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  ركسعلا مكح تحت ةروثلا نم ماع: رصم يف ناسنإلا قوقح
  

قوقح مرتحت ةيطارقميد ةلود ةماقإل اهل ليثم ال تاحومطو ًالامآ كرابم سيئرلا علخ لبق رصم اهتده ش يتلا رشع ةينامثلا مايألاتلمح 
ءاجرأ ىتش هتاحومط تألم ،فدهلا  اذه قيقحت ليبس يف لئاه لكشب يحضي يرصملا بعشلا لظ امنيبو .اهززعتو هتايرحو ناسنإلا
ناسنإلا قوقح عاضوأب قلعتي اميف قوبسم ريغ روهدت ىوس رصم دهشت ملو ،كرابم علخ ىلع رم دق  مااع نأ الإ. يبرعلا نطولا

لبقتسم يف ًال    .اًقارشإ رثكأ مآ تايحضتلا نم ديزملا ءاليإ يف رارمتسالا نم لمألا دقفي مل يرصملا بعشلا نكلو ؛اهب هتايرحو
  

،  ١١يفو  ةئيه ىلإ ةطلسلا ميلستب ةديدع تادهعت طسو كلذ ناكو ،دالبلا نوئش ةحلسملا تاوقلل ىلعألا سلجملا ىلوت ٢٠١١رياربف  ،
. نكمم تقو برقأ يف ةبختنمو ةيندم روتسد اهلالخ غاص ي ،رهشأ ةتس ىدعتت ال ةيلاقتنا ةرتفل دالبلا ةرادإب اهردصأ يتلا هدوعو مغرو
داقعناو ،ةيعيرشتلا تاباختنالا لامتكال ىوس هقيرط حاجنلا فرعي ملو ماع نم رثكأ ىضم ،ةيسائرو ةيعيرشت تاباختن ا ماقتو ديدج
  .بعشلا سلجم
  

ةميسج نكت مل تاكاهتنا ناسنإلا قوقح تدهش ،هلمكأب مرصنملا ماعلا ةليط دالبلا نوئش ةحلسملا تاوقلل ىلعألا سلجملا ةرادإ لظ يف 
اريغ  تناك لب ،بسحف يف ،ةلودلا ءاجرأ تمع ةددعتم ثادحأ يف هفتح رهاظتم  ١٠٠نم رثكأ يقل دقف . ضيأ نايحألا ضعب يف ةقوبسم
صاصرلا شيجلاو ةطرشلا تاو ق تمدختسا دقو. يطاطم صاصرو فئاذقب مهنيعأ ةباصإ اهيلع بلغ حارجب نيرخآلا فالآ بيصأ نيح

 ، ملو ؛ةيملسلا ةمسلا اهتداس يتلا تارهاظتلا عمقل ةيئابرهكلا تاوارهلا و ،عومدلل ةليسملا لبانقلافئاذقلا ،يطاطملا صاصرلا ،يحلا
نايحألا ضعب يف نيرهاظتملا داسجأ اهتابابدب تسهد اهنأ لب ،كلذب   رفسأ امم ،زاجتحالا زكارم لخ اد بيذعتلا ناولأ ترمتسا امك. فتكت

تارهاظتلا ضفل ًاليبس بيذعتلا لئاسو  نم ةيندملاو ةيركسعلا ةطرشلا تذختا دقو. نيزجتحملا نم ةثالث نع لقي ال ام عرصمنع 
فحتملا لثم كلذو ،بيذعتلا لامع أل عقاوم ةدعل ةطرشلاو شيجلا لالغتسا دكؤي ام نيرهاظتملا تاداهش يفو. ءاطشنلا ةقحالمو

يتلا ةماعلا تاقرطلا ضعب ىلإ ةفاضإلاب ،ةيلخادلا ةرازوو ،ىروشلا سلجمو ،بعشلا سلجمو ،ءارزولا سلجم تارقمو ،يرصملا 
. مهضعب لتقم يف ببست امم) نايحألا ضعب يف ةيئابرهكلا تاوارهلا نيمدختسم(ةوسقب مهبرضب اوماقو نيرهاظتملا اهيف اوقحال 

ا مهنم تافارتعا جارختسا وأ مهبولق يف بعرلا لاخدإ ضرغب ،ةريصق تارتفل ،ءاطشنلاو نيرهاظتملا فاطتخا تالاح نأ  ضيأ ظحاليو
نم ضفرلاب ةيركسعلا تاوقلا اهتبكترا يتل ا مئارجلا لوح ةلقتسم تاقيقحت ءارجإل تاوعدلا لك تلبوق ،اذه انموي ىتحو. دايدزا يف

-ىرجأ هنأ الإ ؛سلجملا بناج   اًقيقحت -ارخؤم تعقو يتلا لتقلاو بيذعتلا تالاح اذكو ،تيرجأ يتلا ةيرذعلا تارابتخا تالاح يف  ايلخاد
  .  ةنيهملا وأ ةيناسنإ اللا وأ ةيساقلا ةلماعملاو ،دمعتملا ريغ لتقلا مهت هيجوتل هنم لامتحا يف كلذو ،وريبسام ثادحأ يف
  

طلا نوناقب لمعلا ةرتف دم مت امك ،لمعلا راسم ةلقرع اهنأش نم تارهاظتو تابارضإ يأب مايقلا رظحت نيناوق ن  ريهشلا ئراو س مت دقو
تحتو . اهريسفت قاطن عستي يتلا" ةجطلبلا"مئارج لثم كلذو ،همئارج نم ديزت هيل ع تاليدعت لاخدإ عم -يروتسد ريغ هجو ىلع-
مل ،كلذ عمو ؛ينمألا غارفلا ءلم ةجحب كلذو ،ةلداع ريغ ةيركسع مكاحم ىلإ يندم فلأ  ١٢نم رثكأ ليح ُأ ،ةيئاقولا ريبادتلا ةعيرذ

 ٧٠نم رثكأ حاورأ اهدعب تق هز مدق ةرك ةارابم تميقأ امدنع ٢٠١٢رياربف ىتح غارفلا اذه ئلتمي  اهلالخ ةطرشلا تفقو امنيب اعجشم  ،
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،  ٢٤يفو . جرفتملا فقوم يتلا ئراوطلا نيناوق عفر ،ةحلسملا تاوقلل ىلعألا سلجملا سيئر ،يواطنط ريشملا نلعأ ٢٠١٢رياني  ،
ةليط رصم يف اهب لمع   ىنثتس فقوأ هنكلو ،نوناقلا ريشملا ِغلي ملو . ةيلاتتم ةنس ٣١ي ناك املاط  اهنم ي ،ةددحم مئارج ىلع هقيبطت

  .ةجطلبلا مئارج
  

تاعاطقلا ضعب ىلع ةنميهلا ضرفو ،فحصلا ضعب اهجهتنت يتلا ريرحتلا تاسايس يف لخدتلا مالعإلا ىلع ةضورفملا دويقلا تنمضتو 
 لوثمب اهتورذ عمجتلا ةيرح ىلع ةضورفملا دويقلا تغلب ،كلذ ىلع ةوالع. ثبلا نم نيعيذملاو جماربلا ضعب عنمو ،ةددحملا ةيمالعإلا

نوعبرأو ةثالث  ةيلامتحا عم ،ةيئانج مئارج باكترا ةمهتب ةمكحملا مامأ ةيلود ةيقوقح ةيموكح ريغ تامظنم يف نيلماعلا نم  اصخش
  .هسفن جهنلا ىلع نيينطولا نييقوقحلا نيعفادملا نم ديدعلا ريس

  

 عمجتلاةيرح  .١
 

جوري صخش يأ ىلع سبحلا ةبوقع ضرفب يضقي يذلا  ٢٠١١ةنسل  ٣٤مقر نوناقلا ةحلسملا تاوقلل ىلعألا سلجملا ردصأ 
وأ ةلودلا تاسسؤم نم ةسسؤم يأ لامعأ ةلقرع اهنأش نم تاماصتعا وأ تارهاظتب مايقلل  -ةماعلا لاكشألا نم لكش يأب-

ىوس نوناقلا اذه ق . رالود ٨٢٨٩نع ديزي الو رالود  ٣٣١٥نع لقي ال غلبم هميرغت اذكو ،ةصاخ وأ ةماع ةئيه يأ   بطي الو
اقلل ل  يروتسد ريغ اًقيبطت دعي ددصلا اذهب صاخلا نون وطملا قيبطتلا نأ الإ ؛ئراوطلا ةلاح اهيف نلعُت يتلا تارتفلا ءانثأ

ا نم رهشأ ةتس دعب ئراوطلا نوناقب لمعلا فقوب ةحارص يضقت يتلاو تقؤملا روتسدلا يف تءاج يتلا صوصنلا ىلإ  دانتسا
  .٢٠١١ماع نم سرام رهش يف هدامتع اموي 

  

  : يلي ام ،نييملسلا نيرهاظتملا دض ةطرفملا ةوقلل تيمم امادختسا تدهش يتلا تارهاظتلا ضعب ىلع ةيحلا ةلثمألا نمو ءدب
ةفاض إلاب اذه ،نيرهاظتملا دض ةيئابرهكلاتاوارهلا مادختسا فنعلا اهيف مدخُتسا يتلا تارهاظتلا  ةيبلاغتلمش ،رياربف  ٢٦نم 

ةرشع عبس تضرعت ،سرام  ٩موي ماصتعا ضفل  ةلواحم يفو. ةيركسعلا تامكاحملا ىلإ تالاحإلاو ةيعامجلا تالاقتعالا ىلإ
 ٩مويو . ريرحتلا ناديم يف نهيلع ضبقلا ءاقلإ بقع يركسعلا نجسلا لخاد نهيلع تيرجأ" ةيرذع تارابتخا"ىلإ  ةرهاظتم

 ،  رشع ينثإ نم رثكأ ضرعتربوتكأ مهو مهسهدب تماق ةيركسع تابكرم ةطساوب قحسلا ىلإ  -طابقألا نم مهبلغأ- ارهاظتم
رشع ةسمخ بيصأ امكيملسلا رهاظتلل وريبسامب نويزفيلتلاو ةعاذإلا ينبم ىلإ مهقيرط يف صاصرلا نم تاقلطب نيرخآ  ، 

دوجوب اوبلاط نأ الإ نييملسلا ني رهاظتملا نم ناك امو. ليتق ٢٧ىلإ هدحو ثداحلا اذه يف اياحضلا ددع اذكه عفتريل ،يحلا 
 نوعبرأو ةثالثنم رثكأ يقل ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب . ةيحيسملا ةدابعلا رودو سئانكلا ىلع ةدش رثكأ ةينمأ ةيامح يف ،هفتح  اصخش

فص ةقرفت ةيغب يطاطملا صاصرلاو ،ةيحلا ةريخذلل اذكو ،عومدلل ةليسملا لبانقلل طرفملا مادختسالا ةجيتن٢٠١١ربمفون  فو ، 
يفو . قانتخالل اهضرعت ةجيتن تناك تايفولا تالاح نم ديدعلا نأ ،ركذلاب ريدجلا نمو. دومحم دمحم عراش يف نيرهاظتملا

ىلإ مهنم ثانإلا ضعب ضرعت امك ،برضلا ىلإ ءارزولا سلجم ىنبم مامأ نوفقي اوناك نيذلا نورهاظتملا ضرعت ،ربمسيد 
مل ،اذه لك عمو . ةمكحملا ىلإ ةلاحإلا ،رصُقلا ضعب مهنيب نم ،مهنم ٣٩٩بيصن ناكو . نهسبالم نم نهديرجتو نهتيرعت

  .مئارجلا هذه باكترايف اوكراش نمم يركسع درف يأ عم ىرجُت تاقيقحت يأ نع تامولعم يأ َقلتن 
  

ألا تاوق اهب تماق يتلا ةيئانجلا لامعألل ،ةرم نم رثكأوهفسأ نع برعأيركسعلا سلجملا نأ نم مغرلا ىلعو  مل هنإف ،نم ، 
  .ىرخأ ةرم اهراركت عنمل وأ ،اهيلع ةلءاسملا ريفوتل وأ ،تاكاهتنالل دح عضول ةيقيقح ريبادت يأ ذختي
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 ريبعتلاو يأرلا ةيرح .٢
 

ريبعتلاو يأرلا ةيرح لاكشأ ةفاك دض اهذختا يتلا ةيعمقلا هتاءارجإو قباسلا ماظنلا اهسرام يتلا ةينمألا تاسرامملا تناك امبر 
جورخ دعب ام ةرتف يف ريبعتلاو يأرلا ةيرحل بقارم يأل ىءارتي امكو . رياني ٢٥ةروث راجفنا ءارو يسيئرلا بب سلا يه
دهع ءانثأ هنم ردصي ناك امع يرذج لكشب  -فسأ لك عم-فلتخت ال ،ينمألا زاهجلا اهب مو قي يتلا تافرصتلا نإف ،ةروثلا
  .كرابم
  

كلذو ،اهبتكم ةمهادمو اهقلغ ىلإ  - لاثملا ليبس ىلع رصم رشابم ةريزجلا ةانق لثم- ةيئاضفلا تاونقلا ضعب تضرعت دقلو
تاعيرشتلا بجومب ينوناق ريغ دعي ام اذهو ،تنرتنإلا ةكبش ربع جمارب ثبت تناك اهنألو ،صيخرت نودب لمعت تناك اهنأل 

 Channelو ةرحلا يتانق بتاكمشيجلا تاوق تمهاد دقو . كرابم سيئرلا نع ةرداص تناك يتلا ةريهشلاو ةمراصلا ةيرصملا
ناك ببسلا نأ حامهتيطغت ءانثأ  25  جر  . نيرهاظتملا سهدت يهو شيجلا تابكرمل تاطقللا مهثب يو ،وريبسام ةحبذمل ةيحلا

يف ،رركتم لكشب يرانلا قلطلاو يدسجلا برضلا ىلإ نيفعسملاو ،نيروصملاو ،نييفحصلا ضعب ضرعت ،كلذ ىلع ةوالع 
ربمفون يرهش يف تارهاظتلا ضف تارتف ءانثأ ريبك لكشب  اًظوحلم ناك ام اذهو ؛بعشلا نع اهبجحو ةقيقحلا ءافخإل ةلواحم
  .ربمسيدو
  

نيذلا نينودملاو ءاطشنلا نأش يف تم   دخُتسا يتلا اهسفن يه كرابم دهع ءانثأ نمألا زاهج اهمدختسا يتلا بيلاسألا تناكو
. ةحلسملا تاوقلل ىلعألا سلجملا ءادأ اهيف نوضقني تالاقم نوبتكي اوناك  اضيأ اوضرعت امك ،لاقتعالا ىلإ مهضعب ضرعت دقف
دقتنا يذلا دنس ليبن لكيام نودملل ةبسنلاب لاحلا ناك  اذهو. مهتعمس خيطلت ىلإ تفده مالعإلا لئاسو ضعب يف تالمح ىلإ

قلطُأ امنيح رياني  ٢٤مو ي ىتح سرام رهش نم هلخادب لظو" ةيركسعلا ةسسؤملا ةناهإ"ةمهتب سبحلل ضرعتف ،شيجلا 
ا. سلجملا سيئر نم وفعبهحارس  ثادحأب قلعتي اميف رهش نم رثكأ ةدمل سبحلا ىلإ حاتفلا دبع ءالع نودملا  ضيأ ضرعتو

 ، مهتا قورشلا ةديرج يف اهرشن ةلاقم ءالع سبح ءارو ببسلا نأ دقتع . ربوتكأ ٣١موي  يف هيلع ضبُق ذنموريبسام ةحبذم يو
  .ربوتكأ ٩موي طابقألا نيرهاظتملا ل تقب شيجلا اهيف

  

فده مدخت اهلكف ،اهضعب  نع ىأنم يف اهنأ ىلع تايرحلاو قوقحلا فلتخمب قلعتي اميف بكترُت يتلا تاكاهتنالا ىلإ رظنلا نكمي الو
ُأ ةلءاسملا ةيلمع لازت ال امك. ةحلسملا تاوقلل ىلعألا سلجملا دقتني ضراعم توص يأل فوخلا نم خانم قلخ وهو ،دحاو ةديعب ة ينم

ةانجلا ةدعاسم يف تمدخُتسا اهنأ لب ،ةميق تاذ جئاتن يأ نع تن   وك يتلا قئاقحلا يصقت ناجل نم تارشعلا رفست مل ثيح ،لانملا
ةرتف ءانثأ تعقو مئارج يأ نع ةلءاسملا ةيلمع ققحتت مل ،مويلا ىتحو . ساسم نود ءاقبلا ىلعو ،باقعلا نم تالفإلا ىلع نييقيقحلا
  .اهبقع وأ ةروثلا
  

مهنم يأ دض مكح يأ  -اذه انموي ىتح-ردصي ملف . ةينوناقتسيلو ةيسايس ةلأسم هناوعأو كرابم ةمكاحم ةلأسم ،نآلا ىتح ،لازت الو 
، ، ف. ةماعلا لاومألا ةرادإ ءوسو داسفلا ىوس ءيشب مهنيدي ناكسإلا ريزوو ،ءارزولا سيئرو ،ةيلخادلا ريزوو ،هيلجنو ،كرابم نم لك

جلريغو ةمهتب ةمكاحملا نهر مهعيمج زع دمحأو ملاس نيسح هي ر لثم هيلإ نيبرقملا نم نيرخآ اذكو ،هدهع ءانثأ ءارزولا نم مه
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ةمهتب ةنس  ١٢ةدمل سبحلاب قبسألا ةيلخادلا ريزو دض مكح لعفلاب ردص ،رهشأ ةعضب ليبقو . ةعورشم ريغ تاورث سيدكتو داسفلا
ءانثأ تبكُترا يتلا ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلل تاكاهتنالا نم كلذ ريغ وأ ،بيذعتلا وأ ،لتقلا مهتب مه نم يأ ةنادإ متت مل ،نكلو. داسفلا
  .اهلبق وأ ةروثلا ةرتف
ةريغصلا ةبترلا يوذ طابضلا نم طقف نينثأ دض ةنادإلاب ،يبايغ ،مكح ردص ،تامكاحملا اهيف تيرجأ يتلا رهشأ ةعستلا رادم ىلعو  

ءانثأ نيرهاظتملا لتقب نيمهتملا ةطرشلا لاجر ضعب تامكاحم تهتنا ،ىرخأ تالاح يفو . رياني ةروث ءانثأنيرهاظتملا لتق ةمهتب 
  . لثامم مكح عامس بقع مكاحملا دحأ يف بغش لامعأ عوقو ىلإ ىدأ ام اذهو ؛مهتءاربب ةروثلا ثادحأ
  

  .ةيرصملا ةروثلا اهيف رمتست ي تلا ءاوجألا يه هذهو


