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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. 
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بتاريخ  تأيت  أنها  للغاية، خصوصاً  إيجايب  التطورات يف ضوء  هذه  إفريقيا  جنوب  وترى حكومة 
الذكرى السابعة عرش لتحرير جنوب إفريقيا من الظلم وبزوغ فجر الحرية الديوقراطية. ففي هذا 
والوحدة،  الوطنية،  واملصالحة  والديوقراطية،  الحرية،  عىل  بحصولها  إفريقيا  جنوب  تحتفل  اليوم، 

واستعادة الكرامة اإلنسانية. 

الكرامة  واستعادة  والوحدة،  الوطنية،  املصالحة  أهمية  إفريقيا  جنوب  وحكومة  شعب  ويفهم 
يسهمون  الذين  الفلسطينيني  القادة  جانب  من  الجهود  كل  إفريقيا  جنوب  ستدعم  لذا  اإلنسانية. 

بإخالص وإيجابية يف تحقيق السالم الدائم، واالستقرار، واألمن، واالزدهار للشعب الفلسطيني. 

وتثني حكومة جنوب إفريقيا عىل كال الطرفني ملا بذلوه من جهود إلعادة بدء محادثات املصالحة، 
وتأمل أنها ستذلل كل العقبات لضامن التوصل إىل اتفاق رسمي وراسخ يف املستقبل القريب. ونعتقد 
فلسطينية حرة وديوقراطية عىل  دولة  أمر حيوي إلنشاء  الفلسطيني هي  الشعب  أن وحدة  أيضاً 

طول حدود 1967، تكون القدس الرشقية عاصمة لها. 

ويف هذا الصدد، نحث جميع الفصائل الفلسطينية عىل التوحد خلف منظمة التحرير الفلسطينية 
املصري،  وتقرير  الحرية،  أجل  من  الفلسطينيني  وتطلعات جميع  بآمال  قدماً  للميض  وذلك   ،)PLO(
مع  التفاوض  عىل  اإلرسائيلية،  الحكومة  ذلك  يف  مبا  األطراف،  جميع  نحث  كام  اإلنسانية.  والكرامة 
تعيش  فلسطينية حرة ومستقلة،  إقامة دولة  أجل  الفلسطيني، من  الشعب  اختارهم  الذين  القادة 

جنباً إىل جنب يف سالم مع دولة إرسائيل. 

العالقات  دائرة  باسم  املتحدث  مونييال،  كاليسون  بالسيد  االتصال  يرجى  املعلومات،  من  ملزيد 
والتعاون الدويل، عىل الرقم 0828845974

صادر عن دائرة العالقات والتعاون الدويل

مبنى أو آر تامبو 

طريق سوتبانسبريغ 460

بريتوريا

وثيقة رقم 96:

مقابلة صحفية مع رئيس الحركة اإلسالمية داخل أرايض الـ  48 رائد صالح 
حول املصالحة الفلسطينية والثورات العربية96

2 أيار/ مايو 2011

س: كيف تنظر إىل الثورات الشعبية العربية، وحديثك للجمهور أنها لن تتوقف حتى تحرير األقىص؟

ج: انظر إىل الثورات العربية عىل أنها بداية اليقظة يف العامل العريب، رغبة من الشعوب ألخذ إرادتها 
للشعوب  الحقوق  تعيد  التي  الجمعية  اإلرادة  عىل  بناء  ومستقبلها  حارضها  صناعة  يف  وتبارش 

العربية واإلسالمية.


