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 ربمفون/يناثلا نيرشت 14 ءاثالثلا ،ايروس قرشو لامشل ةيتاذلا ةرادإلل ةعباتلا "شياسألا" يلخادلا نمألا ىوق تعنم

 يروسلا فالتئالا( ايروس يف يدركلا ينطولا سلجملا عنم ةثداحل ةيمالعإلا ةيطغتلا نم نييفحصلا نم ددع ،2022

 .يلشماق ةنيدم يف عبارلا هرمتؤم دقع نم )ضراعملا

 ةلاكو لسارم ،فيطللادبع دمحم رامع يفحصلا زاجتحا يف ةيتاذلا ةرادإلل ةعبات ةينمأ تاهج رمتست اميف ،كلذ ىرج

 .ءاضقلل هليوحت وأ هريصم نع فشكلا نود ،نيرهش وحن ذنم ،سرب ثرون

 لمعلا ىلع ةينمألا تاسسؤملا قييضت نم يمالعإلا لاجملا يف نيلماعو نييفحص ىواكش ترركت ،كلذ نوضغ يف

 يذلاو ،2021 ماعلا لالخ ةيتاذلا ةرادإلا هترقأ يذلا مالعإلا نوناق عم ضراعت يف ،ايروس قرشو لامش يف يمالعإلا

 .ةيلودلا ريياعملا قفو يمالعإلا لمعلا ةسرامم يف تا/نييفحصلا قح ناص

 ةعبرأ عم تالباقم "ةلادعلاو ةقيقحلا لجأ نم نويروس" ترجأ ريرقتلا اذه دادعإ ضرغلو راطإلا اذه نمض

 فيطللا دبع رامع يفحصلا ةلئاع عم تلصاوت امك ،ىرج ام لوح مهتداهش يف ةدراولا تامولعملا تعطاقو ،نييفحص

 .ةقرلا ةنيدم يف لقتعملا

 :ةيمالعإلا ةيطغتلا نم نييفحص عنم .1

 مالعإ ةليسو ىدل لمعي يفحص دافأ ،ربمفون/يناثلا نيرشت نم 14ـلا موي ةيطغتلا نم نييفحصلا عنم ةثداح لوح

 :يلي امب "نويروس"ـل ،ةيلحم

 ينطولا سلجملل عبارلا رمتؤملا دقعل ضرتفملا ناكملا ثيح ،يلشماق ةنيدمب اناز ةلاص ىلإ انلصو"

 بزحلا بتكم ىلإ نييفحصلا نم ةعومجم عم انهجوت كانه نم .ةقلغم تناكو ،ايروس يف يدركلا

 نع ةرابع يه ةعاق يف نيعمتجم رمتؤملا ءاضعأ دجنل ،يبرغلا يحلا يف ايروس-يناتسدركلا يطارقميدلا

 ،عطاقملا ضعب ريوصتب انمقف ،ةداع هتاطاشن بزحلا اهيف مظني ،بتكملل لباقملا فرطلا يف عقي وبق

 ةريصق ةرتف دعب تلصو اهنكل ،رخآ ناكم يف ةعمتجم تناك يدركلا ينطولا سلجملا ةدايق نأ انملعو

 امك نيعمتجملا جورخبً اروف تبلاط يتلا "شياسألا" يلخادلا نمألا ىوق مهعم لصتل انلوصو نم

 ،رمتؤملا ءاضعأ نم نيعمتجملا جارخإب اوماق مث نم ،عونمم هنإ انل اولاقو ،ريوصتلا مدع انم اوبلط

 ."كلذ لالخ ريوصتلا نم انوعنم امك

 لاصتا ربع "نويروس"ـل هتداهش يف )هتيوه نع حاصفإلا ضفر( ةيدرك مالعإ ةليسو عم لمعي رخآ يفحص ىورو

  :يلي ام ،يفتاه

 ينطولا سلجملا نم ءاضعأ انربخأف ،احابص ،فصنلاو ةعساتلا ةعاسلا يلاوح يف اناز ةلاص ىلإ انلصو"

 ىلإ انلقتنا اهدعب ،رمتؤملا دقع ىلع ةقفاوم ريغ "شياسألا" يلخادلا نمألا ىوق نأ ،ايروس يف يدركلا

 ءاضعأ عمجت ثيح ،يلشماق ةنيدم نم يبرغلا يحلا يف ايروس-يناتسدركلا يطارقميدلا بزحلا بتكم

 ،ريوصتلا مدع انم اوبلط نيذلا يلخادلا نمألا ىوق رصانعل راشتنا طسو بزحلل ةعبات ةعاق يف رمتؤملا

 يتلا ديدهتلا ةربن لالخ نم ،نييفحصلا عنمل فنعلا مادختسال نيدعتسم مهضعب نأ حضاولا نم ناكو

 فتاه يأ ميطحتب يلخادلا نمألا ىوق نم رصانعلا دحأ دعوت ثيح ،روضحلا عم اهومدختسا

 ىلع ةعاقلا جراخ يلخادلا نمألا نم  رصانع مدقأ دقو ،عامتجالا ةعاق لخاد ريوصتلل مدختسي
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 لخدم ىلع ةلطملا ينابملا تافرش ىدحإ نم ةسلخ ريوصتلاب موقي ناك باشل ليابوم فتاه ةرداصم

 ."ايروس-يناتسدركلا يطارقميدلا بزحلا بتكمل لباقملا  ىنبملا يف وبق لخاد ىرج يذلا ،عامتجالا

 :"نويروس"ــل يفحصلا فاضأو

 ءانثأ لقألا ىلع نينثا نييفحص عم فنعب لماعتلاب ،شياسألا ،يلخادلا نمألا ىوق نم رصانع تماق"

 ."ثدحلا ةيطغت مهلوخت ةيفحص تامهم ىلع نازوحي اناك نييفحصلا نأ مغر ،ةعاقلا نم امهجارخإ

 نم هوفصو امع و عنملا نع ةهباشم ليصافت نويروس"ـل ،امهيمسا نع فشكلا مدع الضف نيرخأ نييفحص ىورو

 ."ريوصتلل اهمادختسا لاح يف تاريماكلاو فتاوهلا ميطحت"ـب يلخادلا نمألا ىوق ديدهت

 رارق دض مظن ماصتعال ةيطغتلا نم نييفحصلا عنم ىلع يلخادلا نمألا ىوق تمدقأ ،2022 ربمتبس/لوليأ 28 خيراتبو

  .يلشماق ةنيدم يف ،ةيروسلا ةموكحلا جهانم سيردتب ةصاخ سرادمو زكارم قالغإ

 لمعلا ةيرح نمً اديزم نييفحصلا حنمو ريبعتلاو يأرلا ةيرح ميق خيسرت"ـل ءاج هنإ ،مالعإلا نوناق ةمدقم يف دريو

 ."اهثب وأ اهرشنو تامولعملا ىلع لوصحلا نم مهعنم نود ةلوليحلاو

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

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

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

 :ةدشانمو يفحص لاقتعا .2

 ثرون ةلاكو لسارم ،فيطللادبع رامع يفحصلا ةلئاع عم "ةلادعلاو ةقيقحلا لجأ نم نويروس" ةمظنم تلصاوت

 ام "نويروس"ـل هتلئاع نم ردصم درس ثيح ،يلخادلا نمألا ىوقل عباتلا ماعلا نمألا مسق بناج نم لقتعملا ،سرب

 :يلي

 تادايعلا زكرم يف ،2022 ربمتبس/لوليأ 19 موي ،لافطأ ةثالثل بألا ،فيطللادبع دمحم  رامع لقتعا"

 ةيمالك ةداشم تثدح كانه ؛يحصلا عقاولا نعً اريرقت هدادعإ ءانثأ كلذو ،ةقرلا ةنيدمب ةلماشلا

 مسق ىلإ هلاقتعا مت كانه نمو ،اقحال انملع ام بسحب ةلماشلا تادايعلا لخاد لوؤسم نيبو هنيب

 غلبمب ةلاوح هتءاج رامع نأ ةعاشإ ترس اهدعب ،"شياسألا" يلخادلا نمألا ةسسؤمل عباتلا ماعلا نمألا

 ،لوؤسملا كلذ بناج نم ،ةيديك ةيفلخ ىلع مت ةعاشإلا هذه راشتنا نأ دقتعن امنيب ،رالود فالآ 3

 ةسسؤم نمو ،طقف ةيروس ةريل نويلم ناك غلبملا نكل ،رامع مسا ىلع تدرو دق تناك ةلاوح نأ كلذ

 ".نآلا ىتح ليوحتلا بتاكم دحأب ةدوجوم لازت ال ةلاوحلا هذهو ،"يروس توص" مساب

 :"نويروس" ـل ردصملا حضوأو

 عم نجسلا يف نيفوقوم اوناك ،درفنم لكشبو ،ًاعابت صاخشأ ةثالث انراز ،ةرتفب هلاقتعا دعبو هنأ" 

 ةلطاب ةمهت قيفلت نم ىشخي هنأل ،هذاقنإل كرحتلاب اهيف انبلاطي هنم ةلاسر انل اولصوأ دقو ،رامع

 ريغ ةيمالعإ ةليسو حلاصل لمع دق رامع نوكي نأ لامتحا كانه نأ هانملع ام نكل ،اهنم ءيرب وه

 ".يروسلا توصلا" عقوم يهو ةيتاذلا ةرادإلا ىدل ةصخرم

 :"نويروس"ـل ردصملا فاضأو
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 ىلإ جاتحي ،ةصاخلا تاجايتحالا يوذ نم لفط هيدل نأ ثيح ،ةياغلل بعص يدام عضو رامع ىدل" 

 وهو ،هتلئاع ةلاعإل فيراصم نم هجاتحي ام ادع ،رالود 300 دودحب ايرهش هفلكت ةيذغتو ةجلاعم

 ".ةصخرم ريغ تناك نإو ىتح ىرخأ تاهج عم لمعلا ىلإ هعفدل اببس نوكي دق ام

 :"نويروس" ــل هتداهش يف ردصملا درسو

 زكارمو نيفوقوملا نوؤش بتكمو ةيتاذلا ةرادإلا يف ةيلخادلا ةئيه اندصق ،هلاقتعا نم رهش لالخ"

 ام ،مهيدل رامع دوجوب رقأ دحأ ال نأ الإ ،ةيتاذلا ةرادإلا يف مالعإلا بتكم ىلإ ةفاضإلاب ،ىرخأ ةينمأ

 نجس نم هليوحت مت رامع نأ ةقرلا يف ماعلا نمألا مسق نم ً اموي 41 رورم دعب اريخأ هانملع

 ".ةينمأ هتمهت نأو ،دياع نجس ىلإ ةقرلا يف ثادحألا

 :لوقلاب "نويروس"ـل ردصملا عباتو

 هتيطغت نع هيف َلِأُس دقو ،دحاو ةرمل قيقحت هعم يرجأ رامع نأ ةعلطم رداصم لالخ نم انملع"

 ،ةيديك ةيفلخ ىلع ءاج لاقتعالا نأ داقتعالا ىلإ انعفدي ام وهو ،تامظنملا ضعبب قلعتت داسف ةيضقل

 بناج نم هنم بلط نأ قبس دق رامع نأ امك ،ةيضقلا يف نيكراشم نونوكي دق نيذفنتملا ضعب نأو

 ةلئاعك هيلع ءانبو ،اهعيراشم دحأ يف داسف دوجو ةيلامتحا ىلإ اهيف قرطتت يتلا ةداملا فذح ةمظنم

 فشكلا يف عارسإلاو لخدتلل ايروس قرشو لامشل ةيتاذلا ةرادإلا دشانن ،فيطللادبع رامع يفحصلا

 ماهتا يأ دوجو لاح يف ءاضقلل هليوحتو ،1992 ديلاوم فيطللا دبع دمحم رامع اندلو ريصم نع

 ".هدض

 نإ ،ةقرلا يف لسارمك اهيدل فيطللادبع رامع لمعي يتلا سرب ثرون ةلاكو تلاق ،2022 ربوتكأ/يناثلا نيرشت 18 يفو

 ."ينمأ" لاقتعالا ببس نأ ىفتكا مهرابخإب ىفتكا )شياسألا( يلخادلا نمألا ىوقل عباتلا ماعلا نمألا زاهج

 يف بعشلا نع عافدلا ةمكحم نم ردص لاقتعالا رمأ نأ" نيب لاقتعالا فلم ةعباتم نأ نايب يف ةلاكولا تفاضأو

 لاقتعالا ببس نإف ،ينابوك ةمكحم يف نييرادإلا ضعب بسحبو .)باهرإلاو ةينمألا اياضقلاب ةصتخم ةمكحم( ينابوك

 ."ةيتاذلا ةرادإلا قطانم يف ةصخرم ريغ مالعإ لئاسو عم هلمع

 دبع رامع ليمزلا ليوحتو لاقتعالا بابسأ حيضوتب ةينعملا تاهجلا" ـب مهتفصو نم سرب ثرون ةلاكو تبلاطو

 .ً"ايئاضق عوضوملا ةعباتم انل ىنستي يك ،ينلع لكشب ةمكحملا ىلإ فيطللا

 ،نوناقلا يف ةناصم يمالعإلا ةيرح" :يلي ام ،ايروس قرشو لامش يف مالعإلا نوناق نم 10 ةداملا نم يناثلا دنبلا يف دريو

 ."هتيرحب ساسملا وأ هلاقتعا يف اببس هرشني يذلا يأرلا وأ ةمولعملا نوكت نأ زوجي الو

 ةريزجلا ءانبأل ينطولا رمتؤملا" نع ةقثبنملا ةعباتملا ةنجل تاررقم فيطللا دبع رامع يفحصلا لاقتعا فلاخيو

 ةدم" نأ ترقأ امك ،ةيتاذلا ةرادإلا تاسسؤم يف نيفوقوملل بتكم ليكشت تئافلا ماعلا ترقأ يتلاو "تارفلاو

 مت دقف ،باهرإلا اياضق صخي اميف امأ ً،اموي 15ـل دتمت نأ نكمملا نمو ،ةعاس 48 ةيندملا اياضقلل ةبسنلاب قيقحتلا

 .ةماعلا ةباينلا نم نذإلا ذخأ دعب ،رهشل دتمت دق عوبسأب قيقحتلا ةدم ديدحت

 ةريزجلا ءانبأل ينطولا رمتؤملا" ،2020 ماعلا نم ربمفون/يناثلا نيرشت رخاوأ ةيطارقميدلا ايروس سلجم مظنو

 ةيسايسو ةيرادإ بناوج تلمش ،ةيتاذلا ةرادإلا تاسسؤم حالصإ فدهتست تارارق ةمزحب جرخ ثيح ،"تارفلاو

 .ةينمأو ةيركسعو ةيميلعتو ةيعامتجاو ةيداصتقاو
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 لئاسول تئافلا ماعلا نم قحال تقو يف ،رمع ةنيمأ ،"دسم" ةيطارقميدلا ايروس سلجمل ةكراشملا ةسيئرلا تحرصو

 ماعلا لوألا رمتؤملا داقعنا ذنم تارفلاو ةريزجلا ءانبأ رمتؤم تاررقم عيمج ذيفنتب تأدب ةيتاذلا ةرادإلا" نإ ،مالعإ

2020"، 

 "جهنمم" قييضت .3

 مهضعب هفوص امم ايروس قرشو لامشب مالعإلا لاجم يف نيلماعو نييفحص ىواكش تديازت راطإلا اذه نمض

 درسو .مالعإلا نوناق رودص دعب ةصاخ نييفحصلا لمعل ةيتاذلا ةرادإلا تاسسؤم بناج نم "جهنمملا قييضتلا"ـب

 لاصتا يف "نويروس" ــل ،يلحم عقوم حلاصل لمعيو ،)يصخشلا هنمأ ةيامح ةيغب هتيوه نع فشكلا ضفر( يفحص

 :يلي ام ،تنرتنالا ربع ىرج

 ام قرغتسي ةيفحصلا ةمهملا ىلع لوصحلا نأ نييفحصلا غلبي ةريزجلا ميلقإ يف مالعإلا بتكم نإ" 

 قرغتسا رمألا نأ الإ ،يفحصلا ىلع ةينمأ ةسارد ءارجإ نم ءاهتنالا نيح ىلإ رهشأ ةثالث ىلإ موي 40 نيب

 ةيناديملا ةيطغتلا قيعي ام وهو ،ةيفحصلا يتمهم ىلع دعب لصحأ ملو رهشأ ةسمخ وحن ايلمع يعم

 ".يلمع يف

 :"نويروس"ـل هتداهش يف يفحصلا فاضأو 

 لصاوتلا ىلإ نييفحصلا رابجإ ىلإ هادعتي لب ةيفحصلا ةمهملا ىلع لوصحلا طقف لمشت ال ةقاعإلا نأ"

 ريثك يف يفحصلا رطضي ثيح ،قيسنتلا بتكمب هتمسأ بتكم ليكشتب تلفكت يتلا مالعإلا ةرئاد عم

 عنتمي ثيح ،ةيتاذلا ةرادإلا يف ينعملا لوؤسملا عم دعوم بيترت نيح ىلإ مايإل راظتنالل تارملا نم

 عابتإ نود ةيتاذلا ةرادإلا ىلع ةبوسحملا ريغ مالعإلا لئاسول تاحيرصت ةيأب ءالدإلا نع نولوؤسملا

 ةجلاعم ةعرس ىلع رثؤي يذلا ،زييمتلاو دمعتملا قييضتلا نم بناج نع فشكي ام وهو ،ةيلألا هذه

 ،مايأ ةدعل ينآ ثدحب قلعتي حيرصت ىلع لوصحلا يف يريخأت مت كلذ ىلع لاثمكو ،ايفحص ثدحلا

 زييمتلا ىدم نع هنم بناج يف كلذ فشكي امك ،اهرشن رربمو ةيربخلا اهتميق يتدام دقفأ ام وهو

 تاسسؤملا نم نييفحصلاو ةيتاذلا ةرادإلا تاسسؤم ىدل نيلماعلا نييفحصلا نيب ةصرفلا ةحاتإ يف

 ."ايروس قرشو لامش يف مالعإلا نوناق فلاخي امب ةرادإلل ةعباتلا ريغ

 ةينعملا تاسسؤملاو تاهجلا ىلع" نإ ايروس قرشو لامش يف مالعإلا نوناق نم 10 ةداملا نم سداسلا دنبلا يف دريو

 ."تامولعملا ىلع لوصحلاو اهيلإ لوخدلا يف يمالعإلا ةمهم ليهست ماعلا نأشلاب

 تامولعملا قفدت ةيرح قوعت دويق ضرف ةهج يأ ىلع رظحي" :يلي ام نوناقلل ةرشاعلا ةداملا نم عباسلا دنبلا لوقيو

 ."ةمولعملا ىلع لوصحلل نييمالعإلا ةفاك نيب صرفلا ؤفاكت نود لوحت وأ

 ةيتاذلا ةرادإلا يف نييركسعو نييندم نيلوؤسمل ةريسم ةيكرت تارئاط فادهتسا تايلمع ديازت عمو ،رخآ قايس يفو

 نم ةيعونلا هذه لثم ةيطغتل مهيعس لالخ ةينمألا تاسسؤملا بناج نم تاقياضمل نويفحص ضرعت ،رهشأ ذنم

 .ثادحألا

 نيرشت نم 6ـلا يف ،كوبسيف عقوم يف هتحفص ىلع ،ةيمالعإلا رهجم ةصنم لسارم ،نامرهق ناهروأ يفحصلا بتكو

 يف ريجفت عقوم ريوصت هتلواحم دعب يلخادلا نمألا ىوق بناج نم فيقوتلل ضرعت هنأ ،يراجلا ربمفون ،يناثلا

 .يلشماقلا
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 طوقس نع ترفسأو ،ابرغ ةنيدملا مزح ىلع ،ةيكرت ةريسم ةرئاط نم فصقل خيراتلا كلذ يف تضرعت دق ةرايس تناكو

 .ةيلحم مالعإ لئاسو بسحب نييندم ،ىحرجو ىلتق

 ."لاقنلا هفتاه شيتفتو ةلئاسملا نم نيتعاس دعب مت هنع جارفإلا" نأ ،تاعاس دعب هفذح روشنم يف فاضأو

 :ةفاحصلا ةيرح لفكت ةيلودلا نيناوقلا .4

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

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

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

ً اكاهتنا لثمت ال ريرقتلا عوضوم دويقلا وأ تاءادتعالا نإف ،يلاتلابو .10 مقر ماعلا اهقيلعت يف ناسنإلا قوقحل ةدحتملا

 سامتلا يف لكك عمتجملاو دارفألا قحً اضيأ ضوقي هنإ لب ،بسحو تاءارجإلا كلتب نيرثأتملا نييفحصلا قحل

 يلودلا دهعلاو ناسنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلا نم 19 ةداملا بجومب نالوفكم ناقحلاو ،اهيلع لوصحلاو تامولعملا

 تدرو ىرخأ ماكحأ بجومبً اضيأ ةلوفكم نييفحصلا ةيامح نأ كلذ ىلإ فاضي .ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلاب صاخلا

 زاجتحالاو لاقتعالاو بيذعتلل ضرعتلا مدع يفو ةايحلا يف قحلا كلذ يف امب ،ناسنإلا قوقحل يلودلا نوناقلا يف

  .ةلاعف فاصتنا لبس ريفوت يف قحلاو ،نييفسعتلا

 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

 ديق يأ نأ ىلع 2012 ماع هريرقت يف ريبعتلاو يأرلا ةيرحب ينعملا صاخلا ررقملا ددش دقو .رشنلا نم نييفحصلا

 نأ بجي – تامولعملا رشنو لوصحلاو نع ثحبلا يف نييفحصلا قح كلذ نمو – ريبعتلا ةيرح يف قحلا ىلع ضرفي

 :ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلاب صاخلا يلودلا دهعلا نم 19 ةداملا نم 3 ةرقفلا يف هيلع صوصنملا يثالثلا رايعملل لثتمي

ü هيلع عالطالا عيمجلا ناكمإبو حضاو ينوناق صنبً اددحم ديقلا نوكي نأ. 

ü ماعلا ماظنلا وأ يموقلا نمألا وأ مهتعمس وأ نيرخآلا قوقح ةيامحل هتيعورشمو هترورض تبثت نأ 

 .ةماعلا بادآلا وأ ةماعلا ةحصلا وأ

ü فدهلا كلذ عم بسانتي هنأو موعزملا فدهلا قيقحتلً ادييقت طئاسولا لقأ هنأ تبثي نأ. 

 اهل رربم ال ىرخأ تاريثأت يأ وأ ةيسايس تاريثأت يأ نع ىأنمب نوكت ةئيه دي ىلع نوكي نأ بجي يثالثلا رايعملا اذه

 .فسعتلا وأ زييمتلا نعً اديعب
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