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النصوص، هذه كتابة في وأنارتني ساعدتني طالما التي لیندة لزوجتي الكتاب هذا أهدي               

عهد بناء في للمساهمة الكبیرة الرغبة هذه فَي وّلدا الّلذین أنیس وابني مایة البنتي أهدیه                 كما

  جدید ینعم فیه كافة أبناء الجزائر.
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  تأّمالت في واقع الجزائر
 

 تنّبیـه

  
 

2002 سنتي بین المؤلف أصدرها والتحالیل المقاالت من مجموعة من العمل هذا یتألف               
 و2010 في الصحافة الجزائریة.

ظرفیة مواضیع حول معّینة ظروف في ُكتبت مبعثرة نصوص جمع السهل من دائمًا لیس                
یزید وما متجانس. قالب في وهیكلتها واحد، مجلد في سنوات، مدى على تمتد مرحلة                تخص
شتى، إعالم وسائل في زمانها في والمنشورة هنا، المختارة النصوص أن المهمة صعوبة               من
ذات أحداث عن الشخصیة رؤیته وتوضیح المؤلف موقف إلعالن ترمي تألیفها لحظة              كانت

  صبغة سیاسیة في معظمها.

تتذبذب خطیرة، باضطرابات یمر بلد وفي السیاسیة، الحیاة من سنوات عشر خالل ففي               
من العمومیة، الحیاة في الفاعلین مجموع یتحملها أو یریدها التي للتغیرات تبعًا              المواقف
 حكومة وأحزاب سیاسیة ورأي عام ووسائل إعالم ومصالح اقتصادیة وظروف دولیة، الخ..

الزمني، التسلسل حسب لیس النصوص، هذه مختلف ترتیب الضرورة من یكن لم فإذن               
مقاربة بلورة لغرض النصوص ترتیب عمدنا ولقد فیه. تندرج الذي العام السیاق حسب               وإنما

  شاملة ومنسجمة إلشكالیة "الجزائر" مراعین نوع من االستمراریة بین نص وآخر.

صلة ذات عدة جوانب من تعالج أن یمكن أنها إال واحدة، التفكیر مادة كانت إذا أنه كلنا نتفق                    
حدث لكل داللة یعطي الذي الرابط الخیط إیجاد هو هنا األهم أن مع المطروحة.                بالمواضیع
واقع هو واحد، لواقع المقاربة نفس تتشكل حتى العام، بالمنطق اإلخالل دون علیه،               یعّلق

  الجزائر.
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  المقّدمة

 
 الشروط التاریخیة للتنمیة

1 أي آفاق للجزائر ؟ 
 

 

 

یمكن فال لتعقّدها. نظرًا الّسهل، باألمر لیس الجزائر في وآفاقها التنمیة مسألة تناول إن                

  إیفاءها حقها في خالل عشرین دقیقة وال حتى في ساعات بأكملها.

واقتصادي سیاسي بعد ذات لقضایا التطرق یقتضي التنمیة عن الحدیث أن ذلك              

 واجتماعي... أو باألحرى، كل ما یمكنه أن یعّبر وُیبرز حیاة أي مجتمع.

وأنتربولوجیة ودینیة وجغرافیة تاریخیة دّقة، أكثر أبعاد ذات لمسائل التطرق أیضًا ویعني              

 وثقافیة. والمجال جّد واسع.

أن إال إذن علیكم فما حضاري. إطار في إال تطرح أن یمكن ال التنمیة مسألة إن الواقع، في                    

أن دون من المفكرین، كبار اإلشكالیة هذه على عكف لقد وعمقها. المهّمة حجم               تتصّوروا

 یستنفدوها تمامًا.

محتوى على اختیاري یستقر أن قبل كثیرًا ترددت موضوعنا، تعقـّد وأمام الخالصة، في               

  هذه المحاضرة التي أریدها أن تكون أكادیمیة بمعناها المدرسي البحت.

حرصًا بالغة، أهمیة ذات لي تبدوا التي البارزة الجوانب لبعض التطرق أحاول أن أمنیتي                

اإلدعاء دون ومن المشترك، لنقاشنا أحیانًا المفید الجدال وإثارة الضمائر تحفیز على              مني

 باإللمام الكامل والشامل ألّي من المواضیع المطروحة.

في التنمیة ظاهرة لتناول مدعوون نحن الملتقى، هذا عنوان خالل من مذكور هو ومثلما                

  شمولیتها.

     البد من اإلقرار بأن التنمیة المادیة لیست سوى جانبًا من نشاط المجتمعات البشریة.

   محاضرة ألقیت في"الملتقى حول الشروط التاریخیة للتنمیة"، فندق هلتون، وهران، یوم 8 ماي 1.2010
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     هل التنمیة ظاهرة قابلة للقیاس ؟

 

     إن التنمیة في تعبیرها المادي قابلة للقیاس الكمي.

في والتحكم العملة، وقوة البطالة، ونسبة المعیشة، ومستوى الخام، الداخلي فالناتج             

وسیلة هي المعاییر هذه كل العالم... في النفوذ ودرجة البشریة، التنمیة ومؤشر              التكنولوجیا،

  لتقییم مستوى التنمیة ألي بلد.

مثل الدولیة، والمنظمات والمالیین االقتصادیین للخبراء تسمح علیها الدالة المؤشرات            

كفیلة تنمویة برامج بوضع للسیاسیین، وباألخص العالمي، والبنك الدولي النقد            صندوق

 بتطویر البلدان ودفعها نحو مزید من التقّدم والنمو والمزید من الرخاء لسكانها.

عبر أموال رؤوس وتجنید استثمارات اختیار مسألة هي التنمیة أن نستنتج ذلك ومن               

من حالة في االقتصادیین المتعاملین ووضع أسواق وفتح صائبة، وتجاریة جبائیة             سیاسات

 التنافس...

ضمن یندرج مجتمع لكل وخّطي طبیعي تطّور ثمرة أنها على التنمیة إلى ینظر فإذن                

  دینامیكیة لیبرالیة وشاملة، ولم ال أیضًا "عولمیة"، نسبة للعولمة.

لكل والطبیعیة اآللیة النتیجة لیست االقتصادي جانبها في التنمیة عملیة أن یبقى ذلك، مع                

الحضارة وتحدیدًا حضاریة، ظاهرة نتاج هي ذلك، نرى كما التنمیة، إن بل              المجتمعات.

 الغربیة. ظاهرة لها معالمها، محدودة بفترة زمنیة وفضاء جغرافي.

في عمیق تغّیر نتاج هو الحضارة، بأثر نصفه أن یمكننا الذي الجلید من البارز الجزء إن                  

  الذهنیات حصل عند الشعوب األوروبیة قبل أن یمتد إلى القارة األمریكیة.

جذري بشكل السلوكات غّیرت جدیدة وجمالیة ودینیة وأخالقیة سیاسیة قیم مجموع هي              

بین العالقات تغّیرت وبهذا الفردیة. المصلحة تتجاوز مشتركة أهداف نحو الطاقات             ووجّهت

 األشخاص وأصبحت أخف وأرّق.
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عوامل جانب إلى التعلیم.. وتعمیم األموال رؤوس تراكم في واإلرادة الحیاة مشاریع ظهور               

لهذه البشریة تاریخ في مسبوق غیر لتحّول الطریق مّهدت وعلمیة، وفلسفیة فكریة              أخرى

  المجتمعات.

وبعده عشر الثامن القرن ویعتبر مصیره. ستقّرر التي القوة ذاته في الغرب وجد فإذن                

وجه على المذهلة الثورة هذه سیحدث الذي المنطلق العشرین، القرن وباألخص عشر              التاسع

أضحت التي الحضارة هذه بمعالم مطبوعة الیوم حیاتنا من لحظة كل صارت بحیث               األرض.

  من الضروریات المألوفة.

موقف وتبلور فكري استعداد وجود هو والمادي المعنوي للتطّور السبیل فتح ما فإن وعلیه                

  ذهني.

الموضوع، جسارة تأخذنا النقاش، هذا لمثل المجال نفتح أن بمجرد إنه نرى، فكما               

  وتتفّهمون اآلن جیدًا توجّسي الذي أبدیته لكم في بدایة هذا العرض.

     لنَدع للحظة ـ إن شئتم ـ هذا الحدیث العام عن الحضارة، ولنُعد إلى الجزائر.

  

     خیارات الجزائر اإلستراتیجیة في 1962
 

یحّضر المتقّدم العالم كان السبات، من قرون بعد ،1962 عام في التاریخ إلى رجعنا                عندما

 نفسه لیضع قدمه فوق سطح القمر.

بالمتخلفة. وصفت التي دولتنا كینونة في تفكر بدأت الجزائریة المثقفة النخبة حینها وكانت               

 والحقیقة أن إشكالیة الحضارة كانت مطروحة قبل االستقالل بكثیر.

لنا ترك لقد نبي. بن مالك اسم برز النقاش، هذا في ساهمت التي األسماء كل بین من                   

تزال ال التي لالستعمار"، "القابلیة مثل الجدیدة، والمفاهیم والدراسات األعمال من             مجموعة

سیاسیة تجربة وألهم بل خصبًا، یزال ال بكامله فكري لتیار روحیًا أبًا كان الیوم. إلى                 صالحة

  وإن كانت ال تزال متواضعة من خالل حزب التجدید الجزائري.
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مصادر بین والشيء، الفكرة بین التمییز ضرورة نبي بن أدرك المزدوجة، ثقافته بفضل               

إن ومنه، منتوجها. هو بل الحضارة هو لیس الشيء بأن یعرف كان وآثارها.               الحضارة

  اكتساب الشيء ال یغیر شیئًا في أحوالك، وال یجعلك أكثر تحضرًا أو رقیًا.

البلد. سیطّور والتقنیات المصانع اكتساب بأن مقتنعین الحّكام كان االستقالل، عند لكن              

كانت بما العمى حد إلى منبهرة الوطنیة النخبة وكانت "الشیئیة". نبي بن یسمیه ما                فطغت

 تراه:

وهكذا والصلب". "الحدید في وتحكّمه وتكنولوجیته صناعته من قوته استمد الغرب إن              

فینبغي والقوة... واألسلحة التكنولوجیة واألدوات المادیة والوسائل الرخاء یمتلك أن            استطاع

  العمل مثله.

االقتصاد كان للطبیعة. خارق تفاؤل في یسبح كان الستینیات في العالم أن إلى اإلشارة تجدر                 

كان شيء ال البشریة. لمستقبل كمفتاح النمو ظاهرة إلى ُینظر وكان توّسعه أوج في                العالمي

منحت التي هي ألیست لكن الباردة. الحرب هناك كانت طبعًا التقدم. حركة یّوقف أن                یمكن

 الشرعیة ووفّرت المبرر األخالقي الشافي للتدخل الغربي في الفیتنام وفي أصقاع أخرى؟

من بالمزید تطالب انطالقها في الشبیبة وكانت المناقشات. صلب في القیم عن الدفاع كان                

ووجد فوران. حالة في كلها .. والثقافة والفنون والمعرفة العلوم وكانت الحریة. ومن               الحقوق

مسموح األحالم كل فكانت الجماهیر، یسحر كان الذي السابع الفن في قوالبه أجمل               اإلبداع

  بها.

من مقّربة بنفسها تحس كانت الثورة، من خروجها بعد الجزائر؟ حلم یكون أن عسى ماذا                 

صنع في جدید من تشارك أن ترید وكانت هویتها. عن تبحث كانت كما الثالث. العالم                 بلدان

في كذلك یكون لن سوف لكن بدوننا، ُصنع العالم بأن یقولون حینها قادتنا وكان                التاریخ.

 المستقبل.

     ومع ذلك لم یكن الخطاب المؤید ألفكار "العالم الثالث" لیخفي انبهارنا بمنجزات الغرب.

الجماهیر مثل األفراد وكان العقول. أسر والمادیة االستهالكیة الحضارة نموذج أن الواقع              

أن ترید الجزائر كانت المغناطیس. نحو الحدید ینجذب مثلما النموذج هذا نحو              منجذبین
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دائمة لیست األدوات هذه بأن إدراك دون األدوات، باكتساب الغربي المنهج وفق              تتطّور

  وغیر قابلة للتجدید إذا لم تتوفر األسس الذهنیة والنفسیة.

جاهزة مصانع بشراء الدولة فقامت السیاسة. هذه لتجسید الكافیة المیزانیة وفـّر النفط              

وأرست االجتماعي السلم وأقامت الزراعة وأّممت الموظفین من جیوش وبتوظیف            للتشغیل

  البیروقراطیة.

صفائح البلد على فتراكمت تلقائیًا. سنتطور بأننا نعتقد كّنا الحضاریة، المنتجات باقتناء              

بین التناقضات واشتداد الریفي النزوح الداخلیة فوضاها من وزاد المعرفة، من وقلیل              الحدید

اقتراح دون من لألمة والنفسي االجتماعي التماسك وانهیار والعصري، التقلیدي            العالمین

  رؤیة سلیمة للمستقبل. وكانت لهذه االختالالت أو المفارقات عواقب وخیمة وكلفت ثمنًا غالیًا.

ثمن دفعت الجزائر األفكار. خیانة على الیونانیة األسطورة في الثأر آلهة نمسیس، مثل               

صناعة في تساهم أن وبدل الجزائر إن األخیر، في ومرّوعة. طویلة حمراء بعشریة               خطایاها

  التاریخ ، انقلبت على نفسها لتستعید توزانها الداخلي في المحنة والعذاب.

 

    كیف أصبحت الجزائر في 2010 ؟
 

ال الجزائر إن نقول أن ونستطیع تدریجیًا. الحیاة إلى یعود البلد بدأ ،2010 عام من بدایة                  

نموذج وألن متعطًال. یزال ال اقتصادها ألن تتغیر لم تتغّیر. لم أنها إّال مختلفة هنا،                 تزال

الذهنیة معهم تتغّیر ولم الرجال یتغّیر لم كما االستقالل. منذ السائد نفسه هو المطّبق                الحكم

 التي كانت تشّكل صلب النظام السیاسي وصناعة القرار.

وآمالها وصعوباتها وعیها وبمستوى بسكانها مختلف. وجه للجزائر أصبح ذلك ومع             

بمعزل تمّت كبیرة إنجازات التعبیر. صح إن خفیة كثیرًا تطوّرت الجزائر نعم.              وذهنیتها.

  وبمنأى عن السلطات. هنا تسّجل نقطة أمل.

العائلیة البنیة هائًال. انقالبًا حالیًا تعرف التي المجتمع في المرأة ومكانة دور نذكر               

في للخوض أخرى مناسبة في الفرصة لنا ستكون مستمر. تطور في الشخصیة              والعالقات

 هذا الموضوع بشكل أعمق.
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عمق في تنغرس بدأت أحوالنا، بتغییر تسمح التي تلك جدیدة، شروطًا هناك أن رأیي لكن                 

 الالشعور الجماعي.

لیس وهذا الحضارة. منتجات وتحصیل باكتساب اكتفینا لما التنمیة عملیة في أخفقنا لقد               

  غریبًا على من یرید أن یفقه سیرورة المجتمعات.

كفیلة داخلیة تحّوالت األمة أنجزت األحداث، مع وبالموازاة الفترة، هذه خالل أنه غیر               
  بأن تتیح لها الفرصة لبناء مجتمع أكثر عدًال وتوازنًا وتقدمًا.

 
    كیف أصبحت الحضارة العالمیة ؟

 
طریقه. في سائرًا العالم كان مآسیها، بنار وتتلظى محنتها في تتخبط الجزائر كانت وبینما                

  إلى أین وصل یا ترى في مطلع هذا القرن الواحد والعشرین؟

بوتیرة تسیر تشهدها التي التكنولوجیة اإلنجازات أوّجها. الغربیة الحضارة بلغت لقد             

الفضاء في التحكم النقال، الهاتف اإلنترنت، الحصر: ال المثال سبیل على نذكر              رهیبة.

  وأعماق البحار، الهندسة، الطب، التكنولوجیا النانویة (المجهریات)، وغیرها.

ونفس الرؤیة ونفس االقتصادي النموذج نفس تبنت البلدان وباقي والبرازیل والهند الصین              

 األهداف. والعولمة بقیادة الوالیات المتحدة األمریكیة بلغت مداها.

والشعوب األرض. وجه على یخّیم بالخیبة واإلحساس اإلحباط أن نجد ذلك، من وبالرغم               

 المتقّدمة تبدوا تائهة ومحبطة ویائسة.

والخوف القلق منهم ونال والعزلة، االنطواء نحو میًال یزدادون فنراهم األفراد، أما              

فردیة حیاة في أنفسهم على وأغلقوا التكّیف، في صعوبات ومن العصاب حاالت من               ویعانون

وصار األخالق. انحالل إلى أدى القیم وانحالل بارزًا. أصبح المستقبل في الشك إن               َمرضیة.

  اإلنسان ال یمّیز كثیرًا بین الخیر والشر.

المفجعة األخبار الساعة مدار على تبث فكلها وتلفزیون، صحافة من اإلعالم، وسائل أما               

بالفراغ اإلحساس النفسي. العذاب تصّور التي وتلك عادیة أصبحت التي الشاذة             والحوادث

  الروحي راح یفرغ شیئًا فشیئًا كل المجتمعات النامیة من حیویتها.
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أخرى. أزمة أّي تشبه ال الراهنة األزمة قادمة. كبیرة محنة یستشف األخبار، یتابع من                

وجوهریة. طاغیة أصبحت جانبیة، كانت التي النظام عیوب وتحّطم. تكّسر، ما شيء              هناك

  وصار الشك في المستقبل یتسلل إلى كل مكان، إلى كل العقول.

المالیة،● من وكثیر االستهالك من كثیر السكان، من كثیر فیه صغیرًا، أصبح              العالم

غیر الحروب من وكثیر البؤس، من وكثیر الجشع، من وكثیر الدیون، من              وكثیر

  المفهومة...

 النفط بدأ یقّل، ویهدد بإعادة النظر في أسس الحضارة المعاصرة.●

 التغیرات المناخیة تجعل المناخ ثقیًال.●

 األزمة المالیة تسحق شرائح كاملة من السكان، بما فیها تلك التي كانت في مأمن منها،●

 المجاعة، النقص في األراضي، النهایة المرتقبة للمواد األولیة...●

 نهایة أسطورة النمو الالمحدود وتشكل الوعي بوجود نهایة لعالمنا،●

  نهایة كل شيء، ووصول كل شيء إلى مداه. إنه زمن العالم المنتهي قد بدأ.●

 

حتى وال أخالق، أي تبق لم بأنه وترى تحس بدأت قد الشعوب فإن هذا، من وأخطر                  

البشریة على خطیر شيء سقط، ما شيء سبتمبر عشر الحادي منذ بها. التغطي یتم التي                 تلك

  یحدث اآلن.

وباكستان...● وأفعانستان العراق في والمدمرة المشروعة غیر الحروب          أصبحت

  والجیوستراتیجیة والمصالح، تجسد أخالقیات القرن الحادي والعشرین،

ویتجاهل● الطرف غض الغرب وفلسطین. غزة مجزرة في العالم قادة تواطؤ             

االنحطاط رمز هي غزة األبریاء. والضحایا جوعًا، یتضورون الذي األطفال            صرخات

 األخالقي ونكران الذات الواعي للنخب العالمیة.

القصة● بشأن الضمائر من الكثیر یعذب الذي الشك الخطورة، من القدر نفس وعلى               

مختبئ مغمور، إسالمي صنیع من هي هل سبتمبر. من عشر الحادي لتفجیرات              الحقیقیة
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مدبرة عملیة أنها أم األمیركیة، القوة برموز أطاح الحدیث، الحجري العصر كهوف              في

 من الداخل؟ وفي هذه الحالة ألي غرض؟ ما هي الداللة الفعلیة لمثل هذا الحدث؟

 

 

 

   الحادي عشر من سبتمبر: انتقال العالم إلى ما بعد الحضارة

  

لبقیم وفقدان إنسانیته من اإلنسان تجرید إلى أدى القوة وإرادة والجشع والمال المادة، إن                

 والمثل العلیا وإلى فساد الضمائر. فهل سیستغفر الغرب من ذنوبه؟

       وهل سیستعید من جدید قیمه الحقیقیة، تلك التي جعلت منه نور المعمورة؟

الحضارة نهایة نشهد نحن هنا..هل تزال ال نمسیس اآللهة شذوذه؟ في سیذوب أنه أم                

والسلم والعقل اإلنسانیة الروح على قائمة أخرى، حضارة تلد أن یمكن هل              المعاصرة؟

والفوضى بالخراب تنذر زمنیة حقبة نهایة إلى وصلنا أننا أم محلها؟ تحل              والتسامح،

  والموت؟

 

      ماذا عن الجزائر؟

 

      بالطبع إّني أتمنى أن یكون األفق أكثر انجالء والمستقبل أكثر أمانًا.

لكن جدیدة. بانطالقة یسمح بدأ األخیر في لألمة الداخلي التطور أن قلیل قبل أقول كنت                 

الحال، وبطبیعة الحالیة. الحضارة ظل في لیس األقل على به، تسمح تعد لم العالمیة                الظروف

 لن یكون للجزائریین مستوى االستهالك الذي وصل إلیه اإلنسان األوروبي أو األمریكي.

العزلة ظل في یتأتى لن وهذا لمستقبلنا. آخر أفق ورسم جدید. شيء تصّور یجب لهذا،                 

الوعي هذا یحملون الذین كل مع الجسور مد إلى بحاجة نحن بل الذات. على                واالنكفاء

هناك العالم، في أخرى وأماكن المتحدة والوالیات فرنسا في عددًا. أكثر أصبحوا إنهم               الجدید.
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بالنسبة لكن مستواه. في كّل جدید، أمل لبناء الخالفات بعض تجاوز من لنا البد                بشر.

مشعل وتسلیم أجیال، تغّیر هناك یكون أن یجب تنتظرنا. أخرى تحدیات هناك              للجزائر،

قادرین لألمة، حقیقیین ممثلین لبروز فرصة ربما هنا ستكون اآلجال. أقصر في              السلطة

  على أداء دورهم في تقریر مصیر الوطن. إال أن ذلك ال یزال مجرد أمنیة.

مع جسیمة، مسئولیات ونتحمل مباشرة، أخرى تحدیات نواجه أن أیضًا علینا یتعین              

  ضمائر أخرى في العالم، لبناء واقع جدید معًا. في الحین، أي في األجل القریب:

خسائر وأي هشًا، یزال ال فالبلد الدولي. النقد نظام شطحات تواجه أن الجزائر على یتعین •                

 في أرصدتها سوف تكون نتائجها وخیمة.

أجل أطول وتحدید بالمحروقات الخاصة التجاریة إستراتیجیتنا مراجعة إلى بحاجة نحن •            

 ممكن قبل نفاد تصدیرها ومن ثم إنتاجها.

المحروقات، خارج تصّدر، وال سنویًا البضائع من دوالر ملیار 40 نحو الجزائر تستورد •              

المصالح یهدد الذي التوازن في االختالل هذا بتصحیح فعلینا دوالر. ملیار 1 عن یقل ما                 سوى

میزان في التوازن تعید سنة مدى20 على خطة وضع وینبغي المتوسط. المدى على               الحیویة

 المدفوعات خارج المحروقات.

غیر في هي التي األطراف المتعددة االتفاقات في النظر إعادة یجب المنطلق، هذا ومن •               

 صالح بلدنا في الوقت الراهن.

في ناحیة من نفكر أن یجب التنمیة. لمفهوم كامل تقییم إعادة ینبغي البعید، المدى                على

التكوین طور في هي التي "الجدیدة" اإلنسانیة الحضارة تتخذها أن یحتمل التي              األشكال

 (الطاقات المتجددة، وسائل النقل، تهیئة اإلقلیم، الزراعة ، الخ...).

عناصر من انطالقًا یعني وهذا بنا، الخاصة بأدواتنا نبني أن علینا یجب أخرى، ناحیة من                 
والتماسك بالهویة المتعلقة فالمسائل مسبقًا. واضح بشكل محددة وطنیة، وذهنیة            نفسیة
یعاد أن ینبغي هذا كل والثروة...، بالثقافة وعالقتنا االقتصادي، التسییر وبنموذج             االجتماعي،



  تأّمالت في واقع الجزائر
 

لتحّول واإلعداد الذهنیات تطور في التسریع على العمل یجب المحصلة، في فیه.              النظر
  حقیقي.

هذه إلنجاح األساسیان الشرطان هما دیمقراطي مسار وإطالق القانون دولة إقامة إن              
  العملیة.

     وختامًا، ال یسعني إّال أن استشهد بهذه اآلیة القرآنیة:

     "إن اهللا ال یغّیر ما بقوم حتى یغّیروا ما بأنفسهم." (سورة الرعد، اآلیة 11).
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  أوال ـ المجتمـع
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                           "اعرف نفسك، ستعرف الكون واآللهة." سقراط

 

ُیعرف ال عمیقة بأزمة الجزائري المجتمع یمر والعشرین، الواحد القرن هذا مطلع في               

السیاسي، النظام على تّصب التي الیومیة والمعاتبات االتهامات كل واضح. سبب             لها

منذ ساد الذي السیاسي المناخ إن نكساتنا. كل لتفسیر كافیة غیر تبقى صحّتها،               على

كل خارج لكن بالتحّرك، یلزمنا بنا یحدق الذي المعنوي واالنهیار الدستوري             التغییر

  رزنامة انتخابیة. لم یعد الوقت للسیاسة، وإنما لواجب التفكیر على المدى البعید.

بخیارات نقوم نحن هل التاریخیة؟ أخطائنا مصدر عن كأمة التساؤل عندئذ ینبغي أال               

على فعل كرد شعوریة وال أعمق فوضى ُنظهر فقط أننا أم مستقبلنا، بخصوص               واعیة

  التكّیف مع العالم؟

نحو المضي من یمنعنا الذي ومن ،1962 األقل على منذ العمومیة حیاتنا یّلغم الذي ما                 

الشعب أم اإلسالمیة، الحركة أم الجیش، أم نوفمبر، جیل هو هل والحریة؟              الدیمقراطیة

  نفسه؟ أم أنه مشكل من مصدر آخر، حیث یكمن سر تكّون روح الشعوب واألمم؟

طبیعة واستیعاب لمجتمعنا ذهنیة أركیولوجیة بوضع علینا بنا، یحل ما لفهم الواقع، في               

ألن الواعیة إرادتنا تسعى ما نقیض إلى منهجي بشكل تقودنا التي الدفینة،              نوازعنا

عالم في لنا مالئمة أهداف نحو ونوّجهها فیها نتحكم أن نستطیع ربما عندئذ به.                تربطنا

  الیوم.

  "الوطن"، 5/6 دیسمبر 2.2008
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وعمقها جغرافیتها صقلتها السنین، آالف إلى تعود ثقافة في الجزائر ُصهرت لقد              

والمعیاریة الصارمة التقالید أن إال الدینیة. ومعتقداتها األنتربولوجیة وقیمها           التاریخي

بین وتناقضات فوارق یسبب مما العملیة، للقیم داخلي تغییر أي تعیق أصبحت              البالیة

تنتج التي الكبرى العالمیة الثقافات إن المستحیلة. وتلبیتها للمجتمع الحالیة            الرغبات

التكیف على كبیرة قدرة ولها منسجمة أنظمة شيء كل قبل هي قویة،              حضارات

  ومرتبطة دائمًا بمصیرها.

حداثة علیها ُتفرض الذي الوقت في الواقع، مع التأقلم على قدرتها فقدت فقد ثقافتنا، أما                 

أعماقها إلى وتسللت تشّوهات فیها فأحدثت الطبیعي، تطورها ومن صمیمها من تنبع              لم

العنف، اإلرهاب، األصلي. مغزاها عن وأبعدتها انسجامها وأفقدتها وفككتها عنها،            رغمًا

األوجه هي العصاب، حاالت العصبي، االنهیار االنتحار، "الحرڨة"،          العدوانیة،

أعراضها من "الالتنمیة" وتعتبر الفرد. یحملها مجتمعي لمرض والقصوى           الظاهرة

  الجماعیة.

القیم مختلف بین داخلیة اختالالت عن صورة هي الواقع في الجزائریة األزمة إن               
األزمة إن یرحمها. ال ومتطلب جدید واقع جراء من لهزات تتعرض ثقافة من               النابعة

  الجزائریة تمنع الفرد من أن یعیش حاضره في سكینة وأن یفكر في مستقبله برویة.

بخلق وال أخرى، ثقافة وتبني الثقافة بتغییر یتأتى لن للخالص، طریقًا جدید من لنشق                
ننظر وأن أنفسنا، نفهم ألن المطلوب الجهد نبذل أن هي "عقبتنا" العدم. من جدیدة                ثقافة
في والكرامة. الحریة سبل إلى للوصول بالتغییر واإلقرار وعیوبنا نقائصنا إلى             بشجاعة
خاتم یقول الشهیرة، مقولته لدلفیس أوحى من لسان على یتكلم نخاله صحیح              حدیث
  األنبیاء (صلعم): "من عرف نفسه، فقد یعرف رّبه." نرجو وندعو اهللا أن نعرف أنفسنا..

  

* * * * 

3 ذكرى: أكتوبر 88، أو سقوط األوهام
 

     جریدة "لوسوار دالجیري"، 5 أكتوبر 3.2009
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،88 ألكتوبر مخّصص كتاب في بمساهمتي أدلي أن األصدقاء أحد مّني طلب عندما               

كنت السیاسة. بعالم عالقة أي لدي تكن لم ،1988 عام أكتوبر في غامض. شعور                انتابني

عرضیة، بصفة إال األحداث أشهد ولم دراستي، أتابع حیث الخارج في سنوات منذ               أعیش

انشغاالتي عن بعیدًا الدامیة، األیام تلك خالل بالعاصمة أكون أن الصدف شاءت              بحیث

 العلمیة في المخابر.

من 10 یوم عودتي غایة وإلى أكتوبر 5 األربعاء یوم الجزائر مطار إلى وصولي منذ                 

ترّوج بأسابیع ذلك قبل الشائعات كانت الشعبي. الهیجان المباشر على عشت الشهر،              نفس

أعمال من أیام خالل في الشوارع. في المتدفقة الشباب جیوش تكذبها ولم "انتفاضة".               الندالع

كان رمزیًا، حصل. الذي والدمار الخراب بصور عا مرو المشهد كان والشغب،             التظاهر

  النظام السیاسي القائم منذ عام 1962 قد انهار یومها.

ما ونتذكر النفوس لتهدئة األمة أمام دموعًا یذرف وهو آنذاك الجمهوریة رئیس تكلم               

  قاله: "أعدكم بالتغییر الجذري والعمیق والنهائي للنظام السیاسي."

وآثارها األحداث تلك تفاصیل وكل الخراب ومشاهد المحمومة األیام تلك أجواء             

والوصف والدراسة بالتحلیل حظیت كلها واالجتماعیة، والسیاسیة والمؤسساتیة          اإلنسانیة

كمشاهد العاصمة في صدفة خاللها نفسي وجدت التي الخمسة األیام تلك             والتدوین...من

من اتنصل أن یسعني ال أنه علما قبلي؟ قیل ما إلى أضیفه أو أقوله أن أنا عساي ماذا                    عادي،

  واجب المساهمة في عمل الذاكرة الذي طلب مني.

وأثرها األحداث لتلك المأساویة الشحنة بحكم وإنما والمجاملة األدب باب من لیس              

في الجزائریین. من غیري الكثیرین حیاة وعلى الشخصیة حیاتي مجرى على             الحاسم

أن بإمكاني كان وإذا حریة، بكل فیه أفكر أنا ما أكتب أن الیوم بمستطاعي كان إذا                  الحقیقة،

أوالئك بفضل فذلك سنة، عشرین منذ السیاسیة قناعاتي عن ـ كاف غیر أو كاف بشكل ـ                  أعّبر

أجل من وماتوا إرادي، غیر أو إرادي بشكل األول الصف في أیامها أنفسهم وجدوا                الذي
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هذا ومن لذكراهم. تخلیدا ذلك في واالستمرار بالشهادة اإلدالء من فالبد األحیاء.              تحریر

 المنطلق، أرید أن أقوم بواجبي بكل تواضع.

یفوق ربما (الذین ذویها فقدت التي العائالت مأساة شيء كل قبل هو 88 أكتوبر إن                 

في تركتها التي والمعنویة المادیة واآلثار الرسمیة). الحصیلة حسب 140 قتیل، 500              عددهم

على یعیش بلد في رائدة دیمقراطیة لتجربة المؤسسة اللحظة هي وأخیرًا الضحایا.              نفوس

سنة. وعشرین واحد مرور بعد ثمارها، تعط لم التجربة هذه أن شك ال إسالمیة. عربیة                 تقالید

 لكن هل نستطیع أن نقول مع ذلك أنها تجربة فاشلة ؟

التعبیر وحریة الحزبیة التعددیة رحمه من خرجت قد 88 أكتوبر بأن نقر أن البدیهي من                 

الحقیقة في هنا األمر كان وإن واإلرهاب. والقمع األصولیة أنجب كما الصحافة.              وحریة

مبسطة طریقة فقط هي سببیة. عالقة حتمًا توجد فال (كرونولجیا)، زمني بتسلسل              یتعلق

ألول یبدو مما أصعب تحلیلها أن یتضح معقدة، ظواهر لوصف واألحداث األشیاء بین               للربط

 وهلة.

المجتمع لتحریر شرخًا تحدث أن بد ال كان التي الحتمیة اللحظة سوى لیس 88 أكتوبر                 

الذي القارات تحّرك فمثل عدیدة. سنوات منذ السلطة علیه سلطتها التي الرهیبة التشّوهات               من

فإن مدمّرة، زالزل في تسبب مرئیة وغیر شدیدة ضغوطًا األرص أعماق في              یحدث

فهذه أكتوبر. انفجار الزمن من عقود ثالثة طیلة تحّضر كانت الشعبویة             اإلیدیولوجیة

أن إلى المجتمع في وانسدادات مریعة تناقضات شكّلت المیم) (بفتح الَمرضیة             اإلیدیولوجیة

قیم اصطدمت أن فحدث ومقموعة. مكبوتة حیویة طاقات لیحرر واألعمى المدّمر العنف              جاء

العالمي بالواقع مؤهل، غیر سیاسي مجتمع یوظفها كان التي والبالي، التقلیدي             المجتمع

طریق سلكت التي البلدان من العدید ومثل والعشرین. الواحد للقرن یمّهد الذي              الجدید

الداخلیة، التناقضات حدوده. إلى الجزائري النظام وصل الشعبیة"،          "الدیمقراطیة

مستوى وانهیار االقتصادي، تخطیطه وفشل الحاكمة، األجنحة بین المریرة           والصراعات

 الریع النفطي، وأخیرًا التذمر الواسع في أوساط السكان، كانت كلها عقبات یستحیل تجاوزها.
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متكرر بشكل وعادت األطروحات، تكاثرت 88؟ أكتوبر في بالضبط حدث الذي ما              

عن سوى الواقع في تعّبر ال األحداث هذه فإن األمر، كان مهما لكن بالمؤامرة. تقول التي                  تلك

الوطن، تحریر بعد تسعى، كان التي بالوطنیة تشّبع لوهم المأساویة والنهایة نظام              احتضار

في زمن منذ زرعه تم ما ازدهار سوى یكن لم ذلك بعد حدث وما طوباوي. عالم بناء                   إلى

  عقول الجزائریین.

متناول في تبدو الدیمقراطیة أصبحت الرئاسیة، الوعود وبعد االضطرابات غداة لكن             

تفك األلسن وبدأت السیاسیة الحیاة فتحركت المواطنین. قلوب إلى یتسلل األمل وراح              الید.

وحق المعارضة صفوف في والنشاط الحدیث ممكنا فصار ُمبهر. انفتاح یرتسم وبدأ              عقدتها

في صّوته ویعلي حرة صحافة في عنها التعبیر وفي آرائه عن الدفاع في واحد                كل

فقد طویًال. یدم لم الجنوني األمل لكن التلفزیون. شاشة على یشاء من وینتقد               المظاهرات

بین الفجوة واتساع المعنوي والبؤس أشكاله، بكل والكبت المعیشة، سوء السلطة             استغلت

الدیمقراطیة التجربة إلفشال األمة، تكوین هشاشة عن تّنم التي المختلفة، الذهنیة             العوالم

األطماع، مختلف حفّزتها التي اإلیدیولوجیة االنشقاقات فعادت العربي. العالم في            األولى

ومیتافیزیقیة غریزیة بطریقة وتمسكوا رشدهم، الجزائریون ففقد السطح. على           للطفو

وطریق ملجأهم والدین الهویة قیم وأمست وخطورة. وجهویة رادیكالیة األكثر            بالخطابات

الرؤى حال لسان السیاسیة األحزاب أصبحت جهنم. إلى الرحلة معها وبدأت             "النجاة".

أیة وال سیاسي، حزب أي یبرز لم واالجتماعیة، النفسیة التخندقات هذه وخارج              الضیقة.

ألنها جدوى. بال بقیت لكنها كثیرة. المحاوالت كانت وللحداثة. للدیمقراطیة تدعو رأي              حركة

هل كثیرة؟ أرواح أم ؟ واحدة روح للشعب كان هل لكن الشعب. بروح رباط أي لدیها یكن                   لم

وبناءة تطوریة لعملیة تتویج هي الدیمقراطیة إن جماعي؟ ضمیر بال شعب أم أمة               نحن

األثناء، تلك في العقالنیة. غیر واألوهام والنزوات الغرائز لتفجیر وسیلة عن عبارة              ولیست

االنتخابات أولى توقیف تم ،1991 دیسمبر 26 یوم وفي الناس. من كثیر عن الحقیقة                غابت

باألغلبیة لإلنقاذ اإلسالمیة الجبهة فیه فازت أول دور بعد والحرة، التعددیة             التشریعیة

  الساحقة. فكانت الخطوة الزائدة التي ستقود بالبالد إلى الهاویة.
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الحقیقة في كانت تقدیره. في كثیرًا أخطأ أطفال" "ضجیج 88 أكتوبر في یرى كان فمن                 

كانت الحقیقة. إلى العودة أجل من النكبة كانت التناقضات. احتواء فیها یستحیل التي               اللحظة

آفات كل لتنفضح البلد، على الدیماغوجیة دعاة أسدله الذي الستار فیها تمزق التي               اللحظة

بأن أدركت بذاتها. جدید بوعي الجزائر استیقظت ،1988 أكتوبر من العاشر في              الشعبویة.

في نفسها، فیها اكتشفت التي اللحظة كانت للفناء. یعّرضها أصبح الداخل من ینخرها ما                داء

  تعقّدها، واختالفاتها وتشددها وفوضاها.

والحزب الحاكمة الطبقة هیمنة عنها نتجت االشتراكیة الشعبویة من سنة وعشرون ستة              

الفقر وتفشي المثقفین، وهجرة االقتصادي، واإلفالس الدیون تراكم عنها وانجر            الواحد،

تعد النظام أبواق كانت االجتماعي. النسیج وتخریب المواطنین بین والضغائن            والندرة

لسماع اإلمكانیات وال الوقت للشعب یكن فلم ! وحشي إرهاب شكل في فجاء مشرق،                بمستقبل

المجتمعات في السائدة القیم عقود. ثالثة مدى على الشعبویة ازدهرت فلقد لغرائزه. إال               أحد

نظام في أو ثقافة، في یعیش الجزائري المجتمع یعد ولم باألقدام. تداس أصبحت               المتحضرة

یسلب عندما نترجاه أن یمكن الذي ما لكن واإلحباط. والفوضى الالمعقول في وإنما               متحضر،

معاییر تكون حینما لدینا، تكون أن یمكن نخبة أي اآلخر. البعض به لیتنعم أمالكه من                 البعض

حینما نكّون، أن نرید شعب أي األخالقي؟ الوازع وانعدام واالزدواجیة الخضوع هي              النجاح

الفكر رفعة عن والنفور والخیر الجمال نبذ على الجزائري المواطَن السیاسة             تربي

هي بمآسیها المغامرة تبقى الفرد، وضیاع وتشتته المجتمع انفجار أمام والجهد؟             واالستقامة

  المخرج الطبیعي.

حیاتها في مشتركة لمرجعیات بحاجة العالم شعوب كل البشریة، المجموعات كل             

األزمنة، غابر منذ قرارات. اتخاذ أو خیارات إلجراء أو لها تتعرض التي األحداث               الستیعاب

الالشعور حولها یحبك التي الحلقة یشكلون الروحیون والزعماء والكهنة السحرة            كان

مرور ومع والوضعیة. المقدسة الرموز من یعرف كان ما یجسدون وكانوا             الجماعي

لمعاییر الضابط دور لها أسندوا عصریة دول شكل في نفسها الشعوب نظمت              العصور،

علیها تشرف والحكم" "القیادة من األساسي الجانب أصبح التاریخ، ذلك ومنذ             المجتمع.
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تطبیقها تفرض وضعیة قوانین عبر االجتماعیة، العالقات على وصیة مدنیة            مؤسسات

  واحترامها، أحیانًا بالقوة إذا اقتضت الحاجة إلى ذلك، باسم المجموعة.

هو ما وتقرر محظور، هو وما مباح هو ما تحدد التي هي الدولة الحدیثة، البلدان في                  

الكفاءة تتوفر أن یجب وعلیه، "منبوذ". هو وما "محبذ" هو وما إجباري، هو ما و                 اختیاري

الدولة "تشغل" التي السلطة البالد. لتسییر شرعیتهم على یعتمجدون السلطة، یتولى             فیمن

األمن شروط خلق العام، االستقرار على الحفاظ مهامها: مستوى في تكون أن              یجب

في ومتجانسة شعبها مع منسجمة تكون أن إذن علیها یتعین المجتمع. تنمیة ضمان               العمومي،

  تشكیالتها.

من تزال وال تعاني كانت للشرعیة، الفاضح افتقادها عن فضًال السلطة، إن الجزائر، في                

والشعب، المجتمع. وعلى الدولة على خطرًا نفسها هي وكانت بل الكفاءة. في فادح               نقص

قارة معالم یجد یعد لم والحداثة، التقالید بین القاسي الصدام بسبب تائهًا نفسه وجد                الذي

كیف معاني. منتجة الجزائریة الدولة تكن لم موضوعیة. وشروح صحیحة            ومرجعیات

ما لها كانت فهي ؟ اإلسالمیة اإلیدیولوجیة حققته الذي المذهل التوسع من ذلك بعد                نستغرب

ال النفسیة االنطواء حركة كانت الحدیثة، الدولة بناء استحالة ظل وفي معاني؟ من               تقترحه

والزعماء والمشعوذون السحرة عاد ومعها العتیقة األفكار الظهور إلى فعادت منها.             مناص

  الروحیون..

اإلنسان هذا استطاع إذا ما حالة في إال یهدأ ال اإلنسان منه یعاني الذي الوجودي القلق إن                   

بأن علمًا للعالم. الخاصة رؤیته في وأدمجها ذهنیًا یتقبلها حیاتیة منظومة ضمن یتطور               أن

عن فضًال ومعتقدات...وهي ومقّومات الحیاة ومبادئ األفكار من مجموعة هي العالم             رؤیة

اإلنسانیة طبیعته بها لیسّیر وعي، غیر عن أو وعي عن بها یقوم خیارات مجموعة كله                 ذلك

قاعدة توجد بلد، أي یتبناها التي والعقیدة السیاسي النظام كان فمهما باآلخرین.              وعالقاته

الحوافز من مجموعة عن عبارة شيء كل وقبل أوًال هو اإلنسان إن الجمیع: بین                مشتركة

الحیاة، في یتقدم فلكي البشري. للنوع الوراثیة الذاكرة وفي البیولوجي النظام صمن              تندرج

في لكفاحه یحتاجها التي اإلرادة فیه لتبث طاقة كمصدر بداخله تتحرك داخلیة لدوافع               یحتاج
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أتون في الكائن هذا یسقط وبدونها، البیولوجي، الكائن تشّكل التي هي الدوافع هذه               الحیاة.

بفعل معطلة الداخلیة الطاقة هذه تكون عندما وبالمقابل، الموت. وفي والجمود..             االنهیار

تراكم بسبب اشتدادها وإن سلبیة. سلوكیة تعابیر تفرز شمولیة، أنظمة أو             إیدیولوجیات

هنا، من العواقب. محمود غیر تصرف إلى تؤدي األنواع، شتى من والحرمان الكبت               مشاعر

كانت االنطالق. في اإلنسان لرغبة رافضًا خطابًا تحمل كانت الجزائریة الشعبویة أن              نجد

فاإلیدیولوجیة والخاضعة. والمّوحدة الهالمیة الجماعة لحساب الفرد على القضاء           ترید

یتسنى حتى شعاراتها ریاح في متبخرًا تریده ألنها بشخصیته، المتمّیز الفرد تمقت              الشعبویة

  لنا أن تدیر طواحین أوهامها.

انتصارات تحقیق في والرغبة المبادرة وروح واألدبي، والموسیقي الفني اإلبداع إن             

تقدم أساس تشكل التي الصفات هذه كل باألحرى أو العلمیة، االكتشافات وحب              ریاضیة،

إن المعّدة. األنماط حسب وتوجیهها الفرد دوافع بقوة مباشرة عالقة لها أشكاله بشتى               البشریة

والدقیق الهش توازنها من وإنما البشري، للكائن األساسیة النزعات إلغاء عن ینتج ال               "الخیر"

النزعات هذه فبتناغم والحدس. والذكاء العقل إلى باالحتكام إبداعیة أعمال إلى             وتحویلها

فلیس المستحیل. وإلغائها نبذها من ولیس اإلنسانیة، العالقات تّوطد یحدد النهائي             وتوازنها

مجراها..استطاعت لها یحّضر أن یجب وإنما المتدفقة، المیاه یّوقف أن أحد             باستطاعة

دینیة منظومة بفضل وبلورتها ووجّهتها فنظمتها الغرائز، ترّوض أن الكبرى            الحضارات

كائن كل اإلنسانیة. وكافة بل المجتمع، كل لفائدة وخالقة إیجابیة طاقة إلى لتحّولها               وأخالقیة

األخیرة وهذه اكتسبها. وثقافة للعالم ورؤیة لشخصیته فطریة مكّونات من تركیبة نتاج              هو

المعیشة وشروط التعلیم ومستوى االجتماعیة البیئة بینها من عوامل، عدة على             متوقفة

متعددة. واآلمال الخاص ذوقه ولكل تختلف، الطموحات فرید. هو كائن فكل الحیاة.              وصدف

والموضات اإلعالم ووسائل والخطابات المؤسسات أن رغم متباینة، بكائنات حافل            المجتمع

والفكر الدیماغوجیة والخطابات تتعارض الحقائق هذه لكن وتوحیدها. تقریبها على            تعمل

  األحادي.
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الكائنات جمیع تالئم إیدیولوجیة عقیدة أو سیاسي تنظیم أي یوجد ال إنه فیه شك ال ومما                  

في ُتصهر أن من أغنى البشریة الروح تنّوع إن للجمیع. االستجابة من الدرجة وبنفس                معًا

ورغبات وقناعات أحاسیس تطبعه بذاته الفرد إن بل المتنوع، وحده المجتمع لیس واحد.               قالب

السبب لهذا كذلك. والمصالح واألمزجة الدهر تقلبات حسب تتغیر متناقضة، وأحیانًا             متذبذبة

أي وال إرادة، أي باستطاعة فلیس البشریة. الطبیعة تالئم أن النمطیة الشمولیة للعقائد یسع                ال

ویتبع واحد هدف له یكون وأن واحد منطق باعتناق بأكمله شعبًا تقنع أن سیاسیة                عبقریة

تسمح ال قیودًا شعبه على یفرض األحادي، الحزب مثل "األحادي" اإلنسان ألن واحدًا.               سبیًال

حالة لذلك مثال وأحسن الخالقة. للمبادرة المغذیة المنابع وتجفف الفكر وتكّبل تكّیف،              بأي

فاالشتراكیة .1988 أكتوبر إلى 1962 جویلیة من البالد في عاثت التي الجزائریة،              الشعبویة

ال ألنها قاتلة دینامیكیة في انتهجتها التي بالمجتمعات زجت قد وهلة، ألول سخیة تبدو                التي

إلى شك أدنى بدون فستتوصل ما، یومًا السلطة إلى اإلسالمویة وصلت وإذا مرونة. بأي                تقبل

  نفس النتیجة.

عهد من ـ صحیحًا یكون أن نرجوا ما وهذا ـ نهائیًا خرجت قد الجزائر أن اآلراء تجمع                   

هذا عبر نمر أن علینا كان أنه مع الدیمقراطیة. عهد في بعد تدخل لم لكنها الواحد.                  الحزب

ذاته. حد في نظامًا یعتبر ال الذي الوحید التسییر نمط هو الدیمقراطیة ألن               الطریق.

مختلف تتوازن المتناقضة. لألفكار مساحة وُتفرد التنوع عن بالتعبیر تسمح            الدیمقراطیة

الجدیدة الحاجیات وفق باستمرار یتكّیف الدیمقراطي المجتمع بأن علمًا بینها. فیما             األفكار

لخطاب أو ما، فكري أو سیاسي لتیار یمكن الجدیدة. المعیشیة واألنماط الجدیدة              والتقنیات

السلطة إن أبدًا. المطلقة الهیمنة له تكون لن لكنه ما، لوقت باألغلبیة یحظى أن                سیاسي

أرادت كثیرًا حسابات لها كانت المنوال. هذا على األمور یومًا تفهم لم الجزائریة               "الثوریة"

الحركة تتكّون لم لو وأوهامها. مكبوتاتها، ومع التاریخ، ومع االستعمار، مع تصفیها:              أتن

مصیر شك أدنى غیر من للبلد لكان االشتراكیة، الشعبویة أحضان في الجزائریة              الوطنیة

  آخر، غیر ما عاشته في أكتوبر 88 والمأساة التي تلتها. لكن هذه قصة أخرى...
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4    اإلنسان: الكیان والصورة  

 

أعّم، بصفة واإلسالمیة العربیة الشعوب مثل مثلهم للجزائریین، أن نقول أن البدیهي              من

تحتل التي هي الكبیرة، األسرة حتى أو األسرة، ألن كفرد، الفرد وجود من تحد جماعیة                 ثقافة

 المكانة المركزیة.

یمیل كما اإلخوة، بین المساواة وتسود أولیائهم، مع ویتعایشون األبناء یتزوج مجتمعاتنا في               

جریدة نشرتها آراء سبر عملیة بّینت ولقد واألخوال. العمومة أبناء بین للزواج كثیرًا               الناس

 "الوطن" الجزائریة مؤخرًا أن 30 بالمائة من حاالت الزواج ال تزال بین األقارب.

ومواقف رأي من أولى ومواقفهم الجماعة أعضاء ورأي أساسیًا العائلي الرباط یزال ال               

تلزم أضافرهم، نعومة منذ عقولهم وترّوض األفراد تصهر التي التربیة هذه             األفراد.

وهذا المجتمع. وأقّرها سّنها التي للقواعد باالمتثال الیومیة حیاتهم في بالتصرف             الجزائریین

یكون یكاد ارتباطًا مرتبط الفردي البعد ثقافتنا، في كان وإن المجتمعات. كافة حال الحقیقة                في

الجماعة ألفراد ُیضمن والخضوع، الوالء لهذا وكمقابل للحیاة. الجماعة برؤیة            عضویًا

 الدفء العائلي واإلحساس باألمن.

روسیا، وفي الصین في سائد هو مثلما النمط. نفس تنتهج العالم في كثیرة ثقافات هناك                 

 حیث نجد بنیة عائلیة جماعیة، إال أنها ال تمارس زواج األقارب.

عوامل وتحددها بیئته. مع مجتمع أي تكّیف لحاجة یستجیب العائلیة البنیة من النوع هذا                

والمحلي العائلي الصعید على اإلنسانیة العالقات تحكم الشعوریة قیمًا وتفرز            أنتربولوجیة

من نوعًا تضمن العائلي النوع هذا صاغها التي العالئقیة اآللیات أن وطالما              والسیاسي.

 االنسجام والتماسك، فإن الخیار یبقى مشروعًا.

المستعمرین، األوروبیین السكان مع قرن من أزید لمدة االحتكاك بسبب الجزائر، في حدث               

مست التي الكثیفة التمدن حركة وبعدها تخطیطنا، عن مختلفًا عائلیًا تخطیطًا یملكون              الذین

البنیة هذه فأصبحت "الحداثة"، بها أتت جدیدة حیاتیة معاییر إقحام وثم األریاف،              سكان

یطمح الفرد جعلت والتي ثقافتنا، على الدخیلة الفردیة النزعة بفعل للتفكك. معّرضة              العائلیة
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الحوافز هذه طریق في توقفت ما سرعان لكن الشخصي. والرقي والثراء الحریة من               لمزید

في الراسخة التقلیدیة، العائلیة البنى وفردیة، جدیدة ُمثل حول تشكلت التي             الشخصیة

بالكبت وشعور احتقانات عنده وتتّولد مجتمعه قیم مع دائم صدام في الفرد نجد لهذا                الالشعور.

  وعدم التكّیف االجتماعي على درجات مختلفة.

والفردیة الجماعیة القیم بین المحتدمة التناقضات جراء من بداخله تمزق من الفرد یعاني               

یشبع ألن بحاجة الوقت ذات في ولكنه به، اآلخرین رضا إلى بحاجة هو معًا. یحملها                 التي

یضطر السائدة، المجتمع قواعد مع متعارضة الرغبات هذه بأن أحس وإذا الخاصة.              رغباته

للقواعد والمحترم الصالح اإلنسان بوجه الظهور على یحرص الستار". "خلف ذلك             لفعل

النتائج یتصّور أن كان ألّي یمكن ثم ومن األنانیة. مصلحته لممارسة یتحّرج لن لكنه                العامة،

والمظهر الصورة إبداء عن الدائم والبحث النفاق، تعمیم من : السلوك هذا مثل عن                الناجمة

جهة من "الشرف"... مفهوم في والغلو النمیمة، وانتشار والجوهر، الكیان حساب             على

لآلخرین نظهر أن یمكن (هل شأنه من یحّط الداخلي الغنى یشّكل أن یمكن ما كل                 أخرى،

تشددًا ویبدون ومغاالة، بتباه شعائرهم األفراد یمارس الدیني، المجال وفي الروحي؟)             غنانا

  مع غیرهم ولو أنهم أحیانًا بعیدون عن روح األخالق في حیاتهم الخاصة.

حیاة على لها كبیر تأثیر ال المعامالت آداب تخص األمور هذه أن یعتقد من مخطئ                 

المختلفة العصاب وحاالت النفسیة األزمات أن نجد الفرد، مستوى فعلى المجتمع.             ومصیر

للخلیة مّدمرة تكون ما غالبًا الواحدة األسرة أفراد بین والمشاحنات منتشرة. وجد              كثیرة

مستمر. تدهور في األخوات وبین اإلخوة وبین واألبناء األولیاء بین العالقات أن كما               العائلیة.

الضغینة تطبعها وزائفة، مصطنعة أصبحت األشخاص بین العالقات أن نجد            وخارجها،

وتشدد تسلط إلى تحّولت ما سرعان التي والسلطة الوالء عالقة معها انحرفت كما               والعنف..

  وغلو.

مدعوون ونحن نفسه. عرف إذا إال بنفسه مصیره ویقرر یتطّور أن مجتمع أّي یستطیع ال                 

األحكام إصدار في نسرع أن لنا یحق فال ورخائنا. رقینا تعیق التي ثقافتنا عناصر                إلدراك
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أجل من بأحوالنا الجماعي الوعي عبر یمر تقّدمنا طریق إن بل ضمیرنا. نعاتب أن                وال

  تغیّیرها. وعندئذ فقط نستطیع أن نطلب عون اهللا..

* * * * 

*  روح المسئولیة  
5

 

عند تبرز مما أكثر عندها تبرز التي والمعتقدات القیم ببعض العالم شعوب كل               تتمیز

وننمو نعیش بشریة، ككائنات البشریة. لكل مشترك إرث من األعلى مثلها تستمد كلها               غیرها.

األصوات تكون عندما بالموسیقى، ذلك نقارن أن ونستطیع تقریبًا. مماثل وراثي تخطیط              وفق

  مرتبة ومقننة بمفاتیح (السولفیج)، إال أن فضاءات التعبیر تتسع إلى ما ال نهایة.

قبل هو اإلنسان ألن بیئته. مع اإلنسان بتكّیف القرون عبر تأسست الكبرى الثقافات كل                

دینامیكیة یربط البیولوجیة)، (أي الفطریة لحاجیاته اجتماعي. وكائن بیئته، ابن شيء             كل

من یبدأ (وهذا بالعمل األساسیة حاجیاته ویلبي أمنه، یبني معها. یعیش التي بالمجموعة               حیاته

ویدافع ویتناسل أسرته یبني تطورًا)، األكثر باألنشطة وینتهي البدائي الصید إلى الثمار              جني

 عن مكتسباته وعن ذویه... باختصار، یقوم بكل ما هو طبیعي.

یستطیع أحد ال األفراد. بین الترابط إلى الحاجة البشریة الحیاة في األساسیة الجوانب من                

ومستمرة دائمة عالقات بعقد ملزم إنسان كل عنهم. وبمعزل اآلخرین عن غنى في یعیش                أن

العالقات ووتوطید الترابط هذا من مواطنیه... أو زمالئه أو أصدقائه أو عائلته أفراد               مع

نتاج هو بل البشري، العقل على مبنیًا كیانًا لیس المجتمع ألن المجتمع. یتأسس               االجتماعیة

البشري الفكر دفع الوجود هذا بوجود اإلدراك لكن، لإلنسان. البیولوجي للجانب             طبیعي

لجان االجتماعي" "العقد انتظر أحد ال "ضمنیًا". تحقق شيء فكل بتطوره. یهتم ألن               مبكرًا

نفسه لینظم وغیرهم دوركهایم نظریات أو العمران في خلدون ابن نظریات أو روسو               جاك

 ویعیش في مجتمع.
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لها، باالمتثال األفراد تلزم جماعیة قواعد المتّشكلة المجتمعات سّنت العصور، أقدم فمنذ              

في (الحروب). لذلك ثمنًا بحیاتهم بالتضحیة وأحیانًا الشخصیة، مصالحهم مجال من             بالحد

ألي اتقاء اإلعدام، حد تصل قد عقوبات تسّلط العام، االجتماعي بالسلوك اإلخالل              حالة

  انحراف محتمل عن القواعد السائدة.

یكتسي هنا ومن الوحدة. من أقوى المجموعة ألن الفرد. لبقاء أساسیة الجماعة أن               ذلك

الطبیعي السیر لضمان فعالة عوامل والنساء الرجال فیصبح حیویة. أهمیة األدوار             توزیع

 للمجموعة كلها.

لهم. أكبر مناورة وهامش لألفراد األمن یضمن وبالمقابل فعالیة المنظم المجتمع یكتسب              

من الحد ویقتضي المجموعة، أعمال في األفراد مشاركة یستوجب فهو ثمن. له هذا كل                لكن

تبدأ هنا ومن الجماعة. لصالح حریته من جزء عن یتنازل أن واحد كل على الرغبات.                 جذوة

بعض في أعضائه. مع ومتسلطًا متطلبًا المجتمع یكون فقد التعبیر. صح إن              المشاكل،

الفرد، یقتل الذي المجتمع أن إال الفردیة. اإلرادة نهائیًا یلغي أن یمكن القصوى،               الحاالت

تشرك لیبرالیة أكثر أخرى مجتمعات وهناك ذاته. هو حیویته یفقد أن إلى األمر به                سینتهي

  الفرد في عملیة صنع القرار.

وفي العامة. للقواعد مكرهًا، أو إرادیة بصفة خاضعًا، الفرد یكون الحاالت، جمیع في               

أن دون من للبالغ، ثم للطفل األفكار تلقن التي العامة، التربیة طریق عن هذا یتم الحاالت،                  كل

 یشعر المتلقي بذلك. فترى كل واحد یحسب الجو العام الذي نشأ وترعرع فیه جوًا طبیعیًا.

سلطًا عادة تّولد والمتحجرة المتشددة "الثقافة" طبیعة أن هو إلیه اإلشارة تجدر ما إن                

التسلط إلى كثیرًا المشّیدة الدولة تمیل الفرَد، المجتمُع فیه یسحق التي الثقافة في لها.                مطابقة

الفردیة النزعة إلى میًال أكثر فهي اللیبرالیة الثقافات أما االستبداد. إلى أحیانًا تدفع               وقد

یعاني ما بقدر متسلطة، الدولة تكون ما بقدر معادلة. عندئذ فتتشكل دیمقراطیة. فیها               والدولة

لیبرالیة، الدولة تكون ما بقدر ذلك، من وبالعكس ومنطویًا. معادیًا سلوكًا وینّمي الفرد               منها

  بقدر ما یشعر الفرد بالمسئولیة ویتحلى بسلوك فّعال وإیجابي.
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انتهجت ،1962 منذ الدولة إن الجزائر. في عندنا خاصة المسئولیة ظاهرة عن لنتحدث               

على تحصل أن المقابل في ترید كانت ألنها االجتماعیة. الكفالة على قائمة شعبویة               سیاسة

السیاسة. بأمور یهتم ال الفرد أن طالما القطاعات، جمیع على عمّمتها "القیمة" هذه               الوالء.

والتي الفرد حاجیات بتلبیة تتكفل التي القائمة، للسلطة السیاسیة لإلرادة بالخضوع ملزم              الكل

بسبب وضعیفة هشة لثقافة تستند كانت التي السیاسیة السلطة أن إال بنفسها. بتحدیدها               تقوم

الحدود: أبعد إلى المنطق بهذا تذهب أن أرادت نفسها، على ومنطویة الحدیث بالعالم               احتكاكها

بشكل المسئولیة روح فقد الجزائري أن السیاسة هذه نتائج من احتجاج. أي لكتم الفرد تقتل                 أن

  مریع.

جمیع في نلمسه وهذا القیمة. هذه غیاب من تنبع مجتمعنا في كثیرة اختالالت إن                

كل مع رؤوسهم، على السیف مثل المحكومین على القرارات تنزل الحّكام، فعند              المستویات.

ال نفوسهم. في بالذنب إحساس أي یحّرك ال هذا لكن ذلك، عن المنجرة الوخیمة                العواقب

رئیس یسمح فمثًال أفعالهم. عن أحیانًا الناتجة المدّمرة اآلثار عن بمسئولیتهم             یحسون

ودون للضمیر تأنیب أي دون الدستوریة القواعد خارج بالتصرف لنفسه            الجمهوریة

المشاریع بتعطیل قرارات یتخذون ووالة وزراء الشعب. على قراراته بانعكاسات            االكتراث

إلى األشخاص آالف أو مئات وإحالة مؤسسات، إفالس بذلك مسببین القواعد،             وتغییر

ذلك على ویقدمون المؤسف، الوضع هذا لتجنب تكفي قد بسیطة محادثة أن حین في                البطالة،

أمنیة، حواجز السریع الطریق منتصف في ینّصبون دركیون یردعهم. رادع أدنى             دون

مرة تتنقل یجعلك بسیط موظف منهم. أحدًا یقلق ال وهذا كثیرة. طرق حوادث بذلك                مسببین

أي یراوده فال المكان. من الكیلومترات مئات بعد على تسكن قد أنت بینما مكتبه، إلى                 ومرات

 تساؤل عن اإلزعاجات التي یسببها لك، وال یتحرج في أن یسبب لك المزید.

أنفسهم هم الذي البسطاء، الناس فحتى السلطة. ممثلي على حكرًا لألسف لیس السلوك               هذا

إزعاج مصدر إلى لهم، تتاح فرصة كل في بدورهم، هم یتحّولون التعسفات، هذه               ضحایا

الذي السائق الناس، كل ویزعج اللیل منتصف في بأشغال یقوم الذي الجار لآلخرین.               وضرر

في أبناءهم یطلقون الذین األولیاء للخطر، اآلخرین حیاة ضا معر جنونیة بطریقة سیارته              یقود
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العمل، في الجدیة قلة األسرة، إهمال العنف، بهم... المحدقة باألخطار مكترثین غیر              الشوارع

انعدام واحد: مصدرها یبقى التي السلوكیة االختالالت من وغیرها بالوعود... اإلیفاء             عدم

 روح المسئولیة لدى الجزائري.

ما عواقب یتحمل أن غیر من لمحیطه إزعاج ومصدر منضبط، غیر الجزائري أصبح               

منها. مناص ال حتمیة وإنما تدریجیة بصورة الفوضى فتّعم المسئولیة، روح بدون یداه.               جنته

منغمسین األئمة نرى كما حرج. وال فحّدث المدرسة وأما ألبنائها، المبدأ هذا تلقن ال                األسر

(أي یعترفون الذین فتعاقب العدالة أما االنشغاالت. هذه عن وبعیدة مبهمة خطابات              في

ألن جرائمهم. إلنكار یتحایلون الذین تعاقب مما أشّد بشكل مساوئهم مسئولیة)             یتحّملون

إجراءات من یستفیدون اإلرهابیون العقاب. یستحق تحد أنه على یفهم بالخطأ             االعتراف

 التوبة ولكنهم ال یتوبون أبدًا...

السلطة على ذلك، إلى الوصول قبل لكن شك. بال المدرسة عبر یمر الحل الحل؟ ما إذن                  

ألنه التربویة المنظومة بإصالح وتقبل الرهانات، هذه وتستوعب األبعاد هذه تدرك أن              القائمة

الطبیعي السیر بضمان الكفیلة والمبادئ القیم بتعلیم تسمح أن علیها رئیسیة. أهمیة              تكتسي

نعرف أن یبقى الخالص، سبل أحد هذا أساسي. المسئولیة روح تعلم وألن للمجتمع.               والسّوي

  إن كان سُیسمح لنا بإتباعه...

   

* * * * 

*  أسئلة حول عید المرأة  
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الثورة، وعید الشباب وعید العمال عید مثل عام، كل مرة للسلطة الفرصة المرأة عید                یتیح

وفك المجتمع، بقیة عن عزلها من یمكّنها بما المواطنین، من معّینة فئة على اهتمامها                لتركیز

لكسب السلطة هذه وتسعى المواطنین. باقي مع واحد آن في والمتصارعة التكاملیة              روابطها

    * عن موقع "الفوروم الدیمقراطي" 6.2010
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تعّقد في الخوض معها وتتفادى الحسنة، نوایاها وتقدیم مناقبها وتعداد دورها بتثمین              ودها

 الواقع وفي تحدید الثغرات الحقیقیة للمجتمع من أجل اقتراح مشروع سیاسي فعلي.

في النیة على التأكید وال المرأة حول المناسبات هذه في تلقى التي الخطابات ألن هذا                 

بین للعالقات المحسوس التدهور في المتمثلة المشكلة، جوهر تعالج التي هي لیست              ترقیتها

 المرأة والرجل في هذا البلد، والذي ال یفهمان مصدره وال طبیعته.

وبین واألبناء، األولیاء وبین والمرأة، الرجل بین ـ العائلیة البنیة تحكم التي العالقات فهذه                

السوسیولوجیة وفعالیتها وجودها علة تفقد بدأت التقالید، على والمبنیة ـ واألخوات             اإلخوة

  تحت وطأة الحیاة العصریة ومتطلباتها.

وال التقلیدي بالمجتمع له صلة ال هجینًا نمطًا الیوم نعیش نحن هذه، النظر وجهة فمن                 

أهداف وال قارة معالم وبال متجانس غیر وهو النمطین، من نقتات یجعلنا العصري،               بالمجتمع

مما للمجتمع، المعقولة الوحیدة المرجعیة المادي الثراء یبقى الوضع، هذا ظل وفي              واضحة.

  یفرض على المجتمع نزعة مادیة ال مخرج لها.

    لم یعد الرجل والمرأة في الجزائر سعیدین في حیاتهما. فالمرأة تولد وسط ابتسامات أهلها

 الكاذبة وتكبر بتحمل مسئولیة في بیت أهلها وتبني بیتها هي في جو ینعدم فیه األمان وتنهي

 حیاتها مدللة من طرف أبنائها.

   ویولد الرجل الجزائري وسط ابتسامات أهله الصادقة، ویكبر في الالمسئولیة في بیت أهله،

 ویبني بیته هو على األوهام، وینهي حیاته مهمشًا من قبل أبنائه.

لألسرة "العصریة" البنیة ففي ویتباعدان. یختلفان ما سرعان لكن المساران، یتقاطع             

االمتیازات في تربى الذي فالرجل متعارضة. ذهنیة فضاءات في األزواج یعیش             الجزائریة،

حاجیاته تتولى أن علیها التي ألمه كامتداد إال زوجته یرى أن یستطع ال الطاغیة                الذكوریة

أبنائها، في ثم ومن زوجه في ترى المستقبل، من الخوف في تربت التي والمرأة                الیومیة.

  مصدر أمان وجودي ال خیار لها سوى أن تحافظ علیه.

وبصفة بینهما، العالقات یعقـّد الذي هو والمرأة الرجل حیاة في األصلي الفاصل هذا إن                

  أعم بین أفراد العائلة الواحدة، والتي غالبًا ما تكون عواقبها وخیمة.
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جمیعًا علینا المرأة، تكریم على عالوة هذه، مارس الثامن بمناسبة إننا القول، خالصة               

للمرأة إنصافًا أكثر مجتمع بناء أجل من فیها ونفكر الحقیقیة الرهانات ندرك أن ونساء                رجاًال

  والرجل بالشكل الذي یمكّنهما من تحقیق سعادتهما المشروعة.

  

* * * * 

 

7 في حّب السلطة *

 

 

یصنع أن النرجس الرجل أراد       "عندما

أن إىل ذلك به أدى صورته، على         العامل

شدة من نفسه هو یضی�ع وأن اآلخرین،         حيّطم

 االنبهار بنفسه ."   یوجین أنریكاز

 

الذي المدّوي الفشل كأن األمة. بمصیر منشغلین األخیرة اآلونة في السلطة رجال یعد لم                

في علیهم أملت البقاء في رغبتهم بمسئولیتهم. وتحسیسهم إلقناعهم كافیًا یكن لم              یواجهونه

8  األخیر عملیة تجمیل دستوریة لو حدثت في بلدان أخرى ألقامت الدنیا دون أن تقعدها.

ید على یومیًا یحدث فهذا محاكمتها. أو السلطة نكسات جرد بصدد هنا لسنا نحن                

هذا في یقال كثیر شيء یوجد فال المشارب. مختلف من سیاسة ورجال ومثقفین               الصحافة

یفرز لماذا نعرف أن هو أكثر یهّمنا ما وإنما مجدي. وغیر مجتر كالم ربما إال                 الموضوع،

قبل من الدرجة هذه إلى فیه مرغوبًا األبدي الزعیم منصب من تجعل التي القیم هذه                 مجتمعنا

في راسخة والمفدى العظیم القائد صورة أن نعرف إلیه. الطامحین وكل األعلى              الحاكم

    منشور في جریدة "الوطن" 23 نوفمبر 7.2008
   تم تعدیل الدستور عن طریق البرلمان یوم 8 نوفمبر 2008 لرفع تسقیف العهدات الرئاسیة بعهدتین، لتمكین رئیس الجمهوریة الحالي8

  من الترشح لالنتخابات في عدد المرات التي یرید.
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كان، أینما حوله. ما كّل صاحبه عن وتحجب وتبهرها، األنا تعمي الجماعي.              الالشعور

 یرغب الجزائري في أن یكون القائد المطلق وأن یبقى قائدًا إلى آخر رمق في حیاته.

الراغبة الشعب من غالبیة بین الشرخ نشاهد ال األخیر، الدستوري التعدیل ومع أیامنا، في                

الدیمقراطیة فكرة بین صدامًا نشاهد ما بقدر بقائها، تمدید على مصمّمة وسلطة التداول،               في

  الهشة التي تحملها نخبة وحیدة، وذهنیة قدیمة متجذرة في أعماق المجتمع.

الدجالون، فیه تكاثر درجة إلى األنبیاء یحب مجتمعنا أن مفادها حقیقة إلى هذا بنا یعود                 

القانون أن درجة إلى والخداع الحیلة ویحب واغتیالها، الحریة معاداة درجة إلى القوة               ویحب

  لم یعد سوى فزاعة ُیخّوف بها الناس.

إلى المستقبل من ویخاف الالتسامح، درجة إلى التجدید من مجتمعنا یخاف وبالمقابل،              

الجمود، وراء التخفي درجة إلى األمن انعدام من ویخاف االنتهازیة، في السقوط              درجة

استثمر لو الحقیقیة. األسئلة طرح على الخرافات یفّضل صار أن إلى المجهول من               ویخاف

لیصبحوا طاقاتهم الجزائریون لسخـّر المبادرة، وروح والكتابة العلم في الجماعي            الشعورنا

 علماء وكّتاب ومقاولین ناجحین. لكن الواقع یبّین لنا أن َمثلنا الجماعي صیغ بشكل آخر.

في رائجة تعد لم لألسف كانت وإن القیم، هذه حب على الفرد یرّبي الذي هو المجتمع إن                   

أن من شرعیًا أكثر هو ما یوجد ال فعندنا التطور. على تساعدنا أن تستطیع وال                 عالمنا،

رئیس فإن الناحیة، هذه فمن فیها. للبقاء فعله یجب ما یعمل وأن السلطة على المرء                 یحصل

في عنه یختلف وال جیله. أوساط في األقل على السائدة، العامة الروح مع منسجم                الجمهوریة

  هذا الشأن معظم القادة السیاسیین، سواء كانوا في السلطة أو في المعارضة.

ماكس یقول جدیدة. جزائر فعًال أردنا إن انتزاعه یجب الذي الخطر موطن یكمن وهنا                

وإنما لهم، النور وإظهار المعارضین بإقناع تنتصر ال الجدیدة العلمیة الحقیقة "إن :               بالنك

أن أملنا الوجود." إلى سیظهر معها متآلفًا جدیدًا جیًال وأن یومًا سیموتون معارضیها               ألن

في سیاسیة طبقة یفرز أن استطاع إذا جدید، جیل بروز مع طریقها الدیمقراطیة فكرة                تعرف

  مستوى هذا التحدي. وهذا فعًال برنامج واسع  !
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* * * * 

  جیل االستقالل أمام تحّد كبیر
9

 

السیادة استرجاع وهو أال عصره، في تحّد أكبر رفع في نجح قد نوفمبر جیل كان                 إذا

تقترحه المالمح محدد مشروع بال اآلن إلى تزال ال االستقالل جیل نخبة فإن               الوطنیة،

وال ذاته حد في سامیة غایة یشّكل أن یمكنه ال السلطة الستبدال بالسعي فاالكتفاء                للجزائریین.

  إنجازًا تاریخیًا. ألن الخالفة في كل األحوال ستفرض نفسها مع الزمن.

المنضویة تلك سواء الجدیدة، السیاسیة الطبقة انفكت ما سنة، عشرین عن یقل ال ما منذ                 

ونكسات إنجازات بجرد تقوم المعارضة، في نفسها ترى التي تلك أو النظام لواء               تحت

إلى فینظر المستقبل أما الحالي. االنسداد أعراض ووصف اآلتي االزدهار وتصویر             الماضي

اإلیدیولوجیة الرؤیة وحسب الظروف حسب ومتغیر األشكال متعدد وباء لمعالجة كوعود             إلیه

  السائدة.

منبوذة شعبویة إنتاج تعید التي والتعبیر الخطابة وأشكال المظهریة االختالفات فخارج             10

ومشتتًا سطحیًا معظمه في السیاسي الخطاب یزال ال التروسكیة، إلى اإلسالمویة من              وبالیة،

عن طبعًا النظر وبغض عنها، المعّبر الطموحات هذه كل عن المنشودة. أهدافه یخص               فیما

الكفایة فیه بما منسجم مجتمع مشروع أي یظهر لم الطوباویة، اإلیدیولوجیة             التصوّرات

یجب التي األساسیة واألهداف لها یخضع التي التاریخیة والعوامل مجتمعنا طبیعة             ویراعي

عن عاجزة السیاسیة األحزاب مختلف إن المتّوقعة. العالمیة للتحوالت تبعًا تسطرها أن              علیها

األمة. عزیمة ویجّند الهمم یشحذ الذي واألمل الجماعي، لخالصنا الضروریة الرؤیة             اقتراح

طموح الوقت نفس وفي ومعقول وواقعي، ملموس وطني لمشروع مالمح مكان أي في نر                لم

حافز أّي وال الضمائر، یهز األفق، في تحد أي نرى وال لآلمال. ومّولد المستقبل على                 ومنفتح

 للشعب یخرجه من حالة اإلحباط واإلحساس بالمرارة والیأس.

    منشور في "لوسوار دالجیري" 6 جویلیة 9.2009
     األمثلة التي اختارها بوتفلیقة للحدیث عن "عباءة عباسي و میني جوب خلیدة"، تعكس هذه النظرة.10
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في یتراءى تاریخنا في حاسمًا منعطفًا وأن ینتظرنا، عظیمًا تحدیًا هناك أن من بالرغم                

أمام فنحن الریع. القتصاد المرتقبة والنهایة المحروقات احتیاطي تقلص به نقصد             األفق.

إلخراج وسیلة إلى الحقیقي االمتحان هذا وتحویل الوضع مواجهة مّر: أحالهما             خیارین

  البالد من مأزقها أو الغرق والسقوط في الخراب والفوضى لعقود طویلة.

الجد. محمل القضیة یأخذ أحد ال یبدو ما على لكن البترول. بعد ّعما یتكلم الجمیع طبعًا                  

لبلدنا، االقتصادیة بالبنیة الخاصة والمعطیات األرقام لبعض فاحصة نظرة نلقي لو أننا              مع

  سنجد أن األمور یمكن أن تتدهور بسرعة ال نتصّورها.

لخمسة النفط إنتاج في تستمر أن للجزائر یمكن والتوقعات، المؤشرات لمختلف فاستنادًا              

المحلي الطلب تطّور باالعتبار األخذ مع تقدیر. أكثر على سنة لعشرین أو أخرى، سنة                عشر

وهذه محلیًا. استهالكه تم الوطني اإلنتاج من % 12 أن نجد ،2008 عام في مثًال                 للطاقة.

الدیموغرافي النمو بسبب تصاعدیًا منحنى ستتبع والحاجیات لالزدیاد، مرشحة           النسبة

لنا سیبقى البترول، نفاد بعد .(% 4 حدود في المحروقات خارج السنوي (النمو العام                والنشاط

القدرة من % 30 و 25 بین تتراوح نسبة سوى یمثـّل لن سوف لكن شك، دون من                   الغاز

بالعملة مداخیله تأتي الذي للبلد إذن سیحصل فماذا الحالیة. الصادرات عن الناتجة              الشرائیة

من تأتي الدولة تسییر میزانیة من % 50 بأن علمًا ؟ المحروقات من % 99 بنسبة                  الصعبة

السكان، إطعام یمكن وكیف الموظفین؟ أجور دفع الحالة هذه في یمكن كیف النفطیة.               الجبایة

 عندما نعلم أن الزراعة في وضعها الحالي ال تلبي سوى 30 % من حاجیات السكان الغذائیة؟

هذه نفس الستیراد جدیدة نفقات توقع ینبغي الصعبة، بالعملة المداخیل نضوب وبعد              

سیبلغ عندئذ البترول أن نعلم حین سنشتریه مال بأي المحلیة. لالحتیاجات             المحروقات

الذي الوقت وفي سینهار. المتبقي الصناعي النشاط من القلیل اآلن؟ نتصوّرها ال              مستویات

ال طاقویًا هائًال، ستدخل الجزائر مرحلة من الفوضى والتخبط. سیشهد العالم تحو  

 

  كیف یكون الخروج من المأزق؟
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األوان یكون أن نخشى الموضوع، هذا وفي العالج. من خیر الوقایة القائلة: الحكمة إلى                نعود

(وهذه سنة عشرین بعد أن لنا تبّین الجمیع یفهمها بسیطة حسابیة عملیة ألن علینا. فات                 قد

تتراوح ما المحروقات خارج تصّدر أن الجزائر على یستحیل أمة)، حیاة في قصیرة               مدة

المعیشي المستوى على تقریبیًا الحفاظ أجل من 2008 بسعر دوالر ملیار و40 30 بین                قیمته

لعشریتین الغاز بتصدیر تلبیتها سیمكن اإلضافیة الحاجیات أن باالعتبار األخذ (مع             الحالي

السنة هذه من ابتداء المحروقات خارج تصّدر أن الجزائر على ینبغي أنه یعني هذا                أخریین).

20 بین آخر، وبتعبیر سنة، كل في إضافیة دوالر ملیار 2 قیمته ما سنة عشرین مدى                  وعلى

عشرین امتداد على وهذا المحروقات، خارج المصدرة للقیمة السنوي النمو من %              و25

بقلیل إال دوالر ملیار عن یزید ال ما صّدرت ،2008 عام في الجزائر بأن الذكر یجدر                  سنة !

  خارج المحروقات، ویتعلق األمر بمواد أولیة هي األخرى آیلة إلى الزوال  !

یوجد ال األقل، على الحالیة السیاسة ظل وفي مستحیًال. التحدي یبدو المنطلق، هذا من                

أن یمكن ال والتسلط االستبداد على وقائم شرعي غیر سیاسي نظام ومع العاقبة. في شك                 أدنى

وأن السیما وبالبالد. باالقتصاد للنهوض ضروریة تبدو تضحیات یقّدم أن شعبه من              یطالب

یملكها كان التي والمهارات الخبرات فقد وبالتالي قرن، نصف منذ الریع على یعیش ظل                البلد

عطلته مترهل صناعي بجهاز العمل، إنتاجیة حیث من الترتیب ذیل في نفسه              ووجد

من وینفرون الجهد یحتملون وال بالعمل إیمانهم فقدوا الشباب النخاع. إلى فاسدة              بیروقراطیة

أصولها. حتى نملك ال ثقافة تتطلب السیاحة وغیرها.. والصناعیة الفالحیة الشاقة،             الحرف

یشتت فتئ ما المعالم وفقدان المستشري والعنف اإلیدیولوجیة الصراعات أخرى، ناحیة             ومن

  الطاقات الوطنیة.

إلى العودة في والرغبة الطموح فیه ونبث المفقود انسجامه للمجتمع نعید أن إذن لنا كیف                 

علیه من هو الشعب أن أساس على والمحكوم الحاكم بین العالقة نبني أن یمكن كیف                 العمل؟

بعد یستوعبوا لم الجزائریین أن حین في قانون دولة تكریس سیتسنى كیف الدولة؟ یمّول                أن

  ضرورة وجودها؟
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تاریخي. بعد ذات أخرى صدمة نحو بثبات لكن ببطء تتوجه الجزائر بأن شك هناك یعد لم                  

 یتعین على جیل االستقالل أن یعمل على التخفیف من وطأتها ولَم ال على تجاوزها..

* * * * 

 

* 11  حینما تدق ساعة الحقیقة  

 

حرب من كبار مجاهدون إلینا یخرج الستقاللها، الجزائر نیل من سنة أربعین مضي               بعد

وعداواتهم القدیمة مشاحناتهم یردعهم، رادع ودون المأل، أمام ویشهرون           التحریر

  وصراعاتهم وضغائنهم وخستهم.

بالحوافز یقارن ال واستثنائي، عظیم لعمل تتویجًا كان الوطن استقالل أن شك من ما                

األنانیة مشاعر علیهم تغلبت الذین "الثوریین" القادة بعض تحّرك التي البحتة             اإلنسانیة

هذا للخطر بذلك معّرضین نفوسهم، في راسخة تزال ال التي الحسابات لتصفیة              والمیل

من سنوات سبع من وأكثر السیاسي النضال من عقود شكلّته الذي الهائل المعنوي               الرصید

  الحرب التي خاضها شعب مقدام.

وراء ینساقون خارقة، بطوالت وأنجزوا التحریر مغامرة في ببسالة شاركوا رجال             

صدى له تاریخیًا إنجازًا تحّول باعترافات ویدلون المتقلبة ألمزجتهم ویستسلمون            نزواتهم

  عالمي إلى مجرد حرب زعامات دنیئة.

الشكلیة، واالحتفاالت الدیماغوجیة والخطابات المدرسیة الكتب في باألبطال احتفینا فبعدما            

على تسابقوا وبعدما وأهمیته. ودوره وشهامته مآثره عن یتكلم أن یرید كّل الیوم               صار

  امتیازات السلطة ومكارمها، ها هم یترّصدون الحتالل أفضل المواقع في محفل التاریخ.

العلن. إلى اآلن یخرج الصدور في مكتومًا بقي ما كل دّقت. قد الحقیقة ساعة أن الظاهر                  

تتحرر. طویلة سنوات منذ المقموعة واألحقاد والضغائن ُتكشف. مكبوتة ظلت التي             المشاعر

 األموات یتكلمون.

    منشور في "لوسوار دالجیري" 12 دیسمبر 11.2002
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والجشع األطماع أضعفته وعي أعماق في أمدها طال لسنین مدفونًا كان الذي تاریخنا               

غیر من كان إذا مسئولیتها؟ سیتحمل من والغدر. الخیانة رائحة منه تفوح صارت               الغریزي،

قیمیة أحكام إصدار كذلك یحق فال وبطوالتهم، أمجادهم كانت أیا الرجال، تقدیس بنا               الالئق

إخوانهم أیدي على ولالغتیال للخیانة تعرضوا رجال على االستخفاف وهذا االستهجان             بهذا

  (؟) في الكفاح.

الصمت قانون من نحن عانینا لطالما السكوت. ثورتنا أبطال من ُیطلب أن المحّبذ من لیس                 

القریب، ماضینا عن الحقیقة وكل الحقیقة لنا یقولوا أن لهم حري كان لكن علینا. أطبق                 الذي

تدوینًا شهاداتهم یدّونوا وأن واألحیاء، الشهداء باحترام الجماعیة ذاكرتها لألمة یعیدوا             وأن

 ولیس في مجادالت كالمیة مشحونة بروح انتقامیة، تمدیدًا لمشاحناتهم القدیمة والبغیضة.

من الصراع عن الحقیقة الحقیقة. غیر شيء وال الحقیقة، معرفة یریدون الیوم الجزائریین               إن

الخیارات مسئولي وعن والجور، االستبداد بذور وعن السالح، إخوة بین السلطة             أجل

وتبادل الشتائم لسماع لهم حاجة وال وتقییمه. تاریخهم فهم یریدون اتخذت. التي              الخطیرة

  التهم. هم یعرفون أن المجاهدین قالوا ما هو كثیر وقلیل في آن واحد.

ملزمون المأساویة، أحداثها وشهدوا التحرریة الحركة في المشاركة شرف لهم كان فالذین              

 الیوم بامتحان ضمیرهم واإلدالء بحقائقهم األخیرة بعقل هادئ وبعیدًا عن كل الدوافع الذاتیة.

القوة هذه من باالستلهام حقیقیة قانون دولة بناء في الشروع یریدون الیوم الجزائریین إن                

یریدون ال هم واعتزاز. وعرفان بذكاء نوفمبر، أول ثورة تمثلها التي الرائعة              الروحیة

  أسطورة ملیئة باألكاذیب تنهار في أول هزة.

* * * * 
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أجله، من أرواحكم أنذرتم الذي الرائع الحلم وحققتم السامیة غایتكم نلتم ،1962 عام في                

تعّلق المضطهدة الشعوب وكانت یافعین. شبابًا حینها كنتم حرّیتها. للجزائر أرجعتم أن              وهو

صوتكم وكان كبیر. بانبهار إلیكم ینظرون العالم هذا عظماء وكان إنجازاتكم. على              آمالها

كثیرة ومآسي سنوات، سبع دامت حرب فبعد لكم. یدین الوطن وكان خفاقًا. عالیًا               یدّوي

  وبطوالت رائعة، كنتم في قمة المجد.

اآلخرین نظرة إن وكذلك ویفاعة. وعنفوانًا شبابًا أقل لكنكم هنا. زلتم ما ،2001 عام في                 

ال العالم هذا عظماء وأصبح حالنا. على تشفق العالم شعوب وصارت تمامًا. تغّیرت               إلیكم

  یكّنون لكم سوى مشاعر االزدراء.

كانت التي المؤسسة األسطورة تبنوا أن استطعتم نوفبر، أّول ذات التحریر حرب بتفجیر               

  الجزائر بحاجة إلیها لتقویة دعائمها كأمة ولمواجهة آفات مصیرها.

وتجاهلكم السلطة بتالبیب وبتمسككم األثریاء، من طبقة شكّلتم بعدما لشعبكم باحتقاركم لكن              

الثورة رمزیة تحطمون أنتم الجمیلة، نوفمبر مبادئ كل وابتذال النخبة وتصفیة             للشبیبة

 وشهدائها بشكل ال شفاء بعده.

   باألمس كنتم نموذجًا للخیر، الیوم أصبحتم مثاًال للشر.

ما الحریة. تحّبون خنقتموها. معانقتها شدة من لكنكم تحّبونها. بالطبع نعم الجزائر. تحّبون               

لشعب صادرتموها بها، تمسّككم شدة من لكنكم أجلها. من حاربتم فلقد ذلك، في شك                من

أسیادًا. إال أنفسكم ترون ال بها تعلقكم فرط من لكنكم یقین. بكل نعم، السیادة. تحّبون                 بأكمله.

قد أو واالنتحار. والمنفى للقدر االستسالم بین سوى خیار من لدیهم فلیس الجزائریون               أما

  یفاجئهم موت بشع یلقیه علیهم جزائریون آخرون جنّنتموهم.

مآسي تشغلكم ال صوت. أّي تسمعون ال ألحد. تستمعون ال تكترثون. ال هذا كل من                 لكن

للتخفیف صادقة كلمات بضعة له تقولوا وأن مكالمته حتى تحاولون ال الشعب. هذا               ومعاناة

وتمّجدون أنفسكم تمدحون خطاباتكم في الوطنیة... في دروس وال استعالء بدون معاناته،              من
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أصابكم أن إلى وقراراتكم وغرائزكم لنزواتكم سوى تستجیبون ال ومستقبلكم.            ماضیكم

  الصمم.

وأن یصبروا أن الجزائریین على ذلك، انتظار في ربما. ... وحده اهللا منكم. أقوى أحد ال                  

الذین أوالئك قلیًال یهرم حتى ،2040 عام ینتظرون "بنظافة". مهمتكم تتموا حتى              ینتظروا.

إال للجزائر. مدیدًا عمرًا نتمنى ذلك انتظار وفي .2001 في شبابًا وأقل 1962 في شبابًا                 كانوا

 إذا ...
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* 13 إلى القاضي إحسان  

 

الصحفي یكون ما (فعادة صحفي مقال على سیاسي رجل یعّلق أن المألوف غیر من                 لعّله
في رغبتي مقاومة على أقَو لم بأني أعترف لكني السیاسیین)، مداخالت على یعّلق الذي                هو

14  التعقیب على آخر نص كتبه القاضي إحسان.

الكبیر "الظلم بـ یصفه مما وحزنه غیظه عن معبرا صرخة، یشبه ما المقال كاتب أطلق                 
الجزائر تتبناه الذي الصریح السلبي الموقف هذا بسبب الفلسطیني الشعب له یتعرض              الذي

  من خالل ما یبدو أقرب إلى الالمباالة في أحسن األحوال، وإلى التواطؤ في أسوئها."

كما بالجزائریین أّلم الذي السبات هذا على التأسف أشّد وأتأسف التحلیل، هذا مع اتفق قد                 
قراءة من بد ال أنّه إال الجریح، الفلسطیني الشعب مع تضامنهم عن التعبیر في لي                 یبدو

  موضوعیة لشرح هذا الموقف.

أذّكر أن یجب المقالة، عنوان یتضّمنه الذي النهائي الحكم على وردًا األمر، حقیقة في                
عدة جماعیًا عنها عّبروا مواقف المدني المجتمع من وأصوات سیاسة لرجال هناك كانت               بأنه
في األمریكیة المتحدة الوالیات سفارة لدى بها بادروا علنیة ومساع بیانات عبر              مرات،
ولو بالعاصمة، للتظاهر المحاوالت بعض في فعلي وحضور صحفیة ندوات وعبر             الجزائر،
االعتراف ویجب هنا. لیست المسألة لكن المبادرات. لهذه كافیًا اهتمامًا تول لم الصحافة               أن
األخالقیة الناحیة ومن فعلیة. داللة أي وال تقریبًا صدى أي له یكن لم العام الموقف                 بأن
مسح الممكن من ولیس تحّملها. جدًا صعب الوضعیة هذه فإن المبادئ، ألصحاب              وبالنسبة
هي (ألیست المسئولیة من جزء تتحمل كانت وإن التي وحدها، السلطة ظهر على               السكین
أي على أصدرته الذي الحظر قرار على تعویضًا األمة على صمت دقیقة اقترحت               التي
ساحة یبرئ وال المجتمع كل األحوال من حال بأي یبّرئ ال هذا أن إال عمومیة؟)،                 مظاهرة
بوضع الداخلیة لمتطلباتها أوًال تستجیب سلطة أي كانت إذا لكن أخص. بوجه السیاسیة               الطبقة
تحكمه المجتمع، فإن معنوي، اعتبار أي قبل الخاصة) مصلحتها باألحرى (أو الدولة              مصلحة
السلطة تتبعه الذي المعیب السلوك فدواعي السیاسیة. اإلستراتیجیة حسابات تراعي ال             قواعد

 في هذا الشأن ال یمكن أن تفسر وال أن تبرر السكوت الشعبي الظاهر.

الالمباالة هذه مثل الجزائریون یبدي حتى ترى یا حصل الذي "ما المقال: كاتب               یتساءل
ما جوهریًا شیئًا ألن هل ؟ االستقالل لجیل السیاسیة المخیلة تشكیل في ساهمت قضیة                إزاء

  تحطم في القدرة على العطاء التي عرفت بها بالدنا ؟"

    منشور في "لوكوتدیان دوران" 02 جانفي 13.2003
    "الجزائر ـ فلسطین: سنة العار" منشور في "لوكوتدیان دوران" 19 دیسمبر 14.2002
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   ال شك أن الجزائریین تغّیروا، وبتعبیر أدق، أقول أنهم اآلن في طور التحّول أو التحّور.

واقعهم خالل من إال یتحقق أن یمكن ال بها واإلحساس الفلسطینیین مأساة استیعاب إن                
 المعیش الذي یعرف حالیًا حالة تطّور.

المصطبغة الشعبویة براثن من فشیئًا شیئًا یخرجون بدئوا الجزائریین بأن نفهم أن               علینا
فقدت التي الفداء بروح غذتهم متهالكة نمطیة إسالمویة شباك ومن الجماعي التضامن              بروح
بنوع ولو النقدیة، الروح ویجرّبون الفكریة استقاللیتهم فشیئًا شیئًا یعززون وبدئوا             مغزاها،
الدیماغوجیة والشعارات الجماهیریة القیم عن ینأون وصاروا والرعونة، السذاجة           من
الداخلیة الصورة على دائمًا تقاس للعالم نظرتهم إن جدًا. طویل لزمن بها أشبعوا التي                الجوفاء
على ولیس الملموس على یقوم أصبح السیاسي للعمل وتقییمهم أنفسهم. عن یرسمونها              التي

 العواطف.

في الفلسطینیة. القضیة من الجزائریون لدى أقوى تأثیر له سیاسي موضوع یوجد ال               
الجزائریین یتفاعل التلفزیون، جهاز أمام ووحدهم الشارع، وفي العامة، األماكن وفي             البیوت
في یرغب ال الذي الشعب هذا تضحیات یقّدرون لطالما فلسطین. مع جوارحهم              بكل
القوى وأمام لوحده، یفك بأن علیه ومحكوم واألشقاء، األعداء ضده تحالف والذي              االستسالم،
وعمق تاریخ من علیها تنطوي بما اإلبراهیمیة األسطورة كل حبكتها التي العقدة              العظمى،
الیوم أنهم كذلك یعرفون لكنهم العریق. البلد هذا على تواردت التي الثالثة السماویة               الدیانات
ویسكتون ویتألمون ینظرون، نجدهم فإذن وطنهم. مأساة أمام عاجزون هم مثلما             عاجزون.
الحالي الوقت في ینتزع لن سوف والتظاهر الشوارع إلى الخروج بأن یدركون              خجًال.

  الضحیة الفلسطیني من أیدي جالده اإلسرائیلي.

وهم لفلسطین. الكثیر الشيء لتقدیم استعداد على بالمالیین) (وهم الجزائریون هؤالء             
زعیم ألي الحماسیة النداءات ولیست ذلك، علیهم یملي ضمیرهم ألن ذلك، لفعل استعداد               على
الجزائر بإخراج أنهم یدركون بالدهم. بإنقاذ مرهون اآلخرین مساعدة أن یدركون لكنهم              كان.
كرامتهم سیبنون وكینونتها، أصالتها على حفاظها مع البالیة، والمواریث التخلف دائرة             من

  ویكون عندئذ بوسعهم أن یمدوا یدهم بصدق وفعالیة لمن یعانون ویتعذبون.

قد خالصه، طریق وعن الذات إثبات وعن الحریة عن بحثه رحلة في الجزائري، إن                
كثیر في الذهنیات تطبع تزال ال التي والدیماغوجیة الزائفة التضامنیة الخطابات أسمال              مّزق

 من الدول العربیة، ویسعى بمشقة وعذاب،لیجد طریقًا له نحو حداثة ناضجة.

األولى ألنها الدیمقراطي. تحّولها في تنجح أن آخر، عربي بلد أي قبل الجزائر، على إن                 
  بذلك وهي التي دفعت ثمنًا أكبر لذلك.
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15 الدیمقراطیة، الحزب السیاسي والزعیم  *

 
 

وخاصة الواحد، الحزب ألوهام 88 أكتوبر في حدًا لیضع األطفال" "ضجیج تعالى أن منذ                
حقیقة انكشفت السیاسي"، الطابع "ذات للجمعیات الباب 89 فبرایر 23 دستور فتح أن               منذ

  الجزائر فجأة في كامل تعقّداتها واختالفاتها وتطّرفاتها وفوضاها.
أن علیه وكان السلطة، حول مریرة لصراعات خاضعًا البلد ظل األقل، على استقالله منذ                
واإلدارة المؤسسات وكانت وقت. أي في الحّكام توّجهات عنه، رغمًا أو طوعًا              یسایر،
جاهزة بوتقات في باالنصهار ملزمة كّلها التربویة والمنظومة االقتصادي والنظام            العمومیة
على وتحافظ أركانها تشّید السلطة كانت الظروف، هذه مثل في العلیا. القیادات إرادة               تملیها
تنفیذ في كفائتهم كإبداء المطلوبة: المواصفات بعض لدیهم تتوفر الذین الرجال بتجنید              كیانها
البحث دون العالي" "المقام في هم من رغبات مع قناعاتهم تكیّیف على وقدرتهم               التعلیمات،

 عن فهم معناها.
النظام یخدمون لمن سوى فیه مكان ال محَكم، "دارویني" انتقائي نظام تشّكل الطریقة بهذه                
وإنما "فاشلین"، رجاًال كلهم یكونوا لم حقیقیة. قناعة دون من الحّكام ود كسب في                والراغبین
مرؤوسیهم. مع قساة كانوا ما وعادة لرؤسائهم، ومنصاعین مطیعین مخلصین. َخدَمة             كانوا
علوي، سالب قطب قطبین، إلى مربوطة سخیفة سلسلة في واهنة حلقات یشّكلون              وكانوا
قابلة كعناصر إلیهم ُینظر فكان قویة، شخصیة لدیهم كانت من أما سفلي. موجب آخر                وقطب
فهذه المسئولیة. سلم في صعودهم مراحل أولى في یحّطمون وبالتالي مشّوشة، تصبح              ألن
شاحبة موالیة، وسیاسیة فكریة "نخبة" خلق إلى أّدت البشریة الموارد تسییر في              الطریقة

  وعدیمة الحیویة.
للجزائریین، السیاسیة الحریة وأتیحت أشالؤه، وتطایرت األحادي الفكر انفجر عندما            
نشأت التي النخبة، هذه أحداث. من سیأتي لما خطیرًا عائقًا لنخبتها المكشوف الوهن               أصبح
تحمل عن وعاجزة یتیمة نفسها وجدت ووالئه، رعایته تحت وعاشت النظام أحضان              في
المتمردة طبیعته فازدادت الزمن من لعقود حریته من ُحرم منفجر شعب لقیادة              مسئولیتها
البیروقراطیة، المواطنون عرف فقد حٌل: لها یوجد لم التي الصعبة المعادلة فكانت              تمردًا.

 لكنهم لم یجدوا أبدًا الدولة.
ــ سیاسیین لنشطاء أتیح المصداقیة، من بقدر یتمتعون رجال ببروز النظام سمح ولما               
في طمعًا سیاسیة أجهزة ینشئوا أن ــ الدولة للحزب الفطري عدائهم من معارضتهم               استلهموا

  الوصول إلى السلطة.
دیمقراطیین، أو إسالمیین أنفسهم یسّمون ممن كانوا سواء للمعارضین، الفرصة فجاءت             
الالزمة الفعالیة على للحصول تسعى عسكري، شبه نمط على سیاسیة أحزاب             لتأسیس

  لإلجهاز على الدولة المحتضرة التي یطمعون فیها مع ذلك.

    منشور في جریدة "الیوم، 15.2002
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فكّل بحت. عسكري نظام وفق جنوده ویعبئ سیفه یشحذ واحد كل كان المعركة، قلب في                 
بثكنات أشبه القاعدیة والهیاكل القضیة، أجل من یحارب الجندي مثل یكون أن علیه               مناضل

 والقیادات السیاسیة بهیئات أركان عامة.
األحزاب لقادة یتسنى كیف والدسائس، والفوضى بالعنف والمشحون المتوتر الجو هذا في              
التعددیة في تقالید غیاب في أحسن؟ هو بما یأتوا أن أو آخر تصّور لدیهم یكون أن                  األوائل
في دخلوا تنظیمیة، هیاكل وتنشیط تأسیس في تجربة وبدون الشرعي، النضال وفي              الحزبیة

  مغامرة معّقدة ومضطربة ومحفوفة بالمخاطر.
الجماهیر یقودون كانوا أیدیهم، متناول في الفوز أن من متیقنین كانوا الذین فاإلسالمیون               
یشهرون كانوا الثوریة، األهوال أعیتهم الذین الدیمقراطیون أما بالفرد. اهتمام أي إعارة              دون
لتعبئة رادیكالي خطاب الحرب: لمتطلبات استسلموا ما سرعان الممارسة، في لكنهم             مبادئهم
أما داخلي. نقاش لفتح مطالب أي لردع تصفیة وحمالت االنضباط في وصرامة              الجماهیر
المظلمة الكوالیس وفي المغلقة الصالونات في دسائسهم یواصلون زالوا فما النظام،             رجاالت

  في انتظار أن ینتخبهم "أصحاب القرار" الفعلیین.
تصدع واكبت التي األحداث زحمة في الساحة على ظهورها من سنوات عشر وبعد الیوم،                
وتواجه المرآة أمام نفسها تضع أن السیاسیة لألحزاب بقي واألبوي، الشعبوي النظام              أركان
في وكان الوجود. من كلیة تختفي أو الكفاح شروط مع تتكّیف أن علیها كان بشجاعة.                 واقعها
علیها یتعین جدیدة، مرحلة األفق في تلوح بدأت وقد اآلن لكن معظمها. مصیر ذلك                الحقیقة
نمط تنتهج أن هذا من وأكثر خطابها صیاغة تعید وأن ومعتقداتها أفكارها في النظر تعید                 أن

  تسییر جدید.
یریدون القاعدة "یؤطرون" كانوا والذین سلطاته. عن یتنازل أن المنّزه للقائد األوان آن               
هذه یشّكلون كانوا والذین السیاسي. النقاش في ویشاركوا أعلى مستوى إلى یرتقوا أن               الیوم

 القاعدة الجماهیریة في خدمة رجٍل یریدون الیوم أن یناضلوا من أجل أفكار.
بین التناقضات األصوات. كسب على قدرة أي الذات وحب والزعامة التسلط لحب یعد لم                
في التفرد هذا یصاحب الذي الغلو مقبولة. وال مفهومة تعد لم القائد وممارسات               الخطاب
السیاسي النضال وخراب. فوضى مصدر أصبحت الشدة، أوقات في یفید قد والذي              السلطة،
یستطیع ال الرجال بین تضامنیة" "روحًا شيء، كل رغم كّون، األخیرة العشر السنوات               طیلة

  القائد أن یكبحها دون المخاطرة بحرق األخضر والیابس معها.
تلك وحتى الثاني. الجیل من سیاسیة أحزاب تتشكل بدأت التجربة، تراكم ومع فشیئًا، شیئًا                
نمط تمس نوعیة تحّوالت تجري أن علیها محكوم الحالي بشعارها تعمل تزال ال               التي
التسیب فإن آخر؟)، خیار لدیهم (وهل موقفهم في "الزعماء" تمادى إذا لكن              تسییرها.

 واالنتهازیة و"البریكوالج" سوف یقضي على كل الجهاز الحزبي.
شیئًا وتتخلى والتعّقل، بالبرغماتیة تتحلى بدأت اإلسالمیة األحزاب المیدان، أرض على             
الذي التطور متجاهلة اإلسالمیة، الشریعة وتطبیق الخالفة وإعادة الدعویة أهدافها عن             فشیئًا
غبار ال دیمقراطیة عناصر تسییرها نمط في وتدرج الفرد تّقدر كیف فتعلمت العالم.               یشهده
عن تدافع بمرونة. المؤسسات لعبة تمارس وصارت الجمهوریة قواعد مع تأقلمت             علیها.
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أفكار نحو عنها، وغصبًا ببطء، تتطور األحزاب هذه معارضیها. تكفیر دون نظرها              وجهات
نفاقًا األول، في بها عرفت التي الثوریة المطالب من خالیة لكنها وماضویة، محافظة تزال                ال

  وریاء في البدایة ثم صار عن واقعیة.
المخیلة إلى أقرب ألنه الجزائریین. لعامة جاذبیة أكثر هو المحافظ التیار هذا أن شك من ما                  
المجتمع تحكم التي البالیة األفكار عن یدافع البالد. أعماق في انتشارًا وأكثر التقلیدیة               الدینیة
من لكثیر یوفر بالتالي فهو المكتسبة، والنفسیة والثقافیة االجتماعیة التوازنات            وعن
من وعانوا عاشوا وبعدما الجزائریین، ألن واالستقرار. األمان من شكًال            المواطنین
استراحة، عن الشعوري بشكل یبحثون االستقالل، منذ حصلت التي العمیقة            التحوالت
وبعد الیوم، یرفضون كانوا وإذا تحمیهم. أمر؟) (ولي دولة وعن معقولة قیم سّلم عن                یبحثون
المحافظة الحركة أن یبقى المتطرف، الدیني الخطاب اإلسالم، باسم المذابح من سنوات              عشر
الجهد عن وتعفیهم ومستقرة، هانئة حیاة إلى الوصول في األمل منهم الكثیر نظر في                تمثل

 الفكري والتجاذبات المؤلمة.
أجهزة بین محصورة نفسها وجدت تعقیدًا. أكثر وضع في فهي الدیمقراطیة، األحزاب أما               
تحولها طریق كان لهذا المجتمع، في علیها ضّیقت التي اإلسالمیة واألحزاب السیاسیة              النظام
المستقبل، على لالنفتاح یدعو لتیار تنتمي التي األحزاب هذه والعراقیل. بالمخاطر             محفوفًا
للمطالب میًال أكثر وأخرى باللیبرالیة وأخرى بالتقدمیة توصف أجنحة صفوفها في             تضم

  الهویة والخاصة بالبعد الحضاري.
في لالندماج والتطور التغییر إلى یدعو الحداثة، أجل من خطابه في یرافع الذي التیار هذا                 
إرادة تفترض الحداثة إن تعقّده. بكامل علینا یفرض والذي نسبیًا فیه نعیش الذي الجدید                العالم
یكون وفیها وتناقضاتها. وهواجسها محدداتها وتتجاوز بیدها، مضیرها تقرر قویة            جماعیة
الفكري بالجهد وتحاَرب تواَجه المسبقة واألفكار منبوذًا واالجتماعي الفكري           التقاعس
خالل ُتستهلك اهللا من كهبة إلیها ُینظر ال فیها الحیاة النقد. بروح تحارب المطلقة                واألحكام
لها. الضروریة التوازنات على للحفاظ وتجدید وتطّور دائمة كحركة وإنما محدد، زمني              وقت
للعالم. الطبیعیة التطور لحركة عقالني دینامیكي مفهوم إعطاء تقتضي للحداثة الدعوة             إن
الجوهري المعنى هو هذا ألیس ترّتبها. األفكار فیما األشیاء تحّرك التي الطاقة هي               الحداثة

  لالجتهاد؟
الذي الجّید السیاسي التنظیم أهمیة تقدیر أحسن تقّدر أن الیوم الدیمقراطیة األحزاب على               
الحزب على یحكم المواطن ألن نوعیة. األكثر اإلنساني البناء وأیضًا العمل فعالیة              یشّجع
بین یومیًا یمثلونه الذین خالل من مناضلیه، خالل من قیادته، عن النظر بغض               السیاسي،
فممارسة عملهم. أماكن وفي ومداشرهم أحیائهم في ومواطنیهم أصدقائهم ووسط            ذویهم
مبدأ وترسیخ االستقرار على تساعدها أن شأنها من األحزاب، هیاكل داخل حقیقیة              دیمقراطیة
أكفئ ببروز والسماح الطموحات وترشید المنازعات في للفصل القاعدة إلى            االحتكام

  العناصر بالمفهوم السیاسي للكلمة، أي في سیاق الممارسة السیاسیة.
طموحة وأهدافًا قویة قناعة یستلزم وهذا حقیقي. مجتمع مشروع بناء في التفكیر یجب فإذن                
وأن أفكاره في النظر یعید أن واحد كل یتقّبل أن أیضًا یفرض وهذا فعالة. تسییر                 وقواعد
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والحس والذكاء الكفاءة فهنا، الجماعي. العمل روح تكوین في ویساهم اآلخرین إلى              یصغي
العمل خالل من بالممارسة نفسها تفرض بل المطلق. في موجودة غیر أمور              السیاسي
وقّل مسبقًا، كفؤ شخص یوجد فال واحد، كل ویطّورها ویستوعبها یكتسبها بعدما              الجماعي،

  من یكون كفؤًا طوال حیاته.
لممارسة الفرصة واحد لكل ستتیح جیدًا، تطبیقًا الدیمقراطیة القواعد هذه طبقت فإذا              
طاقات ستأتي الزمن، مّر مع ضعفت أو كافیة غیر األخیرة هذه أن تبّین إذا لكن                 مهاراته،

 جدیدة لتحل محلها.
كنظریة أو كمفهوم نفسها تفرض ال منها. مناص ال أمرًا الدیمقراطیة تبدو السبب لهذا                
ذاته. اإلنسان فیه یتجاوز إنساني وكسلوك عمل ومنهج فكري كنمط ولكن النظریات، بین               من
وأكثرها الغیر ومع الذات مع التعامل في فعالیة الطرق أكثر هي ما بقدر إیدیولوجیة،                لیست

  انسجامًا مع قوانین الطبیعة. ألیس هذا أحد السبل للوصول إلى الفطرة؟
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* 16 أول نوفمبر: ذكرى للماضي أم رأسمال للمستقبل؟  

 
 

سیاسي جو في نوفمبر ثورة الندالع والخمسین السادسة الذكرى إلحیاء الجزائر تستعد              
ال فیما جدید، عهد وبدایة عهد نهایة على الدالة العالمات أمامنا تتكاثر آمن. وغیر                صعب

  یزال المستقبل غیر واضح المعالم.
الجمیع على تفرض الصراعات من سلسلة في دخل العالم أن تعقیدًا الوضع عن یزید وما                 
البارزة الدول وباقي اآلسیوي القطب وصعود الغربیة الهیمنة أفول كبیرة. بتغییرات             القیام
فالوالیات الكوني. الصعید على والمالیة واالقتصادیة الجیوسیاسیة المعطیات قّلبت           عوامل
انهیار إلى محالة ال ستفضي مسبوقة غیر أزمة بها تعصف أوروبا، سیاقها وفي               المتحدة،
منها والسیما األولّیة المواد الدولي. المالي النظام في اضطرابات وإلى األمریكیة             العملة
تأجیج في ستواصل العالم، في للنزاعات الرئیسي المصدر تمثل التي            المحروقات،
نفسها تحّضر البارزة الدول من وكثیر والهند والبرازیل الصین اإلقلیمیة.            الصراعات
عصر في بثبات ولكن ببطء تدخل البشریة أن وهو القرن: هذا في الحقیقي التحدي                لمواجهة

  ما بعد الحداثة وربما حتى في عصر ما بعد الحضارة  !
قد تنتظرنا التي الصعوبات المتغّیر. الواقع هذا عن بمعزل البقاء تستطیع ال أمتنا أن شك ال                  
الكفاءات كانت وإن حتى لكن الدولة. قلب في والذكاء الفطنة تتغلب لم إذا الهاویة في بنا                  تلقي
سیكونون الجزائریین ألن شيء. كل رغم كافیة غیر فستبقى لخالصنا، ضروریة             والفضائل
التي األهداف ونفس اإلرادة ونفس اإلدراك نفس سیمنحهم الذي الذاتي للبعد بحاجة              دائمًا

  یتحتم علیهم تجاوز ذواتهم لتحقیقها.
األفق. في تلوح وأخرى أمامها، ماثلة اآلن هي متعددة تحدیات ستواجه الجزائر وألن هذا                
بروز تعقیدها من یزید وما نهائي، بشكل بعد تحّلها لم داخلیة أمنیة لمشاكل معّرضة تزال                 ال
الخطر. تمامًا یدركوا أن الجزائریین على الجنوبیة. حدودنا على االستقرار تهدد             أوضاع
في بلد أكبر إلى نحن سیحّولنا المساحة، حیث من أفریقي بلد أكبر السودان، یهّدد الذي                 التقسیم
على منحصرة لیست والنتیجة الناهبین. كل فم في صائغة لقمة تزال ال التي القارة                هذه

 الجانب الرمزي لألسف.
أطماعًا تثیر الباطنیة وثرواتنا والمیاه الزراعیة، ولقیمتها الجیوستراتیجي لعمقها فأراضینا،            
یشبه یزال ال العالم بینما زیادة. هو بما كبیرة البعض نظر وفي جدًا، كبیرة الجزائر                 كثیرة.

  عالم الغاب، حیث قانون األقوى هو دائمًا األفضل  !
التكمیلي المالیة قانون على التصویت منذ طریقها. عن تبحث الجزائر تزال ال اقتصادیًا،               
قرارات وباستثناء لألسف، لكن األمور. زمام استعادة تحاول الحكومة فتئت ما ،2009              لسنة
والطالح، الصالح بین التمییز عن عاجزة أنها العمومیة السلطات على یبدو واهیة،              دفاعیة
خطة وال الخیال. سعة وال الذكاء ال تستعمل لم البیت. بترتیب كفیل اقتصادي برنامج                ووضع
إفالس الزراعي، لإلنتاج البنیوي والعجز المحروقات، إلنتاج المرتبقة النهایة           شاملة.

   منشور في "لوسوار دالجیري"، 31 أكتوبر 16.2010
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العوامل إلیها وتضاف حل. أي دون من اآلن إلى تزال ال الخدمات، قطاع وتدهور                الصناعة،
سرطان طبعًا ننسى وال التنمیة. في إرادة أي تعیق التي والثقافیة واالجتماعیة              الدیموغرافیة
وضرورته الذاتي العامل أهمیة تتضح هنا من بإفنائها. ویهّدد األمة جسد ینخر الذي               الفساد
سیستمر والفّعال، اإلرادي الشعب تجاوب فبدون أعلى. منزلة إلى باألمة لالرتقاء             التاریخیة

  البلد في التخبط في هذه العراقیل وتتجاذبه مصالح القوى األجنبیة، القدیمة منها والجدیدة.
ستمّكنه التي الذاتیة القوة وهذه الداخلیة الطاقة هذه یستمد أن للشعب یمكن أین من لكن                 
في الحیویة إلعادة الدائمة؟ الجماعیة المصلحة لفائدة العابرة الخاصة مصالحه تجاوز             من
من أفضل رمز وأي والخّیرة. البّناءة الوطنیة الروح إحیاء من أصلح هو ما یوجد ال                 أمتنا،

 رمز أول نوفمبر؟
استغالل أبشع الثورة، استغلت كّلها تعاقبت التي السلطات أن إلى اإلشارة من البد               
یزال ال ذلك ومع الوطني. لتاریخنا الكبیر الرمزي الرصید وبددوا فوائدها استهلكت              أحیانًا.
قامت التي الرائعة الجماهیریة الهّبة علیه تشهد مثلما الوطنیة، الروح من تّبقى ما               هناك
المدهش الشغف ذلك رأینا العالم. كأس تصفیات أثناء القدم لكرة الوطني فریقنا مع               تضامنًا
متتّبع كل على استثناء. دون من الجزائریین كل قلوب على استولى كیف الوطني               بالعلم

 یرغب في فهم الروح الجزائریة المثیرة والمتقّلبة أحیانًا، أن یتأمل في هذه األحداث.
بأنهم فجأة اكتشفوا یتشّكل. جدید وعي هناك بوطنهم. عالقتهم في ینضجون الجزائریین إن               
المغاربي عالمنا حول تمركزًا أكثر أصبح باالنتماء شعورهم یظّنون. كانوا مما جزائریة              أكثر
العمومي الفضاء في مكانتها انتزعت جهتها، من الجزائریة، والمرأة األكید. األمازیغي             ببعده
أواصر لتعزیز روحیًا عنصرًا أصبح واإلسالم طبیعیًا. صار الجماهیر وسط            وحضورها

  التضامن والتماسك االجتماعي وبدأ ینأى عن المیدان اإلیدیولوجي والسیاسي.
هوس. وال ُعقد بدون باآلخر، وعالقتها وعقیدتها هویتها تعیش صارت الجدیدة األجیال              
أن إال توازنها، نقطة بعد تلق لم الزوجیة الحیاة في والمرأة الرجل بین العالقات كانت                 وإذا
أبعاده في اللطیف. الجنس على مآسي دون ینفتح بدأ واالقتصادي العمومي             الفضاء
وفي نفسه في ثقة وأكثر رزانة أكثر الجزائري الشعب صار والتكوینیة،             األنتربولوجیة

 مرجعیاته.
لدینا یكون أن الضروري من وبات الشعب. تطلعات مع تتماشى أن النخب على یتعّین اآلن                 
الحداثة بعد ما عالم تواكب حركة في نشرع وأن جدید، سیاسي ونظام جدید سیاسي                سلوك
عقدهم یجددوا أن والشباب منهم المخضرمین السیاسة لرجال بد وال األفق. في یلوح               الذي
على العمل یتیح بما والثقة الشرعیة على مبنیًا العقد هذا یكون أن على الشعب، مع                 المعنوي
في محدودة كانت وإن فرصة، هناك تزال ال طالما ید، في یدًا معًا، الوطني المصیر                 تقریر

  الزمن.
الجدید للجیل ینضب ال منبعًا یشّكل نوفمبر لثورة والرمزي المعنوي الرصید سیظل              
وقیم مبادئ تختزل أال یجب لكن القادمة. العهود في القرار صنع دوائر في للمشاركة                المدعو
الواعین المواطنین نفوس في روحها تبّث أن یجب بل الجوفاء، الشعارات في نوفمبر               أول
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وطنهم إلى بانتمائهم جدارتهم مرات عدة الجزائریون أثبت ولقد األمة. بناء في              بمسئولیتهم
  هذا.

 
* * * *  

 

*  نحن والدولة 
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              "إن أفضل حكومة هي الحكومة التي تعّلمنا كیف نحكم أنفَسنا بأنفسنا."  (جوته)

 
األمة إخراج في التاریخي الفضل له كان الذي الجیل أن بها المسّلم األحكام من أصبح لقد                  
بناء في ذلك مع ینجح لم سیادتها، استرجاع وفي الطویل االستعماري اللیل من               الجزائریة
تحقیق في الصاعد الجیل قدرة في حتى نشك أن إلى األمر وصل الحقیقة، وفي قانون.                 دولة

  ما نصبوا إلیه.
عجز مجرد عن یّنم ال نوفمبر، أول بیان في المعلنة الغایة، هذه بلوغ في الفشل ألن هذا                   
نستحضر أن یجب بل االنشغاالت. هذه بمثل واعین غیر الحّكام من معّینة فئة أو معّین                 لجیل
مكتمل، غیر إنجازًا المعاصرة الجزائریة الدولة بقیت مدى أي إلى لفهم الثقافیة الخلفیة               هنا

  على حد ما یشعر به مؤسّسوها بأسى وغبن.
الذي بمفهومها األمة إلحیاء ضروریًا دافعًا الوطنیة فكرة كانت التاریخي، المنظور من              
والخالفات العراقیل بتجاوز الوطن، أبناء كافة بین المشترك" العیش في "اإلرادة             یعني
على قرن نصف مرور بعد بأنه الحالیة األزمة بّینت لألسف لكن التقلیدیة.              االجتماعیة
الذي الضعف وهو كاف، بشكل العامة أذهان في راسخ غیر األمة مفهوم یزال ال                االستقالل،
قبل من للثورة الرمزي للرصید شرعي غیر وغالبًا ومفرط سریع "استهالك" تعمیقه من               زاد

 هؤالء الذین كان من واجبهم األخالقي والوطني أن یحافظوا على ذاكرتها.
األقل على للدولة. وجود ال أمة دون ومن ألمة، وجود ال جماعیة معتقدات دون من إن                  
فكرة على وثیق بشكل قامت المعاصرة الجزائریة الدولة أن ونجد للكلمة. الحدیث              بالمفهوم
مأمن في البلد أن دام ما وینحسر، الفكري المعتقد هذا یتراجع أن المنطقي من وكان                 الوطنیة.
بفعل المحلیة الخصوصیات بتالشي األمم باقي مثل ومتأثر مباشر، استعماري تهدید أي              من
الهرمة، للوطنیة خلفًا باإلجماع ویحظى وقوي جدید جماعي معتقد غیاب في             العولمة.
الهویات عودة سنشهد الحالة هذه وفي محالة. ال سیاقها في الدولة وستجر األمة               ستضعف

  ومواریث العصور البائدة التي حجبتها لبرهة فكرة الوطنیة والنضال الوطني.
بل عنها، غریبة اصطناعیة كأداة الدولة إلى تنظر صارت الوطنیة المجموعة ألن هذا               
على "مطّبقة" لكونها االستعماریة اإلدارة محل حّلت تسییرها، جوانب بعض في             وإنها،
الوطني"، "الضمیر بصدق تعكس ال الدولة أن وطالما منه. نابعة تكون أن عوض               الواقع

   منشور في "لوسوار دالجیري" 09 دیسمبر 17.2009
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مواقف وهناك إزاءها، الوطنیة التزاماتها عبء یحتمل أحد ال لهذا للشرعیة. فاقدة              فستبقى
ألنها التوترات وتؤجج السلطة حول الرهانات تستقطب أنها إال علیها. التمرد من شكًال               تتخذ
توزیع ومركز واالقتصادیة، السیاسیة السلطة فیه تمارس الذي المكان شيء، كل رغم              تبقى،

  الریوع دون رقابة اجتماعیة حقیقیة.
الجزائري المواطن تربط التي العالقة طبیعة محدّدان: عامالن العائق هذا إلى ویضاف              
زواج من المنبثقة التقلیدیة العائالت یخص الذي اإلنساني الرباط وحجم عمومًا،             بالسلطة
األفراد تّوحد واألخرى الجبروت، األبوي والزعیم المهاب، القائد تمّجد األولى            األقارب.
ومتسلطة شعبویة سلطة لنا یعطي وهذا الجمهوریة. المبادئ یضعف مما القانون، عن              بمنأى
ورفض للنفوذ، التعسفي االستعمال من اآلفات كل تنمو فراحت وسائبة. ضعیفة             بدولة

  الدیمقراطیة والمحاباة والرشوة مثل حشائش بریة فوق أرض ذهنیة رخوة وخصبة.
ال فیها، بما االحتماالت، جمیع على ومفتوحًا المجهول، حكم في صار البالد مستقبل فإذن                
التي والجهویة والعرقیة القبلیة الخالفات كل بعودة الوطنیة اللحمة تفكك احتمال اهللا،              قدر
هنا ظهورها من یمنع ال فهذا یخفیها، الرسمي الخطاب كان وإذا المجتمع. جسم               تسكن

  وهناك، بمجرد أن تتاح لها الظروف السیاسیة المحلیة أو بمجرد أن تتوتر األوضاع.
توزیع إعادة في بسخائها وفسادها هشاشتها بتعویض الحالي الوقت في الدولة نجحت              
ثروتنا معظم یكون حینما سنة، عشرین بعد سیحصل ماذا لكن الحریات. وبقمع              الریوع
والدیمقراطیة القانون دولة توضع لم إذا أنه، ُیخشى تمّیعت؟ قد الوطنیة وفكرة نفد قد                النفطیة
الوسیلة وشدتها أشكالها بتعدد القوة إلى اللجوء سیكون الوطنیة، الطموحات صلب             في
الذي الخراب الحتواء ذلك سیلزم الوقت من كم البلد. ومؤسسات هیاكل على للحفاظ               الوحیدة

  سینجر عنه حتمًا ؟
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في السهل، من لیس ألنه هنا، معنا للحاضرین شكري أوّجه أن بدء ذي بادئ لي اسمحوا                  
في للمشاركة الظهیرة ساعات كل اإلنسان یكّرس أن واأللیمة، العصیبة األوقات هذه              مثل

  نقاش فكري.
والجمهوریة" الدیمقراطیة أجل من ... "اللجنة مبادرة أن البدایة في أقول أن بي ویجدر                
وقته كّرس لمن الشكر إذن هذا. یومها إلى سده عن عاجزین كنا ال مهو فراغًا لتسّد                 أتت

 وجهده وعمل بأناة إلنجاح هذه المبادرة.
ألن أكادیمیة، محاضرة إلقاء وعلیكم نفسي على أوفر أو أرید موضوعنا، إلى للعودة               
الموضوع في أشارككم أن فقط أملي المهمة. هذه في وبسعادة سبقتني أكیدة مواهب               هناك
السائدة، األطروحات خارج أصیغها أن أود التأمالت ببعض أعمالكم، جدول في             المدرج
أن أرجو كما الكافي. باالهتمام تحظى ال التي األمور من عدد حول تساؤالت أثیر أن                 عساي
ألن السریعة. النمطیة واألفكار المسبقة اإلیدیولوجیة األحكام بدون أي حریة، بكل             نتحدث
سوى لیست النهائیة الیقینیة األحكام إن " نوبل: جائزة على الحائز البوریت، هـ. قال                وكما

 تعبیرًا عن الجهل." وقبله، كان نیتشه یقول: "إن األیقنة سجون."
 

 مدلول الكلمات
بشرح یسعد األستاذ تناول األخیر، اجتماعنا في "مؤسسة". كلمة بمدلول أردتم إذا لنبدأ               
من لیس أنه رأینا معه، األمة... الدولة، مثل: لمصطلحات نعطیه أن یمكن الذي المدلول                دقیق
یولد التماهي هذا علىٍأرضیة أنه حین في دقیقة. بتعریفات المفاهیم هذه تعّرف أن                البدیهي
أن یمكن التي األمور أسوء "إن الصیني: الحكیم كنفوشیوس یقول وكما المفاهیم. في               الخلط

  تحصل ألمة، أال تعّبر عن نفس المفهوم وال تمثل نفس الشيء بالنسبة للجمیع."
ال هنا الحاضرین من الساحقة الغالبیة أن أعتقد بسیط: بمثال ذلك على استدل أن أرید                 
نعّرف نحن الحقیقة في كذلك؟ ألیس جمهوریون، نحن القناعة. جمهوریة إال نفسها              ترى
ال لإلسالمي بالنسبة أنه المشكلة لكن الدیني. الثیوقراطي بالتیار مقارنة كجمهوریین             أنفسنا
مصطلح وأن جمهوریة هي إیران أن مثًال یعلم الجمیع كمؤسسة. للجمهوریة رفض              یوجد
مملكة تضایقه مّنا أحد ال أن حین في للملكة. نقیضًا جاء األصلي مفهومه في                الجمهوریة
بانتمائه یشعر أن الیوم بإمكانه مّنا من هذا، من أكثر السوید. مملكة أو انكلترا مملكة أو                  بلجیكا

 إلیدیولوجیة الحزب الجمهوري األمریكي الذي یمثله جورج بوش؟
نفسها: هي الكلمة أن مع المفاهیم. بین الخلط ینبغي ال بأنه واحد كل سیّرد طبعًا                 

  الجمهوریة.. فإذن كل واحد یغني لیاله..

    محاضرة ألقیت في إطار "منتدى المواطنة" الذي نظمته اللجنة ... من أجل الدیمقراطیة والجمهوریة، بالجزائر یوم 10 أفریل 18.2003
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استقرار عدم أو استقرار بمدى تتعلق هنا، أطرحها أن أرید التي الجوهریة المشكلة               
في السیما حساسة، جد أمور وفي یومیًا الجمیع یستعملها التي والمفاهیم             المصطلحات
نستخلص أن یمكن أننا إال نظریًا، طرحًا یبدو قد هذا المجتمع. تسییر یخص ما أي                 السیاسة
تفادي من البد تتّوسع، أن ترید مثًال، سیاسیة حركیة أي نشأة خضم ففي سیاسیًا. نهجًا                 منها
صورة في وإنما برنامجه أو واقعه في صاحبها تختزل ال وشعارات مفاهیم              استعمال
إلیه آلت الذي المآل في قلیًال هنا لنتأمل المواطن. لدى جاهز مسبق حكم في أو                 كاریكاتوریة

 فكرة الالئكیة (أو العلمانیة) ورّوادها في المجتمع الجزائري.
بالعمل للمساهمة یسعى لمن وباألخص معًا، كلنا ندرك أن أود المثال، هذا خالل من                
یولیه الذي المفهوم كان مهما الكلمات، بأن المزریة، أوضاعها من البالد إخراج في               السیاسي
مرة خذوا قائلها. علم غیر من المستمع یتلقاها عاطفیة، شحنة على تنطوي فهي               مستعملها،
منه اطلبوا إسالمویة. حتمًا تكون أن دون من إسالمیة حساسیة لدیه متوسطًا جزائریًا               أخرى
بأنهم جازم بیقین علیكم سیرد یفهمهم، أو یسمعهم أو یعرفهم أن فبدون الجمهوریین. عن                رأیه
عن وكّلموه روحوا ثم لإلسالم. معادون وحتى بل والئكیین، واستئصالیین متغربین             ناس
سیرد الجمهوریة. ورّواد األنوار عصر أنتجها التي الطیبة والنوایا اإلنسان حقوق             میثاق

 علیكم بأن "جهنم" أیضًا محفوفة بالنوایا الحسنة.
التناقضات هذه عنه ینتج مما الذهني. عالمنا تمأل المفاهیم بین الخلط في األمثلة هذه                
استخراج دون الحقائق من أجزاء بلصق العشوائي والتفكیر الالعقالنیة والخطابات            المتكررة
یوجد ال بأنه لكم سأقول أنا الكمبویتر، بجهاز الدماغ تشغیل طریقة قلیًال قارنا إذا عام.                 مفهوم
االختالالت من فیه الجزائري. الدماغ یحتویه بما یشّغل أن یمكن العالم في إلكتروني               جهاز

 والتناقضات ما یجعل اآللة تتعطل في كل لحظة.
عند وفطري وراثي ذهني عائق وجود على أبرهن أن بهذا أرید بأني تقولوا أن أرید ال                  
یعیشها التي الطریقة على التحّول أن بأصبعنا نلمس أن فقط أرید وإنما الجزائري.               اإلنسان
في سواء االضطراب من مرحلة حتمًا تصاحبها قرن، نضف حوالي منذ الجزائري              المجتمع
الدخول ویحاولون ذهني عالم من عقود عدة منذ خرجوا الجزائریون السلوك. وفي              المفاهیم
محلها:"إن في بعبارة هذا لخص یسعد األستاذ األخیرة، المرة في آخر. ذهني عالم               في
تحّول وتحّول. انتقال مرحلة في نحن أجل، انتقالیة." مرحلة في هو دولته مثل               الجزائري
من شكل وهو بالمیتانویا، یسمى ما السوسیولوجي التعبیر حسب نعیش نحن أقصد.              ذهني
لكن العنف. من وحاالت وهزات تمزقات تصطحبها المرحلة وهذه النفسي". "التحّور             أشكال
وأننا األخیرة العشریة في عشناها المرحلة خذه ذروة أن من متیقن فأنا مأساتنا، یخص                فیما

  ندخل اآلن في مرحلة هدوء متدرجة.
 
 

  تغیرات ألیمة
كتب على نطّلع أن یكفي وعنیفة. عصبیة بمراحل أیضًا هي مرت المتطورة المجتمعات               كل
األنتربولوجیا، علماء درس لقد ذلك. من لنتأكد فقط قرنین أو بقرن الوراء إلى ونعود                التاریخ
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أخرى، فرصة لدینا تكون أن نتمنى كثب. عن الظواهر هذه والحضارات، التاریخ              فالسفة
المواضیع. هذا عن للحدیث للعودة الجمهوریة" عن الدفاع أجل من المواطنین "لجنة              بفضل
المعیار المعاییر. بعض بتطبیق التطور هذا نّوضح أن بوسعنا بأنه اآلن من نعلم أن علینا                 لكن
العامالن هذان الخصوبة. معدل هو الثاني والمعیار المجتمع في األمیة محو نسبة هو               األول
لكن الحداثة. عالم في جدید، ذهني عالم في الدخول بصدد هو الجزائري المجتمع بأن                یبّینان
االضطراب من لحظات یعیش اإلنسان أن كیف نذكر كبیرة. تزال ال المعاناة ذلك، انتظار                في
عالم إلى العائلة أحضان من الخروج ألن المراهقة. سن من خروجه عند المعالم               وفقدان
للعالم وصعبة دقیقة تغیر مرحلة هي الهّین. باألمر لیس لوحده المسئولیة وتحمل              الكبار
كله فالمجمتع الجزائري. المجتمع یشهدها التي التحول بظاهرة ذلك نقارن أن ویمكن              الذهني.
عالم في یعیش الجزائري كان سنة، خمسین قبل علیه. الطارئة الكثیرة التغیرات من               یعاني
تعید أن وللفتاة أبیه، حیاة یعید أن للرجل كبیرة وحظوظ الحیاة في مرجعیاته له كانت                 مستقر.
األشخاص، نفس یعرف المكان. نفس في غالبًا ویموت ویعیش اإلنسان یولد أمها.              حیاة
الرجل یكون أن نفسه یحّضر الولد الحلفاء. بنفس تقریبًا ویستعین الخصومات نفس              ویواجه
من نفسها تعّد والفتاة األب. دور یجسد أن األعلى، ومثَله للكلمة السوسیولوجي              بالمفهوم
حیاتها مسبقًا وتهبه أقاربها، من األحیان غالب في یكون لرجل، زوجة تصبح أن               جهتها
أصبحت كمؤسسة العائلیة البنیة المنوال. هذا على تسیر األمور تعد لم أیامنا، في               وعفتها.
یخل لم ذلك مع لكنه الحالیة، الحیاة لمعاییر یستجیب یعد لم مهزوزًا. القدیم والنموذج                هشة،
التمدن حركة فرضتها التي العائلة مستوى على التعدیالت آخر. لنموذج كلیة             المكان
كان التي السلطة بأن أدرك مأساوي. بشكل الرجل یعیشها الحداثة، في النسبي              واالندماج
هنا المجال لیس كلها. یستوعبها ال أخرى مقاییس على حالیًا تقوم طبیعیة بصورة بها                یتمتع
كبیرًا جزء بأن نقول أن المهم من لكن نفسیًا، تحلیال الجزائریة العائلة وتحلیل               الستعراض
األصولیین دوافع بین من العائلیة. البنیة اهتزاز عن ناجم مجتمعنا في عرفناه الذي العنف                من
اعترضت عندما الجزائریة فالمرأة المرأة. على السلطة فقدان من الخوف القویة             واإلرهابیین
للرجل األعلى المثل علیه بني وتقلیدیة بالیة بعالقات النظر أعادت علیها، الرجل تفوق               على
بصفة المحافظة واألوساط عمومًا الذكري الجنس اعترى الذي الهیجان یفسر هذا             الجزائري.
یفقد خضوعها، بدون حقدها. جام علیها وتصب بالشیطان المرأة تصف وراحت             خاصة،

  الرجل ماء وجهه. یتحطم مثله األعلى الذي غرس في ذهنه وتغمره مشاعر الذل والعار.
أنتربولوجیة. قیم عن تنم وهي بكثیر، اإلسالم قبل والنساء الرجال بین العالقات تأسّست               

 لیس بوسع أحد أن یغّیرها بمراسیم أو قرارات.
من حیاته وینّظم یقاوم الجزائري الرجل نجد العصیبة، البسیكولوجیة اللحظات هذه في              
على السیطرة إلى یتوصل عندما إال بوجوده الجزائري یحس ال ما غالبًا القوى. میزان                خالل
یرید التي الدونیة حالة من للخروج المرأة تفعله الشيء ونفس إلیه. باألقرب بدءا               غیره،

  الرجل أن یحبسها فیها، فنراها تستعمل بذكاء میزان القوى.
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وتعمیمها إنتاجها یعاد العائلیة، الخلیة من انطالقًا البشریة العالقات في الصراعات هذه              
فاقدي والدكتاتوریین المختلین الصغار الطغاة من آالف عنه ینتج وهذا المجتمع. باقي              على

  السلطة ومزدوجي الشخصیة.
الوسائل كل ویستعمل ذاته على الجزائري ینكفئ الهوجاء، العواصف هذه من ولالحتماء              

  المتاحة لدیه لتعزیز مواقعه المحاصرة. ومن هنا یصبح الدین أداة جد مطلوبة.
 

 المؤسّسة
 في مثل هذا المشهد، كیف یمكن إبراز دور المؤسسة ؟

شرعیة إداریة هیئة من أكثر تعني المؤسسة إن شعوري، ال بشكل ولو منا، واحد كل یعلم                  كما
لحكماء تجمع أو األكادیمیة مثل والباحثین للعلماء فتجّمع عمومیة. سلطة بممارسة             ومكلفة
سلطة تحمل لكونها بالمؤسسات توصف أن یمكن العائلیة البنیة حتى أو "الجماعة" مثل               قریة

  معنویة وقدرة عملیة في المجتمع الذي یعترف بشرعیتها.
بانخراط وحتى باعتراف تتمتع أن إذن یجب وفعالة، شرعیة المؤسسة تكون لكي              
تعني ماذا وإال ذاتها. الدولة من والنابع الدور هذا تمارس بسلطة المرتبطین              المواطنین،
بوسع وماذا قانونیة؟ أو شرعیة وسیلة ألي تفتقر ولكن المواطنون یریدها             "مؤسسة"

 "مؤسسة" تتمتع بالشرعیة، لكن سلطتها المعنویة غیر معترف بها من طرف الناس؟
الشرعیة امتالك على عالوة فعلیها، "مؤسسة"، هیئة أي تكون فحتى أخرى، جهة من               
العمل في باالستمرار هي ضرورتها تثبت أن الضروریتین، القانونیة والشرعیة            الشعبیة
الذین األشخاص خارج وجود لها یكون أن للمؤسسة یجب ولهذا، للزمن.             وبصمودها
والكفاءة بالتكوین الخاصة المعاییر لبعض تستجیب أن البشریة تركیبتها وعلى            یسّیرونها.
تسلیة نادي في ینخرط مثلما العلوم أكادیمیة اإلنسان یدخل أن مثًال یتصّور أحد ال                والتجربة.
التجربة مثل فعناصر "اكتاف".. لدیه كان وإن حتى جنرال برتبة مباشرة الجیش في یجّند                وال

  والمدة الزمنیة أساسیة لوجود ومصداقیة المؤسسة.
ویقال وقدوة. نموذجًا بذلك یصبح معّین شخص یحملها أن نادرة حاالت في یمكن القیم هذه                 
مثلما أكیدة. ومرجعیة نموذجًا یصبح "مؤسسة". بأنه استثنائیة بشخصیة یتمتع شخص             عن

 توصف جرائد ذات مستوى راق بكونها مؤسسات.
ال الحقیقة في المؤسسات. من النوع هذا هو أكثر ینقصنا ما فتیًا، یزال ال الذي مجتمعنا، في                   
أنها على والدلیل الشعبي، الوطني الجیش ربما عدا المعنى، بهذا مؤسسة أي تقریبًا               یوجد
"العسكریة" صفة إضافة داعي وال "المؤسسة"، اسم علیها یطلقون الناس أن الوحید،              المثال
للجیش. مرادفًا عادة أصبحت مؤسسة كلمة الجزائر، في به. المقصود من الناس یفهم               لكي

 مما یدل على أن المؤسسات الدستوریة واالجتماعیة األخرى غیر معترف بها كمؤسسات.
للشعب. األساسیة للمكّونات تستجیب أن یجب تاریخ. نتاج هي المؤسسة إن آخر، بتعبیر               
في ُتزرع وال للمجتمع داخلیة حاجة عن تعّبر أن یجب أنها إال قانوني، بثوب كانت وإن                  حتى
مندمجة قیم على مرتكز بسیكولوجي استقرار هناك یكون أن یجب ولهذا، عنه. رغمًا               جسده

 تمامًا في الذهنیة العامة للبلد.
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یتحّدون كانوا الناس بأن الذاكرة، تخنني لم إن عزي، السید لنا قال األخیر، لقائنا خالل                 
صفة ما حد إلى الدولة"، "سرقة صارت وحتى البایلك. یتحدون كانوا ما نحو على                الدولة
في للجزائري لیس ألنه كبیرة. حقیقة عن تّنم الكلمات هذه بأن أعتقد جهتي من                إیجابیة.
یجد روسو، جاك جان یعّرفه مثلما اجتماعي عقد ثمرة هي دولة عن ذكرى الجماعیة                ذاكرته
أدمج قد الجزائر كان االستعمار، قبل ما إلى نعود ال حتى ،1962 عام في والعدل. األمن                  فیها
التمدن مظاهر یرى انشغاالته. عن الغریبة الجائرة الدولة مع العالقة من نوعًا الشعوره               في
یبحث تراخیًا، السلطات تبدي ما وأول العمومیة. القوة تأثیر تحت إال له یخضع ال                كحاجز
له. یحلو ما یفعل أن وحریة والضوابط القوانین مخالفة حریة حریته، استرجاع              عن

  الجزائري مثل "أبیقور"، إن كل شيء عنده یقّیم ویقاس على مقاسه.
اآلخرین، فبسبب صعوبات، من یعاني كان وإذا طیب، هو أصًال بأنه راسخ اعتقاد لدیه                
بجزم ویعتقد الطواغیت... أو السلطة أو المضاربین أو العمل، إدارة أو الجیران أو               الزوجة
عرشه من اهللا، بأن یعتقدون الناس من الكثیر األرض. وجه على اهللا خلق ما أحسن                 أنه
مباغت بشكل نعود حتى لهذا، التعبیر. هذا لي أجیز إذا شخصیًا، بشئونهم یهتم               السماوي،
إلى تلقائیًا األمور ستعود الحكم، سدة یعتلي عندما بأنه جازمًا یعتقد رئیسنا أن نجد                لواقعنا،
القصیرة الجبة وبأن أنفسهم، تلقاء من أسلحتهم سیلقون اإلرهابیین وبأن الطبیعي.             مجراها
الیقین أشد متیقنًا فكان نور، من قبسة نفسه یعتبر كان إشكال. أدنى دون القمیص مع                 ستتعایش

  بأنه بمجرد انتخابه رئیسًا، سینشر حوله طاقات إیجابیة لیسود النظام من جدید.  !.
شركائها على ُتنعم التي الخارجیة الدولة فكرة إن االستعمار، عهد في األمر كان فمثلما                
یسارعون الحكم إلى یصلون الذین كل فإن ذهنیتنا، في دائمًا كانت اآلخرین، وتقمع               بالمزایا
هذا على مقولبون كأننا القدامى. المحتلون یسلكه كان الذي النهج نفس على التصرف               إلى
الذاكرة، تخنني لم إن ،1984 عام في طریفة. حادثة أتذكر الصدد، هذا في السلوك. من                 النوع
وثائقنا نسترجع أن الصیف في علینا وكان بالخارج، للدراسة منحة من استفدت طالبًا               كنت
حالیًا فیها توجد التي العالي، التعلیم وزارة أمام للطلبة الكبیر التدفق أمام السنویة.               اإلداریة
یزمجرون بها، عوملوا التي الطریقة من المستائین الطلبة بعض راح الصحافة،             دار
بلدنا، في المؤسسة من حقیقي نموذج هو ها قوسین وبین البواب، جاء حینها،               ویحتجون.
مسئولین تولوا وغدوا تعیطوا، طلبة راكم الیوم "شفناكم، التوتر: غایة في كان لطالب               وقال
أن أردت ما تمامًا یعكس هذا أن أظن الیوم." حاكمین راهم اللي من اكثر تدیروا                 رایحین

  أقوله.
ودورنا الذهنیة. هیكلته إعادة عملیة تكتمل عندما طمأنینته، الجزائري المجتمع سیستعید             
یكون أن دون من جاریة هي المجتمع في التحّوالت واحد. آن في وأساسیًا متواضعًا                سیكون
المشروع هذا نجاح لكن وجوهري. دائم بشكل تحویلها حتى وال إیقافها على القدرة               ألحد
وإن أساسي، أمر عملنا في التفكیر إن ونجاعته. وصحته عملنا مالءمة مدى على               متوقف
الممكنة الظروف أحسن في لتطویره السبل أنجع هو المجتمع في العقالنیة بث إلى               التوصل

 وبأقل التكالیف.
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في كان لو بأنه عمیقة قناعة له منا واحد وكل السلطة. ینتقد أن كان ألّي جدًا السهل من                    
أكثر من هم حّكامنا بأن یعتبرون منا والكثیر منه. أحسن األمور سیتولى ذاك أو هذا                 مكان
االختزالیة، التبسیطیة التحالیل في الوقوع نتجنب أن علینا لكن وطغیانًا. وفسادًا فشًال              الحّكام
لدینا الحكم رجال أن من متیقن أنا هؤالء. یحملها التي الطامة نفس نحمل بأننا سیعني هذا                  ألن
مكانهم في السیاسیین ألمع یأتي لو بأن أیضًا أعرف ولكن عاجزون. معظمهم في               هم
عرفه الذي المصیر في الوقوع لتجنب مصیرنا؟ إذن هو ما لكن المهمة. حجم أمام                سیصعقون
بشجاعة المشاكل ونواجه سواعدنا، على نشمر أن علینا الدول، من والكثیر وفلسطین              العراق
Aufklarung أو األنوار أسسوا الذین شاكلة من لمرّبین بحاجة الجزائر العمل. في              ونشرع
نتعّلم أن علینا المثال. بسبل على رونان مع فرنسا أو فیخته مع ألمانیا عرفتهم الذین                 ..مثل
تخرج أن الجزائر على یجب ومستقبلنا. وحاضرنا ماضینا في كبیرة بجدیة والتفكیر              الحوار
واإلصالح التحسین نحو ندفع أن علینا التطور. منطق في والدخول الثورة منطق              من
أمامنا یزال ال نتصّور. مما أكثر فینا موجودة حقائق عن للقفز السعي بدل والبناء،                واإلنتاج
الوحید سالحنا وهذا فعلیة. دیمقراطیة في والدخول االنتقالیة مرحلتنا إلنهاء الوقت             بعض
السلطة في الموجودة العصبة تمادت ما إذا لكن سیادة. ذات وطنیة كمجموعة بقائنا               لضمان
ال ما، یومًا سیظهر حینئذ، جمیعًا. علینا وخیمة المنحرف سلوكها عواقب ستكون البقاء،               في
ندفع سیجعلنا نتنفسه. الذي األوكسجین على رسوم بدفع لیطالبنا جدید بوش جورج اهللا،               قّدر

  ثمن حلم الكثیر من مواطنینا بالتحّول إلى كائنات كلوروفیلیة.
ذلك، غضون وفي األمة. روح أفسد الذي الفلسفي األعلى المثل هو هذا وتمانجي" "رقدة                

 سیكون البترول والغاز وثرواتنا قد نضبت منذ زمن. شكرًا لكم.
  

* * * * 

 
 
 
 
 
 
 

* 19 ثورة أم تطـّور ؟  

 
 

منذ علیها راهنوا مثلما "النظام" نهایة على الجزائریون السیاسیون المالحظون یراهن لم              
أو بیولوجیة كضرورة إلیه یُنظر الذي النظام" "موت وظل السلطة. إلى بوتفلیقة              وصول
من مشاعر یثیر دومًا، ذلك مع والمؤجل والوشیك بالحتمي ویوصف ووهم، كسراب              بالعكس

  الكبت والقلق.
    منشور في "لوماتان"، 19.2002
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بدأ جدید، عهد وبدایة عهد لنهایة التّرقب من وجوًا تكاثرت السقوط أعراض ألن هذا                
االنتفاضة المتكررة، االحتجاجیة الحركات الممارسات. وفي األذهان في طبیعي بشكل            یستقر
صفوف في التصدعات المساجین، احتراق أرواح"، "السبعة ذو اإلرهاب القبائل،            في

  الحزبین الحاكمین... لیست سوى الجوانب الظاهرة من الجلید.
في حقیقي تغییر إقرار ضرورة یعوا أن زمن، منذ شعبهم عن المقطوعین حّكامنا على                
الشعبي االنفجار سیحدث وإال ملموس، سیاسي لتطور مواتیة أجواء وبخلق اآلجال،             أقرب
الذي هیاكلها، لجمیع تداعي من ذلك عن ینجر ما مع الدولة سلطة وزوال               واالنتفاضات

  سیلهب الشارع ویدخل البلد في ثورة شعبویة عدمیة.
 

   كیف الخروج من الدّوامة؟
لكن الدیمقراطیة. في قدم بإدخال مضض عن النظام قبل الرئاسیة، 1995 انتخابات منذ               
الشعب یترك أن في یفّكر جعلته السابقة، التعیسة االنتخابیة التجارب تكرار من              هاجسه
توالت التي االنتخابیة المواعید جمیع مصیر كان وهذا بنفسه. هو النتائج یقرر وأن               یصّوت

  منذ ذاك.
والسیما التعبیر، حریات مربعات وآخر الحزبیة التعددیة من التخلص على عاجزًا كان              ولما
والتزویر الغش عمد ولقد اآلذان. صّم سیاسة بتطبیق البقاء النظام قرر الصحافة، حریة               منها
السیاسیة األحزاب وتحّطیم العقول وتدّجین اإلعالمي والتضلیل االقتراع صنادیق           وحشو

 بشكل سافر وفاضح، ومع كل ذلك لم یتمكن من خداع جزائري واحد.
أنه نتصّور أن یمكن هل ؟ والوقاحة الفظاظة من القدر بهذا بلد یسّیر أن الممكن من هل لكن                    
كقاعدة الرداءة تّرقى وأن ؟ والرخاء السلم تخترع أن الدیماغوجي الكالم فجاجة              بوسع

 للتسییر وتكّرس كنهج للحكم دون التسّبب في اإلفالس المعنوي لألمة ؟
أیة بوصلتها، فقدت وبعدما والعشرین، الواحد القرن هذا مطلع في الجزائر تعد لم               

 إستراتیجیة ناجعة وال أیة رؤیة لمستقبلها.
أدوات بال سفینة مثل ُتبحر نراها "حكمها"، ترشید على بالعمل تدّعي التي التنفیذیة السلطة                
األمواج ووسط اللیل منتصف في هوجاء عاصفة قلب في نفسها وجدت ربان، وال               قیادة

  العاتیة.
ظهور كل في واآلخرون، الرأي وصناع المتعاقبون، والوزراء الرسمیة، السیاسیة الطبقة             
شدة من بالشرف"، "المساس بتهمة قضائیًا یتابعوا أن ویستحّقون جنایة یرتكبون لهم،              علني

  ما یصدمون جماهیر لم تعد تحتمل السماع لترهاتهم.
لو یتمنى واحدة بحركة وقبیحهم". "ملیحهم الجمیع. عن االستغناء قرر الشعب الشارع، في               

  یمحوهم عن بكرة أبیهم.
تنازالتها وال الرّنانة، خطاباتها فال بالفشل. باءت عذریتها الستعادة السلطة محاوالت كل              
في لتزكیتها ویدعونهم یرفعونها التي المبررات وكل الجزائریین. على أثرت توسالتها             وال

  انتخابات مفبركة تواَجه بالالمباالة. وحتى التشهیر بالخطر اإلسالموي لم یعد له أي مفعول.
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یوم في وال ماي 30 یوم للتصویت یذهبوا لن سوف الجزائریین أن البدیهي من بات                 20

منطقة كانت إذا انتخاباتهم. لیست الحقاتها، أیضًا وربما سابقاتها، مثل االنتخابات فهذه              آخر.
ستنصرف الوطن مناطق باقي فإن المقاطعة، لشعار تنفیذًا االنتخابات هذه ترفض             القبائل
المترشحین ینتاب الذي الفیاض بالحماس تمامًا مبالیة غیر الخاصة، أشغالها إلى             یومها

  المتسابقین.
یده یمّد أن بوسعه فمن العكرة. المستنقعات میاه في فشیئًا شیئًا وتتحلل تغرق الجزائر إن                 
جزیئات مثل هم والدیمقراطیون ساعتهم. وینتظرون جماحهم كبحوا اإلسالمیون           إلنقاذها؟
فیحّب الشارع، أما تالحمها. فقدت السلطة وأحزاب متنافرون. الكهربائیة، الشحنة نفس             من

 الهدم وال یعرف البناء. من أین سیأتي طریق الخالص؟
رؤیة بدون عملوا والحذر، السریة ثقافة على تربوا الذین والعقد الحّل أصحاب إن               
المعنوي الرصید باستهالك قواهم میزان یغذون ظلوا مجتمع. مشروع وال واضحة             سیاسیة

  للثورة وبتبدید العوائد النفطیة وباستخدام عنف الدولة.
أن ببساطة یمكنهم وال أنفسهم یرون ال السلطة أحضان في نشئوا الذین الرجال فهؤالء                
یعیّنون الغرض، ولهذا الشعب. في یتحكموا أن لهم البد دیمومتهم، ولضمان خارجها.              یعیشوا
الرقابة. بمهام ویكلفونهم لسانهم، وسماجة بغلوهم معروفین فیهم" موثوق "أشخاصًا            دوریًا
الناخب لدى والثقة االحترام مشاعر أدنى إثارة على القدرة له هؤالء من أحد ال                لكن

 الجزائري.
مستنیرة. نخبة تكون بأن جدیرة جزائریة سیاسیة طبقة انعدام بمرارة لمس الجمیع الیوم               
رأسًا ماٍض والبلد مهّول. السیاسي الفراغ للوطن. حقیقي بدیل وبناء تصّور عن عاجزة               كانت

 نحو التمّرد والعنف والخراب.
دون واإلصالح، اإلنقاذ لعملیة الضروري للسیاسي، االعتبار د یـُرَّ أن الیوم یمكن كیف              
والشعبویة؟ الغوغائیة في السقوط دون الدیمقراطیة تنظیم یمكن كیف مغامرة؟ في             الدخول

  كیف یمكن السماح بالتعبیر عن السیادة الشعبیة دون إغراق البالد في الفوضى.
    كل األدوات المؤسساتیة والرمزیة للدولة مترهلة ومتفسخة.

في للمساهمة العمل ما األسود؟ للتشاؤم االستسالم عدم من البد كان إذا إذن العمل ما لكن                  
عندما نفعله، أن بوسعنا ماذا البلد؟ هذا في قائم هو ما كل الحظر ید تطال حینما الخلف                   إعداد
ما ؟ بأمره الحاكم بإرادة للشرعیة، الممتثلة السیاسیة واألحزاب للجمعیات االعتماد             یرفض
یكونوا أن علیهم یفرض من أمام نادرة بجرأة الدولة، وزیر الحكومة، ممثل یقف عندما                القول
عسانا وماذا القانون؟ لتطبیق نیة أي لدیه لیست بأن التنفیذیة، للسلطة والمراقبین              المشّرعین
أن یرید من ویعـُد أصًال، المهزوز الدستور بانتهاك جمهوریة رئیس یستمر عندما نقترح،               أن
بین والمساواة العدل بإرساء یعدون بمن نثق كیف القانون؟ دولة بناء یعتزم بأنه               یصّدقه
ال عندما جبًال نحّرك أن یسعنا كیف ؟ المحاباة في غارقة الدولة تكون عندما                المواطنین،

  تملك اإلرادات الحسنة سوى ملعقة؟
       مع ذلك، فإن "النظام" یتفكك یومًا بعد یوم، "ویزادد البلد الحقیقي انفالتًا من أیدیه.

   االنتخابات التشریعیة 20.2002
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ولم التحّرك على القدرة یملكون والذین یقرروا، ولم القرار بأیدهم الذین أن حدث وإذا                
ُیفرض لم وإذا عمیق، تغییر هناك یكن لم وإذا فعلي، سیاسي انفتاح ُیجَر لم وإذا                 یفعلوا،
وال قید وال تمییز بدون ونقمته، غضبه جام الشارع فیه سیلقي وقت فسیأتي صریح،                تطّور
أنجزت التي القلیلة األشیاء ذلك بما سیاقه، في شيء كل السیل قوة وستجرف یردعه.                رادع

  على غفلة منذ أربعة عقود. ستعید بالبلد إلى الشعبویة المّدمرة وستدخله أتون فتنة جدیدة.
منطق في للدخول المّدمرة الثورة منطق من الخروج كیف : معضلتها أمام هي الجزائر                

  التّطور الخّالق؟
  

* * * * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 أّي دور للجیش  ؟  *

 

 
تعدیلین السلطة أجرت ،1988 عام الواحد الحزب نظام لها تعّرض التي الهزة              منذ
نوفمبر في أخرى ومرة الحزبیة، التعددیة بإقرار ،1989 فبرایر في مرة كبیرین،              دستوریین

 1996، لسد بعض الثغرات التي ظهرت غداة توقیف المسار االنتخابي.
في أن إال الثانیة، الجمهوریة إلى البلد النتقال السیاسیة األطراف من عدید دعت ففیما                
كخطوة إلیه ینظر صار تغییر، أي قیام یعارض منحى تنحوا التغیرات هذه كانت               الممارسة

 قاتلة.

   منشور في "لوماتان"، 14 فبرایر 21.2003
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به تؤدي وقد أساسه، في الوطني التماسك تهدد عمیقة مجتمع أزمة في دخل البلد ألن                 
 إلى شروخ أكثر فتكًا من تلك التي عشناها من قبل.

الحزم موقف العلیا، العسكریة القیادة منهم وباألخص القرار، أصحاب اختار ولقد             
 واللجوء إلى استعمال عنف الدولة لمنع سقوط البلد في الفوضى "الثوریة" والتفكك بأي ثمن.
تزال ال مرّوعة، ومادیة بشریة خسائر وتسجیل األزمة بدایة من سنوات عشر مرور                بعد
نوع استعید وأنه ُأنقذت، الوطنیة الدولة أن صحیح سیاسیة. أوحال في غارقة لألسف               الجزائر
هم الجزائریین فإن ذلك، ومع الطبیعي. مجراها إلى نسبیًا عادت الیومیة والحیاة األمن،               من
عدا لحّكامهم، شرعیة أي تقریبًا یولون وال السیاسي نظامهم عن راضین یكونوا أن من                أبعد

  شرعیة القوة والمهازل االنتخابیة.
وطبیعتها. دوافعها لمعرفة الفعلیة، السلطة إلى األنظار تتجه أن الطبیعي من بات وعلیه               
الجنراالت من وعدد واألمن) االستعالمات (دائرة المخابرات وجهاز الجیش أصبح لقد             فعًال
الذي والعنف القمع عودة وبدون العامة. السیاسیة التحالیل في عنها غنى ال أساسیة               عناصر

  یبدو مستبعدًا، سوف یستمر الناس في الحدیث عما كان یمثل السلطة الخفیة بدون عقدة.
والوعد الجمهوریة على الحفاظ في أساسیًا دورًا لعبت العسكریة المؤسسة أن شك ال               
المعاصرین أن إال لموقفها، اإلنقاذي البعد بهذا سیذكرها التاریخ كان إذا لكن              الدیمقراطي.
والمثقفون السیاسة رجال یغفل لن وسوف وأخطائها. تجاوزاتها على أكثر            سیركزون
عداء طبعًا ننسى أن دون الخاصة، مطالبها تحقیق عدم على انتقادها عن              والمعارضون
غیر المنظمات بعض من یصدر ما السیما اتجاهها المتعنت الدولي والموقف             "المنهزمین"،

 الحكومیة التي یشتبه في مرامیها وصاحبة النفوذ اإلعالمي الكبیر.
ال الجیش وبأن واالستمرار. للحیاة قابل غیر الحالي السیاسي النظام بأن إجماع شبه هناك                
یستطیع ال نفسه الوقت في ولكنها رغبتها. تلك كانت ولو مكشوفة، دكتاتوریة یقیم أن                یستطیع
نهایة، ال ما إلى االستقرار، باسم الوطنیة، الحیاة على المطلقة سیطرته فرض في یستمر                أن

 باصطناع المشهد السیاسي بمناسبة انتخابات مغشوشة.
تنتج مستقرة دولة تبني أن أرادت إذا نهائیًا السلطة ماهیة إشكالیة تحل أن الجزائر على                 

 العقل وبالتالي التنمیة.
الدفاع واجب بین یّوفق وسط: حل إیجاد على تساعد أن برغماتیة دستوریة لمقاربة یمكن                

  عن الجمهوریة والحاجة لتعبیر شعبي حقیقي.
المكانة حول نقاش معالم براهیمي میلود األستاذ رسم ، مؤخرًا نشرت له قیّمة مساهمة في                22

في وبرغماتي دیمقراطي نظام ظل في العسكریة المؤسسة به تضطلع أن یمكن الذي               والدور
بعیدًا السلطات، فضل من جدیدًا شكًال ویقترح التركي، النموذج من فكرته یستلهم واحد.               آن
یقترح المؤسسات، فیه تتخبط الذي الشاذ الوضع من للخروج الكالسیكي. النموذج 23            عن

    طالع "لوماتان" 03 فبرایر 22.2003
إلى23 الدولة تنظیم تفترض القوانین"، "روح الشهیر كتابه في مونتسكیو نظریة في صاغ التي السلطات، بین الفصل مسألة                    

الجزائري المجتمع لتاریخ الخاصة الظروف إلى بالنظر وتنفیذیة). وقضائیة (تشریعیة ومستقلة متمیزة وظائف               ثاللث
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تضع اإلسالمیة) الحركة أوساط في ذلك في (بما باإلجماع تحظى دستوریة أدوات              وضع
على تعٍد دون الواسع، بمفهومها جمهوریة أمنیة میكانیزمات قلب في العسكریة             المؤسسة

  مجال تعّریف السیاسة. یستحق هذا االقتراح لما فیه من جرأة أن یطرح للنقاش.
لألمن األعلى المجلس تشكیلة مثل فمسائل متغیرات. عدة مناقشة یمكن المنظور، هذا من               
للجیش یمكن (كیف الدستوریة صالحیاته عسكریة؟)، أغلبیة من أم حكماء من سیتشكل              (هل
الجمهوریة، رئیس الذاتي، (اإلخطار اإلخطار آلیات الدستوري؟)، للنظام الضامن یكون            أن

  مجلس األمة...؟) وغیرها.. جدیرة بأن تطرح لمناقشة حقیقیة.
إحداث أجل من أخرى إصالحات حتمًا یستدعي اإلصالح هذا مثل أخرى، جهة من               
الجدیدة الهیئة هذه بین نزاعیة ازدواجیة ظهور وتفادي المؤسساتي الصرح في             التوازن
كافة یملك جمهوریة برئیس الحالي المشهد من نخرج أن بنا فحري الجمهوریة.              ورئاسة
فیه یصبح واقعیة، األكثر األول القاضي دور إلى والعودة نظریًا) األقل (على              الصالحیات
دولة رئیس یكون مما أكثر الشعبیة الشرعیة أدوات عن والمسئول المؤسساتي الصرح              مفتاح
والرقابیة التشریعیة مسئولیاته كامل یسترجع مجلس قیام وإن السلطات. كافة یدیه بین              یركز
الطبقة لتجدید المجال یفتح أن أیضًا شأنه من فعلیة، تنفیذیة سلطة تمارس حكومة               وقیام

  السیاسیة ولهبوب ریح حداثیة منعشة.
غیر التوتر، یطبعها ظروف في ستجري 2004 لسنة المعلنة المقبلة الرئاسیة االنتخابات              
َنفَسها تجد أن یجب الدیمقراطیة المحاولة ألن التطور. إلمكانیات حاملة ذلك مع تكون قد                أنها
الداخلیة، ومحدداته العالمي الجیوستراتیجي بالسیاق مرهونًا الیوم أصبح البالد فتطور            الثاني.
رئیس یجّسد بأن المطالبة الوهم من كان فإذا الحالیین. قراره بصّناع هذا من               وأكثر
مطلبنا عن ندافع أن نحن واجبنا من أنه إال غیرها، ال الشعبیة السیادة المقبل                الجمهوریة
خالل الجاد بالحوار فعلیة إصالحات تقرر أن فالبد السیاسي. للنظام حقیقي تشكیل              إلعادة

  العهدة الرئاسیة القادمة.
المجالین لفتح اإلعداد مؤسساتیة، إلصالحات التخطیط الجمهوریة، تأمین الدستور، تعدیل            
خلق ألن طموح. جماعي لبرنامج وعاء تشكل أن بإمكانها سبل كلها واإلعالمي،              السیاسي
لقیادة أساسیًا یبدو والمحكومین الحكام بین الثقة من أدنى حد ربط وإعادة جدیدة سیاسیة                طبقة

  البلد بقدر أدنى من األمل نحو المستقبل.
 
 

 المصالحة الوطنیة: عملیة سیاسیة أم رؤیة مستقبلیة ؟  *
24

 

الخطابات في ُیتداول الوطنیة المصالحة موضوع أصبح الحكم، إلى بوتفلیقة وصول منذ              
طرف كل عّبر األعّم، وهو ومتحّفظ ومعارض مؤید بین متكرر. بشكل العامة              والمتناقشات

وظیفة إلحاق یقترح الوطنیة، االستراتیجیات مجو للدول األمنیس الجانب فیها أصبحت التي العالم في الجیوسیاسیة                 والتغیرات
  ثالثة للوظائف الثالثة المذكورة، هي الوظیفة األمنیة.

     منشور في "الوطن"، 29 نوفمبر 24.2004
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حسب أو الحزبیة وإستراتیجیته السیاسیة حساسیته حسب موقفه عن السیاسیة األطراف             من
 قناعاته الذاتیة.

الوقت في الرئاسیة، األهداف مضمون سابقًا "استئصالیون" بها اعتنق التي السهولة رأینا              
 الذي سارع أنصار "سانت إجیدیو" سابقًا للجهر بمعارضتهم لها.

أنه یبدو كما أوالئك. أو لهؤالء الحق بإعطاء الموضوع في الفصل ألوانه السابق من إنه                 
السیما هذه. المصالحة سیاسة تعكسه ما خالل من الحالي الرئیس برنامج نقّیم أن الخطأ                من
لتنفیذ علیها سیعتمد التي العملیة والوسائل وأهدافه إرادته بوضوح بعد یحدد لم بوتفلیقة               وأن
أنه مادام السیاسة، لهذه مساندته حتى أو معارضته المرء یعلن أن المجدي من فلیس                سیاسته.
إلى ونقیضه، للشيء تسع أن یمكنها المصالحة، كلمة علیه تنطوي الذي العام المفهوم               خارج
فیها رأت القطعیة، بمواقفها المعروفة االجتماعیة الدیمقراطیة الحركة حتى أنه            درجة
التي العامة المبادئ على كان لو حتى نقاش، فتح ضرورة من یمنع ال هذا !                  الخالص
في به. الجزائریة المشكلة إمساك ینبغي الذي الطرف حول والتناقش السیاسة، هذه              تتضمنها
أفریقیا جنوب في أخرى، أصقاع في تم بما الوضع مقارنة إلى مباشرة سنذهب بادرة،                أول
والثقافیة والعرقیة الطائفیة المواجهات مزقتها التي البلدان جمیع وفي لبنان وفي             مثًال
وصعوبة تعقیدًا أكثر الجزائریة الحالة أن نجد فاحصة، نظرة بإلقاء لكن،             والسیاسیة.
مسیرات أكثر من مسیرة لها كانت كأمة الجزائر إن یقال، أن یمكن ما أقل وإن                 وغموضًا.

  األمم ألمًا ومأساویة.

ال تاریخهم، على استبطانیة نظرة إللقاء الكافیة القوة عندهم تزال ال الذین ،2004 في                
الذي الفشل بدوّي ثم المسلحة، الثورة بتفجیرات متبوعًا طویل، استعمار هوان سوى              یلقون
ال ظالمیة لقوى واالنتحاري الجنوني بالزحف لتنتهي بالمجتمع، النهوض محاوالت إلیه             آلت

  تعرف سوى زرع الموت في طریقها.

الجحیم وعاشت الزمن، من عقدًا دام ورهیب شامل تدمیر مخطط ضحیة الجزائر كانت               
الّالقانون دولة وتعسفات الطفولیة الشعبویة من طویلة عشریات ثالث من سعیره استمد              الذي

 وعجز الحّكام على تصّور وتجسید الجزائر العصریة.

بقدر الرادیكالیة اإلسالمویة اإلیدیولوجیة ومن التربة، هذه من والعنف اإلرهاب تغذى ولقد              
 ما تغذى  من غیاب الحریات السیاسیة والتصّحر الثقافي والبؤس االجتماعي.

تزال وال ونهائي. دقیق بشكل الجزائریة لألزمة الحقیقي التشخیص بعد ُیجَر لم الیوم، إلى                
 نظرة البعض والبعض اآلخر لألحداث متباینة، إن لم نقل متعارضة.

ما بقدر الواقع، أصل في التنظیر على یعكف أن السیاسي الرجل من یطلب أنه یعني ال هذا                   
 یتعّین علیه أن یجّسد الوسائل التي علیه أن یستعملها لتغییر هذا الواقع وتطویره.



  تأّمالت في واقع الجزائر
 

االحتقان من للحد متدرجة خطوات في العمومیة السلطات شرعت ،1997 عام منذ              
االتفاق الرحمة، (قانون والسیاسیة اإلیدیولوجیة الصراعات عن والناتج المجتمع في            السائد
فرغم الشامل...). العفو التوبة، قانون لإلنقاذ، اإلسالمي والجیش الشعبي الوطني الجیش             بین
هذا في بوتفلیقة به بادر الذي العمل جاء الشكلیة، التأویالت بعض وباستثناء              المظاهر،
من وأعدت ُبرمجت العملیة هذه أن شك ال االستراتیجي. الخط هذا مع تمامًا متسقًا                المجال
الدفاع وزارة مهام تسلیم مشهد جاء ثم األزمة. عز في الفعلیة األمنیة القرار مراكز                طرف
الحقیقیة النوایا لیكشف ،1993 عام في زروال ولیمین نزار خالد الجنرالین بین              الوطني
العام والعفو الوطنیة المصالحة حول االستفتاء أن لنا یتبّین ومنه اإلستراتیجیة. هذه              لواضعي

  المرتقبین، سوف لن یكونا سوى تتویجًا لعملیة تطبیع مقرّرة ومسطّرة منذ ذلك التاریخ.

لن سوف فّعال، عسكري عمل بها ُیستكمل سیاسیة، إستراتیجیة بدون أنه الواضح من               
یسع ال للجمیع)، واألمن (السلم المعلنة األساسیة وأهدافها المبدأ حیث من اإلرهاب.              ینطفئ
ما وهذا الدولة، استسالم صبغة تأخذ أال طبعًا بشرط الوطنیة، المصالحة یعارض أن               ألحد
التحكیم آلیات وتحدید تحقیقها كیفیة في هي اآلن المشكلة كل یبدو. ما على الحال هو                 لیس

  وإنصاف الضحایا األبریاء مع ترك أبواب الصفح مفتوحة.

االعتبار ورد ـ رمزیًا ولو ـ المخطئ وإدانة الحقیقة قول عبر تمر الحقیقیة المصالحة إن                 
إرساء في التفكیر بدون األزمة من خروجًا تصّور یمكن ال أخرى، ناحیة من لكن                للضحایا.
البلد، اقتصاد على البیروقراطیة سطوة ورفع محترمة دیمقراطیة وقواعد حقیقیة قانون             دولة
في والسقوط االنحراف من الجزائریة الشبیبة وإنقاذ للمواطنین األمن وتوفیر الفساد             ومكافحة
ومنظومة انحرافاتها، على للرقابة ذاته الوقت في تخضع مستقلة عدالة أقامة وبدون              الرذیلة،

 تربویة عصریة...

الخیارات ألن شك. أدنى یعتریها ال جدًا كبیرة الدولة مسئولیة إن الجزائریة، األزمة هذه                في
وألن الفتنة. بذور زرعت التي هي والسبعینات الستینات منذ فرضتها التي             اإلستراتیجیة
سوى یكن لم إذ عفویة. ظاهرة یكن لم التسعینات في اإلسالموي للعصیان المذهل               التصاعد
التي واالجتماعیة والثقافیة واالقتصادیة والسیاسیة اإلیدیولوجیة للتمزقات الظاهرة          الصورة

 أنتجها نظام الفكر األحادي منذ 1962 على األقل.

والتقنیة، والقانونیة السیاسیة النواحي من ناجحة ولو وطنیة مصالحة أیة فإن الیوم، أما               
لم إذا بسرعة تتبخر قد اإلیجابیة آثارها ألن الجزائریة. األزمة من جزء سوى تحل لن                 سوف
جدید. وطني مشروع والقتراح الحقیقي للتغییر معنى لتعطي جدیدة سیاسیة رؤیة             ترافقها
على المجتمع حمل ویجب تعمیّقها. ولیس األزمة تجاوز هو المصالحة هدف یكون أن               یجب
بوتفلیقة مشروع سیبدو اتسعت، ومهما الزاویة هذه من تجاهلها. ولیس االختالفات             تجاوز

  ضیقًا وسیاسویًا بحتًا.
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بقدر المجتمع. وضد الدولة ضد السالح حملوا الذین مع الشعب بتصالح یتعلق ال األمر إن                 
تهدد التي والعمیقة الكثیرة للشروخ الحقیقیة األسباب معالجة في عاجًال الشروع ینبغي              ما
خطورتها، تفاوت على الفتنة، دواعي ألن للفرد. البسیكولوجي والتوازن االجتماعي            التماسك

  تضاعفت في أوساط المجتمع وفي العائلة ولدى الفرد نفسه.

السلطة مع العالقات مثل عنها والمسكوت الحساسة المواضیع كل مناقشة من بد فال               
كما تامة. بصراحة واللغة... والهویة الرجل) مع (وكذلك والمرأة والعائلة والعمل             والثروة
الحاجة بین العالقات صیاغة إعادة یجب مثلما المجتمع. في الجدیدة التوازنات تحدید              یجب
الضروري العقالني بین البالیة، والتقالید روح بال الحداثة بین المادي، والرخاء             الروحیة
بین بوش، وعولمة بابا" "وطنیة بین الكونیة، والقیم البالیة القیم بین المفروض،              والالعقالني

 األشكال الخارجیة للظاهر والجوهر األصیل للكائن.
 

الخیریة، اإلنسانیة لألعمال البیداغوجیة والترقیة الدولة، مستویات أعلى في المثل بإعطاء             
بالرزانة یتصفون جدد رجال یأتي أن یجب واإلعالم، والتربیة المدرسة طریق             وعن
معًا مشترك، مشروع لتحقیق إیجابیة، وحوافز واالقتناع األمل دواعي للشعب            ویمنحون
والتعصّب التناحر أوحال من نهائیًا وللخروج الظرفیة، االختالفات عن النظر            وبغض

  الحضاري بشتى ألوانه.
یرید محض سیاسوي تصّور من مستلهمًا یبدو بوتفلیقة بدأه الذي المسعى فإن األسف، ومع                
ینتمي هو شك. محل وطنیته لیست سلطته. وصورة صورته لتلمیع األمة، كمنقذ فیه یظهر                أن
رفقائه ومثل كثیرًا. الوقت نفس في كلفها قد كان وإن للجزائر، الكثیر أعطى جیل                إلى
ال المثال سبیل على أحمد وآیت وبوضیاف وبومدین بلة وبن الحاج، مصالي مثل               القدامى،
من بالقائد الزعیم، بفكرة بوتفلیقة یؤمن المعارضة، في أو السلطة في كانوا وسواء               الحصر،
المطلق بالقائد یؤمن واحد. رجل إرادة تصنعه الذي التاریخ بفكرة ویؤمن منازع،              دون
في االندماج تمام مندمجًا بوتفلیقة نجد هذا وفي السیاسي. التطّوع وفكرة الواحدة              وبالحقیقة
األب صورة هي نفسه عن األخیر هذا كّونها التي الملهم الحاكم صورة العربي. الحاكم                ذهنیة
للعالم األنتربولوجي البعد إلى یحیلنا وهذا رعیته. قیادة یحسن الذي والراعي والنبي              الروحي

 الذهني.
المجتمع ألن الشرقي. االستبداد خمائر غیر أخرى ثقافیة بخمائر تزخر الجزائر لكن              
أو سنوات عشر أو خمس بعد أخرى. وطموحات أخرى وقوى أخرى ُمثل تسكنه               الجزائري
القانون دولة بناء األولى مهمته ستكون السیاسة. رجال من جدید جیل سیأتي سنة،               عشرین

  الحقیقیة، بعد أن حقق جیل أو نوفمبر 54 االستقالل.
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البطولیة اللحظة كانت استقالله. استرجاع الجزائري الشعب قرر سنة، وخمسین خمس             قبل
هذا صنعوا الذین والنساء الرجال حقق ولقد النور. إلى الظلمات من تخرج أن ترید                ألمة
الفرصة له وأتاحوا العبودیة من خّلصوه قرون. منذ الشعب لهذا سیاسي إنجاز أكبر               التاریخ

 ألن یتشّكل كدولة مستقلة.
 

 مستقبل "ُمشرق"
المعسكر في لإلمبریالیة المناهضة والخطابات العالم في التحرر لحركات أن شك             ال
أخرى وأحداث الثانیة العالمیة الحرب نهایة أعقبت التي الجیوستراتیجیة والتحّوالت            التقدمي
العاملین كانا الرجال وإرادة وعي أن یبقى لكن الجزائریة. الثورة على أثر كوني، بعد                ذات

 الحاسمین.
بالموارد وغني كبیر بلد الجزائر بها. مسموح باتت اآلمال كل التاریخي، االنعتاق هذا               بعد

  الطبیعیة، وفوق هذا مسّلح بتعبئة خارقة لشعب مستعد للتضحیة حفاظًا على حریته.
حركة بالموازاة ویواكب الباردة، الحرب ارتجاجات یعیش العالم كان السنین، تلك             في
تراجع. في واالستعمار تتحرر الشعوب وكانت البلدان. كل یعّم الرقّي مذهلة. اقتصادي              تطور
الحقیقي بمعناه القمر وأصبح إلغائها. حد إلى الممكن حدود تبعد والتكنولوجیا العلوم              وراحت
والتصنیع، التربیة مجاالت (في النقائص عن النظر وبغض اإلنسان.. قدم تحت             والمجازي
كان ُمشرق. بمستقبل واعدًا الرحب، األفق یرون الجزائریون كان التكنولوجیا...)،            واكتساب
في العالم الركب لتسایر تأخرها تستدرك أن الجزائر على وكان واثبة، بخطى یتقدم               العالم

 التقّدم.
"ال التي الدولة تشیید على مصممًا قیادتها، وقّرر البالد حرر وبعدما نوفمبر، جیل كان                
الصناعة في الشروع مع قوي اقتصاد بناء وعلى واألحداث"، الرجال بزوال             تزول
: متوفرة المساعدة العوامل وكانت الشعب... وتربیة الجدیدة األجیال وتكوین            "التصنیعیة"،

 اإلرادة، الوطنیة، الطموح، التحدیات، االنتصارات...
هناك یكن ولم البشریة أمام منقشعة السماء أصبحت العالم، في التكنولوجیة الثورة بفضل               
المتقدمة العالم شعوب كل كانت الذي المعیشة مستوى إلى الجزائري یصل ال لكي               مبرر
كانت حتمیًا. أمرًا الحدید في والتحكم اإلنسان تحرر عصر بأن نعتقد وكنا آنذاك. به                تتمتع
بترولها. ... وبفضل سواعدها بقوة انتزاعها على ومصّممة الشمس. تحت مكانتها             للجزائر

 وذلك سیمكنها من اكتساب مصانع جاهزة وتكنولوجیا وتنمیة...
  

    منشور في "لوسوار دالجیري" 27 أكتوبر 25.2009
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  تسّلیم "المشعل" ال مفّر منه
یسّلموا أن علیهم التي النهایة من یقتربون نوفمبر أول رجال بات قرن، نصف مرور                بعد

  عندها الوطن للجیل الجدید. لكن بأي زاد وبأي آفاق ؟
أي في ولننظر الداخلیة التقییمات واحدة لمرة جانبًا لندع والخمسین، الخامسة الذكرى هذه               في
الوطن نوفمبر جیل فیها حّرر التي اللحظة بین ولنقارن اآلن، بعد الجزائر فیه ستعیش                عالم

  واللحظة التي یتعین علیهم أن یسلموه فیها لورثته.
فإن والحتمیة، الوشیكة المشعل" "تسلیم عملیة فیه ستتم الذي العملي األسلوب كان              فمهما
تنظیمه یعاد جدید عالم سابقیهم. نظرة حسب ولیس للعالم رؤیته وفق البلد سیقود الجدید                الجیل
تبدو فیه، للعیش اإلمكانیات وتوفیر العالم هذا فهم على كأمة قدرتنا إن وبالتالي أعیننا.                تحت

 أساسیة وحیویة.
والسنوات األشهر ففي ملّبدة. أصبحت الستینات في والمنقشعة الرحبة اآلفاق ألن هذا              
أن لطالما یبدو. ما على بقسوة طموحاتها في النظر تعید أن البشریة على سیتعین                القادمة،
كنموذج الغربي واإلنسان القوة وإرادة نیتشه، نظریة من المستنسخة األعلى، اإلنسان             إرادة
كانوا الشؤم أنبیاء أن تبّین العالم. كابوس إلى یتحّول أن بصدد هو العصري، لإلنسان                مثالي
للطبیعة استغالل أقصى على أقیم الذي الغربي، والتنموي االقتصادي النموذج وأن حق،              على
وصلت اآلن الوضعیة اإلفالس. وشك على هو المحروقات، من الرسوبیة لطاقته             وخاصة
شكله في الحضارة لوجه شامل وتغییر جذریة تحّوالت نحو یتّجه العالم جدًا. خطیرة               درجة
غیر النمو بأن یدرك اإلنسان بدأ ولقد الطبیعیة. كوكبنا محدودیة بسبب به، عرفناها               الذي
مسئولیتنا من إنه قاتًال. وهمًا كان العالمي االقتصادي النظام كل علیه أقیم الذي               المتناهي

 كمواطنین أن نفكر في كیفیة تنظیم انتقالنا الذي قد یدوم جیًال كامًال نحو عصر جدید تمامًا.
على مدهشة انعكاسات لها ستكون القریب المستقبل في ستحدث التي التغیّرات حجم إن               
ستمتد والتي عنها، ستنجر التي والمدّمرة الكثیرة المزمنة والصراعات واألمم. الناس             حیاة
"الصراع عصر عن یتكلم أصبح البعض تهدید. أدنى تكون لن سوف زمن، من عقود                عبر

  األعظم" القادم، والذي سیأتي بعد نهایة هیمنة القوة العظمى األمریكیة.
 

 العراقیل اإلستراتیجیة الثالثة
البشریة التنمیة نموذج وبالتالي الغربیة، الحضارة تواجه إستراتجیة عراقیل ثالث            هناك

 السائد حالیًا في العالم بأسره:
(1 
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المحتوم بالمصیر وثیقًا ارتباطًا المرتبط الحالي، العالمي المالي للنظام الحتمیة            النهایة
الدراسات من العدید تتكهن الذي الدوالر انهیار أن بحیث الدوالر: إلیه سیؤول              الذي
ستكون سنوات) بضعة أو أشهر (بضعة نسبیًا القریب المدى في بحدوثه والدقیقة              المعمقة
باقتصادیات ستعصف عنها ستنجر التي الرهیبة المالیة الفوضى عالمیة. ارتدادات            له
ألنها والمصطنعة العالمیة، البورصات في تشاهد التي الحالیة البحبوحة الدول.            جمیع
البنوك لمئات الجاري اإلفالس تخفي أن یسعها ال الفعلي، االقتصاد عن تمامًا              مقطوعة
في 2009 سنة من األولى التسعة األشهر خالل مائة من (أكثر المالیة              والمؤسسات
وإیرلندا، وإیسالندا، كالیفورنیا، (تتصدرها الدول لبعض وحدها) المتحدة          الوالیات
الدول أن مع وغیرها. أوروبا وفي المتحدة الوالیات في األسر وآالف             وبریطانیا...)
كل من فبالرغم األزمة. بدایة منذ المالیة مؤسساتها إمكانیات من أوتیت ما بكل               دعمت
بفضل دوالر) ملیار 2400 یقارب (ما األمریكیة الدولة ضختها التي الطائلة             األموال
ودول وروسیا والصین األوروبي االتحاد دول طرف من یضاهیه وما األوراق،             ناسخة
كثیر یرام. ما على لیست نمو، من یرافقها وما االقتصادیة اآللة أن إال النفطیة...،                الخلیج
أو یورو 0,5 مستوى إلى بسرعة سیسقط الدوالر بأن یعتبرون المالیین األخصائیین              من
كله العالم احتیاطي على وكذا األمریكیة القیم على سیقضي مما ذلك، دون ما               إلى

  بالدوالر، وسیشّل الدول المصّدرة مثل الصین والیابان وألمانیا...
(2 
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إال النفط، منابع جمیع لتنضب أمامه عقود بضعة للعالم یزال ال كان إذا النفط. نهایة                 توّقع
یعد لم أنه بدلیل البترول. بعد ما مرحلة نعیش بدأنا الحقیقة في أننا المؤكد من بات                  أنه
ال تنازلیًا منحى تسلك بدأت بالعكس، بل إنتاجها. من ترفع أن البترولیة الصناعة               بإمكان
ألخرى، سنة من للنفط، متزایدة بحاجة هو االقتصادي النمو بأن علمنا مع فیه.               رجعة
وستزداد المحروقات. من معروض هو ما بسرعة سیتجاوز العالمي الطلب            وأن
رسمیًا تنفي الجزائر أن ورغم خانقة. تصبح أن إلى حدة الطاقة أسواق في               التوترات
ذروته، بلغ للمحروقات العالمي اإلنتاج أن إال سنة، و20 15 بین إنتاجها نضوب               احتمال
البترول سعر انفجار أن إلى اإلشارة مع .2008 2005 سنتي بین حدیثة، دراسات               حسب
150 قارب إذ ، 2008 سنة من األول والسداسي 2007 سنة من األخیر السداسي                خالل
المحروقات احتیاطي نصف فیه نجد الذي العسیر التحّول لهذا راجع جویلیة، في              دوالر
كانت وإذا األبد. إلى وّلى قد بخس بثمن البترول عصر أن یؤكد مما مستهلكة. العالم                 في
إال العالمیة، واالقتصادیة المالیة باألزمة متأثرة 2008 سنة تراجعت قد البرمیل             أسعار
النامیة للبلدان (خاصة العالمي لالقتصاد انتعاشة أول في السهمي الصعود إلى عادت              أنها
سوق بارتفاع جدید من ستصطدم ما سرعان التي والبرازیل...)، والهند الصین             مثل
هناك كانت إذا المحتشمة، االنتعاشة من فبالرغم جیدًا، ذلك نرى عنه. سینجم الذي               النفط
أكتوبر). وعلیه أواخر في دوالر 80 من أكثر (إلى بقوة یعود البرمیل سعر فإن               انتعاشة،
متبوعة فعلیة، اقتصادیة انتعاشة شيء كل رغم ستحدث هل مترددة. تزال ال              فالتوقعات
تراجع بسبب لالسعار انخفاض مع جدید ركود إلى ذلك لیؤدي جدیدة، أسعار              بأزمة
سیحدث أنه أم تنازلي؟ منحنى على بتذبذبات دوالیك، وهكذا انتعاشة... تلیه             االستهالك،

  ركود نهائي، طویل المدى ومّدمر سیجر العالم إلى االنحطاط التام؟

 

ستتّولد العام التراجع من جدیدة مرحلة دخل العالم أن المهّم الصحیح، السیناریو كان أیا              
آثارها. في التحكم السهل من یكون لن وسوف األشكال. متعددة وصراعات توترات              عنه
وحدها، بالمحروقات تلبیتها یتعذر سوف المقبلة للعقود الطاقة من العالمیة            االحتیاجات
النفطیة، والصخور الفحم مثل الرسوبیة الطاقة مصادر من بغیرها وال والبترول،             الغاز
البترول تعّوض أن األخرى البدیلة الطاقات أو النوویة الطاقة بوسع یكون لن              وسوف
بنسبة به مرهون العولمة علیه ترتكز الذي النقل قطاع وأن خاصة المنظور. المدى               على
وفعًال تدریجیًا. النظام كل شل إلى البرمیل لسعر المتزاید االرتفاع وسیؤدي بالمائة، 95             
عندها تتراكم وبدأت الوقود تكالیف من بالفعل تعاني الجویة الخطوط شركات بدأت              لقد
للشركات بالنسنة ،2009 سنة من األول السداسي في دوالر ملیار 4,5) هائلة              خسائر
محصورة نقل وسیلة لیصبح الجوي النقل سینحسر فشیئًا، شیئًا الجوي). للنقل             األمریكیة
في وحدة ملیار بنحو المقّدرة السیارات حظیرة فإن أخرى، جهة ومن معینة. طبقة               على
الواقع مع تمامًا مالئمة غیر أصبحت المحروقات من المشتق بالوقود تشّغل والتي              العالم
الذي ـ المالي النظام وال األولیة المواد على التوفر وال الصناعیة اإلمكانیات فال               الجدید.
بمثل تسمح سوف البدیلة للطاقات المستخدمة التكنولوجیات في التحكم وال ـ یضعف              بدأ
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فإن ثم ومن المطلوب. الوقت في السیارات لحظیرة كامل باستبدال أي التغییر،              هذا
الصناعي، "التنقال" لسیاسة القاضیة الضربة سیسدّد البضائع لنقل الباهضة           التكلفة

 وبالتالي للعولمة مثلما هي مصاغة إلى حد اآلن.
أكبر3) أحد بكونها تعترف الدولیة المجموعة أصبحت التي المناخیة، التغیرات            أخیرًا،

تحدیات ستطرح البشر، من كبیر جزء أي العالم، من واسعة أصقاع تهدد التي               األخطار
المغاربیة منطقتنا في عنه المنجرة المیاه وندرة األمطار منسوب انخفاض            كبیرة.
استقرار على العامل هذا آثار ننسى أن دون الزراعیة، مواردنا على سلبًا              ستنعكس
نحو للسكان جماعي ونزوح العطش من تعاني التي وأفریقیا الساحل بلدان من              عدید

  الشمال.
 

 عالم مختلف ومعّرض للخطر
البترول، نفاد بالدوالر، المرتبط الدولي النقدي النظام (انهیار مجتمعة الثالثة العراقیل هذه              
النزاعات اعتبار ویمكن الكوني. المستوى على تحّوالت عنها ستتّولد المناخیة)            والتغیرات
الجنوبیة الصحراء منطقة أن كما التحّوالت. هذه معالم أولى واألدنى األوسط الشرقین              في
ـ حرب في والعالم مقلقة. إنذار إشارات تعطي الغاز، من الجزائري لالحتیاطي              المتآخمة
الهند الصین، المتحدة، الوالیات العمالقة، الدول الطبیعیة. الموارد على ـ حقیقیة لكن              صامتة
حقول به توجد مكان أي في تتشكل بدأت كبیرة وتوترات الستار. وراء غالبًا تتعامل                وروسیا
في الخصبة األراضي وستكون أفریقیا. في األوسط، الشرق في قزوین، بحر حول :               النفط
أراضي بشراء الخلیج بلدان وكذلك الصین بدأت بحیث كبرى. استراتیجیة رهانات             صلب

  زراعیة شاسعة من البلدان الفقیرة، في أفریقیا وآسیا.
ما ؟ العالمیة التحدیات هذه تواجه أن الظروف، هذه مثل في الجزائر، بوسع سیكون كیف                 
هي وما الغاز؟ من وخاصة (الضئیلة) النفط من احتیاطیاتنا بخصوص االستراتیجي أمننا              هو
بشكل یطمعون العالم هذا كبار بأن علمًا الشركاء، نزاهة إلثبات سنشترطها التي              الضمانات

  أو بآخر في هذه الثروات النفیسة والحیویة لنا ولهم؟
لصیاغة اإلمكانیات لدیه ستتوفر هل بلدنا؟ سیتعامل كیف العالمیة، التحّوالت هذه أمام              
من الداخلیة ثغراتها تعالج أن سیمكنها هل واستقرارها؟ أمنها لها تضمن جدیدة عالمیة               رؤیة
جرى ما مثل المیزان، في األمة إرادة تدخل أن یجب هنا الخارج؟ لمواجهة االستعداد                أجل
إن الصعب. الواقع لمواجهة وإعداده شئونه على واطّالعه الشعب مخاطبة یجب ،1954              في
مع تكیّیفه نحو البلد بتوجیه تبدأ أن العمومیة السلطات فعلى الحاضر. عبر یمر               المستقبل

  الظروف الجدیدة لحیاة األمم من اآلن.
أن الجزائر على زمنها. وّلى واألحادیة نسبیة، سوى تعد لم المتحدة الوالیات سیطرة إن                
ومراعاة التعاون إطار في المستجدة، العالمیة اآلفاق منطلق من مصالحها تقدیر             تعید

  المصالح المتبادلة الحقیقیة مع شركاء تثبت مصداقیتهم.
 

 ماذا عسى الجزائر أن تفعله؟
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أمریكیة، خزینة كسندات دوالر ملیار 144 لـ امتالكها تعلن التي الجزائر مصلحة من إن                
النفیس المعدن ُتدخل أن على ذهب، إلى األوان) فات قد یكن لم (إن الفور على تحّولها                  أن
البنوك عن أشیع ما كل بعد مصداقیة، أي له تعد فلم الورقي الذهب أما الجزائر. إلى                  مادیًا
مصلحتها ومن تختزنه. الذي المادي الذهب مرة و35 20 بین ما صوریًا باعت التي                الغربیة
حتى أو أخرى عمالت إلى أو نفیسة أولیة مواد إلى األرصدة هذه من جزء تحّول أن                  كذلك

  إلى ما یسمى بحقوق السحب الخاصة.
نحتفظ أن األفضل فمن محروقاتنا. استغالل وتیرة من التخفیض یجب آخر، جانب من               
باالنخفاض علیه محكوم أخضر بورق یبّدل أن على أرضنا باطن في األسود              بذهبنا
األسعار أن بحیث البترول. من ممكن قدر أكبر لبیع ستشتد حّكامنا على الضغوط !                واالندحار
على تحافظ أن الجزائریة الدولة على علیهم. ستتدفق واألموال جدًا عالیة مستویات              ستعرف
واحد، جیل لحساب األحوال من حال بأي تبددها وأال لألطماع، والمثیرة المؤقتة              ثرواتها
وسائل كل ستستعمل للنفط المتعطشة الكبرى الدول واحدة. طائفة لحساب نقول ال              حتى
ینتظرها دبلوماسیتنا فإن لذا األرض. باطن في المخزونة للمحروقات أثر كل لضخ              الضغط

 عمل كبیر في هذا المجال.
المواد إنتاج لتشجیع وطنیة سیاسة في تشرع أن الحكومة على یجب أخرى، جهة من                
إشكالیًا أصبح للتجارة العالمیة المنظمة إلى انضمامنا الجزائر. في السائرة            االستهالكیة
سیاسة في الشروع ویجب المقبل. السیاق في قاتًال یصبح وقد بل التطورات، إلى               بالنظر
القروض ومنح الجمركیة الحواجز باستعمال عقدة، بدون ومؤسساتنا لصناعاتنا           حمائیة
المفاوضات إلى العودة ویجب الوطني. اإلنتاج نحو الموجهة واالستهالكیة           االستثماریة
توجیه بالمقابل ینبغي حدودنا، داخل األطراف. المتعددة االتفاقیات في الحذر وتوخي             الثنائیة
أن یجب الوقت، نفس وفي المستدامة. التنمیة مع المتماشي االستثمار نحو األموال              رؤوس
منتجینا. تنافس التي أو المفیدة غیر الواردات ضد واحد آن في وشفافة شدیدة إجراءات                نتخذ
اإلنتاج تعّطل كانت التي بعید أمد منذ المنتهجة السیاسة عكس العمل یجب              وباختصار،
المنتجات الستیراد السوق تفتح الذي الوقت في وبیروقراطیة، متشددة بقوانین            الوطني

  والخدمات.
في واسعة أقالیم إلعمار السكان تحفیز مع األراضي تهیئة هناك تكون أن البد أخیرًا،                
البلد إعداد أجل من والري الزراعة قطاعي في جادة استثماریة سیاسة لدعم البلد،               أعماق

 لمواجهة األزمات الغذائیة المتوقعة ولضمان أفضل أمن غذائي للسكان.
دولة عودة األساسیة شروطه ومن السیاسي. اإلجماع بناء إعادة ینبغي هذا، كل قبل لكن                

  القانون ورسم مسار دیمقراطي صادق وواقعي، قابل للتطبیق.

* * * * 
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جدید كرقم نفسها فرض من تمكنت واإلعالمیة، السیاسیة الساحة "العروش" دخول منذ              

 على المجتمع الجزائري.
وأصبحت الوطنیة، الحركة قَدم قدیٍم الهویة أجل من نضاٍل وریثة "العروش" حركة تعتبر               
في التقلیدیة السیاسیة األحزاب تمامًا ُمقصیة القضیة، لهذه والرادیكالي الوحید الحال             لسان

 المنطقة.
من والكذب العصا الستعمال استعدادًا أكثر سلطٍة فساد من المواطنة حركة شعلة تتغذى               
الحقل وتلفح تكبر أخذت اآلن وهي المجتمع، في السائدة النزاعات حل على              استعدادها

 السیاسي بلفحاتها الحارة، مع خطر نشوب حرائق قد یتعذر التحّكم فیها.
وتستمد واإلیدیولوجي الثقافي النضال من عقوٍد من نشاطها تستلهم التي الحركة فهذه              
والحزبیة، المحلیة الصراعات باشتداد رادیكالیتها وتبرر والغبي، األعمى القمع من            شرعیتها

  تحمل الیوم لیس فقط بذور المواطنة، ولكن أیضًا بذور شقاق داخلي في المجتمع.
بیدها التي الوسائل جمیع السلطة فیها ُتخرج التي االنتخابات، تسبق التي األجواء هذه في                
على للحفاظ ینفعها ال الذي النحیب سوى للمعارضة فیها یتبقى وال البلد، على قبضتها                إلحكام
لفرض التاریخیة الفرصة اغتنام العروش حركة تحاول المضمون، وغیر الهش            وجودها

 "تغییر للنظام."
ال فهو مشّجع. غیر منحى أخذ والحركة الحكومة بین الجاریة المفاوضات مسار أن الحال                

 یعد بأي تغییر طالما أنه أخذ شكل تزكیة ألسلوب حكم أبعد ما یكون دیمقراطیًا.
سقف من لترفع أویحي ـ بوتفلیقة الثنائي وضعف حقوقها مشروعیة العروش استغلت              
تبني على البلد كل وترغم عنها، یستغنى ال كقوة نفسها تفرض لكي درجة أعلى إلى                 مطالبها

 رؤیة خاصة للهویة أبعد ما تكون عن تحقیق اإلجماع.
ومعقوًال مقبوًال رسمیة كلغة تمازیغت ترقیة مطلب كان إذا لنقولها، األوان آن وقد ألنه،                
تحمل كانت وإن ـ وثیقة أي غطاء تحت مقایضة عبر ذلك یتم أن یمكن ال أنه إال                   ودیمقراطیًا،
الجزائر عن للتنازل مستعدة متداعیة سلطة مع مفاوضات وعبر ـ القصر" "أرضیة              اسم

 بأكملها مقابل الحفاظ على مصالحها.
یعتري أال المفروض من مؤسسوها، صاغها مثلما للتفاوض" القابلة "غیر صیغتها فبحكم              
كمیثاق الجمیع قبل من بها یعترف أن یجب أي أحكامها. تطبیق في خلل أي القصر                 أرضیة

  نهائي ومكتمل..
بالسقوط لنفسي أسمح لن وقادتها، العروش مع الحثیث العلني تعاطفي عن النظر بغض               
بعض تلقي تفادي لمجرد وأفعالهم، أقوال من منهم یرد ما لكل شكلیة تزكیة یشبه                فیما
غیر تناقضاتهم من بعضًا جدید، أحادي فكر باسم ننكر، أن السهل فمن الالذعة.               االنتقادات

 محمودة العواقب على ما سیأتي من أحداث.

   منشور في "لوسوار دالجیري"، 03 فبرایر 26.2004
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به. مّرحب به یطالبون ما كل بأن ورفاقه لعبریكة نقول أن شيء في النزاهة من لیس فإذن                   
األفافاس حزبي تزیح أن خاص، تاریخي سیاق في استطاعت قد الحركة هذه كانت               فإذا
أن شيء في المسئولیة من فلیس متى؟)، إلى (لكن المنطقة في معاقلهما من               واألرسیدي
الدعوة عارض أخرى أحزاب غرار على األفافاس إن طبعًا، المفاوضات. باب من              ُتعدمهما
یجوز وال وسیادة، استقاللیة بكل اتخذه القرار هذا المحلیة. 2002 انتخابات خالل              للمقاطعة
أیا حركة، أي حق من ولیس معارض. موقف له كان ولو حتى الحق، هذا له یرفض أن                   ألحد
عن للدفاع مسعاها في سیاسي، حزب إهانة على موقفها تؤسس أن شعبیتها،              كانت
على منازع بال سیادتها تفرض أن علیها العروش إن قلنا إذا إال والمواطنة.               الدیمقراطیة

  منطقة القبائل، وهذه قضیة أخرى.
خرقًا المندسین" "بالمنتخبین یّسمى ما رفض فبعد كبیرة. آثار هذا لكل لیس هنا، إلى                
أن على المقبلة، االنتخابیة المواعید في عافیتها تستعید أن لألحزاب یمكن الدستور،              لمبادئ
وأن والكاملة، المطلقة الحقیقة تملك بأنها العروش تدعّي عندما لكن المستوى. في              تكون
وأنه للتفاوض"، قابلة "غیر ألنها نقاش بدون البلد على تفرض أن یجب القصر"               "أرضیة
تم بعدما رسمیة كلغة ـ شرعیة من المطلب لهذا ما كل على ـ باألمازیغیة االعتراف                 یجب
عناصر تجتمع فهنا دیمقراطیة، شرعیة بحكم ولیس قوة موقع بحكم وطنیة، لغة              إقرارها

 سیناریو ینذر بالخطر.
المعقول من لیس القائمة، طویلة هي كم یعلم واهللا مآخذ، من وبوتفلیقة ألویحي ما كل رغم                  
عبر المرور دون رسمیة كلغة األمازیغیة لدسترة رفضهما الخانة نفس في یدرج              أن

 االستفتاء.
بها. مقتنعین غیر یكونوا لم إن الجزائریین لكل رسمیة لغة تكون أن لألمازیغیة یمكن ال                 
أساس على المسألة لهذه تسویة بأي یقبلوا وأال دیمقراطیًا نضالهم یواصلوا أن أنصارها               على
بدون أخرى دستوریة تعدیالت على المصادقة قبول من البد الحالة، هذه في ألن               القوة.
أو مثًال، الحیاة مدى الرئاسة سن أجل من المنتخبین، على الضغط أسالیب بنفس               استفتاء،
دستور، ال میثاق "ال دعاة حجج ألیست للتفاوض". قابل "غیر آخر نص لفرض منها،                أخطر
الیوم یرفعها التي الحجج من أقوى األخرى، هي للتفاوض القابلة غیر الرسول.." قال اهللا                قال
شرعیًا ولیس القصر ألرضیة شرعیًا األسلوب یكون فلماذا القصر"؟ "أرضیة            محرّرو

 بالنسبة للشریعة ؟
نفسها وتبني تصنع اآلن هي ومفارقاتها، وحّكامها مشاكلها من وبالرغم الجزائر إن              
دولة وفي یشّرفهم بلد في العیش یتمنون الجزائریین كل الحداثة. نحو نفسها تّرقي أن                وتحاول

 تكون دولة قانون وفي نظام دیمقراطي.
والمواثیق. "األرضیات" عتبات على علیها یحصل وال بمراسیم. تقرر ال الدیمقراطیة إنما              
نتمنى جدًا. المهم الزمن عامل مراعاة ومع بالمشقة بحّبة، حّبة وتزرع بحجرة حجرة ُتبنى                بل

  فقط أن الذین یریدون الحصول علیها ال یزرعون أرضهم ببذور األعشاب الضارة.
  

* * * * 
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المعطیات قّلبت والدمار األزمة من سنوات عشر تاریخي. منعطف في اآلن هي              الجزائر
تّولدت التي التناقضات كل واستقرارًا. ثباتًا األكثر تبدو كانت التي والسیاسیة             السوسیولوجیة
القیم وبین قدیمة، حضارة إلى ینتمي مجتمع یتداولها التي البالیة القیم بین المریر الصراع                عن
الحیاة بأن والجزائریین الجزائریین من غالبیة بإقناع انتهت، مذهًال تحوال یشهد لعالم              الجدیدة

  بدون احترام حریة اآلخر، تصبح مستحیلة.
أن له األفید بأن والواقعیة، األحداث ضغط وتحت السنین طول بعد یدرك، واحد كل                أصبح
من تتطّور الجزائریة الذهنیة وصارت غیره. شئون في یتدخل وال الخاصة بشئونه              یهتم
یؤمن وفیما یلبسه فیما حر واحد "كل والنفعي. الفردي الفكر نحو التقلیدي الجماعي               الفكر
كل یقوله ما هذا صار ذوّي.." وشئوني بشئوني اهتم وأن وشأني یتركوني أن هو المّهم                 به..

 واحد مّنا. هي لیست بعد المواطنة، لكن ال شك أنها خطوة نحو مزید من الدیمقراطیة.
للسلم تواقًا شعبًا للجمهوریة رئیسًا انتخابه أثناء بوتفلیقة وجد الجدید، العام الجو هذا               في
صدق لقد المعیشة. قسوة أمام روعه من وتهدئ الطمأنینة إلیه تعید التي الصادقة               والكلمات

  سارتر حین كتب: "إن الجحیم هو اآلخرون".
به وتمسك لألزمة ممكنًا مخرجًا بوتفلیقة قّدم المدني، الوئام حول مشروعه خالل              من
الیوم ترى و"األصولیة"، اإلرهاب أكبر بقوة حاربت التي السیاسیة األحزاب حتى             الجمیع.
أوسع جدید أفق في كلیة لتندمج اإلیدیولوجیة، ورؤاها الخاصة نظریاتها لتجاوز فرصة              فیه

 إجماعًا، وأكثر "مردودیة".
یستّحق الجدید الجمهوریة رئیس یحمله الذي المدني الوئام مشروع كان وإذا هذا،              
الطبقة قبل من والتفّهم المساعدة یلقى أن نفسه الجمهوریة لرئیس البد كان وإذا               الدعم،
تأخرها، رغم بها وعد التي العمیقة اإلصالحات في البلد إلدخال یسعى أنه باعتبار               السیاسیة
المضادة السلطات یضمن دیمقراطي لبدیل حقیقي، لبدیل بحاجة تزال ال الجزائر أن              یبقى
لتولّي محّضرة تكون جدیدة سیاسیة طبقة فتشكیل ولهذا الداخلیة. لتوازناته            الضروریة
السبل أضمن البلد. استقرار لضمان أساسیًا شرطًا یبدو القریب المستقبل في             المسئولیات

  وأكثرها شرعیة للوصول إلى ذلك هو السبیل الدیمقراطي.
الدیمقراطیة من بحر في الجزائر، في سالت التي الدماء من األنهار كل ُتّصب لم إن                 ألنه
من هائل كم قّدمها التي الجسام التضحیات جدوى فما اإلنسان، حقوق واحترام              والحریة
آمالهم مواطنونا یضع فأین والفكري، االقتصادي النمو یتجّسد لم وإذا ؟ والنساء              الرجال

 المشروعة؟
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تكن لم السیاسیة األحزاب بأن االعتراف من لنا البد الحزبیة، التعددیة في أولى تجربة                 بعد
التي األحزاب على یكون اللّوم أكبر كّل، على النسبي الفشل، هذا في مسئولیاتها. مستوى                في
أصوات كسب من وال السلطة، إلى الوصول من تتمكن لم فهي دیمقراطیة. نفسها               تصّنف
ـ كلها أخطرها وهذا ـ تطبیق من ال و البلد مؤسسات على التأثیر من وال الجماهیر، من                   كافیة
المسئولیة بتحّمل التعددیة، انطالق منذ قبلوا، الذین الرجال إن أوساطها. في             الدیمقراطیة
الثناء یستحقون أفكارهم عن الدفاع أجل من سیاسیة أحزاب إلنشاء عاتقهم على              الثقیلة
كان الحصاد بأن نقول أن بلدنا، في الدیمقراطیة لمستقبل أیضًا، بنا حریًا لكن               والتبجیل.

 ضئیًال.
سیاسي لتیار األسس وضع بأنه یدّعي أن بوسعه دیمقراطي سیاسي تنظیم أي یوجد ال                
جدید وجیل سیاسیة خالفة تأمین في جدیة حصیلة یقّدم أن بوسعه منها أي وال حقیقي.                 شعبي

  من الرجال والنساء القادرین على صیاغة وإنجاز عمل مفید لتقدیم حّل ناجع للمجتمع.
لتشّكل قائدین أو "قائد" على جهودها تركز أن البدایة، منذ السیاسیة األحزاب على كان                
لكن الناخبین. ثم ومن والمناضلین التعاطف إلیها تجذب صورة للمجتمع وتعكس هویة              لنفسها
"الزعامة" مزایا یتذّوقون األحزاب قادة وراح بسرعة تجمدت الفكرة هذه الواقع،             في
تركز إستراتیجیتهم تعد لم مواقعهم، كسبوا أن وبمجرد النضال. مقّومات عن تباعًا              ویتخلون
ما كل بل حقیقیة. مؤسسة إلى تحّوله وضمان تسییره آلیات وتحسین ذاته الحزب تطویر                على
تحقیق على بدأب ویعملون مخلصین بأفراد تمأل كأداة الهیاكل على یحافظوا أن              یهّمهم

 طموحاتهم الشخصیة التي أكثریتها مبالغ فیها.
كانا ما هما عمیقة دیمقراطیة قناعة عن الدفاع وال ذاته، بحد السیاسي الحزب ال یكن                 فلم
وباألخص عمل، أي في ضروري الطموح أن شك ال الدیمقراطیین. الزعماء معظم              یحّركان
یبنى أن یجب أحد طموح كان إن نعرف أن یبقى السؤال لكن یرحم. ال الذي السیاسة عالم                   في
النجاح حظوظ كل إن األولى، الحالة ففي حسابها. على حتمًا أم اآلخرین طموحات               مع
والخیبات واالنتكاسات ـ والمبطنة الظاهرة ـ الصراعات فإن الثانیة، الحالة في وأما              متوفرة،

  والفشل هي التي ستكون ثمارها الطبیعیة.
النكسات حیاتنا. نظام في الحزبیة التعددیة وفي الدیمقراطیة بناء في الشروع من البد               الیوم،
في المشاركة على والجزائریات الجزائریین عزیمة تحبط أال یجب عشناها التي             النسبیة
السیاسة، عالم تعفن وعن والكلیشیهات، النمطیة األفكار عن التخلي ویجب السیاسي.             النشاط
السیاسة، رجال عیوب كانت فمهما وتواضعًا. اتزانًا وأكثر موضوعیة أكثر بأحكام             والتحلي
المجتمع لتطور ضروري وجودهم أن إال أحیانًا، إلیهم تّوجه التي الالذعة االنتقادات              ورغم
استخدام السیاسي: العمل بفوائد المواطنین تقنع أن ینبغي التي الدواعي بین من              وحیویته.
النقاش تنظیم العام، الصالح إزاء بالواجب الشعور وخلق األمة، خدمة في كأداة              السیاسة

  الفكري وإقامة قواعد اللعبة الخاصة بالتنافس الشریف والشفاف واحترامها.
لقیم حاملة وشعبیة دیمقراطیة سیاسیة حركة لتكوین ناضجة الجزائر إن حال، أّي علي               
النكسات إن حقیقي. بدیل بلورة على وقادر جامع قطب إلى تتحّول أن یمكن جدیدة                وآمال
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إلى تحّول أن یجب المتحزبین، وغیر منهم المتحزبون الدیمقراطیین، من كثیر عاشها              التي
للمجتمع حداثة وأكثر انفتاحًا أكثر رؤیة لصیاغة واستثمارها توجیهها یحسن            طاقات
جدید سیاسي جیل منه ینشأ كبیر دیمقراطي تیار خلق مشروع یكون أن ویجب               الجزائري.

  ونخبة جدیدة، أولویة للذین یحملون في أنفسهم فكرًا حداثیًا وحبًا كافیًا للعطاء.
 

* * * * 
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من عدید باستدعاء القضائیة الشرطة قامت المنصرم، األسبوع في دالجیري :            لوسوار
 الصحفیین، إثر دعاوى رفعتها وزارة الدفاع الوطني. ما تعلیقكم؟

هي أم االنتخابات لتسییر مدخل أم تحذیر هو هل جدًا. مقلق أمر هذا : جیاللي سفیان                  
أن إلى اإلشارة من البد حال، أّي على ؟ الدیمقراطیة احتواء إستراتیجیة في إضافیة                خطوة
الجمعیات من جمعیة أیة وال السیاسیة األحزاب من حزب أّي یحصل لم بوتفلیقة، وصول                منذ
قانون تعدیل وبعد للبلد. األساسیة للقوانین مناقض وهذا االعتماد، على حدیثًا أنشئت              التي
إلنهاء السلطة إرادة تعكس جدیدة خطوة هي ها بالصحافة، الخاصة وأحكامها             العقوبات
حریة بدون وخاصة التعبیر، حریة بدون للدیمقراطیة وجود ال الدیمقراطیة.            "الُفسحة"
نقائصها، رغم لكن نوعیتها من تحّسن ألن األخرى هي بحاجة الصحافة أن شك ال                الصحافة.

  لها دور ال یقّدر بثمن في خدمة الوطن. لذا یجب الدفاع عنها بكل تفان وعزیمة.
األصوات من كثیر بالعروش. لاللتقاء البویرة وإلى وزو تیزي إلى تنقلتم دالجیري :              لوسوار

  راحت تتساءل عن الدوافع الحقیقیة التي حملتكم للتنقل إلى هناك.
وزو تیزي إلى دریهم بن وحیدر براهیمي میلود األستاذ رفقة تنقّلي دافع جیاللي :               سفیان
القبائل منطقة مع تضامننا عن بوضوح نعّبر أن أردنا محض. سیاسي دافع هو               والبویرة
حیاتي في أكن لم شخصیًا أنا الجزائر. من أخرى مناطق إلى منتمین عامة               كشخصیات
شرعیًا مطلبًا األمازیغیة الهویة مطلب أعتبر أني غیر األمازیغیة. القضیة أجل من              مناضًال
لم فهي جزائریة، لغة هي األمازیغیة اللغة بجدیة. العمومیة السلطات به تتكفل أن               وینبغي
هنا كانت للقارات. عابر صاروخ عبر إلینا ُتبعث ولم المریخ، كوكب من رؤوسنا على                تسقط
أخرى مشاكل هناك أن صحیح لكن جزائریة. كلغة بها االعتراف إذن فیجب أسالفنا.               مع
برفض یتعلق ما خاصة األساسي، المطلب بهذا ألحقت وسیاسیة واقتصادیة            اجتماعیة

 المواطنین لدولة الالقانون والتعسف في استعمال السلطة وانتهاك الحقوق.
القیام حاولتم هل الزیارات. هذه نتائج كانت ماذا اآلن إلى لنا تقولوا لم دالجیري :                لوسوار

 بدور الوساطة؟ وهل ُكّلفتم بمهمة كما ذهبت إلیه بعض الصحف؟
    منشور في" لوسوار دالجیري"، سنة 28.2002
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یعتبروا أن الناس یتعلم ألن الوقت حان الصحة. من له أساس ال كالم هذا                س.ج:
مفهوم هو هذا (ألیس بذاتها تفكر ككائنات الجدید، الجیل من السیما العامة،              الشخصیات
عالم عن وثائقیًا شریطًا مؤخرًا أتابع كنت الصدد، هذا في ؟) homo sapiens العاقل                اإلنسان
أي "بدون : تعلیق أي عن تغني للمعلق موحیة جملة وسمعت التلفزیزن، في               الحیوانات
قلنا سؤالكم، إلى عودة مشاكله." لحل بنفسه تدابیر اتخاذ على قادر الشمبانزي إن               تدخل،
فال السلطة، مع صراعًا تعیش المنطقة هذه كانت إذا أنه والبویرة وزو تیزي في                لمضیفینا
من جزء وحصر الوطن مناطق باقي إلى الشرخ هذا ُینقل أن األحوال من حال بأي                 ینبغي
الوطن. مع بالطالق الشعور من سیزید الوضع، تعفن تزاید بأن قناعة لدینا وعزله.               الجزائر
ذلك قبل ینبغي فال آجًال. أم عاجًال حًال ستجد الهویة مسألة إن الخطورة. غایة في أمر                  وهذا
بها سّیر التي والطریقة قائم، الخطر هذا المجتمع. داخل وانقسامات قطائع هناك تحصل               أن
المثقفین من مجموعة مع دفعنا ما وهذا الناحیة. هذه من كارثیة كانت األسود"               "الربیع
حركة منشطو قبائل". "كلنا بعنوان عریضة لنشر والسیاسیین والمحامین           والصحفیین
أن منا كل وبإمكان جیدة، أجواء في جرت معهم لقاءاتنا رسالتنا. جدیًا استوعبوا               المواطنة
جد كان لكنه المبادئ، یخص فیما الحدة من بنوع متسمًا وجدناه الذي خطابهم على                یشهد
فال لنضالهم. والدیمقراطي السلمي والنهج الوطنیة والوحدة العامة المصلحة على            حریص

 یسعنا إال أن نتفق معهم.
تطبیق قبل جرت ما إذا االنتخابات، مقاطعة المواطنة حركة تعتزم دالجیري :             لوسوار

  أرضیة القصر من طرف الدولة. هل ستساندونهم في هذا الخیار؟
بدور یتعلق نظري. في أهمیة أكثر آخر سؤال ُهناك سؤالكم خالل من أنه الحقیقة،                س.ج:
قبل عفویة شبه بطریقة نفسها المواطنة حركة فرضت لقد النقاش. هذ في السیاسیة               الطبقة
نزاع ال شرعیة الكتساب والتنظیمیة القانونیة األطر امتالك دون من لكن أشهر،              بضعة
في السیاسة النخبة وجدت بالمقابل لكن مقصودًا. كان العمل في األسلوب هذا أن أظن                علیها.
منشطو یستطیع كیف أرى ال الیوم مهمّشة. نفسها تجذرًا، األكثر األحزاب والسیما              المنطقة،
سیاسیة أحزاب على إستراتیجیة وخیارات سیاسیًا نمطًا یفرضوا أن مهیكلة غیر             حركة
أنها نفسها عن المواطنة حركة تقول بالجمیع. ستضّر وشقاقات احتقانات إحداث دون              متمرسة
صالحیات على ستتعدى وإّال سدید. نهج أنه رأیي في مطالبها. في مسّیسة وغیر متحزبة                غیر
أن أظن وال وصایتها تحت وضعها على تعمل أن لها یحق فال السیاسیة. األحزاب                وسیادة

 هذه نیتها. وعلى أي حال، هذا سیكون مضرًا للدیمقراطیة.
سفیرة قبل من براهیمي واألستاذ برارحي السید مع مؤخرًا استقبلتم دالجیري:             لوسوار
كان ماذا األوسط. في الشرق في النزاع خّصت المقابلة بأن نقرأ بیانكم في المتحدة.                الوالیات

 األمر بالضبط؟
الحادي فبعد مأساوي. منعطف إلى أشهر منذ وصلت الفلسطینیة المحنة أن تعرفون               س.ج :
موقفها تغییر على المتحدة الوالیات بإقدام للقضیة المتتبعین من الكثیر استبشر سبتمبر،              عشر
العالمیین واالستقرار واألمن الدولي اإلرهاب استئصال أن منطلق من الصراع. هذا             إزاء
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ویعتبر العالم. في المنتشرة الخطیرة واالنتهاكات التوتر مصادر على القضاء            یقتضي
األمریكیة الحكومة سیاسة لكن البؤر. هذه أخطر من واحدة اإلسرائیلي الفلسطیني             الصراع
وانتهاك ضحیة إلى المعتدي تحّول تفسیرًا. له نجد ال شارون آلرییل المطلق تأییدها               في
كل هلیس أن بالتأكید إرهاب. إلى والمقاومة الذات" عن شرعي "دفاع إلى الدولیة               الشرعیة
بداخلها توجد األمریكیة اإلدارة حتى بل اإلسرائیلي. المتطرف الیمین مع متفّقین             األمریكان
داخل القوى موازین في التكافؤ من نوع إحداث على العمل یجب لهذا متنوعة.               تیارات
في المسعى، بهذا تقوم أوروبیة بلدان عدة باألحرى أو األوروبي، االتحاد األمریكیة.              السلطة
التضامن واجب باعتبار جدًا ضعیف دورها أن أو واإلسالمیة، العربیة الدول دور غاب               حین
یعّبروا أن العربیة البلدان في السیاسة ورجال وللمثقفین المدني للمجتمع البد منها.              المنتظر
موقف بأن نقول أن والبد المعنیین. إلى ینقلوها وأن المسألة من ومواقفهم مشاعرهم               عن
لو كما سبتمبر. عشر الحادي منذ مشلولة أصبحت القضیة. هذه في مخزیًا كان العربیة                الدول
یقّدمون وهم والتضامن. للمآزرة بحاجة الفلسطینیون جرى. عّما بالذنب قاتل شعور لدیها              أن
إنه متكافئ. غیر كفاحًا یخوضون لكنهم السیاسیة. والحكمة الشجاعة في رائعًا درسًا              للعالم

  داوود ضد جالوت.
للتأمل أدعو بالجزائر، المتحدة الوالیات السفیرة سعادة لدى مسعانا عن سؤالكم على              ردًا
به تقّدم بطلب تقبل العالم، على بهیمنتها انفردت العالم، في دولة أعظم هذه االلتفاتة: هذه                 في
الخارجیة، لسیاستها انتقادهم عن علنًا عّبروا هذا من وأكثر أجنبي بلد من عادیون               مواطنون
إلى خرجوا شخص ملیون بسلطتنا. هذا قارنوا إلیهم. وتتحدث إلیهم وتصغي             وتستقبلهم
غیر یعقلون"، ال بكم "صّم وهي غلیان، في بأكمله بلد المظاهرات، في قتیل مائة                الشوارع،
عنها عفا التي الجوفاء خطاباتها إسماع آلخر وقت من وتحاول حولها، یدور بما               مكترثة

  الزمن.
من واحد لدینا أنفسنا: لمراجعة یدعونا به حّل ما فإن الفلسطیني، الشعب بخصوص               أما
یعیش فیما سنة، أربعین منذ وحّر أبي وشعبه وشاسع غني العالم، في البلدان               أجمل
وال مواطنة وال حریة بدون بالمحتشدات، أشبه ضیقة مخیمات في مكّدسین             الفلسطینیون
الرحیل، في سوى الجزائریون یفكر ال حین في ببلدهم. متمّسكون هم ذلك ورغم               مستقبل.
أن المرء على الصعب من بأنه نقول أن ذلك بعد لنا یحق أال وطنهم. عن والهروب                  والهجرة

  یكون جزائریًا من أن یكون فلسطینیًا؟
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للمتتبع بالنسبة للغایة. مقلقة العالم في السائدة األجواء تبدو هذه، 2010 سنة نهایة مع                
وتمس ومتكررة متعددة وهي ملح، بشكل تبرز بدأت قد جوهریة تحّوالت مالمح فإن               المنتبه،
وستفرض الدولیة العالقات وجه ستغّیر منها مناص ال جذریة تحّوالت ومواقع. مجاالت              عدة

 مشهدًا جیوسیاسیًا جدیدًا في المستقبل القریب.
جدیدًا مصیراًً سیطبع وأنه المعاصر، العالم جذور یمس الجاري التطور أن المؤكد من               
یتخبط التي األزمة أن نفهم أن علینا عمیق. جوهري بتحّول یتعلق فاألمر البشر، تاریخ                على
والبطالة للتسدید قابلة غیر الدیون ومعضلة المالي اإلفالس تتجاوز العالمي االقتصاد             فیها
تعكس صورة سوى األمر حقیقة في هي ما التي الصناعي، االستثمار وتراجع              المستشریة
بقاع شتى في المشتعلة والنزاعات الحروب أن تبّین الغربیة. للبلدان الحضاري             االنحطاط

 المعمورة لیست سوى محاولة یائسة لوقف السقوط القاتل لنظام مادي استنفد قواه.
في دائم نمو لضمان الضروریة الحیویة الموارد فیه تقل بدأت عصر على مقبلون نحن                

  وقت بدأت البشریة تعي، ولو ببطء شدید، عدم جدوى مثل هذا النمط التنموي.
 

  نهایة التاریخ؟
عنّنهایة فوكویاما فرانسیس نبوءة ستنقلب حینها جدًا. قاسیة ستكون االستفاقة صدمة إن               
البشریة، األمم باقي على الغربیة للقیم وكامل نهائي كانتصار ُتفهم ولن نفسها على               التاریخ"

 إنما كآخر محطة من تاریخ الحضارة الغربیة مثلما وجدت منذ ما یقارب القرنین.
تلك من نبوءة وال تأبینیة كلمة لیست أنها أوّضح أن عّلي حدیثنا، في كثیرًا الغوص وقبل                  
یعبّروا لم الغربیین والمفكرین المثقفین بأن القول یجدر لكن الساعة. بقیام المنذرة              النبوءات
التشاؤم إلى أقرب وهو األخیرة. األشهر في عنه عّبروا الذي بالقدر تشاؤمهم عن كتاباتهم                في
األلسنة كل على تتجلى والنهائیة، الكاملة والنكسة واالنحطاط األفول عناوین            الوجودي.
تجشؤًا ذلك في نرى أن الخطأ من البشریة. مستقبل وجدیة بعمق تتناول التي               والتحالیل
ویؤثر النفوس جمیع یسكن هاجسًا أصبحت القضیة إن بل محبطین. أو هامشیین              لمفكرین

  على الذهنیة العامة.
إلیه وصلت الذي االنسداد إلى أوًال راجع المعنوي، واالنهیار النفسي اإلحباط هذا              
الجدیدة باللیبرالیة بدءا العقائدیة، وأطیافها أشكالها بشتى واالستهالكیة المادیة           اإلیدیولوجیة
" عبدًا وجعله فظیع بشكل آدمیته اإلنسان أفقد (1) هذا المادة" "جنون إن الشیوعیة.                إلى
الناریة. األلعاب نهایة مالمح فقط، جیل بعد على األفق، في تلوح أن قبل الذهبي".                للثور
فلما نارًا استوقد الذي كمثل "مثلهم ستتبعها. التي الظلمات ویتوجّسون استّشفوها وعیًا              األكثر

   منشور في "لوسوار دالجیري"،  12 دیسمبر 29.2010
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ال فهم عمي بكم، صم، یبصرون. ال ظلمات في وتركهم بنورهم اهللا ذهب حوله ما                 أضاءت
  یرجعون. " (سورة البقرة، اآلیتان 17 و18).

التي الغربیة الحضارة على تمامًا تنطبق اآلیتین هاتین معاني علیها تنطوي التي اإلیحاءات               
الحراري الدینامیكي بمفهومه (2) غراسیه فیلیب تعبیر حد على "النار" حضارة أصًال              تعتبر
وعلى الرقي. منها انطلق التي القاعدة تمثل التي الطاقة مواد الحتراق نسبة باألحرى أو (3)               
بأن (4) هاینبرغ ریتشارد مع نقول أن نستطیع تحدیدًا، البترول یخص وفیما الكوني،               الصعید
وأكثر توفرًا أقل أصبح المكثف، االستغالل من قرن بعد المحروقات، فإنتاج انتهى".              "الحفل
العرض على والتسابق االنتهاء، على وشك ربما النفط عن التنقیب بأن العلم مع               تكلفة.
العراقیون .2012 سنة حدود في للبنتاغون تقریر ویحددها القریب، المستقبل في شدة              سیزداد
لمثل والمسبقة العملیة االنعكاسات یعرفون زمن) منذ أعّدت طویلة قائمة من الضحایا              (أولى

 هذه الندرة، وأهمها فقدان السیادة.
أولیة مواد هناك االنقراض. إلى طریقها في هي التي الوحیدة المادة لیس البترول لكن                
التي ،(5) النادرة" "األراضي تسویق مسألة مثًال مصیریة. رهانات صلب في هي              أخرى
المحدق الخطر عن نتحدث أن بعدئذ لنا یحق فهل الجدل. تثیر بدأت الصین، إنتاجها                تحتكر
للشرب؟ الصالحة والمیاه الخصبة واألراضي السمكیة الموارد تقلص وعن البیئي            بالتنوع

  كلها كفیلة بأن تسبب في صراعات محلیة وإقلیمیة مریرة (6).
الصعوبات عن حدیثًا نشرت دراسة كشفت ولقد حدوده. بلغ (7) التكنولوجي الهوس              
الحربي. للطیران التكنولوجیة األجیال تجدید یتطلبها التي الباهظة المالیة والتكالیف            المتنامیة
أمام الحساسیة. من الدرجة نفس على كثیرة أخرى قطاعات على اإلشكالیة هذه تعمیم               ویمكن
بنفسه یغامر أن للمرء یستحیل "بالنك"، بجدار أشبه تكنولوجي" "جدار ینتصب             البشریة

 الجتیازه  !

یعد لم اإلستراتیجیة. القطائع في التواتر هذا مثل اإلنسان واجه أن التاریخ في یحدث لم                 
هناك تزال ال أنه صحیح مداها. بلغت تحّركه التي والقوى المادي الرقي بأن شك                هناك
لن محّركها، ویطفأ سرعتها بأقصى ُتدفع سیارة انطالق مثل والحركة، وهناك هنا              احتیاطات

  تتوقف بغتة. لكن محكوم علیها على المدى المنظور.
 

 استنزاف الطبیعة
أن لها ُیكتب لن سوف التي الطبیعة تسخیر على تقوم الحالیة الحضارة بأن ندرك أن علینا                  
التي األساسیة عناصرها في استنزفت ما إذا الحالي، شكلها في األقل على بعدها،               تعیش
(عام المنظور المدى على األرض كوكب أن ونعرف هذا الطاقة. احتراق عملیة              تتطلبها
االستغالل وتیرة نفس علیها طبقت إذا البشر حاجیات تلبیة بمستطاعه یكون لن ؟)، 2050              

 والنهب المطبقة حالیًا. إن الوضع كما تصفه بعض الدراسات االستشرافیة یبدو مرعبًا.
وبات البشریة، من بالمائة 90 متناول غیر في معیشیًا نمطًا الغربیة الحضارة بنت               
وكفلسفة حیاة كنمط المادیة تزول أن القدر سخریة شاءت الغنیة. األمم على حتى               مستحیًال

  وإیدیلوجیا القوة والهیمنة، لیس تحت ضربات خصم ما، وإنما بسب نفاد المادة.
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نهائیة ألزمة ُعرضًة اآلن هي الحداثة تجّسد كانت التي "المتأمركة" الغربیة الحضارة              
الرأسمالیة أن زاویة من جیناتها. في مبرمٌج فناؤها وطویلة. بطیئة احتضار، بحالة              أشبه
النمو إلى الحاجة بالمزید. دائمًا تطالب بالتعریف هي لها، المالزمة االستهالكیة             والحضارة
البورصة، (في العاجل المدى من ویجعل العقل منطق على یطغى الربح منطق أن               تفرض
بمستطاعه یبدو شيء ال البعید. المدى حساب على أولویاته یفرض السیاسة)، وفي              والتجارة

 أن یوّقف النهب، عدا فناء الطبیعة ذاتها.
في النمط هذا ضمان على قدرة السیاسیة للقوة یعود لن حین أنه هو لألسى یدعو ما إن                   
ذلك مع وهي ممكنة، مدة أطول عمرها من للتمدید توًا، العسكریة القوة محلها ستحل                التسییر،
"إن كلوزفیتش، الكبیر، البروسي العسكري االستراتیجي الخبیر یقول جدًا. وجیزة            مدة
یزداد أصوات تتعالى بدأت ولقد أخرى." بوسائل للسیاسة استمرار إال هي ما              الحرب
بكل ذلك مبررة إیران، على الحرب مشروع بتفعیل تطالب اإلمبراطوریة، داخل             إلحاحها
بتشغیل وكذا الطبیعي مستواه إلى بالعودة المتهاوي للدوالر یسمح أن شأنه من هذا أن                برودة
النهائیة الرقابة ذكر دون ُتشبع، ال التي المالیة االحتیاجات ذات العسكري الصناعي              المّركب

 للموارد النفطیة من قبل القوى العظمى.
 

 "ما بعد الحضارة"
للغرب، الكونیة والرؤیة الفلسفي واألساس األخالقي البعد هو هنا لالستنكار یدعو ما إن               
قامت اللتین الركیزتین بین من الواقع. إمكانیات عن تمامًا مقطوعة بات ألنه الحداثة،               مخترع
الثانیة. لدى الطاغیة القوة إرادة أمام األولى استسلمت والمادة، واألخالق األنوار             علیهما

 االختالل في التوازن الذي انجر عنه أدى بالمشروع إلى مآله المشئوم.
ألن الغربیة. األنتلجنسیا مخاوف یثیر الذي هو الحالي الوجودي لإلطار االنهیار هذا فإذن               
األزمات علیه تدل مما أكثر الیوم، عالم نهایة إلى تشیر التي هي للغرب المعنویة                النكسة
في المجازر أكبر اقترف الذي هو هذا الغرب بأن القول من البد واالقتصادیة.               المالیة
اإلنسان. حقوق مجال في االنجازات أكبر حقق الذي هو أیضًا، بالمقابل ولكن              التاریخ،
بندولة مثل اإلنسان. وحقوق والدیمقراطیة الحریة اخترع أنه غیر ،(8) وأباد استعَمر              الغرب

  الساعة الحائطیة:  كل دوران في اتجاه یلیه دوران بنفس القیاس في االتجاه اآلخر  !
متعددة وأصبحت شعوبها عن انفصلت والقویة الغنیة النخب الیوم. اختل التوازن لكن              
واحد. نمط في المقولبة العامة مصلحة متجاهلة "المعولمة"، لمطامعها وتستجیب            األجناس
لم آدمیته. اإلنسان فقد الربح، قیمة في الحیاة اختزال شدة ومن الحبل، على الشد قوة من                  لكن
في بالعالم ألقیا المادة" و"جنون القوة إرادة للفردیة. ومدّمر نرجسي نزوع سوى منها               یبق
أخذ المزّیف حیث المظلم العصر هذا في نعیش الحقیقة في فنحن ! الحضارة بعد ما                 عصر

  مكان األصیل والظلم نّصب نفسه عدًال.
ألول تبدو كانت وإن ،2012 لسنة وباألخص 2011 لسنة المتّوقعة األوجه المتعددة األزمة               
توجسًا اآلن من تبدي المتقدمة الدول مسبوقة. غیر مّدمرة بقوة ستكون بحتة، مالیة               وهلة
عودة وعسكریًا. سیاسیًا العشوائیة التحّركات من سلسلة طریق عن السیناریو هذا من              مریعًا
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وأحزاب المتحدة، الوالیات في "تي" (حزب الساحة إلى المتشددة الیمین وأحزاب             الحركات
تساؤالت بطرح األوروبیة) الدول من عدد في معًا ولإلسالم لألجانب المعادیة القومي              الیمین
ومیل وشیك، داخلي خطر وجود ویعكس النفس في الثقة فقدان على تدل الهویة، عن                مشحونة

 إلعادة النظر في قیمها األساسیة وكیانها.
اإلنسان حقوق واحترام الدیمقراطیة على مبنیة أنها المفترض المعاصرة الحضارة إن             
قصص من قصة إلى تحّولت الجمیلة، المبادئ من وغیرها القانون ودولة والعدالة              والحریة
طبیعتها إلى وتعود أثوابها عن فشیئًا شیئًا تتخلى راحت قواها استنفدت بعدما              الفونتان:
ال التعبیر حریة ومن اللوبیات، مناورات سوى تبق لم الدیمقراطیة من العدوانیة.              البدائیة

 شيء سوى تدجین العقول، ومن العدالة سوى أسمال القانون الوطني والدولي.
كل في "البرابرة" بها تجلد كانت التي للمبادئ حساسة كانت طالما التي الغربیة الحضارة                
وتخفض الحروب وتعلن مصلحتها، یخدمها حینما الظلم عن الطرف تغض صارت             مناسبة،

  عینیها بجبن أمام خسة وبشاعة محمییها.
وكیلیكس، تسریبات مثل المّدویة اإلعالمیة الفضائح وكل أعیننا. أمام ماثل االندحار             
العنجهیة من موقف اتخاذ على المخزي والعجز أفغانستان، في الوهمین            والمفاوضین
ال الذي المطبق الفشل هذا عن العام الرأي تلهي أن بوسعها یكن لم إلسرائیل،                المرضیة

  یصّدق.
 

 جیوسیاسة جدیدة ؟
النوادي بعض تتحدث دولیة، تحالفات وتفكك عقد یشهد الذي الجیوسیاسي السیاق هذا              ففي
تفكك وجود عن كبیرة بجدیة (10) لالستشراف" األوروبي "المخبر مثل            الفكریة،

 جیوسیاسي.
النزاعات بعض أحیا الذي أمریكیة، والیات عدة یجتاح الذي اإلفالس هاجس في ذلك نرى                
غداة أطلقت التي والعراق أفغانستان في الحروب شرعیة االنفصالیة. الروح فیها بما              القدیمة،
مزقتها التي الجماهیر غالبیة نظر في تتفتت بدأت المبهمة، سبتمبر عشر الحادي              أحداث

  الروایات المتناقضة.
في تشك بدأت فقد بها، تعصف قد التي السیادیة الدیون مشكلة تواجه التي أوروبا، أما                 
الیونان مثل اإلتحاد، معاهدة من الضعیفة الدول فصل اقتراح إلى بالبعض حدا مما               نفسها.
الشمال لبلدان قوي یورو عملتین، سك ضرورة عن آخرون یتحدث فیما والبرتغال.              وایرلندا
لم إن المستبعد من لیس أخرى، جهة ومن مخفّضة. بقیمة المتوسط" "نادي لبلدان               وآخر
هي تنفصل أن لشبونة، لمعاهدة تعدیالت مع االقتصادي" "نظامها فرض إلى ألمانیا              تتوصل
األطلسیة، اإلیدیولوجیة في الكامل انصهاره رغم األخیر، وهذا االتحاد. دول باقي عن              نفسها
والتقنوقراطیة السیاسیة النخبة والمستمیتة. المكبوتة القومیات عودة من یعاني أنه            إال
االقتصادیة السیاسات هذه فشل بسبب مصداقیتها تفقد بدأت بالعولمة، المؤمنة            األوروبیة

  وتورطها في حروب یعتبرها مواطنوهم غیر شرعیة وغیر مسئولة.
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موازن كقطب نفسها لفرض األطلسي، الحلف من تقربها بعد جهتها، من روسیا وتسعى               
(خاصة الطاقویة مواردها حول العجوز" "القارة مع تفاوض وراحت المتحدة            للوالیات

  الغاز) في إطار "نموذج اقتصادي" جدید ترید تسویقه لألوروبیین (11).
بأن الصین مع ـ البرازیل بعد ـ روسیا قررت هذا نوفمبر شهر في آخرًا، ولیس وأخیرًا                  
تبوء إلى تتطلع فهي الصین، أما .(12) الوطنیة بعملتها فصاعدًا اآلن من ستتم               مبادالتها
تمتلكه الذي الهائل االحتیاطي منها. أقل ولیس االقتصادیة، القوة هرم في مركز              أعلى
  بالدوالر كافي لها لتسد به عجزها العسكري أمام مطامع القوة العظمى األوحد سابقًا، أمریكا.
إن وخیمة. عواقبها تكون أن المتوقع ومن المهیمنة، العملة بانهیار مهّدد الیوم والعالم               
مع یتبخر الدوالر لترك الیوم مستعدة شركائها، على تنقلب أن ترید التي المتحدة               الوالیات
العسكري النشاط أن إلى باإلضافة سلفًا. مبرمج (13) "بنكور" في لالحتماء الضخمة              دیونها

 لإلمبراطوریة األمریكیة ما فتئ یهدم صداقاتها القدیمة ویضعف مناطق نفوذها (14).
نلقي أن یكفي ملموسًا. أمرًا بات السیاسیة لقوتها المتحدة الوالیات فقدان إن حال، أي على                 
البرازیل...) نیكاراغوا، بولیفیا، (فنزویال، الالتینیة أمریكا في الخلفي امتدادها على            نظرة
مثل دول قبل من 1967 حدود في فلسطینیة بدولة الجريء االعتراف إن ذلك.               إلدراك
جارتها عن الجنوبیة أمریكا ابتعاد مدى عن جدًا واضحة إشارة یشّكل واألرجنتین،              البرازیل

 الشمالیة.
من كلّیة تتحرر أنها األطلسي، الحلف في العضو تركیا، على یبدو أیضًا، جهتها ومن                
حریة تستعید بدأت الماضي. القرن مطلع في إمبراطوریتها تفكیك منذ بها قّیدت التي               األغالل
علیها. فرضوا الذین من السابقین حلفائها مع بجرأة تتعامل وصارت مدهشة             جیوستراتیجیة
للقوات أراضیها فتح (رفضت الحربي الموكب قویة بقناعة ولكن بصمت تغادر             فهكذا
اآلن وهي (2008 عام غزة على الحرب وعارضت ،2003 عام في العراق لغزو               األمریكیة
وحتى جنوبًا وسوریا شرقًا إیران إلى شماًال، وأرمینیا روسیا من یمتد تعاون فضاء بناء                تعید
جعل الحدیث، تركیا تاریخ في المسبوق غیر الدبلوماسي االنقالب هذا غربًا. الیونان              إلى
ما كیدًا. لها یكیدون إسرائیل مثل القدامى وأصدقاءها صداقتها تطلب السابق في معادیة               بلدانا
العسكریة هیمنتها استمرار رغم ألمریكا المعنوي االنهیار لوال یحدث أن التحّول لهذا              كان

  إلى حین.
باألمن تشعر لن التي إسرائیل تستفز الذي بالقدر المتحدة الوالیات تستفز فهي إیران، أما                
تحطیم إلى الموت؟)، وفي الحیاة (في الوفي وحلیفها العظمى العسكریة بالقوة تدفع ما بعد                إال
فعلت مثلما النووي. السالح استخدام ذلك اقتضى وإن المتمردة، الفارسیة"            "اإلمبراطوریة
أیضًا سنتحدث وهل نخبة. وال سیادة وال تحتیة بُنى وال دولة ال منها یتبق لم التي                  للعراق،
أم الجیوستراتیجیة؟ حساباتها أجل من به ضحت فداء ككبش استخدمت التي أفغانستان،              عن

  ربما كانت تنفیذًا إلرادة إلهیة ؟
لرّبك مقدس شعب ألنك هیاكلهم.. حّطم شفقة... أیة معهم تبدي وال ... كلهم خرّبهم "                 
وجه على الشعوب كل بین من نظره في ممیزًا شعبًا لتكون اختارك الحّي ربك                العالي.
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في تكون أن یجب ال و یدیك. بین العالي رّبك سیضعها التي الشعوب كل احرق                 األرض...
  عینیك رحمة علیهم... " سفر التثنیة، الفصل الثاني (15).

فإذا بنفسه. وثقته طمأنینته ومن قوته من یفقد بدأ هكذا) نفسه یّسمي الذي (أو الحر العالم                  
11 منذ بدأت قد الرابعة الحرب فإن منها)، اهللا (حفظنا تندلع لم الثالثة العالمیة الحرب                 كانت
الفیروسیة الهجمات تكثیف مع اإللكترونیة الحرب تستعر، العمالت حرب .2011            سبتمبر
فیها بما األجنبیة، للدول االتصال شبكات اختراق واسع، نطاق على التجسس             المخربة،
في تندلع التي "البرتقالیة" الثورات قرارات، لتزكیة األمن مجلس توظیف الحلفاء،             شبكات
نشوب عدم یضمن شيء وال الخ... إفریقیا، في الجغرافیة الخارطة رسم إعادة معّینة،               أماكن
إیران، وفي وفنزویال، كولومبیا وبین والجنوبیة، الشمالیة الكوریتین بین خامدة            نزاعات

 ولبنان والسودان وفي منطقة الساحل...
یفصل الذي العصیب الفاصل هذا في الزمني، الحیز هذا في تحدیدًا موجودون الیوم نحن                
لتسخیر الرامیة والمحاوالت الكونیة لإلمبراطوریة السیاسیة السلطة عن السالح" "نزع            بدایة

  وسائلها العسكریة الجبارة لمنع ذلك.
لنا كشف فقد كثیرًا. یتأخر لن التاریخي، السلم على لكن بعد. یحدث لم النهائي الصدام                 
التسریبات هذه مخفیة. ظلت التي الحقائق بعض مفاجأة دون الشهیر وكیلیكس             موقع
إذا .(16) نوویة دبلوماسیة قنبلة أثر المعّلقین، بعض تعبیر حد على لها، سیكون               (المنظمة؟)
في حقیقة نعیش أننا على دلیل فهذا المفعول، هذا مثل لها یكون أن یمكن الحقیقة بأن                  صدقنا

 عالم مزیف تمامًا حیث الخطابات هي على نقیض الممارسة. أال یزال أحد یشك في هذا؟
القوة تراجع كان إن هو مطروحًا یبقى الذي السؤال بدأ. قد الساعة ضد سباقًا إن                 
لتفجیر الهامش من متسع هناك سیكون أنه أم الحرب، إرادة من أسرع سیكون               االقتصادیة

 حرب أخرى؟ كل المؤشرات تبعث على التشاؤم.
ینبغي الغد. عالم في بوعي التفكیر اآلن من یجب كّلها، الشؤم ُنذر عن النظر بغض لكن                  
المّتزنة رؤیتها تستعید أن یجب جادتها. إلى وتعود وأفقها معالمها تستعید أن              للبشریة
هي وإنما المادیة العقالنیة في لیست الحكمة ألن أكثر. وروح أقل مادة أجل من                للكینونة.
المرضیة، نرجسیته ومن الطاغیة "أناه" من اإلنسان سیحرر الذي للجمیع األمل             رسالة
أكثر جدیدة حضارة اختراع على قادرًا سیكون اإلنسان أن ریب ال النجاة. طریق إلى                وتقوده

 إنسانیة وربما أكثر سعادة، ألنها ستعتمد أكثر على الكینونة من ارتكازها على الصیرورة.
 

 هوامش :
  فیلیب غراسیه، "نعمة التاریخ" ( بالفرنسیة)(1)

Philippe Grasset, « La grâce de l’histoire », in 1) www. dedefense.org . 
 المصدر السابق.(2)
(3)،(1973-1905) العشرین القرن في الجزائریین المفكرین أكبر من یعـّد الذي نبي، بن مالك               یعتبر

الغربیة. التنمیة لمسار انطالق كنقطة وواط، بابان دونیس اخترعها التي البخاریة اآللة              اختراع
 أنظر مؤلفاته: "القضایا الكبرى"، "شروط النهضة" و"رسالة اإلسالم". في طبعات عدیدة.
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 ریتشراد هاینبرغ، "البترول: انتهى الحفل." مستقبل الشركات الصناعیة بعد الذروة النفطیة".4)

Richard Heinberg, « Pétrole : la fête est finie. » Avenir 4) des sociétés industrielles après                 
le pic pétrolier. Editions Demi-lune, Collection Résistances, 2008. 

خصائص5) ذات معدن 17 من مجموعة هي النتانید"، أیضًا تسمى التي النادرة"              "األراضي
الفعالیة، شدید (مغناطیس عالیة تقنیة ذات المنتجات من مجموعة لصناعة ضروریة             متمیزة،
األقراص التلفزیون، شاشات الریاح، بطاقة والمشغلة المستقبلیة الكهربائیة للسیارات           بطاریات
الصین اتخذت بالمائة. 90 بنسبة صیني صنعها النقالة...)، الهواتف الكمبیوتر، ألجهزة             الصلبة
الوالیات (الیابان، بلدان عدة على سلبًا تؤثر التي صادراتها من للحد قانونیة إجراءات               مؤخرًا

  المتحدة، الخ).
عمل6) نتاج هو الجنوب انفصال النزاعات. من النوع هذا ضحایا أّول سیكون السودان               لعل

وخاصة النفطیة الثروات هي منها المستهدف أمریكیة. بمساعدة إسرائیل به قامت             طویل
الدولة تفكیك عملیة في كبیرًا دورًا لعبت إسرائیل أن دقیقة وثائق كشفت النیل.               میاه
شاملة. تفكیك بمخطط مستهدف السودان أخرى) باطنیة (وثروات دارفور مع            السودانیة.
على یتعین المتحدة، الوالیات لواء تحت المنضویة وكینیا وإثیوبیا السودان جنوب             أمام

  مصر أن تواجه في القریب العاجل أحد أكبر التهدیدات على أمنها المائي.
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لوصف المصطلح هذا استعمل من أول روسي، سیاسي رجل روغوزین،            دیمیتري
dedefensa.org  ..السیاسة الغربیة، في جویلیة 2008. عن الموقع 

(8.. األصلي: النص مسدود، طریق في التقني التقدم :52 "ب كرامیك: إیلیا              انظر
..www.forum-democratique.com  

(بالفرنسیة)9) االستعماریة" والدولة الحرب في ـ إبادة "استعمار، غراندمیزن:           أوایفییه
  منشورات القصبة، الجزائر 2005...

Olivier Le Cour Grandmaison, « Coloniser, Exter9) miner – Sur la guerre et l’Etat colonial               
»- Casbah Editions, Alger 2005 (Fayard, 2004). 

الجیوسیاسي10) الدمار قبل فرصة "آخر بلندن: العشرین مجموعة قمة مفتوحة،            رسالة
.www.leap2020.eu  .. ".العالمي  

إلى11) زیارته أثناء مركیل، أنجیال للمستشارة اقترح بوتین، فالدیمیر الروسي، األول             الوزیر
عن ومعروف وروسیا. أوروبا بین جدید تحالف بناء إعادة نوفمبر، و25 24 یومي               ألمانیا
أیضًا البلد وهذا الطبیعي. امتدادها فیها وجدت التي الشرقیة البلدان نحو تمیل بدأت أنها                ألمانیا
أجل من اتحاد إلقامة ساركوزي، نیكوال الفرنسي، الرئیس مشروع على اعترض الذي              هو

 المتوسط.
من12) الخوف بسبب بالعكس، بل أهمیتها، لقلة لیس الكاف، باإلشهار االتفاقیات هذه تحظ               لم

"بول الموضوع: هذا في طالع للدوالر). (نسبة "المدولر" النظام تهدد التي العدوى              انتقال
... األمریكي" بالدوالر ترمیان وروسیا الصین األمریكیة: اإلمبراطوریة "أفول           روبرتس،

..www.mondialisation.ca  
في13) مندرج "البنكور" .2010 أفریل 13 في الصادر الدولي النقد صندوق تقریر              طالع

  أجندة هذه المؤسسة لسنة 2018.
 باكستان على سبیل المثل ومعها الیابان.14)

ملح15) بشكل تدعو تحصى وال تعد ال منه مقاطع لإلنجیل. الخامس الكتاب هو التثنیة"                "سفر
الكیان موقف یفسر ربما هذا شفقة. وال رحمة بال ومعاملتها األخرى األقوام لتخریب               ومتكرر

  اإلسرائیلي من صراعه مع الفلسطینیین.

المطلق16) بوالئهم المعروفون البولونیون بالصدمة. أحّسوا المتحدة الوالیات شركاء           بعض
بحرج تشعر وفرنسا قلقهم. عن الروس یعّبر فیما أوهامهم، سقوط عن بسذاجة یتحدثون               ألمریكا
من الباریسیة للضواحي أعدت التي تلك مثل حقیقیة، حربیة بخطط أشبه وثائق وهناك               كبیر.
نتحدث وال المسلمة. األغلبیة ذات األحیاء وباألخص عرقیة، مجموعات أو جالیات اختراق              أجل
یفاجئ ال ذلك كان وإن أمرهم، انكشف الذي العرب الحّكام به تحلى الذي المخزي السلوك                 عن
التسریبات. هذه على العالم في األفعال ردود من موجة سنشهد الصدمة، بعد أنه ونتوقع                أحد.
بتوظیفها وكیلیكس التهام وحكومات) دول (رؤساء السامیة الشخصیات بعض سارعت            ولقد

  لصالح إسرائیل.
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حیاة بتقدیم منها ویتقّربون آلهتهم الناس فیها یتّودد التي المراسیم في یجري كان               مثلما
یعتبر طقوس وفق جدید عالمي نظام بناء صدد في األممي المجتمع أن یبدو قربانًا،                أحدهم
ألن العالمیة. الجیوستراتیجیة العقدة ُتفك البلد، هذا خالل فمن قربان. بمثابة العراق              فیها
ضمان وعلى الرعب جذور كل اقتالع على المتحدة الوالیات عزم عن النظر              بصرف
معّرض هو ما فإن المحروقات، من العالمي لالحتیاطي والّالمحدود االنفرادي            استغاللها

 للتغییر ابتداء من اآلن هو موازین القوى مثلما ما أعید صیاغتها في اتفاقیات یالطا.
الحرب أعقاب في تقرر الذي العالمیة النفوذ ومناطق األقالیم تقسیم أن تبّین المعطیات               كل
والسقوط التالفي إلى طریقه في اآلن هو بعدها، الدولیة العالقات حكم والذي الثانیة،               العالمیة
آخر ووفق العالمیة، القوى لمختلف الحالي الوزن ظل في مراجعته یتحّتم القدم.              في
إعادة حول عسیرة تفاوض عملیة نشهد نحن فإذن العولمة. حركة واكبت التي              التطورات
السوفیتي القطب انهیار العشرین القرن نهایة شهدت لقد للكون. الجیوسیاسیة الخارطة             تغییر
تدریجیة استقاللیة ونزعة (1) المتحدة للوالیات خطیر هیكلي اقتصادي عجز            وظهور
االقتصادیة الساحة إلى الصین وعودة القدیمة، لمحمیاتها مباشرة الیوم وأخرى            (الیابان)
یتوقعه لم بشكل السوفیتیة اإلمبراطوریة تفكك بعد الستقرارها روسیا واستعادة ،(2)             العالمیة

  أحد (3) وأخیرًا بروز قطب اقتصادي جدید، تكنولوجي ونقدي في أوروبا.
یعد لم جهة، فمن المتحدة. للوالیات المستقبلیة التّوقعات قّلبت الجوهریة التحّوالت هذه              
للسقوط ضا معر أصبح الدوالر موقع إن هذا، من وأكثر مطلقًا، والنووي العسكري              تفوقها
هذه العالم. ثروات إلیها تجذب امتصاص كآلیة األمریكیة العملة وظیفة یهّدد مما الیورو،               أمام
یكون جزافیة سیاسة انتهاج إلى األمریكیة القیادة وتدفع العالمیة االحتقانات من تزید              الرهانات
الذي بوش، جورج عهد في تألقه عرف السلوك هذا الرئیسي. مبررها القوة استعراض               فیها
نهجه في ینغمس بالعكس راح أمریكا، تواجه كانت التي الصعوبات تذلیل على یعمل أن                بدل
هذا السالح. قوة فرضته والذي للخالص، الداعیة الدینیة المبررات إلى مستندًا             المتطرف
تثیرها قد التي تلك من أكبر مخاوف عن واضح بشكل یكشف العظمى للقوة الهجین                التحرك
اللذین واالستخفاف االستعالء أن وتبّین العراق. في شامل" "دمار أسلحة وجود حول              شكوك
سهلة فریسة أصبح الذي واإلسالمي، العربي العالم فقط یصدما لم األمریكي الخطاب              یمّیزان
اإلدارة من التصرف هذا مثل حرج. في األوروبیین الحلفاء حتى وضعا بل              للناهبین،
األمریكیة الدوافع العظمى. القوة لدى بالنفس للثقة فقدان عن الحقیقة في یّنم              األمریكیة
منها. تحتاط حكوماتها معظم وصارت األوروبیة الشعوب نظر في واضحة            أصبحت

   منشور "لوسوار دالجیري"، 22 مارس 30.2003
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األطلسي، الحلف داخل خطیر شرخ إحداث إلى أدى هیمنتها لتعزیز األمریكي             اإلصرار
أوروبا قلب في قوة ازداد األلماني الفرنسي فالمحرك ضده. جدیدة تحالفات تشكیل إلى               وأدى
أن نجد المحصلة في الشعبیة. الصین مع أقل وبدرجة روسیا مع أقیمت جدیدة               وجسور
المدى على الموضوعیة المصالح تیارات عن الستار إزالة على ساعدت لعراقیة             األزمة

 البعید التي ظلت خفیة من قبل، والتي تقرر الحسابات الجیوستراتیجیة بشكل جوهري.
تحّولت بینما العالمي، النظام لتغییر التحرك مركز أوروبا أصبحت األوضاع، هذه ظل              في
إال الساحق، العسكري تفوقها من وبالرغم أمریكا، ألن ممانعة. مركز إلى المتحدة              الوالیات

  أنها بدأت تغرق في التبعیة االقتصادیة.
سیطرتها وتحكم األوسط الشرق في قوتها باستعراض تقوم المهیمن، موقعها على              للحفاظ
رغم المنطقة، في متقدم أمریكي كإقلیم تستعملها التي إسرائیل مع تحالفت البترول.              على
وصارت اإلنسانیة. ضد جرائم وارتكاب اإلنسان حقوق انتهاك في الكیان هذا مسئولیة              ثبوت
والحمایة والهیمنة القوة عن المشترك بحثهما في مضى وقت أي من أكثر متقاربتین               الدولتان
بحمیمیة ومتواطئتان المختار" اهللا بـ"شعب القائلة األسطوریة اإلیدیولوجیة وحّدتهما           الدولیة.
بمن األوروبیین كثیرًا یحرج الموقف هذا تغتفر. ال التي خطایاهما من ذمتهما لتبرئة               كبیرة
كل مع أوروبا، األمریكیة. القرارات اآلن تؤید قیاداتهما أن من بالرغم واألسبان، اإلنكلیز               فیم
نفسها اكتشفت ورخائها، وثرواتها إنتاجیتها وقوة وثقافي، صناعي موروث من به تزخر              ما
من األوربي لالتحاد تتاح فرصة أنها إال ودبلوماسیًا. عسكریًا ضعیفة األزمة هذه              بمناسبة
وطأة من للتحرر الشجاع األلماني الموقف خالل فمن مشتركین. ودبلوماسیة دفاع بناء              أجل
ظلت التي ألوروبا انكشفت الفرنسي، الرئیس أعلنه الذي الدیغولي والنهج األمریكي،             حامیها
قد وما سامیة. سیاسیة غایة امتالك إیاها یمنحها التي النفسیة القوة طویل، لزمن روح                بال
وروسیا، أوروبا بین مشتركة دفاع سیاسة قیام األوروبي، التاریخ في التسارع هذا من               یزید
وتضاف نفطیة. إلستراتیجیة بالتخطیط متبوعًا األطلسي، للحلف العقائدیة اآلثار أنقاض            على
حالة ظل ففي العربي. المغرب في السیما القوى، هذه نفوذ مناطق الجیوسیاسي التكتل               لهذا
دول قطبین: إلى منجذبة نفسها واإلسالمیة العربیة المنطقة ستجد الدائم، والعصیان             الضعف
هذا وفي أوروبا. ستمتصها األوسط والشرق والمغرب المتحدة، الوالیات تمتصها            الخلیج
الدول على المطلقة هیمنتها لفرض تمهید إال هو ما العراق على األمریكي الهجوم إن                السیاق،
به یؤمن ما وفق المحلیة، الشعوب لحساسیة اعتبار أي دون من طبعًا العربیة،               النفطیة

 مستشارو البیت األبیض. أما فیما یخص المغرب العربي، فال یبدو أن له خیار.
القضیة إدراج ویصبح المغربیة، الجزائریة العالقات حساسیة تتجلى المنظور، هذا من             
الوالء لمنطق وخاضعة منسیة ظلت التي المسألة فهذه صعبًا. أمرًا النقاش في              الصحراویة
عالمي سیاق في الیوم تبدو مقّدسة)، شبه (مبادئ النمطي اإلیدیولوجي وللخطاب             للسلطة
المغاربیة. لسیاستهم وعقالني موضوعي تقییم لوضع األوان آن للجزائریین، بالنسبة            متحّول.
حول البدایة منذ المتنازعة الثالثة للدول والخارجیة الداخلیة الظروف تغیرت وقد             اآلن
إلى یعود الغربیة الصحراء نزاع أن ننسى ال جذریًا. ا تغیر وسكانها، األراضي هذه               مصیر

 ثالثین سنة.
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ناحیة من توازنه. فقد األمة الدولة ومفهوم موجودة، تعد لم والغرب الشرق بین المواجهة                
أزمة بوادر یعیش والمغرب رهیبة، داخلیة أزمة من خرجت الجزائر أن نعرف              أخرى،
االستراتیجي. األفق بتغییر وذلك المغاربي، الصراع تجاوز على العمل من إذن البد              مماثلة.
الصحراویین حقوق في التفریط دون من الغربیة الصحراء عقدة یحل ّوحد مغرب              قیام
للشعوب واألمن السلم یكفل وطریقًا المستقبل ضمانة سیكون الثالثة، الشعوب            وتولیف
شاملة استراتیجیة في ومندمج ومتكامل متجانس جهوي تكتل بناء أن شك ال              المغاربیة.
تطعم ما تجد ال دول بین العقیمة القوى موازین على اللعب من شعوبنا على أكبر فائدة                  سیعود

  وتحمي به مواطنیها بحد أدنى من الكرامة.
 

  هوامش :
 تعاني الوالیات المتحدة من عجز في میزانیتها التجاریة یفوق 400 ملیار دوالر سویًا، 80 ملیار(1)

 منها تمثل فاتورة استهالك الطاقة.
 یحتل االقتصاد الصیني حالیًا المرتبة السادسة، وحقق فائضًا في میزانیته التجاریة بقیمة 83(2)

  ملیار دوالر عام 2001.
 توقعات بعض خبراء الجیوستراتیجیا األمریكان حول االنهیار التام (والمرغوب فیه) لروسیا لم(3)

 تتحقق. طالما أن روسیا مازالت تملك الترسانة النوویة الثانیة في العالم والتي تمنع الهیمنة
  األمریكیة المطلقة في المجال النووي.

  

* * * * 
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وترمز المتحدة. الوالیات فهو حادًا، تناقضًا متناقضة مشاعر عندنا یّولد بلد هناك كان               إذا
نظرنا في تجّسد الوقت نفس في وهي والحلم، والثراء والحریات القانون دولة إلى               أمریكا

 نحن صورة القوة المتغطرسة والمتكّبرة على المستضعفین وصورة لألنانیة المقیتة.

تقبل وال لحلفائها، قوي وعسكري اقتصادي وشریك لمواطنیها، مكتملة دیمقراطیة            فهي
تقّسم القدیمة، الیونان مثل مفترس. وحش إال تتحّول فرائسها مع لكن لمنافسیها، تنازل               بأي
خانة في یصّنفون الذین واآلخرون والدیمقراطیة بالحضارة الجدیرون صنفین: إلى            البشر
األضرار أنقاض وتحت غوانتانامو، في الحیوانات أقفاص وفي والمضطهدین،           العبید
النائیة،وشعب األقالیم في الحمر الهنود غرار على أحیانًا، أو وأفغانستان، العراق في              الجانبیة

    منشور في "لوسوار دالجیري"، سبتمبر 31.2002
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في الفلسطینیین غرار على حالیًا أو سابقًا العنصریة الجنوبیة أفریقیا غیتوهات في              الزولو
 "أراضیهم المستقلة" الرهیبة وهم محاصرون من طرف إسرائیلیین متّوحشین وهائجین.

وبال البعض مع إنسانیة تكون حین الغریبة، األمریكي السلوك ازدواجیة نفسر كیف وإّال               
على اقتصر األبیض للبیت الحالي الحاكم كان إذا الواقع، في اآلخر. البعض مع               رحمة
رقعة بحصر له أوعز ما كل فإن الشر"، "محور یسمیه ما ضمن البلدان من عدد                 تصنیف
التحفظ هو المطلق األمریكي النهج تحفظ بال یسایرون ال الذین كل توریط وبعدم               االتهام

  الدبلوماسي واألعراف الدولیة، لیس إال.
أیدي على عشر الثامن القرن أواخر في تأسست التي األمریكیة المتحدة الوالیات إن               
حرب إثر الزمن، من قرن مضي بعد إال الرق قانونیًا تلغ لم البریطاني، التاج على                 الثائرین
في إال البیض غالبیة لدى كامال المساواة مفهوم نفسیًا تستوعب لم هذا من وأكثر                االنفصال.
كان بها، مروا التي والبناء التحّول فترة أثناء القرنین، هذین وخالل العشرین. القرن               أواخر

  لألمریكان موقف متأرجح بین تقدیس الحریة ومیزان القوة.
وروحهم هویتهم مّكونات كإحدى الحریة یفرضوا أن استطاعوا بأنهم أحد یشك ال كان فإذا                
في استراتیجي كمبدأ القوة میزان الوقت ذات في أقاموا أنهم إال سیاستهم، ركائز               وإحدى
جعلوا فشیئًا، شیئًا حدودهم داخل العنصریة شرور أخرجوا فبعدما اآلخرین. مع             عالقاتهم
أنهم وبما مصلحتهم. ذلك اقتضت كلما اآلخرین، إزاء األخالق عدیمة خبیثة سیاسة              منها
هم، یملونها التي الحسنة" "األخالق ینافي من جزاء فإن خیر" "دعاة مبدئیًا أنفسهم               یرون
إلى یتحّولون اآلخرین ومع التسامح، درجات بأعلى بینهم فیما یتعاملون األلیم. العذاب              یكون

 طغاة في أقصى درجات الغطرسة.
نادرة استقطاب قوة یكونوا أن بإمكانهم وكان للنجاح. رائعًا نموذجًا یمثلون فهم ذلك ومع                
وغیر المرئي العالم وتشمل ورخائها، الهائلة ثروتها في تتجلى أمریكا قوة ألن العالم.               لشعوب
مجرات صور خالل ومن للمادة المدقق المحص في البحار، وتحت الفضاء في              المرئي،
عقل یوجد ال لإلنسان. الوراثیة الجینات شفرة تفكیك وفي الحمیمیة الحیاة أسرار وفي               الكون،
والعمرانیة والتقنیة العلمیة اإلنجازات هذه بروعة منبهر غیر األرض وجه على             راجح
ما كل فلدیها وخبراتها. وأدواتها اختراعاتها یستعمل ال عملي عقل یوجد وال              والفنیة...
حكمة تقول وكما لكن كبریائهم. في وینغمسون "یتفرعنون" األمریكان ترى ذلك ومع              یغري.
عالمي نظام إلرساء الحثیث سعیهم في اإلنسانیة." حطام إال لیست حكمة بال قوة "إن                مأثورة:
فعندما یقال. كما الرضیع ومعها الوسخة المیاه من العالم تخلیص یریدون القطب،              أحادي
النازیة التصرفات على التغطیة یضمنون األوسط، الشرق في للسالم رعایتهم            یعرضون
فهم فیه، جدال ال دكتاتور براثن من العراقي الشعب تحریر قرروا وعندما الهمج.               ألصدقائهم
الحتكار وسعیًا األبریاء. من اآلالف مئات ومعاقبة بأكمله بلد تحطیم على الثانیة للمرة               مقبلون
الشامل للدمار ویخططون مأساویة حروبًا یدّبرون آسیا، وفي الخلیج في النفط             منابع
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ُیخضعون المستبدین، شرور من العالم لحمایة وسعیًا تدمیرًا. تقل ال "جراحیة"             ولضربات
  األبریاء لنظام اإلذالل.

كان وكم األنوار. خدمة في تألقها وضعت لو مستنیرة تكون أن أمریكا بوسع كان كم                 
أطفال من كامل جیل بحیاة المساس دون حسین صدام حاربت لو مغریة تكون أن                بسوعها
رئیسها باستطاعة كان وكم ضروري. وغیر ظالم حصار وجّوعهم أنهكم الذین             العراق
ضد بجرائم المتهم شارون وجه في حواجبهم قطبّوا لو باالحترام یحظوا أن              وصقوره
"هولوكوست" وفي المشئومة مخططاته في معه التواطؤ یرفضون بأنهم له لیقولوا             اإلنسانیة،

 جدید.
أمریكیة یدًا أن لو كثیرًا تمنینا والبشع، األعمى اإلرهاب كافحنا الذین الجزائرییون نحن               
سیاسي نظام إقامة أجل من نكافح الذین الجزائریون ونحن المناسب. الوقت في إلینا               مّدت
لمواطنینا لنشرح به نقتدي مقبول نموذج لدینا كان لو كثیرًا تمنینا بلدنا، في وعادل                دیمقراطي

 بأن األمل یكمن في السلم والتسامح ولیس في اإلرهاب والحقد.
الدفاع نستطیع ال الذاتیة قیمنا الكونیة القیم في نجد الذین كجزائریین نحن لألسف، لكن                
والالتسامح الزاحفة والعنصریة الحرب إلى بالنداءات الیوم مقرونة أصبحت بعدما            عنها
شك ال لكن وكمسلمین. كعرب نحن یلغینا ما كل باألحرى أي االقتصادیة، والجشع               واإلقصاء
ذواتهم وحّكامنا قادتنا یضع بأن نرضى مادمنا هذا. كل في المسئولیة من نصیبًا لدینا أن                 أیضًا

  فوق شعوبهم، ومصالحهم فوق مصلحة بلدهم وأنانیتهم فوق معنى الكرامة.
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عملیة التلفزیون شاشات على العرب تابع ،2003 دیسمبر من عشر الرابع األحد هذا في                

على وقسوة وعنفًا طغیانًا أشّدهم السنین لعشرات كان الذي حّكامهم من واحد على               القبض

  معارضیه وعلى شعبه.

ال تكاد ظروف في حسین صدام نهایة فإن ومهینًا، سریعًا بغداد سقوط كان ومثلما                لكن،

  تصّدق، تعكس للشعوب العربیة الصورة التي ال یرغبون رؤیتها.

أّي على ألنه والخسارة. الربح حساب في تقییده یمكن شيء فكل ماضیه، كان كیف یهّم ال                  

لهذا یعفو أن بوسعه لیس لكن االستبدادیة. السیاسیة األنظمة سوى العربي العالم یعرف ال                حال

وأحّط الوقت، نفس في األیوبي الدین وصالح زمانه "بختنصر" یكون أن أراد الذي               الرجل

ودون مقاومة أیة دون المشین، المشهد هذا مثل في االستسالم إن األسفل. الدرك إلى                بشرفه

أخرج كقرد العالم أمام بعد فیما ُیعرض لكي شرفه، من تبقى ما إلنقاذ شجاعة محاولة                 أدنى

الخزي عن یكشف والمستسلمة، المبهوتة بنظراته التاریخ، قبل عصور حكایات إحدى من              للتو

  الذي لن یتوانى حّكامنا أن یلقونا فیه طالما بقیت من عمرهم لحظة.

والفداء له الخضوع على شعبه یرغم وكان ا. متجبر وكان القوانین. فوق حسین صدام عاش                

وباسم الجرائم. أبشع ارتكب العراقیین، ظهور على تشییدها أراد التي السلطة فباسم أجله.               من

لحمایة مواطنیه من اآلالف وقتل عّذب جبروته. عواقب لتحّمل الشجاعة یملك لم              العراق،

 نظامه، لكنه لم یجرؤ على إنهاء حیاته بطریقة مشّرفة حفاظًا على شرف بلده.

أقویاء تجدهم صالحهم، في یكون فلما القوة. بمیزان مرتبط المستبدین شرف أن نعرف لكنّنا                

وحوش إلى یتحّولون وجوههم. في ویزمجرون حولهم من إذالل ویحّبون االنفعال             وسریعي

مصالحهم، یهدد بالخطر ویحّسون القدر یخونهم أن بمجرد لكن قلوبهم. في رحمة ال               مفترسة

 تراهم عندئذ مستعدین لتقّبل أّذل المساومات.

سیادتهم. بضیاع صدام أفعال ثمن الیوم یدفعون والعراقیون كثیرون. یوجد هؤالء أمثال من               

 فكم كانوا باألمس القریب یركعون أمامه طمعًا في بعض كرمه ؟

    منشور في "لوسوار دالجیري"، 19 فباریر 32.2003
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فبعد حقیر. لّص كأي الُتقط أن إلى هاربًا ظل وطنیة. نكبة في حكمه حسین صدام أنهى لقد                   

یحّس أنه البد حیاته. یضّیع أن یرید ال أوالده، وفقد والثروة المطلقة السلطة منه ضاعت                 أن

وقراءة له، للتضّرع أیامه آخر سیقضي أنه شك ال رّبه. مالقاة یستعجل ال حتى كثیرة                 بذنوب

  القرآن وتهیئة نفسه للیوم اآلخر. یرید وقتًا لطلب المغفرة. واهللا غفور رحیم.

وهناك، هنا العربیة، الدول من كثیر في آخرین صّدامین أن واألمّر ذلك من األدهى                

الدرس استوعبوا ألنهم الحرب، إلعالن حتمًا لیس لشعوبهم. المصیر نفس            یحّضرون

 األمریكي، ولكنهم یحّضرون مسرحیة نهایتهم في الخزي والهوان.

* * * * 
 

 إرادة القـوة  *
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شيء وال القوة، إرادة هو العالم هذا أن اعلم ؟ ألغازه لجمیع وحًال ؟ العالم لهذا اسمًا ترید "هل                     
 آخر غیرها. «   نیتشه .

التاریخیة. المآسي بعض خالل من بالروح یحدق الذي الضیاع هول اإلنسان یكتشف أحیانًا               

من خارقة لشحنة تفجیر أنها على القادمة األجیال مؤرخو علیها سیحكم التي غزة، مأساة                مثل

السنین آلالف الضحیة موقع من انتقل شعب، كأي لیس لشعب ومرضي نفسي وهیجان               العنف

  إلى موقع االستئساد على العالم.

تقدّیس في الیهودي الشعب صهر األحیان، بعض في والمأساوي واأللیم الطویل المسار هذا               

وانطالقًا العالم. على الهیمنة في المطلق وحقه المختار، اهللا شعب بكونه القاطع وإیمانه               هویته

مثیل لقوتها یكن لم سلطة أجیال، مدى وعلى خارقة بإرادة الصهیونیة الحركة أقامت ذلك،                من

  في تاریخ أي أمة في العالم.

األرض، وجه على قلیلة أقلیة سوى یمثلون ال كونهم من بالرغم الصهاینة، الیهود واستطاع                

من واسع قطاع وعلى الغربیة الدول جمیع على مباشرة غیر أو مباشرة بصورة یؤثروا                أن

نفس وفي واندهاشهم. الناس إعجاب الباهر النجاح هذا یثیر أن الطبیعي من فكان العام.                الرأي

األخالقیة للقواعد غایته في یستجیب ال الذي التطّور هذا سر عن للتساؤل نحن یدعونا                الوقت

  وال لقوانین العدالة السائدة وال للمصالح األساسیة لهذا الشعب.
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    إن الشعب الیهودي الذي یحمل ثقافة التفّریق بین البشر- منبت العنصریة- ویتبنى نظریة

 النقاء العرقي عن إیمان، والواعي بمعاناته التاریخیة، اندمج في بناء إرادة القوة التي راح

 یستثمر فیها بمنهجیة وعقالنیة، والتي كشفت عن عمق قلقه الداخلي وإحساسه بالضعف

  الشدید.

وبشاعة الفلسطیني، الشعب حقوق ألدنى وإنكاره الدولي، للمجتمع وتحّدیه الكبیرة غطرسته             

حالة عن شك أدنى بال تّنم وأعزل، ومجّوع محاصر شعب ضد هوادة دون یشّنها التي                 الحرب

األمن عن المهووس وبحثه للدولة. العلیا المصلحة مقتضیات عن تعّبر مما أكثر              مرضیة

التاریخي العمق في لدیه فادح نقص وعلى ،(1) اإلستراتیجیة للرؤیة افتقاره على یّدل               المطلق

 (2)، وهو دلیل كذلك على أنه یعاني من اضطراب وجودي عصابي خطیر (3).

علیها قام التي األخالقیة القیم كل تبتذل أن النازیة، مثل الصهیونیة، على كان أهدافها، لبلوغ                 

شك دون ستنقلب التي والشماتة الخسة أتون في المطاف آخر في به لتلقي الیهودي،                الشعب

  علیه.

هذا في تسّبب من كل سیحاسب آجًال، أم عاجًال إن الیهودي، الضمیر یصحو حینما                

  االنحطاط األخالقي وهذه النكبة التاریخیة.

ذلك من البد كان وإن العصیبة. األوقات هذه في علیهم اللوم إلقاء من فائدة فال العرب، أما                   

  یومًا !

 

  هوامش  :

للطرف(1) تمامًا األمن انعدام إلى حتمًا یؤدي طرف ألي المطلق األمن تحقیق اشتراط أن                بحكم

إلى بالضرورة سیؤدي مّما الظروف، هذه ظل في العالقة تدوم أن المستحیل من فإّنه                اآلخر،

 انعدام األمن العام، أي إلى النقیض مّما كان منشودًا في األول.

في(2) تجربة أدنى إسرائیل تملك ال لهذا ،1948 قبل دولة عن ذكرى أیة الیهودي للشعب تكن                  لم

ال بعدها، أن، لو كما حروبها، تخوض الطویل. التاریخ عبر التقلّبات في وال الجوار                عالقات

ما عكس لها ستجني أفعالها أن مع سالم. في العیش وال مستقبل أي له یكون أن للبشر                   یحق

 كانت تتوقع منها.

تحسبًا(3) إسرائیل، عرب طرد فكرة لتقّبل الدولي العام الرأي تحضیر على اإلسرائیلیون              یعمل

من لكن لوحدهم. یعیشوا أن بوسعهم سیكون فهكذا إنشاؤها. المزمع الفلسطینیة الدولة إلى               لنقلهم

یجري أنه یدري ال غیره، مآسي على بالجلوس ویقبل الحقیقة امتالك ویدعي وحیدًا،               یعیش

  وراء حتفه ویغتال آدمیته.
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34 لعبة القـوى   *

 
 " عندما یفقد الُوالة  حیاءهم یفقـد الُموالون طاعتهم."

                                                        الكاردینال دو ریتز

ال للدولة العلیا المصلحة أن بقوة، غزة في حالیًا أحداثها تدور التي الفلسطینیة المأساة تذكّرنا                 

جرت كما وتبكي، الحداد العربیة الشعوب تلبس التي اللحظات ففي وزن. أي للعواطف               تعیر

أسلحتها، شحذ في واإلقلیمیة العالمیة القوى تشرع وأمواتها، محنتها على دائمًا،             العادة

 وتحریك بیادقها في ساحة المعركة، وتضبط حساباتها بكل هدوء.

لزامًا أصبح القوة، واحتكار العالم غزو معركة بدخولها األمریكیة. المتحدة الوالیات أولّها              

الموجودة النفط حقول رأسها وعلى اإلستراتیجیة، المناطق كل على سیطرتها تفرض أن              علیها

حساب على إسرائیل تقوده الذي الوجودي الصراع تمییع في تتوانى وال األوسط. الشرق               في

الذي الثمن كان مهما اتخذته، الذي األساسي االستراتیجي القرار هذا في الفلسطیني،              الشعب

  یجب أن یدفعه ... العرب.

لتفرض الدولیة الساحة إلى تدریجیًا العودة تحاول الشیوعیة، انتكاستها بعد روسیا هناك ثم               

الوالیات وجه في للوقوف مستعدة لیست أنها بید عنه. یستغنى ال رئیسي كفاعل مجددًا                نفسها

تترصد وتبقى الجیورجیة، المغامرة تهضم وأن قاسیة مالیة أزمة تواجه أن فعلیها              المتحدة.

إلى مماثلة وألسباب الصین، األخیرة. السنوات في والمتكاثرة بالمنطقة األمریكیة            التعثرات

طریق (عن أخرى مرة برهنت فقد الیابان)، مثل (مثلها أوروبا أّما السلوك. نفس تتبنى ما                 حد

حقًا تثبت أن أرادت فقط لو العالم... لبقیة مكانتها أهمیة مدى الریاضي)، بالتعبیر               التراجع

  وجودها !

بدخول اللعبة، في االندماج بجهودها بكل تحاول التي اإلقلیمیة القوى توجد وأخیرًا،              

إیران هما المجموعة، من برزتا إسالمیتان دولتان وهناك شاغرة. تركت التي             الفضاءات

إال أمریكا، طرف من الشر" "محور بـ علیه یصطلح ما ضمن مصنفة تزال ال األولى                 وتركیا.

رحیل األولى. الخلیج حرب منذ المنطقة في فیها دخلت التي المعارك كل تقریبًا كسبت                أنها
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كلها هي الفلسطیني وحماس اللبناني اهللا حزب وصعود السّني العراق وانهیار حسین              صدام

اإلسالمیة دیانتها بسبب أوروبا في المنبوذة تركیا جهتها، ومن لها. إستراتیجیة             انتصارات

اإلمبراطوریة أیام القدیمة هیبتها السترجاع تسعى األوروبي، االتحاد طرف من            والمرفوضة

العبریة الدولة عن التدریجي وباالبتعاد منفتح إسالم بترقیة سیاستها وتراجع            العثمانیة،

أن درجة إلى ضعیفة العربیة الدول تبدو القوى، هذه كل أمام األمریكي. النفوذ من                والتحرر

ال األبد. إلى بها تودي عاصفة أّول هبوب من الخائفة الهزیلة أنظمتها سقوط یتوقع                الجمیع

األولى. العالمیة القوة حمایة دون بقائها ضمان تستطیع ال التي الخلیج دویالت عن هنا                نتحدث

األولى رابحة. أوراق والسعودیة مصر بید كانت المحّیدة، وسوریا المخّرب العراق غیاب              في

رغم لكن إقلیمیة. كقوة نفسیهما لتفرض المالیة، الكتلة والثانیة الدیموغرافیة الكتلة تملك              كانت

للجامعة المشكّلة األخرى العشرین البلدان غرار وعلى الَبلدان، فهذان قادتهما،            طموحات

  العربیة، ال یزاالن عاجزین على التأثیر جدیًا حتى على مجرى تاریخهما.

ستغّیر التي هي األنظمة بعض عنتریات وال الغوغائیة الخطابات ال لألسف، ولیست،              

التي والمأساة الظلم أمام وجداننا وتحّرك جمیعًا نتقاسمها التي الثورة مشاعر إن              األمور.

مصدر إدراك إلى یتوصلوا لم العرب أن طالما شیئًا تغّیر لن الفلسطینیون، لها               یتعرض

 ضعفهم ولم یشرعوا في تجاوزه.

لم اإلسالم، تاریخ مع قرن عشر أربعة منذ تداخلت التي التاریخیة مسیرتهم مدى فعلى                

القرآنیة الجذوة بفضل الدعوة، بدایات في إال ومحصنة قویة دول إقامة من العرب               یتمكن

اإلسالمیة باإلمارات لتؤدي بقوة الشعوبیة أفكار تعود بدأت األولى القرون وبعد             المتوهجة.

أحضان في أحیانًا لتسقط األفول، إلى الوالدة من الخلدونیة للدورة تبعًا والتشتت، االنقسام               إلى

  دول غیر عربیة وغیر إسالمیة.

هیاكل أقاموا وبمّشقة ومستقرة، قویة دول بناء على قدرة للعرب یعد لم التاریخ، ذلك منذ                 

  بیرقراطیة مرتجلة وجیوشًا تشتغل على قهر الشعب أكثر من اشتغالها على توّلي دفاعها.

التماسك تضمن شرعیة مؤسسات بناء على الوراثي شبه العجز وهذا الضعف هذا              

لصیقة لمصر، بالنسبة عشر" الثالثة "الطامة مثل ظلت لشعبها، األمن وتّوفر             االجتماعي

  بالعرب.

سیاسة انتهاج على قائها، عى أرغمها وهیبتها قوتها وتالشي العربیة الدول إفالس إن               

كامن اإلفالس هذا مصدر القانون. لدولة نقیض هو ما على أي واحد. آن في والتراخي                 التسلط

األولیة القیم هي اإلنسانیة. للعالقات األساسي للمفهوم راجع هو شعوبنا. ذهنیة             في

مع تتماشى ال التي هي وعمله، حیاته أنماط االجتماعي الكائن على تملي التي               الالشعوریة،
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فیها تقصى بطرق ُتكتسب والُعصبي، القبلي الطابع ذات فالسلطة الیوم. عالم في السائد               النظام

العائالت نجد وجمهوریات، ممالك العربیة، الدول كل في والخبرة. والكفاءة الجدارة             معاییر

علمانیة إیدیولوجیتها، كانت أیا القاعدة، عن دولة أیة تّشذ وال السلطة. تمّثل التي هي                الحاكمة

فإن السلطة، صراعات في والُعصبیة العشائریة األطیاف تصرفات كانت ومهما إسالمیة.             أو

الكامنة القیم من النابعة الروح وهي األخیر، في عملها سُتلهم التي هي منها انبثقت التي                 الروح

  في صلب األسرة التي تولد من الزواج بین ذوي القربى.

النفسیة ومثبطاتها التقالید وطأة من تتحّرر أن نخُبها، والسیما الجدیدة، العربیة األجیال فعلى               

  واالجتماعیة،  بإدراك القیم الزائفة والمعیقة التي تحملها والنكسات الكثیرة التي تنذرنا بها..

الفلسطیني الشعب هذا مع األقل على لنتضامن التحّرري، "الجهاد" هذا تحقیق انتظار في               

  البطل الذي ضحّینا به على مذابح ضعفنا.

  

* * * * 
 
 

35 رسالة مفتوحة إلى الرئیس أوباما  *

 
 

الدیمقراطیة نحو تطویره في أمًال بلدي في السیاسي العمل في أنشط جزائریًا مواطنًا بصفتي                

أرى سلفكم، عهد في األمریكیة المتحدة الوالیات سیاسة علنًا انتقدت وأن لي وسبق               والحریة،

بالتجدید ومبشرًا األمل على باعثًا بالقاهرة خطابكم كان مدى أي إلى لكم أقول أن واجبي                 من

التجسید. إلى طریقه یجد أنه له نتمنى الذي والسیاسي الفكري بنهجكم معجب أنا وكم                الروحي،

عن الحقائق بعض قول على غربیة، دولة رئیس باألحرى أو أمریكي، رئیس یتجرأ مرة                ألول

في تكون ما غالبًا التي واإلسالمیة العربیة المجتمعات مكانة تقدیر وعلى الفلسطینیة،              المأساة

وحریة والتسامح الدیمقراطیة عن الدفاع من البد حق، على أنتم نعم ! حّكامها. مع               صراع

تحت ترزح بلداننا أن صراحة، تقولوها لم ولو حتى جیدًا، تعلمون أنتم نعم، والعقیدة.                المرأة

أن والمسلمین، العرب باقي مثل الجزائریین، مشكلة إنما وفاشلة. وفاسدة استبدادیة             أنظمة

وحده. اإلستراتیجیة المصلحة منطلق من األنظمة هذه مع تتعامل األمریكیة المتحدة             الوالیات

القیم، على عالقاتها دائمًا تبني ال العظمى القوى بأن جیدًا وتدرك غافلة لیست الشعوب                بینما

المباشرة، مصالحها أساس على القوى هذه تعامل فإذن المصالح. على شيء كل قبل               وإنما
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أنه نعترف أن بد ال القوى، هذه لذمة تبرئًة ولیس لكن تحملها. قد التي القیم أجل من                   ولیس

األنماط بعض ومن الحاكمة األنظمة هذه من تتحرر أن أوًال المعنیة الشعوب على               یتعّین

هي إن القوى هذه إرادة ضد أبدًا ولكن بمفردها، ذلك تفعل أن للشعوب یمكن البالیة.                 الفكریة

بعض رعونة من بالخیبة وشعوري األمریكیة بالعبقریة إعجابي إن القائمة. األنظمة             تساند

من المالیین وجدان اختلج الذي األمل عن شخصیًا لكم أعرب أن یدفعني العالم، في                سیاساتها

سیدي شكرًا كالكم. یصدقوا أن سوى یسعهم ال والذین لخطابكم، أصغوا أن بعد               الناس

  الرئیس.

* * * * 
 

*  طارق رمضان: أسباُب عـداء 
36

 

من صفة هي به. مبال غیر أحدًا رمضان طارق یترك ال نحّبه، لم أو أحببناه سواء                  
أكبر بتمّعن یثیره الذي الجدل تحلیل یجب الحال، كان مهما لكن القوّیة. الشخصیة               صفات

 لفهمه من جمیع أبعاده.
الفكریة وقدراته الفرنسیة للغة الجّید إتقانه عن النظر وبغض ُیزعج. الرجل أن شك من ما                 

  الجلیة وفصاحة لسانه، فهو یحمل خطابًا یصفه أنصاره بالواضح ومنتقدوه بالمزدوج.
اللجنة أمام الشخصي) موقعه على مشاهدتها یمكنكم (التي األخیرة مداخلته خالل             
النّواب بعض قبل من سیئة بمعاملة حظي "البرقع"، حول برأیه لإلدالء دعته التي               البرلمانیة
الموضوع. جوهر في الخوض دون الشخصیة، حیاته في مباشرة هاجموه الذین             العدوانیین
النقاش، أبعاد یفهموا أن أرادوا للذین بالنسبة الطعن. یقبل ال بحكم المّتهم وأدین الجلسة                ُرفعت
تلك كانت البرلمانیة)، القناة بثتها الجلسة وقائع (ألن المشاهدین من أو اللجنة نّواب               من

  الطریقة ببساطة مثیرة للصدمة.
المتناقضة المشاعر هذه كل یثیر حتى اآلن سنوات عدة منذ رمضان طارق یقول ماذا لكن                 
عصري تفسیر عن یدافع بأنه یدرك وكتاباته، العدیدة ومداخالته الفكریة رحالته یتابع من               ؟
من بكثیر تقدّمیة أكثر نظر وجهات لدیه لإلسالم. المؤسّسة للنصوص وتحرري             ولیبرالي
عن حتى وإنما اإلسالمیین، والتقلیدیین األصولیین عند فقط لیس المعروفة المتصلبة             المواقف
اإلجهاض). قضیة (مثل المجتمع قضایا نفس حول الیهود الدین ورجال المسیحیة             الكنیسة
في دینه أتباع إدماج على ویعمل الضیف، البلد قوانین واحترام والدیمقراطیة للحوار              یدعو
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والوالیات وكندا بریطانیا في وكذلك فرنسا في بمداخالته معروف بأنه علمًا الغربي،              المجتمع
37  المتحدة األمریكیة وغیرها من البلدان..

مسألة فهذه وراءه، یسعى فیما مصیب أو مخطئ هو هل ضالل، على أو حق على هو هل                   
أخالقیات أو الدیمقراطیة قواعد أو الجمهوریة قوانین ینافي یقوله مّما شيء ال إنما               أخرى.
المقاالت وهذه المتواصلة الهجومیة الحمالت وهذه التشّنج هذا لماذا فإذن بالعكس. بل              النقاش.
رادیكالیة أكثر إسالمیون هناك ؟ سمعته وتشویه إلضعافه كلها تسعى التي والكتب              الصحفیة
من الناریة الهجمات هذه لمثل یتعرضوا لم الكبرى، الغربیة العواصم في صیتهم وذاع               بكثیر

  قبل مجتمع النخبة.
اإلسالمیة، العقیدة داخل من منفتحة أفكارًا یطرح رمضان طارق أن األمر في ما كل                
عن متعالیًا أو معادیًا خطابًا ولیس التقالید، وطأة من را ومحر مجددا إسالمیًا خطابًا               وینشر
األكثر الجوانب عن یدافع الذي النعوت) تهم (ال المتعّصب أو األصولي فاإلسالمي              اإلسالم.
تعالیم یهاجم الذي مسلم أصل من والمثقف باالستخفاف. یقابل عقیدته، من وظالمیة              تخلفًا
للقیم تبنیه مع إیمانه عن لیدافع رجل یأتي أن لكن مستنیر. أنه عنه یقال مفتوح، بشكل                  دینه
االستغراب یثیر ما فهذا بالرقي، یوحي ما وكل المرأة وتحرر المعتقد لحریة الداعیة               الكونیة
النصوص قراءة إعادة إلى دعا لمّا خطیرًا، رجًال رمضان طارق أصبح لقد              والشبهة.
یمكن اإلسالم أن بمعنى المعاصرة. القیم وكل المعرفة ضوء على القرآن، السیما              األساسیة،

  أن یكون عقیدة اإلنسان العصري بالمفهوم الكامل والغربي للكلمة  !
الفكریة اإلمكانیات لدیه ستكون هل رهانه؟ كسب في رمضان طارق سینجح هل              
نحو المسلمین من كبیرًا قسمًا بها یستدرج أن إلى فكرته بتعمّیم له ستسمح التي                والسیاسیة
هذه في وحده ولیس النضال، هذا طلیعة في موجود هو ؟ وبّناء ومتسامح مسالم                عالم
وهواجس مخاوف كل شخصه على ُتسَقط فإنه علیه، مسّلطة األضواء أن بما لكن               المعركة.
عقیدة، صاحب المسلم یكون أن ووحیدًا: واحدًا بدیًال للمسلم یحّددون الذین أوالئك              وكلیشیهات
أي علیه تظهر فال بالوالدة، مسلمًا أو الغیر، بها یهّددون وفزاعة للسخریة ُعرضة               فیصبح

  عالمات دینیة، وهذا مرّشح لإلدماج الثقافي لكن من دون أي رصید دیني.
قبل من الفهم ازدواجیة الحقیقة في هي رمضان طارق بها ُیّتهم التي الخطاب ازدواجیة إن                 
ألن اإلسالمیة. بالعقیدة تمّسكه مع یتناقض حّد إلى العصري بالفكر مشبعا لهم یبدو               خصومه.
اإلسالمیة العقیدة انصهار تصّور على عجزهم متنافیان. هؤالء نظر في            المصطلحین
رمضان طارق أن یعتبرون إذا جذریة. ثنائیة علیه ُیسقطون جعلهم األنوار، قیم مع               الصحیحة
ویقّوي الساذج الغربي الجمهور یسخر الكلمات، وبنفس اللهجة. بنفس ونقیضه الشيء             یقول

  في نفس الوقت الظالمیة عند جمهور المسلمین  !

     الطریف في األمر أنه ممنوع علیه دخول المملكة العربیة السعودیة، الحلیف السیاسي الحمیم للغرب .37



  تأّمالت في واقع الجزائر
 

األمثل النموذج فهو ومتطرفًا. للمرأة ومعادیًا ومتحجرًا إسالمیًا المسلم یكون قد             
النموذج فهو للدین. معادیًا وحتى بل علمانیًا ذلك من العكس على یكون وقد               لالستهداف.
مؤمنًا إنسانًا یكون له یجوز ال لكنه به. للتشهیر ُیستغل ما عادة الذي المندمج للمواطن                 األمثل
بین التقریب ألن الوقت. ذات في الجمیلة الكونیة للقیم ویدعو ومثقفًا وعصریًا              وروحیًا

  عناصر هذه المعادلة یبدو مستحیًال في مخیلة أدعیاء الحقیقة.
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Dernière couverture 

 

فجأة اكتشفوا یتشّكل. جدید وعي هناك بوطنهم. عالقتهم في ینضجون الجزائریین "إن              
عالمنا حول تمركزًا أكثر أصبح باالنتماء شعورهم یظّنون. كانوا مما جزائریة أكثر              بأنهم
الفضاء في مكانتها انتزعت جهتها، من الجزائریة، والمرأة األكید. األمازیغي ببعده             المغاربي
لتعزیز روحیًا عنصرًا أصبح واإلسالم طبیعیًا. صار الجماهیر وسط وحضورها            العمومي

  أواصر التضامن والتماسك االجتماعي وبدأ ینأى عن المیدان اإلیدیولوجي والسیاسي.
هوس. وال ُعقد بدون باآلخر، وعالقتها وعقیدتها هویتها تعیش صارت الجدیدة األجیال              
أن إال توازنها، نقطة بعد تلق لم الزوجیة الحیاة في والمرأة الرجل بین العالقات كانت                 وإذا
أبعاده في اللطیف. الجنس على مآسي دون ینفتح بدأ واالقتصادي العمومي             الفضاء
وفي نفسه في ثقة وأكثر رزانة أكثر الجزائري الشعب صار والتكوینیة،             األنتربولوجیة

 مرجعیاته.
یكون أن الضروري من وبات الشعب. تطلعات مع تتماشى أن النخب على یتعّین واآلن                
بعد ما عالم تواكب حركة في نشرع وأن جدید، سیاسي ونظام جدید سیاسي سلوك                لدینا
یجددوا أن والشباب منهم المخضرمین السیاسة لرجال بد وال األفق. في یلوح الذي               الحداثة
العمل یتیح بما والثقة الشرعیة على مبنیًا العقد هذا یكون أن على الشعب، مع المعنوي                 عقدهم
محدودة كانت وإن فرصة، هناك تزال ال طالما ید، في یدًا معًا، الوطني المصیر تقریر                 على

 في الزمن."
 

سنوات العشر في المنشورة مقاالته ھنا جمع ـ بالعاطفة ولیس بالعقل ـ معارض سیاسي رجل جیاللي                  سفیان

بعداً السیاسة تأخذ وھنا الجزائري. للمجتمع الدقیق بالتحلیل وثیقاً ارتباطاً السیاسي ُبعدھا يرتبط والتي                األخیرة،

تحوّل مرحلة يعیش لمجتمع معّمق محٌص وإنما السلطة، على سباقاً أو مناسبات خطاب لیست فھي                 آخر:

يخرج أن عوض األخیر، في أنه المفارقة لكن تجلیاته. كل في السائد الفكر تفكیك يبرز النصوص، توالي مع                    تاريخیة.

في الجديد السیاسي المشھد بلورة في بالمساھمة يبّشر تجديدي بفكر خرج ألفناھا، التي تلك مثل                 بھجائیة

  الجزائر.
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