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تاريخ موجز للعنف وشرق القاهرة
محمد أبو الغيط

في روايته الجديدة «تاريخ موجز للخليقة وشرق القاهرة» ،يقدم الكاتب املصري،
شادي لويس ،مغامرة روائية مختلفة ،إذ تدور كل أحــداث الرواية في حيز زمني
َ
ومكاني بالغي الضيق ،حيث تستغرق األحــداث يوما واحــدا ،وفــي حــدود بضعة
شوارع في منطقة عني شمس الشعبية املصرية .على خلفية غالف الرواية ،اختار
الكاتب مقطعا معبرا عــن أبــرز زوايــاهــا ،حيث ال ــراوي الطفل يحكي عــن تخريبه
ورفاقه َ
اللعب ،تعذيبهم القطط والكالب الصغيرة ،إحــراق أعشاش النمل .املغزى
هو العنف املبثوث ،والــذي يتم التطبيع معه تماما ،من دون أي شر متأصل عند
ّ
ممارسيه .األب يضرب زوجته ويعنفها ويستولي على أموالها ،وتقبل الزوجة ذلك
ببساطة ،ألنها طبيعة الحياة ،لكنها بدورها يمكن تمارس العنف ضد الطفل ،الذي
هو يمارس العنف ضد الحشرات والحيوانات واألطفال اآلخرين.
ك ــل ه ــذا الـعـنــف ه ــو تـفــاصـيــل ف ــي إطـ ــار صـ ــورة أوسـ ــع م ــن الـعـنـفــن ،املجتمعي
والسياسي ،يمتد من أصغر التفاصيل ،من سائق ميكروباص ّ
يسب األم إلى أكبر
الزوايا السياسية .وكل هذا العنف يختفي تحت السطح الذي يمكن أن يبقى هادئًا
منزل مغلق ،كما يختفي العنف املعنوي
تماما .هكذا يختفي العنف املنزلي داخل
ٍ
ضد راغبات الطالق داخل الكنائس ،بينما يتجاهل إعالم الدولة تماما أحداث العنف
في الصعيد على يد الجماعات اإلرهابية أو القوات الحكومية .يحدث «الجلج» في
الزائف عن رتابة
الصعيد ،فال يسمع أحد في القاهرة شيئًا .هكذا ظهر االنطباع
ّ
عقد الثمانينات وهدوئه .لكن العنف قد ينفجر فجأة من تحت كل ما يغطيه .تنفجر
األم بعد أن ّ
تتعرض لضرب وحشي بحضور أصدقاء األسرة ،ويتزامن ذلك يتفجر
ّ
العنف العام في أحداث األمن املركزي عام  ،1986حيث تدخل الجيش إلنهاء تمرد
ٍّ
الـقــوات .وبالتوازي مع الخط الرئيسي الخاص بالعنف ،اعتنت الــروايــة بخط آخر
حول تاريخ اللغة ،وكيف ظهرت منذ بدء الخليقة ،حني كان الله «الكلمة».
وتجدر هنا اإلشارة إلى أن «تاريخ موجز للخليفة وشرق القاهرة» أفضل روايات
شادي لويس ،من حيث لغته السردية التي ّ
تطورت بشكل الفت .اللغة فيها ليست
منتجا محايدا ،بل هي عبر التاريخ أداة ّ
متعددة الوجوه ،وقد فقدت كونها أرضية
ّ
مشتركة ،ليس فقط بني مختلفي اللغة ،بل بني من يتحدثون بذاتها من خلفيات
ّ
مختلفة« .كما ال يفهم الرجال النساء عادة ،وال املتحضرون البرابرة ،وكما ال يفهم
البالغون خياالت األطفال ،وال امليسورون يفهمون هؤالء الذين في حاجة».
في مشهد الفت ،يصف الطفل ّرد القس بمحفوظاته الدينية على شكوى األم عنف
ُ
زوجها له «كانت ماما تنصت إلى هذا كله ،وتفهم أنه لم يستمع بقلبه لكلم ٍة قالتها،
ً
ولم يفهم ًّأيا منهاّ ،
وهزت رأسها متظاهرة باملوافقة على كالمه .كالهما تكلم اللغة
نفسها في الحقيقة ،املـفــردات نفسها واملعاني نفسها ،لكن الخالف بينهما كان
ً
ّ
يتحدث عن األمــور الكبيرة واآلالم الكبيرة والقديمة
متعلقا باألولويات ..كان أبونا
وعن األبد ،أما هي فقد كانت تتكلم عن األمور الصغيرة وآالمها هي وعن النهاردة
واآلن ،عن الكتاب املقدس عن الناس التانيني وشعب الــرب ملح األرض ونــور العالم
ومنظرنا ّقدام الناس ،وهي عن نفسها عن املرار الطافح كما تسميه» .تأتي الرواية
في سياق املشروع الروائي للكاتب لويس .في روايته األولى «طرق الرب» شهدنا حياة
البطل القبطي الشاب مجهول االسم في القاهرة .وفي الثانية «على خط غرينتش»
نشهد مستقبله في لندن ،أما هذه ّ
املرة فنعود إلى ماضيه طفال .وفي الثالث يظهر
البطل القبطي بعيدًا عن الصور النمطية ،فاملسألة الطائفية تظهر من دون خطابية
زاعقة ،بل في ثنيات مبثوثة ضمن سياق تفاصيل القصة التي كان يمكن أال يختلف
إطارها العام ،لو كان البطل مسلما .في الروايات الثالث ثمة احتفاء بإعالء صوت
املهمشني .في األولى صوت األقباط والصعيد ،والثانية املهاجر العربي للخارج ،بينما
ّ
مهمشي املهمشني ،املرأة والطفل القبطيني ،لذا ال عجب أن تنتهي
في الثالثة صوت
ّ
مختلس ما.
بسالم
فيها
ينعمان
مؤقتة،
أرضية
ة
جن
عن
الرواية ببحثهما
ٍ
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غازي دحمان

اع ـتــاد أم ــن ع ــام ح ــزب ال ـلــه ،حـســن نصر
الله ،على البروباغندا والحرب النفسية
فـ ـ ــي خ ـ ـطـ ــابـ ــاتـ ــه ،وهـ ـ ـ ـ ــذا أمـ ـ ـ ــر ط ـب ـي ـع ــي،
فــالـحــزب يـنـخــرط ،مـنــذ س ـنــوات عــديــدة،
بـحــروب داخلية وإقليمية ،ولــه خصوم
ك ـث ــر ،وي ـس ـقــط ل ــه ض ـحــايــا بـشـكــل دائ ــم،
وبــالـتــالــي يـحـتــاج إل ــى خ ـطــاب سياسي
لردع خصومه وطمأنة بيئته وتحفيزها
على استمرار الوقوف خلفه ،خصوصا
في مرحلة ّ
تمدده اإلقليمي ،وسعيه إلى
السيطرة على القرار السياسي اللبناني.
وهنا تصبح املبالغة أداة ضــروريــة في
ه ــذا ال ـس ـي ــاق ،لـجـعــل اآلخ ــري ــن يـعـيــدون
ح ـس ــاّب ــات ـه ــم ،وي ــراجـ ـع ــون تـقـيـيـمــاتـهــم،
وي ـخــف ـضــون م ــن سـقــف مـطــالـبـهــم تـجــاه
ال ـح ــزب ،فــال ـهــدف مــن املـبــالـغــة تشويش
الخصم والتأثير على قراراته وسياساته،
وخصوصا في ساحة املعركة .ولكن حتى
ّ
يتحقق هذا األمر ،يجب أن تكون املبالغة
م ــدروس ــة ب ـع ـنــايــة ،ب ـح ـيــث ال يستطيع
الطرف اآلخر التأكد من مقدار صدقيتها.
أمـ ــا أن ت ـصــل إلـ ــى أرقـ ـ ــام غ ـيــر مـنـطـقـيــة،
مـثــل ادع ــاء أن ل ــدى ح ــزب الـ ّلــه مــائــة ألــف
م ـقــاتــل ،ف ـهــذه سـتـكــون م ــؤش ـرًا للخصم
ب ــأن ال ـط ــرف األخـ ــر مــرت ـبــك وخ ــائ ــف ،ما
يدفعه إلى اللجوء إلى تضخيم مبالغاته
لتعزيز سـلــة أدواتـ ــه مــن عـنــاصــر ق ـ ّـو ٍة ال
يمتلكها .وهـنــا أيـضــا ينسى نصر الله

كاريكاتير

أن ل ــدى األطـ ــراف األخـ ــرى وســائــل رصــد
وأج ـهــزة تتبع ومــراكــز دراس ــات وقــوائــم
ً
إح ـصــاءات ،فـضــا عــن خـبــراء فــي جميع
االخـ ـتـ ـص ــاص ــات ،ي ـح ـل ـل ــون امل ـع ـل ــوم ــات
ّ
ويفككونها ،ويسقطونها على السياقات
االقتصادية واالجتماعية ،ما يجعل من
السهولة معرفة صدقها من كذبها.
م ــن أيـ ــن ل ـح ــزب ال ـل ــه م ــائ ــة ألـ ــف م ـقــاتــل؟
ي ـطــرح ال ـس ــؤال واملـ ـع ــروف أن ال ـح ــزب ال
يملك هيكلية عسكرية كاملة ،ومــا زالت
ه ـي ـك ـل ـي ـتــه ت ـش ـبــه ه ـي ـك ـل ـيــة ال ـت ـن ـظ ـي ـمــات
املليشياوية فــي ســوريــة ،ويستحيل أن
ي ـت ـجــاوز ع ــدد املـقــاتـلــن ف ــي ه ــذا الـنـمــط
الـهـيـكـلــي ع ـشــرة آالف ف ــي ال ـ ــذروة .ومــن
الـطـبـيـعــي أن أغ ـلــب مـقــاتـلــي ال ـح ــزب هم
قــوات مشاة ،ألن الحزب ال يملك سلسلة
م ــن امل ـع ـس ـكــرات بــاخـتـصــاصــات عــديــدة،
وليست لديه فرق وألوية ،وإنما تقتصر
هيكليته على الكتائب والـســرايــا ،وهذه
أعدادها باملئات.
ثــم أي ــن االخ ـت ـصــاصــات ال ـتــي تستوعب
ه ــؤالء؟ فليس لــدى الـحــزب قــوات جوية
وال أسلحة مـ ّ
ـدرعــات ،وال هيئات أركــان
وم ـك ــات ــب إداري ـ ـ ــة م ـخ ـت ـصــة بــالـتـسـلـيــح
والـتـمــويــن واإلم ـ ــداد الـلــوجـسـتــي ،وأيــن
ج ـ ــرى ت ــدري ـب ـه ــم؟ م ــن ال ـص ـع ــب تــأه ـيــل
هــذه األع ــداد الكبيرة بشكل س ـ ّـري ،أين
املـ ـعـ ـسـ ـك ــرات الـ ـت ــي جـ ـ ــرى ت ــأهـ ـي ــل ه ــذه
األعـ ــداد فـيـهــا ،وتــدريـبـهــم عـلــى الــرمــايــة
وإع ـ ــداده ـ ــم ب ــدن ـي ــا ون ـف ـس ـي ــا؟ مـ ـ ــاذا عــن

أماني العلي

عمر المرابط

أعـ ـلـ ـن ــت شـ ــركـ ــة ف ـي ـس ـب ــوك عـ ــن حــاج ـت ـهــا
ل ـتــوظ ـيــف أك ـث ــر م ــن ع ـش ــرة آالف شخص
مــن ذوي امل ـهــارات العالية لتطوير شبكة
«م ـ ـي ـ ـتـ ــاف ـ ـيـ ــرس» ،وه ـ ـ ــو ال ـ ـعـ ــالـ ــم ال ــرقـ ـم ــي
عمالقة
االفتراضي املــوازي الــذي يحلم به ّ
الـتـكـنــولــوجـيــا الـحــديـثــة .وه ـنــا ي ـحــق ألي
عــربــي ال ـت ـس ــاؤل ع ــن م ــدى انـ ـخ ــراط األم ــة
العربية في مسلسل الثورة الرقمية التي
ي ـع ـي ـش ـهــا ال ـع ــال ــم م ـن ــذ ع ـق ــدي ــن .وع ـنــدمــا
ّ
نتحدث عن االنخراط ال نقصد االستهالك،
فــال ـعــرب ال يـغـلـبـهــم أح ــد ف ــي ه ــذا ال ـبــاب،
والـتـفــاخــر بــذلــك أص ـبــح سـمــة مجتمعات
ع ــربـ ـي ــة ع ـ ــدي ـ ــدة ،ش ــأنـ ـه ــم فـ ــي ذلـ ـ ــك ش ــأن
خطيب وداعـيــة مـعــروف فــي بــاريــس ،طلع
إل ــى املـنـبــر يــومــا ،وخــاطــب املـصـلــن قائال
«أتــدرون كيف وصلت أميركا إلى صناعة
الطائرات؟ طبعا ال ،لكن هذا ال يهمنا ،فها
ن ـحــن نــركـبـهــا اآلن وأص ـب ـح ـنــا نـحـلــق في
السماء بفضل الله تعالى» .. .ال يرى فائدة
ف ــي االب ـت ـك ــار م ــا دام ـ ــت نـتـيـجـتــه ستصل
إل ـيــه يــومــا وسـيـسـتـ ّعـمـلـهــا .م ـنــذ إنـشــائــه
سنة ّ ،2007
يقدم مؤشر االبتكار العاملي،
ً
ال ــذي يـصــدر سـنــويــا عــن املنظمة العاملية
ً
ً
وترتيبا لـ
تقييما لألداء
للملكية الفكرية،
ً
اقتصادا عامليا ،بناء على منظومتها
132
في تطوير االبتكار ،ويعطي دليال علميا
واضـ ـح ــا ع ـل ــى م ـ ــدى ان ـ ـخـ ــراط ال ـ ـ ــدول فــي
مجالّ االبتكار ،حيث يعتمد على معطيات
وم ــؤش ــرات يستقيها مــن م ـصــادر دولـيــة
ع ــام ــة وخ ــاص ــة .وهـ ــو ي ـت ـج ــاوز املـعــايـيــر
ال ـت ـق ـل ـيــديــة ل ــاب ـت ـك ــار ،ب ــاع ـت ـم ــاد تـعــريــف
أوسـ ـ ـ ــع ،مـ ــا ح ـ ــدا ب ـ ـ ــدول عـ ــديـ ــدة م ـت ـقــدمــة
للتنافس فيما بينها لتحسني ترتيبها
ال ــدول ــي ،بــاع ـت ـمــاد س ـيــاســات اقـتـصــاديــة
تحفيزية لكل من أراد الولوج في هذا املجال
واالسـتـثـمــار فـيــه .أيـضــا بــدعــم املختبرات
ال ـع ـل ـم ـي ــة وم ـ ــراك ـ ــز األب ـ ـح ـ ــاث ،خ ـصــوصــا
ف ــي م ـج ــال الـتـكـنــولــوجـيــا ال ـحــدي ـثــة الـتــي
أصـبـحــت مـقـيــاســا لـيــس لـلـتـطــور العلمي
وال ـت ـفــوق االق ـت ـصــادي فـحـســب ،بــل للقوة
الـعـسـكــريــة ك ــذل ــك ،ف ــال ـح ــروب ال ـتــي كــانــت
ت ـخــوض ـهــا ال ـج ـي ــوش م ـيــدان ـيــا أصـبـحــت
تخاض اآلن ،أوال وقبل كل شيء ،في ميدان
العالم الرقمي.
ّ
لننظر اآلن في تصنيفات مؤشر االبتكار
العاملي لسنة  ،2021حيث نجد سويسرا في
املرتبة األولــى ،تليها السويد ثم الواليات
املتحدة ،فبريطانيا ثم كوريا ،تحتل أملانيا
املرتبة العاشرة تتبعها فرنسا ثم الصني

معن البياري

هيكلية حزب اهلل
تشبه هيكلية
التنظيمات
المليشياوية في
سورية ،ويستحيل
أن يتجاوز عدد
المقاتلين في هذا
النمط عشرة آالف

مقاتلي الحزب إلى الذروة ،وبلغ عددهم
ح ــوال ــي ع ـشــرة آالف م ـقــاتــل ،لـكــن ج ــزء ا
ك ـب ـيــرا م ـن ـهــم ك ــان ــوا دون س ــن الـثــامـنــة
عـ ـش ــرة ،وق ـ ــد ج ـ ــرى تــأه ـي ـل ـهــم ب ـســرعــة،
وأظـهــروا عــدم خبرة كبيرة في املعارك،
وقتلت أعداد كبيرة منهم .ولوال النجدة
الروسية لخسر الحزب معظم مقاتليه،
وهـ ـ ــو خـ ـس ــر ب ــال ـف ـع ــل ق ـ ـي ـ ــادات ال ـص ــف
األول جـمـيـعـهــا ،إض ــاف ــة إل ــى املـقــاتـلــن

محمود الريماوي

في انقسام الشارع السوداني
بشار نرش

منذ محاولة االنقالب الفاشلة التي أعلنت
عنها السلطات الـســودانـيــة ،فــي  21الشهر
املاضي (سبتمبر /أيلول املــاضــي) ،دخلت
الـعــاقــة بــن شــريـكــي الـحـكــم فــي ال ـســودان،
املـ ـك ــون ــن ،ال ـع ـس ـك ــري واملـ ــدنـ ــي ،ح ــال ــة مــن
ّ
التأزم ،أدخلت البلد في أكبر أزمة سياسية
فــي مرحلته االنتقالية ،ومما زاد مــن هذه
الحالة األوض ــاع املتفاقمة شــرق الـســودان
التي بــدأت آثارها تنعكس على كل البالد،
إلى جانب الخالفات التي طفت على السطح
بني أطراف املكون املدني الذي شهد انشقاق
مـ ــا ي ـس ـ ّـم ــى «تـ ـح ــال ــف املـ ـيـ ـث ــاق ال ــوط ـن ــي»
ع ــن «ت ـح ــال ــف ق ـ ــوى ال ـح ــري ــة وال ـت ـغ ـي ـيــر»،
واعـ ـتـ ـص ــامـ ـه ــم أم ـ ـ ـ ــام الـ ـقـ ـص ــر ال ــرئ ــاس ــي
للمطالبة بحل الحكومة الحالية ،وتوسيع
واضح
تماه
دائرة املشاركة في السلطة ،في ٍ
ٍ
وصريح مع مطالب ّ
املكون العسكري الذي
ي ـب ــدو أن ــه املـسـتـفـيــد األول م ــن إدارة هــذه
األحداث وتوظيفها ،والتي أدخلت السودان
ف ــي ح ـل ـقــة ض ـي ـقــة ب ــات ـج ــاه االنـ ـقـ ـس ــام فــي
الـشــارع السياسي .وفــق هــذه اإلرهــاصــات،
ي ـبــدو أن مـسـتـقـبــل األزم ـ ــة ال ـســودان ـيــة في
طــري ـقــه إلـ ــى م ــزي ــد م ــن الـ ـت ــأزم وال ـت ـع ـق ـيــد،
خصوصا بعد دعــوة قــوى عديدة مشاركة
فــي «تـحــالــف قــوى الـحــريــة والتغيير» إلى
مظاهرة مليونية فــي  21أكتوبر /تشرين
األول ال ـجــاري ،ردًا على تـظــاهــرة «تحالف
امليثاق الوطني» واعتصامه ،األمر الذي قد
يضع الـســودان أمــام واقــع سياسي وأمني
جديد (شارع مقابل شارع) ،يشي بالعودة
إل ــى نـقـطــة الـصـفــر لـحـســم ال ـص ــراع وع ــاج
االنسداد السياسي.
ه ـنــاك تـنــاغــم واض ــح وت ـطـ ّـابــق شـبــه كــامــل
بــن مـطــالــب ال ـقــوى املـنـشــقــة عــن «تـحــالــف
ّ
واملكون العسكري
قوى الحرية والتغيير»
فـ ــي م ـج ـل ــس الـ ـسـ ـي ــادة االنـ ـتـ ـق ــال ــي ،يــدلــل
على مـحــاولــة هــذيــن الـطــرفــن إيـجــاد واقــع
سياسي جديد ُيبنى عليه مستقبل العملية
ال ـس ـيــاس ـيــة ف ــي األي ـ ــام امل ـق ـب ـلــة ،سـيـمــا مع
اقـتــراب موعد اإلعــان عن تشكيل املجلس

الـقــدمــاء الــذيــن شــاركــوا فــي حــرب .2006
ّ
ي ـب ــدو أن ح ـســن ن ـصــر ال ـل ــه غ ـيــر مــطـلــع
ع ـل ــى أحـ ـ ــوال ال ـج ـي ــوش وت ـف ـص ـيــات ـهــا،
وال خبرة لديه بتقسيماتها ،فالجيش
الـ ـس ــوري ،وه ــو يـعـتـمــد ع ـلــى الـتـجـنـيــد
اإلجـ ـ ـب ـ ــاري وال ـ ـت ـ ـطـ ـ ّـوع ،وف ـ ــي ب ـل ــد ع ــدد
سكانه  22مليون نسمة ،ومساحته 185
أل ــف كيلومتر مــربــع ،ولــديــه معسكرات
منتشرة في كل األرياف واملدن السورية،
وترفده ميزانية دولة ،إنتاجها القومي
 60مليار دوالر ،كان تعداده بني  250إلى
 300ألف في أحسن األحوال ،فكيف يكون
لطائفةٍ ال يبلغ تـعــداد أفــرادهــا املليون
ونـ ـص ــف امل ـ ـل ـ ـيـ ــون ،ومـ ـس ــاح ــة امل ـن ــاط ــق
التي تسيطر عليها أقــل مــن ثالثة آالف
كـلــم ه ــذا ال ـعــدد مــن امل ـقــات ـلــن؟ مــن دون
أن ن ـن ـســى أن ه ـن ــاك م ـنــاف ـســن لـلـحــزب
داخــل الطائفة الشيعية في لبنان ،مثل
حــركــة ام ــل ،وهـنــاك مـعــارضــون للحزب،
وأع ـ ـ ــداد ك ـب ـيــرة ت ـقــف ع ـلــى ال ـح ـي ــاد وال
تحب العسكرة ،ومغتربون كثر ،وطالب
جامعات ،فليست كل الطائفة الشيعية
معبأة.
رب ـ ـ ـمـ ـ ــا ي ـ ـق ـ ـصـ ــد نـ ـ ـص ـ ــر ال ـ ـ ـلـ ـ ــه األف ـ ـ ـغـ ـ ــان
وال ـب ــاك ـس ـت ــان ـي ــن الـ ــذيـ ــن اس ـت ـخــدم ـهــم
الـحــزب فــي مـعــارك حـلــب رأس سـهــم ،إذ
كــانــوا يـتـقـ ّـدمــون امل ـع ــارك ،بـعــد القصف
ّ
ويسجل
الروسي ،طبعا ،ثم يأتي الحزب
االنـ ـتـ ـص ــارات ل ـن ـف ـســه .وق ــد يـضـيــف مع
ه ــؤالء املليشيات الـعــراقـيــة ،فـحــزب الله

اآلن يـضــرب بـسـيــف ه ــؤالء ،ويعتبرهم
ج ــاه ــزي ــن وت ـح ــت ال ـت ـص ـ ّـرف إذا وقـعــت
الـ ـح ــرب ف ــي ل ـب ـن ــان .ق ــد ي ـق ــول ق ــائ ــل إن
لــدى حــزب الله أيضا أكثر من  150ألف
صاروخ لم يرها أحد ،وليست موجودة
ضمن معسكرات وال قــواعــد .والحقيقة
أن جهات إسرائيلية هي املصدر الوحيد
الذي ذكر هذا العدد ،ومعلوم أنها تلجأ
إلى التهويل في هذا املجال ،إما بسبب
ص ــراع ــات س ـيــاس ـيــة ع ـس ـكــريــة ألهـ ــداف
ان ـت ـخــاب ـيــة وإلظـ ـه ــار ف ـش ــل ال ـح ـكــومــات
ـاب أخ ـب ــث ،غــرضـهــا
ال ـحــال ـيــة ،أو ألسـ ـب ـ ٍ
إس ـك ــات الـجـمـهــور اإلســرائ ـي ـلــي لــزيــادة
ميزانيات الجيش ،وغالبًا الستخدامها
ً
ذريـعــة لتبرير مـمــارســة أقـصــى درجــات
القوة والعنف في الحرب على لبنان.
لعل مــن األسـلــم لحزب الله االبـتـعــاد عن
خطاب التهويل واإلرهــاب النفسي الذي
ي ـمــارســه ت ـجــاه خ ـصــومــه .وم ــن األفـضــل
لــه أال ي ـصـ ّـدقــه خ ـصــومــه ،كــي ال ي ـتـ ّ
ـورط
فــي ح ــروب يـقــول بـعــدهــا «ل ــو كـنــت أعلم
 .»..وعليه أن يعلم أن حربه في سورية،
ً
إذا كـ ــان ي ـع ـت ـبــرهــا مـ ـث ــاال ع ـلــى ق ــدرات ــه،
ل ــن ت ـت ـك ـ ّـرر ،ف ـلــن ي ـجــد ط ــائ ــرات روس ـيــا
وأساطيلها ،وال إمكانات الدولة السورية
الـ ـت ــي ُوض ـ ـعـ ــت ت ـح ــت تـ ـص ــرف ــه ،وح ـتــى
األفـ ـغ ــان وال ـبــاك ـس ـتــان ـيــون وال ـعــراق ـيــون
ً
تــراج ـعــت حـمــاسـتـهــم ك ـث ـي ـرًا ،ف ـضــا عن
نضوب ميزانيات إيران.
(كاتب فلسطيني)

مفاوضات بطيئة و«نجاح»
إعالمي فحسب

في مسألة االبتكار والعرب
واليابان ،وتحتل إسرائيل املرتبة الخامسة
ع ـش ــرة .أم ــا ال ـ ــدول ال ـعــرب ـيــة فــأغـلـبـهــا في
وسط الترتيب ،مع مفاجأة وجود الجزائر
في مؤخرة التصنيف في املرتبة العشرين
بعد املائة ،أما وجود اليمن في املرتبة ما
قـبــل األخ ـيــرة أي  131فـمـفـهــوم ،نـظــرا إلــى
أوض ــاع هــذا البلد املــزريــةُ .ي ّبنى الترتيب
على  81مقياسا يعتمدها ّ مؤشر االبتكار،
م ــوزع ــة ع ـلــى س ـب ـعــة مـ ــؤشـ ــرات رئـيـسـيــة:
املؤسسات ،والرأسمال البشري واألبحاث،
والـ ـبـ ـنـ ـي ــة الـ ـتـ ـحـ ـتـ ـي ــة ،وت ـ ـ ـطـ ـ ـ ّـور ال ـ ـسـ ــوق،
وتطور بيئة األعـمــال ،ومخرجات املعرفة
والتكنولوجيا ،ومـخــرجــات اإلبـ ــداع .لكن
جزئيات مهمة ،فعند التدقيق
لننتبه إلى
ٍ
في التقارير املتعلقة بكل دولة على حدة،
يــاحــظ أن بـعــض الـ ــدول الـعــربـيــة احتلت
متقدمة ال ّ
مراكز ّ
لتقدمها في مجال اإلبداع
واالبتكار .ولكن نظرا إلى عوامل أساسية
ثـ ــاثـ ــة ،ت ـ ـطـ ـ ّـور ال ـب ـن ــى ال ـت ـح ـت ـيــة وت ـط ــور
السوق وتطور مناخ األعمال ،بينما نجد
مخرجات املعرفة والتكنولوجيا واإلبداع
ال تحتل املراتب نفسها.
ّ
يجرنا هــذا كله إلــى الحديث عــن املـهــارات
العربية والخبراء العرب واملسلمني الذين
ي ـســاه ـمــون ف ــي ت ـط ــور ال ـب ـل ــدان ال ـغــرب ـيــة،
وي ـن ــال ــون أع ـل ــى امل ــرات ــب الـعـلـمـيــة ،أول ـئــك
املـهــاجــرون الــذيــن قليال مــا ُيـتـحـ ّـدث عنهم
ف ــي اإلع ـ ــام ال ـغ ــرب ــي ،وي ـع ـم ـلــون بـصـمــت،
مجتمعات
واستطاعوا فرض وجودهم في
ٍ
غربيةٍ ال تسمح ببروز املؤهلني األجانب
إال ق ـل ـيــا ،وقـ ــد رأيـ ـن ــا ع ـي ـنــة م ـن ـهــم خــال
جائحة كــورونــا مــن خــال علماء عديدين
في شتى املجاالت العلمية .وليس الحديث
هنا عن أبناء الجيل الثاني أو الثالث ممن
ولــدوا في الغرب ،وإنما عن الذين درســوا
إلتمام
في بلدانهم األصلية ،وهاجروا إما ّ
دراستهم العليا أو لنيل فرص عمل جذابة،
فـ ــوجـ ــدوا ف ــي الـ ـغ ــرب م ــا ي ـش ـفــي غـلـيـلـهــم
فــأبــدعــوا واب ـت ـكــروا ،ليستفيد ال ـغــرب من
كـ ـف ــاءاتـ ـه ــم ،م ــن دون أن يـ ـص ــرف دره ـم ــا
واح ــدا على تكوين أغلبهم ،فيما كــان في
وس ــع ه ــذه األدم ـغ ــة امل ـهــاجــرة الـعـطــاء في
بلدانها ،وربما بطريقة أفضل ،لو توفرت
ٌ
لها الـشــروط واإلمـكــانــات ،وهــي ش ــروط ال
تتعلق فقط بــاإلمـكــانــات املــاديــة ،بـقــدر ما
ترتبط أيـضــا بالعيش فــي أج ــواء الحرية
وال ـكــرامــة ،والـتـقــديــر املــرتـبــط بــالـكـفــاءة ال
بالقرابة ،مــع فتح املـجــال وإعـطــاء املكانة
الالزمة بقدر االستحقاق ،ال بقدر الرشوة
أو التملق.
(كاتب مغربي في باريس)

المرأة الكويتية في الجيش

من أين لحزب اهلل مائة ألف مقاتل؟
تكاليف تجهيز هذا العدد من املقاتلني
امل ـ ـ ـ ّ
ـدرب ـ ـ ــن املـ ـسـ ـلـ ـح ــن وال ـ ـح ـ ـف ـ ــاظ ع ـلــى
جــاهــزي ـت ـهــم؟ وح ـس ــب ك ــام ن ـصــر ال ـلــه،
فإن هؤالء عاملون وليسوا احتياطيني،
ب ـم ـع ـنــى أن ـه ــم م ـس ـ ّـج ـل ــون ع ـل ــى ك ـشــوف
ال ــروات ــب ويـتـقــاضــون مــرتـبــات شـهــريــة.
ومعلوم أن متوسط الــرواتــب في لبنان
بني  500و 800دوالر ،ما يعني أن الحد
األدن ـ ــى ي ـصــل إل ــى أك ـث ــر م ــن  50مـلـيــون
دوالر ش ـه ــري ــا ،ه ـ ــذا ع ـ ــدا ع ــن تـكــالـيــف
إطعامهم وتجهيزهم وتسليحهم التي
تـبـلــغ ضـعــف ه ــذه امل ـصــروفــات .وعلينا
ـات
أال ن ـن ـس ــى أن ال ـ ـحـ ــزب ي ــدف ــع م ــرت ـب ـ ٍ
ألسر آالف الشهداء لديه ،ويرعى برامج
ونشاطات اجتماعية مكلفة في بيئته،
فمن أين له األموال الكافية لذلك كله؟
ولـعــل ال ـســؤال األه ــم :مـتــى جــرى تأهيل
هذه األعــداد واستيعابها في هيكليات
ال ـ ـحـ ــزب؟ إذ ل ـي ــس سـ ـ ـ ّـرًا أن حـ ــزب ال ـل ــه،
وحـ ـت ــى ب ــداي ــة ال ـ ـثـ ــورة الـ ـس ــوري ــة ،ك ــان
ي ـت ـبــع م ــن ن ــاح ـي ــة ال ـت ـن ـظ ـيــم ال ـع ـس ـكــري
ل ـع ـن ــاص ــره أسـ ـل ــوب الـ ـخ ــاي ــا ،ألس ـب ــاب
ّ
تتعدى كل خلية
أمنية ولوجستية ،وال
عشرات العناصر ،وفي أحسن األحــوال،
كان لدى الحزب بني خمسة وستة آالف
مقاتل ،في ذروة الحرب السورية ،وفي
ع ــام ــي  2014و ،2015وكـ ــان ّ يــوم ـهــا قد
استدعى جميع مقاتليه .ووثقت تقارير
إسرائيلية إفــراغ الحزب لجبهة جنوب
لبنان من املقاتلني ،وصلت حينها أعداد

الـتـشــريـعــي ،فـ ّمـطــالـبــات «ت ـحــالــف املـيـثــاق
الوطني» املنشق عن «تحالف قوى الحرية
والتغيير» في إسقاط الحكومة االنتقالية
ال ـتــي يـقــودهــا عـبــدالـلــه ح ـمــدوك وتــوسـيــع
القاعدة السياسية للسلطة تهدف ،في املقام
األول ،إل ــى تقليص وج ــود «تـحــالــف قــوى
الـحــريــة والـتـغـيـيــر» ،س ــواء داخ ــل املجلس
االن ـت ـق ــال ــي ،أو ح ـتــى داخـ ــل ال ـح ـكــومــة من
خــال الدفع بــأطــراف أخــرى داخــل املجلس
وداخل الحكومة مؤيدة للمكون العسكري،
تجعل مــن قـ ــرارات املجلسني فيما يتعلق
بالتشريعات وتكوين البرملان الغلبة فيه
ّ
للمكون العسكري ،وليس لـ «تحالف قوى
ال ـحــريــة وال ـت ـغ ـي ـيــر» ،سـيـمــا وأن الــوثـيـقــة
الــدس ـتــوريــة نـ ّـصــت عـلــى تـشـكـيــل املجلس
ّ
التشريعي من ثالثمائة مقعد توزع مقاعده
بواقع  165مقعدًا لقوى «الحرية والتغيير»
بنسبة  ،%55و 75مقعدًا للحركات املوقعة
على اتفاق السالم بني الحكومة والحركات
املسلحة بنسبة  ،%25و ّ 60مقعدًا للقوى
الثورية األخــرى التي لم توقع على إعالن
ال ـح ــري ــة وال ـت ـغ ـي ـيــر ب ــال ـت ـش ــاور ب ــن ق ــوى
التغيير وامل ـكــون الـعـسـكــري بنسبة .%20
ويتقاطع هذا الهدف تمامًا مع هدف ّ
املكون
الـعـسـكــري فــي مجلس الـسـيــادة االنتقالي
الـ ــذي يــدفــع ب ـقــوة إلق ـص ــاء «ت ـحــالــف قــوى
الـحــريــة والـتـغـيـيــر» ،مــن خــال إع ــادة رســم
خريطة املشهد السياسي الخاص باملكون
امل ــدن ــي ف ــي م ـج ـلــس ال ـس ـي ــادة االن ـت ـقــالــي،
إليجاد حاضنة جديدة ومرجعية سياسية
بديلة له ،تكون موالية للعسكر ،وتتيح له
إحكام القبضة على السلطة في البالد.
ّ
كما أن ما يحدث في شرق السودان ،في ظل
تواطؤ واضح من املكون العسكري ،ال يمكن
فصله عن محاوالت خنق الحكومة املدنية،
وإظهارها طرفا معرقال للمرحلة االنتقالية،
ب ـس ـب ــب ع ـ ــدم ق ــدرتـ ـه ــا ع ـل ــى ال ـت ـع ــام ــل مــع
ّ
فاملكون
الصعوبات االقتصادية واملعيشية،
ال ـع ـس ـكــري يـ ـح ــاول ،م ــن خ ــال دع ـم ــه هــذه
املـشـكــات األمـنـيــة واالن ـقــابــات العسكرية
ال ـف ــاش ـل ــة واالح ـ ـت ـ ـجـ ــاجـ ــات ال ـش ـع ـب ـي ــة فــي
الـشــرق ،إضـعــاف املـكـ ّـون املــدنــي بمحاصرة

تناغم بين مطالب
ّ
المنشقة عن
القوى
«تحالف قوى الحرية
والتغيير» والعسكر

ال ـج ـهــاز ال ـت ـن ـف ـيــذي ،وإيـ ـج ــاد ت ـيــار مـضــاد
لــه ،يطالب بــاسـتــام العسكر س ـ ّـدة الحكم.
وتنبع مساعي املـكـ ّـون العسكري لتحقيق
ال ـ ـهـ ــدف الـ ـس ــاب ــق مـ ــن م ـ ـخـ ــاوف حـقـيـقـيــة
تعاظمت مــع اق ـتــراب مــوعــد انـتـهــاء رئاسة
ّ
املكون العسكري مجلس السيادة االنتقالي
ً
ّ
لصالح املـكــون املــدنــي ،عمال ببنود وثيقة
اإلع ــان الــدس ـتــوري ،وه ــذا يجعل العسكر
ألسباب
غير مرتاحني تمامًا من هذا األمــر
ٍ
كثيرة ،ربما أهمها ّ ما قد يترتب على هذا
األم ــر فــي حــال تـحــقــق ،مــن تسليم الرئيس
الـ ـس ــودان ــي الـ ـس ــاب ــق ،ع ـم ــر ال ـب ـش ـي ــر ،إل ــى
املحكمة الجنائية الدولية للمثول أمامها
بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور ،األمر
الذي قد ّ
يجر كثيرين من القادة العسكريني
الــذيــن يـشــاركــون اآلن فــي قـيــادة الـبــاد إلى
املـحـكـمــة نـفـسـهــا وال ـت ـهــم نـفـسـهــا ،كــونـهــم
شاركوا في جرائم الحرب في دارف ــور .إلى
ّ
يتخوف املـكـ ّـون العسكري ،في
جانب ذلــك،
حــال اسـتــام املـكــون املــدنــي رئــاســة مجلس
الـسـيــادة االنتقالي ،مــن تقديم العسكريني
الذين شاركوا في فض اعتصام عام 2019
في الـســودان إلــى املحاكم ملحاسبتهم على
قتل املتظاهرين واستخدام القوة املفرطة،
خ ـص ــوص ــا أن ال ـت ـح ـق ـي ـق ــات فـ ــي ال ـق ـض ـيــة
وص ـلــت إل ــى م ــراح ــل م ـهـ ّـمــة ،كـشـفــت ت ـ ّ
ـورط
كبار العسكريني في تلك الجريمة.
(كاتب سوري)
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بينما يكتفي الجانب السعودي بوصفها
بأنها تجري «في أجــواء ّ
وديــة» ،كما يرد
في تصريحات لوزير الخارجية ،فرحان
بــن فـيـصــل ،ف ــإن الـجــانــب اإلي ــران ــي يصف
م ـف ــاوض ــات بـ ــاده م ــع ال ـس ـعــوديــة بــأنـهــا
ّ
«جادة ومحترمة وحققت بعض النتائج»،
ّ
وهــو مضمون تصريحات متكررة أخيرا
ل ــوزي ــر ال ـخ ــارج ـي ــة ،ح ـســن عـبــدالـلـهـيــان،
والناطق باسم الخارجية ،سعيد خطيب
زادة .ومـنــذ بــدايــة الـعــام الـجــاري (،)2021
لــم تتوقف «الـتـســريـبــات» عــن اجتماعات
إيــران ـيــة س ـعــوديــة ،تعقد فــي ال ـعــراق (فــي
مطار بغداد الدولي) برعاية مباشرة من
الكاظمي .وواقع
رئيس الحكومة مصطفى
ّ
الحال أن األخير قد بــادر إلى تبني فكرة
املفاوضات ،وأبدى استعداد حكومة بالده
السـتـضــافـتـهــا ،مــن أج ــل تـهــدئــة األوض ــاع
في اإلقليم ،ووقــف أيــة انعكاسات سلبية
ل ـل ـخ ــاف ــات الـ ـسـ ـع ــودي ــة اإليـ ــران ـ ـيـ ــة عـلــى
الوضع في العراق ،ومن أجل استعادة دور
الـعــراق العربي واإلقليمي .كما تحمست
بعض دول املنطقة للفكرة ،وأبــدت حتى
االس ـت ـعــداد لـلـمـشــاركــة ب ـصــورة مــا فيها،
قبل أن يستقر الرأي على قصر التفاوض
على الجانبني ،السعودي واإليراني .وكان
الـتـفــاوض مطلبا دائ ـمــا ومعلنًا لطهران
ال ـتــي تــرغــب فــي إشــاعــة انـطـبــاعــات عنها
ّ
بأنها تسعى إلــى حــل املشكالت بالحوار
ّ
وال ـت ـعــاون ،وم ــن أج ــل التخفيف مــن حــدة
االن ـط ـبــاعــات ب ــأن ط ـه ــران ت ـقــوم بعسكرة
ـات
عــاقــات ـهــا ال ـخــارج ـيــة وت ــدع ــم ج ـمــاعـ ٍ
وأذرع ــا مسلحة لها فــي املنطقة .ولطاملا
دعــا مسؤولون إيرانيون ،بينهم الرئيس
السابق ،حسن روحاني ،ووزير الخارجية
ال ـ ـس ـ ــاب ـ ــق ،جـ ـ ـ ـ ــواد ظـ ـ ــريـ ـ ــف ،إلـ ـ ـ ــى إجـ ـ ـ ــراء
مفاوضات مع السعودية ،غير أن الرياض
ظلت تمانع فــي االستجابة لهذا املطلب،
من دون أن ترفضه من حيث املبدأّ ،
مشددة
على أن طهران ينبغي أن تعيد النظر في
سلوكها التدخلي وطموحها التوسعي،
وتـ ـقـ ـي ــم عـ ــاقـ ــات حـ ـس ــن جـ ـ ـ ــوار مـ ــع دول
املنطقة ،ما يفتح أبوابا واسعة للتفاوض
وتمهيد الطريق إلقامة عالقات طبيعية.
وقــد تالقت الـظــروف الحـقــا ،ومنذ خريف
العام املاضي ( ،)2020للبدء في التحضير
ـاءات ض ـ ّـم ــت ،فــي
ل ـل ـم ـف ــاوض ــات ،ع ـبــر ل ـ ـقـ ـ ٍ
الـبــدايــة ،مـســؤولــن أمنيني مــن الجانبني.
وكان من أبرز هذه الظروف تراجع الدعم
األميركي لتوفير مظلة حماية للحلفاء،
في حال اندالع مواجهات.
وقد بدأ هذا التراجع منذ الوالية الثانية
للرئيس األسبق ،بــاراك أوباما وتواصل
م ــع خ ـل ـفــه دون ــال ــد ت ــرام ــب وتـ ـك ـ ّـرس مع
الــرئ ـيــس ال ـحــالــي ج ــو ب ــاي ــدن .م ــن جهة
ثــان ـيــة ،اس ـت ـمـ ّـرت ح ــرب ال ـي ـمــن ،م ــن دون
ّ
وتعرضت
أن تلوح في األفــق نهاية لها،
مـنـشــآت نفطية وم ــراف ــق حـســاســة ،مثل
بعض املـطــارات في السعودية لهجمات
من الحوثيني ،مع العجز أو ضعف الرغبة
الــدول ـيــة فــي وض ــع نـهــايــة لـهــذه الـحــرب.
يـضــاف إل ــى ذل ــك أن مــا أشــاعــه االنـقــاب
ف ــي امل ـفــاه ـيــم والـ ـ ـ ــرؤى االس ـتــرات ـي ـج ـيــة،
وتجلى في التطبيع الساخن مع الدولة
الصهيونية مــن «حـ ــراك» ،والـسـعــي إلــى
ل ـق ــاء أع ـ ــداء األم ـ ــس ،ل ـيــس ف ــي منتصف
ال ـط ــري ــق ،ب ــل ف ــي ع ـقــر داره ـ ـ ــم ،مـ ــا دفــع
إلــى إع ــادة النظر فــي واق ــع القطيعة مع

إي ـ ــران ،عـلــى الــرغــم مــن ب ـقــاء التحفظات
إزاء سياستها الـخــارجـيــة عـلــى حالها.
م ــع الــرغ ـبــة ف ــي أن يـقـطــف ال ـع ــراق ثـمــرة
ه ــذا الـتـحــول ،وذل ــك لــدعــم ه ــذا الـبـلــد في
سعيه إلى استعادة مركزه وحضوره في
املنطقة.
بدأت املفاوضات بصيغة تهيئة األرضية
لها في اللقاءات األمنية بني الطرفني ،ثم
تـبـعــت ذل ــك م ـفــاوضــات تـمـهـيــديــة ،ش ــارك
فـيـهــا مـســؤولــون مــن الـجــانـبــن ،مــن غير
ال ـك ـش ــف ع ــن أس ـم ــائ ـه ــم .وب ــان ـت ـه ــاء عـهــد
روحــانــي فــي إي ــران ،كــانــت قــد تـمــت ثالثة
لقاءات على األقل .ثم استؤنفت املفاوضات
ف ــي إب ــري ــل /ن ـي ـســان امل ــاض ــي ،واحـتـفـظــت
الــريــاض بتوصيفها لها «استكشافية»،
فـيـمــا يــراهــا الـجــانــب اآلخ ــر م ـفــاوضــات..
كأي مفاوضات أخرى في عاملنا.
ً
عناء في مالحظة
وال يصادف املتابعون
أن الجانب اإليــرانــي أكثر تحمسا لها من
ً
الطرف السعودي ،ويعقد عليها آماال أكبر،
إذ إن من شــأن تطبيع العالقات اإليرانية
ال ـس ـع ــودي ــة أن ي ـم ـهــد ال ـط ــري ــق لـتـطـبـيــع
ً
آخــر مــع دول الـغــرب ،وص ــوال إلــى أميركا
نفسها ،فالرياض تمثل مركز االعتراض
األساسي على السياسات اإليرانية .فضال
عن أن ّ
ثمة حربا فعلية تدور بني الجانبني،
بــن الـسـعــوديــة ب ـصــورة مـبــاشــرة وإي ــران
ّ
التي تحاول التستر على وجودها الفعلي
واملتشعب في اليمن خلف الحوثيني وإلى
جانبهم ،تحت أقنعة شفافة .عــاوة على
أن مــن شــأن التطبيع مــع الــريــاض تعزيز
الوضع التفاوضي لطهران في مباحثاتها
الــدولـيــة حــول االتـفــاق ال ـنــووي ،وتسويق
ـاع م ـ ـفـ ــاده ب ــأن ـه ــا ل ـي ـس ــت م ـص ــدرا
انـ ـطـ ـب ـ ٍ
للتوترات في املنطقة.
وفــي تكتيكها التفاوضي ،تمنح طهران
األولــويــة إلعــادة العالقات الدبلوماسية
بـ ــن الـ ـبـ ـل ــدي ــن ،ب ـ ـ ــدءا ب ـف ـت ــح قـنـصـلـيــات
للجانبني ،وهو ما تبدو الرياض رافضة
له في هذه اآلونة ،إذ تمنح األولوية ْ
لحمل
الـجــانــب اإلنـقــابــي فــي اليمن على وقف
حربه على النظام الشرعي هناك ،ووقف
تـعـ ّـديــاتــه عـلــى عـلــى األجـ ــواء الـسـعــوديــة.
وب ـم ــوازاة ذل ــك ،تسعى طـهــران إلــى منح
أفضلية فــي البحث للعالقات الثنائية،
مثل تنشيط التبادل التجاري والتنسيق
ح ــول ح ـصــص إن ـت ــاج ال ـن ـفــط وتـســويـقــه

فيصل بن فرحان (فرانس برس)

من شأن التطبيع
مع الرياض تعزيز
الوضع التفاوضي
لطهران في
مباحثاتها الدولية
حول االتفاق النووي

وتنظيم ع ــودة الـحـجــاج اإليــران ـيــن إلــى
ّ
التقدم
أداء شعائر الحج ،فإذا تم حلها أو
على طريق حلها ،فــإن ذلــك يشيع أجــواء
إيجابية للتداول في بقية الخالفات.
وكـ ـ ـ ــان الفـ ـت ــا إعـ ـ ــان م ـ ـسـ ــؤول الـ ـجـ ـم ــارك
اإلي ــرانـ ـي ــة ،روح ال ـل ــه ل ـط ـي ـفــي ،أن ب ــاده
استأنفت أخيرا صادراتها إلى السعودية،
وقــد بلغت قيمة هــذه ال ـص ــادرات  39ألف
دوالر ..وهـ ــو م ـب ـلــغ رم ـ ــزي يـتـكـفــل تــاجــر
سعودي متوسط الحال باستيراد سلعة
(مثل الفستق أو الزعفران) به .وعلى الرغم
ُ
ً
مــن أن الــريــاض لــم تـبــد ت ـفــاؤال ملحوظا،
ف ــإن م ـســؤولــن إي ــران ـي ــن ي ــواظ ـب ــون على
اندفاعهم ملحاولة إنجاح هذه املفاوضات
إعــام ـيــا ،وتـعـمـيــم ه ــذا االن ـط ـبــاع ،كـمــا ّأن
الرياض لم تشر ،في الوقت ذاته ،إلى تعثر
املفاوضات أو توقفها.
ّ
وال ـبــادي أن هـنــاك تـفــاوضــا جـ ّـديــا وشــاقــا
ح ــول وق ــف ال ـح ــرب ف ــي ال ـي ـمــن ،إذ تــدعــو
ط ـه ــران إل ـي ــه ،وإلـ ــى ت ـقــاســم الـسـلـطــة بني
الحوثيني والحكومة اليمنية ،فيما يتوقع
ّ
تتمسك الرياض بالقرارات الدولية ذات
أن
ُ
العالقة ،غير أنه ال يستبعد أن يتم تقريب
لــوج ـهــات ال ـن ـظــر ،فــالـطــرفــان بـحــاجــة إلــى
إنهاء هذه الحرب التي تستنزف الجميع
وأولهم شعب اليمن.
يـسـتــرعــي االن ـت ـبــاه أن ــه ،فــي الــوقــت الــذي
كــانــت فـيــه ال ـت ـقــاريــر اإلعــام ـيــة الـعــربـيــة،
تتوالى عن ّ
«تقدم ما» أحرزته املفاوضات
الـ ـت ــي تـ ـج ــري وراء سـ ـت ــار م ــن ال ـك ـت ـم ــان،
ف ـق ــد أفـ ـ ــادت وك ــال ــة األن ـ ـبـ ــاء ال ـس ـع ــودي ــة،
األربـ ـع ــاء امل ــاض ــي ( 20أك ـت ــوب ــر /تـشــريــن
األول الـ ـ ـج ـ ــاري) ،بـ ــأن وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة،
ف ـي ـصــل ب ــن فـ ــرحـ ــان ،ب ـح ــث م ــع امل ـب ـعــوث
األميركي الخاص بشؤون إي ــران ،روبــرت
مالي ،ملف املحادثات النووية اإليرانية.
وأوض ـح ــت الــوكــالــة الــرسـمـيــة أن ــه «جــرى
خـ ــال االس ـت ـق ـب ــال اسـ ـتـ ـع ــراض ال ـت ـع ــاون
الـثـنــائــي بــن املـمـلـكــة الـعــربـيــة الـسـعــوديــة
وال ــوالي ــات املـتـحــدة بـشــأن املـلــف الـنــووي
اإلي ــران ــي وامل ـف ــاوض ــات الــدول ـيــة الـجــاريــة
بهذا الـشــأن ،كما بحث الجانبان تكثيف
الـجـهــود املشتركة للتصدي لالنتهاكات
اإليرانية لالتفاقيات واملعاهدات الدولية،
وأهمية تعزيز العمل املشترك لوقف الدعم
اإليراني للمليشيات اإلرهابية التي تهدد
أمـ ــن واس ـت ـق ــرار مـنـطـقــة ال ـش ــرق األوسـ ــط
وال ـع ــال ــم» ..وف ــي ه ــذا املــوقــف الــرسـمــي ما
ُيـلـقــي ضـ ــوءًا عـلــى «أجـ ـ ــواء» امل ـفــاوضــات،
وخصوصا ما يتعلق بعنصر الثقة.
(كاتب من األردن)

ّأما وقد صار في وسع املرأة الكويتية االلتحاق بجيش بالدها ،في الخدمات الطبية
والخدمات العسكرية املساندة أوال ،وتاليا في مختلف مواقعه ،بحسب ما جرى
إعالنه أخيرا ،فإن تمكني املرأة في عموم دول الخليج العربية الست من دخول القطاع
العسكري ،بمختلف املهمات فيه ،يصبح مكتمال ،سيما أنه تم البدء في السعودية،
في إبــريــل /نيسان املــاضــي ،بتنفيذ الـقــرار املتخذ في  ،2019إجــازة التحاق املــرأة
السعودية في مختلف أفرع الجيش ،وهي التي كان متاحا لها التوظيف في الشرطة
والحرس الوطني ،وبعد أن صدر قرار أميري في قطر ،في  ،2018دخل التنفيذ مع
إعالنه ،يتيح للنساء املواطنات االلتحاق بالخدمة العسكرية اختياريا ،وهن اللواتي
كــان مجازا لهن العمل في وظائف إداريــة في الجيش .وكانت اإلم ــارات قد أتاحت
ملواطناتها االلتحاق بالخدمة الوطنية العسكرية في عــام  ،2014فيما تأخذ بهذا
البحرين وعمان منذ سنوات أبعد .والناظر في قرار الكويت ،املعلن في  12أكتوبر/
تشرين األول الجاري ،يراه متأخرا بعض الشيء في املنظومة الخليجية ،مع أن البالد
شهدت مبكرا عبور املــرأة الكويتية مختلف الوظائف الحكومية ،ومنها في سلك
الشرطة والطيران والقضاء ،ناهيك عن السلك الدبلوماسي ،وفي مناصب وزارية،
سيما بعد إجازة ترشحها واقتراعها في انتخاب مجلس األمة (البرملان) في عام
ُ
 .2005كما أن املتابع لهذا كله يجده أمرا مستهجنا أن يمتعض بعضهم في املجتمع
من القرار ،ويستقبلونه ببعض الهزء ،غير أن من األهمية ملن يلحظ هذا أن يقف
في املقابل على مطالبات ناشطات ومثقفات كويتيات بأن إجــازة أن ترتدي املرأة
في بالدهن البزة العسكرية يعطي دفعة متجددة ملطالبات بأن تجري مراجعات،
قــويــة وجــذريــة ،بحسب وصــف الحقوقية واألس ـتــاذة الجامعية ،ابـتـهــال الخطيب،
لعدة قوانني ،في مقدمتها قوانني األحــوال الشخصية والتجنيس ،وذلك في سياق
استكمال املرأة الكويتية حقوقها املدنية واملواطنية في السكنى والرعايات األسرية
املختلفة .وال يملك واحدنا غير االنتصار ملطالب مثل هــذه ،من شأنها ّ
التقدم في
مسار التحديث االجتماعي واالرتقاء العام بدولة الكويت ،السباقة في هذا املسار بني
نظيراتها الخليجيات ،والتي كانت في أطوار ماضية واحدة من البالد العربية التي
تشهد حيوية مشهودة في النقاش السياسي واالجتماعي لها تميزها الخاص في
الفضاء العربي العام .ولنا أن نصاب بشيء من األسف لتراجع ظاهر في هذا كله ،مع
االتساع البادي في املساحات التي تحوزها قوى الشد العكسي في املجتمع ،وغالبا
بدعاوى تكيف الدين واملعتقدات والتقاليد مع أهوائها وميولها.
ومــن مساوئ املصادفات التي تزامنت مع إعــان الحكومة تمكني الكويتيات من
االلتحاق بالجيش ،ومع ما أحدثه هذا القرار من قوة دفع للمرأة الكويتية ،أن محكمة
الجنايات أمرت بحبس ثالثة أشقاء لسيدة مطلقة ومعهم طليقها ،احتجزوها تسع
سنوات في حجرة تشبه الزنزانة ،داخــل ســرداب في منزل لألسرة ،تسع سنوات
(!) .وعلى مــا أفــادت الصحافة ،فــإن الــزوج السابق يكبرها ب ـ  15سنة ،وأن املــرأة
رفضت استمرار العيش معه ،وقد أنجبت منه طفال ،فعاقبتها األسرة بهذه الشناعة.
ّ
ومــع التسليم بــأن واقـعــة مثل هــذه تبقى فــرديــة ،إال أنها تؤشر إلــى مــا هــو مؤكد
عن توطن فكرة استضعاف املرأة في املجتمع ،واستسهال التجرؤ عليها .وتعرف
ّ
محاكم الكويت (وغيرها في غير بلد عربي) قضايا تؤكد أن املــرأة في هذا البلد
ما زالــت تكابد من نزوعات االستقواء عليها ،والتقنع في ممارسات تفتئت على
حقوقها وكرامتها بأقوال تنسب إلى اإلســام ومرجعيات فيه .ولعل ما توبع في
تغريدات وتدوينات ألشخاص كويتيني ،بينهم نواب ونواب سابقون ،بشأن القرار
الجديد الذي أعلنته وزارة الدفاع ،يثير الغضب واالستنكار ،ملا رموه به من سخرية
غير الئقة ،فيما األدعــى كان أن يسندوا التوجه الحكومي بكثير مما في املــوروث
اإلسالمي يشهد بمشاركة املرأة في الدفاع عن األمة في غير موقعة..
وفاعليتها
ـرأة
وعـلــى أي ح ــال ،فــإن ال ـجــاري فــي الـكــويــت بـشــأن مـســار حـضــور امل ـ
ً
(وتمكينها بحسب املفردة الذائعة) يبدو طبيعيا وغير مصطنع ،وأظنه أكثر صدقية
ّ
ّ
في جوهره ،وفي الذي ُ
يحدث في حوافه ،من تكل ٍف بائس نلقاه في غير بلد أسبق
من الكويت وغيرها في مجرى التحديث االجتماعي  ..في تونس الراهنة في زمن
قيس ّ
سعيد مثال.

لبنان :جعجع ونصراهلل
بيار عقيقي

ينتمي األمني العام لحزب الله حسن نصرالله (مواليد  )1960ورئيس حزب القوات
اللبنانية سمير جعجع (مواليد  )1952إلى بيئتني متشابهتني .عاشا في أحزمة
البؤس حول العاصمة اللبنانية بيروت في خمسينيات القرن املاضي وستينياته:
نصرالله فــي حـ ّـي بــرج حـمــود وجعجع فــي عــن الــرمــانــة .الــرجــان مـتـحــدران من
األريــاف :جعجع من مدينة ّ
بشري في القضاء الذي يحمل اسمها ،شمالي لبنان،
ونصرالله من بلدة البازورية ،في قضاء صور ،جنوبي لبنان .الرجالن شاركا في
الحرب اللبنانية ( 1975ـ  .)1990كان جعجع عنصرًا في حزب الكتائب باألساس،
ّ
قبل اتحاد األجنحة العسكرية للمليشيات املسيحية تحت راية القوات اللبنانية في
الحرب .أما نصرالله فقد كان عنصرًا في حركة أمل ،قبل االنقالب الداخلي الذي
ّأدى إلى تأسيس حزب الله في .1982
كان نجم جعجع أكثر ضوضاء بكثير في الحرب ،بعد حسم القتال الداخلي في
القوات ملصلحته في عام  .1986في املقابل ،خلف نصرالله عباس املوسوي بعد
اغتياله على يد اإلسرائيليني ،في عام  .1992يبدأ التشابه في مسألة قيادة الحزبني.
لــم يكن الــرجــان يتوقعان أنهما سيصالن إلــى مــا وصــا إلـيــه .ينتمي جعجع
ّ
املصنفة من «املــزارعــن» في ّ
مبني على
مجتمع
بشري ،في
إلــى إحــدى العائالت
ٍ
ٍ
ّ
إقطاعية :الكنيسة ـ املقدمني (أصحاب األمالك) ـ املزارعني .وسبقه في قيادة القوات
أفـ ٌ
ـراد ينتمون إلى عائالت سياسية أو ثرية ،بــدءًا من ّ
املؤسس بشير الجميل ،ثم
فادي إفرام ،ففؤاد أبو ناضر .وال يختلف نصرالله عن جعجع هنا ،فعائلته أيضًا
ليست من األكبر في بلدته ،كما أن قيادته حزب الله ،بعد صبحي الطفيلي وعباس
املــوســوي ،املـتـحـ ّـدران من عائلتني مشهورتني في لبنان ،كسرت مسار العائالت
الكبرى أو ذات النفوذ في قيادة الحزب.
يفترض هنا ،وفقًا لهذه الخلفية املشتركة ،أن يكون نصرالله وجعجع أكثر قربًا
بشكل أوضح من الشوارع .معاناتهما مع الفقر في
من الطبقة الفقيرة في البلد ،أو
ٍ
طفولتهما ،ثم صراعهما الداخلي الدفني ،أمام العائلة والبلدة واملجتمع األكبرّ ،
كرس
ً
ً
شخص يسعى إلى كسر سلسلة من التقاليد البالية
نمطية تقليدية حول مشهد
ٍ
ّ
التي تمنعه من ّ
ّ
والتطور وفقًا لكفاءة ما ،في ّ ظل اقتصار النجاح على نفوذ
التقدم
عائالت ّ
محددة أو األثــريــاء .جعجع ونصرالله حطما أصنامهما .لم تعد ّ
بشري
ٍ
ّ
تذكر عائالتها التاريخية من دون تمرير عبارة «شو بدو الحكيم (لقب جعجع)
بيصير» .ولم تعد البازورية مالذ عائالت ّ
محددة ،بل أصبحت «بلدة السيد حسن».
ّ
لم يقتصر نفوذ الرجلني عند هــذا الـحـ ّـد ،بل اتسع ليطاول املسيحيني والشيعة،
ُ
ّ
وتحولت الطائفتان ،في لحظ ٍة
وليصبح تأثيرهما هائال في السياسة اللبنانية.
ما ،من الخضوع إلقطاعيات سياسية وعائلية ومالية ،إلى رفع فالح على رأسها،
ـأت انقالب معايير الزعامة الطائفية عن عبث أو عبر
واعتباره «منقذا» لها .لم يـ ِ
صناديق االقتراع .الحرب والسالح هما من صنعا زعامة نصرالله وجعجع ،وهي
ُ ّ
الزعامة التي تعتبر من تصنف نفسها باألقليات الطائفية في الشرق األوسط ،أنها
األكثر أمانًا لها في منطقة ال تهدأ.
ال يظنن ٌ
أحد أن ما حصل في لبنان في األيام العشرة املاضية ُ
سينقص من نفوذ
نصرالله وجعجع ،بل على العكس ،بات الوضع االجتماعي الحالي في لبنان دافعًا
لتعزيز زعامتيهما .ومع استمرار التدهور االقتصادي ،لن يشعر أي إنسان باألمان
سوى في ظالل طائفته .وفي لبنان ،حني ُيرفع العلم الطائفي بموازاة الفقر والجوع
ُ
وانعدام األمان ،فإن أي كلم ٍة من نوع «دولة مدنية» ستصبح غريبة عن املألوف.
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آراء

اإلسالميون ضحايا سرديتهم الديمقراطية
رفيق عبد السالم

لعقود متتالية ،ظلت مقولة خطر اإلسالميني
عـ ـل ــى ال ــديـ ـمـ ـق ــراطـ ـي ــة ت ـ ـت ـ ـ ّ
ـردد عـ ـل ــى امل ـس ــام ــع
ّ
وتحبر بشأنها املقاالت والنصوص،
واألبصار،
ّ
حتى غدت أشبه ما تكون بمسلمة ثابتة ال تقبل
املساءلة أو الــدحــض .بحسب هــذه املـقـ ّـدمــة ،ال
يرى اإلسالميون في الديمقراطية سوى جسر
عـبــور باتجاه االسـتـحــواذ على الحكم وقطع
الطريق أمام أي منافسةٍ محتملة ،ومبعث ذلك
يعود إلى أن أدبياتهم السياسية تتناقض في
الصميم مــع أســس الـنـظــام الــديـمـقــراطــي ،فهم
ينادون بالحاكمية اإللهية مقابل سيادة البشر،
وس ـل ـطــان ال ـشــري ـعــة املـتـعــالـيــة م ـقــابــل سلطة
الشعب في هــذا العالم (املحايث) .وفــي سياق
ُ
تأكيد صحة هــذه الـقــراءة ،غالبًا ما تستدعى
نـمــاذج مــن الجماعات اإلسالمية العنيفة من
تنظيم الـقــاعــدة وأمـثــالــه ،واستحضار بعض
شعاراتها املخيفة ،للتدليل على صحة هذه
القراءة.
لإلسالميني مشكالتهم الفكرية والسياسية،
ولــدي ـهــم م ــا يـسـتــوجــب ال ـن ـقــد وال ـت ـصــويــب،
إن عـ ـل ــى ص ـع ـي ــد خ ـط ــاب ـه ــم أو ت ـجــرب ـت ـهــم
السياسية ،على نحو ما ذكر الكاتب في مقال
س ــاب ــق .ول ـكــن ه ــذا ال يـنـفــي وجـ ــود تـجــاهــل
ّ
متعمد للمسافات التي قطعها اإلسالميون
املـعـتــدلــون فــي «شــرع ـنــة الــديـمـقــراطـيــة» في
الساحة اإلسالمية ،وتخطي فكر الجماعات
السلفية الرافضة لها ،ملصلحة ما بات يعرف
بالتأصيل اإلسالمي للديمقراطية.
ّ
دون راشــد الغنوشي منذ بداية ثمانينيات
ال ـقــرن امل ــاض ــي ،وه ــو فــي س ـجــون بــورقـيـبــة،
ك ـ ـتـ ــابـ ــه «ال ـ ـ ـحـ ـ ــريـ ـ ــات ال ـ ـعـ ــامـ ــة فـ ـ ــي ال ـ ــدول ـ ــة
اإلسالمية» (مركز دراسات الوحدة العربية،
ّ
ب ـيــروت .)1993 ،ونــظــر مـحـفــوظ نـحـنــاح في
الجزائر ملا أسماها الشوروقراطية ،قاصدًا
بذلك االلتقاء بني تقاليد الشورى اإلسالمية
والفكرة الديمقراطية .وكتب حسن الترابي
فــي ال ـســودان فــي قضايا الحرية والدستور
واإلرادة الشعبية ،على الرغم من أن أفكاره
السياسية لم تترجم في التجربة السياسية
التي قادها في موطنه السودان .نشر يوسف
القرضاوي وطارق البشري وفهمي هويدي،
ومن قبلهم توفيق الشاوي ،أطروحاتهم في
«تأصيل» الحرية والدستور والديمقراطية،
ْ
الحمل على النظام االستبدادي والحكم
مع
ينقض القرن املاضي
لم
أنه
والحقيقة
املطلق.
ِ
ّ
استقرت الفكرة الديمقراطية في الوسط
حتى
الـسـيــاســي اإلس ــام ــي الــرئ ـي ـســي ،ب ــل انتهت
ال ـت ـيــارات اإلســامـيــة الرئيسية إل ــى انتهاج
آل ـيــة االن ـت ـخــاب ف ــي إف ـ ــراز ق ـيــادات ـهــا وإدارة
ّ
مؤسساتها بشكل يتفوق على نظرائها من

األح ــزاب الـيـســاريــة والليبرالية ،على الرغم
من وجــود خطوط ضغط شديدة على يمني
اإلسالميني مـ ّـن مجموعات سلفية مدعومة
س ـعــوديــا ،تـســفــه ال ـتــوج ـهــات الــديـمـقــراطـيــة،
وت ــداف ــع ع ــن إسـ ــام ت ـيــوقــراطــي ،ي ـقــوم على
معاني الطاعة املطلقة لولي األمر.
ُسـ ـ ـ ــردت ه ـ ــذه امل ـع ـط ـي ــات أع ـ ـ ــاه ل ـي ـت ـبــن أن
قبولهم
مشكلة اإلسالميني ال تتعلق بمدى
ً
بالخيار ً الديمقراطي ،فهذه أصبحت حقيقة
م ـع ـلــومــة ،والـتـشـكـيــك فـيـهــا أقـ ــرب م ــا يـكــون
إلــى اللغو السياسي ،بقدر مــا أن مشكلتهم
تعود إلــى غلبة الطابع السجالي والنظري
ملفهوم الديمقراطية في خطابهم ،بما صرف
أن ـظ ــاره ــم ع ــن امل ـع ـط ـيــات امل ــوض ــوع ـي ــة على
األرض ،بكل تالوينها وتعقيداتها.
ظل اإلسالميون يشغلون أنفسهم بهاجس
التأصيل والـنـبــش فــي الـنـصــوص الشرعية
والـفـقـهـيــة وال ـشــواهــد الـتــاريـخـيــة لتأسيس
مشروعية الديمقراطية في اإلسالم ،أكثر من
البحث عن الـشــروط التاريخية والسياسية
ال ـتــي تـجـعــل م ــن الــديـمـقــراطـيــة أمـ ـرًا ممكنًا،
أي ت ـش ـخ ـيــص م ــوان ـع ـه ــا وم ـع ـ ّـوق ــات ـه ــا فــي
ه ـ ــذه ال ــرقـ ـع ــة م ـ ــن الـ ـع ــال ــم امل ـ ــوب ـ ــوءة ب ـ ــداء
االستبداد والحكم الفردي .كيف ذلك؟ سقط
اإلسالميون من الحكم ،أو باألحرى أسقطوا،
ال ألنهم كانوا غير ديمقراطيني ،بل األرجح
ألنهم كانوا ديمقراطيني بصورة زائدة على
مناخ غير ديمقراطي ،يتسم بكثرة
اللزوم في
ٍ
الصراعات واملؤامرات والتدخالت الخارجية.
وبـ ـه ــذا امل ـع ـن ــى ،ي ـم ـكــن الـ ـق ــول إنـ ـه ــم ك ــان ــوا
ّ
سرديتهم الديمقراطية على النحو
ضحايا
ّ
الذي نظروا له طول العقود الثالثة األخيرة
على األقــل .تمسكوا بمثاليات الديمقراطية
وم ـ ـق ـ ــوالت ال ـ ـ ـتـ ـ ــداول واألغـ ـلـ ـبـ ـي ــة واألقـ ـلـ ـي ــة
مشحون بالتوترات
وضع
واالنتخابات في
ٍ
ٍّ
والصراعات ،ويطغى عليه تحكم الجيوش
وأج ـ ـهـ ــزة األم ـ ـ ــن ،وت ــوظ ـي ــف املـ ـ ــال واإلعـ ـ ــام
وتدخل النفوذ اإلقليمي ضدهم.
فـ ــي مـ ـص ــر ،ت ـع ــام ــل اإلسـ ــام ـ ـيـ ــون بـخـلـفـيــة
الـ ـش ــرعـ ـي ــة االنـ ـتـ ـخ ــابـ ـي ــة وثـ ـن ــائـ ـي ــة األق ـل ـي ــة
ـام
واألغ ـ ـل ـ ـب ـ ـيـ ــة ،ك ــأنـ ـه ــم ي ـع ـي ـش ــون ف ـ ــي نـ ـظ ـ ٍ
دي ـم ـقــراطـ ٍّـي مـسـتـقــر عـلــى طــريـقــة جـنـيــف أو
وستمنستر ،فلم يأخذوا باالعتبار موازين
القوى السياسية على األرض ،وكيفية بناء
التحالفات السياسية ،وطبيعة التهديدات
ّ
الداخلية والخارجية املتأتية مــن قــوى غير
ديمقراطية محيطة بهم ،داخليًا وخارجيًا.
وفي تونس انتبه اإلسالميون النهضويون
إلــى أهمية التوافق واملـســاومــات السياسية
ّ
وتحسسوا
في إدارة وضع ديمقراطي ناشئ،
بقدر من الواقعية طبيعة األرض التي يقفون
عليها ،ولكنهم كــانــوا ،هــم اآلخ ــرون ،بالغي

التسامح واالرتخاء في التعامل مع قوى غير
ّ
تتربص بهم ،وبالتجربة
ديمقراطية ،كانت
ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة ،شـ ـ ـ ـ ّـرًا ،ف ـق ــد ت ـس ـل ـلــت ال ـق ــوى
الفوضوية والتوجهات الشعبوية من داخل
النظام الديمقراطي ،بخلفية تخريب العملية
الديمقراطية واالنـقـضــاض عليها ،مــن دون
أن ت ـج ــد ح ــواج ــز أو م ـق ــاوم ــة ق ــان ــون ـي ــة أو
ّ
مؤسساتية تذكر .وهنا ،ال ُيالم اإلسالميون
ع ـلــى ت ـهــديــدهــم أسـ ــس الــدي ـم ـقــراط ـيــة بـقــدر
م ــا ُي ــام ــون عـلــى ك ـثــرة ت ـ ّ
ـردده ــم وتــراخـيـهــم
في التعامل مع املـهـ ّـددات املحيطة بهم ،فقد
تــركــوا خصومهم املسلحني بــاإلعــام واملــال
واإلسناد اإلقليمي ينسجون حبال املشانق
حول رقابهم ،من دون قوة ردع ديمقراطي.
ال ــدرس املستخلص مــن ذلــك كله ،أن على من
يـتـقـ ّـدم إلــى مــوقــع الـحـكــم ،ولــو عبر صناديق
االقـ ـ ـت ـ ــراع ف ـ ــي مـ ـث ــل ه ـ ــذه األوض ـ ـ ـ ـ ــاع ب ــال ـغ ــة
ّ
التقلب ،إدراك أنه دخل على خط النار وحلقة
االس ـت ـه ــداف امل ــرك ــز .ول ــذل ــك ال يـنـفــع الـتــوقــف
فــي منتصف الطريق ،وال ـتـ ّ
ـذرع بعدم امتالك
أدوات السلطة ،ألن الحكم ال يحتمل املناطق
ُ
ّ
وتتحمل تبعات ذلك
الوسطى ،فإما أن تحكم
من أعباء ومخاطر ،وإما أن تبتعد ،من البداية،
عــن مساحة االحـتـكــاك ،وتبقى فــي املعارضة
أو ضـمــن الـعـمــل اإلص ــاح ــي ال ـع ــام .مــن هنا،
تتأتى الحاجة لصياغة نظريةٍ  ،أو باألحرى
نـظــريــات فــي الـتـحـ ّـول الــديـمـقــراطــي ،مستمدة
مــن تــربــة املنطقة وخـصــوصـيــات أوضــاعـهــا.
ال غرو أن جل أدبيات «االنتقال الديمقراطي»
الـتــي ت ـ ّ
ـدرس فــي الـجــامـعــات وأق ـس ــام الـعـلــوم
السياسية استنبط أكثرها من وحي تجارب
الـتـحـ ّـول فــي أمـيــركــا الجنوبية ودول جنوب
ُ
أوروبا بعد الحرب العاملية الثانية ،وال تصلح
سـ ـنـ ـدًا أو م ــرج ـع ــا فـ ــي ت ـش ـخ ـيــص م ـش ـكــات
ال ـت ـح ـ ّـول ال ـس ـيــاســي أو ح ــاج ــات مـنـطـقـتـنــا.
إحـ ــدى ال ـح ـل ـقــات املـغـيـبــة ف ــي ه ــذه األدب ـي ــات
دور املعطى اإلقليمي املختلط برائحة النفط
فــي تخريب الـتـجــارب الديمقراطية الناشئة
ف ــي ال ـع ــال ــم ال ـع ــرب ــي ،ف ـفــي ظ ــل ح ــال ــة ال ـف ــراغ
ال ـس ـي ــاس ــي الـ ـح ــاص ــل فـ ــي امل ـن ـط ـق ــة ،نـتـيـجــة
اإلن ـهــاك ال ــذي أص ــاب ال ــوالي ــات املـتـحــدة بعد
ّ
تــدخــاتـهــا الـعـسـكــريــة املـشــطــة والـفــاشـلــة ،ثم
تــركـيــز جـهــودهــا أك ـثــر عـلــى مــواجـهــة الخطر
الـصـيـنــي ،ت ـح ـ ّـرك م ـحــور االس ـت ـب ــداد الـعــربــي
بكل عدوانيةٍ وشراسةٍ إلعادة تشكيل املشهد،
واالجهاز على تجارب الربيع العربي ،واحدة
متنام لدى هذا
بعد األخرى .كان هناك شعور
ٍ
املحور بأن أميركا أوباما قد مارست في حقه
«غــدرًا ديمقراطيًا» حينما تركت بن علي في
تــونــس وحـسـنــي م ـبــارك فــي مـصــر يــواجـهــان
مصيرهما في مواجهة قومةٍ شعبيةٍ  ،من دون
أن ّ
تحرك ساكنًا .ولذلك صمم هذا املحور على

مشكلة اإلسالميين ال
تتعلق بمدى قبولهم
بالخيار الديمقراطي،
فهذه أصبحت
ً
ً
معلومة،
حقيقة
والتشكيك فيها أقرب
ما يكون إلى اللغو
السياسي
بيّنت التجربة العملية
أن الديمقراطية هي
رهان مرهق ومكلف
في العالم العربي،
ودونه رقاب ودماء
وتضحيات

أن ّ
وينزع «الشوك الديمقراطي» بنفسه،
يتقدم
ّ
من طريق ضخ املال وتوجيه اإلعالم ،وتغذية
الحنني لألنظمة السابقة ،مع إثارة كل خطوط
الـ ـص ــراع وال ـت ـنــاق ـضــات الــداخ ـل ـيــة لـتـقــويــض
ّ
التحول الديمقراطي في املنطقة.
فرص
كنت قــد ذك ــرت ،منذ سنة  ،2003فــي كتابي
«فــي العلمانية والــديــن والــديـمـقــراطـيــة» ،أن
الديمقراطية ليست أيديولوجيا كبرى ،وال
هــي ديــن فــي مواجهة األدي ــان ،بــل هــي نظام
ـات تـصـلــح
ـات وضـ ـم ــان ـ ٍ
س ـي ــاس ــي ي ــوف ــر آل ـ ـيـ ـ ٍ
لـتـنـظـيــم الـ ـش ــأن ال ـس ـيــاســي وع ـق ـل ـن ـتـ ًـه .وقــد
زادتـنــي أح ــداث الربيع العربي قناعة بهذه
امل ـق ــارب ــة ال ـبــراغ ـمــات ـيــة ل ـلــدي ـم ـقــراط ـيــة ،على
ال ــرغ ــم م ــن ال ــرف ــض الـ ــذي ي ـل ـقــاه ه ــذا ال ـطــرح
م ــن الـلـيـبــرالـيــن مـمــن يـمـيـلــون إل ــى تحويل
الديمقراطية إلــى مــا يشبه العقيدة الكلية،
إما أن تؤخذ كلها أو ّ
ترد كلها .بيد أنه تجب
اإلضافة هنا ،من وحي التجربة العملية ،أن
الديمقراطية اإلجرائية ال يمكن أن تشتغل إال

ضمن ما يمكن تسميتها ترتيبات «مــا قبل
ّ
املؤسسة
ديمقراطية» هــي بمثابة الـشــروط
والضامنة للعملية الديمقراطية .كيف ذلك؟
ال ــواض ــح ع ـن ــدي أن ال ـن ـظ ــام الــدي ـم ـقــراطــي ال
يـمـكـنــه ال ـص ـمــود م ــن دون وجـ ــود ضمانتني
ً
أوال ،ب ـن ــاء ت ــواف ــق م ـ ّ
ـوس ــع بني
أس ــاس ـي ـت ــن:
الـ ـن ـخ ــب حـ ـ ــول الـ ـح ــد األدن ـ ـ ـ ــى ال ــدي ـم ـق ــراط ــي
املـطـلــوب ،بـعـيـدًا عــن املـعــادلــة الـصـفــريــة التي
ت ـج ـعــل ال ـخ ــاس ــري ــن ي ـم ـي ـلــون إلـ ــى األســال ـيــب
التخريبية واالنـتـحــاريــة ،بحيث يتم القبول
بقواعد اللعبة في حال النصر أو الهزيمة في
ـار يحفظ مصالح األقـلـيــة واألغلبية على
إط ـ ٍ
ال ـســواء .ثــانـيــا ،الـصــرامــة فــي تطبيق اآللـيــات
الديمقراطية وضـمــان احترامها والخضوع
لها من الجميع ،وهــذا يقتضي فــرض علوية
القانون والصرامة في تطبيقه على الجميع،
ومــن ذلــك تثبيت مهنية اإلع ــام واستقاللية
ال ـق ـض ــاء ،وإبـ ـع ــاد ال ـج ـيــش ع ــن ال ـت ــدخ ــل فــي
الحياة السياسية وتحييد األجهزة األمنية.
ومن دون ذلك كله ،تبقى الديمقراطية ّ
مجرد
رغـبــة فــي ص ــدور املــدافـعــن عنها ،أو مـنــاورة
إلع ــادة تموقع الـقــوى االسـتـبــداديــة .ال يمكن
الديمقراطية أن تستمر في أجواء التحريض
اإلعالمي وحالة الفوضى وتعطيل املؤسسات
التي تعمد إليها قوى غير ديمقراطية ،تستغل
ص ـعــوبــات ال ـت ـحـ ّـول وم ـنــاخــات ال ـحــريــة التي
وفرها لها النظام الديمقراطي ،لالنقضاض
عـلـيــه وت ـخــري ـبــه م ــن ال ــداخ ــل .ه ــذا يـعـنــي أن
الديمقراطية إن لــم تكن لها مخالب وأنـيــاب
لتحصني نفسها وردع خـصــومـهــا ،تتحول
إلــى حالة مــن الفوضى والــوهــن املؤسساتي،
ب ـمــا ي ـم ـهــد الن ـه ـي ــاره ــا ف ــي أي مـنـعـطــف من
ُ
املنعطفات الـتــي تــواجـهـهــا ،أو ألن تستخدم
ُ
مجرد ّ
مطية لتخلق ديكتاتورية جديدة في
أحشائها ،بوجه عسكري او مدني ،على نحو
مــا جــرى فــي مصر وليبيا وتــونــس وغيرها
من تجارب الربيع العربي .ويعيدنا هذا األمر
إلى معطى الصراع ،أو باألحرى مقولة الحرب
ال ـصــام ـتــة أو املـعـلـنــة ف ــي ال ـح ـقــل الـسـيــاســي،
التي يؤكدها كارل شميت ،بعيدًا عن نظريات
الـلـيـبــرالـيــن ال ـتــي ت ـص ـ ّـور ال ـش ــأن الـسـيــاســي
بمثابة عملية تجري فــي عالم معقلن ،يقوم
على التعاقد الحر بني مواطنني أحــرار ،وهو
أشبه ما يكون بعالم مالئكة مساملة وموادعة
ال عــاقــة لــه بــالــواقــع ،خـصــوصــا واق ــع العالم
العربي املسكون بروح التوحش.
ّ
بينت التجربة العملية أن الديمقراطية هي
ره ـ ــان م ــره ــق وم ـك ـلــف ف ــي ال ـع ــال ــم ال ـعــربــي،
ودونه رقاب ودماء وتضحيات ،وهي ليست
نزهة قصيرة وممتعة ،بل هي أشبه ما يكون
بمن يالعب ثعابني الصحاري الشرسة.
(كاتب ووزير تونسي سابق)

الجزائر وفرصة الخروج من الريع
محمد سي بشير

ّ
يشهد سوق الطاقة العاملي ،أخيرا ،حركية
غير معهودة منذ قرابة ّسبعة أعوام ،حيث
مستويات
ارتفعت أسعار الغاز والنفط إلى
ٍ
ّ
تنذر بعودة املنحنى الت ّصاعدي إلى نهاية
العقد األول من األلفية الث ّالثة ،عندما ارتقت
تلك األسعار ،بالنسبة للنفط ،إلى مستوى
ّ
 150دوالرا للبرميل .يشكل هــذا االنتعاش
مشكلة وفرصة ،في آن واحد ،للجزائر ،ألنه
قــد ي ـكــون ،وف ــق ت ـقــديــرات ال ـخ ـبــراء ،مدخال
ل ـل ـخــروج مــن الـعـجــز وت ـف ــادي ال ـل ـجــوء إلــى
املديونية الخارجية بــاالرتـكــاز ،من جديد،
على ّ
الريع .ولكنه ،للمفارقة ،فرصة لتمويل
ّ
اب ـت ـكــاري يـضــع ال ـبــاد عـلــى ســكــة التنمية
الحقيقية.
ارتـ ـ ـك ـ ــزت ال ـ ـجـ ــزائـ ــر ،دومـ ـ ـ ــا ،ل ـب ـن ــاء ف ـكــرهــا
ّ
ّ
الــتـنـمــوي عـلــى الــريــع ال ــط ــاق ــوي ،وف ــي هــذا
ّ
لم تلجأ إلــى وسائل التمويل التي تضمن
الخروج من دائرة االعتماد عليه ،بل ّ
دعمت
الـبـقــاء فـيــه واسـتـخــدمـتــه سـيــاسـيــا ،بصفة
خـ ـ ّ
ـاصـ ــة ،ل ـي ــأت ــي ال ــوق ــت الـ ـ ــذي ن ـس ـمــع فـيــه
نداءات الخبراء ،منذ عقود ،بوجوب التفكير
في بدائل تتيح اإلقالع االقتصادي ،من دون
ـاب ت ـعــود إل ــى خ ـي ــارات غير
جـ ــدوى ،ألس ـب ـ ٍ
ذات ج ــدوى ،ب ــدأت بــالـصـنــاعــات املصنعة،
والتخلي عن الــزراعــة ،واعتماد مبدأ شراء
ّ
السلم االجتماع ــي ،وكلها خيارات ال تبرز
ّ
ك ـف ــاءة ف ــي الــت ـخ ـط ـيــط ،وال س ـيــاســة عــامــة
ّ
مجدية في التفكير االقتصادي الحقيقي.
ّأدت ت ـلــك الـ ـخـ ـي ــارات إلـ ــى ب ـق ــاء الـ ـب ــاد في
ّ
دوامـ ـ ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ّـريـ ـ ــع االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــادي ،وش ـ ّـج ـع ــت
سـتـيــراد بــدال مــن االعتماد على اإلنـتــاج،
اال ّ
لتوفر املوارد املالية .وعلى ّ
الرغم من وقوع
البالد ،في ثمانينيات القرن املاضي ثم في
تسعينياته ،في مشكالت مالية عميقة ،إال
ّ
أنها فضلت املحافظة على تلك ّالسياسة،
ّ
األخرى ،بتوفر موارد
وضيعت الفرصة تلو
ّ
ّ
ضخمة في أعقاب الطفرة النفطية األولــى
(ن ـه ــاي ــة ّسـبـعـيـنـيــات الـ ـق ــرن املـ ــاضـ ــي) ،ثـ ّـم
ّ
الطفرة النفطية الثانية (بني  2005و،)2013

ـارات بديلةٍ  ،دعــا إليها خبراء
لتجسيد خـيـ ٍّ
اقـتـصــاديــون ،ح ــذروا مــن أن الـفــرص توجد
ّ
ّ ّ
لالغتنام ،والفشل يختفي بالتعلم ،إل أن
الـسـلـطــات املـتـعــاقـبــة ،خـصــوصــا فــي أثـنــاء
حكم الرئيس ّ
الراحل عبد العزيز بوتفليقة
ُ
( ،)2019-1999أبت إال أن تبقي دار لقمان على
ّ
حالها ،مفضلة سياسة الـجـمــود ،لنشهد،
إشكاالت عميقة ،تضافرت فيها
حاليا ،مع
ٍ
عوامل ارتفاع عدد ّ
مليون
45
(قرابة
كان
الس
ّ
ّ
نسمة) ،تبخر مخزون االحتياطي من النقد
األجـنـبــي (م ــن  200مـلـيــار دوالر فــي 2013
إلــى قــرابــة  45مليار دوالر حــالـيــا) ،ارتـفــاع
البطالة ،خصوصا بني فئة الشباب
نسبة
ّ
ّ
وحاملي الــشـهــادات العليا ،وكلها عوامل،
مــن بــن أخ ــرى ،يمكنها أن تستنفد مــوارد
ال ـ ّـدول ــة املــال ـيــة ،إن لــم يـعــرف صــانــع الـقــرار
كيفية االستفادة من فرصة عــودة منحنى
ّ
أسعار تلك املــوارد الطاقوية إلــى االرتفاع،
ولكن ،هذه ّ
املرة ،بكفاءة وبتخطيط لخدمة
م ـشــروع ط ـمــوح ،هــو «ال ـجــزائــر بـلــد ناشئ
في .»2030
لنكن واقعيني ،ولنذكر مخاطر اإلبقاء على
الـحــال على مــا هــو عليه ،اآلن ،أي إمكانية
االستفادة من موارد مالية إضافية ،لتمويل
ظــرفــي لالحتياجات االقـتـصــاديــة بــأهــداف
سياسية ،وليس اقتصادية هيكلية ،حيث
ّ
ه ـن ــاك ث ــاث ــة م ـخ ــاط ــر :ش ـبــح ال ــل ـج ــوء إلــى
ّ
إنذارات املؤسسات
املديونية الخارجية ّ ،مع ّ
املــال ـيــة ال ــدول ـي ــة بـ ــأن م ــؤش ــرات االق ـت ـصــاد
ّ
الـ ـج ــزائ ــري ،ت ـ ّقــري ـبــا ،ك ــل ـه ــا ،دون مـسـتــوى
ّ
الـ ـكـ ـف ــاءة وال ــنـ ـج ــاع ــة ،ت ـع ــم ــق اإلش ـ ـكـ ــاالت
االجـتـمــاعـيــة وتــداعـيــاتـهــا عـلــى االسـتـقــرار
السياسي (ارتفاع نسبة البطالة واحتمال
رف ــع ال ــدع ــم ع ــن امل ـ ــوارد األس ــاس ـي ــة) ،وع ــدم
ّ
التمكن مــن رفــع تـحـ ّـدي التمويل لعمليات
ت ــأم ــن الـ ـ ـح ـ ــدود مـ ــع ارتـ ـ ـف ـ ــاع وت ـ ـيـ ــرة ع ــدم
االستقرار في الجوارين املغاربي (املشكالت
مــع املـغــرب ،هشاشة العملية الديمقراطية
ّ
في تونس ،واحتماالت بقاء الوضع املتأزم
فـ ــي ل ـي ـب ـي ــا) ،وال ـ ّـس ــاحـ ـل ــي  -ال ـ ّـصـ ـح ــراوي
(ال ـ ـ ــوض ـ ـ ــع فـ ـ ــي م ـ ــال ـ ــي مـ ـ ــع فـ ـش ــل «ع ـم ـل ـي ــة
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¶

ب ــرخ ــان» ال ـفــرن ـس ـيــة ،واح ـت ـم ــال ان ـس ـحــاب
جــزء مــن الجيش الفرنسي املتمركز هناك
ودخـ ــول مليشيات «فــاغ ـنــر» مل ــلء ال ـف ــراغ)،
مخاطر ،كما نــرى ،ذات تأثير عميق،
وهــي
ّ
وت ـح ـتــاج مــنــا إل ــى تـفـكـيــر م ـلــي وتــواف ـقــي،
يتعلم الـجــزائــريــون ،مــن خــالــه ،مــن دروس
الـفـشــل الـســابــق ،لــانـطــاق نـحــو املستقبل
بخطة واضحة املعالم.
تحتاج الجزائر للقضاء على تلك املخاطر
ّ
إل ــى ت ــردي ــد أن ال ـ ّـري ــع االق ـت ـص ـ ّـادي فــرصــة،
ولـ ـي ــس اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة تـ ـتـ ـخ ــذه ــا وس ـي ـلــة
لــان ـطــاق ن ـحــو ثــاث ـيـ ّـة ال ـك ـف ــاءة واإلب ـ ــداع
واالب ـت ـكــار ،وهــي مـتــوفــرة ،حقيقة ،لوجود
ّ
إمـكــانــات ضخمة غير مستغلة فــي بلد ما
زالــت مساحات كثيرة فيه دون االستغالل
الجيد وعلى املستويات كافة.
ّ
ي ـم ـكــن ،ه ــذه امل ـ ـ ّـرة ،االع ـت ـمــاد ع ـلــى الــطــاقــة
اآلي ـلــة للضمور (الـنـفــط وال ـغ ــاز) ،لتمويل
تنمية مرتكزة على الطاقة البديلة ،باعادة
ّ
إحياء مشروع «ديــزارتــاك» لتوليد الطاقة
الشمسية وتـصــديــرهــا نـحــو أوروب ــا التي
تعيش على وقــع مـعــارك سياسية كبيرة،
ّ
تسمى
بسبب إرادة االتجاه نحو إقــرار ما
سياسات االنتقال الطاقوي ،وهو مشروع
كانت أملانيا قد عرضته على الجزائرّ ،
وتم
ّ
رف ـضــه ،عـلــى الــرغــم مــن أن ــه بــديــل حقيقي
لـلــريــع الـنـفـطــي ،مــع احـتـمــال أن يـكــون هو
ال ـق ــاط ــرة لــاس ـت ـث ـمــار املـ ـب ــدع ف ــي خ ـي ــرات
الـ ـصـ ـح ــراء ال ـك ـب ــرى (قـ ــرابـ ــة م ــائ ــة م ـل ـيــون
هـكـتــار مــن األراض ـ ــي) ،لــانـطــاق فــي أكبر
فكرة تخدم ّ
الساكنة واألرض ،باستغالل
ّ
الــطــاقــة الـبــديـلــة والـتـكـنــولــوجـيــا الــرقـمـيــة
ب ـم ـنــح ق ـط ــع أرضـ ـي ــة واسـ ـع ــة ،واالع ـت ـم ــاد
ّ
ع ـلــى األقـ ـم ــار ال ـص ـنــاع ـيــة وال ــط ــائ ــرات من
دون طيار ،في مراقبة اإلنتاج الزراعي ،مع
توفير أدوات االستغالل ،خصوصا منها
ّ
املاء والكهرباء ،ما قد يقلص إشكالية فراغ
ّ
ّ
الصحراء من ّ
الساكنة ،وينقص ،بالتالي،
ّ
أعباء أمنية ضخمة على الدولة الجزائرية
ّ
فــي التعامل مــع ّمناطق شاسعة مــن دون
ـال قـ ــد تـ ـت ــخ ــذ مـ ـ ـ ــاذات ل ـل ـج ـمــاعــات
إشـ ـ ـغ ـ ـ ٍ
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مع توفر االقتصاد
ٌ
فرصة
الذكي ،هناك
للذهاب بعيدًا في
االستثمار في البحث
العلمي ،وتوفير
التمويل له
ارتكزت الجزائر ،دومًا،
لبناء فكرها التّنموي
على الريع ّ
الطاقوي،
ولم تلجأ إلى وسائل
التّمويل التي تضمن
الخروج من دائرة
االعتماد عليه

اإلرهــابـيــة والـجـمــاعــات اإلجــرام ـيــة .هـنــاك،
ه ـ ــذه امل ـ ـ ـ ـ ّـرةٌ ،أي ـ ـضـ ــا ،مـ ــع ت ــوف ــر االق ـت ـص ــاد
الذكي ،فرصة للذهاب بعيدا في االستثمار
فــي الـبـحــث الـعـلـمــي ،وتــوفـيــر الـتـمــويــل لــه،
خصوصا مع بــروز طاقات بشرية علمية
أك ـ ّي ــدة ف ــي أوسـ ــاط ال ـبــاح ـثــن الـجــامـعـيــن
ّ
الــشـبــاب ،الستغالل الــطـفــرة التكنولوجية
ّ
الـحــالـيــة ،مــا قــد يقلص مــن االعـتـّمــاد على
قطاعات كثيرة ،ويوفر ،بذكاء
الخارج في
ٍ
وكفاء ة ،فرص جذب لتلك الفئة للبقاء في
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الـبــاد وع ــدم التفكير فــي الـهـجــرة وإه ــدار
طاقات هائلة وتكوين غالي الثمن ،يذهب
ّ
ّ
متقدمة.
باملجان نحو ّبلدان
وهناك ،مع توفر هذه الفرصة التي قد تكون
األخـ ـي ــرة ،إمـكــانـيــة لـلـقـضــاء ،نـ ّهــائـيــا ،على
الفساد الذي استغل فرصة توفر ذلك املال،
لينهب خيرات البالد بمشاريع غير مجدية،
ض ـ ّـيـ ـع ــت عـ ـل ــى ال ـ ـجـ ــزائـ ــر مـ ـئ ــات مـ ـلـ ـي ــارات
ّ
ال ـ ــدوالرات دون ـمــا تــداعـيــات عـلــى التنمية،
حيث إنــه عند التفكير االبـتـكــاري واملـبــدع
تزول كل إمكانات التحايل لنهب املال العام.
ً
وقــد تـكــون هــذه الـفــرصــة دع ــوة إلــى تغيير
ّ
حقيقي ملـبــدأ التعامل مــع الـكـفــاءة ،لتكون
هي املدخل الحقيقي للتعيني واالستفادة
مــن امل ــال ال ـعــام ،بتوجيهه نـحــو الــوجـهــات
املـجــديــة وامل ـف ـيــدة ،وال ـتــي ج ــيء أع ــاه على
ذكر بعضها ّ
مما اقترحته أفكار جزائريني
كـ ـثـ ـي ــري ــن ،ل ـ ــأس ـ ــف ،يـ ـعـ ـمـ ـل ــون ف ـ ــي أرق ـ ــى
الـجــامـعــات وتستفيد منهم مــؤسـســات لم
تنفق عـلــى تعليمهم فلسا واحـ ــدا ،وكــون
هجرتهم ،تلك ،هي تعبير عن غياب الكفاءة
واإلص ــرار على إه ــدار املــال الـعــام وتضييع
الـ ـف ــرص ،الـ ــواحـ ــدة ت ـلــو األخ ـ ـ ــرى ،بــالـبـقــاء
فــي الـ ّـريــع الـطــاقــوى دون غـيــره مــن البدائل
والخيارات املتاحة.
هــذه هي املقاربة األكثر كفاءة في التفكير
امل ـس ـت ـق ـب ـلــي فـ ــي ك ـي ـف ـيــة اسـ ـتـ ـغ ــال فــرصــة
اتجاه منحنى أسعار الطاقة لالرتفاع فترة
ق ــد ت ـط ــول ل ـب ـعــض األعـ ـ ـ ــوام ،ب ـس ـبــب ع ــودة
االن ـت ـع ــاش ف ــي ال ـف ـتــرة ال ـتــال ـيــة لـلـجــائـحــة،
ولكنها فــرصــة ،كما قـ ّـال الـ ّـرئـيــس الــروســي
ّ
فالديمير بــوتــن ،مــؤقـتــة ،بسبب أن هناك
ّ
إمكانات مالية ضخمة ُتستثمر في الت ّ
وجه
نـحــو سـيــاســات االن ـت ـقــال ال ـطــاقــوي ،مــا قد
يـقـلــص تـلــك ال ـف ـتــرة ،لـتـصـبــح دعــوت ـنــا إلــى
االبـتـكــار أكـثــر إلـحــاحــا لـلـخــروج مــن دائ ــرة
ال ـ ّـري ــع ال ـط ــاق ــوي ،وال ـتــوجــه نـحــو اقـتـصــاد
ّ
نــاشــئ تمتلك ال ـجــزائــر كــل مــا يمكنها من
الوصول إليه ،لكن بعوامل الكفاءة ،الذكاء
ّ
والتخطيط ..ليس إل.
(كاتب وباحث جامعي جزائري)
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