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  كما اقترحته القيادة املصرية" املشروع الوطني الفلسطيني"النص الكامل لـ 
  على فصائل العمل الوطني الفلسطيني

  .2008أغسطس /القاهرة، آب
   
  

وفاء لدماء شهدائنا األبرار، وإجالالً ملعاناة أسرانا البواسل، وإيماناً بعدالة قضيتنا الوطنية، وتأكيداً على استمرار 
أجل نيل حقوقنا املشروعة بما فيها إقامة الدولة الفلسطينية املستقلة وعاصمتها القدس الشريف، نضالنا من 

وتأكيد حق الالجئين يف العودة إىل ديارهم، ويقيناً بأن تضحيات شعبنا الفلسطيني الصامد على مدار عقود مضت 
  .ال يجب أن تهدرها خالفات حزبية ضيقة

واخملاطر العظام، التي حتيط بالقضية الفلسطينية، يف مرحلة نحسبها جميعاً من وانطالقاً من التحديات اجلسام، 
أهم وأخطر مراحل تاريخنا الفلسطيني املعاصر، ومفترق طرق ال بد أن يقودنا إىل استعادة حقوقنا املشروعة 

أهدافه  وحمايتها من الضياع، مستندين على وحدة شعبنا وتعبئة إمكانياته وطاقاته العظيمة نحو حتقيق
  .االستراتيجية

وقناعة من اجلميع بأن استمرار الوضع احلايل يتجه بنا نحو مزيد من تكريس االنقسام السياسي واجلغرايف 
والنفسي الذي يكاد يعصف بآمال وطموحات شعبنا وقضيتنا العادلة، ويتالشى منطقنا يف الدفاع عنها، 

م مسؤولياته والتزاماته يف ظل متغيرات إقليمية ودولية وتتضاءل حججنا يف أن نفرضها على العامل ونضعه أما
  .نعلم جميعاً طبيعتها ومقتضياتها

ويف ضوء املسؤولية التاريخية التي تفرض علينا جميعاً تنحية خالفاتنا التنظيمية أياً كانت طبيعة هذه 
وطنية العليا، فقد جاء الوقت اخلالفات، وأن نتوجه بكل ما نملكه من إيمان والتزام نحو إعالء حقيقي للمصلحة ال

  .الذي يجب أن نحول فيه وحدتنا الوطنية من جمرد شعارات براقة نطرحها إىل قناعات حقيقية ننفذها
واستشراقاً بمستقبل ال بد أن نصنعه بأنفسنا، ونحدد مالحمه بأيدينا، ونبلور معامله بإرادتنا، ونتحرك فيه بعزيمة 

دة اللحمة إىل البيت الفلسطيني، واالتفاق على مشروع وطني نخاطب من خالله قوية وإصرار ال يلين، من أجل إعا
  .اجملتمع الدويل، ونثبت به حقنا يف أن نحيا يف أمن وسالم ورخاء مثلنا مثل باقي شعوب العامل

ترة من وارتباطاً باحملادثات الثنائية الفاعلة التي عقدتها التنظيمات الفلسطينية مع القيادة املصرية خالل الف
، والتي أظهرت توافقاً غير مسبوق حول ضرورة إنهاء االنقسام واألسس 8/10/2008وحتى  25/8/2008

واتفقت على مشروعها  9/11/2008املطلوبة ملعاجلته فقد اجتمعت الفصائل والقوى الفلسطينية يف القاهرة يوم 
  :الوطني على النحو التايل

  مبادئ عامة: أوالً �
  .ية الفلسطينية تسمو وتعلو فوق املصالح احلزبية والتنظيميةاملصلحة الوطن – 1
  .وحدة األراضي الفلسطينية جغرافياً وسياسياً وعدم القبول بتجزئتها حتت أية ظروف – 2
  .احلوار هو الوسيلة الوحيدة إلنهاء أية خالفات داخلية – 3
ونبذ العنف وكل ما يمكن أن يؤدي إليه من  حرمة الدم الفلسطيني، وجتريم االقتتال الداخلي ووقف التحريض، – 4

  .وسائل وإجراءات
الديمقراطية هي اخليار الوحيد ملبدأ تداول السلطة يف إطار احترام سيادة القانون والنظام واحترام الشرعية،  – 5

  .وإن دعم الديمقراطية يتطلب أن تكون هناك مشاركة سياسية من اجلميع بعيداً عن مبدأ احملاصصة
  .قاومة يف إطار التوافق الوطني هي حق مشروع للشعب الفلسطيني ما دام االحتالل قائماًامل – 6

                                                 
  26/10/2008، 1209العدد ، )دمشق" (الحرية"مجلة  :المصدر. 
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وثيقة الوفاق الوطني  –" 2005] آذار[مارس "اتفاق القاهرة (االعتماد على املرجعيات الرئيسية السابقة  – 7
يونيو "حممود عباس للحوار الشامل /مبادرة الرئيس –" 2007] شباط[فبراير "اتفاق مكة  –" 2006] أيار[مايو "
  ).قرارات القمة العربية املتعلقة بإنهاء حالة االنقسام –" 2008] حزيران[

اتفق اجملتمعون الذين يمثلون جميع الفصائل والقيادات السياسية الفلسطينية إلنهاء حالة االنقسام من : ثانياً �
  :خالل املوافقة على حل القضايا الرئيسية كاآلتي

  :احلكومة – 8
تشكيل حكومة توافق وطني ذات مهام حمددة تتمثل يف رفع احلصار وتسيير احلياة اليومية للشعب الفلسطيني، 

  .واإلعداد إلجراء انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة، واإلشراف على إعادة بناء األجهزة األمنية
  :األجهزة األمنية – 9

لى أسس مهنية ووطنية بعيداً عن الفصائلية، لتكون وحدها هي اخملولة إعادة بناء األجهزة األمنية الفلسطينية ع
بمهمة الدفاع عن الوطن واملواطنين، وما يتطلبه ذلك من تقديم املساعدة العربية الالزمة إلجناز عملية البناء 

  .واإلصالح
  :االنتخابات – 10

اجعة قانون االنتخابات وفقاً ملا تقتضيه إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة يف توقيت متفق عليه، ومر
  .مصلحة الوطن

  :منظمة التحرير – 11
مارس "تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية املمثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني طبقاً التفاق القاهرة 

اً ومرجعية سياسية بحيث تضم جميع القوى والفصائل، واحلفاظ على املنظمة إطاراً وطنياً جامع" 2005] آذار[
  .عليا للفلسطينيين، وانتخاب جملس وطني جديد يف الداخل واخلارج حيثما أمكن

  :وافقت جميع الفصائل وطوائف الشعب الفلسطيني على االلتزام بمتطلبات املرحلة القادمة كاآلتي: ثالثاً �
ى الفلسطينية خالل اجتماعاتها احلفاظ على التهدئة يف اإلطار الذي توافقت عليه كافة الفصائل والقو – 12

  .30/4/2008، 29بالقاهرة يومي 
توفير املناخ الداخلي املالئم من أجل إجناح مرحلة ما بعد احلوار الشامل والتنفيذ الكامل ملقتضيات هذه  – 13

ذول املرحلة، وما تفرضه من حتمية وقف وإنهاء أية أعمال أو إجراءات داخلية من شأنها اإلضرار باجلهد املب
  .إلنهاء حالة االنقسام، وضرورة التفاعل بإيجابية مع متطلبات املصاحلات الداخلية

االتفاق على تشكيل اللجان التي تتوىل مهمة بحث التفصيالت املطلوبة وآليات عملها، لوضع ما يتم التوصل  – 14
 –جلنة االنتخابات  –احلكومة جلنة (إليه موضع التنفيذ، وذلك يف إطار معاجلة كافة قضايا احلوار واملصاحلة 

على أن تبدأ هذه اللجان عملها بعد انتهاء ) جلنة املصاحلات الداخلية –جلنة منظمة التحرير  –جلنة األمن 
  .اجتماعات احلوار الشامل مباشرة، وال مانع من مشاركة عربية يف أي من هذه اللجان إذا ما طلبت التنظيمات ذلك

  :رابعاً �
الفصائل وقوى الشعب الفلسطيني على أن إدارة املفاوضات السياسية هي من صالحية منظمة اتفقت جميع  – 15

التحرير الفلسطينية ورئيس السلطة الفلسطينية واملبنية على قاعدة التمسك باألهداف الوطنية، على أن يتم عرض 
  .أمكنأي اتفاق بهذا الشأن على اجمللس الوطني للتصديق عليه أو إجراء استفتاء حيثما 

  :خامساً �
اتفق اجملتمعون على أن املشروع الوطني بما يحمله من آفاق واضحة، وتطلعات مشروعة، وطموحات ليست بمنأى 
عن إمكانية التحقيق، يتطلب أن تتحول النوايا احلسنة واإلرادات الصادقة إىل برنامج عمل يتم تنفيذه يف إطار من 

ل سوف حتاسبنا على املسؤولية التي حتملناها، وأجيال من حقها أن حتيا املسؤولية والقناعة وااللتزام أمام أجيا
  .يف استقرار ورخاء يف ظل دولتها املستقلة

  
  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx  
 


