
ميحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

يفحص حيرصت 

.درفتلا جهنم  باحصأ  اهدوقي  يتلا  يسايسلا  قالغنالا  ةلاحل  ءاطغ  لكشت  نل  ةيمالعالا  تارتاهملا 

ليربج حتف  ةكرحل  ةيزكرملا  ةنجللا  وضع  نع  تردص  يتلا  ةفسؤملا  ةيريتوتلا  تاحيرصتلا  سامح  ةيمالسإلا  ةمواقملا  ةكرح  نجهتست  
.ةلماشلا  تاباختنالا  راسم  لطع  يذلا  نمو  ةينيطسلفلا  ةحلاصملل  يقيقحلا  لطعملا  وه  نم  ةقيقح  ملعي  يذلا  بوجرلا 

ةينيطـسلفلا ةحاسلا  يف  درفتلا  جهنم  باحـصأ  ىلع   يطغت  نل  قئاقحلا ، فيرحتو  ةـلطابلا  تاماهتالا  قالتخا  نأ  ىلع  ةـكرحلا  دـكؤتو 
دــض ةـيبرغلا  ةفــضلا  يف  ةـمواقملا  جـمانرب  ةـلقرعو  ةررقملا ، تاـباختنالا  نـع  عجارتـلاو  ةـينطولا ، ةدـحولا  ةـلقرع  و  اـهميزأت ، رارمتــساو 

.ينويهصلا لالتحالاو  ناطيتسالا 

انبعـش حلاصم  ميدقت  يف  يقيقح  يـسايس  جضن  نع  ربعت  يتلاو  لتحملا ، ةـهجاوم  يف  ةحـضاولا  ةيـسايسلاو  ةـيلاضنلا  انتايولوا  نإ 
ىلع صرحلاو  انبعــش  ، رارق  يمحيو  نرقلا  ةقفــص  هجاوـي  نـم  ةــمدقم  يف  نوـكن  اـنتلعج  ةــيوهج ، وا  ةــيبزح  حــلاصم  ةــيا  ىلع  اــيلعلا 
ةينه ليعامــسا  خـالا  ةـكراشمب  نوماـعلا ) ءاـنمألا  ءاـقل ( نـم  هـعبت  اـمو  ةـكرحلا ، ةداـيقل  يعاـمج  رارقب  تناـك  يتـلاو  ةـينطولا  ةكارــشلا 

.ةكرحلا سيئر 
ناوفنع ىلع  رخآ  ليلد  ةـيخوراصلا  ةروانملا  ءارجاو  ةـهجاوملل  دادعتـسالاب  ةحـضاو  لئاسر  نم  ةلـسابلا  انتمواقم  هب  تماق  اـم  نأ  اـمك 

مهتاباسح .  نوديعي  ودعلا  ةداق  لعج  ام  وهو  مواقملا ، انعورشم  جضنو 

ةينطو سـسأ  ىلع  اهئانبو  ةينيطـسلفلا ، تاسـسؤملا  عيمجل  حالـصالا  ةرورـض  ىلع  تعمجأ  يتلا  ةينيطـسلفلا  لـئاصفلا  فقوم  نمثن 
سلجملا تاـباختنا  ءارجـال  يعادــلا  اـنفقوم  ىلع  ددــجن  ساـمح  ةــكرح  يف  اــننإو  هقوـقح ، ةداعتــسا  يف  انبعــش  تاــعلطت  عـم  قـفاوتت 

ةدعاق ىلع  ةلماك  ةينطو  ةدحوب  انبعش  دوقتو  ةينطولا  انتاسسؤمل  رابتعالا  ديعت  يتلاو  ةيسائرلاو  ةيعيرـشتلا  تاباختنالاو  ينطولا 
.ريرحتلاو  ةمواقملا 

، انبعـش لـئاصفو  تاـنوكم  لـكل  ءاـصقإلاو  ةـينطولا ، ةـلاحلاب  درفتلا  جـهن  نـع  ةطلـسلاو  حـتف  ةـكرح  ةداـيق  يلخت  ةرورــضلا   نـم  تاـب  دـقل 
حتف ةـكرح  يف  ةوخإلا  وعدـنو   لالتحالا ، ةـهجاوم  يف  يقيقح  يلاضن  جـمانرب  داـمتعاو  كرتشملا ، ينطولا  لـمعلا  ةـيمهأب  كاردـإلاو 

ةماـعلا تاـباختنالا  دـقع  ىلإ  ةـعراسملاو  ةيـضاملا ، ةرتـفلا  لـالخ  تدـقُع  يتـلا  تاراوحلا  عيمج  يف  هيلع  قـفاوتلا  مت  اـمب  مازتلـالا  ىلإ 
.ةنهارلا ةلاحلا  نم  جورخلل  ةيطارقميد  سسأ  ىلع  جراخلاو  لخادلا  يف  ةينطولا  انتاسسؤم  ءانب  ةداعإل  كلذو  ثالثلا ، اهلحارمب 

مساق  مزاح 
" سامح  " ةيمالسالا ةمواقملا  ةكرح  مساب  قطانلا 

رياني 2022م / يناثلا نوناك   12 ءاعبرألا : 

ةرخآلا 1443هـ ىدامج   9 قفاوملا : 

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
javascript:;
javascript:;
https://info.hamas.ps/famous
https://info.hamas.ps/history
https://info.hamas.ps/media
https://info.hamas.ps/books
https://hamas.ps/ar/spokemen
https://hamas.ps/ar/special-file

