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راونسلا ىيحي  ةزغ  عاطق  يف  سامح  ةكرح  سيئر 

قالطإ فقو  تيبثت  ليصافت  لك  نييرصملا  عم  انشقان  اننإ  راونسلا  ىيحي  ةزغ  عاطق  يف  سامح  ةيمالسإلا  ةمواقملا  ةكرح  سيئر  لاق 
.انبعش نع  ناودعلا  حبكو  رانلا 

اهيديأو ريخ  فلأب  انتمواقم  ّنأ  كأ 
ّ

اند ةزغب ، لماك  سابع  ءاوللا  ةيرـصملا  تارباخملا  ريزو  عم  ةكرحلا  ةدايق  ءاقل  بقع  راونـسلا  فاضأو 
.ناودع يأ  ّدصل  دانزلا  ىلع 

هتاسرامم نع  لالتحالا  حـبكو  ةينيطـسلفلا ، ةـحاسلاب  ريجفتلا  قعاوص  عزنل  ملاـعلا  ءاـمعزو  نييرـصملا  تعد  ساـمح  نأـب  راونـسلا  هونو 
.ىصقألا دجسملا  يف 

رـسكل بيرق  دـعوم  ىلع  اننأ  ادـكؤم  رامعإلا ، ةداعإل  ةزغل  ةـيلودلا  حـنملاو  رامعإلا  فلم  ساـمح  عم  اوشقاـن  نييرـصملا  نأ  ىلإ  راـشأو 
.عاطقلاب انبعشل  ةميرك  ةايح  ةصرف  ريفوتو  ةزغ  نع  راصحلا 

.لالغتسا نسحأ  انل  ةمعادلا  ةيلودلا  ةئيبلاو  يلودلا  خانملا  لالغتسا  بجي  هنأ  ىلإ  تفلو 

اذـهل ةــقالع  ـال  هـنأ  اـنيبم  ىرــسألا ، لداـبت  عوـضومب  تاـطارتشا  يـأل  ةــكرحلا  ضفر  ىلع  راونــسلا  ددــش  ىرــسألا ، لداـبت  ةقفــص  نأـشبو 
.ةزغ راصح  رسك  وأ  رامعإ  يأ  وأ  فيفخت  يأب  عوضوملا 

.اًعطاق ضفر 
ً

ا ضوفرم  وه  امهنيب  طبر  ّيأ  نكل  ٍزاوتم ، لكشب  ناراسملا  ريسي  نأ  انيدل  عنام  هنأ ال  هبنو 

مايألا يف  ةرهاقلا  يف  ةعساو  ةينيطـسلف  تاءاقلل  ةوعد  ةمداقلا  مايألا  لالخ  متيـس  هنأ  راونـسلا  حضوأ  راوحلاو ، ةحلاصملا  لوحو 
.ينيطسلفلا تيبلا  بيترتو  ماسقنالا  ةلاح  ءاهنإل  داج  قيمع  ينيطسلف  راوح  يف  أدبنل  ةمداقلا 

يـسامولبدلاو يـسايسلا  لمعلا  عم  ةحلـسملا  ةـمواقملا  انيف  عمتجت  نيعمتجم  نيدـحوم  نيينيطـسلفك  ةدـحاو  ةرم  ضهننل  لاـقو :
ىلع انبعـش  لاـمآ  قـيقحتو  سدـقلا  اهتمـصاعو  ةينيطــسلفلا  ةـلودلا  ةـماقإب  انبعــش  قوـقح  عزتـننل  ةطلــسلا  تاســسؤم  ةيعرــش  عـم 

ىرسألا فلم  يف  تاطارتشا  يأ  ضفر 

دانزلا ىلع  انتمواقم  يدايأو  لالتحالا  ناودع  حبكل  رصم  انوعد  راونسلا :  

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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.ةدوعلاو ريرحتلا  قيرط 

ةلواـط ىلع  انـسفن  ضرفنو  اهـسفن ، ضرفت  موـيلا  ةـمواقملاو  مكلاـب  اـمف  افيـضم : ةبعـصلا ، فورظلا  مغر  هلؤاـفت  نـع  راونـسلا  ربـعو 
لامعأ لودـج  ىلع  ىلوـألا  ةينيطـسلفلا  ةيـضقلا  حبـصتف  اـهتايولوأو  اـهلامعأ  لودـج  ريغت  نأ  ةـيكيرمألا  ةرادـإلا  ىلع  ضرفنو  ملاـعلا ،

.ملاعلا
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