
ميحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

يفحص نايب 

" سامح  " ةيمالسإلا ةمواقملا  ةكرح  نع  رداص 

ةرشع ةعباسلا  هداهشتسا  ىركذ  يف  نيساي  دمحأ  خيشلا 

 

ماع ةروث  ةقالطنا  عم  ىلوألا  هتخرص  تّود  دقو  نيساي ، دمحأ  دلُو  نيدلا ، حالص  ريزو  لضافلا  يضاقلا  ةدلب  نالقسع ، رحب  ئطاش  ىلع 
لــالتحالا ىلع  ةبــضاغلا  ريهاــمجلا  فاــته  عـم  خرــصي  نأو  ةروـث ، عــم  دــلوُي  نأ  مـيظعلا  لــجرلا  اذــهل  تـبتك  دــق  رادــقألا  اــمنأكو  1936م ،

.نيطسلف ضرأ  ىلإ  ةيدوهيلا  ةرجهلاو  ناطيتسالاو 

َسرادــم يف  مـلعتو  مـهلثم ، رقفلا  ةاـيح  شاـعو  مهراـيد ، نـم  اًرــسق  اورجُه  نيذــلا  نيئجـاللا  فـالآ  عـم  ةزغ  ئطاوـش  ىلإ  الفط 
ــً

لــحر 
ريرحت نأ  لاـيجألا  مـلعي  مـلعم  ىلإ  ريغــصلا  خيــشلا  لوـحتيل  ئداــبملا ، هذــه  اوبرــشتو  بلاــطم ، هءارو  قـح  عاــض  اــم  هـنأ  اــهيف  اوـملعت 

.ةوقلاب الإ  درتسُي  ةوقلاب ال  أ 
ُ

ذخ ام  نأ  نونمؤي  نيذلا  لاجرلا  ةميزعب  نوهرم  نيطسلف 

لمحي ناكو  نيطسلف ، ءاحنأ  لك  يف  اهدعب  نمو  ةزغ ، يف  بابشلا  عومج  نيب  هتادقتعمو  هراكفأ  رـشني  للـشلاب  هتباصإ  مغر  قلطناو   
، ضارمألا مواقو  ىذألا ، لّمحت  اهلثم ، ىلع  مهماسجأ  يوطنت  نأ  ءاحـصألا  زجع  ةمهو  ةيلاع ، ةيونعم  اًحور  ليحنلا  هدسج  تابنج  نيب 

ىلع اًراـصتناو  فعـضلا ، ىلع  اًراـصتنا  راـصتنالا ، ىلع  ّرــصي  نأ  ىوـس  ءيــشب  هبأـي  مـلو  ناجــسلا ، ىذأ  لـمحتو  دـالجلا ، هـجو  يف  دمــصو 
نودب بعـشلا  اذه  ةدايق  يف  ةـحماجلا  ةـبغرلا  مهـسبلتتو  رـضاحلاو ، خـيراتلا  نورّوزي  نم  ىلع  اًراصتناو  نالذـخلا ، ىلع  اًراصتناو  دـيقلا ،

.لمعلا وأ  لوقلا  يف  قدص  الو  تالهؤم ،

، ثو
ّ

ةـبا ةـلئافتم  حورو  ليوط ، ٍسفنو  ةـيلاع ، ةـمه  اذ  اًبوبحم ، قداص 
ً

ا الجر 
ً

ناك  هنأل  الإ  باعـصلا  زواجتي  نأ  نيـساي  دـمحأ  خيـشلل  ناك  اـمو 
نأ هتكرح  ىلإ  ليـصألا  هؤامتنا  هعنمي  مل  هبعـشل  بحو  فورظلا ، كلحأ  يف  رارقلا  ذاـختا  ىلع  ةـيلاع  ةردـقو  حـجار ، لـقعو  ميحر ، بلقو 

.ءاعمج ةيناسنإللو  لب  ةيمالسإلاو ، ةيبرعلا  هتمألو  لب  هلك ، هبعشلو  هنطول  يمتني 

كلذ عنمي  ملف  ةمألا ، هذهو  بعشلا  اذه  تاماق  نم  ةماق  هلعجو  نيساي  دمحأ  ةيصخش  كـش 
ّ

ل يذلا  لماكتملا  جيـسنلا  اذه  لك  عمو 
، ةعـشبلا هـتميرج  اًـماع  رـشع  ةعبــس  لـبق  موـيلا  اذـه  لـثم  يف  نُي 

َ
ف
ـّ

ذ نأ  نـم  ىنعم  ةـيناسنإلل  فرعي  ـال  يذـلا  ناـبجلا  مرجملا  لـالتحالا 
، ةميرجلا ذيفنت  نم  حيباستلاو  ةالصلا  ثيح  رجفلا  تاعاس  هعنمت  ملو  خيـشلا ، عم  ينيطـسلفلا  بعـشلا  ءانبأ  نم  اًددعو  خيـشلا  لاتغيل 

ةيقالخأ ةميق  يأل  الاب 
ً

يقلي  يذلا ال  لتحملا  ةسرطغ  اهنكل  اًديدش ، ضرم 
ً

ا ضيرم 
ً

ا ناك  لايتغالا  ةـظحل  خيـشلا  نأ  يف  ةـظحل  ركفي  ملو 
.ةيناسنإ وأ 

نأ عقوتي  ملو  مهفي  مل  هنكل  ةـمواقمو ، ميظنتو  ةدـيقعو  ةركف  لاـيتغال  ةـظحل  يهف  ت ،
ُ

توف ـال  لاـيتغالا  ةـظحل  نأـب  هنم  نظ 
ـً

ا كـلذو 
نم هـثرو  نأ  هـنع  هللا  يـضر  دـقو  ينع ،" هللا  ىـضري  نأ  يلمأ  ةريهـشلا "  هتلوـق  تاـعاسب  هداهــشتسا  لـبق  ددري  وـهو  ىــضق  خيــشلا 

ةيحورلاو ةـيداملا  ةوـقلا  لـماوع  نوـمكاري  هدـعب  نم  اوـضمو  لاـيتغالا ، ةسايـس  مهفخت  مـلو  هـتيار ، اوـلمح  نيذـلا  ةداـقلا  فـالآ  هدـعب 
اًددع اهلك  ةقطنملا  يف  ىلوألا  اهنإ  انلق  نإ  غلابن  لب ال  ةينيطـسلفلا ، تاميظنتلا  سأر  ىلع  سامح  هتكرح  تحبـصأ  ىتح  ةيـسايسلاو 

يلابن الو  اهلجأ ، نم  باعـصلا  ضوخن  ةسدقم  ناطوألاو  ناسنإلا  ةيرح  نأ  اهدافم  ةفيرـش  ةلاسرو  طابـضناو ،
ً

ا اقالخأو 
ً

اًميظنتو ، ةدعو 
.اًيلاغ ناك  امهم  نمثلاب 

زجع ىلع  قّوـفت  يذـلاو  اـهيف ، نيـسسؤملا  لاـجرلا  دـحأ  نيـساي  دـمحأ  خيــشلا  ناـك  يتـلاو  ةـكرحلا ، هذـهل  نيــسسؤملا  سرغ  وـه  اذـه 
.عمجأ ملاعلا  لب  نيطسلف ، لك  يف  زراب 

ً
ا اًملع  ناكف  هدسج ،

: اهنمو نيساي ، دمحأ  خيشلا  اهل  اهكرت  يتلا  ئدابملا  دكؤت  سامح  ةكرح  نإف  ىركذلا  هذه  يفو 

 

ةلودـل ةمـصاع  ةيمالـسإ  ةـيبرع  دوـعتل  ملـسمو  يبرع  لـك  ىلع  سدـقم  بجاو  نـيلتحملا  ةنياهـصلا  سند  نـم  سدـقلا  ريهطت  نإ  الوأ :
ً

.ةلقتسملا ةرحلا  نيطسلف 

.اهتاسدقمو نيطسلف  ضرأ  نم  بارت  ةرذ  نع  لزانت  الو  هعم ، حلص  الو  لالتحالاب ، فارتعا  ال  اًيناث :

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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https://info.hamas.ps/history
https://info.hamas.ps/media
https://info.hamas.ps/books
https://hamas.ps/ar/spokemen
http://hamas.ps/ar/page/38/%25D8%25A3%25D8%25B1%25D8%25B4%25D9%258A%25D9%2581_%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D9%2584%25D9%2581%25D8%25A7%25D8%25AA


مهناطوأو مهرايد ، ىلإ  اًعيمج  اودوعي  ىتح  ةرمتـسم  ةمواقملاو  هيلع ، ةمواسم  الو  ةضياقم  سدـقم ال  قح  نيئجاللا  ةدوع  ثلاث :
ً

ا
.اهنم اورجه  يتلا 

.مرجملا ناجسلا  نابضق  فلخ  اولظي  نأ  لبقن  نلو  اندالوأ ، مهف  لالتحالا ، فنأ  مغر  اًرارحأ  مهتويب  ىلإ  نودوعيس  ىرسألا  اًعبار :

.هلويذو لالتحالا  رحد  ىتح  هلجأ  نم  لمعن  لظنس  فده  ينطولا  جمانربلاو  ةسسؤملا  يف  ةكارشلا  ىلع  ةمئاقلا  ةدحولا  اًسماخ :

 

ةديجملا انتمأو  انبعشو  انتكرح  ءادهش  لك  عم  ةنجلا  نم  ىلعألا  سودرفلا  هنكسأو  دهاجملا  انخيش  هللا  محر 

داهشتسا وأ  رصن  داهجل  هنإو 

 

سامح ةيمالسإلا  ةمواقملا  ةكرح 
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