Oficjel z Gazy: Hamas i Fatah
zamienili naszych ludzi w
żebraków
Khaled Abu Toameh
Przywódcy Hamasu i Fatahu zawiedli swoich ludzi i zamienili
ich w „żebraków i sprzedawców ulicznych, którzy ledwo mogą
zarobić na życie”, oświadczył wysoki rangą funkcjonariusz
Hamasu Ahmed Jousef.
Jousef, który poprzednio był doradcą przywódcy Hamasu, Ismaila
Hanijji, napisał to w artykule opublikowanym na palestyńskiej
witrynie internetowej Donia Al-Watan. Artykuł został
opublikowany w reakcji na wypowiedź sekretarza generalnego
Organizacji Wyzwolenia Palestyny, Saeba Erekata, w której
wezwał on Hamas do wprowadzenia w życie poprzednich porozumień
o pojednaniu, jakie podpisał z rządzącą frakcją Fatahu.
Egipska delegacja pod przewodnictwem Ahmeda Abdel Chaleka,
szefa „teki palestyńskiej” w Głównej Służbie Wywiadowczej
Egiptu,
odbyła
w
październiku
serię
spotkań
z
przedstawicielami Hamasu i Fatahu, rozmawiała także w
Jerozolimie
z
przedstawicielami
izraelskich
sił
bezpieczeństwa. Źródła bliskie Hamasowi podawały, że szef
Ogólnej Służby Wywiadowczej Egiptu, Kamel Abbas, może
odwiedzić Strefę Gazy, Ramallah i Jerozolimę w ramach starań o
zabezpieczenie zawieszenia broni i zakończenia rozłamu HamasFatah. (Wizyta została odwołana z powodu eskalacji konfliktu
na granicy Gazy z Izraelem – red.)

Palestyńczycy palą opony w Gazie, pod granicą z Izraelem
Bezprecedensowa krytyka Hamasu i Fatahu przez Jousefa pojawiła

się podczas kolejnego spotkania w Strefie Gazy egipskich
funkcjonariuszy wywiadu z przywódcami Hamasu dla
przedyskutowania możliwego zawieszenia broni z Izraelem i
sposobów zakończenia trwającego sporu między dwoma
rywalizującymi frakcjami palestyńskimi.
“Wszyscy popełniliśmy błędy – tak Hamas, jak Fatah – napisał
Jousef. – Hamas i Fatah nie potrafili osiągnąć porozumienia o
jednolitej wizji narodowej. Zawiedliśmy w stworzeniu dobrego
zarządzania, które podnosi zdolność naszej ludności do
utrzymania stabilności i pędu do oporu. Zawiedliśmy także w
ustanowieniu politycznego partnerstwa, które gromadzi
wszystkich Palestyńczyków. Każdy z nas ponosi pełną
odpowiedzialność”.
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