
50 لا ـ هقارحإ  ىرکذ   

ًاریطخ یحنم  ذخأتو  دتشت  یصقألا  ةمجهلا   سامح :
سطسغأ 2019 12:27 م بآ /   21

ًاماع نيـسمخ  رورم  دـعبو  ءاركنلا  كرابملا  ىـصقألا  دجـسملا  قارحإ  ةـميرج  َّنإ  سامح "  " ةيمالـسإلا ةـمواقملا  ةـكرح  تلاـق 
ةلتحملا سدقلا  يف  ةيحيسملاو  ةيمالسإلا  تاسدقملا  دض  ًايموي  رمتسملا  ينويهصلا  مارجإلا  ىدم  ىلع  ةدهاش  لظتس 

يف ةميلأ  ةطحم  ىقبتـس  ىركذـلا  نأ  ىـصقألا ، قارحإ  ىلع  نرق  فصن  رورم  ىركذ  يف  يفحص  نايب  يف  ةـكرحلا  تفاضأو 
سند نم  هريهطتو  ىـصقألا  ريرحت  ىتح  لاب  اهل  أدـهي  نلو  خـيراتلا ، ّرم  ىلع  ةينيطـسلفلا  لاـيجألا  اـهاسنت  نل  انبعـش  ةركاذ 

نيبصتغملا دوهيلا 

تايحضتلا تناك  امهم  هريرحت  وحن  ًامدق  يضملا  ىلع  نيتلبقلا  ىلوأو  انّيبن ، ىرسمل  دهعلا  ةكرحلا  تددجو 

نلو زتهت  نلو  خيراتلا ، تباوث  نم  تباث  يهو  ةمألا ، ةديقع  نم  ءزج  ىصقألا  دجسملا  ةيسدقو  ةيمالسإ  نأ  ىلع  تددشو 
هلوح امو  ىصقألا  يف  ةديدج  عئاقو  ضرف  يف  ينويهصلا  لالتحالا  تالواحم  لك  حجنت  نلو  ريغتت 

مل ًادـج  ًاريطخو  ًادـيدج  ىحنم  ذــخأتو  لـب  موـيلا ، دتــشت  كراـبملا  ىــصقألا  دجــسملا  ىلع  ةــمجهلا  نأ  ىلإ  ساـمح  تراـشأو 
كلذ لبق  هب  مايقلا  ىلع  لالتحالا  ؤرجي 

عم عيبطتلاو  ملـسلاب  ةـيبرعلا  ةـمظنألا  ضعبل  ٍدايأ  هيف  دـتمت  يذـلا  تقولا  يف  يتأـت  ةينويهـصلا  ةدـبرعلا  هذـه  نأ  تحـضوأو 
سدقلاو ىصقألا  ىلع  هؤرجتو  انودع  نايغط  دادزيل  ينويهصلا  لالتحالا 

دجـسملا نع  نودوذي  نيذلا  ىـصقألا  ةامح  سدقملا  تيب  فانكأو  سدقلا  يف  نيطبارملاو  نيدماَّصلا  انلهأ  ةـكرحلا  تّيحو 
هدـيوهتو ىــصقألا  سيندـتل  لـالتحالا  تاوـقو  نينطوتــسملا  تاـباصع  تـالواحمل  نودـصتيو  ةـيراعلا ، مهرودـصب  ىــصقألا 

يضارألا ةرداصمو  ةقحالملاو  قييضتلاو  لاقتعالاو  لزانملا  مده  ربع  جهنمُم  داعبإو  ريجهت  نم  هل  نوضَّرعتي  ام  مغر 

ةيلاـضن ةـيجيتارتسإ  نمــض  ينطوـلا  فـصلا  دـيحوتو  تباوـثلاو  قوقحلاـب  كـسمتلاو  دومــصلاو  ةــمواقملا  راـيخ  نأ  تدــكأو 
ىصقألا دجسملاو  سدقلا  ريرحتو  هعيراشمو  هتاططخمو  لالتحالا  ةهجاومل  ليبسلا  وه  ةدّحوم 

http://hamasps/ar/post/10927/


صمحلا يداو  يف  ثدـــحي  اـــمك  تويبـــلا  مدـــه  رزاـــجمو  ريجهتو  لـــيكنت  نــم  نويـــسدقملا  هـــل  ضرعتي  اـــم  نأ  ىلإ  تـــتفلو 
ىصقألا دجـسملل  ديوهتلا  تالواحم  لوصف  نم  ًالـصف  هنوك  ودعي  سدقلا ال  ىرق  نم  اهريغو  طافعـش  ميخمو  ةيواسيعلاو 

مهضرأ نم  نييسدقملا  عالتقا  اوعيطتسي  نلو  ةيفارغميدلاو ، ةيفارغجلا  اهملاعم  رييغتو  سدقلاو 

مهكسمتو مهدومص  ةلصاوم  ىلإ  تاتشلاو  لخادلاو  ةزغو  سدقلاو  ةفـضلا  يف  ينيطـسلفلا  انبعـش  ريهامج  سامح  تعدو 
ةينطولا تباوثلاو  قوقحلاب 

، مهــضرأ يف  مهدومــص  مـعدو  سدــقلا  يف  اــنلهأ  ةرــصن  ىلإ  ملاــعلا  رارحأو  ةيمالــسإلاو  ةــيبرعلا  اــنتمأ  ريهاــمج  تـعد  اــمك 
ملاعلا يفو  تاتـشلا  يفو  ةفـضلا  يفو  ةزغ  يف  ةدوعلا  تاريـسم  يف  ماعلا  ريفنلل  ًاـموي  ةمداقلا 23/8  ةـعمجلا  موي  رابتعاو 

يمالسإلاو يبرعلا 

دجـسملا ةيامح  يف  اهرودب  مايقلا  ىلإ  ىـصقألا  قيرح  ىلع  ًادر  تسـسأت  يتلاو  يمالـسإلا  نواعتلا  ةـمظنم  ةـكرحلا  تعدو 
مهدومص زيزعتو  سدقلا  لهأ  معدو  ىصقألا 

يذـلا رمتـسملا  دـيوهتلا  ةـقيقح  فشكو  تاسدـقملاو  ىـصقألا  ةرـصن  يف  اهرودـب  ماـيقلا  ىلإ  ةـفاك  مـالعإلا  لـئاسوب  تباـهأو 
معازملا نـــالطب  فــشكو  نيملـــسملا ، ىدـــل  هتناـــكمو  ىـــصقألا  دجـــسملا  ةـــيمهأ  ىلع  ءوــضلا  طيلـــست  ىلإو  هــل ، نوــضّرعتي 

هل ةيخيراتلا  ةقيقحلا  رييغتل  ةيعاسلا  ةينويهصلا 
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