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 مجانŸاو ةقاطلا ريزو
fiيداــسصتقلا بــعسشلا» ـــل باقرع دم»:

عÓــــــــــقإ’ا ماــــــــــع
مجانŸا عاـطق ‘ 1202 1202
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اذه ّنأاب هنم اكاردإا ،مجانŸا ةرازو نوبت ديÛا دبع ةيروهم÷ا صسيئر ثدحتصسا ،0202 ناوج42 ‘
هب عفدت رارق ةيلÓقتصساو صصاخ زيكرت ¤إا ةجاحب ةلئاهلا هنماكمو هتاناكمإاب يجيتاÎصسلا عاطقلا

ةرازو جمد داعيل ،تاقورÙا جراخ لخدلا رداصصم عيونتو ،ةورّثلا قلخ ىلع رداقلا هطاصشن صشعنتو
.يموكح ليدعت رخآا ‘ ةقاطلا ةرازو  عم مجانŸا
عباط تاذ لمع ةّطخ دادعإاب باقرع دمfi ريزولا ماق ،ةديد÷ا ةرازولا صسأار ىلع هبيصصنت دعب
ماع ‘ ةدمتعŸا عÓقإلا ةيجيتاÎصسإاو ةّطÿا هذه ⁄اعم .عاطقلا صشاعنإل ًاصساصسأا فدهت ،›اجعتصسا

ةلّصصفŸاو ،مجانŸاو ةقاطلا ريزو عم «يداصصتقلا بعصشلا» ةل‹ اهترجأا ةلباقم عوصضوم يه1202
 صساروب نيدلا لامج^.لاقŸا اذه ‘ اهناكرأا

ةيمجنŸا طئارÿا Úيحتل يؤ÷ا يئايزيفؤي÷ا حسسŸا

تÓيبج راغ ZÉQ LÑ«Óä
5202 نم ًءادتبا ديدحلل يليؤحّتلا طاششّنلا لك يّطغيشس
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لمع ّةطخ عشضوب باقرع دمfi ريزولا ماق ،مجانŸا ةرازو ثادحتشسا دعب
عشضو ‘ اهدعب عرششُيل ،اه‹انرب نمشض تجرُدأاو ةموك◊ا اهيلع تقداشص
عاط-ق-لا صشا-ع-نإ’ ى-ع-شست ي-ت-لا ة-ّطÿا هذ-ه ،ا-هد-ي-شسج-ت-ل ة-مزÓّ-لا تا-ي-لآ’ا
:يه ةيشساشسأا زئاكر عبرأا ىلع تينُب هب صضوّهنلاو
تارامثتشسÓل يمجنŸا لاÛا حتف -
رظّنلا ةداعإا بجوتشسي عاطقلا صشاعنإا طّطfl حا‚إا ّنأا مجانŸا ريزو ىري

شصُن صساشسأ’ا اذه ىلعو ،›ا◊ا يمجنŸا نوناقلا دونب صضعب ‘ ةششرو تبّ
نوناقلا ‘ تÓيدعت ةدوشسم دادعإا ىلع تفكع ءاÈخ نم ةنّوكم لمع
.ةينجأ’او ةينطولا تارامثتشسÓل ًاباطقتشساو ةيبذاج Ìكأا هلع÷ يمجنŸا
ّةلغتشسŸا مجانŸا طاششن ‘ رّظنلا ةداعإا-
نود نم نكل ،ةيمجنŸا اهتاورث نم ًاشضعب نهاّرلا تقولا ‘ رئاز÷ا لغتشست

ةعيبط ‘ رّظنلا ةداعإا يعدتشسي ام وهو ،ةÒبك ةيداشصتقا ةعا‚ قيق–
.اهجاتنإا فيثكتو اهعيشسوت ةرورشض ¤إا ةفاشضإا ،تاطاششّنلا هذه
ةيمجنŸا طئارÿا Úي–-
«رئازجلل ةيجولوي÷ا ةحلشصŸا ةلاكو» اهب موقت يتلا ةيلمعلا هذه فدهت
‘ نورمثتشسŸا اهجاتحي يتلا ةقّقدŸا تامولعŸاو تانايبلا Òفوت ¤إا
طئارÿا مهنّك“ ثيحب ،مهعيراششم ىودج مييقتو ةشسارد دنع عاطقلا
رامثتشسا ةقطنم لك هيوت– ام ىلع عÓّط’ا نم ةنّيÙاو ةشسوردŸا

fiفوتف ،ةيندعم داوم نم ةلمتtا رŸا ةيجولوي÷ا تايطعŸمهشسُي ةقوثو ‘
.ةفزاÛا ةبشسن اهيف لقت عيراششم ةماقإا ىلع مهزيف–

ةرازو عم نواعّتلاو قيشسنّتلاب مجانŸا ةرازو لمعت ،ةعاجّنلا نم ديزŸو
Úي– ‘ ةديدج تاينقت لامعتشسا نم ةلاكولا Úك“ ىلع ،ينطولا عافّدلا
بّلطتتو ،يو÷ا يئايزيفوي÷ا حشسŸا ىلع دمتعت ،ةيمجنŸا طئارÿا

شصا-خ تاّد-ع-مو تار-ئا-ط ة-ي-ن--ق--ّت--لا هذ--ه ي-عا-ع-ششإا ح-شسم ءار-جإا-ب ح-م-شست ة-ّ
⁄اعم حّشضوُت ةدو÷ا ةيلاع تانايبو طئارخ Òفوتل ،ةيمجنŸا تاحاشسملل
.ةّقدب يرئاز÷ا يمجنŸا لاÛا
ّنإا» ،«يداشصتق’ا بعششلا» ةلÛ ددشصلا اذه ‘ مجانŸا ريزو لوقيو
نع ثيد◊ا فكن نأا بجي ،تانايبلا ةّقد ¤إا ةجاحب نآ’ا مجانŸا عاطق
يتلا ةثيد◊ا تايجولونكّتلا هذه لامعتشس’ هجّتنو ،ةدّكؤوŸا Òغ تارّششؤوŸا

نداعŸا عاونأا ةفرعمو ،يمجنŸا انلاÛ ةلماشش ةيجولويج ةيؤور نم اننّك“
،مويلا هجاتحن ام اذه ،ديدحتلاب اهنماكم قمعو اهدجاوت تاحاشسمو

.«ةقيقدو ةحشضاو طئارخ
يرششبلا رشصنعلا-
اهنيي–و ،ةينيوكّتلا جماÈلا ةعجارم ىلع بنا÷ا اذه ‘ ةرازولا لمعت

حتف ¤إا ىعشست امكو ،عاطقلا ‘ ةلشصا◊ا ةيملعلا تاروطتلا عم ًايششا“
تÓّهؤوŸاو تاءافكلا ى-ل-ع ا-شضيأا ن-هار-ت ،ي-م-ج-نŸا را-م-ث-ت-شس’ا ل-ي-ه-شستو

.عÓقإ’ا ةّطخ حا‚إ’ ةيرششبلا
مجانŸا عاطق ‘ عÓقإ’ا ماع1202

عÓقإا ماع1202 نوكي نأا رظتنُي ،ةبعشص ةيداشصتقاو ةيحشص ةنشس دعب
يتلا ةحومّطلا ةيعاطقلا جماÈلا نم ديدعلل رظنلاب ،يداشصتقا صشاعتناو
باقرع دمfi ريزولا دّكؤوي ،مجانملل ةبشسّنلاب .اهنم Òثكلا ديشسŒ ‘ عرُشش
نم يتلا عيراششŸا نم ديدعلا قÓطإ’ Òشضحّتلا تهنأا ةيرازولا هترئاد ّنأا
لÓغتشس’ا اهلّوأا ،ينطولا داشصتقÓل ةيقيقح ةفاشضم ةميق Ëدقت اهنأاشش
صسيئر ناكو .ةقطنŸا بابشش فرط نم Òبكلا بون÷ا ‘ بهّذلل يمجنŸا
اذ-ه د-ي-شسŒ ‘ عار-شسإ’ا ¤إا ها-عد د--ق نو--ب--ت د--يÛا د--ب--ع ة--يرو--ه--م÷ا
عاطقلا طاششن نم رهششأا ةتشس ةليشصح لوح صضرعل هعامتشسا دنع عورششŸا

.ةنشسلا ةيادب ‘
812 ىلع ُعّزوُتشس ،ةرّغشصم ةشسّشسؤوم812 ثادحتشسا ّ” صساشسأ’ا اذه ىلع
شصfl ة--حا--شسم تشساÔ“ ي--ت--ي’و Úب بهّذ--ل--ل ‘ر◊ا لÓ--غ--ت--شسÓ--ل ة--شص--ّ
ةشصاÿا تاحاشسŸا لÓغتشسا تاشسّشسؤوŸا هذه ناكمإاب نوكيشسو ،يزيليإاو
هذه لكل لماك Úمأات دعب بهذلا لÓغتشساو بيقنّتلا ‘ عورّششلاو ،اهب
.تايلمعلا
ششلا Îفد ح--م--شسيو ر-ف◊ا-ب لÓ-غ-ت-شس’او بي-ق-ن-ّت-لا تا-ي-ل-م-ع-ب صصاÿا طور-ّ
ةيواميك داوم يأا لامعتشسا ةازاوŸاب ُعنمَيو ،راتمأا5 قمع ىتح بيقنتلاو
 .جارختشس’ا ةيلمع دعب

فراشصم ¤إا اهجارختشسا دعب بهذلا ىلع يوت– يتلا راجحأ’ا لّو–
ةكرّششلل عباّتلا «اشسيمشسمأا» لمعم ¤إا وأا يزيلإاو تشساÔ“ يتي’و ‘ بهذلا
اهÒشسكت ةيلمع ىّلوتي يذلا ،(رونيإا) تشساÔ“ ةي’وب بهذلل ةينطولا
ةميق ةفرعŸ ةشصاخ رباfl ‘ اهب ةقلاعلا بئاوّششلا نع بهذلا لشصفو
نم ُعفدُت ةيلام غلابÃ دعب اميف ةميقلا هذه صضّوعُت .اهب ةدجاوتŸا بهذلا

.ةبقنŸا ةرّغشصŸا تاشسّشسؤوملل بهّذلل ةينطولا ةكرّششلا فرط
85 زواجتي ⁄0202 ‘ بهذلا نم ينطولا جاتنإ’ا ّنأا مجانŸا ريزو دّكؤويو
نأا عّقوتُي ،بيقنّتلا تايلمع ‘ ةرّغشصŸا تاشسّشسؤوŸا كارششإاب نكل ،غلك
يشسيئرلا فدهلا ّنأا Òغ ،1202 ‘ غلك042 ¤إا ةيجاتن’ا تاردقلا عفترت

.ايونشس غلك005 ىوتشسم ¤إا جاتنإ’اب ءاقتر’ا وه
نوكتل ىÈك ةيلكيه عيراششم ةثÓث ىلع ةرازولا لّوعت ،اذه ىلع ةوÓع
عورششم يهو ،يرا÷ا ماعلا لÓخ مجانŸا عاطقل يشساشسأ’ا كّرÙا
عور-ششمو ،فود-ن-ت ة-ي’و-ب ع-قاو-لا تÓ-ي-ب-ج را-غ م-ج-ن-م د-يد--ح لÓ--غ--ت--شسا
ةدايز ،ةبانعو صسارهأا قوشس ،ةشسبت تاي’و ‘ تافشسوفلا لوقح لÓغتشسا

.ةياجب ةي’وب روزيمأا يداو ‘ كنّزلاو صصاشصّرلا لÓغتشسا عورششم ىلع
ىÈكلا عيراششŸا هذهب ةّشصاÿا طورّششلا رتافد ّنأا مجانŸا ريزو دّكؤويو

ديد◊ا نم نط نويلم21 ـل هجاتنإاب
راغ مجنم ةعاطتصسا-ب نو-ك-ي-صس ،ا-يو-ن-صس

يليوحّتلا طاصشّنلا لك ةيطغت تÓيبج
،5202 ن-م ًءاد-ت-با ر-ئاز÷ا ‘ د-يد-ح-ل-ل
ديد◊ا داÒتصسا ةيلمع فّقوتت اذهبو
رايلم2 وحن ةيمومعلا ةنيزÿا رّفوتو
.ايونصس رلود
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لجا-ع-لا بير-ق-لا ‘ م-ت-ي-شسو ،ةز-ها-ج
ةرششابم ،ايناديم اهديشسŒ ‘ عورّششلا
ششلا را-ي-ت-خا د-ع-ب ن-يذ-لا Úب-شسا-نŸا ءا-كر-ّ
لماك ‘ ةينطولا تاشسّشسؤوŸا نوقفاÒشس
راغ مجنم ىظحيشسو .زا‚إ’ا لحارم

ءانب تايلمع أادبت نأا رظتني ثيحب ،ىوشصقلا ةيولوأ’اب تÓيبج
صسرام رهشش نم ¤وأ’ا عيباشسأ’ا ‘ هب ةشصاÿا ةيدعاقلا لكايهلا
ششلا ع-ي-قو-ت تاءار--جإا لا--م--ك--ت--شسا د--ع--ب ةر--ششا--ب--م ،1202 ع-م ة-كار-ّ
.ةيشسدنهلا تاشساردلا نم ءاهتن’او ،راتıا يبنجأ’ا لماعتŸا

 عاطقلا ناهر تÓيبج زاغ
ىلع نط رايلم5.3 ـب هنوزfl رّدقŸا تÓيبج راغ مجنم يوتحي
ّنأا Òغ ،ةيلاع ةدوج وذ ديدح وهو ،%65 ¤إا لشصت ديدح ةبشسن
قّلعتم ،هلÓغتشسا ةيلمع ‘ حرط اŸاطل يذلا قئاعلاو لاكششإ’ا
‘ هتبشسن لشصت يذلا ديد◊ا نع روفشسوفلا رشصنع لشصف ةيفيكب

ًاحاتم تاب ةلكششŸا هذه لح نكل ،%8.0 ¤إا تÓيبج راغ ديدح
.مويلا
لشضفب ةنك‡ تحبشصأا لشصفلا ةيلمع ّنأا ¤إا باقرع دمÒ fiششيو

Ãةدعاشس flروفشسوفلا ةبشسن صصيلقت ّ” ثيحب ،ةقيدشص لود ربا
Óباق مجنŸا ديدح حبشصي هيلعو ،حاجنب %1.0 نم لقأا ¤إا
م-ث ي-عا-ن-شصلا ل-يو-ح-ت-ل-ل ة-ي-لوأا ةدا-م-ك لا-م-ع-ت--شس’او لÓ--غ--ت--شسÓ--ل
 .قيوشستلا
،ةشصلختشسŸا ةيلوأ’ا داوŸا نم Úفنشص جاتنإا ةرم لوأ’ متيشسو
تايجاح يّذغيشس يذلاو ،(ref ed értnecnoc el) وه لوأ’ا
ى--م--شسي ف--ّفfl د--يد--ح قو--ح--شسم و--ه Êا--ث--لاو ،را--ج◊ا ب--ّكر--م

(IRDP)، ه-جا-ت-نإا د--ع--ب ه--ّجو--ي--شس
Ÿبب بلشصلاو ديد◊ا بّكرÓناذّللا ،نارهوب ›ايشسوت بكرمو ةر
،ةدرو-ت-شسŸا ة-ي-لوأ’ا ةداŸا ن-م Òب-ك ءز-ج ى-ل-ع ا-ي-لا-ح ناد-م-ت--ع--ي
يتلا ،صصاÿا عاطقلل ةعباتلا بلشصلا عناشصم يقاب ¤إا ةفاشضإا
‘ هبششت يتلا ديد◊ا ةدرخ ىلع ريودتلا ةداعإا لاغششأا ‘ دمتعت
 .(IRDP) فّفıا ديد◊ا قوحشسم اهتبيكرت
ةداŸا ن-م «›ا-ي-شسو-ت» بكر-م تا-ي--جا--ح ل--شصت نأا ع--ّقو--تŸا ن--مو
ديد◊ا بّكرم تايجاحو ،نط ÚيÓم9 ¤إا5202 ‘ ةيولوأ’ا
امأا ،نويلم8.1 ¤إا راج◊ا بّكرم ،نط ÚيÓم3 ¤إا «ةرÓب»
.نط نويلم1 ¤إا جاتحتشسف ةعمت‹ صصاÿا عاطقلا تابّكرم
ددشصلا اذه ‘ «يداشصتق’ا بعششلا» ةلÛ مجانŸا ريزو لوقيو
ةعاطتشساب نوكيشس ،ايونشس ديد◊ا نم نط نويلم21 ـل هجاتنإاب»
‘ ديدحلل ي-ل-يو-ح-ت-لا طا-ششن-لا ل-ك ة-ي-ط-غ-ت تÓ-ي-ب-ج را-غ م-ج-ن-م
ديد◊ا داÒتشسا نع فّقوتنشس هيلعو ،5202 نمً ءادتبا رئاز÷ا

ر’ود رايلم2 وحن Òفوت نم ةيمومعلا ةنيزÿا نّكمتتشسو ،ًاما“
تاب نآ’ا طّطıا .ريدشصتلل هجوتلا ةيناكمإا ىلع ةوÓع ،ايونشس
شسلا ‘ ناك امك صسيلو ،هبناوج لك نم ًاشسوردم حبشصأا نآ’ا ،قباّ
.«ةلكيهمو ةقيقد ةيؤورو عورششŸا ‘ مات مك– انيدل

 لغّششلاو ديدحلل مجنم
يتلا ةرششابŸا لغّششلا بشصانم ددع لشصي نأا مجانŸا ةرازو عّقوتت
لÓغتشسا عورششŸ ةيدعاقلا لكايهلا ءانب ةلحرم ءانثأا ثدحتشستشس
هلوخد ءانثأا مجنŸا رّفويشس اميف ،بشصنم0003 ¤إا تÓيبج راغ
ددع ¤إا ةفاشضإا ،مئاد لغشش بشصنم0001 وحن جاتنإ’ا ةلحرم
جاتحي هلÓغتشسا ّنأاو ةشصاخ ،ةرششابم Òغ لمعلا صصرف نم Èتعم
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حنميشس ام ،ءابرهكلاو هايŸاب ديوزت طوطخو ةيديدح ةكشس طخ ¤إا
.زا‚إ’ا تايلمع ‘ ةكراششŸا لا‹ ةيلÙا ةرّغشصŸا تاشسّشسؤوŸا

ةـــــــــــــعشساّششلا تاــــــــــــفشسؤفلا لؤـــــــــقح
عورششم ىظحي ،يرامثتشس’ا تÓيبج راغ مجنم ديدح طّطfl بناج ¤إا
ةشسبتو صسارهأا قوشس ،ةبانع تاي’وب ةعقاولا تافشسوفلا لوقح لÓغتشسا

يوت– يتلا ةلئاهلا تانوزıا مج◊ً ارظن ،ةغلاب ةيمهأاب رخآ’ا وه
،تافشسوفلا ةدام نم نط ÒيÓم6 ـب ةرّدقŸاو ،لوق◊ا هذه اهيلع
تايلمعبً اءدب ،1202 صسرام رهشش عورششŸا ةقÓطنا نوكت نأا رظتنيو
.ةيلكيهلا دعاوقلا ءانبو بشصن
Èكأا تا-ف-شسو-ف-لا لÓ-غ-ت-شساو جار-خ-ت-شسا عور-ششم د-ع-ي ،م-ج◊ا ة-ي-حا-ن ن-م
ماقيشس ثيحب ،تاي’و ثÓث هطّشسوتل ،تÓيبج راغ عورششم نم ةماخشض
ءاششنإا متيشس Úح ‘ ،ةشسبت ةي’وب «ةبدهلا دÓب» ةقطنم ‘ مجنŸا
صصا-خ لوأ’ا ،صسار--هأا قو--شس ة--ي’و--ب «تيÈك--لا داو» ة--ق--ط--نÚ Ãع--ن--شصم
،كيروفشسوفلا صضمحب Êاثلاو (تيÈكلا صضمح) كيÒفلوشسلا صضمحب
ة-عا-ن-شص ‘ نÓ-م-ع--ت--شسي نا--شضم--ح ا--م--ه كيرو--ف--شسو--ف--لاو كيÒف--لو--شسلا)
يشضمحو تافشسوفلا نم ةشصلختشسŸا ةدمشسأ’ا جاتنإا ةيلمع امأا ،(ةدمشسأ’ا
.ةبانع ةي’وب «لاديمشسأا» عنشصÃ متتشسف ،كيروفشسوفلاو كيÒفلوشسلا

  ةقطنŸا ‘ صصاشصّرلاو كنّزلل نوزÈ flكأا لÓغتشسا ؤحن
هششاعنإا طّطfl ‘ مجانŸا عاطق لّوعي ،تافشسوفلاو ديد◊ا رارغ ىلع
ةي’وب روزيمأا يداو ‘ عقاولا صصاشصرلاو كنزلا مجنم لÓغتشسا ىلع
عم ةنراقم ديشسجّتلا بعشص نوكيشس ماهلا عورششŸا اذه ّنأا Òغ ،ةياجب
دوعت ةينقت لماوعل ارظن ،تافشسوفلا لوقحو ديد◊ا لÓغتشسا يعورششم
لئاشسو رّفوت يعدتشسي ام ،صضرأ’ا نطاب ‘ مجنŸا نمكم دجاوتل ًاشساشسأا
 .هلÓغتشس’ ةشصاخ ةيجولونكت
06 صصاشصرلاو كنزلا يتدام نم روزيمأا يداو مجنم تانوزfl قوفتو
ىعشستو ،طشسوتŸا صضيبأ’ا رحبلا ةقطنم ‘ نوزÈ flكأا وهو ،نط نويلم
قافّتا ¤إا لشصوتلل1202 ةنشس نم لوأ’ا يثÓثلا لÓخ مجانŸا ةرازو
.هلÓغتشسا لحارمو قرط لوح يبنجأ’ا كيرششلا عم يئاهن
شصتخÃ ةيرئاز÷ا ةعما÷ا قفارت نأا رظتنيو ّÚ خوÈو ءاflÈّيÚ لك
يترازو عيقوت دعب اذهو ،يرا÷ا ماعلا لÓخ قلطنت يتلا عيراششŸا هذه
كارششإ’ فدهت ةيقافّتا ىلع يملعلا ثحبلاو ›اعلا ميلعتلاو مجانŸا
ةيملعلا مهبراŒو مهفراعم نم ةدافتشسÓل ،ةعما÷ا يثحابو تاراطإا

نم ةعوم‹ مشض متيشس صساشسأ’ا اذه ىلعو .ديشسجتلا لحارم لÓخ
شصتıا ّÚ اوıÈّيÚ ّيعما÷اÚ عباتلاÚ ÷م نامحرلا دبع ةعماÒة
يداو مجنم لÓغتشسا عورششÃ ةشصاÿا ةبقارŸا قرف ¤إا ةياجب ةي’وب
شصتfl كارششإا ¤إا ةفاشضإا ،روزيمأا ّÚ فودنتو نارهو يتعماج نم ‘

اّيؤــــنسس بـــــهّذلا نـــــم غـــــــلك005 جاــــــتنإا ؤــــــحن
اــــهناكمإاب ماــــــخّرلاو تـــينارغلا نـــــماكم
 اــــــــــــــــنتاجايتحا نــــــــــــم %002 ةـــــــــــيطغت
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كارششإا اذكو ،تÓيبج راغ ديدح مجنم لÓغتشسا عورششم
لÓغتشساو بيقنتلا تايلمع ‘ ةبانع ةي’وب مجانŸا دهعم
.ةبانعو ةشسبت ،صسارهأا قوشس تاي’وب تافشسوفلا لوقح
 انتاجايتحا نم %002 ةيطغت اهناكمإاب ماخّرلاو تينارغلا نماكم
تينارغ نمكم02 نم ديزأ’ رئاز÷ا ديد– نم مغرلاب
اهلÓغتشسا ةبشسن ّنأا ّ’إا ،⁄اعلا ‘ عاونأ’ا دوجأا نم ماخرو
يّطغي ’ ÚتداŸا Úتاه نم يلÙا جاتنإ’اف ،ةفيعشض ىقبت
ُدروتشسُت اميف ،ةينطولا قوشسلا تايجاح نم طقف %71 ىوشس
،جراÿا نم نط فلأا005 وحنب ةرّدقŸا ةيقبتŸا ةميقلا
بعششلا» ةلÛ ةدافإا ‘ باقرع دمfi مجانŸا ريزو دّكؤويو
اهناكمإاب رئاز÷ا اهزو– يتلا نماكŸا» ّنأا «يداشصتق’ا
اهنم Èكأ’ا ءز÷ا نكل ،ةينطولا انتاجايتحا نم %002 ةيطغت

.«لغتشسم Òغ
يتلا ماخرلاو تينارغلا نم ةينطولا جاتنإ’ا ةردق عفر دشصق
عّجششت ،ةيمومعلا تاكرّششلا تارامثتشسا ىلع ًاشساشسأا دمتعت
،لاÛا اذه ‘ رامثتشس’ا ىلع صصاÿا عاطقلا ةرازولا
،حابرأ’ا ليشصحتل اتقو جات–و ةفّلكم هتايادب نوكت دق يذلا
،رابتع’ا Úعب هذخأا بجو يقيقح ةورث ردشصم هنأا ’إا
ىلع صصر◊ا لك صصرحتشس هترازو حلاشصم ّنأا ريزولا دّكؤويو
نأا بجي» ،لحارŸا لك ‘ رامثتشس’ا ‘ Úبغارلا ةقفارم
دنع ةفا-شضŸا ة-م-ي-ق-لا ّنأا نو-ّير-ئاز÷ا نور-م-ث-ت-شسŸا م-ل-ع-ي
مهل ةبشسنلاب صسيل ً،ادج ةÒبك ماخرلاو تينارغلا لÓغتشسا
زجنت دق يتلا تارامثتشس’اف ،لكك انداشصتق’ لب طقف
ما-خر-لا ،داÒت--شس’ا ةرو--تا--ف ن--م صصي--ل--ق--ت--لا ‘ م--ها--شست--شس
نم نشسحأا هّلعل ،عاونأ’ا دوجأا نم انيدل يذلا تينارغلاو
ةرا-ج◊ا هذ-ه درو--ت--شسن ا--ن--لز’ كلذ م--غر ،هدرو--ت--شسن يذ--لا

شصلا ةلمعلاب .«فقوتي نأا بجي اذهو ،ةبعّ
flـــــــغتشس’ طــــــــّطÓةرداــــــّنلا رــــــــئاز÷ا نداـــــــعم ل 

تاور--ّث--لا لÓ--غ--ت--شسا ع--يرا--ششمو تا--ط--ّطfl ل--ك ى--ل--ع ةدا--يز
نداعŸا نم رئاز÷ا تانوزfl ىظ– ،تركذ يتلا ةيمجنŸا
ةعشساولا ت’امعتشسÓل رظنلاب اذهو ،Òبك مامتهاب ةردانلا
شصلا ‘ ندا-عŸا هذ-ه-ل ناكو ،ةرّوط-تŸا ة-ي-جو-لو-ن-ك-ت-لا تا-عا-ن-ّ
تارŸا ديدع ‘ اعد دق نوبت ديÛا دبع ةيروهم÷ا صسيئر
تانوزıا نماكم ديدحتل ططخ عشضول عارشسإ’ا ةرورشض ¤إا
تاهيجوت دعب» باقرع لوقي كلذ ىلع ًءانبو ،اهلÓغتشساو
ةيجولوي÷ا طئارÿا Úيحتب ةرششابم انمق ،ةيروهم÷ا صسيئر
تانوزfl دجاوتب يحوت تارّششؤوم انيدل ،داوŸا هذهب ةشصاÿا
ّنأا Òغ ،نطولا عوبر لك ‘ ةردانلا ةبرتأ’او نداعŸا نم
ىلع ايلاح لمعن نحن ،Òبكلا انبونج ‘ عقي Òبكلا اهزيكرت
دعب نماكŸ لوحتت دق يتلا تارّششؤوŸا هذه ‘ قيقدتلا
ن-م ي-ل-ع-ف-لا د-كأا--ت--لاو ،ة--ي--ناد--يŸا تا--شسارد--لا ن--م ءا--ه--ت--ن’ا
اذه لكو ،اهلÓغتشسا دنع ةيداشصتق’ا ىود÷او تانوزıا
.«ماعلا اذه لÓخ متي نأا بجي
ثحبلا تايلمع ‘ تعرشش دق مجانŸا ةرازو حلاشصم تناكو
لامرلا»و «مويث-ي-ل-لا» ند-ع-م تا-نوزfl ن-م د-كأا-ت-ل-ل ة-شسارد-لاو
امهتيمهأ’ ارظن صصاخ جمانرب ‘ امهتجردأاو ،«ةيشسيلشسلا
شصلا ‘ ةغلابلا مويثيللاف ،ةدّدجتŸا تاقاّطلل ةجتنŸا تاعانّ

لا-مّر-لا ا-مأا ،ة-ي-شسم-ّششلا تا-يرا-ط--ب--ل--ل ي--شسا--شسأ’ا نّو--كŸا و--ه
زيكÎلاو ،ةيشسمّششلا حاولأ’ا ةعانشص ‘ مدختشستف ةيشسيلشسلا

ة-قا-ّط-لا لÓ-غ-ت-شسا ج-ما-نÈب ط-ب-تر--م Úنو--كŸا ن--يذ--ه ى--ل--ع
ةشصاÿا ةيلوأ’ا داوŸا جاتحي يذلا ،رئاز÷ا ‘ ةيشسمّششلا
شصلاب .ةيشسمّششلا تايراطبلاو حاولأÓل ةجتنŸا ةيليوحتلا ةعانّ
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