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  "حماس"و" فتح"االتفاق بين حركتي 
  .22/4/1994غزة، 

  
  

صقور "وذيله " حماس"المية واملقاومة اإلس" فتح"هنا النقاط الست لالتفاق الذي وقعته أمس حركتا   
  ":كتائب عز الدين القسام"و" فتح

الرأي مع ضمان حق التعبير عن  'حماس'و 'فتح'التوقف الفوري عن كل حمالت التشهير بين : أوالً"  
للجميع وإجراء مزيد من احلوار األخوي بين التنظيمين للتوصل إىل كل ما من شأنه خدمة جماهيرنا األبية يف كل 

  .مكان
. نبذ اخلالفات والصراعات الدموية واالبتعاد إىل األبد عن استعمال العنف يف حل هذه اخلالفات: ثانياً"  

أبناء شعبنا من أجل وضع حد للمؤامرات التي حتاك من أجل  ويؤكد الطرفان ضرورة التزام احلوار البناء بين
  .إسقاط شعبنا يف أزمات وخالفات مزمنة

التدخل يف  ابتداء من تاريخ صدور هذا البيان يحظر على املطاردين أو املسلحين من كال الطرفين: ثالثاً"  
ية أن تقوم بدورها يف حل أي إشكال حل املشاكل التنظيمية أو العائلية، وعلى جلان اإلصالح اإلسالمية والوطن

 'حماس'و 'فتح' تايحدث، ويف حال تعثر احلل يتدخل قادة الفصائل السياسيون لوضع حد للمشاكل، وستعمل حرك
  .على وضع اآللية املناسبة لتنفيذ هذا القرار

بعد دراسة طويلة ألوضاع شعبنا االقتصادية تقرر اإلضراب ليوم واحد يف حال سقوط شهيد يف  :رابعاً"  
 ةويحظر على نشطاء االنتفاضة إلقاء احلجار. منطقته السكنية فقط ويكون يف بقية املناطق حداد ليوم واحد فقط

. ضرابات الشاملة قدر اإلمكانوناشد الطرفان كل الفصائل تخفيف اإل. على السيارات التي تتحرك لضرورات ملحة
  .أمور طارئة سيتم إعالن اإلضراب بشكل مشترك من خالل تفاهم أخوي بناء ويف حال حصول

لتزام مقاعد الدراسة يف طالبنا وطالباتنا إىل اا يف ما يتعلق باملسيرة التعليمية فإننا ندعو أمّ: خامساً"  
  .ولة إلخراجهم بالقوة عن مقاعد الدراسةأيام اإلضرابات وعلى جمموع الطالب معاجلة أي حما

وقف قتل العمالء ابتداء من  'حماس'و 'فتح'بعد دراسة متأنية ملوضوع العمالء قررت حركتا : سادساً"  
على أن يتم خالل هذا الشهر توحيد اجلهود  1994] مايو[أيار  22حتى تاريخ  1994] أبريل[نيسان  22تاريخ 

فرحمة ربنا أفضل لهم من ... لعمالء بقطع عالقاتهم مع أجهزة خمابرات العدووننصح ا. ملعاجلة هذه الظاهرة
  ".جهنم األعداء وسيكون هذا الشهر بمثابة فرصة ملراجعة احلسابات وحتديد املواقف

  

                                                 
 "23/4/1994، )بيروت" (النهار. 



 

 
 

  

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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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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