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في عالقات الجزائر ومصر أن تنجلي؟أما آن للسحابة السوداء 

Quand Le Nuage Noir Entre L'Algerie Et L'Egypte Se Dissipe?

قط، ألنھا لعبة عنیفة لم أكن في یوم من األیام من عشاق كرة القدم، وما أحببت ھذه اللعبة 
ولیس معنى ھذا أنني . وتفتقر إلى الروح الریاضیة التي یدعیھا كثیرون نظریا، وال یطبقونھا عملیا

ذلك ألنھا لعبة . أكره ھذه اللعبة، بل على العكس أعدھا ھامة جدا في حیاتنا وحیاة كل الشعوب
ى الشعوب نتیجة ظروف الفقر شعبیة مائة بالمائة، وألنھا تمتص طاقات العنف التي تتجمع لد

والقھر واإلحباطات المتتالیة التي تتمیز بھا الطبقات الدنیا المسحوقة في كل مكان، فتكون بدیال 
لكن أنصار الفرق یتماھون مع الالعبین بقلوبھم . حقیقیا عن أشكال التمرد والثورات والحروب

جماھیر األمة بكاملھا ي حیث تعبروأعصابھم، ویبلغ ھذا التماھي ذروتھ في نصرة الفریق الوطن
عن انتصارھا بشكل مبالغ فیھ، وتنسب فوز األحد عشر العبا في الملعب إلى نفسھا، وتتبناه 

فریقنا لكرة القدم انتصر على فریق البلد "بدال من " نحن انتصرنا على البلد الفالني"وتتحدث بلغة 
والحكام ھم المسؤولون ویصبح اللوم على أما عند الھزیمة فیصبح المدرب والالعبون ". الفالني

وفي حالتي االنتصار والھزیمة یفرغ األنصار شحنات العنف بصور ال ". نحن"بدال من " ھم"
.یمكن التكھن بھا ومن الصعب التحكم فیھا

وتستغل الحكومات واألنظمة في العالم الثالث ھذه اللعبة ألغراض سیاسیة كما حدث في 
ومما یحز في النفس أن تتحول الحرب . كما حدث في الجزائرمصر، وألغراض اجتماعیة

الوھمیة في كرة القدم إلى حرب حقیقیة بین األشقاء تجد لھا وقودا كل یوم، وبدال من أن یساھم 
المثقفون ھنا وھناك في إطفاء نار الفتنة ومعالجة الشرخ الذي بدأ یتسع بین الشعبین یحاول بعضھم 

.أي شكل من أشكال المصالحة والتسامحتعمیقھ ونكأ الجرح ورفض 
شھداؤنا خالدون في جنات النعیم، ولم ولن یتأثروا ولن تمس من قداستھم شتائم الغوغاء، 
وعلمنا سیرفرف عالیا موفور العزة ما دمنا نحمیھ بدمنا وجھدنا ونعلي شأنھ بسلوكنا وتصرفاتنا 

.ولن یحط من قدره وقیمتھ أن یحرقھ بعض السفھاء
وھذه . لجزائري والمصري شعبان شقیقان توطدت عالقة األخوة بینھما أیام المحنالشعب ا

فالشعب . لیست لغة الخشب كما یحاول بعض الصائدین في الماء العكر عندھم وعندنا تصویرھا
المصري وقف مع الجزائر منذ اندالع الرصاصة األولى للثورة بقیادتھ وفنانیھ ومثقفیھ وسینمائییھ 

ماھیره وعرض أن یرسل متطوعین لكن الجزائریین أرادوا أن یسقوا أرضھم وإعالمییھ وج
بدمائھم واكتفوا بالتأیید المادي والمعنوي، وھو أمر جلیل ال یستھان بھ في دعم الثورة، والتعرض 

.1956لغضب فرنسا ومشاركتھا في العدوان الثالثي على مصر سنة 
ومحنتنا ومحنة العرب جمیعا من عام وكذلك وقف الشعب الجزائري مع مصر في محنتھا 

بقیادتھ وجنوده وفنانیھ ومثقفیھ وإعالمییھ وجماھیره، وامتزجت دماؤه بدماء 1973إلى عام 67
وال یمكن لحفنة من الغوغاء والسفھاء . المصریین في سیناء في مواجھة العدو اإلسرائیلي المشترك

ن الشعبین الشقیقین وأن یسببوا شرخا بینھما شاتمي الشھداء ومحرقي العلم أن یفسدوا العالقة بی
یتعمق كل یوم، بحیث یراھن بعضھم على تحویلھ إلى قطیعة، فھؤالء ال یمثلون في حال من 

.األحوال شعب مصر الشقیق والعریق
وھل حملنا الشعب الفرنسي جریرة ما فعلتھ األنظمة واقترفھ السیاسیون والجنراالت من 

ید وانتھاك للحرمات خالل مائة وثالثین عاما؟ لقد بقیت عالقتنا مع جرائم تقتیل وتعذیب وتشر
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الشعب الفرنسي عالقة طیبة ولم نحملھ وزر جالدیھ وحكامھ، فكیف نحمل الشعب المصري ذنوب 
بعض الغوغاء الذین شتموا الشھداء وال نحمل الشعب الفرنسي وزر من أعدموا وقتلوا الشھداء؟

ة وألعاب الموندیال، وآن لھذه القطیعة بین الشعبین أن تنتھي، حتى لقد انتھت األلعاب اإلفریقی
ال تذكي األلعاب الجدیدة التي تبدأ ھذا األسبوع أوار نار الفتنة من جدید، وأدعو هللا أن نشترك 

. جمیعا ھنا وھناك في إطفائھا

ارعبد هللا خمـّ 


