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 ايروس يلامش يف اياحضلل ةرفوتملا ةلادعلا تايلآ لوح ىدتنم

 يتلا قطانملا يف ناسنإلا قوقح ةلاح شقانو "ةلادعلاو ةقيقحلا يف قحلا" راعش تحت لوألا يونسلا ىدتنملا دقُع
 تايصوتب جرخوً ايلودوً ايلحم ةرفوتملا ةلادعلا تايلآو ايكرت اهلتحت
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 ،2022 ربوتكأ/لوألا نيرشت 9 خيراتب ،"ةلادعلاو ةقيقحلا لجأ نم نويروس" ةمظنمو اياحضلل "رزآت" ةطبار تمظن

 ةقيقحلا يف قحلا" راعش تحت ،ولشماق/يلشماقلا ةنيدم يف ،ايروس يلامش يف اياحضلل لوألا يونسلا ىدتنملا

 ."ةلادعلاو

 قوقح ةلاح ىلع ءوضلا طلسو ،ةّيكرتلا "مالسلا عبن" ةيلمع ءدبل ةثلاثلا ةيونسلا ىركذلا لولح عم ىدتنملا نمازت

 تايصوت ىلإ ُصلَخ ثيح ً،ايلودوً ايلحم ،ةرفوتملا ةلادعلا تايلآو ،ضيبأ لتو هيناك يرس/نيعلا سأر قطانم يف ناسنإلا

 .مهرظن ةهجو نم ،اياحضلا قوقح نوص نمضت

 7 ن/مهنيب ،يضارتفالا ءاضفلا ربع نورخآو ،يئايزيف لكشب ن/مهمظعم رضح ً،اصخش 50 ىدتنملا يف كراش

 نم ديدعلا ىلإ ةفاضإلاب ،ناسنإلا قوقح نع تا/نيعفادمو ،تاطشانو ءاطشنو ،تا/نيجانو اياحضو ،تا/نيثدحتم

 .ةيلودلاو ةيميلقإلاو ةيلحملا ،ةيمالعإلا تاسسؤملاو تالاكولا

 ىلع نيرداق اونوكيل ،ايروس يلامش يف اياحضلل ةحاسم وأ ةصنم ريفوت فدهب ،يونس لكشب ىدتنملا اذه دقعيس

 .نيرخآ اياحض عمو مهنيب اميف قيسنتلا كلذكو ،مهقوقحب ةبلاطملاو مهسفنب مهسفنأ ليثمت

 :ةيقوقحلا تاكاهتنالاب ةلفاح "مالسلا عبن" ةقطنم

 قرش لامش قطانمل ةيكرتلا تاوقلا وزغ ةصق درسي ،"شياعتلاو مالسلا ضيوقت" ناونعب ريصق ملف ضرعب ىدتنملا أدب

 خيراتب تأدب يتلا ،"مالسلا عبن" ةيلمع ىمسم تحت ،ضراُعملا "يروسلا ينطولا شيجلا" نم لئاصف ةدناسمب ،ايروس

 .ضيبأ لتو هيناك يرس/نيعلا سأر يتنيدمل ايكرت لالتحا ىلإ تضفأو ،2019 ربوتكأ/لوألا نيرشت 9

 يرجهم ةنجل يف تاقالعلا لوؤسم ،"وسيع ناوج" ثدحت ثيح ،تا/نيثدحتم عبرأ ىدتنملا نم لوألا روحملا يف كراش

 نسوس" تثدحتو ،ضيبأ لتو هيناك يرس/نيعلا سأر قطانم يف ناسنإلا قوقح ةلاح لوح ،نيعلا سأر/هيناك يرس

 هيناك يرس/نيعلا سأر قطانم يف ةيكلملا قوقح تاكاهتنا لوح ،"ةيندملا جاومألا – ليب" ةمظنم يف ةثحابلا ،"ديشر

 سيئرلا ،"دمحأ سومخيش" ثدحت امك ،لافطألاو ءاسنلا اميس الو ً،ارسق نيحزانلا ىلع اهراثآو ،نيرفعو ضيبأ لتو

 سأر يحزان تاميخم عضو لوح ،ايروس قرشو لامشل ةيتاذلا ةرادإلا يف نيحزانلاو نيئجاللا نوؤش بتكمل كرتشملا

 .دعب يممأ فارتعاب ظحت ملو ،ةبعص ةيناسنإً افورظ دهشت يتلاو ،نيرفعو ضيبأ لتو هيناك يرس/نيعلا

 يروسلا لامشلا يف كيرتتلا ةسايس لوح ،ايناملأ يف ميقم يماحمو بتاك وهو ،"شيورد شروش" ثدحت ،هرودب

 .اهراثآ نم صلختلاو اهنم دحلا لبسو ،ةقطنملاو ايروس لبقتسم ىلع اهرطخو

 هيناك يرس/نيعلا سأر قطانم يف ناسنإلا قوقح تاكاهتنا نم ماوعأ ةثالث ةليصح لوح كيفارغ ويديف ضرع َّمت امك

 مهتيفصت تمتً اصخش 11 مهنيب ،"مالسلا عبن" ةيلمع بقعو لالخ ة/يندم 56 لتقم "رزآت" تقثو ثيح ،ضيبأ لتو

 تاوقلا لبق نم ،ضيبأ لتو هيناك يرس/نيعلا سأر يف ،لفط 42و ةأرما 68 مهنيب ،نيرخآ 511 لاقتعاو ً،ايناديم

  ."ةرقنأ" اهمعدت يتلا يروسلا ينطولا شيجلا تاعامجو ةيكرتلا

 ملعت ال مهتالئاع لازت ال ثيح ً،ارسق مهئافخا َّمت نيلقتعملا نمً اصخش 185 نم رثكأ نأف "رزآت" تاقيثوت بسحبو

 ةسمخ مهنيب ،ةيروسلا ةضراعملا اهريدت يتلا نوجسلا يف بيذعتللً اصخش 325 ضرعت نيح يف ،مهريصم لوحً ائيش

 .بيذعتلا تحت اوضق لقألا ىلع نيلقتعم
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 لقن قيثوت َّمت ثيح ،اهيضارأ ىلإ مهلقنو ،ايروس قرش لامش نم نينطاوم ءافخإ ةميرج يف ايكرت طروت "رزآت" تدكأو

 ماكحأب مهنمً اصخش 48 مكوُح ."مالسلا عبن" ةيلمع لالخ ،ةيكرتلا يضارألا لخاد ىلإً ايروسً ازجتحم 92 نع لقي ال ام

 .دبؤملا نجسلا ىتحوً اماع 13 نجسلا نيب حوارتت ةيفسعت

 نييلصألا ناكسلا نم صخش فلأ 150 نم رثكأ لازي ال ،ضيبأ لتو هيناك يرس/نيعلا سأر قطانمل ايكرت لالتحال ةجيتنك

 نيطوت ىلع ،"ةرقنأ" اهمعدت يتلا "يروسلا ينطولا شيجلا" لئاصفو ايكرت تماق نيح يف ً،ارسق نيحزان قطانملا كلتل

 ً.ارسق نيحزانلاو نيرجُهملا نييندملا لزانم يف ىرخأ ةيروس قطانم نم ةحزان ةلئاع 2500 نم رثكأ

 ،شعاد – ةيمالسإلا ةلودلا ميظنت يلتاقم لافطأو ءاسن مضت ،لقألا ىلع ةلئاع 55 نيطوت نم "رزآت" تققحتو

 ةيكرتلا تاوقلا ءاليتسا ةطبارلا تقثو امك ،هيناك يرس/نيعلا سأر نمض اهيلع ءاليتسالا َّمت لزانم يف ،نييقارع مهمظعم

 100( منود نويلم وحنو ،يعانصو يراجت لحم 1200و ينكس لزنم 5500 نم رثكأ ىلع يروسلا ينطولا شيجلاو

 اهناكس نم ةيرق 55 غارفإ نع ًالضف ،ضيبأ لتو هيناك يرس/نيعلا سأر قطانم يف ةيعارزلا يضارألا نم )راتكه فلأ

 .نييلصألا

 :نامألا مادعناو حالسلا ىضوف

 ،ايروس لامش يف اهلتحت يتلا قطانملا ءازإ اهتايلوؤسم لّمحت يف ايكرت لشف ىلع ىدتنملا لالخ تاشاقنلا تعمجأ

 لئاصف نيب لاتتقالا تالاح نع رصبلا تضغ امك ،ةماعلا ةمالسلاو نمألا نامضل ةيقيقح تاءارجإ يأ ذختت مل ثيح

 يف كلذ ،نييندملا نيب همادختساو حالسلا راشتنا ةرهاظ يشفت نعو ،اهمعدت يتلا ضراُعملا "يروسلا ينطولا شيجلا"

 .باقعلا نم تالفإلا رارمتساو ةلءاسملا بايغ لظ

 نيرشت 9 ىتحو 2019 ربوتكأ/لٍّوألا نيرشت 9 ذنم ،"مالسلا عبن" ةقطنم تدهش دقف ،اياحضلل "رزآت" ةطبار بسحبو

 300 نم رثكأو ،لافطأو ءاسن مهنيب ،لقألا ىلع يندم 145 اهتيحض حار ً،اريجفت 72 نع لقي ال ام ،2022 ربوتكأ/لَّوألا

 شيجلا" لئاصف نيب يلخاد كابتشا/لاتتقا تالاح 46 بوشن ،2022 ماع نم طقف لوألا فصنلا دهش نيح يف ،حيرج

 .نيرخآ 25 نم رثكأ حرُجو ،لقألا ىلع نييندم 3 اهتجيتن لُتق ،"يروسلا ينطولا

 :ةلادعلاو ةلءاسملا تايلمع يف اياحضلل ةلعافلا ةكراشملا ةيمهأ

ً ايلحم ،ةرفوتملا ةلادعلا تايلآ لوح تا/نيثدحتملاو اياحضلا نيب عسوملا راوحلا ىلع ىدتنملا نم يناثلا روحملا زكر

 ةلادعلاو ةلءاسملا تايلمع يف مهتالئاعو تا/نيجانلاو اياحضلل ةلعافلا ةكراشملا ةيمهأو ،ًالبقتسموً ايلاحو ً،ايلودو

 .ايروس يف ةيلاقتنالا

 ةدايق يف ةعساو ةربخ كلتمي يذلاو ،ةرصانملا لاجم يف فرتحملا يلودلا بردملا ،"هللا دبع عيمسلا دبع" ثدحتو

 اياحضلل نكمي يذلا امو ،ةرصانملا ةيمهأ لوح ،ةيلودلا تامظنملا نم ديدعلا عم ةرصانملا تالخدتو تايجيتارتسا

 تا/نييساسأ تا/نيرصانمك مهتالئاعو تا/نيجانلاو اياحضلا ةكراشم نأ ىلإً اريشم ،مهتيضقل دييأتلا بسكل هلعف

 تامولعملا ريفوتو قايسلا حرش ىلع ةردق رثكألا مهنأل كلذ ،دييأتلل ةيضقلا كلت بسك يف ريبك رود هل مهتيضقل

 .لولحلا حارتقاو تايصوت ميدقتو ةحضاو لئاسر ينبتل ًالوصو ،ةيضقلا لوح ةيفاكلا ةلدألاو

 ةلادعلا تايلآ نع ،ايروس يف ِضاقك لمع نأ قبس يذلاو ،اسنرف يف ميقملا ،"يلع ضاير" ينوناقلا راشتسملا ثدحت امك

 ،ةقيقحلا فشك راسم ىلع ىلوأ ةوطخك تاداهشلاو ةلدألا عمجو قيثوتلا ةيمهأ ىلإً اريشم ،ايروس يف اياحضلل ةرفوتملا

 .ةلادعلا قيقحتو ،ةلءاسملاو



 

Page 5 of 6 
  

 ایروس يلامش ایاحضلل ةرفوتملا ةلادعلا تایلآ
 

www.stj-sy.org 

 ىلإ ةيعوطلاو ةنمآلا ةدوعلا يفً ارسق نيحزانلا قح ىلع ،حلاص نيدلا زع ،اياحضلل "رزآت" ةطبارل يذيفنتلا ريدملا دكأو

 نيحزانلا صاخشألل" هنأ ىلع يفرعلا يناسنإلا يلودلا نوناقلا دعاوق نم 132 ةدعاقلا صنت ذإ ،ةيلصألا مهنكس نكامأ

 ."مهحوزن ىلإ تدأ يلا بابسألا يفتنت املاح ةداتعملا مهانكس نكامأ وأ مهرايد ىلإ نامأب ةيعوطلا ةدوعلا يف قحلا

 نوَك لوح يساسأ لكشب روحمتت ةينوناقلا تابجاولا نم ةعومجم ةلصلا تاذ تاطلسلا ىلع قحلا اذه ضرفي

 تاطلسلا ليمحت ربع يلخادلا حوزنلل ةيهيجوتلا ةدحتملا ممألا ئدابم يف كلذ ديكأت مت امك .ةتقؤم ةلاح حوزنلا

 نيكمتل لئاسولا ريفوتو فورظلا ةئيهت ةيلوؤسمو بجاو –حوزنلاب تببست يتلا كلت يساسأ لكشبو– ةصتخملا

 .نيمّركم نينمآ ،ةيعوطلا ةدوعلا نمً ايلخاد نيدرشملا

 ،ةقيقحلا فشك لجأ نم ،ناسنإلا قوقح تاكاهتنا قيثوت ةيمهأ لوح يعولا رشن ةرورض ىلع تاشاقنلا تعمجأ

 .فاطملا ةياهن يف ةلءاسملل ةانجلاو تاكاهتنالا كلت يبكترم عاضخإل مهيعس يف ،اياحضلل يساسأ قحك

 :اهمهأ ،تايصوتلا نم ددع ىدتنملا لَمح

 .مهقوقح نع عافدلا يف ةلثامملا براجتلا نم ةدافتسالاو ،نيرخآ اياحض عمو ،مهسفنأ اياحضلا نيب قيسنتلا .1

 ،ايروس يف ةيلاقتنالا ةلادعلاو ةلءاسملا تايلمع يف مهتالئاعو تا/نيجانلاو اياحضلل ةلعافلا ةكراشملا معد .2

 .مهل يساسأ قحك

 .ةقيقحلا فشكو ،قيثوتلا تايلمع يف مهسفنأ اياحضلا ةكراشم ةيمهأ لوح يعمتجملا يعولا زيزعت .3

 لئاصفو ةيكرتلا تاوقلا اهبكترت يتلا ناسنإلا قوقح تاكاهتنا لوح ،يملاعلاو يلحملا ،ماعلا يأرلا دشح .4

 .ايكرت اهلتحت يتلا ،ايروس يلامش قطانم يف ضراُعملا "يروسلا ينطولا شيجلا"

 مئارجلاو تاكاهتنالا قيثوتل دوهشلا ىلإ ةدحتملا ممألل ةعباتلا ناجللاو ةيلودلا قيقحتلا تايلآ لوصو ليهست .5

 .ايروس قرشو لامش يف

 .اهمييقتو ةطشنألا جئاتن ةعباتم ةيلآو ،تا/نيجانلاو اياحضلا اياضق ةرصانمل تالمحو ةطشنأ ذيفنتو دادعإ .6

 مكاحملا ىدل ن/مهتالئاعو تا/نيجانلاو اياحضلا لبق نم ةيئاضق ىواعد عفرو ةينوناق ىواكش ميدقت .7

 .ىواعدلا هذه لوح ةرصانم تالمح قالطإو ،ةينعملا ةيلودلا تاهجلاو

 يف قطانمل ايكرت لالتحاب رارقإ ىلإ لوصولا ىتح يلودلا نمألا سلجمو ةدحتملا ممألا تائيه عم لمعلا .8

 .ةعبارلا فينج ةيقافتا بجومب لالتحا ةطلسك اهتايلوؤسم لمحتب "ةرقنأ" ةبلاطمو ،ايروس يلامش

 يف مهبلاطم معدوً ارسق نيرجهملاو نيحزانلا تاوصأ ميخضتو ،ايروس يلامش قطانمل ايكرت لالتحا ءاهنإ .9

 .مهتاكلتمم دادرتساو ةيلصألا مهنكس نكامأ ىلإ ةنمآلا ةدوعلا
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