
 وفود عربيةجامعيات و بينهم طالبات مدارس و 
 حضور طالبي الفت في انطالقة حماس الخامسة والعشرين

 /غزةاإلسالميةالكتمة 
ياهه   أن( الهذ  اههار  m75حتزي ه  ةاههارحخ   المحن األاءهر اليهها   ةههالتههت تحشه   -شهدد  الكتيةههة الاءهرا  

ا  مههدارس حمامتهها  حمتاكههد حكميهها  اطههاع غههزة حغيههر مسههةح  مههن طالةهه ا  الفتهه ا  طالةيهه ا     ءههحر -ع ههان السههما 
الطالةها  الاادمها  ءهمن الحفهحد الترةيهة حاإلسههالمية التهت سهاةا  الريهاح لت مهز لدها مكا ها  متاهدما  فههت  إله إءهافة 

حاههد اطهها كههذا     حاهه  المدرمههاناطههح رغهها األمههحا  المههاطرة  مدرمههان ا طالاههة  ركههة  مههاس الاامسههة حالتشههرين
 فهت مرمه  الكهاميرا  حكهن  ظير أ ظار حسائ  اإلعهالا حالضءهائيا  الترةيهة حاألحرحةيهة حأءه ين التحامد الم اط  ال 

يدههتضن لممااحمههة حلمايههادة ال مسههاحية التههت اعتمهه  م اههة اال تضهها  ترسهه  لدههن الت يهها  حعةههارا  التاههدير لمدههحدكن 
 .ارمن ثا اال تااال  ال ر  ح 

 تجديد البيعة
الرايههة الاءههرا    حت مهه  ةيههدكا سههحطر  حالتههت تزي هه  راةتدهها ةالحشههاح األاءههرفههاتن الفههت الاهها السههاة  الطالةههة 

اتر  الممحع اادمة من م طاة الشماعية  حكهت تدتها ل ركهة  مهاس حلكتائه  الاسهاا  مةاركهة لم ركهة ا طالاتدها ت
  ح اههركا عمهه  الم تهه  إلهه  المدرمههان أل ههت ا تضههاال  ا طالاههة  ركههة  مههاس مئهه الاامسههة حالتشههرين حتاههح   

 .ن عم  طري  المداد حالمااحمةيةتزل ا ثا ركت ا األةية  حل ؤكد ةأ  ا ما لُ مدد الةيتة حالتدد م ح 
أمهها الطالةههة المامتيههة دي هها فرحا ههة فاههد عةههر  عههن سههتادتدا ةالمشههاركة فههت ا تضههاال  اال طالاههة  حمشههاكدة رئههيس 

عهن  يهة  ةما ه  حزرا  ال كحمهة اياهريناالد مشت   حرئهيس الهحزرا  إسهماعي  ك ل ركة  ماس المكت  السياست 
سهالمي ا  حط يه ا  عرسه مشددة عم  أن غزة عاش  فت اليحا الثامن مهن شهدر ديسهمةر  ار   ءهر  الماليهين  ا  كةيهر  ا  حا 

مههدد الحفهها  حالتدههد كههت    تظههر  كهه  عههاااالهه   كههذا التههرس    ح مههن سههكان اطههاع غههزة حالحفههحد الترةيههة حاإلسههالمية
 ت أثةت  لمتالا ةأ دا  امية لدين حلشتةدا حل احاه حثحاةته.حالةيتة م  ال ركة  الت

لتتةهر  حركا كهذا المدرمهان الهحط ت حاإلسهالمت الكةيهر ء فيما أكد  الطالةة فت الثا حية التامة  حر عمر عم  أن
أن  حتم هه  الطالةهة عمههر  عاليهها  حأعهاد  لدهها عزتدها حكرامتدهارفته  رأس األمهة ة ركتدهها المااحمهة التههت عهن فاركها 

يكههحن اال تضهها  الاههادا فههت ةا هها  المسههمد األااهه  ليرتضهه  التمهها الضمسههطي ت حالرايههة الاءههرا  اضااههة عمهه  ةحاةاتههه 
 حمدرا ه.

 حلم تحقق
ا  م  كةير  الاادما  م  الحفحد الترةية حاإلسالمية إل  غزة ل ءحر مدرمان اال طالاة تضاعال  حكان لمطالةا  

ت اسا الشريتة اإلسالمية فت مامتة األزكر ةمار م ة اهلل اإلترةت حالتت لا تت دث الطالةة ففارا  المدرمان  ف
تستط  أن ُتاضت دمحعدا حكت ترى ما  مم  ةه حااتا   "غزة  حأكمدا  حمااحمتدا حاياداتدا" أماا أعي دا شاااة   

اال طالاة  مما   تتاة  أ اديثدا حا ضتاالتدا عن كث   حتاح   كا   زيارة غزة حاااة المشاركة فت مدرمان
ت ا  كذا التاا رغا الم احال  التديدة ل ا لمداح  إل  غزة فت األعحاا الماءية لممشاركة فت المدرما ا  



إل  الحء  السياست  ل  ك ا  إءافة  إالحاح  من الساةاة  فكان ال ظاا ال اكا الساة  سةةا  أساسيا  فت م ت ا 
حالضحء  التت عش اكا فت التاا الماءت   ت  ما   الم ظة عم  طة  من ذك  اااة فت  كا الرئيس 

 د  ل ا الحاح  إل  غزة.الم تا  م مد مرس  حالذ  س  
حتكم   حمد  فت أك  غزة الطيةة ح سن االستاةا  حالم ةة األاحية  ح  ن  تاذكا الادحة فت ممي  أمحر 

أل دا يمثمحن شيئا  كةيرا  فت  يات ا  حتترج عم  كيضية حاحلدا إل  الاطاع حالمشاركة فت المدرمان اائمة    يات ا
كان ك اك مممحعة من شةا  مار أعم حا عن  يتدا لممشاركة فت المدرمان فسارع  لمتسمي  حمن ثا  زا 

ا  الرةاط عم  الثغحر م   اائةت لمسضر  حتذكر ة ماسة  فت غزة رأي  التء ية حالتظمة  عش  ساع
 المااحمة  فكا   أمم  الساعا  فت  يات ا ح  ن  اا إل  ما   كؤال  المماكدين الذ  ي محن ثرى الحطن.

 عشق غزة
ستادتدا ةما تشاكد  حااتا   اإلعالا ةمامتة الم احرة  لا ُتاا  أما الطالةة المارية راية التدامت حالتت تدرس 

األمس تشاكد  عةر الضءائيا  حاليحا ت يا  ةين أكمه حتشاركدا ل ظا  الضرح  يت ا  أماا  اظركا فكا   ة
أاد  حمحد  ةين  سا  غزة المماكدا  عم  أرض الرةاط  فاليحا أرى أمدا  الشددا   فتةين  مازال  ال

أةح  حزحما  الاادة المحاتت استاةم  ا ةك  تحاء  حم ةة  مءيضة  أعظا الم ظا  ع دما شاكد  رئيس الحزرا 
التةد ك ية حرئيس المكت  السياست االد مشت  ةين ال اس  حاال   فت الس حا  الماءية ك ا  تاة  تمك الضارا  
عةر الضءائيا  ح تشح  كثيرا  لمحاح  إل  المكان لممشاركة لكن الظرحا السياسية كا   تم    حتشير إل  أ ه 

شةا  حأاحا  مار حع دما حام  إل   دحد  كا   لدا م احلة يائسة فت التاا الماءت م  مممحعة من
 سي ا  تا إطال  ال ار عم  ركا  الترةة التت تامدا  مما دفتدا لمتحدة إل  أدرامدا دحن المشاركة فت اال طالاة.
حتشارك ا زميمتدا المارية إسرا  رمءان حالتت ألاا  الراية الاءرا  ةالتما المار  فت مظدر ف ت ممي   

تمم  ةالدمحع إيذا ا  ةحا  الدطح  عم  عشادا لغزة حتراةدا حشتةدا حمااحمتدا فتاح   عش  فاد أكد  حعي يدا 
فت مار فر ة اال تاار ةين زميالتت  يث أام ا اال تضاال  الاااة ةاال تاار ح ممن الرايا  الاءرا   

  س حا  عمر  عظيمة طحا أم يةحلكن لا أتحا  أن أ م  الراية الاءرا  عم  أرءدا  فكا   المشاركة 
التشرين   يث ترةي  فت أسرة إاحا ية يتش  أفرادكا  ركة  ماس  ت  ال ااع  حم ذ طضحلتت حأ ا اسم  عن 
ا تضاال  اال طالاة حمسيرا  المماكدين حالرةاط فت سةي  اهلل  حمئ  اليحا ألعيش ذلك حااتا   حتشير إل  أ دا 

ا  داس  عميه أاداا المااحمين إل  مار  مشددة عم  أن زار  المراةطين عم  الثغحر ح مم  كيسا  من الرم
تمك الزيارة لن تكحن األايرة  فستشارك فت ك  المدرما ا  الاادمة ل ركة  ماس  متم ية أن يكحن اال تضا  

 الاادا فت األاا    تض  ةالت رير  حعيد التحاف  الحط ت ةين شطر  الحطن الضمسطي ت.
 
 
 
 


