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*يبرغملا انيلودجم

 نم نيمورحم ،ءادوسلا ةرشبلا يوذ نم نويبيل مھو ،ءاغروات يلاھأ نم 40,000 وحن لازي ال ،ايبيل يف حلسملا عازـنلا ءاهتنا ىلع نيتنس رورم دعب
 يف مئارج مهباكترا ىلع مهنم ماقتنالا فدهب ،يفاذقلل ةضِھانم تايشيلم يديأ ىلع ،2011 بآ/سطسغأ يف ًارسق اورِّجُھ دق اوناكو .مهلزانم ىلإ ةدوعلا
 ةعامجلا درطب كلذ ىلع مهتبقاعو ،هنع ًةباين فرصتلاو هب حيُطأ يذلا يبيللا ميعزلا معدبً اعيمج ءاغروات يلاھأ تايشيلملا تمهتا دقو .هتارصم ةنيدم
.يلودلا يناسنإلا نوناقللً اكاهتنا ربتعي امم ،ةنيدملا نم اھرسأب

 فرصتلا نم ةموكحلا مهترذح امك .تايشيلملا لبق نم ةرركتم تاديدهتب هَجاوت مهلزانم ىلإ ةدوعلا ءاغروات يلاھأ تالواحم تلظ ،عازـنلا ءاهتنا ذنمو
 ةيشيعملا فورظلا نيسحتل ركذُيً ائيش ةيبيللا تاطلسلا لعفت مل ةقيقحلا يفو .لئادب ةيأ مهل مدقت مل اهنكلو ،ةدوعلا ططخ ءاغلإ ىلإ مهتعدو دحاو فرط نم
 يتلا اهسفن تايشيلملا هاجت ءاضرتسالا ةسايس تعبَّتا كلذ نم ًالدبو .مهتنحمل مئاد لح داجيإ وأ ً-ايلخاد نيحزانلا تاعامج نم اھريغو ءاغروات ةعامجل
 ةءاسإ بورض نم هريغو بيذعتلا ليبق نم ،ةيناسنإلا مهقوقحل ىرخأ تاكاهتنا باكترا نعو ءاغروات يلاھأل يرسقلا ريجهتلا نع ةلوؤسم تناك
.هئاهتنا دعبو عازـنلا نابإ يفسعتلا لاقتعالاو يرسقلا ءافتخالاو ةلماعملا

 هيف بلُط عضو ءوشن ىلإ ىدأ امك اهباكترا ىلع مهعَّجشو ناسنإلا قوقح تاكاهتنا يبكترم دافأ نيماع ىدم ىلع ةءانب تاءارجإ تاطلسلا ذاختا مدع نإ
 وأ باسح الب ،مهنوددهي اوناك نمم ،مھريغو تايشيلملا دارفأ لظ يذلا تقولا يف ’نيينالقع‘ اونوكي نأو مهقوقح نع يلختلا تاكاهتنالا اياحض نم
.باقع

6 وحنب ًايلخاد نيحزانلل يلامجإلا ددعلا ةيبيللا تاطلسلا ردقت مويلاو 5 , 0 0  .صخش 0
 لكشبو ،ةسوفن لبج ةقطنم ناكسً ايلخاد نيحزانلا نيب نم نإف ،ءاغروات يلاھأ ىلإ ةفاضإلابو
 ديلو ينبو ترس ناكسو صخش 10,000 وحنب اھددع ردقُي يتلا ةيشاشلا ةليبق يسيئر
.سمادغ نم قراوطلاو

 يف يزاغنب نيب دالبلا ءاحنأ فلتخم يف نيتتشم ءاغروات يلاھأ لازي ال نيماع رورم دعبو
 نم ىمظعلا ةيبلغألا تمغُرأ دقو .بونجلا يف اهبس ةنيدم يفو برغلا يف سلبارطو قرشلا
 مهلزانم مدھ بقع دراوملا ةريقف ةتقؤم تاميخم يف شيعلا ىلع نيحزانلا نييغرواتلا
 ةيندعم تايواح يف اورقتسا دقو .يفاذقلل ةضھانملا تايشيلملا يديأ لع اهقرحو اهبيرختو
 وأ ةيكيتسالبلا بيبانألا نم مهتويب اونبو ،لزانملا ءانب لامع نكسل قباسلا يف مدختسُت تناك
 ضعب اوراز نيذلا ةيلودلا وفعلا ةمظنم وثحاب ظحالو .ةلمتكم ريغ ةيرادإ نابم يف اونكس
 عمج وأ يراجملا ةمظنأ ليبق نم ةيساسألا تامدخلا ىلإ رقتفت اهنأ ًايلخاد نيحزانلا تاميخم
.ةلاعفلا تايافنلا

 مهلاقتعاو مهترداطم ىلع تايشيلملا تبأد ،ءاغروات يلاھأ حوزن دعب رهشأ ةدع ىدم ىلعو
 ،مهنم لاجرلا ناك مهلاقتعا دعبو .اهيلإ اوأجل يتلا لزاـنملاو تاميخملا يفو شيتفتلا طاقن دنع
 بورض نم هريغو بيذعتلل نوضرعتي ،ةنس 15 ىلإ مھرامعأ لصت نيذلا نايتفلا ًانايحأو
 ىلإ مهلقن لبق ايبيل برغ ندم نم اھريغو سلبارط يف تايشيلملا تاعمجت يف ةلماعملا ةءاسإ
 ىتح هتارصم يف مهنم تائملا زجتحُيو ،بيذعتلا ةأطو تحت هفتح مهضعب يقل دقو .هتارصم
 نُّسحت نم مغرلا ىلعو .اهيلع ةلودلا فارشإ ةجرد توافتت لاقتعا زكارم يف مويلا اذھ
 اولاز ام مهتالئاعو نيلقتعملا تائم نإف ،2011 ماع ذنم لاقتعالا زكارم ضعب يف ةلماعملا
 ،باسح وأ باقع الب رمت تايشيلملا مئارج تلظ ىرخأ ةيحان نمو .فاصنإلاب ةبلاطملا نم اونكمتي نأ نودب نآلا ىتح تاكاهتنالا كلت جئاتن نم نوناعي
 ىتح ةرمتسم ةيفسعتلا تالاقتعالاو ،ةيئاوشع ةروصب رانلا قالطإ تايلمع اهيف امب ً،ايلخاد نيحزانلل نييغرواتلا تاميخم دض ةيماقتنالا تامجهلا تلظو
.اذھ انموي

 هآر امدنعو .2011 لوألا نيرشت/ربوتكأ 10 يف هتارصم يف ردب ةبيتك هيلع تضبق امدنع رمعلا نم ةرشع ةسداسلا يف رمع مساقلا وبأ يلع ناك
 نم ديتقا هنأ لاقو .رمعلا نم ةرشع ةيناثلا غلب دق ناك ،يضاملا يناثلا نيرشت/ربمفون يف هتارصم يف ةدحولا نجس يف ةيلودلا وفعلا ةمظنم وبودنم
 وفعلا ةمظنمل يلع ثدحتو .2011 بآ/سطسغأ يف ءاغروات نم مھرارف بقع ً،ادرف 13 نم ةفلؤملا هتلئاع عم هيلإ أجل دق ناك ترس يف صاخ لزـنم
 شيتفت ةطقن دنع عقي لاقتعا زكرم ىلإ انوداتقاو ً،انس ربكألا يئاقشأ نم نينثا عم َّيلع ضبُق" ً:الئاق هئاقشأ عم هل ضَّرعت يذلا بيذعتلا نع ةيلودلا
 مھو هتدھاش دقو .تقولا كلذ يف ًاماع 37 هرمع ناك .بيذعتلل ةجيتن هبحن حلاص يقيقش ىضق دقو .برضلل ًاعيمج انضرعت ثيح ،ترس نم برقلاب
".ةيئابرهكلا تامدصلاب قعصلل ضَّرعت امك ،يصعلاو ةيندعملا نابضقلاب هنوبرضي

 نم ةفلؤم ةعومجم نمً ادحاو ناكو .دعب ةمكاحملا ىلإ ليُحأ دق يلع نكي مل ،2013 يناثلا نيرشت/ربمفون يف ايبيل ةيلودلا وفعلا ةمظنم دفو راز امدنعو
.ةموعزملا ةميرجلا باكترا تقو يف ةرشع ةنماثلا نس نود اوناك نممً القتعم رشع دحأ

 وفعلا ةمظنم اهب تماق يتلا قئاقحلا يصقت تارايز لالخو .نيلقتعم وأ نيدوقفم اولازام مهنم صخش 1300 نم رثكأ نأ ءاغروات عمتجم ولثمم ردقيو
 مهتالئاع دارفأ دوجو نكامأ وأ رئاصم ةفرعمل ةدعاسملا اوبلط نيذلا ءابرقألاو تاسئايلا تاهمألا تارشع اھوبودنم لباق ،2013 ماع ايبيل ىلإ ةيلودلا
 مهضعب ناكو "؟تيم مأ يح وھ لھ": هسفن لاؤسلا ىلع ًاباوج نوبلطي ًاعيمج اوناكو .ةيبرحلا لامعألا ءاهتنا بقع اوفتخا وأ عازـنلا نابإ اودقُف نيذلا
 اهب حومسم هتارصم يف لاقتعالا زكرم ةرايز نأ عمو .ةيلودلا وفعلا ةمظنم لخدت اوبلطو ،هتارصمب لاقتعالا زكارم يف مهئابحأ ىلع روثعلا يف لمأي
 ىلعو .ةيماقتنا لامعأل ضرعتلا نم ًافوخ كلذو ،ةيلمعلا ةسرامملا يف نيلقتعملا اهئانبأ ةرايز ررقت تالئاعلا نم ًادج ًاليلق ًاددع نإف ،أدبملا ثيح نم
 ديدعلا لازي الو ،مات لكشب تاطلسلا ىلإ لاقتعالا زكارم ميلست نأشب ضوافتلا نم نكمتت مل ةيبيللا ةموكحلا نإف ،تلذُب يتلا ةرمتسملا دوهجلا نم مغرلا
 ،نوناقلا مكح ذيفنت ىلإ ًةدھاج تاطلسلا تعس دقو .ركُذي يئاضق فارشإ نودب تايشيلملل ةيلعفلا ةرادإلل عضخي ،هتارصم يف نوجس اهنمو ،نوجسلا نم
.يسيئر لكشب ةيدرتملا ةينمألا عاضوألا ببسب كلذو

 تاردقلا ءانبو ناسنإلا قوقح ىلع ةیبرتلا زیزعت
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 تهجاو امك .نوجسلا نم مهحارس قالطإ بقع ةيناث ةرم نييغرواتلا نيقلتعملا ىلع ضبُق تالاحلا ضعب يفو ،ماعلا ءاعدالا رماوأ ذيفنت متي ال امً ابلاغو
 رُّبدت لجأ نم عراصت ،اهيليعم تدقف نأ دعب يهف .ةيعيبط ةايح شيعت نأ ةيناكمإب قلعتت تايدحت ءاغروات يلاھأ نم نيدوقفملا وأ نيلقتعملا تالئاع
 رُسأ ةياعر ةرازو ىدل ليجستلا ةلواحم دنع ًازييمت نوهجاوي مهنإ ءاغروات يلاھأ نم نيدوقفملا تالئاع دارفأ نم ديدعلا لاقو .اهسفنب ةيلاملا اهتاجايتحا
][1.يفاذقلا ديقعلل رَّوصتملا اھؤالو وھ زييمتلا كلذ ببس نأ تالئاعلا هذھ معزتو .اهنوقحتسي يتلا ةيلاملا تادعاسملا يقلتل نيدوقفملاو ءادهشلا

 لبقف .لمعلا يفو ميلعتلا يف مهقح ىلع ةيسكع بقاوع ءاغروات يلاھأل يرسقلا حوزـنلل ناك امك
 يف فراصملا عم نولماعتيو نوسرديو نولمعي ءاغروات يلاھأ نم ديدعلا ناك عازـنلا عالدنا
 مدع ببسب ةيعماجلا مهتسارد ةلصاوم نم ةبلطلا تائم نكمتي مل ،يرسقلا مهحوزن بقعو .هتارصم
 تناكو .هتارصم يف ةقباسلا ةيميداكألا تاسسؤملا نم مهتاداهشو مهتامالع فوشك ىلع مهلوصح
 بحس نم اونكمتي مل يلاتلابو ،فراصملا ىلإ لوصولل هتارصم ىلإ رفسلا ىشخت اهلمكأب تالئاع
 لولح داجيإ فدهب ةريخألا ةنوآلا يف دوهجلا نم ًاديزم تلذب تاطلسلا نأ نيح يفو .مهبتاور
 دح عضو ليبس يف ركذُي ًائيش لعفت مل اهنإف ،هتارصم يف ةيلحملا تاطلسلا عم ةيرادإلا لكاشملل
.ءاغروات يلاھأ حوزـنل

 لجأ نم الإ زوجي ال يلخادلا حلسملا عازـنلا لالخ نييندملا ريجهت نإف يلودلا نوناقلا بجومبو
 ريياعملا بجومب روظحم هنإف كلذلو ً،ايباقع ءارجإ ناك ًارسق مهحوزـن نإف ،ءاغروات يلاھأ ةلاح يفو .ةرھاق ةيركسع بابسأل وأ مهنمأ ىلع ةظفاحملا
 ماع يف ةيبرحلا لامعألا ءاهتنا نم مغرلا ىلع نكلو ".فورظلا هيضتقت امم لوطأ ةرتفل رمتسي الأ بجي يرسقلا حوزـنلا" نأ ىلع صنت يتلا ،ةيلودلا

 ىلإ ةدوعلاب اهل حمسُي ملو ،ةموكحلا نم تادعاسم ىلع لصحت مل ،يفاذقلل ةديؤم اهنأ ىلع اهيلإ رظُني يتلاً ايلخاد ةحزانلا تاعمتجملا مظعم نإف ،2011
.اهتشيعم لئاسو ءانب  ةداعإو اهتداعتسا قحو اهتاكلتمم دُّقفتو اھرايد

 ذختت نأ تاطلسلا ىلع نيعتيو .ايبيل يف يلخادلا حوزـنلا رارمتسال رربم نم ةمث سيل مويلاو
 اهقلق ثعاوبو اهقوقحو ةحزانلا تاعمتجملا تاجايتحال لولح داجيإل تاءارجإلا نم ديزملا
 ذاختاب مهل حامسلاوً ايلخاد نيحزانلا صاخشألل ةمئاد لولح ريفوت اهبجاو نم نأ امك .ةعورشملا
 تاطلسلا لعجت نأ قلقلل ريثملا نم هنأ ديب .هنوغتبي يذلا لحلا نأشب يعوطلاو رِّصبتملا رايخلا
 ررضلا ربجو ةلادعلا قيقحتب ًاطورشم ةدوعلا يف ءاغروات يلاھأ قح ماعلا يأرلاو ةيبيللا
.يفاذقلا دهع يف تاكاهتنالا اياحضل

 يف بشن يذلا حلسملا عازـنلا لالخ هتارصم يف تبكُترا برح مئارج نأ هراكنإ نكمي ال امو
2 ماع 01 ً ارتموليك 40 دعب ىلع ةعقاولا ،ءاغروات ةقطنم يفاذقلا تاوق تمدختسا دقو .1
 ةثالث ىدم ىلعو .2011 ماع يف هتارصم ىلع راصحلا ضرفل ةدعاقك ،هتارصم قرش بونج
 فنعأ نم ةدحاول ًاحرسم تحبصأ يتلا ،هتارصم ناكس نع ءاملاو ءابرهكلا تعُطق رهشأ
 تامجهلاو ةيوجلا تابرضلا يف مهفتح نييندملا تائم يقل دقف .عازـنلا يف ةيلاتقلا لامعألا
 .حورجب رخآ ددع بيُصأو ،ةيخوراصلا

http://ow.ly/rSsZTةيلاتلا ةلصولا ىلع ةقيثولا ليزنت مكنكمي:

 هتارصم يف يفاذقلا تاوق يديأ ىلع ةيسنجلا ةلماعملا ةءاسإو باصتغالا معازم يشفت ىدأو
 ةقيقحلاب ةبلاطملا هتارصم يف تاكاهتنالا اياحضل قحيو .ةرواجملا ندملا نيب رتوتلا مقافت ىلإ
.ررضلا ربجو

 ةلداع ةمكاحم تاءارجإل ًاقفو ةلءاسملل اوعضخي نأ بجي مهنإف ،عازـنلا نابإ برح مئارج باكترا يف نيعلاض ءاغروات عمتجم نم دارفأ ناك اذإو 
 وفعلا ةمظنم اهتقَّثو يتلا تامجهلا نم ديدعلا نأ ذإ ؛ةيئاقتنا نوكت الأ بجي ةلادعلا نأ ديب .مئارجلا كلت لثم باكتراب نيمهتملا نيرخآلا دارفألا نأش مهنأش
 انذخأ اذإو .كلذك برح مئارج لكشت ،2011 ماع يف حلسملا عازـنلا لالخ هتارصم تايشيلم يديأ ىلع نييغرواتلا نييندملا دض تبكُترا يتلاو ةيلودلا
 نم ءزجك ،هدعبو عازـنلا ءانثأ ،يرسقلا ءافتخالاو بيذعتلاو يرسقلا ليحرتلاو دمعلا لتقلا ليبق نم ،ةروظحمً الاعفأ تفرتقا تايشيلملا نأ رابتعالا نيعب
.ةيناسنإلا دض مئارج تلكش لاعفألا كلت نأ ودبي هنإف ،كلذ ملعت يھو ءاغرواتل نييندملا ناكسلا دض هَّجوم قاطنلا عساوو مظنم موجھ

 ررضلا ربجب ةبلاطملل يقيقح ليبس لوأ ةحزانلا تاعمتجملا نم هريغو ءاغروات عمتجمل رفوي نأ نكمي ًارخؤم دمُتعا يذلا ةيلاقتنالا ةلادعلا نوناق نإ
 مكُح نمً اماع 42 لالخ تبكُترا يتلا ناسنإلا قوقح تاكاهتنا اياحضل ررضلا ربجو ةلءاسملا نامضل تايلآ ءاشنإ ىلع نوناقلا صنيو .ةلادعلا قيقحتو
 عم ةحلاصملاو قئاقحلا يصقتل ةنجل ءاشنإ ىلع صني نوناقلا نإف ،ةقيقحلا ةبلاطملا ةيلمع نم ءزجكو .هطوقس تبقعأ يتلا ةيلاقتنالا ةرتفلا يفو يفاذقلا
 نيحزانلا نوؤشل ةرئاد ءاشنإب يضقي نوناقلا نأ ركذلاب ريدجلا نمو .ةرتفلا كلت لالخ ناسنإلا قوقح تاكاهتنا قاطنو بابسأو ةعيبطل ةلماك ةروص مسر
 لح داجيإ ةمهمب ةرئادلا فلكي امك .مھدض زييمتلا عنمو مهقوقحب عتمتلا نم مهنيكمتوً ايلخاد نيحزانلل ةنھارلا فورظلا صحف تايحالصب عتمتت ًايلخاد
    .يلخادلا حوزـنلا ةلكشمل

 ةيرورضلا دراوملاب ةحلاصملاو قئاقحلا يصقت ةنجل ديوزت يغبنيو .ةلجاع روصب ةيلاقتنالا ةلادعلا نوناق ذيفنت لفكت نأ نآلا ةيبيللا تاطلسلا ىلع نيعتيو
 ءاغروات يلاھأ عم رواشتلا يغبنيو .تايشيلملا تامجھو ةيبعشلا طوغضلاو تاديدهتلل ضرعتلا نودبو ،ةدياحم ةروصب اهلمع ءادأل اهل ةيامحلا ريفوتو
 لجأ نم مهلاضن يف اياحضلل ةعضاوتملا تابستكملا ضِّرعي نأ نكمي كلذب مايقلا مدع نإو .مئاد لح داجيإل تاشقانم ةيأ يفً ايلخاد نيحزانلا نم مھريغو
 .ىرخأ ةلشاف ةردابم ىلإ نوناقلا لوحي نأو رطخلل ةلادعلا قيقحتو ةقيقحلا نع فشكلا

ةيلودلا وفعلا ةمظنمب ايقيرفأ لامش نوؤش يف ةثحاب *
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