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موهرب يزوف  سامح "  " ةيمالسإلا ةمواقملا  ةكرح  مساب  قطانلا 

ةينيطـسلفلا ةطلـسلا  سيئر  باطخ  نإ  موهرب  يزوف  سامح "  " ةيمالـسإلا ةـمواقملا  ةـكرح  مساب  قطاـنلا  لاـق 
هزجعب اًحيرـصو  اًحـضاو  ًافارتعا  نمـضتو  لشفلاو ، هيتلا  راسمل  جاتنإ  ةداعإ  ةدـحتملا  ممألا  ماـمأ  ساـبع  دومحم 

.همعزتي يذلا  ولسوأ  راسم  ربع  زاجنإ  يأ  قيقحت  يف  هلشفو 

ةيضقلا اهل  ضرعتت  يتلا  ةميـسجلا  تايدحتلاو  ىوتـسملا  نود  ءاج  باطخلا  نأ  يفحص ، حيرصت  يف  موهرب  دكأو 
عورشم اهيلإ  انلصوأ  يتلا  ةبعصلا  ةيرزملا  ةينيطسلفلا  ةلاحلاو  ريرملا  عقاولا  فيصوت  يف  رمتساو  ةينيطـسلفلا ،

.موؤشملا ولسوأ  قافتاو  ةيوستلا 

ىري يذلا  يئادجتسالا  هجمانرب  حرط  ةداعإ  ىلع  ةزكترملا  ةرركملا  اهتاذ  سـسألا  ىلإ  دنتـسا  باطخلا  نأ  ّنيبو 
ىلع هلشف  تبثأ  يذلاو  عارصلا ، لحل  ةليسو  يكيرمألا  رودلاو  نيتلودلا  لحو  لالتحالا  عم  تاضوافملاو  ةيوستلاب 

.نمزلا نم  نرق  عبر  نم  رثكأ  رادم 

لاشفإ ىلإ  سيئرلا  دـمع  دـقف  ةـقيقحلل ، فاجم  تاـباختنالا  صوصخب  باـطخلا  يف  ءاـج  اـم  نأ  موهرب  حـضوأو 
.ةقيضلا ةيوئفلا  ةيبزحلا  هتاحومط  يبلت  اهنوك ال  معز ، امك  اهليجأت  سيلو  ةماعلا  تاباختنالا 

مئاوقلا تارـشع  يف  لثمت  يذلاو  ينيطـسلفلا  بعـشلا  لك  ةهجاوم  يف  هقيرفو  هسفن  سيئرلا  دـجو  دـقل  عباتو ،
ساقمو هساقم  ىلع  ةلصفم  ةأزتجم  ةيورق  تاباختنا  ضرفب  موقي  نآلاو  ةلشافلا ، هتاسايسل  ةضراعملا  ةيباختنالا 

ضرع ةنمازتمو  ةلماش  ةماع  تاباختنا  ءارجإ  ةرورض  ةدكؤملا  ةينيطسلفلا  ةينطولا  تاقفاوتلا  لكب  ًابراض  هبزح ،
. طئاحلا

ةيضقلا اهل  ضرعتت  يتلا  تايدحتلا  ىوتسم  نود  ءاج 

لشفلاو هيتلا  راسمل  جاتنإ  ةداعإ  ةدحتملا  ممألا  يف  سابع  باطخ  موهرب :

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
javascript:;
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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
https://hamas.ps/ar/p/13800


قوقح مارتحاو  ةيطارقميدلاو  ةـيددعتلا  ىلع  ةـمئاق  ةـلودلا  تاسـسؤم  نأ  نع  ةطلـسلا  سيئر  ثيدـح  نإ  لاقو 
.قئاقحلل بلقو  ريوزت  ناسنإلا ،

موـصخلل ةيفـصتو  بيذـعتو  ةيـسايس  تـالاقتعا  نـم  ةـيبرغلا  ةفـضلا  ةـحاس  هدهـشت  اـم  نأ  ىلإ  موـهرب  راـشأو 
. ةيبرغلا ةفضلا  يف  انبعش  ىلع  طلستملا  يروتاتكدلا  يلومشلا  ماظنلا  ىلع  ليلد  ربكأ  نييسايسلا 

يفو لاضنلاو ، حافكلاو  ةـمواقملا  تاودأو  لاكـشأ  لك  ليعفت  بلطتت  تايدـحتلل  انبعـش  ةـهجاوم  نأ  ىلع  ددـشو 
.ةيلودلا فارعألاو  قيثاوملا  لك  انل  اهتعرشو  اهتلفك  يتلاو  ةحلسملا ، ةمواقملا  اهتمدقم 

ةيـسايسلا تاسـسؤملا  حالـصإو  ينيطـسلفلا  لمـشلا  ملو  ةدـحولا  قيقحتل  دـيحولا  قيرطلا  نأ  موـهرب  فدرأو 
ةهازنلا نمضت  تاخانمو  ءاوجأ  يفو  ةنمازتمو ، ةلماش  ةماع  تاباختنا  ءارجإ  ربع  ةيطارقميدلا  خيـسرت  يف  لثمتي 

. سدقلاو ةزغو  ةفضلا  يف  انبعش  ءانبأ  لك  اهيف  كراشي  جئاتنلا  مارتحاو  ةيفافشلاو 

لهمو دوعو  ءاطعإب  اهنم  برهتلا  نم  ًالدـب  ةـيروف  تارارقو  ةدارإ  بلطتي  لماشلا  راسملا  اذـه  نإ  لوقلاب : متخو 
ثراوكلا نم  دـيزملا  الإ  بلجت  يتلا ال  ةلـشافلا  راظتنالا  ةسايـس  يف  رارمتـسا  الإ  يه  امو  اًقباس ، اهانبرج  ةـينمز 

.ضرألا ىلع  عئاقولا  نم  ديزملا  ضرف  نم  لالتحالا  نكمتو  ةينطولا ،
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