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  ..ـ إىل املضحيـن بكل غـال ونفيـس؛ يف سبيل حريـة الـرأي

ـ ـاء، واحملاربيـة الرتهـان الكلمــ إىل فرس ـ ـن األوفي ن ـاء؛ م
  ..ةـر احلقيقـل نشـأج

  ..ـ إىل القرابيـن اليت قُدمـت ضحايا؛ يف سبيل حريـة التعبري
  .. يف سبيل نشر كلمة صادقةـ إىل كل من وقف وقفة صدق مع نفسه؛ 

  ..ـ إىل كل قلم هشم؛ لبتر سطوره؛ فلم يتوقف حربه عن االنسكاب
  ..ـ إىل األقـالم اليت رفضـت النفاق، وأبت بيع نفسها لألعداء

ـ إليكم كلكم أقدم هذه الطور املتواضعة؛ لعلهـا تضيــف قطـرة   
  ..   مألمتوهـا مبـا تدفق من أقالمكمبسيطـة يف حبيـرات 
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مـرت اجلزائـر يف التسعينيـات، وبدايـة القـرن 
اجلديـد بظـروف صعبـة قامتـة؛ انعكسـت ظالهلـا 
الداكنـة عـلى األوضـاع السياسيـة، واالقتصاديـة، 

والثقافيـة يف بلدنـا احلبيـب؛ األمـر واالجتماعيـة، 
الـذي خلـط املقاييـس كلهـا، وعكـس املفاهيـم 

فانسـاق بعضهـم .. الـيت كانـت سائـدة مـن قبـل
التيـار  آخـرون خلـف املوجـة اهلوجـاء؛ بينمـا قـاوم

   .اجلـارف
ـ حبكـم مـا  فقـد تعـود أولئـك املقاومـون
عـلى الصمـود لديهـم مـن مناعـة طبيعيـة ـ 

والكفـاح؛ ضـد االحنـرافـات، والتصدعـات؛ الناجتـة 
 عـن الصفعـات الـيت تسددهـا حنوهـم األمـواج

فأضحـوا أكثـر صالبـة ومتانـة  ..املتالطمـة اهلوجـاء،
يف مواقفهـم، وأعمـق رسوخـاً وأصالـة يف محاهـم 

   ..وأرضهـم
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لـذا؛ سيجـد القـارئ الكريـم يف طيـات هـذه 
ملـا  ميـزةاملعالمـات تواضعـة بعـض الاملالصفحـات 

املـليء  ،عـرف عـن ذلـك الظـرف املضطـرب
ـح يتوضإذ يساعـد عـلى .. باملوبقـات واملتناقضـات

 بعـض احملطـات؛ الـيت توقـف عندهـا كثيـر مـن
مبختلـف فئاـم وشـىت  اجلزائرييـن الكتـاب

بالنقـد والتمحيـص  هـاوتناول؛ حيـث توجهاـم
  ..إسـداء الـرأي والتلميـح و

ومـا هـذا الكتـاب ـ يف حقيقـة األمـر ـ إال 
مشاركـة متواضعـة مـن كاتـب جزائـري؛ رأى أنـه 
مـن واجبـه قـول كلمـة حـق؛ يف وقـت أراد 
بعضهـم خنـق احلقيقـة، ومتويـه الصـورة الواقعيـة 

ـا الناصـع، للجزائـر العظيمـة، وتشويـه تارخيه
اهـول، وتزييـف  وااللتفـاف بـدرب النجـاة حنـو

 داد السلـوك وحسـنالوقائـع، والتشكيـك يف سـ
فجـاءت هـذه اموعـة مـن املقـاالت .. املصيـر

ولكنهـا ـ مـع .. مبثابـة صرخـة ناقـد مستنكـر
األسـف ـ كانـت تبـدو كصرخـة يف فضـاء جـدب 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 7

 ، وال صـوت جييـبباخليـرود ـعرهيـب؛ ال صـدى ي
ومـع هـذا لـم يتسـرب اليـأس للكاتـب، .. باملفيـد
ولـم يصبالفشـل واإلحبـاط؛ ألنـه عـلى يقيـن  ـب

بتلـقي اإلجابـة املُرضيـة الشافيـة؛ يف يـوم مـن 
لـذا فقـد رأى أن جتمـع املقـاالت املذكـورة .. األيـام

ق؛ عـلى فتـرة يف كتـاب كهـذا؛ لتكـون شهـادة حـ
  ..زمنيـة مظلمـة؛ مـر ـا بلدنـا العزيـز

وكانـت هـذه املقـاالت قـد نشـرت ـ يف 
ـ  1999: الفتـرة الزمنيـة احملصـورة بيـن سنـيت

. صـوت األحـرار، والبـالد: ديتـم ـ جبري2000
عـلى أن هـذا الكتـاب لـم يشمـل املقـاالت كلهـا؛ 

ن شـاء اللـه ـ جمموعـة إذ سينشـر ـ يف املستقبـل إ
مقـاالت أخـرى؛ كتبـت يف أوقـات خمتلفـة عـن 

  .. هـذه الفتـرة
  م25/01/2002الجزائـر في                                   

  بوزيـاني الـدراجي                                       
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1 
  

م ـ يف 1988ـ بعـد عـام دخـل اجلزائريـون 
جتربـة قـال عنهـا بعضهـم أـا جديـدة؛ وإن 
كانـت هـذه التجربـة ـ يف احلقيقـة ـ قدميـة؛ عـلى 
األقـل قدميـة بالنسبـة للجيـل الـذي أشعـل ثـورة 
.. نوفمبـر، وعايـش الفتـرة االستعماريـة املظلمـة

عـن فالتعدديـة السياسيـة لـم تكـن غريبـة متامـاً 
فقـد عـرف هـذا الشعـب .. اتمـع اجلزائـري

تعـدد األحـزاب، وعـرف االنتخابـات، وعـرف 
التزويـر؛ الـذي تفنـن يف حبكـه املستعمـرون 

أولئـك الذيـن يسـعى إليهـم بعضنـا؛ .. الفرنسيـون
ورمبـا  !!..مشتكيـن متظلميـن مـن أعمـال التزويـر

يف وقتنـا هـذا ـ تكـون بعـض أعمـال التزويـر ـ 
نتاجـاً للسلـوك الـذي استمـده بعضهـم مـن 

فكمـا تعلـم النـاس عنهـم .. املستعمريـن يف السابـق
العمليـة االنتخابيـة؛ تعلمـوا ـ أيضـاً ـ السلبيـات 

                                                        
  .263: العـدد. 1999جانـفي  4نشـرت في صـوت األحـرار یـوم االثنیـن  1
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فيكونـون بذلـك؛ قـد . الـيت تفرزهـا االنتخابـات
.. أصيبـوا ـذه العـدوى مـن اإلدارة االستعمـاريـة

املهـم؛ أن جـل األحـزاب الوطنـيـة ـ الـيت كانـت 
تشـارك يف االنتخابـات اجلاريـة يف ذلـك العهـد ـ 

وكانـت ـ يف . عرفـت صـراعـاً شديـداً بينهـا
أغلـب األحيـان ـ أسبـاب ذلـك الصـراع مـن 
التفاهـة مبكـان؛ األمـر الـذي كـان يتسبـب ـ 

م، وتشـرذم باستمـرار ـ يف إجهـاض انتصاراـ
  .. قواهـم

ويبـدو أن الرجـال الذيـن عزمـوا عـلى إشعـال 
فتيـل الثـورة قـد استفـادوا مـن الـدرس، 

فكـان مههـم األول هـو .. واستـوعبـوا العبـرة
القضـاء عـلى أسبـاب التفرقـة، ونبـذ التشـرذم، 
واللجـوء إىل األساليـب الـيت حتقـق الوحـدة الوطنيـة، 

وهـذا هـو التفسيـر الصحيـح؛ . شمـلومجـع ال
للسلـوك املنطـوي عـلى تبـين فكـرة التنظيـم 
. السيـاسي املوحـد؛ يف سبيـل إجنـاح الثـورة املسلحـة

وبالفعـل أثبـت هـذا السلـوك املوحـد جناعتـه، 
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حـىت وإن بقيـت بعـض الفئـات خارجـة .. وفاعليتـه
ـا تسبـب عـن الصـف، ورافضـة جلمـع الشمـل؛ مم
مـن تلـك . يف صعوبـات، وعراقيـل واجهـت الثـورة
املصاليـون، : الفئـات املعاديـة لوحـدة الصـف

  .والشيوعيـون
وحـاول بعضهـم ـ بعـد االستقـالل ـ التملـص 

ـْـد الـذي .. مـن القيـد أو باألحـرى مـن العـق
اتفـق عليـه؛ حبجـة أن الفتـرة التارخييـة الـيت تتطلـب 

بينمـا رأى آخـرون أن . ـدة الصـف قـد ولـتوح
اجلزائـر مـا زالـت متـر بفتـرة أخطـر مـن األوىل؛ 
وعليـه فوحـدة الصـف، ووحـدة التوجـه ضروريـة، 
وملزمـة للجميـع؛ وال يصـح التملـص منهـا؛ حـىت 
تتحقـق األهـداف املسطـرة مـن طـرف مؤسسـات 

قـاق؛ داخـل وهنـا حـدث نـوع مـن الش.. الثـورة
والسبـب ـ عـلى .. الصـف الوطـين املوحـد سابقـاً

مـا يبـدو ـ لـه عالقـة بالثقافـة السياسيـة لكـل 
فبينمـا يرفـع بعضهـم شعـار الليرباليـة؛ .. طـرف

اجتـه آخـرون صـوب الفكـر االشتـراكي؛ الـذي 
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حتمـس لـه جـل املناضليـن؛ يف احلركـة الوطنيـة 
وانتـهى اجلـدل احلـاد بيـن .. ـرمنـذ وقـت مبك

الثـوار إىل االنشقـاق؛ بانسحـاب التيـار الليبـرايل مـن 
وقـد مسـح انسحـاب تلـك الفئـة . الكتلـة املوحـدة

.. ملـن بـقي يف الصـف بالتحـرك احلـر والسهـل
فكـان االختيـار هـو وحـدة املؤسسـات، ووحـدة 

للتنظيـم القائـم؛ التوجـه؛ يف ظـل استمـرار الـوالء 
وهـو جبهـة التحريـر الوطـين، واالنضـواء يف محايـة 
جيـش التحريـر الوطـين؛ الـذي استبـدل امسـه األول؛ 

  . فأضـحى يسـمى باجليـش الوطـين الشعـيب
ونظـراً للتحديـات؛ الـيت واجهـت اتمـع 
اجلزائـري؛ املتطلـع إىل بنـاء دولـة مستقلـة مبعـىن 

السياسيـة، : يف اـاالت احليويـة كلهـا.. الكلمـة
ونظـراً للضغـوط . واالقتصاديـة، والثقافيـة، والعسكريـة

املسلطـة عـلى هـذه الدولـة الفتيـة مـن طـرف 
املستعمـر السابـق وحلفـائـه؛ فـإن  روح التصـدي، 
والتحـدي؛ حتمـت عـلى القيـادة اجلزائريـة ـ 

فأكثـر؛ حنـو املعسكـر  آنـذاك ـ االحنيـاز أكثـر
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ومـن هنـا . املضـاد لذلـك املستعمـر وحلفائـه
أضحـت اجلزائـر أقـرب للمعسكـر االشتـراكي؛ 
الـذي كـان حيـرص عـلى إبـداء روح الصداقـة، 

وكـل هـذه ـ بالطبـع ـ . والتسـاوي يف املعامـالت
.. عوامـل تزيـد مـن متتيـن العالقـة بيـن الطرفيـن

جـدت اجلزائـر نفسهـا أقـرب للمعسكـر وهكـذا و
االشتـراكي؛ الـذي حيقـق مصاحلهـا الوطنيـة؛ أكثـر 
مـن املعسكـر الغـريب؛ الـذي لـم يتخـلى عـن 
نزعتـه االستبداديـة، وال عـن رغبتـه يف إبقـاء هيمنتـه 

وأضحـت ـ نتيجـة لذلـك كلـه ـ .. ونفـوذه
د؛ فكلمـا مواقـف اجلزائـر تتطـور حنـو التصعيـ

ازدادت الضغـوط الغربيـة عـلى البـالد؛ ازداد توجههـا 
إذن فاحنيـاز اجلزائـر ـ . حنـو املعسكـر االشتـراكي

آنئـذ ـ للمعسكـر الشـرقي أملتـه املصلحـة الوطنيـة 
لبالدنـا؛ ولـم يكـن انتمـاء أو اندماجـاً ضمـن 

ومـن .. ذلـك املعسكـر؛ بسبـب إيديولوجيـة معينـة
نـا ميكننـا تفسيـر التناقضـات؛ الـيت كانـت تظهـر ه

فمـن جهـة .. يف مواقـف القيـادة اجلزائريـة آنـذاك
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تظهـر باملظهـر االشتـراكي ذي الرتعـة األمميـة؛ ومـن 
جهـة أخـرى كانـت تبـدو ـ غالبـاً ـ يف 
صـورـا احلضاريـة الطبيعيـة؛ ذات التوجـه العـريب 

  ..اإلسـالمي
مـا هـو التصـور : حيـق لنـا التسـاؤلواآلن 

احملتمـل؛ الـذي ميكـن أن تصبـح عليـه اجلزائـر؛ لـو 
؟ ..أـا اجتهـت اجتاهـاً مغايـراً لتوجههـا السابـق

: كـان عليهـا إذن اختيـار طريقيـن ال بديـل عنهمـا
إمـا اختيـار النهـج الـذي سـارت فيـه؛ حيـث 

السياسيـة، : املياديـنحققـت إجنـازات معتبـرة يف 
أو اختيـار . واالقتصاديـة، والثقافيـة، والعسكريـة
وهـو التوجـه : البديـل؛ الـذي كـان مطروحـاً آنئـذ

الليبـرايل؛ الـذي يستظـل مبظلـة املستعمـر السابـق؛ 
حسـب مـا تنـص عليـه اتفاقيـات إيفيـان باحلـرف 

ـت وبذلـك تبـقى بالدنـا تـرزح حت.. الواحـد
اهليمنـة، والتبعيـة الـيت تنقـص مـن استقالهلـا، وحتـد 

فلـو : وهنـا نتابـع طـرح السـؤال.. مـن حريتهـا
افترضنـا أننـا كنـا قـد اخترنـا التوجـه الليبـرايل؛ 
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هـل نكـون قـد أجنزنـا مـا وصلنـا إليـه مـن 
الصناعـة، والثقافـة، واالقتصـاد، : إجنـازات يف مياديـن

؟ ستكـون اإلجابـة ـ ..املستـوى االجتمـاعيويف 
حتمـاً ـ بالنـفي؛ بسبـب استحالـة قبـول األسيـاد 

لـذا فـال بـد ـ يف هـذه احلـال .. السابقيـن بذلـك
ـ مـن معاجلـة الفتـرة التارخييـة السابقـة؛ جبديـة، 
وبرتاهـة، ومبوضوعيـة؛ لـكي ال ننـأى عـن احلقيقـة، 

  .. التعسـف يف أحكامنـاولـكي ال نلجـأ إىل
وهـذا الكـالم السابـق؛ ال يعـين ـ بالضـرورة ـ 
نـفي كـل السلبيـات، والتجـاوزات الـيت حدثـت؛ 

إذ ال سبيـل إىل نكـران ما عرفتـه . يف الفتـرة السالفـة
بالدنـا ـ آنئـذ ـ مـن أخطـاء؛ حدثـت بصـورة 

ولكـن العبـرة تقـدر؛ .. عفويـة، وغيـر عفويـة
فـفي كـل .. حبجـم النتائـج، ومبستواهـا، وبنوعيتهـا

مسيـرة حتـدث عثـرات، ولكـل جـواد كبـوة كمـا 
إالّ أن الكبـوة احلاصلـة؛ ال تؤخـذ .. يقـول املثـل

ومـن هنـا تتجـلى .. مقياسـاً ألصالـة اجلـواد، ونبلـه
واالبتعـاد عـن .. ضـرورة التحـلي بـروح اإلنصـاف
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مى، وعـن حماولـة حجـب الشمـس التعصـب األعـ
بأغطيـة واهيـة، ال حتتمـل وهجهـا، وال تـرد أشعتهـا 

ولألسـف هـذا مـا حـاول بعضهـم .. عـن النفـاذ
اللجـوء إليـه؛ عامليـن باألسلـوب املدمـر، واملخـرب؛ 
الـذي تبنتـه فئـة ضالـة؛ مـن عامـة اتمـع يف 

ة سلطـت فتلـك الفئـ. م1988أحـداث أكتوبـر 
حقدهـا، وغضبهـا عـلى منجـزات الشعـب، 

مـن منشـآت عامـة، ورمـوز : ومكتسبـات األمـة
سياسيـة، وثقافيـة؛ فدمـرت كـل مـا وجدتـه 
أمامهـا؛ دون االنتبـاه إىل أن مـا دمـر كـان موضوعـاً 

  .. يف خدمتهـم بالدرجـة األوىل
ومـن العجيـب والغريـب؛ أن فئـة عريضـة مـن 

طبقـة احملسوبـة عـلى السياسـة ـ هـذه األيـام ـ ال
؟ وهـم ..لـم ال !!..تنتهـج األسلـوب املدمـر نفسـه

وممـا يزيـد .. نتـاج أحـداث أكتوبـر املأساويـة
األمـر غرابـة؛ أن أغلـب املتحزبيـن؛ احملسوبيـن عـلى 
السياسـة ـ وليسـوا كلهـم طبعـاً ـ تنتاـم نزعـة 

فهمهـم األول واألخيـر؛ هـو .. ـةتدمرييـة فظيع
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حتطيـم كـل مـا يعتـرض طريقهـم ـ مـن رمـوز 
سياسيـة وغيـره ـ تلـك الرمـوز الـيت ميكـن أن 

فهـم ال .. متنعهـم مـن الوصـول إىل مبتغاهـم
خيتلفـون ـ يف هـذه احلـال ـ عـن الرعـاع، 
ومجـوع الطائشيـن؛ الذيـن حطمـوا احلافـالت، 

يـات، واملبـاين احلكوميـة، واملرافـق العامـة واملستشف
إذ جيمعهـم مبـدأ التدميـر، .. م1988سنـة 

ومنهجهـم السيـاسي هـو .. والتحطيـم، واحلـرق
حنـن : ويرفعـون شعـارات.. سياسـة األرض احملروقـة

.. املـوت لكـل قديـم.. ال حيـاة لسوانـا.. وكـفى
هـم خرجـوا وجل.. مـع أن أغلبهـم مـن القدمـاء
حيـث كانـوا .. مـن بيـت احلـزب الواحـد

وملـا وضعـت الكعكـة .. مناضليـن يف الصفـوف األوىل
بغـرض التقسيـم؛ سارعـوا ـ مهروليـن ـ للفـوز 

وهكـذا؛ أصبحـت اجلزائـر تزخـر .. ببعـض أجزائهـا
إذ انتشـرت كمـا ينتشـر .. مبـا يسـمي أحزابـاً
توالـد معظمهـم مـن .. لمـةالفطـر يف الغابـة املظ

صلـب احلـزب الواحـد؛ كمـا تتوالـد جزيئـات 
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ومـع هـذا فقـد وقفـوا موقـف االبـن .. الزئبـق
فأخـذوا ينهشـون حلـم والدهـم، وصاحـب .. العـاق

  ..الفضـل عليهـم؛ دون ورع أو حيـاء
ومـن الطرائـف واملواقـف املضحكـة املبكيـة؛ أن 

ك املتطفليـن عـلى السياسـة كثيـراً مـن أولئـ
يقومـون بتصرفـات يف غايـة الغرابـة؛ ميليهـا عليهـم 

وللتأكـد مـن .. جهلهـم، ومراهقتهـم السياسيـة
ذلـك يكـفي أن جتبـر نفسـك؛ عـلى مشاهـدة 
حصـة مـن احلصـص العديـدة الـيت تبثهـا التلفـزة 
. .الوطنيـة؛ خدمـة لألحـزاب السياسيـة يف اجلزائـر

إمـا : عندهـا سيكـون رد فعلـك أحـد أمريـن
االنفجـار ضاحكـاً؛ عـلى اعتبـار تومهـك أنـك 

؛ أو أنـك ستنفجـر ) اسكتشـاً كوميديـاً(تشاهـد 
غيظـاً مـن ضيـاع وقتـك، وتبذيـر األمـوال 

وهـذا ـ طبعـاً .. العموميـة يف التفاهـات والترهـات
لـك احلصـص ـ ال ينطبـق عـلى املشاركيـن يف ت

بكاملهـم؛ إذ يشـارك فيهـا مـن هـم يف مستـوى 
املهمـة امللزميـن أنفسهـم ـا؛ وإمنـا تورطـوا يف 
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فلـم جيـدوا بـداً .. مشهـد شبيـه باملشاهـد املسرحيـة
مـن االستمـرار يف متثيـل دورهـم؛ ولكـن باحلـرص 

هـذه هي حقيقـة .. عـلى الظهـور مبظهـر مشـرف
ـَسـوسـيـنبعـض السا ببالدنـا يف .. سـة واملُـت
هـل : وعليـه حيـق لنـا أن نتسـاءل.. هـذه األيـام

    !؟..أضحـت السياسـة رجيـاً عندنـا
  

@ @ @ 
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1 

  
  

يصنـف بعـض اإلعالمييـن اجلزائرييـن الطبقـة 
إسالميـة، : السياسيـة ـ عـادة ـ إىل فئـات ثـالث

وهـذا التقسيـم ـ بالطبـع ـ . ووطنيـة، ودميقراطيـة
العنـت : جـاء نتيجـة ألحكـام تعسفيـة ملؤهـا

فلـو تأمـل القـارئ . والتجبـر؛ بإصـرار وعنـاد
ـة للجزائـر ـ حبيـاد النـيـر يف اخلارطـة السياسي

وموضوعيـة ـ سيكتشـف احلقيقـة حتمـاً؛ تلـك 
. احلقيقـة الـيت تبـرز زيـف ذلـك التقسيـم وفسـاده

؟ ومـن ..فمـن هـو اإلسـالمي بيـن تلـك الفئـات
؟ ..؟ ومـن هـو الدميقـراطي..هـو الوطـين بينهـا

فـإن حكمنـا بالصفـة اإلسالميـة عـلى فئـة معينـة 
يـن الطبقـة السياسيـة؛ أال يعـين هـذا أننـا مـن ب

عزلنـا، وأقصينـا بقيـة الفئـات عـن تلـك 
                                                        

  .                                         269: العـدد. 1999جانـفي  11نشـرت في صـوت األحـرار یـوم اإلثنیـن  1
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وكذلـك احلـال عنـدمـا نصـف فئـة  !؟..الصفـة
؟ ..مـا بالوطنيـة؛ فمـا هـو حـال اآلخريـن

وإذا  !؟..أيكونـون عـلى النقيـض مـع الوطنيـة
وصفنـا بعضهـم بالدميقراطييـن؛ فهـل تقـف 

وـذا تتضـح  !؟..نـاف األخرى ضـد الدميقراطيـةاألص
املغالطـات، واألوهـام الـيت تغلـف تلـك الشعـارات 

  ..السرابيـة
وعليـه فمـن اجلـور والظلـم؛ وصـف النـاس 

ـُـو .. بأوصـاف ال يـقـرون ـا وباملقابـل فمـن الغل
والتطـاول؛ حماولـة االنفـراد بأوصـاف مشاعـة بيـن 

.. مـع أـا ليسـت حكـراً عـلى أحـد.. ميـعاجل
بـل هي معروضـة لكـل الذيـن حيرصـون عـلى 

ومـن هنـا فاألحـزاب اجلزائريـة .. االلتـزام بقواعدهـا
مجيعهـا إسالميـة؛ مـا دام أصحاـا ينتسبـون إىل 

كمـا أـا أحـزاب .. اإلسـالم، ويعترفـون حبـدوده
تمسـك أعضاؤهـا وطنيـة بكاملهـا؛ طاملـا ي

ومـا صـح يف املثاليـن .. بوطنيتهـم، ويدافعـون عنهـا
السابقيـن يصـح ـ أيضـاً ـ فيمـا يتعلـق 
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بالدميقراطيـة؛ فكـل األحـزاب اجلزائريـة؛ الـيت تلتـزم 
يف براجمهـا باملبـدأ الدميقـراطي هي بالتـايل دميقراطيـة 

ـو حـد ؟ ومـا ه..إذن أيـن هـو اإلشكـال.. التوجـه
؟ وكيـف بـرزت هـذه التصنيفـات، ..اخلـالف

  ؟..والفـروق بيـن أحـزاب اجلزائـر
أوهلمـا : يبـدو أن احلقيقـة تكمـن خلـف أمريـن

لـه أسبـاب موضوعيـة، وثانيهمـا لـه أسبـاب 
فاألسبـاب املوضوعيـة؛ ميكـن تفسريهـا مبـا . ومهيـة

اجلزائريـة  جـرى يف الساحـة السياسيـة، واالجتماعيـة
م؛ حيـث عرفـت بالدنـا ظاهـرة 1985بعـد سنـة 

الـذي .. شـاذة؛ متيـزت باالجتـاه السلـفي املتحجـر
حـاول احتكـار اإلسـالم، واالنفـراد باالنتسـاب 

بـل وصـل .. مقصيـاً القـوى الوطنيـة منـه.. إليـه
األمـر ـم إىل حـد تكفيـر اآلخريـن؛ عـلى الرغـم 

. إمياـم، ومتسكهـم باإلسـالم دينـاًمـن صـدق 
وبذلـك ال سبيـل إىل نكـران ذلـك التوجـه العنيـف، 
واملتطـرف، والغريـب عـن ممارسـات شعبنـا 

حيـث أخـذت ـ منـذ البدايـة ـ .. وتقاليـده
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تتجـلى التوجهـات السياسيـة واالجتماعيـة؛ لذلـك 
قـد أدى و.. التيـار السلـفي دون أن يكبـح يف املهـد

العجـز يف تشخيـص هـذه الظاهـرة، ومراقبتهـا، 
واحلـد منهـا؛ إىل استفحاهلـا، وتسـارع منوهـا؛ 

وكـان أصحـاب هـذا .. بشكـل واسـع، وفوضـوي
االجتـاه ـ بالطبـع ـ خيلطـون بيـن الطقـوس الدينيـة 

ومـن هنـا .. اإلسالميـة، واملمارسـة السياسيـة العاديـة
ض، واالصطـدام مـع الفئـات حـدث التعـار

األخـرى؛ الـيت تلتـزم باإلسـالم كديـن ربـاين؛ 
تستمـد منـه املفاهيـم احلضاريـة العامـة، وتلتـزم 

عـلى أنـه .. بثوابتـه؛ الـيت ال سبيـل إىل تبديلهـا
ميكـن ـ هنـا ـ استثنـاء الذيـن يصرحـون ـ بكـل 
وضـوح ـ أـم ضـد كـل مـا ينـص عليـه 

ديـن؛ وال يعترفـون بـأي ثابـت، وال يقـرون ال
  ..بالتوجـه احلضـاري العـريب اإلسـالمي

أمـا األمـر الثـاين؛ فهـو مستمـد مـن أوهـام 
فاسـدة، وأحـالم خاطئـة؛ كانـت تـراود بعـض 

منهـا أـم حياولـون احتكـار صفـة .. اجلماعـات
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وإن  الدميقراطيـة، أو الوطنيـة دون اآلخريـن؛ حـىت
مـع .. التـزم غريهـم بقواعـد الدميقراطيـة، أو الوطنيـة

أن الالَّدميقـراطي هـو مـن ينكـر الدميقراطيـة 
.. والالَّوطـين كـل مـن يتنكـر لوطنيتـه.. وينبذهـا

إذن فالساحـة السياسيـة اآلن تزخـر باألحـزاب الـيت 
حيلـو هلـا رفـع شعـار الدميقراطيـة؛ أو تنـادي 

 !؟..إذن؛ فأيـن هـو االختـالف هنـا.. نيـةبالوط
أن اخلـالف ال : وعـلى هـذا ال بـد مـن التأكيـد

يكـون إال عندمـا حيـدث تعـارض، أو تبايـن يف 
اإلميـان باجلوهـر؛ أي حينمـا يتنكـر بعضهـم 
للمفهـوم الوطـين، أو يتنصـل مـن املفهـوم 

بـأن يقـول أنـا لسـت دميقراطيـاً، أو .. الدميقـراطي
ا ميكننـا عزلـه عـن ـذ.. يقـول أنـا لسـت وطنيـاً

وإذا تنكـر أي إنسـان .. تلـك الصفـة، وإقصاؤه منهـا
لصفـة معينـة؛ ال يعـين أنـه غيـر مصنـف يف خانـة 

فـإن لـم يكـن وطنيـاً مثـالً؛ فمـاذا يكـون .. مـا
.. أو جهويـاً !!..؟ عندهـا سيكـون إمـا عامليـاً..إذن

دميقراطيـة؛ وكذلـك احلـال بالنسبـة ملـن يتنكـر لل
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ومـن .. فلـن يكـون سـوى استبـدادي، وتسلـطي
هنـا حـاول بعضهـم إجيـاد صيـغ توافقيـة؛ تزيـل 

مـن ذلـك أـم حنتـوا كلمـة .. اإلحـراج، والبلبلـة
جديـدة ـ حـىت وإن استمـدت مـن لغـات أخـرى 
ـ مثـل إسالمويـة؛ بـدالً مـن إسالميـة؛ ثـم 

مللمـة لكلمـيت شـورا شوراقراطيـة؛ مجعـاً و
وكـل هـذا ـ طبعـاً ـ مرجعـه إىل .. ودميقراطيـة

اهلـروب مـن املواقـف الصرحيـة؛ املتسمـة بالشجاعـة 
  .. السياسيـة

ويبـدو أن اخلـالف احلقيـقي بيـن الطوائـف 
السياسيـة يكمـن يف حـب املزايـدة، واصطنـاع 
 التناقضـات؛ طمعـاً يف كسـب أنصـار؛ يعـززون

بينمـا كـان األجـدى . مراكـز أحزاـم ـم
واألحـرى ـم؛ هـو اللجـوء إىل الصـدق والصراحـة 

فـال يصـح افتعـال خالفـات، .. يف مواقفهـم
األمـر .. وصراعـات قـد تزيـد اتمـع متزيقـاً وتفتتـاً

.. الـذي يشعـل فتيـل األحقـاد والعـداء بيـن فئاتـه
ة يف االنتصـارات احلزبيـة؛ ال لسبـب؛ سـوى رغبـ
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.. الـيت قـد تقـود إىل االستحـواذ عـلى السلطـة
وعليـه؛ فـان تـم هلـم ذلـك؛ فمـا هـو الفـرق 
بينهـم وبيـن مـن يسـعى لالستيـالء عـلى السلطـة 

؟ فـفي احلـال األوىل حيـدث ..بالقـوة والعنـف
االستيـالء باخلـداع، واملغالطـة، والتشجيـع عـلى 
الفتنـة؛ بينمـا يتـم االستيـالء يف احلـال الثانيـة 

فكـال احلالتيـن ـ .. بواسطـة القـوة، والغلبـة املعلنـة
أمـا السبيـل األسلـم فهـو .. يف نظـري ـ متساويـة

اللجـوء إىل مواجهـة احلقائـق باحلقائـق، وبـز الربامـج 
بالربامـج؛ عـلى أن يكـون البقـاء، والنجـاح 

وـذا ميكـن للفرقـاء أن جيتهـدوا يف .. لـحلألص
حيـث يسـعى .. البنـاء والتشييـد؛ ال اهلـدم والتبديـد

كـل منهـم ـ عندئـذ ـ لتقديـم مـا هـو أفضـل 
وعـلى هـذا؛ فـإن كـان .. وأحسـن للمجتمـع

رافضـاً للدميقراطيـة؛ فليعلـن بكـل وضـوح عـن 
ـل بصراحـة أنـه وإن لـم يكـن وطنيـاً فليق.. رأيـه

وإن كـان معاديـاً لإلسـالم وثوابتـه؛ .. ضـد الوطنيـة
فليستجمـع شجاعتـه، ويعلـن ذلـك بصراحـة 
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ثـم ينتظـر اإلجابـة مـن الشعـب؛ .. ووضـوح
  ..     الـذي يرغـب يف قيادتـه، ورعايـة شئونـه

  
@ @ @ 
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1 
  

تستوقـف املتتبـع للحيـاة السياسيـة باجلزائـر يف 
غالـب األحيـان؛ بعـض السلوكـات الغريبـة؛ الـيت 
يقـوم ـا الذيـن يزجـون بأجسادهـم يف عالـم 

ومـن هنـا يتحتـم علينـا الفـرز بيـن .. السياسـة
حيـث فرقـت بيـن هاتيـن .. السياسييـن واملتسوسيـن

لغويـة؛ عـلى الرغـم مـن إصـرار الفئتيـن املعاجـم ال
ومـن املفارقـات .. اجلـذر اللغـوي عـلى توحيدهـم

العجيبـة أن يكـون يتمكـن بعضهـم مـن انتهـاز 
تلـك الفرصـة الـيت نتجـت عـن .. فرصـة العمـر

الطفـرة الدميقراطيـة؛ الـيت أفـرزت سلوكـاً ميكـن 
ـة اعتبـاره ـ يف بعـض جوانبـه ـ حصصـاً عالجي

جلـأ إليهـا بعـض املـرضى؛ لـكي يعاجلـوا .. ذاتيـة
أنفسهـم العليلـة؛ حـىت وإن تـم ذلـك بواسطـة 

وذلـك حينمـا مسحـوا ملخيلتهـم بـأن  .. الوهـم
  .. تصـور هلـم ذواـم يف شكـل مغايـر لواقعهـم

                                                        
  .                                         291: م العـدد1999فیفـري  8نشـرت في صـوت األحـرار یـوم اإلثنیـن  1
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وال بـد مـن التسليـم ـ طبعـاً ـ أنـه مـن 
عـب اجلزائـري أن حـق كـل واحـد مـن أفـراد الش

حيلـم ويتخيـل؛ ولكـن هـل يكـون ذلـك عـلى 
؟ فكمـا أن لكـل فـرد يف ..حسـاب الوطـن واألمـة

الشعـب اجلزائـري قـدراً وزنـاً مـا؛ حتـدده مؤهالتـه 
أو حـىت إمكاناتـه .. الذهنيـة، والثقافيـة، واألخالقيـة

حـد  إالّ أنـه ال يصـح أن يتمـادى إىل.. االقتصاديـة
أو املبالغـة يف تقديـر .. التزويـر والتلفيـق والكـذب

إذ أن املـزور ـ يف هـذه احلـال ـ سيضـع .. األوزان
نفسـه حتـت حكـم القانـون العـام، وقانـون اتمـع 

  ..الـذي ال يرحـم
والـذي يؤخـذ ـ حبـق ـ عـلى هـؤالء 
. املـرضى أـم أفسـدوا األجـواء السياسيـة يف بالدنـا

حيـث أضـحى املواطـن ـ بسبـب جهلهـم، 
إمـا كراهيـة : ومحقهـم ـ مشتتـاً بيـن موقفيـن

السياسـة والسياسييـن، أو احتقارهـم والسخريـة 
ود عـلى أنـه مـن الواجـب التذكيـر بوجـ.. منهـم

سياسييـن يستحقـون االحتـرام والتقديـر؛ وإن 
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لـذا وجـب علينـا . اختلفـت مشارـم ومذاهبهـم
أمـا ذوو العاهـات فاحلديـث . الفصـل بيـن الطائفتيـن

عنهـم قـد جيلـب السخـط والبـالء، أو يثيـر الرغبـة 
فهـم خيالفـون سنـن .. يف الضحـك واالستهـزاء

وال يستنـدون .. مبقتـضى احلـالاحليـاة، وال يقولـون 
مههـم األول واألخيـر الشهـرة .. إىل منطـق أو قيـاس

حـىت وإن كـان ذلـك بواسطـة إضحـاك .. والظهـور
مـع االعتـذار ـ طبعـاً ـ .. اآلخريـن عليهـم

للفنانيـن الذيـن يرمسـون البسمـة عـلى شفـاه النـاس 
مـن بنيـة حسنـة؛ قصـد إمتاعهـم والتخفيـف 

  ..آالمهـم
وكمثـال عـلى مـا يظهـر يف شاشـة التلفـاز 
.. مـرة بعـد أخـرى؛ بعـض العينـات مـن األفـراد

اختـار بعضهـم أساليـب مسرحيـة؛ بعيـدة عـن 
إذ رأيناهـم جيهـدون أنفسهـم .. السياسـة والسياسييـن

ـ عندمـا يتكلـم حمـاور آخـر ـ بتحريـك 
يـن بذلـك حركـات حواجبهـم، وشفاههـم؛ مقلد

عفـواً حركـات فرينانـدال؛ للذيـن .. إمساعيـل ياسيـن
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وذلـك بغـرض الغمـز، واإلحيـاء .. ال يعرفـون األول
بينمـا .. للمشاهديـن برسائلهـم الرمزيـة واملشفـرة

نـرى بعـض األفـراد اآلخريـن يتلـذذون بقمـع 
. .فيسرقـون أوقـات غريهـم.. املعارضيـن يف احلـوار

كاشفيـن عـن نزعـة استبداديـة؛ ال تقبـل املناظـرة، 
وآخـرون ـ أيضـاً ـ خيتـارون .. وال احلـوار السليـم

يف حوارهـم؛ مـع املعارضيـن ألفاظـا هتلريـة، أو 
ومثـة ).. نسبـة إىل جـون مـاري لوبـان(لوبينيـة 

كذلـك مـن ينتقـد غيـره بأوصـاف؛ هي يف احلقيقـة 
فـفي إحـدى احلصـص .. شخصيـةمـن نعوتـه ال

اـم أحدهـم منافسـه بأنـه يتكلـم بلغـة .. املسليـة
اخلشـب؛ بينمـا امـك هـو بالـذات ـ بعـد حلظـة 
قصيـرة ـ يف ترديـد خطـاب؛ شبيـه خبطبـة 

ولكـن بلغـة ركيكـة، وأداء فـظ  !!..اجلمعـة
  .. سقيـم

ووصـل احلـال بأحدهـم ـ يف حصـة متلفـزة 
ـرى ـ أنـه نفـث مسومـاً؛ فاحـت كمبخـرة أخ

ولكنـه مـع هـذا أضحـك بعـض اجلالسيـن .. عفنـة
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وشـر البليـة مـا .. مـعي، ومعـه عـلى السـواء
ضحـك اجلالسـون معـه ومـعي؛ .. يضحـك طبعـاً

آلـم كانـوا يف حاجـة إىل مضحكيـن مـن جهـة؛ 
.. ومـن جهـة أخـرى أضحكهـم جهـل املتكلـم

تخيلـوا أـم يسمعـون جمنونـاً؛ يهـذي بأقـوال يف ف
وإال كيـف نفسـر منطـق مـن .. منتـهى الغرابـة

إن الكـالب يف : كيـف صحتـك؟ فيجيـب: تسألـه
وتسألـه  !!..القفـة، واإلجنليـز ذهبـوا لصـالة العصـر

الثقافـة .. عـن االنتخابـات؛ فيتكلـم عـن الثقافـة
وال عالقـة لـه .. عنهـا الـيت جيهـل كـل شـيء

إال مـا تـم تلقينـه لـه مـن مفـردات مبعثـرة، .. ـا
وهـذا .. ومتناقضـة املعـىن؛ مـن قبـل جهـات معينـة

املخلـوق ـ طبعـاً ـ وضـع نفسـه أو وضعـوه يف 
وال نـدري؛ كيـف  !!..سلـة السياسييـن، واحلزبييـن

ل ؟ وهـ..ومـن حضـره !؟..عقـد مؤمتـر حزبـه
؟ هـذه بعـض العينـات الـيت ..حقـق النصـاب

بـقي علينـا اآلن . أسـاءت للسياسـة، والسياسييـن
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مناقشـة الذيـن حنتـرم مواقفهـم؛ وإن اختلفـت 
  . مشاربنـا، وتوجهاتنـا

ونظـراَ لكـوين أراقـب الساحـة السياسيـة مـن 
خارجهـا؛ فـإن يل بعـض املآخـذ عـلى املشتغليـن 

فهـؤالء االخـوة ـ يبـدو يل ـ أـم .. بالسياسـة
يتصرفـون بأسلـوب املتسابـقيـن يف الركـض، أو 

فعندمـا ينطلـق السبـاق؛ الـذي يشـارك .. السباحـة
ورمبـا .. فيـه كـل مـن وجـد يف نفسـه قـدرة

املهـم أـم .. أقحـم يف وسطهـم بعـض العاجزيـن
أنـه حيـن يشعـرون بقـوة املنافـس، وحيسـون ب

سيتجاوزهـم، وسيكسـب السبـاق؛ ال جيـدون أمامهـم 
سبيـالً سـوى حماولـة عرقلـة سرعتـه، أو اامـه بأنـه 

وهـذا هـو بالـذات؛ مـا ميكـن .. انطلـق قبلهـم
استخالصـه مـن احلمـالت احلاميـة عـلى مرشـح 
قـوي؛ متكـن مـن مجـع قـوى سياسيـة فاعلـة، 

الّ؛ فمـا الـذي مينـع حصـول وإ.. ورئيسيـة يف صفـه
إمجـاع بيـن بعـض األحـزاب السياسيـة؛ الـيت 
تتوصـل إىل توافـق يف وحـدة االختيـار؛ مـا دامـت 
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؟ مـع أن الـذي حـدث هـو ..األهـداف واحـدة
. أمـر معمـول بـه يف الـدول الدميقراطيـة كافـة

وحسـب اعتقـادي؛ لـو استطـاع املعارضـون 
ـذا التوجـه حتقيـق إمجـاع وحتالـف؛ واملنـددون 

عـلى شخصيـة قويـة جتمـع شعثهـم؛ ملـا تـرددوا 
وملـا كانـوا مـن الساخطيـن عـلى .. حلظـة واحـدة

  .. اإلمجـاع وأصحابـه
          

@ @ @ 
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1 
  

بوبـاء .. بلوثـة)) العـريب((ابتـلي اإلعـالم 
.. وبـاء أتـت فريوساتـه عبـر ريـاح مشاليـة.. غريـب

وبـالد .. غربيـة؛ منبتهـا بـالد الضبـاب والصقيـع
وهلـذا الوبـاء أعـراض؛ متـت معرفتهـا .. رعـاة البقـر

دون عنـاء يذكـر؛ فقـد أعلنـت عـن هويتهـا منـذ 
البدايـة؛ وذلـك أـا تتبلـور مـن خـالل مـا يظهـر 

ى اجلهـاز العصـيب للمصـاب؛ إذ تضطـرب عـل
فتعـتـل : وظائفـه، وتتذبـذب إشاراتـه وأوامـره

الذاكـرة وتتلـف، كمـا يصـاب البصـر فيعـمى 
بعـمى األلـوان، ومتـرض البصيـرة فيأفـل بريقهـا، 

  ..وخيبـو وهجهـا
وعـلى الرغـم مـن اخلطـورة الـيت حيملهـا هـذا 

مـا يبـدو ـ لـم يفكـروا  الوبـاء؛ فالعـرب ـ عـلى
ورمبـا يعـود السبـب يف ذلـك؛ إىل . بعـد؛ يف عالجـه

.. أن شرحيـة هامـة منهـم قـد أصيبـت بالـداء هـذا
                                                        

  .324: م العـدد1999مارس  18نشـرت في صـوت األحـرار یـوم الخمیـس  1
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إذ .. فلـم يتسـىن هلـم التفكيـر يف أمـر الـدواء
. أصبحـوا حبالـة تظهرهـم كالذيـن نومـوا مغناطيسيـاً

صابـة شاملـة إىل أتكـون اإل: وعليـه فإننـا نتسـاءل
هـذا احلـد؛ حبيـث لـم يستطيعـوا حـىت االنتبـاه إىل 

وإذا كانـت اإلصابـة  !؟..املخاطـر احملدقـة ـم
شاملـة حقـاً؛ فمـن ـ يـا تـرى ـ سيهتـم 

؟ يبـدو ـ يف هـذه احلـال ـ أنـه ال ..بعالجهـم
يوجـد أحـد مبقـدوره أن يلتفـت إليهـم،؛ وال أحـد 

ومـع هـذا فـال .. سـه ملزمـاً بذلـكسيجـد نف
ميكـن أن يـأيت العـالج إال مـن داخـل البيـت 
.. العـريب؛ وبإمكانـات أبنائهـم الواعيـن املخلصيـن

  ؟..فمـىت حتيـن هـذه الفرصـة الذهبيـة يـا تـرى
بـدأت ريـاح الشمـال بفريوساـا تغـزو بـالد 
العـرب؛ يف موكـب اهلجمـة العسكريـة األمريكيـة 

وملـا أضـحى جهـاز . م1967اإلسرائيليـة سنـة 
املناعـة العـريب ضعيفـاً؛ سهـل العمـل أمـام 
الفريوسـات اخلطيـرة؛ فتمكنـت مـن اختـراق اجلسـم 

ـك عندمـا كـان ذل.. العـريب بسـعـة مذهلـة
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بـدأت بـوادر االنفتـاح تظهـر، وشرعـت األصـوات 
إذ لـم يعـد هنـاك مـا خييـف .. اخلافتـة تعـلـوا

.. لقـد غابـت األسـود عـن العريـن.. الفئـران
.. وبقيـت الضبـاع الـيت ال حتتمـل املعانـاة الشديـدة

فلـم تفدهـا زجمرـا، وال حتفزهـا النظـرات 
لـذا فقـد تعثـرت يف قفزـا الشهيـرة .. املستقبليـة

.. م؛ فلـم تصـل إىل اهلـدف املطلـوب1973سنـة 
وهنـا اشتـدت ريـاح الشمـال؛ فأتـت عـلى 

وازدادت ـ مـع اشتدادهـا ـ .. األخضـر واليابـس
فخـارت .. الفريوسـات شراسـة وانتشـاراً وهلفـة

األنفـس الضعيفـة، واستسلمـت العقـول الفرغـة، 
فحـل بذلـك عهـد .. انبطحـت األجسـاد املنهكـةو

.. عهـد االستسـالم واالنبطـاح.. قديـم.. جديـد
.. واالنسيـاب.. عهـد االرختـاء واالنسيـاح

  ..واالغتـراب
لـذا فـال تعجـب إذا قـرأت لبعضهـم آراء  

كانـت تبـدوا مـن احملرمـات سابقـاً؛ فالعصـر عصـر 
حتليـل مـا .. عفـواً.. ـاحتليـل احملرمـات وتسويغه
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أمـا اآلن فلـم . بإرادتنـا.. حرمنـاه عـلى أنفسنـا
.. يبـق سـوى مـا حرمتـه الريـاح الشماليـة علينـا

وبذلـك نكـون قـد استبدلنـا حمرمـات مبحرمـات 
كمـا استبدلنـا حكامـاً حبكـام، وأقالمـاً .. حديثـة

ـوه، بأقـالم، وأصواتـاً بأصـوات، ووجوهـاً بوج
تلـك .. ومنطقـاً مبنطـق، ومصطلحـات مبصطلحـات

لـذا دخلـت يف .. سنـة الضعفـاء؛ أمـام األقويـاء
: القامـوس العـريب عبـارات سياسيـة معاصـرة

كالتطبيـع، والعقالنيـة، وتـوازن القـوى، والعوملـة، 
والنظـام الـدويل اجلديـد، واحلداثـة، واملوقـف 

  إلـخ..سـاناحلضـاري، وحقـوق اإلن
وقـد أوكلـت ـ بالطبـع ـ مهمـة نشـر 
املصطلحـات احلديثـة، واألفكـار اجلديـدة ألجهـزة 
إعـالم حديثـة أيضـاً؛ اختمـرت، وتربـت، 

وبظهـور هـذه .. وترعرعـت ضمـن األوبئـة الشماليـة
.. األجهـزة عبـر األثيـر، وعبـر الصفحـات احلريريـة

العـرب؛ ممـن أصيـب  انبهـر ـا املساكيـن مـن
واختلـط األمـر عـلى اإلعالمييـن .. بالوبـاء الشمـايل
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فلـم يفرقـوا بيـن اجلوهـر .. داخـل البيـت العـريب
إذ أن جتهيـزات .. والعـرض، بيـن املـادة والصـورة

إلكترونيـة متطـورة؛ كانـت كافيـة لبـث 
ت فتسمـر.. عفـواً بـل االنبهـار اجلنـوين.. اإلعجـاب

بصائرهـم، وتصلبـت عقوهلـم يف كـل مـا يصـدر 
وكـل هـذا تـم .. عجازيـةإلعـن تلـك التجهيـزات ا

: الصنـف األول: بواسطـة ثالثـة أصنـاف مـن البشـر
واألضـواء؛ وهـم " الكمـرات"يعمـل خلـف .. خـفي

بالطبـع مـن جنـس غريـب؛ ال صلـة للعـرب ـم؛ 
أمـا الصنـف .. باآلمـر سـوى صلـة اآلمـر باملأمـور

فقـد أفرزتـه احلـرب األهليـة اللبنانيـة، : الثـاين
وأعضـاء هـذا الصنـف ـ .. وبقايـا امللكيـة املصريـة

حـىت وإن كانـوا مـن العـرب ـ فهـم ال حيملـون 
اهلمـوم العربيـة؛ ألـم عاشـوا يف املخابـر الشماليـة، 

وحتـت .. ـةحتـت التجـارب والتطبيقـات املعملي
.. عمليـات التسميـن والتضخيـم يف بـالد الشمـال

حبيـث أصبحـوا حيملـون بـذوراً غريبـة عـن 
تطلعـات مواطنيهـم؛ وغـدوا أكثـر قربـاً مـن 
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أمـا .. الغربـاء، وأشـد اندماجـاً بأهـل الشمـال
فهـم مـن العجينـة العربيـة : الصنـف الثالـث

فهـم .. بيـة املنكوبـةاملختمـرة يف البـالد العر
ولكنهـم استغلـوا بذكـاء .. إعالميـون أكفـاء

رمـت ـم .. مـن طـرف الصنـف اخلـفي.. وخبـث
احلاجـة، والظـروف الطـاردة يف أوطاـم إىل العمـل يف 
.. تلـك املؤسسـات الغريبـة عنهـم وعـن قناعاـم
؛ وـذا فـال فـرق بينهـم وبيـن العمـال املهاجريـن

  ..الساعيـن خلـف لقمـة العيـش
يبـدو أن هـذا هـو العامـل املساعـد عـلى 

إن لـم نقـل املعاديـة؛ .. تفسيـر املواقـف الشـاذة
.. الـيت تتبناهـا تلـك املؤسسـات اإلعالميـة الغريبـة

تلـك املؤسسـات الـيت أصبحـت ـ فبفضلهـا ـ 
بيـن وجـوه القـادة، والسفاحيـن الصهاينـة شائعـة 

وغـدت مألوفـة حـىت .. أفـراد الشعـب العـريب
فلـم تعـد صورهـم متثـل .. لـدى العجائـز واألمييـن

ذلـك الصهيـوين بالكريـه، املنبـوذ لـدى الشعـب 
فالفضـل كـل الفضـل ـ يف جتميـل .. العـريب
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والريـاح .. صورتـه ـ يعـود للفريوسـات الفضائيـة
وإذا تأمـل املشاهـد ـ .. ئـةالشماليـة احململـة باألوب

السليـم مـن املـرض ـ يف حمتويـات تلـك األجهـزة 
اإلعالميـة؛ سيكتشـف ـ بـدون عنـاء ـ مـدى 

وذلـك عندمـا .. استخفافهـا بالعـرب، وبقضاياهـم
جيـد أـا ختـدم القضايـا األجنبيـة؛ أكثـر مـن 

 فأكثـر مـا يشغلهـا ـ. خدمتهـا للقضايـا العربيـة
: عـلى سبيـل املثـال، يف هـذه األيـام ـ هـو

وديانـا وغرامياـا .. كلينتـون وفضائحـه املونيكيـة
.. ياهـو وزوجتـه السوداويـة نـونيت.. املاراتونيـة

وتشارلـز .. ومـردوخ وأمرباطوريتـه اإلعالميـة
هـل هـذه : وهنـا نتسـاءل.. ومبارياتـه الرياضيـة

  ؟..ت اهتمـام املواطـن العـريباملواضيـع مـن أولويـا
وباملقابـل ميكنـين أن أدخـل يف اخلصوصيـات 

فجـل العـرب يدركـون مـدى مـا .. بعـض الوقـت
فشعـب . ميثلـه الشعـب اجلزائـري بالنسبـة إليهـم

وصـل عـدد نسماتـه إىل الثالثيـن مليونـاً؛ ال ميكـن 
. .أن يغفـل بسهولـة مـن قبـل الشعـوب العربيـة
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وشعـب كشعـب اجلزائـر؛ انفـرد بثـورة عـززت 
رصيـد العـرب النضـايل، ورفعـت رأسهـم أمـام 

شعـب كشعـب اجلزائـر ميتلـك .. القـوى الغامشـة
الثـروة العربيـة  زثـروة ماديـة طائلـة؛ ميكنهـا تعزيـ

شعـب كشعـب اجلزائـر؛ يزخـر .. وتنميتهـا
.. تلـف االختصاصـاتبالثـروات البشريـة املؤهلـة يف خم

فشعـب كهـذا ال ميكـن القفـز عليـه دون أثـر 
هـل عميـت : وعليـه حيـق لنـا التسـاؤل.. يذكـر

عيـون بعـض العـرب الساحبيـن يف الريـاح الشماليـة 
عـن رؤيـة بـالد كاجلزائـر؛ الـيت تقـع بيـن تونـس 

؟ كيـف يفسـر لنـا العـرب ..واملغـرب
ـَّـدو مـا جيـري يف ندواـم، ويف .. ناملُـولـ

.. املستديـرة كاحللقـة املفرغـة.. موائدهـم املستديـرة
كيـف يـسـوغـون مواقفهـم؛ حيـن يضطـرون 
لالستشهـاد مبـا جيـري يف تونـس واملغـرب؛ قافزيـن 
عـلى رقعـة أرضيـة شاسعـة، وعـلى ثالثيـن مليـون 

سكـان  ومـن خيـرة.. مـن السكـان الفاعليـن
   !؟..البـالد العربيـة
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لقـد نسيـت أن أذكـر أن تلـك .. عفـواً
األجهـزة لـم تفـوت أدىن فرصـة؛ للتشهيـر ـذا 

فهـم .. البلـد املطعـون مـن طـرف األخـوة األشقـاء
هنـا يسبقـون حـىت أجهـزة اإلعـالم اجلزائريـة بنشـر 

بـار ونشـر أخ.. ونشـر أخبـار اإلرهـاب.. السلبيـات
حـىت يتوهـم .. التجـاوزات يف حقـوق اإلنسـان

.. املشاهـد أـم حقـاً مـن دعـاة حقـوق اإلنسـان
مـع أـم ال يشيـرون إىل االنتهاكـات الـيت تتعـرض 
.. هلـا حقـوق اإلنسـان يف البـالد العربيـة األخـرى

قـد يقـول قائلهـم أـم يستقـون تلـك األخبـار 
هـل : وهنـا نسـأل.. جلرائـد اجلزائريـةالسلبيـة مـن ا

اجلرائـد اجلزائريـة اقتصـرت ـ يف مواضيعهـا ـ عـلى 
؟ فلمـاذا يتـم ـ إذن ـ انتقـاء ..السلبيـات ال غيـر

؟ ولكـن اإلجـابـة ..السلبيـات، وإغفـال اإلجيابيـات
ـ يف احلقيقـة ـ تنحصـر ضمـن مؤامـرة الصمـت؛ 

نعـم مؤامـرة .. ر وشعبهـاالـيت سلطـت عـلى اجلزائـ
نعـم مؤامـرة؛ يا مـن حياولـون نـفي .. الصمـت

كـل املؤامـرات؛ الـيت يتعـرض هلـا الشعـب 
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يـا مـن حياولـون إيهـام أبنـاء الشعـب .. العـريب
العـريب بـأن فكـرة املؤامـرة ال وجـود هلـا يف 

فثمـة مـن يستفيـد مـن هـذا النـفي .. حياـم
ففكـرة املؤامـرة الـيت حياربوـا تعتبـر ـ يف  ..طبعـاً

لـذا .. احلقيقـة ـ مبثابـة التطعيـم ضـد األوبئـة
عملـوا بكـل جهودهـم؛ لـكي ميسحـوا هـذا 

  .. املصطلـح مـن الذاكـرة العربيـة
ومـن هنـا؛ كيـف نفسـر جتاهـل تصرحيـات 
احلكومـة اجلزائريـة، وجملـس النـواب بغرفتيـه 

ص العـدوان عـلى العـراق الشقيـق؛ تلـك خبصـو
التصرحيـات املنـددة بالعـدوان األمريـكي الربيطـاين 

مـع أنـه التنديـد األول يف .. عـلى الشعـب العـراقي
وكـان تنديـداً صرحيـاً، وحسـب .. البـالد العربيـة

باإلضافـة إىل أن وزارة .. تطلعـات اجلماهيـر العربيـة
: ريـة استدعـت إىل مقرهـا السفرييـناخلارجيـة اجلزائ

األمريـكي والربيطـاين؛ حيـث أبلغـا باالستنكـار 
الشديـد للجزائـر؛ نتيجـة للعـدوان عـلى الشعـب 

نعـم مسينـاه حنـن عدوانـاً؛ بينمـا يسميـه .. العـراقي
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وقـد وردت هـذه األخبـار ـ )).. الضربـة((اآلخـرون 
ئريـة؛ الـيت حيـلـو هلـم طبعـاً ـ يف اجلرائـد اجلزا

لقـد .. النقـل عنهـا يف بعـض احلـاالت فقـط
تعمـدت متابعـة كـل احملطـات الفضائيـة الـيت 

فلـم أجـد واحـدة .. تنسـب نفسهـا إىل العـرب
منهـا تشيـر إىل اجلزائـر؛ مـع أـا تفيـض باحلديـث 
عـن بعـض التجمعـات السكانيـة؛ الـيت تطلـق عـلى 

؟ ..فمـا الـذي أخرسهـم هنـا.. ـا اسـم دولـةنفسه
؟ أم هروبـاً مـن ..أتكـون إشـارات خفيـة

.. ؟ إحـراج بعـض األنظمـة املاحنـة..اإلحـراج
  .. حسـب التعبيـر احلديـث

وعـلى الرغـم مـن ذلـك اإلجحـاف فقـد 
قابـل أبنـاء هـذا الشعـب األيب اإلسـاءة باإلحسـان، 

وقـد لفـت .. ، والصـد بالـودواجلفـاء باإلقبـال
نظـري ـ يف هـذا اليـوم بالـذات؛ بينمـا كنـت 
منشغـالً؛ يف كتابـة هـذه السطـور ـ خبـر منشـور 
: يف جريـدة صـوت األحـرار اجلزائريـة بعنـوان

واملقصـود )). املسيليـون مييلـون إىل الربامـج العربيـة((

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 45

لفضائيـة بالربامـج العربيـة هنـا هي احملطـات ا
آه لـو اكتشـف سكـان املسيلـة؛ كيـف .. العربيـة

ال .. تتعمـد تلـك احملطـات إمهـال اجلزائـر يف براجمهـا
  ؟       ..أدري كيـف سيكـون رد الفعـل لديهـم عندئـذ

  
@ @ @ 
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1 
  

  :ـ بـذرة مسمومـة
جتتـاح هـذه الديـار ـ منـذ فتـرة ـ موجـة 
مشبوهـة؛ حبكـت خيوطهـا بدقـة وعنايـة؛ هدفهـا 

ببـث البلبلـة يف .. التشكيـك يف هويـة أبنائهـا
املسلمـات الـيت آمنـت ـا شعـوب املغـرب 

وعليـه؛ فقـد ظهـر أن  . العـريب؛ منـذ عهـود قدميـة
ريبـة، وتركهـا إمهـال معاجلـة هـذه  الظاهـرة الغ

عرضـة للتالعـب، ومسـرحـاً مفتوحـاً لكـل النـاس؛ 
األمـر الـذي جيعلـه يف متنـاول املغرضيـن، 
واملشبوهيـن؛ الذيـن يستلـذون تلويـث األجـواء 

لـذا فـإن إمهـال .. النقيـة، وتعكيـر امليـاه الصافيـة
هـذا األمـر سيجلـب املتاعـب، ويتسبـب يف انـزالق 

وعـلى هـذا فاألحـرى . ال حتمـد عقبـاه خطيـر
اجلزائرييـن املخلصيـن كافـة؛ مبختلـف .. باجلزائرييـن

توجهاـم؛ أن ميسكـوا بزمـام املبـادرة؛ وال يتركـوا 
                                                        

: األعـداد. 1999مـارس   24ـ  23ـ  21: األحـد والثالثـاء واألربعـاء: نشـر في صـوت األحـرار أیـام 1
326 ،328 ،329.   
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األرضيـة املوروثـة فارغـة؛ بـل عليهـم بالسـعي حنـو 
  ..تطهريهـا مـن الشوائـب، واأللغـام، واألشـواك

در هـذه الظاهـرة السلبيـة ورمبـا تكـون بـوا
قـد بـرزت يف عهـد االحتـالل الفرنـسي؛ ويف داخـل 

وقـد يكـون ذلـك .. احلركـة الوطنيـة بالتحديـد
حـدث نتيجـة ألسبـاب موضوعيـة؛ ورمبـا حـدث 

املهـم أن .. نتيجـة لعوامـل أخـرى مازالـت جمهولـة
ـا وهويـة زارعيه.. بـذرة معينـة تـم زرعهـا آنـذاك

إال .. يستـدعي حبثـاً آخـر خيصـص للكشـف عنهـا
أن املوضـوع أمهـل ـ بعـد مـدة ـ كمـا يهمـل 

وغـاب عـن املعنييـن .. الـداء املزمـن دون عـالج
باألمـر أـم إذا تناسـوا املـرض؛ ال يعـين ذلـك أـم 

لـذا فقـد عـادت بـوادر .. متاثلـوا للشفـاء منـه
وقـد .. جديـد بعـد االستقـاللالـداء تظهـر مـن 

يكـون ذلـك بسبـب التناقضـات؛ الكامنـة داخـل 
وقـد يكـون حـدث بواسطـة .. اجلزائييـن مجيعـاً

املهـم أن .. طبخـة جهنميـة؛ حضـرت خـارج الوطـن
.. األمـر ـ يف احلالتيـن ـ ال خيـدم املصلحـة الوطنيـة
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 لـذا فالواجـب حيتـم عـلى أصحـاب النفـوس
اخليـرة؛ أن جيتهـدوا يف تلمـس النتـوءات البـارزة؛ 
الـيت ميكـن االستـدالل ـا عـن علـة هـذه 
الظاهـرة اخلطيـرة؛ وذلـك عبـر مراحـل التاريـخ 
املغـريب؛ ثـم حماولـة عالجهـا بواسطـة املناهـج 
.. العلميـة؛ يف وضـوح تـام وصـراحـة مطلقـة

 مسئولـة، أو خلفيـات بـدون عقـد، أو ردود أفعـال ال
  ..عدائيـة، أو تأثيـرات خارجيـة

  

  :ـ منابـع القـول
يستحسـن يف البـدء؛ اإلشـارة إىل املصـادر الـيت 
ميكـن أن يستـقي منهـا الباحثـون معلوماـم ـ 
باختـالف معتقداـم، وتنـوع اجتاهاـم ـ وذلـك 
ـدف منـع املغالطـات، وكبـح مجـاح الذيـن 

.. ون عـلى إبـراز شـيء وإخفـاء أشيـاءيصـر
باإلضافـة إىل حماولـة اإلجابـة عـلى مـدى أمهيـة 
. تلـك املصـادر، ومستـوى درجـة الصـدق فيهـا

وعـلى هـذا؛ فمـا تقدمـه املـادة التارخييـة ـ حـىت 
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اليونانيـة، : اآلن ـ ال خيـرج عـن نطـاق املصـادر
ـات األثريـة الـيت تـم والرومانيـة، والعربيـة، والعين

والواضـح . اكتشافهـا منـذ عهـد االحتـالل الفرنـسي
ـ هنـا ـ أن العيـب كلـه؛ ال يكمـن يف املصـادر 
املذكـورة؛ بقـدر مـا يتمثـل يف مستعمـلي تلـك 

إذ أن مبعـث االلتبـاس ـ كمـا يبـدو ـ .. املصـادر
 هـو تلـك التأويـالت؛ الـيت سلطـت عـلى املـادة

التارخييـة املطروحـة للبحـث مـن جهـة، وإصـرار 
بعـض الدارسيـن عـلى االكتفـاء بنـوع معيـن مـن 
أنـواع املصـادر املعروضـة؛ دون األنـواع األخـرى 

وهـذا هـو مـا يفسـر انطـالق . مـن جهـة ثانيـة
  ..العنـاق لألهـواء، وامليـول املشبوهـة

ـث ـ ويستحسـن ـ قبـل الشـروع يف البح
وذلـك .. تنـاول املوضـوع حبـذر، وجديـة، ومشوليـة

ملنـع مـا قـد يـؤدي إىل االنـزالق يف االجتـاه 
كمـا أنـه ال بـد مـن اإلشـارة ـ .. اخلـاطئ

باختصـار ـ إىل تلـك املصـادر واحـدة فواحـدة؛ 
كمـا أمتـىن .. قبـل اخلـوض يف أعمـاق املوضـوع
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ـون رحـب الصـدر، مـن القـارئ الكريـم أن يك
صبـوراً عـلى مـا سيتضمنـه هـذا املوضـوع مـن 

ولكنهـا ـ مـع .. حقائـق؛ قـد تكـون مـرة املـذاق
.. هـذا ـ متثـل احلقيقـة؛ بـدون خلفيـات سيئـة

ومـن جهـة أخـرى ألتمـس العـذر عـن جفـاف 
لـذا فإنـه بقليـل مـن .. املـادة التارخييـة وتعقيدهـا

ثابـرة ميكـن للقـارئ الكريـم أن يكَـون الصبـر وامل
فكـرة واضحـة؛ خبصـوص موضـوع اهلويـة يف هـذه 

وبذلـك يتمكـن مـن وضـع حـد . الديـار
للتحركـات املشبوهـة، وكبـح النوايـا السيئـة مهمـا 

  ..كـان مبعثهـا
إذن فـأوىل املصـادر املكتوبـة زمنيـاً ـ فيمـا 

د املغـرب ـ هي املصـادر خيـص تاريـخ سكـان بـال
اليونانيـة؛ غيـر أـا ال تـفي باحلاجـة املطلوبـة؛ 
نظـراً حملدوديتهـا، واقتصارهـا عـلى حيـز ضيـق ال 

وعـلى الرغـم مـن أن . يتجـاوز منطقـة برقـة
هريودوتـس قـد تعـرض ـ باقتضـاب ـ ملـا مسعـه 
عـن منطقـة التاسيـلي؛ إال أنـه لـم يـزر تلـك 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 51

جلهـات؛ كمـا حـدث يف برقـة، ومصـر، وغريهـا ا
مـن األقاليـم؛ إذ كـل مـا قـام بـه هـذا املـؤرخ 
اإلغريـقي؛ هـو نقـل بعـض األخبـار عـن سكـان 

وعليـه ميكـن القـول أن معلوماتـه . تاسيـلي مشافهـة
وأهـم . لـم تكـن واسعـة، وال دقيقـة يف هـذا اـال

مسـاء لعـدد مـن القبائـل مـا ذكـره هي بعـض األ
: املتواجـدة يف تلـك الديـار؛ مثـل قبائـل

الناسامونيـن، واملاكـاي، والقارامونـت، 
وهـذه القبائـل كلهـا . واألوليميديـن، واجليتـول

كانـت تسكـن يف البـالد الـيت كانـت تعـرف قدميـاً 
كمـا ذكـر باقتضـاب شديـد . ليبيـاأو  بلوبيـا
بعـض تلـك القبائـل كانـت تشتغـل أن : كذلـك

بالصيـد؛ حيـث يركـب أفرادهـا عربـات؛ تسحبهـا 
أربعـة خيـول؛ يطاردون بواسطتهـا الطرائـد الـيت 

  ..مهـم
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وتـأيت املصـادر الرومانيـة ـ يف الترتيـب ـ بعـد 
املصـادر اليونانيـة؛ غيـر أن هـذه املصـادر ـ بدورهـا 

ال تـم إال ببعـض اجلوانـب؛ ـ حمـدودة العطـاء؛ و
الـيت يكـون الرومـان فيهـا ميثلـون املـادة األوىل؛ 
كمـا أـا حمتكـرة مـن طـرف بعـض املؤرخيـن 
األوروبييـن، والفرنسييـن عـلى اخلصـوص؛ نظـراً 
لقصـر بـاع الدراسـات املغاربيـة عامـة، واجلزائريـة 

ة؛ عـلى الرغـم  خاصـة، واكتفائهـا باملراجـع الفرنسيـ
ممـا حتملـه مـن شحنـات سياسيـة؛ ختـدم احتالهلـم 

وميكـن اعتبـار تلـك الكتابـات . للبلـدان املغربيـة
الفرنسيـة ـ املعتمـدة حاليـاً مـن طـرف كثيـر مـن 
الباحثيـن ـ بيـن مـا ميكـن وصفـه باملوضوعيـة، 
والتقيـد بالرتاهـة؛ إىل جانـب جمموعـة أخـرى 

ـف بالتزييـف واملراوغـة، وتوصـم بالتحيـز تتص
عـلى أن اـال ـ هنـا ـ ال يتسـع .. واملغالطـة

إلحصائهـا بالكامــل، أو التعليـق عليهـا؛ ولكـن 
. ميكـن ذكـر عينتيـن منهـا عـلى سبيـل التوضيـح

فمثـالً اتفـق كثيـر مـن احمللليـن عـلى أن املـؤرخ 
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، Ch. André Julienيـان الفرنـسي شـارل أنديـه جول
يتحـلى بالرتاهـة واملوضوعيـة؛ حـىت وإن صـرح 
ببعـض اآلراء الـيت ال يقـره عليهـا كثيـر مـن 

ويف اجلانـب املقابـل يقـف إمييـل فيليكـس . املؤرخيـن
موقفـاً متحيـزاً، وتغلـب عليـه  E. F. Gautierغوتييـه 

ـان؛ وهـذا املغالطـات، واالرجتاليـة يف غالـب األحي
باعتـراف زميلـه شـارل أندريـه جوليـان؛ الـذي  
يتهمـه باملغامـرة، واملخاطـرة يف األحكـام كمـا 

ومـن يراجـع كتبـه سيكتشـف بسهولـة .. يقـول
  ..مغالطاتـه وافتراءاتـه

أمـا أوسـع املصـادر مشـوالً، وأمهيـة، وعنايـة 
العربيـة؛ الـيت بأبنـاء البـالد املغربيـة فـهي املصـادر 

كتبهـا وتناقلهـا مؤرخـون، ونسابـة عـرب، وأمازيـغ 
. ـ عـلى السـواء ـ وهي متوفـرة اآلن باللغـة العربيـة

غيـر أن هـذه املصـادر فيهـا ـ بالطبـع ـ الغـث 
وقـد كتبـت جلهـا بأسلـوب كـان .. والسميـن

سائـداً يف تلـك العصـور؛ وقـد نقـده ابـن خلـدون؛ 
وميكـن مراجعـة ذلـك يف .. داعي لشرحـه هنـا وال
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عـلى أنـه مـن الواجـب التنبيـه إىل . مقدمتـه الفـذة
أنـه توجـد مصـادر عربيـة يف منتـهى الدقـة 
واملوضوعيـة؛ ولكنهـا قليلـة ونـادرة؛ أمـام زخـم 
وكثافـة املصـادر السطحيـة؛ ذات الطابـع اإلخبـاري 

القيمـة ـ عـلى سبيـل  ومـن املصـادر. الـروائي
املثـال ـ مجهـرة أنسـاب العـرب البـن حـزم، 
والبيـان املغـرب يف أخبـار األندلـس واملغـرب البـن 
عـذاري، وكتـاب العبـر وديـوان املبتـدأ واخلبـر 
لعبـد الرمحـن بـن خلـدون؛ وكتـب أخـرى عديـدة 

 وقـد احتلـت املصـادر. سيشـار إليهـا عنـد احلاجـة
العربيـة مكانـة أوىل بيـن املصـادر األخـرى؛ ألـا 
تنفـرد مبعاجلـة تاريـخ املغـرب بكافـة سكانـه؛ 

ومـن . سـواء كانـوا مـن األمازيـغ أو مـن العـرب
وعـلى هـذا . هنـا تـأيت أمهـيـة املصـادر العربيـة

ميكـن فهـم األسبـاب الـيت جعلـت الباحثيـن، 
ـن، واألوروبييـن يف سبـاق واملؤرخيـن الفرنسيي

.. مستديـم مـن أجـل اقتنائهـا، ودراستهـا ونقدهـا
كمـا تعتبـر هـذه املصـادر العربيـة مبثابـة املعيـن 
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الرئيـسي للدارسيـن احملدثيـن؛ مـن البلـدان املغربيـة، 
  .ومـن غريهـا

بـقي اآلن جانـب آخـر ميكـن تفسيـر التاريـخ 
ا اجلانـب يف العينـات األثريـة بواسطتـه؛ ويتمثـل هـذ

الـيت اكتشفـت يف بـالد املغـرب، ومصـر، وجهـات 
وهـذه العينـات األثريـة استغلـت مـن يف . أخـرى

سبيـل تعزيـز ودعـم بعـض النظريـات املطروحـة 
منهـا مـا يتعلـق مبواضيـع .. للبحـث والدراسـة اآلن

يـة أنثروبولوجيـة، وتفسيـر النشاطـات احلضار
والتارخييـة؛ ومنهـا مـا أخضـع لألحبـاث املخربيـة 

وقـد احتكـر هـذا . وتتبـع السـالالت البشريـة
امليـدان العلـمي ـ يف السابـق ـ بعـض العلمـاء 
الفرنسييـن واألوروبييـن؛ إال أن أبنـاء البلـدان املغربيـة 
شرعـواً مؤخـراً يف االعتنـاء ـذا امليـدان؛ حـىت وإن 

ومـا يعيـب تلـك .. ـان ذلـك جبهـد حمتشـمك
الدراسـات هي أـا تستنـد إىل نظريـات جنسيـة، 
وانثروبولوجيـة لـم تـرق بعـد إىل مستـوى احلقائـق 

ومـع هـذا تبـقى تلـك النظريـات حمـل . الثابتـة
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حبـث وعنايـة؛ ألـا أقـرب مسافـة مـن احلقيقـة، 
وايـات اإلخبارييـن وأكثـر قابليـة للصـدق مـن ر

  .اخلياليـة
  

  :ـ الفـرز احلسـن
وكمـا سبـق قولـه؛ فكـل مـا قيـل عـن بـالد 
املغـرب ـ قدميـاً ـ ال خيـرج عـن نطـاق املصـادر 

وعليـه فمـا عـلى الكاتـب، أو . املذكـورة آنفـاً
الباحـث إال أن خيتـار أي نـوع مـن املصـادر ميكنـه 

إذا اعتمـد عـلى املصـادر ذات فـ.. االعتمـاد عليهـا
املصداقيـة اهلزيلـة؛ تكـون مثـار عملـه غيـر ناضجـة، 

أمـا إذا .. وال تصلـح لالستهـالك يف املوائـد كلهـا
كانـت ذات مصداقيـة ناصعـة، وحمترمـة، وذات 
جـودة رفيعـة، معتبـرة؛ سيختطفهـا املستهلكـون 

زم لـذا فقـد كـان مـن الـال.. بشـوق وشهيـة
مراعـاة املنهـج الصحيـح؛ الـذي يتـم االستنـاد فيـه 
. إىل أكبـر قـدر ممكـن مـن تلـك األصنـاف اجليـدة

وحـىت إذا أعطيـت األولويـة إىل املصـادر ذات 
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املصداقيـة؛ فـال يعـين ذلـك إمهـال املصـادر 
األخـرى؛ حـىت وإن كانـت ضعيفـة السنـد، 

مـن اإلشـارة إليهـا؛  شحيحـة الفائـدة؛ إذ ال بـد
  .. ولـو بـشيء مـن النقـد

وعـلى الرغـم ممـا تـم إعـداده مـن كتـب 
ودراسـات متباينـة ـ بلغـات خمتلفـة، ويف عهـود 
شـىت ـ فإـا بكاملهـا؛ لـم تفصـل بصـورة قطعيـة 

غيـر . يف حقيقـة األصـول األوىل للمجتمعـات املغربيـة
ال سبيـل ـ أيضـاً ـ إىل  أن الفرضيـات الـيت وضعـت

وهكـذا تبـقى احلقيقـة معلقـة؛ حـىت . نكراـا متامـاً
وعليـه . يظهـر مـا يسندهـا علميـاً، أو ينفيهـا ائيـاً

فـال بـد مـن اإلشـارة إىل خمتلـف الفرضيـات؛ 
بقصـد تلمـس املؤشـرات الـيت تقتـرب  مـن 

  .احلقيقـة
عـة يف البحـث إذن ميكـن حصـر املناهـج املتب

عـن األصـول األوىل لسكـان بـالد املغـرب ضمـن 
األول هـو الـذي يعتمـد عـلى املخطوطـات : شكليـن

الثـاين هـو الـذي يستنـد إىل معطيـات . والروايـات
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فأمـا الشكـل األول فيمكـن . خمربيـة وأنثروبولوجيـة
 التعـرف عليـه مـن خـالل املصـادر العربيـة القدميـة؛

الـيت تعتبـر أهـم املصـادر املكتوبـة عـن بـالد 
وذلـك ألن املصـادر اليونانيـة أو . املغـرب وشعوـا

الرومانيـة شحيحتـان يف املـادة التارخييـة؛ الـيت تـدرس 
أمـا املصـادر العربيـة . أصـول سكـان املغـرب

القدميـة ـ كمـا سبـق ذكـره ـ ففيهـا مـا يـفي 
أن منهـا مـا يتصـف باملوضوعيـة،  باحلاجـة؛ إال

وللفـرز . ومنهـا مـا تتخللـه األساطيـر واخلرافـات
  .بينهمـا ال بـد مـن تقديـم بعـض األمثلـة والعينـات

  
  :ـ مالعـب األمسـاء

قبـــل الشـــروع يف موضـــوع التسميـــة 
احلقيقيـة للمجتمـع املغـريب؛ أكـرر اعتـذاري عمــا  
سيالقيـه القـارئ الكريـم مـن جفــاف يف املــادة؛   

ألن .. كمـا ألتمـس منـه التكـرم بـشيء مـن الصبـر
حماولـة معرفـة التسميـة احلقيقيـة لسكــان املغــرب   

ـا، أو جلهـا عــلى  قدميـاً؛ تتطلـب عـرض اآلراء كله
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األقـل؛ ألن املصـادر التارخييـة املعنيــة مازالــت ـ    
حـىت اآلن ـ عاجـزة عـن إقنـاع القـراء باألصــول   
األوىل للمغاربـة؛ أو مبـا ورد مـن مسميــات هلــم؛   

فاملسميــات الــيت   .. منـذ عهــود قدميــة إىل اآلن  
أطلقـت عـلى سكـان هـذه الديـار ـ منـذ القـدم   

لــويب، وإفــري،   : هي؛ حسـب ترتيبهـا زمنيــاً  ـ
فاألوىل شاعـت لـدى اليونانييــن، والثانيــة   . وبربـر

قـد تكـون مـن مبتكـرات الفينيقييـن، والثالثـة مـن 
املسميـات الـيت استعملهـا الرومـان؛ لوصـف سكـان 

ومــع  . هـذه البـالد؛ وذلـك بتأثيـر مـن اليونــان 
سميـات كلهـا ال تعبــر عــن   ذلـك فـإن تلـك امل

احلقيقـة التامـة؛ نظـراً لكوـا صـادرة عـن أطـراف 
خارجيـة؛ ولـم حتـظ باعتـراف شامـل مـن قبــل  

  .املعنييـن باألمـر
مثـالً؛ مساهـم ـا الرومـان؛  بربـرفكلمـة 

ويقـــال أن . بعــد أن ورثوهــا عـــن اليونانييــن   
فارفــاروس  نيــة  مصدرهـا األول هي الكلمــة اليونا 

Varvaros    ؛ وهي تعـين اللغـط، وتداخـل األصــوات يف
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الكـالم؛ وعـلى هـذا فهـم ينعتــون ــا كــل    
الذيـن ال يتكلمـون لغتهـم؛ ومـن هنـا مسـوا إطاليـا 

وملـا انتقلـت سيـادة العالــم إىل الرومــان   . برباريـا
ـ      احتـذوا حـذو اليونانييـن؛ إذ مســوا ـ بدورهــم 
كـل الشعـوب الـيت ال تنتــمي إليهــم، أو الــيت    

مــن  . ؛ حتقيـراً، واستخفافـاًبربـراًقاومـت نفوذهـم 
؛ الـيت كانــوا  باربارجيـاأو  بارباريـسيذلـك عبـارة 

ينعتـون ـا القبائـل اخلارجـة عـن نفوذهـم؛ مثــل  
. القبيلـة املسمـاة ـذا االسـم يف جزيــرة سردينيــا  

ـوا يسمــون احمليــط اهلنــدي البحــر     كمـا كان
الرببـري، وخليـج عـدن باخلليـج الرببـري؛ ومســوا  

واألمــر  . بارباريكـومأيضـاً ثلمـة مـن ـر السنـد 
الـذي ظهـر فيمـا بعـد؛ يؤكـد أن هـذه الكلمــة  
كانـت مستعملـة قبـل الرومـان، واليونـان؛ وهــذا  

ت األثريــة؛ إذ  مـا يبـدو مـن خـالل بعـض العينـا
توجــد ـ يف مصــر العليــا ـ مدينــة مسيــت        

؛ كمـا عثـر يف معبـد الكرنـك مبصـر عـلى باربـاري
كتابـة؛ تعـود إىل زمـن رمسيـس الثـاين؛ ذكـر فيهـا 
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أن ذلـك الفرعـون قـد أخضـع شعبــاً يف اجلنــوب   
. بربـرةويف الصومـال أيضـاً توجـد . بريبريتـايسـمى 
ـق الرومــان أيضــاً عــلى الشعــوب     وقـد أطل

القســاة، واهلمــج،   : ؛ مبعـىنباربـاراجلرمانيـة اسـم 
ومجلـة القـول فقـد أمجـع الباحثـون عـلى . واجلهلـة

إمــا اللغــط،   : تعنيـان بربـر، وبربـار: أن كلمـيت
والرطانـــة، والضوضـــاء؛ أو اهلمجيـــة، والقســـوة، 

هـذه التسميـة ـ  وعـلى هـذا؛ لـم تكـن . واجلهـل
يف يـوم مـا ـ تسميـة صحيحـة؛ ألي جنـس مــن   
األجنـاس؛ وإمنـا كانـت ـ دومـاً ـ مبثابـة النبــز،    

يف   G. H. Bousquetوملـا حـاول بوســكي  .  والشتيمـة
تفسيـر كلمــة بربــر      Les Berberesكتـاب الرببـر 

؛   Barbarus باربـاروسأـا مشتقـة مـن كلمـة : قـال
املستمـدة مـن الالتينيـة؛ وهي كلمـة تعنــت ــا   
فئـات خمتلفـة؛ ليسـت خاضعـة لسلطـان الرومــان؛  
والقصـد منهــا هــو وصــف تلــك الفئــات      

  .بالتخلـف
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وإذا كانـت هـذه املسميـات ال خيتـص ـا 
سكـان املغـرب وحدهـم؛ ولـم يتسـن هلـم حــق  

هلـم؛ فمـا هـو االسـم االختيـار؛ يف اعتبارهـا امسـاً  
الـذي أطلقـه عـلى نفسـه هـذا الشعــب العريــق   

ـــع   ..إذن ـــر بالوض ـــن التذكي ـــا يستحس ؟ وهن
االجتمـاعي؛ الـذي سـاد يف هــذه الديــار منــذ    

فشعـوب املغـرب كانـت ـ منــذ فتــرة    . القـدم
موغلـة يف القــدم ـ تعيــش يف شكــل قبائــل،      

ـرة يف تلـك الربــوع؛  وأحـالف قبليـة كبـرى منتش
ولـم يكـن جيمـع تلـك التجمعـات القبليـة اســم  
موحـد؛ معتـرف بـه مـن طـرف القبائـل كافــة؛  
بـل كانـت كـل قبيلـة تســمى بامسهــا الــذي    
اختارتـه، وكـل حلـف يسـمى باالســم املعتــرف   

وهـذا شبيـه مبــا عرفــه   . بـه مـن قبلهـم مجيعـاً
الذيـن كانـوا يتكتلـون ـ بدورهـم   العـرب القدمـاء؛

ـ ضمـن قبائـل وأحـالف خمتلفـة؛ منهـا املتحالفـة، 
ومنهـا املتناحـرة؛ إىل أن جــاء اإلســالم؛ فجمــع    

ومـع ذلـك؛ لـم . شتاـم، ووعاهـم بوحـدة اهلويـة
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.. ينسـوا انقسامهـم الرئيـسي إىل مينييـن وعدنانييــن 
ـ   د تتبعــه هلــذه   وسيجـد الباحـث أمامـه ـ عنـ

بـأن : املسألـة تارخييـاً ـ بعـض األخبـار الـيت تفيـد 
مجاعـة مـن سكــان املغــرب ـ وهــم عــلى      

ـ أرسلهـم عمـرو بــن  لواتـة األرجـح مـن قبيلـة 
العـاص إىل عمـر بـن اخلطـاب يف املدينـة املنــورة؛  
فسأهلـم اخلليفـة ـ كمـا جــرت العــادة عنــد     

بــأن جدهــم   : نسبهـم؛ فأجابـواالعـرب ـ عـن  
وعليـه فـإن صحـت هـذه الروايــة؛  . مازيـغهـو 

ستكـون هـي املـرة األوىل ـ يف العهـد اإلسـالمي ـ   
كاسـم جلـد هــذا  مازيـغ الـيت وردت فيهـا عبـارة 

الشعـب؛ ورمبـا تكـون امسـاً جلــد فئــة منهــم    
 Lesفقـط؛ حسـب اعتقـاد صاحـب كتـاب الرببــر  

Berberes  .  ومـع هـذا فثمـة مـن يـرى أن الكلمــة
قدميـة جــداً؛ قــد تعــود إىل العصــر      أمازيـغ

الفرعـوين، أو عصـر السيـادة اإلغريقيـة؛ حيـث وردت 
) م. ق 6: ق(يف كتابـات املـؤرخ اليونـاين هيكتايـوس 

بشكـل قريـب مـن الكلمـة احلاليـة؛ مثـالً عبــارة  
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MAZYES  .؛ فقـــد )م. ق 5: ق(ودوتـــس أمـــا هري
؛ وهي الكلمـة الــيت   Maxyesسـمى أحدهـم باسـم 

أستعملهـا الرومـان ـ حمرفـة ـ يف نعــت الشعــب     
ـ    Mazaxـ     Mazikesمازيكــس   : النوميـدي؛ مثـل

Mazaces  ..  
لـم تنتشـر بشكـل  أمازيـغويبـدو أن كلمـة 

واسـع؛ يف الزمـن األول للفتـح اإلسـالمي؛ إذ تغلبـت 
؛ الـيت وجدهـا املسلمـون بربـرعليهـا كلمـة 

غيـر أن . متداولـة بيـن النـاس عندمـا فتحـوا البـالد
املسلميـن منحـوا هـذه العبـارة مدلـوالً أكثـر 
طهـارة، ونقـاء؛ مقابـل مـا كانـت عليـه قبـل 

وذلـك حبكـم مـا تنـص عليـه التعاليـم .. يئهـمجم
اإلسالميـة السمحـة؛ الـيت تنـهى عـن التنابـز 

: ((باأللقـاب ؛ مثلمـا جـاء يف الترتيـل احلكيـم
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 ) .((11: سـورة احلجـرات، اآليـة .(
وعليـه فقـد اختـاروا املدلـول الـذي ينسجـم مـع 

وجـدوا أن أقـرب داللـة فلسفـة األمسـاء عندهـم؛ إذ 
إىل أذهاـم ومنطقهـم؛ هي الـيت جتعـل مـن كلمـة 
بربـر مشتقـة مـن اسـم إنسـان؛ قـد يكـون هـو 

  . جـد هـذا الشعـب
  

  :ـ األساطيـر نصـف احلقيقـة
وقـد رأى بعـض النسابـة واملؤرخيـن العـرب ـ    

مـن جهـة أخـرى ـ أن هـذا االسـم يعـين شكـالً  
ورمبـا أتـى هــذا  . كـال اللغـط، أو الرطانـةمـن أش

الـرأي بواسطـة الذيــن كانــوا مطلعيــن عــلى     
التـراث اليونـاين؛ ألن اليونانييــن ـ حسبمــا ورد ـ     

. بربــر منحـوا ـ أحيانـاً ـ املفهـوم نفسـه لكلمـة   
غيـر أن بعـض النسابـة واإلخبارييـن ـ كمــا هـي    
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بـاراً؛ حاولـوا مــن  عادـم ـ نسجـوا قصصـاً وأخ 
وقــد  .. خالهلـا تفسيـر أسبـاب تلـك املسميــات 

ملئـــت صفحـــات كثيـــرة بتلـــك الروايـــات، 
واألساطيـر العجيبـة؛ الـيت تتحـدث عــن الشعــب   

فقـال بعضهـم أــم  .. الـذي مسـوا أعضـاءه بربـراً
بـر بـن قيـس عيـالن بــن مضــر بــن    أبنـاء 
ك بعـــض األساطيـــر ؛ واضعيـــن يف ذلـــنـــزار

واألشعـار؛ اهلـدف منهـا هــو دعــم مزاعمهــم    
ادعائهـم بـأن مــن يســمى   : منهـا.. وافتراضاـم

ذهـب مـن بــالد العــرب إىل   ) جـد الرببـر( بـرا
بـالد املغـرب؛ هاربـاً مـن أخيــه عمــرو بــن    
ـْـه شقيقتـه متاضــر   قيـس؛ وملـا طـال غيابـه بكَت

  :بقوهلـا
بتـالاهأخ  ـةياكي  كُـلُّ  بـك  

  كَما أبـكي على بـر بن قَيـسِ 
  تحمـلَ عن عشريتـه  فَأضحى

  لقَائـه  أنضـاُء  عيـسِ  ودونَ
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  :وممـا نسـب إلى تماضـر أيضـاً
  وشَطَّـتْ بِبـر داره عـن بالَدنَـا

هنَفْس  رب  حطَوـا وممـثُ ييح  
  أعجميـة  وأزرتْ  بِبـر   لَكْنَـة

  وما كَان بر  في الحجازِ بِأعجما 
  كَأنَّـا وبـرا لَـم  نُغـر بِجِيادنَـا

  بِنَجد ولَم نُقَسم  نهابـاً ومغنَمـا 
  

وهكـذا تـرى املسحـة األسطوريـة يف هـذه 
فبـر يهـرب منفـرداً؛ مـن أخيـه إىل بـالد . .األقـوال

أي مـن قـارة إىل أخـرى؛ بكـل  !..بعيـدة كاملغـرب
والغريـب يف األمـر؛ أن  !..بساطـة، ودون عنـاء

فـهي  !!..أخبـاره لـم تنقطـع كليـة عـن أختـه
تعـرف أنـه أصيـب بلكنـة؛ أصبـح ـا 

أمـا . هـذه واحـدة مـن احلكايـات !!..أعجميـاً
النعمـان أن ملكـاً يـدعى : األخـرى فيزعـم رواـا

فاجـأ أبنـاءه ـ يف أحـد  بـن محيـر بـن سبـأا
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إين عزمـت عـلى إرسالكـم إىل : األيـام ـ فقـال هلـم
فلبـوا أمـره عـلى  !؟..بـالد املغـرب لتعمروهـا

الفـور؛ وتوجهـوا إىل حيـث اختـار هلـم املقـام 
أبـو ( ملـت: الء األبنـاء هـموهـؤ !.. األبـدي
أبـو ( مرطـا، و)أبـو مسوفـة( مسفـو، و)ملتونـة

أبـو ( ملـط، و)أبـو صنهاجـة( أصنـاك، و)هسكـورة
أبـو ( مصمـود، و)أبـو هيالنـة( إيـالن، و)ملطـة

أبـو (أجانـا ، و)و كزولـةـأب( كـزول، و)مصمـودة
 فنـزل هـؤالء االخـوة يف بـالد. ألـخ)..زناتـة

منهـم مـن سكـن جبـل درن، : املغـرب متفرقيـن
ومنهـم مـن اختـار سكـىن السـوس وطنجـة، 
ومنهـم مـن استقـر يف درعـة، ومنهـم مـن توقفـت 

واحلكايـة . رحلتـه يف إفريقيـة واملغـرب األوسـط
وهكـذا تـرى . كمـا يقـول ابـن خلـدون طويلـة

هـم؛ ؟ فيتخلـص من..كيـف يضيـق أب بـأوالده
بنفيهـم ـ دون محايـة كافيـة ـ إىل مغـرب الشمـس، 

حيـث ايـة العالـم القديـم  !!..وحبـر الظلمـات
آنـذاك؛ ال لـشيء سـوى أنـه يرغـب يف األعمـال 
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ويطمـح إىل تعميـر بـالد املغـرب  !!..اخلرييـة
تلـك البـالد الـيت بـدت لـه ـ فجـأة  !!..الشاغـرة

ـن السكـان، وحمتاجـة إىل مـن ـ بأـا فارغـة م
  !!؟..فعمرهـا النعمـان بفلـذات كبـده.. يعمرهـا

أن ملكـاً : ومثـة حكايـة أخـرى يقـول أصحاـا
افريقـش بـن قيـس بـن مـن التبابعـة يسـمى 

؛ قـام بغـزو بـالد املغـرب؛ فسميـت بامسـه صيـفي
افريقيـة؛ بعـد أن قتـل ـا مـن أمسـوه بامللـك 

، وتقـول الروايـة أيضـاً أن إفريقـش هـذا رجيـسج
اختـط األمصـار، وشيـد املـدن بتلـك اجلهـات 

وتقـول الروايـة  !..النائيـة؛ قبـل أن يعـود إىل بـالده
أنـه ملـا الحـظ رطانـة سكـان تلـك : كذلـك

البـالد، واختـالط األصـوات يف هلجاـم؛ قـال 
فسموهـم ـ  !"..ـمبربرتك مـا أكثـر: "متعجبـاً

غيـر أن روايـة أخـرى تقـول .. بربـراًمنذئـذ ـ 
أنـه حشـد قبائـل شـىت؛ عبـأ أعضاءهـا يف الشـام؛ 
: بغـرض غـزو بـالد املغـرب؛ مـن تلـك القبائـل

محيـر، ومضـر، والقبـط، والعمالقـة، وكنعـان، 
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فلمـا مسـع لغطهـم؛ مساهـم الرببـر؛ ثـم  وقريـش؛
  :أنشـد
ـابهقْتـان ملَّـا سعكَن  تـربر  

جِيببِ العصلخل كنالض بِالَد نم  
لَقَـدـا  وـُوه   أي   أرض  سكَن

 يبـشِ اخلَصيبِالع  ربرالب تفَاز  
  

وقـد يبعـث سيـاق الروايتيـن هـذا إىل 
؛ أخـو بـرمـا هي الطريـق الـيت سلكهـا : التسـاؤل

وهـل تـرك الفراعنـة  ! ؟..هـذا إفريقـشمتاضـر، أو 
إفريقـش ميـر بسـالم؛ كمـا مـرت قبائـل بـين 

؟ وإذا صـح ذلـك؛ أيكـون ..هـالل بعـده بقـرون
مـرور هـذه األمـم مبصـر حـدث دون ضجـة 

وهـل مـن سبيـل أخـرى يكـون قـد  ! ؟..تذكـر
يـة؛ الـيت بـقي ؟ ثـم مـا هي املـدة الزمن..سلكهـا

؟ تلـك البـالد ..خالهلـا إفريقـش ببـالد املغـرب
وكمـا هـو معلـوم؛ .. الـيت قيـل أنـه منحهـا امسـه

فـإن ختطيـط املـدن، وبنـاء األمصـار حيتـاج إىل 
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سنـوات وسنـوات؛ فمـا هي وسيلتـه السحريـة الـيت 
ا أمـا مـ !!؟..استعملهـا يف إجنـاز مشاريعـه اخلارقـة

قيـل عـن التعبئـة الـيت مجـع إفريقـش خالهلـا؛ يف 
بـالد الشـام عـدداً مـن القبائـل املتباينـة؛ فإنـه ـ 
عـلى مـا يبـدو ـ متكـن مـن تعبئـة أمـم املشـرق 
وشعوـا؛ ولـم يقتصـر األمـر عـلى قبائـل 

أمـا خبصـوص الزاويـة  !!..متجانسـة فحسـب
متاضـر، ؛ فيبـدو أن التارخييـة لـألدب العـريب

ـ يف هـذه احلـال ـ يكونـان قـد سبقـا  وإفريقـش
كـل مـن عـرف حـىت اآلن؛ مـن شعـراء اجلاهليـة 

وامـرؤ القيـس ، املهلهـل بـن ربيعـة: األوائـل كـ
وعـلى هـذا يكـون تاريـخ أول  !!..بـن حجـرا

نـص شعـري جاهـلي هـو تاريـخ أبيـات متاضـر أو 
   ! ! ..إفريقـش

 أبرهـة ذا املنـارومثـة حكايـة أخـرى تقـول أن 
ـ ملـك اليمـن ـ هـو الـذي تـرك القبائـل 
املذكـورة سابقـاً؛ يف بـالد املغـرب بعـد أن فتحهـا؛ 

ومثـة أخبـار وروايـات كثيـرة،  ! ..وليـس إفريقـش
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ومتعـددة، منهـا عـلى سبيـل املثـال؛ احلكايـة الـيت 
يقشـان بـن إبراهيـم رببـر مـن أبنـاء تقـول بـأن ال

أو أـم مجاعـة متنوعـة مـن أهـل .. اخلليـل
أو أـم مـن قبائـل اليمـن؛ الذيـن تفرقـوا .. اليمـن

أو أـم .. بعـد نكبـة سيـل العـرم؛ رفقـة الغساسنـة
مـن خلـم وجـذام؛ الذيـن أخرجهـم أحـد ملـوك 

 مصـر أوالً؛ ثـم الفـرس مـن فلسطيـن؛ فرتحـوا إىل
واصلـوا هجرـم حنـو بـالد املغـرب؛ ؛ وذلـك 
.. بعـد أن منعهـم الفراعنـة مـن االستقـرار مبصـر

واشهـر الروايـات؛ هي الـيت تقـول بأـم مـن 
الكنعانييـن، : ؛ وهـم أخـالط مـنجالـوتأصحـاب 
نزحـوا مجيعـاً إىل املغـرب؛ بعـد مقتـل  والعمالقـة؛
كمـا .. ؛ حيـث تـم ذلـك رفقـة أفريقـشجالـوت

يزعـم آخـرون؛ أن الـذي طردهـم مـن فلسطيـن 
بالـوحي؛ وقـد نقـل ابـن  داود عليـه السـالمهـو 

: خلـدون عـن أولئـك اإلخبارييـن نصـاً جـاء فيـه
قيـل يـا داود أخـرج الرببـر مـن الشـام؛ فإـم ((

ـم هربـوا ـ وقيـل ـ أيضـاً ـ أ)). جـذام األرض
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بعـد مقتـل جالـوت ـ إىل مصـر أوالً؛ فأخرجهـم 
القبـط منهـا؛ فاجتهـوا إىل برقـة، ثـم إفريقيـة، 

ومثـة .. األوسـط واألقـصى: فاملغـرب بقطريـه
روايـات أخـرى منهـا؛ مـا جـاء فيهـا أـم 

، ومنهـا مـا ينسبهـم حـام بـن نـوحينتسبـون إىل 
وقـد وردت يف هـذا األمـر . .سـام بـن نـوحإىل 

.. روايـات كثيـرة عجيبـة؛ يضيـق اـال حبصرهـا
عـلى أن بعـض اإلخبارييـن لـم يعممـوا ـ كغريهـم 
ـ واكتفـوا بضـم بعـض الفئـات مـن سكـان 

.. كتامـة، وصنهاجـة: املغـرب إىل أهـل اليمـن؛ مثـل
وظلـت هـذه القائمـة مفتوحـة، وقابلـة إلضافـة 

ئـات أخـرى؛ حسـب احلاجـة، وتبعـاً ملـا متليـه ف
  ..األهـواء

  
  :ـ النقـد األويل

تـوىل ابـن خلـدون الـرد عـلى تلـك املزاعـم؛ 
فَبـدأ باالدعـاء .. مفنـداً إياهـا واحـدة فواحـدة

أن الرببـر مـن أبنـاء يقشـان بـن إبراهيـم : القائـل
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وهـو (ن داود اخلليـل عليـه السـالم؛ فذكـر أن بيـ
، )وهـو أخـو يقشـان(، وإسحـاق )قاتـل جالـوت

فهـل : حـوايل عشـرة آبـاء؛ ال غيـر؛ ثـم يتسـاءل
يعقـل أن يتشعـب أبنـاؤهـم، وأن يتناسلـوا ـذه 

 !؟".الرببـر"الكثافـة العظيـمـة؛ الـيت عليهـا شعـوب 
بعـد ذلـك ينتقـل إىل االدعـاء الثـاين؛ فيقـول مـا 

وأمـا القـول بأـم مـن ولـد جالـوت، أو : ((نصـه
العماليـق؛ وأـم نقلـوا مـن ديـار الشـام، 
وانتقلـوا؛ فقـول ساقـط؛ يكـاد يكـون مـن 
أحاديـث خرافـة؛ إذ مثـل هـذه األمـة؛ املشتملـة 
عـلى أمـم، وعوالـم مـألت جوانـب األرض؛ ال 

ور؛ تكـون منتقلـة مـن جانـب آخـر، وقطـر حمصـ
والرببـر معروفـون يف بالدهـم، وأقاليمهـم؛ 
متحيـزون بشعارهـم مـن األمـم؛ منـذ األحقـاب 

فمـا الـذي حيوجنـا إىل . املتطاولـة قبـل اإلسـالم
... التعلـق ـذه الترهـات؛ يف شـأن أوليتهـم

وإفريقـش الـذي يزعمـون أنـه نقلهـم؛ قـد 
جـب مـن ذكـروا أنـه وجدهـم ـا، وأنـه تع
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مـا أكثـر بربرتكـم؛ : كثرـم، وعجمتهـم؛ وقـال
فكيـف يكـون هـو الـذي نقلهـم؛ وليـس بينـه 
وبيـن أبرهـة ذي املنـار مـن يتشعبـون فيـه إىل 

أمـا )). ؟..مثـل ذلـك؛ إن قالـوا أنـه الـذي نقلهـم
الزعـم القائـل بانتمائهـم إىل النعمـان بـن محيـر، أو 

ـالن بـن مضـر؛ فقـول يرفضـه ابـن إىل قيـس عي
خلـدون متامـاً؛ بدعـوى أنـه منكـر مـن القـول؛ 
حمتجـاً بـرأي ابـن حـزم؛ عندمـا نـفى ـ بـدوره 

إـم مـن : قـال قـوم: ((ــ هـذه املزاعـم؛ بقولـه
بقايـا ولـد حـام بـن نـوح عليـه السـالم؛ 
؛ وادعـت طوائـف منهـم إىل اليمـن؛ إىل محيـر

وهـذا باطـل؛ . وبعضهـم إىل بـر بـن قيـس عيـالن
مـا علـم النسابـون لقيـس عيـالن . وال شـك فيـه

ابنـاً امسـه بـر أصـالً؛ وال كـان حلميـر طريـق إىل 
  ). )بـالد الرببـر؛ إال يف تكاذيـب مـؤرخي اليمـن

ويبـدو أن االعتـراض عـلى هـذه الزعـم؛ لـم 
، وابـن خلـدون فحسـب؛ يقتصـر عـلى ابـن حـزم

البـالذري؛ : بـل صـدر عـن علمـاء آخريـن؛ منهـم
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الـذي نقـل يف كتـابـه فتـوح البلـدان روايـة جـاء 
سألـت : "وحدثـين بكـر بـن اهليثـم قـال: ((فيهـا

هـم : عبـد اللـه بـن صالـح عـن الرببـر فقـال
يزعمـون أـم مـن ولـد بـر بـن قيـس؛ ومـا 

للـه لقيـس ولـداً يقـال لـه بـر؛ وإمنـا جعـل ا
هـم مـن اجلباريـن؛ الذيـن قاتلهـم داود عليـه 

وكـان منازهلـم عـلى أيـادي الدهـر . السـالم
فلسطيـن؛ وهـم أهـل عمـود؛ فأتـوا املغـرب؛ 

وهـذه الروايـة سبقـت زمـن ابـن )). "فتناسلـوا بـه
ألن  خلـدون، وابـن حـزم عـلى السـواء؛ ذلـك

البـالذري عـاش يف عهـد املأمـون العبـاسي، ونقلهـا 
  .عمـن سبقـوه

وواصـل ابـن خلـدون نقـده؛ فتصـدى الدعـاء 
 جالـوتبـأن الرببـر مـن أوالد : ابـن قتيبـة القائـل

ـ فاستبعـد ابـن  قيـس عيـالنـ الـذي نسبـه إىل 
خلـدون هـذا االدعـاء؛ حمتجـاً بكـون قيـس عيـالن 

. خبتنصـر؛ املعاصـر مللـك فـارس معـدن ولـد مـ
وهـذا األخيـر ـ كمـا هـو معلـوم ـ طـارد 
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السامييـن؛ مـن العـرب واليهـود عـلى السـواء، 
 أرميـاواضطهدهـم معـاً؛ األمـر الـذي حـدا بالنـيب 

حنـو الشـام؛ خوفـاً عليـه مـن  معـدإىل ريـب 
؛ ذلـك امللـك الغشـوم؛ مدمـر خبتنصـرسخـط 

داود املعالـم الدينيـة؛ الـيت شيدهـا يف ببيـت املقـدس 
عليهمـا السـالم؛ قبـل ذلـك بأربعمائـة  وسليمـان

 داودجـاء بعـد  فمعـدإذن . ومخسيـن سنـة تقريبـاً
u ؛ بنسبـة زمنيـة تتوافـق مـع تلـك القـرون

: ـن خلـدوناألربعـة على األرجـح؛ ثـم يتسـاءل اب
كيـف يكـون قيـس عيـالن بـن معـد؛ أبـا 

وـذا التحليـل املنطـقي؛  !؟.جلالـوت املعاصـر لـداود
ومـع . نسـف ابـن خلـدون أوهـام ابـن قتيبـة

هـذا؛ لـم يكتـف بالتفنيـد، والرفـض آلراء 
األسـالف؛ بـل أرسـل دلـوه هـو اآلخـر؛ لتفسيـر 

: يـغ؛ فانتـهى إىل القـولاألصـول التارخييـة لألماز
غي التعويـل عـلى غيـره يف ـواحلـق الـذي ال ينب((

شأـم؛ أـم مـن  ولـد كنعـان بـن حـام بـن 
م ـوأن اس. اب اخلليقـةـنـوح؛ كمـا تقـدم يف أنس
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، واخوـم أركيـش، وفلسطيـن مازيـغأبيهـم 
إخواـم؛ بنـو كسلوحيـم بـن مصرايـم بـن 

  )).حـام
يشـذ ابـن خلـدون برأيـه هـذا؛ كمـا  لـم

قـد يبـدو لبعضهـم؛  فقـد سبقـه إليـه علمـاء 
 SAINT AUGUSTIN القديـس أوغسطيـنآخـرون؛ مثـل 

؛ الـذي نسـب جمتمعـه األمازيـغي إىل الكنعانييـن 
إذا : ((أيضـاً؛ حيـث كتـب يف إحـدى رسائلـه
ن حنـ: سألتـم فالحينـا عـن أصلهـم؛ سيجيبـون

 Si vous demandez à nos paysans ce qu’ils sont, ils)) كنعانيـون

répondent, nous sommes CANANEENS))  فهـذا النـص كتبـه
فيلسـوف مـن هـذه الديـار؛ قبـل الفتـح اإلسـالمي 

ويتفـق فيـه مـع أقـوال ابـن خلـدون، . بقـرون
وهـم مجيعـاً . وبعـض مـؤرخي املغـرب اإلسـالمي

ستنـدون إىل معلومـات تناقلهـا النسابـة األمازيـغ؛ ي
ومـع أـم اتفقـوا عـلى انتمائهـم . أبـا عـن جـد

إىل كنعـان؛ فإـم باملقابـل ظلـوا خمتلفيـن خبصـوص 
وهـذا الـرأي قـال . انتمـاء كنعـان نفسـه إىل حـام
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بـه بعـض العلمـاء احملدثيـن؛ ممـن اشتهـروا 
ـط؛ مثـل العالمـة األملـاين بالتحقيـق والضب

. بروكلمـان؛ يف كتابـه تاريـخ اللغـات الساميـة
ويـرى هـذا الباحـث الكبيـر أن اليهـود هـم الذيـن 
أقصـوا كنعـان مـن سلسلـة النسـب الساميـة؛ 

عـلى أن . ألـم كانـوا مـن أعدائهـم التقليدييـن
 حيـىي بـن خلـدون ـ وهـو أخـو عبـد الرمحـن ـ

أن بعـض املؤرخيـن : أورد بعـض األقـوال منهـا
بربـر بـن القدمـاء نسبـوا الرببـر إىل جـد؛ يـدعى 
، وآخـرون متـال بـن مازيـغ بـن كنعـان بـن سـام

؛ عمـالق بـن الود بـن أرم بـن سـامنسبوهـم إىل 
وهـذا القـول األخيـر ـ طبعـاً ـ رأي مـن ينسبهـم 

  ..إىل العمالقـة
 يف ن ممـا سبـق؛ أن داللـة كلمـة بربـر ـويتبيـ

مفهـوم املسلميـن ـ كانـت إمـا نسبـة ألحـد 
، وإمـا نعتـاً لطريقـة بـراألجـداد؛ الـذي يسـمى 

كالمهـم، ولغطهـم، وبربرـم؛ الـيت ال يفهمهـا 
فالتسميـة ـ يف هـذه احلـال ـ جـاءت مـن . العـرب
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ـر؛ كمـا سبـق خـارج ذلـك اتمـع املعـين باألم
وعليـه . ذكـره؛ ولـم تصـدر عـن قناعـة منـه

فمـن حـق أبنائـه أن يعترضـوا عـلى تلـك 
املسميـات التعسفيـة؛ ويصرحـوا مبـا يناسبهـم مـن 

؛ أمازيـغومبـا أن جلهـم حيبـذ اسـم .  األمسـاء
إذ الراجـح أن تكـون هـذه هي .. فاليكـن هلـم ذلـك
خاصـة عندمـا نعـود إىل مـا  تسميتهـم احلقيقيـة؛

جـاء يف الروايـة الـيت تقـول بأـم انتسبـوا ـ أمـام 
. مازيـغعمـر بـن اخلطـاب ـ إىل جـد يـدعى 

عـلى اعتبـار أنـه اسـم جلدهـم؛ وهـذه إحـدى 
أمـا الـرأي اآلخـر املفسـر ملعـىن . وجهـات النظـر

ـا تعـين صفـة مـن صفاـم؛ أمازيـغ فيقـول بأ
وهـذا يقـود إىل تصـور )). األحـرار النبـالء:((وهي

 Lesاالعتقـاد الـذي اعتمـده بوسـكي؛ يف كتـاب 

Berberes ؛  حيـن قـال باحتمـال أن تكـون كلمـة
أمازيـغ؛ نسـب نبيـل لشخـص، أو لفئـة 

ورمبـا تكـون هـذه الكلمـة ـ .. أرستوقراطيـة قدميـة
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كمـا وردت يف النصـوص أيضـاً ـ امسـاً جلـد هلـم؛ 
  ..اليونانيـة، والالتينيـة السابقـة الذكـر

ومـن جهـة أخـرى؛ يستحسـن اإلشـارة إىل 
املعلومـات الـيت ذكرهـا الباحـث حممـد عـلى 
مـادون؛ يف كتابـه عروبـة الرببـر؛ حيـث أورد بعـض 

) بـر(الدالئـل؛ الـيت تنـص عـلى استعمـال كلمـة  
اجلاهـلى؛ يف شبـه اجلزيـرة العربيـة، وبـالد يف العهـد 

الشـام والعـراق؛ إذ أتـت الكلمـة ـ يف كثيـر مـن 
كاسـم لشخـص : املـرات ـ بعـدة معـاين؛ منهـا

وقـدم ). ابـن(يـدعى بـر، ومـرات تـأيت مبعـىن 
هـذا الباحـث ـ أيضـاً ـ بعـض النصـوص املنحوتـة 

قـة الـيت أعطاهـا رقـم الوثي: يف عينـات أثريـة؛ مثـل
؛ وهي عبـارة عـن نقـش مـدون باألجبديـة )4(

الصفائيـة؛ املتفرعـة عـن اخلـط العـريب القديـم؛ 
املعـروف باملسنـد؛ عثـر عليـه يف موقـع عرعـر 

: لـ: (بشمـال اجلزيـرة العربيـة؛ جـاء فيـه مـا نصـه
دونَ هـذا : ومعنـاه) سعـد بـن أسـد ذ آل بـر

. لنقـش مـن أجـل سعـد بـن أسـد من قبيلـة بـرا
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وهـذا يـدل عـلى تواجـد قبيلـة ـ يف تلـك 
كمـا أورد . اجلهـات ـ كانـت تـدعى آل بـر

بنـو : الباحـث اسـم فخـذ مـن قبيلـة خلـم وهـم
ويف النقـش . بـر بـن كعـب بـن غنـم بـن كليـب

؛ ضمـن مدونـة )1206: (املسجـل حتـت رقـم
ـوش العربيـة القدميـة للباحـث نفسـه؛ الـذي النق

عثـر عليـه مبنطقـة الصفـا؛ جنـوب سوريـة؛ جـاء 
. أحلـج بـن بـر: فيـه اسـم قبيلـة أخـرى تـدعى

كمـا أورد الباحـث ـ أيضـاً ـ عينـات أخـرى 
وهـذا ـ بطبيعـة ). ابـن(تفسـر عـلى أـا تعـين 

؛ وهـو احلـال ـ يرجـح الـرأي الـذي قصـده
) بـر ـ بـر: (احتمـال أن تكـون كلمـة بربـر هي

أنظـر مـا جـاء يف كتـاب ). بـر ـ ابـن: (أي
عروبـة الرببـر؛ هـذا الكتـاب القيـم؛ الـذي نشرتـه 

  .املنظمـة العربيـة للتربيـة والثقافـة والعلـوم
واآلن مـا هي حقيقـة هـذا اتمـع األمازيـغي؛ 

؟ فاملتأمـل يف ..اجلـدل املزمـن الـذي تسبـب يف هـذا
املصـادر التارخييـة الـيت تـم باملغـرب اإلسـالمي؛ 
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سيندهـش ـ ال حمالـة ـ عندمـا يالحـظ ظاهـرة؛ 
قـد تكـون فريـدة من نوعهـا بيـن الشعـوب؛ تلـك 
الظاهـرة الفريـدة هي سـعي شعـب ـ مبختلـف 

 ،ـهإىل قبائلـه ـ إىل حماولـة إثبـات انتمائ ابِـهستوان
 !..شعـب آخـر؛ قـدم إىل بـالده بقـوة االحتـالل

هـو مـا  !..واألمـر الـذي يزيـد املتأمـل دهشـة
عـرف عـن هـذا الشعـب؛ مـن امليـل إىل التمـرد، 

كمـا أنـه .. وعـدم اخلضـوع؛ واالنقيـاد للمحتليـن
اشتهـر بكرهـه لألجانـب؛ الذيـن غـزوا بـالده 

ر العصـور؛ ويبـدي عـدم رغبـة يف عـلى مـ
فمـا هـو السـر يف .. مساملتهـم، أو االنتمـاء إليهـم
؟ فعنـد متابعـة حركـة ..وضـع العـرب الفاحتيـن إذن

الفتـح اإلسـالمي ـ يف كامـل الديـار املفتوحـة؛ 
شرقـاً وغربـاً ـ سيتضـح أن شعوـا لـم حتـاول 

ـر؛ فمـا هـو االنتسـاب إىل قحطـان، أو إىل مض
سبـب اختـالف احلـال يف بـالد املغـرب يـا 

؟ قـد تكـون اإلجابـة ـ هنـا ـ كامنـة يف ..تـرى
الرتعـة، والغريـزة اإلنسانيـة؛ الـيت جتـري حنـو 
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وال تقبـل بغيـر .. االلتصـاق بأصوهلـا الطبيعيـة
.. فـال ميكـن هلـا أن تتنصـل عـن ذاـا.. طبيعتهـا

كمـا أـا ال تـزج .. ن تلـك الـذاتكيفمـا تكـو
بنفسهـا يف حميـط غريـب عنهـا؛ إال يف حـاالت 
حتالـف، وتـزاوج؛ عـلى أن ال يتـم خالهلمـا نـفي 

وـذا ميكـن تفسيـر ظاهـرة التسابـق حنـو .. لكياـا
إثبـات الـذات؛ الـيت عرفتهـا قبائـل املغـرب 

وىل؛ الـيت اإلسـالمي؛ بعـد أن مـرت الصدمـة األ
وهكـذا فقـد وقفـوا مجيعـاً . أحدثهـا الفتـح املسلـح

موقفـاً واحـداً تقريبـاً؛ اتفقـوا فيـه عـلى أـم مـن 
وهـذا . أصـول عربيـة، أو باألحـرى مشرقيـة
فلـم .. االنتسـاب وافقهـم فيـه الفاحتـون أيضـاً

. يرفضـوه؛ مـع أـم أشـد اخللـق تعصبـاً جلنسهـم
؟ ..وهـم السـادة األقويـاء !؟..ـف سلَّمـوا بذلـكفكي

؟ يبـدو أـم ..الذيـن احتلـوا تلـك البـالد عسكريـاً
لـو لـم تكـن لديهـم قناعـة بذلـك الطـرح ملـا 

  .قبلـوا بـه
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ومـع هـذا؛ ال بـد مـن التذكيـر؛ بـأن 
االختـالف ـ يف وجهـات النظـر بينهـم ـ لـم 

هـل .. د مصـدر اهلجـرة ال غيـرينحصـر إال يف حتديـ
؟ ويبـدو ..كانـت مـن اليمـن، أم أتـت مـن الشـام

أن أسبـاب هـذا اخلـالف تكمـن خلفـه التأثيـرات 
املنبعثـة عـن العصبيـة القبليـة؛ الـيت جتلـت يف 

وقـد استطـاع ابـن . اليمـين واملضـري: قطبيهـا
ـ حـزم تلمسهـا؛ حيـن أشـار إىل مـا وصفـه ب

وـذا ميكـن أن يكـون ". تكاذيـب أهـل اليمـن"
، )القيسيـة(املضريـة : للصـراع بيـن العصبيتيـن

يف بـالد املغـرب دور رئيـسي؛ يف ) الكلبيـة(واليمنيـة 
انتشـار هـذه األخبـار املتضاربـة؛ حـول قحطانيـة 

كمـا أن الصراعـات الداميـة . األمازيـغ، أو قيسيتهـم
بيـن األمازيـغ والعـرب؛ يف بـالد  الـيت نشبـت

املغـرب واألندلـس ـ وهـم مجيعـاً اخـوة يف الديـن 
ـ دفـع بأهـل اخليـر واإلصـالح ـ مـن الطرفيـن ـ 

وهـذا مـا . إىل تأكيـد األخـوة اجلنسيـة، والدينيـة
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حـدا بشاعـر مـن أهـل األندلـس؛ وهـو عبيـدة 
  :بـن قيـس العقيـلي كي يقـولا

  أيهـا السـاعي لفُرقَـة  بيـنـنـا  أالَ
  األطَايِـبِ توقَّـف هَاك اللَّـه سبـلَ 

ـَأقْـِسـم  أنـا  والبـرابِـر  إخـوة   ف
  نمانـا وهم  جـد  كَرِيـم املَناصـبِ

  أبونا أبوهـم  قَيـس عيـالَنَ في الذرى
  لَ املُحـارِبِـتشـفي غَليلَهم حرمـة 

  فَنحـن  وهـم ركْـن  منِيـع  واخـوة
  املَناقـبِ  على رغْـمِ  أعـداٍء  لئَـامِ
ـراصن ـاسالن ـقىـا بم  ـربـا لفَإن  

  وبـر  لَنا  ركْـن  رفيـع  املَناكـبِ
  سوابِـق  ضمـراًنعـد لمـن عـادى  

ي  قـطُّ اهلَامبِيضـاً تبِـوـارضالت مو  
  وبـر  بـن قَيـسٍ  عصبـة  مضرِيـة

  وفي الفَرعِ  من أحسابِهـا والذّوائـبِ
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  :ويقـول الطرمـاح بـن ساعـدة القيـسي أيضـاً
  ـميـا آلَ بـر بـن قَيـسٍ مرحبـاً بِكُ

ِسـبـتنـثُ نيوكُـم حأبأبِي و ـسقَي  
ـهلَمأع ـتكُن ي قَـدإالَّ الَّـذ ـْت   ما قُل

ـببس لَـه قْـتٍء  إىلَ  وـيكُـلُّ شو  
كُـمـتـا  كَـذَبي مأن  ـلَـمعي  اللَّـه  

بالكَـذـانُ  وتهالب  ـهحلُ  أقْبالقَـوو  
 ـربفـرش يـالَنَ  لَـهعـسٍ وقي نب  

ى االفْضـهتان ـهالٍ إلَيـعـباحلَسالُ و  
ـتبإنْ غَضو  ـرـنِي باُء بـدفِْسي فن  

ـبضالغو  غَـامـا اإلرلَه امماً  فَـدوي  
  

تلـك هي وجهـة نظـر بعـض العـرب؛ فيمـا 
ـرب الذيـن خيـص نسـب األمازيـغ؛ أولئـك الع

واآلن فمـا . جياهـرون بوحـدة النسـب مـع األمازيـغ
؟ فهـذه قصيـدة ..هي وجهـة نظـر الطـرف اآلخـر

لشاعـر أمازيـغي؛ وهـو يزيـد بـن خالـد الزنـايت 
  :األندلـسي ميـدح فيهـا قومـه فقـال
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  أيهـا السائـلُ عـن أحسـابِـنـا
  العـز األولْقَيـس عيـالَنَ بنـو 
بِـه ـنـسٍ مـنِ قَيب ـرـو بنبو  

  تضـرب األمثَـالُ في كُـلِّ أهـلْ
  نحـن ما نحـن بنـو بـر النـدى

  عرف املَجـد وفي املَجـد دخـلْ
ـُو بـر النـدى   إنْ نِسـبـنـا  فَبن

ـارحـة  نماألز  األبـلْ  طَـارِد  
  

هـذه هي اعتقـادات بعـض الشعـراء مـن 
أمـا مـا تـراه . العـريب واألمازيـغي: الطرفيـن

القبائـل، ويؤمـن بـه امللـوك واألمـراء؛ فقـد كـادوا 
لقحطـان، أو ملضـر، : جيمعـون عـلى انتساـم إمـا
ويف هـذا يقـول ابـن . أو للعمالقـة، أو للكنعانييـن

ـا نسابـة الرببـر فيزعمـون ـ يف وأم: ((خلـدون
: بعـض شعوـم ـ أـم مـن العـرب؛ مثـل

لواتـة؛ يزعمـون أـم مـن محيـر، ومثـل هـوارة؛ 
يزعمـون أـم مـن كنـدة؛ مـن السكاسـك، 
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ومثـل زناتـة؛ تزعـم نسابتهـم أـم مـن العمالقـة؛ 
فـروا أمـام بـين إسرائيـل؛ ورمبـا يزعمـون ـ 

ـ أـم مـن بقايـا التبابعـة، ومثـل غمـارة  فيهـم
أيضـا، وزواوة، ومكالتـة؛ يزعـم ـ يف هـؤالء 

واحلـق الـذي ... كلهـم ـ نسابتهـم أـم من محيـر
شهـد بـه املواطـن، والعجمـة أـم مبعـزل عـن 
العـرب؛ إال مـا تزعمـه نسابـة العـرب؛ يف 

إخواـم؛ وعنـدي أـم مـن . صنهاجـة، وكتامـة
  )). واللـه أعلـم

وهكـذا تـرى اخللـط، والتناقـض الـذي وقـع 
فـفي نـص سابـق؛ جيـزم . فيهمـا ابـن خلـدون

بينمـا يقـر ـ . كنعـان بـن حـامبأـم مـن أبنـاء 
يف قولـه هـذا ـ ببعـض االستثنـاءات املتعلقـة 

؛ مـع أنـه يف مواضـع أخـرى بكتامـة وصنهاجـة
مـن زواوة ه العبـر؛ مييـل إىل اعتبـار مـن كتابـ

؛ بينمـا يستثنيهـم ـ هنـا ـ مـن االنتمـاء كتامـة
العـريب؛ معلـالً ذلـك باملواطـن، والعجمـة؛ مـع أن 

. صنهاجـة، وكتامـةهـذا التعليـل ينطبـق عـلى 
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ومـن جهـة ثانيـة أيـد رأي ابـن حـزم؛ حيـن 
 بـالد الرببـر؛ وال كـان حلميـر طريـق إىل: ((قـال

ولكنـه غيـر )). إال يف تكاذيـب مـؤرخي اليمـن
؛ علمـاً صنهاجـة، وكتامـةموقفـه هـذه املـرة؛ مـع 

بـأن هاتيـن القبيلتيـن تشكـالن كتلـة ضخمـة بيـن 
وعنـد . قبائـل األمازيـغ؛ رمبـا قـدرت بنصفهـم

العـودة إىل مـا قالـه عنهـم يف الـد السـادس مـن 
.. ـاب العبـر؛ سيظهـر مـدى تناقضـه وتذبذبـهكت

والغريـب أنـه ال يصـدق ـ هـذه املـرة ـ مـا قالـه 
نسابـة األمازيـغ؛ بينمـا يتحيـز ألقـوال النسابيـن 

فمـا هـو .. العـرب؛ دون أن يقـدم مبـرراً معقـوالً
؟ هـل هي الثقـة املطلقـة مبـا ..السبـب يـا تـرى
ابـن الكلـيب، وابـن : اريـون مثـليقولـه نسابـة وإخب

ومـن عالمـات تناقـض ابـن خلـدون  !؟..إسحـاق
وبلبلتـه أنـه ـ مـن جهـة ـ جيـزم بانتسـاب 

ومـن . العمالقـة، أو إىل كنعـان بـن حـامإىل  الرببـر
جهـة أخـرى يصـرح ـ يف موضـع آخـر ـ 
بإنكـاره هلـذا الطـرح؛ وذلـك حسـب مـا جـاء يف 
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والرببـر معروفـون يف : ((السابـق الذكـر قولـه
بالدهـم وأقاليمهـم؛ متحيـزون بشعارهـم مـن 
. األمـم؛ منـذ األحقـاب املتطاولـة قبـل اإلسـالم

فمـا الـذي حيوجنـا إىل التعلـق ـذه الترهـات يف 
وعليـه فمـا هـو السبـب يف )). شـأن أوليتهـم

ـب حريتـه، ؟ قـد يكـون ذلـك بسب..اضطرابـه إذن
وعـدم قدرتـه عـلى تكويـن فكـرة واضحـة حـول 
املوضـوع؛ نظـراً لتشعبـه، وكثـرة اآلراء فيـه؛ 
وباملقابـل اصطـدم بالفـراغ املهـول يف املـادة التارخييـة 
املغربيـة؛ حيـث لـم ينجـز ـ مـن قبـل ـ مـا 
ميكـن أن يستنـد إليـه؛ سـوى تلـك الفرضيـات 

املتناقضـة؛ املقدمـة مـن طـرف النسابيـن، املتزامحـة، و
  ..واإلخبارييـن األمازيـغ والعـرب عـلى السـواء

  

  :ـ حديـث احلفريـات
مـاذا ميكـن أن نقـول حنـن عـن .. وبعـد هـذا

؟ فقبـل اإلجابـة؛ علينـا ـ .األصـول األوىل لألمازيـغ
أوالً ـ التسليـم بـأن هـذه البـالد لـم تكـن فارغـة 
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اجلنـس البشـري؛ طـوال فتـرة زمنيـة متتـد إىل  مـن
وحـىت ابـن خلـدون . عشـرات اآلالف مـن السنيـن

 الرببـرنفسـه يعتـرف ـذا؛ عندمـا صـرح بـأن 
وهـذا .. وجـدوا يف هـذه الديـار منـذ حقبـة بعيـدة

القـول ال مينـع ـ طبعـاً ـ مـن حـدوث هجـرات 
ملغـرب؛ قادمـة مـن عديـدة؛ توجهـت حنـو بـالد ا

ولترسيـخ الفكـرة، والتعمـق يف .. جهـات خمتلفـة
عـرض املعطيـات الداعمـة للـرأي السابـق؛ ال بـد 
مـن احلديـث عـن هـذا املوضـوع يف جانبـه 

ومـن هـذا . العلـمي؛ املعـزز باملكتشفـات األثريـة
املنطلـق نبـدأ باحلديـث عمـا تـم إجنـازه يف 

  .ملختلفـةاحلفريـات ا
واجلديـر بالذكـر ـ هنـا ـ هـو أن األحبـاث 
األثريـة الـيت متـت يف أماكـن عديـدة مـن األقطـار 
املغربيـة؛ وصلـت إىل اكتشـاف أقـدم أثـر؛ ملـا 

؛ الـذي ATLANTHROPES  إنسـان األطلـسأمسـوه 
وصلـت الفتـرة الزمنيـة الـيت عـاش فيهـا ـ ـذه 

م؛ ويعتقـد .سنـة ق 400.000الربـوع ـ إىل 
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املختصـون أنـه شبيـه باألثـر املكتشـف يف الصيـن؛ 
؛ ثـم الـذي عثـر عليـه يف Sinanthropeالـذي مسـوه  

وقـد عثـر . Pithecanthropeجـاوة وتانزانيـا؛ املسـمى  
ض األدوات احلجريـة البسيطـة ؛ الـيت كـان عـلى بعـ

وقـدر العلمـاء الفتـرة . يستعملهـا هـذا املخلـوق
الـيت عـاش خالهلـا بالعصـر احلجـري السفـلي 

Paléolithique  inférieur  .Le   ًوتـأيت بعـد هـذا ـ زمنيـا
ـ البقايـا اهلامـة الـيت اكتشفـت يف مغـارة جبـل 

قـصى، وبعـض املواقـع يف كـل باملغـرب األأرحـود 
وهـذا الصنـف مـن . اجلزائـر، وتونـس: مـن

 Homme بإنسـان نياندرتـالاملخلوقـات مسـاه العلمـاء 

de Néanderthal  ؛ نسبـة إىل منطقـة يف أملانيـا؛ اكتشـف
وقـد حـدد . فيهـا اآلثـار األوىل هلـذا املخلـوق

بيـن العلمـاء زمـن وجـوده بفتـرة تنحصـر 
مبعـىن أنـه عـاش . م.سنـة ق 25.000و  40.000

 Le Paléolithique moyenخـالل العصـر احلجـري األوسـط 
؛ وقـد تـردد العلمـاء يف اإلقـرار بإنسانيـة هذيـن 
املخلوقيـن؛ نظـراً للصفـات البهيميـة اليت يتميـزان 
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ـا؛ غيـر أن استعماهلمـا لبعـض األدوات احلجريـة؛ 
بعضهـم يعتقـدون أمـا ميكـن أن ينسبـا جعـل 

  .لإلنسـان العاقـل
ومـا هـو مؤكـد ـ حـىت اآلن ـ أن البقايـا 
اإلنسانيـة؛ الـيت ال شـك فيهـا؛ يعـود تارخيهـا إىل 

؛ الـذي L’Epipaléothiqueالعصـر احلجـري املتأخـر 
 6.500إىل  12.320حـددوا زمنـه بفتـرة متتـد مـن 

لبقايـا اإلنسانيـة؛ تـم اكتشـاف م؛ وهـذه ا.ق
ثـم . باجلزائـر مشـىت العـريبالعينـات األوىل منهـا يف 

بتونـس؛ قفصـة اكتشفـت عينـات أخـرى يف منطقـة 
 إنسـان مـا قبـل املتوسـطيسـمي صاحبهـا 

Protoméditerranéen ؛ وهـو خيتلـف ـ يف تقاطيـع
عـرف وال ي. مججمتـه ـ عـن إنسـان مشـىت العـريب

ـ حـىت اآلن ـ كيـف ظهـر هـذا اإلنسـان يف 
وهكـذا بقيـت التسـاؤالت حولـه .. مشـال إفريقيـا

هـل قـدم إىل هـذه الديـار .. قائمـة إىل اآلن
؟ أم احنـدر عـن اإلنسـان ذي الصفـات ..مهاجـراً

؟ فأمـا االحتمـال األخيـر ..البهيميـة السابـق الذكـر
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ء؛ نظـراً لكونـه خيتلـف كثيـراً فقـد استبعـده العلمـا
وعليـه فقـد رجحـوا فرضيـة أن . النياندرتـايلعـن 

. يكـون قـدم مـن الشـرق؛ عبـر اجلنـوب التونـسي
ويبـدو أن هـذا ممكـن ـ حينهـا ـ ألن إمكانيـة 
االتصـال كانـت متوفـرة عبـر اجلنـوب الشـرقي؛ 

 يف اجلنـوب التاسيـليحيـث تتواجـد منطقـة 
اجلزائـري؛ تلـك املنطقـة الـيت كانـت تزخـر 

وممـا يعـزز هـذا . باحليويـة، وبالتجمعـات البشريـة
مـن  لإلنسـان القفـصياالحتمـال؛ هـو اتضـاح مـا 

ميـول فنيـة؛ للتعبيـر عن مشاعـره؛ وهـذا بالطبـع 
مـن السمـات البـارزة يف التجمعـات اإلنسانيـة 

إىل ذلـك الحـظ املختصـون  باإلضافـة. بالتاسيـلي
، مشـىت العـريبتشـاـا واضحـاً بيـن إنسـان 

؛ L’Ibéromaurusien أيبيـرو مغـريبواإلنسـان املسـمى 
وعليـه فقـد رجحـوا انتمائهمـا إىل فـرع واحـد؛ 
انتقـل مـن مشـال إفريقيـا إىل أوروبـا عبـر جبـل 

 وهـذه األصنـاف وجِــد أشباههـا يف. طـارق
لـذا فقـد . الساحـل الشـرقي مـن البحـر املتوسـط
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رجحـوا فكـرة أن يكـون هـذا اإلنسـان قـدم 
وعليـه . مهاجـراً مـن تلـك اجلهـات املشرقيـة

تكـون هجـرة هـذا اإلنسـان مـن الشـرق إىل 
  ..الغـرب احتمـال وارد

 ؛Le Néolithiqueأمـا العصـر احلجـري احلديـث 
م؛ فقـد ظـل .سنـة ق 4.000ايل الـذي حـدد حبـو

سائـداً ببـالد املغـرب؛ حـىت ظهـور املراكـز 
وقـد اكتشفـت بقايـا هـذا . التجاريـة الفينيقيـة األوىل

العصـر يف مشـال البـالد وجنوـا؛ حيـث متيـزت 
اهلقـار، يف (بقايـا اإلنسـان املكتشفـة باجلنـوب 

ويف هـذا . يـةسودانباختالطهـا بأصـول ) والتاسيـلي
العصـر بالـذات بـدأت الصحـراء تكشـف عـن 
وجههـا الشاحـب؛ بعـد اجلفـاف الـذي أخـذ حيـل 

وعليـه ميكـن ـ يف هـذه احلـال ـ . بالبـالد تدرجييـاً
أن حتـدث هجـرات؛ حنـو النـواحي اخلصبـة 

ورمبـا تكـون . بالشمـال؛ هـروبـاً مـن اجلفـاف
ـت إىل أوروبـا؛ بعـد تلـك اهلجـرات قـد وصل

  ..نـزوح اجلليـد الكثيـف عنهـا
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  :ـ القـول الفصـل
والسـؤال الـذي يبـقى يبحـث عـن جـواب 

ألي جنـس أو ساللـة ينتـمي سكـان : مقنـع هـو
؟ بالطبـع فاجلـواب الشـايف ال ..املغـرب احلالييـن

ميكـن انتظـاره حاليـاً؛ لكـن مـن السهـل تكويـن 
صـورة تتميـز بـشيء مـن الوضـوح ـ يف هـذا 

وضوعيـة، اـال ـ لـو أن الدارسيـن اختـاروا امل
وابتعـدوا عـن األحكـام املتأثـرة باألهـواء، وامليـول 

مـن هنـا ال بـد مـن االعتـراف بوجـود . اخلاطئـة
سكـان قدمـاء جـداً يف هـذه الديـار؛ ولكنهـم 
امتزجـوا بأجنـاس عديـدة؛ أتـت إىل البـالد يف 
موجـات بشريـة خمتلفـة؛ منـذ حقـب موغلـة يف 

ال ميكـن تكذيـب األقـوال؛ الـيت وـذا . القـدم
أن هجـرات بشريـة أتـت مـن الشـام، أو : مفادهـا

من اليمـن ـ بشكـل قطـعي ـ  ألن احلـروب 
واجلفـاف، والكـوارث الطبيعيـة كانـت ـ عبـر 
األحقـاب التارخييـة ـ أهـم العوامـل املتسببـة يف 
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. انتقـال املوجـات البشريـة؛ مـن منطقـة إىل أخـرى
وهـذا مـا كـان حيـدث يف املعمـورة كلهـا؛ وال 

ومـع هـذا ال ميكـن قبـول .. سبيـل إىل نكرانـه
. األساطيـر كمـا جاءت؛ دون متعـن فيهـا أو نقدهـا

مـع أـا ـ حـىت وإن لـم تكـن هي احلقيقـة كلهـا 
ـ فقـد تكـون نصفهـا، أو جـزءاً منهـا عـلى 

  ..األقـل
صـل ـ هنـا ـ هـو أن لـذا؛ فالقـول الف

سكـان البـالد املغربيـة قـد تشكلـوا مـن مزيـج 
بشـري؛ امتـزج وتكـون ـ عبـر قـرون وقـرون ـ 
مـن سـالالت خمتلفـة، وأجنـاس متباينـة؛ انتقـل 
أسالفهـم إىل هـذه الديـار ضمـن موجـات بشريـة 
عديـدة، وهجـرات إنسانيـة كثيـرة؛ يف فتـرات 

وكثيـر مـن . ذر حصرهـا بالكامـلتارخييـة يتعـ
الدالئـل العلميـة تثبـت أن سكـان هـذه البـالد ال 

وقـد مجـع شـارل أندريـه . جيمعهـم جنـس واحـد
جوليـان األعمـال املخربيـة الـيت قـام ـا علمـاء 

و لوبـالن   Chantreوشانتـر  Bertholonبرتولـون : مثـل
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Leblanc  .وهـذا البحـث يف (( :ثـم خلـص إىل القـول
األصنـاف الغالبـة مـا زال يف بدايتـه؛ وسيكـون 
مثـرة املستقبـل؛ إذ أن مقارنـة هـذه األصنـاف مـن 
حيـث الشكـل الظاهـري هي وحدهـا الـيت 

ويف الوقـت . ستسمـح بإقامـة تصنيـف علـمي
احلاضـر يكـون مـن الصلـف أن نقـوم بعمـل 

احلاصلـة؛ الـيت تـدل  آخـر غيـر تضميـن النتائـج
إال . عـلى جتـزؤ بـالد الرببـر مـن حيـث أجناسهـا

أنـه ـ مـا إن يتيسـر لنـا معرفـة الرببـري الـذي 
املغـريب ـ حـىت يبـدو صنفـاً : ميكـن تسميتـه حبـق

وبقـدر حرصنـا . اجتماعيـاً لـه خصائصـه الواضحـة
رب عـلى طرافـة الرببـري؛ نتمكـن مـن إبـراز ضـ

  )).مـن الوحـدة لتاريـخ بـالد الرببـر
ونظـراً لكـون شبـه اجلزيـرة العربيـة؛ منطقـة 
معروفـة بتصديـر اجلماعـات البشريـة املهاجـرة؛ منـذ 
قديـم الزمـان؛ فمـن اجلائـز ـ إذن ـ حـدوث 
بعـض اهلجـرات؛ انطالقـاً منهـا حنـو مصـر أوالً، 

ـ كمرحلـة تاليـة ثـم ينتقـل أصحاـا بعـد ذلـك 
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ـ إىل بـالد املغـرب؛ الـيت كانـت تعـرف ـ آنئـذ 
وكمـا هـو .  La Libyeلوبيـا أو ليبيـاـ باسـم 

معـروف لـدى املهتميـن مبـا ميكـن أن حتدثـه 
خلخلـة واضطـراب يشجعـان عـلى : احلـروب مـن

النـزوح، ويتسببـان يف تشريـد اجلماعـات املهزومـة؛ 
لـذا . لقتـل واالضطهـاد والعبوديـةهربـاً مـن ا

 جالـوتفاحتمـال هـروب فئـات مـن أنصـار 
املقتـول حنـو مصـر، ثـم بـالد املغـرب أمـر وارد، 

وعليـه فـال غرابـة .. وال يستـدعي الرفـض والنكـران
مـن حـدوث تلـك اهلجـرات؛ وإمنـا الغرابـة تكمـن 

ساذجـة؛ يف عرضهـا بتلـك الصـورة األسطوريـة ال
املعتمـدة مـن قبـل اإلخبارييـن؛ الذيـن حصـروا 
اهلجـرات يف شخـص واحـد، أو بعـض األشخـاص 

وبذلـك فـال حـرج يف االعتـراف .. احملدوديـن
باحتمـال وجـود فئـات ـ ببـالد املغـرب ـ تنسـب 

أو  محيـرأو  األقبـاطأو  العمالقـةأو  كنعـاننفسهـا إىل 
تستحـق التقديـر؛ مـا لـم فمزاعمهـم .. مضـر

  ..يثبـت عكسهـا
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ومجلـة القـول تنحصـر فيمـا اتضـح مــن 
معطيـات تارخييـة صحيحـة؛ تؤكـد أن سكـان البـالد 
املغاربيـة احلالييـن هـم نتـاج مزيـج بشـري تشكـل 

إنسـان مشـىت العـريب، واإلنسـان القفـصي، : مـن
وكلمـا  نزحـت مـن اجلنـوب؛ سودانيـة وعناصـر

مـرت السنـوات ازدادت هـذه التركيبـة البشريـة 
مزجـاً وتعقيـداً؛ بفضـل استيعاـا واحتوائهـا لفئـات 
بشريـة جديـدة؛ قدمـت مهاجـرة مـن الشـرق، 

ومـع مـرور الزمـن؛ تفاعلـت . واجلنـوب، والشمـال
تلـك املوجـات البشريـة املهاجـرة، واندجمـت مـع 

اعـات املستقـرة مـن قبـل، أو غريهـا مـن اجلم
اآلتيـة بعدهـا؛ فأضـحى مجيعهـم ميثلـون جمتمعـاً 
واحـداً؛ انصهـر يف بوتقـة واحـدة؛ وهي الـيت 
شكلـت عبقريـة هـذا الشعـب املتميـزة، واملطعمـة 
بالتجـارب اإلنسانيـة املختلفـة؛ فعـرف هـذا اتمـع 

، وعنـد الرببـرـ عندئـذ ـ لـدى بعضهـم باسـم 
ومـن هنـا؛ ميكـن قبـول . األمازيـغاآلخريـن باسـم 

األقـوال الـيت تنـص عـلى مـجيء اجلماعـات 
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.. العربيـة، واليهوديـة، واحلاميـة مـن بـالد العـرب
ولكـن ال يعـين هـذا؛ أن مجيـع مـن يف بـالد 

وهكـذا .. املغـرب؛ قدمـوا ضمـن تلـك اهلجـرات
إىل احلـرج أو االستنكـار؛  ليـس هنـاك مـا يدعـو

أو  قحطـانعندمـا يعتقـد بعضهـم أـم ينتسبـون إىل 
فكـل ذلـك حمتمـل وجائـز؛ مـا .. أو غيـرهكنعـان 

وهـذه .. لـم يثبـت عكسـه، أو يظهـر مـا ينفيـه
الظاهـرة ـ كمـا هـو معلـوم ـ ال ختتـص ـا 
بـالد املغـرب فحسـب؛ بـل عرفتهـا جـل شعـوب 

اآلسيويـة، : ملعمـورة؛ يف العالـم القديـم بقاراتـها
ومـن خـالل مـا سبـق؛ . واألوروبيـة، واإلفريقيـة

ال  األمازيـغيبـدو أن البحـث عـن حقيقـة شعـب 
يكـفي القيـام ـا يف بـالد املغـرب فحسـب؛ بـل 
يستحسـن الشـروع يف أحبـاث معمقـة يف بـالد 

يـا، واليمـن، ووسـط مصـر، وإثيوب: املشـرق؛ كـ
 .اجلزيـرة العربيـة، ومنطقـة اهلـالل اخلصيـب

  .. فاحلقيقـة كمـا يظهـر مدفونـة يف تلـك املناطـق
@ @ @ 
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1 
  

كثـر احلديـث عـن اللغـة األمازيغيـة؛ كمـا 
تعـددت االامـات حنـو السلطـة؛ حبجـة إمهـال 

ويبـدو أن .. هـذه اللغـة، وعـدم االعتـراف ـا
املوضـوع اكتنفـه غلـو مفـرط؛ ممـا زاد األمـر 
.. حـدة، وانعكـس بـردود أفعـال يف غيـر حملهـا

ن مفهـوم والغريـب أنـه وقـع خلـط كبيـر بيـ
.. الشعـب األمازيـغي، ومفهـوم اللغـة األمازيغيـة

بينمـا الـذي حـدث أن  الشعـب األمازيـغي ـ 
كجوهـر ـ بـقي شاخمـاً عبـر العصـور التارخييـة؛ 
دون أن تؤثـر فيـه الظواهـر الطارئـة عبـر احلقـب 

أمـا اللغـة األمازيغيـة فـهي عـرض، .. التارخييـة
اخترعهـا اإلنسـان؛ مـن أجـل  ووسيلـة تقنيـة

حتقيـق التواصـل، وااللتقـاء مـع اآلخريـن؛ وأمهيتهـا 
تتحـدد حسـب حجـم ومستـوى الذيـن سيتحقـق 

لـذا فقـد تتأثـر بالعوامـل .. بينهـم التواصـل

                                                        
  . 335: العـدد. 1999أفریـل  3نشـر في صـوت األحـرار یـوم السبـت  1
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وقـد يستعمـل . التارخييـة، واجلغرافيـة، واالجتماعيـة
مـا شعـب معيـن لغـة مـا؛ يف زمـن مـا ـ حسب

يتطلبـه مستـوى حضارتـه، ومنـو ثقافتـه ـ فيحقـق 
بواسطتهـا بعـض األهـداف؛ قـد تكـون حمـدودة، 

واألمـر الـذي متـت  .. وقـد تكـون شاملـة وثريـة
مالحظتـه يف اتمعـات املختلفـة؛ أـا تصـل بلغتهـا 
إىل حـدود ال تتجـاوز حجـم مـا حتتـاج إليـه يف 

وهلـذا السبـب ..  تـوى احلاجـةالتعبيـر عـن مس
زالـت لغـات كثيـرة مـن األرض، وبقيـت شعوـا؛ 
كمـا تطـورت لغـات بتطـور شعوـا، وختلفـت 

  ..أخـرى بتخلـف الشعـوب
  

  :ـ أجبديـة سكونيـة
أيـن يكـون موقـع اللغـة .. ويف هـذا السيـاق

؟ يف هـذه احلـال؛ ستكـون اإلجابـة ..األمازيغيـة
.. حـة ضمـن مـا تشملـه الصفحـات التاليـةمطـرو

أنـه كانـت : فـفي البـدء؛ ال سبيـل إىل نكـران
لألمازيـغ لغـة يكتبوـا بأجبديـة تيفينـاغ، أو تفنـغ؛ 
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الـيت احنـدرت عـن أجبديـة لوبيـة قدميـة؛ وهي مـا 
زالـت مستعملـة ـ يف هـذه األيـام ـ ضمـن 

بكوـا لغـة صامتـة األوسـاط التارقيـة؛ وتتميـز 
consonnantique  ؛ وكانـت يف البدايـة تكتـب منفصلـة

مـن اليميـن إىل الشمـال، ومـن : يف االجتاهـات كلهـا
الشمـال إىل اليميـن؛ ثـم مـن األعـلى إىل األسفـل، 

وحروفهـا ليسـت كاملـة . ومـن األسفـل إىل األعـلى
عروفـة بالليبيـة امل(وكانـت هـذه الكتابـة .. حـىت اآلن
. منتشـرة يف كامـل بـالد املغـرب القديـم) أو اللوبيـة

بـل تعتبـر مـن أقـدم الكتابـات يف لغـات القـارة 
اإلفريقيـة؛ إىل جانـب الكتابـة اإلثيوبيـة املعروفـة 

كمـا أـا مصنفـة ضمـن أقـدم لغـات . باملَروِيـة
: صوهلـا األوىلوقـد اختلـف املختصـون يف أ. العالـم

فمـن قائـل أـا تنتـمي إىل العائلـة الساميـة، إيل 
قائـل بانتمائهـا إىل العائلـة اللغويـة احلاميـة؛ بينمـا 

  .. اشتـط آخـرون يف حكمهـم بكوـا يافثيـة األصـل
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واحلقيقـة الـيت أمجـع عليهـا الثقـاة، واحملققـون 
هـي أـا حاميـة األصـول، ومتأثـرة بالساميـة تأثيـراً 

هـذا ـ بالطبـع ـ إذا صحـت هـذه ..(كبيـراً 
التقسيمـات التوراتيـة، التقليديـة للتـراث اإلنسـاين؛ يف 

ساميـة : كونـه ال خيـرج مـن حـدود ثـالث أسـر
والـذي يعـزز الـرأي القائـل ). فثيـةوحاميـة ويا

باألصـول احلاميـة ـ الساميـة؛ هـو قرـا الشديـد 
كمـا أن أجبديتهـا . مـن اللغـة املصريـة القدميـة

تلتـقي ـ يف كثيـر مـن األحيـان ـ مـع األجبديـة 
: العربيـة القدميـة؛ املعروفـة باملسنـد؛ بفروعهـا

وتعتبـر الفينيقيـة . صفائيـةالثموديـة، واللحيانيـة، وال
أهـم اللغـات املؤثـرة يف اللغـة األمازيغيـة؛ وهـذا مـا 
ميكـن استشفافـه مـن أجبديـة تيفينـاغ أو تفنـغ؛ 

ويبـدو أن هـذه األجبديـة .. فامسهـا يـدل عـلى هـذا
كانـت جتـد عنايـة مـن طـرف أبنائهـا، أو مـن 

ـقي؛ وهـذا مـا قبـل فئـة منهـم يف العهـد الفيني
ومـع هـذا . يفسـر وجودهـا بيـن قبائـل التـوارق

لـم يتـم العثـور عـلى مؤلفـات كتبـت ـذه 
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ويف .. األجبديـة؛ مـا عـدى بعـض مشاهـد القبـور
العهـد الفينيـقي أضحـت كتابـة تفنـغ تكتـب من 
. اليميـن إىل الشمـال؛ مثلهـا مثـل اخلـط الفينيـقي

ـرى؛ يعتقـد بعضهـم يف وجـود ومـن جهـة أخ
؛ ومـا اكتشـف )الليبيـة(بعـض الشبـه؛ جيمـع بيـن 

؛ باإلضافـة  L’ Ibériqueمن كتابـة يف جنـوب أسبانيـا؛  
؛   L’Erusgueإىل التشابـه بينهـا وبيـن خـط االتروسـك 

ورمبـا حـدث .. وخطـوط يونانيـة فرعيـة أخـرى
حدثـت عبـر  هـذا نتيجـة االحتكاكـات؛ الـيت

ولكـن الراجـح ـ فيمـا . فتـرات تارخييـة خمتلفـة
ذكـر ـ هـو االرتبـاط القـوي بيـن اللغـة 
األمازيغيـة، واللغـات احلاميـة بالدرجـة األوىل، ثـم 

  ..Chamito-Sémitique اللغـات الساميـة يف درجـة ثانيـة 

  

  :ـ البديـل األجنـيب
؛ هـو أن بعـض والـذي يهـم يف العهـد الرومـاين

أبوليـوس : األمازيـغ كتبـوا جملـدات عديـدة؛ مثـل
؛ ذلـك األديـب واخلطيـب  Apulée)آبـويل( املاضـوري

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 108

؛ الـذي تربـع ـ يف وقتـه ـ )مـداوروش(ابـن بلـدة 
عـلى عـرش اآلداب والفلسفـة؛ وكتـب جمموعـة مـن 

غـة املؤلفـات؛ يف شـىت العلـوم، والفنـون؛ ولكنهـا بالل
جمموعـة أشعـار ضمهـا كتـاب : الالتينيـة؛ منهـا

؛ الـيت شـاع احلمـار الذهـيب، وقصـة األزاهيـر
أعتـرف بـأين أوثـر مـن : ((ذكرهـا؛ وكـان يقـول

بيـن اآلالت شـق القصـب البسيـط؛ أنظـم بـه 
القصائـد يف مجيـع األغـراض املالئمـة لـروح 

رح امللهـاة، أو امللحمـة أو فيـض الوجـدان؛ ملـ
وكذلـك ال أقصـر؛ ال يف اهلجـاء، . جـالل املأسـاة

وال يف األحـاجي؛ وال أعجـز عـن خمتلـف الروايـات، 
واخلطـب يثـين عليهـا البلغـاء؛ واحلـوارات 
يتذوقهـا الفالسفـة؛ ثـم مـاذا بعـد هـذا كلـه؟ إين 
أنـشئ يف كـل شـيء؛ سـواء باليونانيـة، أم 

ة؛ بنفـس األمـل، ونفـس احلمـاس، ونفـس بالالتينيـ
؛ امللـك  Juba 2 يوبـا الثـاينثـم )). األسلـوب

األمازيـغي الـذي اغتـرب، وذاب يف الالتينيـة، 
واإلغريقيـة؛ فكتـب جمموعـة مـن الكتـب؛ يف 
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التارخييـة، واجلغرافيـة، : مياديـن كثيـرة؛ منهـا
: ـون كـواللغويـة، والطبيعيـة، والشعـر، والفن

املوسيـقى والتمثيـل، والرسـم؛ ولكنهـا ضاعـت 
ورمبـا يكـون أحـد كتبـه املعنـون بـ . بكاملهـا
ـ يف أجزائـه الثالثـة ـ مفيـداً يف  Libyca  Les ليبيكـا

اجلوانـب الـيت ختـص اتمـع األمازيـغي بعاداتـه، 
ولغتـه وتقاليـده؛ ولكنـه ـ مـع األسـف ـ يبـقى 

كمـا أنـه كتـب . ا فقـد مـن مؤلفاتـهبيـن مـ
كتابـاً آخـر يبحـث يف تاريـخ وجغرافيـة اجلزيـرة 

؛ واعتنـاؤه ببـالد  Les Arabica آرابيكـا: العربيـة؛ مسـاه
القديـس ثـم .. العـرب يبعـث عـلى التسـاؤل

ابـن ( Saint Augustin ) أوغسطيـن( أوغسطينـوس
؛ الـذي جتـاوز صيتـه )تاجستـه أو سـوق أهـراس

حـدود بـالد املغـرب؛ بـل اعتبـر مـن أبـرز 
كتـب هـو اآلخـر مؤلفاتـه .. فالسفـة عصـره

؛ ومدينـة اللـه، االعترافـات: بالالتينيـة؛ ومـن كتبـه
إن الدولـة الرومانيـة؛ الـيت : ((وهـو الـذي قـال

وب؛ لـم تفـرض عـلى تعـرف كيـف حتكـم الشعـ
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املغلوبـة منهـا سيطرـا السياسيـة فحسـب؛ بـل 
هـذا وكانـت مـدن إفريقيـة، )). لغتهـا أيضـاً

ونوميديـا الرومانيـة تزخـر نشاطـاً وحيويـة؛ حبلقـات 
التعليـم واخلطابـة واحملـاورات؛ كـل ذلـك باللغـة 

عـلى  الالتينيـة؛ الـيت يتسابـق األمـازيـغ األثريـاء
بينمـا ظـل . تعلمهـا؛ يف مـدارس الرومـان اخلاصـة

سكـان األريـاف جيهلـون تلـك اللغـة؛ ويتعاملـون 
  .. فيمـا بينهـم باللغـة األمازيغيـة غيـر املكتوبـة

وباإلضافـة إىل الذيـن ذكرناهـم مـن علمـاء 
األمازيـغ؛ مثـة ـ أيضـاً ـ أدبـاء وحمامـون آخـرون؛ 

: ـون، ويعبـرون بالالتينيـة كذلـك؛ منهـمكانـوا يكتب
 Salvius Sulianus سالفيـوس جوليانـوسالقانـوين الشهيـر 

، واخلطيـب الفيلسـوف الـرواقي منيلـوس؛ والشاعـر 
؛ الـذي سبتيمـوس سواريـوس، واخلطيـب كرنيتـوس

أصبـح حفيـده إمرباطـوراً عـلى رومـا نفسهـا، ثـم 
، ثـم فلـوروسؤرخ الشاعـر واخلطيـب واملـ

؛ وهـو مـن مدينـة سريتـا؛ وكـان فرونتيـوس
أستـاذاً ألبنـاء اإلمرباطـور، وخطيبـاً، ثـم أصبـح 
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غيـر أن شـارل أندريـه جوليـان قـدم . قنصـالً
إن هـذا التكويـن؛ : ((مالحظـة خاصـة إذ يقـول

املسيحييـن : تبـدو آثـاره يف املؤلفيـن األفارقـة
فـفي قرطـاج؛ تعلمـوا كيـف . ركيـنمنهـم، واملش

يستسيغـون األفالطونيـة احلديثـة، والتصـوف 
الفلسـفي، وتأمـالت مدرسـة اإلسكندريـة؛ وفيهـا 
حتمسـوا لسلسطيـوس، وفيهـا كذلـك هذبـوا 
ميلهـم الطبيـعي إىل اخلطابـة العنيفـة، الالذعـة، 

ة؛ إـم لـم يكونـوا بارعيـن يف الكتابـ. املتحديـة
. بقـدر مـا كانـوا بارعيـن يف اجلـدال املرجتـل

ولقـد نشـأ عـن طبعهـم؛ الـذي كـان حيملهـم إىل 
االهتمـام مبـادة فكريـة غيـر متنوعـة؛ ضـرب 
)). طريـف مـن التفكيـر، والتعبيـر؛ يزخـران حيويـة

إذن فحـىت أندريـه جوليـان مييـل إىل االعتقـاد بـأن 
 مياديـن اخلطابـة واالرجتـال؛ األمازيـغي يبـدع يف

ومـا ميكـن .. أكثـر منـه يف األعمـال الكتابيـة
إضافتـه ـ هنـا ـ إنـه إذا لـم يكـن مـا قالـه 
جوليـان صحيحـاً؛ فعـلى األقـل فهـم يتحملـون ـ 
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عبـر التاريـخ ـ مسئوليتهـم؛ يف عـدم العنايـة 
ديتهـا بلغتهـم، والتـراخي يف العمـل عـلى تطويـر أجب

وهكـذا يصبـح أصحـاب هـذه ). التيفينـاغ(اخلاصـة 
اللغـة هـم الذيـن تسببـوا يف ضياعهـا، وختلفهـا؛ 

  ..وليـس الـدول الـيت حكمتهـم
  

  :  ـ لغـة منوعـة بـدون كتابـة
مـا ذكـر سابقـاً؛ خيـص مـا جـرى يف عهـود 
قدميـة جـداً؛ أمـا الـذي خيـص العهـد اإلسـالمي؛ 
فهـو عهـد يتميـز بـشيء مـن الوضـوح؛ نظـراً ملـا 
مسحـت بـه املخطوطـات، واحلفريـات الضئيلـة؛ الـيت 
مكنـت مـن رسـم تلـك الصـورة؛ حـىت وإن 

ألمازيغيـة، كانـت باهتـة؛ يف موضـوع اللغـة ا
وأجبديتهـا قدميـاً، ومـا عـرف عـن املؤلفـات باللغـة 

وإذا مـا راجـع الباحثـون موضـوع اللغـة . األمازيغيـة
املستعملـة؛ ضمـن الكتـل الضخمـة مـن القبائـل 
األمازيغيـة؛ ومـن خـالل مـا تقدمـه املصـادر 
املتوفـرة؛ سيجـد أن بعـض املختصيـن؛ قـد حصـروا 
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جـات األمازيغيـة الكبـرى ضمـن جمموعـات الله
ثـالث؛ تعتبـر مبثابـة هلجـات أساسيـة؛ يتفـرع 
عنهـا عـدد كبيـر مـن اللهجـات احملرفـة واملعدلـة؛ 

وهـذه اللهجـات .. حسـب املناطـق اجلغرافيـة
واللهجـات ، اللهجـات الزناتيـة: الرئيسيـة هي
نتشـر وت. واللهجـات الصنهاجيـة، املصموديـة

: اللهجـات الزناتيـة بشكـل واسـع يف املغربيـن
اجلزائـر، : ويشتمـالن اآلن عـلى(األوسـط واألدىن؛ 
؛ كمـا توجـد بشكـل أضعـف يف )وتونـس، وليبيـا

أمـا اللهجـات املصموديـة . املغـرب األقـصى
فتتمركـز تقريبـاً يف املغـرب األقـصى؛ وهي الـيت 

بـن عـلي الصنهـاجي  كـان يسميهـا أبـو بكـر
ورمبـا كـان قولـه هـذا . باللسـان الغـريب) البيـذق(

إشـارة منـه إىل اختـالف هـذا اللسـان عـن هلجتـه 
أمـا اللهجـات الصنهاجيـة فـهي .. الصنهاجيـة

منتشـرة ـ هنـا وهنـاك ـ يف مناطـق حمـددة مـن 
ـة األوسـط واألقـصى، ويف املناطـق اجلنوبي: املغربيـن

  .. الـيت تتاخـم حدودمهـا الصحراويـة

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 114

وقـد اكتـفى ابـن خلـدون باإلشـارة ـ يف 
اقتضـاب ـ إىل اللهجـات الزناتيـة؛ الـيت قـال إـا 

ويف هـذا . ختتلـف عـن بقيـة اللهجـات األمازيغيـة
وشعارهـم بيـن : ((السيـاق يقـول يف متييـزه لزناتـة
ون ـا؛ وهي مشتهـرة الرببـر اللغـة؛ الـيت يتراطنـ

؛ ثـم يدخـل يف ))بنوعهـا عن سائـر رطانـة الرببـر
بعـض اجلزئيـات؛ حيـن يتطـرق ملعـىن كلمـة 

فاعلـم أن أصـل هـذه اللفظـة؛ : ((زناتـة؛ فيقـول
الـيت هي زناتـة؛ من صيغـة جانـا؛ الـيت هي اسـم 

وهـم إذا أرادوا اجلنـس يف ... أيب اجليـل كلـه
: م أحلقـوا باالسـم باملفـرد تـاء؛ فقالـواالتعميـ
وإذا أرادوا التعميـم زادوا مـع التـاء نونـاً . جانـات

ونطقهـم ـذه اجليـم؛ ليـس مـن . فصـار جاناتـن
خمـرج اجليـم عنـد العـرب؛ بـل ينطقـون ـا 

ويقـرب . بيـن اجليـم، والشيـن، وأميـل إىل السيـن
ر؛ فأبدلـوهـا زايـاً للسمـع منهـا بعـض الصفيـ

حمضـة؛ التصـال خمـرج الـزاي بالسيـن؛ فصـارت 
ثـم . زانـات؛ لفظـاً مفـرداً؛ داالً عـلى اجلنـس
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أحلقـوا بـه هـاء النسبـة، وحذفـوا األلـف الـيت 
بعـد الـزاي؛ ختفيفـاً لكثـرة دورانـه عـلى 

  )). اللسـان
ومـع أن ابـن خلـدون لـم يتطـرق إىل موضـوع 

خلـط األمازيـغي القديـم؛ فـإن سلفـه الرقيـق ا
القيـرواين؛ افتـرض وجـوب وجـود خـط هلـذه 
اللغـة؛ حـىت وإن كـان يف حقيقـة األمـر لـم يعـرف 
عنـه شيئـاً؛ ولكنـه رأى أنـه مـن غيـر املعقـول؛ أالّ 
تكـون هلـذه اللغـة حـروف؛ كانـت تكتـب ـا يف 

ليـون (ـن الـوزان وقـد خصـص احلس. القديـم
يف كتابـه وصـف إفريقيـا بعـض ) األفريـقي

أي [الفقـرات؛ أشـار فيهـا إىل كتابـة األفارقـة 
فبخصـوص اللغـة . ولغتهـم بلهجاـا] األمازيـغ
ألنـه قسـم [إن هـذه الشعـوب اخلمسـة : ((يقـول

املنقسمـة إىل مئـات ] األمازيـغ إىل مخسـة أقسـام
تستعمـل  ؛]األسـر[الف املساكـن السـالالت، وآ

؛ "أوال أمزيـغ"لغـة واحـدة؛ تطلـق عليهـا اسـم 
أي الكـالم النبيـل؛ بينمـا يسميهـا العـرب 
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وهي اللغـة اإلفريقيـة األصليـة املمتـازة، . الرببريـة
وملـا كانـت . واملختلفـة عـن غريهـا مـن اللغـات

ـة؛ استـدل مشتملـة عـلى عـدد من املفـردات العربي
البعـض بذلـك؛ عـلى أن األفارقـة ينتمـون إىل 
. السبئييـن؛ وهـم سكـان اليمـن كمـا أسلفنـا

ولكـن أنصـار الـرأي املخالـف يؤكـدون أن هـذه 
املفـردات؛ إمنـا أدخلهـا العـرب؛ عندمـا جـاؤوا إىل 

وكانـت هـذه الشعـوب يف . إفريقيـة وفتحوهـا
واجلهالـة؛ حبيـث لـم تتـرك حالـة مـن البـداوة، 

أي كتـاب يؤيـد إحـدى النظريتيـن؛ عـلى أن 
هنـاك اختالفـاً يف اللهجـات؛ ال يف النطـق فحسـب؛ 

  )). ولكـن أيضـاً يف معـىن كثيـر من األلفـاظ
وهـذا القـول مفـاده أن املؤرخيـن ـ يف تلـك 
العصـور ـ لـم يطلعـوا عـلى الكتابـة؛ الـيت كانـت 

والسـر ـ عـلى مـا .. اء التـوارق تكتـب ـانسـ
يبـدو ـ يكمـن هنـا؛ إذ كـان الرجـال التـوارق ال 
يهتمـون كثيـراً بتعلـم خـط التيفينـاغ؛ بينمـا 
اعتنـت بـه املـرأة، وحافظـت عليـه؛ ضـد عوامـل 
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ومـا ذكـره احلسـن .. الضيـاع طـوال قـرون كثيـرة
زريـة؛ الـيت كـان عليهـا الـوزان خبصـوص احلالـة امل

األمازيـغ؛ تلـك احلالـة الـيت منعتهـم مـن تقديـم 
أدلـة مكتوبـة عـن أصوهلـم، أو أصـول لغتهـم؛ ال 
ميكـن تعميمهـا ـذا الشكـل؛ ألن احلقيقـة التارخييـة 
تنـص عـلى وجـود عـدد ال بـأس بـه مـن 
 األمازيـغ؛ كانـوا ـ قبـل الفتـح اإلسـالمي ـ يف

مستـوى علـمي يؤهلهـم إلعطـاء رأي مكتـوب يف 
أو رمبـا تكـون  !!..ذلـك؛ ولكنهـم لـم يفعلـوا

ويف العهـد .. أعماهلـم تعرضـت للضيـاع، أو التلـف
الرومـاين أيضـاً؛ كـان كثيـر مـن األمازيـغ مولعيـن 
بالتأليـف واحملـاورات الفكريـة؛ وإذا لـم يصـل إلينـا 

مـا يفيـد أـم كتبـوا عـن ـ حـىت اآلن ـ 
أوضاعهـم، وأوضـاع شعبهـم؛ فـال يعـين ذلـك 
أـم لـم يكتبـوا متامـاً؛ خاصـة إذا علمنـا أن كثيـراً 

  .. مـن إنتاجهـم يكـون قـد ضـاع
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ومـع هـذا فمـا ذكرنـاه ـ مـن قبـل ـ ال 
جيعـل األمازيـغ بكاملهـم ـ كمـا وصفهـم الوزان ـ 
تغلبـت عليهـم البـداوة، واستحكـم فيهـم اجلهـل؛ 
فلـم يكتبـوا كتبـاً يشرحـوا فيهـا حاهلـم 

فأمـا تعميـم اجلهالـة عليهـم؛ فغيـر .. وأصوهلـم
بـوا عشـرات صحيـح، وأمـا كتابـة الكتـب فقـد كت

الـدات يف العهـد الرومـاين؛ ورمبـا يف العهـد 
ولكـن مـا عثـر عليـه حـىت اآلن ـ . الفينيـقي

كمـا متيـز .. حقيقـة ـ ال يـفي باحلاجـة املطلوبـة
األمازيـغ يف العهـد اإلسـالمي بالثـراء الفكـري، 
وغـزارة اإلنتـاج العلـمي املكتـوب؛ يف مياديـن 

العلـوم الدينيـة، والفلسفـة، واللغـة، : عديـدة كـ
واآلداب، والتاريـخ، واجلغرافيـة، والرياضيـات، 
. والفلـك؛ وغيـره مـن العلـوم الدينيـة، والدنيويـة

حبيـث لـم يصلـوا ـ يف أي عصـر كـان ـ إىل مـا 
وصلـوا إليـه يف العصـر اإلسـالمي؛ مـن رقي، ومسـو 

في، والفـين، ويف العلـوم يف العطـاء األديب، والفلسـ
وخيـر دليـل عـلى هـذا مـا وجـد يف بـالد . كافـة
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األندلـس مـن إبداعـات، ومؤلفـات علمـاء وأدبـاء 
أمازيـغ؛ باإلضافـة إىل أعماهلـم اجلليلـة؛ الـيت 

  .. أضـاءت املشـرق بآداـم، وفنوـم، ومبتكراـم
ة أمـا رأي احلسـن الـوزان خبصـوص األجبديـ

املستعملـة يف كتابـة اللغـة األمازيغيـة؛ فهـو يقـول أن 
املؤرخيـن العـرب؛ كانـوا يعتقـدون بعـدم وجـود 
كتابـة خاصـة باألمازيغيـة؛ وهـم يـرون أـا 
كانـت تكتـب باحلـروف الفينيقيـة، والالتينيـة؛ ألن 
العـرب عندمـا فتحـوا إفريقيـة لـم جيـدوا سـوى 

يعترفـون ] أي العـرب[ هـم: ((ـم يقـولث. الالتينيـة
بـأن لألفارقـة لغتهـم اخلاصـة؛ ولكنهـم يالحظـون 
أـم يستعملـون عـادة يف كتابتهـا احلـروف 

ويف الوقـت الـذي كـان حكـم إفريقيـة ... الالتينيـة
الفاريـن مـن ] يقصـد الفاطمييـن[ بيـد املبتدعـة

يـع كتـب خلفـاء بغـداد؛ أمـروا بإحـراق مج
ويذهـب ... األفارقـة؛ املتعلقـة بالتاريـخ والعلـوم

فريـق آخـر مـن مؤرخينـا إىل أنـه كانـت لألفارقـة 
لغـة مكتوبـة خاصـة ـم؛ لكنهـم افتقـدوا هـذه 
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الكتابـة؛ مـن جـراء احتـالل الرومـان لبـالد 
ذلـك أن بـالد الرببـر كلهـا؛ سـواء ... الرببـر

لساحـل، أو مـدن الداخـل ـ أعـين منهـا مـدن ا
املـدن املشيـدة قدميـاً ـ ال حتتـوي عـلى أيـة 
كتابـة يف األضرحـة، أو يف جـدران أي بنـاء إال وهي 

وال أظـن أن . باحلـروف الالتينيـة؛ دون استثنـاء
األفارقـة استعملـوا هـذه احلـروف، واختذوهـا 

الرومـان ملـا لكتابـة لغتهـم اخلاصـة؛ إذ ال شـك أن 
انتزعـوا هـذه األماكـن مـن أيـدي أعدائهـم؛ 
حمـوا ـ حسـب عـادة املنتصريـن ـ مجيـع 
النقـوش؛ احلاملـة آلثـار املغلوبيـن خبطهـم األصـلي؛ 
قصـد إذالهلـم؛ وجعلـوا عوضهـا كتابتهـم 

  )).الرومانيـة
  

  :     ـ التسامـح املطلـق
تساحمـاً يف وكـان موقـف الفاحتيـن العـرب م

هـذا اجلانـب؛ ولـم تكـن اللغـة األمازيغيـة يف 
العصـور الـيت سبقـت العهـد العثمـاين مضطهـدة، أو 
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مكبوحـة؛ ألن احلكومـات والـدول الـيت تعاقبـت يف 
حكـم ديـار املغـرب؛ كانـت مجيعهـا أمازيغيـة 

إذ لـم تقـم يف بـالد املغـرب ـ منـذ .. األصـل
ة األغلبيـة ـ سـوى دول مـن قبائـل سقـوط الدولـ

أمازيغيـة؛ وحـىت قبـل سقـوط األغالبـة؛ فقـد 
: كانـت يف بـالد املغـرب دول أمازيغيـة قائمـة مثـل

الـدولـة الرستميـة بتيهـارت، والدولـة املدراريـة 
اإلدريسيـة بفـاس، : بسجلماسـة؛ وحـىت الدولتيـن

ـ يف حقيقتهمـا ـ  والفاطميـة بإفريقيـة؛ فقـد كانتـا
ويف هـذه الـدول؛ .. أمازيغيـة التكويـن واملنبـت

كانـت األمازيغيـة مستعملـة؛ يف حـدود قدراـا 
وقـد ألفـت كتـب عديـدة؛ دينيـة .. التعبرييـة

وأدبيـة وفلسفيـة وعلميـة؛ يف ظـل الدولـة الرستميـة؛ 
أضـف إىل ذلـك مـا أجنـزه ابـن تومـرت مـن 

)) املرشـدة((و )) التوحيـد: (( الديـن؛ منهـارسائـل يف
؛ إذ كـان ابـن تومـرت يعمـل عـلى ))العقيـدة((و 

تسهيـل وصـول توجيهاتـه الدينيـة إىل عامـة 
السكـان؛ لـذا فقـد حـرص عـلى كتابـة بعـض 
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كتبـه الدينيـة باللغـة األمازيغيـة؛ الـيت كتبـت 
رمجـة أصـول ولكنـه جتنـب ت. باحلـروف العربيـة

  ).القـرآن واحلديـث(الديـن اإلسـالمي إىل األمازيغيـة 
  

  :ـ حركـة اإلحيـاء املزيـف
لـم حيـدث  ـ يف يـوم مـا؛ قبـل الغـزو 
الفرنـسي ـ أن قمعـت األمازيغيـة، أو حصـل 
اعتـراض عليهـا؛ مـن طـرف أي كـان مـن النـاس؛ 

يـة هي وإمنـا كـان قصورهـا، وحمدوديتهـا التعبري
أسـاس مشكلتهـا؛ وهي السبـب يف اجتنـاب العمـل 

وإذا كانـت .. ـا؛ يف املياديـن العلميـة، واإلداريـة
اللغـة األمازيغيـة  قـد عرفـت ـ يف العصـر احلديـث 
ـ اهتمامـاً كبيـراً؛ مـن طـرف الدارسيـن الفرنسييـن 

وستيفـان قزيـل    René Bassetرينيـه باسيـت : مثـل
Gsell (Steph.)  وغوتييـهEmile-Félix Gautier   وويليـم

فـإن الدوافـع .. ؛ وآخـرون William Marçaisمـارسي 
منهـا : احلقيقيـة؛ لتلـك األحبـاث تبـدو خمتلفـة؛ إذ

مـا كـان يف سبيـل العلـم واملعرفـة، ومنهـا مـا 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 123

ومـع .. كـان ألغـراض مشبوهـة؛ ختـدم استعمارهـم
هـذا فلـم ختـرج أحباثهـم عـن التعـرف عـلى هـذه 
اللغـة؛ عـلى اعتبـار أـا عينـة أنثروبولوجيـة؛ لـذا 
فقـد بقيـت اللغـة األمازيغيـة حمصـورة ضمـن 
مستويـات معينـة، ولـم حتـض بعنايـة جـادة 

 املـدارس أيـام االحتـالل؛ لترقيتهـا، وال لتدريسهـا يف
وملـا . مثلهـا ـ يف ذلـك ـ مثـل اللغـة العربيـة

استقلـت اجلزائـر أصبـح األمـر خمتلفـاً بالنسبـة 
للفرنسييـن؛ حيـث سارعـوا إىل تشجيـع بعـض 
املوجـات املشبوهـة؛ ممـا مسـح لبعـض املندسيـن، 

؛ لـكي واملغرضيـن مـن انتهـاز الفرصـة املواتيـة هلـم
ميلئـوا ذلـك امليـدان املهمـل؛ بغـرض ضـرب 
استقـرار البـالد؛ منطلقيـن مـن خلـف البحـار 
طبعـاً؛ مومهيـن النـاس بوجـود مشكلـة لغويـة 

والغريـب أـم يصـرون عـلى معـاداة .. باجلزائـر
اللغـة العربيـة؛ وحتميلهـا مـا حلـق باللغـة األمازيغيـة 

وقـت الـذي تقـف فيـه العربيـة يف مـن ختلـف؛ يف ال
خنـدق دفـاعي واحـد مـع األمازيغيـة؛ ضـد هيمنـة 
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وباملقابـل ميجـد هـؤالء املغـرر ـم .. الفرنسيـة
اللغـة الفرنسيـة؛ ويدافعـون عنهـا دفاعـاً مستميتـاً؛ 

أو  حـىت .. يفـوق دفاعهـم عـن األمازيغيـة نفسهـا
: وحنـن نتسـاءل اآلن.. مدفـاع الفرنسييـن عـن لغتهـ

؟ وهـل ..هـل هـذا الصـراع املصطنـع خيـدم اجلزائـر
؟ سـوف لـن جنيـب حنـن؛ ..خيـدم األمازيغيـة

ولكـن نتـرك اإلجابـة إىل القلـوب الطاهـرة، 
والنفـوس النقيـة، واخليـرة؛ مـن أبنـاء هـذا الوطـن 

  .. العزيـز
  

@ @ @ 
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1 
  

حيزنـين مـا أمسـع، ومـا أقـرأ عـن بعـض 
املواقـف املتطرفـة؛ الـيت تـسيء إىل شعبنـا، وتـزرع 

يبـدو أن .. يف صفوفـه احلقـد، والعـداوة الطائشـة
بعـض اجلزائرييـن لـم يستوعبـوا الـدرس؛ الـذي 

فكـل مـا .. مازلنـا نعيـش أحداثـه إىل يومنـا هـذا
نـا ـ حـىت اآلن ـ هـو مـن مثـار العنـف، أصاب

واحلقـد؛ املنبثقيـن مـن الغرائـز العدوانيـة املتطرفـة 
وال حاجـة بنـا إلجهـاد الذاكـرة، وحثهـا .. احلمقـاء

عـلى استحضـار كـل مـا سبـق أن عرفنـاه؛ يف 
.. السنـوات العشـر املاضيـة؛ مـن املـآسي واآلم

، والـروح العدوانيـة مصدرهـا التطـرف البغيـض
فتلـك الثقافـة .. اهلوجـاء؛ ذات الدوافـع االنتقاميـة

القاتلـة ال ختـدم ال أصحاـا، وال الشعـب اجلزائـري؛ 
  ..فـهي واالنتحـار شـيء واحـد

                                                        
  . 340: م العـدد1999أفریـل  8نشـرت في صـوت األحـرار یـوم الخمیـس  1
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كـل اجلزائرييـن يعلمـون مـا حـدث مـن 
حـرق، وختريـب ملمتلكـات الشعـب؛ قبـل سنـة 

وكـل .. ـة وبعدهـام وخـالل تلـك السن1988
اجلزائرييـن يعلمـون مـن وراء تلـك األعمـال 

وكلهـم يعرفـون ـ أيضـاً ـ أن تلـك .. التخريبيـة
األعمـال احلمقـاء تستهـدف األمـة بكاملهـا؛ وليـس 

ومـع هـذا؛ مـا زالـت .. السلطـة أو النظـام احلاكـم
تلـك السياسـة املفلسـة، والثقافـة احلاقـدة تنتـج 
بـذوراً خبيثـة؛ تنتقـل مـع الريـاح الطائشـة؛ 

وبتنظيـم .. فتزرعهـا يف أرض اجلزائـر الطيبـة
االنتخابـات الرئاسيـة املسبقـة؛ اعتقـد كثيـر مـن 
النـاس أـا ستكـون فرصـة ذهبيـة للمصاحلـة، 
وخلـق جـو جديـد؛ ملـؤه املـودة، واألخـوة، 

وذلـك بتجـاوز مـا .. واملنافسـة الشريفـة والرتيهـة
حصـل مـن آالم، ونسيـان السلبيـات، والتطلـع 

  .. للمستقبـل
فالكـل يذكـر مـا حـدث يف مدينـة باتنـة مـن 
أعمـال متطرفـة؛ اشتـكى منهـا حـزب األرسيـدي؛ 
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واعتبـرت ـ آنـذاك ـ أعمـاالً مهجيـة؛ وغيـر 
الئقـة، ألـا تتنـاىف مـع حريـة التعبيـر، ومضـادة 

والغريـب؛ أنـه .. للمسـار الدميقـراطي كمـا قيـل
لـم متـر غيـر فتـرة قصيـرة؛ حـىت تعـرض زعيـم 
حـزب محـاس ـ آنئـذ ـ ملضايقـات، وتصرفـات 
عدوانيـة بواليـة تيـزي وزو؛ غيـر أن املربريـن 
واملسوغيـن لألحـداث؛ اعتبـروا مـا حـدث لـه ال 

اء؛ جـاءت يعـدو أن يكـون ردود أفعـال محقـ
كجـواب عـلى مـا أصـاب أنصـار األرسيـدي يف 
باتنـة؛ بينمـا الواقـع يثبـت أن الطرفيـن؛ ال عالقـة 

ال حـزب .. هلمـا مبـا حـدث يف باتنـة وتيـزوزو
محـاس هـو الـذي وقـف يف وجـه حـزب 
األرسيـدي بباتنـة؛ وال األرسيـدي هـو الـذي استفـز 

إذن فمـن كـان وراء .. زعيـم محـاس يف تيزيـوزو
تلـك األعمـال املتطرفـة؛ والـيت تتنـاىف مـع أبسـط 

  ؟ ..شـروط الدميقراطيـة
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ولـم ينتـه األمـر عنـد هـذا احلـد؛ بـل 
تكـرررت األعمـال اهلمجيـة، والتصرفـات اهلوجـاء ـ 

ولـم .. بعـد سنـوات ـ مـن جديـد يف تيـزي وزو
حتـدث هـذه التصرفـات املتطرفـة ـ هـذه املـرة ـ 

م؛ بـل حدثـت يف 1991م أو سنـة 1988يف سنـة 
.. ـة الرئاسيـةم؛ خـالل احلملـة االنتخابي1999سنـة 

شهـر التصالـح، اليقظـة، .. ويف هـذا الشهـر بالـذات
لقـد مـرت هـذه احلملـة .. واستعـادة الـوعي

بالواليـات اجلزائريـة كافـة؛ يف ظـل االستقامـة 
نعـم السلـم الـذي بـح صـوت السيـد .. والسلـم

حـىت .. آيـت أمحـد مـن تكـراره، واملنـاداة بـه
أن هـذه العبـارة ولـدت مـع السيـد آيـت اعتقدنـا 

ولكـن الـذي ظهـر اآلن أن هـذه العبـارة .. أمحـد
الرباقـة دفنهـا أنصـاره، بتصرفاـم الطائشـة؛ أثنـاء 
الزيـارة الـيت قـام ـا املترشـح للرئاسيـات السيـد 

فمـا معـىن .. عبد العزيـز بوتفليقـة لواليـة تيـزي وزو
؟ أجيـول السيـد آيـت ..غيـر الالئـق هـذا التصـرف

أمحـد يف ربـوع اجلزائـر بكاملهـا؛ دون عائـق 
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يذكـر؛ ويستقبـل حبفـاوة، وإكـرام مـن طـرف 
أبنـاء الواليـات األخـرى؛ دون متييـز أو حتيـز؛ ويف 
املقابـل جيـد غيـره مـن املترشحيـن استقبـاالت 

مـا معـىن  ..عدوانيـة، وغيـر الئقـة يف تيـزي وزو
؟ ومـاذا لـو استقبـل أنصـار املرشحيـن ..هـذا

اآلخريـن؛ زعيـم حـزب القـوى االشتراكيـة 
؟ ..باألسلـوب العـدواين نفسـه يف الواليـات األخـرى
؟ ..مـاذا سيكـون موقـف أنصـار هـذا احلـزب إذن

أبوابـه ) مسسـم(ألـم حيـن الوقـت لـكي يفتـح 
  ؟..دون متييـزللجزائرييـن كافـة؛ وبـ

أقـول هـذا مـن منطلـق شخـصي، ومـن 
موقـف حـر ومستقـل؛ ال ينـتمي إىل أي تنظيـم 

فدوافـعي هي غيـريت عـلى .. سيـاسي يف البـالد
.. وطـين، وحـيب ألبنـاء بـالدي يف كـل شبـر منـه

ال فـرق عنـدي بيـن تيـزي وزو، أو تامنراسـت؛ 
.. أرضي ووطـين وبيـن مغنيـة، أو تبسـة؛ فكلهـا

وعليـه فـإين أطمـع يف رؤيـة واليـات وطـين 
بكاملهـا؛ مفتوحـة أمـام أبنـاء شعـيب؛ مبختلـف 
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عندهـا سيعـم اخليـر، وتنتشـر املـودة بيننـا .. فئاتـه
مجيعـاً؛ حـىت وإن اختلفـت أحزابنـا، وبرامـج تنميـة 

  .. شعبنـا
  

@ @ @ 
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1 
  

تعتبـر اجلزائـر مـن بيـن الـدول القليلـة يف 
العالـم العـريب الـيت متتلـك ثـروة حضاريـة، وثقافيـة 
هائلـة؛ تشتمـل عـلى عـدد كبيـر مـن املواقـع 

ومـع هـذا؛ .. السياحيـة؛ ذات القيمـة العامليـة الرفيعـة
فقـد عجـز العاملـون يف ميـدان السياحـة؛ ببالدنـا 

ـك الثـروة، واستغالهلـا عـلى أفضـل عـن فهـم تل
وبالنظـرة الشاملـة، .. وبالتأمـل العميـق.. وجـه

والناقـدة؛ سيقـف املهتمـون ـذا املوضـوع أمـام 
أنـه إذا كانـت العـراق متتلـك : حقائـق ثابتـة منهـا

ثـروة مـن التـراث اإلنسـاين؛ املنبثـق عـن حضـارة 
؛ وإذا كانـت مصـر حتـظى مـا بيـن النهريـن اخلالـدة

بالتـراث اإلنسـاين الفرعـوين ذي الشهـرة العامليـة؛ 
فللجزائـر ـ بدورهـا ـ تـراث إنسـاين عظيـم؛ ال 
: يقـل عمـا سبـق ذكـره؛ وذلـك يف اجلوانـب

ألنـه .. الثقافيـة والفنيـة ذات البعـد اإلنسـاين الفريـد

                                                        
  .353: العـدد. 1999أفریـل  24ـوت األحـرار یـوم السبـت نشـر في ص 1
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لتاريـخ؛ يغـوص باملتتبعيـن يف أعمـاق مـا قبـل ا
  ..ويتـدرج ـم إىل بدايتـه

ولكـن شـاءت األقـدار أن يتعثـر حـظ اجلزائـر 
مبوبقـات بشريـة؛ عطلـت املسيـرة الـيت كـان ومـن 

إذ ابتليـت البـالد ـ منـذ البـدء .. الواجـب إتباعهـا
ـ بفئـة مـن أبنائهـا اجلهلـة؛ اغتصبـت ميـدان 

فلـم تـر يف .. مباشـرةالسياحـة؛ بعـد االستقـالل 
هـذا امليـدان احليـوي؛ سـوى تلـك الزاويـة التافهـة؛ 
.. الـيت تنحصـر يف احلانـات املظلمـة والليـايل احلمـراء

فبـادر املشرفـون عـلى قطـاع السياحـة إىل بنـاء 
جممعـات، وفنـادق سياحيـة؛ مهمتهـا األساسيـة هي 

لى نسبـة قليلـة توفيـر جـو احلانـات، والترفيـه عـ
  ..جـداً مـن البشـر؛ طالـيب اللهـو واملتعـة

وهكـذا انتشـرت؛ عـلى طـول الساحـل 
اجلزائـري سلسلـة مـن الفنـادق الفخمـة؛ الـيت 
كـان يف مقدورهـا توفيـر قسـط مـن املتعـة، 

ولكـن غـاب عـن املشرفيـن .. والرفاهيـة لروادهـا
التفكيـر السليـم  عـلى قطـاع السياحـة ـ آنئـذ ـ
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لـذا فقـد وجـدوا أنفسهـم .. يف نوعيـة زبائنهـم
إذ لـم يكـن بيـن زبائنهـم .. أمـام فـراغ مريـع

سواهـم؛ أو بعـض املتطفليـن؛ الذيـن كانـوا يطمعـون 
بينمـا .. يف االستفـادة مـن اخلدمـات بـدون مقابـل

لـم جيـد السائـح األورويب ـ الـذي بنيـت كمـا 
.. ـدو مـن أجلـه تلـك املرافـق ـ حاجـة إليهـايب

ألنـه لـم تكـن تستهويـه يف اجلزائـر شـواطئ البحـر 
املرحيـة؛ بقـدر مـا كانـت تستهويـه شـواطئ 

وألنـه لـم يف حاجـة للسهـرات .. الصحـراء امللتهبـة
احلمـراء، وال اللهـو الفـارغ؛ ألن مـا لديـه يف بـالده 

لَّ مـن االنغمـاس يف ذلـك احمليـط بـل مـ.. يغنيـه
وباملقابـل فالسائـح العـرب؛ي يفضـل املـاء .. القاتـل

لـذا فقـد وجـد املـاء يف أماكـن .. عـلى التيمـم
  ؟..أخـرى؛ فمـا حاجتـه إذن للتيمـم بالصعيـد

ومـن هنـا؛ نقـف حلظـة للتأمـل فيمـا أقـدم 
ـوا املـال، الذيـن أضاع !!..عليـه أولئـك العباقـرة

نعـم؛ كـان األجـدر ـم ـ .. والسيـاح معـاً
عندمـا فكـروا يف تنشيـط السياحـة باجلزائـر ـ عـدم 
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، La Cote D’Azur) الكـوت دازيـر(التفكيـر والتركيـز يف 
.. أو يف الضفـاف الشرقيـة مـن األندلـس األسبانيـة

ولـو كانـوا قـد استطاعـوا التخلـص مـن عقـد 
قـص، وأوهـام األسيـاد، ومركـب التبعيـة الن

الفكريـة؛ لكانـوا أقـدر عـلى تصـور شكـل خـاص 
إذ .. بالسياحـة اجلزائريـة؛ الـيت ختتلـف عمـا تومهـوه

لـو بقـي الفرنسيـون يف هـذه البـالد؛ ملـا أصبحـت 
سياستهـم السياحيـة يف اجلزائـر بالنمـوذج القاصـر؛ 

ألن بـوادر .. املشرفـون التعسـاءالـذي اتبعـه أولئـك 
توجـه الفرنسييـن خـالل اخلمسينـات، والستينـات 
أظهـرت تركيـزاً كبيـراً عـلى الصحـراء، والعمـل 

ومـا .. االقتصاديـة، والثقافيـة: عـلى تفجيـر كنوزهـا
األشغـال املكثفـة يف قطـاع اآلثـار؛ سـوى عينـة 

  ..ت الفرنسيـةبسيطـة ملـا كانـت تنويـه السلطـا
ومـا أقولـه هنـا؛ ال يعـين الدعـوة إىل إمهـال 
شـواطئ اجلزائـر اخلالبـة، أو جتنـب استغـالل 
النشـاط السيـاحي فيهـا؛ بـل املقصـود هـو خلـق 

مشـاالً، : تـوازن دقيـق بيـن املناطـق اجلزائريـة كلهـا
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ة فللجزائـر مواقـع سياحيـ.. وجنوبـاً، وشرقـاً، وغربـاً
يف منتـهى الروعـة واجلمـال؛ يف كامـل تراـا، ويف 

الصحراويـة، والسهبيـة، والتليـة، : خمتلـف منطقهـا
فالتنـوع الطبيـعي الـذي .. واجلبليـة، والساحليـة

ومـع هـذا؛ لـم .. متتلكـه اجلزائـر قـد حتسـد عليـه
يستغـل منـه سـوى السواحـل البحريـة؛ وهنـا 

  ..، والتقصيـر الفظيعيـنيتجـلى اإلهـدار
فبيـن أيدينـا مفتـاح اخليـر، وسـر النجـاح يف 

فمـا بـقي علينـا .. هـذا القطـاع السيـاحي احليـوي
االنطـالق الصحيـح والصائـب؛ .. سـوى االنطـالق

الـذي يستهـدف خيـر البـالد والعبـاد؛ ال خيـر 
ـَّايب الصناديـق  فهـذه الصحـراء.. الطفيلييـن ونق

ففيهـا منفـذ النجـاة، وـا .. تناديكـم؛ فلبـوا النـداء
وحـىت أوضـح رأيـي بصـورة .. يرفـع التحـدي

أفضـل؛ سأستعيـن بشواهـد حيـة؛ لبعـض املختصيـن 
فهـؤالء . األجانـب يف مياديـن اآلثـار والفنـون

األجانـب مسحـوا الصحـراء اجلزائريـة طـوالً 
والتنقيـب عـن خبايـا  وعرضـاً؛ يف سبيـل البحـث
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التاريـخ؛ ولـم تثنهـم صعوبـات احليـاة يف الصحـراء، 
.. وال مشـاق الطقـس ووسائـل العيـش القاسيـة فيهـا

فهـل ينتفـض الباحثـون عندنـا؛ ويسعـون إىل تقليـد 
أولئـك العلمـاء الصابريـن الصادقيـن؛ كمـا كانـوا 

 أساليـب حيبـون تقليـد غريهـم مـن األجانـب؛ يف
  ؟..املتعـة والرفاهيـة

  

  :ـ السجـل اخلالـد يف تاسيـلي
تعتبـر النقـوش املنحوتـة عـلى الصخـور يف بـالد 
املغـرب؛ مبثابـة السجـل املفتـوح؛ يسمـح للمهتميـن 
بقـراءة تاريـخ هـذه البـالد ـ منـذ حقـب زمنيـة 
قدميـة جـداً ـ لـم يكـن اإلنسـان فيهـا؛ قـد 

لـذا فقـد .. إىل اكتشـاف الكتابـة بعـدتوصـل 
حـاول اإلنسـان املغـريب أن يسجـل تارخيـه، 
ومعتقداتـه بوسيلـة تعبرييـة مبتكـرة؛ وتتمثـل يف لغـة 
اخلطـوط اهلندسيـة، وألـوان الطبيعـة احمليطـة بـه؛ 

وظـل ذلـك السجـل .. فتفنـن وأبـدع أميـا إبـداع
ة، والفنـون الرائعـة مطويـاً الثـري باملعلومـات املتنوعـ
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ومهمـالً؛ حـىت سخـر اللـه لـه أفواجـاً مـن 
العلمـاء، والباحثيـن األوروبييـن؛ فنفضـوا عنـه غبـار 

إذ انطلقـت .. الزمـن املتراكـم عبـر العصـور الطويلـة
محـالت البحـث عـن النقـوش املنحوتـة عـلى 

يـر مـن الصخـور، ببـالد املغـرب يف الربـع األخ
القـرن التاسـع عشـر؛ مببـادرة مـن جـورج  

؛ الـذي واصـل أحباثـه  J. B. Flamandبارتليـمي فالمـون 
طيلـة أربعيـن سنـة؛ عبـر مناطـق عديـدة مـن 

ويبـدو أن إجنـازات هـذا اجليولـوجي . مشـال إفريقيـا
العلميـة اختلطـت باألعمـال العسكريـة االستعماريـة؛ 

يف احتـالل عيـن صالـح؛ ضمـن احلملـة  إذ شـارك
وقـد صـدر كتابـه .. م1899الفرنسيـة عليهـا سنـة 

؛ بعـد عاميـن  Les pierres écrites)) احلجـارة املكتوبـة((
ومنـذ هـذا . م1921مـن وفاتـه؛ أي يف سنـة 

التاريـخ أخـذت أعـداد الباحثيـن تتضاعـف؛ جـريـاً 
ومـا ختفيـه مـن أسـرار؛ وراء مـا تقولـه النقـوش، 

وقـد تضاعفــت .. ضمـن سطورهـا وأشكاهلـا
قائمـة الباحثيـن األوروبييـن يف هـذا امليـدان؛ حبيـث 
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فمـن . ال يتسـع اـال لشـرح إجنازاـم كلهـا
أولئـك الباحثيـن مـن اعتـىن مبـا يف الصحـراء، 

   إمييـل فليكـس غوتييـه: وختومهـا الشماليـة،  مثـل
E. F. Gautierبـروي . ، وهـH. Breuil ريغـاس . ، وم     
M. Reygasse  مونـورد. ، وت .Th. Monod  . ثـم الذيـن

قرازيـوزي، . ب: ركـزوا أعماهلـم عـلى ليبيـا مثـل
P. Graziosi فروبنيـوس . ، ولL. Frobenius  . ثـم مـن

قيـة املهتميـن باملناطـق املعروفـة ببـالد الرببـر الشر
، وآرمبـورغ  M. Soligniacسولينيـاك . م: وتونـس

Arambourg  والدكتـور غوبيـر ،Dr. Gobert  . أمـا
فوفـري . ر: النـواحي الوهرانيـة، ومشاهلـا وجنوـا فـ

R. Vaufrey  وبـاالري ،Pallary  . وأخيـرا هنـري لـوت
Henri Lhote  التاسيـلي واهلقـار : يف أعمالـه القيمـة بـ

  .واجلنـوب الوهـراين
وقـد لوحـظ تقـارب شديـد؛ بيـن مـا عثـر 
عليـه يف املناطـق الصحراويـة املختلفـة، ومـا تـم 

األمـر .. اكتشافـه يف املناطـق اجلنوبيـة مـن وهـران
الـذي يـدل عـلى سيـادة حضـارة واحـدة؛ يف تلـك 
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كلهـا؛ وأغلـب الباحثيـن يرجعـون أقـدم الربـوع 
النقـوش املنحوتـة عـلى الصخـور ـ يف بـالد املغـرب 
كلهـا ـ إىل احلضـارة الـيت ميـزت العصـر احلجـري 

، والعصـر احلجـري احلديـث  Epipaléothiqueاملتأخـر 
Néolithique . ومثـة مـن صنـف النقـوش املنتشـرة يف

هـا ـ زمنيـا بشكـل نسـيب هضبـة التاسيـلي، وحدد
ـ حسـب النشاطـات املعيشيـة؛ الـيت كـان حيياهـا 

  :  أولئـك السكـان القدمـاء؛ مثـل
. م.ق 5000ـ عصـر الصياديـن؛ الـذي سـاد مـن 

  .م.ق 3500إىل 
إىل . م.ق 3500ـ وعصـر الرعـاة؛ الـذي سـاد مـن 

  .م.ق 1000
األخيـرة ـ وعصـر احلصـان؛ الـذي سـاد يف األلـف 

  .قبـل امليـالد
ـ وعصـر اجلمـال؛ الـذي ظهـرت بـوادره 
خـالل املائـة سنـة؛ الـيت سبقـت التاريـخ امليـالدي؛ 

م؛ خـالل معركـة .ق 46وبالتحديـد يف سنـة 
 يوليـوس؛ الـيت دارت بيـن )رأس الدميـاس( تابسـوس
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؛ يوبـا األول، وامللـك األمازيـغي )قيصـر رومـا(
 بومـيبالـف مـع خصـم سيـزار اللـدود؛ الـذي حت

عـلى أن باحثيـن آخريـن صنفـوا تلـك ). مببايـوس(
الفتـرات الزمنيـة إىل أقسـام أخـرى؛ منهـا مـا 
وصـل إىل مخسـة أصنـاف؛ واستدلـوا يف ذلـك؛ 
عـلى مـا كانـت تشتمـل عليـه الصـور والنقـوش 

  ..مـن حيوانـات؛ بشكـل مكثـف
  

  :اديـنـ عصـر الصي
فتـرة الـرؤوس : يسميـه باحثـون آخـرون

؛ ألن صـور رؤوس اإلنسـان فيهـا تظهـر يف املستديـرة
وعصـر الصياديـن هـذا؛ متيـزه . شكـل مستديـر

الفيـل، والزرافـة، : رسـوم ونقـوش حيوانـات مثـل
ووحيـد القـرن، والنعامـة، والوعـل، وجامـوس 

. خاصـةاألرويـة النهـر، والتمسـاح، والسمـك؛ و
وممـا مييـز هـذه الفتـرة، ومينحهـا وضوحـاً أكثـر؛ 
أن احليوانـات املذكـورة كانـت ترسـم منفـردة؛ 

كمـا كانـت تلـك . وليسـت يف شكـل قطعـان
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. احليوانـات ـ يف الغالـب ـ ترسـم حبجمهـا الطبيعـي
ويف حـال . وأسلـوب التصويـر فيهـا مييـل إىل الطبعيـة

ـت؛ تكـون اخلطـوط عميقـة، وتأخـذ الشكـل النح
. ؛ مـع ميـل إىل الدكنـة والقتامـة)  V(الالتيـين 

وقـد ختيـل بعضهـم التقنيـة؛ الـيت كـان يتبعهـا 
ذلـك الفنـان القديـم يف إجنـاز نقوشـه؛ فـرأوا أنـه 
كـان يبـدأ برسـم املوضـوع املـراد نقشـه؛ أوالً 

ا يريـد رمسـه؛ ثـم يشـرع بواسطـة مـادة تظهـر مـ
يف حفـر نقـاط متتاليـة فـوق اخلطـوط املرسومـة؛ 
بواسطـة منقـاش مـن عظـام احليوانـات، أو مـن 
الصـوان املدبـب؛ وبعـد ذلـك يكمـل عملـه 
بوصـل النقـاط، حـىت تصبـح خطـاً متصـالً؛ ثـم 
جيتهـد يف صقـل تلـك اخلطـوط، وتعميقهـا بأداة 

وممـا يلفـت النظـر ـ يف .. ـة وحـادةحجريـة صلب
هـذه الفتـرة ـ أن صـور اإلنسـان كانـت قليلـة 
جـداً؛ ومـا اكتشـف منهـا حـىت اآلن؛ تظهـر ذلـك 
ـَّمـاً بقنـاع مـن جـلـد  ـَثـ اإلنسـان مل
احليوانـات؛ بينمـا تكـون أسلحتهـم عبـارة عـن 
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كمـا يبـدو الكلـب . هـراوات، وعـصي معقوفـة
كرفيـق دائـم ألولئـك الصياديـن؛ وعليـه فقـد 
يكـون هـو احليـوان األليـف الوحيـد الـذي تظهـره 

  .تلـك الفتـرة
  

  :عصـر الرعـاة ـ
فتـرة : أمـا عصـر الرعـاة؛ فيسميـه آخـرون

؛ بسبـب انتشـار صـور هـذا احليـوان اجلامـوس
وعصـر الرعـاة هـذا  أصبحـت . بشكـل واسـع

فيـه أصغـر حجمـاً؛ كمـا بـرزت الرتعـة الصـور 
وهنـا أضحـت الرسـوم . اإلطالقيـة املظهريـة فيـه

متضمنـة لعينـات مجاعيـة؛ أكثـر فسحـة؛ وبذلـك 
يتضـح التطـور الـذي سـاد؛ بتجـاوز الصـور 

ويف هـذه الفتـرة ظهـرت اخلطـوط يف . الفرديـة
أضعـف الالتينيـة؛ بعمـق أقـل حـدة، و)   U(شكـل 
: ومـن احليوانـات املرسومـة يف هـذه الفتـرة. سـواداً

وحيـد القـرن، والنعامـة، والغنـم البـري، والغـزال، 
واخلرتيـر البـري، واألسـد، ومحـار الوحـش، وبقـر 
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جامـوس وهنـا بـدأت صـور . الوحـش، والسمـك
متيـل حنـو االختفـاء؛ بينمـا تصبـح صـورة  النهـر
الصـورة السائـدة، واملنتشـرة بيـن رسـوم هي  الثـور

هـذا العصـر؛ حيـث تظهـر يف شكـل قطعـان 
؛ يف رعايـة األغنـام واملعـزكاملـة؛ وإىل جانبهـا 

ورمسـت جلـود تلـك . الرعـاة، وحراسـة الكـالب
الثيـران، وحوافـرهـا، وأذناـا بدقـة متناهيـة؛ 

تظهـر  ومـن جهـة أخـرى. تبعـث عـلى اإلعجـاب
: الرسـوم تلـك الثيـران بقـرون منوعـة؛ منهـا

املعقوفـة حنـو األمـام، أو األسفـل؛ حبيـث تشبـه 
أنيـاب الفيـل؛ كمـا تتميـز تلـك الثيـران بالنحافـة؛ 
األمـر الـذي يبعـث عـلى االعتقـاد بأـا كانـت 
تستعمـل حلمـل املتـاع واألشخـاص؛ ملـا كـان 

مـن ميـل إىل الرحلـة، وانتجـاع عليـه رعاـا؛ 
وكانـت أثـداء البقـر ممتـدة إىل اخللـف؛ ممـا . الكـأل

يفيـد أـا كانـت حتلـب مـن خلفهـا؛ وليـس مـن 
أمـا الرعـاة؛ فكانـت صورهـم تظهرهـم . اجلوانـب

عـراة؛ وأحيانـاً يكونـون مستوريـن مبـآزر؛ وكانـوا 
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يواناـم، أو يظهـرون يف الرسـوم منشغليـن حب
منهمكيـن يف األعمـال البيتيـة، أو منهمكيـن يف أداء 
بعـض الطقـوس أو منشغليـن باالحتفـاالت، أو بعـض 

أمـا أسلحتهـم فقـد أصبحـت . األعمـال الزراعيـة
كمـا تظهرهـم بعـض . هي السهـام واألقـواس

الرسـوم وهـم يف وضـع القتـال؛ وقـد اكتشـف 
لبعـض احملاربـات مـن النسـاء؛  هنـري لـوت صـوراً

كـن فيهـا يظهـرن بثـدي واحـد؛ وال يعـرف إن 
كـان ذلـك سببـه اختـالط األمـر عـلى الرسـام؛ 
حبيـث لـم يتمكـن مـن التمييـز بيـن الصـورة 
اجلانبيـة والصـورة الكاملـة؛ أو أنـه كـان صادقـاً يف 

ن؛ تصويـره لنسـاء؛ تعمـدن بتـر أحـد ثـدييهـ
ـدف إزالـة العائـق؛ الـذي مينعهـن عـن استعمـال 

ومثـة مـن . القـوس؛ بشكـل جيـد عنـد اللـزوم
يقسـم هـذا العصـر إىل فتـرة مستقلـة؛ تـأيت قبـل 
عصـر احلصـان؛ وتسـمى عصـر املاعـز والغنـم؛ 

  .ألمـا أخـذا يظهـران يف منتصـف هـذا العصـر
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  :ـ عصـر احلصـان
أمـا العصـر الـذي نسـب إىل احلصـان؛ فسـمي 
بذلـك نتيجـة لكثـرة صـور هـذا احليـوان؛ يف 
الرسـوم املنحوتـة عـلى الصخـور؛ يف تلـك الفتـرة 

وقـد مسـاه بعـض الباحثيـن ـ أيضـاً ـ . الزمنيـة
وباإلضافـة إىل احلصـان؛ ). العربـة( عصـر الدبابـة

املاعـز، : لى صـورتشتمـل رسـوم ذلـك العصـر عـ
والغـزالن، والنعـام، والزرافـات، واألسـود 

عـلى أن صـورة احلصـان كانـت . الصغيـرة، والريـم
وكـان اإلنسـان يظهـر . يمـن عـلى تلـك الرسـوم

. الـدروع، والرمـاح: فيهـا بأسلحـة جديـدة مثـل
كمـا أخـذت صـور الرجـال واحليوانـات تبـدو يف 

وكـان احلصـان يبـرز مـن خـالل . شكـل هنـدسي
فلتلـك العربـات عجلتـان، أو . العربـات الـيت جيرهـا

أربـع؛ وجيرهـا جـوادان، أو أربعـة جيـاد؛ وكانـت 
وتعلـو تلـك . تظهـر باستمـرار وهي يف حـال طـراد

العربـات مظـالت تغـطي السائـق الواقـف عـلى 
  .منصتهـا؛ وبيـده زمـام اخليـل
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  :ر اجلمـلـ عصـ
أمـا عصـر اجلمـل ـ اجلمـل ذي السنـام 
الواحـد طبعـاً ـ فيظهـر فيهـا هـذا احليـوان؛ مـن 
خـالل رسـوم أقـل جـودة، وإتقـان فـين؛ عمـا 

عصـر الصياديـن، : عـرف يف الفتـرات السابقـة كـ
بفتـرة ويسـمى هـذا العصـر أيضـاً . وعصـر الرعـاة

هـذه الكتابـة منقوشـة  ؛ بسبـب وجـودالتيفينـاغ
عـلى الصخـور؛ إىل جانـب الصـور املنقوشـة 

ويبـدو أن هـذا العصـر استمـر طويـالً؛ . واملرسومـة
حبيـث ميكـن دمـج الفتـرة اإلسالميـة ضمنـه؛ ألن 
بعـض النقـوش أخـذت تظهـر احلـروف العربيـة؛ إىل 

  .  جانـب حـروف التيفينـاغ
  

  :واهلـواءمتحـف الشمـس ـ 
وقـد فتنـت تلـك النقـوش، والرسومـات 
الفنيـة؛ املنتشـرة عبـر هضبـة تاسيـلي؛ كثيـراً مـن 
العلمـاء، والفانيـن؛ واعتبـر موقعهـا املنبسـط يف 
. اهلـواء الطلـق؛ أضخـم وأعظـم متحـف يف العالـم
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وهـذا مـا جعـل الباحـث والرحالـة السويسـري 
تذكـرت معـرض لـوت (( :جـورج غريستـر يقـول

يف باريـس؛ فذكـرت أن صـور تاسيـلي  ]هنـري[
. قـد أغنـت العالـم بكنـوز مـن اجلمـال الفـين

وقـد اكتشـف ميـدان جديـد؛ يدهـش عشـاق 
الفـن، ويـدور برؤوسهـم؛ وهـو مـع ذلـك ليـس 

] رينيـه[ ووافقـين موسـو . بامليـدان اهـول كليـة
طاملـا أن عشـاق الفـن : "عـلى رأيـي وقـال

أمـا . هـؤالء ال يهتمـون إال بالشكـل واللـون
األخصـائي فيستثيـره هـذا االكتشـاف بالطبـع؛ 

فهـو يواجـه . ولكنـه ال يشعـر بالسعـادة الفكريـة
عـدداً مـن املشاكـل اجلديـدة؛ الـيت ال يستطيـع 
. احلهـا؛ واألسئلـة الـيت ال يستطيـع اإلجابـة عليهـ

فهـو أشبـه مـا يكـون مبحاسـب؛ يريـد أن يصـفي 
حساباتـه، وأن يستخلـص نتائجهـا؛ ولكنـه يواجـه 
كـل حلظـة بنـداً جديـداً مـن احلسـاب؛ لـم 

فقـد أضـاف لـوت  …يكـن الحظـه يف البدايـة
نفسـه مـادة جديـدة؛ عندمـا قـام بـأول  ]هنـري[
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 ي جـراتجـرد منظـم للصـور الصخريـة يف واد
وقـد نقـل فريقـه أربعـة . م1959يف عـام  ]جـراد[

آالف صـورة؛ مـن جممـوع هـذه الصـور؛ 
مستخدميـن طريقـة جديـدة؛ استعملـوا فيهـا 

وكـان بيـن هـذه الصـور؛ . املطـاط السائـل
أعظـم النقـوش؛ الـيت سبقـت التاريـخ، والـيت 

ا أكثـر عرفـت حـىت اآلن؛ تصـور زرافـات ارتفاعهـ
مـن عشريـن قدمـاً، وحيوانـات وحيـد القـرن 

قدمـاً، والفيلـة الـيت ترتفـع  25الـيت يبلـغ طوهلـا 
ولكـن باإلضافـة . مخسـة عشـر قدمـاً عـن األرض

إىل اكتشافـات لـوت؛ فـال يكـاد ميـضي شهـر 
واحـد عـلى الصحـراء؛ منـذ أن استيقظـت مـن 

ر اكتشافـات جديـدة؛ نومهـا الطويـل؛ إال وتظهـ
. يـزاح فيهـا الستـار عـن صـور صخريـة جديـدة

وقـد تـم اكتشـاف حنـو مـن عشريـن ألـف 
صـورة؛ يف السنـوات القليلـة؛ عـلى اجلـدران 

وأعتقـد أن هـذا الرقـم . الصخريـة يف الصحـراء
"... هـو ـ عـلى كـل حـال ـ أقـل مـن احلقيقـة
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ـراء قصـة احلركـة، ويسـرد متحـف صـور الصح
واحلضـارات املتعاقبـة، واألجنـاس، والشعـوب، 
والقبائـل، والعشائـر؛ الـيت أتـت معهـا إىل 
الصحـراء بفنهـا؛ أو ورثـت عـن أسالفهـا تقاليـد 

ولكـن . فنيـة؛ كانـت قائمـة، ثـم محلـت رسالتهـا
مـاذا متثـل هـذه األساليـب الفنيـة املختلفـة؟ 

كـل أسلـوب منهـا تعبيـراً عـن  وهـل يكـون
فنـان فـرد، أو عـن مدرسـة، أو عشيـرة؟ وهـل 
تطـورت هـذه األساليـب يف وقـت متزامـن، 
وبصـورة مستقلـة، أو يف تسلسـل تاريـخي؟ وهـل 
يف اإلمكـان تتبـع آثـار أي نظـام متسلسـل تارخييـاً؛ 
سـواء بصـورة نسبيـة، أو مطلقـة؟ وأيـة 

أو أجنـاس، أو شعـوب، أو قبائـل، أو حضـارات، 
عشائـر هلـا عالقـة ـذه األساليـب؟ وهـل كـان 
سكـان الصحـراء مـن السـود، أو السمـر، أو 
احلمـر، أو البيـض؟ كانـت هـذه األسئلـة الـيت 

أمـا القائمـة احلقيقيـة . نوجههـا إىل بعضنـا البعـض
  )).  فأطـول مـن هـذه بكثيـر
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اآلراء املتواضعـة؛ الـيت ميكنهـا أن هـذه بعـض 
تقـدم خدمـة ملـن يهمـه تنشيـط السياحـة يف 

يف انتظـار العامليـن املخلصيـن؛ الذيـن .. بالدنـا
يبـادرون بالتخطيـط لسياحـة ثقافيـة؛ ستكـون بـدون 
شـك مصـدر خيـر وازدهـار عـلى ثقافـة اجلزائـر 

  ..واقتصادهـا
                                                                        

@ @ @ 
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99 
1 

  
نشطـت الغرائـز الكامنـة يف نفـوس حكـام 
فرنسـا ـ كمـا عودونـا ـ جتـاه السلطـة يف 
.. اجلزائـر، وجتـاه كـل مـا يتحـرك يف أرض اجلزائـر

وخرجتهـم هـذه املـرة؛ متـت ـ كالعـادة ـ 
.. بأسلـوب؛ فيـه كثيـر مـن الغبـاء االستعمـاري
ا ومـن جهتنـا نقـف ـ وذلـك بغـض النظـر عمـ

أفرزتـه االنتخابـات الرئاسيـة مـن جنـاح وخسـارة ـ 
نقـف كمواطنيـن جزائرييـن؛ مبختلـف انتماءاتنـا 
السياسيـة؛ موقـف انزعـاج، واستنكـار هلـذا التدخـل 
السافـر يف جمريـات أمورنـا؛ مـن قبـل احملتـل القديـم 
لبالدنـا؛ ذلـك احملتـل الـذي يـأىب تـرك الوهـم 

وهـم الوصايـة عـلى اجلزائـر؛ .. عليـه املسيطـر
كمـا أنـه .. حـىت وإن كـان ذلـك بـدون موافقتهـا

لـم يتخلـص مـن الوهـم الكبيـر؛ الـذي مـا زال 
                                                        

  .353: العـدد. 1999أفریـل  24نشـر في صـوت األحـرار یـوم السبـت  1
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حيجـب عنـه حقيقـة فرنسـا؛ املتقهقـرة يف احملافـل 
  .. الدوليـة

وإذا كـانت بريطانيـا والواليـات املتحـدة 
بدورمهـا ـ مالحظتيهمـا األمريكيـة قـد سجلتـا ـ 

عـن االنتخابـات اجلزائريـة؛ فـإن مواقفهمـا 
اختلفـت؛ اختالفـاً واضحـاً عـن موقـف فرنسـا 

مـن ذلـك أن الناطقـة باسـم .. القاصـر، واملتعنـت
وزارة اخلارجيـة الربيطانيـة؛ قـد صرحـت جلريـدة 

ئـل بريطانيـا ال تتدخـل يف مسا(بـأن : احليـاة اللندنيـة
داخليـة ختـص اجلزائـر؛ وأن احلكـم حـول مزاعـم 
التزويـر يف عمليـة االنتخابـات؛ يعـود ـ يف النهايـة ـ 

  ).إىل املؤسسـات القانونيـة يف اجلزائـر
أمـا الناطـق الرسـمي لكتابـة الدولـة يف 
الواليـات املتحـدة؛ فقـد علـق مدفوعـاً عـلى مـا 

ـك وملـز مـن مراسـل جـرى يف اجلزائـر ــ بتحري
الـذي  !!..تلفزيـون اإلمـارات العربيـة الشقيقـة

طـرح السـؤال ـ فأجـاب جيمـس روبـن؛ السائـل 
بأـم أصيبـوا خبيبـة أمـل؛ نتيجـة للمنـحى : العـريب
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الـذي آل إليـه حـال االنتخابـات اجلزائريـة؛ خـالل 
ب؛ ثـم تأسـف لقـرار االنسحـا.. األيـام األخيـرة

ملمحـاً إىل أن .. املتخـذ مـن قبـل املترشحيـن الستـة
كمـا قـال أن .. السبـب يرجـع إىل ذلـك القـرار

بلـده ال ميلـك معلومـات؛ متكـن مـن معرفـة 
ثـم قـال .. احلقيقـة؛ ألن هـذا فيـه صعوبـة كبيـرة

بـأن سلطـات بـالده شجعـت ـ دومـاً ـ مسـعى 
وتـدل . ي يف اإلصالحـاتاجلزائـر يف سبيـل املـض

هـذه األقـوال؛ أن صاحبهـا أراد اهلـروب مـن 
اإلحـراج؛ الـذي أوقعـه فيـه أخونـا مراسـل 

  ..ساحمـه اللـه)) أبـو ظـيب((تلفزيـون 
بـقي اآلن؛ اإلشـارة إىل تصريـح الناطقـة الرمسيـة 

فهـذه الناطقـة ذهبـت . لوزارة اخلارجيـة الفرنسيـة
أحكامهـا عـلى جمـرى األمـور؛ دون أن بعيـداً؛ يف 

بـل متـادت يف .. تستنـد إىل أي دليـل يدعـم أقواهلـا
صياغـة تصرحيهـا؛ حبيـث يبـدو وكأنـه يتكلـم عـن 
مقاطعـة فرنسيـة؛ كجزيـرة كورسيكـا مثـالً؛ وليـس 
عـن دولـة مستقلـة؛ انتزعـت استقالهلـا مـن 
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هـا املغتصـب فرنسـا؛ بعـد أن حصـدت أسلحـة بلد
مالييـن البشـر مـن اجلزائرييـن؛ طـوال الفتـرة الـيت 

كـل .. حكمـت فيهـا فرنسـا هـذا البلـد الطيـب
مـا قلنـاه قـد يعتبـره املالحظـون شيئـاً عاديـاً؛ لـو 

وإمنـا شـاءت العقليـة .. توقـف عنـد هـذا احلـد
 االستعماريـة املتغطرسـة؛ أن تضيـف محاقـة أخـرى؛

حـدث ذلـك األمـر؛ .. ملـا سبقهـا مـن محاقـات
عندمـا أصـر وزيـر اخلارجيـة الفرنـسي ـ بعنـاد ـ 
عـلى موقـف وزارتـه؛ إذ قـال؛ رداً عـلى 

لـم نقـل شيئـاً؛ غيـر : (االحتجاجـات اجلزائريـة
فمـاذا يقصـد ذلـك  ؛.)1999مبعاييـر عـام عـاد 

الطبـع مقصـده ؟ ب..السيـد بقولـه هـذا يـا تـرى
احلقيـقي؛ هـو احلـط مـن قـدر اجلزائـر، والتهكـم 

ومـا كـان يريـد قولـه بيـن .. مـن سيادـا
السطـور؛ هـو أنـه لـم تبـق سيـادة لدولـة 

؛ يف ظـل النظـام الـدويل 1999كاجلزائـر يف سنـة 
غيـر أنـه نـسي هـذا السيـد؛ أن بـالده .. اجلديـد

يف ظـل النظـام الـدويل اجلديـد أيضـاً أصبحـت ـ 
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ولـم تعـد هلـا سيـادة؛ باملفهـوم .. ـ تابعـة لغريهـا
وكلنـا .. سـواء" اهلـواء"فكلنـا إذن يف .. القديـم

واحـدة؛ وحامـل القفـة ) قفـة(نربـض يف سلـة أو 
وليـس فرانسـوا؛ كمـا توهـم .. هـو العـم سـام

كمـا .. ريـخفرنسـا التا.. وزيـر خارجيـة فرنسـا
  ..قـال سلفهـم

@ @ @ 
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1 
  

كثـر احلديـث ـ خـالل احلملـة االنتخابيـة، 
حـىت .. وبعدهـا ـ عـن العـزة، والكرامـة املفقـودة

أن املتتبـع ملـا جيـري؛ قـد يسـاوره الوهـم بـأن 
النـاس يف اجلزائـر قـد اكتشفـوا هـذه العبـارة ألول 

مـع أـا كانـت مستعملـة، ومطبقـة يف .. مـرة
ولكنهـا أمهلـت، ونسيـت يف .. فتـرة زمنيـة سابقـة

واألمـر احملـزن؛ .. زمـن الـرداءة، واجلهـل، واملهانـة
هـو أن ظاهـرة الـرداءة مسـت ـ يف الوقـت احلاضـر 
ـ كثيـراً مـن شبـاب اجلزائـر؛ الذيـن لـم يتسـىن 
هلـم معاصـرة العهـد الذهـيب؛ مـن تاريـخ هـذه 

ثيـر مـن لـذا فقـد وجـد ك.. البـالد املكافحـة
أولئـك الشبـاب أنفسهـم يف حيـرة مـن أمرهـم؛ 
فهـم ال يذكـرون شيئـاً مـن األحـداث الـيت مـرت 

كمـا أن .. ـم؛ عندمـا كانـوا يف سـن الطفولـة
التهميـش، واإلمهـال؛ الذيـن حلقـا باألجيـال 

                                                        
  .369: العـدد. 1999مـأي  15نشـر في صـوت األحـرار یـوم السبـت  1
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فـإذا مـا قورنـت .. الصاعـدة؛ زادا الطيـن بلـة
ينيـات والسبعينيـات؛ مـع حـال الشبـاب يف الست

حاهلـم فيمـا بعـد؛ سيظهـر ـ حتمـاً ـ الفـارق 
فبينمـا كانـت فئـة الشبـاب يف العهـد .. اجلـلي

الذهـيب جتـد عنايـة فائقـة؛ حبيـث لـم يتـرك هلـا 
فـراغ ميكـن استغاللـه مـن قبـل أطـراف مريبـة؛ 
أصبحـت هـذه الفئـة ـ بعـد غيـاب السياسـة 

يمـة؛ الـيت كانـت حتتضـن أجيـال املستقبـل، احلك
وترعاهـم، وتسـعى لتحسيسهـم بأمهيتهـم، وأشعارهـم 
حباجـة الوطـن لطاقاـم ـ أصبحـت تلـك الفئـة 
فريسـة سهلـة؛ سقطـت يف براثـن أعـداء الوطـن، 

فسـاءت .. واملغامريـن، وناشـري اآلفـات االجتماعيـة
جـراء ذلـك  حاهلـم، وحـال بالدهـم مـن

  ..اإلمهـال
فكـل مـن عايـش الفتـرة البومدينيـة؛ ال خيـفى 
عنـه ذلـك احلمـاس الفيـاض للشبـاب؛ املشحونيـن 
بالطمـوح، وروح التحـدي، وحـب التضحيـة؛ إذ 

ولـم .. كانـوا مستعديـن لكـل أمـر يطلـب منهـم
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يكـن أولئـك الشبـاب املتحمسـون ـ آنئـذ ـ 
ولتهـم سـوى الدعـم املعنـوي، ينتظـرون مـن د
وباملقابـل فقـد منحتهـم قيـادة .. وكسـب الثقـة

كمـا قدمـت إليهـم . بالدهـم ثقتهـا، وتشجيعهـا
الربهـان القاطـع عـلى اهتمامهـا ـم، واستعدادهـا 
ملنحهـم املزيـد مـن األمهيـة؛ حيـث لـم تتـواىن 

ر؛ عـن إشعارهـم بأـا حتضرهـم ملهـام أكبـ
وتربهـن ـ يف كـل مـرة ـ عـلى استعدادهـا الفعـلي 
لنقـل السلطـة إليهـم؛ حينمـا يصبحـون عـلى 

فهـذا هـو مفهـوم .. استعـداد فعـلي لتحملهـا
إذ ال تسلـم السلطـة .. التـداول عـلى السلطـة آنئـذ

والشاهـد الـحي .. إال للقادريـن عـلي محـل أعبائهـا
حلكيمـة جتـاه الشبـاب؛ هـو عـلى تلـك السياسـة ا

سلـوك رئيـس البـالد ـ آنـذاك ـ الـذي كـان 
حيـرص عـلى أن يشـرف بنفسـه عـلى التجمعـات 
الشبانيـة، ومؤمتراـم؛ فكـان يستغـل تلـك الفـرص 
املناسبـة لـكي ينفـخ فيهـم روح الثقـة بالنفـس، 
.. ويبـث فيهـم الطاقـات املولـدة للجهـود البنـاءة
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وكـان مـن مثـرات تلـك السياسـة الصائبـة؛ أن 
جـل الشبـان اجلزائرييـن ـ آنـذاك ـ انشغلـوا مبـا 
يهـم وطنهـم، وتفانـوا يف فهـم وحـل قضايـا 
بالدهـم؛ فكانـوا خيـر سنـد لقيادـم؛ إذ قدمـوا 
مـا طلـب منهـم مـن تضحيـات ـ يف كافـة 

بالدهـم، اـاالت احليويـة ـ مـن أجـل عـزة 
  ..وصيانـة كرامتهـا

واآلن؛ كيـف السبيـل إىل استعـادة مـا ضـاع يف 
؟ يبـدو أن ..عهـد الرداءة، والـردة، واجلهـل، واملهانـة
ألن الشـرخ .. اجلـواب ـ هنـا ـ لـن يكـون سهـالً

.. الـذي أصـاب الشعـب اجلزائـري؛ عميـق جـداً
.. ع للغايـةوالوهـن الـذي خنـر طاقـات البـالد فضيـ

ومـع هـذا؛ ميكـن التـدرج ـ مـن جديـد ـ حنـو 
النهـوض، والسيـر يف طريـق العـزة والكرامـة؛ وهـذا 

ألن تلـك العـزة .. ـ بالطبـع ـ يتطلـب وقتـاً كافيـاً
لـم تسقـط عـلى .. الـيت كانـت، ثـم ضاعـت

اجلزائـري كمـا تسقـط املطـر فجـأة؛ بـل متـت 
.. يـث، وجهـود مكثفـة ومضنيـةبفضـل نضـال حث
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وعليـه ميكـن للجزائـر استعـادة عزـا؛ بعـد عـودة 
فبمجـرد إحساسهـم مبـدى .. الـوعي إىل أبنائهـا

علتهـم؛ والسـعي إىل إجيـاد عـالج هلـا؛ سيعينهـم 
ذلـك ـ بـدون شـك ـ عـلى الشفـاء، ويسـرع 

ولـكي تسهـل عـودة العـزة  .. بصـالح حاهلـم
لكرامـة ـ بعـد حصـول شـرط الـوعي حبقيقـة وا

الـذات ـ يستحسـن الشـروع يف إجـراءات 
استعجاليـة؛ ميكـن بفضلهـا استرجـاع مـا فقـد 
وضـاع مـن قيـم، ومكاسـب؛ قدمتهـا الثـورة 
اجلزائريـة العظيمـة إىل هـذه البـالد؛ حبيـث استظـل 

اجليـل  ولكـن.. جيـل الثـورة بتلـك املكاسـب زمنـاً
الـذي لـم يعـش أحـداث الثـور يستحـق ـ هـو 
اآلخـر ـ عنايـة أخـرى؛ متكنـه مـن العيـش يف 

وتلـك العنايـة ميكنهـا أن تتـم .. عـزة وكرامـة
بواسـطـة بنـاء أربـع ركائـز؛ يرفـع عليهـا صـرح 

األمـن القـومي، والسياسـة : العـزة والكرامـة وهي
الثقافيـة، والسياسـة اخلارجيـة، والسياسـة 

  ..االقتصاديـة
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  :ـ األمــن القـومي 1
تعتبـر هـذه الركيـزة ذات أهميـة بالغـة؛ إذ تمـس  

شعبـاً، أو مؤسسـات : مكونـات الدولـة بكاملهـا؛ سـواء كانـت
فاألمـن . الحكـم، أو أرضـاً وحـدوداً، أو تراثـاً ومـوارد وثـروة

ولتشييـد . ات كلهـا دون استثنـاءـ هنـا ـ يتعلـق بتلـك المكونـ
  .. هـذه الركيـزة الهامـة؛ ال بـد مـن شـروط يجـب توفرهـا

هـو احلـرص عـلى سيـادة العـدل  :ـ أول الشـروط
.. إذ ال أمـن يف ظـل الظلـم والطغيـان.. بيـن النـاس

ولـن يتحقـق هـذا الشـرط ـ يف هـذه األيـام 
لكاملـة للقضـاء؛ العجـاف ـ إالّ باالستقالليـة ا

وبتوفـر اآلليـات الضروريـة للمحاكـم؛ وباإلسـراع يف 
البـت باألحكـام، وباحلـزم يف تنفيذهـا عـلى النـاس 

  .. كافـة؛ كبريهـم وصغريهـم
فيتمثـل يف املـضي؛ حنـو  :ـ أمـا الشـرط الثـاين

ترقيـة وتطويـر القـوات املسلحـة اجلزائريـة؛ مبدهـا 
تقنيـات الالزمـة؛ الـيت ميكـن بواسطتهـا بالوسائـل وال

محايـة حـدود البـالد؛ مـن أي عـدوان خـارجي، أو 
الضـرب عـلى أيـدي العابثيـن؛ يف داخـل البـالد؛ 
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مـن دعـاة الفرقـة، وتفكيـك وحـدة الشعـب 
  .. والوطـن

فيتحقـق بإشـراك فئـات  :ـ أمـا الشـرط الثالـث
محايـة الوطـن، وصـون : الشعـب الواعيـة يف

مقدساتـه، واحلفـاظ عـلى تراثـه وثرواتـه؛ وذلـك 
بواسطـة توفيـر الشفافيـة؛ يف كـل مـا لـه عالقـة 
حبيـاة الشعـب، ويف كـل القـرارات املتخـذة؛ يف 

السياسيـة، واالقتصاديـة، والثقافيـة، : املياديـن
ولـن يتحقـق هـذا ـ طبعـاً .. ككـلجتماعيـة واال

ـ إال بواسطـة صحافـة حـرة؛ مبعـىن الكلمـة، 
يتـرك هلـا العنـان؛ دون .. ومسئولـة مبـا فيـه الكفايـة

قيـد أو شـرط؛ سـوى شـرط أخـالق املهنـة؛ الـذي 
يفـرض مـن الصحافييـن أنفسهـم؛ وليـس مـن 

ط الضروريـة هـذه هي الشـرو.. خـارج حميطهـم
ذلـك أن الشرعيـة .. املتماشيـة مـع روح العصـر

الثوريـة الـيت كانـت سائـدة منـذ مـدة؛ حرصـت 
ـ قبـل يومنـا هـذا ـ عـلى حتقيـق العدالـة 
االجتماعيـة؛ بأوسـع صورهـا؛ أمـا اآلن فقـد جـاء 
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دور الشرعيـة املؤسساتيـة، والسياسيـة؛ اللتيـن تتطلبـان 
ونظـراً ملـا .. وأساليـب ختتلـف عمـا سبـقتقنيـات، 

أصـاب البـالد مـن هـزات، وتناقضـات خطيـرة؛ 
فقـد أصبحـت دواعي املراجعـة؛ والتغييـر أكثـر 

  ..  جذبـاً وإحلـاحـاً
  

  :ـ السياسـة اخلارجيـة 2
وـذه السياسـة؛ ميكـن أن تتبلـور الصـورة 

فـإن كانـت تلـك السياسـة .. اخلارجيـة للجزائـر
هالميـة، وفاتـرة، وهزيلـة؛ انعكسـت عـلى صـورة 
.. البـالد؛ فتضـحى ـ بدورهـا ـ باهتـة، وممسوخـة

فتتسبـب يف استثـارة األطمـاع اخلارجيـة؛ الـيت تـأيت 
كيـل صـورة  هزيلـة ـ دومـاً ـ يف أعقـاب تش

ولـكي تتحقـق سياسـة خارجيـة .. للبـالد يف اخلـارج
نشيطـة، وفعالـة؛ البـد مـن شروط جيـب توفرهـا 

  . أيضـاً
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يتـم بتحريـك وتفعيـل أجهـزة : ـ الشـرط األول
ألن هـذا القطـاع : السلـك الدبلومـاسي اجلزائـري

أصيـب ـ منـذ فتـرة ـ بشلـل مزمـن؛ حـىت 
بـح عديـم الفائـدة؛ وأضـحى ال دور لـه؛ سـوى أص

فلـم يعـرف اجلزائريـون ـ .. خدمـة العامليـن فيـه
منـذ مـدة ـ هلـذا السلـك أي مردود إجيـايب 

ولـم نسمـع أو نلمـس ـ يف العشريتيـن .. يذكـر
األخريتيـن ـ أي فائـدة جلبهـا هـذا القطـاع 

و سياسيـة أو اقتصاديـة، أ: للجزائـر؛ سـواء كانـت
وعليـه فقـد أضـحى .. أمنيـة؛ وال حـىت ثقافيـة

اسـم بالدنـا ميـرغ يف التـراب؛ أمـام أعيـن العامليـن 
.. يف القطـاع الدبلومـاسي؛ دون حتريـك ساكـن منهـم

وغـدت بعـض الكيانـات اهريـة؛ الـيت تسـمي 
نفسهـا دوالً تتبجـح، وتتشـدق علينـا؛ دون أن 

لـذا .. ادع، أو يوقـف سفاهتهـا وازعيصدهـا ر
وجـب عـلى عمـال هـذا السلـك؛ أن يتحركـوا، 
وينشطـوا مـن جديـد؛ يف ظـل سياسـة حديثـة 

فلـم يعـد يكـفي ـ يف وقتنـا هـذا ـ .. وفعالـة
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ألن .. االستنـاد إىل أجمـاد املـاضي الثـوري فقـط
ذلـك أصبـح غيـر جمـد؛ يف عالـم غـاب منطـق 

ـورة فيـه؛ وتغلبـت عليـه روح التبعيـة، الث
لـذا فقـد أصبـح االكتفـاء باحلـد األدىن .. واالزاميـة

مـن السيـادة مكسبـاً عظيمـاً؛ لـدى األمـم، 
وعليـه فال بـد مـن صياغـة سياسـة .. واحلكومـات

خارجيـة؛ تغلـب عليهـا احلكمـة والدهـاء؛ حلفـظ 
هـذا مـا .. مـة للجزائـرالتـوازن، والسالمـة، والكرا
  . تيسـر مـن الشـرط األول

فيمكـن حتقيقـه ببنـاء  :ـ أمـا الشـرط الثـاين
منظومـة إعالميـة قويـة، وحديثـة؛ توجـه صـوب 
اخلـارج؛ عـلى أن تسخـر هلـا اإلمكانـات الالزمـة؛ 
بعـد أن حتـدد استراتيجيـة إعالميـة واضحـة، وفعالـة؛ 

  .. تبـرز دورهـا يف اتمـع الـدويلختـدم اجلزائـر، و
فيتـم باحلـرص عـلى أن  :ـ أمـا الشـرط الثالـث

العـريب، : تكـون اجلزائـر دولـة حموريـة؛ يف العامليـن
واإلفريـقي؛ نظـراً ملـا كانـت تتمتـع بـه مـن 
احتـرام، وتقديـر؛ ضمـن هذيـن احمليطيـن؛ باإلضافـة 
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متيـزت بـه يف احمليـط إىل الـدور القيـادي؛ الـذي 
  .. الـدويل مـن العالـم الثالـث

فتمليـه األوضـاع السياسيـة  :ـ أمـا الشـرط الرابـع
احلديثـة؛ وذلـك حبسـن تقديـر ميـزان القـوى يف 
العالـم احلـايل؛ واختيـار القـوى الفعالـة، واملفيـدة؛ 

فللجزائـر ـ .. الـيت تعـود باخليـر عـلى اجلزائـر
هـو معلـوم ـ قـدرات بشريـة واقتصاديـة ال كمـا 

يستهـان ـا؛ وعليـه فلـن جتـد صعوبـة يف اختيـار، 
  .. وكسـب األصدقـاء، واحللفـاء

  

  :السياسـة الثقافيـةـ  3
املقصـود بالسياسـة الثقافيـة ـ هنـا ـ هـي 
تلـك السياسـة؛ الـيت تشمـل التوجهـات الفكريـة، 

لـذا فـال بـد مـن .. والسلوكيـة للمجتمـع اجلزائـري
ضبـط، وإحكـام تلـك التوجهـات؛ حبيـث تنسجـم 

هـذا إىل .. مـع منطلقـات الثوابـت املقدسـة لألمـة
ترقيـة األدوات، جانـب السهـر الدءوب عـلى 

وعليـه .. واآلليـات الثقافيـة؛ املستعملـة يف البـالد
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يصبـح أهـم عامـل يستوجـب التدعيـم، والترقيـة 
ومـن هنـا تبـرز .. اللغـة املتداولـةهـو عامـل 

الضـرورة القصـوى؛ حلمايـة، وفـرض اللغـة العربيـة؛ 
ىت نظـراً لكوـا لغـة وطنيـة، ورمسيـة للبـالد؛ حـ

هـذا .. ولـو اقتـضى األمـر اللجـوء إىل قـوة القانـون
إىل جانـب االنفتـاح الواسـع عـلى اللغـات األجنبيـة؛ 
بـدءاً باللغـة اإلجنليزيـة الواسعـة االنتشـار؛ إذ هي 

ولـكي تتحقـق .. اللغـة العلميـة األوىل يف العالـم
 األهـداف الثقافيـة للجزائـر؛ ال بـد مـن توسيـع،

وتدعيـم مياديـن النشـر؛ بأشكاهلـا احلديثـة، 
واملتعـددة؛ باإلضافـة إىل تعزيـز وسائـل البـث 
التلفزيـوين واإلذاعي؛ مـع احلـرص عـلى اختيـار 
أفضـل الربامـج، وأمشلهـا فائـدة وجناعـة؛ وأقدرهـا 
عـلى نشـر الثقافـة اجلزائريـة، والعمـل عـلى بـث 

كمـا أنـه مـن .. الـم كافـةأشعتهـا يف قـارات الع
الضـروري العنايـة بالفنـون، واآلداب، والعلـوم 
اإلنسانيـة؛ إىل جانـب العلـوم التقنيـة، والدقيقـة؛ 
فبهـا مجيعـاً؛ ستحتـل بالدنـا ـ بـدون شـك ـ 
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ويف األخيـر؛ جيـب .. مركـزاً مرموقـاً بيـن األمـم
مبـادئ احلـرص عـلى صيانـة تـراث األمـة، ونشـر 

الفضيلـة بيـن النـاس؛ وذلـك بتشجيـع العـادات 
احلميـدة، وإبـراز التقاليــد، والقيـم الفاضلـة؛ الـيت 
كـان يتحـلى ـا اتمـع اجلزائـري طيلـة قـرون 

عـلى أنـه جيـب التأكيـد عـلى وجـوب .. وقـرون
إعطـاء األولويـة للكفـاءات البشريـة؛ ووضـع 

ـب يف املكـان املناسـب فعـالً؛ وليـس اإلنسـان املناس
كمـا جيـب االعتمـاد عـلى .. شعـاراً فحسـب

اجلامعييـن، واملختصيـن يف امليـاديـن الثقافيـة؛ 
والتخـلي عمـا كـان عليـه احلـال؛ يف إسنـاد املهـام 

  ..الثقافيـة إىل غيـر أهلهـا
  

  :ـ السياسـة االقتصاديـة 4
يقـة ـ تابعـة ملـا وهـذه السياسـة ـ يف احلق

فعندمـا تتوفـر شـروط .. سبـق؛ وليسـت متبوعـة
األمـن القـومي، وتنشـط السياسـة اخلارجيـة، 
وتتحقـق السياسـة الثقافيـة السليمـة؛ ال ميكـن 
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.. للسياسـة االقتصاديـة املفيـدة؛ إال أن تتبـع الركـب
ومبـا أن اجلزائـر متتلـك ثـروات اقتصاديـة كبيـرة، 

لـم يكـن ينقصهـا سـوى حسـن االستعمـال؛ ف
وهـذا مـا ستوفـره ـ حتمـاً ـ .. لتلـك الثـروات

فاإلنسـان هـو الثـروة .. النقـاط السالفـة الذكـر
األوىل للبـالد؛ فبتحقيـق شـوط أمنـه، وسالمـة 
حميطـه؛ ستتفجـر قـواه اخلالقـة باخليـر، والربكـة، 

وملـا كـان .. البتكـاراتوتثمـر أعمالـه باإلبـداع، وا
العمـل فضيلـة مـن الفضائـل احلميـدة؛ الـيت تفرزهـا 
املفاهيـم الثقافيـة؛ فقـد ينجـر عـن تفاعـل املفاهيـم 
الثقافيـة داخـل اإلنسـان فيـض مـن اخليـر العميـم، 

وإذا مـا .. وسيـل مـن الفوائـد االقتصاديـة الوفيـرة
ع القطـر اجلزائـري توفـر اإلنتـاج وعـم يف ربـو

بكاملـه؛ سيجـد ذلـك اإلنتـاج االقتصـادي 
والفكـري ـ عندئـذ ـ رجـاالً وعقـوالً فعالـة يف 
القطـاع الدبلومـاسي؛ يعملـون عـلى التعريـف بذلـك 
اإلنتـاج؛ ويسعـون إىل تسويقـه وتعميمـه يف أقطـار 

هـذه بعـض األفكـار البسيطـة الـيت .. العالـم كافـة
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أمتـىن أن يتحقـق .. نـت تدغدغـين، وتثيـر أحـالميكا
بعضهـا ـ عـلى األقـل ـ يف سبيـل ضـة بـالدي؛ 

  ..وعـودة عزـا املاضيـة
                                                                                                   

@ @ @ 
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1 
  

ميكـن حصـر أقـدم النمـاذج الفنيـة لإلنسـان 
نقـوش املغـريب القديـم؛ فيمـا كـان ينجـزه مـن 

عـلى الصخـور؛ منـذ عصـور قدميـة  ورسومـات
جـداً؛ قـد ترجـع إىل مـا قبـل األلـف اخلامسـة 
قبـل امليـالد؛ ثـم يف بعـض األدوات الضروريـة؛ الـيت 

احلـلي واألواين : اجاتـه اليوميـة مثـليصنعهـا حل
؛ باإلضافـة إىل بعـض واألسلحـة وأدوات الشغـل

فأمـا نقوشـه . اهلياكـل واإلجنـازات اهلندسيـة
ورسوماتـه؛ فقـد يكـون سـعى إلجنازهـا عـلى 
الصخـور وعـلى أدواتـه؛ ـدف حتقيـق غـرض 
مصلـحي؛ وليـس لغـرض املتعـة، أو لدوافـع فنيـة 

أمـا هندسـة البنـاء؛ فتتضـح مـن خـالل مـا . حبتـة
تـم اكتشافـه ـ حـىت اآلن ـ مـن مقابـر، وهياكـل؛ 
ذات الشكـل اهلـرمي، واملخـروطي؛ األمـر الـذي 
يفـضي إىل تشكيـل تصـور متقـدم؛ ملـا وصـل إليـه 

                                                        
  .374: العـدد. 1999مـأي  20نشـر في صـوت األحـرار یـوم الخمیـس  1
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ذلـك اإلنسـان القديـم؛ مـن تطـور يف فـن 
 نشاطـات فنيـة أخـرى؛ هـذا باإلضافـة إىل. العمـران

: كـان ذلـك اإلنسـان القديـم يهتـم ـا كـ
  ..املوسيـقى والرقـص والتمثيـل

  

  :ـ األثـاث واحلـلي
النمـاذج اهلامـة ـ الـيت تبـرز اإلجنـازات الفنيـة 

؛ الـيت كـان يتزيـن احلـليللمغـريب القديـم ـ هـي 
ثـم . املـرأة والرجـل: ـا ذلـك اإلنسـان جبنسيـه

؛ الـذي كـان يستعملـه يف أداء املتـاع، واألثـاث
والسبـب يف تصنيـف مـا ذكـر . أغراضـه احلياتيـة

بيـن النمـاذج الفنيـة؛ هـي تلـك العنايـة؛ الـيت 
 كـان خيـص ـا حليـه، ومتاعـه؛ حبيـث يتفنـن يف

تصميـم أشكاهلـا، ثـم حيـرص عـلى تزيينهـا ببعـض 
الزخـارف؛ قصـد إضفـاء شـيء مـن اجلمـال 

هـذا وقـد كـان ذلـك اإلنسـان املغـريب . عليهـا
القديـم ـ يف احلقيقـة ـ ينظـر إىل مـا ينجـزه مـن 
فنـون؛ عـلى أنـه عمـل عـادي؛ تقتضيـه ضـرورة 
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وال حبـاً يف املتعـة  احليـاة؛ وليـس بدافـع ترفيـهي،
إال أن لـه نظـرة خاصـة؛ . الـيت ختـص خنبـة معينـة

حنـو احلـلي ـ فكمـا هـو معـروف لـدى كثيـر 
مـن املختصيـن ـ فاحلـلي مستمـدة مـن أصـول 

  . قدميـة؛ قـد تكـون هلـا عالقـة وطيـدة بالسحـر
  

  :ـ النحـت والزخرفـة
: ولـكي ينجـز أعمالـه الفنيـة؛ املتمثلـة يف

؛ فقـد كـان ذلـك اإلنسـان النحـت والزخرفـة
البـدائي يستعمـل بعـض األدوات الـيت يف حوزتـه؛ 

اآلالت احلـادة املصنوعـة ، أو بعـض أظافـره: مثـل
ـَرة؛؛ باإلضافـة إىل والعظـام، مـن الصـوان الـيت  املَغ

ويضـفي عـلى رسومـه ـ يلـون ـا رسوماتـه، 
أمـا إجنازاتـه الفنيـة؛ . بواسطتهـا ـ مجـاالً، ورونقـاً 

بيـض النعـام، : فقـد كـان يقـوم ـا عـلى
واألقـراط، والقالئـد، واألسـاور املعدنيـة، 

ومـع  .واخلالخـل، واألواين الفخاريـة، واجللـود
مـرور الزمـن؛ أصبـح يزخـرف كـل مـا استجـد 
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، أو األلـواح اخلشبيـةاع؛ مصنـوع مـن مـن متـ
التحـف، واألسلحـة؛ املصنوعـة باملعـادن بعـض 

الـيت أخـذ ـ  احلديديـة، والنحاسيـة، والفضيـة؛
بصفـة خاصـة ـ يتفنـن فيهـا خـالل العصـور 

  .. املتأخـرة
وكـان املغـريب القديـم؛ يستمـد مواضيعـه الفنيـة 

وكانـت تغلـب عـلى مـن الطبيعـة احمليطـة بـه؛ 
أعمالـه األشكـال اهلندسيـة؛ تلـك األشكـال الـيت 

ويبـدو أن ذلـك . متيـز الفـن األمازيـغي حـىت اآلن
اإلنسـان القديـم؛ كـان يتجنـب رسـم اخلطـوط 
املنحنيـة؛ بقـدر اإلمكـان؛ وإذا اضطـر إليهـا؛ فقـد ال 

بـأن  وقـد أظهـرت األحبـاث املتعـددة؛. يبـدع فيهـا
املـرأة املغربيـة قدميـاً؛ كانـت هلـا اهتمامـات فنيـة؛ 
أكثـر ممـا للرجـل؛ إذ كانـت ـ يف معظـم األحيـان 
ـ هي الـيت تقـوم بزخرفـة األواين الفخاريـة، ومـا 

. مثـالً) الـزرايب(لديهـا مـن متـاع؛ كاألفرشـة 
ومجلـة القـول؛ فالفـن املغـريب القديـم حافظـت 

املـرأة؛ وظـل هـذا التقليـد قائمـاً إىل يومنـا  عليـه
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هـذا؛ حيـث يتجـلى فيمـا أجنـز ضمـن األوسـاط 
وهـو مـا تظهـره الشواهـد الكثيـرة .. األمازيغيـة

.. بـاألوراس، وبـالد القبائـل، واهلقـار، والتاسيـلي
  .. وغيـره مـن املناطـق اجلزائريـة، واملغربيـة املتعـددة

ـد ـ هنـا ـ مـن اإلشـارة إىل أن هـذا والب
الفـن األمازيـغي ـ بنماذجـه كلهـا ـ قـد تطـورت 
أغراضـه، ومواضيعـه، وتقنياتـه؛ عبـر العصـور الـيت 
مـر ـا هـذا الشعـب العريـق؛ إذ تأثـرت فنونـه 
بفنـون شعـوب أخـرى؛ جلبهـا معهـم الوافـدون 

ـن، ورومـان، إغريـق، وفينيقيي: لبـالد املغـرب؛ مـن
هـذا باإلضافـة؛ .. إلـخفعـرب، وأسبـان، وإفرنـج 

إىل مـا اكتسبـه هـذا الشعـب مـن فنـون؛ نتيجـة 
الختـالط أبنائـه بشعـوب أخـرى ـ كذلـك ـ عـن 
طريـق اهلجـرات، واملعامـالت التجاريـة؛ مثـل 
الشعـوب السودانيـة يف جنـوب البـالد، ومصـر يف 

لضفـة املقابلـة عبـر البحـر شرقهـا؛ وشعـوب ا
وهكـذا أضـحي الفـن األمازيـغي . األبيـض املتوسـط

مطعمـاً بالتـراث اإلنسـاين؛ الـذي أبدعتـه ثقافـات 
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.. متنوعـة؛ كانـت معروفـة منـذ حقـب قدميـة جـداً
ومـع هـذا؛ تظـل العينـات املستمـدة مـن احلضـارة 

لرافـد العظيـم؛ العربيـة اإلسالميـة باألندلـس هي ا
الـذي مازالـت تقتبـس منـه بـالد املغـرب ـ 
بأقطارهـا كلهـا إىل اآلن ـ تلـك الـروح الفنيـة 

  ..الرفيعـة
  

  :الفـن املعمـاري ـ
رمبـا يكـون أقـدم إجنـاز معمـاري ـ بـدائي ـ 
شيـده اإلنسـان املغـريب القديـم؛ هي تلـك 

ـض املناطـق؛ املصاطـب، أو القبـور الرابضـة يف بع
مـن بـالد املغـرب؛ منهـا ـ عـلى سبيـل املثـال ـ 
القبـور؛ الـيت عثـر عليهـا يف منطقـة اهلقـار؛ وهي 
الـيت أدهشـت الباحـث والرحالـة السويسـري 

وينتشـر : ((جـورج غريستـر؛ حيـث وصفهـا بقولـه
فـوق مناجـم البالتيـن؛ عـدد كبيـر مـن القبـور 

أشكـال غريبـة؛ فبعضهـا ال يرتفـع  احلجريـة؛ ذات
أكثـر مـن شبـر فـوق سطـح األرض، وبعضهـا 
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عـلى شكـل اسطوانـة قطرهـا ثـالث يـاردات، 
، ]شقهـا[برتقالـة " حـز"وبعضهـا عـلى شكـل 

كمـا أن بعضهـا عـلى شكـل زوج مـن 
لكـل منهـا قدمـان؛ طـول الواحـدة " البوصـالت"

وميتـد بينهمـا حجـر  منهمـا عشـرون يـاردة،
مسطـح؛ عـلى طـول ثالثيـن يـاردة؛ مـن 

غيـر " نقـرة"الشمـال إىل اجلنـوب، ويف وسطـه 
ويعـزو الطـوارق . اإلبـرة" خـرم"مفتوحـة مثـل 

هـذه القبـور، ومـا شاهـا مـن القبـور املماثلـة يف 
أسطورييـن؛  ]عتـاة[الصحـراء الوسـطى؛ إىل مردة 

وعـلى . ـم عاشـوا يف الصحـراء قبلهـميعتقـدون أ
الرغـم مـن احلفريـات الـيت قـام ـا غوتييـه 
ومولـود؛ إالّ أن اخلبـراء مـا زالـوا حائريـن أمـام 
هـذه التماثيـل؛ فالقبـور متثـل أضرحـة تعـود إىل 
مـا قبـل اإلسـالم، وتشيـر إىل نظـام متطـور يف 

هـذا؛ أننـا ال  واألكثـر مـن. اللحـد، والدفـن
فقـد حافظـت . نعـرف شيئـا عـن هـؤالء النـاس

  )). القبـور عـلى سرهـا
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وحسبمـا يظهـر؛ فقـد طـرأ تطـور تدريـجي 
عـلى تلـك القبـور البدائيـة؛ حبيـث أضحـت تشيـد 

وهـذا مـا ميكـن . يف أشكـال هندسيـة ملفتـة للنظـر
مالحظتـه؛ مـن خـالل اهلياكـل الضخمـة؛ الـيت 
جتلـت يف شكـل خمـروطي، أو عـلى صـورة أهـرام 

هـا؛ مـن وقـد تطـور حجمهـا، وتصميم. صغيـرة
ورمبـا كـان . البساطـة، إىل أوضـاع فنيـة متقنـة

؛ بواليـة )ومعناهـا القمـر( قبـر كليوباتـرة سيليـنـه
تيبـازة؛ هـو الشكـل األكثـر تطـوراً؛ بيـن جمموعـة 
األهـرام املخروطيـة؛ املنتشـرة يف بـالد املغـرب 

 مبدراسـن؛هـذا؛ باإلضافـة إىل مـا يسـمى . كلهـا
الرابـض غـرب  وجبـدار؛ريـب مـن باتنـة، الق

ومثـة مـن يـرى مـن الباحثيـن؛ أن . تيـارت
أهرامـات مصـر؛ مستمـدة يف أصوهلـا مـن بعـض 

ومـن اهلياكـل اهلندسيـة .. هـذه النمـاذج اللوبيـة
القدميـة يف الصحـراء؛ مـا أشـار إليـه الباحـث 
ن السويسـري جـورج غريستـر؛ حيـن تكلـم عـ
: هياكـل؛ شيـدت قدميـاً يف منطقـة اهلقـار؛ إذ قـال
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وتقـف ثالثـة أبنيـة؛ كاكـواخ اإلسكيمـو ((
إـا مبنيـة مـن . ؛ فـوق التـل يف املنطقـة"أغلـو"

احلجـارة املنحوتـة، وقـد وثقـت بعضهـا بالطيـن؛ 
وتشبـه إىل حـد كبيـر ـ عنـد الفحـص ـ خاليـا 

بنيـة خـال، أمـا اآلخـران وأحـد هـذه األ. النحـل
إـا تبـدو كمخـازن الـذرة؛ الـيت . فمغلقـان

بنتهـا ـ يف الظاهـر ـ إحـدى القوافـل املسافـرة 
    )).مـن السـودان حنـو الشمـال

أمـا خبصـوص الفنيـات الـيت متيـزت ـا 
مساكـن املغاربـة القدمـاء؛ فيمكـن استنتـاج ذلـك 

ور؛ الـذي عرفتـه تلـك مـن خـالل تتبـع التطـ
. الـدور؛ مـن العصـور القدميـة؛ إىل العصـر اإلسـالمي

؛ أخـذ ذلـك )ماقاليـا(فمـن الكهـوف، واألكـواخ 
غيـر . اإلنسـان القديـم يتطلـع إىل التفنـن يف مسكنـه

أن الرحـل؛ مـن أولئـك السكـان ظلـوا متمسكيـن 
فكيـك، مبساكنهـم املتنقلـة؛ إذ كانـت سهلـة للت

أمـا الذيـن اختـاروا االستقـرار منهـم؛ .. والنقـل
فقـد تفننـوا يف مساكنهـم؛ الـيت كانـت يف البدايـة 
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عبـارة عـن كهـوف؛ زينـت ببعـض النقـوش؛ ثـم 
وغالبـاً . أضحـت أكواخـاً؛ مبنيـة بالطيـن، واحلجـر

مـا يتـم اختيـار األماكـن املرتفعـة؛ لبنـاء القـالع، 
بـراج؛ الـيت ختصـص حلفـظ الذخائـر؛ مـن واأل

ومـع مـرور الوقـت؛ وبفضـل . السلـب والنهـب
التأثيـرات األجنبيـة؛ أصبحـت بيوـم تظهـر يف 
شكـل مربـع؛ حيـث كانـت الغـرف تشيـد عـلى 
اجلوانـب األربعـة؛ ويتـرك وسـط الـدار معرضـاً 

بعـد وقـد غـدت دور األمازيـغ ـ . للهـواء الطلـق
مـدة ـ متيـل إىل اجلمـال، كمـا أضحـت توفـر 
قسطـاً كبيـراً مـن الراحـة لسكانـه؛ وذلـك نتيجـة 
الحتكاكهـم بعناصـر مـن حضـارات عديـدة؛ 
جاورـم واختلطـت ـم؛ فكـان التأثيـر واضحـاً، 
جليـاً؛ وهـو مـا ميكـن تتبعـه ـ فيمـا بعـد ـ 

ـدول األمازيغيـة مـن إجنـازات الكيانـات، وال
  ..املختلفـة
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وكمـا استفـاد أبنـاء هـذه البـالد؛ مـن فنـون 
أمـم خمتلفـة، وحضـارات عديـدة؛ فقـد استفـادت 
أمـم أخـرى ـ أيضـاً ـ مـن الفـن املغـريب؛ منـذ 

ويعـزز هـذا . حقـب ضاربـة يف أعمـاق التاريـخ
الـرأي؛ النـص الـذي ورد يف املختصـر الكبيـر 

مهمـا بلـغ منـو : ((ملوسوعـة الروس؛ وترمجتـه هي
فهـو لـم ؛ ]املوجـود بأوروبـا[الرجـل النياندرتـايل 

يعـد يظهـر يف آخـر الطـور املوستيـري؛ إال يف 
شكـل إنسـان متأخـر؛ وإن هجـوم رجـال جـدد؛ 
قادميـن مـن إفريقيـة؛ عـن طريـق إيطاليـا، 

ليـة مغايـرة؛ وأسبانيـا؛ هـو الـذي سيبـث عق
  )).              تنبـين عليهـا، وتنجـر عنهـا نشـأة الفنـون

  

  :ـ املوسيـقى والغنـاء والتمثيـل
متلكتـين حيـرة؛ مبعثهـا مـا جـاء يف كتـاب 
ورقـات حلسـن حسـين عبـد الوهـاب؛ فيمـا يتعلـق 
بالفنـون اجلميلـة، واملوسيـقى ـ عـلى اخلصـوص ـ 

إذ ينـفي هـذا الباحـث؛ وجـود  لـدى األمازيـغ؛
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وهـذا هـو .. فنـون مجيلـة، أو موسيـقى لديهـم
مهمـا تتبـع الباحـث رسـوم : ((قولـه بالضبـط

احلضـارة، واتمـع الرببـري؛ الـذي يقطـن مشـال 
إفريقيـة ـ  مـن قديـم الزمـان ـ فإنـه ال جيـد 

ـر للفنـون اجلميلـة ـ ومنهـا املوسيـقى ـ أدىن أث
أن األهـايل األصلييـن؛ : يذكـر؛ وغايـة مـا يقـال

كانـوا يتغنـون ببعـض أحلـان ساذجـة، بسيطـة؛ 
رمبـا قلـدوا فيهـا أغـاين الزنـوج؛ احمليطيـن ـم 
مـن ناحيـة اجلنـوب ـ الصحـراء الكبـرى، 
والسـودان ـ فالقبائـل احملافظـة عـلى بربريتهـا 

ـان؛ أقـرب مـا تكـون األوىل؛ مازالـت تصـوت بأحل
وميكـن االسـتـدالل ... إىل إيقـاع السودانيـيـن

عـلى بساطـة املـوسيـقى ـ ألي شعـب كـان ـ 
. بـآالت الطـرب؛ الـيت يستعملهـا هلـذا الغـرض

فاألمـم الرببريـة ليـس هلـا مـن األدوات إال مزمـار؛ 
؛ يتخـذ يف الغالـب مـن القصـب؛ )الشبابـة(وهي 
فيـه، أو نـوع مـن الربـاب؛ ذي وتريـن ال  ينفـخ
؛ وهـو عيـن مـا يوجـد عنـد )القمبـري(غيـر 
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وهـذا مـن أكبـر الشواهـد . الزنـوج البدائييـن
وكذلـك الشـأن يف . عـلى تأخـر التلحيـن عندهـم

األصـوات نفسهـا، الـيت تتغـىن ـا القبائـل 
قدميـاً  ـ كتامـة) زواوة(جبـل : البـربـريـة مثـل

، وأهـل جبـال املغـرب مـن )الريـف(ـ وبـالد 
األدىن واألقـصى؛ فـإن اإليقـاع فيهـا ) السـوس(

بسيـط جـداً؛ وال يتجـاوز بعـض مقامـات السلـم؛ 
وهـذه هي . شبيـه مـا يشاهـد عنـد السودانييـن

األحلـان الساذجـة؛ الـيت وجدهـا العـرب؛ عنـد 
حـوا البـالد عليهـم؛ وبـقي عشائـر الرببـر؛ ملـا فت

استعماهلـا شائعـاً بيـن السكـان األصلييـن؛ إىل أن 
امتـد التعريـب يف البـالد، ورسـخ يف البـالد 
اللوبيـة؛ فتحولـت أوضاعهـم ـ بالتدريـج ـ إىل 
أوضـاع عربيـة؛ وانتشـرت عـلى مـر الزمـان؛ 
مـن احلواضـر العربيـة، أو املتعربـة حـىت بلغـت 

  )). ـرارات الرببـرق
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لقـد اندهشـت ـ حقـاً ـ مـن أقـوال هـذا 
وممـا زاد . الباحـث؛ املعـروف بالتدقيـق، والتحقيـق

اندهـاشي؛ ذلـك املـزج، واخللـط بيـن حقـب 
خمتلفـة؛ فهـو خيلـط بيـن فتـرة مـا قبـل التاريـخ، 

وكـان مـن األفضـل أن خيصـص فقـرة . وبعـده
ـن ـ إن للحديـث عـن املـوسيـقى يف ذلـك الزم

وجـد طبعـاً؛ مـا يؤكـد وجودهـا؛ مـن خـالل 
النقـوش املكتشفـة ـ ثـم ينتقـل إىل زمـن 
القرطاجييـن، ثـم العصـر الرومـاين؛ وبعـد ذلـك؛ 
يدخـل يف موضـوع املوسيـقى يف العهـد العـريب 

ولكنـه أشـار بشكـل خاطـف خللـو . اإلسـالمي
ثـم انتقـل النقـوش مـن أي إشـارة للموسيـقى؛ 

. مباشـرة إىل احلديـث عـن العهـد العـريب اإلسـالمي
مـع أن العصـر الرومـاين؛ ال خيلـو مـن عينـات، 
ومنـاذج تؤكـد اهتمـام فئـة مـن األمازيـغ 

واجلميـع يعلـم .. باملوسيـقى؛ يف شكلهـا املتطـور
اهـودات اجلبـارة الـيت قـام ـا يوبـا الثـاين يف 

فنـون ـ بشـىت أنواعهـا ـ يف بـالده؛ مثـل نشـر ال
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املوسيـقى الـيت أنشـأ ـ لتدريسهـا ونشرهـا ـ 
معهـداً خاصـاً بشرشـال؛ كمـا قـام هـو نفسـه 

أمـا التمثيـل . بتأليـف موسوعـة موسيقيـة ضخمـة
فقـد أسـس يوبـا الثـاين ـ أيضـا ـ معهـداً 

ـة إىل هـذا باإلضاف. لـتدريسـه يف شرشـال كذلـك
. معهـد النحـت؛ الـذي أسسـه يف عاصمتـه شرشـال

ولـم يكـن يوبـا هـو الوحيـد املهتـم بالفنـون 
اجلميلـة ببـالد املغـرب آنئـذ؛ فثمـة آخـرون كانـت 
هلـم االهتمامـات نفسهـا؛ ألن التأثيـر اإلغريـقي، 
والفينيـقي، والرومـاين؛ البـد أن يولـد اهتمامـاً معينـاً 

ن السكـان؛ وإذا لـم يهتـم بذلـك السكـان بيـ
وهـذا مـا حـدث .. كلهـم؛ فقـد يهتـم بعضهـم

مـع شعـوب أخـرى؛ فليـس أفـراد تلـك الشعـوب 
وعليـه فمجـرد وجـود تيـار فـين .. بكاملهـم فنانيـن

معيـن ـ حـىت وإن كـان خفيفـاً ـ فذلـك يعـين 
البحـث ولـكي يتسـىن . حصـول النشـاط، وتوفـره

يف هـذا امليـدان؛ بشكـل معمـق، ودقيـق؛ يستحسـن 
الفينيقيـة، والرومانيـة؛ : دراسـة، ومتحـص الفترتيـن
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فممـا ..  فلعلهمـا مينحاننـا معلومـات أوسـع وأمشـل
قالـه ـ مثـالً ـ يف هـذا األمـر؛ احملـامي واألديـب 

أعتـرف بـأين : ((الفيلسـوف األمازيـغي أبوليـوس
ر مـن بيـن اآلالت شـق القصـب البسيـط؛ أوثـ

أنظـم بـه القصائـد؛ يف مجيـع األغـراض املالئمـة 
لـروح امللحمـة، أو فيـض الوجـدان، ملـرح امللهـاة، 

إذن فالشبابـة الـيت استهـان ـا )). أو جـالل املأسـاة
حسـن حسـين عبـد الوهـاب؛ كانـت مـن اآلالت 

لفيلسـوف؛ الـذي جـال يف احملببـة لذلـك األديـب ا
مصـر، وبـالد اإلغريـق، وبـالد الرومـان؛ ومسـع مـا 
فيهـا مـن آالت متطـورة، كمـا مسـع وتعـرف عـلى 
منـاذج عديـدة مـن الفنـون املوسيقيـة؛ ولكنـه مـع 
ذلـك ظـل حمبـاً آللـة الشبابـة؛ ألـا مـن تراثـه، 

ه مـن وقـادرة عـلى أداء مـا تفيـض بـه نفسـ
  ..أغـراض

أمـا القـول بالتأثيـرات الزجنيـة؛ فـال يعـين 
ذلـك خلـو البـالد مـن الفنـون املوسيقيـة بالتمـام؛ 
خاصـة إذا علمنـا أن التأثيـرات الزجنيـة؛ قـد تعـود 
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وهـذه التأثيـرات هي .. بداياـا إىل آالف السنيـن
إحـدى سنـن الكـون؛ فالشعـوب كلهـا تتأثـر، 

تبـس مـن غريهـا؛ وبذلـك تتبـادل اإلنسانيـة وتق
اخلبـرات والتجـارب، وهكـذا متتـزج الثقافـات، 
وتلقـح احلضـارات بعضهـا بعضـاً؛ ومـن هنـا يـأيت 

وقـد مـر ـ أيضـاً ـ مـا جـاء .. التنـوع والثـراء
يف موسوعـة الروس؛ الـيت تنـص عـلى التأثيـرات 

أوروبـا؛ يف احلقـب  الفنيـة لبـالد املغـرب عـلى
وإن هجـوم رجـال جـدد؛ قادميـن مـن : ((احلجريـة

إفريقيـة؛ عـن طريـق إيطاليـا وأسبانيـا؛ هـو الـذي 
تنبـين عليهـا وتنجـر عنهـا  سيبـث عقليـة مغايـرة؛

 une invasion d’hommes nouveaux venant)))). نشـأة الفـن

d’Afrique, par L’Italie et L’Espagne, répandra une mentalité 

différente, provoquant la naissance de l'art.)).  . إذن فالتأثيـر
متبـادل، والتأثيـر قديـم ـ أيضـاً ـ قـدم اإلنسانيـة 

؟ وكـل هـذا ال ..فمـا العيـب يف ذلـك.. نفسهـا
ينـفي مـا قدمتـه احلضـارة العربيـة اإلسالميـة؛ مـن 

ومعـارف موسيقيـة يف منتـهى الروعـة؛ تقنيـات، 
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بـل تعتبـر هي األسـاس يف .. مازالـت باقيـة إىل اآلن
املتيـن؛ يف كـل مـا متتلكـه بالدنـا مـن أصـول 
موسيقيـة؛ انصهـرت مجيعهـا يف بوتقـة واحـدة؛ 

  ..     ميكـن اعتبارهـا ممثلـة للطابـع العـريب املغـريب
 

@ @ @ 
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1 
  

أسـال خطـاب رئيـس اجلمهوريـة املوجـه لألمـة 
ـ يف شكلـه ومضمونـه ـ كثيـراً مـن احلبـر 

يف .. واخلطـوط الكاريكاتوريـة امللتويـة.. امللـون
الصحـف الوطنيـة؛ فأظهـر بعضهـا اإلعجـاب 
واإلشـادة بـه؛ بينمـا تصـدت لـه صحـف أخـرى 

ومـن بيـن املستنكريـن .. واالستنكـاربالنقـد 
بقيـادة .. تطوعـت أسبوعيـة جزائريـة مستقلـة

احلملـة؛ إذ جـاء يف افتتاحيتهـا بقلـم رئيـس حتريرهـا 
بعـض  الغمـزات املثيـرة؛ الـيت ال خيـفى مغزاهـا 

 !! ..فبعـد مقدمـات إحيائيـة.. عـن القـارئ املستنيـر
ـة مـن املصطلحـات رمـت يف وجـه القـراء حفن

تلـك .. املستحدثـة؛ ذات الرنيـن والطنيـن املغـري
املصطلحـات الـيت يتداوهلـا بكثـرة ـ يف هـذه األيـام 

 !!..ـ السباحـون يف بـرك األزمـات، وصانعيهـا

                                                        
  .389: العـدد. 1999جـوان  7ي صـوت األحـرار یـوم األثنیـن نشـر ف 1
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وزمـن ، وعصـر العوملـة، ثـورة االتصـال: مثـل
  . اخل.. واملواطنـة، الدميقراطيـة احلديثـة

استهلـت االفتتاحيـة املوضـوع؛  وبعـد أن
بالتنكيـت عـلى طـول اخلطـاب؛ الـذي انتظـره 
النـاس طويـالً ـ كمـا ورد يف تلـك االفتتاحيـة ـ 
انتقلـت إىل اإلشـارة ـ بسخريـة ـ إىل العهـد الـذي 

ذلـك العهـد الـذي اشتهـر بطـول .. وصـف بالتليـد
ة يف إصـدار ولـم تتـردد االفتتاحيـ.. خطـب رؤسائـه

حكـم قاطـع ـ دون حـرج ـ مفـاده أن الذهنيـات 
ولكـن بـدون .. قـد تغيـرت؛ تبعـاً لتحـول العالـم

تقديـم سنـد، أو دعـم ياحلجـة الدامغـة؛ ملـا جـاء 
األمـر الـذي وضـع ذلـك احلكـم؛ يف خانـة . فيهـا

ويبـدو أن ورود بعـض .. التعسـف، والعشـوائيـة
بديعيـة، وبعـض الكلمـات الفصيحـة قـد احملسنـات ال

استفـزت األسبوعيـة؛ فجاهـرت افتتاحيتهـا 
الـذي رأت  !!..باالعتـراض عـلى ذلـك األسلـوب

ثـم .. أنـه يستعمـل كلمـات تعـد مـن الغريـب
وجهـت االفتتاحيـة لرئيـس اجلمهوريـة مالحظـة؛ 
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.. عنصحتـه خالهلـا باستعمـال لغـة يف متنـاول اجلميـ
وبعـد .. منعـاً للتأويـل، واحلاجـة إىل تعـدد الشـروح

ذلـك تصـدت ملضمـون اخلطـاب؛ ناقـدة ومعترضـة؛ 
حيـث استنكـرت مـا فهـم أنـه تأكيـد مـن رئيـس 

الـدور املركـزي للدولـة "اجلمهوريـة عـلى 
عـلى اعتبـار أن ذلـك سيقلـص مـن  !!"..احلاميـة

ـ أيضـاً ـ أن اخلطـاب ثـم ذكـرت .. دور الفـرد
جتاهـل اإلشـارة إىل دور الطبقـة السياسيـة، والصحافـة 

  .احلـرة
يتضـح  !!.. وبقـراءة هـذه االفتتاحيـة القصيـرة

أن بعـض اجلزائرييـن ال يـرون يف احلريـة إال شكلهـا 
كمـا أن بعضهـم يتطـاول يف تقديـر .. الفوضـوي

فاخلـوض يف .. نفسـه، وتقويـم قدراتـه ومؤهالتـه
حبـار عميقـة؛ يتطلـب قـدرة عـلى السباحـة، 

فكيـف يغامـر .. وتسـدعي مؤهـالت تستوجبهـا
بعضهـم؛ يف استعـارة مصطلحـات؛ ال يدركـون 
معانيهـا العلميـة، وال مصادرهـا االصطالحيـة 

إن مصيبـة اجلزائـر؛ تكمـن يف أزمـات .. الدقيقـة

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 192

كـالم عـن أزمـة عديـدة؛ نكتـفي ـ هنـا ـ بال
فالقيـم يف . القيـم، واللبـس الـذي أصـاب املفاهيـم

ونتيجـة لذلـك .. بالدنـا تعـاين مـن تصـدع خطيـر
فأضحـت . انقلبـت املفاهيـم، وانعكسـت دالئلهـا

الكلمـات ال تعبـر عـن املعـاين املعروفـة، واملتفـق 
ا وعليـه ميكـن ألي إنسـان أن يتفلسـف كمـ.. عليهـا

  ..حيلـو لـه؛ دون ضوابـط علميـة، أو قيـود منطقيـة
لقـد بـدأ االحنـدار يسحـب اتمـع اجلزائـري 
حنـو احلضيـض؛ انطالقـاً مـن سنـوات الثمانيـن؛ 
حيـث انقلـب ـ تدرجييـاً ـ الوضـع السيـاسي، 
: واالجتمـاعي، والثقـايف؛ فأصبـح شعـار النـاس هـو

ـوأ؛ بـدالً مـن البقـاء البقـاء لألتفـه، واألس
وهكـذا؛ تعـود كثيـر مـن اجلزائرييـن .. لألصلـح

عـلى الضحالـة يف احملتـوى، وتآلفـوا مـع الركاكـة 
يف األسلـوب؛ حـىت أضحـت آذاـم ال تستسيـغ 

وقـد مسـت هـذه .. اجليـد، وال تتـذوق اجلميـل
، الثقافيـة، والسياسيـة: الظاهـرة جـل امليـاديـن

فغـدا اخلطـاب املوجـه . إلـخ.. واإلداريـة، والتربويـة
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مـن القمـة إىل الشعـب؛ يزخـر باألخطـاء، وينضـح 
بالركاكـة، ويفيـض باالبتـذال؛ حيـث بدأنـا ـ ألول 

؛ بالسيـن؛ ))السجاعـة: ((مـرة ـ نسمـع بكلمـة
؛ بـدالً ))والسجـرة. ((بـدالً مـن الشجاعـة؛ بالشيـن

ة؛ حـىت توهـم النـاس؛ أـا كلمـات مـن الشجـر
ومثـة مثـل قديـم .. صحيحـة؛ ويف منتـهى الفصاحـة

 :؛ ثـم أصبـح"العامـة عـلى ديـن امللـك: "يقـول
ومفـاده أن ". الشعـوب عـلى ديـن ملوكهـا"

احلاكـم يف أي بلـد؛ يكـون ـ يف الغالـب ـ قـدوة 
احنـط فـإن احنـط مسـتوى ذلـك الرئيـس؛ .. لشعبـه

وإن عظـم شـأن .. ـ تبعـاً لذلـك ـ مستـوى شعبـه
الرئيـس؛ عظمـت مكانـة شعبـه؛ والعكـس 

والعلـة يف وطننـا؛ تكمـن يف هـذا األمـر؛ .. صحيـح
ألـم حيـن الوقـت لتغييـر، وتصحيـح .. منـذ مـدة

  ؟ ..املسـار الكـوارثي؛ الـذي تدحرجنـا فيـه
ق وعـن طـول اخلطـاب؛ الـذي أرهـ

أليـس مـن : ال بـد لنـا مـن التسـاؤل !!..بعضهـم
الـالزم عـلى أي رئيـس أثقلتـه املسئوليـات أن يطـرح 
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؟ وإن كانـت تلـك ..القضايـا اهلامـة أمـام األمـة
أيتحتـم عليـه أن ميـر .. القضايـا مـن الكثافـة مبكـان

؟ ثـم إن ..مـرور الكـرام عـلى تلـك القضايـا اهلامـة
الرئيـس ـ وإن كانـت طويلـة ـ فهي قليلـة  خطـب

العـدد؛ إذا مـا أحصيـت سنويـاً؛ عـلى الرغـم مـن 
ولـو قارنـا تلـك .. األمهيـة العظيمـة ملضموـا

اخلطـب بالسخافـات؛ الـيت يكتبهـا بعضهـم، 
ويصـرون عـلى إيصاهلـا للمواطنيـن يوميـاً؛ عنـوة، 

إذن فمـا .. وسفوحهـا وإحلاحـاً؛ لضاقـت ـا اجلبـال
العيـب يف إذاعـة خطـاب أو أكثـر لرئيـس مـا؛ إىل 
شعبـه الـذي عـاىن كثيـراً مـن اإلمهـال والتهميـش؛ 
وأبعـد عـن صاحـب القـرار؛ فانقطـع االتصـال بـه 

مـا خـاب رئيـس؛ اتصـل  !؟..إال بواسطـة آخريـن
ومـا ضـاع شعـب؛ تابـع .. بشعبـه دون واسطـة

.. اط وأقـوال رئيسـه؛ دون اتكـال عـلى أحـدنشـ
فغيـاب صـورة الرئيـس، وحسـه يبعـث البلبلـة، 

وقـد عشنـا فتـرة .. وروح التشـاؤم؛ لـدى الشعـوب
سابقـة؛ لـم نتخذهـا ـ بكـل أسـف ـ عبـرة 
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لقـد رأينـا مـدى االلتحـام؛ الـذي كـان .. لنـا
.. السبعيـنبيـن رئيـس البـالد؛ وشعبـه يف سنـوات 

تلـك السنـوات؛ الـيت حيلـو لبعضهـم مـن 
ورأينـا ـ .. املتهكميـن بوصفهـا بالعهـد التليـد

آنـذاك ـ أن الشعـب لـم ميـل مـن خطـب رئيسـه؛ 
مهمـا طالـت؛ ألنـه كـان يـدرك أـا أعـدت مـن 

فـإن تسـرب امللـل إىل .. أجلـه، وألقيـت مـن أجلـه
ـاب رئيسـه الطويـل؛ فكيـف الشعـب املستمـع خلط

هي حـال الرئيـس نفسـه؛ الـذي يتعـب نفسـه، 
ويشـقى واقفـاً؛ أثنـاء إلقـاء ذلـك اخلطـاب 

لقـد نـسي بعـض املتهوريـن أن خطـاب .. اخلطيـر
رئيـس الدولـة ليـس أغنيـة طـرب؛ حـىت حنكـم 

  ..عليهـا مبقيـاس امللـل والتشويـق
ـيت تغيـرت؛ تبعـاً ثـم مـا هي الذهنيـات ال

؟ فهـذه كلمـة استهلكـت كثيـراً؛ !!..لتحـول العالـم
.. عنـد الذيـن عجـزوا عـن اإلفصـاح عـن مرماهـا

ذلـك أن منهـم مـن ميتلـك القـدرة عـلى شرحهـا؛ 
ولكـن خانتـه الشجاعـة؛ أمـا اآلخـرون؛ فقـد 
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 مـن.. انساقـوا مـع تيـار الكلمـات املبتكـرة خمربيـاً
طـرف آخريـن؛ فحفظوهـا كمـا حيفـظ الببغـاء 
.. كلمـات سيـده؛ دون معرفـة مغزاهـا وخطورـا

هـل حيـق لنـا أن نرتـمي يف : وهنـا نتسـاءل
موجـات العالـم املتالطمـة دون وعي وال تفكيـر؛ وأن 
ننسلـخ عـن قيمنـا وشخصيتنـا وتراثنـا؛ مبجـرد 

.. ال بـأس !!؟..حـولأـم قالـوا لنـا أن العالـم يت
فـإن كـان العالـم يتحـول حقـاً؛ فمـن حقنـا حنـن 
أن نتحـول أيضـاً، ونسايـره؛ ولكـن بـوعي منـا، 

ال .. وباألسلـوب الـذي يعـود علينـا بالفائـدة
  .. باألسلـوب الـذي يفلسنـا، ويفيـد غرينـا

أمـا االعتـراض عـلى األسلـوب الـراقي الـذي 
ـاب الرئيـس؛ فهـذا مـن قبيـل متيـز بـه خط

احنطـاط الـذوق؛ الـذي وصلنـا إليـه؛ نتيجـة 
لسنـوات اجلهـل والظـالم؛ الـيت مـرت ـا 

فكيـف يكـون خطـاب رئيـس بلـد  !!..بالدنـا
؟ أيكـون يف مستـوى أدىن، وأحـط ..كاجلزائـر إذن

؟ فخطـاب أي رئيـس ..مـن بعـض البلـدان اهريـة
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إنـه خطـاب .. ـس دردشـة وختريفـاًلألمـة لي
فـإن كـان .. وثائـقي حيفـظ لألجيـال القادمـة

اخلطـاب رفيعـاً؛ يرتفـع جبيـل هـذا الزمـن، وإن 
كـان بسيطـاً وساذجـاً؛ هـوى بذكـرى هـذا اجليـل 

ومـا هـو معـروف يف أكثـر .. إىل الفنـاء والنسيـان
ئيـس أو امللـك الـدول املتطـورة، واملتحضـرة؛ أن الر

فيهـا؛ يكـرس وقتـاً هامـاً؛ للتـدرب عـلى إلقـاء 
اخلطـاب املوجـه إىل األمـة؛ ذلـك اخلطـاب الـذي 

فكمـا يتحتـم عـلى .. يقـدم بأسلـوب رفيـع وبديـع
الرئيـس أن يكـون مظهـره أنيقـاً؛ فـال بـد أن 

ثـم مـن قـال .. يكـون كالمـه فيـه رونـق ومجـال
هـل تكلـم  !؟..اب حمشـو بغريـب الكـالمأن اخلطـ

وحـىت لغـة هـذا  !؟..الرئيـس بلغـة امـرئ القيـس
ومـن قـال .. الشاعـر اجلاهـلي ليسـت كلهـا غريبـة

ـ أيضـاً ـ أن الشعـب ال يفهـم اللغـة؛ الـيت 
إن  !؟..نسجـت ـا عبـارات خطـاب الرئيـس

مـه أفضـل دليـل عـلى إدراك الشعـب، وحسـن فه
لفصيـح القـول؛ مـا نـراه كـل يـوم يف املساجـد؛ 
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حيـث يكـون االتصـال قويـاً بيـن الشعـب 
واألئمـة؛ مـع أـم يتكلمـون إليـه بلغـة فصيحـة 

ومـا عـلى .. كالسيكيـة؛ بـل مقعـرة أحيانـاً
.. املتشككيـن إال تذكـر سنـوات قريبـة مـرت بنـا

لسنـوات خلـت؛ وإن عدنـا قليـالً بالذاكـرة 
سنتذكـر السخريـات؛ الـيت كـان الشعـب يطلقهـا 
عـلى املسئوليـن؛ الذيـن ال حيسنـون الكـالم معـه 

ونقصـد بالشعـب ـ هنـا ـ .. بعربيـة بفصيحـة
كـل الشعـب اجلزائـري؛ املنتشـر عبـر التـراب 
الوطـين؛ ألنـه ال يصـح قيـاس ذوق الشعـب بالـذوق 

ـه يستحسـن أن يوصـف خطـاب وعلي.. العاصـمي
الرئيـس اجلزائـري بالسمـو، والفصاحـة عـلى أن 

  .. يوصـف باالبتـذال والركاكـة
بـقي اآلن احلديـث عـن التنـاول اخلـاطئ؛ 
.. ملفهـوم دور الدولـة املركـزي، والدولـة احلاميـة
.. لـذا فاملفـروض أن نتجنـب اخللـط بيـن األشيـاء

ت غامضـة؛ قـد نتـوه يف دوامـة فباستعمـال عبـارا
ألن خطـاب الرئيـس؛ لـم يشتمـل .. مـن األخطـاء 
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عـلى مبالغـة؛ يف تكريـس دور الدولـة؛ بـل قـدم 
تصـوراً منطقيـاً والزمـاً للـدور املنـوط بالدولـة؛ يف 
وقـت رأينـا فيـه الدولـة تضمحـل، وتـذوب يف 

ه إىل سـراب، وأوهـام كـادت تصـل بالوطـن كلـ
فالدولـة ليسـت جـالداً رهيبـاً؛ .. اخلـراب واالندثـار

تسهـر عـلى .. بـل خادمـاً قويـاً وشديـداً لألمـة
راحـة الشعـب وأمنـه، كمـا تسـعى إىل تطويـر 

ومـن هنـا يبـدو أن .. مستـواه املعيـشي والثقـايف
حضـور الدولـة وقوـا مهـا مـن الضروريـات 

ين هـذا استبعـاد دور اتمـع وال يعـ. القصـوى
فـال دولـة .. املـدين؛ يف التنسيـق، والتنظيـم، والتنميـة
ويبـدو ـ .. بـدون جمتمـع، وال جمتمـع بـدون دولـة

واللـه أعلـم ـ أن الرئيـس تعمـد تأجيـل احلديـث 
عـن الطبقـة السياسيـة، والصحافـة احلـرة؛ لـكي 

يـن؛ برويـة يتمكـن مـن دراسـة هذيـن امللف
ألن هذيـن املوضوعيـن خطرييـن؛ .. وعمـق

ويستدعيـان وقتـاً أوسـع؛ منعـاً للوقـوع يف أخطـاء 
  ..جمانيـة
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ومجلـة القـول؛ أمـا آن األوان لـكي نتعلـم 
؟ ثـم ..كيـف نفـرق بيـن عامـة النـاس وخاصتهـم

ألـم حيـن الوقـت؛ لـكي نتخـلى عـن املذاهـب 
؟ كيـف خنلـط ..تعامـل السيـاسيالفوضويـة؛ يف ال

؟ ألـم نتعـظ مـن ..بيـن رمـوز الدولـة وسواهـم
؟ ..م1988التسيـب الـذي أمسـوه حريـة بعـد عـام 

أيعجبنـا مـا حلـق بأحـد رؤسـاء اجلزائـر مـن 
إهانـات ـ يف عهـده ـ حتـت غطـاء احلريـة 

مـع العلـم أنـه كـان ميثـل  !!؟..والدميقراطيـة
.. ئرييـن؛ مـع أن إهانتـه إهانـة للجزائرييـن كافـةاجلزا

ويف اخلتـام؛ ليـس يل يف هـذا اـال؛ سـوى التذكيـر 
عـاش مـن عـرف : "باملثليـن الشعبييـن القائليـن

لسانـك حصانـك إن صنـت صانـك وإن " و.." قـدره
  .."  هنـت هانـك

                                                                                          
@ @ @ 
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1 

  
عـلى الرغـم مـن رفـع ذلـك الشعـار 
اجلـذاب؛ الـذي ينـادي بضـرورة وضـع اإلنسـان 
املناسـب يف املكـان املناسـب ببالدنـا؛ فـإن الشعـار 

اجلوفـاء؛ ولـم هـذا لـم يتجـاوز حـدود األقـوال 
وعـلى .. يستهلكـه سـوى احلامليـن أو املخدريـن

نقيـض املعـىن املستـوحى مـن ذلـك الشعـار 
فقـد شاهدنـا احتـالل جـل املناصـب يف .. الرنـان

الدولـة مـن قبـل أنـاس ال تتناسـب أحواهلـم مـع 
ولعمـري فـإن هـذا هـو .. املهـام املسنـدة إليهـم

.. الـيت تعانيهـا بالدنـا الطاهـرةسبـب األزمـة 
حيـث أصبحـت الكفـاءة فيهـا تقـاس بالشطـارة يف 

وأضـحى  !!..اخلـداع، والرباعـة يف إجـادة التضليـل
ـ يف عرفهـم ـ املخلـص ساذجـاً والـورع 

وغـدا امللتـزم باحلـق، واملقـدس  !!..درويشـاً
سى وأمـ !!..للقوانيـن غبيـاً، واملتحضـر جبانـاً

                                                        
  .404: العـدد. 1999جـوان  27نشـر في صـوت األحـرار یـوم األحـد  1
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" خضـرة فـوق عشـاء"احملتشـم واخلجـول املتـأدب 
هـذه هي حـال اجلزائـر منـذ بضـع  !!..كمـا يقـال

إذ استـوىل عـلى مقوماـا أصحـاب .. سنـوات
، وبائعـو الكـذب، ومروجـو التزويـر، "اهلـف"

.. والتزييـف يف سـوق املضاربـات واملزايـدات املنحرفـة
ون الفـرج، وينتظـرون ساعـة وبـقي املخلصـون يترقبـ

فهـال حتققـت .. اخلـالص مـن هـذا احلـال املـزري
تلـك اهلبـة الـيت تنـهي هـذا .. اهلَـبـة املرجـوة

وهـل مـن .. الشـر، وتقـضي عـلى هـذه اآلثـام
منجـد للجزائـر احلبيبـة؛ مـن هـذا السـرطـان 

 ؟ هـذا الـداء..الرهيـب؛ املتفـشي يف أعضائهـا
العضـال؛ الـذي فتـت القيـم، وأفسـد األوضـاع، 
وعكـس املفاهيـم، وشـوه النوايـا احلسنـة؛ فصـار ـ 
.. بذلـك ـ الصالـح طاحلـاً، والشيطـان جربيـالً

ومـع هـذا؛ تبـقى روح التفـاؤل صامـدة؛ أمـام 
إذ مثـة بصيـص مـن األمـل؛ .. املنغصـات، واملثبطـات

يـة؛ خاصـة بعـد ظهـور يـوحي بالشفـاء والعاف
  .. تباشيـر اخليـر يف األفـق هـذه األيـام
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وهـذا ـ طبعـاً ـ ليـس مقتصـراً علينـا، أو 
عـلى بلدنـا الطيـب؛ بـل هـو حـال البشـريـة يف 

فمنـذ أن وضـع اإلنسـان األول .. معاناـا األزليـة
أقدامـه عـلى األرض؛ والصـراع حمتـدم بيـن أهـل 

فأصحـاب اخليـر اختـاروا .. أهـل الشـراخليـر، و
سـالح األخـالق الفاضلـة، والقـوى املعنويـة الكامنـة 
يف نفوسهـم؛ بينمـا جلـأ أصحـاب الشـر إىل أسلحـة 
فتاكـة؛ تتناسـب مـع ملكاـم الذاتيـة، وقـوى 
الشـر يف نفوسهـم املريضـة؛ ألن الـوازع األخـالقي 

وهكـذا .. قريبـاًلديهـم ضعيـف، أو منعـدم ت
تدحرجـت اإلنسانيـة ـ عبـر الزمـن ـ يف أمـواج 
متالطمـة، وأجـواء متقلبـة؛ كانـت الغلبـة فيهـا 
أحيانـاً للخرييـن، وأحيانـاً أخـرى لألشـرار 

تلـك هي سنـة اللـه يف الكـون؛ ألمـر .. املتشيطنيـن
ولـوال دفـع النـاس بعضهـم : ((Iيعلمـه هـو

األرض، ولكـن اللـه ذو فضـل عـلى  ببعـض لفسـدت
   1)).العامليـن

                                                        
  بسـورة البقـرة 251مقطـع مـن اآلیـة  1
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والـذي يزيـد األمـر سـوءاً أن جـل احلكـام ـ 
يف دول األرض كلهـا تقريبـاً ـ يستهويهـم العمـل 

ويبـدو أن املصالـح، .. مـع الفئـات الشريـرة
واألهـواء جتاذبـت وتالمحـت؛ بيـن احلكـام املتغلبيـن 

شـر والطغيـان؛ وبيـن عـلى شعوـم؛ بقـوة ال
أصحـاب السـوء، وبائـعي الـزور، والبهتـان؛ مـن 

حبيـث كونـوا ـ .. الذيـن امتهنـوا التسلـق، والتملـق
معـاً ـ جبهـة طاغيـة؛ تكالبـوا ـا عـلى الضعفـاء، 

إذ لـم يتورعـوا .. واملساكيـن مـن أبنـاء شعوـم
هـذا األمـر و.. عـن مطالبتهـم باملعقـول والالمعقـول

الشنيـع حـرك الذيـن يأبـون الظلـم والتعسـف، 
ويرفضـون القهـر والطغيـان؛ فاحتـدم الصـراع ـ 
نتيجـة لذلـك ـ وتضاعـف اإلثخـان، والنهـب، 
والتخريـب؛ ال لـشيء سـوى الرغبـة يف الثـراء عـلى 
حسـاب الغيـر، والتطلـع إىل اهليمنـة واستعبـاد 

ا البـالد والعبـاد؛ وانتـهى حاهلـم فأفسـدو.. اآلخريـن
  .. وحـال دولتهـم إىل الفنـاء والضيـاع
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هـذه هي حـال بعـض احلكـام الذيـن أخطئـوا 
يف حـق شعوـم؛ باتكاهلـم عـلى أنـاس ليسـوأ 
أهـالً لتحمـل املسئوليـة؛ سـواء كـان ذلـك 
باعتمادهـم عـلى أعـوان أشـرار مفسديـن؛ أو 

مساعديـن يتصفـون بالعجـز اتكاهلـم عـلى 
وتكـون النتيجـة ـ يف احلـاالت كلهـا ـ .. والـرداءة

هي الفشـل يف القيـام باملهـام املنوطـة ـم؛ يف البنـاء، 
ألن فاقـد الـشيء ال .. والتنميـة، وحفـظ األمـن

ولبلـورة الفكـرة؛ .. يعطيـه؛ كمـا يقـول املثـل
؛ بغـرض يستحسـن االستشهـاد ببعـض النصـوص

فهـذا مـا ماكيافيـلي ـ .. استخـالص العبـرة منهـا
عـلى : ((عـلى الرغـم مـن مسعتـه املتدنيـة ـ يقـول

األمـراء أال يتذمـروا أبـداً مـن أيـة خطيئـة يقترفهـا 
الشعـب الـذي حيكمونـه؛ ألن مثـل هـذه األخطـاء 

ـم إىل إمهاهلـم، أو إىل أـم ه: تعـود يف مصدرهـا إمـا
وجيـد أولئـك الذيـن .. ملوثـون مبثـل هـذه العيـوب

يتحدثـون عـن أن شعـوب اليـوم قـد تعـودت 
السرقـة، وغريهـا مـن الرذائـل؛ أن هـذه العيـوب 
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إمنـا تعـود إىل احلقيقـة الواقعـة؛ وهي أولئـك الذيـن 
وهكـذا فمـن )). حيكموـم يسلكـون نفـس السلـوك

يـن واملتآمريـن؛ ال جيـىن سـوي يعتمـد عـلى الفاسد
الرذائـل والفسـاد؛ ألنـه سيشجـع النـاس عـلى 

وعـلى هـذا فحكمـه لـن .. انتهـاج السبـل املنحرفـة
يصمـد طويـالً؛ بـل يعـود عليـه اختيـاره السـيئ 

  ..مبـا هـو أسـوأ يف غالـب األحيـان
ومـن النصـوص التارخييـة القدميـة جـداً؛ هـذا 

؛ الـذي يرجـع زمنـه إىل األسـرة الفرعونيـة النـص
؛ وهـذا النـص حيمـل يف مضمونـه شحنـة 12

كبيـرة؛ مـن العبـر ـ حـىت وإن ظهـر مبسحـة 
ملؤهـا التشـاؤم واليـأس ـ وهـو عبـارة عـن نـص 
أديب؛ كتـب عـلى لسـان امللـك أمنحـات؛ الـذي 

فجـاء مـات مقتـوالً بأيـدي أعوانـه مـن السفلـة؛ 
كـن عـلى : ((النـص كوصيـة إىل ولـده وويل عهـده

حـذر، وابتعـد عمـن هـم دونـك؛ ألن النـاس ال 
وال تقرـم وأنـت . ينفـذون إال أمـر مـن خيافونـه

وال تثـق يف أخ، وال تتكـل عـلى ) ؟(وحيـد،
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عندمـا تنـام حافـظ عـلى قلبـك ... صديـق
 جيـد اإلنسـان مـن بنفسـك؛ ألنـه يف يـوم احملنـة ال

فـإين أعطيـت الفقيـر، وربيـت اليتيـم، . يثـق فيهـم
وساعـدت مـن لـم يكـن شيئـاً مذكـوراً عـلى 
نيـل مبتغـاه؛ مثـل مـن كـان لـه شـأن؛ ولكـن 
هـا هـو الـذي أكـل طعـامي؛ هـو الـذي 
حاربـين، والـذي مـددت لـه يـدي؛ هـو الـذي 

كـان ذلـك بعـد ... تاعـباستعـان ـا خللـق امل
العشـاء، عندمـا حـل املسـاء؛ كنـت استـرحـت 
ساعـة؛ مضطجعـاً يف فـراشي، وأخـذ قلـيب حيـن إىل 
النـوم؛ وإذا باألسلحـة الـيت جيـب أن تـدافـع عـين 

اـار .. تسحـب عـلي؛ وأصبحـت كمـن اـار
هـذا ..)). فأصبـح ترابـاً؛ وصـرت كحيـة الصحـراء

و مـا جنـاه امللـك الفرعـوين أمنحـات؛ بسبـب هـ
إذ سرعـان مـع حتولـوا إىل .. اختيـاره الـسيئ ملعاونيـه

  ..أعـداء؛ عندمـا هـددت مصاحلهـم الشخصيـة
ومـن جهـة أخـرى فقـد حظيـت بعـض 
الشعـوب حبكـام متيـزوا بـدرجـة وافـرة مـن 
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عـلى احلنكـة والكفـاءة والفعاليـة؛ ممـا ساعدهـم 
حتقيـق توافـق وانسجـام مقبوليـن يف تسييـر شئـون 
أوطاـم؛ األمـر الـذي مكنهـم مـن تشييـد ممالـك، 
. وإمرباطوريـات يف منتـهى العظمـة والقـوة والثـراء
: وهـذا مـا عرفتـه ـ منـذ القـدم ـ أمـم كثيـرة يف

وقـد . مصـر والصيـن واليونـان وفـارس ورومـا
ملصـادر التارخييـة عينـات بـارزة مـن حفظـت لنـا ا

اآلداب السلطانيـة، والسياسـة املدنيـة؛ الـيت التـزم ـا 
مـن ذلـك ـ . الصاحلـون مـن امللـوك واحلكـام

عـلى سبيـل املثـال ـ مـا كتبـه صولـون؛ ذلـك 
فمـا كنـت : ((احلاكـم واملشـرع اإلغريـقي الفـذ

يـالً إىل حتقيـق مـا أرضى أن أختـذ قهـر الطغـاة سب
أريـد، وال أن أرى األخيـار واألشـرار يتسـاوون يف 

وقـال )). ملـك هـذه األرض اخلصبـة؛ أرض الوطـن
إمنـا حتسـن طاعـة الشعـب لرؤسائـه إذا : ((أيضـاً

لـم يشتـد لينهـم أو عنفهـم؛ فهـو كالفـرس؛ ينبـغي 
فـإن . أال يغـايل فارسـه يف إرسـال اللجـام أو قبضـه

إفـراط الثـروة يستتبـع العنـف؛ حيـن تقـع يف أيـدي 
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وهـذا ملـك الفـرس )). رجـال ليسـوا هلـا أهـالً
مـا شـيء أضـر عـلى : ((إزدشيـر يقـول أيضـاً

نفـس امللـك مـن معاشـرة سخيـف، وخماطبـة 
وضيـع؛ فكمـا أن النفـس تصلـح عـلى خماطبـة 

مبعاشـرة  الشريـف األديـب؛ كذلـك تفسـد
اخلسيـس؛ حـىت يقـدح ذلـك فيهـا، ويزيلهـا عـن 

: ومـن األقـوال املأثـورة كذلـك)). فضيلتهـا
إحـذروا ذوي الطبائـع املرذولـة؛ كي ال تسـرق ((

وعـن سعيـد )). طباعكـم منهـا وأنتـم ال تعلمـون
ال تصحـب الفاجـر؛ فتتعلـم مـن : ((بـن املسيـبا

ـلى سـرك، واستشـر يف أمـرك فجـوره، وال تطلعـه ع
  ..الذيـن خيشـون اللـه

  ال تصحب الكسالن يف حاجاتـه
  كـم صالـح  بفساد آخر يفسـد

  عدوى البليد إىل اجلليد سريعـة
  ))دـواجلمر يوضع يف الرماد  فيخم

أمـا اإلسكنـدر املقـدوين ـ ذلـك الرجـل 
األسطـوري العظيـم ـ فقـد اشتهـر برباعتـه يف 
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رجالـه، وانتقـاء معاونيـه؛ إذ ـم فتـح اختيـار 
. مشـارق األرض ومغارـا؛ يف فتـرة زمنيـة وجيـزة

وملـا كـان مـن تالميـذ أرسطـو النجبـاء؛ فقـد 
ضـم إىل حاشيتـه جمموعـة مـن العلمـاء؛ يف خمتلـف 
العلـوم واالختصاصـات؛ وتـوىل رعايـة األحبـاث 

يكـون اإلسكنـدر وبـذلـك . العلميـة أينمـا ذهـب
.. قـد سبـق غيـره مـن احلكـام يف هـذه الفضيلـة

ومـن أخبـاره ـ الـيت تؤيـد حسـن اختيـار معاونيـه 
ـ أن أحـد موظـفي الفـرس قـارن  بينـه وبيـن 

لقـد كـان : ((؛ فقـال بإعجـابداراملكهـم السابـق 
واحـد فقـط؛ أمـا اآلن فقـد صـار  داراهنـاك 

ويقـال أن )). مـن إسكنـدر واحـد هنـاك أكثـر
جيـش اإلسكنـدر قبـض عـلى عشـرة فالسفـة مـن 
اهلنـود؛ امـوا بتحريـض النـاس ضـده؛ فسـأل 

؛ "؟..كيـف يصبـح اإلنسـان حمبوبـاً: "أحدهـم
ينبـغي لـه أن يكـون قويـاً غايـة القـوة؛ : "فأجابـه

وسـأل  ".دون أن جيعـل نفسـه مرهوبـاً غايـة الرهبـة
؛ "؟..كيـف يستطيـع الرجـل أن يكـون إهلـاً: "آخـر
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مـن املستحيـل لرجـل أن يصبـح : "فأجابـه بشجاعـة
؛ فأعجـب بأجوبتهـم مجيعـاً، وأطلـق "إهلـاً

  ..سراحهـم
أمـا يف العصـر اإلسـالمي؛ فتـأيت دولـة الرسـول 

e  وخلفـائـه الراشديـن مثـاالً ممتـازاً ملـا جيـب أن
رفـض   rفهـذا رسـول اللـه .. ـتـدى بـهيقْ

إسنـاد مسئوليـة يف دولتـه إىل صاحبـه أيب ذر الغفـاري 
t  ـ مـع أنـه متصـف باإلخـالص لديـن اللـه

بعـد أن ضـرب بيـده  uولرسولـه ـ فأجابـه 
يـا أبـا ذر إنـك ضعيـف؛ وإـا : ((عـلى منكبـه

يـوم القيامـة خـزي وندامـة؛ إال مـن أخذهـا 
وهـذا حديـث )). حبقهـا، وأدى الـذي عليـه فيهـا

ويف ). رواه أبـو ذر نفسـه، وأورده مسلـم وأبـو داود
حديـث آخـر لرسـول اللـه ـ نسـب إىل احلاكـم 

مـن قلـد رجـالً : ((قـال uي ـ أنـه والبخـار
عـلى عصابـة؛ وهـو جيـد يف تلـك العصابـة أرضى 

)). منـه؛ فقـد خـان اللـه ورسولـه، وخـان املؤمنيـن
يقتـدي بـه  tوهـذا خليفتـه عمـر بـن اخلطـاب 
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مـن استعمـل رجـالً ملـودة أو لقرابـة ال : ((فيقـول
ه ورسولـه يشغلـه إالّ ذلـك؛ فقـد خـان اللـ

: وهـو القائـل أيضـاً يف إحـدى خطبـه)). واملؤمنيـن
يـا أيهـا النـاس؛ إين واللـه مـا أرسـل إليكـم ((

عمـاالً ليضربـوا أبشاركـم، وال ليأخـذوا أموالكـم؛ 
ولكـين أرسلهـم ليعلموكـم دينكـم وسنتكـم؛ فمـن 
فُعـل بـه شـيء سـوى ذلـك فليعرفـه إيلَّ؛ فوالـذي 

هـذه سنـة )). ـس عمـر بيـده ألقصنـه منـهنف
األوليـن مـن احلكـام الصاحليـن؛ فمـا الـذي مينـع 

؟ فالوطـن أوىل  ..والة أمورنـا مـن اتباعهـم يف ذلـك
بااملـة واملراعـاة مـن كـل قريـب متزلـف، أو 

والكفـاءة حتتـل املركـز األول يف .. عميـل متملـق
ذ ال يكـفي اإلخـالص الشاحـب؛ إ.. الفـرز واالختيـار
قـد  rفهـذا رسـول اللـه .. املواكـب للعجـز

اختـار الكفـاءة يف قصـة أيب ذر؛ ذلـك التـقي 
  ..املخلـص

وجزائـر اليـوم يف أشـد احلاجـة إىل األكفـاء 
إذ يكفيهـا مـا عانتـه مـن .. واملتنوريـن مـن أبنائهـا
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.. ـزة املتنكريـنأدعيـاء الكفـاءة املزعوميـن، والعج
يكفيهـا مـن الفـوضى والـرداءة، ويكفيهـا مـن 
التنطـع السخيـف، والتطـاول الكريـه، والتحايـل 

كفانـا مـا تعودنـا عليـه ـ منـذ مـدة ـ .. املقيـت
، وجـوالت "الدونكيشوتييـن"مـن صـوالت 
، وعثـرات أصحـاب "اهلفافيـن"الدجاليـن، وشطحـات 

  .. ـوق احلقيقـة واليقيـنالقفـز، والنـط ف
@ @ @ 
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1 

  
يبـدو أن خنبـة مـن الفرنسييـن كتـب عليهـم 

إذ أن إصرار بعـض مسئـويل هـذه .. الغبـاء األزلـي
الدولـة، واستماتتهـم يف فـرض لغتهـم، وثقافتهـم 

االحتـالل عـلى شعـوب ـ ال جيمعها وإياهم؛ سوى عهد 
العسكري البغيـض ـ يبعـث عـلى احليـرة، ويستـدعي 
فيضـاً مـن الشكـوك والريبـة؛ يف أهـداف ذلـك 

ومـن املفارقـات  !!..التعنـت األعـمى، واملنغلـق
العجيبـة أن هـذا اإلصـرار؛ لـم يظهـره أولئـك 
احلريصـون عـلى نشـر الثقافـة، واللغـة الفرنسيـة؛ إال 

الل الشعـوب؛ الـيت كانـت تـرزح حتـت بعـد استقـ
؟ هـل ..فمـا هـو السـر إذن !!..احتالهلـم العسكـري

؟ أم هـو نـدم ..هـو صحـوة ضميـر أتـت متأخـرة
أم هي خطـة جهنميـة؛  !؟..عـلى فرصـة فاتـت

لفـرض الوصايـة عـلى الشعـوب املتحـررة؛ مـن 

                                                        
  . 412ـ  410: األعـداد. 1999جولیـت  7ـ  4: األحـد ـ واألربعـاء: نشـر في صـوت األحـرار یـومي 1
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نسـا ؟ فلـو سعـت فر..السيطـرة العسكريـة الغامشـة
ـ منـذ بـدء غزوهـا لتلـك الشعـوب املقهـورة ـ 
إىل بسـط عدهلـا، ونشـر ثقافتهـا، وتعميـم لغتهـا ـ 
حبسـن نيـة، وسلـوك حضـاري رفيـع ـ ملـا 
احتاجـت اليـوم إىل حبـك اخلطـط املشبوهـة، ونسـج 
املؤامـرات القـذرة الدفينـة؛ لـكي حتقـق مـا لـم 

  .. حتققـه مـن قبـل
كـذا؛ لـم جيـد املتغطـرسـون؛ يف هـذه وه

الدولـة ـ اآلن ـ سـوى الـزج بأنوفهـم املتطفلـة يف 
شئـون الـدول الناميـة؛ بطـرح حجـج مصطنعـة، 

تستنـد أحيانـاً؛ إىل مزاعـم حقـوق .. وواهيـة
اإلنسـان، وأحيانـاً أخـرى مـن خـالل إبـداء 

يـة؛ تلـك التطـوع؛ بنشـر الثقافـة، واللغـة الفرنس
.. اللغـة الـيت تشهـد تقهقـراً ملحوظـاً عامليـاً

وبالطبـع لـن يتـم ذلـك إال عـلى حسـاب لغـات، 
وثقافـات الشعـوب املستهدفـة؛ الـيت ال صلـة هلـا 

ذلـك .. بفرنسـا؛ سـوى صلـة التاريـخ االستدمـاري
التاريـخ األسـود؛ الـذي ليـس أمامنـا سـوى 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 216

واقـف أصحابـه املخزيـة؛ الـيت التذكيـر ببعـض م
.. تتشـرف فرنسـا االستدماريـة باالنتسـاب إليـه

وهـذه املواقـف؛ حـىت إن سكتنـا عنهـا بعـض 
الوقـت؛ ليـس مـن حقنـا أن نسكـت عنهـا كـل 

إذ ال سبيـل إىل حمـو كوابيسهـا الرهيبـة؛ .. الوقـت
يـس تلـك الكواب.. مـن الذاكـرة الشعبيـة اجلزائريـة

ويف هـذه .. الـيت حنتتهـا العواصـف الفرنسيـة املدمـرة
العجالـة؛ نستعيـد بعـض املواقـف، واألحـداث 
واملغالطـات؛ الـيت هيمنـت عـلى التفكيـر 
االستدمـاري الفرنـسي؛ يف بالدنـا الشقيـة مباضيهـا 
االستعمـاري؛ السعيـدة مباضيهـا الثـوري وحاضرهـا 

  ..املتحـرر
  

  : بـة حقـوق اإلنسـان الفرنسيـةـ أكذو
فالشعـب اجلزائـري ـ عـلى سبيـل املثـال ـ 
اصطـدم بصـورة فرنسـا االستدماريـة البشعـة؛ مـن 
خـالل جيوشهـا املتوحشـة؛ الـيت تركـت يف الذاكـرة 
الشعبيـة أخاديـد عميقـة، وجـروح مؤملـة؛ حتـكي 
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ع الـيت تلـك الفضائـ.. فضائعهـم العنصريـة الرهيبـة
لـم تعـرف اإلنسانيـة هلـا مثيـالً مـن قبـل؛ اللهـم 
إال يف غزوات اجلحافـل املغوليـة، أو محـالت آكـلي 

حـدث ذلـك عندمـا جلبـت .. حلـوم البشـر
جيـوش فرنسـا ـ يف القـرن التاسـع عشـر ـ معهـا 
إىل بالدنـا الدمـار الشامـل، والنهـب املطلـق، والقتـل 

.. بـدون فـرز، أو تصنيـف، أو استثنـاءاجلمـاعي؛ 
وبذلـك تكـون جمـازر فرنسـا؛ املنافيـة لإلنسانيـة يف 
اجلزائـر؛ قـد حمـت كـل السطـور املغلفـة باملزاعـم 

فهـذا .. الكاذبـة؛ املنسوبـة إىل الثـورة الفرنسيـة
؛ "أنـا طـول فرانـس"شاهـد نزيـه منهـم؛ هـو 
: لـة بليغـة؛ حيـن قـاليلخـص جرائـم فرنسـا يف مج

إن فرنسـا؛ طيلـة سبعيـن سنـة بـت العـرب، ((
وسلبتهـم، وطاردـم، وشردـم؛ لتعمـر القطـر 

هـل ينتـهي  !!..اجلزائـري باإليطالييـن واألسبانييـن
  )). ؟..اجلنـون االستعمـاري يف يـوم مـن األيـام

وإذا كـان يوجـد يف فرنسـا رجـال نزهـاء، 
ريـن ـ وهـذا أمـر مسلـم بـه، وال ريـب فيـه وطاه

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 218

ـ فإـا ـ باملقابـل ـ حتتضـن يف زوايـاهـا 
املظلمـة؛ رجـاالً غرقـوا يف يـم مـن اجلرائـم، 

وال .. والرذائـل؛ الـيت وصمتهـم بالدنـاءة، والوحشيـة
يستثـىن مـن ذلـك حـىت بعـض ملوكهـم، وقادـم 

لويـس "ملكهـم فهـذا ـ مثـالً ـ .. الكبـار
ال : ((1835؛ يقـول بصفاقـة عجيبـة سنـة "فليـب

يهمنـا أن تطلـق مائـة ألـف رصاصـة يف إفريقيـا؛ 
ويكـفي )). إذا كانـت أوروبـا ال تسمـع صداهـا

ملـن أراد التأكـد مـن السلـوك الفرنـسي املعـادي 
لإلنسانيـة؛ سـوى قـراءة مـا كتبـه الفرنسيـون 

فيهـم ضباطهـم، وأفـراد جيشهـم  أنفسهـم؛ مبـا
أولئـك الضبـاط؛ الذيـن كانـوا .. الغـازي، املتوحـش

يفخـرون ـ بوقاحـة غريبـة ـ ويشيـدون باجلرائـم؛ 
فهـذا قائدهـم .. الـيت ارتكبوهـا يف حـق اإلنسانيـة

يقـول أمـام نـواب " اجلنـرال بيجـو"األكبـر 
منـه  فرنسـا، ومـن املنبـر الـذي يتشدقـون

بأكاذيـب حقـوق اإلنسـان، والقيـم الزائفـة للثـورة 
إننـا يف حاجـة إىل جحافـل دمهـاء؛ مـن : ((الفرنسيـة
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املعمريـن الفرنسييـن، واألوروبييـن؛ ولـكي 
جتلبوهـم؛ فمـن الالزم عليكـم أن تعطوهـم أراض 

أينمـا وجدتـم مياهـا متدفقـة؛ أنزلـوا .. خصبـة
... !!)(وال يهمكـم أمـر أرباـا ـا املعمريـن؛ 

وأخيـراً جيـب علينـا أن جنعـل نصـب أعيننـا هدفـا 
لـذا . متينـاً حمكمـاً، وأن ننـشئ إقليمـاً فرنسيـاً

.. فإننـا يف أمـس احلاجـة إىل غـزو واسـع النطـاق
  .)). .يشبـه غـزو القـوط

هـذا مـا كـان يتطلـع إليـه ذلـك اجلنـرال 
كـان يتطلـع إلبـادة شعـب آمـن .. الدمـوي

وتشريـده؛ بغـرض زرع فئـات متباينـة مـن شعـوب 
أخـرى ـ ليسـت فرنسيـة بالضـرورة ـ بـدالً مـن 

وهـذا ـ طبعـاً ـ يتـم .. الشعـب األصـلي يف أرضـه
، واملنتسبيـن بواسطـة أبنـاء أدعيـاء حقـوق اإلنسـان

مـع أنـه كـان .. زوراً إىل احلضـارة، واملدنيـة احلديثـة
يتمـىن أن يصبـح شعبـه كالقـوط، يف محالـم 

وهـذا القائـد .. الوحشيـة؛ واغتصـاب أراضي غريهـم
ـ بـدون أي حـرج  1844نفسـه يقـول يف عـام  
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إننـا خرجنـا، : ((يذكـر ـ ضمـن كتابـه؛ واد إسـر
أكثـر مـن مخسيـن قريـة غنـاء؛ مبنيـة  وبنـا

باحلجـر؛ وهلـا سطـوح مـن القرميـد؛ واكتسـب 
ومـع ذلـك لـم . جنودنـا غنائـم ال حتـصى

نستطـع أن نقطـع األشجـار؛ أثنـاء املعركـة ـ 
كـان ذلـك فـوق طاقتنـا ـ ال يستطيـع عشـرون 
ألـف رجـل؛ يف مـدة ستـة أشهـر؛ أن يقطعـوا 

التيـن، والزيتـون الباسقـة؛ الـيت هي مـن أشجـار 
وحنـن ال نعلـم مـا هي الفائـدة )). !!..أروع املناظـر

الـيت سيجنيهـا عسكريـاً هـذا الوحـش؛ إذا مـا 
قطـع أشجـار الزيتـون، والتيـن؛ الـيت يقتـات منهـا 

؟ اللهـم إال إذا كـان !!..الشعـب اجلزائـري األعـزل
وإبادتـه؛ ألنـه ال ينتـمي إىل  يهـدف إىل جتويعـه،

الفصيلـة البشريـة؛ مـن األجنـاس األوروبيـة؛ تلـك 
الفصيلـة الـيت يغـري أبناءهـا باغتصـاب هـذه 

  .. األرض، واستيطاـا قهـراً
ولـم تتوقـف فضائـع اجليـش الفرنـسي عنـد 

إذ تفنـن قادتـه يف ابتكـار طـرق أكثـر .. هـذا احلـد
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ولـم يفلـت .. ارة للرهبـة، والرعـببشاعـة، وإثـ
مـن خمالبهـم اآلمثـة حـىت األسـر العربيـة الفقيـرة؛ 
تلـك األسـر الـيت لـم جتـد أمامهـا منفـذاً 

فمـاذا كـان رد .. للهـروب سـوى الكهـوف اجلبليـة
؟ إـم لـم جيـدوا !!..فعـل أبطـال فرنسـا عندئـذ

مـن إشعـال وسيلـة أخـرى؛ أبشـع، وال أفظـع؛ 
النيـران املتأججـة؛ يف فتحـات الكهـوف؛ الـيت 
التجـأت إليهـا األسـر اجلزائريـة البائسـة؛ وغلقهـا 

فتلـك .. عليهـم بواسطـة جـدر مـن احلجـارة
الطريقـة اجلهنميـة؛ هي الـيت يتلـذذ ـا وحـوش 

نفسـه؛ ينقـل  "سانـت آرنـو"فهـا هـو ذا .. فرنسـا
حتقيـق يف كهـوف "يف كتابـه  "فوتـيي"عنـه املـؤرخ 

مـا " سانـت آرنـو"فعـل : ((قولـه" الظهـرة
أمكنـه؛ حـىت ال تفلـت أي فريسـة مـن قبضتـه؛ 

عـريب؛  1500فسـد بـاب الكهـف بالبنـاء عـلى 
ولـم . منهـم عـدد كبيـر مـن الرجـال واألطفـال

ينـزل أحـد سـواي إىل الكهـف؛ وخلصـت عمليـيت 
ه يف قـرار سـري حررتـه ببساطـة؛ ال بديـع هـذ
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.. فيـه، وال بيـان؛ ال شعـر فيـه، وال عاطفـة
ورغـم مـا يقولـه ". املاريشـال بيجـو"ودفعتـه إىل 

أصحـاب البـر واملعـروف؛ فـإين أعتقـد بـأن 
" الكولونيـل مونتانيـاك"إن .. الغايـة تبـرر الوسيلـة

فاجليـش الـذي . كـان لـه نصيـب مـن الصـواب
تكـون مهمتـه إبـادة شعـب؛ ال يكتـرث بقوانيـن 

ال يضـرم .. احلـرب؛ فمـا احلريـق إال حريـق
اإلنسـان النـار؛ ويطلـب منهـا أن تكـون بـرداً 

ومـا طبيعـة النـار؛ إال اإلحـراق، .. وسالمـاً
ولـم تكـن هـذه اجلرميـة الفظيعـة )). ..والتدميـر

مفخـرة بيجـو .. بيجـوجرائـم  هـي الوحيـدة مـن
بـل لـه جرائـم عديـدة ال ميكننـا .. فرنسـا وقدوـا

ومـن بيـن مفاخـره .. تعدادهـا كلهـا يف هـذا اـال
يف كتابـه " كريستيـان"الشيطانيـة؛ مـا نقلـه املـؤرخ 

؛ خبصـوص األمـر الـذي أصـدره "اجلزائـر الفرنسيـة"
: ؛ حيـن قـال لـه"ليـسياجلنـرال بي"إىل " بيجـو"

إن اعتصـم هـؤالء األوبـاش بكهوفهـم؛ افعـل مـا ((
عليـك خبنقهـم . بقبيلـة الصباحيـة" كافينيـاك"فعلـه 
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وبالفعـل فقـد أطـاع )). ..تدخينـاً؛ كالثعالـب
أمـر قائـده بلهفـة وشـوق، " اجلنـرال بيليـسي"

إذ نقـل املـؤرخ؛ عـن جنـدي .. وصـدر رحـب
إن :((سي شاهـد العمليـة بـأم عينيـه؛ فقـالفرنـ

.. القلـم لعاجـز عـن وصـف هـذا املنظـر الفظيـع
يف منتصـف الليـل؛ والقمـر يسـدي علينـا أنـواره؛ 
كنـا نـرى كتيبـة مـن اجلـيـش الفـرنـسي 
منهـمكـة يف إضـرام سعـيـر جهـنـمي؛ وكنـا 
 نسـمـع ـ ويالـه مـن صـوت رهيـب ـ أنينـاً

خافتـاً؛ منخفضـاً؛ يتصاعـد تصاعـداً مريعـاً؛ مـن 
وكـان .. صـدور النسـاء، والرجـال، والبهائـم

يتـردد يف الفضـاء؛ صـدى طقطقـة الصخـور 
ويف غياهـب . احملترقـة، ورصاصـات البنـادق املنطلقـة

تلـك الليلـة احلالكـة؛ اشتبـك الرجـال والبهائـم 
عـن شـيء مـن  يف عـراك رهيـب؛ متنازعيـن

ويف الصبـاح؛ ملـا أراد اجليـش .. اهلـواء الطلـق
اقتحـام بـاب الكهـف؛ دامههـم منظـر مـن أفظـع 

وبـدوري دخلـت إىل الكهـوف .. املناظـر، وأشنعهـا
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؟ يف بـاب الكهـف؛ كانـت ..الثالثـة؛ مـاذا رأيـت
ثيـران، ومحيـر، وكبـاش مطروحـة، جمدولـة؛ قـد 

مهـا الغريـزي إىل مدخـل الكهـف؛ دفعهـا إهلا
عساهـا تستنشـق شيئـاً مـن اهلـواء؛ الـذي انعـدم 

ويف وسـط هاتـه البهائـم وحتتهـا؛ . داخـل الكهـف
رأيـت رجـالً .. رأيـت رجـاالً ونسـاء وأطفـاالً

.. ميتـاً، جامثـاً عـلى األرض، ممسكـاً قـرن ثـور
ا الرجـل؛ كـان مـن السهـل عـلي أن أدرك أن هـذ

مـات خمنوقـاً هـو وزوجتـه وولـده والثـور؛ حيـن 
كـان يريـد أن يدافـع عـن عائلتـه مـن هيجـان 

. إن هـذه الكهـوف واسعـة األرجـاء.. الثـور
أي فضاعـة )). ..جثـة مطروحـة فيهـا 760فحسبنـا 

؟ وأي جرميـة ارتكبـت يف حـق ..أكثـر مـن هـذه
؟ ومـا الفـرق ..ومثيالـاشعبنـا؛ أبشـع مـن هـذه 

بيـن هـذه اجلرائـم، وجرائـم النازييـن؛ حينمـا 
ومـع .. ابتكـروا األفـران؛ الـيت أحرقـوا فيهـا اليهـود

هـذا مـازال الفرنسيـون يتشدقـون باخلطابـات 
ومنهـم مـن .. اجلوفـاء عـن حقـوق اإلنسـان
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نهـم وم.. حياسبنـا عـلى مواقفنـا احلـذرة مـن فرنسـا
مـن ينسـب إلينـا املغـاالة يف معـاداة فرنسـا؛ وبعـدم 

نعـم نسيـان ماضيهـم األسـود يف .. نسيـان املـاضي
غيـر أنـه مـن الواجـب تنبيههـم؛ بـأن .. بالدنـا

ولـن ينـسى .. شعبنـا لـن ينـسى آالمـه ومآسيـه
اجلرائـم؛ الـيت ارتكبـت يف حقـه؛ مـن يـوم تلطيـخ 

اهـرة؛ جبرائـم الفرنسييـن إيل يـوم أرضـه الط
خروجهـم؛ حامليـن عـلى عاتقهـم أكـداس اخلـزي، 

واآلن هـل يكـفي .. والعـار يف حـق اإلنسانيـة كلهـا
أن يصـدر الربملـان الفرنـسي قـراراً خمادعـاً وهزيـالً؛ 
.. يزعـم أنصـار فرنسـا فيـه أنـه حـدث هـام

غيـر مـا وقـع ذلـك القـرار الـذي لـم يقـر ب
لـم يقـر بأكثـر مـن أن حـرب اجلزائـر هي .. فعـالً

أمـا حنـن فـال يكفينـا مـن فرنسـا إال .. حـرب
االعتـذار، يتلـوه االعتـذار، ثـم االعتـذار عـلى مـا 

  .. اقترفـه أبناؤهـا؛ يف بالدنـا، ويف حـق شعبنـا
وللمزيـد مـن الكشـف عـن فضائـح الفرنسييـن 

سانـت "زائـر؛ فهـذا هـو الوحـش املدعـو يف اجل
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يف كتابـه  1842سنـة  !!..يقـول مفتخـراً" آرنـو
إنـك تركتـين يف قبيلـة البـراز؛ ": ((الوانشريـس"

. حرقتهـم كلهـم، وأتيـت عـلى األخضـر واليابـس
واليـوم فـإين يف قبيلـة بـين سويـد؛ فأتيـت فيهـا 

لنـواحي ـ يف عـلى الزرع والضـرع؛ إن هـذه ا
)). احلقيـقة ـ خمـزن خيـرات، ومرتـع ثـروات

إننـا اليـوم يف قلـب : ((1842ويقـول أيضـاً يف 
مليانـة، وشرشـال؛ وقليـالً : اجلبـال؛ بيـن مدينـيت
إننـا حنـرق مجيـع الدواويـر، . مـا نستعمـل بنادقنـا

ومجيـع القـرى، ومجيـع األكـواخ؛ فيفـر العـدو يف 
ثـم يقـول )). ..دب وصـوب بغنمـهكـل حـ

إن ناحيـة بـين مناصـر بـالد يجـة؛ وهي : ((أيضـاً
مـن أغـىن نـواحي إفريقيـا؛ تـرى فيهـا القـرى 
واملساكـن متقاربـة بعضهـا لبعـض؛ أحرقنـا كـل 

مـا أكثـر ... شـيء فيهـا، وحطمنـا كـل شـيء
وج عـدد النسـاء واألطفـال الذيـن اعتصمـوا بثلـ

وقـال )). األطلـس؛ فماتـوا فيهـا بـرداً وجوعـاً
جيشـان : ((كذلـك يف أحـداث السنـة نفسهـا
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عظيمـان يتصافحـان؛ تصافـح األخ يف قلـب 
خربـا يف ... إفريقيـا؛ خـرج أحدمهـا مـن مستغانـم

إننـا ... طريقهمـا كـل شـيء، وأحرقـا وقتـال
ـار؛ أمـا حنطـم، وحنـرق، وخنـرب الديـار واألشج
ويقـول . ))املعـارك؛ فإـا ال توجـد، أو قلمـا توجـد

إن : ((1843أيضـاً عـن جمـازره املرتكبـة سنـة 
أكـداس جثـث أولئـك الذيـن ماتـوا؛ يف الليـل 
مـن فـرط البـرد؛ كانـت متراكمـة، متراصـة؛ 

) !!..(وكانـت كلهـا جثـث بـين مناصـر املساكيـن
ويف سنـة )). هـم ومنازهلـمالذيـن أحرقـت قرا

تركـت ورائي حريقـاً : ((يقـول هـذا الوحـش 1851
هائـالً؛ تندلـع لظاهـا فيمـا يقـرب مـن مائـيت 

عثنـا يف )). ((..قريـة؛ أصبحـت طعمـاً للنهـب
األرض فسـاداً، وأصليناهـم نـاراً، وأحرقنـا أكثـر 
 مـن مائـة دار مغطـاة بالقرميـد، وقطعنـا أكثـر

هـذه هي صـور )). ..مـن ألـف شجـرة زيتـون
كانـت بطـوالت .. البطـوالت الفرنسيـة يف اجلزائـر

ضـد شعـب أعـزل؛ لـم جيـد أطفالـه ونسـاؤه 
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أمامهـم سـوى اهلـروب إىل قمـم اجلبـال؛ أيـن 
فـإن أخطأـم .. ميوتـون بفعـل اجلـوع والبـرد

ـوة بنـادق أوبـاش فرنسـا؛ فلـن ختطئهـم قس
هـذه هي الفنـون .. الطبيعـة، وأسلحـة اجلـوع واأللـم

العسكريـة؛ الـيت يتبجـح ـا ضبـاط فرنسـا 
.. املهزومـة عسكريـاً؛ واملهزومـة معنويـاً.. املهزومـة

أيـن هي العبقريـة القتاليـة، والفنـون العسكريـة؛ يف 
هـذه احلمـالت؛ الـيت مـألت املكتبـات؛ بتسجيـالت 

بيجـو، وروفيقـو، : اط العسكرييـن أمثـالالضبـ
وسانـت آرنـو، وتريزيـل، وكلوزيـل، وشانقـارين، 
والموريسييـر، وهريبيـون، ومونطانيـاك، وجوزيـف، 
ودانرميـون، وبيسـلي، وكافينيـاك، ورانـدون، 
ودومـاس، وديريسـن، وكانروبيـر، وبيـدو، 

 ؟ إذ لـم..وهومبـول، وبوسـكي، وكومـو، وبـان
تكـن أعماهلـم ـ يف احلقيقـة ـ سـوى تسجيـالت 
ليومياـم، وآثامهـم السـوداء، ومحـالت اإلبـادة 
.. الشاملـة؛ حنـو العـزل مـن السكـان األبريـاء

" كأنـدري جوليـان"وهـذا مـا دفـع مبـؤرخ نزيـه 
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إـم لـم حيرقـوا البـالد : ((إىل وصفهـم بقولـه
أعداءهـم جهـاراً؛ بـال  خفيـة؛ كمـا أـم قتلـوا

شفقـة وال رمحـة؛ ال مينعهـم مـن ذلـك ال رادع، وال 
وازع؛ كانـوا ـ بالعكـس ـ يفتخـرون بضراوـم، 
: ووحشيتهـم؛ فنحتـوا كلهـم مـن صخـرة واحـدة
. مـن امللكييـن، إىل اجلمهورييـن، إىل أشيـاع نابليـون

ريهـم فبمجـرد نزوهلـم بـأرض اجلزائـر؛ كانـت تعت
كـان هـذا . حـمى النهـب، والقتـل، والتخريـب

هـو الطريـق املـؤدي إىل نشـر البالغـات احلربيـة 
الطنانـة، وإىل اـد العسكـري، وإىل تسلـق مـدارج 

  )). وكانـوا كلهـم يف الضـراوة سـواء. الـرقي
ومـن خـالل مـا سبـق؛ يتضـح أن سلـوك 

ـر ـ بوضـوح ـ هـؤالء القـادة الفرنسييـن يفس
مـدى االحنطـاط؛ الـذي وصلـت إليـه املدرسـة 
العسكريـة الفرنسيـة يف ذلـك الوقـت؛ إذ تبخـرت 
مـن وسطهـم روح الفروسيـة؛ الـيت طاملـا تغـىن ـا 

كمـا أن إفـالس مذهبهـم .. كتـاب وأدبـاء أوروبـا
العسـكري حرمهـم ـ منـذ ذلـك الزمـن ـ مـن 
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عسكـري يذكـر؛ إذ توالـت عليهـم إحـراز أي نصـر 
.. اهلزائـم الواحـدة تلـو األخـرى؛ إىل يومنـا هـذا

ولـم يكـن يف إمكاـم حتقيـق أي مواجهـة؛ سـوى 
.. مـع أولئـك العـزل؛ مـن أبنـاء الشعـوب املقهـورة

ويبـدو ـ أيضـاً ـ أن .. تلـك هي بطـوالت الضبـاع
ثـرت بالفكـر املدرسـة العسكريـة الفرنسيـة؛ تأ

اإلستراتيـجي لرجليـن؛ لـم حيمـدا؛ يف املنظـور 
تاريـخ "ميكيافيلـلي؛ الـذي قـال يف : األخـالقي ومهـا

ال ميكـن أن تسـمى حربـاً؛ عندمـا ال ": ((فلورنسـا
يقتـل النـاس بعضهـم بعضـاً، وعندمـا ال تدمـر 

" املطارحـات"ويف كتـاب )). املـدن، وتنهـب األرض
فـال جيـب ألبتـة؛ تقديـر العدالـة أو : ((قـال

نقيضهـا؛ وال جيـب التفكيـر يف القسـوة أو 
أمـا الرجـل )). اإلنسانيـة، وال يف الشـرف أو العـار

الثـاين فهـو املنظـر العسكـري البـروسي 
؛ وهـو الـذي جعـل الناقـد العسكـري "كالوزفيتـز"

يقـول سنـة " الكابتـن ليـدل هـارت"األجنليـزي؛ 
؛ وكـان يصـف "شبـح نابليـون"يف كتابـه  1933؛
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: قـادة النصـف األخيـر؛ مـن القـرن التاسـع عشـر
قـد انتشـوا خبمـرة الـدم األمحـر؛ الـذي أنبتـه ((
وهـذه الفلسفـة الآلأخالقيـة؛ ميثلهـا )). "كالوزفيتـز"

؛ يف 1945سنـة " بوديشـون"ـ أيضـاً ـ الدكتـور 
ال يهـم : ((؛ إذ قـال"خواطـر عـن اجلزائـر"ه كتابـ

فرنسـا أن ختـرق يف سياستهـا االستعماريـة املقاييـس 
األخالقيـة وقيمهـا؛ ولكـن الـذي يهمنـا ـ قبـل 
كـل شـيء ـ هـو تأسيـس مستعمـرة؛ منلكهـا 
بصفـة ائيـة، وننشـر عـلى الشـواطئ الرببريـة 

ن البديـهي أن أقصـر ومـ) !!..(املدنيـة األوروبيـة
) !!..(الطـرق لبلـوغ غايتنـا هـو نشـر الرعـب

فـفي استطاعتنـا أن حنـارب أعداءنـا اإلفريقييـن 
باحلديـد والنـار؛ وأن نضـرم نـار الفتنـة؛ بيـن 
قبائـل التـل، والصحـراء، وأن نبلـو السكـان 
باستهـالك الكحـول، ونشـر الفسـاد، وبـث 

أي مدنيـة )). ..والفـوضى بينهـمعقـارب النـزاع، 
؟ هـل املدنيـة ..يتحـدث عليهـا هـذا املسكيـن

؟ هـذه أقـوال العسكرييـن ..احلقيقيـة تقـر مـا يقولـه
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الفاشليـن ودعاـم؛ أمـا فلسفـة القـادة املنتصريـن؛ 
مـن أصحـاب املذاهـب العسكريـة الناجحـة؛ فمنهـا 

وسيـا، وقـول ملـك بر" فردريـك األكبـر"قـول 
أنطـوان هنـري "املنظـر العسكـري السويسـري 

إن أقـل فقـدان للضبـط، : ((؛ فاألول يقـول"جوميـين
وهنـا )).. والربـط سيـؤدي إىل الشراسـة، والتوحـش

هـل يرجـع السبـب يف وحشيـة اجليـش .. نتسـاءل
الفرنـسي، وشراسـة أعضائـه إىل قلـة االنضبـاط بيـن 

إن اجلمـع : ((فيقـول" جوميـين"أمـا  ؟..صفوفهـم
بيـن احلكمـة، واخللـق؛ هـو الـذي يصنـع القائـد 

فأيـن قـادة فرنسـا االستدماريـة مـن )).. العظيـم
؟ هـذه عينـات بسيطـة للغايـة ..هـذا القـول السليـم

بالنسبـة ملـا جلبتـه فرنسـا إىل بالدنـا؛ مـن سلـوك 
سلـوك أولئـك .. مـدننسبـوه إىل احلضـارة والت

الغـزاة الوحـوش؛ سلـوك ال يتناسـب إال مـع 
سلـوك سـوف يظـل وصمـة .. االستدمـار، والفسـاد

عـار يف جبيـن هـذه الدولـة؛ ال متحـوه املواقـف 
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املزيفـة حلقـوق اإلنسـان، وال الكاريكاتـور املضحـك 
  .. للحضـارة ومدعيهـا

سييـن يف ومـع هـذا فقـد ظـل سلـوك الفرن
اجلزائـر، ومنهجهـم العسكـري املفلـس؛ ال خيتلـف 
كثيـراً عـن سنـوات الغـزو األوىل؛ فطـوال الفتـرة 

؛ ظـل  1962و 1830الزمنيـة الفاصلـة بيـن 
املستدمـرون الفرنسيـون، وقادـم ينظـرون إىل 
اجلزائرييـن نظـرة احتقـار، واستخفـاف؛ وكانـوا ال 

تهـم بازدراء منقطـع النظيـر؛ كمـا يتورعـون يف معامل
أـم لـم يتخلـوا عـن تراثهـم اإلجـرامي؛ املـوروث 
عـن أسالفهـم الوحـوش؛ فلـم تثنهـم القيـم 
.. األخالقيـة، وال التصريـح العالـمي حلقـوق اإلنسـان

فمـا قـام بـه األخـالف مـن جرائـم؛ مـا هـو إال 
ـو وسانـت آرنـو بيجامتـداد طبيـعي ملـا قـام بـه 

ومـن .. وغريهـم مـن الضبـاع اجلبانـة وروفيقـو
خـالل ذلـك كلـه؛ يبـدو أن هزائـم فرنسـا 
املتكـررة؛ يف األقطـار كلهـا؛ سببهـا التربيـة اخلائبـة؛ 

إذ أن ذلـك .. الـيت نشـأ عليهـا أعضـاء جيشهـا
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اجليـش االستدمـاري البائـس كـان دومـاً هـو 
يف اجلبهـة األملانيـة، : اجلبهـات كلهـا اخلاسـر؛ يف

وأخيـراً أمـام ثـوار اجلزائـر .. وجبهـة اهلنـد الصينيـة
  ..         األبطـال

  

  :ـ هلوسـة نشـر الثقافـة الفرنسيـة
يبـدو أن عقليـة القـرن التاسـع عشـر مـا 
زالـت تتحكـم يف سلـوك فئـة واسعـة مـن مسيـري 

بيجـو، ريـة؛ كمـا أن ذهنيـة هـذه الدولـة االستدما
ظلـت تستحـوذ عـلى منطقهـم ـ  وسانـت آرنـو

ماضيـاً وحاضـراً؛ عـلى الرغـم مـن تبجحهـم بقيـم 
حقـوق اإلنسـان، وتنـوع الثقافـات، وااللتـزام بتعـدد 

والغريـب يف أمـر بعـض .. األفكـار، واالجتاهـات
لى مسيـري هـذه الدولـة؛ أـم لـم حيرصـوا عـ

نشـر ثقافتهـم، وفـرض لغتهـم بيـن الشعـوب الـيت 
كـانـت حمتلـة جبيـوش بلدهـم؛ إال بعـد حتررهـا، 
واستقالهلـا مـن السيطـرة املسلحـة؛ ذات التوجهـات 

فـفي اجلزائـر ـ مثـالً ـ دام حكمهـم .. احفـة
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سنـة؛ دون أن حيـاول قـادة الدولـة الفرنسيـة  132
بشكـل واسـع؛ بيـن سكـان البـالد نشـر التعليـم؛ 

األصلييـن؛ أو السـعي إىل إدماجهـم ـ برتاهـة ـ يف 
عـلى الرغـم مـن النـداءات، .. الكيـان الفرنـسي

والتوسـالت الـيت يئـس منهـا املنبهـرون؛ مبـا 
  ..يعتربونـه حضـارة فرنسـا، ولغتهـا

وكـان العائـق أمـام حتقيـق تطلعـات املعجبيـن 
  : سـا، وحضارـا ثالثـة سـدود مانعـة رادعـةبفرن
مواقـف املستوطنيـن الفرنسييـن باجلزائـر؛  :أوالهـا ـ

بـل ".. األبارتايـد"الذيـن سبقـوا صانـعي 
  . جتاوزوهـم؛ بذهنياـم العنصريـة املتدنيـة

الديـن اإلسـالمي؛ الـذي لـم يهضمـه  :وثانيـاًـ 
غـالة الكاثوليـك؛ مـع أـم يزعمـون أـم 

  . ينتهجـون سبـل الالئكيـة
الثقافـة العربيـة؛ بلغتهـا املتميـزة عـن  :وثالثـاًـ 

  .. الفرنسيـة
فهـذه العوامـل الثالثـة؛ وقفـت ـ دومـاً ـ يف 

ن؛ طريـق حتقيـق أي اندمـاج حمتمـل للجزائرييـ
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كمـا أنـه ال .. ضمـن منظومـة الدولـة الفرنسيـة
يكـفي توفـر عامـل واحـد فحسـب؛ لـكي حيصـل 
شـرط اإلدمـاج؛ حيـث زجـوا الشعـب اجلزائـري يف 
دوامـة مـن املتناقضـات؛ الـيت غـدت مبثابـة حلقـة 

فـإذا مـا حتقـق . مفرغـة؛ ال أمـل يف نتائجهـا
ـض لـه؛ فيعطلـه شـرط؛ بـرز شـرط آخـر مناق

فـإذا مـا أتقـن اجلزائـري اللغـة .. ويشـل مفعولـه
الفرنسيـة؛ وصمـوه باالنتمـاء للديـن اإلسـالمي؛ 
املنـايف للمعتقـد الفرنـسي؛ وإن اعتنـق الالئكيـة؛ 
شوهـت صورتـه األصليـة؛ خبلفيتهـا اإلسالميـة، وإذا 

. نحـطجلـأ إىل اإلحلـاد؛ نسـب إىل جنـس األهـايل امل
وعلـة ذلـك .. وهكـذا واحـدة تستـدعي األخـرى

كلـه؛ تكمـن يف الـروح العنصريـة الطاغيـة عـلى 
وللتوضيـح؛ البـد مـن .. أذهـان مسيـري فرنسـا

  ..الكـالم عـلى تلـك الشـروط؛ ولـو بإجيـاز
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  :ـ املستوطنـون الفرنسيـون
أمـا خبصـوص املستوطنيـن الفرنسييـن؛ فيكـفي 

؛ الـذي يعتبـر "جـول فيـري"نستشهـد مبـا قالـه  أن
مـن أبـرز العامليـن عـلى فـرض الوجـود األورويب يف 
إفريقيـا؛ وأحـد أقطـاب احلمـالت االستدماريـة؛ يف 
أواخـر القـرن التاسـع عشـر؛ وأحـد الداعميـن 
للمستوطنيـن؛ يف بهـم للمسلميـن؛ ومـع هـذا فقـد 

 Le Gouvernement de: ملعنـون بـكتـب يف تقريـره ا

L’Algérie  فقـد وجدنـا ": ((حكومـة اجلزائـر: "أي
إن حالتهـم . املعمريـن ال حـول هلـم وال قـوة

املعنويـة ليـس مـن شأـا أن جتعلهـم يتحكمـون يف 
فمـن . مصيـر املسلميـن؛ ولـو بصفـة ضئيلـة

العسيـر إقنـاع املعمـر األورويب بوجـود حقـوق 
غيـر حقـوقـه يف بـالد عربيـة؛ وبـأن العـريب 

. ابـور، واملسيـر املقهـورليـس بالعبـد املسخـر 
. نعـم فالعـريب ليـس بالعبـد؛ الـذي يسـاق بالعصـا

وأن األورويب الـذي ال جيـد بـداً مـن استخـدام 
ولنفـرض أن . العـريب؛ ال يعطيـه إال أجـوراً تافهـة
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األوريب ال يعامـل العـريب بالشـدة والعنـف؛ فإنـه 
لكـره يف يكرهـه كـل الكـره؛ ويتجـلى ذلـك ا

نعـم أننـا حنـس أن يف .. العواطـف، واألقـوال
القلـوب أمواجـاً متالطمـة مـن احلقـد، واالزدراء، 

إن االحتجـاج الصاخـب .. واخلـوف، واحلـذر
املـدوي؛ الـذي تـرامى يف القطـر اجلزائـري ـ مـن 
أقصـاه إىل أدناهـا ـ حيـن عالـج الربملـان 

ـدارس للعـرب؛ الفرنـسي مشـروع تأسيـس م
لربهـان قاطـع، وغريـب، تتبلـور فيـه عقليـة 

فاملعمـرون يعلنـون ـ ما استطاعـوا ـ أن ... املعمريـن
غيـر قابـل " جنـس املغلـوب" هـذا اجلنـس

إلصـالح أمـره، وال للتربيـة؛ وهـم لـم حياولـوا 
البتـة ـ منـذ ثالثيـن عامـاً ـ إنقـاذه مـن 

الـيت هـو ) !!(واألخالقيـة  التعاسـة الفكريـة،
أال يـرى القـارئ الكريـم مـعي؛ أن )). ..عليهـا

هـذه العقليـة ظلـت تسيطـر عـلى الفرنسييـن إىل 
  .. يـوم االستقـالل
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يقـول " اجلنـرال جـورج كاتـرو"وهـذا 
إن هـذا الفكـر احملافـظ : ((بـدوره؛ واصفـاً إياهـم

ت املالكـة؛ يف الضيـق؛ الـذي تتصـف بـه الطبقـا
ممتلكاتنـا منـذ عشـرات السنيـن؛ نتـج مـن جهـة؛ 
عـن شعـور بالتفـوق؛ طاملـا أكـدوه بكـل 
وضـوح؛ ومـن جهـة أخـرى؛ عـلى خوفهـم مـن 

ولـم . أن تكتسحهـم موجـة املسلميـن املتصاعـدة
تتغيـر حججهـم؛ منـذ عهـد ملكيـة جويليـة 

رون خلقـة؛ فـال فاألهـايل قاصـ. 1830الفرنسيـة 
يرضـون، وال ميكـن أن يساسـوا إال بطريقـة الشـدة، 
وال تنفـذ املبـادئ الدميقراطيـة إىل عقوهلـم، وال 
يستطيعـون تطبيقهـا؛ ألن جمتمعاـم ال تعـرف غيـر 

إمـا النظـام اإلقطـاعي، وإمـا : أحـد أمريـن
ألـم يؤكـد جملـس اجلزائـر األعـلى . الفـوضى

العـريب مـن جنـس منحـط؛ ال "أن  1898سنـة 
ويف حكـم آخـر صـدر )). !!؟..سبيـل إىل تأديبـه

جـان بـول "عـن فرنـسي نزيـه؛ هـو الفيلسـوف 
تـرى؛ إن بـرز املسلـم : ((الـذي قـال" سارتـر
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تسـاو النـد للنـد مـع .. بـدوره كرجـل متسـاو
املعمـر؛ تـرى؛ حينـذاك هـذا املعمـر يشعـر 

ف يصيـب شخصـه، وبنقـص ينتـاب كرامتـه، بضعـ
فإنـه ال خيـشى ارتقـاء .. وباخنفـاض يعتـري قيمتـه

بونيـول، وراتـون، وبيكـو، : كلمـات.." (البونيـول"
واندجيـان؛ يطلقهـا املستوطنـون عـلى سكـان 

إىل العالـم ) البـالد األصليـة بغـرض النبـز واإلهانـة
اديـة النامجـة عـن هـذا البشـري، والتوابـع االقتص

االرتقـاء فحسـب؛ بـل يكـره ذلـك االرتقـاء؛ 
فيـؤدي بـه .. ألنـه ينـذره بايـاره الشخـصي

  )).جنونـه إىل أن حيلـم يف إبـادة ذلـك الشعـب
وللمزيـد مـن األمثلـة الـيت تفسـر عقليـة 
احملتليـن، واحتقارهـم لإلنسـان اجلزائـري؛ نذكـر مـا 

؛ 1956سنـة " اإلكسربيـس"صحيفـة  جـاء يف
ضمـن رسالـة بعثهـا أحـد غـالة العنصريـة؛ مـن 

قـال " جـورج موريـل"املستوطنيـن الفرنسييـن؛ امسـه 
مثانيـة مالييـن مـن الراتـون، قذريـن، : ((فيهـا

فـفي عطلـة الربيـع؛ ال .. أمييـن؛ يتحـدون فرنسـا
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ه مكتـظ ـم، ميكـن لنـا أن منتـطي قطـاراً؛ ألنـ
أوت؛ ألنـه  15وال ميكـن أن نسبـح يف البحـر يـوم 

هـذه )). غـاص بأولئـك العملـة؛ املتمتعيـن بالعطلـة
هي عقليـة املستوطنيـن الفرنسييـن املتحجـرة؛ ذات 

شـارل أنـدري "ومـا سجلـه .. الروائـح العفنـة
ـ وهـو " الفـاسي"؛ نقـالً عـن كتـاب "جوليـان

ذكريـات معلـم "ة االندمـاج املسلوبيـن ـ مـن دعـا
؛ مـا هـو سـوى "جزائـري مـن أصـل أهـلي

دليـل قاطـع؛ عـلى الـروح العنصريـة؛ الـيت تنطـوي 
عليهـا نفـوس أولئـك املغتصبيـن لبالدنـا؛ إذ علـق 

البائـس؛ " الفـاسي"عـلى أقـوال ذلـك " جوليـان"
قـد روى لنـا : ((هاملبهـور بالثقافـة الفرنسيـة بقولـ

الصعوبـات الـيت لقيهـا للحصـول عـلى صفـة 
إذ يقـول لـه موظـف مـن .. املواطـن الفرنـسي
أنـت أهـلي؛ وال  !!عجيـب: "الواليـة العامـة
؟ أتظـن أنـه ليـس هنـاك مـا ..يكفيـك ذلـك

تلـك هي األخـالق، )). "؟..يكـفي مـن الفرنسييـن
يف سلـوك املستوطـن والذهنيـة؛ الـيت تتحكـم 
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الفرنـسي؛ منـذ أن وضـع أقدامـه السـوداء عـلى 
هـذه األرض النقيـة البيضـاء؛ إىل يـوم تطهريهـا مـن 

  .1962جوليـت سنـة  5بصماتـه اآلمثـة يف 
  

  :ـ الديـن اإلسـالمي
أمـا الديـن اإلسـالمي؛ فقـد اعتبـره قـادة 

زائرييـن، فرنسـا؛ مبثابـة احلاجـز األبـدي بيـن اجل
.. وإمكـان حتقيـق مسـاواة بينهـم، وبيـن الفرنسييـن

وكانـوا يتستـرون باستمـرار ـ يف خبـث ونفـاق 
مكشـوف ـ بـدعـوى الالئكيـة؛ مـع أن رائحـة 
الصليبيـة الكاثوليكيـة؛ ظلـت تنبعـث منهـم، ولـم 

فأمـام بعـض .. ينقطـع ذفرهـا؛ إىل يومنـا هـذا
زعمـوا أـم مسحـوا للجزائرييـن .. الضغـوط الواهيـة

باحلصـول عـلى حـق املواطنـة؛ ولكنهـم وضعـوا؛ 
أمـام حتقيـق ذلـك شروطـاً تعجيزيـة؛ كي تنفـر 
.. املسلميـن مـن الرغبـة يف تلـك املواطنـة احفـة

لـذا فلـم يتجنـس باجلنسيـة الفرنسيـة ـ مـن سنـة 
ي؛ نتيجـة جزائـر 2500ـ سـوى  1934إىل  1865
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ويف هـذا .. للعراقيـل املدبـرة؛ ملنـع احلوافـز أمامهـم
إفريقيـا "يف كتابـه " شـارل أنـدري جوليـان"كتـب 

فهـم يعيبـون عـلى : ((قائـالً" الشماليـة تسيـر
األهـايل؛ عـدم مطالبتهـم بصفـة املواطـن الفرنـسي؛ 
ويستعملـون مجيـع احليـل؛ حـىت ال يتمكنـوا 

بيـد أن اجلزائرييـن؛ يريـدون الدخـول يف .. .منهـا
الوطـن الفرنـسي؛ مـع احملافظـة عـلى حالتهـم 

  )). الشخصيـة؛ الـيت هي رمـز مدنيتهـم
إذن فهـم ال يسمحـون باملواطنـة؛ إال باالندمـاج 
املطلـق يف احلضـارة الفرنسيـة؛ وبالتخـلي عـن 

إذ .. انتهـماألحـوال الشخصيـة اخلاصـة؛ مبـا فيهـا دي
وال .. ال يقبلـون بغيـر الكاثوليكيـة يف أوساطهـم

لـذا .. الالئكيـة، أو اإلحلـاد: يقبلـون حـىت دعـاوى
فإـم لـم يستجيبـوا لنـداءات االستعطـاف، 
. والتزلـف؛ الصـادرة عـن بعـض املعلميـن املتجنسيـن

إفريقيـا "وعـن هـذا األمـر؛ ورد  يف كتـاب 
شـارل أنـدري "بقلـم صاحبـه " سيـرالشماليـة ت
وأخـذت مجهـرة مـن املعلميـن ": ((جوليـان
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األهلييـن تشـارك؛ يف حتمـل العـبء الثقيـل؛ 
ممـا ... خاصـة عـلى الذيـن يعيشـون بيـن العشائـر

أدى إىل أن بلـغ عـدد الذيـن اعتنقـوا حـق املواطنـة 
بيـن مائـة وعشـرة؛ مـن  1934الفرنسيـة سنـة 

وقـد رمسـوا يف جريـدة . أربعمائـة ومخسـة معلـم
بعيـدون عـن العقائـد؛ يف : "مجعيتهـم هـذا العنـوان

سبيـل تطـور األهـايل؛ عـن طريـق الثقافـة 
) صـوت املساكيـن(وكانـت جملتهـم ". الفرنسيـة

جريئـة حقـاً؛ طرقـت مجيـع املشاكـل اجلزائريـة؛ 
ة عشـر عامـاً؛ بإشـراف بكـل جتـرد؛ منـذ مثانيـ
الفـاسي، وطهـرات، : معلميـن بارزيـن؛ مثـل

: 1928وتقـول الـة؛ يف أكتوبـر سنـة ... ولشـاين
احلقيقـة هي أن املسلـم إذا بلـغ درجـة مـن "

الـرقي؛ أصبـح مـن العسيـر عليـه أن يبـقى 
فـال يعـود يؤمـن إال بديـن اإلنسانيـة؛ ) !!..(مؤمنـاً

يأمـر بـأن كـل النـاس إخـوة؛ وأـم الـذي 
ولـم يعتنـق هـذا ". متضامنـون مـع بعضهـم بعضـاً

والغريـب )). املبـدأ النظـري اإلنسـاين إال نفـر قليـل
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أن عقليـة األقـدام السـوداء مـازالـت تتحكـم يف 
وإال؛ فمـا معـىن .. بعـض الفرنسييـن إىل يومنـا هـذا

نسيـن باجلنسيـة الفرنسيـة؛ يف عـزل اجلزائرييـن املتج
فرنسـا الداعيـة،  !!؟..قيتوهـات بفرنسـا نفسهـا

 !!..واملناديـة حبقـوق اإلنسـان، وحقـوق األقليـات
ولـم يستثـن مـن ذلـك؛ حـىت األسـر الـىت وقـف 
أرباـا إىل جانـب فرنسـا؛ ضـد وطنهـم، وأبنـاء 

ـاك ج"كمـا أن رئيـس فرنسـا ذاتـه؛ .. وطنهـم
؛ حيـرص دومـاً عـلى جتاهـل مالييـن "شيـراك

بلـد احلريـات .. املسلميـن الفرنسييـن يف بلـده
فإنـه أقفـل يف وجوههـم قصـر .. واملسـاواة
كمـا أنـه لـم يلتفـت إليهـم؛ ال يف .. اإليليزيـه

مـع أنـه .. أعيادهـم، وال  يف قضاياهـم احليويـة
ك ـ عـلى تقديـم شديـد احلـرص ـ يف مقابـل ذلـ

ويفتـح أمامهـم أبـواب قصـر .. التهـاين لليهـود
هـذه عينـة بسيطـة؛ .. اإليليزيـه؛ يف املناسبـات كافـة

عـن موقـف فرنسـا مـن اإلسـالم، واملسلميـن 
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فمـا هـو موقفهـا مـن الثقافـة، .. سابقـاً، وحاضـراً
  ؟ ..واللغـة العربيـة

  

   :ةـ الثقافـة واللغـة العربيـ
أمـا موضـوع الثقافـة، واللغـة؛ فقـد غلـف 
بأنانيـة مفرطـة، ومبيـل أحـادي؛ اتصـف بالعـداء 
للغـة العربيـة؛ الـيت ظلـت طـوال قـرون؛ هي القـوة 
املعبـرة عـن الشخصيـة اإلسالميـة يف هـذه الديـار؛ 
لـذا فقـد واجهـت عـداء شديـداً، ومزمنـاً؛ مـن 

صبيـن؛ مـن الفرنسييـن، طـرف الغـالة املتع
كمـا أـا .. وأنصارهـم البائسيـن، املساكيـن

واجهـت حربـاً؛ ال هـوادة فيهـا؛ مـن قبـل اإلدارة 
الفرنسيـة؛ سابقـاً، وحاضـراً؛ فهـم يشيعـون عـن 
اللغـة العربيـة ـ جـوراً ـ صفـة التخلـف، 
واالحنطـاط؛ وال يتحرجـون يف احلكـم عليهـا ـ 

انطلقـت .. ـ باملـوت، والفنـاء احلتـميتعسفـاً 
املؤامـرات عـلى الثقافـة العربيـة زلغتهـا؛ منـذ أن 
أصبـح الوجـود الفرنـسي يف اجلزائـر؛ واقعـاً 
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فهـا هـو املشـرع الفرنـسي الشهيـر؛ ..  ملموسـاً
ال سبيـل أجنـع لفرنسـا : ((يقـول جازمـاً" الرشي"

ليـص السكـان مـن التعليـم االبتـدائي؛ لتخ
الـيت حتـول ) !!..(املسلميـن مـن األفكـار املسبقـة

ـم دون مدنيتنـا؛ ولرفـع مستواهـم األديب 
  )). والثقـايف

وهنـا؛ ال بـد لنـا مـن وقفـة قصيـرة؛ كي 
نتأمـل خالهلـا يف دوافـع احلمـالت املغرضـة؛ الـيت 
يثريهـا بعـض املشبوهيـن ـ اآلن ـ ـدف شـن 

ة عدوانيـة؛ عاتيـة عـلى املدرسـة األساسيـة محلـ
.. ومـن حقنـا أن نتسـاءل هنـا !!..ببالدنـا املستقلـة

أال تنـدرج هـذه احلملـة املشبوهـة؛ ضمـن هـذه 
؟ وإذا كانـت خطـة ..اخلطـة الفرنسيـة القدميـة

ختـدم الفرنسيـة باألسـاس؛ فمـا هـو " الرشي"
؟ ..ـن اللغـة العربيـةموقـف املنظريـن الفرنسييـن م

واإلجابـة عـلى هـذا؛ سنجـد بعضهـا يف كتـاب 
: ؛ إذ يقـول"تسيـرإفريقيـا الشماليـة " "جوليـان"

ولـم تتـرك هاتـه النظريـة االدماجيـة؛ يف ميـدان ((
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التعليـم جمـاالً فسيحـاً للتعليـم العـريب؛ إال يف 
أة ؛ وهي مهتمـة بتكويـن موظفيـن هليـ"املـدارس"

)). العدالـة اإلسالميـة؛ أكثـر مـن اهتمامهـا بالثقافـة
ليـل "يقـول يف كتابـه " فرحـات عبـاس"وهـذا 

ملـا كنـا نطالـب بفتـح املـدارس؛ ": ((االستعمـار
ألننـا .. أننـا لسنـا أهـالً هلـا: كـان جواـم لنـا

وتكالـب . قـوم ال نقبـل التربيـة، وال العلـم
ـلى حماربـة الثقافـة العربيـة؛ بغيـة االستعمـار ع

القضـاء عليهـا؛ دون أن يلقننـا ثقافتـه؛ فأوصـد يف 
وجوهنـا أبـواب املـدارس العليـا، ومـدارس العلـوم 
التقنيـة؛ ثـم يتهمنـا بعـد ذلـك؛ بأنـه ليـس 

وعـلى الرغـم )). لدينـا؛ ال القابليـة، وال الكفـاءة
نـون بغيـره؛ ذلـك مـن املقيـاس الـذي ال يؤم

املقيـاس الـذي ال يعترفـون ـ مـن خاللـه ـ بصفـة 
التقـدم، والتمـدن؛ إال للذيـن امتلكوا اللغـة الفرنسيـة، 

غيـر أن اجلزائرييـن .. وتركـوا اللغـة العربيـة
املتزلفيـن؛ وجـدوا أنفسهـم منغمسيـن يف دوامـة 
جهنميـة؛ ينبعـث منهـا سيـل مـن اخلبـث 
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شـارل أنـدري "وهـذا مـا جعـل .. جـوروالف
فـال يتسـىن للعـريب أن يتمـدن؛ : ((يقـول" جوليـان

إال إذا تعلـم اللغـة الفرنسيـة، وتطبـع بالطبـاع 
الفرنسيـة؛ بـدون أن يكـون لـه احلـق  ـ طبعـاً ـ 

ذلـك هـو املعـىن؛ . يف الطمـع بامتيـازات املعمريـن
  )).األهـايلالـذي يفهمونـه يف إدمـاج 

ومـع هـذا؛ فثمـة مـن الفرنسييـن مـن صـرح 
باحلقيقـة؛ إذ اعترفـوا ـ صراحـة ـ بالواقـع الـذي 
عاينـوه؛ أيـام احتالهلـم للوطـن اجلزائـري؛ مـن 
ذلـك؛ إقـارهـم أـم وجـدوا أمامهـم؛ يف اجلزائـر 

يقـول يف " اجلنـرال فيـاالر"فهـذا .. شعبـاً متعلمـاً
إن العـرب يتقنـون كلهـم القـراءة، : ((1834سنـة 

والكتابـة؛ ويف كـل قريـة؛ كانـت توجـد 
أمـا عـدد املـدارس؛ فكـان يناهـز . مدرستـان

ألـفي مدرسـة؛ كمـا كانـت توجـد معاهـد، 
وجامعـات يف اجلزائـر العاصمـة، وقسنطينـة، 

إن التعليـم يف . ومازونـة، وتلمسـان، ووهـران
وكـان لكـل ... كـان زاهـراً الزوايـا الكبـرى

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 250

. طريقـة دينيـة عـدة مـدارس؛ منتشـرة يف القطـر
أمـا املـواد املدروسـة؛ يف هـذه املعاهـد؛ لـم تكـن 
ختتلـف عـن املـواد الـيت كانـت تـدرس يف بـاقي 

إذن فقـد وجـد الفرنسيـون ـ يف )). العالـم العـريب
.. لكتابـة بالعربيـةاجلزائـر ـ شعبـاً جييـد القـراءة، وا

وعليـه؛ فمـن احنـدر ـذا الشعـب  ـ بعـد ذلـك 
؟ أليسـت هي ..ـ إىل متاهـات اجلهـل، واألميـة

فرنسـا؛ الـيت تـدعي احلضـارة، وتتبـىن حقـوق 
   !!؟..اإلنسـان

واآلن؛ وبعـد حتررنـا، وانتـزاع استقاللنـا مـن 
يـدة براثـن العـدو؛ فقـد سعينـا لفتـح صفحـة جد

صفحـة ال جمـال فيهـا .. معـاً؛ صفحـة النـد للنـد
.. للتعـايل الزائـف املفـرط، أو التطفـل البغيـض

وعليـه فقـد وجدنـا أنـه مـن مصلحتنـا، ومصلحـة 
العـدو القديـم؛ أن نتعايـش معـاً؛ يف سـالم، ووئـام؛ 
دون خلفيـات خبيثـة، وال مؤامـرات مريبـة، وال 

فلمـاذا إذن؛ تصـر فرنسـا عـلى .. غطرسـة كاذبـة
؟ وملـاذا ..سلـوك ـج؛ ال يوصلهـا إىل األمـان
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حتـاول فـرض لغتهـا، وثقافتـا ـ يف هـذا الوقـت 
؟ هـل حيـق ..بالـذات ـ بكـل الوسائـل امللتويـة

هلـا القضـاء عـلى لغـة شعـب؛ لـكي يتبـىن لغتهـا؛ 
األغبيـاء  ؟ هـذا لعمـري منطـق..بـدالً مـن ذلـك

منطـق مـن ابتـلي بقصـر النظـر،  !!..املتعنتيـن
فلـو هادنـت فرنسـا الشعـوب .. وحمدوديـة الذكـاء

األخـرى، واحترمـت ثقافاـم، ولغاـم، وكفـت 
عـن حماربتهـم يف معتقداـم؛ واكتفـت مبـا جيـري يف 
عقـر دارهـا؛ لوفـرت عـلى نفسهـا كثيـراً مـن 

ولوجـدت للغتهـا مكانـاً بيـن .. ـعاجلهـد الضائ
اللغـات األخـرى؛ وملـا أصبحـت اللغـة الفرنسيـة 
.. حمـل عـداء، وخصـام ضمـن الشعـوب املتحـررة

وحنـن عـلى يقيـن؛ أن الفرنسيـة سـوف تـزول 
آجـالً، أم عاجـالً مـن بالدنـا؛ تاركـة مكاـا 

.. أنفسهـملإلجنليزيـة؛ إن لـم يتـدارك األمـر أهلهـا 
وليـس أمامهـم سـوى طريـق واحـدة؛ هي طريـق 
التعايـش بسـالم؛ مـع اللغـات الوطنيـة األخـرى؛ 

هـذه عينـات قليلـة جـداً .. دون تنافـس، أو تزاحـم
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مـن األمثلـة؛ الـيت يتعـذر إحصاؤهـا؛ عـن 
تلـك .. التجاوزات، واجلرائـم يف حـق اإلنسانيـة

بـل مـن .. ن طـرف الفرنسييـناجلرائـم املقترفـة مـ
فهـالّ .. طـرف مسئوليـن ساميـن يف الدولـة الفرنسيـة

وهـالّ تركـوا البئـر .. استـحى املتبجحـون قليـالً
.. بغطائهـا؛ حـىت ال تفيـض عليهـم مبياههـم القـذرة

  .. وعليـه فقـد أعـذر مـن أنـذر
                                                                                            

@ @ @ 
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1 
  

ذا؛ يستـدعي ـ ـؤال كهـلى سـواب عـاجل
هـل : بالضـرورة ـ سـؤاالً آخـر يقابلـه؛ وهـو

؟ وهنـا؛ ال بـد مـن ..حيـب الفرنسيـون اجلزائـر
التفريـق بيـن فرنسـا، واجلزائـر؛ كوطنيـن طبيعييـن 
بـدون سكامـا؛ وبيـن البلديـن بسكامـا؛ إذ 
يكـون ـ يف هـذه احلـال األخيـرة ـ اجلـواب 

سبيـل إىل نكـران حـب اجلزائرييـن  سهـالً؛ حيـث ال
للطبيعـة اجلميلـة يف فرنسـا؛ وملـا ميتلكـه هـذا البلـد 

تلـك املنجـزات؛ .. مـن منجـزات حضاريـة، وثقافيـة
الـيت هي ـ يف األسـاس ـ موضوعـة يف خدمـة 

وباملقابـل ليـس غريبـاً؛ .. الفرنسييـن بالدرجـة األوىل
.. راً؛ بأـم حيبـون اجلزائـرأن يعلـن الفرنسيـون جهـا

اجلزائـر .. ولكـن اجلزائـر بـدون سكاـا طبعـاً
الطبيعيـة؛ بسهوهلـا، وتالهلـا، وصحرائهـا، ومبـا 
متتلكـه مـن ثـروات فـوق القشـرة األرضيـة، 

                                                        
  .427: العـدد. 1999جولیـت  25نشـر في صـوت األحـرار یـوم األحـد  1

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 254

.. ويف هـذه احلـال يكـون احلـب متبـادالً.. وحتتهـا
صلحـة؛ وال نعـم فهمـا يتبـادالن حبـاً؛ دعامتـه امل

  ..شـيء غيـر املصلحـة
إذن فمـا صحـة األقـوال؛ الـيت تشيـع مزاعـم 

احلقيقـة  !؟..احلـب العـذري؛ بيـن فرنسـا واجلزائـر
هي أن هـذا احلـب ـ املزعـوم ـ ال يقـوى عـلى 
التخلـص مـن العالقـة املتينـة بيـن اجلـالد 

 !..فـإن كانـت الضحيـة حتـب اجلـالد.. وضحيتـه
فهـذا االدعـاء سيضـاف ـ بـدون شـك ـ إىل 
الغرائـب؛ الـيت ينسجهـا كـل خيـال جامـح؛ عـن 

وعليـه فمـا عـلى اجلـالد ـ  !!..سنـن الطبيعـة
لـكي خيـفي جرائمـه ـ سـوى طريقيـن؛ ال ثالـث 

إمـا أن يستمـر يف جـه الالإنسـاين؛ الـذي : هلمـا
نظـره؛ فيجهـد  تعـود عليـه؛ حبكـم جبنـه، وقصـر

نفسـه؛ لتغييـر قوانيـن الطبيعـة؛ مبحاولـة إجـراء 
عمليـة جراحيـة؛ يفسـد ـا خليـة الذاكـرة لـدى 
ضحيتـه؛ حـىت ال تتذكـر مـا جـرى لـه معهـا؛ 

غيـر أنـه يبـقى ـ يف هـذه .. هروبـاً مـن القصـاص
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احلـال ـ يـرزح حتـت وطء جرميتـه؛ الـيت تثقـل 
كونـه ال يستطيـع التخلـص ـ ائيـاً ـ كاهلـه؛ ل

شاهـد يبـقى معـه كظلـه؛ .. مـن شاهـد أبـدي
إن كـان لديـه ضميـر .. وهـو الضميـر اإلنسـاين

   !!..إنسـاين أصـالً
أمـا السبيـل الثانيـة؛ فـهي أقصـر الطـرق 
وأضمنهـا؛ وتتمثـل يف السـعي حنـو التكفيـر عـن 

لعلـه .. وسائـل املمكنـةذنوبـه البشعـة؛ بشـىت ال
بذلـك يعالـج اجلـروح العميقـة؛ الـيت شـوه ـا 

أو يـواسي النفـوس الربيئـة؛ الـيت .. جسـم ضحيتـه
ـذا ميكـن .. أسـاء إليهـا عبـر قـرن وربـع كاملـة

طي الصفحـات السـوداء؛ دون الطمـع يف إنبـات 
وع، احلـب العاجـل؛ يف أرض سقيـت بالدمـاء، والدمـ

ومسـدت بالكراهيـة، والبغضـاء؛ إذ لـن يتـم ذلـك إال 
بعـد وقـت طويـل؛ يكـفي جلفـاف تلـك الدمـاء، 

وحـىت يتحقـق ذلـك املطمـع؛ ال بـد .. والدمـوع
مـن جهـد، وصبـر، وعمـل خملـص ودءوب؛ حملـو 

وهـذا  ـ بالطبـع ـ .. آثـار اجلـراح، وآالم العـذاب
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تبديـه فرنسـا؛ مـن نويـا  متـروك ملـا ميكـن أن
وحيسـن مبـن .. حسنـة؛ جتـاه اجلزائـر اجلرحيـة

يشـك يف هـذا القـول؛ أن ينظـر، ويتأمـل يف مواقـف 
.. فرنسـا نفسهـا، وأوروبـا مـن اجلرائـم النازيـة

إـم مجيعـاً؛ لـم ميزقـوا تلـك الصفحـة السـوداء؛ 
شعـب وإن كانـوا قـد فتحـوا البـاب؛ أمـام ال

األملـاين لالندمـاج يف وسطهـم؛ ولكـن فتحـوا لـه 
البـاب؛ بعـد أن كفـر عـن الذنـوب؛ الـيت ارتكبهـا 

ومـازال هـذا الشعـب يقـدم .. أبنـاؤه النازيـون
االعتـذارات؛ تلـو االعتـذارات، والتعويضـات؛ فـوق 
التعويضـات؛ لضحايـاه؛ مـن األوربييـن، واليهـود إىل 

فمـا مينـع شعبنـا أن يطالـب ـ .. ـذايومنـا ه
بـدوره ـ معاملتـه مثـل بقيـة ضحايـا اجلرائـم؛ يف 

؟ هـل دم اجلزائرييـن رخيـص؛ إىل ..حـق اإلنسانيـة
احلـد الـذي ال يستحـق التعويـض؛ أو االعتـذار عـلى 

     !؟..األقـل
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وحيلـو ـ أيضـاً ـ لبعضهـم التلويـح بالعالقـة 
غيـر .. الـيت جتمـع بيـن فرنسـا، واجلزائـرالتارخييـة؛ 

أن هـذه احلجـة ـ يف احلقيقـة ـ ليسـت يف صالـح 
فاملعـروف عـن كثيـر مـن .. فرنسـا، وأنصارهـا

الشعـوب؛ أـا ترفـع شعـاراً كهـذا؛ بغـرض إبـراز 
احلسنـات، ومـا يتبعهـا مـن إجيابيـات؛ يف كـل 

ولكـن أيـن .. هـاعالقـة تارخييـة جتمعهـا مـع غري
هي احلسنـات، أو اإلجيابيـات الـيت ميكـن أن ترفـع؛ 

؟ ..لتدعيـم الروابـط التارخييـة، بيـن اجلزائـر وفرنسـا
فكـل مـا هـو معـروف ـ حـىت اآلن ـ عبـارة 
عـن سيـول مـن الدمـاء، وجبـال مـن اجلثـث، 

 وإذا.. وحبـار مـن اآلثـام، واجلرائـم ضـد اإلنسانيـة
مـا أشـار أحدهـم إىل املرافـق، والعمـارات، والنظـم؛ 

فإنـه يكـون .. الـيت ورثهـا اجلزائريـون عـن فرنسـا
قـد أغفـل طبيعـة تلـك املرافـق، والعمـارات، 

ألـا لـم تنجـز .. والنظـم؛ ووظيفتهـا األساسيـة
أصـالً؛ من أجـل اجلزائرييـن؛ بل أجنـزت ـ يف 

.. ـل املعمريـن األوروبييـناحلقيقـة ـ مـن أج
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والتاريـخ يشهـد بـأن الشعـب اجلزائـري؛ كـان 
يعيـش معـزوالً؛ كـل العزلـة؛ عـن تلـك املنجـزات 
احلضاريـة؛ بينمـا يتمتـع ـا الغربـاء، والوافـدون 

ومـا أصبـح يف أيـدي .. مـن أصقـاع أوروبـا
اجلزائرييـن ـ اآلن ـ ليـس إال غنائـم حـرب؛ 

تزعهـا مـن املغتصبيـن؛ باجلهـد، والنضـال، والصبـر أن
ولـو لـم تطـرد فرنسـا مـن اجلزائـر؛ .. الطويـل

لبـقي أبنـاء الشعـب اجلزائـري يعيشـون يف قيتوهـات 
حقيـرة؛ ال يعرفـون مـن خالهلـا حضـارة، وال 

  .. مدنيـة، وال عمـران
إذن فمـا هي طبيعـة العالقـة التارخييـة؛ بيـن 

؟ تلـك العالقـة؛ الـيت حيلـو ..اجلزائـر وفرنسـا
مـع أـا .. لبعضهـم التلويـح، والتهويـل حبقيقتهـا

ليسـت ـ يف واقـع احلـال ـ سـوي عالقـة 
نعـم مغتصـب غريـب؛ .. مغتصـب بضحيتـه

وقـد نتـج عـن تلـك العالقـة .. بضحيتـه الربيئـة
عنـه؛ نـزوح واقـع انبثـق .. التعسفيـة؛ واقـع مؤلـم

مليونيـن مـن البشـر املهاجريـن، أو املهجريـن ـ 
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فهـذا .. بشكـل أو بآخـر ـ عـن بلدهـم األصـلي
العـدد الضخـم؛ مـن أبنـاء اجلزائـر املهاجريـن 
بفرنسـا؛ أصبحـوا مصـدر ابتـزاز مـن طـرف 

فغـدوا ورقـة راحبـة يف .. السلطـات الفرنسيـة
حيـث أضـحى .. قصيـدوهنـا بيـت ال.. أيديهـا

هـذا العامـل اإلنسـاين؛ هـو الرابـط الوحيـد؛ الـذي 
نعـم فرباطنـا .. تلـوي بـه فرنسـا ذراع اجلزائـر

بأبنـاء جلدتنـا؛ هـو مصـدر الصلـة بفرنسـا 
لـذا وجـب عـلى املسئوليـن اجلزائرييـن .. املستمـرة

حسـن السياسـة، والرباعـة يف املنـاورة؛ لتحقيـق 
فـإن أحسنـوا .. املصلحـة العليـا للوطـن، وأبنائـه

استغـالل هـذا الرصيـد البشـري؛ عـاد عـلى البـالد 
باخليـر الوفيـر؛ وإن أسـاءوا استغاللـه؛ استفـاد خبيـره 

  .. أعـداء الوطـن، والكارهـون لـه
 !!؟..ويف هـذه احلـال؛ هـل يتبـع اجلـزء الكـل

ـري ـ بكاملـه ـ وهـل ينسـاق الشعـب اجلزائ
خلـف أبنائـه املهاجريـن؛ فيندمـج يف ثقافـة غريبـة 

؟ أم العكـس هـو ..عنـه؛ مـن أجـل إرضائهـم
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الصحيـح؛ وذلـك بتوفيـر الشـروط الالزمـة؛ لتمتيـن 
الروابـط بيـن أبنـاء الداخـل، واملهاجريـن يف 

وال يتحقـق هـذا األمـر ـ طبعـاً ـ إال . اخلـارج
عـلى نشـر الثقافـة الوطنيـة يف أوساطهـم؛ بالسهـر 

مـن خـالل فتـح مـدارس؛ مطابقـة للربامـج 
التربويـة اجلزائريـة؛ مـع تكثيـف الربامـج اإلذاعيـة 

نعـم باللغـة .. املسموعـة، واملرئيـة باللغـة الوطنيـة
الوطنيـة؛ حـىت ال يسحبنـا التيـار اجلـارف؛ الـذي 

فتنـا يف احلضيـض؛ كمـا يعمـل عـلى إسقـاط ثقا
آجليـري آن "هـو معمـول بـه يف قنـاة مـا يسـمى 

؛ الـيت غيـرت ثوـا اإلجنليـزي؛ وظهـرت يف "تيـفي
الثـوب الفرنـسي املنكمـش؛ املـوشى باسـم 

تلـك هي إرادة جنـود اخلفـاء؛ يف بـالد ".. آجليـري"
ومـن حـق اجلزائرييـن أن  !!..اجلزائـر املسكينـة

مـا الـذي تقدمـه هـذه القنـاة؛ : تساءلـواي
؟ إـا ـ لعمـري ..كخدمـات للجزائـر، وثقافتهـا إذن

ـ ختـدم الثقافـة الفرنسيـة؛ كمـا خدمتهـا املدرسـة 
اجلزائريـة ـ مـن قبـل ـ دون مقابـل؛ ودون حـىت 
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هـل هـذا ذكـاء، أم .. الطمـع يف االعتـراف باجلميـل
نستفيـق مـن غفوتنـا؛ ونصحـح ؟ املهـم أن ..غبـاء

ونضـع نصـب أعيننـا مصلحـة اجلزائـر؛ .. مسارنـا
هـذا مـا علينـا استيعابـه حنـن؛ .. قبـل كـل شـيء

باستيعـاب " وجـاك شيـراك"قبـل مطالبـة فرنسـا، 
أفكـار لـم تتبلـور؛ لـدى عـدد كبيـر مـن 

  ..املسئوليـن اجلزائرييـن
                                                                                     
@ @ @ 
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))((1  

  
شهـدت الساحـة السياسيـة اجلزائريـة مؤخـراً؛ 
اختبـاراً علنيـا فاصـالً؛ انكشـف ـ يف زمحتـه ـ 
املتسيسـون، واملتسلقـون يف اجلولـة األوىل؛ تـم ذلـك 
.. مبجـرد عرضـهـم عـلى حمـك التجربـة احلاسـم

أي عندمـا وجـد هـواة السبـاق السيـاسي أنفسهـم 
؛ مـن طـراز قديـم، ـ فجـأة ـ أمـام متسابـق

وعـلى الرغـم مـن عروضهـم .. وجديـد يف آن واحـد
اهلزليـة، وشقشقتهـم ) سردكتهـم(و) الفشفاشيـه(

اللفظيـة؛ لـم يتمكنـوا مـن جماراتـه، أو اللحـاق بـه؛ 
نظـراً ملـا بيـن الطرفيـن مـن فـروق موضوعيـة؛ 
فقـدرات أولئـك اهلـواة كانـت حمـدودة للغايـة؛ 

يـث عاقـت حركتهـم، وشلـت سرعتهـم؛ فتعـذر حب
عليهـم ختـطي حـدود سرعتهـم الرابعـة، البطيئـة؛ 
بينمـا انطلـق املتسابـق ـ القـادم مـن العصـر 
القديـم الذهـيب ـ بالسرعـة السادسـة؛ سرعـة 

                                                        
  .439: العـدد. 1999أوت  8نشـر في صـوت األحـرار یـوم األحـد  1
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تلـك السرعـة الـيت امتلـك آلياـا؛ .. املستقبـل
فتخـطى .. املنهـجحـىت وإن كـان قديـم التكويـن، و

بواسطتهـا احلواجـز كلهـا، وتغلـب عـلى املوانـع 
  .. كافـة

ومـن هنـا؛ ميكـن تفسيـر احليـرة؛ الـيت 
أصابـت املتسابقيـن يف الساحـة السياسيـة؛ إذ كـان 
ذلـك املتسابـق املدهـش؛ ال يتـرك ملنافسيـه أي جمـال 

حيـث للمنـاورة؛ فغـطى مربعـات اللعبـة بكاملهـا؛ 
سبقهـم الصطيـاد الفـرص، واحتـالل املواقـع 

الشرقيـة، والغربيــة، والشماليـة، : مجيعهـا
فلـم يتـرك هلـم سنـداً يتكئـون عليـه، .. واجلنوبيـة

لقـد استحـوذ عـلى .. أو مـالذاً حيتمـون حبمـاه
أوراق اللعبة كلهـا؛ وغـدا أكثـر بريقـاً، وجاذبيـة 

ـه األكفـأ، واألوفـر حظـاً؛ منهـم مجيعـاً؛ لكون
وعليـه فقـد حـاز الثقـة؛ الـيت تطلـع إليهـا؛ 

وملـا سـدت أبـواب األمـل؛ يف .. فحازهـا جبـدارة
وجـوه أولئـك املتسلقيـن البؤسـاء؛ لـم يبـق أمامهـم 
سـوى حماولـة التشبـث بعـرى العربـة األخيـرة؛ مـن 
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رِكْبـة توصلهـم القطـار السريـع؛ لعلهـم يظفـرون ب
ر؛ أـم كانـوا ـف يف األمـوالطري.. إىل بـر األحـالم

ـ يف وقـت قريـب جـداً ـ يكيلـون الشتائـم، تلـو 
الشتائـم لذلـك املتسابـق الفـذ، وللعصـر الذهـيب 

متهميـن قادتـه ورواده بالعجـز، وسـوء .. الوافـد منـه
آلن أمـام فأيـن هـم ا.. التسييـر، وباجلهـل والتخلـف

عينـة واحـدة؛ مـن عينـات ذلـك العصـر املتهـم 
  ؟..ظلمـاً وتانـاً

هـذا؛ ولـم تنحصـر احليـرة، والبلبلـة ضمـن 
الوسـط السياسـي فحسـب؛ بـل انتقلـت إىل 

فهـا هي  فئـة .. قطاعـات أخـرى؛ إعالميـة، وثقافيـة
املذيعيـن ـ بدورهـا ـ جرفهـا التيـار الوافـد؛ 
فاضطـر أعضاؤهـا ـ مكرهيـن ـ إىل خـوض اختبـار 

هـم وذلـك حيـن وجـد بعض.. صعـب، وكـؤود
أنفسهـم ـ بيـن عشيـة وضحاهـا ـ يف حـال عجـز 

عجـز عـن القيـام بدورهـم األسـاسي؛ ذلـك .. تـام
الـدور الـذي ال يتطلـب سـوى قـراءة األخبـار 

ويبـدو أن هـذا .. بشكـل صحيـح؛ وبـدون أخطـاء
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الشـرط؛ لـم يكـن خيطـر عـلى باهلـم؛ يف عهـد 
أو ناقـد؛ أو حـىت  ليـس ببعيـد؛ ليـس فيـه رقيـب،

وهـذا هـو مصـدر أزمتهـم .. مهتـم مبـا جيـري
إذ كيـف يقـرأ مذيـع نصـاً معربـاً؛ إن .. املستعصيـة

كـان هـو ـ بذاتـه ـ يدخـل يف عـداد؛ مـن ليـس 
فأيـن هـو مبـدأ  !!؟..لـه حمـل مـن اإلعـراب

اإلنسـان املناسـب يف املكـان املناسـب؛ يـا رعـاة 
   !؟..لـرداءة، واالبتـذالعهـد ا

منـذ أيـام؛ شاهـد اجلزائريـون؛ كيـف عجـز 
مذيـع النشـرة اإلخباريـة املتلفـزة؛ عـن قـراءة 
رسالـة كتبهـا الرئيـس الوافـد مـن العهـد الذهـيب؛ 

 !!؟..أليـس هـذا حمزنـاً، وغريبـاً.. إىل أحـد امللـوك
يعـون؛ فأيـن هـذا مـن عهـد مـضى؛ كـان فيـه املذ

؟ األمـر الـذي ..خيتـارون مـن بيـن النخبـة املثقفـة
جعلهـم حمـط أنظـار اإلعالمييـن األجانـب؛ فتسابقـوا 
إىل اختطافهـم؛ تاركيـن فراغـاً مهـوالً؛ يف القطـاع 

ذلـك .. اإلعـالمي، السمـعي البصـري ببالدنـا
الفـراغ الـذي لـم ميـأل ـ حـىت اآلن ـ بكفـاءات 
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يف احلقيقـة؛ لقـد حزنـت .. اجلزائريـة الالزمـة العـزة
كثيـراً؛ ملـا رأيـت ذلـك املذيـع البائـس؛ وهـو 
يعـارك احلـروف، ويصـارع الكلمـات؛ الـيت تترجـم 

ولكـين ـ مـن جهـة .. رسالـة رئيـس اجلمهوريـة
أخـرى ـ أحسسـت بشـيء مـن الرضـا، واألمـل؛ 

سببـاً غيـر مباشـر؛ يف أن يكـون رئيـس اجلمهوريـة 
قـد يساعـد عـلى تكويـن أمثـال هـذا املذيـع 

وبذلـك تصبـح رسائـل الرئيـس؛ مـن .. املسكيـن
الطرافـة؛ حبيـث تقـوم مقـام دروس القـراءة 
اإلجباريـة؛ ميكنهـا حتسيـن مستـوى املذيعيـن 

  ..التعليـمي، واألديب
ومثـة ظاهـرة أخـرى؛ أفرزهـا حضـور هـذا 

إذ أخـرس الناعقيـن، وشـل .. تسابـق احملنـكامل
حركـة املتطرفيـن، وخلخـل تـوازن املشوشيـن؛ فلـم 
يعـد املتشدقـون باملذاهـب الغريبـة، واألفكـار الشـاذة 

هـذا؛ باإلضافـة إىل بـوادر .. جياهـرون مبزاعمهـم
انطفـاء جـذوة الفرقـة، واالنقسـام يف صفـوف 

ولـه العربيـة، واألمازيغيـة، الشعـب اجلزائـري؛ بأص
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بذلـك يكـون الغطـاء .. وبدينـه اإلسـالمي الوحيـد
قـد انكشـف؛ عـن املختبئيـن خلـف األلغـام، 

كمـا احنسـر القنـاع عـن .. واملتفجـرات القاتلـة
املغرضيـن، واملفسديـن؛ الـذيـن يتبجحـون مببـادئ؛ 

ـلى فساعـد هـذا؛ ع !!..هـم أول مـن تنكـر هلـا
فهـا هـم دعـاة .. وضـوح الرؤيـة، وتعبيـد الطريـق

األمازيغيـة زوراً؛ يظهـرون عـلى حقيقتهـم؛ الـيت ال 
ذلـك املوضـوع .. عالقـة هلـا مبوضـوع األمازيغيـة

.. املشـروع، والبـريء بـراءة الذئـب مـن دم يوسـف
لقـد جـاء أحدهـم إىل صديـق يل؛ وهـو مغتبـط 

كنـت أكـره : ر النفـس؛ وقـال لـهاخلاطـر، مسـرو
فسألـه .. بوتفليقـه بشـدة؛ ولكـين اآلن مسـرور منـه

احلمـد : ؟ فقـال..صديـقي كيـف حتولـت هكـذا
 !!..للـه؛ لقـد جـاءنـا رئيـس يكلمنـا بالفرنسيـة
 !!..نعـم هـذا مـا حـدث هلـذا البائـس املسكيـن
لـم لقـد أحـب الرئيـس بوتفلبقـه؛ ألنـه يتك

بالفرنسيـة؛ مـع أنـه لـم يتكلـم باألمازيغيـة 
إذن لـم تكـن األمازيغيـة هي بيـت  !!..إطالقـاً
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 !!..القصيـد؛ عنـد هـذا احملسـوب عـلى اجلزائرييـن
إمنـا هدفـه هـو احلفـاظ عـلى هيمنـة اللغـة 

فأيـن هي مزاعمـه الكاذبـة، ونضالـه .. الفرنسيـة
للـه يف خلقـه  !!؟..ازيغيـةاملزعـوم يف سبيـل األم

  ..شئـون
                                                                                         

@ @ @ 
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1
 

قبـل أن أدخـل يف صلـب املوضـوع؛ أجـد أنـه 
مـن الواجـب رسـم عالمـات توضـح خـط السيـر؛ 
ذلـك اخلـط الـذي ميكـن رمسـه مـن خـالل 

  : احلركـة عبـر سبيليـن اثنيـن
يتـم حينمـا نتنـاول موضـوع  :ـ فالسبيـل األول

الشهـادة؛ مـن زاويـة نفسيـة ومعنويـة؛ أي مـن 
ه كمـادة معنويـة؛ استخدمـت لبـث خـالل دراستـ

روح التضحيـة، والفـداء يف نفـوس املسلميـن؛ وذلـك 
. مـن أجـل ترسيـخ فكـرة مقدسـة يف أذهاـم

وتتمثـل تلـك الفكـرة يف حـب اجلهـاد، والتفـاين يف 
  .كسـب الشهـادة

فيقتصـر سالكـه عـلى  :ـ أمـا السبيـل الثـاين
الشواهـد األدبيـة؛ مجـع، وعـرض جمموعـة مـن 

الـيت متجـد الشهـداء، إذ هي يف األسـاس؛ شواهـد 
  .أدبيـة مـن إبـداع الشهـداء أنفسهـم

                                                        
  .512: العـدد. 1999نوفمبـر  2نشـر في صـوت األحـرار یـوم الثالثـاء  1
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لى هـذا فقـد رسـخ االختيـار عـلى ـوع
السبيـل األول؛ مـع احلـرص عـلى عـدم إغفـال 

وهـذا ـدف . بعـض اجلوانـب مـن السبيـل الثـاين
  .تعميـم الفائـدة

  

   : ـ تعاريـف
رمبـا تسـاءل املهتمـون مبوضـوع الشهـادة 
والشهيـد عـن معـىن الشهـادة بالتحديـد؛ لـذا فمـن 

؟ ..مـا هي الشهـادة إذن.. اجلائـز أن نسـأل أنفسنـا
؟ وإذا مـا تتبعنـا ..ومـن هـو الشهيـد بالتحديـد

أصـل الكلمتيـن يف مصـادرهـا األوىل؛ سيتضـح أن 
يـدي للشهـادة ـ كمـا ورد يف املعـىن اللغـوي التقل

أن : املعاجـم ـ يـرمي إىل مفاهيـم عديـدة؛ منهـا
ويفسـر . الشهيـد اسـم مـن أمسـاء اللـه احلسـىن

املقصـد "اإلمـام الغـزايل هـذا املعـىن يف كتـاب 
ويرجـع معنـاه إىل العليـم؛ مـع : ((بقولـه" األسـىن

ـب فإنـه تعـاىل عالـم الغي. خصـوص إضافـة
ـَن، والشهـادة . والشهـادة والغيـب عبـارة عمـا بط
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ـَهـر؛ وهـو الـذي يشاهـد فـإذا اعتبِـر . عمـا ظ
العلـم مطلقـاً فهـو العليـم، وإذا أضيـف إىل 
الغيـب، واألمـور الباطنـة فهـو اخلبيـر؛ وإذا 
أضيـف إىل األمـور الظاهـرة فهـو الشهيـد؛ وقـد 

ذا ـ أن يشهـد عـلى اخللـق يـوم يعتبـر ـ مـع هـ
  )). القيامـة مبـا علـم، وشـاهـد منهـم

الـذي ال : الشهيـد هـو: ويف لسـان العـرب
أمـا . احلاضـر: وهـو. يغيـب عـن علمـه شـيء

فالشاهـد هـو العالـم الـذي : عنـد ابـن سيـده
والشهـادة ـ أيضـاً ـ خبـر . يبيـن مـا علمـه

وقوهلـم . شهِـد الرجـل عـلى كـذا: ولقاطـع؛ تقـ
: والتشهـد يف الصـالة. أي أحلـف: أشهـد بكـذا

قـراءة التحيـات للـه؛ واشتقَاقُـه : والتشهـد. معـروف
ـنأشهـد أن ال إلـه إال اللـه وأشهـد أن حممـداً : "م

وهكـذا متتـد وتطـول سلسلـة ". عبـده ورسولـه
ديـة، واللغويـة للمعـاين املوضحـة الشـروح التقلي

  .الشهـادة، والشهيـد، والتشهـد: لكلمـات
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  :ـ احليويـة واحلركيـة
غيـر أن كلمـة شهـادة أصبحـت تـرمي إىل 
معـىن جديـد؛ بعـد هجـرة املسلميـن إىل يثـرب؛ 
وبالتحديـد بعـد تشريـع اجلهـاد، واألمـر بـه، 

بدءاً بقولـه  بواسطـة نـصـوص قرآنيـة كرميـة؛

: ((تعـاىل    
     *


      
    

     
      

 .((w.1  طبعـاً حـدث أن استشهـد مسلمـون يف
مكـة ـ قبـل نـزول األمـر بالقتـال ـ مثـل مقتـل 

                                                        
  .مـن سـورة الحـج 40ــ  39: اآلیتیـن 1
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آل ياسـر؛ غيـر أـم قتلـوا دون استعـداد، أو نيـة 
العالقـة ضـرورة  للقتـال؛ ومـن هنـا تتضـح

. الشهـادة الوطيـدة، واملعلنـة بيـن اجلهـاد، ومفهـوم
ـَإنَّ : ((eفقـول الرسـول  ابشـروا آلَ ياسـر؛ ف
؛ يفهـم منـه؛ أن اللـه وعـد ))موعدكُـم اجلَنـة

الذيـن قتلـوا يف سبيلـه باجلنـة؛ ألـم ظُلمـوا؛ 
  . هبـدون دعـوة إىل القتـال، أو التشجيـع عليـ

أمـا الوضـع اجلديـد يف املدينـة فيستـدعي تعبئـة 
نفسيـة ومعنويـة؛ حتضـر للبعـد اإلستراتيـجي 
اإلسـالمي؛ ذلـك البعـد الـرامي إىل تأسيـس الدولـة 
اإلسالميـة بيثـرب؛ تلـك الدولـة الـيت ال ميكـن هلـا 
أن تتحقـق إال باجلهـاد املقـدس؛ ذلـك اجلهـاد الـذي 

لـه إال بالتضحيـة، واالستماتـة يف سبيـل  ال جنـاح
وعليـه فقـد نزلـت هـذه اآليـة . حتقيـق أغراضـه

كمـا )). إخل.. ((الـيت تبـدأ بـ 
نزلـت جمموعـة أخـرى من اآليـات؛ الـيت تأمـر 

مث واكبتهـا ـ أيضاً . باجلهـاد، وحتـث املسلميـن عليـه
مـن األحاديـث النبويـة الشريفـة؛ الـيت ـ جمموعـة 
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تساعـد عـلى تفسيـر، ونشـر فكـرة اجلهـاد الـواردة 
قرآنيـة : كـل هـذه املـادة. يف الكتـاب العزيـز

كانـت أو نبويـة؛ شكلـت رصيـداً ثريـاً مـن 
النصـوص؛ الـيت اعتمـدت يف تأديـب املسلميـن ـ 

ة التضحيـة، جيـالً بعـد جيـل ـ وتثقيفهـم بثقافـ
والنضـال يف سبيـل إعـالء كلمـة اللـه، ونشـر 
العـدل بيـن النـاس، وبـث روح االستماتـة والتفـاين؛ 

  .مـن أجـل املبـدأ املقـدس
وبالطبـع؛ فـال ميكـن عـزل هـذا املنطـق 
السليـم عـن سيـاق األحـداث يف ثـورة نوفمبـر 

املتـوخى  ومـن هنـا؛ ميكـن فهـم املغـزى. املباركـة
أدب الشهـادة : مـن كتابـة موضـوع بعنـوان

وهـذا ينقلنـا إىل مـا سبـق ذكـره؛ يف . والشهيـد
ـِّـب منهـا  حتديـد معـاين الكلمـات الـيت رك

؛ أدبفاستهـالل اجلملـة بكلمـة . العنـوان املذكـور
يـوحي مبفهـوم خلـقي وتربـوي؛ يهـدف إىل بنـاء 

والغـرض . ـراد اتمـع املسلـمسلـوك معيـن؛ بيـن أف
مـن هـذا السلـوك هـو نشـر ثقافـة؛ تسودهـا روح 
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التضحيـة، والتفـاين يف الدفـاع عـن الديـن احلـق، 
وهكـذا . وصـد أعدائـه بواسطـة اجلهـاد الصـادق

أصبحـت فكـرة الشهـادة أختيـاراً، ومطلبـاً يسـعى 
غـدت ـ إليـه كثيـر مـن املسلميـن آنئـذ؛ ثـم 

عبـر عصـور متواليـة ـ أجـلَّ املراتـب، وأسـمى 
األلقـاب الـيت يتمناهـا املسلـم؛ ألـا ستحقـق لـه 
ـ بـدون شـك ـ وعـد اللـه باجلنـة، واخللـود 

هـذا هـو الغـرض التربـوي؛ الـذي يستهـدف . فيهـا
توافـر عوامـل نفسيـة؛ تستطيـع أن تتحكـم يف 

  . سلـوك املؤمنيـن
ميكـن حتديـد املنطلـق األول ـ الـذي تبلـورت و

مـن خاللـه فكـرة الشهـادة ـ بالزمـن الـذي بـدأ 
فيـه استعمـال لقـب شهيـد؛ وذلـك بغـرض نعـت 
خنبـة مـن مـوتى املسلميـن، ومتييزهـم عـن غريهـم؛ 
وهـذا املنطلـق تبلـور ـ أكثـر فأكثـر ـ بعـد 

د اللـه أن تكـون غـزوة أحـد؛ فهـذه الغـزوة أرا
للمسلميـن عبـرة يعتبـرون ـا؛ وسندانـاً يقَـوم 
ـَّة تصحـح جهـم، ومسنـاً تشحـذ  سلوكهـم، وحج
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وعليـه فقـد جـاء قولـه سبحانـه . بـه مهمهـم

: ((اىلـوتع    
 * 




    * 
       

 .((w.1   
وذكـر السيـوطي يف أسبـاب النـزول ـ مستنـداً 

أمحـد وأيب داود واحلاكـم؛ يف روايـة منقولـة عـن : إىل
:  rقـال رسـول اللـه : ((ابـن عبـاس ـ  قولـه
م بِأحـد، جعـلَ اللَّـه ـلَمـا أصيـب إخوانكُ

 ـارهأن ـرِدـرٍ، تضـرٍ خطَي ـوافي أجف ـمهواحأر
اجلَنـة، وتأكُـلُ مـن ثمارِهـا، وتـأوِي إىل قَناديـلَ 
مـن ذهـبٍ في ظـلِّ العـرشِ؛ فَلَمـا وجـدوا 

                                                        
  .171ــ  170ــ  169: اآلیـات 1
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]يـبط [و ،ـِم حسـن مقيلهِـم، مأكَلهِـم ومشربِه
ـُوا ع اللَّـه ـيـا لَيـت إخواننـا يعلَمـونَ مـا صن: قَال

 ـنكُلُـوا عنالَ يو ،ـادهي اجلوا فـدهزئَـالَّ يـا؛ للَن
أنـا أبلغهـم ]: تبـارك وتعـالَى[فَقَـالَ . احلَـربِ

أراه تـأول قـولَ : ((ققيـنويقـول بعـض احمل)). مـعنكُ

: "اللـه عـز وجـل 
       "

كـأن أرواحهـم أحـضـرت دار السـالم أحيـاء، 
ـِّـرت إىل البعـث   )).وأرواح غريهـم أخ

إذن فقـد اكتسبـت ـ كمـا سبـق ذكـره ـ 
 ـىنجديـداً؛ يضـفي صفـة احليـاة كلمـة شهيـد مـع

عـلى املقتـول يف سبيـل اللـه؛ فبهـذه احلـال يكـون 
احلَـي؛ أي هـو ذلـك اإلنسـان الـذي : الشهيـد هـو

ويـرى كثيـر . يكـون ـ عنـد ربـه ـ حيـاً يـرزق
مـن احملققيـن أن حيـاة الشهيـد يف اآلخـرة ليسـت 

وممـا جـاء يف . ـةحيـاة جمازيـة؛ بـل هي حيـاة حقيقي

(( :الذكـر احلكيـم
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.(( w 1  
نصـوص : فبهـذه الروايـات املتناقَلـة ـ مـن

قرآنيـة، وأحاديـث نبويـة ـ تشكلـت أدبيـات 
ـِدة لفكـرة الشهـادة والشهـداء فغـدت . اجلهـاد؛ املول

هـذه الفكـرة حمـور النشـاط العـام للدولـة 
اإلسالميـة يف عهـد اخللفـاء الراشديـن؛ ثـم واصلـت 

مـن ذلـك املبـدأ الدولـة األمويـة االستفـادة 
كمـا سـار عـلى النهـج نفسـه خلفـاء . املقـدس

ومـا عـلى املهتميـن إال أن يراجعـوا . بـين العبـاس
املصـادر اإلسالميـة املختلفـة؛ الزاخـرة بالشواهـد 

                                                        
  .مـن سـورة التوبـة 111: اآلیـة 1
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واألحـداث؛ املعبـرة عـن تلـك الظاهـرة اجلديـدة؛ 
سلمـة الـيت احتلـت مركـزاً مرموقـاً يف اتمعـات امل

. كلهـا، ويف ديـار اإلسـالم كافـة؛ شرقـاً وغربـاً
وتلـك الظاهـرة هي حـب االستشهـاد، والتنافـس 

  .عليـه؛ لكونـه حيقـق وعـد اللـه باجلنـة واخللـود
وعـلى هـذا؛ أجـد مـن الضـروري ـ هنـا ـ 
االستشهـاد ببعـض العينـات مـن العصـر األول 

ـد حيـن ـ بأمثلـة مـن لإلسـالم، ثـم التـزود ـ بع
. الزمـن احلاضـر؛ لتأييـد الـرأي املعـروض أمامكـم

فمـن شواهـد التحـول الفعـال؛ الـذي أمـسى عليـه 
العـرب يف جزيرـم ـ بفضـل أدبيـات التربيـة 

تماضـر بِنـت  ؛ وهياخلنسـاءاإلسالميـة ـ خبـر 
رِيـدـرٍو بـنِ الشماملـرأة لقـد كانـت هـذه . ع

الشاعـرة املخضرمـة ـ يف العهـد اجلاهـلي ـ مضـرب 
األمثـال يف التأثـر، واحلـزن عـلى الذيـن قتلـوا مـن 
أهلهـا؛ حـىت أـا فاقـت الشعـراء كلهـم يف فـن 

: إذ شاعـت أشعارهـا يف رثـاء أخويهـا. الرثـاء
ويقـال أـا ظلـت تبـكي . صخـرٍ ومعاويـة
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ه حـىت عميـت؛ وملـا اعتنقـت صخـراً، وترثيـ
كُنـت : ((اإلسـالم، وتأدبـت بآدابـه الفاضلـة؛ قالـت

 ي لَـهـكأب مـوـَا الي ـْرٍ مـن القَتـلِ؛ فَأن أبـكي لصخ
ـَّارِ ويف حـرب القادسيـة؛ شـاءت األقـدار )). مـن الن

أن يستشهـد أبناؤهـا األربعـة فيهـا؛ فمـا انزعجـت، 
احلَمـد للَّـه : ((زنـت عليهـم؛ بـل قالـتوال ح

ـِّي أنْ  الَّـذي شرفَـنِي بِقَتلهـم؛ وأرجـو مـن رب
ـهتمحر ـَر ـِم في مستق وكانـت هي )). يجمعـنِي بِه

الـيت حثتهـم عـلى القتـال يف سبيـل اللـه؛ حيـن 
ـُم: ((أمرـم بقوهلـا ـَإذَا أصبحت غَـداً إنْ شـاَء  ف

اللَّـه تعـالَى سالميـن؛ فَاغْـدوا إلَى قتـالِ عدوكُـم؛ 
رِيـنصنتسم ـِه . مستبصرِيـن، وبِاللَّـه عـلَى أعدائ

ـَد شمـرت عـن ساقهـا،  ـُم احلَـرب ق ـَإذا رأيت ف
ـَاراً واضطَرمـت لَـظى عـلَى سبا قهـا، وجلَّلَـت ن

عـلَى أرواقهـا؛ فَتيممـوا وطيسهـا، وجالـدوا 
تظْفُـروا بِاملَغنـمِ . رئيسهـا، عنـد احتـدامِ خميِسهـا

ـةاملُقَامو ارِ اخلُلُـودي دف ،ـةامالكَرومثـة أمثلـة )). و
باالستشهـاد،  كثيـرة عـن ولـوع املسلميـن
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واستماتتهـم يف اجلهـاد؛ مـن أجـل إعـالء كلمـة 
ولكـن هـذه العجالـة احملـدودة ال تتسـع . اللـه

  .لذكـر أكثـر مـن هـذا
  

   :ـ االستمراريـة والفاعليـة
ظـل مبـدأ اجلهـاد، والتطلـع إىل الشهـادة 
معمـوالً مـا عبـر عصـور عديـدة، ويف ظـل دول 

ومـن أبـرز الـدول الـيت رفعـت . خمتلفـةإسالميـة 
شعـار اجلهـاد، وقدسـت الشهـادة والشهـداء؛ 
الـدول القائمـة ببـالد املغـرب العـريب واألندلـس؛ 

وهـذا راجـع . املرابطيـن، واملوحديـن: مثـل دولـيت
إىل األخطـار احملدقـة باملسلميـن يف هـذه الديـار؛ 

  ..يـن يف أوربـانظـراً لقرـا مـن الصليبي
وبالفعـل فقـد تكالـب الصليبيـون عـلى بلـدان 
املغـرب؛ بعـد سقـوط األندلـس مباشـرة؛ وظـل 
الصـراع حمتدمـاً بيـن املسلميـن واألوروبييـن ـ يف 

وقـد يكـون هـذا هـو . هـذه الديـار ـ إىل اليـوم
السبـب يف بقـاء فكـرة اجلهـاد ماثلـة يف أذهـان 
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ببـالد املغـرب كلهـا؛ ألن منطلـق اجلهـاد  املسلميـن
. ـ ـذا االعتبـار ـ يكـون بغـرض دفـاعي حبـت

وهـذا مـا ميكـن التأكـد منـه؛ مـن خـالل التأمـل 
يف احلـروب الـيت شنتهـا عـلى بالدنـا أسبانيـا 
الصليبيـة، ومـن ورائهـا دول أوروبـا كلهـا؛ األمـر 

ـدة؛ أخـذت ـ أحيانـاً الـذي استـدعى مقاومـة شدي
ـ شكـالً مـن أشكـال اهلجـوم الوقـائي؛ كـان 

وملـا . البحـر األبيـض املتوسـط مسرحـاً هلـا
تعرضـت اجلزائـر للغـزو الفرنـسي؛ أعلـن اجلهـاد 
بقيـادة األميـر عبـد القـادر؛ ضـد الغـزاة 

ومـن مثـة اشتعلـت أرضنـا الطاهـرة . الفرنسييـن
رات املتتاليـة؛ الـيت لـم تكـن سـوى بلهيـب الثـو

جهـاد يف سبيـل إعـالء كلمـة اللـه، وبقـاء هـذه 
  . األرض داراً لإلسـالم

ومـا ثـورة نوفمبـر ايـدة؛ إال مثـرة مـن 
مثـرات روح اجلهـاد؛ الـيت بثهـا يف أمتـه رسـول 

فقـد كانـت هـذه الثـورة .. وهكـذا.  eاللـه 
لـذا . ت التـراث اإلسـالمي العتيـدتنطلـق مـن أدبيـا
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ـَرضـت املصطلحـات اإلسالميـة نفسهـا يف  فقـد ف
 جماهـد، وشهيـد، ومسبِـلِ: ومـا كلمـات. امليـدان

سـوى قيـم معنويـة؛ استمـدت مـن املخـزون 
كمـا أن ثـوار اجلزائـر ثبـت . التـراثي اإلسـالمي

واملسلميـن؛  أـم كانـوا ينـادون بشعـار اإلسـالم
اللـه : عنـد هجومهـم عـلى العـدو؛ فكانـت عبـارة

تنطلـق مـن حناجرهـم؛ أسـوة بسلفهـم .. أكبـر
ومغـزى . الصالـح؛ مـن ااهديـن يف سبيـل اللـه

هـذا الشعـار؛ هـو رفـع كلمـة اللـه عاليـاً، 
والـرضـا باملـوت يف سبيلـه، والسـعي لتطهيـر أرض 

  .كـم الصليبييـن اجلـدداجلزائـر مـن ح
  

  : ـ مغالطـة وتضليـل
ومـع هـذا فقـد ارتفعـت ـ منـذ فتـرة ـ 

أصـوات استهواهـا .. بعـض األصـوات املتعسفـة
التشكيـك يف نويـا ااهديـن املخلصيـن، والشهـداء 

نعـم لقـد شككـوا ـ ساحمهـم اللـه .. األبـرار
اء؛ دون بارتيـاب وسـوء ظـن ـ يف نوايـا الشهـد
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: ((متناسيـن قولـه تعـاىل.. دليـل أو حجـة بينـة
       

..((1 
لقـد أرادوا ساحمهـم اللـه ـ وألسبـاب مشبوهـة ـ 

هـداء مـن صفـة الشهـادة؛ وكأـم أرادوا جتريـد الش
مشاركـة اللـه يف حكمـه؛ والتكهـن مبـا يف صـدور 

لقـد صوبـوا سهامهـم اهلشـة عـلى مـا .. اخللـق
تومهـوه هدفـاً؛ فـإذا ـم خيطئـون يف التسديـد؛ 

وكـان لزامـاً علينـا .. وينحرفـون عـن الصـواب
  .الفكـرةتصحيـح اخلطـأ، وتصويـب الـرأي و

ال ميكـن ـ طبعـاً ـ قيـاس مـدى صـدق نيـة 
الشهـداء؛ مبقابلـة ذلـك؛ مبـا رآه بعضهـم احنرافـاً؛ 

ألن ذلـك السلـوك .. مـن قبـل بعـض األحيـاء
فكيـف . يدخـل يف سيـاق التعسـف، وضـالل

يسمـح أولئـك القـوم ألنفسهـم بتجريـد شهـداء 
لـون عـلى مسلميـن مـن صفـة اجلهـاد، ويعم

                                                        
  .مـن سـورة یونـس 36األیـة  1
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حرماـم مـن فضـل الشهـادة؛ ال لـشيء؛ سـوى أن 
أفـراداً آخريـن؛ مـن األحيـاء؛ كانـوا معهـم يف 
الصفـوف نفسهـا؛ ال يـدل سلوكهـم عـلى 

مـع أن الوقائـع تثبـت بأـم ضحـوا  !!؟..التديـن
بأرواحهـم يف سبيـل اللـه، ويف سبيـل إضافـة دولـة 

لـدول اإلسالميـة؛ مـع العلـم أن جديـدة إىل قائمـة ا
قـد وسـع دائـرة الشهـادة؛ حـىت   eالرسـول

  . مشلـت أناسـاً ماتـوا بغيـر قتـال أصـالً
ويف هـذا البـاب؛ ال بـد مـن التذكيـر مبـا ورد 

مـن . مـن نصـوص تدحـض مزاعـم املشككيـن
ذلـك مـا سجـل يف كتـاب البخـاري؛ عـن 

الرجـلُ : ((رجـل فقـال حيـن جـاءه eالرسـول 
ـْرِ، والرجـلُ  يقَاتـلُ للْمغنـمِ، والرجـلُ يقَاتـلُ للذك
ـَّه ؟  ـُه؛ فَمـن في سبِيـلِ الل يقَاتـلُ ليـرى مكَان

ـَالَ ـَّه هي العلْيـا؛ : "ق مـن قَاتـلَ لتكُـونَ كَلمـة الل
ـَّهفَهـو في سبِيـلِ  وهكـذا جنـد أن هـذا )). "الل

احلديـث؛ ال يتناقـض أبـداً مـع سلـوك ااهديـن، 
. والشهـداء األبـرار يف ثـورة نوفمبـر املباركـة
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. فبفضلهـم استظلـت أرض اجلزائـر بظـل اإلسـالم
وبفضلهـم توسـع بنـاء املساجـد ـذه الربـوع؛ 

اللـه  تلـك املساجـد الـيت أضحـت ترفـع كلمـة
. عاليـاً؛ مخـس مـرات يف اليـوم؛ عبـر البـالد كلهـا

وبفضلهـم توسـع التعليـم العـريب اإلسـالمي بيـن 
وبفضلهـم تأسسـت دولـة . أبنـاء الشعـب اجلزائـري

جزائريـة؛ حافظـت عـلى متتيـن روابـط الشعـب 
ولـو حاولنـا تعـداد .. بتراثـه اإلسـالمي العظيـم

ـيت حتققـت بفضـل الشهـداء، املكتسبـات ال
  .وااهديـن لضاقـت الـدات والـدات

ثـم إن حديثـاً نبويـاً آخـر؛ يوسـع نطـاق 
االستفـادة مـن صفـة الشهـادة ـ كمـا سبـق 
ذكـره ـ إىل فئـات أخـرى؛ غيـر الـيت وردت يف 

ومـع هـذا فقـد حكـم اهلـوى ـ طبعـاً ـ . السابـق
وهـذا .. ه املتعسفـون؛ لغـرض مـابـأن يقفـز عليـ

احلديـث الشريـف ذكـره البخـاري يف صحيحـه عـن 
ـَّه : ((أيب هريـرة؛ جـاء فيـه ـَالَ eأنَّ رسـولَ الل : ق

ـَرِق، : الشهـداُء خمسـة ـُونُ، والغ املَطْعـونُ، واملَبط
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ـَّ )). هوصاحـب اهلَـدمِ، والشهِيـد في سبِيـلِ الل
  .. وهنـاك أحاديـث أخـرى تتوسـع أكثـر مـن هـذا

ثـم إن مذاهـب السنـة األربعـة تتفـاوت، 
وختتلـف نظرـا إىل حكـم الشهيـد والشهـادة؛ 
حبيـث يعتمـد كـل مذهـب عـلى أحاديـث معينـة؛ 

  .  فتولـدت عـن ذلـك كلـه اجتهـادات متعـددة
   

  :ـ احلـق أعـلى وأبـقى
 جيـد املنصفـون عنـاء؛ يف إثبـات وال.. هـذا

مـدى صـدق شهـداء ثـورة نوفمبـر، وإخـالص 
اجلهـاد يف سبيـل اللـه، ويف سبيـل عـودة الوطـن إىل 
رحـاب اإلسـالم، ويف سبيـل رفـع الظلـم، والغبـن 

وهـذا نـص . عـن املسلميـن، يف ديارهـم املغتصبـة
؛ "هانـةأمحـد ز"مـن رسالـة بعـث ـا الشهيـد 

ـ وهـو . إىل عائلتـه" امحيـدة زبانـة"املعـروف باسـم 
كمـا نعلـم أول مـن نفـذ فيـه حكـم اإلعـدام 
: اجلائـر بواسطـة املقصلـة ـ كتـب إليهـم يقـول

أكتـب إليكـم؛ . أقـاريب األعـزاء، أمي العزيـزة((
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ولسـت أدري أتكـون هـذه الرسالـة هي األخيـرة، 
فـإن أصابتـين مصيبـة ـ كيفمـا . واللـه أعلـم

كانـت ـ فـال تيئسـوا مـن رمحـة اللـه؛ إمنـا 
املـوت يف سبيـل اللـه حيـاة ال ايـة هلـا؛ ومـا 
املـوت يف سبيـل الوطـن إال واجـب؛ وقـد أديتـم 
واجبكـم؛ حيـث ضحيتـم بأعـز خملـوق لكـم؛ 

هـذا قـول )). ...فـال تبكـوين؛ بـل افتخـروا يب
هيـد مـن شهـداء ثـورة نوفمبـر؛ وقولـه ـ ش

بالطبـع ـ ال خيتلـف ـ يف شـيء ـ مـع مـا كـان 
 eيقولـه ااهـدون الشهـداء يف عهـد الرسـول 

فهـو صابـر عـلى املـوت؛ . وخلفائـه الراشديـن
ألنـه سيكـون شهيـداً؛ تكتـب لـه احليـاة الدائمـة 

ر الثـورة وقـد صـرخ شاعـ. يف الـدار األخـرى
مفـدي زكريـاء يف وجـه الطغـاة؛ بقصيـدة غاضبـة؛ 
مـن زنزانتـه بسجـن بربـروس؛ أبـن فيهـا الشهيـد 

  :زبانـة بقولـه

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 289

  قَـام يخـتـالُ  كَالْمِسيـحِ وئيـدا
  يتهـادى نشـوانَ، يتلُـو النشيـدا

 ،ـكـرِ، كَاملَالَئالثَّغ ـماسكَالطِّـب  
  ـفْلِ، يستقْبِـلُ الصبـاح اجلَديـدا

  شـامخـاً أنفُـه، جـالَالً  وتيهـاً
ـِي اخلُلُـودا   رافعـاً رأسـه، يناج

  رافالً في خالَخـلَ، زغْردت  متْـ
  !ـأل من لَحنِهـا الفَضـاَء البعيـدا

  وظُلْـمٍ ثَـورة، لَـم تكُـن لبغيٍ،
 تثَـار ،ي بِـالَدا فـودالقُي فُـكت  

  ))زبانـا((ويا رِفَـاق )) زبانـا((يا 
 ـمتشا عيـددـراً مهد ،ـودجكَالْو  

ـَا((كُلُّ من في البالَد  أضحى    ))زبان
ـوتـمى أنْ يـنـمتا  وهِـيـدش  

  
وقبـل طي هـذه الصفحـات؛ ألتفـت لشاعـر 
اجلزائـر الزاهـد، الـورع، الصـادق يف دينـه، ويف 
شعـره؛ الشيـخ حممـد العيـد آل خليفـة؛ فأستشهـد 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 290

مبـا قالـه يف قصيـدة رائعـة؛ أثنـاء وقفـة مـن 
وقفاتـه املعبـرة؛ أمـام قبـور شهـداء ثـورة نوفمبـر 

  :املباركـة؛ جـاء فيهـا
ر ـمح  اللَّـه  ـرشعاِء مـدهالش  

  وجزاهـم عنـا كَرِيـم اجلَـزاِء
  الَ تخلْ معشراً قَضوا في سبِيلِ اللَّـ

  ـه مـوتى، بلْ هم من األحيـاِء
  لَم أجِـد في الرجـالِ أعلَى وِسامـاً

  بِالدمـاِء  من شهِيـد مخضـبٍ
  إنهـم أوفُـوا العـهـود فَهـلْ أنـ

نم هِـميثَاقمل ـمـاِء؟  ـتيفاألو  
ـدـهـرِ مائـة اجلَـزبرـا تـمإن  

 قَـرِيبـاِء عـظَـمة العرثَـول  
  وهي أرض اإلسالَمِ ذي املَبدإ السمـ

  ِءالعربـا العروبـة  وأرض   ـحِ
  هكَـذا كَانـت اجلَـزائـر  ميـعـا

  اإليِحــاِء داً كَرِميـاً ألقْـدسِ 
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ـِيـهـا    تتعـالَى منائـر  احلَـق  ف
 نيـد معـاِء  بي الظَّلْمـِض   لخائ

  جـلَّ من أ خضـع الطُّغـاة فَذَلُـوا
  وعلَيهِم قَـضى بِحكْـمِ اجلَـالَِء

ـرالف نثَـاالً مـا منضأر ـتحبأص  
  واهلَنـاِء  شعبِهـا أمنِ  دوسِ في 
@ @ @         
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1
 

  
غالبـا مـا يكـون كثيـر مـن أصحـاب النوايـا 
احلسنـة؛ عرضـة لالندفـاع حبمـاس؛ وراء وهـم 

فأخطـاء .. واعتقـاد زائـف؛ أو نسـيب عـلى األقـل
هـؤالء قـد تتجسـد، وتتضـح؛ مبجـرد حماولـة 
تطبيـق معتقدهـم عـلى أرض الواقـع يف بلـدان مثـل 

ليهـم؛ األخـذ بعيـن بينمـا الواقـع حيتـم ع.. اجلزائـر
االعتبـار خصوصيـة هـذا الوطـن، والعوامـل الثقافيـة، 

وميكـن .. والنفسيـة الـيت تتحكـم يف سلـوك أبنائـه
للمهتميـن أن يكتشفـوا صـدق هـذا الـرأي؛ مـن 
خـالل مـا تشهـده الساحـة السياسيـة، والوسـط 

ع فمـن بيـن املواضيـ.. االجتمـاعي يف هـذه الربـوع
فـفي بـالد .. امللحـة؛ موضـوع الدميقراطيـة مثـالً 

مثـل اجلزائـر ـ الـيت تنتـمي إىل عالـم؛ يقـال عنـه 
أنـه العالـم الثالـث ـ ال ميكـن للدميقراطيـة أن 
تتحقـق؛ إال بالتخلـص مـن السلبيـات؛ الـيت يمـن 

                                                        
  .532: العـدد. 1999نوفمبـر  25نشـر في صـوت األحـرار یـوم الخمیـس  1
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عـلى ثقافـة بعـض األسـالف، والتـراث املتـوارث 
  .. عنهـم
السلطـة ـ كمـا هـو معلـوم؛ يف بلـدان العالـم ف

وللحكـم .. الثالـث ـ هلـا حـزم، وعـزم، وصرامـة
.. ـ يف تلـك الديـار ـ سطـوة، ونـزوة، وانتقـام

لـذا فمـن تدبـر، أمـره، وأحسـن التعامـل يف 
ومـن ـور؛ باندفاعـه، .. حميطهمـا؛ أفلـح، وجنـح

ـوة اهلـوى، واصطـدم مـا ـ مـن جـراء نش
وسكـرة الغـرور ـ خـاب وأفلـس، وأضـاع 

فصاحـب السلطـة ـ .. مكاسبـه؛ قليلهـا، وكثريهـا
هنـا ـ مثـل اإللـه املصغـر؛ ال يقبـل معارضـة، وال 

وحـىت يف احلـاالت املتقدمـة؛ حنـو . اعتراضـاً
وحـىت إن .. االنفتـاح؛ عـلى النظـم السياسيـة احلديثـة

والنقـد البنـاء أحيانـاُ؛ فهـو ـ يف  قبـل بالنصـح،
غالـب احلـال ـ يبغـض احلماقـة يف النقـد، والطيـش 
.. يف الـرد؛ كمـا يشمئـز مـن االمتنـان واملمتنيـن

وملـا كـان للحكـام ـ كـل احلكـام ـ مناقـب 
يتباهـون بالكشـف عنهـا؛ فلهـم كذلـك مثالـب؛ 
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ن فضـل يتكتمـون عليهـا؛ نظـراً؛ لبعدهـم عـ
وعليـه فـإن اإلكثـار مـن جلدهـم .. العصمـة

بالنقـد، وتقريعهـم  باملـن؛ يثيـر فيهـم ميـوالً 
هـذا مـن جهـة، . انتقاميـة، ونزعـات عدوانيـة

ومـن جهـة أخـرى؛ فـإن املبالغـة ـ أيضـاً ـ يف 
مـدح، ومتجيـد احلاكـم؛ ال يصـدران إال عـن أنـاس 

فاملطلـوب ـ يف .. تـزانتعـوزهـم احلكمـة، واال
هـذه احلـال ـ هـو االعتـدال؛ يف كـل سلـوك؛ قـد 

ألن .. نعـم احملتكيـن.. يصـدر عـن احملتكيـن بالسلطـة
الكـالم السابـق؛ خيـص الذيـن حيومـون يف فلـك 

وـذا؛ .. السلطـة، ويعيشـون يف صالونـات احلكـام
ن؛ العامليـن خيـرج مـن هـذا االعتبـار بقيـة املواطنيـ

يف املياديـن احليويـة يف الدولـة؛ دون حاجـة إىل متلـق 
  ..احلاكـم، أو إىل ابتـزازه

أن حكـام العالـم : وعـلى هـذا؛ ميكـن القـول
الثالـث ـ يف هـذا الزمـن ـ ال خيتلفـون كثيـراً عـن 
أسالفهـم؛ مـن األمـراء، وامللـوك؛ حبلمهـم، 

وهـذا مـا يسـوغ .. ـموكرمهـم، وبقهرهـم، وطغيا

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 295

تطبيـق نصـوص اآلداب السلطانيـة القدميـة عليهـم دون 
إذ ال فـرق بيـن مـن لقـب باسـم رئيـس، .. حـرج

أو لقـب بأميـر؛ فالكـل سـواء يف حـدود 
وعليـه فاللجـوء إىل .. الصالحيـات، والسلطـات

اقتبـاس أدبيـات التعامـل؛ مـن عصـر قديـم؛ 
سي مثـالً؛ لـن يتناقـض مـع مـا كالعصـر العبـا

تقتضيـه أدبيـات التعامـل يف هـذا الزمـن؛ األغبـر، 
ألن حركـة الزمـن تكـاد تكـون متوقفـة؛ .. املشـوه

.. بالنسبـة إىل العالـم؛ الـذي تنسـب إليـه اجلزائـر
هـذا إن لـم تكـن تلـك احلركـة قـد تراجعـت إىل 

ولـكي يسهـل .. اخللـف، عكـس االجتـاه املطلـوب
فهـم األوضـاع احلاليـة؛ ميكـن أخـذ العبـرة ممـا 

  ..هـو حمفـوظ؛ ضمـن التـراث القديـم
ومبراجعـة سريعـة ملـا حفظتـه املصـادر 
التارخييـة، واألدبيـة؛ مـن تـراث سيـاسي يف البـالد 
العربيـة عـلى اخلصـوص؛ ستتجـلى ـ حتمـاً ـ 

العلمـاء، واملفكريـن؛ أمـام القـارئ؛ صـور أولئـك 
الذيـن شغلـوا أنفسهـم بعـرض أفكارهـم 
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اإلصالحيـة؛ طمعـاً يف تبنيهـا مـن طـرف احلكـام 
الطغـاة، أو رغبـة يف حماولـة الدفـاع عنهـا؛ مـن 

ومـن بيـن أولئـك .. قبـل الرعيـة املطحونـة
املفكريـن السياسييـن؛ صريـع السالطيـن، واحلكـام، 

مـر، واالنتقـام؛ األديـب النابغـة، وضحيـة التآ
؛ الـذي حـاول جاهـداً ابـن املقفـعواملفكـر الفـذ؛ 

فهـم سالطيـن عصـره، كمـا سـعى ـ أيضـاً ـ إىل 
إفهامهـم خيـر السبـل، وإصـالح أمرهـم، وأمـر 

فيقـول هـذا األديـب موجهـا نصائحـه .. مساعديهـم
األدب الصغيـر، واألدب : إىل حكـام عصـره يف رسالـيت

  : الكبيـر
تستجمـع  أعمـالُ السلطـان كثيـرة؛ وقَلَّمـا((ـ 

اخلصـالُ احملمـودة عنـد أحـد؛ وإمنـا الوجـه يف 
ذلـك والسبيـلُ إليـه الـذي يستقيـم بـه العمـلُ؛ 
أن يكـون صاحـب السلطـان عاملـاً بأمـور مـن 

  :ثـم يضيـف قائـالً)). يريـد االستعانـة بـه
إذا ال عيـب عـلى املَلـك يف تعيشـه وتنعمـه؛ ((ـ 

مـن أمـره، وفـوض مـا ) املهـم(تعهـد اجلسيـم 
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فمـاذا يفهـم مـن هـذا )). دون ذلـك إىل الكفـاة
أنـه ال يعيـب : ؟ يبـدو أنـه أراد القـول..القـول

احلاكـم أن يفتقـر إىل بعـض املزايـا، والفضائـل ـ إذ 
الكمـال للـه ـ كمـا أنـه مـن حقهـم التنعـم؛ مبـا 

مـن نعيـم العيـش، وصنـوف توفـر لديهـم 
الرفاهيـة؛ وإمنـا يـؤخـذ عليهـم؛ عـدم املباشـرة يف 
اختيـار مـن هـم أهـل للقيـام مبـا يعجـز عنـه 

وإن جـاز لـه جهـل بعـض .. احلاكـم نفسـه
األشيـاء، وبعـض التقنيـات؛ فـال جيـوز لـه اجلهـل 
. .بقـدرات، وطبائـع مـن يستخدمهـم؛ مـن األعـوان

  : ويكمـل ابـن املقفـع نصائحـه للحكـام بقولـه
ليعلـم الـوايل؛ أن النـاس يصفـون الـوالة ((ـ 

بسـوء العهـد، ونسيـان الـود؛ فليكابـد نقـض 
قوهلـم، وليبطـل عـن نفسـه، وعـن الـوالة 

ويقـول )). صفـات السـوء؛ الـيت يوصفـون ـا
  : كذلـك
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ـك ديـنٍ، وملـك مل: اعلـم أن امللـك ثالثـة((ـ 
وأمـا ملـك اهلـوى ... حـزمٍ، وملـك هـوى

  :ثـم يضيـف)). فلعـب ساعـة، ودمـار دهـر
صرعـة الليـن أشـد استئصـاالً مـن صرعـة ((ـ 

  :  ثـم يكمـل)). املكابـرة
أحـق النـاس بالتوقيـر امللـك احلليـم، العالـم ((ـ 

مواضـع الشـدة، باألمـور، وفـرص األعمـال و
 ،واألنـاة ،والليـن، والغضـبِ، والرضـا، واملعاجلـة
الناظـر يف األمـر يومـه، وغـده، وعواقـب 

  )). أعمالـه
كـل هـذه األقـوال؛ وجههـا ابـن املقفـع 
للحكـام، ومعاونيهـم يف عصـره؛ ولكنهـا مـا زالـت 

ـم فحكـام العال.. صاحلـة يف هـذا الزمـن املتحجـر
.. الثالـث؛ بقـوا عـلى مـا كـان عليـه أسالفهـم

وحـىت احملكوميـن؛ لـم يرتقـوا إىل مرتبـة املواطنـة؛ إذ 
مجـدت أحواهلـم ضمـن مـا كـان يعـرف 

رعايـا سلبـوا مـن اإلرادة، وهضمـوا مـن .. بالرعايـا
وليـس أمامهـم مـن فـرص .. حقـوق كثيـرة
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لواجبـات؛ الـذي االختيـار؛ سـوى تسلـق سلـم ا
وهكـذا يوجـه هـذا .. يسميـه ابـن املقفـع بالسخـرة

األخيـر نصائحـه للمحكوميـن ـ أو باألحـرى 
  :املقربيـن مـن احلاكـم ـ بقولـه

وقـد علمـت؛ أنـه مـن فـرط يف سخـرة ((ـ 
امللـوك أهلكـوه؛ فـال جتعـل للهـالك عـلى نفسـك 

ـف ناصحـاً؛ أولئـك ثـم يضي)). سلطانـاً، وال سبيـالً
  :املقربيـن مـن احلكـام بقولـه

إن شغلـت بصحبـة امللـوك؛ فعليـك بطـول ((ـ 
املرابطـة يف غيـر معاتبـة؛ وال حيدثـن لـك 

ثـم يقـول هلـم )). االستئنـاس غفلـة، وال اونـاً
  :أيضـاً

إن ابتليـت بصحبـة وال ال يريـد صـالح ((ـ 
خيـرت بيـن خلتيـن؛  رعيتـه؛ فاعلـم أنـك قـد
إمـا ميلـك مـع الـوايل : ليـس لـك منهمـا خيـار

وإمـا امليـل . عـلى الرعيـة؛ وهـذا هـالك الديـن
مـع الرعيـة عـلى الـوايل؛ وهـذا هـالك الدنيـا؛ 
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ثـم )). وال حيلـة لـك إال باملـوت، أو اهلـرب
  :يضيـف حمـذراً

ـة لغنـاء إذا أصبـت عنـد الـوايل لطـف مرتل((ـ 
جيـده عنـدك، أو هـوى يكـون لـه ) أي لكفايـة(

 ـننزيفيـك؛ فـال تطمحـن كـل الطِّمـاح، وال ت
لـه عـن أليفـه ) أي املفارقـة(لـك نفسـك املُزايلَـة  

وموضـع ثقتـه وسـره قبلـك؛ تريـد أن تقْلَعـه 
وتدخـل دونـه؛ فـإن هـذه خلـة مـن خـالل 

ـد يبتـلى ـا احلُلَمـاُء عنـد الدنـو مـن السفـه؛ ق
ذي السلطـان؛ حـىت يحـدثَ الرجـل منهـم نفسـه 
أن يكـون دون األهـل والولـد؛ لفضـل يظنـه يف 

  :ويضيـف قائـالً)). نفسـه، أو نقـص يظنـه بغيـره
إيـاك أن يقـع يف قلبـك تعتـب عـلى الـوايل، ((ـ 

  :ثـم يقـول حمـذراً أيضـاً)). أو استـزراٌء لـه
وال ختبـرن الـوايل أنـك لـك عليـه حقـاً؛ ((ـ 

وإن استطعـت أن ينـسى . وأنـك تعتـد عليـه ببـالء
  : ويضيـف)). حقـك، وبـالءك فافعـل
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واعـلم أن ويل األمـر إذا انقطـع عنـه اآلخـر ((ـ 
نـسي األول؛ وأن أرحامهـم مقطوعـة، وحباهلـم 

ـة؛ إال عمـن رضـوا عنـه، وأغـىن عنهـم يف مصروم
  )).يومهـم وساعتهـم

وهنـا يشعـر املتأمـل يف كـالم ابـن املقفـع؛ 
بـأن صحبـة احلكـام؛ ميكـن أن تكـون حمفوفـة 
باملخاطـر، واملضـار؛ األمـر الـذي جيعـل مـن تلـك 
الصحبـة مغامـرة جمهولـة العواقـب؛ فـهي شبيهـة 

املخلوقـات املفترسـة، أو النـوم قـرب مبرافقـة بعـض 
وإالّ؛ فمـا .. جحـور الزواحـف الالدغـة، والالسعـة

معـىن أن يظـل املقربـون مـن احلكـام؛ يف حالـة 
ترقـب، وتأهـب ملـا ميكـن أن يصـدر عنهـم مـن 

؟ لـذا فسيـاق هـذا الكـالم؛ ..نـزوات، أو تقلبـات
لـة؛ املستمـدة مـن يقـود إىل االستعانـة ببعـض األمث

التاريـخ العـريب؛ وهي أمثلـة تبعـث عـلى التأمـل، 
ومـن بيـن العينـات اهلامـة؛ الـيت هلـا .. واالعتبـار

مـا يشبههـا يف هـذا الزمـن؛ هـذه العينـة التارخييـة؛ 
: الـيت حدثـت يف بـالد األندلـس؛ بطالهـا مهـا
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املعـروف ؛ عبـد الرمحـن الداخـلاألميـر األمـوي 
لقـد كـان .. بـدربصقـر قريـش، وخادمـه ووليـه 

األميـر عبـد الرمحـن ـ كغيـره مـن أمـراء ذلـك 
العصـر ـ الطاغيـة، فتاكـاً؛ وكـان كثيـر الشبـه 
خبصمـه، وقريعـه أيب جعفـر املنصـور العبـاسي؛ قاتـل 

فهـذان األميـران؛ يتميـزان بقسـوة .. ابـن املقفـع
الطغيـان، وسفـك الدمـاء بـدون وازع، القلـب، و

  ..والغـدر بأصحاـم، ونكـران مجيلهـم
فبعـد سقـوط الدولـة األمويـة باملشـرق العـريب؛ 
هـرب األميـر عبـد الرمحـن بـن معاويـة؛ رفقـة 

فقـام هـذا املـوىل .. مواله وخادمـه الـويف بـدر
املخلـص بالتسلـل إىل األندلـس؛ حيـث عقـد 

ـاالت عديـدة مـع مـوايل، وأنصـار األموييـن اتص
عبيـد اللـه بـن عثمـان، وعبـد اللـه بـن : مثـل

خالـد بـن إبـان بـن أسلـم؛ باإلضافـة إىل فئـة مـن 
. أهـل اليمـن، ومجاعـة مـن القبائـل األمازيغيـة

ومتكـن بـدر ـ مـع أولئـك األنصـار ـ مـن متهيـد 
محـن؛ ثـم عـاد إىل بـالد األمـر لألميـر عبـد الر

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 303

العـدوة؛ مرفوقـاً جبماعـة مـن األنصـار؛ أيـن 
أخـذوا معهـم عبـد الرمحـن إىل شـاطئ األندلـس؛ 

وظـل ـ بعـد ذلـك ـ بـدر . إىل ألبيـرة بالتحديـد
يناضـل، ويكافـح إىل جانـب سيـده؛ حـىت استقـر 

ىن فمـاذا جـ.. لـه األمـر، واطمـأن يف ملكـه اجلديـد
بـدر املسكيـن؛ مـن كـل ذلـك العنـاء، والتفـاين يف 

؟ ومـاذا كـان جـزاؤه؛ نظيـر ..خدمـة مـواله
؟ ومـا هي املكافـأة الـيت منحهـا ..خدماتـه وإخالصـه

  ؟ ..إيـاه سيـده عبـد الرمحـن
وملـا .. كـان جزاؤه هـو اإلمهـال، واإلقصـاء

و احتـج مـن ذلـك اإلجحـاف؛ قوبـل مبـا هـ
حـدث ذلـك عندمـا قـال ـ يومـاً .. أعظـم وأدهى

لقـد بعنـا أنفسنـا، وخاطرنـا : ((ـ الئمـاً، وحمتجـاً
ـا يف شـأن؛ مـن هانـت عليـه؛ ملـا بلـغ أقـصى 

فغضـب عبـد الرمحـن مـن هـذا القـول؛ )). أملـه
وقـرر االنتقـام منـه بالزيـادة يف ميشـه، وإمهـال 

املبالغـة؛ فكتـب إليـه بـدر حمتجـاً، شأنـه إىل حـد 
ومبديـاً امتنانـه، ومذكـراً بفضلـه عليـه؛ حيـث 
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أمـا كـان جـزائي يف قطـع البحـر، : ((قـال لـه
وجـوب القفـر، واإلقـدام عـلى تشتيـت نظـام 
مملكـة، وإقامـة أخـرى؛ غيـر اهلـجـر الـذي 
، أهانـين يف عيـون أكفـائي، وأمشـت يب أعـدائي

وأضعـف أمـري، وـيي عنـد مـن يلـوذ يب، وبتـر 
مطامـع مـن كـان يكرمـين، وحيفـدين عـلى 
الطمـع والرجـاء؛ وأظـن أعداءنـا بـين العبـاس لـو 
. حصلـت بأيديهـم مـا بلغـوا يب أكثـر مـن هـذا

فمـا كـان مـن )). فانـا للـه وانـا إليـه راجعـون
ـه أجابـه بتوقيـع جـاء األميـر عبـد الرمحـن إال أن

وقفـت عـلى رقعتـك املنبئـة عـن جهلـك، : ((فيـه
. وسـوء خطابـك، ودنـاءة أدبـك، ولئيـم معتقـدك

والعجـب أنـك مـىت مـا أردت أن تبـين لنفسـك 
عندنـا متاتـا؛ أتيـت مبـا يهـدم كـل متـات 
مشيـد؛ ممـا متـن بـه، ومـا أضجـر األمسـاع 

ـت يف النفـوس إعادتـه؛ وقـد تكـراره، وقدح
استخرنـا اللـه تعـاىل مـن أجلـه عـلى أمرنـا 
باستئصـال مالـك، وزدنـا يف هجـرك وإبعـادك، 
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وهضنـا جنـاح إداللـك؛ فلعـل ذلـك يقـع منـك، 
ويردعـك؛ حـىت نبلـغ منـك مـا نريـد إن شـاء 
اللـه تعـاىل؛ فنحـن أوىل بتأديبـك مـن كـل أحـد؛ 

ك مكتـوب يف مثالبنـا، وخيـرك معـدود يف إذ شـر
  )). مناقبنـا

بـدالً مـن الرأفـة بـه؛ زاد يف درجـة .. وهكـذا
معانـاة املسكيـن، وأضـاف لضيقـه ضيقـاً، 

فلـم يكفـه اإلصـرار عـلى ميشـه .. وتشديـداً
وإقصائـه؛ بـل مـد يـده إىل مالـه، وممتلكاتـه؛ 

وهـذا هـو منطـق .. واغتصابـاًفصادرهـا؛ عنـوة 
احلكـام الطغـاة؛ فهـم ال يتراجعـون عـن االنتقـام، 
ويستسلمـون بكـل سهولـة لغرائـز العنـف والشـدة؛ 

فتـرك بـدر .. عندمـا ترغـب أنفسهـم بذلـك
للوقـت مهلـة؛ علـه ينـسي عبـد الرمحـن اإلسـاءة، 

كتـب  وبعـد مـدة؛.. ويذيـب يف نفسـه األحقـاد
قـد طـال : ((إلـى سيـده يستجـدي عطفـه؛ بقولـه

هجـري، وتضاعـف هـمي وفكـري؛ وأشـد مـا 
عـلي؛ كـوين سليبـاً مـن مـايل؛ فعـسى أن تأمـر يل 
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بإطـالق مـايل، وأحتـد بـه يف معـزل؛ ال أشتغـل 
بسلطـان، وال أدخـل يف شـيء مـن أمـوره مـا 

الغشـوم، فمـا كـان مـن األميـر )). عشـت
إن لـك : ((احلقـود؛ إال أن وقـع عـلى كتابـه جميبـاً

مـن الذنـوب املترادفـة مـا لـو سلـب معهـا 
روحـك لكـان بعـض مـا استوجبتـه؛ وال سبيـل إىل 
رد مالـك؛ فـإن تركـك مبعـزل يف بلهنيـة الرفاهيـة، 
وسعـة ذات اليـد، والتخـلي مـن شغـل السلطـة 

منـه بالنقمـة؛ فايـأس مـن ذلـك؛ أشبـه بالنعمـة 
وملـا حـل موعـد العيـد؛ )). فـإن اليـأس مريـح

طمـع بـدر يف عفـو سيـده؛ فكتـب إليـه مـن 
وقـد أتى هـذا العيـد؛ الـذي حالفـت : ((جديـد

فيـه أكثـر مـن أسـاء إليـك، وسـعى يف خـراب 
ـَّـك النعمـة يف  دولتـك؛ ممـن عفـوت عنـه؛ فتبن

، واقتعـد ذروة العـز؛ وأنـا عـلى ضـد مـن ذراك
هـذا؛ سليبـاً مـن النعمـة، مطرحـاً يف حضيـض 
اهلـوان، أيـأس ممـا يكـون، وأقـرع السـن عـلى 

  )). مـا كـان
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ولكـن األميـر صاحـب القلـب احلجـري؛ أىب أن 
يسعفـه مبـا كـان يتمـىن؛ بـل أمـر بنفيـه مـن 

ـك بإبعـاده إىل أقـصى عاصمـة دولتـه قرطبـة؛ وذل
: وكتـب إليـه موقعـاً عـلى ظهـر رقعتـه.. الثغـر

لتعلـم أنـك لـم تـزل مبقتـك؛ حـىت ثقلـت ((
عـلى العيـن طلعتـك؛ ثـم زدت إىل أن ثقـل عـلى 
السمـع كالمـك؛ ثـم زدت إىل أن ثقـل عـلى 

وقـد أمرنـا بإقصائـك إىل أقـصى . النفـس جـوارك
ه إال مـا أقصـرت، وال يبلـغ بـك فباللـ. الثغـر

زائـد املقـت إىل أن تضيـق بـك مـعي الدنيـا؛ 
ورأيتـك تشكـو لفـالن، وتتألـم مـن فـالن؛ ومـا 
تقَولـوه عليـك؛ ومـا لـك عـدو أكبـر مـن 
لسانـك؛ فمـا طـاح بـك غيـره؛ فاقطعـه قبـل أن 

م هـذه هي لغـة ال تصـدر إالّ عـن احلكـا)). يقطعـك
وتعتبـر هـذه العينـة ـ مبفهـوم ذلـك .. املستبديـن

نعـم .. الزمـن ــ يف منتـهى الرأفـة والشفقـة
فـروح االنتقـام؛ لـدى طغـاة تلـك الفتـرة املظلمـة 
لـم تكـن تكتـفي بالتهميـش، أو مبصـادرة األمـوال 
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اخلاصـة؛ بـل متتـد أيديهـم إىل املهـج، واألرواح؛ 
ـضي عـلى احليـاة يف كـل أرض؛ فتسلـبهـا؛ وتق

وعليـه .. ميكـن أن تثمـر بثمـار احلريـة واالنعتـاق
فعقوبـة بـدر؛ كانـت أرحـم مـن عقوبـة املئـات؛ 
مـن األصحـاب، واألتبـاع؛ الذيـن كافأهـم األميـر 

  ..  عبـد الرمحـن بالقتـل، والتمثيـل بأجسادهـم
هـذه عينـة بسيطـة؛ ملـا ميكـن أن حيـدث يف 
وقتنـا هـذا؛ مـع كثيـر مـن احلكـام، واألتبـاع 
املقربيـن إليهـم؛ مـن أصحـاب الطمـوح، 

فمـا يشاهـده النـاس، ويسمعـون عنـه .. واألطمـاع
ـ أحيانـاً ـ يف بعـض األوسـاط؛ يشبـه ـ يف 

كـام هنـا؛ فاحل.. معظمـه ـ احلـاالت املذكـورة آنفـاً
فهـم .. ال ختتلـف تصرفاـم عـن تصرفـات أسالفهـم

يلجئـون ـ يف غالـب األحيـان ـ إىل أسلـوب 
التهميـش، واإلقصـاء؛ كلمـا غضبـوا عـلى املقربيـن 

ويبـدو أـم يدركـون ـ جيـداً ـ مـدى .. منهـم
وقـع تلـك العقوبـة، وشدـا عـلى احلاشيـة، 

إذا سلمنـا بـأن : ميكننـا أن نتسـاءلوهنـا .. واملقربيـن
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حكـام هـذا الزمـن يشبهـون حكـام العصـور 
فمـا هـو وجـه الشبـه؛ بيـن الرعيـة يف .. الوسـطى

ذلـك العصـر الغابـر؛ واملواطنيـن يف هـذا الوقـت 
  ؟..احلائـر، املذبـذب

                                                                                                           
@ @ @ 
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1 
  

يـردد النـاس يف مصـر عبـارة كانـت تبـدو يل 
ـ يف بعـض األيـام ـ أـا مفعمـة بالغـرور، ومموهـة 

غيـر أن بعـض .. باأللـوان املمزوجـة باملبالغـات
املظاهـر الـيت نشاهدهـا ـ أحيانـاً ـ تؤكـد صحـة 
: تلـك العبـارة؛ الـيت يرددهـا املصريـون كثيـراً وهي

ـَّك ألـوف، ويـا خـارج مصـر يا داخـل مصـر ( من
ـَّك ألـوف صحيـح؛ فـفي رحـم أرض الكنانـة ).. من

ففيهـا الصالـح وفيهـا .. تكمـن املتناقضـات كلهـا
فالصاحلـون يتواجـدون فيهـا بكثـرة؛ كمـا .. الطالـح

تلـك .. يتواجـد ـا الطاحلـون بأعـداد كبيـرة أيضـاً
  .. قضـاتأم املعجـزات واملتنا.. هي مصـر

) اجلزيـرة(ويبـدو أن القنـاة التلفزيونيـة الفضائيـة 
ـ املنسوبـة إىل قطـر الشقيقـة ـ قـد اكتشفـت يف 

.. فاستغلتهـا بذكـاء عجيـب.. مصـر هـذه امليـزة
خاصـة وأن هـذه .. ذكـاء ال يعتـرف بالنوايـا احلسنـة

                                                        
  .585: العـدد. 2000جانـفي  29نشـر في صـوت األحـرار یـوم السبـت  1
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القنـاة ـ كمـا يبـدو ـ لـم جتـد ضالتهـا يف بقيـة 
فهـذه .. قطـار العربيـة؛ بينمـا وجدـا يف مصـراأل

احملطـة اإلعالميـة النشيطـة تبحـث عـن السـيئ،  
والـرديء مـن النـاس؛ بقـدر حبثهـا عـن اجليـد 

وإذا كانـت لـم جتـد صعوبـة يف العثـور .. منهـم
عـلى األصنـاف اجليـدة والسليمـة مـن البشـر يف 

ى؛ فقـد لـزم عليهـا أن األقطـار العربيـة األخـر
تبحـث عـن الـرداءة يف سـوق كبيـرة يعـرض فيهـا 

  ..كـل شـيء للبيـع؛ حـىت الضمائـر واهلمـم
.. مصـر الكرامـة).. أم الدنيـا(وبالطبـع فمصـر 

مصـر عبـد الناصـر؛ معلـم .. مصـر النضـال
توجـد ـا .. الشعـوب العربيـة وملهمهـا وحمررهـا

وعليـه فقـد يالحـظ  !!..ـع األسـفكـل السلـع م
كيـف أـا تلجـأ ) اجلزيـرة(كـل مـن يتابـع حمطـة 

ـ دومـاً ـ إىل السـوق املصريـة؛ لـكي جتـد مـن 
وإال  !!..يلـيب طلبهـا؛ يف تقمـص األدوار الكريهـة

فمـا معـىن أن يتـم ـ يف كـل مـرة ـ اختيـار 
ملواقـف املخزيـة املدافعيـن عـن اإلسرائيلييـن، وعـن ا
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للواليـات املتحـدة األمريكيـة؛ مـن الصحفييـن 
مـع أن يف مصـر رجـاالً  !!؟..والسياسييـن املصرييـن

وهـذا يؤكـد أن .. يناهضـون ذلـك التوجـه الكريـه
الشـواذ فئـة ضالـة مـن املصرييـن؛ يقـف أعضاؤهـا 

  ذلـك املوقـف املخـزي؛ 
االجتـاه  :فكلمـا شاهـدت برامـج مثـل

املعاكـس، أو أكثـر مـن رأي، أو الـرأي والـرأي 
اآلخـر؛ أزداد يقينـاً بـأن ملسيـري حمطـة اجلزيـرة 

فهـل يكـون اقتصارهـم  !..غـرض مـا غيـر معلـن
عـلى املصرييـن يف القيـام باألدوار الكريهـة يهـدف إىل 

أم أـم يـرون يف املثقـف  !؟..اإلسـاءة إليهـم 
ري ذلـك النابغـة القـادر عـلى فهـم سنـة املصـ

حبيـث  !؟..احليـاة؛ والتجـاوب مـع مقتـضى احلـال
 !؟..يسهـل عليـه التكيـف، والتأقلـم مـع املتغيـرات

ومـا أرجـوه .. واالستجابـة لتغيـر موازيـن القـوى
حسنـة، ) اجلزيـرة(مـن كـل قلـيب أن تكـون نيـة 

أمـا إذا كانـت ـدف . .وتنصـب يف الـرأي الثـاين
إىل غـرض سـيئ؛ فمـا عـلى أولئـك البؤسـاء ـ 
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مـن املصرييـن ـ سـوى الربهنـة عـلى أصالتهـم، 
ومتسكهـم بالقيـم الفاضلـة؛ الـيت يتحـلى ـا 

فمـا عـلى .. وباملقابـل.. الشعـب املصـري العظيـم
أبنـاء مصـر املخلصيـن ـ وهـم كثـر واحلمـد للـه 

ى حماربـة الشـذوذ بينهـم، وحماصـرة جتـار ـ سـو
وبائـعي الكـالم الـرديء ).. ثقافـة الطرابنـدو(

مهشميـن .. للقنـوات الفضائيـة بالعملـة الصعبـة
رمـز الصبـر .. بذلـك صـورة مصـر الرمـز

  ..والصمـود والنضـال
                                                                                                                       

@ @ @ 
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1 

  
إذا : (مثـة مثـل شعـيب جزائـري جـاء فيـه
وهـو ) بـالك ريب بالغرقـة؛ عليـك بطريـق الوسـط
وقـد . يفيـد بضـرورة التوسـط يف األفعـال واألقـوال

وضـع هـذا املثـل سكـان األريـاف؛ الذيـن كانـوا 
يتجنبـون املسيـر يف أطـراف الطـرق املائلـة؛ حينمـا 

وعليـه فكـل مـن خيالـف تلـك .. طـل األمطـار
وهـذا .. القاعـدة يكـون عرضـة لالنـزالق والسقـوط

املثـل ميكـن تعميمـه يف حـال التحذيـر مـن كـل 
تطـرف، واملبالغـة، وخمالفـة سلـوك مييـل حنـو ال

تلـك الطبيعـة الـيت سنهـا اللـه .. طبيعـة األشيـاء
حبكمتـه يف الكـون؛ فتنسجـم معهـا كـل التصرفـات 
املعتدلـة؛ ويتوافـق معهـا كـل سلـوك حيتـل مواقـع 

  ..الوسـط؛ يف األقـوال واألفعـال كافـة

                                                        
  .589: عـددال. 2000فبرایـر  2نشـر في صـوت األحـرار یـوم األربعـاء  1
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ع ويف هـذا الزمـن؛ القلـق؛ أضـحى العـرف املتبـ
كـل امليـل حنـو اليميـن أو .. بيـن النـاس هـو امليـل

.. وبذلـك أمهلـوا كـل توسـط واعتـدال.. الشمـال
والغريـب أـم أصبحـوا يـرون يف االعتـدال إمـا 

وهكـذا .. سلبيـة ومجـوداً، وإمـا ختـاذالً وازامـاً
غـدت االنتهازيـة بكـل ألواـا، واالرجتـال بكـل 

والتسـرع بتهـوره، واملبالغـة املفرطـة أشكالـه؛ 
جبنوـا ـ يف األشيـاء كلهـا، واألعمـال كافـة ـ 
.. مـن السمـات املميـزة هلـذا العصـر الـرديء

وعليـه فقـد انتكسـت القيـم الرفيعـة، واندثـرت 
حبيـث غـدا هـذا .. الفضيلـة واحلكمـة الصادقـة

أو اجلرميـة  العصـر رمـزاً لالـزام، والتخـاذل،
إذ هيمـن عليـه املعتوهـون؛ املتشبثـون .. واجلنـون

بشبـاك األوهـام، أو املُهروِلـون واملتسابقـون يف دروب 
  ..الكسـب اخلبيـث، واالمتيـازات الرخيصـة
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.. ويبـدو كأمنـا لعنـة قـد حلـت ـذه الديـار
حلـت ـ طبعـاً ـ عـلى الديـار العربيـة كلهـا مـن 

وهكـذا أصبحـت لكـل مـن ..  هـا إىل خليجهـاحميط
يتابـع األخبـار اليوميـة ـ يف الوسائـل اإلعالميـة 
العربيـة والوطنيـة؛ املكتوبـة، واملسموعـة، واملرئيـة ـ 
.. القـدرة عـلى التأكـد مـن صـدق هـذه األقـوال

إذ يظهـر يف كـل يـوم حـدث؛ يعـزز التوجـه 
والبعـد عـن التوسـط  املرجتـل حنـو التطـرف،

كمـا أن نظـرة النـاس للحقائـق .. واالعتـدال
أصيبـت بالتشويـه؛ نتيجـة إلصابتهـم بعـمى األلـوان؛ 
.. فلـم تعـد األشيـاء تبـدو هلـم بألواـا الطبيعيـة

ـّارات  وذلـك ألـم أضحـوا يـرون احلقائـق بنظ
مستعـارة؛ قدمـت إليهـم مـن قـوى شيطانيـة؛ 

.. ـد تضليلهـم ومتويـه األلـوان احلقيقيـة عليهـمقص
ومـا عـلى الراغبيـن يف التأكـد مـن هـذه األقـوال 

تلـك .. سـوى متابعـة القنـوات الفضائيـة العربيـة
القنـوات الـيت تشكـل خطـراً فادحـاً عـلى شعـوب 
املنطقـة؛ وخطرهـا قـد يكـون أكثـر نفـاذاً مـن 
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ألن أخطـر القنـوات هي .. نبيـةخطـر القنـوات األج
الـيت تنتسـب إليـك، وحتتـج ـ زيفـاً وتانـاً ـ 
مبسايـرة التفتـح، ونشـر السـالم، وكسـر 

حيـث متكنـت تلـك القنـوات مـن .. الطابوهـات
إغـراق املشاهديـن العـرب يف دوامـة خبيثـة 
ومصطنعـة؛ ـدف إىل بـث البلبلـة، ونشـر الفتـن، 

خلـالف بيـن النـاس؛ حـىت يسهـل غـزو وزرع ا
  ..مراكـز مقاومتهـم، واختـراق سـدود احلمايـة فيهـم

وبالطبـع لـم تتـول القنـوات الفضائيـة لوحدهـا 
هـذه األدوار اخلبيثـة؛ بـل شاركتهـا فيهـا وسائـل 
إعالميـة أخـرى مكتوبـة ومسموعـة؛ نقلتهـا ريـاح 

وأرض الغربـة هي . .لـم ال.. الغربـة واالغتـراب
؟ كمـا ..أصلـح تربـة لـزرع الفريوسـات والطفيليـات

أـا أنسـب بيئـة النتشـار األوبئـة الضـارة، 
وباملقابـل كـان سكـان الديـار .. واآلفـات اخلبيثـة

العربيـة ينامـون يف سكـون األمـوات، ويتلـذذون 
بأحـالم املعتوهيـن، ويتشبثـون بسـراب املـاضي 

ال يعرفـون تصريـف أقوهلـم، وال أعماهلـم .. فيـنالد
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بـل خيلطـون بيـن .. إىل صيغـة املستقبـل أبـداً
ونتيجـة لذلـك أضحـت  !!..حاضرهـم وماضيهـم

فئـة منهـم تـرى يف كـل اكتشـاف علـمي جديـد 
.. عمـالً شيطانيـاً؛ يفسـد الديـن، وينجـس الدنيـا

بينمـا يـرى فيـه آخـرون عمـالً سحريـاً؛ ال ميتلـك 
السيطـرة عليـه إال السحـرة العتـاة؛ مـن األجنـاس 

وبذلـك فمـا عـلى العـرب سـوى .. األخـرى
سـالم للسحـر والساحـر، والقبـول بالنتائـج االست

   ! ! ..احملتومـة
وملـا أصيـب اجلسـم العـريب بالوهـن ـ نتيجـة 
لضربـات الزمـن املعاكـس ـ تـوىل املشبوهـون، 

وبـدالً .. واملهزومـون مقـود احلركـة وزمـام القيـادة
مـن السيـر إىل األمـام؛ اختـاروا السيـر ـ يف تقهقـر 

ثـم تـال ذلـك ظهـور  !!..ـ إىل اخللـف مفجـع
موجـة جديـدة مـن األفكـار املوصوفـة زوراً 

اخليـار السلـمي، : رفعـت شعـارات.. باحلكمـة
والتكيـف مـع الواقـع، ومراعـاة االختـالل احلاصـل 
يف ميـزان القـوى؛ وبـرزت ـ أخيـراً ـ دعـوى 
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فقـد وعليـه؛ .. العوملـة؛ الـيت ال منـاص منهـا
راجـت بعـض املفاهيـم املسمومـة؛ الـيت تفيـد أنـه 
مـا عـلى العـرب ـ كي يتسـىن هلـم العيـش يف 
سـالم ـ إال مسـح بعـض املفاهيـم مـن أذهاـم 

موضـوع املؤامـرة؛ : مـن تلـك املفاهيـم.. ائيـاً
حبيـث يتحتـم عليهـم إزالـة كـل شـك؛ قـد 

مـر عليهـم مـن طـرف ينتاـم حـول إمكـان التآ
ثـم موضـوع الغـزو الثقـايف؛ األمـر .. قـوى أخـرى

الـذي يستوجـب الترحيـب بكـل تغييـر ثقـايف 
لديهـم؛ حـىت وإن كـان ذلـك عـلى حسـاب 
.. ثقافتهـم األصليـة؛ مهمـا كانـت درجـة صالحهـا

ثـم موضـوع الطابوهـات؛ إذ جيـب كسـر 
افـة؛ حـىت وإن كانـت الطابوهـات، واملمنوعـات ك

مرتبطـة باملعتقـد الديـين، ومتناسقـة مـع املبـدأ 
وعليـه فـال .. السيـاسي، وحمصنـة للهويـة الثقافيـة

وال .. فـرق بيـن مسلـم مؤمـن، وملحـد كافـر
حاجـة للتشبـث بالقيـم الوطنيـة، واإلخـالص 
للوطـن؛ وباإلضافـة إىل ذلـك؛ البـد مـن التسليـم 
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الكـرة األرضيـة هـي الوطـن الوحيـد،  بـأن
واملوحـد للنـاس كافـة؛ خاصـة وأن العالـم أصبـح 

إذن فمـا  !!..قريـة كبيـرة؛ حتكمهـا حكومـة واحـدة
عـلى البشريـة ـ مبختلـف فئاـا ـ إالّ االستسـالم، 

.. ذوي الصولـة والنفـوذ.. واخلضـوع حلكامهـا اجلـدد
. احلكـام، أو صفاـم وال ـم جنسيـة أولئـك

فبحكـم أـم هـم األقويـاء؛ وجبـت طاعتهـم، 
وال يهـم إن كانـوا أشـراراً أم  !!..واالنقيـاد إليهـم

وال .. وال يهـم إن تكافـأت الفـرص أم ال !!..أخيـاراً
حاجـة للمسـاواة بيـن النـاس، وال ضـرورة للعدالـة 

ـرض فمـن حـق األقـوى أن يف.. بيـن الشعـوب
كلمتـه؛ ومـا عـلى الضعفـاء إال القبـول ـا؛ مـا 
دامـت موازيـن القـوى خمتلـة، ويف غيـر صالـح 

   !!..الضعفـاء
واجلزائـر ـ كغريهـا مـن البـالد العربيـة ـ لـم 
تشـذ عـن هـذه القاعـدة، ولـم ختتلـف يف شـيء؛ 

ذلـك .. فالعـدوى أصابـت اجلسـم العـريب بكاملـه
الـذي أصبـح مصـابـاً بـداء فقـدان اجلسـم 
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فلـم يعـد حمصنـاً ضـد التيـارات  ! ! ..املناعـة
الضـارة؛ حبكـم املفاهيـم اجلديـدة؛ الـيت تدعـو إىل 

وهكـذا سـعى .. كسـر الطابوهـات، ونبـذ احملرمـات
بعضهـم إىل إزالـة اخلطـوط احلمـراء مـن أذهـان 

واجلمـود  حبجـة مكافحـة الرجعيـة.. النـاس
وحبجـة املنظـور اإلنسـاين  !!..والتخلـف والتعصـب

لـذا فمـن القضايـا اهلامـة الـيت تعرضـت .. الشامـل
للشـد واجلـذب ـ ميينـاً أو مشـاالً ـ يف هـذا الوطـن 
هي قضيـة الطابوهـات، أو املمنوعـات الـيت أصبحـت 
متداولـة؛ كسلعـة جديـدة يف سـوق الشعـارات 

حيـث ظـل بعضهـم متمسكـاً؛ مبـا .. يـةالسياس
يعـرف بالطابوهـات ـ يف استماتـة خميفـة ـ بينمـا 
وقـف آخـرون منهـا موقـف املستهيـن، والرافـض 
لقيودهـا؛ فقـذف ـا إىل سلـة املهمـالت؛ دون فـرز 

وإذا كـان احملافظـون يتشـددون يف .. أو اختيـار
ـا عـن أجيـال تشبثهـم مبفاهيـم، وثوابـت ورثوه

موغلـة يف القـدم؛ فـإن الرافضيـن لتلـك املفاهيـم 
وصـل ـم االحنـالل، والتفكـك إىل درجـة جعلتهـم 
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والغريـب أـم .. أقـرب إىل فئـة العـري واإلباحييـن
جيهلـون أو يتجاهلـون أنـه ال يوجـد بلـد يف العالـم 

وليسـت هنـاك دولـة ـ .. دون طابوهـات معينـة
مهمـا وصـل ـا التسامـح ـ لـم تضـع خطوطـاً 

إذن فمـا الـذي مينـع .. محـراء؛ ال يسمـح بتجاوزهـا
مـع احلـرص عـلى  !!؟..مـن العمـل باملثـل

ولـن يكـون ذلـك .. االعتـدال، ونبـذ التطـرف
مستحيـالً؛ خاصـة إذا مـا التـزم النـاس باملوضوعيـة، 

  ..ا حبنكـة وتبصـروسهـروا عـلى دراسـة القضايـ
وكمـا سبـق ذكـره؛ لـم تقتصـر هـذه املوجـة 
عـلى اجلزائـر فقـط؛ بـل ابتليـت ـا الـدول 
العربيـة كافـة؛ وذلـك نتيجـة لالختـراق الكاسـح 
جلبهـة الـرأي العـام العـريب؛ بواسطـة اهلجمـة 
اإلعالميـة الضـروس؛ الـيت تولـت تنفيذهـا وسائـل 

فضائيـة أجنبيـة؛ وإن كانـت بأمـوال عربيـة وحمطـات 
وملـا كانـت اجلزائـر ـ مثـل غريهـا  !!..يف األسـاس

مـن البـالد العربيـة ـ ال متتلـك استراتيجيـة فكريـة، 
وال سياسيـة، وتعـاين مـن فـراغ مهـول يف الوسائـل 
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الواقيـة؛ وتفتقـر إىل البديـل اإلعـالمي؛ الـذي ميكنـه 
ـوات، ومـلء الفراغـات؛ فقـد وقفـت سـد الفج

موقـف العاجـز عـن محايـة الـذات، وموقـف 
وهـذا مـا .. األعـزل مـن كـل سـالح فعـال

ميكـن مالحظتـه ومشاهدتـه ـ يوميـاً ـ يف املياديـن 
فمـاذا ينتظـر مـن بلـدان غيبـت .. احليويـة كلهـا

م نفسهـا عـن ركـب التطـور، وجتاهلـت روح التقـد
؟ ومـا هـو مستقبـل شعـوب ليـس هلـا ..العلـمي

نظـرة مستقبليـة للحيـاة، وال فلسفـة عمليـة إلثبـات 
؟ وبالتـايل فكـل بـالد تفتقـر إىل الشـروط ..الـذات

السابقـة تصبـح عرضـة للغـزو، وتغـدو فريسـة 
سهلـة لألوبئـة الفتاكـة؛ الوافـدة مـن اجلهـات 

  ..  األربـع
بسيطـة ـ ميكـن بواسطتهـا تفسيـر وكعينـة 

حـال اجلزائـر البائـس؛ يف هـذه األيـام الرديئـة ـ 
تلـك األخبـار الـيت تناقلتهـا الصحـف اجلزائريـة 

أنريكـو .. اإلمـام املهـدي(عـن التحضيـر الستقبـال 
وطبعـاً ال يعـين هـذا القـول .. يف قسنطينـة) ماسيـاس
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فنـان، أو سائـح إىل  االعتـراض عـلى زيـارة أي
ولكـن .. قسنطينـة؛ مهمـا كانـت صفتـه، أو دينـه

االعتـراض يف حـد ذاتـه ينصـب عـلى شكـل تلـك 
الزيـارة الـيت قـد تتـم حبفـاوة لـم حيـض .. الزيـارة

 !!؟..مـا هـذا.. ـا حـىت كبـار الزعمـاء والرؤسـاء
ـن أوصـل احلـال باجلزائرييـن إىل هـذا احلـد م

أيقـوم مسئولـون  !!؟..املهانـة، وفقـدان الشعـور
جزائريـون بتنظيـم عـرس منقطـع النظيـر هلـذا 

أميكـن  !!؟..الزائـر؛ بأمـوال الشعـب اجلزائـري
لسلطـات تشريعيـة منتخبـة مـن طـرف الشعـب، 
وسلطـات تنفيذيـة تسهـر عـلى مصالـح املواطنيـن 

اجلزائرييـن عـلى أنـاس اجلزائرييـن أن تصـرف أمـوال 
وأيـن حيـدث  !!؟..وقفـوا ضـد مصلحـة الوطـن

؟ لألسـف حيـدث يف موطـن العلـم الضائـع، ..ذلـك
فهـذا يدعـو إىل .. لعمـري !!..والعلمـاء املغيبيـن

احليـرة مـن تلـك املواقـف املرجتلـة، .. احليـرة حقـاً
   ! ! ؟..والتصرفـات الشـاذة، الباعثـة لالمشئـزاز
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لقـد كـان أوىل بأصحـاب السلطـة ـ يف مدينـة 
قسنطينـة ـ أن يكتفـوا بالسمـاح للزائـر بأن يـزور 
املدينـة كفنـان سائـح؛ لـه احلـق يف الضيافـة 

أمـا أن يصـرف .. احملسوبـة، واحلمايـة املدروسـة
املـال الطائـل عـلى زيـارة ال مصلحـة فيهـا 

نطينـة؛ فهـذا لعمـري هي لقسنطينـة، وال لسكـان قس
احلماقـة الضالـة بعينهـا، واالرجتـال الصـارخ 

والغريـب يف األمـر أن هـذا العـرس يتـم  !!..بنفسـه
يف الوقـت الـذي تعـاين فيـه عائـالت املدينـة 

وحيتـاج فيـه السكـان إىل .. وأسرهـا مـن احلرمـان
 سهـر أولئـك املنتخبيـن عـلى راحتهـم، ورعايـة

واألغـرب مـن ذلـك .. شئوـم، وشئـون أطفاهلـم
كلـه أن يكتشـف أخيـراً أصحـاب احلـل والعقـد ـ 
باملدينـة البائسـة ـ أن املدينـة حتتـاج إىل يئـة 

 !!..احمليـط، وتبليـط األزقـة، وجتميـل الشـوارع
وهكـذا كـان عـلى سكـان قسنطينـة االنتظـار 

سببـاً يف جتميـل ) ـاسأنريكـو ماسي(حـىت يكـون 
وحـىت مقبـرة  !!..مدينتهـم، ورفـع القـاذورات منهـا
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اليهـود مشلهـا اهتمـام السلطـات احملليـة؛ فقـرروا 
إصالحهـا، وترميمهـا بأمـوال اجلزائرييـن املساكيـن؛ 

يف الوقـت الـذي .. مـن أجـل عيـون ابـن رميـون
دهـا أن منـازل تتناقـل اجلرائـد الوطنيـة أخبـاراً مفا

منـازل .. عديـدة يف تلـك املدينـة مهـددة بالسقـوط
تعيـش ـا أسـر جزائريـة فقيـرة؛ ال حـول هلـا وال 

ويف الوقـت الـذي يشتـكي فيـه سكـان .. قـوة
  ..البلـدة مـن شـح امليـاه، وصعوبـة املواصـالت

والغريـب يف األمـر أن السلطـات احملليـة مبدينـة 
ـة حتـاول إيهـام النـاس أن تصرفهـا يدخـل يف قسنطين

بينمـا احلقيقـة ال عالقـة .. سيـاق التسامـح الديـين
فمـن يستنكـر .. هلـا بالتسامـح، أو التعصـب الديـين

استقبـال أنريكـوا ماسيـاس بتلـك احلفـاوة املبالـغ 
بـل ال فـرق بينـه .. فيهـا ال يقصـد كونـه يهوديـا

إذن .. كي مسلـم تنكـر لوطنـهوبيـن أي حـر
فـإن كـان .. فاملوقـف موقـف كرامـة وشـرف

أنريكـو هـذا يريـد زيـارة قسنطينـة؛ فاملدينـة 
أمامـه؛ فليأـا دون حتفـظ، ولكـن دون احتفـال 
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فشعبنـا ـ وأن خـدع ـ فهـو متسامـح؛ .. أيضـاً
ولكـن ليـس إىل حـد البالهـة والغبـاء، أو إىل درجـة 

لقبـول باالنبطـاح، ونـزع ثيـاب العفـة، أو التنكـر ا
      ..لشهدائـه، وتضحيـات أبنائـه
@ @ @ 
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1 
  

مـن املفارقـات العجيبـة يف اجلزائـر؛ أن أبناءهـا 
يتقاتلـون ويتصارعـون ـ بالقـول وبالعمـل ـ عـلى 

ملـك لغريهـم؛ إذ ال أفكـار، ومبـادئ، ومقومـات هي 
ويشعـر املتأمـل يف حـال .. ناقـة هلـم فيهـا وال مجـل

اجلزائرييـن؛ كأمنـا يعيـش بيـن أنـاس ال منطـق 
وإال .. سليـم هلـم؛ وال تصـرف حكيـم يصـدر عنهـم
 !!؟..فمـا معـىن الصـراع اللغـوي الدائـر بينهـم
 !!؟..ومـا معـىن الفتـن املذهبيـة الـيت تكتسحهـم

واملعلـوم أن البلـدان الـيت تنسجـم مـع نفسهـا؛ 
وتتناغـم فيهـا أفعـال وأقـوال أبنائهـا؛ ال تعـرف 

فكثيـر .. خالفـات أو صراعـات مـن هـذا النـوع
مـن البلـدان ـا تعدديـة ثقافيـة ولغويـة؛ ومـع 
هـذا فقـد وجـدت يف تلـك التعدديـة قـوة وثـراء 

ورمبـا يعـود .. ـوق والـرقيساعداهـا عـلى التف
سبـب جنـاح تلـك البلـدان يف هـذا األمـر؛ إىل 

                                                        
  .592: العـدد. 2000فبرایـر  6نشـرفي صـوت األحـرار یـوم األحـد  1
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كـون التعدديـة فيهـا نبعـت مـن الداخـل؛ وليسـت 
  ..جملوبـة مـن اخلـارج؛ بوسائـل مشبوهـة

فمنـذ استقالهلـا؛ دخلـت يف .. أمـا اجلزائـر
صـراع مفـروض حـول اللغـة؛ ولـم ختـرج منـه إىل 

كأمنـا كتـب عليهـا االنشغـال بالفتـن، .. هـذا يـوم
واألمـر الـذي أضـحى يؤلـم .. واملنازعـات إىل األبـد

املخلصيـن مـن أبنـاء هـذا الوطـن اجلريـح؛ هـو 
نعـم .. انقسـام خيـرة أبنائـه إىل معسكريـن متناحريـن

خيـرة أبنـاء اجلزائـر الذيـن سبـق أن مجعهـم 
لصمـود يف وجـه معسكـر واحـد؛ معسكـر ا

والغريـب أنـه لـم حيـدث ـ .. االستعمـار الفرنـسي
خـالل الكفـاح ضـد االستعمـار ـ أن اختلـف 
النـاس حـول اللغـة املستعملـة؛ كمـا كـان النـاس 
مجيعهـم ـ وبـدون استثنـاء ـ يطالبـون باستعـادة 

فمـاذا دهى أبنـاء .. املكانـة املستحقـة للغـة العربيـة
إن اإلجابـة تتطلـب دراسـة  !!؟..ا البلـد الطيـبهـذ

دقيقـة وعميقـة؛ حـول أسبـاب التغيـر الذهـين، 
ومـع .. والنفـسي الـذي أصـاب بعـض اجلزائرييـن
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هـذا ميكـن هلـذه العجالـة أن تطـرح بعـض األفكـار 
العابـرة؛ لعلهـا تكـون مبثابـة رؤوس أقـالم قـد 

  ..لظاهـرة الشـاذةتساعـد عـلى فهـم هـذه ا
  

  :ـ عندما يصبح التعدد الثقايف انقساما وانفصاما
فباسـم التعدديـة والتنـوع الثقـايف؛ بـرزت 
بعـض اآلراء الغريبـة؛ الـيت ـدف إىل تغليـب لغـة 

والغريـب أن اللغـة املـراد تعزيزهـا؛ .. عـلى أخـرى
لـم تكـن ـ يف يـوم مـا ـ لغـة معتـرف ـا 

وحـىت املستعمـرون الفرنسيـون .. لسكـان البـالد
هلـذه الديـار ـ لـم  أنفسهـم ـ أيـام استعمارهـم

يقـروا بانتسـاب الشعـب اجلزائـري إىل حضارـم، 
ولـم يلزمـوا أنفسهـم بتعميـم لغتهـم، أو ثقافتهـم 

إذ كـان مههـم هـو نشـر األميـة، .. عـلى أبنائـه
وتعميـم اجلهـل؛ حـىت يتسـىن هلـم استغـالل فئـات 
الشعـب؛ يف السخـرة، واألعمـال الشاقـة؛ كمـا 

وعليـه فقـد بقيـت اللغـة .. تستغـل البهائـم العجـم
الفرنسيـة لغـة غريبـة بيـن اجلزائرييـن؛ عـلى الرغـم 
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مـن فـرص االحتكـاك ـا؛ طيلـة قـرن وربـع مـن 
  ..الزمـن

ظهـرت التناقضـات .. وملـا حـل االستقـالل
تناقضـات اتضـح  !!..العجيبـة بيـن أبنـاء اجلزائـر

بأيـدي أجنبيـة ) مفربكـة(ت مصطنعـة؛ وأـا كانـ
ال هـدف مـن ورائهـا سـوى نشـر الفرقـة، .. آمثـة

وطبعـاً كـان .. وبـث روح االنقسـام بيـن اجلزائرييـن
يقـف وراءهـا احلاقـدون، واألفـواج املنهزمـة مـن 
النازحيـن عـن هـذه الديـار الطاهـرة؛ بعـد إعـالن 

يشـاء القـدر؛ أن تعـاين وهكـذا .. توقيـف القتـال
اجلزائـر مـن حـرب جديـدة ـ بعـد احلـرب األوىل 
ـ فبعـد حـرب التحريـر؛ ابتليـت البـالد حبـرب 

وبالطبـع كـان حطـب هـذه .. معنويـة فتاكـة
.. احلـرب اجلديـدة؛ مـن بيـن مقاتـلي األمـس

وكـان يقـوم بـدور أحـد أطرافهـا بعـض غـالة 
رنـسي؛ املدعوميـن ـ كمـا جـرت االستعمـار الف

بينمـا يقـف يف .. العـادة ـ بالعمـالء واحلركـة
الطـرف املقابـل اجلزائريـون املخلصـون لوطنهـم 
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ولكـن احلـال لـم يـجـر عـلى .. ولثقافتهـم
إذ أصيـب .. السيـاق الـذي اتبـع أثنـاء الثـورة

املقاومـون اجلزائريـون ببعـض النكسـات؛ نتيجـة 
حيـث .. هلهـم بطبيعـة وفـن الصـراع اجلديـدجل

غـدا الصـراع يستـدعي وعيـاً خاصـاً وثقافـة 
وعليـه فقـد كانـت املعركـة صعبـة للغايـة؛ .. متينـة

ألن موازيـن القـوى كانـت ـ يف غالـب األحيـان ـ 
خاصـة وأن البـالد .. متيـل حنـو املعسكـر الفرنـسي
ل ـ مهـددة بالتصحـر أصبحـت ـ بعـد االستقـال

لـذا فقـد اضطـرت القيـادة .. اإلداري والتقـين
الوطنيـة إىل االلتـزام بشـيء مـن الصبـر، واحملافظـة 
عـلى مـا وفرتـه الظـروف؛ مـن بقايـا التركـة 
اإلداريـة الـيت بقيـت يف البـالد؛ كمـا حرصـت 
عـلى رعايـة التـراث الثقـايف الضئيـل ـ والضيئـل 

داً ـ الـذي خلفـه املستعمـر بعـد خروجـه؛ جـ
وهـذا مـا جعـل بعضهـم حيتـج ـ يف زيـف 
مكشـوف ـ مبـا يعـرف باإلرث الثقـايف واللغـوي؛ 

مـع أن .. الـذي رحبتـه اجلزائـر كغنيمـة حـرب
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تلـك الغنيمـة كانـت هزيلـة للغايـة؛ صبيحـة 
 قامـوا بتنميـة.. االستقـالل؛ ولكـن األوصيـاء

التركـة، وإثرائهـا باألمـوال واجلهـود اجلزائريـة؛ حـىت 
.. فاقـت كـل التوقعـات؛ يف العتـو واالزدهـار

واتضـح بعـد ذلـك أن اجلزائرييـن قامـوا بتربيـة 
وحـش أصبـح يهـدد ثقافتهـم .. وحـش كاسـر

األصليـة، ويكـاد أن يبتلـع كياـم، وميحـو 
ـل ـ طبعـاً ـ والفضـل كـل الفض.. شخصيتهـم

يعـود إىل تلـك الفئـة الوصيـة عـلى التـراث 
الفرنـسي؛ املتمثـل يف اإلدارة، والنظـم واملناهـج 

  ..املستوحـاة مـن عـدو األمـس
ومـن هنـا؛ ميكـن تصـور اخللـل، واملـأزق 
الـذي سقطـت فيـه البـالد رغمـاً عنهـا؛ ألـا لـم 

.. اة االستقـاللتكـن متتلـك البديـل اجلاهـز غـد
وعليـه فقـد تعثـرت املسيـرة، وتكـررت الكبـوات 

فمسيـرة .. والسقطـات؛ ولكـن املسيـرة تواصلـت
استعـادة الـوعي بالـذات؛ ال بـد هلـا أن تتحقـق 

فطبيعـة .. بنجـاح؛ حـىت وإن طـال أمـد ذلـك
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.. األشيـاء ال بـد هلـا أن تتغلـب يف آخـر األمـر
.. اد للطبيعـة مصيـره الفسـادوكـل شـيء مضـ

وهـذا هـو الـذي حـدث بالفعـل؛ فبعـد ثـالث 
عقـود حققـت اجلزائـر إجنـازات ثقافيـة واجتماعيـة 

حـىت وإن لـم تصـل إىل املسـتوى .. معتبـرة
غيـر أن الـذي .. املطلـوب؛ بسبـب العراقيـل نفسهـا

ن ولكـ.. تـم حتقيقـه ال ميكـن جتـاوزه أو إغفالـه
األمـر ـ يف هـذه احلـال ـ أصبـح مييـل إىل 

فـإن كـان تفسيـر سبـب .. الغمـوض أكثـر فأكثـر
الصـراع، والعراقيـل بعـد االستقـالل مباشـرة يبـدو 
مفهومـا بعـض الـشيء؛ فـإن الصـراع واالختـالف 
ـ يف هـذه األيـام ـ تكتنفـه سحابـة كثيفـة مـن 

  !!..ـاش واالستغـرابالغمـوض؛ تبعـث عـلى االنده
فبعـد عشـرات السنيـن مـن يـوم االستقـالل؛ 
أضـحى اإلداريـون الـذيـن ورثتهـم اجلزائـر عـن 
اإلدارة الفرنسيـة يف مصـاف املتقاعديـن؛ وبذلـك 

وبالتـايل فالذيـن تـولـوا .. أصبحـوا خـارج املعركـة
اإلدارة بعـد أولئـك القدمـاء هـم أبنـاء املدرسـة 
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جلزائريـة؛ الذيـن كـان مـن واجبهـم احلـرص عـلى ا
مصلحـة بالدهـم أوال وقبـل كـل شـيء؛ خاصـة 
وأنـه مـن املفـروض أال تكـون هلـم أي مصلحـة 

وملـا كانـت فرنسـا دولـة .. مـع أي دولـة أجنبيـة
أجنبيـة؛ فمعاملتهـا ال ميكـن أن تكـون سـوى يف 

ولكـن ـ .. قوانيـنحـدود مـا متليـه األعـراف وال
مـع األسـف ـ لـم يلتـزم كثيـر مـن أولئـك 

بـل وضعـوا .. اإلدارييـن اجلـدد حبـدود صالحياـم
أنفسهـم يف مصـاف املدافعيـن األوفيـاء عـلى فرنسـا 
وثقافـة فرنسـا، ورعايـة املقومـات احلضاريـة 

ولـم ينتـه احلـال عنـد هـذا؛ بـل .. لفرنسـا
انـاً ـ لقيـادة موجـة؛ طابعهـا العـداء، تطوعـوا ـ جم

واحلقـد، واالحتقـار حنـو اللغـة العربيـة، واحلضـارة 
وكـل مـن يتابـع ذلـك العـداء يقـف .. العربيـة

حمتـاراً ومندهشـاً؛ لعـدم وجـود مسـوغ ضـروري 
فمنطلقاتـه وأهدافـه تبـدو غامضـة بعـض .. لـه

جزائرييـن ميثلـون  الـشيء؛ خاصـة وأنـه صـادر عـن
ومـا يزيـد عجبـاً عـلى .. الدولـة اجلزائريـة املستقلـة
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عجـب؛ أن الصـراع ـ مـن قبـل ـ كـان حيـدث 
حبكـم التنافـس عـلى مناصـب العمـل؛ الـيت كانـت 

أمـا .. توفرهـا اللغـة الفرنسيـة؛ املنفـردة يف الساحـة
وظفيـن اليـوم فهـذه احلجـة أصبحـت باطلـة؛ ألن امل

اجلـدد يعرفـون اللغـة العربيـة، ويستطيعـون العمـل 
ـا؛ ومـع ذلـك فهـم يتشبثـون بلغـة املستعمـر دون 

وباملقابـل يعـادون لغتهـم وحياربوـا .. حاجـة إليهـا
فمـا هـو السبـب يـا .. بكراهيـة منقطعـة النظيـر

   !!؟..تـرى
ـب فالكشـف عـن السبـب ـ طبعـاً ـ ال يتطل

إذ يبـدو أن السبـب األول ـ دون .. جهـداً كبيـراً
جـدال ـ هـو تأثيـر الدولـة الفرنسيـة عـلى فئـة 

فئـة أصبحـت متثـل النخبـة .. مـن اجلزائرييـن
احملظوظـة برعايـة فرنسـا؛ حـىت وإن تـم ذلـك عـن 

ومـن هنـا شعـرت تلـك الفئـة بتواصـل .. بعـد
نعـم تواصـل؛ حـىت .. سـاعاطـفي، وثقـايف مـع فرن

ولـو حتـرك تيـاره يف اجتـاه واحـد؛ وانتقلـت 
عـلى أن .. حرارتـه انطالقـاً مـن جهـة دون أخـرى
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ذلـك التأثيـر استمـر مفعولـه عبـر جيليـن 
اجليـل األول ـ كمـا سبـق ذكـره ـ .. كامليـن

وأعضـاؤه هـم الذيـن زرعـوا البـذرة غـداة 
ـا ركنـوا إىل التقاعـد؛ تركـوا ومل.. االستقـالل

مقاعدهـم للخميـرة؛ الـيت سهـروا عـلى إعدادهـا؛ 
لـكي يتـوىل أعضاؤهـا ضمـان املسيـرة؛ يف االجتـاه 

مسيـرة ليسـت يف صالـح بلدهـم، .. املرسـوم هلـم
وهـذه .. وال ختـدم األجيـال القادمـة مـن أبنائهـم

.. النخبـة احملظوظـةاخلميـرة متثـل اجليـل الثـاين مـن 
وهـذه النخبـة اجلديـدة انصـاع أعضاؤهـا أيضـاً 
لألوامـر املمـالة عليهـم؛ وتكفلـوا بـرمي الرمـال يف 

قصـد عرقلـة حركـة النمـو .. دواليـب املركبـة
ال لـشيء سـوى .. الثقـايف، واالقتصـادي يف بالدهـم

 احلـرص عـلى إرضـاء الغيـر، واالنتقـام ـ بـدون
  .. مبـرر ـ مـن أبنـاء جلدـم

وعـلى هـذا فقـد حتتـم عـلى املخلصيـن مـن 
أبنـاء اجلزائـر؛ أن يقفـوا يف وجـه قـوى متعـددة؛ 

فكـان .. علمـاً بـأن مركـز انطالقهـا واحـد
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التصـدي لكـل اهلجمـات املتالحقـة؛ الـيت انطلقـت 
.. ـ بكاملهـا ـ مـن عاصمـة النـار والشياطيـن

لـك العاصمـة الـيت جعلـت مـن مراكزهـا ت
الثقافيـة، وجامعاـا العلميـة؛ خاليـا لتربيـة الدبابيـر 
املسمومـة؛ بغـرض غـزو حدائـق احلـب والسـالم 

وهكـذا توالـت الضربـات الغـادرة عـلى .. باجلزائـر
هـذا الوطـن اجلريـح؛ كي ال جيـد أبنـاؤه الوقـت 

ومـن العينـات .. هـم التحرريـةالكـايف لتحقيـق أهداف
الضالـة واملضلـة تلـك الشعـارات ـ املرفوعـة مـن 
باريـس ـ واملطالبـة باالعتـراف باللهجـات احملليـة؛ 
كلغـات منافسـة للغـة العربيـة؛ ولـم تكـن تلـك 
الشعـارات ـ يف حقيقـة األمـر ـ سـوى عامـل مـن 

لغـة العربيـة يف العوامـل املثبطـة ملشـروع ترقيـة ال
واهلـدف مـن ذلـك كلـه ليـس نشـر .. اجلزائـر

اللهجـات احملليـة كمـا زعمـوا؛ وإمنـا اهلـدف 
احلقيـقي هـو الوقـوف أمـام جنـاح التعريـب يف 
اجلزائـر، وإبقـاء مركـز السيـادة للغـة الفرنسيـة؛ 

وال يعقـل أن .. واحملافظـة عـلى تفوقهـا وانتشارهـا
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اهتمـام فرنسـا باللهجـات احملليـة اجلزائريـة يصبـح 
ـذا املستـوى؛ وهي الدولـة الـيت طمسـت، 
وجتاهلـت تلـك اللهجـات؛ طيلـة قـرن وربـع مـن 
الزمـن؛ فلـم حتـرك ساكنـاً ـ يومـاً مـا ـ يف 

  ..سبيـل ترقيتهـا، أو نشرهـا
واآلن؛ وبعـد هـذا العـرض املتواضـع؛ فمـا هـو 

؟ يبـدو أن ..ب ملواجهـة املشـروع االستعمـارياملطلـو
الضـرورة تقتـضي اآلن االحتكـام إىل الضميـر، 
وترويـض الغرائـز الضـارة، وذيبهـا؛ باإلضافـة إىل 
ضـرورة السـعي حنـو إرضـاء الـذات، وترميـم مـا 

فلـم يعـد اليـوم مـا يبـرر .. فسـد عبـر السنـوات
ملصطنـع؛ بيـن أبنـاء هـذا ذلـك الصـراع الثقـايف ا

.. فالكـل خـرج مـن مدرسـة واحـدة.. الوطـن
كمـا أنـه ال يصـح معاملـة أي لغـة أجنبيـة 

عـلى أن يتبـىن .. باحلمـاس املطلـوب للغـة الوطنيـة
أبنـاء اجلزائـر بكاملهـم ـ وبـدون استثنـاء ـ 

ألن .. اللغـات، واللهجـات الوطنيـة كافـة؛ دون متييـز
تلـك اللهجـات تشكـل مصـدراً خصبـاً للتـراث 
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.. الثقـايف اجلزائـري؛ الـذي يتطلـب الرعايـة والتقديـر
وهكـذا تصبـح التعدديـة رمحـة، ونعمـة عـلى 
الوطـن؛ وذلـك عندهـا تتجنـب البـالد كـل 
احنـراف حنـو تفتيـت اجلهـود، وانقسـام الصفـوف، 

اللغـة الفرنسيـة  أمـا.. وانفصـام النفـس والـروح
فلهـا مكانتهـا كلغـة أجنبيـة؛ هلـا روابـط تارخييـة 
ـذه الديـار؛ وعليـه فهي تستحـق االحتـرام 
والتقديـر؛ ولكـن لـن يكـون ذلـك عـلى حسـاب 

وعـلى الذيـن جييـدون استعمـال .. اللغـة العربيـة
الفرنسيـة ـ يف معامالـم وأحباثهـم ـ أن يقفـوا ـا 

وال يستعملوـا كمصـدر .. عنـد حـدود املعقـول
وبذلـك .. استفـزاز إلخواـم، وأبنـاء جلدـم

تكـون التعدديـة ثـروة ثقافيـة مفيـدة للوطـن 
  .. واملواطنيـن

                                                                                                        
@ @ @ 
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!!1 
  

قنـاة اجلزيـرة ـ املمولـة بأمـوال قطريـة ـ 
حـىت وإن ظهـرت مبظهـر تلـك احملطـة اإلذاعيـة 
املتحليـة باملوضوعيـة وباحليـاد؛ فـهي بعيـدة كثيـراً 
عـن ذلـك الوصـف؛ خاصـة عندمـا يتضـح أـا ال 
تتنـاول املواضيـع كلهـا برتاهـة؛ تقتضيهـا أخـالق 

هلـا مبـا متتلكـه مـن تقنيـات،  وإذا اعتـرف.. املهنـة
ومناهـج رفيعـة؛ يقـف خلفهـا ـ بالطبـع ـ خبـراء 

إذ ال يصـح نكـران .. مـن جنسيـات غيـر عربيـة
وجـود أيـاد خفيـة؛ يعـود هلـا الفضـل يف ابتكـار، 

ومـا .. وحتريـك تلـك اآللـة اإلعالميـة الفعالـة
ج املميـزة يعـزز هـذا الـرأي، ويؤكـده أن النمـاذ

لربامـج هـذه احملطـة ـ ومثيالـا مـن احملطـات 
الفضائيـة املنسوبـة إىل العـرب ـ تصـدر كلهـا مـن 
خمابـر أجنبيـة؛ هلـا القـدرة عـلى حتقيـق اجلـودة 

ولكـن هـذه احملطـات ـ مـع األسـف ـ .. والتفـوق

                                                        
  . 600: العـدد. 2000فبرایـر  15نشـر في صـوت األحـرار یـوم الثالثـاء  1
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ال ختـدم أهـداف إال أولئـك الواقفيـن يف الظـل 
أمـا العـرب ـ املساكيـن ـ فيكـفي أـم  ..خلفهـا

األمـر .. يتعرضـون ملفعـول الصدمـة، واالرتبـاك
الـذي قـد يؤثـر عـلى مواقفهـم املستقبليـة؛ نتيجـة 
ملـا قـد يصيـب الشخصيـة العربيـة مـن اهتـزاز 

وعليـه ميكـن بواسطـة كسـب إعجـاب .. وتلـوث
تقنيـات املتطـورة؛ املشاهديـن العـرب، وانبهارهـم بال

الـيت تظهـر ـا اجلزيـرة وأخواـا؛ أن تستثـار 
سلسلـة مـن العقـد النفسيـة السلبيـة؛ يف نفـوس 
السـذج منهـم؛ حبيـث ميكنهـا تغييـر املفاهيـم 
الثابتـة لديهـم، وترسيـخ مفاهيـم جديـدة بـدالً 
منهـا؛ قـد تساعـد عـلى تلييـن املواقـف، وتثبيـط 

وهكـذا تصبـح الثمـار الطازجـة املفيـدة .. زائـمالع
مـن نصيـب األجانـب؛ الذيـن يقتصـر عليهـم حـق 

بينمـا يكتـفي العـرب بسيـالن اللعـاب .. جـنيهـا
وهـذا احلـال ينطبـق عليـه املثـل .. مـن أفواههـم

  )..  مـن حليتـو خبرلـو: (الشعـيب اجلزائـري القائـل
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ـددة هلـذه القنـاة ومـن اخلصوصيـات احمل
الفضائيـة ومثيالـا؛ أـا ملزمـة بتحقيـق ـ عـلى 

  : األقـل ـ ثالثـة أشيـاء يف البـالد العربيـة
هـو حبـك اخلصومـات، وتشجيـع  :ـ أول األشيـاء

التناحـر بيـن الشعـوب العربيـة؛ بواسطـة الربامـج 
  . احلـادة؛ ذات التوجـه العـدواين

فهـو النبـش عـن العيـوب؛ مهمـا  :ـ أمـا الثـاين
قـدم زمنهـا، ونشـر القـاذورات؛ كيـف مـا كـان 

  . حاهلـا
فهـو السـعي احلثيـث، واحلـرص  :ـ أمـا الثالـث

عـلى نفـث السمـوم؛ الـيت مـن شأـا تعميـم روح 
اإلحبـاط؛ بيـن املشاهديـن العـرب، وإظهـار 

ومـن .. أعدائهـم مبظهـر بـراق، ومجيـل، وخـالب
هنـا يتحقـق التطبيـع مـع إسرائيـل؛ ـدوء، وخبـث 

ـَد و يشيـد يف عجيبيـن؛ دون أن يشعـر العـرب مبـا يع
؟ والكـل يعلـم اجلهـود ..كيـف ال.. ديارهـم

اجلبـارة؛ الـيت تقـوم ـا اجلزيـرة وأخواـا ـ 
املنسوبـة إىل العـرب ـ يف سبيـل ترسيـخ فكـرة 
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مـع أن .. إسرائيـل؛ ذات النظـام الدميقـراطي احلـر
دينيـة (إسرائيـل ـ يف األسـاس ـ دولـة ثيوقراطيـة 

عتـرف باحلقـوق الكاملـة لغيـر ؛ ال ت)متعصبـة
وحـىت اليهـود .. اليهـود؛ مـن بيـن مواطنيهـا

أنفسهـم ينقسمـون إىل فئـات وطبقـات؛ وال يتمتعـون 
اجتماعيـة، وسياسيـة، واقتصاديـة : كلهـم بفـرص

ومـع ذلـك حيلـو لتلـك احملطـات .. واحـدة
املشبوهـة؛ الترويـج لفكـرة إسرائيـل الدولـة 

ويف املقابـل؛ يوصـم .. قراطيـة الوحيـدة يف املنطقـةالدمي
  ..العـرب بالتخلـف واالستبـداد

هـذا عـن موقـف اجلزيـرة ومثيالـا يف اـال 
العـريب عمومـاً؛ أمـا موقفهـا حنـو اجلزائـر؛ فيبـدو 

ألنـه يبـدو .. أنـه يتميـز بـشيء مـن الوضـوح
ف؛ يف أكثـر مبظهـر مييـل إىل العـداء املكشـو

ويف األيـام األخيـرة وجهـت اجلزيـرة .. األحيـان
اللـوم إىل اجلزائـر؛ لكوـا لـم متنحهـا االعتمـاد يف 

والظاهـر أن هـذه القنـاة التيلفزيونيـة .. أراضيهـا
ضربـين وبـكى، : (تعمـل باملثـل العـريب القائـل
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إذ يفهـم مـن احتجـاج ).. وسبقـين واشتـكى
ة املبطـن؛ أن اجلزائـر دفعتهـا ـ بسبـب عـدم اجلزيـر

منحهـا االعتمـاد ـ إىل االستعانـة بوسائـل إعـالم 
غيـر أنـه .. أجنبيـة؛ لتغطيـة األخبـار اجلزائريـة

غـاب عـن هـذه احملطـة؛ أن شبيهاـا مـن احملطـات 
احملسوبـة عـلى العـرب؛ حتصلـت عـلى االعتمـاد يف 

بقيـت تستـقي أخبارهـا مـن  اجلزائـر؛ ولكنهـا
ممـا .. خارجهـا؛ ووضعـت نفسهـا يف خدمـة غريهـا

يعـزز الـرأي القائـل بـأن القـرار ليـس بأيـدي 
كمـا أن تلـك .. ممـويل تلـك القنـوات اإلعالميـة

احملطـات تقتصـر ـ عنـد احلديـث عـن اجلزائـر ـ 
ة إال عـلى األخبـار املثيـرة؛ الـيت تضـر بسمعـ

األمـر الـذي يبعـث عـلى .. اجلزائـر أكثـر فأكثـر
هـل يعقـل أن يصبـح بلـد كاجلزائـر ـ : التسـاؤل

باتسـاع رقعتـه، وثـراء أرضـه، وكثافـة سكانـه؛ إذ 
يتجـاوز عددهـم الثالثيـن مليـون نسمـة ـ خاليـاً 

االجتماعيـة، : مـن األخبـار اإلجيابيـة يف املياديـن
وهـل يقبـل  !!؟..والسياسيـة، واالقتصاديـةوالثقافيـة، 
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مـن قنـاة اجلزيـرة وأخواـا أن تتـذرع بذريعـة 
واهيـة؛ يف الوقـت الـذي ال تـم إال باألخبـار ذات 

ممـا  !؟..الطابـع السلـيب؛ لـكي تنسبهـا إىل اجلزائـر
جعـل املتابعيـن لربامـج هـذه احملطـة جيزمـون عـلى 

جلزيـرة جلهـات ال تريـد اخليـر احنيـاز قنـاة ا
خاصـة عندمـا يالحـظ؛ أـا .. للجزائـر أبـداً

اختـذت هـذا البلـد العـريب املكافـح هدفـاً رئيسيـاً؛ 
.. لتطبيـق نظريـات الذيـن يقفـون خلـف الستـارة

وال يسـع اجلزائريـون يف هـذه احلـال إال التمثـل 
  : ـة بـن العبـدبقـول الشاعـر العـريب القديـم طرف

  وظلـم ذوي القـرىب أشـد مضاضة         
  على املرء من وقع احلسام  املهنـد 

  
  :ثـم قـول املتنـيب

  ولـم تـزل قلـة اإلنصـاف قاطعـة        
  بني الرجـال ولو كانوا ذوي رحـم

@ @ @ 
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!! 1 
  

والسياسيـة ـ يف قـد تشتـد الصراعـات الفكريـة 
دول العالـم كلهـا ـ بيـن خمتلـف التيـارات 
والتنظيمـات املتواجـدة داخلهـا؛ ولكـن يف اإلطـار 
. الـذي خيـدم مصلحـة الدولـة الـيت ينتمـون إليهـا

وال ميكـن أن تقـف تلـك الفئـات املعارضـة لبعضهـا 
بعضـاً؛ موقفـاً تصادميـاً مـن أجـل مصلحـة أجنبيـة 

مبعـىن أنـه ال ميكـن أبـداً .. همـا كانـت أمهيتهـام
جلماعـة، أو فئـة معينـة ـ ضمـن دولـة مـا ـ أن 
ختتلـف مـع غريهـا مـن الفئـات املهيكلـة داخـل 
إطـار الدولـة؛ مـن أجـل عيـون أشخـاص، أو 

غيـر أن هـذه القاعـدة .. مجاعـات غريبـة عنهـا
نسفـت يف اجلزائـر؛  الطبيعيـة ـ لألسـف الشديـد ـ

إذ أصبـح  !!..نسفـاً ال مثيـل لـه يف العالـم
اجلزائريـون يتعاركـون ـ فيمـا بينهـم ـ عـلى 
قضايـا ال ـم سـوى األجانـب؛ وعليـه فقـد وفـروا 

                                                        
  .605: العـدد. 2000فبرایـر  21نشـر في صـوت األحـرار یـوم االثنیـن  1
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عـلى أولئـك األجانـب جهـوداً كبيـرة، ومعانـاة 
.. شاقـة؛ مـن أجـل الدفـاع عـن قضاياهـم

وجـدوا دعـاة وأتباعـاً ـ باـان ـ  ويكفيهـم أـم
  ..إلجنـاح مهامهـم املشبوهـة

فمـن الغرائـب الـيت تظهـر ـ يومـاً بعـد يـوم 
ـ يف هـذا البلـد اجلريـح؛ أن بعـض اجلمعيـات 
املدنيـة والسياسيـة ـ املدعيـة باحلريـة، واالنفتـاح ـ 
تتصـارع مـع غريهـا؛ مـن اجلمعيـات ـ امللتزمـة 

صلحـة الوطـن ـ عـلى قضايـا ـم اآلخريـن يف مب
األسـاس؛ كمـا يتخاصمـون مـع إخواـم مـن 

شخـص صنـف ضمـن مـن .. أجـل شخـص أجنـيب
كانـت هلـم سوابـق غيـر مشرفـة جتـاه اجلزائـر؛ 
مثـل احلركـة مـن املسلميـن، واألقـدام السـوداء 

نـه لـم كمـا نسـوا أو تناسـوا أ.. مـن املسيحييـن
حيـدث يف البلـدان ـ الـيت حتتـرم نفسهـا ـ أن 
تتصـارع مجعياـا ومنظماـا؛ يف سبيـل حتقيـق 
.. مصلحـة أجنبيـة؛ عـلى حسـاب املصلحـة الوطنيـة

الراجـح  !؟..فمـا الـذي دهى اجلزائرييـن يـا تـرى
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أنـه ال جـواب عـلى هـذا السـؤال؛ سـوى أن هـذا 
ـد أصيـب بعاهـة خطيـرة؛ عاهـة الوطـن الطاهـر ق

إذ يبـدو أن .. أفقـدت بعـض أعضائـه التـوازن
التلـوث اخلطيـر؛ الـذي شـوه قيـم البـالد يكـاد 
خينـق األنفـاس، ويكتـم األصـوات النبيلـة الصادقـة 

  .. فيهـا
أيعقـل مـا حيـدث هـذه األيـام يف قسنطينـة؛ 

ـرض أن يبـقى بلـد يفت !؟..بلـد العلـم والعلمـاء
بلـد يعـد مبثابـة .. مركـز إشعـاع حضـاري وثقـايف

القلـب النابـض؛ باحلكمـة، واحليويـة، والنشـاط يف 
بلـد كـان يعتبـر ينبوعـاً متدفقـاً .. الوطـن اجلزائـري

فمـا السـر يف .. بالفكـر األصيـل، والقـدوة احلسنـة
ذه هـل تغلـب عـلى هـ !؟..هـذا التحـول اخلطيـر

املدينـة غـزاة مـن طينـة أخـرى؛ غيـر الطينـة الـيت 
هـل  !؟..خـرج منهـا ابـن باديـس وبـن لفقـون

سلـم القسنطينيـون قيادهـم إىل أنـاس  ليسـو أهـالً 
مبـاذا ستستفيـد  !!؟..حلمـل اسـم قسنطينـة

قسنطينـة؛ عندمـا حيـل ـا وليـد عـاق؛ تنكـر هلـا 
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ومـاذا يفيـد  !؟..وأحلـك أيامهـايف أشـد أزماـا، 
ثـم  !؟..املتحمسيـن ملاسيـاس حينمـا يـزور قسنطينـة

مـن هـم هـؤالء املتحمسـون، واملشرفـون عـلى 
فـإن كانـوا يشعـرون  !؟..هـذه الزيـارة الشـاذة

بأـم عـلى حـق فليعلنـوا صراحـة عـن أمسائهـم؛ 
 لـكي يتعـرف عليهـم الشعـب؛ لعلـه يـزكي

يـوم .. وقـد حيتاجـون إليـه يومـاً مـا.. أعماهلـم
أليـس هـو ذلـك .. يـدق ناقـوس االنتخابـات

الشعـب؛ الـذي سيمنـح أصواتـه مستقبـالً ـ يف 
أيصـح  !؟..االنتخابـات ـ ملـن يـرى فيهـم الصـالح

مـا يفعلـه هـؤالء املشبوهـون؛ مـن تكتـم شبيـه 
نـون خائفيـن مـن أو يكو !؟..بالعـادة السريـة

بعـد .. وصمـة العـار؛ الـيت ستالحقهـم فيمـا بعـد
أن تبـرد حـرارة االستقبـال املصطنعـة؛ وحينمـا 

   !؟..تتمـزق طبـول املـدح، والتملـق والنفـاق
واألغـرب مـن ذلـك كلـه؛ أن بعضهـم 
.. يتستـرون بستـار جلنـة مسانـدة الرئيـس بوتفليقـة

زائـري بكاملـه يعتبـر نفسـه مـع أن الشعـب اجل
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.. مسانـداً لبوتفليقـة؛ حبكـم أنـه منـح أصواتـه لـه
ولكـن يشـاء بعـض املشبوهيـن أن يستعمـل اسـم 
الرئيـس بوتفليقـة؛ مـن أجـل حتقيـق أغـراض نفعيـة 

وال يهـم ـ بعـد ذلـك ـ إذا مـا .. لذواـم ال غيـر
جلنـة مسانـدة ثـم مـا هي عالقـة .. انقطـع القطـر

بوتفليقـة بزيـارة فنـان مـن يهـود اجلزائـر ـ سابقـاً 
هـل يدخـل هـذا يف  !!؟..ـ إىل مسقـط رأسـه

محلـة انتخابيـة أخـرى؛ حيتاجهـم إليهـا الرئيـس 
يبـدو أن هـذا غيـر وارد؛ ألن الرئيـس  !!؟..بوتفليقـة

بوتفليقـة يف غـىن عـن هـذه املسانـدة؛ لكونـه ال 
نـوي تنظيـم انتخابـات يف احتمـال التطبيـع مـع ي

وال حيتـاج إىل مسانديـن لالحتفـال بقـدوم .. إسرائيـل
والرئيـس بوتفليقـة .. سائـح يهـودي لقسنطينـة

.. يـدرك جيـداً أغـراض هـؤالء املتسلقيـن البؤسـاء
ويعـرف أنـه لـم يقـف أحـد منهـم معـه أيـام 

ـداً بيـن األحجـار الكرميـة، كمـا يفـرق جي.. حمنتـه
  ..وحجـارة الـوادي
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كـان املفـروض مـن أولئـك املُهروِليـن، 
والراقصيـن يف زفـة ماسيـاس أن يتحلـوا بـشيء مـن 

وأن يفرقـوا بيـن املوقـف السيـاسي، .. الذكـاء
فموقـف الرئيـس بوتفليقـة يف .. واملوقـف الثقـايف

سي؛ الـذي اقتضتـه موناكـو متيـز بطابعـه السيـا
فـإن كـان قـد دعـا ماسيـاس .. ظـروف معينـة

لزيـارة قسنطينـة؛ مسقـط رأسـه؛ فإنـه اختـذ موقفـاً 
إنسانيـاً؛ صبغـه بالصبغـة السياسيـة؛ الـيت تقبـل 
بالضـروري، وتعمـل باملمكـن؛ ومـع هـذا فالرئيـس 
بوتفليقـة لـم يقـل ملاسيـاس أن يـأيت فاحتـاً مـن 

فاحتـاً منتصـراً، وحمفوفـاً مبئـات .. جديـد لقسنطينـة
لـم يقـل لـه بوتفليقـة أن قسنطينـة .. اليهـود

لـم يعـده .. ستستقبلـه مبهرجـان منقطـع النظيـر
لـم يقـل لـه أن .. بتزييـن قسنطينـة احتفاالً بعودتـه

سكـان قسنطينـة سريممـون ـ بأمواهلـم ـ حـارة 
بـه، وبالوفـد اليهـودي املرافـق  اليهـود؛ احتفـاء

لـم يقـل لـه أنـه سينـزل ـ مـع مئـات .. لـه
اليهـود املرافقيـن لـه ـ ضيوفـاً يف منـازل 
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لـم .. القسنطينييـن؛ ويف دفئ وسخـاء أسـر قسنطينـة
يقـل لـه أن القسنطينييـن سيتحملـون ـ وعـلى 

ثـم . .نفقتهـم ـ أشغـال الترميـم للمقبـرة اليهوديـة
إن كـان ماسيـاس ـ حقـاً ـ ال يريـد مـن هـذه 
الزيـارة سـوى الوقـوف عـلى مرتـع صبـاه؛ فمـا 

مسقـط رأس ) البيـض(عالقـة هـذا برغبتـه يف زيـارة 
أليـس  !!؟..ليـفي؛ وزيـر خارجيـة إسرائيـل حاليـاً
إنـه  !!؟..هلـذا عالقـة بالتطبيـع مـع إسرائيـل

هـال اتعـظ الضالـون مـن أبنـاء ف.. اخلبـث بعينـه
وهـل مـن مغيـث هلـذا البلـد .. اجلزائـر
   !!؟..الطاهـر

                                                                                                             
@ @ @ 
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1 
  

) الدولـة(هنـاك مـن يزعـم بـأن مفهـوم  :ـ س
هـل توافـق عـلى . 1954هـو وليـد ثـورة 

  ؟..ذلـك
ال شـك أن البـوادر األوىل ـ ملفهـوم  :د. ـ ب 

الدولـة اجلزائريـة احلديثـة ـ ظهـرت خـالل العهـد 
العثمـاين؛ نظـراً ملـا كانـت تتمتـع بـه حكومـة 

غيـر أن .. ليـةاجلزائـر ـ آنـذاك ـ مـن استقال
حكـام تلـك اإليالـة؛ لـم يكـن هلـم أي ارتبـاط 

وحـىت شرعيتهـم؛ لـم تكـن .. بالشعـب اجلزائـري
مستمـدة مـن الشعـب الـذي حيكمونـه؛ بـل كانـوا 
يتظاهـرون باخلضـوع، واالنقيـاد للبـاب العـايل؛ 

وملـا .. بينمـا خيالفـون ـ بسلوكهـم ـ كـل ذلـك
ة اجلزائـر يف أيـدي اجليـش الفرنـسي؛ سقطـت مدينـ

رفعـت قبائـل جزائريـة عديـدة لـواء املقاومـة 
وأهـم تلـك احلركـات الـيت . املسلحـة ضـد الغـزاة

                                                        
أجـرى الحـوار األدیـب الطاھـر . 102: العـدد. 2000رس مـا 2نشـر في جریـدة البـالد یـوم الخمیـس  1

  .یحیـاوي
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وقفـت يف وجـه احملتليـن هي ـ بـدون شـك ـ 
احلركـة الـيت قادهـا األميـر عبـد القـادر؛ يف الناحيـة 

نـت تلـك احلركـة ـ الغربيـة مـن البـالد؛ وقـد متك
بعـد فتـرة ـ مـن توسيـع نشاطهـا؛ إىل مناطـق 
أخـرى مـن البـالد؛ شرقـاً وجنوبـاً؛ كمـا أعلنـت 
عـن إنشـاء الدولـة اجلزائريـة اخلالصـة، واملستقلـة 

وهـذا ـ حسبمـا يبـدو ـ .. عـن البـاب العـايل
يعـد مـن أهـم العوامـل؛ الـيت جعلـت أمحـد بـاي 

لثائـر يف الشـرق اجلزائـري ـ يعـارض مسـعى ـ ا
وعليـه فـال سبيـل إىل نكـران .. األميـر عبـد القـادر

قيـام حكومـة امسهـا الدولـة اجلزائريـة بقيـادة 
أمـا الدولـة اجلزائريـة احلديثـة . األميـر عبـد القـادر

ـ فـهي دولـة  1954ـ يف ظـل ثـورة نوفمبـر 
ـاً، ومشوليـة، واستقالليـة مـن جزائريـة أكثـر وضوح

غريهـا؛ خاصـة عندمـا يكـون احملـك هـو الطابـع 
  ..الشعـيب، والدميقـراطي
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كتابـة تاريـخ (حديـث لـم ينتـه حـول  :ـ س
؛ تـرى هـل هـو حديـث عـن تاريـخ )الثـورة

الثـورة العـام؛ أم أنـه جمـرد إثـارة بـؤر للتاريـخ 
السيـاسي؛ الـذي أدى إىل التشتيـت، والتصـارع، 

  ؟..والتطاحـن فيمـا بيـن جيـل الثـورة
و مـا جيـري اآلن ـ يف احلقيقـة ـ ليـس هـ :د. ـ ب

كتابـة للتاريـخ بالشـروط املطلوبـة؛ وإمنـا هـو 
عبـارة عـن تسجيـل للمـادة اخلـام، ومجـع 
للمعلومـات، واألخبـار ذات الطابـع التاريـخي؛ الـيت 
ستخضـع فيمـا بعـد للتحقيـق، والتدقيـق، 
والتمحيـص التاريـخي؛ عندهـا ميكـن القـول 

يت ستتـم بفضـل بانطـالق عمليـة كتابـة التاريـخ؛ الـ
ومـن هنـا ليـس غريبـاً عـلى مـن .. جيـل قـادم

جيمـع املعلومـات التارخييـة ـ اآلن ـ حماولـة 
استغالهلـا سياسيـاً؛ خاصـة واجلزائـر يف هـذه الفتـرة 
متـر مبخـاض عظيـم؛ سيتولـد عنـه ـ حتمـاً ـ 

  ..الطابـع املميـز للشخصيـة اجلزائريـة احلديثـة
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مصطلـح عـام؛ بـدأ طريقـه إىل ) ـة األملغ( :ـ س
لوطـن األمهـات؛ ) أم(الساحـة الوطنيـة؛ فبـأي لغـة 

  ؟..مـن هـذه الزاويـة
.. أنـت حمـق يف شكوكـك وخماوفـك :د.ـ ب

مصطلـح تربـوي؛ استخـدم للتميـز ) لغـة األم(فـ
بيـن اللغـة الفصـحى؛ املكتوبـة، واللغـة الدارجـة، أو 

مـا يسميهـا آخـرون؛ وبذلـك يتسـىن العاميـة؛ ك
هلـم التفريـق بيـن اللغـة املكتوبـة، ولغـة األم 

ويبـدو أن هـذا املصطلـح تعـرض بـدوره . الشفويـة
ـ يف اجلزائـر ـ للتسييـس؛ وإال فمـا معـىن أن يرفـع 
شعـار كهـذا؛ يف الوقـت الـذي تعـاين فيـه البـالد 

اجلهـل، وانقسـام  مـن ثقـل األميـة، واستفحـال
وقـد نبـه كثيـر .. الصفـوف، وانعـدام االنسجـام

مـن علمـاء اللسانيـات، وعلمـاء االجتمـاع؛ إىل 
خطـورة التهـاون يف فـرض لغـة مشتركـة لكـل 
مجاعـة تشتـرك يف العيـش ضمـن حميـط اجتمـاعي 

وقـد ضربـوا أمثلـة عـلى ذلـك؛ .. وسيـاسي واحـد
لثقـايف، اإلجنليـزي، والفرنـسي يف مـن التاريـخ ا
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أوائـل القـرن السـادس عشـر؛ حينمـا واجهـت 
الكتـاب ـ آنئـذ ـ صعوبـات كثيـرة يف االتصـال 
.. بالقـراء؛ نتيجـة لفقـدان االنسجـام املطلـوب

وعليـه فمـا كتبتـه أنـت يف جريـدة البـالد حتـت 
 ؛ يدخـل ضمـن)أمـم جزائريـة متحـدة: (عنـوان

ألن .. هـذا السيـاق؛ الرافـض لكـل تشتيـت وتفتيـت
اجلزائـر ـ كغريهـا مـن الـدول ـ حيـق هلـا هي 
األخـرى أن تستقـر عـلى لغـة مشتركـة؛ توحـد 
بيـن أبنائهـا، وتبعـث يف أوساطهـم روح االنسجـام 

  ..والتناسـق
أحـدث ضجـة إعالميـة؛ فلـم كـل ) انريكـو( :ـ س
  ؟..هـذا
الضجـة اإلعالميـة حدثـت نتيجـة  :د. ـ ب

لالستفـزازات الصـادرة ـ لألسـف ـ عـن أنـاس 
هـل يصـح السكـوت  !!..حمسوبيـن عـلى اجلزائـر

وهـل  !؟..عـلى منكـر يدخـل يف عـداد الكبائـر
حيـق لبعـض اجلزائرييـن أن يتنكـروا ألرواح شهـداء 

مـن الغريـب؛ أن هـذا املنكـر يرتكـب  !؟..األمـة
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طـرف أشخـاص اختلسـوا ثقـة الشعـب، ورفعـوا 
شعـارات زائفـة؛ اهلـدف منهـا هـو ضـرب القيـم 

كمـا .. الوطنيـة؛ الـيت انبثقـت عـن ثـورة نوفمبـر
أن هـذه الضجـة اإلعالميـة ـ يف احلقيقـة ـ انطلقـت 
إثـر بـروز بعـض االحنرافـات اخلطيـرة؛ الـيت 

.. ي فنـان يهـودي لقسنطينـةتتجـاوز حـدود زيـارة أ
 !؟..وإال فمـا الـداعي للصبغـة االحتفاليـة الشـاذة

ومـا الـداعي لتبذيـر أمـوال الشعـب عـلى أنـاس 
هـل  !؟..كانـوا مـن أشـد اخللـق عـداوة لـه
وهـل  !!؟..يدخـل هـذا يف سيـاق الوئـام الوطـين

يفـرض علينـا التسامـح مـع أعـداء األمـس أن 
كـان مـن .. وعليـه !؟..كـع هلـم ونتملقهـمنر

الواجـب أن يوضـع هـذا الضيـف ـ ثقيـل الظـل ـ 
يف حـدود وزنـه اخلفيـف؛ لـدى أغلبيـة الشعـب 

فـال جمـال لزيـارة ميكنهـا أن تفسـد .. اجلزائـري
عـلى الشعـب اجلزائـري احتفاالتـه الدينيـة، والوطنيـة 

و مبالغـات يف استقبالـه، أو املقدسـة، وال جتـاوزات، أ
فـإن كـان يريـد زيـارة مسقـط .. الترحيـب بـه
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رأسـه؛ فليكـن لـه مـا يشـاء؛ ولكـن بـدون 
تشريفـات؛ يفرضهـا االنتهازيـون، واملتسلقـون، وال 
احتفـاالت يقيمهـا املنهزمـون، وال انبهـار مـن 

  ..طـرف الراكعيـن، والساجديـن
يؤيـد هـذه الزيـارة؛ وال  ولكـن مثـة مـن :ـ س

  ؟..يـرى فيهـا أي حـرج؛ فمـا هـو قولـك
الصنـف األول : مثـة صنفـان مـن املؤيديـن :د. ـ ب

يـدرك أبعـاد مـا يقـوم بـه؛ وكـل مـا يهمـه هـو 
املصلحـة الشخصيـة، والفوائـد املاديـة؛ وليكـن مـا 

وهلـذا الصنـف ـ طبعـاً ـ .. يكـون بعـد ذلـك
النفـوذ؛ املستمـد مـن سلطـة اإلعـالم، أو  بعـض

والغريـب أن فئـة .. سلطـة املـال، أو سلطـة اإلدارة
مـن هـذا الصنـف تتستـر ـ خببـث ـ خلـف 
شخـص الرئيـس بوتفليقـة؛ حبجـة أنـه دعـا هـذا 

مـع أن الرئيـس أشعـره بأنـه ال .. الفنـان اليهـودي
ه؛ وبالتـايل فقـد مانـع لديـه أن يـزور مسقـط رأسـ

أراد إفهامـه بـأن اجلزائرييـن متساحمـون، ومتحضـرون؛ 
ولكنـه لـم يقـل لـه أن اجلزارييـن أخطئـوا يف 
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حقـك، وحـق أسرتـك؛ كمـا توهـم أولئـك 
أمـا الصنـف الثـاين مـن  !!..التعسـاء، واالنتهازييـن

املؤيديـن فمواقفهـم تـوحي بشـدة اجلهـل، وقلـة 
لـذا فقـد التبـس عليهـم األمـر؛ ولـم .. الـوعي

وإال فمـا  !..يعـودوا يفرقـون بيـن الناقـة، واجلمـل
معـىن حتويـل قضيـة أنريكـو ماسيـاس إىل مـا 

؟ مـع أن الساميـة ليسـت ..يسـمى بالعـداء للساميـة
وقـد نـسي مـن أراد .. خمتصـة باليهـود دون غريهـم

ملفهـوم؛ أن موضـوع حتويـل الصـراع إىل هـذا ا
أنريكـو ليـس إال عينـة صغيـرة ملـا سيحـدث 
مستقبـالً؛ مـع األعضـاء السابقيـن للحركـة، 

وبذلـك يكـون الرافضـون هلـذه .. واألقـدام السـوداء
الزيـارة ـ ـذه الطريقـة االستفزازيـة ـ يعبـرون 
مـن منطلـق وطـين حبـت؛ وحساسيتهـم مصدرهـا 

مقومـات ثـورة نوفمبـر؛ ال ساميـة  حرصهـم عـلى
  ..فيهـا، وال آريـة، أو يافثيـة
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هـل هلـذه الزيـارة عالقـة بالتطبيـع مـع  :ـ س
  ؟..إسرائيـل
فهـذا الزائـر ـ قبـل أن يكـون .. طبعـاً :د. ـ ب

فرنـسي اجلنسيـة ـ فهـو إسرائيـلي اجلنسيـة أيضـاً؛ 
ومـا .. ا ذاـاووالؤه إلسرائيـل يفـوق والءه لفرنسـ

يعـزز الـرأي القائـل بسعيـه للتطبيـع مـع إسرائيـل 
هـو رغبتـه يف زيـارة مسقـط رأس دافيـد ليـفي؛ 

ذاك الوزيـر الـذي .. وزيـر خارجيـة إسرائيـل احلـايل
شاهدنـاه ـ منـذ أيـام ـ وهـو يعبـر عـن روحـه؛ 

ـد املتشبعـة بالنازيـة اهلتلريـة، واحلقـد األسـود ض
ومـا حيزنـين حقـاً؛ هـو ذلـك .. لبنـان الشقيـق

التسيـب، وهـذه الالمبـاالة الـيت تتميـز ـا مواقـف 
بعـض املثقفيـن ـ وليـس كـل املثقفيـن واحلمـد 

والغريـب أن جريـدة صـوت  !!..للـه ـ ببالدنـا
األحـرار استجوبـت بعـض احملسوبيـن عـلى الوسـط 

ان جلهـم ال يـرى يف زيـارة الفـين ببالدنـا؛ فكـ
وال أدري ـ شخصيـاً ـ هـل  !!..أنريكـو أي ضـرر

كانـوا فعـالً مقتنعيـن مبـا قالـوه؛ أم كـان ذلـك 
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؟ خاصـة إذا علمنـا أن ..جمـرد احتياطـات مصلحيـة
كثيـراً مـن الفنانيـن اجلزائرييـن يسترزقـون مـن 

ين غيـر أنـ.. مشـال البحـر األبيـض املتوسـط
استخلصـت عبـرة هامـة؛ مفادهـا أن الفنـان كي 
يصـل إىل القمـة؛ ال بـد لـه أن يلتـزم بالدفـاع عـن 
مقومـات شعبـه، وأن حيـرص عـلى صيانـة قيمـه، 

وعندمـا نـرى أنريكـو ماسيـاس يقـف .. ومقدساتـه
مدافعـاً عـن إسرائيـل؛ نـرى باملقابـل الفنـان 

عـن أنريكـو ماسيـاس؛ وال  اجلزائـري يقـف مدافعـاً
وآخـر صيحـة  !!..يـرى يف مصلحـة بلـده فائـدة

صـدرت يف جريـدة اخلبـر عـن شخـص ـ يقولـون 
أنـه فنـان مـن قسنطينـة؛ ولكـين شخصيـاً أجهلـه، 
ولـم أمسـع عنـه، وال أدري إن كـان معروفـاً لـدى 
بقيـة اجلزائرييـن ـ  قـال فيهـا أنـه حيلـم 

شاركـة يف احلفـل الـذي سيقيمـه أنريكـو؛ حبجـة بامل
أنـه يريـد نقـل امللـوف إىل مصـاف الفنـون 

أال تقرفـك هـذه األقـوال  !!؟..مـا هـذا !!..العامليـة
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أال تشـم مـعي رائحـة االنتهازيـة  !؟..الرديئـة
  !!؟..العفنـة
؛ إىل أيـن )العوربـة(و) املتوسطيـة(اجلزائـر بيـن  :ـ س

؟ هـل تقيـم صخـراً يف املتوسـط؛ أو تبحـر ..هـاتر
  ؟..بسفينـة طـارق الـيت لـم حتـرق

سفينـة طـارق لـم حتـرق أبـداً؛ ألـا ـ  :د. ـ ب
ببساطـة ـ لـم تكـن ملكـه يف احلقيقـة، وليـس 
.. صحيحـاً مـا أوردتـه بعـض الـروايـات الضعيفـة

شعـوب  ولكـن املهـم ـ هنـا ـ أن الروابـط بيـن
البحـر املتوسـط لـم تنقطـع أبـداً؛ وكانـت بيـن 

ومـع هـذا فقـد كـان يغلـب عليهـا .. مـد وجـزر
ـ عبـر العصـور ـ الطابـع العـدائي؛ وإن ختلـل 
ذلـك نشـاط جتـاري سلـمي يف كثيـر مـن 

وإن حتدثنـا عـن البحـر األبيـض .. األحيـان
األراضي الواقعـة املتوسـط؛ ال يصـح االقتصـار عـلى 

مشـال البحـر فحسـب؛ بـل مثـة شعـوب أخـرى 
.. عربيـة، وغيـر عربيـة تنتـمي إىل هـذا البحـر

وعليـه فلـن ينجـح مـن حيـاول مغالطتنـا ببعـض 
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الشعـارات؛ الـيت ـدف إىل ربطنـا بأوربـا، وتـرمي 
إىل قطـع الصـالت بيننـا وبيـن الشعـوب العربيـة؛ 

سـب هي األخـرى إىل البحـر األبيـض الـيت تنت
  ..املتوسـط
هـل انتـهى جيـل الـرواد اجلزائرييـن؛ مـن  :ـ س

  ؟..املثقفيـن والشعـراء
يف احلقيقـة؛ ال أعلـم مـا تقصـده بعبـارة  :د. ــ ب

وإن كنـت أعلـم أن لكـل .. جيـل الـرواد يف اجلزائـر
جيـل رواده؛ الذيـن يثـرون، وينشطـون املسيـرة 
الفكريـة، واألدبيـة، والعلميـة فيـه؛ دون التقيـد 

أمـا عـن اجلزائـر ومـا . بالسـن، أو الطبقـة طبعـاً
بـدو أن احلـال ينـم عـن جيـري فيهـا اآلن؛ في

تزييـف للشعـارات، وفـوضى يف التقـويـم، وقصـور 
وشخصيـاً أرى أن .. يف التصـور، وعجـز يف االستيعـاب

قضيـة صـراع األجيـال ال ختلـوا مـن اخلبـث، 
وإال فمـا معـىن أن يشطـب، أو  !..واالفتعـال املغـرض

 يهمـش كـل إبـداع، أو إنتـاج فكـري قـام بـه
وكيـف يقبـل مـن انتسـب  !؟..جيـل سابـق
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لألسـرة الثقافيـة، واألدبيـة أن يصنـف نفسـه ضمـن 
فئـة املهجنيـن، والصعاليـك؛ املنقطعيـن عـن 

غيـر أن كـالمي هـذا ال ينـفي وجـود  !!؟..أنساـم
حركـة مشبوهـة؛ تـرمي إىل إشعـال فتيـل الصـراع 

عتمـاد عـلى عامـل بيـن املثقفيـن واألدبـاء؛ باال
وهـذا السلـوك ـ طبعـاً ـ .. السـن، أو الطبقـة

ليـس جديـداً علينـا؛ إذ هـو ـ يف احلقيقـة ـ مـن 
خملفـات اهلجمـة اليساريـة؛ عـلى كـل تـراث 
ثقـايف يشجـع االستمراريـة والتواصـل؛ حـىت وإن 

ألن .. كانـت تلـك االستمراريـة ال ترفـض التجديـد
كـان ماثـالً يف العصـور كلهـا؛ ولكـل التجديـد 

وبالتـايل ال يعـين .. زمـن فرسانـه، واـددون فيـه
  ..التجديـد إلغـاء كـل قديـم

نظـم : (عرفكـم القـارئ مـن خـالل كتبكـم :ـ س
، )احلكـم يف دولـة بـين عبـد الـواد الزيانيـة

 أغـاين(؛ وجمموعتكـم الشعريـة )القبائـل األمازيغيـة(و
؛ فهـل بـقي للشعـر طعـم؛ يف هـذا الزمـن )الصبـا
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؟ وهـل هنـاك ..الـذي اختلطـت فيـه املفاهيـم
  ؟..جديـد عـلى مستـوى التأليـف

فيمـا خيـص الشعـر؛ ال أتصـور أن يـزول  :د. ـ ب
. طعمـه؛ مهمـا اختلفـت األزمنـة، وتنوعـت ألواـا

وتشعبـت كمـا أن املفاهيـم ـ وإن اختلـط حاهلـا، 
دروـا ـ تبـقى جمـرد مفاهيـم؛ قابلـة للتطبيـق، أو 

أمـا الشعـر فهـو صـوت داخـل .. العكـس
اإلنسـان؛ ال بـد أن خيـرج يف صـور شـىت، وألـوان 

وعليـه فلـن ينقطـع شعـر شاعـر أبـداً ـ .. متعـددة
نتيجـة لظـرف خارجيـة ـ مهمـا كـان تأثريهـا 

يف أعمـايل األدبيـة، والتارخييـة  أمـا اجلديـد.. عليـه
فـهي عديـدة؛ منهـا مـا هـو جاهـز ويف طريقـه 
للنشـر، ومنهـا مـا هـو يف طـور املراجعـة 

فمـا تـم نشـره حـىت اآلن هي الكتـب . والتصحيـح
ديـوان املطبوعـات اجلامعيـة؛ : الـيت صـدرت عـن

ككتـاب نظـم احلكـم يف دولـة بـين عبـد الـواد 
ودار الكتـاب العـريب؛ ككتـاب القبائـل .  الزيانيـة

. األمازيغيـة جبزأيـه، واموعـة الشعريـة أغـاين الصبـا
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بينمـا يوجـد حتـت الطبـع يف دار الكتـاب العـريب 
األوبريـت التربـوي هتـاف : بعـض العناويـن مثـل

األرض، وجمموعـة قصصيـة نشـرت ـ تباعـاً ـ يف 
؛ 1973ئـد وطنيـة منـذ عـام جمـالت، وجرا

وجمموعـة حتتـوي عـلى مقـاالت سياسيـة وأدبيـة؛ 
نشـرت ـ أيضـاً ـ يف اـالت واجلرائـد الوطنيـة؛ 

؛ باإلضافـة إىل الدراسـات التارخييـة 1965منـذ عـام 
القبائـل العربيـة يف بـالد املغـرب، ودول : مثـل

وطهـا، املغـرب ودور العصبيـة يف قيامهـا وسق
والعصبيـة القبليـة ظاهـرة اجتماعيـة وتارخييـة، وأثـر 

السياسيـة واإلداريـة : العصبيـة القبليـة يف النظـم
هـذه هي األعمـال . والعسكريـة والثقافيـة والدينيـة

قتـاً لقضايـا الـيت تشغلـين باستمـرار، وال تـدع يل و
  .. أخـرى

@ @ @ 
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1 
  

مـاذا يكـون حكـم الـذي يرافـق صديقـاً إىل 
حلبـة السبـاق؛ ثـم يـراه يراهـن عـلى حصـان 
حـرون، عثـور ال جـدوى وال أمـل يف كسبـه 

؟ ..السبـاق؛ نظـراً لكبـره، وضعفـه، وثقـل حركتـه
ومـاذا يكـون رأيـه يف رفيقـه؛ عندمـا يالحـظ 

احلمقـاء؛ جتـاه حصـان إصـراره عـلى املراهنـة 
كسيـح؛ وال عـذر لـه سـوى تعلقـه اجلنـوين بذلـك 

ومـاذا يكـون موقفـه مـن  !!؟..احلصـان العاجـز
ذلـك الصديـق؛ حينمـا يشاهـد ـ بـأم عينيـه ـ 
اخلسـارة تلـو اخلسـارة؛ عبـر اجلـوالت كلهـا، ويف 
و أيـام السبـاق املتكـررة بكاملهـا؛ دون أن يتعـظ، أ

فبمـاذا سيصـف  !!؟..يتراجـع عـن غيـه، وضاللـه
؟ فـفي هـذه احلـال؛ سيصفـه ـ ..صديقـه عندئـذ

حتمـاً ـ بالغبـاء، وقصـر النظـر؛ وحيكـم عليـه 
  ..بعـدم األهليـة يف تقديـر األشيـاء حـق قدرهـا

                                                        
  .615: العـدد. 2000مـارس  4نشـر في صـوت األحـرار یـوم السبـت  1
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وعليـه؛ فهـذا هـو الوصـف نفسـه الـذي 
املسحوريـن  ميكـن إضفـاؤه عـلى بعـض اجلزائرييـن

 !!..واحلامليـن برضـاء فرنسـا !!..ـوى فرنسـا
والراغبيـن يف عـودة فرنسـا إىل هـذه الديـار 

إـم ال يدركـون مـدى ضعـف هـذه  !!..الطاهـرة
.. الدولـة، وعجزهـا عـن حتقيـق طمـوح أبنائهـا

 !!؟..فمـا بالـك بتحقيـق طمـوح مريديهـا وحمبيهـا
ألـا .. ـا خاسـرون بـدون شـكفاملراهنـون عليه

لـم تعـد قـادرة عـلى مسايـرة القفـزة األمريكيـة 
وبذلـك أصبحـت تربـض يف خنـدق .. العمالقـة

املدافعيـن؛ ضـد اهلجمـة األمريكيـة عـلى أوروبـا، 
وهكـذا تالشـت أضـواء باريـس؛ .. والعالـم قاطبـة

ركـة وتعثـرت ح.. أمـام أنـوار واشنطـن الساطعـة
  ..لغـة فولتيـر؛ أمـام لغـة شكسبيـر املنتشـرة

ومـن هنـا ال بـد للذيـن يهمهـم خيـر 
اجلزائـر؛ ويسعـون حنـو حتقيـق تقدمهـا ورقيهـا أن 

وأن يدركـوا ضـرورة .. يغيـروا نظرـم املستقبليـة
إذ ال أمـل يف .. تغييـر خطـوط التعامـل الـدويل
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ال حاجـة هلـم يف عقـد و.. انتظـار عـودة األمـوات
ألن ذلـك .. حلـف أزيل مـع املستعمـر السابـق

املستعمـر ال يرغـب يف حلـف متكـافئ؛ بـل يسـعى 
إذ ال مـه .. إىل عقـد اتفـاق تبعيـة، وانصيـاع إليـه

املصلحـة املشتركـة؛ وكـل مـا يشغلـه هـو حتقيـق 
 مصلحـة فرنسـا ال غيـر؛ وإن رضي مبصلحـة غيـره؛

هـذا هـو .. فلـن تكـون يف مستـوى مصلحتـه
وال يرضـون بغيـره .. منطـق قـادة فرنسـا احلالييـن

وعـلى ضـوء هـذه الرؤيـة ميكـن تفسيـر .. أبـداً
حيـث تعـذر .. سلـوك فرنسـا؛ منـذ فتـرة طويلـة

عـلى اجلزائرييـن حتقيـق تعـاون مفيـد، وفعـال مـع 
  ..هـذه الدولـة

ـة؛ ومـن جهـة أخـرى؛ هـذا مـن جه
فتمسـك بعـض اجلزائرييـن بفرنسـا؛ وحنينهـم إىل 
التعـاون معهـا؛ أنساهـم حسـن التقويـم، والدقـة يف 

فـإذا سلمنـا بـأن االستعمـار واحـد ـ .. التقديـر
مهمـا تغيـر لونـه، ومهمـا اختلفـت أمسـاؤه ـ فـال 

مـا؛ مينـع ذلـك مـن االعتـراف بوجـود اختالفـات 
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فـإذا أمكـن تشخيـص .. بيـن شكـل وآخـر
االستعمـار؛ بإضفـاء صـورة إنسـان عليـه؛ سيتضـح 
أن لكـل شخـص منهـم طبيعـة خاصـة بـه، 

وهـذا مـا .. وسلوكـاً يتبعـه يف التعامـل مـع غيـره
يفسـر التبايـن احلاصـل بيـن االستعمـار اإلجنليـزي، 

يظهـر مبظهـر الرجـل  فاألول.. واالستعمـار الفرنـسي
املتعجـرف؛ ولكـن مهتـه وفروسيتـه جتعلـه يعامـل 
غيـره بـشيء مـن النبـل املصطنـع؛ أمـا الثـاين 
فيبـدو كامـرأة براقـة؛ متـلي عليهـا غريزـا النسائيـة 
سلوكـاً؛ يفيـض باألنانيـة املفرطـة، والغيـرة 

ذيـن فبيـن ها.. وباإلضافـة إىل ذلـك.. اجلنونيـة
الشكليـن مـن االستعمـار واألصنـاف األخـرى؛ مثـل 

اإليطـايل، واألسبـاين، والربتغـايل، : االستعمـار
إلـخ؛ يظهـر تبايـن واختـالف؛ فلكـل ..واهلولنـدي 

نـوع منهـا طبيعـة خاصـة بـه؛ ورمبـا عـادت 
طباعهـم إىل مـا تنطـوي عليـه نفسيـة شعـوب 

ومـن خـالل التجـارب . .تلـك الـدول املستعمـرة
التارخييـة؛ اتضـح أن املستعمريـن القدمـاء جتمعهـم 
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صفـات موحـدة؛ تفيـض بالقبـح والبشاعـة، 
ولكـن .. وتصـرخ باجلرائـم اإلنسانيـة الفظيعـة

االستعمـار الفرنـسي يقـف بيـن تلـك األشكـال 
موقفـاً فريـداً؛ مـن حيـث احنطـاط القيـم 

عتـداء عـلى املقومـات اإلنسانيـة اإلنسانيـة، واال
كمـا أن االستعمـار الفرنـسي .. للشعـوب املغلوبـة

لـم يكتـف باغتصـاب ثـروات البـالد املغلوبـة، 
واالستيـالء عـلى خرياـا االقتصاديـة فحسـب؛ بـل 
حـاول اغتصـاب وتشويـه حـىت املقومـات اإلنسانيـة 

شخصيتهـا، لتلـك الشعـوب املستعمـرة؛ مبسـخ 
  ..وإفسـاد ثقافتهـا؛ وتزويـر تارخيهـا

ففرنسـا ال تـرى يف استقـالل الشعـوب، 
وانفصاهلـا عنهـا إال حركـة شكليـة؛ تتطلـب تغييـر 
شكـل االستعمـار وتعويضـه باستعمـار جديـد؛ 

األمـر الـذي .. حيتـاج إىل بعـض التمويـه والتزييـف
عـودة إىل فرنسـا حيتـم عـلى الشعـوب املذكـورة ال

وهـذا هـو مفهـوم .. يف كـل كبيـرة وصغيـرة
السيـادة احملـدودة الـذي أثـاره مؤخـراً رئيـس 
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اجلمهوريـة اجلزائريـة؛ رافضـاً إيـاه؛ ومستنكـراً ـ 
عـلى بعـض دول أوروبـا ـ التسليـم بـه، والعمـل 

غيـر أنـه كـان املطلـوب هـو التوجـه .. يف ضوئـه
تحذيـر إىل بعـض اجلزائرييـن؛ الذيـن بذلـك ال

يسعـون إىل ترسيـخ هـذا املفهـوم داخـل اجلزائـر 
يعززونـه باألفعـال واألقـوال مـع مطلـع .. نفسهـا

فكيـف يـالم الغربـاء عـلى .. مشـس كـل يـوم
سلـوك يقـوم بـه األبنـاء واألقربـاء دون حـرج أو 

وصيـة أبديـة  إـم جيعلـون مـن فرنسـا !!؟..حيـاء
وال يقبلـون بـأي شريـك .. عليهـم وعـلى شعبهـم

اقتصـادي غريهـا؛ مهمـا كانـت الفائـدة أو 
وهـذا مـا يفسـر بـطء احلركـة .. اخلسـارة

فنظـراً لكـون .. االستثماريـة األجنبيـة يف اجلزائـر
مفاتيـح القـرار يف أيـدي أنـاس ال يـرون يف غيـر 

شريكـاً؛ فقـد وضعـوا العراقيـل،  فرنسـا رفيقـاً أو
والعوائـق أمـام كـل مستثمـر ينـوي استثمـار 

واملدهـش أـم ال يرغبـون يف أي .. أموالـه باجلزائـر
جهـة؛ حـىت وإن كانـت أكبـر قـوة اقتصاديـة يف 
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وحجتهـم ـ طبعـاً ـ هي اللغـة املشتركـة؛ .. العالـم
جلاليـة اجلزائريـة؛ الـيت املتمثلـة يف اللغـة الفرنسيـة، وا

وعليـه فـال ميكـن لغيـر فرنسـا .. تعيـش يف فرنسـا
مـع أن فرنسـا ال تتوقـف .. أن ينجـح يف اجلزائـر

إـا مثـل .. عـن التمنـع السقيـم، والـدالل العقيـم
ال تفيـد .. غانيـة مبتـزة، وعجـوز بشعـة معتـزة

  ..نفسهـا، وال تتـرك لغريهـا أن يستفيـد
والغريـب أن بعـض حمـيب فرنسـا، ومريديهـا ال 
.. يزالـون يف موقفهـم؛ املتسـم بالغبـاء حـىت اليـوم

فهـم ينتظـرون جندـا، ويتسولـون رضائهـا ـ يومـاً 
بعـد يـوم ـ يف الوقـت الـذي يـرون شعبهـم يرتلـق 
شيئـاً فشيئـاً حنـو اهلاويـة؛ فلـم حيثهـم ذلـك 

رك األوهـام، والبحـث عـن شركـاء اخلطـر عـلى تـ
فهـا هـو .. آخريـن؛ ميتـازون باملصداقيـة، والرتاهـة

؛ رئيـس الشركـة الفرنسيـة للتأميـن )فرانسـوا دافيـد(
يصـر ـ بعنـاد ) كوفـاس(عـلى التجـارة اخلارجيـة 

ـ عـلى موقـف فرنسـا الدائـم؛ ذلـك املوقـف 
يف .. زائـرالرافـض لكـل تعـاون نزيـه مـع اجل
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الوقـت الـذي تقـوم أجهـزة مماثلـة ـ يف الواليـات 
املتحـدة األمريكيـة وكنـدا ـ باإلعـالن عـن نواياهـا 
الصادقـة، والصرحيـة؛ يف التعـاون الفعـلي مـع 

األمريـكي ) إكزيـم بنـك(ومـا قـرار .. اجلزائـر
.. مؤخـراً سـوى دليـل يعـزز ذلـك التوجـه الرتيـه

ـه فمـا أبـداه حكـام فرنسـا لوزيـر خارجيـة وعلي
ومـا .. اجلزائـر؛ لـم يكـن إال تغليطـاً وابتـزازاً

سيقولـه أربـاب العمـل الفرنسيـون ـ يـوم قدومهـم 
إىل اجلزائـر ـ لـن خيـرج عـن الوعـود الكاذبـة، 

وسيكلـف ذلـك كلـه اجلزائـر .. والكلمـات اجلوفـاء
مـن الواجـب استغاللـه للبحـث  وقتـاً ضائعـاً؛ كـان

عـن متعاونيـن آخريـن؛ أكثـر مصداقيـة وأكثـر 
  ..فائـدة للجزائـر

                                                                                                         
@ @ @ 
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1 
  

موقـف اجلزائـري الغيـور إذا مـا مـاذا يكـون 
أن اجلزائرييـن لـم يكسبـوا : قـال لـه أحدهـم

حـرب التحريـر؛ بـل حالـف النصـر فيهـا 
؟ األمـر الـذي يفيـد أنـه جيـزم زميـة ..فرنسـا

ال حمالـة ـ هنـا ـ .. اجلزائرييـن، وفشـل ثورـم
ـه ال ألن.. سيكـون رد فعـل اجلزائـري عنيفـاً وحـاداً

يستطيـع هضـم وتصديـق ذلـك الزعـم املشحـون 
  ..باملغالطـة

ومـع هـذا يبـدو ـ لألسـف ـ أن ذلـك 
القـول ـ حـىت وإن كـان فيـه حتامـل ومبالغـة ـ 

ومفـاد تلـك ..يشتمـل عـلى بعـض احلقائـق
: احلقائـق أنـه ميكـن تصنيـف اجلزائرييـن إىل فئتيـن

عـالً ـ عـلى فرنسـا أوهلمـا فئـة انتصـرت ـ ف
عسكريـاً وثقافيـاً؛ وقـد كانـت هـذه الفئـة السبـب 
املباشـر والرئيـسي يف كسـب احلـرب، وهزميـة 

                                                        
  . 621: العـدد. 2000مـارس  11نشـر في صـوت األحـرار یـوم السبـت  1
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وهـذه الفئـة غيـر معنيـة مبـا سيقـال يف . فرنسـا
أمـا الفئـة الثانيـة فقـد عاشـت .. هـذه العجالـة

قفـت عالـة عـلى اتمـع اجلزائـري منـذ البدايـة؛ وو
وملـا حتقـق . موقفـاً سلبيـاً أثنـاء ثـورة التحريـر

النصـر؛ وجـدت هـذه الفئـة الطفيليـة نفسهـا يف 
ألـا لـم .. وضـع أكثـر قـوة، وأوسـع رفاهيـة

تتعـرض ـ أيـام االستعمـار ـ للقهـر والظلـم 
لـذا فقـد . بالقـدر الـذي عانـت منـه الفئـة األوىل

ئـة ـ احملظوظـة وفيـة لفرنسـا، بقيـت ـ هـذه الف
ومنجذبـة إليهـا عاطفيـاً؛ فأضحـت ـ نتيجـة لذلـك 

نتيجـة ملـا تشعـر بـه .. ـ منقـادة إليهـا تلقائيـاً
مـن حظـوة وعنايـة؛ ختتلـف عمـا هـو عليـه بقيـة 

ومـن هنـا فقـد .. مواطنيهـم، وأبنـاء جنسهـم
مهزومـة أضحـت هـذه الفئـة مسلوبـة الشخصيـة، 

الكيـان، ممسوخـة اهلويـة، مضطربـة الثقافـة 
  ..والسلـوك
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ويبـدو أن أعضـاء هـذه الفئـة قـد تكاثـر 
عددهـم، وازداد نفوذهـم؛ بعـد االستقـالل بفضـل 
.. الدعـم واملسانـدة اللذيـن يأتيـان مـن وراء البحـار

لـذا فهـم اليـوم قـوة ال بـد أن حيسـب حساـا؛ 
والغريـب أـم .. ايل ال ميكـن جتاهـل خماطرهـاوبالتـ

متكنـوا مـن التغلغـل يف ثنايـا اتمـع اجلزائـري 
والتسـرب إىل أوساطـه الشعبيـة البسيطـة؛ حبيـث 
جنحـوا يف بـث مسومهـم، ودعاياـم املثبطـة؛ الباعثـة 

إذ كللـت جهودهـم .. لـروح اليـأس واالستسـالم
د مـا ـ بالنجـاح يف حتسيـن اخلبيثـة ـ إىل حـ

صـورة االستعمـار الفرنـسي، وجتميـل حمتـوى ثقافتـه 
وهكـذا أضحـت بعـض املشاهـد، .. وعاداتـه

والتصرفـات تظهـر ـ هنـا وهنـاك ـ ممجـدة 
كـل .. لفرنسـا، وحضـارة فرنسـا، ولغـة فرنسـا

ذلـك ـ طبعـاً ـ عـلى حسـاب القيـم الثقافيـة 
وكـل هـذا حيـدث دون ردود أفعـال .. اجلزائيـة

ناجعـة؛ مـن قبـل الساهريـن عـلى سالمـة، وترقيـة 
وعـلى هـذا بـقي اتمـع .. الثقافـة الوطنيـة
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اجلزائـري مكبـالً واعزال مـن الوسائـل الوقائيـة 
.. احملصنـة احلاميـة ضـد األمـراض النفسيـة واخللقيـة

ثوثـة يف اتمـع مـن تلـك األمـراض النفسيـة املب
اجلزائـري تلـك العينـة الـيت يربزهـا اخلبـر الـذي 
ورد يف جريـدة صـوت األحـرار ـ صـادرة يـوم 

فربايـر، يف صفحـة بـال قيـود ـ وهـو  13األحـد 
الـيت ركبـت .. يـروى خبـر تلـك املـرأة البائسـة

حافلـة مـع طفلهـا الصغيـر؛ وكانـت تبالـغ، 
احلديـث مـع طفلهـا بالفرنسيـة؛ عـلى وتتصنـع يف 

.. الرغـم مـن أن عمـره ال يتعـدى حـدود السنتيـن
حبيـث عذبـت ابنهـا املسكيـن؛ الـذي كـان يبـكي؛ 
طالبـاً مـن أمـه قطعـة خبـز؛ ولكنهـا أصـرت ـ 
بعنـاد األغبيـاء ـ عـلى احلديـث معـه باللغـة 

ـم مـن ازديـاد وعـلى الرغ.. الفرنسيـة الـيت جيهلهـا
: بكائـه؛ إال أـا كانـت جتيـب عـلى بكائـه بقوهلـا

tu veux du pain ?   فيكـون جـواب الطفـل املعـذب ـ
باستمـرار ـ هـو البكـاء، والتمسـك مبوقفـه 
الطبيـعي؛ ألنـه ال يفهمهـا؛ لكوـا مسلوبـة، ولـم 
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بينمـا كانـت هي تصـر عـلى .. يـر فيهـا أمـاً لـه
وهـذا املشهـد املثيـر؛ أغضـب .  ouiـاع عبـارة مس

أحـد ركـاب احلافلـة؛ فصـرخ يف وجههـا؛ طالبـاً 
منهـا إـاء املهزلـة؛ مفهمـاً إياهـا أـا ليسـت 

  ..الوحيـدة الـيت تفهـم الفرنسيـة يف اجلزائـر
هـذه عينـة بسيطـة ختـص الفئـة املسلوبـة 

املشوهـة ثقافيـاً  الشخصيـة، املهزومـة الكيـان،
وعندمـا .. وفكريـاً، واملريضـة نفسيـاً؛ يف اجلزائـر

أخـرى شبيهـة  تأملـت يف هـذه احلادثـة، وحـوادث
ـا؛ تذكـرت مـا كتبـه العالمـة ابـن خلـدون يف 
هـذه الظاهـرة؛ الـيت استوحاهـا مـن استقراءاتـه 
ومالحظاتـه يف بـالد األندلـس؛ حيـث خصـص 

فصـل يف أن املغلـوب : (يف مقدمتـه عنونـه بـفصـال 
شعـاره، وزيـه، : مولـع أبـداً باالقتـداء بالغالـب يف
ثـم يعلـل ذلـك ). وحنلتـه، وسائـر أحوالـه وعوائـده

السلـوك الشـاذ؛ بكـون النفـس البشريـة تعتقـد 
: دومـاً يف غالبهـا الكمـال؛ نظـراً لقناعـات عديـدة

حتـدث بسبـب التوقيـر والتعظيـم أوىل القناعـات 
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للغالـب؛ وأمـا الثانيـة فتتـم تبعـاً لوهـم ومغالطـة؛ 
يتوهـم فيهـا ذلـك املنقـاد بـأن انقيـاده ليـس 
نتيجـة لغلـب طبيـعي؛ وإمنـا لسمـو وكمـال ذلـك 
الغالـب؛ األمـر الـذي يزيـد املغلـوب قناعـة 

إىل مـا ال  بضـرورة االستسـالم لومهـه؛ فينقـاد ـ
ايـة ـ يف تقليـد، واتبـاع ذلـك الغالـب؛ حيـث 

ثـم ضـرب .. يتشبـه بـه، وينتحـل مذاهبـه كلهـا
مثـالً حيـاً مبـا يعيشـه سكـان األندلـس يف الزمـن 

فـفي ذلـك الوقـت املتـردي بـدأت .. املتأخـر
األندلـس يف االحنـدار حنـو مهـاوي السقـوط 

: ابـن خلـدون الوضـع قائـالًفوصـف .. النهـائي
إنـه إذا كانـت أمـة جتـاور أخـرى، وهلـا الغلـب (

عليهـا؛ فيسـري إليهـم مـن هـذا التشبـه واالقتـداء 
حـظ كبيـر؛ كمـا يف األندلـس ـ هلـذا العهـد ـ 

فإنـك جتدهـم يتشبهـون ـم . مـع أمـم اجلاللقـة
عوائدهـم مالبسهـم، وشاراـم، والكثيـر مـن : يف

وأحواهلـم؛ حـىت يف رسـم التماثيـل يف اجلـدران، 
واملصانـع، والبيـوت؛ حـىت يستشعـر ـ عـن ذلـك 
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ـ الناظـر بعيـن احلكمـة؛ أنـه مـن عالمـات 
أال يـرى القـارئ الكريـم مـعي .. وهنـا). االستيـالء

أن بعـض اجلزائرييـن يشبـه أولئـك األندلسييـن أيـام 
رـم، وانتكـاس قيمهـم، وذوبـان احنـدار حضا

؟ وإذا كـان ذلـك صحيحـاً؛ فمـا هـو ..شخصيتهـم
مستقبـل أمـة سلكـت ـج مـن ضيـع األندلـس، 

 ؟   ..واحنـدر ـا حنـو الـزوال
  

@ @ @ 
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1 
  

  
موضـوع العربيـة واملعربيـن مـازال يسيـل كثيـراً 

والغريـب أن هـذا .. مـن احلبـر والدمـوع يف اجلزائـر
املوضـوع لـم حيسـم؛ عـلى الرغـم مـن قـرب 

األمـر .. ايـة العقـد الرابـع مـن عهـد االستقـالل
الـذي يبعـث عـلى التسـاؤل ـ يف حيـرة وذهـول ـ 
أالّ يبعـث هـذا عـلى اخلجـل مـن هـذه النتيجـة 

  ؟..اهلزيلـة
ميكـن االستهانـة بقضيـة كهـذه؛ ثـم كيـف 

مـن طـرف محـاة القيـم اجلزائريـة، وبنـاة الشخصيـة 
هـل كـان ااهـدون والشهـداء ال  ! ! ؟..الوطنيـة

يهتمـون بعـودة اللغـة العربيـة إىل وضعهـا الطبيـعي، 
واحتالهلـا موقعهـا احلقيـقي يف موطنهـا، وبيـن 

وهـل صحيـح  ـ مـا يـروج لـه اآلن ـ  !؟..أهلهـا
مـن أن مفجـري الثـورة، ومعلـين بيـان أول نوفمبـر 

ولإلجابـة عـلى هـذه  !!؟..لـم يكونـوا معربيـن
                                                        

   .626: العـدد. 2000مـارس  18نشـر في صـوت األحـرار یـوم السبـت  1
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.. التسـاؤالت ال بـد مـن حتديـد املصطلـح بدقـة
وعليـه يستحسـن التفريـق بيـن مـن هـو املعـرب؛ 

دو أن اإلجابـة وعـلى هـذا يبـ.. ومـن هـو املفرنـس
ـ بوضـوح ـ عـلى هذيـن السؤاليـن ستكـفي 

إذ سيثبـت ـ عندئـذ .. إلزاحـة الغمـوض، وااللتبـاس
ـ بـأن جـل الثـوار لـم يكونـوا ال معربيـن، وال 
مفرنسيـن؛ ألـم لـم يشتغلـوا بالدراسـات 

خاصـة .. األكادمييـة املخصصـة هلـذه اللغـة أو تلـك
وضـوعي لكلمـة معـرب ـ كمـا وأن التفسيـر امل

وردت يف موسوعـة الروس الفرنسيـة ـ يعـين كـل 
وحتـظى ـ .. مـن يـدرس العربيـة واحلضـارة العربيـة

وعليـه؛ .. بالقابـل ـ عبـارة مفرنـس بالتفسيـر نفسـه
فـإن لـم يكـن ثـوار اجلزائـر ـ ـذا املفهـوم ـ 

ىل احلضـارة معربيـن؛ فهـم  ـ ببساطـة ـ ينتمـون إ
  ..العربيـة، ويتكلمـون أصـال العربيـة

وهنـا ميكـن االستفسـار عـن حقيقـة الذيـن 
أعلنـوا بيـان أول نوفمبـر؛ هـل كانـوا هـم ـ 

عربيـة : أيضـاً ـ مـن املهتميـن بالدراسـات اللغويـة
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؟ واجلـواب ـ طبعـاً ـ يكـون ..كانـت أم فرنسيـة
ء مـن املشتغليـن بالنـفي؛ إذ لـم يكـن هـؤال

.. العربيـة والفرنسيـة: بالدراسـات اللغويـة واحلضاريـة
بـل كانـوا ـ يف حقيقتهـم ـ مـن العامليـن 
باجتهـاد وإخـالص عـلى استعـادة قيـم األمـة، 
.. وإبـراز شخصيتهـا؛ املتميـزة عـن وأمـة فرنسـا

ولتحقيـق ذلـك؛ فقـد بذلـوا كـل جهـد مـن 
غبـن؛ الـذي سلـط عـلى لغـة أجـل رفـع ال

الشعـب؛ الـيت تتمثـل يف العربيـة؛ الـيت كانـت 
مضطهـدة، ومهمشـة مـن طـرف املستعمريـن 

ولـم يبخـل أولئـك ااهـدون األبـرار .. الفرنسييـن
يف بـذل أنفسهـم، وسكـب دمائهـم يف سبيـل نصـرة 
العربيـة، واحلضـارة العربيـة، ويف سبيـل نشرهـا 

.. تعميمهـا، وتعليمهـا لألبنـاء واألحفـاد كافـةو
هـذه هي حقيقـة ثـوار اجلزائـر جتـاه اللغـة العربيـة، 

  .. وليـس غيـر هـذا
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بالسـعي  للتراجـع : وممـا يعـزز الـرأي القائـل
عـن األهـداف اللغويـة والثقافيـة ـ الـيت حلـم ـا 

األبـرار ـ ااهـدون، وضـحى مـن أجلهـا الشهـداء 
مـا حيـاك اآلن يف اخلفـاء؛ حلبـك مؤامـرات؛ تـرمي 
إىل التشكيـك يف نوايـا ااهديـن؛ حنـو القضايـا 

بينمـا احلقيقـة الساطعـة تؤكـد أن .. الوطنيـة املقدسـة
استعمـال العربيـة أثنـاء الثـورة كـان أوسـع انتشـاراً 

وهنـا . .ممـا أتـت بـه األيـام غـداة االستقـالل
هـل صحيـح مـا : ميكـن طـرح سـؤال آخـر

 !!؟..بـأن الثـوار حاربـوا فرنسـا بلغتهـا: يقـال
  : واجلـواب يكمـن يف احلقائـق التاليـة

إن الثـوار الذيـن كانـوا خـارج البـالد ـ مـن  :أوال
سياسييـن ـ ليسـوا مفرنسيـن بكاملهـم؛ بـل كـان 

وحـىت .. عـداد كبيـرةمنهـم املثقفـون بالعربيـة بأ
الذيـن جيهلـون العربيـة؛ فقـد اضطـروا إىل تعلمهـا؛ 
إذ كـان وجودهـم يف البـالد العربيـة يتطلـب 

وكمـا هـو معلـوم؛ فقـد .. معرفتهـم للغـة العـرب
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ثبـت أن انتشارهـم يف البلـدان العربيـة كـان أوسـع، 
  . وأكثـر مـن البلـدان األوروبيـة

كيـف حـارب : ـق لنـا أن نتسـاءلحي :ثانيـا
وهـل استعمـل  ! ! ؟..اجلزائريـون فرنسـا بلغتهـا

اجلزائريـون ـ بالفعـل ـ اللغـة الفرنسيـة يف مياديـن 
واجلـواب املقنـع هـو أن ااهديـن ـ  ! ! ؟..القتـال

يف داخـل البـالد ـ لـم يستعملـوا اللغـة الفرنسيـة يف 
يف جمـاالت خاصـة؛ مياديـن القتـال؛ إال 

أمـا بقيـة .. كاالستعالمـات، وسـالح اإلشـارة
املياديـن القتاليـة ـ وهي أوسـع املياديـن وأمشلهـا ـ 
فلـم جيـد ااهـدون حاجـة ـ ميدانيـاً ـ إىل 

ألـم ـ بكـل بساطـة ـ .. استعمـال الفرنسيـة
كانـوا جنـوداً مـن جيـش التحريـر؛ جنـوداً انبثقـوا 

.. ـن وسـط شعـيب، فـالحي، وعمـايل بسيـطم
وهـؤالء كانـوا كلهـم يتكلمـون العربيـة؛ حـىت وإن 
كانـت عاميـة دارجـة؛ أمـا معلوماـم عـن 
الفرنسيـة؛ فـال تتعـدى بعـض األلفـاظ الركيكـة، 

  ..املعجونـة باألخطـاء الـيت شوهتهـا
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؛ ومبـا أن فرنسـا لـم يسبـق هلـا تعميـم لغتهـا
وال ثقافتهـا عـلى شـرحيـة عريضـة مـن اجلزائرييـن؛ 
األمـر الـذي لـم يسمـح لتلـك اللغـة أن تصبـح 

لـذا .. لغـة ختاطـب، وعمـل يف مستعمرـا الشهيـة
فقـد اضطـرت السلطـات االستعماريـة ـ آنذاك ـ إىل 
البحـث؛ بيـن ضباطهـا وإدارييهـا عـن الذيـن 

تستعيـن ـم يف حرـا ضـد  حيسنـون العربيـة؛ كي
ويف حـال تعـذر وجـود مـن يتقـن .. اجلزائرييـن

العربيـة بيـن املوظفيـن الفرنسييـن؛ كانـت تلجـأ إىل 
االستعانـة ببعـض املترمجيـن اجلزائرييـن؛ بغـرض 
.. إيصـال اخلطـاب الفرنـسي إىل الشعـب اجلزائـري
ارب أذن؛ أليسـت فرنسـا هي الـيت كانـت حتـ

؟ بـلى؛ كانـت تستعمـل اللغـة ..اجلزائرييـن بلغتهـم
العربيـة؛ مـن أجـل حتقيـق أغراضهـا، وإيصـال 

نعـم الشعـب اجلزائـري .. رسالتهـا إىل الشعـب
.. كلـه؛ وليـس لفئـة صغيـرة ممـن تعلـم الفرنسيـة

وـذا يتبيـن أن اللغـة العربيـة هي وسيلـة االتصـال 
يت استعملـت عنـد الطرفيـن ـ الرئيسيـة؛ الـ
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وال .. اجلزائـري والفرنـسي ـ يف حـرب التحريـر
يغيـر مـن هـذا كـون بعـض قـادة التحريـر كانـوا 
جيهلـون العربيـة؛ ألن العربيـة ليسـت الفصـحى 
فحسـب؛ بـل العاميـة هي األخـرى عربيـة؛ حـىت 

  ..وإن كانـت ختالـف القواعـد األكادمييـة
 ميكـن االستنـاد إىل املقولـة؛ الـيت ختلـط وهنـا ال

بيـن الذيـن يستطيعـون احلديـث بالفرنسيـة، وبيـن 
إذ ليـس كـل مـن نطـق .. الدارسيـن لتلـك اللغـة

وال يعتبـر كـل مـن .. بالفرنسيـة؛ متحكمـاً فيهـا
وعـلى .. حفـظ مجلـة، أو عبـارة بالفرنسيـة مفرنسـاً

نسبـة للعربيـة، الـيت مزجـت العكـس مـن ذلـك؛ بال
بكيـان وشخصيـة اجلزائـري؛ منـذ والدتـه، ويف 

فالعربيـة ـ ـذا ـ لـم تـأت إليـه .. حميـط أسرتـه
مـن خـارج حميطـه؛ بـل تعتبـر ملكـة مـن 

  ..ملكـاتـه
: والبـد ـ بعـد هـذا العـرض ـ مـن التسـاؤل

لوطنيـة هـل يكـفي القـول بـأن العربيـة هي اللغـة ا
والرمسيـة؛ يف الوقـت الـذي تنتهـك فيـه حرمتهـا؛ 
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كـل يـوم يف عقـر دارهـا؛ ومـن قبـل الرمسييـن؛ 
وهـل جيـوز  ! ! ؟..مـن أبنائهـا عـلى اخلصـوص

القـول بـأن الفرنسيـة ميـراث ورثتـه اجلزائـر مـن 
املـاضي؛ وغنيمـة حـرب اكتسبهـا الشعـب 

حلقيقـة التارخييـة تناقـض بينمـا ا !!؟..اجلزائـري
ألن الذيـن كانـوا جييـدون الفرنسيـة ـ  ! ! ؟..ذلـك

عنـد االستقـالل ـ لـم يكـن عددهـم كبيـراً؛ بـل 
أمـا احلقيقـة املـرة؛ .. كانـوا فئـة ضئيلـة للغايـة

فـهي أن والة أمـور اجلزائرييـن؛ هـم الذيـن نشـروا 
 !!..ا يف اجلزائـرالفرنسيـة، ووسعـوا نطـاق تعليمهـ

حـدث ذلـك ـ لألسـف ـ بأمـوال اجلزائـر، 
وعـلى حسـاب العربيـة، الـيت اضطهـدت يف العهـد 
االستعمـاري مـن قبـل احملتـل، وبعـد االستقـالل 

إذن؛ فمـن .. مـن طـرف أبنائهـا املتمرديـن الناكريـن
اخلطـأ البيـن القـول بـأن الفرنسيـة ميـراث مـن 

بـل هي .. أو غنيمـة حـرب كمـا يزعمـون املـاضي؛
وثـن حنتـه بعـض اجلزائرييـن؛ ليجعلـوا منـه آهلـة 

وبذلـك أصبـح  !!..جديـدة تعبـد يف هـذه الديـار
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اجلزائريـون رهينـة يف أيـدي أصحـاب هـذه اللغـة 
األجنبيـة؛ الـيت أرادوا أن تكـون هي اللغـة الوحيـدة 

العراقيـل تلـو العراقيـل والفريـدة؛ نتيجـة لوضـع 
أمـام اللغـات احليـة األخـرى؛ مهمـا كانـت 
أمهيتهـا يف املياديـن العلميـة واالقتصاديـة، ومهمـا 

املهـم عندهـم هـو أن .. كـان انتشارهـا عامليـاً
 !!..تسـود الفرنسيـة، وال شـيء غيـر الفرنسيـة
ذي ولنطـرح السـؤال اآلن؛ هـل هـذا األمـر هـو الـ

فـإن كانـوا  !!؟..حـارب مـن أجلـه ثـوار اجلزائـر
ـ كمـا يزعـم بعضهـم ـ قـد حاربـوا فرنسـا 
بلغتهـا؛ فهـل حاربـوا مـن أجـل سيـادة اللغـة 

   ! ! ؟..الفرنسيـة، وإمهـال العربيـة
ومـن غرائـب مـا حيـدث ـ يف هـذه األيـام ـ 

مثـة مـن بيـن اجلزائرييـن؛ أن بعضهـم يفتخـر بـأن 
اجلزائرييـن مـن حيسـن الفرنسيـة أفضـل مـن 

غيـر أن الذيـن يقولـون  ! ! ..الفرنسييـن أنفسهـم
هـذا ـ بزهـو ـ نسـوا أن هـذا األمـر ليـس 
فضيلـة، وال مدحـاً  هلـم؛ خاصـة إذا كـان أولئـك 
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املتمكنيـن مـن لغـة األجنـيب؛ جيهلـون بالتمـام 
م ـذا االعتبـار ليسـوا إال فهـ.. لغتهـم األصليـة

مـرضى، ومسلـويب الشخصيـة، وفاقـدي النفـس 
وبالتـايل فهـم ال يستحقـون أي احتـرام؛ .. والـذات

ألـم سيكونـون حمـل سخريـة وانتقـاص؛ ال حمـل 
وهـذا ـ طبعـاً ـ ال ينطبـق عـلى .. فخـر واعتـزاز

غـة، أو الذيـن حيسنـون لغتهـم؛ ثـم أضافـوا إليهـا ل
لغـات أخـرى؛ فـفي هـذه احلـال يستحـق هـؤالء 

ألـم ـ باإلضافـة إىل .. كـل تقديـر واحتـرام
امتـالك زمـام لغتهـم األصليـة ـ متكنـوا مـن 
التحكـم يف لغـات أخـرى؛ تضيـف إىل شخصيتهـم ـ 
الراسخـة اجلـذورـ سعـة يف األفـق، وقـدرة عـلى 

  .. ددةاحلركـة يف اجتاهـات متعـ
وعـلى هـذا؛ فمـا أضـحى عليـه احلـال ـ يف 
هــذه األيـام ـ ال يبعـث عـلى التفـاؤل 

وتتجـلى تلـك املأسـاة يف ظاهـرة .. واالطمئنـان
خطيـرة؛ وذلـك عندمـا  يفضـل املسئولـون ـ يف 
بلـد مستقـل ـ لغـة أجنبيـة عـلى لغتهـم األصليـة؛ 
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الرغـم مـن كـون  يف احلديـث إىل مواطنيهـم؛ عـلى
ذلـك البلـد حيـظى بثقافـة وحضـارة متميـزة 

فهـذا األمـر السلـيب سيبعـث ـ بـدون  !!..ورفيعـة
شـك ـ يف نفـوس املواطنيـن حالـة مـن اإلحبـاط 

فتتحطـم .. واألسى، ويثيـر يف القلـوب روح التشـاؤم
ومـن العجائـب أن هـذا .. النفـوس، وختـور العزائـم

حيـدث يف زمـن يسـمى بزمـن الوئـام،  األمـر
   ! ! ..واملصاحلـة مـع الـذات

نعـم؛ فـال جيـب أن حتتكـر العربيـة مـن قبـل 
ولكنهـا ـ باملقابـل ـ ال  جيـب أن .. فئـة معينـة

مـل مـن طـرف جهـات أخـرى؛ مهمـا كـان 
ومبـا أن اجلزائـرييـن كلهـم سـواء؛ أمـام .. عذرهـم

وقوانيـن البـالد؛ فليـس مـن العـدل الدستـور، 
ميـش الناطقيـن بالعربيـة ـ ظلمـاً ـ حبجـة ـ 

األمـر ! ! ..زائفـة ـ تسـمى الكفـاءة واملقـدرة
الـذي جيعـل تلـك املغالطـة؛ باعثـة ألوهـام كاذبـة؛ 
تفهـم النـاس بـأن املتكلميـن بالفرنسيـة ميتلكـون 

عـلى قـدرات  احلقيقـة املطلقـة، ويستحـوذون
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بينمـا الواقـع يثبـت العكـس يف كثيـر  ! ! ..خارقـة
  .. مـن األحيـان

وعليـه؛ فـإن كـان اجلزائريـون يسعـون ـ حقـاً 
ـ إىل إجنـاح عمليـة الوئـام الوطـين؛ فمـا عليهـم 
سـوى االلتـزام ـ بقـدر كبيـر ـ مـن االحتـرام 

هـم بتوزيـع حنـو بعضهـم بعضـاً؛ األمـر الـذي  يلزم
كـل األعمـال، واملكاسـب، واألثقـال عـلى بعضهـم 

وبالتـايل؛ فـال بـد مـن نبـذ .. بالعـدل واإلنصـاف
التفرقـة اللغويـة، ووضـع لغـة األجنـيب فـوق كـل 

ثـم السـعي احلثيـث يف سبيـل ترقيـة اللغـة .. اعتبـار
خيـر ال ويف األ.. العربيـة، وتعميمهـا يف اـاالت كلهـا

جيـب نسيـان املأسـاة الوطنيـة؛ الـيت أفرزـا أخطـاء 
نعـم أخطـاء ارتكبـت ـ .. شبيهـة مبـا جيـري اآلن

بعنجهيـة ـ يف حـق كثيـر مـن اجلزائرييـن؛ الذيـن 
فالوطـن ملـك للجميـع، وفـرص .. مهشـوا، وأمهلـوا

ال .. العمـل والنجـاح مـن حـق املواطنيـن بكاملهـم
  ..         اء، وال ميـش، وال احتقـار أو إمهـالإقصـ

@ @ @ 
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) صنـدوق العجـب(صـدق الذيـن أطلقـوا اسـم 
ألـا ـ حقيقـة .. عـلى القنـاة التلفزيونيـة اجلزائريـة
ومـن العجائـب  !!..ـ تـأيت بكـل عجـب عجـاب
ـ يف نشـرة الثامنـة  الـيت فاجـأت ـا املشاهديـن

ـ أـا نقلـت  2000مـارس  20مـن يـوم االثنيـن 
حديثـاً قصيـراً لوزيـر اخلارجيـة االندنـوسي؛ الـذي 
كـان يتكلـم بلغـة عربيـة سليمـة؛ تـدل عـلى 

ا يتمتـع بـه مـن خمـزون \سعـة ثقافتـه، وتؤكـد م
ة ويف املقابـل قدمـت التلفـز. لغـوي، وتنـوع ثقـايف

.. أو مفرنسـا.. مباشـرة شخصـاً؛ رمبـا كـان فرنسيـا
يفهـم ممـا كتـب حتـت امسـه .. املهـم.. اللـه أعلـم

أنـه مكلـف بشئـون آسيـا يف وزارة اخلارجيـة 
ومـا يبعـث عـلى العجـب .. اجلزائريـة طبعـاً

واالستغـراب؛ أن هـذا الشخـص كـان يـرد عـلى 
مبعـىن أنـه .. جزائريـةسـؤال املذيـع بلغـة غيـر 

                                                        
  .629: العـدد. 2000مـارس  22نشـر في صـوت األحـرار یـوم  1
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 !!.أجـاب املذيـع بلغـة أجنيـة هي الفرنسيـة
هـل عجـز هـذا املكلـف .. والسـؤال املطـروح اآلن

ومـاذا  !؟..بشئـون آسيـا عـن احلديـث بالعربيـة
سيكـون موقفـه لـو تكلـم معـه وزيـر خارجيـة 

؟ هـل جييبـه بالفرنسيـة؛ ..أندنوسيـا باللغـة العربيـة
يف احلقيقـة هـذه  !!؟..مـا حـدث مـع املذيـعك

التسـاؤالت كلهـا تـدل عـلى مـا يعانيـه بعـض 
اجلزائرييـن مـن خلـل، واضطـراب يف شخصيتهـم، 

  ..وإمهـال لقيمهـم
ومـن غرائـب مـا تكشفـه الشواهـد ـ يومـاً 
بعـد يـوم ـ يف هـذه الديـار املنكوبـة؛ أن يكلـف 

وهي اخلارجيـة .. أو مفرنـس يف وزارة سيـادة.. فرنـسي
اجلزائريـة عـلى شئـون قـارة ليـس للفرنسيـة فيهـا 

سـوى مـا متثلـه بعـض اجلـزر الـيت .. حـظ يذكـر
ـ اهلنـد الصينيـة؛ الـيت ال  كانـت تسـمى ـ سابقـاً

حتتـل مـن قـارة آسيـا سـوى جـزء صغيـر ال 
وقـد غـاب عـن .. يكـاد يـرى حـىت باهـر

بعـض اجلزائرييـن أن شعـوب آسيـا حيترمـون لغاـم 
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األصليـة أوالً؛ ثـم يتعاملـون ـ عنـد احلاجـة ـ 
ـل أمـا الفرنسيـة فتحت.. باللغـة اإلجنليزيـة ثانيـاً
  .. عندهـم الدرجـة الرابعـة

وعليـه؛ أمـا آن الوقـت؛ لـكي يقـف املسئولـون 
ـ يف اجلزائـر ـ موقـف إنصـاف، وعـدل جتـاه 

؟ ألـم تـأت اللحظـة الـيت ..لغتهـم اجلرحيـة
تستوجـب عـودة الـوعي، واالنتبـاه إىل خماطـر 

؟ ألـم حيـن زمـن ..التشويـه، ومزالـق االغتـراب
؟ أال يكـفي ..لغبـن والظلـم عـلى لغـة البـالدرفـع ا

؟ هـالَّ ..اجلزائـر عنـاد الطغـاة، واستبـداد العتـاة
احترمـت قوانيـن البـالد؛ يف زمـن التشـدق بعبـارة 

ملـاذا تنتهـك قوانيـن اجلمهوريـة  !!..دولـة القانـون
اجلزائريـة ـ حتـت ضـوء الشمـس ـ مـن طـرف 

ملـاذا  !!؟..يـب أو رقيـبمجهورييـن؛ دون حس
يصمـت نـواب األمـة عمـا حيـدث مـن تعسـف 
واحتقـار تتعـرض لـه قوانيـن صـدرت مـن 

فعندمـا يتمكـن املعنيـون باألمـر مـن  !!؟..جملسهـم
اإلجابـة ـ بصـدق، ونزاهـة، وإخـالص ـ عـلى 
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هـذه التسـاؤالت؛ سينجحـون ـ بـدون شـك ـ يف 
نعـم  !!..يتخبطـون فيهـا فـك الطالسـم الـيت

سيصبـح حتقيـق كـل شـيء ممكنـاً؛ مـن الوئـام 
الـوطين، إىل التنميـة الوطنيـة، إىل حتقيـق األمـن 

أمـا إذا عجـزوا عـن .. والسالمـة للوطـن وسكانـه
فـك مـا يبـدو لديهـم مـن طالسـم؛ فلـن حيققـوا 

لـذا .. وبـةشيئـاً إجيابيـاً يذكـر يف هـذه البـالد املنك
وجـب عـلى كـل املخلصيـن هلـذا الوطـن العزيـز 
أن يسألـوا اللـه سبحانـه وتعـاىل اللطـف ـذا 

  .. الشعـب وهـذه البـالد
                                                                                                 

@ @ @ 
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عـلى ضـوء انعقـاد مـا يسـمى باملؤمتـر 
القـومي العـريب يف اجلزائـر؛ ازدادت صـورة القومييـن 

والشحـوب واهلـزال مـن .. العـرب شحوبـاً وهـزاالً
.. عالمـات املـوت والفنـاء؛ كمـا هـو معلـوم

أـا والـشيء املالحـظ يف هـذه التظاهـرة اجلوفـاء؛ 
تشبـه حفـالت املآتـم واجلنائـز؛ الـيت جتمـع أناسـا؛ 
ال هـم هلـم سـوى البكـاء، ومـلء البطـون مبـا لـذ 

ومـا يؤسـف حقـاً؛ هـو انـزالق اجلزائـر .. وطـاب
يف هـذه الزفـة اهلزيلـة؛ الـيت كلفـت خزينـة الدولـة 

ألن البـالد  !!..كثيـراً؛ دون نتائـج تـرجى منهـا
سـت يف حاجـة موعـة مـن املتقاعديـن املهمشيـن لي

مهمشيـن سـواء مـن شعوـم، أو مـن .. يف أوطاـم
ألـم لـم يفيـدوا يـوم كانـوا يف .. حكوماـم

                                                        
  .649: العـدد. 2000أفریـل  17نشـر في صـوت األحـرار یـوم االثنیـن  1
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مراكـز السلطـة والقـرار؛ فكيـف يفيـدون وهـم 
  ؟..عـلى أرائـك املتقاعـديـن الوثيـرة نائمـون

ن جتمـع؛ احتكرتـه ومـاذا تنتظـر اجلزائـر مـ
فئـة مـن البشـر؛ ال هـم هلـم سـوى الظهـور 
مبظهـر دونكيشـوت املنقـذ؛ وهـم أعجـز مـن أن 
يستطيعـوا إنقـاذ أنفسهـم مـن التهميـش واإلقصـاء 

؟ ومـاذا تنتظـره اجلزائـر ..يف بلداـم الضيقـة املترحنـة
مـن شيـوخ جفـت منابعهـم، وانكسـرت أسلحتهـم، 

طـوت صحائفهـم، وتشوهـت مقاصدهـم وان
؟ ومـاذا تنتظـر اجلزائـر مـن أنـاس ..وأهدافهـم

وقفـوا عشريـة كاملـة يتفرجـون ـ بصمـت عـلى 
مـا جيـري يف هـذه الديـار ـ دون أن يرفعـوا 

أو أصواـم املبحوحـة لقـول كلمـة .. أيديهـم
؟ مـاذا ترجـوا اجلزائـر مـن أنـاس جفـت ..حـق
؟ ..مهـم، وسقطـت ركائبهـم يف املعتـرك احلاسـمأقال

فـإن عجـزوا عـن إفادـا أيـام حمنتهـا وكبوـا 
املظلمـة؛ فبمـاذا سيفيدوـا يف أيـام  ضتهـا 

  ؟ ..وإشـراق فضائهـا
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فمـن يشاهـد حـال أولئـك املؤمتريـن الشيـوخ؛ 
سيكتشـف ـ حتمـا ـ احلـال املزريـة الـيت هـم 

إذ كـان أغلبهـم يشعـرون بالرعـب . عليهـا
رعـب يالحقهـم حـىت .. يطاردهـم يف كـل مكـان

وعليـه فهـم حريصـون عـلى .. يف أسـرة نومهـم
اختيـار الزوايـا الضيقـة املظلمـة؛ لـكي يدلـوا 

فهـم يشعـرون أـم .. بآرائهـم اهلزيلـة اجلوفـاء
.. مراقبـون مـن طـرف أنظمتهـم يف كـل مكـان

مـاذا يـرجى مـن شخـص ترعبـه األوهـام، ف
؟ فهـل هـؤالء سريفعـون ..وتفزعـه كوابيـس نومـه

 !؟..احليـف والظلـم عـن األمـة العربيـة البائسـة
ومـع  !!..ال وألـف ال: بالطبـع فاجلـواب يكـون

هـذا فقـد وجـدوا متنفسـاً هلـم، باالنتسـاب هلـذا 
؟ وهـو ..لـم ال.. مالنـادي الـذي احتكـروه ألنفسهـ

يوفـر هلـم رحـالت سياحيـة جمانيـة إىل األوطـان 
أليـس مفيـداً أن حيـظى اإلنسـان برحلـة .. العربيـة

جمانيـة، وإقامـة يف فنـدق ذي مخسـة جنـوم؛ مبجـرد 
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انتسابـه هلـذا النـادي؛ املخصـص للمتقاعديـن، 
  ؟..وكبـار السـن مـن السياسييـن السابقيـن

وهكـذا يتمخـض اجلبـل فيلـد فـأرا يف 
وهكـذا يضحـك عـلى الذقـون منظمـو .. اجلزائـر

هـذا املؤمتـر؛ يف بلـد ليـس يف حاجـة ملؤمتـر؛ ال 
إذ .. خيـدم سـوى املؤمتريـن، واملشرفيـن عـلى تنظيمـه

يتجـلى ذلـك مـن خـالل امليزانيـة؛ الـيت كلفـت 
حاجـة إليهـا؛ خزينـة الدولـة مبالـغ هـي يف 

لتصـرف يف قضايـا أهـم مـن هـذه التظاهـرة؛ الـيت 
أرادهـا منظموهـا أن تكـون مثـل السجـل التجـاري 

الـذي ميكنهـم مـن الظهـور دون .. االحتكـاري
غريهـم؛ ويبعـث فيهـم األمـل للعـودة مـن جديـد 

مـع أـم لـم . إىل الساحـة السياسيـة والثقافيـة
يـوم مـن األيـام فرسـان كفـاح، وال  يكونـوا يف

جـنـد نضـال يف سبيـل القضيـة العربيـة ـذه 
فكيـف ـ إذن ـ يصـح انتظـار أي فائـدة .. الديـار

.. مـن أنـاس لـم تكـن نيتهـم فائـدة غريهـم
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فاقـد الـشيء ال : وهكـذا يصـح املثـل القائـل
  ..يعطيـه

  
@ @ @ 
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1 
  

اقتـضى السيناريـو ـ املعـد مسبقـاً ـ أن تقـوم 
القيامـة؛ عندمـا تصـل ثلـة مـن الصحافييـن 

وكمـا جـرت العـادة يف  !!..اجلزائرييـن إىل إسرائيـل
حـاول خمرجـو املسرحيـة أن يضحكـوا .. كـل مـرة

عـلى ذقـون املشاهديـن؛ فأضحكـوا النـاس عليهـم؛ 
واحلكايـة .. نقلـب السحـر عـلى الساحـروهكـذا ا

إذ سبـق لشبيهـات هـذه املسرحيـة .. لـم تبـدأ هنـا
والغريـب أن احلـظ .. أن عرضـت مـرات  ومـرات

كـان حيالـف أولئـك املخرجيـن باستمـرار؛ فكلمـا 
شرعـوا يف عـرض مسرحيـة مـن مسرحياـم؛ لـم 

بيـاء ميثلـون خييبـوا يف العثـور عــلى متطوعيـن أغ
أدورهـا الكريهـة؛ عـلى حسـاب مسعتهـم 

وكمـا حـدث يف السابـق حـدث هـذه .. وكرامتهـم
املـرة؛ إذ مثـل الـدور يف املسرحيـة املشبوهـة ممثلـون 
بؤسـاء؛ وجـدوا أنفسهـم فجـأة مورطيـن يف قضيـة 

                                                        
  .713: العـدد. 2000جولیـت  4نشـر في صـوت األحـرار یـوم الثالثـاء  1
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خاصـة بعـد أن  !!..لـم حيسبـوا هلـا حسابـاً 
نـة خشبـة املسـرح، ودقـة حبـك اطمأنـوا عـلى متا
  .. سيناريـو املسرحيـة

وهكـذا عرضـت املسرحيـة املشبوهـة مبشاهدهـا 
الدراميـة الصاخبـة عـلى املـأل؛ متضمنـة مشاهـد 
تتطلـب تقديـم أضحيـات بشريـة؛ تنتهـك فيهـا 
كرامتهـم وتلطـخ أمساؤهـم؛ يف سبيـل متهيـد الطريـق 

تهدفـة؛ وذلـك خبلـق سنـن وحتقيـق الغايـات املس
جديـدة؛ وعـادات حديثـة؛ تطبـع مـا لـم يكـن 

ومـع بدايـة العـرض ـ مباشـرة ـ وجـد .. طبيعيـاً
أولئـك املمثلـون ـ الضحايـا ـ أنفسهـم يف موقـف 
ال حيسـدون عليـه؛ إذ اتضـح أـم كلفـوا بـدور 

وهـو دور اخلائـن، ودور البائـع لكرامتـه، .. قـذر
مـع أن السيانريـو لـم يكـن يظهـر .. واملتنكـر ألمتـه

هلـم هـذا الـدور املخـزي يف بدايـة األمـر؛ أو يـأ 
هلـم ـ عـلى األقـل ـ أنـه ال يتضمـن ذلـك 

ومـن هنـا جـاءت الصدمـة .. الـدور البشـع
  ..الفظيعـة
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: وعليـه؛ فـإن قـال أولئـك املمثلـون البؤسـاء
وا قـراءة مـا خيفيـه نـص أـم لـم حيسنـ

السيناريـو، ولـم يقـدروا العواقـب حـق قدرهـا؛ 
وإن قالـوا أـم كانـوا .. فهـم أغبيـاء وبلهـاء

يدركـون مغـزى املسرحيـة وهدفهـا؛ فليسـوا ـ إذن 
ـ سـوى عمـالء؛ مـن الطامعيـن، أو مـن األشـرار 

ن ومـع هـذا فليـس مـن حـق املراقبيـ.. الطائشيـن
ـ اآلن ـ إلصـاق أي مـة ـم؛ إال بعـد تأمـل 

واأليـام القادمـة ستكـون .. عميـق، ومتحيـص دقيـق
حيـث ميكـن استشفـاف .. كفيلـة بكشـف النوايـا

املغـزى مـن هـذه الزيـارة اللعينـة؛ الـيت لـم تكـن 
األوىل؛ كمـا أـا لـن تكـون األخيـرة ـ حسبمـا 

  ..قي احلـال عـلى مـا هـو عليـهيبـدو ـ إذا مـا بـ
واملهـم هنـا؛ هـو معرفـة العلـة الـيت أفـرزت 

ظاهـرة أضحى فيهـا احلـرام .. هـذه الظاهـرة الغريبـة
.. حـالالً مطلقـاً، واملمنـوع كسبـاً مباحـاً ومشاعـاً

حيـث يتـم كـل ذلـك؛ ببساطـة ويسـر تسودمهـا 
صـل يف أيـام إذ ح.. روح الالمبـاالة واإلمهـال 
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معـدودات مـا عجـز النـاس عنـه يف عشـرات 
 !؟..فمـا هـو السبـب يف ذلـك يـا تـرى.. السنيـن

وكيـف اقتنـع النـاس ـذا؛ دون أن يصـدر عنهـم 
أي رد فعـل؛ قـد تستشـف منـه مالمـح للمعارضـة، 

هـل اكتشـف  !؟..أو يفيـد بالرفـض واملقاومـة
فجـأة أـم كانـوا  النـاس ـ كـل النـاس ـ

وإذا  !؟..يعيشـون يف ضـالل طـوال قـرون مضـت
كـان ذلـك صحيحـاً فمـن املسئـول عـن ذلـك 

؟ وإن كـان غيـر صحيـح؛ فمـا ..اجلهـل املزمـن
الـذي مينـع قـول احلـق جهـراً؛ دون متييـع، 

  !؟..واستخفـاف
ومـن هنـا يصبـح املتهمـون األولـون هـم 

فهـل يعقـل أن .. األمـة مـن املثقفيـنأبنـاء هـذه 
ال .. يبـقى هـؤالء يف موقـف سلـيب هامـشي

يشاركـون يف صنـع األحـداث، والقـرارات اهلامـة يف 
وهـل حيـق هلـم السكـوت عمـا جيـري  !؟..بلدهـم

مـن احنرافـات؛ قـد تـؤدي ـذا الوطـن إىل مـا ال 
ومـن جهـة ثانيـة؛ كيـف تكتـفي  !؟..حيمـد عقبـاه
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الطبقـة السياسيـة ـ الـيت يهيمـن عليهـا املثقفـون ـ 
بـدور ذلـك املشاهـد الصامـت، أو املعـارض 

ومـاذا عـن  !؟..املتملمـل؛ يف سلبيـة واحتشـام
؟ فهـل ..األمانـة الـيت محلهـم إياهـا أبنـاء شعبهـم
زج ـم يف حيـق هلـم السكـوت، وعـدم مقاومـة الـ

وهـل مسحـوا لشعبهـم  !؟..قبضـة الصهيونيـة العامليـة
أن خيتـار بيـن الركـوع واخلنـوع؛ يف ظـل العيـش 
والرخـاء؛ وبيـن العـزة والكرامـة؛ يف الشـدة 

  ؟ ..والعنـاء
وممـا ال شـك فيـه أن املثقفيـن والسياسييـن 
كانـوا يتابعـون كـل اخلطـوات؛ الـيت تتـم يف 

ـرة هـذا الوطـن؛ وال جيهلـون شيئـاً؛ سـواء مسي
ومـع ذلـك .. كـان مهمـاً أو أهـم مـن املهـم

حـدث مـن االختراقـات، واالحنرافـات مـا ميكـن 
فمـا .. بواسطتهـا تسويـد صفحـات وصفحـات
ومـن  !؟..منعهـم مـن قـول احلـق بصـدق وإصـرار

ذا الـذي كبحهـم عـن الوقـوف يف وجـه 
هـل  !؟..رافـات، والـردة بكـل الوسائـل املتاحـةاالحن
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كانـوا جيهلـون اخلطـوات األوىل للتطبيـع؛ يف عهـد 
؟ وهـل غابـت ..الرئيـس الشـاذيل بـن جديـد

عنهـم املسـاعي املشبوهــة؛ الـيت كانـت تنطلـق ـ 
؟ ..يف الظـالم ـ مـن سفـارة فرانسـا بالـذات

  ..1988خاصـة بعـد أحـداث أكتوبـر 
وإن حتـدث النـاس عـن التطبيـع مـع إسرائيـل 
اآلن؛ هـل املثقفـون والسياسيـون اجلزائريـون ال 
يعلمـون أن التطبيـع مـع إسرائيـل بـدأ ـ أصـال ـ 
مـن خـالل التطبيـع مـع فرنسـا؛ وليـس أمريكـا؛ 

؟ فبـوادر التطبيـع مـع ..كمـا يتوهـم بعضهـم
ارة الرئيـس الشـاذيل إسرائيـل؛ شـرع فيهـا منـذ زيـ

بـن جديـد إىل فرنسـا؛ حيـث ال جيهـل أحـد مـا 
لليهـود ـ املنضويـن يف فئـة األقـدام السـوداء ـ مـن 

وإذا تكلـم النـاس عـن .. نفـوذ وكثـرة يف فرنسـا
األقـدام السـوداء؛ فهـم يتكلمـون أيضـاً عـن 

أو باألحـرى اإلسرائيلييـن؛ حبكـم أن .. اليهـود
اإلسرائيليـة أوالً ثـم : عظمهـم حيملـون اجلنسيتيـنم

ومـن هـو املثقـف الـذي ال .. الفرنسيـة بعدهـا
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يعلـم بـأول وفـد زار اجلزائـر ـ مـن األقـدام 
؟ ومـن ..السـوداء ـ يف عهـد الشـاذيل بـن جديـد

جيهـل مـا كـان حيـدث أيـام حكومـة محـروش، 
فتـاح بـدون حـدود، وأيـام حكومـة غـزايل؛ مـن ان

 !؟..أو قيـود مـع فرنسـا، ومـن ورائهـا إسرائيـل
كـل ذلـك كـان ميـر أمـام أنـوف املثقفيـن 
والسياسييـن؛ دون أن يرفعـوا أيديهـم معترضيـن حبـزم، 

  ..ومندديـن بشـدة
وكانـت تلـك السلبيـة؛ الـيت أظهرهـا املثقفـون، 

ثابـة املؤشـر البـارز والسياسيـون اجلزائريـون؛ تعتبـر مب
عـلى سالمـة طريـق التطبيـع، وخلـوه مـن 

وعليـه فقـد انتقـل األمـر .. املوبقـات والصعوبـات
إىل أيـدي فئـة مـن املمتهنيـن للسياسـة يف هـذه 
الديـار؛ مـن بقايـا دعـاة االندمـاج ـ كمـا 
وصفهـم بلعيـد عبـد السـالم ـ ومـن ذلـك 

الدعـوة للتطبيـع مكشوفـة، وال التاريـخ أصبحـت 
وهكـذا أصبحـت .. حتتـاج إىل حتليـل أو تفسيـر

الزيـارة إىل إسرائيـل شيئـاً طبيعيـاً لـدى كثيـر مـن 
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خاصـة وأن بعـض األمسـاء النشيطـة يف .. النـاس
امليـدان السيـاسي ـ املسنـودة واملدعمـة مـن قـوى 
ا خارجيـة ـ انغمسـت بـدون حـرج يف هـذ
: السيـاق؛ مثـل بعـض املنضويـن يف مؤسسـات كـ

املرصـد الوطـين حلقـوق اإلنسـان، وحـزب 
  .. األرسيـدي، وحـزب حركـة الشبيبـة الدميقراطيـة

كـل تلـك الزيـارات لـم حتـرك ساكنـاً بيـن 
املثقفيـن؛ الذيـن كانـوا يهونـون مـن شأـا، 

ملخططـون هلـا ويقللـون مـن مفعوهلـا؛ بينمـا كـان ا
يعملـون عـلى جعلهـا مـن األمـور العاديـة 

وبالفعـل أصبحـت ـ مـع مـرور .. والطبيعيـة
الوقـت، ومـع مقتـضى احلـال والواقـع السيـاسي 
للبـالد، ونظـراً لتغيـر الظـروف العامليـة، واختـالل 
املوازيـن ـ أمـراً ال غرابـة فيـه؛ حيـث أصبـح 

ليـن إجيـاد مسوغـات ملـا جيـري سهـالً عـلى احملل
وملـا ظهـر الرئيـس بوتفليقـة .. مـن ردة واحنـراف

وجـد واقعـاً مؤسفـاً؛ ولكنـه ـ يف احلقيقـة ـ واقـع 
سهـل عليـه مشـاق إقنـاع النـاس؛ بضـرورة 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 413

خاصـة وأنـه .. التعامـل مـع ذلـك الواقـع املشئـوم
غـل حبكـم خربتـه السياسيـة؛ عـرف كيـف يست

األرضيـة الـيت وجدهـا، وذلـك باالستفـادة مبـا 
وعليـه فقـد تـرك .. سبقـه مـن أحـداث ووقائـع

أدوات االتصـال مـع اليهـود عـلى حاهلـا؛ كمـا 
كانـت قائمـة؛ ولكـن يف حـدود معينـة، وبشـروط 
حمـددة؛ لـم يفهمهـا كثيـر مـن النـاس؛ حـىت وإن 

مـن ذلـك .. ا جيـداًكـان الصهاينـة قـد فهموهـ
أنـه حـاول الظهـور مبظهـر الرافـض، املتشـدد 

ومـن هنـا .. للتطبيـع مـع إسرائيـل بـدون شـروط
ميكـن فهـم املنـاورة الـيت مـا فتـئ يقـوم ـا 

  .. فرنسـا، وأمريكـا، وإسرائيـل: جتـاه كـل مـن
ولكـن تلـك املنـاورة ـ الـيت قـام ـا ـ ال 

املخاطـر؛ إذ قـد تسمـح لبعـض  ختلـو مـن
وعندئـذ .. االنتهازييـن، واملنحرفيـن بركـوب املوجـة

لـن يقـدر عـلى كبحهـم؛ ال الرئيـس بوتفليقـة، وال 
غيـره؛ ألن االحنـراف يصبـح ـ عندئـذ ـ أمـراً 

وهـذا مـا .. شرعيـاً؛ ملـا لـه مـن سوابـق جتيـزه

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 414

لصحافييـن حـدث بالفعـل؛ عندمـا جتـرأ بعـض ا
التابعيـن لصحـف متفرنسـة، ومراسـلي وسائـل 
إعـالم أجنبيـة يف اجلزائـر؛ مـن اختـراق اخلـط 
األمحـر، بغـرض كسـر الشـروط؛ الـيت وضعهـا 

حبجـة أن .. الرئيـس بوتفليقـة للتطبيـع مـع إسرائيـل
الرئيـس بوتفليقـة هـو الـذي بـادر مبصافحـة 

.. معـه مـدة سبـع دقائـق بـاراك، وقبـل باحلديـث
لكـن ذلـك املنطـق تنـاسى أنـه حيـق للرئيـس مـا 
ال حيـق لعامـة النـاس؛ حبكـم أنـه هـو املسئـول 
األول عـن سياسـة البـالد؛ ويتحمـل مسئولياتـه أمـام 

أمـا أن .. الشعـب؛ الـذي انتخبـه؛ يف حـال اخلطـأ
ود يتطـاول بعـض الصحافييـن؛ متجاوزيـن حـد

مهامهـم اإلعالميـة؛ فهـذا هـو منتـهى الصفاقـة، 
وبالطبـع ال سبيـل إىل نكـران أن .. والوقاحـة، والتمـرد

اللعبـة تـم حبكهـا خـارج الوطـن؛ خاصـة إذا علـم 
أن أولئـك الصحافييـن ـ احملسوبيـن عـلى الصحافـة 
اجلزائريـة ـ هـم يف احلقيقـة جمـرد مراسليـن لوسائـل 

أسبوعيـة اإلكسربيـس : م أجنبيـة مثـلإعـال
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وطبعـاً فكـل .. الفرنسيـة، وإذاعـة صـوت أملانيـة
النـاس يعلمـون؛ مـا للصهيونيـة مـن نفـوذ عـلى 

ومـن .. وسائـل اإلعـالم األوروبيـة، واألمريكيـة
خـالل تلـك الوسائـل؛ بـدأ التيـار الصهيـوين 

ث متكـن مـن يتسـرب إىل اإلعـالم اجلزائـري؛ حيـ
اختـراق بعـض الصحـف املتفرنسـة عـلى 

  ..اخلصـوص
ومـن هنـا أتـت اإلشـارة ألولئـك املراسليـن؛ 
بالسـعي إىل استـدراج بعـض زمالئهـم إىل زيـارة 
إسرائيـل؛ يف حماولـة الستبـاق األحـداث، وتوريـط 
السلطـات اجلزائريـة؛ وذلـك بتحديهـم لقـرار 

، والقفـز عـلى مـا وضعـه مـن الرئيـس بوتفليقـة
مـع أن ذهاـم إىل كيـان عـدواين .. شـروط للتطبيـع

مـازال حيتـل أراض عربيـة، ويغتصـب حقوقـاً 
فلسطينيـة، وينتهـك قـرارات األمـم املتحـدة، 

ال يعـين شيئـاً .. ويستبيـح كرامـة اإلنسـان العـريب
سبـب يف وقـد يكـون هـذا هـو ال.. بالنسبـة إليهـم

.. احلـدة الـيت صـدرت عـن الرئيـس بوتفليقـة
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وكمـا هـو واضـح؛ فتصـرف أولئـك الصحافييـن 
كـان حماولـة إلفسـاد اخلـط الـذي سطـره الرئيـس 

ونظـراً لعـدم قبـول إسرائيـل بشـروط .. اجلزائـري
بوتفليقـة؛ فقـد جلـأت إىل طـرق أخـرى ملتويـة، 

.. ـه أمـام األمـر الواقـعوأساليـب مشبوهـة؛ لوضع
فتحركـت األيـدي الصهيونيـة اخلفيـة العاملـة يف 
اجلزائـر؛ فحشـدت ثلـة مـن املتهوريـن املغـرر ـم؛ 
ال يتجـاوز عددهـم العشـرة مـن املتفرنسيـن 

األرض الـيت .. املسلوبيـن؛ وشحنتهـم إىل أرض امليعـاد
ا يف اغتصبـت مـن الفلسطينييـن؛ الذيـن شـردو

  ..الفيـايف واآلفـاق
ولـم تكـن لـدى أولئـك الصحافييـن أي حجـة 
مقنعـة؛ سـوى أـم ذهبـوا يف جولـة لإلطـالع 

وهـذا املنطـق ـ بالطبـع ـ .. ومعرفـة احلقائـق
فاسـد، ومضحـك؛ ألـم لـو كانـوا مـن أبنـاء 
اجلزائـر ذات االنتمـاء العـريب اإلسـالمي؛ الستغنـوا 

.. إلطـالع عـمـا يسـمى حقيقـة إسرائيـلعـن ا
فالكـل يعـرف أـا كيـان مصطنـع؛ مـن قبـل 
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والكـل يعلـم أـا قطعـة .. الـدول املستعمـرة
متطـورة؛ حبكـم أـا مقتطعـة مـن أمريكـا، 
وأوروبـا؛ ومزروعـة يف الوطـن العـريب املتخلـف 

ـك وعليـه فمـا يفيدهـم إن رأوا يف ذل.. البائـس
الكيـان جامعـات متطـورة، ومصانـع متقدمـة، 
ومـزارع ناميـة، ومساكـن راقيـة، وشـوارع 

؟ يف الوقـت الـذي تعامـل فيـه ..منسقـة
الفلسطينييـن؛ كمـا سبـق أن عامـل الغـزاة 

فهـل .. األوروبيـون اهلنـود احلمـر يف األمريكتيـن
هاينـة، حيتـاج اجلزائريـون إىل التأكـد مـن ظلـم الص

وهـل حيتـاج  !؟..واغتصاـم لبيـوت الفلسطينييـن
دعـاة حقـوق اإلنسـان ـ مـن اجلزائرييـن ـ إىل 
دليـل عـلى جرائـم إسرائيـل، وانتهـاك حقـوق 

  !؟..اإلنسـان فيهـا
ومـع هـذا البـد مـن ذكـر اخلطـأ الـذي 
ارتكبتـه السلطـة اجلزائريـة؛ يف عهـد الرئيـس 

نعـم لقـد كـان اندفاعـه، ومحاسـه يف  ..بوتفليقـة
كسـر الطابوهـات ـ بـدون ضوابـط ـ هـو الـذي 
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فكمـا .. شجـع املغامريـن، واملتطفليـن، واالنتهازييـن
أخطـأ الرئيـس الشـاذيل يف االندفـاع حنـو الدميقراطيـة 
الفوضويـة؛ أخطـأ الرئيـس بوتفليقـة وتسـرع يف 

 دعـاة وتقريـب ،طنيـةميـش دعـاة الثوابـت الو
 كـل الطابوهـات؛ لكسـر واملتحمسيـن العامليـة،

 ـ مييـز أصبـح الرئيـس يكـون أن املهـم ..الطابوهـات
 وحلفائـه االستراتيجييـن، حلفائـه بيـن ـ اآلن

 تكـون حيـن معـه هـم مـن وبيـن التكتيكييـن،
  ..الضـراء ويف السـراء يف معـه ومـن الفائـدة،

@ @ @ 
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1
 

  
  )أجوبـة مكتوبـة لصحيفـة البـالد( 

  
قبـل اإلجابـة عـلى السـؤال املتعلـق بنشـاطي 
اليـومي؛ خـالل شهـر رمضـان املبـارك؛ ال بـد يل أن 
أتوجـه ـ يف خشـوع ـ إىل اللـه سبحانـه وتعـاىل؛ 
داعيـاً، وراجيـاً أن جيعـل مـن هـذا الشهـر الكريـم 
بابـاً يفتـح باخليـر واهلنـاء عـلى املسلميـن كافـة، 

كمـا أمتـىن أن . اجلزائـري خاصـة وعـلى الشعـب
يكـون هـذا الشهـر ـ أيضـاً ـ رمـز انتصـار 
مؤكـد، وعنـوان حسـم قاطـع، وبشـرى سـالم 

وال .. صـادق؛ ألبنـاء احلجـارة يف فلسطيـن ااهـدة
يفوتـين أيضـاً أن أتوجـه إىل اللـه العزيـز القديـر 

عـب آمـالً أن يرفـع احليـف، والظلـم عـن الش
العـراقي األيب، وذلـك بكسـر شوكـة الـدول 
املتجبـرة، املهيمنـة عـلى األرض، والناشـرة للفسـاد، 

  .. والطغيـان فيهـا
                                                        

   .2000دیسمبـر  3نشـر في جریـدة البـالد یـوم األحـد  1
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أمـا عـن اهتمامـايت اليوميـة؛ فـال يسعـين إال 
االعتـراف بانكمـاش نشـاطي الثقـايف؛ خـالل شهـر 

ـر نظـراً ملـا يتطلبـه هـذا الشه.. رمضـان املبـارك
ومـع هـذا فـال .. مـن التزامـات دينيـة وعائليـة

ختـلـو أيامـه مـن عمـل جـاد؛ وإن تقلصـت 
ومـا ميكـن قولـه هنـا هـو أنـين ـ مثـل . مساحتـه

كـل مثقـف جزائـري ـ تشغلـه شئـون بيتـه، 
وتفتنـه هلفـة أوالده؛ الذيـن يتوجـب عليـه رعايتهـم، 

هـذا باإلضافـة إىل . وضمـان العيـش الكريـم هلـم
رعايـة شئونـه اخلاصـة؛ الـيت ميكـن إمجاهلـا يف أداء 
الفـروض الدينيـة الواجبـة؛ كالصـالة، وقـراءة مـا 

ثـم احلـرص عـلى . تيسـر مـن الذكـر احلكيـم
ختصيـص أوقـات للمطالعـة والكتابـة، أو القيـام 
ببعـض األشغـال اليدويـة داخـل املنـزل؛ وذلـك 

  .شكـل مـن أشكـال الرياضـة البدنيـة احلـرةك
وتبعـاً ملـا يوفـره شهـر رمضـان لإلنسـان مـن 
فـرص؛ متكنـه مـن كبـح نفسـه اجلاحنـة، وضبـط 
غرائـزه اجلاحمـة، وترشيـد أعمالـه امللتويـة؛ فـإين لـم 
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أجـد أمـامي سـوى الركـون إىل مـا يلزمـه مقتـضى 
ء مبـا هـو ضـروري، وتـرك احلـال؛ وذلـك باالكتفـا

وعليـه فقـد احنصـر نشـاطي .. التطلـع لكـل كمـايل
اليـومي بيـن فـروض العبـادة للـه وطقوسهـا، وبيـن 
الواجبـات العائليـة؛ املتمثلـة يف التسـوق، ومصارعـة 
األسعـار امللتهبـة؛ يف األسـواق املختلفـة، واملتاجـر 

ـراع يكلفـين كثيـراً وطبعـاً فذلـك الص.. املتعـددة
  ..مـن اجلهـد، والوقـت، واملـال

وبعـد العـودة مـن السـوق؛ أسـعى لقتـل مـا 
بـقي مـن الوقـت ـ حـىت موعـد املغـرب ـ يف 
االشتغـال ببعـض األعمـال اليدويـة الضروريـة، 

غيـر أنـين يف هـذه .. وحماولـة مشاهـدة التلفـاز
ة كبيـرة يف متابعـة السنـة الرهيبـة؛ وجـدت صعوبـ

إذ .. الربامـج املتلفـزة؛ عبـر احملطـات العربيـة كافـة
لطاملـا شعـرت بالتقـزز، والرغبـة يف التقيـؤ؛ كلمـا 
أشاهـد مـا تنقلـه تلـك احملطـات مـن أخبـار عـن 
االنتفاضـة، ومـا ختصصـه مـن حصـص إعالميـة 
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منافقـة جوفـاء؛ عـن حـال حكـام العـرب، 
  ..سلميـن امليئـوس مـن صالحهـموامل

واجلديـر بالذكـر أن هـذه الظاهـرة املقرفـة 
انتابتـين يف السنـة الفارطـة أيضـاً؛ وذلـك حينمـا 
كـان بعـض أولئـك احلكـام؛ يقضـون أوقاـم 
الرمضانيـة يف مشاهـدة احلفـالت املوسيقيـة الصاخبـة؛ 

يف املنطقـة  رغبـة منهـم يف التعتيـم عـلى مـا جيـري
العربيـة؛ وذلـك بكتـم أصـوات القصـف اجلـوي؛ 
الـذي يقـوم بـه احلليفـان املفضـالن والصديقـان 

أمريكـا وبريطانيـا؛ ضـد العـدو : املبجـالن
العـراق املتكبـر،  !!..العـدو الظالـم !!..الغاشـم

وهكـذا تتكـرر املأسـاة  !!..وشعـب العـراق العنيـد
حيـث نشاهـد ونلمـس .. هـذا العـام كذلـك

املؤامـرة الكبـرى عـلى شعـب فلسطيـن؛ ذلـك 
الشعـب الـذي أصبـح يف عـرف احلكـام كابوسـاً 

.. فـأرادوا اخلـالص منـه، ومـن تكاليفـه !!..ممـالً
كيـف ال وهـو املؤبـق، املانـع لكـل تطبيـع؛ مـع 

كـام، وملكـة مجـال العصـر معشوقـة احل
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وكيـف ال وهـذا الشعـب الفلسطيـين  !؟..إسرائيـل
املشاكـس يعتـرض قوافـل اخليـرات، والـدوالرات؛ 

هـذا إذا  !؟..الـيت قـد تـأيت مـن عنـد العـم سـام
أصـر املتفائلـون؛ عـلى إبقـاء األلـف الواقعـة بيـن 

  ..  السيـن وامليـم
ين لـم أجـد أمـامي سـوى وهلـذا السبـب؛ فـإ

اهلـروب إىل خلـوتـي؛ داخـل مكتـيب املتواضـع؛ 
طمعـاً يف طمـس مـا شاهدتـه مـن أحـداث مثبطـة؛ 
وذلـك بواسطـة مـا أخطـه مـن أسطـر داميـة، 
ومـا أسـرح فيـه مـن أحـالم مهدئـة؛ حبثـاً عـن 
خمـرج مـن أزمـيت النفسيـة املستفحلـة،  ومـن 

وعـلى هـذا يكـون الليـل .. عنويـة املزمنـةسقطـيت امل
ـ يف غالـب األحيـان ـ هـو أفضـل أوقـات 

  .. األحـالم، والبحـث، والتأمـل، والكتابـة
                                                                                                

@ @ @ 
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1!! 
  

لقـد تعودنـا يف هـذا الزمـن الـرديء مشاهـدة 
الفضائـح، ومسـاع املكـاره؛ ومـع هـذا لـم نتوقـع 
أبـداً وصـول احلـد بالتعفـن، والتسيـب إىل مـا نـراه 

فمـن غرائـب مـا طالعتنـا بـه الصحـف هـذه .. اآلن
ة األيـام نبـأ الـدعـوى الـيت رفعتهـا زائـر

مراسلـة إكسربيـس الفرنسيـة ضـد مديـر .. إسرائيـل
صحيفـة صـوت األحـرار اليوميـة حممـد نذيـر 

وال . بولقـرون، والصحـفي املتميـز جنيـب بلحيمـر
جنـد تفسيـراً هلـذه الظاهـرة الشـاذة سـوى 

إن ممـا أدرك : ( eاالستعانـة بقـول رسـول اللـه 
يـا ابـن آدم إذا لـم : وىلالنـاس مـن كـالم النبـوة األ
فـإذا لـم .. نعـم)). تستـح فاصنـع مـا شئـت

حكمـة خالـدة بقـدر  !!..تستـح فاصنـع مـا شئـت
خلـود اإلنسانيـة؛ خاصـة حينمـا يغيـب الـوازع 

وإال .. الداخـلي، واخلـارجي عنـد اإلنسـان واتمـع

                                                        
  .878: العـدد. 2001جانـفي  18نشـر في صـوت األحـرار یـوم الخمیـس  1
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وبـأي منطـق  !؟..فكيـف حـدث مـا حـدث
ـم بـريئـاً، ويلبـس ثيـاب الضحيـة؛ يصبـح املته

يرفـع ـا الدعـوات ضـد املتضرريـن، والضحايـا 
وـذا يبـدو أن املنطـق الـذي يشيـر  !؟..احلقيقييـن

ضربـين وبـكى وسبقـين ( إليـه املثـل القائـل 
هـو املعتمـد لـدى هـذه املراسلـة ) واشتـكى
  !!..املسكينـة

كـان متهمـاً؛ ثـم  وهكـذا تصـل اجلـرأة مبـن
عندمـا ال يصطـدم بسيـاج .. يغفـل أمـره؛ نعـم

لـذا .. أو ال يواجـه احلـارس الـرادع.. القانـون
نسمـع اليـوم بـدعـوى رفعتهـا صحفيـة جزائريـة 
ختطـت احلـدود، وحتـدت سياسـة الدولـة اجلزائريـة 

وال .. الدولـة الـيت مـازالـت تقاطـع.. بكاملهـا
بذلـك الكيـان العبـري الطفيـلي؛ املغـروس  تعتـرف

نعـم حتـدت الدولـة، وحتـدت .. يف جسـم األمـة
نعـم .. رئيـس الدولـة نفسـه؛ بذهاـا إىل إسرائيـل

دون موافقـة مـن وزارة اخلارجيـة، أو وزارة .. إسرائيـل
إذ ذهبـت كمـا يذهـب .. اإلعـالم اجلزائريـة
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ذهبـت عـن طريـق ).. الترابانديسـت(املهربـون و
فرنسـا بطريقـة ملتويـة؛ وبرعايـة إسرائيـل، وبعـض 
املؤسسـات اخلارجيـة التابعـة إليهـا؛ والـيت يعمـل 

كـل ذلـك ـدف .. ـا ضابـط إسرائيـلي سابـق
إحـراج الدولـة اجلزائريـة، وفتـح البـاب للمزيـد 
مـن الضغـوط؛ الـيت ميكـن للقـوى اخلارجيـة أن 

وحـدث ذلـك ـ طبعـاً ـ .. متارسهـا عـلى بالدنـا
يف وقـت بـدأت الضغـوط ـ بالفعـل ـ متـارس 
عـلى اجلزائـر، وعـلى رئيـس اجلزائـر؛ مـن طـرف 
اللوبيـات الصهيونيـة عبـر العالـم، والقـوى العظـمى 
فيـه؛ بغـرض االعتـراف بالكيـان اـرم؛ الـذي 

ينييـن ـ يف كـل يـوم نـرى جرائمـه يف حـق الفلسط
طبعـاً ليسـت احملطـات .. ـ عبـر احملطـات الفضائيـة

الفضائيـة؛ الـيت تشاهدهـا الصحفيـة مراسلـة 
  .. إكسربريـس الفرنسيـة

هـل تلـك : ومـن هنـا ميكننـا مساءلـة أنفسنـا
؟ وهـل ..الزيـارة املشئومـة تضـر باجلزائـر، أم تفيدهـا

ئـري زيـارة دولـة عـدوة مـن حـق أي مواطـن جزا
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بالنسبـة للجزائـر؛ خاصـة وأننـا ـ بالفعـل ـ دخلنـا 
معهـا حربـاً؛ وقدمنـا شهـداء يف تلـك احلـرب؛ 

؟ إذن ..ولـم نوقـع معهـا معاهـدة سـالم إىل اآلن
فمـا حكـم مـن يتعامـل مـع دولـة عـدوة؛ بـدون 

ق ألي ؟ وهـل حيـ..علـم السلطـات املعنيـة يف دولتـه
مواطـن جزائـري كسـر إرادة رئيسـه، ومؤسسـات 

إذ أن تلـك الزيـارة املشئومـة متـت يف .. دولتـه
ال : اللحظـة الـيت صـرح فيهـا رئيـس الدولـة بـأنـه

تطبيـع، وال عالقـات مـع إسرائيـل؛ إال بشـروط 
إذن أال يعـين ذلـك .. ذكرهـا يف أجهـزة اإلعـالم

ـرار اختـذه رئيـس منتخـب حتديـاً سافـراً لق
  ؟ ..للبـالد

ومـع كـل ذلـك؛ وقفـت الدولـة ورئيسهـا 
موقفـاً متساهـالً ـ ألسبـاب تبـدو موضوعيـة ـ 
حنـو تلـك الصحفيـة؛ ومـن جرجرـم وراءهـا مـن 

غيـر أن مراسلـة إكسربيـس ـ حسبمـا .. املغـرر ـم
ـم يبـدو ـ لـم تـدرك مغـزى ذلـك التساهـل، ول

لـذا فقـد جتـرأت عـلى .. تتفهـم عـدم حماكمتهـا
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رفـع دعـوى ضـد املعارضيـن للزيـارة املشئومـة؛ 
وبذلـك تكـون قـد .. مـن أبنـاء اجلزائـر املخلصيـن

فتحـت عـلى نفسهـا بابـاً؛ ال ميكـن سـده هـذه 
املـرة بسهولـة؛ خاصـة والشعـب اجلزائـري يـرى ـ 

قيـة لذلـك الكيـان؛ النـازي اآلن ـ الصـورة احلقي
اـرم؛ املفـروض عـلى املنطقـة مبنطـق اهليمنـة، 

وأنـا شخصيـاً ال أعـرف إن كـان .. والقـوة الغامشـة
أغلـب أولئـك الـزوار مـازالـوا يـرون يف إسرائيـل 
واحـة سـالم، أو يعتقـدون أن الصهاينـة ضـد 

أن الذيـن غيـر أين متأكـد بـ.. العنـف، واإلرهـاب
ذهبـوا إىل إسرائيـل؛ ليسـوا كلهـم عـلى خـط 
واحـد، وال حيملـون فكـرة موحـدة حنـو الكيـان 
الصهيـوين؛ إذ منهـم مـن أخطـأ؛ حبسـن نيـة، وأدرك 
خطـأه؛ وهـذا مـا تأكـدت منـه السلطـات 
اجلزائريـة حسبمـا يبـدو؛ لذلـك غضـت الطـرف 

أولئـك الـزوار مـن  ولكـن مثـة مـن.. عـن القضيـة
كـان يـدرك جيـداً أبعـاد فعلتـه؛ وكـان مصـراً 
. عـلى املـضي فيهـا؛ ألهـداف يعلموـا جيـداً
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ومـن الواضـح أـم يستنـدون إىل قـوى خفيـة 
حلمايتهـم، ولـوي ذراع السلطـات؛ لـو سعـت إىل 
معاقبتهـم؛ حـىت ولـو كـان ذلـك عـن طريـق 

ألـم يـرون يف .. ائـل أخـرىالعدالـة، أو بوس
ومـن هنـا .. أنفسهـم فـوق تلـك االعتبـارات كلهـا

لـم يعجبهـم املوقـف السلـيب للدولـة حنوهـم؛ ألـم 
.. كانـوا يرغبـون يف تفجيـر الوضـع، وويـل القضيـة

وعليـه؛ فلـم جيـدوا سبيـالً آخـر لذلـك؛ سـوى 
ديهـم؛ بعـد حتريـك امللـف ـ مـن جديـد ـ بـأي

  ..أن طوتـه السلطـات
ومـن عجائـب مـا نشاهـده يف اجلزائـر ـ يف 
هـذه األيـام العجـاف ـ أن الذيـن كانـوا ضـد 
قانـون اإلعـالم؛ ذي احملتـوى العقـايب؛ هـم أنفسهـم 
مـن يلجـأ ـ اآلن ـ إىل هـذا القانـون؛ لتسليـط 

ى عـل) القـاسي، القمـعي كمـا زعمـوا(حمتـواه 
.. رقـاب زمـالء هلـم مـن الصحافييـن اجلزائرييـن

أمـور تبـكي وتضحـك يف آن واحـد؛ وشـر البليـة 
: وهنـا نتسـاءل.. مـا يضحـك؛ كمـا قـال الشاعـر
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أيـن الصحافـة الـيت كانـت تقيـم الدنيـا وال 
تقعدهـا؛ عندمـا ميـس عضـو ممـن ألـف الدالل 

فـة؛ الـيت ال تدافـع إال وأيـن نقابـة الصحا !!؟..منهـا
ويف األخيـر  !!؟..عـن فئـة قليلـة مـن بيـن صفوفهـا

ألـم حيـن األوان للصحافييـن اجلزائرييـن الطاهريـن ـ 
وهـم األعظـم عـدداً ـ أن يتحركـوا، وينبـذوا 

ويقبضـوا .. السلبيـة، واالتكاليـة، والطيبـة املفرطـة
واجلزائـر قبـل .. بزمـام مهنتهـم؛ يف خدمـة اجلزائـر

  ..أي شـيء آخـر
                                                                                                                             

@ @ @ 
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!!1 
  

تـرددت كثيـرا قبـل أن أشـرع يف كتابـة هـذه 
لعلـمي بـأن .. الدامعـة.. احلزينـة.. السطـور الكئيبـة

مـا أقولـه سيضيـع ـ حتمـاً ـ يف أوديـة اإلمهـال 
والالمبـاالة؛ الـيت عرفـت ـ لألسـف ـ ـا 

يلـح غيـر أن شيئـاً يف نفـسي ظـل   !..بالدنـا
عـلي؛ وميطـرين وخـزاً، واستفـزازاً حـىت أذعنـت، 
وأطلقـت عقـال قلـمي، وتركـت لـه حريـة التعبيـر 
يف هـدوء وموضوعيـة؛ آمـالً أن أجـد آذانـاً تصـغي 

وهي ـ طبعـاً ـ تتفـق مـع .. ألقـوايل املتواضعـة
أقـوال شرحيـة عريضـة مـن املثقفيـن اجلزائرييـن؛ 

ممـا يواجههـم ـ يوميـاً ـ مـن ازدراء، عـلى الرغـم 
  .. وحيـف مـن قبـل حـراس األبـواب املقفلـة

والبـد يل مـن التنبيـه ـ هنـا ـ إىل أنـين 
تعمـدت الكتابـة ـذا األسلـوب ـ الـذايت والـذي 
نسـج بصيغـة أنـا ـ وهـو خيالـف األسلـوب الـذي 

                                                        
  .885: العـدد. 2001جانـفي  27نشـر في صـوت األحـرار یـوم السبـت  1
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يعـود إىل والسبـب يف ذلـك .. كنـت أتبعـه عـادة
أنـين شعـرت بالرغبـة يف التنفـس مـن داخلـي؛ 
لعـلي أريـح نفـسي مـن اهلمـوم الـيت تثقلهـا، 

ورمبـا ألنـين ـ أيضـاً ـ .. والكآبـة الـيت متتلكـين
أرغـب يف العويـل، والنـواح بصـويت ولسـاين؛ وليـس 

فمـا حيلـة مـن ال .. بصـوت أو لسـان مستعـار
نعـم .. ـه، وال يتصـرف إال بصوتـهميلـك إال لسان

كيـف ال وقـد .. فاملصيبـة تستـدعي هـذا كلـه
أصبنـا يف أعـز مـا ميلكـه  !!؟..أصبنـا يف الصميـم

جوهـر الـذات، .. أصبنـا يف اجلوهـر.. اإلنسـان
  ..وجوهـر الشخصيـة

؟ ..ال أعـرف مـن أيـن أنطلـق؛ ومبـاذا أبـدأ
ـب متنوعـة، واألمـراض فاملشاكـل عديـدة، واملصائ

وأخطـر املصائـب ما ميكـن التعبيـر عنـه .. مستفحلـة
أي )) خلنيـق أوسـدان الفـم: (( باملثـل الشعـيب القائـل

مبعـىن أنـك .. أنـك ختنقـين، وتسـد فـمي وأنفـاسي
ال تتـرك يل خيـاراً؛ سـوى االنبطـاح، والرضـوخ ملـا 

 !!..ملتجبـرأنـت القـوي ا.. ترغـب فيـه أنـت
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وهـذا ـ طبعـاً ـ لـه ردود أفعـال مستقبليـة 
خطيـرة؛ ألن القـوة الـيت يف يـدك اآلن؛ قـد تصبـح 

ومـن هنـا وجـب االستمـاع .. يف يـد غيـرك غـداً
إىل املخالفيـن لرأيـك، وفتـح أبـواب احلـوار مـع 

وال سبيـل هنـا للقمـع، أو .. املعارضيـن ملخططاتـك
.. و فـرض واقـع احلـال؛ بأساليـب عنيفـةالقهـر، أ

وإال أصبحـت كمـن حيـاول إدخـال مجـل يف ثقـب 
  ..إبـرة خياطـة

ومـن هنـا وجـب علينـا التأمـل بعمـق؛ يف 
.. ثـم نسـأل أنفسنـا.. املواضيـع الـيت خنتلـف عليهـا
؟ ..ملـاذا خنتلـف فيهـا.. نعـم نسـأل أنفسنـا مجيعـاً

؟ ..ضوعيـة أم ألسبـاب مصلحيـةهـل ألسبـاب مو
ومـن يستفيـد إذا مـا انتصـرت فئـة عـلى 

؟ ..؟ هـل تستفيـد اجلزائـر؛ أم غيـر اجلزائـر..أخـرى
هـل .. ولنتحـلى بالشجاعـة ونسـأل أنفسنـا كذلـك

؟ ..مثـة جهـة خارجيـة ميكنهـا أن تستفيـد معنـا
لـك ؟ وإذا ثبـت بالفعـل أن ت..ومـن هي تلـك اجلهـة

فمـا هـو املقابـل .. اجلهـة األجنبيـة ستستفيـد فعـالً
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؟ وهـل ميكـن إعطـاء ..الـذي ستقدمـه تلـك اجلهـة
؟ والظاهـر ..فوائـد لألجانـب جمانـاً، وبـدون مقابـل

أن الوصـول إىل أجوبـة سليمـة عـلى هـذه 
التسـاؤالت، ومـا يشبههـا سيزيـل ـ بـدون شـك 

ء؛ الـيت حتجـب حقائـق األشيـاء، ـ الغشـاوة الدكنـا
  ..وتشـوش عـلى بصريتنـا

يعـلم جـل اجلزائرييـن أن الرئيـس بوتفليقـة 
أنشـأ جلنـة وطنيـة إلصـالح املنظومـة التربويـة 
اجلزائريـة؛ قيـل أن اهلـدف منهـا هـو التقييـم، ثـم 
اقتـراح اإلصالحـات الضروريـة؛ لترقيـة التربيـة 

ومـن اليـوم األول الـذي . بالدنـاوالتعليـم يف 
شرعـت فيـه هـذه اللجنـة تنظـر يف برناجمهـا؛ 
اصـدم أعضاؤهـا بواقـع مؤلـم مريـر؛ واقـع أبـرز 
التناقضـات، واالنقسامـات؛ الـيت تفتـك باإلطـارات 

وممـا يزيـد األمـر غرابـة؛ . واملثقفيـن اجلزائرييـن
ن مـن أجـل أـم كانـوا يتصارعـون ويتقاتلـو

مصـاحل اآلخريـن؛ وليـس يف سبيـل مصلحـة بلدهـم 
وإال فمـا معـىن أن يشتـد اخلـالف .. بالدرجـة األوىل
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بينهـم؛ مـن أجـل التسليـم بضـرورة منـح اللغـة 
العربيـة املكانـة الالئقـة ـا؛ وهـي حبكـم التاريـخ، 

للبـالد واملعتقـد، والدستـور؛ اللغـة الوطنيـة والرمسيـة 
ومـا معـىن أن يعمـل بعضهـم عـلى  !!؟..والعبـاد

ميـش اللغـة العربيـة، وإضعافهـا أمـام لغـة أجنبيـة 
ومـا معـىن أن حيتـد  !!؟..كاللغـة الفرنسيـة طبعـاً

الصـراع بينهـم؛ مـن أجـل وضـع اللغـة الفرنسيـة 
يف املكـان املخصـص هلـا؛ كلغـة أجنبيـة ثانويـة؛ 

؟ والفرنسيـة كمـا ..هـا مـن مزامحـة العربيـةومنع
يعلمـون لغـة مفروضـة عـلى شعبنـا بالقـوة، 
والقهـر، والتعسـف؛ مـن قبـل فئـة معينـة مـن 
اإلطـارات؛ مـع أـا خفيفـة الـوزن يف سـوق 
اللغـات العامليـة؛ هزيلـة الفاعليـة أمـام لغـة 

 !..كـفى.. يـةكاإلجنليزيـة، وغريهـا مـن اللغـات احل
لقـد مللنـا مـن الصراعـات، واملهاتـرات  !..كـفى

لقـد سئمنـا مـن .. مـن أجـل مصالـح غرينـا
والتظاهـر .. األطروحـات الزائفـة، واملغالطـات الواهيـة
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األجـوف بالكفـاءة النـادرة، واملقـدرة اخلارقـة، 
  ..زيـف يف زيـف يف زيـف !!..واحلكمـة الرائـدة

مغالطـة كبيـرة حيـاول بعـض املغرضيـن مثـة  
تروجيهـا؛ ومفـاد تلـك املغالطـة هـو أن املدافعيـن 
عـن اللغـة العربيـة كلهـم ضـد تعليـم اللغـات 

وهـذا  !!..األجـنـبـيـة يف املـدرسـة اجلـزائـريـة
بـل هـو تزويـر .. ـ طبعـاً ـ غيـر صحيـح
غالطـات كهـذه إن م.. للواقـع، وجتـين عـلى احلقائـق

.. ال ميكـن أن تساهـم يف بنـاء هـذا البلـد املنكـوب
املنكـوب بالعـدو األجنـيب، واملنكـوب بعقـوق 

هـل الدعـوة لترقيـة .. أبنائـه، واحنـراف مناهجهـم
اللغـة العربيـة وصيانتهـا والتشجيـع عـلى استعماهلـا 

غـات يف حياتنـا اليوميـة يعـين ـ حقـاً ـ العـداء لل
؟ وهـل تكـون املطالبـة باحتـرام لغـة ..األجنبيـة

 !؟..الشعـب صفـة مـن صفـات التطـرف واجلمـود
وهـل تعتبـر حماربـة نزعـات إمهـال اللغـة الوطنيـة، 
وتكريـس اللغـة الفرنسيـة؛ باستعماهلـا املفـرط، 
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والالمعقـول يف املعامـالت اليوميـة، ويف أسواقنـا ويف 
   !؟..وبشكـل مبالـغ فيـه رجعيـة وختلـفبيوتنـا؛ 

وعصـر .. قالـوا حنـن يف عصـر العوملـة
.. وعصـر املعلوماتيـة واإلنترنـات.. التكنولوجيـا

لـذا علينـا تعلـم .. وعصـر الفضـاء والعلـوم الفلكيـة
اللغـات األجنبيـة؛ ألـا هي املفتـاح لولـوج تلـك 

نعـم نقبـل بذلـك  وحنـن نقـول.. العوالـم املغريـة
ونقبـل بالتحـدي؛ ولكـن بـأي مفتـاح يتسـىن لنـا 

؟ هـل هـو مفتـاح ..دخـول هـذه اجلنـة الدنيويـة
الفرنسيـة؛ الـذي تآكـل مـن طبقـات الصـدأ الـيت 

؟ أم هـي اإلجنليزيـة؛ املفتـاح السحـري ..تعلـوه
؟ وهنـا تـزداد الغرابـة ..الـذي ال صـدأ عليـه

عـة هـوالً؛ ويـزداد الشـك يف صـدق النوايـا والفاج
وإال فكيـف نفسـر مـا قالـه رئيـس .. شـدة وعمقـاً

لقـد  !!؟..جلنـة إصـالح املنظومـة التربويـة مؤخـراً
لقـد .. قاهلـا كلمـة صرحيـة ومكشوفـة هـذه املـرة

اعتـرف بـأن اللغـة اإلجنليزيـة هـي لغـة العلـم 
 !!..؛ ولكنـه ال يريدهـا اآلنوالتكنولوجيـة حقـاً
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ألنـه يـرى أن اللغـة الفرنسيـة أقـرب إليـه  !؟..ملـاذا
وعليـه فـال ميكـن وضعهـا يف .. مـن اإلجنليزيـة

وال نـدري مـا يقصـد بكوـا .. املرتبـة األوىل اآلن
هـل هي أقـرب مـن حبـل الوريـد؛  !؟..أقـرب إليـه

أم هي  !؟..ىل قلبـهاألمـر الـذي جيعلهـا حمببـة إ
أقـرب إليـه حبكـم اجلغرافيـة والتاريـخ 

؟ أم يقصـد باألقـرب إليـه معـىن ..االستعمـاري
آخـر؛ لـم يتمكـن مـن التعبيـر عنـه بلغـة متخلفـة 

كـأن يقـول مثـالً إن اللغـة الفرنسيـة  !!؟..كالعربيـة
سهلـة التطبيـق؛ نظـراً لتوفـر اإلطـارات؛ الـيت 

وظـروف اتمـع .. ـق تعليـم الفرنسيـةستطب
اجلزائـري؛ الـذي بـقي مكبـالً بقيـود فرنسـا؛ عـلى 

وسهولـة جلـب  !!..الرغـم مـن مظهـر االستقـالل 
الربامـج جاهـزة مـن فرنسـا؛ دون حاجـة إىل املعانـاة 

  ! ! ..يف ابتكارهـا بلغـة أخـرى كاإلجنليزيـة
الـذي يقـرأ مـا واألدهـى مـن كـل ذلـك؛ أن 

قالـه رئيـس جلنـة إصـالح املنظومـة التربويـة يتبـادر 
إىل ذهنـه ـ فـوراً ـ أنـه يقـف موقفـاً موازيـاً 
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ملوقـف رئيـس الدولـة؛ إذ يعـارض مـا طرحـه 
رئيـس اجلمهوريـة يف باتنـة؛ الـذي صـرح بـأن 

إذن فمـن هـو .. تكـون اإلجنليزيـة هـي اللغـة األوىل
؟ هـل هـو رئيـس اجلمهوريـة ..حـب القـرارصا

؟ أم هـو رئيـس ..املنتخـب مـن قبـل الشعـب
اللجنـة؛ الـذي يفتـرض أن رئيـس اجلمهوريـة هـو 

ثـم  !!؟..الـذي عينـه يف ذلـك املنصـب املؤقـت
أليـس مـن الالئـق بـه أن ينتظـر مـا سيتوصـل إليـه 

بـق األحـداث أعضـاء اللجنـة مـن توصيـات؛ وال يس
؟ ..بتصريـح صحـفي؛ قـد يزيـد يف عمـق األزمـة

ومـع هـذا فنحـن ال ننكـر صعوبـة اإلسـراع يف 
تعميـم تعليـم اإلجنليزيـة كلغـة أوىل بـدءاً بالسنـة 
املقبلـة؛ ولكـن فمـا املانـع مـن وضـع خطـة عمـل 
تسمـح بتعليمهـا ـ جديـاً ـ ودون موبقـات 

أن حتتفـظ مبكانتهـا األوىل، وقبـل عـلى .. مصطنعـة
الفرنسيـة؛ حـىت لـو اقتـضى األمـر تـرك موضعهـا 
يف الربامـج شاغـراً؛ يف انتظـار استكمـال التطبيـق 

ويتـم ذلـك بإدراجهـا ضمـن املستويـات .. اجلـزئي
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الدراسيـة ـ حسـب اإلمكـان ـ تدرجييـاً مـن سنـة 
سيـة يف سنـوات عـلى أن تليهـا الفرن. إىل أخـرى

وال يسمـح باحتـالل مكـان اإلجنليزيـة؛ ألن .. متأخـرة
ذلـك سيصعـب ـ يف املـرة القادمـة ـ استرجـاع 
.. املوضـع هلـا؛ ويصبـح األمـر حتصيـل حاصـل

ومـن هنـا نتسـاءل ملـاذا اإلسـراع بإدخـال اللغـة 
األجنبيـة يف السنـوات األوىل؛ مـا دام األمـر صعبـاً؟ 
وملـاذا ال نبـدأ بالسنـوات املمكنـة؛ ثـم نتـدرج 

؟ فلـو طبقنـا هـذا ملـا احتجنـا إىل ..شيئـاً فشيئـاً
.. إعـادة فرنسـة املدرسـة اجلزائريـة ومسخهـا كليـاً

ألن موضـوع اللغـات احليـة مـا .. نعـم مسخهـا
وألن اللغـة .. هـو إال ذريعـة لتحقيـق ذلـك املسـخ

هـذه املدرسـة هـي األوىل بالعنايـة، العربيـة يف 
ثـم تليهـا ـ بعدئـذ ـ .. وبالترقيـة، وبالتقويـة

  ..اللغـات احليـة
: ومثـة مـن حيـاول ضـرب املثـال تلـو املثـال
.. باملغـرب وبتونـس ومبصـر وبلبنـان وبالسعـوديـة

هـل واقـع اجلزائـر يشبـه مـا : وجوابنـا هـو. ألـخ
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؟ وهـل جتهـل شعـوب ..لـدولهي عليـه تلـك ا
تلـك الـدول لغتهـا األم؛ كمـا هـو احلـال يف 

وهـل يف تلـك الشعـوب مـن يعـادي  !؟..اجلزائـر
وهـل تعرضـت  !!؟..لغتـه الوطنيـة ويزدريهـا

شعـوب تلـك الـدول ملـا تعـرض لـه الشعـب 
اجلزائـري؛ بواسطـة االستعمـار الفرنسي مـن مسـخ 

وعليـه فـال مكـان للمقارنـة،  !!؟..يـلوتشويـه وجته
فمـا حنـن عليـه اآلن قـد يشبـه .. وال سبيـل للتشبيـه

بعـض الكيانـات اإلفريقيـة والـدول املسلوبـة اإلرادة 
بـقي اآلن بعـض .. والشخصيـة؛ ال أكثـر وال أقـل

األسئلـة الـيت البـد مـن طرحهـا أمـام املعنييـن 
ستقبـل الـذي ترونـه للمالييـن فمـا هـو امل. باألمـر

مـن أبنائنـا الشبـاب؛ الذيـن تعلمـوا يف املدرسـة 
اجلزائريـة سابقـاً؛ ولـم يطلـب منهـم تعلـم اللغـة 

هـل سيكـون مستقبلهـم هـو التهميـش  !؟..الفرنسيـة
وهـل سيكونـون خدامـاً لألجيـال  !؟..واإلمهـال

؟ أمـام ..يـا تـرى أم مـاذا !!؟..القادمـة املتفرنسـة
غيـاب خطـة تسمـح باالنسجـام، والتواصـل املعقـول 
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وهـل اإلصـرار  والتعنـت يف  !!..بيـن األجيـال
فـرض ـج ال خيـدم اجلزائرييـن كلهـم سيسمـح 
بنشـر مظلـة الوئـام؛ عبـر التـراب اجلزائـري 

؟ ومـىت تتوقـف التجـارب املتعارضـة ..كلـه
أال يكـفي جتربـة مـا بعـد االستقـالل ؟ ..واملتناقضـة

الـيت أفـرزت ردود أفعـال؛ أوصلتنـا إىل مـا حنـن 
مـىت نلتـزم بنهـج يـرضي الشعـب  !؟..عليـه اآلن

ودون .. ؟ دون استثنـاء..اجلزائـري بكـل فئاتـه
  ..ودون ازدراء.. ميـش

                                                                                                  
                                                                                                   

@ @ @ 
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1!! 
  

يدرك العارفـون بسياسـات األمـم املتحضـرة؛ 
ويعـرف املتابعـون حلركـات الشعـوب احلديثـة 
املتقدمـة؛ أن اهلـدف مـن وجـود األحـزاب يف 
وسطهـا؛ لـم يـأت حبـاً يف التحـلي ـا؛ كديكـور 

بـل .. ملـون جيمـل صورـا بيـن الـدول األخـرى
فاعلـة،  هي ـ يف احلقيقـة ـ مؤسسـة سياسيـة،

بـل تعتبـر تلـك األحـزاب يف األمـم .. ومؤثـرة
احلـارس الساهـر .. احملترمـة مبثابـة احلـارس األميـن

.. عـلى سالمـة مقومـات الشعـب الـذي ميثلـه
.. احلـارس احملافـظ عـلى تراثـه املـادي واملعنـوي

كمـا أن .. احلـارس الضامـن لشـروط أمنـه وكرامتـه
تلـك األمـم احملترمـة ال تتـرك مواقعهـا  األحـزاب يف

احليويـة شاغـرة؛ خوفـاً مـن أن تصبـح مرتعـاً 
فكـل فـراغ .. للطفيليـات، ولكـل مـن هـب ودب
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وعليـه فمـن .. سيجـد ـ حتمـاً ـ مـن ميـأله
  ؟..يضمـن ـ عندئـذ ـ أن ميـأل مبـا ال يفيـد

لقـد كثـر احلديـث ـ مؤخـراً يف اجلزائـرـ 
ـن الدميقراطيـة، واملسـاواة، والتعدديـة، وحريـة ع

ألـخ؛ .. التعبيـر، واجلمهوريـة، والوطنيـة، واملواطنـة
وهـذه الشعـارات كلهـا ـ طبعـاً ـ قويـة اإلغـراء؛ 

ولكـن تطبيـق تلـك الشعـارات .. شديـدة اجلاذبيـة
.. ليـس ممكنـا يف كـل األحـوال ويف كـل األماكـن

لـك الشعـارات ـ يف هـذه الديـار ـ لـذا أضحـت ت
ال تعـدو أن تكـون وسائـل عمـل براقـة وخمادعـة؛ 
تطـرح كطعـوم الصطيـاد أصـوات الشعـب؛ عندمـا 

فصـل الصيـد الـذي ميكـن .. حييـن فصـل الصيـد
وبعـد انتهـاء .. تعريفـه أحيانـاً حبمـالت االنتخابـات

املبـردات أو  موسـم الصيـد يعـاد حفـظ الطعـوم يف
امـدات؛ إىل أن حيـل موعـد موسـم الصيـد اجلديـد 

بينمـا املفـروض أالّ حيـدث هـذا؛ .. وهكـذا دواليـك
إذ كـان مـن الواجـب أن حيسـن املتحزبـون 

فـإن أرادوا تقليـد غريهـم مـن األمـم .. االختيـار
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؛ املتحضـرة؛ فمـا عليهـم إال احتـرام املقاييـس الدوليـة
أو كمـا حيلـو لبعضهـم تسميتهـا بشـروط أو بقواعـد 

  ..اللعبـة
إذن فـإن أراد أي مواطـن متابعـة أدوار األحـزاب 
اجلزائريـة؛ منـذ السمـاح هلـا بالعمـل يف عـام 

م؛ سيفـاجـأ ـ حتمـاً ـ بكثـرة أعدادهـا، 1988
وبقلـة األحـزاب الفاعلـة ضمنهـا؛ إذ تعـاين الساحـة 

ـة اجلزائريـة مـن قلـة األحـزاب النشيطـة؛ السياسي
أمـا أكثرهـا فـال يطفـوا .. بعـض الشـيء يف اتمـع

وعـلى الرغـم .. عـلى السطـح؛ إال يف موسـم الصيـد
مـن وجـود أحـزاب حتـاول أن تظهـر مبظهـر 
نشيـط؛ فـال بـد مـن االعتـراف أن هنـاك بعـض 

وإال فمـا .. ركـةالكوابـح؛ الـيت متنعهـا مـن احل
معـىن أن تتعـرض تلـك األحـزاب لالنتقـادات 

 !؟..واالامـات؛ دون أن تتحـرك للدفـاع عـن مسعتهـا
ثـم كيـف تسمـح هـذه األحـزاب بتصرحيـات 

ذلـك اإلطـار املعيـن عـلى .. كتصرحيـات بـن زاغـو
رأس جلنـة تقنيـة؛ ذات طابـع تربـوي حمـدد؛ وذلـك 
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بأقـوال؛ الغـرض منهـا ميـش وإقصـاء  بـأن يتفـوه
هـل تسمـح األحـزاب  !!؟..دور األحـزاب الوطنيـة

اجلزائريـة بتكميـم أفواه أعضائهـا، ومنعهـا حـىت مـن 
حـق املعارضـة؛ مـن قبـل رجـل ال ميلـك 

    !!؟..صالحيـات ذلـك األمـر
املهـم عندمـا تصمـت األحـزاب الوطنيـة عـن 

ومـل دورهـا يف تنويـر الشعـب، قـول احلـق، 
وتنبيهـه باملخاطـر الـيت قـد تضـره؛ فـال ميكـن ـ 

فـإن لـم تـم .. عندئـذ ـ انتظـار اخليـر منهـا
كاملنظومـة : تلـك األحـزاب بقضايـا مصرييـة

التربويـة، والتطبيـع مـع إسرائيـل، والتعريـب، ثـم 
ـىت ال يعيـد الوقـوف يف وجـه املستعمـر السابـق؛ ح

سيطرتـه ونفـوذه مـن جديـد؛ بإطـالق يديـه، ومـد 
خمالبـه؛ ليقبـض مـن جديـد عـلى مقـدرات الوطـن؛ 
منتهـزاً الظـروف االستثنائيـة الـيت متـر ـا البـالد؛ 
ومستغـالً مـا تصطـدم بـه اجلزائـر مـن صعوبـات 

فـإن لـم حتـرك كـل هـذه .. اقتصاديـة واجتماعيـة
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ملخاطـر أحـزاب اجلزائـر؛ فمـا هـو كنـه احملـرك؛ ا
   !؟..الـذي ميكنـه أن يشغـل جهـاز املناعـة لديهـا

لقـد وصـل الوضـع ببعـض األحـزاب إىل 
حالـة؛ ميكـن وصفهـا باملـوت السريـري؛ فـال هـي 
مدفونـة ومنتهيـة؛ وال هي حيـة تتحـرك، وتتفاعـل 

اهلـا كمـا قـال وح.. مـع مـا جيـري يف الدنيـا
  : املتنـيب

  بزتـه   مضيمـا حسـن ال يعجبـن 
  وهل تـروق دفينـا جـودة الكفـن

   
لـذا فـال أمـل فيهـا أبـداً؛ خاصـة عندمـا 
تصبـح بعـض اجلمعيـات املدنيـة أكثـر نشاطـا 

بـل رمبـا أصبـح شخـص مـا .. وحيويـة منهـا
وتأثيـراً مـن خلـف مكتبـه السحـري؛ أكثـر فاعليـة 

بعـض األحـزاب؛ الـيت تعتبـر نفسهـا ناطقـة باسـم 
مـا هـذه املفارقـات .. شرحيـة مـن الشعـب

هـل يعقـل مـا حيـدث اآلن؛ يف !! ؟..العجيبـة
هـل يعقـل مـا  !!؟..الوسـط السيـاسي اجلزائـري
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يتـردد يف الصحـف؛ مـن أقـوال تعسفيـة 
كـت األحـزاب هـل جيـوز أن تس !؟..وإقصائيـة

الوطنيـة عـلى حماولـة تكميـم األفـواه، وإمهـال اآلراء 
املعارضـة؛ داخـل اللجنـة الوطنيـة إلصـالح املنظومـة 

وهـل تقبـل األحـزاب الوطنيـة  !؟..التربويـة
ذلـك السلـوك الـذي يريـد فرضـه .. باإلقصـاء

عليهـم رجـل واحـد؛ كلـف برئاسـة جلنـة لوقـت 
وهـل حيـق لرئيـس اللجنـة أن مينـع  !؟..معيـن

األحـزاب مـن ممارسـة واجبهـا يف تنويـر الشعـب؛ 
أليـس  !!؟..مبـا جيـري داخـل اللجنـة الـيت يرأسهـا

موضـوع التربيـة مـن القضايـا املطروحـة يف برامـج 
األحـزاب اجلزائريـة؛ املعتمـدة واملسانـدة مـن طـرف 

؟ صـدق الشاعـر ..شعـبأنصارهـا مـن أبنـاء ال
  :العـريب حيـن قـال

  أرى احللـم يف بعـض املواطـن ذلـة     
  صاحبـه  يسـود  عـزا  ويف بعضهـا
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هـل يعقـل أن جيعـل بـن زاغـو نفسـه نـداً 
 !!؟..متساويـا مـع األحـزاب؛ الـيت متثـل الشعـب

بـل أيعقـل أن يتجـاوز حـدود صالحياتـه؛ إىل احلـد 
الـذي يعـارض فيـه حـىت تصريـح رئيـس 

ثـم كيـف قـام بـن زاغـوا  !!؟..اجلمهوريـة نفسـه
ملـاذا اختـار هـذا الوقـت  !؟..خبرجتـه اإلعالميـة اآلن

ملـاذا جـاء تصرحيـه عقـب تصريـح  !؟..بالـذات
هـل ألنـه يرغـب يف  !؟..ةرئيـس اجلمهوريـة يف باتنـ

أم  !؟..تصحيـح خطـأ وقـع فيـه رئيـس اجلمهوريـة
إنـين أعـارض قولـك؛ وال أقبـل : أراد أن يقـول لـه

؟ نعـم قـد ..مبـا ـدف إليـه ومـا تسـعى إليـه
يقـول لـه هـذا عـلى الرغـم مـن أنـه وضـع يف 

هكـذا هـو حـال  !!..ذلـك املقعـد بأمـر منـه
زائـر اآلن؛ فمـاذا ميكـن ملواطـن عـادى أن يعمـل؛ اجل

 !!؟..إذا وقفـت أحـزاب األمـة عاجـزة عـن احلـراك
  :لـذا صـرت دومـاً أردد احلكمـة القائلـة

  وصرت أشـك فيمـن أصطفيـه        
  بعـض األنــام  لعـلمي أنـه
@ @ @ 
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1 
  

؟ ومـا ..زائـر هـذه األيـاممـاذا حيـدث يف اجل
هي الطبخـة الـيت تعـد عـلى نـار هادئـة يف هـذا 

؟ هـل نـدم دعـاة ..الوقـت املضطـرب بالـذات
الوئـام، وتراجعـوا عـن ذلـك املشـروع 

؟ أم أن الـذي حـدث مـا هـو إال ..اإلصـالحي
وإذا  !؟..مرحلـة تكتيكيـة، انتقاليـة؛ انتـهى أمرهـا

مباذا سيقابلـون الشعـب؛ الـذي وقـف صـح هـذا؛ 
حبمـاس، وحسـن نيـة إىل جانبهـم؛ مسانـداً ومزكيـاً 

؟ ومـاذا سيقولـون حملـيب السـالم؛ ..مشـروع الوئـام
؟ ومبـاذا يالقـون الذيـن ..وللراغبيـن يف األمـن واهلنـاء

؟ ..ينتظـرون حتقيـق الوعـد؛ بإطفـاء نـار الفتنـة
ـاع املستثمريـن، واملتعاونيـن وكيـف ميكنهـم إقن

األجانـب؛ بالتعامـل مـع بلـد تتغيـر مواقـف 
؟ ..كمـا يتغيـر الطقـس يف فصـل اخلريـف} مسئوليـه

هـذه التسـاؤالت كلهـا تنتظـر مـن جييـب عليهـا 

                                                        
  .897: العـدد. 2001فبرایـر  10نشـر في صـوت األحـرار یـوم السبـت  1
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وقبـل التفكيـر يف اخلـروج مـن .. بصراحـة وصـدق
ر مـن األزمـة الـيت تتخبـط فيهـا اجلزائـر؛ ال مفـ

اإلجابـة عـلى تسـاؤالت كهــذه؛ باإلضافـة إىل 
غيـرهـا مـن األسئـلـة الـيت ميكـن أن تفـسـر ـ 

  ..ضمنيـاً ـ جوهـر األزمـة
  

  :ـ قانـون الرمحـة وقانـون الوئـام
قبـل البحـث عـن أجوبـة عـلى مـا طـرح 
مـن أسئلـة؛ ال بـد مـن فهـم الكيفيـة الـيت ظهـر 

ال شـك يف أن . فيهـا مشـروع قانـون الوئـام هـذا
معظـم النـاس يعلمـون ـ طبعـاً ـ أن هـذا املشـروع 
لـم يلـد مـن العـدم؛ كمـا أنـه لـم يلـد ـ أيضـاً 

بـل هـو سليـل قانـون ـ يف هـذا العهـد بالـذات؛ 
.. الرمحـة السابـق؛ الـذي لـم يلـق القبـول الكـايف

ففكـر املعنيـون باألمـر يف تطويـره وحتسيـن شروطـه 
وعروضـه؛ بزيـادة فـرص الرمحـة، وتزويـده بآليـات 

كمـا أنـه مـن . جديـدة أكثـر انسجامـا وفعاليـة
قـد الواجـب االعتـراف بـأن الرئيـس بوتفليقـة 
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أعـطى لقانـون الوئـام هـذا بعـداً سياسيـاً 
إصالحيـاً؛ كـان مبعـث تفـاؤل وارتيـاح؛ مـن قبـل 
شرحيـة عريضـة مـن اتمـع اجلزائـري؛ بـل 
والـدويل أيضـاً؛ خاصـة وقـد ظهـر ـ يف البـدايـة؛ 
مـن خـالل احلملـة االنتخـابـيـة ـ أن وعـود 

بـدون شـك ـ  الـرئيـس بوتفليقـة ستكـون ـ
البلسـم الشـايف؛ للـداء الـذي يفتـت جسـم اتمـع 

غيـر أنـه لوحـظ ـ فيمـا بعـد ـ .. اجلزائـري
تراجـع عـن الوعـود؛ أو باألحـرى تبـددت الصـورة 
الومهيـة؛ الـيت كانـت مرسومـة يف أعيـن املتفائليـن 

  ..مـن النـاس منـذ البدايـة
مـن كـان : سـاءلوهنـا ميكـن للقـارئ أن يت

وراء مشـروع القانـون القديـم؛ ومـن فكـر يف 
؟ وإذا ..تطويـره؛ حـىت أضـحى عـلى هـذه الصـورة

مـا حبـث السائـل جيـداً؛ سيجـد أن املشروعيـن 
بـل مهـا مثـرة .. ليسـا مـن ابتكـار رجـل واحـد

سهـر عليهمـا رجـال؛ .. هـود مجـاعي مؤسسـايت
كبـر هـو احلفـاظ عـلى بقـاء كـان مههـم األ
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الدولـة اجلزائريـة، وسالمـة حدودهـا، وأمـن شعبهـا، 
وعليـه فـال ميكـن أن يتحقـق .. وصيانـة دستورهـا

ذلـك باحلـرص عـلى املصالـح الشخصيـة الضيقـة، 
وال باملباهـاة واالفتخـار، وال باالستعانـة بقـدرات 

د مـن أزمتهـا، وال الغربـاء واألجانـب؛ إلخـراج البـال
بـل .. بصبـغ الواجهـات بأصبـاغ براقـة ظرفيـة

يتحقـق ذلـك كلـه بإحيـاء عوامـل الثقـة، وببـث 
روح االنسجـام، والتوافـق بيـن فئـات اتمـع، 
وبتقويـة أسبـاب التالحـم والتعـاون بيـن أبنـاء 

وال ميكـن أن يتـم ذلـك ـ طبعـاً ـ يف ظـل .. األمـة
ميـش واالزدراء؛ الذيـن تعـاين منهمـا فئـة كبيـرة الته

  ..جـداً مـن أبنـاء هـذا الشعـب املنكـوب
  

  : ؟..ـ مـا هـو الوئـام وكيـف يتحقـق
وهكـذا كتـب لقانـون الرمحـة أو الوئـام ـ 
حسبمـا يبـدو ـ أن يظهـر يف ثوبـه اجلديـد؛ يف 
ه عهـد الرئيـس بوتفليقـة؛ الـذي رمبـا وجـد أنـ

وعليـه . مـن األنسـب ختصيـص اسـم يليـق بـه

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 454

فقـد يكـون توصـل هـو ومعاونيـه ـ بعـد 
غيـر أن .. مشـاورات ـ إىل ابتـداع عبـارة الوئـام

هـذه العبـارة ال حتمـل معـىن لغويـاً واحـداً؛ بـل 
هلـا عـدة معـان؛ وال ميكـن ملـن يقـف بعيـداً عـن 

لعبـارة أن يعـرف املعـىن اجلـو؛ الـذي ابتكـرت فيـه ا
وذلـك ألن املفهـوم الشائـع .. املقصـود بالضبـط

أي أن تفعـل كمـا . املواءمـة واملوافقـة: للوئـام هـو
وقـد يصبـح املعـين ـ يف قـول آخـر ـ .. يفعـل

فـإن كـان مـا يـرمي إليـه دعـاة .. هـو املباهـاة
يهدفـون ـ الوئـام؛ هـو املعـىن األول؛ فإـم بذلـك 

بـدون شـك ـ إىل إصـالح ذات البيـن، ويسعـون إىل 
وبذلـك ينسجـم . رأب الصـدع يف صـرح األمـة

لـوال الوئـام : ((مقصدهـم مـع األثـر العـريب القائـل
ولكـن لـو فسـر األمـر )). هلـلـك األنـام

بالتعريـف الثـاين؛ فستنعكـس اآليـة عندئـذ؛ ويصبـح 
وبذلـك . عـلى أهـداف غامضـةالغـرض منطويـاً 

لـوال الوئـام : ((ميكـن االستشهـاد بالقـول املأثـور
إذن فمـا هـو التعريـف الـذي )). هللـك اللئـام
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؟ هـل ..يعتمـده أصحـاب القـرار يف فهمهـم للوئـام
؟ ألن اختـالط األشيـاء، ..هـو األول أم الثـاين

ثافـة وتشابـك املفاهيـم زاد سحـابـة الغمـوض ك
كمـا أن املواقـف املتناقضـة، والتصرحيـات .. ودكنـة

املتضاربـة ـ أحيانـاً ـ تبعـث عـلى احليـرة والبلبلـة، 
  ..وتثيـر أسبـاب عـدم الثقـة

والوئـام ـ كمـا هـو معـروف لـدى جـل 
النـاس ـ لـن يكـون لصالـح فئـة دون األخـرى؛ 

ـات املعنيـة بـل ال بـد أن تعـم فوائـده، ومتـس الفئ
وعليـه .. كلهـا؛ دون اعتبـار للـون الفئـة أو قناعتهـا

وجـب عـلى املشاركيـن يف تطبيـق هـذا األمـر 
وال سبيـل .. احتـرام قواعـد اللعبـة كمـا يقولـون

هنـا إىل التحايـل أو الغـش؛ وال حـىت اإلمهـال 
ومبـا أن الوئـام هـو يف الواقـع مبثابـة . والتخـاذل

.. وصفـة الطبيـة لـدواء حيتاجـه اتمـع املريـضال
.. مريـض إمـا باجلنـون، أو مريـض بتشـوه يف اخللقـة

وقـد تكـون وصفـة الـدواء تلـك عبـارة عـن 
إذن فـال .. جرعـة ذات طعـم مـر؛ ولكنهـا شافيـة
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. مفـر مـن شرـا ملـن طلـب البـرء والشفـاء
ـض لتحقيـق الغـرض؛ وعـلى الطبيـب أن جيبـر املري

إن لـزم األمـر ذلـك؛ إذ ميكـن أن جيـد مقاومـة مـن 
وقـد حيـدث .. مريـض ال وعي لديـه بفوائـد العـالج

أيضـاً أن يكتشـف الطبيـب املعالـج إمهـاالً وتسيبـاً؛ 
مـن قبـل معاونيـه مـن املمرضيـن؛ الذيـن قـد 
 يهملـون تطبيـق أوامـره، وال يعطـون الـدواء

للمريـض، أو ينقصـون اجلرعـة، أو خيلـون بضـرورة 
احتـرام الوقـت الـذي تعـطى فيـه جرعـات 

ومـن واجـب الطبيـب املاهـر ـ أيضـاً ـ .. الـدواء
أن يتأكـد مـن أن املريـض ال يعـاين مـن حساسيـة 
معينـة؛ قـد تقلـب احلـال، وتعكـس اهلـدف 

واء أكثـر املرغـوب حتقيقـه؛ حبيـث يصبـح الـد
  ..ضـرراً مـن املـرض نفسـه

املهـم أنـه ال ميكـن حتقيـق الوئـام ـ بيـن 
أفـراد شعـب ـ بـدون نوايـا حسنـة، وبـدون 

ولـن يتـم حتقيـق .. صـدق واهتمـام يف التطبيـق
ولـن يتحقـق الوئـام .. ذلـك بـدون ثقـة متبادلـة
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م وال ميكـن تصـور وئـا.. بـدون إقنـاع اآلخريـن
.. يفـرض فرضـاً؛ مـن قبـل القـوي عـلى الضعيـف

ولـن يتحقـق أي وفـاق ووئـام إذا لـم حتتـرم 
وال سبيـل إىل وئـام .. األطـراف بعضهـا بعضـا

بـدون احتـرام  لعـادات وتقاليـد النـاس كلهـم 
ولـن يفهـم الشعـب فوائـد .. مبختلـف فئاـم

.. ـة غريبـة عنهـمالوئـام باإلشـارة والرمـوز، أو بلغ
ولـن يصـل الدعـاة واملصلحـون إىل غرضهـم؛ إذا 
كانـوا خياطبـون النـاس بلغـة الغربـاء، ويتكلمـون 
معهـم مـن منابـر مرتفعـة، وبلغـة متعاليـة؛ مفعمـة 

  .. بالغـرور واملباهـاة
                                                                                                 

@ @ @ 
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عرفـت اجلزائـر ـ منـذ استقالهلـا ـ عـدداً 
مـن الرؤسـاء؛ فكانـوا ـ طبعـاً ـ خيتلفـون عـن 
بعضهـم بعضـاً؛ يف مواهبهـم، ويف قدراـم الذهنيـة، 

فـإذا أخـذت املرحلـة األوىل . ويف أساليـب حكمهـم
ـ الـيت تلـت األيـام األوىل لالستقـالل ـ باالعتبـار؛ 

ـت مبثابـة حقـل جتـارب، وميـدان سيتضـح أـا كان
تدريـب؛ لـذا فقـد كثـرت فيهـا األخطـاء ـ حـىت 
وإن كانـت حبسـن نيـة ـ نظـراً لغيـاب اخلبـرة يف 

جـوان  19وملـا بـزغ فجـر .. ممارسـة احلكـم
م بـرز معـه شكـل جديـد مـن فنـون 1965
فـإذا كـان العهـد األول يتميـز مبظهـر .. القيـادة

زعامـة الرومانسيـة اجلذابـة؛ فقـد ظهـر نـوع ال
آخـر مـن الزعامـة اجلـادة واحلازمـة؛ الـيت كـان 
يكتنفهـا الغمـوض يف بدايتهـا؛ ولكنهـا تسربـت 
شيئـاً فشيئـاً إىل قلـوب النـاس؛ حـىت استحـوذت 

                                                        
  . 906: العـدد. 2001فبرایـر  20نشـر في صـوت األحـرار یـوم الثالثـاء  1
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عليهـا يف النهايـة، وامتلكـت عواطـف النـاس؛ 
ـات املنبثقـة عـن بفضـل بعـض الشـروط؛ أو الفني

شخصيـة زعيـم كـان فـذاً حقـاً؛ امتلـك أسبـاب 
النجـاح تلقائيـاً؛ دون تصنـع، ودون ضجـة حـول 
شخصـه، ودون مباهـاة، أو غـرور، أو إعجـاب 

  .. بالـذات
لقـد كـان ذلـك احلاكـم ال حيتفـل بالدعايـة 
لشخصـه؛ بقـدر اهتمامـه بالدعايـة للجزائـر، 

وكـان يهتـم بشئـون الفقيـر .. ائـروشعـب اجلز
قبـل شئـون الغـين؛ ويعتـز بقيـم شعبـه، وتـراث 
أمتـه؛ كـان شعبيـاً يف مظهـره ويف لغتـه ويف 

كـان يعتـز مبظهـره اجلزائـري، وبلغتـه .. سلوكـه
العربيـة، وبوطنـه اجلزائـر، ويفتخـر بقيـم أبنـاء 

ان كرميـاً إىل كـ.. شعبـه يف بساطتهـم ويف كربيائهـم
أبعـد احلـدود؛ مـع الفقـراء والضعفـاء؛ كمـا كـان 
اقتصاديـاً وضابطـاً لألمـور أمـام الشرهيـن، 

استغـل كـل قطـرة ختـرج مـن نفـط .. واملتخميـن
.. البـالد؛ يف سبيـل حتقيـق التنميـة البشريـة يف وطنـه
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 سـار بشعبـه يف ركـب التطـور والتكنولوجيـة؛ دون أن
يتـوه، أو يضيـع يف متاهـات ملتويـة وخطيـرة؛ قـد 

كـان مهـه األول .. تنحـرف بـه عـن دروب النجـاة
واألخيـر هـو تطويـر شعبـه وخدمتـه؛ ولـم يضـع 
نفسـه يومـاً مـا يف مقـام؛ يكـون فيـه خادمـاً 

ظـل .. ألسيـاد األمـس؛ مـن املستعمريـن، واملتجربيـن
اً لذاتـه، نابـذاً للمباهـاة بقدراتـه طـوال أيامـه متنكـر
وعندمـا مـات لـم يكـن .. الذهنيـة والفكريـة

أنـه رئيسهـم؛ الـذي : النـاس يعرفـون عنـه سـوى
.. يغـار عليهـم، وعـلى استقالهلـم، وعـلى قيمهـم

وأهـم مـا كـان مييـزه عـن غيـره هـو كربيـاؤه 
  . .الوطـين، وتواضعـه أمـام أبنـاء شعبـه

وحـىت إن آخـذه بعـض خصومـه؛ عـلى 
 أسلـوب احلكـم املتبـع يف وقتـه ـ إذ امـوه

بالديكتاتوريـة، وبالعـداء للدميقراطيـة ـ فقـد رأى فيـه 
عامـة شعبـه غيـر ذلـك؛ ألن معظـم الشعـب 
اجلزائـري لـه رأي آخـر؛ يف األسلـوب املطلـوب 

 احلاكـم ولـه ـ أيضـاً ـ رأي خـاص يف.. للحكـم
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احملبـب لديهـم؛ وهـذا الـرأي يعبـر عنـه املثـل 
 )..كـن صيـد أو كولـين: (الشعـيب اجلزائـري القائـل

نعـم فهـم ال حيبـون احلاكـم الضعيـف املستسلـم؛ 
بـل يعشقـون احلاكـم القـوي العنيـد؛ يف سبيـل 

وبذلـك يعبـر هـذا املثـل . حتقيـق الصالـح العـام
ن الصـورة الـيت تتمناهـا عامـة الشعـب الشعـيب عـ

ومثـل كهـذا توارثتـه أجيـال .. يف رئيـس البـالد
وأجيـال؛ إذ يعبـر مغـزاه عمـا يدخـل يف بـاب 

تلـك .. الثوابـت النفسيـة واالجتماعيـة للشعـب
الثوابـت الـيت لـم ولـن تتأثـر بتكسيـر الطابوهـات 

ائريـون يف حاكمهـم فأهـم مـا يعشقـه اجلز.. الزائفـة
هـو متسكـه بكرامتـه وعزتـه؛ الـيت هي كرامتهـم 

وأمقـت حاكـم .. وعزـم يف الوقـت نفسـه
للجزائرييـن هـو احلاكـم الضعيـف، املسلـوب اإلرادة؛ 

  ..  املشـوه الذهـن والسلـوك
وعليـه فقـد ظـل الشعـب اجلزائـري ـ منـذ 

ضائـل فتـرة ـ يبحـث عـن حاكـم يتحـلى بف
تؤهلـه المتـالك قلـوب أفـراده؛ فيسلمـه قيـاده دون 
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وطبعـاً ال يقتصـر هـذا األمـر عـلى الشعـب .. عنـاء
اجلزائـري فحسـب؛ بـل يبـدو أن شعـوب املعمـورة 
. كلهـا تتمـىن أن تقـاد بأفضـل احلكـام، وأعدهلـم

لـذا فقـد اهتـم تاريـخ اإلنسانيـة ـ منـذ عرفـت 
احلكـام وإجنازاـم، وبأساليـب حكمهـم  ـ بأعمـال
ولـم يتغيـر حـال النـاس يف هـذا البـاب؛ . لشعوـم

منـذ تلـك الفتـرة املوغلـة يف القـدم؛ إذ ظلـت 
الشعـوب تبحـث ـ دومـاً ـ عـن ملـك، أو رئيـس 
. يتحـلى بالفضيلـة، والقـدرة عـلى تسييـر شئوـا

؟ ..أفضـل احلكـام وهنـا ميكـن التسـاؤل؛ مـن هـو
  ؟ ..ومـا هي الشـروط الواجـب توفرهـا فيـه

ومـن يتابـع تاريـخ اإلنسانيـة سيجـد ـ حتمـاً 
ـ أن هذيـن السؤاليـن شغـالً عـدداً كبيـراً مـن 

ألـم . املفكريـن، والفالسفـة عبـر العصـور كلهـا
كانـوا ـ مجيعـاً ـ يـرون أن صـالح الشعـوب 

وفسـاد األرض حيـدث .. حكامهـايتحقـق بصـالح 
لـذا فقـد خصـص أولئـك .. بسبـب فسـاد احلكـام

املفكـرون، والفالسفـة ملوضـوع احلكـم واحلكـام 
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وقـد .. حيـزاً كبيـراً مـن أعماهلـم، ونظرياـم
اتضـح ـ يف هـذه األيـام بالـذات ـ أن احلاجـة 

لـح مازالـت قائمـة؛ ملعرفـة أي احلكـام أفضـل، وأص
هـل هـو احلاكـم الـذي يتميـز .. لبلـد كاجلزائـر

؟ أم ..بسعـة الثقافـة، وعمـق املعرفـة، وحـدة الذكـاء
هـو الـذي يتميـز بالفطنـة، والقـدرة عـلى املنـاورة، 

؟ أم ..والتالعـب باأللفـاظ، والتحايـل عـلى النـاس
هـو الـذي تقتصـر فضيلتـه عـلى الرزانـة، وامليـل 

الرفـق بالعبـاد؛ حـىت وإن افتقـر إىل الثقافـة إىل 
؟ ولإلجابـة عـلى هـذه ..الواسعـة، والذكـاء احلـاد

التسـاؤالت؛ ال بـد مـن العـودة إىل ما قالـه بعـض 
  .املنظريـن الكبـار يف هـذا البـاب

فهـذا أفالطـون ـ يف مجهوريتـه، أو مدينتـه 
اضلـة بالنظريـة الفاضلـة ـ يقابـل حاكـم املدينـة الف

: الـيت جتعـل للنفـس البشريـة ثـالث قـوى هي
. القـوة الناطقـة، والقـوة الغضبيـة، والقـوة الشهوانيـة

ثـم يشبـه القـوة الناطقـة بالقـوة املدبـرة يف املدينـة؛ 
الـيت يتميـز ـا الفالسفـة دون غريهـم حسـب 
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م، رأيـه؛ لـذا فهـو يـرى أن تسنـد أمـور احلكـ
ثـم يشبـه القـوة . وتدبيـره يف املدينـة إىل الفالسفـة

الغضبيـة بالقـوة املدافعـة؛ الـيت خيتـص ـا اجلنـد؛ 
الذيـن يكلفـون حبمايـة املدينـة، والدفـاع عنهـا 
ضـد األعـداء؛ وحتتـل طبقتهـم ـ بذلـك ـ املرتبـة 

ثـم يشبـه القـوة الشهوانيـة . الثانيـة يف املدينـة
القـوة املنتجـة؛ الـيت ميثلهـا العمـال؛ الذيـن يقتصـر ب

عملهـم عـلى إنتـاج الثمـرات املاديـة يف املدينـة؛ 
ويشتـرط . وجيعلهـم ـ بذلـك ـ يف املرتبـة الثالثـة

لنجـاح كـل وظيفـة أن تكـون يف حـدود االعتـدال؛ 
ألنـه إذا زادت عـن احلـد املطلـوب؛ أصبحـت 

  ..مضـرة، ومفسـدة
ثـم جـاء بعـده ـ بوقـت طويـل ـ العالمـة 
ابـن خلـدون؛ فقـال خبـالف ذلـك؛ إذ يـرى أن 
للرعيـة مصلحـة يف احلاكـم؛ ولكـن تلـك املصلحـة 
ليسـت متعلقـة بذاتـه، أو بصفاتـه، أو بذكائـه؛ وإمنـا 
تكـون مصلحتهـم فيـه طبقـاً إلضافتـه إليهـم؛ 

واحملكومـون مـن . كوميـنفاحلاكـم ال يكـون إال باحمل
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فـإن كـان حكـم احلاكـم يتميـز . هلـم حاكـم
باجلـودة؛ حتقـق منـه اهلـدف املطلـوب؛ والعكـس 

وأهـم ميـزة للحكـم احلسـن هي التحـلي .. صحيـح
ألن احلاكـم إذا كـان قاهـراً، باطشـاً، . بالرفـق

ولوعـاً بالعقوبـات، منقبـاً وباحثـاً عـن عـورات 
فـوات النـاس؛ بعـث فيهـم طبـاع الـذل وه

. واخلـوف؛ فيلجئـون إىل الكـذب، واملكـر، واخلديعـة
واعلـم أنـه قلمـا تكـون ملكـة : ((ثـم يقـول 

لـذا )).  الرفـق فيمـن يكـون يقظـاً شديـد الذكـاء
فابـن خلـدون يـرى أن الذكـاء احلـاد عيـب يف 

 الفكـر؛ كمـا ألنـه إفـراط يف: ((صاحـب السياسـة
وهلـذا يوصـف ... أن البـالدة إفـراط يف اجلمـود

ـْـس الشديـد بصفـات الشيطـان ـَي   )).الك
أمـا روسـو فـال يهتـم بشخـص احلاكـم؛ 
سـواء أكـان فيلسوفـاً ذكيـاً، أم بليـداً غبيـاً؛ إمنـا 
اشتـرط أن يعقـد ميثـاق بيـن احلاكـم واحملكـوم؛ 

ـزام بذلـك امليثـاق مـن الطرفيـن؛ كمـا اشتـرط االلت
وذلـك بالتقيـد بنصـوص القانـون الـذي تـم سنـه؛ 
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وهنـا .. وأن يحتـرم ذلـك القانـون منهمـا مجيعـاً
ميكـن التسـاؤل عـن مكـان اجلزائرييـن ـ حباكمهـم، 
وحمكوميهـم ـ مـن اإلعـراب؛ يف هـذه األقـوال 

اطييـن؟ أم يف ؟ هـل هـم يف خانـة الدميقر..كلهـا
خانـة الديكتاتورييـن؟ أم يف خانـة الفالسفـة 
واملثقفيـن؟ أم يف خانـة املناوريـن والشطـار؟ أم يف 

؟ املهـم أن شعـب اجلزائـر ..خانـة السـذج والبسطـاء
والربهـان لـن ميتلكـه مـن .. مـازال ينتظـر الربهـان

استـوحى أفكـاره مـن أفـق بعيـد ـ جـداً ـ عـن 
  ..فـق شعبـه، وثوابـت شعبـهأ

                                                                                                    
@ @ @ 
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1 
  

اعتـادت الفضائيـات العربيـة ـ منـذ نشأـا ـ 
املستحدثـة؛ بغـرض عـلى الترويـج لبعـض املفاهيـم 

ترسيخهـا كحقيقـة، وأمـر واقـع؛ طمعـاً يف حتميـة 
ومـا يلفـت النظـر يف هـذا األمـر؛ . التسليـم ـا

هـو أن تلـك الفضائيـات تتفـق بالتمـام ـ يف هـذا 
املوضـوع ـ مـع بعـض الصحـف اجلزائريـة؛ خاصـة 
.. تلـك الصحـف الـيت تكتـب باحلـرف الالتيـين

ا ـ طبعـاً ـ يبعـث عـلى احليـرة، ويستفـز وهـذ
الفضـول؛ حبـاً يف البحـث عـن تفسيـر مقنـع؛ 
يعلـل سبـب ذلك االتفـاق؛ بيـن طرفيـن؛ يفتـرض 
أمـا ينهـالن مـن مشـارب معاكسـة لبعضهمـا 

  ..بعضـاً
وإذا مـا أراد أحدهـم متابعـة ذلـك التشابـه 

لتوافـق بيـن واالتفـاق؛ سيالحـظ ـ بسهولـة ـ ا
هذيـن الطرفيـن؛ يف إصرارمهـا ـ بعنـاد ـ عـلى أن 

                                                        
  .910: العـدد. 2001فبرایـر  25نشـر في صـوت األحـرار یـوم األحـد  1
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يعيـدا رسـم بعـض الصـور الذهنيـة اخلبيثـة؛ الـيت 
اعتادهـا القـارئ، أو املشاهـد العـريب؛ حبيـث تلمـع، 
وجتمـل تلـك الصـور البشعـة؛ بفضـل مـا يتـم 
إدخالـه عليهـا مـن حتسينـات خادعـة؛ لتلميـع 

ا اخلـارجي؛ حـىت تصبـح مقبولـة ومستساغـة مظهرهـ
لإلدمـاج يف قامـوس الفضائـل؛ بـدالً مـن قامـوس 

وهـذا  ـ طبعـاً ـ ال ميكـن تفسيـره إال .. الرذائـل
بفهـم اخلطـة؛ اهلادفـة إىل قلـب املفاهيـم السائـدة 

ويبـدأ تنفيـذ اخلطـة ببـث الشـك .. مـن قبـل
سابقـة؛ ثـم االنتقـال إىل والريبـة يف املسلمـات ال

تكذيبهـا، وتسفيههـا، ثـم الوصـول إىل حتطيـم، 
ومسـح صورهـا الذهنيـة ائيـاً، وتعويضهـا بصـور 

ولتحقيـق اهلـدف املنشـود؛ اتضـح .. أخـرى زائفـة
أنـه يلـزم استعمـال أسلحـة املنطـق امللتويـة؛ لتنويـم 

مي إىل بلبلـة النـاس، وخداعهـم بألفـاظ مغريـة؛ تـر
  ..الفكـر، وتفتيـت اآلراء وتشتيتهـا
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وقائمـة املواضيـع الـيت استهدفـت ـ مـن قبـل 
تلـك الفضائيـات، والصحـف ـ طويلـة جـداً؛ منهـا 

اخليانـة، والعمالـة، والتبعيـة، : عـلى سبيـل املثـال
غيـر أن الـذي يشغـل . إلـخ..واالستسـالم، واملؤامـرة

كاتـب هـذا العجالـة ـ اآلن ـ هـو موضـوع 
يـه حتديدهـا، وتشرحيهـا؛ لـذا وجـب عل. اخليانـة

لـكي تتـم معرفـة إن كانـت هـذه العبـارة حقيقـة 
ولـكي ..  أم هـي جمـرد وهـم وضـالل.. وواقعـاً

تكمـل الصـورة، وتتبلـور أكثـر فأكثـر؛ يستحسـن 
النظـر إليهـا مـن زاويـة تارخييـة؛ ألن مفهـوم 

إذ . اخليانـة احنـدر مـن أعمـاق التاريـخ اإلنسـاين
عـرف اإلنسـان األول اخليانـة منـذ نشأتـه؛ حيـث 
سـعى جاهـداً لـكي يزيلهـا مـن طباعـه وسلوكـه؛ 
نظـراً لبشاعتهـا، وخطورـا عـلى سالمـة أسرتـه، 
ثـم عشريتـه، ثـم قبيلتـه؛ بـل أبنـاء جنسـه 

وقـد احتلـت اخليانـة يف العـرف اإلنسـاين .. كلهـم
الرذائـل اإلنسانيـة؛ إذ وضعـت  مكانـاً بـارزاً بيـن
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العهـد، : تلـك الرذيلـة كنقيـض معاكـس لفضائـل
  ..واألمانـة، واألخـوة

وحـىت تتضـح الصـورة أكثـر؛ فـال مانـع مـن  
العـودة إىل مـا سجلـه امللـك البابـلي محـورايب يف 

فهـذا امللـك العظيـم نظـر إىل . تشريعـه عـن اخليانـة
نظـرة ازدراء واستهجـان؛ إذ وضـع يف تشريعـه اخليانـة 

نصـاً؛ يبيـح للزوجـة أن تتخـلى عـن معاشـرة 
زوجهـا؛ إذا كـان خائنـاً؛ ومـن مثـة حرمانـه مـن 
العـودة إليهـا؛ إن كـان قـد تنكـر ملدينتـه، وهـرب 

احتقـر : ((منهـا؛ ألنـه  ـ كمـا جـاء يف النـص ـ
كمـا اعتبـرت اخليانـة يف )). مدينتـه، وفـر هاربـاً

العصـر اجلاهـلي العـريب مـن بيـن الرذائـل؛ الـيت 
تلـزم العشيـرة خلـع اخلونـة املنتسبيـن إليهـا، وقـد 
.. يصـل األمـر بالعشيـرة إىل إهـدار دم اخلائـن وقتلـه

لـذا فقـد فسـرت كلمـة خيانـة يف معاجـم اللغـة 
املخانـة؛ وهي (( :العربيـة عـلى أـا مشتقـة مـن

خـون النصـح، وخـون الـود، واخلـون عـلى حمـن 
  )).شـىت
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ويف العصـر اإلسـالمي ازداد مفهـوم اخليانـة 
بشاعـة واحنطاطـاً؛ إذ ارتبـط ذلـك املفهـوم خبلـق 

مـن ذلـك مـا جـاء يف قولـه .. إبليـس اخلبيثـة
علـم اللـه أنكـم كنتـم ختتانـون : ((تعـاىل

: ثـم فيمـا ورد يف احلديـث الشريـف). )أنفسكـم
املؤمـن يطبـع عـلى كـل خلـق إال اخليانـة ((

)). املكـر واخلديعـة واخليانـة يف النـار((و)). والكـذب
أد األمانـة إىل مـن ائتمنـك، وال ختـن مـن ((و

أنـا ثالـث الشريكيـن؛ : إن اللـه يقـول((و)). خانـك
ـه؛ فـإذا خانـه مـا لـم خيـن أحدمهـا صاحب

ألمانـة جتلـب الـرزق، ((و)). خرجـت مـن بينهمـا
مـن أشـار عـلى أخيـه ((و)). واخليانـة جتلـب الفقـر

إذن )). بأمـر يعلـم أن الرشـد يف غيـره؛ فقـد خانـه
فكـل مـا سبـق ذكـره يؤكـد وجـود اخليانـة 
 واخلونـة؛ وإال فمـا الـداعي ملـا ورد مـن أمثلـة تعبـر

  .عنهـا النصـوص التارخييـة والدينيـة
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ولـم يقنـع كـل هـذا ـ طبعـاً ـ املندسيـن يف 
الفضائيـات املشبوهـة، واملخربشيـن يف الصحـف 

حيـث اختـذت .. املغرضـة؛ املفروضـة عـلى القـراء
تلـك الوسائـل اإلعالميـة مـن عبـارة اخليانـة مـادة 

نـدت أدوار وقـد أس.. للسخريـة، واالستخفـاف
التشويـه، والتزويـر ـ طبعـاً ـ إىل بعـض احملسوبيـن 

والغريـب .. عـلى الفكـر، والثقافـة يف البـالد العربيـة
يف األمـر أن تلـك الفضائيـات تقيـم ـ يف الوقـت 
نفسـه ــ احلجـة عـلى مـا يثبـت تزييفهـا 

ـ مـا بثتـه عبـر : للحقائـق؛ مـن ذلـك مثـالً
رئيـس حـزب عـراقي حمسـوب عـلى الشاشـة ل

املعارضـة؛ يدافـع عـن الواليـات املتحـدة، ويرحـب 
مبـا تقـوم بـه مـن قصـف عـلى شعبـه العـراقي 
ببغـداد؛ ولـم يؤثـر فيـه مـا يتعـرض لـه شعبـه 

: وهنـا يطـرح السـؤال.. مـن قتـل ودمـار وجتويـع
 مـا هـي الصفـة الـيت ميكـن أن يوصـف ـا

هـل هـو الوفـاء  !؟..رئيـس احلـزب العـراقي هـذا
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؟ وعليـه ..؟ أم هـو الوفـاء ألعـداء شعبـه..لشعبـه
  ؟..فمـا هي اخلانـة الـيت ميكـن وضعـه فيهـا

ومثـة مثـال آخـر مـن فلسطيـن؛ فمـا الـذي 
أجبـر مواطنـاً فلسطينيـاً عـلى العمـل ضـد اخوتـه؟ 

شعبـه اإلسرائيلييـن؛ بتقديـم معلومـات ألعـداء 
بغـرض متكينهـم مـن اغتيـال بعـض قـادة فصائـل 

ومـا هـو  !؟..املقاومـة؛ مـن إخوانـه الفلسطينييـن
؟ ومـن جهـة ..التصنيـف الـذي ميكـن تصنيفـه فيـه

أخـرى؛ فمـا هـو احملـرك لذلـك احمللـل السيـاسي 
املصـري؛ الـذي يدافـع عـن إسرائيـل، ويصـف 

ثـم يبـذل جهـده لـكي  !؟..ـا بالدميقراطيـةنظامه
يقـدم مسوغـات؛ لعلهـا تقنـع املشاهديـن بصـدق 

مـع أن ذلـك  !؟..نوايـا إسرائيـل يف عمليـة السـالم
احمللـل البائـس يعلـم ـ بـدون شـك ـ مـا قامـت 
بـه إسرائيـل مـن جرائـم ضـد اإلنسانيـة؛ وضـد 

بالتحديـد ـ يف جمـازر  أبنـاء شعبـه مـن املصرييـن ـ
ومـا الدافـع الـذي حـدا بتلـك املـرأة .. سينـاء

املصريـة؛ التـي وضعـت نفسهـا يف حمـل املدافـع 
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الشـرس عـلى إسرائيـل؛ ضـد حـزب اللـه 
واألمثلـة كثيـرة، وكثيـرة جـداً؛ ملـا  !؟..اللبنـاين

يقـوم بـه بعـض املشوهيـن؛ الذيـن ال ميكـن 
  ..إال يف خانـة اخليانـةتصنيفهـم 

أمـا يف اجلزائـر؛ فمـا هـي القـوة الـيت جتبـر 
؟ ومـا ..جزائريـاً عـلى التنكـر لشعبـه وخيانـة وده

هي احلوافـز الـيت جتعـل منـه خادمـاً، ومنفـذاً 
؟ إذن فمـا الـذي ..لتحقيـق مصالـح أعـداء شعبـه

دفـع باحلـركي ـ أيـام الثـورة ـ لـكي ينصـر 
ومـا هـي  !؟..أعـداء أمتـه، وخيـون أبنـاء جلدتـه

فائدتـه يف تعذيـب اخوتـه، والتمثيـل ـم؛ إرضـاء 
أليـس هـذا كلـه  !؟..ألسيـاده الغربـاء واملستعمريـن

؟ اخليانـة الـيت ال ميكـن ..يدخـل يف مفهـوم اخليانـة
؟ ..كمـا يقـول املثـل الشعـيب) بالغربـال(حجبهـا 
.. نـه ال ميكـن جعـل رذيلـة اخليانـة فضيلـةاملهـم أ

كمـا أنـه ال ميكـن وضـع مسوغـات لتجميـل 
فاخليانـة يف العـرف اإلنسـاين تترفـع عنهـا .. الشـر

حـىت الكـالب؛ ألن الكلـب اتصـف باألمانـة 
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هاتـان الصفتـان ـ كمـا هـو معـروف ـ .. والوفـاء
  ..ة مـع اخليانـةمـن الصفـات املتناقضـة، واملتعارضـ

                                                                                                
@ @ @ 
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!!1 
  

اعتـادت الساحـة السياسيـة اجلزائريـة ـ يف 
السبعينيـات ـ عـلى بعـض املصطلحـات والشعـارات؛ 
الـيت كانـت ترفـع؛ كأسلحـة رادعـة ضـد اخلصـوم 

عبـارة : مـن بيـن تلـك الشعـارات.. السياسييـن
ومـع أن . إلـخ.. الرجعيـة، والرأمساليـة، واإلمربياليـة

تعبـر عـن حالـة تلـك املصطلحـات كانـت 
صحيحـة يف منطلقهـا؛ إال أـا استغلـت؛ بطـرق 

مـن .. وأساليـب مضللـة يف كثيـر مـن األحيـان
ذلـك مـا عـرف ـ آنئـذ ـ عـن املاركسييـن مـن 
ولـع، وغلـو يف التشبـث بتلـك املصطلحـات 
وإطالقهـا ـ يف شكـل نبـز ـ عـلى املخالفيـن 

تـذال، واملبالغـة؛ األمـر لتوجهاـم؛ إىل حـد االب
.. الـذي أفقـدهـا كثيـراً مـن الربيـق، واملصداقيـة

وملـا كانـت عبـارة الرجعيـة مـا زالـت تـرن يف 
آذان اجلزائرييـن؛ بنشا زهـا املزعـج املعـروف؛ فقـد 

                                                        
  .915: العـدد. 2001مـارس  3نشـر في األحـرار یـوم السبـت  1
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فعلـت مفعوهلـا السلـيب؛ حيـن استعملـت جمـدداً؛ 
  ..بشكـل غريـب ومبهـم
ا هـو معلـوم ـ مصطلـح والرجعيـة ـ كمـ

سيـاسي، واجتمـاعي؛ املقصـود منـه هـو التعريـف 
بالفئـة االجتماعيـة الـيت هلـا ذهنيـة متحجـرة؛ ذات 
منطلقـات فكريـة متشبثـة باملـاضي، ورافضـة ألي 

وال . تغييـر، أو تقـدم؛ يف غلـو وتعصـب شديديـن
يتفـق هـذا املفهـوم ـ طبعـاً ـ مـع مفهـوم 

افظـة؛ الـذي يصـر بعـض املغرضيـن ـ نتيجـة احمل
للصراعـات السياسيـة ـ عـلى خلطـه، وربطـه 

عـلى أن .. مبفهـوم الرجعيـة؛ دون دليـل مقنـع
احلقيقـة الـيت ال جـدال فيهـا؛ تشيـر إىل وجـود فئـة 
هلـا توجهـات معتدلـة، تستنـد إىل مفاهيـم سياسيـة، 

ة؛ وينطبـق ذلـك مـع واجتماعيـة متوازنـة، ومرنـ
مـا يعـرف ـ اآلن يف األوسـاط السياسيـة، والفكريـة 

ومثـة فـرق ـ . الليرباليـة ـ جبماعـات احملافظيـن
فئـة الرجعييـن، وفئـة : طبعـاً ـ بيـن الصنفيـن

فـإن كـان الصنـف األول يـرى يف . احملافظيـن
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املـاضي مثـاالً للعصـر الذهـيب؛ الـذي يستـوجـب 
عـودة إليـه؛ دون االلتفـات ملتغيـرات احليـاة، ودون ال

االكتـراث مبـا حصـل مـن تطـور للمجتمعـات 
اإلنسانيـة؛ فـإن الصنـف الثـاين خيتلـف عـن ذلـك 
متامـاً؛ ألنـه يقـر بسنـن التطـور، ويعتـرف مبـا 
حـدث، وسيحـدث مـن تغيـر؛ ولكنـه يرفـض 

ل عـلى حتقيـق التنكـر للمـاضي متامـاً، ويعمـ
التواصـل، واالنسجـام املعقـول مـع التـراث املنحـدر 

وهـذا الصنـف هـو الـذي أطلـق . عـن األسـالف
. عليـه يف اتمعـات الغربيـة املتقدمـة باحملافظيـن

وأحـزاب احملافظيـن يف بريطانيـا، وأمريكـا وأملانيـا ـ 
ا، كمـا هـو معـروف ـ ليسـت متخلفـة يف منطلقهـ

  ..وال رجعيـة يف توجههـا
إذن فمـن التعسـف النظـر إىل كـل مـن يدعـو 
إىل احلفـاظ عـلى الثوابـت الصاحلـة، واملفيـدة  عـلى 

وحـىت إذا وجـد .. أنـه تـوجـه رجـعي متخلـف
أنـاس يتصفـون ـذا الوصـف؛ فـال جيـوز التعميـم؛ 

نـة بوضعهـم ـ مـع احملافظيـن، املعتدليـن ـ يف خا
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إذ ليـس كـل مـن متسـك بالثوابـت .. واحـدة
رجعيـاً؛ كمـا أنـه ليـس كـل مـن كسـر 
الطابوهـات، وحطمهـا يعـد مـن بيـن التقدمييـن 

ثـم مـا هي الثوابـت الـيت يطالـب ـا .. املستنرييـن
أليسـت يف حـدود املعقـول  !؟..احملافظـون
تـرام اللغـة ؟ هـل أصبحـت املطالبـة باح..واالتـزان

العربيـة، وصيانتهـا، وترقيتهـا؛ مـة ووصمـة 
هـل أضحـت املطالبـة حبمايـة  !!؟..بالرجعيـة

املدرسـة اجلزائريـة مـن االستـالب واملسـخ والتبعيـة؛ 
هـل غـدت املنـاداة بالتـوازن،  !!؟..ختلفـاً ورجعيـة

ا واملسـاواة بيـن اللغـات األجنبيـة ـ يف حـال تعليمهـ
باملدرسـة اجلزائريـة ـ تطرفـاً وتعصبـاً وعـداء 

   !!؟..للغـات
لـم يقـف أحـد مـن أنصـار  !!..ثـم ال.. ال

نعـم كـل  !..الثوابـت ضـد تعليـم اللغـات األجنبيـة
اللغـات بـدون استثنـاء؛ ولكنهـم وقفـوا يف صـف 
املدرسـة اجلزائريـة الوطنيـة، وضـد احتكـار اللغـة 

وضـد هيمنـة  !..الفرنسيـة ملفهـوم اللغـات األجنبيـة
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اللغـة الفرنسيـة عـلى احليـاة العامـة يف هـذه البـالد 
لتعبيـر وضـد استعمـال اللغـة الفرنسيـة يف ا !..احلـرة

عـلى أتفـه األشيـاء، وأبسـط املواضيـع؛ يف احليـاة 
وضـد استخفـاف واحتقـار  !..اليوميـة للجزائرييـن

وضـد  !..املسئوليـن اجلزائرييـن للغـة شعبهـم
انبهارهـم وهوسهـم املبالـغ فيـه بفرنسـا ولغـة 

وضـد السـعي لربطهـم جبمعيـة  !..فرنسـا
املستعمـرات التابعـة لفرنسـا؛ أو التجمعـات الـيت 
تعمـل عـلى ترسيـخ هيمنـة الثقافـة الفرنسيـة؛ عـلى 
حسـاب ثقافـات الشعـوب؛ الـيت انتزعـت استقالهلـا 

 !؟..فهـل يف هـذه األقـوال رجعيـة !..مـن قبـل
هـو قوهلـم  فـإن قـال بعضهـم أـا رجعيـة؛ فمـا

  !..نعـم التبعيـة ! ؟..يف التبعيـة إذن
وإذا كانـت الرجعيـة مصطلحـاً سيـاسيـاً 
واجتماعيـاً غيـر مرغـوب فيـه؛ فعبـارة التبعيـة تـدل 

إذ يـدل عـلى نظـام .. عـلى مفهـوم أبشـع وأفظـع
سيـاسي واقتصـادي؛ يقتـضي خضـوع دولـة مـا 

ـا يف صـورة ويتـم ذلـك إم.. لدولـة أخـرى
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خضـوع اقتصـادي ونقـدي ومصـريف؛ أو يف صـورة 
وهنـا ميكـن .. خضـوع سيـاسي وثقـايف وعسكـري

مـا هـو موقـع اجلزائـر ـ .. طـرح سـؤال مشـروع
؟ فـإذا دقـق ..حاليـاً ـ مـن مفهـوم التبعيـة

املهتمـون باألمـر يف الواقـع احلـايل للجزائـر؛ 
ضغوطـاً كبيـرة متـارس سيجـدون ـ حتمـاً ـ أن 

عليهـا؛ بسبـب مـا تعانيـه مـن تبعيـة اقتصاديـة 
ومـن هنـا ميكـن .. ونقديـة ومصرفيـة لفرنسـا

مالحظـة تلـك الضغـوط القـذرة الـيت تـزداد، 
وتشتـد عـلى الشعـب اجلزائـري؛ نتيجـة لتلـك 

كمـا جتـدر .. التبعيـة االقتصاديـة املفروضـة عليـه
إىل وصـول الضغـوط الآلخالقيـة إىل حـد  اإلشـارة

  .. االبتـزاز الدنـيء يف غالـب األحيـان
والـذي يؤسـف لـه؛ ليـس موقـف فرنسـا 
نفسهـا؛ ألـا تسلـك مسلكـاً تفرضـه عليهـا 

بـل الـذي يبعـث عـلى االمشئـزاز، .. مصاحلهـا
والقـرف هـو موقـف اجلزائرييـن؛ املدافعيـن عـلى 

رنسـا؛ ضـد مصالـح بلدهـم؛ املنهـك مصالـح ف
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حيـث وظفـت التبعيـة .. باملؤامـرات اخلبيثـة
االقتصاديـة لفرنسـا؛ لضـرب التوجـه االستقـاليل 

والعـرف السيـاسي ـ .. للجزائـر؛ يف املياديـن الثقافيـة
كمـا اتفـق عليـه ـ يقتـضي طغيـان العامـل 

عليـه فقـد و.. االقتصـادي عـلى العوامـل األخـرى
أضحـت التبعيـة االقتصاديـة لفرنسـا ـ الـيت عمـل 
كثيـر مـن اجلزائرييـن عـلى حتقيقهـا ـ مبثابـة 
املشنقـة؛ الـيت ختنـق كـل حركـة ـدف إىل 

ومـن .. التحـرر، والتخلـص مـن قيودهـا اللعينـة
هنـا أصبحـت اللغـة الفرنسيـة، والثقافـة الفرنسيـة 

االبتـزاز؛ قصـد حتقيـق هيمنتهـا إحـدى وسائـل 
لغـة .. وطغياـا؛ حـىت عـلى اللغـة الوطنيـة

  ..الدستـور والقانـون اجلزائـري
وعليـه؛ فموقـف اجلزائرييـن املخلصيـن، 
والغيوريـن عـلى املدرسـة اجلزائريـة العصريـة 
التقدميـة؛ ذات املنطلـق العـريب اإلسـالمي، والتوجـه 

ور؛ ال ميكـن أن يكـون إالَّ رافضـاً ملـا العلـمي املتطـ
كمـا أـم ـ .. يلصـق ـم مـن شعـارات ظاملـة
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عـلى األرجـح ـ ال يقبلـون بواقـع يفـرض عليهـم 
وال حييـدون ـ يف غالـب األحيـان ـ عـن .. بالقـوة

مواقفهـم الواضحـة؛ يف سبيـل حتقيـق منظومـة 
.. ـات العالـمتربويـة جزائريـة؛ متفتحـة عـلى لغ

ومـن الواضـح ـ .. كـل العالـم بـدون استثنـاء
أيضـاً ـ أـم ينبـذون كـل حتجـر يف لغـة سيبويـه؛ 
أو التصلـب يف لغـة مولييـر؛ أو االنكمـاش يف لغـة 

فلكـل لغـة وثقافـة مزاياهـا؛ فـإن .. شكسبيـر
قصـرت لغـة سيبويـه عـن العلـوم التكنولوجيـة 

ليسـت لغـة مولييـر هـي املتحكـم فيهـا؛ احلديثـة؛ ف
بـل لغـة العصـر والعلـم يف الوقـت احلاضـر هـي 
لغـة شكسبيـر؛ الـيت وجـدت كـل ترحيـب مـن 

  ..اجلزائرييـن املخلصيـن
                                                                                                    

@ @ @ 
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1 
  

تعـود اجلزائريـون ـ مرغميـن لألسـف ـ عـلى 
القبـول بشطحـات بعـض احملسوبيـن عـلى 

إذ أصبـح مـن املألـوف ـ منـذ فتـرة ـ .. السياسـة
يف هـذا البلـد اجلريـح رؤيـة أنـاس يتطاولـون 
الحتـالل مواقـع ليسـت يف مستـوى قدراـم 

 ومـع هـذا فقـد عاملهـم.. الفكريـة واخللقيـة
.. املواطنـون برأفـة متزايـدة، وتسامـح مطـلـق
؟ ..ولكـن أليـس للرأفـة حـدود، وللتسامـح ايـة

فلهمـا ـ بـدون شـك ـ حـدود وايـة .. بـلى
بـل قـد يتحـول التسامـح ـ .. يقفـان عندهـا

  .. أحيانـا ـ إىل سخـط وغضـب جارفيـن
قـد ينقلـب التسامـح إىل سخـط .. نعـم

وتتحـول الرأفـة إىل  نقمـة؛ عندمـا يسـأم وغضـب، 
النـاس مـن قفـزات القـرود املتسلقـة؛ الـيت تفسـد 

وقـد تنقلـب الصفحـة  السـوداء، .. املكـان والزمـان
.. وتصحـح األخطـاء، ويستقيـم املسـار املعـوج

                                                        
  .1127: العـدد. 2001نوفمبـر  12نشـر في صـوت األحـرار یـوم الثالثـاء  1
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واقـع .. عندهـا سيصطـدم املزيفـون بالواقـع احملتـوم
التزييـف، وال سنـد فيـه لـدوام ال ضامـن فيـه لبقـاء 

ألن الدميقراطيـة ـ كمـا هـو .. الرداءة والتهريـج
معلـوم ـ مبـدأ نبيـل،  وكلمـة طاهـرة نقيـة؛ 
ولكنهـا شوهـت ـ هنـا ـ حينمـا تعرضـت 

؟ وحنـن نـرى ..كيـف ال.. لالحتكـار والتزييـف
كيـف .. يوميـا مـا يضحـك ويبـكي يف آن واحـد

ـار السياسـة حيولـون الدميقراطيـة إىل سلعـة ؟ وجت..ال
األمـر الـذي .. تبـاع وتشتـرى يف األسـواق السـوداء

جعلهـا منسوبـة إىل أنـاس معينيـن؛ وممنوعـة عـن 
  ..أنـاس آخريـن

والغريـب كـل الغرابـة ـ يف هـذا الوطـن ـ أن 
توصـف القلـة مـن األقليـة بالدميقراطيـة؛ وتوصـم 

األمـر الـذي .. ة الغالبـة بالفاشيـة والظالميـةاألغلبيـ
يضـع أغلبيـة الشعـب اجلزائـري يف صـف املوصوميـن 

بينمـا يتحـلى أفـراد .. بتلـك التهمـة احفـة
: األقليـة بصفـات براقـة، وألقـاب رنانـة؛ مثـل

، والنخبـة، )أي طليعـة الشعـب(الطليعـة 
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أليـس هـذا .. قراطيـونواإلنتلجانسيـا، وأخيـراً  الدمي
؟ أال تدخـل هـذه ..تعاليـاً عـلى أبنـاء الشعـب،

  ؟..األوصـاف يف جمـال التزييـف والتلفيـق
ومـن املضحكـات املبكيـات ـ يف هـذا البلـد 
الطيـب ـ أن نسمـع أن أحدهـم يدعـو إىل حـل 
.. جبهـة التحريـر، وإلغـاء األحـزاب اإلسالميـة

واألكثـر غرابـة أن صاحـب هـذه الدعـوة ال صـوت 
لـه، وال سامـع يسمعـه؛ إال يف أوسـاط ضيقـة 

ثـالث؛ مـن  للغايـة؛ ال تتجـاوز حـدود واليتيـن أو
ومـع .. جممـل واليـات الوطـن الثمانيـة واألربعيـن

هـل مسعتـم بنكتـة .. هـذا يعتبـر نفسـه دميقراطيـا
؟ هـل مسعتـم بدميقـراطي صـادق ..مضحكـة كهـذه

؟ ..يدعـو إىل إلغـاء اآلخريـن، وإقصـاء املنافسيـن
هـل رأيتـم دميقراطيـاً يزيـف عملتـه الذهبيـة؛ 

للهفـة الـيت امتلكتـه؛ حبـاً يف الكسـب؛ بسبـب ا
؟ مـن ..حـىت وإن كـان ذلـك بطـرق غيـر شرعيـة

جهـيت فـإين ختيلـت هـذا املـدعي للدميقراطيـة ـ 
حيـن قـرأت عنـه ـ أنـه يشبـه ذلـك املتسابـق 
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اخلائـب الفاشـل؛ الـذي كـان يتمـىن مـوت 
ه منافسـه القـوي الشديـد؛ ال لـشيء سـوى أنـ
  ..يرغـب يف أن يتـرك لـه اـال حـىت يصبـح بطـال

؟ يف زمـن انقلبـت فيـه ..ولكـن مـا هي احليلـة
غيـر أن العـزاء .. القيـم، وانعكسـت فيـه املفاهيـم

هـذا .. كـل العـزاء يف الشعـب اجلزائـري العظيـم
.. الشعـب الـذي يعـرف مـن أيـن  تؤكـل الكتـف

.. ـم أخلـص األبنـاء إليـهويعلـم جيـداً مـن ه
كمـا يـدرك الفـرق بيـن العملـة السليمـة، والعملـة 

لـذا فـال مكـان للدميقراطييـن املزيفيـن يف .. الزائفـة
فالشعـب ال ختدعـه .. مقاعـد الشعـب النقيـة

.. األوصـاف الرباقـة وال األلقـاب الرنانـة الزائفـة
وظـل . .وعـلى هـذا بـقي املزيفـون أقليـة

لـن .. املغـرورون يف حـدود مقاسهـم احلقيـقي
وقـد سبـق .. تفيدهـم أوهامهـم، وال ألقاـم الزائفـة

البـن شـرف القيـرواين السخريـة مـن الذيـن 
يصفـون أنفسهـم بأوصـاف وألقـاب ليسـت مـن 

  :حقهـم؛ حيـن قـال
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  ألقاب  مملكة  يف غيـر موضعهـا         
  فاخاً  صـورة األسـد كاهلر حيكي انت

  
؟ هـل هـو الـذي ..فمـن هـو الدميقـراطي إذن

؟ أم هـو ..يقـصي غيـره؛ ويلـغي املخالفيـن خلطـه
؟ مبشارـم املختلفـة، ..الـذي حيتضـن النـاس كافـة

وباملقابـل؛ .. وآرائهـم املتباينـة، وقناعاـم املتعـددة
؟ ..تزمـتمـن هـو الفـاشي املتعجـرف، والظـالمي امل

؟ أم  ..هـل هـو املهـادن خلصومـه، املتسامـح معهـم
هـو احلاقـد، والرافـض للجلـوس مـع الفرقـاء 

  ؟..واملنافسيـن
) املتدمقـرط(واألمـر الطريـف يف هـذا كلـه؛ أن 

الـذي رفـع صوتـه اآلن بشعـار الدميقراطيـة؛ وطالـب 
ا مـن ـ باملقابـل ـ حبـل جبهـة التحريـر، وإلغائهـ

وجـد هـو ورفقـاؤه ـ يومـا مـا ـ  ! ..الوجـود
.. صـدوراً رحبـة وأحضانـاً دافئـة؛ حتنـوا عليهـم

تلـك الصـدور واألحضـان وجدوهـا يف جبهـة 
التحريـر؛ يـوم كانـوا منبوذيـن ومرفوضيـن يف العالـم 
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أمـا اإلسالميـون الذيـن يصفهـم .. الدميقـراطي كلـه
ويوصمهـم بالفاشيـة والظالميـة؛  بأبشـع األوصـاف،

فهـم ـ كمـا يبـدو ـ أكثـر متسكـاً والتزامـاً 
فعنـد املقارنـة بيـن أقواهلـم .. بالدميقراطيـة منـه

) املتدمقـرط(وأفعاهلـم؛ وأفعـال وأقـوال هـذا 
ويظهـر مـن هـو .. سيتضـح الفـرق الشاسـع بينهمـا
ـا يسهـل وعنده.. الدميقـراطي ومـن هـو الفـاشي

عـلى النـاس تصنيـف الـذي يسـعى إىل إقصـاء 
.. غيـره، وتصنيـف الـذي يتسامـح مـع خصومـه

كمـا يسهـل أيضـا تصنيـف الـذي يرفـض اجللـوس 
مـع الفرقـاء، وتصنيـف مـن يقبـل بالعمـل مـع 

  ..الزميـل منهـم، واملخالفيـن فيهـم.. النـاس كلهـم
حيـح األمسـاء، وعـلى هـذا؛ ال بـد مـن تص

وتقويـم الشعـارات، وتعديـل املواقـف، وترتيـب 
.. حـىت يأخـذ كـل ذي حـق حقـه.. الصفـوف

فالدميقـراطي ليـس أمامـه إال أن يكـون دميقراطيـا 
واالستئصـاىل ال بـد لـه مـن .. قـوال وعمـال

ألن املغالطـة ال تـدوم .. االعتـراف بنهجـه وفكرتـه

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 490

.. ايـدة هلـا حـدود تقـف عندهـاطويـال، وكـل مز
هـذه نصيحـة جمانيـة مـن مواطـن يهمـه مـا جيـرى 
يف وطنـه، وحيلـم أن يسـود الوفـاق والسـالم يف 

؟ وهـل يـدرك ..فهـل يسمـع املغامـرون.. بـالده
  ).. فاقـوا(نعـم ).. فاقـوا(املزيفـون أن النـاس 

  
 

@ @ @ 
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1 
  

ال يعـرف مـدى صحـة مـا نشرتـه الصحـف 
مليـارا؛ املطلـوب ختصيصهـا  450اجلزائريـة عـن الـ 

  200" + بالسنـة اجلزائريـة يف فرنسـا"ملـا يسـمى 
والواقـع أنـه لـو .. إضافيـة مطلوبـة كمـا أشيـع

صـح هـذا اخلبـر، وتبيـن أن ـ يف الدولـة اجلزائريـة 
ذه األمـوال؛ لـكي حتـرق ـ مـن يسـعى لتوفيـر هـ

؛ كمـا حتـرق القرابيـن "ال سـان"عـلى ضفـاف ـر 
عـلى نصـب اآلهلـة؛ يف العصـور القدميـة؛ عندهـا 
سيتأكـد القريـب، والبعيـد أن جزائـر هـذه األيـام 

بلـد ميـر ـ يف هـذه اللحظـات ـ .. بلـد منكـوب
ـيت بأحلـك أيامـه السـوداء؛ وأشـأم الفتـرات؛ ال

  .. عرفهـا عبـر تارخيـه عـلى اإلطـالق
وهنـا ال جمـال للشـك يف أن هـذا البلـد احلبيـب 

بـل ابتـلي بلعنـة حلـت .. أصيـب بنكبـة فعـالً
عليـه فجـأة؛ أتـت مـن جمـاالت الغيـب 

                                                        
: تحـت عنـوان. 1162: العـدد. 2001دیسمبـر  27نشـر ـ معـدًال ـ في صـوت األحـرار یـوم الخمیـس  1

  .أوقفـوا الطفیلییـن عنـد حدھـم
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وهـذه النكبـة طبعـاً لـم حتـدث .. السرمـدي
 نوفمبـر ببـاب الـواد، وببعـض 10بسبـب طوفـان 

واليـات الوطـن فحسـب؛ بـل هي نكبـة أكثـر 
مشـوالً، وأوسـع جمـاالً، وأعمـق تأثيـراً؛ فـهي 

نكبـة .. أخطـر مـن النكبـات كلهـا وأعظـم
.. حدثـت بفعـل فاعـل أرضي، وبأيـد بشريـة آمثـة

متـت بنيـة زرع .. وقعـت بعـد إصـرار وترصـد
وار الرئيسيـة والقائمـون باألد.. الشـر، ونشـر الباطـل

فيهـا هـم جـزء منـا باألمسـاء؛ وليسـوا منـا 
ومثـل هـذه النكبـة ـ يف احلقيقـة ـ ال .. باألفعـال

ميكـن أن تصـدر؛ إال مـن طـرف فئـة منحرفـة، أو 
  .. طائشـة مـن أبنـاء هـذا الوطـن اجلريـح
منكـوب .. نعـم فهـذا البلـد منكـوب حقـاً

ومنكـوب .. اهريـن عليـهبسـوء تدبيـر بعـض الس
ومنكـوب .. بفسـاد ثلـة مـن املتطفليـن عليـه

ومنكـوب بالبزنسـة الـيت .. بـذوي العاهـات فيـه
تتحكـم يف مفاصلـه، ويمـن عـلى خاليـا 

وإال فكيـف يؤخـذ قـرار خطيـر .. اإلحسـاس فيـه
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كهـذا؟ دون ختصيـص دراسـة واعيـة، أو عقـد 
ـف عـن مـدى جناعـة هـذا مشاورات وافيـة؛ تكش

وكيـف .. النشـاط املهرجـاين؛ املغلـف زوراً بالثقافـة
يشـرع يف عمـل كهـذا؛ جـراء نـزوات، وأهـواء 

وكيـف  !؟..خاصـة، وطبقـاً لقـرارات ارجتاليـة
يشـرع يف ذلـك؛ دون تقديـر حجـم الفوائـد؛ الـيت 
ميكـن أن جتنيهـا اجلزائـر مـن هـذه التظاهـرة 

؟ أليـس مـن الواجـب تقديـر حجـم ..ملشبوهـةا
الفوائـد، وتقديـر مـدى اخلسـائـر واألضـرار؛ الـيت 

  ؟ ..ستصيـب بلدنـا مـن وراء كـل ذلـك
املهـم؛ إنـين كلمـا أتأمـل يف خبـر كهـذا؛ 
ينتابـين شعـور بـأن اجلزائـر تشبـه مركبـة تسيـر يف 

عقـل أن أي.. طريـق مظلـم؛ دون سائـق يقودهـا
يتخـذ قـرار كهـذا؛ يف وقـت متـر فيـه اجلزائـر 

أميكـن أن  !؟..بأزمـة اقتصاديـة، وماليـة خانقـة
يفكـر املعنيـون باألمـر يف مهرجـان مريـب كهـذا؛ 
خـالل ظـروف اقتصاديـة، واجتماعيـة قاسيـة 

هـذه اجلزائـر الـيت  !؟..ومعقـدة؛ متـر ـا اجلزائـر
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ديـون خارجيـة تقـدر بثالثيـن تثقـل كاهلهـا 
أال حتـرك ضمائـر هـؤالء .. مليــار دوالر تقريبـاً

القـوم املـآسي؛ الـيت يتألـم منهـا أبنـاء جلدـم؛ يف 
األحيـاء الفقيـرة، والقـرى البائسـة، واألريـاف 

أال يـرون شقـاء أطفـال اجلزائـر؛ وبـؤس  !؟..املهملـة
أي ثقافـة يريـد هـؤالء  !؟..نسـاء اجلزائـر ورجاهلـا
هـل هي ثقافـة البـؤس،  !؟..تصديرهـا إىل فرنسـا
أم هي ثقافـة الكـذب  !؟..والفاقـة، والضيـاع

؟ ومـىت كانـت الثقافـة بزنسـة، أو ..والتلفيـق
ومـا هـو نـوع الثقافـة  !؟..شقشقـة، أو هرطقـة

الـيت ميكـن تصديرهـا إىل فرنسـا؛ وتعريـف 
؟ هـل هي الثقافـة الفرنسيـة يف ..ـا الفرنسييـن

هـل ميكـن بيـع املـاء يف حـارة  !؟..ثـوب مـزور
وهـل حنـن يف حاجـة إىل تعريـف  !؟..السقاييـن

  ؟ ..فرنسـا بأبنائهـا اجلـدد، وعشاقهـا املتيميـن
أال يكـون أجـدى هلـم لـو وجـه هـذا املبلـغ 

حملتاجيـن عبـر الضخـم إىل بنـاء بيـوت للمنكوبيـن، وا
؟ أال يكـون أفضـل هلـم لـو خصصـوا ..الوطـن
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مبلغـاً عظيمـا كهـذا إلسكـان القاطنيـن يف البيـوت 
؟ كيـف خيصـص مبلـغ هائـل كهـذا ..القصديريـة

للعبـث، ولتوافـه األمـور؛ يف وقـت متـد فيـه 
اجلزائـر يدهـا الستـالم معونـات خارجيـة؛ مـن 

كيـف حيـدث  !؟..ريهـا وغنيهـابلـدان العالـم فق
هـذا يف الوقـت الـذي تسهـر فيـه اجلزائـر كلهـا ـ 
جبالياـا يف اخلـارج، ووسائـل إعالمهـا بكاملهـا ـ 
ليلتيـن طويلتيـن؛ مـن أجـل مجـع صدقـات النـاس، 

مالييـر مـن  110وتربعاـم؛ الـيت لـم تتجـاوز الـ 
بلـغ ال يـرقى ـ طبعـاً ؟ وهـذا امل..الدينـارات ال غيـر

ـ للمبلـغ الـذي سيحـرق يف حمرقـة اآلهلـة 
أليـس مـن الواجـب حقـاً خدمـة  !!..اجلديـدة

الثقافـة اجلزائريـة بأساليـب أخـرى؛ أكثـر نفعـاً، 
؟ أال يـرى هـؤالء املتسلقـون، ..وأجـدى فائـدة

واملنتفعـون مـا تعانيـه املياديـن الثقافيـة كلهـا 
؟ أليـس مفروضـاً عليهـم املنـاداة بترقيـة ..زائـرباجل

؟ أليـس األجـدر ـم ..سبـل النشـر داخـل بلدهـم
؟ أال ..أن يعملـوا عـلى دعـم مثـن الكتـاب ببلدهـم
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يـرون مـا يعانيـه الكتـاب اجلزائريـون مـن حاجـة 
؟ أال يـرون الدمـار ..إىل تشجيـع، ودعـم وعنايـة

؟ ..راث السيـاحي ذي الطابـع الثقايفالـذي حـل بالتـ
أال حتركهـم الكـوارث الـيت يمـن عـلى املنظومـة 

؟ أال يشعـرون بالفـراغ املهـول داخـل ..التربويـة
الوطـن؛ خبصـوص املكتبـات العموميـة؛ الـيت حيتاجهـا 

؟ أيـن هـو ..أبنـاء اجلزائـر؛ عبـر البلديـات كلهـا
ينمـائي، والتلفزيـوين يف اإلنتـاج املسـرحي، والس

؟ أيـن هـو اإلنتـاج املوسيـقي الـراقي، ..اجلزائـر
؟ ..وأعمـال الفـن التشكيـلي يف هـذا البلـد املنهـك

هـذه األسئلـة كلهـا تطـرح أمـام مـن يهمـه 
  .. األمـر؛ لعلهـا تساعـد عـلى كشـف احلقيقـة

ومجلـة القـول؛ لقـد نـا يف هـذه الظلمـة  
نعـم لـم نعـد نعـرف الطريـق الصحيـح .. احلـةالك

فبعـد أن كنـا نتغـىن جبزائـر .. حنـو بـر األمـان
املعجـزات؛ أضحينـا اآلن حنـصي نكباـا ومآسيهـا، 
.. ونبـكي مصائبهـا وبالويهـا، ونـرثي حلاهلـا ومآهلـا

كـل الفضـل ـ أن كـان مثـة فضـل .. والفضـل
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مـن الطفيلييـن؛ الذيـن " لكمشـة"طبعـاً ـ يعـود 
تسربـوا ـ خلسـة ـ داخـل اجلسـم اجلزائـري 
السليـم؛ فأصابـوه بعلـل وأوبئـة خطيـرة يصعـب 

وال يعـرف إىل اآلن كيـف اخلـالص مـن .. عالجهـا
ذلـك األخطبـوط؛ الـذي يكبـل هـذا الوطـن 

وكـل مـا أمتنـاه ـ اآلن ـ هـو .. الطيـب املعطـاء
ة؛ مـن أطـراف مازالـت حمـل ثقـة وقفـة غيـور

وقفـة حازمـة تكبـح هـذا التسيـب؛ .. النـاس
وتقمـع هـذا الفسـاد؛ الـذي تعـددت أوجهـه، 

  ؟..فهـل مـن جميـب.. وتباينـت صـوره
                                                                             

                                                                
@ @ @ 
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1 

  
هـل .. سألـت نفـسي مـرة بعـد األخـرى

؟ أم الكمـايل هـو الـذي ..الضـروري يسبـق الكمـايل
؟ ويف كـل مـرة أجـد أن الضـروري يفـرض ..يسبـق

.. والتفكيـر القويـمنفسـه؛ حبكـم املنطـق السليـم، 
وعندمـا أقيـس هـذه القناعـة مبـا هـو سائـد 
حاليـاً؛ أصطـدم بواقـع معـوج، ال يستقيـم مـع 

مـن ذلـك ـ عـلى سبيـل .. املنطـق واحلكمـة
املثـال ـ مـا يـدور يف الزوايـا املظلمـة؛ عـن السنـة 

حيـث يسـعى بعـض .. اجلزائريـة للثقافـة يف فرنسـا
سيـن للقيـام ـذا النشـاط املهرجـاين؛ يف املتحم

الوقـت الـذي يعـاين فيـه الوسـط الثقـايف داخـل 
اجلزائـر مـن الركـود واالنكمـاش؛ بـل واإلمهـال يف 

  ..غالـب األحيـان
   

                                                        
  . 1167: العـدد. 2002جانـفي  3نشـر في صـوت األحـرار یـوم الخمیـس  1
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وحـىت إذا وجـدت بعـض اإلجيابيـات يف تنظيـم 
تظاهـرة كهـذه؛ فـال يعـين ذلـك أـا ضروريـة، 

املرتبـة األوىل؛ يف االهتمامـات الواجـب وحتتـل 
مراعاـا لتنميـة ثقافـة بالدنـا، ونشرهـا عبـر 

ألن العمـل اجلـاد ـ يف احلقيقـة ـ يتطلـب .. العالـم
منـا العنايـة تنميـة، ورعايـة الثقافـة اجلزائريـة؛ مـن 
خـالل تدعيـم املؤسسـات الثقافيـة الوطنيـة؛ اخلاصـة 

فهـذا وحـده هـو .. ديـاً ومعنويـاًوالعامـة؛ ما
الكفيـل بترقيـة الثقافـة اجلزائريـة؛ الـيت ستفـرض 
نفسهـا ـ عندئـذ ـ عـلى اخلـارج؛ إذا مـا كانـت 

إذن فاملنطـق السليـم .. سليمـة معافـاة يف الداخـل
يفـرض علينـا البـدء مبعاجلـة حـال الثقافـة يف داخـل 

ل بعـد ذلـك إىل مـا هـو وطننـا أوال؛ ثـم االنتقـا
  ..كمـايل، وفائـض عـن احلاجـة

ويف الوقـت الـذي تسـعى بعـض األوسـاط إىل 
ختصيـص مبالـغ هائلـة؛ لصرفهـا عـلى الثقافـة 
الفرنسيـة؛ املنسوبـة زوراً إىل اجلزائـر؛ نلمـس ـ بكـل 
وضـوح ـ مـا تعانيـه الثقافـة اجلزائريـة األصيلـة 
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فكـل مـن حضـر ـ مثـالً .. ـالمـن ميـش وإمه
ـ أشغـال املؤمتـر الثامـن الحتـاد الكتـاب اجلزائرييـن؛ 
يـدرك جيـداً املأسـاة الـيت يتخبـط فيهـا املثقفـون 

وإالّ فكيـف يشكـو هـذا االحتـاد ـ .. اجلزائريـون
الـذي يعتبـر مبثابـة املنـارة الساطعـة للثقافـة، 

 !؟..مـن احلرمـان واإلمهـال واملثقفيـن اجلزائرييـن ـ
ويف الوقـت الـذي تفتـح فيـه خزائـن الدولـة ـ 
عـلى مصراعيهـا ـ أمـام مطالـب أنصـار السنـة 
الثقافيـة يف فرنسـا؛ نـرى أـا تقفـل بالتمـام؛ أمـام 
مـا ميكـن أن حيتـاج إليـه كتـاب اجلزائـر؛ أولئـك 

وقـد .. ة احلقيقيـةاحلـراس األوفيـاء للثقافـة اجلزائريـ
يـزداد السامـع غرابـة؛ حيـن يـدرك أن بعـض 
مساعـدات الدولـة اجلزائريـة؛ الـيت قدمـت لالحتـاد؛ 

أليـس .. تـدور يف حـدود الثالمثائـة ألـف دينـار
باملقارنـة باملبلـغ اهلائـل؛ الـذي  !؟..هـذا غريبـاً

ـر كمـا مسعنـا يف املؤمت !؟..سيخصـص لسنـة فرنسـا
ـ أيضـاً ـ عـن املساعـدات الـيت قدمتهـا سيـدة 
أعمـال جزائريـة لالحتـاد؛ تفـوق مـا قدمتـه الدولـة 
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الحتادهـا؛ الـذي تواجـه بـه ثقافـات األمـم 
ومسعنـا أيضـاً عـن وعـود، وعـروض .. األخـرى

قدمهـا رجـال أعمـال عـرب؛ قصـد مساعـدة 
مـا تتجاهـل املصالـح احتـاد الكتـاب اجلزائرييـن؛ بين

املعنيـة؛ يف الدولـة حاجـة االحتـاد ألبسـط املطالـب 
  .. املهنيـة للكتـاب اجلزائرييـن

مـاذا سيكلـف الدولـة لـو منحـت االحتـاد 
مقـراً الئقـاً؛ يشـرف كتابـاً جزائرييـن؛ يعتبـرون 

؟ مـاذا ..مبثابـة مـرآة عاكسـة للثقافـة اجلزائريـة
لـة اجلزائريـة لـو منحـت احتـاد سيكلـف الدو

كتاـا مطبعـة؛ تتكفـل بنشـر كنـوز مـن الفكـر 
واإلبـداع؛ مـا زالـت مغمـورة حتـت أنقـاض 

؟ مـاذا سيكلـف الدولـة لـو ..اإلمهـال والالمبـاالة
خصصـت مبالـغ لدعـم الكتـاب اجلزائـري؛ حـىت 
يتمكـن مـن الصمـود؛ أمـام مـا يغـزو السـوق 

؟ فهـل ..جلزائريـة مـن مطبوعـات رخيصـة الثمـنا
؟ ..هـذا كثيـر عـلى الثقافـة، واملثقفيـن اجلزائرييـن
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فكـل مـا ذكـر ال يسـاوي ـ طبعـاً ـ مـا .. أبـداً
  "..ال سـان"قـد يصـرف عـلى ضفـاف ـر 

ومـا ذكرنـاه هنـا عـن احتـاد الكتـاب 
سـات ثقافيـة اجلزائرييـن؛ يصلـح للتطبيـق عـلى مؤس

أخـرى يف وطننـا؛ مثـل املؤسسـات الـيت تتكفـل 
بقطـاع السينمـا، واملسـرح، والفنـون التشكيليـة، 
والسياحـة الثقافيـة، واملكتبـات العموميـة؛ عبـر 

فهـذه كلهـا ـ وغريهـا .. التـراب الوطـين بكاملـه
ـ مـن امليـاديـن املهملـة؛ تستـدعي عمـالً جـاداً؛ 

ل مكانـة هامـة؛ هي أكثـر إحلاحـاً وضـرورة حيتـ
مـن القفـز إىل فرنسـا، أو غيـر فرنسـا مـن بلـدان 

وإذا .. فالداخـل أهـم ـ طبعـاً ـ بالعنايـة.. العالـم
متـت العنايـة بامليـاديـن الداخليـة؛ سينعكـس ذلـك 
ـ حتمـاً ـ عـلى اخلـارج؛ ألن مركـز اإلشعـاع 

ويـاً ساطعـاً؛ ميكنـه سيكـون ـ عندئـذ ـ ق
إىل .. استقطـاب اهتمـام اآلخريـن؛ وجذـم إىل هنـا

  .. داخـل وطننـا
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ويف هـذا السيـاق تذكـرت املثـل الشـعيب 
نعـم ).. املكـسي بانتـاع النـاس عريـان: (القائـل

فالـذي يكسـو نفسـه بلبـاس غيـره؛ يظـل عريانـاً 
ـر ـ زيفـاً إذن فكيـف نتظاه.. يف عـرف العقـالء

ومتويهـا ـ بثقافـة ليسـت لنـا يف األصـل؛ بينمـا 
هـل الفرنسيـون  ! ؟..نتجاهـل ثقافتنـا األصيلـة

أغبيـاء؛ إىل احلـد الـذي ال يفرقـون فيـه بيـن 
أبـداً .. ال  !؟..ثقافتهـم، وثقافـة اجلزائرييـن

وكـل مـا سينجـر عـن .. فالفرنسيـون ليسـوا أغبيـاء
الفرنسييـن سيستصغروننـا، وحيتقروننـا؛  أن: ذلـك

تـذوب .. لكوننـا نقـدم هلـم صـورة مشوهـة عنـا
وكأننـا نؤكـد هلـم .. فيهـا شخصيتنـا الطبيعيـة
نعـم تبعيتنـا الثقافيـة، .. تفاهتنـا، وتبعيتنـا هلـم

وعـلى هـذا فاملرجـو مـن .. والفكريـة هلـم
ر، وثقافـة اجلزائـر أن املسئوليـن الغيوريـن عـلى اجلزائـ

بالعمـل عـلى .. يضعـوا حـداً هلـذا التوجـه اخلـاطئ
فالعمـل .. إسنـاد املهـام إىل أصحاـا الواعيـن

الثقـايف ال ميكـن أن يشـرف عليـه أنـاس ال عالقـة 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 504

فاملوضـوع حسـاس وخطيـر؛ وال بـد .. هلـم بالثقافـة
مصيـر مـن عنايـة مباشـرة مـن املسئوليـن عـن 

  ..البـالد
  

@ @ @ 
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 505

 
  
ـ مـا مـدى تأثيـر ظـروف النشـر، واملقروئيـة، :س

  ؟.والنوعيـة عـلى النشـاط اإلبـداعي يف اجلزائـر
ـ يبـدو أن احلديـث عـن النشـر، واملقروئيـة، :جـ

ومـا يترتـب عنهمـا مـن آثـار ـ سلبـاً أم إجيابـاً ـ 
عـلى احلركـة اإلبداعيـة يف اجلزائـر يتطلـب وقفـة 
.. ثابتـة، وحيـزاً أوسـع، ووقتـاً أرحـب مـن هـذا

ومـع ذلـك ميكـن إمجـال القـول يف بعـض الفقـرات 
فهـذا القطـاع يعـاين . دأ أوالَ بالنشـرولنبـ. البسيطـة

مـن فـوضى وارتبـاك خطرييـن؛ مينعامـا مـن 
وذلـك ألسبـاب . إفـادة، وتنشيـط الثقافـة يف اجلزائـر

أن صناعـة : كثيـرة منهـا عـلى سبيـل املثـال
الكتـاب يف اجلزائـر ختتلـف عمـا هي عليـه يف بلـدان 

 فريـداً بيـن إذ أـا تـأخـذ شكـالً.. أخـرى
فـال هي ثقافـة، وال هي جتـارة؛ باملقيـاس .. األمـم

إـا بكـل بساطـة شكـالً مـن .. املعـروف للتجـارة
وأسلـوب مـن أساليـب .. أشكـال اهلـف
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ألن عـدداً كبيـراً مـن العامليـن يف .. الترابنديسـت
صناعـة الكتـاب يـرون يف قطاعهـم وسيلـة للربـح 

 غيـر؛ فـإن توفـر هلـم ذلـك فمرحبـاً؛ السريـع ال
وإال فمـا عليهـم سـوى اللجـوء إىل وسائـل 

   !!..الشطـار
ومـن هنـا؛ يقـف أمامهـم الكاتـب، واملبـدع 

وممـا يزيـد الطيـن بلـة؛ أن .. موقـف األعـزل احملتـار
بعـض الذيـن انغمسـوا يف يـم صناعـة الكتـاب هـم 

 !!..ميكـن وصفهـم باألمييـنـ يف احلقيقـة ـ ممـن 
فكيـف ينتظـر املبـدع مـن هـذا األمي أن يفهمـه، أو 

أمـا الفئـة املتعلمـة مـن  !؟..يفهـم مـا كتبـه
هـؤالء؛ فلـم تعـد الثقافـة مهـم؛ بالقـدر الـذي 
.. حيتلـه يف نفوسهـم الكسـب؛ والكسـب ال غيـر

عبـة؛ وهكـذا جيـد الكاتـب نفسـه أمـام أوضـاع ص
ال يقـدر عـلى التعامـل معهـا؛ نظـراً لوضعـه املـادي 
املتـردي، وتبعـاً ألسلوبـه املنطـقي يف التعامـل مـع 

وطبعـاً؛ يكـون أكثـر الضحايـا عنـاء، .. غيـره
ولـكي .. وعذابـا هـم األدبـاء، والكتـاب، الشبـاب
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ـُشـم مـن هـذا الكـالم رائحـة التحامـل،  ال ت
ال بـد مـن االعتـراف أن مثـة بعـض  والتطـرف؛

االستثنـاء؛ إذ ظهـرت ـ مؤخـراً ـ بعـض دور النشـر 
اجلـادة؛ الـيت يقـف عـلى رأسهـا مثقفـون؛ 

منهـا ـ .. يسهـرون عـلى إجنـاز أعمـال ممتـازة
مثـالً ـ دار الكتـاب العـريب، وبعـض الـدور 

  .. األخـرى
بـاطـاً وثيقـاً أمـا املقروئيـة فـهي مرتبطـة ارت

وإذا .. باحلـال الـذي تكـون عليـه سـوق الكتـاب
مـا أخـذ باالعتبـار املعـرض الـدويل للكتـاب 
مؤخـراً؛ يتضـح أن املقروئيـة مـا زالـت خبيـر يف 

إذن فمـا هي العلـة يف مجـود الكتـاب .. اجلزائـر
نعـم اجلزائـري؛ ألنـه لوحـظ يف  !؟..اجلزائـري

ـاب الـدويل رواج الكتـب األجنبيـة؛ معـرض الكت
بينمـا كانـت الكتـب الوطنيـة مكدسـة تبحـث 

عفـواً؛ تبحـث عمـن يتصفحهـا .. عـن املشتريـن
الواضـح أن  !؟..فمـا هـو السـر هنـا.. فقـط

فلسفـة السـوق واحـدة؛ سـواء يف املـواد 
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االستهالكيـة، أو املـواد الثقافيـة؛ فكلهـا ختضـع إىل 
اجلـودة يف .. طبعـاً.. بـدأ النوعيـة، ومقيـاس اجلـودةم

وهـذا هـو .. احملتـوى، واجلـودة يف الشكـل والعـرض
الـذي يفتقـر إليـه املعـروض مـن اإلنتـاج الثقـايف 

وعليـه فـإذا أراد املعنيـون باألمـر تغيـر .. اجلزائـري
 احلـال، وترقيـة املقروئيـة؛ فمـا عليهـم إال العمـل

عـلى إصـدار كتـب الئقـة يف املظهـر؛ ثريـة يف 
احملتـوى، مفيـدة للقـارئ؛ عندهـا سيتغيـر الوضـع، 

  ..وتتحـرك صناعـة الكتـاب ومقروئيتـه
واجلديـر بالذكـر؛ أن هـذا األمـر ليـس غريبـاً 

فسنـوات السبعينيـات ليسـت بعيـدة .. يف اجلزائـر
اجلزائـري  حيـث كانـت صناعـة الكتـاب.. عنـا

ومقروئيتـه ـ نسبيـاً ـ أفضـل مـن هـذا الزمـن 
حـىت وإن كـان يشـرف عـلى تلـك .. الـرديء

الصناعـة القطـاع العـام؛ إال أن سـوق النشـر وتوزيـع 
الكتـاب وقراءتـه ـ آنـذاك ـ كانـت نشيطـة 

؟ ..فمـا هـو السـر يف هـذا التراجـع إذن. وحيويـة
واأللـوان الـيت تطلـق ـ مـن يبـدو أن األوصـاف، 
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حيـن إىل آخـر ـ عـلى العشريـات؛ الـيت مسخـت 
البـالد والعبـاد، وشوهـت كـل مجـال، ورونـق يف 

كـل القيـم؛ .. بـل لوثـت حـىت القيـم.. الوطـن
كانـت يف حملهـا، ويف .. مبـا فيهـا القيـم الثقافيـة

ـد ولـكي يتحقـق العـالج؛ ال ب.. صميـم املشكـل
لـذا فمـا تـردد ـ مؤخـراً .. مـن آالم تتبـع العـالج

ـ عـن نيـة وزارة االتصـال والثقافـة عـلى إعطـاء 
أمهيـة أكثـر وأسبقيـة ـ ملـا مسـوه ـ بثقافـة 
الكتـاب؛ يبشـر ـ بـدون شـك ـ بآفـاق واعـدة؛ 

ألنـه ال سبيـل لترقيـة . للسياسـة الثقافيـة يف اجلزائـر
ـذه الديـار ـ إال بالبـدء بالكتـاب؛ فهـو  الثقافـة ـ

الوسيلـة األوىل؛ المتـالك الثـروة الثقافيـة، وكسـب 
وـذا يتضـح أن وزارة االتصـال .. كنـوز املعرفـة

والثقافـة أدركـت مؤخـراً ضـرورة التمييـز بيـن 
ويف .. الفولكلـور اخلفيـف، والثقافـة الدمسـة اجلـادة

بـد مـن اإلشـارة إىل مـا أشيـع ـ  هـذا السيـاق ال
مؤخـراً أيضـاً ـ خبصـوص جلنـة القـراءة؛ الـيت 

فـإن . تنـوي وزارة االتصـال والثقافـة إنشاءهـا
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كانـت تلـك اللجنـة هدفهـا هـو املراقبـة، وتقييـد 
عنـه عواقـب غيـر  األفكـار؛ فهـذا سينجـر

ـم وأمـا إذا كـان اهلـدف منهـا تقيي. حممـودة
اجلـودة، وتقديـر أحقيـة األعمـال؛ مبـا ميكـن أن 
تقدمـه الـوزارة مـن إعانـات، ومنـح فلهـا احلـق يف 
ذلـك؛ لـكي ال تذهـب املعونـات إال غيـر 

.. وهـذا مبـدأ العـدل واإلنصـاف.. مستحقيهـا
خاصـة أنـه لوحـظ ـ مـن قبـل ـ بعـض 

ـا مـن بنـات التصرفـات اخلاطئـة؛ الـيت ميكـن اعتربه
  ..عشريـة مـن العشريـات.. العشريـة

                                                        
  

@ @ @ 
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1 
  

كيـف تنظـر إىل واقـع الكتـاب مـن مجيـع : ـ س
ومـاذا تقتـرح لبعـث وضـع جديـد .. جوانبـه؟

  ..للكتـاب الوطـين
يلـد الكتـاب عـادة بعـد إجنـاز عمليـن : د. ـ ب
األول يتـم بتأليـف الكتـاب وابتكـاره مـن : اثنيـن

أمـا العمـل . خـالل بـذل جمهـود فكـري باألسـاس
الثـاين فلـه طابـع صنـاعي تقـين بالدرجـة األوىل؛ إذ 
يقـوم العاملـون يف هـذا امليـدان بإخـراج العمـل 

يديهـم، وإصـداره عـلى الفكـري املوضـوع بيـن أ
هيئـة كـراس، يقـدم للقـراء يف أشكـال ومنـاذج 
خمتلفـة؛ منهـا اجليـد ومنهـا الـرديء؛ وهنـا تبـرز 
كفـاءة صانـع الكتـاب؛ كتقـين لـه قـدرات 

  .خاصـة، ومواهـب ثقافيـة متميـزة
   

                                                        
  .أجـرى الحدیـث األدیـب الطاھـر یحیـاوي؛ ولكنـھ لـم ینشـر 1
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وهكـذا نـرى يف اجلزائـر ـ بكـل وضـوح ـ 
والكتـاب ـ وهـم القائمـون كيـف يكـون املبدعـون 

بالعمـل األول ـ متوفـرون بكثـرة واحلمـد للـه؛ إذ 
يوجـد يف كـل مدينـة؛ بـل يف كـل قريـة عشـرات 
املؤلفيـن واملبدعيـن الذيـن تتكـدس لديهـم أعـداد 
مجـة مـن املخطوطـات؛ الـيت بذلـت فيهـا جهـود 

سـف كبيـرة يف سبيـل إجنازهـا؛ ولكنهـا ـ مـع األ
والعلـة تكمـن يف ضعـف الـدور . ـ لـم تـر النـور

ـ الـذي مـن الواجـب أن يقـوم بـه أصحـاب 
. العمـل الثـاين ـ املتمثـل  يف صناعـة الكتـاب

إمـا بسبـب : وضعـف ذلـك الـدور يكـون
املستـوي التعليـمي والثقـايف املتواضـع لصنـاع 

. ين لديهـمالكتـاب، أو لضعـف مستـوى الـذوق الفـ
لـذا نـرى جـل مـا يصـدر مـن كتـب يف اجلزائـر 

  ..ال يـرقى إىل مـا نتمنـاه؛ إال يف القليـل القليـل
ولـكي تتـم معاجلـة هـذا الضعـف؛ البـد مـن 
تطبيـق الشـروط الضروريـة حلمايـة مستهلـك 
. الكتـاب، ولتشجيعـه وحفـزه عـلي اقتنـاء الكتـاب
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ذلـك إال باحتـرام مقاييـس وطبعـا لـن يتحقـق 
مـن حيـث احملتـوى، أو مـن حيـث : اجلـودة؛ سـواء

عـلى أن هـذا ال يكـفي وحـده؛ إذ . الشكـل
املفـروض عـلى اجلهـات املعنيـة يف الدولـة أن تتخـذ 
مواقـف مشجعـة ومنشطـة لسـوق الكتـاب؛ وذلـك 
بالعمـل عـلى وضـع سياسـة جـادة لتنميـة حـب 

وحـىت يتـم هلـا ذلـك؛ ال . ءة بيـن املواطنيـنالقـرا
بـد مـن ختصيـص مـوارد ماليـة هلـذا األمـر؛ عـلى 
. مستـوى الـوزارات املهتمـة، والواليـات، والبلديـات

وـذا نتغلـب عـلى أهـم عائـق يقـف أمـام 
  .اتسـاع نطـاق القـراءة والقـراء

ـول مبـاذا تفسـر هـذا اهلـرج الكبيـر ح: ـ س
  ؟..املدرسـة اجلزائريـة

هـذه مؤامـرة حتـاك ضـد اللغـة العربيـة : د. ـ ب
يف اجلزائـر؛ اهلـدف منهـا ربـط هـذه الديـار 

وثقافـة فرنسـا، واقتصـاد فرنسـا؛ حبجـة .. بفرنسـا
قرـا منـا ـ كمـا يزعمـون ـ ومبسـوغ الواقعيـة 

جزائـري  وحبجـة وجـود مليـوين.. املفربكـة وامللفقـة
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يف فرنسـا؛ األمـر الـذي جيعـل الشعـب اجلزائـري 
مباليينـه الثالثيـن حتـت رمحـة تلـك الدولـة؛ الـيت 

تبتـز ـم .. حتتفـظ مبليـوين جزائـري رهينـة لديهـا
شعبهـم، وتبتزهـم بدورهـم، وحترمهـم مـن التواصـل 

  . مـع ثقافتهـم
أمـا حكايـة ضعـف مستـوى املدرسـة 

جعيتهـا؛ فهـذه أقـوال فيهـا كثيـر مـن األخطـاء ور
واملبالغـة؛ ألن كـل منظومـة تربويـة ـ يف أي بلـد 
كـان ـ البـد هلـا مـن جتديـد، ومراجعـة؛ بعـد 
مـرور فتـرات تارخييـة معينـة؛ وذلـك مراعـاة لسنـة 

ومبـا أن اجلزائـر لـم . التطـور احلاصـل يف العالـم
جديـدة عـلى منظومتهـا التربويـة تدخـل إصالحـات 

منـذ مـدة ـ كمـا حصـل يف دول أخـرى ـ  فقـد 
لـزم عليهـا القيـام بذلـك؛ كي تسايـر التطـور 

وهـذا ليـس معجـزة أو عمـال . الطبيـعي يف العالـم
وعليـه فـال مانـع . تنفـد بـه بالدنـا بيـن األمـم

الربامـج؛  أبـدا يف السـعي إلدخـال لغـات جديـدة يف
مـع األخـذ باالعتبـار قيمـة تلـك اللغـات 
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وضرورـا يف مسيـرة التطـور؛ الـذي تقتضيـه 
  . املرحلـة احلاليـة

غيـر أن الـذي جيـري يف اجلزائـر خيتلـف عـن 
هـذا التوجـه بالكامـل؛ إذ يريـد النافـذون يف الساحـة 

تنـوا السياسيـة، واملتحكمـون يف مقـدرات األمـة أن مي
حبـل االتصـال باللغـة الفرنسيـة؛ دون غريهـا مـن 
لغـات العالـم املتقـدم؛ عـلى الرغـم مـن أن كـل 
التوقعـات االستشرافيـة هلـذه اللغـة ال تبشـر مبستقبـل 

وهـذا هـو التعصـب بعينـه؛ وبذلـك يتضـح . زاهـر
أن التعصـب يصـدر ـ يف الغالـب ـ عـن دعـاة 

يـس مـن طـرف املعربيـن؛ كمـا حيلـو الفرنسـة؛ ول
  .لبعضهـم إلصاقـه ـم بتعسـف وإجحـاف

هـل صحيـح ـ يف نظـرك ـ أن الوطـن : ـ س
  أم هـو جمـرد مصالـح ومواقـع؟.. وطنـان؟
لـم أفهـم بالضبـط مـا تقصـده بقولـك  :د. ـ ب

أمـا أنـا فـال أرى يل غيـر ).. أن الوطـن وطنـان(
 ال أمتلـك جنسيـة أخـرى غيـر وطـن واحـد؛ ألين

جنسيـيت اجلزائريـة، و ال أجـد متعـة وال راحـة إال يف 
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بلـدي اجلزائـر، وال أحبـث عـن ملجـأ يل يف فرنسـا 
لـذا فأنـا مـن املؤمنيـن .. أو غريهـا مـن البلـدان

وإذا وجـد مـن . بالوطـن الواحـد وهـو اجلزائـر
يف عـداد الذيـن ال يقـول بغيـر هـذا؛ فقـد يدخـل 

يؤمنـون بوطـن واحـد؛ أو حـىت يكفـرون بكلمـة  
  .. وطـن
القبائـل ((مـا سـر اهتمامـك بتاريـخ : ـ س

  ؟ ومـا هـو اجلديـد؟))..األمازيغيـة
القبائـل األمازيغيـة شرحيـة هامـة وعريضـة  :د. ـ ب

واهتمـامي ـا راجـع . مـن شعـب اجلزائـر
املوضـوع لـم يأخـذ حقـه  إلحسـاسي بـأن هـذا

مـن البحـث؛ ويكـاد هـذا اـال ينحصـر يف أيـدي 
الفرنسييـن؛ الذيـن هيمنـوا عـلى معظـم الدراسـات 
فيـه؛ حبيـث استغـل هـذا املوضـوع لتحقيـق 
.. أغـراض غيـر بريئـة، وتتنـاىف مـع اخللـق العلـمي
ـة وملـا شعـرت بذلـك الفـراغ  الكبيـر يف املكتب

ذلـك الفـراغ املتعلـق بالقبائـل األمازيغيـة .. العربيـة
مـن حيـث أصوهلـا ومواطنهـا وهجراـا وأدوارهـا (
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السياسيـة والعسكريـة واحلضاريـة والثقافيـة، 
؛ فـإين خصصـت جـل وقـيت )ونشاطاـا وأعياـا

هلـذا العمـل الـذي تطلـب مـين سبـع سنيـن؛ وقـد 
  . ان عـن دار الكتـاب العـريبصـدر منـه جـزء

أمـا اجلديـد مـن أعمـايل فهمـا كتابـان وضعـا 
األول كتـاب دول اخلـوارج : حتـت تصـرف الناشـر

والعلوييـن يف املغـرب واألندلـس، والثـاين كتـاب 
العصبيـة القبليـة ظاهـرة اجتماعيـة وتارخييـة؛ قـد 

ف يصـدران ـ إن شـاء اللـه ـ يف فصـل الصيـ
أمـا البقيـة مـن املخطوطـات اجلاهـزة فـهي . هـذا

تعالـج مواضيـع تارخييـة ختـص بلـدان املغـرب 
وهي . واألندلـس، ومواضيـع أدبيـة وسياسيـة متنوعـة

تتطلـب مـين مراجعـة وتنقيحـا؛ لـكي تصـدر يف 
  .ثـوب مقبـول

هـذا املصطلـح؛ هـل مـا يـزال )) الوطنيـة: ((ـ س
  ؟..لى العطـاءقـادرا عـ

الوطنيـة ليـس مصطلحـا مبتكرا يف خمابـر  :د. ـ ب
السياسييـن املختصيـن بصياغـة املفاهيـم الظرفيـة 
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للسياسـة؛ بـل إن مفهـوم الوطـن واإلحسـاس بـه 
خلـق مـع اإلنسـان بالفطـرة، وخلـق مـع احليـوان 
أيضـا؛ لـذا فمـن ينكـر مفهـوم الوطـن قـد ينكـر 

نسـان نفسـه، وينكـر سنـن الطبيعـة الـيت وجـود اإل
اىل يف الكـون، وخـص ـبثهـا اللـه سبحانـه وتع

وعليـه ال ميكـن التوهـم بـأن الوطنيـة . خلقـه ـا
قـد انتـهى أمرهـا؛ حبجـة أن العالـم أصبـح قريـة 
كبيـرة، وحبجـة عصـر العوملـة، فهـذه  األوهـام ال 

د؛ بـل ختـدم أسيـاد األمـس ختـدم البـالد وال العبـا
مـن مستعمريـن ومغتصبيـن طغـاة؛ الذيـن يروحـون 

وإال فمـا  معـىن أن يتشبـث .. هلـذه األفكـار اهلدامـة
الفرنـسي واألملـاين واإلجنليـزي واألمريـكي والصيـين 
مبفهـومي الوطـن والوطنيـة؛ بينمـا حنـرم حنـن 

ون  وطـن؛ هـل خلقنـا حنـن بـد !؟..مــن هـذا
؟ ..حـىت يبخـل علينـا بالتمسـك مبفهـوم الوطنيـة

هـل حنـن أقـل مـن غرينـا شأنـا يف استحقـاق مـا 
؟ وهـل ..مـن شأنـه متتيـن الروابـط بالوطـن املقـدس
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كتـب علينـا وحدنـا التخـلي عـن مفهـوم الوطنيـة 
  ؟ ..يف سبيـل إرضـاء األسيـاد املغرضيـن

  الستقـالل الوطـين يف نظـرك؟هـل حتقـق ا: ـ س
عـلى الرغـم مـن احملـاوالت .. طبعـا :د. ـ ب

املشبوهـة لبقايـا الطابـور اخلامـس املفتـون حبـب 
ومـا جيـري .. املستعمـر، وحضـارة املستعمـر وثقافتـه

اآلن ال تفسيـر لـه؛ سـوى تلـك احملـاوالت املشبوهـة 
يهـدف إىل  الـيت تدخـل يف ذلـك السيـاق؛ الـذي

التشكيـك يف االستقـالل، والبكـاء عـل األطـالل 
ومـع هـذا البـد مـن االعتـراف بـأن .. االستعماريـة

شـروط االستقـالل لـم تكتمـل لدينـا بالتمـام؛ إذ 
بقيـت رواسـب ثقافيـة واقتصاديـة لـم نتوصـل إىل 
إزالتهـا ائيـا؛ وذلـك بفعـل تأثيـر العناصـر 

ة باملـاضي االستعمـاري مـن جهـة، وبسبـب املتشبثـ
الالمبـاالة والتهـاون الذيـن مييـزان كثيـرا مـن 
أصحـاب النوايـا الساذجـة؛ ممـن أصيبـوا بقصـور يف 

  .الـوعي، ووهـن يف النشـاط، وضمـور يف احليويـة
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ثقافيـا، اقتصاديـا، سياسيـا، (اجلزائـر إىل أيـن : ـ س
  كباحـث خمتـص يف التاريـخ؟مـن منظـورك ) أمنيـا
متـر اجلزائـر اآلن مبخـاض حاسـم وخطيـر؛  :د. ـ ب

ونتيجـة هـذا املخـاض ستتحـدد مبـدى جديـة 
. وفاعليـة األطراف املتنافسـة؛ إن لـم أقـل املتصارعـة

فلـن حيقـق أهدافـه مـن اختـار السكينـة واخلمـول، 
ميـق؛ ولـن حيقـق حلمـه مـن اكتـفى بالنـوم الع

بينمـا اآلخـرون يعملـون دون كلـل لتحقيـق مـا 
وهكـذا نـرى ـ يف الوقـت الـذي . يرغبـون فيـه

يعمـل بعضهـم لنشـر اللغـة الفرنسيـة والثقافـة 
الفرنسيـة ـ يقـف دعـاة العربيـة موقـف املتفرج 

وبينمـا تتوحـد مواقـف دعـاة التغريـب .. الغـيب
الثـوابـت الوطنيـة والتشويـه؛ يقـف أصحـاب 

مفككيـن ومشتتيـن؛ ال يهمهـم سـوى احلفـاظ عـلى 
مـا حصلـوا عليـه مـن مزايـا تافهـة، أو منتظريـن 
مكاسـب شخصيـة أخـرى؛ ميكـن أن تسقـط عليهـم 
مـن حيـث ال يعلمـون؛ جاهليـن أو متجاهليـن 

  ..األخطـار الـيت تزحـف حنوهـم
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منيـة؛ فليـس أمـا سؤالـك عـن األوضـاع األ
لـدي مـا يستحـق الشـرح أكثـر ممـا هـو واضـح 
أمـام أعيننـا؛ فتلـك األوضـاع املترديـة تصـرح عـن 
نفسهـا يوميـا؛ يف كـل مكـان مـن هـذا الوطـن 

أمـا . العزيـز؛ وال حاجـة هنـا لإلطالـة يف شرحهـا
األوضـاع االقتصاديـة املترديـة؛ فنحـن نراهـا بـأم 

ا جمسمـة يف احليـاة العامـة للمواطنيـن؛ وال أعيننـ
وأمـا السياسـة . سبيـل إىل نكراـا بأقـوال دمياغوجيـة
أمـا األوضـاع . فـهي غائبـة بغيـاب السياسييـن

فـال ثقافـة بـدون .. الثقافيـة فحـدث وال حـرج
يئـة للتربـة الـيت ستـزرع فيهـا املـادة الثقافيـة، وال 

ون قابليـة للتلـقي والعطـاء، وال ثقافـة ثقافــة بـد
عنـد غيـاب املثقفيـن املبدعيـن اجليديـن، وال ثقافـة 
يف حـال املسـخ اخللـقي واالرتبـاك الـذايت والطيـش 
الفكـري، وال ثقافـة يف ظـل التعسـف والقهـر 

فـأن لـم يتـوىل الثقافـة أهلهـا فعليهـا .. اإلداري
  ..السـالم

B  
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