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اناودع لثمي  ةيفـسويلا  ةربقملا  ىلع  ينويهـصلا  لالتحالا  ءادتعا  نأ  سامح "  " ةيمالـسإلا ةمواقملا  ةـكرح  تدـكأ 
عنمو ةربقملا  لخاد  ماصتعالا  يف  ةكراشملا  ىلإ  انبعش  ريهامج  ةيعاد  ءاعمج ، ةيناسنإلاو  انتمأو  انبعش  خيرات  ىلع 

.اهتميرج ةلصاوم  نم  لالتحالا  تاوق 

اهتيوهو سدقلا  ةنيدم  ىلع  اهناودـع  ةلـصاوم  نم  لالتحالا  ةـموكح  نينثإلا ، يفحص  حيرصت  يف  ةكرحلا  ترذـحو 
نييالم لـخاد  شيعت  يتلا  قئاـقحلا  بلقت  نل  ةـسدقملا  ةـنيدملل  دـيوهتلا  تـالواحم  نأ  ىلع  ةددـشم  ةـيراضحلا ،

.ةيمالسإ ةيبرع  يه  اهليصافت  لكب  سدقلا  نأب  نيملسملا  تارايلمو  نيينيطسلفلا 

يقيقحلا ههجو  نع  ربـعت  سدـقلا ، ةـنيدم  يف  ةيفـسويلا  ةربـقملا  فـيرجتب  ءاركنلا  لـالتحالا  ةـميرج  نإ  تلاـقو 
ةميخو اهبقاوع  نوكتـس  تالواحملا  هذه  نأ  ةدكؤم  تاومألا ، ةمارك  مرتحت  ةيناودعو ال  ةيداس  دكؤي  يذلا  حيبقلاو 

.لشفو حارج  خيشلا  يف  هتمواقمو  انبعش  ربتخا  يذلا  لالتحالا  ىلع 

لالتحالا اذـه  نأ  ىلع  لـيلد  يه  مهتاـفرو  ىتوملا  ماـظع  جورخ  نم  اـهبحاص  اـمو  فيرجتلا  ةـيلمع  نأ  تفاـضأو 
.ءاعمج ةيناسنإلل  ودعو  خيراتلا ، ىلع  راع  وه  خسملا 

، لشفتـس ةيراضحلا  اهتيوه  سمطو  ةسدقملا  ةنيدملا  ديوهت  هتموكحو  لالتحالا  ةلواحم  نأ  سامح  ةكرح  تدكأو 
، سدـقلا ىلع  امئاد  تظفاح  ةـمأ  خـيرات  اـهتايط  يف  لـمحت  ةيفـسويلا  ةربقملا  طابـسألا " باـب   " ةربقمف ةـفدرم 

.ءادهشلا فالآ  اهلجأ  نم  تمدقو 

نأ نم  ربـكأ  وه  ةازغلا  اورحدو  سدـقلا  اوررح  نيذـلا  نييبويـألا  ذـنم  دـتمملا  ةيفـسويلا  ةربـقملا  رمعف  تعباـتو :
اوعفاد نيذلا  انتمأ  ءادهـشل  ةيراكذت  ابـصن  لمحت  تلاز  ام  ةربقملا  هذـهف  نينطوتـسملا ، ناعطق  ةـموكح  هسمطت 

سدقلا ىلع  هناودع  ةلصاوم  نم  ترذح 

هتيناودعو لالتحالا  ةيداس  دكؤت  ةيفسويلا  ةربقملا  فيرجت  سامح :

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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ماع 1990. ىصقألا  ةرزجم  يف  انبعش  ءادهشو  ماع 1967 ، سدقلا  نع 

يف انئادهشو  انتاومأ  ةمارك  نع  عافدلل  اوبه  نيذلا  سدقلا  يف  طبارملا  انبعـش  ريهامجل  ةيحتلاب  ةكرحلا  تهجوتو 
دتمملا انخيراتو  انتراضح  ىلع  يدتعي  نأ  مرجملا  لالتحالا  اذهل  اوحمـسي  نل  انبعـش  ءانبأ  نأ  ةدـكؤم  ةربقملا ، كلت 

.نينسلا تائم  ذنم 
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