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 منتدىمع حسام بدران، ، حماسحلركة عضو املكتب السياسي للقاء حواري 

 أن االنتخابات الفلسطينية ، يؤكد خالله التفكير العربي عبر اإلنترنت 

 فرصة حقيقية لتحريك العجلة إىل األمام نحو الوحدة الوطنية
23/2/2021 

 
 

حسام بدران، أن االنتخابات أكد عضو املكتب السياسي حلركة املقاومة اإلسالمية "حماس" 
 .الفلسطينية فرصة حقيقية لتحريك العجلة إىل األمام نحو الوحدة الوطنية

وقال بدران خالل لقاء حواري ملنتدى التفكير العربي عبر اإلنترنت، إن احلركة لديها قناعة 
بات رغم العق بأن استمرار االنقسام مصلحة كبرى لالحتالل اإلسرائيلي، وحتاول بكل الطريق إنهاءه

 .والصعوبات
وأضاف أن حماس تسعى من االنتخابات إلحداث تغيير يف بنية النظام السياسي 
الفلسطيني بعد جتربة فاشلة ملسار أوسلو لسنوات طويلة، وتريد أن يكون النظام السياسي يشارك 

 .عن التفرد فيه الكل الفلسطيني بعيداً
باحترام قرار الشعب  غيير حقيقي، مطالباً ونوه بدران بأن االنتخابات فرصة إلحداث ت

 .الفلسطيني، وأال يعاقب على اختياره
وتابع: ال نريد أن يذهب شعبنا إىل صندوق االقتراع حتت الضغط والترهيب، وسعينا إىل 

 .تعزيز احلريات يف اتفاق القاهرة، وبناء عليه أصدر مرسوم إلطالق احلريات
إىل أنه خالل حوار القاهرة  جتاوزت أوسلو، مشيراً وبيّن أن حماس على املستوى السياسي

 .بأنها أصبحت وراء ظهورنا فلسطينياً مل يتحدث أي وفد فصائلي عن أوسلو ألن هناك إجماعاً
ولفت عضو املكتب السياسي إىل أن حماس حرصت على احلد األدين من املواقف املتوافق 

طني، وأكدتها بما فيها حق شعبنا الفلسطيني عليها يف السنوات األخيرة وخاصة وثيقة الوفاق الو
 .يف مقاومة االحتالل

وأكد أن فلسطين قضية شعب حتت احتالل، ومن حق حماس أن تقاوم حتى قيام دولة 
 .فلسطينية

ن أ عنها، مؤكداً للمقاومة أو بديالً ورفض بدران اعتبار االنتخابات الفلسطينية نقيضاً
 .بكل األدوات والوسائل وهي مشروعة دولياً حماس لها احلق يف مقاومة االحتالل

، واصلت املقاومة وأسرت اجلندي جلعاد 2006حركة حماس بعد انتخابات  ولفت إىل أن
شاليط، ومل تغير ومل تبدل وتم الضغط عليها بشروط الرباعية الدولية ومل تقبل بها على اإلطالق، 

 .وعندما أصبح لها قاعدة شعبية فرض االحتالل احلصار على القطاع ليعاقب الشعب على اختياره
                                                            

 حركة املقاومة اإلسالمية )حماس(املصدر : 
https://tinyurl.com/kp23svyp 

https://tinyurl.com/kp23svyp


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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