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 يراك" صاخلا ثوعبملا دوهجب "ةلادعلاو ةقيقحلا لجأ نم نويروس"و "Development For SHAR" بحرت
 هب علطضي يذلا لمعلل انمعد نع برعنو ،ةيملاعلا ةيئاذغلا ئراوطلا ةلاحل ةقسنملا ةباجتسالا يف ةحضاولا "رلوف
 دياحم لكشب ةيناسنإلا تادعاسملا لاصيإ نأشب تايصوتل نمضتملاو ةيروسلا ةمزألا نع يلاتلا صخلملاب هديوزتب
 1.لاَّعفو لداعو
 
 دهشي يذلا يملاعلا يئاذغلا نمألا ىلعً ارشابمً اديدهت لكشت ملاعلا لوح ةفلتخم نادلب يف ةرئادلا تاعارصلا لازت ال
 هجاوي ذإ ،ةيملاعلا ءاذغلا ةمزأبً ارثأت رثكألا نادلبلا نيب نم ايروس ّدعتو .2022 ماع ةيادب ذنمً اظوحلمً اروهدت
 .نيرشعلاو دحاولا نرقلا يف تلجس ةيشيعم ةمزأ أوسأ اهناكس
 
 يلاوح شيعي مويلاف ،يئاذغلا نمألا ىلع تاديدهتلا ةدايز ىلإ دالبلا يف رارقتسالا مادعناو لخدلا ضافخنا ىَّدأ دقل

 .ةيئاذغلاو ةيئاملا دراوملا يف داح صقن لظ يف رقفلا طخ تحت يروسلا لامشلا ناكس نم % 90
 
 60 نم رثكأ ىلإ تلصو ةبسنب يئاذغلا نمأللً اداحً امادعنا  ،2021 ماع يف ايروس يف قطانم ةدع تدهش دق تناكو

 ربع تادادمإلا ضرتعت يتلا تابقعلاو ،تادراولا ىلع رمتسملاو ديازتملا دامتعالا لثم اياضق تَّدأ دقو 2.اهنم %
 ةردقلاو بسانتي ال لكشب دالبلا يف ةيذغألا راعسأ يف ريبك دوعص ىلإ ةيروسلا ةلمعلا ةميق ضافخناو ،دودحلا
 عقوتن نأ اننكمي ،2022 ماعل ىلوألا ةعبرألا رهشألا يف راعسألا عافترا تالدعم ىلإ رظنلابو .رسألا ةيبلاغل ةيئارشلا
 2022.3 ماع لالخ %83 ةبسنب يملاعلا ةيذغألا جمانرب ءاذغ ةلس رعسل ىندألا دحلا ةدايز
 
 ىلإ ايناركوأل يسورلا وزغلا و "19-ديفوك" سوريف راشتنا تقفار يتلا ةعقوتملا ريغ تامزألاو تامدصلا تَّدأ دقل
 ةّداح دوقو ةمزأ ثودح يف "رصيق نوناق" ذافنإ مهاس امنيب ،ايروس ىلإ ةيناسنإلا تادادمإلا لسالس لوصو ةلقرع
   4.دالبلا يف
 
 يف ")GCRG( ليومتلاو ةقاطلاو ءاذغلا نأشب ةيملاعلا تامزألل ةباجتسالا ةعومجم" تحرص ،قايسلا اذه يفو
 تاجومل عيمجلا ضرعتيس ،رخآب وأ لكشب" :هَّنأب ايناركوأ يف برحلل يملاعلا ريثأتلا لوح ،يناثلا يتاسايسلا اهزجوم
 لماعتلا ىلع اهتردقو تاجوملا هذهب اهرثأت ةجرد بسح ةلودلا فعض ىدم ديدحت نكمي انهو ،برحلا ةمدص
 ةردقلا نم ّدحي نأ هنأش نم ،ىدح ىلع اهتامزأ عم لماعتت نأ ةلود لك نم عَّقوتي يذلا لوقلا اذه َّنإ  5".اهعم
 اهقاطن عاستاو ةمزألا ةدح نم ليلقتلا َّنإ ،عقاولا يفف .ملاعلا يف داصتقالاو ةقاطلاو ءاذغلا تامزأ فيفخت ىلع

 
 اھیلإ اعد ىوتسملا ةعیفر ةصاخ ةیلاعف لالخ ویلوی/زومت 18 يف ھب ىلدأ يذلا رلوف يراك يملاعلا يئاذغلا نمألل صاخلا يكیرمألا ثوعبملا نایب 1
 .”يملاعلا يئاذغلا نمألا ةمزأل تاسایسلا تاباجتسا قیسنتلً اعم لمعلا تقو ناح" ناونعب يملاعلا يئاذغلا نمألا ةنجلو ةدحتملا ممألل ةماعلا ةیعمجلا سیئر
 ،2022 وینوی/ناریزح 17 ،يروسلا داصتقالا دصرم ،"نییروسلا نم عئاض لیج" :رظنا 2

syrians_en-generation-lost-monitor-economic-tion/syriahttps://knowledge4policy.ec.europa.eu/publica 
 .ھسفن ردصملا  3
 نع ناسنإلا قوقحب عتمتلا ىلع ةیدارفنالا ةیرسقلا ریبادتلل يبلسلا ریثأتلاب ينعملا صاخلا ررقملا ریرقت ،ناسنإلا قوقح سلجم ،ةدحتملا ممألا 4
 .2018 ربمتبس/لولیأ ،)A/HRC/39/54/Add.2( ،ةیروسلا ةیبرعلا ةیروھمجلا ىلإ ھتثعب
on-rapporteur-special-un-the-to-respond-organizations-ity.org/syrianhttps://syriaaccountabil- ً:اضیأ رظنا

measures-coercive-unilateral/  
 تارایلم - ایناركوأ يف برحلل يملاعلا رثألا :يناثلا زجوملا لیومتلاو ةقاطلاو ءاذغلا نأشب ةیملاعلا تامزألل ةباجتسالا ةعومجم" :رظنا 5
food-group-response-crisis-https://reliefweb.int/report/world/global- ،لیج ذنم ةیشیعم ةمزأ ربكأ نوھجاوی صاخشألا
-crisis-living-cost-greatest-face-people-billions-ukraine-war-impact-global-no2-brief-finance-and-energy

generation 
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 ً،ايملاعً ادهج بلطتت رومأ يه يملاعلا يئاذغلا نمألا قيقحت يلاتلابو ةيملاعلا ةيئاذغلا ةمظنألا نيب طبارت ثادحإو
  6.ددصلا اذه يف رامثب ِتأت نل ةيدرفلا دوهجلا َّنأ ثيح
 
 ةيناسنإلا تادعاسملل ةجاحب اهلعجي اهتامزأل سييست نم ثدحي امو مويلا ايروس يف يرزملا يناسنإلا عضولا َّنإ
 دودحلا ربع تادعاسملا لاصيإل ةيلآ بايغو ةيناركوألا ةيسورلا برحلا مقافت َّنأ امك ،ىضم تقو يأ نم رثكأ
 ىلإ ةيتآلا تادعاسملل ديحولا ذفنملا َّنإ .ايروس لبقتسمل ةياغلل ةمتاق ةيؤر مسري ةيناسنإلا تاجايتحالا ةجلاعمل
 ةدمل هربع ةيناسنإلا تادعاسملا ميدقت ةيلآ تددجت يذلاو ايكرت عم يدودحلا "ىوهلا باب" ربعم وه مويلا ايروس
 ويلوي/زومت يف تيرجأ ةريسع تاضوافم نم ةلسلس دعب ردص يذلا نمألا سلجم نم رارقبً ارخؤم رهشأ ةتس

 ءاضعأ "شيريتوغ وينوطنأ" ديسلا ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا دشان يلودلا نمألا سلجمل ةسلج لالخو ،2022
 بجاولا" ـب كلذً افصاو مظتنم لكشب ايروس ىلإ ةيفاكلا ةيناسنإلا تادعاسملا قفدت رارمتساب حامسلا سلجملا
 نييالم ىلإ ةيناسنإلا تادعاسملا لوصوب يفي ال ددصلا اذه يف رداصلا ةدحتملا ممألا رارق َّنأ ديب  7."يقالخألا
 ادنيل" ،ةدحتملا ممألا ىدل ةدحتملا تايالولا ةريفس هتفصو امك وهف ،اهيلإ ةجاحلا سمأ يف مه نيذلا نييروسلا
 ".نييروسلا ىلع اهنم يروسلا ماظنلا ىلع ربكأ دئاوفب دوعي" ،"دليفنيرغ-ساموت
 
 لالغتسال  8،ةيروسلا ةموكحلل ةصرفلا يطعي ةيناسنإلا تادعاسملل ديحو رممك "ىوهلا باب" ربعم ىلع ءاقبإلا َّنإ
 ردني نيذلاً ايلخاد نيدرشملا صاخشألا ةصاخو ،اهنم اهل نيجاتحملا نامرح يلاتلابو تادعاسملا هذه مادختسا ءوسو
 ةرطيس نع ةجراخلا قطانملا يف رباعملا عيمجل ايسور قالغإ دعب ةصاخو  9.ةيساسألا ةثاغإلا داوم ىلع مهلوصح
     10.ةيروسلا ةموكحلا

 
 ئناوم قالغإو ايناركوأ يف برحلا َّنإف ملاعلا يف تارداصلا ¼ لكشت بوبحلا نم ايناركوأو ايسور تارداص َّنألً ارظنو
 عيب تاسرامم َّنإف ،كلذ ىلع ةوالعو .لكك ةقطنملا يف نيحطلا ةدام يف صقن ثودح ىلإ ىدأ دوسألا رحبلا
 نامرح ىلإ هرودب ىدأ ام ،ةيذغألاو ةعارزلا قوس يف رارقتسا مدعو طُّبخت لوصح يف تمهاس ةقورسملا ليصاحملا
 ايروس عم ريدصت ةيقافتا ايسور تقَّلع 2021 ماع رخاوأ يف هنأ ركذيو   11.ءاذغلا يف هقح ىلإ لوصولا نم بعشلا
 يسورلا حمقلا ىلع دمتعت ايروس َّنأً املع ً،ايملاع حمقلا راعسأ عافترا بقع كلذو حمقلا نم نط نويلم هرادقم امل
    12ً.ايتاذ ًءافتكا اهل ققحي ال حمقلا نم اهجاتنإ َّنأل كلذو ريبك لكشب
 
 ةمظنم تدافأ ثيح ،رطخلا سوقان يناويحلاو يعارزلا جاتنإلا مويلا عرقي رامدلاو برحلا نم دقع نم رثكأ دعب
 نط 3.2 نم ضفخنا ايروس لماك يف ةيورملا حمقلا ليصاحم جاتنإ َّنأب )وافلا( ةدحتملا ممألل ةعارزلاو ةيذغألا

 
 .ھسفن ردصملا 6
   https://news.un.org/en/story/2022/06/1120862 :رظنا 7
d8%b4%d8%b1%d9%82-sy.org/ar/%d8%b4%d9%85%d8%a7%d9%84-https://stj%- :رظنا 8
-%d8%a3%d8%ac%d9%87%d8%b2%d8%a9-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7
-%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%b7%d8%b9-8%a9%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d9%8a%d

%d8%b9%d8%b4%d8%b1/   
syrian-of-role-show-sjac-by-obtained-y.org/updates/2019/08/01/documentshttps://syriaaccountabilit- :رظنا 9

aid/-humanitarian-directing-in-intelligence  
votes-un-if-gap-the-fill-to-prepared-not-are-https://syriaaccountability.org/updates/2021/06/17/ngos- :رظنا 10

to-end-cross-border-aid/ 
11-%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d8%a8-sy.org/ar/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d9%88%d9%86-ps://stjhtt

%d8%b9%d9%86-%d9%82%d9%84%d9%82%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%b4%d8%a3%d9%86-
%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%87%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%a7/ 

 :رظنا .حمقلا نم نط نویلم 1.5 ةیروسلا ةموكحلا تدروتسا ، 2021 ماع يف 12
https://knowledge4policy.ec.europa.eu/publication/syria-economic-monitor-lost-generation-syrians_en  
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 ليصاحم تضفخنا هسفن تقولا يفو   13ً.ابيرقت فصنلا ىلإ يأ ،2021 يف راتكهلل نط 1.7 ىلإ 2020 يف راتكهلل
 ّةلغ ترّدق دقو   14.ةقرلاو ةكسحلا يتظفاحمك قطانملا ضعب يف رفصلا ىلإو 3/2 ةبسنب دالبلا يف يلعبلا حمقلا
 تناك 2021 ماعلا يف امأ .هقبس يذلا ماعلا ّةلغ نم طقف ليلقب رثكأ يهو ،نط نويلمب 2020 ماع مسومل حمقلا
 حوارت جاتنإ لدعمل نط 400,000  يلاوحب تردق ّةلغب  ،2020 ماع ةيجاتنإب ةنراقمً ادج ةضفخنم حمقلا ةيجاتنإ
 15.منودلل غك 250 ىلإ غك 200 نيب
 
 ةوجف دس ىلإ اعد يذلا صاخلا ثوعبملا فقومب "ةلادعلا ةقيقحلا لجأ نم نويروس" بحرت ،راطإلا اذه يفو
 ىلع ةضورفملا ةيراجتلا دويقلا نع جتانلا ةدمسألا صقن ىَّدأ ثيح ايروس يف عضولا تمقاف يتلا ةيملاعلا ةدمسألا
  16.يعارزلا عاطقلا روهدت يلاتلابو ضرألا ةبوصخب مامتهالا مدع ىلإ هتاقفن ةيطغت ىلع ةلودلا ةردق مدعو دالبلا
 لماوعلا ىلإ ةفاضإلابو ّهنأ ثيح ،ةعارزلا ةيجاتنإ عجارتل ةيفاضإ بابسأ كانه ناك ايروس يقرش لامش قطانم يفو
 ليطعت يف ايكرت تاسرامم تدأ   17،قطانملا هذه يوري يذلا تارفلا رهن هايم بوسنم تضّفخ يتلا ةيخانملا
 هايملا خض يف ريبك ضافخنا ىلإ ،ةيركسعو ةيسايس بساكم قيقحت اهلالخ نم تدارأ يتلاو ،"كولع" هايم ةطحم
 دمتعي ايروس يقرش لامش َّنألً ارظنو   18.هيناك يرس/نيعلا سأر يف ً امامت اهعاطقناو ايروس يقرش لامش قطانم ىلإ
 ديلوت يف صقن ىلإً اضيأ ىَّدأ هايملا قفدت فعض نإف ،تارفلا رهن يف دودسلا اهدلوت يتلا ءابرهكلا ىلعً اريبكً ادامتعا
 سييستب   2020،19 سطسغأ/بآ يف ىرخأ ةيروس ةمظنم 89 بناج ىلإ تددن دق "نويروس" تناكو .ءابرهكلا
 ةبساحمب تبلاطو ،ايروس يقرش لامش يف ةيساق هايم ةمزأ ثادحإ ىلإ تدأ يتلا تاسرامملابو ةيناسنإلا تاجاحلا
 ثيح تامظنملا بلاطمل الو ةيناسنإلا بلاطملل ةباجتسالا متت مل فسألل هنأ ديب .تاسرامملا كلت نع نيلوؤسملا
   20.صخش نويلم وحنل برشلا هايمل يسيئرلاو ديحولا ردصملا ربتعت يتلا "كولع" ةطحم هايم عطق يف ايكرت ترمتسا
 ةعباسلا ةّرملا هذه تناكوً اموي 15 نم رثكأل ةكسحلا ةنيدم نع هايملا عطقب ايكرت تماق 2022 سطسغأ/بآ يفف
 2019.21 ماع ذنم ةكسحلا ةنيدم نع ةطحملا هايم ايكرت اهيف عطقت يتلا نورشعلاو
 

 
 ،2021 ،ةیروسلا ةیبرعلا ةیروھمجلا ىلإ ةیئاذغلا تادادمإلاو لیصاحملا مییقتل ةعارزلاو ةیذغألا ةمظنم ةثعب :صاخ ریرقت :وافلا ةمظنم 13
  /https://www.fao.org/documents/card/ar/c/cb8039en ،امور
 .راتكھ/نط 0.4 ىلإ راتكھ/نط 1.4 نم 14
dev.org/en/blog/Food-https://shar- ،2022 ،وینوی/ناریزح 7 ،ةیمنتلل راش ،ایروس قرش لامش يف يئاذغلا نمألا :رظنا 15

NES-in-Security  
dev.org/en/blog/Food-https://shar- ،2022 ،وینوی/ناریزح 7 ،ةیمنتلل راش ،ایروس قرش لامش يف يئاذغلا نمألا :رظنا 16

NES-in-Security  
dev.org/en/blog/Food-https://shar- ،2022 ،وینوی/ناریزح 7 ،ةیمنتلل راش ،ایروس قرش لامش يف يئاذغلا نمألا :رظنا 17

NES-in-Security  
18 https://stj-sy.org/ar/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b3%d9%84%d8%b3%d9%84-
%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%85%d9%86%d9%8a-%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a3%d9%84%d8%a9-
%d8%aa%d9%83%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d9%82%d8%b7%d8%b9-%d9%85%d9%8a%d8%a7%d9%87-
%d9%85  / 
19 https://stj-sy.org/ar/89-%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a9-%d8%aa%d9%86%d8%af%d8%af-
%d8%a8%d8%aa%d9%83%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d9%82%d8%b7%d8%b9-
%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a7-%d9%84%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a7%d9%87-
%d8%b9%d9%86 /  
20 https://npasyria.com/119642/ 
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 يتلا مهألا ةيضقلا وه يناسنإلا عضولا َّنأ ىرن ،رشع دحألا اهماع اهلوخدو ايروس يف برحلا رارمتسا عمو مويلا
 لصو 2021 ماع يف هَّنأب ريراقتلا ديفت تاجايتحالا دايدزا مغرو هنأ ثيح ،اهتجلاعم ىلإ يلودلا عمتجملا جاتحي
    2014.22 ماع ذنم هل ىوتسم ىندأ ىلإ ايروس ىلإ ةلسرملا ةيناسنإلا حنملا ليومت
 
 6.4 ميدقتب ،2022 ويام/رايأ يف دقع يذلا سداسلا "لسكورب رمتؤم" يف تدَّهعت تناك ةحناملا لودلا َّنأ ركذيو
 بولطملا غلبملا َّنأب ترّدق ةيموكحلا ريغ تامظنملاو ةدحتملا ممألا َّنأً املع ،يروسلا بعشلا ةدعاسمل وروي رايلم
    23.وروي رايلم 9.3 وه بعشلل ةيرورضلا ةيناسنإلا تاجايتحالا دسل
 
 ىلعً ارشابمً اريثأت ةيملاعلا ءاذغلا راعسأ عافتراو ،ةيلاملا دويقلا ىلإً افاضم ليومتلا غلبم صقنل ناك ،عقوتملا امكو
 ّلك يف نييروسلا نيحزانلل ةمّدقملا ةيئاذغلا ةلسلا تايوتحم ضيفخت يملاعلا ةيذغألا جمانرب نلعأ ذإ ةثاغإلا تاردق
 .ايروس يبرغ لامش قطانم اهنيب نمو ،قطانملا

 
 ميلعتلا قفارمو يرلا تاكبش لثم ةيساسألا تامدخلاو تاجايتحالا ىلإ نييندملا لوصو ّدعي ،ىرخأ ةهج نمو
 قيقحت نم يلاتلابو مهشيع لبس نيسحت نم مهنّكمي يذلا ةمادتسملا ةيمنتلا جهن نم ءزج ةماعلا ةحصلاو
 جاتنإلا ةيلكيه فعض ىلإ ةفاضإلاب اهراسمل ليوحتو سييست نم ةيناسنإلا ةثاغإلا هدهشت ام َّنإ .يتاذلا مهئافتكا
 .ايروس يف عوجلل ةيملاعلا ةباجتسالا قاطنو ىدم يف رظنلا ةداعإ يعدتست لماوع ايروس يف يعارزلا

 
 مامتهالا رارمتسا نامض يف سداسلا "لسكورب" رمتؤم فده قيقحتل ةيلودلا دوهجلا معد ىلإ وعدن ،انرودبو
 ،يروسلا بعشلا تاجايتحال ةمادتسمو دمألا ةليوط لولح داجيإو ،ةقطنملاو ايروس يف يروسلا بعشلل معدلاو
 :ةيلاتلا تايصوتلاب يملاعلا ءاذغلا نمأل صاخلا ثوعبملا ةرضحل مدقتن ،كلذ ىلإو
 

 لاصيإ ةيلآل لماكلا ليعفتلا ةداعإ ىلع لمعلل صاخلا ثوعبملا ةرضح وعدن ،ريصقلا ىدملا ىلع .1
 باب"و ،"ةيبرعيلا" رباعم حاتتفا ةداعإ لالخ نم كلذو ةيدودحلا رباعملا ربع ةيناسنإلا تادعاسملا
 لوخد ذفانم ةداعتسا َّنإ ً.احوتفم "ىوهلا باب" ربعم ىلع ءاقبإلا بناج ىلإ "اثمرلا"و ،"ةمالسلا
 سلسو نمآ لكشب هلوصوو يروسلا بعشلل يفاكلا يثاغإلا معدلا ريفوت نمضي نأ هنأش نم تادعاسملا
 ىلع لمعلا صاخلا ثوعبملا ةرضح نم بلطن ،ليوطلا ىدملا ىلعو .ةيروسلا يضارألا ءاحنأ عيمج ىلإ
 ميلست ةرورض ىلإ ةراشإلا ردجت انهو .ديعبلا لجألا يف ايروسل يتاذلا ءافتكالا نمضت لولح داجيإ
 نم كلذو ،ميلستلا ةيلمع ىلع ةيروسلا ةموكحلا ةرطيس صيلقتو ةدياحمو ةلعاف تاهج ىلإ تادعاسملا
 .يسايسلا باطقتسالا نم فيفختلاو ةيناسنإلا ةيضقلا ةيلالقتسا نامض لجأ

 
 

 اهسييست نع فقوتلاو "كولع" ةطحم لمع فانئتسا يف الإ ايروس يف يئاملا نمألا ققحتي نأ نكمي ال .2
 ةدياحم ةرادإ دوجو نامض صاخلا ثوعبملا ةرضح نم بلطن ،هيلعو .ةيرصنع ةقيرطب اهمادختساو
 .كولع ةطحم نم هايملا خض ةطحم ةبقارمل ةلقتسمو
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 تاجايتحا ةيبلت نامضل كلذو ايروس ىلإ ةلسرملا ةيناسنإلا تادعاسملا مجح ةدايز لبس ثحب يغبني .3
 نأ هنأش نم ةركبملا ةيناسنإلا ةدعاسملا ميدقت َّنأب رابتعالا نيعب ذخألا عم ،ةمادتسم ةقيرطب نينطاوملا
 تامظنمل تايوتسملا ددعتمو دمألا ليوط ليومت صيصخت يغبني امك .ليوطلا ىدملا ىلع عوجلا عنمي
 تاجايتحالل ةباجتسالا نيسحت يف ةدعاسملل كلذو يناسنإلا لاجملا يف ةلعافلا تاهجلاو يندملا عمتجملا
 ةيموكحلا ريغ تامظنملا ليومت ةرورض ىلإ وعدن انهو .ةيلكيهلا لولحلل ةيضرأ عضوو دالبلا يف ةلجاعلا
 نيمأت يف نيعرازملا معدو ناكسلل ةيعارزلا تاراهملا ميلعت يف ةدعاسملل ةيلحملا يندملا عمتجملا تاكبشو
 .ةدمسألا ةوجف دسو حمقلا ةعارز تايلمعب ضوهنلا ليبس يف كلذو ةيساسألا مهتاجايتحا

 
 ةميق ةلسلس معد لجأ نم طغضلا يملاعلا ءاذغلا نمألل صاخلا يكيرمألا ثوعبملا ةرضح نم بلطن .4

 داجيإب هايملا صقنل ةباجتسالا بجي هنأ ىرنو .جاتنإلاب ةطبترملا قفارملا ةداعتسا كلذ يف امب اهلمكأب حمقلا
 .شرلا ماظن لثم ،ةركتبم ير ةمظنأ

 

 
 نيعرازملل معدلا ربكأ ميدقت بجي ،كلذ ىلإو ،مويلاً احاحلإ اياضقلا رثكأ نم وه ءاذغلا ةمزأ قيوطت َّنإ
 امك .ليصاحملاو ةبرتلا ةدوج نيسحت لجأ نم لمعلا و مهلمع يف رارمتسالل مهعيجشتل يعارزلا عاطقلاو
 يف نيلماعلل ينقتلا بيردتلا ريفوت لجأ نم لمعلا ديحوت ةدحتملا ممألا يف ءاضعألا لودلا ىلع بجي
 .هدهع قباس ىلإ هعاجرإو يعارزلا لالغتسالا نيسحتل كلذو ةعارزلا لاجم
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