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 بيان صادر عن لقاء اخلرطوم
  "حماس"فتح و"بين ممثلي حركتي 

  
صدر عن االجتماعات بيان صحايف باسم الدكتور حسن الترابي، وقعه كل من 

  .سليم الزعنون، عن فتح، وموسى أبو مرزوق عن حماس
أن منظمة التحرير الفلسطينية هي املمثل الشرعي الوحيد تؤكد حركة فتح   -١

  .للشعب الفلسطيني
تؤكد حماس حرصها على مبدأ االنتماء ملنظمة التحرير الفلسطينية إطاراً   -٢

الزماً لوحدة الشعب الفلسطيني واتفق يف سبيل ذلك على اتصال احلوار حول نظم 
اقف السلبية احلاضرة املتباينة التمثيل ونسبه وإجراءات عمل املنظمة وحول املو
  .وذلك لتسوية الطريق لدخول حماس إىل املنظمة

اتفق الوفدان على تأسيس جلنة عامة للحوار بينهما حول العالقات  -٣
والقضايا كافة على أن ينتج من بين أعمالها إطار للتنسيق يف الكفاح املسلح وإطار 

  .ليةللتنسيق يف االتصاالت العاملية العربية والدو
اتفق الوفدان على تأسيس جلنة تنسيق عامة يف الداخل لتبادل املعلومات   -٤

  .واملشورة وترتيب العالقات وتسوية وتقريب أسباب الوحدة الوطنية
اتفق الوفدان على تأسيس قيادة مشتركة بين جميع القوى الفلسطينية  -٥

  .لشؤون االنتفاضة
املبعدين تضم فتح وحماس اتفق الوفدان على تأسيس جلنة لشؤون   -٦

وقدمت أسماء املمثلين للجنة واتفق على . وسائر القوى الفلسطينية التي تنضم إليها
أن تعنى بالشؤون اخلدمية حلفظ املبعدين وعودتهم وتعبئة الدعم الشعبي واإلعالن 

لهم وتنسيق احلركة السياسية والدبلوماسية لردع اجتاهات ترحيل الفلسطينيين من 
حملتلة ولتأكيد الظلم من تدابير الدولة واجملتمع اإلسرائيلي لدفع ضمان األرض ا

العدالة يف األحكام والقرارات الدولية حول فلسطين ولتحريك ميل الرأي العام العاملي 

                                                            

  "قد اجتمعوا يف العاصمة " حماس"و" فتح"وكان ممثلو . ٢/٢/١٩٩٣، )بيروت" (السفير
، الدكتور "مؤتمر الشعب العربي اإلسالمي"بدعوة من رئيس  ٤/١/١٩٩٣و ٣و ٢السودانية أيام 

 .حسن الترابي
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. لصالح الشعب الفلسطيني وتعزيز اجتاه الشعب الفلسطيني نحو الوحدة الوطنية
ن اإلمداد واإلعالم والتعبئة اجلماهيرية وتتفرع عن اللجنة اللجان التي ترعى شؤو

. والسياسية وتتصل اللجنة بالسيد ياسر عرفات يف حتريك العمل الرسمي الدبلوماسي
وعلى اللجنة أن جتتمع يف كل مكان حسب حاجة الوظيفة التي تؤديها يف االجتماع 

  .ومن ذلك يف لبنان واألردن وتونس
دين إىل اخلرطوم عند تمام أسبوعين اتفق على أن يعود أربعة يمثلون الوف -٧

ذلك لتسمية أسماء سائر اللجان منهما، والتشاور حول األمكنة التي جتتمع أو تعمل 
  .فيها اللجان وأي تدابير إجرائية بشأن ذلك

اتفق على أن تستأنف جلنة اجلامعة اإلسالمية بغزة أعمالها ويجري  -٨
  .املعنية بشأنهااالتصال والتشاور مع األخ أبي عمار واجلهات 

اتفاق الطرفان على مراجعة املواثيق التي حررت أولياً بينهما إلجازتها  -٩
  .ولتأكيدها هاديا للعمل التنسيقي املشترك

اتفق الطرفان على أن يلتزما صدقاً بأن جتتنب أصوات اإلعالم الصادرة  -١٠
بطا قواعدهما عنهما أي تهجم على اآلخر أو ذكر سلبي مباشر أو غير مباشر وأن يض

عن أي مظهر للصراع أو فعل لالشتباك أو الكيد والقتال مع اآلخر وأن يراعيا عموماً 
يف اللفظ والعمل الفلسطيني حسن اخلطاب املتبادل رغم بعض اختالف الرأي وروح 

 .الوحدة الفلسطينية رغم تعدد التنظيمات



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
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