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وأضاف: “مبادريت كانت ترتكز عىل نقطتني هام تشكيل حكومة كفاءات، تتوىل إعادة إعامر قطاع 

غزة بعد العدوان اإلرسائييل الذي حدث عام 2008، والتحضري النتخابات رئاسية وترشيعية ومجلس 

وطني، ولكن مل يصلنا رد رسمي من قبل حامس عىل املبادرة”.

وقال السيد الرئيس: “باألمس ذهب وفد من حامس إىل القاهرة ودعي وفدنا أيضاً، ووّقعت حامس 

عىل الوثيقة املرصية إلقامة حكومة تكنوقراط وإجراء االنتخابات بعد عام من توقيع االتفاقية”.

وأضاف: “يف حال انسحاب إرسائيل من األرض الفلسطينية فإن الدول العربية واإلسالمية ستقيم 

عالقات مع إرسائيل وتعرتف بها حسب ما نصت عليه مبادرة السالم العربية”.

وثيقة رقم 94:

الفلسطينية  التحرير  منظمة  حول  الوطنية  املصالحة  تفاهامت  محرض 
واالنتخابات واألمن والحكومة94

29 نيسان/ أبريل 2011

تحت رعاية مرصية اجتمع وفدا حركتي فتح وحامس بالقاهرة يوم 2011/4/27، لبحث القضايا 

الخاصة بإنهاء االنقسام وتحقيق املصالحة، وعىل رأسها املالحظات الخاصة مبا ورد باتفاقية الوفاق 

الوطني الفلسطيني لعام 2009.

اتفق الطرفان عىل أن تكون التفاهامت التي متت بشأن هذه املالحظات خالل املباحثات ملزمة 

للطرفني عند تطبيق اتفاق الوفاق الوطني الفلسطيني.

تتمثل التفاهامت التي اتفقت عليها حركتا فتح وحامس يف اآليت:

1– االنتخابات

أ– لجنة االنتخابات:

مع  باالتفاق  املركزية  االنتخابات  لجنة  أعضاء  أسامء  تحديد  عىل  وحامس،  فتح  الطرفان،  اتفق 

الفصائل الفلسطينية، عىل أن ترفع للرئيس الفلسطيني ليصدر مرسوماً بتشكيل هذه اللجنة.

ب– محكمة االنتخابات:

محكمة  لعضوية  القضاة  من   )12( عن  يزيد  ال  ما  ترشيح  عىل  وحامس،  فتح  الطرفان،  اتفق 

االنتخابات، عىل أن ترفع إىل الرئيس الفلسطيني التخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة لتشكيلها باالتفاق 

مع الفصائل الفلسطينية.

ج– توقيت االنتخابات:

تجري االنتخابات الترشيعية والرئاسية واملجلس الوطني الفلسطيني متزامنة بعد عام من تاريخ 

توقيع اتفاقية الوفاق الوطني، من جانب الفصائل والقوى الفلسطينية.
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2– منظمة التحرير الفلسطينية

اتفقت حركتا فتح وحامس عىل أن تكون مهام وقرارات اإلطار القيادي املؤقت غري قابلة للتعطيل، 
ومبا ال يتعارض مع صالحيات اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية.

3– األمن

بشأنها  مرسوماً  الفلسطيني  الرئيس  يصدر  التي  العليا  األمنية  اللجنة  تشكيل  أن  عىل  التأكيد 
وتتكون من ضباط مهنيني تكون بالتوافق.

4– الحكومة

أ– تشكيل الحكومة:

والوزراء  الوزراء  رئيس  وتعيني  الفلسطينية  الحكومة  تشكيل  عىل  وحامس  فتح  حركتا  اتفقت 
بالتوافق.

ب– مهام الحكومة: 

1– تهيئة األجواء إلجراء االنتخابات الرئاسية والترشيعية واملجلس الوطني الفلسطيني.

2– اإلرشاف عىل معالجة قضايا املصالحة الداخلية الفلسطينية الناتجة عن حالة االنقسام.

3– متابعة عمليات إعادة إعامر قطاع غزة وإنهاء الحصار.

4– متابعة تنفيذ ما ورد يف اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني.

5– معالجة القضايا املدنية واملشاكل اإلدارية الناجمة عن االنقسام.

6– توحيد مؤسسات السلطة الوطنية بالضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.

7– تسوية أوضاع الجمعيات واملؤسسات األهلية والخريية.

5– املجلس الترشيعي

اتفق الطرفان عىل تفعيل املجلس الترشيعي الفلسطيني حسب القانون األسايس. 

وثيقة رقم 95:

فتح  بني  املصالحة  اتفاق  حول  إفريقيا  جنوب  لحكومة  صحفي  بيان 
وحامس95 )نص مرتجم عن األصل(

29 نيسان/ أبريل 2011

الفلسطينية إلقامة حكومة  األطراف  تبذلها  التي  الجهود  إفريقيا وتدعم  ترحب حكومة جنوب 
الوحدة االنتقالية. 

علمت حكومة جنوب إفريقيا ببيان األطراف الفلسطينية فتح وحامس بتاريخ 27 نيسان 2011 يف 
القاهرة بشأن التوصل إىل تفاهم يهدف إىل تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية وإجراء انتخابات 

يف غضون مثانية أشهر. 


