
1 
 

 2021-4-15التاريخ:

 

 ورعاه حفظه هللا سيادة األخ الرئيس محمود عباس "أبومازن" رئيس دولة فلسطين/رئيس حركة فتح

 األخوات/األخوة أعضاء اللجنة المركزية المحترمين

 

 تحية القدس العاصمة وفلسطين الدولة المستقلة وبعد،

كما ، لمانياإلى ا عودتكم من الرحلة العالجية والعافية بعدكلنا أمل أن تصلكم رسالتنا هذه وأنتم تنعمون بموفور الصحة 
ونتوجه اليكم بأحر التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده هللا علينا وعليكم وقد تحققت أماني شعبنا الوطنية 

 واالنسانية.

 

ما نجم التنظيمية نتيجة سوء االداء هنا أو هناك، و  أوضاعنارة التي تؤلم القلوب والتي وصلت اليها في إثر التداعيات الكثي
وائها تجري داخل سفينة فتح، وباالمكان السيطرة عليها واحت ما زالتعنها من أزمة ثقة، فإننا نرى أن تفعاالت التناقض القائمة 

أن الشراكة في ق نؤكد بللجميع.  وفي ذات السيا جسيمهودة للحيلولة دون خرق جدار السفينة الذي فيه مضرة هبحكمتكم المع
بدأ وقيمة لم رنكصناعة القرارات التنظيمية والوطنية تمنح الحركة قوة واحترام كبيرين على مختلف المستويات، كما أن الت

ن كان البعض يعتقد أنه نقطة قوة لصالحه. مصدرالشراكة من أي جهة كانت هو   ضعف ونقطة مقتل للحركة، وا 

 

الصدع، ونعتقد  ادرة لرأببات وكوادر الحركة داخل السجون الصهيونية نتقدم اليكم بهذه االفكار كموعليه فإننا أخوتكم من قياد
مستقبل ي تاريخ وحاضر و متضحيات شهدائنا وأسرانا وجرحانا، ويح ن ويصو  ،ظيميا  وتن أن االستجابة لها سيحمينا وطنيا  

 حركتنا، كل ذلك بعيدا  عن أية اعتبارات أو حسابات شخصية.

بالتنسيق مع فصائل العمل الوطني واالسالمي يجب العمل على تأجيل االنتخابات التشريعية إنطالقا  من بوابة القدس،  :أولا 
داخل  لة القائمة في هذه المرحجراءها في ظل الصراعات السياسية خاصة وان الواقع السياسي االسرائيلي لن يسمح با

 .خامسةاالحتالل الذي يتجه نحو انتخابات  لكيانالنظام السياسي 
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( يتيح الفرصة ألي مواطن فلسطيني تنطبق عليه شروط 38بعد عملية التأجيل يصدر مرسوم رئاسي بتعديل المادة ) ثانياا:
 الترشح من أن يرشح نفسه لمنصب الرئاسة.

حة ين في قائمة واحدة بما يلبي مصلتلقائمبعد المرسوم الرئاسي يتم اإلعالن عن سحب قائمة الحرية بهدف دمج ا ثالثاا:
قائمة تدور في فلك  15الحركة، في الوقت الذي يتم فيه فتح حوار مع بقية  القوائم األخرى، حيث يوجد مااليقل عن 

ماني لبرلا يتراوح حجمهايتجاوز نسبة الحسم، مما يعني ضياع عشرات آالالف األصوات التي  نحركة فتح، ومعظمها ل
هذه كلها على حساب حركة فتح، ونعتقد أنه يوجد فرصة جيدة للتحاور مع القائمين مقاعد على األقل،  10-7بين 

 عليها والتوصل إلى حلول مرضية معهم.

لى عضوية اللجنة  نخ ناصر القدوة ميجب إعادة النظر في قرار فصل األ :رابعاا  الحركة والعمل على إعادته إلى صفوفها وا 
 داخلية قوية للقواعد الفتحاوية وللجمهور الفلسطيني. الحةمصالمركزية في رسالة 

ي ورقة أي ترشح الرئيس ونائبه ف ات الرئاسية وفق النظام االمريكي،نقترح إصدار مرسوم رئاسي إلجراء االنتخاب خامساا:
نائب  ي مكاناألخ مروان البرغوث هو مرشح الحركة للرئاسة بينما يحتل واحدة، وبهذه الطريقة يكون األخ أبومازن 

مناضليها،  ةمزيالطريقة نؤكد وحدة الحركة القائمة على شرعية قيادتها التاريخية ور  الرئيس في ذات الورقة، وبهذه
كما هو الحال بالنسبة لرمزية وشعبية األخ القائد ، ة التاريخية مصدر فخر لناتوقيم ابومازن  األخ الرئيس وشرعية

ة على الحركة عود بالفائديرصيد تنظيمي إلى أوراق قوة على الحركة االستفادة منها وتحويلها هذه مروان البرغوثي، ف
 .الدولية كافةو ويمنحها القوة المناسبة والطبيعية على األصعدة الوطنية، االقليمية، 

 

ياكم تحت سم  ى النصرنها لثورة حتا  العهد هو العهد والقسم هوالقسم و ، اء الحرية فوق ثرى القدس المحررةوحتى نلتقي وا 

 أخوتكم

 منصور شريم ماجد المصري  حسام شاهين ناصر عويص
 سامر أبودياك ناصر عبدربه أحمد أبوخضر أكرم أبوبكر
 خالد خديش  اسامه عوده أسماعيل عارف رمزي عبيد
 أمير أبورداحه خليل أبوعرام نضال عنايه يوسف نزال

 زكريا الزبيدي مسلمقتيبه  رياض العمور عبدالرحيم أبوهولي
 حازم عواد ياسر ابوبكر ناصر عبيات عبدالعظيم عبدالحق

 راتب حريبات يزومأمجد مخ عبدا لكريم عويس صالح القني
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 يوسف سكافي أحمد ابوجابر عصام فروخ ابويافه أيمن الشرباتي
 زهرانزياد  أيمن عواوده عماد عكوبه مجد زياده

 حسام شحاده سمارويزن  رأفت عديلي منتصر ابوغليون 
 ضياء اآلغا سامر بديري  أبوقنديليوسف  صبيحنهاد 

  محمد قصقص حوشيهابراهيم  بنان برهم
 


