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 نييندملا تاكلتممل ةعساو بهن تايلمعب تقفارتو نييندم ىحرجو ىلتق طوقس نع ةمدتحملا كراعملا ترفسأ
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 ةكراشمب ةحلسم ةيبيل لئاصف نيب تاهجاوملا ةدوع عم سلبارط ةيبيللا ةمصاعلا يف ديدج نم عاضوألا ترّجفت

 فنعألا اهنأب تفصوو ،نييندملا نم مهتيبلاغ حيرج ةئم نم رثكأو ىلتقلا تارشع تّفلخ يتلاو ،نييروس ةقزترم

 .يسايسلا راوحلا قفأ دادسنا طسو ،دالبلا يف حلسملا عازنلا ددجت نم فواخم لظ يف ،نيماع ذنم

 ينطولا شيجلا" ىلإ نوعبتي نييروس نيلتاقم ةكراشم قيثوت نم "ةلادعلاو ةقيقحلا لجأ نم نويروس" تنّكمتو

 كلت بقعو ءانثا ةلصاحلا ءاليتسالاو بهنلا تايلمع يف مهطروتو ،ةيكرت رماوأب كراعملا هذه يف "ضراعملا/يروسلا

 .تاكابتشالا

 نم مهدوجو رارمتسا هببسي ام ىلع اهديكأتو ،ةقزترملا عيمج بحسب ةرركتملا ةيلودلا و ةيممألا تاوعدلا مغرو

 كلذو ،ةيبيللا يضارألا ىلع لافطأ مهنيب يروس قزترم فالآ ةثالث وحن لازي ال ،ةقطنملاو ايبيل نمأل ريطخ ديدهت

 لئاصف نيب نييروسلا نيلتاقملا ءالؤه عزوتي .عازنلاب  مهطارخنا ءدب ىلع ماعلا فصنو نيماع نع ديزي ام رورم دعب

 ميهف" ةدايقب دارم ناطلسلا ليصفو ،"ةشمع وبأ/مساجلا دمحم" ةدايقب "تاشمعلا/هاش ناميلس ناطلسلا ةقرف"

 ."ركب وبأ فيس" ةدايقب تازمحلا/ةزمحلا ةقرفو ،"ىسيع

 ينطولا شيجلل نوعبتي نمم نييروسلا ةقزترملا فالآ دينجتب ايكرت تعرش ،2020 ماع رخاوأ ذنمو

 ةدايقب ينطولا يبيللا شيجلا دض ،"قافولا ةموكح" تاوق بناج ىلإ ايبيل كراعم يف مهّجزو ضراعملا/يروسلا

 ةعضاخلا قطانملا نم نابشلا فالآ دينجت ىلعً اضيأ ايسور تلمع رخآلا بناجلا ىلعو ،رتفح ةفيلخ لارنجلا

 ."رتفح" تاوق بناج ىلإ لاتقلل مهلاسرإو ةيروسلا ةموكحلا ةرطيسل

 لئاصفلا رصانع نمً اددع نإف "ةلادعلاو ةقيقحلا لجأ نم نويروس" اهيلع تلصح يتلا تامولعملا بسحبو

 يف اوكراشو ،تاعومجملا كلت نمضً اماهم نوذفني اوتابو ةّحلسم ةيلحم ةيبيل تاعومجم عم ةديطو ةقالع اوأشنأ

 ةيراجتلا تالحملا ىلع تاواتأ ضرفو ،نييندملا لزانمل بهن تايلمع نيب تعونت يتلا تاكاهتنالا نم ديدعلا باكترا

 .رخآلا اهضعب بلسو

 :اهبهنو ةيركسع تارقم ىلع ةرطيسلا §

 يف ىرج ام ليصافت "ةلادعلاو ةقيقحلا لجأ نم نويروس" ـل "يروسلا ينطولا شيجلا" يف نييركسع نيَدئاق  ىور

 سلبارطب ةرئادلا كراعملا يف نييروس نيلتاقم ةكراشم ادكأو ،يضاملا بآ نم 28و 27 يموي تعلدنا يتلا تاكابتشالا

 ةداهش يف تاشمعلا/هاش ناميلس ناطلسلا ةقرفل عبتت ةيركسع ةعومجم دئاق لاقو .اهتبقع يتلا بهنلا تايلمعو

 :"نويروس"ـل ةيرصح

 دعب كومريلا ركسعم رصانع عيمج ينطولا شيجلاب انتداق رفنتسا بآ نم 27 موي حابص يف"

 تاعومجم ىلع انعيزوت مت مث نمو ،ركسعملا ىلع فرشملا يكرتلا طباضلا نم ةرشابم رماوأ لوصو

 ةلواحم اهنأب انوربخأو ،عدرلا زاهجل ىرخأو رارقتسالا معد زاهجل ةفيدر تاوق ىلإ اهزرفو ،ةيركسع

 ةنيدم هاجتاب ةعومجم تجرخ ،ةينطولا ةدحولا ةموكح ىلع رتفح ةفيلخ تاوق لبق نم بالقنإ

 انأ تنكو ،ةمصاعلا ماحتقا لواحت رتفحل ةعبات تايشيليم دجاوتي ناك ثيح سلبارط يقرش نتيلز

 عقتو يكاناطاط ةعرزم يف زكرمتت )يروجاتلا مثيه( همسا صخشل ةعبات ةعومجم ىلع موجه نمض

 بهنو مهتريخذ عدوتسمو مهتايلآو مهتارقم ىلع ءاليتسالا متو ،ةراز نيع ةقطنم نمض اهتارقم

 ."لماكلاب اهتايوتحم
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 :فاضأو

 ،)ةاشم 55( ةبيتكلا ةيرس رمآ نأ انغلب نأ دعب ةنافشرو ةقطنم ىلإ ةيركسع تاعومجم تهجوت"

 ةيركسعلا لاترألا دهاش امدنع هنكل ،ةينطولا ةدحولا ةموكح ىلع بالقنالا ررق ،يواضلا رمعم

 28( ةبيتكلا تارقم عيمج انقلغأ كلذ بقعو ،ةنافشرو ىلع موجهلا مدع ةطيرش مالستسالا ررق

 )وديللا فيصم( ىلع ءاليتسالا مت امك ،بالقنالاب اهتكراشم ببسب )يصاونلا( مساب ةفورعملا )ةاشم

 همده مت مث نمو نييبيلو نييروس لبق نم هتايوتحم عيمج بهنو ،اهل عبات يراجت عورشم وهو

 دعب ،يليوجلا ةماسأ ،ءاوللا ،قباسلا ةيبرغلا ةيركسعلا ةقطنملا رمآ ةقحالم كلذ عبتو ،لماكلاب

 ."سلبارط جراخ ىلإ برهلا نم نّكمت هنكل هتارقم ىلع ةرطيسلا

 :عباتو

 تامولعملاب ةيركسعلا تاعومجملا ديوزتو عالطتسالا ىلع ةيكرتلا تاريسملا رود رصتقا"

 بئاتكلا مامأ ةصرف كرتب يكرت طباض هررب ام كلذو ،فصقلا يف كراشت نأ نود ،تايثادحإلاو

 اوأر املك بالقنإلاب نيكراشملا نولتاقملا ناك دقف ،لعفلاب لصح ام وهو ،مالستسالاو عوجرلل

 اهكالتمالً ارظن كتفلا ىلع اهتردقو اهتقد ىدمب ةقباسلا مهتفرعمل مالستسالا ىلإ اوعراس تاريسم

 ."ةوقلاو ةقدلا ةديدش ةيرارح تاريماك

 :لوقلاب ،ددصلا اذهب نّيبو

 لالخو ،ةفاك اهتاكرحتو بالقنالاب ةكراشملا بئاتكلا تارقم عيمجل طئارخب كارتألا ةداقلا اندّوز"

 تاعومجملا عم ةيماح تاكابتشا تلصح نكلو ،ةعرسب نوملستسي رصانعلا نم ريثكلا ناك موجهلا

 ."نييندملا نم ىحرجو ىلتق عوقوب ببست امً ادج ةدينع تناك يتلا

 ليصافتلا نم ديزملا "نويروس" ـل هثيدح يف حضوأ ،دارم ناطلسلا ةقرفل عبتت ةيركسع ةعومجم نم رخآ دئاق

  :ًالئاق

 ركسعم ىلع ةرطيسلا بناج ىلإ ،ًاريبك ًءانع اندّبك ام وهو سلبارط يبونج ةقطنملا طيشمتب انكراش"

 نود كلذو تايلآلاو ةحلسألل اًمخضً اعدوتسم مضيو يروجاتلا مثيهلً اعبات ناك يذلا )ليربأ 7(

 ."ةريبك ةمواقم دوجو

 فاضأو

 تحت ناك يذلا )رارقتسالا معد زاهج( عم ميرصلا عراشب ةعاذإلا رقم ىلع موجهلاب ُتكراش" 

 اهلالخ مت سلبارط يبونج ةفينع تاكابتشا تعلدنا ،يروجاتلا مثيه تاداق دحأ يواليدلا ةرطيس

 نييروسلا نيلتاقملا عيمج ،)ةبيشخ(و )يناليكلا(ـب نابقلملا مهنم ةيبيللا تادايقلا نم ددع مالستسا

 ."كارتألا طابضلا لبق نم تاهيجوتلا نوقلتيو عيرس لكشب نوكرحتي اوناكو ةفيدر تاوقك اوكراش

 اهولتاقم ضفر يتلا نكامألا يف تلخدت" ،اهنأ ىلإ تفل كراعملا يف ةيكرتلا تاريسملا ةكراشم ليصافت نعو

 ."امهيلع ةرطيسلا تمت ىتح 27 ةباوبلاو يليوجلا ركسعم فثكم لكشب تفصق دقف ،مالستسالا
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ً ادج ةمخض تارقم ىلع ةرطيسلا تمّت دقل" ً:احضوم ،زكارملل بهن دوجو عم ةرطيسلا تايلمع قفارت دكأو

 بهذلاو تارالودلا ةقرس ىلع اوزكري اوناك نييروسلا نيلتاقملا نكل ،لاب ىلع رطخي ام لك ىلع يوتحت

 ."ةيماح تناك ةكرعملا نأو ةصاخ ،رخآ ىلإ ناكم نم اهلقن بعصيف رومألا يقابو ةريخذلا امأ تالاوجلاو

 :نييندم تاكلتمم ىلع ءاليتسا §

 ةبيتك"و "رارقتسالا معد زاهج" يف نيطرخنم نييروس نيلتاقم طروت قباس ريرقت يف تقثو "نويروس" تناكو

 تلصح يتلا تاداهشلاو تامولعملا دكؤتو .نييندم لزانم ىلع ءاليتساو بهن تايلمعب "444 ءاوللا"و "يصاونلا

 بهن تايلمعب نييروس ةقزترم طروت ،اهطيحمو سلبارط ةنيدم يف نيدجاوتم نييروس نيلتاقم نم "نويروس" اهيلع

 ةيركسع تارقم اهنم ددع ذاختا ىلإ ةفاضإ ،ثاثأو يبهذ غاصمو لاومأ نم هيوتحت امب نييندملا لزانمل ةعساو

 اهئالخإ ىلع مهرابجإ لبق دّمعتم لكشب اهب رارضإلاو رخآلا اهضعب بيرخت ىلع ةوالع ،نيلتاقملا ةماقإل نكامأو

 .اهيلع ءاليتسالاو

 :ًايسايس §

 ،ةينطولا ةدحولا ةموكح سيئر نيب أدب دق ناك يذلا راوحلا قفأ دادسنا لظ يف سلبارط يف ةريخألا كراعملا تءاج

 .اغاشاب يحتف ،قربط ناملرب نم ةفلكملا ةموكحلا سيئرو ،ةبيبدلا ديمحلا دبع

 ريزوو يلاغنسلا يسامولبدلا ،شيريتوغ وينوطنأ ،ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا نّيع ،يلاحلا ربمتبس/لوليأ نم 2 يفو

 ،)ليمسنوأ( ايبيل يف معدلل ةدحتملا ممألا ةثعبلً اسيئرو ايبيل يف هلً اصاخ ًالثمم ،يليتاب هللا دبع ،قباسلا ةموكحلا

 لح ىلإ ةفداهلا ةيسامولبدلا رّثعت ببسب ،2021 ماع رخاوأ هبصنم نع ىحنت يذلا سيبوك ناجـلً افلخ نوكيل

 .ةماع تاباختنا ءارجإ يف دالبلا لشف رثإ ىلع ،هدمأ لاط يذلا يبيللا عارصلا
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