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  ايروس قرش لامش يف دفاولا ةقاطب

 

 نييندملا قوقح ظفحت تاءارجإ ذاختا ىلع عامجإو عساو لدج
 

 2022 ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنم © ةظوفحم قوقحلا عيمج            

 رشنب ىنعت ،ةيحبر ريغو ةيموكح ريغو ةلقتسم ةيروس ةمظنم يه ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنم
 .ةيروس يف ناسنإلا قوقح ةفاقث زيزعتو

 نيعفادملاو دارفألل ةيمكارت دوهجل ةجيتن 2015 ماع يف ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنم تسسأت 
 عافدلل ةيعامجلاو ةيدرفلا دوهجلل ًاجيوتت ةمظنملا تءاج .روزلا ريد ةظفاحم نم ناسنإلا قوقح نع
 اهتبكترا يتلا ناسنإلا قوقح تاكاهتنا قيثوت ىلإ ةفاضإلاب ،مهعمتجم يف ناسنإلا قوقح نع
 ةحاسمو ةصنم ةباثمب ةمظنملا هذه تحبصأو .2011 ماع ذنم ةظفاحملا يف عازنلا فارطأ فلتخم
 ةينوناقلا ريياعملل ًاقفو اهترصانمو مهاياضق نع عافدلل اياحضلاو ناسنإلا قوقح نع نيعفادملل
 .ةينهملاو

 ززعت .ةلداع ةلءاسم نود ثادحألاو تاكاهتنالا هذه بهذت ال ىتح دوهجلا هذهب ةمظنملا موقت
 ةيسايسلاو ةيعامتجالاو ةيفاقثلا تايوتسملا ىلع يروسلا عمتجملا يف ناسنإلا قوقح ةمظنملا
 .مهقوقح ىلع مهرسأو اياحضلا لوصح نامضل

 قوقحل ةيلودلاو ةينطولا دوهجلا نم ًالعاف ًاءزج حبصيل ةمظنملا لمع قاطن عستا ،كلذ قيقحتلو
 ًاقفو 2011 ماع ذنم يروسلا بعشلا دض تعقو يتلا ايروس يف تاكاهتنالا قثوت يتلا ناسنإلا
 .ةينوناقلا ريياعملل



 

 كلذو دفاولا ةقاطب ىلع بلطلا قيقدتب رخآلاو نيحلا نيب ايروس قرش لامشل ةّيتاذلا ةرادإلا موقت

 تاّوقب ةلّثمتملاو اهترطيس قطانم يف ةرشتنملا ةّيركسعلاو ةّينمألا اهزجاوحل زاعيإلا لالخ نم

 .قطانملا هذه ىلإ نيدفاولا ىلع قيقدتلا ةرورضب ةّيطارقميدلا ايروس

 ةرادإلا ةرطيس قطانم جراخ سوفن رئاود يف نيدّيقملا صاخشألا ّنّأ :دفاولا ةقاطبب دوصقملا
 ،ايروس قرش لامش اهترطيس تحت عقت قطانم -لالخ نم روبعلا وأ- ةرايزب نيبغارلاو ،ةّيتاذلا
 متي ،اهيف نكّسلاو قطانملا هذه ىلإ لوخدلا مهلّوخت ةقاطب ىلع لوصحلا مهيلع بجي
 .ةّيتاذلا ةرادإلا اهتدّدح تاسّسؤم لبق نم ةقاطبلا ىلع لوصحلا

 

 يتلا ةّينمألا ثداوحلا ،2019 ماعلا ذنم اهب لمعلا أدب لب ،ًاثدحتسم ًءارجإ تسيل دفاولا ةقاطب

 نم حوزّنلا ىلع لئاوعلا تائم ربجأ يذلا ةّيشيعملا عاضوألا ءوسو ايروس قرش قطانم اهتدهش

 ديدشتلا ىلإ -اهتاحيرصت قفو-ةّيتاذلا ةرادإلاب تعفد ،تارفلا قرش ىلإ ةّيموكحلا ةرطيسلا قطانم

  .اهجارختسا ةرورض ىلع

 نمف ،تارفلا قرش قطانم ىلإ نيمداقلا نيب قّرفت ال اهّنأ دفاولا ةقاطب ىلع ذخآملا مهأ ىدحإ
 نكست لئاوع ةبلاطم نع كادع اذه ،ةّينمأ بابسأل نيحزان نيرخآو باّلطو ىضرم ءالؤه نيب

 عبات مهب صاخلا سوفنلا ديق نأل طقف دفاولا ةقاطبب دوقع ذنم ةكسحلا ةظفاحم يف
 .ةّيتاذلا ةرادإلا عبتت ال قطانمل

 

 ةقاطب نم فدهلا لوح ًانايب ةّيتاذلا ةرادإلل ةّيلخادلا ةئيه تردصأ 2022 رياني/يناثلا نوناك 15 خيراتب

 ،يدايتعا لكشب مهتايح ةعباتمو نامألاو نمألاب انقطانم يف نينطاقلا لماك عتمتيل" هيف ءاج دفاولا

 نم مهل ًانامض ةيقيقحلا صخشلا ةيوه ىلع ديكأتلل وه هعضو مت يذلا ةلافكلا ماظن نأ ًاملع

  .ليحرت ةلاح يأ دهشت مل ةعبّتملا تاءارجإلا نأ نايبلا دّكأ امك ،"ةيصخشلا مهتايوه لاحتنا
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 كوب سيفلا ىلع ايروس قرشو لامشل ةّيتاذلا ةرادإلا ةحفص ةروصلا ردصم-ةّيلخادلا ةئيه نع رداصلا نايبلا نع ةروص

 

 

 

 

 



 

 ريرقتلا ةيجهنم

 ريد نم مهعيمج صاخشأ )7( ةداهش ىلع اذه اهريرقت يف 1ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمّظنم تدمتعا

 ربع وأ يصخش لكشب ةمّظنملا وثحاب مهلباق ،ةظفاحملا يف ةفلتخم سوفن رئاود يف نيّلجسمو روزلا

 ةرادإلا ةرطيس تحت عقاولا روزلا ريد فير يف نكسي مهدحأ ،ةنمآ جمارب مادختساب ةيفتاه تاملاكم

 ريد ةنيدم فصق رثإ ةكسحلا ىلإ حزان دحاوو ،دوقع ذنم ةكسحلا ةظفاحم يف نانكسي نينثاو ،ةّيتاذلا

 ريرقتلا يف ةدراولا ءامسألا ةفاك ،ةقرلا ىلإ روزلا ريد فير نم حزان صخشو تاونس عست ذنم روزلا

 .دوهشلا بلط ىلع ءانب ةراعتسم

 )47( امهب كراش ةّيضارتفا ةودن تمّظنو روزلا ريد يف اهبتكم يف نيمويل لمع ةشرو ةمظنملا تدقع

 روزلا ريد تاظفاحم نم نيلقتسم ءاطشن وأ يندم عمتجم تامظنم يف ءاطشن مهعيمج ،صخش

 .ةنكمملا لئادبلاو نييندملا ىلع اهتاساكعناو دفاولا ةقاطب ضرف بابسأ تشقان ،ةكسحلاو ةقرلاو

 دفاولا ةقاطب ضرف

 نييندملا ةكرح قاعأ ايروس قرش لامش ةرطيسملا ىوقلل ةعباتلا ةّيركسعلاو ةّينمألا زجاوحلا ديدشت

 يوري ةقرلا ةنيدم يف حزان دمحم وبأ .مهلمع ىلع هريثأتب كلذو ةّيمويلا مهتايح ىلع ًابلس سكعنأو

 ةرادإلا تضرف يذلا 2019 ماعلا ىتح ًادج ةدّيج ةقرلا يف عاضوألا تناك ":ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنمل

 ةنيدم نيب لاقتنالا يلع بجوي يلمع نأ ثيح لمعلل لّقنتلا يناكمإب دعي مل ،دفاولا ةقاطب هيف ةّيتاذلا

 الو ةّيصخشلا يتّيوه زجاوحلا رداصت رورملا لواحأ ةّرم لك يف ،يموي هبش لكشب اهفيرو ةقرلا

 ًادهاش نإف ىرخُأ ةهج نم ."تقو عرسأ يف ةقاطبلا جرختسأ فوس ينّنأب دهعتأ نأ دعب الإ اهديعتسأ

 ،روزلا ريد يف ةمزاللا ةّيبطلا ةيانعلا ىلع لصحي ملو ةّيضرم لكاشم نم يناعي روزلا ريد نم )ع.أ( رخآ

 لوخدلا نم ةكسحلا ةنيدمل يبونجلا لخدملا يف ةّيطارقميدلا ايروس تاّوقل عباتلا امارونابلا زجاح هعنم

 :دهاشلا لوقي ،بيبطلا ةعجارمل

 لامكإ نم )10( مهددع ناكو يعم نم لكو تعنُم ،ةّيحصلا يتلاح ةعباتمل روزلا ريد فير نم تمدق"
 ."روزلا ريد يف انتويب ىلإ اندُعو انقيرط

 

 
1https://jfl.ngo/  
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 لب ،ةرادإلا ةرطيس قطانم ىلإ نيمداقلا ىلع طقف دفاولا ةقاطب ىلع لوصحلاب ةبلاطملا رصتقت مل

 ءانبأ نم )ع.د( دهاشلا .ةّيموكحلا قطانملا يف مهدويق لازت ال نمم اهيف نيميقملا ىلإ كلذ ىّدعت

 يف جوزتو روزلا ريد ةظفاحم نم يّدج مدق“ :ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ثحابل لوقي ةكسحلا ةنيدم

 دنتست ام اذهو روزلا ريد يف تيقب اندويق نكل ًاماع )37( نآلا رمعلا نم غلبأ انأو يدلاو بجنأو ةكسحلا

 يذلا )ت.م( دهاشلا هلاق ام قباطي )ع.د( دّيسلا هركذ ام ."دفاولا ةقاطبب انتبلاطم دنع زجاوحلا هيلإ

 :ًاماع )30( نم رثكأ ذنم ةكسحلا ةنيدم يف ناريوغ يح نكسي

 ينبلاطو غاّبصلا زجاح ينفقوتسا يلشماقلا-ةكسحلا قيرط ىلع ةعقاولا انتعرزم ىلإ يهجوت ءانثأ"
 ."رورملاب يل حمسي نل ةمداقلا ةّرملا يف يل لاقو ،روزلا ريد يف يسوفن نأل دفاولا ةقاطب جرختسأ نأب

 

 

 
 دوهشلا دحأ نم ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمّظنم هيلع تلصح دفاو ةقاطب جذومن

 

 ةّيداملا تابوعصلا ضعب نع ثّدحت ،تاونس )10( يلاوح ذنم ةكسحلا ةنيدم يف حزان روزلا ريد نم )د.أ(

 اهنأل دفاولا ةقاطب زاجنإ عيطتسأ ال ":دفاولا ةقاطب جارختسا يف نيحزانلا نم هريغ هجاوتو ههجاوت يتلا

 ديدجتب موقأ ةرم لك يف ةرجألا ةدايزو بتكملل نويسمك عفدب بلاطم انأ يلاتلابو راجيإلل ًادقع بلطتت

 روبع ىلع ينربجي يذلا رمألا ،اوعقوي نل مهّنإف رّجؤملاو بتكملا طورش ةيبلت مدع لاح يفو ،دقعلا

 ."رارمتسالل لباق ريغ عضو وهو ةيطارقميدلا ايروس تاوق زجاوح ىلع رورملا بّنجتل ةليوط تافاسم

 ":ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنم اهتدقع لمع ةشرو يف كراشم عم رّركت )د.أ( دهاشلا عم لصح ام



 ةّيوهو ةكسحلا يف ةّلجسم ةرايسو ةّيكلم تابثإ يدلو ةنس )30( نم رثكأ ذنم ةكسحلا يف شيعأ

  ."دفاو ةقاطب جارختسا ينم بلُط كلذ عمو ةيباقن

 :لمعلا ةشرو يف نيكراشملا دحأ لوقي

 بلطي ،ةّيتاذلا ةرادإلا قطانم يف ةيميلعتلا عاضوألا ءوس ببسب كلذو روزلاريد ةنيدم يف سردي ينبا "
 رطضي ًانايحأو ةّيتاذلا ةرادإلا قطانمو ةّيموكحلا قطانملا نيب اهب لقنتي ةّرم لك يف دفاولا ةقاطب هنم
 ."ةّيركسعلا زجاوحلاب رورملا بّنجتيل ةبقارملل عضخت ال رباعم مادختسا ىلإ

 

 

 

 دفاولا ةقاطب ىلع لوصحلا

 داجيإ يه اهب مايقلا بجوتي ةوطخ لّوأ ،قاروأ ةّدع ريفوت نطاوملا ىلع بجي دفاولا ةقاطب ىلع لوصحلل

 ،لهسلا رمألاب سيل اذهو اهيف نكّسلا دفاولا ةقاطب بلطي نم ديري يتلا ةقطنملا ءانبأ نم ليفكلا

 تانايبو دفاولا تانايب اهيف نودي يلخادلا نمألا ىوق نم ةرداص ةصاخ ةقيثو ىلع لوصحلا مث نمو

 ليفكلا ةقفرب دفاولا رضحي نأ طرتشُي ثيح ليفكلا مهنمض نم نينثا نيدهاش تانايبل ةفاضإلاب هتلئاع

 فيرعت ةداهشو ،ةقطنملا يف ًاتيب رجأتسا دفاولا نأ تبثي راجيإ دقعل ةفاضإلاب ،يلخادلا نمألا ىوق مامأ

 ،دوهشلاو هتلئاع دارفأو دفاولل ةيصخشلا ةيوهلا نع روصو ،دفاولاب هتفرعم تبثت يحلا نيموك نم

 هيلع بجي اهديدجت ديري ةرم لك يفو رهشأ ةتس اهتدم ةبولطملا ةقاطبلا ىلع دفاولا لصحيل

 هذه ّنإف ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنم وثحاب اهارجأ يتلا تاءاقللا لالخ نم .هعم ليفكلا باحطصا

 نأ بّجوت“ :دمحم وبأ دّيسلا لوقي .رخآلا ضعبلا ىدل ةلهسو ضعبلا دنع ةدّقعم تناك تاوطخلا

 لهسلا نم نكي مل ،اهيف سوفنلا رئاود يف لّجسمو ةقرلا يف ميقي ليفك ةقفاوم ىلع ةيادب لصحأ

 ًانايب كلتمي نأ ةّيصخشلا هتقاطب ىلإ ةفاضإ ليفكلا يف اهرفاوت بجاولا طورشلا نم نأل كلذب مايقلا

 اودقف مهفرعأ نم مظعمو ،ةقرلا يف هتماقإ تابثإل همساب ةلجسم هايم وأ ءابرهك ةعاسو ًاّيراقع

 ةظفاحم ىلإ روزلاريد نم حزان )ب.م( دّيسلا  ."تاونس ذنم ةنيدملا فصق ببسبو حوزنلا لالخ مهقئاثو

 ةكسحلا ةظفاحم جراخ هديق صخش يأل ةقاطبلا جارختسا نم دبال ":لوقي 2010 ماعلا ذنم ةكسحلا

 نم ريثكلا هجاوأ مل ،ًاماع )50( ذنم ةظفاحملا يف ميقم ُتنك ول ىتح ،ةّيتاذلا ةرادإلا وفظوم ينربخأ امك

 ةقاطبلا نع ةروص ،ةيحانلا نم ةموتخم نيموكلا نم ةقرو ىلع لوصحلا يلع ناك ،تاديقعتلا

 ناكو ،شياسألل ةّيزكرملا ةرادإلا ىدل قاروألا ةفاك عدون نأو راجيإ دقعو يتلئاع دارفألو يل ةّيصخشلا
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 يف روزلا ريد نم ةحزان )ب.ر( ةّديسلا اّمأ ."ةقاطبلا ىلع لوصحلل ليفكلا عم ًاّيصخش رضحأ نأ يلع

 :تلاقف 2012 ماعلا ذنم ةكسحلا

 ةقاطب طورش نم ّنأ شياسألا فظوم هربخأ ،راجيإلاب نكسي الو يلشماقلا يف ًالزنم كلمي يخأ"
 ."ةكسحلا يف دّيقم رجأتسملا لزنملا بحاص نوكي نأو راجيإ دقع دوجو دفاولا

 

 اهذاختا نم دبال تاءارجإ

 يدرف لكشب مهب تقتلا نيذلا صاخشألاو ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنم اهتداق يتلا تاشاقنلا لالخ

  .نييندملا ىلع اهريثأت ثيح نم وأ نمألا ظفحل اهتيمهأ ثيح نم ءاوس دفاولا ةقاطب لوح ءارآلا تنيابت

 :ةيلاتلا ةثالثلا تائفلا ىلإ ريرقتلا يف نوكراشملا صاخشألا اهحرتقا يتلا تاءارجإلا ميسقت نكمي

 ةطشان تلاق .نينطاوملا نيب ًازييمت لكشت اهنأل ريخأت نودب ًاروف دفاولا ةقاطب ءاغلإ ةرورض ىلوألا

 :ةكسحلا ةظفاحم يف ادوماع نم ةيندم

 نأ ىشخأو ،ةليوط تاونس ذنم اهب تمقأ يتلا ةظفاحملا يف شيعلا قح ينم بلست دفاولا ةقاطب"
  ."دركلا نييروسلا دض ايروس يف مكحلا ماظن اهسرام ىرخُأ ةّيزييمت تارارقل ًاراركت نوكت

 

 ريغ اهنايب يف ةيلخادلا ةئيه اهتّنبت يتلا بابسألا نأب ةقرلا ةنيدم يف يندم عمتجم ةمظنم ريدم حّضوو

 نوؤشلا بتكم عم عامتجا لالخ دفاولا ةقاطبل اهضفر نع يندملا عمتجملا تامظنم ترّبع" ةّيعقاو

 ."ةقرلا يف ةّيتاذلا ةرادإلل ةعباتلا ةّيناسنإلا

  .دفاولا ةقاطبل ًاليدب اهنع ةرداصلا فيرعتلا ةقاطب ةّيتاذلا ةرادإلا دمتعت نأ وه ةيناثلا

 نايبلا ىلع ءانب ":ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنم هتمّظن شاقن لالخ يندم عمتجم ةمظنم ريدم لوقي

 ةقيرطلا سفنب ةلودلا ميظنت اهيلع رطيس يتلا قطانملا ةفاك ةلماعم بجوتي ةيلخادلا ةئيه نع رداصلا

 لوقيو ."ةكسحلا ةظفاحم يف ىرق ىلإ لصوو روزلا ريد مظعمو ةقرلا ىلع رطيس ميظنتلا نأ ثيح

 يف ثدح ام نأو ةّينمألا تالكشملا لح يف دعاست نل دفاولا ةقاطب نأب روزلا ريد نم يندم طشان

 لحت ال يتلا ةّينمألا تارغثلا مجح نّيبي ناريوغ نجس ىلع ةلودلا ميظنت رصانعل موجه نم ةكسحلا

 :لوقي ةكسحلا ةظفاحم يف يندم عمتجم ةمظنم ريدم ."تاءارجإلا هذه لثمب

 كلميو يح لك يف دوجوملا نيموكلا ىلع دامتعالا نكمي هنإف دفاولا ةقاطب ءاغلإ بعصلا نم ناك اذإ "
  ."ةقرولا هذه لماح ةيصخش تبثت هلبق نم ةقدصم ةقرو حنم هنكميو ،يحلا يف نينطاقلا ةفاك تانايب



 
 ةّيصخشلا هتيوه دقف نم لكل فيرعت ةقاطب تردصأ ةّيتاذلا ةرادإلا نإ "لمعلا ةشرو يف كراشم لاق

 ."هب فيرعتلل ةيفاك يهو

 

 لوحتت ال ىتح ةقاطبلا ىلع لوصحلل ةبولطملا تاءارجإلا نم فيفختلا ةرادإلا ىلع نأ وه ةريخألاو ةثلاثلا

 .لكش يأ تحت دفاولا ةقاطب ءاغلإ ًامامت ضفر يأرلا اذهو ،نطاوملا ىلع ئبع ىلإ

 :ةلادعلا ةمظنمل ةكسحلا ةظفاحم نم ةطشان تلاق انهو 

 رربي ال اذه نكلو ،اهيلع رطيست يتلا قطانملا نمأ ظفحل ًابسانم هارت ام ذختت نأ ةطلس يأل قحي"
 ةمهم يهو اهئاغلإل يعاد ال“ :لوقلاب يلشماقلا فير يف ةطشان هتّدكأ ام وهو ."تاّيرحلا نم دحلا
 ."اهيلع لوصحلل ةّيزيجعتلا تابلطلا نع يلختلا مهملا نم نكلو ،نمألا ةظفحل

 

 قوقحلا كهتنت دفاولا ةقاطب نأ ىلع لمعلا ةشروو ةّيراوحلا ةسلجلا يف نيكراشملا نم ددع دّكأ

 .ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلاب صاخلا يلودلا دهعلاو ناسنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلا يف ةلوفكملا

 هتماقإ لحم رايتخاو لقنتلا ةّيرح درف لكل" ناسنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلا نم )13( ةداملا يف ءاج

 اذهو ."هدلب ىلإ ةدوعلا يفو ،هدلب كلذ يف امب دلب يأ ةرداغم يف قحلا درف لكل"و "ةلود لك دودح لخاد

 درف لكل“ هّنأ ةّيسايسلاو ةّيندملا قوقحلاب صاخلا يلودلا دهعلا نم )12( ةداملا ًاضيأ هيلع تدّكأ ام

 يف ءاجو ."هتماقإ ناكم رايتخا ةّيرحو هيف لقنتلا ةّيرح قح ام ةلود ميلقإ لخاد ينوناق وحن ىلع دجوي

  .ماعلا ماظنلاو نمألا ةيامح تارورضل اّلإ ديق يأب قوقحلا كلت دييقت زوجي ال هنّأ ةداملا سفن

 

 

 ةصالخلا

 ديزملا ضرف وه اهنم فدهلا نأو ناسنإلا قوقح كهتنت نل دفاولا ةقاطب نأب ةّيتاذلا ةرادإلا تدّهعت

 لجأ نم ةلادعلا ةمّظنم قّثوت مل ،ةقرسلاو فطخلاو لتقلا تالاح ديازت لظ يف ةّينمألا تاءارجإلا نم

 نع اوثّدحت مهب تقتلا نيذلا صاخشألا مظعم نأ اّلإ ،دفاولا ةقاطب ضرف ذنم ليحرت ةلاح يأ ةايحلا

 مهلوصح ترّخأ تابوعصلا هذه نأو ،ليفكلاب قّلعتي ام ةصاخ اهيلع لوصحلا يف تابوعصلا ضعب

 تالاحلا ضعب .مهلامعأ ىلإو نم مهلقنت ةصاخو ةّيمويلا مهتايح ىلع ًابلس سكعنا ام ةقاطبلا ىلع

 بلطو ًاماع )20( نم رثكأ ذنم ةكسحلا ةظفاحم يف نونطقي صاخشأل ةلادعلا ةمظنم اهتقّثو يتلا

 ىلإ ًاثيدح نيدفاولاب صاخ هنأ هنم مهفُي يذلا ةقاطبلا نم فدهلاو مجسنت ال دفاولا ةقاطب مهنم
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 ىدل نوفورعم مهّنأ ضرتفي دوقع ذنم ةرادإلا قطانم يف نيميقملا نأل ،ايروس قرش لامش قطانم

 نيميقملاو ةكسحلا جراخ نيديقملا صاخشألا- ةئفلا هذه نم ليفكلا نوكي نأ ضفر نأ امك ،ةرادإلا

 ربتعا ةلادعلا ةمّظنم مهب تقتلا نم ضعب .نيحزانلا ىدل ضفرلا نم ةلاح راثأ -ةليوط ةّدم ذنم اهيف

 .ايروس قرش لامش تانّوكم نيب ًازييمت لّكشت دفاولا ةقاطب قيبطت يف ةّيلاحلا تايلآلا نأ

 ظافحلا نأب ةّيراوحلا ةودنلاو لمعلا ةشرو يف نوكراشملاو ةلادعلا ةمّظنم مهب تقتلا نم ةفاك دّكأ

 ةقاطب ىلع لوصحلا ّنأ اّلإ ،ايروس قرش لامش يف نييندملا ةفاكل يساسأ بلطم وه نمألا ىلع

 -دوهشلا ضعب لبق نم- ربتعاو نيحزانلا ضعب حلاصم ىلعو ىضرملا ىلع رّثأ هتاءارجإ ضعب يف دفاولا

 بجاو نم نأو اهئاغلإ نم دبال هنأ مهمظعم دّكأو .ةريزجلا ةقطنم يف نيميقملا نيب ةصاخ ًازييمت ًءارجإ

 .هيلع لوصحلا تاءارجإ نم فيفختلاب نورخآ بلاط اميف ،نمألا ظفحل لئادب نع ثحبلا ةرادإلا

 


