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، انينعي ةيليئارسإلا ال  تاموكحلا  ريغت  نإ  ةينطولا  تاقالعلا  بتكم  سيئرو  ناردب  ماسح  سامح  ةكرحل  يسايسلا  بتكملا  وضع  لاق 
أجلنس ةزغ ، نع  راصحلا  عفرو  رانلا  قالطإ  فقو  تيبثت  تاضوافم  ليطعتو  ؤكلتلاو  ددرتلا  نم  اعون  كانه  نأ  انرعش  املك  هنإو 

.لالتحالا ىلع  طغضلل  ةفلتخم  تايلآ  مادختسال  ةزغ  يف  لئاصفلا  عم  قفاوتلاب 
نأب احضوم  ةماركو ، ةيرحب  انبعش  شيعي  نأ  لجأ  نم  مزلي  ام  لكب  موقتس  سامح  ةكرح  نأ  بولك  قيبطت  ربع  راوح  يف  ناردب  دكأو 

اهتافالخو ةيسايسلا ، ةربخلا  صقن  نم  يناعت  يتلا  ةيليئارسإلا  ةموكحلا  ريغت  وه  ةئدهتلا  تاضوافم  رثعت  يف  سيئرلا  ببسلا 
.ةيلخادلا ةعسوملا 

فيس ةكرعم  راصتنال  لثمألا  يسايسلا  رامثتسالا  ىلع  ةردقلا  نم  فعضأ  ةينيطسلفلا  ةدحولا  نم  ىندألا  دحلا  بايغ  نأ  ىلإ  راشأو 
.اهيف يسايسلا  لكلا  ةكراشم  نمضي  لكشب  ةينيطسلفلا  ريرحتلا  ةمظنم  حالصإب  ابلاطم  سدقلا ،

، سدقلا ةجحب  تاباختنالا  ءاغلإ  ىلع  مدقأو  اهحالصإل ، ةلواحم  يأ  نآلا  ىتحل  ضفري  ةمظنملا ، ىلع  رطيسملا  فرطلا  نأب  هونو 
.هلئاصفو انبعش  هب  رشبتسي  ناك  يذلا  ةينيطسلفلا  ةدحولا  راسم  فقوأو 

مزتلت لودلا ال  نم  اددع  نأ  دكؤت  ةقباسلا  بورحلا  يف  ةزغ  عاطق  ةبرجت  نإ  ناردب  لاق  رامعإلا  ةداعإل  ةمخضلا  تادوعولا  لوحو 
.رامعإلا ةيلمع  قيعت  ةديدجلا  ةيليئارسإلا  ةموكحلا  نأ  ادكؤم  ةزغ ، رامعإب  اهتادهعتب 

.ةمواقملا ىلع  طغضلل  ةزغ  عاطق  رامعإ  ةداعإل  اهعربت  لغتست  نأ  ملاعلا  يف  ةلود  يأ  لواحت  نأب  لبقت  نل  ةكرحلا  نأ  دكأو 
، ةديدع ةيبرع  الود  ةينه  ليعامسإ  ةكرحلا  سيئر  راز  ثيح  يبرعلا ، طيحملا  يف  ةيسايسلا  اهتناكم  نم  تززع  سامح  ةكرح  نأ  حضوأو 

.ةمداقلا ةلحرملا  يف  ىرخأ  الود  روزيسو 
جارفإلل يقيقح  مدقت  يأ  نآلا  ىتح  دجوي  هنأ ال  ناردب  دكأ  ةيدوعسلا ، ةيبرعلا  ةكلمملا  يف  نيينيطسلفلا  لاقتعا  فلم  لوحو 

.نزحملاو فسؤملا  فلملا  اذه  ءاهنإ  لجأ  نم  ةرمتسم  تالواحملا  لك  نأ  ادكؤم  مهنع ،

ةزغ عاطق  ىلع  راصحلا  رمتسا  اذإ 

لالتحالا ىلع  طغضلل  لئاسولا  لك  نومدختسيس  لئاصفلاو  سامح  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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