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اتصــل يب الزّميــل ســليم صالحــي، طالبــا منــي ُمامرســة “الحرڤــة” 

ــه لســنة ونصــف  ــة بعمــود “نقطــة نظــام”، بعــد توقف اإلعالمي

للمــرة الســابعة يف الجزائــر الجديــدة، بصــورة ألَْعــن، مــن توقفــه 

عــن الصــدور يف املــرات الّســت بالجزائــر القدميــة!

بقيــُت شــهرا كامــال وأنــا أفكــر يف األمــر.. وأتســآءل: هــل أُمــارس 

الحرڤــة اإلعالميــة التــي رفضتُهــا قبــل ثالثــن ســنة، حــن كان الّدم 

للرُّكــب يف الجزائــر، وخاصــة الصحافــة!؟ وقلــت يف النهايــة.. ملــاذا 

ال أحــرڤ.. وكُل مــا يف البــالد مُيــارس الحرڤــة بصــورة أو بأخــرى؟!

يف ســنة 1993، قــال يل املرحــوم بوتفليقــة وهــو يجلــس بجانبــي 

يف ســيارة “R5” يف ســاحة “أديــس أبابــا” بالعاصمــة يف الواحــدة 

ــت  ــال يل: ” أن ــن: ق ــل الصحافي ــرة قت ــدأت ظاه ــد ب ــال، وق لي

ــر  ــرف وزي ــا أع ــل!. أن ــد تُقت ــالد، فق ــى يف هــذه الب خســارة تبق

اإلعــالم يف دولــة اإلمــارات اســمه الســويدي، وبإمــكاين أن أتوّســط 

لــك عنــده لتشــتغل هنــاك”! فقلــُت لــُه: أنــا ال عمــل يل خــارج 

الجزائــر، وال قــَر يل خــارج الجزائــر..! ويرُشفنــي أن أكون الشــهيد 

الثــاين ألمــي يف هــذه املحنــة الوطنيــة التــي متــّر بهــا البــالد.

تُــرى.. مــا الــّذي يجعلنــي اليــوم أقبــل عــرض الزميــل صالحــي، 

وقــد رفضــُت عــرض بوتفليقــة قبــل 30 ســنة؟! رّبــا ألن وطنيتــي 

ــة  ــغ الَحرّاڤ ــي مبل ــغ من ــد بل ــأس ق ــا ألن الي ــد نقصــت..! ورّب ق

البطالــن..! ورّبــا ألن الوطنيــة قــد مارســت هــي أيضــا “الَحرْڤة”!

خاصــة مــا نــراه مــن حــراك يف الخــارج إعالميــا وشــعبيا وال نــراه 

يف الوطــن؟!

هــل تُولــد وطنيــة مصــايل جديــد يف املهجــر، ويُولــد الوطــن مــع 

حــزب الشــعب والنجــم يف أوروبــا؟!

ــة القمــع والتحــرش  ــُه، أن حال ــذي أعرف لســُت أدري.. ولكــن ال

ــاوي أو  ــوم، يُس الســلطوي باملواطنــن يف قُوتهــم وخرجاتهــم الي

ــال  ــد االحتف ــري بع ــعب الجزائ ــون بالش ــرش الكول ــوق تح يف

ــا  ــش عصيان ــد يعي ــر يف 1930! اآلن البل ــالل الجزائ ــة احت بئوي

ــلطة  ــذه الس ــال ه ــري حي ــعب الجزائ ــرف الش ــن ط ــيا م سياس

ــُه  ــذي مارس ــيايس ال ــان الس ــوق العصي ــادل أو يف ــة، يُع الحاكم

الشــعب الجزائــري ضــّد الكولــون يف نهايــة األربعينيــات وبدايــة 

ــينيات. الخمس

هــذا العمــود اســتمر يف الصــدور اليومــي 30 ســنة، وأٌوِقــَف مــن 

ــلطة 7 مــرّات دون أن مَيُــّر وال مــرّة عــى العدالــة! ويف  طــرف السُّ

ذلــك داللــة عــى املهنيــة التــي يُحــّرر بهــا هــذا العمــود!

يف 1991 دافعــُت يف هــذا العمــود عــن عــودة بــن بلــة وبوضياف 

وآيــت أحمــد إىل أرض الوطــن، ولكــن العمــود تــّم توقيفــه 

ــود  ــة عم ــبب كتاب ــاف بس ــد بوضي ــاء” يف عه ــدة “املس يف جري

“شــالّل الــّدم”، وبعــد ذلــك بـــ 5 أشــهر، وصــل َشــالّل الــّدم إىل 

ــة..! ــس يف عناب رأس الرئي

ــون  ــر تب ــن الوزي ــود ع ــذا العم ــع به ــدف، أن أداف ــاء الصُّ وتَش

ــُه ســنة 2004 و  ــي أبعدت ــة، الت ــة السياســية واملالي ضــّد العصاب

ــى  ــوُدوُرو”، ومل تُعطــِه حت ــه اإلعــالم املأجــور “بُ ــْت” علي “َحرََّش

حــّق الّدفــاع عــن نفســه، فاســتنجد يب، وفتحــُت عنــُه الحصــار 

ــدف أيضــا أن يتوقــف  اإلعالمــي بهــذا العمــود! وتشــاء الصُّ

صــدور العمــود للمــرّة الســابعة يف عهــد تبــون..! بســبب ِوشــايَة 

لهــا عالقــة بُاَمرســات فســاد ورداءة ألحــد املُحيطــن بالرئيــس..!

ــدن؟!  ــن الصــدور يف لن ــود ع ــيتوقف هــذا العم ــرى.. هــل س تُ

ــة  ــى الحرڤ ــَرَ ع ــرّة؟! ليُج ــذه امل ــه ه ــُف َصاحب ــيتُم توقي أم س

ــدية؟! الجس
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قارنــوا بــن إعــالم الجزائــر القدميــة وإعــالم الجزائــر الجديــدة، 

وأنتــم ســتعرفون حالــة البــالد اليــوم..!

يف إعــالم الجزائــر القدميــة، أنشــأ الرئيــس بومديــن رحمــه 

اللــه، جائــزة الدولــة للصحافــة وأســامها.. جائــزة الدولــة، ومل 

يُســّمها جائــزة رئيــس الجمهوريــة، كــام هــو الحــال يف الجزائــر 

ــر  ــة، وأك ــس الجمهوري ــن رئي ــر م ــة أك ــدة.. ألن الّدول الجدي

ــة. ــة وســمعة الدول ــيَّاتَِن بســمعة الصحاف ــوزراء الَش ــن ال م

وَســلََّم بومديــن الجائــزة األوىل للدولــة للصحافــة، إىل املرحــوم 

محمــد فضيــل، عــن تحقيــق رائــع أنجــزُه تحــت عنــوان “ألــف 

ميــل بحثــا عــن موضــوع”..! وتــم ذلــك بناســبة الذكــرى 

ــزة العمــل اإلذاعــي، للمفكــر  ــلَّم جائ العــارشة لالســتقالل، وَس

املرحــوم د. عبــد اللــه رشيــط، عــن العمــل اإلذاعــي الــذي كان 

يبثـّـُه بعيَّــة الصحفــي عثــامن شــعبوب يف القنــاة األوىل. وأنتــم 

ــر  ــة يف الجزائ ــز رئيــس الجمهوري ــلِّمت جوائ ــْن ُس تعرفــون لَِم

الجديــدة، ومــن حقكــم املقارنــة، غــر الــواردة أصــال..؟!

حتــى الشــاذيل بــن جديــد رحمــه اللــه، مل يجــرؤ عــى تبديــل 

جائــزة الدولــة بجائــزة رئيــس الجمهوريــة، كام فعــل الَشــيّاتُوَن 

يجــرؤ  ومل  تبــون،  عهــد  ويف  بوتفليقــة  عهــد  يف  للرئيــس 

ــر  ــاة الجزائ ــل ُدع ــام فع ــزة، ك ــوى الجائ ــث يف محت ــى العب ع

ــنة 1986  ــة س ــزة الدول ــاذيل جائ ــلَّم الش ــذا َس ــدة، وله الجدي

للمرحــوم الصحفــي التلفــزي عدنــاين نــور الديــن، عــن تحقيــق 

ــهيد مل  ــوان “ش ــت عن ــاورة، تح ــة الس ــزُه يف والي ــزي أنج تلف

ميــت”، ويتعلــق األمــر بجاهــد قتلتــُه فرنســا ورمتــُه مــع جثث 

ــة  ــد املعرك ــُه مل ميــت، وأخــذُه املجاهــدون بع الشــهداء، ولكن

ــّجلُه يف  وَعالجــوُه، وبقــي إىل االســتقالل، ولكــن االســتعامر َس

ــى! الحالــة املدنيــة عــى أنــه استشــهد، فهــو شــهيد وهــو حيّ

ولكــم أن تُقارنــوا بــن محتــوى هــذا التحقيــق، وبــن الجائــزة 

رئيــس  جائــزة  باســم  بوتفليقــة  عهــد  يف  ُســلّمت  التــي 

الجمهوريــة عــن عمــل تــّم يف إطــار املعالجــة اإلعالميــة لرفــع 

ــلّمت  ــي ُس ــزة الت ــن الجائ ــر.. أو ب ــة الجزائ ــة يف مدين القامم

مؤخــرا باســم رئيــس الجمهوريــة تحــت عنــوان “الحريــة 

واملســؤولية يف اإلعــالم”، ولكــم أن تُقارنــوا هذا البَلـَـه اإلعالمي.. 

فالحريــة هــي املســؤولية، وال مُيكــن تصــّور ثنائيــة بــن الحريــة 

و واملســؤولية.. ألن ذلــك معنــاه، أّن الصحافــة الُحــرّة يف الغرب 

ليســت مســؤولة! ولكــن العبــث يف محتــوى الجائــزة ال يقــّل 

شــيتة وبَلًَهــا إعالميــا عــن العبــث بعنــوان الجائــزة يف الجزائــر 

ــدة! ــر الجدي ــدة، وليــس الجزائ البلي

ــد  ــر القدميــة )عه ــد الجزائ ــزة يف عه ــول، إن الجائ ــي أن أق بق

بومديــن( كانــت ترأُســها لجنــة مــن الرّئاســة والدفــاع والحــزب 

ووزارة اإلعــالم والثقافــة، ويف عهــد الشــاذيل، كان يرأســها 

املرحــوم محمــد يزيــد، أول وزيــر لإلعــالم يف الحكومــة املُؤقتــة 

أثنــاء الثــورة.. ولهــذا مل يحــدث أن َوزّعــت اللّجنــة عــى 

ــت  ــام فعل ــن، ك ــز الصحفي ــن جوائ ــر م ــز أك ــا جوائ أعضائه

ــرا؟! ــدة ُمؤخ ــر الجدي ــة الجزائ لجن

أليس من حقنا اآلن، أن نستحي من االنتامء للمهنة؟!
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تابعــوا هــذه األخبــار، وأنتــم ســتعرفون املــدى الــذي وصلــت 

إليــه رداءة الّســلطة الجزائريــة يف تســيرها للشــأن العــام..!

ــا  ــة، أُذنه ــة جزائري ــرّد عــل صحيف ــة الّروســية ت وزارة الخارجي

ــية  ــة الّروس ــّور وزارة الخارجي ــذا تتص ــلطة، أو هك ــّم السُّ يف ف

لوضــع الصحافــة يف الجزائــر وعالقتهــا بالّســلطة، حيــُث تُؤمــن 

ــة هــي  ــة الجزائري ــة يف الصحاف ــاالت الصحفي ــأن املق روســيا ب

ــس وزارة  ــاع، ولي ــة، ووزارة الّدف ــن الرّئاس ــمية م ــات رس بالغ

الخارجيــة الجزائريــة، فقــط لشــدة إلغــاء حريــة الصحافــة يف 

ــؤولة”..! ــة “مس ــا إىل صحاف ــر، وتحويله الجزائ

الصحافــة الّدعائيــة الجزائريــة، ركّــزت بشــكل بليــد عــى فكــرة 

اِصطفــاف روســيا إىل جانــب الجزائر يف مســألة الصحــراء بصورة 

ــر..!  ــّد الجزائ ــا أصبحــت أداة يف ي ــيا تحــس بأنه ــت روس جعل

ووصــل األمــر إىل حــّد أن الصحافــة الجزائريــة قالــت إن روســيا 

ســتقطع عالقاتهــا مــع املغــرب بســبب الجزائــر..! ونَِســيت أو 

ــري  ــه اإلعــالم الجزائ ــي تُوّج ــة، الت ــْت.. الســلطة الجزائري تَناَس

ــلم  ــة الّس ــة يف صيان ــؤوليات دولي ــا مس ــيا له ــد، أن روس البلي

ــل  ــذي جع ــبب ال ــو الّس ــذا ه ــل ه ــن..! ولع ــن الّدولي واألم

روســيا تتخــذ نفــس موقــف تونــس مــن قــرار مجلــس األمــن 

حــول الصحــراء، وكان مــن املمكــن أن يكــون موقــف روســيا 

ــالم  ــّوش اإلع ــْم يُش ــْو لَ ــس، لَ ــف تون ــرا ملوق ــرار ُمغاي ــن الق م

ــى أّن  ــّورُُه ع ــّرويس، ويَُص ــف ال ــى املوق ــد ع ــري البلي الجزائ

ــر! ــّد الجزائ روســيا أداة يف ي

ــدة  ــلطة بلي ــُه ًس ــذي تُوّجه ــد، ال ــالم البلي ــب اإلع ــذا يلع هك

دور املســاس باملصالــح العليــا للبــالد، مــن حيــُث يعتقــد أنــه 

ــة؟! ــاّل مهني ــذب وال ــيتَة” والك ــه يف “الشِّ ــا بقاالت يخدمه

يف الّســياق نفســه، قــال وزيــر الخارجيــة لعاممــرة لقناة روســيا 

اليــوم، إن املغــرب قــد ذهــب بعيــدا يف عدائــه للجزائــر، حيــث 

دّعــم املغــرب أناًســا وُمنظامت يُعتــرون يف الجزائــر إرهابين..! 

ــة  ــر خارجي ــا وزي ــي جــاء به ــة الت ــن هــذه الصياغ ــم م ويُفه

ــه غــر ُمقتنــع ” بإرهابيــة” هــؤالء )وهوُمحــق يف  ــر، أن الجزائ

ذلــك(.. لكــن كيــف ســيقنع العــامل بذلــك، إذا كان هــو نفســُه 

غــر ُمقتنــع؟!

ــي  ــة، ه ــر املُوفق ــة غ ــات اإلعالمي ــذه الخرج ــل ه ــس مث ألي

ــاؤل..  ــرّد تس ــر؟ مج ــّرويس األخ ــف ال ــت وراء املوق ــي كان الت

ــة والدبلوماســية  ــة” اإلعالمي ــُدل عــى “الهمل ــُه تســاؤل يَ لكن

ــالد! ــا الب ــي عليه الت

ــت  ــة، أعلن ــرّداءة اإلعالمي ــة ال ــوال يف مامرس ــس املن ــى نف ع

رئاســة الجمهوريــة، أن الرّئيــس هــو الــذي أمــر “ســوناطراك” 

بوقــف عقــد الغــاز مــع إســبانيا عــر املغــرب.. وقّدمــوا ذلــك 

عــى أنــه بطولــة، يف حــن أن الجزائــر هــي الضحيــة يف هــذا 

األمــر.. الجزائــر تبيــع الغــاز عر هــذا األنبوب بـــ 4 دوالرات، يف 

حــن أن ســعرُه يصــل إىل أضعــاف هــذا املبلــغ للمــر املكعــب 

الواحــد.. والجزائــر ال متلــك يف الوقــت الحــارض إنتاجــا غازيــا 

يفــي بالتزاماتهــا نحــو إســبانيا واملغــرب.. واالســتهالك الداخــي 

ــذا،  ــر.. وله ــة للتصدي ــت ُمخصص ــرة كان ــات كب ــى كمي أىت ع

ــد  ــق العق ــاز وف ــك الغ ــنضمن ل ــبانيا، س ــر إلس ــت الجزائ قال

ــوِّر أنفســنا ُعدوانيــن ونحــن  ــامذا نَُص عــر أنبــوب البحــر! فل

ضحايــا؟! ملــا ال تقــول الّســلطة يف الجزائــر الحقيقــة للشــعب 

الجزائــري، بأنهــا ال متلــك غــازا تُصــّدرُه، وأن غــاز نيجريــا لــن 

ــر وال عــر املغــرب،  ــّدر يف الوقــت الحــارض، ال عــر الجزائ يُص

وأن روســيا وراء هــذا التعطيــل؟!

والسؤال.. كيف وضعنا بلدنا يف هذا الوضع؟
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ــة.. وال  ــات املحلي ــد االنتخاب ــن موع ــا ع ــط تفصلن ــابيع فق أس

يشء يف البــالد يــدّل عــى أن هــذه االنتخابــات ســتُجرى بصــورة 

أفضــل مــن االنتخابــات الرّئاســية يف 12/12/2020، أو اســتفتاء 

الدســتور أو الترشيعيــات املاضيــة، بــل ســتكون أســوأ انتخابات 

تعرفهــا البــالد منــذ 1962..! والّســبب أن البــالد تعيــش حالــة 

عصيــان ســيايس غــر مســبوق! وصــل إىل حــّد أن واجهــة 

الحــزب فعليــا )D.R.S( وهــي جبهــة التحريــر، مل تســتطع 

إيجــاد مرشــحن للمحليــات يف عاصمــة البــالد، فــام بالــك 

ــذي  ــان االنتخــايب ال ــر العميقــة، وهكــذا تحــّول العصي بالجزائ

ُمــورس مــن طــرف الشــعب يف الرّئاســيات واســتفتاء الدســتور 

ــات. ــذه املحلي ــيايس يف ه ــان س ــات، إىل عصي والترشيعي

الحاكــم  للحــزب  الشــكي  االمتــداد  أحــزاب  أن  والســبب 

الفعــي، قــد تالشــت وفقــدت الســيطرة عــى مناضليهــا، 

وقطعــت قنواتهــا مــع الشــعب.. إن كانــت لهــا قنــوات..! 

وهــذا بســبب الخلخلــة التــي حدثــت يف نــواة القيــادة للحــزب 

ــن  ــالد م ــدث يف الب ــاّم ح ــؤولن ع ــي إزاء املس ــم الفع الحاك

ــت  ــا وصل ــة، وأّدى إىل م ــنة املاضي ــذ 30 س ــم من ــوارث ُحك ك

ــوم. ــالد الي ــه الب إلي

نتائــج هــذا الــراع الــذي جــرى يف العلــن ألول مــرّة يف تاريــخ 

هــذا الحــزب الحاكــم فعليــا، كانــت كارثيــة عــى ســمعة هــذا 

“الحــزب” وامتداداتــه يف األحــزاب السياســية الشــكلية، ولــدى 

الشــعب والــرأي العــام.

ــادل الُعصــب الحاكمــة االتهامــات  ــهل أن تتب ــس مــن الّس فلي

ــات الســجن  ــت يف هــرم الســلطة، بعملي ــي حدث الخطــرة الت

املتبــادل للعصــب بعضهــا البعــض اآلخــر، دون أن تقــع خلخلة 

“املُنكالتــورة”  يف  بامتداداتهــا  الســلطة  عالقــة  يف  عميقــة 

الحاكمــة، وينعطــف األمــر نحــو العصيــان الســيايس الشــامل.

الســلطة الفعليــة اآلن، ليســت مصدومــة مــن املقاطعــات 

ــان  ــن العصي ــة م ــل هــي اآلن مصدوم ــة، ب ــة الكارثي االنتخابي

الســيايس الــّذي أصبــح يتبلــور باتجــاه أمــور أخــرى قــد تكــون 

ــيايس. ــان الس ــن العصي ــر م أخط

صعوبــات  تُواجــه  محليــة  انتخابــات  أن  واضحــا،  وبــات 

يف إعــداد قوائــم املرشــحن، ســتُواجه صعوبــات جّديــة يف 

ــات، أن  ــج هــذه الصعوب ــن نتائ ــات.. وم املشــاركة يف االنتخاب

هــذه االنتخابــات لــن تُــؤدي إىل انفــراج الســر، بــل ســتُؤدي 

ــة! ــة القامئ ــق األزم إىل تعمي

ــة  ــم، أّن خارط ــا الُحك ــض رساي ــق يف بع ــاس عمي ــاك احس هن

الطريــق االنتخابيــة التــي وضعهــا املرحــوم قايــد صالــح تحــت 

شــعار “الباديســية النوفمريــة” قــد فشــلت، ووضعــت البــالد 

يف حالــة أخطــار حقيقيــة، مــن بينهــا رضب الوحــدة الوطنيــة 

ــة”  ــية النوفمري ــى “الباديس ــل” ع ــوم ” ڤوجي ــة، وهج بجّدي

التــي يُعــّد ڤوجيــل ومــن أىت بــه إىل الُحكــم، مــن مثارهــا املـُـرّة!

ــق  ــو يُغل ــام وه ــال النظ ــيكون ح ــاذا س ــؤال: م ــى الس ويبق

عــى نفســه بآخــر انتخابــات رابعــة، مل تحــّل أّي واحــدة منهــا 

ــالد؟! ــدة يف الب ــكلة واح مش

الجــواب، ســيُعرف يف الـــ 11 مــن ديســمر القــادم حــن يتحول 

العصيــان الســيايس إىل عصيــان آخــر!
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ــا  ــب به ــي أكت ــامت الت ــد الكل ــي مل أج ــول، أنن ــم الق أصدقك

حــول مــا يحــدث بــن الجزائــر واملغــرب هــذه األيــام.. املغاربــة 

ــا واملشــكل مــع النظــام  ــري أخون ــون: إن الشــعب الجزائ يقول

ــا  ــريب أخون ــعب املغ ــون: الش ــون يقول ــر.. والجزائري يف الجزائ

واملشــكل مــع النظــام املخــزين امللــي..! وأحــّس بــأن الشــعبن 

ال يســتحيان حــن يقــوالن هــذا الــكالم!

ــم بقتــل ُمواطنــن  ــَرُ لُه ــُل ُمواطنــن مغاربــة يف مــايل، يُْنتَ قَتْ

جزائريــن يف موريتانيــا، فالضحيــة واحــدة والقاتــل واحــد 

حتــى ولــو تعــّدد.! وإعــالم العــاّر يف البلديــن ال يقــول الحقيقــة 

دفــة أن قنــوات اإلعــالم الحكومــي  للنــاس.! هــل مــن الصُّ

الرّســمي يف البلديــن، تُعتمــد كَوســائل ترفيــه للســجناء؟! 

والحقيقــة، هــي أنهــا وســائل حديثــة لتعذيــب املســاجن 

َمعنويــا.! فقــد قــال يل أحــد املســاجن املســؤولن الذيــن 

ــه مل يكــن يعلــم أّن التلفــزة الجزائريــة،  ُســجنوا يف الجزائــر، إنّ

ُمحتوياتُهــا تعذيــٌب معنــوي للمشــاهد، إالّ عندمــا فـُـرض عليــه 

ــوم.! ــوال الي ــجن ط ــاهدتُها يف الس ُمش

تأّملــوا معــي هــذه املفارقــات: الُحكــم يف البلديــن مكــروه مــن 

طــرف الشــعب حتــى لــو كان بدرجــات ُمتفاوتــة.. والشــعبان 

يكرهــان الُحــكام الَفســدة والــّراق واملُســتبدين يف البلديــن.. 

ــيا  ــكا وروس ــع أمري ــدة م ــام جيّ ــن عالقته ــكام يف البلدي والُح

والصــن وفرنســا، وهــذه الــدول تُقــّدم للشــعبن املغــريب 

ــداء.! ــا دول أع ــري عــى أنه والجزائ

أليســت مفارقــة، أّن حــال الشــعوب املغاربيــة تحت االســتعامر 

يف الثالثينيــات واألربعينيــات، كان أفضــل مــن حالــه اليــوم يف 

مجــال الوحــدة املغاربيــة؟! أمل يُكــن القطــار ينطلــق باملُواطــن 

ــت وإىل  ــألُه أحــد مــن أن ــس، دون أن يَس مــن طنجــة إىل تون

أيــن ذاهــب؟ هــل َســمعتُم أن املُكلّــف بالحاميــة يف املغــرب 

ــة  ــن يف الحــدود الجزائري ــن جزائري ــار عــى ُمواطن ــق الّن أطل

ــَع  ــد من ــري ق ــام الجزائ ــم الع ــمعتُم أن املُقي ــة، أو َس املغربي

ــدث  ــام يح ــر.. مثل ــول إىل الجزائ ــن الّدخ ــا م ــا مغربي ُمواطن

اليــوم؟!

نحــن اليــوم كشــعوب مغاربيــة، ُموّحــدون فقــط يف نظــر 

ــتحي،  ــعوب ال تَْس ــس كش ــال” يف باري ــارع “بيڤ ــات ش ُموِمَس

وشــعوب َســافلة..وال تســأل املُومــس يف “بيڤــال” عــن َســفالة 

املغــاريب، هــل هــو مغــريب أو جزائــري أو تونــي أو موريتــاين 

أو ليبــي.! وال تســأل هــل هــو مــن الُحــّكام الهاربــن بأمــوال 

ــافل؟! ــُه مغــاريب َس ــم أن ــراْڤ”..! املُه الشــعب أو “َح

هــذه الوحــدة الوحيــدة التــي حققناهــا كشــعوب مغاربيــة؟! 

هــذا إذا اســتثنينا عاملــة وانبطــاح ُحكامنــا للُقــوى الكــرى يف 

العــامل، لضــامن بقائهــم يف الُحكــم.! واســتثينا ظاهــرة الطحــْن 

والرُّخــْس الشــعبي للُحــكام بســبب أو بدونــه.!

مــا أحوجنــا يف املنطقــة املغاربيــة، أن نســتبدل األناشــيد 

الوطنيــة ذات الوطنيىــة الزّائفــة بنشــيد “الَصــْر للــه والرّجــوْع 

ــتحق  ــنة 1912 واس ــَوافَة  س ــد الّس ــدُه أح ــّذي أنش ــَريّب”! ال ل

عليــه الســجن، متامــا ِمثلــام ُســجن الشــاعر العراقــي النعيمــي 

ــه  ــوِّض ب ــذي ُع ــتحي”! ال ــعب ال يس ــُن ش ــيده “نح ــى نش ع

نشــيد ” بــالد الُعــرب أوطــاين”! ومثلــام َعــوََّض مظفــر النــواب، 

نشــيد “أخــي جــاوز الظّاملُون املــدى” بنشــيد “أوالد املُومســة” 

ــكام العــرب؟! ــه للُح املُوّج

وأضــع هنــا نقطــة النهايــة، ألننــي أحــس بــرأيس يــكاد ينفجــر، 

لــو واصلــت؟!
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ــة”،  ــة “الّضاطي ــة” واململك ــة “الُهرائي ــوء يف الجمهوري ــكام السُّ ُح

ــا بأننــا شــعبن شــقيقن وليــس شــعبا واحــدا.! ويتفضلــون  أقنعون

علينــا إذا تركونــا نعيــش ِســلم اإلخــوة وليــس َســالم الشــعب 

ــد! الواح

بورقيبــة رحمــه اللــه.. قــال: إّن الشــعب املغــاريب الواحــد يبتــدئ 

ــة  ــي أكل ــن تنته ــي ح ــازي.. وينته ــن غ ــاري إىل ب ــزر الكن ــن ج م

ــُكْس! الُكْس

شــعب واحــد، نــأكل الُكْســُكْس ينفــس الطريقــة، ونأكلــُه يف 

ــوح تجمُعنــا  ــي: ِڤَصــاِع اللّ ــوح وبالعــق الخشــب.. ونُغّن ِڤَصــاِع اللُّ

بطائــرات  نتعــارك  أصبحنــا  ولكــن  نتّحــدوا.!  وبالُكْســُكوِس 

ــُكْس  ــل الُكْس ــية، ه ــوُخوي” الّروس ــة و”الّس ــوم” األمريكي “الفانط

والُقفطــان، جزائــري أم مغــريب، ونشــتي بعضنــا البعــض إىل األمــم 

ــية  ــوح الُكْسُكِس ــاَع اللّ ــس أن ِڤَص ــكو.! وال نُح ــدة واليونيس املتح

واملالعــق الخشــبية أكــر وطنيــة يف خدمــة الوحــدة الوطنيــة 

املغاربيــة، مــن طائــرات “الفانطــوم” و”الّســوُخوي”!

ــن، أعــداء هــذا الشــعب  ــوء يف البلدي ــكام السُّ ــل عــى أّن ُح الدلي

الواحــد منــذ األزل، هــو أنــه عندمــا زار الرّئيــس بومديــن املغرب يف 

1969 وخــرج الشــعب املغــريب عــن بكــرة أبيــه الســتقباله بحفــاوة 

قــّل نظرهــا.. شــعر بومديــن أن االســتقبال الحــاّر مل يُكــن لــه، بــل 

كان للملــك الحســن الثــاين.. فــأراد املغاربــة رفــع رأس َملِِكِهــم أمــام 

ــة:  ــك وهــو يعــر الُحشــود البرشي ــن للمل ــال بومدي ــن.. فق بومدي

“هــاذو خرجــوا لــك وليــس يل”! فــامذا فعلــَت لُهــم حتــى يترفون 

معــك هكــذا؟ فأجابــُه امللــك: قََهرْتُُهــم ومل أُعِطِهــم األرض باملجــان 

ــا  ــون عندم ــذا، ال يتــرّف معــي الجزائري ــت.. وله ــت أن كــام فعل

أزور الجزائــر كــام يتــرّف معــك املغاربــة حــن تــزور املغــرب؟!

بومديــن  يكتــب  مل  األوىل،  “اْمَغالَــة”  معركــة  وقعــت  عندمــا 

للحســن الثــاين، وأصــدرت الرّئاســة بيانــا يُشــبه البيــان الــذي صــدر 

عــن الرّئاســة ُمؤخــرا.. قالــوا: إن قافلــة مغالــة األوىل، كان الجنــود 

الجزائريــون يحملــون فيهــا مســاعدات طبيــة للشــعب الصحــراوي! 

ــة،  ــة الجمهوري ــن رئاس ــادر ع ــالغ الّص ــالَدُة الب ــي بَ ــا هزّتن وقته

فُقلــُت يف االجتــامع األســبوعي بحــزب جبهــة التحريــر، مــع 

مســؤول اإلعــالم والتوجيــه محمــد الرشيــف مســاعدية، آن ذلــك: 

ــم أن  ــي، عليه ــراب الوطن ــارج ال ــون خ ــن يخرج ــود الّذي ” الُجن

يحملــوا الّصواريــخ وليــس )الِســيبُو ِزيطـْـَواْر(”! فَزََجــَرين مســاعدية 

ــكالم الخطــر؟! ــل هــذا ال بعنــف، للكــّف عــن قــول مث

وعندمــا وقعــت معركــة “امغالــة” الثانيــة.. كتــب الحســن الثــاين 

إىل بومديــن أول رســالة يف التاريــخ، قــال فيهــا لبومديــن ” ال 

ــُع  ــالة، وكان َوقْ ــن الرّس ــرش بومدي ــك”..! ون ــب ل ــعدين أن أكت يُس

ــة”  ــج معركــة “اْمَغالَ ــّرأي العــام، أشــّد مــن نتائ ُمحتواهــا عــى ال

ــة..! الثاني

وإثــر معركــة “الــزّاڤ” الّداميــة، التــي وقعــت بدايــة الثامنينيــات 

يف جنــوب املغــرب وشــامل الصحــراء، التقــى الحســن الثــاين 

ــل  ــا بالفع ــال”.. وكان ــر “ُزوج بغ ــد مع ــد عن ــن جدي ــاذيل ب والش

“ُزوج اْجَحــاْش” يَتََصــاكّاِن، تحــت رعايــة َوحــُش الّنســوان املُفــرس 

فهــد بــن عبــد العزيــز آل ســعود..! وقتهــا شــاهدُت الحســن الثــاين 

وهــو يســعى للقــاء الشــاذيل ويَتََفَقــُد مــا تحــت ُصّتـِـِه، وبــّث ذلــك 

ــّرُه!  ــن يُس ــى م ــاز، وع ــى التلف ــُت ع ــري، فبَصق ــاز الجزائ التلف

وعندمــا قالــت يل صحفيــة مغربيــة: إن امللــك أكل ُمــّخ الشــاذيل يف 

هــذا اللّقــاء.. قُلــُت لهــا: ومــن قــال لــك إّن الشــاذيل عنــدُه ُمــّخ؟ 

هــل لــو كان لــُه ُمــّخ.. كان يذهــب بــِه إليــه ليأكُلــه لــه؟!

وعندمــا قــال بومديــن يف الّربــاط قَولتــُه الشــهرة “َســطّرنا الُحــدود 

ملَحــِو الُحــدود” وكان ذلــك ســنة 1969، فإنّنــا علينــا اليــوم، كإعــالم 

ــان  ــة األوط ــدون إزال ــن يُري ــكام الّذي ــل الُح ــا يُزي ــول كالم أن نق

بهــذه الحــروب.
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الّدبلوماســية الجزائريــة تُعــاين مــن ضعــف شــديد.. حتــى بــات 

يتطــاول عليهــا كل مــن هــّب ومل يــدّب.! والّســبب، الَخلَْخلــة 

املهنيــة الحــاّدة التــي حدثــت يف هــذا املرفــق الحيــوي للبــالد.

تتذكــرون أّن الــرّداءة الّسياســية والّدبلوماســية التــي مــرت بهــا 

ــة يف  ــوزارة الخارجي ــن ل ــن وزيري ــت إىل حــّد تعي ــالد، وصل الب

ــم  ــا أنه ــرون أيض ــاهل”! وتتذك ــرة ومس ــد “لعامم ــت واح وق

وصــل بهــم الحــال، إىل تعيــن وزيــر للجاليــة الوطنيــة يف 

الخــارج يحمــل جنســية أجنبيــة.! وعندمــا عرفــوا األمــر، تخــى 

الوزيــر عــن وزارتــه يــوم تنصيبــه، رافضــا التخــي عــن جنســيته 

األجنبيــة! هــل هنــاك عبــث أكــر مــن هــذا؟!

الجاليــة الجزائريــة يف الخــارج، رغــم حيويتهــا يف عالقــات 

الجزائــر بالــّدول األجنبيــة، إالّ أّن %99 مــن أعضــاء هــذه 

الجزائريــة  والقنصليــات  بالّســفارات  يعرفــون  ال  الجاليــة، 

ــات  ــاركة يف االنتخاب ــبة املش ــُه نس ــم تعكس ــارج.. والرّق يف الخ

املختلفــة.

الّســلطة البائســة، عيّنــت عــّدة كتابــات دولــة للجاليــة يف 

الحكومــات املختلفــة، ولكّنهــا مل تصــل إىل نتيجــة تُذكــر.. 

وآخرهــا تســمية وزارة الخارجيــة ُمؤخــرا بـــ “وزارة الخارجيــة 

والجاليــة بالخــارج”، ثُــّم تعيّــن “طُّزينــة” مــن املســؤولن 

ــه  ــكات، أن ــن املُضح ــل.! وم ــاس ال تعم ــي باألس ــق ه يف مراف

قبــل ســنتن تقريبــا، تــّم إحــداث مفوضيــة للتعــاون الخارجــي، 

وكانــت باألســاس ُمزاحمــة لــوزارة الخارجيــة مــن طــرف 

الرّئاســة يف صالحيــات أساســية يف الخارجيــة.! وأُعطيــت هــذه 

الوكالــة أو املُفوضيــة صالحيــات التوظيــف، فوظفــت العديــد 

مــن أبنــاء املســؤولن واألصحــاب، وأُعطيــت مقــرا هامــا 

ــن  ــه بومدي ــاد من ــذي ق ــّر ال ــو املق ــة، وه ــة الجمهوري برئاس

ــّدة، اختفــت هــذه  وزارة الدفــاع ســنة 1962.! ولكــن بعــد ُم

ــة، كــام  ــة” َصِدئَ الوكالــة، وتــّم غلــُق مقرهــا بسلســلة و”كَاْدنَ

ــد التأكــد  ــه.! ومــن يُري تُقفــل اســطبالت الحمــر أكرمكــم الل

مــن ذلــك، عليــه أن يقــف يف بــاب اإلدارة العامــة للتوظيــف 

ــة! ــذه الهيئ ــاب ه ــر إىل ب ــي، وينظ العموم

ــة يف  ــية الجزائري ــادح بالّدبلوماس ــّضر الف ــق ال ــا ألح ــن م لك

ــؤولن  ــن املس ــرّداءة يف تعي ــو ال ــس ه ــرة، لي ــنوات األخ الس

ــلك  ــذا الس ــل ه ــالط داخ ــث والتخ ــو العب ــس ه ــط، ولي فق

ــيّر  ــى التس ــلطة ع ــامد الّس ــا اعت ــل أيض ــالد، ب ــوي للب الحي

األمنــي للســفارات والُقنصليــات، وإبعــاد أّي تســير دبلومــايس 

ــاة السياســية يف  ــلطة الحي ــام ســّرت الّس ــا مثل ــق.. متام للمرف

األحــزاب بواســطة االنقالبــات، والتصحيحيــات.! ومثلــام ســّروا 

أمنيــا أيضــا، االقتصــاد واإلدارة والّصحــة.. ووصــل التّســير 

ــا؟! ــى إىل البطاط ــي حت األمن

ــية  ــن دبلوماس ــتقبال، م ــا ُمس ــن تحولّه ــر م ــر الجزائ ريب يس

ســياق  يف  البطاطــا،  دبلوماســية  إىل  و“بــراْف“  الكــرّة 

إرســاء الدبلوماســية االقتصاديــة مــكان دبلوماســية الُكــرة 

الّرعايــة  تحــت  دامئــا  يعمــُل  الــُكّل  ولكــن  والّرياضــة؟!.. 

األمنيــة؟! للّدبلوماســية  الّســامية 
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ــراك  ــبيغل”: إّن الح ــر ش ــة “دي ــة األملاني ــال للصحيف ــون ق تب

انتهــى.. وإنـّـُه هــو الحــراك ! وإنـّـُه يقــود اصالحــات تســتجيب 

ــب الحــراك! ملطال

أنــا واحــد مــن الّذيــن خرجــوا يف الحــراك قبــل الحــراك، أي قبل 

يــوم 22 فيفــري 2019، وأزعــم أنّنــي أول مــن أطلــق “مصطلــح 

الحــراك” عــى هــذه الثــورة املُباركــة للشــعب، قبــل أن تنطلــق 

بأســبوع، يف حصــة مــع الفنــان لطفــي “دوبــل كانــو”.. وأقــول 

اليــوم: إّن الحــراك لــن ميــوت، ألن موتــه يعنــي مــوت الشــعب 

ومــوت الجزائــر.. وهــذا لــن يكــون.

ــّذ  ــه أن ينف ــراك” علي ــّول إىل “ح ــون أن يتح ــال، أراد تب إذا فع

ــّكة  ــى س ــالد ع ــع الب ــكلية، تض ــس ش ــة ولي ــات فعلي اصالح

ــال: ــدة فع ــر الجدي ــالد الجزائ مي

-1 إطــالق الحيــاة السياســية مــن ســجنها األمنــي، ويــرك 

ومنظــامت  أحــزاب  يف  نفســه  ينظّــم  الجزائــري  الشــعب 

ــلطة،  ــدة للّس ــا ُمؤيّ ــس أحزاب ــلطة، ولي ــة للّس ــية ُموصل سياس

ويُلغــي عمليــا التســيّر األمنــي للسياســة يف البــالد؟

ــلطوي،  -2 يُطلــق الحريــات الفردية والجامعية من الّســجن السُّ

بإنهــاء حالــة متابعــة النــاس عــى آرائهــم ومواقفهم السياســية، 

والكــّف عــن تجريــم نقــد الّســلطة، وتســيّرها للشــأن العــام، 

وخاصــة العبــث باألمــن العــام والوحــدة الوطنيــة.

ــات  ــه يف زنزان ــة اعتقال ــن حال ــي، م ــالم الوطن ــالق اإلع -3 إط

ــرّداءة والّزبائنيــة الّســلطوية، والكــّف عــن اعتبــار  الفســاد وال

الّســلطة ُمطالبــَة الشــعب بالشــفافية يف تســير الشــأن العــام، 

جرميــة يُعاقــب عليهــا القانــون.

والّســامح  الّسياســين،  املســاجن  إطــالق رساح جميــع   4-

للمواطنــن املنفيــن يف الخــارج بســبب آرائهــم السياســية 

واســتعامل  التخويــن  عــن  والكــّف  الوطــن،  إىل  بالعــودة 

ــة. ــم السياســية واملدني ــاس مــن حقوقه ــد الن ــة لتجري الوطني

تُلغــي  وقانونيــة  إداريــة  اصالحــات  وبرعــة،  تنفيــذ   5-

املظــامل املُرتكبــة يف حــق الشــعب، واملُخالفــة للّدســتور الــذي 

يُكــرّس املســاواة بــن املواطنــن، مثــل إلغــاء صنــدوق التقاعــد 

كرَّســها  والتــي  بــه،  املُرتبطــة  االمتيــازات  وكّل  لإلطــارات، 

ــن،  ــن املواطن ــدأ املســاواة ب ــم خــارج مب املســؤولون لصالحه

وإلغــاء االمتيــاز القضــايئ، الــذي ســّنته الجزائــر القدميــة 

ــر  ــن ســطوة الشــعب يف الجزائ ــرّداءة، والفســاد م ــة ال لحامي

ــدة! الجدي

-6 إزالــة كّل مظاهــر خوصصــة الّدولــة لصالــح القطعــان 

العــام، بتحويــل الوظيفــة  الّســلطوية املُتحّكمــة يف املــال 

العموميــة إىل امتيــاز قانــوين يُقّنــن ويرُْشِعــن الفســاد والّســطو 

عــى املــال العــام، ويُحــّول الكــريس يف الســلطة إىل منّصــة لـــ 

ــين،  ــوم الّسياس ــع الخص ــابات م ــة الحس ــانْتَاج” وتصفي “الشَّ

ــة. ــية والجهوي ــة الّسياس ــة الّزبائني ــرا لحامي ومن

ــادي  ــدة تُع ــرَاٍق جدي ــر، إىل ِع ــل الجزائ ــن تحوي ــّف ع -7 الك

كّل جرانهــا بــدون اســتثناء، وتجعــل مــن ذلــك سياســة وطنيــة 

“حكيمــة”..! وهــو مــا جعــل البــالد ُمخرقــة أمنيــا، عــوض أن 

تكــون خارقــة.

ــا  ــب به ــي يُطال ــري، الت ــعب الجزائ ــب الش ــي مطال ــذه ه ه

الحــراك الشــعبي.. فهــل يســتطيع تبــون ومــن أىت بــه للُحكــم 

ــك محــل الحــراك؟! أّن يُنفذهــا ويحــل بذل

شخصيا.. أمتنى أن أرى ذلك قبل أن أموت.
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ــة  ــة املغربي ــات الجزائري ــدأت العالق ــات، ب ــة الثامنيي يف نهاي

تتحســن، وظهــرت الّزيــارات املتبادلــة بــن الحســن الثــاين 

والشــاذيل بــن جديــد، ومتّخــض هــذا التقــارب عــن ميــالد 

االتحــاد املغــاريب، أســوة باالتحــاد الخليجــي. ويف إحــدى زيارات 

ــن  ــا م ــدا هام ــُه وف ــذ مع ــرب، أخ ــاذيل إىل املغ ــس الش الرّئي

ــان  ــن، وبعــض أعي ــن، واملُثّقف ــن الفّنان ــار، وم املســؤولن الكب

ــد عــي  ــة، ومــن بــن هــؤالء كان العقي التنظيــامت الجامهري

ــن آن ذاك،  ــة املُجاهدي ــام ملنظم ــن الع ــه، األم ــُه الل كايف رحم

والّســفر الســابق يف القاهــرة، وبــروت، ودمشــق، وطرابلــس، 

ــس. وتون

واهتــّم امللــك الحســن الثاين شــخصيا بإكــرام الّضيــوف املُرافقن 

ــة  ــا مثين ــم هداي ــك بتقدي ــك.. فأمــر املل ــه تل للشــاذيل يف زيارت

ــى أن  ــرص ع ــايس.. وح ــد الرّئ ــاء الوف ــن أعض ــد م ــكل واح ل

ــة كّل ضيــف مــن الوفــد. ــا، هواي ــك الهداي يُراعــى يف تل

ــُه  ــه، وأنّ ــع ب ــد وُمول ــوى الّصي ــي كايف يه ــك، أّن ع ــم املل وعل

ــل يف  ــة، تتمث ــة مثين ــُه بهدي ــر ل ــن. فأم ــات املاهري ــن الرُّم م

“قَْربَلَّــَة” صيــد ُمذّهبــة، ال بُندقيــة صيــد ُمذّهبــة. فســلّمها لــُه 

مستشــار امللــك شــخصيا، قائــال لــُه: موالنــا امللــك حــرص عــى 

ــوى  ــك ته ــُه يعــرُف بأنّ ــد هــذه، ألنّ ــة الّصي ــلّمك بندقي أن يُس

ــوف  ــا الَحلّ ــُه: أصطــاد به ــال ل ــد.! فضحــك عــي كايف وق الّصي

ــم؟! ــوْف انْتَاْعُك ــا أو الَحلّ انْتَاْعن

أطلقهــا  التــي  الّسياســية  الّنكتــة  امللــك  ُمستشــار  وفهــم 

ــم  ــوف تاعك ل ــا الحَّ ــد به ــوالي اصط ــا م ــه: “وخ ــال ل كايف فق

)ديالكــم( ألنــه ُمتوحــش )ســوفاج(، أمــا الحلــوف ديالنــا فإنــه 

ــس قرطــاس  ــة(، ولي ــاده )بحبيل ــن اصطي ــل ومُيك ــف وعاق ألي

ــد..!؟ ــة صي ــن بندقي م

ونقــل مستشــارامللك مــا قالــُه كايف إىل امللــك.. ويف مســاء اليــوم 

التــايل، نظّــم امللــك حفــل عشــاء عــى رشف الرّئيــس الشــاذيل 

ــُه.. ووقــف امللــك الحســن الثــاين والرّئيــس  والوفــد املُرافــق ل

الشــاذيل بــن جديــد، يســتقبلون املعروضــن إىل حفــل العشــاء، 

كــام هــي األعــراف الدبلوماســية؟

ــُه الشــاذيل  ــد عــي كايف، قّدم ــة” العقي ــت “دال ــا وصل وعندم

للحســن الثــاين قائــال: هــذا هــو العقيــد عــي كايف أمــن عــام 

منظمــة املجاهديــن، فســلّم عليــه الحســن الثــاين بحــرارة 

ــش،  ــر املُتوّح ــاد الخنزي ــك ماهــر يف اصطي ــل إنّ ــُه: قي ــال ل قائ

ــك بندقيــة صيــد، لتُــامرس بهــا هوايتــك.. فقــال  ولهــذا أهديتُ

الشــاذيل، إنـّـُه صيّــاد ماهــر للخنزيــر وغــر الخنزيــر يــا جاللــة 

امللــك!

وعــّم الّضحــك الثالثــة.. ُدون أن يعــرف الّشــاذيل محتــوى هــذه 

لنُّكتة! ا

ــه  ــه الل ــي كايف رحم ــا يل ع ــة، َرواه ــذه القّص ــة: ه – ُمالحظ

ــه. ــل، ويف حيات ــن قب ــا م ــع منه ــُت َمقاط ــد َرَويْ ــخصيا، وق ش



إبِك يا وطني الحبيب؟! 10

عندمــا قُلنــا إّن الجزائــر فقــدت ُوجوَدهــا دبلوماســيا، مل نَُكــن 

ــح  ــي تُصب ــالد الت ــة.. فالب ــا الحقيق ــا، ولكنََّه ــى بلدن ــى ع نَتجن

بــال موضــوع وال مــرشوع ســيايس يف الداخــل، تكــون بالــّضورة 

بــال مــرشوع وال موضــوع ديبلوماســيا يف الخــارج. وقــد جــاءت 

توجيهــات الرّئيــس تبــون للدبلوماســين يف اليــوم الــّدرايس 

ُمرعبــة  التّوجيهــات  هــذه  جــاءت  والقناصلــة..  للّســفراء 

بالفعــل. فقــد وّجــه تبــون الدبلوماســية الجزائريــة إىل أربعــة 

محــاور:

مصداقيــة  وأيّــة  الخــارج!  يف  باملُواطنــن  االهتــامم  أوال: 

ــل  ــن يف الداخ ــه، واملواط ــذا التوجي ــية له ــية وسياس دبلوماس

يهــان سياســيا وإدرايــا وَمعاشــيا وأمنيــا وقضائيــا إىل حــد 

كإنســان؟ اآلدميــة  فقدانــه 

ثانيــا: توجيــُه الدبلوماســية إىل االهتــامم بــدول الكاريبــي 

)كوبــا وفنزويــال(! والدبلوماســيون يف القاعــة يتســاءلون، مــاذا 

مُيكــن أن تقــدم كوبــا وفنزويــال للجزائــر؟! وكــام قــال بُورقيبــة 

ــاّمم!” ــان إالّ يف الح ــي بالعّري ــان اليلتق “العّري

وهــذا توجيــه دبلومــايس ُمضحــك إىل حــّد البٌــكاء، عــى الحالــة 

التــي وصلــت إليهــا دبلوماســية البــالد؟!  دولــة االحتــالل 

ــد  ــر تُري ــق! والجزائ ــور البطري ــة طي ــود جامع ــي، تق اإلرسائي

ــل”! ــم ضــّد “إرسائي ــة له ــد قّم عق

ثالثــا: الديبلوماســية يجــب أن تتمحــور يف الّســنتن القادمتــن 

حــول عضويــة الجزائــر يف مجلــس األمــن يف 2024، كعضــو غــر 

ــة ديبلوماســية وسياســية  ــم! وأّي قيمــة سياســية وأي قيم دائ

ــا  ــس وكيني ــف مارســت تون ــا كي ــد رأين ــة؟ّ! وق ــذه العضوي له

هــذه العضويــة؟ّ! والحــال أّن جميــع األعضــاء غــر الّدامئــن يف 

مجلــس األمــن، المعنــى لعضويتهــم أمــام الخمســة الدامئــن!

املســتقبلية  التوجيهــات  يف  الخامــس  املحــور  رابعــا: 

للدبلوماســية الجزائريــة، هــو أكــر املحــاور بُؤســا دبلوماســيا، 

فهــذا املحــور يَتعلــق بإحيــاء الجامعــة العربيــة وعقــد القّمــة 

ــة؟  ــر العربي ــة الجزائ ــر! فمــن ســيحض قّم ــة يف الجزائ العربي

ــع املغــرب ضــّد  ــي اتخــذت مواقــف م ــج الت هــل دول الخلي

ــر؟  ــع الجزائ ــة م ــه مقطوع ــذي عالقات ــر؟ أم املغــرب ال الجزائ

أم  ســوريا التــي تــكاد تختفــي كدولــة؟ أم لبنــان الــذي مُتزّقــُه 

امليليشــيات والفــن؟ أم اليمــن التــي تقودهــا حكومتــان 

لدولــة غــر موجــودة؟ أم مــر التــي مصرهــا يف جيــب دول 

ــا  ــا التصاله ــرة خارجيته ــت وزي ــي عزل ــا الت ــج؟ أم ليبي الخلي

بالجزائــر؟ أم العــراق الغــارق يف  دمائــه وُدموعــه؟ أم رئيــس 

ــة  ــذان إذا حــضا قّم ــك األردن، اللّ ــلطة الفلســطينية ومل الّس

الجزائــر بــدون إذن “إرسائيــل”، لــن تســمَح لُهــام بالعــودة؟ أم 

الســودان الــذي يســكنُه عســكر ال يســتطيعون حتــى الخــروج 

مــن الثكنــة! مل يبــق لتبــون،  إالّ عقــُد قّمــة بتونــس وموريتانيــا 

وجــزر القمــر.. واتخــاذ قــرارات إصــالح جامعــة عربيــة ميّتــة 

ــن! ــاُج إىل َدف ــا وتحت ــْت ُجثّتُه وفَاَح

ــون عقدهــا  ــد تب ــي يُري ــة الت ــة العربي ــِن، أن القّم ــُب الظّ أغل

يف الجزائــر، ســتتّجُه لرَشَْعنــة غــزو الجزائــر لتحريــر الصحــراء 

الغربيــة لصالــح املغــرب، متاًمــا مثلــام رَشَْعَنــْت الجامعــة 

العربيــة تحريــر الكويــت باحتــالل العــراق بالتحالــف الــدويل، 

ــض  ــوء األخ ــر الض ــج وم ــة دول الخلي ــت جامع ــام أعط وك

ــا وســوريا. ــالل ليبي ــدويل الحت ال

ــّدي   ــيايس ِج ــل س ــة إىل عم ــر يف حاج ــاس: الجزائ ــا الّن ــا أيّه ي

ــارُه عــى الّسياســة  ــُح األوضــاع يف الداخــل، وينعكــُس آث يُصل

ــة. الخارجي

هذا هو الرنامج..!
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ــفراء والقناصلــة الجزائريــن املُنعقــد ُمؤخــرا بالجزائر،  ُملتقــى السُّ

كشــَف عــن رداءة وُهــزال يف التدخــالت، يُثــران القلــق عــى أداء 

هــذا املرفــق الحيــوّي للبــالد.

-1 الوزيــر األول، يقــول إّن تحويــالت الجاليــة بلغــت 1.5 مليــار 

يــورو، والواقــع أّن الجاليــة ال تُحــّوُل شــيئا.. والتحويــالت املُشــار 

إليهــا، هــي ِمَنــُح التقاعد للُمســّنن الّذيــن ال يســتطيعون االنتقال 

لفرنســا.! وقــد تنبّهــت فرنســا إىل هــذا األمــر يف املـُـّدة األخــرة، 

ُمَقــّررة أن تُجــرى عمليــة تنظيــف قوائــم هــؤالء.. وبالفعــل، تــّم 

إيقــاف العديــد مــن املَِنــح.

ــر  ــزة، أك ــن العج ــالت املُتقاعدي ــاّر، أّن تحوي ــن الع ــس م -2 ألي

مــن ُمجَمــل صــادرات الّدولــة الجزائريــة مــن البضائــع والّســلع 

عــى  تــرُف  الجزائريــة  الّدولــة  وأّن  املحروقــات؟!  خــارج 

ــه البــالد مــن  ــفراء يف الخــارج أضعــاف مــا تجني ــة والسُّ القناصل

عائــدات املُتقاعديــن؟!

ــّذي  ــس، ال ــر بباري ــفر الجزائ ــد يف س ــفراء، تجّس ــزال السُّ -3 ُه

ــن  ــادة الجثام ــن  إع ــرة، وع ــر الطّائ ــالء تذاك ــن غ ــّدُث ع يتح

إىل الوطــن، وال يتحــّدُث عــن األزمــة الدبلوماســية بــن الجزائــر 

وفرنســا..! هكــذا يعتــدي الّســفر عــى اختصــاص الخطــوط 

الجويــة الجزائريــة، وال يتحــدثُّ عــن قطاعــه..! ومــن أيــن 

ــة  ــة األوملبي ــُه “براْف”)اللّجن ــط ل ــّذي توّس ــو ال ــك، وُه ــُه بذل ل

ــامده.!  ــّدم أوراق اعت ــو” يكّ يُق ــارة “ُموناك ــدى إم ــة(، ل الجزائري

ــت  ــو ليس ــس..! وكأّن ُموناك ــن باري ــفر م ــحوب كس ــو مس وه

ــية؟! ــارة فرنس إم

-4 اللّقــاء، كشــَف أيضــا، عــن ُهــازل اإلشــعاع الّدبلومــايس 

ــوب  ــا وجن ــة مــع نيجري ــا، وخاصــة  العالق ــري يف إفريقي الجزائ

ــن  ــاز م ــوب الغ ــّد أنب ــا يف م ــت نيجري ــر خذل ــا، فالجزائ إفريقي

نيجريــا إىل أوروبــا عــر الجزائــر، باعتبــار هــذا أّن هــذا األنبــوب 

الّنيجــري ســيكون أقــّل تكلفــة لــو مــّر عــر الجزائــر، واســتخدم 

ــّن  ــا، ولك ــر وأوروب ــن الجزائ ــة اآلن ب ــة القامئ ــآت األنبوبي املُنش

الــرُّوس ال “يُســاعدُهم” وصــول الغــاز الّنيجــري إىل أوروبــا، وقــّد 

ضلّلــت الجزائــر يف هــذا امليــدان، فتامطلــت يف تنفيــذ املــرشوع 

ــف  ــرب وبتكالي ــر املغ ــره ع ــر يف متري ــا تُفّك ــل نيجري ــاّم جع م

أكــر.

ــرُّويس  ــالح ال ــاز، وهــي أهــّم ســوق للّس ــك الغ ــر متتل -5 الجزائ

يف إفريقيــا والعــامل، والــّدول الصناعيــة الغربيــة، وخاصــة أوروبــا 

تتقاتــل عــى أســواق الّســالح وعــى مــاّدة الغــاز.! ولكــّن الــرّداءة 

الدبلوماســية، ورداءة الُحــّكام يف الجزائــر.. عــوض أّن تتحــّول 

ــا  ــر، حّوله ــّد الجزائ ــة يف ي ــوة تفاوضيّ هــذه األوراق إىل أوراق ق

الّجهلــُة إىل أوراق ُضعــف يســتخدمها الــّروس ضــّد بالدنــا، وضــّد 

ــامح  ــاُه بالّس ــرايف أَهنَّ ــع الُجغ ــى املوق ــة..! حت ــا الحيّوي مصالحن

ــر  ــا. واملُؤســُف أن األم ــايل عــر أجوائن للفرنســين باملُــرور إىل م

ــا  ــا كُّن ــا.. فرغــم أنّن ــا مــع جنــوب إفريقي حــدث أيضــا يف عالقتن

أهــم بلــد يف إفريقيــا تحرُمــُه جنــوب إفريقيــا، إالّ أّن رداءة 

الدبلوماســية الجزائريــة أفســدت هــذه العالقــة! واملُؤســف 

ــى  ــامد ع ــة باالعت ــادة هــذه العالق ــوم إع ــد الي ــا نُري أيضــا، أنّن

كوبــا..! وقــّد كانــت كوبــا يف املــايض، هــي التــي كانــت تعتمــد 

ــالد؟ ــذي أصــاب الب ــا! أّي هــذا ال ــا يف إفريقي علين

ــة..  ــة جّدي ــا  كدول ــودوا يحرمونن ــون، مل يع ــى األوروبي -6 حت

خاصــة بعــد حكايــة أنبــوب الغــاز، الــّذي اّدعينــا أنّنــا أوقفنــاه.. 

ــض  ــة، ورف ــر الرشعي ــرة غ ــا بالهج ــْنطََجة” أوروب ــة “ش وحكاي

 ُ اســتقبال أبنــاء الجزائــر “الحرّاقــة”! أّي جهالــة هــذه التــي تُســرِّ

يَــاع؟! مــع التأكيدعــى بقــاء  البــالد.. وتَســُر بهــا دبلوماســية الضَّ

ــا لبعــض الدبلوماســين؟! ــاع” احرام يَ ــاء يف “الضَّ ــي الي نُقطت
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منــذ 3 ســنوات تقريبــا، نشــبت الحــرب األهليــة يف رسايــا 

الُحكــم.. بــدأت املُناوشــات حــول خليفــة الرّئيــس بعدمــا انفــرد 

ــة. ــدة الخامس ــُد الُعه ِعْق

ثـُـّم توّســعت هــذه الحــرب األهليــة إىل تصفيــة الحســابات بــن 

الزُّمــر الّسياســية، واتخــذت لهــا ملّفــات الفســاد ســاحة معــارك.

ــة  ــس بوتفليق ــب إىل  الرّئي ــزّار، كت ــد ن ــواء خال ــرون أّن اللّ تتذكّ

ــُه  ــب ل ــم.. كت ــا الُحك ــة يف رساي ــرب األهلي ــب الح ــل أّن تنش قب

ــه  ــح عــى رأس الجيــش في ــد صال ــق قاي يقــول: إّن وجــود الفري

ــات  ــُه معلوم ــر ل ــكُه، وذك ــش ومتاس ــدة الجي ــى وح ــورة ع خط

ــزّار برســالة  ــح.. رّد بوتفليقــة عــى ن ــد صال تخــّص تَرُّفــات قاي

ُمقتضبــة بعثهــا لــُه فــوق باقــة ورد، قائــال لــُه: إنّنــي أعــرف عــن 

األمــر أكــر ِمــاّم كتبــَت يل..! وُمنــذ ذلــك التاريــخ، نشــبت معــارك 

الحــرب األهليــة يف رسايــا الُحكــم.. وال تــزال ُمســتمرّة إىل اليــوم.

ويقــول العارفــون بــا تُخفيــه الّصــدور، أّن قايد صالح َعلِــَم باألمر، 

ولذلــك انعطــف نحــو الحــراك الشــعبي يف البدايــة ليَْســتَْقوى بــه 

عــى خصومــة يف هــذه املعركــة املصريــة بالنســبة لــُه.. ولذلــك، 

ــة والّسياســية”،  ــه البيولوجي ــه “بوتفليقــة، وعائلت ــى بحلفائ ضّح

فكانــت حملــة االعتقــاالت التــي كان رائُِدَهــا تصفيــُة الحســابات 

ــر، أّول  ــذا األم ــاد. وكان ه ــة الفس ــس ُمحارب ــوم، ولي ــع الخص م

ــق عليهــم  ــن أطل ــة ُموجعــة تُّوجــُه ألنصــار بوتفليقــة الّذي رضب

مصطلــح العصابــة. ولكــّن العمليــة طالــت أهدافــا أخــرى مل تكــن 

هــا عــى الخصــوص: أن الرنامــج الوطنــي  يف الُحســبان، وأَهمُّ

ــّم كشــفُه  ــّد ت ــة سياســتَُه ق ــه بوتفليق ــى علي ــذي بن للفســاد، ال

للشــعب، وتســاوى يف ذلــك الفســاد املــدين والفســاد العســكري.. 

ألّن بوتفليقــة كان يقصــد مــن عمليــة ُمَخطّطــِه الوطني للفســاد، 

ــُه  ــن ل ــن، وكلُّ م ــكرًا ومدني ــَدة.. عس ــاس فََس ــل كّل الن إىل جع

عالقــة بالُحكــم. والهــدف ُهــَو، أّن يقــول لجميــع الّنــاس يف 

الُحكــم: “يــا ســادة كُلُنــا لصــوص”! وال مُيكــن أن يكــون الفســاد 

أساســا ملُحاســبة الّنــاس، والحــال أّن اســتباحة املــال العــام أهــون 

مــن اســتباحة الّدمــاء، التّــي حدثــت يف العرشيــة الحمــراء 

ســنوات التســعينيات..!

لكــن الغريــب حًقــا، هــو كيــف ابتلــع قايــد صالــح طُعــم 

ــُه هــو وأنصــارُه أكــر  ــاس عــى الفســاد، والحــاُل أنّ ُمحاربــة الّن

ــة االنقــالب عــى  ــد كشــفت عملي ــن حاســبَُهم.. وق فســادا ِممَّ

أنصــاره، مــن طــرف شــنقريحة وأنصــاره هــذه املســألة بوضــوح.

الّنــاس اآلن ينتظــرون إجــالء غبــار هــذه معركــة الحــرب األهليــة 

بالفســاد، لتبــدأ معركــة أخــرى أشــّد رضاوة هــذه املــرّة، وهــي 

معركــة اســتباحة دمــاء الجزائريــن مثلــام حــدث خــالل العرشية 

الحمــراء..!

املُؤكّــد، أّن الحــرب األهليــة الجاريــة اآلن يف رسايــا الُحكــم، 

املــال،  اســتباحة  الثــالث:  املســاحات  بالــّضورة  ستشــمل 

مجــال  وال  واألّمــة؟!  الّدولــة  واســتباحة  الّدمــاء،  واســتباحة 

القتصــار الحــرب األهليــة عــى ســاحة دون أخــرى.

نتائــج هــذه الحــرب ســتكون مثــل نتائــج حــرب التحريــر عــام 

1962، ســينتر الشــعب ال محالــة. ولكّنــُه هــذه املــرّة لــن يقول 

ــاء  ــم الطُّلق ــوا فأنتُ ــُه.. إذهب ــُه وِعرَض ــُه وَمال ــتباح دَم ــن اس مل

كــام حــدث ســنة 1962.. وهــؤالء لــن يجــدوا مكانــا لُهــم، ال يف 

ــر وال يف الخــارج أيضــا، وســيدفعون الثمــن. الجزائ

لكّنــي أعتقــد أن هنــاك فُْســَحة قصــرة مــن الوقــت، لــو تُســتغّل 

مــن طــرف “الَكْمَشــة” ِمــاّم تبقــى مــن الرّجــال الوطنيــن حّقــا 

والّنظيفــن حقــاً، داخــل مؤّسســة اتخــاذ القــرار، مــن أجــل 

تجنيــب البــالد والعبــاد التبعــات الكارثيــة لهــذه ” الحــرب 

ــم. ــا الُحك ــة” داخــل رساي األهلي


