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 ىلع مئاقلا فنعلا عاونأ فلتخم لمشي ثيحب ،ايروس يف ةأرملا ّدض فنعلا ىلع ءاضقلاب صاخ نوناق رادصإ بجي
 يسايسلا وأ يداصتقالا وأ يسنجلا وأ يونعملا وأ يداملا فنعلا لثم ،نيسنجلا نيب زييمتلا ساسأ
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 اهتحفص ىلع ةيروسلا ةموكحلا نم ةبرقملا "نطولا" ةفيحص ترشن ،2022 ربمفون/لوألا نيرشت 8 خيراتب

 ةباشلا لتقم نع نيلوؤسملا ةانجلا قحب نعطلل ًالباقً امكح تردصأ قشمد يف ىلوألا تايانجلا ةمكحم نأ ةيمسرلا

 .هتدلاوو هدلاو يعافرلا تايآ جوز :مهو ،)يعافرلا تايآ( ةيروسلا

 تايآ جوز قحب تاونس عبس نجسلابً امكح قشمد يف ىلوألا تايانجلا ةمكحم تردصأ" :ربخلا يف ءاجو

 15 هردقو تايآ يوذل يصخشلا ضيوعتلاب مكحلا عم توملا ىلإ يضفملا برضلاب امهميرجت عم هدلاوو يعافرلا

 لالخ اهتضق يتلا ةدملاب ءافتكالا عم اهحارس قالطإب جوزلا ةدلاو قحب مكحلا ردص نيح يف ،)ةيروس( ةريل نويلم

 ."ةيضاملا ةرتفلا

 "ينياهملا بيدأ دمحم" لوألا ماعلا يماحملا ثدحت دقف ،ةمكحملا نع رداصلا مكحلا قوطنملً اديكأتو

 قبطنت لعف هنأ ًالئاق "يعافرلا تايآ" قحب هدلاوو ةيحضلا جوز هبكترا يذلا مرجلل ينوناقلا فييكتلا نع ةفيحصلل

 ءاج ةمكحملا رارق نأ ىري هنإف يلاتلابو ،دصقلا لتقلا مرج ناكرأ سيلو توملل يضفملا برضلا مرج ناكرأ هيلع

 ً.اموي نيثالث لالخ ضقنلا ةمكحم مامأ نعطلاب ةيحضلا يوذ قح ىلإ يماحملا راشأ كلذك .لوصألاو نوناقلا قفو

 ةيمسرلا اهتحفص ىلعً اروشنم 2022 رياني/يناثلا نوناك 4 موي ترشن دق ةيروسلا ةيلخادلا ةرازو تناكو

 ،2021 ربمسيد/لوألا نوناك 31 موي "يعافرلا تايآ" ةباشلا ةيضق ليصافت هيف تضرع كوبسيف عقوم ىلع

 لبق نم ةئيسلا ةلماعملاو برضلل ضرعتت تناك ةريخألا نأل مهتنبا جوز قحب ًءاعدا امدق تايآ يَدلاو نأ تحضوو

 .هتلئاعو اهجوز

 برض ىلع اودكأو ،اهبيدأت ةياغب ةيحضلل رمتسملا مهفينعتب 1اوفرتعا هيدلاوو جوزلا نأ ىلإ روشنملا راشأ

 .ةيديدح سيبابد اهسأرب ىرخأو ةيبشخ اصع ةطساوب اهتافو موي نيترم اهل دلاولا

 دق اوناك نيمهتملا تافارتعا بسحب .يعولل ًةدقاف ةفرغلاب اهكرت مث ،طئاحلاب اهسأر برض هنأ جوزلا رقأ امك

 بسحب لعفلاب تيفوت دق تناك اهنكلو ،ىفشتسملا ىلإ اهولقنف ظقيتست مل اهنأ الإ ةعاس دعب اهشاعنإ اولواح

 .روشنملا يف اهيلإ راشملا ةفعسملا ةبيبطلا ةدافإ

 تامولعم 2022 رياني/يناثلا نوناك 4 خيراتب رشن دق ةيروسلا ةيلخادلا ةرازول يمسرلا باسحلا ناكو

 موي ءاسم لتقلا ةثداح تعقوو ،قشمد ةمصاعلا يف دهتجملا يح يف ،ً)اماع 19 /يعافرلا تايأ( لتق ةميرج لوح

 فنعب اهبرض ىلع هلهأو ةيحضلا جوز مدقأ ثيح ،ةديدجلا ةنسلا سأر ةشيع يأ ،2021 رياني/يناثلا نوناك 31

 نم فصنو ةعاس وحن دعب ىفوتتل ،اهفاعسإب دحأ مقي ملو ةفرغلا يف ةاقلم اهوكرت مث ،سأرلا يف ةباصإ ىلإ ىدأ

 لوح ةيمالعإ ريراقت ةدع ترشنو كاذنآ يعامتجالا لصاوتلا لئاسو يعافرلا_تايآ_قح# مسو ردصتو .ةثداحلا

 ءاضقلا ىلإ امهتلاحإ متو ةميرجلا يف نيكراشملا هيدلاوو ةيحضلا جوز ىلع ضبقلا ةيروسلا تاطلسلا تقلأو ،ةميرجلا

 .ًالوصأ

 

 

 

 
1 2022 ھیلع عالطالا مت . 6  ریانی/يناثلا نوناك   يف رشن .بویتوی عقوم ىلع نطولا ةدیرج ةانق ىلع نیمھتملا فارتعا ویدیف ىلع عالطالا نكمی

2022 :طبارلا ربع حاتم ، 29  ربمفون/يناثلا نیرشت   https://www.youtube.com/watch?v=iz5Pp801cXU يف
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 :يعافرلا تايآ ةيضق نم يروسلا نوناقلا فقوم

 ةميرجو )533 ةداملا( يف ةدراولا دصقلا لتقلا ةميرج نيب ام 1949 ماعل 148 ماعلا تابوقعلا نوناق زيمي

 ةين يأ لعفلا نم يمرجلا دصقلا يف يساسأ لكشب قرفلا لثمتي ثيح )536 ةداملا( توملا ىلإ يضفملا ءاذيإلا

 .ةميرج دعي هنأ هتفرعم مغر هباكترا لعفلا بكترم ةدارإو

 نيرشع ىلإ ةنس ةرشع سمخ نم ةقاشلا لاغشألاب بقوعً ادصقً اناسنا لتق نم" :نأ ىلع 533 ةداملا صنت

 ."ةنس

 وأ فنعلاب وأ برضلاب لتقلا دصق ريغ نم ناسنا توم ببس نم ـ1" :يتآلاك 536 ةداملا صن ءاج امنيب

 عبس نع ةبوقعلا صقنت الو ـ2 .لقألا ىلع تاونس سمخ ةقاشلا لاغشألاب بقوع دوصقم رخآ لمع يأب وأ ةدشلاب

 2."نيتقباسلا نيتداملا يف اهيلع صوصنملا تالاحلا ىدحاب لعفلا نرتقا اذإ تاونس

 تابوقعلا نوناق يف ّةلقتسم ةدام يأ دجوت ال امك ،ايروس يف يرسألا فنعلاب صاخ نوناق دجوي ال

 ءانثتساب( هتاذ دحب مرجم ريغ ةجيتنلاب وهو ،يعامتجالا عونلا ىلع ينبملا فنعلا وأ يلزنملا فنعلاب ةّصاخ يروسلا

 .)لماح ةأرما ضاهجإب ببستلا ىلع نابقاعت نيتللا ماعلا تابوقعلا نوناق نم 529و 544 نيتداملا

 

 :يرسألا فنعلا مئارج يف ةلادعلا قيقحت نع نوناقلا زجع

 نع هتلئاعو اهكيرش لبق نمً احربمً ابرض اهبرضو اهفينعتل ةجيتنك تءاج يتلاو ،"يعافرلا تايآ" لتقم ةثداح     

 تلاز ام ثيح ،يرسألا فنعلل تايروسلا ءاسنلاو تايتفلا اهيف ضرعتت ةريثك تالاح نم ةدحاو الإ تسيل ،دصق

 .ةأرملا دض فنعلا عم صاخ لكشب لماعتلا نع ةزجاع ةيئازجلا ةينوناقلا صوصنلا

 ،540 داوملا اهنم( ماع لكشب صاخشألا برض مرجتو عنمت داوم ةدع يروسلا ماعلا تابوقعلا نوناق يف دجوي

 صن دجوي الً اقباس انركذ امك يأ ،ةأرملا/ءاسنلا ىلع عقاولا ءاذيإلا وأ فنعلاب ةصاخ ريغ اهنكلو )543 ،542 ،541

 .حضاوو صاخ لكشب ةأرملا ءاذيإو برض مرجي حيرص

 ءاسنلا فصنت ريبادت وأ تارارق ذاختا ىلع يضاقلا ةردق ةينوناقلا صوصنلا تديق ،يلمعلا بناجلا نمو

 لاحلا وه امك ىوكشلا ظفحب رارق رادصإ ىلإ ًالثم يضاقلا رطضي تالاحلا ضعب يفف ،يلزنملا فنعلل تاضرعتملا

 ليطعت هنع مجني ال ةارملا هل تضرعت يذلا فنعلا نأ ىلإ ريشي يبطلا ريرقتلا ناكو ،ىوكشلا نع ةارملا تلزانت اذإ

 .مايأ ةرشع نع ديزت ةدمل لمعلا نع

 

 

 
لً اذيفنت وأ ًاليهست وأ ةحنجلً اديهمت وأ ،لفاس ببسلل بكترا اذإً ادصق لتقلا ىلع ةدبؤملا ةقاشلا لاغشألاب بقاعي هنأ ىلع صنت يتلا رارفل ًاليهست وأ اه 2  534  ةداملا :نيتقباسلا نيتداملاب دوصقملاو

 ضرعم يف وأ هتفيظو هتسرامم ءانثأ فظوم ةيحضلا تناك نإ وأ ،ةعفنملا ىلع لوصحلل دصقلا لتقلا بكترا اذإ وأ ،باقعلا نيبو مهنيب ةلوليحلل وأ اهيف نيلخدتملا وأ اهيلعاف وأ ةحنجلا كلت ىلع نيضرحملا
 تددشت دقف 535 ةداملا امأ .صاخشألا وحن ةسارشلا وأ بيذعتلا لامعأ ىلع مرجملا مادقإ ةلاح يف وأ ،رثكأ وأ نيصخش ىلع ةميرجلا تعقو نإ وأ ،هرمع نم ةرشع ةسماخلا نودً اثدح ناك وأ ،اهل هتسرامم

 وأ اهيلعاف وأ ةيانجلا كلت ىلع نيضرحملا رارفل ًاليهست وأ اهلً اذيفنت وأ ًاليهست وأ ةيانجلً اديهمت وأ دمع نع لتقلا بكترا اذإ :اهنمو تالاحلا ضعب يف مادعإلا ىلإ ةبوقعلا لصتل دصقلا لتقلا ةلأسم يف
.هعورف وأ مرجملا لوصأ دحأ ىلع اهعوقو لاح يف وأ باقعلا نيبو مهنيب ةلوليحلل وأ اهيف نيلخدتملا  
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 :تاحرتقمو تايصوت

 مئاقلا فنعلا عاونأ فلتخم لمشي ثيحب ،ايروس يف ةأرملا ّدض فنعلا ىلع ءاضقلاب صاخ نوناق رادصإ ●
 .يسايسلا وأ يداصتقالا وأ يسنجلا وأ يونعملا وأ يداملا فنعلا لثم ،نيسنجلا نيب زييمتلا ساسأ ىلع

 ىلع ةيبطلا مقاوطلا بيردتل جمارب عضوب ةيروسلا ةحصلا ةرازو هيجوتك ةيئاقو ريبادت ذاختا ةرورض ●

 .ءاسنلا دض فنعلا عنمو مييقتو فشك ةيفيك

 ةدوجوملا كلتك ،يرسألا فنعلا ىواكش ةجلاعمل يئانجلا نمألا تاوق لخاد يرسألا فنعلل تادحو ءاشنإ ●

 .ةأرملا دض فنعلا ىلع ءاضقلاب قلعتملا 2017 ةنسل 58 مقر يسنوتلا نوناقلا يف

 .)ةأرملا ّدض زييمتلا لاكشأ عيمج ىلع ءاضقلا ةيقافتا( واديس ةيقافتا ىلع ةيروسلا ةلودلا تاظفحت ءاغلإ ●

 لاكشأ فلتخمل يّدصتلا ىلع موقي ثيحب ،ءاسنلا ّدض فنعلا اياضق عم يطاعتلا ءانثأ ةلماش ةبراقم عابتا ●
 .اياحضلا ةيامحو ،ةيروسلا قطانملا فلتخم يف ،فنعلا

 نيب ةاواسملا ةفاقث ىلع ديكأتلاو ً،اصوصخ ةأرملا قوقحوً امومع ناسنإلا قوقحب يعمتجملا يعولا عفر ●
 .يعامتجالا عونلا ىلع ينبملا فنعلاو زييمتلا لاكشأ سركت يتلا ةيطمنلا ةفاقثلا ذبنو ،لجرلاو ةأرملا

 

  



 

Page 6 of 6 
  

 نوناقلاو عمتجملاو ةرسألا ةیحض يعافرلا تایآ ةباشلا :ایروس

 

www.stj-sy.org 

               


