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 بيان للمجلس املركزي ملنظمة التحرير الفلسطينية 
 " حماس"يدين عملية االنقالب التي نفذتها حركة 

  ضد السلطة الفلسطينية يف قطاع غزة
   .21/6/2007 – 20رام الله، 

  
عقد اجمللس املركزي الفلسطيني دورة اجتماعاته احلالية، دورة الشهيد اخلالد ياسر عرفات برئاسة األخ سليم 

نون، أبو األديب رئيس اجمللس الوطني الفلسطيني وحضور األخ الرئيس حممود عباس رئيس اللجنة التنفيذية الزع
حزيران اجلاري  21و 20ملنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، يومي األربعاء واخلميس 

  .يف مدينة رام الله
الفصائل والشخصيات الوطنية والسلك الدبلوماسي املعتمد لدى وقد حضر أعمال الدورة ممثلو كافة القوى و

فتتح رئيس اجمللس الدورة بتالوة أسماء األعضاء للتأكد من النصاب، وبعدها عزف ا. السلطة الوطنية الفلسطينية
ا ائنالنشيد الوطني وقرأ أعضاء اجمللس فاحتة الكتاب ترحماً على روح شهيدنا اخلالد ياسر عرفات وأرواح شهد

ستقالل الوطني، وقد بدأت أعمال الدورة بكلمة رئيس اجمللس الوطني األخ أبو األديب، األبرياء، شهداء احلرية واال
وبعده حتدث األخ الرئيس أبو مازن وقدم تقرير اللجنة التنفيذية، كما حتدث يف اجللسة ممثلو الفصائل والقوى 

لس إىل كلمة من األخ حممد بركة رئيس اجلبهة ستمع اجملاوكذلك األخ سالم فياض رئيس الوزراء، كما 
  .الديموقراطية للسالم واملساواة

ويف جلسة النقاش العام حتدث عدد كبير من األخوة أعضاء اجمللس حيث تناولوا خمتلف القضايا التي تهم الشعب 
  :ته، البيان التايلجتماعااالفلسطيني يف هذه املرحلة من كفاحه الوطني وقد أصدر اجمللس املركزي يف نهاية 

أقدمت قيادة حماس على القيام بانقالب دموي ضد السلطة الوطنية الشرعية، وضد النظام الديموقراطي والتعددية 
أبشع اجلرائم ضد أهلنا  باقترافنقالب قيام عصابات القوة التنفيذية ية يف قطاع غزة، وقد رافق هذا االالسياس

املراكز األمنية الشرعية وقتلوا وأعدموا أبناءنا اجلنود الضباط وهم  نقالبيونالصامدين يف غزة، وهاجم اال
يقومون بواجبهم الوطني، وأنزلوا علم الوطن الذي أعادته سواعد األجيال والشهداء يرفرف فوق أرض الوطن 

  .واستبدلوا به علمًا فصائلياً
نا وشهيدنا اخلالد الرئيس ياسر عرفات، نتهاك حرمة منزل قائدانقالبيون وميلشياتها املسلحة على وقد أقدم اال

وسرقة مالبسه العسكرية وحمتويات مكتبته، وحطته الرمزية، ومل يكن أحد يتصور هذا الفعل الشنيع بدالً من تخليد 
قتحام انقالبيون جريمتهم بفلسطين والقدس الشريف، وواصل اال ذكراه، وهو الذي قضى شهيداً يف سبيل حترير

وماندوس أبو جهاد ونهبوا املنزل وحمتوياته واملسدس الذي دافع فيه عن نفسه أمام وحدة الكمنزل القائد الرمز 
  .غتيالهااإلسرائيلية التي قامت ب

قتحمت مقر الرئيس الشرعي املنتخب الرئيس حممود عباس ونهبت اإن قيادة حماس وميلشياتها املسلحة قد 
املقنعين املدجمين بالسالح وهم يعيثون فساداً يف شعبنا والعامل عصابات حماس من  ىوسرقت ودمرت، ورأ

نقالبيون على تدمير نصب اجلندي اجملهول الذي الرئيس، ويف الوقت نفسه أقدم اال الرئاسة الفلسطينية ويف منزل
يرمز إىل الصمود الوطني ألبناء شعبنا وجيش مصر العزيزة يف الدفاع عن التراب الوطني الفلسطيني وللمدارس 

نقالبيون ومل يتورع اال. عتبار حلرمة أماكن العبادة املسيحيةاوا دير ومدرسة الوردية دون أدنى قتحماف املسيحية
عن ممارسة ذات األساليب اإلسرائيلية مع أفراد األجهزة األمنية، حين قتلت العصابات احلمساوية من قتلت 

حتالل اإلسرائيلي، وهم عراة قوات االلى قيد احلياة، كما تفعل وذبحت بالسكين من ذبحت، وأخرجت من بقي ع
نقالبيون وعصاباتهم ت إسرائيل يف سجن أريحا، ونفذ االوأيديهم إىل األعلى حتت تهديد السالح، تماماً كما فعل

نتماء السياسي ورأى العامل هذه العصابات املتعشطة لسفك الدماء ت اإلعدام والقتل على الهوية واالاملسلحة عمليا
  .ها وتمثل بجثث الشهداء واجلرحى وتدوس عليهم وتسحلهم يف الشوارعوهي تنفذ جرائم

نقالب الدموي ضد الشرعية الوطنية وضد وحدة الوطن الذي دبرته إن اجمللس املركزي يدين بكل قوة هذا اال
لى ونفذته قيادة حماس يف تواطؤ كامل وإعداد مسبق مع األطراف اخلارجية التي ال تريد اخلير لشعبنا، وتعمل ع
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أن تبقى قضيتنا الفلسطينية ورقة مساومة يف يدها لتحقيق مصاحلها على حساب شعبنا ودماء أبنائه، وإن قيادة 
نقالبها الدموي قد أسدت إلسرائيل خدمة كبرى لتحقيق حلمها وهدفها املستحيل لفصل قطاع غزة عن احماس ب

قلة يف قطاع غزة والضفة الغربية وعاصمتها الضفة الغربية وقطع الطريق على قيام دولتنا الفلسطينية املست
  .القدس الشريف

ة والرئيس حممود عباس تخذتها اللجنة التنفيذياإن اجمللس املركزي يؤيد ويدعم بكل قوة كافة القرارات التي 
ستقالل واحلرية، ويؤكد اجمللس أن قيادة نقالب األسود ضد الشرعية وحلماية مشروعنا الوطني يف االملواجهة اال

هذه حكومة الوحدة الوطنية تفاق مكة وأجهضت بجريمتها انقلبت على الشرعية الوطنية وعلى احركة حماس قد 
ستمرارها أمداً مستحيالً األمر الذي دفع الرئيس أبو مازن إلقالة رئيس الوزراء وتشكيل حكومة جديدة اوجعلت 

ويدعم اجمللس املركزي . السلم األهلي يف قطاع غزةنقالبيين لألمن ون حالة الطوارئ ملواجهة تهديد االإلنفاذ إعال
إعالن حالة الطوارئ التي قررها رئيس اللجنة التنفيذية ورئيس السلطة الوطنية وفقاً للقانون األساسي ملواجهة 

املؤامرة املدبرة ضد نظامنا السياسي ومشروعنا الوطني، كما يدعم اجمللس حكومتنا الوطنية اجلديدة التي شكلها 
خ الرئيس أبو مازن، برئاسة الدكتور سالم فياض وضمت شخصيات وطنية مشهود لها بالكفاءة والنزاهة األ

ويدعو اجمللس املركزي اللجنة التنفيذية وحكومة السلطة الوطنية إىل تشكيل جلنة . والتفاين يف خدمة الوطن
لتهم هذه اجلرائم إىل رفع شكاوي نقالبيين وعصاباتهم، ويدعو أبناء شعبنا الذي طاحتقيق وطنية بجرائم اال

  .عاجلة للهيئات القضائية الفلسطينية ملالحقة املعتدين وجلبهم للعدالة
ويؤكد اجمللس على تعزيز وحدتنا الوطنية الشاملة يف إطار منظمة التحرير الفلسطينية املمثل الشرعي والوحيد 

  .ستقاللقاعدة برناجمنا الوطني وإعالن االلشعبنا على 
هلنا الصامدين يف قطاع غزة ويؤكد على وحدة وطننا أرضاً وشعباً وجمتمعاً وقضية س التحية أللاجملويوجه 

لنا يف قطاع غزة والعمل الدؤوب ويدعو اللجنة التنفيذية واحلكومة إىل بذل كل اجلهود وتوفير كل اإلمكانيات أله
نتخابات اجمللس نفيذية إىل إعداد قانون جديد اللتويدعو اجمللس اللجنة ا. ستعادة األمن وسلطة القانون والنظامال

نتخابات داخل الوطن وخارجه وحيثما يمكن يف مناطق عتماد النسبية الكاملة وإجراء االاالوطني يقوم على 
اللجوء والشتات لضمان مشاركه وتمثيل كل قوى وفصائل وفعاليات شعبنا يف حياتنا السياسية، ويدعو اجمللس 

بات الرئاسية والتشريعية وفق قانون التمثيل انتخزن إىل توفير أفضل الظروف إلجراء االاألخ الرئيس أبو ما
  .ستعادة وحدته وحياته الديمقراطية والتعدديةاالنسبي الكامل يف أقرب فرصة ممكنة بما يمكن شعبنا من 

ستيطان باطالً تبر اال وطننا وقدسنا الشريف ويعحتالل اإلسرائيلي يفلس املركزي يرفض كل إجراءات االإن اجمل
ستيطانياً لسرقة أرضنا ملنع اوغير شرعي وجتب إزالته، ويشكل جدار الفصل العنصري املقام يف أرضنا توسعاً 

ستيطان ولتنفيذ فتوى حتالل وااللية إىل العمل والتحرك إلنهاء االقيام دولتنا املستقلة، ويدعو اجمللس األسرة الدو
 العنصري من أرضنا الفلسطينية، ويرفض اجمللس الدولة لة املستوطنات واجلدارحمكمة العدل الدولية بشأن إزا

نسحاب الكامل وقيام دولتنا الفلسطينية املستقلة وعاصمتها القدس الشريف ذات احلدود املؤقتة ويصر على اال
لذي أقره جملسنا لتزامه الكامل ببرنامج السالم الفلسطيني ااويؤكد اجمللس . 1967وفق حدود الرابع من حزيران 

ويدعو إىل عقد مؤتمر دويل للسالم حتت الرعاية الدولية يقوم على تنفيذ مبادرة السالم العربية  88الوطني يف عام 
اإلسرائيلي ويرفض اجمللس احللول  –وقرارات الشرعية الدولية، من أجل التوصل إىل حل نهائي للصراع العربي 

لتزامه بمبادرة السالم العربية وقرارات الشرعية اطواء اإلسرائيلية، ويؤكد نزئية واخلطوات األحادية وخطة االاجل
اخلاص بحق الالجئين الفلسطينيين يف العودة إىل ديارهم التي شردوا منها، ويرفض اجمللس  194الدولية والقرار 

  .مشاريع التوطين والتشريد والتهجير
ستقالل القرار واإلرادة الوطنية اويؤكد اجمللس تمسك شعبنا بحقوقه الوطنية الثابتة والغير القابلة للتصرف وب

  .ويرفض حماوالت فرض الوصاية والتبعية ويدين حماوالت التدخل اخلارجي يف شؤوننا الفلسطينية
والفلتان األمني يف قطاع غزة  جتماعيكل مظاهر الفوضى وتهديد السلم االإن اجمللس املركزي يدين ويشجب 

خ الرئيس أبو مازن واللجنة التنفيذية واحلكومة اجلديدة إىل العمل الغربية والقدس الشريف، ويدعو األوالضفة 
الفوري لوضع حد للفوضى والفلتان األمني، واحلفاظ على املؤسسة األمنية والشرطية وتطويرها وتعزيزها 

لطة الواحدة والسالح الشرعي الواحد وفق األنظمة والقوانين املعمول بها، ووضع كيد على سيادة القانون والسأوالت
حد حاسم ونهائي للفوضى والفلتان األمني ولظاهرة املقنعين وامليلشيا املسلحة والذين يأخذون القانون بيدهم 
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شروع يف النضال املويؤكد اجمللس على حق شعبنا . بما يؤدي إىل نقل الفتنة من قطاع غزة إىل الضفة الغربية
  .حتالل اإلسرائيليواملقاومة ضد اال

ويؤكد اجمللس سرعة التصدي لكل من يحاول العبث بأمن الوطن واملواطن وينتهك حرمة القانون والنظام العام، 
عتداء الذي تعرض له منزل العامة واخلاصة، ويدين اجمللس االفليس من حق أحد أن يعتدي على املرافق واألمالك 

نعقاد اويقرر اجمللس البقاء يف حالة . تور عزيز الدويك رئيس اجمللس التشريعي ويدعو إىل مالحقة الفاعلينالدك
تخاذ القرارات الالزمة حلماية وحدة شعبنا دائم ملتابعة التطورات أوالً بأول على أن يلتئم خالل شهر واحد ال

  .ستعادة األمن والنظام يف قطاع غزةاو
ويدعو جماهيرنا إىل التالحم  املبذولة من أجل تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية ويثمن اجمللس اجلهود

جتاه، ويؤكد ود واملبادرات الوطنية يف هذا االلتفاف حول املنظمة قائدة نضالنا الوطني ويحيي كافة اجلهواال
ق الوطني، ويدعو رئيس اجمللس ستقالل ووثيقة الوفاالبرنامج الوطني ووثيقة إعالن االس التمسك الكامل بلاجمل

ويحيي اجمللس . الوطني ملتابعة جهوده يف هذا اجملال بما يعزز دور ومكانة املنظمة يف قيادة كفاحنا الوطني
املركزي صمود أبناء شعبنا يف خميمات لبنان ويؤكد رفضه الزج بشعبنا يف الشؤون الداخلية اللبنانية، ويدين ما 

د اجليش اللبناين وضد أهلنا يف خميم نهر البارد، ويدعو إىل سرعة معاجلة الوضع أقدمت عليه عصابة العبسي ض
والفلسطيني ويدعو اجمللس  ينالقة األخوية بين الشعبين اللبنااملأساوي يف هذا اخمليم إىل قاعدة احلرص على الع

احلقوق املدنية واإلنسانية  على إعادة بناء اخمليم وعودة النازحين إليه ويدعو اجمللس لبنان الشقيق إىل إقرار
  .لالجئين

هلنا ألكة العربية السعودية ودولة اإلمارات املتحدة ودولة الكويت على تبرعهم السخي إلغاثة مويتوجه بالشكر للم
  .يف خميم البارد

ءات عتداعراقية ببذل كافة اجلهود لوقف االويتوجه اجمللس بالتحية ألهلنا يف العراق الشقيق ويطالب احلكومة ال
التي يتعرض لها أبناء شعبنا يف العراق، وتوفير األمن واحلماية لهم، ويرفض اجمللس حماوالت تهجير الالجئين 

  .وتشريدهم ويؤكد التمسك بحقهم يف عودتهم لديارهم وأرضهم الفلسطينية
طلب اليوم حتالل اإلسرائيلي ويؤكد أن قضيتنا الوطنية تتسرى احلرية يف سجون االأيحيي اجمللس املركزي 

التكاتف والتالحم الوطني فيما بينهم يف وجه املتآمرين على وحدة الوطن والشعب، وإن قضية حترير األسرى 
عتقال أعضاء اللجنة استظل دائماً على رأس أولوياتنا الوطنية، ويدين اجمللس قيام حكومة إسرائيل احملتلة ب

فوراً وإىل تدخل هيئات حقوق اإلنسان إلطالق سراح أكثر من  التنفيذية والوزراء والنواب ويدعو إىل إطالق سراحهم
حتالل ومعتقالته، ويؤكد على عودة املبعدين إىل منازلهم أسير ومعتقل فلسطيني من سجون اال عشرة آالف

  .وأسرهم
راف ويؤكد اجمللس املركزي رفضه وإدانته للحصار الظامل املفروض على شعبنا وبدعوة األسرة الدولية وكافة األط

قتصادية لشعبنا ستئناف تقديم املساعدات املادية واالااملعنية إىل رفع هذا احلصار يف أسرع وقت ممكن و
حتالل اإلسرائيلي وتقيم جدار الفصل العنصري ومئات احلواجز ملواجهة احلصار الداخلي الذي تفرضه قوات اال

الدولية للضعط على حكومة إسرائيل لدفع  قتصادنا الوطني، كما يدعو األسرةالتقطيع أوصال وطننا وتدمير 
  .العائدات الضريبية العائدة لشعبنا الفلسطيني والتي حتتجزها إسرائيل منذ أكثر من عام ونصف العام

ويدعو اجمللس املركزي اللجنة التنفيذية واحلكومة الفلسطينية إىل توفير كافة اإلمكانيات املادية واملعنوية لدعم 
س الشريف ودعم املؤسسات الوطنية يف مواجهة سياسة التهويد والتهجير اإلسرائيلية ومن صمود أهلنا يف القد

  .أجل احلفاظ على طابع القدس الشريف والتمسك بها عاصمة أبدية لدولتنا الفلسطينية املستقلة
دعم  جتماع جملس وزراء اخلارجية العرب وتأكيدهم علىاتخذه ايحيى اجمللس املركزي املوقف العربي الذي 

الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة األخ الرئيس أبو مازن، كذلك يحيي كافة الدول التي عبرت عن تأييدها 
كما يعبر اجمللس عن تقديره للجهود املصرية والسعودية . نقالب الدموي يف غزةللشرعية الوطنية يف مواجهة اال

بو مازن واحلفاظ على وحدتنا الوطنية والسياسية واألردنية من أجل دعم الشرعية الوطنية برئاسة الرئيس أ
  .والدستورية

  :وقد اتخذ اجمللس املركزي القرارات التالية
نقالبية التي نفذتها حركة حماس وميلشياتها املسلحة ضد السلطة الوطنية الشرعية إدانة العملية اال: أوالً

اء على ممتلكات ومرافق السلطة الوطنية وحياة عتداومؤسساتها األمنية واملدنية واحلكومية، وما رافق ذلك من 
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قتحام مقر الرئاسة وبيت انتهاك حرمة منزل الرئيس الشهيد الراحل ياسر عرفات واالقيادات والكوادر واملواطنين و
  .بو جهادأالرئيس أبو مازن ومنزل الشهيد 

ؤسسات واألمالك اخلاصة والعامة يف يوكد اجمللس على مبدأ سيادة القانون ويدين كافة التعديات على امل: ثانياً
  .قطاع غزة والضفة الغربية

يدعم اجمللس قرارات الرئيس بإعالن حالة الطوارئ ويؤكد دعمه للحكومة اجلديدة برئاسة األخ سالم فياض : ثالثاً
  .وفقاً للقانون والنظام

طاع والقدس كوحدة سياسية يرفض اجمللس كافة حماوالت فصل قطاع غزة، ويؤكد على وحدة الضفة والق: رابعاً
  .وجغرافية واحدة كما يؤكد رفضه للدولة ذات احلدود املؤقتة

نقالبيين يف قيادة حماس إىل إخالء كافة املراكز واملقرات الرسمية العائدة للسلطة الوطنية دعوة اال: خامساً
ألوضاع إىل ما كانت عليه قبل الفلسطينية وإىل إعادة كافة املمتلكات واملؤسسات إىل السلطة الشرعية وإعادة ا

منية وحمتوياتها إىل الرئيس الشرعي وحكومته اجلديدة تسليم مؤسسات السلطة املدنية واألنقالب الدموي واال
  .عتبار ذلك مدخالً ألية معاجلة وطنية مستقبليةاو

واملنظمات الشعبية  نتخابات الفلسطينية التشريعية والبلديةن تكون جميع االأيدعو اجمللس املركزي ب: سادساً
عتماد وتعديل على أساس النسبية الكاملة سواء ملنظمة التحرير ومؤسساتها أو السلطة الوطنية وهيئاتها ويدعو ال

  .القوانين إلجناز ذلك
نتخابات ة ويدعو لتوفير الظروف إلجراء االالتأكيد على أن الشعب الفلسطيني هو املصدر الرئيسي للسلط: سابعاً

  .الرئاسية يف أقرب فرصة ممكنةالتشريعية و
التأكيد على مسؤولية السلطة الوطنية وحكومتها عن أبناء شعبنا يف الضفة الغربية والقطاع والقدس : ثامناً

  :ومطالبتها بالوفاء بمسؤولياتها وخاصة
ؤامرة تقديم الدعم والتعويض ألسر الشهداء واجلرحى واملتضررين يف قطاع غزة والضفة الغربية جراء امل - أ

  .نقالبية وتداعياتها وحالة الفلتان األمنياال
حتياجات عائالت الشهداء اجتماعية لشعبنا وضمان تلبية قتصادية واالالعمل على حتسين األوضاع اال -  ب

  .واألسرى بشكل منتظم ودائم
والدينية  تقديم الدعم القوي والفعال لصمود أهلنا يف مدينة القدس الشريف ودعم املؤسسات الثقافية - ج

  .جتماعيةالقتصادية واواال
  .إعادة تنظيم وهيكلية جميع قوات األمن والشرطة وفق األنظمة والقوانين ذات الصلة - د
إعادة تشكيل جملس إدارة الصندوق القومي الفلسطيني والتأكيد على مرجعيته لكافة مؤسسات املنظمة وفق  - هـ

  .النظم املقررة
 

  



 

 
 

  

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

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx  
 


