
ال�شر�س  ال��ق��ت��ال  ه��ذا  نتيجة  ترتبت  كما 
خ�شائر فادحة واأخطرها ما ي�شر باالقت�شاد 
الب�شرية  اخل�����ش��ائ��ر  ع���ن  ف�����ش��ًا  ال��ي��م��ن��ي 
واملادية من تدمري للطرق وهدم للمباين.. 
الخ..  وكل هذه اخل�شائر يتحملها املواطن 
العادي نزوحا من مناطق القتال اأو معاناة 
من البطالة وارتفاع االأ�شعار. وقد تناولت 
و�شائل االإعام �شور اأ�شاء القتلى ونزيف 
اجلبال..   يف  امل�����ش��ردي��ن  واآالم  اجل��رح��ى 
ال�شاد�شة  هي  احلالية  املواجهات  وتعترب 
بني اجلي�س اليمني واملتمردين احلوثيني..  
ومن  املواجهات  هذه  اأ�شباب  تعددت  وقد 
عن  االنف�شال  احلوثيني  حماولة  اأخطرها 
احلكومة املركزية يف �شنعاء واإقامة اإمارة 
وال�شوؤال   . الزيدي   املذهب  على  اإ�شامية 
الذي قد يخطر يف ذهن القارئ الكرمي هو 

من هم احلوثيون؟  .. 

ظهور حركة احلوثيني
احلوثي  ال��دي��ن  ب��در  اأ�ش�شها  حركة  وه��ي 
وقد  ال��زي��دى،  للمذهب  ينتمي  ك��ان  ال���ذي 
ل��ل��درا���ش��ة يف احل���وزة  اإي����ران  اإىل  ���ش��اف��ر 
ملدة  فيها  اأق��ام  حيث  قم  مدينة  يف  الدينية 

ثاث �شنوات..  ثم عاد اإىل �شنعاء مبوجب 
عفو من الرئي�س علي عبد الله �شالح على 
اأن ميار�س �شعائره ح�شب املذهب الزيدى 
اليمن  �شكان  من   ٪40 اإل��ي��ه   ينتمي  ال��ذي 
اإىل املذهب اجلعفري االثني  ..  ثم حتول 
ثاثة  احلوثي  الدين  لبدر  وك��ان   ، ع�شري 
اأب��ن��اء هم )ح�شني احل��وث��ي(  وق��د قتل يف 
والقوات  احل��وث��ي��ني  ب��ني  االأوىل  احل���رب 
اليمنية عام 2004 و)يحيى احلوثي(  الذي 
كان ع�شوا مبجل�س النواب اليمني..  وهو 

والناطق  اأملانيا،  يف  �شيا�شي  الج��ئ  االآن 
ثم    اأوروب����ا..   يف  احلركة  با�شم  الر�شمي 
)ع��ب��د امل��ل��ك احل��وث��ي(  ال���ذي ي��ق��ود قوات 
احلكومية  القوات  مع  امل�شتبكة  احلوثيني 

حتى االآن  ..
  قام بدر الدين احلوثي بعد عودته من اإيران 
بن�شر اأفكاره يف حمافظة �شعده مدعيا" اأن 
له احلق يف احلكم  وال�شلطة باعتباره من 

ن�شل اآل البيت )عليهم ال�شام(. 
اليمن  ال�شيا�شية فى  التعددية  اإعان  وبعد 

عام 1990 اأن�شئ العديد من املراكز الدينية 
ومنها    .. اليمنية   املحافظات  خمتلف  يف 
حمافظة  يف  امل���وؤم���ن(  ال�����ش��ب��اب  )م��ن��ت��دى 
املذهب  علماء  م��ن  ع��دد  ب��اإ���ش��راف  �شعده 
الزيدي، وتراأ�شه ال�شيخ )حممد يحيى �شامل 
عزام( ، وكان املنتدى مركزا دينيا وثقافيا 
لي�س له اأي عاقة بالعمل الع�شكري اأو حتى 
الذي ن�س  تاأ�شي�شه  بيان  ال�شيا�شي ح�شب 
ال�شباب  بناء  اإىل  يهدف  املنتدى  اأن  على 
احلوثيون  ان�شم  وقد    .. وروح��ي��ًا   دينيًا 

اإىل منتدى ال�شباب املوؤمن يف �شعده ، ثم 
اأن �شيطروا عليه ومتكن زعيمهم  ما لبثوا 
ال�شيخ  اإق�شاء  من  احلوثي(  الدين  ب��در   (
املنتدى،  على  االإ���ش��راف  من  يحيى  حممد 
بعدها بداأ احلوثيون  بت�شكيل قيادة جديدة 

له بداًل من املوؤ�ش�شني احلقيقيني له   .

املواجهة امل�سّلحة 
بدر  بزعامة  احلوثيون  ا�شتوىل  اأن  بعد 
ال�شباب  م��ن��ت��دى   ( ع��ل��ى  احل��وث��ي  ال��دي��ن 

اأفكارهم  بن�شر  ب��داأوا  �شعده  يف   ) املوؤمن 
واملناطق  ���ش��ع��ده  و���ش��ب��اب  اأه�����ايل  ب���ني 
الجتاههم  ومروجني  معلنني  لها  املجاورة 
يف  وا�شعا"  �شدى  لقي  ال��ذي  ال�شيا�شي 
تنظيم  يف  ب���داأوا  حتى  ال�شباب  اأو���ش��اط 
�شعارات   ورددوا  للدولة  معادية  تظاهرات 
يكتف  ومل    .. واإ���ش��رائ��ي��ل    باأمريكا  تندد 
�شد  ال�شاح  رف��ع��وا  ب��ل  بذلك  احل��وث��ي��ون 
الدولة ،  وهو ما بداأ يحدث منذ عام 2004 
القوات  ب��ني  االأوىل  احل��رب  اندلعت  ح��ني 
بقيادة)  احلوثيني  و  اليمنية  احلكومية 
فى  قتل  ال��ذي  احلوثي(  الدين  بدر  ح�شني 
جبال مراج  ..  وبعد هدنة ق�شرية توترت 
اأخرى بني احلكومة واحلركة  االأمور مرة 
)بدر  ق��اده��ا  ال��ت��ي  الثانية  احل���رب  لتندلع 
بو�شاطة  وانتهت  نف�شه   احلوثي(  الدين 
احلرب  ويف    ، انهارت  ما  �شرعان  قطرية 
ال��ث��ال��ث��ة ت��دخ��ل��ت ق��ط��ر ب��ال��و���ش��اط��ة ومتت 
  ، النجاح  لها  يكتب  مل  ولكن   ، امل�شاحلة 
الرابعة  احلربني  يف  احلال  ا�شتمر  وهكذا 
واخل��ام�����ش��ة ، ح��ي��ث ك���ان ل��ل��دع��م ال���دويل 
وال�شاح  ب��امل��ال  للحوثيني  واالإق��ل��ي��م��ي 
وال��ت��دري��ب اأث���ره ال��ب��ال��غ يف ق��درت��ه��م على 
مقارعة القوات احلكومية اليمنية كل هذه 
املدة . واملراقب ملجريات احلرب ال�شاد�شة 
قوات  اأن  يجد   ، اليوم  رحاها  ت��دور  التي 
احلوثيني كانت تقاتل لي�س باأ�شلوب حرب 
اجلبهات  حرب  باأ�شلوب  واإمنا  الع�شابات 
 . النظامية  اجليو�س  قتال  اأ�شلوب  وهو   ،
جبهات  من  ال���واردة  التقارير  اأظهرت  فقد 
القتال من كا الطرفني ا�شتخدام احلوثيني 
الثابتة  واملع�شكرات  واخلنادق  املتاري�س 
القتال  جبهات  مامح  وحت��دد  تر�شم  التي 
وهو موؤ�شر على القدرات القتالية الكبرية 
اإعدادهم  يف  احلوثيون  اإليها  و�شل  التي 
قواتهم القتالية االأمر الذي مكنهم من اإيقاع 
النظامي  اليمني  باجلي�س  فادحة  خ�شائر 
وكذلك بالقوة اجلوية اليمنية التي ا�شقطوا 

لها عدة طائرات مقاتلة و�شمتيه .

كانت  مكانة خا�شة،  اأبناء جيلي  نف�شي ولدى  للجزائر يف 
االحتال  �شد  انطلقت  ال��ت��ي  اجل��زائ��ري��ة  التحرير  ح��رب 
اال�شتقال  وحتقيق  �شعبها  وانت�شار   4٥91 عام  الفرن�شي 
اأبطالها  وكان  والعرب،  امل�شريني  لكل  واإلهام  فخر  م�شدر 
مراد  ودي��دو���س  بلقا�شم  وك��رمي  عبان  ورم�����ش��ان  ب��ا  (ب��ن 
بوحريد  وجميلة  خي�شر  وحم��م��د  مهيدي  ب��ن  وال��ع��رب��ي 
هم  كثريون  وغريهم  �شعدي)  ويا�شف  بوظريف  وزه��رة 
النماذج التي يتطلع اإليها كل �شاب وفتاة يف م�شر، وعندما 
بداأت العمل ال�شحفي يف اأبريل/ ني�شان 1961 كانت اأول 
اإىل اجلزائر عام 1963 يف  مهمة �شحفية يل خارج م�شر 
يل  واأتيحت  اجلزائر،  ا�شتقال  على  عام  مبرور  االحتفال 
والوفود العربية امل�شاركة يف االحتفال فر�شة زيارة اأغلب 
بداأت  يوما،   1٥ ا�شتغرقت  رحلة  يف  املهمة  اجلزائر  م��دن 
اإىل  نزوال  غربا  تلم�شان  اإىل  )و�شوال  اجلزائر  بالعا�شمة( 
ب�شكرة علي حدود ال�شحراء اجلزائرية �شعودا اإىل عتابة 
كان  للعا�شمة،  ال��ع��ودة  ث��م  اجل��زائ��ري  ال�شرق  اأق�شى  يف 
وال�شحفيني  الكتاب  كبار  من  ع��ددا  ي�شم  امل�شري  الوفد 
ورجاء  زه��ريي  وكامل  ع��ودة  حممد  االأ�شدقاء  منهم  اأذك��ر 
اإىل  ذلك  بعد  وع��دت  حجازي،  عبداملعطي  واأحمد  النقا�س 
احلرب  لتغطية  �شحفية  مهام  يف  ع��دي��دة  م��رات  اجل��زائ��ر 
يف  وللم�شاركة  بي�شار،  ك��ومل��ب  يف  املغربية  اجل��زائ��ري��ة 
يونيو/  ماي�س،  م��اي��و/  يف  ال��ع��رب  اال�شرتاكيني  م��وؤمت��ر 
حزيران 1967، وبعد انتهاء املوؤمتر �شافرت اإىل املغرب مع 
االأ�شدقاء م�شطفى نبيل وفيليب جاب وح�شني العودات (
�شوريا) بدعوة من االحتاد الوطني للقوات ال�شعبية، ووقع 
اأث��ن��اء وج��ودن��ا يف ال��رب��اط وع��دن��ا ب�شرعة  ع���دوان 1967 
الهزمية،  للقاهرة، خا�شة بعد  للعودة  للجزائر يف حماولة 
حاولت احلكومة اجلزائرية م�شاعدتنا على العودة بطريق 
الرب عرب تون�س وليبيا بعد اإغاق املطارات امل�شرية، ولكن 
م�شريني  ك�شحفيني  لنا  ال�شماح  رف�شت  الليبية  احلكومة 
اأرا�شيها، وجاء الفرج عندما تقرر �شفر وزير  باملرور عرب 
خارجية اجلزائر يف ذلك الوقت (عبدالعزيز بوتفليقة) اإىل 
الكويت حل�شور موؤمتر وزاري عربي، وكان ال�شفر بطائرة 
و�شحبنا  الرحلة،  ا�شتكمال  قبل  القاهرة  يف  تهبط  خا�شة 

بوتفليقة معه على طائرته اإىل م�شر.
لاحتاد  العليا  التنفيذية  اللجنة  من  ق��رار  �شدر  وعندما 
تنظيم  وم���ن  االحت����اد  ع�شوية  م��ن  بف�شلي  اال���ش��رتاك��ي 
طليعة اال�شرتاكيني ومنعي من ممار�شة مهنتي �شحفيًا يف 
اإلقائي حما�شرة عن (اال�شتعمار  جريدة اجلمهورية، عقب 
باجليزة،  اال�شرتاكي  االحت��اد  يف   (1967 ونك�شة  اجلديد 
واملوؤرخ  الكاتب  امليلي)  (حممد  ال�شديق  من  دعوة  تلقيت 
وال�شيا�شي اجلزائري للعمل يف �شحيفة (املجاهد) العربية 
ويراأ�س  اجلزائري  الوطني  التحرير  جبهة  ت�شدرها  التي 
حيث   1968 ع��ام  نهاية  يف  للجزائر  و�شافرت  حتريرها، 
عملت  كما  امل��ج��اه��د،  يف  النقا�س  ف��ري��دة  وزوج��ت��ي  عملت 
حما�شرًا يف كلية ال�شحافة بجامعة اجلزائر وعملت فريدة 
يف معهد الرتجمة باجلامعة حيث قامت بتدري�س الرتجمة 
من االإجنليزية، وهناك رزقنا بطفلنا (جا�شر) يف فرباير/ 

�شباط 1969 وهو طفلنا الثاين بعد ابنتنا ر�شا.
وبعد عودتنا عام 1970 اإىل وطننا م�شر مل تنقطع عاقتنا 
باجلزائر، لقد اأحببنا اجلزائر بلدا و�شعبا وتاريخا وثورة، 
و�شاعدنا االأ�شدقاء الذين تعمقت عاقتنا بهم خال وجودنا 
ومعرفة  اجل��زائ��ري��ة  ال�شخ�شية  ف��ه��م  ع��ل��ى  اجل��زائ��ر  يف 
الفروق بني �شكان العا�شمة واأهل ال�شرق اجلزائري واأهل 
ربطت  التي  ال�شداقة  وم��ازال��ت  ال��غ��رب،  واأه��ل  ال�شحراء 
االإبراهيمي  ال�شيخ  اب��ن  وه��و  امليلي  حممد  وب��ني  بيننا 
وزوجته ال�شحفية زينب ابنة ال�شيخ العربي التب�شي، وكا 
يف  التجديد  ر�شالة  حملوا  الذين  املجاهدين  من  ال�شيخني 
. متوا�شلة حتى  بادي�س)  قادها (بي  التي  االإ�شامي  الفكر 
االآن واإن كانت اللقاءات قد تباعدت، وت�شم قائمة االأ�شدقاء 
اجل��زائ��ري��ني (االأخ�����ش��ر االإب��راه��ي��م��ي) ال���ذي ك��ان �شفريًا 
وللمثقفني  عبدالنا�شر  جلمال  و�شديقا  م�شر  يف  للجزائر 
واملبدعني والفنانني امل�شرية وعبدالقادر القا�شي وال�شاذيل 
م�شر)  يف  للجزائر  �شفريا  ف��رتة  (وعمل  ب�شي�س  واالأم���ني 
وحممد ال�شعيدي الذي كان رئي�شا لتحرير جريدة ال�شعب 

اجلزائرية واآخرين كثريين.

ح�شور   1970 عام  اجلزائر  يف  وج��ودي  فرتة  يف  واأذك��ر 
اجلزائر،  يف  للعب  ال��ق��دم  لكرة  امل�شري  القومي  الفريق 
) ا�شمه  �شعبي  حي  مقابل  ملعب  على  مقامة  املباراة  كانت 
مع  امل��ب��اراة  اإىل  وذهبت  ال��ذاك��رة،  تخني  مل  اإن  العنا�شر) 
زميل جزائري يعمل يف املجاهد وجل�شت يف الدرجة الثالثة 
يف  هزم  قد  اجلزائري  الفريق  كان  اجلزائريني،  و�شط  يف 
بالتعادل  املباراة  انتهاء  ورغ��م  م�شر،  يف  االأوىل  املباراة 
يعكر  ما  يحدث  مل  املباراتني،  بنتيجة  م�شر  فوز  وبالتايل 
�شفو املباراة، ومل اأ�شعر يف اأي حلظة بالقلق من وجودي ، 

وحيدا ، و�شط اجلزائريني.
االأيام  يف  و�شاهدناه  ع�شناه  وم��ا  االأي��ام  ه��ذه  االآن  اأتذكر 
املا�شية، �شواء يف لقاء الفريقني يف لعب البليدة باجلزائر 
اأو يف اال�شتاد بالقاهرة و�شوال اإىل لقاء اأم درمان وما تاه 

من اأحداث، الأجد اأكرث من ت�شاوؤل يلح علي.
التعليقات  متابعة  خال  من  اإجابات  عن  البحث  وحاولت 
والربامج احلوارية والتغطية االإخبارية لعديد من القنوات 
التي  العربية  والقنوات  واخلا�شة)  (الر�شمية  امل�شرية 
هاربا  اأف��ر  كنت  االأح��ي��ان  اأغ��ل��ب  ويف  باملو�شوع،  اهتمت 
و�شراخ  و�شطحية  حتري�س  من  يقال  مما  قرفًا)   ) ب�شرعة 
املا�شي  اخلمي�س  م�شاء  فوجئت  اأن  اإىل  للعقل،  وغ��ي��اب 
العا�شرة  برنامج  م��ن  خا�شة  حلقة  ع��ن  تعلن  درمي  بقناة 
هذا  ع��ن   . واجل��م��ع��ة  اخلمي�س  ي��وم��ي  واإج���ازت���ه   ، م�شاء 
وحل�شن  خمتلفا،  الربنامج  يكون  اأن  توقعت  املو�شوع، 
التليفزيون  اأم��ام  وت�شمرت  حمله،  يف  توقعي  ك��ان  احل��ظ 
مل  حني  �شباحًا  والربع  الواحدة  حتى  م�شاء  العا�شرة  من 

يقرب  مبا  نومي  موعد  جتاوزت  اأن  بعد  املوا�شلة  اأ�شتطع 
ملقدمة  والتحية  ال�شكر  اأوج���ه  ت��ردد  وب��ا  ال�شاعتني،  م��ن 
واأدارت  وعلقت  حتدثت  التي  ال�شاذيل)  مني   ) الربنامج 
بالغ  باإح�شا�س  تليفونيا  واملت�شلني  �شيوفها  مع  احل��وار 
ول�شيوفها  ذه��ب،  من  ومبيزان  عميق  ووع��ي  بامل�شوؤولية 
وفردو�س  العدل  وحممد  �شيحا  ومفيدة  االإبرا�شي  (وائ��ل 
عبداحلميد، وقبل ذلك ملعدي برنامج العا�شرة م�شاء الذين 

ال اأعرف لاأ�شف اأ�شماءهم الأحييهم فردا فردا.
لقد قدم هذا الربنامج اإجابات على العديد من الت�شاوؤالت:

امل�شبوق  غري  االإع��ام��ي  ال�شحن  اأن  االإج��اب��ات  ه��ذه  اأوىل 
يف  حدث  كما   ، الكاذبة  االأخبار  على  واملعتمد  واملتوا�شل 
اأكفان القتلى اجلزائريني من  ن�شر خرب مفربك عن و�شول 
التع�شب  اإذكاء  ، وعلى  القاهرة  ا�شتاد  القاهرة بعد مباراة 
من  كبريا  جزءا  يتحمل  ال�شوفينية،  وامل�شاعر  والكراهية 

امل�شوؤولية.
خا�شة  �شحف  تتحمله  ال�شحن  ه��ذا  م�شوؤولية  اأن  ورغ��م 
فا  االإث���ارة،  عن  تبحث  م�شرية  خا�شة  وقنوات  جزائرية 
وهناك،  هنا  الر�شمية  االإع��ام  اأجهزة  بع�س  تربئة  ميكن 
املكان  ه��ذا  يف  كتبت  فكما  حت��دي��دا،  احلاكمني  والنظامني 
ال��ك��رة طريق  (ال��ف��وز يف  االأ���ش��ب��وع املا�شي حت��ت ع��ن��وان 
واالجتماعية  االقت�شادية  فال�شيا�شات  للفرح)،  امل�شريني 
كا  يف  والف�شاد  والبطالة  والفقر  الدميقراطية  وغ��ي��اب 
دفعت  احلكم،  �شيا�شات  نتيجة  واجلزائر،  م�شر  البلدين، 
بالاجدوى  واالإح�شا�س  الياأ�س  من  (حالة  اإىل  امل�شريني 
واالكتئاب اجلماعي، ومل يعد هناك �شيء يخرج امل�شريني 

من هذه احلالة ويدخل بع�س الفرح .. املوؤقت .. اإىل قلوبهم 
وقال  مبارياته)،  يف  القدم  لكرة  القومي  الفريق  ف��وز  اإال 
كاتب جزائري (اإن تاأهل اجلزائر يعني هدنة جديدة ل�شالح 
والهجرة  والبطالة  الفقر  عن  كام  ال  بوتفليقة...  الرئي�س 

ال�شرية وال حتى االإرهاب).
امل�شري  اجل��م��ه��ور  ب��ني  حا�شمة  م��ق��ارن��ة  ال��ربن��ام��ج  ق���دم 
ينتمي  اأغلبه  يف  امل�شري  اجلمهور  اجلزائري،  واجلمهور 
جامعات  واأ���ش��ات��ذة  مهنيني  وي�شم  الو�شطى  الطبقة  اإىل 
واأطفاال،  ون�شاء  رجاال  اإعام،  ورجال  و�شحفيني  وفنانني 
حتمل عديد منهم تكاليف ال�شفر، و�شفقوا للفريق امل�شري 
من  ن���وع  اأي  منهم  اأي  يحمل  وال  ب�����ش��رف،  خ�شر  ال���ذي 

االأ�شلحة.
حت�شر  مل  التي  االآالف  وحتديدا  اجلزائري،  اجلمهور  اأما 
كل  م�شوؤولية  وتتحمل  اال���ش��ت��اد  خ���ارج  وظ��ل��ت  امل��ب��اراة 
امل�شجعني  املباراة �شد  بعد  ارتكبت  التي  العنف واجلرائم 
تك�شف  لهم  الربنامج  يف  عر�شت  التي  فال�شور  امل�شريني، 
وال  و�شباب  �شبية  تقريبا  فجميعهم  خميفة،  حقائق  ع��ن 
ظهر  كما   ، جميعا  ويحملون  طفل،  اأو  ام��راأة  بينهم  يوجد 
�شنج   ، (�شيوف  البي�شاء  االأ�شلحة   ، الفيلم  يف  بو�شوح 
اجلنون،  اإىل  اأق��رب  حالة  يف  بها  ويلوحون  م��ط��اوي..)   ،
وجوه ال تنتمي للجزائريني الذين عرفناهم يف ال�شتينيات 
املرء  وي��ك��اد  املا�شي،  ال��ق��رن  وثمانينيات  وال�شبعينيات 
ي�شدق ما يقال عن اأنهم جمندون اأو جمموعة من العاطلني 
املركزي  كانوا يف �شجن احلرا�س  والبلطجية والل�شو�س 
�شحنهم  بعد  القذرة  املهمة  بهذه  للقيام  عنهم  االإف��راج  ومت 
وامل�شريني،  م�شر  �شد  حم��ددة  ومقوالت  باأكاذيب  نف�شيا 
لل�شفر  مليمًا  يدفعوا  اأن كل هوؤالء مل  االأمر خطورة  ويزيد 
ال�شاح  طائرات  يف  جمانا  �شحنهم  مت  فقد  ال�شودان  اإىل 

اجلوي اجلزائري!
ال�شلطات  م��ن  ال�شلوك  ل��ه��ذا  تف�شريا  ال��ربن��ام��ج  ي��ق��دم  مل 
اأن االأمر كان �شعبا علي امل�شاركني فيه،  اجلزائرية، واأظن 
الذين يعرفون  االأ�شدقاء والزماء  نقا�س مع عدد من  ويف 
ومنهم  بها،  عملوا  اأو  وزاروه��ا  فيها  يجري  وما  اجلزائر 
واأ�شاتذة  وكتاب  و�شحفيون  وحاليون  �شابقون  �شفراء 
جامعات، كان هناك اتفاق على �شرورة وجود �شراع ما بني 
جهات متنفذة يف م�شر واجلزائر اأدى اإىل ما حدث ولهدف 

حمدد يحتاج اإىل بحث ودرا�شة.
ت��ي��اري��ن يف اجل���زائ���ر منذ  ب��وج��ود  االأم����ر  ف�شر  ال��ب��ع�����س 
جزءًا  اجلزائر  يري  عروبي  تيار  االآن،  وحتى  اال�شتقال 
بق�شايا  وربطها  تعريبها  على  ويعمل  العربي  العامل  من 
تخلف  ق��ّوة  للعرب  ينظر  متفرن�س  وتيار  اأمتها،  وم�شاكل 
وي�شعى لربط اجلزائر بفرن�شا واالحتاد االأوروبي و�شمال 
املنطقة  م��ن  ج���زءًا  اجل��زائ��ر  يعترب  وال  املتو�شط  البحر 
اأي ارتباط مع امل�شرق العربي، ويرف�س  العربية وال يريد 
هذا  اأ�شحاب  وي��ري  اجل��زائ��ر،  تعريب  يف  امل�شري  ال��دور 
التيار االأخري قد زاد نفوذه يف اجلزائر يف  اأن هذا  ال��راأي 
الفرتة االأخرية ويلجاأ اإىل كل الو�شائل لفك االرتباط مب�شر 

والعرب.
بني  اأي  م�شتثمرين،  ب��ني  ���ش��راع  ع��ن  ال��ب��ع�����س  وحت���دث 
وا�شتثمارات  اجل��زائ��ر،  يف  مت�شاعدة  م�شر  ا�شتثمارات 
امل�شرية  اال�شتثمارات  مبناف�شة  وت�شعر  تقليدية  فرن�شية 
هناك  واأن  اأجنبية،  ا�شتثمارات  مع  بع�شها  يتحالف  التي 
احلكم  رجال  وبع�س  الفرن�شية  اال�شتثمارات  بني  ارتباطا 
اأن هناك ارتباطا بني  وجرناالت اجلي�س يف اجلزائر، كما 
فيهم  مبن  م�شر  يف  احلكم  ورج��ال  امل�شرية  اال�شتثمارات 
اإىل حتطيم ونهب  اأبناء رئي�س اجلمهورية، واأ�شاروا  اأحد 
اأ�شرة  متلكها  ال��ت��ي  اجل��زائ��ر  يف  اأورا���ش��ك��وم  �شركة  مقر 
فجاأة   ، اجلزائرية  احلكومة  ومطالبة  امل�شرية،  �شاوير�س 
وبعد الهجوم على مقر ال�شركة ، ب�شرائب متاأخرة تتجاوز 

ن�شف مليار دوالر..
اإن ما جرى خال االأيام املا�شية خطري ومهم ويحتاج اإيل 
واأعماقه  وج��ذوره  املبا�شرة  اأ�شبابه  ملعرفة  جادة  درا�شات 
املغر�شة  الدعوات  ورف�س  ملعاجلتها،  امل�شوؤول  والت�شدي 
يتطلب  كما  وال��ع��رب،  م�شر  بني  نهائية  قطيعة  تريد  التي 
االأمر التوقف اأمام الدور ال�شلبي الذي لعبه االإعام اخلا�س 
بحرية  م�شا�س  دون  معاجلته  وكيفية  جزئيا)  (والر�شمي 
االإع��ام اخلا�س اجلاد  لعبه  ال��ذي  االإع��ام وال��دور  وتعدد 
وامل�شوؤول يف حتقيق توافر املعلومات وتو�شيع احلريات.

امل�شريني  كرامة  المتهان  بقوة  الت�شدي  الوقت  نف�س  ويف 
يف عديد من الباد العربية ولي�س يف اجلزائر فقط، و�شمت 
ال�شفارات امل�شرية بل الدولة امل�شرية وعجزها عن حماية 
كرامة  بحماية  اأواًل  يبداأ  االأم��ر  ب��اأن  الت�شليم  مع  رعاياها، 

امل�شريني يف بادهم.
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ــدة ــري اجل نــظــر  ــة  ــه وج مـــع  ــرورة  ــس ــ� ــال ب التــتــفــق  وقـــد   ، كــتــابــهــا  نــظــر  وجـــهـــات  عـــن  تــعــر  الــ�ــســفــحــة  يف  ــــــواردة  ال االآراء 

ح�سني عبدالرازق

فريدة النقا�ش

عماد علو

م�ص�ؤولي��ة ح��ّكام �جلز�ئ��ر وم�ص��ر... عم��ا جرى

ح����رك����ة �حل������ث�����ّي�����ن.. �ل�����ب�����د�ي�����ات و�ل����ت����د�ع����ي����ات س�����ي�����رة

فوبيــا العلـمالبحث عن السبب

ن�شر  عرب  العلم  البحث  يف  عامليا  الرابع  املركز  اإ�شرائيل  احتلت 
علمائها اأبحاثًا يف دوريات اأوروبية واأمريكية مرموقة وي�شل ما 
ع�شرة  اإىل  العلمي  البحث  ميادين  يف  اإنتاج  من  اإ�شرائيل  تقدمه 
املتقدمة  االأخ��رى  العامل  ببلدان  مقارنة  �شكانها،  حجم  اأ�شعاف 
اإال  امليدان  هذا  يف  اإ�شرائيل  على  تتقدم  وال  العلمي،  االإنتاج  يف 
�شوي�شرا وال�شويد والدمنارك، و�شاهم االإ�شرائيليون عام 2008 
يف كتابة 60.1٪ من جممل املقاالت العلمية التي جرى ن�شرها يف 
الباحثون االإ�شرائيليون 6309  العامل كله، وف،عام 200٥ ن�شر 

اأبحاث علمية  متخ�ش�شة يف بع�س اأهم الدوريات العاملية.
العرب  العلماء  اأبحاث  اإن  اإذ  القائمة  عن  العربية  ال��دول  وغابت 
الدوريات يجري حتكيمه  ين�شر يف هذه  ما  الأن كل  بها،  يعتد  مل 
عملهم،  ميادين  يف  مرموقني  ومتخ�ش�شني  كبار  علماء  قبل  من 

ووا�شح اأن االإنتاج العربي مل يرق اإىل م�شتوى الن�شر..
خم�شمائة  اأف�شل  عن  العربية  اجلامعات  غابت  �شنوات  وقبل 
الدكتور  راأ���ش��ه��م  وع��ل��ى  وت��ن��ادى،ع��ل��م��اوؤن��ا،  ال��ع��امل،  يف  جامعة 
)اأحمد زويل( الذي �شبق اأن ا�شتكمل تعليمه يف اخلارج فح�شل 
العليا  للدرا�شات  على جائزة نوبل، تنادوا الإن�شاء جامعة عربية 
ورعاية  العربية،  البلدان  يف  العلمي  البحث  لتطوير  واالأبحاث 
واأبحاثهم  درا�شاتهم  ال�شتكمال  والطاحمني  املوهوبني  الطاب 

العلمية دون �شغوط.
بينما �شمت قائمة اجلامعات االأف�شل �شبع جامعات اإ�شرائيلية.

خ�ش�شه  ال��ذي  العربي  الوطن  يف  الب�شرية  التنمية  تقرير  ويف 
اإ�شارة  املعرفة،  عام 2004 عن  املتحدة  لاأمم  االإمنائي  الربنامج 
حني  البلدان،  يف  العلمي  البحث  تدهور  اأ�شباب  اأهم  الأحد  قوية 
على  ت�شجع  العربي  العامل  يف  املعتمدة  التعليم  برامج  )اإن  قال 
اخل�شوع واخلنوع والتبعية واالإذعان(، ومن املعروف اأن التقدم 
تقدم  من  ع��ام  �شياق  يف  ع��ادة  ياأتي  العلمي  البحث  ميادين  يف 
املجتمع ككل من جهة، ومن توافر القدرة على االبتكار واالإبداع 
املعتقدات  قيود  ذل��ك  يف  مبا  العلمي  البحث  على  قيود  اأي  دون 
ما  )طه ح�شني(  قال  عاما  ثمانني  اأخ��رى، وقبل  ال�شابقة من جهة 
كل  يرتك  اأن  الباحث  من  يقت�شي  العلم  حمراب  دخول  اإن  معناه 
اأفكاره ومعتقداته امل�شبقة وراءه ليكون حرا متاما، فا ي�شتطيع 
االأجوبة  وتلقي  واالإذع���ان  واخلنوع  احلفظ  تعلم  ال��ذي  الطالب 

وحترمي االأ�شئلة اأن يكون مبتكرا وجمددا.
ويف كتابه اجلديد قال ال�شحفي الربيطاين براين ويتكر، الذي 
ق�شى �شبع �شنوات متجوال يف املنطقة العربية مرا�شًا جلريدة 
)اأين  الكتاب عنوانه  الذي يحمل  ال�شوؤال  ردا على  )اجلارديان(. 
ال  الذي  الفا�شد  اجلو  )اإنه  االأو�شط؟(..  ال�شرق  يف  اخللل  يوجد 
اأو  اأو التفكري النقدي  اأو التجديد  ي�شجع على التغيري واالبتكار 

امل�شاءلة اأو حل امل�شاكل(.
تطوير  على  ق��ادرة  غري  العربية  ال��دول  )اأن  الكاتب  وي�شتخل�س 
اجتماعي  تغيري  اإح��داث  دون  من  املعرفة  على  قائمة  جمتمعات 
والدولة  الدين  بني  الف�شل  �شرورة  ويوؤكد   ح��ذري،  و�شيا�شي 

اأ�شا�شًا  ال غنى عنه الأي اأجندة اإ�شاح(.
وعلى عك�س ما يبدو االأمر وكاأن هذه الفكرة االأخرية ال عاقة لها 
بتدهور التعليم واملعرفة وفقر البحث العلمي، فاإن التحليل العميق 
وامل�شاهدة املثابرة حلالة تردي التعليم تدلنا على التدخل املتزايد 
ومناهجه،  التعليم  �شوؤون  يف  الدين  رجال  اأنف�شهم  ي�شمون  ملن 
وخلق حالة ثقافية تقود الن�سء اإىل البحث عن جذور كل العلوم 
والدنيوي،  املقد�س  ب��ني  واخل��ل��ط  ال��ك��رمي  ال��ق��راآن  يف  احلديثة 
وانخراط اأجهزة االإعام يف هذه اللعبة اخلطرة والتي كانت اأحد 
البحث  ميدان  يف  االبتكار  على  قدرتها  ل�شل  االأ�شا�شية  االأ�شباب 
جند  حيث  املاأ�شاوية  الو�شعية  هذه  اإىل  بنا  والو�شول  العلمي 
اأنف�شنا يف ذيل بلدان العامل ن�شتورد كل �شيء حتى نتائج االأبحاث 
ب�شيطة  اأم�����ش��ال  �شناعة  ع��ن  حتى  ونعجز  �شناعاتنا،  لتطور 
الأمرا�س ب�شيطة، وتف�شي روح االإذعان واخل�شوع الناجتة عن 
اأننا  اإىل  البليد  ال�شامل واالطمئنان  والف�شاد  الطويل،  اال�شتبداد 
�شوف جند كل �شيء يف الدين يق�شى على طموحات اأمة طاملا كان 

لها من الزمن القدمي �شاأن وباع وقدرات ومكانة يف العامل.
اأن  �شئنا  اإن  �شاملة،  املعرفة يف بادنا الإع��ادة نظر  حتتاج ق�شية 
نكون جزءا من عامل جديد يتغري كل يوم، اأو اأن نهزم اإ�شرائيل يف 

ميدان احل�شارة واالإجناز.

ال �إذع�ان ف�ي �لعلم

ن�صب التحرير يف اجلزائر


