ادنك فحتم عم نواعتلابو ةيدنكلا ىمادقلا نيبراحملا ةطبار تماقأ -

ًةيلافتحا  2022،ربوتكأ  4قفاوملا ءاثالثلا موي ءاسم ،يبرحلا
/ةداعس ميركتل ،اواتوأ ،ةيدنكلا ةمصاعلاب يبرحلا فحتملا رقمب
.ادنك ىدل تيوكلا ةلود ريفس  -دلاخلا دمحم مير

ىلع ادنك يف ةريفسلا ةداعس دوهجل ًاريدقت ميركتلا اذه يتأيو -

،ةيدنكلا نيبراحملا ةرازو عم نواعتلاب ،ةيضاملا تاونس )(3ـلا ىدم

متي مل نمم ريرحتلا برح يف اوكراش نيذلا دونجلا ميركت يف

نم مهميركت مت نيذلا ددع نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو ً،اقباس مهميركت

)(216ـلا براقي امل لصي ةيضاملا تاونسلا لالخ ةرافسلا لبق
.يدنك يدنج

ًةملك ادنك ىدل تيوكلا ةلود ريفس ،دلاخلا دمحم مير  /ةداعس تقلأ -
معادلا ادنك فقومل اهريدقت نع اهلالخ نم ترَّبع ،ةبسانملا هذهب
 1990،ماع اهيلع مشاغلا ناودعلا نثارب نم تيوكلا ةلود ريرحتل
يلودلا فلاحتلا لود تاوق نمض مهتايحضتو اهدونج ةكراشمو

ةلودب ةيسايسلا ةدايقلا َّنأ ىلع ًةددشم  1991.ماع ريرحتلل
اهدونج ةكراشمو ادنك رود ىسني نل يتيوكلا بعشلاو تيوكلا
.ديدج نم ةيرحلا ىلع لوصحلاو ،ريرحتلا برحب

،ينورلوم نيارب /ديسلا ةداعس ميركتلا لفح يف كراشو اذه -
لالتحا نابإ بصنملا لغش يذلاو ،قبسألا يدنكلا ءارزولا سيئر
ةيعرشلا معد رارق ذاختا يف لضفلا هل ناكو ،تيوكلا ةلود
ةفاضإلاب ،مشاغلا يقارعلا وزغلا ضفرو ،تيوكلا ةلودل ةينوناقلا

،تيوكلا ةلود ريرحتل يلودلا فلاحتلا يف ادنك ةكراشم رارقل

،يدنكلا ىمادقلا نيبراحملا ريزو نع لّثمم ةكراشم ىلإ ةفاضإلاب
تاثعبلا ءاسؤر نم ددعو ،ةيدنكلا ةيجراخلا ةرازو نع نيلثممو
ءاضعأ بناج ىلإ ،اواتوأ ةمصاعلا يف نيميقملا ةيسامولبدلا

ىمادقلا نيبراحملا ةطبار نأب ركذيو اذه .ةيتيوكلا ةرافسلا

برح يف يدنكلا شيجلا ةكراشم رثأ ىلع تسسأت نييدنكلا
.مشاغلا يقارعلا وزغلا نم تيوكلا ةلود ريرحت

هتداعس نع ،ينورلوم نايارب /ديسلا يلاعم برعأ ،هتملك يف -

تيوكلا ةلود ريرحت يف ادنك ةكراشم ميركت لفح يف هدوجول
جيلخلا ىلإ ًايدنك ًايدنج  5000يلاوح لاسرإ مت امدنع ،ةنس  32ذنم
مدقت يذلا حارتقالل يدنكلا مومعلا سلجم ةقفاوم دعب يبرعلا
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ًايمتح ناك هنكلو ً،الهس نكي مل رارقلا نأ ىلإ ًاريشم  47،لباقم
اميس ال ،لدعلا لالحإو قحلا بناجب فوقولاو عاضوألا حيحصتل

نكت ملو ،قارعلا باحسنال ةنكمملا لئاسولا لك ذافنتسا دعب
ناودعلا نع فرطلا ضغتل مهقالخأو مهميقو نييدنكلا ئدابم

يذلا يلودلا عمتجملا ئدابم عم ًاماجسنا ،رمألا فّلك امهم لالتحالاو

يقارعلا ناودعلا رحد ليبس يف ،محالتلاو دضاعتلا يف ًالاثم ناك
لجأ نم ًابورح اوضاخ املاط نييدنكلا نأ ًافيضم ،تيوكلا ريرحتو

كلذ نأ ًادّكؤم ،كلذ ىلع ًالاثم تيوكلا ريرحت برح تناكو ،مالسلا

يف ،بألا شوب جروج ،يكيرمألا سيئرلا نم هئاقل يف هلوانت ام
مل ثيح ،يقارعلا لالتحالا ةيادب دنع ،يكيرمألا ضيبألا تيبلا

،كلذ قيقحت ةيفيك ناك لب ،شاقن لحم يقارعلا شيجلا درط نكي
،نييدنكلا نيبراحملا الول هنأ ًاحّضوم ،يملاعلا ملسلا لالحإ لجأ نم

عافدلا ةريزو ىلإ بتك ،ببسلا اذهلو ،كلذ ققحتل ادنك تناك ام
مومعلا سلجم يف نوناق ريرمت اهنم بلطي ،ماعلا اذه ةيدنكلا

لك نوقحتسي ثيح ،نييدنكلا نيبراحملا ايازم ليدعتل ،يدنكلا

نيذلا نيبراحملل ًاهجوتم ،مهتايح ةريسم لاوط مارتحاو ميركت

ًاركش ،مكتمدخل ًاركش" :مهل ًالئاق تيوكلا ريرحت يف اوكراش
".تيوكلا ريرحت برح يف مكتكراشمل ًاركش ،مكتايحضتل

ريدملاو سيئرلا ،تيوغامورد نيلوراك ،ةديسلا تدّكأ ،اهرودب -

نأ ،يدنكلا برحلا فحتمو خيراتلل يدنكلا فحتملل يذيفنتلا

ًامازل ناكو ،ةدرابلا برحلا ءاهتنا عم تفداصت تيوكلا ريرحت برح
دضاعتلاو فتاكتلا قيرط نع ،لمألاب ىلحتي نأ ملاعلا ىلع

يذلا برحلا فحتم نأ ىلإ ًةريشم ،لدعلاو قحلاو ملسلا لالحإل
يتلاو ،تيوكلا ريرحت برح نم هماهلتسا مت  2005يف حتتفا
يف مالسلا لالحإو ةلادعلا قيقحتل ً،ايدنك  5000ةبارق اهيف كراش
.ملاعلا

ىمادق سيئر ،زيفيد دلوراه /ديسلا برعأ ،هتملك يفو -

هرخف نع ،يبرعلا جيلخلا برح يف نييدنكلا نيبراحملا
 31ذنم ،تيوكلا ريرحت برح يف نييدنكلا نيبراحملا ةكراشمب

نايرب ،قبسألا يدنكلا ءارزولا سيئر يلاعم ةدايق لضفب ً،اماع
يتلا ،دلاخلا مير /ريفسلا ةداعسل ركشلا ليزجب ًاهجوتم ،ينورلم

ماع اواتوأ يف ةرافسلا يف نييدنكلا نيبراحملا ميركتب تماق

ّبلف ،ريرحتلاب تيوكلا تدان دقل" :رخف لكب ًالئاق 2020،
".رطاخملاب نيئباع ريغ ،ءادنلا نويدنكلا

 1945،ماع دعب ام( ،خّرؤملاو بتاكلا ،شتريب وردنأ روتكدلا مدقت -
حنم لفح ةيادب نع نلعأ ّمث نمو ،نيثدحتملل ركشلاب (EMCEE،

حنمب ريفسلا ةداعس تمّدقت ثيح ةيراكذتلا تايلاديملا
روصلا طاقتلاو ،نيشاينلاو تايلاديملا تسلا نيبراحملا

،ميركتلا اذهل مهنانتماو مهتداعس نع اوبرعأ ثيح ،ةيراكذتلا

رخفلاب مهتألم يتلا ريرحتلا تايركذ هعم تعادت يذلا
.زازتعالاو

نيبراحملا ىمادق سيئر ،زيفيد دلوراه /ديسلا مّدقت ً،اماتخو -

مير /ريفسلا ةداعس حنمب ،يبرعلا جيلخلا برح يف نييدنكلا
نيبراحملا ملعو ،اهعون نم ىلوألا يهو ةيراكذت ًاعرد ،دلاخلا

ةلود ةرافسل هنانتما نع ًاريبعتو ،اهل ًاريدقت نييدنكلا

،لساوبلا نييدنكلا نيبراحملا ميركتب ترداب يتلا تيوكلا
ةلود ريرحتل ،يلودلا فلاحتلا تاوق نمض ،لضفلا مهل ناك نيذلا
 1991.ماع يف يقارعلا ناودعلا نثارب نم ،تيوكلا

