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 رأفت نعيم

فٙ يٕقغ دفشٚح انفشٚش اٞثشٚح فٙ صٛذا انقذًٚح  كشفد اػًال انرُقٛة انرٙ ذقٕو تٓا تؼثح انًرذف انثشٚطاَٙ 

ذذد اششاف انًذٚشٚح انؼايح نٝثاس ٔنهغُح انذادٚح ٔانؼششٍٚ ػهٗ انرٕانٙ ٔتذػى يغرًش يٍ "يؤعغح 

انغثغ "، ػٍ يقثشج أثشٚح ػهٗ دسجح ذشاتح  –انذشٚش٘ نهرًُٛح انثششٚح انًغرذايح ٔششكح انرشاتح انٕطُٛح 

كثٛشج يٍ اًْٞٛح ذؼٕد انٗ انؼصش انكُؼاَٙ ، ٔجشٖ اإلػالٌ ػُٓا ٔٞٔل يشج يثاششج يٍ يٕقؼٓا داخم 

  انذفشٚح ٔتانرضايٍ يغ ػًهٛح انرُقٛة انجاسٚح فٙ ْزا انًٕقغ .
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ٔأًْٛح ْزِ انًقثشج انرٙ ذؼٕد انٗ انقشٌ انراعغ ػشش قثم انًٛالد تذغة سئٛغح انثؼثح انذكرٕسج كهٕد ضٕيظ عشدال 

ثح يغايٛش ٔدضاو تشَٔض٘ ذكًٍ فٙ كَٕٓا ذؼٕد نًذاستٍٛ كُؼاٍَٛٛ ػثش تجاَثًٓا ػهٗ عالح ػثاسج ػٍ خُجش تثال

ٚؼرثش ٔجٕدْا داخم انًقثشج اٌ ْزٍٚ انًذاستٍٛ ُٚرًٛاٌ انٗ طثقح اسعرقشاطٛح ٔساقٛح ٔسذثح ػانٛح فٙ انًجرًغ 

انكُؼاَٙ ٔأٌ يثم ْزِ انًذافٍ كاَد ذًجذ اٞػًال انثطٕنٛح نٓؤالء انًذاستٍٛ، ْٔٙ ظاْشج ذشٓذ ػهٛٓا تذاٚح اٞنفٛح 

 انثاَٛح قثم انًٛالد .

  

 

يذفُاً،  272ػاياً يٍ انرُقٛثاخ اٞثشّٚح فٙ يٕقغ انفشٚش ٔانرٙ أّدخ انٗ إكرشاف  32 ٔذقٕل عشدال"خالل 

جذاً.ٔٚذرٕ٘ ْزا انًذفٍ ػهٗ سجهٍٛ يذاستٍٛ  ذأذٙ دفشٚح ْزا انؼاو نركشف ػٍ يذفٍ يذفٕظ تطشٚقح جٛذج 

ٚؼٕد ذاسٚخ انًذفٍ انٗ انقشٌ انراعغ ػشش قثم انًٛالد. ٔإٌ انغالح انًٕجٕد فٙ دفُا ػهٗ جاَثًٛٓا اًٍٞٚ ،ٔ

تؼُاٚح تانقشب يٍ انٓٛكم انؼظًٙ. صٍّٚ  انًذفٍ ػثاسج ػٍ خُجش تثالثح يغايٛش، تًُٛا ذى ٔضغ دضاو تشَٔض٘ 

خذياٌ كقفم . ْزا انذضاو تذٔائش يرذذج انًشكض ٔيرصهح تثؼضٓا ػهٗ انجٓح انخهفٛح تصُاسذٍٛ يقٕعرٍٛ ذغر



ٔارا الدظرى انذٔائش انًٕجٕدج ػهٗ انذضاو، ٔيُقٕشح يٍ انخهف يا ادٖ انٗ ذشكٛم ْزا انشكم. ْٔزِ االعهذح 

يٍ انُادس اٌ َجذ يثٛال نٓا ٔطشٚقح دفظٓا يًٓح جذا. كًا ٔضؼد تانقشب يٍ انقذيٍٛ تقاٚا ػظاو دٕٛاَٛح 

انًٓى اٌ انكُؼاٍَٛٛ نى ٚقٕيٕا تانفٍ تٓزِ انطشٚقح اال ارا كاٌ  )أغُاو / ياػض( نًشافقح انًرٕفٙ فٙ انؼانى اٜخش. 

انًٕذٗ ُٚرًٌٕ انٗ انطثقح االسعرقشاطٛح انكُؼاَٛح ا٘ طثقح جذا جذا ساقٛح ٔنكٙ ٚثثرٕا اٌ سذثح ْزا انًذفٌٕ 

 تٓزِ انطشٚقح ػانٛح جذا فٙ انًجرًغ انكُؼاَٙ".

 

ٔذضٛف " نى ٚغرؼًم ْزا انخُجش انثشَٔض٘ كأداج ػغكشٚح ، تم ػهٗ اٞسجخ إذخز كشيض يشذثظ تانٕضغ 

اإلجرًاػٙ نهُخثح انرٙ ُٚرًٙ إنٛٓا انًرٕفٙ . يٍ انٕاضخ أٌ يثم ْزِ انًذافٍ كاَد ذًجذ اٞػًال انثطٕنٛح 

  نًٛالد" .نٓؤالء انًذاستٍٛ، ْٔٙ ظاْشج ذشٓذ ػهٛٓا تذاٚح اٞنفٛح انثاَٛح قثم ا

 



ٍ خالنٓا ػهٗ كم يكرشفاخ ٔتم ٔاٚضا َؼًم ي عُح َؼًم نٛظ فقظ ػهٗ اًْٛح يا ٚظٓش يٍ  32َذٍ يُز 

ػاداخ يجرًؼاخ انؼصٕس انرٙ ذظٓش نذُٚا يٍ خالل انطثقاخ انراسٚخٛح . ٔانٕٛو دشصُا ػهٗ اٌ َؼهٍ ػٍ 

جذٚذ ْزِ انًكرشفاخ يٍ ْزا انًٕقغ اثُاء اػًال انرُقٛة ٔنٛظ تؼذ اٌ ُٚرٓٙ انؼًم. ٌٞ ْزِ انًقثشج ذفرخ نُا 

ُرششا ػهٗ طٕل انشاطٗء انهثُاَٙ ْٕٔ يضٚذ يٍ انرؼشٚف َافزج اضافٛح ػهٗ انًجرًغ انكُؼاَٙ انز٘ كاٌ ي

أخزخ يٍ  DNAعُٕاخ اظٓشخ َرائج يطاتقح فذٕصاخ  4تأجذادَا َُٞا كهثُاٍَٛٛ فٙ االصم كُؼاٍَٛٛ. فًُز 

% يُٓى اصهٓى كُؼإٌَٛ .فُذٍ نى َكٍ يقغًٍٛ تم كُا 59نثُاَٙ اٌ  211اخزخ نـ DNAيقثشج كُؼاَٛح يغ 

كُا كهُا فُٛٛقٍٛٛ ثى جاء انشٔياٌ ٔانثٛضَطٌٕٛ ثى انؼشب . فُذٍ فٙ اٞعاط شؼة ٔادذ . ْزا كهُا كُؼاٍَٛٛ ثى 

 يا ٚجة اٌ َؼشفّ َٔزكشِ دائًا ٔال َُغاِ َُٞا ارا نى َؼشف ذاسٚخُا ال َغرطٛغ اٌ َثُٙ يغرقثهُا .

  

 

  

ٔاػهُد عشدال اٌ اػًال انرُقٛة نٓزِ انغُح ٔانرٙ تذأخ يُز عثؼح اعاتٛغ عرُرٓٙ َٓاٚح االعثٕع انًقثم نرقفم ػايٓا 

خاصح ٔآَا عركٌٕ جضءا يٍ انرذضٛش إلطالق يرذف صٛذا  ، آيهح فٙ اعركًال ْزِ اٞػًال فٙ انغُح انًقثهح  32انـ



انًكرشفٍٛ عٛكَٕاٌ انٗ جاَة كم انقطغ ٔانًكرشفاخ اٞثشٚح اٞخشٖ  انراسٚخٙ تؼذ اَجاصِ ٔاٌ ْزا انذضاو ٔانخُجش 

  ٔانرٙ عٛرى ػشضٓا فٙ ْزا انًرذف صٛذا. 32انرٙ ٔجذخ فٙ ْزا انًٕقغ ػهٗ يش انغُٕاخ انـ

 

ٔخرًد انذكرٕسج عشدال ترٕجّٛ انشكش انٗ انًذٚشٚح انؼايح نٝثاس ٔانًرذف انثشٚطاَٙ ٔانٗ داػًٙ ٔيًٕنٙ 

ذشاتح انغثغ". الفرح -زِ " يؤعغح انذشٚش٘ نهرًُٛح انثششٚح انًغرذايح ٔششكح انرشاتح انهثُاَٛح اػًال انرُقٛة ْ

شخصٛا ٚشاسكٌٕ فٙ ْزِ انٕسشح تٍٛ يخرصٍٛ تاػًال انرُقٛة ٔانرشيٛى ٔػًال  41انٗ اٌ ُْاك َذٕ 

 " ٔانًرذف انثشٚطاَٙ.  ٔخثشاء اجاَة يٍ تشٚطاَٛا يٍ جايؼح "تشادفٕس ٔػائالخ 
 


