
 6/2/2012إعالن الدوحة 

تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، وتأسيساً على 

اتفاق المصالحة الذي تم في القاهرة برعاية جمهورية مصر العربية الشقيقة بين سيادة الرئيس 

التحرير الفلسطينية، رئيس  محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة 

السلطة الوطنية الفلسطينية، واألخ خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، عقد 

، حيث جرى استعراض الخطوات التي تمت حتى  2012/ 2/ 5اجتماع بينهما في الدوحة بتاريخ  

 تذليلها.اآلن لتنفيذ آليات اتفاق المصالحة والعقبات التي اعترضت تنفيذه، وأكدا ضرورة  

وبروح من المسؤولية والصراحة والشفافية واإلصرار على التطبيق األمين والدقيق التفاق 

 المصالحة ببنوده كافة. 

 تم االتفاق على ما يلي: 

التأكيد على االستمرار بخطوات تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وتطويرها من خالل  أوالً:

شكل متزامن مع االنتخابات الرئاسية والتشريعية. كما  إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني ب

تم االتفاق على عقد االجتماع الثاني للجنة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وتطويرها بتاريخ  

 في القاهرة.  2012/ 2/ 18

تشكيل حكومة التوافق الوطني الفلسطينية من كفاءات مهنية مستقلة برئاسة سيادة الرئيس  ثانياً:

 باس تكون مهمتها تسهيل االنتخابات الرئاسية والتشريعية والبدء بإعمار غزة.محمود ع

التأكيد على استمرار عمل اللجان التي تم تشكيلها، وهي لجنة الحريات العامة المكلفة  ثالثاً:

معالجة ملفات المعتقلين والمؤسسات وحرية السفر وعودة الكوادر إلى قطاع غزة وجوازات 

ل ولجنة المصالحة المجتمعية. وفي هذا السياق، أبلغ الرئيس محمود عباس  السفر وحرية العم

 معتقالً في إطار االتفاق بإطالق جميع المعتقلين.  64المجتمعين بأنه تم إطالق 

التأكيد على تنفيذ ما تم االتفاق عليه في القاهرة لبدء عمل لجنة االنتخابات المركزية في   رابعاً:

 ة والقدس.الضفة الغربية وقطاع غز

وعبر سيادة الرئيس محمود عباس واألخ خالد مشعل عن بالغ شكرهما وتقديرهما للجهود 

المخلصة التي بذلها سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد من أجل إتمام عملية المصالحة 

لصمود وإنهاء حال االنقسام في الساحة الفلسطينية لتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية من أجل ا

وإنهاء االحتالل واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة، بما فيها قيام دولته الفلسطينية  

 المستقلة وعاصمتها القدس الشريف«. 

 الموقعون: 

رئيس دولة فلسطين، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس   محمود عباس،

 السلطة الوطنية الفلسطينية. 

 رئيس المكتب السياسي في حركة حماس.  عل،خالد مش

 الشاهد، حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر 

 


