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 ماظن ريوطتل تاكرش تس عم تاقافتا »ةيدوعسلا طوطخلا تاكرش ىدحإ« ناريطلا ةعانصو ةسدنهل ةيدوعسلا ةكرشلا تعقو

ةكرشلا اههجاوت يتلا قئاوعلا ربكأ دحأ تاقافتالا هذھ يهنت نأ عقوتيو .تارئاطلا ةنايصل ةيتحتلا ةينبلاو تارئاطلا ةنايص ةسدنھ

 لاقو .يضاملا نرقلا نمتاينينامثلا ىلإ اھرمع دتمي يتلا ةميدقلا ةمظنألا نم صلختلا يھو ،ةنايصلا رئاظح صقن ةلكشم دعب

 ةينقتلا ةمظنألاو ةيتحتلا ىنبلا نم ةمزحب ةيتحتلا اهتينب معد ىلإ ةجاحب ةكرشلا نإ ،يوالخ ردان ةكرشلل يذيفنتلا ريدملا

 ةميقب ةيئاشنإو ةيسدنھ ادوقع ةكرشلا اهل تمربأ يتلا ،تارئاطلا ةنايص تايلمع ةسدنھ جمارب طيطخت تايلمع معدل ةروطتملا

 ةكرش و ديدجلا ماظنلا بيكرتل تاكرش سمخ عم تدقع تايقافتالا نأ »قرشلا« ـل تاحيرصت يف فاضأو .رالود نويلم800

 ،اهتالاجم يف هدئار ةيدنھو ةيبوروأو ةيدوعس تاكرش رايتخاو ةقباسم لمع ىرج هنأ ىلإ اريشم اهترادإ ىلع فارشإلل ةسداس

 جمانربلا يف هعضو اماع نيثالث نم رثكأ ذنم دوجوملا ةنايصلا ماظن نم ةميدقلا تانايبلا جارختساب تاكرشلا هذھ موقتسو

.ةيكذ ةقيرطب عطقلا نع ثحبلاو تاعدوتسملا يف مكحتلاب ةكرشلل حمسيس ديدجلا ماظنلا نأ ىلإ راشأو .ديدجلا

 مادختسا نع امامت ةكرشلاينغيس ديدجلا جمانربلا نأ ،ةسونيعلا نسحملادبع ةكرشلل ةينفلا تاعيبملا ريدم حضوأ ،هتهج نم

 ةينقت ريدم لاق اميف ً.ابيرقت نيموي اھداجيإ بلطتي ناك امدعب ةطيسب تاعاس يف تانايبلا جارختسا ةردق اهحنميسو قرولا

 تايلمع ةسدنھ ماظن : لوألا تاراسم ةدع ىلع ريسي جمانربلا نإ ، دوعسملا نمحرلادبع ديدجلا جمانربلا ريدمو تاعيبملا

 طيطختلا ةرادإ يف دعاسيسو ،ناريطلا ةمظنأل ةيرسيوسلا ةكرشلا جاتنإ نم وھوAMOS ىعديو اهئازجأو تارئاطلا ةنايص

 بولطملا ناكملاو نامزلا يف داوملا رفوتو ،يرشبلا رصنعلا يف مكحتلا قيرط نع يملع لكشب ةنايصلا تاءارجإ ذيفنتو

 نم نوكتيو ةيتحتلا ةينبلابقلعتي :يناثلاو .ةيلاعف رثكأ لكشب اهلوطسأ ةجمرب ىلع ةيدوعسلا طوطخلا دعاسيو ،امهيف دوجولا

 ةردقلا ريفوتو ةكرشلا تانايبلءادألا ةيلاع ةينيزخت ةردق رفوتس امك ،ماظنلا نضتحتس يتلا ليغشتلا تاصنمو تانايبلا دعاوق

تاكرشلل ةيلمعلا هذھ تدنسأ دقو ،ءادألا سايق تاودأ ريفوتل ةفاضإلاب تاظحل يف ةيليغشتلا تايلمعلا عضو ضرعو عاجرتسال

.بوساحو لكاروأو لووكينوس

 ايلحم ينف معد يأ اهل دعي مل يتلا ،ةميدقلا ةيزكرملا ةينقتلا نم صلختلاو ةميدقلا ةمظنألا نم تانايبلا لقنب ثلاثلا راسملا متهيو

.ريواسكيھةيدنهلا ةكرشلا راسملا اذھ ذفنتسو ،ايملاع الو

 تاراسملا عيمج نيبام قيسنتلا اهتمهم نوكتس ذإ ، ةداجإ ةكرش هب ىنعتس يذلا عورشملا ةرادإ راسم وهف ريخألا راسملا امأ

 ةيدوعسلا ةكرشلا تاعقوت قفو تاجرخملا ميلست نامض عم جمانربلا ةرادإ بتكم سيسأتو ،تاجرخملا ةدوج ةبقارمو ةقباسلا

.ةمربملا تايقافتالا ىضتقمب ناريطلا ةعانصو ةسدنهل

)٢٠١٢-٠٦-٠٥( خيراتب )٢١( ةحفص )١٨٤( مقر ددعلا ةعوبطملا قرشلا ةفيحص يف ةداملا هذھ ترشن
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