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  تعليقاً على قرارات جملس وزراء اخلارجية العرب، ترفض فيه " حماس"بيان حلركة 
  بقاء الرئيس حممود عباس يف منصبه

  27/11/2008غزة، 
  
  

، صرح مصدر )األربعاء(يف القاهرة مساء أمس  تعليقا على قرارات جملس وزراء اخلارجية العرب، الذي انعقد
  :بما يلي ماسمسؤول يف حركة املقاومة اإلسالمية ح

ترحب احلركة باخلطوة العربية املتمثّلة بإرسال قافلة من املعونات واملساعدات عبر معبر رفح البري، ولكنها . 1
ويف هذا السياق، فإن احلركة تشكر . تطالب بخطوة تكسر احلصار بشكل نهائي، وتنهي معاناة الشعب الفلسطيني

 . فل أو سفن إغاثة إىل قطاع غزةالدول العربية واإلسالمية، التي سيّرت قوا

نؤكد على موقف احلركة، الذي يصرّ على خيار احلوار كوسيلة حضارية وعملية للخروج من حالة االنقسام . 2
  . السياسي، وحتقيق املصاحلة الوطنية الفلسطينية، ولكننا ندعو إىل توفير مستلزمات هذه املصاحلة

إن قرار اجمللس بدعوة حممود عباس إىل حتمّل مسؤولياته يف مع حرصنا على عدم وجود فراغ سياسي، ف. 3
االستمرار برئاسة السلطة الفلسطينية حلين إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، يعني عمليا التمديد لواليته، وهو ما 

ية من ناحية، وال يخدم املصاحلة الفلسطينية من ناحية أخرى، ألنه يخالف القانون األساسي للسلطة الفلسطين
يضعف دوافع املصاحلة عند الطرف اآلخر، كما أنه يعمّق االنقسام،وكان األصل أن يطرح هذا األمر على طاولة 

  . احلوار الفلسطيني، دون تدخّل عربي

يف " الدايتونية"ألمنية التي تشنّها األجهزة األمنية كنا نتوقع أن يدعو اجمللس الوزاري العربي، إىل وقف احلملة ا. 4
الضفة الغربية على حركة حماس وفصائل املقاومة، سواء بمداهمة املؤسسات وإغالقها، أو باعتقال القيادات 

ونحن نؤكد جمددا، على أن وقف . والكوادر املنتمين لها أو املتعاطفين معها، ولكن لألسف خال البيان من ذلك
  . ألمنية، واإلفراج عن املعتقلين، يمثل أحد املستلزمات األساسية لتحقيق املصاحلة الفلسطينيةاحلملة ا
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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
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