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  تدين فيه إقدام السلطة  بيان لستة فصائل فلسطينية
  عدد من املؤسسات اخليرية  الفلسطينية على إغالق

  واعتقال العشرات من حركة  اإلسالمية
  وغيرها من الفصائل" حماس"

28/9/1997.  
  
  

من  على ضوء إقدام السلطة على إغالق عدد من املؤسسات اخليرية اإلسالمية واعتقال عشرات املناضلين
وحزب اخلالص وغيرهما من فصائل العمل الوطني واإلسالمي، اجتمع ممثلو القوى الوطنية  "حماس"حركة 

  :وأصدروا بياناً سياسياً هذا أبرز ما ورد فيه] سبتمبر[أيلول  28واإلسالمية الفلسطينية يف غزة بتاريخ 
لطة على هذه اإلجراءات يف الحظت القوى الوطنية واإلسالمية باستنكار وحزن شديدين أن تقدم الس

الوقت الذي تتمادى فيه إسرائيل بسياستها العدوانية والتوسعية وتمضي يف توسيع وتكثيف االستيطان أفقياً 
  .وعمودياً غير مكترثة بأية حقوق أو أعراف دولية

على  لقد جاءت إجراءات السلطة استجابة للضغوط اإلسرائيلية األميركية التي أجمعت كل جماهير شعبنا
وطالبت السلطة الفلسطينية بالثبات على املوقف الصامد يف وجهها وأكدت كل القوى على تأييدها . رفضها

ودعمها ومساندتها للسلطة يف موقفها الرافض لالبتزاز اإلسرائيلي، وقد جتلى هذا املوقف بوضوح يف مؤتمري 
مع األسف الشديد ويف حماولة واهمة للمراهنة على إنه و غزة ورام الله للوحدة الوطنية يف مواجهة التحديات، إالّ

  .املوقف األميركي، لقد تخلت السلطة عن هذا املوقف وذهبت بعيداً يف االستجابة للضغوط األميركية واإلسرائيلية
واإلسالمية تأكيد حقيقة أن السلطة هي التي أوقفت احلوار بعد أشهر عديدة من يهمنا يف القوى الوطنية 

التأجيل، وقد جاء وقف احلوار من طرف السلطة يف إطار سياسة االستجابة والتكيف اخلاطئة للضغوط واالبتزازات 
  .اإلسرائيلية ـ األميركية

وري عن املعتقلين السياسيين والعودة عن إن القوى الوطنية املوقعة على هذا البيان تطالب باإلفراج الف
قرارات اإلغالق الصادرة بحق املؤسسات الصحفية واخليرية اإلسالمية بعد ذلك تؤكد من جديد دعوتها 

املأمولة من هذا احلوار والتي تؤسس لعالقة  واستعدادها حلوار وطني شامل يعيد االعتبار إىل الوجهة اإليجابية
إىل نصابه، حد ومتماسك وقائم على أسس ديمقراطية نظيفة تعزل الفساد وتعيد احلق فلسطينية وبيت فلسطيني مو

واإلسالمية بالتوصيات التي تضمنتها تقارير الرقابة اخملتلفة وخصوصاً وقفة اجمللس وتذكر القوى الوطنية 
  .اءلة والتحقيقالتشريعي أمام هذا امللف وقراره بشأن احلكومة وحتويله لعدد من املسؤولين إىل جلان املس

  اجملد للشهداء واالنتصار لشعبنا
  اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين

  اجلبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
  "حماس"حركة املقاومة اإلسالمية 
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  حركة اجلهاد اإلسالمي يف فلسطين
  حزب اخلالص الوطني اإلسالمي

  جبهة التحرير العربية

  



 

 
 

  

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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