
 حيم بسم هللا الرحمن الر 

 ر الفلسطينية مجموعة الحوا

 

 

 

 

 

 

ي حركةحسام بدران  /  األستاذ ملخص كلمة 
 
حماس   رئيس مكتب العالقات الوطنية ف

ي 
 
باالنتخابات الداخلية   علقالمتفلسطينية ه مجموعة الحوار التاللقاء الذي نظم ف

  ابات الوطنية الفلسطينيةواالنتخكة حماس لحر 

 

 

 

 ت الوطنية  خابابي   االنتخابات الداخلية واالنت......  حركة حماس

05/03/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 



 ؟  عىل االنتخابات الفلسطينية العامةلحركة حماس داخلية ت الكيف تنعكس االنتخابا-

الفلسطينية حدث ك ابااالنتخ الوقو بي  ت  ي 
يقتض  الحركات ف  لهعىل كافة مراح  ف  اكير  تمثل  حركة حماس 

ا وحماس ليس ملكا لنفسها او    ها كي  وأ ياسية  الس مة ب  قياداتها وحماسلذاتها و لتماسكا وتأثي  ذا هإجراء  ملي  

ي الداخىلي منذ نشأة الحر النتستحقاق ااال  ي  كة و خابر
امن فيها اجراء االنتخابات الداخلية مع هذه المرة الت  يي  

قة وبيض  وإرصار االنتخابات الوطنية   ي لحركة  ل  اءالحركة عىل اجرائها تعىط صورة مشر
والشعب الفلسطيت 

امها بقانونها ولوائحها الداخلية ككل و   . يدل عىل قوة ومتانة الصف الداخىلي لدى الحركة وشدة الي  

ي  -
 
ات ف ي حركة حماسحركة حماس نية بهل هناك تغي 

 
 ؟ القيادية وكيف تجرى االنتخابات الداخلية ف

ي  عوانمطاردة ومستهدفة من االحتالل واحركة حماس حركة مقاومة  
ي وضع رسي ف 

ه واالنتخابات تتم ف 

ي    سنوات  أربعةكل    , االنتخابات تتمدى الجميع  المعروفة ل  األمنيةظل الحالة  
تتواجد فيها   قطاعات  أربعةف 

ي ف داخل السجون غزة وقطاع الخارج وقطاع  لغربية وقطاعقطاع الضفة اوهي  حركة حماس
ق ة تستغر ي  ف 

موقف حركة حماس  ما يتعلق بيوفسي  المكتب السيا  وأعضاءكة  حر الئاسة  ات ر ور وصوال النتخابعدة شه

ي الحرص عىل الوحدة الوطنية السعي الدائم النهاء االنقسام هو موقف م
ي صفوف حركة  قر ومتف 

كرر ف 

ي مجالس الشورى  حماس وم
ومن الممكن ان بها السياسي عير دورات متتالية  ومكتؤسساتها المختلفة ف 

ي العام ولن تؤثر مسانتائج حركة حماس الداخلية لن تؤثر عىل الكانت  وايا    تتغي  بعض الشخصيات
ر الوطت 

 .   لالنتخابات الفلسطينية القادمةمن الذهاب الموحد  عىل موقف الحركة 

 ؟  ىل هذا المسار فعليات داخلية ممكن ان تنعكس عتباينا هل يوجد  -

ى الحركات الفلسطينك ة من المنتسبي   ث اية حي ما هو معلوم تعتير حركة حماس من كير ن لديها اعداد كبي 

الق القضايا ومن  من  واحد  موقف  عىل  يتفقوا  ان  المستحيل  ومن  والخارج  الداخل  ي 
ف  والكوادر  يادات 

التباين  عوهناك بسياسية االجتهادية  ال ي داخل    ختالف ولكنه يبق  واال ض 
سسة ؤ التنظيمية والم  األطر ف 

اىل بعد ان تكون اخذت حظها الوافر    األهميةل هذا  ات بمث  قرار ماس ونحن ال نذهب اىلالرسمية لحركة ح

ي  
ي عىل الش مر يكون جماعي مؤسسي والقرا  النقاشات الداخلية عىل مستوى الحركةف 

وابية القرار وصورى  بت 

مون به أعضاءإن رار فوعند اصدار الق ون عنه ويتحركون من خالل الحركة يلي    . ه ويعير

ي انتر اسلماالستعداد ية و لنتخابات الداخال با ماس القيام كيف يمكن لحركة ح   - ي خاب 
 ؟ يد جدوطن 

از  إير موضع فخر و هذا يعت قة وامل للحركة حماس  دار  تقإو عي   ي صورة مشر
كثي   يعىطي للشعب الفلسطيت 

وثابتة عىل المبادئ اعدائها كي  وهي رغم ذلك    األهدافل هناك حركة قوية واضحة  نه ماتزامن الناس ا



م ر قاد بحكم  الداخىلي تانة صفهة  فكرها ا  قيادتها     وقوة  الوثبات  انتخاباتها  بي    المزج  المهمة عىل  داخلية 

 . االنتخابات الوطنية و 

ي الو ية كما يذخلاخلية تتعلق باالنتخابات الدا مشاكل د ت و فاوجد اختال هل ي-
 
 ؟ سط اع ف

ي هذه المرة قلت نحن نجرى االنتخابات الداخلية بشكل دوري وثابت ال يتغي  مهما كانت الظروف  ما  ك
وف 

يل اجراء االنتخابات الداخلية  أجب تزامن االنتخابات العامة مع االنتخابات الداخلية جرى نقاش حول تبسب

ي النهاية كانت الموقف
هذا االنتخابات ونحن نذهب  الحاسم المتوافق عليه انه البد من الذهاب اىل    ولكن ف 

انتخابات حقيقةاىل لوائ    ان هناك  بها حيث  مون  ملي   االنتخا  ح  انتخابات محايدة  بات  ويدير هذه  لجنة 

ي االنتخابات وهناك محكمغي  مشار   أعضائها 
ي الحركة تقدم لها الطعكون ف 

من الطبيعي  ون و ة انتخابات ف 

ي الة  اإلسالمياخالقنا    يحكمنا دوماو ت  واالختالفا  اآلراء وجود عدد من  
ي منصب  ومن ينتخب ف 

انما حركة ف 

ي السلم التنظيمي  ان الشخص كمغنم بمنع بم وليس و مغر ه
ي قيادة حماس لما ارتفع ف 

اصبح اكي  تعرضا ف 

ي غ,  مالحقة او االبعادلاو اغتيال  او اال لالعتقال  
ذلك بتوافر و زة قد تمت االنتخابات بشكل ارسع واسهل  ف 

ي نم موحماس تقدك الظروف المالئمة هنا
ي  أدائها وذج يستحق الفخر ف   . االنتخابر

صدرت  - المشاركال عىل    أصواتقد  من  حماس  داخل  تباينات  وجود  حول  ي 
الفلسطين  ي  عالم 

 
ف ة 

ونية كيف يتم تفسي   االنتخابات الداخلية وخاصة الضفة الغربية وقد رصدتها بعض المواقع االلكير

 ؟  ذلك من طرفكم

ي الضفة فقط ال اآلراءجد بعض ياسي ومن الطبيعي ان تسر  االنتخابات هو قراالذهاب اىل
  معارضة وليس ف 

ي غزة  
ي توقيت االنتخابات    أيضا وقد تجد ف 

ي وجهات النظر والتباين هو ف 
  أ مبد   عىلوليس  والخارج تباين ف 

باب نفسه  االنتخابات   ومالحظتجتهاد  ا  من  االخوة  التفصيلية معر   د وبع  همبعض  النظر  وجهات  فتهم 

ي ت
ي قر الموقف واليو   هذا   ا د عليها قيادة الحركة غالبيتهم تبنو نستوالرؤية الت 

ار الذهاب اىل جد مشكلة ف 

ي  
 . مؤسسات الحركة كل االنتخابات ف 

ي وقدرته عىل تمثيل الصف الداخىلي و شهدنا ن -   تحديدا من قاش عام داخل الحركة حول النظام االنتخاب 

ي الحركة كيف يق
 
 ؟  هذه ىالمسألة تم الرد عىلبل الكوارد الدنيا و الوسىط ف

يتم    أي ينقاش  الحركة هذا  ي صفوف 
و   مكانيةإو وشورية  نم عن حيوية  ف  من  فيها    اآلراءداول  تعنارصها 

ي الحركة العطاء ر  مختلف عنارص وكوادر 
ي غط و  الموسسات الحركية دون التعرض الي ضأيها وموقفها ف 

ف 

خل اجل زيادة حجم المشاركة دا  منمن التعديالت  وتجرى العديد    اللوائح    و   القانون  كل دورة يتم مناقشة



ي  احداث التغيي  لعدة  الحركة وعىل قا
ي فقط    االنتخابات ونتائجها يس ف 

بحيث تلق     األصىلي   هومها فم   بل وف 

ي 
 ة . الحرك  أبناءصفوف وقبول ورض  اكير ف 

ي حال  هل سيكون تأثي     -
 
القرارات السياسية الوطنية وقرار  كة عىل  ة للحر شخصيات جديد انتخاب  ف

 ؟  خابات الوطنيةاالنتاىل الذهاب 

مي   حماس   الواحد وهي  الرجل  تنظيم  لحليست  وقياداتها  ة  وتغي    األوىلركة حماس  تبدلت  ير  ع   تقد 

ي ال  أين  أو   ها أتالسنوات الطويلة منذ نش
ف الحركة هداواات  ؤية وقرار شخصيات اليؤثر عىل ر اختالف ف 

ورة ان يكون هناو  ي حال حدوث  تغي  عىل ق  كليس بالض 
ي االنتخابات ف 

ي بعض   أيرار الحركة ف 
تغي  ف 

ي مؤسسق ومجمع عليه مسبقتفرار االنتخابات مقياداتها فق
 ات الحركة . ا ف 

ي الضفة الغربيخا اجراء انت او اتيح جرتهل  -
 
 ؟ ةبات الحركة ف

الدانا معلومات عمقد قد االنتخبات  التفاصيل  امة عن  االنتخخلية دون  ي غزة تمت 
الداخلية  بافق  ات 

ي المناطق  
ي بب الظرف  بسبية  ر فة الغضالها  ومن  األخرىبشكل سهل اما ف 

ليس من الصحيح  كة فحر لل  األمت 

ي االعالم 
 . وانه واالنتخابات لم تنته بعد ئج هو امر سابق ال اوالنتوالحديث عن الفائزين الحديث عنها ف 

ي االنتخا طبيعة المشا  الحركة هل قررت-
 
 ؟ ادمة بات الق ركة ف

ي  
ي االنتخابات  المشاركة  وشكل  حول كيفية  القرار النهاب 

ان    حماس ترغب وتسعوحركة    در بعد لم يصف 

لتكون    صائل الفلسطينيةكل او غالبية الفة تضم  ع وواس  موحدةتدخل االنتخابات بقائمة وكتلة وطنية  

ي يبق  هذا االمر  يتحقق  ولكن ان لم  هاء االنقسام  النبوابة وعنوان عريض  
 لدى حركة حماس الرؤية الت 

ي االنتخابات للمشاركتراها 
 . ة ف 

 ؟ لكون ذانها تمت بالتوافق ماذا تفس عن محكمة االنتخابات ورصحتم  العالنتم -

ي حوارات القبالتوافق    أعضائها ختيار  جرى امحكمة االنتخابات  
خذت الحوارات نقاشا ا اهرة و مسبقا ف 

  ن ماز  أبو يس  ئمرسوما بذلك هو الر   در ي يصنيا الذولكن اجرائيا وقانو رفعت اىل الرئيس كما هي  سماء و لال 

الناحية  م التوافق عىل   اإلجرائيةن  تم  الضفة  حيث  ارب  ع من  العدد  از من غ   وأربعة   س لقدة وواحد من 

ي اختيار عديد مكت الشار و 
 .  األسماءن الفصائل ف 

 



ي تض  ر االنتخابات بغطاء لماذا ال يتم تحصي   مسا -
ي يمنع الرئيس من اتخاذ بعض القرارات النر

قانوب 

 ؟ بهذا المسار 

ي  
  أعلنت حركة حماس  إن  يس سواء بعد حوارات القاهرة او قبلها فئالر   أصدرها فيما يتعلق بالمراسيم الت 

ي الذهاب اىلعن رفضها  
نتخابات الوطنية والمجلس  استحقاق اال الصدار مثل تلك المراسيم خاصة ف 

ي ي الساحة الفلسط  صىلي األ الحق    عي هو صاحبالتشر
يعات والمراسيم ف  ي اصدار التشر

نية ووفق النظام يف 

ي    األساسي 
االنتخابات  ان  , كما الفلسطيت  الجراء  مراسيم  اصدار  من  الرئيس  يمنع  ما  يكن  لم  اثناء  ه  ي 

ف 

مقارنة اليمكن  , كما  السابقة  الف  الحوارات  بغالمسألة  اي  لسطينية  من  ي كافة  ها 
وف  القضايا  او  لمسائل 

ي الحوارات السابقة مع حركة فتح لم ت
ي النصوص وغطائها القانوب 

ي  كن المشكلة ف 
 الن النصوص كانت ف 

ي طموحات  جيد وبشكل يتها محكمة ومدروسة بشكل  لبيغا ي والمشكلة مع حركة فتح لتر
شعبنا الفلسطيت 

ي والق
توافق وهذ الذي نتحرك من اجله وعندما    ىلاج اتحت  ضيةليست قانونية او رصاع عىل نص قانوب 

ي تطبيق كافة التفافشل
وصول   النظر من يتحمل المسؤولية وبعد   ضهمات واالتفاقيات السابقة بغنا ف 

ي الحق اب اىل االنتخابات  هكان الخيار هو الذك التفاهمات اىل طريق مسدود  تل
ونعىطي شعبنا الفلسطيت 

ي قول
ي السلطة و المنظمة ويختار برنامجه السياد مته واختيار قكل  ف 

مل  ياسي الذي يحدد كيفية التعاته ف 

ي وقد كان  ل  مع االحتال 
ي يتأكد من سالمة النصوص الت 

ي ما يت  هناك فريق قانوب 
علق يتم التوافق عليها ف 

ي موضوع الحريات او  
ي تشكيل المحكمة ونحن نتابع التفاصيل دف  ي  الفمن الشعب    د وما بدقة في 

لسطيت 

 . لالنتخابات ونتائجها بع والمقرر اتمان يكون الحكم وال

 ؟ وض االنتخابات الوطنية تها من قبل االحتالل من خكيف تنظر حركة حماس لتحذير قيادا -

ي وقد تم االتصال بهم وتحركقد جرى اعتقال العديد من عنارص ال
م  هديدهم بعدة خالل الشهر الماض 

شح لالنتخا ي انتخابات عام  ,ات او المشاركة فيها  بالي 
جرى اعتقال الكثي  من عنارص الحركة    2006فق 

به االحتالل من حملة االعتقاالت يؤكد عىل ام االحتالل اليريد االنتخابات من    رين انهناك وما يقوم 

ي  ع للش   يريد فال   حيث المبدأ 
يستحق تقرير  ب متحض   ع انهم شظهارهم بواالنتخابات  ا  ءاجرا ب الفلسطيت 

ل واذا ماجرت االنتخابات ولم يتمكن االحتالالمصي  وتشكيل دولة كمان االحتالل ال يريد انهاء االنقسام 

ف بوال فاس  فوز حركة حمعدم    عطيلها فسيكون حريص جدا عىلتمن   ي التعي 
ل  االحتال صائل المقاومة الت 

بالتنسيق   ي وال 
االحتالل  وال    األمت  مع  التفاوض  فاستمرار  تفوز  نه  إوبالتأكيد  ان  القوى  لهذه  اليريد 

 . ثر عىل حركة حماس باالنتخابات وهذا االمر لن يؤ 

 



 ؟   ةمتوقععقبات الما هي الو  وما هدفه لقاء مارس -

م  سيكون  مارس  تتعلق  لقاء  واحدة  قضية  لبحث  االبالخصص  ي 
ف  وابحث  الستكمال ي   عايلمليات 

ي  االنتخابات من خالل موضوع المجلس ال
ي الن حركة حماس ترى أنوطت 

انتخابات المجلس   الفلسطيت 

ي  الو 
ي كل االنتخابات ف  األهمبناء وتشكيل منظمة التحرير الفلسطينية هي المحور    وإعادةطت 

ات االنتخابف 

يع  األصىلي لمنظمة التحرير موقعها    ان نعيد   وفعالية  اثرا   واألكي    األهمة مهمة للناس صحيح ولكن  يالتشر

ي التمثل الكل  بأنها  
ي ف 
ي الخار الفلسطيت 

ية واضحة للناس من  ياس يادية السونريد ان تكون القج  داخل وف 

االنتخابات وحي    الحدي خالل هذه  السق  السياسي معروف ياسي لحركة حماس فف السث عن  سقفنا 

ورب للفلسطينيي    خالص  حق  نهرها  اىل  بحرها  من  تحتا الس  ما فلسطي    الستعمال  ياسة  بعض ج 

ي قناعته ثابتة بهذه القضية قناعة  عي   ان الشصطلحات ولكننا مطمئنالم
ي  ثابتة وراس ب الفلسطيت 

خة ف 

ي  هذا االمر و 
هب ذكل مرة نايمانه بحقه بالعودة والتحرير غي  قابل للنقاش ونحن نثق بخيارات شعبنا ف 

 . االنتخابات  بها اىل

ي تفاهمات    قتم مع حركة فتحهل تواف-
 
ي  ز ما  أبو ن  أاو  حول الرئاسة    إسطنبولف

ن هو مرشح توافقر

ي فق عليها بي   حماس وفتح ا و تبنود رسية م وهل هناك ؟للرئاسة 
 ؟ بمعزل عن الكل الفلسطين 

ي حماس وفتح وان كانتا  
الفلسطينية  اكير الحركامن  حركت  بينهما فهناك  فت  إن القضية ليس محصورة 

مختلفة   وقوى  السفصائل  ي 
الفلسف  وهناك  احة  ي 

المدب  المجمتع  مؤسسات  مكونات من  وهناك  طينة 

وحركات نسائية ومستقلي   ليهم نفس الحق من القضية الفلسطينية وعالقة حركة حماس     حركات شبابية

إستمرار وبغض النظر ب  متكررةت واللقاءات الوهناك العديد من االتصاال   قة قويةل عالصائمع مختلف الف

ي  لو وحت  االختالف الفكري او السياسي او االيد  سة حماحرك  منعن موقفها   ماس منفتحة  معها فحجر

ي اتفاق  عىل الجميع وهناك نص رصي    
  ا عليه بي   حماس وفتح يبق  معلق لتوافق  بأن ماتم ا  إسطنبولح ف 

حي    الف  اىل  بقية  قاعدة  عىل  عليه  األخرى  الفلسطينية  صائلتوافق  ي  الكل   
اكة  قاعدة  و الفلسطيت  الشر

 . الوطنية الفلسطينية

تأكيد عىل قرارات و الأ   أوسلو  اىل  ي  ياسية بوضوح علما ان بيان القاهرة لم يش الس مرجعية االنتخابات  -

ي والمركزي  
وما الموقف من االنتخابات الرئاسية هل ستكون انتخابات لرئيس دولة المجلسي   الوطن 

اك البالتاىلي ع لرئيس السلطة الفلسطينية و يس  ول فلسي     ي ا دم ارسر
 
وما   رئيس الدولةختيار  الجئي   ف

ر لتالحق المراسيم بهو   مع حركة فتح  م  اصلتتو  قبل االنتخابات وهل  يالت بقواني   قواني   او تعدالمي 

   ؟بهذا الخصوص



ية حيث  ث كان واضحا من البداياسي الذي تقوم عليه االنتخابات بمراحلها الثال فيما يتعلق بالسقف الس

ي حوارات القاهرة    شارك
و أوسل فصيل عن    أيذكر  ولم يه  موقف  عن  وكل فصيل تحدثصيال  عشر ف  أربعةف 

ه  فات عض مخل بد  لو من الناحية السياسية انتىه منذ زمن طويل بالرغم من وجو ال من باب المنقصة فأوسإ

ي ومخرجات اجتماع  فاق الجعيته وثيقة الو ر ياسي مسقف السفال
ي  العامي      األمناءفلسطيت 

الذي عقد ف 

وت   ي   كجزء اصيل للشعببكافة اشكالها  قاومة  الم  استمرار   ىلع  اكد الذي  بي 
 األساس وعىل هذا    الفلسطيت 

ي كافة الحوارات القبيان الختامي لان اكتم التوافق و 
 .  وضوحا ي  ل اكنأكد عىل ذلك بشكمة سادوف 

انتخابية قد  وجود اكير من ق  وإمكانيةهل تعتقد حركة حماس ان الخالف داخل حركة فتح  - ائمة 

ي ع  ار إرص اىل    إضافةأثي  عىل قائمة حركة فتح الرسمية   التتؤدي اىل
غوبر شح للرئاسة بما يهدد الي  ىل الير

ي   أبو موقف   االنتخاب  ت  مازن  ان  برأيكم  يمكن  المعطيات  تدفع  / ؤدي  هل  لتأجيل بأل هذه  ومازن 

 ؟ االنتخابات 

الداخىلي والذي ل حركة فتح هو شأنها الداخىلي وهم االقدر عىل التعبي  عن هذا الحراك  ما يجري داخ

ي االنتخابات ستكنهاية وان القحت  البات  ان تتم االنتخا  و نحرص عليه ه
ون معروضة وائم المشاركة ف 

 . األخرى  جهة عىل أيذي يؤكد عىل افضلية هة الوحيدة الجو العىل الشعب وه

ي حال نجحت حماس مرة مة الجديدة  و سيدفع للحك  عىل االنتخابات من  تماذا بخصوص الضمانا-
 
ف

ي تجربتها السابقة ساعدات م أيمجتمع المانحي   عن منح حماس خىل حي   ت  أخرى
 
 ؟ ف

اعتاد عليها حركة حماس كما اذا كان الضغط عىل حماس من اجل عدم المشاركة فهذا غي  موجود ثم ان 

الجوه السياسية  القرارات  تتخذ  ال  ي 
الفلسطيت  والحياالشعب  تحت  رية  بضغط    أيتية  او إسواء  غراء 

المساعدات   هذه  نواحيانا يربطو جراء االنتخابات  لطة إل من السوامريكية    أوروبيةكراه وهناك مطالب  اإل

عيتجديد اات و باالنتخاب نحن نرى ان هذا حق او الدولية    األوروبيةات وبغض النظر عن المواقف  لشر

ي  اصيل لشعبنا الفل
ي اختيار قيادتن م  أننا نريد استخدابسطيني   والمهم هو موقف شعبنا الفلسطيت 

ا حقنا ف 

مض وقطر وتركيا وروسيا وهي  الوطنية  جراء االنتخابات  ضامنة إل ن تكون  استعدت ألدول    أربعةوهناك  

ي البالعموم وبالمعت  السياسي    توهذه الضمانا
ن نتحدث  ونحلة الفلسطينية عىل وجه الخصوص  احف 

ها عىل الفرقاء الفلسطينيي   وهم اعلنوا بشكل واضح انهم ضامني     أربعةعن    دول كل دولة منها لها تأثي 

ة وهذا ما نحرص عليه النحت  مرحلتها األ   لهذه االنتخابات الوطنية وان تتم يا ضا القبق  اليتعل  االمر   خي 

جراء انتخابات  ثالثة وانينا هو الوصول اىل المرحلة الار الذي يعباستمر  حالةبعي   للان كانوا متاو رائية جاال 

ي واستكمال
ي الفلسطيت 

ي  اكي  اعنينا  كذلك يه و المجلس الوطت 
اف الفلسطيت  ئج االنتخابات  بنتا  أوال العي 



نطالب   ان  ب  اإلقليمقبل  النتائج  والعالم  ام هذه  الضماناإحي  فأن هذه  داعمة  تلذلك  قوة    ورافعة   هي 

 لتثبيت هذا المسار وضمان استمراره حت  النهاية . 

 

دركون انها  ت يابا االنتخالذاهبون اىل)   لحزب الشعبياسي عضو المكتب السوليد العوض    حتضي    -

ما   (خاصة بما يخص القدس أوسلو قل من سقف اتفاق أ  تفاقات السابقة بل و ف اال تجري تحت سق

 ؟هذا التضي    ح تعليقكم عىل 

ي التعليق عىلس من  لي
شخص التعبي  عن رأيه ووجهات    أيمن حق  ة و شخصية فلسطيني  أيتضي    ح    عادب 

ي القاهرة بما فيهم حزب الشعب  النظر تختلف من شخص اىل
ي ف 
 اخر ولكن قلت بأن االجماع الفلسطيت 

ابط  أوسلو ا يأكدون بأن  كانو  ة متكاملة مي  ة عىل اصبح خلف ظهورنا ونحن ذاهبون بإتجاه انتخابات ومسي 

الذي عايشه   قفسمن ال  عىلكبي  واياسي  والذهاب نحو سقف س  أوسلو ها الثالث عنوانها تجاوز  مراحلي

ي خ
 .  أوسلو الل مرحلة شعبنا الفلسطيت 

اأ  - ي 
 
ف الرباعية هي من طالبت حكومة حماس منذ فوزها  اللجنة  اف    2006نتخابات  ليست  االعير

 ؟ فمن سيدفع للحكومة القادمةاستمرار الدعم للحكومة إرسائيل ونبذ العنف مقابل ب

ي الكامل وعليه من المبكر الحديث عن نتائج االنتخاب أوال  ات نحن نتحدث عن انتخابات بالتمثيل النستر

ة جدا  ليس من السه بعية الل ان يكون طرف فائز بنسبة كبي  قادمة فنحن  وايا كانت نتائج االنخابات التشر

ي واذا توصل
مر ا اال نا اىل تطبيق هذذاهبون اىل تشكيل حكومة وحدة وطنية يشارك فيها الكل الفلسطيت 

ي التعامل مع    فأقول
ي    األقل عىل  آنا العالم متفقي   إذا ر والعالم ف  اإلقليمبأن الصورة ستختلف ف 

كيفية  ف 

االحتالالعامل   ي  مع 
ف  الداخشؤو   إدارةل  مننا  مع حماس بطريق  العالم سيتعامل  فأن  فالذي لية  ختلفة 

ي انتخابات  
ي    2006حدث ف 

اف فلسطيت  كأ عىل  والعالم كان اتئج  بالنتاحقيق وتسليم  لم يكن هناك اعي 

ي ف
ي  سر

ي ف 
لشعبنا    ةعدو هي    االحتالل وامريكا نا بأن  قينه مع علمنا ويحينإنه اتكأ عىل هذا الموقف الفلسطيت 

ءماس وحدها وقد وجدت  حكله وليس ل ي
  ظهور   بعد فالمسار الحاىلي هو  فذهبت بتجاهه  عليه    أ لتتك  سر

يعية ونتائجها  تخابات  االن الم بصوت نخاطب العكل  نشكل حكومة وحدة وطنية يشارك فيها السالتشر

ي العالم ا واحد و 
ي   اإلقليمو حينها ليس الحد ف 

ان يتحدث نيابة عن الفلسطينيي   وخيار شعبنا الفلسطيت 

 . ملزم للجميع  



الزمن  - عامل  السلطة الجرا هل  متواىلي  نتخابات  اال   ءالذي حددته  اىلبشكل  عىليهدف  التضييق    

 ؟  االنتخابات ءاو يعطل اجرا  شكل يخدم مصالحها نتخابات بالمسار اال 

ي الساحة الفلسطينية فأرغم اثر وقوة حركة حماس اال انها ليس
ي كل الحوارات  نها تذهب  ت الوحيدة ف 

ف 

ي وا عىل قاعدة الكل الفلسط
ك ولعميت  ي المشي 

ي وجهة نظري لو كان االتفاق عىل  ل الفلسطيت 
الذاهب  ف 

ة مع االحتال ي تشارك فيه كل القوى اىل حالة مقاومة مبارسر
ي فلسطيت 

ي كل الساحات ضمن توافق وطت 
ل ف 

ي الحد  حماس تسع لسر  مشولكن حركة  والفصائل لكان اجدر واوىل   ك يلتر
من التوافق ونتيجة    األدب  ي 

ات  لبعض الظروف وال تمثل فرضة نتخابات  وهذه اال   أولويةت االنتخابات كأنها  فأصبح   اإلقليميةمتغي 

ي بين
ي  ة وشحقيقة الحداث تغيي  ف 

  السياسي   القرار هو ان  و والمشكلة هنا  كل النظام السياسي الفلسطيت 

ي منذ  الفلسط
ة طويلة  يت  عب والذهاب اىل الشبيد اشخاص محدودين دون تفيض من  و محصور  وهفي 

ي هذه المرحلة ليست ابدا بديال عن المقاومة واالنتخابات  
ترتيب   إعادةهي شكل من اشكال  االنتخابات ف 

ي و 
ي وبالتاىلي ن  األداءهم جدا الن حالة االنقسام اثرت عىل  هذا امر مالبيت الفلسطيت 

ي الفلسطيت 
حن الوطت 

ذا االحتالل ة هصيلة المتعلقة بكيفية مواجهاىل الخيارات اال   بلنذه  نقساماال   قلاألنريد ان نتجاوز عىل  

ي يريدها االحتالل او  ومقاومته  
  , ية الفلسطينية ضقاالمريكية لل  اإلدارةوافشال المخططات التصفوية الت 

ي نهاية عهد تر 
ي عىل استبدال المنظو خمب كان هناك  فق 

مة السياسية الفلسطينية كلها واالتيان  طر حقيق 

خارج   من  الفلسطينية  اإلرادةبشخصيات  ب,  الشعبية  الوقت  ذلك  االنتخابات    دأ ومن  عن  الحديث 

ي تمت مؤخرا  الفلسطينية 
موضوع االنتخابات ليس بديال عن  والذي استمر بعد االنتخابات االمريكية الت 

 . قسام حالة االن المقاومة ونأمل منها ان تنىهي 

ي مداخلة للدكتور نهاد الشيخ خليل  -
 
 / وف

  م دارية تمنع القيام بأي نشاط مقاوم او مناهض لالحتالل او قيام نظا إبنية سياسية و   شكلت  أوسلو )

ي هذا النظام السيوم  سايكس بيكو ظاهرة ال اومة ومفاعيل  ط المقنشا يحمل  ياسي جديد  س
 
  , ياسي ف

هيونية دولية قد ص  أمريكية ات اممية  إن السلطة مرهونة بقرار إجراء االنتخابات فوحنر بعد القيام ب

ي بعض النقا أيعىل  أخرى ةعلها تنقلب مر جت
 
  من  زيد تل و ط تسهاتفاق ,كما ان تنازل حركة حماس ف

ا  السلطة  أطماع ي 
 
ا  أخرى مطالب  لحصول عىلف ان موضوع    أعضاء اختيار  وص  بخصلتوافق  , كما 

كما ان النظام    غي  مشجعة ,حة  و المطر   األسماءوخاصة ان  عادة نظر  تاج ل يحمحكمة االنتخابات  

ي 
وق والتفاهم  ضل وليس التساصياغته بشكل اف إعادةهو نظام متهالك واالجدر السياسي الفلسطين 

ي  عم
 .  (من يضعفون النظام السياسي الفلسطين 



ي   عقباتالليات و كاشاال ات و صعوبالكثي  من النتفق عليها هناك  كثي  من التفاصيل الذي تحدث بها  
ف 

ي الساحةومة وحركة سياسة فاعلولكننا كحركة مقاالمسار كله صحيح  
تجاوز    دورنا هو العمل عىل  ة ف 

بكل الذي جاء به من سلبيات لسنا نحن من جئنا به    أوسلو   نأ  هذه الصعاب وليس االستسالم لها بمعت  

 2006استحقاق  ختلفة حت  جاءت  ق مي  بطر بقوة او نحاول اجراء تغي  أوسلو وكان الخيار هل نواجه  

ة  عيحيث تكتسب رسر   بق تختلف عن الساعروف فحركة حماس  خابات بسقفنا السياسي المودخلنا االنت 

ة   عية المقاومة  إضافةفلسطينية كبي  س هدفنا من انهاء ليو   قسام غم وجود االن والعالم يتحدث معها ر   لشر

حد ادب  من نجد  نحن كفلسطينيي   ان    األهمحركة حماس بل    معيتحدث  لم  لعاا  ان نجعلهو  االنقسام  

ه حيث ان كل التفا  التوافق لمواجهة االحتالل همات وصلت اىل طريق  وان هذا الوقت يختلف عن غي 

عىل  مسد ات  متغي  وهناك  تماما  ي    األرضود 
ان  لعاوا  اإلقليموف  نريد  ملم  اجل  من  قاومة نستخدمها 

 . لتالاالح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


