
رانلا طخ ىلع اودُقف

 ناــيرــش ةــباثمــب يتلا ةصقــلا ،مهنــم دصــق نود مهــعرصــم وفلؤم مــه ةداــع اــياحضــلا ،ةبيئــك ةصقــلا
.مهلتقت ام ةداعلا يف يه ،Oيفحصلا لكل ةايحلا
 لـصاوت عم ،يفحص 68 لتقـم رابـخ\ا يرـشاـنو فحصلـل ةيـXاعـلا ةيعمـجلا تلـجس ،2012 ماـع لRـخ
 ةمهنــلا ةبــغرــلا نوكت امــبر .فــقوت نود رــئاسخــلا نــم ريبــك ردــق يف ببــستي يذــلا يروسلا عارصــلا
 طوقس رمتــسي نأ فــسؤXا عقاولاــف كــلذ عم ،لــصاوتلاو ةــXوعلا رصعــل ًاــيوناــث ًاجــتاــن تاــمولعملل
.اهعمج ءانثأ ىلتق Oيفحصلا
 ريبعتـلاو يأرـلا ةـيرـح مسـق رـيدـم ،رـجريـب ياـج لوقي املثـم يساـس\ا رطـخلا نكـل بابـس\ا عونتت دـق
."ةانجلا ةبساحم مدع" يف نمكي ،وكسنويلا يف مRعsاو
 لـسرـي .رايهـنا نـم عمتجم لصـي نأ نكمـي اـم ىدـX رـشؤمو ةـلادعـلا لـشف يأ -ةـبوقعلا نـم تRـفsا يأ
 Oــــلوئسم وأ wيــــباــــهرإ وأ Oــــمرــــجم اوناــــك ًءاوس ،باقعــــلا نــــم Oيفحصــــلا ىلع نــــيدتعــــXا تRــــفإ
 قئاقـح نورـشني وأ مهـيأر نـع نوربعـي نـم فادهتـساـب لوبقلا اـهدافـم ةيسـسؤم ةـلاـسر ،Oيـموكح
 يتلا ةيـباـقرـلا ةـناكـXا نـم طـحتو ،دقنـلا تكسـُتو ،روم\ا يف قيقحتلا نـع مزعـلا طبثـت ةـلاـسر ،ةقلقـم
 انـــــقوقح ىلع ةرطيســـــلاـــــب ةوقلل حمست ةـــــلاـــــسر .مكحـــــلا تاســـــسؤم ىلع ةـــــفاحصـــــلا اهـــــب عتمتت
.انتايرحو
 نــم دقعــلا لRخــف .رــخ~ا ولت ٌماــع تاءادتــع|ا راركتــل يدؤي ةــبوقعلا نــم تRــفsا نأ كــلذ نــم رــش\ا

.مهعرصم لق\ا ىلع يفحص 801 َيقل 2012 ىتحو 2002
 انتـــفرعـــم ىلع رـــث\ا اذـــه لثـــم اهـــل ىرـــخأ ةنهـــم يأ يف ةدـــماجـــلا تاءاصـــحsا هذـــه لثـــم تدـــجو نإ
 مازتــل|ا نأو ،ىرجتــس ةــمراــص تاقيقحــت نأو عمستــس ةــخرصــلا نأ ءرــXا كشــي ،هــل انمهــفو مــلاعــلاــب
.ةلاحم | ٍتآ هسكعل ًايXاع هجوتلا اذه رييغتب
 اذــه لثمــب نــيدــلا لاــجر وأ نوناقــلا لاــجر وأ ةــسايســلا لاــجر فادهتــسا مــت ول ةظــحلل يعم اوليخت
 اوركــف .اهسفــن ةرركتــXا فورظــلا يف ،هسفــن راركتــلا لدعمــبو ،Oيفحصــلا هــب فدهتــسُي يذــلا وحنلا
.ملاعلا يف مكسفنأ متنأ مكتاراسم ىلعو ،عمتجXا نم تاعاطقلا كلت ىلع كلذ رثأ يف طقف
.ًءانثتسا سيل ،ةعبارلا ةطلسلا هفصوب يأ ،هنم هعقوتن انرص يذلا هرود يف مRعsاو
 يتلا قطانـXاـب اـهوعدـن يتلا كلـت ،مـلاعـلاـب اـم قطانـم يف شاعـم عقاو رايهـن|ا اذـه نأ ًاحـضاو ودبـي
 14 لاـموصلا يفو ،يفحص 16 اـيروس يف لتـُق ماعـلا اذـه لRخـف .ةلـشافـلا لودـلا وأ برـحلا اهـترـمد
 ىلع ،طيسبتـلا يف ةـطرفـم تاملكـبو -ةـمدـص لقـي | وحن ىلع ،اذـه يف موللا ءاقـلإ نكمـي Oـح يف –
.نوناقلا ةدايس قيبطت نع ماتلا زجعلا
 اهفــصوب ةــيرابــخsا تامظنملــل وأ ،نوروهتم صاخــشأ مهفــصوب Oيفحصلــل رظنــُي ،قطنXا سفنــب
 ضرعـلا نوبطاخـي كـلذـبو ،Oيلـحم Oلـسارـم وأ Oلقتـسم Oيفحـص ىلع اـهدامتـع| ًايـقRـخأ ةـنادـم
.ضرXا ةحفاكم نم ً|دب
 تاـيوتـسم ىلع ةـفاقثـلاو راوحلا نـم ءزـج ةـمRـسلا نوكت نأ بجـي" ،عبطلاـب ةـمRـسلا يف ةيضقـلا
 ىلع هيلـع قفتم يأر .Oيفحصـلا ةـمRـسل ةيـلودـلا ةيعمـجلا ةرـيدـم ،مروتـس انـه لوقت امـك "،ةريثـك
.ةيXاعلا مRعsا ةعانص لخاد ومنت ةعفاد ةوق دايدزاب هلوح دشتحتو ،عساو قاطن
 رمـــع يناتـــسكابـــلا يفحصلا لوقي امـــك نكـــل ،ًاديـــج ةـــلومXا وأ ةمـــخضلا تاســـسؤملل نايـــس رـــم\ا

 تاـــطايتـــحا عضوب اّمتـــها ةيلـــحXا ةيـــمRـــعsا تاســـسؤXا |و داـــبآ مRـــسإ يف ةـــموكحلا |" :اميـــش
 اريـماكـلاـك ،ةزـهجأ رـفوتت دـق .ةـعونتXاو ةريثكـلا ناتـسكاـب تاهبـج نـم رابـخ\ا يلـسارـX ةـثدـحم ةـمRـس
.ًاضيغب ًارمأ لظي Oيفحصلل يحصلا Oمأتـلا وأ ةايحلا موهفم نكل ،Rثم
 Oيفحصــلا ةــمRــسب يعولا عفر ىلع لمعلــل مــلاعــلا يف مRــعsا قوقح تاــعومــجم فــقوXا اذــه عفد



.ًاضيغب ًارمأ لظي Oيفحصلل يحصلا Oمأتـلا وأ ةايحلا موهفم نكل ،Rثم
 Oيفحصــلا ةــمRــسب يعولا عفر ىلع لمعلــل مــلاعــلا يف مRــعsا قوقح تاــعومــجم فــقوXا اذــه عفد
 Oيفحصـلا ةـمRـس نأشـب ةدـحتXا مـم\ا كرـحت ةطـخ نـم انلـمأو .ناديـXا ىلإ ةرادsا بـتاكـم نـم هلقـنو
 كارـشإ ىلع اهـب ءاضـع\ا لودـلاو ةدـحتXا مـم\ا لمعـت نأ 2012 ربمـفون يف اهيلـع قيدصتـلا مـت يتلا
.Oيفحصلا ةيامح اياضق لوانت يف مRعsاو يندXا عمتجXا
 قرغـتو ،ءاضقـلا لRقتـسا لوح كوكشلا موحتو ،رـم\ا دـسفيل ةـبوقعلا نـم تRـفsا يتأـي Oـح نكـل
 ىلع Oيفحصلـلو عيمـجلل صرفـلا ؤفاكـت هيـف مدعنـي داسـف يف ةيـسايسـلا تاطلـسلاو نـم\ا ةزـهجأ
 عفادـب وأ ًايـجولويدـيأ وأ ًايـلاـم ًاداسـف ناـك ءاوس ،نفعتـم ماظـن ىلع داسفـلا ظـفاحيـف ،صاـخ وحن
 وه لـــح لـــهسأو .ءبـــع مهفـــصوب Oيفحصلـــل ةطلـــسلا رظنـــت ،فرظـــلا اذـــه لثـــم يف ،ةطلـــسلا بـــح
.مهنم صلختلا
 اـــياضقـــلا نأشـــب تمصـــلا مزلـــي وأ ةيـــتاذـــلا ةـــباـــقرـــلا سرامـــي نأ هربخـــت مRـــع�ـــل ةـــيوق ةـــلاـــسر اهـــنإ
 يف اوكشت | ،روم\ا يه اذكــه" :هــل لوقت ثيــح عسو\ا قاطنــلا ىلع عمتجملل كــلذــكو ،ةكــئاشــلا

 مRــع�ــل اهــب دوهعXا تاــنزاوتلاو طــباوضلا ريصــتو ،ةــحاتــXا تاــمولعXا قمعو ةدوج لقتــف ."ءيش
.هتفيظوب مايقلا هيلع ليحتسيو ىنعم Rب
 ىتح حارـــسلا يقيلط ،ةســـسؤموأ ةمظنـــم وأ ناـــك ًادرـــف ،Oيفحصـــلا لتقـــب ةلـــص هـــل نـــم لـــك دوجوو
 نع انروصت ضقانت ،فورظلا نم فرظ يأ تحت ،"جناو مرجلا بكترا" ةركفف .عضولا ززعي مويلا
 نوكن باقعــلا نــم لــتاقــلا تلفــيو يطارقمــيد دلــب يف يفحص لتقــُي Oحــف .هيــف شيعــن يذــلا عمتجXا
.ةحارلل سيلو ىضوفلل رثكأ انبّرقُي كلذ ن\ ،ةحارلا نع دعبلا مامت نيديعب
 .ةزيجو ةرتفل كلذ ناك نإو
 مازتــلا نود ءيش هلــك مــلاعــلا تاعــيرــشت لعفــت نــل .تيــم يفحصب ًامــئاد متختــل رمتــست ةصقــلا ن\
 :زدــناــنريــه ليــباــنأ ةيفحصــلاو ةبــتاكــلا لوقت املثمــف .باقعــلا نــم تRــفsا ىلع ءاضقــلاــب يقيقح
".فوشكمو لهس فده كيسكXا اهدهشت يتلا ىضوفلا يف نويفحصلا"
 |إ ،كيسكـXا يف Oيفحصـلا لتـق اـياضقـب ةـصاـخ ةـبايـن Oيعتـل ةيـنوناقـلا تRـيدعتـلا ةـفاـك نـم مـغرـلابـف
 ةدارsا مادعـــن| تاردابـــXا كلـــت تلـــشف" زدـــناـــنريـــه لوقت امـــك "،اوفقوتي مـــل Oيفحصـــلا ةلتـــق" نأ
 يأ يف امـك كيسكـXا يف ،اذـه يف ببـسلا ".ًايلعـف ًاقيبطـت Oيفحـلا ةـيامـح جمارـبو Oـناوق قيبطتل
 مـه Oيفحصـلا ةـيامـح مهـب طونXا صاخـش\ا نأ ،باقعـلا نـم تRـفsاـب ءوبوم مـلاعـلا يف رـخآ ناكـم
.مهقح يف مئارجلا عنشأ نوبكتري نيذلا مهسفنأ صاخش\ا ةداعلا يف
 ،ىرخأ ةنهم يأ يف فورعم اذه هببسي يذلا ساكتر|ا .يXاع روعش لمعلا ليمز نادقفل نزحلا نإ
 ءارو ةــيرذــجلا بابــس\ا ةيطمــن يف ةــلادعلــل ةجهنمــم ةــنايــخ ةمــث كــلذ عم .Rًيلــق حيضوتلا بلطتــيو
 نكمــي ءيش مهفــصوب Oيفحصلــل رظنــُي لــه .مــئارــجلا كلــت عقوم نــع رظنــلا ضغــب ،Oيفحصــلا لتقــم
؟عوبس\ا يف مايأ ةعبس /مويلا يف ةعاس 24 لمعلا زاجنإ متي اXاط هنع ءانغتس|ا
 ةيـلاـخ ةحفـص وأ لاـسرsا يف لطـع وأ تاـمدـخلا يف صقـن رـخ~ Oـح نـم ثدـحي نأ لضـف\ا نـم امـبر
.لضفأ لكشب كلذ حضويل
 نإ .هسكـع ىلإ درـف يأ رايخـك Oيفحصـلا تاكـسإـب OهتـسXا هـجوتلا رييغتـل مهلتـق بجـي يفحص مـك
 ًارارـم ،اهسفـن بابـس�ـل رركتـXا توXا نكـل .ةـطاسبـب ةـموهفم ريـغ تاتيـXا نـم ريثـكو .ةاـسأـم توم يأ
.يقRخأ راع ةطاسبب وه ،ًاراركتو
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