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تاراضحلا راوحو حماستلا ىقتلم

،حماستلا ريزو ءارزولا سلجم وضع نايهن لآ كرابم نايهن خيشلا يلاعم ةياعر تحت
ناونعب ًاعسوم ًايركف ىقتلم ةيفاقثلا سيوعلا يلع نب ناطلس ةسسؤم تمظن
ةعاق يف  2019ربمفون  18نينثالا موي حابص كلذو »تاراضحلا راوحو حماستلا«
ةينيدلا تايصخشلا نم ةبخن هيف كراش ،يبدب ةايح دنارج قدنفب ساي ينب
ةيفاقثلا تايلاعفلاو ةماعلا تايصخشلا نم ددع روضحبو ،ةيفاقثلاو ةيركفلاو
،ةفلتخملا مالعإلا لئاسوو ةيعمتجملاو
روتكدلا خيشلا ةليضف نم لك اهيف كراش يتلاو ىلوألا ةسلجلا عئاقو تأدب مث
ينابيشلا دمح روتكدلاو ،هلوصأو هقفلا ذاتسأ ءاملعلا ناطلس ميحرلا دبع دمحم
راد ريدم يجينطلا لاضن ةروتكدلا و حماستلل يلودلا دهعملل بدتنملا وضعلا
تارامإلا فقسأ ،هللا دبع يروخ سويروغيرغ نارطملاو ،ةيمالسإلا ةياعرلل دياز
ةزئاج ءانمأ سلجم وضع غياصلا ةمطاف ةروتكدلا اهترادأو ،سكذوثرألا مورلل
.ةيفاقثلا سيوعلا يلع نب ناطلس
يميداكألا مجرتملا يئارماسلا مناغ روتكدلا نم لك كراش ةيناثلا ةسلجلا يفو
مالعإلل يبد ةسسؤم يف رابخألا زكرم ريدم يلماهلا ديبع يلع ذاتسألاو فورعملا
يماس ةسلجلا رادأو ةفورعملا ةبتاكلاو ةمجرتملا يجقارطلا انيل ةذاتسألاو

.مويلا تارامإلا ةفيحص ريرحت سيئر يمايرلا
حماستلا ىلع زكترا روهمجلاو نيلخادتملا نيب رمثم راوح راد ىقتلملا ماتخ يفو
ةيراكذتلا روصلا تطقتلُا مث ً.العفو ًالوق تارامإلا عمتجم يف ةرضاح ةميقك
.ةيفاقثلا سيوعلا يلع نب ناطلس ةسسؤم ءانمأ سلجم ءاضعأو نيكراشملل
ةفيلخ خيشلا ومسلا بحاص تاعلطتل ًاديكأت ةيركفلا ةيلاعفلا هذه تءاج دقو
تارامإلا ةلود يف  2019ماع نلعأ ثيح )،هللا هظفح( ةلودلا سيئر ،نايهن لآ دياز نب
حماستلا ةميق دكؤيو حماستلل ةيملاع ةمصاع تارامإلا ةلود خسري ،حماستلل ًاماع
تاسايسلاو تاعيرشتلا نم ةعومجم لالخ نم ً،امادتسم ًايسسؤم ًالمع اهرابتعاب
تافاقثلا ىلع حاتفنالاو رخآلا لبقتو راوحلاو حماستلا ميق قيمعت ىلإ ةفداهلا
ىلع ةيباجيإلا هراثآ سكعنت امب ةديدجلا لايجألا ىدل ًاصوصخ ،ةفلتخملا
.ةماع ةروصب عمتجملا

كرابم نايهن خيشلا يلاعم ةياعر تحتتاراضحلا راوحو حماستلا ىقتلم
…ناطلس ةسسؤم تمظن ،حماستلا ريزو ءارزولا سلجم وضع نايهن لآ
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