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 ،"مإ فإ ماش" ةعاذإ ربع ةروصم ةيعاذإ ةلباقم يف "ديسلا نزي" يروسلا لثمملا رهظ ،2022 سطسغأ/بآ 10 خيراتب

 هثيدح يف "ديسلا" فشكو .2018 ماع قشمدب رمد عورشم ةقطنم يف هكلمي "معطم مده" تايثيح نع اهيف ثّدحت

 ينكسلا ينواعتلا عمجتلا يف فظوم" رخآ صخشلو "ةيدلب ةفظوم"ـل ةيروس ةريل نييالم ةرشع غلبم عفد ّهنأ يعاذإلا

 امك "عضولا طيبزت" ليبس يفو ،معطملل صيخرت رادصتساب همايق ءانثأ كلذ ناكو ،"رمد عورشم يف ةينهملا تاباقنلل

 .هفصو

 عقومل ،قشمد ةظفاحم نم لوؤسم ردصم حّرص ،2022 سطسغأ/بآ 13 خيراتبً اديدحتو ،ةدودعم مايأب اهدعب

 لصاوتلا عقاوم ربع ترشتنا يتلا "ديسلا نزي" تاحيرصت ىلع درلا ّنأب ،ّةيروسلا ةموكحلا نم بّرقملا "سرب رثأ"

 .اهيلإ راشملا ةيعاذإلا هتلباقم يف ديسلا اههجو يتلا تاءاعدالا عيمج ردصملا َبذكو ."مكاحملا لالخ نم" نوكيس

 ةياور ىورو ،)مإ فإ ماش( اهسفن ةعاذإلا ىلع ةلباقم يف 2022 سطسغأ/بآ 17 موي ىرخأ ةرم ديسلا نزي رهظ

 اهنأ اهنيح ىعّدا يذلا دهعتملل تناك اهعفد يتلا لاومألا نأ دكأو ،ةقباسلا هتاحيرصت يف هركذ ام اهيف ىفن ىرخأ

 يذلا رمألا ."رمد عورشم يف ينكسلا عمجتلا" ـلو "ةيدلبلا ةسيئر" ـل ءاوهلا ىلع هراذتعا مدقو .نييمومع نيفظومل

 .هتاحيرصت نع عجارتلل اهل ضرعت يتلا تاطوغضلا لوح نييروسلا نيب تالؤاستلا راثأ

 :يروسلا نوناقلا يف ةوشرلا .1

 ،يشترملاو يشارلا نيب لوبقو باجيإبو نيتدارإ دوجوو نيصخش قافتاب متي لمع" اهنأب ةوشرلا يئاضقلا داهتجالا فّرع

 نأ رصانعلا هذه مهأو اهل ةنوكملا اهرصانع ترفاوت اذإ" الإ ةوشرلا متت الو 1،"اهلبقي رخآلاو ةوشرلا ضرعي لوألاف

 لمع نيبي يذلا وه هدحو نوناقلاو ،اهيف لخاد هنأ يعدي وأ يشترملا ةفيظو يف ًالخاد هزاجنإ بولطملا لمعلا نوكي

 2."ةفيظولا مكحب هتابجاو نم نوناقلا هلعجي مل رمأب دحأ فلكي نأ نكمي الو هب موقي نأ بجي امو فظوملا

 عرشملا لوانت دقو .نيناوقلا قيبطت ةقاعإو لامهإلاو سالتخالاك 3،ةماعلا ةفيظولاب لالخإلا مئارج نم ةوشرلا ّدعت

 تابوقعلا نوناق يفو 1949 ماعل 148 مقر  ماعلا تابوقعلا نوناق يف ةوشرلا ةميرجل ةيساسألا ةروصلا يروسلا

 لامعأ نم عورشم لمعب مايقلا ةوشرلا نم ضرغلا نوكي امدنع ةحنج اهربتعا ثيح ،2013 ماعل 3 مقر ةيداصتقالا

 يروسلا نوناقلا غبسأ دقو 4.هتفيظول ٍفانم ٍلمعب مايقلاب ًالثمتم ضرغلا اذه نوكي امدنع ةيانجو ،يشترملا ةفيظو

 بحاص يشارلا امنيب ،ماعلا فظوملا يأ يشترملا وه اهيف يلصألا لعافلا ناكف ً،اجودزمً افصو ةميرجلا هذه ىلع

 5.ةبوقعلا تاذ نالانيو ،ةميرجلا باكتراب هلً اكيرش ربتعي ةحلصملا

 
 ،لوألا ءزجلا تابوقعلا نوناق حرش يف ھیلع عالطالا نكمی ـ 675 ةدعاق ،1959 وینوی/زومت 06 خیرات 369 رارق 1395 ةحنج - يروس ضقن 1
 .499 ةحفص  يلوبناتسا بیدأ
 تابوقعلا نوناق حرش يف ھیلع عالطالا نكمی .671 ةدعاق ،1961 ربمفون/يناثلا نیرشت 27 خیرات 1265 رارق 1100 ةحنج – يروس ضقن 2
 .497 ةحفص  يلوبناتسا بیدأ ،لوألا ءزجلا

 .ةماعلا ةرادإلا ىلع ةعقاولا مئارجلا ناونع تحت ،ثلاثلا ھباب يف ةفیظولا تابجاوب ةلخملا مئارجلا ماعلا تابوقعلا نوناق لوانت 3

 3 مقر ةیلاملاو ةیداصتقالا مئارجلا ةحفاكم فدھب ةیداصتقالا تابوقعلا نوناقو ،)342-341 ناتداملا( 1949 ماعل 148 مقر ماعلا تابوقعلا نوناق 4
 .)15 ةداملا( 2013 ماعل

 .)343 ةداملا( 1949 ماعل 148 مقر ماعلا تابوقعلا نوناق 5
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 340 ةداملا ركذت ثيح ،ةماع ةمدخ ىلوتي نم لك لمشي هلعجو "ماعلا فظوملا" فيرعت يف تابوقعلا نوناق عسوت

 طابض نم طباض لكو يئاضقلا وأ يرادإلا كلسلا يف ماع فظوم لك بابلا اذه يف دوصقملا ىنعملابً افظوم دعي" هنم

 ةداملا يف عباتيو ،"ةماع ةرادإ يف وأ ةلودلا يف مدختسم وأ لماع لكو اهدارفأ نم درف وأ ةيركسعلا وأ ةيندملا ةطلسلا

 ةيمسر ةمهمب فلك ئرما لكو ،نييعتلاب وأ باختنالاب ءاوس ةماع ةمدخ ىلإ بدن صخش لكو فظوم لك" 341

 ."كيدنسلاو ريبخلاو مكحلاك

 :داسفلا ةحفاكمل ةدحتملا ممألا ةيقافتا .2

 نأ تصن ثيح ،ينطو يمومع فظوم لمعب تطبترا نإ ةوشرلا 6داسفلا ةحفاكمل ةدحتملا ممألا ةيقافتا تمّرج

 بكترت امدنع ،ةيلاتلا لاعفألا ميرجتل ىرخأ ريبادتو ةيعيرشت ريبادت نم مزلي دق ام" دامتعا فرط ةلود لك ىلع

  ً:ادمع

 ءاوس ،رشابم ريغ وأ رشابم لكشب ،اهايإ هحنم وأ هيلع اهضرع وأ ةقحتسم ريغ ةيزمب يمومع فظوم دعو .أ

 مايقلا نع عنتمي وأ ام لعفب فظوملا كلذ موقي يكل ،رخآ نايك وأ صخش حلاصل وأ هسفن فظوملا حلاصل

 .ةيمسرلا هتابجاو ءادأ ىدل ام لعفب

 فظوملا حلاصل ءاوس ،ةقحتسم ريغ ةيزم ،رشابم ريغ وأ رشابم لكشب ،هلوبق وأ يمومع فظوم سامتلا .ب

 ىدل ام لعفب مايقلا نع عنتمي وأ ام لعفب فظوملا كلذ موقي يكل ،رخآ نايك وأ صخش حلاصل وأ هسفن

 ."ةيمسرلا هتابجاو ءادأ

 مل اهنأ الإ ،2003 ربمسيد/لوألا نوناك 09 يف داسفلا ةحفاكمل ةدحتملا ممألا ةيقافتا ىلع تعقو ايروس نأ مغر نكلو

 نم مزلي ام دامتعا نامضل اهدادعتسا نيبت ةيدج تاوطخب مقت ملو ،اهبً امزتلمً افرط دعت ال يلاتلابو 7،اهيلع قداصت

 .ةيقافتالا يف ةروكذملا لاعفألا ميرجتل ىرخأ ريبادتو ةيعيرشت ريبادت

 :داسفلا تاكردم رشؤم ىلع ايروس بيترت .3

 ىلع تلصح ثيح ،ةيلودلا ةيفافشلا ةمظنم نع رداصلا يملاعلا داسفلا تاكردم رشؤم 2021 ماع ايروس تليذت

 ةميرجلا نع غالبإلا عورشم نع ةرداص تانايب تفشك اميف .ةلود 180 نيب 178 ةبترملا تلتحاو ،100 نم 13 مييقت

ً اداسف ءامعز ةسمخ رثكأ نم دحاو وه "دسألا راشب" يروسلا سيئرلا نأً اضيأ 2021 ماع OCCRP داسفلاو ةمظنملا

 ."ناغودرأ بيط بجر" يكرتلا سيئرلاو "وكنيشاكول ردناسكلأ" يسوراليبلا سيئرلا ىلإ ًةفاضإ ،ملاعلا يف

 25 اهنيح ايروس مييقت ناك دقف ،يروسلا عارصلا لبق يأ ،2010 ماعل يملاعلا داسفلا تاكردم رشؤم تاذل ةدوعلابو

 ملو ،دهعلا ميدق ايروس يف داسفلا نأ نيبي يذلا رمألا .ةلود 180 نيب 127 ةبترملا لتحت تناكو ،ةطقن 100 لصأ نم

 
 .2003 ربوتكأ/لوألا نیرشت 31 خرؤملا 58/4 ةماعلا ةیعمجلا رارق 6

 :ىلع حاتم ،تادھاعملاب صاخلا ةدحتملا ممألا عقوم 7
14&chapter=18-dsg_no=XVIIIhttps://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mt 
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 يتلا تاجاجتحالا عالدنال ًةسيئرً ابابسأ -تايرحلا عمق ىلإ ًةفاضإ- ةيبوسحملاو داسفلا ناك لب ،عارصلا ةجيتن ِتأي

 .حلسم عازن نم اهالت امو 2011 ماع دالبلا اهتدهش

 :ناسنإلا قوقح ىلع اهرثأو ةوشرلا ةرهاظ راشتنا تالاجم .4

ً ارمدمً اساكعنا سكعني نأ داسفلل نكمي" ةدحتملا ممألا يف ديشرلا مكحلاو ناسنإلا قوقحل ةيماسلا ةيضوفمللً اقفو

 تاسسؤملا ريس ضوقي هنأ امك .اهيلع لوصحلا ةردقو اهتدوجو ناسنإلا قوقحب ةطبترملا تامدخلاو علسلا ّرفوت ىلع

ً ايدرت ايروس هيف دهشت يذلا تقولا يفو ."اهتاذ دحب ةلودلا ،فاطملا ةياهن يفو نوناقلا ةدايسو ،اهتيعرشو تايلمعلاو

 يحاون مظعم يف ةعساو ةروصب ىرخألا داسفلا رهاظم فلتخمو ةوشرلا رشتنت 8،ةيداصتقالا عاضوألا يف قوبسم ريغ

 ةطشنألاب اهطابترا ربع عارصلا تاونس لالخ ةرهاظلا هذه تددمت دقو .ةيروسلا ةموكحلا ةرطيس قطانم يف ةايحلا

 ثيح ،ةيروسلا ةموكحلا اهسأر ىلعو عازنلا فارطأ فلتخم اهيف تطرخنا يتلا ةيعرشلا ريغ ةيداصتقالاو ةيركسعلا

  .اهترطيس قطانم يف ةيمويلا ةايحلا ماظن نم ءزج تاواتألاو ايادهلاو اشُرلا يقلتو عفد حبصأ

 طارخنالً اكلاسً اقيرط ايروس يف ةوشرلا ةرهاظ راشتنا لكش ثيح ،ةايحلا بناوج مظعم ىلع لاحلا اذه قبطني

 حالسلا ةراجتو بيرهتلا ةطشنأ نألً ارظن ،ةينوناقلا ريغ ةيداصتقالا تاطاشنلا يف ةينمألاو ةيركسعلا فارطألا

 اشُرلا عفدب رَّرمُت اهعيمج10،ةيامحلا لباقم زازتبالاو 9مهيوذو نيلقتعملا زازتبا تايلمعو رشبلاب راجتالاو تاردخملاو

 .فارطألا هذه نيب عفانملا لدابتو

 ةيروهمجلا يف نيدوقفملا صوصخب ،2022 سطسغأ/بآ 2 يف رداصلا ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا ريرقت راشأ دقو

 نم اهمظعم يناعت يتلا مهتالئاع ىلعو ايروس يف نيدوقفملا ةيضق ىلع كلذل يبلسلا رثألا ىلإ 11ةيروسلا ةيبرعلا

 عيقوت نأ ةلادعلاو ةقيقحلا لجأ نم نويروس ةمظنمل نيماحملا نم ددع دكأ نيح يف .ًالصأ ةئيدر ةيداصتقا فورظ

 بسحب "ةوشرلا رعس" فلتخيو .ةيروس ةريل نييالم 8 -  3 نيب ام فلكي حبصأ يضاقلا لبق نم لقتعمل ليبسلا ءالخإ

 .ًالعف ليبسلا ءالخإ لوصحب تانامض كلانه سيل نأب ملعلا عم ،اهتماسجو مهتلا

 
 يف ةیداصتقالا ةطشنألا رایھناو ،حوزنلاو ،عارصلا لماوع تمھاس" :2022 ماعل يلودلا كنبلل عباتلا يروسلا يداصتقالا دصرملا ریرقت ركذی 8
 شیعلا بسك صرف يفً اروھدت سكعی ام اذھو ،عارصلا ةیادب ذنمً ادرطم ً اعافترا عقدملا رقفلا تالدعم تعفترا .ةرسألل يشیعملا ىوتسملا روھدت
 ،میلعتلاو ،ةحصلاو ،شیعلا لبسو ،ىوأملا ىلع لوصحلا صرف تءاس دقف ،ةیدقنلا ریغ ةیحانلا نم امأ .فیكتلا ىلع ةرسألا ةردقل يجیردتلا لكآتلاو
 نمً ادقع ترمتسا يتلا برحلا باقعأ يف ةیحصلا ةیاعرلا ماظنل ریبكلا روھدتلا لظ يف .عازنلا ءدب ذنم ریبك لكشب يحصلا فرصلاو ،هایملاو
 :ىلع حاتم ."ةشاشھلاو فعضلا مقافت ىلإ 2019 ماع انوروك ةحئاج تدأ ،نامزلا
-lost-2022-spring-monitor-economic-bankaldawli.org/ar/country/syria/publication/syriahttps://www.al

syrians-of-generation 
 عفد مھنم بِلُط وأ اوعفد دق نیلقتعملا يوذ نم نیبیجتسملا نم %72 نأ 2020 ماع نطاوملا ةماركل ةیروسلا ةطبارلا ھترجأ عالطتسا رھظأ 9
https://syacd.org/wp- :ىلع حاتم .مھلاقتعا نكامأ ةفرعمل لاومأ

content/uploads/2021/08/Normalisation_of_Horror_AR.pdf 
 :ىلع حاتم .2022 وینوی/ناریزح 16 يف رشن .ةرَمدملا ةیروسلا ةلودلا غرفی دسألا راشب .تسیمونوكیإلا10
-syrias-out-hollowing-is-assad-al-africa/2022/06/16/bashar-and-east-https://www.economist.com/middle

state-ravaged 
 .ةیروسلا ةیبرعلا ةیروھمجلا يف نودوقفملا .لامعألا لودج نم )ج( 74 دنبلا ،نوعبسلاو ةسداسلا ةرودلا يف ةدحتملا ممألل ماعلا نیمألا ریرقت 11

dds-https://documents- :ىلع حاتم .2022 سطسغأ/بآ 2 يف رشن .19ص
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N22/447/64/PDF/N2244764.pdf?OpenElement 
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 ةمزأ تدأ دقف .ايروس يف ةايحلا بناوج فلتخم لاطتل ةرهاظلا هذه راشتنا نع ةجتانلا ةيبلسلا راثآلا عستتو

 ماع فيص ذنم ةيروسلا تاظفاحملا فلتخم يف تازاوجلاو ةرجهلا تايريدم اهتدهش يتلا رفسلا تازاوج رادصإ

 ربتُعت يذلا تقولا يف ،ىرخأ ةيحان نمو 12.نييروسلا نينطاوملل زازتبالاو ةوشرلاو ةرسمسلا قوس راهدزا ىلإ ،2021

 عاطقلا اذه يف لمع ىلع لوصحلا حبصأ 13،عورشملا ريغ بسكلا قيقحتل ةصرف يموكحلا عاطقلا فئاظو ضعب هيف

 صرفلا ؤفاكت رايعم قيقحت ىلعً ابلس سكعني يذلا رمألا ،بلاغلا يف ةوشرلا عفدو ةيصخشلا تالصلا ىلعً افقوتم

 .نينطاوملا عيمجل

 موقي نأ يركسعلا ىلع يغبني ثيح .عازنلا تاونس لالخً اضيأ يروسلا شيجلا نمض ةوشرلا ةرهاظ تمانت امك

 وأ 14،قاحتلالا ليجأت وأ ةزاجإ ىلع لوصحلا ءاقل تامدخ ميدقت وأ ةينيع اياده ميدقت وأ ةريبك ةيدقن غلابم عفدب

 داسفلا ةحفاكم ةنجل" يمس ام سيسأت مغرو 15.تالاحلا نم ريثك يف تاكاهتنالاو تاءاسإلا بنجت درجم ءاقل ىتح

 لمعلاو داسفلابً امهت تهجاو اهسفن ةنجللا نأ الإ 16،رداصملا ضعبلً اقفو يسور طغض تحت 2017 ماع "شيجلا يف

 17.يروسلا شيجلا طابض نيب ةيصخش تاباسح ةيفصت ىلع

 لباقم اشُّرلا عفد ةرهاظ مقافت ىلإ 2020 ماع علطم ذنم انوروك ةحئاج راشتنا ىدأ دقف ،يحصلا عاطقلا يف امأ

 نينطاوملا نم ريثكلا نأ ةيلحملا مالعإلا رداصم نم ديدعلا تدافأ دقو ،ةحئاجلاب ةصاخ ةيبط تامدخ ىلع لوصحلا

 18،ةيروسلا ةحصلا ةرازول ةعبات تاربتخم لخاد انوروك رابتخال ةيبلس ةجيتن ىلع لوصحلا لباقم ةوشر عفدب اوماق

 19.يحصلا رجحلل عوضخلا مدع لباقم وأ

 :ةوشرلا ةرهاظ عم ةيروسلا ةموكحلا لماعت .5

 ريبعتلاو مالعإلا ةيرح دييقتو عمقلا يدؤي ثيح .ةوشرلا اهنمو ،داسفلا رهاوظ راهدزال ةيلاثم ةئيب دادبتسالا لثمي

 تسرام ،ايروس يفو .باقعلا نم نيدسافلا تالفإ لهسيو ،ةلاعفلا ةبساحملا تايلآ ليطعت ىلإ ةيفافشلا بايغو

 تلمعو ،يندملا عمتجملا رود دييحتو مالعإلا لئاسو دييقت ىلع تبأدو ،ةيضاملا ةسمخلا دوقعلا لاوط عمقلا ةطلسلا

 
 :ىلع حاتم .2022 ویام/رایأ 32 يف رشن .دوعولا مغر ةرمتسم قشمد يف رفسلا تازاوج ةمزأ .يدلب بنع ةدیرج عقوم 12

https://www.enabbaladi.net/archives/575312 
 :ىلع حاتم .2022 سطسغأ/بآ 30 يف رشن ؟ةریل فلأ 100 ـب ایروس يف ماعلا عاطقلا فظوم شیعی فیك .ایروس نویزفلت عقوم 13

https://www.syria.tv/180919 
 :ىلع حاتم .2021 لیربأ/ناسین 13 يف رشن .ایروس يف ةیركسعلا ةمدخلا نم بّرھتلا لباقم يسنج زازتباو ءوجلو ىواشر .ایدیم جرد عقوم 14

https://daraj.com/70138/ 
 رشن .ةیركسعلا رماوألا نایصع ةمھتب لقتعاف ةوشر عفد ضفر ينیطسلفلا ریرحتلا شیج نم رصنع .ةیروس يینیطسلف لجأ نم لمعلا ةعومجم 15
 9https://www.actionpal.org.uk/ar/post/1590  :ىلع حاتم .2021 سطسغأ/بآ 21 يف
 :ىلع حاتم .2019 وینوی/ناریزح 21 يف رشن ."شیجلا يف داسفلا ةحفاكم ةنجل" داسف ىلع نوجتحی نویولعلا .ندملا ةدیرج  16

https://bit.ly/3wYFpSX 
 :ىلع حاتم .2019 ریانی/يناثلا نوناك 16 يف رشن .يروسلا شیجلا يف »داسفلا حبك«ـل يسور لخدت .طسوألا قرشلا ةدیرج 17

https://bit.ly/2TUNqCF 
 :ىلع حاتم .2020 ربمسید/لوألا نوناك 20 يف رشن .يبلس ىلإ يباجیإ نم انوروك صحف ةجیتن بلقت ةوشر ایروس يف .زوین يدلب 18
 https://bit.ly/3Bpmx2p 
 :ىلع حاتم .2020 لیربأ/ناسین 12 يف رشن .انوروك ةمزأ ةرادإ يف دسألا ماظن ةسایس .ةرصاعملا تاساردلل نومرح زكرم 19
 bit.ly/3RhvqQQhttps:// 
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 ناك دقو .اشُرلل نييموكح نيلوؤسمو نيفظوم يقلت نع ثيدحلا وأ داسفلا نع فشكلا لواحي نم لك نيوخت ىلع

 تاكبش لوخد عم تنمازت ذإً اصوصخ ،2011 ماع ةيروسلا قطانملا فلتخم يف تاجاجتحالا عالدنا يف ريبك رود اذهل

 لاجم يفً اديقعت رثكأً اديدجً اعقاو ةطلسلا ىلع ضرف يذلا "يفحصلا نطاوملا" جذومن راشتناو ،يعامتجالا لصاوتلا

  .مالعإلا

 لاوط اهيلع تبظاو يتلا اهسفن هاوفألا ميمكتو عمقلا ةسايس ةلصاوم نم ةيروسلا تاطلسلا عنمي مل هلك اذه نأ الإ

 بيذكتلاب هَجاوي ايروس يف داسفلا نع ثيدحلا لاز ام ،عارصلا ىلعً اماع رشع دحأ يضم دعب ىتحف ؛ةقباسلا دوقعلا

 "ةيتامولعملا مئارجلا ةحفاكم عرف" ثادحتسا عمف .ةطلسلا ادنغابورب نمض جردني ال هنأ املاط ،لاقتعالاو بيهرتلاو

 لصاوتلا نوناق ماكحأ قيبطتب قلعتملا 2012 ماعل 17 مقر يعيرشتلا موسرملا رودصو ةيروسلا ةيلخادلا ةرازول عباتلا

 20،ةيتامولعملا ةميرجلاـب صاخلا 2022 ماعل 20 مقر نوناقلا رودص مث ،ةيتامولعملا ةميرجلا ةحفاكمو ةكبشلا ىلع

 تاماهتالاو تاداقتنالا نوهجوي نيذلا نييروسلا نينطاوملا ميرجتل اهمزلت يتلا ةيئاضقلا ةادألا ةطلسلا ىدل حبصأ

 ةحفصو باسح نيرشعب ةمئاق تنمضت ةرشن روكذملا عرفلا ردصأ 2021 ليربأ/ناسين يفو .نييموكحلا نيفظوملل

 ةطبترملا اهراودألً ارظن ةريطخو ةيمهوو ةهوبشم تاحفص" اهايإً اربتعم 21،يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ىلع ةماع

 .ايروس يف داسفلا رهاظم فلتخم نع ثدحتت اهعيمج تاحفصلاو تاباسحلا هذه تناك دقو ،"ةمألا ةميزع نهوب

ً اضيأ موقت لب ،ةوشرلاو داسفلا نع ثدحتي نم عمقب يفتكت ال ةيروسلا تاطلسلا نأ ودبي ،ىرخأ ةيحان نم

 قلطأ ،2017 وينوي/ناريزح يفف .ةصاخلا اهضارغأو اهفادهأ قيقحتل "داسفلا ةحفاكم تالمح"و نيناوقلا لالغتساب

 ةجلاعم" ىلإ هيعضاولً اقفو فدهي يذلاو ،ايروس يف يرادإلا حالصإلا عورشم هامسأ ام دسألا راشب يروسلا سيئرلا

 أدب 2019 ماع ةياهن عمو ."داسفلا ةحفاكمو فظوملاو نطاوملا اضر سايق" ىلإو تاسسؤملا يف "هبناوج لكب للخلا

 ةلوقنملا ريغو ةلوقنملا كالمألا ةرداصم تارارقو ةيطايتحا تازوجح نع ثدحتتً ارابخأ لوادتي يمسرلا يروسلا مالعإلا

 22،"داسفلا ةحفاكم" يعّدت ةديدج ةلحرم ءدب نع ًةنلعم ،ةموكحلل نيلاوملا نييروسلا لامعألا لاجر رابك نم ددعل

 يفو .نيمهتملا دض يطايتحالا زجحلا تارارقب ءافتكالا متو ،ةيفافشلا ىلإ رقتفت تناك اهسفن تاءارجإلا هذه نأ الإ

 ريغ بسكلا ةحفاكمل فدهي يذلا ةيلاملا ةمذلا نع فشكلا نوناق عورشم نع 2019 ماع ذنم ثيدحلا يرجي نيح

 ،ةظحللا ىتح رونلا َري مل عورشملا نأ الإ ،مهلاومأو مهتاكلتمم نع حاصفإلاب ةماعلا ةمدخلا يلوتم مازلإ ربع عورشملا

 موسرملا ناهذألا ىلإ ديعي يذلا رمألا 23،هرودص دعوم برقب ةيرادإلا ةيمنتلا ةرازو بناج نم ةرركتملا دوعولا مغر

 ةتس ةدمل هذافنإ مت يذلا عورشملا ريغ بسكلا يف قيقحتلا ةنجل ليكشتب صاخلا 1977 ماعل 60 مقر يعيرشتلا

 
 .2022 ویلوی/زومت 14 يف رشن .يأرلا نع ریبعتلا ةیرح عمقل ةیفاضإ ةادأ ةیتامولعملا مئارجلا نوناق :ایروس .ةلادعلاو ةقیقحلا لجأ نم نویروس 20
 https://bit.ly/3D03zR8   :ىلع حاتم
 28 يف ترشن رارقلا نع ةخسن .كوبسیف ةصنم ىلع "ةیناثلا ةیبزحلا ةبعشلا نیرشت ةعماج عرف يكارتشإلا يبرعلا ثعبلا بزح" ةحفص 21
 https://bit.ly/3wXwlxY :ىلع حاتم .2022 ویلوی/زومت
 :ىلع حاتم .0202 ریانی/يناثلا نوناك 5 يف رشن .ایروس يف داسفلا ةحفاكم ءارو اذام .يدلب بنع 22

https://www.enabbaladi.net/archives/353479 
 :ىلع حاتم .2020 ریاربف/طابش 16 يف رشن .ردصی مل "اذھ كل نیأ نم" نوناق ..تباخ ةیرادإلا ةیمنتلا تاعقوت .يروس كانس 23

https://snacksyrian.com/?p=120439 
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 ىلع رصتقا هنم ضرغلا نأ ادبو 24ً،اقحال هيسانت مت مث ،هقيبطتل ةيقيقح دوهج ةيأ اهلالخ لذُبت ملو ،اهنيح رهشأ

  .نيحلا كلذ يف مهنع يضرملا ريغ رابكلا نيلوؤسملا ضعب فيوخت

 ةيداصتقالا تاطاشنلا راشتناو ،رقفلا لدعم يف لئاهلا عافترالا هيلإً افاضم ،يموكحلا ءادألا نم جذومنلا اذه لظ يف

 رهاظم نم اهاوسو- ةوشرلا نأً ايلج ودبي ،ريبعتلاو يأرلا ةيرح يف قحلا كاهتناو مالعإلا لئاسو دييقتو ،ةيعرشلا ريغ

 ام ةيرذج ةيجهنمو ةينب يه لب ،بسحف تاعاطقلا ضعب ىلع رصتقت الو ،ةرهاظ درجم تسيل -ايروس يف داسفلا

 .دالبلا يف ةايحلا يحاون ةفاك رّيست تلاز

 

 

 

 

 
 يف رشن .نیدسافلا فیلح فوخلا حبصی ىتمف ..ٍءودھب داسفلا عم لماعتلا ىلإ عورشملا ریغ بسكلا يف قیقحتلا ةنجل نم .يروسلا داصتقالا رابخأ 24

 https://bit.ly/3eipFUl  :ىلع حاتم .2018 ربمفون/يناثلا نیرشت 11
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