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املامرسات تعد تحدي ًا إلرادة املجتمع الدويل ،وتكشف النوايا اإلرسائيلية املبيتة التي تثبت عدم
جديتها ،وعدم اكرتاثها لتلك الجهود الهادفة إىل تحقيق السالم.
قدر املجلس األعىل جهود منظمة األمم املتحدة للرتبية والثقافة والعلوم (اليونيسكو) التي أمثرت
عن قرار قبول دولة فلسطني كاملة العضوية يف املنظمة ،باعتبار أن هذه الخطوة تخدم القانون
الدويل ،وتعزز فرص السالم ،ونجاح املساعي الخرية للدول الراعية للسالم والتعايش.
وعرب املجلس األعىل عن دعمه لطلب دولة فلسطني قبولها عضواً يف األمم املتحدة ،باعتباره انتصاراً
للحق والعدالة ،والقانون والرشعية الدولية ،ودعامً لخيار السالم ،وتعزيزاً لفرص نجاح املفاوضات.
().....
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 21كانون األول /ديسمرب 2011
آليات تنفيذ اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني:
 –1تحت رعاية مرصية اجتمعت الفصائل الفلسطينية بالقاهرة يوم  2011/12/20لبحث آليات تنفيذ
اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني التي وقعت عليها الفصائل بالقاهرة يف .2001/5/4
 –2اتفق األطراف عىل أن تكون اآلليات التي تم التوصل إليها ملزمة للجميع وهي عىل النحو التايل–:
أوالً :منظمة التحرير:
 –3توافقت الفصائل عىل أن يتم مناقشة موضوع منظمة التحرير الفلسطينية خالل اجتامع لجنة
منظمة التحرير املنصوص عليها يف إعالن القاهرة  2005واتفاقية الوفاق الوطني  2011املقرر يوم
 2011/12/22والذي دعا إليه الرئيس /محمود عباس.
ثانياً :االنتخابات:
 –4توافقت الفصائل عىل األسامء املقرتحة للجنة االنتخابات املركزية وبحيث يتم عرض هذه األسامء
عىل الرئيس /أبو مازن إلصدار مرسوم رئايس بتشكيل اللجنة عىل أن يتم استبدال أي اسم من
األسامء املقرتحة يف حال اعتذاره وبالتوافق مع الفصائل ،من بني األسامء االحتياطية وهم:
– د .حنا نارص (الضفة الغربية)
– رامي الحمد الله (الضفة الغربية)
– يارس موىس حرب (غزة)
– مازن سيسامل (غزة)
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– خولة الشخشري (الضفة الغربية)
– شكري النشاشيبي (الضفة الغربية)
– أحمد الخالدي (الضفة الغربية)
–إسحاق مهنا (غزة)
– يوسف عوض الله (غزة)
احتياطي:
– جورج جقامن
– عصام يونس
– طالب عوض
– ناظم عويضة
 –5كام تم التأكيد عىل أن متارس هذه اللجنة مهامها يف اليوم التايل إلصدار املرسوم الرئايس بتشكيلها
مبا يف ذلك البدء بإعداد السجل االنتخايب وتجهيز مقارها بقطاع غزة.
ثالثاً :املصالحة املجتمعية:
 –6تم االتفاق عىل تشكيل لجنة املصالحة املجتمعية ،عىل أن تقوم اللجنة بعقد أول اجتامع لها بقطاع
غزة يوم ( )2011–12–27النتخاب رئيس ونائب له وأمني صندوق ،وتشكيل اللجنة من كال ٍّ
[كل]
من:
– حركة فتح (إبراهيم أبو النجا – أرشف جمعة – عبد الله أبو سمهدانة)
– حركة حامس (نزار عوض الله – إسامعيل رضوان – زكريا معمر)
– الجهاد اإلسالمي (نافذ عزام)
– الجبهة الشعبية لتحرير فلسطني (رباح مهنا)
– الجبهة الدميقراطية (صالح نارص)
– القيادة العامة (لؤي القليوطي)
– جبهة النضال الشعبي (عبد العزيز قديح)
– الجبهة العربية الفلسطينية (صالح أبو ركبة)
– جبهة التحرير الفلسطينية (عدنان الغريب)
– جبهة التحرير العربية (إبراهيم الزعانني)
– حزب فدا (رائف دياب)
– الصاعقة (محي الدين أبو دقة)
– حزب الشعب (نافذ غنيم)
– املبادرة الوطنية (عبد الله أبو العطا)
– املستقلون (نبيل أبو معيلق – يارس الوادية – محمود سليم)
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رابعاً :الحكومة:
 –7اتفقت الفصائل عىل أن يتم تشكيل الحكومة بحلول ( ،)2012–1–31وذلك بعد التشاور مع
جميع الفصائل ،وحسب اإلجراءات املتفق عليها.
خامساً :قضايا الحريات العامة وبناء الثقة:
 –8التوافق عىل تشكيل لجنتني بالضفة وقطاع غزة ،ملتابعة قضايا الحريات العامة وبناء الثقة
(املعتقلون – منع السفر – املؤسسات – جوازات السفر – ضامن حرية العمل السيايس دون قيود)،
عىل أن تعمل هاتان اللجنتان تحت إرشاف مرصي كامل ملعالجة هذه القضايا قبل نهاية شهر
كانون ثاين (يناير)  ،2012وبحيث تعقدان أول اجتامع لهام بالضفة والقطاع يوم (،)2011–12–24
وتتشكل هاتا اللجنتان عىل النحو التايل:
لجنة الضفة:
– جامل أبو الرب (فتح).
– نارص الشاعر (حامس).
– شهوان الجبارين (الجبهة الشعبية).
– مصطفى الربغويث (املبادرة الوطنية).
– عصام العاروري (حزب الشعب).
– خرض عدنان (الجهاد اإلسالمي).
– خليل عساف (مستقل).
لجنة قطاع غزة:
– هشام عبد الرازق (فتح).
– إسامعيل األشقر (حامس).
– خليل أبو شاملة (جبهة شعبية).
– خالد البطش (الجهاد اإلسالمي).
– هاين أبو عمرة (الجبهة العربية الفلسطينية).
– خالد الخطيب (حزب فدا).
– لؤي القليوطي (قيادة عامة).
– زاهر الجدييل (جبهة التحرير العربية).
– عدنان الغريب (جبهة التحرير الفلسطينية).
سادساً :املجلس الترشيعي:
 –9تعقد الكتل الربملانية باملجلس الترشيعي اجتامعاً تشاورياً بالقاهرة يوم ( ،)2012–1–1تعقبه
اجتامعات تشاورية أخرى بالضفة الغربية وقطاع غزة للتباحث ودراسة سبل استئناف عمل
املجلس الترشيعي ،عىل أن ترفع الكتل نتائج لقاءاتها ،وتوصياتها لرئيس السلطة الفلسطينية،
وتطلب من الرئيس إصدار مرسوم يف األسبوع األول من شهر شباط (فرباير)  ،2012لدعوة
املجلس الترشيعي لالنعقاد ،إلقرار القضايا املتوافق عليها بني كافة األطراف.
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