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ةيقيقح ةيديوهت  تاديدهتل  ضرعتي  ىصقألا  دجسملا   " نأ ديعس ، رابجلا  دبع  روتكدلا  جراخلا ، يف  سامح "  " ةكرح ةدايق  وضع  دكأ 
دجسملا ىلع  مهناودع  ديدشتل  دوهيلا  نيفرطتملاو  نينطوتسملل  ةصرف  ةيدوهيلا  دايعألا  مساوم  لثمت  ثيح  ةجهنممو ،

.سدقملا تيب  يف  انلهأو  ىصقألا 

يمالسإلاو يبرعلاو  ينيطسلفلا  فتاكتلا  نم  ديزمل  قاطن  عسوأ  ىلع  كرحتلا  يعدتسي  ىصقألا  ىلع  ناودعلا  نأب  ديعس  هونو 
.يليئارسإلا ناودعلل  يدصتلل  يملاعلا 

دجسملل ةيمويلا  هبش  تاماحتقالا  فيثكتل  دايعألا  هذه  رامثتسا  نولواحي  نييباهرإلا  نيفرطتملا  نينطوتسملا  نأ  ىلإ  راشأو 
.موعزملا لكيهلا  لوح  مهتافارخ  ىلإ  دنتست  ةديدج  ةيدوملت  سوقط  ةسراممو  ةيديوهت ، عئاقو  ضرفو  ىصقألا ،

تالواحملا لك  نألو  اهتيعرش ، وأ  اهتينوناق  مدعل  ىصقألا  دجسملا  قحب  ةيديوهت  ةينويهص  تاءارجإ  يأل  سامح  ضفر  ديعس  دكأو 
.سدقملا تيب  يف  اعيمج 

ً
انلهأو  دجسملا ، يف  انتاطبارمو  انيطبارم  دومصب  لشفتس  هيف  ديدج  عقاو  ضرفل 

ةحاتإ مدعو  نينطوتسملا ، ناعطق  تاماحتقا  هجو  يف  دومصلا  ىلإ  سدقملا  تيب  يف  انلهأو  ينيطسلفلا  انبعش  ءانبأ  عيمج  اعدو 
رييستل ماع 48  ةلتحملا  نيطسلف  يف  انلهأ  ىلإ  هءادن  اهجوم  ةموعزملا ، ةيتاروتلا  مهسوقط  ةسراممل  وأ  ماحتقالل  مهل  ةصرفلا 

.مهدانسإو سدقملا  تيب  يف  انلهأ  معدو  ىصقألا  دجسملا  يف  ةطبارملاو  لفاوقلا 

دجسملا ىلع  ناودعلا  نمث  مهعيفدتو  هينطوتسم ، ناعطقو  لالتحالا  عم  كابتشالاب  ةيبرغلا  ةفضلا  يف  انلهأ  ديعس  بلاطو 
يف انلهأو  سدقلا  نأب  اسرد 

ً
هنيقلتل  تاماحتقالا ، تاقوأ  يف  لالتحالا  ةهجاوم  ىلع  زيكرتلاو  سدقملا ، تيب  يف  انلهأو  ىصقألا 

.اهزواجتب حمسن  ءارمح ال  طوطخ  ىصقألا  اندجسمو  سدقملا  تيب 

سدقملا تيب  يف  انلهأ  معد  يف  اهتاقاط  دشحو  ىصقألا ، ىلع  ناودعلا  اذه  دض  لعافتلا  ىلإ  ةمألا  تانوكم  عيمج  اعد  امك 
تايلاعفلا ميظنت  لالخ  نم  وأ  مهطابرو ، انلهأ  دومص  معدل  يلاملا  دانسإلاو  معدلا  ميدقتب  ءاوس  ىصقألا ، دجسملل  راصتنالاو 

عم ماحتلالاو  دودحلا ، هاجتاب  قوطلا  لود  يف  ىربكلا  ةدوعلا  تاريسم  ميظنت  ةصاخ  سدقلاو ، ىصقألا  دجسملل  اراصتنا 
ً

ةيبعشلا 
.ينويهصلا ودعلا 

". اهيبن ىرسم  نع  ىلختت  نل  انتمأ  نأو  بصاغلا ، هنايكل  ديدهت  سدقلاو  ىصقألا  دجسملا  ديدهت  نأ  لتحملا  انودع  ملعيل  : " لاقو

ةعمجلا بطخ  صيصختو  ىصقألا ، دجسملا  نع  عافدلاو  اهديشحت ، يف  مهرودب  مايقلل  اهئابطخو  ةمألا  ءاملعل  ءادن  ديعس  هجوو 
.اهنيب ةمأوت  دقعو  هل ، ةرصانمو  ىصقألا ، دجسملل  ةكيرش  اندجاسم  عيمج  لعجو  هنع ، عافدلاو  هترصنل ،

ةجهنممو ةيقيقح  ةيديوهت  تاديدهتل  ضرعتي  ىصقألا  ديعس :

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

	سعيد: الأقصى يتعرض لتهديدات تهويدية حقيقية وممنهجة

