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  مالك مكي

 

ّٓضٌ قٕاسٚش انًٛبِ. ٚؼعٍ انًُبشف زٕل أعُبقٍٓ. ٚعشّفٍ عٍ أَفغٍٓ. ٚزشددٌ  فٙ ركش ٚعزًشٌ قجعبرٍٓ انٕاقٛخ يٍ انشًظ. ٚد

ٍّ ردبٔصٌ انخًغٍٛ عبيبً. ٚجذأٌ ثًًبسعخ انزًبسٍٚ انشٚبػٛخ خالل َشبؽ سٚبػٙ رثقٛفٙ يٍ رُظٛى  أعًبسٍْ، خظٕطبً أَٓ

 .«اندبيعخ األيٛشكٛخ فٙ ثٛشٔد»فٙ « خبيعخ انكجبس»ثشَبيح 

عبيب( يًبسعخ  33عهًٗ ٚعقٕة )عبيب( إَٓب انًشح األٔنٗ انزٙ رقٕو فٛٓب ثزًبسٍٚ سٚبػٛخ، فًٛب ثذأد  36رقٕل خٕيبَب ثٕنظ )

 .انشٚبػخ يُز خًغخ أعٕاو فٙ َبد خبص

ْٙ رشعش ثأَٓب أكثش َشبؽبً ٔأقم رٕرشاً ٔقهقبً ٔرُبو أفؼم. ال رشكّم انشٚبػخ، ٔفق ٚعقٕة، رشفبً ثم ػشٔسح طسٛخ ٔزٛبرٛخ، ٔرقٕل 

 .«ذَٛخسثًب ٚدذ انجعغ طعٕثخ فٙ انجذء، غٛش أَٓى ٚعزبدٌٔ رذسٚدٛبً عهٗ انسشكخ انج»

 .ثذٔسْب، رست آَٙ ثبَذكٛبٌ انشٚبػخ، فٓٙ رًبسط سٚبػخ انًشٙ دائًبً، إػبفخ إنٗ انٕٛغب، يب ٚشعشْب ثبنسٕٛٚخ ٔثبنُشبؽ

ٌّ انشٚبػخ رغبعذ عهٗ انقٛبو ثبنٕاخجبد انٕٛيٛخ ثفشذ يٍ دٌٔ أٌ رشرجؾ ثخفغ انٕصٌ فسغت، ثًُٛب  أيب شفٛقخ عًش٘، فزشٖ أ

أزفبدْب فٙ انًشٙ نززغع آفبقٓب انفكشٚخ ٔانعقهٛخ ٔانظسٛخ ٔرشغم ٔقزٓب فٙ َشبؽبد يفٛذح،  عبيب( 36رشبسك خًبل ثشثٛش )

 .ٔفقبً نًب رشّٔٚ

ٌّ انشٚبػخ رسبفع عُذ انًزقذيٍٛ فٙ « انكهٛخ األيٛشكٛخ نهطت انشٚبػٙ»ٔٚعزجش انًذسة انشٚبػٙ انًعزًذ يٍ قجم  عضيٙ عًبد أ

ٕٚخ ٔعهٗ انعؼالد، خظٕطب أٌ اإلَغبٌ ٚخغش َغجخ يٍ كزهزّ انعؼهٛخ يع انغٍ عهٗ طسخ انقهت ٔانشئزٍٛ ٔانذٔسح انذي

 .انزقّذو فٙ انعًش

ٔرعضص انشٚبػخ، ٔفقبً نعًبد، نَٕٛخ اندغى ٔرٕاصَّ. فعهٗ عجٛم انًثبل، ٚغبعذ اعزخذاو األٔصاٌ انسشح فٙ انًسبفظخ عهٗ رٕاصٌ 

فٙ انغٍ، ٔيُٓب ػشٔسح يًبسعخ انشٚبػخ ثبَزظبو ثًعذل َظف اندغى. ٔٚقذو عًبد خًهخ يٍ انُظبئر إنٗ األفشاد انًزقذيٍٛ 

عبعخ ٕٚيٛبً نخًظ يشاد أعجٕعٛبً ٔاعزشبسح انطجٛت ٔانسفبظ عهٗ انزُفظ ٔانقٛبو ثبنزًبسٍٚ اندغذٚخ عهٗ األسع رفبدٚبً 

بعخ، ٔاالعزشازخ نهغقٕؽ، ٔاإلكثبس يٍ ششة انًٛبِ، ٔرُبٔل األغزٚخ انغهًٛخ يٍ خؼبس ٔفبكٓخ ٔزجٕة كم عبعزٍٛ َٔظف ع

 .ثٍٛ انزًبسٍٚ ٔانزٕقف فٙ زبل انشعٕس ثبألنى

يبٚب أثٙ شبٍْٛ، ػًٍ أْذاف انجشَبيح فٙ رعضٚض انُٕازٙ اندغذٚخ « خبيعخ انكجبس»ُٔٚذسج انُشبؽ انشٚبػٙ، ٔفق يُغقخ 

فشاد يٍ األيشاع انًضيُخ ٔانفكشٚخ ٔاالخزًبعٛخ عُذ األشخبص انزٍٚ ردبٔصٔا انخًغٍٛ يٍ انعًش، خظٕطب أٌ انشٚبػخ رسًٙ األ

 .ٔرعضص انشعٕس ثبنشازخ ٔثبنُشبؽ

االعكزهُذٚخ أٌ األشخبص انزٍٚ ًٚبسعٌٕ انشٚبػخ « خبيعخ إدَجشح»ٔرزكش دساعخ قبو ثٓب انجبزث فٙ عهى انُفظ آالٌ غٕا فٙ 

 .ٚظٓشٌٔ عاليبد شٛخٕخخ أقمّ 

ثخ أعٕاو ٔاسركضد عهٗ يشاقجخ َٕعٛخ انسٛبح ٔإخشاء ٔشًهذ انذساعخ عجعًئخ شخض فٙ انغجعٍٛ يٍ انعًش ٔايزذد نفزشح ثال

 .رظٕٚش ثبنشٍَٛ انًغُبؽٛغٙ نهذيبغ

 «Archives of neurology» َٔششد فٙ يدهخ« خبيعخ كبنٛفٕسَٛب»ٔرثجذ دساعخ أخشٖ، أخشاْب فشٚق انجبزثخ عٛضٔفٛب ثٕنٍٛ يٍ 

ٌّ يًبسعخ انشٚبػخ رقهم األيٛشكٛخ، أٌ ثًخ أثشاً نهسشكخ انجذَٛخ عهٗ ٔظبئف انذيبغ ززٗ فٙ  ٍّ انزغعٍٛ. ٔرفٛذ انذساعخ ثأ ع

ُٚعزجش األشخبص غٛش انقبدسٍٚ عهٗ انًشٙ أكثش عشػخ نإلطبثخ ثبنخشف ثًعذل ثالثٍٛ يشح أكثش  يٍ خطش اإلطبثخ ثبنخشف، فًٛب 

 .شخظب ردبٔصٔا انزغعٍٛ يٍ انعًش 326يٍ األشخبص انزٍٚ ٚقٕيٌٕ ثزًبسٍٚ انًشٙ. ٔشًهذ انذساعخ 
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