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في مثل هذا اليوم حركة حماس تكون قد قطعت في مسيرة عمرها ال 31 عاًما، المليئة بالعطاء، مسيرة قدمت
 المرابط وتطلعاته في الحرية  لتحقيق طموحات شعبنا  في سعيها  كل غاٍل ونفيس من دماء ومال وجهد، فيها

واالستقالل والعودة.

 وصمودها  إرادتها  وكسر  ومحاصرتها  لقمعها  ومحاوالت مكثفة  تحديات هائلة  واجهت الحركة خالل مسيرتها،
وإعاقة تطورها في كل المجاالت، لكن كل هذه المحاوالت باءت بالفشل، ونجحت الحركة في بناء ذاتها، وتطوير
 ثابتة تجاه  وحرصت على أن تبقى بوصلتها  السياسي واالجتماعي بخطى ثابتة،  ورسم معالم تحركها قدراتها،
 لتركيز أهدافها على مواجهة  إلى قضايا هامشية وصراعات فرعية، وجندت كل قدراتها فلسطين، وعدم حرفها
االحتالل الصهيوني، وتجنيد كل أبناء الشعب الفلسطيني وطاقاته في الداخل والخارج لالنضواء تحت مشروع

وطني واحد يمثل الرؤية الجامعة.

 للمشاريع  قوة  بكل  وتصدت  التصفوية،  ومشاريعه  الصهيونية  المخططات  أمام  منيًعا  سًدا  الحركة  وقفت لقد
 القضية  على  جسيمة  استراتيجية  مخاطر  طياتها  في  تحمل  التي  القرن  بصفقة  توجت  والتي األمريكية،
الفلسطينية ومصالح األمتين العربية واإلسالمية، وتهدف إلى شرعنة االحتالل وتسويقه في البالد العربية على
حساب القضايا والحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني التي تتنكر لها صفقة القرن جملة وتفصيًال، والتي ترجمت
في نقل سفارة الواليات المتحدة إلى القدس المحتلة واالعتراف بها عاصمة للكيان، والعمل على شطب منظمة

األونروا، وإلغاء حق الالجئين في العودة والتعويض.

إن حقنا في تطهير أرضنا من االحتالل يتحقق بالكفاح بكل الوسائل المكفولة بالقانون الدولي، وحقنا في القدس
عاصمة لدولة فلسطين، وحق الالجئين في العودة إلى ديارهم هو محل إجماع وطني، وليس قابًال للمساومة أو

التفاوض.

شعبنا المجاهد البطل/

لقد تبنت الحركة –منذ نشأتها- رؤية شمولية واضحة ومحددة، لخصتها في وثيقتها السياسية التي صدرت عام
 الالجئين  وعودة  القدس،  وعاصمتها  السيادة  ذات  المستقلة  الدولة  وبناء  فلسطين،  تحرير  على  تقوم ،2017
 والعدالة  الحرية  مفاهيم  يتبنى  حضاري  فلسطيني  مجتمع  وبناء  االحتالل،  سجون  من  األسرى وتحرير
والديمقراطية والسلم األهلي، واحترام حقوق اإلنسان، وصون الحريات العامة، وحفظ حقوق المرأة، والذود عن
 وتعزيز  وتجنب كل إشكال العنف الداخلي،  والدفاع عن العدالة االجتماعية والمساواة، حقوق الفئات المهمشة،

الوحدة الوطنية من خالل االنفتاح وتبني الحوار لمعالجة الخالفات. 

كما عززت الحركة من عالقاتها العربية والدولية بما يخدم القضية الفلسطينية، ويوفر لها الدعم واإلسناد، ونأت
بنفسها عن سياسة المحاور، وحافظت على قراراها الوطني النابع من صميم إيمانها بعدالة القضية وحق شعبنا

في تقرير مصيره.



 وطنية  ضرورة  تعتبرها  التي  المصالحة  مسيرة  وإنجاح  االنقسام،  إلنهاء  كبيرة  جهوًدا  الحركة  بذلت لقد
 الوطنية هي األساس  أن الوحدة  الراسخة  من باب القناعة  من التنازالت،  الكثير  وقدمت ألجلها واستراتيجية،
والمفتاح ألي إنجاز، لكن مع األسف فوجئنا بالموقف السلبي وغير المتعاون من قبل قيادة حركة فتح، والتي أدت
 واألدهى واألَمر من ذلك فرض اإلجراءات إلى إجهاض كل اللقاءات والحوارات التي ُعقدت إلنجاح المصالحة،
العقابية على قطاع غزة المحاصر؛ والتي أدت إلى تفاقم معاناة شعبنا بشكل غير مسبوق، وفي هذا الصدد نتقدم
إلى مصر الشقيقة وكل الدول العربية والصديقة بالشكر الجزيل على جهودها الحثيثة التي بذلتها لرأب الصدع

ولم الشمل الفلسطيني.

إننا ال زلنا على موقفنا المبدئي بضرورة إنهاء االنقسام فوًرا، وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني على أساس الشراكة
 التحرير،  وعلى إصالح منظمة  والتوافق على رؤية استراتيجية جامعة تعتمد على الثوابت الوطنية، الوطنية،
وعلى حقنا المشروع في مقاومة االحتالل، وندعو قيادة حركة فتح للتجاوب مع جهود األشقاء المصريين إلنهاء
 من رفضهم للورقة المصرية األخيرة  ونعرب عن استغرابنا  والتطبيق الدقيق واألمين لكل االتفاقيات، االنقسام،

وما يترتب عن ذلك من تأخير توحيد جميع الطاقات والجهود لمواجهة صفقة القرن األمريكية.

شعبنا الصامد/

 واالستيطان  والتشويه  التهويد  يتوقف  ولم  مستمرة،  الغربية  القدس والضفة  في  القمعية  العدو  إجراءات إن
 الفلسطينية  المقاومة  أن  إال  المنازل،  عشرات  وهدم  اآلالف،  واعتقال  المئات،  وقتل  األقصى  المسجد واقتحام
 قطعان  ومواجهة  العدو  مقارعة  في  واإلبداع  التطور  في  واستمرت  والتصدي،  الصمود  في  نجحت الباسلة
 العبوات  وإلقاء  ومئات عمليات الدعس والطعن،  النار،  عشرات عمليات إطالق  تنفيذ  وتمكنت من مستوطنيه،

الناسفة والزجاجات الحارقة، وأثخنت بالعدو قتًال وجرًحا، بينما تستمر المقاومة.

 ويضجون  الصهاينة  قلوب  في  الرعب  يزرعون  وإخوانهم  ومطير  ونعالوة  البرغوثي  الشهداء  األبطال  زال وال
مضاجعه في كل مكان في الليل والنهار في حياتهم واستشهادهم.

لقد مّثلت مسيرات العودة وكسر الحصار نموذًجا فريًدا في مواجهة االحتالل بقوة شعبية واسعة، وفي ترسيخ
مفاهيم العمل الوطني المشترك الذي نفخر به ونحرص على تعزيزه من خالل االنفتاح والعمل مع كل مكونات
 تصدت  التي  المشتركة  العمليات  غرفة  مثلته  الذي  والشجاعة  البطولة  نموذج  عن  فضًال  الفلسطيني، الشعب
 وإعادة  االحتالل على مراجعة حساباتها،  دولة  الذي أرغم قيادة  األمر  على التراجع، لعدوان االحتالل وأجبرته
 ودفع المجتمع الدولي إلى االلتفات والتحرك  الطبيعية على سلم األولويات الدولية واإلقليمية، القضية لمكانتها

لمعالجة المعاناة اإلنسانية الكبيرة في قطاع غزة.

هذه البطولة وهذا الصمود قاد إلى مفاوضات تثبيت وقف إطالق النار، والتي حرصنا أن تبقى في اإلطار الوطني
 وحل المشكلة اإلنسانية الناتجة عن من خالل التشاور مع جميع الفصائل ومن أجل تحقيق مكتسبات وطنية،

الحصار واإلجراءات التعسفية دون التفريط بأي موقف سياسي.



إن االدعاء بأن اتفاق تثبيت وقف إطالق النار جزء من صفقة القرن، أو أنها تفضي إلى فصل غزة عن الوطن هي
 تحت  غزة  إلبقاء  البعض تسويقها  يحاول  التي  اإلرجاف  حالة  عن  تكشف  مضللة،  وأكاذيب صات  تخرُّ مجرد

الحصار.

 التي بذلت جهوًدا  وكل الدول العربية واإلسالمية  الجزيل إلى دولة قطر،  بالشكر  نتقدم  فإننا  الصدد وفي هذا
مشكورة في تخفيف معاناة شعبنا الفلسطيني، ووقوفها إلى جانبه في ظل الحصار الظالم واإلجراءات العقابية،

والشكر موصول إلى الوسطاء األمميين الذين سعوا إلى وقف العدوان.

 من  شكل  بأي  االحتالل  مع  التطبيع  لمحاوالت  القاطع  رفضنا  على  لنشدد  العطرة  الذكرى  هذه  مناسبة ونغتنم
األشكال، وتحت أي مبرر من المبررات.

 وتغول  القدس،  وتهويد  األرض،  وسلب  واإلجرام،  القتل  وتبرير  تبني  يعني  المغتصب  الكيان  مع  التطبيع إن
االستيطان، واستمرار الطرد والتهجير لماليين الفلسطينيين في المنافي والشتات، وهو عار وجريمة كبرى وطعنة

في ظهر الشعب الفلسطيني الذي يقاتل ويكافح ليل نهار للثبات على أرضه، والدفاع عن حقوقه.

شعبنا في الوطن والشتات/

إننا إذ نستحضر في هذه المناسبة الوطنية مسيرة شعبنا العظيم في الوطن والشتات على مدى قرن من الزمان،
 مصطفى،  علي  وأبو  الشقاقي،  وفتحي  عرفات،  وياسر  ياسين،  أحمد  الشيخ  العظام،  القادة  ذكرى ونستحضر
 األبطال  وأسرانا  البواسل  جرحانا  نستذكر  وإذ  الطاهرة،  بدمائهم  أرض فلسطين  رووا  الذين  الشهداء وجميع

الميامين، لنؤكد على ما يلي:

 وفي مخيمات ،48   عام  المحتلة  أرضنا  وفي  والقطاع،  الضفة  المرابط في امد  الصَّ  إلى شعبنا  التحية ه  نوجِّ -1
الشتات وأماكن اللجوء القسري كافة، على صموهم وثباتهم ودفاعهم عن بيت المقدس وأكنافه.

2- إن تحرير فلسطين، وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وعودة الالجئين، ستبقى دائًما وأبًدا
من ثوابت الحركة وعنوان مشروعها التحرري.

 ويعزز من فرص نجاح العمل  إن توافق القوى والفصائل على برنامج وطني يمثل القاسم المشترك للجميع، -3
الوطني في مواجهة التحديات الجسيمة.

4- نؤكد على حقنا الثابت والمكفول في الشرائع والقوانين الدولية في مقاومة االحتالل.

 وتعزيز  من خالل التطبيق األمين والدقيق التفاقات المصالحة  الفوري لالنقسام،  اإلنهاء  على ضرورة  نشدد -5
أسس الشراكة الوطنية التي ترتكز على اتفاق القاهرة عام 2011.

 القوى  المتواصل لمسيرات العودة وكسر الحصار، حتى يتم تحقيق المطالب التي توافقت عليها  نؤكد دعمنا -6
الوطنية واإلسالمية.



 ولن  كافة،  بكل السبل مع قوى شعبنا  وضرورة التصدي لها  نشدد على الرفض القاطع والحازم لصفقة القرن، -7
نسمح ألي جهة بتمريرها مهما كانت التضحيات.

 الدول  ندعو  كما  وحكومات،  شعوًبا  واإلسالمية،  الدول العربية  وندعو  االحتالل،  مع  للتطبيع  الحاسم  رفضنا -8
 األبواب في وجه والمؤسسات والمنظمات واألحزاب التي تؤمن بحق الشعب الفلسطيني في الحرية أن يغلقوا

هذا المحتل المجرم.

ة العربية واإلسالمية، وال تنازل عنها 9-القدس عاصمة فلسطين األبدية، وهي حّق ثابت للشعب الفلسطيني واألمَّ
 كّل إجراءات االحتالل في القدس من تهويٍد واستيطاٍن وتزوير للحقائِق وطمس وال تفريط بأّي جزء منها؛ وإنَّ

للمعالم منعدمة.

 طبيعي، فردي وجماعي،  العودة لالجئين والنازحين الفلسطينيين إلى ديارهم التي ُأخرجوا منها، هو حقٌّ 10- حقَّ
تؤكُده الشرائع السماوية والمبادئ األساسية لحقوق اإلنسان، والقوانين الدولية، وهو حّق غير قابل للتصّرف من

أّي جهة كانت، فلسطينية أو عربية أو دولية.

 ورفضت تجريم  في المقاومة،  والتي وقفت إلى جانب حق شعبنا  الثابتة، 11-نشكر كل الدول الداعمة لحقوقنا
 يشكل  والذي  الدولي،  المخالف للقانون  الصهيوأمريكي  دعمت القرار  التي  نأسف لمواقف الدول  كما مقاومته،

خطًرا حقيقًيا على حق الفلسطينيين وحياتهم على أرضهم.

 أسرانا  ينعم  حتى  يتوقف  ولن  قائًما،  وعًدا  االحتالل  سجون  من  األسرى  لتحرير  وجهدنا  حرصنا 12-سيبقى
بالحرية.

المجد والخلود لشهدائنا األبرار

الشفاء العاجل للجرحى

الحرية لألسرى والمعتقلين

والعودة لالجئين

وإنه لجهاد جهاد

نصر أو استشهاد

حركة المقاومة اإلسالمية "حماس"

الجمعة 14 ديسمبر 2018م

الموافق: 7 ربيع ثان 1440هـ



انشر عبر

 (https://www.facebook.com/dialog/feed?
app_id=821126294630108&link=http://hamas.ps/ar/post/9986&picture=http://hamas.ps/ar/&name=بيان
صحفي � ذكرى انطالقة حركة حماس الحادية والثالثين&description=بسم الله الرحمن الرحيم بيان االنطالقة ال31

مقاومة تنتصر وحصار ينكسر   شعبنا الفلسطيني املرابط/ � مثل هذا اليوم حركة حماس تكون قد قطعت
(redirect_uri=http://hamas.ps/ar&display=popup&�

 (https://twitter.com/share?text=بيان صحفي � ذكرى انطالقة حركة حماس الحادية
والثالثين&url=http://hamas.ps/ar/post/9986&hashtags=حماس)

https://plus.google.com/share?)
(url=http://hamas.ps/ar/post/9986

700 صحفي يشاركون � تغطية مهرجان انطالقة حماس

بيان صحفي � ذكرى انطالقة حركة حماس الحادية والثالثين

األكثر قراءة

https://www.facebook.com/dialog/feed?app_id=821126294630108&link=http://hamas.ps/ar/post/9986&picture=http://hamas.ps/ar/&name=%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%20%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89%20%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9%20%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9%20%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D9%86&description=%D8%A8%D8%B3%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9%20%D8%A7%D9%8431%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9%20%D8%AA%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%B1%20%D9%88%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1%20%D9%8A%D9%86%D9%83%D8%B3%D8%B1%C2%A0%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%86%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7/%D9%81%D9%8A%20%D9%85%D8%AB%D9%84%20%D9%87%D8%B0%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85%20%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9%20%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3%20%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%86%20%D9%82%D8%AF%20%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%AA%20%D9%81%D9%8A&redirect_uri=http://hamas.ps/ar&display=popup
https://twitter.com/share?text=%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%20%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89%20%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9%20%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9%20%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D9%86&url=http://hamas.ps/ar/post/9986&hashtags=%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3
https://plus.google.com/share?url=http://hamas.ps/ar/post/9986
http://hamas.ps/ar/post/9983/700-%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%BA%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3
http://hamas.ps/ar/post/9986/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D9%86
http://hamas.ps/ar/post/9987/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D9%88%D8%B5%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%A9-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%88%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86


حماس: بوصلتنا ثابتة نحو القدس وفلسطين

حماس تزف مجاهديها الشهيدين نعالوة والبرغوثي

القسام: كل محاوالت وأد مقاومتنا وكسر سالحنا بالضفة ستفشل

مقاالت الرأي (http://hamas.ps/ar/category/8/مقاالت الرأي)

http://hamas.ps/ar/post/9987/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D9%88%D8%B5%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%A9-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%88%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://hamas.ps/ar/post/9977/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D8%B2%D9%81-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%BA%D9%88%D8%AB%D9%8A
http://hamas.ps/ar/post/9979/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D9%83%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A3%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D9%88%D9%83%D8%B3%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9-%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%B4%D9%84
http://hamas.ps/ar/category/8/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D9%8A






مشروع قرار إدانة حماس

 04, ديسمبر 2018 
(http://hamas.ps/ar/post/9934/مشروع-قرار-إدانة-حماس)

موجات ارتدادية رقمية

 21, نوفمبر 2018 
(http://hamas.ps/ar/post/9899/موجات-ارتدادية-رقمية)

من الصحافة (http://hamas.ps/ar/category/4/من-الصحافة)

خبير أمني ُيقدم قراءة لنشر القسام صور أفراد القوة اإلسرائيلية الخاصة

 24, نوفمبر 2018 
(http://hamas.ps/ar/post/9911/خبير-أمني-يقدم-قراءة-لنشر-القسام-صور-أفراد-القوة-اإلسرائيلية-الخاصة)

تحذيرات إسرائيلية من التداعيات االستراتيجية "بالغة السوء" للمواجهة األخيرة

 19, نوفمبر 2018 
(http://hamas.ps/ar/post/9895/تحذيرات-إسرائيلية-من-التداعيات-االستراتيجية-بالغة-السوء-للمواجهة-األخيرة)

آخر التغريدات

نشدد � الرفض القاطع والحازم لصفقة القرن، وضرورة التصدي لها بكل السبل. - بيان انطالقة #حماس31
منذ 21 دقيقة

مسيرات العودة وكسر الحصار مثلت نموذًجا فريًدا � مواجهة االحتالل بقوة شعبية واسعة، و� ترسيخ مفاهيم العمل الوطني ال…
https://t.co/4VFgF2dSeD

منذ 23 دقيقة

أ أ

http://hamas.ps/ar/post/9934/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3
http://hamas.ps/ar/post/9899/%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://hamas.ps/ar/category/4/%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9
http://hamas.ps/ar/post/9911/%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9
http://hamas.ps/ar/post/9895/%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%A1-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A9


https://t.co/BpyHoTAcQx .قمع واعتداء أجهزة أمن السلطة � النساء والشباب املشاركين � مسيرة لحركة حماس بالخليل ظهر اليوم
منذ ساعتين

تواصل معنا

بامكانكم التواصل معنا ومشاركتنا عبر مواقع التواصل االجتماعي



((http://hamas.ps/ar/rss.php  



(/(https://instagram.com/hamasinfo  



/www.youtube.com/channel/UCe3SXdMOBVmJ8XXsjWZAatg  



((https://twitter.com/hamasinfo  



((https://www.facebook.com/hamaasps2

 Media@hamas.ps

 00970592230860

 0097082861678

 Whatsapp: 00970594159090

 Telegram: telegram.me/hamasps

جميع الحقوق محفوظة ملوقع حركة املقاومة اإلسالمية - حماس ©2018

http://hamas.ps/ar/rss.php
https://instagram.com/hamasinfo/
https://www.youtube.com/channel/UCe3SXdMOBVmJ8XXsjWZAatg
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https://www.facebook.com/hamaasps2

