
 اضيأأ نكي دق ٬،اننامزز ججرراخ نهھھنأك تترثدناا اهھھنأأ انلخ تتاسررامم نم تتابرراهھھلاا تتايديزيیلااوو تتايرروسلاا تتائجاللاا
 ممدقلاا ةةرك يف ةةرروودد اسنرف يف ةةرم تترضح.»ملاعلاا يقاب« ىلاا نيیمتني  ٬،تتايیفالسغوي وواا تتايیكيیسكم
 .ملاعلاا وهھھھ ملاعلاا يقاب ننأأ ااوسن مهھھنأك ٬،»ملاعلاا يقابوو اسنرف« :يلاتلاا فيینعلااوو ممدداصلاا ننااونعلاا لمحت
 ٬،ءاسنلاا ىلع ةيینبم يهھھھ .ءاسنلاا تسيیل ةحوللاا ٬،نهھھھدحول نئجي ملاعلاا يقاب ىلاا نيیمتني يتااوللاا يئاسن
 ىىرخأأ ةحول نيرشع دجت ةحولّ لك يف.ةةديیكم ننوكت دق ةحوللاا يف ةلثامملاا ةةرروصلاا نناا انايیحأأ ىسنن

 وودعأأ ال ٬،ةحوللاا يف نهھھھرروهھھظظ لبق ههوشاع اموو ٬،ةةايیحلاا يف نهھھتربخ وهھھھ يئاسن عمّ مهھھي اموو ٬،لقألاا ىلع
 ييذلاا رراططإلاا ججرراخ ءاسنلاب عفدي ييذلاا اهھھقمع لب ةحوللاا رراططإإ مهھھملاا سيیلوو .نهھھھرروهھھظظ ةةااددأأ ننوكأأّ ننأأّ الإإ
.»اهھھھدعب اموو اهھھلبق ام اهھھل ٬،ام ةظحل يف نهھھھرصحي
ججاعززالاا ..ققوسلااوو نفلاا
 ففالتخاا مغرر اهھھنيیب ام عمجي ٬،فيینج يف اهھھتمسرر ةحول 400 ةباارق نيیب نم ةحول 12 دمحم ةةريینم تترراتخاا 
 ههذهھھھ يف ةةأأرملاف ٬،كلذذ نم رثكأأ ةقيیقحلاا يف اهھھنكل ٬،ةحوللاا ليیكشتل ةياادبك ةةأأرملاا رروضح« ليیصافتلاا
 يهھھھوو ملاعلاا يهھھف ةةايیحلاا ىلعوو ملاعلاا ىلع ةةذفان يهھھھ ام رردقب لمعلل افدهھھھ الوو انااونع تسيیل تتاحوللاا
 نناا تترتخاا كلذل ٬،ةةايیحلاا نم ءزج وهھھھ لب ٬،ةةايیحلاا ةفرخزل لعجي مل« هّنأأ ةةريینم للوقت ععاادبإلاا نع.»ةةايیحلاا
 ققوسلاا ميیق عم نفلاا ممءااوتي ننأأ ينجعزي« :فيیضتوو.»ةةايیحلاا ننوكت يك ينوك« ضضرعملاا ننااونع ننوكي
 للوحتيوو

 ااذذام اهھھلأسأأ ٬،انهھھھ للاازت ال اهھّھّنأك ٬،سنوت ءوض وهھھھ اهھھتاحول نمّ فشي ييذلاا ءوضلااّ ننأأ اهھھل ظحالأأ.»ففرخزز ىلاا
 يف اندنع فيیصلاا يلايیل أأدبتوو ٬،بيیغي ءاتشلاا يف ٬،ففاصوو يقن ككانهھھھ ءوضلاا« نناا للوقت؟فيینج ءوض نع
.»ييدلب ءوض عم لماعتأس فيیك ىىررأل سنوت يف مسررأأ ننأأ ببرجأسوو .رهھھبم ءوضلاا انهھھھوو .ءاسم ةعساتلاا

 
 
 

يلالهھھھ للامك

Essahafa , jeudi 11 décembre 2014

كككسسااوووحح يف ظظظظظقيتسسي امم وووهھھھ ٬،ةححوووللاا يف ههاارت امم
كسااوح يف ظقيیتسي ام وهھھھ ٬،ةحوللاا يف ههاارت ام :دمحم ةةريینم
 ءاكذذوو ربصب ٬،يّقلتلاا تتايیلامج نعوو مسرلاا نعوو ةةايیحلاا نع اادّيیج دمحم ةةريینم ثثدحتت ٬،اادّيیج مسرت املثم
 نّنإإ يل للاق نم ام ةمث«.للووألاا يعابطنإلاا يقلتلاا نع ااديیعب اهھھتاحول هحرتقت ام ىلاا اهھھضرعم ررااوّوزز ددوقت
 تشاع ااذذاموو لصح ااذذام :يلاتلاا وهھھھ نفلاا يف هحرطط ّبجوتي ييذلاا للااؤسلاا ٬،ال قفرب هتبجأأ تتانيزح ككءاسن
 فقوملاا كلذذ يف نحبصي ىتح نهھھل ثثدح ااذذام ٬،ةظحللاا كلت ىلاا نلصي ننأأ لبق نهھھتمسرر يتااوللاا ءاسنلاا
 لمعوو لغش اساسأأ ةةايیحلاب يعوو ةةايیحلاا« .ةةايیحلاا تتريیخ يتلاا ةةأأرملاا عضااوتب ةةريینم للوقت .»ففرعأأ ال انأأ
 يتلاا ةبيیبشلاا نم ااءزجوو يسنوتلاا رراسيیلاا نمض ةطشان تناكوو ةيیسنرفلاا ةةريینم تسرردد.»ةظحل لك يف
 انلقتناا نيیحوو ةةرروثلاب نمؤن انك يليیج يف«.سنوت ةبلطل مماعلاا دداحتالل ةةدداعلل ققرراخلاا 18 رمتؤملاا تتزجنأأ
 للومحملاا بجااولاب مقأأ مل يننأأ تتدجوو ةةدداعلل ققرراخلاا 18ـلاا رمتؤملاا زجنأأوو ةسسؤملاا ىلاا رراعشلاا نم
 للاضنلاا يف ااوططرخناا نمم ريیثكلاا .ىلووألاا ةلحرملاا ةياهھھن ةةدداهھھشب تيیفتكاا ذذإإ يتساارردد لصااووأأ ملووّ يلع
 ههذهھھھ ٬،ةلوهھھسب ةساارردلاا ددااوم ننومضهھھيوو ءايیكذذأأ مهھھنأأ مغرر يتيیعضوو لثم يف مهھھسفنأأ ااوودجوو يسايیسلاا
 ننااوسأأ( يئاقدصأأ دحأأ ررّرق.ةطلسلاا ىلاا يلع نب للوصوو عم تنماازت يصخشلاا ىىوتسملاا ىلع ةبيیخلاا

 نمث يل رّفوي ىتح ةةززاغمب لماك مماع ةليیطط لغتشاا ٬،اندحأأ وجني ننأأ لقألاا ىلع بجوتي هنأأ )ييوواسيیع
 ىلاا يمتنت ةعامج نمض يسفن تتدجوو فيینج ىلاا يلوصوو نم مموي ثلاث يف.اارسيوس ىلاا ةةركذتلاا
 نم عمّ الإإ ننوكي ننأأ عيیطتسي ال ءرملاا ننأل امّبرر ٬،سنوت رردداغأأ مل يننأك ٬،يسنوتلاا رراسيیلاا نم ليیجلاا سفن
.اهھھيیف نكسأأ ةقشوو الغش يل ااووربدت ههھھبشي

 ننااولأأ ةبلعوو ةشامق
 مث ةةركفتم ةةريینم تكست »...ىىرخأأ تتاغل عم يططاعتلااوو ةةرجهھھلاا نكلوو ةبتاك حبصأأ ننأأ رروصتأأ تنك 
 ةبلعوو ةشامق ييرتشأأ ننأأّ يلع هنأأ ببرردلاا قيیفرر ٬،كيینيیموودد يل للاق ققااررووألاا ىلع شبرخأأ تنك«:ددرطتست
 يترردقوو هكلمأأ ييذلاا مجعملاا ءاارث مغرر اعيرس تلفت تتاملكلاا يناعم.ممالكلاا يف ننااررددأأ ةّمث هنأأ دقتعأأ ٬،ننااولأأ

 .غغاارفلاا ءلم ددرجمل ةةرثرثلاا ىلاا كب قلزنت دق ةغللاا ننأأ دقتعأأ يننأأ الإإ ٬،ككرتشم ىطعم وهھھھوو ٬،ععانقالاا ىلع
 ام رحسب تسسحأأ تمسرروو ةشيرلاب تكسمأأ امدنع ٬،هيیلع لمعت ننأأ بجي ايیقيیقح ىنعم ممدقت يكل
.»هب تمق
ةحوللاا يف ههاارت ام
 ظحال نم ككانهھھھوو ءاسن رروص ىلع الاا ييوتحي ال ضضرعملاا ننأأ ببسب اليیلق ممدص نم ضضرعملاا ررااّووزز نم ككانهھھھ 
 وهھھھ ٬،ةحوللاا يف ههاارت ام .يتحول زجنأأوو لغتشاا انأأ ؟ننامتاق رمحألااوو رفصألاا لهھھھ مهھھل تلق«:ةمتاق ننااولألاا ننأأ
 وهھھھ ٬،»ةةايیحلاا ننوكت يك ينوك« ٬،سنوت يف ضضرعت ننأأ يف ةةدشب ةةريینم تبغرر.»كسااوح يف ظقيیتسي ام
.)2014 ربمسيدد 16 ةياغ ىلاا لصااوتيوو ربمفون 28 مموي حتتفاا( قيیشرر نباا ةفاقثلاا رراادب اهھھضرعم ننااونع
ةحوتفم ...ةضمغم ننويیعب
 نم نضضغي ٬،اهھھعاستاا ىلع ةحوتفم ننويیعب انايیحأأ ٬،ةضمغم ننويیعب انايیحأأ ٬،ءاسنّ الإإ ىىرن ال تتاحوللاا يف 
 ننااولألاا يفوو ءايززألاا يف ةجهھھب ةمث رراططإلاا ججرراخ ننرظني ةةوسنلاا ننويیع ننأأ تفاللاا نكلوو ٬،انايیحأأ نهھھھرصب
 ةةءاارق ىلاا رراكفألاا ىلاا ججاتحت ال ةيیلخاادلاا ققامعألاا ليیلوو ةمتعلااوو ةنكدلاا اضيأأ ةمثوو )رفصألااوو ققررززألااوو رمحألاا(
 ييرست يتلاا ٬،ةيرسلااوو ةعضااوتملاا ٬،ةطيیسبلاا ةةايیحلاا ةكرحب فيیثكلاا سساسحإلاا ىلاا طقف ججاتحن ٬،تتاحوللاا
 ةنانفلااوو ةباتكلاا هّبنت.ةةدماج اهھھنوكب مهھھھوت يتلاا وواا ٬،»ةةدماجلاا« دمحم ةةريینم ءاسن تتايیعضوو فلخ نم
 ةيیعضوب ععاادخنإلاا ممدع ةةرروورض ىلاا ٬،دمحم ةةريینم ضضرعم نع اهھھل للاقم يف رلديیف هكياهھھھ ةيرسيوسلاا
 ععررذذألاا نّناا امك ٬،ام ةيیبلس نع ةةرروص اادبأأ تسيیل« كلت نهھھتيیعضوو نّنأل ٬،تتاحوللاا ءاسن ىلع ةبلاغلاا سسولجلاا
 ببسب ةةايیحلاب ججومت ةحول لك نّنإف ٬،سكعلاا ىلع ٬،ممالستساا ةمالع تسيیل ةيیخرتسملاا وواا ةكباشتملاا

 نمكي ٬،ننوكسلااوو ةكرحلاا نيیب ٬،ينيیبلاا ءاضفلاا ااذهھھھ يف ٬،ةكرحتم انترظن لعجت يتلاا ةشيرلاا تتابرض ةيويیح
 دداادعتسااوو ٬،رراظتناا فقوم يف اهھھّنأأ ول امك وودبت ٬،ةةوسنلاا كئلووأأ نم ةةدحااوو ّلك نّنإف ٬،كلذل.َُةعّدلااوو ءوودهھھلاا

 ٬،ززايیتماب ٬،نناسنإلاا تتااووددأأ ٬،ييددايألاا ىلعوو ععررذذألاا ىلع ققرشت ءوضلاا ةبعلّ نناا ٬،ةفدص سيیل ٬،ةلمتحم للاعفأل
 ميیهھھھافملاا ىلاا بهھھھذت املثموو .ةةريیغصلاا ليیصافتلاا ىلإإ دمحم ةةريینم ةيیساسح هبتنت.»..سسوململاا لعفلل
 قّلعتوو ةيیحلاا ةظحالملاا ىلاا اضياا بهھھھذت ٬،يتنوب ولررامب ووأأ ززولوودد ليیجب اهھھثيدح يف دهھھشتست ننأك ةةددّرجملاا
 !يتدج هبشي ام ىىررأل ضضرعملاا ىلإإ ئجأأ مل تتاارئاازلاا ىىدحاا يل تلاق« :اهھھضرعم ررااوّوزز لعف تتاادّدرر للحتوو
.»؟اهھھفرعن يتلاا ءايیشألاا نم ففاخن ااذذامل اهھھل تلق
انوقبس نيذلاا كئلووأأ نع
 ةةركااذلاا لخاادد ننولمعي نيیماسرلاا نم ينقبس نم ٬،انلبق ااوعدبأأ نيذلاب ننوئلتمم نحن« :ةلئاق ددرطتستوو 
 ءاسن نع اماا .ام ايیليیكشت ااديیلقت لصااوت تنأأ .ام ةبهھھھ ننوكرتي انايیحأأوو يننووررووزي ٬،يعم ننونغي ٬،يعوو ننوودد
 اضيأأ نهھھبشي يئاسن.ةيیعامجلاا ةةركااذلاا ىلاا اضيأأ نيیمتني نهھھّنكلوو تتايیسنوتلاا نهھھبشي نهھھف تتاحوللاا
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كككسسااوووحح يف ظظظظظقيتسسي امم وووهھھھ ٬،ةححوووللاا يف ههاارت امم
كسااوح يف ظقيیتسي ام وهھھھ ٬،ةحوللاا يف ههاارت ام :دمحم ةةريینم
 ءاكذذوو ربصب ٬،يّقلتلاا تتايیلامج نعوو مسرلاا نعوو ةةايیحلاا نع اادّيیج دمحم ةةريینم ثثدحتت ٬،اادّيیج مسرت املثم
 نّنإإ يل للاق نم ام ةمث«.للووألاا يعابطنإلاا يقلتلاا نع ااديیعب اهھھتاحول هحرتقت ام ىلاا اهھھضرعم ررااوّوزز ددوقت
 تشاع ااذذاموو لصح ااذذام :يلاتلاا وهھھھ نفلاا يف هحرطط بّجوتي ييذلاا للااؤسلاا ٬،ال قفرب هتبجأأ تتانيزح ككءاسن
 فقوملاا كلذذ يف نحبصي ىتح نهھھل ثثدح ااذذام ٬،ةظحللاا كلت ىلاا نلصي ننأأ لبق نهھھتمسرر يتااوللاا ءاسنلاا
 لمعوو لغش اساسأأ ةةايیحلاب يعوو ةةايیحلاا« .ةةايیحلاا تتريیخ يتلاا ةةأأرملاا عضااوتب ةةريینم للوقت .»ففرعأأ ال انأأ
 يتلاا ةبيیبشلاا نم ااءزجوو يسنوتلاا رراسيیلاا نمض ةطشان تناكوو ةيیسنرفلاا ةةريینم تسرردد.»ةظحل لك يف
 انلقتناا نيیحوو ةةرروثلاب نمؤن انك يليیج يف«.سنوت ةبلطل مماعلاا دداحتالل ةةدداعلل ققرراخلاا 18 رمتؤملاا تتزجنأأ
 للومحملاا بجااولاب مقأأ مل يننأأ تتدجوو ةةدداعلل ققرراخلاا 18ـلاا رمتؤملاا زجنأأوو ةسسؤملاا ىلاا رراعشلاا نم
 للاضنلاا يف ااوططرخناا نمم ريیثكلاا .ىلووألاا ةلحرملاا ةياهھھن ةةدداهھھشب تيیفتكاا ذذإإ يتساارردد لصااووأأ ملووّ يلع
 ههذهھھھ ٬،ةلوهھھسب ةساارردلاا ددااوم ننومضهھھيوو ءايیكذذأأ مهھھنأأ مغرر يتيیعضوو لثم يف مهھھسفنأأ ااوودجوو يسايیسلاا
 ننااوسأأ( يئاقدصأأ دحأأ ررّرق.ةطلسلاا ىلاا يلع نب للوصوو عم تنماازت يصخشلاا ىىوتسملاا ىلع ةبيیخلاا

 نمث يل رّفوي ىتح ةةززاغمب لماك مماع ةليیطط لغتشاا ٬،اندحأأ وجني ننأأ لقألاا ىلع بجوتي هنأأ )ييوواسيیع
 ىلاا يمتنت ةعامج نمض يسفن تتدجوو فيینج ىلاا يلوصوو نم مموي ثلاث يف.اارسيوس ىلاا ةةركذتلاا
 نم عمّ الإإ ننوكي ننأأ عيیطتسي ال ءرملاا ننأل امّبرر ٬،سنوت رردداغأأ مل يننأك ٬،يسنوتلاا رراسيیلاا نم ليیجلاا سفن
.اهھھيیف نكسأأ ةقشوو الغش يل ااووربدت ههھھبشي

 ننااولأأ ةبلعوو ةشامق
 مث ةةركفتم ةةريینم تكست »...ىىرخأأ تتاغل عم يططاعتلااوو ةةرجهھھلاا نكلوو ةبتاك حبصأأ ننأأ رروصتأأ تنك 
 ةبلعوو ةشامق ييرتشأأ ننأأّ يلع هنأأ ببرردلاا قيیفرر ٬،كيینيیموودد يل للاق ققااررووألاا ىلع شبرخأأ تنك«:ددرطتست
 يترردقوو هكلمأأ ييذلاا مجعملاا ءاارث مغرر اعيرس تلفت تتاملكلاا يناعم.ممالكلاا يف ننااررددأأ ةّمث هنأأ دقتعأأ ٬،ننااولأأ

 .غغاارفلاا ءلم ددرجمل ةةرثرثلاا ىلاا كب قلزنت دق ةغللاا ننأأ دقتعأأ يننأأ الإإ ٬،ككرتشم ىطعم وهھھھوو ٬،ععانقالاا ىلع
 ام رحسب تسسحأأ تمسرروو ةشيرلاب تكسمأأ امدنع ٬،هيیلع لمعت ننأأ بجي ايیقيیقح ىنعم ممدقت يكل
.»هب تمق
ةحوللاا يف ههاارت ام
 ظحال نم ككانهھھھوو ءاسن رروص ىلع الاا ييوتحي ال ضضرعملاا ننأأ ببسب اليیلق ممدص نم ضضرعملاا ررااّووزز نم ككانهھھھ 
 وهھھھ ٬،ةحوللاا يف ههاارت ام .يتحول زجنأأوو لغتشاا انأأ ؟ننامتاق رمحألااوو رفصألاا لهھھھ مهھھل تلق«:ةمتاق ننااولألاا ننأأ
 وهھھھ ٬،»ةةايیحلاا ننوكت يك ينوك« ٬،سنوت يف ضضرعت ننأأ يف ةةدشب ةةريینم تبغرر.»كسااوح يف ظقيیتسي ام
.)2014 ربمسيدد 16 ةياغ ىلاا لصااوتيوو ربمفون 28 مموي حتتفاا( قيیشرر نباا ةفاقثلاا رراادب اهھھضرعم ننااونع
ةحوتفم ...ةضمغم ننويیعب
 نم نضضغي ٬،اهھھعاستاا ىلع ةحوتفم ننويیعب انايیحأأ ٬،ةضمغم ننويیعب انايیحأأ ٬،ءاسنّ الإإ ىىرن ال تتاحوللاا يف 
 ننااولألاا يفوو ءايززألاا يف ةجهھھب ةمث رراططإلاا ججرراخ ننرظني ةةوسنلاا ننويیع ننأأ تفاللاا نكلوو ٬،انايیحأأ نهھھھرصب
 ةةءاارق ىلاا رراكفألاا ىلاا ججاتحت ال ةيیلخاادلاا ققامعألاا ليیلوو ةمتعلااوو ةنكدلاا اضيأأ ةمثوو )رفصألااوو ققررززألااوو رمحألاا(
 ييرست يتلاا ٬،ةيرسلااوو ةعضااوتملاا ٬،ةطيیسبلاا ةةايیحلاا ةكرحب فيیثكلاا سساسحإلاا ىلاا طقف ججاتحن ٬،تتاحوللاا
 ةنانفلااوو ةباتكلاا هّبنت.ةةدماج اهھھنوكب مهھھھوت يتلاا وواا ٬،»ةةدماجلاا« دمحم ةةريینم ءاسن تتايیعضوو فلخ نم
 ةيیعضوب ععاادخنإلاا ممدع ةةرروورض ىلاا ٬،دمحم ةةريینم ضضرعم نع اهھھل للاقم يف رلديیف هكياهھھھ ةيرسيوسلاا
 ععررذذألاا نّناا امك ٬،ام ةيیبلس نع ةةرروص اادبأأ تسيیل« كلت نهھھتيیعضوو نّنأل ٬،تتاحوللاا ءاسن ىلع ةبلاغلاا سسولجلاا
 ببسب ةةايیحلاب ججومت ةحول لك نّنإف ٬،سكعلاا ىلع ٬،ممالستساا ةمالع تسيیل ةيیخرتسملاا وواا ةكباشتملاا

 نمكي ٬،ننوكسلااوو ةكرحلاا نيیب ٬،ينيیبلاا ءاضفلاا ااذهھھھ يف ٬،ةكرحتم انترظن لعجت يتلاا ةشيرلاا تتابرض ةيويیح
 دداادعتسااوو ٬،رراظتناا فقوم يف اهھھّنأأ ول امك وودبت ٬،ةةوسنلاا كئلووأأ نم ةةدحااوو ّلك نّنإف ٬،كلذل.َُةعّدلااوو ءوودهھھلاا

 ٬،ززايیتماب ٬،نناسنإلاا تتااووددأأ ٬،ييددايألاا ىلعوو ععررذذألاا ىلع ققرشت ءوضلاا ةبعلّ نناا ٬،ةفدص سيیل ٬،ةلمتحم للاعفأل
 ميیهھھھافملاا ىلاا بهھھھذت املثموو .ةةريیغصلاا ليیصافتلاا ىلإإ دمحم ةةريینم ةيیساسح هبتنت.»..سسوململاا لعفلل
 قّلعتوو ةيیحلاا ةظحالملاا ىلاا اضياا بهھھھذت ٬،يتنوب ولررامب ووأأ ززولوودد ليیجب اهھھثيدح يف دهھھشتست ننأك ةةددّرجملاا
 !يتدج هبشي ام ىىررأل ضضرعملاا ىلإإ ئجأأ مل تتاارئاازلاا ىىدحاا يل تلاق« :اهھھضرعم ررااوّوزز لعف تتاادّدرر للحتوو
.»؟اهھھفرعن يتلاا ءايیشألاا نم ففاخن ااذذامل اهھھل تلق
انوقبس نيذلاا كئلووأأ نع
 ةةركااذلاا لخاادد ننولمعي نيیماسرلاا نم ينقبس نم ٬،انلبق ااوعدبأأ نيذلاب ننوئلتمم نحن« :ةلئاق ددرطتستوو 
 ءاسن نع اماا .ام ايیليیكشت ااديیلقت لصااوت تنأأ .ام ةبهھھھ ننوكرتي انايیحأأوو يننووررووزي ٬،يعم ننونغي ٬،يعوو ننوودد
 اضيأأ نهھھبشي يئاسن.ةيیعامجلاا ةةركااذلاا ىلاا اضيأأ نيیمتني نهھھّنكلوو تتايیسنوتلاا نهھھبشي نهھھف تتاحوللاا

Essahafa, jeudi 11 décembre 2014


