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ةيحلا 16 ليلخ 

عم ءاقللا  لالخ  نينثإلا  مويلا  شقان  سامح  ةكرح  دفو  نإ  ةـيحلا  ليلخ  ةزغ  يف  سامح )  ) ةيمالـسإلا ةـمواقملا  ةـكرح  سيئر  بئان  لاق 
ةيــضقلاب قـلعتت  ةــماه  تاـفلم  ةدــع  ةزغ  ةــنيدم  يف  لــماك  ساــبع  ءاوـللا  يرــصملا  سيئرلا  لــثممو  ةــماعلا  تارباــخملا  زاــهج  سيئر 

.ةينيطسلفلا

ةزغ ىلع  هناودع  فقوب  لالتحالا  مازلإ  ةرورـض  وه  هشقان  ىرج  فلم  مهأ  نأ  عامتجالا  ءاهتنا  دعب  يفحـص  رمتؤم  لالخ  ةيحلا  حـضوأو 
.نينطوتسملا مجلو  نيطسلف ، يف  نكامألا  عيمجو  حارج ، خيشلا  يح  اهيف  امب  سدقلاو ،

تصن ةفصنم  ةيلود  تارارقو  نيناوق  نم  ينيطـسلفلا  بعـشلا  قحب  ردص  امب  لالتحالا  مازلإ  ةرورـض  اتدكأ  رـصمو  سامح  نأ  ىلإ  تفلو 
". لماكلاب ةقطنملا  ىلإ  ءودهلا  دوعي  نأ  نكمي  اذه  ثدح  اذإ   " ابقعم

ً
نيئجاللا ، ةدوعو  ةينيطسلفلا  هتلود  ةماقإ  ىلع 

.لماكلاب ةزغ  نع  راصحلا  عفر  اثحب  نيبناجلا  نأ  ىلإ  راشأو   

مامأ فقنل  ةـلماك ، ةـينطو  ةـيجيتارتسا  ىلع  قافتالاو  ةـمظنملا ، نم  اًءدـب  ينيطـسلفلا ، اـنتيب  بيترت  يف  عارـسإلا  ةرورـض  اندـكأ  عباـتو :
.ةعورشملا انبعش  قوقح  ىلع  لصحنل  ةيجيتارتسا  ةيؤرو  حضاو ، يسايس  جمانربب  ةمجسنم  ةدايقو  لماك  بعش  ملاعلا 

ةرمدـملا تويبـلا  راـمعإ  ةداـعإ  لـجأ  نـم  دوـهجلا  لـكب  بـحرن  حــضاو  لكــشب  اـنلقو  راـمعإلا ، يف  عارــسإلا  ةرورــض  نـع  انثدــحت  اـننأ  فاـضأو 
.هل نيمعادو   نيلهسم  ينطولا  لكلاو  نوكنسو  مهاسي ، نم  لك  ركشنو  ةيحتلا ، ةينبلاو  ةيداصتقالا  تآشنملاو  عرازملاو 

هذه نأل  رصم  يف  ءاقـشألاو  سامح  نيبو  رـصمو ، بعـشك  اننيب  ةيئانثلا  تاقالعلاو  روكـشملا  يرـصملا  رودلا  ىلع  اندكأ  ةيحلا  فدرأو 
.ريبك لكشب  ةيجيتارتسا  ةقالع 

انبعـش ىلع  ناودـعلا  اذـه  دـعب  لالتحالا  اذـه  عم  دـيدج  عقاوب  لـماعتت  نأ  ةـمألا  ىلعو  ينيطـسلفلا ، بعـشلل  ةـمألا  معد  اندـكأ  لاـقو 
.ينيطسلفلا

رامعإلاب هطبر  نكمي  الو  لقتسم  لدابتلا  فلم 

لماك سابع  ءاوللا  عم  ةماه  تافلم  انشقان  ةيحلا :

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/famous
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


". اهنم يأب  هطبر  لبقن  الو  تافلملا ، لك  نع  لقتسم  فلم   " هنأ ةيحلا  دكأ  ىرسألا ، لدابت  فلم  نأشبو 

ناـك اذإو  نـآلا ، ىتـح  اًداـج  سيل  لـالتحالا  نكل  اكردتـسم 
ً

يليئارـسإلا ، ناودـعلا  لـبق  نأـشلا  اذـهب  تاءاـقللا  يف  طوش  عطق  نع  فـشكو 
.عيرس لكشب  هيف  يضمن  نأ  نكمي  اًداج 

". رصم يف  ءاقشألا  نم  مهفتم  يداقتعاب  اذهو  ةينيطسلفلا ، قوقحلاو  راصحلاو  رامعإلا  فلمب  لدابتلا  فلم  طبر  لبقن  ال   " فاضأو
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