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- ةيبوروألا ةكبشلاو ،ناسنإلا قوقح تاساردل قشمد زكرمو ،ناسنإلا قوقح تاساردل ةرهاقلا زكرمنم لك بحري 
 نأشب قئاقحلا يصقتل ةلقتسملا ةنجللا ريرقتب )ةيساوس( ناسنإلا قوقحل ةيروسلا ةمظنملاو ناسنإلا قوقحل ةيطسوتملا
ينأ و ةنجللا ةيالوديدمت ىلإ كلذك وعدن امك . هيف ةدراولا تايصوتلاو ايروس لودلاو  ايروس ىلإ لوصولاب اهل حمس

دض ةموعزم مئارج باكترا نع نيل وئسملا دارفألاةلءاسم نامض لجأ نم ،ةلدألا نم ديزم عمج فدهب ،اهب ةطيحملا 
  .يناسنإلايلودلا نوناقلاو  ناسنإلا قوقحل يلودلا نوناقلل ةميسجلا تاكاهتنالا نم اهريغو برح مئارجو ،ةيناسنإلا
 

 ١٨دعب ، ايروس يف عضولا عم لماعتلل تاموكحلا هتجهتنا يذلا يسايسلا بولسألا مهاس دقلف يف  ،ةمزألا عالدنانم ا رهش
لصاوي  ،ةميخو بقاوعيذ ٍرزم يناسنإ عضو قلخ    .ةرواجملا نادلبلاو ايروس لخاد موي دعب اموي هراشتنا

  

، زنىلإ نآلا لوحت يذلا عضولل  ةعيرسلا ةركسعلاىشخن نحن و ةلوهجم ةحلسم تاعامج ل ديازتملادوجو لاوحلسم عا
دادعأ ديازت يلإ ةفاضإلابةيوهلا نيحزان لاو نيئجاللا ،  اهرسأب ةقطنملا يفو  ايروس يف نمألاو ملسلا ددهيامب ، ايلخاد
 .ةديدع تاونسل
 

منآلا ىتح يلودلا عمتجملا لاز ي ال ي لبةيشحولاتاكاهتن الانم  نييروسلا نييندملا ناكسلا ةيامح نع اسعاقت اش فق،   اده
، ةيشحوب ءايربألا نييروسلا نينطاوملا تائم  لتق ىلع  ىلإمويلا  تلوحت يتلا ةميسجلاتاكاهتنالا  نم ديدعلا عوقووموي لك
  .فرعلا هبشي ام
  

يصقت ةنجل اهتعمج يتلا ةلدألا عيمج ةلاحإ ىلإ سلجملا اذه ةمزألا ةيادب ذنم تعد دق يندملا عمتجملا تامظنم تناك 
حتف بةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا  ةبلاطم ىلإ ةوقبو ةحارص نمألا سلجم ةوعد ىلإو ،نمألا سلجم ىلإ ةلقتسملا قئاقحلا
  .مويلا ىرخأ ةرم ءادنلا اذه رركننحنو . ايروس يف ةيناسنإلا دض مئارجلاو برحلا مئارج يف قيقحت
 

يقحت ءارجإ ةلقتسملا قئاقحلا يصقت ةنجلل يغبنيامك  ا رخؤم تبكترا يتلا ىرخألا ةيلودلا مئارجلاو رزاجملا يف صاخ ق
امك لزعلا نييندملا دض ريبك لكشب ةديازتملا فنعلاتايوتسم ىلع نهربت ةلاح يهو ،ا عرد ةنيدم يف ءاضعأ ىلع  يغبني، 
ىلع ناسنإلا قوقح س لجم ةردق ىلع اهتاضارتعا يف رظنلا ةداعإ ،لودلا نما هريغو ةدحتملا تايالولا مهيف نمب ،سلجملا

  .ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملاكيرح تىلع نمألا سلجم ةوعد 
 

نع هتمدق يذلا ريرقتلا يف تفزع  قئاقحلا يصقتل ةلقتسملا ةنجللا نأل ةريبكلمأ ةبيخب رعشن نحن ،كلذ ىلع ةوالعو 
بجاو اهيلع ةنجللا نأ دقتعن نحن و. نمألا سلجم لبق نم ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا ليعفت ىلإةجاحلاب ةرشابم فارتعالا 

ال ةرشابم ةقيرطب  ايروس يف ةرمتسملا ناسنإلا قوقح تاكاهتنا نع ةلءاسملاو ةلادعلا نامضل لئاسولا بسنأبيصو تنأ 
ةريطخلا مئارجلا نع ةلءاسملا و. نهارلا تقولا يف ايروس يفثادحألا ميمص يف نمكي باقعلا نم تالفإلا ف .سبللا لمتحت
 ًالبقتسم اهرسأب ةقطنملاو ايروس بينجتو مئاد مالسنامضل ديحول اليبسلا ي ه  .املظم


