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  مؤتمران يف الضفة وغزة
  ]مقتطفات[ .تنديداً بمؤتمر إلغاء امليثاق 

  
  

......].[  
 500قبل عقد مؤتمر سلطة الذاتي بثالثة أيام عقد يف قطاع غزة مؤتمر وطني شعبي شارك فيه نحو 

شخصية فلسطينية، يف قاعة جمعية الشبان املسيحية يف مدينة غزة، يمثلون عدداً من الفصائل السياسية 
واجلبهتان الشعبية والديمقراطية  اإلسالميواجلهاد " حماس" اإلسالميةالفلسطينية وعلى رأسها حركة املقاومة 

الشيوعي (حزب اخلالص الوطني اإلسالمي وحزب الشعب الفلسطيني لتحرير فلسطين وجبهة التحرير العربي و
  ).سابقاً

الشيخ وجيه ياغي وراوية الشوا وكمال كما حضره أعضاء يف اجمللس التشريعي منهم موسى الزعبوط و
، ومن حركة التحرير الهباش، والشيخ فؤاد عيد، والشيخ سليمان الرومي وإبراهيمالشرايف وزياد أبو عمرو، 

السلطة سابقاً، وقاضي عبد ربه أبو عون، كما شارك اللواء مصباح صقر رئيس جهاز أمن وقائي " فتح"الفلسطيني 
ادلة، وممثلون عن شرائح خمتلفة يف اجملتمع الفلسطيني من أطباء وحمامين القضاة املستقيل قصي العب

  .ومهندسين وأساتذة جامعات وصحفيين
وعضو هيئة رئاسة املؤتمر أن املؤتمر جاء  "حماس"وأوضح الدكتور حممود الزهار الناطق باسم حركة 

ال للضغوط : لغربية وقطاع غزة من يقولنقول للعامل أجمع إن هناك يف داخل الشارع الفلسطيني يف الضفة ا"لكي 
  ."]....[) الوطني(وإللغاء بنود امليثاق  ′واي′األميركية ولشروط 

رأس املؤتمر عبد الله احلوراين العضو السابق املستقيل يف اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير ورئيس وقد 
  .[....]املركز القومي لألبحاث والدراسات 

لبيان اخلتامي للمؤتمر وجاء فيه أنه بغض النظر عن التباين يف املواقف إزاء عملية وتال الدكتور الزهار ا
التسوية السياسية التي بدأتها اتفاقات أوسلو فإن املوقعين على النداء من أعضاء اجمللس الوطني الفلسطيني 

الغربية بما فيها القدس والهيئات يف الضفة  واإلسالميةوممثلي القوى الوطنية  والتشريعيواجمللسين املركزي 
قد ذهبت بعيداً يف  ′واي ريفر′على أن ما تضمنته االتفاقية اجلديدة املسماة "احملتلة وقطاع غزة يجمعون 

االستجابة للضغوط األميركية واالبتزازات اإلسرائيلية الهادفة إىل زج السلطة الفلسطينية يف مواجهة مع شعبها 
  ." [....]حريضبذريعة مكافحة اإلرهاب وحتريم الت

طالب املؤتمرون إطالق سراح جميع املعتقلين ] و[....] [االتفاقية  لهذه وأكد البيان رفض املوقعين
  .[....]السياسيين يف سجون سلطة الذاتي فوراً 

. وتم االتفاق يف ختام أعمال املؤتمر على اعتبار هيئة رئاسة املؤتمر هي جلنة متابعة ألعمال املؤتمر
، صالح زيدان )شعبية( جملدالويا، جميل )مستقل(، عبد الله احلوراين )"حماس"(حممود الزهار . ن دـوتتكون م

، )حزب اخلالص( موسى  يى، يح)حزب العربية( إسماعيل، حممود )إسالميجهاد (حممود الهندي . ، د)ديمقراطية(
  .إلضافة للدكتور حيدر عبد الشايفبا). اجمللس التشريعي(، راوية الشوا )اجمللس التشريعي(كمال الشرايف . د

ويف اليوم التايل النعقاد مؤتمر غزة وتزامناً مع مؤتمر القوى الفلسطينية املعارضة التفاقيات التسوية 
ة رام الله املؤتمر الوطني لرفض اتفاقيات التسوية السياسية مع العدو الصهيوين ينمع العدو الصهيوين عقد يف مد

خطاب االفتتاح أمام واد صالح وزير الزراعة السابق يف سلطة احلكم الذاتي، حيث أكد يف وقد رأس املؤتمر عبد اجل
من أجل احلرية، وال خير يف ال خير يف اتفاقيات سالم مزعومة ال تضمن احلرية للمقاتلين "مشارك أن  700
سالم مزعومة ال تفتح  ات سالم مزعومة ال حتمي األرض من زحف االستيطان والتهويد، وال خير يف اتفاقاتاتفاق

  ."طرق احلرية واالستقالل أمام شعبنا وال حتمل وعد اخلالص لوطننا
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وقد وجه املؤتمرون يف ختام مؤتمرهم نداء إىل الرأي العام الفلسطيني والعربي والدويل يعبر عن 
منية وسياسية رفض اتفاقية واي بالنتيشن بما تضمنته من التزامات أ: إجماعهم على ثالث نقاط رئيسية، وهي

جمحفة، ورفض االستجابة لإلمالءات األميركية واإلسرائيلية بتعديل امليثاق، واحلرص على صون وحماية منظمة 
  .التحرير الفلسطينية بإعادة بناء مؤسساتها على قاعدة وحدوية وائتالفية شاملة وعلى أسس ديمقراطية

ني الفلسطيني من املقيمين يف الضفة أعضاء يف اجمللس الوط) 104(ولقد وقّع على هذا النداء 
عضواً يف اجمللس التشريعي، واملئات من قادة الرأي وممثلي القوى ) 23(وقطاع غزة، من بينهم  الفلسطينية

  .[....]السياسية واملؤسسات والفعاليات االجتماعية والثقافية والدينية 
......].[  

  
  



 

 
 

  

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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