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 ؟١٩-دیفوكب ةباصإلل ةضرع رثكأ يركسلاب نوباصملا صاخشألا ربتعی لھ

 

 مغرلا ىلع ،ضرتفنو .مھریغ نم ىودعلاب ةباصإلابً الیلق رثكأ ماع لكشب مھ يركسلاب نوباصملا صاخشألا نأب ةدع تاونس ذنم ملعن نحن

ً ایبسن ةدیج رابخأ كانھ نأ ركذلاب ریدجلا نم نكلو .انوروكلا سوریفب ةباصإلل ةضرع رثكأ مھنأ ،دعب كلذ تبثت مل تاءاصحإلا نا نم

 ناھوو يف تیرجأ يتلا تاساردلا بسحبف .لوألا عونلا نم يركسلاب نیباصملا نم بلغألا يف مھو نسلا راغص نم يركسلاب نیباصملل

 .ةنئمطم رابخأ كلتف .انوروكلا ببسب تایفشتسملا ىلإ نیرشعلا و ةسماخلا رمع نود يركسلاب باصم يأ لاخدإ متی مل ایلاطیإو

 ناھوو نمً ارخؤم ترُشن يتلا تاساردلا .يركسلا ىوتسم يف مكحتلا وھ لماع مھأ نإف يركسلاب نیباصملا نمً انس ربكألل ةبسنلاب دقتعأ

 ركسلا ىوتسم نیذلا كئلوأ نكلو ً.اماع ٦٦ وھ انوروكلا ببسب ىفشتسملل مھلاخدا مت نیذلا يركسلاب نیباصملا رمع طسوتم نأً الوأ ریشت

يركسلاب نیباصملا عیمج ىلع ددشن نأ دبالف اذل .دیجلا مكحتلا ووذ يركسلاب نیباصملاب ةنراقم بعصأ مھتلاح تناك نیذلا مھ دیج ریغ مھیدل  

  .ماع لكشب يركسلاب ةیانعلاو ،مھیدل ركسلا تاءارق ىوتسمب ةیانعلا ةیمھأ ىدمبً اعیمج ھب رمن يذلاً ادج بعصلا تقولا اذھ يف 

 

 

 

 ؟١٩-دیفوك نم ةیاقولل ھلمع يركسلاب نیباصملا ىلع بجی يذل ام

 

 .ةیمھألا غلاب يف ةیصخشلا ةفاظنلاب ةیانعلا نأ ثیح ً.اعیمج اھعبتن يتلا حئاصنلا كلت نع فلتخت ال يركسلاب نیباصملل حئاصنلا نأ ىرأ

 نأ وجرنف ریغتت تامیلعتلا نكلو ةریخألا تامیلعتلا يھ هذھف ،ةیناث ٢٠ ةدمل نیدیلا لسغ نم دبالف نوباصلاو ءاملا بحت ال تاسوریفلا

 .نیرخآلا نم ةیفاك ةفاسم ىلع اوقبا ً.ادج ةمھم ةیصخشلا ةفاظنلا .رییغت يأ ردص لاح يف تاھیجوتلل نیعباتم اوقبأو ،اھل نیعباتم اولظت

 .يعامتجالا دعابتلاو ،ماظتناب نیدیلا لسغ ؛لثملاب اوموقی نأ يغبنی كلذك مكلزانم يف نورخآلا صاخشألا

 دبال ،عبطلابو .نیرخآلا صاخشألا نم مادقأ ةتس وأ نیرتم ةفاسم ىلع ناكمإلا ردقب اوقبا كلذكو ،ریغتت دق نكلو ،تاھیجوتلا رخآ يھ هذھ

 مازتلالا بجی كلذ ىلع لوصحللو .ةیمھألا ةیاغ يف كلذ نإفً اقباس ترشأ امك ،مدلاب ركسلا تالدعم ىلع ةظفاحملا ةیمھأ ىلع دكؤن نأ

 ةحاسم مكیدل تناك اذإف .كلذل رسیتی ناكم يأ يف ةضایرلا ةسرامم يف رارمتسالا كلذكو .ةیحصلا ةنزتملا ةیذغتلا لثم ،ةیحصلا ةایحلاب

 تنرتنالا ربع عقاوملا نم رثكلا نآلا كانھ ً.اضیأ لزنملا لخاد ةضایرلا ةسرامم نكمیف الإو .نیرامتلل اھلالغتسا تقو اذھف ةصاخ ةقیدح

 تایصوتلاو .نیرخآلاو كنیب ةفاسم ىلع ظفاحتو كسفنب ينتعت نأ راصتخاب تایصوتلاف يلاتلابو .لزنملا يف ةضایرلا قیبطت يف مكتدعاسمل

 .رارمتساب تاھیجوتلا هذھ ىلع اوعلطت نأ اوصرحاو اھل اوعمتساف لاجملا اذھ يف ھباشتت انتاموكح عیمج نم

 



 
 

 

 ؟ضرملاب اورعش لاح يف ھلمع يركسلاب نیباصملا صاخشألا ىلع بجوتی يذلام

 

 روعشلاو رارمتساب ةرارحلا ةجرد عافتراو فاجلا لاعسلا لثم انوروكلا سوریفل ةلثامم ضارعأ روھظك ،ضرملاب صاخشألا رعش اذإ

 وأ ىفشتسملا يف ءاوس ةیحصلا تامدخلا يمدقم وأ ،جلاعملا بیبطلا عم لصاوتلا ةیادبلا يفوً الوأ يرورضلا نم ھنإف .ءایعإلاو بعتلاب

 ربع متی نأ لصاوتلا اذھل نكمیو .جالعلل ةداع ھعم لصاوتی صخش يأ وأ ،يركسلا ةضرمم وأ ،ةیلوألا ةیاعرلا يف يركسلاب نیصتخملا

 .ضرملا تالاح دنع ةماعلا تاداشرالا عابتاب يصون ،مومعلا ىلعو ،ھجولً اھجو لصاوتلا اذھ نوكی نأ ةرورضلا نم سیل ،فتاھلا

 

 مدلا يف ركسلا لدعم عفتری داھجإلا دنع ھنأل .ةیودألا نم دیزمل جاتحت دق ضرملا دنع نایحألا نم رثك يفف ،كیدل يركسلا ىوتسمب ينتعا

ً اضیأو .يلاحلا تقولا يف قلقلل ضرعتی دق انم ریثكو داھجإلا عاونأ نم كلذك قلقلاو رتوتلا نأ امك ،داھجإلا عاونأ نم ضرملاو .ماع لكشب

 كبیبط ةراشتسا كیلع ةلاحلا هذھ يفف ،ىلكلا لكاشمب نیباصملا صاخشألا نم تنك اذإ الإ ،لئاوسلا نم ریثكلا برشا .لئاوسلا لوانتب ينتعا

 جلاعملا مكبیبط اھددحی امك ةیودألا لوانتو ،ةمیلسلا ةیذغتلاب مكحصننً اذإف .كل ةبسانملا لئاوسلا ةیمكب صتخی امیف بسانملا حصنلل جلاعملا

   .مكیدل ركسلا تالدعمب مامتھالاو

 

 

 

 ؟يركسلا تافعاضم نم نوناعی نیذلاو يركسلاب نیباصملا صاخشألا صوصخب اذامو

 

 .فتاھلا قیرط نع كلذب مایقلا ناكمإلاب نكلو ةرركتم تاراشتسا ىلإ نوجاتحی دق مھو .تافعاضملا ضعب مھیدل يركسلا ىضرم نم ریثكلا

 ةیودأ نولوانتی ثیح .ىلكلا ةعارزل اوعضخ نیذلا لاثملا لیبس ىلع ياضرم دیدحتلاب .ىفشتسملل مھروضح يرورضلا نم سیل ةیبلغألاف

ً ایفتاھ مھب لاصتالاب تمق ،ةدایعلل عوبسألا اذھ ياضرم راضحإ نعً اضوعو .رطخلل رثكأ نوضرعم مھف ءاضعألا ضفر لامتحا نم للقت

 ،مدقلا يف ةمئاق ةلكشم كیدل تناك اذإف .ةیركسلا مدقلاب نوباصملا ىضرملا كانھ رخآ بناج نمو .ىلكلل ةعارز اوقلت نیذلا ىضرملل

 ثیح صحفلل ىفشتسملل روضحلل ىضرملا رطضی ال يكل عمتجملا يف تادایع انثدحتسا دقو يبطلا صحفلل عضخت نأ جاتحت كنأ حجرألاف

 ھتافعاضمو يركسلاب نیباصملا يقبن نأ صرحن نحنو .انوروكلا سوریافب نیباصم ىلع يوتحت نأ لمتحی يتلا نكامألا نم ىفشتسملا نأ

 جراخ كلذل قسنن اننإف مھتنیاعمل ةجاح كانھ تناك اذإو فتاھلا ربع مھعم لصاوتلا قیرط نع ،عاطتسملا ردق تایفشتسملا نع نودیعب

 .تایفشتسملل روضحلا مھبنجن نأ لواحن اننأ يھ ةصالخلا .ىفشتسملا

 

 صاخشألاب ةیانعلل دوھجلا هذھ يف ةدعاسملا نومدقی نیذلا لكل ركشلا صلاخ نع ربعأ يننإف ،يركسلل يلودلا داحتالا نع ةباینلابو ماتخلا يفو

 ةلدایصلاو ةفاظن لامع وأ نیدعاسم وأ نیضرمم وأ ءابطأ اوناك ًءاوس ،تایفشتسملل مھلاخدإ مت نیذلا لكب ةیانعلاو ،يركسلاب نیباصملا

 رطخلل ھتایح ضرعو مدقأ نم لكلو .ةیودألا لیصوت ىلع نیمئاقلاو

 .يركسلل يلودلا داحتالا نم ركشلا انم مكلف

 

٢٠٢٠ لیربأ يف ررح  


