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 الفصائل مع نعمل" فيه، يقول قاسم حازم، حماس حركة باسم لناطقتصريح إذاعي ل
 تعصف التي اخملاطر مواجهة أجل من الوطني املربع إىل والسلطة فتح حركة إلعادة

 "السياسية الشراكة مبدأ على الوحدة إتمام ويجب التطبيع، ومنها بالقضية،
26/11/2020 

 
 

 لدى واستراتيجية ثابت الوطنية الوحدة أن قاسم حازم" حماس" حركة باسم الناطق أكد
 نذم الفلسطيني البيت ترتيب إلعادة حتركت حركته أن إىل مشيرًا عنها، التنازل يمكن ال احلركة
 .إتمامها أجل من والتنازالت السياسية املبادرات وقدمنا البداية،

 فتح حركة إلعادة الفصائل مع نعمل: "اخلميس صباح إذاعية تصريحات يف قاسم وقال
 يجبو التطبيع، ومنها بالقضية، تعصف التي اخملاطر مواجهة أجل من الوطني املربع إىل والسلطة

 ".السياسية الشراكة مبدأ على الوحدة إتمام

 املصاحلة" أن ترى فتح أن هي مصاحلة اتفاق إىل للوصول الرئيسة العقبة أن وأوضح
 تريد تحف فحركة الوطني، املشهد من الفلسطيني اآلخر وإخراج الفلسطيني، بالقرار للتفرد فرصة

 ".والقرار واملنظمة بالسلطة تفردها استمرار

 مع االنتخابات تزامن ورفضت تشريعية، انتخابات إجراء فقط تريد فتح" أن وأضاف
  ".الوطني واجمللس الرئاسية

 قح فمن كافة، الفلسطينية الشرعيات جتديد إىل تدعو الفصائل وكل حماس أن إىل وأشار
 .فتح حركة قيادة تريده ال ما وهذا اخملتلفة، القيادية املؤسسات يف يمثلهم من اختيار الشعب

 التي أخرى جهة من فتح وحركة جهة، من الفصائل كل بين سياسي انقسام يوجد" وتابع؛
 ".السياسي ومسارها السلطة لتصويب تعمل وحماس األمني، بالتنسيق تتمسك

 مكتبها رئيس وأجرى الفصائل، مع غزة يف اجتماعات سلسلة عقدت حركته أن إىل وأشار
 ياتالتحد ملواجهة مشتركة رؤية لترتيب الفصائل قادة مع اتصاالت عدة هنية إسماعيل السياسي

 على امةع انتخابات لعقد رؤية على واالتفاق الفلسطيني، البيت ترتيب وإعادة القضية، تواجه التي
 .السياسية الشراكة مبدأ

 حماس حركة استراتيجيات إحدى هي املقاومة فصائل بين املوحدة املواقف تعزيز أن وأكد
 .موحدة وطنية رؤية لبلورة

 الكل على واالنفتاح املشترك العمل يف مساعيها ستواصل حركته أن على قاسم وشدد
 .الوطني الصف إىل للعودة فتح حركة إلجبار الوطني
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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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