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  وثيقة الشرف التي اتفقت
  عليها" حماس"و" فتح"حركتا 

  قتتال الداخلي وضمان حرية الرأياال لتحريم
  *.17/9/1993غزة، 

  
  .صدق الله العظيم" واعتصموا بحبل الله جميعا، وال تفرقوا: "قال تعاىل  

  أبناء شعبنا املرابط؛         
كان لزاما  لذاثيل خالل تاريخ شعبنا الطويل، إننا نمر، اليوم، بمنعطف تاريخي خطير، مل يسبق له م  

علينا، نحن أبناء الشعب الواحد، أن نكون على قدر املسؤولية، وأن نحرص، جميعا، على مصلحة شعبنا، بحيث ال 
واجملاهد خالل تاريخه الطويل أنه وقد أثبت شعبنا املناضل . تكون خالفاتنا السياسية سببا يف االقتتال والتناحر

ا قادرا على إفشال وإحباط كل املؤامرات التي حتاك ضده، ومنها رهان املراهنين على االقتتال الداخلي كان دائم
  .من آمال احلاقدين وأمنيات الشياطين] وهذا[باحلرب األهلية 

على وثيقة شرف " حماس"و" فتح"ومن منطلق احلرص على وحدة شعبنا وتماسكه، تم االتفاق بين حركة   
  .تحريم االقتتال الداخلي والعنف وضمان حرية التعبير عن الرأيتُلزم الطرفين ب

  :ووثيقة الشرف هذه تلزم الطرفين بما يلي  
الرأي، سواء اجلماعة أو الفرد، بشتى الوسائل املشروعة واملقبولة على كفالة احلرية يف التعبير عن   - 1

املواقف السياسية بصورة سليمة خالية من تنظيم املظاهرات، وإقامة املهرجانات التي تهدف لشرح : اجلميع، مثل
  .ويراعى يف ذلك احترام احلرمات العقائدية والتقاليد العامة للشعب الفلسطيني .جتريح الهيئات واألشخاص

حرية إقامة املهرجانات، وإعداد املسيرات واالحتفاالت، والتأكيد على عدم اتخاذ إجراءات أو القيام   - 2
 .بخطوات تمنع هذا احلق، وكذلك تؤكد على ضرورة احلفاظ على قدسية املساجد واملؤسسات العامة

تصريحات أو إدانة ممارسات العنف املادي واملعنوي بين فئات وشرائح شعبنا، وعدم اإلدالء بأي   - 3
إصدار بيانات يفهم منها دعوة للعنف، وعدم اللجوء إىل استخدام القوة بأي حال من األحوال، واحترام كل طرف 

 .ملؤسسات الطرف اآلخر، ومنابره، وممتلكاته، ورفض أسلوب الهيمنة واالحتكار
شاكل يف هذه أن يبذل كل طرف جُلّ جهده يف الشرح املوسع واملفصل ألفراده بعظم خطر حدوث امل  - 4

 .كل ما جاء يف الوثيقةاملرحلة، والقيام بإلزام أفراده ب
وكذلك، ندعو خطباء املساجد والشخصيات العامة والوجهاء واخملاتير إىل زرع روح الوفاق وبث أواصر   

  .احملبة والثقة بين أبناء شعبنا
ملنع وقوع املشاكل،  تكوين جلان حوار وتنسيق يف كافة املناطق، بحيث تكون على جاهزية تامة  - 5

 .والعمل على حلها وحماصرتها فور حدوثها ال سمح الله، وإلزام العناصر بما تقرره تلك اللجان
  .ندعو جميع التنظيمات العاملة على الساحة الفلسطينية ونهيب بها املشاركة يف تطبيق الوثيقة  - 6
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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

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx  
 


