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  " حماس"يرفض إصرار حركة  "فتح"بيان للجنة املركزية العليا حلركة 
  وتنفيذ سياسة احملاور على مواصلة املسلسل التدميري

  ]مقتطفات[ .8/1/2007رام الله، 
  

[.......]  
ماتها مستندة إىل القَسَم والعهد بعدم التخلي عن سياسات منظمة التحرير الفلسطينية والتزا" [....] فتح"إن حركة 

، تضع أمام شعبنا الفلسطيني أن هذه املسيرة الوطنية تمر هذه األيام بأخطر مراحلها، وتواجه وضعًا [....]الدولية 
احلكومة الفلسطينية، التي تعهدت ومارست من خاللها سياسة " حماس"مل يعد خافياً على أحد منذ تشكيل حركة 

تطرح مبادرات غير واعية من استعدادها لهدنة طويلة األمد  اإلقصاء واإلحالل يف الوزارات واملؤسسات، وأخذت
من ادعاءات، " فتح"مع حكومة إسرائيل، وإطالق سياسة التحريض ضمن خطة واضحة بتشويه صورة حركة 

وافتراءات واتهامات، تدل كلها على العبثية، والعدمية سياسياً وتنظيمياً، بل تعدت ذلك بتنفيذ االعتداءات على أبناء 
، ومن النشرات املسمومة التي تقطر "حماس"باالغتياالت، بدءاً بالتهديد املعلن على ألسنة قادة حركة " فتح"ة حرك

وقادتها، وقواعدها، وكوادرها، ويستمر خمططها يف االغتيال الذي ينطلق من عقلية ثأرية " فتح"حقداً على حركة 
وتدمير معنوياته، وطموحاته الوطنية، وقد أعدت  ضد املناضلين، وضد استقرار شعبنا،" حماس"تمارسها حركة 

لهذه اخلطة قوة تنفيذية أعلنت عن تشكيلها خمالفة أحكام قانون اخلدمة يف قوى األمن، وقد أصدر األخ أبو مازن 
، يقضي بإلغاء قرار وزير الداخلية باستحداث )21/04/2006(رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية مرسوماً بتاريخ 

ة تتبعه مباشرة، فضالً عن الترقيات والتعيينات التي قام بها، وهو ال يملك االختصاص لكل اإلجراءات قوة أمني
والتشكيالت التي قام بها، بل إن التمادي يف العبث وصل إىل حالة ال يمكن وصفها إالّ بحالة التمرد، حيث تتالزم 

، حين تطال رئيس السلطة بالكذب علناً "اسحم"اإلجراءات الثأرية مع تصريحات عن قيادات مسؤولة من حركة 
على لسان أحد مسؤوليها ملقباً " حماس"بأن لديه أمواًال وال يقوم بصرف الرواتب، وحين يرتفع صوت حركة 

رئيس السلطة برئيس سلطة أوسلو، وهي قبلت أوسلو وشاركت يف االنتخابات التشريعية على أساسها، وحين تعمم 
هي مدرسة الذل واخليانة، وتنذر باغتيال قيادات فتحاوية، وتطالب بإصدار فتاوى لتخوين حركة " فتح"أن حركة 

، لالستناد إىل هذا العبث لالغتياالت، وهو ما يتم ارتكابه عملياً من االستفزاز االنتقامي إىل االغتيال يف "فتح"
لقوة التنفيذية غير الشرعية، بل وتعمل بقرارها تشكيل ا" حماس"الشوارع ويف البيوت، وكل ذلك يؤكد أن حركة 

على زيادة عددها كل يوم دون قانون أو قرار أو صالحيات، كل ذلك يؤكد تراجعها عن تشكيل حكومة وحدة وطنية 
.[....]  

تعلن يف هذه املناسبة بشكل واضح وصريح أن أي اعتداء على عناصرها ومسؤوليها ومؤسساتها، " فتح"إن حركة 
منذ انطالقتها، وقدمت من أجل ذلك الشهداء واجلرحى " فتح"لذاكرة الوطنية التي أحيتها حركة هو اعتداء على ا

واألسرى، وأيضاً هو عدوان على النضال الوطني وشهدائه وأسراه، وهو عدوان على احلوار اجلاد واملسؤول، وهو 
بمنظمة التحرير الفلسطينية، وعدم  عدوان على مصالح املواطنين، وهو عدوان على الوحدة الوطنية، وعدم االلتزام

  .االلتزام بتقاليد شعبنا وتضحياته
لن تسمح لهذا املسلسل التدميري واخلطير، وتعلن ألبناء شعبنا، وللقوى الوطنية، وجلميع " فتح"ولذلك فإن حركة 

نق، ومن عدم لشعبنا من احلصار اخلا" حماس"الهيئات، واملؤسسات املدنية أن هذه احلالة التي أوصلتها حركة 
االلتزام بقواعد العمل الديمقراطي، وعدم التفهم بل رفضها للتعددية ومتطلباتها السياسية، وإصرارها على تنفيذ 

، ألنه يدمر املسيرة "فتح"سياسة احملاور، واالعتماد على القوة يف تنفيذ خمططاتها، كل ذلك ترفضه حركة 
ه اإلقليمي والدويل، ما يسبب املزيد من احلصار والعزلة، ويثير واملكاسب الوطنية، ويعيق تفاعل شعبنا مع حميط

  .الفتنة التي يؤدي اشتعالها إىل اشتعال احلريق يف البيت الفلسطيني الذي ينال من اآلمال واألهداف الوطنية
[.......]  

  وإنها لثورة حتى النصر
  "فتح"اللجنة املركزية العليا حلركة 

                                                 
  املصدر: http://www.alquds.com/inside.php?opt=2&id=38936  

 



 

 
 

  

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
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