النص الرسمي لما تم االتفاق عليه بين الفصائل الفلسطينية بعد اجتماعهم في القاهرة بتاريخ -12-20
2011
بسم هللا الرحمن الرحيم
القاهرة في 2011/12/20
آليات تنفيذ اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني
1تحت رعاية مصرية اجتمعت الفصائل الفلسطينية بالقاهرة يوم  2011-12-20لبحث آليات تنفيذ اتفاقيةالوفاق الوطني الفلسطيني التي وقعت عليها الفصائل بالقاهرة في .2011/5/4
2اتفق األطراف على أن تكون اآلليات التي تم التوصل إليها ملزمة للجميع وهي على النحو التالي:أوالً :منظمة التحرير:
3توافقت الفصائل على أن يتم مناقشة موضوع منظمة التحرير الفلسطينية خالل اجتماع لجنة منظمة التحريرالمنصوص عليها في إعالن القاهرة  2005واتفاقية الوفاق الوطني  2011المقرر يوم 2011 -12 -22
والذي دعا إليه الرئيس محمود عباس.
ثانياً :االنتخابات:
 4توافقت الفصائل على األسماء المقترحة للجنة االنتخابات المركزية وبحيث يتم عرض هذه األسماء علىالرئيس أبو مازن إلصدار مرسوم رئاسي بتشكيل اللجنة على أن يتم استبدال أي اسم من األسماء المقترحة من
بين األسماء االحتياطية وهم:
أ -د .حنا ناصر (الضفة الغربية).
ب -رامي الحمد هلل (الضفة الغربية).
ت -ياسر موسى حرب (غزة).
ث -مازن سيسالم (غزة).
ج -خولة الشخشير (الضفة الغربية).

ح -شكري النشاشيبي (الضفة الغربية).
خ -أحمد الخالدي (الضفة الغربية) .
د -اسحاق مهنا (غزة).
ذ -يوسف عوض هللا (غزة).
احتياطي:
أ -جورج جقمان.
ب -عصام يونس.
ت -طالب عوض.
ث -ناظم عويضة.
 5كما تم التأكيد على أن تمارس هذه اللجنة مهامها في اليوم التالي إلصدار المرسوم الرئاسي بتشكيلها بمافي ذلك البدء في إعداد السجل االنتخابي وتجهيز مقارها بقطاع غزة.
ثالثاً :المصالحة المجتمعية:
6تم االتفاق على تشكيل لجنة المصالحة المجتمعية ،على أن تقوم اللجنة بعقد أول اجتماع لها بقطاع غزةيوم  2011-12-27النتخاب رئيس ونائب له وأمين صندوق ،وتتشكل اللجنة من كالً من:
أ -حركة فتح (إبراهيم أبو النجا -أشرف جمعة -عبد هللا أبو سمهدانة).
ب -حركة حماس (نزار عوض هللا -إسماعيل رضوان -زكريا معمر).
ت -الجهاد اإلسالمي (نافذ عزام).
ث -الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين(رباح مهنا).
ج -الجبهة الديمقراطية (صالح ناصر).
ح -القيادة العامة (لؤي القليوطي).

خ -جبهة النضال الشعبي (عبد العزيز قديح).
د -الجبهة العربية الفلسطينية (صالح أبو ركية).
ذ -جبهة التحرير الفلسطينية (عدنان الغريب).
ر -جبهة التحرير العربية ( إبراهيم الزعانين).
ز -حزب فدا (رائف دياب).
س -الصاعقة (محي الدين ابو دقة).
ش -حزب الشعب (نافذ غنيم).
ص -المبادرة الوطنية (عبد هللا أبو العطا).
ض -المستقلون (نبيل ابو معيلق -ياسر الوادية -محمود سليم).
رابعاً :الحكومة:
7اتفقت الفصائل على أن يتم تشكيل الحكومة بحلول  2012-1-31وذلك بعد التشاور مع جميع الفصائلوحسب

اإلجراءات

المتفق

عليها.

خامساً :قضايا الحريات العامة وبناء الثقة:
8التوافق على تشكيل لجنتين بالضفة الغربية وقطاع غزة لمتابعة قضايا الحريات العامة وبناء الثقة(المعتقلين– منع السفر -المؤسسات -جوازات السفر -ضمان حرية العمل السياسي دون قيود) ،على أن تعمل
هاتين اللجنتين تحت إشراف مصري كامل لمعالجة هذه القضايا قبل نهاية شهر يناير  ،2012وبحيث تعقدا
أول اجتماع لهما بالضفة والقطاع يوم  2011-12-24وتتشكل هاتين اللجنتين على النحو التالي:
لجنة الضفة:
جمال أبو الرب (فتح).ناصر الشاعر (حماس).-شعوان جبارين (مؤسسة الضمير).

مصطفى البرغوثي (المبادرة الوطنية).عصام العاروري (حزب الشعب).خضر عدنان (الجهاد اإلسالمي). خليل عساف (مستقل).لجنة قطاع غزة:
هشام عبد الرازق (فتح).إسماعيل األشقر (حماس).خليل أبو شمالة (الضمير).خالد البطش (جهاد إسالمي).هاني أبو عمرة ( الجبهة العربية الفلسطينية).خالد الخطيب (حزب فدا).لؤي القليوطي ( قيادة عامة).زاهر الجديلي (جبهة التحرير العربية).عدنان الغريب (جبهة التحرير الفلسطينية).سادساً :المجلس التشريعي:
9-تعقد الكتل البرلمانية بالمجلس التشريعي اجتماعاً تشاورياً بالقاهرة يوم  ،2011-12-21يعقبه اجتماعات

تشاورية أخرى بالضفة الغربية وقطاع غزة للتباحث ودراسة سبل استئناف عمل المجلس التشريعي ،على أن
ترفع الكتل نتائج لقاءاتها وتوصياتها لرئيس السلطة الفلسطينية وتطلب من الرئيس إصدار مرسوم في األسبوع
األول من شهر فبراير  2012لدعوة المجلس التشريعي لالنعقاد ألقرار القضايا المتوافق عليها بين كافة
األطراف.

