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íò�çiV	 	

  

ضيته � ا�جال عصارة قرابة عقد من الزمن، قهذا الكتاب، 
هذه كما أن ع, وا�غاربية ومقاال� الصحفية، ال اإلعال" ب! قنا�

D اCحث اAاري@ بقدر ما تريد تبسيط األمور للشباب الرواية ال تدّ 
  . اOزائري اMي Kهل الكثG عن تاريخ بالده

 Q اإلعالمية سمحت TربUبالعديد VAمن الشخصيات  أن أ
السياسية اOزائرية الT `نت � دوا^ب ا\كم أو � ا�عارضة، Mا 

ا أو أQ f بها  eيشته ،أدرجت � هذا الكتاب أمورا لم تنa من قبل
  .lبار ا�سؤول!السفراء والوزراء والضباط و بعض

حاورت العديد من الشخصيات  � الnامج السياسية الT كنت 
xنيف، رئيس ) أuد بن بلة(إAقيت بالرئيس األسبق أقدمها، كما 

) سيد أuد غزاQ(، بالوزير األسبق )آيت أuد( جبهة القوى اإلشyاكية
، كما إAقيت أو حاورت العديد من رؤساء )جنيف(وحاورته � 

، )عبداهللا جاب اهللا(، )عبا� مد�(األحزاب السياسية � غرار، 
)Qبن (، الوزراء )عبد الرزاق مقري(، )ج� بن حا( ،)سفيان جيال �ع

  ..)مراد دهينة(، )�زي حيدو�( و) واري



6 

جعل� أتعرف عن كثب � الكثG ) واش قالوا فاOرنان(برنامج 
ن عزفوا من خبايا ا�ظام اOزائري، وألن ��ة كبGة من الشباب اMي

بلغة أحببت أن أصيغ هذا الكتاب  الnنامج،هذا  عن السياسة تتابع
  .اOميعبسيطة و� متناول 

 Tار�ية الAد ا�حطات السياسية واf قصة حب تتقاطع مع
eشتها اCالد منذ اإلستقالل، � مواعيد ا\ب سقطت، كما سقطت 

ائر العدالة اإلجتماعية بناء جزمن أجل مواعيدنا �ها منذ اإلستقالل 
  ..وا\رية

ملفات الفساد  � شخصيات هذا الكتاب حقيقية، كما أن �
ا�ذكورة، ملفات ب! يدي العدالة اOزائرية وا�و^ة ونaتها وسائل 

  .اإلعالم
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íéu^jjÊc	 	

مثل كثG من اإلعالمي! وا�شاهدين، تأسفت و��ت عندما 
الوا ـڤواش (، توقف عن تقديم برنا ه )�� مهدي(علمت بأن الزميل 

األصوات اOزائرية ا\رة قد خنقت  ، واعتقدت أن إحدى)فاOرنان
 ددا بطريقة أو بأخرى، لكن efن ما تبددت ¡او� وابتهجت 

ا�ع� ليaف� بكتابة تقديم لروايته هذه،  وسعدت �ا تواصل م¢
ويؤlد Q بأنه توقف عن تقديم برنا ه ح¤ يتفرغ لكتابة � ما Kول 

  .� خاطره � طريقته ا�ثGة وا�شوقة

  

� سطر، و¥ صفحة من صفحات هذه الرواية، كنت أسمع � 
اMي عرفته من خالل برنا ه األسبوD، وتعرفت ) �� مهدي(وأرى 

عليه أك¨ عندما استضاف� ذات يوم وأبهر¦ بطريقته � إدارة ا\وار، 
ومرافقة ضيوفه واAعبG عن أف»ره وآرائه � هذا اMي �دث للوطن 

اعة صارت خطورتها أكn من خطورة اإلرهاب من اختطاف من قبل ¬
  .� حد ذاته

  

سينتابه الشعور نفسه عندما يقرأ هذه ) �� مهدي(�ن يعرف 
الرواية، ومن ال يعرفه سيكتشف إعالميا و®تبا ليس ك اإلعالمي! 
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والكتاب، ليس ألنه األفضل، ولكن ألنه يتم° عن اOميع بالبساطة 
  .عة � تسمية األشياء بمسمياتهاوالصدق واOرأة، وبالشجا

  

ستجدون � هذه الرواية الT ب! أيديكم الكثG من ا\قائق 
والوقائع الT أعرفها شخصيا بأسلوب مبا� ومشوق، � الرغم ²ا 
�مله تلك ا\قائق والوقائع من ح�ة وألم � بت كنا ³لم بأن يكون 

نأمل بأن يعيش فيه للجميع دون استثناء أو إقصاء، وبت ماز�ا 
)Gرامة ) الفقاقlكنف العزة والكرامة الفعلية، وليس عزة و �

  .الشعارات واAهليل واAطبيل

��	 ������ ����
�����	 ������ ����
�����	 ������ ����
�����	 ������ ����
�����������
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        شكرشكرشكرشكر

        

أخي عبد الحفيظ دراجي الذي تكرّم عّيل   لإلعالمي املتألّق
  بإفتتاحيته الطيبة

لألساتذة الكرام عبد الكريم قاسم ومحمد مغراوي عىل 
  للغويالتدقيق ا

، أنا مم\ الذين رشفو� بقراءة هذه الروايةلألساتذة الكرام  
  !للجميع عىل املالحظات القّيمة والنصائح التي أنارت يل الطريق 
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  ! الضفة األخرىاMين لم يصل زورقهم اAعيس إ¸) ةــڤاا\ر( إ¸ ّ� 
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  !ّ� شخصيات هذه القّصة  ّرد حقيقة 
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  !حل عينيْك 

  اAيليفون من يديْك  ڤـأطل

  كT مع وا�يْك الالبتوب وlوني جدّ  أغلْق 

  نشتيكمْ  ..كمْ  ³بّ و«ق

  كم؟ّص ْ� أ`شما ..العجوز ..يخالّش  واْش 

  اAيليفون من يديْك  ڤـأطل ..حل عينيْك 

  كونيكT بقلبك وعينيْك 

  !العالم Q داير بيْك مع 

  ..خواتاتْك  ..خاوتْك 

 
ُ
  هار جاك الوي¿Q نسيتو من نْ  وجاركْ أ

 
ُ
ْ أ ومْ يُ  وهو ّ� أ   !..سقÀ عليْك ي
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طوال ا�هار، �مات متقاطعة ياة هنا �وم حول طاولة ا�قÁ ا\
طالة، Uمع ب! اس، هنا تسكن ا�C الطاولة، �مات متقاطعة ب! ا�ّ 

) الفرود(سائV سيارات ا�قل جائر وش! وبائ¢ الّس ّش وا�ح اOامعي!
  ..مهرÄ اÃردة عn ا�طارات � ا\قائببدون رخصة، و

هنا يلتV اOميع � العا�ة صباحا أو قبيلها ^فyقوا وقت 
  !، سخرية، نكت، أحالم ضائعةمل من جديد، لغطم الّش يلتئ الغداء، ثمّ 

فرنسا، سيارات فرنسا،  ث عن ألبسة فرنسا، عطريتحدّ  الّ 
، إشyك اOميع � اس � هذا اCتالعيش � فرنسا عشعش � خيال ا�ّ 

  !حلم واحد، اÇجرة 

دون صخب،  اÇجرةال غG، �لم ب eديÈ  `ن وسط الزبائن شاّب 
بيّض شعرها هذه الرؤوس الT ا يتها، ّ� عتاد رؤينظر إ¸ الوجوه الT ا

ق � ا�ومينو �دّ  ح منذ زمن، عيون متعبة وفجأة، أجساد �درتها الرّ 
 Êّد، ّ� وأوراق ال  Ëء مغلق � وجه هؤالء ¬يعا، أبواب ا\ياة وا\اÌ

  !وا�ستقبل، ح¤ باب ا�رحاض مغلق منذ سن!
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  ..واحد جالس، واحد واقف، واحد ساكت، واحد ي,خـ 

  !يا ¬اعة شوفوا عندي ثقبة � حذاÏـ 

    اندويش نتاD ؟مراد أين هو الصـ 

  يا ¬اعة؟) سكرابل(واش نديروا فيها ـ 

  سكن 1200ضد ¬اعة ) بالو(نهار اÃميس نشا اهللا نلعبوا ـ 

  

 �ّ  Áرفاقه � مق Vيوم `ن يلت) Ðّبراهيمع (  Ñ �) سوق
 ، هذا ا�»ن اMي شهد هجرة الكثGين، وعودة الكثG، الّ )لع,ا

  !G رجع Óّمال باألÒ واÃذالنهاجر بأحالمه ومشاريعه، الكث

جرائد ا^وم تُتبادل هنا وهناك، من طاولة ألخرى ال أحد يدري 
ها تصبح مل» للجميع مع مرور هار، لكنّ أبدا من اMي اشyاها بداية ا�ّ 

  !اeتالّس 

  أنا مسافر غدا إ¸ روما، هل فيكم من يريد شيئا من هناك؟ـ 

  � Ñ األقواس؟كم اشyيت العملة ب! اّ�ين ص¿ّ ـ 

  !ا^وم الفرنك راهو Õمسة عaـ 
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  أخوها ينظر إQ يا خويا سعيد، هل تظن أنه � علم؟:¬ال

عالبالك � ! مدة `ن جا  يعلم `ن راهو هردلك باباك منذ: سعيد
ار ها راك تلعب با�ّ الÙ الزم تØوج بالطفلة قبل ما �بّ  )ال»ر×(هذا 

  !كيا جدّ 

 را� و بّ� ونقلّ  نهدر معاهْ  ات ³ّبْ نØوج بيها، مرّ واهللا حاب : ¬ال
 ناوي نØوّ 

ْ
  ..هّناج بأختك ونّت

 رÄّ  ة خGلك، حّقْ  هولة اÇويّ ) أنونيم(كتب Ú رسالة اُ : سعيد
  !أويسمع بيكم غG يقتلك

  !يفرح قْ! جدّ يْ أجبت� خn ) جا"(أنت : ¬ال

، الزم� فقط صا � �lة سوناطراكلقد وجدت أخGا تربّ : فريد
اخب، باش Ûيب اCطاقة الوطنية، قبل هذا نروح Ûيب بطاقة ا�ّ أ

  !الزم� شهادة السوابق العد^ة ا�شÜة الزم� بطاقة اÃدمة الوطنية

سنت! من حياتك � ثكنة عسكرية  ْق د، روح صدّ جيّ : سعيد
ذا هذا إ، يا اOايحْ   فيْك ص يستáّ  تلà الyبّ ، وهكذا ß توÞّ وخالْص 

  !سوناطراك مازالت قيْت ْل 

    ..ضحك اOميع إال فريد
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نفر ملتحون فيه عليهم  ر ذلك ا^وم ا�مطر اMي دخلالزال يتذكّ 
  :أخذ أحدهم الÜمة وlأنه � Uمع سيا� ،يلبسون القشاشب

)،ãنظام طا äيكذب عليكم وي�ق مال  هذا ا�ظام يا خاو
 ا األمور الزم تنتخبوا �Gوتغأالشعب، ا^وم عندكم اإلم»نية باش 

، ثم غطت بعد �مته� ا�قÁ علت  !، اهللا أكn)، إنتخبوا الفيس6رقم 
  !جدران ا�قÁ الفتات ا\زب اإلسال"

هو الرقم اMي يرمز إ¸ حزب اOبهة اإلسالمية لإلنقاذ �  ..)6(
  !ستقاللخابات حرة  تشهدها اOزائر منذ االاإلنتخابات اCتية، أوç انت

باAعددية ) الشادQ(ظهر بعد أن سمح الرئيس حزب  )الفيس(
Ìء  اس ينتقدون ّ� أصبح ا�ّ ف، بّدد خوف الشعبا\زبية، وefن ما 

) ماألس أ(األمن العسكري،  من رجال الaطة و¡ابرات دون اMعر
عب منذ يرمزان Oهاز األمن العسكري اMي أرهب الّش ان ثالرفان ا\
نطقهما دون همس � ا�قاë  ا^ومبإم»ن ا�واطن ح ، أصبستقاللاال

  !واألماكن العامة
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ن � القسم أسئلته عن تاريخ اOزائر، بدأت صباح يوم ²طر، `
ìر اMي إعتاد رسمه منذ سن!، شا×ء نفسه � الطاولة ا�نظر  يرسم

�لق حوÚ  ا�اعي ا، زورقتغيب � األفقوë يطه íيل، الشمس �
  ..ا�ورس، وآثار أقدام � الرمل طيور

وطلب من اOميع اÃروج  لقسمإ¸ افجأة دخل ا�اظر العام 
، `نت أول مرة ات أين جلس اOميع � دهشةا�حاËواإلAحاق بقاعة 

هذه القاعة يدخل فيها الطلبة إ¸ تلك القاعة، لم يسبق أن احتضنت 
  !تظاهرة ثقافية من قبل

رجل ب بالضيف اMي جلس xانبه، أخذ ا�دير الÜمة لGح
�ت أنفه شنب غGت لونه السجائر ا�تتا^ة الT `ن ، شاحب الوجه

  :ثم قالوربطة عنق  ايرتدي معطفا بني، بaاسة يدخنها
ـ أنا م�ور ا^وم بزيارة ²ثل جبهة اAحرير الوط� اMي 

  !سيحدثكم عن أمر مهم
 Gحرير الوط� لم تكن تمثل للكثAسوى أسماء لشهداء جبهة ا

جبهة اAحرير ، )الباتاي دالî(ماتوا خالل حرب اAحرير وختهم فيلم 
الوط� `نت مقyنة بالشعارات الرنانة الT `نت مكتوبة � � 

`ن الطلبة ، )من الشعب وï¸ الشعب(اCنايات الرسمية مثل شعار 
ë حرير الوط�Aا\زب ا\اكم، لكنها  يعلمون أن جبهة ا çا�رة األو

  !، األمر إذا � �ية األهمية)نلألفال(الT يزور اðانوية ²ثل 
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أخذ ا�مثل ا�هم ا�يكروفون وfد � مسامع الطلبة بطوالت 
اOيش الفرنÀ، ثم ختم  كثG من الشخصيات اOزائرية الT هزمتال

  :تدخله قائال

  !ـ يا والدي لقد حان الوقت إلeدة كتابة تاريخ بالدنا

  :رفع يده ليسأل الضيف ا�هم

ـ هل سلمت �ا فرنسا أرشيفا جديدا يسمح �ا بإeدة كتابة 
`ن غG  تار�نا، أم أنكم أدرlتم أن اAاريخ اMي كنا ندرسه � الكتب

  سيدي؟ صحيح يا

اMي طلب  إ¸ ا�ديرطويال ثم نظر ²ثل جبهة اAحرير  سكت 
  !من اOميع اإلAحاق بأقسام ا�راسة

أن جبهة اAحرير الوط� لن تقول للشعب أيقن منذ ذالك ا^وم، 
  ..� ا\قيقة عن اðورة اOزائرية
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اAابعة  141ا � كتيبة ا�شاة رقيب) أuد بن بلة(`ن  1940 � سنة
) ولـڤـدي(قته اÊOال  1944و� ، )مرسيليا(يش الفرنÀ بللج

ا�يدا^ة العسكرية عرفانا بمواقفه اCطو^ة خالل ا\رب العا�ية 
  .اðانية

 nالد، لكن إسمه خت ب! ) بن بلة(، `ن �1954 نوفمCخارج ا
اAحريرية ضد ا�ستعمر  أسماء الرجال اMين أشعلوا فتيل اðورة

 ،Àا�سؤول األول عن تمويل جيش ) بن بلة(وألن الفرن nن يعت`
، بوضع ات الفرنسية حاولت عدة مرات قتلهاAحرير الوط� فإن ا�خابر

  !قنبلة � مكتبه بالقاهرة أو بمحاولة إغتياÚ � يد جاسوس � فندقه

 `ن � متنها الT) نأطلس للطGا(، طائرة 1956أكتوبر  �22 
مدينة وا�تجهة من ) آيت أuد(و) Óمد بوضياف(و) خيدر(و) بن بلة(
من طرف nU � اÇبوط ا�غربية إ¸ العاصمة اAونسية، ) الرباط(

، الشخصيات اðورية الT `نت � مò  ت! فرنسيت!يطائرت! عسكر
د اMين حدة � اOنورصاصة واالطائرة سلمت نفسها دون أن تطلق 

  !القبض رغم حيازتها للسالح ألقوا عليها

ست سنوات � السجون  وأصحاب هذه الرحلة قضوا) بلةبن (
) الفوسارديار(ثم � ق, ) آكس(جزيرة  �) نTاالص(� سجن ، الفرنسية

  )!إيفيان(بعد إتفاقيات  1962احهم � ، ^طلق f)تور®ن(بتية ب
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ت � بهو فندق فخم � قصة منظومة ا\كم � اOزائر، بدأ
والوفد اOزائري اMي  1962لسوي�ية، ³ن � مارس ا) جنيف(مدينة 

� جوAها األخGة يقó وقته � ) إيفيان(سيمثل اCالد � إتفاقيات 
وقت �!  ية واAجوال � Óالت ا�دينة وعندماقراءة ا�جالت الرياض

  ! � ا�دينةأحسن مطعم إيطاQإ¸  الغذاء يطلب طاكÀ ^قله

� هذه اإلتفاقيات الT بموجبها أعلن  مارس تم اAوقيع �18 
وقف إطالق ا�ار، كما تم � نفس ا^وم إطالق ôاح سجناء طائرة 

  )..أطلس للطGان(

إنتهت ا\رب ضد ا�ستعمر، لكن حربا أخرى تنذر باشتعاÇا 
  !لإلستحواذ � السلطة وا\كم � اOزائر

Mي `ن قابعا يyصد، دخل اOزائر بمدرeته جيش ا\دود ا
ر � أمس ا\اجة إ^ها أيام اðورة، اوحشوده، هذه القوة الT `ن اðو

  ..دخلت اCالد بعد أن حطت ا\رب أوزارها

  

  

  

  



27 

شي! � القتال � معرlة �رض القر) عتبة هند بنت(كما `نت 
قائال Çم بأ�  �رض اOنود من جيش ا\دود) ع� منج�(أحد، `ن 

  :صوته

  !، أنتم ا�ستقبلشيئا جيش ا�اخل ال يساويإن ـ 

اOيش اMي `ن يأكل ا\شيش، وينام � ا�غارات، ويعذب 
اOيش اMي قõ � أوقاته �  مبا\ديد وا�ار ال يساوي شيئا إذا أما

، ويتثذ با\ريرة والطاج! � تونس) يةالزالب(وأكل ) ا�يمينو (لعب 
  !ا�غرب �

اMي `ن رئيسا للحكومة ا�ؤقتة لم يعمر ) بن يوسف بن خدة(
طويال أمام دسائس قيادة األر®ن وجيش ا\دود، هذا األخG �در ^لة 

اMي لم ترفع جلسته \د ) طرابلس(السابع من شهر جوان مؤتمر 
اðورة اOزائرية،  الساعة، نظرا لل,اع ا\اد اMي نشب ب! � زعماء

إ¸ ) بن بلة( صديقه) بومدين(، uلت مدرeت n1962 سبتم 10 �و
  !ا\كم

هذه ا�درeت الT ستقوم بهذا ا�همة دون هوادة، وستحدد من 
  !�كم اOزائر � � مرة

 عرفت اOزائر حالة فوe øرمة، `ن الرجل) بن بلة(� حكم 
يعارضه ح¤ وïن `ن من  يستفرد بكل القرارات ويسجن � من
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، `نا أول من )بوضياف(و) آيت أuد(طفة قربيه، رفاق الطائرة ا�ختم
  !ذاق ويالت سجونه

ح¤ النسوة الال� يمتنعن عن اAصفيق عندما يمر موlبه، ترم! 
الT `نت صحفية ) زهور سال"(� غيابات السجون، هذا ماحدث ل

  !1964سنة ) ريفوليسيون أفريكان(�  لة 
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  !يا� ا�تعفنـ أنت تت,ف `لس

) شعبا�(� الكولونال ) بن بلة(من أجل هذه اOملة حكم 
تنفس ضباط فرنسا الصعداء، ألنه `ن عدوهم ) شعبا�(با�وت، وبموت 

تنحيتهم من ا�ناصب ا\ساسة � بطالب دون هوادة كونه التود، 
عتماد عليهم � تكوين � اإل) بومدين(، و®ن ضد سياسة اOيش

Oزائريوتطوير اOيش ا.  

M ي أصدره  إ¸) بومدين(لك سارعMتطبيق حكم اإلعدام ا
، � حق رجل من خGة ما أÛبت اðورة اOزائرية) بن بلة(الرئيس 

)Qالشاد ( � ين حكمواMن من ب! الضباط ا`) باإلعدام � ) شعبا�
، وهو اMي مسجونا) شعبا�(أين `ن ) وهران(دينة بم Óكمة عسكرية

) `ناستال(لقرب من منطقة عطى األمر برميه بالرصاص � �بة باأ
  .بوهران

 �3  n(و) بومدين(و) بن بلة(قتل  1964سبتمQالشاد (
  ! وأمروا  بدفنه � م»ن  هول) شعبا�(ل الكولونا

خاصة بعد رحيل  اإقتصاد اCالد منهار`ن ) بن بلة(�ت حكم 
Cون اGالزراعيةقرابة مليون معمر `نوا يس úالد ويستغلون األرا!  

القدم، فبينما `ن يستمتع كتاتورا يعشق كرة `ن د) بن بلة(
يضع ) بومدين(اOزائر ضد الnازيل بمدينة وهران، `ن  بمباراة
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بن (دة إ¸ العاصمة أحس اللمسات األخGة لإلطاحة به، و� طريق العو
سمع دوي  عندما بأن هنالك حرlة غe Gدية � العاصمة) بلة

) فيال جوÞ(ثم زادت شكوlه �ا وجد بمقر سكناه ، ا�درeت � الطريق
Gاص قد غÃدون علمه أن حرسه ا!  

مقيد ا^دين � بدلة نومه ) طاهر زبGي(أخرجه فسها نيلة لال �
^درس ) بن بلة(اMي `ن مدرسة دشنها ) الصومعة(ورû به � سجن 

  !إ¸ سجن) دينبوم(فيها أبناء الشهداء وحوÇا 

بتلمسان سنة ) فيال ريفو(أسقطه الرجل اMي قال Ú � ) بن بلة(
  !بأن اOيش �ه سيقف وراءه 1962
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 19¿ ف رeت Aضع رئيسا م»ن آخر،ت ا�دeدوlما جرت العادة، 

�  واستوç) بن بلة(بإنقالب � ) ينبومدهواري (قام  1965جوان 
، وا\رب سجال يوم  أمر بسجن رفيق دربه � الكفاحا\كم بعد أن 
  !واOيش اMي يقف وراءك سيقف يوما � وجهك ،لك ويوم عليك

ن حديد، ّ� ، سGّت اOزائر بيد مللحكم) بومدين(منذ اعتالء 
من تسّول Ú نفسه انتقاد سياسة ا\زب الواحد، أو التشكيك � 

  !جنعذيب والّس للبالد `ن مصGه اAّ اÃيارات االشyاكية 

� عينيه، وقالت وضعت قبلة رأته  تذكر أمه الT `نت �ما
  :لصديقاتها 

  !ـ هذا أعز أوالدي، �ه ي� ح¤ uله ووالدته

مرة، كيف `نت »ية سمعها منها ألف ثم تمf � óدها \
، وlم `نت تلك األيام )بومدين(ه اMي سجنه �مل القفة إ¸ أخي

قاسية، `ن ينظر إ^ها وë تمسح دموعها الT تüل سوداء بعد أن 
  !إختلطت بكحل عينيها، ثم يقبل جبينها ويغرق � راýتها اOميلة

� اOزائر، � سنة  اليساريون `نوا أّول من دفع ثمن ا�عارضة
اMي لم يتجاوز اðامنة ه أخيلà رجال ا�خابرات القبض � أ 1967

يوD، `نت للحزب الّش  ءبتهمة اإلنتما عa من عمره، ورموه � زنزانة
  !جنّس عام ألخيه � الة الّط و�مل ّ� يوم قفّ  أّمه �مله � بطنها



34 

ضة السياسية � أطراف ا\ديث عن ا�عار نا^وم عندما يتبادال
� اOزائر، `ن  بأنّه `ن أصغر سج! سيا�ّ ّ� مّرة، ه أخو اCالد يذّكره

  : يرّد عليه مازحا

  !وأنا دخلت السجن وأنا جن! � بطن أ"ـ 

هو من حþ ضباط فرنسا اMين أصبحوا ا\اكم ) بومدين(
ضباطا  الفع� للجزائر، `ن يرد � � من `ن ينتقد هؤالء اMين `نوا

ساعة الربع نÀ وAïحقوا بثورة اAحرير � صغار � اOيش الفر
  :األخG، قائال

  !ا � فم � من سينتقد ضباط فرنسا بعد ا^ومـ سأضع حجر

، )طاهر الزبGي(و� رأسهم العقيد  1967ديسمn 14ضباط حرlة 
لكن إنقالبهم فشل وألV القبض � ) بومدين( حاولوا اإلطاحة ب

بV أك¨ هرب من اOزائر و )الطاهر زبGي(مهندس اإلنقالب  ،جلهم
دون أن يتحصل � اللجوء سنة هائما من دولة ألخرى  ةعa من ثالث

لم ينجحوا � الفرار من `نوا معه والضباط اMي السيا�، لكن 
  !)الكولونال(قضوا سن! عديدة � سجون  غضب بومدين،

معارضيه، اOزائريون Kهلون  ال يغفر حّ¤ للمو� من) بومدين(
بقيا دون ) الكولونال عمGوش(و) � ا\ّواس(أّن جثماْ� الشهيدين 

  ! 1982ة  سنحّ¤ الوط� ة لترك دفن � زنزانة �ت مديريّ 
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لك حينما منع ا�خرج أuد راشدي ذهب إ¸ أبعد من ذ) بومدين(
�قتبس ا) العفيون والعصا(� فيلم  )عمGوش� (من إبراز شخصية 

ل ا�و� اMين ، ا�كتاتور �اف دائما من ظ)مريمولود مع(من كتاب 
  !قتلهم 

ماء فقط، جعل من اOزائر سجنا كبGا مفتوحا � الّس ) بومدين(
) خروج من الوطن(إال برخصة  سجن ال �رج منه ا�واطن اOزائريّ 

  !تسلّمها السلطات األمنية للقليل من اOزائرين

جن خص اMي يشّك � والئه بالّس كم � الّش `ن �) بومدين(
�  ة واحدة `نت تك¿ ل� يصبح ا�غضوب عليهمدى ا\ياة، نظر

جون ! قضوا سن! طويلة � الّس يّ من اOزائر الكثGئمة ا�فقودين، قا
) سانتا كروز(اCالد، سجن  ة دون Óاكمة، بتهمة اAآمر ضدّ اOزائريّ 

تفاع عن ا�دينة ومراقبة حصنا منيعا لبوهران اMي بناه اإلسبان 
من  ب فيها العaاتجون الالإنسانية الT عذّ `ن من ب! الّس  ةالقراصن

 úات(، )الكولونال(معارGي `ن من األ) سليمان عمMين اMوائل ا
، قõ هو وثالثة من رفاقه أك¨ من أربع سن! إAحقوا xيش اAحرير

لT `نت جدرانه حجارة اOبل اMي � غيابات هذا السجن الرهيب ا
�ت األرض ال �رج منها أحد إال وقد  او®نت زنازينه كهوفب� عليه 

  ! فقد � ما فيه من إنسانية
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� اÇروب  أسعفهم ا\ّظ  ن اMيال يغفر ألحد، حّ¤ ) بومدين(`ن 
إ¸ اÃارج، أرسل Çم رجاÚ ^قتلوهم � ظروف �مضة � الكثG من 

 جد ¡نوقا بربطة عنقه � فندقوُ ) كريم بقاسم(ة، األوروبيّ العواصم 
بإسبانيا، ) مدريد(أغتيل � ) Óمد خيدر(ية واأل�ان )فرانكفورت(ب

سليمان ( `ن يديره مواز¡ابرات جهاز العمليتان �مالن إمضاء 
  ) !بومدين(بمبارlة ) هفمان

 ئر قاعدةلكن للرجل إÛازات �سب Ú، � عهده بنت اOزا
يستهلك منتوجات بأن  ثة، سمحت للمواطن اOزائريصناعية حدي

جزائرية، فصنع اAلفاز واðالجة وا�راجة والشاحنة واأللبسة الرياضية 
� اOزائر، هذه اðورة الصناعية خلقت مرlبات صناعية ضخمة `ن 
بإم»نها أن Uعل من اOزائر بتا رائدا � القارة اإلفريقية لكن اOزائر 

من أقn هذه ) بومدين(، وجاء بعد وفاة اعت � نفسها هذه الفرصةأض
  !القاعدة الصناعية وأقn معها حلم اOزائر � اAطور والر�
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جل اMي Kمع العسل إصبعه ^ذوق أن يغطس الرّ  من اCدي�ّ 
  !قليال

ب! منه اMين اغyفوا فاع عن ا�قرّ لتّ  )بومدين(جواب  `ن هذا
Cت بلّوا رمقهم، والّش  الد ح¤ّ من خزينة اeطوال عب حينها يقف لسا

  !ماطم � طوابG من أجل القهوة والزيت والّط 

 السلطة، Ûح � قائد جيش ا\دود اMي إستوç � )بومدين(
اإلسyاتيجية � خياراته أخفق �  خلق ديناميكية صناعية، لكنه

f إ^ه  قبل موته أ) بومدين(كتب � مذكراته أن ) الشادQ(، األخرى
  ! ندم � العديد من قراراتهأنه 

ذهب أدراج الرياح، لم اðورة الزراعية واÃيار اإلشyاß، � هذا 
  !سوى اCوليس السيا�) بومدين(يبق من دولة 

جهاز ا�خابرات � اOزائر، `نت ا�ؤسسة الوحيدة الT تشتغل 
  !`لساعة السوي�ية
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من أخرى ، قرر اOيش مرة �1978 ديسمn ) بومدين(بعد موت 
  !سيتوç رئاسة اCالد، الشعب الزال ساذجا ال �سن اإلختيار

، اMي `ن قائدا )شادQ بن جديد(وقع اإلختيار � العقيد 
`ن �ب الرياضة ) بن جديد(، )وهران( ية العسكرية اðانية بللناح

ó جل وقته � السباحة والسيارات اOميلة والغطس، ح¤ أنه `ن يق
  !واإلستجمام) ساAن(ولعب 

، فأوقف فجعله جذاذا )بومدين(أ� � � ما بناه ) بن جديد(
ة ìج) ومدينب(بناء القرى الفالحية، وقزم الa®ت الكبGة الT بناها 

  !أنها صعبة التسيG لكn حجمها

كتب �  كمااMي أخفق � دراسته اإلبتدائية ) بن جديد(
ال �ب الكتب، فقام برفع اAدعيم عن الكتاب وôح  ، `نمذكراته

  :بملء فيه

  !ـ ال يمكن ل مواطن جزائري أن يمتلك مكتبة � بيته

ثة ماليG دوالر لكن � نفس الوقت أفرغ خزينة ا�ولة من ثال
قد أودعها � اCنك ا�رlزي ) بومدين(`ن ثالثة ماليG � وقت قيا�، 

ألوقات الع�ة الT ستمر بها اCالد إذا ما إنهارت أسعار اyCول، لكن 
)Qبة الشعب) شادÓ اد ا�وز ومواد إستهالكية أخرى لربحGفضل إست!  
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دى باAغيG � عهد هذا الرجل إمتألت السجون، و¥ من نا
�� ع� (، )لويزة حنون(وجد نفسه وراء القضبان �نظومة ا\كم 

، )عبا� مد�(، )عبد اهللا جاب اهللا(، )سعيد سعدي(، )عبد ا�ور
  ..)الشادQ(�هم قبعوا � سجون ، )ع� بن حاج(

عذب مواطنون \يازتهم جرائد ²نوعة ) الكولونيل(� وقت هذا 
Dتابعة للحزب الشيو!  

، زائر بتا تابعا للعالم ا�تأخرجعل من اO) الشادQ بن جديد(
 Ðنك العالCضها من اyيق Tول واألموال الyCتق آبار اe � يعيش

  !هة بر®ند والعباد، وصارت اOزائر � فوبنسب خيا^ة أفقرت اCال

�  وخرج اآلالف من الشباب إنفجر الn®ن، 1988توبر أك �5 
، وlما جرت العادة خرجت )شادQ  أساسان(صمة بهتافات وارع العاش

  !مدرeت اOيش وأطلقت الرصاص � ا�تظاهرين

) بومدين(اMين فرضهم  اMي ينتÐ لضباط فرنسا) نزار(ل اÊOا
� تلك  شاب جزائري 500إ¸ جÊاالت، برر قتل ) شادQ(ورقاهم 
  :قائال األحداث

  !ـ لم يكن ìوزتنا الرصاص ا�طا×
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الT الرضوخ �طالب الشعب ) الشادQ(تسارعت األحداث، فقرر 
ن الشعب متعطشا لم تكن تقت, � الزيت وا\ليب فقط، بل `

خرج الشباب إ¸ الشارع لوضع حد لغطرسة ا\زب ، للحرية والكرامة
  !الواحد وضباط فرنسا اMين `نوا ا\اكم الفع� للجزائر

اOزائر إنفتاحا سياسيا لم  eشت، 1988بعد أحداث أكتوبر 
تشهده دولة عربية من قبل، وخرجت للعلن أحزاب تمثل � اAيارات 
السياسية الT `نت تنشط � ال�ية، أحزاب يسارية وشيوعية 
وïسالمية أعتمدت وسمح Çا با�شارlة � أول إنتخابات حرة تشهدها 

  !اOزائر

�  اإلنتخابات  شارlتوألول مرة منذ اإلستقالل،  �1990 سنة 
اCتية والوالئية � األحزاب اOديدة ا�عتمدة بعد السماح باAعددية 

  !ا\زبية � اOزائر

تحكم  وحده � اللعبة ي) األفالن(حزب  ومنذ ذلك ا\! لم يعد
  !السياسية اOزائرية

 ..األشياء الT من شأنها أن تتدهور � أنّ  تنّص ) ر�وم( نظرية

  !سوف تتدهور
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بتية  -� معظم اCتيات، �
 أنّه � نفس ا^وم �) 6( از الرقمف
فاز حصان � سباق �ق اOزائر،  )العلمة(بمدينة  - )بازر صخرة(

  !مشواره  يسبق Ú أن فاز بسباق واحد طيلةلم  )6(اÃيل �مل رقم 

  !السبل باألزهار حينما يبتسم لك ا\ظ، تفرش لك ّ� 
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ا�زعوم إ¸ درجة لم  يا�ّ بعد االنفتاح الّس  تدهورت أوضاع اCالد
ول اOزائر الT `نت ستدخل � ساحة ا�ّ عها أحد، يكن يتوقّ 

  .اعةالّس  دخلت � حرب Ëوس ال يعلم خباياها أحد \دّ  ا�يمقراطية،

زادته االنتخابات  نتخابات اCتية،بعد Ûاح الفيس � االف
ب � اOزائر أمام ا\زب العتيد ة قّوة أك¨ ^صبح أكn حزaيعيّ التّ 

ما يسميه ك) األبكم الكبG(، � نفس الوقت اOيش أو )األفالن(
سوف تكون Ú  )الفيس(`ن يعلم أّن  الفرنكوفيون � اOزائر

  !األغلبية � ال�nان

ّ̂ لوسائل اإلعالم ا�ّ ) نزار(هكذا ôّح اÊOال  ة بعد الفوز و
  .احق للفيسالّس 

هذه  ،احقة للحزب اإلسال"بهذه األغلبية الّس  اOيش لم يقبل
 ، اعيهائاسة � م,أبواب ق, الرّ  تفتح للتيار اإلسال"سالT األغلبية 

جل اðا� � الرّ ) حاجن ع� ب(رئيس الفيس و) ا� مد�عبّ ( فزّج ب
وزّج باCالد � غياهب عaّية دموّية ذهب ضحّيتها  جن،ا\زب � الّس 

  !ن جزائريقرابة ربع مليو
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بارع اAحق  سيا�ّ ) ا� مد�عبّ (رئيس الفيس ا�كتور 
 ّAحرير الوط�ّ بصفوف جبهة ا  çوشارك � أو çت األوeالّسا �

^لة اندالع  ثورة اAحرير  ا�ستعمر الفرنÀّ  ة ضدّ ات العسكريّ العمليّ 
 n�1954 الواحد من نوفم..  

ل، ام االحتالالفرنÀ أيّ سجنه ا�ستعمر  أستاذ جام¢ّ ) ا�عبّ (
بعد االستقالل Mا `ن �ظى ) شادQ بن جديد(وسجنه الكولونال 

ة، ذراعه األيمن ة اOزائريّ ياسيّ بتقدير واحyام كبGين � الّساحة الّس 
 ار السل¿ّ ط Óسوب � اAيّ أستاذ � ا�ستوى ا�توسّ ) حاجع� بن (

عته � نقد منظومة ا\كم وشجا ة الالّذعة،إشتهر Õطاباته ا�ّاريّ 
ّ̂ ياسيّ الفاسدة وا�افيا الّس    !ولةدوا^ب ا�ّ  ة الT تتحّكم � ّ� ة ا�ا

سنة، بتهمة  12جن مكثا � الّس ) حاجبن ( و) ا� مد�عبّ (
اAحريض � العنف وزعزة استقرار اCالد، حكٌم نطقت به Óكمٌة 

  !مدني!  ٌة ضدّ عسكريّ 

  !سنة دون نقصان 12رجالن � السجن سنة، قبع ال 12`ن ا\كم 
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�ت  اMي قõ تسعة عe aما من عمره � السجن،) ا�عبّ (
قرر العيش �  ،ا مرة، و�ت حكم ضباطها مرة أخرىحكم فرنس

ختار اCقاء � اOزائر، ا) حاجبن (، منفاه اإلختياري � إمارة خليجية
الرجل اMي ل نهار، ل األمن، يتتّبعون أثره ^�ت حراسة مشّددة لرجا

هو شخص مغاير تماما، تعّددت السجن متعّصبا لرأيه، خرج منه و دخل
جون (و) ديكارت(قراءاته � الّسجن ولم تقت, � الكتب ا�ينّية، 

فتحا Ú آفاقا أخرى، فصارت �ا^له الّسياسّية وأف»ره ) جاك روسو
) بن حاج(من قبل، ا�اقدة �نظومة ا\كم أك¨ واقعّية مّما `نت عليه 

  !خرج من الّسجن وهو سياّ� Óّنك

ن السجن  بعد خروجه م) ع� بن حاج(جردت العدالة اOزائرية 
شاط من النّ  من العمل، ²نوe ²نوe من `مل حقوقه ا�دنية، فصار

 حّ¤  أو مظاهرة، ²نوe ع شعّ Uمّ  شyاك � أيّ من اال ، ²نوeيا�ّ الّس 
  !وقوابل � الّس واAّ ) وا�بشة ا�عدنوس(من بيع 
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  !اخyقه بعض  ا�خلص! فيس حزب سيا�ّ ال

ة لإلنقاذ يوما سالميّ اOبهة اإل) مراد دهينة(ا�كتور  هكذا عّرف
  ..ما

متحصل � دكتورا � الف°ياء ا�ووية من معهد ) مراد دهينة(
للتكنولوجيا، اMي يعتn من ب! أحسن عa ) ماساتشوستس(

�  عات � العالم، كما  �صل أربع وستون باحثا من هذا ا�عهدجام
  .جائزة نوبل

شهادة  الطالب ا�تفوق! � )الشادQ(، هنأ الرئيس 1979 سنة �
اMي �صل � الشهادة ) رادم(، `ن من ب! هؤالء الشباب، اCا`لوريا

  !بتقدير جيد جدا

ات �صص ف°ياء من الشهادة العليا لتراس) رادم(نال ، �1983 
 `ن األول � دفعته، هذا) رادم(لعلوم واAكنولوجيا بالعاصمة، جامعة ا

  !سمح Ú با\صول � منحة دراسية بالواليات ا�تحدة ما

 األمريكية،) بوسò(بالقرب من مدينة ) ماساتشوستس(� معهد 
ائزة ، ا\ائز � ج)ڤـسامويل تين(باحثا � فريق ا�كتور  )دهينة(`ن 
بعد أن �صل � شهادة ا�كتورا � أقل من سنت! � وللف°ياء،  نوبل
� ) بزوريخ(الفيديرا^ة ا�تعددة اAقنيات با�درسة إAحق ، 1987

Ðحث العلCبدورها رائدة �  ال ا nتعت Tسوي�ا، ال!  
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، )الفيس(مع ا�ئات من ا�`ترة اMين ساندوا ) راد دهينةم(
� اOزائر، ويبطل  لT `ن يتداوÇا اAيار اإلستئصاQرية ايدمرون ا�ظ

عن أن ، )اإلش»^ة اOزائرية(� كتابه ) شفيق مصباح(ما كتبه 
سيG دولة ìجم ن يملك íبة وïطارات قادرة � تلم يك) الفيس(

  !اOزائر

من ) فيسال(، ومنع قيف ا�سار اإلنتخا� � اOزائربعد تو
� اÃارج ) لفيسل(اAنفيذي كتب ا�) دهينة(ترأس ، النشاط السيا�

بن (و) عبا�(مدة من الزمن، ثم �� عن  هذا ا�نصب بعد خروج 
  .من السجن) حاج

بعيدا عن ا\قيقة، الكثG من  للفيس) دهينة( عريفلم يكن ت
اeت األوç `نوا كوادر هذا ا\زب، واMين ساهموا � إنشائه � الّس 

بعد إيقاف اAجربة  ا�خابرات، العديد منهم �ّصل زقريب! من جها
مناصب سامية �  ة أو �ة � اOزائر � حقائب وزاريّ يمقراطيّ ا�ّ 
رuه ) Ìّ ـڤ سعيد(وؤون ا�ينية أصبح وزيرا للّش ) ا�مرّ أuد ( ولة،ا�ّ 

  ..وزيرا للتكوين ا�ه�اهللا 
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اإلسالمية لإلنقاذ، `ن  قم اðا� � اOبهة`ن الرّ ) وز زبدةبن عزّ (
 Ùبالعاصمة ) باش جراح(بالقرب من ) ميشال(إماما �سجد ب

  ..يعيش مع زوجت! أÛبتا Ú عaة أوالد ة، `ن اOزائريّ 

Aة `نت تعيش � غرفت! ه مزرية للغاية، `نت حاGئلته الكبe
قون عليه بقليل من ا�ال يتصدّ ) أحباب رÓ)Äاذيت! للمسجد، ف»ن 

  !شهر ّ� 

ألنه `ن اOزائر، ) كشك(شيخ ) وزبن عزّ (ون اس يسمّ `ن ا�ّ 
  !لطة � اOزائرالّس  ة ضدّ بسبب خطبه ا�اريّ كفيفا مثله و

هو من يستلم اÇدايا ) وزبن عزّ (هور الفيس، `ن وبعد ظ
  )..الفيس(واإلeنات الT `نت تصل إ¸ 

 ثيحع eئلته، ، سافر إ¸ ترlيا موسجن قادته) الفيس(منع ا لمّ 
ستGاد، و� نفس الوقت `ن يمثل �lة للتصدير واال كلانهفتح 

  )..إسطنبول(� العاصمة  )الفيس(

  ! )كشك(ماء � الشيخ حت الّس تّ هنالك فُ 

 بمليون ما Ú صّ» ئيس اللي قدّ  من الرّ اàA  بمبعوث! ،�1995 
أبو (ألف دوالر أمضاه  40بمبلغ  ل � صّك ة أخرى �ّص دوالر، مرّ 

عن مكتبة  تنازل Ú) بن بلة(الفلسطي�،  ئيسالرّ ) ار ياf عرفاتعمّ 
  !)الفيس(، لصالح � باريس
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، )ميشال(ضخمة � منطقة ) فيال(ا^وم يعيش � ) وزبن عزّ (
) ا^نابيع( ثانية � Ñّ ) فيال(شyى يق اأوالده بالّض  ول� ال �ّس 

  !ةبالعاصمة اOزائريّ 

  !للورق) وفاء(�lة  يملك ا^وم) وزبن عزّ (

Óقا � تعريفه Çذا ا\زب، الكثG من اMين ) دهينة(`ن ا�كتور 
أصبحوا ا^وم رجال أعمال خرجوا من العaية ) الفيس(إخyقوا 

السوداء الT ذاق فيها الشعب اOزائري الويالت، وهم يyبعون � 
  !ثروات طائلة
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  !ها مأمورةدعوها فإنّ 

  

، ستقالل أكn حزب عرفته اOزائر بعد االة سGّ بهذه اMهني
) ا�عبّ (ة، الن لوحدها الفيس � سياسته العامّ شخصيتان `نتا تمثّ 

ال يؤمن ) حاج� بن (ويا�، زانة واÃداع الّس ل ا\كمة والرّ `ن يمثّ 
عات الT `ن اAجمّ  يمقراطية و®ن ي,خ بأ� صوته � ّ� إطالقا با�ّ 

  :مدن اOزائر ينّشطها � ّ� 
  !سولال ميثاق ال دستور قال اهللا قال الرّ  ـ

يد من حديد  يا�،هكذا تقاسم الرجالن األدوار � خطابهما الّس 
  !� قفاز من حرير

ة وجهاز ا�خابرات حاال دون وصول سة العسكريّ ا�ؤسّ  لكنّ  
  ..االنتخابات الT شارك فيها الفيس إ¸ ا\كم رغم فوزه بكّل 

الفيس، ح¤  `نت تعلم ّ� صغGة وlبGة تدور � مقرّ ا�خابرات 
اMي نفته ـ ) � مزراق(`ن يهمس � أذن ا�حا" ) ا�عبّ (أّن 
ابل ـ بعد أن اختلط ا\ابل با�ّ ) بورlينافاسو(ة إ¸ لطات الفرنسيّ الّس 

  ..ا\زب ما أراد اAحّدث معه � أمور fّية داخل مقرّ �ّ 

سمعهما من Üّم بصوت منخفض ل� ال ية ّمرات طلب منه اAعدّ 
  !ف�ابق الّس هو � الّط 
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أجهض حلمه �  جهاز ا�خابرات تابع الفيس منذ والدته ح¤ّ 
) ا�عبّ ( ا ^همس � أذن الوصول إ¸ ا\كم، ألم يرسل مبعوثا خاّص 

  ؟!ئاسةفيس � مرû حجر من ق, الرّ بأّن ال

تنازل عن فكرة جعل قادة الفيس ال تهذا اAحف° اÃبيث، 
  .ةاMي شّل ا\ياة � العاصمة اOزائريّ  Ëاب العامّ اإل

ذه العسكر ذريعة للبدء � إستعمال القوّ 
ّ
ة هذا اإلËاب اMي ا�

  !مناôي الفيس ضدّ 

�بت ا\كمة وسقط ا\زب اإلسال" � فخ حيكت خيوطه � 
  ..واالغرفة السوداء، وعندما تغيب ا\كمة فإنك Uعل من الصديق عد

 اقّدم يس، قادة الفيسيد ا�واجهة مع مساندي الف`ن اOيش ير
  !للجÊاالت هديّة � طبق من فضة
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عب اOزائري، الشعب اMي `ن الفيس يمّثل ا�تنّفس الوحيد للّش 
لطة � اCالد سئم من أكاذيب اOماعة ا\اكمة الT ترّبعت � الّس 

 aّمنذ االستقالل بقّوة ا�بّابة وال ّAةار�يّ عية ا!  

م°ة  عب كره من مسلسل االنقالبات الT `نت أهمّ كما أّن الّش 
بن بلة انقلب � ا\كومة ا�ؤقتة،  تمّ° بها نظام ا\كم � اOزائر،

ال  ،عبالّش  بومدين انقلب � بن بلة، وضّباط فرنسا انقلبوا � إرادة
  !جديد � األفق

 áّالفيس( لكن عوض أن يتب(Aالالّ ، ا Gعن¿، خرجت منه غي
ومن بV من ) زائرأفغان اO(هم من جلّ  ¬اعة ال تؤمن سوى بالعنف،

  ).عزا�ين بعة(و) منصوري مليا�(مثل ) بويع�(أتباع 

عب، كم فت الّش Õلق �طة إسالمية عنّ  قاموا) أفغان اOزائر(
ب ح � حديقة مع خطيبته، كم طاله `ن يتفّس ألنّ  ب شاّب ة Ëُ من مرّ 

  !ة هم `نوا � خلوة غG �عيّ ة األسيد ا\ارقة ألنّ موا بمادّ رُ 
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 عن ضابط سابق � اOيش اOزائري، `ن اليتخّ� ) سعيد ¡لو�(
  )!الفيس( قبل منع حّ¤ أيام اإلËاب، و®ن ينادي للعصيان ا�د�  سهمسدّ 

سعيد (لطة، `ن يمنع ذع للّس رغم نقده الالّ ) حاجع� بن (
  !الحالّس ه `ن �مل خول إ¸ ا�كتب الوط� ألنّ من ا�ّ  )¡لو�

عدم زيارة ا�كتب ) ¡لو�(هو اآلخر، طلب من ) ا� مد�عبّ (
  : قائال Ú الوط�

  !الحا وليس بلغة الّس ظام سياسيّ ³ن ³ارب ا�ّ  ـ 

  !ظام، قبل أن يطيح به ا�ّ )الفيس(فون، هم اMين أسقطوا هؤالء ا�تطرّ 

 اة، مفتاحلفية اOهاديّ ات وجد � هذه الفئة من الّس جهاز ا�خابر
  !لطة³و الّس ) الفيس(Aوقيف زحف 

  !هنا مربط الفرس

خالل تواجدها  خyق هذه اOماeتجهاز اإلستعالمات `ن قد ا
� اOبال األفغانية، إطار متقاعد `ن يعمل � مطار العاصمة اOزائرية 

دين من Aقل ا�قاتل! العائ عسكرية تأ�أكد Ú أنه شاهد شاحنات 
  !إ¸ وجهة  هولة عند نزوÇم من الطائرة )أفغانستان(اOهاد � 

) أفغان اOزائر(اOزائر أيامها `نت تقدم معلومات تستقيها من 
 îاتيyروسيا(\ليفها اإلس.(  
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 Tيارات الAا ë ة �  عديدةÜها ال تؤمن لكنّ ) الفيس(`نت مهي
ظام، حة مع ا�ّ خول � مواجهة مسلّ ، بل `نت تريد ا�ّ يا�ّ شاط الّس بالنّ 

 العمل يمكنهم تبّ�  نت � حوزة ا�خابرات، قوائم بأسماء منMا `
  !)الفيس(ح � حالة منع ا�سلّ 

زة � خنادق  هّ  ث عن وجودهادات الT تتحدّ كثGة ë الّش 
  !1992 ن¿جا 11 � اOزائر يوم نتخا�ّ ا�سار اال اOبال قبل توقيف

من سجن  سج! 1200ألك¨ من اÇروب اOماD  كما أنّ 
جن اMي يعتn هذا الّس ـ  1994مارس  10يوم ) باتنة(بوالية ) تازولت(

ارة يعتnه الكثGون بمثابة الaّ  جون اOزائرية ـ من أحصن وأكn الّس 
  !ا الT أشعلت اOزائر نارا ودمار

ارات غريبة لسيّ  افمكثّ  اة، تواجدوا ^لة ا\ادثن ا�نطقة الحظسّ» 
  !لطات ورجال األمنلك سوى الّس الحظ ذ ، الّ جن�وم حول الّس 

إ¸ اOماeت  نظمّ ة اعدد كبG من رجال ا�خابرات اOزائريّ 
  !حة � اOبال بعد هذه ا\ادثةا�سلّ 

ة  � صفوف ء الغريب � األمر، هو بداية اAصفيات اOسديّ الّ� 
  ..حةلّ اOماeت ا�س
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ل ، ال يقطع األوّ اومفتي احة � اOبال، أمG¬اعة مسلّ  `ن لّ 
  !أمرا دون أن يستشG اðا�

وا من ح! اOدد اMين فرّ قتله � يد ا�سلّ  تمّ  كم من مفت
  !ي � أمالكهمم قتل ا�دني! واAعدّ ، ألنه حرّ )المباز(سجن 

اOماD، لزرع رجاÇا هذا الفرار  ةلقت ا�خابرات اOزائريّ تخاهل 
  حة؟� اOبال الT `نت تسيطر عليها اOماeت ا�سلّ 

  مفتعلة؟ هل `نت هذه العملية

  !لك� ذ ال يشّك ) تازولت(الكثG � منطقة 

دخلت اOزائر بعد اÇروب اOماD �ساج! لكن efن ما 
 يوم � ّ�  عب، يستيقظ، وأصبح الّش مة اإلرهابا، � دوّ )تازولت(

يوخ،  ازر لم تشهدها ساء والّش ة طالت األطفال والنّ أخبار  ازر ¬اعيّ 
  !ستعمار الفرنÀ أثناء االاCالد حّ¤ 
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 ّ̂   !ةاOهل والعنف، غذاء األنظمة الشمو

  

  !نريد منكم أن تأتونا بهم أحياءال

� اðكنات  ّف اط الّص ضبّ له ë األوامر الT `نت تصل هذ
ط القرى  زرة، `نت وحدات اOيش تمّش  عد ّ� ب من أ�ة العسكريّ 

ة اس من منازÇم، وأحرقت �بات جبليّ ة وا�دا�، فهرب ا�ّ اOبليّ 
  ! ا عن اOماeت ا�سلحةبأكملها ìث

ات بدون حدود، اÃوف اCالد، وأصبح لرجال األمن صالحيّ  عمّ 
 لالستيالء � مناصبهم،رك طة وا�ّ الكثG من رجال الaّ  ستغّل فا

  ..اراتاس، من عقارات وأراض وسيّ ²تل»ت ا�ّ 

أخذت منه  �ق اOزائر، )الرصفة(� بتية إàA يوما بشاب 
الT أرسلها Ú أبوه من فرنسا، قص عليه بألم كيف ) 505بيجو (سيارته 

، و�ا ذهب ليسyجعها لما وïجحافاظ ا�رك � سيارته إستوç ضابط �
  !سجن وعذب ألك¨ من أسبوع!

� هذه اCتية الزالت \د الساعة بقايا منازل دمرت عن آخرها 
  !من طرف رجال األمن و�د س»نها وfقت ²تل»تهم وأراضيهم
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`نوا �افون من إخبار  الظلم،ة هذا اس اMين ذهبوا ضحيّ ا�ّ 
األشخاص اMين لك أدرج ضمن قائمة ه بذمن تسول Ú نفس ّ� العدالة، 

  !لون اإلرهابيموّ 

ختطفوا ^ال من بيوتهم � يد ¬اeت ي! اِ اآلالف من اOزائر
منهم من وجد � ارات بدون أرقام، موا � سيّ ة، ورُ حة  هولة اÇويّ مسلّ 

جن بضع سن!، ومنهم من لم يظهر ة، ومنهم من بV � الّس مقابر ¬اعيّ 
  !اعةالّس  \دّ Ú أثر 

طف ق�ا، ألV السلطة اOزائرية إعyفت بوجود سبعة آالف ¡ت
القبض عليهم � منازÇم أو � م»ن عملهم � يد أجهزة أمنية، وال 

  ! يعلم مصGهم  \د الساعة

حقوق ا�ئات من األمهات الزلن Kتمعن � أسبوع أمام مقر 
، أمهات يتعرضن نذ التسعيناتeئالتهن مفقود م اإلنسان ألن فردا من

، مطلبهن )بوتفليقة(ة الT وعد بها الكرامللتعنيف والشتم � دولة 
  .الوحيد معرفة ا\قيقة وطلب اإلنصاف

من ا�ستور اOزائري تنص � أن ا�عاهدات ا�و^ة  132ا�ادة 
وا�علوم أن تسموا � القانون، لT يصادق عليها رئيس اOمهورية ا

 و^ة األساسية \قوق اإلنسان، لكناOزائر صادقت � ا�عاهدات ا�
، يرسل ا�ظام إ¸ ا�حاكم ا�و^ةهذه العائالت  تلجأ عندما
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، وتعلوا أصوات أبواق ا�ظام Aخويف األمهات والعائالت) بلطجيته(
  !باAدخل اÃار� � شؤون اCالد

 ،عنوان لآلالف من ا�فقودينAعذيب آخر `نت مراكز الaطة وا
 سجون fية، eئالتأم اليزالون � ال يعلم ذويهم إن `نوا قد ماتوا 

  ..ية جثث أبنائها ودفنهامت ح¤ من رؤحر

  !ال يوجد حزن أعظم من حزن أم لم تدفن إبنها وال تعرف قnه

  

لكن األرض ستفصح حتما عن حقيقة ا�قابر اOماعية � 
اOزائر، كما تفصح اآلن عن ا�قابر اOماعية � جنوب إفريقيا سنوات 

  )!األبارتايد(بعد إنتهاء حكم 
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  أنا الن
Ïارا�ّ  أنا حجر � أحشا  

  مقهور مٍ أنا صوت شعب ُملته
  أنا صوت فتاة � العaين

 fُالد ق عشيقها من أجلCأمن ا  
  ! والزيتونْ ة ب! أشجار اAّ أنا قرية جبليّ 

  أجل أمن اCالد من ..أمست حطاما
  لةوأنا نظرة عجوز مذه

  بنها سم اش عن اتفتّ 
   القت�!� قائمة اإلرهابيّ 

  إبنها ا\ميم الوحيد
  اCالد تل من أجل أمناMي ُق 

  أنا صمت أطفال رجعوا من ا�درسة
  ماء� برlة من ا�ّ  فوجدوا األب واألمّ 

  جل أمن اCالدمن أ
  أنا حجر � أحشاÏ ا�ار

  إن أردت نورا ف
  !فاËب بيمينك ا\جر
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اOماeت ة، العنف قõ � أحالم اOزائر � ا�يمقراطية وا\ريّ 
الT ) اOيا(و ¸ اCالداMين eدوا إ الT كّونها أفغان اOزائرا�سلّحة 

  !اOزائر م�حا �جازر ال توصف ا�خابرات جعلت من إخyقتها أجهزة

) يالواد(، ألà رجال األمن القبض � مدينة 1994أفريل  13 �
ا�ه�، � كوين جنوب اOزائر، � تسع طلبة وأستاذهم � مدرسة للتّ 

جدت جثثهم � حفرة خارج ا�دينة، األمن أخe nئالت القت� مارس وُ 
 � يد ¬اعة مسلّ  ه تم تصفيتهم أنّ 

ُ
  !احهمطلق fحة بعد أن أ

ح! ة نaت قائمة بأسماء مسلّ ا�اطقة بالفرنسيّ ) ^بارä(جريدة 
 ّlهذه  نّ ابة، الغريب � األمر أب ا\ديد با\جار بوالية عنّ استهدفوا مر

  )!يالواد(األسماء ë أسماء الطلبة اMي قتلوا � مدينة 

، جلّهم من )f®�(سج! �  100تل ، قُ 1995فيفري   �22 
  !السجناء السياسي!

بالعاصمة، دخول ) سيدي موÒ(، شهد Ñ 1997أوت  �28  
حة � مò شاحنات قامت بمجزرة حقيقية ذهب ضحيتها ¬اعة مسلّ 

ðكنة العسكرية `نت � بعد مئات األمتار من Ñ وا ،شخصا 300
)Òسيدي مو !..(  

 �5   nشخصا جلّهم من النّساء واألطفال،  70تل قُ ، 1997سبتم
جاؤوا �  ح! يرتدون الزّي العسكريّ شهود عيان �ّدثوا عن مسلّ 
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وسط ) ب� مسوس(ة، ا�جزرة حدثت � Ñ مò شاحنات عسكريّ 
ة، واحدة منها تابعة لوحدة اAدّخل لعسكريّ العديد من اðكنات ا

  !ةاÃاّص 

 �22  n1997سبتم Ñ زائرية ) بن طلحة(، شهدOبالعاصمة ا
طة اMين قدموا شخصا، الغريب � األمر هو منع رجال الaّ  400مقتل 

كر، أك¨ من جريح من طرف العس خول إ¸ الÙّ إل�ثة ا�واطن! من ا�ّ 
أثناء  ماءق � الّس `نت �لّ ) هيليكوبy(طائرة  عالم أنّ ôّح لوسائل اال

  !ا�جزرة

 �30  nساء شخصا، جلّهم من النّ  400، قتل أك¨ من 1997ديسم
) والد الطيب(و) والد سحن!(، )اÃراربة(يوخ، � قرية واألطفال والّش 

  !� مدينة غيل°ان

بالقرب من دائرة ) سيدي أuد(، � قرية 1998جان¿  �11 
  !شخصا وقت االفطار 103حة تقتل ، ¬اعة مسلّ )تاحمف(

، هو تاريخ أبشع ا�جازر الT شهدتها اOزائر،  زرة 1998جان¿  3
ذìم بدم بارد �  شخصا تمّ  1200، أك¨ من )غيل°ان(بوالية ) مكةالرّ (

  !^لة واحدة

  !لعة األك¨ تداوال � اOزائر طيلة عقد من الزمنالّس ... ا�وت
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صباح وهم � طريقهم إ¸  طفال � اOزائر Kدون ّ� `ن األ
  !وارعة � الّش عة مرميّ رؤوسا مقّط  ،ا�درسة

ح! رجال األمن من جهتهم `نوا يقومون بإستعراض جثث ا�سلّ 
فع ارات رباعية ا�ّ xّرها وراء سيّ ة اMين قتلوهم � اشتبا`ت داميّ 

عذيب للتحون، لّ ا�س نطقي ثيحة �ومون � األحياء الشعبيّ و
تسّول Çم أنفسهم  نوAخويف الشباب اMيالبسيكولو� Mويهم 

  !االنضمام إ¸ اOماeت ا�سلّحة

ف ¬اeت تل من طرو®تب وطبيب قُ  ف وصح¿ّ كم من مثقّ 
  ؟مسلّحة  هولة اÇوّية

 ،� التسعينات ارع اOزائريّ كثGة ë القصص الT تداوÇا الّش 
  !ة بل� `ذبةرج من ثكنات عسكريّ عن ¬اeت مسلّحة �

هادات الT أد¸ بها ضّباط سابقون فّروا من كثGة أيضا ë الّش 
كبار ة، ول الغربيّ �ى ا�ّ  يا�ّ وء الّس ججحيم ا\رب ا�شتعلة وطلبوا اللّ 

  :الضّباط `نوا يوّزعون الكحول وا\بوب ا�هلوسة � اOنود قائل! Çم

ا�دا�  ثم يرسلونهم Aمشيط نون،أنتم أ�ار �ميكم القاـ 
  !ة للجماeت ا�سلّحة � اOبالوالقرى الT `نت تقّدم العون وا�ؤون

كم من  ازر ارتكبت � بعد أميال فقط من ثكنات 
  عسكرّية قتل فيها ا�ئات من األبرياء ؟
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ّ̂ ة أصبحت قضيّ ة اOزائريّ القضيّ  هذه ا�جازر،  ة بعد ّ� ة دو
ة � اOزائر لطة العسكريّ ة طلبت من الّس ول األوروبيّ والعديد من ا�ّ 

  !عامل مع اOماعت ا�سلّحة� اAّ  استعمال العقل وا\كمة
ة عالم الغربيّ ؤال أصبحت وسائل االهذا الّس ) من يقتل من؟(

اط اMين فّروا إ¸ عدد من الضبّ وشهادات بعد ت,�ات  تتداوÚ بقّوة
وlتابه  ةات اÃاّص بق � القوّ ضابط سا )ديةحبيب سوي(اÃارج، 

فقامت ا�خابرات فاضت الكأس، القطرة الT أ ا`ن -)ا\رب القذرة(
ة � ة أعمال إرهابيّ ة بتصدير األزمة إ¸ فرنسا الT شهدت عدّ اOزائريّ 

من األماكن � و � العديد ) سان ميشال(�  ميyو  ،العاصمة باريس
 ،Àاب الفرنyالقطار ال�يع،  ،ة اختطفتنسيّ طائرة للخطوط الفرال

هذه األماكن أصبحت مستهدفة فجأة من طرف  ّ� األسواق وا�ساجد، 
ستعمل إسم ة الT تة �مل إمضاء ا�خابرات اOزائريّ ¬اeت إرهابيّ 

  !ةعمليّ  بعد ّ� ) اOيا(
ات سالة `نت �ôة، إذا أرادت فرنسا أن تتوّقف هذه العمليّ الرّ 
Uاه ما �دث اضيها فيجب عليها أن تغGّ من موقفها ة � أرااإلرهابيّ 

 اع هو حرب يشّنها اOيش اOزائري ضدّ � اOزائر، وأن تّ,ح بأن الّ, 
  !اإلرهاب

� جبال ا�دية، ) تيبحرين(اإلرهاب األعþ طال ح¤ رهبان 
الرهبان اMين `نوا يتمتعون بشعبية كبGة �ى البسطاء من ا�اس، �ا 
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م من إeنة وعالج، ح¤ اOماeت ا�سلحة `نت تزورهم ه Çنيقدمو
، Mا فإن اOهة الT `نت تقف اOر�ال بعد � إشتباك إلسعاف ^

وراء عملية خطفهم وقتلهم ور" جثثهم دون رؤوس `نت تبحث عن 
  ! اAأثG � الرأي العام الفرنÀ قبل � شئ

ل من فهم نذاك `ن أوّ ة آاخليّ اMي `ن وزيرا لتّ ) شارل باسكوا(
  )!بورlينا فاسو(مؤيدي الفيس إ¸  رس، فقام بyحيل العaات منا�ّ 

  )..ڤاأuد � مزر( عة Óا" الفيس `ن مع ا�جمو
ساتها وë قادرة � حّل للجزائر مؤسّ  ôّح بعدها بأنّ ) باسكوا(

  !األزمة الT تعيشها
يكوبy بمنظار هيل عقدا Cيع طائرات ت فرنسا� خضّم ذلك أبرم

  ..ةلطات اOزائريّ مع الّس   ي�ّ Gان اللّ الل°ر للّط 
أصبح يقوم باe�ّية لصالح جÊاالت االنقالب خارج ) باسكوا(

Oماعة ا\اكمة  ّ�  زائر، و®ن ²ّثلهم دون منازع،اOمن `ن يزعج ا
  !بح مطاردا من طرف األمن الفرنÀويعيش � أوروبا أص

ة إ¸ من سوي�ا � مò طائرة خاّص  يطرد) اويأuد الزّ (
ا�كتور و إ¸ العاصمة السوي�ية) باسكوا(بعد زيارة ) بورlينا فاسو(
اMي `ن يدّرس � إحدى اOامعات السوي�ية يوقف ) مراد دهينة(

  !عن العمل و تسحب منه رخصة إقامته
  !ة � فرنسا كما بدأتفجأة توّقفت األعمال اإلرهابيّ و
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Mحر اCهذا اGي بيننا ماء ال غ  

  اMي بيننا وأده عسG وهذا الودّ 

  ي إ¸ م»ن موعدنافق ا�ظلم ا�ؤدّ � ا�ّ 

  سمعت صوت خطى تتبعنا

  و� سّماعة اÇاتف و� جهاز الكمبيوتر

  فGوضعوا جاسوسا يyّصد همسنا والزّ 

  مقÁ أجلس فيه ألحتÀ قهوä و� ّ� 

  ا � ثوب سّكGوضعوا �طيّ 

   خائن وصديقوضعوا � �

  عند ا\الّق وبائع الّزهور مسّجَل صوْت 

  ائح اMي ترّبع � ا\ديقة صدفةوالّس 

  ^لتقط صورا للحمام

  `ن مÜّفا بمهّمة االطاحة ìّب  نون

 ّáي غMارعأغنية حّبنا � الّش  وذلك ا  

  ..وصّفق Ú اOميع
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  `ن عميال يطارد عشقنا ا�منوع

  وذاك اإلمام الورع

  يهرول � مشيته ل� التفوته الصالةاMي `ن 

  `ن يريد قتل قّصتنا ما بV منها وما فات

Tحبيب..  

   هذا اCحر اMي بينناحّ¤ 

  لم يüع منهم كرههم \ّبنا

   وïن لم يبق �ا سوى ا\ّب عن بعدوحّ¤ 

  ..أن �يا فسوف يمنعون ذاك الودّ 

  !ولو بزرع ا�وت � ا�يyو من جديد
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، أصبح الكثG عب اOزائريّ  هذا اOرم � حّق الّش ا^وم وبعد �
ال �ميهم ة وأرباب أعميّ الح شخصيات وطنمن اMين uلوا الّس 

وات تبá أثناء ا\روب � رفات ا�ساك! القانون، ذ ّ̈ لك ألن ال
  !والغالب

 ، � Ñّ )للفيس(ابا � ا�كتب الوط� اMي `ن بوّ ) ڤامد� مزر( 
، )ا� مد�عبّ (م القهوة وا�aوبات لضيوف ة، يقدّ بالعاصم) شاراس(

  !� جبال جيجل) اOيش اإلسال" لإلنقاذ(أمG ل � التسعينات إ¸ �وّ 

`نوا  اه قتل شبابأنّ لوسائل اإلعالم، ôّح أك¨ من مّرة  )ڤمزرا(
  !سعيناتة � التّ ون واجبهم  � اÃدمة الوطنيّ يؤدّ 

 ب! اMين استدعتهممن ا�قرّ و ،ايّ رجال ثر ا^وم خص أصبحهذا الّش 
  !ستوريّ عديل ا�ّ لطة Aقديم مقyحاتهم بشأن اAّ الّس 

رجل : ا^وم، �مل جواز سفر كتب عليه � خانة ا�هنة) ڤمزرا(
  !أعمال

، وKمع العaات يا�ّ عتماد حزبه الّس ينتظر ا ،ا^وم )ڤمزرا(
  !يزعجهم أحد عات تقام � أQe اOبال دون أنمن أتباعه � Uمّ 

 للمواطن،روف ا\ياة ات من أجل �س! ظظاهراAّ ، � ح!
ها Uابه ، �ّ لرافضة �نظومة ا\كم � اOزائرعات اا�سGات واAجمّ 

  !تم واAفريق من طرف �طة م»فحة الشغبباAعنيف والّش 



70 

وات تبá أثناء ا\ر ّ̈   !وب � رفات ا�ساك! والغالبال

اس هربت من القرى � اOزائر كذلك، ا�ّ ثبتت هذه ا�قولة 
استغلّت عصاباٌت حالة الفوø ف، وا�دا�، تارlة أراضيها وأمالكها

، وعندما `ن تحوذ � ²تل»ت وعقارات و�®توانعدام االستقرار لتس
تلفيق ، يتّم تصفيتهم وون يمتنعون عن اÇروب إ¸ ا�دنا�الّك األصليّ 

  !ة حاAهمة للجماeت ا�سلّ 

ة السوداء، خرجت إ¸ ا خرجت اOزائر من جحيم العaيّ لمّ و
 ّ̂   !!خة بدماء اOزائريّ ة ملّط العلن ثروات خيا

العديد مّمن `نوا  اOدران Çا آذان ، واOدران � اOزائر �� أنّ 
 ّMات الكيلوغرامات من اaّمل! بعÓ بل نزلواOهب� ا!  

 ّMق من ا�واطن!هذا اf يMهب ا  Tا�جازر أو ا\واجز ال �
هار � يد `نت تقام � الطرقات أين `ن ا�واطنون يٌنهبون � وضح ا�ّ 

  !ة¬اeت مسلّحة  هولة اÇويّ 

يمثل األمل لفئة كبGة من اOزائري!، لكنه أصبح ) الفيس(`ن 
  ..با � الفتنة الT طالت اOزائربعد ربع قرن، قرينا للجÊاالت وسب

  

  ) !مور�(وصدق  ..ورت األشياء � اOزائرتده 
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لم يتمّكن من ا�وم ^لتها، `ن قلقا يتفّقد الّصمت � الغرف 
اðالثة أين ينام اOميع، أبوه اMي ينام � الغرفة الT أخذت اسم أخيه 

Mإخوته ا ،nكراألكCاألخ ا �� ، ين ينامون � غرفة األخ اMي ي
الستقبال الضيوف ) صالون(الغرفة الكبGة الT تتحّول � ا�ّهار إ¸ 

لعادة وقت تنام أّمه وخاAه الT أتت لزيارة أختها وأنستها ا\»يات `
  ..لمبيت العودة فبقيت ل

خاAه `نت �اف من الّظالم فال تنام إالّ واألنوار مشتعلة، Mا 
  ...بV الصالون �ت اإلضاءة لسوء حّظه

منذ أشهر وهو �ّ� Çذا السفر، أّمه الT تشّم راýة ّ� Ìء 
`نت �¿ ّ� حقيبة `ن يضعها جانبا ^ضع فيها أمتعته، كم من مّرة 
وجدت حقيبة  هولة اÇوّية � الaّفة الT تطّل � الّشارع، لكّنه يرّد 

  ..ليها كّ مّرة بأنّها ليست Úع

ه الT لن تقبل بسفره إ¸ أحاسيس أمّ أصبح خبGا � اAّالعب ب
أخرى �ت  الaّفة Aجدها وتطم� و، فوضع حقيبة `ذبة �اÃارج

  ..ا�يك الرو" واألرنب وا�جاجةنام ا�رج، أين ي
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الّساعة `نت تشG إ¸ اðانية ^ال، سّيارة األجرة ستصل بعد 
Cب عليه أن �رج من الّصالون ألّن أبواب اK يت تغلق �ّها دقائق، `ن

  ..� الشتاء وال يبà سوى باب واحد يؤّدي إ¸ ا�طبخ ثّم إ¸ فناء ا�üل

  ـ وين رايح؟ سأAه خاAه

  ..خالT،  أرقدي ما زال ا\ال) اCالو(ـ رايح نلعب 

 ،خاAه الT تسمع ّ� Ìء، خاّصة � اللّيل ينتظر سؤاللم يكن 
ال تنام  )زlية(خالT  صبحتدخل بيتها سارق قبل بضع سن! أمنذ أن 

  ..Mا لم �ّ� Oواب مقنع ..احدةإال بع! و

ا^وم �ّما ترّحم � روح خاAه العزيزة إبتسم متسائال كيف 
  !بها بذلك اOواب الّسخيف ^لتهاأجا

  ..وضع حقيبته � سيارة األجرة القديمة وجلس � األمام ß ينام قليال

ّ¤ مأل ينة أك¨ من ساعة ححام صاحب الطاكÀ � وسط ا�د
  .ة ر®ب ثم توّجه ³و العاصمةسيارته بست

من سطيف إ¸ العاصمة من أخطر الطرق  5الّطريق الوط� رقم 
رواح بسبب اإلفراط � الّ�عة � اCالد، ّ� eم �صد ا�ئات من األ

Mي بناه قدم السّيارات الT تبلغ من العمر أحيانا عمر الّطريق او
  ..ر الفرنÀا�ستعم
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رق الرّحلة سّت ساeت، لكن الرحلة تدوم نصف � ا�ّهار تستغ
ت ال يأبهون باألخطار ويسوقون سائقو السّياراهذا الوقت ^ال، 

  )!راQ(يكأنّهم � و

  !� موته ويداه � مقود سيارته ) السطاي¿(�ف 

  !هكذا يقول ا�ثل

واحد ل� ال أغمض عينيه ^نام وأصبح ال يتنفس إال من منخر 
يستنشق راýة اّ�خان اMي تفرزه سيجارة الّسائق اMي يعرف ّ� حفرة 

  !� هذا الطريق ا�لعون

  eلم آخر ال يأبه بمن معه من ر®ب`ن الّسائق مع سيجارته �
ء، فيسّب وال يعود للحياة إال عندما تضطرّه شاحنة للسG ببطى

من قاموس  ا السطايفية ألنّهإال اال يفهمه الّشاحنة وصاحبها بعبارات 
Qجريح من الّطراز العاAخاّص للشتم وا!  
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  ..اðامنة وا�ّصف صباحا

مطار هواري بومدين ا�وÞ يعّج با�سافرين، أخرج من جيبه 
: ل ÚقااMي وضع Ú حقيبته فوق األرض و مائTْ دينار وأعطاها للّسائق،

يل السيارات ا�توّجه إ¸ �ب ب! سرÄ أيسّهل، ثم امتطى سيارته و
  ..وسط ا�دينة

�ّ× ا\دود � جوازه كأنّه يبحث عن قاتل الرئيس  حّدق
األمريكي جون كندي، ثم طلب شهادة اAأجيل من اÃدمة الوطنية ثم 
 Ú ذكرة، تنفس الصعداء عندما ختمAامعية واOبطاقة اّ�راسة ا

  ..الaّ× جوازه

طلب منه ورقة اA,يح اCن� � بعد أمتار أوقفه ¬رß و
بالعملة الصعبة وهل عنده مبلغ آخر لم ي,ح به وهل عنده دوالر أو 

  أو عملة أخرى؟) دوف°(

  !، رد عليهـ ال هذا ما عندي

تأخرت طائرة اÃطوط اOوية ا�توجهة إ¸ باريس ساعت! عن 
  ..lأن القضية eدية جدابه لألمر وموعد اإلقالع، لكن ال أحد انت

بباريس رفقة ) أورÞ(عد قرابة ساعت! حّطت الطائرة � مطار ب
  .أمطار خفيفة
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  أعطيت �فÀ إسم فنان
  ورحت أصارع ويالت الزمان 

  بن¨ أ� � ّ� عدوّ 
  وشعر حّر طليق العنان

  � حقيبT حنان أمّ 
  وصمت أب صام عن ال!م

  � حقيبT عنوان فندق 
  أفل Ûمه منذ زمان

  صور \ّب ثانوي
  رسائل عشق وحّبة رّمانو

  سأل� اOمرßّ كم � جيبك؟
  قلت مائة وعaين دوالرا أو يزيدون

  قال اخلع نعليك فلم Kد إال راýة الّسفر الطويل
  `د اOمرßّ أن يغ" عليه ويده �Ð أنفه وفاه

  )المارت!(ثم أشار إQ با�خول إ¸ بت 
  ماتت اAأشGة بعد شهر ومات ا\لم اCا#

  حyق كü جي إ¸ آخر فلسوا
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Tعيس بابه � وجه حقيبAوأغلق الفندق ا  
  وlرا� ا�قاë فافyشت رسائل ا\ّب � ا�يyو،
  وعشت إرهاب اللياQ ا�وحشات

  وشع � بعد ìر 
  يعيش إرهابا وقهرا وشتاتا

  ورأيت � ا�نام مليون شاة وشاة
  يأكلهّن $ب خ� سمان

  يتقاتلون � الفتات ومن حوÇم ف%ان سود
  و� مرû حجر، أسد جريح �ب زئGه

  فصحت هل من مف� لألحالم، أو حكيم يأتي� ببيان؟
  :أخذت عجوز غجرية يدي وقالت بعد هنيهة

  الّشاة براءة األطفال
� عساكر أ�ارÃوال!ب ا  

  !والف%ان السود، ف%ان سود
  واألسد اOريح، فارس مغوار �افه ال!ب

  ! ك¨ة الف%ان، �ا انهزم الصنديدولوال
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الT قّضاهما � باريس، مضتا �مح اC,، سّجل  الّسنتان األو^ان
لتراسة لكّنه لم �� أّي درس، `ن عليه أن يعمل ^نام � فندق 

جزائري قصG القامة ) مومو(تعيس يغGّه ّ� يوم أو يوم!، اشتغل عند 
� والفواكه والّزيتونÃمن  يبيع ا Gثlمر وAوز واللّوز واOوا

  !ومعجون بيض السمك) الطاراما(ا�أكوالت ا^ونانية كطحينة 

`ن يبدأ نهاره � اÃامسة صباحا بوضع الطاولة الكبGة � سوق 
أين يقع مسجد باريس الكبG تارة ) بالص مونج(تارة و) بور روايال(

  ..أخرى

زبائن بطالقة بعد مرور تعلّم ا\رفة ب�عة، وأصبح يتحدث إ¸ ال
  ..أيام فقط من بدئه العمل

 كثGا، �رجة أنه `ن يسمح Ú با�وم � سيارته) مومو(أعجب به 
  .ألّي شخص) مومو( ، `ن ذلك عربون ثقة ال يعطيه)20رونو (

 øلليوم،  150`ن يتقا Àلغرفة � فندق وسخ �  100فرك فرن
 للعشاء عندما يسمع كرlرة شارع وسخ �وم فيه أجساد وسخة، واCا#
ال يأكل واقفا  وا�غyب!،معدته، � مطعم ترß زبائنه من الطلبة 

  !وب�عة
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كم من مّرة لم Kد غرفة ألنه وصل متأخرا إ¸ الفندق، ف»ن 
اMي الينام، شارع ) سان دو¦(�تار �فسه طاولة � مقÁ � شارع 

ألشباح �ملون  أجسادهم  تعرض فيه نسوة غدر بهّن الزمان أجسادهنّ 
� أكتافهم، يبحثون عن قليل من ا\نان �ط أن ال يتعّدى ثمنه ا�ئة 

Àفرنك فرن!  

`ن يطلب حليبا مع قليل من القهوة ويقó ^لته � قراءة 
أين يبيع ) Q بيس(الكتب الT يشyيها بفرنكات معدودة من سوق 

  !ا�اس أشياء قديمة بأثمان Õسة

لست  :أذنهيغلبه ا�عاس يسمع نادل ا�قÁ ي,خ �  `ن عندما
  !� فندق هنا

`ن �تار الكتب حسب ك¨ة صفحاتها Aصاحبه � ^ا^ه 
من العنوان وال»تب والقصة عنده الطويلة، `ن حجم الكتاب أهم 

  !نفسها

� هذه اللياQ ا�وحشات � باريس لم يلتق با�الئكة اMين 
  ! � رواياته )طه حس!(�ّدث عنهم 
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� باريس أدرك أّن Ú عينان ¬يلتان بلون! ¡تلف! �ّبهما 
  !النّساء

صهما �ّما ناداه الT تمáّ وهو طفل صغG أن يفق هاتان العينان
 Ùّمن النّساء)طـڤلـعين! ا(أبناء ال Gأوروبا قلوب الكث � Ú فتحتا ، !  

ى � كnالقطار و بائع للكتب � Óّطات �ّول بعد أشهر إ¸
) �ود(، تعّرف � )مونبارناس(الساحات اCاريسية، � Óطة القطار 
رقم هاتفها � بطاقة بيضاء Ú الT لم تشy منه كتبه لكنها كتبت 

  !بأحرف ¬يلة) �ود(تب عليها اسم كُ 

  :سأÇا

  هذا؟) �ود(ـ من يكون 

Ú ضحكت ثم قالت :  

  !هذا اسÐ.. ـ أنا

  ..نّه `ن يظن أّن هذا االسم ال �مله إال اMّكورتلعثم قائال أ

علّمته �ود ّ� Ìء، ا\ّب وا\نان والرومانسّية، `نت ¬يلة 
  !وأنيقة كوردة جعلت من ّ� الفصول ربيعها

القانون ا�وÞ � �دن، و&ّما سمحت Çا `نت �ود تدرس 
) �ود( إ¸ باريس Aقõ معه بعض الوقت، الفرصة `نت تطG إ^ه
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أôّت أن يعود للجامعة ويكمل دراسته، فقام بالتّسجيل � جامعة 
وÛح � إمتحان ا�خول اMي `نت تفرضه اOامعة � ) جيسيو(

  ..الطلبة األجانب

عندما قّدم Çا رسالة اOامعة الn� Tه بنجاحه، ) �ود(`نت فرحة 
  :ه يقول Çاها وë تقّبله ويكأنّ أكn بكثG من فرحته، نظر إ^

  !ـ لقد فعلت هذا من أجلك
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  !باريس ليست مدينة \ب واحد

تعّرف � الكثG من الّنساء، �هّن أحب' فيه ¬ال عينيه و¬ال 
  !لغته

nK ال يستعمل سوى نفسه � أن يكون دقيقا � لغته `ن ،
  !ا�فردات اOميلة ال!سيكية األنيقة 

، اMي `ن )سج! بومدين( خيه األكn`ن يشعر باالمتنان أل
مع اللعبة ) بيف(يشyي Ú ح! `ن طفال صغGا ّ� أسبوع  لّة 

لألطفال ) بيف(كبها، هكذا تعلّم الفرنسية مع  لّة اCالستيكية ل� يرّ 
سطوانته تغ� � غرفة ت أاMي `ن) جاك برال(ومع ا�غ� اCلجي� 

  !ّ� يوم أخيه

نبلة من حنان وحّب، قنبلة تنفجر � أوروبا، الشاب اOزائري ق
`ن ينظر إ¸ �  عندما يلتV بامرأة �به، هذا ما خلص إ^ه عندما

بعد هم يتغGّون � مالÓهم، � هندامهم � $مهم، هؤالء الشباب و
بضعة أشهر فقط من العيش � باريس والعيش مع ا\ّب، ويصبح 

  !يب االبتسامة عن Óّياهالشاب األشعث العبوس، وسيما ال تغ
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، شارك � حرب كولوناال � اOيش الفرنÀ) �ود(`ن وا� 
) �ود(وعند رجوعه أهدى لمكث هنالك قرابة السنة، األوç واÃليج 

  .ساعة فخمة وقّدم ألّمها عطرها ا�فضل
  ! رّدت عليه زوجته أنّها ال تريده

  فسأÇا هل غGّت عطرك؟
 Ú قالت :  

  !العطر و غGّت الرّجل اMي كنت أحّب  ـ نعم غGّت
هذه القّصة، وماذا عساه ) �ود(لم يقل شيئا عندما قّصت عليه 

  !أن يقول Çا وهو اMي `ن يستبدÇا �ّما رحلت إ¸ �دن
مرة، أرادت أن تكون زيارتها مفاجئة سارة فلم �nه بسفرها، 

ها مت نفسلرأيتها، ر خلت الشقة وهو �� نفسه للخروج، إندهشد
Ì ما قد تك� بداخلها ب! أحضانه، أحست يومها أن..  

  :قال Çا
  أنا خارج للعشاء مع أصدقاÏـ 

  !ـ سأنتظرك
أن ألول مرة منذ  واألÒ،با\زن أحّس وهو نازل من الّشقة 

  !دونها للعشاء ، �رجعرفها
eد متأّخرا ^لتها، وجدها تقرأ كعادتها، نظرت إ^ه برفق وlأنها 

  !� زيارتها تعتذر
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  !رنّة اÇاتف أيقظته من ا�ّوم

  ـ ألو؟

  !ـ أنا هنا

واجد � خرجت و&ّمته من  اÇاتف العمو" اMي يت )..�ود(
  الّرصيف ا�قابل Cيته

  ما هذا اÇراء، ما اMي أخرجك � هذا الوقت؟) �ود(ـ 

  �Ó، أردت فقط أن تنتبه لوجوديـ سا

  !و نا" ها اðاðة صباحا، تعاQـ إنّ 
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كيف يقرأ كتاب! � نفس الوقت، `نت تسّميها ) �ود(علّمته 
القراءة ا�وازية، تعّرف � كّتاب $سيكي! ومعاôين، معها قرأ 

قّصة حّب �yق فيه اCطل! بمشاعر ال مثيل Çا، ) تريستيان وïيزوت(
 )ربودال(وا�ّصوص ا�جنونة ل )جون شتانباك(ل) �ق اOّنة(قرأ 

معها أصبح `ئنا  ة من الورود �ّما أنÁ كتابا،، `نت تهديه باق)بلزاك(و
  !حnيا

 ،)مونبارناس(مّرة وجد ورقة عليها رقم fّي Ãزانة � Óطة القطار 
هرول إ^ها وفتحها `لطفل الصغG اMي يفتح هديته بعد طول انتظار، 

بغالف  ورسالة حّب وlراس )`شمG(وجد زجاجة عطر وقميص من 
çصفحته األو � Ú إزرع � هاته الصفحات ( ..من جت ب�، كتبت

  )!اCيضاء �ماتك اOميلة

للحّب، لم يكن لGتV ) اÇيمااليا(uلته إ¸ شالّالت ) �ود(
  !إ^ها لوالها

الوحيدة الT أفسدت هذه السنفونّية ë تلك ا\ادثة �  ا�ّوتة
سG معها يد بيد، فسأÚ رجل طاعن � ذات يوم، `ن ي) بارباس(ميyو 

  :السّن �مل حقيبة مغyب قديمة

  يا و�ي؟) ر دي نورـاڤ(ـ كيف أذهب إ¸ Óّطة 
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وانزل � ا�حّطة ) بورت دور^ان(بإUاه  4رقم ) ا�يyو(ـ خذ 
  القادمة يا سّيدي

  ـ يعطيك الّصحة و^دي

  ـ � المان يا ا\اج

  :وقالت Ú) �ود(بعد إن,اف الرّجل، نظرت إ^ه 

  !ال تعجب� عندما تتÜّم بالعربية ـ

لم تكن تعلم أنّها لو Ëبته Õنجر ل»ن األمر أهون عليه من 
  !هذه الÜمات

وقف الüيف، كم من مّرة �ّمته ^ال ) �ود(بعد سنت!، قّررت 
وجدت رسائل حّب �  وسمعت صوت امرأة � بيته، كم من مّرة

  ..مكتبته

آلن قّررت وضع نقطة ا�هاية لقصتها معه فذهبت وترlت لكّنها ا
  !Ú مفتاح شّقته � الطاولة

سأل عنها � صديقاتها � ^ون وباريس و�دن، كتب Çا 
العaات من الّرسائل، قرأ الكتب الT `نت تقرأ عندما `نت تزوره، 

)seigneur du elBel( جعله يفهم أنّه خ�ها و لن تعود..  
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عد سنوات، `ن يقود سيارته وسط باريس وفجأة رآها إàA بها ب
، لم يكن �يه شّك أنّها ë، أوقف سيارته ونزل، سلّم تنتظر ا\افلة

ال $ما صافحه ق  ..عليها فرّدت عليه الّسالم بلطف وقّدمت Ú زوجها
  !يليق با�قام ثم إن,ف

  !� السيارة توقفت األرض عن ا�وران لكّن دموعه لم تتوقف

  !³س بقيمة األشياء سوى عندما نضّيعها ال

  )سطيف( مدينةهكذا `نت تقول العجائز � 
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إمرأة � حافة الطريق تب� وت,خ  )..بوضياف(جنازة الرئيس 
  ):سيد أuد غزاQ(� وجه رئيس ا\كومة 

  !توه وقتلتوهـ جب

 �22  nهار� أوسوا�(، أطلق 1963نوفم Q ( ا�ّار � الرئيس
  !األمريكية) داالس(� مدينة ) جون كينيدي(

الّرئيس Óمد  ، أغتيل1992ن من شهر جوان � اAاسع والعaي
� قاعة ا�حاËات بدار اðقافة � مدينة  بوضياف أثناء إلقائه خطابا

  !عنابة

هذا وجه اAطابق الوحيد اMي  حكمه،أثناء ولة مقتل رئيس ا�ّ 
  !ستجده ب! اOزائر والواليات ا�تحدة

بعد ) بوتفليقة(و )بومدين(و )بن بلة(Óمد بوضياف اMي نفاه 
  : `ن يردد دائما  اإلستقالل من اOزائر

  !ـ ال أمل � اOزائر لقد أخذتها أيادي غريبة عن اðورة
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با�غرب يبيع الطوب الثة عقود � منفاه قõ قرابة ث) بوضياف(
`نوا يبحثون عن شخصية تار�ية  االنقالب ، جÊاالتومواد اCناء

تض¿ � عودة ا�بّابة وال!شينكوف إ¸ الشارع اOزائري قليال من 
  !ا�صداقية

لعّل Uربة Óمد بوضياف � بيع مواد اCناء بعثت فيه أمل بناء 
من ) وجدة(ق حلم السلطة اMي منعته ¬اعة اOزائر من جديد و�قي

  .�1962قيقة بعد أن حّطت ا\رب أوزارها � 

ول� يnهن للعسكر اMين أتوا به أنهم أحسنوا اإلختيار، ôح 
معتقالت الصحراء بملء فيه، أنه لن يyدد � وضع ثالثة مالي! جزائري � 

مناô  مليون 3عن ئيات آنذاك `نت تتحدث لك، اإلحصاإن تطلب األمر ذ
  !للجبهة اإلسالمية لإلنقاذ

القهوة ) مافيا(، جÊاالت ا� نزار وبتش! والعماري وبلخGخ
ع� (والزيت وا�واء وا�فرقعات كما سّماهم الّشارع اOزائري، و

Óا" االنقالبي! ومهندس Óتشدات الصحراء أين سجن ) هارون
ستعمر الفرنÀ  قام فيها ا�� منطقة رّقان الTمن اOزائري!  اآلالف

¬يعهم ظنوا عبثا أنّهم سيتحكمون � هذا الشخص  ..بتجاربه ا�ووية
كم � اMي إنقطع عن اCالد أمدا طويال وال يعرف عن خبايا ا\

، لكّن الرّجل أراد أن يnهن للّشعب اOزائري اOزائر إال ال�ء القليل
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ففتح ملفات الفساد � اCالد  وللّرأي العاّم ا�وÞ أنه ليس شبه رئيس
فحارب ) الكوبيناج(وبدأ � شّن حرب ضد سياسة ا�حاباة وا�عريفة و 

  !Mين أتوا به فقتلوه  بدم باردرفاقه ا

الّضابط اMي يزعم أنّه قتل Óمد بوضياف وأنّه ) بومعرا�(قصة 
Oاية اu قام بالعملية بمفرده ألنّه يريدMار� اÃي زائر من العدّو ا

  :سيناريو صعب اÇضم نوe ما لألسباب اAا^ةAقسيم اCالد،  �طط

الشهادات ا�تطابقة من اMين `نوا � قاعة ا�حاËات بدار ) 1
غتيل الرئيس) عنابة(بمدينة  اðقافة

ُ
، ال Kزم بوجود شخص رû أين أ

  !أطلق الّرصاص � الّرئيسآخر القنبلة ا^دوية وشخص 

Óمد (فرضية العملية الفردية إلغتيال الّرئيس هذا ما يُسقط 
  ).بوضياف

  ! غياب الكثG من كبار ا�سؤول! � ا�ولة) 2

ألّول مّرة � تاريخ الnوتوlول الّرئا�، يعّ! ضابط \راسة ) 3
ع! ضمن فرقة حراسة الّرئيس ^لة ) بومعرا�(الّرئيس ^لة سفره، 

  !إ¸ عنابة) بوضياف(سفرية 

  !Óكمة عنابة `ن � عطلة مرضيةرئيس ) 4
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طيار اÇيليكوبy ا�خّصصة لإلسعاف الT `نت جاثمة � ) 5
  !مطار عنابة لم يتلق أي خn بإغتيال الرئيس

) ع! ا�عجة(Óمد بوضياف وصل إ¸ ا�ستش) العسكري ) 6
داه قتيال أطلق � الساعة � الساعة اÃامسة، الرصاص اMي أر

  !و(س وثالث! دقيقةا\ادية عaة 

`ن آخر ا�صاب! اMين نقلوا إ¸ ا�ستش) � ) بوضياف() 7
  !مò سيارة إسعاف مهyئة

إطالق الّرصاص � سيارة اإلسعاف الT `نت تنقل الرئيس ) 8
  !ا�غتال

صدور أمر بعدم إختصاص القضاء ا�د� اMي تكّفل ) 9
  !يبالقضية وïحالة القضية إ¸ القضاء العسكر

تم Óاسبة ال إطار مد� وال ضابط عسكري وال أّي لم ت) 10
ضابط من جهاز ا�خابرات اMي نّظم زيارة الرئيس إ¸ عنابة و®ن 

  !مسؤوال عن أمنه

با�غرب رغم ) الطيب(Óمد بوضياف اMي ح� حفل زفاف Ûله 
يكون قد أمõ قرار تصفيته  منعه من الّسفر) مدين(قرار اÊOال 

ّف إغتيال رئيس بت � مل عةلا�ّط  ه األوساطتداوAهذا ما بنفسه، 
  !، تصفية سّجلتها `مGات اAلفزة الوطنية للتاريخìجم اOزائر
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  )..بوضياف(رئيسا للحكومة حينما قتل ) سيد أuد غزاQ(`ن 

  :مرة فسأÚ) جنيف(إàA به � 

  )بوضياف(ـ هل اÊOاالت هم من قتلوا 

  :فرد عليه

ليس هو ا\اكم لم بأن هنالك حاكم فع� للجزائر أن تعـ Kب 
  !الطبي¢

  ؟)اAوفيق(ـ من هو هذا ا\اكم؟ 

كما يسميه اOزائريون ثم ) الفراشة(ضحك صاحب ربطة العنق 
  :قال

ÊOمن � ا nأتدري �ذا منعو¦ من االت يا و�ي، ـ األمر أك
  الوصول إ¸ ا\كم؟

  ـ �اذا؟

  ! أfقـ ألنهم يعلمون أن� ال

يملكون  !إàA بهم خارج اOزائر، مساك! � ا�سؤول! اMين
، يملكون فنادق � أكn � باريس) إيفال(رة مقابلة لnج شقق فاخ

العواصم األوروبية، � أر* األحياء، لكنهم يعتnون أنفسهم مساك! 
Gين إختلسوا ا�اليMاالت اÊبالنسبة للج!  
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ا�بلغ ا�ختلس، Kب أن نضع،  ل�  كم من صفر � ا^م! �
  تصبح سارقا � اOزائر؟ 

) خنشوشه(ألنّه أدخل أنفه ) بوضياف(ضّباط فرنسا، قّرروا تصفية 
  !كما يقول اOزائريون � ملفات فساد وïختالسات خطGة جدا

طلب من ضابط ) اÊOاالت(أfّ إ^ه أحد الضباط مرة أن أحد 
رجل من فرقة اAّدّخل الّ�يع اAّابعة  سا" � اOيش أن يبحث Ú عن

للقّوات ا�سلّحة �ط أن يكون ضابطا ¡لصا، ال �" ا�وت من أجل 
  !بالده

ي خضع لغسيل دماغ ألك¨ من اM) بومعرا�(وقع اإلختيار � 
ى أجنبية سيبيع اOزائر لقو) بوضياف( ، خلص � نهايتها أنشهرين

  !اتهاستقّسم اCالد وتنهب ثرو

  

من ب! ) بومعرا�(خالل اAمرد اOماD �ساج! f®�، `ن 
إ¸ ) نزار(ا�تمردين مع الكثG من مساج! الفيس، سارع اÊOال 

أحد أمراء اOماeت ) عبد ا\ق لعيادة(السجن ورفع سالحه � وجه 
Ú ا�سلحة، قائال :  

  !سأقتلك بنفÀ) بومعرا�(ـ لو يموت 
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  ؟)بوضياف(� حياة  قاتل الرئيس ) ارنز(�ذا �رص اÊOال 

 ا^وم � زنزانة فردية � جناح خاص بالشخصيات) بومعرا�(
رفض Ú طلب، ح¤ قطته سمح Çا بالعيش معه، مرة ، ال يُ الكبGة

  !مرضت ا�سكينة فîء بطبيب بيطري � منتصف الليل لفحصها

، عن بعدن اÊOاالت يتحّكمون فيه اMي `) بومعرا+(هذه قّصة 
  !دون أن يلتV بأحد منهم

قام بتنفيذ ¡ّطط جهنÐ نسجت خيوطه ا�افيا الT ) بومعرا+(
  ..`نت �كم اCالد من وراء ستار

  ) !Óمد بوضياف(من وراء ستار ، هكذا تم إغتيال الرئيس 
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  ؟ )بوضياف(Oزائر بعد إغتيال من حكم ا

  !ـ عسكري طبعا

)�` �، قبعة عسكرية أخرى �ولت إ¸ ربطة عنق Aحكم )ع
  ).بوضياف(اOزائر بعد إغتيال الرئيس 

اMي `ن عقيدا � صفوف جيش اAحرير، تقت مناصب ) `�(
�ى العديد من ا�ول العربية، ف»ن دبلوماسية عديدة، ^صبح سفGا 

بأنه ، Mا اعتnه الكثGون )تونس(و) سوريا(و) م,(و) Cنان(سفGا � 
  .خارج دوا^ب ا\كم � اOزائر Aنقله ا�ائم ب! العواصم العربية

ا�بلوماسية، ^صبح ) `�(أنهيت مهام ) شادQ(� عهد الرئيس 
Tما �نظمة ا�جاهدين الe ل نقد من طرف  أميناÓ نت وال تزال`

الشارع اOزائري �ا �وم حول هذه ا�نظمة من شكوك وضبابية � 
التسيG، ولكونها تلتهم � eم م°انية دولة إفريقية بأكملها، لكن 
األمر اMي لطخ سمعة هذه ا�نظمة هو العدد الرهيب للمجاهدين 

ستقالل وهم ا^وم ا�زيف! اMين إAحقوا باðورة سويعات قبل اإل
ينعمون بمساعدات كبGة وامتيازات واسعة تمنحها Çم ا�ولة، و� 
نفس الوقت ال تزال ملفات أرامل الشهداء eلقة Aبe àئالت العديد 

  !من ا�جاهدين ا\قيقي! تعيش � األكواخ القصديرية
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ال �تاج حسب القانون اOزائري، سوى لشهادة  اهدين إثن! 
اهدا أخرج فرنسا وحرر اCالد، Çذا السبب تعالت أصوات هنا Aصبح  

وهناك تندد بالشهادات ال»ذبة و باآلالف من ا�جاهدين ا�زيف! اMين 
  .أمينا eما عليها) `�(إنظموا با�حابات إ¸ منظمة ا�جاهدين الT `ن 

لم يكن للرجل أثر يذكر � ا\ياة السياسية للبالد طيلة اðالث 
نوات الT قضاها � رأس اCالد، ذلك ألن اOزائر `نت �كمها س
� ) هشام عبود(كما سماها ضابط ا�خابرات السابق ) الغرفة السوداء(

خا� (، هذه الغرفة الT `ن يمثلها اÊOال )مافيا اÊOاالت(كتابه 
ر � ا�جلس األ� لتولة اMي سG شؤون اCالد بعد توقيف ا�سا) نزار

  .اإلنتخا�

نتخب أي صالحيات تذكر، سوى ا�غG لم تكن للرئيس 
اإلمضاء � القرارات الT يتخذها ا�جلس األ� والT `نت � 

، حةمعضمها تتضمن السياسة األمنية �حاربة اإلرهاب واOماeت ا�سل
  .ها وتوسعت رقعتها هذه اOماeت الT تعددت أسماؤ

�يا � ) نزار(ط فرنسا و� رأسهم ، سيطر ضبا)`�(� عهد 
  !دوا^ب ا\كم � اOزائر

ت fايا ا�وت الشعب اOزائري، كذالك، رهب) `�(� عهد 
 
ُ
غتصبت حرمات ا�واطن بال رادع، وانتهكت أعراض ا�اس ^ل نهار فأ
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 ودُ 
ُ
دت العائالت وذاق الشعب حرقت ا�متل»ت وُ� مرت ا�نازل وأ

�ميهم القانون ويتنقلون � مò سيارات بدون  الويالت � يد أ�ار
  !أرقام

للتاريخ ولألمانة `ن للرجل موقف �سب Ú، كونه تصدى بقوة 
لك حينما نعته وذهب إ¸ أبعد من ذ) بوتفليقة( ل للعهدة الرابعة

د- ي بثته وسائل اإلعالم اOزائرية، كما بالسارق � ت,يح نار
اMي أصبح دكتاتوريا بعد أن ) ليقةبوتف(الشعب اOزائري إ¸ رفض 

إغتصب ا�ستور، وختم ت,�ه اMي بث أياما قبل وفاته رuه اهللا 
  :قائال

  !أن �كم اCالد لسارق ـ ال يمكن

  

  

اMي ) بوتفليقة(إليقاف  لم تكن `فية) `�(لكن ôخة 
لك أول  اإلنتخابات الرئاسية، ^صبح بذترشح لعهدة رابعة وفاز �

ي دون أن ينشط أ اريخ العالم ا�عاô يفوز برئاسة دولةترئيس � 
، أو يتفوه بكلمة واحدة من � uلة إنتخابية، أو �اطب الشعب

  !كرسيه ا�تحرك
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حكم اOزائر عندما `نت اCالد دما ) لا^م! زروا(اÊOال 
، وهو أول من طرح فكرة اAفاوض مع اOماeت ا�سلحة إل(اد اونار

تبá هذه الفكرة فيما بعد Aصبح ) بوتفليقة(نار الفتنة � اCالد، لكن 
  !برناجه الوحيد � � uالته اإلنتخابية

ل الرئيس رفض إستقباال يقبل اإلهانة، Mا ) شاوي(رجل ) زروال(
 Àاك(الفرنGبهألنه وضع �وطا مهينة ) جاك ش Vكما وقف ^لت ،

  ،Þاه العديد من قرارات ومطالب صندوق ا�قد ا�وU موقفا صارما
وعندما رأى بأن ضباط فرنسا يأثرون سلبا � العديد من ا�لفات 
األمنية دون إستشارته فضل اإلستقالة ود- إلنتخابات رئاسية مسبقة 

  )!بومدين(بمبارlة ضباط ) عبد العزيز بوتفليقة(بها  فاز
جوبه ìملة �سة Aقزيم دوره � حكم ) زروال(الرئيس 

  !وأصحابه) نزار(ا�ولة، uلة يسG خيوطها 
) زروال(لم تكن هذه ا�رة األوç الT �تدم فيها ال,اع ب! 
اOيش  وضباط فرنسا، فعندما `ن قائدا للقوات الnية بقيادة أر®ن

، ال. مaوعه � �ديث اOيش )الشادQ(اOزائري � عهد الرئيس 
) خا� نزال(اOزائري وeïدة هيÜته عراقيل ومصاعب من طرف اÊOال 

  !)الكوست(ضباط فرنسا اMين فروا من دفعة  )Q داف(أحد أعمدة 
)Qومدين(دفعه والؤه ) الشادC ( ضباط فرنسا طيلة þي حMا

  .اMي إستقال من منصبه ) زروال(� حساب ) نزار(إرضاء  حكمه، إ¸
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إنزالقا أمنيا رهيبا، ال يمكن ) زروال(eشت اOزائر � حكم 
أن يتحمل تبعاته بمفرده، Aعدد األقطاب ا\اكمة � اCالد وتنا" 

ة فيما بينها سواء ا�خyقة أو اإلرهاب وl¨ة اOماeت ا�سلحة ا�تناحر
 Gقةا�غyهل أن أجهزته  ،خK كما أنه مستبعد أن يكون رئيس ا�ولة

األمنية `نت تعذب ا�واطن! ا�حسوب! � الفيس واOماeت 
بالعاصمة و� زنزانات ) شاتوناف(و) بن عكنون(ا�سلحة � مراكز 
، وتص¿ جسديا من ) داQ براهيم(و) بب� مسوس(اðكنات العسكرية 

  !تشاء خارج نطاق العدالة
حت للجزائر فرصة Aضميد جروحها وï(اد ا�ار الT أتت � سن

ع� ( ، اMي ح�ه )روما(� عقد  ت، تمثلاألخ� وا^ابس � اCالد
 )دآيت أu(و ) أuد بن بلة(و  )ا\ميد مهري عبد(و) �� عبد ا�ور

) عبد اهللا جاب اهللا(و) أuد بن Óمد(و) Óفوظ ³ناح(و) أنور هدام(و
ي � ما تعرفه اOزائري من شخصيات وأحزاب ، أ)حنونلويزة (و

) سانت إKيديو(�ت رeية ¬اعة ءسياسية مثلت � هذا اللقا
وïطالق ôاح ) الفيس(هذا العقد اMي ينص � عودة  اإليطا^ة،

وفتح النشاط السيا�  1989قادته، كما ينص � العودة إ¸ دستور 
و�  لكن اAيار اإلستئصاQد، يس اAعددية ا\زبية � اCالوتكر
اMي رفض عقد ) زروال(وضباط فرنسا ضغطوا � ) رضا مالك(رأسه 

وخ�ت اOزائر  ..بذريعة أنه مسG من طرف أيادي خارجية) روما(
  . فرصة حوار جاد وبناء لم تتح مرة أخرى
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هو الرئيس العرÄ ) ا^م! زروال(لكن سيكتب اAاريخ أن 
ل طواعية من ا\كم، وeد ^عيش ببساطة � بيته الوحيد اMي إستقا

، رافضا سيارة �ق اOزائر )باتنة(ا�تواضع بمسقط رأسه بمدينة 
الT وضعت �ت ت,فه � ) الفيال(ا�رسيدس الT سلمت Ú ومفاتيح 

  !أQe العاصمة اOزائرية

  

  

  

  

  

  

  

  

  



110 

  

  

  

   



111 

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

¢]{{{ñ]ˆ{{{{	†2001	 	
 



112 

 Tسنوات مّرت � تلك الليلة ال aيت عCتسلّل فيها خارج ا
  ..ورlب � سيارة األجرة الT قادته إ¸ مطار اOزائر

كثGة ë ا�ّرات الT أحّس فيها با\ن! إ¸ وا�يه وïخوته، لكّنه 
`ن يعيش � باريس ب�عة الضوء ال يتحّكم فيه الزمان وا�»ن، `ن 

 `ن بالنسبة Ú غG ذلكيعيش للحّب ومن أجل ا\ّب، � Ìء 
  !مضيعة للوقت

�ّمه أخوه من جنيف وطلب منه إن `ن يريد السفر ألداء مناسك 
نت فكرة رائعة، كم من مّرة تمá السفر مع أمه ̧إ ا\ج   !العمرة مع أّمهما،̀ 

� الغد �ّم أخاه واعتذر منه، لن يستطيع مرافقتهما، لقدد قّرر 
  !السفر إ¸ اOزائر لقضاء عيد الفطر هناك

؟ حّ¤ هو ال يدري، `ن �يه إحساس ا القرار ا�فان�اذا هذ
  !غريب بأنّه Kب عليه أن يزور أباه

ن صغG يبيع فيه ) عÐ ا\ّواس(`ن  ّ̀ رجال متواضعا عنده د
  !الكتب القديمة

� الطائرة تذّكر أباه وهو يمسك بيده ويأخذه � أّول يوم إ¸ 
Ú ا�درسة االبتدائية، `ن يمسح دموعه ويقول:  

  !ـ ال �ف ستعجبك ا�درسة
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نه وقال Ú ، حتذكر تلك ا\ادثة الغريبة ّ̀   : ! زار معلّمه أباه � د
  !إبنك تلميذ رائع سيكون Ú مستقبل كبG ـ

تذكر صوت أخته ا�شاكسة وÚ �� ë هذه القّصة � اÇاتف 
 لسان � ا�دينة وأصبح برنا ه األسبوD عندما أصبح اسمه � �

  !ق كبار ا�سؤول!  � اCالدأرّ ي
ن، ويaب زجاجة  ّ̀ تذّكر أيام صباه عندما `ن يزور أباه � ا�

)ÀيبCة أباه، مزيج ) اýا�جاور، تذّكر را Áمن ا�ق Ú يهاyن يش` Tال
من ا�سك وراýة ¬يلة أخرى لم يشمها � شخص غGه، لعلّها راýة 

  الصدق واالطمئنان؟
Aبطلبة من مدينته `نوا يدرسون � باريس أو كم من مّرة إ à

نه؟إ�دن، `نوا يسألونه إن `ن  ّ̀   بن ذلك الشيخ اMي `ن دائما يقرأ � د
  :`ن Kيب بفخر 
  !نعم ـ

، هذا هو الكü يخ اMي `ن دائما يقرأ � مكتبته الصغGةالش
  !الوحيد اMي ورثه من أبيه

Mلك العام، عّم  ضانوصل إ¸ اCيت ^لة آخر ¬عة من رم
، سلّم � اOميع، ثم إحتضن أخته  )جا(، عÐ )جا(عÐ ال,اخ اCيت، 

Cقّبلته بعنف � فناء ا Tأباهيت، ثم رال nخA ضتl..  
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  :أخnته أخته بعد أيام أن أباه رّد عليها قائال
  !لقد جاء ^دفن� ـ

Mجلس معه � ال�ير ا ،Qنا ينامان  يتو� وا�ه � ا^وم ا�وا`
،Gأصبع الشهادة وأقر  أمسك بيد أبيه، فيه وهو طفل صغ Ú رفع

بالشهادت! � م»نه، همد جسد أبيه اMي أصبح باردا `ðلج، ôخ � 
وجه أخته أن تكّف عن ال,اخ والعويل، قرأ قليال من القرآن ثم قّبل 

nاتف وأخÇميع  وجه أبيه طويال وذهب إ¸ الصالون وأخذ سّماعة اOا
  !قد مات) عÐ ا\واس (بأّن 
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  !أصعب Ìء `ن إخبار أّمه الT `نت � العمرة مع أخيه
 fّث عن ه أخو^إأسبوع بعدها، أì nÃه أنّه عندما سمع با

أّمهما � � م»ن بمكة فلم Kدها، فقّرر � آخر ا�هار اCحث عنها � 
  !ة تب�ا\رم ا��، فوجدها متشبثة بستار الكعب

  ؟-وين كنì Tثت عنك � � م»ن) ما(ـ 
  مات؟ ردت عليه ) ا\ّواس(ـ واش 

أخذها � حضنه وبكيا طويال � أطهر بقعة � وجه األرض، 
  !بكيا �وت أطهر رجل عرفه � حياته

  كيف علمت أمه باnÃ؟
  !ا�ودة) وي¿( ..لعلّها لغة السلك القلوب
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  ^لة إ¸ بستان eلقطار اOبال يقود� � 

  فيه خ�ة وأمان وماء جار

وأحّن إ¸ راýة أّ" وقطعة ك�ة معجونة بزيت الزيتون وقدر 
  حساء

  أحّن إ¸ أ� راجعا من سوق اÃميس اCعيد

  وï¸ يديه الّرهيفت! �مالن قفة يطّل من أعالها رأس ديك رو"

ا ا�ائم و� آخر ا�هار، Kلس أ� ^حتÀ قهوته بالقرب من قطن
  �ت فرن ا�ار

  أحّن إ¸ تلك اللياQ ا�ظلمات

  أين ينقطع فجأة تيار الكهرباء

  هنالك يتحّول أ� إ¸ ²ّثل رائع

  �ملنا ÕياÚ تارة إ¸ قصور وحدائق فيها عيون وأشجار رّمان

  وتارة إ¸ حروب أدبية فرسانها مدح وهجاءوصولة شجعان

ق شبابه وهم يتالعبون ببائع إ¸ طرائف تبكينا ضح»، أبطاÇا رفا
  الكّتان

ن ّ̀   وأغمض عي�، ألìر � ذاكرì äثا عن ذلك ا�
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  قõ فيه أ� ثالث! eما، يبيع كتبا مرّقعة أو يقرأ تفسG ا�عا�

  و� ا�و� يأتينا بشموع ملونة، وÕور وعطر أقحوان

  ويوقظ� مراقب القطار، وأعطيه تذكرä بعد ثوان

  وما�، وأبغضه ألنه أeد� إ¸ زما�ويدع� بشكر دبل

نه تبغا وnlيتا وأ�طة لأل�� ّ̀   مات أ� � الشتاء، وأصبح د

  وّ&ما ا�ذت� بنيT حصانا Çا وأنا ساجد للرuان

  ..تذّكرت ذلك الشيخ البسيط اMي الزم صوته آذا�

  !مات أ� � الشتاء، وفجأة إنقطع تيار الكهرباء
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`نت طائرة اÃطوط اOوية الnيطانية جاثمة � أرضية مطار 
صغGة ) إيزي جات(مامها طائرات هي¨و، رهيبة متغطرسة، تبدو أ

  !تافهةو
`ن يم� Õطى ثابتة إ¸ مدخل الطائرة، بعد أن مّر ìاجز 

Aي ال يتسامح ح¤ مع قارورااMا Gت العطرفتيش بالس»ن..  
  ـ رحلة ¬يلة، قالت Ú ا�ضّيفة 

  عليهارد ! ـ شكرا
 `ن يفّكر � انتهاء الرّحلة قبل بدايتها، هل ستنتظره � ا�طار؟

  هل سيذهب وحيدا إ¸ الفندق وينتظرها � ¬ر هناك؟
تم ب! شفتيه دeء جلس � مقعده ا�رّقم، ربط حزام ا�جدة، تم

  ..السفر ونام
امتنع عن ا�وم ^لة سفره إ^ها، `ن يريد أن ال يعيش من هذا 

� وجه ا�ضّيفة الT ابتسمت  السفر سوى \ظة اللقاء، فتح عينيه
  طلبت منه إذا `ن يريد أن يأخذ وجبة الغذاء؟و

  ..نظر إ¸ الطبق اMي عند السيدة ا�سافرة xانبه
  !سالطة وlعكدجاج و رز و 

  !ح¤ أطباق اÃطوط اOوية اOزائرية تسافر معه إ¸ أمريكا



122 

ال شكرا، ثم أسقط رأسه من جديد � ا�خدة الT �مل : قال Çا
  ..شعار بريتيش آروايز

راýة القهوة والشاي مألت مقصورة الطائرة، أخ) وجهه �ت 
  .fد من ال»شمG ال يفارقه � أسفاره

أالّ يسافر إ¸ أمريكا، لعّدة أسباب  � نفسه `ن قد أخذ عهدا
الرهيب اMي جعلته السلطات األمريكية ) غوانتانامو(من بينها سجن 

  !عنوانا �حاربتها لإلرهاب

قصص اآلالف من العائالت اCاكستانية واألفغانية الT رّحلت 
 بالقّوة من أمريكا إ¸ بتانها األصلية ألّن فردا منها مشتبه بتعاطفه

مع القاعدة جعلته ال يؤمن بديمقراطية هذا اCت ا�خادع اMي جعل 
  !من نفسة �طيا � العالم يتحّكم � حرlة مروره كيفما شاء

جعلته يمّزق صور  ¬يلة،لكّن األمور تغGّت، غGّها صوت امرأة 
  !النّساء وين0 قصص ا\ب الe Tشها من قبل

  ـ هك؟ هل أعجبك هك؟

يموت و�يا �ّما سمع هذين ا\رف! ينّطان من هاء و®ف، `ن 
  !فمها
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  !مرحبا بكم � مطار ميا" 

صوت مضّيفة الطائرة أخرجه من أف»ره الT `نت تØاحم كما 
^أخذ حقيبته فوجد شابّا �ّدق فيه  فللüول، وقيØاحم الرّ®ب اآلن 

  :مبتسما

 ص وليس، نقدك رصا)فاOرنان(داير فيهم حالة ـ واش خو راك 
وأعيد مشاهدتها � اAلفزوين حلقات برنا ك  �مات، شاهدت �

  !خويا نستعرف بيك) فور(أنت ) ا^وتوب(� 

  رد عليه ضاح»! ـ حّ¤ هنا � ميا" يا جدك و\قت�

تعّود أن يوقفه ا�ّاس � الّشارع ألخذ صورة معه أو لالستفسار 
ته � اOزائر؟ هّدد eئل هل هّدده ا�ظام؟ هل ،ه عن الشاشةعن غياب

  !؟ `ن يرّد بابتسامة أّن ّ� Ìء بقدرهل أوقفته إدارة القناة

ين من طرف اOميع، الشباب اM `ن برنا ه  األسبوD  منتظرا
لتقون � ا�قاë � ¬عة �تابعته � عزفوا عن السياسة أصبحوا ي

، الصحفيون معية، الطلبة � اإلقامات اOاالشاشة ا�رصعة � اOدار
واش (ح¤ العجائز واألطفال، �È `ن ينتظر والكّتاب والسياسيون، 

  !بشغف )لوا فاOرنانـاڤ
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ذاع صيت هذا الnنامج السيا� الساخر �رجة أنه أصبح 
�(� جامعة ) ا�اجستG(موضوع مناقشة لرسالة Ã بوالية ) ا\اج

  ). ا�سيلة(بوالية ) بوضياف(وجامعة ) باتنة(

 ..Óمد زب سيا� يا �أقوى من أي ح برنا ك اAلفزيو¦ 
هكذا قال Ó Úا" مشهور يعارض ا�ظام من �دن منذ أك¨ من 

  !عaين eما

بكلمات بسيطة يفهمها اOميع،  ،ء`ن ينتقد � برنا ه اOري
� ا�سؤول! � اCالد، `ن يسÐ ّ� شخص باسمه، حّ¤ رئيس 

  .قسطه من اإلهانة اOمهورية `ن يأخذ

نعم `ن يريد إهانة هؤالء ا�سؤول! اMين أهانو الشعب منذ 
  !اإلستقالل

بمعلومات تثG غضب  � أسبوع `ن يأ� بملف ساخن و�
الشارع، معلومات عن اختالسات ا�ال العاّم، وتالعبات بأمالك اّ�ولة 

  !ألسبوDا  هزراء `نوا � ا�حّك � برنامن طرف ا�سؤول!، ّ� الو

هل يمكنك ا�خول إ¸ اOزائر؟ `ن هذا السؤال � ّ� الشفاه، 
وسمعه من ّ� شخص صادفه � الطريق، ح¤ هو لم يُك يعلم إن `ن 

  فأ� Ú أن Kيب؟ ..يستطيع العودة إ¸ اOزائر أم ال

ح عدّوا للنظام وعدّوا لقد فتح � نفسه عّدة جبهات، فأصب
  !للمخابراتوعدّوا  للسلفي!
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القّناص اMي يطلق الرصاص � ّ�  )السنايn(أنت وحيد كذلك 
  !من يمّر � الطريق 

وlأنّها ) الس»يب(هكذا وصفته `تبة مشهورة �ّمته خفية � 
  : تكلّم عدّوا يبحث عنه العالم بأfه، قالت Ú قبل أن تقطع ا�»�ة 

  !ـ رÄ يسyك يا الفحل نتاع اOزاير 
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 ،يا"، الaطة، اOماركالّ يتÜّم باإلسبانية � مطار م

  !األمر غريب جدا ..ا�وظفون
  الواليات ا�تحدة؟فيها هذه أول مرة تزور ـ هل 
  ـ نعم

  ـ كم ستمكث هنا؟
  ـ ثالثة أيام 

  ـ ثالثة أيام فقط؟ ّ� هذا الّسفر من أجل ثالثة أيام؟
ا سيدي، تمنيت أن أبà ـ عم� ال يسمح Q با�كوث أطول من هذ

  ..ا لكنأك¨ من هذ
  ـ حسٌن تفضل

  ـ شكرا مع السالمة
  ـ مع السالمة

`ن هذا أّول عهده بالواليات ا�تحدة، القصص الT تذكر أّن 
اOمارك يمكنهم أن Kّردوك من � مالبسك كما فعلوا بوزير خارجيتنا 

)Àيا^ة قليال) مراد مدلf ذات مّرة تبدو!  

عن طاكÀ؟ سأAه سيدة من وراء زجاج الكشك ـ هل تبحث 
  )^موزين( اMي كتب عليه 
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  ـ نعم سيد� لكن� ال أريد سيارة فخمة أريد سيارة أجرة eدية

  : ـ ال �ف عزيزي، ثم ôخت بملء فيها

  عندك زبون إ¸ وسط ا�دينة )جون(ـ 

رlب مع جون ومّد Ú ورقة مكتوب عليها عنوان الفندق بعد أن 
  !ليهسلّم ع

يقلق أبدا، يyك الّ يسبقه يمنة   جون سائق � �ية الّراحة ال
  !سيارات وشاحنات وي�ة،

فسة بعد أن بدأ لعلّه يريد أن يري� ّ� ا�دينة قال � قرارة ن
  !)السطاي¿(الغضب يستيقظ � دمه 

 85وصل إ¸ الفندق بعد مّدة بدت كأنها الليل �ّه، أعطى للسائق 

  ..يشكره ثم دخل إ¸ الفندق دوالر دون أن

lال�ير، فتح هاتفه و � àة� الغرفة إستلGا رسالة قصÇ تب.. 
  !) أنا هنا(

فتح عينيه و نظر إ¸ الساعة، لقد نام أك¨ من ساعت!، توّجه إ¸ 
ا\مام، استحّم و ìث � هاتفه ا�ّقال عن برنامج الصالة ^جد القبلة، 

  .صّ� ما فاتته من صالة ¬ع تأخG وتقصG ثم نام 
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  !اشتقت إ^ك ..ـ سأكون عندك بعد ساعة

  ..طار قلبه إ^ها قبل أن تن� ا�»�ة

ثالث ساeت من االنتظار كتب إ^ها بأنّه لم يأكل شيئا منذ  بعد
  ..فطور صباح اCارحة Mا سيذهب إ¸ ا�رlز اAجاري ا�قابل للفندق

`نت تعمل � مرlز يتكفل باألطفال اMين يعانون من خلل � 
، `نت تقول دائما أن هؤالء )الyيزوميا(، أطفال 21الكروموزوم 

وقليال ش بصورة eدية إذا وجدوا الرeية ال»فية األطفال يمكنهم العي
هذه الفئة من األطفال، تعيش اOحيم دون  من الصn، لكن � اOزائر

  !أي أمل � اAكفل بهم

  !`نت �لم بفتح مرlز �تضنهم � اOزائر

�ّمته � ا\ال متأسفة � اAأّخر، إجتماع مع ا�دير دام ساعت!، 
يت، سمعها ت�د عليه أسباب عديدة لم يلق Çا لقد اقتنت حاجات للب

  ..باال

  !ـ حبي سأكون عندك بعد ساعة

  : رّد عليها

  ! ـ خذي وقتك ال تتحGّي

  !أخذت وقتها 
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  � غرفته الT لم يطق مغادرتهاوهو � ا^وم ا�واQ، �ّمته 

  !ـ أنا � بهو الفندق، انزل من فضلك

ما � بعضهما كأنّهما وجدها ¡تبئة وراء نظارات شمسية، سلّ 
  !اعتادا اللقاء، أهدته باقة من الزهور

  ـ هل أنت جائع؟

  ..لم تنتظر إجابته

  !ـ هّيا بنا سآخذك إ¸ مطعم ²تاز، يقّدم سم» Mيذا 

ثم �بت عيناه  وحذاءها،� سّيارتها، �ّسس ر�ها، نظر إ¸ يديها 
  ..� ا�دينة الT ال يريد زيارتها

  ..nته أّن م»ن عملها  ليس بعيدا من هنا أثناء األكل أخ

  :رد عليها

  ـ سأعود غدا إ¸ �دن 

Ú قالت:  

  !ـ أعلم ذلك

`ن ا�طعم Óاذيا �تجر كبG، يزوره ا�ّاس من � أ³اء أمريكا 
  .لك¨ة ا�حالت والعروض ا�غرية  لكnى ا�ار®ت العا�ية
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  )ستارباك(ـ أريد أن أ�ب قهوة عند 

  ..أن� ال أ�ب القهوة، ال أحب سوى اÇوت ش!ت ـ أنت تعلم

  كيف Ú أن يعلم ذلك؟ قال � نفسه

 Ú ثم سمعها تقول:  

ملفات من  راحتك حبي سأذهب ألخذـ ا�ب قهوتك � 
  ذا يمكنك اAجول قليال � ا�تجرمكت ثم أعود، هك

  !عليهاـ حسنا ، رد 

طا^ون ب�عة، ثم القهوة الT يفضلها اإلي) الريسyاتو(احت0 
سار � أروقة ا�رlز اAجاري الكبG، ال يبحث عن Ìء، ال تهّمه 
اAخفيضات � واجهة ا�حالت، ال تستهويه هذه العادة اOديدة 
لإلنسان ا�عاô، إقتناء � ما هو جديد حّ¤ وïن `ن القديم الزال 

  !صا\ا و�دة طويلة

`ن يراها حالة ) ڤينـالشوب(هذه العادة الT يسّميها الغرب 
هيستGيا �اول فيها ا�ّاس اÇروب عن مشا�هم ا^ومية أو ملء الفراغ 

  ..اMي عّم  حياتهم

أصبح ) ڤـالشوبين(األطباء ا�فساني! يقّرون أّن الكثG من 
  !مرضا خطGا � الكثG من ا�ّاس � الغرب
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يارات للس) الندروفر(�ّمته وهو يسyيح � أريكة � معرض 
Ú الرباعية ا�فع، وقالت:  

ـ سا�Ó حبي لن أستطيع العودة للمرlز اAجاري أ� رجع من 
  !العمل باكرا ا^وم � غe Gدته وKب أن أعود للبيت حاال

لم يتفان، ليس هذا اnÃ سوى تكملة لسلسلة ا�واعيد الT لم 
  !أن تتحّقق  يكتب Çا القدر
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واQ واعتذرت عّما حدث اCارحة، قالت Ú لّما �ّمته � ا^وم ا�
  :سمعت صمته الطويل

ـ حبي قلت لك قبل  يئك أن� ال أستطيع أن أراك سوى ساعة 
  أو ساعت! � ا^وم ال أك¨

  رد عليها ..ـ ال ألومك، اهللا كريم

  ـ خلي� نî نديك للمطار

Àنفسك سآخذ طاك   ـ ال تتع

  قبل أن تسافر ـ ال من فضلك أريد أن أراك

  !ـ حسٌن أنا � إنتظارك

سلّمت، طلب منها أن يسوق، قبلت، رlبا ثم توّجها ³و  وصلت،
  )..اOيبياس(صوت ال يعكر حزن صمتهما سوى ا�طار 
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  !اAكنولوجيا ستخلق  تمعا متوّحشا يعيش فيه اإلنسان بمفرده

  

ضاح»   ل إ¸ وجهة ما، تذكر^ص) اOيبياس(�ما إستعان xهاز 
لك الصديق اMي هددته زوجته بالطالق إن لم يüع هذا اOهاز قصة ذ

ا�لعون من سيارته، لم تكن ا�سكينة ضد اAطور واAكنولوجيا ألنها 
`نت إمرأة مثقفة، لكنها �رت من صوت ا�رأة اOميل ا�سجل � 

  !اOهاز واMي يمكنه إغراء زوجها
يستع! با�ّجوم � اللّيل و� `ن اإلنسان عندما يمتطي دابّته 

وlثGا ما `ن ا�ّاس يستضيفون eبر  الطريق،ا�ّهار يسأل ا�ّاس عن 
  ..السبيل ويتعارفون � بعضهم بعد السؤال واOواب

ا^وم كم من قّصة حّب لم تر ا�ّور ألّن رجال عوض أن يسأل 
سؤال فّضل امرأة تمر أمامه وقد أرسلها Ú القدر Aكون أّما ألوالده، 

  !وان,ف) لـڤوـڤ( السّيد
  `نا صامت! طيلة الطريق

  ..مسكت بذراعه كأنّها تتمّسك ببالون سيمنعها من الغرق
  !لم ينظر إ^ها لكّنه أحّس بأّن دموعها � األبواب

تار®  وان,ف،وصال إ¸ ا�طار، شكرها، سلّم عليها، أخذ حقيبته 
  !وراءه امرأة لم يلتق بها
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G صا\ة سّيدي، أنت حجزت � العaين من الشهر ـ تذكرتك غ
  !القادم

 ..البد أن يكون خطأ ما � حاسوبكم !ـ هذا مستحيل سّيدي 
  !أنا متأّكد أنّ� اشyيت تذكرة ذهاب وïياب ألمكث هنا ثالثة أيام فقط

  !ـ أنا آسف سّيدي ال يمكنك الّسفر بهذه اAذكرة

  ضلكـ هل يمكنكم تغيG تاريخ الرّجوع من ف

  ـ نعم لكّن هذا سيÜّفك �^ا

  ـ ال ضG سأدفع ما تريد

  !دوالر سيدي إذا أردت السفر ا^وم 1800ـ 

  !`ن هذا اðمن يضاë نصف أجرته الشهرية

`ن يريد أن يطG إ^ها عn ا\اسوب، Mا أخطأ � تاريخ العودة 
 nّذكرة عAى اyنت(عندما اشyاإلن(  

  !سافر � نفس ا^وم 

األسبوD، الّرئيس � اOزائر  لّطائرة انهمك � �ضG برنا ه� ا
سافر مّرة أخرى � جناح ال�عة إ¸ فرنسا للعالج، ورئيس ا\كومة 

  !وترسانة الوزراء Uول �قا وغربا للتطبيل لعهدة رابعة
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Mي أصبح من الّصعب عليه أن ينتقد هذا الّشيخ ا�قعد ا�سك! ا
ال!م، ا�علومات الT تصله اآلن من  ال حّ¤ �ال يقدر � ا\رlة و

) اMين أصبحوا من هواة برنا ه(ام اCالد ومن ا�قرب! من ا�ظ
ويمّدونه بكّل جديد ألنهم Kدون سعادة � إيصال هذه ا�علومات 

  .ن طريق برنا ه السيا� الساخرÃطGة إ¸ الشعب عا
Cداية، لكّن األمر أصبح من � اÇذا الnنامج ا�ظام باال لم يلق 

 ، $مساجد، � ا�قاë وا\انات`ن، فبعد � صالة � ا� ااÃطورة بم
  !حديث اOميع ن اMي يطلق ا�ار � اOميع، هوهذا القّناص ا�جنو
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ا�علومات تقول بأّن أخ الرئيس لم يستسلم لألمر الواقع، رغم أن 
  .ترشح أخيها الّرئيس لعهدة رابعة أخت الرئيس ترفض ¬لة وتفصيال فكرة

  !مشاّدات وتالسن وقعا ب! األخ وأخته
ه ا�اس � أخيها اMي `نت األخت ترى بأن هذا األمر سوف يكرّ 

وأخرج اCالد من عaية  بá  ده � سياسة الوئام وا�صا\ة،
ألن مقا^د  اإلرهاب، `نت تقول أن عهدة رابعة سوف تشوه إسمه

  !بة Çا لم تعد بيدها\كم بالنس
  !� بيته) ترنكيل(ـ خليه يموت 

  )السعيد(`نت ت,خ � وجه  
  !ـ أ1 لن يموت إال � كر� ا\كم

  !هكذا `ن يرّد عليها األخ اMي أصبح اآلمر ا�اë � اCالد
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ّ� اهللا ص(، ح¤ الّرسول الكريم Óّمد القلب ال يتّسع \ّب! اثن!
خدKة لم يقبل بغGها �يكة للحياة ح¤ وë ، لّما أحب )عليه وسلّم

  !طاعنة � السنّ 

Óّمد الرّجل، أحّب خدKة ا�رأة حّ¤ ماتت وë � اÃامسة 
  !، رغم أن eدات ا�جتمع القرÌ يسمح بتعدد الزوجات حينهاوالسبع!

، تزّوج الّرسول الكريم بعدة نساء، لكّن أّمنا ولّما ماتت خدKة
  !`نت  حبيبة قلبه الوحيدة حّ¤ توّ� ب! أحضانها) eئشة(

، به لم يتسع \ّب! اثن!، فقللم �د عن هذه القاعدة) بوتفليقة(
  !تyك م»نا لغGها السلطة مألت قلبه ولم

ا�غربية مسقط ) جدةو(لم يعرف Ú أصدقاؤه � اðانوية � مدينة 
يعرف Ú رفاق دربه السيا� امرأة، لم يكن Ú ، ولم رأسه قصة حّب 
لم يطلق رصاصة واحدة � ) عبد القادر ا�اQ(، ألّن رفاقا � ا�ّضال

Àجيش ا�ستعمر الفرن!  

اجر إ¸ أوروبا قادر � أن يØّوج بشجرة الّشاّب اOزائرّي اMي يه
أوروبية للحصول � رخصة إقامة، ال تتعّجب إذا رأيت شابّا يمسك 

الÙ الشع � باريس أين ) بارباس(بيد إمرأة طاعنة � السّن، شباب 
، اعتادوا االستهزاء )الشّمة(Cيع الّسجائر وعلب اAبغ ) ـةڤاا\ر(Kتمع 

  :، �ّما مّر � الÙمن هذا الّزوج الغريب
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  !را�! يطيحوا) واغطكك(عندك ) خو(ـ يا 

 Tسّنها سوف تسقطإستعارة بأن صاحبته ال nتم� بصعوبة لك ،
  !وتسقط أوراق إقامته معها

، يبحثون عن )أبيض(الشباب األي� حاال، يقومون بزواج 
أوروبية دون عمل، يقyحون عليها عaين أو ثالث! ألف أورو 

  !بهم ح¤ يتحّصلوا � إقامة دائمة ثم يطلّقونها ØAّوج

ليستو� �وط الّرئاسة الT ينّص عليها اّ�ستور ) بوتفليقة(
رابح ـ (بزواج أبيض، عقد بaاكة  1999اOزائري، قام � شهر أوت سنة 

زارة اÃارجية اOزائرية إبنة إطار سا" � و) أمال تريكي(، مع )رابح
  )!�� تريكي(

  ..لم يمِض يوما واحدا رفقة هذه الّزوجة ا�فيدة) ليقةبوتف(

تعيش ا^وم ب! القاهرة وباريس، �ت رeية ) أمال تريكي(
  !الّسفارة اOزائرّية الT تسهر � سعادتها

ـ هل تريدون أن ترموا � � قفص األسود، كما `نت تفعل روما 
  من قبل؟

عaة؟ إثن¤ كم هم هؤالء اÊOاالت اMين يريدون أك�؟ 
  عa؟
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اMي `ن �ظى باإل¬اع كما يّدD، يكلّم ) بوتفليقة(هكذا `ن 
الّشعب، قلبه ال يتّسع \ّب هذا الّشعب ا�سك!، قلبه ال يتّسع �موع 
 Tنت ت,خ بأ� صوتها أثناء خطبة من خطبه ال` Tتلك األّم ال

  :`نت تدوم لساeت 

  ن ^ال من بيته؟ـ أين إب� اMي إختطفه رجال األم

  : قائال ) بوتفليقة(رد عليها 

  !ـ إجلÀ م»نك، إبنك ليس � جي2

 ،aبوتفليقة(`ن هذا الرّد خاِل من ّ� إنسانية تعارف عليها الب (
دبّابة قتال سياسّية ال ترحم الضعفاء، للرّجل هدف واحد، ا�وت � 

  !كرّ� ا\كم ^خّته اAّاريخ

قب من يشتم رجت ماّدة � القانون، تعاأد) بوتفليقة(� حكم 
أشهر، وبغرامة ما^ة قدرها (سون ألف دينار  6با\بس �دة الّرئيس 
  !جزائري

  !ال توجد ماّدة � القانون اOزائري، تدين الّرئيس اMي يشتم شعبه
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 الّزعيم القبائ�،) حس! آيت أuد( مّرة شاءت الصدف أن أVA ب
كم عليه باإلعدام سنة ، وحُ �1963 ) بن بلة(اMي uل السالح ضد 

وفر إ¸ منفاه �  �1966 ) ا\راش(، لكنه هرب من سجن 1964
  ).سوي�ا(

معرفة ا�سجون xالّده، `ن ) بوتفليقة(اMي يعرف ) آيت أuد(
السوي�ية، من هذه ) لوزان(بمدينة ) الليمان(يتفّسح � ضفاف نهر 

حزب ) الفاكس( سّميه مؤّيدوه، يسGّ بكما ي) دا ا\و(ا�دينة `ن 
  !القوى اإلشyاكية اAاري@ 

بعد أن سلم عليه، سأÚ �اذا تlyون هذه العصابة من ضّباط 
  فرنسا تر" باOزائر إ¸ اÇاوية؟

  : رد عليه قائال

  !ـ أنتم انتخبتم رجال  نونا، هذه ثمرة خياراتكم 

  ؟؟؟)أنتم(

uلوا الّسالح Aحريرنا من ا�ستعمر  �اذا �اطبنا ّ� هؤالء اMين
  الفرنÀ بهذه اللّهجة؟

  �اذا يوÕّوننا � ّ� مناسبة وlأنّنا لسنا أهال للحرّية واAحّ�؟
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 � Tـ إذا لم ينتخب� الّشعب بأغلبية ساحقة، فسأعود إ¸ بي
سوي�ا، وأخلص إ¸ أّن هذا الّشعب راض � وضعيته اAعيسة، وأنا 

  ! أن أفرض الّسعادة � شعب ال يستحّقهالست  nا �

لصحفية فرنسية قبيل فوزه بعهدته ) بوتفليقة(هذا ما ôّح به 
 çاألو.  

الّرئيس اOزائري لم يلتق وال مّرة بصح¿ جزائري منذ أن اعت� 
  !سّدة ا\كم 

ضابط ا�خابرات األسبق اMي نشأ � حضن ) شفيق مصباح(
ره ا�ه� كمستشار �ى الّرئاسة، أوضح � جزائر اÊOاالت، أنÁ مسا

هو الفائز ) طالب اإلبراهيÐ(أّن اّ�كتور ) اإلش»^ة اOزائرية(كتابه 
وراء  ا�خابرات اOزائرّية ë الT `نت، وأّن 1999الDa إلنتخابات 
  )!توفيق(بمبارlة اÊOال ) بوتفليقة(تزوير ا�ّتائج لصالح 

نسبة ، )ا�اQ(الT منحته اسمه اðوري و )بوتفليقة(ّ� بطوالت 
Gالفق Vت اإلفريCذا اÇMا ،Äزائر من جنوبها الغرOتقت, ي �د ا ،

خصوم ، عن خصومه � جيش ا\دود) بومدين(� سفرية أبعده بها 
`نوا متذّمرين من حياة ا�جون الT `ن يهواها هذا الّشاب الوسيم اMي 

  )!نبومدي(�ميه الكولونال 
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لaاء ) ماQ(بمهّمة اMهاب إ¸ ) بوتفليقة(�ّف ) بومدين(
مò سيارت! رباعية  وا�îء بها �) اAوارق(األسلحة من ا�هرب! 

بعد أن بدد رجع  بسيارة واحدة بعد ستة أشهر،  )بوتفليقة(، )جيب(ا�فع 
  ) !ال»زينوهات(نصف األموال الT أخذها � السهر وا�جون � الفنادق و

بعد االستقالل، `نت برقيات أجهزة ا�خابرات الفرنسّية بأمر من 
) بومدين(تصل إ¸ الّرئيس ) فالGي جيس»ر دستان(الفرنÀ الّرئيس 

لم �رج من فندقه منذ أيّام، وهو ) بوتفليقة(�nه بأّن وزيره الّشاب 
منية يمكث مع ثلّة من بائعات اÇوى، وفرنسا ال تريد �ّمل اAبعات األ

  !إذا حدث مكروه للسّيد الوزير ألنّه ليس � زيارة رسمّية 

شاّب Kب أن ) عبد العزيز(يرّد دائما بالقول بأّن ) بومدين(`ن 
  !يتمّتع بشبابه

هذا األسبوع لن يتحدث عن الّرئيس ا�ريض، وال عن عالجه � 
 Uُ ية ب!فرنسا، سيأخذ ا�اس إ¸ ملعب آخر، ملعبf رى فيه مقابلة 

أرباب األعمال اOدد اMين بنوا ثروتهم منذ عودة الرئيس من ا�ن) 
اMي إختاره �فسه � سوي�ا ودول اÃليج أين `ن يعيش حياة ترف 

  !كمستشار إقتصادي إلمارة بyو^ة
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خلق  �ال هو العمود الفقري \كمه، Mايعلم أّن ا) بوتفليقة(`ن 
أشخاصا `نت حاAهم ا�ادية من العدم ثروات ضخمة وضع � رأسها 

  !� وقت وج°) ملياردارات(جّد متواضعة وجعل منهم 

سيكونون uاة العائلة ا\اكمة، وسيعينونه � اCقاء � ا\كم، 
  ..سيستعملهم لaاء اMمم و�اء ّ� األقالم وّ¥ ا�سؤول! � ّ� م»ن

  !ّ� شخص Ú ثمن: `ن يرّدد � مسامعهم

  !الكونّية أكn من أّي رئيسلكّن الّس3 

) اÇافانا(الرّجل الوسيم اMي `ن �مل كأس الويس� بيد وسيجار 
  !با^د األخرى 

رجل ا�ؤامرات اMي `ن ينسج ّ� خيوط الّسياسة اÃارجّية 
 aح � �رير سبع! رهينة من بينهم أحد عÛ يMللبالد، الرّجل ا

 )األوبك(ل صّدرة للبyووزيرا �نظمة ا�ول ا�
ُ
� ) فيينا(ختطفوا � ، أ

        سلم ) بوتفليقة(، )`رلوس(  إيليتش رامGاز سانشاسيد اإلرها�
حقيبة ²لوة بمالي! ا�والرات وحرر الرهائن، الرجالن ) `رلوس( ل

  ! إAقيا بعد ذلك � سوريا وأكال ا�شوي مع بعض

 يتجاوز (سة عمره الالرّجل اMي `ن أصغر وزير � العالم و 
بن بلة واMي أطاح بكّل اÃصوم،  رجل االنقالب �وعaين سنة، 
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الرئيس هواري بومدين يوم الرّجل اMي أبكى � اOزائري! ح! ن4 
  .جنازته

الّرئيس اMي `ن �طب � ا�ّاس �دة ثالث ساeت يتوّعد 
ال يطفئون ويستشهد با\كم واألمثال واآليات، حّ¤ أّن ا�اس أصبحوا 

الT يتداوÇا  اAلفاز خشية أي �رج عليهم ^وÕّهم كما تقول ا�كتة
هذا الرجل ا^وم يسG � كر� متحرك و�اطب الشارع اOزائري، 

  !ضيوف اCالد بمكروفون وسماعة لزقت بأذنه

، `ن � )بوتفليقة(فزيون الوط� الّرئيس من اAل مّرة، زار وفد
طلب الوفد من الرئيس أن يسمح  ، ق رياú مشهورمعلّ  رأس هذا الوفد
أن تستثمر � �اء حقوق اCّث �قابالت كرة  ةاOزائري للقناة الوطنية

القطرية �اء  )رةاOزي(قناة لعالم، عوض أن تyك القدم لكأس ا
ولتول اإلفريقية والعربية بأثمان خيا^ة، فرد  ا\قوق، وبيعها للجزائر

  ):بوتفليقة(عليهم 

  ـ إذا إشتغل ا�اس بكرة القدم، من سيسمع خطابا�؟

  !الّرئيس اMي هزم اÊOاالت وضّباط فرنسا ìنكته ومكره

أصبح الشارع اOزائري يقّص أثره هو اآلن ال يقوى � ا\رlة،  ها
 çمته األو� Gتنتظر من طفلها الصغ Tيوم، تماما مثل األم ال �

çومشيته األو!  
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  !هاو ناض

  ! كلمهاو ت

  !هاو �ب قهوة

  !هاو هز فنجان

  !هاو ضحك

  !هاو حّرك راسو
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نظر إ¸ السحاب اMي تغوص فيه الطائرة من ا�افذة الصغGة 
  !اOزائر أكn من هذه الكوميديا اAعيسة ..ا�ستديرة وهو يقول � نفسه

مò  ا�تاحة �وضع السّماعة ليشاهد فيلم من باقة األفالم 
حالت الطويلة، وهو يبحث � قائمة ا�وسيà واألفالم الطائرة � الر

  .ألم �ثوم) هل رأى ا\ب س»رى مثلنا؟(الaقية أوقفته أغنية 

تلك اإلبتسامة الT توÚ Ñ بأنّه فتح باب إبتسم وهو يستمع إ^ها، 
  .ات Aتالءم مع ا�شهد � اOزائرفكرة جديدة، سيعيد صياغة الÜم

منها، أeد صياغة اCعض اآلخر، قرأ ما  كتب الÜمات، Óا بعضا
  ..إبتسم من جديديغّنيها � \ن أغنية أم �ثوم، كتب وهو 

  

  

  

  

  

  

   



149 

  هل رأى ا\كم س»رى مثلنا؟
  كم قسمنا من أموال بيننا

  كم نهبنا من ماليG �ا
  كم أكلنا من كباش شويت �ا

  كم شكبنا من بyول � جيوبنا
  هل رأى الشعب fّاقا مثلنا؟

  كم كذبنا كذبا �لو �ا
  كم روينا للغاÌ أننا

  حاربنا فرنسا من قبل وصّدقنا
  لم نكن � ا\رب إال تّبعا أو عمالء

  لم ³ارب
  لم Ûاهد

  لم ندافع عن أي Ìء
  )الش»رة(سوى عن 

Cرا كيما حناـاڤـوا  

  هل رأى الشعب حقارا مثلنا؟
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الT  حطت الطائرة � مطار هي¨و بعد سفر دام زمن القّصة
استح�ها، كيف �ّمها أّول مرة، كيف إستعطفته بصوتها ا\ن!، 

بعد طول  هكذا `ن يسّميها، )ح°يته(`ن ¬يال أن يتعّرف � كيف 
اللوا� كن يمألن حياته ب!  لم يعرف قبلها سوى األوروبياتتظار، ان

  ..الفينة واألخرى

� العجائز حّب ح°ية كما �`ن يشعر بآالم ذلك الرّجل اMي أ
، `ن يريد أن ي,خ بأ� صوته كما `ن ي,خ � جبال األوراس


 أّن حبيب ح°ية بعد موتها وهو يتحّسس ر�ها � � م»ن، ُ� 
وlأّن لسان حاÚ يقول ) ح°ية(حصان ا\بيب مات بعد أيام من موت 

  :لصاحبه

  )ح°ية(ماeد للحياة طعم بعد رحيل  ـ

  :سأAه مرة

  جزائرية قب�؟ ـ هل أحببت

  : رد عليها

  !ـ لم أدخل مدن ا\ّب قبلك
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، فتح هاتفه ومسح الصور الT تظر ح¤ تفرغ الطائرة من رّ®بهاان
إAقطها � ميا" برفقتها، مسح رقمها وّ¥ الرسائل الT تبادالها منذ 

  . أشهر، أخذ حقيبته وسلّم � ا�ضّيفة ثم إن,ف

ر � زورق ا\ّب، اسyاحة `ن يريدها اسyاحة جديدة، سف
ا�قاتل ا�مانع، `ن يريدها Aحّبه ويضيفها إ¸ قائمة ¬يالت العشق 
ا�منوع ، `ن يريدها ل°ور معها مدينة حّب جديدة ، Çفة ولوعة وقبلة 

  !وعناق

سقط ا�سك! � nة صوتها، نادته حبي ّ� ^لة، سحرته بن
 جديدة،`ن يريدها مغامرة  ،مساءقبضة السك! وأصبح يتنّفسها ^ل 

  !ه � قلبها فمات � حبها وانهزمسجنت
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سا ، `ن مدرّ مس � مستنقع اإلعالم كما يسّميهقبل أن ينغ
، وlأن اOامعة اOزائرية ال تنجب إال للرياضيات � إحدى اðانويات

  !ساتذة األ

Mلك Uد � ا�درسة اOزائرية ا�هندس والطبيب واألديب 
Cهكذا دّمرت ا�نظومة ليست من اختصاصهم اسون مواديطري يدرّ وا ،

  !الyبوية اOزائرية ا�درسة � اCالد

حيل Ãريج جامعة أن يصبح � ا�ول الغربية ا�تطورة من ا�ست
، ف¿ سوي�ا مثال، أساتذة بيداغوجية شهادةا\صول � دون أستاذا 

ر اAعليم اðانوي، ذلك ألّن الطور اإلبتداÏ يتقاضون أجورا تضاë أجو
  !ا�ولة توÞ إهتماما بالغا بyبية النشء

� اOزائر، أساتذة اAعليم اإلبتداÏ معظمهم من الطلبة اMين لم 
  !يتحصلوا � شهادة اCا`لوريا

، فال هم �ّبون اAدريس التتوّفر فيهم أد� �وط اAعليمأساتذة 
بيداغوجية تفتح Çم ت تكوينية وال سمحت Çم ا�ولة بمتابعة دورا

، Mا كثGا ما نسمع بطفل أو طفلة فقعت عينه أو ك�ت آفاق اAعليم
يدها � يد مدّرس أو مدّرسة � القسم ألنهما نسيا م5رهما أو شيئا 

  ! من هذا القبيل

  !وهذا جرم � حّق اCالد والعباد
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قسم من �  � من ين� دراسته العليا � هذه اCالد Kد نفسه
ا�علم عندنا يلV درسه دون منهاج  ن أد� Uربة بيداغوجية،، دوجديد

لقمة العيش وأسþ أهدافهم ليست  علÐ، األساتذة عندنا هّمهم الوحيد
  !الyبية واAعليم ولكن الظفر بسكن يأويهم هم وeئالتهم

`ن �ّب اAعليم، Mلك أحبه اAالميذ كثGا، `ن Kعل من � 
  .حية أو أسطورة تار�يةدرس م�

`ن يبدأ درسه ب�د � ا�علومات اAار�ية عن مبادئ اAحليل 
الرياú، و� � نهاية فصل `ن يقيم مسابقة � لعبة الشطرنج ويوزع 

  .الش!طة وا\لوى � اOميع

`ن � � مّرة يذّكر تالميذه بأّن للجميع نفس القدرة � 
قّوة ذاكرتنا الK Tب تدريبها ق يكمن � ب األمور، الفراستيعاب أصع

  !كما يدّرب الرياú جسده � �ّمل أصعب ا�سابقات الرياضية

، � ّ� درج ه قّسموا ذاكرتكم إ¸ عّدة أدراج`ن يقول Aالميذ
ذاكرتكم  يال معّينا أو Uربة معينة وستهتديضعوا ماّدة معّينة أو �ل

  !ها إKاد ا\لول ا�ناسبة� � مرة إ¸ درج مع! ليسهل علي
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مرة، طلب من أحد تالميذه أن �ّل دالة هندسية فبV دقائق 
  !طويلة أمام السبورة يتفرج

Úفسأ:  

  ـ ماذا تنتظر؟

  : فرد عليه اAلميذ

  !ـ ال أجد ا�رج � ذاكرä يا شيخ

  !فضحك اOميع ح¤ سالت دموع اCعض

  

  

  

� ذاكرته، وضع  فتح درجا جديداعندما خرج من مطار هي¨و، 
فيه طائرة اÃطوط اOوّية الnيطانية وا�دينة األمريكّية الT لم يزرها، 

لق ا�رج وضع � اّ�رج غرفة فندق انتظر فيه قصة حّب لم تبدأ، أغ
  !من جديد بإح»م ثم eد إ¸ ا\رب
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  !ـ لقد كنت قاسيا � بن فليس هذه ا�ّرة

األسبوع، رد عليه ويده قبله رئيس اAحرير بداية هكذا است
  )..ا�اكبوك(تتحسس أحرف حاسوبه 

ـ لقد كنت واقعّيا ال غG، هذا الرّجل قّدم خدمة جليلة للّرئيس 
هذه ا��حّية ض) بyّشحه قليال من ا�صداقية � ا�yّشح، لقد أ

  !، لقد �غ من نفس اOحر مرت!السخيفة االنتخابية

`ن �لم ìقيبة ، )� بن فليس( `ن يعلم أنّه من ا�قّرب! ل
ا هذا ا�حا" اMي اعتاد ا�رتبة اðانية اMين ساندووزارية `لكثG من 

  !� � اإلستحقاقات الT شارك فيها

Mي جعل بعض اعتاد � قول الÜمات دون إختيار أ^نها، األمر ا
مّمن �تمون برئيس اAحرير  � القناة الT `ن يعمل فيها زمالئه

لكّن األمر ال يهمه، إرضاء ا�اس �ية حّدث إ^ه، متنعون حّ¤ عن اAي
  !ال تدرك وïرضاء اÃصوم أمر مستحيل

ا\كم الe Tثت  ّ� أسبوع `ن عليه أن يفضح أك¨ منظومة
ّ� أسبوع `ن عليه أن يزلزل ôح العائلة ا\اكمة � األرض فسادا، 

  !eئالت ا�افيا اإليطا^ة الT صارت تسGّ اCالد كما تسGّ كnى
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ّ� أسبوع `ن ير" بنفسه � جّب ا�خاطر، وّ¥ أسبوع تتّسع 
، و¥ أسبوع `ن يمسح من رقعة أعدائه لتشمل � مسؤول � ا\كم

  !بريده رسائل اAهديد والوعيد

  : السكرتGة رقم هاتف من اOزائر وë تقولأعطته 

  ..ك أن تتصل بهاـ هذه السيدة �متك عدة مرات، طلبت من

  !أخGا �مها، فرحت �ا سمعت صوته

  Ú قالت:  

  !سنة يا و^دي 78عندي ) زlية(خاAك ـ أنا 

�  ..ـ اهللا يبارك يا ا\اجة أدعي

، �ما شوهت صورة ا�جرم! )هاذ(ـ رÄ �ميك و^دي من 
  !هؤالء �ما زادت سعاد� 

وشيوخ من شباب  رسائل كهاته الشهادة `نت تصله � يوم،
صدى ) لوا فاOرنانـاڤواش (األسبوD وجدوا � برنا ه  ومراهق!،

  !ل,اخهم اMي ال يكاد يسمع � جزائر العزة والكرامة

  !مصدر إÇامه تمّده بطاقة عجيبةهذه الرسائل `نت 



157 

فتح  الوحيد، كم من مّرة حّدثته نفسه أن إ`نت الكتابة ملجأه 
 ذاكرته؟ كم من مّرة إستيقظ � قه بإح»م �ذلك اّ�رج اMي غلّ 

  اللّيل خلسة ينتظر رسالة إلكyونية لم تظهر � شاشة هاتفه؟

تنسيه آالم هاته ا\رب الT �وضها � الكتابة وحدها `نت 
  !ضد ذاكرته صمت 

 بة الT قادته إ^هامّرت األيام والّشهور منذ تلك الرّحلة العجي
قاالته ويكتب � يكتب � الّصباح م لم يغGّ شيئا � eداته،^فyقا، 

  !الليل تنهيداته

، ح¤ ينهكه ا\ديقة الكبGة ا�حاذية ��Úüرج للجري � 
  !اAعب ثم يعود إ¸ اCيت ^غرق � uام ساخن

، أfار ، �مات متقاطعة ال تفهما إال ë`ن يكتب Çا � يوم
¡بأة � حروف، كم من �مة أصبح Çا معá جديد حسب الزمان 
وا�»ن، ح¤ ا�قاط ا�تتا^ة �� ح»ية حبهما العجيبة، `ن يضع � 

  !اللع! اMي أصبح ب% أfاره) ناآليفو(أحاسيسه � 

كتب Çا � `نا قد تواعدا � اللقاء � باريس هذا الّصيف، 
  ..الّشتاء



158 

  لم أ�ّسس يدها

  لم أحتِس فمها
  لم أغرق � ريح شعرها

  لكن� ملك Çا
  لم أنم � صدرها

  لم أقّبل خ,ها
  و¥ ماهو Çا ..وخدها

  لكن� أحّبها
  لم أAق بها

  لن أفرح بها
  لن أفاجئها
  لن أخذÇا

  لن أكون حبيبها
  أو عشيقها

  أو حّ¤ د^لها
  ..� باريس وأزقتها

  !ماتت قّصتنا قبل أن أزورها
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  )!يةاCوتفليق(الّ�ّاق �مون بعضهم اCعض � ا�ملكة 

  

 وجه األرض سّنا ، أكn جندي �)يد صالحـاڤ(يعتn الفريق  
، شيخ � اÃامسة والسبع! من الزال ضابطا � ا�ؤسسة العسكرية

  !عمره، نائب لوزير ا�فاع وقائد أر®ن اOيش اOزائري

اAابعة لتبلوماسية األمريكية، ) ويكيليكس(إعتnته برقيات 
اإلسبانية، أفسد ضابط � اOيش ) يساCا(والT نaتها صحيفة 

) سعيد(اOزائري، نفس الnقيات �دثت عن غرق شقيV الّرئيس 
  !� ا�هب وال�قة) عبد الغ�(و

غليظ ّ�ء الطبع وا�زاج، عديم  شخص ماكر،) صالحـايد ڤ(
اMّ`ء، ال �لو $مه أبدا من السّب والشتم واأللفاظ اCذيئة ح¤ مع 

يملك  )ـايدڤالـ(ددت نشاطاته اAّجارية،  اOيش، تعكبار الضباط �
¡7ة كبGة توّفر ا7Ã للعديد من اðكنات العسكرية، كما يملك 

بمدينة عّنابة  ) بن رشد(مرlزا Uاريا بالقرب من ا�ستش) اOام¢ 
  !�رسه رجال األمن ^ل نهار

من  وeئلته ا�قّربة � العديد) القايد صالح(استوç أبناء 
، )ايدـڤلـا(من ب! ا�قرب! للفريق ا�شاريع بطريقة غG قانونية، و

، )`ربGاتور ا�وبل( )..بهاء طليبة(، )األفالن(ال�nا� � كتلة ا�قاول و
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شخصية معروفة � الوسط العنا� بنشاطاته اAجارية ا�شبوهة، صاحب 
هب والسطو � نيت بقرارات ورخص غG قانونية، عمليات ا�ّ عقارات بُ 

، )ا�وبل `ربGاتور(و) القايد(العقار وأراú الوالية من طرف أبناء 
، اMي تو� إثر أزمة )Óمد صنديد(ذهب ضحّيتها واQ مدينة عنابة 

  !قلبية
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حالة لم يشهد Çا العالم  ،)توفيق(ا�دعو ) Óمد مدين(اÊOال 
  !مثيال � اإلطالق 

  

، يب� شخص أسطورة وهو ¡تٍف عن ألّول مّرة � تاريخ البaّية
لم يره أحد، لم يسمعه أحد، ال يعرفه الّشعب ) اAوفيق(، األنظار

قول غGّ كما ياOزائري، ورغم ّ� هذا فهو اðّابت وّ¥ من سواه هو ا�ت
uر وفّضل دبلوما� سابق رû جوازه األ) Óمد العرÄ زيطوط(دائما 

 Qجرة إÇين يمّثلون حسب رأيه  )بريطانيا(اMاالت اÊOومعارضة ا
  !-مشÜة منظومة ا\كم � اOزائر

لغز حGّ ّ� اOزائري!، بقاؤه � رأس جهاز ) توفيق(اÊOال 
يك¿ ألن �اط الرّجل بهالة كبGة، ابن بتية  ا�خابرات قرابة ربع قرن،

بوالية سطيف `ن ا\اكم الفع� للبالد بصالحيات غG ) قüات(
 ضلوعه اMي أشتبه �) شوشان(Óدودة، جعلته ي,خ � وجه العقيد 

، � ¡طّط للقيام بإنقالب عسكري لصالح مع ضّباط سام! � اOيش
  ! هو اآلمر ا�اë � اCالد اOبهة اإلسالمية لإلنقاذ، بأنّه

اMي هرب إ¸ بريطانيا هو اآلخر، بعد أن ) أuد شوشان(ا�قيب 
سجن مع بعض الضّباط بتهمة �ضG إنقالب عسكري لصالح 

قال Ú با\رف الواحد وهو ) توفيق(، ôّح بأّن اÊOال )الفيس(
  :يستنطقه بمقّر ا�خابرات بالعاصمة

  !ـ أنا رب دزاير
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وأعداؤه بأّن الرّجل لم يشارك ) توفيق(دو الفريق األّول إتفق مؤي
� أي صفقة مشبوهة من الصفقات الT جعلت من قرنائه ينهبون 
ا�ليارات، لم يستورد ال ا�واء وال السّكر وال الّزيت وال ا�فرقعات، لم 

  !ا�حاذي �يناء اOزائر ) اÊOاالت(دخل حاوية واحدة عn ج� يُ 

ببساطة مع eئلته كّ اOزائري!، يهوى كرة الرّجل يعيش 
القدم، Mا `ن قبل أن nKه سّنه � االبتعاد عن اAمارين الرياضية 
الّشاّقة، يلعب مرة ّ� أسبوع مع قداû الع الفريق الوط�، لعلها 

  !الفائدة الوحيدة الT جناها من منصبه 
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ة، جعلته �يف اOميع ملّفات fّيّ ) اللغز(ال جرم أن للجÊال 
قد بّدد خوف الكثGين بعد ترشحه ) بوتفليقة(طيلة ربع قرن، لكن 

اMي ال يعرف الّسلطة إال من منظار ) بوتفليقة(لعهدة ثاðة ورابعة، 
اAوازنات قد يكون رّجح الكّفة لصا\ه � نهاية ا�طاف، لّ شخص 

  !ثمن `ن يقول دائما

  ؟)بوضياف(إغتيال بمخطط ) توفيق(هل `ن يعلم 

) بوتفليقة(ما يصفه الكثGون ، كيف ترك هذا اÊOال الüّيه ك
  الT معه تستüف ثروات اCالد؟) ا�افيا(و

كيف سمح اÊOال الّشبح لشخص قريب من جهاز اإلستعالمات 
أن يصبح وزيرا للطاقة � اOزائر، وباAاQ ) شكيب خليل(األمريكي 

Oجيوب ا Gزائري!؟يتحّكم � مص  

كيف سكت � فضيحة خليفة بنك الT �ّفت اÃزينة 
  مليار دوالر؟ 3،5اOزائرية 

 � Gال � تعي! وزراء نهبوا ا�اليÊOكيف يسكت هذا ا
  مشاريع لم تر ا�ّور؟

 �20اذا سكت رب اOزائر � فضيحة الطريق السّيار اMي إAهم 

  مليار دوالر؟
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يغتصب اّ�ستور، ويغGّ ا�اّدة الT أن ) بوتفليقة( كيف سمح ل
  !تنّص � عهدت! رئاسيت! ال غy^ ،Gشح لعهدة ثاðة ورابعة

هذه األسئلة ال تستدD أجوبة، لكّنها ترفع اللّثام عن حقيقة 
  ! اAوازنات الT بنيت عليها منظومة ا\كم � اOزائر
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، يغّرم عليها اإلنسان أو يسجن� اOزائر أصبح ا\لم جريمة 
 ،وع أن �لم باختيار من يمّثلك²ن، نوع أن �لم با\ّب والّسالم²

 ّAي اصفيق للرّ ²نوع أن تمتنع عن اMيشئيس اOه ، ال ألنّ ختاره ا
  !ه األل!ألنّ ) رنزا(األجدر ولكن كما قال اÊOال 

يطّبقون يعّينون حسب الّصداقة والقرابة و� اOزائر الوزراء 
ئيس واألحزاب ، ال�nان أصبح غرفة لتسجيل أهواء الرّ ئيسسياسة الرّ 

  !عيمة تتهافت Aفوز بمبارlة الزّ ياسيّ الّس 

ئيس، كما `ن � عهد ة تسلية الرّ Çم مهمّ ) بوتفليقة(وزراء 
مزاج ا�لك  ما `ناMي يناديه ا\اجب �ّ  ج�هرّ ر ااألمراء قديما دو

  )!مكرفس(

سنة،  12قافة ألك¨ من الT `نت وزيرة للثّ ) خليدة مسعودي(
دت ا�اليG من أجل حفالت ماجنة ومهرجانات تافهة لم يستفد منها بدّ 

  !عبالّش 

Aكونا eصمة للثقافة العربية ) قسنطينة(و) تلمسان( م°انية
  !فريقيةل إدوّدة تفوق م°انية ع

 aّا �ت دة الوزيرة ـ إن لم ®ت ا�وا^ة للسيّ `نت الÇ «تكن مل
صت AحضG ا�ناقصات ا�شبوهة الT خّص  تفوز بكّل  إسم مستعارـ

  .اهرت!هات! اAظ
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لت إ¸ وجهات  هولة عن والرات، حوّ ت من مالي! ا�ّ ا�ئا
nوافق عليها ال Tورا�ّ  تر �ان ولمطريق العديد من ا�شاريع ال..  

دخلت ا\كومة وë أستاذة للرياضيات � ) خليدة مسعودي(
 Gّسيدة أعمال تس ëاطوريّ ثانوية بالعاصمة، وخرجت منها وnة تمتد  إم

شاحنات إ¸ �lة ، ا\فالت وا�هرجانات ل بتنظيممن �lة تتكفّ 
  !إنتهاء إ¸ أسطول لقوارب الصيد �قل اüCين

ة وë نعمتها، مرّ  ، مثلها مثل وÞّ كر وا�جونالّس تهوى ) خليدة(
ة Aمثل اOزائر � مساوية، `نت مدعوّ العاصمة ا�ّ ) فيينا(� زيارة ل

 غتاظمالة، األمر اMي ارة ح¤ اðّ ه، �بت � تلك الّس حفل دبلوما�ّ 
  !ئيسة اMي أرسل برقية �كتب الرّ فارة اOزائريّ منه ا�سؤول األم� بالّس 

`نوا حوÚ، أنا ìاجة إ¸  نسy ا�سكينة وقال �) فليقةبوت(
  )!بوجرة(و\ية ) خليدة(سيجارة 
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اMي `ن � التسعينات يرسل العaات من ) أبو جرة سلطا�(
�، بعد ئائتالف الرّ تان، أصبح وزيرا � االباب اOزائري إ¸ أفغانسالّش 

  ) . لمة  تمع الّس حرl(� رأس حزب ) Óفوظ ³ناح(أن خلف ا�رحوم 

وربطة العنق، هكذا أصبح ) اAويد(سول معنا، للبس لو `ن الرّ 
 ّÜقيبة وزاريّ ) بوتفليقة(بعد أن أغدق عليه ) ـرةڤوب(م الشيخ يتì ،ة

د ، سألت السيّ )خليفة(ق � فضيحة بنك القاضية الT `نت �قّ 
وريا، مديرا ل � شهادة اCا`لبنه اMي لم يتحّص كيف أصبح ا) ـرةڤبو(

  : عليها بnودة دم فردّ  ؟)خليفة بنك( لفرع بن� تابع ل

  !د� القاضيةسيّ ) خليفة(اOزائر `نت تشتغل � بنك  ّ� ـ 

 ئاسة ّ� فة � الرّ اÇاتف، وأسمع موّظ اعة سمّ ) ـرةڤبو(ة أخذ مرّ 
األuر � خانة  ها كتبت � جوازه ا�بلوما�ّ ألنّ  والشتم، أنواع السّب 

  )!دولة(فقط، نست  ا�سكينة أن تضيف �مة ) وزير(نة ا�ه

ت فة الT `ناعة من يد ا�وّظ سة السمّ ئاسم � الرّ أخذ مسؤول الق
آخر سفر  ازوأرسل Ú جو) ـرةڤبو(د معاQ الوزير تب� وïعتذر للسيّ 

  ).وزير دولة: ا�هنة( ..مكتوب عليه باÃط العريض
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من طراز  لك، هو كذ)وتفليقةب(مدهش لوزراء  مثال) ار غولعمّ (
  )!نيهم القانوأ�ار �م(

ثم  ،1999ة منذ لألشغال العموميّ  يد اCحري ثمّ `ن وزيرا للّص 
ا\كم `ن ) بوتفليقة( أي منذ توÞّ  وزيرا للنقل ثم وزيرا للسياحة،

، موجودا � حكومات العهدات ارع اOزائريّ يه الّش كما يسمّ ) اÇول(
  !األربعة لفخامته

 بالطلبة � مسجد اOامعة بمدينة اMي `ن يصّ� ) ار غولعمّ (
د أن يلتV ب! الفينة الفرنسية أين `ن يزاول دراسته، تعوّ ) ماتز(
ريره ام Ú تق، ليسلّ ةفارة اOزائريّ تابع للّس األخرى بضابط للمخابرات و

  !!يلبة اOزائرعن الّط 

ن قاعدته وأفرغه م) لم تمع الّس (خyق حزب بعد أن ا) غول(
، هذا ا\زب )Uمع أمل اOزائر(ر إنشاء حزب جديد ، قرّ ا�عارضة للحكم

  !� ا\كم مدى ا\ياة للبقاء) بوتفليقة(ة مساندة اMي أسندت Ú مهمّ 

بتهمة  توبعوا قضائيا) ار غولعمّ ( العديد من إطارات وزارة
  ارريق السيّ ختالس أموال مaوع الّط ا

�م واMي يعتn أكn  1200 اMي يبلغ طوÚ) �ق ـ غرب(
ار � إفريقيا، هذا ا�aوع اMي بدأ بتÜفة ريق السيّ مaوع للّط 

ك¨ اعة أالّس  ولة \دّ ف خزينة ا�ّ مليار دوالر، �ّ  9ر ب إ¬ا^ة تقدّ 
  !ادون أن تستلمه اOزائر نهائيّ  مليار دوالر  15من 
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توبع ) مدبوشامة Ó(السيد ) غول(األم! العام السابق لوزارة 
ائيا بتهمة إستغالل ا�فوذ وتلV هدايا غG مستحقة والرشوة ـضڤ

مدير اAخطيط بنفس ) uدان سليم رشيد(وïساءة إستغالل الوظيفة، 
زوجة  الوزارة مسجون بتهمة تكوين  موعة أ�ار وïستغالل ا�فوذ،

)  ماQ(اMي `ن سفGا للجزائر � ) عبد الكريم غريب(هذا األخG وïبنة 
  .ë األخرى متابعة قضائيا مع أخواتها بتهمة ا�شارlة � تبييض األموال

مدير اOزائرية لتسيG الطرقات ال�يعة ) غزاQ أuد رفيق( 
بوزارة ا�قل سجن بتهمة تنظيم ¬اعة أ�ار وتلV هدايا غG قانونية 

`ن مديرا ) خالدي Óمد(وïستغالل ا�فوذ وتبديد أموال عمومية، 
مشاريع اOديدة �ى الو®لة الوطنية للطريق ال�يع و®ن يتلà � لل

`ن يطلب من الa®ت ) خالدي(دون وسيط، ) غول(أوامره من الوزير 
األجنبية الT تتعاقد معها اOزائر، بأن تأجر Ú ولعدد من أصدقائه 

سجن بتهمة تبديد ) خالدي(فيالت � العاصمة اOزائرة وتقوم بتأثيثها، 
والوزير ) جدكم(وال عمومية وïستغالل ا�فوذ والرشوة، � هذا يا أم
  )!غوال(الزال وزيرا ) غول(

من الشياط! يظهر للناس  `نت العرب قديما تزعم أن الغول نوع
  !� الفالة ، فيتلون Çم � صور ش¤ ويغوÇم ح¤ يهلكهم ويضلهم

 �  : ا�عجم العرÄ يف� �مة الغول بما ي

  !ما أخذ اإلنسان من حيث ال يدري فأهلكه �: الغول
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ا�خابرات إطار سا" � وزارة اÃارجية أf � جلسة خاصة أن 
مليون أورو يمتلكه  �200 فرنسا بقيمة  ااOزائرية وجدت حسابا بنكي

لكن هذا األمر بV � درج اÊOال ) غول(مسؤول تابع لفريق الوزير 
  !)توفيق(

ختالسات وباAاQ � علم باال) غول(زير د الوا أن يكون السيّ إمّ 
ن ه `ا أنعب وهذا أمر خطG، وïمّ ط كذلك � نهب أموال الّش فهو متورّ 

بأموال ا�aوع العديد من ا�سؤول! � وزارته  اتتالعب تماما Kهل
  !Çذا ا�نصبتماما  ، ألنّه � هذه ا\الة غG كفءأخطروهذا 

زه هذا الوزير أÛ 8سيار اMي أو� � ا\االت يعتn الطريق ال
من أي طريق � العالم، إذ تبلغ �فة إÛاز الكيلومy الواحد � أوروبا 

مليون دوالر �  8هذه اÜAفة فاقت مليون دوالر،  6و  5مثال ما ب! 
  !اOزائر

وïذا قمنا بعملية حسابية بسيطة فإن الفرق اإل¬اQ � اÜAفة 
  :سيصبح 

مليار  2،4مليون دوالر أي  2400= �م  X1200مليون دوالر  2
  دوالر 

�قل، إنتقل من وزارة األشغال العمومية إ¸ وزارة ا) ار غولعمّ (
 Gّاهيس  Gّوية  قطاع األشغال العموميّ كما `ن يسOطوط اÃة، تذاكر ا
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خت ئة الT لّط ، رغم اÃدمات السيّ رية ال تزال ë األ8 � العالماOزائ
طائرات وسخة، تصل متأخرة وتطG بعد بضع لlaة، سمعة هذه ا

آر (ون هذه الlaة اس � اOزائر يسمّ ساeت عن موعد إقالعها، ا�ّ 
  )!كسكوس

كما يسÐ الشارع اOزائري ) آر كسكوس(مت ، نّظ �2014 
، اآلالف اارطيّ  200مسابقة وطنية Aكوين الlaة اOزائرية للطGان، 

ة وا أسماءهم للمشارlة، لكن `لعادة القضيّ لمن الطلبة اOامعي! سجّ 
ريده ء � بستدeقال أحد ا�سؤول! لطالب وصله االكما ) مطبوخة(

أين  بالعاصمة اOزائرية  صباحا  يلتحقß اإللكyو¦ ^لة االمتحان 
  !يسكن � بعد ألف كيلومy من العاصمة رغم أنّهKُرى االمتحان، 

اجح! � قائمة ا�ّ ف عج نفسك يا و�يال تُز ؟اذا أنت مüعج ـ �
  !ا�سابقة حسم فيها منذ زمن

 ة إسم األوçا�ئ، القائمة ا بأسماءل شخصيّ تكفّ ، )ار غولعمّ (
، تلتها قائمة �وي (س! ولةأبناء كبار ا�سؤول! � ا�ّ ضّمْت أسماء 

  !أبناء رجال األعمال اط، وأبناء كبار الضبّ  اسما �ّهم 

وزيرا للسياحة، ا�سك! � ورطة، لن ) غول(ع!  �2015 ماي 
بعد طرقات ووسائل ا�قل Oلب السياح يستطيع التسy وراء إنعدام ال

QواAأن `ن وزيرا لألشغال العمومية وا�قل � ا!  
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  !Q بà ندوه أالفرنك )..FLN(حزب 

من مقر Çذا ا\زب العتيد، عندما حاور ال �لو مدينة � اOزائر 
قص عليه ح»ية  ،ا�دير السابق لlaة سوناطراك) ! مالطيحس(

غريبة تب! مدى قوة هذا ا\زب اMي جعلت منه السلطة مدرعة 
  !حربية للبقاء � ا\كم

بعد تأميم ) حا� مسعود(`ن أول من سG قاعدة ) مالطي(
ير العام كما `ن نائبا للمد، )بومدين(الرئيس طرف ا�حروقات من 

  ).سيد أuد غزاQ(حينها ) اطراكسون(�جمع 

إقامة إحتفاالت ضخمة بمناسبة  )بومدين(، قرر �1971 سنة 
، اإلنقالب � اOزائر تسميه العائلة اðورية )بن بلة(إنقالبه � 

  )!اAصحيح اðوري(

حا� (ول� تكون الفرحة فرحتان، سيقام أكn حفل � قاعدة 
  .عة أشهرمنذ أرب) بومدين(الT أ²ها ) مسعود

وترسانته �ولوا من مهندس! � اyCول، إ¸ جيش ) مالطي(
ا�سؤول! وا�بلوماسي! لكبار ) شا^هات(مشوي، ويزين  �600: 

ر اهالرئيس، طائرة خاصة Óملة باألز اMين سيسافرون مع األجانب
تناؤها � أسواق ا�دن بدلة تقليدية تم إق 1200جاءت من العاصمة، 

  !رةفرق الرقص الشع الT ستح; السهل ا�جاورة 
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ë ا�aوبات الكحو^ة، ) ا�الطي(ا�شÜة الT أرقت � 
وا�بيذ ، لكن ) الويس�(األوامر الفوقية تلزمه توفG كمية معتnة من 

  :ال تقلق قال Ú ) عبدا�جيد عالهم(الوزير  efن ما طمأنه

فل بتوزيعها � وسنتك) بوتفليقة) (شاQ(ضع الصناديق �  ـ
  !الضيوف

  !ا^وم (ر وغدا غدر 

سيد (اÃياQ إ¸ مديره فاتورة ا\فل ) مالطي(قدم ، هذاأيام بعد 
Qد غزاuا للرئاسة؟ ، )أÇب إرساK ا منه هلCطا  

إستخراج ا�فط اÃام  ـ هل أنت  نون، أدرج  ا�بلغ � تكا^ف
  !رد عليه ا�ديرمن القاعدة، 

 ، ما1971سنة مليون دينار14اإل¬اQ للحفل بلغ  مبلغ الفاتورة 
ôفت � ا�شوي مليار  75، مليار سنتيم 75وم ماقيمته يساوي ا^

  )..الويس�(الشع وصناديق  والزهور وبدالت الرقص

  !تاريخ ا�هب ألموال الشعب ضارب � القدم
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 )بلعيد عبد السالم(الوزير  غادرة الفرنسي! للقاعدة، طلبد مبع
، جديدة بكل ا�رافق ^عيش فيها العمال بناء مدينة) مالطي(من 

الyفيه yCو^ة الT ال تسمح بالراحة و�تلف عن سكنات القاعدة ا
) حا� مسعود(قام بتقديم ا�aوع � سلطات ) مالطي.(عن ا�فس

لناحية العسكرية د لاMي `ن قائ) العرÄ بلخG(رية، ا�دنية والعسك
  :¡طط ا�aوع بعد تفحص  ال Ú الرابعة، ق

ـ سأوافق � هذا ا�aوع، �ط أن تبنوا �ا مقرا كبGا 
  !وسجن )..لألفالن(

`ن هدفه وضع الشعب بأfه ) األفالن(، هذه ë العقلية يا �
Gسجن كب �!  

  !ا�عجزة) ار سعدا�عمّ (وحة، دون ا\ديث عن لن تكتمل اللّ 

، )الشادQ(ئيس ¬عية �ساندة الرّ  سياسة، أسّ � الّس  اتاجر `ن
) زروال(، و¬عية �ساندة الرئيس )بوضياف(و¬عية �ساندة الرئيس 

  !اها و^مة الرئيسسمّ 

ا\صان  ال طائلة من هذه اOمعيات، لكنّ ا¬ع أمو) سعدا�(
 Gه ا�اليìي أرMا)Gه لم �نه حدس) سعدا�( )..بوتفليقة(هو ) ةا�مل
من رئيسها ا\قيV � ) بوتفليقة(مساندة الرئيس  عندما fق ¬عية

  ).الوادي(مدينة 
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  !ها  قضية والئم ال غGاCالد �ّ 

باOنوب ) قفصة(� والية ) أم العرائس(و� بقرية ) سعدا�(
ÀونAموا^د مدينة  ل نفسه ضمنر شهادة ميالده ليسجّ ، لكنه زوّ ا

ه أخرج من داÏ، لكنّ ، طرد من ا�درسة وهو � اÃامسة إبت)الوادي(
يل شهادة ح �ة �ستوى اðاðة ثانوي ^yشّ ة شهادة مدرسيّ عته السحريّ قبّ 
  !ه فشللكنّ ) اC»لوريا(

ال يعرف الفشل، إن `ن اليمتلك القدرات ) األفاال�ارعمّ (
غGه طلب من ه يملك ا�فوذ، Mا ، فإنّ متحانجاح � هذا االالعلمية للنّ 
  !ل � شهادة اC»لوريابة عنه، وهكذا �ّص متحان نيااجتياز اال

إ¸ ) سعدا�(ل ة الT شهدتها اCالد، �وّ ة ا�مويّ خالل العaيّ 
حة لتفاع اMا� �»فحة اإلرهاب، لكن efن ما قائد �جموعة مسلّ 

فة � الطرقات ، تقيم حواجز مزيّ ت هذه ا�جموعة إQ  موعة أ�ارل�وّ 
  .ئ¢ ا�واÌ واإلبلح! وبالفالّ د اوتyّص 

جبهة اAحرير (ا^وم رئيس ا\زب العتيد، حزب  )سعدا�(
مليون أورو، كما كتبت صحيفة  300 هم � قضية إختالسمتّ  ،)الوط�

صمة االفرنسية، ويمتلك شقت! � أر* األحياء بالع) لو®نارأنشي�(
  ).باريس(
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دة إقامة دائمة بفرنسا، خضع سنة يمتلك شها) سعدا�(
ض األموال طة الفرنسية بتهمة تبييالaّ ستجواب من طرف لال2014

Daال Gوالكسب غ!  

مريم (، )وريدة مداد(، )سكينة زيزة( هذا هو رئيس حزب
، )حسيبة بن بوع�(، )يدـاڤمليكة (، )وريدة لوصيف(، )بوعتورة

ع� (، )بن بولعيد(، )أuد زبانة(، )حليمة عياÌ( ،)دزاير شايب(
، )اس� ا\وّ (، )عمGوشالكولونيل (، )اس لغرورعبّ (، )البوانت

  !، ومليون شهيدة وشهيد)شعبا�(
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  !الطيور � أش»Çا تقع

  

 ، طلب من ّ� اآلخر، عندما `ن وزيرا للخارجيةهو ) بوتفليقة(
أن ترسل الفائض من م°انياتها الT لم ة عn العالم، فارات اOزائريّ الّس 

إ�اد (، إ¸ حساب بن� خاص  فتحه � بنك ت,ف خالل العام ا�ن,م
  .مدينة الشكوالطة واCنوك السوي�ية) جنيف( ب) UBS بنوك سوي�ا

ت اOزائرية الT ، أخرجت ا�خابرا)بومدين(أيام قالئل بعد موت 
ي، اMي `ن يمكن أن ال�ّ  ، هذا ا�لّف )دي مرباحقاص(`ن يرأسها 

  !إ¸ حبل ا�شنقة) بوتفليقة(Kر 

مات ولن �ميه، ) بومدين(ه � خطر وأنّ بأنّ ) بوتفليقة( ا أحّس �
مليون دينار جزائري، لكن هذا ا�بلغ لم  12 بولة صّ» م Ãزينة ا�ّ قدّ 

  .إ¸ سوي�ا) بوتفليقة(Çا األموال الT حوّ  يكن يمثل ّ� 

أمر  لس ا�حاسبة بفتح �قيق حول ) شادQ بن جديد(ئيس الرّ 
  !1978ح¤ سنة �1965 الفyة ا�متدة من سنة ) قةبوتفلي(إختالسات 

) بوتفليقة(، نطق  لس ا�حاسبة ìكمه ا�هاÏ، 1983أوت  �8 
إستعمل منصبه من أجل �ويل أموال اÃزينة إ¸ أغراض  غG قانونية، 

، هذا ا�بلغ 1979رت بستة ماليG سنتيم نهاية قيمة اإلختالس قدّ 
  !ر سنتيممليا 300يضاë ا^وم مبلغ 
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ة مرات سافر رفض ا�ثول أمام  لس ا�حاسبة، عدّ ) بوتفليقة(
ة يnر مرّ  إلستنطاقه، `ن � ّ� ) جنيف(و ) باريس(إ^ه  قضاة إ¸ 

ي �ساندة صندوق fّ ة هو فمرّ ي، وجود هذا ا\ساب اCن� ال�ّ 
من أجل بناءمقر جديد أخرى ة ة عn العالم، ومرّ القضايا اAحرريّ 

  !اÃارجية لوزارة

  ..كما يقول ا�ثل الشع! اب كثG النسيان الكذّ 

ة أربع وقتها، سجنوا �دّ ) بوتفليقة(ب! من أربع إطارات من ا�قرّ 
 شادQ(الرئيس جن ألنّ من الّس  Ûا) بوتفليقة(سنوات بسجن ا\راش، 

  !ع) عنه) بن جديد

ئيسا ر) بوتفليقة(ا أصبحلمّ الفرنسية، ) موناكو(بمدينة  �1999 
̧ أصدقائهث �دّ للجزائر،    :اMي أشفق عليه قائال) الشادQ(عن الفرنسي!  إ

  )!737ڤنـبووي(ه `ن يقود طائرة ال �سن الطGان، لكنّ ) الشادQ(ـ 

، يمكنه أن يشتم شخصا أÛاه من )بوتفليقة(هذه ë شخصية 
  !  ا�وم � زنزانة مدى ا\ياة

األموال ا�ودعة من  عن ملّف  ث، اإلعالم السوي�ي، �دّ �2010 
السوي�ية، أدرج � القائمة شخصا �مل  م العرب � اCنوكطرف ا\ّ» 

مه اAقرير � أنه قريب من الرئيس ، قدّ )س ـ ب(سمه هذه العالمات ا
ن فرنك وملي 970، هذا الشخص يملك حسابا بقيمة )بوتفليقة(

  !سوي�ي، أك¨ بقليل من مليار دوالر
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جوع �بك (كض وراء لقمة العيش، ك � الرّ الشعب منهم
، فأصبح عب جاع و خافيقول ا�ثل الشع، � اOزائر هذا الّش ) يتّبعك

كن، مشÜة هّمه فواتG آخر الشهر، مشÜة ا�واصالت، مشÜة الّس 
ا�واء، اCطالة، مشÜة العنوسة، مشÜة ا�اء، مشÜة الكهرباء، مشÜة 

  !مشÜة اÇاتفمشÜة الزيت،

ا بات ه لو أّن مواطنا جزائريّ ، يقال أنّ عب أصبح ينّكت � نفسهالّش 
  !ةاOنسيّ  اّ�ولة منه، واستيقظ فرحا لسحبت ^لته فرحا

عب ا�سك! � دّوامة من ا�شا� فأّ� Ú أن يفّكر � أدخل الّش 
  خلق األحداث؟

ّ̈ اليس ثروات طائلة �رج إ¸ العلنو� الكو وات ، جعلت من ال
Tت ا�سلحة تبدو تافهة جدا بنتها الeماOين `نوا اMاالت اÊOا ،

لوا إ¸ رجال يأخذون نصيبهم من � صفقة نفطية تnم مع اOزائر �وّ 
 م، فّضل الكثG منهأعمال هم وeئالتهم، ول� ال يتفّطن Çم الّشعب

استثمار األموال الT نهبوها �ت غطاء �®ت وهمية يyأسها أناس 
  !وا باألمس القريب ال يملكون دّراجة هوائية`ن

اMي سمحت Ú صداقته مع ) حّداد(ثروة  ،خG مثال � ذلك لعّل 
أن يyّبع � أكn  ّمع لألشغال العمومية ) سعيد بوتفليقة(أخ الرئيس 
`ن يفوز بكل  ا�شاريع دون مناقصة تذكر،عشاء ) حّداد(� اCالد، 
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الرئيس وّ¥ العراقيل اGCوقراطية الT  فاخر � فندق فخم مع شقيق
ّ̂ وقفت eئقا أمام كnى الa®ت ا�ّ   الT حاولت االستثمار � اCالد ةو

  !تسقط كق, من الرمال

اMي لم ) ادحدّ (و) السعيد(مع ) ت°ي وزو(عشاء � فندق � 
ت°ي (يِ' ولو ملعبا �درسة إبتدائية، يفوز بصفقة بناء ملعب مدينة 

الT فاز فريقها بثالث بطوالت إفريقية، يتّسع Ãمس! ألف  )وزو
فاز بمaوع ضخم ال يستطيع ) حّداد(مليون دوالر،  300متفرج بقيمة 

Gة إ.. تنفيذه، ال ضl� سبانية القيام باألشغال عوضا عنهسيطلب من ،
ألنه لم يسّدد ) حّداد( هذه الlaة الT رفعت دعوى قضائية ضدّ 

مaوع ا�لعب أسند .. ال ضG ،الحّ¤ أجور العمّ  مستحّقاتها وال
aوعلaية تقوم بتنفيذ ا�lة ترl!  

جن � أيّة دولة من دول العالم عمل مثل هذا يكلّف صاحبه الّس 
  !صديقه) السعيد(هو � اOزائر و ) حّداد(ولسنوات طوال، من حسن حظ 

سفG ، يلتV بالا^وم يرأس منتدى رؤساء ا�ؤسسات) ادع� حدّ (
لويزة (، األمريكي والفرنÀ، وهو مرشح Aقت مناصب سامية أخرى

`ألرستوقراطية، اليسارية الT تعيش ا^وم رئيسة حزب العمال، ) حنون
  !)بوتفليقة(هو من يدفع رواتب الكثGين من وزراء ) حداد(ôحت بأن 

  من قال بأن ا\لم � اOزائر غG ²كن؟
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والية ) آزفون(لة صغGة � دائرة `ن أبوه صاحب بّقا) ادحدّ (
� والفواكه وا�واّد الغذائية، �ّص  ات°ي وزو، يبيع فيهÃل قليال من ا

أّي  دوالر من اCنك اOزائري دون � قرض قيمته ثالثمائة مليون 
  .ضمان للبنك

  !أكn ضمان � اإلمارة اCوتفليقية) السعيد(

رى أثرياء اOزائر، رحلته ^صبح من أث) ادع� حدّ (هكذا بدأ 
 Qة وهمية لألشغال العمومية ال تمتلك شاحنة واحدة، قرض خياl�

ال دون من اCنك ا�رlزي اOزائري، مشاريع دون مناقصات، مئات العمّ 
  !ضمان إجتماD وال تأم!، ّ� Ìء � ما يرام � بت ا�ليون شهيد

عبد ا�ومن (ع نفجر قبله  مّ سينفجر، كما ا) ادحدّ (ع  مّ  لكنّ 
الف¤ اMه، اMي حاز � قرض بن� من اCنك ا�رlزي ) خليفة

  ! مليون دوالر  60اOزائري بقيمة 

ّ̀ م شقّ قدّ ) خليفة( `ن يستعمله  انة يمتلكها مع إخوته ود
 ّ̂ هاته األمالك لم فر بهذا القرض، كضمان للظة � العاصمة، كصيد

  !ى نصف مليون دوالرن قيمتها تتعدّ تك

اMي سمحت Ú ا�ولة بفتح بنك خاص، أصبح � وقت ) خليفة(
الفرنÀ لكرة القدم، أصبح ) مارسيليا(ل فريق يموّ ) ملياردارا(وج° 
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، وال �لو ) يون خليفةزفيتل(، فتح قناة ) خليفة للطGان(يملك �lة 
  !سمهمن ا لوحة إشهار � اCالد

ه ر، وسام األثG، ألنّ أ� وسام � اOزائ) خليفة( قّت ) بوتفليقة(
¬ال (و) `ترين دونوف(و) ديبارديو(ل! الفرنسي! أ� بأكn ا�مثّ 

  ..وأجلسهم إ¸ طاوAه) دبوز

  

  :ح قبل مغادرته للجزائرôّ ) ديبارديو(

، هنا يمكنهم ربح ئ إ¸ اOزائريلمجأصدقاÏ � فرنسا ل ـ أدعو ّ� 
  )!بوتفليقة(أموال كثGة مع 
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  !ارق إفراغ جيبكعندما ترفع رأسك، يسهل للّس 

  )بوتفليقة(هذه ا\كمة ا�ستوحاة من ا�قولة الشهGة للرئيس 

`ن ) خليفة(ع اس،  مّ قها ا�ّ ما صدّ ما `نت الكذبة كبGة، �ّ �ّ 
ّ ة أموال ا�ّ اهاAهموا بaاق fّ اق، جامعة لكبار ال�ّ  وا ولة، ثم ول

  !ب ا�واطن ا�سك!وجوههم Oي

ّ̂ يعد بأرباح ربويّ ) خليفة(`ن بنك   با�ائة 12ة تصل إ¸ ة خيا
  !للمبالغ الضخمة

، ا�اليG من األوراق ال يثق � اCنوك `ن ا�واطن اOزائريّ 
ض سوداء، أكياس من ا�فرو) بالستيكية(ة `نت تنام � أكياس ا�قديّ 

أن �مل فيها القمامة، أصبحت تستعمل Oمع ا�ينار اMي التتعدى 
  !قيمته، قيمة القمامة � السوق السوداء

eم،  هم سìGون (س أمواÇم ّ� اس بأنّ أوهم ا�ّ ) خليفة بنك(
  !ال ير* حظ الفائز فيه إ¸ هذا الربح) ل»زينوا( حّ¤ 

 رامل ا�جاهدين، ّ� ار، ا\رفي!، قدماء ا�جاهدين، أصغار اAجّ 
  )!خليفة(با�نانG، أودعه عند  ²لوء أسودَ  امن `ن عنده كيس

 يبا � فرع من فروع اCنك، اMي امشهدا غر ة رأىمرّ 
ّ
ذ كما � �

`نت مرمية � ) ا�ملGة(، ا�اليG كبGة مقرا Úّ ) فيال(� والية 
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Õ يوط مطاطية، األرض، ا�وظفون `نوا يتخطون تلك ا\زم ا�ربوطة
  !كما يتفادى اإلنسان ا�جاسة � األرض

� شهادته، `ن ملك اإلمnاطورية ) خليفة(يوم، يقول سائق  ّ� 
ه ³و شارع بمليارين أو ثالثة، ويتوجّ ، يأخذ كيسا مأل )مومن(
  !إلستبداÚ بالعملة الصعبة) السكوار(

صعبة، `نت أموال ا�واطن اOزائري، تصبح دينارا وتمÀ عملة 
وال (� ا^وم ا�واQ، ) باريس(ع إ¸ ثم تسافر � مò طائرة تابعة للمجمّ 

  )!من شاف وال من دري

  :ذا ال تفتح حسابا عندهم فأجابهاه �عندما خرج سأل أخا

ذا ال ا مليون سنتيم للشهر، �بثالث!) فيال(ر ـ لم أسمع ببنك يأجّ 
  !قل لم يسyح Çمات Çم؟ ال أكذب عليك يبنون أو يشyون مقرّ 

كما يناديه أصحابه أثناء لعب كرة القدم، `ن � ) ا\و(ه أخو
  !حق
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  )!ـلـدن بويڤالـ(ال Ìء يستع> � 

يصبح ذهبا، اإلعالم الغرÄ، كتب عنه ) مومن(ّ� Ìء يلمسه 
بيل (يوما، أّن ثروته � خّطها اAصاعدّي ستصG أكn من ثروة 

  !وأغá رجل � العالم) ميكروسوفت(مالك ) ـايتسڤ
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شyى ، ا)خليفة تي¿(ج لقناته اOديدة ، ومن أجل الyوي�2002 
وÞ ة ا�شهورة بمهرجانها ا�ّ الفرنسيّ ) `ن(فيال فاخرة بمدينة ) مومن(

Ûوم  ثم أقام سهرة ح�ها ّ�  مليون أورو، لألفالم، بسبعة وثالث!
ارات � حساب خليفة � طيّ  سافر ، الّ )الشوب°(نما و الغناء والّس 

  !ة وأقام � فنادق (سة Ûومخاّص 

 وا ا\دث، استلموا أظرفة ما^ةالصحفي! األجانب اMي غّط  ّ� 
  !هر اOديدلإلشهار بأمG الّس 

ا سمح ¬يع ا�سؤول!، لمّ  ودّ ) مومن(شyى وأخGا وليس آخرا، ا
  !أنشأهاارين الT خول إ¸ مدرسة تكوين الطيّ ألبنائهم با�ّ 

ندهش أحد ا�كون! من ارين، اAكوين الطيّ ) مانشسy(� مرlز 
  )!خليفة(ضعف مستوى الطلبة اAابع! Cعثة 

طلبة أبناء شخصيات  ه `ن ضمن دفعتهأخnه أنّ  ار جزائريطيّ 
  !انوياðّ  معروفة � اOزائر، طردوا � الصّف 

`نا ضمن  )بن بوزيد(وحفيد الوزير ) بوتفليقة(ئيس بن أخ الرّ ا
  !هذه ا�فعة

� ) ـنڤـاCووي(لطائرات  ائيس، أصبح قائدبن أخ الرّ ا^وم، ا
يمنع ة، وهو القائد الوحيد � العالم، اMي ة اOزائريّ يّ اÃطوط اOوّ 

  !سمه � �مة الyحيب قبل اإلقالعائرة من ذكر االّط  فاتمضيّ 
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سم قائد اذا امتنعت عن ذكر ا� فاتا�ضيّ ة سأل مواطن إحدى مرّ 
ألسباب  اسمه ع ذكرئيس، ²نوبن أخ الرّ ائرة، همست � أذنه إنه الّط 

  ..أمنية

  !الشعب يمقتهم ؟ وحاشيته أنّ ) بوتفليقة(يعلم   أÇذا ا\دّ 
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، بعد أن أصدرت  )اشا\رّ (� سجن  ا^وم ينام )مومن خليفة(
ّ̂ رة اه مذكّ اOزائر � حقّ  وطلبت � إستحياء من ة، عتقال دو

  .طات الnيطانية  تسليمه للجزائرللّس ا

ق الكثG من ا�سؤول! � اOزائر، Mا ، قضية تأرّ )خليفة(فضيحة 
لف من جديد، جلسات قضائية ع � فتح هذا ا�العدالة � اCالد لم تت�ّ 

  !هود من كبار ا�سؤول! � ا�ولةة لغياب الّش مرّ  ّ� ،رفعها  تمّ  عديدة 

بطاقة  الوزراء `نوا يمتلكون  سل، جّل لعغطس � إناء ا الّ 
وزير ) مراد مدلÀ(، )خليفة بنك(من ) � `ردـوڤ(سحب بنكية 

ّ̂ اÃارجيّ   كن، وزير الّس ) ونعبدا�جيد تبّ (، )كريم جودي(ة ة، وزير ا�ا
  !� ا�ولة اسامي  وزيرا ومسؤوالقائمة طويلة تضم أك¨ من سبع!

اMي `ن يشغل منصب Óا" أخ الرئيس بوتفليقة ) عبد الغ�(
لم ) خليفة بنك(س@ من باريس بقرض ة � شyى شقّ ا، )خليفة(ع  مّ 

  !اعةالّس  \دّ د يسدّ 

 ل ّ� ال اOزائري!، حوّ رئيس اإل�اد العام للعمّ ) السعيد يسيد(
لت مليار سنتيم، حوّ  100، )كخليفة بن(ال إ¸ تأم!  العمّ  أموال

  !ةبا�ائ 12رة بنسبة ربح ت مزوّ بإمضاءا

 فردّ ت، عن حقيقة هذه اإلمضاءا) يدي السعيدس(القاضية سألت 
  :عليها
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اOميع  د� نعم أنا أمضيت � م»ن ا�جلس العام، لكنّ ـ سيّ 
  !أعطا� موافقته

أ�ار �ميهم جن، واليزال � منصبه، لم يدخل الّس هذا ا�حتال، 
  !القانون

الون ال»ذب نفجر اCسينفجر، كما ا) ادحدّ (ع  مّ  لكنّ 
 دي حتما نفس األسباب تؤ، )مومن خليفة(إلمnاطورية الف¤ اMه

  !إ¸ نفس ا�تائج

 ع� عبد اهللا(ئيس ا^م� الرّ  اAقرير األمريكي األخG، يقول بأنّ 
، يار � مدار عaين سنة من ا\كممل 40إختلس قرابة ) صالح

من مداخيله ، تماما مثل با�ئة  90ته ل اyCول رغم قلّ ا^من اMي يمثّ 
  !ه يعتn من أفقر دول العالماOزائر، لكنّ 

ل وجهة ملياري دوالر من �وّ � سنة، `ن ) ع� عبد اهللا صالح(
خزينة ا�ولة إ¸ حسابه اÃاص، نسبة كبGة من هذا ا�بلغ `نت تأ� 

  !عب ا^م�كمساعدات دو^ة للّش 

وزير ا�ا^ة  ؟اOزائرهذا � ا^من، ما هو حجم اإلختالسات � 
مليار دوالر تنام �  200أك¨ من  ح Ú بأنّ ôّ ) ع� بن واري(األسبق 

  !ية fقت من خزينة ا�ولةاCنوك السوي�
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  )!طاب جنانو(هذه ë صورة اOزائر � زمان 

وبلحمر ، )اللحيس(إمام ) شمسو(و، عرفنا � زمان طاب جنان
نون، رـڤ) لويزة(اÃنفوسة و) خليدة(، � وقته عرفنا )اAوسويس(طبيب 

  ..جونت الّس تألم� وقته غلقت ا�صانع وا
نتاع ا�وت، وجامع ) أوطوروت(، دارونا )طاب جنانه(� وقت 

  ..ا�نيا بزوج مليار دوالرـد ڤ
، ا�ستش) eد قn، وما يمنع من ا�وت غG � وقت طاب جنانه

شه، Kري يداوي � U ßري كر) السينيسy(والسيد ..طويل العمر
  ..عبفرنسا بمال الّش 

eد وزير نتاع الطرق، وبعد ما ) الغول(زمان طاب جنانه  � 
تعود ) آر كسكوس(نهبها وخالها تصف=، عطاولوا ا�قل، باش 

)Àنديستان) (طاك$!(  
 شوة وا�عرفة واإلختالس،والرّ ) الnيكوالج(� وقته سادت سياسة 

  !Oناسحتان أصبحنا مضحكة ماب! 
، سمعنا بمافيا العقار، وا\اويات نتاع )طاب جنانه(� وقت 

  !يدور) اآلمبورـ آمبور(ا\جر، و

� سمانا، ورمت قنابلها � ) فرنسا(� وقته، طارت طيارات 
)Qاألعزل) ما!  
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وطارت طيارات بالدنا ألم درمان، باش ندمر الفراعنة من أجل 
ة، أو ألطفال سوريا Q ماتوا طيارة ما طارت لغزة اOر�..جت منفوخ

  ..بغاز السGين

يدفن � ) رو� هنان(يب اUئيس راحت لفرنسا، باش ارة الرّ يّ ط
ة اOزائر، واOزائري ß يموت خارج Cالد، حباب رÄ يديرولوا لمّ 

) اOوية اOزائرية(فاOامع باش يديروه � صندوق وتقبلوا طيارات 
  !بثالثة آالف أورو

 � îا�(ويÀوزير خارجية بالدنا، �ا يستنطقوه أسياده من ) دل
`ن جاء اAاريخ يم� قد قد، :  ال�nان الفرنÀ، يقول وهو يضحك

  !`ن رانا أوروبي! قبل عقد روما

طا أ8 من ، الزطلة أرخس من ا7Ã، واCطا)طاب جنانه(� عهد 
روا صورته � أصبح فنان، وÞ يقول �مة ا\ق يدي اCانان، وقليل أ\يا

  )!ا�اريكان(، ويكتبوا �تها، أيادي خارجية من تمويل )اOرنان(

، )ارعمّ  سGك(، واðانوية )درسة(ة أصبحت � حكمه، ا�درس
  !واOامعة إËاب طول ا�هار

كمان (� حكمه، ا\مار دخل لل�nان، واðقافة أشطح� 
  !ان، وماتت جزائر اðورة ويا ح�تاه � وقت زم)وlمان
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� حكمه، الشباب أصبح يم� با�وس والسيف، وÞ حاب ينجح، 
  !الزم يبيع الكيف

ْ قطعوا ) فلوlة(عب، � ، والد الّش )عبد القادر ا�اQ(� عهد  َC ،حر
  !مساكن ماعندهمش الزهر ..وß يموتوا ، يقولونا � نaة األخبار

 ، ونّص )بوحGد ¬يلة(، بكات ا�جاهدة )فخامته(� حكم 
Cد^لة) مادام(تها االد أخذ!  
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الشعوب ليس Çا أن �" حكوماتها، ا\كومات ë الT من 
  !شأنها أن �" الشعوب

مافيا العقار نسجت خيوطها � اCالد، فتجد من يملك عّدة شقق 
ولة ^عيد بيعه من جديد أضعاف ثمنه � يتحّصل � سكن من ا�ّ 

  .وق ا�وازيةالّس 

ولة، من ا�رß ه ا�افيا ¬يع موظ¿ أسالك ا�ّ إ¸  هذ مّ Mا انظ
، ال يأكل من هذه ا\الة ا�دنية إ¸ رئيس ا�ائرةمرورا بموظف 

  !الكعكة الT خلقت ثروات خيا^ة � وقت وج° جدا

مش الّسكن � اOزائر هو أم اÃبائث � اCالد، فهو رحم 
وا�خّدرات وّ¥ أوجه  القالعنف والعنوسة واالنقطاع عن اّ�راسة والّط 

اإلجرام، ألّن الّشاّب عندما �تضنه الّشارع ^ل نهار يتعلّم من الّشارع 
 �ّ  ّaّأنواع ال!  

لطات � بالدنا بتوزيع السكنات � الّس  وlّ مّرة تقوم فيها
�دث فوø  ،ا�حتاج! اMين ينتظرون منذ عقود بيتا يأويهم ويسyهم

  .ذا اAوزيع غe Gدلeرمة ال ل�ء سوى أّن ه

مادام (كثGا ما تغGّ القائمة � آخر \ظة  Aدرج فيها أسماء 
كما يقول الشارع عندما يتعلق ) اCاش(و ابن ابن صاحب مول ) د^لة

األمر با�حاباة � اOزائر، � ّ� عa سكنات أعّدتها ا�ولة لتسك! 
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عب الّش  سد، فيحّس والقرابة والصحبة حصة األ) فةيرا�ع(اس تأخذ ا�ّ 
  !مد عقباهبالظلم و�دث ما ال �

مّرة وبعد أن أسقطت أسماء eئالت فقGة كثGة من قائمة 
ا�ستفيدين من السكن لصالح مافيا العقار، خرج العaات من 

�× أطلق ة، رقات الرئيسيّ ة وغلق الّط الشباب \رق بنايات حكوميّ 
  !لعaين من عمرهلم يتجاوز ا الرصاص من سالحة فمات شاّب 
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وهنا سؤال يفرض نفسه، ما ë قيمة ا�واطن اOزائري � عهد 
  الرئيس بوتفليقة؟

  

إذا أخذنا ��ة من ا�جتمع مكّونة من رجال ونساء، شيوخ 
وشباب، وافyضنا أّن هذه ال�aة خرجت � مظاهرة سلمّية تطالب 

ّ� مسؤول كن اMي وعدهم به ها � سكن كريم، هذا الّس فيها ìقّ 
غداة ّ� uلة انتخابية، إذا افyضنا أّن �طيا من �طة م»فحة 

صاص من سالحه صدفة ^طرح شابّا � العaين جثة الشغب أطلق الرّ 
  !هامدة

  !دون أن �ّقق أّي حلم � حياته ،هذا الّشاّب اMي مات إذن

  :ولهنا Ûد أنفسنا أمام نموذج مثاQّ لتالة الT طرحناها والT تق

  )كم يساوي ا�واطن اOزائري بالعملة ا�حلية ؟( 

ّي غG نار الّشاّب اMي مات صدفة بعد طلق إذا افyضنا أنّ 
، إذا افyضنا أّن Ú أصدقاء ينشطون � مواقع اAواصل مقصود

وأّن صور ا\ادثة ) الفايسبوك(اإلجتماD اإللكyونية � غرار موقع 
اإلعالم، وïذا افyضنا أّن الaّ× أصبحت تتداول من طرف وسائل 

لم يكونا ) طيب لوح(ة ووزير ا�اخليّ ) اÊOال هامل(األّول � اCالد 
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نة أو � نزهة ة باريس لقضاء عطلة نهاية الّس � العاصمة الفرنسيّ 
  )!الشانزيل°ي(� شارع ) ـنڤـشوبي(

إذا إكتملت � هذه الaوط صدفة Ûد أنفسنا أمام صورة 
 ّ̂ األّول مع أب  الوزير والa×ّ : ةة الرسميّ تها القناة اAلفزيونيّ بثّ  ةfيا

الّشاّب القتيل، الوزير يقّدم اAعازي �مّثل eئلة الضحّية ويعطيه ظرفا 
  !فيه عaون مليون سنتيم

  !تلكم ë اإلجابة )! ^لوياها(

لم � إذا `ن شاّب لم يتعَد العaين سنة، أعزب ولم �ّقق أد� ح
ن مليون سنتيم أو ما يقارب ه فإّن ا�واطن اOزائرّي قيمته عaوحيات

اMي تتبادل فيه العملة الصعبة �  الÙّ ) السكوار(ألف! دوالر � 
  !العاصمة اOزائرية

بعد أك¨ ة غe Gدل، فوتقسيم ال¨ ولة ²لوءة، لكنّ خزينة ا�ّ 
 � 2014ت سنة صخّص ئر ستقالل، اOزامن (س! سنة من اال

دينار جزائري لوزارة ا�جاهدين، أي ما  252333450000 ،م°انيتها
  !مليار دوالر  3يقارب 

 Gهذا ا�بلغ، هذه السلطة غ aيتحصل � ع Ðحث العلCا
 دا أنّ ألنها ت¢ جيّ  ا�جتمع،معنية بyسيخ العلم وا�عرفة والقراءة � 

  !عب اMي يقرأ، ال �كمه طاغيةالّش 
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قراره رفع ) أبرهام �Üن(ئيس ون � الرّ األمرlي مرة أeب ا�واب
  :عليهم قائال صها للتعليم فردّ ا�°انية الT خّص 

  !ف خزينة ا�ولةبوا اOهل وستعلمون كم سيÜّ ـ جرّ 
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طالت األرض والعباد، ح¤ ) بوتفليقة(دولة اإلستبداد الT بناها 
 ا ربع مليون قتيل، وتهجG مليو¦سنوات اإلرهاب الT ذهب ضحيته
ية، لم تكن أشد وطأ من الفساد شخص وتدمG ا�نشآت اإلقتصاد

ربع ته أخال# وا�مار اإلجتماD واðقا� واإلنهيار اÃلV اMي خلفاأل
  ).بوتفليقة(عهدات من حكم 

أن السعادة ë اAثذ با�تاعب، فسيكون صحيحا وïذا `ن 
  !الشعب اOزائري أسعد شعبا دون منازع

الشباب العاطل عن العمل أصبح يتطلع للربح ال�يع وبكل 
الطرق ح¤ وïن `نت منافية للقانون، ا�درسة وا�سجد أصبحا ملحقة 

لرئيس � ا�ناسبات ال غG، الyبية واAعليم رسمية لتفاع عن سياسة ا
  .وغرس األخالق ا\ميدة � النشأ لم يعد من صالحيات اإلمام وا�علم 

الشارع أصبح يمثل خطرا � ا�رأة اOزائرية تنتهك فيه حرماتها 
وتتعرض للسب والشتم واإلعتداء وال�قة، كما برزت eدات دخيلة 

  .هر روجت Çا وسائل اإلعالم� ا�جتمع � ا�لبس وا�ظ

فصار األطفال الصغار يرددون أ�� ماجنة ويرقصون � أ\ان 
  .موسيà لم يعهدها ا�جتمع اOزائري

ماتت عرى ا�حبة ب! ا�اس، وقطعت روابط األخوة الT وحدت 
  .الفرنÀالشعب اOزائري � حربه ضد ا�ستعمر 
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ن اCالد، أصبح أداة � اOيش اOزائري اMي من مهامه uاية أم
، ين من طلبة ومدرس! وعمال وأطباءيد السلطة Aعنيف ا�تظاهر

  ).بوتفليقة(رجاال ونساء، $هما يأخذ نصيبه من اÇراوة � بت 

وعندما �رج الشعب � مظاهرات سلمية للتنديد بمaوع 
إستغالل الغاز الصخري � الصحراء اOزائرية، �رج ا�درeت من 

ارضة اMين أرادوا مساندة تها وlأن اCالد � حرب، شخصيات ا�عثكنا
) ع! صالح(منعون من دخول مدينT � مدن اOنوب يُ  ا�تظاهرين

حلون بالقوة، فأصبح ا�واطن اOزائري ìاجة إ¸ ، ويرّ )لةـڤرو(و
  !تأشGة للتنقل � بته

 Tوفية الOي سيلوث ا�ياه اMبها االغاز الصخري اaألجيالست 
  .القادمة، أصبح يمثل مصدر ربح جديد للمافيا الT �كم اCالد

، ال �اف � مستقبلهم، هذه ا�افيا الT أمنت مستقبل أوالدها
وال تباQ �وعية ا�ياه الT سيaبونها، بما أنهم سيعيشون � روما، 

  !مدريد، باريس و�دن

ت � بالnيطانية، كت) بريتيش جيولوجي �f(منظمة 
ا�ياه اOوفية � إفريقيا، أن الصحراء اOزائرية  تقريرها حول كميات 

  !تملك أ� نسبة � القارة، أك¨ من عaون لy � اðانية
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عند زيارته Oامعة جزائرية، رئيس ا\كومة ، )عبد ا�الك سالل(
  :خاطب أحد الطلبة قائال

  ؟ـ مابك أيها العyيس

وعندما خرج الشعب ، )تاريسأبو الع( الشارع اOزائري فسماه
منددا بفكرة إستغالل الصخري،خرج كعادته Aهدئة األمور ف,ح  بأن 

، هكذا عهده إستغالل الغاز الصخري ال مناص منه � اOزائري
  !اOزائريون، �ما أراد إ(اد ا�ار سكب عليها قليال من اüCين

صبح نكتا ا�هرج اMي ال يفقه الشعب خطاباته، A) سالل(
، بكل ا�راسات ا�و^ة الT تداول ب! ا�اس، Ëب عرض ا\ائطت

خلصت إ¸ أن إستغالل الغاز الصخري يلوث الطبيعة و�لف أمراض 
  ! اOت وا\ساسية وال�طان 

  :بدد ¡اوف ا�اس � خطاب رسÐ قائال )سالل(

ـ ال تتحGوا، الخوف من تلوث ا�ياه، الغاز الصخري يستخرج 
  !الT نستعملها لألطفال) اCامبارس( ا\فاظاتفس تقنية بن

هذا العبقري قال مرة �هندس أ�ا�، `ن يتفقد معه مaوع سد 
  :للمياه أسندت دراسته اAقنية لlaة أ�انية

  ؟)ڤر<روننبو(ـ �ذا لم تملؤوا �ا هذا السد ب
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lة يضن أن هذا اÃمر أ�ا�، `ن Kهل أن �) أبو العتاريس(`ن 
� منطقة ) ڤرسyاسبو(فرنسية ملك لعائلة من مدينة ) ڤ<روننبور(
  .شمال فرنسا) ألزاس(

ك¨ت زالت لسان هذا الشخص، لكن واحدة فجرت غضب 
األشاوس اMين أذاقوا الويالت Oنود ا�ستعمر ) الشاوية(منطقة 

  !)الشاوي حاشة رزق رÄ..(الفرنÀ، عندما قال فيهم مستهزئا
، تماما كما أهان رئيسه عبيه! الش) بوتفليقة(رئيس حكومة 

، ولم يكن ا�فقود ث عن إبنهاتلك األم ا�سكينة الT `نت تبح
م الريع � اCتيات سوى تقسي) سالل(لسياسة ا\كومة الT يرأسها 

  !ح¤ تتمكن ا�ولة من إمتصاص غضب الشعب يمنة وي�ة
نكسات حكم اOزائر ألربعة عهدات، `نت ) بوتفليقة(

إجتماعية وثقافية وسياسية، ح¤ � الصعيد ا�بلوما� أصبحت 
اOزائر � عهده تأثر � السياسة اÃارجية كما تأثر اMبابة عندما �ط 

  !� ظهر فيل
فإجتماعيا، تشهد اOزائر قرابة ألف إحتجاج � السنة بمعدل 

^ة الT تضاë ثالثة إحتجاجات � ا^وم، ا�واطن يشت� غالء ا�واد األو
، دخل ا�واطن ب! أد� سعار نفس ا�واد � ا�ول األوروبيةأسعارها أ

ا�داخيل � العالم رغم أن اCت من أكn منتî اyCول والغاز، 
يع ا\كومات ا�تعاقبة `ن Çا مaوع واحد أطال � عمرها وهو توز

Dاء األمن اإلجتماaالريع ل!  
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ة ال �سن أي لغة ، ال العربية وال الفرنسيثقافيا، أصبح اOزائري 
وا��ح والسنما اOزائرية �  وال اإلÛل°ية، اإلنتاج األد� منعدم 

غيبوبة تامة، النشاط اðقا� الوحيد، يقت, � حفالت غنائية �ييها 
Ûوم الطرب العرÄ وتكلف خزينة ا�ولة ا�اليG � مرة، الشعب 

فالت، تذاكر ا�خول تساوي ثلث راتب ا�سك! ال �� هذه ا\
  !ا�واطن البسيط 

 ، ^نضم? صانع إلنتاج بطال! بشهادات عليااOامعات أصبحت م
ويا إ¸ قائمة العاطل! عن العمل، هذه اOامعات الT اآلالف منهم سن

  !اإلفريV وراء دول تشهد فقرا مدقعاتصنف � سنة � ذيل الyتيب 

وا^ة للنظام عدى القليل من األحزاب الT سياسيا، � األحزاب م
نعت من � إeنة أو إشهار، اإلعالم �ت رuة الوزارة مشت ومُ هُ 

لوحيد للقنوات n ا�صدر اعتَ اMي يُ حنفيات اإلشهار  الT تغلق الوصية
� من �يد عن اÃط اAحريري اMي والصحف وا�جالت، � وجه 

  !رسمته السلطة

بدلة وزير اÃارجية منذ سبتمn ) بوتفليقة(دبلوماسيا، تقمص 
^ومنا هذا، اÃارجية ملعبه ا�فضل وال يعلم أن الوزراء اMين  1963

صالحية تذكر، ح¤ القضية `نوا  يعينون � هذا ا�نصب لم تكن Çم 
الفلسطينية الT تعتn خطا أuرا بالنسبة للشعب اOزائري، �لت 
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ا كما جاء ب,يح العبارة � برقيات ا�بلوماسية اOزائرية عنه
إدريس (، أين أصبح السفG اOزائري �ى األمم ا�تحدة )ويكيليكس(

ا\ميم، واMي `ن سفGا للجزائر � ) بوتفليقة(صديق ) اOزائري
، يتودد للسفG األمريكي كما جاء � الnقيات )واشنطن(و) بروlسل(

  )!إfائيل(أجل اAوسط فيما �ص  من

Gزائر يريد أن يتوسط سفOائيل، اfهذا ^ت� مت قبل إل!  

الفساد عم واCالء طم وأصبح ا�جتمع اOزائري  تمعا فرديا، 
  !Kمعه اCندير وتفرقه العصاعقيما ال ينتج وال يبتكر، 
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حكمتنا ال»سكيطة باÇراوة وعندما ³مل ا\جارة يموت منا 
ا�ئات، وتتحول القبعة بقدرة قادر إ¸ بدلة مدنية وربطة عنق، منظومة 
ا\كم � بالدنا `Ãلية ا\يوانية، تتقاسم لØداد وتتضاعف، فا\زب 
الواحد إنقسم إ¸ أحزاب عديدة تدافع عن نفس السلطة ونفس نظام 

  !ا\كم

األلم أصبح سطرا � خانة اnÃات � صفحة سGتنا اMاتية، 
تمنيت لو بقينا �ت وطأة ا\زب الواحد وا\كم اCوليÀ ولم يمت 

  ! منا ربع مليون جزائري

قاسم مشyك ب! � من حكم بالدي اOر�ة، ) كوبا(سيجار 
، )بوتفليقة(و) زروال(و) ع� `�(و) شادQ(و) بومدين(و) بن بلة(

 ،Vهم عساكر ال يعرفون سوى رحم اهللا من مات وأطال � عمر من ب�
وب! هذا ، األمر والطاعة، ا�طيع سيذل والعا@ سيجn � الطاعة

ذاك، تبà اOزائر ا\بيبة معشوقة اOميع، يغتصبها من ال �ف Çم، 
  !وال من فارس مغوار يدافع عن عرضها وحرمتها

عشوقة اOميلة، العسكر اMين يضنون أخطأ � منا � حق هذه ا�
أنهم  uاة العباد واCالد بaعيتهم اAار�ية ال»ذبة، واليساريون اMين 
�سبون أنهم ا\ل الوحيد ألنهم يملكون ا\قيقة واðقافة لتسيG اCالد 
بعدما �بوا ثقافة الغرب ح¤ اðمالة، اإلسالميون اMين يضنون أن اهللا 
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م ونسوا أن الرسول الكريم `ن رجل سياسة قاد أمة هداهم دون سواه
قبل أن يصبح إماما يعض ا�اس، و³ن الشعب �ا باع من ا�سؤو^ة � 

  !خراب هذا اCت

بيوتنا، شوارعنا، مقاهينا، شواطؤنا، قاeت حفالتنا، حافالتنا، 
قطاراتنا، بواخرنا، طائراتنا �ها وسخة كما ë وسخة حياتنا اAعيسة، 

دA من هذا واألمر مساجدنا الë T بيت اهللا وليست بيوتنا، واأل
ا�»ن اMي Ëب اهللا �ا فيه موعدا دون حاجب وال سمسار، جعلناها 
وسخة نتنة، ال يمكنك السجود فيها إال وأنت حابس ألنفاسك طيلة 
السجود، � سجاد عليه عطر ²° من جواربنا ا�بللة، عرصة ا�سجد 

K اnرب والعشا للخوض � أعراض تمع فيها ا�اس ب! ا�غأصبحت من
، و� ا\ر  يتحول ا�سجد عn � القطر اOزائري إ¸ م»نا ا�اس

Gللقيلولة والشخ !  

م الفقG من مآدبنا رِ أعراسنا صارت فرصة للتباë � ا�اس، وحُ 
وأصبح ا�سك! غG مرغوب فيه � والئمنا، الزواج أصبح مستحيل � 

باب الضيق ا\ال، بعدما أصبحت السيارة والشقة واÇاتف اßM الش
والسفر إ¸ ترlيا � قائمة طويلة ومستحيلة تطلبها ) ديسك جوß(وال

  !اCنت  مهرا Çا

نعم لقد أبتلينا ì»م � شا�تنا، ولن تصلح أمورنا ح¤ نتصالح 
، دون غش مع أنفسنا، وتعود عالقاتنا مع أهلينا ومع ا�اس إ¸ فطرتها

  !وال �ايل
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من شخصيتنا وشخصية أوالدنا، �رينا الكذب ح¤ أصبح جزء 
األطفال قل للطارق أن� لست هنا، قل للسائل � اÇاتف أن� نائم، ح¤ 

الكذب واAحايل فصارت ¬لهم ال �لوا من �مة الصغار زرعنا فيهم 
ي جا كذلك الطفل الصغG اM الT صارت تعyض � ¬لة،) أقسم(

  :Úمهروال ألبيه � آخر ا�هار وقال 

  !�يصدق  ألكذب � أصدقاÏ واOميعإ� واهللاـ أ� 

  :فرد عليه األب � ح�ة

ك يوم يا و�ي، ستقول فيه ا\قيقة ولن يصدقك ـ سيأ� علي
  !أحد

س إ^نا، � معامالتنا مغلفة بالريبة والشك ح¤ مع أقرب ا�ا 
  !حنا أفرادا متشتت! ال  تمعا متماس»وأصب فانعدمت اðقة بيننا

زرت أربع قارات، ولم أجد أجود من اOزائري، الكرم عندنا ي�ي 
التسامح،  ءم، لكننا شعب fيع اإلAهاب، بطي� دمائنا منذ القد

y³ف الكراهية واCغضاء إ¸ حد ال يطاق ، وهنا مربط الفرس، علينا 
الT زرعها أصحاب  أن Ð³ األجيال القادمة من الكراهية

� قلوبنا، علينا أن نyك األجيال القادمة ) السيجار(و ) ال»سكيطة(
تب� جزائرها دوننا ألن مدة صالحيتنا قد إنتهت وال نستطيع أن نأثر ال 

  !� ا\اË وال � ا�ستقبل
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  !هاتف ذì ßق) اآليفون(

  

ما خرج للتüّه األول دون منازع، يأخذ به الصور �ّ  أصبح رفيقه
لته وال تستأذن ، يكتب فيه أف»ره الT تØاحم � ¡يّ � �دن اOميلة

، يستمع به إ¸ األ�� الT �ّبها وï¸ القرأن الكريم ح! تريد اÃروج
  !اMي يهدئ من روعه �ّما تكاCت عليه ا�نيا وأبكته هموم األيام

، وfعة تدفّق اإلنyنت � أوروبا بتطبيقاته ا�ختلفة) ناآليفو(
Kي �يط بهMما عل اإلنسان � اتّصال دائم مع ا�اس والعالم ا �ّ ،

�دث � العالم اMي أصبح قرية صغGة يصل إ^ك � اللحظة نفسها ، 
  !ال Ìء يفوتك ، أنت مربوط بالعالم أربع وعaون ساعة � ا^وم

ؤذنه للصالة كذلك، إختار أذان ا�سجد ا�بوي `ن اآليفون م
لوة الT قّضاها � أّول عمرة با�دينة ا�نورة اMي يذّكره بتلك األيّام ا\

Ú اهللا عليه وسلم ، � تلك األيّام عرف �اذا اختار رسول اهللا ص�
Ú ّق وس»نّها طيبون ليسوا كسّ»ن ا�دينة مالذاì مّكة(، إنّها طيبة (

يتعاملون مع ا\ّجاج وا�عتمرين بشّدة وغلظة ليستا من اإلسالم اMين 
  !� Ìء

، أسهرته مذّكرات الّرئيس الراحل لم يسمع ا�ؤذن � ذلك ا^وم
اMي كتب بكل برودة دم كيف أعدم أصغر ) الشادQ بن جديد(
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، )شعبا�الكولونيل (ه ااðورة اAحريرة اOزائرية، ضابط ومثّقف عرفت
) Qالشاد ( أّن األمر طبي¢ للغاية كيف �ّمهlو ��)وطلب ) بومدين

  ).بن بلة(منه إعدام الّضابط الّشاّب بأمر من الّرئيس 

  !انقالباتمرات، امؤتب تاريخ اOزائر، اغتياالت، تصفيات، كُ هكذا 

  

، إنّها لT سمحت ألشّعة الّشمس باّ�خولفتح عينيه � ا�ّافذة ا
  !اðامنة وا�صف

  :من رقم هاتف أمريكي مكتوبة بالعربيةرسالة 

  ! رد ع� أرجوك أنا ìاجة إ^ك! ماما ماتت 

، لعلّها أضغاث أحالم ال غG، بV لم يصدق ما قرأ، أغمض عينيه
  !شاشة هذا اÇاتف اللع! ة طويلة ال يريد ا�ظر من جديد إ¸مدّ 

  !ماما ماتت ..نفس الّرسالة بقيت مرّصعة � شاشة اÇاتف

بكاءها يملء صوت ، كأّن ا ë، وlأنّه يسمع صوتها وôاخهاهإنّ 
  !غرفته

  !وفجأة فتح اّ�رج ا�غلق � ذاكرته

  !اÇاتف مغلقضل  جدوى،حاول االتصال بالّرقم عدة مّرات دون 
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ة و�ّسس وجهها تذّكر أّمه ا\بيبة رuها اهللا ، كيف قّبلها آخر مرّ 
ستأوي جسدها الT ، كيف دخل معها حفرتها �ت الكفن األبيض

ا�ّاس حول القn ينظرون إ^ه ويبكون رحيل خالT  ، كيف `ناÇامد
  ) !ا�ايسة(

  ..ر الرسالة الT كتبها ألمه بعد موتهاتذكّ 
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  ،أّ" 

لن تزوري� بعد ا^وم، لن أنتظرك � ا�طار� ¬ر، لن أغرق � 
د � زيت لفل ا�رقّ م Q يداك الك�ة والفقاء، لن تقدّ دموعك \ظة اللّ 

امك دوننا ، ³ن يتون، لن أسهر مع ح»ياتك وأنت ت�دين ع� أيّ الزّ 
أوالدك الغرباء، لن نذهب معا � فسحة � ضفة اCحGة اOميلة، لن 

 ك رجليكل باOوز والشوlوالطة، لن أدلّ أشyي لك جليدك ا�فّض 
 � بيتنا �ن سيغّ�  ..ال العطورا�تعبت!، لن أبعث لك القهوة و

  ..م»ن لحفاة � ّ� وستبحث عنك الّس  ن ا�يك؟العصفور؟ �ن سيؤذّ 

�ن سأقول أن بنيT أصيبت  لن أسمع صوتك ا\ن! � اÇاتف،
�ن أشكو نهاري الطويل ا�تعب؟ و�ن أح� آخر رحلة بالز®م وا\þ؟

Q إ¸ بالد بعيدة؟ من سيقول Q و�اك و^دي؟ وماذا أكلت هذا 
  ..اء؟ وضع قليال من الليمون � رأسك قبل ا�وم يا ب�العش

 ، وستسقيها سحابات بيضاءلقد غرست شجرة أمام قnك أّ" 

  !ما هو أنت ّ�  وا فيِك ودموع اMين أحبّ 

زارنا رمضان ولم Kدك، لم Kد سوى ا\مامات اCيضاء � سطح 
  :بيتنا ا\زين، سأل رمضان ا\مامات

` T7ـ أين العجوز الÃنت تفتت لكم ا  

  :قالت ا\مامات
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  ـ ³ن ننتظر منذ eم

  :قال رمضان

  لحفاةـ ماQ ال أرى الّس 

  :ت عليه uامة مكسورة اOناحردّ 

  ـ لقد هاجرت منذ رحيل العجوز

Q  لم يبق األخG،بكيت �îء رمضان وMهابه، فبعد سفرك 
  !Ìء إال عن ذكراك عن ّ�  عيد أحتفل به، أصبح قل صائما

لم أستطع العودة إ¸ مدينتنا بعد رحيلك، ولم أستطع العودة إ¸ بيتنا 
هور، لم أفهم بعد من أين كنت يد، اMي مألته باألشجار والزّ عالبسيط الّس 

  لك اAحدي، كيف أخرجت من اإلسمنت أشجارا خ�اء؟ين ذتستمدّ 

كما `ن ) خالT ا�ايسة(، كنت عندما أحتاج إ^ك أناديك أّ" 
كنت أمGة أسبوع،  دن عليك ّ� يyدّ  وا� كنّ ديقاتك اللّ �لو لص

 ..ستضافتهنّ ة � ابطريقتك اÃاّص  تمتع معهنّ سا ن، كنّ �ب! زيارتهنّ 

ة ا ¬يعا نقف حيارى أمام القهوة اإليطا^ة، والشكوالطة السوي�يّ كنّ 
سفرك  ! عليهنّ يسافرن معك وأنت تقّص  كنّ  ..ميها Çنّ الT كنت تقدّ 

Gنت تبكيك ّ�  ..لزيارة أوالدك � أوروبا األخ` Tها ^لة ألنّ  أوروبا ال
  !fقتنا منك
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  ، من أي طينة أنت؟أّ" 

 ّDك شيوuسال"ّ ، و)بومدين(سجنه  كيف �رج من رï  ن`
، سبع سن! من عمره قتلته رصاصات اOيش اMي أمõ فيه  اضابط

والعب كرة  ل م�Ñ،ورجل أعمال ناجح، و¡رج سينيماÏ، و²ثّ 
الوزير الشيوD والوزير ، ²قوتا من وأكون أنا آخر أوالدكبارع، 

من دخول  وأمنع أنا ، )بوتفليقة(حكم  دانان صارا يمجّ ثاإلسال" ال
  ؟وزيارة قnكاCالد 

اعة اÇاتف الزلت عندما أرجع متعبا من العمل، أuل سمّ أ"، 
ك لست � اCيت، ر أنّ ذكّ أت ة اÇاتف طويال، ثمّ أنتظر رنّ  ألسمع صوتك،

نوبر ها أشجار الص يرuه، � مقnة آمنة �فّ Aحقت بأ� رÄّ ك اوأنّ 
  )..الـجڤ(قرية ب

ما سجنت عنV ب! ذراعيها ، فT ّÜلم أجد بعد جوابا Cنيّ ، أّ" 
مع سافرتا\ياة � د" و فوقّ ت�، توهمست � أذ� أ� إشتقت إ¸ جدّ 

  !اآلهات

  !عنِك  تهُ رثَ ، هذا ما وَ اÃوف ع�ّ  � إبنT أّ"  ْت لقد أصبحَ لعمري 
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Oح! يفقد القدرة � ري حليفه الوحيد  � هذه األوقات`ن ا ،
  !اAحّكم � األمور واألحداث

لبسته ، ح¤ أحّس بالnد يعn أرlض ح¤ �بت الشمس
ف وصل ، وال كييدري منذ م¤ وهو Kري، ال الرياضية الT بلّلها عرقه

، أوقف سيارة أجرة ورجع إ¸ بيته منهك هذا ا�»ن اMي Kهلهإ¸ 
  .القوى مهزوم اÃاطر

دة كيف لم يستيقظ كعادته `ن يلوم نفسه وهو � طريق العو 
  ، كيف لم يرّد � م»�ة إنتظرها منذ أشهر؟للّصالة

ويعود قلبه ا�سك! إ¸ اÃفقان، ويتذّكر أغنية ا\ّب اللّعينة، 
ق، و&ّه شفاه وُقبل \لمه عقله اMي �ذره من دموع الفرا ويتمّرد �

فعاد  قلبه eدت Aقتله ّ� ^لة قبل طلوع الشمس ) ح°ية(، اOديد
  !ا�سك! إ¸ اÃفقان
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  ..كتب Çا
  تمنيت أن أواسيك

  أن أمسح دموع قلبك ا\زين
  أن تغرق � أحضا� مآسيك
  أن آخذ بيدك � طريق مقمر

  ..إ¸ طرف ا�نيا
  ..إ¸ طرف العمر

  !إ¸ طرف النسيان
  ..تمنيت أن أرثيها

  وأنسيك \ظة
  ..ا\ياة دقائق وثوان أنّ 

  تمنيت أن أواسيك
  أن أìر � عينيك

  الT تأب اC»ء والعزاء
  تمنيت أن أكون حينها أّمك

  ألعيد البسمة � شفتيك
  ..تمنيت أن أكون منديلك
  !أقّبل بكل دمعة خديك
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ابيع والّشهور، منذ أن تلàّ تلك الّرسالة الn� Tه فيها مّرت األس
 Tبأن أّمها قد توفيت، تفّهم صمتها الطويل، `ن يعلم قربها من أّمها ال
`نت صديقتها وأمينة fّها، `ن يعلم الفراغ اMي يمأل حياة اإلنسان 

  !بعد ذهاب األمّ 

، لكّن شاشة لة واحدة، �مة واحدةانتظر رسالة منها ّ� يوم، ¬
  !هاتفه بقيت صامتة 
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حبي ال تنتظر¦، ال أريد أن تقó بقية عمرك � إنتظاري، < 
Vلعله قدرنا أن ال نلت!<  

  

، بهذه الÜمات حكمت عليه سالة أوقفت ا�م � عروقهبهذه الرّ 
با�وت اCطيء، الروسيون يضعون رصاصة واحدة � مسدسهم، Aموت 

  !ظر الرصاصة، ومرة ح! تسقطك قتيالمرت!، مرة وأنت تنت
معها انقلبت اللّعبة، هنالك (س رصاصات، وبيت واحد فارغ � 

  !ا�سّدس، فإما أن �يا مّرة أو تموت (س مرات
  :كتب Çا

، لقنابل عندما تريدين قتل قّصتنا�اذا ؟ �اذا تصبح الÜمات `
يصبح ا\ّب  �اذا ..! أ¬ل شئ `ن؟ لقاؤنا ا�جنون�اذا تستبيح

علم هذا  أّن الوقت قد حان ألخرج من قلبك؟مسجونا عندما تقّررين ب
  أم فّن من الفنون؟ هل هنالك زر � قلبك ^دخل و�رج منه ا�مّثلون؟

  !ام الT تلتعليه، ال � يومها وال � األيّ  لم تردّ 
ه إال درجا واحدا، وضع في كّ� ّ� األدراج � ذاكرته، لم يبقِ 

، غرفة فندق � مدينة لم يزرها، راýتها، )بريتيش آر وايز(تابعة لطائرة 
  !يداها وهما تتشبثان به كبالون للنجاة من الغرق

  !سقطت ّ� مواعيده معها، كما سقطت مواعيده مع اOزائر
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  � اÃامس والعaين من نيسان

  خرجِت �ت خيوط ا�طر

  الشتوة بنيسان جواهر ما Çا أثمان

  ربيقول عنِك الع

  كجوهرة ¡ّبأة �ت (س وعaين جدار

  كقصيدة حب لم تكتب

  ل� ال تستبيح دم األمل اOريح

  ك,اخ قلب ُغلّقت أبوابه مذ رحلت

  فعاد إQ صداه

  مرّصعا بسنابل شعرِك الغجري

  ا�قطوعةيثارة�ڤـكخيوط ال

  بعدما عزفْت آخر \ن حزين

Tنت قهقهاتِك آخر ما كتبِت � صفح`  

  .. بعدما هجرتها نقاطِك ا�تتا^ةالT أفلست 

  (سة وعaون دمعة
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  تنتظر وراء حاج للولوج

  (سة وعaون زهرة

  تموت �ت ا\صار

  (سة وعaون شكوى 

  �طها قل إ^ِك 

  ^ل نهار

  اآلن أصبح لربي¢ ثورة

  بعد أن أحرقِت حروز قصتنا

  .xذوة من نار
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ر ائب، يفر من قطاوجد نفسه وحيدا مرة أخرى، يسافر دون حق
  !السفر قطعة من عذاب.. إ¸ طائرة ومن eصمة إ¸ أخرى، نعم

  

تعود  اللّ'،عندما يقسم اAمرات اðالث ويبل ريقه بكأس من 
أمه ويتوّسطه ب% ماؤه  به اMكريات إ¸ بيته البسيط اMي �ّفه أشجار

أن يذوق ، تعود به اMّكريات إ¸ أّمه ا\بيبة وë تطلب منه بارد عذب
  ..م»نها ملح الaبة � رمضان

، ثم يع, ا�الّع � دلو داخل اn^ %Cدإ¸ أبيه اMي `ن يضع 
  ..للجميع الليمون قبل آذان ا�غرب

إ¸ تلك ا�ائدة ا�ستديرة الT `نت Uمع eئلته � حوش اCيت 
  ..�ت شجرة العنب

  ..رمضان  الT `نت تطّل عليهم � -الزرزومية  -إ¸ تلك 

  ..إ¸ تلك األيّام اOميالت

يفون وحيدا أمام قناة ا^وم وبعدما أصبح يفطر � آذان اآل
)ÀيبيCأّن السفر هو العذاب �ّه كَ ، أدرَ )ا!  

  



236 

، بدأ ببناء اضع، أفá أ� حياته  � بنائهإ¸ بيتنا اOميل ا�تو أحنّ 
اMي ) سعيدال(Q حفر ب%ا � فناء اCيت مع خا غرفت!، ثمّ  غرفة ثمّ 

ابق روفه أكمل الّط ا سمحت Ú ظلمّ  لك، ثمّ فقد ب,ه سنوات بعد ذ
رفة بنوع! غرفة ببالط ¡تلف، هنالك غ ّ� � بيتنا، العلوي، Mا Uد 

، ة ما يسمح به جيبهأ� `ن يشyي � مرّ  لك ألنّ ¡تلف! من اCالط، ذ
  !ىبه ا�ساحة الT `ن Kب  أن تغّط ال ما تتطلّ 

، Uد � ا�طاعم الكبGة والفنادق أ� بعيد ا�ظر، ا^وم � أوروبا
  !ثة من اCالطاخرة � نفس اCهو، نوع! أو ثالالف

ستقالل، بيوت من طوب أuر  منذ االاMي لم يتغGّ نا إ¸ حيّ  أحنّ 
عد بغد أفضل طوح توب�، �Cا دون طالء، أعمدة من حديد فوق الّس 

نهاية  يعلم م¤ يبدأ بناء بيته، لكنّ  نا الّ حيّ  يكتمل فيه اCناء، �
ّ̂ تباع مواد اCناء ألنّ ا للمجهول،اCناء تبà أمرا مبنيّ  ة بأسعار خيا

  !هم من البسطاءجلّ  اس � حّيناو ا�ّ  ،م فيها مافيا اإلسمنتتتحكّ 

 ة حياة طويلة، غG منتهية اCناء، � ّ� نا، قّص منازل حيّ 
  !تنتظر الفرجماء، ية تصدأ، منتصبة � الّس طوح، أعمدة حديدالّس 

اما راýة اÃروف اMي يشyيه أ� أيّ  أحّب عيد األض�، أحّب 
، أحّب راýة ء الT `نت أ" تضعها ب! قرنيهقبل العيد، أحّب ا\ّنا
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اCيوت � حّينا ا�تواضع، ّ�  من ّ� يوم العيد، الّشواء الT تنبعث 
  !وفقG ا^وم ال فرق ب! غ�ّ  ،)ا�شوي(العائالت ستأكل 

أحّب العيد، ألنّ� أقّبل أ� بعد الّصالة وأغرق � راýته العجيبة، 
خليط من مسك وراýة عطر أخرى ال أعرفها، لعلّها راýة الصدق 

  !واإلطمئنان

كنت أحّب تقبيل أ�، لكن �  تمعنا اCوح بشعورنا حّ¤ مع 
  !أقرب ا�ّاس إ^نا Ì ء صعب

 )عÐ ا\ّواس( ا�ناسبات كعيد األض� Aقبيلنت أستغّل Mا ك
  ..مثá ورباع

، الزلت من ح! آلخر أحن ا�رقعة`ن أ� بائعا للكتب القديمة 
�يط إ¸ ذالك ا�`ن الصغG، ألجد راýة الكتب القديمة الT `نت 

  !بأ� وlأنها ë الT �رسه

كما إيمانها با�وت الT ال تؤمن با\ّب وبالقبل،  ترlت بالدي
  !وبالّرصاص

عالقات ا�ّاس فيها مبنية � الغّش والكذب،  هاجرت من بالد
هاجرت إ¸ بالد الكّفار، فوجدت معامالتهم مبنية � الصدق واألمانة، 

بعضهم اCعض ح¤ خارج أيّام  فيها يقّبلون هاجرت إ¸ بالد، ا�ّاس
  !العيد
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، واAعبG عنه فّن يتقنه تباحهاجرت إ¸ بالد ا\ّب فيها حالل مس
لم أعد ، وا^وم )باريس(، انفجرت � كنت قنبلة معّبأة با\ّب اOميع، 

  ).ـاطڤلـعين! ا(أحزن عندما ينادي� ا�اس 
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