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  بيان للجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية بشأن 
  "حماس"عدم شرعية القوة التنفيذية التي شكلتها 

  14/6/2007رام الله، 
  
  

يف " أبو مازن" اجتمعت، اليوم اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية برئاسة األخ الرئيس حممود عباس
  .مدينة رام الله

ىل تقرير األخ الرئيس حول ما يجري يف قطاع غزة منذ خمسة أيام من حماولة انقالب دموي وقد استمعت اللجنة إ
  .ضد السلطة الشرعية بما يعرض للخطر نظامنا السياسي ومشروعنا الوطني

وقد أعلنت قيادات متطرفة وانقالبية يف حركة حماس مسؤولياتها الكاملة عن هذا االنقالب الدموي ضد الشرعية 
أعلنت أنها تقوم بعملية حسم عسكري ضد األجهزة األمنية الشرعية على يد ميليشيات مسلحة تأتمر الوطنية، و

بأمر هذه القيادات يف الوقت الذي يتوىل رئيس الوزراء حقيبة وزارة الداخلية، مما يشير إىل تواطؤ كامل بين هذه 
من والنظام وحماية املشروعة القيادات احلمساوية املتطرفة واملرتبطة وبين من يفترض فيهم حفظ األ

  .ومؤسساتها مواقعهم املسؤولة يف حكومة الوحدة الوطنية
اللجنة التنفيذية هذا الوضع اخلطير الذي يهدد كياننا الوطني، وأقرت عدة توصيات سياسية وأمنية وقد تدارست 

  .بهدف احلفاظ على الشرعية الوطنية وعلى وحدة الوطن والنظام السياسي
وقررت اللجنة التنفيذية تخويل الرئيس باتخاذ القرارات التي حتمي الشرعية والوحدة الوطنية، وتضع حداً 

امرة االنقالبية ضد مستقبلنا الوطني وضد آمال وطموحات شعبنا الفلسطيني يف احلرية واالستقالل والدولة للمؤ
  .املستقلة وعاصمتها القدس الشريف

وتتوجه اللجنة التنفيذية بالتحية ملنتسبي األمن الوطني واألجهزة األمنية أفراداً وضباطاً يف دفاعهم عن الشرعية 
  .ءات امليليشيات غير الشرعيةالوطنية يف وجه اعتدا

والقاضي بعدم الشرعية القوة التنفيذية  2006وتؤكد اللجنة التنفيذية على املرسوم الرئاسي الصادر يف نيسان 
التي شكلتها حماس، إن هذه القوة تعيث فسادا يف قطاع غزة وتضرب عرض احلائط بالشرعية وسلطة القانون 

 .والنظام
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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
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