�صكل  ب�صالحيات  خمت�صة  قانونية  جلنة  ت�صكيل 

الأفراد  يرفعها  التي  والتظلمات  وال�صكاوى  املظامل  يف  تف�صل  والنزاهة،  بالكفاءة  لهم 

واملوؤ�ص�صات والهيئات لالعرتا�ص على اأي قرارات �صدرت بحقهم، دون الإجحاف بحق 

الأفراد واملوؤ�ص�صات والهيئات يف اللجوء اإىل الق�صاء ح�صب القانون.

وفق  الأ�صا�صي  القانون  يحددها  التي  مرجعيتها  وال�صلطات  الهيئات  جميع  تتبع 

القانون الذي ينظم عملها، وت�صّوب اأو�صاعها وفق القوانني املعمول بها مبا ل يتعار�ص 

مع القانون الأ�صا�صي.

راأ�ص  على  كانوا  الذين  غزة  وقطاع  الغربية  بال�صفة  املدنيني  املوظفني  جميع  عودة 

خلفية  على  واملتغيبني  املف�صولني  ذلك  يف  مبا  وظائفهم،  اإىل   2007/6/14 قبل  عملهم 

الف�صل، ويكون ذلك  واإلغاء قرارات  النق�صام مع احلفاظ على كامل حقوقهم و�صحب 

بها  �صتو�صي  التي  الآلية  وفق  العودة  وتكون  الوطني،  الوفاق  اتفاقية  تنفيذ  بدء  فور 

اللجنة الإدارية القانونية امل�صّكلة وخالل املدة املقررة لعملها.

اللتزام بعدم القيام باأية تعديالت اأو تعيينات جديدة حلني انتهاء عمل اللجنة الإدارية 

القانونية امل�صكلة مبوجب هذه التفاقية.
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�شاد�شاً: املعتقلون

والتنظيمات  الف�صائل  كل  من  املعتقلني  م�صكلة  حّل  �رشورة  على  التوافق  اإطار  يف 

دون  اأو  ال�صيا�صي  النتماء  خلفية  على  العتقال  حترمي  ملبادئ  وتاأكيداً  الفل�صطينية، 

اإجراءات ق�صائية، فقد مّت التفاق على حّل هذه امل�صكلة من خالل الآليات املحددة التالية:

تقوم كل من حركتي فتح وحما�ص بتحديد قوائم املعتقلني طبقاً لآخر موقف، ويتم  	·

ت�صليم م�رش وموؤ�ص�صة حقوقية )يتفق عليها( ن�صخة منها، بعد التحقق منها )تثبيت 

الأعداد والأ�صماء( قبل توقيع اتفاقية الوفاق الوطني.

يقوم كل طرف بالإفراج عن املعتقلني املوجودين لديه من كافة الف�صائل فور توقيع  	·

التفاقية.

الإفراج عن املعتقلني، يقوم كل طرف بت�صليم م�رش قائمة تت�صمن  اأعقاب عملية  يف  	·

ورفع  عنهم،  الإفراج  عدم  وحيثيات  عنهم  الإفراج  املتعذر  املعتقلني  اأولئك  اأ�صماء 

تقارير باملوقف لقيادتي فتح وحما�ص.

ملف  لإغالق  م�رشية  مب�صاركة  املبذولة  اجلهود  ت�صتمر  التفاقية  توقيع  بعد  	·

العتقالت نهائياً.
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التوقيع

بعد اطالعنا على اتفاقية الوفاق الوطني الفل�صطيني القاهرة 2011 لإنهاء النق�صام 

وحتقيق امل�صاحلة الوطنية الفل�صطينية، فاإننا نوافق على ما جاء بهذه التفاقية، ونتعهد 

بتنفيذها على اأكمل وجه، ملا فيه م�صلحة ال�صعب  الفل�صطيني.

حركة التحرير الوطني الفل�شطيني “فتح”          حركة املقاومة االإ�شالمية “حما�س”

التوقيع: عزام الأحمد       التوقيع: مو�صى اأبو مرزوق

حركة اجلهاد االإ�شالمي       اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�شطني

التوقيع: رم�صان �صلّح       التوقيع: ماهر الطاهر

فل�شطني لتحرير  ال�شعبية  اجلبهة   اجلبهة الدميقراطية لتحرير فل�شطني  

التوقيع: تي�صري خالد       / القيادة العامة

         التوقيع: اأحمد جبيل

حزب ال�شعب         جبهة الن�شال ال�شعبي الفل�شطيني

التوقيع: ب�ّصام ال�صاحلي       التوقيع: اأحمد جمدلين

اجلبهة العربية الفل�شطينية      جبهة التحرير العربية

التوقيع: جميل �صحادة       التوقيع: ركاد حممود �صامل

جبهة التحرير الفل�شطينية                           االحتاد الدميقراطي الفل�شطيني “فدا”

التوقيع: وا�صل اأبو يو�صف      التوقيع: زهرية كمال

طالئع حرب التحرير “ال�شاعقة”

التوقيع: ]ال�صم غري وا�صح[

التاريخ: 2011/5/4
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ملحق

ميثاق ال�رشف 

للم�شاحلة الوطنية الفل�شطينية

ج�صد ال�صعب الفل�صطيني عب تاريخه الطويل �صخ�صيته الوطنية؛ من خالل ما قدمه 

من قوافل ال�صهداء واجلرحى واملعتقلني دفاعاً عن اأر�صه وق�صيته ومقد�صاته، ف�صعبنا 

الذي ا�صتحق كل تقدير يعي�ص الآن ظروفاً بالغة ال�صعوبة.

وتقديراً منا لتلك الظروف، واإياناً ب�رشورة وجود جبهة داخلية متما�صكة ن�صعى 

وا�صتعادة  اأر�صنا  وحترير  حقوقه  عن  والدفاع  �صعبنا،  اأهداف  لتحقيق  خاللها  من 

امل�صاحلة  جلنة  يف  فاإننا  النق�صام،  حالة  اأوجدتها  التي  ال�صلبية  لالآثار  ونظراً  حقوقنا، 

الوطنية املنبثقة عن موؤمتر احلوار الفل�صطيني اتفقنا على العمل واللتزام ببنود ميثاق 

ال�رشف هذا.

وتاأكيداً على رغبتنا يف اإنهاء حالة النق�صام وعالج تداعياته، وحلماية جبهتنا الداخلية 

ومنعاً لتكرار الأحداث املوؤ�صفة يت�صمن ميثاق ال�رشف املبادئ التالية:-

التاأكيد على حرمة القتتال الداخلي والبعد عن ال�صدام امل�صلح مهما كانت الأ�صباب  	·

ومهما بلغت حدة الختالفات.

التاأكيد على املبداأ العام الذي ا�صطلح الفل�صطينيون عليه طوال الوقت، وهو اأن احلوار  	·

يجب اأن يظل الو�صيلة الوحيدة للتخاطب بينهم، وحّل اخلالفات التي تن�صاأ بينهم.

حترمي العتقال ووقف املطاردات واملالحقات على خلفية النتماء ال�صيا�صي. 	·

ل يجوز اعتقال اأي فرد دون وجود اأوامر ق�صائية اأو اإذن من النيابة. 	·

منع اللجوء للتعذيب يف حالة العتقال و�رشورة احرتام حقوق املعتقل وعدم اإهانته. 	·

متكني املتهم من الدفاع عن نف�صه وتوفري كافة الو�صائل القانونية له. 	·

حترمي كل اأ�صكال العتداء على الإرادة واملمتلكات. 	·

رفع الغطاء التنظيمي والعائلي والع�صائري على كل فرد يتجاوز القانون والأعراف. 	·

جتاذبات  اأي  عن  واإبعاده  فيه  التدخل  وعدم  وقراراته  الق�صاء  ا�صتقاللية  احرتام  	·

�صيا�صية وحزبية.
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اأمام  مت�صاوون  اجلميع  اأن  على  والتاأكيد  بها،  املعمول  القوانني  احرتام  �رشورة  	·

القانون.

�َصون احلريات العامة واخلا�صة لالأفراد واجلماعات. 	·

التاأكيد على حرية ال�صحافة والتعبري عن الراأي. 	·

التاأكيد على منع اأي �صكل من اأ�صكال التحري�ص الإعالمي واملجتمعي. 	·

التاأكيد على ال�رشاكة ال�صيا�صية ومبداأ التداول ال�صلمي لل�صلطة. 	·

حّق ال�صعب الفل�صطيني يف املقاومة والت�صدي لالحتالل والعدوان. 	·

ال�رشاعات  يف  به  الزّج  وعدم  املحتل،  مواجهة  يف  و�صالحها  املقاومة  على  احلفاظ  	·

العائلية والع�صائرية والف�صائلية.

�صمان حّق العمل للجميع على اأ�صا�ص الكفاءة واملهنية. 	·

رف�ص �صيا�صة الف�صل والإق�صاء الوظيفي وقطع الرواتب ب�صبب النتماء ال�صيا�صي. 	·

اإننا اإذ نقدم هذه الوثيقة هدية ل�صعبنا فاإننا ندعو اهلل �صبحانه وتعاىل اأن يوفق �صعبنا 

وقياداته للحفاظ على وحدته والدفاع عن حقوقه.

التحية ل�شهدائنا االأبرار

احلرية الأ�رشانا االأبطال

ال�شفاء العاجل جلرحانا

جلنة امل�شاحلة الوطنية املنبثقة

عن موؤمتر احلوار الفل�شطيني

القاهرة/ 2009
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حم�رش تفاهمات امل�شاحلة الوطنية حول منظمة التحرير الفل�شطينية 

واالنتخابات واالأمن واحلكومة15

27 ني�صان/ اأبريل 2011

حتت رعاية م�رشية اجتمع وفدا حركتي فتح وحما�ص بالقاهرة يوم 2011/4/27، 

املالحظات  راأ�صها  وعلى  امل�صاحلة،  وحتقيق  النق�صام  باإنهاء  اخلا�صة  الق�صايا  لبحث 

اخلا�صة مبا ورد باتفاقية الوفاق الوطني الفل�صطيني لعام 2009.

خالل  املالحظات  هذه  ب�صاأن  متت  التي  التفاهمات  تكون  اأن  على  الطرفان  اتفق 

املباحثات ملزمة للطرفني عند تطبيق اتفاق الوفاق الوطني الفل�صطيني.

تتمثل التفاهمات التي اتفقت عليها حركتا فتح وحما�ص يف الآتي:

1- النتخابات

اأ- جلنة النتخابات:

املركزية  النتخابات  جلنة  اأع�صاء  اأ�صماء  حتديد  على  وحما�ص،  فتح  الطرفان،  اتفق 

اأن ترفع للرئي�ص الفل�صطيني لي�صدر مر�صوماً  بالتفاق مع الف�صائل الفل�صطينية، على 

بت�صكيل هذه اللجنة.

ب- حمكمة النتخابات:

اتفق الطرفان، فتح وحما�ص، على تر�صيح ما ل يزيد عن )12( من الق�صاة لع�صوية 

القانونية  الإجراءات  لتخاذ  الفل�صطيني  الرئي�ص  اإىل  ترفع  اأن  على  النتخابات،  حمكمة 

الالزمة لت�صكيلها بالتفاق مع الف�صائل الفل�صطينية.

ج- توقيت النتخابات:

جتري النتخابات الت�رشيعية والرئا�صية واملجل�ص الوطني الفل�صطيني متزامنة بعد 

عام من تاريخ توقيع اتفاقية الوفاق الوطني، من جانب الف�صائل والقوى الفل�صطينية.

الوثائق  اأحمد �صعد،  2011/4/29؛ وانظر: حم�صن حممد �صالح ووائل  املركز الفل�صطيني لالإعالم،   
15

الفل�شطينية ل�شنة 2011 )بريوت: مركز الزيتونة للدرا�صات وال�صت�صارات، 2017(، �ص 214.
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2- منظمة التحرير الفل�صطينية

املوؤقت  القيادي  الإطار  وقرارات  مهام  تكون  اأن  على  وحما�ص  فتح  حركتا  اتفقت 

التحرير  ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  �صالحيات  مع  يتعار�ص  ل  ومبا  للتعطيل،  قابلة  غري 

الفل�صطينية.

3- الأمن

التاأكيد على اأن ت�صكيل اللجنة الأمنية العليا التي ي�صدر الرئي�ص الفل�صطيني مر�صوماً 

ب�صاأنها وتتكون من �صباط مهنيني تكون بالتوافق.

4- احلكومة
اأ- ت�صكيل احلكومة:

اتفقت حركتا فتح وحما�ص على ت�صكيل احلكومة الفل�صطينية وتعيني رئي�ص الوزراء 

والوزراء بالتوافق.

ب- مهام احلكومة: 

1- تهيئة الأجواء لإجراء النتخابات الرئا�صية والت�رشيعية واملجل�ص الوطني الفل�صطيني.

حالة  عن  الناجتة  الفل�صطينية  الداخلية  امل�صاحلة  ق�صايا  معاجلة  على  الإ�رشاف   -2
النق�صام.

3- متابعة عمليات اإعادة اإعمار قطاع غزة واإنهاء احل�صار.
4- متابعة تنفيذ ما ورد يف اتفاقية الوفاق الوطني الفل�صطيني.

5- معاجلة الق�صايا املدنية وامل�صاكل الإدارية الناجمة عن النق�صام.
6- توحيد موؤ�ص�صات ال�صلطة الوطنية بال�صفة الغربية وقطاع غزة والقد�ص.

7- ت�صوية اأو�صاع اجلمعيات واملوؤ�ص�صات الأهلية واخلريية.

5- املجل�ص الت�رشيعي

اتفق الطرفان على تفعيل املجل�ص الت�رشيعي الفل�صطيني ح�صب القانون الأ�صا�صي. 
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وثيقة رقم 15:

 اجتماعات وفدي حركتي فتح وحما�س بالقاهرة 

لبحث اآليات تنفيذ اتفاق الوفاق الوطني16

16-17 اأيار/ مايو 2011

1- عقد وفدا حركتي “فتح” و“حما�ص” اجتماعات بالقاهرة برعاية م�رشية على مدار 
يومي 16، 2011/5/17 لبحث اآليات تنفيذ اتفاق الوفاق الوطني الذي وقعته الف�صائل 

الفل�صطينية بالقاهرة يوم 2001/5/4.

موعد  حتديد   - اجلديدة  احلكومة  )ت�صكيل  الق�صايا  من  جمموعة  الطرفان  2- ناق�ص 
اآثار  انعقاد اللجنة املكلفة بتطوير منظمة التحرير الفل�صطينية - املعتقلون ومعاجلة 

النق�صام - تفعيل املجل�ص الت�رشيعي( ، حيث مّت التوافق على ما يلي:-

اأوالً : ت�شكيل احلكومة اجلديدة

تقلي�ص الأ�صماء املطروحة من اجلانبني لت�صمية �صخ�ص رئي�ص الوزراء بحيث     اأ- 

يقوم كل طرف باختيار مر�صحني اثنني فقط اأحدهما من ال�صخ�صيات املر�صحة 

الأ�صماء  تلك  قيادته  على  طرف  كل  يعر�ص  اأن  على  الآخر،  الطرف  قبل  من 

املر�صحة.

حتديد احلقائب الوزارية لتكون )19( حقيبة وزارية “ب�صفة مبدئية” على اأن  ب- 

يقوم كل طرف بطرح مر�صحيه لتويل تلك احلقائب، والتفاق ب�صورة نهائية 

وباقي  احلركتني  قيادات  مع  مناق�صات  اإجراء  بعد  الوزاري  الت�صكيل  على 

الف�صائل الفل�صطينية.

ثانياً: جلنة تطوير منظمة التحرير الفل�شطينية

اتفق الطرفان على عقد الجتماع الأول للجنة يف القاهرة وذلك بعد اأ�صبوع من     اأ- 

اإعالن ت�صكيل احلكومة الفل�صطينية اجلديدة.

وثيقة حمفوظة لدى د. مو�صى اأبو مرزوق.  
16
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يف  القاهرة  اإعالن  يف  ورد  ملا  وفقاً  الجتماع  هذا  يف  للم�صاركة  الدعوة  تتم  ب- 

2005/3/17، على اأن يت�صمن جدول الأعمال التفاق على اأ�صماء ال�صخ�صيات 
الف�صائل  باقي  مواقف  بحث  وكذا  للجنة،  لالن�صمام  املر�صحة  امل�صتقلة 

ان�صمامهم  م�صاألة  ب�صاأن   2005 القاهرة  اإعالن  على  املوّقعة  غري  الفل�صطينية 

لع�صويتها.

ثالثاً: املعتقلون

العنا�رش  اأ�صماء  يت�صمن  ك�صف  بتقدمي  منهما  كل  قيام  على  الطرفات  اتفق     اأ- 

لدى  املعتقلني  هوؤلء  اأ�صماء  الطرفان  تبادل  وقد  الآخر،  الطرف  لدى  املعتقلة 

الأجهزة الأمنية يف كل من ال�صفة الغربية وقطاع غزة.

ا�صتمرار الإفراج عن املعتقلني من ِكال الطرفني لدى الطرف الآخر وفقاً ملا ورد  ب- 

من  اأي  عن  الإفراج  عدم  اأ�صباب  طرف  كل  يف�رش  اأن  على  امل�صاحلة،  باتفاق 

العنا�رش التي يتقرر ا�صتمرار اعتقالها، والتفاق حول هذا املو�صوع باإ�رشاف 

ومتابعة م�رشية.

بناء  اإجراءات  ملتابعة  الغربية وقطاع غزة  ال�صفة  ت�صكيل جلنتني ميدانيتني يف  ج- 

الثقة بني احلركتني مبا يف ذلك مو�صوع املعتقلني.

وقف كافة الإجراءات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية يف ال�صفة الغربية وقطاع  د- 

غزة �صواء اخلا�صة بال�صتدعاءات اأو منع ال�صفر مع التاأكيد على حّق كل مواطن 

فل�صطيني يف اأن يح�صل على جواز �صفر بدون عوائق.

رابعاً: تفعيل املجل�س الت�رشيعي

اأكد الطرفان على تفعيل املجل�ص الت�رشيعي وفقاً للقانون الأ�صا�صي، على اأن يعلن   -

اأنه  الد�صتوري  اليمني  اأدائها  اأثناء  اجلديدة  احلكومة  اأمام  الفل�صطيني  الرئي�ص 

اأ�صبوعني،  خالل  للحكومة،  ثقته  ليمنح  الفل�صطيني  الت�رشيعي  املجل�ص  �صيدعو 

خالل  الت�رشيعي  املجل�ص  انعقاد  ويتم  الفور،  على  مهامها  ممار�صة  �صتبداأ  التي 

�صهر من تاريخ بدء اأعمال احلكومة.

---------
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وثيقة رقم 16:

اإعالن الدوحة 172012

6 �صباط/ فباير 2012

ب�صم اهلل الرحمن الرحيم

حمد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  ح�رشة  رعاية  حتت 

بن خليفة اآل ثاين اأمري دولة قطر، وتاأ�صي�صاً على اتفاق 

م�رش  جمهورية  برعاية  القاهرة  يف  مّت  الذي  امل�صاحلة 

العربية ال�صقيقة، بني �صيادة الرئي�ص حممود عبا�ص، رئي�ص دولة فل�صطني، رئي�ص اللجنة 

الفل�صطينية، والأخ خالد  الوطنية  ال�صلطة  الفل�صطينية، رئي�ص  التحرير  التنفيذية ملنظمة 

بتاريخ  الدوحة  بينهما يف  ال�صيا�صي حلركة حما�ص، عقد اجتماع  املكتب  م�صعل، رئي�ص 

اتفاق  اآليات  لتنفيذ  الآن  حتى  متت  التي  اخلطوات  ا�صتعرا�ص  جرى  حيث   ،2012/2/5

امل�صاحلة والعقبات التي اعرت�صت تنفيذه، واأكدا على �رشورة تذليلها.

وبروح من امل�صوؤولية وال�رشاحة وال�صفافية والإ�رشار على التطبيق الأمني والدقيق 

لتفاق امل�صاحلة بكافة بنوده.

فقد مّت االتفاق على ما يلي:-

اأوالً: التاأكيد على ال�صتمرار بخطوات تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفل�صطينية من 

خالل اإعادة ت�صكيل املجل�ص الوطني الفل�صطيني ب�صكل متزامن مع النتخابات الرئا�صية 

منظمة  وتطوير  تفعيل  للجنة  الثاين  الجتماع  عقد  على  التفاق  مّت  كما  والت�رشيعية. 

التحرير الفل�صطينية بتاريخ 2012/2/18 يف القاهرة.

  �صورة عن الوثيقة الأ�صلية من د. مو�صى اأبو مرزوق. وانظر اأي�صاً: حم�صن حممد �صالح )حمرر(، 
17

 2 منظمة التحرير الفل�شطينية واملجل�س الوطني الفل�شطيني: تعريف - وثائق - قرارات، ط 

)بريوت: مركز الزيتونة للدرا�صات وال�صت�صارات، 2014(، �ص 464.
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ثانياً: ت�صكيل حكومة التوافق الوطني الفل�صطينية من كفاءات مهنية م�صتقلة برئا�صة 

والت�رشيعية  الرئا�صية  النتخابات  ت�صهيل  مهمتها  تكون  عبا�ص  حممود  الرئي�ص  �صيادة 

والبدء باإعمار غزة )خالل فرتة زمنية(.

ثالثاً: التاأكيد على ا�صتمرار عمل اللجان التي مّت ت�صكيلها وهي جلنة احلريات العامة 

املكلفة مبعاجلة ملفات املعتقلني واملوؤ�ص�صات وحرية ال�صفر وعودة الكوادر اإىل قطاع غزة 

وجوازات ال�صفر وحرية العمل وجلنة امل�صاحلة املجتمعية.

ويف هذا ال�صياق اأبلغ الرئي�ص حممود عبا�ص املجتمعني باأنه مّت اإطالق �رشاح 64 معتقالً 

يف اإطار التفاق باإطالق �رشاح جميع املعتقلني.

النتخابات  جلنة  عمل  لبدء  القاهرة  يف  عليه  التفاق  مت  ما  تنفيذ  على  التاأكيد  رابعاً: 

املركزية يف ال�صفة الغربية وقطاع غزة والقد�ص.

�صكرهما  بالغ  عن  م�صعل  خالد  والأخ  عبا�ص  حممود  الرئي�ص  �صيادة  عبَّ  وقد 

ثاين  اآل  حمد  بن  متيم  ال�صيخ  �صمو  بذلها  التي  املخل�صة  للجهود   وتقديرهما 

الفل�صطينية  ال�صاحة  اإمتام عملية امل�صاحلة واإنهاء حالة النق�صام يف  اأجل  العهد من  ويل 

لتعزيز الوحدة الوطنية الفل�صطينية من اأجل ال�صمود واإنهاء الحتالل وا�صتعادة ال�صعب 

الفل�صطيني لكافة حقوقه امل�رشوعة مبا فيها قيام دولته الفل�صطينية امل�صتقلة وعا�صمتها 

القد�ص ال�رشيف.

            حممود عبا�ص                  خالد م�صعل

       رئي�ص دولة فل�صطني                                                                                  رئي�ص املكتب ال�صيا�صي 

    رئي�ص اللجنة التنفيذية                 حلركة حما�ص

ملنظمة التحرير الفل�صطينية

رئي�ص ال�صلطة الوطنية الفل�صطينية

ال�صاهد

حمد بن خليفة اآل ثاين

اأمري دولة قطر
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وثيقة رقم 17:

اتفاق حركتي فتح وحما�س ب�شاأن الق�شايا العالقة

18
يف وثيقة الوفاق الوطني

20 اأيار/ مايو 2012

ب�صم اهلل الرحمن الرحيم

ُعقد يوم 20-5-2012 برعاية م�رشية لقاء بني حركتي فتح وحما�ص �صارك فيه   -1
عن حركة فتح كل من “عزام الحمد” و“�صخر ب�صي�صو”، وعن حركة حما�ص كل 

من “مو�صى اأبو مرزوق” و“حممد ن�رش”.

اتفق امل�صاركون يف اللقاء على ما يلي:  -2

تبداأ جلنة النتخابات املركزية عملها يف قطاع غزة اعتباراً من يوم 2012/5/27.    اأ- 

ت�صكيل احلكومة اجلديدة  لبدء م�صاورات  يلتقي وفدي حركتي فتح وحما�ص  ب- 

املتفق عليها يوم 2012/5/27 فور بدء جلنة النتخابات املركزية عملها يف قطاع 

غزة.

تختتم م�صاورات ت�صكيل احلكومة بني الوفدين بلقاء يعقد بني الرئي�ص حممود  ج- 

م�صعل”  “خالد  حما�ص  حلركة  ال�صيا�صي  املكتب  ورئي�ص  مازن”  “اأبو  عبا�ص 

بالقاهرة خالل مدة ل تتجاوز 10 اأيام لالإعالن عن احلكومة اجلديدة.

ت�صتاأنف جلنة النتخابات املكلفة باإعداد قانون انتخابات املجل�ص الوطني عملها  د- 

لإجراء  يهيئ  ومبا  اأعمالها  اإجناز  من  تتمكن  حتى   2012/5/27 من  اعتباراً 

النتخابات الرئا�صية والت�رشيعية واملجل�ص الوطني بالتزامن.

والقوى  الف�صائل  كافة  بني  بالتوافق  النتخابات  اإجراء  موعد  حتديد  يتم  هـ- 

الفل�صطينية يف �صوء اإجناز عمل جلنة النتخابات املركزية.

�صورة عن الوثيقة الأ�صلية من د. مو�صى اأبو مرزوق. وانظر اأي�صاً: ن�ص التفاق الر�صمي بني حركة   
18

وكالة  الوطني،  الوفاق  وثيقة  يف  العالقة  الق�صايا  ب�صاأن   2012 اأيار   20 بتاريخ  حما�ص  وحركة  فتح 

https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=8715 :الأنباء واملعلومات الفل�صطينية )وفا(، انظر
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حُتَدد مدة عمل احلكومة التي �صيتم ت�صكيلها بفرتة ل تزيد عن 6 اأ�صهر لتنفيذ  و- 

املهام املتفق عليها مبا يف ذلك )اإجراء النتخابات - البدء يف اإعادة اإعمار غزة( مع 

ربط مدة هذه احلكومة باملوعد الذي �صيتم التوافق عليه لإجراء النتخابات.

اأي �صبب خارج  نتيجة  املتوافق عليه  املوعد  النتخابات يف  اإجراء  يف حالة عدم  ز- 

عن اإرادة الأطراف يلتقي الطرفان لبحث اإمكانية ت�صكيل حكومة وحدة وطنية 

جديدة برئا�صة �صخ�صية م�صتقلة يتم التوافق عليها.

التاأكيد على اأهمية تنفيذ ما ورد يف اتفاقية الوفاق الوطني ب�صاأن تهيئة الأجواء  ح- 

لإجراء النتخابات، وذلك من خالل �رشعة العمل على تطبيق تو�صيات جلنتي 

احلريات العامة يف ال�صفة الغربية وقطاع غزة، وعلى حكومة التوافق الوطني 

اإجناز ملف احلريات العامة كامالً يف اأ�رشع وقت ممكن قبل اإجراء النتخابات 

وفق القانون.

ُيعد ما ورد يف هذا التفاق رزمة واحدة وُتعد التوقيتات الواردة به ُملِزمة للطرفني   -3
و�صتقوم م�رش من جانبها باملراقبة والإ�رشاف على تنفيذ كل طرف للتزاماته مبا 

يف ذلك ق�صايا احلريات العامة.

التوقيع: ممثل حركة فتح        التوقيع: ممثل حركة حما�ص 

            عزام الأحمد              د. مو�صى اأبو مرزوق

2012/5/20     2012/5/20            

التوقيع:

الراعي امل�رشي

 2012/5/20
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وثيقة رقم 18:

اجتماع حركتي فتح وحما�س بالقاهرة19 

14 اأيار/ مايو 2013

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

عقدت حركتا فتح وحما�ص اجتماعاً بالقاهرة يوم 2013/5/14 مّت خالله ا�صتعرا�ص   -1
كافة ق�صايا امل�صاحلة الوطنية الفل�صطينية العالقة و�صبل تذليل العقبات التي تواجه 

اإنهاء النق�صام الفل�صطيني، حيث اتفق الطرفان على اأن تكون اجتماعاتهما يف حالة 

الفل�صطيني  انعقاد دائم اعتباراً من تاريخه وحتى ت�صكيل حكومة الوفاق الوطني 

اجلديدة وحتديد موعد النتخابات وفقاً للجدول الزمني التايل:-

قانون  اإعداد  جلنة  لدعوة  الفل�صطيني  الوطني  املجل�ص  رئي�ص  مع  التن�صيق     اأ - 

النقاط  ملناق�صة  تاريخه  من  اأ�صبوع  خالل  لالنعقاد  الوطني  املجل�ص  انتخابات 

العالقة يف القانون وتقدمي ال�صيغة النهائية بعد التوافق عليها اإىل اللجنة التنفيذية 

ملنظمة التحرير الفل�صطينية لإقرارها خالل اأ�صبوع.

بت�صكل  مر�صوماً  الفل�صطينية  التحرير  ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  رئي�ص  اإ�صدار  ب- 

خالل  الف�صائل  كافة  مع  بالتفاق  باخلارج  الوطني  املجل�ص  انتخابات  جلنة 

اأ�صبوع من اإقرار اللجنة التنفيذية لقانون النتخابات على اأن تبا�رش هذه اللجنة 

عملها فور ت�صكيلها.

ت�صكيل حمكمة انتخابات املجل�ص الوطني الفل�صطيني بنف�ص اآلية ت�صكيل حمكمة  ج- 

ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  رئي�ص  ُي�صدر  اأن  على  الت�رشيعي،  املجل�ص  انتخابات 

التحرير الفل�صطينية مر�صوماً بذلك.

الفل�صطينية  الوطني  الوفاق  حكومة  لت�صكيل  الت�صاور  على  الطرفني  اتفاق    د- 

برئا�صة الرئي�ص/ اأبو مازن بعد �صهر من تاريخه وفقاً لتفاق القاهرة واإعالن 

الدوحة على اأن يتم النتهاء من ت�صكيلها خالل فرتة ثالثة اأ�صهر من تاريخه.

�صورة عن الوثيقة الأ�صلية من د. مو�صى اأبو مرزوق.   
19
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اأ�صهر من تاريخه باإ�صدار مر�صوم ت�صكيل  اأبو مازن بعد ثالثة  قيام الرئي�ص/  هـ- 

حكومة الوفاق الوطني الفل�صطينية ومر�صوم لتحديد موعد اإجراء النتخابات.

بعد  لالنعقاد  الفل�صطيني  الت�رشيعي  املجل�ص  بدعوة  مازن  اأبو  الرئي�ص/  قيام  و- 

اأ�صبوعني من اأداء احلكومة الفل�صطينية اجلديدة الق�صم اأمام الرئي�ص، وذلك وفق 

ما �صبق واأن مّت التفاق عليه.

كما اتفق امل�صاركون على ا�صتمرار العمل لتوفري التمويل والدعم الالزم لعمل جلنة   -2
امل�صاحلة املجتمعية.

وفيما يتعلق باحلريات العامة بال�صفة الغربية وقطاع غزة اتفق الطرفان على قيام   -3
“15” يوم ملناق�صة  م�رش بدعوة جلنتي احلريات العامة يف ال�صفة والقطاع خالل 

للطرفني،  قادم  اجتماع  اأول  على  لعر�صه  تقرير  واإعداد  العامة  احلريات  اأو�صاع 

وذلك يف اإطار تهيئة الأجواء لإجراء النتخابات. 

------------

   عزام الأحمد             مو�صى اأبو مرزوق

التوقيع )          (                 التوقيع )          (

     حركة فتح                   حركة حما�ص

القاهرة يف 2013/5/14
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وثيقة رقم 19:

ن�س اتفاق ال�شاطئ20

23 ني�صان/ اأبريل 2014

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

)ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ(

بيان �شادر عن لقاء وفد م.ت.ف وحركة حما�س الإنهاء االنق�شام وتنفيذ اتفاق 

امل�شاحلة الوطنية 

)اتفاق ال�شاطئ(

امل�صتويات،  كافة  على  الفل�صطينية  الق�صية  على  الهجمة  فيه  تتعاظم  الذي  الوقت  يف 

وم�رشى  القبلتني  اأوىل  الأق�صى  امل�صجد  على  العتداءات  فيه  تزداد  الذي  الوقت   ويف 

املحتلة،  القد�ص  مدينة  تهويد  عمليات  فيه  وتتكاثف  و�صلم،  عليه  اهلل  �صلى  اهلل  ر�صول 

فيه  ويتغول  وامل�صيحية،  الإ�صالمية  مقد�صاتنا  وتدني�ص  العربية،  هويتها  وت�صفية 

اأرا�صي ال�صفة الغربية ال�صامدة، ويتنكر فيه الحتالل لكل التفاقات  ال�صتيطان على 

الدولية فيكثف جي�صه اعتداءاته ويتجاوز كل احلدود،  واملعاهدات واملواثيق والأعراف 

ويزايد قادته على �صعبنا وقياداته بالنق�صام البغي�ص، ويعربد م�صتوطنوه على الب�رش 

اأب�صع �صفوف  اإىل  اأ�رشانا واأ�صرياتنا يف �صجون الحتالل  وال�صجر واحلجر، ويتعر�ص 

التنكيل.

ويف الوقت الذي ي�صتد فيه احل�صار اخلانق على قطاعنا ال�صامخ، وتتفاقم امل�صكالت 

الإن�صانية على اأهلنا ال�صابرين فيه.

منظمة  اأي�صاً: حم�صن حممد �صالح )حمرر(،  اأبو مرزوق. وانظر  د. مو�صى  لدى    وثيقة حمفوظة 
20

التحرير الفل�شطينية واملجل�س الوطني الفل�شطيني: تعريف - وثائق – قرارات، ط 2 )بريوت: 

مركز الزيتونة للدرا�صات وال�صت�صارات، 2014(، �ص 466.
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ويف الوقت الذي ت�صتمر فيه معاناة �صعبنا يف الوطن وال�صتات، فاإن امل�صاحلة الوطنية 

واإنهاء النق�صام الفل�صطيني، واإعادة الوحدة الوطنية ومتتينها، وو�صع ال�صوابط التي 

تكفل ثباتها وا�صتمرارها وتعاظمها ت�صبح واجباً وطنياً.

وحيث ا�صتعر�ص الإخوة الأو�صاع ال�صيا�صية التي متر بها ق�صيتنا الوطنية وحالة 

اجلميع  ا�صتح�رش  وقد  الإ�رشائيلي.  والتعنت  ال�صيا�صة  ب�صبب  ال�صيا�صي  الن�صداد 

والقرار  ال�صيا�صة  يف  ال�رشاكة  تعزيز  و�رشورة  امل�صرتك  العمل  يف  الوطنية  امل�صوؤولية 

حتى يت�صنى ل�صعبنا موا�صلة م�صريته نحو احلرية والعودة واإقامة دولته الفل�صطينية 

امل�صتقلة وعا�صمتها القد�ص. 

منظمة  وفد  تداعى  فقد  ال�صامية  والقومية  والدينية  الوطنية  املنطلقات  هذه  ومن 

ال�صمود  اأر�ص غزة  للقاء على  الإ�صالمية حما�ص  املقاومة  الفل�صطينية وحركة  التحرير 

لالتفاق على و�صع اجلداول الزمنية لإنهاء النق�صام وتطبيق اتفاق امل�صاحلة الوطنية، 

وقد مّت عقد اجتماعني، على مدار اليومني، بني الوفدين �صادتهما روح التفاهم واحلر�ص 

والتوافق وتغليب م�صلحة الوطن حيث مّت التفاق على ما يلي:-

اأولً:

امللحقة  والتفاهمات  القاهرة  اتفاق  يف  عليه  التفاق  مّت  ما  بكل  اللتزام  على  التاأكيد 

واإعالن الدوحة، واعتبارها املرجعية عند التنفيذ. 

ثانياً: احلكومة: 

يبداأ الرئي�ص م�صاورات ت�صكيل حكومة التوافق الوطني بالتوافق من تاريخه واإعالنها 

واإعالن  القاهرة  اتفاق  اإىل  ا�صتناداً  اأ�صابيع(  )خم�صة  املحددة  القانونية  الفرتة  خالل 

الدوحة، وقيامها بالتزاماتها كافة.

ثالثاً: النتخابات: 

التاأكيد على تزامن النتخابات الت�رشيعية والرئا�صية واملجل�ص الوطني، ويخول الرئي�ص 

اإجراء  يتم  اأن  على  الوطنية  والفعاليات  القوى  مع  بالت�صاور  النتخابات  موعد  بتحديد 

الأقل، وتتم مناق�صة ذلك يف جلنة  اأ�صهر من ت�صكيل احلكومة على  النتخابات بعد �صتة 

تفعيل منظمة التحرير يف اجتماعها القادم، واإجناز مقت�صيات اإجراء النتخابات املذكورة. 
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رابعاً: منظمة التحرير: 

مّت التفاق على عقد جلنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفل�صطينية ملمار�صة مهامها 

املن�صو�ص عليها يف التفاقات يف غ�صون خم�صة اأ�صابيع من تاريخه، والتاأكيد على دورية 

وتوا�صل اجتماعاتها بعد ذلك. 

خام�صاً: جلنة امل�صاحلة املجتمعية:

ال�صتئناف الفوري لعمل جلنة امل�صاحلة املجتمعية وجلانها الفرعية ا�صتناداً اإىل ما مّت 

التفاق عليه يف القاهرة.

�صاد�صاً: جلنة احلريات: 

التاأكيد على تطبيق ما مّت التفاق عليه يف القاهرة يف ملف احلريات العامة، ودعوة جلنة 

احلريات العامة يف ال�صفة والقطاع ل�صتئناف عملها فوراً وتنفيذ قراراتها. 

�صابعاً: املجل�ص الت�رشيعي: 

التاأكيد على تطبيق ما مّت التفاق عليه بتفعيل املجل�ص الت�رشيعي والقيام مبهامه.

ويف اخلتام يوؤكد الوفدان على تثمني وتقدير الدور امل�رشي يف رعاية اتفاق امل�صاحلة 

ويوؤكدان على موا�صلة هذا الدور وعلى الدعم العربي ال�صامل لتطبيق اتفاق امل�صاحلة.

وفد حركة حما�سوفد منظمة التحرير الفل�شطينية

اإ�صماعيل هنيةعزام الأحمد

مو�صى اأبو مرزوقب�صام ال�صاحلي

عماد العلميم�صطفي البغوثي

حممود الزهارمنيب امل�رشي

خليل احليةجميل �صحادة

نزار عو�ص اهلل

غزة - فل�صطني 2014/4/23م



488

د. مو�سى اأبو مرزوق: يف العمق

وثيقة رقم 20:

ن�س اتفاق الدوحة الثاين21

26 اآذار/ مار�ص 2016

ب�صم اهلل الرحمن الرحيم

الإنهاء  الفل�شطينية  الف�شائل  بني  املوقعة  والتفاهمات  االتفاقيات  اإىل  ا�شتناداً 

االتفاقيات  هذه  تنفيذ  اأجل  من  التالية  االآليات  على  االتفاق  مّت  فقد  االنق�شـام، 

والتفاهمات: 

ومتار�ص  والأمنية،  املدنية  م�صئولياتها  تتحمل  وطنية،  وحدة  حكومة  ت�صكيل   .1

ال�صيا�صي  النظام  اإطار وحدة  الوطنية، يف  ال�صلطة  �صالحياتها كاملة يف كافة مناطق 

الوفاق  وثيقة  بنود  كافة  وتنفيذ  بها،  املعمول  والقوانني  الأنظمة  وفق  الفل�صطيني، 

املوؤ�ص�صات كافة  2011/5/4م لإنهاء النق�صام بكل �صوره، واإعادة توحيد  الوطني 

يف ال�صفة الغربية وقطاع غزة، وتهيئة الأو�صاع لإجراء النتخابات العامة ال�صاملة، 

واأ�صكاله،  �صوره  بكافة  احل�صار  اآثار  ومعاجلة  احل�صار،  وفّك  الإعمار،  واإعادة 

اتفاق  يف  جاء  ما  وفق  الأمنية  الأجهزة  وهيكلة  بناء  واإعادة  املعابر،  ق�صايا  يف  �صواًء 

2011م،  القاهرة  اتفاق  يف  وردت  التي  الآلية  وفق  املوظفني  ق�صية  وحّل  القاهرة، 

الوطنية  الوحدة  حكومة  ت�صكل  اأن  على  2014/9/25م،  بتاريخ  القاهرة  وتفاهمات 

دمج  اإىل  يوؤدي  مبا  وحما�ص،  فتح  حركتَي  مع  بالت�صاور  والإدارية  القانونية  اللجنة 

من  جزء  لهم  ي�رشف  واأن  الوطنية،  لل�صلطة  الوظيفي  الهيكل  يف  املوظفني  جميع 

خم�ص�صاتهم خالل فرتة عمل اللجنة القانونية والإدارية )يتم التفاهم النهائي فيما 

يتعلق مبو�صوع املوظفني عند لقاء الأخوين اأبو مازن واأبو الوليد(. 

  وثيقة حمفوظة لدى د. مو�صى اأبو مرزوق.
21
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القوى  مع  الرئي�ص  وتفاهم  م�صاورات  بعد  الوطنية  الوحدة  حكومة  ت�صكيل  يتم   .2
والف�صائل والفعاليات الفل�صطينية، وتق�صم اليمني اأمام الرئي�ص بعد اإ�صداره املر�صوم 

بت�صكيلها، وذلك وفق الأنظمة والأعراف املعمول بها.

بتحديد  الرئي�ص  ويقوم  وطني،  وجمل�ص  وت�رشيعية  رئا�صية  انتخابات  اإجراء   .3
اأن  على  الوطنية،  والفعاليات  القوى  جميع  مع  بالت�صاور  النتخابات  موعد 

الوطنية،  الوحدة  حكومة  ت�صكيل  من  اأ�صهر  �صتة  بعد  النتخابات  اإجراء  يتم 

الالزمة،  والتح�صريات  العامة،  النتخابات  اإجراء  ومتطلبات  مقت�صيات  واإجناز 

ذات  والقوانني  الأنظمة  اإجناز  فيها  مبا  بذلك،  اخلا�صة  العالقة  الق�صايا   واإجناز 

ال�صلة بها.

والقيام  الت�رشيعي،  املجل�ص  تفعيل  اأجل  من  عليه  التفاق  مّت  ما  تطبيق  على  التاأكيد   .4
اأن يقوم الرئي�ص باإ�صدار املر�صوم اخلا�ص بدعوة  مبهامه كاملة وفق القانون، على 

املجل�ص الت�رشيعي لعقد دورته التي تبداأ بعد �صتة اأ�صابيع من ت�صكيل حكومة الوحدة 

الفرتة  خالل  الدورة  لنعقاد  بالتح�صري  البملانية  والقوائم  الكتل  وتقوم  الوطنية، 

التي ت�صبق انعقاده. 

عليها  املن�صو�ص  مهامها  ملمار�صة  م.ت.ف  وتطوير  تفعيل  جلنة  اجتماع  عقد   .5
ت�صكيل  تاريخ  من  اأ�صابيع  خم�صة  اأق�صاه  موعد  يف  2011م  القاهرة  اتفاق  يف 

املهام  تنفيذ  اأجل  من  اجتماعاتها  توا�صل  على  والتاأكيد  الوطنية،  الوحدة   حكومة 

املوكلة لها.

تبداأ حكومة الوحدة الوطنية فور ت�صكيلها وممار�صة �صالحياتها وم�صوؤولياتها العمل   .6
على معاجلة اآثار النق�صام، مبا يف ذلك ق�صايا امل�صاحلة املجتمعية، واحلريات العامة، 

والتعاون مع جلنة احلريات العامة، وجلنة امل�صاحلة املجتمعية وجلانها الفرعية يف 

هذا املجال، لتنفيذ مهامها وفق اتفاق امل�صاحلة ال�صادر بتاريخ 2011/5/4.

اأ�صا�ص الت�صاور الوارد يف الورقة هو التفاهم والتوافق بني حركتي فتح وحمـا�ص.   •

الدوحة

2016/3/26م
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وثيقة رقم 21:

 بيان �شادر عن اجتماعات القوى والف�شائل وال�شخ�شيات 

الفل�شطينية يف مو�شكو22

15-17 كانون الثاين/ يناير 2017

بدعوة رو�صية كرية، عقد يف مو�صكو، بني يومي 15 و17 كانون الثاين 2017، لقاء 

�صم ممثلني عن قوى وف�صائل و�صخ�صيات فل�صطينية، وذلك بح�صور م�صوؤولني من 

تعزيز  اأهمية  على  البحث  تركز  حيث  الرو�صية،  اخلارجية  ووزارة  ال�صت�رشاق  معهد 

الوحدة الوطنية الفل�صطينية كمطلب �رشوري لتحقيق اأهداف ن�صال ال�صعب الفل�صطيني 

عام  املحتلة  الأرا�صي  كامل  على  امل�صتقلة  الفل�صطينية  الدولة  واإقامة  الحتالل  باإنهاء 

اأرا�صيهم  اإىل  1967 وعا�صمتها القد�ص، و�صمان حّق الالجئني الفل�صطينيني يف العودة 
وديارهم وممتلكاتهم وفق القرار 194.

وزير  معايل  مع  الفل�صطينية  وال�صخ�صيات  والف�صائل  القوى  ممثلو  التقى  وقد 

امل�صتجدات  اآخر  ا�صتعرا�ص  مّت  حيث  لفروف،  �صريغي  ال�صيد  الرو�صية  اخلارجية 

ممار�صات  من  الفل�صطيني  ال�صعب  له  يتعر�ص  ما  خا�صة  الفل�صطينية،  ال�صاحة  على 

ال�صفة  ج�صد  يزق  الذي  ال�صتيطان  خالل  من  الإ�رشائيلي،  الكيان  قبل  من  عدوانية 

امل�صتقلة  الفل�صطينية  الدولة  اإقامة  اإمكانية  وتدمري  القد�ص،  تهويد  وحماولت  الغربية، 

الأمم  قرارات  وفق  القد�ص  وعا�صمتها   1967 عام  املحتلة  الفل�صطينية  الأرا�صي  فوق 

ال�صادرة عن  القرارات  لكافة  الإ�رشائيلي  الحتالل  ال�صلة، وتنّكر حكومة  ذات  املتحدة 

ال�رشعية الدولية، والتي تعطي لل�صعب الفل�صطيني احلق يف ال�صتقالل، وعودة الالجئني 

الفل�صطيني  الوفد  194. وكذلك عر�ص  القرار  اأرا�صيهم وديارهم وممتلكاتهم وفق  اإىل 

تعاظم قاعدة الت�صامن العاملي واملجتمع الدويل مع ال�صعب الفل�صطيني، وتاأييده للحقوق 

الوطنية الثابتة، ورف�ص ال�صتيطان خا�صة القرار الأخري ال�صادر عن جمل�ص الأمن رقم 

2334 الذي يدين ال�صتيطان الإ�رشائيلي يف الأرا�صي الفل�صطينية املحتلة ويطالب بوقفه. 

  وثيقة حمفوظة لدى د. مو�صى اأبو مرزوق.
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ال�صيد �صريغي لفروف  الرو�صية  الفل�صطيني ملعايل وزير اخلارجية  الوفد  كما نقل 

الفل�صطينية، خا�صة  الوطنية  الوحدة  النق�صام وحتقيق  اإنهاء  اأجل  املبذولة من  اجلهود 

نتائج اجتماعات اللجنة التح�صريية التي عقدت يف بريوت موؤخراً، والتي اأ�صدرت موقفاً 

موحداً يج�صد الإرادة لدى كافة القوى والف�صائل وال�صخ�صيات الفل�صطينية بالعمل على 

اإنهاء النق�صام وحتقيق الوحدة الوطنية عب ت�صكيل حكومة وحدة وطنية، والتح�صري 

لعقد املجل�ص الوطني الفل�صطيني الذي ي�صم كّل مكونات ال�صعب الفل�صطيني.

ال�صعب  لن�صال  الداعم  الرو�صية  القيادة  ملوقف  والتقدير  ال�صكر  عن  الوفد  عب  كما 

الفل�صطيني وحقوقه الوطنية يف املحافل الدولية، وَطلََب من القيادة الرو�صية بذل اجلهود 

مع الإدارة الأمريكية اجلديدة لثنيها عن نقل ال�صفارة الأمريكية اإىل القد�ص. 

والعمل  الفل�صطينيني،  الأ�رشى  لن�صالت  الكامل  الدعم  الفل�صطيني على  الوفد  واأكد 

من اأجل نيلهم حلريتهم، وموا�صلة العمل من اأجل فّك احل�صار عن قطاع غزة، والإ�رشاع 

بوترية اإعمارها.
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وثيقة رقم 22:

اتفاق حركتي فتح وحما�س الإنهاء االنق�شام الفل�شطيني بالقاهرة23

10 ت�رشين الأول/ اأكتوبر 2017

انطالقاً من اأهمية تر�صيخ مبداأ ال�رشاكة الوطنية وتغليب امل�صلحة العامة لتحقيق اآمال 

وطموحات ال�صعب الفل�صطيني يف اإنهاء النق�صام وتعزيز اجلبهة الداخلية وحتقيق الوحدة 

الوطنية من اأجل اإجناز امل�رشوع الوطني، واإنهاء الحتالل واإقامة الدولة الفل�صطينية ذات 

ال�صيادة على كافة الأرا�صي الفل�صطينية املحتلة عام 1967، وعا�صمتها القد�ص وعودة 

الالجئني، واللتزام الكامل بالقانون الأ�صا�صي للمحافظة على النظام ال�صيا�صي الواحد 

الديقراطي التعددي والتداول ال�صلمي لل�صلطة عب �صندوق النتخابات وحماية القرار 

الوطني الفل�صطيني امل�صتقل واحرتام �صيادة الدول، والرتحيب بكافة امل�صاعدات لل�صعب 

الفل�صطيني من اأجل اإعادة الإعمار والتنمية من خالل احلكومة الفل�صطينية.

عقدت حركتا فتح وحما�ص �صل�صلة اجتماعات على مدار يومي 10، 11 اأكتوبر 2017 

وقد  الوطنية،  امل�صاحلة  مبلف  املتعلقة  املو�صوعات  لبحث  القاهرة،  يف  م�رشية  برعاية 

اتفقت احلركتان على الآتي:

النتهاء من اإجراءات متكني حكومة الوفاق الوطني من ممار�صة مهامها ب�صكل كامل   -1

والقيام مب�صوؤولياتها يف اإدارة القطاع كما ال�صفة الغربية وفق النظام والقانون بحد 

اأق�صى 2017/12/1.

الوطني  الوفاق  حكومة  قبل  من  امل�صكلة  الإدارية  القانونية/  اللجنة  اإجناز  �رشعة   -2

كحد   2018 فباير  �صهر  من  الأول  قبل  القطاع،  موظفي  ملو�صوع  حل  لإيجاد 

اأق�صى، مع م�صاركة خباء ومتخ�ص�صني ومطلعني من قطاع غزة للجنة املذكورة 

اأعاله يف عملها، وتقوم احلكومة على ا�صتمرار ا�صتالم املوظفني لرواتبهم التي تدفع 

الفل�صطيني لالإعالم،  املركز  اأي�صاً:  اأبو مرزوق. وانظر  الأ�صلية من د. مو�صى  الوثيقة  �صورة عن   
23
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متكني  فور   ،2017 نوفمب  �صهر  راتب  من  اعتباراً  اللجنة  عمل  خالل  حالياً  لهم 

احلكومة من القيام ب�صالحياتها الإدارية واملالية مبا يف ذلك التح�صيل واجلباية.

النتهاء من اإجراءات ا�صتالم حكومة “الوفاق الوطني” لكافة معابر قطاع غزة، مبا   -3
يف ذلك متكني اأطقم ال�صلطة الفل�صطينية من اإدارة تلك املعابر ب�صكل كامل، وذلك بحد 

اأق�صى يوم 2017/11/1.

توجه قيادات الأجهزة الأمنية الر�صمية العاملة يف دولة فل�صطني اإىل قطاع غزة لبحث   -4
�صبل واآليات اإعادة بناء الأجهزة الأمنية مع ذوي الخت�صا�ص.

عقد اجتماع بالقاهرة خالل الأ�صبوع الأول من �صهر دي�صمب 2017 لتقييم ما مت   -5
اإجنازه يف الق�صايا التي مت التفاق عليها كافة.

بالقاهرة  املوقعة  الفل�صطينية  الف�صائل  لكافة   ،2017/11/14 يوم  اجتماع  عقد   -6
على اتفاقية “الوفاق الوطني الفل�صطيني” يف 2011/5/4، وذلك لبحث جميع بنود 

امل�صاحلة الواردة يف التفاق املذكور.

  حركة فتح                      حركة حما�ص

عزام الأحمد                   �صالح العاروري




