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 ك()شم نايب

 WXلا ليئارـــسإ ةموJح QUاـــصل بناQRا ةيداحأ تاـــسايـــس دياL)م لJـــشI بمارت ةرادإ تقبط ،ةيـــضاملا ثالثلا تاونـــسلا ىدم -,ع

 زlزعpو فنعلا -,ع ^nاـــــــــــــضإ ضlرحت ةـباـثمب دـعi يذـلا رمألا ،ةـينوناـقلا (eغ لـيئارـــــــــــــسإ لاـعفأ تأـفـا_و لـب ،^[ودـلا نوناـقلا كـYZنت

 دــــــــــض ليئارــــــــــسإ مئارQR اًيكlرمأ اًجlوتت "نرقلا ةقفــــــــــص" يpأت اً(eخأو .yXيلقإلا رارقتــــــــــسالا عــــــــــساو لJــــــــــشI ددt وحن -,ع ،عمقلل

�يطسلفلا بعشلاX. 

 ةي�رعلا تارامالا ةلودو ،رـــــــــــصمو ،ةيدوعـــــــــــسلا ةي�رعلا ةكلمملا ا�Zف نمب ،ةقطنملا تاموJح ضعI تبحر نأ فـــــــــــسؤملا نم مك و

 قوقح معدـب اـ�ZاـماL)لا نع يزخم عجارت ةـنلعم ،مالـــــــــــــسلا وحن تاــــــــــــــضواـفملل قالطنا ةـطقن اـ�Zأ ىوعدـب ةـط�Qا هذـ�Z ،ةدـحتملا

�يطـــــسلفلا بعـــــشلاX غe) فرـــــصتلل ةلباقلا n^ رقتlـــــصملا رe)، ئجاللا قحو ،ةيعيبطلا دراوملاو تاو(�لا -,ع ةمئادلا ةدايـــــسلاوeن 

 ^[ودلا عمت�Rاو ةقطنملا لودب يرح نا_و .^[ودلا نوناقلا ^n ھيلع صوـــــــصنملا وحنلا -,ع م�Zـــــــضارأ -[إ ةدوعلا ^n نeي�يطـــــــسلفلا

�يطــــــسلفلا بعــــــشلا قوقح ةيامح نامــــــضX n^ رابتعاب بمارت ةرادإ ةقفــــــص ضفرو ،تاــــــضوافم ةيأ راطإtةحوــــــضفم ةلواحم ا 

�يطــسلفلا بعــشلا دــض ^,يئارــسإلا يرــصنعلا لــصفلا ماظن زlزعpو ةي�يطــسلفلا قوق�Qا راJنإلX. ــسلاو�^ n^ نامــض -[إ لباقملا 

�عم تاذ ةي�يطــــــسلف ةكراــــــشمب ،ةاواــــــسملاو ةلادعلاو ^[ودلا نوناقلا ئدابم -[إ ةلاعفو ةعورــــــشم مالــــــس ةيلمع يأ دن ــــــسp نأ£، 

 .^[ودلا نوناقلا ^n دد��ا وحنلا -,ع ةي�يطسلفلا قوق�¤ل لما_ ما()حاو

 مـضب اªل حامـسلاب ةلت��ا ةي�يطـسلفلا ضرألل ي¦وناقلا (eغ اtرامعتـسا -,ع ليئارـسإ بمارت ةرادإ ¥nاJت ،ةط�Qا هذt بجومبف

 هذt ديعp امك .ةوقلاب X¬ـــ»ارألا -,ع ءالي ـــسالا -,ع قلطملا رظ�Qا اميـــس ال ،^[ودلا نوناقلل خراـــص كاYZنا ^X، n¬ـــ»ارألا نم دlزملا

 ةدرجمو ^[ودلا عامجإلا ةيدحتم ،ليئارـــــــــــسإل ةمـــــــــــصاعك سدقلاب ي¦وناقلا (eغ ةدحتملا تايالولا فا()عا -,ع ديكأتلا ةقفـــــــــــصلا

 .ةدايسلا ^n  عورشملا مªقح نم نeي�يطسلفلا

ـــــضيأ ةط�Qا هذt لـــــشفت  لوطملا ^,يئارـــــسإلا لالتحالا نم ساـــــسألاب عب�ت WXلاو ،ةزغ ^n ةمزألا ءارو ةنماJلا بابـــــسألا ةQRاعم ^n اً

الوـــــــصو ،اًماع 12 ةدمل راـــــــص�Qاو
ً

 تاطلـــــــس قتاع -,ع كلذ نع ةيلوئـــــــسملا ءبع عـــــــضتو .نكـــــــسلل ة�Qاـــــــص (eغ ةقطنمل اªلlوحتل 

 ،اًماع 12 ةدمل ةزغ -,ع ضورفملا يرحبلاو ي(¸لاو يوQRا راـــــــــــــص�Qا رثأل ةراـــــــــــــشإلا درجم نع عف()ت امنµب ،اtدحو ةزغ ^n سامح

الـــــــــــضف ،ي«اذغلا نمألا مادع¦او تادعاـــــــــــسملا -,ع مات دامتعاو ةلاط�و رقف نم ھنع جتن امو
ً

 صقنلاو ة�ـــــــــــ¼لا عاطق راي�Zا نع 

 .ةيبطلا تامزلتسملاو ةlودألا ^n دا�Qا

 نم بــلطُيـــــــــــــس ،ضواــفتلا ةــلاــح يفف .ةــلادــعلا قيقحت وحن نeي�يطـــــــــــــسلفلا قlرط ةــلقرع -[إ ةــط�Qا -�ـــــــــــــسp ،كــلذ -,ع ةوالعو

 ماـمأ اـ�Zنطاوم نم يأو ةدـحتملا تاـيالولاو لـيئارـــــــــــــسإ ةـلود" دـــــــــــــض ةـقلعملا تاءارجإلا عيمج نع لزاـنتلا ةـي�يطـــــــــــــسلفلا ةـطلـــــــــــــسلا



 ماــظن ^n هذاــختا مت ءارجإ يأ نع لزاــنتلا كــلذــكو" ىرخألا مكاــ��ا عيمجو ةــيلودــلا لدــعلا ةــمكحمو ةــيلودــلا ةــيئاــنQRا ةــمك��ا

 عRـــــÀÁو ،تا_اYZنالا ¥nاJي باقعلا نم ماتلا تالفإلا اذt .يlJرمأ نطاوم وأ ^,يئارـــــسإ نطاوم يأ دـــــض ثلاث فرط ةلودل ي¦وناق

�يطسلفلا بعشلا ةماركو قوقحب فصعi امب ،اÂZم دlزملا -,عX. 

�يطــسلفلا بعــشلا تµتفت -,ع ةقفاوملا كــص ةقفــصلا هذ�Z بمارت ةرادإ تحنم دقلX، يرــصنعلا لــصفلا ماظن عيــسوت ^[اتلا�و 

�عملا صا�Qا ررقملا ھنم رذحو قبـــــس يذلا وحنلا -,ع .نeي�يطـــــسلفلا عيمج دـــــض ^,يئارـــــسإلاX ناـــــس¦إلا قوقح ةلاحب n^ ضرألا 

 ءاــــــــش¦إل معد ^Ã لب مئادو لداع مالــــــــسل ةفــــــــصو تــــــــسµل" ةقفــــــــصلا نأ نم ،كنيل لJيام ،ةدحتملا ممألاب ةلت��ا ةي�يطــــــــسلفلا

 ةرواجتملا (eغ X¬ــــــــ»ارألا نم رثانتم ليبخرأ "نم (�كأ سµل وtو "،طــــــــسوألا قرــــــــشلا ^n نlرــــــــشعلاو يدا�Qا نرقلا ^n ناتــــــــسوتناب

  ".لماJلاب ليئارسإ ا�Z طيحت

pا حمسQاب اًضيأ ةط�Qةيلودلا لدعلا ةمكحم ھت(¸تعا يذلا ،^,يئارسإلا مضلا رادج -,ع ظاف� n^ غ 2004 ماعe) ھنأل ،ي¦وناق 

iو ،ةي�رغلا ةفـــــــــضلا ةيقب نع ةيقرـــــــــشلا سدقلا لزعlي�يطـــــــــسلفلا لـــــــــصفeنع ن Iـــــــــضعªرثؤي امب ضعبلا م Iايح -,ع ةدـــــــــش�Zم 

 ھنا ذإ ،مÂZم دlزملا دlرـــشpو ،مÂZطو -[إ ةدوعلا قح نم نeي�يطـــسلفلا نeيفنملاو نeئجاللا نامرح بمارت ةطخ دlؤتو لب  .ةيمويلا

�طاوم نم اًي�يطـــــــــــسلف 260,000 نع دlزي امل يرـــــــــــسقلا لقنلا متµـــــــــــس ةط�Qا بجوم�وX بيج" -[إ ثلثملا ةقطنم نم ليئارـــــــــــسإ 

�يطسلفX" ةلادع ةمظنم تراشأ امبسح ،^,بقتسم. 

الاعف اًرود يملاعلا ي¦دملا عمت�Rاو ^[ودلا عمت�Rا بعلو قبـــــــس دقل
ً

 n^ إ�Zيرـــــــصنعلا لـــــــصفلا ماظن ءا n^ رفإ بونجlمويلاو ،ايق 

 -,ع ليئارــــسإ ةموJح ھــــضرفت يذلا ھــــسفن يeLيمتلا ماظنلاب ^[ودلا عمت�Rاو ةقطنملا لود ف()عp نأ ناJمب ةيمtألا نم حبــــصأ

�يطـــــسلفلا بعـــــشلاX، ا ضفري نأ بجي امك .ةدحتملا تايالولا نم معدبQةمـــــصو ةاواـــــسملاو ةلادعلاو نوناقلا ةامحو نويقوق� 

�يطــــــسلفلا بعــــــشلا قوقح معد لجأ نم طغــــــضلل ةداوt الب اوعــــــسÀو ،نlرــــــشعلاو يدا�Qا نرقلا ^n يرــــــصنعلا لــــــصفلاX غe) 

  .نeي�يطسلفلا عيمج دض ^,يئارسإلا يرصنعلا لصفلا ماظنل دح عضوو فرصتلل ةلباقلا

 ^n امب ،ةيÌRنملاو قاطنلا ةعــــــساولا ناــــــس¦إلا قوقح تا_اYZنا نع ةلءاــــــسملا نامــــــضو رامعتــــــسالاو ^,يئارــــــسإلا لالتحالا ءا�Zإ نإ

 ةنامـــضلا دعi ،لالتحالاب ةمئاقلا ةطلـــسلا اYZفـــصب اªل ليئارـــسإ باJترا ^n ھب ـــشملا ةيناـــس¦إلا دـــض مئارQRاو بر�Qا مئارج كلذ

  ،^[ودلا راطإلل اًقفو ةي�يطسلفلا قوق�Qاب ءافولل ةديحولا
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