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jpg .ناردب ماسح 

ةاضق  ءامسأ  ىلع  قفاوتلا  نم  بارتقالا  مت  هنإ  ناردب  ماسح  سامح  ةكرحل  يسايسلا  بتكملا  وضع  لاق 
ردصيسو  سدقلا ، نم  دحاو  ٍضاقو  ةفضلا ، نم  و4  ةزغ ، نم  ةاضق  نم 4  لكشتس  ثيحب  تاباختنالا ، ةمكحم 

.اهليكشتب  اًموسرم  ةمداقلا  ةريصقلا  ةرتفلا  لالخ  سيئرلا 
مهل  دوهشم  ةاضق  نم  قفاوتلاب ، لكشتتس  تاباختنالا  ةمكحم  نأ  ىصقألا  ةيئاضف  عم  راوح  يف  ناردب  حضوأو 

.ةهج يأ  نم  طغضلا  تحت  هيأر  دحأ  ريغي  ثيحب ال  ةيصخشلاو ، ةءافكلاو  ةربخلاب 
ءاوس   - ىرخأ ةينوناق  ةهج  يأ  دييحتو  قفاوتلاب ، تاباختنالا  ةمكحم  ليكشت  ىلع  ةرهاقلا  يف  قافتالا  مت  هنأ  دكأو 

.اهدعب الو  ةيباختنالا  ةيلمعلا  ءانثأ  يف  ال  تاباختنالا ، يف  لخدتلا  نع  اهريغ - وأ  ةيروتسدلا  ةمكحملا 
ولسوأ فقس  تحت  ىرجت  نل  تاباختنالا 

 ، مهم يسايس  ناونع  تحت  ةرهاقلا  ىلإ  تبهذ  ةكرحلا  نأ  سامح  ةكرح  يف  ةينطولا  تاقالعلا  بتكم  سيئر  دكأو 
.ولسوأ ةيقافتا  نع  اًمامت  ديعب  وه  تاباختنالا  هتحت  ىرجت  يذلا  فقسلا  نأ 

هذهل  يسايسلا  قفألا  نكل  تاباختنا ، اهل  ىرجتسو  ةدوجوم ، ولسوأ  ماسجأ  ضعب  نأ  حيحص  هنأ  ىلإ  ناردب  راشأو 
عامتجا  تاجرخم  ىلع  ًءانب  لب  ولسوأ ، فقس  تحت  ىرجت  نل  تاباختنالا  نأو  ديعب ، نمز  ذنم  ىهتنا  ًايلمع  ةيقافتالا 

ماع 2006. ينيطسلفلا  ينطولا  قافولا  ةقيثوو  نيماعلا  ءانمألا 

نأب  رظن  ةهجو  مهيدلو  داهجلا ، يف  انتوخإ  عم  ًالوطم  انسلج  اننإ  ناردب  لاق  يمالسإلا ، داهجلا  فقوم  لوحو 
نأ  بجي  هنأب  ىرخأ  رظن  ةهجو  انيدل  نحنو  ةمواقملل ، ةيداعملا  ولسوأ  ةيقافتا  نع  ةقثبنم  ةطلسلا  تاسسؤم 

.ةمواقملا عورشم  ةيامحل  تاسسؤملا  هذه  يف  دجاوتن 

تاباختنالا يف  بعالتلاب  حمسن  نل 

تاباختنالا ةمكحم  ليكشت  ىلع  قفاوتلا  نم  نوبيرق  ناردب :

https://info.hamas.ps/gate/1/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9
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ةماعلا تايرحلا 
.ينوناق وأ  يميلقإ  وأ  ينمأ  لخدت  وأ  تاقياضم  يأ  نود  ةيرح  لكب  هتملك  انبعش  لوقي  نأ  ديرن  اننإ  ناردب  لاقو 

.نوناقلا اهلفك  يتلا  ةيسايسلا  ةيرحلا  ءاوجأ  ةعاشإو  ةماعلا ، تايرحلا  قالطإ  ىلع  ًاقافتا  كانه  نأ  دكأو 
لاقتعالاب  ءاوس  ةيبرغلا ، ةفضلاب  تايرحلا  فلم  يف  ةريبك  ةلكشم  كانه  نأب  اًريدقت  ةكرحلا  ىدل  نأ  ىلإ  راشأو 

.يميظنتلا لمعلاو  تاطاشنلاو  مالعإلا  ىلع  تاقياضملاو  يسايسلا 
ةيدايح  نامض  بجي  امك  ءاوس ، دح  ىلع  ةزغو  ةفضلا  نيب  ةيواستم  نوكت  نأ  بجي  تايرحلا  نأ  ىلع  ددشو 

.يسايس فرط  يأل  ةيباختنالا  ةياعدلا  وأ  تاباختنالا  يف  اهلخدت  مدعو  ةزغو ، ةفضلا  يف  ةينمألا  ةزهجألا 
ةقلعتملا  تارارقلاو  تايصوتلا  لك  ةزغ  يف  ةينمألا  ةزهجألا  قبطت  نأب  ةكرحلا  ةدايق  مازتلا  ناردب  مدقو 

عضو  سكع  ىلع  ةزغ ، يف  ةلماك  ةيرحب  عتمتت  حتف  ةكرح  نأ  دهشي  يلاحلا  عضولا  نأ  عم  ةماعلا ، تايرحلاب 
.ةفضلا يف  سامح 

.قرخ يأ  ةجلاعمو  ةفضلاو ، ةزغ  يف  تايرحلا  عوضوم  عباتت  ةنجل  ليكشت  ىلع  قافتالا  مت  هنأب  هونو 
رمألاب  قارتخالا  اًفصاو  ةيبرغلا ، ةفضلا  يف  سامح  ءانبأ  ضعبل  عارتقالا  نكامأ  رييغت  ةثداح  ىلع  ناردب  قلعو 

.اهعم انلصاوت  دعب  عضولا  حيحصتل  تاباختنالا  ةنجل  ةباجتسا  ةعرس  يباجيإلا  نكل  يبلس ،
حمسي  نلو  ةيباختنالا ، ةيلمعلا  ءارجإ  ليصافت  لك  نوبقاريو  نوعباتي  انبعشو  لئاصفلاو  ةكرحلا  نأ  ناردب  دكأو 

.اهب بعالتلاب 
ةيادبلا  ذنم  نوعباتم  مهو  ايسورو ، ايكرتو  رطقو  رصم  يه  تاباختنالل  ةنماضلا  ةسيئرلا  لودلا  نإ  ناردب  لاقو 

.تامهافتو تاقفاوت  نم  ثدح  ام  تايرجمل 
عم  هلح  عطتسن  ملو  ةيقيقح  ةيمهأ  وذ  رمأ  لصح  اذإو  ًايلخاد ، تاباختنالا  تالاكشإ  لك  لح  بجي  هنأ  حضوأو 

.هلحل لخدتلل  ةنماضلا  لودلل  هعفرن  نأ  اننكمي  ةطلسلا 
موسرم  رادصإ  اهمزلي  نكل  تاباختنالا ، نوناق  يف  طاقن  ةدع  ليدعت  ىلع  ةرهاقلا  يف  قافتالا  مت  هنأب  هونو 

.قيبطتلل ةذفان  حبصت  يكل  يسائر 
 

ينطولا سلجملاو  ةمواقملا 
ةوعد  متيسو  قباسلا ، عامتجالا  يف  تكراش  يتلا  لئاصفلا  هرضحتس  مداقلا  ةرهاقلا  عامتجا  نأ  ناردب  فشكو 

.ينطولا سلجملا  ةسائرو  ةيزكرملا  تاباختنالا  ةنجل 
ةساردل  تقولا  كانه  نوكي  يكلو  اهتيلومشو ، اهتيمهأل  مت  ينطولا  سلجملا  تاباختنا  ليجأت  نأ  حضوأو 

.تاتشلا لود  لك  يف  نيينيطسلفلا  لمشت  اهنأل  ةدقعملا  ةيليصفتلا  تاوطخلا 
زاف  اذإ  وأ  تاباختنا ، انيرجأ  اذإ  انضرأ  نم  جرخي  نل  لالتحالا  اذهو  ةمواقملا ، نع  ًاليدب  تسيل  تاباختنالا  نأ  دكأو 

.تاباختنالا هذه  يف  ام  فرط 
انتبرجتو  انلطعي ، الو  لالتحالا  ةمواقم  يف  اندعاسي  هوجولا  رييغتو  ينيطسلفلا  يسايسلا  ماظنلا  رييغت  نأب  هبنو 

ةيلمع  يف  طيلاش  يدنجلا  انرسأ  انتموكح  ليكشت  نم  نيرهش  دعبو  ماع 2006  ةيبلغأب  انزف  امدنع  ةقباسلا 
.ةيلوطب
 

ةيلودلا طوغضلاو  سدقلا 
تاباختنالاو  ةصاخ ، تاباسح  هل  اهب  قلعتي  ام  لكو  ةينيطسلفلا ، ةيضقلا  يف  مهألا  يه  سدقلا  نإ  ناردب  لاقو 

نحنو  لالتحالا ، عم  مهلك  نيينيطسلفلا  ةكرعم  نوكتس  ةنيدملاب  تاباختنالا  ءارجإ  نأو  اهنم ، رفم  ةرورض ال  اهيف 
.سدقلا يف  تاباختنالا  ءارجإ  ةيفيك  يف  انتارايخ  ديدحتل  نوبهاذ 

نوكيسو  دحأل ، اًقحاس  اًزوف  زرفت  نل  تاباختنالا  هذهو  شاقنلل ، ةلباق  تسيل  انبعش  تباوث  نأ  ىلع  ناردب  ددشو 
.ةينطولا تباوثلا  باسح  ىلع  سيل  نكلو  ًايلود ، ةلوبقم  ةينطو  ةموكح  لكشن  نأ  اننهذ  يف  اًرضاح 

ًادكؤم  سامح ، ةكرح  اهيف  كراشت  ةينيطسلف  تاباختناب  ةينعم  اكيرمأو  لالتحالا  نأب  دقتعي  نم  مهاو  ناردب : لاقو 
عقوتن  نحن ال  كلذ  عمو  تاباختنالا ، جئاتن  عم  لماعتتو  ينيطسلفلا  بعشلا  رايخ  مرتحت  نأ  بجي  لودلا  عيمج  نأ 

.تاباختنالا دعب  ةكرحلا  عم  لماعتلا  يف  ًالماك  احاتفنا 
ىلع  نورداق  نيينيطسلفك  انعومجمب  كلذ ، مت  اذإو  ًالوأ ، اينيطسلف  مرتُحت  نأ  بجي  تاباختنالا  جئاتن  نأ  حضوأو 

.ةيلودلا طوغضلل  لولح  داجيإ 
تالاقتعاو  نامثألا ، عفدل  نودعتسم  نحن  ناردب : لاق  ةفضلا ، يف  سامح  تادايقل  لالتحالا  تالاقتعا  لوحو 

.ةمواقملا عورشم  ليثمت  ىلع  انرارصإو  انتعانق  ريغت  نل  لالتحالا 



لاقتعا  نم  اًقباس  مهباختنا  مت  نيذلا  عم  لصح  ام  راركت  عنمت  ةينوناق  تايلآ  داجيإ  ىلع  قافتالا  مت  هنأب  هونو 
.يعيرشتلا سلجملا  لمع  تالاقتعالا  هذه  لطعت  ثيحب ال  لالتحالا  يديأ  ىلع  ةقحالمو 

 

ةيلخادلا سامح  تاباختنا 
نأ  ىلع  ةردقلا  اهيدل  نأو  ةيلخادلا ، تاباختنالا  ةيرود  ىلع  اهتظفاحمب  رختفت  سامح  ةكرح  نإ  ناردب  لاقو 

.ةماعلا تاباختنالا  يف  ةكراشملا  ىلع  اهلمع  لظ  يف  ةيلخاد  تاباختنا  ىلإ  بهذت 
بتكملا  يف  رييغت  ثدح  ول  اميف  ةماعلا ، تاباختنالا  ءارجإ  نم  ةكرحلا  فقوم  ريغت  نم  تافوختلا  ناردب  ىفنو 

.تاباختنالا هذه  ءارجإ  ةرورض  ىلع  ةكرحلا  يف  ًاعامجإ  كانه  نأ  ًادكؤم  يسايسلا ،
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