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 "حماس"و" فتح"نص اتفاق تنفيذ املصاحلة األخير بين حركتَي 

٢٢/٥/٢٠١٢.*  
 

أمس األول، إىل اتفاق جديد للمصاحلة الوطنية وّقعه " حماس"و" فتح"توصلت حركتا 

موسى أبو " حماس"عزام األحمد ونائب رئيس املكتب السياسي يف " فتح"القيادي يف حركة 

   :ويف اآلتي نص االتفاق. مرزوق

برعاية مصرية كريمة  ٢٠١٢] مايو[أيار  ٢٠بحمد الله وفضله يف هذا اليوم األحد  تم

بشأن القضايا العالقة يف وثيقة الوفاق الوطني، " فتح"و" حماس"التوصل إىل اتفاق بين حركتَي 

كل من " فتح"كل من موسى أبو مرزوق وحممد نصر، وعن حركة " حماس"شارك فيه عن حركة 

   :وتم االتفاق على ما يلي. بسيسوعزام األحمد وصخر 

] مايو[أيار  ٢٧تبدأ جلنة االنتخابات املركزية عملها يف قطاع غزة اعتباراً من يوم  ـ

٢٠١٢.   

 ٢٧لبدء مشاورات تشكيل احلكومة اجلديدة املتفق عليها يوم " فتح"و" حماس"يلتقي وفدا  ـ

  .ا يف قطاع غزةفور بدء جلنة االنتخابات املركزية عمله ٢٠١٢] مايو[أيار 

تختتم مشاورات تشكيل احلكومة بين الوفدين بلقاء بين رئيس املكتب السياسي حلركة  ـ

أيام  ١٠يف القاهرة خالل مدة ال تتجاوز ) أبو مازن(خالد مشعل والرئيس حممود عباس " حماس"

   .لإلعالن عن احلكومة اجلديدة

ابات اجمللس الوطني عملها اعتباراً تستأنف جلنة االنتخابات املكلفة إعداد قانون انتخ ـ

لتهيئة األجواء إلجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية واجمللس  ٢٠١٢] مايو[أيار  ٢٧من 

   .الوطني بالتزامن

يتم حتديد موعد إجراء االنتخابات بالتوافق بين كافة الفصائل والقوى الفلسطينية يف  ـ

   .ضوء إجناز عمل جلنة االنتخابات املركزية
                                                            

  : ، يف املوقع اإللكتروين التايل)بيروت" (السفير"جريدة : املصدر  *
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أشهر لتنفيذ املهام  ٦حتدد مدة عمل احلكومة التي سيتم تشكيلها بفترة ال تزيد عن  ـ

مع ربط مدة هذه احلكومة ) إجراء االنتخابات، البدء يف إعادة إعمار غزة(املتفق عليها بما يف ذلك 

  .باملوعد الذي سيتم التوافق عليه إلجراء االنتخابات

يف حال تعذر إجراء االنتخابات يف املوعد املتفق عليه نتيجة أي سبب خارج عن إرادة  ـ

األطراف يلتقي الطرفان لبحث إمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة برئاسة شخصية 

   .مستقلة يتم التوافق عليها

اء إلجراء التأكيد على أهمية تنفيذ ما ورد يف اتفاقية الوفاق الوطني بشأن تهيئة األجو ـ

االنتخابات، وذلك من خالل سرعة العمل على تطبيق توصيات جلنتَي احلريات العامة يف الضفة 

والقطاع، وعلى حكومة التوافق الوطني إجناز ملف احلريات العامة كامالً يف أسرع وقت ممكن قبل 

   .إجراء االنتخابات وفق القانون

عدّ التوقيعات الواردة به ملزمة للطرفين يُعدّ ما ورد يف هذا االتفاق رزمة واحدة وتُ  ـ

وستقوم مصر من جانبها باملراقبة واإلشراف على تنفيذ كل طرف اللتزاماته بما يف ذلك قضايا 

  .احلريات العامة



 

 
 

  

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 الوثيقة هذه حتميل يمكن
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