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مظعأ مداقلاو  ةدتمملا  سامح  ةكرعم  ..ىرسألا  ريرحت  ريرقت  :

سأر ىلعو  لالقتـسالاو ، ةـيرحلاب  انبعـش  فادـهأ  قـقحتل  ماـع 1987   " سامح ةيمالسإلا " ةمواقملا  ةكرح  تقلطنا 
ماتلا اهمزع  اهلاعفأب  ةليوطلا  اهتريسم  رادم  ىلع  ةكرحلا  تتبثأو  لالتحالا ، نوجـس  نم  ىرـسألا  عيمج  ريرحت  اهتايولوأ 

.ىرسألا لدابت  تايلمع  ىلع  لالتحالا  رابجإو  دونجلا  فطخ  ةسايس  ةعبتم  ىرسألا ، ديق  رسك  ىلع 

دمحأ ديهشلا  سسؤملا  خيشلا  دكأ  ثيح  نيينيطـسلفلا ، ىرـسألا  ريرحت  ةيولوأ  اهتقالطنا  ذنم  دكؤت  ةكرحلا  تكفنا  امو 
ًابـصغ اوحوري  اندالو  اندب  ةريهـشلا " هتلوقمب  ىرـسألا ، ةيـضق  عم  لماعتلا  يف  يجيتارتسالا  ةـكرحلا  رايخ  نيساي 

.ينويهصلا لالتحالا  نوجس  نم  ىرسألا  ريرحت  ىلإ  ةراشإ  يهو  مهنع ،"

ةدتمم ةيجيتارتسا 

دونجلا رـسأل  تالواحمو  تايلمع  ةدع  ماع 1987م  ربمـسيد  نم  رـشع  عبارلا  يف  اهتقالطنا  ذنم  سامح  ةكرح  تذفنو 
يدنجلا اهيف  ترـسأ  يتلا  ددبتملا  مهولا  ةـيلمع  تناك  ةـكرحلا  خـيرات  يف  اًحاجن  رثكألاو  زربألا  ةـيلمعلا  نكل  ةنياهـصلا ،

ةدمل 5 ةـينمألا  فورظلا  بعـصأ  يف  هب  ظافتحالا  نم  تنكمتو  ماع 2006 ، هتبابد  لخاد  نم  طيلاش  داعلج  ينويهـصلا 
داعلج يدـنجلا  نع  جارفإلا  لباقم  اريـسأ  نع 1027  جارفـإلاو  اهطورـشل  عوضخلا  ىلع  لـالتحالا  تمغرأ  مث  تاونس ،

.طيلاش

ةليلج تايحضت  تمدقف  ىرـسألا ، عيمج  ريرحتو  نوجـسلا  ضيبت  لجأ  نم  لمعلا  تلـصاو  لب  كلذب ، سامح  ِفتكت  ملو 
لوؤاش ينويهـصلا  يدـنجلا  ماسقلا  بئاتك  ترـسأ  لوكأملا  فصعلا  ةـكرعم  لالخو  اهتداقو ، اهئانبأ  نم  تائملا  ءامدـب 
هتضاخ حلسم  كابتشا  دعب  ندلوغ  راده  طباضلا  ترسأ  امك  ةزغ ، ةنيدم  قرـش  حافتلا  يح  قرـش  اهل  نيمك  لالخ  نورأ 

. حفر قرش  اهمدقت  دعب  يتاعفج  ءاول  نم  ةوق  عم  بئاتكلا 

عم ةصاخ  ةلباقم  لالخ  ماع 2016 ، ليربأ  نم  لوألا  يف  ماسقلا  تضرع  ثيح  نيرخآ ، ةنياهصب  ماسقلا  بئاتك  ظفتحتو 
"، ديـسلا ماشه  و" وتـسغنم ،" ماهارابأ  و" ندلوج ،" راداه  و" نورآ ،" لوؤاش  : " مهو ةنياهـص ، دونج  ةعبرأ  روص  ةدـيبع ، وبأ 

. نمثلا لالتحالا  عفد  نود  مهب  قلعتت  ليصافت  يأ  نع  فشكلا  ةضفار 

نمث ءيش  لكل 

يف لظلا  ةدحو  رارـسأ  ىدـحإ  يه  ةـصلاخلا  ةـقيقحلا  نكل  ىلتق ، دونج  نيماثجب  ظفتحت  ةـكرحلا  نأ  لالتحالا  يّعدـيو 
نم دـيزملا  ريرحت  امئاد  يه  ةيـضقلا  هذـه  يف  نامثألاو  نمثلا ، لالتحالا  عفد  دـعب  الإ  فشكت  نل  يتلاو  ماسقلا  بئاـتك 

.لالتحالا نوجس  يف  يفكي  ام  اوناع  نيذلا  انارسأ 

ريمدـتو راصحلا ، دـيدشت  لثم  هدونج ، عاجرتسال  ةرذـق  تاودأ  مادختـسا  وأ  ةـلطامملا ، تالواحمب  لالتحالا  سأـيي  ملو 
هدونج لـباقم  راـمعإلا  ةداـعإو  راـصحلا  دويق  فيفخت  لـجأ  نم  ضواـفتلا  ةـلواحم  مث  ةزغ ، عاـطق  يف  ةـيتحتلا  ةـينبلا 

.نيروسأملا

لمشت نأ  تطرتشا  ثيح  بلاطملا ، فقـس  عفرب  ةينويهصلا  زازتبالا  تالواحمو  تاغوارملا  لك  تهجاو  سامح  ةكرح 
ماسقلا بئاتك  دكؤتو  ةيلاعلا ، تايموكحملا  يوذ  نم  ىرسأو  ةينيطسلفلا  لئاصفلا  تادايق  نم  ىرسأ  ةمداقلا  ةقفصلا 

.عوبلج نجس  يف  ةيرحلا  قفن  ىرسأ  نع  جارفإلاب  الإ  متت  نل  ةمداق  لدابت  ةقفص  يأ  نأ  تررق  ةمواقملا  ةدايق  نأ 

ربصت نل  ةكرحلا  نإ  : " ةديدع تارم  يف  ةينه  ليعامسإ  سامح  ةكرحل  يـسايسلا  بتكملا  سيئر  لاق  كلذ ، ىلإ  ةفاضإ 

https://hamas.ps/ar/uploads/images/2022/12/1TjPb.webp


، اهيلع هربجتس  سامح  نإف  ةقفصل ، لّصوتلاب  لالتحالا  عنتقي  مل  اذإ  هنإو  لالتحالا ، نوجس  يف  ىرسألا  ءاقب  ىلع  ًاليوط 
". ناكم لك  يف  ةدتمملا  اهعرذأ  ربع  ةلغلا  ديزتو 

ىلع يهو  زايتماب ، ةينطو  ةيضق  يه  ىرسألا  ةيـضق  نأ  ةكرحلا  دكؤت  سامح ، ةكرح  ةقالطنا  ىلع  ًاماع  رورم 35  دعبو 
اهطورـشل عايـصنالا  ىلع  اهلالخ  نم  لـالتحالا  ربجتـسو  ةـحوتفمو ، ةدـتمم  ةـكرعم  اـهربتعتو  ةـكرحلا ، تاـيولوأ  سأر 

.ىرسألا ريرحتو 


	في ذكرى انطلاقتها الـ 35
	تقرير:  تحرير الأسرى.. معركة حماس الممتدة والقادم أعظم

