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 ،حممد نزال ،عضو املكتب السياسي حلركة حماس ونائب رئيسها باخلارجمقابلة 

 أن احلركة تنتظر جمموعة يؤكد فيها "القدس ويب" عبر اإلنترنت،  مع قناة 

 أخرى من اإلجراءات لتوفير أجواء جدية قبل االنتخابات
23/2/2021 

 
 

ونائب رئيسها باخلارج  أكد عضو املكتب السياسي حلركة املقاومة اإلسالمية "حماس"
 .حممد نزال أن احلركة تنتظر جمموعة أخرى من اإلجراءات لتوفير أجواء جدية قبل االنتخابات

وقال نزال يف مقابلة مع قناة القدس ويب عبر اإلنترنت، إن ما تم االتفاق عليه بالقاهرة 
ة تم العامة بخطوات عملييتم اآلن تنفيذه عمليا، حيث أصدر رئيس السلطة مرسوما بتعزيز احلريات 

 .االتفاق عليها بالقاهرة
وأضاف: ننتظر جمموعة من اإلجراءات األخرى التي تستكمل إشاعة أجواء جدية وودية 

عاما تراكمت حالة من اإلحباط وعدم الثقة والشكوك بسبب عدم  15ومتفائلة، وعلى مدى أكثر من 
 .تنفيذ االتفاقات املوقعة

بين حماس وفتح اتسمت بجدية أكبر من املرات املاضية بتحديد ونوه نزال بأن احلوارات 
فصيال ورعاية مصرية  15مواعيد االنتخابات التشريعية والرئاسة واجمللس الوطني بمشاركة 

 .رسمية
وأكد أن حماس والفصائل معنيون بتغيير األجواء قبل االنتخابات، وذلك ال يتم إال بخطوات 

 .والشعارات إىل أفعال على أرض الواقععملية وترجمة األقوال 
وبيّن نزال أن حوار القاهرة كان عنوانه األساسي، كيف يمكن أن نترجم مرسوم إجراء 
االنتخابات على الواقع؟، مؤكدا أن أي انتخابات جتري ملصلحة الشعب الفلسطيني وبمثابة عودة 

 .إليه
أن يتم تنفيذ الوعود وفق ما تم وحذر من أي نكوص أو تراجع عن إجراء االنتخابات، آمال 

 .االتفاق عليه
وحول جاهزية حماس لالنتخابات، أشار إىل أنها منذ اللحظة األوىل لإلعالن عن مواعيد 

جلان لالنتخابات، منها جلنة عليا لكل أقاليم احلركة ويرأسها األخ  4االنتخابات، بادرت إىل تشكيل 
 .وقيادات إسماعيل هنية، ويشارك فيها رؤساء األقاليم

ونبه إىل أن هناك لقاءات شبه يومية لتشكيل القوائم االنتخابية، مؤكدا أن حماس تريد أن 
 .يكون هناك توافق وطني فلسطيني
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وقال: نحن على تواصل مع الفصائل وحركة فتح، وهناك لقاءات قريبة للتشاور بشأن 
 .عنه الصيغة األنسب حلماس والفصائل، وحين التوصل إىل االتفاق سنعلن

واتهم نزال االحتالل بالتدخل يف االنتخابات، مبينا أنه يقوم بمجموعة من اإلجراءات ملنع 
حماس من الفوز ومنع حضورها الكبير يف املؤسسات الفلسطينية واعتقال رموزها وقياداتها 

 .بالضفة يدلل على ذلك
 رف فلسطيني أووشدد على أن الشعب الفلسطيني حر، ولديه إرادة قوية بأال يسمح ألي ط

 .عربي أو دويل بالتدخل باالنتخابات أو التأثير عليها



وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

ipsbeirut@palestine‐studies.org    
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو لوثائقا هذه حتميل يمكن
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