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لتحقيق املصاحلة " حماس"و" فتح"حركتَي  اتفاق بين بشأنعالن اإل

1TP0Fالوطنية، استناداً إىل ما تم االتفاق عليه يف القاهرة والدوحة

∗
 

 .٢٣/٤/٢٠١٤غزة، 

 

مساء اليوم األربعاء، على البدء ، "حماس"اتفق وفدا منظمة التحرير الفلسطينية، وحركة 

 .بتنفيذ ما تم االتفاق عليه يف القاهرة والدوحة لتحقيق املصاحلة

، يف مدينة غزة، أعلنا فيه االتفاق على البدء بإجراءات إنهاء فياًاصح وعقد الوفدان مؤتمراً

اق الذي إسماعيل هنية بنود االتف "حماس"االنقسام، وتال نائب رئيس املكتب السياسي حلركة 

 .ين يف االجتماعاتين املشاركَعه كافة أعضاء الوفدَوقّ

فق خالل االجتماع على وضع اجلداول الزمنية إلنهاء االنقسام وتطبيق اتفاق واتُّ

ين، سادتهما روح التفاهم ين على مدار اليومين بين الوفدَاملصاحلة الوطنية، وقد تم عقد اجتماعَ

 :ث تم االتفاق على ما يليوالتوافق وتغليب مصلحة الوطن، حي

التأكيد على االلتزام بكل ما تم االتفاق عليه يف اتفاق القاهرة والتفاهمات امللحقة : أوالً

 .واعتبارها املرجعية عند التنفيذ ،وإعالن الدوحة

احلكومة، يبدأ الرئيس حممود عباس مشاورات تشكيل حكومة التوافق الوطني : ثانياً

إىل اتفاق  استناداً  ،بخمسة أسابيع ةعالنها خالل الفترة القانونية احملددبالتوافق من تاريخه، وإ

 .القاهرة وإعالن الدوحة، وقيامها بالتزاماتها كاملة

                                                           

 :الرابط اإللكتروين التايل، يف "وفا"موقع وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، : املصدر ∗

http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=172895 
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 .االنتخابات، التأكيد على تزامن االنتخابات التشريعية والرئاسية وا�لس الوطني: ثالثاً 

لقوى والفعاليات الوطنية، على أن يتم ل الرئيس بتحديد موعد االنتخابات بالتشاور مع اويخوَّ

إجراء االنتخابات بعد ستة أشهر من تشكيل احلكومة على األقل، وتتم مناقشة ذلك يف جلنة تفعيل 

 .منظمة التحرير يف اجتماعها املقبل مع إجناز مقتضيات إجراء االنتخابات املذكورة

طوير منظمة التحرير منظمة التحرير، تم االتفاق على عقد جلنة تفعيل وت: رابعاً

الفلسطينية، ملمارسة مهامها املنصوص عليها يف االتفاقات يف غضون خمسة أسابيع من 

 .تاريخه، والتأكيد على دورية وتواصل اجتماعاتها بعد ذلك

جلنة املصاحلة ا�تمعية، االستئناف الفوري لعمل جلنة املصاحلة ا�تمعية : خامساً

 .ىل ما تم االتفاق عليه يف القاهرةإ وجلانها الفرعية، استناداً

جلنة احلريات، التأكيد على تطبيق ما تم االتفاق عليه يف القاهرة يف ملف : سادساً

وتنفيذ  احلريات العامة، ودعوة جلنة احلريات العامة يف الضفة والقطاع الستئناف عملها فوراً 

 .قراراتها

االتفاق عليه بتفعيل ا�لس  ا�لس التشريعي، التأكيد على تطبيق ما تم: سابعاً

 .التشريعي والقيام بمهامه

ويف اخلتام يؤكد الوفدان تثمين وتقدير الدور املصري يف رعاية اتفاق املصاحلة، 

 .وعلى الدعم العربي الشامل لتطبيق اتفاق املصاحلة ،ويؤكدان مواصلة هذا الدور


