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  ا4راش9نا عّسوتو ا4ّومن عّرس, "تاراقعلل  رادلا"

 "تاراقعلا ةرادإل  وكي9سأ" BCع ذاوحتسالا =>ع

 
 نكمتتل "ةUراقعلا رادلا" ـل ديدSTا QRيغشMلا جذومنلا نم ءزجك اDقالطإ بقع "تاراقعلل رادلا" ـل ةقفص لوأ ذاوحتسالا لثمُي •

 ةعومجملل ةعeات bcغ ىرخأ تا̂رشو "رامثMسالل رادلا" لوصأ ةرادإ نم XYوألا

 ucع ةديدج تاداريإ رداصم رفوتو لUوطلا ىدملا QYع ةعونتملا اopالمع ةدعاق ززعgو ةكرشلا ةظفحم يkcتل ةوطSiا يgأت •

 لامعألا تائف فلتخم

• yُسDزعتب ذاوحتسالا مUكأ ىدحإ̂ "تاراقعلل رادلا" ةنا{م زuc تا̂رشلا �R تاراقعلا ةرادإ لاجم �R ةظفحمب ةقطنملاو تارامإلا 

ةفاضإ ،ع�رم �cم فلأ XY 600إ لصت ةيلامجإ bcجأت ةحاسمب ةئزجت تاراقعو ،ةينكس ةدحو فلأ 60 مضت
ً

 ةUراجت تاراقع XYإ 

 ع�رم �cم فلأ 650 نع ا�pحاسم دUزت

 

اثيدح "ةUراقعلا رادلا" ا�pسسأ تاراقع ةرادإ ةكرش ،"تاراقعلل رادلا" تنلعأ :2021 ريا#"ف 11 ،ةدحتملا ةي9رعلا تارامإلا ،.-ظوبأ
ً

 

 ةكرش ا�ريدت ��لا ةUراجتلاو ةينكسلا تاراقعلا ةرادإ تايلمع بناج XYإ ةكرشلل ةعeاتلا ةئزجتلا تاراقع ةرادإ تايلمع جمد XYوتتل

 ةلما{تم ةUراقع تامدخ ةكرش دعg ��لاو ،ي�دو ��ظوبأ �R اDعورف ةفا̂و "تاراقعلا ةرادإل و{يMسأ" QYع ا�ذاوحتسا نع ،"س�فورب"

 ةلما{تملا ةيلا�Sا اDلولح قاطن عيسوت "تاراقعلل رادلا" ةكرشل حيMيل ذاوحتسالا اذ� يgأUو .ةقومرملا زئاوSTا نم ديدعلا QYع ةزئاح

 .يراجتلا زايتمالا تامدخو رامثMسالا تاراشMسا XYإ ةفاضإ ءانبلاو مييقتلا تاراشMسا يطغتل تاراقعلا ةرادإل

 

 :"تاراقعلل رادلا" ةكرش ةرادإ سلجم س�ئرو "رامثMسالل رادلا" ةكرشل يذيفنتلا س�ئرلا ،عب�صوب �Sاص مساج لاق ،قايسلا اذ� �Rو

 تامدSiا يدوزم ucكأ ىدح̂إ "تاراقعلل رادلا" ةنا{م ةئزجتلا تاراقع ةرادإ تايلمع جمد بناج XYإ ةديدSTا ذاوحتسالا ةيلمع ¢ّ رت"

�R تاراقعلا ةرادإ لاجم �R اءزج "تاراقعلل رادلا" تحبصأ دقو .ةقطنملاو تارامإلا
ً

ايس�ئر 
ً

 رادلا" ةكرش اDمدقت ��لا تامدSiا نم 

 ."ةكرشلل XRاملا ءادألا �R ةديا£�م ةbcتوب م�اسgو ءالمعلل "ةUراقعلا

 

 نم kcكأو ،تاراقعلا ةرادإ ا�الوتت ةدحو فلأ 32 نم kcكأ ريدت "تاراقعلل رادلا" تحبصأ ،"و{يMسأ" ةكرش QYع ذاوحتسالا باقعأ �Rو

الملا تاداحتا ةرادإل ةعeات ةدحو فلأ 28
ّ

امومع ةقطنملاو تارامإلا ةلود �R ك
ً

 ع�رم �cم فلأ 650 نع ا�pحاسم دUزت ةUراجت تاراقعو ،

اراقع 23 نمض
ً

اقومرم 
ً

 فلأ 600 نع دUزت ةيلامجإ bcجأت ةحاسمب ةئزجت تاراقع ةظفحم ةرادإ مويلا ةكرشلا XYوتت ،كلذ QYع ةوالعو .

 .ةقطنملاو تارامإلا �R ةئزجتلا تاعمجم نم ةDجو 26و قّوسg زكارم uc 4ع ع�رم �cم

 



 

  
ايلاح عضخت ��لا تاراقعلا زربأ لمشgو

ً
 ةباوبلا جاربأ"" ،لوم �®يSTا ،لوم ساي نم ل^ نbعلاو ي�د ،��ظوبأ �R "تاراقعلل رادلا" ةرادإل 

 �²±�ئرلا رقملا"و ،"رادلا" ةكرشل �²±�ئرلا رقملا ،"يملاعلا يراجتلا زكرملا" ،"مرقلا" ،"ريدغلا" ،"يا{س دنآ نص" اجرُب ،"سوقلا جر̄و

  .bcثكلا ا�bcغو "يرس³وسلا جucلا ،"امس جرب" ،"سكلور جرب" ،"يراجتلا ��ظوبأ كنبل

 

 "تاراقعلل رادلا" ةنا{م ززعg نأ ةقفصلا هذ� نأش نم" :"تاراقعلل رادلا" ةكرشل يذيفنتلا س�ئرلا ،راجنإ .ي� .شgإ لاق ھبناج نم

 ءانبلاو مييقتلا تاراش#سا �R "تاراقعلا ةرادإل و{يMسأ" تاucخ ةفاضإ نأ كش الو .تاراقعلا ةرادإ لاجم �R ةدئار ةيملاع ةكرشك

 انيعاسم لصاون امن�ب ،مp·اراقعو انئالمعل ةلماش تامدخ ميدقت انل حيMيس يراجتلا زايتمالا تامدخو رامث#سالا تاراش#ساو

 ةيلاع ةدUرف تامدخ ميدقت فد¹p �®قرلا لّوحتلل انجمانرب نم ةدافتسالاو ةيجولونكت تارا{تبا قيبطتو ءالمعلا ة̄رجتب ءاقترالل

 ."راقعلا ةايح ةرود نم ةلحرم ل^ �R ةدوSTا

 

 لامعأ ةbcسم نم ةديدج ةلحرم مويلا لخدن" :"تاراقعلا ةرادإل و{يMسأ" ةكرشل ةراشMسملاو ةسِسؤملا ،زنوج نbلا تلاق ،ا�رود̄و

اماع 35 نم kcكأ ذنم اDس�سأت ذنمف .تازاجنإلاب ةلل{ملا ‘و{يMسأ’ ةكرش
ً

 اÁpعس لضفب ةيداUرلا ا�pنا{م خيسرت �R ةكرشلا ت�¿ن ،

اقفو ةسوملم ةميق ءالمعلل رفوت ��لا ةيفا�cحالا تامدSiا ÂYرأ ميدقتل رمتسملا
ً

 لالخ نمو .ةيفافشلاو ةيقوثوملا تاUوتسم QYعأل 

 ةفاضإ ،ءالمعلا ة̄رجت ءارثÆو ةقوبسم bcغ قافآ XYإ انتامدخب ءاقترالا انل ÄÅسMيس ،ة£bمتملا "تاراقعلل رادلا" تاucخو انتاucخ نbب عمSTا

 ."تاينقتلا ثدحأ XYإ دنMسgو ةئ�بلا ÊRارت ،ةفل{تلا ثيح نم ةيلاعفلا ةيلاع تامدخب يراقعلا عاطقلا معد ةلصاوم نم انÇيكمت XYإ

 

 ةلظم تحت ةدحو 5000 بناج XYإ ،تاراقعلا ةرادإب ةصاSiا ا�pظف�Î ةدحو 18575 "تاراقعلل رادلا" تفاضأ ،ذاوحتسالا اذ� ucعو

اضيأ ةكرشلا عقوتتو .كالملا تاداحتا ةرادإ
ً

 تامدSiا نم ةعساو ةعومجم ucع تاداريإلل ةعونتمو ةتباث رداصم نم ديفتسg نأ 

  .صيخ�cلا لامعأو رامثMسالا تاراشMساو ءانبلاو مييقتلا تاراشMساو bcجأتلاو تاعيبملا لمشg ��لا لول�Sاو

 

 "ر@وطتلل رادلا"و "رامث#سالل رادلا" امV نSتلقتسم نSتكرش سOسأت نع IJKاملا رFشلا تنلعأ دق "ة@راقعلا رادلا" تنا;و

 رادلا ةعومsa ةعrاتلا لوصألا ةرادإ ةدحو مويلا مضت "رامث#سالا رادلا" تحبصأ ،اذdeو .ديدa`ا _^يغش#لا اFجذومن نمض

كtuسو
ّ

   ."تاراقعلل رادلا" ا�eمو ةيساسألا ثالثلا ا�eاصنم ةرادإ x{إ ةفاضإ ،ةعونتملا ةكرشلا ةظفحم ةميق ز@زعx y^ع ز

 

 -IJتنا-
 

 

 

 



 

  
  :"ة5راقعلا رادلا" ةكرش لوح ةذبن

!
ُ

ةدئار رادلا ةكرش &%تع
ً

 bc 75ع اQكلتمت J_لا J^[ارألا ةحاسم د>زت امنWب ،رالود تارايلم 10 اQلوصأ O4امجإ زواجت>و ،IJظوبأ 34 تاراقعلا رامثAساو ةراد<و ر>وطت لاجم 34 

 .طسوألا قرشلاو تارامإلا ةلود 34 نo>راقعلا ن>روطملا ةرادص 34 اQعضي ام وjو ،عhرم &gم نويلم

ةوالع ،تارامإلا ةلود ةمصاع ،IJظوبأل ي|ارمعلا دQشملا ليكش! ة>راقعلا رادلا ةكرش لصاوت ،2005 34 اxyايلمع قالطنا ذنم
ً

 .ةرامإلاب ىرخأ قطانم 34 ةد>رف تاعورشم bcع 

ت
ُ

��بم لثم ةركتبم تاعورشم ر>وطت bcع رادلا ةكرش زكر HQ 34 كا يذلاو ةحارلا ئطاشAش بسQةر
ً

 ،م>رلا ةر>زج 34 ةباوبلا جاربأو ،ي�ان�تسالا ھميمصت لضفب ةيملاع 

 .ساي ةر>زج 34 1 الومروفلا تاقابس فيضتس! J_لا ساي �^�رم ةبلحو

احا رأ ةكرشلا لامعأ ققحتو ، ALDAR:UH) لوادتلا زمر( ةيلاملا قاروألل IJظوبأ قوس 34 ةجردُم ة>راقعلا رادلا ةكرش مQسأ
ً

 ةدعاق كلتمتو ،ةرقتسم ةرركتم تاداري<و 

اصرح ل>وطلا دمألا bcع ةمادتسم تايلمع ةرادإب م¦gلتو ،ةيسسؤملا ةمكو¤£ا &oياعم لضفأ ة>راقعلا رادلا ةكرش �َّ�بAت   .نoمjاسملا نم ةعونتمو ةعساو
ً

 قيقحت bcع اy©م 

 .رمتسم ل¬ش» اªyمjاسمل ةفاضُم ةميق

 ةيملاع تا>وتسمب قوس! تاQجو ر>وطت 34 يويح رودب موقتو ،IJظوبأ ةرامإ راوزو نا¬س ة رجت ي&ُي رصاعم ةايح طمن &oفوتو ةيحايس تاQجو ر>وطت رادلا ةكرش لصاوت

الضف ،ساي �^�رم ةبلح لثم ة¦oمتم ھيفرت قطانمو ،رادلا تايميدا®أ &%ع ةيلود &oياعمب ةيميلع! تاسسؤمو ،)لوم ساي( لثم
ً

 تاراقعلا نم اy°ظفحم 34 ة¦oمملا قفارملا نع 

 .ة>راجتلا بتا¬ملاو ةيقدنفلاو ةئزجتلاو ةينكسلا

ة>ؤر رادلا ةكرش �َّ�بAت
ً

 .اQجراخو IJظوبأ c 34¶اضُي ال ةايح بولسأ &oفوت &%ع ةيقوثوم &كألا يراقعلا روطملا نو¬ت نأل ³cس! ثيح ةحومط 

 

 :"تاراقعلل رادلا" ةكرش نع ةذبن

 

!
ُ

اثيدح "ة>راقعلا رادلا" اy°سسأ تاراقع ةرادإ ةكرش ،"تاراقعلل رادلا" ّدع
ً

 تاراقعلا ةرادإ تايلمع بناج Ocإ ةكرشلل ةع»اتلا ةئزجتلا تاراقع ةرادإ تايلمع جمد Ocوتتل 

 نم &كأ مضي صصختم ق>رف &%ع ةلما¬تم لولحو ةيئان�تسا تامدخ ميدقتب م¦gلت ةقطنملاو تارامإلا 34 ةدئار ةكرش ،"سWفورب" ةكرش اjريدت J_لا ة>راجتلاو ةينكسلا

 ة>راجتلاو ةينكسلا تاراقعلا تاعاطق 34 اy¿المعل "تاراقعلل رادلا" اQمدقت J_لا لول¤£او تامد¾£ا عونAتو .قوسلا 34 ةقيمع ةينف ة&%خو ةعساو ةياردب نوعتمتي فظوم 700

الملا تاداحتاب ةصا¾£ا لول¤£او ،تاراقعلل ة>رادإلا تاراشAسالاو ةرادإلاو ،ة>راجتلاو ةينكسلا تاراقعلل &oجأتلاو عيبلا نoب ةئزجتلاو
ّ

 .ةيªyف&gلا قفارملاو يداونلا ةراد<و ك

الولح "تاراقعلل رادلا" دمتع!و
ً

 .راقعلا رمع لحارم نم ةدحاو ل® 34 اjريدت J_لا تاراقعلا Ocإ ةيقيقح ةميق ةفاضإل تاينقتلا ثدحأ مدختس!و ةركتبم 

 

ايلاح "تاراقعلل رادلا" ريدتو
ً

الملا تاداحتا ةرادإل ةع»ات ةدحو فلأ 28 نم &كأو ،تاراقعلا ةرادإ اjالوتت ةدحو فلأ 32 نم &كأ 
ّ

امومع ةقطنملاو تارامإلا ةلود 34 ك
ً

، 

اراقع 23 نمض عhرم &gم فلأ 650 نع اy°حاسم د>زت ة>راجت تاراقعو
ً

اقومرم 
ً

 ةيلامجإ &oجأت ةحاسمب ةئزجت تاراقع ةظفحم ةرادإ مويلا ةكرشلا Ocوتت ،كلذ bcع ةوالعو .

 .ة>راجت ةمالع 1400 نم &كأ مضت ةئزجتلا تاعمجم نم ةQجو 26و قّوس! زكارم 4 &%ع عhرم &gم فلأ 600 نع د>زت

 

 :" تاراقعلا ةرادإل وكي=سأ " ةكرش نع ةذبن

 

 ثيح ةدحتملا ةي رعلا تارامإلا ةلود 34 ة>راقع تامدخ ةكرش &%كأو ى&%ك ةيلودو ةيميلقإ ة>راقع ةكرش 4¶و ،1985 ماع 34 يhد 34 "تاراقعلا ةرادإل و¬يAسأ" ةكرش تسسأت

اليلحت "و¬يAسأ" مدقت
ً

القتسم 
ً

 .تاراقعلاو لوصألا ةرادإ تامد¾£ ةفاضإلاب ،&oجأتلاو تاعيبملا تامدخو ،مييقتلا تامدخو ميمصتلا ر>وطت تاراشAساو ،قوسلل 

 
 


