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 عّمجتلا يف قحلا مارتحاو نييفحصلا قحب تاءادتعالا فقول ةلاّعف تاءارجإ ذاختا "ةيتاذلا ةرادإلا" تاسسؤم ىلع
 تاكاهتنالا يف نيطروتملا ةبساحم نامضو يملسلا رهاظتلاو
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 ةبيبشلا" ةكرح نم ةعومجم تدتعا ،ةيتاذلا ةرادإلا قطانم يف يمالعإلا لمعلل ةمظانلا نيناوقلل ةحيرص ةفلاخم يف

 ددعو يمالعإ ىلع Tevgera Ciwanên Şoreşger :مساب ةفورعملاو ةيتاذلا ةرادإلا بناج نم ةّصخرملا "ةيروثلا

 ةيتاذلا ةرادإلا قالغإ ىلعً اجاجتحا "ايروس يف يدركلا ينطولا سلجملا" راصنأ هيلإ اعد ماصتعا يف نيكراشملا نم

 .ّةيروسلا ةموكحلا جهانم سرّدت يتلا ،ةّصاخلا سرادملاو دهاعملاو زكارملا نمً اددع

 جهانمب ةصاخلا تارودلا هبجومب تعنم 2017 ماعلا نم وينوي/ناريزح يفً اميمعت ةيتاذلا ةرادإلا تردصأ دقو اذه

 :ميمعتلا يف ءاجو ،لزانملا يف ةروجأملا ةصاخلا سوردلا ترظحو ةيروسلا ةموكحلل ةعباتلا ةيبرتلا ةرازو

 سوردلا رظحو ،ةصاخلا دهاعملا ّةفاك قالغإب يضاقلا ةريزجلا ةعطاقم يف ميلعتلاو ةيبرتلا ةئيه رارق ىلع ًءانب“

 نأ ىلع ،هذيفنت ةبقارمو ،مازتلالا ةرورضب دهاعملا باحصأو تاملعملاو نيملعملا عيمج ّغلبي ،لزانملا يف ةروجأملا

 ”.ةفلاخم يأ لاح يف ةباينلا مامأ ىوعد عفُرت

 )شياسألا( يلخادلا نمألا ىوق عنم دهشو ،2022 ربمتبس/لوليأ 28 خيراتب يلشماقلا ةنيدم يف ماصتعالا ىرج

 .ةيمالعإلا ةيطغتلا نم مالعإلا لئاسوو نييفحصلل

 رهش ةيادب "ةلادعلاو ةقيقحلا لجأ نم نويروس" مهيلإ تثدحتو ةثداحلا ناكم يف اودجاوت نايع دوهش بسحبو

 عراوشلا تقلغأو ماصتعالا ناكم  (Hewarî) ةدجنلا ةوقو شياسألا ىوق تقّوط دقف ،ربوتكأ/لوألا نيرشت

 تمضنا يتلا ةيروثلا ةبيبشلا نم ةرشابم ةكراشمب كلذو ،ةوقلاب ماصتعالا ّضف ىلع تمدقأو ،هيلإ ةيدؤملا ةيسيئرلا

 .ماصتعالا ءاهتنا لبق مهيلإ

 ةكرحلا لواحت ثيح ،ةيتاذلا ةرادإلا تاسسؤم ىدل ةصخرم يهو ،2011 ماع يف "ةيروثلا ةبيبشلا" ةكرح تسسأتو

 .اهل ةكرحلا ةيعبتب "يطارقميدلا داحتالا بزح" ةديدع ةيدرك رداصم مهتت امنيب ،ّةلقتسم اّهنأ ىلع اهسفن قيوست

 تاكاهتنالا ةريتو يف ةدايز "ناونع لمح يذلا ريخألا اهريرقت يف ،"ةلادعلاو ةقيقحلا لجأ نم نويروس" تنكمتو

 تايرحللً اكاهتنا 18 نع لقي الام قيثوت نم ،"ايروس يقرش لامش ريبعتلا ةيرح ىلع قييضتلاو نييفحصلا قحب

 .ةيتاذلا ةرادإلا قطانم يف 2022 ماع ةيادب نم ةينامثلا رهشألا لالخ تعقو ريبعتلاو يأرلا ةيرحو ةيفحصلا

 ،نينثا نييندمو نييفحص ةعبرأ مهنيب ،نايع دوهش 6 عم تالباقم "نويروس" ترجأ ،ريخألا ءادتعالا راطإ يفو

 .ىرج ام لوح مهتاداهش يف ةدراولا تامولعملا ةعطاقمب ةمظنملا تماقو ،ماصتعالا عقوم يف اودجاوت

 :ةيطغتلا نم مالعإلا لئاسوو نييفحص عنم .1

 ،ةيروسلا ةموكحلا جهانم سيردتب ةصاخ سرادمو زكارم قالغإ رارق دض ماصتعالا ةثداح تدهش ،كلذ نوضغ يف

 ،ةيجاجتحا ةفقولا ةيطغت نم مالعإلا لئاسوو نييفحصلل ايروس قرشو لامش يف "شياسأ" يلخادلا نمألا تاوق عنم

  .بابسألا حيضوت نود

 حنمو ريبعتلاو يأرلا ةيرح ميق خيسرت"ـل ءاج هنإ نم هتمدقم يف مالعإلا نوناق هرقي ام عم كلذ ضراعتيو

 ."اهثب وأ اهرشنو تامولعملا ىلع لوصحلا نم مهعنم نود ةلوليحلاو لمعلا ةيرح نمً اديزم نييفحصلا

 قفدت ةيرح قوعت دويق ضرف ةهج يأ ىلع رظحي" :يلي ام نوناقلا نم ةرشاعلا ةداملا نم عباسلا دنبلا لوقي اميف

 ."...تامولعملا
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 ،همسا نع فشكلا مدع بلطو ،ماصتعالا ناكم يف دجاوت ،ةيلحم ةيمالعإ ةليسو يف لمعي ،يفحص لاقو

 :يلي ام "نويروس"ـل

 ريوصتلا نأب شياسألا نم رصانع انربخأف ،هتيادب نم قئاقد رشع لبق ماصتعالا ناكم ىلإ انلصو"

 نم قئاقد رشع دعبو ،عونمم عمجتلا نأ ماصتعالا ناكم ىلإ دفاوتي ناك نم اوملعأ امك ،روظحم

 نأ الإ ماصتعالا ءاهنإو ةرداغملا نيمصتعملا نم ةبلاطملا شياسألا رصانع أدب ةيجاجتحالا ةفقولا ءدب

 ".رماوألا كلت اوضفر نيمصتعملا

 نوناقلا نأ مغر ،ماصتعالا ةيطغت نم نييفحصلا تعنم ،"شياسأ" يلخادلا نمألا ىوق رصانع" نأ يفحصلا فاضأو

 :فاضأو ،كلذب مهل حمسي

 لواح دقو ،ةيروثلا ةبيبشلا نم ةعومجم بناج نم انمامأ "نافيإ" ليمزلا ىلع ءادتعالا ّمت"

 شياسألا نم رصنع قلطأ امك ،ىودج نود نكل ءادتعالا نم ةعومجملا عنم شياسألا نم نارصنع

 نيب نم هبحس يف ءالمزلا ضعب مهاس كلذ لالخو ،نافيإ نع مهداعبإل مهسوؤر قوف صاصرلا

 عم ءيش لعف نوعيطتسي ال مهنأ هل نافيإ ىوكش ىلع شياسألا يلوؤسم دحأ در ناك امنيب ،مهيديأ

 ".ةيروثلا ةبيبشلا

 ريوصت نم مهتعنم )شياسألا( يلخادلا نمألا ىوق نإ ،"نويروس" مهيلإ تثدحت نيرخآ نييفحص ةثالث لاقو

 .بابسألا حيضوت نود ،ةروظحم ةيطغتلا نأ نم تارمل مهترذحو ،ماصتعالا

 :يلي ام همسا ركذ مدع بلط ،"نويروس" ــل ،سّرُدملا هيخأ بناج ىلإ ماصتعالا يف كراش باش لاقو

 اوفقوأ دق شياسألا نم رصانع ناكو ،ماصتعالا ناكم ىلإ ةقيقد 11:15 ةعاسـلا يلاوح ُتلصو"

 نم بلطو ،ةملك يدركلا ينطولا سلجملا نم يدايق ىقلأ اهدعب ،ةرايس يف نابشلا ضعب

 لباقملا عراشلا نم يناثلا فرطلا ىلإ نومصتعملا لقتنا و ،اوبيجتسي مل مهنكل فارصنالا نيمصتعملا

 نأ الإ شياسألا ىوقل فيثكلا راشتنالا مغرو ،ماصتعالا ضف شياسألا ةلواحم ءارج فسينويلا رقمل

 نم ديدعلا ضرعت ثيح ،نيمصتعملا ىلع يدتعت تناك رصانعلا نم ةددحم ةعومجم نأ ظحالملا

 نم نويفحصلا نكمتي ملو .يعامج لكشب برضلل 18و 15ـلا نيب مهرامعأ تحوارت نيذلا بالطلا

 لالخ ليابوملا ىلع درلا ةبوعصلا نم ناك ذإ ،ةينمألا ىوقلا نم ريبك ددع راشتنالً ارظن ريوصتلا

 نحنو ،ةينمألا ىوقلا نم صاخشأ 10 نم رثكأ بناج نم انمامأ برضلل باش ضرعت دقو .ماصتعالا

 يدترت ةمثلم رصانع بناج نم ،برضلل بيسح نافيا يفحصلا ضرعت ،كلذ ءانثأ .هذاقنإ انلواح

 رصنعل َحِمُسو ،ارتم 15 ىلإ 10 هنع انلصفي ناك ثيح ،ةيروثلا ةبيبشلا نم رصانع عم ايركسع ايز

 ."برضلاو ءادتعالا تالاح نم ىرج ام اضيأ روص دقو ،ماصتعالا ريوصت ديحو ينمأ

 :همسا ركذ مدع بلاط ،ماصتعالا يف كراش ماحم لاقو

 رصانع دي ىلع برضلاب ءادتعالل ءاسنو لاجر مهئايلوأو بالط نم نيمصتعملا نم ديدعلا ضرعت"

 نم ةعومجم فيقوت مت امك تاليابوملا نم ديدعلا تردوصو ،شياسألا ،يلخادلا نمألا ىوق

 نم ةعومجم تلخدتو ،ةيطغتلا نم نويفحصلا عنم امك ،ًاقحال مهعيمج حارس قلطأ نكل ،بالطلا

 كلذو ،بيسح نافيإ يفحصلا ىلعو نيمصتعملا ىلع تدتعاو ،ماصتعالا ءاهتنا لبق ةيروثلا ةبيبشلا

 ".هيلع موجهلاب ةعومجملا ةيندم بايثب صخش رمأ امدعب
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 :يفني يلخادلا نمألا .2

 عقوملا ىلع رشن نايب يف تلاقو نيمصتعملا ىلع اهرصانع ءادتعا نايب يف )شياسألا( يلخادلا نمألا ىوق تفنو

 :يلي ام اهب صاخلا يمسرلا

 ...صيخرتلا ىلع نيمصتعملا لوصح مدع نم مغرلا ىلع هنيمأتل ماصتعالا ناكم يف انتاوق تدجاوت"

 نإ .ماصتعالل نيضفارلا بابشلا نم ددعو نيمصتعملا نيب تلصح تارجاشمو ةيمالك تاداشم نإو

ً اظافح تارجاشملا روطتلً اعنم مهقيرفت و ،نيفرطلا نيب تارجاشملا ضفب تماق روفلا ىلعو انتاوق

 .مهنم دحأ لاقتعا وأ نيمصتعملا نم صخش يأ ةقحالم تفن امك ."عيمجلا ةمالس ىلع

 يفحصلا نإ رتيوت عقوم يف اهباسح ىلع ةديرغت يف ،ةثداحلا نم تاعاس دعب "دودح الب نولسارم" ةمظنم تلاقو

 ."ةطرشلا راظنأ مامأ ةيروثلا ةبيبشلا ميظنت نم لقألا ىلع صاخشأ ةرشع لبق نم ءادتعال ضرعت" بيسح نافيإ

 .اهاقلتي يتلا تاديدهتلا نم هتيامحب تبلاطو ،"هبيصي هوركم يأ ةيلوؤسم ةيتاذلا ةرادإلا" ةمظنملا تلمحو

 نايب يف تعد امك ،بيسح نافيإ يفحصلا ىلع برضلاب ءادتعالا ،نييروسلا درُكلا نييفحصلا ةكبش تنادأو

 تايلاعفلاو تاطاشنلا فلتخمل ةيفحصلا ةيطغتلا يف مالعإلا قح ةيامح ىلإ ةيتاذلا ةرادإلا يف ةينعملا تاهجلا"

 ."ةيملسلا

 :ةفاحصلا ةيرح لفكت ةيلودلا نيناوقلا .3

 كلتمي ذإ ،ريبعتلا ةيرح يف يعامجلا قحللً اساكعنا ،ناسنإلا قوقحل يلودلا نوناقلا قايس يف يفحصلا لمعلا ّدعي

 ّسمي ال لمعلا يف نييفحصلا ةيرح دييقت نإف يلاتلابو ،قحلا اذه يفحصلا يمالعإلا ىوتحملل يقلتملا روهمجلا

 ةنجلً اضيأ هتدكأ ام وهو ،ريبعتلا ةيرح يف درف لك قحب ًالخدت ّدعي لب ،بسحو ريبعتلا ةيرح يف يدرفلا مهقح

 .10 مقر ماعلا اهقيلعت يف ناسنإلا قوقحل ةدحتملا ممألا

 يف نيلماعلا نيكمتو ريبعتلا ةيرح زيزعتو ةيامح فده يف يمالعإلا لمعلل ةيميظنتلا تاءارجإلا رصحنت نأ بجيو

 عنمل ةيسايس ةادأك لغتُست نأ سيلو ،اهلقنو اهيقلتو راكفألاو تامولعملا نع ثحبلا نم روهمجلاو لاجملا اذه

 .رشنلا نم نييفحصلا

 

 

 



 

Page 6 of 6 
  

 "ةیروثلا ةبیبشلا" لبق نم يفحص ىلع ءادتعاو ماصتعا ةیطغت عنم :ایروس يقرش لامش

 

www.stj-sy.org 

               

 


