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تاريغتم ةـعبرأ  ىلع  زيكرتلاو  هابتنالا  ىلإ  رارقلا  عانـصو  نييجيتارتسالا  سامح "  " ةـكرحل يـسايسلا  بتكملا  سيئر  ةـينه  ليعامـسإ  اعد 
.ةيلبقتسملا ةينيطسلفلا  ةيجيتارتسالا  ةيؤرلا  ءانبل  اهجئاتن  عمو  اهعم  لماعتلا  بجي  ةمهم 

همظنت يذـلا  ةيلبقتـسملا " تاراسملاو  ةـيجيتارتسالا  تاريغتملا  ةينيطـسلفلا ، ةدايـسلا   " رمتؤم يف  هتملك  لـالخ  ةـكرحلا  سيئر  لاـقو 
ةيعون

ً
ةلقن 

ً
كـش 

ّ
تل يتلا  سدـقلا  فيـس  ةـكرعم  جـئاتن  يف  لثمتت  ينيطـسلفلا  انديعـص  ىلع  تاريغتملا  أ 

ُ
ىلو  " نإ ةزغب  ةـمألا  ةـعماج 

". ينويهصلا ودعلا  عم  عارصلا  ةرادإ  يف  اًيجيتارتسا  الوحتو 
ً

عم ةـمواقملا  اـهلثمت  يتلا  ةوقلا  ةـلداعم  طـبرو  بعـشلاو  ضرـألا  دـيحوت  راـطإ  يف  ءاوس  اًدـج ، ةحـضاو  تناـك  جـئاتنلا  هذـه  نأ  فاـضأو 
ةمــألا ديعــص  ىلع  ةــيرابتعالا  اــهتناكم  تداعتــسا  ضيأ 

ــً
ا ةيـــضقلا  نأ  ىلإ  تفال 

ــً
ا ىـــصقألا ، دجـــسملاو  سدــقلا  اــهلثمت  يتــلا  ةــسادقلا 

.ودعلا عم  عارصلا  روحم  لكشت  ديدج  نم  تداع  ىصقألاو  سدقلا  نأو  يملاعلا ، مامتهالاو 

باحـــسنالا ةـــصاخو  ةـــحاس ، نــم  رثــكأ  يف  ةـــقطنملا  نــع  يكيرمـــألا  ءاـــفكنالاب  قــلعتي  يناـــثلا  ريغتملا  نأ  ىلإ  ةـــكرحلا  سيئر  راـــشأو 
طــسب ىلع  ةردـقلا  هذـهب  دـعت  مـل  ملاـعلا  ىلع  ةـنميهملا  ةـيكيرمألا  ةوـقلا  نأـب  كـش  ـال   " هـنأ ىلإ  اًـهونم  ناتــسناغفأ ، نـم  يكيرمـألا 

". ةيمالسإلاو ةيبرعلا  انتقطنم  اهيف  امب  ملاعلا  نم  ةفلتخم  قطانم  ىلع  يسايسلاو  ينمألاو  يركسعلا  اهذوفن 

ةيكيرمألا ةدـحتملا  تايالولا  عضومت  ةداعإ  قايـس  يف  يكيرمألا  ءافكنالاو  سدـقلا  فيـس  ةـكرعم  يف  يليئارـسإلا  فاشكنالا  : " لاقو
هلو اًدــج  اًـمهم  اًريغت  كـلذ  لكــشي  ملاـعلا  يف  ةدــعاصلا  ىوـقلاو  ايــسورو  نيــصلا  ةــهجاوم  لــيبق  نـم  ةدــيدج  تاــفلمب  اــهمامتهاو 

". ةيعاوو ةقيقد  ةءارق  اهأرقن  نأ  بجي  ةيجيتارتسا  داعبأو  تاريثأت 

ايــسور نـيب  يه  نـكل  اــيناركوأو ، ايــسور  نـيب  اــهنأ  ودــبت  ةــكرعملا  اــيناركوأو ، ايــسور  نـيب  برحلا  وــه  مــهملاو  ثلاــثلا  ريغتملا   " عباــتو
عارــــص يف  زربـــألاو  عسوـــألا  برحلا  يه  برحلا  هذـــه  ةـــيكيرمألا ، ةدــــحتملا  تاـــيالولا  ةداـــيقب  ماـــع  لكــــشب  برغلا  نـــيبو  اهركــــسعمو 

". ةيناثلا ةيملاعلا  برحلا  ءاهتنا  ذنم  ةيملاعلا  تاركسعملا 

بطقلا ةـبقح  يهتنتـسو  باـطقألا ، ددـعتم  ملاـع  ماـمأ  نوكنـس  اـننأ  دـيكأتلابو  اـهلبق ، هتاذ  وـه  نوـكي  نل  برحلا  دـعب  ملاـعلا   " نأ دـكأو 
انتقطنم ىلع  هتاريثأـت  هـل  نوكيــس  اًدـج  اـمهم  اريغتم  لكــشيس  كـش  ـال  اذــهو  ةــيملاعلاو ، ةــيلودلا  تاسايــسلا  يف  مـكحتملا  دــحاولا 

ةيلبقتسملا ةيجيتارتسالا  ةيؤرلا  ءانبل  اهعم  لماعتلا  بجي  تاريغتم   4 ةينه :

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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". لالتحالا عم  عارصلا  ىلعو  انتيضق  ىلع  ضيأو 
ً

ا ةيمالسإلاو ، ةيبرعلا 

ةقطنملل يليئارـسإلا  قارتخالا  تالواحمو  عيبطتلا  نيب  اـم  تاـضقانتلاب  جومت  ةيمالـسإلاو  ةـيبرعلا  اـنتقطنم   " نأ عبارلا  ريغتملا  نأ  نّيبو 
نايكلا جامدإ  ىلإ  عيبطتلا  ةيـضق  ىطخت  عوضوملا  نأ  ادـب  لكـشبو  ةـيبرعلا ، تاموكحلا  ضعب  عم  ةـينمألاو  ةيركـسعلا  تافلاحتلا  ءاـنبو 

". اهبيترتو اهليكشت  ةداعإو  ةقطنملا  يف 

تافلاحتلا ءانبو  ةـمواقملا ، داعبأ : ةـعبرأ  ىلع  زكترت  نأ  دـب  ةـعبرألا ال  تاريغتملا  لظ  يف  ةـيجيتارتسالا  تايولوألا  نأ  ةـينه  حـضوأ  اميف 
ىلع حاـــتفنالا  ىلإ  ةـــفاضإلاب  ريرحتلا ، يف  ةكارـــشلا  ةـــيجيتارتسا  ىلإ  دانــــسإلا  ةـــيجيتارتسا  نـــم  بوعــــشلاب  لاـــقتنالاو  ةـــيجيتارتسالا ،

.يلودلا عمتجملا 

معدـلاب ىظحت  نأ  بجي  يتلا  ةـيجيتارتسالا  تاـيولوألا  سأر  ىلع  جراـخلاو   48 لا يـضارأو  ةفـضلاو  ةزغ  يف  ةـمواقملا  نأ  ىلع  دّدـشو 
.48 لا يلاهأو  ىرسألاو  ةفضلاو  ىصقألاو  سدقلا  ةيامحل  ةيذالوفلا  ةبقلا  لكشت  اهنأ  اًدكؤم  ملاعلا ، رارحأو  انبعش  نم  دانسإلاو 

لك ىلع  حاـتفنالا  ةـيجيتارتسا  ىلع  زكترت  يتـلا  ةـيجيتارتسالا  تاـفلاحتلا  ءاـنب  ةداـعإ  يف  ةعاجـشلاو  ةأرجلاـب  يلحتلا  ةرورــض  ىلإ  تـفلو 
.ريرحتلا تابلطتم  يف  رشابملا  طارخنالاو  ةكارشلا  ةيجيتارتسا  ديدج  نم  ةمألا  ينبت  نأ  ىلإ  ةجاحلا  ىلإ  اًريشم  ةمواقملا ، معدي  نم 

دوجو ىلإ  اًريـشم  اهلتحت ، تناك  يتلا  اهتاذ  ةـناكملا  يه  دـعت  مل  ليئارـسإ "  " نأو ةرـضاحلا ، يه  دـعت  مل  ةينويهـصلا  ةـياورلا  نأ  دـكأو 
ةيمالـسإلا ناريإ  بناـج  ىلإ  ايـسورو  نيـصلا  لـثم  ةـنزاوو  ةريبـك  لود  ىلع  حاـتفنالا  كـلذ  يف  اـمب  اـهيلع  ءاـنبلا  بلطتت  ةـمهم  تاريغتم 

.ةقطنملا يف  ةيكيرمألا  ةيليئارسإلا  ةسايسلا  هجاوت  يتلا  لودلا  لكو 

ةينطو ةــهبج  ءاـنب  كـلذ  بـلطت  وـل  ىتـح  ، " يلخادــلا ماـسقنالا  ةــلاح  زواــجتو  ةدــحولا  قـيقحتل  ةــكرحلا  دادعتــسا  هدــيكأت  ةــينه  دّدــجو 
". ةماعلا ةدحولا  ترثعت  ام  اذإ  ريرحتلا  ةمظنم  ءانب  ةداعإ  قيرط  ىلع  ةيعجرم  لكشتو  ةمواقملا  ىعرتو  تباوثلا  يمحت  ةينيطسلف 

ةيلبقتــسملا تاــهاجتالا  ءاــنب  يف  ةــمهملا  عـفاورلا  دــحأ  لكــشي  نأ  اًــينمتم  رمتؤـملا ، ىلع  نيمئاــقلاو  ةــمألا  ةــعماجل  ةــيحتلا  هـجوو 
.هتايصوتب ذخألل  رارقلا  عانصل  ةئيضم  ةطقنو  يلودلا ، عمتجملاو  ةقطنملاو  ينيطسلفلا  ديعصلا  ىلع  ةيجيتارتسالا  تايولوألاو 
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