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ةطلـسلا يف  ةذفنتملا  ةدايقلا  اهب  كسمتت  يذـلا  ولـسوأ  ةـيقافتا  نإ  سامح "  " ةيمالـسإلا ةـمواقملا  ةـكرح  تلاق 
.انلايجأ لبقتسمو  رضاحو  ةينطولا ، انتيضقو  انبعش  ىلع  راعلاو  تابكنلا  ىوس  بلجت  مل  ةينيطسلفلا 

ىوس سـسؤي  مل  رايخلا  اذه  نأ  ولـسوأ  ةـيقافتا  عيقوتل   28 لا ـ ىركذـلا  يف  يفحص  نايب  يف  سامح  تحـضوأو 
.ناكم لك  يف  ينيطسلفلا  فادهتساو  ضرألا  عالتباو  ديوهتلاو  ناطيتسالا  نم  ديزمل 

يهنت ةضيرع  ةينطو  ةهبج  ليكشتل  يدانتلا  ىلإ  اهعيمج  ةينطولا  تانوكملاو  ةينيطسلفلا  لئاصفلا  سامح  تعدو   
حالـصإ ىلع  لمعتو  ينيطـسلفلا ، ينطولا  عورـشملا  دوقت  ةـينطو  ةداـيق  ليكـشتل  اهدـهج  زكرتو  ولـسوأ ، ةـبقح 

.نيطسلف ريرحت  يف  ةيقيقحلا  اهتمهم  ىلإ  دوعتل  ريرحتلا  ةمظنم 

انبعـش ةدحو  روذج  تبرـضو  ينيطـسلفلا ، يـسايسلا  ماسقنالل  تسـسأ  ولـسوأ "  " ةيقافتا نأ  سامح  تحـضوأو 
.ينطولا هلاضنو 

ةروثلا هذه  رهظ  يف  ةنعط  لكشتل  ةينيطسلفلا ، ةيبعشلا  ةضافتنالا  ةورذ  يف  ولـسوأ  ةيقافتا  تءاج  دقل  تعباتو :
.انبعش حلاصل  ةيسايس  عئاقو  ضرف  فراشم  ىلع  تناك  يتلا  ةمراعلا  ةينطولا 

ةينمأ ةادأ  ىلإ  ةطلـسلا  ليوحت  وهو  لـالتحالا ، هدارأ  دـحاو  فدـه  يف  ترـصحنا  ولـسوأ  ةـيقافتا  جـئاتن  نأ  تنيبو 
ىوس رمتسيو  ىقبي  نأ  هيلع  صرحي  ام  ودعلا  ىدل  دعي  ملف  خيراتلا ، يف  لالتحا  صخرأل  هلوحتو  نيمواقملا  قحالت 

.ينمألا قيسنتلا 

دعبو مويلا  يه  اهو  هعيقوت ، ذـنم  ةحـضاو  تناك  مهولا  ىلع  ينبملا  موؤشملا  قافتالا  اذـه  جـئاتن  نأ  ىلإ  تراشأو 

اهئاهنإل ةينطو  ةهبج  ليكشت  ىلإ  تعد 

راعلاو تابكنلا  ىوس  انبعشل  بلجت  مل  ولسوأ " : " سامح
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.نوعقوملا اهيلإ  دنتسا  يتلا  ةشهلا  سسألا  لك  ىواهتت  ًاماع  رورم 28 

ءزجلا ناطيتسالا  علتباو  لالتحالا ، ىدـل  ةـهج  يأ  هب  ثدـحتت  دـعي  مل  نيتلودـلا " لح   " ىمـسي ام  رايخ  نإ  تعباـتو ،
" مضلا  " عيراشم نع  ًالـضف  دـيوهت ،  نم  موي  لك  يف  سدـقلا  هل  ضرعتت  اـمل  ةـفاضإ  ةـيبرغلا ، ةفـضلا  نم  ربكـألا 

ةطلسلا يف  ةذفنتملا  ةدايقلا  تلاز  ام  نيح  يف  سدقلا ، لهأ  ريجهت  نم  مويلا  لالتحالا  هيلإ  ىعسي  امو  ةديازتملا ،
.انتيضقو انبعش  لبقتسمو  عقاول  رّمدملا  مهولا  اذهل  ينيطسلفلا  عقاولا  نهرت 

، ةدوعلاو نيطسلف  ريرحتل  قيرطك  ةمواقملا  رايخب  هكـسمتب  هتملك  لاق  ينيطـسلفلا  بعـشلا  نأ  سامح  تدكأو 
، ضرألا تررح  نأ  موي  تاسدقملاو  ناسنإلاو  ضرألا  ىلع  نيمألاو  سراحلا  يه  انبعـش  ةمواقم  نأ  ىلع  ةددشم 

تاسدـقملاو سدـقلل  ترأث  نأ  مويو  رارحألا ، ءافو  يف  ىرـسألا  تررح  نأ  مويو  ةزغ ، عاطق  نم  ودـعلا  ترحدو 
.سدقلا فيس  ةكرعم  يف 

دعولا نأ  مهل  ةدـكؤم  ةـيرحلا ، قفن  ةـيلمع  لاطبأو  لالتحالا  نوجـس  يف  ىرـسألا  ىلإ  ةـيحتلاب  سامح  تهجوتو 
ً.اريهظو ًادنس  مكفلخ  هتمواقمو  هلك  انبعش  نأو  بيرق ، امع  زجنيس  مهريرحتب 

.نطولا روغث  ىلع  ةمواقملا  لاطبألو  ةفاك ، مهدجاوت  نكامأ  يف  لطبلا  انبعش  ءانبأل  ةيحتلاب  تهجوت  امك 


	دعت إلى تشكيل جبهة وطنية لإنهائها
	حماس: "أوسلو" لم تجلب لشعبنا سوى النكبات والعار

