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  يؤكد حتريم الدم الفلسطيني نص اتفاق مكة للوفاق الوطني
  وتأليف حكومة وحدة وطنية

  .8/2/2007مكة املكرمة، 
   
  

بناء على املبادرة الكريمة، التي أعلنها خادم احلرمين الشريفين، امللك عبد الله بن عبد العزيز، ملك اململكة العربية 
 19يف الفترة من " حماس"و" فتح"جرت يف مكة املكرمة، بين حركتي السعودية، وحتت الرعاية الكريمة جلاللته، 

حوارات الوفاق واالتفاق  2007فبراير /، املوافق من السادس إىل الثامن من شباط1428حمرم  21إىل 
  :الفلسطيني، وقد تكللت هذه احلوارات بفضل الله سبحانه وتعاىل بالنجاح حيث جرى االتفاق على ما يلي

يد على حتريم دم الفلسطيني، واتخاذ كافة اإلجراءات والترتيبات، التي حتول دون إراقته مع التأكيد على التأك: أوالً
أهمية الوحدة الوطنية، كأساس للصمود الوطني والتصدي لالحتالل، وحتقيق األهداف الوطنية املشروعة للشعب 

  .ة يف الساحة الفلسطينيةالفلسطيني، واعتماد لغة احلوار كأساس وحيد حلل اخلالفات السياسي
ويف هذا اإلطار نقدم الشكر اجلزيل لإلخوة يف مصر الشقيقة والوفد األمني املصري يف غزة، الذين بذلوا جهودًا 

  .كبيرة يف تهدئة األوضاع يف القطاع، خالل الفترة السابقة
االتفاق وبصورة نهائية على تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية، وفق اتفاق تفصيلي معتمد بين : ثانياً

  .الطرفين، والشروع العاجل يف اتخاذ اإلجراءات الدستورية لتشكيلها
املضي قدماً يف إجراءات تفعيل وتطوير وإصالح منظمة التحرير الفلسطينية، وتسريع إجراءات عمل اللجنة : ثالثاً
  .ضيرية، استناداً لتفاهمات القاهرة ودمشقالتح

  .وقد جرى االتفاق على خطوات تفصيلية بين الطرفين بهذا اخلصوص
تأكيد مبدأ الشراكة السياسية على أساس القوانين املعمول بها يف السلطة الوطنية الفلسطينية، وعلى قاعدة : رابعاً

  .التعددية السياسية، وفق اتفاق معتمد بين الطرفين
نا إذ نزف هذا االتفاق إىل جماهيرنا الفلسطينية، وجماهير أمتنا العربية واإلسالمية وكل األصدقاء يف العامل، إن

فإننا نؤكد التزامنا به نصًا وروحاً، من أجل التفرغ إلجناز أهدافنا الوطنية، والتخلص من االحتالل، واستعادة 
يا القدس والالجئين واملسجد األقصى واألسرى واملعتقلين حقوقنا والتفرغ للملفات الرئيسية، ويف مقدمتها قضا

  .ومواجهة اجلدار واالستيطان
  .والله املوفق

  .2007فبراير /، املوافق الثامن من شباط1428حمرم  21مكة املكرمة يف 
   
  

 
  

                                                 
  املصدر: http://wafa.ps/arabic/  

 



 

 
 

  

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  
 


